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 وجل ّعز للمولى وامتناني بشكري تقدمأالعمل  لهذا إنهائنا إثر على

  ."إلزيدنكم شكرتم ولئن": لقوله مصدقا

  مجهوداتهاعلى  خليدة بلبصير ةالمشرف ةستاذأتوجه بالشكر الجزيل لأل

أيضًا في هذا  وساهم نالذيعمال بنك الفالحة و التنمية الريفية كما أتوجه بالشكر والتقدير ل

  .م و نصائحهم اقتراحاته، ملموضوع من خالل توجيهاته

 مناقشتهم شرف سأنال الذين المناقشة، لجنة أعضاءكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة 

  . لبحثي
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  الّرحيم الّرحمان اهللا بسم

  عطائك كثير و فضلك عظيم على رّبي الّشكر و الحمد لك

  هللا فالحمد المستجيب أنت فكنت فيه سألتك شيء بأيّ  عليّ  تبخل لم فسبحانك

  .هديه لوال لنهتدي كّنا ما و المتواضع العمل هذا إلتمام داناه اّلذي

  المرسلين و األنبياء إمام للبشر موّجه خير و الحياة في أستاذ أعظم على الّسالم و الّصالة و

  .سّلم و عليه اهللا صلى محّمد العلماء سّيد و

  بركاتها و اتهابدعو  عليّ  أفضت اّلتي أّمي الوجود في إنسانة أغلى إلى جهدي ثمرة أهدي

  .عمره في بارك الّلهمّ  األمام إلى دفعي في سببا كان اّلذي العزيز أبي و عمرها في بارك الّلهمّ 

                                                                             الحياة في سندي كان الذي زوجي  إلى

  إلى

 سندا كانوا النهم الشكر و والتقدير الحب كل يمن فلهم ، رةومفخ عزة  والزالوا كانوا الذين إخوتي

  . العمل هذا انجاز في لي

  األقارب جميع و عائلتي افراد كل إلى

                                                   الجامعي الدراسي مشواري طيلة في والسند العون لي كانوا  من إلى

  االعزاء اصدقائي

  2017/ 2016دفعة   الدراسة التوزمي زمالء إلى
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  :إطار الدراسة.أوال

 إيجاد في ملحوظ بشكل مھتسا والتي ، الجذرية والتغيرات التحوالت من امةھ فترة العالم يشهد

 درجة أبرز التغير ذاھ ولعل ، قبل من موجود  كان عما تماما مختلفة اقتصادية أوضاع و مناخ

  .واالبتكار التطورات دقة ومدى التكنولوجي اإلبداع في الهائل  التسارع

 حيث ، اإلقتصاد وھ التغيرات بهته  وسريعة كبيرة بصورة تأثرت التي القطاعات مھأ من ولعل

 والذي بإقتصاد المعرفة ما يسمى وھو أال تماما مختلف مفهوم  إلى التقليدي مفهومه  من انتقل

 ذاھ اندماج ، وحداثة تطورا األمر زاد وما ، ركائزه مھأ من والمعلومات المعرفة تكون أن يتطلب

 مفهوم  توسيع شأنها  من صورها التي تعد وسائل الدفع اإللكتروني أبرز رقمية، بموجة اإلقتصاد

  .الحدود أبعد إلى الرقمي االقتصاد

حزمة من العوامل الناتجة عن التقدم التكنولوجي والتي  20األخيرة من القرن  اآلونةظهرت في 

تهدف إلى تحقيق السرعة في تنفيذ العمليات المالية والتي أصبحت بالغة األهمية في الحياة 

والتي تشكل عامال  أساسيا . اإلقتصادية كالتحويل اإللكتروني، وسائل الدفع اإللكتروني، وغيرها

اإلقتصادي بفعل التطور العلمي والتقني بالنظر إلستخدامه في تسهيل المبادالت في التطوير 

  .والمعامالت المالية والتجارية

مفهوم وسائل الدفع اإللكتروني بالمفاهيم المالية أي التكاليف واألرباح فإنه ال يفوتنا  الرتباطنظرا 

لك من خالل معرفة قدرتها على في هذا اإلطار أن نشير إلى  دور األداء المالي في البنوك وذ

حاجة إلى قياس وتقييم نتائجها بلوغ األهداف أو ال؟ وهل حققتها بالوسائل المعقولة فإنها ب

  .باألحرى تقييم أدائهاأو 

   :                                                                                      الدراسة إشكالية. ثانيا

إن  الغرض من هذه الدراسة هو معرفة أثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي للبنوك 

ض من هذه الدراسة بطرح أم البواقي ويمكن تحقيق الغر  BADRمن خالل دراسة حالة بنك 

              :                                                                            التاليةاإلشكالية

  وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي للبنوك ؟ إلى أي  مدى يمكن أن تؤثر 
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                                                                       :األسئلة الفرعية.ثالثا �

 : بثق عن التساؤل الرئيسي األسئلة  التاليةنوقد ا

 ماهو أثر وسائل الدفع على األداء المالي لبنك الفالحة و التنمية الريفية؟                 �

  ؟ما مدى تأثير وسائل الدفع اإللكتروني على زيادة ربحية البنك  �

                                                                                           ؟مدى تأثير وسائل الدفع اإللكتروني على خفض تكاليف البنكما  �

  :الدراسة فرضيات .رابعا

 : الفرضية الرئيسية

 يوجد أثر الستخدام وسائل الدفع االلكترونية على األداء المالي في الوكالة البنكية للفالحة

 .بأم البواقي والتنمية الريفية

  :الفرضيات الفرعية

  .على زيادة الربحية وسائل الدفع االلكترونية يوجد أثر ل �

 .يوجد أثر لوسائل الدفع اإللكترونية على خفض التكاليف �

:                                                                                أسباب اختيار الدراسة.خامسا

 :                                                      هناك عدة أسباب دفعتنا  الختيار الموضوع نذكر

 .                                            ميول و رغبة الباحث في الدراسة �

إن إختيار وسائل الدفع و كل ما يتعلق بها حول أثرها على األداء المالي إضافة جديدة  �

.                                                                                     للمكتبة الجامعية و لتكوين الباحث

لدفع اإللكتروني و الزيادة مساهمة في النقاش الوطني الدائري الوطني حول تحديث و سائل ا �

 .في االداء المالي للبنوك
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  :أهمية الدراسة.سادسا

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على إستقراء و تشخيص الواقع الحالي لوسائل الدفع 

اإللكتروني و أثرها على زيادة األداء المالي للبنوك لذلك فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من 

                 :                                                   خالل النظر إلى اإلعتبارات التالية

إن الدراسة ستشكل مجاال خاصا لدراسات الحقة و توفر قاعدة معلومات  و بيانات حول   �

 .                                          واقع وسائل الدفع اإللكتروني و أثرها على األداءالمالي للبنك

الدفع اإللكتروني  إمكانية الوصول إلى نتائج ذات دالالت إحصائية حول موضوع وسائل �

 .وأثرها على األدء المالي للبنوك و إمكانية تعميمها على البنوك

  :   أهداف الدراسة.سابعا

 :                                                        تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 .                            التعرف على أثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي للبنوك �

لتحديد الجوانب اإليجابية المساعدة على زيادة األداء المالي في الموظفين  إستقصاء أراء  �

 ؛البنك و الوقوف على سلبيات التي تحدد من كفاءة أدائها

 األداءالوصول إلى نتائج ذات دالالت إحصائية حول أثر وسائل الدفع اإلكتروني على  �

مع تقديم التوصيات المناسبة التي تحقق الغرض و الهدف من إجراء . المالي للبنوك 

 .الدراسة

  :   منهج الدراسة و األدوات المستخدمة.ثامنا

لفرضيات، وذلك باإلعتماد على لتحقيق أهداف البحث، تم بناء نموذج إلختبار مدى صحة ا

 .منهجين مستخدمين في الدراسات اإلقتصادية عموما

من خالل األسلوب الوصفي في بعض أجزاء البحث بتكوين القاعدة : اإلستنباطي �

النظرية المستقاة من مختلف المراجع، يعتبر األسلوب الوصفي مناسبا لتقرير الحقائق 

  بالموضوع؛والتعريف بمختلف المفاهيم ذات الصلة 
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 قع وسائل الدفع االلكتروني المعتمدة لدىمن خالل األسلوب التحليلي لوا :اإلستقرائي �

مدى تأثير وسائل الدفع االلكتروني  البنك، في إطار دراسة حالة المتعلقة أساسا بتحليل

  .وٕاستخالص النتائج التي تخدم أغراض هذا البحث على االداء المالي للبنك

:ةهيكل الدراس. تاسعا  

بغية اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة و الفرضيات الموضوعة من خاللها و تحقيق أهداف 

:                              ثم تقسيم الموضوع إلى ثالث فصول تتصدرهم مقدمة. الدراسة

 .                                                      وسائل الدفع اإللكتروني: الفصل األول

.                                                                                 األداء المالي: الفصل الثاني

   BADR_ وكالة أم البواقي- دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية : الفصل الثالث

:الدراسات السابقة.عاشرا  

أثر التسويق اإللكتروني على " تحت عنوان) فضيلةشيروف ( الدراسة التي قامت بها الباحثة)1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "جودة الخدمات المصرفية دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر

  .2010الماجستر في التسويق ،جامعة منتوري،قسنطينة،

وكذا حيث أشارت الباحثة إلى العمل المصرفي اإللكتروني و أهم الوسائل اإللكترونية المستخدمة 

 .البطاقات النقدية بالجزائر ومراحل تطورها

دور نظام الدفع اإللكتروني في تحسين المعامالت "بعنوان) زهير زواش(الدراسة التي قام بها ) 2

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في العلوم اإلقتصادية،جامعة " المصرفية دراسة حالة الجزائر

 :قد توصل الباحث إلى نتائج أهمهاو ،2011العربي بن مهيدي، أم البواقي،

 إنعكاسات نظام الدفع اإللكتروني على المعامالت المصرفية؛_ 

 مستوى في التقليدية الدفع وسائل مع بالمقارنة مثالية اإللكترونية الدفع وسائل تكن لم_ 

 الالمادية على ترتكز ألّنها محاربتها يصعب خاص نوع من ومشاكل عيوب أفرزت بل التوقعات،

 اإلثبات؛ عملية يصعب مما المصرفية المعامالت في
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 بوسائل اإللكترونية المتعلقة الدفع بوسائل المتعلقة القاعدية الهياكل وصيانة إنشاء تكلفة ارتفاع_ 

 بالمعامالت؛ الخاصة اإللكترونية الدفع

 :هما لسببين يرجع وذلك الحديثة الدفع بوسائل وٕاحاللها التقليدية الدفع وسائل زوال عدم_ 

 .الوسائل هذه على المعامالت في تعديالت إجراء من التكنولوجيا تمكين -

 بل التقليدية الوسائل مكان الحتالل تُأهلها لم وعراقيل عيوب إلكترونية الدفع وسائل إفراز -

 .معها التعايش وّحتى

ية الصيرفة اإللكترونواقع عمليات "بعنوان ) بريكة السعيد(الدراسة التي قام بها الباحث)3

،Ebenking ،وأفاق تطورها   

  ادية، جامعة العربي بن مهيدي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتص

 :وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها. 2011البواقي،الجزائر، أم

وكذا مدى إنتشار أهمية استخدام األنترنات والوسائط اإللكترونية في نمو الصناعة المصرفية، _ 

 هذه البطاقات والمعوقات التي تحول دون ذلك؛

تناولت الدراسة أهم المخاطر التي تصاحب عمليات الصيرفة اإللكترونية، والسبل الكفيلة للحد _ 

منها ، واألساليب الحمائية المستخدمة من قبل المصارف المركزية والهيئات المنظمة للعمل 

  ؛المصرفي على المستوى العالمي

 تعرضت الدراسة إلى الجاهزية اإللكترونية في المصارف وكذا أهم القنوات اإللكترونية، _ 

 وماهي أهم الخدمات التي تقدمها؛

تعرفت الدراسة على مزايا أعمال الصيرفة اإللكترونية والمشكالت التي تقف حجرة عثرة أمام _ 

  .نموها وتطورها

تحديات وسائل الدفع اإللكتروني "تحت عنوان  )2014فوزي شوق و السعيد بريكة ( دراسة) 4

، مجلة البحوث  "دراسة إستطالعية من وجهة نظر الموظفين بالوكاالت البنكية أم البواقي

  .2014اإلقتصادية والمالية، العدد الثاني، جامعة البواقي، ديسمبر 
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 :وقد توصل الباحثّ إلى نتائج أهمها

 ؛البواقي أم فرع البنكية بالوكاالت يااللكترون الدفع وسائل تحديات معرفة_ 

 نظم راءاتإج على الرقابة ضعف إلى يعود البواقي بأم البنكية الوكاالت عمالء إحجام سبب_ 

 ؛االلكترونية الدفع

 بالدرجة الكترونيا معامالتهم تسوية على البواقي بأم البنكية الوكاالت عمالء إقبال عدم سبب_ 

  .البنكية البطاقات استخدام من الناجمة المخاطر إلى األولى

تناولت الدراسة أهم المخاطر التي تصاحب عمليات الصيرفة اإللكترونية، والسبل الكفيلة للحد _ 

منها ، واألساليب الحمائية المستخدمة من قبل المصارف المركزية والهيئات المنظمة للعمل 

  .المصرفي على المستوى العالمي
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  :                                                                                               تمهيد

 أثمان دفع أو التزاماتهم تسوية األفراد يستطيع خاللها من التي الطريقة عن الدفع وسائل تعبر

 لتطور تباعا وذلك عبر العصور، الدفع وسائل تطورت وقد عليها وا يحصل التي والخدمات السلع

 بالقبول حظيت وقد االتصال تكنولوجيا مجال في والتطورات السوق وظروف االقتصادية الحياة

 النظام هذا وبسب محدودية المعدنين نظام ذلك بعد ثم المقايضة بنظام فبدأت لها االجتماعي

 في مسبوقة غير التطورات ومع القانون، من قوتها تستمد التي اإللزامية الورقية النقود ظهرت

 لوسائل االلكترونية الصورة تمثل والتي إلكترونية دفع وسائل عنها تمخضت المعلوماتية تكنولوجيا

.                                                             طبيعة الصفقات مع تتالءم مختلفة بأشكال توجد التي التقليدية الدفع

ماهية وسائل الدفع في المبحث حيث سوف نستعرض في هذا الفصل  له  سنتطرق ماهذا و 

األول، التحول إلى وسائل الدفع اإللكتروني في المبحث الثاني أما فـي المبحث الثالث فسنعالج 

 .لة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونيالعوامل المعرق
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                                                                        .نشأة وسائل الدفع: المبحث األول

 اإلقتصاد والبنوك من ضمنها وسائلشهد العالم مجموعة من التطورات والسيما في مجال     

والبيانات بين العديد من الجهات عبر الدفع اإللكتروني التي أتاحت عملية تبادل السلع والخدمات 

شبكة المعلومات دون أن يحدث لقاء مباشر فيما بينها مؤدية بذلك إلى ظهور ثورة جديدة في 

                                      .مجال البنوك ما أثر على أسلوب الحياة في العالم أكمله

                                                 .تعريف وسائل الدفع: المطلب األول   

 من سواء كفاءته قياس مؤشرات أبرز من وتعد الدفع، نظام مكونات أهم الدفع وسائل تمثل   

ذا األساس سنتطرق إلى تعريف وعلى ه طبيعتها ناحية من أو تنوعها، ومدى حجمها حيث

  .                                                                          الدفعل وسائ

                                                                                :التعريف األول

المنتجات و الخدمات بأبسط  يمكن تعريف وسائل الدفع بأنها إمكانيات وجدت قصد تبادل

 ،اآلجال احترام،توفر عنصر االمان حسب مبلغ المعني و الصرامة المطلوبة فيما يخص الطرق

   1.الدافع، المستفيد: ز بخاصية اإلستعماالت التي توفرها لكل ثنائية شركاء يل وسيلة دفع تتمكو 

                                                                           :التعريف الثاني

مهما  األموالأداة من أدوات الدفع تسمح ألي كان بتحويل  اعلى أنهتعرف وسائل الدفع أيضا  
                                                     2.كيزة أو اإلجراء التقني المستعملكانت الر 

                                                                                : التعريف الثالث

  

 كل الوسائل و األدوات التي تسمح  لألشخاص بتحويل األموال بغض النظر عن الوسيلةهي 
مر و غيرها أو قيدية كالتحويل المستخدمة سواء كانت الدعامة المستعملة ورقية كالشيك والسند أل

  3.اإللكترونية كالبطاقات البنكية أو

                                                           
1
  .55عمان،ص ،دار صفاء للتوزيع والنشر،بدون تاريخ ،محمد بن سعود العصيمي،البطاقات الدائنة تأخذھا وأنواعھا  

  
2
عمر الشويرف، التجارة ا-لكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد، وھران للنشر و التوزيع، الطبعة ا ولى،   

  .20، ص2013عمان،
3
 Dhoir loupretre Catherine,»DROIT DU CREDIT » édition ell PSES .Lyon 1999.p 11. 
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 بقبول إجتماعي تحضىنستنج أن وسائل الدفع هي أداة وساطة خالل التعاريف السابقة  من

  .وتقوم بتسهيل التداول والمعامالت بتبادل السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون

  .                                        التطور التاريخي وسائل الدفع: المطلب الثاني

شهد العالم منذ القدم تطورات في نظام الدفع بدءا بالمقايضة أي مبادلة سلعة بسلعة أخرى     

  ، غير أن هذا النظام كان عاجزا عن مسايرة التطور اإلقتصادي مباشرة دون إستخدام أي وسيط

                                                        1.مما أدى إلى ظهور أنواع مختلفة 

فخالل فترات سابقة إستخدم اإلنسان فيها الذهب أو الفضة ومعادن وسلع أخرى  ببعض المهام 

يعرف  ، إذ كانت لها قيمة تبادلية إلى جانب قيمتها كسلعة وهو ماالتي تقوم بها النقود حاليا

                                                                            . بالنقود السلعية

ومع التطورات اإلقتصادية ظهرت النقود النائبة والتي تعني إستعمال شهادات ورقية تمثل قيمة 

، وتصدرها السلطة النقدية وتعطي صاحبها الحق في تحويلها إلى نقود سلعية النقود السلعية

                                                                                   2.كاملة القيمة

 من العديد ظهرت فقد واالتصال المعلومات تكنولوجيا ظهور ومع الحديث العصر في أما       

 نظرا الناس بها تأثر التي المعلوماتية ظاهرة معها سادت التي الحديثة التكنولوجية الوسائل

 أن مكان أي في شخص أي على السهل من أصبح حيث التكلفة أو السرعة ناحية من لمزاياها

 طريق عن مختلفة مجاالت من مجال أي في إليها يحتاج قد التي المعلومات جميع على يحصل

 تفاعلها فتم كبير، دور لها فكان والحواسب االلكترونيات بتكنولوجيا ارتبطت االنترنت التي شبكة

 مؤخراً  شاع كما المعلومات لتقديم المجال فتحت حيث والمؤسسات، القطاعات كافة مع

 التجارة ممارسة إلى ولالتح نتيجته كانت التجارية األغراض في واسع نطاق على استخدامها

 عبر الجهات من العديد بين والبيانات والخدمات السلع تبادل عملية أتاحت التي االلكترونية

 أسلوب على أثرت العالمية التجارة شكل في جديدة ثورة ظهور إلى بذلك مؤدية االنترنت شبكة

                                                           
  .12،ص1989النشر ،عمان، مروان عطون ،النظريات النقدية، دار البحث للطباعة و1

ھيل عجمي جميل الجنابي،رمزي ياسين سيع أرس4ن،النقود والمصارف والنظرية النقدية،دار وائل للنشر،الطبعة 2
  .17،ص2009ا ولى،عمان،
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 بكل االلكترونية المصرفية المستجدات مع والتعامل للتكيف المصارف سعت لذلك بأكملها الحياة

 اقتصاد من االنتقال فيها يجري التي المتسارعة التكنولوجية التطورات ألن وكفاءة، وانفتاح فعالية

 الخدمات إلى التقليدية المصرفية الخدمات ومن واألرقام المعلومات اقتصاد إلى الموجودات

 تأثرا أكثر باعتباره والمالي المصرفي القطاع على به مّسلماً  أمرا بات االلكترونية المصرفية

 تطوير ومآدها إستراتيجية تدني المصارف على أملى إذ المتداولة المالية المعامالت في خاصة

 المنافسة، وعليه على القدرة وبالتالي التطور، هذا لمواكبة المعلوماتية وأنظمتها التكنولوجية بنيتها

 من يقلل مما الكترونية دفع بوسائل المدفوعات لنظام واسع تطبيق نحو يتجه العالم أن نجد

        1.كامل بشكل النقود االستخدام

                                    . األشكال التقليدية لوسائل الدفع: المطلب الثالث 

عدة وسائل دفع، تمكن من إجراء الصفقات بسهولة حظيت بالقبول  عرف النشاط اإلقتصادي   

اإلجتماعي فباإلضافة إلى النقود وسيلة الدفع الوحيدة التامة والوسيلة، عرف اإلنسان عدة وسائل 

إلخ، وكل هذه الوسائل يمكن ...سند الرهنأخرى كالشيك بأنواعه وأوراق الدفع مثل الكمبيالة، 

                                                                                                             .تداولها واستخدامها في تسوية الصفقات

                                                                                         النقود: أوال

ويعني هذا . هي كل شيء يلقى قبوال بين الناس كوسيط للتبادل أو إلبراء الديون يسمى نقودا   

التعريف المبسط للنقود أن قبول الناس أو األفراد ألي شيء قبوال عاما كوسيط للتبادل و أداة 

.                                                            2.دلتسوية الديون و إبرام الذمم يعطي لهذا الشيء  صفة النقو 

:                                                                                     أنواع النقود

                                                     :يمكن تقسيم  أنواع النقود حسب تطورها التاريخي إلى ثالث أنواع  وهي 

                                                              :     سلعيةالنقود ال �

                                                           
1
ماجستر زھير زواش،دور نظام الدفع ا-لكتروني في تحسين المعام4ت المصرفية دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شھادة ال 

  ..19ص  2011في العلوم ا-قتصادية،جامعة العربي بن مھيدي، أم البواقي،
  
2
محب خلة توفيق، ا-قتصاد النقدي و المصرفي دراسة تحليلية للمؤسسات و النظريات، دار الفكر الجامعي، الطبعة ا ولى،   

  .27، ص 2015ا-سكندرية، 
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السلعية أقدم أنواع النقود التي عرفتها المجتمعات البشرية حيث لجأ إليها الناس نقود تعتبر ال

صعوباتها المختلفة و قد شملت هذه السلع القمح والشاي للتخلص من مشاكل المقايضة و 

                                                                 1.إلخ وقد كان لها  صفتين صفتها كسلعة وصفتها كنقد....والماشية

                                  :                                               ةعدنيالنقود الم �

تفوقها على غيرها من سلع إذ تسهل إنتشر استعمال المعادن نقودا بعد أن ظهر 

صياغتها وصكها في شكل معين، وبقيمة محددة، أول أنواع النقود المعدنية التي شاع 

استعمالها كانت النقود النحاسية والبرونزية وعند إتساع نطاق حجم التبادل التجاري 

في  التبادل، ثم استخدم الذهب ثم استعملت النقود الفضية والذهبية  إستخدمت الفضة

                                                                             2.معا 

                                                                         :النقود اإلئتمانية �

ذمة البنك قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد ألخر بواسطة عبارة عن ديون في 

للدفع  الشيكات يطلق عليها أيضا بالنقود المصرفية أو نقود الودائع يمكن إستخدامها كوسيلة

عن طريق الشيكات غير أن إستخدامها يتوقف عند موافقة الدائن إذ ال تتمتع بقوة اإلبرام 

ن النقود اإلئتمانية ليس لها كيان مادي ملموس إنما توجد في بحكم القانون وهكذا نجد أ

 3.صورة حساب بدفاتر البنوك

               الحساب                                                                :ثانيا 

التي هو عقد بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويل الحقوق والديون الناشئة عن العمليات األصلية    

تتم بينهما إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما،بحيث يكون الرصيد النهائي عند إقفال 

ومن مزاياه أنه أداة إئتمان وضمان بفضل المقاصة اإلجمالية .الحساب وحده دينا مستحق األداء

عند قفل الحساب وما تؤدى إليه من إعفاء كل طرف من الوفاء بديونه في الحدود التي يكون 

 4.دائنا فيها فيدرأ بذلك خطر إفالس  الطرف األخر

                                                           
1
  .22، ص 2010المركزية، دار اليازوري، عمان،  سعيد سامي الح4ق، النقود والبنوك والمصارف  

2
  ..23،ص2013محمد زھير شامية، النقود والمصارف الشركة العربية للتسويق والتوريدات، دار الفكر للنشر، ا-سكندرية،   

3
  .57،ص2014محمد إبراھيم عبد الرحيم، إقتصاديات النقود والبنوك، دار التعليم الجامعي، ا-سكندرية،   
مذكرة مقدمة كجزء لنيل شهادة ،إستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية،لوصيف عمار4

  .16ص،2009،الجزائر،جامعة منتوري قسنطينة،الماجستر في العلوم اإلقتصادية
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                                                                                  الشيك:ثالثا

الشيك أمر مكتوب يتمكن بموجبه الساحب أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل    

 الشيك المسحوب عليه عند  الطلب واستعمالأو بعضها المقيدة لذمته في حساب لدى  النقود

  .                                     1والخزينة البريدية الحسابات أصحاب قبل من خصيصا يتم دفع كوسيلة

                                                                               2:عه نذكر مايلياومن أنو 

 :                                                                             الشيك المسطر �

 األسفل إلى األعلى من الشيك وجه على فراغ بينهما نيقصد بالتسطير وضع خطين متوازيا

 .                                   إليه النظر بمجرد عليه المسحوب يعلم حتى

 :                                                                       الشيك المعتمد �

وهو الشيك الذي يطلب من المسحوب عليه اعتماده ويتم ذلك بتوقيع المسحوب عليه على 

صدر الشيك، واعتماد الشيك قرينه على أن للمسحوب عليه الرصيد الكافي للوفاء بقيم 

 .الشيك

                                                           :في الحساب للقيد  دعالشيك الم �

يدل عليه إسمه أنه ال يجوز وفاؤه نقدا وٕانما عن ما المعد للقيد في الحساب ك الشيك ميزة 

كما يجوز . طريق قيده في حساب حامله لدى المصرف المسحوب عليه أو أي مصرف أخر

على ) القيد في الحساب(أن يمنعا  وفائه نقدا بوضع العبارة األتية لساحب الشيك ولحامله 

ظهر الشيك أو أي عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة ال يمكن أن يجرى تسديد الشيك من 

                                                  3.قبل المسحوب عليه  إال بطرق القيد في السجالت يقوم مقام الوفاء 

                                                                        :الشيك السياحي �

تمكين  عبارة عن أوامر تسحبها مؤسسة على فروعها في جهات مختلفة في العالم ويقصد بها

بزيارتها،حيث يستطيع  نالزمة لهم في البالد التي يقومو السائحين من الحصول على النقود ال

 . حامل الشيك التوقيع عليه لدى البنك في الخارج

 :                                                                        الشيك البريدي �
                                                           

1
،المركز الجامعي 09فاق ،مجلة الباحث،العددالوضعية و ا : وھيبة عبد الرحيم،وسائل الدفع التقليدية في الجزائر  

  .38،ص2011تمنراست،
2
  195 ص ، 1993 قسنطينة، الجامعية، المطبوعات ديوان ، " العامة المحاسبة " سعدان شبايكي 

3
  .226،ص2008أكرم ياملكي، ا وراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، عمان،   
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هو أمر بالدفع لدى اإلطالع عليه، بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود 

    1.لدى مصلحة البريد أو دفع هذه ا لنقود إلى شخص آخر يعنيه القائمة والمعتبرة لحسابه

 :                                                                 أوراق الدفع:رابعا   

:                                                                                 الكمبيالة �

يجب أن تتوافر فيها  شروط موضوعية  در ثالثة أشخاص في آن واحهي ورقة تجارية تظه

لصحة اإللتزام الناشئ عن  ةوأخرى شكلية حيث تخضع الشروط الموضوعية الالزم

الكمبيالة لقواعد القانون المدني، فضال عن شروط موضوعية خاصة مردها أن الصك 

                                           2.يثبت إلتزاما تجاريا شديد الوطأة على المدين

                                                                            3: السند ألمر �

بحيث يكون الطرف األول محررا . ورقة تجارية ال يتضمن سوى طرفين هما المحرر والمستفيد

يتعهد فيه بدفع قيمة الدين في تاريخ معين  مدينا والطرف الثاني مستفيد فيحرر ألمره سندا

.                                                                                                               الحق هو تاريخ االستحقاق للدائن

               :                                                              سند الرهن �

األصل في سند اإليداع أنه بيان ملكية البضاعة ويمكن بيع هذه البضاعة بتقديم سند اإليداع 

والوصل المرفق به غير أنه يمكن أن يتحول إلى وسيلة دفع إذا تم تظهيره لشخص آخر وهذا 

                                                           .                    التظهير ال يدل على انتقال ملكية البضاعة وٕانما يدل على رهن هذه البضاعة

                                :                                      4سند الصندوق �

هو عبارة عن التزام مكتوب من طرف هذا البنك بدفع المبلغ المذكور في السند في تاريخ معين 

هذا السند محرر باسم هذا الشخص أو ألمره أي لحامل السند هو تاريخ االستحقاق وقد يكون 

ألجل مقابل الحصول على ا قصيرة  بنك أمواال ويحدث هذا عندما يقوم شخص ما بإقراض

                                                                                     .فائدة

                                                                       :                         سند النقل �

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم   ،BADRأهمية نظام الدفع اإللكتروني في المصارف دراسة حالة ،فريدة قلقول1
  .34ص  2013،الجزائر،اإلقتصادية ،جامعة العربي ين مهيدي أم البواقي

2
  .37،ص2005درية،محمد كمال طه، ا وراق التجارية ووسائل الدفع ا-إلكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، ا-سكن  
  .35،ص.2005، الجزائر ،  1،تقنيات البنوك ، دوان مطبوعات جزائرّية ، طالطاھر لطرش 3
  .07زھير زواش،مرجع سبق ذكره،  ص 4
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وثيقة تمنح من الناقل يثبت ملكية البضاعة سواء كانت في الطريق أو وصلت إلى الجهة 

المقصودة ويصبح هذا السند ورقة تجارية إذا تم إصداره أو تظهيره لحامله ويمكن تداول سند 

                                          .                              النقل عن طريق التظهير حتى وٕان كان السند اسميا أي صادر لشخص مسمى

 :                                                              السندات العمومية قصيرة األجل �

تحتاج الخزينة إلى نوعين من األموال طويلة األجل لتمويل عملياتها الخاصة بالتجهيز وأموال 

أو الجارية وتلجأ الخزينة إلى إصدار سندات قصيرة األجل قصيرة األجل لتمويل نفقاتها العادية 

لتمويل احتياجات السلطات العمومية فيما يخص نفقاتها الجارية وذلك عندما يتأخر تحصيال 

 .إليرادات الضريبية  

  .                                             التحول إلى وسائل الدفع اإللكتروني: المبحث الثاني

تبر وسائل الدفع اإللكتروني من أكثر موضوعات عصر المعلوماتية إثارة للجدل في وقتنا عت   

الحاضر، ونتساءل معا لماذا هذا الجدل وما سر االهتمام بها؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل 

     .       تكمن في تعريف وتحليل أنواع وسائل الدفع اإللكتروني وكذا معرفة مزايا وعيوب هذه األخيرة

  .                                               تعريف وسائل الدفع اإللكتروني:المطلب األول

يمكن النظر إلى وسائل الدفع اإللكتروني من ثالث زوايا أساسية فهي أداة وساطة مهمتها    

تسهيل التداول وتمكين إجراء الصفقات بسهولة، وهذا ينطبق باألساس على النقود في شكلها 

ومن جهة . المعاصر، وبصفة أقل على األوراق التجارية عندما تكون محل تداول بين فئة التجار

وهذا األمر ينطبق خاصة .مثل أدوات للدفع العاجل، عندما تكون محل تداول فئة التجارأخرى، فت

 من نقل اإلنفاق في الزمن، حيث أنوأخيرا هي أدوات تمكن . على النقود والشيكات بدرجة أقل

إمتالكها يسمح لألفراد إما بإنفاقها حاليا أو إنتظار فرصة أفضل في المستقبل، وٕانطالقا من هذا 

دأ، فإن وسيلة الدفع إنما تمثل وسيلة قرض حيث تسمح بتحويل قوة شرائية حاليا وٕاعادة المب

                                         .1إسترجاعها في المستقبل

الصورة أو الوسيلة اإللكترونية والتي نستعملها في : الدفع اإللكترونية على أنها عرف وسائلكما ت

  ه  حياتنا اليومية، الفرق بينها وبين الوسائل التقليدية، هي أن الدفع اإللكتروني تتم عملياته وتسيير 

  

                                                           
1
    31الطاھر لطرش،تقنيات البنوك،مرجع سبق ذكره،ص   
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                                                                                                                                                            1.وجود للحواالت وال للقطع النقدية ال إلكترونيا، و

 ضوئية أو مغناطيسية أو كهربائية وسائل فيها تستخدم تقنية " :أنها على تعرف أيضا

                                                   2. وتخزينها المعلومات تبادل في أوٕالكترومغناطيسية

تلك الوسائل التي  :من خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف وسائل الدفع اإللكتروني على أنها

تسمح بتحويل األموال وفق تقنية إلكترونية مما يسهل عملية التبادل بطريقة آمنة وسريعة وبأقل 

                                                                                  .تكاليف ممكنة

                                                           :خصائص وسائل الدفع اإللكتروني

                                    :تتميز وسائل الدفع اإللكتروني بعدة خصائص يمكن إيجازها فيما يلي

                                                          :يتسم الدفع اإللكتروني بالطبيعة الدولية : أوال

أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول حيث يتم استخدامه لتسوية الحساب في المعامالت التي 

 .تتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم

:                                                  باستخدام النقود اإللكترونيةيتم الدفع  : ثانيا

 .وهي وحدات نقدية عادية كل ما هناك أنها محفوظة بشكل إلكتروني ويتم الوفاء بها إلكترونيا

 :يستخدم الدفع اإللكتروني لتسوية المعامالت اإللكترونية عن بعد : ثالثا

أطراف متباعدة في المكان ويتم الدفع عبر شبكة اإلنترنت وفق  حيث يتم إبرام العقد بين

 :المعطيات اإللكترونية تسمح باالتصال المباشر بين طرفي العقد ويتم الدفع بأحد األسلوبين

 .من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض حيث يكون الثمن مدفوع مقدما_ 

 .3مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرضمن خالل البطاقات البنكية العادية حيث ال توجد _ 

 :يتطلب توفر أجهزة : رابعا

 .يعتمد عليها في تنفيذ هذه العمليات التي تتمعن بعد لتسهيل تعامل األطراف والثقة فيما بينهم_ 

                                                           

.13ص2009،عمان،األولىالطبعة ،دار أسامة للنشر،الخدمات اإللكترونية عبر االنترنت،محمود محمد أبو فرة 1 
2
  .33،ص2008،األردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،الرابع  المجلد البنوك، بين عمليات: التجارية الموسوعة الكيالني، محمود 

3
 ،أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه في العلوم ا-قتصادية ،واقع عمليات الصيرفة و افاق تطورھا في الجزائر ،السعيد بريكة  

  .140ص ،2011،الجزائر،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي
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تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة إذ أصبحت هناك عمليات جديدة ال يمكن ألي بنك من _ 

 كان يملك خدمات إلكترونية معينة لما تتميز تلك العمليات بالسرعة فيأدائها إلى عمالئه إال إذا 

                                                                        .1األداء والدقة

  .أنواع وسائل الدفع اإللكتروني:المطلب الثاني

وك باستخدام وسائل دفع نتيجة التطورات الحادثة في مجال التجارة الخارجية قامت البن   

إلكترونية متعددة واتخذت عدة أنواع اختلفت باختالف وظائفها وهذا ما سنتطرق إليه في هذا 

 .          المطلب

  :بطاقات الدفع االلكترونية:أوال

                                                                      :تعريف بطاقةاإلئتمان)1

لعمالئها ويتم إستخدامها من قبل عمالء  البنك  بطاقات بالستيكية تمنحها البنوك  هي   

ألغراض الشراء ثم التسديد الحقا، مع السماح له بتأجيل سداد رصيد المدين لفترة معينة مقابل 

فائدة، وقد كان لظهور هذه البطاقة إستجابة طبيعية لطلبات المستهلكين المتنامية لالستفادة من 

المدفوعات المتقدمة التي تؤمن لهم السرعة وسهولة اإلستعمال والحماية ألموالهم،باإلضافة  نظم

إلى تمكينهم من الدخول إلى نظم المعلومات المالية االزمة لهم، حيث يتم إنجاز الخدمات 

أو شبكات  switched networkالمذكورة عبر عدة وسائل أهمها شبكات عامة ذات أقفال 

  Screen   Based.، والهواتف المستندة للشاشات  backbone networkهيكلية 

telephon        أن الفكرة األساسية التي تقوم عليها بطاقات االئتمان والتي  تعني ذلك  يتضح

اقتصاديا القدرة على اإلقراض ذلك ألن الجهة المصدرة للبطاقة تجعل الوفاء بالقيمة للتاجر على 

  . 2نى اإلئتماندفعات مؤجلة مما يحقق مع

                                                           
ودوره في تحقيق وKء العم4ء في البنوك التجارية smsليث محمود أحمد الحاج، نظام الخدمات المصرفية ا-لكترونية عبر   1

  . 25، ص2012ا ردنية، جامعة الشرق ا وسط، حزيران،

  .22،ص2014،جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، )الدفع ا-لكتروني السنة أولى ماسترمحاضرة حول وسائل (باطلي غنية، . 2
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                                                                   1:أنواع بطاقات االئتمان

:                                        تنقسم بطاقات االئتمان بصفة رئيسية إلى ثالث أنواع هي

 cebit card:الخصم أو بطاقة الدفع الفوري بطاقة) أ

التي تعتمد على وجود أرصدة فعلية في صورة حسابات جارية للعميل لدى البنوك  هي البطاقة 

دمة من التجار يقوم التاجر ، فعندما يقوم حامل البطاقة بشراء أي خلمواجهة السحوبات المتوقعة

مستندات الشراء إلى البنك الذي يقوم بدوره بالخصم من حساب العميل مباشرة بالقيمة  لبإرسا

  .كما يمكن الخصم أيضا بقيمة المسحوبات النقدية  من آالت سحب النقودالمستحقة عليه 

  charge card:بطاقة الخصم الشهري أو الدفع الشهري) ب

ها بالدفع المسبق للبنك المصدر في صورة هذا النوع من البطاقات ال يتطلب إصدارها قيام حامل

حساب جاري وٕانما تتم المحاسبة معه شهريا عن طريق إرسال البنك المصدر كشف حساب 

يتضمن تفاصيل المبالغ المستحقة على حامل البطاقة نتيجة مشترياته من السلع والخدمات من 

لى أن يكون ذلك في حد التجار وكذا سحوباته النقدية من االت السحب النقدي أو البنوك ع

  .البطاقة األقصى

 credi tcardبطاقة االئتمان المتجدد) ج

هي بطاقة تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة وتتيح لحاملها فرصة الحصول على السلع 

والخدمات مع الدفع االجل لقيمتها وال يستلزم ذلك بالضرورة وجود مبالغ مالية بحساب العميل 

ومن أشهر أنواع بطاقات االئتمان المتجدد بطاقة الفيزا وبطاقة  .للبطاقة المصدرةحال استخدامه 

  :ماستر كارت وهذه البطاقات لها ثالث أنواع

حدا أعلى عشرة االف وهي ال تتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها : بطاقة فضية أو عادية �

                                                                      ؛دينار مثال

وهي ال يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها الحد السابق وقد ال :  بطاقة ذهبية أو ممتازة �

 دفعيحدد فيها مبلغ معين مثل بطاقة أمريكان أكسبريس والتي تمنح عادة لألثرياء مقابل 
                                                           

علي عبد P شاھين، نظم الدفع ا-كترونية ومخاطرھا ووسائل الرقابة عليھا دراسة تطبيقية على بنك فلسطين، مجلة جامعة ا زھر  1
  2010 ، العدد ا ول،12بغزة،المجلد 



اإللكترونيوسائل الدفع : الفصل األول  

 

 
13 

  .                                                                      1رسوم باهظة

وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسب كفاءة العميل المالية ومدى ثقة  :البطاقة البالتينة 

                                                                                           .المصرف به

                                                                             2:مزايا بطاقات االئتمان

؛                                                     أداًة حقيقية للحصول على الَقْرضتعتبر _ 

                                                 ؛ال ُيشتَرط لحصولها وجوُد رصيد دائن بالبن_ 

                                             ؛يمكن معها طلُب البطاقات اإلضافية ألفراِد اُألسرة_ 

 ؛                                  يمكن لحاملها شراُء الحاجيات والِخْدمات بالبطاقة، أو برقم الحساب_ 

                                                          .ا على المستوى العالميمعترف به_ 

                                                    smart cart.3:   البطاقات الذكية) 2

وهي بطاقات دفع . واحدة من التكنولوجيا الداعمة لعميات الدفع االلكتروني هي البطاقات الذكية

 في البطاقة، قد تكون هذه، ولكنها تختلف عن غيرها بوجود شريحة دقيقة مثبتة بالستيكية

                             .الشريحة مشغل حاسوبي صغير بذاكرة أو مجرد شريحة ذاكرة 

                     .تستخدم البطاقات الذكية للتدقيق والترخيص وإلجراء العمليات الحاسوبيةو 

                                                                          4:البطاقات الذكيةمزايا 

                                    :تتسم البطاقات الذكية بمجموعة من المميزات وهي كالتالي

_                                                                    السهولة في التعامل؛_ 

                القدرة العالية على تخزين المعلومات؛                                       _ 

 تقلل فرص التبادل من خالل بيانات أكثر و أدق للعميل؛  _ 

                                                           
1
 م  ةتحديات وسائل الدفع ا-لكتروني دراسة إستط4عية من وجھة نظر الموظفين بالوكاKت البنكي سعيد بريكة، فوزي شوق،  

  .39، ص2014البواقي، مجلة البحوث ا-قتصادية والمالية، العدد الثاني، جامعة البواقي، ديسمبر 
2

 :على الموقع ا-لكتروني. 24/04/2017: دبيان محمد الدبيان،بطاقات ا-ئتمان والتكييف الفقھي،تاريخ ا-ط4ع  
http://www.alukah.net/sharia/0/29843/  

  .140ص،مرجع سبق ذكره،محمد نور صالح الجداية 3

الطبعة ،للتنمية اإلدارية للنشرالمنظمة العربية ،التجارة االلكترونية والعولمة ،السيد أحمد  عبد الخالق4
  .106ص،2008،القاهرة،الثانية
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 الحصول عليها وذلك من خالل منفذ الصرف اإللكترونية ومركز للبيع التجاري؛ سهولة_  

                                        .تلعب دور النقود من مختلف الفئاتالمرونة كونها _ 

 :أنواع البطاقات الذكية

  :بطاقة اتصال مباشر  ) أ

 يحتوي هذا النوع على صفيحة معدنية ذهبية قطرها أنش تقع في المقدمة عندما تمرر البطاقة

 .القرصعلى القارئ يحدث اتصال إلكتروني ويتم تمرير البيانات من خالل 

 :بطاقة اتصال غير مباشر  ) ب

 إضافة إلى وجود قرص محفور على البطاقة يوجد هوائي محفور أيضا عليها والمعلومات تمرر

                                                                                      1 .من وٕالى البطاقة عن طريق الهوائي إلى هوائي آخر مربوط بقارئ البطاقة أو أي أداة أخرى

                                                                            2:االلكترونية  والتحويالت الشيكات اإللكترونية:نياثا

   :                                                                     الشيك اإللكتروني)1

لجأت العديد من الدول إلى إصدار نوع جديد من الشيكات يعرف باسم الشيكات اإللكترونية     

.                                                               ية  وذلك من أجل استخدامه كأداة من أدوات الدفع اإللكتروني أثناء القيام بالعمليات التجار 

:                 وني هو عبارة عن وثيقة إلكترونية تحتوي  على البيانات التاليةاإللكتر والشيك 

اسم البنك ،اسم المستفيد ،القيمة التي ستدفع، وحدة  ، الدافع ، اسم الدافع،رقم حسابرقم الشيك

ويتم تحرير الشيكات .  لمستعملة ،تاريخ الصالحية ، التوقيع اإللكتروني للدافعالعملة ا

اإللكترونية وتبادلها عبر شبكة المعلومات الدولية، وعملية التحرير هذه تعتبر الفارق األساسي 

               .                                                    بين الشيكات اإللكترونية والشيكات العادية

يتيح من خالل موقعه اإللكتروني فرصة كبيرة للعميل للتحكم في دفتر شيكاته  الشيك اإللكتروني

الخاص به والحصول على تقارير إلكترونية فورية عن حركة حسابه على شبكة المعلومات 

في الواليات ولقد بدأت فكرة التحول إلى الشيكات اإللكترونية بعد الدراسات التي تمت . الدولية

                                                           
1
  .34السعيد بريكة، مرجع سبق ذكره،ص  
إبراھيم سرحان،الوفاء ا-لكتروني،مؤتمر ا عمال المصرفبة ا-لكترونية بين الشريعة و القانون،المجلد ا ول،كلية الشريعة عدنان 2

 71.2ص 2013ماي  12  10والقانون وغرفة التجارة دبي
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مليون شيك عادي تكلف إجراءات 500المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم أكثر من 

  .سنت79إعداد وصرف كل واحد منها  حوالي منها 

  :                                                                            مميزات الشيك االلكتروني

                                                                              :     ة بمجموعة من السمات أهمهاتتميز الشيكات اإللكتروني

                             تصرف الشيكات الكترونية في دفع الصفقات االلكترونية بجميع أنواعها؛_ 

يكات العادي وال يختلف كل منهما عن دفتر الشيكات االلكتروني دفتر امن مقارنة بدفتر الش_ 

   _                                              االخر إذ أنهما يحققان الهدف والوظيفة نفسها؛

يؤدي الشيك اإللكتروني إلى  تقليل عمليات اإلحتيال والنصب إتجاه البنوك والمستفيدين  _

وغيرهم من خالل التأكد من كافة بيانات الشيك لدى نقاط التعامل به، ويحمي األطراف المتعاملة 

  من التحايل باستخدام شيكات مزورة أو بدون مؤونة أو عدم كفاية مؤونتها؛ 

بالمئة من رسوم التشغيل بالمقارنة ببطاقات  50لشيكات االلكترونية حوالي يوفر التعامل با_ 

 االئتمان مما يساهم في تخفيض النفقات التي يتحملها المتعاملون بهذه الشيكات؛

  ال يتم تحميل الشيكات المرتدة عن طريق شبكة المعلومات الدولية بالرسوم التي يتم تحمليها _ 

                                                                    ية؛على الشيكات المرتدة العاد

ساعة فقط بالمقارنة بالشيكات  48يتم تسوية المدفوعات من خالل الشيكات االلكترونية في _ 

                                       .1ي وقت أطول من خالل غرفة المقاصةالعادية والتي يتم ف

  2:يتعلق بآلية التعامل بالشيكات االلكترونية فإنها تمر بالمراحل التاليةوأما فيما 

اشتراك المشتري لدى البائع جهة التخليص ويتم فتح حساب جاري له أو يتم االتفاق على _ 

  الصرف خصما من حساب المشتري بأي حساب جاري متفق عليه؛

                                                           
1

، على الموقع 11/05/2017: الخاميس فاضيلي، الشيك ا-لكتروني من الوجھة القانونية، تاريخ ا-ط4ع 
   www .alkanonia.com:ا-لكتروني

كلية العلوم اKقتصادية وعلوم  ,)غير منشورة.(رسالة ماجستر,إح4ل وسائل الدفع المصرفية التقليدية با-لكترونية,وھيبة عبد الرحيم2
 .20ص,2006.جامعة الجزائر,التسيير
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اشترك فيها المشتري حيث يتم فتح يقوم البائع باالشتراك أيضا لدى جهة التخليص التي _ 

حساب جاري له أو ربطه مع أي  حساب جاري له ويتم تحديد شكل التوقيع االلكتروني الخاص 

  به؛

يقوم المشتري باختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها من البائع وبعد أن يتم االتفاق _ 

  على سعرها؛

الموقع  من المشتري ويقوم بالتوقيع عليه كمستفيد يقوم البائع باستالم الشيك االلكتروني _ 

 بتوقيعه االلكتروني المشفر ويقوم بإرساله إلى جهة  التخليصّ؛                       

تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة والتوقيعات وبناء على ذلك _ 

المعاملة المالية حيث يتم الخصم من رصيد تقوم بإخطار كل من المشتري والبائع بتمام إجراء 

  .                                                              المشتري واإلضافة إلى رصيد البائع

                                                                      :اإللكترونية التحويالت) 2

بخصم مبلغ الحوالة من حساب األمر  لدى بنك أخر، فيقوم البنك بين حسابينتتم  ي عملية ه   

وٕاضافته إلى حساب المستفيد فهي عملية بسيطة تتم في لحظة واحدة بدون فارق زمني بين 

   .                                   1عملية الخصم واإلضافة عند إستخدام القيد عن طريق الحاسوب

أما بالنسبة للتحويل البنكي اإللكتروني فإنه ال يختلف عما سبق ذكره إال في كون األمر الذي 

وقد يأتي ذلك إما بواسطة أمر بسيط صادر .يصدره العميل يكون وسيلة إلكترونية مثل االنترنت 

عن العميل بتحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب آخر، وٕاما نتيجة إحدى التعامالت 

عملية التحويل بشكل آمن حيث يقوم التاجر بتوكيل الوسيط وهذا األخير ونية إلجراء اإللكتر 

والتي . اآللية، إذا كانت البنوك مشتركة في نظام المقاصة اآللية ةبإرسال النموذج لدار المقاص

 تقوم بدورها بإرسال النموذج لبنك العميل الذي يتأكد من كفاية الرصيد إلجراء عملية التحويل أما

  اآللية فإن الوسيط يرسل النموذج للبنك مباشرة، ة إذا لم تكن البنوك مشتركة في نظام المقاص

                                                           
1
  .20،مرجع سبق ذكره ،ص )محاضرة حول وسائل الدفع ا-لكتروني السنة أولى ماستر(باطلي غنية،   
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وقد أدى تنظيم هذه العملية سواء من طرف بعض التشريعات أو بعض البنوك المركزية إلى 

  1.االستغناء عن محاولة تطويع القواعد العامة حتى يمكن اإلعتراف بقانونيتها

  :                                                        االلكتروني التحويلن الناجمة ع اآلثار

من أهم اآلثار الناتجة عن تنفيذ أمر التحويل في إخراج النقود من الذمة المالية لآلمر    

والتسجيل في الجانب المدين في حسابه بمجرد تنفيذ أمر التحويل و في هذا اإلطار فإن أثار 

           .                          التحويل اإللكتروني يختلف بحسب العالقة بين أطراف التحويل المصرفي

يرى البعض أن أمر التحويل بحد ذاته ال يؤدي إلى إخراج النقود من ذمة اآلمر و بالتالي فإن 

اآلمر بالتخلي  عن   قيامفيه  داالمدين هو الوقت المعتالوقت الذي يتم فيه التسجيل في حساب 

ومات ال تؤدي النقود موضوع النقل بشكل حاسم، ووفقا لهذا الرأي فإن مجرد إرسال رسالة المعل

بحد ذاتها إلى إخراج النقود من الذمة المالية لآلمر بالرغم من دخولها تحت سيطرة البنك، إال أنه 

يمكن أن يتم الرجوع عن أمر التحويل حتى لو أرسلت الرسالة طالما أن البنك ال يكون مسؤوال 

عالم البنك عن عن أي قيد على حسابه بواسطة تحويل إلكتروني لألموال تم بعد أن قام بإ

  .2احتمال دخول الغير إلى حسابه أو فقدانه لرمزه السري 

من كل ذلك يستنتج أنه يمكن دائما الرجوع عن أمر التحويل طالما لم يتم بعد التقييد في  

الحساب، من جهة أخرى وكما هو معروف يعتبر االلتزام بالسرية المصرفية أحد أهم اإللتزمات 

  .                                                                 على عاتق البنوك الملقاة

يمكن في البداية تعريف السر البنكي بأنه كل واقعة أو عمل تصل إلى علم البنك بمناسبة    

 ضى به أحد من الغير ويكون للعميلنشاطه سواء أفضى العميل نفيه إلى البنك بهذا األمر أو أف

حة في كتمانه، و يعتبر من قبيل األسرار البنكية التي يجب على البنوك عدم اإلفضاء بها مصل

مقدار حساب العميل و حركة هذا الحساب بل إن وجود أو عدم وجود حساب للعميل لدى البنك 

يعتبر سرا مصرفيا يجب أن ال يفضى به البنك و لو انتهت العالقات بينه و بين العميل فطبقا 

  .البعض أن هناك تعارضا بين هذا االلتزام و نظام التحويالت البنكية  لذلك يرى

                                                           
1
  02 ص ، 2003 قسنطينة، منتوري، جامعة مطبوعات ،والمصرفي النقدي ل,قتصاد مدخل  بوعتروس الحق عبد 

2
  .50ص,2012,دار الثقافة,ا-لكترونية عبر اKنترناتالخدمات البنكية ,محمود مجد أبو فروة 
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                                                          :لكترونيةالنقود والمحافظ اإل : ثالثا

                                                                    1:ةكترونياإل المحفظة )1

لتسهيل عمليات الطلبات والمعالجة لبطاقات اإلعتماد قامت العديد من الشركات بتقديم خدمة    

االلكترونية على توفير الوقت والجهد بحفظ كل  المحفظة اإللكترونية حيث تعمل المحفظة

المعلومات عن بطاقة اعتماد معينة بحيث بنقرة  واحدة يتم إدراج كل هذه المعلومات بدون عناء 

ها مرة أخرى باستخدام لوحة المفاتيح والمحفظة اإللكترونية قادرة على حفظ معلومات عن طباعت

العديد من بطاقات االعتماد وعمليات الشحن والفواتير وغيرها ولكن هناك العديد من بطاقات 

االعتماد والعمليات مقبولة من العديد من التجار عبر االنترنات لذا قامت شركة فيزا ماستر كارت 

مجموعة من تجار المحفظات اإللكترونية بعملية وضع معايير قياسية لهذه التقنية وذلك ليتم و 

عملها بتقنية تسمى لغة النمذجة للتجارة اإللكترونية حيث تم قبول هذاالمقياس في عام 

                                .  ومنذ ذلك الوقت قام العديد من التجار عبر االنترنات بتبني هذه الطريقة1999

                                                 :إيجابيات وسلبيات المحفظة االلكترونية)أ

                                             : في الجدول الموالي إيجابيات وسلبيات المحفظة اإللكترونية  يمكن تلخيص

 اإللكترونيةالمحفظة  إيجابيات وسلبيات ) 1_1: (رقم الجدولعنوان 

  السلبيات  اإليجابيات

.                                               سهولة اإلستعمال) 1
  .تقليص خطر السرقة) 2
إمكانية إجراء مدفوعات دون ضرورة إمتالك ) 3

                             .          حساب بنكي
من خالل عدة عمالت دون القيام سهولة الدفع  )4

  .بعملية الصرف

.                    التكلفة الوحدوية للتشغيل) 1

.                 التكلفة الوحدوية للمستعمل) 2

          .الوقت االزم للتعود على إستعمالها) 3

  .المراقبة من طرف البنك المركزي) 4

  

  

  
.                                                                                                                            من إعداد  الطالبة: المصدر  

                                                           
1
  .138،ص2008 عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار ،ا8لكترونية التجارة الطيطي، مصباح خضر 
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                                                                           1:النقود االلكترونية) 2

لحداثة النقود االلكترونية مقارنة بعمر البشرية فإن هناك إختالفات حول تعريف هذه النقود  نظرا

                                                                         :                                       ومن ثم تم تقديم تعريفات متعددة للنقود االلكترونية منها

قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكتروني أو على أداة إلكترونية يحوزها هي 

.                                                                                           2المستهلك

رقمية للمدفوعات عبر األنترنيت حيث تحل قيمة النقد محل السيولة النقدية وتتم  معالجة:أو هي

باستخدام الحوسبة والرقمية بأشكالها المختلفة، من حواسيب وهواتف نقالة وبطاقات ذكية أو أية 

                                                                     . 3وسيلة أخرى تحتوي  على ذاكرة حاسوبية وقدرات تشفيرية

 تصدرها معينة قيم عن تعبر التي األرقام من سلسلة عن عبارة االلكترونية نستنتج إذن أن النقود

 كهرومغناطيسية نبضات صورة في عليها هؤالء ويحصل لموديعها اإلفتراضية أو التقليدية البنوك

  . الصلب القرص على أو ذكي كارت على

                                                                         4:اإللكترونيةأشكال النقود 

من خاللها تخزين القيمة  تختلف صورة النقود اإللكترونية وأشكالها تبعا للوسيلة التي يتم   

           .النقدية، وكذلك وفقا لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك الوسيلة التكنولوجية

نستطيع أن نقسم النقود اإللكترونية وفقا للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة النقدية : معيار الوسيلة

            .      ، والقرص الصلب وأخيرا الوسيلة المختلطةعليها إلى البطاقات سابقة الدفع

معيار حجم القيمة النقدية  اخر للنقود االلكترونية يرتكز على هناك تصنيف: معيار القيمة النقدية

                     :               المخزنة على الوسيلة االلكترونية ونستطيع التمييز بينها من خالل شكلين

  وهي صالحة للوفاء لقيمة السلع والخدمات والتي ال يتجاوز : بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة) أ

                                                              .                  قيمتها الدوالر الواحد

تزيد قيمتها عن صالحة للوفاء لقيمة السلع والخدمات والتي وهي :بطاقات ذات قيمة متوسطة) ب

                                                           

.26، ص 2011،دار صفاء،الطبعة ا ولى، ، إقتصاديات النقود والمصارف،حسين محمد سمحان 1 
  .34،ص2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )محاضرة حول النقود ا-لكترونية دراسة قانونية(نبيل مھدي زوين،   2
3
، العدد 26بسام أحمد الزلمي،دور النقود ا-لكترونية في غسيل ا موال، مجلة جامعة دمشق للعلوم ا-قتصادية والقانونية، المجلد  

  ، ص2010ا ول، 
.30،  ص 2010دار الفكر، الطبعة ا ولى، عمان،النقود والبنوك، تاقتصادياالقادر،،السيد متولي عبد  4 
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.                                                                                    الواحد دوالرال

  : و تتمتع النقود اإللكترونية بخصائص تكون بشكلين  :ود اإللكترونية خصائص النق

: يتميز النقد اإللكتروني عن أدوات الدفع االخرى بما يلي :خصائص متعلقة باالستخدام )أ

                                  يحتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصرفي ؛_

 القيمة إلى شخص آخر عن طريق تحويل المعلومات الرقمية ؛يسمح بتحويل _ 

 يسمح بالتحويل عن بعد عبر شيكات عامة كاالنترنت أو الشيكات الالسلكية ؛_ 

 ؛ 1يستلزم و جود طرف ثالث إلشهار أو مراجعة أو تأكيد التبادل ال_ 

إلجراء المعامالت محدودة يتميز بالقابلية لالنقسام و متاح بأصغر وحدات النقد الممكنة تسييرا _ 

 القيمة؛

 .مصمم ليكون سهل االستخدام مقارنة بوسائل النقد األخرى _ 

  :                                                          خصائص متعلقة باحتياط االمن- ب

لتحقيق أكبر قدر ممكن من األمن يتعين توفر عدة خصائص في صيغ النقد اإللكترونية 

  :ترحة أبزها المق

 أن تحقق اآلمان عند استخدامها بحيث يصعب إختراقها من قبل القراصنة و المحتالين؛_ 

العمل المتواصل و التشغيل في كافة الظروف بما يحفظ حقوق على القدرة ب أن تتميز_ 

  .المتعاملين بالنقد اإللكتروني

                                :مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكتروني: المطلب الثالث

توصلنا إلى مجموعة من  إيجابيات وسلبيات وسائل الدفع  انطالقا من المعلومات المقدمة مسبقا

 :                                                                         أهمها تمثلت االلكتروني

 

                                                           
  .190،ص 2002،الطبعة الثانية،عمان،ةدار المسيرالتجارة اKلكترونية وتطبيقاتھا  عامر ابراھيم قنديلجي، 1
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    :                                                   مزايا البطاقات البنكية )1

 :عديدة أهمها تحقق وسائل الدفع اإللكتروني لحاملها مزايا: بالنسبة لحاملها 

 سهولة ويسر االستخدام؛                                                                 ى_ 

 تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع؛                                  _  

   تحقق لحامل البطاقة سهولة وأمان على األموال وما قد يتضمنه ذلك من خطر السرقة _ 

 أو الضياع؛

 تيسر لحاملها السداد من أي عملة كانت وبهذا يستريح العميل من إجراء تداخل_ 

            العموالت وخروجها في بعض البلدان التي بها قيود على تحويل العملة،أو من خروجها 

 1أودخولها؛

 لتزام؛إلا قد يلتزم التاجر بتخفيض ثمن السلعة لحامل البطاقة عن السعر السوقي حسب_ 

المجاني ئتمان إلااالستفادة من االقتراض من البنك أو الشركة المصدرة وفي هذا تمنح لها _ 

 لفترات محددة؛

   تمكن من إعطاء حق استخدام بطاقة الدفع مثال لشخص آخر تفيده في حالة السفر_ 

 أو الطوارئ؛

تمكن هذه البطاقة من إثبات شخصية لحاملها خاصة في حالة السفر، إن ضياع هذه البطاقة _ 

ال يمثل مشكلة لحاملها إذ ما عليه إال أن يتقدم بإبالغ الجهة المصدرة حيث تقوم هذه األخيرة 

                                                       .                          بصرف بطاقة جديدة وٕابالغ المحالت التجارية برقم البطاقة الضائعة

                                                           :               بالنسبة للتاجر.

 عبء متابعة ديون حتزيضمان لحقوق البائع، تساهم في زيادة المبيعات كما أنها  عد أقوىت_ 

                                                 .على عاتق البنكالزبائن طالما أن العبء يقع 

   ؛ الضياع أو السرقة دوتجديدها وتبديلها عن استيفاء رسوم البطاقة_ 

تحصيل  البنك على نسبة من ثمن البضاعة يستوفيها من التاجر عند تسديده لقيمة قسيمة _ 

  ؛البيع أو الخدمة

                                                           

1
 
1
  .97ص،مرجع سبق ذكره،زھير زواش 
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األجنبية عند تحويل العملة محليا إليها فهو يأخذ فائدة بيع الحصول على فرق سعر العملة _ 

                                                            1.الصرف عندما يسدد بالعملة األجنبية ويستلم بالعملة المحلية

         :بالنسبة لمصدرها

 الضياع أو السرقة؛استيفاء رسوم إصدار البطاقة وتجديدها وتبديلها عند _ 

من ثمن البضاعة يستوفيها من التاجر عند تسديده لقيمة قسيمة البيع نسبة تحصيل البنك على _ 

أو الخدمة كما قد يحصل على نسبة من الثمن عند تسديد العميل ما عليه كأجر لتسديد البنك 

 دينه للتاجر؛                                              

 لتأخير عند عدم السداد ما علي العميل حسب الوقت المحدد؛     غرامات ا_ 

الحصول على فرق سعر العملة األجنبية إذا كان التسوق بها عند تحويل عملة محلية إليه فهو _ 

 .يأخذ فائدة بيع الصرف عندما يسدد بالعملة األجنبية ويستلم بالعملة المحلية

                                                                   :بالنسبة لإلقتصاد.

من البديهي أن نقول أن البطاقات الدولية أصبحت استثمارا ضخما للشركات التي تصدرها    

ومن ثم أصبح بإمكان الدول التي تحتضن هذه الشركات إلقتسام األرباح الضخمة  التي تديرها 

ومن ناحية أخرى فإن استخدام  هااحعن طريق الضرائب المفروضة على أرباألخيرة هذه 

البطاقات اإلئتمانية قد خفض نفقات البنك المركزي في طباعة النقود الورقية إلى جانب أخر فإن 

مراقبة التزوير انتقل إلى الشركات المصدرة لهذه البطاقات ومنه اقتسمت مسؤولية الحماية 

لبطاقات يقلل من التسرب النقدي والمراقبة معه، فضال عن ذلك فإستخدام هذه البطاقة هذه ا

خارج النظام البنكي مما يعني أن السلطات تستطيع التحكم في المتغيرات النقدية وقدرة البنوك 

  . التجارية على تقديم قروض أكبر وهو ما يعني كفاءة السياسة النقدية التوسعية

  2:مزايا النقود اإللكترونية )2

 :                                                           للنقود االلكترونية مجموعة من المزايا نذكر منها

                                                           
1
 :،على الموقع ا-لكتروني10/05/2017مفتاح صالح،البنوك ا-لكترونية،تاريخ ا-ط4ع  

http://moga.ahlamontada.net/t249-topi  
  :وأزمة السيولة في الجزائر، ملتقى دولي حول محمد العربي ولحسن عبد القادر،أنظمة الدفع اKلكترونية2

لجامعي خميس مليانة، نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اKلكترونية في الجزائر، المركز ا
 .11، ص 2011أفريل،26_27
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تكلفة تداولها زهيدة أي أن تحويل األموال اإللكترونية تكون أقل تكلفة بالنسبة  لألنظمة البنكية _ 

                                      التقليدية؛                                             

ال تخضع للحدود أي يمكن تحويلها من أي مكان بالعالم وفي أي وقت وذلك إلعتمادها على _ 

 االنترنات؛

                 .بسيطة وسهلة اإلستخدام أي انها تقوم بتسهيل العمليات البنكية إلى حد كبير_ 

                                                                    :      مزايا الشيكات االلكترونية) 3

 دفتر الشيكات اإللكتروني يحقق الوظائف نفسها التي يقوم بها الشيك العادي؛               _ 

  تسوية المدفوعات؛. تقلص من تكلفة اإلدارة و الدفع_ 

ساعة فقط بالمقارنة مع الشيكات  48تسوية المدفوعات من خالل الشيكات االلكترونية في _ 

  .العادية والتي يتم تسويتها في وقت أطول

 :عيوب وسائل الدفع اإللكتروني

                                                                                :بالنسبة لحاملها

من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل لزيادة االقتراض واإلنفاق بما يتجاوز القدرة 

                              .      المالية، وعدم سداد حامل البطاقة في الوقت المحدد يترتب عنه وضع اسمه في القائمة السوداء

                                                                            :بالنسبة للتاجر

إن حدوث بعض المخالفات من جانبه أو عدم التزامه بالشروط يجعل البنك يلغي التعامل معه، 

.                                        جر صعوبات في نشاطه التجاريويضع اسمه في القائمة  السوداء، وهو ما يعني تكبد التا

                                                                         :بالنسبة لمصدرها

أهم خطر يواجه مصدرها هو عدم سداد حاملي البطاقات للديون المستحقة عليهم، وكذلك تحمل 

  .االبنك نفقات ضياعه

                         العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكتروني:المبحث الثالث

                رغم حداثة وسائل الدفع االلكتروني إال أنها وصلت إلى مرحلة يمكن تقديم 
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هذه الوسائل واستنتاج التحديات المساهمة في نجاحها والمعرقلة لها كما تبين أن هذه الوسائل  

قدمت  العديد من المزايا التي حرم منها العمالء عند استعمالهم للوسائل  التقليدية إال أن هي 

                                   .1األخرى أفرزت مشاكل من نوع اخر عرقلت مسار نجاحها الذي كان مسطر لها

  .الجرائم اإللكترونية الناتجة عن وسائل الدفع:المطلب األول

من , هي كل فعل أو سلوك غير مشروع“ :تعرف أيضا على أنها :أنهاعلى  تعرف الجرائم   

خالل استعمال الوسائط اإللكترونية مثل الحواسيب، أجهزة النقال ، شبكات االتصاالت الهاتفية، 

نقل المعلومات، شبكة اإلنترنت، حيث تتسبب في تحميل أو إمكانية تحميل المجني عليه شبكات 

تهدف هذه الجرائم إلى الوصول . خسارة، وحصول أو إمكانية حصول مرتكبه على أي مكسب

غير المشروع لبيانات سرية غير مسموح باالطالع عليها ونقلها ونسخها أو حذفها، أو تهديد 

أو تدمير بيانات وحواسيب الغير بواسطة ,لجهات المعنية بتلك المعلوماتوابتزاز األشخاص وا

 :2فيروسات تتمثل فيمايلي

 :                                                                      انتحال شخصية الفرد  �

االلكترونية شخص ما على شبكة ....تتم عندما يستغل اللصوص بياناتك العنوان وتاريخ الميالد

من أجل الحصول على بطاقة بنكية ائتمانية حيث أن تلك البيانات تمكنهم من التقدم بطلبات 

 .الستخراج البطاقات البنكية عبر االنترنت من خالل هيئات أمنية صارمة عبر الشبكة

                                                          :جرائم السطو على أرقام البطاقات �

أتاحت الثورة الرسمية لقراصنة المعلوماتية إمكانية تخليق أرقام البطاقات االئتمانية بواسطة 

برامج تشغيل، تتيح إمكانية تخليق أرقام بطاقات بنك معين من خالل تزويد الحاسب بالرقم 

الوة على إمكانية التقاط هذه األرقام عبر قنوات االنترنت الخاص بالبنك مصدر البطاقة، ع

                                                                          .3المفتوحة واستخدامها بطرق غير مشروعة فيعمليات التسويق عبر الشبكة

                                        :غسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية �

                                                           
1
  .133صعمان، 2014، الدار الجامعية، إقتصاديات التجارة اKلكترونية،عبد المطلب عبد المجيد،  

2
ملتقى آليات مكافحة الجرائم ا-لكترونية في التشريع الجزئري، فاطمة الزھراء خباري، جرائم الدفع ا-لكتروني وسبل مكافحتھا،    

  .22،ص2017مارس 29كلية العلوم ا-قتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجي4لي بونعامة ،خميس مليانة، يوم 
3
  91ص،مرجع سبق ذكره،زھير زواش 
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غسيل األموال يعني التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي، وهي عملية 

أو إلخفاء مصدره غير المشروع  يلجأ إليها تجار ومهربو المخدرات إلخفاء وجود دخل

استخدام الدخل المشروع في وجه غير مشروع ثم يقومون بإدخال ذلك في الدخل المشروع أو 

ويمكن استخدام هذه البطاقات في غسيل األموال غير  .ليبدو كأنه تحقق مصدر مشروع

المشروعة وذلك بقيام شخص أو عدة أشخاص بالحصول على عدة بطاقات من عدة بنوك 

ويتم تغطية السحوبات النقدية أو البضاعة من حساباتهم لدى أحد  البنوك في دولة  أخرى 

  .1وهي أموال أصلها غير مشروع

 :                                                                    السلب بالقوة اإللكترونية �

حيث يتم استخدام الحاسب في التالعب بالمعلومات وذلك بإدخال بيانات زائفة من جانب 

المتحايل باختالف دائنين كأجور يجب دفعها أو فواتير يجب سدادها وذلك عن طريق اختالف 

نين غير حقيقيين يجب عليهم سداد فواتير صادرة عن الحاسب، أما المدين المعتدى عليه فلن مدي

يتمكن من إثبات كونه غير مدين لوجود فواتير معلوماتية، وهكذا يستغل المتحايل طرق الدفع 

  .2 اآللية للحصول على أموال غير شرعية

  :                                                  الدفع االلكتروني وسائل تحديات : المطلب الثاني

ال يمكن ألي بنك في العالم أن يدير فعاليته ويحول عمله كامال عن طريق األنترنيت،    

فالبنوك اإللكترونية ما هي إال االنتقال من تقديم بعض الخدمات العامة والمعامالت من شكلها 

اإللكتروني عبر األنترنيت وتجسيد فكرتها على أرض الواقع يحقق فوائد الروتيني إلى الشكل 

كبيرة على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي ففضال عن إدارة وسائل الدفع اإللكتروني بطريقة 

فعالة من قبل المؤسسات المصرفية والتي تسعى إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات ولترقية هذه 

من شأنها أن تولد التنافسية بين البنوك وهذا ما سيتم التطرق إليه في  البنوك يستدعي  تحديات

                                                                               .هذا المطلب

  

                                                           
1

، 25لعوارم وھيبة، دور وسائل الدفع ا-لكتروني في عمليات تبييض ا موال،مجلة دراسات وأبحاث، العدد   
  35،ص7/3/2015بجاية،

  .105،ص1992ائم الحاسب اKلكتروني في التشريع المقارن،دار النھضة العربية،القاھرةقشقوش ھدى،جر 2
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                                      :      تحديات التعاقدات المصرفية اإللكترونية ومشكالت اإلثبات)1

 إرادتي وتوافق الرضا ركن توفر ضرورة على انهأركا حيث من عام بوجه العقود تقوم   

 حول التساؤل ةالحديث االتصال وسائل أثارت وقد ، المشروع والمحل المشروع والسبب المتعاقدين

 مسألة الحاضر الوقت في وتثار والفاكس التلكس في كما بواسطتها العقد انعقاد صحة مدى

 وحجية موثوقية حيث من ابه يتصل وما المعلومات وشبكات الكمبيوتر نظم بواسطة العقد انعقاد

 وسائل أن والحقيقة ، التعاقد محل بالعالقات المتعلق االلكتروني والبريد اإللكترونية الرسائل

 اتجهت وقد التعاقد ومسائل االنعقاد إثبات مسألة أهمها المسائل من عددا تثير التقنية االتصال

 إثبات في موثوقية طبيعتها حيث من توفر التي التعاقدية الوسائل قبول إلى القانونية المواقف

 المعلومات حفظ إمكان : وظيفتين ذلك فوق وتحقق االحتجاج محل الدليل وصالحية الواقعة

          الوسيطة الموثوقية جهات طريق عن اإلثبات في والتوسط التنازع عند المراجعة لغايات

                       .1التعاقدية الشهادات سلطاتو أ

 :                                  أمن المعامالت والمعلومات المصرفية اإللكترونية)2

 الوعي بمسائل األمن لكافة مستويات األداء الوظيفي؛                                                  _ 

 الحماية المادية للتجهيزات التقنية؛                                                 _ 

 الحماية األدائية استراتيجيات رقابة العمل والموظفين؛                                          _ 

 . الحماية التقنية الداخلية و الحماية التقنية من المخاطر الخارجية_ 

 ا الوقوف في حدود مساحة العرض المتاحة على ملخص االتجاهات األمنية في حقلوٕاذا أردن

حماية البيانات في البيئة المصرفية، والتي تتخذ أهمية بالغة بالنسبة للمصارف التي تتمثل 

 . 2بياناتها في الحقيقة أمواال رقمية وتمثل حقوقا مالية وعناصر رئيسة لإلئتمان

                                                           
1
عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية إعتماد :راتول محمد، الحكومة اKلكترونية ا فاق والتحديات،الملتقى الدولي حول 

  .16شلف،صالتجارة اKلكترونية في الجزائر،جامعة حسيبة بن بوعلي،ال
  
 الرقمي اKقتصاد ظل في المعرفة :حول الدولي العربية،الملتقى البنوك تنافسية لزيادة كمدخل ا-لكترونية البنوك بوفليح نبيل، 2
  .35بوعلي،الشلف، ص بن حسيبة العربية،جامعة للبلدان التنافسية المزايا تكوين في مساھمتھا و
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 تراتيجية شاملة ألمن المعلومات تتناول نظام المصارف وموقعهنجد أن المطلوب هو وضع إس

االموظفون  ااالفتراضي وتتناول نظم الحماية الداخلية من أنشطة إساءة اإلستخدام التي قد يمارسه

  وتحديد الجهات المعنية بالوصول إلى نظم الحكم و المعالجة والمبرمجين بنكالمعنيون داخل ال

                                          :    المرتبطة والمعايير واإلشرافيةتحديات األعمال )3

 البنك تضع التي المعايير تحدي أهمها جديدة قانونية تحديات المصرفي اإلشراف مسائل تثير   

 اإلشراف جهات تعليمات الواقع وفي اإلشراف جهات وتعليمات تشريعات مع تتالءم بيئة ضمن

 الكثير أن كما المعالم واضحة غير أو الوقت هذا في غائبة انهأ إما االلكترونية البنوك حقل في

 المكلفة الجهات تحددها التي بالمعايير للتعامل الحالي الوقت في مهيئة غير البنوك من

 .                                       . البنوك هذه عمل ومراقبة باإلشراف

                                                                            :تحديات وسائل الدفع)4

 القانونية النظم من العديد في يواكبها أن دون سنوات منذ االلكترونية الخدمة وسائل تتسارع   

 انهفإ عالية ومقبولية رواجا حققت قد االئتمان بطاقات كانت فإذا ، تهاتحديا يناسب قانوني تنظيم

 أطراف ومسؤوليات والجزائية المدنية الحماية حقلي في القانونية المسائل من العديد تثير لآلن

 البطاقات عالقات أطراف بين المبرمة للعقود االرتكان سبق فيما مقبوال كان وٕاذا ، فيها العالقة

 للمال الجديد المفهوم تحديات مع الوسيلة بذات التعامل مقبوال ليس فإنه مسائلها لتنظيم االئتمانية

 ، الورقي المال عن كبديل االلكتروني أو الرقمي المال نحو االتجاه بدا أن بعد به الوفاء ولوسائل

 كمؤسسات البنوك أهمية تظهر وهنا ، فشيئا شيئا وتتغير تختلف والنظريات والقواعد فالمعايير

 االلكتروني المال مفاهيم مع متوائمة تشريعات تبني إلى التشريعية المؤسسة توجيه في اثر ذات

 قانوني بناء يئةته إلى األهمية تظهر كما ، القانونية مشكالته مع التعامل وأحكام وقواعد ووسائله

 هذا دخول اختارت إن االلكترونية البنوك تحديات مع التعامل لها يتيح القانونية البنوك إلدارات

 .1الميدان

                                                                              :التحديات الضريبية)5

 والتجاري المالي النشاطين على ضرائب فرض يتعين هل نفسه يطرح الذي السؤال إن   

 بالنسبة المكان أو الموقع فكرة تلغي االلكترونية األعمال إن القائمة؟ الضرائب غير االلكتروني

                                                           
1

التجارة ا-لكترونية،مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير،علوم إقتصادية،كلية العلوم  العايب إيمان،البنوك التجارية وتحديات 
  .100،ص2006/2007ا-قتصادية والتسيير،جامعة منتوري، قسنطينة،
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 مشاكل من تثيره لما إضافة النشاط مصدر على الكشف عدم احتمال يعني وهذا التجاري للنشاط

 قد لها المنشئة الجهات حيث من االلكترونية األعمال أن كما المختص القانوني النظام تحديد

 هذا على الضرائب فرض إن ، تشجيعا واألكثر األسهل الضريبية النظم ذات الدول نحو تنتقل

 تعاونا واألهم والجمع والكشف المتابعة في مختلفة ضريبية استراتيجيات يتطلب الجديد النمط

 التصريح عنه عبر الحقل هذا في العالمية التجارة منظمة اتجاه إن . ودوليا إقليميا وتنسيقا

المجلس  من طلب الذي العالمية التجارة منظمة مجلس عن 1998 أفريل في الصادر الوزاري

 توجهات نتيجة وكانت المسألة هذه لمعالجة بحثي برنامج وبناء شاملة دراسة إجراء للمنظمة العام

  .1اإللكترونيِ  التبادل على جمركية رسوم تفرض ال أن على االتفاق ونشاطه العام لسالمج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .36بوفليح نبيل، مرجع سبق ذكره،ص  
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  :                                                                      األولخالصة الفصل 

الدفع هي مجموعة من القواعد والوسائل التي تتم من خاللها عملية الدفع وقد مرت ن وسائل إ

هذه األخيرة بأشكال متعددة و بأنواع مختلفة سواء المعدنية أو الورقية و مع ظهور البنوك 

اإللكترونية برزت وسائل دفع الكترونية والتي تختصر للوقت في تداولها والتقليل من اإلفراط في 

م الورقي و البشري والتي تحضى بقبول واسع عالميا وأيضا أكثر مالئمة لطبيعة االستخدا

ومتطلبات هذه المستجدات المالية وقد اتخذت وسائل الدفع اإللكترونية بدورها عدة أشكال متعددة 

ولعل .اإللكترونية منها البطاقات البنكية، الشيكات اإللكترونية، النقود اإللكترونية و المحافظ

الذي تواجهه هذه الوسائل هو تسارع إستعمالها دون أن يواكبها تنظيما قانونيا  األكبرق العائ

يتعين تزويدها  وألجل فتح أفاق أمام إنتشار هذه الوسائل. يناسب تجدياته، طبيعتها وخصوصياتها

  .األمان، الضمان، السرية والفعالية بما يزيد من درجة
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                                                           .األداء المالي للبنك: الفصل الثاني

                                                                                         :تمهيد 

 مستوى األنشطة على أو ككل البنك مستوى على سواء المالي األداء كفاءة على الحكم إن

 متابعة من يتمكن حتى والمؤشرات ومقارنتها األرقام خالل دراسة  من إال تتم ال الداخلية له

 من والتأكد الصحيح اإلطار ضمن لتوجيهها انجازها مستويات أوضاعها وتقييم ومراقبة أعمالها

 وتسليط األداء المالي وتقييمه  أهمية تبيان أجل من  .وفعالية بكفاءة أهدافه حقق البنك أن

األداء  إلى الفصل هذا في تم التطرق في البنوك، لذلك المدعمة والبيانات الحقائق على الضوء

 :البنكي، األداء المالي وكيفية تقييمه مقسمة كمايلي

 حول األداء البنكي عموميات: األول المبحث

 .ماهية األداء المالي للبنك: المبحث الثاني

                                                      تقييم األداء المالي للبنك: المبحث الثالث
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  .                                         عموميات حول األداء البنكي: المبحث األول

وذلك   المتاحة لمواردها األمثل االستخدام تحقيق إلى إختالفها على اإلنسانية المجتمعات تهدف

في  خاصة بالغة أهمية األداء  لمعدالت أعطي ولهذا نموها اإلقتصادي، معدالت يرفع بما

 تلعبه الذي للدور ونظرا .الخدمية المؤسسات هذه في القياس صعوبة رغم المؤسسات البنكية،

 أهمية األداء تقييم إكتسب لعمالئها البنكية الخدمات تأدية وفي المواد التمويلية توفير في البنوك

  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل.خاصة،

            .                                              مفهوم األداء البنكي:المطلب  األول

توجد عدة دراسات وأبحاث من الناحية  النظرية والتطبيقية  تهدف إلى تدقيق مفهوم األداء البنكي  

إال أنه ال يوجد إتفاق عام حول تعريفه وتعود أسباب تنوع و إختالف التعاريف التي أعطيت 

لمفهوم األداء إلى كونه مفهوم واسع اإلستعمال متطور ومتعدد المكونات وفي هذا المطلب 

  .                 نحاول اإللمام بالجانب النظري لمفهوم األداء البنكيس

  :                                                                                       تعريف األداء البنكي

 لقيام المبذولة والجهود المختلفة وأوجه النشاط الالزمة يقصد باألداء البنكي تلك الوسائل �

 التي المصرفية الخدمات المحيطة لتقديم البيئة ظل في وظائفها وتنفيذ بدورها، المصارف

                                                                                       1.األهداف تحقق

 الخطط مع التي تتطابق النتائج تحقيق على البنك  قدرة ويعرف أيضا بأنه يتمثل في  �

                                                                          .                                    2أمثل استغالل المتاحة باستغالله لموارده المرسومة، واألهداف

العلوم ويعرف أيضا بأنه االستخدام الهادف والمنتج لكل المعارف والوسائل التي توفرها  �

والتكنولوجيا والتجربة العلمية، بحيث يمكن  البنك من الوصول إلى األهداف المخصصة 

.                                                                                   3بأقل تكلفة وجهد

التي  لنتائجا تحقيق على ة البنكقدر  في يتمثل  من خالل ما تقدم  يمكن أن نلخص أن ألداء

                                                           
 ، الجامعة68،مجلة ا�دارة وا�قتصاد، العدد)تحليلية دراسة(المصرف ا�داء في ا�ستراتيجي القرار حيدر حمزة، ع�قة  1

  .78،ص/2008/1 8المستنصرية،

  
  .10،ص2007أحمد طرطار،الترشيد ا�قتصادي للطاقة ا�نتاجية في المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،3
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 تصرفه، تحت الموضوعة للموارد األمثل باالستغالل المرسومة واألهداف الخطط مع تتطابق

                                                      .معا والفعالية الكفاءة إذن األداء

 .     مجاالت األداء البنكي: المطلب الثاني

 يسعى هدفا يعكس منها مجال كل أن أساس على لقياسها البنك  يسعى التي المجاالت تتعدد    

 نظرته  حسب و نشاطه طبيعة وحسب آخر بنك إلى من الميادين هذه قد تختلف و تحقيقه إلى

 التي المجاالت تتنوع.األساسية البنك  أهداف الميادين هذه إذ تعكس الميادين لهذه لإلدارة العليا

 نجاح البنك  إن القول يمكن حتى وتطلعاتهم توجهاتهم اختالف أطراف البنك عن  أهداف تغطي

 خالله من يستطيع التي المجاالت كافة يغطي هذا األخير  بحيث أداءه  صورة عكس في

                          1:إليه، لذلك يمكن عرض المجاالت التالية يطمحون ما على األطراف من الوقوف مختلف

 :                                                                    مجال الفاعلية التنظيمية �

هو المفهوم األوسع و األشمل لميادين األداء،ويدخل ضمنها كل من األداء  المالي 

والتشغيلي،لذا فالفاعلية معيار يقيس مدى تحقيق البنك ألهدافه انسجاما مع البيئة 

حيث استغالل الموارد المتاحة وقدرة المصرف على البقاء  تي يعمل فيها منالخارجية ال

وقد تم اعتماده .والتكيف والنمو بغض النظر عن تحقيق األهداف التي يسعى إليها

.                                                                2كمؤشر أساسي في تقييم أداء البنك وقياس سبل فاعليته

 :                                                            مجال األداء المالي والتشغيلي �

يجمع مجال  األداء المالي والتشغيلي بين مفهومين مفهوم األداء المالي ومفهوم األداء 

الحصة السوقية العملياتي، إذ يستخدم في قياس المؤشرات المالية والمؤشرات التشغيلية ك

ونوعية المنتج فضال عن فعالية التسويق وغيرها من المقاييس التي ترتبط بمستوى أداء 

 .3عمليات البنك

                                                           
عبد الستار، تقويم ا�داء المصرفي الرشيد و أھميته في قياس مخاطر السيولة المصرفية، مجلة  كلية بغداد  للعلوم  رجاء رشيد  1

  .120،ص2012، 31ا�قتصادية ، معھد ا�دارة، الرصافة، العدد 
 لنشر صفاء دار رف،للمصا ا�ستراتيجي المالي وا�داء المؤسسية الحكومة المشھداني، شيخان إيمان طالب، فرحان ع�ء  2

  .67،ص  2011 عمان،، والتوزيع،
 
 للتمويل ا�ردني ا�س�مي البنك على تطبيقية رسة ا د-ا�س�مية للمصارف المالي ا�داء تقييم عاصي، يحي محمد أمارة 3

 89ص إدارة ماجستير في-واFستثمار
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 :                                                          مجال األداء المالي �

األعمال يرتبط هذا المجال بالجانب المالي ويشير إلى مفهوم ضيق لألداء في منظمات 

 .يهتم بالمخرجات المتحققة من األهداف المالية ألنه

                                       :العوامل المؤثرة في األداء البنكي:المطلب الثالث

هناك العديد من العوامل المؤثرة في أداء البنوك،وقد يكون البعض منها في داخل البنك    

تلك العوامل ما يكون ضمن نطاق سيطرة اإلدارة ومنها  ومن.والبعض األخر يكون في خارجها

  .ماهو خارج نطاق تلك السيطرة ،لذلك سنحاول استعراض أهم العوامل التي تؤثر في أداء البنوك

  العوامل المنظمية:أوال

 يقصد بالعوامل المنظمية العوامل الداخلية والخاصة بالبنك ذاته كحجم األعمال أو األنشطة في

 1.كنولوجيا المستخدمة وكفاءة اإلدارة البنك و الت

                                                                        :حجم األعمال �

إن حجم الموارد التي يمتلكها البنك وطبيعة تركيبتها وحركتها تمثل عوامل هامة وذات   تأثير    

 ازداد حجم هذه الموارد، وانخفضت فكلما كبير في تحديد كفاءة و إنتاجية األنشطة البنكية

التكاليف اإلجمالية لها وقلت كمية المسحوبات منها، ساعد ذلك على رفع الطاقة التشغيلية 

 .المتاحة في البنك األمر الذي يساهم في تحسين إنتاجية البنك و ربحيته

 :التكنولوجيا المستخدمة �

، فكلما ازداد استخدام التكنولوجيا و ارتفعت وهي األساليب المستخدمة في إنجاز العمل البنكي 

 .كلما أدى ذلك إلى رفع جودة الخدمات البنكية و تخفيض التكلفة و زيادة الربحية

 :الكفاءة اإلدارية �

                                                           

  .89صمرجع سبق ذكره، أمارة محمد ،يحي عاصي،  1
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أي كفاءة اإلدارة في اتخاذ القررات، ومد قدرتها على تحقيق االنسجام في العالقات داخل  البنك، 

الجماعي، ومدى قدرتها على دفع فريق العمل للتعامل مع  و تطوير عمليات التعاون و العمل

 .األطراف الخارجية بأسلوب يعكس الجودة في الخدمات البنكية و السمعةا لحسنة للبنك

 .                                                                                       العوامل البيئية : ثانيا

 :القانونية و السياسيةالبيئة  �

أي الظروف السياسية للبلد الذي يقيم فيه البنك و القوانين المنظمة للعمل البنكي في هذا 

                                                                                   .1البلد

                                                                 :البيئة االقتصادية �

 الظرف البنك، فيه يتواجد الذي االقتصادي كالنظام العوامل اإلقتصادية مجموعة في تتمثل

والفرص  االستثماري  المناخ األسعار، وكذلك وتدهور كاألزمات االقتصادية االقتصادي

 .اإلستثمارية المتوفرة

                                                                       .:ةالبيئة االجتماعي �

تتضمن العوامل اإلجتماعية نماذج الحياة والقيم األخالقية والفنية والتيارات الفكرية للمجتع    

الذي توجد فيه  البنوك وقد تقف هذه العوامل في كثير من األحيان عائقا أمام تحسين أداء 

                                                                                                          2.البنك

وحتى تتحقق هذه األهداف يجب أن يتزامن مع تحقيق األهداف األخرى وخاصة منها 

وفي بعض الحاالت ال " االقتصاداإلجتماع مشروط :"كما يقول أحد الباحثين االقتصادية

 3.االجتماعيإال بتحقق األداء  االقتصاديق األداء يتحق

  .                                       للبنوك ليالما األداء ماهية:الثاني المبحث

                                                           

 125،ص63،2007العامري،علي خلف الركابي، أهمية النسب المالية في تقويم األداء، مجلة اإلدارة واإلقتصاد، العدد زهرة حسن  1
2Bressy gilles،christiankonkuy ،Economie d entreprise،Edition sirey،Paris،1990،p17. 

3MartientA ,C،L entreprise dans un monde en changement، Editions du Seuil،Paris،1992،P34 . 
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 المنتجات في بالتنوع والتعدد األخرى االقتصادية األنشطة عن المصرفي النشاط يتميز

 نشاطها مجال يتميز المنتجات كما متعددة مؤسسات نها بأ المصارف تعرف لذا والخدمات،

 تمويل جديدة، صيغ(الداخلي   العمل آليات مستوى على سواء التجدد  المستمر  و بالتغير

 أسواق جدد، متعاملين(المحيط  و البيئة على مستوى أو ) الخ…جديدة تكنولوجيا جديدة، خدمات

أكثر ميادين األداء استخداما  يعتبر األداء المالي من لذا ) الخ...جدد ناشئة، منافسين مالية

وقدما لقياس أداء المصرف،ألنه يمتاز باإلستقرار والثبات ويساهم في توجيه المصارف نحو 

المسار األفضل والصحيح،حيث صار تحقيق الربحية والبقاء و التطور،غاية لكل بنك مهما 

داء المحقق من قبله، كانت طبيعته أو اختلف مجال عمله، وقد تعلق تحقيق هذه الغاية برفع األ

ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق إلى مفهوم  .والذي كان يترجم في شكل دالالت مالية فقط

  .1األداء المالي

  .                                                  تعريف األداء المالي ومعاييره:المطلب األول

اإلدارية سعة وشموال إذ ينطوي على العديد من يعد مفهوم األداء المالي من أكثر المفاهيم      

المواضيع الجوهرية المتعلقة بنجاح أو فشل أي بنك ألنه يرتبط بجوانب مهمة من مسيرة حياة 

  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب.المؤسسات المصرفية 

                                                                 :                                                       مفهوم األداء المالي

 استخدام في فعالية أو قيمة خلق في األنشطة مساهمة مدى"يعرف األداء المالي  على أنه 

                                   .                                     2"مالية تكاليف بأقل المالية األهداف بلوغ خالل من المتاحة المالية الموارد

هو المعبر عن أداء األعمال باستخدام مؤشرات مالية "كما يعرف األداء المالي على أنه_ 

                           3."ويمثل الركيزة األساسية لما تقوم به المنظمات من أنشطة مختلفة. كالربحية مثال

أنه يكمن في فعالية تعبئة واستخدام الوسائل المالية  وأيضا يمكن تعريف األداء المالي على_ 

                                                           

،مجلة 1994/2000محمد جموعي قريشي، تقييم أداء المؤسسات المصرفية دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية خالل  1

  .89، ص 2004، جامعة ورقلة، 3الباحث، عدد 
  .35أحمد طرطار، مرجع سبق ذكره،ص   2
  .63ني، مرجع سبق ذكره،صعالء فرحان طالب،ايمان شيحان المشهدا,3
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                                                                                         1.المتاحة

النتائج التي يحاول البنك  : من خالل ما سبق يمكن تلخيص معنى األداء المالي على أنه 

وهو  بذلك يمثل األهداف التي يمكن استخدامها كمعايير لقياس تحقيقها من المنظور المالي 

كفاءة الخطة المالية ،والخطة المالية الناجحة  هي التي يكون لنتائجها تأثيرا ايجابيا في قيمة 

        البنك                                                                                

:                                                                                     2المالي للبنك معايير األداء) 2

تعرف المعايير بأنها أسس تعد لغرض القياس أو المقارنة أو التصرف توضع المعايير عن 

طريق سلطة معينة أو قبول عام أو عرف كأساس لما يجب أن يقتدي به سلوك أو إجراء معين، 

        .                                         ويعد إستخدام المعايير أسلوبا سليما مناسبا لقياس األداء

                                         : 3هناك أربعة معايير رئيسية لألداء المالي وهي

 :                                                                       المعايير التاريخية �

من حساب وتكون مستمدة من فعاليات البنوك ذاتها،إذ تمكن المحلل المالي الداخلي فيها 

النسب المالية من الكشوفات المالية للسنوات السابقة لغرض رقابة األداء من قبل اإلدارة العليا 

 .والمالية،وكذلك يمكن أن يستفيد منها المحلل المالي الخارجي

 :                                                                      المعايير القطاعية �

المعايير أساسا جيدا لمقارنة أداء البنوك ومتابعتها دوريا، خاصة وأن البنوك تتشابه تمثل هذه 

 .     في العديد من خصائصها مع النشاط الذي تقارن به

 :                                                                            المعايير التنافسية �

                                                           

1MartoryBemard، Control de Gestion Sosiale،libarainewilber،Paris،1999،P43 

 
فالح حسن الحسيني،مؤيد عبد الرحمن الدوري،إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر،دار وائل للنشر،الطبعة 2

  .247،ص2000األولى،
حد من الفساد ا�داري والمالي ،مجلة كلية بغداد للعلوم ميعاد حميد علي،دور تقويم ا�داء في ال3

  .315،ص39،2014ا�قتصادبة،العدد،
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 من أكثر أو لواحد المتحقق مع األداء المالي المتحقق االداء مقارنة لغرض المعايير هذه وتعد

 أعمالها مجال في التنافسية قدرتها مع مباشرة بصورة اداء الوحدة تربط انها ميزتها و منافسيها

                           .                                               1لتحسين األداء المالي فائدة أكثر المعايير هذه وتكون خدمتها أو

 :                                                                  المعايير المستهدفة �

وهي نسب تستهدف إدارة البنوك تحقيقها من خالل تنفيذ الموازنة أو الخطة، بالتالي فإن مقارنة 

االنحرافات بين األداء الفعلي والمخطط النسب المتحققة بالفعل بتلك المستهدفة تبرز وجه 

 .للبنوك،وبالتالي اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

  .أهمية األداء المالي ومقاييسه:المطلب الثاني 

                                                                           .أهمية األداء المالي) 1

زوايا  الي بشكل عام في انه يهدف إلى تقويم أداء البنوك من عدةتنبع  أهمية األداء الم    

.                                 وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في البنك

 وتنبع أهمية األداء المالي أيضا وبشكل خاص في عملية متابعة البنوك وتفحص سلوكها وتقييم

                                                                         .     مستويات أدائها

  2:أهمية األداء المالي بالنسبة للمتعاملين مع البنك) أ

  يمكن المستثمر من متابعة ومعرفة نشاط البنك وطبيعته؛_ 

ألداء يساعد على معرفة الظروف اإلقتصادية والمالية المحيطة وتقدير مدى تأثير أدوات ا_ 

 المالي من ربحية وسيولة ونشاط ومديونية وتوزيعات على سعر السهم؛                          

يساعد المستثمر في إجراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية وفهم التفاعل بين _ 

                                                   .                  البيانات المالية التخاذ القرار المالئم ألوضاع البنوك

              :أهمية األداء المالي بالنسبة للبنك ) ب

                                                           
  .121رجاء رشيد عبد الستار، تقويم ا�داء لمصرف الرشيد وأھميته في قياس مخاطر السيولة المصرفية، مرجع سبق ذكره،ص 1
 
  .47محمد محمود الخطيب،مرجع سبق ذكره،ص2
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 تقييم ربحية وسيولة  البنك؛                                                                      _ 

 متابعة ومعرفة بنشاط البنك وطبيعته؛_ 

 اء عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات المالية؛المساعدة في إجر _ 

 .المساعدة في فهم التفاعل بين البيانات المالية_ 

  .                                                                   مقاييس األداء المالي) 2

وأن توفر هذه المعلومات تعد المعلومات المالية من أكثر مصادر المعلومات توفرا في البنوك، 

يعد من الشروط الواردة في القوانين التي تضعها الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة كشف البنوك 

عن معلومات مالية معينة بشكل سنوي، وخصوصا تلك المعلومات التي تظهر في حساب 

تمثل األساس األرباح والخسائر، الميزانية العمومية وكشف تدفق األموال، وأن هذه المعلومات 

 :ومن بين مقاييس األداء المالي نذكر مايلي. عند التفكير في قياس األداء في البنوك

معدل النمو المتحقق للبنك في حجم التسهيالت المصرفية والودائع والقروض والموجودات _ 

 وحقوق الملكية واالستثمارات وغيرها؛                                      

 خفاض في حجم التكاليف للعمليات المالية والبنكية؛معدل االن_ 

 تعدد وتنوع الخدمات البنكية وحجم االستثمار؛_ 

عدد الفروع التي تعود للبنك وحجم االنتشار جغرافيا وأنواع الخدمات المصرفية التي تقدمها _ 

 تلك الفروع؛                                                                         

معدل توظيف الودائع ويستخرج .معدل العائد على االستثمار، ومعدل العائد على حق الملكية_ 

 بقسمة مجموع بنود االستثمار واألوراق التجارية المخصومة؛

 معدل اإلقراض؛_ 
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 .1معدالت النمو المتحققة في مجال الربحية وسوق األوراق المالية_ 

  .                                                       تقييم األداء المالي:المبحث الثالث

عاصرة ازدادت أهمية الحسابات الختامية والميزانيات وأزداد نتيجة التطورات اإلقتصادية الم   

معها االهتمام بدراسة وتحليل األرقام والبيانات الواردة في هذه الحسابات بغية التعرف على نقاط 

.            القوة والضعف، وتحديد أسباب النجاح و الفشل الذي يلحق بالبنك وبالتالي تقييم األداء المالي 

  .                                                                           سنحاول التعرض لهوهذا ما 

                                                            .مفهوم تقييم األداء المالي:المطلب األول

أحد أهم العمليات  لقد تطور مفهوم تقييم األداء المالي واتسعت استخداماته حتى أصبح    

ولذلك أصبح من الضروري إلقاء الضوء .اإلدارية واإلستراتيجية التي تحظى باهتمام معظم البنوك

  .على المفاهيم األولية لتقييم األداء المالي للبنك

 :                                                                        مفهوم تقييم األداء المالي

 تقديم حكم  ذو قيمة على إدارة الموارد  الطبيعية، المادية ف تقييم األداء المالي على أنهيعر  �

                                                                                2أطرافها المختلفة رغبات إلشباع كطريقة  البنك  إلدارة المتاحة والمالية

 المحققة تقارن النتائج التي اإلجراءات من مجموعة"كما يعرف  األداء المالي على أنه  �

 المحددة األهداف مع النتائج تلك انسجام مدى تبيان المخطط لها، بهدف أهدافه مع للنشاط

 أن من للتأكد بمخرجاته النشاط مدخالت عناصر يقارن كما ، األداء فعالية مستوى لتقدير

                                                                               .3"الكفاءة من عالية بدرجة تم قد األداء

                                                           

  ,245عبد الرحمن الدوري،مرجع سبق ذكره،ص فالح حسن الحسيني،مؤيد 1

 
  .125زھرة حسن العامري،علي خلف الركابي،  مرجع سبق ذكره،ص 2

 
 حول الدولي الملتقى الجزائرية، التجارية البنوك في الفعالية و ا�داء لقياس الدولية المؤشرات استخدام حمود، سليم و محمد عبادي  3

  .04ص 2009نوفمبر  10/11المسيلة، بوضياف محمد جامعة التنمية المستدامة، ظل في المنظمة فعالية و أداء
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تشخيص للمشاكل التي تواجهها البنوك "أيضا يمكن تعريف تقييم األداء المالي على أنه  �

  1".والحكم على كفاءتها في قيامها بأعمالها

لي هو أحد المقومات الرئيسية للعملية الرقابية إذ تتم مقارنة األداء نستنتج إذا أن تقييم األداء الما

الفعلي لكل نشاط من أنشطة البنك  بمؤشرات محددة مقدما وذلك لتحديد اإلنحرافات عن 

وذلك للحكم على كفاءة التشغيل سواء على مستوى . األهداف ،وتحديد المراكز المسؤولة عنها 

  .                                                           الداخليةالوحدة أو على مستوى األنشطة 

 :2نستنتج كذلك أن تقييم األداء هو

نتائج قياس وتقييم األداء المالي تبنى على أساسها قرارات كثيرة خاصة بمستقبل الموظف مثل _ 

وعية في القياس الترقية، النقل، الفصل، المكافآت لذلك يجب العمل على توفير عنصر الموض

 بأكبر قدر ممكن؛                                                  

يخضع كافة العاملين بمختلف مستوياتهم للتقييم وذلك إلشعارهم بالعدالة وليعرفوا أن الجميع _ 

محاسبون على تأدية عملهم وأن تقدمهم في المسار الوظيفي مرهون بتفوقهم في أدائهم المالي 

 مالهم؛ألع

 القياس والتقييم المالي  يكشف مراكز القوة لتدعيمها ومراكز الضعف لتجنبها وعالجها؛_ 

جمع البيانات الالزمة التي تساهم في تحديد مستوى أداء الفرد للعمل المكلف به بهدف قياس _ 

  حجم اإلنجاز الفعلي؛

  أهدافه ؛يوفر تقييم األداء المالي  قياسا لمدى نجاح البنك في تحقيق _ 

يظهر تقبييم األداء تطور البنك في مسيرتها نحو األفضل أو التحول نحو األسوء عن طريق _ 

  .نتائج األداء الفعلي زمنيا من فترة إلى أخرى

  

                                                           
  .232ف�ح حسن الحسيني،مؤيد عبد الرحمن الدوري،مرجع سبق ذكره،ص   1
  
محمد حسين الشريف محمد، ا�ندماج وأثره على ا�داء المالي للمصارف التجارية دراسة تطبيقية على عينة من المصارف   2

  .13،ص 2015الة دكتوراه، قسم التسيير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،السودانية، رس
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   .ومصادره الشروط األساسية لنجاح عملية تقييم األداء المالي:المطلب الثاني

األساسية التي من شأنها االرتقاء بدرجة تتطلب عملية تقييم األداء المالي بعض الشروط     

التقييم إلى مستوى من الدقة الذي يساعد على إتخاذ القرارات السليمة في تصحيح اإلنحرافات و 

  :  تحديد المسؤوليات واإلرتقاء بالنتائج إلى المستويات المرغوبة ومن هذه الشروط نذكر مايلي

لمسؤوليات والصالحيات لكل مدير ومشرف أن يكون الهيكل التنظيمي واضحا تتحدد فيه ا_ 

  .بدون أي تحفظ

 .1أن يتوفر نظاما متكامال وفعاال للمعلومات والبيانات والتقارير الالزمة لتقييم األداء المالي_ 

من أجل تسهيل عملية المقارنة يجب على البنك  تحديد معدالت األداء المالي للبنك المرغوب_ 

تحديد مسؤولية اإلنحرافات الموجهة والمالية،ومن األفضل أن تحدد هذه المعدالت بمشاركة 

  . 2العاملين لمسيريهم من خالل تحفيزهم من أجل بلوغها 

أن بل يجب .و يعنى  ذلك عدم اإلقتصار على فترة زمنية معينة  إستمرارية عملية التقييم_ 

 .                               تمارس على طوال حياة البنك و على فترات دورية قد تقصر و قد تطول

                                               :مصادر معلومات تقييم األداء المالي

     :    إن التقسيم الذي سنعتمد عليه في تحديد مصادر معلومات تقييم األداء المالي هو 

.                                                          مصادر خارجية ومصادر داخلية 

                                                       :لخارجية المصادر ا:أوال

يحصل البنك  على هذا النوع من المعلومات من محيطها الخارجي وهذه المعلومات يمكن 

 :ا يلي تصنيفها فيم

  :                                                                      المعلومات العامة) أ

                                                           

 ، 2010 مصر، والتوزيع، للنشر المناھج دار المالية، النسب باستخدام اFقتصادية الوحدات في ا�داء تقويم الكرخي، مجيد  1

  .42،ص
  .20،ص2003التنظيمي مدخل تطبيق معاصر،الدار الجامعبةالجديدة،ا�سكندرية،ص�ح الدين محمد عبد الباقي،السلوك 2
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تتعلق هذه المعلومات بالظرف اإلقتصادي حيث تبين الوضعية العامة لإلقتصاد في فترة زمنية 

البنك  بهذا النوع من المعلومات هو تأثر نتائجها بطبيعة الحالة اإلقتصادية  اهتماممعينة وسبب 

للمحيط كالتضخم و التدهور و تساعد هذه المعلومات على تفسير نتائجها و الوقوف على 

  .1تحقيقها

           :                                                          المعلومات القطاعية)ب

           عض المنظمات المتخصصة بجمع المعلومات الخاصة بالقطاع ونشرها لتستفيد منها تقوم ب

.                                                                                                             واالقتصاديةالمؤسسات في إجراء مختلف الدراسات المالية 

  :المصادر الداخلية:ثانيا

تمثل المعلومات الداخلية المستعملة في عملية تقييم األداء المالي عموما في المعلومات التي 

                                                          2:تقدمها مصلحة المحاسبة

                            :                                                    الميزانية)أ 

هي وثيقة محاسبية تمكننا عند تاريخ وضعها من الحصول على صورة شاملة حول وضعية الذمة 

المالية للبنك أي الخصوم التي تشمل مجموع اإللتزامات المكونة لموارد البنك  واألصول التي 

              .                3تشمل مجموع الحقوق المكونة إلستعماالت البنكية

  :                                                                     جدول حسابات النتائج ) ب

يعد جدول حسابات النتائج وثيقة محاسبية نهائية تلخص نشاط المؤسسة دوريا و يتمثل في 

جدول يجمع مختلف عناصر التكاليف واإليرادات التي تساهم في تحقيق نتيجة نشاط المؤسسة 

 في دورة معينة 

          :                                                                    المالحق ) ج

                                                           
  .11،،ص1991ناصر داديعدون،نواصر محمد فتحي،دراسة الحاFت المالية،دار ا�فاق،الجزائر، 1
 
  .33،ص2000مفلح محمد عقل،مقدمة في ا�دارة المالية والتحليل المالي،دارالمستقبل،الطبعة الثانية،عمان، 2

مداني بن بلغيث،ا نعكاسات  تطبيق النظام المحاسبي المالي على التشخيص المالي للمؤسسة دراسة حالة  مطاحن الواحات الملتقى  3
، يومي  IFRSوالمعايير الدولية للمراجعة IAS:الدولي حول لنظام المحاسبي المالي في مواجھة المعايير الدولية المحاسبية التحدي

  .17لة،صبورق 2011ديسمبر 13/14



 األداء المالي للبنك

وثيقة شاملة تعدها المؤسسة المالية،وهدفها األساسي هي تكملة وتوضيح فهم الميزانية وجدول 

حسابات النتائج فهي  يمكن أن تقدم المعلومات التي تحتويها الميزانية و جدول النتائج بأسلوب 

                                                                      .                

تقدم كذلك  هذه المالحق نوعين من المعلومات المكملة أو الرقمية الموجهة لتكملة وتفصيل 

  :يمكن توضيح مصادر معلومات تقييم األداء المالي في الشكل الموالي

  

                                                             .  

البنك تعد عملية تقييم األداء  المالي واحدة من العمليات األساسية في مجال اإلدارة حيث أن 

في حالة تغيير مستمر فإن اإلدارة تواجه قضية أساسية وهي تعديل خياراتها اإلستراتيجية بصورة 

إذ أن تقييم األداء المالي يساعد في وضع العالج الالزم لالنحرافات قبل أن تتعقد األمور 

مصادر داخلية
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وثيقة شاملة تعدها المؤسسة المالية،وهدفها األساسي هي تكملة وتوضيح فهم الميزانية وجدول 

حسابات النتائج فهي  يمكن أن تقدم المعلومات التي تحتويها الميزانية و جدول النتائج بأسلوب 

                                                                      .

تقدم كذلك  هذه المالحق نوعين من المعلومات المكملة أو الرقمية الموجهة لتكملة وتفصيل 

  .بعض عناصر الميزانية و جدول حسابات النتائج

يمكن توضيح مصادر معلومات تقييم األداء المالي في الشكل الموالي

معلومات تقييم األداء المالي) 1_ 2:(رقم

  .من إعداد الطالبة

.مراحل وأهمية تقييم األداء المالي:المطلب الثالث

.                                                             مراحل تقييم األداء المالي للبنك

تعد عملية تقييم األداء  المالي واحدة من العمليات األساسية في مجال اإلدارة حيث أن 

في حالة تغيير مستمر فإن اإلدارة تواجه قضية أساسية وهي تعديل خياراتها اإلستراتيجية بصورة 

إذ أن تقييم األداء المالي يساعد في وضع العالج الالزم لالنحرافات قبل أن تتعقد األمور 

مصادر داخلية

الميزانية

جدول +الم�حق 
حساب النتائج

مصادر 
خارجية

المعلومات العامة

المعلومات 
القطاعية

 

وثيقة شاملة تعدها المؤسسة المالية،وهدفها األساسي هي تكملة وتوضيح فهم الميزانية وجدول 

حسابات النتائج فهي  يمكن أن تقدم المعلومات التي تحتويها الميزانية و جدول النتائج بأسلوب 

.                                                                      آخر

تقدم كذلك  هذه المالحق نوعين من المعلومات المكملة أو الرقمية الموجهة لتكملة وتفصيل 

بعض عناصر الميزانية و جدول حسابات النتائج

يمكن توضيح مصادر معلومات تقييم األداء المالي في الشكل الموالي

رقمل شكعنوان ال

من إعداد الطالبة

المطلب الثالث     

مراحل تقييم األداء المالي للبنك):1

تعد عملية تقييم األداء  المالي واحدة من العمليات األساسية في مجال اإلدارة حيث أن     

في حالة تغيير مستمر فإن اإلدارة تواجه قضية أساسية وهي تعديل خياراتها اإلستراتيجية بصورة 

إذ أن تقييم األداء المالي يساعد في وضع العالج الالزم لالنحرافات قبل أن تتعقد األمور . دائمة

مصادر 
خارجية

المعلومات العامة

المعلومات 
القطاعية
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بخطوات أو مراحل  وتمر عملية تقييم األداء المالي للبنك .الخاطئ نتيجة االستمرار في التنفيذ

 :كمايلي

                                                                     :الضرورية المعلومات جمع �

تقييم األداء المالي للبنك حيث  عملية في أساسيا وموردا ضروري شيء المعلومات تعتبر �

الشفوية،التقارير تتم  عملية جمع المعلومات من خالل المالحظة الشخصية، التقارير 

 وفي العالية وبالجودة الكافية المعلومات توفر دون القرار اتخاذ إذ ال يمكن .الكتابية

                                           . 1المناسب الوقت

 :                                                                       قياس األداء الفعلي �

كفاءاته  قياس من البنك المرحلة هذه تمكن حيث التقييم، عملية من الثانية حلةالمر  هي

 يهدف األداء قياس فإن وعليه ومعايير وفعاليته وذلك من خالل اختياره  لمجموعة مؤشرات

 .     2خالله اإلنحرافات إن وجدت من يتبنى أن ويمكن إلى التشخيص

   :                                                 التقييم نتائج عن المناسب القرار اتخاذ �

في كون نشاط البنك  المنفذ كان ضمن األهداف المخططة وأن اإلنحرافات التي حصلت في 

النشاط قد حصرت جميعها وأن الحلول الالزمة لمعالجة هذه االنحرافات قد اتخذت وأن 

        .    ضل في المستقبلالخطط قد وضعت للسير بنشاط البنك  نحو األف

  :                                                            مرحلة تصحيح اإلنحرفات �

التي حدثت في الخطة اإلنتاجية وتغذية نظام الحوافز بنتائج التقييم وتزويد اإلدارات 

التقييم لإلستفادة منها التخطيطية عن المتابعة بالمعلومات والبيانات التي نتجت عن عملية 

                                                           .في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة والرقابة

  :                                                         القواعد األساسية لتقييم األداء المالي) 2

                                                           

 .39 .ص سابق، مرجع الكرخي، مجيد 1
 ا�سكندرية، الجامعية، الدار تطبيقية، ونماذج مفاھيم ا�ستراتجية ا�دارة محمد، الدين جمال والمرسي الرحمان عبد ثابت إدريس 2

 .48.ص ، 2006
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 :اء المالي على عدة قواعد أساسية يمكن تلخيصها فيما يليتستند عملية تقييم األد

 :                                                                               تحديد األهداف �

إن إجراء تقييم أداء أي  بنك يقتضي التعرف على األهداف التي يريد تحقيقها والتي يتعين 

مستعين باألرقام والنسب  المالئمة  كالربحية والقيمة المضافة تحديدها بشكل واضح ودقيق، 

المطلوب تحقيقها، فالبنك ال يتوقف دوره عند رسم السياسات على الهدف العام لنشاطه بل 

والتي يمكن تصنيفها إلى أهداف قصيرة  يجب أن يتوسع ليشمل جميع األهداف التفصيلية له 

أهداف فرعية لتغطي كل قسم ، ويجب اإلشارة هنا إلى  األمد و بعيدة األمد وأهداف رئيسية و

 .1ضرورة أن تكون هذه األهداف معروفة و مفهومة للعاملين في البنك

 :                                                                               وضع الخطة التفصيلية �

طة متكاملة إلنجاز تلك األهداف توضح بعد استكمال تحديد أهداف البنك، ال بد من وضع خ

فيها الموارد المالية والبشرية المتاحة للبنك ، وتحديد مصادره وكيفية الحصول عليها، أيضا 

األساليب الفنية و اإلدارية و التنظيمية التي تتبعها في اإلدارة ، وقد يتطلب ذلك وضع خطط 

بنك، على أن يجري إعدادها في ضوء مساندة للخطة العامة ،كل منها تمثل نشاط فرعي في ال

 .األهداف العامة مع مراعاة درجة عالية من التنسيق و التكامل بينها

                                                                                  :تحديد مراكز المسؤولية �

 عملية في الرقابة واإلشراف أجل من خاص مسؤول البنك أقسام من قسم لكل وضع يتم حيث

العالقات  تبيان وكذلك مسؤولية، مركز من كل اختصاصات إيضاح تتطلب هنا األداء تقييم

 أنشطة على مركز كل نشاط تأثير ومدى البعض، ببعضها المراكز هذه تربط التي التنظيمية

 االنحرافات عن الكشف عملية في المسؤولية مراكز تحديد ركن كما يسهل ، األخرى المراكز

 2.عنها أسبابها و المراكز المسؤولة على التعرف بغرض وتفسيرها

                                                           

الماجستير للعلوم المحاسبية،األكاديمية العربية علي فاضل جابر،التحليل المالي ألغراض تقوييم األداء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  1

  .14،ص2006المفتوحة،الدنمارك، 

 
  .55عبد الرحمن الصباح مرجع سبق ذكره،ص 2



 األداء المالي للبنك

                                                                                

تتطلب إجراءات تقييم األداء وضع معايير لهذا الغرض وهي مجموعة من المقاييس والنسب و 

                                  

المالي معايير تقييم األداء

 

                                                                                          ..  

                                                             .  

 إذ ، األداء تقارير من توقعات المستفيدين

 يهتم المساهمون حين في لودائعهم،

   دون للمتعاملين الخدمات

                                                             .

                               3: يمكن توضيح أهمية تقييم األداء المالي بصفة عامة في النقاط التالية

 تعتبر عملية تقويم األداء المالي أهم الركائز التي تبنى عليها عملية الرقابة و الضبط؛

المرجعي على تقويم ا�داء المالي في المصارف التجارية السودانية،مجلة جامعة بخت 

تحديد معايير 
ا�داء مراكزالمسؤولية
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                                                                                :تحديد معايير األداء   

تتطلب إجراءات تقييم األداء وضع معايير لهذا الغرض وهي مجموعة من المقاييس والنسب و 

.ألسس التي تقاس بها اإلنجازات التي حققتها  البنوك
1                                

معايير تقييم األداء) 2_ 2:(الشكل رقمعنوان 

                                                                                          .

.                                                             أهمية تقييم األداء المالي

توقعات المستفيدين حسب تختلف األداء تقييم عملية 

لودائعهم، ضمانها  ومدى السيولة على إدارة مثال

الخدمات توفير على بقدرة البنك البنك تهتم إدارة  بينما الربحية،

.                                                             2ألخطار أموال المودعين

يمكن توضيح أهمية تقييم األداء المالي بصفة عامة في النقاط التالية

تعتبر عملية تقويم األداء المالي أهم الركائز التي تبنى عليها عملية الرقابة و الضبط؛

                                         

  .37مجيد الكرخي،مرجع سبق ذكره،ص
  .90،تقييم أداء المؤسسات المصرفية، مرجع سبق ذكره، ص محمد جموعي قريشي

المرجعي على تقويم ا�داء المالي في المصارف التجارية السودانية،مجلة جامعة بخت الطيب حامد إدريس موسى،أثر القياس 
  .51،ص2015، جامعة أم درمان ا�س�مية، مارس 14

تحديد 
مراكزالمسؤولية

وضع الخطة 
ا�نتاجية تحديد ا�ھداف

 

تحديد معايير األداء    �

تتطلب إجراءات تقييم األداء وضع معايير لهذا الغرض وهي مجموعة من المقاييس والنسب و 

ألسس التي تقاس بها اإلنجازات التي حققتها  البنوكا

.                                                                                          من إعداد الطالبة

أهمية تقييم األداء المالي) 2

 أهداف أن الشك

مثال المودعون يركز

الربحية، بمؤشرات

أموال المودعين تعريض

يمكن توضيح أهمية تقييم األداء المالي بصفة عامة في النقاط التالية

تعتبر عملية تقويم األداء المالي أهم الركائز التي تبنى عليها عملية الرقابة و الضبط؛_ 

                                                          

مجيد الكرخي،مرجع سبق ذكره،ص1
محمد جموعي قريشي 2
الطيب حامد إدريس موسى،أثر القياس  3

14الرضا العلمية ، العدد 

تحديد ا�ھداف



 األداء المالي للبنك: الفصل الثاني

 

 
48 

مساعدة اإلدارة العليا في توجيه إشرافها على أساس األقسام التي تكون في حاجة لها، ووضع _ 

 الخطط المستقبلية على أساس كفاءة أكبر؛

ات الجوهرية بين النتائج الفعلية المحددة لها بهدف تطوير مراحل العمل؛                                تحديد االختالف_ 

الوقوف على مدى كفاءة إستخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيدة تحقق عائدا أكبر بتكاليف أقل _ 

 بنوعية جيدة؛

ك باإلعتماد على نتائج التقييم تحقيق تقييم شامل لألداء على مستوى اإلقتصاد الوطني وذل_ 

األدائي لكل مشروع؛                                                                          

        تصحيح الموازنة التخطيطية ووضع مؤشراتها في المسار الصحيح بما يوازن بين الطموح _ 

ة معلوماتية كبيرة في رسم السياسات والخطط اإلمكانيات المتاحة حيث تشكل نتائج التقييم قاعدو 

العملية البعيدة عن المزاجية والتقديرات غير الواقعية؛                                        

يساعد تقويم األداء المستمر للبنوك على الكشف على االختالالت بصورة سريعة عند بدايتها _

التي تحدث وتوجيه العمل    تحديد اإلنحرافات ويؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوات عالجية من أجل

نحو المسار الصحيح؛                                                                      

متابعة تنفيذ أهداف البنك  المحددة مسبقا، األمر الذي يتطلب متابعة تنفيذ األهداف المحددة _

المحددة لها، وكل ذلك يتم باالستعانة بالبيانات كما ونوعا ضمن الخطة المرسومة والمدة 

والمعلومات المتوفرة عن األداء المالي؛                                                         

يقدم تشخيصا للمشاكل التي يواجهها البنك  مع تبيان نقاط القوة و الضعف والحكم على _ 

                                                             كفاءته بالقيام بأعماله؛            

الوقوف على العالقات التي تربط بين الموارد المتاحة وبين كفاءة استخدامها من قبل البنك _ 

وكيفية تطوير هذه العالقات خالل مدة زمنية معينة من خالل مقارنة ما هو متحقق مع ما تم 

                                                                 التخطيط له مسبقا؛         

يظهر إمكانية البنوك في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وان هذا الترابط بين تقييم _ 

األداء و االستخدام األمثل للموارد يتمثل في أن تقييم األداء يمثل المرحلة التي  تكشف لنا المدى 

طاع فيه البنك تحقيق أهدافه المحددة سابقا                                          الذي است
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قياس مدى نجاعة البنك  من خالل سعيه لمواصلة نشاطه بغية تحقيق أهدافه، وتوفر المعلومات 

                                           1.لمختلف المستويات و للجهات األخرى

.                                                            ة التقييم معوقات عملي) 3

                         :يمكن ذكر المعوقات التي تحد من التقييم الفعال فيمايلي

 صعوبة تحديد المعايير المساهمة في األداء الفعال وغير الفعال؛                   _ 

 مدى مسؤوليته من هذ األداء؛                   صعوبة تحديد أداء الفرد و _ 

 .2صعوبة تحديد األداء الفعلي للفرد؛ الميل إلى إعطاء تقديرات متوسطة تهربا من اإلنتقادات_  

  :                                                                                         أثر الهالة_ 

بية أو سلبية ناتجة عن مالحظة تقديم لجميع جوانب األداء مالحظة إيجا يتمثل في الميل إلى

تقييم جانب أو بعض جوانب األداء فقط، يعني هذا أنا لفرد يحصل على تقييم كلي من خالل أو 

تقييم جانب معين فقط كالحكم على األداء الجيد لرجل البيع من خالل قدرته على التفاوض مع 

  3.ب األداء األخرى الضروريةالعمالء وٕاغفال بعض جوان

                                                                                       :التشابه_ 

وقد بينت العديد  .ويقصد به تشابه القائم بالتقييم والمقوم في مجموعة من العناصر أو الخصائص

أحكاما إيجابية في صالحا ألشخاص المشتركين معهم من الدراسات أن القائمين بالتقييم يصدرون 

في بعض الخصائص كاإلنتماء إلى نفس المنطقة االجتماعية، الدراسة في نفس الجامعة، نفس 

 .فمثل هذا التشابه قد يعرقل التقييم الجيد …اآلراء واألفكار، نفس المصالح، القرابة، الجنس

                                                 :                            أثر التعارض_ 

                                                           
                                     .                                                   241ف�ح حسن الحسيني،مؤيد عبد الرحمن الدوري،مرجع سبق ذكره،ص 1
قياس وتقييم دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة، مرجع سبق :عادل عشي، ا�داء المالي للمؤسسة ا�قتصادية  2

 .25ذكره،ص
سبق ذكره،ص الطيب حامد إدريس موسى، أثر القياس المرجعي على تقويم ا�داء المالي في المصارف التجارية السودانية، مرجع  3

25 
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يتمثل هذا األثر في الميل إلى تقييم فرد ما من خالل مقارنة أدائه بأداء زمالئه المحيطين به بدل 

موظفين لهما نفس  :من تقييمه على أساس متطلبات عمله و لتوضيح  ذلك يضر بالمثال التالي

أداؤه بأداء زمالئه المتحصلين على درجة عالية والثاني األداء وبدرجة متوسطة، األول يقارن 

المتحصلين على درجة ضعيفة فاألول يعتبر أداؤه ضعيف مقارنة بأداء . يقارن أداؤه بأداء زمالئه

 .لهما نفس الدرجةنهما الثاني، وهذا غير صحيح أل

                                                                     :األولية و الحداثة_ 

األولوية تعني األخذ باألداء األولي للفرد كمقياس ألدائه خالل فترة طويلة دون األخذ بعين 

االعتبار التطورات الالحقة بعد أو لعملية تقييم، أما الحداثة تتمثل في األخذ باألداء المالحظ 

حالتين تعتبر عملية تقييم حديثا للحكم على مستوى األداء و إهمال األداء السابق،وفي كلتا ال

  .األداء غير دقيقة

    



 األداء المالي للبنك: الفصل الثاني
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 :خالصة الفصل

 فهو المالي األداءعملية  تقييم  أما يمكن القول أن األداء هو الوصول إلى التفوق و التميز، ،و 

 األداء واقع معرفة إلى الوصول تمكن التي العمليات من و الفعالية فهي تعتبر الكفاءة بين المزيج

األداء وظيفة من أهم الوظائف التي تقوم  بها إدارة المصرف  تقييم عملية وتعتبر البنك، داخل

حيث تعتبر مقياس ليس فقط ألداء الفرد فحسب بل مقياس لسياسات البنك  وجميع اّألطراف 

 .التبعة فيه بشكل عام
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 .دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية: :الفصل الثالث

 التي والمنتجات الخدمات تحسين في كبيرا دورا شك دون اإللكترونيةوسائل الدفع  تلعب  

 وفي الكترونيا، المتنوعة خدماتها بتوفير لعمالئها، المصرفية أو المالية المؤسسات تقدمها

 في يساهم االنترنت مثل العامة الشبكات عبر المصرفية هذه الوسائل  توزيع فإن الواقع

في بنك الفالحة  اإللكترونية وسائل الدفع  خدمات في التوسع إبراز سنحاول تطويرها،

تقسيم الفصل إلى ثالث   خاللوذلك من  .والتنمية الريفية و مدى تأثيرها على األداء المالي

 :مباحث وهي

 .لمحة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية: :المبحث األول

  واقع إستعمال وسائل الدفع اإللكتروني في البنك                             :المبحث الثاني

      .أثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي:المبحث الثالث 
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 .لمحة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية: المبحث األول

 أن الفالحي،واستطاع بالقطاع باإلشراف والتكفل يهتم عمومي بنك الريفية والتنمية الفالحة بنك يعتبر    

 والتعديالت اإلصالحات خالل من االقتصادية التحوالت مع ويتأقلم المصرفية الساحة على وجوده يفرض

الذي فتح المجال أمامه 90/10 والقرض النقد قانون صدور بعد خاصة شهدتها التي والهيكلية التنظيمية

أهم العوامل التي  خالل من إليه ماسنتطرق وهذا الشامل، البنك طابع إلى التخصص طابع من لالنتقال

  .أدت إلى إنشائه ومراحل تطوره

                                                                                            .نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب األول

م، تبعا 1982مارس  13المؤرخ في  106 -82تم إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية بموجب مرسوم رقم 

م وحدد 1982مارس  16في  11إلعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري، حيث نشر القرار في الجريدة رقم 

                                                                 :وقد ظهر هذا البنك في تلك الفترة ألسباب منها .قانونه األساسي

  . المساهمة في تنمية القطاع الفالحي وترتيبه وزيادة مردوديته  �

                                                                                                     .المؤسسات الفالحية واحتياجات القطاع الفالحيدعم نشاطات الصناعات التقليدية والحرفية وتمويل  �

 :التعريف بالبنك:أوال

هو هيئة تنتمي إلى القطاع العمومي، تتمتع بالشخصية " BADR"بنك الفالحة والتنمية الريفية    

. المعنوية واالستقالل في التسيير، يرمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفالحي وترقية العالم الريفي

م الذي ألغي من 1990أفريل  14وبما أن البنك أصبح تجاريا بعد صدور قانون النقد والقرض في 

ما يعتبر البنك خالله نظام التخصص، أصبح يباشر جميع الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية، ك

مجموعة جهوية  31وكالة، و 300صاحب أكبر شبكة بنكية في الجزائر، فهو يحتوي أكثر من 

  :ويقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية بوظيفتين أساسيتين. محلية

                                                                           ؛بنك التنمية الذي ينفذ مخططات_ 

                                                                                                               1.بنك إيداع وتوزيع االعتمادات_ 

                                                                                                      

   

                                                           

1 معلومات مقدمة من البنك
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                                                 .الريفية التنمية و الفالحة بنك مراحل تطور:ثانيا

                                                   :التالية النقاط خالل من إبراز مراحل البنك يمكن 

  ): 1982/1990(الفترة  �

 من العديد يفتح الريفي العالم ضمن وجوده فرض المنشود البنك هدف األولى،كان سنوات الثماني خالل

 في الميدان عالمية كفاءة و سمعة البنك اكتسب زمن بمرور .الفالحية الصبغة ذات المناطق في الوكاالت

 كان هذا االختصاص الفالحية، الميكانيكية الصناعة و الغذائية الصناعة الزراعي،قطاع القطاع تمويل

 الحيوية القطاعات بإحدى يختص العمومي البنك كان المخطط،حيث االقتصاد إطار في منصوصا

                                             .                                           العامة

                                                                 ):     1991/2000(الفترة �

 إلى   BADRبنك سعى الذي ينص على نهاية فترة تخصص البنوك إو 10/90 القانون صدور بموجب 

والمتوسطة،  الصغيرة االقتصادية المؤسسات خاصة قطاع االقتصادي النشاط من األخرى المجاالتفتح 

 إدخال بداية التقني،كانت المجال في مميزة عالقات معه الفالحي،الذي تربطه القطاع عن التخلي بدون

 .اآللي اإلعالم تكنولوجيا

 السحب و التسديد بطاقة البنكية إضافة إلى تشغيل العمليات جميع على اآللي اإلعالم إدخال عملية إنهاء

BADR بعد  عن العمليات معالجة عملية كما تم إدخال teletraitement.  

 ):                                                                   2001/2004(الفترة �

 المعايير لمطابقة لمؤسسة تسوية مخطط وانجاز البد، لبنك الضعف و القوة لنقاط دقيق بفحص القيام 

 على باعتماده Progiciel Sybu البرنامج تطوير أو تنظيم إعادة مع المحلية الشبكة نظام الدولية وتعميم

 جميع على المشخصة الخدمات مع الجالس البنك كما تم تعميمClient Serveur. الزبون هندسة

على جميع  SYRAT برنامج إدخال الشيكات تحصيل اجل من الوطني المستوى على الرئيسية الوكاالت

.                                                                                                  ئيسيةالر  البدر وكاالت بين الشيكات تحصيل اجل الرئيسية من وكاالتال

                                                                      ):2005/2006(الفترة �

 خالل يتم البدر وكاالت بين الشيكات تحصيل أصبح بحيث 292 البدر وكاالت جميع علىsyratتعميم 

                                                                                                     1 .ساعة 24

 بين المقاصة الكترونية عملية في الشروع تم الجزائرية النقدية السلطات من بأمر و 2006 ماي شهر في

                                                           

1 معلومات مقدمة من البنك
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 استغاللها و تشغيله اللخ من اكتسبها قد البدر كان التي للخبرة نظرا وTel compensation البنوك

 بعملية القيام اجل من Tel compensation هو آخر برنامج إلى األخير هذا تطوير تم SYRATلنظام

 .وكاالتال بين الشيكات تحصيل

:                            وظائف البنك الفالحة والتنمية الريفية وأهدافه:المطلب الثاني

 .الوظائف: أوال

  :للبنك مجموعة من الوظائف تتمثل فيما يلي

 إلى باإلضافة الخاصة موارده على اعتمادا البحري الصيد و المحروقات، الفالحي، القطاع تمويل �

 التي تلك خاصة الفالحية للنشاطات الضروري المالي الدعم تقديم -.الدولة بها زودته تلك التي

 ؛الريفية الهادفة للتنمية الخاصة المؤسسات تمارسها

 مخططات مختلفة في المسطرة الفالحية مشاريع لتطبيق المالي للتخطيط مؤسسة بصفته يسعى �

 ؛التنمية

 البرنامج بتأهيل هذا يتعلق البدر بنك لدى موظف 7000 ل سنوي تدريبي برنامج تطبيق او تنفيذ �

 التنمية و الفالحة بنك و المصرفية الصناعة تقنيات و أساليب احدث على الموظفين و تدريب

 :ب القيام يمكنه كباقي البنوك الريفية

 ؛الخزينة و القرض عمليات تجميع -

 ؛الغرض لهذا بطلب تقدم شخص لكل حساب فتح -

 .االدخار تجميع في المشاركة -

                                                                                   :أهـداف بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة:ثانيـا 

 من مجموعة تحقيق إلى يسعى الريفية والتنمية الفالحة بنك أصبح السوق اقتصاد الجزائر عالم دخول بعد

 ممارسـة فـيالحريـة  وتوسـيع وتطويرهـا التسـيير وسـائل هيكلـة إعـادة فرضـت المرحلـة هـذه حيـث األهداف،

 مـع  المتعـاملين بـين والخارجيـة الداخليـة المنافسـة أيضـا فرضـت كمـا المختلفـة، االقتصـادية األنشـطة

 فيهـا واقترحـت العامـة المديريـة مسـتوى علـى لمـدراء الوكـاالت دورة عقـدت وقـد األجنبيـة، االسـتثمارات

 :1هي أهداف عدة حول وتتمحور وكاالته، طريق عن للبنك اإلستراتيجية  المحاور

                                                           

www.bader Bank .com  1
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 في واالستثمارعليه  التحسينات بإدخال الفالحي القطاع وتجديد التنمية سياسة في البنك مساهمة �

 مردودية؛ األكثر النشاطات

 المنتجات لترويج الفالحين مساعدة وكذا والصناعية الغذائية الزراعية المنتجات تطوير �

 الحرة؛ المهن ودعم الخارجية التجارة في للمساهمة

 وتقـديم التسـيير مجـال فـي األخـرى البنـوك مـع المنافسـة إلـى الريفيـة والتنميـة الفالحـة بنـك يسـعى �

 للعميل؛ الخدمات أحسن وتوفير العمل، ظروف وتحسين الخدمات

 والوسائل الممتلكات تجديد

 ؛الموارد جميع في فعالية أكثر سياسة إيجاد �

 ؛المقدمة الخدمات نوعية تطوير �

 الحسّن؛ التسيير لضمان للمستخدمين الجيد التكوين �

 .الوطني االقتصادي دعم في المساهمة �

                                                      الهيكل التنظيمي لبنك :المطلب الثالث 

  _324 أم البواقيوكالة _ الفالحة و التنمية الريفية الهيكل التنظيمي لبنك):3_ 3(الشكل رقم عنوان 

  

  

    

  

  

  

  

  

  الوثائق والمستندات الخاصة بالبنك: المصدر
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  1:اآلتية الهياكل BADR بنك منضيت

 :في تتمثل :قسم التسيير :

 :العامة المديرية �

 تسيير في ويساعده اإلدارة مجلس قبل من صالحياته تحدد الذي العام المدير الرئيس من مكونة وهي

 تدخل العامة المديرية ومهام للبنك الخارجية العالقات قسم عن ومسؤول عامين، مديرين ثالثة البنك شؤون

                          .لها الممنوحة والسلطات العامة بسياسة التصريح إطار في

 :المركزية المديريات �

 العام المدير سلطة تحت وتقع مركزيين، مديرين طرف من مسيرة مديريات ربعة أ من تتكون

 : مايلي في مهامها وتتمثل

 ؛للبنك التنمية وسياسية استراتيجية تطبيق_ 

 ؛الغير مع وعالقته للبنك العام التنظيم_ 

 .العامة والوسائل البشرية الموارد تسيير قواعد تطبيق_ 

 :من للبنك الرئيسية البنية وتتكون

 :والتحصيل القروض الموارد، " المساعدة العامة المديرية �

 .مسؤولياتها تحت تقع العام المدير برئيس مباشرة موصولة_ 

 .المركزية بالمديرية المنوطة المهام تنفيذ حسن ضمان_ 

 .البنك عوائد مستوى لتحسين القابلة المقاييس كل اقتراح وضع_ 

 :) والخزينة المحاسبة اآللي، اإلعالم ( المساعدة العامة المديرية �

 ومن اآللي واإلعالم والمالية المحاسبية االعمال بمتابعة المكلفة العام المدير برئيس مرتبطة وهي

 :مهامها

 الجديدة المحاسبية والقواعد النظم إطار في للبنك والتنظيمية القانونية المحاسبة وسائل تحضير-

 ؛النقدية السلطات من المفروضة

     .                                      اآللي اإلعالم وسائل بتطوير والتكفل للخزينة الفعال التسيير ضمان

 ؛البنك نشاط وتحليل لقياس أدوات وضع

 .اإلئتمان سقفمراقبة   مع الوكاالتخزائن  ومتابعة رقبة ا لم أدوات وضع

                                                           

http// :WWW.BADER BANK.COM
 1
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  ) :والوسائل اإلدارة ( المساعدة المديرية �

 الموارد وتأهيل اإلدارية، األعمال بمتابعة مكلفة العام المدير رئيس سلطة تحت تقع األخرى وهي

 :مهامه أهم ومن التسيير، مراقبةو  القضائية والشؤون البشرية

  ؛البشرية الموارد سياسة تحضير في المشاركة_ 

 ؛المنازعات ومتابعة القانونيةالدراسات  عدادإ و تنظيم_ 

  .للبنك المادية أو البشرية سواء العامة بالوسائل يتعلق ما كل تسيير عن ةيالمسؤول هي عامة وبصفة_ 

  



ث
ثال

 ال
صل

الف
 :

ة 
اس

در
ية

ريف
 ال

ية
نم

الت
 و

حة
�

الف
ك 

 بن
لة

حا
_

ي
واق

الب
م 

ة أ
كال

و
_

3
2

4
_

 

  
6

1
 

 
ن 

نوا
ع

م 
رق
ل 

شك
ال

)
4_

3
(:

الل
تغ
س
لال

ي 
هو

لج
ع ا

جم
لم

ي ل
يم

نظ
الت

ط 
خط

لم
ا

  

     

                

الل
تغ
س
اال

ة 
ري
دي
 م

بة
نيا

 

مع
مج

 ال
ير

مد
 

ية
ار

الد
ة ا

ئر
لدا

 ا
ة 

ري
دي
 م

بة
نيا

ة 
سب

حا
لم

ا

ة 
ام

لع
ة ا

مان
األ

 

ري
جا

الت
ط 

شي
لتن

ة ا
لح

ص
 م

ية
ون

قان
 ال

ية
خل

 ال

رة 
الدا

ة ا
لح

ص
م

  
ين

دم
تخ

س
لم

وا
ية

جبا
وال

ة 
سب

حا
لم

ة ا
لح

ص
م

 
 

ض
رو

الق
ة 

لح
ص

 م
ت

زعا
منا

 ال
بل

 ق
ما

ة 
لح

ص
 م

يل
ص

تح
 ال

حة
صل

 م

مة
عا
 ال

ئل
سا

لو
 وا

من
األ

ة 
لح

ص
 م

ة 
لح

ص
م

ية
زان

مي
ال

 
ية

رج
خا

 ال
ارة

تج
وال

ة 
ري
جا

الت
ة 

بع
متا

 ال
حة

صل
 م

ة 
ري
دي
 م

بة
نيا

  
ار

خط
األ

ة 
بع
متا

 

ت
انا

لبي
ظ ا

حف
 و

مع
 ج

حة
صل

 م

لي
اآل

م 
عال

اإل
ة 

لح
ص

 م
ي
سب

حا
لم

ر ا
هي

تط
 ال

حة
صل

 م
ت 

اقا
بط

 ال
حة

صل
م

فع
الد

ل 
سائ

وو
ة 

وني
تر

لك
اال

 

ن 
ما

ض
 ال

عة
تاب

 م
حة

صل
 م

ة 
وني

قان
 ال

حة
صل

لم
ا

ت
زعا

منا
وال

 



_324_البواقيوكالة أم _دراسة حالة بنك الف�حة والتنمية الريفية: الفصل الثالث  

 

 

62 

                                   .واقع إستعمال وسائل الدفع اإللكتروني في البنك:المبحث الثاني

 مختلف ليشملا استخدامه نطاق توسع و العالم في اإللكترونية الدفع وسائل عرفتها التي التطورات رغم

 هذه عن متأخرةت بقي الجزائر أن إال الراهن الوقت في الدفع وسائل أهم من أصبحت و المجاالت

 .المجال هذا في كبيرة أشواطا قطعت قد العربية الدول من العديد أن رغم المستجدات

                SATIM إنشاء شركة الصفقات النقدية  : المطلب األول  

 عالوة المصرفية، الخدمة وتحسين الجزائرية، المصارف بين ما النقدية التعامالت تسيير تطوير إطار في

 اآللية الموزعات ووضع النقود تداول حجم زيادة على DAB شركة إنشاء تم المصارف، هذه مستوى على

 بنك الريفية، والتنمية الفالحة بنك الوطني، الجزائر بنك ) الوطنية الثمانية المصارف بين ما أسهم ذات

 والتوفير، لالدخار الوطني الصندوق الجزائري، البركة بنك الجزائري، الخارجي البنك المحلية، التنمية

 ، 1995 عام المساهمة شركة انشاء ،تم(الفالحي للتعاون الوطني لصندوق الجزائري، الشعبي القرض

 تبرمه عقد شركة بموجب مع المساهمة شركة تبرمه عقد هذه بموجب السرية تنشأ اإلشارة بصناعة تقوم

  Société Algérienne d'automatisation des transactions شركة مع المساهمة شركة

SATIM ربط عمليات إلى إضافة التسليم، وٕاجراءات يتعلق بأجال فيما خاصة الطرفين التزام يحدد الذي 

شأنها سماح القيام من X25 – DZ PAC عن طريق شبكة إتصال  satimومصالح اآللية الموزعات

  .1بعمليات السحب داخلية كانت أو محولة

 مراكز ربط على تعمل و المصارف بين النقدية المعالجة مركز على تشرف SATIMن شركة أكما 

 بمقدم اآللي الموزع ربط المركز هذا يتولى حيث السحب، لوظيفة المشاركة المؤسسات مختلف مع التوزيع

 فعملية .المزورة الضائعة البطاقات على لالعتراض مركز و الوطنية الشبكة عبر خطوط بواسطة الخدمة

 حالة في و يرفض الطلب، أو يقبل الذي بالوكالة الترخيص مركز إلى يوجه ترخيص بطلب تتم السحب

 كما السرية، اإلشارة هذا المركز يراقب كما زبون، لكل أسبوعيا به المسموح السقف المركز يراقب القبول

 كل بمعالجة المركز يقوم الصفر الساعة وعلى ذلك بعد فيه الرجوع يمكن ال بالبطاقة يتم الذي سحبال أن

 جميع و المركز بين الشبكة في موجود مصرف كل حسب وتنظمها اليوم ذلك في قامت التي الصفقات

 مركز في المقاصة عملية إجراء ويتم المصارف جميع لدى العمليات وتسجل المشاركة المصارف

 أسلوب في تتم السحب عملية أن القول يمكن لهذا و . المصارف حسابات كل لها التي البريدية الصكوك

 إلى إضافة المخاطر، من نوعا يخلق ما وهذا ساتيم شركة و المصارف بين شبكة فتوجد مباشر نصف
                                                           

1
  .9مزريق عاشور،عصرنة القطاع المالي والمصرفي وواقع الخدمات البنكية ا�لكترونية بالجزائر، مداخلة،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،ص  
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كثرة  منها عديدة ألسباب ضعيفا عليها اإلقبال يجعل مما الوسائل بهذه التعامل على الناس إحجام

 غير التوزيع إلى إضافة الناس أمام معلومات أية إظهار عن واإلحجام للحرية والميول واألخطاء األعطاب

 الجزائريين بين المعامالت في استعماال األكثر  العادية النقود تبقى هذا ورغم .اآللية للموزعات الجيد

 في كثيرا متأخرا مازال الجزائري المصرفي النظام أن على هذا يدل و األخرى الوسائل في الثقة النعدام

  1.الميدان هذا

  .الموجودة في بنك الفالحة والتنمية الريفية ةاإللكترونيالبطاقات  :المطلب الثاني

 الراهن  الوضع مستجدات مع تماشيا -البواقي أم وكالة -الريفية والتنمية الفالحة بنك وكالة قامت لقد

 الدفع بوسائل المعاملة لتوفير جديدة مراكز وتسخير حديثة، دفع وسائل باقتناء التكنولوجيا فرضته الذي

                                                                                     .الحديثة

 .اإللكترونيةالبطاقات  �

 :تلخيصها فيما يلينجد في بنك الفالحة والتنمية الريفية عدة أنواع من البطاقات يمكن 

                                                                                       :CIBبطاقة 1) 

 .اإلقليمية المناطق كل في التوفر و بالسرعة وتتميز الجهد، و الوقت بتوفر البنكية تتميز هذه البطاقة

سحب   يمكنه أي البنك، و العميل بين العقد في عليه المنصوص الشهري الدخل حسب السحب يكون

  .مرات عدة على النسبة هذه سحب يمكنه كما الدخل، هذا من  %80

 ويتم البطاقة، صاحب أو البنك طرف من تلغى لم ما تلقائيا وتجدد سنتين لمدة صالحةهذه البطاقة 

 :               وهي نوعان كالسيكية وذهبية. بصاحب البطاقة خاص سري رقم خالل من استعمالها

                                                                           :الكالسيكية البطاقة �

 .البنوك بين ما وسحب الدفع خدمات وتوفر منتظم دخل ذوي ء للعمال متاحة وهي

  

  

  

  

                                                           
1
شيروف فضيلة،أثر التسويق ا�لكتروني على جودة الخدمات المصرفية دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شھادة   

  .144،ص2010في التسويق ،جامعة منتوري،قسنطينة،الماجستر 
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 CIB CLASSIQUEصورة لبطاقة ) 3_5(عنوان الشكل رقم 

  

 من البنكمقدمة وثائق : المصدر

                                                                                                           : البطاقات الذهبية

 .مرتفعة السقف ألكثر من السابق دخولهم  تكون الذين للعمالء متاحة

  

 CIB GOLDصورة لبطاقة )36_(الشكل رقم عنوان 

 

 

 

 من البنكمقدمة وثائق :المصدر

 

                                                                       CBRبطاقة 2) 

 المحالت مختلف من الخدمات و السلع من المشتريات تسديدتسمح لحاملها ب وطنية سحب بطاقة هي

 من نقدية بسحوبات القيام وكذلك.بدر بنك شبكة في المشتركين الفنادق و المطاعم فواتير ودفع التجارية،

  .اآللية الصرافات و بدر، لبنك البنكية الوكاالت
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 CBRصورة لبطاقة ) 3_7(عنوان الشكل رقم 

 

من البنكدمة وثائق مق:المصدر  

  :BADR TAWFIRبطاقة  ) 3

  .                      البنك في توفير حساب يمتلكون الذين لألشخاص تمنح وطنية، سحب بطاقة هي

                                                                                                        صورة لبطاقة توفير) 3_8(عنوان الشكل رقم 

                              

  .مقدمة من البنكوثائق :المصدر

                                                                                                                              

ـــــــــــث ـــــــــــالي:المبحـــــــــــث الثال ـــــــــــى األداء الم ـــــــــــي عل ـــــــــــدفع اإللكترون ـــــــــــر وســـــــــــائل ال                               .أث

 أي  الي الحـ للعمـالء فـي الوقـت للمعلومـات الفـوري اإليصـال عمليـة ت سـهل قد إن وسائل الدفع اإللكتروني 

 قواعـد تكنولوجيـا فـي الحاصـلة للتطـورات اسـتخدامها  إلـى إضـافة قـبلهم، مـن المحـددين المكـان و الوقـت فـي

 اسـتجابة ذات ذاتيـة بـنظم العمـالء تـزود أصـبحت وسـائل الـدفع االلكترونـي البيانـات عـن التنقيـب و البيانـات

 مباشـرة تـؤثر فهـي األولـى بالدرجة للعميل ةموجه إذا االلكترونية فوسائل الدفع  .بعيد تفاعل خالل من فورية

     .بينهما أكبر عائد بأقل تكاليف  وبالتالي وجود عالقة مباشرة  قيتحق وبالتالياألداء المالي  على
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  . االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :المطلب األول

نستعرض من خالل هذه الدراسـة أهـم الخطـوات و االجـراءات المنهجيـة التـي تـم االعتمـاد عليهـا مـن خـالل    

              .الدراسة و مختلف األدوات االحصائية المستعملةمجتمع الدراسة، عينة  :توضيح

                                                                                    :أداة جمع البيانات.أوال

 تصميم خالل من االستبيان أسلوب اعتماد الضروري من كان سة للدرا الالزمة البيانات جمع أجل من

                                                   .لإلجابة عليه للموظفين موجه استبيان

  :                                                                              تبيانالهدف من اإلس �

على األداء المالي للبنك   االلكتروني الدفع معرفة أثر وسائل ستبيان هو اإل تصميم من هدفنا كان   

:                                                                      بالنقاط التالية اإلحاطة أجل من وذلك الدراسة محل

                       على أثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي للبنك محل الدراسة؛التعرف  _

  التعرف على أثر وسائل الدفع اإللكتروني على زيادة  ربحية البنك محل الدراسة؛            _ 

                                                               . على أثر وسائل الدفع اإللكتروني على خفض تكاليف البنك محل الدراسة التعرف_ 

                                                   : نةمجتمع الدراسة واختيار العيتحديد  �

:                                                                                                                  مجتمع الدراسة تحديد) 1

كتروني على األداء المالي على  أثر وسائل الدفع  االل التعرف االستقصاء هو  من الهدف أن بما 

خالل عام   BADR البنكية الوكالة   موظفين مجموع دراسةال مجتمع شمل حيث للبنك

2016/2017.                                     

                                                                : تيار نوع وحجم العينةخإ )2 

 حجم( موظف  32 العينة شملت حيث  الدراسات هذه لمثل األنسب ألنها العشوائية العينة اعتماد تم

                                                                 )مفردة 32هو العينة

:                                                                                     و األدوات المستعملة اإلحصائية المعالجة.ثانيا

المقدمة للموظفين وباستخدام االستبيان  خالل من جمعها تم التي المعطيات بتحليل نقوم سوف

الذي يعبر من أكثر البرامج االحصائية استخداما في مجاالت عديدة منها البحث العلمي،   SPSSبرمجية

 لتوضيح نتائج إلى والوصول العينة، لبيانات وصف لتقديم اإلستعانة بأدوات التحليل اإلحصائيكذلك  و

      :أهمهابالوكالة البنكية  على األداء المالي االلكتروني الدفع وسائلأثر 
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:                                                                               ميم اإلستبانةصت)1

                                                                                  :جزئين من تكونت

 والمستوى يةالعمر الفئة  و كالجنس موظفين لل خاصةال المعلومات احتوى فقد اإلستبانة من األول الجزء

  . التعليمي و مدة العمل في نشاط البنوك و وسائل الدفع اإللكترونية المتوفرة لدى البنك

 :                                  أبعاد هي 5عبارة موزعة على ) 21(من اإلستبانة فقد اشتمل على  الجزء الثاني

.                                     5+4+3+2+1بطاقات الدفع اإللكترونية وتضم األسئلة  :البعد األول

  .                            10+9+8+7+6النقود اإللكترونية وتضم األسئلة : البعد الثاني

            .                        14+13+12+11المحافظ اإللكترونية وتضم األسئلة  :البعد الثالث 

.                                      18+17+16+15التحويالت اإللكترونية و تضم األسئلة  :البعد الرابع

                                                                  .21+20+19الشيك اإللكتروني ويضم األسئلة :البعد الخامس

 للعلوم اإلحصائية الحزمة( برمجية باستعمال للحاسوب ٕوادخالها  البيانات زوترمي االستمارة تفريغ بعد

   :يلي كما الخماسي أسلوب ليكارت وفق  الدراسة أبعاد من فقرة كل كانت)  االجتماعية

  . تشير إلى موافق بشدة)  1(_

  . تشير إلى موافق  )2(_ 

  . تشير إلى محايد  )3(_ 

  . تشير إلى غير موافق  )4(_ 

  .تشير إلى موافق بشدة) 5(_ 

       :أدوات التحليل االحصائي للبيانات و المعلومات) 2

 المناسبة اإلحصائي التحليل بأدوات االستعانة تم االستبيان لبيانات اإلحصائي بالتحليل القيام أجل من

 خالل من االستبيان بيانات تفريع بعد مباشرة نتائجها على الحصول يتم والتي الدراسة هذه لمثل

  :1الوصفية المتمثلة في اإلحصائية اآلساليب استخدام تم  حيثSPSS 1ةبرمجي

                                                           
الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة ، وهـو  ويقصـد بـه): (SpssStatisticalPackage for the Social Sciencesبرمجي7ة  -1

يعتبر البرنامج من أكثر البرامج استخداما لتحليل المعلومات اإلحصائية في  .عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البيانات وتحليلها

لتحليـل يستخدم اليوم بكثرة من قبل الباحثين فـي مجـاالت االقتصـاد، التسـويق ،المـال والحكومـة والتربيـة ويسـتخدم أيضـا . علم االجتماع

 .علومات وفي دراسة االسواقوفي إدارة المعلومات وتوثيق الم  (les questionnaires)االستبيانات
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 :استخدمنا منها: اإلحصاء الوصفية مقاييس -أ

من خالل هذا األسلوب يمكن التعرف على تكرارات اإلجابات والنسب : التوزيع التكراري �

الدوائر النسبية، األهرامات، (المئوية، ومن خالله يمكن الحصول على مختلف األشكال البيانية 

 التي تساعدنا في التعرف على خصائص العينة المدروسة؛) الخ...المضلعات التكرارية 

 من أجل معرفة مدى تركز اإلجابات في اختيار معين لدى أفراد العينة؛: الوسط الحسابي �

سطها من أجل معرفة مدى تشتت اإلجابات لدى أفراد العينة عن و  :االنحراف المعياري �

 الحسابي؛

  لتحديد مدى االنسجام بين إجابات المبحوثين، وهو نسبة مئوية :معامل االختالف �

 :استخدمنا ما يلي:أساليب اإلحصاء االستداللي - ب 

  من أجل معرفة صدق وثبات البيانات":Cronbach’s Alpha"كرونباخ αاختبار �

 نسب كل أن نالحظ)  07( رقم  الجدول خالل ومن إذ االختبار؛ نتائج يوضح ، )07(رقم  والجدول

 ، % 60 ب والمقدرة اإلحصائيين قبل من المعتمدة النسبة من وأكبر عالية هي االستبيان لفقرات  الثبات

 وثبات صدق على يدل ما هذا ،0.705 إلى مساوي االستبيان  فقرات لكل كرونباخ ألف معامل أن وبما

  الدراسة أداة

                                                             :تحليل البيانات المتعلقة بتقييم الموظفين ألبعاد وسائل الدفع اإللكتروني.المطلب الثاني

                      :التالية بالخصائص تتميز المدروسة العينة فإن الموظفين، قبل من المقدمة اإلجابات خالل من

                                                                                                                            :الجنس) 1

  )ذكر،أنثى(للجنس  وفقاً  العينة مفردات توزيع على التعرف سيتم الجدول خ:ل من

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

 رزم العلمي7ة للنش7ر والتوزي7ع،، دار خ7وا SPSSعب7د الفت7اح ع7ز، مقدم7ة ف7ي ا�حص7اء الوص7في وا?س7تد?لي باس7تخدام-1

 .541 – 540ص  ، ص2007
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  الجنس حسب العينة مفردات توزيع)  3_2(رقم  الجدولعنوان 

  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس

  32  17  15  التكرارت

 %100  %53.1  %46.9  %النسبة

   SPSS 20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة :المصدر

 %46.9الذكور فبنسبة   أما  % 53.1بنسبة إناث العمالء أغلبية أن) 02(الجدول  خالل من نالحظ

 مع مقارنة بالبنوك األكثر العاملة القوى هم عادة  اإلناث أن إلى ذلك إرجاع ويمكن العينة، مفردات من

  .الذكور

                                                                          :يةالعمر الفئة ) 2

                                                                                  :العمرية الفئات حسب العينة مفردات توزيع على التعرف سيتم الجدول خ:ل من
  توزيع مفردات العينة حسب متغير الفئة العمرية) 3_3(الجدول

 %النسبة  التكرارات  الفئة العمرية

  %6.3  2  سنة 30إلى 18من 

  %50  16  سنة40إلى 31من 

  %34.4  11  سنة50إلى 41من

  %9.4  3  سنة 50أكثر من 

  %100  32  المجموع
  SPSS  20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة المصدر

 يمثلون سنة 40إلى  31 بين تتراوح أعمارهم الذين الموظفين أن أدناه ) 3(الجدول  خالل من نالحظ

 النسب أقل أما%  34.4ب تقدر بنسبة سنة 50 إلى41 من فئة تليها ثم ،% 50ب والمقدرة نسبة أكبر

 البنوك أن معناه وهذا ،% 6.3بنسبة سنة 30 إلى 18 من والفئة سنة 50 من األكبر الفئة بين فتتوزع

 البنوك لمستقبل مهم أمر يعتبر وهذا األخرى الفئات من أكثر المعامالت في   فئة الكهول على تعتمد

  .زائريةالج

                                                                        :التعليميالمستوى ) 3

                                    . موظفينلل التعليمي المستوى عن التعرف يمكن الجدول خالل من
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  التعليمي المستوى حسب العينة مفردات توزيع):3_4( رقم  الجدولعنوان 

 %النسبة  التكرارات  المستوى التعليمي

  %3.1  1  ثانوي

  %59.4  19  جامعي

  %37.4  12  دراسات عليا

 %100  32  المجموع
  20SPSS باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج  من إعداد الطالبة

 فئة تليها ،)59.4 (%بنسبة جامعي التعليمي مستواهم العمالء أغلبية أن نالحظ) 4(الجدول  خالل من 

 3.1 قليلة قدرت ب ثانوي بنسبة مستواهم الذين فئة تليها ثم ،% 37.4بنسبة دراسات العليا ال مستواهم

 في العمل ألن وذلك فوق فما ليسانس مستواهم الذين فئة على تعتمد البنوك أن على يدل ما وهذا ،%

 تكنولوجية ووسائل االنترنيت على يعتمد أصبح حيث تغير البنكي نشاط وأن عال مستوى يتطلب البنوك

  .متقدمة

:                                                                                               مدة العمل في نشاط البنوك) 4

                                                                       البنوك في الموظف سنوات عدد على نتعرف سوف الموالي الجدول خ:ل من 

  

 .مدة العمل في نشاط البنوك متغير حسب العينة مفردات توزيع): 3_5(الجدول رقم عنوان 

  SPSS 20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة

 12 من البنوك في نشاطهم مدة تتراوح الموظفين من نسبة أكبر أن نالحظ ) 5( الجدول  خالل من

 سنة 18 من البنوك في نشاطهم تتراوح مدة الذين الموظفين نسبة تليها %  )34.4( بنسبة سنة   17إلى

 الى 24 من  تتراوح  مدة نشاطهم   الموظفين نسبة تليها ثم ، ) 31.3%(ب تقدر بنسبة سنة 23 إلى

 %النسبة  التكرارات  سنوات العمل

  %3.1  1 سنوات 5من سنة إلى 

  %12.5  4 سنة 11سنوات إلى  6من 

 %34.4  11 سنة 17إلى  12من 

  %31.3  10 سنة 23إلى  18من 

  %18.8  6 سنة 30إلى  24من 

  100%  32  المجموع
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 فهي من 12.5%ة نشاطهم نسبتتراوح   الموظفين الذين  نسبة أما ) %18.8 (ب تقدر بنسبة سنة  30

سنوات فقد قدر ت  5الذين تتراوح  مدة نشاطهم من  سنة إلى  الموظفين نسبة اقل أما ،ة سن 11إلى  6

 .)3.1% (نسبته ب

                                                                :  .وسائل الدفع اإللكترونية المتوفرة لدى البنك) 5

محل  البنكية الوكالة  في المتواجدة ا?لكترونية الدفع وسائل على نتعرف سوف التالي الجدول خ:ل من
                                                                                      .الدراسة
وسائل الدفع اإللكترونية المتوفرة لدى  متغير حسب العينة مفردات توزيع ):3_6(رقم الجدول عنوان 

 .البنك

 %النسبة  التكرارات  الوسائل

 CIB CLASSIQUE  4  12.5%بطاقة  

  VISA GOLD  6  18.8%بطاقة 

  CLASSIQUE  VISA  1  %3.1 بطاقة

  CIB GOLD  2  6.3%بطاقة 

  CBR  7  21.9%بطاقة  

  37.5%  12  توفير بطاقة

  %100  32  المجموع
  spss 20 من إعداد الطالبة بناء على مخرجات برمجية: المصدر

  ا$ستبيان لفقرات وأبعاد أفراد العينة اتجاھات وتحليل تفسير

 الوسط خالل معرفة من وذلك اإلستبيان متغيرات من متغير كل تأثير درجة على التعرف يتم سوف

 الخماسي ليكارت مقياس استخدمنا أننا وبما بعد، ولكل متغير لكل واالتجاه المعياري واالنحراف الحسابي

                                                                                                                      .ترتيبي متغير هو )بشدة موافق موافق، محايد، موافق، غير بشدة، موافق غير( الخيارات  عن يعبر الذي
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  وداللتها األسئلة إجابات يوضح :)3_7(رقم  الجدولعنوان 

  المستوى  لإلجابات المرجح الحسابي المتوسط  الرمز

  غير موافق بشدة  1.79 إلى 1 من  1

  غير موافق  2.59إلى 1.80 من  2

  محايد  3.39 إلى 2.60 من  3

  موافق  4.19إلى  3.40 من  4

  موافق بشدة  5 إلى 4.20 من  5
  من إعداد الطالبة:المصدر

  .اإللكترونيبطاقات الدفع تحليل فقرات البعد األول المتعلقة ب �

 .يالموال الجدول  فيالبعد ا�ول  بطاقات الدفع ا�لكتروني   بفقرات الخاصة النتائج نلخص أن يمكن

واإلنحراف المعياري للبعد األول بطاقات الدفع  التكرارات والمتوسط الحسابي): 3_8(جدول رقم عنوان  

 اإللكتروني

بطاقات الدفع  (عبارات البعد األول   الرقم

  )اإللكتروني

المتوسط   التكرارت

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  المستوى

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

تسمح بخفض تكاليف المصاريف   1

  اإلدارية وكتابة الشيكات

7  7
 موافق  0.394 4.16  5  6  7  

تزيد من إيرادات البنك لما يحصل   2

عليه من رسوم مقابل الخدمات أو 

من فوائد مقابل التأخر في السداد 

  .و غرامة ضياع البطاقة

3  

  

 وافق بشدةم  0.306  4.69  7  9  6  7

تسمح للبنك بتحقيق ربح من   3

تشغيل أموال الودائع الجارية 

  الخاصة بالبطاقة

 موافق  0.999  4.03  1  2  3  15  11
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ضمان جزء كبير من األفراد   4

المستفيدين من البطاقة كمتعاملين 

دائمين للبنك حيث يشجعون على 

التعامل معه و اإلستفادة من 

  خدماته األخرى

 محايد  1.431  3.22  5  6  6  7  8

تعتبر أداة  جيدة من أدوات   5

  .اإلعالن عن البنك

  

 حايدم  1.431  3.22  5  6  6  7  8

 وافقم 0.9122  3.864    بطاقات الدفع  اإللكتروني  المجموع

    20SPSS أعد الجدول باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج : المصدر

تزيد البطاقات اإللكترونية  للعبارة كان)  4.69(قدر ب  حسابي متوسط أعلى أن أعاله، الجدول يشير

من إيرادات البنك لما يحصل عليه من رسوم مقابل الخدمات أو من فوائد مقابل التأخر في السداد وغرامة 

تسمح  العبارة المرتبة الثانية في جاءت وقد،) 0.306( مقداره معياري بانحراف وذلك ضياع البطاقة

) 4.16(مقداره  حسابي بوسط المصاريف اإلدارية وكتابة الشيكات،بخفض تكاليف البطاقات اإللكترونية 

الثالثة تسمح  البطاقات اإللكترونية للبنك  المرتبة في جاءت التي العبارة أما ،)0.394( معياري وانحراف

 عليه العينة أفراد موافقة درجة وكانت .بتحقيق ربح من تشغيل أموال الودائع الجارية الخاصة بالبطاقة

متوسط حسابي أما أقل .)0.999(وٕانحراف معياري قدر ب) 4.03(الحسابي ب  المتوسط فيه قدر ق مواف

كان للعبارتين ضمان جزء كبير من األفراد المستفيدين من البطاقة كمتعاملين دائمين للبنك حيث يشجعون 

اإللكتروني تعتبر أداة  على التعامل معه و اإلستفادة من خدماته األخرى و كذلك العبارة  بطاقة الدفع 

                                       .جيدة من أدوات اإلعالن عن البنك

 معياري وانحراف) 3.864(يقدر ب  حسابي متوسط بطاقات الدفع اإللكتروني له مؤشر فان عموما

 وحسب موافق لمستوى مقابلة القيمة هذه أن نجد)  7( رقم الجدول إلى وبالرجوع) 0.9122(  إلى مساوي

كونها  تزيد من إيرادات  الدفع  اإللكترونية   بطاقاتإستخدام   علىراضون  الموظفينفإن  المؤشر هذا
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كما أنها تضمن جزء  كبير من المستفيدين  من البطاقات اإللكترونية  ، البنك وتخفض التكاليف  اإلدارية 

  . كمتعاملين دائيمين للبنك

 .النقود اإللكترونيةتحليل فقرات البعد الثاني  �

   .يالموال الجدول  فيالنقود ا�لكترونية :  البعد الثاني  بفقرات الخاصة النتائج نلخص أن يمكن

التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد الثاني النقود ): 3_9(جدول رقم عنوان  

  . اإللكترونية

النقود : البعد الثاني عبارات  الرقم

  اإللكترونية

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 

تكلفة تداول النقود اإللكترونية   1
ةمنخفض  

 موافق بشدة  0.402  4.97  6  7  7  6  6

 محايد  1.350  3.28  4  6  6  9  7 تسمح بتسريع عملية الدفع  2

تسهل التعامالت   3
البنكية فهي تغني 

عن ملءاالستمارات 
و إجراء 

االستعالمات 
 البنكية عبر الهاتف

 محايد  1.394  3.16  5  6  7  7  7

.تشجع عمليات الدفع األمنة  4  حايدم  1.394  3.16  5  6  7  7  7 

تستخدم على نطاق واسع ال   5
تعترف بالحدود الجغرافية و 

التأثير على السياسية دون 
.تكلفتها  

 بشدة وافقم  0.408  4.38  4  6  5  8  9

 وافقم  0.9896  3.79    نقود اإللكترونيةال  المجموع

              SPSS 20 من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج: المصدر

 عبارة لكل بالنسبة االختالف ومعامل المعياري واالنحراف  الحسابي الوسط  في)  09( الجدول  يتضمن

 حسابي متوسط على حصلت ( 1 )رقم العبارة نجد حيث ببعد النقود اإللكترونية، الخاصة العبارات  من
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تداول النقود اإللكترونية  أن تكلفة على يدل ما وهذا ، )0.402(معياري وبانحراف  .)497(ب  يقدر

تستخدم على نطاق واسع ال تعترف بالحدود الجغرافية و السياسية دون ) 5(رقم   العبارة تليهامنخفضة 

العبارتين  نجد األخيرة الرتبة في أما،بتسريع عملية الدفع  تسمح) 2 (  رقم العبارة ثمالتأثير على تكلفتها، 

االستمارات ية فهي تغني عن ملء تشجع عمليات الدفع األمنة  وكذلك العبارة  تسهل التعامالت البنك

نقص ثقة  إلى ذلك إرجاع ويمكن محايد  مستوى عند امنجدهٕاجراء االستعالمات البنكية عبر الهاتف  و 

 لإلجابات الحسابي المتوسط أساس على كان الترتيب هذا حيث المفهوم، بهذا رايتهم د لعدم أو الموظفين 

 وانحراف  )3.79(ب يقدر حسابي متوسط البعد الخاص بالنقود اإللكترونية له  فإن عموماً  الموظفين،

 )07(ولالجد في الموجودة بالقيم البعد  لهذا الحسابي المتوسط قيمة مقارنة تم ما ٕواذا ،)0.9896(معياري

م بالنقود تهت راسةالد محل البنكية الوكاالت أن عن نقر يجعلنا ما هذا موافق، مستوى عند نجدها

  .اإللكترونية

                          . الثالث المتعلق بالمحافظ اإللكترونيةتحليل فقرات البعد  �

والجدول الموالي  وسائل الدفع اإللكترونية  المحافظ اإللكترونية في أهمية مدى البعد  هذا يعكس حيث

والمتوسط الحسابي واإلتحراف المعياري لكل فقرة من فقرات البعد المتعلق بالمحافظ  رارتالتك يوضح 

  .اإللكترونية

التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد الثالث المحافظ ): 3_10(جدول رقم عنوان ال

 .اإللكترونية

البعد الثالث المحافظ  عبارات  الرقم

  اإللكترونية

  

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

 غير

موافق 

  بشدة

 

تسمح بتخفيض عمليات الدفع بالنقود   1
و بالتالي التخلص من تكاليف 

 .المعالجة

 محايد  1.234  3.34  6  7  7  6  6

تسمح بالدفع بمبالغ صغيرة وبالتالي   2
 .التخلص من تكلفة معالجة الشيكات

 موافق  0.759  4.06  4  6  6  9  7
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تعتبر وسيلة مالئمة تماما للصفقات   3
 .نظرا لسرعتهاالتجارية 

 محايد  1.394  3.16  5  6  7  7  7

 وافقم  1.388  3.41  5  6  7  7  7 .تسمح بتوفير الوقت و الجهد   4

المجمو 

  ع

 موافق  1.2027  3.492    محافظ اإللكترونيةال

                        20SPSS باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج  من إعداد الطالبة: المصدر

 وباعتماد محايد، موافق و مستوى عند كلها كانت الموظفين إجابات أن نجد )10(رقم  الجدول خالل من

على  حصلت )2 (رقم  العبارة بعد المحافظ اإللكترونية نجد لفقرات الحسابي المتوسط أساس على الترتيب

) 4(  رقم العبارة ثم  . )1.234(يقدر ب معياري وبانحراف) 4.06( ب يقدر حسابي متوسط أعلى 

ح بتخفيض عمليات الدفع بالنقود تسم) 1(  رقم العبارة ثم الثانية، المرتبة في تسمح بتوفير الوقت و الجهد

تعتبر وسيلة مالئمة تماما  )3( رقم العبارة ،ثمالثالثة  المرتبة في بالتالي التخلص من تكاليف المعالجةو 

 المتوسط أساس على كان الترتيب هذا حيث ،خيرة األ المرتبة في .للصفقات التجارية نظرا لسرعتها

  .الموظفين إلجابات الحسابي

 معياريراف وانح )3.492( ب يقدر حسابي متوسط له  المحافظ اإللكترونيةبفإن البعد المتعلق  عموما

أن المحافظ اإللكترونية  تسمح بتوفير  على يدل مما موافق لمستوىو المقابل ) 1.2027( إلى مساوي

المحافظ اإللكترونية تسمح بالدفع بمبالغ  أن  على  راضون الموظفين أن إلى باإلضافةالوقت والجهد 

 .صغيرة وبالتالي التخلص من تكلفة معالجة الشيكات

 .ببعد التحويالت اإللكترونية   المتعلقرابع ال البعدرات فق تحليل �

 رارتالتك والجدول الموالي يوضح  رات بعد التحويالت اإللكترونية بفق الخاصة النتائج نلخص أن يمكن

  .اإللكترونية تحويالت من فقرات البعد المتعلق بال والمتوسط الحسابي واإلتحراف المعياري لكل فقرة

الرابع التحويالت التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد ): 3_11(جدول رقم عنوان ال

  اإللكترونية

البعد الرابع  التحويالت  عبارات  الرقم

  اإللكترونية

  

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 
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  بشدة

تسمح بموثوقية  التدفق النقدي و   1
 . سرعة تناقل النقد

 موافق  0.967  4.03  6  7  7  6  6

تسمح باالقتصاد في عدد التعامالت   2
 .البنكية بالنسبة للبنك

 موافق  0.840  4.06  4  6  6  9  7

تقلل من االعتماد على النماذج   3
الورقية و الشيكات التقليدية و غيرها 

 . من المعامالت الورقية

 محايد  1.298  2.84  5  6  7  7  7

سرعتها و انخفاض تكلفتها يكفل   4
 .العمالءتحقيق رضى 

 حايدم  1.68  3  5  6  7  7  7

المجمو 

  ع

 موافق  1.2027  3.492    تحويالت  اإللكترونيةال

   SPSS 20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة: المصدر

  
التحويالت  بعد لفقرات الحسابي المتوسط أساس على الترتيب وباعتماد )11(رقم  الجدول خالل من

وٕانحراف معياري ) 4.03(يقدرب  حسابي بمتوسط األولى الرتبة تأتي في )2(نجد العبارة رقم  ةاإللكتروني

لسرعة تناقل  تحويالت اإللكترونية وذلكال يفضلون العمالء بأن نستنتج يجعلنا ما هذا)  0.697(يقدر ب 

تقلل من االعتماد على ) 3(العبارة  رقم ، أما عند مستوى موافق) 1( رقم الفقرة الثانية الرتبة في ثم ،النقد 

النماذج الورقية و الشيكات التقليدية و غيرها من المعامالت الورقية  فقد إحتلت الرتبة األخيرة بمتوسط 

  ).1.298(وانحراف معياري قدر ب ) 2.84(حسابي قدر ب

نحراف معياري قدر وا) 3.492( :ب يقدر حسابي متوسط له التحويالت اإللكترونية  مؤشر فإن عموماً 

ل الجدو  في الموجودة بالقيم المؤشر لهذا الحسابي المتوسط قيمة مقارنة تم ما ٕواذا ، )1.2027( ب

بأن  الدراسة تقر محل البنكية الوكاالت أن نقول يجعلنا ما مستوى موافق هذا عند نجدها )07(رقم

 .البنكية بالنسبة للبنكتسمح باإلقتصاد في عدد التعامالت  التحويالت اإللكترونية

  .                              ببعد الشيك اإللكتروني  المتعلق خامسال البعدرات فق تحليل �

 مدى حسب تنازليا ترتيبا مرتبة المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات  )12(رقم الجدول يوضح

  .بعد الشيك اإللكتروني على الدراسة عينة أفراد موافقة
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التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد الخامس  الشيك ): 3_12(جدول رقم عنوان ال

  .اإللكتروني

البعد الخامس  الشيك  عبارات  الرقم

  اإللكتروني

  

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 

يسمح بخفض تكاليف المصروفات   1
اإلدارية من خالل زيادة السرعة و 
 .تقليل تكلفة المواد الورقية و الطباعة

 موافق  0.394  4.16  5  6  7  6  6

تسريع عملية الدفع و المحاسبة التي   2
 .يقوم بها العميل

 وافق بشدةم  0.455  4.91  5  6  7  7  7

زيادة كفاءة إنجاز عمليات الحسابات   3
 .الودائعو 

 موافق  0.437  4  7  5  5  8  7

المجمو 

  ع

 وافق بشدةم  0.427  4.356    شيك  اإللكترونيال

      SPSS 20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة: المصدر

 من عبارة لكل ذلك بالنسبة والمستوى و المعياري االنحراف ، الحسابي الوسط )12(رقم الجدول يوضح

 كان) 4.91 ( حسابي قدرب متوسط أعلى أن حيث بعد الشيك اإللكتروني، تعكس الثالثة التي العبارات

ثم ) 0.455 (مقداره معياري بانحراف وذلك تسريع عملية الدفع و المحاسبة التي يقوم بها العميل لعبارة

ية تقليل تكلفة المواد الورقالعبارة يسمح بخفض تكاليف المصروفات اإلدارية من خالل زيادة السرعة و 

، أما العبارة األخيرة زيادة )0.394(وانحراف معياري قدر ب ) 4.16(الطباعة ، بمتوسط حسابي قدر بو 

.                                        عند مستوى موافق)  4( كفاءة إنجاز عمليات الحسابات و الودائع، قدرت  بمتوسط حسابي

 ما هذا والشيك اإللكتروني  على بمستوى موافق بشدة  توافق العينة أفراد غالبية أن على النتائج هذه وتدل

  .) 0.4275(ب قدر معياري بانحراف و) 4.356(قدر ب  الحسابية للمتوسطات العام المعدل يعكسه
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                                                                          :إختبار الفرضيات،عرض النتائج وتحليلها.المطلب الثالث 

 على اعتماداً  نفي الفرضيات أو تأكيد يتم وسوف اختبارها، أجل من الفرضيات من مجموعة وضع تم لقد

  .واإلنحراف المعياري الحسابي الجدوال الموالية  وٕاعتمادا على الوسط تحليل

 :                                                                     لفرضية الفرعية األولىا

  .وسائل الدفع االلكترونية  على زيادة الربحيةيوجد أثر ل �

  زيادة التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للمؤشر ):3_13(رقم  الجدولعنوان  

  .الربحية

المتوسط   التكرارات  .مؤشر الربحية عبارات  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 

تزيد من إيرادات البنك لما   1
يحصل عليه من رسوم مقابل 
الخدمات أو من فوائد مقابل 
التأخر في السداد و غرامة 

  ضياع البطاقة

3  

  

 موافق بشدة  0.306  4.69  7  9  6  7

تسمح للبنك بتحقيق ربح من   2
تشغيل أموال الودائع الجارية 

  الخاصة بالبطاقة

 موافق  0.999  4.03|  4  6  6  9  7

تسمح بموثوقية  التدفق   3
  النقدي و سرعة تناقل النقد

 موافق  0,967  4.03  6  7  7  6  6

تعتبر وسيلة مالئمة تماما   4
للصفقات التجارية نظرا 

.لسرعتها  

 حايدم  1.394  3.16  5  6  7  7  7

تسريع عملية الدفع و   5
المحاسبة التي يقوم بها 

 العميل

 وافق بشدةم  0.455  4.91  5  6  7  7  7

زيادة كفاءة إنجاز عمليات   6

  .الحسابات و الودائع

 موافق  0.437  4  7  5  5  8  7
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  موافق  0.759  4.136    مؤشر زيادة الربحية

      SPSS 20 باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج من إعداد الطالبة: المصدر

الناجمة عن بمؤشر زيادة الربحية  الخاصةارات العب أن نجد إليها المتوصل اإلحصائية النتائج خالل من

وانحراف معياري قدر   136, 4)(قدر متوسطها الحسابي ب إستخدام وسائل الدفع اإللكتروني

وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر مباشرة  على زيادة ربحية مما يدل أن . المقابل للمستوى موافق) 0.759(ب

  .و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى.البنك

  :                                                     الفرضية  الفرعية الثانية

  .  يوجد أثر لوسائل الدفع اإللكترونية على خفض التكاليف �

التكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للمؤشر خفض  ):3-14(رقم  الجدولعنوان  

  .التكاليف

مؤشر خفض  عبارات  الرقم

  التكاليف

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 المستوى

موافق     

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 

تسمح بخفض تكاليف   1
المصاريف اإلدارية وكتابة 

  الشيكات

 موافق  0.394  4.16  5  6  7  6  6

تكلفة تداول النقود اإللكترونية   2
  منخفضة

 موافق بشدة  0.402  4.97  6  7  7  6  6

تستخدم على نطاق واسع ال   3
تعترف بالحدود الجغرافية و 

 السياسية دون التأثير على
  .تكلفتها

 محايد  1.408  3.38  4  6  5  8  9

تسمح بتخفيض عمليات الدفع   4
بالنقود و بالتالي التخلص من 

 تكاليف المعالجة

 محايد  1.234  3.34  6  7  7  6  6

تسمح بالدفع بمبالغ صغيرة   5
وبالتالي التخلص من تكلفة 

 وافقم  0.759  4.06  4  6  6  9  7
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.معالجة الشيكات  

سرعتها و انخفاض تكلفتها .  6

  .العمالء رضايكفل تحقيق 

 محايد  1.368  3  5  6  7  7  7

يسمح بخفض تكاليف   7

المصروفات اإلدارية من خالل 

زيادة السرعة و تقليل تكلفة 

  .المواد الورقية و الطباعة

    محايد  1.394  3.16  5  6  7  6  6

.3    مؤشر خفض التكاليف

7  

  وافقم  99ّ,0

     SPSS16باالعتماد على بيانات االستبيان و تشغيل برامج  الطالبةمن إعداد : المصدر

والناتج  بمؤشر خفض التكالبف  الخاصةرات العبا أن نجد إليها المتوصل اإلحصائية النتائج خالل من

) 0.99(وٕانحراف معياري بلغ) 3.7(عن إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية قدر متوسطها الحسابي ب 

وهذا ما يؤكد . المقابل للمستوى موافق، مما يدل أن وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر خفض تكاليف البنك

  .صحة الفرضية

                                                                                 :الفرضية الرئيسية

والتنمية  يوجد أثر الستخدام وسائل الدفع االلكترونية على األداء المالي في الوكالة البنكية للفالحة �

  بأم البواقي الريفية

أن وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر على زيادة  من خالل النتائج المتوصل إليها من الفرضية الفرعية األولى 

أن وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر على خفض تكاليف البنك   الفرضية الفرعية الثانيةربحية البنك، ونتائج 

  .أن وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر على األداء المالي للبنك محل الدراسةإذن  نستنتج 

 أم  BADRE البنكية ة بالوكال االلكتروني الدفع وسائل  أثر معرفة حاولنادراسة ال هذه خالل من 

 تتناسب قراتالف من مجموعة وضع خالله من تم األخير هذا االستبيان أسلوب باعتماد قمنا حيث البواقي،

 .موظف 32 شملت عينة على االلكتروني الدفع وسائل وأبعاد

 واستخدام SPSS V 20 " برمجية على باالعتماد االستبيان لبيانات اإلحصائية بالمعالجة القيام وبعد

 الدفع وسائل وجود على ضونار  البنكية ة بالوكال الموظفين أن وجدنا للتحليل الالزمة اإلحصائية األدوات



_324_البواقيوكالة أم _دراسة حالة بنك الف�حة والتنمية الريفية: الفصل الثالث  

 

 

82 

 هذه خالل ومن .االستبيان راتفق كل على الغالب كان موافق مستوى أن إلى  استنادا وذلك االلكتروني

  :                                                                    إلى توصلنا لدراسة ا

    :التالية النتائج إلى توصلنا اإلحصائي التحليل مراجعة بعد

 ؛إستخدام وسائل الدفع اإللكتروني من شأنه  أن يؤثر على زيادة ربحية البنك �

  ؛تكاليف البنكإستخدام وسائل الدفع اإللكتروني من شأنه أن يؤثر على خفض  �

  .وسائل الدفع اإللكتروني تؤثر على األداء المالي من خالل زيادة األرباح وخفض التكاليف �
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                                                                                                            :خالصة الفصل الثالث

 مازالت و تطبيقها في كبيرة أشواطا قطعت قد ية نجد أن البنوك  الجزائر الفصل  هذا في تقدم ما خالل من

 منهم، قليلة فئة على مقتصرة مازالت ألنها العمالء أذهان وترسيخها في تحقيقها في أخرى أشواطا تقطع

 طرحه بداية أي األولى مرحلته يزال استعمال وسائل الدفع اإللكترونية في فال األخرى للفئات بالنسبة أما

 على فعملت أذهان األفراد في جدا ضعيفة مازالت االلكترونية البيئة ثقافة أن الجزائر أدركت وتعريفه، لكن

  .االلكترونية وسائل الدفع   فكرة االلكترونية لترسيخ  المشاريع انجاز

  

  



 

 

 

 

 

   

 



 خاتمة
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 توفير خالل من اإلقتصاد عصب تمثل إذ أساسي، الراهن  بدور الوقت في البنوك تقوم

 القطاعات مختلف لنشاط أساسية ركيزة تعد التي المختلفة، المالية والمعامالت اإلحتياجات

 اليوم أصبح البنوك تحقيقه على تعمل أن يمكن الذي فالدور واإلقتصادية، المالية والمؤسسات

 المصرفية الساحة تمس والتغرات التي نظرا  للمستجدات مضى، وقت أي من أكثر حاسما

 للمتغيرات واإلستجابة التأثر سريع القطاع هذا وألن والمعلومات اإلتصاالت ثورة عن الناتجة

 حديثة، وسائل من المعلومات وثورة التكنولوجيا أنتجته ما على اإلعتماد من البد كان الخارجية،

 من التأكد بعد وذلك البنوك في الدفع نظام تحديث فتم السوقية، مكانتها على البنوك تحافظ حتى

 .والمالية التجارية المعامالت معالجة في السرعة يتطلب عصر في القديم النظام فعالية عدم

 لمواجهة الدفع نظام إصالح على مجبرة نفسها الجزائر وجدت اإلقتصادية التحوالت هذه ظل وفي

 عمل الذي الجزائرية البنوك أحد الريفية والتنمية الفالحة وبنك العالم، في التكنولوجية التحديات

 اإللكتروني الدفع ووسائل أنظمة بمختلف اإللمام محاولة خالل التطورات من هذه لمواكبة جاهدا

  . سوقية حصة أكبر واحتالله أرباحه تعظيم وبالتالي أدائه رفع أجل من

  : وبعد وضعنا لمجموعة من الفرضيات التي اعتمدنا عليها في البحث توصلنا إلى

من الفرضية األولى أثبتنا أن وسائل الدفع اإللكتروني تزيد من ربحية البنك محل الدراسة وذلك 

ل عليه من رسوم مقابل الخدمات إيرادات البنك لما يحصتزيد من أن وسائل الدفع اإللكتروني 

من فوائد مقابل التأخر في السداد و غرامة ضياع أي وسيلة من وسائل الدفع اإللكتروني   أو 

وكذلك فهي تسمح للبنك بتحقيق ربح من تشغيل أموال الودائع الجارية الخاصة بالبطاقات البنكية 

          .يتطلب تنظيما قانونيا ودرجة امن عاليةخاصة ، ولكن العمل المتناسق لها 

أما الفرضية الثانية فتبين لنا أن وسائل الدفع األلكتروني تخفض من تكاليف البنك محل الدراسة 

  .بإعتبار أن تكلفة تداولها منخفضة

ومما سبق نستنج أن استخدام  وسائل الدفع اإللكتروني يؤثر على األداء المال للبنك من خالل 

  . خفضه للتكلفة وزيادة الربحية

 نتائج البحث. ثانيا



 خاتمة
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 كالسرعة للعمالء عديدة مزايا  BADR بنك يستخدمها التي االلكتروني الدفع وسائل تحقق_ 

تغني عن ملء االستمارات و ذلك فهي فهي أداة من األدوات الجيدة للبنك إضافة إلى  وألمان

 ؛.إجراء االستعالمات البنكية عبر الهاتف

التأخر في السداد و غرامة خالل من  تؤثر وسائل الدفع اإللكتروني على زيادة ربحية البنك_ 

  ؛  ضياع البطاقة

 لفةو تك تكلفة معالجة الشيكاتك البنكتؤثر وسائل الدفع اإللكتروني على خفض تكاليف _ 

  .المصروفات اإلدارية من خالل زيادة السرعة و تقليل تكلفة المواد الورقية و الطباعة 

  .الل زيادة الربحية وخفض التكاليفتؤثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي من خ_ 

  : إقتراحات.ثالثا

  :بناءا على النتائج السابقة نرى أنه

كتوصيات واقتراحات بعد قيامنا بمختلف الدراسات والتحليالت في هذا الموضوع، نرى أنه على 

مختلف البنوك  التي تتبنى هذا النظام أن تقوم بتطبيق ما اتفق عليه وما قرر بحذافيره أي ال يتم 

عليه، وعند الوصول إلى التطبيق الميداني يقومون بخرق االتفاق على شيء و المصادقة 

  ؛ القواعد

 الدفع دور وسائل تفعيل في كبير دور يلعب ألنه العمالء بين المصرفي الوعي نشر على العمل

  اإللكتروني؛

و نقترح أيضا أن يتم توزيع المهام المتعلقة بمختلف مراحل اآللية، بحيث كل فرد يقوم بعمله، 

جاري التنفيذ حاليا، حيث يقوم فرد واحد بالقيام بأعمال مختلفة أي يقوم بعمله زيادة ليس كما هو 

على أعمال أخرى، وهذا ما يؤدي به مع مرور الوقت إلى ارتكاب أخطاء، هذه األخيرة تكون 

سببا لتعطيل المعامالت وتراكم العمل وهذا ماسيؤثر على أرباح البنك ومنه على األداء المالي 

  .للبنك

  



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة العربي بن مهيدي

 –أم البواقي  ----

حول أثر وسائل                                                            -أم البواقي–الفالحة والتنمية الريفيةاستبيان موجة للعاملين ببنك 

  اإللكتروني على األداء المالي للبنكالدفع 

يندرج هذا االستبيان في إطار دراسة ميدانية للحصول على شهادة ماستر في العلوم االقتصادية 

  .تخصص مالية و بنوك ، و يناقش موضوع أثر وسائل الدفع اإللكتروني على األداء المالي للبنك

الجادة و الصادقة على هذه األسئلة، لن تأخذ من  يشرفنا أن تشاركوا في هذه الدراسة من خالل إجاباتكم

وقتكم الكثير، علما أن كافة المعلومات التي سيتم اإلدالء بها تستخدم لغرض البحث العلمي فقط وسيتم 

  .التعامل معها بسرية تامة

داخل المربع المناسب لكل عبارة من عبارات وسائل الدفع ) √(الرجاء إبداء رأيكم بوضع إشارة  

كتروني التي يقدمها البنك وكذا األداء المالي الذي يهدف إليه ، واختيار إجابة واحدة فقط لبيان درجة اإلل

                                         .، علما أن إجابتكم ستكون مفيدة جدا لهذا البحث العلميموافقتكم عليها

 

 

 

 

 



  .بيانات وصفية: الجزء األول

  أنثي                                                       ذكر         الجنس) 1

                                                                                                                                 يةالعمر الفئة ) 2

  . 50من كثر أ                         41-50                                       31-40           30 - 18

                                                                                                                           تعليميالمستوى ال) 3

              .                                              دراسات عليا                   جامعي                                  ثانوي     

  مدة العمل في نشاط البنوك) 4

  سنة 11سنوات إلى  6من                                                   سنوات 5من سنة إلى 

  

  سنة  30إلى  24من   سنة 23إلى  18من      سنة 17إلى  12من 

                                                           وسائل الدفع اإللكترونية المتوفرة لدى البنك                               ) 5

                                              CIB GOLDبطاقة                                             CIB CLASSIQUE  بطاقة

                                                    CBRبطاقة                                                       VISA GOLDبطاقة 

  توفير بطاقة  CLASSIQUE  VISA بطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



موافق   العبارات   الرقم  اليعد

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق 

عير 

موافق 

  بشدة

بطاقات 

الدفع 

اإللكترون

  ي

           تسمح بخفض تكاليف المصاريف اإلدارية وكتابة الشيكات  1

تزيد من إيرادات البنك لما يحصل عليه من رسوم مقابل الخدمات أو  2

 .التأخر في السداد و غرامة ضياع البطاقة من فوائد مقابل

          

تسمح للبنك بتحقيق ربح من تشغيل أموال الودائع الجارية الخاصة  3

 .بالبطاقة

          

ضمان جزء كبير من األفراد المستفيدين من البطاقة كمتعاملين  4

دائمين للبنك حيث يشجعون على التعامل معه و اإلستفادة من 

 .خدماته األخرى

          

  .تعتبر أداة  جيدة من أدوات اإلعالن عن البنك 5

 

          

النقود  

  اإللكترونية

            تكلفة تداول النقود اإللكترونية منخفضة 6

            .تسمح بتسريع عملية الدفع  7

تسهل التعامالت البنكية فهي تغني عن ملء االستمارات و  8

.إجراء االستعالمات البنكية عبر الهاتف  

          

            .تشجع عمليات الدفع األمنة  9  

تستخدم على نطاق واسع ال تعترف بالحدود الجغرافية و السياسية   10

  .دون التأثير على تكلفتها

          

المحافظ 

 اإللكترونية

تسمح بتخفيض عمليات الدفع بالنقود و بالتالي التخلص من  11

 .تكاليف المعالجة

          

صغيرة وبالتالي التخلص من تكلفة معالجة بمبالغ تسمح بالدفع  12

 .الشيكات

          

           .تعتبر وسيلة مالئمة تماما للصفقات التجارية نظرا لسرعتها 13



  

 .و شكرا  

           .تسمح بتوفير الوقت و الجهد  14

يالت التحو 

  اإللكترونية

           . تسمح بموثوقية  التدفق النقدي و سرعة تناقل النقد 15

           .في عدد التعامالت البنكية بالنسبة للبنك تسمح باالقتصاد 16

و الشيكات التقليدية و تقلل من االعتماد على النماذج الورقية  17

  .غيرها من المعامالت الورقية

          

           .سرعتها و انخفاض تكلفتها يكفل تحقيق رضى العمالء  18

الشيك 

  اإللكتروني

اإلدارية من خالل زيادة السرعة يسمح بخفض تكاليف المصروفات  19

 .و تقليل تكلفة المواد الورقية و الطباعة

          

           .تسريع عملية الدفع و المحاسبة التي يقوم بها العميل 20

           .زيادة كفاءة إنجاز عمليات الحسابات و الودائع 21
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 للبلدان التنافسية المزايا تكوين في مساهمتها الرقمي و االقتصاد ظل في المعرفة

  .بوعلي،الشلف بن حسيبة العربية،جامعة

عصرنة نظام :والتحديات،الملتقى الدولي حولراتول محمد، الحكومة االلكترونية األفاق  .2

الدفع في البنوك الجزائرية وٕاشكالية إعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر،جامعة حسيبة بن 

  .بوعلي،الشلف

صالح خالص، تقييم األداء في القطاع المصرفي، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية  .3

 .ت، بدون تاريخوالتحويالت اإلقتصادية، الواقع والتحديا

 البنوك في الفعالية و األداء لقياس الدولية المؤشرات استخدام حمود، سليم و محمد عبادي .4

 التنمية المستدامة، ظل في المنظمة فعالية و أداء حول الدولي الملتقى الجزائرية، التجارية

  .2009نوفمبر  10/11المسيلة، بوضياف محمد جامعة

اإللكتروني،مؤتمر األعمال المصرفبة اإللكترونية بين الشريعة إبراهيم سرحان،الوفاء عدنان  .5

 .2013ماي  12/  10و القانون،المجلد األول،كلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة دبي

ملتقى آليات مكافحة فاطمة الزهراء خباري، جرائم الدفع اإللكتروني وسبل مكافحتها،   .6

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،جامعة  الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزئري،

  .2017مارس 29الجياللي بونعامة ،خميس مليانة، يوم 

محمد العربي ولحسن عبد القادر،أنظمة الدفع االلكترونية وأزمة السيولة في الجزائر، ملتقى  .7

 نظام الدفع في البنوك الجزائرية وٕاشكالية اعتماد التجارة االلكترونية في :دولي حول

 .                    2011أفريل،26_27الجزائر، المركز الجامعي خميس مليانة، 

مداني بن بلغيث،ا نعكاسات  تطبيق النظام المحاسبي المالي على التشخيص المالي  .8

للمؤسسة دراسة حالة  مطاحن الواحات الملتقى الدولي حول لنظام المحاسبي المالي في 

، يومي  IFRSوالمعايير الدولية للمراجعة IAS:سبية التحديمواجهة المعايير الدولية المحا

 .بورقلة 2011ديسمبر 13/14

:مواقع إلكترونية.دسااس  
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: الخاميس فاضيلي، الشيك اإللكتروني من الوجهة القانونية، تاريخ اإلطالع .1

 www .alkanonia.com:، على الموقع اإللكتروني11/05/2017

. 24/04/2017: اإلئتمان والتكييف الفقهي،تاريخ اإلطالعدبيان محمد الدبيان،بطاقات  .2

 /http://www.alukah.net/sharia/0/29843 :على الموقع اإللكتروني

 :روني،على الموقع اإللكت10/05/2017مفتاح صالح،البنوك اإللكترونية،تاريخ اإلطالع  .3

http://moga.ahlamontada.net/t249-top 

4. www.badrBank.dz le : 16/3/2017 23 :22 

 



:الملخص     

 العمل أنماط في جذري تحول إحداث في ساهمت التي العوامل أهم من التكنولوجي التقدم يعد

 أحدث من اإلستفادة بتكثيف يرا كب اهتماما البنوك اهتمت حيث العولمة، عصر في المصرفي

 خدمات إبتكار بغية عالية بكفاءة وتطويرها ،اآللية والحواسب واالتصاالت المعلومات التقنيات

 العميل إلى البنوك من المصرفية الخدمات انسياب يكفل مما تقديمها أساليب وتطوير مستحدثة

 شرائح  لمختلفمتزايدة وال المعاصرة المتطلبات مع يتواءم الذي األمر ويسر، وسهولة بدقة

 .أخرى ناحية من وأرباحه عملياته حجم في نموا للبنك ويحقق ناحية، من العمالء

  الخدمات تقديم في التكنولوجياراج إد على عملت إلى أن وسائل الدفع اإللكتروني  التوصل تم

   البنكي، األداء تحسين إلى يؤديمما 

        .وسائل الدفع اإللكتروني، األداء المالي، نظام الدفع اإللكتروني :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

Le résumé  
Le développement technologique est l’un des facteurs les plus importants qui ont 

contribué au  changement radical dans les méthodes du travail bancaire à l’ère de la 

mondialisation. Les banques ont donné une grande importance en intensifiant l’usage 

des techniques les plus récentes, de l’information ; des télécommunications et 

l’informatique .ainsi les développer avec de hautes compétences afin de créer de 

nouveaux services innovés et développer les méthodes d’évaluation, et de là assurer la 

fluidité des services bancaires avec le collaborateur en toute précision et facilité. 

 Ce qui va en diapason avec les croissantes exigences contemporaines des différentes 

catégories de collaborateurs d’une part et assure à la banque une croissance à la 

mesure de ses opérations et bénéfices de l’autre coté moyens de paiement électronique 

et la performance bancaire  

Les mots clés: les moyens de paiement électroniques, Performance 

financière, système de paiement électroniques , 
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