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 :تمهيد عام-1
هناك تحوال كبيرا في  امجاياا امنيييج يايرج امييوا في  امعياما وغميم اميرثا جي  حيا ي  
هذا امتحوا، إال انه يجك  اميوا إ  امتسارغات امت  حي ت ف  جاياا ام يورة امريجيي  ييي 
أفسحت امجااا أجاا تحوا اذرج ف  نجط امتاارة وامتبايا اميوم  جنساجا جي  امعومجي  

فيروع امناياطات كم،يا، وصاوايا في  امجاياالت امجتعميي  بامجعياج ت  امت  طغت غمم
 امجامي  وكيفي  تبايا امسم  وتسوي  االمتزاجات.

مبروز اميطاع امبنك  كأها اميطاغات امصيجيي  في  امينظا االيتايايي  وامجاميي  ونظرا  
رة في  مميوا مجا ميه جي  تيأ ير اياياب  غميم امتنجيي  االيتايايي ، حييث يسياها بنسيب  كبيي

إاييييباع االحتيااييييات امجامييييي  واالاتجانييييي  م فييييراي جيييي  صيييي ا اجيييي  امجيييييصرات وتعبات،ييييا 
 وتوزيع،ا كيروض م ست جارات امجصتمف  حسب اهجيت،ا.

وجيييي  تزايييييي امحاايييي  امجامييييي  واالاتجانييييي  م فييييراي امناتايييي  غيييي  تسييييارع جسييييتو  امتييييييا  
بجصتمف أنواغ،ا، أايب  غميم  امحضارج، وااتياي حية امجنافس  بي  امجؤسسات امجامي 

امبنوك امتفكير ف  ايااي امكيفي  امت  ج  ص م،ا يجكن،ا جواا،  هيذ  امتحيييات امايييية 
وامتييي  تاييياوزت بعيييض امجفييياهيا امتيميييييي ، وأبيييرزت جتغييييرات ايييييية تؤكيييي غميييم أهجيييي  

 امزبو  ونوغي  امصيج  امبنكي  واوال إمم امتجيز كأساس ممجنافس .
اسييييتصياا امتكنوموايييييا فيييي  امعييييييي جيييي  امجايييياالت واتسيييياع امتاييييارة  رضييييوت انتايييياوفيييي  

أنظجي  ولمييات بنكيي   بإياياياالمكتروني  غجييت امبنيوك غميم تطيوير صييجات،ا وجنتاات،يا 
وتعيييي فيي  امصيييجات بيييال جيي  تيييييا يييروض جتطييورة تعتجييي غمييم امجايياا االمكترونيي ، 

ضاف  امم هذا االصذ بعي  االغتبيار ويبوا اموياا  فيط وهذا بتطوير أنظج  اميف ، وباإل
رثبيي  امزبييو  ويوافعييه بتحسييي  امع ييي  بينييه وبييي  امبنييك وهييذا بتحسييي  وتنوييي  امصيييجات 
امجييجييي  ممواييييوا إميييم تحييييييا يرايييي  امرضيييا واكتسيييياب زبيييياا  اييييي وتوغيتييييه با ميييييات 
ا االمكترونيييي  بتطيييوير أنظجييي  امييييف  حييييث تحيييا وسيييااا امييييف  االمكترونيييي  جحيييا اموسييياا

 امتيمييي ، باغتبار امبنوك امجتطورة امركيزة األساسي  وجؤار ايااب  ألج ايتااي.
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 اإلشكالية: -2
 وانط يا ججا سبا يجك  اياث  اإلاكامي  امتامي :

 جا جي  فعامي  وسااا اميف  االمكتروني ؟-1
 بجا تتجيز وسااا اميف  االمكتروني ؟-2
 الفرضيات:-3

 يم :مإلااب  غمم هذ  امتساؤالت نفترض جا 
اميف  االمكترون  هو وسييم  وتينيي  امكترونيي  تسيج  بتحوييا األجيواا بايكا لجي   -

 وجستجر باف  تمغ  امع ي  امجباارة بي  امياا  وامجيي .
 هناك غ ي  ارتباط يوي  بي  اوية امصيجات امجييج  ورضا امزبو . -
 ان  ج  يبا امبنك سياس  صيج  امعج ت يابم  ممتطوير امجستجر. -

 الدراسة: أهمية-4
يتج ا اميف  االمكترون  ف  اتباع أساميب حيي   في  امناياط امبنكي ، وتسيوي  

سيييااا يفييي  حيي ييي ، وكيييذا تحسيييي  امع يييي  بيييي  امبنيييك جصتميييف امجعييياج ت بو 
وامزبو  وامذج تاكا اانب هاا ف  نااح امبنوك باغتبارها امركييزة األساسيي  

متسيري  امتنجيي  أجير ضيرورج امت  يبن  غمي،ا االيتااي فنااح،ا ف  ج،اج،ا 
 االيتاايي .

 أهداف البحث:-5
 . امتعرف غمم أها اموسااا اميف  االمكتروني 
  إبيييراز أهجيييي  وسيييااا امييييف  االمكترونيييي  امتييي  أايييبحت ضيييروري  فييي  امعجمييييات

 امبنكي ، حيث تس،ا امجعاج ت بأيا ا،ي وويت متحييا اماوية.
   االمكتروني .توضي  جزايا وغيوب وسااا اميف 
  امصيجات امبنكي  ورضا امعجيا.امتعرف غمم امع ي  بي  اوية 
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 أسباب اختيار الموضوع:-6
 أها األسباب امت  يفعتنا ف  اصتيار امجوضوع وه :

 حيا   امجوضوع ف  ا ون  األصيرة ف  جااا اميف  وامتسييي. -
 ظ،ر جاطم  اييي تحت اسا االيتااي امريج . -
 به امتكنوموايا ف  نااط امبنوك وتحيي ه.جعرف  اميور امذج تمع -
 توضي  امع ي  بي  اوية امصيج  امبنكي  ورضا امعجيا. -

 حدود الدراسة:-7
إطييار هييذ  اميراسيي  يتحيييي بتسييميط امضييوت غمييم يور وسييااا اميييف  االمكترونييي  فيي  

سنيوا بيراس  جيياني  استط غي  ف  بنيك جي  امبنيوك  تحسي  غ ي  امبنك بامزبو ،
امازااري  وهيو بنيك امف حي  وامتنجيي  امريفيي ، جي  صي ا طيرح أسيام  ممزبياا  وجعرفي  
جييي  اسييتاابت،ا م،ييذ  امصيجيي  امحيي يي ، أجييا اإلطييار امزجييان  فييإ  غجمييي  امتاييصي  

 .2012/2012وامتيييا ستكو  ص ا امفترة 
اجمييي  جييي  االسيييتنتااات، وجييي   يييا نعجيييا غميييم إبيييراز أهيييا امحميييوا وسييينصتا هيييذا امجوضيييوع ب

 وامتوايات ممواوا إمم غيي هااا ج  جستصيج  اميف  االمكترون .
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 تمهيد:
يعػػػػالؼ صاد اػػػػمي صحعػػػػمحمة  فػػػػاات  طممػػػػت فةالأ رػػػػم  معايػػػػمت م    ػػػػت ف الأطػػػػم افطمرػػػػم    

صح اػػاالصت صح ولاحاةيػػت  ماػػت مػػم  ع ػػؽ ملرػػم  عل مػػت ص اػػمؿ وػػف  عػػي  طػػ ص صح اػػاال ةعػػؿ 
صاد اػػمي صحعػػمحمة يدػػ  يي مػػف صحدػػالوت اصح عمحيػػت صح ػػة ياةالطػػم حػػف  ا رػػال  حػػ  اةػػاي فةوػػمال 

 ااالصت صح ة  دمح   ةدييطم  مف ط ه صألةومال لةي صحعاحمػت صد امييت ةييية  عوس ط ه صح
 صاد امييت.

او ػػ  مػػال صحعاػػاال اصح عػػمميت صحممحيػػت صح ةماليػػت اف ػػ  صحياميػػت  دػػ فا  ةيرػػم صحل ػػاي فاػػت 
فو ػػال مػػف مةمػػؿ صحعم يػػمت  ة ػػيـ صألعػػيمت يع ػػال ولرػػم  ع يػػالص ل ػػييم  امع ػػـ مػػم يػػياال يص ػػؿ 

 حل اي.صحمة مع مف معمميت ي ـ  داي ف  م
غيال فف صح اػاال صاد اػميل حػـ يدػمح حادػمدؿ صحػيةع  مادػ  الصال  و ػ  عػوؿ معػيف   

 ؿ  ااالت و   وية مالصفؿ ح   ػ  فعػوما معالاةػت ألأملػت معيلػت  فاػ فت  عػالؼ  ادػمدؿ 
 ال ـ صحيةع صح   يييت.

اةػػػالل صح اػػػاال صح ولاحػػػاةة ةػػػة صحادػػػت صحفمهػػػال اأيػػػمية  ا ي ػػػف ةػػػة ةميػػػع لػػػاصفة  
صحعمػػػؿ صحماػػػالةة  صدػػػ  يصـ ادػػػمدؿ يةػػػع     ػػػؼ وػػػف   ػػػؾ صحادػػػمدؿ صح   يييػػػت  صحفيػػػمة املرػػػم

 اصح ة  دم   ادمدؿ صحيةع صاحو الاليت.
اطة صأل الى  اةي و   فعومؿ م    ت  يتـ ا يعت صحعم يمت اصحا  مت صاحو الاليت اصح ػة 

  رالت   راال صح ةمالة صاحو الاليت.
 :م فثيف صح اؿاح ص دل لماؿ مف  يؿ ط ص 

 صإلحو الالة. صحديصي ادمدؿ صحيةع صل متصألاؿ:  م فثصح -1
 افعومحرم. صاحو الالة ادمدؿ صحيةع صلاصع صحثملة: صحم فث -2
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I.  :وسائل السداد االلكتروني:أنظمة و المبحث األول 
صيت  ولاحاةيػػػم صإلوػػػيـ اصا اػػػمؿ ا صحعاحمػػػت  ػػػيةع صح لػػػاؾ  حػػػ  صا ةػػػمه ةػػػة   ػػػييـ  

صاحو الالػػػػة  امػػػػف طلػػػػم دػػػػل االؽ  حػػػػ  م رػػػػـا صحػػػػيةع  ػػػػيممت ةييػػػػية   ممعػػػػ  مػػػػع صحػػػػيةع 
 صاحو الالة.

 المطمب األول: نظام الدفع االلكتروني .1
 تعريف نظام الدفع االلكتروني: 1.1

طػػػػػا  ةػػػػػالصت صحعم يػػػػػمت صح لويػػػػػت  اػػػػػالؽ صحو الاليػػػػػت فل صدػػػػػ  يصـ  ولاحاةيػػػػػم صإلوػػػػػيـ 
فا صحةييػػػية  اةػػػة  صح   يييػػػتاصا اػػمؿ صحةييػػػية دػػػاصت  ع ػػؽ صألمػػػال  مألومػػػمؿ صح لويػػت 

 ؿ ط ص صحلما حف يواف صحعميؿ مهاالص ح  ل ؿ  ح  صح لػؾ   ص فمولػف صح يػمـ  مألومػمؿ 
 .1صح ة يالييطم مف  لوف مف فل مومف اةة فل أممف

افيهم طا: ي م ؿ وؿ يةع ح يمػت ممحيػت  ػمحالةاع  حػ  تحيػمت صحو الاليػت  ايعلػة  
 صال اللت.ص ةمه  صح لاؾ لفا صح ادع ةة  لعمت م ال حرم و ال 

 امف طلم يموللم  وامت  عاليؼ عممؿ حل مـ صحيةع صاحو الالة ومآل ة: 
ل مـ صحيةع صاحو الالة طا مةماوت مف صحادمدؿ ا صح  ليمت صاحو الاليػت صح ػة  دػمح 
  فايػػؿ فمػػاصؿ  عػػوؿ مدػػ مال ا تمػػف ح دػػييي ييػػف مػػم و ػػ  صحدػػ ع اصح ػػيممت  اػػ ت 

 ييف  غة صحعيدت صحم معالة  يف صحيصدف ا صحم
 .2بطاقة االئتمانمف فطمرم 

 خصائص الدفع االلكتروني: 1.1
 ف مػم يميػأ صحػيةع صاحو الالػػة صحفػييث وػف صحػيةع صح   يػػيل  عػل صح اػمد  لػػ وال 

 :3ملرم مم ي ة

                                                           
1
وسٌم محمد الحداد وشقٌري نوري ومحمود ابراهٌم وصالح ظاهر الزرقان، "الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة"، دار المٌسرة للنشر   

 .55، ص 2102والتوزٌع والطباعة، عمان، االردن، 
2
 .021، ص 2112محمد أمٌن الرومً، "التعاقد االلكترونً عبر االنترنت"، المطبوعات الجامعٌة، مصر،   

3
 .12-17وسٌم محمد الحداد وآخرون، نفس المرجع السابق، ص ص   
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ص   ػػمت صحمعػػػمميت اصحاثػػمدؽ صحاالديػػػت  فيػػػؽ صف ومةػػت صاةػػػالصتصت  ػػ ـ وػػػف االيػػػؽ  .1
 صحع وت اياف صحفمةت و   صد  يصـ صألاالصؽ.

صاحو الالة ة ح صحمةمؿ فممـ صح لػاؾ اػغيالة صحفةػـ اصح ػة  عمػؿ ةػة مةػمؿ صحيةع  .2
هيؽ ح اديع لعما وم رم  ومحميم فيث ي  ػت  حػ  صدػاصؽ ةييػية ياف صحفمةػت 

  ح  صح  الغ ح حؾ.
ويـ صمومليت  فييي صحرايت  فيث ا يالى االةم صح عػمميت صاحو الاليػت وػؿ ملرمػم  .3

 صح لؾ اومي ف.صآل ال ممم يث ت صحداليت  مح عممؿ  يف 
 مومليػػت  دػػ يـ  عػػل صح ػػيممت صحو الاليػػم ا دػػالوت ياف صحفمةػػت  حػػ  صل  ػػمال مثػػؿ  .4

 وعؼ صحفدمب  صحالايي اغيالطم.
 أساليب الدفع االلكترونية وخدمات المقاصة: 1.1
دػموت ياميػم   22فلعػعت صح لػاؾ  يمػت صحرػم ؼ حيػ ـ  عيي رػم حمػية الهاتف البنكي: *

ا  ػػيح طػػ ه صح يمػػت حيد  دػػمال وػػف فدػػم م رـ  ا ػػيؿ صإلةػػمأصت اصحعاػػؿ صحالدػػميت  
ومم  مولرـ مػف دػفب  عػل صحم ػمح  مػف طػ ه صحفدػم مت ا فاي رػم حػيةع صاح أصمػمت 

 صحيااليت مثؿ: يةع ةم االة صحغمأ اصحورال مت  يةع ةم االة صال اللت...صحخ.
 ا عمؿ مم ي ة: *أوامر الدفع االلكترونية وخدمات المقاصة:

 د  يـ ط ه صااصمال  لمتص و   ا ب صحأ اف  محيةع حع    فاصمال صحيةع صح لويت: -
 معيف اةة  ماليخ معيف  دم  م وملت   ـ ييايم.

 دػمح  ػيممت صحم ماػت   فايػؿ : "BACS" يممت صحم مات صح لويت صاحو الاليت  -
صحل ػػاي مػػف فدػػمب صحأ ػػمدف  حػػ  فدػػمب صألةػػالصي فا صحم ددػػمت صأل ػػالى ةػػة فل ةػػالع 

مثػؿ: يةػع صحالاص ػب صحعػراليت مػف فدػمب اػمفب صحعمػؿ و ػ  األل  لؾ ةػة صحياحػت  
فدم مت صحما  يف  فا صحمعمعمت صحعراليت مف فدمب طيدت صح عميف  حػ  صحمدػ  يييف 

 1ملرم
                                                           

1
 .52-51، ص ص 2113جالل عاٌدة الشورة، "وسائل الدفع االلكترونٌة"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، االدرن،  
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 أشكال الدفع االلكتروني: 1.1
 :1ي    صحيةع صاحو الالة صفي صاعومؿ صآل يت 
  جهاز الصراف اآلليATM  : 

 مألمػػػموف صحم    ػػػت ا  اػػػؿ  عػػػ وت فمدػػػاب اطػػػة   ػػػؾ صآلات صح ػػػة يموػػػف لعػػػالطم 
صح لؾ  فيث ي ـ صحدفب اصإلييصع ةػة صحفدػم مت مػف  ػيؿ  امدػمت  ويػت اصح ػة  ػيص 

  افاػػػ فت مػػػف صحمدػػػ  أممت صحياميػػػت ةػػػة  ل يػػػ  صحعم يػػػمت 1795 عػػػغي رم ةػػػة وػػػمـ 
 صح لويت حألةالصي.

 :نقاط البيع االلكترونية 
ماليػػػػت اصح يميػػػػت  م   ػػػػؼ فوممحرػػػػم اطػػػػة صآلات صح ػػػػة  ل عػػػػال حػػػػيى صحم ددػػػػمت صح ة

 افلعا رم.
  :الصيرفة المحمولة 

 اطة   ؾ صح يممت صح ة   مح مف  يؿ صحرم ؼ صحمفماؿ.
 :)الصيرفة الهاتفية ) مركز خدمة العمالء 

مالصوػػأ حي اػػمات ا يمػػت صحعمػػيت اصح ػػة  عمػػؿ و ػػ  مػػيصال    عػػغيؿ     ػػـا صح لػػاؾ 
صحدػػػػموت  ا  ميػػػػأ  ح مفػػػػت صحفاػػػػاؿ و ػػػػ  صح يمػػػػت ةػػػػة فل ادػػػػت اصحفاػػػػاؿ و ػػػػ  
مع امػػػػمت   اػػػػا  فدػػػػم مت صحايصدػػػػع اصح ػػػػالال صح ػػػػة يم ورػػػػم صحعميػػػػؿ اصح فايػػػػؿ 

  يلرمم.
  :فيػػػث  عػػػي صألوثػػػال فطميػػػت ةػػػة مةػػػمؿ صح اأيػػػع ايموػػػف  مييػػػأ  لػػػاؾ بنووووك االنترنوووت

 ال اللت  ح  ددميف الديدييف:ص
اطػػا مػػم ي ع ػػؽ  ػػعيصت صح ػػيممت صح لويػػت مػػف  ػػيؿ عػػ وت صال اللػػت صحياحيػػت القسووم األول: 

دػػػي رم و ػػػ  صحعػػػ وت صحياحيػػػت ةيػػػ موف صحعميػػػؿ مػػػف فل ادػػػت مػػػف و ػػػال ال ػػػا صح لػػػاؾ حفاص

                                                           
1
الشمري ناظم محمد نوري وعبد الفتاح زهٌر، "الصٌرفة االلكترونٌة االدوات والتطبٌقات ومعٌقات التوسع"، دار وائل للنشر والتوزٌع،   

 .22، ص 2112عمان، االردن، 
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صحػػي اؿ و ػػػ  طػػػ ه صحعػػ وت ا ل يػػػ  صألاصمػػػال اصح ع يمػػمت صحماػػػالةيت مػػػف  ػػيؿ الدػػػـ دػػػالل 
 ع اة.

اطا صحػ ل ي ع ػؽ  مح ةػمالة صاحو الاليػت صح ػة  ػ ـ و ػال عػ وت صال اللػت  ػيف  لقسم الثاني:ا
  مدع امع الل اوي مف صح لاؾ صح ة ي  عاف حرم ح دايت م مح  صحا  مت.

 : مزايا وعيوب الدفع االلكتروني:الثانيالمطمب  .1
 دػموي و ػػ  صح امدػمت صاحو الاليػت طػػة ادػي ت فييثػػت حرػم وييػػي مػف ل ػػما صح ػاة صح ػػة  

صدػػ عممحرم ياميػػم ا ث ػػت  االغػػـ طػػ ص لةػػيطم ا    ػػا مػػف صحل ػػمد  اصحعيػػاب صح ػػة  فػػاؿ ياف 
 والرم ادي ت يةع صألوثال فمملم اطا مم ي رال ةة مم ي ة:

 مزايا البطاقات البنكية: 1.1
 بالنسبة لحاممها: 1.1.1

 فيمـ.9فيمـ/ 9دم ا 24دم/24 مومليت صد  يصـ صح امدت  -
 مح امدت اط ص الصةع اال  مارم  المأ دالل  ػم   رػم يػ ـ صي محػف صألممف ةة صح عممؿ  -

 ةة وؿ وم يت ي ـ صح يمـ  رم  اا يموف  ةالصت فل وم يت دفب فا يةع يالف.
صحهػػيمع فا صح أايػػال صح عمحيػػت ةػػة صح عممػػؿ  مح امدػػت والرػػم  فػػي مػػف م ػػماال صحدػػالدت   -

  محل اي.صح ة غمح م مم  فيث اا ي ـ صحوعؼ ولرم  دالوت ولي صح عممؿ 
صحفػي مػػف صح عممػػؿ  ػمحل اي اصح   يػػؿ مػػف فةػـ صامػػاصؿ صح ػػة يفم رػم صح ػػالي معػػف ح دػػييي  -

 ديـ مع اليم ف.
  ميل معوؿ صح االيح  محعميت ولي صحدػ ال  حػ  صح ػمالج : فيػث فف فممػؿ صح امدػت  -

يموػػف صدػػ عممؿ  امد ػػف ةػػة فػػياي الاػػيي صح لوػػة ياف صحفمةػػت  حػػ  ل ػػؿ دػػياحت معػػف 
 .1ولي صحد ال

 

                                                           
1
لبات نٌل شهادة الماستر ساتها على الوطن العربً والجزائر خاصة". مذكرة مقدمة ضمن متط"وسائل الدفع االلكترونٌة وانعكامغنً سلٌمة،   

 .25، ص 2107/2102فً علوم التسٌٌر، تخصص ادارة اعمال، جامعة خمٌس ملٌانة، الجزائر، 
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 بالنسبة لمتاجر: 1.1.1
 همملف ح دييي ديـ م يعم ف ا حؾ  االي ت تحيت ام معالة ةة فدم ف صح لوة. -
 صحدالوت اصحدراحت صحميدمت ةة صح يمـ  محعم يمت صح ةماليت مع صحأ مدف. -
 صح دةيؿ صألا امم يوة حوؿ وم يت  ـ  ةالص طم ) وم يمت صح يع(. -
 ف امت ةة  ومية صحاالؼ(. –  ميل م ماال صح عممؿ  محل اي ) ل اي مأاالة  -
وػمية صحاػالؼ  - لرميت صاأيفمـ و   مد اى صح أيلت ) صحالياؽ(  عػ ب وػي صحل ػاي اصد

 ح أ مدف.
  ميل صح ل ؿ لرميػت وػؿ يػـا  حػ  صح لػؾ إليػيصع صحفاػي ت صحياميػت  محلدػ ت ح  ػمةال امػم  -

يالصةؽ  حؾ مف هيمع صحادت و   مد اى صحع م يؾ اصال  مال  مإلهمةت  ح  ف اػمت 
 .1ي صحل ايو

 بالنسبة لمبنك المصدر لمبطاقة: 1.1.1
ادػػي ت يةػػع تحيػػت  ػػ ـ صح عػػمميت ةيرػػم  اػػ ت فا امم يويػػت وػػف االيػػؽ ل ػػؿ صحمع امػػمت  -

 تحيم.
صح   يػػػؿ مػػػف  وػػػمحيؼ ل ػػػؿ صحل ػػػاي  وػػػيطم ا ػػػيصاحرم فيػػػث فلرػػػم وم يػػػمت مو  ػػػت ح  لػػػؾ  -

  غل صحل ال وف صحم ماال صحلمةمت ولرم.
 هدي ت. ا ح  مومليت صح اع  -
 مومليػػت    ػػع وػػؿ صحعم يػػمت صح ػػة  مػػت  فيػػث فف صح عممػػؿ  مح امدػػت يموػػف صح لػػؾ مػػف  -

 معالةت مف يةع حمف ةة فل اأممف امومف اديمت صحمعمم ت.
 أيمية ميص يؿ صح لؾ مف  يؿ الدـا  ايصال صح امدت او ص صح عممؿ  رم. -
صحاوػػػمات صح   يػػػؿ مػػػف هػػػغا صحأ ػػػمدف صحػػػ يف ي امػػػاف  عم يػػػمت دػػػفب مػػػف عػػػ م يؾ  -

 صح لويت  ا مح محة   الغ صحما  يف حا مدؼ ف الى.
 

                                                           
1
 .71مغنً سلٌمة، "وسائل الدفع االلكترونٌة وانعكاسساتها على الوطن العربً والجزائر خاصة". مرجع سبق ذكره، ص   
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 :عيوب البطاقات البنكية 1.1
 بالنسبة لحاممها: 1.1.1

 يةع الدـا م م ؿ صحدفب. -
 مومليػػػت معالةػػػت وػػػؿ صحعم يػػػمت صح ػػػة  مػػػت  مح امدػػػت  فيػػػث ا يموػػػف حفممػػػؿ صح امدػػػت  -

مة   ةػػػػػالصت وم يػػػػػمت  دػػػػػاليت ) مػػػػػم وػػػػػيص ةػػػػػة فمحػػػػػت صح امدػػػػػمت مدػػػػػ  ت صحػػػػػيةع اصحمفػػػػػ
 صاحو الاليت(.

صح ػػػة دػػػي  فػػػيث مثػػػؿ اةػػػاب    ػػػع صحفدػػػم مت صح لويػػػت  اػػػ ت يصدمػػػت ح   ػػػع صأل اػػػمت  -
 صح اـ صحمأياج ح يـ صح عمميت.

ةػػة فمحػػت صحدػػالدت صح امدػػت صا هػػيمورم مػػع صحالمػػأ صحدػػالل يموػػف ح دػػمالؽ فف يدػػ  يـ  -
 صح امدت  وؿ فاليت ةة فمحت ويـ  حغمت صحامدت  دالوت مف د ؿ فمم رم.

صا اػػػػمؿ  ػػػػمحماأع صحاػػػػا ة ح  لػػػػؾ ح اديػػػػؼ صح عممػػػػؿ  مح امدػػػػت ةػػػػة فمحػػػػت اػػػػعا ت  -
صحهيمع فا صحدالدت  مات  مالج فادمت صحعمؿ ح  لاؾ ممم يػ يل  حػ  واصدػب ا يمػت 

 ي فم رم امفب صح امدت حعيـ صح االيح  محهيمع فا صحدالدت.
 بالنسبة لمتاجر: 1.1.1

وػػم مػػم ةيمػػم ي ػػ  صح ةريػػأصت وػػاف د ػػاؿ صح عممػػؿ  مح امدػػت يع  ػػال صدػػ ثممالص مو  ػػم لا  -
 صحيـأ  اةالطم حييف ح  يمـ  محعم يت ) لرمدة صحيةع صاحو الالة   ا طم  ة...صحخ(.

يةػػع صح ػػمةال حالدػػـا م م ػػؿ وػػؿ وم يػػت  دػػييي  مح امدػػت  ػػ ـ و ػػ  مدػػ اى لرػػمدة صحػػيةع  -
 صاحو الالة صح م   ف.

 مف صح لؾ(. يةع صح مةال م    والصت لرمدة صحيةع صاحو الالة ) ةة فمحت والصدف -
 مومليػػػت فػػػياث  عاػػػييت ةػػػة صح اػػػاا صحرم  يػػػت فا صحػػػال ا مػػػع صح لػػػاؾ ممػػػم يادػػػؼ  -

 وم يمت صحيةع و   مد اى ةرمأ.
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اةػػػػاب    ػػػػع صحفدػػػػم مت صح لويػػػػت  اػػػػ ت يصدمػػػػت ام وػػػػالالة ح ػػػػيصالؾ صأل اػػػػمت صح ػػػػة دػػػػي  -
 .1 فيث
 بالنسبة لمبنك مصدر البطاقة: 1.1.1

ب  ةريأصت هػ مت امو  ػت مثػؿ لرػمدة موالف صد ثممال مو ؼ ةيص ح  لؾ فيث ي ا  -
صحػػيةع صاحو الالػػة  صحمػػاأع صآلحػػة حػػألاالصؽ صحل ييػػت  عػػ ومت صإلوػػيـ صآلحػػة صح ماػػت 

  محعم يت  ا مح محة ا يموف صد الةمورم  ا و   صحميى صحاايؿ.
 دػػمالة صح الاػػلت ا صح أايػػال  فيػػث يوػػاف صح لػػؾ مة ػػالص و ػػ   عػػايل صحعم يػػمت صح ػػة  -

 ا يمولف صد الةمع صألماصؿ صحهمدعت. مت   امدمت مأاالة  ا 
 حأصميػػت فػػؿ صحمعػػموؿ صح ماػػت  مح عػػمميت صح ػػة  ػػ ـ  مح امدػػمت صح لويػػت ةػػة فادػػمت  -

ديمدػػػػيت اصحػػػػالي  دػػػػالوت وػػػػف  دػػػػم ات صف ةمةػػػػمت فػػػػمم ة صح امدػػػػمت ي ا ػػػػب اهػػػػع 
  مومليت ه مت امو  ت داصت ممييت فا  عاليت.

فا صح ةػمال  ػمحل ال  حػ  و ػال فةػـ اعا ت صا امؿ  محأ مدف دػاصت فػمم ة صح امدػمت  -
ع وت فمم ة صح امدمت فا صح م  يف حرم ممم ي  ؽ  عل صحمعموؿ  ماػت ولػي  دػ يـ 

ف ػػالى  صح امدػمت صح ػة  ػـ ص  يورػػم مػف اػالؼ ماأوػمت صآلحيػػت حػألاالصؽ صحل ييػت ح لػاؾ
غيػػال صح لػػؾ صحماػػيال ح  امدػػت فيػػث  اػػاؿ مػػية  ومي رػػم ح لػػؾ فممػػؿ صحػػ ل  ػػيااله ا 

  امدت ف الى ح أ اف  ا ولي صد يمف ح  امدت صألاح . يمولف  ايصال
ويـ ديالة وؿ صح لاؾ و   صح يػمـ   عػ ي  صح امدػمت صح لويػت صح ماػت  أ مدلرػم و ػ   -

مدػػػ اصطم فا  دػػػييال صح عػػػمميت صح ػػػة ي ػػػـا  رػػػم فػػػمم ة  امدم رػػػم مػػػؿ ية الطػػػم و ػػػ  
صاليممج ةة ع ومت  لويت ا مح محة  ا ح مة الة و   صف الصـ صح اصوػي صح ػة   الهػرم 

يـ ميتم رػم حديمدػت طػ ص صح لػؾ. اممػم ط ه صحع وت  غل صحل ال وف ميتم رم صا وػ
 ةيال صإلعمالة  حيف ةة طػ ص صإلاػمال طػا صلػف   هػؿ  ولاحاةيػت صح امدػمت  صت صحالدمدػت 

                                                           
1
جزائرٌة فً مجال النقد البنكً"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر، بورزق ابراهٌم،"دراسة تحلٌلٌة حول التجرٌة ال  

 .01، ص 2111/2112تخصص التحلٌل االقتصادي، جامعة الجزائر، 
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صح ة فا فت دماليت صحم عاؿ ملػ   يصيػت صح دػعيلمت مػف صح ػالف صحممهػة اة ػم حمعيػمال 
EMV1 ةحف صح امدت صح لويت ةالهػت ل دػرم مػف  ػيؿ ةعمحي رػم ا م عرػم   ػيال و يػال  

ف صألممف فيث   هؿ ط ه صح ولاحاةيم صحةييية  ـ    ي  صح أايػال ةػة صح امدػمت  ػػ م
 .2مالصت ةة صآلالت صأل يالة 10

II. المبحث الثاني: أنواع وسائل الدفع االلكتروني واشكالها 
  رػػاال م ا  ػػمت صح ةػػمالة صاحو الاليػػت اصح عػػمميت صح ةماليػػت و ػػال صال اللػػت  مدػػ  يصـ ادػػمدؿ 

يالة   ميػأ  عػية فلػاصع اوػؿ لػاع يػيتـ وم يػت معيلػت  اطػ ص مػم دػل لماحف يةع فييثت ةر ه صأل 
 ةة صحمامحب صآل يت

 المطمب األول: البطاقات البنكية وأنواعها. .1
 البطاقات البنكية: 1.1

 عػػالؼ صح امدػػمت صح لويػػت و ػػ  فلرػػم  امدػػمت  يدػػ يويت امغلمايدػػيت ياػػيالطم صح لػػؾ حاػػمحح 
 يدػ يويت مدػ اي ت صحعػوؿ  فمػؿ صدػـ صحم ددػت  وميدف  يا مف فمؿ صحل اي  ةرػة  امدػت

صحماػػػيالة حرػػػم  اعػػػعمالطم ا اديػػػع فمم رػػػم  ا عػػػوؿ  ػػػمالأ الدمرػػػم  اصدػػػـ فمم رػػػم االدػػػـ فدػػػم ف 
ا ماليخ صل رمت ايفي ف  اطة ادي ت يةع فييثت   ػيـ مميػأصت فةهػؿ مػف   ػؾ صح ػة   ػيمرم 

 ادمدؿ صحيةع صح   يييت  اح حؾ صل عال صد عممحرم و ال صحعمحـ.
اةة عػالصت   ATMمم  د  يـ ط ه صح امدمت ةة صحدفب صحل يل مف تات صحاالصؼ صآلحة و

صحدػػػ ع اصحفاػػػاؿ و ػػػ  صحدػػػ ع  ػػػيممت  فيػػػث  عاػػػة حفمم رػػػم دػػػيالص و يػػػالص مػػػف صحمالالػػػت ةػػػة 
صحدػػيصي  ادػػيال صو ػػال مػػف صألمػػمف ا و  ػػت صدػػؿ ةػػة   مػػمـ صحعم يػػمت  ا  دػػالوت صو ػػال ةػػة   مػػمـ 

لويت وية  دميمت ةرلمؾ مف يا ؽ و يرػم صح امدػت صح يدػ يويت صح دايمت صحممحيت اح  امدت صح 
فا  صحل اي صح يد يويت و   فدػمس صلرػم  اػلع مػف مػمية صح يدػ يؾ  ا فػؿ مفػؿ صحل ػاي ةػة 

 .3م   ؼ صاح أصممت
                                                           

1
 Europay-Mastercard-Visaهً معٌار عالمً للبطاقات المجهزة بالشرٌحة الذكٌة   

2
 .05بورزق ابراهٌم، نفس المرجع السابق، ص   

3
 .222، ص 2112د محمد غنٌم، "التسوق والتجارة االلكترونٌة"،  المكتبة المصرٌة للنشر، المنصورة، احم  
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و ػػ    ػػييـ  دػػرييت صد ممليػػت  لطػػة صح ػػة ا  لاػػا البطاقووات ريوور االئتمانيووة:  1.1.1
 ي ة:حفمم رم  ال وال فطمرم ةيمم 

: احرػػم وػػية  دميم ػػػ ة دػػم   امدػػت صحمػػييف فا  امدػػت صحدػػفب صحم معػػال مػػف  امدػػت صحػػيةع -
صحالايي فا  امدػت صحاةػمت  اطػة  امدػت  يدػ يويت  دػ عمؿ ح فاػاؿ و ػ  صحل ػاي اصحدػ ع 
اصح يممت  اطة  ع مي و   اةاي فالاية ةع يػت ح أ ػاف حػيى صح لػؾ ةػة اػاالة فدػم مت 

  ادعت ح أ اف فممؿ صح امدت.ةماليت حم م  ت صحمدفا مت صحم
 امدػػػت صحػػػيةع صحمدػػػ ؽ: صألدػػػمس ةػػػة طػػػ ه صح امدػػػت فف صحأ ػػػاف ي ػػػـا ديم رػػػم مدػػػ  م فثلػػػمت  -

 عالصدرم  ح ص يا ؽ و يرم فيهم  مح امدت صحم ألت.
ا دػػ  يـ فيهػػم حدػػيصي ديمػػت صحمعػػ اليمت صح ػػة ي ػػـا صحأ ػػاف  رػػم وػػف االيػػؽ  ي محرػػم ةػػة تحػػت 

ةيػ ـ  اػـ ديمػت صحمعػ اليمت مػف الاػيي صح امدػت  مثػمؿ وػف دمالدت م اصةية ةة صحمفؿ مػثي  
  حؾ:  امدت صحرم ؼ ا امدت صحل ؿ...صحخ

طػػػػة  فػػػػيى فلػػػػاصع  امدػػػػمت صحمعػػػػمميت صحممحيػػػػت اطػػػػة مػػػػف البطاقووووات االئتمانيووووة:  1.1.1
 امدػػمت صح ػػالل صح ػػة   ػػيح حاػػمف رم صحفاػػاؿ و ػػ  صد مػػمف  اطػػ ص صأل يػػال دػػي يوػػاف ةػػة 

 فا ةة عوؿ ت ال حف ديمت ممحيت.عوؿ د ع ا يممت فا ل اي 
 :1ا ل دـ  ح  لاويف

 ملح حفمم رم  مومليت  ةييي صاد مػمف  اطػ ص دػاصت دػيي بطاقة ائتمانية متجددة:  - أ
 مم و يف مف يياف  محوممؿ  يؿ ة الة صحدممح اديي ة ا ةأت ملرم افطمرم:

  بطاقة فيزا كارد"Visa Card": 
و ػػ  صااػػيؽ  اطػػة  امدػػت م ةػػيية اوػػيي فم  رػػم طػػة فوثػػال صح امدػػمت صاد ممليػػت صل عػػمالص 

  محميييف.
  ماستر كارد"Master Card": 

                                                           
1
ٌوسف احمد ابو فارة، "التسوٌق االلكترونً عناصر المزٌج التسوٌق عبر االنترنت"، دار وائل للنشر، الطبعة الثانٌة، عمان، األردن،   

 .715، ص 2111
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طػػ ه صح امدػػت  ػػع ة ةػػة صحملأحػػت صحثمليػػت  عػػي  امدػػت ةيػػأص وػػمالي مػػف فيػػث صال عػػمال  احرػػم وػػية 
 .1فعومؿ طة ممد ال ومالي صح هيت اممد ال ومالي صح ط يت...صحخ

يهػػم صدػػـ  امدػػت صحاػػالؼ فا يا ػػؽ و يرػػم فبطاقووات ائتمانيووة ريوور متجووددة:  - ب
 امدت صح اـ صحعرالل  اي اةب و   فممؿ ط ه صح امدت  دييي صح م االة  محوممػؿ 

ا  دفب ملف اا يملح دالهم ةيييص  امف ف الأطم :، 2 يؿ ة الة صحدممح اصد
  بطاقة داينييز كميب"DinersClub Card": 

مومليػػػػت صح يػػػػمـ  محمعػػػػ اليمت صح االيػػػػت اصح مػػػػيةاومت صآلة ػػػػت  ا دػػػػمح   ميػػػػأ   ػػػػاةيال صألمػػػػمف اصد
  ماد  يصـ صحمعمحج صاحو الالة صحماةاي  يص  رم  ايموف عفلرم وية مالصت.

 :3ومم يموف   ديـ  امدت صاد ممف مف فيث صاد  يصـ ومآل ة
   امدػػت صاد مػػمف صحعمييػػت: طػػة صألوثػػال صدػػ  يصمم ةػػة وم يػػمت صحعػػالصت اصحفاػػاؿ و ػػ 

موملي رػػم ةػػة صحدػػفب صحل ػػيل  مػػف صحاػػالصؼ صآلحػػة صا مػػف صح لػػاؾ صح ػػة صح ػػيممت  اصد
  واف مع الوت ةة وهايت ط ه صح امدت.

  امدت صحدفب صحل يل صاحو الاليت:  دفب صحل اي مف فةرػأة صحاػالصؼ صآلحػة صحمف يػت 
فا صحياحيػػت  فا مػػف صألةرػػأة صح ػػة   ػػالف صألعػػالات صحممغلاػػت صح ػػة  فاػػؿ و يرػػم مػػف 

 صح لاؾ مف مايال ط ه صح امدت.
 ت:  د  يـ يص ػؿ فػياي  د ػيـ صح لػؾ ماػي صح امدػت  ا ػل س وم ػت طػ ص صح امدت صحمف ي

 صإلد يـ  امةمؿ صد  يصمرم د يؿ اةة فياي هي ت
  

                                                           
1
 .05، ص 2110سعودي محمد توفٌق، "بطاقة االئتمان"، دار االمٌن للطباعة، الطبعة االولى، مصر،   

2
بودي عبد القادر وبودي عبد الصمد، "تكنولوجٌا االلنترنت كأداة لتمٌٌز الخدمات المصرفٌة"، مداخلة مقدمة فً الملتقى العلمً الدولً   

، المركز 2100جزائرٌة وإشكالٌة اعتماد التجارة االلكترونٌة، عرض تجارب دولٌة، افرٌل الرابع حول عصرنة نظام الدفع فً البنوك ال

 .02الجامعً خمٌس ملٌانة، الجزائر، ص 
3
 .77-72جالل عاٌد الشورة،"وسائل الدفع االلكترونً" مرجع سبق ذكره، ص ص   
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المطمب الثاني: البطاقة الذكية، النقود، الشيكات االلكترونية والتحوويالت والمحفظوات  .1
 المالية
 تعريف البطاقة الذكية: 1.1

مػػػػأاية  عػػػػاليفت وم يػػػػا ال يةػػػػب فف  وػػػػاف دػػػػميالة و ػػػػ  ف ػػػػ   اطػػػػة و ػػػػمالة وػػػػف  امدػػػػت
مع امػػػمت فوثػػػال مػػػف صح امدػػػمت صاو ممييػػػت صحعمييػػػت اصحمػػػأاية  عػػػاليا مغلمايدػػػة حف ػػػ  
مع اممت م لاوت فاؿ صحعييي مف صح ا ي ػمت صحعم يػت مثػؿ صحل ػؿ اصحماصاػيت اصح عاليػؼ 

 .1 محرايت اوم يمت صح يع اغيالطم
 ويت:اطلمؾ لاومف مف صح امدمت صح 

صمرم يةػػػب فف يػػػ ـ ص اػػػمحرم مػػػع دػػػمال  اطػػػة صح ػػػة ولػػػي صدػػػ  يالبطاقوووات المتصووومة:  . أ
  ف ػ   ػ ـ وم يػت  فػييث صحمع امػمت Smart Carder Readerح  امدمت صح ويػت 

 ادالصت رم مف د ؿ عاليفت صحوم يا ال صحماةاية و   صح امدمت صح ويت.
اطػة  ع  ػال م يػية ةػيص فيػث فلرػم  ع  ػال ميدمػت ادػاليعت    البطاقات الغير متصمة: . ب

ا  ا ػػػب مػػػف صحمدػػػ  يـ  ي ػػػمؿ و مػػػت مػػػالاال اصدػػػـ مدػػػ  يـ اػػػفيح فيػػػث  عايرػػػم 
صحمأيي مف صألمف اصحفمميت مف صحدالدت اصاف يمؿ  اصحمع اممت صحم ألت ةيرػم ماػممت 

مػػف  فيػػث  وػػاف ح  ػػالصتة ة ػػا فا حعػػيـ صحااػػاؿ  حيرػػم ا حػػؾ إلهػػمةت صحمأيػػي مػػف صأل
و   صحمع اممت صحم ألت ةيرم  ا  أف  االي ػت معػ الة افيهػم مػف صحمموػف  ف  ف ػال 
صح امدػػت صح ويػػت و ػػ  صحاػػاالة فمم رػػم ةػػة ففػػي فاةررػػم وػػؿ  حػػؾ يعايرػػم صحمأيػػي مػػف 

حملع صحدػالدمت اصاف يػمؿ مػف  Credit Cardصألمف اصح اصةؽ و    امدمت صاو ممي 
 .2د ؿ وؿ صحاالةيف صح مدع اصحمع الل

فيػػػػث  دػػػػ  يـ معػػػػيصت  E-Connectؾ  امدػػػػت معػػػػم رت ح  امدػػػػت صح ويػػػػت  دػػػػم  طلػػػػم
م ا ت  محفمداب ح  يمـ  محعػالصت و ػال صال اللػت  اصدػات ةرػمأ يعػ ف ةرػمأ صحرػم ؼ يػ ـ 

                                                           
1
 .22قرٌشً قاسم وشافعً احمد، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .020-021"الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة"، مرجع سبق ذكره، ص ص  وسٌم محمد الحداد،  
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اهػػػػع صح امدػػػػت ةيػػػػف ايػػػػ ـ صةػػػػالصت وم يػػػػت صحعػػػػالصت اوم يػػػػت  عػػػػ يال صح يملػػػػمت ال  رػػػػم و ػػػػال 
 صال اللت  االي ت تملت ةيص.

 الذكية:فوائد البطاقة  1.1
 .1صحمع اممت صحم ألت ةة صحعاليفت يموف معمحة رم فيهم افممي رم  اهع الدـ دالل -
 وؿ  امدت دم  ت ح  ع يال احرم الدـ  م   رم يميأطم وف غياله. -
 صحعاليفت مفومت هي صحع ث اصح يوب. -

االغػػـ صح اػػاال صحمػػ طؿ صحػػ ل عػػريه صحعػػمحـ فػػاؿ صح امدػػمت مدػػ  ت صحػػيةع ) امدػػمت صحػػيةع 
ةي  أصؿ طلمؾ صحعييي مف صحيالصدمت اصأل فمث صح ة  عمػؿ و ػ   اػايال طػ ه صاحو الالة( 

 صأللاصع مف صح امدمت ح واف فوثال ميدمت  فوثال مالالت افوثال فمملم.
 النقود والشيكات االلكترونية والتحويالت والمحفظات المالية .1

 النقود اإللكترونية:  1.1
الػػة ح يمػػت ل ييػػت و ػػ  ادػػي ت والةرػػم صح لػػؾ صحمالوػػأل صألاالا ػػة و ػػ  فلرػػم م ػػأاف صحو ال 

  ليػػت  دػػ  يـ  اػػاالة عػػمدعت ح  يػػمـ  مػػيةاومت غيػػال صحػػ ل فاػػيالطم  ياف صحفمةػػت  حػػػ  
 اةاي فدمب  لوة ولي  ةالصت صحا  ت.

اصحل ػػاي صاحو الاليػػت دػػي  وػػاف م ألػػت ةػػة دػػال  اػػ ب ةػػة فمدػػاب صحمدػػ  يـ ادػػي  
امدػػػت صح ويػػػت  اطػػػة  وػػػاف م ألػػػت ةػػػة  امدػػػت  يدػػػ يويت صحػػػ ل  واللمطػػػم دػػػم  م اطػػػة صح 

مةماوػػػت مػػػف صح الا اوػػػاات اصح اصديػػػع صحالدميػػػت صح ػػػة   ػػػيح ح الدػػػمحت صاحو الاليػػػت  ف  فػػػؿ 
 .2ةع يم مفؿ   ميؿ صحعميت صح   يييت

 
 
 

                                                           
1
 .203-202، ص ص 2112حجازي بٌومً عبد الفتاح،"النظام القانونً لحماٌة التجارة االلكترونٌة"، دار الفكر الجامعً، الطبعة األولى،   

2
شوشة حلٌمة وطالب امٌنة، "اهمٌة التسوٌق البنكً فً تفعٌل وسائل الدفع االلكترونٌة"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة اللٌسانس   

 .02، ص 2107/2102فً العلوم االقتصادٌة، تخصص بنوك وتأمٌنات، 
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 أشكال النقود االلكترونية: 1.1
  مف  ت صحل اي صاحو الاليت"PME": 

وػػ حؾ   امدػػمت م  ألػػت صح يمػػت  اطػػة  امدػػت دػػم  ت صحػػيةع معػػية حيدػػ  يصـ ةػػة   دػػم 
فغػػػالصل عػػػ    ف ػػػال و ػػػ  يصدػػػالة صحو الاليػػػت يػػػ ـ صدػػػ عممحرم وػػػف االيػػػؽ صحمػػػاأع صآلحػػػة 

 صآلات صح مات.
o  مف  ت صحل اي صح  يياليت"PMV": 

صح يمػت ةػة   دم  فيهم  ل اي صحع وت فا صحل اي صحدمد ت صحالدميت  اطػة تحيػت ح ػيةع م  ألػت
عػػوؿ  امدػػمت ميةاوػػت دػػ  م  دػػ  يـ ح ػػيةع و ػػال صال اللػػت اغيالطػػم مػػف صحعػػ ومت اوػػ حؾ 

 .POS1يموف صد  يصمرم ح يةع ةة ل ما صح يع صح   يييت 
 متابعتها والرقابة عميها:.1

  :ل اي صحو الاليت دم  ػت ح  عػالؼ و يرػم"Identified"  ا  هػمف افػية صحل ػي صاحو الالػة
صح مات  رم مع اممت   ع ؽ  رايت صألةػالصي صحػ يف  ػيصاحاطم  ا مح ػمحة  دػ ايع صح لػاؾ 

 فف   م ع افية صحل ي صح ة فايال رم فثلمت  ياحرم.
  ل اي صحو الاليت غيال صدميتAnonyme فيث ي ـ  يصاؿ افػية صحل ػي ياف صإلةاػمح :

 .2م فوثال مف مالاة اصفيةوف فمم رم صا   ص فل  رم ةالي م
 اسموب التعامل بها: .1

 :نقود الكترونية عن طريق الشبكة 
 ػػ ـ طػػ ه صحعم يػػت ةػػة  ػػؿ  ةػػالصتصت  هػػمف ح م عػػمم يف  رػػ ه صحاالي ػػت فػػيص و يػػالص مػػف 
صألمػػػػػمف اصحدػػػػػاليت  اطػػػػػة ل ػػػػػاي ف ي يػػػػػت  ا فلرػػػػػم الدميػػػػػت  ا  ا ػػػػػب مع ػػػػػـ صألل مػػػػػت 

ف االةػػػػػة صح عممػػػػػؿ اصحماػػػػػيال صحمدػػػػػ  يمت حمثػػػػػؿ طػػػػػ ه صحاالي ػػػػػت   مػػػػػمـ صا اػػػػػمؿ  ػػػػػي

                                                           
1
 ارة الى التجربة الجزائرٌة"،لوصٌف عمار:" استراتٌجٌات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرون مع االش  

2
 .271احمد محمد غنٌم: "التسوٌق والتجارة االلكترونٌة"، مرجع سبق ذكره، ص   
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صحو الاليػم مػف صةػؿ صح ف ػؽ مػف دػيمت طػػ ه صحل ػاي ح    يػؿ مػف صف ممحيػت اةػاي صحغػػ  
 اصح أايال.

 :النقود االلكترونية خارج الشبكة 
ط ص صحلاع مف صحل اي صحالدميت ي ـ صح عممؿ  ػف ياف فف يا ػب مػف صحم عػمم يف صا اػمؿ 

 ف ػػػال و ػػػ  صح يمػػػت صحم  ألػػػت  ػػػيص  رم  مػػػع صحماػػػيال م معػػػالة  ةرػػػة و ػػػمالة وػػػف  امدػػػت 
ا  اـ وؿ ديمت   الج مف فاأ رػم  عػي صال رػمت مػف وم يػت صحدػفب صحل ػيل  اصدػ  يصـ 
طػػ ص صحلػػاع مػػف صح امدػػمت ياحػػي دػػيالص و يػػالص مػػف صحمعػػموؿ صحم ع  ػػت  مألمػػمف  ومػػم دػػي يلػػ ج 

 .1ولرم م ماال صحاالؼ صحمأياج
 خصائص النقود االلكترونية: .5
  عؾ و   مد  يمرم ف م م و   صحداليت اصح ااايت.صإل رمـ:  فيث ا -
 صحميدمت: در ت صاد  يصـ اصحل ؿ. -
 صحاةمت:  ع  ال ادي ت ح اةمت. -
غيػػػال م ةملدػػػت: ا   ةػػػملس صحل ػػػاي صاحو الاليػػػت ةيمػػػم  يلرػػػم  ةرػػػة  اػػػيال   دػػػمت ممحيػػػت  -

 م    ت  وؿ ةدت يعيف  الدـ معيف اي ـ ط ص صح  ديـ اة م حالغ ت وؿ مد ر ؾ.
صدػػػػ  يصمرم:  محم ماللػػػػت مػػػػع ادػػػػمدؿ صحػػػػيةع صأل ػػػػالى  فيػػػػث فف صحدػػػػراحت  عػػػػةع  دػػػػراحت -

 صحمد ر ؾ و   صد  يصمرم.
دػػػػراحت صح فايػػػػؿ:  فايػػػػؿ ديم رػػػػم  حػػػػ  فل عػػػػ    دػػػػراحت ا حػػػػؾ وػػػػف االيػػػػؽ  فايػػػػؿ  -

 2صحمع اممت صحالدميت
 التحويل االلكتروني: 1.5

يػت يػ ـ  م  هػمطم مف ميالت صح ةمالة صح فايؿ صح لوػة  علػف: وم يػت  لو 517والةت صحممية 
  ل م  فدمب صحمايع  لمت و   فماله صحو م ة ي يال م    معيف ي يي ةة فدمب ت ال.

                                                           
1
 .000جالل عاٌد شورة: " وسائل الدفع االلكترونً"، رجع سبق ذكره، ص   

2
 .011ص  2112ٌة ودراسات، مصر، السٌد احمد عبد الخالق،" التجارة االلكترونٌة والعولمة"، المنظمة العربٌة للتنمٌة االدار  
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فمػػم  محلدػػ ت ح  فايػػؿ صاحو الالػػة ةملػػف ا ي   ػػؼ وػػف مػػم دػػ ؽ  وػػاله  ادػػي يػػع ة  حػػؾ  
 مم  اصدات فمال  ديا اميال وف صحعميؿ   فايؿ م    معيف مػف صحفدػمب  حػ  فدػمب 

مػػم ل يةػػت  فػػيى ص ح عػػمميت صاحو الاليػػت  اةػػة طػػ ه صحفمحػػت صأل يػػالة ي ػػي ؿ اػػالؼ ت ػػال اصد
 ثمحث يم ؾ صح المةيمت صحيأمت إلةالصت وم يت  فايؿ  عوؿ ت ال.

ل ػػمـ صح فايػػؿ صحمػػمحة طػػا وم يػػت مػػلح صحاػػيفيت ح  لػػؾ ح  يػػمـ  فالوػػمت صح فػػاييت  
م يػػت صحممحيػػت )صحيصدلػػت اصحمييلػػت( صحو الاليػػم مػػف فدػػمب  لوػػة  حػػ  فدػػمب ت ػػال  فل فف و

 صح فايؿ   ـ و ال صحرم ؼ افةرأة صحوم يا ال واهم مف صد  يصـ صألاالصؽ.
اطػة عػ وت  عػاي  1(ACH)ا ل   وم يت صح فايؿ صحممحة وف االيؽ يصال صحم مات صآلحيػت 

م وي رػػػم افطميػػػت  عػػػغي رم  حػػػ  صح لػػػاؾ صحمعػػػ الوت  ل ػػػمـ صح فػػػاييت صحممحيػػػت صاحو الاليػػػت  
  ػػػػيح ح عػػػػالومت اصحم ددػػػػمت  فاػػػػيؿ  2(ETF)فاػػػػ فت م ددػػػػت  1791املػػػػ  وػػػػمـ 

 3 فايي رم صحممحيت صحو الاليم و ال يصال صحم مات
 الشيكات االلكترونية: .6

صحعػػػػيؾ صاحو الالػػػػة طػػػػا صحموػػػػمةك صاحو الالػػػػة ح عػػػػيومت صحاالديػػػػت صح   يييػػػػت صح ػػػػة صو ػػػػيلم 
 .4صح عممؿ  رم
 حػػ  صحعػػيؾ صاحو الالػػة طػػا الدػػمحت صحو الاليػػت ماث ػػت ام ملػػت يالدػػ رم ماػػيال صحعػػيؾ  

مدػػػ  ـ صحعػػػيؾ )فمم ػػػف( حيع مػػػيه اي يمػػػف ح  لػػػؾ صحػػػ ل يعمػػػؿ و ػػػال صال اللػػػت حي ػػػـا صح لػػػؾ فاا 
ومي ػف    فايؿ ديمت صحعيؾ صحممحيت  ح  فدمب فممؿ صحعيؾ  ا عي  حؾ ي ـا  ححغمت صحعػيؾ اصد
صحو الاليم  ح  مد  ـ صحعيؾ )فمم ف( حيوف يحػيي و ػ  صلػف دػي  ػـ فػ ؼ صحعػيؾ ةعػي  ايموػف 

 حعيؾ فف ي عوي صحو الاليم مف صلف دي  ـ  مح عؿ  فايؿ صحم   .حمد  ـ ص
 

                                                           
1
  Automated Clearing House – ACH.شبكة تعود ملكٌتها وأحقٌة تشغٌلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحوٌالت المالٌة اإللكترونٌة : 

2
  Exchange Traded Funds – (ETF)  ًتعمل عبر االنترنت.هو جزء بالغ األهمٌة من البنٌة التحتٌة ألعمال البنوك االلكترونٌة الت 

3
سلطانً خدٌجة، "إحالل وسائل الدفع التقلٌدٌة بالوسائل االلكترونٌة"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماستر، تخصص مالٌة   

 .11، ص 2107-2102بسكرة،  -ونقود، جامعة محمد خٌضر
4
 .51-23ووسائل مكافحتها"، مرجع سبق ذكره، ص ص منٌر الجنببٌهً وممدوح الجنبٌهً، " جرائم االنترنت والحاسب اآللً   
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 فوائد الشيكات االلكترونية: 1.6
   ل  ومحيؼ صحماماليؼ صإليصاليت  ا   يؿ  ومحيؼ صحماصي صحاالديت اصحا موت.*

 * داليع وم يت صحيةع اصحمفمد ت صح ة ي ـا  رم صحأ اف.
 يد غالدف صحعيؾ صح   ييل.صحاالؼ صح االل ح عيؾ اصح     مف صحادت صح ل 

دػػػموت ة ػػػػا  محم مال ػػػػت  41*يػػػ ـ  دػػػػايت صحمػػػيةاومت مػػػػف  ػػػيؿ صحعػػػػيومت صاحو الاليػػػت ةػػػػة 
  محعيومت صحعمييت صح ة ي ـ  داي رم ةة ادت صااؿ مف  يؿ غالةت صحم مات.

 * أايي صحأ اف  مع اممت ا  مايؿ فوثال حوعؼ صحفدمب.
 .1ا يم واف  امدت صاد ممف *ميدمت صحعيومت صاحو الاليت حألةالصي صح يف

 . المحفظة االلكترونية:7
يموف  عالي رم و   فلرم ادػي ت يةػع صة الصهػيت  دػ  يـ ةػة دػيصي صحم ػمح  د ي ػت صح يمػت  

 عػوؿ م معػػال صا غيػػال م معػال ا  دػػ  يـ فيهػػم حػيةع ثمػػف فعػػيمت اػغيالة  اولػػي صحعػػالصت ي ػػيف 
 .2صحالايي ي لمد    يمت مم  ـ عالصدف

 :3ي ةامف  امدارم مم 
 مأاية   صوالة صحو الاليت  دمح  مح  أيف اصاد يومت. -
 صحافيصت صح ة ي ـ عفلرم و   صحمف  ت  دم  صحل اي صاحو الاليت. -
  ػػػأيف صحمف  ػػػت صاحو الاليػػػت مع امػػػمت صحعػػػفف اصح ػػػاص يال عػػػمم ت ألدػػػممت صحمدػػػ ر ويف   -

 ولاصف صحعمالع  صحمييلت  صحاايت  صحياحت  صحواي صاحو الالة.
 ف  فمؿ فدممت افالدمـ  امدمت صاد ممف.يمولرم ف -

 فوائد المحفظة االلكترونية: 1.7
* اةيال صحادت اصحةري  ف   وؿ صحمع اممت وف  امدت صد ممف معيلت   فيث ل الة اصفػية يػ ـ 

  يالصج وؿ ط ه صحمع اممت  ياف ولمت ا مو رم مالة ف الى.
 .4*يموف صد  يصمرم ح يةع و ال صال اللت

 

                                                           
1
 .250ص  2112صالح الجداٌة وسناء جودة خلف، "التجارة االلكترونٌة"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، االردن،   

2
 شرٌف محمد غنام، "محفظة النقود االلكترونٌة رؤٌة مستقبلٌة"، مرجع سبق ذكره.  

3
، 2112تحوٌل المصرفً االلكترونً"، بحث مقدم الى المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحقوق، جامعة بٌروت، رضا عبٌد، "اآلثار القانونٌة لل  

 .721ص 
4
 .13سلطانً خدٌجة، "إحالل وسائل الدفع التقلٌدٌة بالوسائل االلكترونٌة"، مرجع سبق ذكره، ص   
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 خالصة الفصل:
يعي صح  ػيـ صح ولاحػاةة مػف صطػـ صح غيػالصت صح ػة دػمطمت ةػة  فػيصث  غيػال ةػ الل ةػة  

فلمػػما صحعمػػؿ صحماػػالةة ةػػة واػػال صحعاحمػػت  فيػػث صط مػػت صح لػػاؾ صط مممػػم و يػػالص حيدػػ  مية 
مػػػف ففػػػيث   ليػػػمت صحمع امػػػمت اصا اػػػمات  اطػػػ ه صح لػػػاؾ  عػػػي  صآلف واػػػال صحمع امػػػمت 

صحػػػػػيةع  فيػػػػػث  ع مػػػػػي و ػػػػػ   امدػػػػػمت صحػػػػػيةع  صحالدميػػػػػت اواػػػػػال صح اػػػػػاال صحرمدػػػػػؿ ةػػػػػة ادػػػػػمدؿ
صاحو الاليػػػت ا ع  ػػػال االي ػػػت فييثػػػت مػػػف اػػػالؽ صحػػػيةع صح ػػػة ي عممػػػؿ  رػػػم صألةػػػالصي ةرػػػة  ف ػػػؽ 

 ػػيا وػػف ادػػمدؿ صحػػيةع صح   يييػػت صح ػػة   ا ػػب اد ػػم اػػايي ةػػة صحدػػالوت ةػػة فيصت معػػممي رـ 
ادػػػمدؿ صحػػػيةع   دػػػايت صحمعػػػمميت  طػػػ ص مػػػم يةعػػػؿ مػػػف ادػػػمدؿ صحػػػيةع صح   يييػػػت     ػػػة فمػػػمـ
 صحفييثت صح ة فا فت صحالفل فاؿ صمومليت  فيحرم مفؿ صحادمدؿ صح   يييت.

 
  



 
 

 

الثانيالفصل   
 االلكرتونية  الدفع وسائل وأمهية عالقة

عليه وانعكاساته االقتصاد على  
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 تمهيد:
لبتةددددعملت لكتددددي ل ددددمم ةا ددددع لكت ددددام تعددددا ل ددددع ل لكدددداة  لحكةتمل ادددد  لل ددددا   ددددن ل ددددم  

لكتة لكددل ي لك ددااس ح  ددا ع   ددعل لك عالل ددعت للحتيددعحت لاددا با ددت  دد   لكل ددع ل لك  ددل 
لك ضطمب ةي ل تخالم     لكتة لكل اع ةي ةعة  لل د  لك ادع  لكعع د  للك دلل ي لحاتيدعاا  

لك طملح  ل للا  ل دع ل لكداة  ىالدال لحاتيدعا لل عةع دعت  ىالاد  للح  اد  للك شةل خعي  
 لك عت   ى  ، لاا ا   ع   ل لكفيل إكال  ب ثان:

 لك ب س لحلل: لحطملف لك تعال   بع الا  لكاة . -
   عح  ظعم لكاة  لحكةتمل يلك ب س لكثع ي: ل  ا  لىلل ل  -
I. فع.االول: األطراف المتعمقة بعممية الد المبحث 

تتم ى الا  لكاة  بان ثالثد  فةدملا ت ثدل ةدي  ع دل لكبطعاد  للك  دل لكت دعمة للك ا د  لك يدام  
 كالبطعا ، ة ع تل ا ىالا  بان     لألةملا، ل  ل  ع   تطمق ك  ةي لك طعكب لآلتا .

 : العالقة بين أطراف عممية الدفعاالولالمطمب  .1
:  فطدددملف ثالثددد  ل دددلا تفتدددم  لكددداة  بطعادددعت فن لك دددعبق لك طالدددب ةدددي مفا دددع ل  دددبق ة دددع

 .لكت عمة لك  ل/ لكبطعا   ع ل/ لكبطعا   يام
 كةددل للكتمل ددعت   ددلق ى  ددع تتمتددب لكثالثدد  لألطددملف  دد   بددان ت شددع ىالادد    ددعك فن   ددا ل

 لك طالب   ل ةي آكا    تطمق  ع  ل ل لألخم لكطمف ىالال    ع
 العالقة بين المصدر وحامل البطاقة: 1.1
 ى دددا" ا ددد ال  دددل لكع ادددل بدددان ل كالبطعاددد  لك يدددام لكب دددك بدددان لك بدددمم لكعالاددد   ددد   ا ةدددم
 ةدل للكتمل دعت ل  دلق ل تخال  ع، لةافا  لكبطعا ، إيالم شملط ا اا لكع ا   ل ،"لك ع ل
 .طمف
 إح لكع ادل ىالال ل ع  الفع،   اا  شملطع اض  لكب ك فن إ  لإل ىعن ى ا اعتبم لكع ا ل  ل
 .امةض ع فل ا ال ع فن
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 ، كال   ددلم  ل دد  ىددعم إا ددعب  عكدد  ةددي كددا  ل لكتععاددا إكددال اىددل   عكدد  ةددي لكب ددك اةددلن ل
 فة الن ادددمة  فن لةدددع  بطعاددد  ل تيددالم لكع ادددل إكاددد  ت دددام  ددع إ ل كالب دددك ا دددلم ثدددم ل ددن

  يدددام   دددلق ل لكتمل دددعت   دددا ل   ددد  ل دددتع عل ةدددي  تع دددفع ةدددعن إ ل إح ىالاددد    ددديلكا 
 :1ةي تت ثل لكبطعا 
 لكبطعا  م لم ت ااا ل كالت عم  ع ال ع ةللتام ب الا لكبطعا   يام ب ك تع ا. 
 عبق إخطعم الن لكبطعا  إكغع  ةي لك ق ك  لكب ك . 
 طمةان بان  ملع  شلب ى ا لحتفعاا  ا ةم لك ة لك ع لن ت ااا. 
 دع لأل ع د ، ف دع  ىالدال ك ع ال دع   دال   ك دع لك يام  ك ع كال ا    الةع لكبطعا  تعتبم  

 .لات فة ةي ل تمالا ع ل كالبطعا  لكع ل إا عف ةي لك ق لكب ك إىطع  اع ي
 بتعماخ دددع لكع ادددل  يدددملةعت   ادد  لتلضدددا  بت اادددا كالبطعادد  لك يدددام  لك ا ددد  تالتددمم 

 .لح ت  عق تعماخ  لض   ش ماع لكمبلن   عبعت ةشف ةي لتم ل ل ةع  ع،
 لتة ن لكتمل عت  ع ل لكبطعا  ةي  ع االي:

 ك  لك  ام لح ت عن   ف لل تملم كالبطعا  تع في لكغام لح تع عل. 
 دن لكبطعاد  ل دتع عل  دمل  لك تمتبد  كالداالن ىالاد  لك تفدق لألا دال لك ا ب الا لحكتملم  

 لكشدد مة   ددعبعت ةشددف ةددي تلضدد  لكتددي ل ل ددتع عك ع ك ددم لك خددلل  ددن لل طمةدد 
 .ل ت  عا ع تعماخ ابل إكا  لك م ل

 ادددس (  ضددداعع لل  دددما ) يدددع ب ع  دددن لكبطعاددد  ة دددالن  عكددد  ةدددي لكب دددك إخطدددعم  
 .لكبطعا  بف الن إبالغ  تعماخ غعا  إكال    عب ىالال لك  اا  لك بعكغ   يلكا  ات  ل

 ل كال للىدددددا لة دددددع ا دددددتخا  ع إن ل ل دددددا   ع ال دددددع ىالدددددال لكبطعاددددد  ل دددددتع عل ا تيدددددم 
 ات  ددل ةع دد  بع ددتع عك ع فخددم كشددخ   دد ع    عكدد  ةددي ل ىالا ددع، لك تفددق لكشددملط
 . كك ىن لك عش   لك اال ا  ىن لكتع   لك  يلكا 

 
                                                           

1
 .823، ص 5002مصطفى كمال طه ووائل انور بندق، "وسائل الدفع االلكترونً الحدٌثة"، دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة،   
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 العالقة بين مصدر البطاقة والمحل التجاري: 1.1
   طدددعت ل لكةبدددم  لك  دددالت  دددن ىددداا لةبدددم إكدددال لكبطعاددد   يدددام ب دددك ا دددعال فن بدددا ح

 ك ددم فيددامت ع لكتددي بعكبطعاددعت لكلةددع  ى ال د   ددن ا بالددلل كةددي لكف ددعاق ل لك طددعىم ل لكب دمان
 لكعالاد  ا ةدم ل .لكتدع م إكدال لكع دال   ديح  بعك داال اعت بعكلةدع  لكب دك ا لم فن لك  عبل ةي
 ى دددا"  ا ددد ال ى دددا ب دددع لكلةدددع  ا بدددل لكددد ة لكت دددعمة لك  دددل ل لكبطعاددد   يدددام لكب دددك بدددان

  "لكتع م
 ب د   لكتعع دل ابلكد  ىدن لك   دلم إكدال اعالن لكتع ملن ىالال اةلن ب  تضع " لك لما ى ا"  فل

 خالك ددع،  ددن لكلةددع  ى الادد   ددال    ددن لكتأةددا ل لكبطعادد  بف دد  فاضددع االتددمم ،ل لكبطعاددعت
 .كالب ك ىالا ع لك تفق لكع لك  باة  االتمم ة ع
 ي: اال ب ع لك يام  لك ا   لت ع  لكت عمة االتمم  اس
 لكبطعا   لع ل  ظعم كةل لك للة    مل ل ل تملم. 
 ددلع  ددن   ددب  ك ددع  ضددعةع بعكبطعادد  ت ددااا ى الادد  ةددل ك ددع  ى لكدد  خيددم ابددلل    

 .لك  ت    لك ام
 ةددي ت مام ددع ةدد ل ل لكيدال ا  ل ت ددع  تددعماخ خددالل  دن لكبطعادد   ددماعن  ددن اتأةدا فن 

 .لكبا  إشععم ىالال لكبطعا   ع ل تلاا  ىالال لك يلل ة ل ل لكطمةي، لك  عم
 ك بددلل لألا ددال لك ددا  ملىددع   دد  كالت ددااا ةل دداال  ى  ددع لكيددعام  لكبطعادد  ب بددلل اتع ددا 

 .فخم       ن لك يام  بعك ا   لتيعل إل مل  لك ع   الن لكبطعا 
 بشدددداك ابددددل  ددددن فم ددددالت لكتددددي لك يدددام  كال ا دددد  لكبادددد  إشددددععملت  ددددن   ددددخ  إم دددعل 

 .ىالا ع لك تفق لك  ب  خيم بعا لكب ةي مياا  إكال اا ت ع ت لل كةي لكةتمل ي
 ال لل بعكبطعا  اة  تم  لل   ل ال لك  ا   لكخا   فل لك الع  ث ن اةلن فن  . 
 فخم ت عمة ك  ل لك يام  لك ا      ا  ع  لك ة لكع ا ىن لكت عمل ا ة   ح. 
 لكلةددع ، ى الادد  ت دد ل لكتددي لك عةا ددعت ل بددعآلحت لكتددع م بتملاددا لكب ددك االتددمم لك  عبددل ةددي ل

   ددل  ددبال ىالددال كددا  ل لأل ع دد   ددبال ىالددال لكتددع م بتملاددا  لكب ددك إىطددع  اةددلن  ددع لغعكبددع
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  ددداال اعت لكتدددع م  ددد ل إكدددال ا ددداا فن بعكلةدددع  لكتدددع م ادددعم  دددع إ ل لكب دددك االتدددمم ة دددع لك الةاددد 
 ا دت  لن كالب دك ا دلم ةدال ةاد ، كالم دلع اعبدل غادم بعتدع لكتمل دع لكب دك لكتدملم تعتبدم ل  ع الي،
 .1لكع ال بان ل با   لكعالا  ىن  عش    عع الت بأة لكتع م ىالال
 العالقة بين التاجر وحامل البطاقة: 1.1
 لكخا د  ت داام ى دا لف لكباد  ةع دا لأليدالي لكع دا ا ة  دع إ   شدةال  فة تثام ح لكعالا     
 .2لك ع ل ا  ال ع لكتي بعكبطعا  لكلةع  ب بلل االتمم لكتع م إن   عكك  ع ةل

 : مسؤولية األطراف والعالقة القانونية الناشئة عمى استخدام البطاقة.21الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .36شلش  ا ا  ، طعكب  الا  ، ف  ا  لكت لاق ةي تفعال ل ع ل لكاة  لإلكةتمل ا ،  م    بق  ةم ،   المصدر: 
 .االئتمان الحد مع االئتمان بطاقة 01

 .البٌع إشعار على التوقٌع + البطاقة تقدٌم 05

 .الخدمة أو المشترٌات السلع، تقدٌم 08

 .اإلشعارات إرسال 00

 .اإلشعارات قٌمة سداد 02

 .السداد06 

                                                           
1
 .824 ص ،5002 االسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار ،"الحدٌثة االلكترونً الدفع وسائل" بندق، انور ووائل طه كمال مصطفى  

2
 .020مدحت صالح، " أدوات وتقنٌات مصرفٌة"، مرجع سبق ذكره، ص  

البنك مصدر 

 البطاقة

 التاجر حامل البطاقة

00 

06 

00 
02 

08 
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 : االبعاد االقتصادية لنظام الدفع االلكتروني وانعكاساته.الثانيالمطمب  .1
إن لحىت عا ىالال ل ع ل لكاة  لحكةتمل ا  ةأال  كالاة  بال لك  لا لك ع ل ا   لل  ةدي  

فبعدددعال تددد عة  ىالدددال  لكتعدددع الت لك عكاددد  ةدددي ى الادددعت لكشدددمل  فل ىبدددم لح تم دددت، اخالدددق
لحاتيددعا ةةددل، لةدد ل ىالددال ةددل لك ي  ددعت لك يددام  لىالددال   ددتل  لك  شدد ت لكت عمادد  

 للكخا ا .
 عمى مستوى البنوك: 1.1
 ت ع م بشةل ةععل ةي ت الا  ى الاعت لكي الق لتخفا  ةالف  لكت اام. -
 ت  ان لت لا  لك  ت عت لك يمةا  لتأ ان لةع  لكع ال . -
 .1  لكع ال تطلام خا عت لح تشعم  كيعك -
 عمى مستوى العمالء: 1.1
 ت  ان لكتيمف ةي لك للما بعك  ب  كالخلل  للك  ش ت لكت عما  ىالال  ا  لل . -
 تعمام لكتالبام لأل  ا  لبعكتعكي ت  ان ل تع عل لك للما. -
 .2تلةام لك الك  لكال    -
 عمى مستوى المنشآت التجارية والخدمية: 1.1
 لك تيل بعكبطعا .تأ ان لكيف عت  ن  مل  لكتأ ان لكب ةي  -
 ت  ا    م لك عع الت. -
 لض  لكث   لتأ ان لكلةع  بان لك تعع الان. -
 
 
 

II. المبحث الثاني: اهمية وعوامل نجاح نظام الدفع االلكتروني 
                                                           

1
 .00، ص 5000صالح مفتاح وفرٌدة معافً، "البنوك االلكترونٌة"، المؤتمر العالمً الخامس، كلٌة العلوم المالٌة، جامعة بسكرة،   

2
قرٌشً بلقاسم وشافعً أحمد، "وسائل الدفع االلكترونٌة"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة لٌسانس فً العلوم االقتصادٌة، تخصص   

 .52، ص 5008/5000مالٌة، جامعة ابً بكر بلقاٌد تلمسان، 
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 االلكتروني لمدفع واالقتصادية العممية األهميةالمطمب االول:  .1
لكت الاداة، ب ادس ح تيدال  إن لت عع  طعق لكت عم  لحكةتمل ا      بتضدعيل ل دع ل لكداة  

كت  ال لكتعع ل لك ة اتم ىن بعا ةي با   غام  عااد ، ةدعكع لا لحكةتمل اد  لكتدي تبدمم ىبدم 
شددددبة  لح تم ددددت ل ددددن   ددددع تظ ددددم ف  ادددد  لبتةددددعم ل ددددع ل  ددددالا تتفددددق  دددد  طباعدددد  لكت ددددعم  

 لحكةتمل ا .
 األهمية العممية واالقتصادية لمدفع االلكتروني: 1.1

ك بت لا  ف شطت ع لخا عت ع ىبدم لح تم دت ا  دق ك دع ةلل دا ةثادم     دع إن ااعم لكب ل 
 ةعآلتي:

تخفا  لك ف دعت لكتدي ات  ال دع لكب دك ا عدل تةالفد  إ شدع   لاد  كالب دك ىبدم لح تم دت  -
ح ت عمن بتةالف  إ شع  ةمع  ااا كالب ك ل ع اتطالب   ن  بدع ي لف  دم  لةفدع   إالماد ، 

 ددن  لاعدد  ىالددال لح تم ددت ت ددعىا  ىالددال ل ددتالك إضددعة  إكددال ت ددلاق لكب ددك كخا عتدد  
  ام  ت عة ا  تعمم  ن  ةع ت  لكت عة ا  لتي ال  إكال لك عع الت لكت عما  لكععك ا .

إن تل   لكب لك لكععك ا    ل شبة  لح تم ت ل ع تت ادم بد   دن اداملت ت عة دا  االدمم  -
كددد كك  دددا لم لكب دددلك لكيدددغام  ضدددملم  لحمت دددع  إكدددال   دددتل   ددد   لكت دددااعت، للة دددع 

لكع دددال  بعك  عم ددد  بدددان خدددا عت لكب دددلك حختادددعم لأل  دددب، لبددد كك تةدددلن لح تم دددت 
 ىع ل   عة   الة ةي   ب لكع ال .

ا ددع م لح تم ددت ةددي لكتعماددف بددعكب لك للكتددملا  كالخددا عت لك يددمةا  بشددةل إىال ددي  -
 ل ل  ع ا ع م ةي ت  ان  لا  لكخا عت لك يمةا  لك  ا  .

مل ادد  تددياة إكددال ت دداام لكتعع ددل بددان لك يددعمف، لب ددع  ىالاددعت إن لكيددامة  لحكةت -
 بعشدددم  لتدددلةام لك مادددا  دددن ةدددم  لكع دددل للح دددتث عم ل دددل  دددع ا دددعىا ىالدددال لك  دددعح 

 للكب ع  ةي لك لق لك يمةا .
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ل ددددتخالم لح تم ددددت ا ددددع م ةددددي تعماددددم مف  لك ددددعل لتطددددلام تة لكل اددددع لك عالل ددددعت  -
 .1ي اةلن ك ع ل عةع  ىالال فى عل لكب لكللح تفعا   ن لحبتةعملت لك ااا  لكت

 المطمب الثاني: عوامل نجاح وسائل الدفع االلكتروني .1
إن إاع ددد   ظدددعم لكددداة  لحكةتمل دددي ا تضدددي لحكتدددملم ب  الددد   دددن لكعلل دددل للكتدددي  دددي 

 ب ثعب  اللىا كالع ل لحكةتمل ي للكتي تت ثل ةا ع االي:
لتدمتبط بعأل تم دت لة دع ك  د  ل لا شبة  ىماض  تضم ةل لك  عت  لت لكيال ،  -

 لك اع ا      ملىع  لكتأ ان ةي تي ام     لكشبة .
لضد  خطددط كالبدا  ةددي إاخدعل خددا عت لكةتمل ادد ، بالاد  ةددي لضد  ل ددتملتا ا  ىالددال  -

   تل  لكب ك لك مةمة فل لكبالا.
 لض  ت ظا عت ااع ا  ت    بعكمبط بان  ختالف لك  عت للكععكم ةةل. -
 لما لكبشما .إىالا خط  كتاماب لك ل  -
 لكع ل ىالال إ شع  ت ظام إالمة اع ل ىالال ت  اق بان لألطملف لك تععاا . -

لكض عن   عح لكاة  لحكةتمل ي ح با  ن تدلةام بعد  لك  ل دعت لأل ع دا   دن خدالل 
تلةام ب ا  ت تا  ت  ا   اا ، لتطلام ع بشةل   ت م، ل شدم لكث د  لكتدي تعتبدم  دن ل دم 

ت اع ل ادد  شددع ال  تت عشددال  دد  خيليدداعت ةددل   ت دد ، ىلل ددل لك  ددعح للضدد  ل ع دداع
 .2لمة  ةفع    لظفي لكب ك

 :3لا ةن       ل عت لك  عح ةي لك  عط لكتعكا  
 ضملم  ااعم لكب ك بالم لةبم كالتعماف بعكخا عت لكب ةا  لحكةتمل ا . -
 ى ل الملت كتطلام   عملت لااملت  لظفي لكب ك. -
 كةتمل ا   ن لا  م لم كتيب    ع ا .لكع ل ىالال ت  ان لتطلام لك لا  لح -

                                                           
1
 ص. 22وسٌم محمد الحداد واخرون، مرجع ٌبق ذكره،   

2
 .22-20ٌبق ذكره، ص ص  وسٌم محمد الحداد واخرون، مرجع  

3
منصوري الزٌن، "وسائل وانظمة الدفع والسداد االلكترونً وعوامل االنتشار وشروط النجاح"، مداخلة مقدمة فً الملتقى العلمً الدولً   

، 5000ٌومً افرٌل  الرابع حول عصرنة نظام الدفع فً البنوك الجزائرٌة وإشكالٌة اعتماد التجارة االلكترونٌة، عرض تجارب دولٌة، المنعقد

 .02المركز الجامعً خمٌس ملٌانة، الجزائر، ص 
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 خالصة الفصل:
   ت ل دع ل لكداة  لحكةتمل اد   ملادع كدم تدت ةن ل دع ل لكداة  لكت الاااد   دن ت  ا  دع،  

 اس خفضت لكتةعكاف لاالالت  ن  عع ع  لكع دال  لفىطدت لكفميد  كالب دلك ىالدال تخداام 
 خا عت  ااا .

 
 



 
 

 

الثالثالفصل   
 دراسة حالة
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 تمهيد :
لقدددددد اطري دددددي  دددددق نلإلدددددميث نلودددددييقيث الدددددف     يدددددي   ددددد ة  إدددددي يت  ودددددي ة نلدددددد    

خامف أ  ن هي  د ر ي  ق ا ويث  اليدة نلي دب يديلزي ث  اظهدير نلاقدير  يديث  ناللكار  ية ي
نخار ددي ي ددب نلإال ددة  نلا  يددة نلجي دد  نل ظددرذ نلددذذ اددت نلاطددرا اليددا  ددق نلإلدد ة نلوددييقة  

كدرنودددة  يلدددة نلاىدددرف  مدددف رأذ نلزيدددي ث  دددق نلدددد   ناللكار  دددق  -غميدددزنث كيلدددة  –نلريإيدددة 
   دى  رضيء ت  ث  ذه نلخد ة.

 نلا  يددة   يلددد نل لدد ة الددف نا دددنف نل وددطرا ي  ددي يدرنوددة  يدن يددة يي ددب نلإال ددة 
نلريإيدددة ياقدددديت نودددا يرا نودددايييث لمزيدددي ث   ىر دددة رأيهدددت  دددث نل  ضددد ع   ددددى رضدددي هت  دددث 

 د ة  ث  كيلة غميزنث.نلخد ي  نل ق
  لذن و ا ي ة  ث خالة  ذن نلإلة  ي ثيث ك ي يمق: 

 نل ي ث نال ة: اقديت ي ب نلإال ة  نلا  ية نلريإية.
 نل ي ث نلثي ق: اقييت  وا ى نلد   ناللكار  ق  ق  كيلة غميزنث.
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I. المبحث األول: تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 بنك الفالحة والتنمية الريفية.المطمب األول: ماهية ونشأة  .1

 تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية. 1.1
لاددددد يت  13/03/1982يادددديري   206يىايددددر   ووددددة  يليددددة ا وددددس ييل رودددد ت ريددددت 

يطديع جهد ذ   ييمدم   يلدا  31 كيلدة  286نلاط ير نلإال دق  ألديت اىددند  كيالادا  هيت 
 .1اطير   ي ة 700  نلق   مف نل وا ى نل ط ق

نلريإيدة  دث نل ودي ة نلوييودية  نل ك  يدة نلادق اهددف الدف  يىد ي ب نلإال دة  نلا  يدة
نل  يطا نلريإية  ك ي يىاير   ووة  يليدة  اخللدة  ةل شيركة  ق نلقطيع نلإال ق  اريين

 مددف  ه ددة ا  يددة نل يجددي  نلخيلددة ييلقطدديع  كددة ذلددب للدديلت أ  ددية نلا  يددة لالطددالع 
  2ييلقطدددديع نلإال ددددق لريإيددددة اجهيددددز نل  دددددن   نل  ووددددي  ذن  نل شدددديط نلريإددددق نل م ددددان

  ظيإاددددا ناويوددددية  ددددق ا  يددددة نل شدددديري  نلى   يددددة  نلخيلددددة لقطدددديع  نلإال ددددة  نلزرن ددددة 
نلددرذ  نللدديد نلي ددرذ   كددة  ددث يوددي ت  ددق اطدد ير نلريددف   نلقطدديع نلإال ددق نللدد ي ة  

 33.000.000.000يدددرأس  دددية يددددره  1982أكاددد ير  دددث  نياددددنء نلا  يدددة نلريإيدددة   ميدددي 
 .3دي ير جزن رذ

 النشأة والتطور: 1.1
 13نل دد رخ  ددق  106/82ا وددس ي ددب نلإال ددة  نلا  يددة نلريإيددة ي رودد ت ر يوددق ريددت 

 دديرس  16 نل  رخددة  دق  11 نلددذذ لددر  ددق نلجريددا نلرودد ية ريدت  1982 ديرس 
 ضر رية  ياجة  ث:  إذن لوييوة نياليدية جيء  ذن نلقرنر  1989

ضددر را نلى ددة  ددق ودديية نالوددادالة ناليالدديدذ لمدديالد يا قيددا نالكاإدديء نلددذناق  -
  ث نل ياجة نلإال ية.

  ييا وكيث نلريف.ر    وا ى نل ىيشة  ا ويث ظر ف  -
                                                           

1
 .76، مهٌدي نجاة، التأمٌن البنكً، مرجع سبق ذكره، ص بومهد فاطمة الزهراء  

2
لمقدم سعاد، قوٌدري سمٌرة، أثر العولمة االقتصادٌة على اقتصادٌات البنوك، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة اللٌسانس فً العلوم   

 .76تخصص اقتصاد دولً، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص االقتصادٌة، 
3
 .94ص رضا الزبون، مرجع سبق ذكره، فاٌز مكٌة، التسوٌق المصرفً واثره على ال  
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 ر    وي  ة نلإال ة  ق نال ايج نلإال ق. -
 ا يدا ا ظيت جهيز نا ايج نلإال ق. -
 لمزرن ة    نوالالح  وي ي  جديدا.نارنضق نلليل ة زييدا  وي ة  -
 ا  ية نلرذ يي يء نلود د   إر نآليير. -

  يد  ر نلي ب يىدا اط رن   مخلهي  ي ي يمق:
كديث  ددف نلي دب  ددرض  جد ده ضد ث نلىديلت نلريإدق يإا ددا  1990 الدف 1982 دث  -1

 و ىة  كإيءا  ق  يدنث ا  ية نلقطيع نلإال ق.  دا  كيال     ذن  ي نكويا
 لاطييا   ميي  نلاجيرا نلد لية. SWIFT: اطييا  ظيت 1990و ة  -2
 مدف  ودا ى  خامدف نلإدر ع  LOGICIEL SYBU:  ضد  ير جيدي  1992ود ة  -3

لمقيددديت ييلى ميدددي  نلي كيدددة  كدددذلب ادخدددية نا دددالت نآللدددق   خطدددط نل ودددييي  نلجديدددد 
  مف  وا ى كة نل كيال .

(    دددص  ن جددديز téléraitement: ادخدددية   ميدددة نلإ دددص نلودددمكق  1996وددد ة  -4
 نلى ميي  نل لر ية  ث يىد.

 .CIB: يدء نلى ة ييطيية نلو    ي ييث نلي  ب 1998و ة  -5
 ق ا  ية ناليالديد  يدث ر د  الدف  دد كييدر نلقدر ض لإي ددا : نلادخة 2000و ة  -6

نل  ووددي  نللددديرا  نل ا وددطة  دد  ر دد  ا ي ددي  لمقطدديع نلإال ددق   ضدد   خطددط 
 خ يوق.

 ددق  خامددف نل كدديال   LA BANQUE ASSISE شددر ع : ادخددية 2010ود ة  -7
دخدددية  خطدددط نلجديدددد لم ودددييي   مدددف  ودددا ى نل  يودددية نل ركزيدددة  يلدددإة جز يدددة  نم

 لكة نلهييكة نل ركزية  نل كيال . MEGAPAC اى يت شيكة 
 المطمب الثاني: مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية وأهدافه. .1

 :1اجيرذ  نلاق اا ثة  ي ي يمقي يرس ي ب نلإال ة  نلا  ية نلريإية   ظي إا  ثة أذ ي ب 
                                                           

1
 .151سلطانً خدٌجة، " إحالل وسائل الدفع التقلٌدٌة بالوسائل االلكترونٌة، مرجع سبق ذكره، ص   
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 نلريإية:  هيت ي ب نلإال ة  نلا  ية .1
 لدد  نل دديدا نلرنيىددة  ددث نلقددي  ث نالويوددق  لمي ددب اا ثددة  ه ددة  ددذن نلي ددب  ددق ا إيددذ ج يدد  

طيقددي لمقدد ن يث  نلا ظي ددي  نلى ميددي  نل لددر ية  نال ا دديدن  نل يليددة  مددف  خامددف نشددكيلهي 
 جيرذ نلى ة يهي     ت نلقر ض  ي ي يمق طيقي لوييوة نل ك  ة:

 ا  ية  ج  ع يطي ي  نلإال ة. -
 اط ير نا  ية نلإال ية. -

الدف ا  يدة: نل  وودي  نلإال يدة  نللد ي ية يكدة أ  ن هدي  اىي  يدي   ك ي يوىف  دذن نلي دب
 ..نل .نلاو يا  يطيع نلدييي   يطيع نلليد نلي رذ.

 موارد بنك الفالحة والتنمية الريفية: 1.1
 رأس  ية نلي ب  ن اييطا. -
 نل دن   نل  لة  ميهي  ث طرف نلزيي ث. -
 نا  نة نلاق ا ض  ا   الرف نلي ب. -
 نال اييطي   نل    ي . -
 نلقر ض  ث ناو نا ناج يية. -
 نلاوييقي  لا  ية يرن ج نلا  ية. -
 ياطييا وىر ا يدا نلخلت. نلقر ض نل     ة  ث طرف نلي ب نل ركزذ -

ك ددي  لدد  نل دديدا نلرنيىددة  ددث نلقددي  ث ناويوددق لمي ددب ن ددا يقدد ت يى ميددي   لددر ية نل ا ثمددة 
  ي ي يمق:

  أ  ن هي   ىيلجاهي.  ت نلقر ض يكة 
 . ناللازنت ييلقييت ييلض ي ي 
 .ا  ية  خامف نلى ميي  نل اىمقة ييلاجيرا نلخيرجية 
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 الريفية.أهداف بنك الفالحة والتنمية  1.1
يي ايددير ي ددب نلإال ددة ي ددب اجدديرذ  هدد  يوددىف لا قيددا ناريدديح  ددث جهددة  ا قيددا نا دددنف 

 نالياليدية  ي ة  ث جهة أخرى   ث أ ت ن دن ا  ي يمق:
   نلي دب خيلدة يىدد ناللدالح ناخيدر  نلدذذ امقق نلإال ة نكير  لة  دق ن ا ي دي

نلا ركدددز نالودددارنايجق لمي دددب  أ طدددف نا ل يدددة لا  يدددة أ ددديد نلا جيهدددي  الدددف ا ددديدا 
نلا  يددة نلإال يددة  نلريإيددة   ألدديت نلي ددب يهدددف الددف زيدديدا نالودداث يرن   ددق نل جددية 

نل  اجي  نلدذن ية  كذلب  ودي دا نلإدالح  مدف الددير   ا جدا نلإال ق    اط ير 
 خيرج نل طث.

 لددب  ددق ظددة نل  ي وددة يدديث يى ددة نلي ددب  مددف ا ودديث نلخددد ي  نل قد ددة لمى ددالء   ذ
 .1نالياليد نلجزن رذ  كذلب نلخ للةنلي  ب خيلة يىد نال إايح نلذذ  ر ا 

  يوىف نلي ب نلف نيجيد وييوة اك يث أكثدر  ىيليدة  د  ج يد  نل د نرد  لم لد ة نلدف
 خد ي  أ ضة  اويير أ وث.

   يهددددف نلي دددب نلدددف اطددد ير نالريددديف  ا وددديث ظدددر ف نلى دددة  يهدددي   قدددي ل خططدددي
 نلا  ية خيلة يىد نلىشرية نلو دنء نلاق اوي  نل ز ح نلريإق.

 يدية ا قيا  ذه نال دنف ييت نلي ب ياهي ة نلشر ط لال طدالا  دق  ر مدة جديددا اا يدز 
يا ددد ال   ي دددة  ايجدددة ن إاددديح نلوددد ا نل لدددر ية أ ددديت نلي ددد ب نلخيلدددة ناج يدددة   ن دددت 

 نلشر ط كيلايلق:
 جديدا. ا  ير شيكي    ض   وي ة اق ية -
  ض  أجهزا  أ ظ ة  ىم  ياية  ديثة. -
 ا  ية   نرده نليشرية. -
 اريية نالالية نلدنخة  نلخيرجق لي ب. -
 

                                                           
1
 .151نفس المرجع السابق، ص   
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 المطمب الثالث: منتجات بنك الفالحة والتنمية الريفية. .3
 منتجات البنك.  1.3

يكد ث  إا  دي لخشدخيص نلطيىيديث :  COMPTE COURANTالحساب الجاري  - أ
 نل ى دد ييث نلددذيث ي يرودد ث  شدديطي اجدديرذ   اجددير  لدد ي ي ث    ووددي  اجيريددة  

 .1 ال  ث ....نل ( 
اك ث  وييي   إا  ة لج يد  نا درند أ  نلج ي دي   حساب الصكوك )الشيكات(:  - ب

يث نلاددق ال ا دديرس أذ  شدديط اجدديرذ   ج ىيددي   ادنرا ...نلدد (  ذ ذ ناجدد ر نلددرنغي
  ق نالواىي ة ييلشيكي  لالإية نل وييي .

:   د   يديرا  دث   داج  لدر ق  LIVRET épargne BADRدفتر التووفير :  - ج
ي كدث نلدرنغييث  دث ندخدير ن د نلهت نلإي ضدة  دث  يجدياهت  مدف أوديس   ن دد   دددا 
 دددددث طدددددرف نلي دددددب أ  يدددددد ث   ن دددددد  وددددد  رغيدددددي  نل ددددددخريث   ييوددددداطي ة  ددددد الء 

د ار نلادددددد  ير نلقيدددددديت يى ميددددددي  نلإلددددددة نلثيلددددددث:....اط ير نل دددددددخريث نل ددددددي ميث لدددددد
 كيلدددة  -نلخدددد ي  نلي كيدددة  دددق نلجزن دددر درنودددة  يلدددة ي دددب نلإال دددة  نلا  يدددة نلريإيدددة

د   و   نا  نة  ق ج ي  نل كيال  نلاييىة لمي ب  يدذلب  د ث  99  ديرية يوكرا 
 د نة  دث  كديث  ذن نل  اج يج   أل ي  د يار نلا  ير  شيكة  لى يي   قدة نا

 اخر.
:  خلددص ل وددي دا ني دديء  Livret épargne juniorدفتوور توووفير الشووباب:  - د

نل دخريث لما درس  لمادري   مف نالدخير  دق يدنيدة  يدياهت نالدخيريدة   دذن نلدد ار 
ود ة  دث طدرف   دثمهت نلشدر ييث  يدث  19يإات لمشيي  نلذيث ال ااجي ز أ  دير ت 

ك ددي ي كددث أث يكدد ث نلددد    ددق لدد را  قديددة ن   دي ددير  500 دددد نلددد   نال لددف   
  اظ دة  ك ددي يوداإيد نلشدي  لددي     دث طريدا ا د يال  امقي يددة أ  أا  يايكيدة  

                                                           
1
 .191عبدات سلٌمة، " تسوٌق الخدمات البنكٌة واثره على رضا الزبون"، ص - 
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ودد  ن  نالودداإيدا  5نلددد ار   ددد يم غددا نال ميددة نلقي   يددة ذ  ناليد يددة نلاددق ازيددد  ددث 
  ث ير ض  لر ية الة نلف  مي  يث دي ير جزن رذ.

 دذه نليطييدة   جهدة لزيدي ث ي دب نلإال دة  نلا  يدة :  BADR Carteبطاقة بودر:  - ه
نلريإيدددددة  يدددددث ا كدددددث  دددددث نلقيددددديت يى ميدددددي  نلدددددد    نلوددددد   لدددددخ رنا نل قديدددددة  يدددددر 

ك ددددي ا كددددث نلدددد ييهي أيضددددي  ددددث نلقيدددديت  DABنل  ز ددددي  نآلليددددة لددددخ رنا نل قديددددة 
 يى ميي   نلو    ث نل  ز ي  نآللية لمي  ب ناخرى.

 يدديرا  ددث اإدد يض اجددة  يىي ددد :  Les bons caisseسووندات الصووندو :  -  
   جا لخشخيص نلطيىييث  نل ى  ييث.

اوددهة  مددف وهووي وسوويمة  : Les depots a termesإليووداتات ألجوول:  - ن
نالشددخيص نلطيىيددديث  نل ى ددد ييث ايددددنع نا ددد نة نلإي ضدددة  دددث  يجدددياهت الدددف  جدددية 

   ددا ي وية   ن د  اديرا  ث طرف نلي ب.
:   دداج يودد ت يجىددة  Les comptes devises ة:حسوواب بالعممووة الصووعب  - ي

 قدد د نل دددخريث ييلى مددة نللددىية  اي ددة  ددق كددة ل ظددة  قييددة  ي دددن   ددددن  ودد  
 شر ط نلي ب.

نلريإيدددة كيلدددد ار نل خلدددص  ك دددي ا جدددد  ددددا   اجدددي  نخدددرى لددددى نلي دددب نلإال دددة  نلا  يدددة
لموكث اضي ة نلف نال ا يد   نلقر ض نلاق ي   هي نلي ب لزيي  ا نلاق اكد ث   دا درنودي  

  شر ط  ويقة.
 الخدمات المصرفية االلكترونية ببنك الفالحة والتنمية الريفية: 1.3

 المقاصة االلكترونية: حيث تتم كالتالي: 1.1.3
يدديث نلي دد ب   غددث نل قيلددة  ددق نلاودد ية  دديتحصوويل االورا  التجاريووة مووا بووين البنوووك:  - أ

 اددات خددالة  2004ة ودد ة يددإي نلا  يددة نلر  نلإال ددةطيقدد  نل قيلددة ناللكار  يددة  ددق ي ددب 
  ق  يلة  ي   ق شيب كىدت  ض ح  ييالديءوي ة   يك ث نلرد ا ي ييلاو ية أ   48
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 يدد ودي د   دق ضد يث  قد ا نلى دالء  نلي د ب  ضد يث نال ضيء أ  نلرليد غير كدي ق  
 ثقة نلى ية  اوهية أ  ية نلي  ب  نخازنة نل ي ...نل 

تحصووويل االورا  التجاريوووة الخاصوووة ببنوووك الفالحوووة والتنميوووة الريفيوووة تمووو  مختموووف  - ب
 (.SRTEمناط  الجزائر )

 Virement parتحووووووويالت موووووون بنووووووك البوووووودر الوووووو  بنوووووووك األخوووووورى  - ج
telecompensations  : ادددددددددددددات نل قيلدددددددددددددة ناللكار  يدددددددددددددة لم يددددددددددددديلم أيدددددددددددددة  دددددددددددددث 

 ددددث نجددددة نلا كددددد  ددددث  scannerدج   ددددد ي يىدددديلج نلشدددديب نلي كددددق  يددددر 1000.000
 نل ىم  ي   نل ىطيي   ض يث  ق ا نلى ية   دت ا  ة نالخطيء.

 :       ظيت يي ت  مف  ج   ة  ث نلق ن د  التحويالت المالية االلكترونية 1.1.3
ا  يددة نال دد نة  يددر نل لدديرف ي يددث نلدددنر نال ددر ييلا  يددة   نالجددرنءن  نل ىا دددا  ددق

 ث طريا نلك يي ار أ  نلهياف نل    ة   يإضدة اىزيدز ن ظ دة نا دث  دث طريدا نالريديت 
نلوددرية  نلاشددإيرن    نلددي   نلا دد يال  ا ظدددف ي لدددنيية أكثددر نل اىددي ميث    ظددرن ل دددي 

  دديث  ددث نلا دد يال  نل يليددة شددهداا  ددذه نلا دد يال   ددث اطدد ير  دد ث ي ددب يدددر يودداخدت  
 ناللكار  ية:

: نذ يددات نلا  يددة نل دديلق  ددث ي ددب نلإال ددة نلددف ي ددب نخددر التحويوول المووالي بووين البنوووك - أ
Virement par telecompensations  ذن نل  ع  ث نلا  ية يات  ق  ذن نلي ب    

  ث طريا نلامدرنف.
يدات  دث ي دب نلإال دة  نلا  يدة :   دذن نل د ع  دث نلا  يدة التحويل المالي بوين البنووك - ب

 نلريإيددة نلددف ي دد ب أخددرى يطريقددة نلكار  يددة ا دد  نشددرنف  ركددز خدديص ل رنييددة  لدددر 
نا ددد نة    يياهدددي ييلطريقدددة ناللكار  يدددة  دددق  يددد   قيقدددق  يدددات  يدددا اوددديير نلا ددد يال  
نل يليددة يلددإة  وددا را   مددف نلإدد ر يددد ث ا جيددة  يددث اكدد ث يي ددة  يمددم نلا  يددة اإدد ا 

 دج1000.000
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يىددددد ي ددددب نلإال ددددة  نلا  يددددة نلريإيددددة   ددددث نل  ووددددي   بطاقووووات السووووحب االلكترونيووووة: .4
نل لدددر ية  دددق نلجزن دددر   قدددد يطددد  شددد طي كييدددرن  مدددف  ودددا ى  ظدددت نالالددديال   اىايدددر 
يطييددي  نلودد   ناللكار  يددة  ددق ي ددب نلإال ددة  نلا  يددة نلريإيددة د  ددي لم شدديط نل لددر ق 

 اقوت نلف:لم  ووة   ويمة لا ويث نلخد ي    
 ودي  اد  ير  LBE يديرا  دث يطييدة  د   دة  دث  : TAWFIR بطاقة توفير - أ

 ددد  أ  د ث  ي ددددا    دددق لددديل ة ل ددددا وددد ايث  لددديل ة  قدددط  دددق نلجزن دددر  قدددط 
 ذلددددب ييودددداخدن هي  ددددة أجهددددزا نللددددرنف نآللددددق يدددديث ي دددد ب شدددديكي  نلخددددد ي  

للدددرنف نل لدددر ية ناللكار  يدددة   اوددداخدت لمدددد    نلوددد   نل قددددذ  دددث أجهدددزا ن
نآللق  ث طدرف نلى دالء   يإضدة نلدريت نلودرذ ي كدث للدي يهي نلود    نلدد   

  كذلب نالطالع  مف نلرليد  ق أذ ز ث   كيث.
 : بطاقة توفير لبنك الفالحة والتنمية الريفية.11رقم  الصورة

 
 
 ددق يطييددة  ط يددة لمودد    لدديل ة  قددط  ددق نلجزن ددر(  مددف : CBRبطاقووة - ب

ناللكار  يددددة  اودددد ت ل ي مهددددي ييلودددد   نل قدددددذ  ددددث شددديكي  نلخد ددددة نل لددددر ية 
 أجهزا نللرنف نآللق  اواخدت  ق ي  ب يدر  قط.
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 : بطاقة السحب لبنك الفالحة والتنمية الريفية.11رقم  الصورة

 
  دددق نالخدددرى يطييدددة  ط يدددة لموددد   : CIBبطاقوووة الووودفي موووا بوووين البنووووك  - ج

نل قددددذ   لددديل ة  قدددط  دددق نلجزن دددر(  دددث أجهدددزا نللدددرف نآللدددق  اخامدددف  دددث 
 أ هي اواخدت  ق كة نلي  ب ناخرى. CBRيطيية 

 
 : بطاقة الدفي ما بين البنوك الفالحة والتنمية الريفية.13رقم  الصورة

 
 :CIB GOLDبطاقة الدفي ما بين البنوك الذهبية:  - د

أ ر   لددذن  إددس نل ىددي ال  نلاددق اقدد ت يهددي  50000نلمدد ث نلددذ يق رأس  يلهددي  ذن 
نليطييددددة نلكالودددديكية نال أ هددددي ازيددددد   هددددي  ددددق: شددددرنء اددددذنكر نلطددددي را  ليددددي نلكار  يددددي 
 نلاجيرا ناللكار  ية  ث طريا نال ار    ك ي نث نلي ب اقد ت ياد  يث  دذه نليطييدي   

 خيطر نلاق يد ا نجههي كيلودرية أ  نلددش      ي يىد ضر ريي  ي ثة  ظهرن  ث نل
 ي  ر نا يث ل ظيت نلد    يواجي  لىدا أ دنف أيرز ي  ي يمق:

 يى دددددق أث كدددددة نلييي دددددي  نل رودددددمة ال ي يددددددق أث اقدددددرن نال  دددددث طدددددرف السووووورية:  -
 لي يهي.
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 نلش  لية:  يى ق نث   ا ى نالروية ي يدق أث يلة كي ال. -
 شخص أ  نلهي ة نل اىي ة  ىهي.أذ نلا كد  ث   ية نل الهوية: -
 نلوال ة: نذ نلا كد  ث نث نلشخلية نل اىي ة  ىهي  ق  إوهي نل قل د. -

 : بطاقة الدفي الذهبية.14رقم  الصورة

 
 .غميزانالمطمب الرابي: الهيكل التنظيمي العام لبنك ووكالة  .4

نلاددرن  نلدد ط ق ال  نلاددق اادد زع  مدف كي ددة ي يراكدز نلهيكددة  مددف شديكة  نوددىة  ددث نل كد
 كيلدة  يدث  دذه  450  ذن  ث نجة خد ة زيي  هي ني  ي كي  ن  يث ييمدم  ددد ي  دي يقدير  

 . 1نلإر ع  ه ة نلا ظيت  نلاويير
 :غميزانب 866تعريف الوكالة  1.4

 ق   ثدة لم  وودة نل لدر ية نلدف أد دف  ودا ى  اقد ت ييلاىي دة  د  نلى دالء ك دي اقد ت 
نلودد    نلددد    اقددديت نلقددرنر  ج دد  نل دد نرد  أ شدد   نل كيلددة يكددة نلى ميددي  نل لددر ية  ثددة 

يىد ي ن يثق   ث نلي ب نلد ط ق نلجزن درذ يىدد نلاقوديت نلجديدد نلدذذ  لدة  1982 ق و ة 
 ق نطير ناللال ي  نلا ظي ية  نلهيكمية نلادق  ر اهدي نلجزن در أث ديء امدب نل ر مدة  دق  دذن 

 نلقطيع.
 
 
 

                                                           
1
 .41سبق ذكره، صفاٌز مكٌة، التسوٌق المصرفً واثره على رضا الزبون، مرجع  - 
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 طريا نايدن ي  نلىي ية   ث طريا ث  :غميزانمصادر أموال وكالة  1.1.4
نالدخير  قيية خد ي  ي لة  ميهي نلزي ث كاوهيال  نال ث د ث  قيية  ديدذ  كدس 
نيددددن ي  ناجدددة   يدددث ي لدددة نلي دددب  قييدددة  ىددددة  وددديقي  دددث طدددرف نلي دددب نل ركدددزذ 

  ميير و ايت. 40 يقدر رأس  يلا 
 وظائف وأقسام بنك الفالحة والتنمية الريفية. 1.4

  دددق  ي يددددة أودددرنر نل ددددير نل ه يددددة  يدددث ي ددددر  ميهدددي ج يدددد   العامووووة:األمانوووة  -
 نل مإي  نلاق ادخة لم دير.

 :  ظيإاا ي يء نوارنايجية   ا نل  يط نلدنخمق  نلخيرجق لم  ووة.المدير -
 : ا إيذ نالوارنايجية نلدنخمية نلاق اي ف  ث طرف نل دير.نائب المدير -
اي ف  ث أجة ا قيدا  دن د   نلادق اىايدر  ديدا أ ليدة ييل ودية  مصمحة االستغالل: -

لمي دددب    ددديب نودددادالة خددديص ييل ودددييي  نلادددق اودددرذ ييلى مدددة نللدددىية  نودددادالة 
خدددديرجق(   نوددددادالة خدددديص ييل وددددييي  نلاددددق اوددددرذ ييلى مددددة نل  ميددددة  نوددددادالة 

 دنخمق(.
طي  ن شديء  ويس لالياليد  يث  ث خاللهي  ودا ا ثير لهي  مصمحة القروض: -

  ووة جديدا  يد اك ث ير ض خيرجية نل ا ثمة  دق نلاجديرا نلخيرجيدة  أ  يدر ض 
  ال ية اخص نل شيري  نل المة ييلجي   نلإال ق  ن  ير ض اجيرية  ل ي ية.

اىايدر نللد ر نل يدة لم  وودة   نللد را نل ويودة ي دي أث لهدي  مصمحة الزبوائن: -
 دددير أث ي وددث نخايددير ناشددخيص لا ثيددة  اليددة  ييشددرا  دد  نلزيدد ث  لهددذن  مددف نل

  ذه نل لم ة.
:  دذه نل لدم ة اضد ث نلاوديير نل ودث لكدة نلقيد د مصمحة المحاسبة والمراقبوة -

 نل  يوية نل وجمة  ث طرف   ظإق نل لم ة.
لهدي  اليدة يج يد  نل لديلت ناخدرى  اقد ت يدد ر ي  مصمحة االجراءات القانونيوة: -

 نل ليلت وييقة نلذكر. ق  يلة  ج دا خمة  ق ا دى 
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 الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية (:13)الشكل رقم 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.G.A :نل ديرية نلىي ة نل وي دا. نل لدر :www.badr-bank.net,Consulté le 26-04-2018 

اللجان -مستشارون  مدٌر االتصال والتسوٌق (I.Gالمفتشٌة العامة )  

 األمانة

 الرئٌس

 

 

 المدٌر

 

 

 العام

 

 

(P.D.G) 

 مدٌرٌة التدقٌق الداخلً-

 مدٌرٌة المتابعة والتحصٌل-

مدٌرٌة الموازنة ومراقبة -

 التسٌٌر

مدٌرٌة الدراسات التقنٌة، -

 الهندسة المالٌة والتطوٌر

 خلٌة إدارة ومحاسبة-

 مساعدون-

D.G.A 

للمراقبة 

 والتطوٌر

 مدٌرٌة الموظفٌن-

مدٌرٌة إعادة تأهٌل الموارد -

 البشرٌة

مدٌرٌة التقنٌن، الدراسات -

 القانونٌة والمنازعات

 مدٌرٌة التهٌئات-

 واالنجازات

 مدٌرٌة الوسائل العامة-

 خلٌة إدارة ومحاسبة-

 مساعدون-

D.G.A 

للمراقبة 

 والتطوٌر

المجموعة 

الجهوٌة 

 لالستغالل 

(G.R.E) 

مدٌرٌة استغالل وتطوٌر -

 اإلعالم اآللً

مدٌرٌة النقدٌة وشبكة -

 االتصاالت

 مدٌرٌة الصٌانة-

 مدٌرٌة المحاسبة العامة-

 مدٌرٌة الخزٌنة-

 إدارة ومحاسبةخلٌة -

 مساعدون-

 مدٌرٌة العالقات الدولٌة-

 مدٌرٌة العملٌات المستندٌة-

مدٌرٌة التحوٌالت المالٌة -

 من الخارج

 مدٌرٌة المراقبة واالحصاء-

مدٌرٌة دائرة العالقات مع -

 الزبائن

 واالدارة SWIFTدائرة -

 خلٌة إدارة ومحاسبة-

 مساعدون-

مدٌرٌة تموٌل المؤسسات -

 الكبٌرة

دراسة األسواق مدٌرٌة -

 والمنتجات

مدٌرٌة تموٌل المؤسسات -

 الصغٌرة والمتوسطة

مدٌرٌة تموٌل النشاطات -

 الفالحٌة

 خلٌة إدارة ومحاسبة-

 مساعدون-

D.G.A 

لإلعالم 

 والمحاسبة

D.G.A 

للعملٌات 

 الداخلٌة

D.G.A 

للمواد 

 والتعهدات

 (A.L.E)الوكالة المحلٌة لالستغالل  (A.P)الوكالة المركزٌة 
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 الهيكل التنظيمي لموكالة (:14)الشكل رقم 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المصدر: وثائ  البنك
 
 
 
 

 المدٌرٌة

 المدٌر

 األمانة

 المكتب الخلفً المكتب األمامً

 المشرف

 وظٌفة القرض

 وظٌفة االٌداع

 وظٌفة التعوٌض

 وظٌفة التجارة الخارجٌة

 الوظٌفة القانونٌة

 وظٌفة المحاسبة والمراقبة

 قسم خاص بالزبائن

 المشرف

 قسم التوجٌه واالستقبال

 مكتب مكلف بالمؤسسات

باألشخاصمكتب مكلف   

 قسم خاص بالصفقات

 المشرف

 مكانة البنك

 الصندوق المركزي

للمدفوعاتالمحاسبة   
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II.  لكتروني في الوكالة.المبحث الثاني: تقييم مستوى الدفي اال 
 المطمب االول: أدوات الدراسة الميدانية. .1

 ددق ا دددند درنوددا ي  مددف أد ن    هددي: نل ال ظددة   ثددي ا دنخميددة لمي ددب  نالوددايييث ن ا ددد ي 
ل   يددة نلييي ددي  نل طم يددة  نل اىمقددة  ددق أرنء  ناجي ددي  نلزيددي ث نل قدددت لمزيددي ث    ددذن رنجدد  

 دق نلددد    ناللكار  ددق يشددكة  دديت  ددق نل كيلددة   ددى رضددي هت  ددث  ددذه نل   يددة  ددث طددرف 
 نلي ب.
 المالحظة:  1.1

خالة  ارا نلاريص وجم ي  دا  ال ظدي   دث  شديط نلي دب  ثدة  اليدي  نل د ظإيث 
     

كيإيددة نلاىي ددة  دد  نلزيددي ث   وددم ب  دد الء ناجدديه خددد ي  يىضددهت نلدديىض  كثي ددة نل شدديط  
 .نلي ب
 الوثائ  الداخمية لمبنك: 1.1

 يدددث ي  دددي ي طيليدددة نلهيكدددة نلا ظي دددق لي دددب نلإال دددة  نلا  يدددة نلريإيدددة   يكدددة  كيلدددة 
 .غميزنث   كذلب نوا يرا طم  يطييي  نلكار  ية نل ى  ة يهي لدى  ذن نلي ب

 االستبيان: 3.1
نالدنا نالكثددر نودداخدن ي  ددث طددرف نليددي ثيث لج دد  نلييي ددي  يشددكة يىايددر نالوددايييث 

 م دددق    دددد   ج   دددة نالودددد مة نل  جهدددة يهدددددف نل لددد ة  مددددف  ىم  دددي  اا دددديت 
درنوة  ي      ن د ناد ن  لج   ييي ي   يدن يدة   لدذلب وديات نلاركيدز  دق درنودا ي 

  ذه  مف   مية نالوايييث.
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 إجراءات تحضير وانجاز االستبيان. المطمب الثاني: .1
يشددددكة  دددد ظت ن ا ددددد ي  مددددف أوددددم    يهدددددف ج دددد  نلييي ددددي   نل ىم  ددددي  نل يدن يددددة 

نالوايييث نل ك ث  ث  ج   ة نالود مة نل خللدة لاقيديت نلدد   ناللكار  دق  دق ي دب  يددر  
   ة نلدرنوة.

 أهداف االستبيان: 1.1
 نل  جا لإ ة  ث نلزيي ث: يهدف نالوايييث

 دددددى رضددددي نلزيددددي ث  ددددث خددددد ي  ي ددددب  يدددددر   ددددث خددددالة نلاىييددددر  ددددث  ىر ددددة  -
لددددددى يي   لدددددد لهت  مددددددف نلخددددددد ي  نلي كيددددددة  خيلددددددة  ددددددث  وددددددا ى نلددددددد   

 ناللكار  ق.
  ىر ة  ة نلد   ناللكار  ق ييقف أ ضة  ث نلد   نلاقميدذ أت نلىكس -
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 لمخدمة؟: برأيك ما هو السبب الرئيسي الذي يحد من استخدام الجمهور 11السؤال رقم 
 : توزيي العينة حسب تدم استخدامهم لمخدمة 11الجدول رقم 

 نل وية  نلاكرنر ناجييي 
 % 11.11 2 لى ية نلاىي ة    نل ىي ال  ناللكار  ية

 % 33.33 6  دت نلثقة  ق  وي ة نلد   ناللكار  ق
 % 44.45 8 نا ال ية يمة نلا  ية

 % 11.11 2 نلخد ة نلاقميدية أكثر أ ي ي
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 : توزيي العينة حسب رأيهم بعدم استخدام خدمة الدفي االلكتروني 15الشكل رقم 

 
 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث

 ددث نلزيددي ث لددر  ن  % 44.45 دد  أث  وددية  أ ة  ال ظددة  وددجمهي  ددث خددالة نل ىم  ددي 
 دث نلزيدي ث  % 33.33أث نلا  ية نا ال ية لمد   ناللكار  ق يميمة  دق نل كيلدة  ك دي  جدد 

ال يثق ث  ق نلدد   ناللكار  دق   يدث أث  ودي ة نلدد   ناللكار  يدة لدت اكاود  يلدإة  ي دة 
اجددددد لددددى ية  ددددق نلاىي ددددة  % 11.11نلثقددددة  ايجددددة  دددددنثاهي     ددددة أخددددرى اقدددددر ي وددددية 

   

صعوبة التعامل مع المعامالت 
 االلكترونٌة

عدم الثقة فً وسائل الدفع 
 االلكترونً

 قلة التوعٌة اإلعالمٌة

 الخدمة التقلٌدٌة أكثر أمانا
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كار  ددددق     دددديب زيددددي ث يإضددددم ث نلددددد   نلاقميدددددذ يي ايدددديره نكثددددر أ ي ددددي  اقدددددر  وددددياهت نالل
11.11 %   

 : أيهما تفضل الدفي النقدي المباشر أم الدفي االلكتروني؟ 11السؤال رقم 
 : توزيي العينة حسب اختيار شكل الدفي المفضل 11الجدول رقم 

 نل وية  نلاكرنر ناجييي 
 % 61 11 نلد   نل قدذ نل ييشر

 % 39 7 نلد   ناللكار  ق
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 اختيار شكل الدفي المفضل: توزيي العينة حسب  16الشكل رقم 

 
 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث

يي ايديره  % 61 ال ظ  ث نلييي ي  نلوييقة أث نلزيي ث يإضم ث نلد   نلاقميدذ أكثر ي ودية 
 يإضم ث نلد   ناللكار  ق   ذن رنج  ل دنثاا. % 39أكثر ثقة يي  ي  جد  وية 

 
 

   

 الدفع النقدي المباشر

 الدفع االلكترونً
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 ؟اإللكتروني: ما مدى رضاك تن مستوى الدفي  13السؤال رقم 
 ا تن الدفي االلكترونيمستوى الرض: توزيي العينة حسب  13الجدول رقم 

 نل وية  نلاكرنر ناجييي 
 % 22.22 4 رنض جدن

 % 61.11 11 رنض   ع  ي
 % 16.67 3 غير رنض
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 مستوى الرضا تن الدفي االلكتروني: توزيي العينة حسب  17الشكل رقم 

 
 ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييثنل لدر:  ث 

نلدرض  ث  ذن نلو نة  ىر ة درجة رضي نلزيي ث  ث نلدد   ناللكار  دق  د ال ظ نث ي ودية 
 ت رنض ث    ي  ي   ذن  ي ي كد أث نلد   ناللكار  دق  دق طريقدا   د  اشدكية  % 61.11

رنضدديث  % 22.22 أرضددية لي دديء  ظدديت  لددر ق  اطدد ر    جددد كددذلب  وددية يميمددة اقدددر يددد
 ددث نلزيددي ث غيددر رنضدديث  ددث نلددد   ناللكار  ددق   ددذن  %  16.67 جدددن   مددف خددالف ذلددب  جددد

 .رنج  ا ي لىدت نلثقة أ   قص نلا  ية نا ال ية

   

 راض جدا

 راض نوع ما

 غٌر راض
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 : ما رأيك باستعمال الخدمة بديال تن خدمة الدفي التقميدي؟ 14السؤال رقم 
الدفي التقميدي بالدفي رأيهم تن استبدال : توزيي العينة حسب  14الجدول رقم 

 االلكتروني
 نل وية  نلاكرنر ناجييي 

 % 83.33 15 أ ن ا
 % 16.67 3 ال أ ن ا
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 رأيهم تن استبدال الدفي التقميدي بالدفي االلكتروني: توزيي العينة حسب  18الشكل رقم 

 
  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييثنل لدر: 

 ا ضت ناجييي  أث نلزيدي ث ي ن قد ث نودايدنة نلدد   ناللكار  دق   دة نلدد   نلاقميددذ يددر 
 دث نلزيدي ث ال ي ن قد ث  دذن  % 16.67 ث نل ج  ع   أيضدي   ديت  ودية  % 83.33ي وية 

 .نالوايدنة

 
 

   

 أوافق

 ال أوافق
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 ؟ويوفر الوقت والجهدالدفي االلكتروني مريح : هل  15السؤال رقم 
 تدد األفراد الذين يصرحون أن الدفي اإللكتروني مريح:  15الجدول رقم 

 نل وية  نلاكرنر ناجييي 
 % 66.67 18 أ ن ا

 - - ال أ ن ا
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 الدفي االلكتروني مريح.موافقتهم تن : توزيي العينة حسب  19الشكل رقم 

 
 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث

كة زيي ث ي ن ق ث  أث  ث  زنيي نلد   نالكار  ق ن ا ي  ر نل ي   نلجهدد  يدث    ال ظ أث
 يواطي  نلزي ث اوديد  شاريياا  ث   زلا أ   ث  كايا.

 
 
 
 

   

 أوافق

 ال أوافق
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 : التوتية االتالمية لمخدمة 16السؤال رقم 
 : توزيي العينة حسب رأيهم تن التوتية اإلتالمية لمخدمة. 16الجدول رقم 

 نل وية  نلاكرنر ناجييي 
 % 16.67 3 رنض 

 % 61.11 11 رنض   ع  ي
 % 22.22 4 غير رنض
 % 111 18 المجموع

 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث
 تن التوتية اإلتالمية لمخدمة.حسب رأيهم : توزيي العينة  11الشكل رقم 

 
 نل لدر:  ث ا دند نلطيل  ييال ا يد  مف نالوايييث

ث    ددددددي  دددددي  دددددث نلا  يددددددة نا ال يدددددة  ددددد ة نلددددددد   رنضدددددي % 61.11نث ي ودددددية   ال دددددظ
أذ نث نلا  يددة نال ال يددة   % 16.67 ناللكار  ددق     دديب زيددي ث رنضدديث  يدددر   وددياهت يددد

غيددددر  % 22.22نلزيددددي ث  يي  ددددي   دددديب   ددددي  ي وددددية نودددداطي    أث ادددد ثر  ددددق ناجي ددددي  
رنضددية لددذلب يجدد   مددف نلي ددب نلي ددث  ددث طريقددة نخددرى اي دديع نلزيددي ث ييلددد   ناللكار  ددق 

  كو  رضي ت.

   

   راض

 راض نوع ما

 غٌر راض
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 عامة:خاتمة 

إن اشكالية الموضوع تكمن في دور وسائل الدفع االلكترونية في تحسين عالقة البنك    
بالزبون، حيث ان ىذه الوسائل تحقق ىدفا واحدا وىو تأدية الوظائف االقتصادية بشكل 

 أيسر وأنجح عمى أساس السرعة التي تتميز بيا.

إن التغيرات التي شيدىا العالم في ميدان التكنولوجيا واالتصال كان ليا اثر اكبر عمى    
القطاع المصرفي حيث امتدت البنوك الى استخدام التكنولوجيا المتطورة، ومن ىنا تنامت 
حدة المنافسة في السوق المصرفية واصبحت الميزة التنافسية أحد أىم العوامل االستقطاب 

 حتااظ بيم.الزبائن واال

إن التطورات التكنولوجيات التي ظيرت في مجال العمل البنكي ظيرت اتجاىات    
جديدة سواء من حيث الخدمات المقدمة الزبائن من بطاقات انتمائية وغيرىا،  أو من 
خالل طرق وأساليب توزيعيا من صرف الى وغيره من أجيزة الكترونية، واالنتقال من 

 ل اإللكتروني.العمل الورقي الى العم

أصبح العمل المصرفي االلكتروني يتجاوز الوظائف التقميدية وييدف الى تطوير    
الوسائل تقديم الخدمات البنكية، لتدعيم وتوطيد العالقات بين الزبائن والبنك، وىو ما يعزز 

 من المكانة التنافسية لو في سباق االعمال التجارية االلكترونية.

ظام الدفع في الجزائر مرتبط فقط بتغيير وتحديث الثقافة البنكية لدى وبالنسبة لتحديث ن   
افراد المجتمع ومتعمق بجدية عمى مدى جدية القائمين عمى مشروع تحديث وسائل الدفع 

 لموصول لمتطورات الحاصمة في ىذا المجال.

 اختيار الارضيات.

 ستخمص النتائج التالية:من خالل الدراسة التي قمنا بيا عمى ضوء الارضيات المقترحة، ن
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  أصبحت وسائل الدفع االلكتروني تقدم لمزبائن والبنوك أفضل الخدمات حيث توفر
عن بعد دون المالقاة المباشرة بين  االلتزاماتليم الوقت والجيد حيث يمكن تسديد 

 الدائن والمدين، وىذا ما يثبت صحاة الارضية األولى.
 ترياتو أو بحاجة اال لمبطاقة لتسديد مش البطاقة االلكترونية أصبح الارد بظير

أو الضياع، حيث سار وبيذا يكون غير معرض لمسرقة الالحجز في الانادق عند 
تؤدي وسائل دفع االلكتروني الة الحد من ىذه المخاطر، وىذا ما يثبت صحة 

 الارضية الثانية.
 ركيزة تحسين عالقة المصرف بالزبون ضرورة حتمية نظرا ألىمية باعتبار ال ان

األساسية، وعمى ىذا وجب عمى البنك التنويع في منتجاتو والخدمات المقدمة 
لجذب عدد ىائل من الزبائن ومحاولة الحااظ عمييم كسب رضائيم ووالءىم وىذا 

 ما يثبت صحة الارضية الثالثة .
  في ظل ثورة االنترنت ووجود تكنولوجيا قامت بعض البنوك عمى تقديم خدماتيا

ة االنترنت وىذا ما دفع ببنك الاالحة والتنمية الرياية في استخدام عن طريق شبك
اساليب متطورة لتحقيق أىدافو وذلك بواسطة وسائل الدفع الحديثة وىذا ما يثبت 

 صحة الارضية االخيرة.
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 مددددع  العشددد  ، الحدددد  ي لمقددد ، المدددد ف ع ت نظددد   اسددددت ات ج  ت:" عمددد   ل صددد   .11
 ."الجزائ    التج ب  الى االش   
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  ا   "الح  ثدد  االلكت  نددي الدد فع  سدد ئل" بندد    اندد     ائددل طددو كمدد ل مصددطفى .13
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 ."مك فحتي 
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