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 امللخص:
االنفاق  أصبح تنويع الخدمات املصرفية االلكترونية وتطويرها واالهتمام بجودتها من بين أهم املداخل لزيادة أداء وتنافسية البنوك وذلك بزيادة 

ات للحصول على تكنولوجيا الصناعة املصرفية االلكترونية واالهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري ليستوعب هذه التطورات في مجال الخدم

 .املصرفية 

ا على تهدف هذه الدراسة إلى البحث في جوانب املوضوع إلزالة الغموض حول أنظمة الدفع االلكترونية ومدى تطبيقها في البنوك التجارية وتأثيره

 أدائهم وبناءا على هذا قمنا بمعالجة اإلشكالية واختبار الفرضيات باعتمادنا على املنهج الوصفي والتحليلي في الدراسة.

يث قدمنا أجريت هذه الدراسة على بنك الفالحة والتنمية الريفية ملعرفة إذا ما كان أداء هذا البنك يتأثر باستخدام أنظمة الدفع اإللكترونية بح

الدراسة (، وقد خلصت Excel( بإضافة إلى )Spssاستبيان للموظفين في البنك وقمنا بتحليل املعلومات باعتماد على برنامج التحليل االحصائي )

البنك بطريقة ناجحة وبمستوى يضمن انجاز مهامه  أن استخدام وسائل الدفع اإللكتروني هــو أحد مصـادر تحسيـن األداءبمجموعة من النتائج أهمها 

 .جيدة ووظائفه بصورة

 .االلكترونية البطاقاتترونية، أداء البنوك، لكأنظمة الدفع، الصيرفة اإلالكلمات املفتاحية: 

  قدمة:امل
خدمات إن تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية يعتبر من الضمانات األساسية والالزمة لنموه واستمراريته وتطوير أدائه، فإن ال

يعني ضرورة استخدام اإللكترونية قد تطورت بشكل كبير وواسع في اآلونة األخيرة ولغرض تقييم كفاءة أداء العمل املصرفي خالل فترة معينة، فإن ذلك 

  .وسائل الدفع اإللكترونية ومواكبة التكنولوجيا لتحديد األهداف التي تضمن للمصرف وصوله إلى تحقيق غايته في الربحية املنشودة

 الكترونية أو التقلیدیة كانت سواء فيه الدفع وسائل كافة في التحدیث وتحقیق املصرفي النظام ولتطوير الخصوص، وجه وعلى الجزائر في أما

 إال لش يء ال الدولیة املستويات أعلى إلى به واالرتقاء املصرفي العمل شأنها عصرنة من والتي مشاریع عدة وطرحت اإلصالحات من بالعدید الدولة قامت

 وتدارك التأخر املسجل في هذا املجال.امليزة التنافسية للبنك وتحسين أدائه ومنه تعزيز مكانة الدولة الجزائرية  وتعزیز العمالء الخدمات أفضل لتقدیم

 الدراسات السابقة:
ت فقد تعددت الدراسات مؤخرا حول وسائل الدفع االلكتروني بحكم أنها تجسد التطورات التكنولوجية للبنوك في املعامالت التجارية، فقد كان

ت للقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة قد أشارت إلى استراتيجيات نظام املدفوعا 2009سنة  (2009لوصيف عمار)عمار،دراسة 

 الجزائرية وتضمنت عدم مالئمة وسائل الدفع التقليدية لتطورات العصر، ال من حيث السرعة وال من حيث الفعالية

ل الدفع االلكتروني ونظم في مجلة جامعة األزهر بغزة طبيعة وأنواع وسائ (2010علي عبد هللا شاهين )علي عبد هللا، بينت دراسة  2010وفي سنة 

قات التقنية الرقابة عليها والتحديات املرتبطة بها وتم التوصل من خالل الدراسة إلى أن البيئة الجديدة للعمل املصرفي واملنافسة الشديدة والتطبي

 املصرفية االلكترونية وضرورة  لوسائل الدفع االلكتروني أدت إلى الضغط على املصارف إليجاد آليات متطورة في استخدام وتنويع الخدمات

ملسعداوي يوسف وسعيدي جميلة )يوسف، جميلة، تم عرض مداخلة بامللتقى العلمي الدولي الرابع باملركز الجامعي خميس مليانة  2011وفي سنة

 في قسم (2011
ً
ها الثاني، حول وسائل الدفع االلكتروني املبنية على إشكالية تطرح في قسمها األول ماهية النقود االلكترونية، وكيفية تأمينها الكترونيا

 تجارية. فأشارت الدراسة على أن النقود االلكترونية هي املكافئ االلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها إلتمام املعامالت ال

 مما سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع بالشكل التالي:
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 إشكالية الدراسة:
 ما هو واقع تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية الجزائرية وما مدى تأثيرها على أدائه؟

 صياغتها علة النحو التالي:ومن هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية، يمكن 

 ما سبب عدم تطور الخدمات املصرفية اإللكترونية بالبنوك الجزائرية؟ .1

 هل تأثير كفاءة املوارد البشرية وتوفر اإلمكانيات املادية على أداء البنك؟ .2

 إلى أي مدى يأثر استخدام وسائل الدفع اإللكترونية من قبل العمالء على أداء البنك؟ .3

 بين تطبيق انظمة الدفع اإللكتروني واداء البنوك التجارية. داللة معنوية ذات إيجابية عالقة توجدة: الرئيسي الفرضية 

 :الفرضيات الفرعية 

o بين كفاءة املوارد البشرية  وأداء البنوك التجارية  احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد  

o اإلمكانيات املادية وأداء البنوك التجاريةبين توفر  احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد 

o بين استخدام وسائل الدفع اإللكتروني وأداء البنوك التجارية احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد 

 أهمية الدراسة:
املصرفي فأصبح من املهم اختيار تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي تلعبه أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية، وضرورة مسايرة التطور 

 التقنيات والوسائل واألنظمة التي تحقق رضا العمالء وراحتهم، واألهم في ذلك أن تساهم في تطور أداء البنك ومنه اقتصاد الدولة.

 محددات الدراسة )الزمانية واملكانية واملوضوعية(:
ول والثاني نظري نحاول من خالله تسليط الضوء على اإلطار النظري لوسائل الدفع بالنظر إلى عنوان الدراسة نجد أنه يتكون من ثالثة أجزاء، األ 

جزء الثالث اإللكتروني وتقييم أداء البنوك ووقعها في الجزائر، من خالل سرد مختلف التعاريف واملفاهيم والتحاليل للمفكرين واالقتصاديين، أما ال

لدفع اإللكتروني وتأثيرها على األداء لعينة من املوظفين ببنك الفالحة والتنمية الريفية ببشار خالل فهو تطبيقي حاولنا من خالله تبيان تطبيق أنظمة ا

 .2017/2018عام 

 االطار النظري النظمة الدفع اإللكترونياملبحث األول: 
 :الصيرفة االلكترونيةاملطلب األول: 

املقصود بالصيرفة االلكترونية هو إجراء العمليات املصرفية بطرق إلكترونية، أي باستخدام مفهوم الصيرفة اإللكترونية: الفرع األول: 

ن أعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال الجديدة سواء تعلق االمر بالسحب أو بالدفع أو باإلئتمان أو بالتعامل في األوراق املالية أو غير ذلك م

يكون العميل مضطرا للتنقل إلى البنك، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع مصرفه وهو في منزله أو  املصارف. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة ال

 (2006)أحمد، في مكتبه، وهو ما يعني تجاوز بعدي املكان والزمان.

 اهم أنظمة الصيرفة اإللكترونية الحديثة:الفرع الثاني: 

 : أنظمة الصيرفة اإللكترونية(1)الشكل رقم 

 
 املصدر: من إعداد الباحث                                                                                             

 

انظمة الصيرفة 
 اإللكترونية

الصراف اآللي  

نظام خدمة   

E-Switch 

نظام خدمة الزبائن   

-Eعبر االنترنت 

Banking 

البنوك اإللكترونية  

نظام خدمة الهاتف 

املصرفي  

نظام خدمة البطاقة 

الذكية  
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 السياق النظري لوسائل الدفع اإللكتروني:املطلب الثاني: 

 تصدره التي االلكترونية والتحويالت األدوات من مجموعة أنها على االلكتروني الدفع بوسائل يقصدتعريف وسائل الدفع اإللكتروني: الفرع األول: 

 .(2010)صالح،  البنكية والبطاقات االلكترونية والشبكات االلكترونية، والنقود البنكية، البطاقات في وتتمثل دفع، كوسيلة واملؤسسات املصارف

 املبلغ على يتحصل الذي الدفع،املصرف وسيلة أصدر الذي املصرف ،(املشتري  أو الدافع( املتعامل :أطراف أربعة االلكتروني الدفع عملية وتتضمن

 .(2007) محمود، البطاقات شبكة ،)البائع( الدفع من املستفيد لحساب

 :االلكترونية الدفع بأنظمة التعامل أطرافالفرع الثاني: 

 االنترنت شبكة عبر أخرى  ملجموعة أو آخر لشخص ومجموعة آخر، إلى شخص من النقود النتقال وسيلة أنها في االلكتروني الدفع أنظمة تشترك

 (2008)جالل، عناصر أربعة على جميعها تحتوي  أنها تجد النظم هذه اختالف وعلى (2009)محمد،لوجه، وجها للتفاعل الحاجة دون 

 : أطراف التعامل بأنظمة الدفع اإللكتروني والعالقة بينهم(2) الشكل رقم

 
  من إعداد الباحث املصدر:                                                       

 واقع وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر:املطلب الثالث: 

 مدلول  ويعني والبنكي املالي القطاع عصرنة عن الجزائر في الحديث كثر األخيرة السنوات في مشروع تطوير نظام الدفع في الجزائر: : األول الفرع 

 بدأت ولهذا .املالية والتحويالت والسحب الدفع أنظمة عصرنة يتطلب ما وهذا والبنكي املالي في النشاط واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إدخال عصرنة

 العصر. بمواكبة لها تسمح جديدة مشاريع تتبنى الجزائر

 الجزائر في الدفع نظام تطوير مشروع برنامجالفرع الثاني: 

 الراهنة املرحلة في أولوية ذا مجاال املعلومات، معالجة وطرق  واملصرفية املالية املعامالت وعصرنة والدفع املعلومات أنظمة وعصرنة تحديث ويعتبر

 تتميز وطنية مصرفية منظومة أسس وإرساء املصرفية إلصالحات  مسار الستكمال أخرى  جهة ومن جهة من املجال هذا في املسجل التأخر لتدارك

 (2006)عبد القادر،العالمي . املستوى  على املصرفية البيئة تشهدها التي والتطورات التحديات مواجهة لتستطيع والعصرنة بالحداثة

 أهم أحد الجانب هذا ويعد واملعلومات، املدفوعات نظم وعصرنة تحديث مجال في املسجل التأخر الراهن الوقت في املصرفي النظام يميز ما إن

 املصرفي النظام تقييم الدولي النقد صندوق  رأسها وعلى الدولية املالية بالهيئات أدى الذي األمر وهو املصرفي النظام تميز التي السلبية الجوانب

  الجزائري 
ً
  تقييما

ً
 آليات وتعزيز التشريعي جانبها في املسجلة االصالحات برغم وهذا األجنبي االستثمار جلب في الرئيسية املعوقات أحد ويعتبر .سلبيا

 بالنسبة جديد أي مشروع تحقيق يتطلب حيث 2003 أوت 26 والصادرة 11-03بموجب املرسوم  خالل تعديالته من تجلت والتي والرقابة اإلشراف

 :مقومات ثالث توفر للدولة

 لالنجاز مضبوطة آجال وتحديد ودقة، بوضوح الهدف تحديد 

 والبشرية املالية( املوارد خصيص  

 محفزة ولكنها مساعدة فقط ليس مالئمة  )الخ...تجارية سياسية، صناعية، قانونية،( بيئة  توفر . 
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 وتبناه املالي النظام وتحديث لتطوير 2001/2002في الجزائر في الدفع نظام لتطوير مشروع أول  وكان الجزائر في الدفع نظام تطوير في يتمثل واملشروع

 البنك من كمساعدة أمريكي دوالر مليون  16.5 املشروع ب هذا لتطبيق الجزائر واستفادت واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيا البريد وزارة الجزائر، بنك

 العالمي

 في تكافل 2006 سنة منذ يشهد بدأ الجزائر في الدفع نظام إن :الجزائر في الدفع نظام وتحديث تطوير ملشروع الرئيسية املكوناتالفرع الثالث: 

 الجزائر في الدفع نظام تحديث اطار في طرح ما أهم ومن الدفع، وسائل وتحديث تطوير أجل من العالمي البنك بمساعدة والدولية الوطنية الجهود

 يلي: ما به العمل وجاري 

 41 في الجزائر في انطلق الذي االلكترونية املقاصة نظام يعتمد  RTGS" : Real Time GrossSettleme الفورية  االجمالية التسوية نظام .1

 اطار في املشروع هذا يهدف الفورية االجمالية التسوية نظام وهو جديد نظام بنية على 2001 نوفمبر 29في  بالفعل تحصيله وتم 2001 جانفي

 .الدولي املستوى  إلى الوصول  في رغبة وذلك الدفع أنظمة حيث من سيما ال املصرفية الخدمة تحسين

 :بعد عن املقاصة نظام .2

 (2014)ميادة،  . ACTI نظام  هو RTGS لنظام مكمل نظام بإنشاء جديدة دفعة عرفت الدفع نظام عصرنة عملية إن

 باستعمال وذلك البنكية بالبطاقات والدفع السحب عمليات اقتطاع، تحويل، صكوك، العام، الدفع لوسائل اآللية باملعالجة يختص النظام هذا

 املعايير ووفق املتطورة الدفع أنظمة من الثاني القسم النظام هذا ويمثل املختلفة، والبرمجيات  scannersالضوئية  املساحات مثل متطورة وسائل

 .للزبائن املقدمة للخدمات النهائي التحسين الهدف بهذا الدولية

 الجزائر في اإللكتروني الدفع تطبيق مراحلالفرع الرابع: 

 اآللي واملوزع  GAB البنكي اآللي بالشباك الخاصة السحب بطاقات استعمال الدفع، أدوات استخدام مجال في الجزائرية للبنوك تجربة أول  تعتبر

  :(2005)سماح، مراحل على ذلك وتم DAB البنكي

 األولى املرحلة .1

 جهاز من السحب البطاقة حامل يستطيع ال بمعنى للبطاقة املصدر بالبنك الخاص واملوزع البنكي اآللي الشباك في إال السحب بطاقة تستعمل كانت

 .آخر بنك

 الثانية املرحلة .2

 سواء للنقود آلي موزع أي من السحب بإمكانية تسمح التي SATIM شبكة استعمال خالل من الجزائرية البنكية الشبكة ربط تم املرحلة هذه خالل

 غرفة عمل يشبه وعملها CIB البنوك بين ما سحب بطاقة إلى العادية السحب بطاقةSATIM حولت  وبذلك آخر، لبنك أو البطاقة ملصدر تابع كان

  البنوك بين املالية املعامالت تسوية في املركزي  بالبنك املقاصة

 حيث الجزائر، في البنكية البطاقة استعمال وتعميم السائلة النقود دوران تقليص ألجل 2003 سنة أورو مليون  3.6 إستثمار على عملت ولقد

 في إتفاقية عقد تم الغرض نفس وألجل .(Terminaux de paiement)التجار عند دفع طرفيات إقام وكذا للنقود، اآللي املوزع عدد زيادة على عملت

 البنوك طرف من العقد هذا مول  ولقد أورو 400.000 بمبلغ SATIM و البطاقة طرفيات صنع في مختصة فرنسية مؤسسات مع 2003أفريل  شهر

 الجزائر في املوجودة للنقود اآللية املوزعات كل ربط تم ولقد. البركة وبنك  ( CNMA ) الفالحي للتعاون  الوطني الصندوق  وهي SATIM في املساهمة

 .2003 سنة

  الدفع بطاقات عرفتالبطاقة البنكية في الجزائر: الفرع الخامس: 
ً
، تطورا

ً
 مختلف عبر وتعميمها اإللكترونية املقاصة استحداث بعد خاصة ملحوظا

 . الجزائر والبريد البنكية الوكاالت

  :كالتالي وهي مراحل بعدت الدفع بطاقات مرت :الجزائر في الدفع بطاقة تطور  مراحل .1
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 : مراحل تطور بطاقة الدفع في الجزائر(3)الشكل رقم 

  
 املصدر: من إعداد الباحث

 

 :املعاصرة البنكية املنتجات توزيع في املستخدمة الوسائل .2

 :استعمال يمكن البنكية الخدمات إلى للوصول 

  لألوراق اآللي املوزع  DAB  : 

 للمستهلك تسمح إلكترونية بطاقة طريق عن تستخدم أوتوماتيكية آالت فهي .البنكي القطاع في للماكينة بسيطة صورة هي لألوراق اآللية املوزعات

)عبد الوهاب،  للمستهلك ضرورية األكثر الخدمة تقديم لألوراق هي اآللي للموزع الرئيسية فاملهمة وهكذا الفرع، إلى اللجوء بدون  املال من مبلغ بسحب

2004) 

 DAB املوزع الىلي لألوراق: (1) الجدول رقم
 النتائج التقنية املبادئ العامة الوسيلة

يسمح بالسحب لكل حائز على بطاقة  DABاملوزع اآللي لألوراق املالية 

الشوارع، املحطات، وأماكن سحب. يوجد في 

 أخرى. يعمل دون انقطاع

جهاز موصول بوحدة مراقة إلكترونية تقرأ 

املدرات املغناطيسية للبطاقة. هذه األخيرة 

تسجل عليها املبالغ املالية املمكن سحبها 

 أسبوعيا.

 تخفيض نشاط السحب في الفروع.

 .273نعمون وهاب، املرجع نفسه، ص املصدر:

  لألوراق األوتوماتيكي الشباكGAB )  :) 

  أكثر خدمات تقدم أوتوماتيكية أجهزة أيضا هي لألوراق األوتوماتيكية الشبابيك
ً
  وأكثر تعقيدا

ً
 األمر يتعلق لألوراق اآللي للموزع بالنسبة تنوعا

 العمليات من بالعديد بالقيام تسمح األموال سحب مهمة إلى باإلضافة والتي إلكترونية بطاقات طريق عن تستخدم بشبكة متصلة أوتوماتيكية بأجهزة

 بالحاسوب مباشرة متصلة لألوراق األوتوماتيكية فالشبابيك  .حساب...إلخ إلى حساب من تحويل عمليات صك، طلب الودائع، قبول  مثال تشمل

 ألنها التسويق مستوى  على مهم ودورها البنكي، للنظام األساسية اإللكترونية البنكية املنتجات أحد الحاضر الوقت في تمثل وهي للبنك الرئيس ي

 . املستهلك مع للحوار وسيلة تمثل أصبحت

 

 

 .بداية فكرة االنطالق لنظام السحب مابين البنوك• 1998

2002 
حيث أعطي دور اإلشراف والريادة والتنسيق ما بين le systéme de paiement interbancair االنطالق الرسمي ملشروع التسديد اإللكتروني  •

 .، التي تجمع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لتبادل املعلومات والتنسيق في عمليات السحب والدفع للموزع اآللي satimالبنوك لشركة

  ENVتم اختيار نظام الدفع بالبطاقة املطابقة ملواصفات • 2004

 (COMI: comité monétique intrebancaire).  إنشاء جمعية • 2005

 .البداية األولى ألول بطاقة سحب في الجزائر، حيث وزعت على مختلف مستخدمي البنوك للتجريب ومعرفة النقائص • 2006

 .عبر كامل التراب الوطني في البريد واملواصالت والبنوك CIBتعميم بطاقة • 2007

2008 
قة أكد وزير املالية أنه ستعمم ماكينات الصرف اآللي عبر املتاجر الكبرى في الجزائر واملناطق اآلهلة بالسكان، وكذلك تعميم استخدام بطا•

 . الدفع لدى املواطنين
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 GAB البنكي اآللي : الشباك(2)رقم  الجدول 
 النتائج التقنية املبادئ العامة الوسيلة

يخول لكل حائز على البطاقة القيام  GABاملوزع األوتوماتيكي لألوراق 

السحب، بالعديد من العمليات منها: 

معرفة الرصيد، القيام بالتحويالت، 

 الطلب الشيكات...إلخ

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيس ي 

للبنك يقرأ مدرات مغنطيسية 

للبطاقة التي تسمح بمعرفة الزبون 

 بفضل رمز سري.

 يستعمل من طرف الزبائن:

 في أوقات غلق البنوك.-

 .الزبون املستعجل-

 .274وهاب، املرجع نفسه، ص نعمون  املصدر:

 :التالي الشكل في GAB و DAB من كل في الخدمة تنفيذ طريقة تلخيص ويمكن

 GAB و DAB - خدمة على الحصول  : طريقة(4)رقم  شكل

 
 .73ص ذكره، سبق مرجع ميهوب، سماحاملصدر: 

 اإللكترونية البيع نقطة نهائيTPV ) :) 

 واملوصول  االئتمان ببطاقات الخاص اإللكتروني القارئ  على البطاقة يمرر  أن البيع نقطة موظف مكان أي في إئتمان بطاقة يحمل الزبون  كان إذا

 يدخل أن بعد بالزبون  الخاص من الرصيد القيمة وخصم الرصيد كفاية من بالتأكيد يقوم بدوره والذي املعني للبنك املركزي  الحاسوب مع مباشرة

  الزبون 
ً
  أو رمزا

ً
  رقما

ً
  سريا

ً
 حساب لرصيد القيمة بإضافة ذلك بعد املركزي  الحاسوب يقوم PIN  السري  الشخص ي التعريف برقم يعرف والذي به خاصا

 الثانية. من جزء في هذا كل يتم املتجر،

 الجزائرية: البنوك في اإللكتروني الدفع نظام تواجه التي العقبات الفرع السادس:

 املصرفية الخدمات بتقديم املخاطر املترتبة تعدد إلى باإلضافة االلكترونية التجارة بتنظيم املتعلقة والتشريعية القانونية البيئة وضوح عدم 

 االلكترونية.

 الثقافة غياب أو نتيجة لنقص الشيك على النقدي الدفع يفضلون  واألفراد الجزائرية فاملؤسسات الدفع، وسائل استعمال سوء مشاكل 

 قليال. إال املصرفي بالشيك يتعامل ال مجتمع في املصرفية

 الدفع بطاقة أن يقبل للدفع كوسيلة الشيك يرفض اقتصاد في فكيف االلكترونية الدفع وسائل استخدام على اإلقبال ضعف. 

 مثل العمالء مع التعامل حركة وتنظم والسحب اإليداع عمليات تسير التي الجديدة االلكترونية النظم الستخدام بعد تتأهل لم الجزائرية فالبنوك

 .اآللي الصراف جهاز

 الخدمات في التجارة تحرير اتفاقيات تطبيق مع سيما ال الحساسية بالغ وضع في نفسها الجزائرية التجارية البنوك وجدت الجديدة املتغيرات هذه ظل في

 أهم ولعل املعلومات تقنية مكاسب تحقيق في نجاحها بمدى املرهونة التحديات هذه ملواجهة التنافسية قدراتها بتدعيم ملزمة أصبحت إذ املالية،

 :في تتمثل املصرفي العمل في والتكنولوجيا العلم ثورة من القصوى  االستفادة لتعظيم االعتبار بعين أخذها يجب التي املحاور 

 املعلومات. تكنولوجيا مجال في االستثماري  اإلنفاق زيادة 

 أقل. وتكلفة أعلى بكفاءة للعمالء املصرفية الخدمات من متنوعة تشكيلة لتقديم االنترنت استخدام في التوسع 

 أخرى. جهة من والعمالء الشركات وبين جهة من البنوك بين إلكترونية وصل حلقة بمثابة تكون  مصرفية شبكة خلق على العمل 
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 التسويات وإجراء بالعمالء الخاصة املعلومات تداول  في السرعة يحقق بما فروعه باقي وبين بنك لكل الرئيس املركز بين االتصال شبكة دور  تفعيل 

 .األخرى  املالية واملؤسسات بالبنوك الخاصة االلكترونية بالشبكات االرتباط إلى باإلضافة عليها، الالزمة

 عموميات حول تقييم األداء في البنوك:املبحث الثاني: 
 مفهوم األداء وتقييمه: املطلب األول:

 تفجيربها  تنوي  هذه املدخالت لكن، معطاة ملدخالت نتائج هو ظهورها أهداف أو مخرجات تصور " األداء بمفهوم يقصداألداء:  مفهوم الفرع األول:

 هذا فإن األساس هذا وعلى ،"املؤسسة إليه تسعى الذي التصور  هذا إحراز أجل من الضوء بتسليط املؤسسة، داخل املوجودة الطاقات وتجنيد

 (1998)عبد املحسن، املؤسسة. داخل تحقيقها إلى األنشطة هذه تسعى التي األهداف من كال يعكس املفهوم

 مستوى  لتقدير معينة زمنية فترة خالل العاملين من فرد كل ألداء تقديرية عملية "أنه على األداء تقييم يعرف كما :األداء تقييم مفهوم الفرع الثاني:

 وبأسلوب العمل بإستراتيجية مرتبطة كانت إذا أكبر فعالية لتحقيق البشرية، املوارد لتسيير وضرورية ومستمرة منظمة وظيفة وتعتبر ،"أدائه ونوعية

 (.2014)وسيلة، املؤسسة. تسيير

شأنها  من عناصر عدة تظافر من ينتج وهو الوظيفة، منها تتكون  التي املختلفة واملهام باألنشطة القيام هو األداء محددات تقييم األداء: املطلب الثاني:

 (2000)حسن،يمكن تلخيصها في الشكل التالي: األداء محددات العناصر هذه على ويطلق سلبيا، أو إيجابيا األداء هذا على أن تؤثر

 : العناصر املحددة لتقييم األداء(5)الشكل رقم 

 
 .50، ص1986 مصر(، االسكندرية) الجامعية، الدار ،"التطبيقي البحث وأدوات السلوكية األسس العاملة القوى  إدارة" عاشور، صقري  أحمداملصدر: 

 أهمية تقييم األداء:املطلب الثالث: 

 .يعتبر تقييم األداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية املراقبة 

 .يفيد تقييم األداء بصورة مباشرة في تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف في املنشأة 

  رسم السياسات العامة سواء على مستوى املنشأة أو على مستوى الصناعة أو على مستوى الدولة.يعتبر من أهم دعائم 

 .اختبار مدى تحقيق املشأة لألهداف املوضوعة باستخدام البيانات املالية واإلحصائية 

 .( 2015)زينة،  معرفة مدى سالمات السياسات واالستراتجيات خالل السنة املالية 

 راسة امليدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفية:الد املبحث الثالث:

 46 استبيان على عينة عشوائية استرجع منها  54تم توزيع و  Badrموظف في بنك  63يتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة: املطلب األول:

 .اكتمالهم لعدم استبيانات 08واستبعاد  استبيانا صالحة لدراسة

 

 

 

 

 

 



 ......                                                                     مقدم عبد اجلليلواقع ورهانات تطبيق أنظمة الدفع اإللكرتوني وأثرها على أداء البنوك التجارية اجلزائرية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018  182 

 

 خصائص املتغيرات الشخصية: (3)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر: من إعداد الباحث                    

 الدراسة فرضيات اختباراملطلب الثاني: 

 بتقدير نقوم ثم االقتصادي، املعرفة واالبداع ادارة تطبيق بين العالقة عن املعبر الدراسة نموذج بتكوين نقوم الدراسة فرضية باختبار القيام قبل

 .الدراسة فرضية واختبار بتقييمه نقوم اآلخير وفي الرياض ي، النموذج معامالت

 االتجاه أن اتضح SPSS باستعمال برنامج االستبيان في إليها واملشار العينة أفراد إلجابات اإلحصائية املعالجة خالل من :الدراسة نمودج تكوين .1

 (Y= a X +b) :لتمثيله معادلة املستقيم على االعتماد تم ولذالك مستقيمة، خطية عالقة يمثل الدراسة لنموذج العام

 :نموذج الدراسة .2

 : نموذج الدراسة(6)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحث

 

 

 النسبة املئوية العدد املستويات املتغيرات

 47,8 22 ذكر الجنس

 52,2 24 أنثى

 56,5 26 30-18 السن

31-40 19 41,3 

41-50 1 2,2 

 2,2 1 متوسط املستوى التعليمي

 8.7 4 ثانوي 

 78.3 36 جامعي

 10.9 5 دراسات أخرى 

 52.2 24 سنوات 5أقل من  الخبرة املهنية

 32.6 15 سنوات 10-5من 

 15.2 7 سنوات فأكثر 10

 34.8 16 لم تجري أي دورة الدورات التدريبية

 26.1 12 دورة واحدة

 8.7 4 دورتان

 30.4 14 أكثر من دورتان

 2,2 1 مدير فرع املركز الوظيفي

 17.4 8 رئيس قسم

 80.4 37 أخرى 

 

 تطبيق أنظمة الدفع اإللكرتوين

 

 أداء البنوك التجارية

 املتغري التابع املتغري املستقل

 كفاءة املوارد البشرية

 توفري اإلمكانيات املادية

 اإللكرتوين استخدام وسائل الدفع
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 صدق االستبيان: املطلب الثالث:

 : صدق االستبيان(4) الجدول رقم

 Alpha de عدد العناصر
Cronbach 

27 0,928 

 SPSS باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحثاملصدر: 

مما يؤكد أن هنا االستبيان صـادق وثابت تمامـــا وإذا أعدنا هذا االستبيان في زمن  % 92أي ما يعادل  0.92يساوي  Alpha de Cronbachمعامل  

 آخر نحصل على نفس النتيجة.

 تحليل وإختبار صحة الفرضيات:املطلب الرابع: 

 :العالقة بين كفاءة املوارد البشرية وأداء البنوك إختبار الفرضية الفرعية االولى 

- H0  يوجد أثر ذو داللة معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء البنك.:ال 

- H1 .يوجد أثر ذو داللة معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء البنك : 

 : عالقة كفاءة املوارد البشرية بأداء البنوك(5)الجدول رقم 
 املتغير املستقل:

 كفاءة املوارد البشرية

 املتغير التابع: أداء البنوك

 معامل االرتباط bمعامل الثبات  aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2

 

Sig اثبات الفرضية 

 H1 0,000 0,428 0,654 1.961 0,521 النتيجة

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  املصدر: من إعداد الباحث

ومنه يمكن القول أن االرتباط متوسط بين =R  65,4%أي ما يعادل نسبة   r= 0.654نالحظ أن معامل االرتباط  5من خالل الجدول رقم التحليل: 

 كفاءة املوارد البشرية على أداء البنك.

  r-deux = 0,428 مـــن التغيرات التي تحدث في أداء البنوك سببها التغير في كفاءة  42,8 %ومنه يمكن القول أن   42,8 %أي ما يعادل نسبة

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sigاملوارد البشرية، ونالحظ أن 

    Y=  0.521 X1+1,961 :الشكل التالي منمعادلة اإلنحدار البنك. وبالتالي تكون لدينا 

 :العالقة بين توفر االمكانيات املادية وأداء البنوك إختبار الفرضية الفرعية الثانية 

- H0 .ال يوجد أثر ذو داللة معنوية توفر االمكانيات املادية على أداء البنك: 

- H1 .يوجد أثر ذو داللة معنوية توفر االمكانيات املادية على أداء البنك : 

 : عالقة توفر االمكانيات املادية بأداء البنوك(6)الجدول رقم 
 املتغير املستقل:

 توفر اإلمكانيات املادية

 املتغير التابع: أداء البنوك

 معامل االرتباط bمعامل الثبات  aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2 

Sig اثبات الفرضية 

 H1 0,000 0,329 0,574 1,732 0,611 النتيجة

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

ومنه يمكن القول أن االرتباط ضعيف بين كفاءة  %57.4أي ما يعادل نسبة  =r 0,574نالحظ أن معامل االرتباط  6من خالل الجدول رقم التحليل: 

 املوارد البشرية على أداء البنك.
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r-deux = 0.329  مـــن التغيرات التي تحدث في أداء البنوك سببها التغير في إمكانيات املادية. %32.9ومنه يمكن القول أن   % 32.9أي ما يعادل نسبة 

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية لتوفر اإلمكانيات املادية على أداء البنك. وبالتالي تكون لدينا  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sig  نالحظ أن

 Y = 0,611 X2 +1,732  :  الشكل التالي منمعادلة اإلنحدار 

  الثالثة: عالقة استخدام وسائل الدفع اإللكترونية باألداء. الفرعية الفرضيةإختبار 

- H0 .ال يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية على أداء البنك : 

- H1  اإللكترونية على أداء البنك.: يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع 

 : العالقة بين استخدام وسائل الدفع االلكترونية وأداء البنوك06الجدول رقم 
 املتغير املستقل:

استخدام وسائل الدفع 

 اإللكترونية

 املتغير التابع: أداء البنوك

 معامل االرتباط b معامل الثبات aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2 

Sig  الفرضيةاثبات 

 H1 0,000  0.607 0,779 0,776 1,032 النتيجة

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

ومنه يمكن القول أن االرتباط قوي بين كفاءة  77,9 %أي ما يعادل نسبة =r 0,779نالحظ أن معامل االرتباط   06من خالل الجدول رقم التحليل: 

 املوارد البشرية وأداء البنك.

r-deux = 0,607  مـــن التغيرات التي تحدث في أداء البنوك سببها التغير في استخدام وسائل  %60,7ومنه يمكن القول أن   % 60,7ي ما يعادل نسبة أ

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية على  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sigنالحظ أن   الدفع اإللكترونية.

 Y= 0,776X3 + 1,03    :الشكل التالي من االنحدارمعادلة أداء البنك. وبالتالي تكون لدينا 

 مناقشة النتائج:املطلب الخامس: 

أما معامل التحديد فبلغ   %77,9استخدام وسائل الدفع االلكتروني حيث بلغ معامل االرتباط نالحظ أن املتغير األكثر تأثيرا على أداء البنك هو 

باإلضافة إلى ذلك، وجود بعض النقائص في اإلمكانيات  .ان استخدام وسائل الدفع اإللكتروني لها أثر على تحسين أداء البنكوعليه نالحظ  60,7%

بشرية يجب على البنك تداركها، حيــــــث أن الكفــــاءات والقدرات التي يتمتع بها العنصر البشري يعود بالفائدة على املادية )الوسائل واملعدات...( واملوارد ال

 البنك، لهذا البد على البنك أن يولي أهمية كبيرة لهذا الجانب والعمل على تدريب وتكوين العاملين بشكل مستمر.

وتحسين إللكتروني هــو مصــدر  تحسيـن األداء بالبنك بطريقة ناجحة واملحققة ألهدافه بشكل فعال، وخالصــة القــول أن استخدام وسائل الدفع ا

 امليزة التنافسية في ظل املنافسة مع باقي البنوك التجارية األخرى سواء كانت خاصة أو عمومية .

عد إتجاها شهدت الساحة املصرفية خالل العشرية األخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها انتشار البنوك االلكترونية التي ت

تطوير وسائل تقديم حديثا ومختلفا عن البنوك التقليدية ملا تحققه من مزايا عديدة. فالعمل املصرفي االلكتروني يتجاوز الوظائف التقليدية ويهدف إلى 

 الخدمات املصرفية، ورفع كفائة أدائها بما يتماش ى والتكنولوجيات الحديثة.

 خاتمة:ال
"،  -بشار– من خالل دراسة ملوضوع تطبيق أنظمة الدفع االلكتروني وتأثيرها على أداء البنوك التجارية " دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

ما هو واقع تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية الجزائرية وما مدى تأثيرها على أدائه؟ وذلك من خالل  كالية "حاولنا اإلجابة على اإلش

 تقسيم البحث إلى فصلين نظري وتطبيقي.

 النتائج:

  تقاء بمستوى الخدمات املقدمة.ان استخدام أدوات الدفع االلكترونية أصبح واقعا ال مفر منه مما يستلزم تطوير وتدريب العاملين لالر 

 ت.هناك ضعف نسبي في حجم الخدمات التي يقدمها البنك من خالل أدوات الدفع االلكترونية باالضافة إلى ضعف في حجم ما تملكه من تلك األدوا 

 .تسريع وتسهيل التعامالت بين األفراد كونها تضمن تقليص التداول النقدي 

 في الجزائر يشهد صعوبات نظرا الرتفاع تكاليفه ولصعوبة تقبله من قبل الجمهور. إن تطبيق وسائل الدفع اإللكتروني 
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 .امليكانيزمات التي تضمن األداء املالئم لها ترتكز أساسا في الوسائل التقنية وشبكة االتصال املتطورة 

  عثرة أمام النجاح في املشاريع الجارية التنفيذ، ومن يعود تعثر الجزائر فيما يتعلق بتحديث وسائل الدفع إلى جملة من املعوقات والتي تشكل حجر

 أهم هذه املعوقات هي:

o .ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة الشبكات الخاصة بالعمليات املصرفية االلكترونية 

o .عدم اإلقبال الواسع الستخدام شبكة االنترنت من طرف البنوك أو من طرف العمالء 

o  .خوف العمالء من التقنيات الجديدة وعدم إملام املستخدمين بها 

 حدث تسبب ظهور وسائل الدفع االلكتروني في إنخفاض محسوس الستخدام وسائل الدفع التقليدية، لكنه لم يؤدي إلى اختفائها أو زوالها وقد ال ي

 ذلك على املدى القصير وهذا يعود لسببين هما: 

o  ح بعض االختالالت الحاصلة في نظام الدفع الكالسيكي.تمكن التكنولوجيا من اصال 

o .إفراز وسائل الدفع االلكترونية لعيوب وعراقيل ال تأهلها الحتالل مكان الوسائل التقليدية، بل تمكنها من التعايش معها 

  التوصيات:
 من خالل ما تطرقنا له في بحثنا هذا وبعد التعمق فيه، سنحاول وضع اإلقتراحات التالية:

 .العمل على إيجاد آليات ووسائل جديدة في استخدام وتنويع الخدمات املصرفية االلكترونية لغرض املحافظة على العمالء وجذب عمالء جدد 

 .دعم بحوث تطوير الخدمات املصرفية االلكترونية بهدف ضمان وتوسيع انتشار تلك الخدمات 

  لالرتقاء بمستوى الخدمات املصرفية املقدمة.العمل على تطوير أداء العاملين وتدريبهم باستمرار 

 .على البنك ايجاد سبل لتخفيض املخاطر الناتجة عن العمل املصرفي االلكتروني 

 وى ضرورة العمل على توسيع وتنويع الخدمات املصرفية االلكترونية التي يقدمها البنك للعمالء ملا لذلك من أثر على زيادة أداء البنك ومست

 أرباحه.

 زيد من الجهود نحو توعية الجمهور بأهمية الخدمات املصرفية االلكترونية. ملا لهذا العنصر من دور رئيس ي في استقطاب العمالء وتحقيق بذل امل

االيرادات ورفع مكانة العمل املصرفي االلكتروني، وذلك من خالل تبني برامج توعوية مناسبة وسياسة تسويقية مصرفية إلكترونية فعالة 

 لكفاءات املتخصصة في هذا املجال.وتوظيف ا

 .االهتمام املتزايد بإعداد دورات تأهيلية في مجال تقييم البنك وهذا من أجل معرفة أداءه 

  تحديث نظم الدفع والتسوية في البنوك الجزائرية، واالسراع في تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع االلكترونية كبطاقة السحب وبطاقات

 االئتمان.

 الخدمات املصرفية االلكترونية واالهتمام بجودتها لتلبية رغبات الزبائن، مع ضرورة املتابعة املستمرة لتلك الخدمات ملعرفة مدى رضا  تنويع

 العمالء عنها.

 ية وذلك لخلق االهتمام بالتشريعات والقوانين التي توفر الحماية املدنية والجزائية للمتعاملين بهذا النوع من الوسائل االلكترونية املصرف

 الطمأنينة نحو اقدام االشخاص دون تردد للتعامل بهذه الوسائل.
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Abstract: The diversification of electronic banking services and their attention to quality, has become 

one of the most important approaches, to increasing the performance and competitiveness of banks by 

increasing spending on electronic banking technology and paying attention to training and qualifying the 
human element to accommodate these developments in the field of electronic banking services. 

The objective of this study, is to seek the aspects of this issue to eliminate ambiguity about electronic payment 

systems and their application in commercial banks and their impact on their performance. Based on this, we 
have addressed the problem and tested the hypotheses by adopting the descriptive and analytical approach in 

the study. 

This study was conducted on the Agricultural and Rural Development Bank to see if the performance of this 
bank is affected by the use of electronic payment systems so that we submitted a questionnaire to employees 

in the bank. we analyzed the information based on the statistical analysis program (Spss) adding to (Excel). 

The use of electronic payment methods is one of the sources of improving the performance of the bank in a 

successful manner and at a level that ensures accomplishing its functions androles in a precise manner. 

Keywords: Payment Systems, Electronic Banking, Banking Performance, Electronic Cards. 
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