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 "ولئن شكرتم ألزيدنكم"قال تعالى في كتابو الكريم 

 "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"وقولو صمى اهلل عميو وسمم 

 وبناء عمى ىذا نشكر اهلل عز وجل الذي من عمينا بنعمة العمم وأنار لنا دربو

وأيضا نتوجو بجزيل الشكر إلى من لم تبخل عمينا بنصائحيا وتوجيياتيا من 
 أجل إتمام ىذا العمل

 الدكتورة لمطوش لطيفة

كما نشكر كل من ساعدنا في بنك الفالحة والتنمية الريفية خاصة مدير البنك 
 الذي استقبمنا بكل

 كرم وسعة قمب

 ونشكر أيضا كل من أمدنا بيد العون من قريب أو بعيد
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 مقدمة
 

 
  أ

 :توطئة

يعتبر التقدم التكنولوجي أحد األسباب اليامة التي ساىمت في إحداث تحول كبير في أشكال العمل 
المصرفي في عصر تسوده العولمة، حيث اىتمت المصارف التجارية إىتماما كبيرا بتعميق اإلنتفاع من 

تقنيات المعمومات واإلتصاالت والحواسيب اآللية الحديثة، وتطويرىا من أجل الحصول عمى خدمات مصرفية 
مستحدثة وتطوير طرق تقديميا من البنوك إلى العميل بدقة ويسر وسيولة، بحيث تتوافق مع متطمبات 

العصر المتزايدة لمختمف العمبلء من ناحية، وتسمح لمبنك بتحقيق الزيادة في حجم معامبلتو وأرباحو من 
 .ناحية أخرى

حيث تعتبر وسائل الدفع اإللكترونية أحد أىم الخدمات الحديثة التي تقدميا المصارف والتسييبلت 
 . المرافقة إلستخدام ىذه الوسائل، وأثر إستخدام ىذه األخيرة عمى كسب رضا الزبائن عن ىذه الخدمات

 :اإلشكالية

 :من خبلل ما سبق ذكره يمكن حصر اإلشكال الجوىري ليذا البحث في السؤال التالي

  ما در وسائل الدفع اإللكترونية في رفع إيرادات بنك الفبلحة والتنمية الريفيةBADR؟. 

 :األسئمة الفرعية

 : لئلجابة عن اإلشكالية األساسية يتم تقسيميا إلى التساؤالت الفرعية التالية

 ىل وسائل الدفع اإللكترونية تحقق مزايا لمبنك أم لمعميل أم اإلثنين معا؟. 
 ىل اإليرادات البنكية عرفت تحسنا بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية؟. 

 من الفرضيات التالية في سبيل اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية ننطمق: الفرضيات

  وسائل الدفع اإللكترونية تسمح لمبنك بالقيام بكم ىائل من المعامبلت في وقت قصير وبالنسبة
 .لمعميل توفر لو الجيد والوقت أثناء القيام بعممياتو كالسحب وغيرىا وغير مكمفة لو

 عرفت اإليرادات البنكية تحسن بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية. 

 :أىمية البحث

يجابياتيا وسمبياتيا والدور الميم الذي تمعبو  تكمن أىمية البحث في التعرف عمى وسائل الدفع اإللكترونية وا 
 .ىذه الوسائل في عمل البنوك التجارية وما ليا من آثار عمى إيرادات ىذه األخيرة

 



 مقدمة
 

 
  ب

 :أىداف البحث 

 :يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية

 التعرف عمى وسائل الدفع اإللكترونية وكيفية التعامل بيا. 
 معرفة ما مدى تأثير وسائل الدفع اإللكترونية عمى إيرادات البنوك التجارية. 
 إبراز أىمية وسائل الدفع اإللكترونية وضرورة اإلىتمام بتطويرىا. 

 :دوافع إختيار الموضوع

 األىمية الكبيرة لوسائل الدفع اإللكترونية في عصرنا الحالي. 
 الرغبة في التعرف أكثر عمى وسائل اإللكترونية. 

 :حدود الدراسة

بوكالة أدرار في مصمحة النقد ووسائل ، تمت الدراسة في بنك الفبلحة والتنمية الريفية: المجال المكاني_أ
 .الدفع

 . 2018-2006غطت ىذه الدراسة الفترة الزمنية من : المجال الزماني-ب

 17/04/2019إلى غاية 14/04/2019أما فترة التربص كانت مابين 

نظرًا لطبيعة ىذه  ىذه الدراسة تم اإلعتماد عمى المنيج الوصفي في الفصل األول أما في : المنيج المتبع
 .الفصل الثاني فقد تم اإلعتماد عمى المنيج التحميمي الذي يناسب طبيعة موضوع الدراسة

 واجيا ىذا البحث صعوبات نذكر منيا: صعوبات البحث

 صعوبة الحصول عمى معمومات من البنك تحت مبدأ السرية 
  قمة المراجع التي تدرس ىذا الموضوع  بشكل مباشر حيث أن في وضع الجزائر أغمبيا يتناول

 موضوع التجارة اإللكترونية أو الصيرفة اإللكترونية

 

 

 

 



 مقدمة
 

 
  ج

 لمعالجة ىذا الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصمين أساسين : تقسيم العمل

ووسائل الدفع ،  والذي قسم إلى مبحثين بحيث تناول المبحث األول ماىية البنوك التجارية:الفصل األول
 . وتم التعرض في المبحث الثاني إلى الدراسات السابقة، اإللكترونية واإليرادات البنكية

فقد تضمن الدراسة الميدانية حول أثر ودور وسائل الدفع اإللكترونية في رفع إيرادات : أما الفصل الثاني
حيث أن المبحث األول تناول عموميات حول بنك الفبلحة والتنمية ، والذي بدوره قسم إلى مبحثين. البنك

والوسائل المقدمة من طرف ، كما تعرض المبحث الثاني إلى مصمحة النقد ووسائل الدفع، الريفية بوكالة أدرار
يراداتو قبل وبعد إستخدام ىذه الوسائل  .    بنك الفبلحة والتنمية وا 
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 :تمييد الفصل األول 

تعتبر الخدمات البنكية أحد أىم األنشطة اإلقتصادية في أي دولة، إذ يدل الطمب عمى ىذه الخدمات 
عمى درجة التقدم اإلقتصادي لمبمد، ويتأثر النشاط البنكي بالتطورات اإلقتصادية المختمفة، ونتيجة لذلك قامت 

البنوك باإلنتقال من تقديم خدمات تقميدية إلى تقديم خدمات حديثة تعتمد ىذه األخيرة عمى التحوالت 
التكنولوجية الحديثة، والتي كان لزاما عمى البنوك التجارية العمل عمى تكييف خدماتيا وفق الطرق واألساليب 

اإللكترونية العصرية التي تعتمد عمى وسائل الدفع اإللكترونية التي لقت تقببل ىائبل من طرف األفراد 
 .والمؤسسات المتعاممين بيا

من خبلل ىذا الفصل سيتم تناول اإلطار النظري لمبنوك التجارية، ووسائل الدفع اإللكترونية 
 .  واإليرادات البنكية ثم التطرق إلى الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع وذالك في مبحثين متتابعين
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 ماىية البنوك التجارية، وسائل الدفع اإللكترونية واإليرادات البنكية: المبحث األول

لعب البنوك التجارية دور ميما في التنمية اإلقتصادية لمدولة من خبلل األنشطة التي تقوم بيا ت
 . والخدمات التي تقدميا سواء كانت تقميدية كخدمة الشباك أو حديثة كالبطقات اإللكترونية والصرافات اآللية

 يةالبنوك التجارعموميات حول  : المطمب األول

إن البنوك التجارية ليا دور في تمويل مختمف المشاريع وذالك تبعا لرغبة المتعاممين معيا، مما أدى 
 . إلى ظيور بنوك مختمفة في األنواع والوظائف

 نشأة وتطور البنوك التجارية: أواًل 

فقد أخذت شكميا األولي في لقد كانت نشأة البنوك التجارية ألول مرة مع ظيور النقود الورقية 
ثم برزت ىذه البنوك من ، ع وشراء العمبلت األجنبية ومبادلتيا بالعمبلت الوطنيةببيالصراف الذي كان يقوم 

خبلل تطور نشاط الصيارفة  الذي أصبح يتمثل في قبول الودائع مقابل شيادات اإليداع بالحصول في 
 االلتزاماتالمقابل عمى عمولة فمن ىنا أخذت ىذه اإليصاالت قبوال عاما في التداول ووسيمة لموفاء ببعض 

 أخذ البنك ًا، ويتركون الجزء اآلخر مجمدم يسحبون فقط جزء من أموالوكانواوبما أن أصحاب ىذه الودائع 
مقابل فائدة لتشجيع المودعين حيث أن البنك كان يعطي فوائد ألصحاب الودائع  ريإقراض ىذا األخ فكرة
وعميو فإن أول ظيور ، فائدةل  تطور النشاط البنكي في مجال تمقي الودائع وتقديم القروض مقاب ثمومن

 1.م ثم أخذت تنتشر في أنحاء العال1609نة س بالبندقية ثم بنك أمستردام 1517لمبنوك التجارية كان سنة  
ف البنوك التجارية يتعر :ثانياً 

 :  حسب الزاوية المنظور إلييا منيا البنوك التجاريةاتتعدد تعريفت

قصيرة القروض الودائع وتقديم ال تقوم بتمقي ائتمانيةبأنيا مؤسسات  البنوك التجارية  تعرف:التعريف األول
 .2 مختمفةاقتصاديةاألجل إلى قطاعات 

 

 

                                                             
 .6و5ص، 2000 بدون دار نشر، قسنطينة، بدون طبعة، ،الوجيز في البنوك التجارية  عبد الحق بوعتروس،1
 .57ص، 2010، عمان  ناشرون وموزعون،ردار الفكى، ، الطبعة األولإقتصاديات النقود والبنوك ،ر السيد متولي عبد القاد2
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 عمى أنيا منشآت تعمل عمى قبول الودائع عند الطمب أو بعد أجل محدد ال يتجاوز السنة :كما تعرف البنوك 
 1.روتينية بصفة

أشخاص معنوية " البنوك التجارية عمى أنيا 114يعرف قانون النقد والقرض في مادتو : أما التعريف الثالث
 2". من القانون113 إلى 110ميمتيا العادية والرئيسية إجراء العمميات الموصوفة في المواد 

ومن خبلل ىذه التعاريف نستخمص أن البنوك التجارية ىي مؤسسة مالية تقدم مجموعة من  الخدمات 
  .  التقميدية والحديثة بيدف تعظيم أرباحيا، وتحقيق منافع لمؤلفراد والمجتمع

 البنوك التجارية  أىداف: ثالثاً 

تسعى لتحقيق مجموعة من األىداف نذكر منيا ما ألخرى مؤسسة ربحية كالمؤسسات التجارية االبنوك تعتبر 
 :يمي 

د اتزد نوع من خدماتو مقارنة بالمنشآت األخرى فإذا وانخفاضا تتغير ارتفاعاإن أرباح البنوك :  الربحية1
 إلى خسائر االنخفاضوقد يتحول ىذا إقتصاره عمى نفس الخدمات التي يقدميا أرباحو والعكس في حالة 

 . فييااالنخفاضوعميو فإن إدارة البنك يجب أن تعمل عمى الرفع من إيراداتيا وتجنب 

تعتبر أىم سمة لمبنك لما تحقق لو من موارد بنكية كبيرة فبالنسبة لمودائع التي تستحق عند الطمب :  السيولة2
يزيد من ثقة المودعين في البنك كونو أنو يوفرىا  ماتو في أي وقت وىذا ماا لموفاء بإلتزاً يكون البنك مستعد

  .ليم عند الطمب

يعرف بأن رأس مال البنك التجاري صغير نسبيا مما يعني أن درجة أمان المودعين ضئيمة وذالك :  األمان3
 في حالة ما كان البنك يعتمد عمى ودائعيم في مختمف إستثماراتو 10%ألن نسبة صافي األصول ال تتعدى 

 3.ه ألن البنك ال يتحمل خسائر تفوق قيمة رأس مالسوف يفمس البنكفينا 

 

 

                                                             
ص ، 2009 ، عمان،التوزيعدار وائل لمنشر و ، الطبعة األولى،النقود والمصارف والنظرية النقدية ىيل عجمي، وآخرون، 1

106. 
 .5 ، ص2013/2014، ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تجديد السيولة في البنوك التجارية عبد الغاني قواوسي، 2
 .58ص ، 2010 عمان، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر والتوزيع، ،اإلدارة المالية والمصرفية  محمد عبد الخالق، 3
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أنواع البنوك التجارية   : رابعاً 

: إن البنوك التجارية في العادة تأخذ أحد األشكال التالية والمتمثمة في 

 التقميدية لمبنوك  الخدماتالبنوك التجارية ذات الفروع وىو أيضا ما يعرف بالبنوك العامة كونيا تقوم بكافة/أ
يمكن أن تكون ىذه  كما واحد مقدمة من طرف ىذه الفروع تكون في مكان الالخدمات وأن ىذه التجارية

  .من فرع إلى آخر وتتم مراقبة ىذه الفروع بواسطة المركز الرئيسي القائم عميياتختمف الخدمات 

ويقصد بو أن الخدمة المصرفية تكون مقدمة من : (البنوك المحمية )البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة / ب
وذالك لعدة  طرف بنك ما يكون في مكان واحد محدد كما ىو الحال في الواليات المتحدة األمريكية ومصر

 .أسباب كالقدرة عمى مقابمة حاجات العمبلء وتتميز ىذه البنوك بصغر حجميا

وىي تمك البنوك التي تقدم مختمف الخدمات المصرفية المتنوعة وبدون توقف بواسطة : البنوك اإللكترونية/ ج
 1.الحاسوب اآللي عمى مدار الساعة وفي أماكن مختمفة

وظائف البنوك التجارية  : خامساً 

 :  ما يميتتمثل وظائف البنوك التجارية في

بمختمف أنواعيا   (فتح الحسابات) قبول الودائع (1

 االئتمان وتأجير الخزائن الحديدية منح (2

 وتحصيل األوراق التجارية وخصميا  ائتمانيةمات بواسطة بطاقات دتقديم خ( 3

  2نيبواسطة حسابات تفتحيا المؤسسة معينة لمعمبلء المشترك (، الماءالكيرباء)تسديد مختمف الفواتير ( 4

 

 

 

 

                                                             
 .54ص، 2013، اإلسكندرية دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، ،إدارة البنوك التجارية   محمد مصطفى السنيوري،1
 ).110ص، 2010، عمان دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ،والمصارف النقود آحرون،   محمود حسين الوادي،2
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 وسائل الدفع اإللكترونية مفيوم:المطمب الثاني

في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار التجارة اإللكترونية أصبح من الضروري ابتكار وسائل دفع  
حديثة المتمثمة في وسائل الدفع اإللكترونية التي سيتم التطرق ليا من خبلل تقديم تعريف ليا، نشأتيا، 

 .أنواعيا ومزاياىا وعيوبيا

  تعريف وسائل الدفع االلكترونية:أوالً 

عممية تحويل األموال بطريقة رقمية مستخدما بذلك عمى أنيا : تعرف وسائل الدفع اإللكترونية
 1. الحاسوب عن طريق إرسال بيانات عبر خط تمفوني أو شبكة ما

لحواالت وال لمقطع لوال وجود  تعرف عمى أنيا وسيمة دفع تتم جميع عممياتيا إلكترونيا،: التعريف الثاني
 2.النقدية

 التي تضمن 69 المتعمق بالنقد والقرض من خبلل المادة 11-03عرف األمر : أما التعريف الثالث
تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال ميما يكون السند أو "نصيا 

يتبين من خبلل النص نية المشرع الجزائري االنتقال من وسائل دفع كبلسيكية ". األسموب التقني المستعمل
 3.إلى وسائل دفع حديثة إلكترونية

نشأة وسائل الدفع اإللكترونية :ثانياً 

وميما  لقد كان ظيور وسائل الدفع اإللكترونية نتيجة التحديات المالية بفعل الصيرفة اإللكترونية،
ستراتيجيات  كانت درجة الحداثة عمى المستويات الجزئية فعمم الوساطة المالية عرف تحول غير من أىداف وا 

 وعولمة واالتصالوكان ذالك نتيجة الثورة التكنولوجية الحديثة في اإلعبلم  المصارف في اآلونة األخيرة،
 .األسواق المالية والمصرفية

 ظيور بطاقات كرتونية تستخدم في إلى البطاقات بدل النقد اإلئتماني يرجع في األصل استخدام أنغير 
وذلك من خبلل بطاقات معدنية تستخدم في تعريف الزبون  الياتف في فرنسا وفي الواليات المتحدة األمريكية،

                                                             
 . 28، ص2014/2015أحمد دراية، أدرار، ، مذكرة ماستر،دراسة ألنظمة الدفع الحديثة أبن مبارك يمينة، وآخرون، 1
،   13 العدد ، مجمة البحوث في الحقوق والعموم السياسية، تيارت،إحالل وسائل الدفع التقميدية باإللكترونية نعمية مولفرعة، 2
. 480، ص2016 سبتمبر 6
  البواقي،، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن مييدي، أماإلطار القانوني لوسائل الدفع اإللكترونية غضبان لخضر، 3

 .11، ص 2013/2014
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حيث أنو في نياية السبعينات نتيجة الثورة اإللكترونية تم تزويد البطاقة بمسارات البريد، عل مستوى 
زنة خويمكن تجزئة القيمة الم مغناطسية في الكثير من الدول الصناعية وما ميزىا أنيا تحتوي عمى ذاكرة،

. فييا إلجراءات عممية الدفع

 وسائل الدفع الحديثة من خبلل السحب أو الدفع أو التعامل مع األوراق المالية،أشكال وتعددت 
ومع بداية التسعينات   النقد اإللكتروني لبداية الثمانينات حيث برز مفيوم النقد اإللكتروني،استخدامويرجع 

يعد  لى سبلمة البطاقة وعمى ىوية صاحبيا وىو ماعأصبحت كل بطاقة دفع مرغوبة فيي تسمح بالتعريف 
 1.دعم كبير ألمن وسبلمة العمميات

أنواع وسائل الدفع اإللكترونية :ثالثاً 

وىي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع صاحبيا  شراء معظم  :  credit cardبطاقة االئتمان(1
 .  أو سمعإحتياجاتو أو أداء مقابل مايحصل عميو من خدمات

لى خمية إلكترونية يتم عوىي عبارة عن بطاقة ببلستيكية تحتوي  :smart cardsالبطاقات الذكية (2
إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة تتميز بوا، عمييا تخزين جميع البيانات الخاصة بحاممو

 .اأخرى وغيره

 وتستخدم ىذه الطريقة عند التعامل مع الصفقات ذات القيمة النقدية :E_Cashالنقد اإللكتروني(3
 وتأخذ ىذه النقود شكل وحدات الكترونية تخزن في جياز الحاسب الخاص بالبائع أو المشتري،. فضةخالمن

 . في صيغة برمجية لمخدمات المالية

إذ تعتمد عمى  تستخدم ىذه الطريقة لمدفعات المالية الكبيرة، : E_checking اإللكترونيةتالشيكا (4
الذي يشترك لديو البائع  ،(البنك)المتمثمة في جية التخميص  الوسيط إلتمام عممية التخميص،اعتمادفكرة 

 .والمشتري

                                                             
، مذكرة ماستر، أحمد في المؤسسة التجارية أثر وسائل الدفع اإللكترونية عمى اإليرادات المالية موشير لطيفة، بشرى زينب، 1

 (بتصرف).15و14، ص2017/2018أدرار، دراية،
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 وىي إتفاقيو مكتوبة بين البنك والبائع :E-Letter Of Creditاإلعتماد البنكي اإللكتروني(5
ل مبالغ من رصيد المشتري إلى البائع بعد تقديمو الوثائق التي ي لمبنك بتحواالتفاقية وتسمح ىذه والمشتري،
 1.تسمح بذلك

  بشكل كامل،تعتمد عمى األنترنت ىي عممة افتراضية إلكترونية تشفيرية، : المشفرةBitcoinعممة(6
 2.مركزي يقوم إصدارىا بنكأو  كما أنيا تختمف عن العمبلت التقميدية في عدم وجود سمطة مركزية،

 مزايا وسائل الدفع اإللكترونية: رابعاً 

تعطي لحامميا عدة مزايا من أىميا سيولة ويسر االستخدام، كما تعطيو األمان بدل : بالنسبة لحامميا(1
 .حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، وغيرىا

تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساىم في زيادة المبيعات كما انيا أزاحت عبء متابعة : بالنسبة لمتاجر(2 
 .ديون الزبائن طالما أن العبء يقع عمى عاتق البنك والشركات المصدرة

تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح التي تحصل عمييا المصارف والمؤسسات : بالنسبة لمصدرىا(3
 .المالية

 عيوب وسائل الدفع اإللكترونية:خامساً 

من مخاطر استخدام ىذه الوسائل زيادة االقتراض واإلنفاق بما يفوق القدرة المالية، وعدم : بالنسبة لحامميا(1
 .سداد حامل البطاقة قيمتيا في الوقت المحدد يترتب عنو وضع اسمو في القائمة السوداء

بمجرد حدوث بعض المخالفات من جانبو أو عدم التزامو بالشروط يجعل البنك يمغي : بالنسبة لمتاجر(2
 .التعامل معو ويضع اسمو في القائمة السوداء

من أىم األخطار التي يواجييا مصدرىا ىو مدى سداد حاممي البطاقات لمديون : بالنسبة لمصدرىا (3
  3.المستحقة عمييم، وكذالك تحمل المصدر نفقات ضياعيا

                                                             
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع الطبعة الثانية، ،التجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة  محمد عبد حسين الطائي،1

 . 189_185 ص ،2013
 .50ص ،2004سبتمبر  ،73العدد مجمة إدارة البحوث والتنمية، ،عممة البتكوين أحمد محمد عصام الدين،2

 أىمية البنوك اإللكترونية في تفعيل وسائل الدفع اإللكترونية في الوطن العربي الواقع بارك نعيمة،  مداح عرايبي الحاج،3
. 69ص  ،2010جانفي  ،2العدد شمف، مجمة اإلقتصاد الجديد، ،واآلفاق
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 مفيوم اإليرادات البنكية:المطمب الثالث

 تعريف اإليراد البنكي: أوالً 

، . تعرف اإليرادات عمى أنيا كل ما يتولد من قيم سواء كان ذالك في شكل سمع أو خدمات: األولالتعريف
 1.وسواء تم تبادليا أو لم يتم تبادليا خبلل الفترة

فتعرف اإليرادات عمى أنيا المبالغ التي تم تحصيميا من الغير أو المستحقة عمى : أما التعريف الثاني
 2.الغير نتيجة تقديم خدمة وتسجل في الجانب الدائن من بند اإليرادات

  إيرادات البنوك التجارية: ثانياً 

 : تتمثل بعض إيرادات البنكية في ما يمي

 .الفوائد الدائنة عمى التسييبلت االئتمانية(1

 .العموالت الدائنة التي تتقاضاىا المصارف نظير الخدمات التي تقدميا لآلخرين(2

 .عوائد العممة األجنبية الناتجة عن األرباح المحققة من الفرق بين سعر بيع وشراء العممة األجنبية(3

أجور الخدمات المتعمقة بطبيعة العمل المصرفي،مثل مقابل الدراسات الجدوى االقتصادية واالستشارات (4
 .االقتصادية والمالية

 .عوائد االستثمار في األوراق المالية(5

 .العوائد المتحققة من خصم الكمبياالت(6

 3.األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع المصرف ألصل من أصولو بسعر أعمى من القيمة الدفترية(7

 

 
                                                             

، ماجستير، أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على اإليرادات في المصارف السودانيةعماد الدين أحمد السندي أحمد،  1

 .40، ص 2007جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
، موقع بوابة المحاسبة       11:04، 18/03/2019،دروس نظرية وتطبيقات عممية في المحاسبة  محمد ممحم،2

financial_accounting<accountinggate.com 
. 9 عبد الغاني قواوسي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 العوامل المؤثرة في إيرادات البنوك التجارية : ثالثاً 

ويقصد بو الفرق بين معدل الفائدة التي يقترضيا فييا المصرف موارده والمعدالت : معدالت الفائدة (1
 .الي يستوفييا عمى ىامشو من عممياتو اإلستثمارية

حيث تشكل زيادتيا وسيمة قصيرة األجل لزيادة الربحية، إذا كان المردود : إجمالية السمفيات والودائع (2
 .اليامشي لمسمفيات أعمى من الكمفة اليامشية لمودائع

 .النفقات العامة (3
 1.اإلىتبلكبلت والمخصصات (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، النقود والمصارف مدخل تحميمي ونظري أكرم حداد، مشيور ىذلول، 1
.  161 و 160، ص 2008
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 الدراسات السابقة : المبحث الثاني

من خبلل المسح الواسع لمدراسات السابقة في موضوع وسائل الدفع اإللكترونية ودورىا في رفع من إيرادات 
 : البنوك التجارية تم اإلطبلع عمى الدراسات التالية 

 وتمثمت في ما يمي: دراسات في الجزائر: أوالً 

حيث تناولت في دراستيا البنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكترونية : (2007_2006)ني إيمان العا_ 
معتمدة عمى الدراسة الميدانية، و توصمت الباحثة في ىذه الدراسة إلى أن البنوك لممارسة التجارة اإللكترونية 

 .يجب عمييا إدخال تقنيات إلكترونية حديثة وىذا مايبرز وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك التجارية

فتطرق في دراستو عن دور نظام الدفع اإللكتروني في تحسين : (2011_2010)زىير زواش أما الباحث _ 
ستنتج الباحث في ىذه الدراسة عمى ضرورة مواكبة  المعاماالت المصرفية مستخدم في ذالك مؤشرات نقدية، وا 

 . البنوك لمتطورات التكنولوجيا من خبلل تحديث وسائميا لئلستفادة من سرعة تنفيذ المعامبلت وتدنية تكاليفيا

إلى دراسة مدى تطور الخدمات المصرفية (: 2011_2010)نادية عبد الرحيم وىدفت دراسة الباحثة - 
ودرىا في تفعيل النشاط  اإلقتصادي من خبلل دراسة حالة لمجزائر، ومن بين ماتوصمت إليو في ىذه الدراسة 

قتصاد الوقت والتكمفة واإلستفادة من الخدمات  إتباع الصيرفة اإللكترونية ألنيا تعمل عمى زيادة اإلرادات وا 
 . بجودة عالية وجيد أقل

 في دراستو أنظمة الدفع اإللكترونية والمصرفية، وتوصل (2010)محمد مولود غزيل وعالج الباحث _ 
الباحث في ىذه الدراسة إلى أن وجود وسائل الدفع اإللكترونية يدعم التجارة اإللكترونية بإعتبار ىذه الوسائل 

 .وسيمة لتسوية معامبلتيم التبادلية بطريقة سيمة وتكمفة أقل وكذا أكثر ربحا

قام بدراسة حول توضيح أثر تكنولوجيا المعمومات عمى مردودية ( 2011)سحنون خالد أما الباحث _ 
البنوك مستخدما دراسة حالة مقارنة بين البنوك الجزائرية والبنوك الفرنسية، وتوصل في ىذه الدراسة إلى أن 
وسائل الدفع اإللكترونية تعتبر وسيمة لتخفيض التكاليف وزيادة األرباح وزيادة فوائد اإليداع ودخول األسواق 

 .جديدة لمواكبة التطورات الحالية والمستقبمية

 بدراسة تيدف إلى أىم أنظمة الدفع اإللكترونية في المصارف (2012)فريدة قمقول وقامت أيضا الباحثة _ 
بإستخدام دراسة ميدانية، وتوصمت في ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية تشكل ميكانيزمات دفع 

 . فعالة، مبسطة اإلستعمال وقميمة التكمفة وبالتالي زيادة اإليرادات
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فقاما بدراسة أثر إستخدام البطاقات ( 2012)فيحاء عبد الخالق، سيام محمد حاسم اما الباحثتين _
 لتحميل  SPSSاإلئتمانية في تخفيض التكاليف وزيادة اإليرادات المصرفية معتمدين عمى اإلستبيان وبرنامج 

البيانات، وتوصمتا في ىذه الدراسة  إلى عدة إستنتاجات أىميا تنمية الوعي المصرفي لدى الزبائن لتوسيع 
 .إستخدام البطاقة اإلئتمانية 

توضيح مدى تطبيق وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر  إلى( 2013) باريش آسيا وىدفت دراسة الباحثة_ 
بصفة عامة  وتوصمت الباحثة في ىذه الدراسة إلى أن ظيور وسائل الدفع اإللكترونية تسمح بإختصار 

 .الوقت والتكمفة وتحقيق مزايا لم تتمكن وسائل الدفع التقميدية تحقيقيا

تناول في دراستو دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإللكترونية في  (2012) عرابة رابحأما الباحث _
عصرنة الجياز المصرفي الجزائري وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية اإللكترونية ليا أىمية 

 .بالغة كاإلقتصاد في والوقت والتكاليف وبالتالي زيادة األرباح ودعم اإلقتصاد الوطني

 في دراستيم عمى التحديات التي تواجو وسائل الدفع (2014)سعيد بريكة، فوزي الشوق وركز الباحثين _
اإللكترونية وذالك بإستخدام بيانات اإلستبيان، وتوصبل في ىذه الدراسة إلى أن التطور التكنولوجي سمح 

بإيدع وسائل دفع إلكترونية تسمح بإختصار الوقت والتكمفة وبالتالي زيادة اإليرادات وىذا ال يعني أنيا تخمو 
 .من عيوب

 فتناولت دراستيا أثر تكنولوجيا المعمومات واإلتصال عمى اآلداء (2014)مييوب سماح أما الباحثة _ 
التجاري والمالي لممصارف الفرنسية عن طريق إستبيان، وتوصمت ىذه الدراسة أن وسائل تكنولوجيا 

المعمومات أدت إلى تطوير وسائل الدفع حتى تتبلئم مع  رغبات الزبائن من جية وتحسين اآلداء المالي جيد 
 .     يعكس عمى ربحية وثرة البنك من جية أخرى

تناولو في دراستيم أبرز أنظمة الدفع الحديثة ( 2015_2014)ابن مبارك يمينة، وآخرون أما الباحثون _ 
باإلعتماد عمى دراسة ميدانية وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإلكترونية أكثر تنافسية ألنيا تمبي 

 . أفضل خدمات لمزبائن والبنوك وتوفر ليم الجيد والوقت والتكمفة وبالتالي تحقيق زيادة في اإليرادات

 إلى توضيح أثر تحديث وسائل الدفع (2015_2014)كرومي شيرزاد، وآخرون وىدفت دراسة _ 
المصرفية عمى التجارة اإللكترونية في الجزائر، وتوصمت ىذه الدراسة إلى تطور وسائل الدفع اإللكترونية 
يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتطبيق تكنولوجيا مصرفية حديثة لتقديم خدمات متطورة التي توفر الجيد 

 . والوقت
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 إلى دراسة عصرنة النظام المصرفي ودورىا في (2015)فاطمة فودو، وآخرون وأيضا ىدفت دراسة _ 
تحسين آداء البنوك الجزائرية وذالك باإلعتماد عمى دراسة ميدانية ، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن التطور 

 .التكنولوجي يخمق وسائل دفع إلكترونية غير مكمفة سريعة في تسوية المعامبلت والصفقات

فقامت دراستيم عمى وسائل الدفع اإللكترونية في ( 2016)سماح شعبور، مصباح مرابطي أما الباحثين _ 
الجزائر واقع وتحديات معتمدين عمى طريقة اإلستبيان، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية 

غير مكمفة ومجردة من المادة لكن من جية أخرى ىي حديثة النشأة تتطمب تنظيما قانونيا ودرجة أمان 
 . عالية

 تعالج الصيرفة اإللكترونية ودورىا في عصرنة (2016) محمدي سميمة، صابر أم الخيروكانت دراسة _
، وأوضحت ىذه الدراسة  SPSSالمصارف الجزائرية مستخدمين طريقة اإلستبيان عن طريق برامج إحصائية 

أن الصيرفة اإللكترونية وما إستطاعت أن تقدمو من خدمات متطورة كوسائل الدفع اإللكترونية ساىمت في 
 . زيادة إيرادات البنك

 ىدفت دراستيا لمعرفة أنظمة الدفع اإللكترونية في تحقيق الميزة (2016)منصور عائشة أما دراسة _ 
التنافسية بإعتماد عمى دراسة ميدانية، وتوصمت إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية تؤدي إلى زيادة الميزة 

ختصار الوقت وتحقيق نسبة كبيرة من الزبائن  التنافسية  التي بدورىا تؤدي إلى زيادة جودة عالية لمبنك وا 
 .وبالتالي إرتفاع في اإليرادات

 دراسة حول واقع وسائل الدفع الحديثة في البنوك (2017)سماحي أحالم، جناي نجاة وتناولت الباحثين _ 
التجارية باإلعتماد عمى دراسة ميدانية، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية تولدت من 

 . تطور شبكة األنثرنت فقد سمحت بإختصار الوقت والتكمفة وبالتالي زيادة األرباح

 إلى توضيح واقع وسائل الدفع الحديثة في الجزائر وذالك بإستخدام (2017 )يوسق مرزوقوىدفت دراسة _ 
إستبيان، وتوصل الباحث في ىذه الدراسة إلى أن وسيمة الدفع الحديثة اإللكترونية سمحت بإختصار الوقت 

 . والتكمفة وبالتالي زيادة األرباح

 في دراستيا أثر وسائل الدفع اإللكترونية عمى اآلداء المالي (2017) بشرى مذكور وتناولت الباحثة_ 
لمبنوك باإلعتماد عمى دراسة ميدانية، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية حققت نمو في 

 .أرباح البنك وفي حجم عممياتو مما يؤدي إلى تحسين آداء البنك

 بدراسة وسائل الدفع اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري ومعرفة (2017)دالل بري وقامت الباحثة _ 
مدى تأثير ىذه الخدمات عمى آداء البنوك التجارية الجزائرية معتمدين عمى دراسة ميدانية ومؤشرات ربحية، 
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وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية حديثة في الجزائر وتقتصر عمى البطاقات البنكية 
 . فقط، ووجود عبلقة عكسية بين عدد البطاقات البنكية والعائد عمى األصول

واقع تطبيق وسائل الدفع اإللكترونية في  إلى معرفة( 2017)بن مسعي إيمان وىدفت دراسة الباحثة _ 
الجزائر، عن طريق دراسة ميدانية بأسموب مقابمة، حيث توصمت في ىذه الدراسة إلى أن الصيرفة اإللكترونية 

ساعدت عمى تحسين أداءىا بإقتصاد الوقت والتكمفة باإلضافة إلى زيادة اإليرادات نتيجة زيادة حجم 
 .    ساعة24المعامبلت وتقديم الخدمات عمى مدار 

فكانت دراستيا تمس واقع إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وكيفية ( 2018)خوبيزي مريم أما الباحثة _ 
إدارة المخاطر الناتجة عنيا، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية ساىمت في التقميل من 
 . التكاليف وربح الوقت وتوسيع دائرة المنافسة بين البنوك وبالتالي تؤدي إلى إرتفاع في إيرادات مختمف البنوك

 إلى معرفة مدى تأثير الخدمات المصرفية اإللكترونية عمى (2018)طواىير رضا وىدفت دراسة الباحث _ 
ربحية البنوك التجارية الجزائرية بواسطة دراسة ميدانية بأسموب اإلستبيان، وتوصمت ىذه الدراسة إلى وجود 

 .  عبلقة عكسية بين حجم إستخدام أجيزة الصراف اآللي والعائد عمى المبيعات

 دراسة عن توضيح مدى تأثير وسائل الدفع (2018)موشير لطيفة، بشرى زينب وتناولت الباحثتين _ 
اإللكترونية عمى اإليرادات المالية في المؤسسات التجارية عن طريق دراسة حالة باإلعتماد عمى بيانات 

اإلستبيان، وتوصمت ىذه الدراسة عمى المؤسسات التجارية يجب أن تعمل عمى تنويع وسائل الدفع 
 . اإللكترونية وتفعيل دورىا لما ليا من آثار إيجابية عمى إيراداتيا المالية

تطبيق أنظمة الدفع اإللكترونية وأثرىا  إلى واقع ورىانات( 2018)مقدم عبد الجميل وتيدف دراسة الباحث _
عمى آداء البنوك التجارية الجزائرية باإلعتماد عمى دراسة حالة بإستخدام إستبيان، ومن النتائج المتوصل إلييا 

إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر يشيد صعوبة نظرا إلرتفاع تكاليفيا ولصعوبة تقبميا من 
 . الجميور

 :الدرسات األجنبية: ثانياً 

Mohmmad khurram Manzoor_  (2011) وSana Haider Sumraإلى إبراز ىدفت دراستيم 
 12أثير الخدمات المصرفية اإللكترونية عمى ربحية المصارف لمجموعة من البنوك الباكستانية وبالتحديد 

بنك وذالك بإستخدام مقابمة، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية اإللكترونية زادت من ربحية 
 .ىذه البنوك في فترة زمنية قصيرة وأنيا تصرف مبالغ كبيرة عمى ىذه الوسائل من أجل تدريب موظفييا
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Saidi Atranda Mustapha_(2018)الدفع في البنوك  ىذه الدراسة إلى إبراز دور وسائل  تيدف
التجارية النيجيرية باإلعتماد عمى دراسة ميدانية، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية في 

 .البنوك ليا مساىمة كبرى في األرباح  المصرفية باإلضافة إلى قمة المخاطر فييا وقمة التكاليف

أنيا تعالج مشكبلت محددة  من خبلل إستعراض الدراسات السابقة نستنج: ممخص الدراسات السابقة: ثالثاً 
ليا عبلقة بموضوع الدراسة وتوصمت إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية سمحت بإختصار الوقت والتكمفة 

ختبلف مع موضوع الدراسة  وبالتالي تحقيق إرتفاع في إيرادات البنوك التجارية، وليذه الدراسات أوجو تشابو وا 
 :  الحالية نستخمصيا في ما يمي

 :مقارنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية: رابعاً 

 28 بعد إلقاء النظر عمى مجموعة من الدراسات المشابية إلى حد بعيد إلى بحثنا حيث بمغ عددىا 
دراسة التي تم تقسيميا إلى شطرين دراسات في الوطن العربي ودراسات أجنبية توصمنا في األخير إلى 

 : النتائج التالية

 :أوجو التشابو واإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

إعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصف و التحميمي وىذا مشابو لمعديد من : من حيث المنيج (1
 .الدرسات كدراسة طواىير رضا، ودراسة إبن مبارك يمينة وآخرون، ودراسة باريش آسيا

إعتمدنا في دراستنا عمى دراسة ميداني وىذا مشابو لعدة دراسات كدراسة سماحي : من حيث األسموب (2
ختمفت مع دراسات أخرى إعتمدت عمى  أحبلم وجناي نجاة، كرومي شيرزاد، بشرى مذكور، وا 

اإلستبيان كدراسة موشير لطيفة وبشر زينب، سعيد بريكة وفوزي الشوق، يوسف مرزوق، وأخرى 
 .  كدراسة صابر أم الخير ومحمدي سميمةSPSSإعتمدت عمى برامج اإلحصاء

حيث طبقت الدراسة الحالية في الجزائر وىذا ما تتوافق فيو عدة دراسات كدراسة : من حيث المجتمع (3
بن مسعي إيمان، فريدة قمقول وأختمفت مع دراسات أخرى درست في خارج الوطن كدراسة مييوب 

 .سماح في فرنسا
تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح مدى مساىمة وسائل الدفع اإللكترونية في : من حيث ىدف الدراسة (4

الرفع من إيرادات البنوك التجارية وىذا ماإتفقت عميو مع معظم الدراسات السابقة سماح شعبور، 
نعيمة مولفرعة، فيحاء عبد الخالق و سيام محمد جاسم، وىدفت دراسة أخرى إلى معرفة مدى تأثير 

تطور الخدمات المصرفية عمى النشاط اإلقتصادي كدراسة نادية عبد الرحيم، أما درسات أخرى 
 . فيدفت إلى توضيح أثر وسائل الدفع اإللكترونية عمى التجارة اإللكترونية كدراسة محمد مولود غزيل
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تأتي ىذه الدراسة لمبحث في الدور الذي تمعبو وسائل الدفع اإللكترونية في : مساىمة الدراسة: خامساً 
    BADRالريفية بوكالة أدرار رفع إيرادات البنوك التجارية وذلك بدراسة حالة بنك الفبلحة والتنمية
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 :  خالصة الفصل األول

تعتبر البنوك منشئة تقوم بصفة معتادة بعمميمت اإلقراض وقبول الودائع لمختمف المتعاممين معيا، وذلك 
بيدف زيادة ربحيتيا وتحقيق موارد بنكية كبيرة معتمدة في ذلك عمى عدة مصادر مختمفة لضخ إيراداتيا 

ستخدام وسائل الدفع اإللكترونية، حيث تساىم  كتحصيل الشيكات والكمبياالت وبيع وشراء عمبلت أجنبية وا 
ىذه األخيرة بتوفير خدمات متطورة لممتعاممين بسرعة قياسية وتكمفة أقل وىذا مايؤثر عمى إيرادات البنك 

 .باإلرتفاع مقارنة مع الوسائل التقميدية
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 :تمييد الفصل الثاني
تعتبر البنوك ركيزة أساسية لمجياز المصرفي ألي دولة بإعتبارىا مصدر أساسي في دعم وتطوير 

إقتصاد البمد، لذلك أوجب عمييا التطوير من خدماتيا وعصرنة أنظمتيا وتحديث وسائل دفعيا بتقنيات 
 .إلكترونية حديثة وذلك بيدف زيادة أرباحيا

وسيتم التطرق في ىذا الفصل إلى نشأة بنك الفبلحة والتنمية الريفية وأساسياتو وكيف ساىمت وسائل 
الدفع اإللكترونية في الزيادة من أرباحو وما ىو حجم إنفاقو عمى تطوير ىذه الوسائل من خبلل مبحثين 

 أساسين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني              الدراسة الميدانية حول بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

 

 
24 

   أدرار وكالةعموميات حول بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث األول
ىم البنوك العمومية في الجزائر والتي تحاول الوصول الى أيعد بنك الفبلحة والتنمية الريفية من 

ىتمام بكل التطورات التكنولوجية إلخدمات متطورة من خبلل إدماج العديد من وسائل المعرفة في عممو وا
  .الجديدة في مجال الخدمات المصرفية

بنك الفالحة والتنمية الريفية  ونشأة تعريف :المطمب األول
 يعتبر بنك الفبلحة والتنمية الريفية من أقدم البنوك نشأة في الجزائر فيدفو األساسي يتمثل في تمويل 

   .األنشطة الفبلحية وتربية الحيوانات بأنواعيا
: نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوالً 

فقد تم  13/03/1982 بتاريخ 82/106المرسوم بموجب       تأسس بنك الفبلحة والتنمية الريفية 
ىو مؤسسة مالية وطنية تتمتع بالشخصية فتمويل األنشطة الفبلحية والتقميدية العامة ل تخصيص ىذا البنك

المعنوية و االستقبلل المالي، ولقد جاء إنشاء بنك الفبلحة والتنمية الريفية عمى وقع إصبلحات المنظومة 
، ونظرا لؤلىمية التي يتصف بيا البنك فقد فرض تعظيم أرباحياالبنكية و البنوك التجارية التي تسعى إلى 

البنك فيذا نفسو بين مختمف البنوك التجارية في ظل التوجو الجديد نحو السوق الحر و الدخول في المنافسة، 
. يخضع كغيره من البنوك إلى القواعد العامة والمتعمقة بإدارة البنوك و نظام القروض

 لقد أخذ البنك بمبدأ البلمركزية حيث أعطى لفروعو ووكاالتو صبلحيات واسعة في منح القروض 
 والية عمى مستوى 48وخدمة سياسة إعادة الييكمة لممؤسسات تسييبل لخدماتو بعد أن أعيد تقسيم الببلد إلى 

الوطن وبنك الفبلحة والتنمية الريفية ىو بنك متخصص في تمويل القطاع الفبلحي والزراعي وكل األنشطة 
  1.المرتبطة بيذا القطاع

:   الفالحة والتنمية الريفيةالتعريف ببنك :ثانياً 

 كما  و صل عدد فروعو 1985 سنة ىو مؤسسة ذات أسيم حيث بمغ رأس مالو مميار دينار جزائري
وتطور إلى أن أصبح رأس مالو ىو مميارين ومائتي دينار جزائري   مديرية جيوية،29 فرعًا و185إلى 

 مديرية 39 وكالة يخضعون لسمطة 300، ومع مرور الزمن بمغ عدد وكاالتو )دج22000.000.00(
 . (ثبلثة وثبلثون مميار دينار جزائري)دج 33000.000.000.00 ورأسمالو 2015جيوية سنة 
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:  ساسية ىي أويمكن تقسيم مراحل تطور بنك الفبلحة والتنمية الريفية الى ثبلثة مراحل 
تم تأسيس بنك الفبلحة والتنمية الريفية تبعًا إلعادة ىيكمة البنك   :1990-1982المرحمة األولى -

 وكالة متنازل عنيا، من 140، حيث انطمق برأس مال قدره بمميار دينار جزائري ويالوطني الجزائر
، وخبلل السنوات األولى من نشأتو سعى البنك إلى فرض وجوده (BNA)  الجزائريطرف البنك الوطني

 .ضمن المجال الريفي بفتح العديد من الوكاالت في المناطق الريفية 
 إلى شركة 1988وفي إطار اإلصبلحات االقتصادية تحول بنك الفبلحة والتنمية الريفية بعد عام   

مساىمة ذات رأس مال قدره مميارين ومائتين دينار جزائري مقسمًا إلى ألفين و مائتين سيم بقيمة مميون دينار 
. جزائري لمسيم الواحد

بعد صدور قانون النقد والقرض والذي منح استقبللية أكبر لمبنوك  :1999-1991المرحمة الثانية (1
وأصبح بنك الفبلحة والتنمية الريفية كغيره من البنوك يباشر ميامو المختمفة المتمثمة في منح القروض 
وتشجيع عممية االدخار بنوعييا بالفائدة وبدون فائدة، كما وسع آفاقو إلى مجاالت أخرى من أنشطة 

االقتصادية خاصة قطاع المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمصغرة، وعميو يمكننا تعريف بنك 
 "بنك تجاري يمكنو جمع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل " الفبلحة والتنمية الريفية بأنو 

 تميزت ىذه المرحمة بوجوب التدخل الفعمي لمبنوك العمومية لبعث :2002-2000المرحمة الثالثة من  (2
 وفي ،يساير قواعد اقتصاد السوق مردودىا نفس جديد في مجال تشجيع االستثمار وجعل نشاطيا ومستوى

إطار تمويل االقتصاد ضمن التوجييات االقتصادية الجديدة عمل بنك الفبلحة والتنمية الريفية عمى تغيير 
سياسة اإلقراض حيث رفع إلى حد كبير حجم القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وفي 
نفس الوقت طور مستوى أدائو مسايرة لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية العميقة واستجابة لتطمعات العمبلء 

 مديرية جيوية حيث يشغل بنك الفبلحة 36 وكالة و290فقد أصبح البنك اليوم يحتضن . والمستثمرين
 عامل مابين إطار وموظف ونظرًا لكثافة شبكتو وأىمية تشكيمتو البشرية صنف ىذا 7000والتنمية الريفية 

 1.في المركز األول في ترتيب البنوك الجزائرية  (2001ط)البنك في قاموس مجمة البنوك 
 :001تعريف المجموعة الجيوية لالستغالل بأدرار: ثالثاً 

تم إنشاء ىذا المجمع بالموازاة مع إنشاء بنك الفبلحة و التنمية الريفية وفي نفس التاريخ بعدما كان 
عبارة عن مصمحة تشرف عمى تمويل نشاط القطاع الفبلحي وذلك بالبنك الوطني الجزائري وبمقتضى 

 عمال بما فييم 05 تم فصل ىذه المصمحة وبنفس الموظفين الذين كان عددىم 82/106المرسوم التنفيذي 
المدير ليتم إنشاء وفتح أبواب الوكالة وكان مقرىا االجتماعي مسكنا ألحد الخواص مؤجر بشارع العربي بن 

.   مييدي بوسط والية ادرار
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وى تحت طم ارتقت ىذه المجموعة إلى مصاف المديريات الجيوية التابعة لمبنك حيث ان1988وفي سنة 
عامبل يتوزعون بين 60إشرافيا كل من وكاالت أدرار وتيميمون ورقان وأولف وكان عدد عماليا آنذاك  

م إلغاء المديرية الجيوية بوالية أدرار واستبداليا بوكالة مركزية وبقي 1992الوكالة والمديرية وتم في تاريخ 
أين أصبحت وكالة محمية فقط وتم إثر ذلك تقميص عدد العمالة إلى خمسين . 1998ىذا الوضع إلى غاية

 .عامبل وجو الكثير منيم إلى مديريات ووكاالت أخرى

م تم استرجاع المديرية الجيوية وأطمق عمييا إسم المجمع الجيوي لئلستغبلل 2001وفي مطمع سنة  
 عامبل يتوزعون بين الوكالة والمديرية، إضافة إلى 61وتعمل اآلن بطاقة بشرية بمغت إلى غاية يومنا ىذا 

وىي تعد المديرية الجيوية الوحيدة لمثيمتيا من البنوك المتواجدة )  عامبل في إطار اإلدماج الميني،14قرابة 
كبر الدوائر أعمى مستوى الوالية وبذلك فيي تقوم باإلشراف عمى نشاط الوكاالت التابعة ليا والموزعة عمى 

 . 406 وأولف254رقان - 253تيميمون- 252أدرار:المتواجدة بالوالية وعددىا أربعة وىي عمى التوالي 

إلستغبلل بأدرار من بين المؤسسات البنكية األكثر تمويبل لقروض الشباب وكذا ل ويعد المجمع الجيوي 
 .القروض الفبلحية وذلك بالنظر إلى طبيعة المنطقة

 : ( BADR )  بنك 252التعريف بوكالة أدرار : رابعاً 
 بدر في وسط أدرار قرب ساحة الشيداء حيث يشيد ىذا الموقع حركة كبيرة 252تقع الوكالة 

الشتمالو عمى مختمف المراكز الحيوية و المجمعات التجارية و اإلدارات باإلضافة إلى وجود بجانب ىذه 
 وغير بعيد BNA البنك الوطني الجزائري  CPAالوكالة وكاالت لبنوك أخرى وىي القرض الشعبي الجزائري 

 .  BDLعنيا يوجد بنك التنمية المحمية 
تضم الوكالة معيا المجمع الجيوي مما يميزىا عن الوكاالت السالفة الذكر و التي توجد مجمعاتيا الجيوية 

  .ببشار و وىران
   :أىم المشاريع التي تموليا الوكالة ىي : خامساً 
النشاط الفبلحي بشتى أشكالو ، حبوب، خضر و فواكو، الزراعة الصناعية  -
الخ ... الدواجن، األبقار ،المواشي"تربية الحيوانات بكل أنواعيا  -
  الخ....الصناعة الغذائية بشتى أنواعيا، المحوم، السمك، الحميب و مشتقاتو، الخبز، السكر، الشاي  -
  الخ...المعدنية،المياه صناعة المشروبات مثل المشروبات الغازية،  -
 1 .(إلخ...الخشب،الببلستيك، الزجاج )، والتغميف بمختمف أنواعوصناعة التبغ -
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 يةبنك الفالحة والتنمية الريفوظائف وأىداف :المطمب الثاني 
إن بنك الفبلحة والتنمية الريفية كغيره من البنوك يقوم بمجموعة من الوظائف والميام ولو أىداف ويقدم 

  .خدمات وىو ماسيتم التطرق إليو في ىذا المطمب

 :وتتمثل فيما يمي:  وظائف البنك:أوالً 
  : من خبلل  ليا وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األىداف المخطط - أ
 القروض الخارجية بصفة عقبلنيةىالعمل عمي مواجية مخاطر الصرف عل  .
 تطوير مستوي ىيئة الموظفين و إعطاء األولوية لحاممي الشيادات .
 إعطاء الدعم اإلعبلمي .
  :عرض المنتجات و الخدمات الجديدة من خبلل -  ب 
 تصفية المشاكل المالية  .
 أخذ الضمانات المبلئمة و تطبيقيا ميدانيا. 
 تمويل التجارة الخارجية .
 االستقبال الجيد لمزبائن و احتراميم و الرد عمي طمباتيم بجدية .
 تمويل المشاريع الداخمية في إطار تشغيل الشباب .

 رفعيا و ىتطبيق الخطط والبرامج الداخمية وفق سياسة الحكومة وىذا لتطوير الموارد و العمل عل-  ج 
.  تكاليفياتحفيض

 االستعمال الرشيد لئلمكانيات التي تمنحيا السوق المالية .

 مسايرة التطور الحاصل في عالم المينة المصرفية و تقنياتيا.  
  :ونمخصيا في: أىداف البنك: ثانياً 
 إعادة تنظيم جياز اإلنتاج الفبلحي بتطوير و تعميم استعمال اإلعبلم اآللي و تجديد الثروة وعصرنتيا .
 إشراك الزراعة و تنمية حصتيا في مجال اإلنتاج الوطني. 
 توسيع األراضي الفبلحية و تحسين الخدمات. 
  االقتراب من الزبائن عن طريق فتح وكاالت جديدة في المدن الغنية بالموارد و كذا تكوين الموظفين

 1 :ىغير أنو ال يمكن ليذه األىداف أن تتحقق ما لم يعمل البنك عل .وتقويم سموكيم

 رفع الموارد بأفضل التكاليف .
 التسيير الدقيق لمخزينة. 
 يئة الموظفينتكوين و تحفيز ه. 
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  :ميام البنك:ثالثاً 
تتمثل ميمة بنك الفبلحة والتنمية الريفية في تنفيذ جميع العمميات المصرفية واإلعتمادات المالية عمى   

اختبلف أشكاليا ومنح القروض والمساعدات من أجل مجموع قطاع الفبلحة وتطوير األعمال الفبلحية 
والصناعية، ويقوم البنك بجميع العمميات المصرفية الخاصة بالقرض والصرف والخزينة التي ليا صمة 

وتحتوي الوكالة عمى إمكانيات   الوطني،االدخاربأعمالو قصد تسيير أموالو أو استخداميا ويشارك في جمع 
.  تساعدىا عمى أداء مياميا إمكانيات بشرية مؤىمة ومادية وضعت لتسييل العمل

 مع الخارج ، مصمحة التعامللستغبلاإلمصمحة وتقدم الوكالة خدماتيا عمى مستوى مصمحة الصندوق كما 
.  خمية اإلدارة و

 :الخدمات البنكية عن بعد:رابعاً 
 البنك االلكتروني التي تسمح لمزبائن باالطبلع مباشر عمى حساباتيم وطمب دفاتر أنظمةدرار أتوفر وكالة 

 العمال دون التنقل من مقرات عمميم،أجور  لممؤسسات لتحويل أيضاالشيكات عمى شبكة األنترنت والسماح 
  .اإلجابة عمى استفسارات الزبائن باستعماليم لخدمة بدر اتصال من خبلل خدمة بدرنات، و

  BADR Net خدمة بدر نات  (1
المتصرف  وأ الزبون حيث يستفيد منيا

كما ، ىو صاحب الحساب الذي لو الحق في إبرام العقد مع البنك لبلستفادة من خدمات بدر نات: الزبــون
  .يمكنو تعيين متصرف ليذا الحساب لمقيام ببعض العمميات بواسطة بدر نات

  .يعين من طرف صاحب الحساب لمقيام  ببعض العمميات عن طريق بدر نات: المتصرف
 :االستفادةشروط 
. عدة حسابات جارية لدى البنك أن يكون لمزبون حساب أو -
. ن ال يكون الحساب بدون رصيدأ -
.  أن ال يكون لدى الزبون منازعات مصرفية مع البنك -
.  أن يتقدم بطمب رسمي لبلشتراك -
 1 .أن يمتزم بالعقد الذي يبرمو مع البنك -
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قـيـمـة اإلشـتـراكـــات في بدر نات  يوضح : 01الجدول رقم 

 القناة تقديم خدمات خدمات

 شركة خاص

 التدقق
مقتطعات 
الحساب 
 األساسي

مقتطعات 
الحساب 
 الثانوي

 التدقق
مقتطعات 
الحساب 
 األساسي

مقتطعات 
الحساب 
 الثانوي

 ويب

 مراقبة الرصيد.

 مراقبة حركة الحساب.

 تحميل كشف الحساب.

 البحث عمى العمميات.

البحث عمى الرصيد .
 قديم

غير  االنترنت
 محدود

 HT/ دج100
 في  

 حساب/الشير

 HT/ دج50
 في
حسا/الشير
 ب

غير 
 محدود

 HT/ دج800
 في
/ الشير
 حساب

400 
 في HT/دج

/ الشير
 حساب

  مستخرج من وثائق البنك :المصدر
 : يمثل الجدول أعبله قيم االشتراكات في خدمات ويب باستخدام االنترنت من خبلل استعمال الخدمات التالية

 تسمح ىذه الخدمة لمعميل باالطبلع عمى حسابو الجاري وعمى حسابات التوفير من دون : مراقبة الرصيد
 تحمل عناء الذىاب إلى البنك 

 تتيح لنا ىاتو الخدمة جميع العمميات التي تتم عمى مستوى الحساب من إيداع، : مراقبة حركة الحساب
  .إلخ..... سحب وتحويبلت مالية

 تتيح ىذه الخدمة تحميل معامبلت الزبون عمى جياز الكمبيوتر الشخصي : تحميل كشف الحساب
  pdfبالحصول عمى كل العمميات في شكل 

  تسمح ىذه الخدمة بالبحث عن العماليات الخاصة بحساب العميل :البحث عمى العمميات 
 (إيداع، سحب وتحويبلت مالية)تسمح لنا ىاتو الخدمة بالبحث عن عممية  : البحث عمى الرصيد القديم 

 . قام بيا الزبون منذ مدة زمنية معتبرة
حساب الذي يكون أحد طرفيو مصرف من المصارف يودع لديو العميل مبمغا من ال ىو: الحساب الجاري

المال لو الحق في سحبو كمو أو بعضو في أي وقت وال تدفع عمييا فوائد حيث يتم سحبيا بواسطة شيكات أو 
وتحسب قيمة االشتراكات بدرنات  في شكل اقتطاعات حساب األساسي . إيصاالت أمر دفع يحررىا العمبلء

1 .والحساب الثانوي خارج الرسم
 

 
 
 

 

                                                             
1

 .بمة شخصية مع بختاوي عبد الرحمان، مرجع سبق ذكرهمقا 

 



 الفصل الثاني              الدراسة الميدانية حول بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

 

 
30 

  200يقوم العميل بتغذيتو ورقمو التسمسمي : ويتكون من حساب أساسي
، ويفتح لصالح العميل مثل 260فيو فرع من الحساب أساسي ورقمو التسمسمي : اما الحساب الثانوي

 .(مميون دج 100قطعة أرض ومبمغ مالي قدره  )حصولو عمى الخدمات السكنية
  BADR ittissalاتصالخـدمـة  بـدر  (2

، وضعت تحت تصرف “مركز اتصال”قام بنك الفبلحة والتنمية الريفية بإصدار خدمة جديدة تتمثل في 
 :                                           مثل مزبائنيا  لمعرفة انشغاالتو

. كيفية فتح حساب بنكي -
. كيفية الحصول عمى قرض بنكي -
.  عن قرض بنكي معينالستفسار -
.  عن عمميات بنكيةاالستفسار -
 1 . عن الخدمات التي يقدميا البنكاالستفسار -
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 : لممجمع الجيوي لألستغالل بأدرارالييكل التنظيمي عرض :المطمب الثالث 
يختمف الييكل التنظيمي اإلداري من منشأة إلى أخرى تبعا الختبلف نشاط المؤسسة وحجميا وطريقة تسيير 

 : نشاطيا من أجل تحقيق أىدافيا، فيتمثل الييكل التنظيمي لبنك الفبلحة والتنمية الريفية في ما يمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخرج من وثائق البنك: المصدر
 
 
 
 
 
 

 نائب مدير االستغالل

مصمحة القروض 
 .والتجارة الخارجية
مصمحة الحركة 

 .التجارية
مصمحة النقد ووسائل 

 .الدفع

 نائب مدير أخطار القروض

مصمحة المتابعة التجارية 
 .والتجارة الخارجية

مصمحة متابعة ما قبل 
 . المنازاعات

 . مصمحة متابعة الضمانات

ن م اإلدارة والمحاسبة 

 .مصمحة الموارد البشرية
 .مصمحة الوسائل العامة
 .مصمحة اإلعبلم اآللي
 .مصمحة المحاسبة والضرائب
 .مصمحة التحميل والتطيير

مصمحة الميزانية ومراقبة 
 .التسير

 

 

 

خمية الشؤون القانونية 

مصمحة الشؤون القانونية 
 .والمنازعات

مصمحة صندوق 
 .المعمومات واألرشيف
 . مصمحة التحصيل

 
 

 

 

 

 انةــاألم

 المــديــر
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 :ويتكون الييكل التنظيمي لممجمع الجيوي لئلستغبلل بأدرار من
ىو قمة ورأس اليرم اإلداري لموكالة التابعة لممجمع وذلك من خبلل التعميمات واألوامر : المدير الجيوي (1

 .والتوجييات المقدمة من طرفو ولو الحق في اإلشراف عل كل المصالح اآلتية الذكر
 .القيام بكل األعمال المكتبية الخاصة بالمدير تقوم بتسييل ميمة: األمانة (2
تتولى ىذه النيابة كل المسائل المتعمقة بالقروض عمى مستوى المجمع : نائب المدير المكمف باإلستغالل (3

الجيوي لئلستغبلل، وذلك بتمقي ممفات طمبات القروض من الوكاالت ثم تدرس تمك الممفات وتقرر في 
لجنة خاصة تسمى بمجنة القروض حيث أن الممفات المقبولة ستمول والممفات المرفوضة التي يتم رفضيا 

 : ويكون ذالك وفق  المعايير اإلقتصادية والمحاسبية الثابتة، وتشمل ثبلث مصالح وىي
 مصمحة القروض والتجارة الخارجية. 
 مصمحة الحركة التجارية. 
 مصمحة النقد ووسائل الدفع. 

أنشأت ىذه المصمحة مؤخرا، وىي تتطمع إلى تحسين األداء البنكي، فيي : نائب مدير أخطار القروض (4
بذلك تعد أداة ربط بين مصمحة القروض ومصمحة التحصيبلت وتتمثل ميمتيا في متابعة الزبائن 

المتحصمين عمى القروض ومدى استجابتيم لجدول إىتبلك القروض ويدرس مدى تنفيذىم إللتزامات قبل 
 : متابعتيم قضائيا وخاصة تحصيل الضمانات وتتكون ىذه النيابة من ثبلثة مصالح وىي

 مصمحة متابعة التجارة والتجارة الخارجية. 
 مصمحة متابعة ما قبل المنازعات. 
 مصمحة الضمانات. 

يشرف ويسير عمى السير الحسن لمموارد البشرية والمادية والمحاسبية ويتضمن : رئيس الدائرة اإلدارية (5
 :حماية الممتمكات واألفراد العاممين بيذه المديرية والوكالة التابعة ليا وتتكون من ثبلث مصالح وىي

 مصمحة الموارد البشرية. 
 مصمحة األمن والوسائل العامة. 
 1 .مصمحة اإلعبلم اآللي 
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حيث تقوم ىذه المصمحة بكل حسابات البنك وحسابات الضرائب وتحصيميا وكذا : نائب مدير المحاسبة (6
الميزانية البنكية سواء كانت ميزانية تصرف أو ميزانية إستثمار وأيضا مراقبة التسيير في الميزانية 

 : المدروسة، وتتكون من ثبلث مصالح وىي
 مصمحة المحاسبة الجبائية. 
 مصمحة التحميل والتطيير. 
 مصمحة الميزانية ومراقبة التسيير . 

تعتبر ىذه الخمية من أىم المصالح البنكية المتواجدة عمى مستوى المجمع : خمية الشؤون القانونية (7
 :بحيث تتضمن ثبلث مصالح رئيسية وىي

 مصمحة الشؤون القانونية والمنازعات. 
 مصمحة صندوق المعمومات واألرشيف. 
 1.مصمحة التحصميل 
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يرادات بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثاني  مصمحة النقد ووسائل الدفع وا 
في ىذا المبحث سيتم إسقاط الجانب النظري عل بنك الفبلحة والتنمية الريفية وكالة أدرار وذالك من  

 . خبلل التعرف عمى مصمحة النقد ووسائل الدفع والوسائل الموجودة بيا وكذلك عرض وتحميل المعطيات
تعريف بمصمحة النقد ووسائل الدفع  ال: األولالمطمب 

إن لوسائل الدفع اإللكترونية مصمحة خاصة بيا تضميا وتنظميا في بنك الفبلحة والتنمية الريفية 
 .وعميو سوف يتم التعرف عمى ىذه المصمحة وأنواع الوسائل الموجودة بيا في ىذا المطمب

 :مصمحة النقد ووسائل الدفعتعريف : أوالً 
اآللي عمى مستوى المجمع حيث تعد اإلحصاءات المتعمقة بيذا   بمتابعة أجيزة السحبالمصمحةتقوم ىذه  

 وعدد العمميات التي تجري عمى ىذه األجيزة ،الشأن كعدد الزبائن المستفيدين من بطاقات السحب اآللي
: كما تقوم ىذه المصمحة بجممة من الميام ىي عمى التوالي، وتعمل عمى توفير ىذه الخدمات لمزبائن

. مساعدة الوكاالت في تطوير أىدافيا -
.           ترقية مختمف الوسائل الدفع الموجودة لدى البنك -
 .عمى السير الحسن لمتشغيل المتواصل لوسائل الدفعالحرص  -
  .معالجة العوائق والعراقيل التي تتعمق بأجيزة السحب اآللي -

 (البطاقات البنكية)أنواع وسائل الدفع اإللكترونية: ثانياً 
   CBRIبطاقة السحب  (1
تستخدم لسحب النقود وىي تمثل خدمة لمزبائن من طرف البنك  ىي بطاقة ببلستكية: تعريفيا( 1_1

الذين يكون ليم حساب خاص في البنك ويكون ىذا الحساب في حركة دائمة ومستمرة، وتمنح ىذه البطاقة 
لمتجار واألشخاص العاديين الذين ليم رصيد دائم في البنك، وتستخدم لسحب ما بين البنوك حيث يستطيع 

 1.الزبون السحب من جميع الموزعات اآللية عمى مستوى جميع البنوك ومدة صبلحيتيا عامين
 CBRIمزايا بطاقة السحب  (2_1

  .تسييل عممية السيولة •
  .توفير عامل األمانوتوفير الوقت  •
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  : ويتم باستعمال الجياز اآللي لؤلوراق النقدية وتمر بالمراحل التالية:لسحب اطريقة ( 3_1
 .إدخال البطاقة( 1
 .عربية، فرنسية، انجميزية : اختيار المغة ( 2
ذا اختير أاختيار السحب ( 3 و كشف إذا اختار السحب يقوم الزبون بتحديد المبمغ المراد سحبو ، وا 

تاريخ  وقت العممية، رقم البطاقة، عطائو ورقة تتضمن رقم الحساب،إكشف الحساب يقوم الجياز ب
 (02الممحق رقم ). العممية، رصيد الحساب

  CIBبطاقة الدفع البنكية  (2
 يستخدم بنك الفبلحة والتنمية الريفية باإلضافة إلى بطاقة السحب بطاقة دفع وتسمى :اتعريفو( 1_2

CIB،تأخذ نفس  ، وىي عبارة عن بطاقة بنكية تستخدم في عمميات التبادل،وىي خاصة بجميع البنوك
إال أن مدة صبلحية ىذه البطاقة عامين ابتداء من تاريخ إنشائيا حيث يمكن  ،CBRIمواصفات بطاقة 

استخداميا ما بين المصارف فيي بطاقة مواصمة بشبكة النقد ما بين المصارف وجياز الدفع االلكتروني 
(TPE)، ونميز نوعين من ىذه البطاقة ىما:  
 ةالبطاقة الكالسيكيCIB :  ىي بطاقة بنكية تمنح لمموظفين العاديين وأصحاب الدخول المتوسطة

  .دج1500000 دج، والمبمغ األقصى لمدفع ىو 1000000 والمبمغ األقصى لمسحب بيذه البطاقة
 ةالذىبي لبطاقةا :CIB COLD ىي بطاقة خاصة بأصحاب الدخول المرتفعة مثل التجار والفبلحين

 .دج5000000والمقاولين، الذين يفوق دخميم الشيري عن 
  :تحقق ىذه البطاقة المزايا التالية: CIBمزايا بطاقة ( 2_2

  .سيمة االستعمال -
  .مربحة لموقت -
  .تمنح فرصة الدفع المستحقات واالحتياجات الخاصة -
  .سحب األموال عمى مدى األسبوع وفي كل الساعة  -
. توفر حماية جيدة لكونيا بطاقة رقمية -

:   CIBطريقة استعمال بطاقة ( 3_2
  .تقديم البطاقة عند الصندوق •
  .يسجل التاجر قيمة المشتريات •
 (3الممحق رقم) TPE .1إدخال البطاقة في جياز الدفع االلكتروني  •
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  (بطاقة توفير)TAWFIR بطاقة السحب (3
فالبنك  وىي تمثل خدمة مقدمة لزبائن البنك،  تستخدم لسحب النقود،مغناطسيةىي بطاقة : تعريفيا( 1_3

ويكون ىذا الدفتر في حركة دائمة  الذي لو دفتر ادخار خاص بو في البنك، يمنح بطاقة بنكية لمزبون
 .(50000.00)سنة والحد األقصى لمسحب  02، مدة صبلحيتيا (األشخاص العاديين والتجار) ومستمرة،

 وىو البنك الوحيد الذي 2012 وقد تم إنشائيا كبطاقة سحب خاصة ببنك الفبلحة والتنمية الريفية في سنة 
. TAWFIR البطاقة، وأطمق عمييا اسم بطاقة ىذهيممك 

  توفير  TAWFIR مزايا بطاقة السحب (2_3
  .سيمة االستعمال •
 .سحب األموال عمى مدى األسبوع •
 .مربحة لموقت •
 1 .تتمتع بحماية جيدة لكونيا بطاقة رقمية •
 مكونات البطاقات البنكية الخاصة ببنك الفالحة والتنمية الريفية: ثالثاً 

  :، وليا وجيان أمامي وخمفي5.3cmوعرضيا  ، 8.5cmىي عبارة عن بطاقة مستطيمة الشكل طوليا 
 :الوجو األمامي  ( أ

سم صاحب البطاقة، تاريخ نياية صبلحيتيا، إغتين العربية والفرنسية، لسمو بالإو  يحمل رمز البنك
  : رقما وكل أربعة أرقام ليا مدلول16ورقم البطاقة والذي يتكون من 

  .ىي أرقام ثابتة تخص رقم البنك: األرقام األربعة األولى  -
 5306وىي نوعان الكبلسيكية رقميا )  CBRIتخص نوعية البطاقة: الثانية  األرقام األربعة -

 .5304 رقميا  TAWFIR،5301رقميا CIB ،(5311والذىبية رقميا
  .تخص رقم الطمب: األرقام األربعة الثالثة  -
 .تخص رقم الزبون: األرقام األربعة األخيرة  -

: الوجو الخمفي ( ب
 ويحتوي عمى شريط مغناطيسي بو رقم سري لمزبون ومعمومات المصرف ومجاالت استعمال البطاقة في 

 (04الممحق رقم ).جميع الوكاالت التابعة لبنك الفبلحة والتنمية الريفية
  : بطاقة بنكية من بنك الفالحة والتنمية الريفيةاستخراجكيفية : رابعاً 

  .يتقدم الزبون إلى الوكالة بطمب الحصول عمى البطاقة البنكية .1
 .يتأكد البنك من الحساب  الزبون ودراسة عممياتو .2
  .ترسل الوكالة الطمبات إلى المديرية الخاصة بإصدار البطاقة .3
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  . الطالبينبأسماء الوكالة مرفقة إلىتقوم المديرية بإرسال البطاقات  .4
  . وصول البطاقاتإشعارتوقع الوكالة عمى  .5
 .تستدعي الوكالة الزبون لبلستبلم البطاقة البنكية ورقميا السري .6

لى إرسال طمبات التجديد إلتقوم ب ما في حالة تجديد البطاقة البنكية يعمم الزبون الوكالة قبل شيرين،أ     
 كما يمكن لمزبون ان يطمب بالغاء او تعطيل البطاقة البنكية في حالة ضياعيا او سرقتيا، ،المديرية النقدية 

 (06_05الممحق رقم ) 1.كما يمكن لمبنك بتوقيف عمل البطاقة في حالة قيام الزبون بعمميات غير قانونية
 عدد مستخدمي البطاقات البنكية واإليرادات المتأتية منيا: المطمب الثاني

  عدد مستخدمي البطاقات البنكية: أوالً 
 يوضح عدد مستخدمي البطاقات البنكية: 02قم الجدول ر

 السنوات
 عدد البطاقات المستعممة

CBR CIB CIB COLD TWFIR 
2006 612 / / / 
2007 612 154 / / 
2008 452 368 / / 
2009 628 235 / / 
2010 1201 573 38 / 
2011 1731 320 14 / 
2012 2060 50 07 536 
2013 10178 / 11 766 
2014 10188 / / 855 
2015 11100 / / 1020 

2016 962 223 30 251 

2017 3146 3146 3146 1682 

2018 2950 2950 2950 1493 
 مستخرج من وثائق البنك: المصدر
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الجدول أعبله يحتوي عمى عدد البطاقات البنكية المستعممة في بنك الفبلحة والتنمية الريفية وكالة أدرار وفيما 
 يمي التمثيل النسبي ليا

 التمثيل النسبي لعدد مستخدمي البطاقات البنكية: 06الشكل رقم 

 
 من إعداد الطمبة بناء عمى معطيات مقدمة من طرف البنك: المصدر

 من خبلل الشكل أعبله
 تميزت بالثبات فقد بمغت 2007 و 2006يتضح أن نسبة إستخدام البطاقات البنكية خبلل السنتين  -

 إرتفعت 2009 و 2008وفي السنتين   كونيا طرق جديدة لم يألفيا المتعاممون بعد،%1نسبتيما 
، أما في السنوات % 2نسبة اإلستخدام قميبل مقارنة مع السنوات الماضية حيث بمغت نسبتيما 

 عمى التوالي %5، و4%،%3 تميزت باإلرتفاع نسبيا حيث أصبحت 2012، و2011، 2010
 .كون أن الثقة في ىذه الوسائل الجديدة لمدفع لم تتكون بعد

 إرتفعت نسبة إستخدام البطاقات البنكية إرتفاعا كبيرا جدا مقارنة 2014 و 2013أما في السنتين  -
 نبلحظ إرتفاع نسبي 2015، وباإلنتقال إلى سنة %20بالسنوات الماضية حيث وصمت إلى نسبة 

 .%22حيث بمغت النسبة 
 تعود البطاقات البنكية باإلنخفاض الكبير جدا في نسبة إستخداميا حيث بمغت 2016في سنة  -

 وىذا نظرا ألن البنك توقف عن إصدار البطاقات اإللكترونية تحضيرا لنماذج أخرى %3نسبتيا 
 .ومتطورة منيا

1% 1% 2% 2%

3%
4%

5%

20%

20%

22%

3%
9%

8%

البنكيةالبطاقاتمستخدمينسبة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018



 الفصل الثاني              الدراسة الميدانية حول بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أدرار

 

 
39 

 %8 و %9 كانت نسبتيا متقاربة حيث بمعت نسبة 2018 و 2017أما في السنتين األخيرتين  -
 .عمى التوالي 

والسبب في تذبذب ىذه النسب يعود إلى عدد مستخدمي البطاقات أي الطمب عمييا، بمعنى يزيد 
الطمب عمييا أحيانا ويقل أحيانا أخرى، وأيضا أن البطاقات لم يتم إصدارىا كميا سنة واحدة، فبطاقة 

CIB 2007  تم إصدارىا سنة  ،CIB COLD وبطاقة  2009  تم إصدارىا سنة ،TWFIR سنة  
 . وىذا أيضا يؤثر عمى نسبة إستخدام ىذه البطاقات2012

 اإليرادات البنكية المتأتية قبل إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية :ثانياً 
 يوضح اإليرادات المتأتية قبل إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية: 03الجدول رقم 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
 75500000 70050000 64000000 60100000 55000000 50000000 اإليرادات

 مستخرج من وثائق البنك: المصدر    
الجدول أعبله يمثل حجم اإليرادات البنكية المتأتية قبل إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية في بنك الفبلحة 

 :والتنمية الريفية وكالة أدرار وفيما يمي التمثيل البياني لياتو اإليرادات
 التمثيل البياني لإليرادات البنكية قبل إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية: 07الشكل رقم 

   
 من إعداد الطمبة بناء عمى معطيات مقدمة من طرف البنك :المصدر
 

 ب 2000من خبلل التمثيل البياني نبلحظ أن إيرادات البنك قد الحظت إرتفاعا حيث قدرت سنة 
 وىذا بسبب زيادة 2005 دج سنة 755000000دج وقد إستمرت باإلرتفاع إلى أن بمغت50000000

.  ع البنك في الخدمات المقدمة من طرفويالمتعاممين مع البنك وأيضا تنو
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 اإليرادات المتأتية بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية: ثالثاً 
 يوضح اإليرادات المتأتية بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية: 04الجدول رقم 

     اإليرادات        السنوات       
2006 120000000 
2007 145000000 
2008 160000000 
2009 180000000 
2010 230000000 
2011 250000000 
2012 300000000 
2013 320000000 
2014 350000000 
2015 376000000 
2016 385000000 
2017 450000000 
2018 550000000 

 
 مستخرج من وثائق البنك: المصدر

الجدول أعبله يمثل اإليرادات البنكية المتأتية بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية في بنك الفبلحة والتمية 
 :الريفية وكالة أدرار وفيما يمي التمثيل البياني ليا
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 التمثيل البياني لإليرادات البنكية بعد استخدام وسائل الدفع اإللكترونية: 08الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من إعداد الطمبة بناء عمى معطيات مقدمة من طرف البنك   :المصدر 

حسب المنحنى أعبله نبلحظ أن اإليرادات الناتجة عن إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية كانت          
زداد في سنة 120000000 ب 2006 من سنة إلى أخرى حيث قدر في سنة ارتفاعاتعرف   2007دج وا 
زداد أيضا ب16000000 بمبمغ 2008ثم إزداد أيضا في سنة ، دج145000000بمقدار  ـدج وا 

 ىذا ما يبلحظ أن كل سنة يزيد إيراد البنك من جراء إستعمال وسائل 2009دج في سنة 180000000
 50دج وىنا زاد ب 230000000 بممبغ 2010ثم إرتفع في سنة  مميون دج، 20 الدفع اإللكترونية ب

دج ولكن 250000000 بمبمغ 2011 في سنة االرتفاع دج بين ىذه السنة وما قبميا، وواصل في ليونم
 دج قدر ليون م50 بمبمغ 2012كانت زيادة قميمة مقارنة بالسنة التي قبميا وأيضا في سنة 

 2014دج وسنة 320000000 حيث بمغ 2013دج، ثم عاد إلى الزيادة الطفيفة في سنة 300000000ب
. دج850000000دج و 376000000 عمى التوالي 2016 و2015دج وسنة 350000000ب

 بمبمغ 2017 دج في سنة ليون م60 كبيرا قدر بارتفاعاثم شاىدت ىذه اإليرادات 
 . 2018دج في سنة 550000000دج وب 450000000

 
 
 

 حجم اإلنفاق عمى تطوير وسائل الدفع اإللكترونية: رابعاً 
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 يوضح حجم اإلنفاق عمى تطوير وسائل الدفع اإللكترونية: 05الجدول رقم 
        حجم اإلنفاق         السنوات

        2006   300000000 
        2007 90000000 
        2008 80000000 
        2009 90000000 
        2010 100000000 
        2011 90000000 
        2012 80000000 
        2013 120000000 
        2014 50000000 
        2015 60000000 
        2016 150000000 
        2017 180000000 
        2018 170000000 

 البنك وثائق من مستخرج: المصدر
الجدول أعبله يمثل حجم اإلنفاق عمى تطوير وسائل الدفع اإللكترونية في بنك الفبلحة والتنمية الريفية وكالة 

 :أدرار وفيما يمي التمثيل البياني لياتو لحجم ىذا اإلنفاق
 التمثيل البياني لحجم اإلنفاق عمى تطوير وسائل الدفع اإللكترونية: 09الشكل رقم 

 
 

 من إعداد الطمبة بناء عمى معطيات مقدمة من طرف البتك :المصدر
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نبلحظ من المنحنى أعبله أن حجم إنفاق البنك عمى وسائل الدفع اإللكترونية عرف تذبذا باإلرتفاع  
 نشاىد أن البنك قد إنفق مبالغ 2006تارة واإلنخفاض تارة أخرى خبلل مدة إستعمال ىذه الوسائل، ففي سنة 

 2007دج ثم إنخفض بشكل كبير في السنة التي تمييا 300000000طائمة عمى ىذه الوسائل قدرت بمبمغ 
نخفض أيضا في سنة 90000000حيث أنفق  دج، وبعدىا قام البنك بزيادة 80000000 بمبمغ 2008دج وا 

 ب 2010دج وسنة 90000000 بمبمغ 2009نفقاتو عمى ىذه الوسائل في السنتين التاليتين 
 2011دج وذا ألن البنك قام بإضافة بطاقات إلكترونية جديدة، ثم عاود اإلنخفاض في سنة 100000000

 بمقدار 2013دج عمى التوالي، ثم إرتفع في سنة 80000000دج و 900000000 بمبمغي 2012و
 باإلنخفاض واإلرتفاع حيث في 2016 و2015 و2014دج وبعدىا عرف تذبذا في سنة 1200000000

رتفع في سنة 50000000 قدر ب 2014سنة   عمى التوالي 2017 و2016 و 2015دج وا 
 بمبمغ 2018إلنخفاض  في سنة لدج ورجع 180000000دج، 150000000دج، 60000000

. دج170000000
ويفسر حجم إرتفاع ىذه النفقات ألن ىذه الوسائل تعتبر حديثة ومتطورة وتتطمب وسائل تكنولجيا ذات تقنيات 

.   البنك ضرورة توفير ىذه المبالغ الطائمة لمحصول عمى ىذه الوسائليفرض عمىعالية مما 
 مناقشة النتائج المتوصل إلييا: لمطمب الثالثا

 سيتم في ىذا المطمب عرض نتائج الدراسة المتوصل إلييا بما فييا إستراتيجية ورؤية البنك في 
تطوير وسائل الدفع األلكترونية، مقارنة بين إيرادات البنك قبل إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية وبعد 

 إستخداميا، دور وسائل الدفع اإللكترونية في الرفع من إيرادات البنك 
 إستراتيجية البنك في تطوير وسائل الدفع اإللكترونية : أوالً 

إن لمبنك إستراتيجية يتبعيا من أجل تطوير وسائل الدفع لديو والمحافظة عمييا حيث يقوم البنك بتتبع 
الخدمة التي بيا مشاكل أو التي تعاني من نقص ما من أجل القضاء عمى المشكل وبيذه الطريقة يتمكن 

البنك من التطوير في الخدمات التي يقدميا، فمثبل بعدما كان تحويل األموال يتطمب وقت كبير وعدة 
إجراءات أصبح البنك يعتمد طريقة المقاصة اإللكترونية كإستراتيجية لو، فيذه الطريقة تسمح بتحويل األموال 

 24في وقت قصير، باإلضافة إلى البطاقات البنكية فيي تساىم في نقل األموال في ظرف قصير وخبلل 
 .ساعة بعدما كان يستغرق ذلك عدة أيام

 مقارنة بين إيرادات البنك قبل وبعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية : ثانياً 
إن إيرادات بنك الفبلحة والتنمية الريفية تختمف من سنة إلى سنة وذلك حسب نوعية الخدمات التي 

يقدميا البنك ودرجة تطورىا، فحسب ما تم عرضو من جداول ومنحنيات حول إيرادات البنك قبل وبعد 
إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية، نبلحظ أن إيرادات البنك كانت منخفضة قبل إستخدام وسائل الدفع 

اإللكترونية مقارنة بعدما إستخدم البنك ىذه الوسائل، رغم أنيا كانت ترتفع من سنة إلى أخرى إال أنيا كانت 
زيادة طفيفة وبعد إستخدامو لوسائل الدفع اإللكترونية إرتفعت إيراداتو بشكل كبير جدا حيث قدرت إيراداتو 
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دج، وأول سنة بعد إستخدامو ليذه الوسائل 75500000آخر سنة قبل إستخدامو لوسائل الدفع اإللكترونية ب
 .دج وىنا يبلحظ الفرق بغض النظر عن السنوات األخرى120000000ب

.    وعميو فإن إيرادات البنك بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية أكبر بكثير من إيراداتو قبل إستخدامو ليا
 دور وسائل الدفع اإللكترونية في الرفع من إيرادات البنك: ثالثاً 

من خبلل ىذه الدراسة يتضح أن لوسائل الدفع اإللكترونية دورا ىاما في رفع إيرادات البنوك التجارية 
وىذا ما إستنتجناه من خبلل دراسة حالة بنك الفبلحة والتنمية الريفية، حيث أن البنك أنفق أموال ضخمة من 
أجل تطوير ىذه الوسائل والمحاولة باإلتيان بكل ما ىو جديد منيا وىذا ما مكنو  من تعظيم أرباحو وتحقيق 
مزايا لم تحققيا وسائل الدفع التقميدية لمبنك والعميل فبالنسبة لمبنك تسمح  لو بتنفيذ كم ىائل من العمميات في 

وقت قصير فيذا ما يمّكن من إرتفاع عائدات البنك وبالتالي الزيادة في أرباحو، أما بالنسبة لمعميل فيي 
 . تسمح لو بالقيام بعممو بسرعة وبأقل تكمفة
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 :خالصة الفصل الثاني
يعتبر بنك الفبلحة والتنمية الريفية بنك عمومي يعمل عمى تحسين الخدمات التي يقدميا وذلك بتطويرىا 

وتحويميا دائما لؤلفضل عن طريق إدخال وسائل دفع إلكترونية حديثة مثبل، وذلك من أجل إرضاء مختمف 
الزبائن لديو وزيادة حجم متعامميو وأيضا زيادة حجم إيراداتو، وذلك بعد إنفاقو العديد من األموال عمى أحدث 
ىذه الوسائل وأكثرىا تطورا وذلك من أجل المحافظة عمى مكانتو وضمان سير عممو دائما في حالة جيدة 

 .ومرضية من أجل مواكبة تطورات العصر الحالية
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  :الخاتمة

من خبلل األىمية البالغة لوسائل الدفع اإللكترونية تم اإلعتماد في ىذه الدراسة عمى دراسة ميدانية 
 . لمعرفة مدى مساىمة وسائل الدفع اإللكترونية في الرفع من إيرادات البنوك التجاريةBADRبوكالة 

حيث تم إستبدال وسائل الدفع التقميدية بوسائل دفع إلكترونية بإعتبارىا حديثة النشأة وتتماشى مع 
لذالك تسعى البنوك إلى التطوير من خدماتيا بتقديم بجودة عالية في الخدمات وبأقل . عصرنا الحالي

 .التكاليف وسرعة في اآلداء حتى تضمن رضاء الزبائن وتحقيق إستقرارىا وبالتالي زيادة إيراداتيا

 :إختبار الفرضيات

وسائل الدفع اإللكترنية تسمح لمبنك بالقيام بكم ىائل من المعامبلت في الوقت قصير، : الفرضية األولى
 . وبالنسبة لمعميل توفر لو الجيد أثناء القيام بعممياتو كالسحب ومختمف العمميات، وغير مكمفة لو

 . اإليرادات البنكية عرفت تحسن بعد إستخدام وسائل الدفع اإللكترونية: الفرضية الثانية

 :نتائج الدراسة

من خبلل ىذه الدراسة  تم اإلجابة عمى مدى مساىمة وسائل الدفع اإللكترونية في الرفع من إيرادات البنوك 
 :التجارية، ويمكن إستخبلص بعض النتائج المتوصل إلييا كما يمي

 .وسائل الدفع اإللكترونية تخفض التكاليف وتزيد من اإليرادات وىذا نتيجة السحب اآللي لمعمبلء وغيره_ 

 . أن البنوك تتحمل تكاليف كبيرة لتنفيذ الخدمات المصرفية اإللكترونية_ 

 .وسائل الدفع اإللكترونية حديثة في الجزائر وتستعرض بكثرة في البطاقات البنكية بمختمف أنواعيا_ 

 .إن وسائل الدفع اإللكترونية تسمح بإختصار الوقت وليا مزايا قيمة_ 

 . وسائل الدفع اإللكترونية ليا مساىمة كبرى في زيادة األرباح المصرفية_ 

 :التوصيات واالقتراحات

 :بعد استعراض النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسة نقدم لكم بعض اإلقتراحات التالية

 .تنويع الخدمات المصرفية اإللكترونية حتى يتمكن البنك من جذب عمبلء كثر _ 

 .إنفاق مبالغ جيدة من أجل تدريب موظفييا لزيادة جودة الخدمة المقدمة_ 

 . خمق وعي مصرفي لدى الزبائن لتوسيع إستخدام البطاقات اإلئتمانية_ 
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 .ضرورة دعم و تطوير التجارة اإللكترونية في الجزائر حتى تتطور وسائل الدفع اإللكترونية_ 

 . توفير جميع وسائل اإلتصال لتسييل المعامبلت التجارية التي تتم بواسطة البطاقات البنكية_  

 :آفاق الدراسة

من خبلل ىذه الدراسة تم الوقوف عمى أىمية ودور وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك ومدى مساىمتيا في 
 :الرفع من إيراداتيا، مايفتح آفاق جديدة لدراسات مستقبمية نذكر منيا 

 . المعيقات التي تتمقاىا وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر والتي تحد من إنتشارىا_ 

 .إيجاد طرق وآليات تخفف من المخاطر الناتجة عن ىذه الوسائل_ 

 . دور تكنولوجيا المعمومات واإلتصال في تطوير الخدمة البنكية_ 
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 :قائمة المصادر والمراجع
   :الكتب

، الطبعة الثانية، دار وائل لمنشر النقود والمصارف مدخل تحميمي ونظريأكرم حداد، مشيور ىذلول،  (1
 .2008والتوزيع، عمان، 

، الطبعة األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، إقتصاديات النقود والبنوكالسيد متولي عبد القادر،  (2
 .2010عمان، 

، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة المالية والمصرفيةمحمد عبد الخالق،  (3
2010. 

، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، إدارة البنوك التجاريةمحمد مصطفى السنيوري،  (4
2013. 

، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، ، النقود والمصارفمحمود حسين الوادي وآخرون (5
2010. 

، الطبعة الثانية، دار الواعد لألجيال القادمة التجارة اإللكترونية المستقبلمحمد عبد الحسين الطائي،  (6
 .2013الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 

، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر والتوزيع، النقود والمصارف والنظرية النقديةىيل عجمي وآخرون،  (7
 .2009عمان، 

 :الرسائل الجامعية
، مذكرة ماستر، غير منشورة، جامعة العقيد أحمد ، دراسة ألنظمة الدفع الحديثةإبن مبارك يمينة وآخرون(1

 .2015_2014دراية أدرار، 
، مذكرة ماجستير، منشورة، جامعة منتوري البنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكترونيةالعاني إيمان، (2

 .2007_2006قسنطينة، 
، مذكرة ماستر، منشورة جامعة العربي في الجزائر وسائل الدفع اإللكترونية ومدى تطبيقياباريش آسيا، (3
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            وسائل الدفع اإللكترونية ودورىا في رفع إيرادات البنوك التجارية 

Electronic payment methods and their role in raising the revenues of 
commercial banks 

  Par: Merzougui Houria Hida Aicha mebarka              Directer : lemtaouch latifa                                         
                                                                                                         

        

ممخص 

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة دور وسائل الدفع اإللكترونية في الرفع من إيرادات البنوك التجارية، من خبلل دراسة 
حالة بنك الفبلحة والتنمية الريفية لوكالة أدرار وذلك بمقابمة مسؤولي مصمحة وسائل الدفع اإللكترونية متبعين المنيج الوصفي 

وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن وسائل الدفع اإللكترونية حققت مزايا لم تحققيا وسائل الدفع التقميدية  في رفع إيرادات . التحميمي
 .البنك عن طريق تقميل تكاليف والوقت

 :كممات مفتاحيو

 . وسائل الدفع اإللكترونية، اإليرادات البنكية، بنك الفبلحة والتنمية الريفية

Abstract 

            This study aims to highlight the role of electronic payment methods in raising the revenues of commercial 

banks, by examining yhe case of the agricultural and Rural development bank of Adrar Agency and through 

interviewing  the responsible of the electronic payment service. This study followed a descriptive analytical 

approach. The study concluded that electronic payment methods have achieved advantages that traditional payment 

had not which help in raising yhe banks revenues by redducing costs and time. 

Keywords: electronic payment methods, bank revenues, agriculture and rural development bank.     

 

 

 


