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 المستخلص

العديد من األنشطة سواء كانت  ، التي تشهد حاليا منافسة كبيرة،مورست في الصناعة المصرفية

المحافظة  أووذلك لتحقيق هدف أساسي وهو تعظيم الربحية  ،جديدة وغير مطروحة سابقا أممتعارف عليها 

 ،أنشطة غير تقليدية إلىليدية مام هذه الصناعة خيار جديد وهو الخروج عن األنشطة التقألذا كان  ،عليها

أدنى  إلىاالنخفاض  إلىلسبب أساسي هو تمتع األنشطة التقليدية بالمنافسة التامة والتي تؤدي بالربحية 

المحافظة على  أو األرباحفر امام طموح الصناعة المصرفية في التوسع والذي يستلزم توأو مستوى لها،

بحث عن أنشطة غير تنافسية وغير تقليدية تتيح لها تعظيم كان البد لها من ال ،األرباححجم معين من 

هذا البحث يناقش مسألة تعظيم الربحية في  فإن هوعلي،الربحية لتتناسب وطموحاتها في البقاء والتوسع

وقد توصل  ،/و  زيادة الربحيةأوالصناعة المصرفية باستخدام مدخل محاسبي عن طريق تخفيض التكاليف 

الوقاية من الخسائر  أوتحقيق هدف تعظيم الربحية يتحقق من خالل التحوط  إنهي سية نتيجة أسا إلىالبحث 

وأيضا تخفيض  األرباحزيادتها وإدارة المخاطرة المرتبطة بهذه  أو األرباحوكذلك المحافظة على استقرار 

 .تشكل العائق األساسي أمام تعظيم الربحية في الصناعة المصرفية أنالكلف التي يمكن 

 

 المصرفية الصناعة ، المالية المشتقات ، الربحية تعظيم : المفتاحية لماتالك
 

Abstract 

In the banking industry, which is currently experiencing a lot of competition, many 

activities have become uncommon and have not been presented previously, in order to 

achieve the main objective of maximizing or maintaining profitability. Therefore, the 

industry has had a new option to move from traditional activities to unconventional 

activities. It is essential that traditional activities enjoy full competition, which may lead 

to profitability to the lowest level. Therefore, in view of the expansionary ambition of the 

banking industry, which requires the availability of profits or the maintenance of a certain 

amount of profits, it has to search for non-competitive and non- It has a magnificence To 

profitability and profitability. This research examines the issue of maximizing 

profitability in the banking industry using an accounting approach by reducing costs and / 

or increasing profitability. The research concluded that the goal of maximizing 

profitability is achieved through hedging or prevention. Of losses as well as maintain or 

increase the stability of profits and management of the risk associated with these profits 

and also reduce the costs that can be the main obstacle to maximize profitability in the 

banking industry. 

profitability maximization, derivatives, banking industry :key words 
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 مقدمةال

نتيجة للمنافسة الشديدة في بيئة األعمال والخاصة بالصناعة المصرفية فقد لجأت هذه 

 أخرى أنشطةوالبحث عن  نافسية جدا  الخروج عن أنشطتها التقليدية التي أصبحت ت إلىالصناعة 

 إلىمما قد اضطرها  ،أرباحهاوذلك لغرض أساسي وهو زيادة  ،غير تقليدية ولربما تكون احتكارية

 فإن األساسوعلى هذا  -كلما ارتفع العائد زادت المخاطرة - التعامل بأنشطة حديثة وخطرة نسبيا  

يتم بها تعظيم الربحية في الصناعة المصرفية  وهو الكيفية التي ا  مهم ا  ل موضوعأوهذا البحث يتن

 وغير وتقليدية.   حديثةوباستخدام أنشطة 

 مشكلة البحث
هل دخول الصناعة المصرفية في ممارسة  هي: اآلتية تالاؤفي التس بحثتبرز مشكلة ال

تعظيم ربحيتها. وهل باستطاعة البنوك التجارية ممارسة تلك  إلىؤدي يالحديثة  األنشطةبعض 

 االستفادة من تلك األنشطة.  لهامدى يمكن  أي إلى، ونشطةاأل

 أهمية البحث
في الصناعة المصرفية  الحديثةاألنشطة بعض البحث في معرفة مدى مساهمة  أهميةتبرز  

. ومدى تأثير تلك األنشطة أرباحهالتحقيق هدف تعظيم الربحية والمتمثل بتخفيض تكاليفها وزيادة 

 تقدمها. أنفية واإلسهام في تنويع الخدمات التي يمكن في تطوير الصناعة المصر

 هدف البحث
األنشطة عند دخولها في بعض  - الصناعة المصرفية معرفة مدى تأثر إلىيهدف البحث  

استقرارها  أو األرباحتخفيض التكاليف وزيادة من )تحقيق أهداف تعظيم الربحية  على - الحديثة

  .مدى قدرة البنوك التجارية على ممارسة تلك األنشطةو ،(وإدارة المخاطرة المصاحبة لها

 فرضية البحث
الحديثة  تلك الصناعة لألنشطة وإدراكفهم يتطلب يم الربحية في الصناعة المصرفية ظتع إن 

  التي دخلت هذه الصناعة.

  منهج البحث
كلة ألجل تحقيق هدف البحث واختبار فرضيته واإلجابة على التساؤل المطروح في متن مش 

البحث فقد تم توظيف المنهج العلمي لتحقيق ذلك والذي يعتمد على منهجين رئيسين هما المنهج 

والمنهج االستنباطي لتحديد  ،تلكتب والدوريات ومصادر االنترناالستقرائي عن طريق االستعانة با

 علىلبحث تحقيق ذلك فقد تم تقسيم ا إلىوللوصول  العموميات التي تم تضمينها في خالصة البحث.

 الحديثةاألنشطة  بعض لأووالثاني يتن ،ل موضوع تعظيم الربحية وأساليبهاأول يتنوثالثة أجزاء: األ

وقد خلص البحث  ،زيادة الربحية إلىالمؤدية  الحديثةوالثالث األنشطة  ،تخفيض الكلف إلىالمؤدية 

 بعض االستنتاجات التي ذكرت في ملخص البحث . إلى

  مهاالربحية وتعظي-لا أو
هدف قصير  بأنهتتلخص  تعظيم الربحمفهوم  إلى أساسيةانتقادات  ةثالث توجيهعادة ما يتم 

 ،في الحسبان المخاطر المترتبة على ذلك وكذلك تدهور القيمة السوقية للنقود يأخذنه ال أو األجل

بنظر  ذويأخ األجلهدف استراتيجي طويل  بأنه تعظيم القيمةمفهوم  إلىومقابل ذلك يتم التطرق 

تعظيم مفهوم  أما ،بنظر االعتبار المخاطرة يأخذوكذلك  ،االعتبار العوائد المختلفة عند االستثمار

من  فبدال   ،فهو مزيج بين مفهوم تعظيم الربح وتعظيم القيمة  -والذي هو مجال بحثنا هذا - الربحية

مما  ،فترة ممكنة لأطو إلىمد هذا الهدف  إلىيسعى تعظيم الربحية  ،جعل الهدف قصير األجل

تتحقق بنظر االعتبار مقارنة مع  أنخذ العوائد التي يجب أفي ضرورة  أساسيةيخلق معه اتجاهات 
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وبذلك ينعكس المفهوم السلبي لتعظيم الربح ليتناسق مع  ،حجم المخاطرة التي يمكن ان تتحملها

 تعظيم الربحية. إلىمفهوم تعظيم القيمة والذي سوف يقود بالنتيجة 

الربحية قد  إنيمكن القول  فإنهحدها أفيما لو تحقق  أساسية أهدافتحقق من خالل يظيم الربحية وتع

 ( Culp, 2001, 26-29هي: ) األهدافوهذه  ،تحققت

 الوقاية من الخسائر. أوالتحوط  .1

 .زيادتها أو األرباحالمحافظة على استقرارية  .2

  .ةأإدارة مخاطرة المنش .3

 :تخفيض الكلف -1

الوقاية من الخسائر المحتملة وكذلك محافظتها على  أوت بالتحوط آام المنشقي إني بمعنى إ

 ،عمالألتعظيم ربحية منشاة ا إلىوإدارة مخاطرتها وتخفيض كلفها كل ذلك سوف يؤدي  أرباحها

 إنوذلك من خالل معادلة بسيطة  وهي  ،األرباحمن  تأتيالربحية  أنولكن المتعارف عليه دائما 

 األمر فإن أرباحها زيادةمعينة  جهة أرادتفلو  ،اإليراداتصل طرح  الكلف من حا تساوي األرباح

على اإليرادات مع تخفيض  اإلبقاء أومن زيادة الكلف  أعلىزيادة اإليرادات بنسبة  إمايتطلب 

بنظر االعتبار صعوبة  أخذناما  إذاالذهن كيف يمكن تحقيق ذلك  إلىيتبادر  لىواألوللوهلة  ،الكلف

لعوامل الداخلية المتمثلة مثل ا ،عوامل خارجية ال يمكن التحكم بهابوصفها على اإليرادات  السيطرة

 باإليراداتة ال تستطيع السيطرة على العوامل الخارجية والمتمثلة أالمنش إنوبافتراض  ،بالكلف

هذا وعلى  ،الداخلية والمتمثلة بالكلف العواملالسيطرة على  تستطيعلربما  فإنه ،بصورة كاملة

 تخفيض الكلف. إلىالجزء القادم سوف يناقش األنشطة غير التقليدية المؤدية  فإن األساس

ا   تخفيض الكلف إلىالمؤدية  الحديثةاألنشطة  -ثانيا

في ظل المنافسة الشديدة التي تمتاز بها البيئة المصرفية تمكنت البنوك التجارية من تقديم 

كاليفها من خالل اعتماد األساليب التقنية الحديثة في ت من جزءبعض الخدمات التي مكنتها تخفيض 

نوعين  علىوتقسم هذه األنشطة  ،بيرةوالمعتمدة على عدم إشغال أماكن وأبنية ك ،تقديم تلك الخدمات

 رئيسين هما : 

التقنية  األساليبهي عبارة عن جميع العمليات المصرفية التي تتم من خالل  :البنوك اللكترونية .1

. أي قيام الزبون بإدارة حساباته وانجاز  االنترنتوعلى نحو خاص من خالل شبكة الحديثة 

وفي الوقت الذي  آخرأي مكان  أوالمكتب  أوعن طريق المنزل  إعماله المتصلة بالبنك الكترونيا  

 .(222-221، 2112)مصطفى، .يريده الزبون. ويعبر عنه بعبارة الخدمات المالية في كل مكان

 ،االنترنتالبنوك االلكترونية هي نتيجة انتشار  إنطرفة(  الحميد وبو عبديرى ) في حين

 بإنشاءفالبنوك بدأت تفكر  ،وهي تعني قيام الزبائن بإنجاز إعمالهم من خالل المواقع االلكترونية

)عبد  :اآلتيةتلك البنوك توفر الخدمات  إنمقرات لها عبر الويب بدال من إنشاء المباني ويوضح 

 (2، 2111بوطرفة ، الحميد و

 .النشرات االلكترونية اإلعالنية عن الخدمات المصرفية إشكالشكل بسيط من  .أ

 .إمداد الزبائن بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى البنوك .ب

 .تقديم طريقة دفع الزبائن للكمبياالت المسحوبة عليهم الكترونيا   .ج 

 .المحافظ المالية للزبائن إدارةكيفية  .هـ 

 ريقة للتحويل المالي بين حسابات الزبائن المختلفة . يبين ط ح .

البنوك االلكترونية ليست فقط حصول الزبائن على النقد خالل  إنيرى )قدومي(  في حين

( وإيداع األموال والشيكات في الحساب ATM) اآلليالصرف  أجهزة( ساعة من خالل 22)

تسديد  ،ية اتسع ليشمل التحويل االلكترونيحساب التوفير. لكن مفهوم الصيرفة االلكترون أوالجاري 
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وبحكم التطورات    SMSالفواتير، البنك الناطق، تقديم طلب قرض وخدمة الرسائل القصيرة 

االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية أدخلت خدمات مصرفية متطورة تمثلت بالتحويالت 

ق المالية وبطاقات االئتمان راواأل وتداولواالستثمارات الخارجية واالعتمادات المصرفية 

، 2112)قدومي،  .االنترنتوالتحويل المالي االلكتروني والصراف االلي والربط بين البنوك عبر 

292- 312 ) 

البنوك االلكترونية هي عبارة عن توفير الخدمات المصرفية للزبون  إنومن هنا يتبين لنا 

، وهذا بدوره يؤدي ( أيام في األسبوع7ساعة وبواقع )( 22على مدار ) االنترنتعن طريق شبكة 

تقليل صفوف االنتظار في البنوك، وتقليل كلفة المطبوعات، وتقليل عدد الموظفين، وتخفيض  إلى

وبالتالي تخفيض كلفة الخدمات المصرفية مما يسهل على  ،حجم البنايات المستغلة من قبل البنوك

زيادة  إلىوهذا بدوره يؤدي ، وبكلفة منخفضة الزبون االستفادة من تلك الخدمات على مدار الساعة

 رضا الزبون وزيادة والئه للبنوك التي يتعامل معها .

 : هناك مجموعة من الخدمات االلكترونية التي تقدمها بعض البنوك أهمها :الخدمات اللكترونية.2

بشكل  أوار الصراف اآللي: هو تلك اآلالت التي يمكن نشرها باألماكن المختلفة سواء بالجد .أ

بطاقة  أومستقل وتكون متصلة بشبكة حاسب المصرف ويقوم الزبون باستخدام بطاقة بالستيكية 

 (77، 2112، وعبد الالت )الشمري .ذكية للحصول على الخدمات المختلفة

يقوم  إذيتيح للزبائن خدمة سحب األموال طوال اليوم،  اآلليالصراف  أنويضيف )فهد( 

وذلك عن طريق  ،يانات المصرف، ويتيح القدرة على سحب األموال المودعةبربط الزبون بقاعدة ب

أنماط الصيرفة  أهم، ويعد الصراف اآللي من في الصراف االلي إدخالهابطاقة خاصة يتم 

اذ انه يتيح العديد من الخدمات التي يعد من أهمها سحب النقود ومراقبة األرصدة )فهد،  ،االلكترونية

2111،2) 

متصلة بالبنك،  أماكنيتم وضعها في  أآلتالصراف االلي هي  إن( مريمالدين وويرى )نور 

الزبون لبطاقات السحب التي تصدرها هذه  إدخالوتمكن الزبون من سحب مبالغ مالية، وذلك بعد 

، وبعد اتمام عملية السحب يقوم ري وتحديد المبلغ الذي يريد سحبهالبنوك ويدخل الزبون الرقم الس

وبذلك يوفر  ،انقطاع أودون توقف من األسبوع و أياماقته، هذه األجهزة تعمل كامل باسترجاع بط

الصراف  أجهزةالتقرب منهم وكسب ثقتهم. وان استعمال  ويحاول ،لزبائنه خدمات نقدية مصرفال

يخفض قيمة المبلغ مباشرة  فإنهسحب نقدي  بأيمرتبط بحساب الزبون لدى البنك وعند قيامه  اآللي

 .من حسابه

ترتبط  اذ ،اآلليالصراف  أجهزةالدفع االلكتروني زاد من انتشار  أنظمةتطور  أنويضيف 

 أوغرض السماح للزبائن الحصول على نقود سائلة من داخل البالد لفيما بعضها بشبكة واحدة 

 (7 ،2111، مريم)نور الدين و .خارجها باستخدام بطاقات الوفاء وبطاقات االئتمان على حد سواء

المنزلية: هي عبارة عن استخدام الحاسب االلي الشخصي للزبون وربطه مع نظام  لمصارفا .ب

المنزلية وهو يعتمد على  مصارفسم الايعرف فيما بعد ب وأصبح ،بالمصرف اآلليالحاسب 

حاسب المصرف وبالعكس عبر عدد من وسائل  إلىفكرة تحويل البيانات من حاسب الزبون 

. االصطناعية والخطوط الهاتفية واألقمارورية والموجات الهوائية المح األسالكاالتصال مثل 

واستنادا لذلك يعمل الحاسب الشخصي للزبون كمحطة طرفية الستقبال الخدمات المصرفية 

، كما ، بيان بالشيكات المحصلةالزبائن، طباعة كشوف الحسابات أرصدةالمتمثلة في عرض 

البنك مثل تجديد الودائع، وربط ودائع  إلىمن الزبون التعليمات الصادرة  إرساليمكن بالمقابل 

، طلب دفتر شيكات حيث يحصل الزبون على أخر إلى، التحويل من حساب ، كسر الوديعةجديدة
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التحويل  أوحاسوب المصرف لالطالع على حساباته  إلىالمعلومات التي تقوم بإرسال تعليماته 

 (11،  2119)شاهين، دفع الفوائد. أو

عبارة عن  ابأنهااللكترونية ويعرفها  لمصارفسمي )عبدالله والطراد( تلك الخدمة باي في حين

المبتكرة والتي يحتاجها الزبون من خالل شبكة  أوالتي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية  مصارفال

من خالل جهاز الحاسب الشخصي  األسبوعفي  أيام( ساعة وبواقع سبعة 22على مدار ) االنترنت

عوائق. والخدمات التي يحصل عليها الزبون هي فتح الحسابات، والتحويل بين  أين دومن 

توفير  أو، وطلب كشف حساب الحسابات أرصدة، واالستعالم عن وخارجيا   الحسابات محليا  

 ، وتسديد قيمةوخارجيا   محليا   األجنبيةشيكات، واالستثمار المباشر باألسهم والسندات والعمالت 

 الهاتفمثل دفع فواتير الزبائن  وأخيرا  ، وطلب تسهيالت ائتمانية عتمادات المستنديةالكفاالت واال

 (222، 2111لطراد، ا)عبدالله و .الكهرباءوالماء و

المنزلية هي عبارة عن قيام الزبون باالستفادة من الخدمات المصرفية  مصارفال فإنوعلية 

لى مدار الساعة وبكلفة منخفضة بسبب وباستخدام الحاسوب الشخصي ع االنترنتعن طريق شبكة 

، وكذلك تخفيض عدد العاملين وهذا بدوره يؤدي مصرفتخفيض المطبوعات المستخدمة من قبل ال

 مصرفزيادة رضا الزبون عن تلك الخدمات وتوفير الوقت والجهد المبذولين لكال الطرفين ال إلى

 .الزبونو

لقيمة  ا  الكتروني ا  نقود االلكترونية بكونها مخزونومحمد( ال قيعرف )بن شر: النقود االلكترونية. ج

من  لم يقوموا بإصدارها شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين وسيلةستخدم تنقدية على وسيلة تقنية 

أداة محمولة بوصفها وتستخدم  ،الصفقة إجراءعند  مصرفيوجود حساب  إلىدون الحاجة 

،  2111ومحمد،  قيلكترونية منها: )بن شر. ويذكر بعض الخصائص للنقود االمقدما   مدفوعة

2) 

 .النقود االلكترونية قيمة نقدية مخزونة الكترونيا .1

وجود  إلىدون الحاجة من التاجر  إلىيتم نقلها من المستهلك  إذ ،بعادألاالنقود االلكترونية ثنائية  .2

 .طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود

 .سهلة الحمل نظر لخفة وزنها وصغر حجمها .3

 .بشرية وتكنولوجية أخطاءتزامن معها مخاطرة كبيرة لوقوع ت .2

من قبل البنك  إصدارهاالنقود االلكترونية نقود خاصة على عكس النقود التقليدية التي يتم  .7

 .المركزي

حسب الجهة المصدرة بفقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة  ،النقود االلكترونية ليست متجانسة .6

 .لها

نور الدين ومريم( النقد االلكتروني عبارة عن حامل الكتروني ينطوي على يعرفها ) في حين

هذا النقد مقابل وديعة ال تقل  إصداريكون  أنعلى مصدر هذا النقد على  الصاحبه قيمة تمثل حقا  

، 2111ومريم،  الدين )نورمنها : أشكالللنقود االلكترونية  إنقيمتها على القيمة المصدرة. ويضيف 

17) 

 برنامج  أشهرهامن  همعين برمجياتد االلكترونية المبرمجة: وهي عبارة عن استخدام النقوE-

Cash   هذه البرمجيات  إن، كما  االنترنتاستخدام النقود االلكترونية إلتمام عمليات الشراء عبر

  .النقود االلكترونية باإلرفاق مع رسالة بريد الكتروني إرسالتتيح 

 المسحوب عليه لدفع مبلغ  إلىمن الساحب  أمر، مثل شيك التقليدي الشيكات االلكترونية: وهو

 .نه يرسل الكترونيا  أنه يختلف عنه في أالمستفيد، غير  إلىمسمى 
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 االلكترونية بطاقات بالستيكية ومغناطيسية يستطيع حاملها  المحفظة تكون قد :المحفظة االلكترونية

حمل  إلىدون الحاجة  من حصل عليه من خدماتمقابل ما ي وأداءاستخدامها في شراء احتياجاته 

 مبالغ كبيرة.

 مكن حاملها من الحصول حفظ النقد ت أوهذه البطاقات وسيلة لتخزين  تعد: ولبطاقات المصرفيةا

 .له قيمة مالية خرآشيء  أي أو، خدمات على النقود، سلع

ترونية تخزن في عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات الك بأنهاالزين( يعرفها )و

، ن يعرف باسم المحفظة االلكترونيةمكان آمن على الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر الخاص بالزبو

، 2111)الزين،  .التحويل أوويمكن للزبون استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع والشراء 

3 ) 

ة نقدية على وسيلة تقنية النقود االلكترونية هي عبارة عن مخزون الكتروني لقيم فإنوعليه 

من النقود التقليدية  أفضليمكن للزبون من استخدامها بسهولة ويسر، كما ويمكن حملها بطريقة 

 أومن النقود التقليدية من خالل تعرضها للسرقة  أمانا أكثر، وتكون ب خفة وزنها وصغر حجمهاببس

 ا باختالف الجهة المصدرة لها. تختلف قيمته إذالضياع، وهي تكون غير متجانسة من حيث القيمة 

، الحسابات، الخلوية: هو مصطلح يستخدم إلجراء تسوية الحساب في المعامالت مصارفال .د

من خالل جهاز  األخرى، وطلبات الحصول على االئتمان والمعامالت البنكية المدفوعات

لكترونية عن ويعدها من الخدمات اال ،الحساب الرقمي الشخصي أومحمول مثل الهاتف النقال 

هناك مزايا للبنوك االلكترونية في مقدمتها تخفيض  أن أيضا. ويذكر هبعد التي يقدمها البنك لزبائن

 إلىمن تقديم خدمات للزبائن دون الحاجة  مصرفاذ تمّكن ال ،مصرفالتكاليف على عاتق ال

تقليل  إلى تؤدي أنها إلى إضافة. البلدمختلفة داخل وخارج  أماكنجديدة وكثيرة في  عفرو

من قبل الزبائن، وتوفير الوقت والجهد للزبائن. ومن سلبيات تلك الخدمة  مصرفال أمامالوقوف 

لدى غالبية زبائن  مصرفيضعف القوانين المنظمة للعمليات االلكترونية وعدم وجود علم 

 (2-2،  2111، وضعف شبكات االتصال وانقطاعها المستمر. )علي وهاجر،مصارفال

خدمة  مصارفنه مع تطور الخدمات المصرفية على مستوى العالم انشأت الأن( ويرى )الزي

طوابير الزبائن.  مصارفوتفادي ال مصرفيةالزبائن لعملياتهم ال إدارةالهاتف المصرفي لتسهيل 

 األسبوعخالل  أيام( 7وبواقع ) ،( ساعة يوميا  22وتستمر الخدمة ) ،لالستفسار عن حساباتهم

لزبون من الحصول على تمكن ا أينما مصرفالمرتبطة بفروع ال االنترنت باالعتماد على شبكة

 (3، 2111، فقط بإدخال الرقم السري الخاص به )الزين ، خدمات محددة

مختلفة من خدمات الهاتف المصرفي،  ا  أنواعويرى )الدبيسي( ان المصرف يقدم لزبونه 

فة حدودة من حيث عددها بسبب ارتفاع كلخالل ساعات اليوم ولكنها قد تكون م األخيريستفيد منها 

 (231-216، 2111: )الدبيسي ،هيالخدمات  وهذه ،المكالمات في معظم الدول

االستفسار عن العمليات المرحلة، االطالع و، الحساب أرصدةعلى االطالع  :عمليات االطالع -

 .قيد التحصيل اعاتاإليد، االطالع على األسهم، االطالع على سوق األجنبيةالعمالت  أسعارعلى 

 .، وقف دفع شيكاتطلب دفتر شيكاتالمتمثلة بالعمليات العقدية  -

الخلوية هي عبارة عن قيام الزبون باالستفادة من الخدمات المصرفية  لمصارفا فإنوعليه  

عن  األسبوعفي  أيام( 7وبواقع ) ،( ساعة في اليوم22من خالل استخدام الهاتف المحمول وخالل )

 نأ إال ،المنزلية لمصارفدرجة كبيرة لخدمة ابوهذه الخدمة مشابهة  االنترنتدام شبكة طريق استخ

 ،تستخدم الهاتف المحمول بدال عن الحاسوب الشخصي إذوسيلة االتصال المستخدمة تختلف، 

كبر من كلفة خدمة البنوك المنزلية بسبب أكلفة خدمة البنوك الخلوية  أنفي  أيضاوتختلف عنه 

من حمل الحاسوب  أسهلكون يحمل الهاتف المحمول  وأخيرا   ،ة االتصاالت عبر الهاتفارتفاع كلف
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هاتف الخلوي منها مكن االستفادة منها عن طريق خدمة اليوهناك جملة من الخدمات  ،الشخصي

 ، طلب كشف حساب وغيرها من الخدمات .شيكات إيقاف، طلب دفتر شيكات

بالدفع من الساحب  أمر، التقليدي مثل الشيك يااللكترونية هالشيكات  إن :الشيكات االلكترونية .هـ

. نه يرسل الكترونيا  أنه يختلف عنه في أالمستفيد غير  إلىلدفع مبلغ مسمى  عليه المسحوب إلى

البنوك والمؤسسات المالية الشيك االلكتروني الستخدامه في تسديد المعامالت في  أصدرتقد و

 (17 ،2111ين ومريم ، التجارة االلكترونية. )نور الد

الشيك االلكتروني هو مكافئ للشيكات التقليدية الورقية  وهو  إنوجليلة(  أمينفي حين يرى )

ويقوم بمهمته كوثيقة تعهد  ،مستلم الشيك إلىرسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك 

وهو يختلف عن التوقيع  ،ترونيا  يمكن التأكد من صحته الك رقميا   نه يحمل توقيعا  إويضيف  ،بالدفع

يك يحتوي على معلومات خاصة لمحرر الش ا  آمن ا  الكتروني ا  العادي المكتوب باليد حيث يتضمن ملف

تاريخ صرف الشيك، قيمته، المستفيد  ،األخرىالمعلومات  فضال  عنووجهة صرف هذا الشيك 

 ،)امين وجليلة :ك االلكترونيبعض المزايا للشي أيضاويذكر  ،ليهإالحساب، المحول منه، رقم 

2111 ،2) 

 هم بتخفيض النفقات التي يتحملها من رسوم التشغيل مما يس %71ونية وفر الشيكات االلكترت

 حامل الشيك.

  ساعة فقط مقارنة بالشيكات العادية 22تتم تسوية المدفوعات من خالل الشيكات االلكترونية في. 

  التعامل بالشيك االلكتروني يقضي على بعض المشاكل التي كانت تواجه الشيكات العادية مثل

 .الضياع والتأخير 

 إلىبالدفع للساحب  أمر، للشيكات التقليدية الورقية ئةمكافتعد الشيكات االلكترونية  فإن وعلية

 إلىرفية التي تؤدي الخدمات المص إحدىالمسحوب عليه بدفع مبلغ مسمى يرسل الكترونيا، وهي 

يحافظ على الشيك من الضياع والتلف  هنفس ، وفي الوقتالت البنكيةالسرعة والدقة في انجاز المعام

 والسرقة. 

البنوك المشتركة  إلىتشغيلها  وأحقيةعبارة عن شبكة تعود ملكيتها  وهي :المقاصة االلكترونية .ح

قدر على أو أسرع بأنهالنظام الورقي القديم بنظام التحويالت المالية. وتتميز هذه الخدمة عن ا

، الشيكات لتحصيلها عند استحقاقها إيداعمعالجة مختلف خدمات التحويالت المالية مثل خدمة 

، ويتم وضع النصوص التشريعية والتنظيمية من طرف البنك المركزي، اإلقساطوخدمة تحصيل 

العمليات التي تتم  أو، ل شيكات، تحصيوتتم في هذه المقاصة كل العمليات مثل التحويالت

 (6، 2111، : )نور الدين ومريموتتمتع ببعض المزايا ،اقاتبواسطة البط

 .تلف الشيكات أوتقضي على ضياع  اآلليةالمقاصة  -

 .تخفض من الوقت والتكلفة المتطلبة إليداع ومعالجة وتحصيل الشيكات -

 .للدفع وآمنةفعالة  أداةتوفير  -

 .قدالن إدارةتحسين  -

 واإلدارية.المحافظة على النقود وتخفيض كلفة العمليات التشغيلية -

 أثناءكما كانت عليه  ،دون تأخر من قياسية قاتأوالتحويل السريع للمبالغ بين البنوك في  -

 .المعالجة الورقية للمعلومات

دفع لوسائل ال اآلليةعبارة عن نظام يختص بالمعالجة  بأنهاكما يوضحها )شيشة وفريدة( 

، وذلك باستعمال وسائل مصرفيةت السحب والدفع بالبطاقات الالعام صكوك، تحويل، اقتطاع، عمليا

 أنظمةمتطورة مثل الماسحات الضوئية والبرمجيات المختلفة، ويمثل هذا النظام القسم الثاني من 
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المقدمة  مصرفيةنهائي للخدمات اللهدف التحسين ال وفق المعايير الدولية على الدفع المتطورة

 (3، 2111، )شيشة وفريدة فوائد من تلك الخدمة منها:جملة  مع تحقيقهاللزبائن 

 .ق متعددة للتعامل مع الشيكات الكترونياائطر .1

 .تقليل النصب واالحتيال .2

جميع الشيكات محفوظة  إنحيث  ،طباعة الكشوفات وإعادةكبر في تتبع الشيكات أسرعة  .3

 .الكترونيا

 .المال رأس إدارةتحسين  .2

 .تقليل التكلفة، الزمن الجهد .7

  .تقليل المخاطر .6

، من تحويل مبالغ خدمة المقاصة االلكترونية هي معالجة لوسائل الدفع الكترونيا   فإنوعلية 

يض الجهد تتمثل في تخف ةالتأمين وغيرها. ولهذه الخدمة فوائد كثير إقساطسحب مبالغ، تسديد 

تقليل مخاطر  وأخيرا  النقد  إدارةالمعامالت، وتحسين ، والسرعة في انجاز والوقت، وتخفيض الكلفة

 .تلف الشيكات وتقليل مخاطر االحتيال أوضياع 

يقدمها  خدماتاألنشطة المخفضة للتكاليف هنا هي عبارة عن  أنمما تقدم يمكن مالحظة 

لف والتي يترتب عليها تخفيض في ك ،وسائل واألساليب التقنية الحديثةالبنك عن طريق استخدام ال

على سبيل المثال تنخفض كلف القرطاسية  ،ألنشطة بصورة تقليديةأخرى فيما لو مورست تلك ا

وكلف االندثار الخاصة بالمباني  ،وكلف األجور المدفوعة للموظفين ،والمواد المساعدة األخرى

 أوها ارتفاع كلف بعض الوسائل التقنية الحديثة من حيث تقادم إلى...الخ . مع ضرورة اإلشارة هنا 

 منخفضةهذه الكلف المرتبطة بهذه الوسائل التقنية الحديثة تبقى  أن إال ،تطويرها وتحديثها دائما

 مقارنة مع فيما لو تم تقديم هذه الخدمات بصورة تقليدية . 

ا   الربحيةزيادة  إلىالمؤدية  الحديثةاألنشطة  -ثالثا

كممان الهممدف  وإنممما ،ة معينممةالبنمموك التجاريممة فقممط فممي المحافظممة علممى حجممم ربحيمم لممم تكتممف  

لمذا رأت  ،األربماحاألساسي أمامها هو التوسع واالنتشار على عدة منماطق والمذي يتحقمق بفعمل ونممو 

الخمروج ممن االعتمماد فقمط علمى ممارسمة هو عمن طريمق  أرباحهاتعظيم فرصة التجارية  مصارفال

وتسماعدها  أرباحهماهم في تعظميم غير تقليدية تس بأنهاتتصف  أخرى أنشطةالتقليدية وابتكار  األنشطة

 .في االستمرار في بيئة صعبة تحيط بها المخاطر

إال  ،التجاريمة ادة الربحية والتي تمارسها المصارفزي إلىالتي تؤدي  الحديثةوتتعدد األنشطة 

األنشطة المصرفية غير التقليديمة والمؤديمة  أهمل واسوف يتم تن فإنهنه ولغرض تحقيق هدف البحث أ

  والتي من أهمها: ،دة الربحيةزيا إلى

، لمذا تبحمث البنموك عمن توظيفهما تجارية تتمتع بقدرات ماليمة كبيمرةالبنوك ال إن: التأجير التمويلي .1

 األمموالق توظيمف ائماحمد طر التممويلي ، ويعد التأجيرمجزيا   ا  جه استثمارية تدر عليها عائدأوفي 

يمكن البنمك ممن الحصمول علمى التمدفقات نقديمة ذ يدر عائد مجزيا له، كما إ ،في القطاع المصرفي

. وبموجمب مستمرة تنسجم مع متطلبات السيولة في البنك لتغطية عمليات السحب المتالحقمة يوميما  

قمد  أخمرى طمرفأل ومعمدات وتجهيمزات وتأجيرهما ت  ة تقوم البنوك التجارية بشمراء اآلتلك الخدم

الن البنموك تملمك قمدرة ماليمة عاليمة معاممل وذلمك  أوشمركات خاصمة  أوتكون منظممات حكوميمة 

تمكنها من شراء تلك اآلالت والتجهيزات في حين يستفاد المستأجر من حصوله علمى تلمك اآلالت 

فممي شممراء مممواد خممام  األممموالوالمعممدات والتجهيممزات مممن دون دفممع مبممالغ عاليممة واسممتثمار تلممك 

  (137، 2111، )العربيد اإلنتاجية.وغيرها من مستلزمات العملية 
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ول العممالم خممدمات التممأجير التمممويلي مممن الخممدمات المبتكممرة فممي الكثيممر مممن دتعممد  أن ويمكممن

 إلممىالصممغيرة مممن المكاتممب  واألجهممزةتممأجير المعممدات التممي تتضمممن الممموارد  المتقدمممة، وهممي تشمممل

الطائرات التجارية والناقالت الضخمة. وتكون همذه العالقمة تعاقديمة بمين المسمتأجر والممؤجر يضممن 

وقمد  ،دون امتالك هذه المعدات من وجبها قيام المستأجر باستخدام المعدات لمدة محدودة من الزمنبم

المصممرف مممن خممالل هممذا النشمماط سمميلبي أي انخفمماض  فممإنوبهممذا رغممب فممي ذلممك . إذا ايقمموم بشممرائه

التممأجير وعنممدما  وإعمادةمحتممل علممى طلبمات االقتممراض لكمون بعممض البنمموك تقموم بممما يسممى بممالبيع 

يقموم  أنعلمى  البنمك إلمىتملكمه  أصملون هنماك اتفماق بمين المصمرف والمنشمأة  تقموم بموجبمه ببيمع يك

 أو اإلنتاجيمةالمنشمأة لغمرض االسمتفادة منمه بأنشمطتها  إلمى أخمرىمرة  األصلبإعادة تأجير هذا البنك 

قمد  صملاألقيممة  فضمال عمن اإليجماريكمون العائمد ممن  أنمن خالل هذه الخدمة  البنكالخدمية ويتوقع 

البيمع  إيرادا تستفاد من فإنهمن ناحية المنشأة  أما. للبنكعائد مناسب  إليها تخطت تكلفة الشراء مضافا  

 أورات الضمريبية، وبإمكمان همذا النشماط و، كمما تسمتفاد ممن الوفمكشمراء ممواد خمام أخمرى أنشطةفي 

لتدفقات النقدية التي ترد عمن من خالل تدفقات نقدية اسرع من ا مضمونا   عائدا   للبنكيحقق  أنالخدمة 

 البنمكزيمادة السميولة المتاحمة لمدى  إلمىطريق القروض التقليدية التي يقدمها، مما سيؤدي بالضمرورة 

 (72، 2119الشمري،. ) أخرىلغرض االستفادة منها في مجاالت استثمارية 

المشمتري بمدفع  يقموم أنممن  فبمدال   ،البيمع بالتقسميط أنمواع أحمديعد التأجير التممويلي  أنويمكن 

ة يدفع دفعات اإليجمار هنما التمي بالتمالي فإن ،دفعات مقدمة لغرض شراء األصل ويتحمل مقابلها فوائد

ويسمتفاد ممن همذه الصميغة فمي كمون دفعمات اإليجمار تكمون  ،دفعمات ماليمة تراكميمة إلمىسوف تتحول 

الذي قد ال يسمتطع تحممل وكذلك تتناسب واحتياجات المؤجر و ،من دفعات البيع بالتقسيط أطول نسبيا  

 دفعات البيع بالتقسيط والتي عادة ما تكون بفترة اقل من فترة عقد اإليجار.

وهي  ،المقدمة من قبل البنوك ميادين االستثمار الحديثةحد أالتمويلي يعد  التأجير فإنوعلية 

 أوعامة ) األخرىمعدات وتجهيزات وتأجيرها للمنشآت  أوعبارة عن قيام البنك بشراء اآلالت 

 األصلبإعادة  إماوفق عقد يكون لفترة محددة من الزمن يقوم المستأجر في نهاية العقد على خاصة( 

 –تأجيره مره أخرى للبائع نفسه  وإعادة األصل. وقد يقوم البنك بشراء شرائه من البنك أوالبنك  إلى

 إقساطلمستأجر بتسديد . وبموجب هذا العقد يقوم ا-تجربة شركة كوداك إلنتاج أفالم الكاميرات

المتبقي اكبر من قيمة  األصلقيمة  إلى فضال عن اإلقساطقيمة تلك  وتكون ،البنك إلى اإليجار

من قبل  األخيرةنة وفي اآل هذا المفهوم  وقد اتسع ،للبنك ا  وهو ما يمثل ربح ،عند الشراء األصل

شبه مؤكدة من تلك الخدمة،  باحرأوتحقيق  أموالهمنها رغبة البنك باستثمار  أسبابالبنوك لعدة 

مستلزمات  أية أوفي شراء مواد خام  أموالهوضعف القدرة الشرائية للمستأجر ورغبته باستثمار 

انتشار تلك  أسباب، ومن سة الشديدة في البيئة االقتصاديةتمكنه من االستمرار في ظل المناف إنتاجية

لمحلي ودعم االقتصاد المحلي من خالل ا اإلنتاجرغبة بعض الحكومات في تشجيع  أيضاالخدمة 

 المؤسسات االقتصادية المحلية. إلىتقديم تلك الخدمة 

األمر الذي  ،الربحية من خالل استقرار العوائدفي  ا  وكذلك يحقق التأجير التمويلي تعظيم

ء بسبب إمكانية السيطرة على األصل وعدم نقل ملكيته اال بعد انتها األرباحينعكس على استقرارية 

 مدة العقد.

استثمارية تقليدية  أدواتاستثمارية جديدة ومتنوعة، مشتقة من  أدواتوهي  :المشتقات المالية .2

ل واعلى القيمة السوقية ألصل اخر يتد تتوقف كليا   أو، وقيمتها السوقية تشتق والسندات كاألسهم

ا )عطية( على ويعرفه (96، 2116غير المنظم )نصار،  أوفي السوق الحاضر سواء المنظم 

 األصلآخر يطلق عليه  أصلالعقود المالية التي تشتق قيمتها من قيمة  أنواعنوع من  أنها

عقود المستقبليات  شكالهاأبرز أ، ومن السلع أوالسندات  أو كاألسهمالمرتبط  أو، األساسي



 [813] الشمامو حمد

صائص والعقود اآلجلة ، عقود المقايضة وعقود الخيارات وغيرها من العقود المالية ذات الخ

ولقد عرفها بنك التسويات الدولية على أنها عقود تتوقف  (211، 2113المتماثلة .)عطية، 

تتطلب استثمار األصل  أوقيمتها على أسعار األصول المالية محل التعاقد ولكنها ال تقتضي 

العوائد  أوه األصول .وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس األسعار ذه في المالي

 غير ضروري. أي انتقال لملكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا   إنف

نوعين رئيسين وذلك لتحقيق الهدف  علىتقسم المشتقات المالية  أنيمكن  أنواع المشتقات المالية:

 ( IASB, 2004, 856):علىتقسم  إذمنها 

علق معظم المشتقات المقتناة ألغراض تتعادة ما  :المقتناة ألغراض المتاجرة المالية المشتقات .أ

تتعلق المبيعات بطرح والمتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. 

تخفيض المخاطر الحالية  أوتعديل  أولتمكينهم من تحويل  مصارفوال للزبائنالمنتجات 

صول على أرباح والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الح

المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف  أوالمعدالت  أومن التغيرات اإليجابية في األسعار 

غرض لالمنتجات المختلفة  أوفي أسعار الصرف بين األسواق  هاواالستفادة من بتحديد الفروقات

 الحصول على أرباح من ذلك. 

لقياس وإدارة  شامال   ا  نظام مصرفيتبع ال اطرة:المخ إدارةالمقتناة ألغراض المالية المشتقات  .ب 

المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطرة التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في 

أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت ولتقليل مخاطرة أسعار العمالت والعموالت 

دة ما يتم وضع مستويات معينة . وعامصرفضمن المستويات المقبولة التي يقررها ال لتكون

للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطرة مراكز العمالت.  لمخاطرة العمالت وذلك بوضع حدود  

وتراقب مراكز العمالت يوميا  وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطرة لضمان بقاء مراكز 

وذلك  ،العموالت العمالت ضمن الحدود المقررة. كما قد يوضع مستوى معينا  لمخاطرة أسعار

للفجوات في أسعار العموالت للفترات المقررة. ويتم دوريا  مراجعة الفجوات بين  بوضع حدود  

وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطرة في  ،أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات

 تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

المتمثلة بكل من الخيارات  المشتقة بيل تحقيق هدفها األدوات الماليةفي س مصارفوتستخدم ال

والتي تعد هذه األدوات محل التعامل في األسواق  ،والعقود المستقبلية والعقود اآلجلة والمبادالت

 .المالية 

 وذلمك لتقليمل ،وكجزء من تعظيم ربحيته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطيمة المخماطرة

اطرة أسعار العمالت والعمموالت. ويمتم ذلمك عمادة ممن خمالل تغطيمة مخماطرة معمامالت تعرضه لمخ

إن  إذمحممددة وكممذلك باسممتخدام إسممتراتيجية تغطيممة المخمماطر المتعلقممة بقائمممة المركممز المممالي ككممل. 

التغطية اإلستراتيجية للمخماطرة ال تخضمع لمحاسمبة تغطيمة المخماطرة، وتقيمد المشمتقات ذات العالقمة 

 مالية مقتناة ألغراض المتاجرة. كمشتقات

المشممتقات الماليممة تسممهم فممي تعظمميم الربحيممة مممن خممالل اسممتخداماتها األساسممية  فممإنوعليممة 

ذلمك يعنمي  فإنالمخاطرة  بإدارةفعندما تقوم البنوك  ،والمتمثلة بإدارة المخاطرة والتحوط من الخسائر

                                                           

   : لمزيد من التفاصيل حول هذه االدوات المالية المشتقة  يمكن الرجوع إلى 
- Robert l. mcdonald,2009, Derivatives Markets, 3th ed , john wily and Sons, INC. 

- Ketz, J, Edward , 2003, hidden financial risk  understanding off balance sheet accounting, john wily and 

Sons,INC.  
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علمى األقمل فيمما اذا  األربماحرارية اسمتق إلمىوتمؤدي  ،تخفيض حاالت المخماطرة المصماحبة للخسمائر

توسميعها عمن طريمق  وإمكانيمةمما يعني المحافظة على ربحية منتظممة  ،تلك البنوك  مخاوفتحققت 

 استخدام هذه المشتقات المالية في أنشطتها لتصبح أنشطة غير تقليدية. إلىاالنتقال 

تختلمف  أنشططة اسطتثماةية زيادة الربحية هي إلىاألنشطة المؤدية  أنمما تقدم يمكن مالحظة 

همذه  إلمىفباسمتخدام السميولة العاليمة لمديها تقموم البنموك فمي المدخول  ،عن الخمدمات التمي يقمدمها البنمك

باشمرة عمن طريمق ليتم تحقيق الممردود الممالي بصمورة م ،األنشطة االستثمارية في أسواق خاصة بها

سمواء كانمت  مصمارفت أخرى غير الآوهذا النشاط مماثل لما قد تقوم به منش ،ما تجريه من صفقات

وبهمذا تكمون الصمناعة  ،صميغ معينمة  أوغيمر ماليمة وضممن أسمواق محمددة  أوت مالية آمنش أو ا  أفراد

أنشمطة أخمرى لربمما تكمون ذات  إلمىالمصرفية قد خرجت عن مما همو ممألوف ممن أنشمطتها التقليديمة 

 طبيعة تختلف عن نشاطها الطبيعي. 

 الخالصة

تخدام الذي تمثل باسنتيجة التطور الهائل  كبيرا   فية شهدت تحوال  الصناعة المصر إن

المالية بممارسة بعض  األسواقفي تقديم بعض الخدمات. وكذلك التعامل مع  التقنية الحديثة األساليب

 األنشطةالتأجير التمويلي والتعامل بالمشتقات المالية وهذه كغير تقليدية  بأنهاالتي تتصف  األنشطة

 التقليدية . أنشطتهاجانب  إلى أرباحهاعلى تعظيم  بنوك كثيرا  ساعدت ال

تعمل على تخفيض التكاليف والمتمثلة بالخدمات  األنشطةتلك  بعض أنالمالحظ  منو

المستغلة وتقليل عدد الموظفين الذين  األبنيةعلى تقليل عدد  األنشطةتعمل تلك  إذ ،االلكترونية

ن بعض تلك إكما و طبوعات والقرطاسية المستخدمة.وتخفيض تكاليف الم مصارفحتاجهم الت

وترتبط بهذه  ،ومنها التأجير التمويلي والتعامل بالمشتقات المالية األرباحتعمل على زيادة  األنشطة

   .  كلما ارتفع العائد ارتفعت المخاطرةنه إ إذ ،مخاطرة كبيرة األنشطة

كوادر  إلىا تحتاج فإنهبل البنوك من اجل تقديم تلك الخدمات من ق فإنه هنفسوفي الوقت 

وتمتلك الخبرة الالزمة للتعامل مع  ،التقنية الحديثة األساليبة لها القدرة على التعامل مع وءكف

خسائر  إلىمن دون خبرة قد تعرض البنوك  األنشطةن ممارسة بعض من تلك أل ،المالية األسواق

 .كبيرة وتعرضها لإلفالس

الوقاية من الخسائر  أوم الربحية يتحقق من خالل التحوط تحقيق هدف تعظي فإن ومن هنا

وأيضا  األرباحزيادتها وإدارة المخاطرة المرتبطة بهذه  أو األرباحوكذلك المحافظة على استقرار 

 تشكل العائق األساسي أمام تعظيم الربحية في الصناعة المصرفية . أنتخفيض الكلف التي يمكن 

 المصادة

 لغة بالعربية المصادة بال – اولا 
، واقع المصارف الجزائرية في تطبق نظام الدفع 2111، بن عزة محمد، وز وهيري جليلة، أمين .1

الملتقى العلمي الدولي الرابع، المركز الجامعي  -الريفية ةوالتنميدراسة حالة لبنك الفالحة  -االلكتروني 

  www.iefpedia.com.خميس مليانة، الجزائر 

، النقود االلكترونية كوسيلة دفع في اطار الصيرفة 2111بن شرقي، حاج صدوق، واليفي محمد،  .2

الملتقى العلمي الدولي الرابع، المركز  -االدوار، والتصور المستقبلي للتنظيم القانوني -االلكترونية

  www.iefpedia.comالجامعي خميس مليانة، الجزائر ،

لى ، ول، الطبعة األوالجزء األ ،، الموسوعة المصرفية العلمية والعملية 2111، وائل ، الدبيسي .3

 .مصر ،مجموعة النيل العربية 

-عوامل االنتشار وشروط النجاح -الدفع والسداد االلكتروني وأنظمةوسائل  ،2111الزين، منصوري،  .2

 www.iefpedia.comلجزائر ،الملتقى العلمي الدولي الرابع، المركز الجامعي خميس مليانة، ا

http://www.iefpedia.com/
www.iefpedia.com
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دراسة تطبيقية  –، نظم الدفع االلكتروني ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها 2119شاهين، علي عبدالله،  .7

 www.alazhar.eud -على بنك فلسطين

لى ، دار ومصارف الواقع والتطبيقات العملية ، الطبعة األال إدارة، 2119،  أراشد، صادق ألشمري .6

 صفاء للنشر والتوزيع والطباعة ، االردن

، الصيرفة االلكترونية االدوات 2112الالت،  الفتاح زهير العبد ، ناظم محمد نوري ، وعبدألشمري .7

 األردن.، دار وائل للنشر، لىواألوالتطبيقات ومعيقات التوسع، الطبعة 

، المقاصة االلكترونية وتجارب الدول المغربية قيها، الملتقى العلمي 2111ل، وزنيني فريدة، شيشة، نوا .2

 www.iefpedia.comالدولي الرابع، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر ،

، والدولية ، ادارة العمليات المصرفية المحلية2111 ،الطراد  إبراهيم وإسماعيل، خالد امين، عبدالله .9

 .لى، دار وائل للنشر ، االردنواألالطبعة 

البنكية الحديثة في الدفع  واألساليب، النقود االلكترونية 2111عبد الحميد، برحومة، وصورية بوطرفة،  .11

الملتقى العلمي الدولي الرابع، المركز الجامعي خميس مليانة،  -مخاطرها طرق حمايتها -والتسديد

  www.iefpedia.comالجزائر ،

، التوجيه المحاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السورية، مجلة جامعة  2111ل،العربيد، نضا .11

 ، سوريالواأل، العدد 16دمشق، مجلد 

 .دار الجامعية، مصرالالمال،  أسواق، مشاكل المراجعة في 2113عطية، احمد صالح،  .12

وير وتحسين نظم الدفع ، دور الهاتف الخلوي في تط2111علي، يوسفات، وبوزيان الرحماني هاجر،  .13
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