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 :مقدمة عامة 

 أدىعبر املراحل الزمنية املختلفة  إلانسانحياة  هشاهدتالتطور التكنولوجي الكبير الذي  إن

املعلوماتي  التكنولوجيما سهده العالم هو التطور  أهممرحلة و  إلىاختالف الحياة من مرحلة  إلى

في حياتنا ال يمكن الاستغناء  أساسياالتقنيات الحديثة جزء  أصبحتحيث  ألاخيرةخاصة في العشرية 

التكنولوجيا و ثروة املعلومات من وسائل الحديثة متطورة ،  أنتجتهعنه ، و ذلك باالعتماد على ما 

ماد على تقنية املعلومات و عن بعض الخدمات التقليدية بخدمات الكترونية اعت ءالاستغنا إلى أدت

 .الاتصال 

يعد عصب الحياة املعاصرة و القطاع  ألاعمالملال و  إطار الاقتصاد و كل ما يدخل في  أفادو 

د بنفع كبير على بالتكنولوجيا الحديثة سيعو  تأثرهاملصرفي باعتباره قلب التعامالت الاقتصادية فان 

املنافسة و الانتشار  اشتدادنية يتزايد عمليات الاندماج بين البنوك العاملية و الاقتصاديات الوط

السريع ملفهوم البنوك الشاملة مما يساعد البنوك على تحسين و تنويع الخدمة و سرعة تقديمها خارج 

عدد البنوك املعتمدة على الوسائل  ألاخيرةالحدود مع انخفاض تكلفتها فقد ارتفع في السنوات 

الخ .... مختلفة الشبكات الالكترونية  بأنواعهاكالبطاقات البنكية  لكترونية و الوسائل الدفع الحديثةالا

في تسوية  ألاهميةقدر كبير من  إلى أصبحتالاستخدام الواسع لشبكة الانترنت و التي  إلى بإضافة

 .املعامالت املختلفة 

لوسائل الحديثة غير ان هناك بالرغم من وجود مجموعة الدول التي شرعت في استعمال ا

استخدامها فبشكل صغير و نخص  أنبعض الدول لم تشرع في استعمال و استخدام هذه الوسائل و 

 بإدخالبالذكر الجزائر ، حيث يعتبر تجديد نظام الدفع فاعتمدت البنوك الجزائرية على التطوير 

التطورات التي اعتمدها البنوك في  أهمالعديد من التقنيات الحديث و كانت وسائل الالكترونية من 

 . أعمالها

  : إلاشكالية

 على الجزائرية التجارية البنوك تسعى املصرفي و الاقتصادي النشاط يميز الذي السريع التغير ظل في

 إلاشكالية طرح يمكننا ذكره سبق ما خالل من و الحديثة آلالية الدفع أنظمة استغالل على التركيز

  : التالية
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 البنكية و املالية املؤسسات في الحديثة الدفع وسائل استخدام وصل مدى أي إلى 

 ؟ الجزائرية

 من عنها إلاجابة سنحاول  التي الفرعية ألاسئلة من مجموعة طرح إلى إلاشكالية هذه تقودنا و

 . للموضوع دراستنا خالل

 كيف يمكن تقييم وسائل الدفع الحديثة؟ 

 الحديثة؟ الدفع لوسائل طرحها خالل من البنوك لها تتعرض التي املخاطر و العقبات هي ما 

 الخارجي؟ الجزائري  بنك في الحديثة الدفع بوسائل التعامل على العمالء يقبل درجة أي إلى 

 :الدراسة فرضيات

 تم الدراسة اهداف تحقيق في اما و البحث موضوع حول  تساؤالت من طرحه تم ما ضوء على

 :التالي النحو على هي و الختيارها تسعى يالت الفرضيات من مجموعة وضع

 كالشيك الحديثة الدفع وسائل على باالعتماد معامالتها تسوية على التجارية البنوك تعتمد 

 .الالكتروني

 الحديثة الدفع وسائل في الراهنة لتطورات الجزائري  املصرفي الجهاز مواكبة عدم . 

 آلاونة في ارتفاعا تعرف بدأت اإنه إال محتشم، شبه بشكل الحديثة الدفع بوسائل التعامل يتم 

 .ألاخيرة

  : املوضوع اختيار

 : في نوجزها أن يمكن الدوافع من جملة إلى املوضوع لهذا اختيارنا سبب يرجع

 الالكترونية الدفع وسائل تطور  استمرارية. 

 الدفع بوسائل املتعلقة التطورات أخر ملعرفة املوضوع متابعة و مواصلة في الرغبة 

  الحديثة
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 :الدراسة أهداف

 .الحديثة الدفع وسائل تقييم محاولة -

 الحاصلة التطورات ملواكبة التجارية البنوك في الحديثة الدفع وسائل استعمال أهمية إبراز -

  املصرفي املجال في

 ، الحديثة الدفع وسائل انتشار و نجاح على املساعدة العوامل أهم معرفة محاولة -

 . الحديثة الدفع وسائل أنواع على الوقوف -

 :الدراسة أهمية

 ستعمالا و جهة من حديثة إلى تقليدية من الدفع وسائل بها مرت التي الهيكلية لتغيرات نظرا

 و املجاالت جميع يف حققتها التي لنتائج ذلك و بيرةك أهمية ذو الوسائل بهذه املتقدمة الدول  أغلبية

 املوضوع لهذا نتعرض جعلنا هذا كل املصرفية العمليات تسهيل و تسريع في ألامثل البديل بمثابة كانت

 . فعاليتها و نجاحها مدى رإظها حتمية ضرورة فيه البحث اولةمح و

 :املستخدمة ألادوات و املتبع املنهج

 املنهج على اعتمدنا خاللها من املوضوعة الفرضيات و سلفا املطروحة إلشكالية وفقا

 التطبيقية و النظرية بالجوانب إلاملام اجل من ذلك و الحالة دراسة منهج و التحليلي الوصفي

 الدفع لوسائل النظري  الطرح إلى التطرق  خالل من التحليلي الوصفي املنهج يظهر حيث ، للموضوع

 .  التجارية البنوك في لكترونيةالا الدفع و الحديثة

 و البنكية الوكالة في بها قسمنا التي امليدانية الدراسة خالل من يظهر الحالة دراسة منهج أما

 عن املعلومات لجمع الاستبيان أسلوب على ذلك في اعتمدنا و BEA الجزائري  الخارجي البنك في املتمثلة

 SPSS برمجية باستخدام الحديثة الدفع وسائل هتواج التي التحديات أهم بخصوص فينظاملو  أراء

 . آلاراء هذه لتحليل

 : الدراسة إطار حدود

 من نحاول  نظري  الثاني و ألاول  ، أجزاء ثالث من يتكون  انه نجد الدراسة عنوان في بالتأمل

 الثالث الجزء أما التجارية البنوك و الحديثة الدفع لوسائل النظري  إلاطار على الضوء تسليط خالله
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-8102 عام خالل  BEA البنكية بالوكالة املوظفين من لعينة موجه استبيان عن عبارة تطبيقي فهو

8102 . 

 :السابقة الدراسات

 ضمن مذكرة -وتحديات واقع -الجزائر في الالكتروني الدفع وسائل شعبور، سماح دراسة

 املسيلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية ماستر، شهادة نيل متطلبات

8102. 

 الدفع وسائل استخدام عن وتنتج عالية بنسبة ظهرت والتي الالكتروني الدفع وسائل مخاطر

 .الالكتروني

 بالعدد الواقع أرضية على هذا ويتجسد منتظر، نجاح أي إلى ترق  لم البنكية البطاقات إن

 .البطاقات لهذه ستعملينامل من القليل

 : البحث هيكل

 كما مضمونها تبيان يمكن ، فصول  ثالثة إلى بتقسيمه قمنا البحث لهذا معالجتنا اجل من

 : يلي

 و مفهومها و بنشأتها ، الحديثة الدفع لوسائل النظري  إلاطار : ألاول  الفصل في تناولنا

 مزايا و الدفع وسائل تقييم و الحديثة، الدفع وسائل أنواع و خصائص ، تطورها إلى املؤدية العوامل

 . الدفع وسائل حماية و الرقابة سبل ذكر مع عنها تنج التي العيوب و تحققها التي

 بداية في التجارية البنوك في الالكترونية الدفع لوسائل نظرية خلفية : الثاني الفصل أما

 وسائل الاستعمال واقع إلى فيه تعرضنا كما اعهاأنو  و وظائفها التجارية البنوك ماهية على تعرفنا

 املستخدمة تكنولوجيا إلى التطرق  مع البنكية املعامالت إنماء في الوسائل هذه استغالل مدى و الدفع

 . الالكتروني الدفع لوسائل املعرقلة عوامل و البنوك في

 ، BEA الجزائري  الخارجي البنكبف بها قمنا ميدانية دراسة عن ارةعب هو : الثالث الفصل أما

 التحديات أهم بخصوص املوظفين أراء عن املعلومات لجمع الاستبيان أسلوب على عتمادباال  ذلك و

 .الدراسة محل البنك في الحديثة الدفع وسائل تواجه التي



 مقدمة عامة
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 :الصعوبات

 :منها صعوبات البحث هذا إعداد أثناء واجهنا

 املذكرة إعداد في الوقت ضيق 

 كافي بشكل املوضوع إثراء عن أعاقنا ما هو و الادراية بالتعليمات الالتزام . 

 مباشرة باملوضوع املرتبطة و املتخصصة املراجع توفر عدم . 

 البنوك موظفي طرف من الالمباالة و الاهتمام عدم إلى باإلضافة. 

 



 

 الفصل الاول 
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 الحديثة إلاطار النظري لوسائل الدفع : الفصل ألاول 

 : تمهيد 

كافة مناحي  إلىهذا التطور  أثار يلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا في حياة  البشر و تمتد 

القرن العشرين  أواخر الحياة الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية و الثقافية و لقد ظهرت في 

مجموعات من ظواهر املختلفة التي افرزها التقدم التكنولوجي مثل وسائل الدفع الحديثة و النقود 

 .الالكترونية 

شواهد هذا التطور  أهممن الحركة املصرفية حديثا تطورا كبيرا و كان  تو لقد استمد

الانترنيت و ذلك  الاتصاالت عمليات الشراء و البيع من خالل شبكة بإجراءالسماح  لعمالء املصارف 

 .البنوك هذه باستخدام وسائل الدفع الالكترونية التي تنتجها 
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 ماهية وسائل الدفع الحديثة : املبحث ألاول 

مد سيره و عمله ، و هو ما جعل البنوك آلاي الاقتصاد مؤشرا عن يعتبر نظام وسائل الدفع 

الن وسائل الدفع أولية و هذا في مختلف دول العالم تدرك بان التطوير و تحديث وسائل الدفع 

التقليدية لم تعد فعالة في عصر يتطلب السرعة في معالجة املعامالت و الصفقات و لقد سمح تطور 

 .ع الكترونية غير مكلفة و مجردة من الطابع املادي التكنولوجي بخلق وسائل دف

  نشأة و تطور وسائل الدفع الحديثة : ألاول املطلب 

تمثلت في  من الضروري ابتكار وسائل دفع حديثة  أصبحفي ظل انتشار التجارة الالكترونية  

 إلىثم التطرق  نشأتهانظرة على تطورها و  إعطاء إلىوسائل دفع الكترونية التي سنتطرق في هذا مطلب 

 .1تعريفها 

بدأت البنوك السبعينيات  من القرن العشرين عندما  إلىيعود ظهور الصيرفة الالكترونية 

البنوك  بدأتالتكنولوجيا الانترنيت في نهاية الثمانينات اتف لعرض خدمتها و بعد ظهور باستخدام اله

برنامج يسمح بدخول  أول  ألامريكيةالشركة  أنجزت"  5511" في عرض عماليتها باستخدامها و في سنة 

 . أمريكيو هو بنك "  SFNB"بنك استفاد من هذه التقنية فهو  أول  أمامواقع الواب 

 : و قد مدت وسائل الدفع الحديثة في تطورها سبعة مراحل 

 إلىللنقود الالكترونية التي انطلقت من التجارة  ألاولى بالنشأةتتعلق  : ألاولىاملرحلة  -5

من قطعة معدنية كرمز  بطاقة أول وضعت "  5551" مرة سنة  أول املصارف و كان ذلك 

لكن "  5551" للعالقة بين وحدة تجارية و عمالئها ألاكثر ثقة و تميزا ثم تلتها بطاقة سنة 

 " . 5591" البطاقة الحديثة لم تظهر إال سنة 

ائتمان مصرفية سنة       طاقة ظهور البطاقة البنكية حيث ظهرت أول ب :املرحلة الثانية  -2

 أولى، و عرفت املنظمة العربية  falatabuch national Bankمن طرف بنك "  5511" 

 " . إلافريقيالبنك العربي " في مصر من طرف "  5515" البطاقات املصرفية سنة 

 

 

                                                           
1
 . 322، ص  3102الشامل لتقنيات أعمال البنوك ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  عبد القادر بحيح ، -  
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ظهرت منظمات دولية راعية للبطاقات ، حيث ظهرت في  في هذه املرحلة املرحلة الثانية -9

 باستخدام، شبكتان دوليتان ملعالجة املعامالت التي تتم  ألامريكيةالواليات املتحدة 

 1( .عمليات املقاصة و التحويالت  كإدارة) البطاقات البنكية 

 تعريف وسائل الدفع الحديثة : املطلب الثاني 

دفع الالكتروني بتمحور معظمها مما حول طبيعة عملية وردت تعريفات عدة ألانظمة ال

فنظم الدفع الالكترونية يمكن تعريفها الدفع باملقارنة مع طبيعة الدفع في النظام التقليدية ، من هنا 

 : بأنها

النظم التي تمكن املتعاملين بتطبيقات  التجارة الالكترونية من التبادل  : ألاول ريف التع -

و الورقية واو الشبكات الورقية ،  بدال من استخدام النقود املعدنية املالي الكترونيا ،

للحصول على  آمنةحيث يقوم البائعون عن طريق الانترنيت بتوفير طرق سهلة و سريعة و 

 .منتجاتهم من الزبائن  أثمان

هو نظام دفع على تقنيات الكترونية ، زائد  ينظام الدفع الالكترون :التعريف الثاني  -

التي تستعمل لغرض صناعة نظام الدفع الالكتروني ، من خالل  آلالي إلاعالم تقنيات

تحصيل قيم وسائل الدفع التي تم ضبطها ، عن طريق تطويق املبادالت البنكية عبر سند 

 .معلوماتي بدل سند ورقي 

تتمثل في  ألاساسيةهو نقد عالمي بمعنى ال حدود له و قاعدته  :التعريف الثالث  -

نقد رقمي تم تطويره ليسمح للبائعين و املشترين عبر  أحيانابشكل عام يسمى الانترنيت 

 2.يعقد صفقاتهم ضمن الفضاء السبراني عبر الشبكة العاملية  أن الانترنت 

  : تعريف شامل لنظام الدفع الالكتروني  إعطاءو من خالل التعريفات السابقة يمكن 

نظام الدفع الالكتروني هو مجموعة الوسائل و التقنيات الالكترونية التي تسمح بتحويل 

بشكل مستمر و امن و ذلك لتسديد دين ما على السلع و الخدمات ، بصفة تعطى العالقة  ألاموال

 .املباشرة بين املدين و الدائن 

 

                                                           
1
 .236عبد القادر بحيح ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

2
 . 071، ص  3101، دار الثقافة للنشر و توزيع ، عمان ،  0محمد عبد حسين الطائي ، التجارة االلكترونية ، ط  -  



 لوسائل الدفع الحديثة  النظري  إلاطار                                                                                            :  ألاول الفصل 

 

 9 

 ثة تطوير وسائل الدفع الحدي إلىالعوامل املؤدية : املطلب الثالث 

لقد تعددت العوامل التي ساعدت على تطور وسائل الدفع و تحولها من الشكل التقليدي الى 

تطورا ، و هام هذه العوامل نذكر منها ما  أكثر تؤدي نفس الوظيفة لكن بطرف مختلفة  أخرى  أشكال

 1:يلي 

 تراجع فعالية وسائل  الدفع التقليدية  :اوال 

 إلىقض ي ظهور وسائل الدفع التقليدية على الكثير من املشاكل الناجمة عن حمل النقود ، 

بذلك بديلة عن النقود ، و  فأصبحتكانت بمبالغ كبيرة ،  إنالسرقة و الضياع و ثقل عن حملها 

 .التجارية  هانبالتالي سهلت الكثير من العمليات خاصة م

فع التقليدية بمرور الوقت مرتفع ته وسائل الدباألمان الذي عرف إلاحساس أصبحو لذلك 

 : كثيرة و منها  مشاكللهذه الوسائل   أن إالجدا 

لكال عبر التلفون  أو الوجود الشخص ي سواء شخصيا  إلىفالحاجة  :انعدام املالئمات  -5

أو اقتناء املنتج  تأخير  إلى، و بالنسبة للعمالء يترجم  الطرفين بقيد الحرية املعاملتية

نتيجة  إلايراداتو بالنسبة للبائع يعطي ذلك خسارة في  أعلى الخدمات و ينتج عنه تكلفة

 .انخفاض املبايعات او فقدانها 

ال تتم املدفوعات التقليدية في الوقت  :املدفوعات في الوقت الحقيقي  إجراءاتعدم  -2

وعات في التحقق الفصلي على نوعية السداد في املدف التأخير الحقيقي ، و يتوقف 

 . أسبوع إلىبالشيكات مثال تستغرق ما يصل 

و اكبر مثال يواجهه املجتمع فيما يخص و سائل الدفع  :ارتفاع تكلفة املدفوعات  -9

مشكلة اجتماعية بسبب  أصبحتالتقليدية ، و هو مشكل الشيكات بدون رصيد حيث 

 2.الانتشار الواسع لها 

 

 

                                                           
1
 . 20، ص  3101، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة السابعة ، الجزائر ، طاهر لطرش ، تقنيات البنوك  -  

2
صلح الياس ، وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة ، المتلقي العلمي الدولي الراجع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك  -  

 .الجزائرية 
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 استخدام شبكة الانترنيت في املجال املصرفي  :ثانيا 

ورة في املعامالت املصرفية ، في مجال الاتصال الفضل في حدوث ث كان التطور التكنولوجي

، حدث ما    ( www.would wide web )من خالل شبكة الانترنيت خاصة بظهور شبكة الويب العاملية 

و املواقع على الشكل الخارجي لجميع التطبيقات توحيد  أمكنيشبه امليالد الجديد لالنترنت حيث 

 .يقوم بتطوير موقع الكتروني  أنمكان بالعالم  أياملبرمج البسيط في  أو للمستخدم  أتاحالانترنت مما 

دون الحاجة  أشغالهمالانترنت للبنوك و سمح لعمالئها بقضاء  تاستخداماانتشار  أتاحو قد 

الانتظار لساعات طويلة  جل القضاء مصلحة مصرفية ، و ذلك من خالل  أو لتعامل مع املوظفين 

ترنيت بدال من مقر العقاري و نمقر لها على الا  إنشاءحيث تم  (bank in home )خدمات املصرف املنزلي 

كل  العمليات   إجراءثم يسهل على العميل التعامل مع البنك عبر الانترنت و هو في منزله و من 

 .املصرفية 

 توجه نحو التجارة الالكترونية : ثالثا 

إيجاد بيئة النظيفة و الانترنت ساهمت في  إلاعالمانتشار التجارة الالكترونية عبر وسائل  إن

تبادل املعلومات عبر املنظمات الحكومية و  إلىو خدمات و التجارة  الالكترونية تسعى  اعات و سلعلصن

السلبية و تعظيم عوملة  آلاثار خفيض تكلفة النقل و تخفيض الخاصة و العامة بنية ت ألاعمالمنظمات 

 : ظهور التجارة الالكترونية هي  إلى أدتالشركات و من الدوافع التي 

 سمحت التجارة الالكترونية بدمج و اختزال جزء كبير من  : تسيير املعامالت التجارية

املراحل املختلفة الداخلية و بصفة عادية في املعامالت التجارية بين البائع و املشتري ، 

من الاهتمامات  إحدىاجح يشكل بالنسبة للمؤسسات و فضرورة التسيير الفعال و الن

 .الدافعة للتجارة الالكترونية  ألاساسية

 و  إلانتاجمستوى عال من النجاحات في  إلىالرغبة في الوصول  :ة التجارية الفعالي

معلومات  إنتاجالتوزيع يشكل كذلك دافعها مهما ، يمكن التجارة الالكترونية من 

 . آليةحجزها و حفظها بطريقة  باإلمكان
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  مراعاة لتطوير  أكثر فعالية و  أكثر اعتمدت املؤسسات موقفا  :جديدة  أسواقتطوير

 1.تجارية جديدة  أسواقمنافذ و  إيجادلتجارة الالكترونية عن طريق ا

 عبر شبكة الانترنت  ألامانالاستفادة من وسائل  :رابعا 

تكرة ألامان املبتتميز وسائل الدفع الالكترونية عن الوسائل التقليدية باالستفادة من وسائل 

ة على املعامالت املصرفية و التجارية التي ثقال حديثا الستعمالها عبر شبكة الانترنت و خاصة إلاضفاء

دفع الالكترونية طرفا فيها و قد كان انتشار تجارة تتم عبر هذه الشبكة و التي تكون وسائل ال

 2.مثل هذه الوسائل  البتكار ية سببا كافيا الالكترون

  املدفوعاتظهور منظمات و مؤسسات مالية عاملية في مجال : خامسا 

املساهمة في انتشار وسائل الدفع الالكترونية ظهور منظمات و مؤسسات من بين العوامل 

ل ملختلف بلدان العالم و الجهات املصدرة و تسويق هذه الوسائ إنتاجزائدة في  أصبحتعاملية 

 : وسائل الدفع الالكترونية يمكن تقسيمها كما يلي  أشهر لبطاقات و التي تعد 

  إنما بمثابة نادي حيث ال تعتبر مؤسسة مالية و  :املنظمات العاملية املصدرة للبطاقات

بنفسها و  بإصدار منظمة العالمات التجارية للبطاقات الخاصة بها لكنها ال تقوم  تملك كل

زا كارد و أشهر هذه املنظمات هي شكتي الفي للمصارف ، و  بإصدارهاتمنح تراخيص  إنما

 .املاستر كارد و يطلق عليها اسم راعي البطاقة 

 البطاقات املصرفية دون  إصدار وهي التي تشرف على عملية  :سات املالية العاملية املؤس

اسبريس ، لديفرز كليب  اميركان: أشهرها مصرف ومن  أي إلاصدارضرورة منح تراخيص 

 GCB.3مؤسسات تجارية كبرى 

 

 

 

                                                           
1
 . 33الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

2
البواقي بارش أسيا ن وسائل الدفع االلكترونية و مدى تطبيقها في الجزائر ، مذكرة مكملة نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية ، جامعة ام  -  

 . 22، ص  3102،  3103، 
3
 . 24بارش أسيا ،  مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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 وسائل الدفع الحديثة  أنواعخصائص و  :املبحث الثاني 

استخدام وسائل  إلى أدتالتي  ألاسباب أهممن  النشأةكانت التجارة الالكترونية حديثة 

وسائل الدفع التقليدية و  أفرزتهاحل  للمشاكل و العراقيل التي و ا(  الالكترونية )الدفع الحديثة   

املبذولة  ات الكبيرةساعد في ذلك املجهودبالفعل تمكنت الوسائل الحديثة من الانتشار بسرعة و قد 

ون فعالية  ومزايا هذه الوسائل برتر عدد ممكن من العمالء و جعلهم يخمن طرف البنوك جذب اكب

  .نشأة حديثة 

 الوسائل الدفع الحديثة  أهمية : ألاول املطلب 

بوسائل الدفع النقود هي الوسيلة الرئيسية لتسوية املعامالت املالية ، و ملا كان التعامل يتم 

هنا عن بعد في بيئة غير مادية من التقليدية لكن هذه الوسائل تصلح في تسهيل التعامل الذي يتم 

 .ابتكار وسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة الالكترونية  أهميةتظهر 

تلعب بطاقات الدفع دورا كبير في سيرورة التعامل في البنوك التجارية يمكن تبيان ذلك من 

 :لعناصر التالية خالل ا

 .التسهيل من عملية التبادل  و تختصر الوقت و املسافة  .أ 

ي تكون معرضة ملخاطر السرقة و تال من حمل مبالغ كبيرة و ألافرادعنى  .ب 

 .في شراء معظم احتياجاتهم  أالستخدامهاالضياع 

 .زيادة توسيع و انتشار التجارة الالكترونية  أمامتفتح املجال  .ج 

 خصائص و سائل الدفع الحديثة  : املطلب الثاني

، الخصائص التي تميزها عن وسائل الدفع وسائل الدفع الالكترونية  أهميةزاد من  ما

 1: التقليدية و التي يمكن تلخيصها فيما يلي

 .وسيلة مقبولة من جميع الدول  أنها أي  :يتسم الالكتروني بالطبيعة الدولية  -5

و هي قيمة نقدية تنظيمها بطاقة بها :  يتم الدفع باستخدام النقود الالكترونية  -2

 عملية التبادل   إدارةعلى  تعيش الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي أو ذاكرة رقمية 

                                                           
1
كترونية المستقبل ، الطبعة  األولى ، دار النشر مكنية العصرنية ، جامعة المنصورة ، احمد محمد غنيم ، إدارة البنوك تقليدية الماضي و ال. د  -  

 .  99ص 
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 إبرامحيث يتم :  لتسوية املعلومات الالكترونية عن بعد ألاسلوبيستخدم هذا  -9

من خالل  أيفي املكان ، و يتم الدفع عبر شبكة الانترنت متباعدة  أطرافالدقة بين 

تبادل املعلومات الالكترونية ،بفضل وسائل الاتصال الالسلكية يتم املسافات ب

   وفقا ملعطيات الكترونية تسمح باالتصال املباشر بين طرفي الدفع  أمر  إعطاء

 .العقد 

 : ألاسلوبين بأحديتم الدفع الالكترونية  -1

بعد  إال من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض ، و من ثم الدفع ال يتم  - أ

بهذه  إال عليها  ألاخرى الخصم من هذه النقود ، و ال يمكن تسوية املعلومات 

 .العقود التي يكون الثمن فيها مدفوع مقدما الطريقة و يشبه ذلك 

ا لذا من خالل بطاقات البنكية العادية حيث ال توجد مبالغ مخصصة مسبق - ب

مبالغ التي يتم سحب عليها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها  إذالغرض ، بل 

 .معاملة مالية  أيكالشيك لتسوية  أخرى بوسائل 

 : يتم الدفع الالكتروني من خالل نوعين من الشيكات  -5

وجود و يفترض ذلك ، اقد عالت أطرافشبكة خاصة يقتصر الاتصال بها على  - أ

 .ة بينهم تجارية و مالية مسبقمعامالت و عالقات 

ال توجد بينهم قبل ذلك  ألافرادشبكة عام، حيث يتم التعامل بين العديد من  - ب

تسمح بتقليل و تخفيض تكاليف  بالتأكيدروابط معينة ، و هذه الخصائص 

و  ألتقد إدارةتنظم الوقت ، عالوة على تحسين  أنها إلى إضافةالعمليات التجارية ، 

 .بين املمولين و العمالء ة الشراكة التجاري

 وسائل الدفع الحديثة  أنواع :املطلب الثالث 

 :  cvéditacavde( بطاقات الائتمان ) البطاقات البنكية  (1

لعمالئها بوصفها خدمة  ألاخرى و هي بطاقات خاصة تصدرها البنوك و املؤسسات املالية 

يستطيع حاملها استخدامها في شراء معظم احتياجاته ،  ةمغناطيسي، و هي عبارة عن بطاقات  إضافية

 1.مقابل ما يحصل عليه من خدمات  أداءفي  أو 

                                                           
1
 . 013احمد محمد غنيم ، إدارة البنوك التقليدية الماضي و االلكترونية المستقبل ، مرجع نفسه ، ص  -  
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 ألاخرى الجهات  أو بطاقة بخصوصيات قانونية تصدرها البنوك  أنهاكما يمكن تعريفها على 

ترونية من اجل الالك ألاجهزةاملؤهلة قانونا ، كخدمة مميزة لزبائنها بحيث يتمكن هؤالء من تمريرها عبر 

فوائد و  أو عوائد تتضمن رسوم  أصدرتها، في املقابل تتحصل الجهات التي  ألاهدافتحقيق جملة من 

 .عموالت 

 : عليها  ألامثلةو من 

 أيامللدفع بين البنوك املحلية تتيح لحاملها السحب  طوال  أداةهي  :  CIBبطاقة  (5

 .و طول اليوم ألاسبوع 

 : و هما   CIBو هناك نوعان من بطاقة 

هي بطاقة سحب يصدرها البنك للموظفين متوسطي الدخل  :  CIBبطاقة كالسيكية  -

 .دج  55.555الشهري  الذي يتجاوز 

هي بطاقة يصدرها البنك لكبار املسؤولين و املوظفين الذين  : CIBبطاقة الذهبية  -

 .دج  14444 أجرهميتجاوز 

 :  smactacardeبطاقات الذكية  (2

ها بحيث تكون قادرة على وجهييية هي عبارة عن بطاقة مزودة بشريحة كمبيوتر كالبطاقة الذ

من بطاقات الاعتماد العادية و املزودة بشريط مغناطيس ي لحفظ  أكثر على حفظ معلومات 

 .معلومات بسيطة عليه 

 : و تتميز هذه البطاقات بعديد من املزايا منها 

بطاقة خصم فوري و سهولة  أو ا بطاقة ائتمان الاستخدام تبعا لرغبة الزبون بوصفه إمكانية

تتمتع  أنهامحكمة فيها ، كما  أمنيةضوابط  الاستخدام لوجود أماناملصرفية ، و  إدارتها

 أجهزة أو آلاليالصراف  أجهزةو هذا من خالل  أخرى التحويل من رصيد بطاقة  بإمكانية

 .املحمول  أو الهاتف العادي 

 : E . CASH الالكترونية  النقود (3
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يوجد على الحقيقة التالية  تأكيدقبل عرض تعريف موحد للنقود الالكترونية ، ال بد من 

الالكترونية هي نفسها وسائل الدفع الالكترونية ، ا ياي اتجاهات مختلفات حول النقود 

رادف لوسائل الدفع الحديثة لذلك هذا الاتجاه يعتبر مثال مالنقود الالكترونية هي  أن

النقود  أنالشيك الالكتروني و الكمبيالة الالكترونية ، بينما الاتجاه الثاني يعتبر 

سائل الدفع الالكترونية مثلما مثل الشيك الالكتروني و التحويل و  إحدىالالكترونية هي 

 .الالكتروني و غيرها من الوسائل 

 : الالكترونية  النقود تعريف -

ددة تصدرها صورة بيانات الكترونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة محالنقود الالكترونية 

من يشاء دون تدخل  إلىقرض صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها  أو مخزنة على البطاقة ذكية 

 . أخرشخص 

 ألنهمستقل  بأنهتجزئة و يوصف و النقد الالكتروني له مزايا انه مستقل و محمول و قابل لل

جهاز تخزين ، و بهذا فان النقد الالكتروني هو فعال ليس عمله حرة التقويم ،  أو شبكة  بأيغير متعلق 

يحول أوتوماتيكيا  أنفافية عبر الحدود الدولية و أن يكون قادر على املرور بشفالنقد الالكتروني يجب 

يكون قابال للتحويل بين  أننقد الالكتروني ، معناه انه يجب حمل ال إمكانيةعمله دولة املتلقي و  إلى

 1.طرفين 

 : التجارية الالكترونية  ألاوراق (4

التجارية الالكترونية ال تختلف عن مثيلتها التقليدية  ألاوراق أننقول  أنفي تعريفها يمكن 

 أو محررات معالجة الكترونيا بصورة كلية  بأنهاتتم معالجتها الكترونيا و على هذا نعرف  أنهاسوى 

لطرق التجارية و مستحقة الدفع لدى بلغ من النقود و قابلة للتداول باجزئية تمثل حق موضوعية م

 2: التجارية نذكر  ألاوراق أمثلةو من في الوفاء قام النقود تقوم مبعد اجل قصير و  أو الاطالع 

هي بطاقة الدفع تستخدم في الخارج لتسوية جميع املشتريات و تصدر :   AMEXبطاقة  -

هذه البطاقات البنكية مجموعة من املنظمات العاملية و املؤسسات املالية و التجارية 

                                                           
1
 . 021،ص  3101، عمان ،  خضير مصباح الطيطي ، التجارة االلكترونية ، دار حامد للنشر و التوزيع -  

2
 . 017محمد عبد الحسبن الطائي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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  MASER CARDE INTERNATIONALو ماستر كارد    VISA INTERNATIONALفيزا : مثل 

 AMERICAN EXPERESS  .1و امريكا اكسبرس 

 

 2البطاقات البنكية بحسب وجهها و ظهرها(  1 – 2) الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 011، ص  3103وسيم محمد الحداد ، الخدمات المصرفية االلكترونية ، طبعة األولى ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان . د  -  

2
 . 349، ص  3102لتقنيات محاضرات و تطبيقات ، الجزء األول ، الطبعة األولى ، مطبعة موساك رشيد ، الجزائر ،  فضيل فاؤس ، -  

 الرمز البنكي

 حالة طاقة دولية

رمز الشبكة الدولية في 

 حالة بطاقة دولية

 تاريخ نهاية الصالحية

 رمز و هوية مصدر

 البطاقة
 الرقاقة الالكترونية

 رقم البطاقة

 اسم و اللقب صاحب البطاقة

 الشريط املغناطيس ي

 

 

 

 

هام جدا في حالة سرقة أو ضياع أو استعمال غير ألقانونيي للبطاقة يجب إبالغ البنك و املصالح 

 ألامنية بمثال فوري 

خانة مخصصة إلامضاء صاحب 

 البطاقة

 عنوان البنك الصادر للبطاقة
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 . 212نفسه ص فضيل فارس ، مرجع : املصدر 

البائع عن طريق البريد  إلىهو عبارة عن بيانات يرسلها املشتري  :الالكتروني الشيك  .أ 

املؤمن ، و تتضمن  هذه البيانات التي يحتويها الشيك البنكي من تحديد مبلغ الالكتروني 

الشيك و اسم اصدر الشيك و اسم للمستفيد ، و اسم اصدر الشيك و توقيعه و يكون هذا 

 .ة التوقيع عن طريق رموز خاص

 نموذج الشيك الالكتروني( 2_1)الشكل رقم 

 

 . 33جناي نجاة ، وسال الدفع الحديثة في البنوك التجارية ص : املصدر 

عن السند الالكتروني كورقة تجارية  ألامر ال يختلف تعريف السند   :الالكتروني  ألامر السند  .ب 

التقليدي ، بمعنى يحرر بداية في ورقة ثم يسلم للطرف الثاني و هو املستفيد و الذي  ألامر 

 .بدوره يقدمه للبناء الذي يتعامل معه من اجل معالجته بالصورة الالكترونية 

معين يتضمن شكل لا لج الكترونيا متفق عليه مسبقا وفقصك معا :الكمبيالة الالكترونية  .ج 

 أو بناء املسحوب عليه بدفع مبلغا معين في تاريخ معين  إلىفه من الساحب عن طريق مصر  أمر 

 .املستفيد  ألامر بمجرد الاطالع  أو قابل للتعيين 

 1:و يوجد للكمبيالة الالكترونية نوعين 

 كمبيالة أليو هي التي تصدر من البداية في شكل ورقة : ورقيةالالكترونية ال الكمبيالة 

 .تقليدية يتم معالجتها الكترونيا 

                                                           
1
،  3101جناى نجاة ، وسائل الدفع الحديثة في البنوك التجارية واقع و تحديات ، مذكرة ماجستر في علوم االقتصادية ، جامعة قسنطينة ،  -  

 . 21، ص  3103
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 دور للورق و تصدر من البداية على  أيو فيها يقتض ي  :الالكترونية املمغنطة  الكمبيالة

 .دعامة ممغنطة 

 : يلي فيما أهميتهاو تتمثل  : لألموالعملية التحويالت الالكترونية  أهمية -1

يكفل الاتفاق على وقت الاقتطاع و تسديد قيمة التحويالت املالية  : تنظيم الدفعات .5

 .عمليات الدفعو تنظم 

 إلايداعزيادة البناء  إلىحاجة العميل و تاجر  آلاليةعملية املقصاة  ألغت :تسير العمل  .2

 .و رفع فعالية نظام العمل ألامر املالية مما يعني تسيير  التحويالتقيمة 

الخوف من املالية الالكترونية  التحويالتو  آلاليةاملقصاة  أزالت : ألامنللسالمة و  .9

 .السائلة  ألاموالتناقل  إلىسرقة الشبكات الورقية و الحاجة 

التحفظ  وثقةز التحوالت املالية الالكترونية مرفع انجا :تحسين التحفظ النقدي  .1

 .النقدي و سرعة تناقل النقد 
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 تقييم وسائل الدفع الحديثة و سبل الحماية لالزمة : املبحث الثالث 

الدفع الالكترونية لنتيجة للتطور التكنولوجي ، و كحل ملشاكل و عراقيل التي ظهرت وسائل 

أفرزتها وسائل الدفع التقليدية ، إال انه هناك عوائق تحد من نجاح هذه الوسائل و 

سنفصل في هذا املبحث العوامل املساعدة على نجاح و انتشار وسائل الدفع الحديثة و 

 .إعطاء تقييم لها 

 مزايا وسائل الدفع الحديثة :  ألاول املطلب 

ايجابيات  ألانظمةفلهذا العمالء ،  إلىالانتشار الواسع لوسائل الدفع الحديثة يترجم املزايا  إن

ال تخلوا  أنهافضلها عنها ، هذا ال يعني  و خصائص تميزها عن الوسائل التقليدية و تجعل البعض ي

 .شار وسائل الدفع الحديثة نجاح و انت إلى آدتمن العيوب و هناك عدة عوامل 

 مزايا وسائل الدفع الحديثة  : ألاول الفرع 

 : تتميز وسائل الدفع الحديثة بعدة مزايا و التي يمكن تلخيصها كما يلي 

               يدة لكل من حاملها و التاجر ،للبطاقات البنكية مزايا عد :البطاقة البنكية  -5

 1: مصدرها و للمجتمع و سوف نعرض هذه املزايا كما يلي و 

             توفر بطاقة الائتمان العجيج من املزايا التي تمنحها لحاملها  :بالنسبة لحاملها  .أ 

 :  أهمها و 

  ما توره من سهولة و يسر استخدامها. 

  تمت مقارنتها مع النقود الورقية  إذاو  ألامانتوفر حد كبير من. 

  مختلفة  إلايصاالتاستعمالها يحد من العامل بالفواتير و. 

  تمنح لحاملها ائتمانا من الزمن و مخاطر سرقتها نقل على النقود الورقية. 

  الشركة املصدرة  ألاجل سواء كان البنك أمالسماح لحاملها من الاقتراض. 

  إلى باإلضافةو ذلك يوم  55و  25كذلك يتمتع حاملها بفترة ائتمان مجاني يتراوح ما بين 

 .و متابعتها  أخطارهاالتعامل بالنقود و ما يتبع من راحته و من  إلىتخفيض حاجته 

 

                                                           
1
 . 49، ص  3107،  3101يوسف مرزوق ، واقع وسائل الدفع الحديثة في الجزائر ، مذكرة الماستر في العلوم االقتصادية ، جامعة سعيدة ،  -  



 لوسائل الدفع الحديثة  النظري  إلاطار                                                                                            :  ألاول الفصل 

 

 20 

 : يجني مصدر الطاقة عدة مزايا منها  :بالنسبة ملصدر الطاقة  .ب 

 من خالل الفوائد و الرسوم و الغرامات  ألارباح تعزيز. 

  املحالت التجارية على فتح حسابات لدى البنك الن التاجر مضطر لذلك حتى  إجبار

من ترجع عليه  ألامواللحسابه و بذلك تزداد سيولة البنك حيث ال تخرج  ألاموالتتحول 

 .كوديعة 

 للحصول  ألامانيحقق التاجر الذي يقبل البطاقات حدا كبيرا من  :بالنسبة التاجر  .ج 

 .درة لهذه البطاقات على حقوقه من الشركات املص

 1: البطاقة الذكية  -2

            تستطيع البطاقة اليوم احتواء ما بين  :القدرة العاملية على تخزين املعلومات  .أ 

من املعلومات و القدرة على معالجتها مع توقع زيادة طاقتها في املستقبل (  51 – 49) 

 .نقابل الانخفاض املتواصل في تكلفها 

 .كبطاقة صحية للمستهلك  استعمالها أي:  الاستخدامتعدد مجاالت  .ب 

يمكن استخدام البطاقة الذكية كحافظة النقود : استخدام بطاقة الذكية  .ج 

 .الالكترونية و تفرع من النقود و هذه ميزة تنفر بها 

على  إجراءينتج  إذاستخدامها تعتمد على الشرفة و اعتماد البيانات  : ألامانالسرية و  .د 

املعلومات املالية في بيئة مضمونة داخل شبكة  إيصالمثل هذه املعلومات و 

 .املعلومات 

 :  أهمهاللنقود الالكترونية عدة مزايا  :النقود الالكترونية  -9

 أو الرقمية عبر الانترنيت  إلىتحويل النقود الالكترونية  :تكلفة تداولها زهيدة  .أ 

 .كثيرا  ألاخرى الشبكات 

وقت  أيفي العالم و في  أخر مكان  إلىمكان  أييمكن تحويلها من  :للحدود ال تخضع  .ب 

الجغرافية و  بالحدودالشبكات التي تعترف  أو كان ، و ذلك الاعتماد على الانترنت 

 .السياسية 

ى حد إلتشمل النقود الالكترونية التعامالت البنكية   : مبسيطة و سهلة الاستخدا .ج 

 .الاستعماالت البنكية عبر الهاتف  إجراءو  الاستثماراتكبير فهي تفي عن ملئ 

                                                           
1
 – 3101نجاي نجاة ، وسائل الدفع الحديثة في البنوك التجارية واقع و تحديات ، مذكرة الماستر في العلوم االقتصادية ، جامعة مسيلة ،  -  

 . 22، ص  3107
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هناك عدة مزايا للشيكات الالكترونية يمكن تخليصها فيما 1 :الشيكات الالكترونية  -1

 : يلي 

رسوم التشغيل باملقارنة ببطاقات الائتمان  من  % 50يوفر التعامل بالشيكات حوالي  .أ 

 .مما يساهم في تخفيض النفقات التي يحملها املتعاملون بهذه الشيكات 

سواء كانت  أنواعهاتصرف الشيكات الالكترونية في دفع الصفقات الالكترونية بجميع  .ب 

 .عبر البريد الالكتروني  أمنةتجارية و بطريقة  أو  إدارية

ساعة فقط باملقارنة مع  111خالل الشيكات الالكترونية في تسوية املدفوعات من  .ج 

 من خالل غرفة املقاصة  أطول الشيكات العادية التي يتم تسويتها في وقت 

 :  أنهاو تتميز املحفظة الالكترونية في  2: الالكترونيةاملحافظ  -1

 ( تقليص الحاجة لنقل القطع النقدية الصغيرة ) سهولة الاستعمال  .أ 

 ( .في حالة احتواء املحفظة الالكترونية على رمز سري ) سرقة تقليص خطر ال .ب 

 .مدفوعات دون ضرورة امتالك حساب بنكي  إجراء إمكانية .ج 

في حالة املحفظة الالكترونية متعددة العمالت ) سهولة الدفع من خالل عدة عمالت  .د 

 ( .الصعبة 

 عيوب وسائل الدفع الحديثة  :الفرع الثاني 

 : تتمثل عيوب الدفع الالكتروني فيما يلي 

 : بالنسبة لحاملها  -1

  زيادة الاتفاق و الاقتراض بما يتجاوز القدرة املالية. 

  عدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت املحدد يترتب عليه وضع اسممه في القائمة

 .السوداء 

 خاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل زيادة الاقتراض من امل :بالنسبة للتاجر  -2

  انعاء البنك التعامل معه و وضع اسمه في  إلىعدم التزامه بالشروط  أو قد تؤدي مخالف

 .لى ذلك من صعوبات في ممارسة نشاطه التجاري عالقائمة السوداء و ما يترتب 

 : اقة فيما يلي العيوب املرتبطة بمصدر البط أهمتتمثل :  بالنسبة ملصدرها -9

                                                           
1
 .12يوسف مرزوق ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

2
 . 37، ص  3103يوسف حسن يوسف ، البنوك االلكترونية ، طبعة األولى ، المركزي لقومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، . د  -  
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 يد الديون اقات الائتمان و احدهم فترة طويلة من لزمن تسدازدياد عدد حاملي بط

 .ارتفاع نسبة الديون املعدومة لدى البطاقة  إلىاملترتبة عليهم 

  خطر تعثر سداد حاملي بطاقة لديون مستحقة و تحمل البنك املصدر نفقات ضياعها. 

 

 .مخاطر و جرائم وسائل الدفع الحديثة  :املطلب الثاني 

 1مخاطر  وسائل الدفع الحديثة  : ألاول الفرع 

ال تخلو الخدمات البنكية الالكترونية املقدمة من خالل البنوك و املؤسسات املالية من 

 : العديد من املخاطر ، نذكر مها 

قد يكون البنك ببعض العمليات البنكية خارج حدود البنك مما  :املخاطر القانونية  (5

يكون على علم و دراية بقوانين ذلك البلد و يضبط هذه العمليات من  أنيتطلب منه 

 .رقابية  أعمال

ما واجه البنوك الالكترونية مشاكل في خدماته الالكترونية فقد  إذا: مخاطر السمعة  (2

 .ك املقدمة لهذه الخدمة فقدان الثقة بالبنو  إلىيؤدي ذلك 

 تأتي أمنيةطبيعة املعامالت املصرفية الالكترونية ينتج عنها تمديدات  إن: مخاطر عمليات  (9

 أنخارجه و على البنوك الالكترونية بالبنك املركز حيث  أو سواء من داخل النظام 

ل النقود الالكترونية ستجعل من الصعب مراقبة تحديد الكتلة النقدية ، كذلك تداو 

 . أشكالعدة 

 2جرائم وسائل الدفع الحديثة  :الفرع الثاني 

لظهور وسائل الدفع الحديثة عامال مساهما في ظهور هذا النوع من الجرائم و التي قد كان 

 : يمكن تلخيصها فيما يلي 

العنوان و تاريخ ) تتم عندما يستغل اللصوص بيانات  :صية الفرد خانتحال ش -5

شبكة ' لشخص ما على الشبكة الالكترونية ( امليالد و رقم الضمان الاجتماعي 

 .استغالل من اجل الحصول على بطاقات بنكية ائتمانية  ءاسو( الانترنيت 

                                                           
1
 . 31يوسف حسن يوسف ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

2
 . 91، ص  3111لكتروني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، مصدر جالل عايد الشورة ، وسائل الدفع اال -  
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البطاقات عبر شبكة  أرقامالسطو على  أصبح :البطاقات  أرقامجرائم السطو على  -2

عمليات الابتزاز  أعقبتهاالانترنيت عملية سهلة ، لذلك تزايدت هذه الحوادث التي 

 .لعدم استخدامها  أو  ألارقامتلك  إلارجاع

يعني التصرف في  ألاموالغسيل  :باستخدام البطاقات البنكية  ألاموالغسيل  -9

إليها التجار و لية يلجا النقود بطريقة تخطي مصدرها ا واصلها الحقيقي ، و هي عم

مصدره غير مشروع ، يمكن استخدام هذه  إلاخفاء أووجود  إلخفاءربوا املخدرات مه

 ألاشخاصعدة  أو بقيام شخص غير املشروعة و ذلك  ألاموالالبطاقات في غسيل 

 أو بالحصول على عدة بطاقات من عدة بنوك و يتم تغطية املسحوبات النقدية 

 .غير مشروع  أصلها أموالو هي  أخرى البضاعة حساباتهم لدى البنوك في دولة 

حيث يتم استخدام الحاسب في التالعب باملعلومات و  :السلب بالقوة الالكترونية  -1

يجب دفعها  ألجور بيانات زائقة من جانب املتحايل باختالف الدائنين  بإدخالذلك 

ف مدينين غير دقيقتين يجب عليهم سداد فواتير يجب سدادها ، و ذلك عن اختال  أو 

كونه  إثباتاملدين املتعدي عليه فلن يتمكن من  أمافواتير صادرة عن الحاسب ، 

 آلاليةغير مدين لوجود فواتير معلوماتية و ماذا يستغل املتحايل طرف الدفع 

 .غير الشرعية  أموالللحصول على 

 سبل الرقابة و الحماية لوسائل الدفع  :مطلب الثالث 

حتمية في مجال التجارة  أولويةبالغة و  أهميةعتبر تامين معامالت الدفع الالكتروني ذو ي

 أشكال تأخذ آلياتالالكترونية و ذلك لحجم املعامالت الهائلة ، و قصد تامين الدفع الالكتروني ظهرت 

 : مختلفة تتمثل فيما يلي 

 الكلمات السرية  أو ي الرقم السر  :اوال 

في املجال الرقمي في  استعماال  ألاكثرؤمن امل إلاجراءتعتبر الحماية بواسطة الرقم السري 

، حيث تقوم  آلالية فالصر  أجهزةما ظهر لحماية املعامالت البنكية من خالل  أول عصرنا الحالي ، و 

الكلمة  أو الرقم  إدخالبه بمجرد  فترة الرقم السري الخاص بالبطاقة و العميل الذي يجري التعريفات

 .السرية و السماح له بالقيام العمليات البنكية 

 التوقيع الالكتروني  :ثانيا 
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تصدر عن  الالكترونيةو الرموز  ألارقامهو عبارة عن ملف صغير مكون من بعض الحروف و 

الجهات املتخصصة و املعترف بها حكوميا و دوليا و يطلق عليها اسم الشهادات الرقمية ، تخرن  إحدى

 : نذكر منها  أنواعفي هذا امللف جميع املعلومات و تاريخ و رقم الشهادة و مصدرها و للتوقيع الالكتروني 

تقوم  و منا يتم تزويد الوثيقة الالكترونية بتوقيع رقمي مشفر  :ى التوقيع املحص  .أ 

الذي قام بالتوقيع و وقت التوقيع و معلومات " املوقع " بتشخيص املستخدم 

 .الشخص نفسه 

، كالبصمة  لإلنسانيعتمد التوقيع على الخواص الذاتية املميزة  :التوقيع البيومتري  .ب 

، كما يقوم على مميزات الشخصية  ألاصبعالصوتية ، بصمة شبكة الصين و بصمة 

   القلم ،درجة سيالن  إلىباالستناد  إلانسان، كتحديد خط  ألداءلفي املظهر الخارجي 

الكتابة ، حيث يقوم املوقع  أثناءتزازات الصادرة عن اليد و الضغط على القلم و الاه

 يبدأالكمبيوتر و  بجهاز في حالة استخدامه التوقيع قلم الكتروني يتم توصيله 

     ل نمط حركات يد الشخصالقلم مما يسمح بتسجي باستخدامالشخص بالتوقيع 

 . ألخرالذي تختل من شخص  أصابعهو 

 1:التشفير  :ثالثا 

قية بمعلومات وهمية ينتج عنها توليد معلومات ييقصد بالتشفير القيام بمزج املعلومات الحق

جديدة ال يمكن معرفة املعلومات الحقيقية فيها دون معرفة طريقة التشفير املتبعة و املفتاح السري 

      (املرسل و املستقبل ) املستخدم في ذلك و هذا املفتاح يتم الاتفاق عليه بين طرفين عملية التراسل 

 إلىيد البيانات ع، و ي إلارسالو يستخدمه كل طرف من اجل تغيير شكل البيانات الحقيقية عند 

 : ا يعرف بفك التشفير البيانات الوهمية عند الاستالم و هو م بإزالة تغييرمضمونها الحقيقي من اجل 

و هو استخدام ( التشفير املتناظر ) التشفير عن طريق مفتاح واحد  : ألاول القسم  .أ 

 symmetric )مفتاح معين لعملية التشفير و استخدام نفس املفتاح لفك التشفير 

key )    . 

( التشفير غير املتناظر  )مفتاح و فك التشفير بمفتاح اخر هو التشفير ب :القسم الثاني  .ب 

 .    ( asymmetnic key )هذا القسم يطلق عليه 

 

 1: البرتوكوالت املؤمنة للبيانات  :رابعا 

                                                           
1
 .  031، ص  3100محمد إبراهيم أبو الهيجاء ، عقود التجارة االلكترونية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ،  -  
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 : و من البرامج و البرتوكوالت املؤمنة للبيانات ما يلي 

  :ألامنية برتوكول الطبقات  .أ 

متخصص لنقل البيانات و املعلومات املشفرة بين جهازين عبر شبكة  تشفير هو برنامج 

شخص قراءتها غير املرسل و املستقبل ، و في  أليبحيث ال يمكن  أمنةالانترنت بطريقة 

 .نفس الوقت تكون التشفير فيها قوية و يصعب فكها 

 

  : آلامنة برتوكول الحركات املالية  .ب 

اظ على امن البيانات خصوصياتها و سالمتها و الغاية من هذا البرتوكول ضمان الحف

الحركات املالية عبر شبكة مفتوحة  إجراء أثناءالجهة املطلوبة  إلىوصولها التحقق من 

برمجيات تدعى برمجيات  ألامنيةت املالية رنت ، يستخدم برتوكول الحركامثل الانت

الرقمية التابعة له ، املحفظة الالكترونية ، تحتوي على رقم حامل البطاقة و الشهادة 

 .التاجر فتكون الحركات املالية عبر الانترنت  أما

 :  3DSنظام الحماية  .ج 

بتطويره و املصادق " فيزا " الذي قامت مؤسسة   ° VISA 3 DS 5يشكل نظام الحماية 

على استخدامه من قبلها ، برتوكوال مبتكرا لتعزيز عمليات الدفع الالكتروني باستخدام 

البطاقات الائتمانية عبر الانترنت ، كما يعتبر هذا النظام تقنية متطورة تسمح بالتحقق 

شانت سيرفري  مير مأخذو  (  SSL) أل.  أسمن هو املستخدم من خالل نظم التشفير 

من هوية حامل البطاقة خالل عمليات الشراء التي تتم عبر  التأكدلتمرير املعلومات و 

الانترنت و يضمن هذا النظام الذي يعتمد على نموذج ثالثي النطاق لحماية الكاملة 

 .ع فللمعلومات خالل عمليات الد

بين سهولة و مرونة التطبيق و  أس.  دي 9و يجمع نظام الدفع الذي يتبنى تقنية الحماية 

له مزايا من بينها زيادة ثقة  ألاخطاءالحساب و تخفيض نسبة  لتأصيل ألامنيوفر الانتقال 

من خالل تعزيز ثقة  أوسعالعمالء و حجم املبيعات و قبول بطاقات الدفع على نحو 

                                                                                                                                                                                     
1
 . 023محمد إبراهيم أبو الهيجاء ، مرجع سابق ، ص  -  
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،  تاملعامال و تخفيض تكلفة  دالاستيراالتجار بالتعامالت املالية الدولية و تسهيل عمليات 

 1. ة القطاعات فما يساهم في اعتماد املشابهة في كا

 

 

 

 

 

 : ة الفصل خالص

وسيلة الدفع هي تلك الوسيلة املقبولة اجتماعيا من اجل  أنمن خالل ما سبق نستخلص 

الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذلك تسديد الديون ، و لقد سمح التطور  تاملعامال تسهيل 

وسائل الدفع  أشكالالتكنولوجي بغلق وسائل الدفع حديثة غير مكلفة نطت بقبول واسع ، فتعدد 

وسيلة الدفع  أمانيمثل  أيضااملعامالت التجارية و  أشكالتعدد  إلى أساساالالكترونية و تنوعها رابعا 

 . أخرى في اختبارها من جهة  أساسيا عامال

حيث سمحت وسائل الدفع الحديثة باختصار الوقت املخصص ملعالجتها و التقليل من 

في الاستخدام الورقي و البشري الذي كان مخصصا لذلك ، كما شجعت على قيام خدمات  إلافراط

 .التجارة الالكترونية  أما آلافاقاملصرفية الكترونية وسعت 

  

                                                           
1
وسائل الدفع االلكترونية الحديثة و تأثيرها على السياسة النقدية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسنر ، كلية  سعداوي خديجة ، -  

 .  29 – 21، ص ص ،  3104العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة المسيلة ، 



 

 الفصل الثاني
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 : تمهيد

فرض  إلى أدتو البرمجيات و الاتصاالت  ألاجهزةالتحوالت التكنولوجية الحديثة في مجال  إن

نجد التجارة  ألاشكالت املرتطةة ااالتتصاد و املعوومات وم  اار  ذه  عامل جديدة في امل أشكال

هي عطارة ع  تنفيه كل ما يتةوب بعمويات شراء و ايع السوع و الخدمات و املعوومات عبر  الالكترونية و 

كانية التي تفيد للحدود الزمنية و املتعديها الكترونيا  و كها خلل تطادل الطيانات م  شطكة الانترنت ، 

عميقا االتحوالت التي شهدذا العالم في  تأثراالعمل املصرفي  تأثر ملت التجارية و لقد احركة املع

  .ألاخيرة السنوات 

قة على لسرعة الفائتنفيه العمويات اا إلى أدتالتكنولوجيا  تأثر ما يوفت الانتطا  ذو  أكثر و 

و  اأساليباملالية  ألاسواقمكنت م  تزويد  أنهاتكوفتها املنخفضة ، كما  إلى إضافة أسطوعمدار يوم و 

 .م  تطل عوماء الاتتصاد  ان التنظيم ملا في املاض ياإمكلم يك   أدوات

على الطنوك التجارية العمل على تكثيف خدماتها و فق طرق و  إلزامال التحوالت كان و في ظ 

تةوير و سائل الدفع بشكل ينسجم مع  إلىتحتاج  التنموية التيالكترونية و القيام االعمويات  أساليب

 ططيعة التجارة الالكترونية   
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  ماهية البنوك التجارية :  ألاول املبحث 

تختوف الطنوك م  دولة إلى أخرى تطعا لنظام السياس ي و الاتتصادي ، و مدى تةور 

التعاملت الاتتصادية ، و ما لها م  أذمية في الاتتصاد و التجارية و الدور الهي توعطه في التنمية 

 .الاتتصادية 

 تعريف الطنوك التجارية  :ألاول املطلب 

 : يوجد لوطنك التجاري عدة تعريفات نهكر منها 

وانين و التشريعات املصرفية و تهدف لتخفيض قمؤسسة مالية تخضع لو : ألاول التعريف 

بشتى  الائتمانفي تطول الودائع و تقديم الخدمات و منح  املتمثلالربح م  خلل نشاطها املصرفي و 

   .أنواعه 

م  خلل الحصول  الائتمانالدي  و  يعرف على انه مؤسسة تتعامل في :الثاني التعريف  

 .هر في جانب الخصوم م  ميزانيته تظعلى ديون م  الغير ، تمثل التزامات عويه 

 أصحاب، هي القطول م   ألاساسيةهي مؤسسات وسةية وظيفتها  :التعريف الثالث 

 .1العجز املالي  ألصحاب ألاجلاستخدامها في عمويات الاتتراض القصيرة  إعادةالفوائض املالية و 

 .الطنوك التجارية  أذدافو  أنواع :املطلب الثاني 

  هي  أنواعخمسة  إلىيمك  تقسيم الطنوك  :الفرع ألاول : 

 : البنوك ذات الفروع  .1

ماتها املصرفية م  خلل ل املساذمة و تقدم خدشك تأخهاالطنوك العامة و هي منظمات  تعرف

 .المركزية حيث يتدار كل فرع شؤونه  اأسووبالطلد و يتم  أنحاءالفروع املنتشرة في كافة 

يقتصر دور ذه  الطنوك  على ممارسة نشاطها في منةقة جغرافية محددة ،  :البنوك املحلية  .2

كما تقدم مجموعة معينة ، و تتميز اصغر الحجم والية وطنية  أو  محافظة أو ةتد تكون مدين

 .م  الخدمات التي ترتطط االطيئة املحيةية 

                                                           
1
 02عطاء نعيم عبد القادر ، مفاهيم حديثة في إدارة البنوك ، مرجع سبق ، ص   



 جزائرية و العوامل املعرقلة لهاال البنوك في حديثةال الدفع وسائل واقع                         لفصل الثانيا

 

 30 

               ، أشخاصهي املنشآت الصغيرة يمألذا أفراد أو شركات   ( : الخاصة) البنوك الفردية  .3

الطنوك، اأنها تقتصر  أنواعو يقتصر عموها في الغالب على منةقة صغيرة و تتميز ع  ااقي 

توظيف مواردذا على أصول االغة السيولة مثل ألاوراق التجارية املخصوصة و غير ذلك م  

 .ألاصول القطوة لتحويل إلى نقود في وتت تصير و ادون خسائر

 شركات أو انوك عدة إنشاء تتولى التي و القااضة االشركات شطهأ يه و : املجموعات بنوك .4

 الطنوك م  النوع ولهها ، اتوجيهها تقوم و سياستها على تشرف و مالها رأس معظم لتموك مالية

 في الطنوك ذه  مثل انتشرت تد و ، العصر سمات م  سمة أصطحت حيث احتكاري، طابع

 . أوروبا غرب دول  و ألامريكية املتحدة الواليات

 تكون  ، الفروع م  ملئمة سوسوة فتح يقطر  ع  نشاطها تمارس انوك هي و : السالسل بنوك .5

 السياسات يتولى الهي الرئيس ي املركز عويها ويشرف ، إداريا الطعض بعضها ع  منفصوة

1لها العامة
 . 

 أذداف الطنوك التجارية  : الثاني الفرع. 

 املوموس تأثرذا خلل م  أذميتها تكتسب ألاذداف ذه  ، تميزذا ذامة أذداف التجارية لوطنوك

          الودائع تطول  في الطنوك تمارسها التي الرئيسة ااألنشةة الخاصة السياسات تشكيل على

  : في ألاذداف ذه  تتمثل و ، القروض تقديم و

           ، املساذمين إلرضاء ممك  ربح أكبر تحقيق إلى مؤسسة إلى الطنك يسعى : الربحية .1

 تحقيق و لوطنك الكوية النفقات أو إلاجمالية إلايرادات اين الفرق  ع  ناتج ذو و

 م  الطنك يتمك  حتى لهها و الاستثمار و إلاتراض لعمويات نتيجة الطنك إيرادات

 . ممك  إيراد أكبر لتحقيق ممك  حد أدنى إلى نفقاته تقويل م  الاد الربحية تحقيق

 ألامان حافة صغر يعني ذها و ااألصفر التجاري  الطنك مال رأس يتسم : ألامان تحقيق .2

 ال فالطنك للستثمار كمصدر أموالهم على الطنك يعتمد الهي  لومودعين االنسطة

 ذلك ع  الخسائر  ادت فإذا املال رأس تيمة ع  تزيد خسائر يستوعب أن يستةيع

 . الطنك لسإف إعةاء االتالي و املودعين أموال م  جزء توتهم فقد

                                                           
1
ماستر أكاديمي في علوم التسيير ، جامعة ام شايف فؤاد ، تحديث وسائل الدفع في البنوك التجارية الجزائرية ، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة  -  

 . 21، ص  0220/  0222البواقي ، 
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 عند تستحق التي الودائع لووفاء مستعدا الطنك يكون  أن ينطغي احيث  :السيولة توفير .3

 تتوفر لم إذا و املناسب الوتت في املقترضين احتياجات توطية و لحظة أي في الةوب

  ( إفلس ) الطنك سمعة على يؤثر فهها السيولة

  الطنوك خصائص و وظائف : الثالث املطلب

 الطنوك وظائف : ألاول  الفرع . 

 الزم  مرور مع الاتتصادي نشاط في التةور  ملتةوطات فيا و التجارية الطنوك وظائف تعددت

 مركز خوق و املقدمة الخدمات نوعية تحسين و الربح تحقيق أجل م  اينها فيما الطنوك تتنافس احيث

 :  منها وظائف تقدم عموما و الزبون  رضا تحقيق كها و ذام استراتيجي

  :أنواعها بشتى الودائع قبول  (1

 ألاساس ي املورد الودائع تمثل إذ أذمها و الوظائف أتدم م  أعل  الوظيفة تعتبر

 . الودائع انوك اصةلح عويها يةوق لهلك انشاطها التجارية الطنوك لقيام

 الطنك اه يقوم الهي االدور  العمويات ذه  تتخوص : السندات على العمليات (2

    كمشتري  السوق  في تدخوه اهلك و املالية ألاسواق في عملئه و  بائنه ااسم التجاري 

 . ألاسهم كطائع و

 بها تقوم التي العمويات أذم م  القروض عمويات تعتبر  : القروض على عمليات (3

 : أشكال عدة ألاجل القصيرة القروض تتخه و التجارية الطنوك

 تصير ملدى تروض هي و الخزينة م  التسبيقات تشمل و : النقدية القروض .أ 

 االكشوف ألامر يتعوق كما و الشهرية املداخيل و النفقات اين الفارق  لسد

 .  التجارية لومؤسسات الطنك يمنحه الهي ( سالب جاري  حساب) الطنكية

 طرف م  املقدمة التجارية ألاوراق اخصم الطنك يقوم  : الخصم .ب 

 .  بائنه

 القروض ذنا ألامر يتعوق : تجارية أو مالية أوراق بضمان ضالقر  .ج 

 . املقترض م  استلمه مقاال التجاري  الطنك يعةيها التي
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 يفرض لك  و القرض امنح التجاري  الطنك يقوم : بالتوقيع القرض  .د 

 ذها يدفعها عمولة مقاال املقترض لصالح ضمانة يعةي أي توتيعه

 . ألاخير

 

 مصدر م  سوع شراء م  ليتمك  املستندي الاعتماد يقدم : املستندي الاعتماد .ه 

  .أجنبي

 الطنك يتيح حيث:  (ON LINE BANKING )خالل من إلكترونية خدمات تقديم  .و 

 إلالكترونية الخدمات ااستخدام حساااتهم إدارة و تنظيم على القدرة لعملئه

 . الانترنت عبر

 االتوسط تيامها إلى إضافة : للعمالء الاستشارات و الائتمانية التسهيالت تقديم .  

 م  لوعملء الفرص إتاحة و        حفظها و املالية ألاوراق شراء و ايع عمويات في

 1. ألاجنبية العملت شراء و ايع خلل

 الحديثة التجاري  املصرفي وظائف اخصوص أما

 شيدتر  و ضغط إلى و أعماله رتم رفع إلى جاذدا يسعى املصرفي فإن سطق مما انةلتا و 

 لومتعاموين يؤديها جديدة خدمة ااتداع إلى أدت أعماله رتم رفع إلى تهمحاول و أعطائه و مصروفاته

 :أار ذا وم  معه

  معه لومتعاموين استشارية خدمات تقديم -1

 التنمية مشروعات تمويل في املساذمة -2

  الغير ع  نيااة الدفع و التحصيل  -3

 معه املتعاموين لحساب حفظها و املالية ألاوراق ايع و شراء  -4

 الضمان خةااات إصدار -5

  للجمهور  الجديدة الخزائ  تأجير -6

  للخارج العموة تحويل  -7

  الشخصية الاعتمادات و املسافري  شركات السياحة و السفر نفقات تحويل -8

                                                           
1
، ص  0222احمد محمد غنيم ، إدارة البنوك تقليدية الماضي و الكترونية المستقبل ، دار النشر و التوزيع ، مصر ، الطبعة األولى ، مصر ،  -  

 ،21 . 
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 . منها السااقة ألاعمال تتم ألاعمال م  مجموعة -9

  الواردة البريدية و لوبرتية تالا الحو دفع .أ 

  املسافري  شيكات و ألاجنبية الشيكات شراء_ت املحسوبة الشيكات دفع .ب 

  معه لومتعاموين املمتوكات و الألاعم إدارة  -11

  الائتمانية الطةاتة  -11

 الكومطيوتر خدمات  -12

           ألاموال كافة تو يع تم املركزي  الاتتصادي التخةيط ذات املجتمعات في : التوزيع وظيفة  -

 إلانتاج إعادة أو إنتاج أ مة

 عموية املركزي  التخةيط ذات املجتمعات في املصارف تتولى : الرقابة و إلاشراف وظيفة  -

 1. املناسطة استخداماتها إلى املتداولة ألاموال توجيه

  التجارية الطنوك خصائص : الثاني الفرع

 م  يخدمه الهي السوق  حيث م  و الطنك حجم حيث م  الطنوك خصائص دراسة يمك 

  شمولية و دتة أكثر نراذا التي الخصائص على الطحث ذها في االتركيز سنقوم إلادارية التنظيمات حيث

 على رتااه املركزي  الطنك يمارس  :عليه تؤثر ال و املركزي  البنك برقابة التجارية البنوك تتأثر (1

2آخر إلى حين م  اهلك مكوف جها  خلل م  صارفامل
  . 

 تطعا تتنوع و ةالتجاري الطنوك تتعدد : واحد املركزي  البنك و التجارية البنوك تتعدد (2

 الطنوك تتعدد و           ، واحد يطقى املركزي  الطنك أن غير الوط  في يةنتمائالا  السوق  لحاجات

 املعاصرة الرأسمالية الاتتصاديات في التجارية

 تصدرذا التي املصرفية النقود تختوف : القانونية النقود عن املصرفية النقود تختلف  (3

  املركزي  الطنك يصدرذا التي النقود ع  التجارية الطنوك

 التجارية الطنوك تعتبر : املركزي  البنك عكس الربح إلى التجارية البنوك تسعى  (4

 و ممكنة تكوفة اأتل الربح م  ممك  أكبر تحقيق ألاساس ي ذدفها رأسمالية، مشاريع

. الشركات أو ألافراد م  ممووكة تكون  ما غالطا هي
3 

                                                           
1
 . 21ماضي و الكترونية مستقبل ، مرجع سابق ، ص احمد محمد غنيم ، إدارة البنوك تقليدية ال -  

2
سماحي أحكام ، وسائل الدفع الحديثة في البنوك التجارية واقع التحديات ، مذكرة الماستر ، جامعة محمد بوضياف مسيلة ، سنة الجامعية  -  

 .  22، ص  0222  0222
3
 . 20التحديات ، مرجع سابق ، ص  سماحي أحكام ، وسائل الدفع الحديثة في البنوك التجارية واقع - 
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 . الجزائر في إلالكترونية الدفع وسائل استعمال واقع : الثاني املبحث

 و الطنوك طرف م  سنوات 11 حوالي منه الطنكية االطةاتة العمل في الجزائر شرعت

 . عمومية و خاصة مالية الهيئات

 . الجزائر في إلالكتروني الدفع تةطيق مراحل : ألاول  املطلب

 السحب استعمال ، الدفع أدوات استخدام مجال في الجزائرية الطنوك تجربة أول  تعتبر

  : مراحل على ذلك مت و DAB الطنكي آلالي املو ع و GAB الطنكي آلالي االشطاك الخاصة

 املو ع و الطنكي آلالي الشطاك في آلالي السحب اةاتة تستعمل كانت : ألاولى املرحلة .1

 انك جها  م  السحب الطةاتة حامل يستةيع ال لوطةاتة املصدر االطنك الخاص

 .آخر

 خلل م  الجزائرية الطنكية الشطكة ربط تم املرحوة ذه  خلل : الثانية املرحلة .2

 كان سواء لونقود آلي مو ع أي م  السحب اإمكانية تسمح التي SATIM استعمال

 إلى العادية السحب اةاتة SATIM حول  اهلك و آخر لطنك أو الطةاتة ملصدر تابع

 في املركزي  االطنك املقاصة غرفة عمل يشطه عموها و CIB الطنوك اين سحب اةاتة

 سنة أورو مويون  3.6 استثمار ىعل عموت لقد و الطنوك اين املالية املعاملت تسوية

 في الطنكية الطةاتة استعمال تعميم و السائوة النقود دوران تقويص ألجل 2113

 عند دفع طرفيات إتامة كها و ، لونقود آلالي املو ع عدد  يادة عموت حيث ، الجزائر

 شهر في اتفاتية عقد تم الغرض نفس ألاجل و (TERMINAUX) DE PAIEMENT التجار

 امطوغ SATIM الطةاتة طرفيات صنع في مختصة فرنسية مؤسسات مع 2113 أفريل

 هي و SATIM في املساذمة الطنوك طرف م  العقد ذها مول  لقد و ، أورو 411.11

 إلى ربط تم لقد و البركة انك و (CNMA) الفلحي لوتعاون  الوطني الصندوق 

  1. 2113 سنة الجزائر في املوجودة لونقود آلالية املو عات

 . الجزائر في الطنكية الطةاتة استعمال مدي : الثاني املطلب

                                                           
 الجامعية السنة ، قسنطينة منتوري جامعة ، ماجستير مذكرة ، المصرفية الخدمات مجال في الحديثة االتجاهات ، ميهوب سماح - 1

 24 - 24 ص ص 4002 _4002
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 النظر وجهات و الرؤى م  العديد الجزائريين تطل م  الطنكية الطةاتة استعمال مدى يةرح

 ال حيث في ألاموال سحب عموية أثناء تقدمها التي الكطيرة لتسهيلت نظرا استعمالها يحطه م  فهناك

 ظهور  مع خاصة التقويدية الةرق  استعمال يفضل و الطةاتة استعمال  م متخوفا آلاخر الطعض يزال

 صعوبة إلى أدت ألاسطاب ذه  كل ، السيولة توفر عدم منها آلالية املو عات مستوى  على مشاكل عدة

 .املصرفية التعاملت مجال في نفسها ترسيخ

 و االصكوك رأكب تعامل إلى لكهاس ي محمد الجزائر انك محافظ دعا " السياق نفس في و

 مدراء مع السنوي  اجتماعه خلل وضح و ، العقارية و التجارية املعاملت في سيما الطنكية الطةاتات

 ال 2113 سنة م  ألاول  الثلثي في و 2112 سنة النقدي التداول  تحس  أن الجزائر انك وكاالت و فروع

 الطةاتة و صك غرار على النقدي غير الدفع أدوات تةوير ضرورة و فرصة على يغةي أن ينطغي

  .الطنكية

 التعامل مدى ع  مستغانم لفرع الطنوك وكاالت في أجريتها التي امليدانية الدراسة خلل م  و

 : التالي وجدنا لوعملء املعاصرة الخدمة تو يع في املستخدمة ألاجهزة توفر مدى و الطنكية الطةاتات

 

 الحديثة ألاجهزة و البطاقات لديها تتوفر  التي البنوك بين ( 1 - 2) رقم الجدول 

TPV DAB GAB الطنوك  الطةاتات 

X _ X X CPA 

_ _ X X BDL 

_ _ X X CNEP 

_ _ X X BADR 

_ _ X - BNE 

_ _ X X BEA 

 : التالية النسب على تتحصل الجدول  ذها خلل م  و
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 البنوك في إلالكترونية ألاجهزة و البطاقات تواجد نسبة يبين (: 2 – 2 ) رقم الجدول 

  االوكاالت تواجدذا نسطة 

 %83 الطةاتات

GAB  67% 

DAB 00% 

TPV  17% 

 البنوك في البنكية البطاقات تواجد نسبة يوضح (:1 - 2) رقم الشكل

 
 . الجدول  معطيات على بناء الطالبة إعداد من : املصدر

 أما االطةاتات تتعامل التي هي الوكاالت م  فقط %83 نسطة أن الشكل ذها م  لنا يتطين

 ألاساليب ربط ع  عموياتها إتمام في تكتفي فهي ، اةاتات لديها تتوفر ال فهي %17 هي املتطقية النسطة

 1. الورقي الشيك استعمال مثل التقويدية

 

 

                                                           
 

1
WWW.ALDJADIDONLIVE.COM بنك الجزائر يدعو إلى تعامل اكبر بالصكوك و البطاقات البنكية               "  لكصاسي - 

2013 / 03 / 23     

17% 

83% 

 نسبة تواجد البطاقات البنكية في البنوك

 البنوك التي ال تتعامل بالبطاقات 

 البنوك التي تتعامل بالبطاقات 

http://www.aldjadidonlive.com/
http://www.aldjadidonlive.com/
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 . البنوك مستوى  على GAB أجهزة توفر مدى يوضح : ( 2 - 2 ) رقم الشكل

 

 معطيات على بناءا طالبة إعداد من : املصدر

 على GAB أل أجهزة توفر تمثل التي هي فقط  % 67 نسطة أن لنا يتضح الشكل ذها خلل م 

 يمك  الهي ذو السبب ذها ربما و معةل ذو ما منها و الطواقي أم والية في املتواجدة الطنوك مستوى 

 . املواطنين طرف م  لوطةاتات القويل الاستعمال

 .  DAB أجهزة توفر مدى يوضح : ( 3 - 2 ) رقم الشكل

0% 20% 40% 60% 80% 

 GABبها 

 GABليس بها 

 GABليس بها  GABبها 

على  GABمدى توفر اجهزة 

 مستوى البنوك 
33% 67% 

 على مستوى البنوك  GABمدى توفر اجهزة 
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 . الجدول  معطيات على بناء الطالبة إعداد من : املصدر

 تمنا التي الطواقي آم والية في منعدمة DAB أجهزة توفر أن لنا يتضح الشكل ذها خلل م  و 

 1. وكالتنا حول  ادراسة

 .  TPV توفر نسبة : ( 4 -  2 ) الشكل

 

 . الجدول  معطيات على بناء الطالبة إعداد من : املصدر

  الجزائرية وكالطن تقدمها التي الالكترونية فيةاملصر  الخدمات أذم: الثالث املطلب

                                                           
1
.  221ص ص ،   - 0221،  02، أم البواقي ،  رشا أسيا ، وسائل الدفع االلكتروني و مدى تطبيقها في الجزائر ، جامعة العربي بن مهيدي -  

221 . 

0% 

100% 

 DABيوضح مدى اتوفر اجهزة 

 توفر

 عدم التوفر

17% 

83% 

 TPVنسبة توفر 

 TPVتوفر 

  TPVعدم توفر 
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  يقدمها التي الالكترونية املصرفية الخدمات  الطنك

 HTTP/WWW.BANK-OF-ALGRIA.DZ موتع -  الجزائر انك

  الالكترونية املقاصة -

 الجزائر انك

  الخارجي

  الالكترونية املقاصة -

 ال لشهري  الدخل متوسط لهم الهي  و الطنك لعملء تمنح : CIB اةاتة -

 . جزائري  دينار 39.999 يتجاو  

 مشترياتك ثم  ادفع لك تسمح : ( نفةال الوتود اةاتات ) نفةال اةاتة -

 . االطةاتة الوتود على الحصول  يضم  مما سهولة اكل

 الطنك حساب لعملء محفوظة ( ساكسبري أمريكان ) AMEX اةاتة -

 يعادل ما ذو و تيمة مقاال لوتحويل تااوة عموة حيا ة خللها م  فيمك 

 . دوالر آلاالف 5 ع  يقل ال ما و

      HTTP://WWW.BEA.DZ انك موتع -

LEE – DANKING  الانترنت ألارشيف ع  متنوعة مصرفية خدمات .                 

 الوطني الطنك

  الجزائري 

  CIB اةاتة -

  http://www.baa.dz موتع -

  آلالي الصرف -

 و الفلحة انك

  الريفية التنمية

- CIBشطكة داخل االسحب فقط صالحة خاصة وطنية اةاتة : اةاتة 

 النقدية السحوبات جعل لحامويها تتيح هي و الطنوك اين فيما الجزائر

 .لوطنوك آلالي الصراف مكينات

 CIB اةاتة -

  توفير BADR اةاتة -

 . فقط الوط  داخل االسحب خاصة هي و CBR اةاتة -

- LEE – DANKING  ايان لتحويل تالانترني طريق ع  الالكترونية الصرفية 

 . ااملؤسسات الخاصة املالية التحويلت و الرصيد ع  الكشف حسااات

 . الالكترونية مقاصة -

 http://www.badr.bank.dz الطنك موتع -

  آلالي الصرف -

 التنمية انك

  املحوية

  الدولية فيزا اةاتة -

  CIB اةاتة -

 لومسار يسمح الهي و ممغنط امسار املجهز التوفير حساب دفتر -

http://www.baa.dz/
http://www.badr.bank.dz/
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 . دورية اصفة السحب بعموية االقيام التوفير دفتر في املمغنط

 التحويلت اتنفيه يقوم هي و ARTS نظام عطد كطيرة مالية مطالغ تحويل -

 . عموياتال تامين إلى ااإلضافة أيام 3 تتجاو   ال فترة في

 م  مهم عدد على املحوية التنمية انك يحتوي  لألموال آلالي املو ع -

 التي املحوية ةالتنمي انك وكاالت 134 يطوغ الهي و ألاموال آلالية املو عات

 . لألموال آلالي املو ع احو تها

 رائدة شركة فهي الجزائر خارج م  لألموال السريع التحويل غراماملوني -

 جودة ذو شركات مع يعمل الطنك و الدولية ألاموال ويلتح خدمة في عامليا

 أنحاء جميع في ألاموال استقطال سريعة و أمنة وسيوة توفير أكثر في

  العالم

 /http://www.bdl.dz  الطنك موتع -

  الانترنت طريق ع  خدمات -

  آلالي الصرف -

 الشعبي القرض

  الجزائري 

- CIB CLASSIC . 

 العديد م  مأم  في الدفع على اكبر و اقدر تسمح التي و GOLD اةاتة -

 . سريعة معاموة و املتاجر م 

 على املصرفية العمويات جميع اإجراء تسمح التي و  VISA GOLD اةاتة -

 . العالم

- VISA CLASSIC . 

- MASTER CARD االعميل الخاصة النقدية السوفية لومعاملت فالنسطة 

  كارد ماستر CPAال تقطل

 . آلالي الصراف -

 dz-bank-http://www.cpa الطنك موتع -

 . الانترنت طريق ع  خدمات -

 الوطني صندوق 

 و لوتوفير

 الاحتياط

 . TIB اةاتة -

  الانترنت طريق ع  خدمات -

  الالي الصراف -

 http://www.cnephanque.dz/ar الصندوق  موتع -

-  

 http://www.cnma.dz/arabe/accuei.html الصندوق  موتع - الوطني الصندوق 

http://www.bdl.dz/
http://www.bdl.dz/
http://www.cpa-bank-dz/
http://www.cnephanque.dz/ar
http://www.cnma.dz/arabe/accuei.html
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  -  الفلحي لوتعاون 

 البركة انك

 الجزائر

 . فض ي و ا رق بشكوين متواجدة هي و : GAB السحب اةاتة -

- ABCONLINE تحرير و اإعراض تسمح التي و سا 24/24 املتاحة و 

  . املعاملت ختاري مع املصرفية الطيانات تحرير و عرض ، ألارصدة

 املؤسسة

 العربية املصرفية

ABC  

 bank.com/fr/-http://www.albarka الطنك موتع -

  TPAالبركة دفع / سحب اةاتة -

 .  ALBARAKA السحب اةاتة -

 com.natixis/jcms/jg/accve-http://www.natixis  الطنك موتع -  ناتكسيس انك

  الانترنت طريق ع  متعددة مصرفية خدمات -

 جنرال سوسنية

  الجزائر

 CIB اةاتة -

  الانترنت طريق ع  الكترونية مصرفية خدمات -

 . آلالي الصراف -

 /http://www.societeherale.dz  الطنك موتع -

 http://online.citibank.com/us/welcome  الطنك موتع -  الجزائر انك سيتي

 العربي الطنك

  الجزائر

 /http://www:arabbank.dz/ar  الطنك موتع -

  الدولية فيزا اةاتة -

  آلالي الصراف -

  مكان أي م  و  مان أي في الانترنت عبر مصرفية خدمات : الي  اون  عربي -

 إلي صراف أي م  النقدي السحب م  العميل يمك  التي و  CIB اةاتة -

 . ةميداني فوائد  تيد الشراء بعمويات القيام و CIB شعار يحمل

 MASTER CARD -  الجزائر خويج انك

 VISA CARD الدولية -

- SUS BANK طريق ع  حسااه رصيد ع  يكشف اي لوعميل تسمح التي و 

 . الهاتف

  الخويج االطنك خاصة و RIB اةاتة -

  CIB اةاتة -

  آلالي الصراف -

  AGB ONLINE الخدمات مصرفية طريق ع  الانترنت -

 /http://www.ag.bank.com  الطنك موتع -

  HTTP ://WWW.HOUSINGBANKDZ.COM/BANGUEONINE الطنك موتع - الاسكان انك

http://www.albarka-bank.com/fr/
http://www.natixis-com.natixis/jcms/jg/accve
http://www.natixis-com.natixis/jcms/jg/accve
http://www.societeherale.dz/
http://www.societeherale.dz/
http://online.citibank.com/us/welcome
http://online.citibank.com/us/welcome
http://www:arabbank.dz/ar/
http://www:arabbank.dz/ar/
http://www.ag.bank.com/
http://www.ag.bank.com/
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 التمويل و لوتجارة

 الجزائر

 CIB اةاتة  -

 انك فرانس

  الجزائر

 الطنك موتع -

http://www.farnsabank.com/english/payes/corpartehomepe.a

 spx 

  الانترنت طريق ع  مصرفية خدمات -

 /http://www.alslamalgeria.com  الطنك موتع -  الجزائر سلم انك

 السحب و لودفع السلم اةاتة -

 TPE آلالي الدفع أجهزة -

   GABآلالي السحب أجهزة -

 املطاشر السلم -

 بي س ي اتش

  الجزائر

 /http://www.algeraia.hsbc.com الطنك موتع -

 12. املوتع طريق ع  مصرفية خدمات  -

 أاحاث ن الجزائر في الالكترونية الصيرفة مشروع ، حياة اسماعيل اوعياش : املصدر

 . ص ، 2114 ديسمبر عشر السادس العدد إدارية و اتتصادية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، ،  0221بلعياش بن اسماعيل حياة ، وشروع الصيرفة االلكترونية في الجزائر ، أبحاث اقتصادية و إدارية  ، العدد السادس عشر ، ديسمبر  -  

 . 11 - 11ص 
2
، ص  0222،  0221دة ماستر اكاديمي ، جامعة تبسة ، السنة الجامعية مصباح مبرابطي ، وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر ، مذكرة شها -  

21 . 

 

http://www.farnsabank.com/english/payes/corpartehomepe.aspx
http://www.farnsabank.com/english/payes/corpartehomepe.aspx
http://www.alslamalgeria.com/
http://www.alslamalgeria.com/
http://www.algeraia.hsbc.com/
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 الدفع لوسائل املعرقلة عوامل و البنوك في املستخدمة تكنولوجيا :الثالث املبحث

 الجزائر في إلالكتروني

 هي و متنوعة و متعددة اليوم التأمين شركات املصارف في املستخدمة التكنولوجيا إن 

 أنظمة تةطيقات ، شطكات ، تكنولوجية معدات و أجهزة تةطيقاتها و أشكالها ااختلف تختوف

 . ( تكنولوجية اتتقني )مختوفة

  املالية املؤسسات و الطنوك في املستخدمة الاتصال و إلاعلم تكنولوجيا  : ألاول  مطلب

 : على الاعتماد يتم تأمينية و مصرفية ترارات اتخاذ إن :البيانات قواعد إدارة نظام (1

 تواعد و البرامج ، آلالية الحاسطات ، اتصال شطكات ، طرفية محةات متخصصين

 الطيانات تواعد التأمين، مؤسسات و لوطنك العامة الطيانات تواعد ، الطيانات

 . القرارات متخهي ااملديري  الخاصة الطيانات تواعد و ، الخارجية

 نظام MANAGEMENT SYSTEME BATA BASED الطيانات تاعدة إدارة نظام تسمى و

 إدخال عموية يشمل الهي النظام ذلك ذو املالية املؤسسة في ناتالطيا تواعد إدارة

 . املالية املؤسسة و الطنك في املعوومات مصادر تنظيم و إرجاع و

 )  CLIENT  مصةلح يستخدم : LE SYSTEME SERVEUR CLIENT : الخادم العميل نظام (2

 تمتوك ملع محةة على لوداللة املحوية الاتصال شطكات في (  بون  ، عميل محةة،

 PERSONNEL COMPUTER الشخصية الحواسب مثل الخاصة املعالجات إمكانيات

 العمل محلت أو الشخصية الحواجب فيه تعمل آلي نظام ذو العميل الخادم فنظام

 موقمات ( ايانات ، تواعد ، موفات ، ططع ) موقمات م  خدمات تةوب عملء

 1. بعيدة مواتع في موجودة التي و الوسائل متعددة صفحات خدمات

 التي البرامج أحد اين م  (  GROUP WARE املشارك العمل ) : املجموعة برمجيات (3

 على املجموعة البرمجيات تعرف و ، ألاخرى  املالية املؤسسات و الطنوك تستخدمها

 م  مجموعة لخدمة الشطكات في الستخدام صمم البرمجيات م  نوع أنها

  . مشترك عمشرو  في يعموون  الهي  املستخدمين

 

                                                           
1
 -                    http ://WWW.ANAZON.FR 
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 الجماعي العمل إلى تهدف التي العمويات م  سيرورة انه على GROUP WARE يعرف كما

GROUP  ارامج مجموعة تضم WARE العمل لهها الضرورية 

WARE : FREE :PAR EXEMPLE ,DE LOGICIEL . UNE CLASSE ERMINAISON INDIQUANTT 

   

 

 التكاليف حجم لزيادة نتيجة  :WORK FLOW العمليات انسياب ألاعمال تدفق (4

 العمويات مختوف كهلك و ، يوميا املتكررة إلادارية االعمويات املرتطةة إلادارية

 مختوف توجيه و تقويل على لوعمل و املنظمات مختوف بها تقوم التي ألاخرى 

  يدعى آلي نظام وضع ثم ، إنتاجية ، مالية ، محاسبية تانونية ، إدارية العمويات

WORK FLOW يسمح الهي و املجموعة ارمجيات م  خاصة وظيفة يشكل ألاخير ذها 

 .املعوومة تدفقات ارمجة و اإتمامه

 واسعة اتصاالت شطكة تشمل إلانترنت شطكة إن WWW.WORK AIDE WEB : الانترنت (5

 مجموعة م  الشطكة ذه  تتكون  و ، متنوعة و عديدة خدمات فيها لومشتركين تقدم

 و موحدة استعماالت ذي نظام تحت تعمل التي املتجانسة و املستقوة الشطكات م 

 و التفاذم في عويها يعتمد التي البروتوكوالت و الاتفاتيات م  مجموعة يمثل الهي

 تدير التي القواعد مجموعة انه على البروتوكول  يعرف و .الحاسطات ايت التعامل
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 لوعموية الداعمين البروتوكولين ان الشطكات عبر املعوومات استقطال و إرسال

 1 :للنترنت ألاساسية

 TRANSMISSION CONTROL PROTOCOLE : البث مراقبة بروتوكول  -

 تجميع إعادة يراتب كما الانترنت على اثها تطل متماثوة PAQUETS حزم في الرسائل تجميع يراتب

 . وجهتها إلى تصل حتى الحزم

 INTERNET PROTOCOLE UP :الانترنت بروتوكول  -

 عويه منها اروتوكول  ان يتأكد و ، الحزم اكل املوجهة التفاصيل كل البروتوكول  ذها يتضم 

 .لووجهة الصحيح العنوان علتة

 
 : الاسترانت و الانترنت (6

 شطكة هي و ، الانترنت تكنولوجيا حاليا املالية املؤسسات و الطنوك تستخدم

 . الانترنت معايير و اروتوكوالت استعمال على ترتكز ااملنةقة خاصة آلية حاسطات

 منظماتها و املنظمة حدود خلل انتشارذا و املعوومات تقاسم تسهيل إلى تهدف و

 تمك  كما ، إلالكترونية الرسالة ااستخدام املجموعات أو ألافراد اين الفرعية،

 و لتنشيط االطنوك الخاصة ألاساسية الطنية الاكسترانت شطكة تقدم و الانترنت

  .التأمينية و املصرفية لوطيانات إلالكتروني التطادل خلل م  ألاعمال وثائق تطادل

                                                           
1
، دار الجامعة االسكندرية ،  0221سنة  21محمد حسن الرفاعي العطار ، البيع عبر شبكة االنترنت في ضوء قانون التوقيع االلكتروني رقم  -  

 . 212ص  0222الرابعة ،  مصر ، الطبعة
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  LE MESSAGERIE ELECTRONIQUE :إلالكترونية سائلر ال (7

 يتم حيث بعد ع  الاتصال ووسائل املعالجة نظام ااستخدام الرسائل نقل امعنى

 طرفية محةة إلى الاتصاالت خةوط عبر نقوها و طرفية محةة الرسالة إدخال

  .أخرى 

 شطكة على خدمات ع  عطارة هي الطنوك في ألاخير ذها خدمات و ااملعدات موصولة

 .إلالكتروني البريد استقطال و اإرسال املدراء و الطنك ملوظفي تسمح حاسطة

  

 إلالكتروني التسيير ااسم ذلك يعرف و : املستندات و للوثائق إلالكتروني التسيير (8

 السااق ففي ، إلالكترونية ألارشفة انظام يعرف ما و ، ألارشفة ملوفات أو لوموفات

 . مقاله الطنك في الطحث كان

 طويل وتتا الطحث عموية تستغرق  يدويا تتم شاتة عموية صورة أو معوومة أو

 1.غالطا

 

                                                           
 

1
 -  http://www.anazon.fr 

http://www.anazon.fr/
http://www.anazon.fr/
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 الورتية املعاملت أرشفة بعموية يقوم نظام ذو : للمستندات إلالكترونية ألارشفة نظام -

 و (DOCUMENT SCANNING) لها الضوئي املسح عموية تنفيه بعد الطنك م  الصادرة و الواردة

  .تعديوها ليتم (BASKETS) االسلت تسمى مؤتتة تخزي  كان ما إال إرسالها يتم ثم م 

 ورق دوت كاتباامل يعرف ما خلل م  التكنولوجيا لهه  متقدمة تةطيقات اليوم تضم و

SANS PAPIERS BUREAUX على تحفظ و املكتوبة لووثائق الصورة اتحويل يسمح الهي املاسح ااستخدام 

 . عويها تعديلت إلدخال معالجتها أو استعمالها لفرض الطنك يستخدمها معووماتية موفات الشكل

 

 :  ( HOME BANKING) املنزلية البنوك شبكة -

 املوجود الشخص ي االكمطيوتر تحويل إعادة و تحويل بعموية يعرف ما على نظامها يعتمد

 الاتصال وسائط خلل م  العملء امنا ل  املوجود الشخص ي الكمطيوتر م  العملء امنا ل 

 عرض مثل املصرفية الخدمات الستقطال طرفية محةة الشخص ي الكمطيوتر يعمل حيث

  .املحصوة الشطكات ايان و اتالكشوف ططاعة ، العميل أرصدة

 مثل لوطنك العميل م  الصادرة التعويمات إرسال املقاال في يمك  كما

 . الشيكات دفتر طوب -

  .آخر حساب إلى العميل حساب م  مطوغ تحويل -
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 لتقديم ذها و املصرف موظف مع الكمطيوتر شاشة على امقااوة القيام على القدرة  -

 املصرفية العمويات خصائصها م  و ألاسئوة ع  الردود استقطال و املالية النصائح

 . املنزلية

 . عالية تقنية ذات منتجات -

 . توي  إيصال وسائل -

 . الحيوية و لوتحديث رمز تمثل منتجات -

 املصرفي الهاتف يعتبر PHONE MOBILE BANKING التأمين و املصرفي الهاتف (11

 املصرفية الخدمات تةور  مع لك  و ، اللسوكية التكنولوجية الشطكات م  املحمول 

 و املصرفي الهاتف خدمة شركات و الطنوك أنشأت العالم مستوى  على التأمينية و

 . السنة أيام كل في ساعة 24 الخدمة ذه  تستمر ، التأميني

 ، صغير جها  الشخص ي الرتمي املساعد أن جيدا تهكر : الشخص ي الرقمي املساعد (11

 ذو و ، الشخصية املعوومات تسجيل في يستخدم اداياته في كان و ، الجيب في يوضع أو .االكف يحمل

 1الالكتروني البريد و الانترنت لتصفح يستخدم أصطح حتى الشخص ي الكمطيوتر ع  اديل ليس اهلك

 

 بشطكة النقالة الحواسب و النقالة الهواتف ربط إمكانية التكنولوجية التةورات أذم م  و

 نظام في النقال الهاتف خدمات في تجسد ما ذها و مكان أي م  أخرى  معووماتية شطكة اأي أو الانترنت

 . اللسوكية التةطيقات اروتوكول  تقنية أو WAB الواب

 التأمين مؤسسات و الطنوك في الجديدة التكنولوجيا تةطيق نمط

 آلاالت الاستعمال

 ذو الهاتف ، الفاكس ، الهاتف ، مينتال - إلاعلم

 . الشاشة

 الحجم الصغير الكمطيوتر -

  الومسة الشاشة -

 املينتال ، الهاتف ، املدمجة ألاتراص - يقالتوث

  الخط على الصغير الكمطيوتر -

                                                           
 

1
 -  http://www.amazon.fr 
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  الومسية الشاشة -

 الخط على الكمطيوتر - التكوي 

  التفاعلي التوفا  ، املدمجة ألاتراص -

 املدمجة ألاتراص التفاعلي التوفا  -  التسوية

  املرئية

  املتعددة الوسائط -

  الخط على الصغير الكمطيوتر -

  الشاشة ذو الهاتف ، مينتال - الشراء

  الخط الصغير الكمطيوتر -

  املرئية املدمجة ألاتراص -

 ذو الهاتف ، الفاكس ، الهاتف ، مينتال -  التسيير

 . الشاشة

 الحجم الصغير الكمطيوتر

 ذو الهاتف ، الفاكس ، الهاتف ، مينتال -  العمل

 . الشاشة

  الحجم الصغير الكمطيوتر -

 ذو الهاتف ، الفاكس ، الهاتف تال،مين - الاتصال

 . الشاشة

  الالكتروني البريد الخط على الكمطيوتر -

 

 و ألاسهل فهو أنواعها أحد ذو و ، لوفيديوتكس طرفي إال ذو ما : املينيال (11

 تو يعه على ساعدت املواصفات ذه  و سعرا ألاتل و و نا ألاتل و حجما ألاصغر

 املعةيات ابنوك الارتطاط م  يمكنكم حيث املختوفة املصالح و لومستفيدي  مجانا

 له تخصص ال االتالي و كالاشترا ادفع يوزم ال أن ذلك املينيال إيجاايات م  ذو ،

 .FRANCE TELECOM اةاتات خلل م  فوريا يكون  الدفع أن ذلك سر كومة

 فإنه ، التفاعلي التوفا  يخص فيما و INTERACTIVE TV : التفاعلي التلفاز (11

 عيوب ألحد العومي الحل يعتبر كما ، التكوي  كهلك و الشراء عمويات في يستخدم
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 إلى املوتقى م  الفوري الصدى لرجع تفتقد ( تكوينه تعويمة ) كوسيوة التوفزيون 

 أو شركات و انوك في املوتقى أمام تتاح الحل ذها في و ، العومي ااالتصال القائم

 .مرئية صوتية أو صوتية اتصالية تناة .التأمين شركات

 

 و ، حديث الكتروني جها  ذو آلة ع  عطارة ذو :  VISIOPHONE الفيزيوفون  (12

 مرئية ، الصوت ينقل ذاتف فهو شاشة و الصوت لنقل آلة اصفة الهاتف اين تجمع

 .الطنوك في كاميرا اما مدمج

 الحاجة عند استرجاعها و الصور  لخزن  تؤذوه اهاكرة مزود الجها  و فائقة بسرعة و

 .الورق على ططاعتها و الشاشة على مشاذدتها و
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 : املزورة العمالت شق جهاز (13

 املتداولة الصحيحة لوعموة لونهاية الطداية م  ش يء كل في مناسطة عموة صنع ذو : النزيف -

 ذو و و العمل في املستخدمة ألادوات ما و الةابعات و الكمطيوتر ألاوراق و ألاحطار ااستخدام

 حاليا املنتشر ألاسووب

 م  لتحويوها فيها تغيير اإجراء املزور يقوم و صحيحة عموة ورتة اإحضار فيتم : التزوير أما -

 أعلى فئة ذات عموة إلى اتل فئة ذات عموة

 الصعب م  التي دوالر 111 فئة إلى تسريبها محاولة و تزويرذا يجري  التي النقدية الفئات أكثر

 . املتفق تزويرذا و املتةورة ططاعتها بسبب عنها الكشف

 
 املالية املؤسسات و الطنوك في املراتطة كاميرا CAMERA DE CERVEILLANCE : املراقبة كاميرا -

 افحص ستقوم و الخارج أو الداخل في سواء التوصص عصااة على القطض في تساعد

 1. الحظة لحظة املؤسسة أو لوطنك التاسعة الكاميرات تسجيلت

  .املعاصرة الطنكية املنتجات تو يع في املستخدمة الوسائل :الثاني طلبامل

  : استعمال يمك  الطنكية الخدمات إلى الوصول 

 القةاع في لومكتطة بسيةة صورة هي لألوراق آلالية املو عات : DAB لألوراق آلالي املوزع (1

 بسحب لومستهوك تسمح إلكترونية اةاتة طريق ع  تستخدم أوتوماتيكية أداة فهي ، الطنكي
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 تقديم هي لألوراق آلالي لومو ع الرئيسية فاملهمة ذكها ،و الفرع إلى اللجوء ادون  املال م  مطوغ

  1 .لومستهوك ضرورية ألاكثر الخدمة

 

   DAB لألوراق آلالي املوزع : ( 3 - 2 ) رقم جدول 

  النتائج  التقنية  العامة املطادئ  الوسيوة

 لألوراق آلالي املو ع

DAB  

 لكل االسحب يسمح

 ةاةات على حائز

 في يوجد ، السحب

 و املحةات ، الشوارع

 يعمل ، أخرى  أماك 

  انقةاع دون 

 اوحدة موصول  جها 

 تقر الكترونية مراتطة

 املغناطيسية املدارات

 ألاخيرة ذه  ، لطةاتة

 املطالغ عويها تسجل

 سحبها املمك  املالية

  أسطوعيا

 نشاط تخفيض

  الفروع في السحب

 . 194 ص ، ذكره سبق مرجع ، القادر عبد دبوش : املصدر

  GAB : لألوراق ألاوتوماتيكي الشباك (2

 أكثر و تعقيد أكثر خدمات تقدم أوتوماتيكية أجهزة أيضا هي لألوراق ألاوتوماتيكية الشطاايك

 بشطكة متصوة أوتوماتيكية اأجهزة ألامر يتعوق ، لألوراق آلالي لومو ع االنسطة تنوعا

                                                           
1
دفع االلكتروني و أثرها على أداء البنوك التجارية الجزائرية ، مذكرة ماجستر ، جامعة طاهري عبد الجليل ، واقع و رهانات تطبيق أنظمة ال -  

 .  221، ص  0221محمد بشار الجزائر ، 
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 مثل تشمل العمويات م  االعديد القيام ألاموال سحب مهمة إلى ااإلضافة التي و إلكترونية

 فالشطاايك الخ ...آخر حساب إلى حساب م  التحويل عمويات صك طوب ، الودائع تطول 

 الحاضر الوتت في تمثل هي و لوطنك الرئيس ي االحاسوب مطاشرة متصوة لألوراق ألاوتوماتيكية

 التسويق مستوى  على مهم دورذا و الطنكي لونظام ألاساسية إلالكترونية الطنكية منتجات احد

1املستهوك مع للحوار وسيوة تمثل أصطحت ألنها
  

 :  GAB البنكي آلالي  شباكال : ( 4 -  2  ) رقم جدول 

  النتائج  التقنية  العامة املطادئ  الوسيوة

 ألاوتوماتيكي الشطاك

  GAB لألوراق

 على حائز لكل يخول 

 القيام الطةاتة

 م  االعديد

  : منها العمويات

 معرفة السحب

  الرصيد

 اتحويلت القيام

  الخ ... شيكات طوب

 موصول  جها 

 الرئيس ي االكمطيوتر

 املدارات يقرا لوطنك

 لوطةاتة املغناطيسية

 امعرفة تسمح التي

 رمز افضل الزبون 

  سري 

 

 www.baamjnet.com/vb3/shoutherd.plp 23 / 02 / 2013  14:19 املصدر

  : للنقود آلالي املوزع

                                                           
1
ية بارش آسيا ، وسائل الدفع االلكترونية و مدى تطبقها في الجزائر ، مذكرة ماستر ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، السنة الجامع -  

 . 221، ص  0221/  0220

http://www.baamjnet.com/vb3/shoutherd.plp%2023%20/%2002%20/%202013
http://www.baamjnet.com/vb3/shoutherd.plp%2023%20/%2002%20/%202013
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 : التالي الشكل قي GAB و  DAB م  كل في الخدمة تنفيه طريقة تلخيص يمك  و

  GAB و DAB خدمة على الحصول  طريقة : ( 6 - 2 ) رقم الشكل

 DAB / DAB 

 GAB داخل                                                                                 يقوم         

 DAB 

 

 

 

 

 النتائج املحصل عويها  

 

 حامل الطةاتة 

 تمرير الطةاتة  -

 الرتم السري  إدخال -

  تحديد نوع الخدمة -

 مراتطة رتم السري  -

) مراتطة الطةاتة  -

التاريخ ، الرمز ، 

 ( الرصيد 

 تسيير إلاجااة  -

مراتطة املطوغ املحدد  -

 في الطةاتة 

 تتحصل على النقود  -

 إرسال رسالة  -

 استقطال الطةاتة  -
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 . 33سماح ميهوب ، مرجع سابق ذكره ، ص : املصدر 

 :  TPVنهائي نقطة البيع الالكترونية  (3

 القارئ  على يمرر  أن الطيع نقةة موظف فطإمكان ائتمان اةاتة يحمل الزبون  كان إذا

 و املعني لوطنك املركزي  الحاسوب مع مطاشرة املوصول  و الائتمان اةاتات الخاص إلالكتروني

 بعد االزبون  الخاص يدالرص م  القيمة خصم و الرصيد كفاية م  االتأكد يقوم ادور  الهي

 الشخص ي التعريف االرتم يعرف الهي و اه خاصا سريا رتما رمزا الزبون  يدخل أن
1 

  :إلالكترونية البيع نهاية (4

 القارئ  على يمرر  أن الطيع نقةة موظف فطإمكان ائتمان اةاتة يحمل الزبون  كان ذاإ 

 و املعني لوطنك املركزي  الحاسوب مع مطاشرة املوصول  و الائتمان اةاتات الخاص إلالكتروني

 بعد االزبون  الخاص الرصيد م  القيمة خصم و الرصيد كفاية م  االتأكد يقوم ادور  الهي

 م  جزء في ذها كل يتم املتجر، حساب لرصيد القيمة اإضافة ذلك بعد الزبون  يدخل أن

 2 .  الثانية

  :  TPV ال جهاز

 

 

                                                           
1
 .  212عبد الجليل ، واقع و رهانات تطبيق أنظمة الدفع االلكتروني و أثرها على أداء البنوك التجارية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص  -  

2
 . 212بارش أسيا ، وسائل الدفع االلكتروني و مدى تطبيقها في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  -  
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 TPVنهائي نقطة البيع ( :  4 - 2) الجدول رقم 

 الناتج  التقنية  املطادئ العامة  الوسيوة 

نهائي نقةة الطيع 

  TPVالالكترونية 

يوضع في املحلت حيث 

يسمح لوعميل اتسوية 

عموياته التجارية 

االطةاتات اثناء 

 التسديد 

فرةع بشطكة تجمع 

 انوكا مختوفة 

يحل مشاكل الاموال و 

 يوفر الام  

نعمون عبد لوهاب ، النظم املعاصرة لتوزيع املنتجات املصرفية و استراتجية البنوك ، : املصدر 

 1.مرجع سبق ذكره 

 

 جههاتوا التى العقطات و الجزائر في إلالكترونية الدفع وسائل لنجاح املعرتوة العوامل : 3 املطلب

  الجزائرية الطنوك

 العوامل تتمثل الجزائر في إلالكترونية الدفع وسائل لنجاح املعرتوة العوامل  : ألاول  الفرع 

 : يلي ما منها نهكر ألاسطاب م  العديد في الجزائر في إلالكترونية الدفع وسائل لنجاح املعرتوة

  : الجزائر في إلالكترونية التجارة اعتماد عدم : اوال

 الاتتصاد في متةورة كأداة إلالكترونية التجارة اعتماد لضرورة الطالغة ألاذمية رغم

 وم  الاذتمام م  اه املةالب القدر على ذها يكون  غاية إلى تتحصل لم التجارة ذه  أن إال الجزائري 

  هي الجزائر في التجارة ذه  انتشار دون  تحول  التي ألاسطاب

 تزال ال الهي الاتصاالت تةاع في املنافسة غياب ظل في الانترنت استخدام تكوفة ارتفاع  -

  منه ألاكبر الجزء تحتكر الدولة

 أن يمك  التي الحديثة التجارية التقنية بهه  الطلد في الاتتصادية املؤسسات اذتمام نقص  -

  منعدما يكون  انتشارذا يجعل مما أوسع اتتصادية آفاتا لهم تفتح

  الحديثة الدفع تقنيات و الوسائل حيث م  الجزائري  املصرفي نظام تخوف  -

                                                           
1
 . 212عبد الوهاب ، وسائل الدفع االلكتروني و مدى تطبيقها في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  نعمون -  
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 وسائل اأساليب الجهل بها يقصد أو املعووماتية ألامية أي الحديث ااملعنى أي ألامية انتشار  -

 مويون  17.5 يصل ال مقطوال تعويما يمتوكون  الوهي  عدد أن حيث املعووماتية مجال في تعامل

 1. التقنية ذه  استعمال املسؤولين عدد فيه يوفق ال الهي الوتت في نسمة

 : الائتمانية البطاقة مشاكل -

  : يلي كما نلخصها حما مشاكل الائتمانية الطةاتة عل يترتب -

 تكرار مع و الفواتير مع التعامل في املوظفين تطل م  املرتكطة ألاخةاء بعض جراء الدتة عدم -1

  العميل و الطنك اين تفقد التقنية ألاخةاء

  الغير طرف م  ضياعنا او الائتمانية الطةاتة سرتة -2

 دون  تروض منح و ططعها و اةاتات اتو يع الخاصة و لوطنك االنسطة العالية التكاليف  -3

  يوم 55 مدة في فائدة

 املتعاموين طرف م  الطةاتة استعمال في إلافراط حالة في الطنك على السيولة خةر -4
2 

 الجزائرية الطنوك في إلالكترونية املصرفية تواجه التي العقطات : الثاني الفرع 

 اين التكنولوجية الفجوة أن إال إلالكترونية املصرفية إطار في املطهولة املجهودات م  االرغم 

 املعوتات م  لوعديد نظرا كطيرة تزال ال الغربية و املصرفية الطنوك م  نظيراتها و الجزائرية الطنوك

  :أذمها م  لعل املأمولة القفزة تحقيق دون  عثرة ةحجر  شكوت التي

 ااإلضافة إلالكترونية التجارة اتنظيم املتعوقة االعينة النشر و القانونية الطيئة وضوح عدم  -

  إلالكترونية املصرفية الخدمات اتقديم املترتطة املخاطر تعدد إلى

 النقدي الدفع يفضوون  ألافراد و الجزائرية ،ااملؤسسة الدفع وسائل استعمال سوء مشاكل  -

  املصرفي االشيك يتعامل ال مجتمع في املصرفية الثقافة غياب أو لنقص نتيجة الشيك

 أو الشيك يرفض اتتصاد في فكيف إلالكترونية الدفع وسائل استخدام على إلاتطال ضعف  -

 الدفع اةاتة يقطل أن لدفع وسيوة
3 

 الوسائل امدة تعرف و تمنح التي الاستثمارية العمويات و التحسيسية الحملت غياب -

  الدفع إلالكترونية

                                                           
1
 0222بن مسعى ، واقع تطبيق وسائل الدفع االلكترونية في البنوك التجارية ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية ،  -  

 . 22.  22، ص ص ،   0222/ 

 
2
 . http://www.boyt.com  0221/  21/  02ات بطاقة االئتمانية البنكية تاريخ االطالع ع عيوب وسلبي - 
3
/  0222عبد العزيز سالمة ، واقع عصرنة النظام المصرفي الجزائري ، مذكرة ماجستير ، تخصص علوم اقتصادية ، جامعة قسنطينة  -  

 . 212 – 201، ص ص ،  0220

http://www.boyt.com/
http://www.boyt.com/
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 . ملستوميها الطةاتات توفرذا التي املزايا و الخدمات في كطير تنويع وجود عدم -

  الالية لومو عات املتكرر  التعةل -

 تحصيل م  تخوفاتهم يطدون  الطاعة و التجار و TPE إلالكتروني الدفع أجهزة انتشار توة  -

  الدفع لوسيوة الطةاتات اقطول  مستحقاتهم

 إلايداع عمويات يسير الهي الجديد إلالكتروني الستخدام بعد تتأذل لم الجزائرية فالطنوك 

 وجدت جديدة متغيرات ظل في آلالي املصرفي جها  مثل العملء مع التعامل حركة تنظيم و السحب و

 و التجارة تحرير اتفاتيات تةطيق مع السيما الحساسية االغ وضع في نفسها الجزائرية الطنوك

 م  القصوى  الاستفادة لتعظيم الاعتطار بعين أخهذا يجب التي املحاور  أذم ولعل ، املالية الخدمات

  : في تتمثل املصرفي العمل في التكنولوجيا و العوم ثروة

  املعوومات تكنولوجيا مجال في الاستثماري  إلانفاق  يادة -

 في السرعة يحقق اما فروعه قياا اين و لوطنك الرئيس ي املركز اين الاتصال شطكة دور  تفعيل -

 ارتطاط إلى ااإلضافة ، عويها الل مة التسويات إجراء و االعملء الخاصة املعوومات تداول 

 1. ألاخرى  املالية املؤسسات و االطنوك الخاصة إلالكترونية االشطكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 21بن معسى إيمان ، واقع تطبيق الدفع االلكترونية في البنوك الجزائرية ، مرجع سابق ، ص  -  
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  : الفصل خالصة

 بهها فالنهوض الاتتصاد عمود ذو املصرفي الجها  أن نجد الفصل ذها في تقدم ما خلل م 

 العالم في الحاصوة املستجدات و التغيرات كل مع املصرفي الجها  تكثيف و تةوير يستدعي ألاخير

 االسرعة يتميز الهي الاتصاالت و املعوومات تكنولوجيا عصر نعيشه الهي العصر أصطح حيث

 الدول  م  كغيرذا تسعى الجزائر أن نجد حيث ، خدمات و سوع م  ألافراد حاجيات توطية في ةالفائق

 الاصةلحات هي اما تامت خةوة فأول  اهلك لوقيام فخةت تةوير  و املدفوعات نظام تحديث إلى

 و الدفع نظام عصرنة و تحديث مشروع أذمها خةوات بعدة تطعتها و املصرفي جها  على أدخوتها التي

 لتحقيق اهلتها التي املجهودات م  االغو لك  مجتمعها في إلالكترونية اوسائل الدفع ثقافة إدخال

 أرجاء على الالكتروني الدفع تعميم ذو و املرجو ذدفها تحقيق على ما نوعا بعيدة ما الت فهي ذلك

 . الوط 



 

الفصل 

 الثالث
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 :تمهيد 

و  إلاعالمالتكنولوجيا استعمال طبقا لسياسة الدولة الجزائرية و توجهاتها في املجال تعميم 

ة للعمل على تقليص املدة الرقمية بينها الجزائرية مهلة من الفحص و الدراسالبنوك  أخذتالاتصال ، 

التكاليف و  أضخمالذي يتطلب  ألامر و بين البنوك و الدول املتقدمة خاصة في املعامالت الاقتصادية، 

 .التجهيزات املتطورة و املوارد البشرية املؤهلة 

 في كونه شهد تغيرات كبيرة و ما زال BEAلقد تم اختيار هذا البنك الخارجي الجزائري 

البنوك الجزائرية على سعيه  أهمالبنك الخارجي الجزائري يعتبر  أنيشهدها، و ال يخفى على احد 

 ألاشكالبرز هذه ألاجهزة و من افي ظل التكنولوجيا الحديثة في مجال  ألاحسناملتواصل للتغيير نحو 

البيع و الخدمات و اء و بعمليات الشر  و هي عبارة عن تنفيذ كل ما يتعلق نجد خدمات بنكية الكترونية

 ألامور الكترونيا ، يعتبر العمل البنكي من رنت ، و من خالل تبادل البيانات عبر شبكة الانت املعلومات 

تصاالت حيث تم استخدام وسائل الدفع الجديدة التي افرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الا

 .ونية تكون مالئمة لطبيعة و متطلبات الخدمة البنكية الالكتر
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 تقديم البنك الخارجي الجزائري  :ألاول املبحث 

الجانب التطبيقي في هذا الفصل  إلى، سنتطرق  ألاولينبعد كل ما قدمناه من نظري خالل الفصلين 

 .الوسائل انتشارا في البنوك الجزائرية عامة و البنك الخارجي الجزائري خاصة  أهمالثالث لعرض 

 ي الجزائري عموميات حول البنك الخارج: ألاول املطلب 

  BEAالبنك الخارجي الجزائري  نشأة: اوال

قدر ب  برأسمال 402/  91بمرسوم  7691سنة  أكتوبر البنك الخارجي الجزائري في  تأسس

مليون دينار جزائري ، و في مارس  900مليار و  07بلغ  إلىزاد  7667مليون دينار جزائري و في سنة  400

ملحق ) مليار جزائري  700 إلى 4070مليون دينار جزائري ، و وصل سنة  900مليار و  00تجاوز  7669

 ( . 0ملحق رقم )  4079 مليار دينار جزائري سنة  700أن بلغ  إلى، (  4رقم 

 : و هي  أجنبيةو قد ورث خمسة بنوك 

   ceeditlyonnaisونيالقرض اللي -7

  societegenevale العامة  املؤسسة  -4

  cveditdunovd قرض الشمال  -3

 banque industriel de l’Algérie et de البنك الصناعي الجزائري املتوسط   -2

medittevane  

   Barclays Bank   كليزبنك بر   -0

بموجب نص  بمستقط أصبحو  7699في جوان  إال و لم يتحصل البنك على هيكله النهائي 

 .  7699الصادر في جانفي  99/  07القانون 

 أكتوبر 07على نفس الهدف الذي حدده قرار  أسهم حفاظامؤسسة ذات  إلىو بعد ما تحول 

7691 .1 

 

 

                                                           
1
 معلومات مقدمة من طرف البنك   -  
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و قد ورث البنك الخارجي الجزائري مجموعة فعالة لعدة مؤسسات ، فبالرغم من انه يتمنى 

 إلى باإلضافةالقطاع العمومي فانه يعمل وفقا للقانون التجاري ، و بالتالي لقواعد املنافسة ،و ذلك  إلى
النزعة الدولية الخاصة و املتمثلة في التجارة الخارجية ، و يتدخل في جميع العمليات البنكية ، و لقد 1

 .البنوك  تأميم إجراءاتفي  ألاخيرةبمثابة الحلقة  تأسيسهكان 

و لقد  ألاجنبيةيات لللعم لى قسمان ، واحد لالئتمان و الثاني وي بنك الجزائر عو يحت

فهو الذي لديه حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميدان  7610توسعت عمليات البنك منذ 

 .و النقل البحري و مواد البناء  ةالبتر وكيميائيو  ةالكيميائيو ( سونطراك ، نفطال ) املحروقات 

شركات البنك الخارجي الجزائري هو الذي يمدها بالقروض ، و قد ساهم في تمويل و فهذه ال

النفط و الغاز في كل من  أنابيب إنشاءتطور حقول البترول في كل من حاس ي مسعود و حاس ي الرمل و 

 .سكيكدة و عنابة و مصانع الاسمنت و مركبات الحجار ، و تمويل مشاريع النقل البحري 

 : بنسب مختلفة نذكر منها  الخارجيو هناك بنوك و مؤسسات يساهم فيها البنك الجزائري 

 و مقرة ابوظبي  % 70.00البنك العربي لالستثمار و التجارة الخارجية و يساهم فيه بنسبة  -

 . % 74.00البنك املغرب العربي لالستثمار و التجارة و يساهم بنسبة  -

 .و مقره فرنسا   % 6.09ية و يساهم فيه بسبة اتحاد البنوك العربية و الفرنس -

 . %40مؤسسة تامين القروض العقارية بنسبة  -

 يالرئيس مليار دينار جزائري و يقع مقره  70الشركة للبنك الجزائري الخارجي  رأسمالو يقدر 

 .شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة  77للبنك 

 74املرتبة الثالثة في املغرب العربي و املرتبة  و جزائر في ال ألاولىو يحتل البنك الجزائري املرتبة 

 . إفريقيافي 

 .الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي  و  أهداف: املطلب الثاني 

 و بنك الجزائر الخارجي  أهداف: ألاول الفرع 

 :ما يلي أهمهاتحقيقها من  إلىعديدة يسعى  أهدافلبنك الجزائر الخارجي 

                                                           
1
 .معلومات مقدمة من طرف البنك  -  
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 .العمليات التجارية مع باقي بلدان العالمتحفيز و تشجيع  -

 .الاقتصادي بين الجزائر و الخارج إلاصالحتسهيل التنمية  -

 .السياسية و الاقتصادية ألاخطار يعمل على تامين العمليات التجارية مع الخارج ضد  -

 .الدول و الجماعات املحلية أسواقتنفيذ الجيد لاللتزامات الناتجة بين الضمان  -

 .الهيكل التنظيمي العام لبنك الجزائر الخارجي :ي الفرع الثان

 :مديريات عامة و هي 02 إلىتنقسم املديريات بالبنك الجزائري الخارجي 

 .الوسائل إلدارةاملديرية العامة  -7

 .التنمية إلدارةاملديرية العامة  -4

 .     التعهدات إلدارةاملديرية العامة   -3

 .املديرية  العامة للتجارة الخارجية -2

 :هذه املديريات فرعية حسب ما هو موضح في الشكل التالي و كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " مستغانم والية"  الخارجي الجزائري  بنك حالة ميدانية دراسة                                             الثالث الفصل

 

 65 

 الهيكل التنظيمي العام لبنك الجزائر الخارجي( :  1 – 3) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجي : املصدر                                                           

 

 املديرية العامة

مفتشية محاربة تبيض  مديرية املراقبة املديريات

 ألاموال و دعم إلارهاب

 ألامانة

املديرية العامة 

 إلادارة الوسائل 

مديرية املوارد 

 البشرية 

 مديرية إلادارة

مديرية الدراسات 

 القانونية 

 املديرية املركزية

املديرية العامة 

 إلادارة 

 مديرية املحاسبة

مديرية 

 املنازعات

 مديرية الخزينة

مديرية املراقبة 

 و التسيير

املديرية العامة 

 للتجارة الخارجية 

مديرية العالقات 

 الدولية مع الخارج

مديرية 

 التجارة 

مديرية العمليات 

 مع الخارج

املديرية العامة 

 إلادارة التعهدات 

مديرية إلاعالم 

 آلالي 

مديرية التعهدات 

 للمؤسسات الكبيرة 

مديرية التعهدات مع 

 املؤسسات الصغيرة 

 مديرية الاتصال
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 .دراسة وكالة بنك الجزائر الخارجي بمستغانم : املطلب الثالث 

تنقسم إلى مديريات جهوية و وكاالت و من بين وكاالت بنك الجزائر الخارجي لكل بنك مديرية 

 : وكالة مستغانم و هي موضوع دراستنا التطبيقية

 :تعريف الوكالة و نشاطاتها :  الفرع ألاول 

هي واحدة من بين الوكاالت التابعة للمديرية الجهوية ملستغانم ،و :  تعريف الوكالة -

  : ثالث وكاالت هي  املديرية الجهوية ملستغانم

 . 702، وكالة  99وكالة مستغانم   -

و مقرها في مستغانم الوسط املدينة ، و هي تعمل مع  7694تأسست سنة :  66وكالة  -

هم قروض صغيرة مثل قرض الاقتناء موظفين أصحاب الرواتب املحدودة ، و تقدم ل

 . LPPالسكن ترقوي عمومي  

و  املشاريع الكبرى  ابو هي وكالة تتعامل مع زبائن أصح 4006سنة  تأسست:  101وكالة  -

 املدى مثل قروض الاستغالل و قروض متوسطة املدى مثل تقدم لهم قروض قصيرة 

 .قروض الاستثمار 

 . 92،سيق  91وكالتين :  معسكر -

 . 13 غليزان -

 . 96تيارت  -

 . 19 – 10وكالتين : ارزيو  -

 :  أهمهاتقوم الوكالة بعدة نشاطات من :  مهام و نشاط الوكالة -7

 . ألاشخاصمن طرف  ألاموالاستقبال الودائع املتعلقة برؤوس  -

عن طريق الشيك املتعلق بعمليات التوظيف  أو استقبال عمليات الدفع التي تقدم نقدا  -

 .و التحصيل و جمع عمليات البنك 

 . أنواعهامنح قروض بجميع  -

 .و مراقبة استعمالها  ألافراد ألاموالتوزيع رؤوس  -

 : التجارية  ألاوراقيقوم بجمع العمليات املتعلقة باكتتاب الخصم ، شراء  -

 . ألاخرى سل مع البنوك ر يقوم بدور البنك امل -

 : تمويل بشتى الطرق لعمليات التجارة الخارجية ال -
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، و جميع عمليات املنقولة و غير املنقولة  إلايجار من العمليات التالية ،  ألاموالاكتساب  -

 1.متعاملين معها  أو التي تخص نشاط الوكالة 

 : الهيكل التنظيمي لوكالة بنك الجزائر الخارجي بمستغانم :  الفرع الثاني

 : توجد بالوكالة مصالح التالية 

  فرعية تؤدي عدة خدمات منها  أقسام إلىتنقسم هذه املصلحة :  مصلحة الصندوق : 

 . بأنواعهاالتحصيالت  -

 .عمليات السحب و الدفع  -

 .عمليات التحويل  -

 .عمليات املقاصة  -

 .عمليات املحفظة  -

 هذه املصلحة هي  من بين مهام الرئيسية التي تؤديها:  مصلحة التجارة الخارجية : 

 .عملية السحب و الدفع بالعملة الصعبة  -

 .التحصيالت بالعملة الصعبة  -

 ( .التصدير و الاستيراد ) عملية التجارة الخارجية  -

 تعمل هذه املصلحة على ما يلي :  مصلحة التعهدات : 

 .دراسة القرض  -

 .دراسة التعهدات القانونية و التحصيل  -

 .املنازعات الاهتمام بالقضايا و  -

تعمل على تقديم :  العمل على تكوين امللف و تحليله و تسير امللفات و طلبات القروض  -

القروض حسب نوع الوكالة و حسب الامتيازات املقدمة للبنك من حيث نوع القرض و 

 . أهميتهقيمته و 

 .من سالمة كلب القرض  للتأكدالقيام بدراسات ميدانية  -

 .و التفاوض معهم  مقابالت مع العمالء إجراء -

  و تتولى هذه املصلحة املهام التالية :  رالتسييمصلحة : 

                                                           
1
 .معلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجي  -  
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 .بالتنظيم و الرقابة  الاتهام -

 .للعمليات  آلاليالتسيير  -

 .و يمكن توضيح هذه املصالح من خالل املخطط العام لوكالة مستغانم 

 " .مستغانم " الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي وكالة ( : 2 – 3) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الخارجي  املعلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر : املصدر 

العامة ألامانة  املركز املحاسبي نائب املدير 

العام املدير  

مصلحة 

 الضندوق 

 مصلحة التسيير مصلحة التعهدات مصلحة التجارة

قسم 

 الشباك
قسم الشباك 

التسجيل ) 

بالعملة 

 الصعبة

قسم 

 املوارد

قسم 

أمانة 

 التعهدات

قسم 

 املنازعات

قسم 

تسيير 

 املوارد

قسم 

 إلاعالم

 آلالي

قسم 

التصدير 

و 

 الاستيراد

قسم 

التسيير 

 الداخلي

لتحويالتا ملقاصةا املحفظة   
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  BEAالخدمات البنكية الالكترونية مقدمة من طرف بنك :  املبحث الثاني

تقديم مجموعة متكاملة من خدمات  BEAنظرا لتقدم التكنولوجي استجب على البنك 

 .البنكية الالكترونية 

 .و فوائدها و عوامل نجاحها  BEAالخدمات البنكية الالكترونية في بنك :  ألاول املطلب 

 . BEAخدمات البنكية الكترونية في بنك : اوال 

من العمليات  العديد في آلالييمكن استخدام الصراف :  آلاليخدمات الصراف  (7

النقدي و الاستفسار عن الرصيد و الحصول على  إلايداعاملصرفية مثل سحب و 

بين الحسابات لنفس الشخص و املستفيد  ألاموالكشف الحساب مختصر و تحويل 

الصرف تقع خارج املبنى فهي عبارة عن محطات متواجدة حول  آلاالت، هناك  أخر 

 . ةالرئيسيمات بنكية خارج ساعات العمل وفير خداملبنى الخارجي للبنك بغرض ت

تقدم البنوك عبر شبكة الانترنت خدمات :  خدمات البنكية عبر شبكة الانترنيت (4

 : تتمثل فيما يلي 

 .لدى البنوك  رصدةأمن  التأكدتمكن العمالء من  -

 .سندات  أو  أسهمللمحافظة املالية من  ألامثلالاستخدام  إرشاداتالحصول على  -

 .الخاصة بكل الخدمات البنكية  إلاعالميةعرض النشرات  -

 ألاصحابو تسليم الحسابات الالكترونية و القيام بتحصيلها الكترونيا عرض الفواتير  -

 .بالبريد الالكتروني  إرسالهاعن طريق  الفواتير هذه 

هذه الخدمات تسمح بمعالجة مختلف العمليات البنكية في وقت : خدمات عن بعد  (3

 .سريع حيث لقت قبول كبير من طرف عمالء البنك 

 .و عوامل نجاح الخدمة البنكية الالكترونية  دفوائ :ثانيا 

ته املالية عبر و خدما أنشطةبتسوية  BEAقيام البنك  إن:  فوائد الخدمة الالكترونية (7

 :الانترنت يحقق فوائد كثيرة منها 

 .موقع البنك عبر الانترنت إنشاءتخفيض النفقات التي يتحملها البنك يجعل تكلفة  -
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طوير تكنولوجيا املعلومات تاملال الفكري و  رأساستخدام الانترنت يساهم في تعزيز  -

 .لالستفادة من الابتكارات 

مل بين البنوك و بناء عالقات مباشرة و توفير املزيد من الخدمة الكترونية تؤدي التعا إن -

 .فرص العمل و الاستثمار و هو سيساعد على النجاح و البقاء في السوق البنكية 

 :عوامل نجاح الخدمة البنكية الالكترونية  (2

 :بنك الكتروني فعال يجب  أيمن اجل تبني نظام متطور في بالدنا 

 متخصصة في ميدان تكنولوجيا نقل املعلومات  إطاراتكوين العمل على ت

دراسة  أيام إشهارتحسين املستهلك الجزائري بميزات البنك الالكترونية و هذا من خالل  -

 .الخ ..... في هذا املجال و غيرها 

 .الاتصال و التحويل  أنظمةتحسين  -

 قنوات  وسائل الدفع املستخدمة لدى وكاالت مستغانم :املطلب الثاني  -

د  وكالة البنك الخارجي الجزائري مستغانم عدة وسائل دفع بنكية الكترونية حديثة تعتم -

 : تتمثل في 

 تسمح لعمالء البنك الذين يملكون  هي بطاقة حديثة الاستعمال  :بطاقة التوفير  .7

 آلاليةي السحب عن طريق املوزعات النقدية رصيدين ، رصيد شهري و رصيد ادخار 

 .بنك وكاالت ال إلىدون التنقل 

هي بطاقة سحب و دفع   CIB carte in terbancaireالبطاقة املشتركة بين املصارف  .4

ما بين املصارف تسمح لحاملها بتسديد املشتريات من السلع و الخدمات من مختلف 

الجزائري  الخارجياملحالت التجارية ، القيام بسحوبات نقدية من الوكالة التابعة لبنك 

و كذلك من املصارف السبعة املشارك فيها ، تحتوي بطاقة  آلالية، و من املوزعات 

CIB اسم البنك ، زمره ، رمز شركة : ات عديدة منها على معلومSATIM  كما يحتوي ،

من  ألارقامو تختلف هذه رقما تتوسط البطاقة ،  70عددها  ألارقامعلى مجموعة من 

سيكية و هي الكال  CIBبطاقة  ألاول النوع : هناك نوعين من هذه البطاقة  أخر  إلىعميل 

الذهبية  CIBو بطاقة ( لديه رصيد شهري ) بطاقة زرقاء اللون تمنح للعميل العادي 

خاصة فقط للتجار الذين يملكون رصيد محدد من كرف البنك و ما يميزها تسمح 

 1.بسحب مبالغ كبيرة 

                                                           
1
 .معلومات مقدمة من طرف البنك  -  
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الحجم مرتبطة  صغيرة آالتهي عبارة عن :  IPEنهائي نقطة البيع الالكتروني   .3

بالنظام البنكي يتم وضعها في نقاط البيع لدى الفضاءات التجارية الكبرى حيث 

الكالسيكية ،  CIBالذهبية ،  CIBبطاقة ) تسمح للعميل باستخدام بطاقة 

 ( .بطاقة التوفير 

 ى مستو : و سريعة لعمليات الدفع و من مزاياه  أمنةكما انه جهاز يضمن معالجة 

 .وسيلة دفع عصرنة و معتبرة  –يل سهل تشغ –امن عالي 

 . الصادرة عن البنوك  CIBيقبل جميع بطاقات 

تسمح لزبون  أوتوماتيكية آلةهي  آلالياملوزع  DAB:  النقدية لألوراق آلالياملوزع  .2

الوكالة  إلىصاحب البطاقة الالكترونية سحب مبلغ محدد من دون اللجوء 

جهاز موجود على مستوى القطر  أيالبنكية بحيث يمكن سحب هذا املبلغ من 

 .النقدية  لألوراق آلاليالتوزيع  أجهزةالوطني ، و اغلب البنوك تملك 
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 .  BEAلوسائل الدفع الحديثة لبنك إحصائيةدراسة :  :املبحث الثالث 

من اجل الوقوف على التحديات التي تواجه وسائل الدفع الحديثة للوكالة البنكية محل 

البنوك ،  موظفيعلى  ألاسئلةالاستبيان من خالل طرح مجموعة من  بأسلوبالدراسة ، ثم الاستعانة 

 .لالزمة لتحليل نتائج الاستبيان  إلاحصائية ألادواتو استخدام  SPSSو عن طريق استخدام برمجية 

 جمع البيانات  أداة:  ألاول املطلب 

الاستبيان من خالل  أسلوبعلينا لجمع البيانات الالزمة للدراسة اعتمادنا  الضروري كان من 

 . عليه لإلجابةما يعرف باستبيان موجه للموظفين  أو  أسئلةتصميم استمارة 

التحديات و املخاطر التي تواجه وسائل الدفع  أهممارة معرفة و كان الهدف من تصميم الاست

 : النقاط التالية  إلىمن اجل الوصول  ذلك الدراسة و الحديثة في الوكالة محل 

 .حديثة وسائل الدفع ال تقييم ل إعطاء -

من قبل  الالكترونيةالتي تواجه وسائل الدفع و املخاطر التحديات  أهمالتعرف على  -

 .العمالء 

 . استخدام بطاقة البنكيةدراسة مخاطر  -

 تحديد مجتمع الدراسة و اختيار العينة : املطلب الثاني 

 :تحديد مجتمع العينة: اوال 

وسائل الدفع  التحديات و املخاطر التي تواجه أهماستقصاء التعرف على الهدف من  إن بما

/  4079خالل عام   BEAاملوظفين بالوكالة البنكية  مجموعحديثة حيث شملت مجتمع الدراسة ال

4076  . 

 .اختيار نوع و حجم العينة  :ثانيا 

 00ملثل هذه الدراسات حيث شملت العينة  ألانسب تم اعتماد العينة العشوائية ، ألنها

 " .موظف  00حجم العينة " موظف 

  إلاحصائيةاملعالجة : املطلب الثالث 
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ستمارة املقدمة للموظفين ، و سوف نقوم بتحليل املعطيات التي تم جمعها من خالل الا 

و  لتقديم وصف لبيانات العينة إلاحصائيالتحليل  بأدوات و الاستعانة SPSSباستخدام برمجية 

 .و املخاطر التي تواجه وسائل الدفع الحديثة  نتائج لتوضيح تحديات  إلىالوصول 

 وصف خصائص عينة الدراسة :  ألاول الفرع 

 : ل املوظفين ، فان العينة املدروسة تتميز بخصائص التالية املقدمة من قب إلاجابةمن خالل 

 يبين توزيع العينة حسب ( :  07 – 03) من خالل الجدول رقم  :الجنس  (7

 .العينة حسب الجنس  توزيع( :  1 – 3)الجدول رقم 

 النسب  التكرارات  الجنس

 % 93.93 30 ذكر

  39.39% 40 أنثى

 %700 00 املجموع

 . إعداد الطالب بناء على بناء الاستمارةمن : املصدر 

،  93.93%موظفين ذكر بنسبة  أغلبية أن(   7 – 3) من خالل الجدول رقم  نالحظ

موظفين ذلك لكون  إرجاعمن مفردات العينة ، و يمكن   %39.39فبنسبة  إلاناث أما

 .استعنا بالدائرة النسبية التالية  أكثر و لتوضيح الرؤية  إلاناثذكور في عكس اغلبهم 

 عمال البنك  إلاناثيبين الذكور و ( :  3 – 3)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول : املصدر 

 : الفئة العمرية  (2

 .العينة وفقا لفئات العمرية  مفرداتسنتعرف على توزيع (  2 – 3)من خالل الجدول رقم 

 توزيع العينة حسب الجنس 

 ذكر 

 انثى

 المجموع
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 النسب التكرارات  الفئة العمرية 

 %20.20 40 سنة  30إلى  79من 

 40.20% 72 سنة  20إلى  37من 

 %70.60 10 سنة  00إلى  27من 

 79.79% 70 سنة  00اكبر من 

 %700 00 املجموع 

 .الطالبة  إعدادمن : املصدر 

 30 إلى 79بين ما  أعمارهمتتراوح  لبنكموظفين اغلب  أن(  7 – 3)نالحظ من خالل الجدول 

سنة بنسبة  20 إلى 37 بين أعمارهاتتراوح ثم تليها الفئة  % 20.20سنة يمثلون اكبر نسبة و املقدر ب 

 .  % 70.60سنة بنسبة  00من  أكثر  أعمارهاالتي تتراوح الفئة  ثم تليها  % 40.20تقدر ب 

 .نسب الفئة العمرية لعمال محل الدراسة ( :  1 – 3) الشكل 

 
 ( . 1 – 3) الطالبة بناءا على معطيات الجدول  إعدادمن : املصدر 

 :املستوى التعليمي  (3

 .العينة  لألفراديبين مستوى التعليمي (   3 – 3)من خالل الجدول رقم 

 

 

 النسبة  التكرارات  املستوى التعليمي 

46% 

25% 

11% 

18% 

 نسب الفئة العمرية لعمال محل الدراسة 

سنة 30الى  18من   

سنة  40الى  31من   

سنة  50الى  41من   

سنة  50اكثر من   
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  %1.41 2 متوسط 

  %40 77 ثانوي 

  %00.60 49 جامعي 

  %47.97 74 دراسات عليا 

  %100 00 املجموع

 ت(  3– 3)من خالل الجدول رقم 

، تليها فئة موظفين   % 00.60اغلب موظفين  البنك لهم مستوى جامعي بنسبة  أن نالحظ

بينما  % 40فئة العمال الذين  مستوى ثانوي بنسبة  ، ثم تليها % 47.97لديهم دراسات عليا بنسبة 

اغلب املوظفون يملكون مستوى  أنهذا ما يدل  %7.27الذين يملكون مستوى متوسط اقل تتمثل في 

دائرة نسبية  إليكم أكثرالدفع الحديثة و لتبان ذلك  أدواتو هذا ما يعطيهم دافع الاستعمال  جامعي

  : آلاتية

 .العينة  ألافراددائرة نسبية تبين املستوى التعليمي ( :  5– 3)الشكل 

 

 (  03 – 03) الطالب بناء على الجدول رقم  إعدادمن : املصدر 

 : عدد سنوات العمل في نشاط البنوك  (1

 توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات العمل في نشاط البنوك(   1– 3)الجدول رقم 

 

22% 

55% 

23% 

 تبين المستوى التعليمي األفراد العينة   

 متوسط

 ثانوي

 جامعي
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 النسبة  التكرارات  سنوات العمل 

 41.41% 70 سنوات  0 إلىمن سنة 

 %43.93 73 سنوات 77 إلى 9من 

 79.79% 70 سنة  71 إلىسنة  74من 

 %46.06 79 سنة  43 إلى 79من 

 7.97% 7 سنة  30 إلىسنة  42من 

 %700 00 املجموع 

 الطالبة بناء الاستمارة إعدادمن : املصدر 

 توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات العمل في نشاط البنوك ( :  6 – 3)الشكل رقم 

 

 . الجدول معطيات الطالبة بناء على  إعدادمن : املصدر 

و من  سنوات بنسبة 0 إلىلفئتين من سنة نالحظ اكبر نسبة (  02 – 03) من خالل الجدول 

 9 مندة نشاطهم يها نسبة املوظفين الذين تتراوح متل % 46.06و  % 41.41سنة نسبة مثالية  43 إلى 79

 30 إلى 42اقل نسبة فهي للفئة من  إماسنة ،  71 إلى 74للفئة من   %18.18سنة ، ثم نسبة  77 إلى

 .املوظفين في البنوك  نشاط إحداثه إلىو هذا راجع  سنة 

 عدد الدورات التدريبية التي قمت بها فيما يخص املعامالت الالكترونية  (5

عدد الدورات فيما يخص املعامالت  توزيع مفردات العينة حسب(  5 – 3)الجدول 

 .الالكترونية 

7% 

20% 

51% 

22% 

دائرة نسبية تبين توزيع افراد العينة حسب 
 مستوى التعليمي 

سنوات  5من سنة الى   

سنة 11الى  6من   

سنة  17الى  12من   

سنة 23الى  18من   

سنة 30الى  24من   
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 النسبة  التكرارات الدورات 

 %50.90 49 دورة  بأيلم يقم 

 %3.63 4 دورة واحدة 

 %22 77 دورتان 

 %25.45 72 دورات 3

 - - دورات  2

 700% 26 املجموع 

 الطالبة بناء الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

توزيع مفردات العينة حسب عدد الدورات فيما يخص ( : (  00 – 03) الشكل رقم 

 .املعامالت الالكترونية 

 

 .الطالبة بناء على معطيات الجدول  إعدادمن : املصدر 

  %00.60دورة بنسبة  بآياملوظفين لم يقوموا  أغلبية أن نالحظ(  0 – 3)من خالل الجدول 

و هذا راجع الى اكتفاء  %22و  %3.63دورة واحدة فهم يمثلون اقل نسبة و التوالي  أجرو الذين  أما

 .املوظفين بقدراتهم املعرفية و عدم تطويرها 

 

 وسائل الدفع املوجودة في البنك :  الفرع الثاني

50% 

3% 

22% 

25% 

0% 

توزيع مفردات العينة حسب عدد الدورات فيما   
 يخص المعامالت االلكترونية 

 لم يقم باي دورة 

 دورة 

 دورتان

دورات 3  

دورات 4  
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 العينة للبطاقة الالكترونية أفراديبين استخدام ( :  6 – 3) الجدول 

 النسبة املئوية  التكرار  الالكترونيةاستخدام البطاقة 

 %40 44 نعم

 %58.18 34 ال

 %100 00 املجموع

 الطالبة باالعتماد على الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

العينة من املوظفين  أفرادغالبية  أن أعاله  9 – 3النتائج كما هو مبين في الجدول  أظهرت

الذين  ألافرادفي حين بلغت نسبة  %58.18البنك الخارجي الجزائري ال يستخدمون البطاقة البنكية 

 .  %20يستخدمون بطاقة الدفع الالكتروني 

 

 العينة للبطاقة الالكترونية أفراديبين استخدام ( :   8 – 3) الشكل 

 

 

 

 

 من السرقة  ألامواليبين اعتبار البطاقة الالكترونية حماية  :(  0 – 3) الجدول رقم 
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20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

 ال نعم

 يبين استخدام افراد العينة للبطاقة االلكترونية  

يبين استخدام افراد العينة للبطاقة   
 االلكترونية
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اعتبار البطاقة الالكترونية 

 حماية 

 النسبة املئوية  التكرار

 %63.63 30 نعم 

 %36.36 40 ال

 %100 00 املجموع

 الطالبة باالعتماد على الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

و الخاصة باعتبار البطاقة  أعاله(  1 – 3) النتائج كما هو مبين من خالل الجدول  أظهرتما ك

من السرقة بالنسبة  ألاموالغالبية العينة يعتبرونها فعال حماية  أنمن السرقة  لألموالالبنكية حماية 

 (93.93% . ) 

 

 من السرقة ألامواليبين اعتبار البطاقة الالكترونية حماية ( :  9 – 3) الشكل رقم 

 يبين وجود معوقات استخدام للبطاقة البنكية( :  8 – 3) الجدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرار معوقات استخدام البطاقة

 %54.54 30 نعم

 %45.45 40 ال

 %100 00 املجموع

 

 يبين وجود معوقات استخدام البطاقة الالكترونية ( :  10 – 3) الشكل رقم 
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60,00% 
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 ال نعم

اعتبار البطاقة االلكترونية حماية االموال من 
 السرقة 

اعتبار البطاقة االلكترونية حماية 
 االموال من السرقة 
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 الطالبة باالعتماد على الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

العينة من موظفين  غالبية أن أعاله(  9 – 3) النتائج كما هو مبين من خالل الجدول  أظهرت

استعمال البطاقة الالكترونية بنسبة  أثناء صعوباتالبنك الخارجي الجزائري يجدون معوقات و 

الذين ال يجدون صعوبات في استعمال بطاقة الدفع الالكترونية  ألافرادفي حيث بلغت نسبة  54.54%

45.45%  . 

 آلاليعلى السيولة الكافية من السحب  ألافراديبين حصول ( :  9 – 3) الجدول رقم 

على سيولة  ألافرادحصول 

 الكافية 

 النسبة املئوية  التكرار 

 %52.72 46 نعم 

 %47.27 49 ال

 %100 00 املجموع 

 آلاليعلى السيولة الكافية من السحب  ألافراديبين حصول ( : :  11 – 3) الشكل رقم 

40,00% 

42,00% 

44,00% 

46,00% 

48,00% 

50,00% 

52,00% 

54,00% 

56,00% 

 ال نعم

 معوقات استخدام للبطاقة البنكية

 معوقات استخدام للبطاقة البنكية
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 الطالبة باالعتماد على الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

العينة  أفرادغالبية  أن أعاله(  6 – 3) النتائج كما هو مبين من خالل الجدول  أكشفت ا كم

في الحصول على  آلاليمن موظفين البنك الخارجي الجزائري يساعدهم السحب النقدي من الصراف 

الذين يحصلون على  ألافرادفي حيث بلغت نسبة  %52.72السيولة الكافية التي يحتاجونها بنسبة 

 . %47.27  آلاليالسيولة الكافية جراء السحب من الصراف 

 . العينة للبطاقة الالكترونية أفراديبين امتالك ( :  10 – 03) الجدول رقم 

للبطاقة  ألافرادامتالك 

 الالكترونية 

 النسبة املئوية  التكرار

CPA – CIB GOLB  20 36.36% 

CPA – VISA VLASSIC 10 18.18% 

CPA – CIB CLASSIC 16 29% 

CPA – VISA EROLD  14 25.45% 

 %100 55 املجموع 

 العينة للبطاقة الالكترونية أفراديبين امتالك ( : :  10 – 3) الشكل 
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45,00% 
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 ال نعم 

 حصول على السيولة الكافية

 حصول على السيولة الكافية
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 الطالبة باالعتماد على الاستمارة  إعدادمن : املصدر 

 أفرادو خاصة تعامل  أعاله(  70 – 3) كما هو مبين من خالل الجدول  النتائج أظهرتكما 

 CPA – CIB CdDيتعاملون مع البنك الخارجي الجزائري  ألافرادهؤالء  ةغالبي أنالعينة مع البنك 

 ألافرادثم يليها  %29بنسبة  CPA – CIB CLASSICالذين يتعاملون ببطاقة  أفراديليها  %39.39بنسبة 

 CPA – VISA، ثم اقل نسبة تتعامل بالبطاقة  %25.45بنسبة  CPA – CIB GOLDالذين يتعاملون 

VLASSIC  18.18بنسبة%  . 

 لبيانات الاستبيان  إلاحصائيالتحليل :  الثالثالفرع 

املالحظة وثائق داخلي للبنك ، الاستبيان املقدم : منها  أدواتدراستنا على  إعداداعتمادنا في 

و اتجاهات موظفين في وسائل الدفع  أراءملوظفين ، و هذا راجع لنوعية البيانات املطلوبة و متعاقبة في 

 .الحديثة بشكل عام في الوكالة و مدى رضائهم عن هذه النوعية من طرف البنك 

 الاستبيان  أهداف : 

 : يهدف الاستبيان املوجه لفئة من املوظفين 

من خالل التعبير عن صعوبات " الخارجي " معرفة مدى رضا موفين عن خدمات بنك  -

 .لبنكية و خاصة عن مستوى الدفع الالكتروني حديث حصولهم على الخدمات ا

 .العوامل  أممن الدفع التقليدي  أفضلمعرفة هل وسائل الدفع الحديثة يبني  -

0,00% 
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 امتالك االفراد للبطاقة االلكترونية 

 امتالك االفراد للبطاقة االلكترونية 



 " مستغانم والية"  الخارجي الجزائري  بنك حالة ميدانية دراسة                                             الثالث الفصل

 

 83 

 

 (   11 – 3) الجدول رقم 

 ؟  BEAما هو سبب اختياركم للبنك 

 النسبة املئوية  التكرار  الاختيارات 

 %36.36 20 سمعة البنك 

 %29.09 16 سرعة عملياته

 %18.18 10 صديق  نصحه

 %16.36 6 قريبة من مكان العمل 

 %100 55 املجموع 

 BEAيمثل سبب اختيار العمالء للبنك :  13 – 3الشكل 

 
تساعد العميل  التي ألاسبابتفاوت النسب املئوية بين ( 77-3)نالحظ من خالل الجدول 

 التيمن العمالء صرحوا بان سمعة البنك هي ( %39.39) أنعلى اختيار البنك حيث 

التعامل معه  هاختارو عينة الدراسة  أفرادمن ( %79.79) أمادفعتهم الختيار هذا البنك 

و كانت اقل ( %46.06)سرعة عملياته كانت بنسبة  أنبسبب نصيحة صديق ، في حين 

 (79.39%)السكن و بلغت  أو نسبة هي القرب من مكان العمل 

 (12-3: )رقم الجدول 

 هل لديك فكرة كاملة عن الخدمات الحديثة التي يقدمها البنك ؟

 

 

37% 

29% 

18% 

16% 

  BEAتمثل سبب اختيار العمالء للبنك 

 سمعة البنك 

 سرعة عملياته 

 نصيحة صديق 

 قريبة ممن مكان العمل 
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 النسبة املئوية  التكرار تالاختيارا

 %25 40 نعم

 %54.54 30 ال

 %100 00 املجموع

 

من نصف العمالء ليس لديهم فكرة عن  أكثر  أن( 74-3)نالحظ من خالل الجدول رقم 

حيث قدرت نسبة العمالء الذين لديهم ( %02.02)الخدمات املقدمة من طرف البنك 

 ( %40)دراية بخدمات البنك ب 

 ( 13-3)الجدول 

 نعم فما هي الوسيلة املعتمدة  إلاجابةكانت  إذا

 

 النسبة املئوية  التكرار الاختيارات

 %52.72 46 موظفوا البنك 

 %0 0 الصحف

 %0 0 امللصقات

 %47.27 49 الانترنت 

 %100 00 املجموع

 

يتعرفون عن خدمات البنك من خالل  ألافراد أغلبية أننالحظ ( 73-3)من خالل الجدول 

 إما( %21.41)الانترنت حظيت بنسبة  أنحيث ( % 04.14موظفو البنك و كانت نسبتها 

مما يفي عدم اهتمام البنك بمثل هذه  إجابة أي بشأنهاالصحف و امللصقات لم يرد 

الوسائل، حيث يعتبرونها  وسائل غير كافية للتعريف بمنتجات البنك خاصة اوالئك 

من وسائل الترويح و اختيار  أكثر اللذين يجعلون القراءة ، لهذا على البنك التنويع 

 على سلوك الزبائن  تأثيرا ألاكثرالوسيلة 
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 ؟  BEA في  الخدمات الحديثة أسعار في  رأيك ما

 ( 11-3)الجدول رقم                                  

 النسبة املئوية  التكرار الاختيارات 

 %74.54 27 مناسبة 

 %25.45 72 مرتفعة 

 %0 0  منخفضة

 %100 00 املجموع

 

الخدمات التي يعرضها البنك هي مناسبة  أسعار  أن ( 72-3)من خالل الجدول رقم 

الخدمات التي تقدمها  أسعار و السبب تماثل ( % 12.02)بالنسبة لزبائن الوكالة حيث وجدت نسبة 

 (% 40.20) املرتفعة فهي بنسبة  ألاسعار  أماكل البنوك التجارية الجزائرية ، 

 ( 15-3)الجدول رقم                        

 ؟ مع البنك  إقبالكهل يؤثر على " كانت مرتفعة  إذا

 النسبة املئوية  التكرار الاختيارات 

 %0 0 نعم 

 %100 4 ال 

 %0 0 حد ما إلى

 %100 00 املجموع

 

الخدمات ،   أسعار بارتفاع  يتأثرونالعمالء ال  أننالحظ (  70-3)من خالل الجدول رقم 

فهناك خدمات ال يمكن الاستغناء عليها و بالتالي ال بد من الحصول عليها حتى لو ارتفع 

 .سعرها 
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 : تحليل و مناقشة نتائج الدراسة 

الدراسة تم تحليل و مناقشة نتائج الاختبارات  تلفرضيا إلاحصائيةاعتماد على النتائج                  

الدراسة املنبثقة من عناصر مشكلتها  أسئلةعن  لإلجابةللمتغيرات الخاصة بكل فرضية من الفرضيات 

 .التي بينت عليها الدراسة 

 ما هو سبب اختيارك للبنك؟  :ألاول السؤال  -

ثم  % 39.39حيث قدرت النسبة ب  77-3من الجدول رقم " سمعة البنك" على العبارة  إلاجابةكانت 

في املرتبة الثانية و هذا يدل على قدرة البنك على توفير " نصيحة صديق " على العبارة  إلاجابةكانت 

 .طروحة في السوق خدمات مالئمة للعمالء، و كذلك على مواكبة هذا البنك للمستجدات امل

 التي يقدمها البنك ؟  الحديثةهل لديك فكرة عن الخدمات  :السؤال الثاني -

و  74-3من الجدول رقم  % 02.02 ألاول نسبة مئوية في الترتيب "  ال"على عبارة  إلاجابةحيث جاءت 

نشر الثقافة البنكية لدى العمالء و هذا عن  أيهذا راجع لقصور البنك في تسويق الخدمة البنكية ،

 .، الانترنت  إلاشهار طريق ملتقيات ، محاضرات،  

 على الخدمات الحديثة التي يقدمها البنك ؟   انسبة كبيرة من العمالء تعرفو  أنحيث 

و هذا يدل على ان البنك مواكي  12.02ب  72-3من الجدول " مناسبة" على العبارة  إلاجابةكانت 

 .للتغيرات التي تحدث في السوق 
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 خاتمة الفصل الثالث    

ت وسائل الدفع الحديثة بالوكالة البنكية البنك الجزائري  من خالل هذا الفصل حاولنا معرفة تحديا 

تم من خالل وضع مجموعة من  ألاخير الاستبيان هذا  أسلوبالخارجي بمستغانم، حيث قمنا باعتماد 

 .عميل  00شملت فقرات تتناسب مع واقع وسائل الدفع الحديثة على عينة 

 

و استخدام  SPSSلبيانات الاستبيان باالعتماد على برمجية  إلاحصائية ةباملعالجو بعد القيام 

تساهم في التحسين و الرفع من أداء وسائل الدفع بنوعيها  إنلالزمة للتحليل وجدنا  إلاحصائية ألادوات

 آن أي،  الخارجيعلى بنك الجزائري  اايجابيبنك الجزائري الخارجي ، لكن تسيير وسائل الدفع ال يؤثر 

على  إيجاباال يؤثر  ألنهالبنك لكن تسيير ناقص  أداءوسائل الدفع بذاتها تساهم في التحسين و ارفع من 

 .البنك 

الراهنة في وسائل الدفع الحديثة التي  تالتطورا يواكبالجهاز املصرفي الجزائري ال  أنحيث 

يا املستمرة في هذا املجال جنتها التغيرات الحاصلة في السوق و التكنولوج أو ضرورة حتمية ،  أصبحت

 أنها إال الجزائر رغم جهودها  أن، و نجد  أدائها، و تحسين  ألاولىمن اجل تلبية رغبات العمالء بالدرجة 

و فوائدها  ألهميتها إدراكهمال تزال هذه التقنيات الحديثة تقتصر على فئة قليلة من العمالء رغم 

 .ية من جهة ثان ءجهة العمالبالنسبة للمصرف من 

 

 

  

 



 

 خاتمة عامة



 خاتمة عامة 

 

 89 

 :عامة خاتمة

 الالكتروني الدفع وسائل تعد لم العالمي الاقتصاد يعرفها التي التكنولوجيا التطورات ظل في

 الضروري  من اصح و الفعالية حيث من ال و السرعة حيث من ال التطورات لهذه مالئم التقليدية

 من تمكنت و واسع بقبول  حضت التي الحديثة الدفع وسائل وصول  إلى أدى مما عنها بدائل إيجاد

 . العالم أنحاء كل عبر السريع الانتشار

 الجزائر في التكنولوجيا عن الحديث علة الحديث على ترف لم زالتام جزائرفال هذا رغم  

 الدفع وسائل من املقدمة مزايا من الاستفادة تستطع لم فهي الثالث العالم دول  باقي مثل مثلها

 مازالت انها تتميز الجزائري  املصرفي النظام في املصرفية فالخدمة ، املصرفي نشاطها لتطوير الحديثة

 فالصرفية تقدما ألاقل حتى أو املتقدمة الدول  في املصرفية الخدمات مع تقارن  ال و ، تقليدية

 خطوات خطت و مشاريع تبنت و جهودا بذلت الجزائر أن رغم ألاولية املرحلة في مازلت ،  الالكترونية

 بعض إنشاء و السحب بطاقة إدخال خالل من الدفع سائلو  عصرنة و تحديث مجال في تصب كلها

 آلالي إلاعالم كاستعمال التكنولوجيا بعض إدخال عن فقط بها خاصة الكترونية بشبكات املصارف

 في بطئا و تأخرا تسجل ذلك مع لكنها ، املصرفي القطاع تحرير و البشرية باملوارد الاهتمام و ، مثال

 .التنفيذ

 : الفرضيات اختبار

 الفرضية في فجات الحديثة الدفع وسائل تقييم كيفية على تنص التي : ألاولى الفرضية -

 الشيك ال الحديثة الدفع وسائل على باالعتماد معامالتها سنوية التجارية البنوك تعتمد

 . الالكتروني

 التطورات يواكب ال الجزائري  املصرفي الجهاز أن على تنص التي : الثانية الفرضية -

 الجديدة العاملية التغيرات هذه ظل في خاصة و ، الحديثة الدفع مسائل مجال في الراهنة

 الجزائر يسع و ، ألاجنبية البنوك أمام املجال فتح و الاقتصادي الانفتاح أعقاب في و

 و ألاهمية بالغ وضع في نفسها ةالجزائري البنوك وجدت حيث ، ةالعاملي التطورات ملواكبة

 . التحديات هذه هملواجهت التنافسية قدرتها بتدعيم ملزمة أصبحت

 بوسائل التعامل يتم هأن إلى توصلنا التطبيقية الدراسة خالل من : الثالثة الفرضية -

 . ألاخير الوقت في تزايد يعرف و مستمر و متواصل بشكل الحديثة الدفع
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  الدراسة نتائج : ثانيا

 وصل بمدى املتعلقة و القائمة إلاشكالية على إلاجابة الدراسة هذه خالل من تمكنا لقد

 تسنا التي النتائج أهم حصر يمكن و البنكية و املالية املؤسسات في الحديثة الدفع وسائل استخدام

  : التالية النقاط في الدراسة هذه من بما الخروج لنا

 الوسائل من املطرحة ملشاكل املثلي الحل تبرتاع التي الحديثة الدفع وسائل تكن لم -

 جديد نوع من عيوب و مشاكل ألاخرى  هي خلقت حيث ، التوقعات مستوى  في ةيالتقليد

 املتعاملين يصعب مما الورقية للمادة يفتقر الكتروني عالم على لالرتكاز محاربتها يصعب

 . بها

 كبير عدد إلى الرسالة البإيص يسمح ال البطاقة بخصوص إلاشهار و الدعاية ضعف إن -

 . الزبائن من

 من وجهت التي الوظيفة على يؤثر مما الجزائر في وقلتها يثةدالح الدفع وسائل محدودية -

 . املصارف اجلها

  : الاقتراحات و توصيات : ثالثا

 الاقتراحات بعض تقدم أن ارتأينا الدراسة هذه خالل من و إليها املتوصل جئالنتا ضوء على

 : مناسبة نراها التي

 التسيير و الادراة في الحديثة التكنولوجيا الاعتبار بعين آلاخذ البنوك على يتوجب . 

 البطاقات استخدام ثقافة إدخال شانها من البنوك ىإل ةتسويقي و إعالمية سياسة وضع 

 . الزبائن لدى

 لتجنب ذلك و املعلومات على قابةللر  لالزمة الضوابط توفر مراعاة البنك على يجب 

 . بذلك املرخصين غير قبل من املعلومات شبكة إلى الدخول  عن تنجم التي املخاطر

 املصرفية الخدمات تنويع و استخدام و جديدة وسائل و آليات إيجاد على العمل 

 . جدد عمالء جذب و العمالء على املحافظة لغرض الالكترونية
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  : الدراسة أفاق

 الدفع الوسائل تطوير إلى املؤدية العوامل أهم على الوقوف الدراسة هذه خالل من حاولنا

 : بينها من جديدة عملية أفاق و أبواب فتح تستدعي النقاط بعض تبقى انه إال ، الحديثة

 الالكتروني الدفع وسائل تطور  و انتشار تعيق التي املخاطر و التحديات مواجهة آليات 

 . الجزائر في

 حمايتها أساليب و البنكية للبطاقات القانوني لنظاما . 

  



 

قائمة املصادر 

 و املراجع
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– مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

 قسم علوم الاقتصاد 

 تخصص اقتصاد نقدي 

 استمارة حول وسائل الدفع الحديثة في املؤسسات املالية و البنكية 

 :تحية طيبة و بعد 

تخصص اقتصاد نقدي و البنكي ، تم انجاز الاستبيان  إطار التحضير ملذكرة املاستر سيدي الكريم في 

التحديات التي تواجه وسائل الدفع الالكترونية من خالل البنك الذين تعملون  أهمبهدف التعرف على 

 به

جميع العبارات  أمام xذلك بوضع عالمة  الاستبيان و  أسئلةعلى  إلاجابةنرجو من سيادتكم املحترمة 

ملك منا خالص الشكر على  ألاخير تبقى بشكل سري للغايات البحث العلمي فقط و في  إجابتكم أنعلما 

 .تعاونك معنا 
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 :املعلومات الشخصية  (1

  أنثىذكر                                                            :الجنس   -1

 سنة  03سنة     أكثر من  03 – 01سنة      03 – 01سنة           03 – 11 :الفئة العمرية  -2

 متوسط            ثانوي                 جامعي                  دراسات عليا   :املستوى التعليمي  -0

 :مدة العمل في نشاط البنوك  -4

سنة         20 إلى 11سنة      من  11 إلى 12سنة            من  11 إلى 6سنوات               من  0 إلىمن سنة 

 سنة        03 إلى 20من 

 :املعامالت الالكترونية  صفيما يخعدد الدورات التدريبية التي قمت بها  -5

 دورات  0دورات         0دورة        دورة واحدة          دورتان        آيلم تجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

 : وسائل الدفع الالكترونية املتوفرة لدى البنك الذي تعمل به  (2

  وسائل الدفع الالكترونية املتوفرة لدى البنك الذي تعمل فيه : 

     VISA CLASSICبطاقة          CIB GOLDبطاقة         CBRبطاقة       CIB CLASSICبطاقة 

 شيك الالكتروني           املقاصة الالكترونية 

 نعم                              ال                       :هل تستخدم البطاقة الالكترونية  -

 : هل تعتي ران البطاقة البنكية توفر لك الحماية الكافية لالموالك من السرقة  -

 نعم                                     ال 

 نعم                                ال     : ال تجد اي من املعوقات عند استعمال البطاقة -

 :يساعدك في الحصول على السيولة الكافية  آلاليهل السحب النقدي من الصراف  -

 نعم                                          ال   

 : ما نوع البطاقة التي تملك  -

CPA – CIB GOLD                                                                            CPA – CIB CLASSIC  

CPA – VISA CLASSIC                                                           CPA – VISA CLASSIC          

 : ما هو سبب اختياركم لهذا البنك ؟  -

  أو سكنريب من مكان عمل سمعة البنك         سرعة عملياته         نصيحة صديق       ق

 نعم               ال    :  هل ليدك فكرة عن الخدمات الحديثة التي يقدمها البنك ؟ -

 فما هي الوسيلة املعتمدة ؟ " نعم "  إلاجابةكانت  إذا

  منخفضةخدمات البنك ؟ مناسبة          مرتفعة                   أسعار في  رأيكما 

   حد ما  إلىنعم      ال      :التعامل مع البنك ؟ إقبالككانت مرتفعة هل يؤثر ذلك على  إذا -
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 : ملخص 

لقد سمح التطور التكنولوجي بإيداع وسائل الكترونية و التي تولدت من تطور شبكة الانترنيت و 

بروز التجارية الالكترونية ، نقد سمحت هذه الوسائل باختصار الوقت و تكلفة و تحقيق مزايا لم تتمكن 

فقد حملت في طياتها عدة وسائل الدفع التقليدية من تحقيقها ، و لكن هذا ال يعني أنها تخلو من العيوب ، 

مخاطر تهدد املعامالت التجارية الالكترونية خاصة الجرائم الالكترونية و جرائم بطاقات البنكية ، التي تواجه 

وسائل الدفع الحديثة ، أما في الجزء التطبيقي فقد حولنا من خالله معرفة واقع وسائل الدفع الحديثة 

انم و ذلك باالعتماد على بيانات الاستبيان التي تعبر عن أراء عينة يقدر بالبنك الجزائري الخارجي ، وكالة مستغ

و استعمال "  SPSS"  عميل في الوكالة البنكية و تمت معالجة تلك البيانات باستخدام برمجية  55حجمها ب 

بنكية ، إال أدوات التحليل إلاحصائي ، و تم التوصل إلى أن وسائل الدفع الحديثة تؤثر إيجابا على الوكالة ال

 .أن تسيرها يؤثر سلبا 

 .البطاقات البنكية ، مسائل الدفع الحديثة ، وسائل الدفع الالكترونية  :الكلمات املفتاحية 

Résumé: 

L’évolution technologique a permis de déposer et de générer des moyens électroniques résultant 

de l’évolution de l’Internet et de l’émergence du commerce électronique, critiques qui ont permis 

de gagner du temps et d’argent et qui ont permis d’obtenir des avantages que les méthodes de 

paiement traditionnelles ne pouvaient pas obtenir, mais cela ne signifie pas qu’il est exempt de 

défauts, Il existe un certain nombre de risques qui menacent les transactions commerciales 

électroniques, en particulier les crimes électroniques et les délits de carte bancaire, qui sont 

confrontés aux moyens de paiement modernes.Selon la partie appliquée, nous avons été informés 

de la réalité des méthodes de paiement modernes de la banque algérienne externe, agence 

Mostaganem, Une déclaration qui exprime l'opinion d'un échantillon de 55 clients de l'agence de la 

banque.Les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS et d'outils d'analyse statistique.Il a été 

constaté que les moyens de paiement modernes avaient une incidence positive sur l'agence de 

banque, mais qu'elle était affectée de manière négative. 

Mots-clés: cartes bancaires, problèmes de paiement modernes, méthodes de paiement 

électroniques. 


