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 :مقدمة عامة 

ٌشهد العالم جدىالث هبيرة بفعل العىإلات أدث إلى بسوش مظاهس و ظىاهس جخميز بالسسعت في 

الاهدشاز دون كُىد أو خدود اكخصادًت سُاسُت ثلافُت و احخماعُت ، فياهذ الخىىىلىحُا الحدًثت لإلعالم 

و الاجصاٌ هُاول كاعدجه أساسُت في ذلً و في هرا ؤلاظاز وان مً الضسوزي على البىىن إحساء و اجخاذ 

س وشاظها و ابخياز خدماث حدًدة لم جىً مصسوفت مً كبل ، و ذلً لضمان بلائها في ظل  أسالُب جعٍى

اإلاىافست خاصت إذا حعدث خدود الدٌو و سُادتها هدُجت إفساشاث عاإلاُت حعمل على إدماج اكخصادًاث هره 

 .الدٌو في هظام مالي ًخدم أهدافها و مصالحها 

 لعالم الالىتروهُاث و ظهىز شبىت الاهترهذ وىسُلت هلل للمعلىماث إلى عو كد أدي الخعىز السسي 

الىشف عً بعض هلائص الىسائل الخعلُمُت ، و مداولت اكخصادي هره الىلائص فلد سعذ دٌو العالم 

إلى جددًث وسائل الدفع اإلاسخعملت جماشُا مع الخعىز الحاصل في اللعاع اإلاصسفي ، و ذلً الن أهظمت 

الخللُدًت لم جىً كادزة على معالجت الىم الهائل مً ألاوامس اإلاىحهت إليها و أصبدذ حشيل عبئا على 

الجهاش اإلاصسفي واخد اإلاعىكاث السئِسُت في حلب الاسدثماز ألاحىبي ألامس الري أدي بالهُئاث اإلاالُت 

الدولُت و على زئسها صىدوق الىلد الدولي بخلسُم الدٌو التي حعاوي مً جخلف أهظمت الدفع فيها جلُُما 

 .سلبُا لِس باليسبت للفعالُت فلغ بل مساعاة عدة حىاهب منها عىصسي السسعت و الخيلفت 

فُما وان على البىىن إال أن حسخعمل هره الخعىزاث مً احل جددًث هظام الدفع الري وان 

بأمس الحاحت إلى ذلً و هخج عً هره العملُت خلف وسائل دفع بالُت حدًدة إال و هي أهظمت الدفع 

التي جمثل الصىزة الالىتروهُت بىسائل الدفع الخللُدًت ، الفسق ألاساس ي بُنها هى  (الالىتروهُت  )الحدًثت 

 .أن هره الىسائل الجدًدة ول العملُاث فيها حسُير الىتروهُا مثل اسخخدام اإلالاصت الالىتروهُت و غيرها 

 التي عسضذ الشًُ في الىثير مً ة الالىتروويثو مً أهم هره الىسائل الجدًدة البعاكا

اإلادفىعاث و أدخلذ وسائل و أحهصة آلُت حسمذ ًخىفس الىكذ و الجهد و اإلااٌ املخصص لخدمت الصبائً 

هما أن البىىن وخدث فيها أحىبت و خلىال للمشاول التي واهذ جىحهها و على زئسها املخاظس التي جدمل 

 .الخلىُت السكمُت في ظُاتها مً كسصىت اإلاعلىماث و الاختراكاث و الاعخداءاث على اإلاعلىماث الشخصُت

بالسغم مً وحىد مجمىعت الدٌو التي شسعذ في اسخعماٌ الىسائل الحدًثت ، غيران هىان 

بعض الدٌو لى حشسع في اسخعماٌ و اسخخدام هره السسائل إال ٌشيل صغير و هخص بالرهس الجصائس ، 

جُا وفم ما جعلبخه السىق  فهي هغيرها مً الدٌو حعمل على حشجُع الخىافس و فخذ الاكخصادًاث جدٍز
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العالمي أدزهذ ضسوزة الازجلاء بىظامها اإلاصسفي إلى مسخىي هره الخغيراث و بالخالي ضسوزة جددًث أهظمت 

الدفع التي ال حعاوي فلغ مً جأخس في جعبُم و إدخاٌ وسائل الدفع الالىتروهُت أًضا حعاوي مً مجخمع 

ع دخل بعضها خيز الخىفُر اهعالكا مً سىت   في 2005بسافض الخعامل بها و كد اهخهى هرا بدبني عدة مشاَز

إظاز جددًث وسائل الدفع و عصسجنها مخضمىت برلً الخعىاث ألاولى هدى جعبُم وسائل الدفع 

ت :  الخالُت طرح إلاشكاليةالالىتروهُت و مىه  ما هى اثس البعاكاث الالىتروهُت على مسدودًت البىىن الجصائٍس

 ؟ 

 :و ًىبثم عً هره ؤلاشيالُت مجمىعت مً ألاسئلت الفسعُت و هي 

ع العملُاث اإلاصسفُت ؟ -1  ما مدي فعالُت أهظمت الدفع الحدًثت في حسَس

 ما هي دوافع جعبُم الخدماث اإلاصسفُت الالىتروهُت في هرا املجاٌ ؟ -2

ت ؟ -3  و ما مدي جعبُم هره الىسائل الالىتروهُت في البىىن الجصائٍس

ت ؟  -4  ما الري سخلدمه وسائل الدفع الالىتروهُت للبىىن الجصائٍس

 : الفرضيات 

كصد حسهُل ؤلاحابت على ؤلاشيالُت اإلاعسوخت و ألاسئلت الفسعُت سىف هضع بعض الفسضُاث التي جيىن 

 :مىعلم دزاسدىا و ًمىً خصسها فُما ًلي 

 

 .أصبدذ الخدماث اإلاصسفُت في ظل إدخاٌ وسائل الدفع الحدًثت أهثر فعالُت مً كبل  -

ت الشالذ في اإلاساخل ألاولى لخعبُم هره الىسائل هظسا للعساكُل التي جىاحهها  - البىىن الجصائٍس

 .في الىظام البىيي 

ضها بااللىتروهُت ،  - ال ًمىً إال بملخضاء عً وسائل الدفع الخللُدًت في الجصائس و حعٍى

 .لخأخس الىظام اإلاصسفي الجصائسي ، و لىثرة اإلاشاول التي ٌعاوي 
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 :أسباب اختيار املوضوع 

 :هىان عدة أسباب و دوافع أدث إلى اخخُاز هره الدزاست مً أبسشها 

 .خداثت مىضىع وسائل الدفع الالىتروهُت فضال عً اخخاللها مياهت هامت في خُاجىا الُىمُت  -

ت  -  .الخعسف على أهم الخددًاث التي جىاحه وسائل الدفع الالىتروهُت في البىىن الجصائٍس

جلُُم اسخعماٌ وسائل الدفع الالىتروهُت في الجصائس و إععاء هظسة على الىاكع اإلاصسفي  -

 .الجصائسي 

 :أهداف الدراسة 

 .مداولت ؤلالهام بمخخلف وسائل الدفع الالىتروهُت اإلاخعىزة و الحدًثت  -

ت  -  .الخعسف على واكع اسخخدام وسائل الدفع الالىتروهُت في البىىن الجصائٍس

ت في العملُاث البىىُت ، خُث  - إبساش أهمُت وسائل الدفع الالىتروهُت التي أصبدذ ضسوٍز

 .حسهل اإلاعامالث بأكل حهد و وكذ لخدلُم الجىدة 

 : أهمية الدراسة 

ت مخخلف اإلاعامالث  ًخمثل الدفع الالىترووي في إجباع أسالُب خدًثت في اليشاط البىيي ، و حسٍى

بىسائل دفع خدًثت ، و هرا جدسين العالكت بين البىً و الصبىن و التي حشيل حاهب هام في هجاح البىىن 

ع الخىمُت  باعخبازها السهيزة  ألاساسُت التي جبنى عليها الاكخصاد فىجاخها في مهامها امً ضسوزي لدسَس

 .الاكخصادًت 

 : صعوبات الدراسة 

 :أثىاء إعدادها لهرا البدث واحهخىا بعض الصعىباث هرهس منها ما ًلي 

عدم جىفس اإلاساحع اإلاخخصصت و اإلاسجبعت مباشسة بمىضىع وسائل الدفع الالىترووي إذ هجد  -

 .اغلبها تهخم بالخجازة الالىتروهُت 

الخلُد بعدد الصفداث ، خُث خاولىا دزاست فلغ الىلاط ألاساسُت خٌى مىضىع الدفع  -

 .الالىترووي هظسا لشمىلُخه 

 .اإلاعلىماث اإلاخىفسة على مسخىي مىكع بىً الجصائس الخازجي هلىد لسيخين مً كبل أو أهثر  -
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صعىبت الحصٌى على اإلاعلىماث مً البىً و ذلً ألنها وثائم و معلىماث داخلُت خاصت  -

ازاث و ؤلالحاح في العلب   .بالبىً خسب مىظفي البىً ، خُث ًخعلب ذلً جىساز الٍص

 :هيكل الدراسة 

على ضىء الفسضُاث و ألاهداف ألاساسُت للدزاست ، جم جلسم البدث إلى ثالثت فصٌى على 

 الري حاء جدذ عىىان عمىمُاث خٌى البعاكت الالىتروهُت و جخضمً ثالثت الففل  ألاو : الىدى الخالي 

فه ، أهمُخه و أهىاعه ، و الثاوي ماهُت بعاكاث الدفع الالىترووي أما  مباخث لألٌو ًدىاٌو الائخمان حعٍس

 .الثالث فخصص لألظساف اإلاخعللت بعملُت الدفع 

 جضمً آلاثاز الىاججت عً اسخخدام البعاكاث الالىتروهُت ، في اإلابدث ألاٌو آلاثاز :الففل الثاني 

الاكخصادًت للبعاكاث و أهم مصاًاها و عُىبها ، أما اإلابدث الثاوي فخضمً آلاثاز الىاحمت عً ظهىز أهظمت 

 .الدفع الحدًثت 

 فلد خصص للدزاست اإلاُداهُت جم فُه الخعسق إلى جلدًم و وشأة بىً الجصائس للففل الثالثباليسبت 

الخازجي بمسخغاهم في اإلابدث ألاٌو و دزاست إخصائُت ألثس البعاكاث الالىتروهُت في ووالت بىً الجصائس 

الخازجي بمسخغاهم في اإلابدث الثاوي و في ألاخير  جلدًم خاجمت عامت جضمىذ الىخائج اإلاسخخلصت و 

 مجمىعت مً الخىصُاث 



 

 الفصل الاول 
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 : مقدمت الفصل 

ا هاما في حُاة البشط و جمخس أزاض هصا الخؿىض ئلى  ًلهب الخؿىض الخىىىلىجي زوضا حٍُى

وافت هىاحي الحُاة الاكخطازًت و اللاهىهُت و الاحخمانُت و الثلافُت ، و للس نطف الاكخطاز 

الهالمي جحىالث هامت أبطظها الخؿىضاث الخىىىلىحُت داضت فُما ًخهلم منها بأهكمت الاجطاٌ 

نً بهس ، و كس جمثل هصا الخؿىض في الجاهب الخىىىلىجي للمهامالث الاكخطازًت التي جخم اغلبها 

بالىلىز و للس شهسث هصه ألادحرة جؿىضا هبحرا مً حُث ػبل زفهها و اػخذسامها في مجاٌ 

 و جؿىضاث مو ةالاكخطاز نلى نسة مطاحل ، حُث واهذ تهسف لىػائل السفو الخللُسي

الخؿىضاث الخىىىلىحُت و أضبحذ حهطف بىػائل السفو الالىترووي التي جخمحز بالؼطنت و 

 1.الؼهىلت في الاػخذسام 

في هصا الفطل ػىف هخؿطق ئلى مفهىم البؿاكاث الالىتروهُت حُث ػىلؼمه ئلى 

ألاٌو ػىف هدىاٌو فُه مسدل نام حٌى الائخمان مفهىمه و أهمُخه و شهط أهم : زالزت مباحث 

أهىانه ، أما في اإلابحث الثاوي ػىف هخؿطق ئلى مفهىم البؿاكاث الالىتروهُت ، وشأتها و جؿىضها 

 .و شهط أهم أهىانها ، و في اإلابحث الثالث جؿطكىا ئلى أهم ألاؾطاف اإلاخهللت بهملُت السفو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
موالي خٌرة ، اثر انظنة وسائل الدفع االلكترونً على المعامالت االلتصادٌة ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر اكادٌمً ، ن لٌة العلوم  -  

  .1 ص 2018االلتصادٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة عبد الحمٌد ، مستغانم ، 
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 : الائخمان حعريفه و أهميخه و أهىاعه : املبحث ألاول 

ٌهخبر الائخمان اإلاططفي وشاؾا مططفىا غاًت ألاهمُت ػىاء باليؼبت لالكخطاز الىؾني 

أو باليؼبت إلزاضة البىىن و اإلاإػؼاث اإلاالُت الىػؿُت ألادطي ، و لصلً فهى ٌهخبر مً أهثر 

ألازواث الاكخطازًت حؼاػُت ، ئش ال حهس أزاضه الػاضة نلى مؼخىي البىً أو اإلاإػؼت اإلاالُت 

 .الىػؿُت و ئهما جطل أغطاضه ئلى الاكخطاز الىؾني ئشا لم ًحؼً اػخذسامه 

ئن الائخمان ٌؼانس في اػخحسار كسض مً وػائل السفو ًدىاػب حجما و هىنا مو 

س مً هفاءة نملُت جذطُظ اإلاىاضز الائخماهُت  مخؿلباث الحُاة الاكخطازًت للمجخمو هما اهه ًٍع

ػىاء في مجاٌ الاػتهالن أو في مجاٌ ؤلاهخاج ، و نلُه فان الائخمان ًلىم الُىم بىقائف نسًسة 

 .و هامت و لم ٌهس ممىىا أن ٌؼخلُم أبطاظ الحُاة الاكخطازًت بسوهه 

 1فُما ًلي هحاٌو أن هخهطف نلى الائخمان و أهمُخه و أهىانه 

 . حهٍطف الائخمان :املطلب ألاول 

ٌهطف الائخمان نلى اهه نملُت ًطجلي بملخػاها البىً ، ملابل فائسة أو نمىلت مهُىت 

بىاءا نلى ؾلبه ػىاء حاال أو بهس وكذ مهحن  (فطزا أو شطهت أنماٌ  )و محسزة و أن ًمىح نمُال 

حؼهُالث في ضىضة أمىاٌ هلسًت أو أي ضىضة أدطي و شلً لخغؿُت العجع في الؼُىلت لخمىً مً 

ت أو جيىن في شيل حههس مخمثلت في  مىاضلت وشاؾه اإلاهخاز ، أو ئكطاع الهمُل ألغطاع اػدشاٍض

 .هفالت البىً للهمُل أو حههس البىً هُابت نً الهمُل لسي الغحر

ت لها غالبا : " هما ٌهطفه البهؼ بأهه  نملُت مبازلت كُمت حاغطة في ملابل احله مؼاٍو

 2" . ما جيىن هصه اللُمت هلىزا 

 

 

 

                                                             
دمحم شكرٌن ، بطالة االئتمان فً الجزائر ، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر ، لسم علوم التسٌٌر ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة  -  1

  .42 ، ص 2006ٌوسف بن خدة ، الجزائر ، 
  .22 – 21 ، ص 2008، وسائل الدفع االلكترونً ، دار الثماففة للنشر و التوزٌع ، الطبعة االولى ، عمان ،   (الشورة  )جالل عاٌد  -  2
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 . أهمُخه :املطلب الثاوي 

ت لالكخطاز فهى ًحٌى زون بلاء ألامىاٌ مهؿلت أو مجمسة و  الائخمان غطوضة حىهٍط

ازة ؤلاهخاج ضأغ اإلااٌ ، و ًمىً  ًمىً لطحاٌ ألانماٌ مباشطة أنمالهم أو جىػُهها و في شلً ٍظ

 . جلخُظ أهمُت الائخمان اإلاططفي في آلاحي 

ئوشاء اإلاشطوناث الطىانُت و العضانُت و الخسمت الجسًسة و  : زيادة إلاهخاج -

طها اللائم منها و التي في حاحت ئلى ألامىاٌ هثحرة جفىق اإلاىاضز الصاجُت  هصلً جؿٍى

 .لهصه اإلاشطوناث 

 الائخمان اإلاططفي ًمىً اإلاؼتهلىحن مً الحطٌى نلى بهؼ :زيادة الاستهالك  -

الؼلو الاػتهالهُت اإلاهخمسة و غحرها مً الؼلو نلى الطغم مً نسم كسضتهم نلى 

 .زفو كُمتها في الىكذ الحاغط 

جىظَو اإلاىاضز اإلاالُت نلى مذخلف ألاوشؿت الاكخطازًت حُث ًلهب الائخمان  -

اإلاططفي زوضا هاما في جىظَو اإلاىاضز اإلاالُت اإلاخاحت لسي الجهاظ اإلاططفي في مذخلف 

 .اللؿاناث 

م الائخمان اإلاططفي حُث ًمىً  - حشغُل اإلاىاضز الاكخطازًت املجمسة نً ؾٍط

الاػخفازة مً ألامىاٌ املجمسة بطىضة مإكخت و اإلاىحىزة باإلاطاضف و شلً نً 

الث كطحرة ألاحل  م جمٍى  .ؾٍط

حؼهُل نملُت الخبازٌ الخجاضي باػخذسام الانخمازاث اإلاؼخمسة و التي جمثل احس  -

لت ػهلت للسفو في الخجاضة الخاضحُت   .أشياٌ الائخمان اإلاططفي ئن جىفط ؾٍط

 .أهىام الائخمان اإلاططفي : املطلب الثالث 

جخهسز ضىض الائخمان و أهىانه وفم مهاًحر نسًسة ، و فُما ًلي هدىاٌو و بشيل مىحع مذخلف 

 1هصه الطىض 

 : معيار الغرض من الائخمان  (1

 : و فم هصا اإلاهُاض ًىلؼم الائخمان ئلى 

                                                             
 

1
  . 18 ، ص 2002حمزة محمود الزبٌدي ، ادارة االئتمان المصرفً و التحلٌل االئتمانً ، الوراق للنشر و التوزٌع ، عمان ، -  
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  ل :الائخمان الاسدثماري  و هى الصي ًمىح للشطواث ؤلاهخاحُت ، لغطع اػخذسامه في جمٍى

لت ألاحل مثل الاػدثماض في ألاضٌى الثابخت واإلايائً و ألاضاض ي و  ت ؾٍى الهملُاث الاػدشاٍض

 .غحرها 

  ل نملُاث ضأغ اإلااٌ :الائخمان الخجاري  و هى الائخمان الصي ًمىح للشطواث ألانماٌ لخمٍى

ت  ل الهملُاث الجاٍض  .الهامل فيها ، فهى ائخمان كطحر ألاحل ٌؼخذسم لخمٍى

  ل نملُاث اػتهالهُت مثل :الائخمان الاستهالكي  و هي الصي ًمىح نازة نلى ألافطاز لخمٍى

شطاء الؼُاضة أو ألازار أو الؼلو اإلاهخمسة ألادطي ، فهى الائخمان شخص ي في الهازة ًلسم ئلى 

ألاغلب لألفطاز مً مىقفي السولت و الشطواث ألادطي ، و هى نازة مخىػـ  ألاحل و ًأدص 

 .شيل البُو بالخلؼُـ 

 : معيار احل الائخمان  (2

 : جبها لهصا اإلاهُاض ًىلؼم الائخمان ئلى 

  س فترة اػخحلاكه نً وؼبت واحسة ، و نازة ما جمىح :ائخمان قصير ألاحل  و هى الصي ال جٍع

ل شطاء اإلاىاز ألاولُت و  ل نملُاث ضأغ اإلااٌ الهامل شاث السوضاث الؼبو مثل جمٍى لخمٍى

ل الىلسًت و جدؼم أػهط الفائسة نلُه باالهذفاع   .جمٍى

  و هى الصي جتراوح مسة اػخحلاكه ما بحن ػىت واحسة و دمؽ :ائخمان مخىسط ألاحل 

ل حاحاث ألافطاز بحن الؼلو الاػتهالهُت اإلاهمطة و حاحت  ػىىاث ، و ٌؼخذسم نازة لخمٍى

ل الهملُاث الطأػمالُت مثل الحطٌى نلى آلاالث و أزواث ؤلاهخاج   .اإلاشطوناث لخمٍى

  ل :ائخمان طىيل ألاحل  و هى ما ظازث مسجه نلى دمؽ ػىىاث و جلجا ئلُه اإلاشطوناث لخمٍى

ل مشطوناث حسًسة   .احخُاحاتها مً ضؤوغ ألامىاٌ الثابخت أو اللطوع التي جمىح لخمٍى

 : معيار شخصيت مخلقي الائخمان  (3

 : و ًىلؼم الائخمان اإلاططفي وفلا للصخظ اإلالترع ئلى 

  و ن و هى الصي ًمىح ألشخاص اللاهىن الخاص واالفطاز الؿبُهيي:ائخمان املصرفي خاص 

ت الخاضت والشطواث و اإلاإػؼاث الخاضت التي جخمخو باإلاالهمت اإلاالُت   )ألاشخاص الانخباٍض

  .(الحالُت و اإلاؼخلبلُت 
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  السولت و الهُئاث و  ) و هى الصي ًىمح ألشخاص اللاهىن الهام :ائخمان مصرفي عام

، و حهخمس  (اإلاإػؼاث الهامت و اإلاطالح الحيىمُت التي جحكى بالثلت في الخهامل مو السولت 

كسضة السولت في الحطٌى نلى الائخمان 
نلى اللسضة اإلاالُت ألفطاز املجخمو و اإلاإػؼاث 1

اإلاططفُت و نلى الاػخلطاض الؼُاس ي الصي جخمخو به الحيىمت و نلى مطهعها الخالي و نلى مسة 

 .محافكتها نلى حؼسًس ما ػبم ان نلسجه مً كبل و نلى وكذ ئضساض الهلس 

 و ؾبم لهصا اإلاهُاض ًىلؼم الائخمان ئلى ائخمان شخص ي و ائخمان :معيار ضمان الدين  (4

 نُني 

  و هى الصي ًلسمه السائً زون أي هىم مً الػماهاث الهُيُت ئلى اإلاسًً :الائخمان الشخص ي  

  هىا ٌشطؽ السائً أن ًلسم للمسًً غماها نُيُا لدؼسًس زًىه ، جيىن :الائخمان العيني

" كُمخه في الهازة أهثر مً كُمت في الهازة أهثر مً كُمت اللطع ، و ٌؼمى الفطق بُنهما 

 : ، و مً ضىضة الشائهت هصهط " هامؽ الػمان 

 حُث جيىن الهحن الػامىت اللطوع مً بػائو ًىزنها :القروض ضمان بضائع  -

اإلاسًً لسي البىً فاجح الائخمان ، و بشطؽ أن جيىن البػائو في مذاظن اإلاسًً و 

 . و بهحن مىسوبا لالحاضغ نليها ا و هىا حُا ظي الىىه ًلىم بدىفُصه

 هىا ًلسم اإلاسًً همبُاالث مسحىبت ألمطه مً :القروض لخامين الكمبياالث  -

ً مهطوفحن للبىً و جيىن الىمبُاالث مكهطة للبىً   .أشخاص آدٍط

دُح في هصا الباب أهىام مذخلفت مً اللطوع مثل :القروض بضماهاث مخىىعت  -  ٍو

الؼلف بػمان اإلاطجباث حُث ًمىً للهامل في اللؿام الهام و الحيىمي أن ًحٌى 

مطجبه نلى احس البىىن و ًحطل نلى ػلهت في حسوز مطجبت لثالزت أشهط  ، و 

 ؤلاًطاز و ث اإلالاولحن و انخمازاثهصلً مً أهىام هصه اللطوع انذ مازا

الخطسًط ئغافت ئلى الخلؼُماث الؼابلت الصهط فان نطع الائخمان مً كبٌى 

ت ًخم وفلا لخلؼُمه الخالُت   : البىىن الخجاٍض

 و مً ضىضه الشائهت الحؼاب الجاضي اإلاسًً :الائخمان املصرفي املباشر الىقدي  -

و الىمبُاالث املخطىمت و اللطوع و الؼلفُاث اإلاباشطة ، واللطوع الهازًت أو 

 .اإلاخجسزة و اللطوع جحذ الؿلب 

                                                             
  .19حمزة محمود الزٌبدي ، إدارة االئتمان المصرفً و التحلٌل االئتمانً ، مرجع سبك ذكره ، ص  -  1
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 ) و مً أهثر أشياله شُىنا الىفاالث اإلاططفُت :الائخمان املصرفي غير املباشر  -

و الانخمازاث الدؼمُت و اللبىالث اإلاططفُت و بؿاكاث  (دؿاباث الػمان 

 .الائخمان 

ت حؼاهم في جلسًم الائخمان السولي كطحر ألاحل :الائخمان الدولي  -  فالبىىن الخجاٍض

ت للعبائً و أوضاق الخطم السولُت و  مً دالٌ غمان الالتزاماث السولُت الخجاٍض

 . حؼهُل اإلاسفىناث السولُت 

 قهطث فىطة الائخمان اإلاشترهت جفؿم احخُاحاث اإلاشطوناث :الائخمان املشترك  -

ل  ل ضخم ٌؼاهم فُه أهثر مً ًىً ججاضي ، و هى نازة ؾٍى ت ئلى جمٍى الاػدثماٍض

  1.  آلاحل 

 و هى احس أهم :الائخمان املصرفي بصفت الخمىيل الباحيري و الخمىيل الدشغيلي  -

ط اللاهىن  ت ، ًكهط شضوة الخيٍى الخؿىضاث التي حسزذ في وشاؾاث البىىن الخجاٍض

للطُغ التي جحلله للشطواث ألانماٌ في الحطٌى نلى اإلاهساث و اإلاىحىزاث 

الالظمت زون أن جػؿط ألزاء وامل اللُمت أو اليلفت ، و بهصه الحالت فان هصًً 

 .الشيلحن ٌهخمسان شىال حسًسا لالئخمان اإلاططفي 
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 ماهيت بطاقاث الدفع الالكترووي : املبحث الثاوي 

ت  ئن هكام السفو ًطجىع نلى الىلس ، بانخباضه أزاة لخبازٌ الؼلو و الخسماث مً ألافطاز و حؼٍى

التزاماتهم فُما بُنهم ، و للس جيىضث وػائل السفو نلت مط العمً مو جؿىض الحُاة الاكخطازًت واألفطاز و 

 .حغحر حاحُاتهم ، لصلً ػىف هخؿطق نلى مفهىم البؿاكاث الالىتروهُت و وشأتها و أهىانها 

  وشأة و جؿىض بؿاكاث السفو الالىترووي:املطلب ألاول 

جُا ، حؼب ما اكخػُه ؾبُهت الحُاة الاكخطازًت و الاحخمانُت و قطوفها ،  جؿىضث الىلىز جسٍض

و كس وان لها زوض هام في جطهبُه و جىكُم هصه الحُاة الاكخطازًت و الاحخمانُت ، و في ول مطحلت مً 

اإلاطاحل التي مطث لها ، شطاء باليؼبت للىلىز مً دالٌ حؼُحر مخؿلباجه اإلاهِشُت املخخلفت ، أو باليؼبت 

للمجخمو بطفت نامت ، حتى وضل ألامط ئلى قهىض بؿاكاث السفو الالىترووي وىػُلت حسًسة مً وػائل 

السفو التي قهطث هىدُجت إلوشاء الحؼاباث آلالُت و هثرة اػخذسامها بما في شلً اللؿام اإلاططفي ، و 

ل آلالي للىلىز  ت و البىىُت وفلا لىكام الخحٍى ت مذخلف اإلاهامالث الخجاٍض  .جخمحز بيىنها جلىم بدؼٍى

ً ، ئال أن الخؿىض الحلُلي لها لم ًحسر  وفم بسا الخفىحر بهصه البؿاكاث في بساًت اللطن الهشٍط

ئال في بساًت الىطف الثاوي مً هفؽ اللطن حُث أضي الخلسم و الخؿىض الهائلحن في مجاالث الاجطاالث و 

الطىاناث الالىتروهُت ، و الحاػباث آلالُت اإلاخؿىضة فلس املجخمو اإلاالي ئلى ئًجاز هكام مخؿىض ألنماٌ 

ت و الاكخطازًت و ًلىز زدٌى فىطة الىفاء ثجمسًس اإلاسًىهُا   الىاكطت و اهجاظ الخبازالث الخجاٍض

( ضالف شىسض ) و املحامي      ( ماهىماضافطاهً  )بالبؿاكاث و اهدشاضها ، ئلى الخىكف الؿٍطف الصي وكو مىه 

، نىسما واها ًدىاوالن ؾهام الغصاء في احس اإلاؿانم و نىسما أضازا حؼسًس الحؼاب جبحن ليليهما أنهما وؼبا 

هلىزهما ، ألامط الصي اغؿطهما لخسبحر هصا اإلاىكف املحطج ، و كس كاز هصا اإلاىكف املحطج ئلى الخفىحر في 

ئوشاء مإػؼت جػمً للمؿانم اإلاشترهت زفو حؼاب الهمالء اإلاىػمحن لها و بملخط ى شلً ًخم مىح 

 . بؿاكاث داضت بهصه اإلاإػؼت و التي هي مخطىضة نلى اإلاؿانم زون غحرها 1هإالء الهمالء 

او مو  ( 1959 – 1958 )بهسما وان السدٌى الحلُلي للبىىن في مجاٌ البؿاكاث في الفترة ما بحن 

ل الىزائو الىتروهُا ، أزدلذ بؿاكت الائخمان و  ئزداٌ اإلاطاضف الهطبُت محاػب ، و أدصها بىكام جحٍى

جُا ، و هصلً الن اإلاطاضف اللطمت حهخبر حعء مً الاكخطاز  بؿاكت الططاف آلالي محال محل الهمالء جسٍض

                                                             
1
اسماء بوعمال ، الحماٌة الجنائٌة لبطالات الدفع االلكترونً ، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً الحموق ، لسم الحموق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة  -  

  .7 ، ص 2017-2016العربً بن مهٌدي ، ام البوالً ، 
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الهالمي و مطجبؿت به ، هلس اججهذ ئلى ضبـ أحهعتها بأهكمت الشُياث الهاإلاُت والفحزا و ماػتر واضز و 

يان اهؼبرغ حُث زدلذ ئلى الؼىق الهطبُت نلى شيل بؿاكت السفو الفىضي   .امٍط

و مً السٌو التي شهسث جؿىضا في كؿام بؿاكاث السفو الالىترووي نلى مؼخىي الشطق ألاوػـ 

، ؤلاماضاث الهطبت اإلاخحسة حُث أنها جحخل اإلاطجبت ألاولى ئغافت ئلى كُام البىىن ؤلاػالمُت باضساض بؿاكاث 

هت ؤلاػالمُت ، أما في الجعائط فهلى الطغم مً الخؿىضاث التي نطفتها بؿاكاث السفو  جخىافم مو أحيام الشَط

الالىترووي في الهالم و كس مىح هؿاق اػخذسامها لِشمل مذخلف املجاالث ، ًلسان أضبحذ مً أهم 

وػائل السفو في الىكذ الطاهً ، ئال أنها ال جعاٌ جذؿط هحى هصا الىىم مً الىػائل بخحفل شسًس ، و ئن 

  1. واهذ مإدطا بسأث حؼخحسر ئحطاءاث نملُت حؼهُل الخهامل لها 

 عمىمياث حىل بطاقاث الدفع الالكترووي : املطلب الثاوي 

ت الالىتروهُت و اظزهاض الاكخطاز و الخجاضة ، و اهدشاضها لهائل مو  ػاهم جؿىض الحُاة الخجاٍض

اهخفاع جيالُف الاجطاالث ، بشيل فهاٌ في الخأزحر نلى أهكمت السفو ، فكهط ما ٌؼمى بؿاكاث السفو 

جُا فادص محل وػائل السفو الخللُسًت اش نطفذ اهدشاضا واػها  الالىترووي ، هصه ألادحرة التي بسأث جسٍض

 .نلى مؼخىي الهالمي و حكُذ باهخمام هبحر 

  حهٍطف بؿاكت السفو الالىترووي :اوال 

ئنها نباضة نً نلس ًخههس بملخػاه مطسض البؿاكت  بفخح حؼاب مهحن  " :الخعريف ألاول 

ت التي  اجه لسي املحالث الخجاٍض إلاطلحت شخظ أدط هى حامل البؿاكت ٌؼخؿُو بىاػؿتها الىفاء بمشتًر

جطجبـ مو مطسض البؿاكت بهلس جخػمً بمىحبه بلبىلها الىفاء بمخؿلباجه حاملي البؿاكت نلى أن جخم 

ت النهائُت ول مسة محسزة   "الدؼٍى

بؿاكت الىفاء نباضة نً أزاة زفو بالىكط لكطوف ئضساضها و الخهامل بها  " :الخعريف الثاوي 

بطفت مططفُت و حؼمح لحاملها باجذاش ؤلاحطاءاث الالظمت لخطم و جحسًس مبلغ محسز مً اإلااٌ مً 

حؼابه لسي البىً اإلاطسض للبؿاكت إلاطلحت و حؼاب شخظ أدط ،بحُث ٌهخبر هصا الخططف بمثابت 

 2"وفاء مؿلم في مىاحهخه 

                                                             
1
  .26 – 25جالل عابد الشورة ، مرجع سبك ذكره ، ص  -  

  2 5 اسماء بوعمال ، الحماٌة الجنائٌة لبطالات الدفع االلكترونً ، مربع سبك ذكره ، ص 
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بؿاكت السفو الالىترووي هي بؿاكت داضت ًطسضها اإلاططف لهمُله ، جمىىه  " :الخعريف الثالث 

مً الحطٌى نلى الؼلو و الخسماث مً محالث ، و آماهً مهُىت نىس جلسًمه لهصه البؿاكت ، و ًلىم بائو 

الؼلو أو الخسماث بالخالي بخلسًم الفاجىضة اإلاىكهت مً الهمُل ئلى البىً مطسض البؿاكت ، بدؼسًس كُمتها 

ا باحمالي اللُمت لدؼسًسها ، أو لخطمها مً حؼابه الخجاضي   .له ، و ًلسم البىً للهمُل هشفا شهٍط

 : دطائظ بؿاكاث السفو الالىترووي :ثاهيا 

فاث التي ػبم لىا الخهطف ئليها ، ًخضح لىا بان بؿاكاث السفو الالىترووي بانخباضها  مً دالٌ الخهٍط

وػُلت مً وػائل الىفاء الالىتروهُت جخمحز بهسة دطائظ نً وػائل الىفاء الخللُسًت و ًمىىىا ئبطاظ أهمُتها 

 : فُما ًلي 

بؿاكت الىفاء وػُلت أمىت للىفاء نً غحرها ، ئن الىلىز جيىن نطغت للؼطكت ، و  نىس  -1

حسور شلً جيخلل حُاظتها مً اإلاالً ئلى الؼاضق ، ئال أن الىفاء بالبؿاكت نلى دالف شلً ، 

ا مً ػطكت الىلىز ، و ٌؼخؿُو حاملها الخططف بها بيل ػهىلت و  فالبؿاكت حهس حاحعا كٍى

ػطنت ، أًػا ئن الىفاء بالىلىز  ًحمل بحن زىاًاه ضهىباث هثحرة أدطي ، فخيىن مهسزة 

 .بالػُام أو الخلف 

  البؿاكت حهس أزاة لىقُفت الائخمان ، ئن مجطز الحطٌى نلى هصه البؿاكت ٌهؿي لحاملها  -2

اجه ، و الحطٌى نلى دسماث زون اللُام بالسفو الفىضي  الخمخو بفترة ائخمان نلى مشتًر

 .للىلىز ، ظ هصا ما ال هجسه في أي وػُلت أدطي مً وػائل السفو الخللُسًت 

 اهذفاع جيالُف الخهامل بالبؿاكت ، ضأث البىىن في الىفاء الالىترووي بىاػؿت البؿاكت ،  -3

وػُلت لخفؼ هفلاتها الهامت بطفت نامت ، و هفلاث مهالجت الشُياث بطفت داضت ، و 

ًأحي هلظ هصه الىفلاث بساًت مً الاكخطاز في اػخذسام الىضق ، و هى ئحطاء الخهامل 

بالبؿاكت و ػىس الجعء ألادط ئلى آلاالث التي جلىم بمهالجت الهملُاث اإلاخهسزة بالبؿاكت ، و 

لت الىتروهُت   .ئزداٌ البُاهاث ئلى الحاػب بؿٍط

نسم دػىم بؿاكت الىفاء للخىكُم اللاهىوي الخاص بىػائل الىفاء الخللُسًت ، أن نسم  -4

دػىم بؿاكت الىفاء لىكام كاهىوي مهحن هى مً أهم ما ًمحز نملُاث البىىن، فصلً الصي 

هت التي شاهسجه  البِئت اًبهسها نً الجمىز و ًجهل ن الؼهل نليها مالئمت الخؿىضاث الؼَط

ت ، و داضت في مجاٌ الهملُاث اإلاططفُت ، لصلً فهي ال جذػو للخىكُم اللاهىوي  الخجاٍض
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الخاص بىػائل الىفاء الخللُسًت ، بل أنها جذػو لللىانس الهامت التي جؿبم نلى الىلىز 

 .وىػُلت للىفاء 

جحمل البؿاكاث ضفت الهاإلاُت ، حُث جلىم اإلاىكماث الهاإلاُت إلضساض البؿاكاث باغفاء  -5

الهاإلاُت نليها في مهكم أهحاء الهالم ، فػال نً ػاػت الخىػو و الائخمان في حمُو  1ضفت

 .زٌو الهالم 

بؿاكت السفو الالىترووي جلىم نلى نالكت زالزُت ألاؾطاف ، جلىم بؿاكاث السفو الالىترووي  -6

نلى نالكت زالزُت ، هي نالكت الحامل بالخاحط ، و نالكت الحامل باإلاطسض ، و نالكت اإلاطسض 

ألاوضاق الىلسًت و ألاوضاق  )بالخاحط ، لصلً فهي جذخلف نً وػائل الىفاء الخللُسًت 

ت  .، حُث الىفاء بهصه الىػائل ًخم بخسدل ؾطفحن فلـ ، و هما السائً و اإلاسًً   (الخجاٍض

بؿاكت الائخمان مملىهت للبىً ، جبلى هصه البؿاكت مً للبىً في حمُو ألاوكاث ، فالهلس  -7

اللائم بحن البىً و مطسض بالبؿاكت مىغىم إلاسة محسزة و مجسز غمُىا ، ئال ئشا افضح 

 .مطسض البؿاكت أو الحامل نً ضغبخه في نسم الخجسًس 

 البؿاكت ػهلت الاػخهماٌ و ال حشغل ححزا و جحكى باللبٌى الهام ، حهخبر نملُت الىفاء  -8

بالبؿاكت نملُت ػهلت و ال حؼخغطق نسة زىان ، بل أنها أػطم مً نس الىلىز في حالت وان 

اإلابلغ هبحرا ، هما أن البؿاكت دفُفت الىظن ، و ضغحرة الحجم ، و ال حشغل ححزا زادل 

 2. الجُب ، نىؽ الىلىز هما أن البؿاكت جذؿط باللبٌى الهالم لسي الخجاض و ًخلىن لها 

  معاًا بؿاكت السفو الالىترووي و مذاؾطها :ثالثا 

بالطغم مً حسازت الهمل بىكام بؿاكاث السفو الالىترووي ، و الصي ال ًخجاوظ نمطه أضبهحن ناما 

، ئال اهه للي هجاحا مخمحزا حُث شام اػخذسامه في مهكم زٌو الهالم ، و ألاهُس أن هصا الىجاح لم ًىً 

لُحلم لىال اهدشاف اإلاخهاملحن به معاًاه و التي عجع الخهامل بالهمالث الىلسًت او الشُياث نً جحلُلها 

لهم ، و مو شلً هجس في هفؽ الىكذ ئن الخهامل بهصه البؿاكاث بشيل مذاؾط نسة باليؼبت ليل مً ؾطف 

 : مً أؾطافها باإلغافت ئلى املجخمو ، و هصا ما ػيخؿطق ئلُه فُما ًلي 

  معاًا البؿاكت باليؼبت للحامل و مذاؾطها :اوال 

                                                             
 . 10 ، 9 أسماء بوعمال ، الحماٌة الجنائٌة لبطالات الدفع االلكترونً ، مرجع سبك ذكره ، ص ص 

1
  

  .11أسماء بوعمال ، الحماٌة الجنائٌة لبطالات الدفع االلكترونً ، مرجع سبك ذكره ، ص  -  2
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ئن اإلاعاًا التي جلسمها بؿاكت السفو الالىترووي هما و هُف فاكذ ول الخؿىضاث هلس غمىذ 

نسزا مً الىقائف ألاػاػُت و الخيلؼُت هما و داؾبذ حمُو الفئاث إلاا أن لها مً مطوهت هُفا ، و جخمثل 

 : هصه اإلاعاًا في ألامىض الخالُت 

جمىً البؿاكت حاملها مً الدؼىق بؼهىلت و ػحر أزىاء ػفطه ، لؼهىلت حملها و  -

كلت حهطغها للؼطكت أو الػُام ، فِؼخؿُو الحامل شطاء الؼلو و جللي الخسماث 

املخخلفت  في شتى أهحاء الهالم بمجطز جلسًمها و زون حاحت للسفو الخلسي الفىضي 

 ...1.  

ًمىً أن ًىفط بهؼ البؿاكاث الحطٌى نلى الائخمان ، و احؼام فترة الدؼسًس  -

 . ًىم 555 و 25جتراوح ما بحن 

حهس وػُلت للخهطف و لإلزباث الصخص ي ، و ًمىً أن جيىن ئحؼاغ بالبؿاكت  -

 .الاحخمانُت ألنها ال حهؿي ئال إلاً جخىافط فُه شطوؽ مهُىت 

وهؿي البؿاكت هشفا جفطُلىا بهملُاث الشطاء و أماهً لبُو و ػاناجه و ٌؼمى  -

هصا الىشف بىشف حؼاب البؿاكت  ، و بالخالي باميان الحامل مطاكبت هفلاجه و 

ت التي فلس جإزط نلى زدله الشهطي   .غبؿها ، و ججاوظ اإلاطاٍضف غحر الػطوٍض

حؼمح البؿاكت لحاملها باإلهفاق أهثر مما لسًه ، و بالخالي فانها ججهل الاكخطاز  -

 .ٌهمل بشيل أنلى و أػطم مما وان نلُه و هصا نىسما ًخهلم ألامط بالىلس وامً 

م الاهترهِذ  - م الخلفىن ، لى نً ؾٍط ًمىً اػخذسام البؿاكت بالسفو نً ؾٍط

س الالىترووي و الدؼىق مً اإلاجٌز   .بانؿاء ضكم البؿاكت أو البًر

و في ػبُل حصب اهبر نسز مً مؼخهملي البؿاكاث مً باب اإلاىافؼت ، أضبحذ  -

الجهاث اإلاطسض جفطع نلى ظبائنها نسة دسماث والحطٌى نلى جذفُػاث مهُىت 

نىس شطاء بهؼ الؼلو أو جللي بهؼ الخسماث و جلسًم جامحن نىس الؼفط حىا ، 

 .و حهٍطؼ ، ئشا جأدطث بحلائبه نىس وضىله و غحرها مً الخسماث 

                                                             
1
صونٌة ممري ، المسؤولٌة  المدنٌة عن االستخدام غٌر المشروع لبطالات الدفع االلكترونً ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الحموق و  -  

  .2015 – 2014العلوم السٌاسٌة دمحم بوضٌاف ، المسٌلة ، 
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هكطا للخىىم بحن فئاث املجخمو و الدخالف حاحاث اإلاىقفحن ، و جباًً ملسضتهم  -

 نسة فئاث مً البؿاكاث ، فمنها املحلُت و السولُت و ضاإلاالُت  ، فلس جم ئضسا

 .الصهبُت ، و جذخلف الؼلف ألانلى ليل فئت 

ال حشغل البؿاكت ححزا فهي ػهلت الاػخهماٌ و جحكى باللبٌى الهام ، حتى أنها  -

 .أػطم مً نس الىلىز ئشا وان اإلابلغ اإلاشتري به هبحرا 

هما أن البؿاكت دفُفت الىظن ، ضغحرة الحجم ، لها مكهط حمُل ، و ال حشغل  -

ححزا في املحفكت ، أو زادل الجُب ، بهىؽ زفتر الشُياث الصي ًيىن في الهازة 

مخىػـ الحجم ، و هصلً بهىؽ الىلىز ئشا واهذ مً فئاث الهمالث الىضكُت 

 .الللُلت 

اث ،  - دطم مً - جىفط البؿاكت الحطٌى نلى جذفُؼ حلُلي في كُمت اإلاشتًر

 حؼب  %30 ئلى  %5 نً ػهط الؼىق ، بيؼبت مهُبت جتراوح ما بحن –الخاحط 

ت ، و هصلً غمان الجهت اإلاطسضة لها مً شخظ أدط  الؼلهت و اإلايشاة الخجاٍض

ٌشيل غحر هكامي ، و ئشا لم ٌؼخؿو الخاحط الحطٌى نلى حله مً مطسض 

البؿاكت فاهه ال ٌؼخؿُو الطحىم ئلى حاملها ، فهى ًؿالب مطسضها ،و مطسضها 

ًؿالب حاملها ، و بالطغم مً ول هصه اإلاعاًا التي جىفطها البؿاكت لحاملها ، ئال أن 

 1: هىان مذاؾط هثحرة هصهطها فُما ًلي 

ئػاءة حامل البؿاكت في ضطف مبلغ اهبر مً اإلابلغ املحسز بالبؿاكت في شطاء ػلم  -

ت و غحر مخىاػلت مو زدله و حجم ضضُسه ، بحُث ًفاجئ حامل  غحر غطوٍض

البؿاكت بتراهم السًىن ولُت ، دطىضا ئشا جأدط في الؼساز فخخػانف غطامت 

 .الخأدحر 

ًلعم حامل البؿاكت بؼساز كُمت ما اشتراه لها حتى و لى واهذ غائهت أو مؼطوكت  -

 .مىه 

وشىء مشاول و مىاظناث بحن حامل البؿاكت و البىً اإلاطسض ، و هصا ضاحو ئلى  -

نسم الاهخمام باػخالم الىشىف ، أو اإلابازضة بؼساز اإلاؼخحم نلُه ، أو الازناء 

 .بخأدط وضٌى الىشىف 
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هما كس ًخىاؾأ حامل البؿاكت مو الغحر و هصا ًترهها الػخهمالها في السحب و  -

جعوٍس جىكُهه ، زم ًلىم بخلسًم مهاضفه نلى نملُاث السحب و ًؿهً بالتزاًس في 

 1.جىكُهه و هصا حتى ال ًخم اكخؿام اإلابلغ اإلاسحىب مً حؼابه 

 : معاًا البؿاكت باليؼبت للخجاض اإلاخهاملحن بها و مذاؾطها : ثاهيا 

نىسما ًلبل الخاحط الىفاء بالبؿاكت فاهه ًخمخو بهسة معاًا ملاضهت باإلاعاًا التي ًحللها الىفاء 

 : الىلسي ، أو بىػائل الىفاء الخللُسًت ، و جىفط بهسة اإلاعاًا فُما ًلي 

لً الخهامل بالبؿاكت ، ًػمً للخاحط اػدُهاز ائخمان الؼلو اإلاشتراة مً كبل  -

م اإلاطسض الصي ال ًملً ئال أن  الحامل ، بػمان الؼلف اإلاؼمىح به نً ؾٍط

لت غحر مشطونت  ًسفو أزمانها للخاحط ، ئال ئشا وان اػخذسام الحامل للبؿاكت بؿٍط

، و شلً نلى دالف الشًُ ، ئش ال ًلعم البىً  بسفو كُمخه ئشا لم ًىً له ضضُس 

 .كائم و مهس 

اػخلؿاب ظبائً حسز بىىنُت حسًسة ، و هصا مً دالٌ الحمالث السنائُت التي  -

جُا و حهٍطف اإلاىاؾىحن بها ، و بالخالي فاهه  ًىكمها مطسض البؿاكاث ، بهسف جسٍض

ٌهلً نً املحالث التي ًلخلها الىفاء و هصا جعوٍط الخاحط بالهالماث و الشهطاث 

السالت نلى اهػمامه للشبىت اإلاطسضة و مذخلف آلاالث الالظمت لهملُت الىفاء 

 .بالبؿاكت 

جذفف نلى الخاحط الاحخفاف بمبالغ هلسًت هبحرة في محله ، و جللل مً مذاؾط  -

 .الؼطكت أو الؼؿى اإلاؼلح 

الاػخفازة مً ئزضاج اػم املحل الخجاضي في السلُل الصي ًىظنه مطسض البؿاكت ،  -

 .و وغو شهاض البؿاكت نلى املحل 

ئنؿاء املحل الخجاضي محزة جىافؼُت مو املحل ألادط الصي ال ًلبل الخهامل  -

 2. بالبؿاكت 

 : أما باليؼبت للمذاؾط التي حهىز نلى الخاحط اإلاخهامل بالبؿاكت فخخمثل واألحي 

                                                             
1
  .44صونٌة ممري ، المرجع السابك ، ص  -  
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في حالت نسم جحلُم الخاحط و جأهسه مً ضالحُت و مؿابلت جىكُهه أو نسم ادص  -

مىافلت الجهت اإلاطسضة نلى ججاوظ العبىن للحس ألاكص ى اإلاؼمىح به ، ًىكو الخاحط 

 .في دؼاضة مالُت 

عجع البىىن نً الىفاء بسًىن مؼخذسمي البؿاكاث و لى إلاسة كطحرة كس جيىن  -

ت التي جلبل الخهامل بالبؿاكت لالدخالغ ، شلً  شهطا ػُهطع أهم املحالث الخجاٍض

ت أنماٌ الشطاء الخاص لها و حؼُحر أمىضها بىاء نلى حؼسًساث  أن املحالث الخجاٍض

العبائً التي جطلها مً البىىن ، فلى جىكفذ نً الؼساز فان شلً ًإزي ئلى شطاء 

 .مشيلت ػُىلت دؿحرة جىفم هثحرا مً اإلايشاث الاكخطازًت   نُنها 

أن ًسفو أزمانها للخاحط ، و شلً نلى دالف الشً ، ئش ال ًلعم البىً ًسفو كُمخه ،  -

ئشا لم ًىً له ضضُس كائم مهه للسفو ، و مً دالٌ حهاظ السحب اإلاىحىز لسي 

الخاحط ، ًخمىً هصا ألادحر  مً مهطفت ئشا وان للبؿاكت ضضُس ٌغؿيها ، أو ممىىم 

الخهامل بها ، اضء ئشا وكو نليها جعوٍط بذالف الشًُ الصي ٌهطف الخاحط أن وان 

 .بلابله ضضُس مً نسمه ، أو ئشا وان معوضا ئال نىس مطاحهت البىً 

ازة مؿطزة في ضكم أنمالهم ، فالحاملىن للبؿاكت بحسور  - جحلم البؿاكت للخجاض ٍظ

اتهم لسي الخجاض اإلاىكمحن لىكام الىفاء  معاًا ئغافُت جسفههم لخىفُص مشتًر

 . ًىما 45بالبؿاكت ، و مً هصه اإلاعاًا الائخمان املجاوي في الىفاء الصي ٌهمل ئلى 

ٌؼخفُس الخاحط مً غمان اإلاططف في حؼسًس كُمت الفىاجحر ، و هى غمان مهم  -

ًفىق بلىجه سحب شًُ مً كبل العبىن إلاطلحت الخاحط ئش كس ال ًيىن لهصا 

الشًُ ضضُس في اإلاططف اإلاسحىب نلُه ، و نىسئص لً ٌؼخىفى الخاحط حله ، 

م فخح انخماز ،  بِىما بامياهه الحطٌى نلى حله بطىضة أهثر مالئمت نً ؾٍط

م البؿاكت حصجههم  ئغافت ئلى أن الدؼهُالث التي ًحطل العبىن نليها نً ؾٍط

اتهم و هصا ٌهىز بالىفو نلى الخجاض  ازة مشتًر  .نلى ٍظ

ٌهخبر البؿاكت وػُلت مأمىهت أو مػمىهت الىفاء فباػخذسامها ًحمي الخاحط مً  -

جطاهم ألامىاٌ لسًه ، و ما ًمىً أن هخهطع له مً مذاؾط الؼطكت و الفلسان و 

بُا  اهذفاع كُمتها الشطائُت ، في البلسان اإلاخلسمت ًخم شطاء حمُو الؼلو جلٍط

بالسًً و ال ػبُل للشطاء بالىلس ئال فُما كسض فىجب أن ألاػطة في الىالًاث 

ىُت جسفو هحى   . مً زدلها فىائس للبىىن  %5اإلاخحسة ألامٍط
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أم مجطز اضجياب الحامل لبهؼ املخالفاث و مً حاهبه أو نسم التزامه بالشطوؽ  -

اإلاىطىص نليها في الهلس اإلابرم بِىه و بحن اإلاطسض ، ًجهل هصا ألادحر ًللي 

اإلاخهامل مهه و ًػو اػمه في اللائمت الؼىزاء و هصا ٌهني جىبس ضهىباث في 

 1. وشاؾه الخجاضي 

  معاًا البؿاكت باليؼبت للمطسض و مكاهطها :ثالثا 

 : هىان فىائس نسًسة زفهت البىىن إلضساض السفو الالىترووي هصهط منها 

ٌهخبر الىفاء الالىترووي بىاػؿت البؿاكت وػُلت لخفؼ هفلاتها الهامت ، بساًت  -

مً الاكخطاز في اػخذسام الىضق بما ًإزي جبانا ئلى الاكخطاز في ألاًسي الهاملت ، 

فالهملُاث التي واهذ مً ادخطاص مىقفي البىً ، ػىف ًلىم الخجاض بجعء منها 

، و هى ئحطاء الخهامل بالبؿاكت ، أما الجعء ألادحر فؼىف ٌؼدبس ئلى آلاالث التي 

لت  جلىم بمهالجت الهملُاث اإلاىفصة بالبؿاكت، و ئزداٌ البُاهاث ئلى الحاػب بؿٍط

 .الىتروهُت 

ئن الىفاء بىاػؿت البؿاكت الالىتروهُت وػُلت آمىت نً غحرها مً الىلىز الىضكُت  -

أي اإلاهسهُت حُث أنها مغطغت للؼطكت ػىاء مً الحامل أو الخاحط ، هما أن 

اػخذسام الشًُ في الىفاء فً ال ًلابله ضضُس كائم و مهس للسفو ، أو وان ًيىن 

ا مً ول ػطكت  معوزا أو مؼطوكا ، لصا فان الىفاء بىاػؿت البؿاكت ٌهس حاحعا كٍى

 .و جعوٍط أو أهثر أمىا مً الشًُ 

الانخماز اإلاخجسز هطُغت " البؿاكت وػُلت لخلسًم الائخمان للعبائً ، ًؿلم نلُه  -

بؼُؿت و مطهت لخلبُت احخُاحاث العبائً ، ػىاء نىس ضسوضها وىػُلت للحطٌى 

نلى الانخماز اإلامىىح مً اإلاطسض ، أو بهس ضسوضها ، ئن جطسض مً احل الىفاء أي 

 .السفو ، زم ًطجبـ بها الائخمان فُما بهس 

ت ، و هي  - حهخبر البؿاكت وػُلت لخحلُم الطبح ، و هصا ًخلاض ى اإلاطسض فائسة شهٍط

 .أنلى بىثحر مً الفىائس اإلاأدىشة نلى اللطوع بؼبب اضجفام وؼبت املخاؾطة 
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حصب ظبائً حسز للبىً والخاحط اإلاخهاكسًً نلى الخهامل بالبؿاكت في محالتهم ، و  -

 .هصا حملت البؿاكاث 

م الحاػب آلالي ، ألامط الصي  - ت اإلاهامالث البىىُت و اإلاططفُت نً ؾٍط ػهىلت حؼٍى

ت     1.ًدؼم بالسكت و ادخطاض ؤلاحطاءاث ؤلازاٍض

ت للبىً ، داضت و أن البؿاكت جخهامل بشيل زولي ، مما ٌؼانس نلى  - الطناًت اللٍى

 .اهدشاض اػم البىً داضج كؿطه 

 : أما بذطىص ما جلحم البؿاكت مً مذاؾط باليؼبت للمطسض بؼبب حهامله بها فخمثل فُما ًلي 

لت مً العمً زاظزًا -  نسز حاملي بؿاكاث السفو الالىترووي ، و أدسهم فترة ؾٍى

لدؼسًس السًىن اإلاترجبت نليهم ًإزي ئلى اضجفام وؼبت السًىن اإلاهسومت لسي مطسض 

 البؿاكت 

نسم اللسضة نلى جىفحر الؼُىلت اليافُت لخغؿُت احخُاحاث السحب الىلسي و  -

 .الاكتراع نلى بؿاكاث الائخمان مما ًىلس مذاؾط نلى ػُىلت البىً 

ًخحمل البىً اإلاطسض حمُو الىفلاث في حالت غُام البؿاكت ، أو ػطكتها أو  -

 .الاحخُاٌ أو التزوٍط منها 

 

 :  معاًا البؿاكت باليؼبت للمجخمو و مذاؾطها :رابعا 

جحلُم الطواج الاكخطازي ، و شلً مً دالٌ الائخمان اإلامىىح بهصه البؿاكت حُث  -

ًعزاز اليلب نلى الؼلو و الخسماث ، مما ًترجب نىه زفو عجلت الاكخطاز ئلى 

ألامام ، غف ئلى شلً الخللُل مً أدؿاض الخهامل بالىلس مً جعوٍط و غبام و 

بالخالي الخىفحر نلى السولت مً ؾبانت هلس حسًس بشيل مؼخمط ، الن البؿاكاث 

 .حهخبر اكل جيلفت 

                                                             
1
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جحلم بؿاكاث السفو الالىترووي اػدثماضا هبحرا للشطواث اإلاطسضة لها ، حُث  -

أضبحذ السٌو جطحب بمثل هصه الشطواث و حصجو نلى كُاػها لخحلُم بيؼبت 

م فطع الػطائب نلى أضباح هصه الشطواث   .ألاضباح و نً ؾٍط

الخللُل منها ًىفله البىً اإلاطهعي نلى ئضساض ألاوضاق الىلسًت و حماًتها مً  -

 1. التزوٍط 

 : و مو شلً فان مخهامل ببؿاكت السفو الالىترووي مذاؾط جإزط نلى املجخمو و لهل مً غمنها 

الغش و التزوٍط في بؿاكاث السفو الالىترووي مً كبل الغحر الصي فطل نليها  -

لت الؼطكت او بؼبب غُانها   .بؿٍط

بؼبب الثلت اإلاىحىزة بحن البىً و ظبىهت هجسه ًلطع هصا ألادحر زون غماهاث أو  -

ضهىن ، فاشا كام البىً باكطاع هصا الصخظ زون وغو اهه غماهاث ألمىاله و 

حان وكذ الشطاء و لم ًلم اإلالترع بالؼساز في الىكذ املحسز فان شان ًإزط نلى 

البىً ئلى زضحت ًمىً مهها أن ٌهلً ئفالػه أو ئنؼاضه ، و هصا ٌهخبر مً اهبر 

 .املخاؾط جأزحرا نلى ألاوغام الاكخطازًت و الاحخمانُت لبؿاكاث السفو الالىترووي 

ئن الخهامل ببؿاكت السفو الالىترووي ًللل مً جيالُف ئضساض الىلىز الجسًسة و  -

ًذفؼ حجم الىلس اإلاطسض مما ًإزط حخما نلى الخهامل بالىلىز ، اش ان الخساٌو 

بالبؿاكاث ًخؿلب هفلاث غحر مخىحت في الخساٌو بالىلس فاضساض الهملت ًيلف 

 .مطاٍضف الػخهان بها 

 

ازة كسضة اإلاإػؼاث  - ازة الخهامل ببؿاكاث السفو الالىترووي ًإزي ئلى ٍظ ئن ٍظ

بُا ،  اإلاالُت اإلاطسضة للبؿاكت و البىىن نلى دفم و ئًجاز ائخمان بسون حسوز جلٍط

و في الحاالث التي ًيىن أػىاق اإلااٌ و أػىاق الىلىز مخؿىضة ، حعجع الؼلىواث 

الىلسًت والبىً اإلاطهعي نً الؼُؿطة نلى الحجم الىلي لىػائل السفو في 

 2.الاكخطاز 

                                                             
1
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و مً أهثر املخاؾط جأزحرا نلى ألاوغام الاكخطازًت و الاحخمانُت لبؿاكاث السفو  -

الالىترووي هي الثلت اإلاىحىزة لسي البىً بعبىهه و بىاء نلى هصه الثلت هجس البىً 

ًلطع العبىن زون أًت غماهاث أو ضهىن ػىي غماهت الثلت اإلاىحىزة و ما ًللي 

 1.هصا ألادحر نلى ناجله بىنىز الؼساز 

  أهىام بؿاكاث السفو الالىترووي :املطلب الثالث 

حهس بؿاكاث السفو الالىترووي بسًال امثال نً الىلىزا و هكطا إلاا لها مً فائسة فلس أزي شلً ئلى 

قهىض نسة أهىام منها ، بحؼب الحاحت الىقُفُت ئليها ، غحر أهىا ػىدىاٌو أهثر هصه ألاهىام اهدشاضا و 

 : اػخذساما بحن ألاشخاص ، و ألحله ػىلىم بخطيُفها مً دالٌ اإلاهاًحر الخالُت 

 :  مهُاض وقُفت البؿاكت :الفقرة ألاول 

و هي بؿاكاث وقُفتها الىحُسة السحب الىلسي مً اإلاىظناث آلالُت للىلىز و الشبابًُ 

 و هي أهثر أهىام البؿاكاث اإلاططفُت شُىنا و اػخذساما بحن 2ألاوجىماجُىُت الخابهت للبىً اإلاطسض لها ، 

نمالء البىىن حُث أن هصه البؿاكت جمىح حاملها حم السدٌى ئلى حؼابه مباشطة مً دالٌ حهاظ مهس 

دطُطا لهصا الغطع ، و شلً مً دالٌ آلُت مهُىت جخمثل في ئزداٌ ضكم ػطي داص به ًمىىه شلً مً 

السدٌى ئلى حؼابه و ئحطاء الهسًس مً الهملُاث اإلاططفُت نلى هصا الحؼاب ، والسحب و ؤلاًسام و 

ل و غحرها مً الخسماث اإلاططفُت ألادطي   .الخحٍى

 

  بؿاكاث السفو :الفقرة الثاهيت 

 ً  ًمىً أن همحزها مً دالٌ مهُاٍض

 وفلا لهصا اإلاهُاض هجس هىنان مً البؿاكاث :  مهُاض كبٌى البؿاكت :اوال 

 . و هي التي حؼخذسم زادل التراب الىؾني فلـ  :( demestique )البطاقاث املحليت

                                                             
1
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 و هي التي ًخىػو هؿاق كبىلها نلى اإلاؼخىي السولي ، و مً أشهطها بؿاكاث :البطاقاث الدوليت 

 .الفحزا واضز و اإلااػتر واضز 

ت الهملُاث اإلاىجعة بالبؿاكت :ثاهيا  لت حؼٍى  1:و لهصا اإلاهُاض همحز زالزت أهىام :  مهُاض ؾٍط

 : بطاقاث الخصم الفىري  -1

و هي أشهط البؿاكاث اإلاىدشطة حالُا في أوضوبا ، و ئضساضها ًخؿلب أن ًلىم حامل البؿاكت " 

بفخح حؼاب حاضي لسي البىً اإلاطسض لبؿاكخه ، و ًىزم فُه مبلغا ًىاظي الحس ألاكص ى اإلاؼمىح له 

بالشطاء في حسوزه ، و هىا ًلىم البىً بسفو اإلاؼخحلاث نً حامل البؿاكت مً أمىاله اإلاىزنت لسًه و 

 " .بصلً فان هصه البؿاكت جمثل أزاة وفاء 

و ال ًمىً انخباضها أزاة ائخمان ألنها ال حهؿي الهمُل أحال لفترة مً العمً فمً الىاحب نل " 

س حامل  الهمُل حامل هصه البؿاكت أن ًيىن ضضُسه في هصا البىً مؼاضي في حسه ألازوى للحس الصي ًٍط

البؿاكت الشطاء به لهصا ػمُذ بؿاكت الخطم ، و في حاٌ نسم وحىز ضضُس في حؼاب الهمُل فاالجطاٌ 

 " .الالىترووي ًػمً نسم ئنؿاء أي مىافلت نلى الهملُت 

و في نهاًت ول شهط ًطػل البىً هشف حؼاب ئلى حامل البؿاكت مؿالبا ئًاه باًسام مبلغ ممازل 

في الحؼاب الجاضي حتى ٌهىز الطضُس اإلاؿلىب الاحخفاف به لسي البىً ئلى وامل اإلابلغ ، و ئشا حسر و 

ازة املخطىم به نلى الطضُس ، فان البىً ًحمل الهمُل بفائسة بىظ نليها في  هشف الحؼاب بمهنى ٍظ

ا ، أي % 1.7 ئلى  %15اجفاكُت ئضساض البؿاكت ًتراوح مهسلها بحن  ا % 21 ئلى   %18 شهٍط    2.    ػىٍى

 بطاقاث الدفع ألاحل أو بطاقاث الخصم الشهري  -2

 ، بغطع حؼهُل الحطهت diners club بهطفت 1951و هي أولى البؿاكاث التي بسأث في الكهىض نام 

ت في اإلاؿانم و اإلاخاحط   .الخجاٍض

و ئضساضها ال ًخؿلب مً حاملها السفو اإلاؼبم للبىً اإلاطسض في ضىضة حؼاب حاضي ، و ئهما " 

م ئضساض هشف مً البىً مطسض البؿاكت لحامل البؿاكت ًحخىي  كس ًيىن الؼساز شيل شهطي نً ؾٍط

                                                             
1
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نلى جفاضُل اإلابالغ اإلاؼخحلت نلُه و ًخؿلب الدؼسًس دالٌ مسة مهُىت و ئال فان البىً ػىف ًحمله 

 .فىائس نلى اإلابالغ اإلاسحىبت 

 :بطاقت الائخمان  -3

و كس نطفها نلى أنها نباضة نً مؼدىس ٌهؿُه مطسض لصخظ ؾبُعي أو انخباضي بىاء نلى نلس 

بُنهما ًمىىه مً شطاء الؼلو و الخسماث ممً ٌهخمس اإلاؼدىس زون زفو الثمً حاال لخػمً التزام اإلاطسض 

 1" .بالسفو هما ًمىىه أًػا مً سحب الىلىز مً البىىن 

  الخطيُف حؼب حهت ؤلاضساض :الفرع الثاوي 

 ًطجىع هصا اإلاهُاض في جطيُف البؿاكاث الائخماهُت نلى الجهت اإلاطسضة لخلً البؿاكت 

  و جطسض هصه ألاهىام مً البؿاكاث  visa – master cardأشهطها و أهثرها اػخهماال  -1

تها ، فخطسض بطناًت مىكماث ناإلاُت   .مً حمُو بىىن الهالم اإلاشاضهت في نػٍى

2- Amerion express هصا الىىم مً البؿاكاث ًطسض مً مإػؼت مالُت واحسة ، و هي 

ت نملُاتها مو الخجاض ، هما أن هصه  التي حشطف نلى نملُت ئضساضها ، و حهمل نلى حؼٍى

اإلاإػؼت ال جمىح أًت جطادُظ ئضساض البؿاكاث للبىىن أو اإلاإػؼاث اإلاالُت ألادطي ، 

ؼ البىً لؼساز كُمها  فدؼخذسم هصه البؿاكت مً دالٌ فطونها لىً ًمىً جفٍى

 .مباشطة مً حؼاب الهمُل 

ت ، لدؼخذسم مً كبل ظبائنها في الشطاء مً  -3 هىالً بؿاكاث جطسض نً اإلاإػؼاث الخجاٍض

و هبري  فطونها و مإػؼاتها ، فُخحلم شلً نىسما جملً جلً اإلاإػؼاث نسة مشاَض

ً ، و الفىازق و اإلاؿانم ، و املحالث الىبري ، فخلىم جلً اإلاإػؼاث  مثل محؿاث البجًز

بؿطح بؿاكاث لخمىً ظبائنها مً الشطاء و ؾلب الخسماث مً أي هىم مً ألاهىام 

اإلاؼخذسمت في فطونها و شلً للمحافكت نلى ظبائنها و لخىكُم نملُاث البُو ، فُسفو 

 .العبىن ئلى اإلاإػؼت مباشطة أو بهس فترة مً العمً 

4- Chaque quarante ٌؼمى هصا الىىم ببؿاكاث غمان الشًُ جطسضها البىىن لهمالئها 

، لِؼخذسمها حاملها نىسما ٌؼىي نملُاث الشطاء و ًسفو اإلاؼخحلاث نلُه ، بىاػؿت 
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هصه الشُياث اإلاسحىبت نً البىً مطسضها ، للخأهس مً أن الشُم ػخططف كُمخه في 

  1.حالت جلسًمه مً حامله للبىً

 ألاطراف املخعلقت بعمليت الدفع : املبحث الثالث 

جخم نملُت السفو بحن زالزت أؾطاف جخمثل في حامل البؿاكت و املحل الخجاضي و الهُئت اإلاطسضة 

 للبؿاكت ، هما جىحس نالكت بحن هصه ألاؾطاف الثالزت ، هىا ما ػيخؿطق ئلُه في هصا اإلابحث 

  حامل البؿاكت :املطلب ألاول 

 : ٌهىز ػبب اهدشاض بؿاكت السفو نىس ألافطاز ملجمىنت مً اإلاعاًا اإلاىدؼبت و التي هصهط منها 

الؼهىلت و ألامان في اػخذسام بؿاكت السفو لؼساز أزمان الؼلو اإلاىخلاة أو الخسماث  .1

 .اإلالسمت ملاضهت بحمل الىلىز أو الشُياث 

ػهىلت الحطٌى نلى اللطوع الاػتهالهُت في ػلف الائخمان اإلالسم زون الحاحت  .2

 .للهىزة  للبىً و ملئ الىزائم زم اهخكاض مطازكت البىً للحطٌى نلى اللطع 

ًلىم حامل البؿاكت باػخهمالها لإلهفاق في أماهً مذخلفت و إلاسة مهُىت لىىه في النهاًت  .3

ٌؼسز زفهت واحسة للهُئت اإلاطسضة نً مجمىم ما أهفله الش يء الصي ًإزي الدخطاض 

 .الحطهت في حؼابه اإلاططفي و ما ًىجط نىه مً مطاٍضف و نمىالث البىً 

نلى ضحاٌ ألانماٌ و الؼُاح  (داضت بؿاكاث الؼفط و الترفُه  )حؼهل بؿاكت السفو  .4

الصًً ًعوضون أهثر مً زولت اػخهمالها وأزاة زفو واحسة حُث جلبل البؿاكت في نسة 

 2.زٌو ، أي جخىفل الهُئت اإلاطسضة للبؿاكت بهملُاث الططف ألاحىبي هُابت نً     حاملها 

ذها أنها حشترؽ  هصلً فان اإلاحزة اإلاهمت لبؿاكاث السفو نلى مذخلف أهىانها و نلت ؾٌى جاٍض

الدصخُظ لحامل البؿاكت حتى جخم نملُت الؼسًس ، و جطجبـ البؿاكاث بحؼاب محسز نىس الهُئت 

اإلاطسضة ًطضس فُه اللُم اإلاؼخحلت مً الهملُاث التي جخم ، و ًمىً أن ًطجبـ الحؼاب ببؿاكت واحسة أو 

بمجمىنت مً البؿاكاث مثلما ًخم الحاٌ مو البؿاكاث املخططت للشطواث ، هصلً فان هصا الدصخُظ 

ت حاملها زم أضبح  كس جؿىض مو العمً فيان في البساًت ًخم بهس ملاضهت الاػم اإلاؿبىم نلى البؿاكت  مو هٍى
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ط البؿاكت في الجهاظ الططفي زم ًلاضن بحن الخىكُو اإلاؿبىم نلى قهط البؿاكت  ًخم الىتروهُا حُث ًخم بخمٍط

اث ، زم جؿىض الخىكُو لُحل ضكم الخهٍطف الصخص ي   ، و ججسض PINمو جىكُو حاملها نلى كطاضت اإلاشتًر

ؤلاشاضة ئلى أن نملُت اإلاطازكت و هي اإلاطحلت ألادحرة في نملُت الدؼسًس بالبؿاكت التي جخم بهس ئضػاٌ املحل 

الخجاضي ليسخت مً كطاضاث البُو للهُئت اإلاطسضة التي ًخحلم منها مو الشبىت ئشا واهذ البؿاكت ضازضة 

 1.نلى بىً أدط مىكم للشبىت زم أضبحذ جخم الىتروهُا حُث جطػل اإلاهلىماث مً دالٌ شبىت الاجطاٌ 

  املحل الخجاضي :املطلب الثاوي 

م بؿاكت السفو ضاحو للمعاًا التي  ت مهامالجه مو ظبائىه نً ؾٍط ئن كبٌى أي محل ججاضي لدؼٍى

 2: ًحطل نليها حطاء شلً ، و التي هصهط منها 

  نىس كبىله بؿاكت السفو لؼساز اللُم اإلاؼخحلت له نلى ظبائىه فاهه بصلً ًػمً حطىله

نلى جلً اللُم محىلت مباشطة لطضُسه البىيي نىؽ لى كبل الخهامل بالىلس الصي ٌهطع 

وحىز هخبه مً الىلس في ضىسوق املحل ئلى دؿط الؼؿىض و الؼطكت و هىا جخمحز البؿاكت 

 .بهامل أمان اهبر 

  كبٌى الخهامل بالبؿاكاث الدسجُل ألاوجىماجُيي للمبُهاث بالطىف و الىمُت و الؼهط

 3.الىحسي ، ما ًىفط نلى املحل بهؼ اإلاهلىماث املحاػبُت 

  في حالت البؿاكت الطازضة نً الهُئت اإلاالُت –ٌؼاهم املحل الخجاضي في نملُت الائخمان – 

الصي ًخمخو به حامل البؿاكت زون أن ًخحمل مذاؾط شلً اللطع الاػتهالوي ، و بالخالي 

حؼاهم بؿاكت السفو مً ضكم أنماٌ املحل الخجاضي زون جحمله مذاؾط الائخمان اإلاخلسم 

 .لحامل البؿاكت

  ٌؼخفُس املحل الخجاضي اللابل لبؿاكاث السفو بطفت غحر مباشطة مً الؼلهت الجُسة للهُئت

 : اإلاطسضة للبؿاكت داضت به فاهه ًحطل نلى اإلاعاًا الخالُت 

 ما ةًػمً أن اػخهماٌ بؿاكاجه هى مىحت للحطٌى نلى ػلو ٌهطغها املحل ، و هصا مو مطانا

 : ًلي 
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أن جيىن جيلفت البؿاكت الطازضة نىه اكل بىثحر مً جيلفت البؿاكت اإلاطسضة مً البىىن  -1

 .ليي ججصب العبائً 

أن جيىن الخيلفت اليؼبُت إلضساض البؿاكت و جيلفت ألاحهعة و شبىت الاجطاٌ اإلاؼخهملت  -2

 .1اكل مً كُمت الاكخؿام في حالت كبٌى البؿاكاث البىىُت 

 : الجهاز الطرفي  -

ئن الجهاظ الؿطفي للسفو آو هلؿت البُو هى جلً الىػُلت الالىتروهُت التي ٌؼخهملها املحل 

 : الخجاضي للخحلم مً صحت البؿاكت و هصا الخطسًم نلى نملُت السفو ، و أهم ميىهاث هصا الجهاظ 

 .ححز إلزداٌ البؿاكت  -

 .ًىحه أضكام حشبه جلً اإلاىحىزة نلى آلالت الحاػبت  -

 .آلت ؾابهت نلى اللطاضاث الىضكُت  -

 : و حهمل هصه ألاحهعة وفم هكامحن 

  : ( off line )خارج الاجصال  .أ 

و هصا الىكام ًيىن الجهاظ غحر مخطل بالشبىت لخؿت الدؼسًس الاجطاٌ بالبىً اإلاطسض 

 : للبؿاكت ، و جخم نملُت الطفو نبر اإلاطاحل الخالُت 

  .(بؿاكت ائخمان أو دطم ، الشبىت الخابهت لها  )الخحلم مً كبٌى البؿاكت  -

اث في الجهاظ  -  .حسجُل كُمت اإلاشتًر

 .جمطض البؿاكت زاخ الجهاظ للخحلم مً صحت الدشفحر  -

اث و اػم اللطاضت زم جلاضن بحن هصا ؤلامػاء اإلاىحىز نلى  - جؿبو كُم اإلاشتًر

 .قهط البؿاكت 

 .جخم اإلاىافلت نلى الهملُت و حؼلم البؿاكت لحاملها  -

  :  ( en line )اسخعمال الاجصال  .ب 

هىا ًيىن الجهاظ الؿطفي نلى اجطاٌ بالبىً لخؿت حسجُل الهملُت ، و جمط نملُت السفو بىفؽ 

مطاحل الهملُت الؼابلت غحر اهه ميان جىكُو حامل البؿاكت ًلىم بازداٌ الطكم الصخص ي الصي ًطػل 
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للهُئت اإلاطسضة للبؿاكت التي في حالت صحخه جطز نلى الاؤػاٌ باإلاطازكت و بصلً جخم اإلاىافلت نلى الهملُت 

 .و ٌؼخلم حامل البؿاكت بؿاكخه ، و ًيشط ئلى أن نملُت الاجطاٌ و الطز نلُه جخم في بػهت زىاوي

 1.و أهم محزة جفطق الىكامُت هي الخيلفت حُث أن الىكام ألاٌو اكل مً الىكام الثاوي 

  الهُئت اإلاطسضة للبؿاكت :املطلب الثالث 

 : جبسأ اوال بصهط الهىائس املحطلت مً الخىفل بدشغُل هكام بؿاكاث السفو

 .ضػىم جحطُل مً الهمُل و حؼمى ضػىم الاهدؼاب و جسفو مطة واحسة  -

ضػىم جحطُل هدُجت الخجسًس الؼىىي للبؿاكت أو السدٌى مً بؿاكت نازًت ئلى  -

 2.بؿاكت شهبُت 

نمىلت ًسفهها املحل الخجاضي و هي وؼبت مً مجمىم اإلابُهاث اإلاؼسزة بىاػؿت  -

 .البؿاكت 

ًمىً للبىً جحطُل نائس ئغافي هدُجت اػخهماٌ البؿاكت في ألاهفاق بالهمالث  -

 .ألاحىبُت 

 : و هىان مجمىنت معاًا هاججت نً اػخهماٌ الخىىىلىحُا الحسًثت في البؿاكت جخمثل في ألاحي 

 .الخهامل بىفاءة و فهالُت مو الىم الهائل و اإلادؼاضم لهسز حؼاباث العبائً  -

جذفُؼ الخيلفت الحلُلُت إلاهالجت اإلاسفىناث بؿاكاث السفو ملاضهت باإلاسفىناث  -

م الشًُ   .نً ؾٍط

 .مىىذ الخىىىلىحُا الحسًثت البىىن مً جلسًم دسماث لم جىً مخىفطة مً  كبل  -

حهخمس الهُئت اإلاطسضة للبؿاكت لخحطُل اإلاهلىماث حٌى اػخهماٌ بؿاكاتها نلى مجمىنت مً 

 : الخلىُاث و الىػائل التي جؿىضث مً العمً و التي جخمثل في 
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 :جحصيل وصل البيع  -1

واهذ بؿاكاث الائخمان ألاولى دالُت مً الشٍطـ اإلاغىاؾِس ي اإلاؼخهمل دالُا ، و وان اػخهمالها 

شبه اػخهماٌ الشًُ ، حُث واهذ نملُت السفو حؼخغطق وكخا ئش وان ًجب الخأهس مً صحت البُاهاث نلى 

ا لؿبانت وحه البؿاكت نلى كطاضت  ت زم جىغو في حهاظ داص ٌهمل ًسٍو  .البؿاكت و جؿابلها مو الهٍى

 : خارج الاجصال  -2

ط الشٍطـ اإلاغىاؾِس ي ألامط الصي مىً مً جللُظ العمً " IBM "  ػهذ شطهت  ئلى جؿٍى

اإلاؼخغطق في نملُت الؼساز و هصا حسجُل الهُئت اإلاطسضة للبؿاكت للهملُاث الىاججت نً اػخهماٌ 

 .البؿاكت 

 :باسخعمال الاجصال  -3

جلىم الهُئت اإلاطسضة حسجُل نملُت اػخهماٌ البؿاكت بشيل مباشط و فىضي اي لحكت اللُام 

لهملُت الدؼسًس ، و ٌهخمس هصا الدسجُل نلى شبىت الهاجف او نلى شبىت الاجطاٌ البىىُت الخاضت و 

ل الالىترووي للىلس   1.حؼمى بشبىت الخحٍى
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 مصدروا البطاقاث الائخماهيت : 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الهالكت بحن اؾطاز نملُت السفو:املطلب الرابع 

هما ػبم و ضأًىا في اإلاؿلب الؼابم أن بؿاكاث السفو جلترع وحىز زالزت أؾطاف مطسضوا 

 .البؿاكت ، حامل البؿاكت ، املحل الخجاضي 

 ليل منها نلى ثو هجس أن هىان نالكاث بحن هصه ألاؾطاف الثالزت جترجب ننها حلىق و التزاما

 .الؿطف ألادط وهى ما ػيخؿطق ئلُه في هصا اإلاؿلب 

 :العالقت بين مصدر البطاقت و حامل البطاقت  .1

نلس الحامل " ًحىم هصه الهالكت الهلس بحن البىً اإلاطسض للبؿاكت و بحن نملُه ٌؼمى 

، هصا الهلس ًحسز شطوؽ ئضساض البؿاكت ، و هُفُت اػخذسامها ، و حلىق " 

 اػخذسامها ، و حلىق التزاماث ول ؾطف 

 مطسضي البؿاكاث الائخماهُت 

 ماػتر واضز

اإلاإػؼاث 

 اإلاططفُت الهاإلاُت

 جطدُظ

 اإلاطاضف

ت  اإلاإػؼاث الخجاٍض

 الىبري 

يان  أمٍط

 اهؼبٌرؽ

 ضاًترظ ولىب

 اإلاىكماث الهاإلاُت

 الفحزا
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و ًيىن البىً في حالت زنىة ئلى الخهاكس و ٌؼس في حالت ئًجاب نام هىحه للجمهىض ، و 

مً زم ًجىظ للبىً ئشا ما جلىم ئلُه الهمُل اػخطساض بؿاكت الىفاء أن جطدظ زون أي 

 .1مؼإولُت نلُه ئال ئشا وان مخهؼفا في اػخهماٌ حله

 :  و هجس التزاماث و حلىق مطسض البؿاكت جخمثل في 

 .حههس البىً مطسض البؿاكت بؼساز فىاجحر حاملها للخجاض  -

 .جحسًس ضػىم البؿاكت  -

 .البىً له الحم ئلغاء البؿاكت زون ئدؿاض مؼبم  -

 .جحسًس اللاهىن الصي ًحىم الاجفاكُت نىس وشىب هعام بحن الؿطفحن  -

حهخبر البؿاكت مليا للهُئت اإلاطسضة لها مؼلمت لحاملها نلى أػامه الحم في ئًلاف  -

 .الهمل للبؿاكت و اػترحانها في أي وكذ 

ذها و  - جلتزم الهُئت اإلاطسضة للبؿاكت تهُئت و جىغُح حمُو مططوفاث الهمُل بخاٍض

ر اػخحلاكها و  ا مىضحت جاٍض ميانها ، و جطػلها في هشف حؼاباث العبىن شهٍط

 : و حلىق حامل البؿاكت فُما ًلي ثجىمً التزاما

 .الاػخهماٌ غحر الخهفس ي للبؿاكت ة احترام ػلف الائخمان الخلسم له  -

الالتزام بؼساز الحس ألازوى اإلاهخلس نلُه للسًىن اإلاترجبت حعاء اػخهماٌ البؿاكت  -

مً ؾطفه أو مً السدٌى لهم اػخهمالها التي جىضح في هشف الحؼاباث الشهطي 

ر اػخحلاكها   .اإلاطػل ئلُه هلل جاٍض

حُث ًخحمل  (ػطكت أو غُام  )أدؿاض البىً في حالت فلسان البؿاكت مً ضاحبها  -

ر ئبالغه بفلسان البؿاكت   .مؼإولُت اإلابالغ اإلالُسة نلى حؼابه ئلى غاًت جاٍض

ًلخطط اػخهماٌ البؿاكت نلى حاملها وحسه و ئن ٌؼخذسمها وفلا لللىانس و  -

الشطوؽ اإلاخفم نليها ، و في حالت ػماحه لصخظ أدط باػخهمالها فاهه ًخحمل 

 .اإلاؼإولُت الهامت نً اإلاسًىهُت الىاشئت نً شلً 
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 :العالقت بين مصدر البطاقت و املحل الخجاري  .2

ً ، و  البس أن ٌؼعى مطسض البؿاكت ئلى اهبر نسز مً املحالث الىبري و محؿاث البجًز

اإلاؿانم و الفىازق ليي ًلبلىا مً نمالئه الىفاء بالبؿاكاث التي أضسضها لهم في ملابل 

 .أن ًلىم البىً بالىفاء الهمالء ئلى الخاحط 

" و ًحىم الهالكت بحن البىً مطسض البؿاكت و املحل الخجاضي الصي ًلبل الىفاء بها       

بملخػاه ًيىن نلى الخاحط أن ٌهلً ئلى الجمهىض نً " نلس اإلاىضز " أو " نلس الخاحط 

كبىله الخهامل بهصه البؿاكاث ، و ًلتزم أًػا بفحظ البؿاكت و الخأهس مً ػالمت 

 1.نملُت الىفاء مً داللها ، هما ًلتزم بسفو الهمىلت اإلاخفم نليها للبىً 
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 : خاجمت الفصل 

ئن اللجىء ئلى اػخذسام وػائل السفو الالىتروهُت في اإلاطاضف و اإلاإػؼاث اإلاالُت أضبح غطوضة 

حخمُت إلاىاهبت الخؿىضاث الخىىىلىحُت الهاإلاُت ، و بالطغم مً اإلاعاًا اإلاخهسزة ألهكمت السفو الحسًثت ، ئال 

أنها حهاوي أًػا مً نُىب و هلائظ الظالذ حهمل البىىن نلى جساضهها ، باإلغافت ئلى أن اػخذسام هصه 

ألاهكمت في البىىن و اإلاطاضف في السٌو اإلاخؿىضة لِؽ بىفؽ زضحت اػخذسامه في السٌو الىامُت أو زٌو 

الهالم الثالث ، حُث ال جعاٌ هصه ألادحرة مخاحطة حسا في هصا املجاٌ و لم جخىكف أشياٌ أهكمت السفو 

بشيل واحس بل أنها زائما في جلسم و جحٌى مً شيل ألدط أهثر جؿىضا و أهثر فهالُت و مً اإلامىً أن جىسح 

في الىكذ اللازم حمُو البىىن و اإلاإػؼاث اإلاالُت لىً نليها محاولت الىكىف نلى الهُىب و الهلباث التي 

 .جىاحهها لخخمىم مً ئظاحت وػائل السفو الخللُسًت و هؼب زلت العبائً لخطبح زفو واحس 



 

 

 

 

 

  

 نيالفصل الثا
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 : مقدمت الفصل 

هخج عً اطخخدام أهكمت الدفع في البىىن عدة أزاز في ول الجىاهب الاكخطادًت و الاحخماعُت و 

ا ، هما أزسث مً هاخُت  الثلافُت ، فلد ازس بشيل اًجابي على الاكخطاد واالطتهالن و الاطدثماز و غيَر

أخسي بشيل طلبي هما هخج عً أهكمت الدفع الحدًثت أزاز مخعددة على الىكام اإلاالي و البىيي  و الىكام 

 .الاكخطادي و بالخالي الخأزير على الخعامالث الاكخطادًت 

ألاٌو طىف وعسع فُه آلازاز الاكخطادًت للبؿاكاث : و لهرا كد فطلىا َرا الفطل ئلى مبدثين 

ا ، خُث جىاولىا في اإلاؿلب ألاٌو آلازاز الاكخطادًت للبؿاكاث البىىُت ، أما  البىىُت و أَم مصاًاَا و غيَر

اإلاؿلب الثاوي فهى ًدخىي ئلى آلازاز الظلبُت لهرٍ ألاخيرة و اإلاؿلب الثالث ًىضح ميزاَا و عُىبها على 

اإلاخعاملين بها ، أما اإلابدث الثاوي حظخعسع فُه آلازاز الىاججت عً أهكمت الدفع الحدًثت على الخعامالث 

الاكخطادًت ، خُث كظمىاٍ ئلى زالر مؿالب ، ألاٌو طىدىاٌو فُه ازس أهكمت الدفع على الىكام البىيي ، 

أما اإلاؿلب الثاوي فهى ًىضح أزاز َرٍ ألاخيرة على الىكام اإلاالي ، و اإلاؿلب ألاخير فهى ًبين ازس أهكمت 

  .1الدفع الحدًثت على الخعامالث الاكخطادًت  
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 آلاثار  الاقتصاديت للبطاقاث و أهم مزاياها و غيرها : املبحث ألاول 

أضبدذ البؿاكاث البىىُت غسوزة ال غنى عنها للمىاؾىين في حمُع أهداء العالم ، فلد أضبدذ 

ت خُث خلذ مدلها في اضغس الطفلاث و أضخمها و في  بدًال عً اطخعماٌ الىلىد في اإلابادالث الخجاٍز

الشساء و ؤلاحازة و الخأحير و أضبدذ الىطُلت اإلاثلى في الاعخماد عليها في حمُع املجاالث ، ول ذلً هاجج عً 

 .ما جدلله مً فىاةد للمخعاملين لها و واالكخطاد اللىمي و املجخمع هيل 

  آلازاز الاكخطادًت الاًجابُت للبؿاكاث البىىُت على الاكخطاد اللىمي :املطلب ألاول 

 : جخمثل آلازاز الاكخطادًت و الاًجابُت للبؿاكاث البىىُت في 

ل  -1  .آلازاز الاًجابُت على الخمٍى

 .1آلازاز الاًجابُت على الاطدثماز  -2

 .آلازاز الاًجابُت على الاطتهالن  -3

 .آلازاز الاًجابُت على اإلابُعاث  -4

 .آلازاز الاًجابُت على الىلىد  -5

 .آلازاز الاًجابُت على طسعت دوزان الىلىد  -6

 .آلازاز الاًجابُت على الخيالُف  -7

 .آلازاز الاًجابُت على البؿالت  -8

 : آلاثار الايجابيت على التمويل  (1

اطخخدام البؿاكاث الاةخماهُت على دًت العمىم ًإدي ئلى جللُل الدظسب الىلدي خازج الىكام  -

ت هيل اهبر و اكل جربربا  البىيي ، و َرا ًجعل همُت الىلىد الىزكُت اإلاىحىدة لدي البىىن الخجاٍز

، مما ٌعني كدزة الظلؿاث الىلدًت في البلد إلاا ًخماش ى مع الظُاطاث اإلاساد جؿبُلها و عدم 

د مً هفاءة الظُاطاث  ت مً جلدًم كسوع اهبر ، مما ًٍص الدظسب الىلدي ًمىً البىىن الخجاٍز

 .الىلدًت الخىطعُت 

ل الاةخمان الخاص ببُع الظلع و الخدماث مً الشسهت اإلاىخجت ئلى  - ئن اهدشاز البؿاكاث و جدٍى

 .البىىن ًإدي لىمى في اللؿاع اإلاالي و اججاٍ ألازباح هدى اليشاؾاث اإلاالُت 
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ًدلم مطدز البؿاكت دخٌى أخسي غير السطىم مً خدماث مظاهدة مثل بُع بعؼ الظلع  -

د لحاملي البؿاكت أو الخامين ، أو الخدماث اإلاخعللت بالظفس ، هشساء الخراهس و  بىاطؿت البًر

 .العمل في الفىادق و جأحير الظُازاث 

د مً كدزة اإلاإطظاث اإلاالُت  - ادة حجم الظُىلت في الاكخطاد ألهه ًٍص اإلاطدز للبؿاكت  )ًإدي ئلى ٍش

 .و البىىن على خلم الاةخمان  (

 : آلاثار الايجابيت على الاستثمار  (2

ادة  - مظاعدة ألافساد للحطٌى على اللسع للعملُاث و ذلً مً خالٌ السحب الىلدي و ٍش

ت التي ما واهذ لخخم لىال خطٌى ألافساد على  اليشاؽ الاكخطادي ، و هثرة العملُاث الخجاٍز

الظُىلت مً البؿاكاث ، فمً اإلامىً مً ألاعماٌ و اإلاشسوعاث الطغيرة و اإلاخىطؿت في بلدان 

م ميزة السحب الىلدي ، ئن خطٌى ألافساد  الغسب أن جبدأ بلسع مً بؿاكاث اةخماهُت عً ؾٍس

على الظُىلت التي ًدخاحىنها مً البؿاكاث الاةخماهُت و بؿاكاث الظفس و التركُت ًإدي ئلى جللُل 

 . اإلاشىالث الاكخطادًت التي ٌعاوي منها ألافساد 

ئن الػساةب التي جفسع على الشسواث الضخمت اإلاطدزة للبؿاكاث حشيل مىزدا مهما مً مىازد  -

ع اإلاهمت للمجخمع و  هطىضا   1الدٌو ، مما ٌعىع كدزة اجفاكُت البر لدي الدولت على اإلاشاَز

ع الاةخماهُت خُث حظدثمس ألازباح الفعلُت للشسواث اإلاطدزة للبؿاكاث الاةخماهُت علم  اإلاشاَز

 . فاكذ أزباح الشسواث الىبري اإلاطىعت للظُازاث 1993

جىفس البؿاكاث البىىُت ميزة أخسي في اطدثماز الفسد إلادخساجه في أدواث مالُت بشيل مظخلس ، و  -

لت جدلم لع عاةدا  ًدمل مطاٍزف البؿاكت مً دخله اإلاظخلبل ، فُخمىً مً جىشَع ميزاهُت بؿٍس

 .اهبر 

 : آلاثار الايجابيت على الاستهالك  (3

ادة حجم الؿلب على الظلع و الخدماث و ذلً  - ئن الخعامل بالبؿاكاث ًإدي ئلى جىطع الظىق و ٍش

ئن اإلاظتهلىين طىف ٌشترون لِع اعخمادا على دخىلهم ، و لىً اعخمادا على مظخىي الدخل 

د حجم  اإلاخىكع في اإلاظخلبل و اعخمادا على مشىي الاةخمان الري جلدمه له البؿاكت ، فيًز

اث ، هما َى مشاَد في الدٌو التي جيىن فيها طبل ألاكساص مظيرة خُث ًخىطع أفسادَا  اإلاشتًر

ادة الؿلب الري ولدجه البؿاكت  ادة حجم اإلابُعاث هدُجت لٍص هثيرا في الشساء ، و بالخالي ًإدي ئلى ٍش

د معدٌ الىمى الاكخطادي   .مما ًٍص
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بعؼ املحالث جمىذ خطما لحامل البؿاكت جسوٍجا إلابُعاتهم و حربا للعمالء مً خملت البؿاكت ،  -

ختى أن بغؼ املحالث جخطظ أوكاث مدددة لعمل َرٍ الخطىضُاث ، ال حظخلبل خاللها 

 .طىي الصباةً مً خملت البؿاكاث ، و َرا ًإدي للدصجُع على الاطتهالن 

 : آلاثار الايجابيت على املبيعاث  (4

ادة حجم اإلابُعاث ، و كبٌى الخاحس  - ادة الؿلب اإلاخىلد عً البؿاكاث ًإدي ذلً ئلى ٍش هدُجت لٍص

ادة حجم اإلابُعاث  دت مً اإلاظتهلىين و ٍش  .للخعامل بالبؿاكت ٌعني ئمياهُت حرب شٍس

 : آلاثار الايجابيت على الىقود  (5

عىدما حظخخدم البؿاكاث البىىُت بغسع ؤلاكساع فان البىً اإلاطدز للبؿاكت ًمىذ العمُل  -

م ئغافت ئلى خظاب الخاحس ، و َرا ٌعخبر ئغافت ئلى العؼ الىلي للىلىد و على  كسع عً ؾٍس

السغم مً أن البؿاكاث لِظذ حصءا مً عسع الىلىد ئال أن اطخخدامها ًمثل جىطعا في عسع 

د  الىلىد ، فالسضُد الىلي للىلىد ٌعني ول الىلىد اإلاىحىدة في الخداٌو ، ففي الىكذ الري ًٍص

ادة في عسع الىلىد   .ملداز اللسع الري ًمىده البىً لحامل البؿاكت ًترجب علُه ٍش

د مً كدزة اإلاإطظاث  - ادة حجم الظُىلت في الاكخطاد ، ألنها جٍص ًإدي اهدشاز البؿاكاث ئلى ٍش

 1.  اإلاالُت و البىىن اإلاطدزة للبؿاكاث على جىلُد الاةخمان بدون خدود 

 : آلاثار الايجابيت على سرعت دوران الىقود  (6

لت التي ًىكم  - م اإلاإطظاث في الاكخطاد و التي جإزس على الؿٍس جخددد طسعت دوزان الىلىد عً ؾٍس

 .بها ألافساد معامالتهم 

 ، فانهم ٌظخخدمىن ملدازا اكل مً مفاذا وان ألافساد ٌظخخدمىن البؿاكاث إلجمام معامالجه

وخداث العملت عىد كُامهم بشساء الظلع و الخدماث ، و بالخالي فان ملداز الىلىد اإلاؿلىبت إلجمام 

را بدوزٍ ًإدي ئلى طسعت دوزان الىلىد   .اإلاعامالن اإلاخىلدة طُيىن اكل ، َو

 : آلاثار الايجابيت على البطالت  (7

 :حظاَم البؿاكاث في جدلُم حجم البؿالت مً خالٌ ما ًلي 

حظخفُد البلدان التي جترهص فيها الشسواث اإلاطدزة للبؿاكاث في حشغُل هثير مً اللىي  .أ 

العاملت املحلُت ، بظبب الاجطاالث التي جخم بين الشسواث و اإلاىكماث اإلاطدزة 
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ت ، و الفىادق و الشسواث التي جلبل  للبؿاكاث و مساهص اإلااٌ العاإلاُت ، و املحالث الخجاٍز

 .الخعامل لهرٍ البؿاكاث 

ئجاخت العمل لعدد غير كلُل مً ألافساد الرًً ٌعملىن في كؿاع البؿاكاث البداةُت  .ب 

واملحاطبت و الخدطُل و شساء ألاحهصة التي جدخاحها  )هفظها و في ألاعماٌ اإلاظاهدة لها 

 1 . (َرٍ الشسواث 

  آلازاز الاكخطادًت الظلبُت للبؿاكاث البىىُت على الاكخطاد اللىمي :املطلب الثاوي 

حعخبر البؿاكاث أداة مً أدواث الدفع و الخبادٌ الحدًثت و اإلاخؿىزة ، فهي عملُت مخداولت 

ًخعامل بها فئاث هبيرة مً أفساد املجخمع ول خظب خاحاجه ، و جبىب عً الىلد و لىنها لِظذ هلدا ، و 

ت ، و جخػمً   2: لهرٍ ألاداة أزاز اكخطادًت طلبُت على املجخمع و العملُت الخىمٍى

ل  -1  .آلازاز الظلبُت على الخمٍى

 .آلازاز الظلبُت على الاطدثماز  -2

 .آلازاز الظلبُت على الاطتهالن  -3

 .آلازاز الظلبُت على اإلابُعاث  -4

 .آلازاز الظلبُت على الىلىد  -5

 .آلازاز الظلبُت على دوزان الىلىد  -6

 .آلازاز الظلبُت على الخيالُف  -7

 : آلاثار السلبيت على التمويل  .1

حعخبر البؿاكاث وطُلت مً وطاةل الاةخمان ،فاذا لم جدظً البىىن اطخغالٌ أحصء غير 

اإلاظخخدم الظلف الاةخماوي فانها  طخإدي ئلى انهُاز البىً و بالخالي ئلحاق الػسز 

يُت   باالكخطاد  و العملُاث الخمٍى

جإدي البؿاكاث ئلى الخللُل مً مدخساث خاملها ، وحظخلؿع حصء مً دخىلهم  

اإلاظخلبلُت لظداد  فىاةدَا و دًىنها ، و مً  اإلاعلىم أن الادخاز أفػل لالكخطاد و 

 للخىمُت مً الاطتهالن ، خاضت في البلدان التي حظتهلً ما أهخج 
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بعؼ البىىن كد ال جػع زأض مالها وافُا إلاىاحهت السحب الىلدي و الافتراض ي على 

ت  ت ، مما ٌشيل خؿسا على طُىلت البىىن الخجاٍز  .البؿاكاث في الحاالث الػسوٍز

ادة الدًىن اإلاعدومت التي جلدمها  أدث الظُاطاث الداخلُت في ئضداز البؿاكاث ئلى ٍش

 .البىىن و الشسواث اإلاطدزة للبؿاكاث ول طىت 

 :  على الاستثمار ة آلاثار السليب .2

جإدي بؿاكاث الاةخمان ئلى ازجفاع مدًىهُت ألافساد في املجخمع و جللُل مدخساتهم ، فهي حظدد  -

الشساء باألحل ، خُث جلدم كسع مخجدد لحاملها ، فهرا ًإدي ئلى ئهلاص اإلادخساث الالشمت 

 لعملُت الاطدثماز لدظدًد الدًىن 

ً للبؿاكاث الدًىن اإلاشيىن فيها  -  أَم اإلاشىالث للمطدٍز

الخىافع بين البىىن كد ًإدي ئلى الدظاَل في مىذ الاةخمان ألشخاص غير مىَلين اةخماهُا ، مما  -

لُت ًإزس بدوزَا على الخىمُت   ٌظبب اإلاشىالث جمٍى

ت  - ئن البىىن طخطسف أهثر أضىلها على اللسوع الاطتهالهُت بدٌ ضسفها على املجاالث الاطدثماٍز

 اإلاهىُت للمجخمع 

 1: آلاثار السلبيت على الاستهالك  .3

في بعؼ املجخمعاث و خاضت الىامُت ال ًخىفس السشد الاطتهالوي عىد اإلاشتري ، فال  ًىحد لدًه  -

ميزاهُت مىػمت الطتهالهه الشهسي ، أو جسجِب مىؿلي الخخُاحاجه الفعلُت ، و مع جىفس الشساء 

بالبؿاكت جلع َرٍ الشسخت مً اإلاظتهلىين في عملُاث شساء عىد الػسوزة لظهىلت عملُاث الشساء 

 .في اي وكذ ، وعدم شعىزٍ بحجم اإلابلغ الري ًىفله 

ادة الؿلب على الظلع و  - ادة ؤلاهفاق على الاطتهالن ًإدي ئلى ٍش الىكىع في مشاول الخضخم ، ٍش

ادة الؿلب على طلع ؤلاهخاج و َى ؾلب غير ًلط ي ، و كد ًإدي  الخدماث التي جإدي بدوزَا ئلى ٍش

في ألاحل اللطير ئلى زفع مظخىي ألاطعاز هدُجت اهخفاع اللىة الشساةُت للىلىد ، بظبب الخىطع 

في اطخخدام البؿاكاث الاكساغُت ، و التي جإمً لحامليها أمىالا ئغافُت ئذا أغُفذ ئلى همُت 

 .الىلد اإلاخداٌو 

ادة ؤلاهفاق فً الاطتهالن و ٌصجع علُه باللدز الري ًفىق  - الخىطع في ئضداز الاةخمان ًإدي ئلى ٍش

 .الدخٌى اإلاالُت لألفساد مما ًيخج عىد مدًىهُت 
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 : آلاثار السلبيت على املبيعاث  .4

كد ًإدي اطخخدام البؿاكاث و ئلى اهخفاع اإلابُعاث هدُجت زفؼ بعؼ الخجاز الخعامل بها ، 

بظبب ازجفاع العمىلت التي ًدفعىنها إلاطدز البؿاكت ، ألامس الري زفع بعؼ الخجاز اإلاخعاملين بالبؿاكت ئلى 

ؼ خظازتهم عً جلً  ً للظلعت ، طعس للدفع هلدا ، و طعس للدفع بالبؿاكت ، و ذلً لخعٍى فسع طعٍس

 .العمىالث 

 : آلاثار السلبيت على الىقود  .5

ئن الؿلب على الىلىد ًيىن بدافع اإلاعامالث ، أو بدافع الاخخُاؽ ، أو اإلاػازبت ، و بما أن  -

البؿاكاث حظخخدم هبدًل للىلىد لخىفُر اإلاعامالث فان الؿلب على الىلىد طِىخفؼ و بالخالي 

ت الن الؿلب على الىلىد للمعامالث عبازة عً ؾلب اطتهالوي  ت و الخىمٍى جلل العملُاث الاطدشاٍز

 .و لِع اطدثمازي 

ادة عسع الىلىد ، و ًػمً كدزة الظلؿاث الىلدًت على  - الخىطع في ئضداز البؿاكاث ًإدي ئلى ٍش

الظُؿسة على ألاطىاق اإلاالُت ، على أطعاز الفاةدة و أطعاز الطسف ، في الحاالث التي ال جيىن 

 .أطىاق اإلااٌ و أطىاق الىلىد فيها مخيىزة 

ئن عدم جىافس أدواث فعالت للظُؿسة على عسع الىلىد ًإدي في هثير مً ألاخُان ئلى عدم  -

 .الاطخلساز ، لىحىد غغىؽ جدفع الاكخطاد ئلى الخضخم 

 : آلاثار السلبيت على سرعت دوران الىقود  .6

ئن اطخخدام البؿاكاث و الدًً اإلاترجب على ذلً الاطخخدام مً أَم العىامل اإلاإزس في طسعت  -

دوزان اإلااٌ ، و ًخخلف َرا فُما لى اطخخدم ألافساد الىلىد أو السحب مً الىداتع جدذ الؿلب 

في دفع أزمان الظلع و الخدماث ، ئن همُت اهبر مً الىلىد طدظخخدم إلجمام اإلاعامالث اإلاخىلدة 

 1. عً هفع مظخىي الدخل الىلدي ، مما ًإدي ئلى اهخفاع طسعت دوزان الىلىد 

 : آلاثار السلبيت على التكاليف  .7

لت فان ذلً ًجعل مً البؿاكاث الساةدة  - بعؼ خملت البؿاكاث كد ال ٌظخخدم بؿاكخه إلادة ؾٍى

ادة جيالُف البىً   .عىطسا مً ٍش
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أضبذ حصءا مً الخيالُف التي ًخدملها البىً ، جيالُف غُاع البؿاكاث و طسكتها و الاخخُاٌ و  -

  1. الغش و التزوٍس 

  مصاًا و عُىب البؿاكاث البىىُت في الجصاةس :املطلب الثالث 

ال ٌشً أن اهدشاز البؿاكاث البىىُت في حمُع أهداء العالم دلُل على أن َرٍ البؿاكاث جمخاش 

بمصاًا هبيرة خاضت ئذا كىزبذ بىطاةل الدفع ألاخسي مثل الىلىد الىزكُت ، و َرٍ اإلاصاًا مهمت ليل ألاؾساف 

التي جدخل في عملها أي مطدز البؿاكت و خاملها و كابلها ، و املجخمع هيل ، همالها عُىب مثل وطاةل 

 .الدفع ألاخسي على ول أؾسافها

  مصاًا البؿاكاث البىىُت :اوال 

ا للمخعاملين به و التي  الخعامل بىكام الدفع بالبؿاكاث للي هجاخا هبيرا بفػل اإلاصاًا التي ًىفَس

عجصث الىلىد و الشُياث عً جدلُلها لهم ، لرلً فالفاةدة العملُت لهرٍ البؿاكاث عدًدة و مخىىعت ، و 

ا البؿاكت لجمُع أؾسافها طىاء باليظبت لحاملها او باليظبت إلاطدز البؿاكت أو الخاحس الري  هي مصاًا جىفَس

 2. ًلبل اإلاخعامل بها 

 : مزايا البطاقاث البىكيت باليسبت لحاملها  -1

حعخبر بؿاكت الىفاء وطُلت فعالت بدال مً الشُياث و الىلىد و ذلً لظهىلت عملها مما ًإدي ئلى  -

 .كلت حعسغها للظسكت و الػباع الري ًخعسع له العمُل عىد الشُياث أو الىلىد 

ئمياهُت مىذ العمُل مً ؾسف البىً اإلاطدز للبؿاكت أحال للىفاء ، و هي طهلت كطيرة في حمُع  -

 .ألاخىاٌ ، و ًخىكف مىدها على مالةمت ألاخالكُت و اإلاالُت خالٌ فترة حعامله مع البىً 

جلعب البؿاكت دوزا َاما باليظبت للعمُل خامل البؿاكت مً خالٌ جمىُىه مً شساء اخخُاحاجه و  -

طداد كُمخه ، بدُث ال ٌشترؽ هكام الدفع بهرٍ البؿاكت على الحامل ئن ًيىن خامال لىلىد أو 

م البىً الري ًدٌى كُمت َرٍ الخدماث مً زضُد الخاحس ، مما  الشًُ ، الن الدفع ًخم عً ؾٍس

ًجعله مظخعدا للشساء في ول وكذ لى اطخجد أي قسف أو أي ؾازب و اإلاهم َى أن ًيىن زضُدٍ في 

اث و الخدماث التي جدطل عليها   3. البىً وافُا لخغؿُت كُمت اإلاشتًر
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جمىً بؿاكاث الطساف خامل البؿاكت في هثير مً البلدان أصحاب الحظاباث البىىُت مً  -

م الحاطىب مما ًخمىً ضاخب الحظاب مً ئدازة أمىاله و  الاجطاٌ على خظاباتهم عً ؾٍس

 .الخدكُم عليها و مىاكلت الحظاباث ختى في غير أوكاث الدوام السطمُت 

يان اهظبر مً جمىً ضاخبها مً شساء الشُياث الظُاخُت مً أحهصة الطساف  - ئن بؿاكاث أمٍس

 .آلالي 

اطخخدام البؿاكاث ًللل مً اطخخدام الشُياث الصخطُت اإلاظخخدمت في اإلاعامالث الُىمُت  -

 .ًللل الخيلفت لحامل البؿاكت خُث أنها أعلى مً جيلفت زطىم البؿاكت 

ٌعد اطخخدام البؿاكاث البىىُت همـ حدًد و غسوزي مً أهماؽ الحُاة ، و ذلً ٌعد و حدد  -

هكام ألامىاٌ الالىتروهُت و أحهصة الطساف آلالي ، خُث ًإدي خامل البؿاكت خدماجه دون 

 1. الاجطاٌ الصخص ي بمىقفي البىً 

 : مزايا البطاقاث البىكيت باليسبت للبىك املصدر للبطاقت  -2

اهخفاع جيالُف البؿاكت بدُث ًإدي اطخخدام بؿاكت الىفاء بطفت عامت ئلى خفؼ الىفلاث و  -

م الاكخطاد في اطخخدام الىزق ، و هرلً الاكخطاد في ألاًدي العاملت و في اإلاطازف  ذلً عً ؾٍس

فالعملُاث التي واهذ مظىدة إلاىقفي اإلاطسف بىضل ئلى الخجاز اللُام بجصء منها ، مً حساء 

الخعامل بالبؿاكت ، و ٌظىد الجصء ألاخس ئلى آلاالث التي جلىم بمعالجت العملُاث بالبؿاكت ، هما 

ًمثل مسدود العمل بهرا الىكام مطدز دخل مالي و ئًساد كلُل اليلفت باليظبت للمطسف بشيل 

 .ًدلم زبدا هبيرا ًفىق ما ًخدمله مً هفلاث ئضداز جىكُم َرٍ العملُت 

س الخدماث اإلاطسفُت التي جلىم بها البىىن ، مً خالٌ  - ٌشيل هكام الدفع بالبؿاكت مطدزا لخؿٍى

هخج مجاٌ اإلاىافظت فُما بُنهما ، مما ًإدي ئلى الخىافع هدى جلدًم أفػل الخدماث للعمالء ، و 

 .حرب عدد اهبر منهم 

جىفير الظُىلت الالشمت لعملُاث الخىمُت ، ئذ ًخىفس لدي البىً طُىلت ًمىً ئن ٌظخخدمها في  -

ت مخخلفت ، و ًخمثل في فترة جللي اإلادفىعاث مً خامل البؿاكت و حظدًد اإلابالغ ئلى  ئغساع ججاٍز

الخجاز و في بعؼ الحاالث و خطىضا الفتراث اإلاىطمُت ًدلم البىً أو الجهت اإلاطدزة دخىال 

 .أهثر 

س ؤلاعماٌ اإلاطسفُت ، و ذلً باهدظاب عمالء حدد للبىً ، والخجاز الرًً ًلىمىن بفخذ  - جؿٍى

 .خظابا لهم لدي البىً للُد مظخدلاتهم ، و ئهماٌ ئحساءاث البُع بالبؿاكت 
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ت اإلاعامالث للبىً مع البىىن ألاخسي بىاطؿت اإلاىكمت العاإلاُت للبؿاكت مً خالٌ  - بظهىلت حظٍى

ت جخم بدكت و في دكاةم معدودة   .شبىت الحاطب آلالي التي ججعل عملُت الدظٍى

  : (الخاحس  )مصاًا البؿاكاث البىىُت باليظبت للجهت التي جلبل الخعامل بها  -3

حعد بؿاكت الىفاء وطُلت مصجعت للخاحس الري ًلبل الخعامل بها ، فهي ججىبه مخاؾس ئضداز  -

شُياث بدون زضُد مً ؾسف شباةىه أو كبٌى عمالث هلدًت كد جيىن مصوزة أو على ألاكل ًيىن 

  1.مػؿسا للبٌى الىفاء بعملت أحىبُت 

 ضسف الشُياث و ابلس هكام الدفع بالبؿاكت الىثير مً الىكذ و ؤلاحساءاث التي ًلخطد ٌ -

ت الىبري جلبل العمل  جدطُلها و ئًداع الىلىد في البىً ، ئغافت ئلى ذلً فان اإلاإطظاث الخجاٍز

ادة الصباةً و العمالء  بهرا الىكام بظهىلت جامت ، ألنها جسي أن الخعامل بهرٍ البؿاكاث طبل ئلى ٍش

 .مما ًدلم زبذ أوفس لها 

حشيل بؿاكت الىفاء خماًت للخاحس مً حعسع آلاالث الحظاب لدًه للظسكت و الظؿى ، مما ًىفس  -

 .له عامل الثلت و ألامان ، وىن اإلابالغ التي حشيل كُمت الخدماث جىدع مباشسة في خظابه اإلاطسفي 

ًمثل العمل بالبؿاكت غماها باليظبت للخاحس او اإلاىزد في الىفاء مً ؾسف اإلاإطظت اإلاطدزة طىاء  -

 .هلدا أو كُدا في الجاهب الداةً لحظابه 

جدلم على الخاحس مخاؾس لالخخفاف بمبالغ هلدًت هبيرة في مخجٍس فُإمً مً الظسكت أو الظؿى  -

 .ججىب الخاحس املخاؾس اإلاسجبؿت بالشًُ مثل الشًُ بدون زضُد أو جىكُع غير مؿابم أو مصوز 

  يمكً جلخيص مزايا البطاقاث البىكيت في الجزائر كما يلي : 

 .أهثر دكت مً الىلىد الىزكُت  -

عت الاطخعماٌ  -  .مطسفُت و الىتروهُت و جخمخع بسخطت هكامُت زفُعت و طَس

 .بؿاكت مسجبؿت باليشاؽ البىيي  -

 .ًخدطل خامل البؿاكت على عمىالث  -

ع  -  .الحطٌى على مشاَز

س الخدماث اإلامىىخت للصباةً  -  .جؿٍى

 .جددد البؿاكت بىغىح اَداف البُع  -

  عُىب البؿاكاث البىىُت :ثاهيا 
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زغم أن الىفاء بالبؿاكاث الالىتروهُت هكام مظخددر ، ئال أن اطخخدامه ٌظىدٍ العدًد مً 

 .العُىب مثلها مثل وطاةل الدفع ألاخسي 

 : عيوب البطاقاث البىكيت باليسبت لحاملها  -1

ًإدي اطخخدام البؿاكاث الالىتروهُت ، ئلى مُل خاملها لإلجلان أهثر ، و ما كد ًترجب على ذلً مً  -

جخؿي ؤلامياهُاث اإلاادًت خاضت أصحاب الدخٌى اإلاخدهُت و َى ألامس الري ًىعىع على وظبت 

ادة   .الفىاةد بالٍص

 .غُاع البؿاكت أو طسكتها ًإدي ئلى غُاع الىلىد املخصهت فيها  -

ازجفاع وظبت الفاةدة على كسوع البؿاكاث و َرٍ الفاةدة غير مظمىح بها للمظلمين ، خُث حعخبر  -

  .ةمً اللسوع السبىبي

عدم الخطىضُت في الحظاباث ، ذلً أن اإلاخلدم للحطٌى على البؿاكت و خطىضا الظفس و  -

التركُت البد مً الخىكُع على ئعؿاء الشسهت الحم في الخدلُم على ألامىز مالُت هثيرة خاضت به ، 

هما ًىكع على أخلُت الشسهت في ئعؿاء ما ًخىفس لديها مً معلىماث عً خامل البؿاكت ئلى 

 .ألاؾساف ألاخسي التي جسغب في مثل َرٍ اإلاعلىماث 

ئن جأخس خامل البؿاكت على طداد ألاكظاؽ أو طدد اكل مً اللظـ الىاحب فاهه ًلع علُه  -

 .غسامت جأخير 

مً عُىب البؿاكاث الظفس و الترفُه ئشعاز خاملها بالغنى الىَمي لرلً اهه ًىكس لها أضل مالي  -

 .ًملىه بدٌ أن ًىكس ئليها على أنها أداة مالُت لساخت خاملها 

 : عيوب البطاقاث البىكيت باليسبت ملصدر البطاقت  -2

عدم وحىد زأض ماٌ وان إلاىاحهت السحب الىلدي و ؤلاكساع على البؿاكاث الاةخماهُت بشيل  -

ت   .خؿسا على طُىلت البىىن الخجاٍز

د برلً وظبت الدًىن  - مدي طداد خاملي البؿاكاث الاةخماهُت الدًىن اإلاظخدلت عليهم ، فتًز

 .اإلاعدومت 

جىىع ؾسق الاخخُاٌ و التزوٍس و الغش في البؿاكاث و اطخغالٌ اطخخدام البؿاكت في العمل عدة  -

 .ئًطاالث مصوزة ًإدي ئلى جيالُف ًخدملها البىً 

ادة  - لت ، مما ًجعل البؿاكاث الساهدة لٍص بعؼ خملت البؿاكاث كد ال ٌظخخدمها لفترة ؾٍى

 .الىفلاث على البىً 
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 : عيوب البطاقاث البىكيت باليسبت للتاجر  -3

على أَلُت الخعامل بها البد مً  (أي الخاحس  )ليي جدطل الجهت التي جلبل الخعامل بالبؿاكت  -

ت ، و التي بدوزَا خػعذ لها مظبلا  اهطُاعها للعدًد مً الشسوؽ التي جفسغها البىىن الخجاٍز

مً كبل الجهاث اإلاطدزة للبؿاكت ، و أن خدزذ مخالفت مً كبل الجهت التي جلبل الخعامل لها ، 

 .فالبىً الخجازي ًلىم بالغاء الخعامل بالبؿاكت 

  ًمىً جلخُظ عُىب البؿاكاث البىىُت في الجصاةس ، ئلى : 

 .خظاةس مالُت معخبرة  .أ 

 .عسع غير ملبٌى  .ب 

 .في الداخل بظبب عدم ؤلاكباٌ على اإلاشسوع  .ج 

 .في الخازج بظبب عدم الخىاضل مع الغير  .د 

 :هثرة اإلاىخجاث  .ٌ 

 .اإلايلفين بالبُع ال ًمىنهم معسفت اإلاىخىج اإلاباع  -

 .الصباةً ال ٌعسفىن ماذا ٌشترون  -

 1.معسغت للظسكت و الػُاع  .و 
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 آلاثار الىاميت عً ظهور أهظمت الدفع الحديثت : املبحث الثاوي 

للد وان لكهىز أهكمت الدفع الحدًثت ازس هبير على همـ الحُاة الاكخطادًت للمجمعاث و الدٌو 

ت ئلى معالجت ئلُت ، التي جللي العىطس البشسي و  خُث حغيرث أطالُب اإلاعالجت اللاةمت على اللىىاث الُدٍو

س الىكام البىيي و اإلاالي و  بالخالي جلبل مً املخاؾس التي كد ًخعسع لها الىكام ، ول َرا طاَم في جؿٍى

 .الىكام الاكخطادي و َرا ما ٌظخددر عىه َرا البدث 

  ازس أهكمت الدفع على الىكام البىيي :املطلب ألاول 

  مفهىم الىكام البىيي :اوال 

ٌعسف الجهاش اإلاطسفي لبعد ما على اهه اإلاإطظاث و اللىاهين و ألاهكمت التي جخألف منها و حعمل 

 .في قلها اإلاطازف في ذلً البىً 

ا و  أما الىكام البىيي َى مجمىعت مً اإلاإطظاث اإلاطسفُت على زأطها البىً اإلاسهصي ًدىم طيَر

العالكاث فُما بُنها مجمىعت مً اللىاهين و الخىكُماث و اللىاعد ،  َرٍ ألاخيرة منها ما ًخعلم بيل 

مإطظت على خدا ، و َى مخػمً في اللىاهين الخأطِظُت و الخىكُمُت الداخلُت للبىىن ، و منها ما َى 

 .مشترن بدُث جلتزم به ول مإطظاث الىكام 

و مىه فان الىكام البىيي ال ًلخطس هلـ على اإلاإطظاث ، و ئهما ٌشمل ؤلاحساءاث و اللىاهين 

. التي جىكم عمل َرٍ اإلاإطظاث ، مً بين َرٍ ؤلاحساءاث أهكمت و وطاةل الدفع و ول ؤلاخيام اإلاخعللت بها 
1 

  وقاةف الىكام البىيي :ثاهيا 

 : جخلخظ وقاةف الىكام البىيي في وقاةف مإطظاجه ، و التي ًمىً جلخُطها هما ًلي 

جللى ألامىاٌ مً الشهىد و مىذ اللسوع و وغع وطاةل الدفع جدذ جطسف الجمهىز و ئدازة َرٍ  -

 .الىطاةل 

 .جدلُم الاطخلساز الاكخطادي و الخىمُت الاكخطادًت  -
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مىذ الاةخمان و ئدازة اإلامخلياث للعمالء و جلدًم الاطدشازاث اإلاالُت و الاكخطادًت للصباةً لدظهُل  -

 .وشاههم 

 .الخأزير على ألاوغاع الاكخطادًت الظاةدة في البلد طىاء أخرث ضىزة اهىظاز أو ضىزة الخضخم  -

  جمثل أهكمت الدفع البيُت الخلىُت اللاةمت على كىاهين و التي حظمذ للىلىد بأداء وقُفتها

وىخدة خظاب و وطُلت دفع لظداد الدًىن بطفت نهاةُت بين ألاعىان الاكخطادًين ًخم جداٌو 

 )الىلىد في الىكام البىيي بطفت كاهىهُت مً خالٌ أهكمت الدفع غبر مخخلف العملُاث 

ل ، اكخؿاع ، سحب  ت ، ) باطخعماٌ ول أهىاع الىلىد الخامُت  (جدٍى الشُياث ، ألاوزاق الخجاٍز

 1 . (و البؿاكاث 

 الفعاٌ لىطاةل الدفع و هي برلً جإمً جداٌو الىلىد عبر اإلاظاز زجلىم أهكمت الدفع بالدظيي

البىيي ، و جمىع خدور حظسب هلدي أي جداٌو الىلىد خازج اللؿاع اإلاطسفي و ما ًترجب علُه فلدان 

 .الىلىد لىقُفتها همخصن لللُمت 

خُث أن جداٌو الىلىد في اللؿاع اإلاىاشي ، ًيىن بلُم جخخلف عً اللُم التي خددَا الىكام 

  .(البىً اإلاسهصي  )البىيي لها أي 

فالبىً اإلاسهصي ٌعد الللب الىابؼ للىكام البىيي ، و ًمىً حعسفه على اهه بىً البىىن ألهه 

ًخىلى ؤلاشساف و السكابت على باقي البىىن ، و بىً ؤلاضداز الن له طلؿت ئضداز هلد الدولت ، و بىً الدولت 

. خُث له طلؿت ئدازة اخخُاؾاث الدولت مً هطب العمالث ألاحىبُت و جىحُه الظُاطت الىلدًت في الدولت 
2 

ت عامت مظخللت ، جخىلى جىكُم الظُاس ي  الىلدًت و ةهما ٌعسف على اهه شخطُت اعخباٍز

الاةخماهُت و اإلاطسفُت و ؤلاطساف على جىفُرَا وفلا للخؿت العامت للدولت و حعخبر أمىاٌ البىً أمىاٌ 

 3. خاضت 

ا  ت التي حعخبر مً أَم أهىاع البىىن و أهثَر و مىه فان الىكام البىيي بشيل مً البىىن الخجاٍز

وشاؾا ، و جسجبـ بها أوطع العملُاث اإلاطسفُت ، ئذ أن وعكم الىداتع جسجىص لديها ، هما أن معكم اللسوع 
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لها ، و جدخل مىحىداتها و مؿلىباتها الجصء اإلاهم مً  جمىذ مً خاللها ، و جإدي معكم الخدماث عً ؾٍس

 .مىحىداث الىكام البىيي هيل 

و مىه فان الىكام البىيي الفعاٌ َى الىكام الري ًلىم بدظُير وطاةل الدفع بشيل فعاٌ و 

ادة . جداٌو الىلىد في ؤلاؾاز اللاهىوي لها عً ؾٍسف هكام الدفع  فالبىىن جبدث عً جىطُع وشاؾها و ٍش

دوزَا في الاكخطاد الىؾني بشيل مظخمس ، فهي جطىف بخلىُت دكُلت و مخؿىزة باطخمساز ، لهرا فهي 

 1.مدعىة ئلى الاعخماد على أخس ما ابخىس العلم مً أهكمت الدفع 

  ازس أهكمت الدفع على الىكام اإلاالي :املطلب الثاوي 

ت لػمان الاطخلساز الاكخطادي و اإلاالي في العالم ، مما شاد فُه حجم  حعخبر ألاهكمت اإلاالُت غسوٍز

 .جدفلاث زؤوض ألامىاٌ 

ًخيىن الىكام اإلاالي ما لدولت ما مً اإلاإطظاث اإلاالُت و ألاطىاق اإلاالُت ، و التي جسجبـ مع بعػها 

مً خالٌ ئخيام و كىاعد جىكم عملها ، ول َرٍ اإلاإطظاث و ألاطىاق اإلاالُت جيىن ؤلاؾاز العام لخفعُل 

العملُاث الاكخطادًت ، و جىفُر الظُاطاث الىلدًت و حظاَم في جىحُه الادخاز هدى الاطدثماز و بالخالي 

فالطالبت الىكام اإلاالي غسوزة لخدلُم الىمى الاكخطادي و غعفه كد ًدد مً فعالخه الظُاطُت الىلدًت 

و ٌظاَم في وشس السوىد الاكخطادًت ، عالوة على ذلً فان أَمُت السوابـ اإلاالُت بين الدٌو قي حظاَم في 

 .ئمياهُت اهخلاٌ اللطىز اإلاالي مً دولت ئلى دولت أخسي 

و مً َىا فان ضالبت الىكام اإلاالي ال جإزس على الىكام الاكخطادي للدولت فدظب بل حعدي ئلى 

 .دولت أخسي التي جسبؿها بها عالكاث اكخطادًت 

جلع أهكمت الدفع في كلب اإلاعامالث الخالُت التي جلىم بها اإلاإطظاث اإلايىهت للىكام اإلاالي و مىه 

ًمىً اللٌى أن فعالُت هكام الدفع اإلاالي جخىكف على جىفس هكام دفع فعاٌ ٌظهل جبادٌ الظلع و الخدماث 

  2: و ٌظمذ ب 

  .(... هلىد وزكُت ، معدهُت  )جداٌو وطاةل الدفع  -

ل العملت  -  .جدٍى

                                                             
  . 48وردة على شرٌف ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .322خلٌج حسن خلف ، النقود و البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
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 .اللُام ًاإلالاغت ما بين البىىن  -

ت غمً جلىُت و كاهىهُت  أهكمت الدفع التي حظاَم كع غمان طسعت اإلاعامالث اإلاالُت و الخجاٍز

ادة خسهت زؤوض ألامىاٌ و جخفُؼ جيالُف اهخلالها و املخاؾس اإلاخعللت  مإهت جمثل الظبب اإلاباشس في ٍش

برلً ، و حعخبر أَم عامل لألداء الجُد للىكام اإلاالي في أي دولت ، و للخؿبُم الىاجح للظُاطاث الىلدًت 

ا للنهىع بالدولت و لجرب  عالوة على ذلً أضبذ ازجباؽ هكم الدفع مع ممثالتها بالدٌو ألاخسي أمسا غسوٍز

ً ألاحاهب ، و في اإلالابل كد حظمذ باهخلاٌ ألاشماث بين الدٌو لرلً فان  زؤوض ألامىاٌ ألاحىبُت و اإلاظدثمٍس

ت لالطخلساز الىكام اإلاالي   .ضالبت هكام الدفع ًمثل أولٍى

  زاز أهكمت الدفع على الىكام الاكخطادي :املطلب الثالث 

بعد اطخلساز هكام الدفع هلاعدة أطاطُت لخدلُم اطخلساز الىكام اإلاالي و اإلاطسفي و بالخالي 

اطخلساز الىكام الاكخطادي عمىما و َرا الاطخلساز له جأزير مباشس على خسهُت اليشاؽ الاكخطادي ، و 

 .لرلً جدسص الدٌو على ئًجاد أهكمت دفع فعالت 

ت فعاٌ و امً ًػمً  الاكخطادًاث الحدًثت للدٌو اإلاخلدمت مشسوؾت بخىفس هكام دفع و حظٍى

ل أمىاٌ و حغؿُت جيالُف اإلاعالجت العملُاث في وكذ كُاس ي نوافت اإلاؿالباث لألعىان الاكخطادَي  مً جدٍى

. 

ا حشيل واخدة مً أَم الخلىُاث  جدخل أهكمت الدفع غمً اإلاُىىيزماث الىلدًت ، باعخباَز

 (البىً اإلاسهصي ، الظلؿاث العمىمُت  )اإلاخلدمت و الفعالت اإلاظخخدمت مً كبل الظلؿاث الىلدًت 

ادة حجم العملُاث  ادة طسعت دوزان الىلىد جبعا لٍص  .لخخفُؼ اليلب على الظُىلت و ٍش

و بالىكس ئلى أَمُتها و حىزَا في الاكخطاد ، و دزحت الخؿس اإلاالي التي كد حظببها له فان فشل أو 

غعف أهكمت الدفع لبلدَا كد ًدظبب في عىاكب وخُمت لالكخطاد خُث أنها جدظبب في فلدان الثلت في 

  1. الىلىد بشيل عام أي فلدان الىلىد لخاضُت اللبٌى العام 

 

 

                                                             
 .63، المرجع السابق ، ص "  حالة نظام الدفع المكثف بالجزائر –دراسة تحلٌلٌة ألداء أنظمة الدفع " رباب دحٌة ،  -  1
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 : خالصت الفصل 

اكخطاد الدفع في الجصاةس ًجد بداًت مخىاغعت لعملُاث الدفع الالىترووي ، ئذ ال ًصاٌ 

ت ما  اطخخدامها مددودا ، و غُاب ؤلامياهُاث الخلىُت التي حظهل ئحساء الخعامالث الاكخطادًت و الدظٍى

م  س و جفعُل أهكمتها ، و ذلً عً ؾٍس بين البىىن و اإلاخعاملين مع حمُع ألاؾساف ، ئذ أنها جدخاج ئلى جؿٍى

اطخخدام جلىُاث حدًدة بين ول اإلاخعاملين جأزس بشيل اًجابي على البىىن و بالخالي جأزس على حمُع 

 .اإلاعامالث 

و ًبلى الخددي الري ًجب على الظلؿاث اإلاطسفُت و اإلاالُت أن جىاحهه َى كدزتها على جامين 

اإلابادالث اإلاالُت الالىتروهُت و َى ألامس اإلاخاح بخلدًٍس مً خالٌ الاطخفادة مً الخؿىز الخىىىلىجي في َرا 

 .املجاٌ عاإلاُا 

و كد جيىن ألهكمت الدفع الحدًثت جأزير على الىكام اإلاالي و البىيي و الىكام الاكخطادي ، فأي 

فشل في أهكمت الدفع ًإدي الدفع ئلى هلد زلت الجمهىز في الىكام اإلاالي و البىيي ، و بالخالي الخأزير على 

 . الخعامالث الاكخطادًت 

  

 

 



 

 الفصل الثالث
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 :جمهُد 

ت و جىحهاتها في املجاٌ حػمُم الخىىىلىحُا ؤلاغالم و الاجصاٌ ،  ػبلا لظُاطت الدولت الجصائٍس

ت مهلت مً الفدص و الدزاًت للػمل غلى جللُص اإلادة السكمُت بُنها و بحن البىىن و  أخرث البىىن الجصائٍس

الدٌو اإلاخلدمت خاصت في اإلاػامالث الاكخصادًت، ألامس الري ًخؼلب أضخم الخيالُف و الخجهحزاث 

ت اإلاإهلت   .اإلاخؼىزة و اإلاىازد البؼٍس

 في وىهه ػهد حغحراث هبحرة و ما شاٌ ٌؼهدها، و BEAللد جم اخخُاز هرا البىً الخازجي الجصائسي 

ت غلى طػُه اإلاخىاصل للخغُحر  ال ًخفى غلى اخد أن البىً الخازجي الجصائسي ٌػخبر أهم البىىن الجصائٍس

هدى ألاخظً في ظل الخىىىلىحُا الحدًثت في مجاٌ ألاحهصة و مً ابسش هره ألاػياٌ هجد خدماث بىىُت 

الىتروهُت و هي غبازة غً جىفُر ول ما ًخػلل بػملُاث الؼساء و البُؼ و الخدماث و اإلاػلىماث غبر ػبىت 

الاهترهذ ، و مً خالٌ جبادٌ البُاهاث الىتروهُا ، ٌػخبر الػمل البىيي مً ألامىز التي افسشها الخؼىز 

الخىىىلىجي الهائل في مجاٌ الاجصاالث خُث جم اطخخدام وطائل الدفؼ الجدًدة جيىن مالئمت لؼبُػت و 

 .مخؼلباث الخدمت البىىُت الالىتروهُت 
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خُت عً بىك الجشائز الخارجي : اإلابحث ألاول   ملحت جاٍر

طىلىم في هرا البدث بخلدًم البىً الجصائسي الخازجي مً خالٌ وؼأجه و أهدافه و هُيله 

 .الخىظُمي و هرا دزاطت لىوالت البىً في مظخغاهم 

  وؼأة بىً الجصائس الخازجي :اإلاطلب ألاول 

 200 بسأطماٌ كدز ب 204 / 67 باإلاسطىم 1967جأطِع بىً الجصائس الخازجي في أهخىبس طىت 

 1996 ملُىن دًىاز حصائسي، و في مازض 600 ملُاز و 01 شادها ئلى بلغ 1991ملُىن دًىاز حصائسي ، و في طىت 

 ملُاز دًىاز حصائسي ، الى أن بلغ 100 ئلى 2015 ملُىن دًىاز حصائسي ، و وصل طىت 600 ملُاز و 05ججاوش 

  .2016 ملُاز دًىاز حصائسي طىت 150

 : و كد وزر خمظت بىىن أحىبُت و هي 

  crédit lyonnaisاللسض اللُىوي  -1

  société générale اإلاإطظت الػامت  -2

  crédit du nordكسض الؼماٌ  -3

 banque industriel de l’Algérie et de البىً الصىاعي الجصائسي اإلاخىطؽ  -4

méditerrané 

  barqays bank بىً بس ولحز  -5

 و أصبذ مظخلال بمىحب هص اللاهىن 1986و لم ًخدصل البىً غلى هُيله النهائي ئال في حىان 

  . 1988 الصادز في حاهفي 88 / 01

 أهخىبس 01و بػد ما جدٌى ئلى مإطظت ذاث أطهم خفاظه غلى هفع الهدف الري خدده كساز 

1967.  

و كد وزر البىً الخازجي الجصائسي مجمىغت فػالت لػدة مإطظاث ، فبالسغم مً اهه ًخمجى ئلى 

اللؼاع الػمىمي فاهه ٌػمل وفلا لللاهىن الخجازي ، و بالخالي للىاغد اإلاىافظت ،و ذلً باإلطافت ئلى الجزغت 

الدولُت الخاصت و اإلاخمثلت في الخجازة الخازحُت ، و ًخدخل في حمُؼ الػملُاث البىىُت ، و للد وان 

 1.جأطِظه بمثابت الحللت ألاخحرة في ئحساءاث جأمُم البىىن 

                                                             
1

 .معلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجً  - 
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 .واخد لالئخمان و الثجي للػملُاث ألاحىبُت : و ًدخىي بىً الجصائس غلى كظمان 

 فهى الري لدًه خظاباث الؼسواث الصىاغُت الىبري 1970 و للد جىطػذ غملُاث البىً مىر 

 . و الىلل البدسي و مىاد البىاء ة و البتر وهُمُائيةو الىُمُائي (طىهؼسان ، هفؼاٌ  )في مُدان املحسوكاث 

ل و  فهره الؼسواث البىً الخازجي الجصائسي هى الري ًمدها باللسوض ، و كد طاهم في جمٍى

جؼىز خلٌى البتروٌ في ول مً خاس ي مظػىد و خاس ي السمل و ئوؼاء أهابِب الىفؽ و الغاش في ول مً 

ؼ الىلل البدسي  ل مؼاَز  .طىُىدة و غىابت و مصاوؼ الاطمىذ و مسهباث الحجاز ، و جمٍى

 : و هىان بىىن و مإطظاث ٌظاهم فيها البىً الجصائسي الخازجي بيظب مخخلفت هرهس منها 

 و ملسة            أبى % 15.55البىً الػسبي لالطدثماز و الخجازة الخازحُت و ٌظاهم فُه بيظبت  -

 .ظبي 

 . % 12.50البىً اإلاغسب الػسبي لالطدثماز و الخجازة و ٌظاهم بيظبت  -

 . و ملسه فسوظا  % 9.56اجداد البىىن الػسبُت و الفسوظُت و ٌظاهم فُه بظبت  -

ت بيظبت  -   .%25مإطظت جامحن اللسوض الػلاٍز

 ي ملُاز دًىاز حصائسي و ًلؼ ملسه السئِع10و ًلدز زأطماٌ الؼسهت للبىً الجصائسي الخازجي 

 . ػازع الػلُد غمحروغ الجصائس الػاصمت 11للبىً 

 في 12و ًدخل البىً الجصائسي اإلاسجبت ألاولى في الجصائس  اإلاسجبت الثالثت في اإلاغسب الػسبي و اإلاسجبت 

لُا   .ئفٍس

 . أهداف و الهُيل الخىظُمي لبىً الجصائس الخازجي :اإلاطلب الثاوي 

 أهداف و بىً الجصائس الخازجي : الفزع ألاول 

 :لبىً الجصائس الخازجي أهداف غدًدة ٌظعى ئلى جدلُلها مً أهمها ما ًلي

ت مؼ باقي بلدان الػالم -  .جدفحز و حصجُؼ الػملُاث الخجاٍز
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 2.حظهُل الخىمُت ؤلاصالح الاكخصادي بحن الجصائس و الخازج -

ت مؼ الخازج طد ألاخؼاز الظُاطُت و الاكخصادًت -  .ٌػمل غلى جامحن الػملُاث الخجاٍز

 .طمان جىفُر الجُد لاللتزاماث الىاججت بحن أطىاق الدٌو و الجماغاث املحلُت -

 .الهُيل الخىظُمي الػام لبىً الجصائس الخازجي: الفسع الثاوي 

اث بالبىً الجصائسي الخازجي ئلى  اث غامت و هي04جىلظم اإلادًٍس  : مدًٍس

ت الػامت إلدازة الىطائل -1  .اإلادًٍس

ت الػامت إلدازة الخىمُت -2  .اإلادًٍس

ت الػامت إلدازة الخػهداث -3  .      اإلادًٍس

ت  الػامت للخجازة الخازحُت -4  .اإلادًٍس

اث فسغُت خظب ما هى مىضح في الؼيل الخالي  3:و ول هره اإلادًٍس
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 الهُكل الخىظُمي العام لبىك الجشائز الخارجي : ( 1 – 3 )الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معلوماث ملدمت مً طزف بىك الجشائز الخارجي : اإلاصدر 

 . دزاطت ووالت بىً الجصائس الخازجي بمظخغاهم :اإلاطلب الثالث 

ت الػامت  اإلادًٍس

اث ت اإلاساكبت اإلادًٍس مفدؼُت مدازبت جبُع  مدًٍس

 ألامىاٌ و دغم ؤلازهاب

 ألاماهت

ت الػامت  اإلادًٍس

 ؤلادازة الىطائل 

ت اإلاىازد  مدًٍس

ت   البؼٍس

ت ؤلادازة  مدًٍس

ت الدزاطاث  مدًٍس

 اللاهىهُت 

ت ت اإلاسهٍص  اإلادًٍس

ت الػامت  اإلادًٍس

 ؤلادازة 

ت املحاطبت  مدًٍس

ت  مدًٍس

 اإلاىاشغاث

ىت ت الخٍص  مدًٍس

ت اإلاساكبت  مدًٍس

 و الدظُحر

ت الػامت  اإلادًٍس

 للخجازة الخازحُت 

ت الػالكاث  مدًٍس

 الدولُت مؼ الخازج

ت الخجازة   مدًٍس

ت الػملُاث  مدًٍس

 مؼ الخازج

ت الػامت  اإلادًٍس

 ؤلادازة الخػهداث 

ت ؤلاغالم  مدًٍس

 آلالي 

ت الخػهداث  مدًٍس

 للمإطظاث الىبحرة 

ت الخػهداث مؼ  مدًٍس

 اإلاإطظاث الصغحرة 

ت الاجصاٌ  مدًٍس
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ت و وواالث و مً بحن وواالث بىً الجصائس الخازجي  اث حهٍى ت جىلظم ئلى مدًٍس ليل بىً مدًٍس

 :ووالت مظخغاهم و هي مىطىع دزاطدىا الخؼبُلُت 

 : حػٍسف الىوالت و وؼاػاتها :الفزع ألاول 

ف الوكالت  -1 ت إلاظخغاهم ،و :حعٍز ت الجهٍى  هي واخدة مً بحن الىواالث الخابػت للمدًٍس

ت إلاظخغاهم حػمل غلى اللُام بىفع مهام بىً الجصائس الخازجي في  ت الجهٍى اإلادًٍس

ت ووالخحن هما   :اإلاىؼلت و ججظُد مهامه و وظائفه ، و هره اإلادًٍس

  .104 ، ووالت 66ووالت  -

 و ملسها في مظخغاهم الىطؽ اإلادًىت ، و هي حػمل مؼ 1982 جأطظذ طىت  :66وكالت  -

مىظفحن أصحاب السواجب املحدودة ، و جلدم لهم كسوض صغحرة مثل كسض الاكخىاء الظىً 

  .LPPجسكىي غمىمي  

ؼ الىبري و 2009 جأطظذ طىت  :104وكالت  -  و هي ووالت جخػامل مؼ شبائً أصحاب اإلاؼاَز

جلدم لهم كسوض كصحرة اإلادي مثل كسوض الاطخغالٌ و كسوض مخىطؼت اإلادي مثل 

 .كسوض الاطدثماز 

  .84 ،طُم 67ووالخحن : مػىظس  -

  .73غلحزان  -

  .69جُازث  -

  .78 – 70ووالخحن : ازشٍى  -

 :  جلىم الىوالت بػدة وؼاػاث مً أهمها :مهام و وشاط الوكالت  -2

 .اطخلباٌ الىدائؼ اإلاخػللت بسؤوض ألامىاٌ مً ػسف ألاشخاص  -

م الؼًُ اإلاخػلم بػملُاث الخىظُف و  - اطخلباٌ غملُاث الدفؼ التي جلدم هلدا او غً ػٍس

 .الخدصُل و حمؼ غملُاث البىً 

 .مىذ كسوض بجمُؼ أهىاغها  -

 .جىشَؼ زؤوض ألامىاٌ ألافساد و مساكبت اطخػمالها  -

ت  -  : ًلىم بجمؼ الػملُاث اإلاخػللت باهخخاب الخصم ، ػساء ألاوزاق الخجاٍز

 4.ًلىم بدوز البىً اإلاسطل مؼ البىىن ألاخسي  -

ل بؼتى الؼسق لػملُاث الخجازة الخازحُت  -  : الخمٍى

                                                             
 .معلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجً  -  4



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 61 

اهدظاب ألامىاٌ مً الػملُاث الخالُت ، ؤلاًجاز ، و حمُؼ غملُاث  -

 .اإلاىلىلت و غحر اإلاىلىلت التي جخص وؼاغ الىوالت أو مخػاملحن مػها  

 :  الهُيل الخىظُمي لىوالت بىً الجصائس الخازجي بمظخغاهم :الفزع الثاوي 

 : جىحد بالىوالت مصالح الخالُت 

  جىلظم هره اإلاصلحت ئلى أكظام فسغُت جإدي غدة خدماث منها :مصلحت الصىدوق  : 

 .الخدصُالث بأهىاغها  -

 .غملُاث السحب و الدفؼ  -

ل  -  .غملُاث الخدٍى

 .غملُاث اإلالاصت  -

 .غملُاث املحفظت  -

  مً بحن مهام السئِظُت التي جإديها هره اإلاصلحت هي :مصلحت الخجارة الخارجُت  : 

 .غملُت السحب و الدفؼ بالػملت الصػبت  -

 .الخدصُالث بالػملت الصػبت  -

  .(الخصدًس و الاطخحراد  )غملُت الخجازة الخازحُت  -

  حػمل هره اإلاصلحت غلى ما ًلي :مصلحت الخعهداث  : 

 .دزاطت اللسض  -

 .دزاطت الخػهداث اللاهىهُت و الخدصُل  -

 .الاهخمام باللظاًا و اإلاىاشغاث  -

ً اإلالف و جدلُله و حظحر اإلالفاث و ػلباث اللسوض  - حػمل غلى جلدًم :  الػمل غلى جيٍى

اللسوض خظب هىع الىوالت و خظب الامخُاشاث اإلالدمت للبىً مً خُث هىع اللسض و 

 .كُمخه و أهمُخه 

 .اللُام بدزاطاث مُداهُت للخأهد مً طالمت ولب اللسض  -

 5.ئحساء ملابالث مؼ الػمالء و الخفاوض مػهم  -

 و جخىلى هره اإلاصلحت اإلاهام الخالُت :  رمصلحت الدسيي : 

                                                             
 .معلومات مقدمة من طرف بنك الجزائر الخارجً  -  5



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 62 

 . بالخىظُم و السكابت مالاهخما -

 الدظُحر آلالي للػملُاث  -

 .و ًمىً جىطُذ هره اإلاصالح مً خالٌ املخؼؽ الػام لىوالت مظخغاهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 63 

 " .مسخغاهم " الهُكل الخىظُمي لبىك الجشائز الخارجي وكالت  : (2 – 3 )الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اإلاعلوماث ملدمت مً طزف بىك الجشائز الخارجي : اإلاصدر 

 

 

 

 اإلاسهص املحاطبي هائب اإلادًس  الػامتألاماهت

الػام اإلادًس  

مصلحت 

 الظىدوق 

 مصلحت الدظُحر مصلحت الخػهداث مصلحت الخجازة

كظم 

 الؼبان
كظم الؼبان 

الدسجُل  )

بالػملت 

 الصػبت

كظم 

 اإلاىازد

كظم 

أماهت 

 الخػهداث

كظم 

 اإلاىاشغاث

كظم 

حظُحر 

 اإلاىازد

كظم 

 ؤلاغالم

 آلالي

كظم 

الخصدًس 

و 

 الاطخحراد

كظم 

الدظُحر 

 الداخلي

الثا لخدٍى إلالاصتا املحفظت   



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 64 

دراست إحصائُت ألثز البطاكاث الالكتروهُت بوكاالث بىك الجشائز الخارجي : اإلابحث الثاوي 

 .إلاسخغاهم 

مً احل الخػسف غلى أهم الخددًاث التي جىاحه وطائل الدفؼ الالىتروهُت في البىىن و الىواالث 

البىىُت مدل الدزاطت ، زم الاطخػاهت بأطلىب الاطخبُان مً خالٌ ػسح مجمىغت مً ألاطئلت غلى 

اإلاىظفحن بالىواالث البىىُت لبىً الجصائس الخازجي غلى مظخىي والًت مظخغاهم ، اطخخدام ألادواث 

 .ؤلاخصائُت الالشمت لخدلُل هخائج الاطخبُان 

  أداة حمؼ البُاهاث :اإلاطلب ألاول 

وان مً الالشم غلُىا لجمؼ البُاهاث الالشمت للدزاطت اغخماد أطلىب الاطخبُان مً خالٌ جصمُم 

 .اطخمازة أطئلت مىحهت للمىظفحن لإلحابت غليها 

 : و وان الهدف مً جصمُم الاطخبُان مً احل الىصٌى ئلى الىلاغ الخالُت  -

 . البىىُت مدل   الدزاطت ثالخػسف غلى أهىاع وطائل الدفؼ الالىتروهُت اإلاخىاحدة في الىواال -

 .الخػسف غلى أهم الخددًاث التي جىاحه وطائل الدفؼ الالىتروهُت مً كبل الػمالء  -

 .ئبساش أهمُت وطائل الدفؼ الالىتروهُت  -

  جددًد مجخمؼ الدزاطت و اخخُاز الػُىت :اإلاطلب الثاوي 

 : جددًد مجخمؼ الدزاطت :اوال 

بما أن الهدف مً الاطخلصاء الخػسف غلى أهم وطائل الدفؼ الالىتروهُت اإلاظخػملت و الىكىف 

 .غلى أهم الخددًاث التي جىاحهها 

خُث ٌؼمل مجخمؼ الدزاطت مجمىع اإلاىظفحن بالىواالث البىىُت لبىً الصائس الخازجي غلى 

  .2018مظخىي والًت مظخغاهم ن خالٌ غام 

 . اخخُاز هىع و حجم الػُىت :ثاهُا 

 مىظف 49جم اهدظاب الػُىت الػؼىائُت ألنها ألاوظب إلاثل هره الدزاطاث خُث ػملذ الػُىت 

  .( ملسزة 49حجم الػُىت  )

  اإلاػالجت ؤلاخصائُت :اإلاطلب الثالث 
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طىف هلىم بخدلُل اإلاػؼُاث التي جم حمػها مً خالٌ الاطخمازة اإلالدمت للمىظفحن ، و 

باالطخػاهت بأدواث الخدلُل ؤلاخصائي لخلدًم وصف لبُاهاث الػُىت ، و الىصٌى ئلى هخائج لخىطُذ 

 .جددًاث وطائل الدفؼ الالىترووي للمىظفحن بالىواالث البىىُت 

  وصف خصائص غُىت الدزاطت :اوال 

 : مً خالٌ ؤلاحاباث اإلالدمت مً كبل اإلاىظفحن ، فان الػُىت اإلادزوطت جخمحز بالخصائص الخالُت 

طىف ًخم الخػسف غلى هىع مفسداث  ( 01 – 03 ) مً خالٌ الجدٌو زكم :الجيس  .1

  (ذهس ، أهثى  )الػُىت وفلا للجيع 

 .جوسَع مفزداث العُىت حسب الجيس  : ( 01 – 03 )الجدول ركم 

 اليظب  الخىسازاث  الجيع

 %67.3 33 ذهس

  32.7% 16 اهثى

 %100 49 املجمىع

 .جوسَع العُىت حسب الجيس  : ( 03 – 03 )الشكل ركم 

 
 .مً إعداد الطالب بىاء على معطُاث الجدول : اإلاصدر 

 ، أما ؤلاهار 67%أن أغلبُت الػمالء ذهس بيظبت  ( 01 – 03 )هالخظ مً خالٌ الجدٌو زكم 

 مً مفسداث الػُىت ، و ًمىً ئزحاع ذلً ئلى أن الروىز في ئغفاء اللىي الػاملت ألاهثر  %33فبيظبت 

 .بالبىىن ملازهت مؼ ؤلاهار 

ت  .2  : الفئت العمٍز

67%

33%

توزٌع العٌنة حسب الجنس 

ذكر

انثى 
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 : طىف ًخم الخػسف غلى جىشَؼ مفسداث الػُىت هما ًلي  ( 02 – 03 )مً خالٌ الجدٌو زكم 

ت  : ( 02 – 03 )الجدول ركم   :جوسَع مفزداث العُىت حسب الفئت العمٍز

ت   اليظب الخىسازاث  الفئت الػمٍس

 %26.5 13  طىت 30 ئلى 18مً 

 46.9% 23  طىت 40 ئلى 31مً 

 %20.4 10  طىت 50 ئلى 41مً 

 6.1% 3  طىت 50اهبر مً 

 %100 49 املجمىع 

ت  : ( 04 – 03 )الشكل ركم   جوسَع ألافزاد حسب الفئت العمٍز

 

  (02 – 03 )مً إعداد الطالب بىاء على معطُاث الجدول ركم : اإلاصدر 

 طىت 40 ئلى 31أن اإلاىظفحن الرًً جتراوح أغمازهم بحن  ( 02 – 03 )هالخظ مً خالٌ الجدٌو 

 ، أما اكل  % 27 طىت بيظبت جلدز ب 30 ئلى 18 زم جليها الفئت مً % 47ًمثلىن اهبر وظبت و اإلالدز ب 

 ، و هرا  %6 ة طىت بيظب50 و الفئت ألاهبر مً  %20 طىت بيظبت 50 ئلى 41اليظب فخخىشع بحن الفئت مً 

مػىاه أن البىً ٌػخمد غلى الفئاث الدؼابه في اإلاػامالث اهبر مً الفئاث ألاخسي و هرا ٌػخبر أمس مهم 

ت   .باليظبت للبىىن الجصائٍس

 

27%

47%

20%

6%

توزٌع االفراد حسب الفئة العمرٌة 

سنة 30الى  18من 

سنة 40الى  31من 

سنة  50الى  41من 

سنة 50اكثر من 
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 : اإلاسخوى الخعلُمي  .3

  ًمكً الخعزف على اإلاسخوى الخعلُمي للموظفين ( 03 – 03 )الجدول ركم مً خالٌ 

 اليظبت  الخىسازاث  اإلاظخىي الخػلُمي 

  %6.1 3 مخىطؽ 

  %16.3 8 زاهىي 

  %44.9 22 حامعي 

  %28.6 14 دزاطاث غلُا 

فهم باإلحابت    %4.1 2 حػٍس

  %100 49 املجمىع

 جوسَع العُىت حسب اإلاسخوى الخعلُمي  : ( 05 – 03 )الشكل 

 

  ( 03 – 03 )مً إعداد الطالب بىاء على الجدول ركم : اإلاصدر 

هالخظ أن اغلب اإلاىظفحن مظخىاهم الخػلُمي حامعي بيظبت  ( 03 – 03 )مً خالٌ الجدٌو زكم 

 ، بِىما الرًً مظخىاهم مخىطؽ و %28.6 ، جليها فئت الرًً مظخىاهم الخػلُمي دزاطاث غلُا بيظبت  45%

و هرا ًدٌ غلى أن البىً ٌػخمد غلى الرًً .  غلى الخىالي % 6.1 و 16.3زاهىي ًمثلىن وظبت كلُلت جخمثل في 

ًيىن مظخىاهم لِظاوع فما فىق و ذلً الن الػمل في البىىن ًخؼلب مظخىي هبحر غىع ما وان في 

الظابم الن وؼاغ البىىن حغحر مً ألاطلىب الخللُدي ئلى ألاطلىب ٌػخمد غلى الاهترهذ و وطائل 

 .جىىىلىحُت خدًثت 

6%

16%

45%

29%

4%

توزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً 

متوسط

ثانوي

جامعً 

دراسات علٌا

تعرٌفهم باالجابة 
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 : عدد سىواث العمل في وشاط البىوك  .4

 طىف هخػسف غلى غدد طىاث اإلاىظف في البىىن  ( 04 – 03 )مً خالٌ الجدٌو زكم 

جوسَع مفزداث العُىت سحب هدد سىواث العمل في وشاط  : ( 04 – 03 )الجدول ركم 

 البىوك

 اليظبت  الخىسازاث  طىىاث الػمل 

 34.7% 17  طىىاث 5مً طىت ئلى 

 %22.4 11  طىىاث11 ئلى 6مً 

 18.4% 9  طىت 17 طىت ئلى 12مً 

 %12.2 6  طىت 23 ئلى 18مً 

 10.2% 5  طىت 30 طىت ئلى 24مً 

 %2 1 لم ًلم باإلحابت 

 %100 49 املجمىع 

 جوسَع مفزداث العُىت حسب عدد سىواث العمل في وشاط البىوك  : ( 06 – 03 )الشكل ركم 

 

  ( .04 – 03 )مً إعداد الطالبت بىاء على الجدول : اإلاصدر 

هالخظ أن اهبر وظبت مً اإلاىظفحن جتراوح هره وؼاػهم في البىىن  ( 04 – 03 )مً خالٌ الجدٌو 

 11 الى 6 جليها وظبت اإلاىظفحن الرًً جتراوح هره وؼاػهم في البىىن مً %35 طىىاث بيظبت 5مً طىت ئلى 

35%

23%

18%

12%

10%

2%

توزٌع مفردات العٌنة حسب عدد سنوات العمل  
فً نشاط البنوك 

سنوات  5من سنة الى 

سنة  11الى  6من 

سنة  17سنة الى  12من 

سنة 23الى  18من 

سنة 30سنة الى  24من 

لم ٌقم باالجابة 
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 طىت كدزث ب 17 ئلى 12 زم جليها وظبت اإلاىظفحن الرًً جتراوح مدة وؼاػهم مً %23طىت بيظبت جلدز ب 

  . %12 طىت كدزث ب 23 ئلى 18 ، أما اكل وظبت اإلاىظفحن الرًً جتراوح مدة وؼاػهم مً 18%

بُت التي كمذ بها فُما ًخص اإلاعامالث الالكتروهُت  .5  عدد الدوراث الخدٍر

طىف هخػسف غلى غدد الدوزاث التي كام بها اإلاىظف فُما  ( 05 – 03 )مً حدٌو الجدٌو زكم 

 .ًخص اإلاػامالث الالىتروهُت 

جوسَع مفزداث العُىت حسب عدد الدوراث التي كام بها اإلاوظف  : ( 05 – 03 )الجدول ركم 

 .فُما ًخص اإلاعامالث الالكتروهُت 

 اليظبت  الخىسازاث الدوزاث 

 22.4 11 لم ًلم بأي دوزة 

 36.7 18 دوزة واخدة 

 8.2 4 دوزجان 

 16.3 8 دوزاث 3

 4.1 2  دوزاث 4

 12.2 6  دوزاث 5

 100 49 املجمىع 

جوسَع مفزداث العُىت حسب عدد الدوراث التي كام بها اإلاوظف  : ( 07 – 03 )الشكل ركم 

 .فُما ًخص اإلاعامالث الالكتروهُت 

 

23%

37%8%

16%

4% 12%

توزٌع مفردات العٌنة حسب عدد الدورات التً 
قام بها الموظف  

لم ٌقم باي دورة 

دورة واحدة 

دورتان 

دورات  3

دورات  4

دورات 5
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  ( 05 – 03 )مً إعداد الطالبت بىاء على الجدول : اإلاصدر 

بغسض الخػسف غلى ازس البؼاكاث الالىتروهُت و أهم الخددًاث :  جدلُل هخائج الاطخبُان :ثاهُا 

 : التي جىاحه وطائل الدفؼ في البىً جم ػسح مجمىغت مً ألاطئلت و جدلُلها والخالي 

 هل حسخخدم البطاكت الالكتروهُت ؟ :  01السؤال ركم 

  (06 – 03 )الجدول ركم 

 اليظبت  الخىساز ؤلاحابت

 %30.61 15 ٌظخخدمىن البؼاكت البىىُت 

 %69.38 34 ال ٌظخخدمىن البؼاكت البىىُت

 %100 49 املجمىع

  ( :08 – 03 )الشكل 

 

  ( 06 – 03 )مً إعداد الطالبت بىاء على الجدول ركم : اإلاصدر 

 مً أفساد الػُىت ال ٌظخخدمىن البؼاكت الالىتروهُت %69.38هالخظ مً خالٌ الجدٌو أغاله أن 

 ًفظلىن اطخخدام البؼاكت الالىتروهُت ، و ًسحؼ الظبب ئلى غدم هفىذ ألاشخاص %30.61أما بيظبت 

غليها و غلى ذهىُاث اإلاىاػً الجصائسي خُث أن مػظمهم ًفظلىن الخػامل بىطائل الدفؼ الخللُدًت و 

أًظا الخخىف مً الىكىع في اإلاؼاول غىد اطخػمالهم لىطائل الدفؼ الحدًثت هػلم بؼاكت الدفؼ في آلت 

 .الصسف آلالُت 

31%

69%

هل تستخدمون البطاقة البنكٌة 

ٌستخدمون البطاقة االلكترونٌة 

ال ٌستخمون البطاقة البنكٌة 
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 بزأًك ما هو السبب الزئِس ي الذي ًحد مً اسخخدام الجمهور للخدمت ؟  :02السؤال 

 جوسَع العُىت حسب عدم اسخخدامها للخدمت : ( 07 – 03 )الجدول ركم 

 اليظبت  الخىساز ؤلاحاباث 

 %20.4 10 صػىبت الخػامل مؼ اإلاػامالث الالىتروهُت 

 %28.57 14 غدم الثلت في وطائل الدفؼ الالىتروهُت 

 %40.81 20 كلت الخىغُت ؤلاغالمُت 

 %10.20 5 الخدمت الخللُدًت أهثر أماها 

 %100 49 املجمىع 

 

 

  ( 09 – 03 )الشكل ركم 

 

 .مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

 مً اإلاىظفحن صسخىا أن %40.81أٌو مالخظت طيسجلها مً خالٌ اإلاػلىماث هى ان وظبت 

مً اإلاىظفحن ال ًثلىن في وطائل %28.57   الخىغُت ؤلاغالمُت للدفؼ الالىترووي كلُلت في الىوالت ، هما هجد 

الدفؼ الالىترووي ، خُث أن وطائل الدفؼ الالىتروهُت لم جىظب بصفت غامت الثلت هدُجت خدازتها ن و 

20%

29%
41%

10%

توزٌع العٌنة حسب عدم استخدامها للخدمة

صعوبة التعامل مع المعامالت 
االلكترونٌة

عدم الثقة فً وسائل الدفع 
االلكترونً 

قلة التوعٌة االعالمٌة 

الخدمة التقلٌدٌة اكثر امانا 
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 %10.2 ججد صػىبت في الخػامل مؼ اإلاػامالث الالىتروهُت أما وظبت  %20.4فئت أخسي جلدز بيظبت 

 .فُفظلىن الخدمت الخللُدًت ألنها أهثر أماها 

 أيهما جفضل الدفع الىلدي اإلاباشز ام الدفع الالكترووي ؟  : 03السؤال ركم 

 جوسَع العُىت حسب اخخُار شكل الدفع اإلافضل  : ( 08 – 03 )الجدول ركم 

 اليظبت  الخىساز  ؤلاحاباث 

 %71 35 الدفؼ الىلدي اإلاباػس 

 %29 14 الدفؼ الالىترووي 

 %100 49 املجمىع 

 

 

 

 جوسَع العُىت حسب اخخُار شكل الدفع اإلافضل  : ( 10 – 03 )الشكل ركم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

 باغخبازه %71هالخظ مً البُاهاث الظابلت أن اإلاىظفحن ًفظلىن الدفؼ الخللُدي أهثر وظبت 

 . ًفظلىن الدفؼ الالىترووي و هرا زاحؼ لحدازخه %29أهثر زلت بِىما بجد وظبت 

71%

29%

توزٌع العٌنة حسب اختٌار شكل الدفع المفضل 

الدفع النقدي المباشر 

الدفع االلكترونً
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 .ما مدى رضاك عً مسخوى الدفع الالكترووي  : 04السؤال ركم 

 .جوسَع العُىت حسب مسخوى الزضا عً الدفع الالكترووي  : ( 09 – 03 )الجدول ركم 

 اليظبت  الخىساز  ؤلاحاباث 

  %17 8 زاض حدا 

  %71 35 زاض هىغا ما 

  % 12 6 غحر زاض 

  % 100 49 املجمىع 

 

 عً الدفع الالكترووي جوسَع العُىت حسب مسخوى الزضا : ( 11 – 03 )الشكل ركم 

 عً الدفع الالكترووي

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

الغسض مً هرا الظإاٌ مػسفت دزحت زطا اإلاىظفحن غً الدفؼ الالىترووي فىالخظ أن وظبت 

له هدى حؼىُل أزطُت لبىاء هظام 71%  هم زاطىن هىغا ما و هرا ًإهد أن الدفؼ الالىترووي في ػٍس

 مً %12 زاطحن حدا ، غلى خالف ذلً هجد %17مصسفي في مىظىز ، و هجد هرلً وظبت كلُلت جلدز ب 

 .اإلاىظفحن غحر زاطحن غً الدفؼ الالىترووي و هرا زاحؼ أما لػدم الثلت أو هلص الخىغُت ؤلاغالمُت 

 

17%

71%

12%

توزٌع العٌنة حسب مستوى الرضا  عن الدفع  
االلكترونً

راض جدا 

راض نوعا ما 

غٌر راض 
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 ما رأًك باسخعمال الخدمت بدال عً خدمت الدفع الخللُدي ؟  : 05السؤال ركم 

جوسَع العُىت حسب رأيهم عً اسدبدال الدفع الخللُدي بالدفع  : ( 12 – 03 )الشكل ركم 

 الالكترووي

 اليظبت  الخىساز  ؤلاحاباث 

 %65.30 32 أوافم 

 % 34.69 17 ال أوافم 

  % 100 49 املجمىع 

 

جوسَع العُىت حسب رأيهم عً اسدبدال الدفع الخللُدي بالدفع  : : ( 12 – 03 )الشكل ركم 

 الالكترووي

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد عً الاسخبُان : اإلاصدر 

 الرًً ًىافلىن اطدبداٌ الدفؼ الالىترووي مدل الدفؼ الخللُدي نجىضح ؤلاحاباث أن اإلاىظفي

 . مً الصبائً ال ًىافلىن هرا الاطدبداٌ  %34.69 مً املجمىع ، و أًظا هىان وظبت %65.3كدزث بيظبت 

ج ًوفز الوكذ و الجهد ؟  : 06السؤال ركم   هل الدفع الالكترووي مٍش

ح  : ( 11 – 03 )الجدول ركم   عدد ألافزاد الذًً ٌعزفون أن الدفع الالكترووي مٍز

65%

35%

توزٌع العٌنة حسب رأٌهم عن استبدال الدفع 
التقلٌدي بالدفع االلكترونً

اوافق

ال اوافق



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 75 

 اليظبت  الخىساز  ؤلاحاباث 

 %100 49 أوافم 

 - - ال أوافم 

  %100 49 املجمىع

 

 

 

ح : ( 13 – 03 )الشكل ركم   عدد ألافزاد الذًً ٌعزفون أن الدفع الالكترووي مٍز

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

هالخظ أن ول اإلاىظفحن ًىافلىن و أن مً مصاًا الدفؼ الالىترووي اهه ًىفس الىكذ و الجهد خُث 

اث مً مجزله آو مً مىخبه   .ٌظخؼُؼ الصبىن حظدًد مؼتًر

 .الخوعُت ؤلاعالمُت للخدمت  : 07السؤال ركم 

 .جوسَع العُىت حسب رائهم عً الخوعُت ؤلاعالمُت للخدمت  : ( 12 – 03 )الجدول ركم 

 اليظبت  الخىساز  ؤلاحاباث 

 % 8.16 4 زاض 

100%

0%

توزٌع االفراد حسب موافقتهم عن ان الدفع 
االلكترونً مرٌح 

اوافق

ال اوافق
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 % 71.42 35 زاض هىغا ما 

 % 20.40 10 غحر زاض 

  % 100 49 املجمىع

 مً ئغداد الؼالبت بىاءا غلى الاطخبُان : اإلاصدز 

 جوسَع العُىت حسب رائهم عً الخوعُت ؤلاعالمُت للخدمت : ( 14 – 03 )الشكل ركم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

 زاطحن هىغا ما غً الخىغُت ؤلاغالمُت خٌى الدفؼ الالىترووي ، و % 71.42هالخظ أن وظبت 

 أي أن الخىغُت ؤلاغالمُت اطخؼاغذ أن جإزس في اججاهاث % 8.16هىان مىظفحن زاطحن و كدزث وظبتهم ب 

لت أخسي % 20.40اإلاىظفحن بِىما هىان فئت بيظبت   غً زاطحن لرلً ًجب غلى البىً البدث غً ػٍس

 .إلكىاع اإلاىظفحن بالدفؼ الالىتروهُت و هظب زطاهم 

 

 

 

 

8%

72%

20%

توزٌع العٌنة حسب راٌهم عن التوعٌة االعالمٌة 
للخدمة 

راض

راض نوعا ما 

غٌر راض 
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هي ٌعخبر أن البطاكت الالكتروهُت جوفز لك الحماًت الكافُت ألموالك مً  : 08السؤال ركم 

 السزكت ؟ 

  .ًبين اعخبار البطاكت البىكُت حماًت لألموال مً السزكت : ( 13 – 03 )الجدول ركم 

اغخباز البؼاكت الالىتروهُت 

 خماًت 

 اليظبت  الخىساز 

 %71.42 35 وػم 

 %28.57 14 ال

 %100 49 املجمىع 

 

 .جوسَع العُىت حسب اعخبار البطاكت البىكُت حماًت لألموال  : ( 15 – 03 )الشكل ركم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

هما أظهسث الىخائج و هما هى مبحن مً خالٌ الجدٌو أغاله و الخاصت باغخباز البؼاكت البىىُت 

 %   71.42خماًت لألمىاٌ مً الظسكت أن غالبُت الػُىت ٌػخبرونها فػال خماًت ألمىالهم مً الظسكت بيظبت 

 . هرلً ا  ال طُػخبروهه% 28.57و فئت جلدز بيظبت  

 هل هجد أي مً اإلاعوكاث عىد اسخعمال البطاكت ؟ : 09السؤال ركم 

 .ًبين وجود معوكاث عىد اسخعمال البطاكت البىكُت  : ( 14 – 03 )الجدول ركم 

71%

29%

توزٌع العٌنة حسب اعتبار البطاقة البنكٌة حماٌة  
لألموال 

نعم

ال
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 اليظبت الخىساز  مػىكاث اطخخدام البؼاكت 

 %61.22 30 وػم 

 %38.77 19 ال 

 %100 49 املجمىع 

 

 جوسَع العُىت حسب معوكاث اسخعمال البطاكت البىكُت  : ( 16 – 03 )شكل ركم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

أن غالبت الػُىت البىً  ( 14 – 03 )أظهسث الىخائج هما هى مبحن مً خالٌ الجدٌو أغاله 

 ، في خحن  %61.22الخازجي الجصائسي ًجدون مػىكاث و صػىباث أزىاء اطخػماٌ البؼاكت البىىُت بيظبت 

  .%38.77بػع وظبت ألافساد الرًً ال ًجدون صػىباث في اطخػماٌ بؼاكت الدفؼ الالىتروهُت 

 

 

 

 

61%

39%

توزٌع العٌنة حسب معوقات استعمال البطاقة  
البنكٌة 

نعم

ال
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هل السحب الخللُدي مً الصزاف آلالي ٌساعد في الحصول على السُولت  : 10السؤال ركم 

 الكافُت ؟ 

 .ًبين حصول ألافزاد على السُولت الكافُت مً الصزاف آلالي  : ( 15 – 03 )الجدول ركم 

خصٌى ألافساد غلى الظُىلت 

 اليافُت 

 اليظبت  الخىساز 

 %65.30 32 وػم

 %34.69 17 ال

 %100 49 املجمىع 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

 .جوسَع العُىت حسب حصولهم على السُولت الكافُت  : ( 16 – 03 )الشكل ركم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعخماد على الاسخبُان : اإلاصدر 

هما هؼفذ الىخائج هما هى ًبحن مً خالٌ الجدٌو أغاله أن غالبُت أفساد الػُىت مً مىظفي 

ت ٌظاغدهم السحب الىلدي مً الصساف آلالي في الحصٌى غلى الظُىلت اليافُت  البىً الخازجي الجصائٍس

 في خظً بلغذ وظبت ألافساد الرًً ال ٌظاغدهم السحب الخلدي مً %65.30التي ًدخاحىنها بيظبت 

  .%34.69الصساف آلالي في الحصٌى غلى الظُىلت اليافُت 

 

65%

35%

توزٌع العٌنة حسب حصولهم على السٌولة 
الكافٌة

نعم

ال



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميذانية لبنك الجزائر الخارجي 
 

 80 

 : خالصت الفصل 

مً خالٌ ما وزد في هرا الفصل ًخضح بان البىىن لها دوز فػاٌ و خاصت بىً الجصائس الخازجي 

BEA ت هظسا لألهمُت التي ًىدظبها هرا البىً غلى اإلاظخىي الىػجي و في  الري ٌػخبر مً أهم البىىن الجصائٍس

 الخؼبُلُت زم الخػسف غلى البىً الجصائس الخازجي و أهدافه و هرا الهُيل الخىظُمي الخاص به ، و ادزاطتن

مداولت مػسفت أهم الخدماث البىىُت الالىتروهُت و أهم وطائل الدفؼ الحدًثت اإلاظخػملت بحن ػسف البىً 

كمىا باغخماد أطلىب الاطخبُان هرا ألاخحر جم مً خالله وطؼ مجمىغت مً الفلساث جدىاطب و ئبػاد 

 . مىظف 49الدفؼ الالىتروهُت غلى غُىت ػملذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خاتمة عامة 
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 :خاثمة عامة 

لقد فسطذ الخؼىزاث الهائلت و املدظازعت التي ٌعِشها العالم في جمُع املجاالث و أهمها املجاى 

الاقخصادي على البىىك الظعي إلى اللحاق بسلب الخنىىلىجُا لخلبُت اخخُاجاث شبائنها مً جهت و ملىالبت 

س وطائل الدفع مً الخقلُدًت إلى  املىافظت النبيرة في الظىق البىهي مً جهت أزسي مما دفعها لخؼٍى

ع لخنىىلىجُا املعلىماث و الاجصاى شاد مً خده املىافظت بين  الالنتروهُت ، فاالهدشاز السهُب و الظَس

ا  البىىك و املؤطظاث املالُت و مع ؿهىز الاقخصاد الحدًث أو ما ٌعسف باالقخصاد السقمي أصبذ إجباٍز

س زدماتها للحفاؾ على شبائنها و لظب ثقتهم و لظمان بقائها و اطخمسازها في الظىق   .على البىىك بخؼٍى

و جدخل جنىىلىجُا الاجصاى الحدًثت قاطما مشترما في اغلب املؤطظت خُث أصبذ مً الىاضح 

أن املؤطظاث الاقخصادًت في الىقذ الحاى حظخمد قىتها مً العىصس البشسي ألالثر اطخسداما و ممازطت 

لخنىىلىجُا الاجصاى الحدًثت ، و ال بد عليها مً الخيظُق بين هاذًً العاملين لخظمً جدقُق أهدافها 

ادة ألازباح بأقل جهلفت و أهداف أزسي ، لنً املىار الاقخصادي العالمي و في ؿل العىملت  املخمثلت في ٍش

الاقخصادًت و ؿهىز الشسماث املخعددة الجيظُاث و اهدشازها أصبذ ًفسض طغؽ البر على املؤطظاث 

قت النتروهُت و هرا ما ًصعب ألامس على دوى العالم الثالث  ت جخم جمُع معامالتها الاقخصادًت بؼٍس القٍى

 .التي ال جصاى مخأزسة لثيرا في هرا املجاى 

س هـامها  أما عً ججسبت الجصائس في هرا املجاى فهي ال جصاى  مخأزسة جدا زغم مداولتها جؼٍى

املصسفي و مىالبت عصس الخنىىلىجُا و الصيرفت الالنتروهُت ، خُث بادزث بئصالخاث عدًدة لتهُئت إال أن 

ل  ت ًجد ان هىاك طىء حظُير للمىازد و عدم إجباع طُاطت فعالت في جمٍى واقع املىـىمت املصسفُت الجصائٍس

الاقخصاد عدا ذلو اهدشاز فظائذ الفظاد و غيرها ، لرا فهي ال جصاى جدخل مسجبت مخأزسة جدا في عصسهت 

هـامها املصسفي و عدم اعخمادها الصيرفت الالنتروهُت في حعامالتها خُث ال جصاى مجسد مشسوع ٌعسف 

 .جأزيراث و مماػالث مظخمسة 

 

 

 

 :نتائج اختيار الفرضيات 
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فُما ًسص الىقائص التي واجهتها وطائل الدفع الخقلُدًت فقد جم الخغلب عليها بىاطؼت  -

 .جددًث هـام الدفع ، الري أصبذ حظخسدم أجهصة و شُهاث مخؼىزة 

ؿهىز وطائل الدفع الالنتروهُت شجع على القُام بالخدماث املصسفُت الالنتروهُت التي  -

 .جخالءم مع جؼىزاث العصس مً خُث الظسعت و الفعالُت التي ًىفسها له 

ال ًمنً الاطخغىاء عً وطائل الدفع الخقلُدًت في الجصائس ذلو لصعىبت جقبل الجمهىز  -

 لىطائل الدفع الالنتروهُت لخسىفه منها  

زغم مداوالتها لعصسهت جهاشها املصسفي ال جصاى الجصائس مخأزسة جدا في جؼبُق العمل  -

ع خبرا على وزق مىر طىىاث   .بالصيرفت الالنتروهُت خُث ال جصاى هره املشاَز

 :نتائج الدراسة 

 :ًمنىىا خصس أهم الىخائج التي جىصلىا إليها مً زالى هره الدزاطت فُما ًلي 

أدث البِئت الجدًدة للعمل املصسفي و املىاقشت الشدًدة و الخؼبُقاث الخقىُت ألدواث  -

ع  الدفع الالنترووي إلى الظغؽ على البىىك إلًجاد آلُاث جدًدة في اطخسدام و جىَى

 .الخدماث املصسفُت الالنتروهُت للمدافـت على العمالء وجدها عمالء جدد 

ؿهىز وطائل الدفع الالنتروهُت شجع على القُام بالخدماث املصسفُت الالنتروهُت التي  -

 .جخالءم مع جؼىزاث العصس مً خُث الظسعت و الفعالُت التي ًىفسها له 

حظبب ؿهىز وطائل الدفع الالنتروهُت في اهسفاض مدظىض الطخسدام وطائل الدفع  -

الخقلُدًت ، خُث طمذ ذلو بازخصاز الىقذ و الخقلُل مً إلافساغ في الاطخسدام الىزقي و 

 .البشسي 

لم حعخبر وطائل الدفع الالنتروهُت الحل املثالي و البدًل للمشامل املؼسوخت مً قبل وطائل  -

 .الدفع الخقلُدًت ، خُث زلصذ هي ألازسي جدًت التي جسص الجسائم   الالنتروهُت 

زغم مل ما جبرله الجصائس و مً جهىد لترقي بقؼاع جنىىلىجُا املعلىماث و الاجصاى و لرلو  -

ًدبنى مل ما ًخعلق بالصيرفت الالنتروهُت إال أنها ال جصاى في بداًتها ألاولى هدى هرا الخؼىز و لم 

 .جصل بعد ملشتري ٌظمذ لها بمىافظت البىىك النبري في مجاى الخنىىلىجُا املصسفُت 
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 :اهؼالقا مً هخائج الدزاطت ًمنً اقتراح بعع الخىصُاث و هي لما ًلي 

طسوزة اطخفادة الجصائس مً الخنىىلىجُا الحدًثت ، و الخىطع ألثر فألثر في شبنت الاهترهذ  -

ادة طسعت جدفقها   .و ٍش

ت الاطخعداد لخؼبُق ثقافت مصسفُت جأزر بعين الاعخباز الخغيراث  - ًيبغي على البىىك الجصائٍس

 .املظخمسة في ألاوطاع املصسفُت مً زالى مجمىعت مً إلاجساءاث و الخىصُاث 

القُام بدمالث إعالمُت خىى البؼاقاث البىنُت و وشس الثقافت الىقدًت لدي أفساد املجخمع  -

 .خىى جنىىلىجُا وطائل الدفع 

 



 

قائمة املصادر و 

 املراجع
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–  مسحغانم –جامعة عبذ الحميذ بن بادٌس 

ة و علىم الخسيير   كلية العلىم الاقحصادًة و الحجاٍر

 قسم علىم الاقحصاد 

 ثخصص اقحصاد نقذي 

ة      اسحمارة حىل أثز اسحخذام البطاقات إلالكترونية على مزدودًة البنىك الجزائٍز

 :ثحية طيبة و بعذ 

سيدي الكسيم في إطاز الخحظير ملرلسة املاستر جخصص اقخصاد هقدي و البىكي ، جم اهجاش 

الاسخبيان بهدف الخعسف على أهم الخحدًاث التي جىاجه وسائل الدفع الالكتروهيت من خالل البىك الرًن 

 حعملىن به

 أمام جميع xهسجى من سيادجكم املحترمت إلاجابت على أسئلت الاسخبيان و ذلك بىطع عالمت 

العبازاث علما أن إجابخكم جبقى بشكل سسي للغاًاث البحث العلمي فقط و في ألاخير ملك مىا خالص 

 .الشكس على حعاوهك معىا 
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 :املعلىمات الشخصية  (1

                          ذلس                                   أهثى :الجنس   -1

ة  -2   سىت 50 سىت     ألثر من 50 – 41 سىت     40 – 31 سىت          30 – 18 :الفئة العمٍز

   مخىسط            ثاهىي                 جامعي                  :املسحىي الحعليمي  -3

       لم ًقم باإلجابت                  دزاساث عليا                                                                 

 :مذة العمل في نشاط البنىك  -4

 سىت        من 23 إلى 18 سىت      من 17 إلى 12 سىت            من 11 إلى 6 سىىاث               من 5من سىت إلى 

  سىت            لم ًقم باإلجابت 30 إلى 24

بية التي قمد بها فيما ًخ -5  : املعامالت الالكترونية صعذد الذورات الحذٍر

  دوزاث 5 دوزاث    4 دوزاث        3لم ججسي آي دوزة        دوزة واحدة          دوزجان       
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 : وسائل الذفع الالكترونية املحىفزة لذي البنك الذي جعمل به  (2

 وعم                              ال                 :     هل حسخخدم البطاقت الالكتروهيت  -

 بسأًك ما هى السبب السئيس ي الري ًحد من اسخخدام الجمهىز للخدمت ؟ -

  صعىبت الخعامل مع املعامالث الالكتروهيت 

 عدم الثقت في وسائل الدفع الالكترووي 

  قلت الخىعيت إلاعالميت 

  الخدمت الخقليدًت ألثر أماها 

 أيهما جفظل الدفع الىقدي املباشس أم الدفع الالكترووي ؟ -

  الدفع الىقدي املباشس 

  الدفع الالكترووي 

 ما مدي زطاك عن مسخىي الدفع الالكترووي ؟ -

  زاض جدا 

  زاض هىعا ما 

  غير زاض 

 ما زأًك باسخعمال الخدمت بدًال عن خدمت الدفع الخقليدي ؟ -

 أوافق                            ال أوافق 

 هل الدفع الالكترووي مسيح و ًىفس الىقت و الجهد ؟ -

 أوافق                                       ال أوافق 

 الخىعيت إلاعالميت للخدمت ؟ -

  زاض  

  زاض هىعا ما 

  غير زاض 

 : هل حعخبر أن البطاقت البىكيت جىفس لك الحماًت الكافيت لالمىالك من السسقت  -

 وعم                                     ال 



 :ملخص 

إن وسيلة الدفع هي ثلك الوسيلة املقبولة اجحماعيا ، من اجل جسهيل املعامالت الخاصة بخبادل 

السلع و الخدمات و كذلك جسديد الديون ، و لقد سمح الحطور الحكىولوجي بإيداع وسائل دفع الكتروهية 

و التي ثولدت عن ثطور شبكة الاهترهد و بزوس الحجارة الالكتروهية مما سمحد هذه الوسائل باخحصار 

الوقد و الحكلفة و ثحقيق مشاياهم ثحمكن وسائل الدفع الحقليدية من ثحقيقها ، و لكن هذا ال يعني أنها 

ثخلو من العيوب هقد حملد في طياتها عدة وخاطز تهدد املعامالت الحجارية الالكتروهية خاصة الجزائم 

 .الالكترووي  وجزائم البطاقات البىكية 

 وسائل الدفع الالكتروهية ، الصيرفة الالكتروهية ، الجزائم الالكتروهية : الكلمات املفحاحية 
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