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المقدمة

مقدمة عامة:
شهدت العقود السابقة تطور كبيرا في التجارة الدولية وازدهار فلي النملو التقتصلادي اللدولي
مما دفع بالكثير من المؤسسات إلى المناداة باليجاد نظام مصرفي متكامل يقوم بتقديم خدمات
مالية على مستوى العالمي ،وتقللد لتقللت هللذه الفكللرة رواجللا واسللعا علللى الصللعيد الللدولي و
يرجع ذلك الى عدة اسباب:
المنافسة المتناهية بين المؤسسات المالية  ،تطور انظمة التصالت  ،ايجاد انظمة الكترونيللة
ذات فعالية وتقدرة لقيام تجارة الكترونية دولية  ،ارتفاع تكللاليف خللدمات التقليديلة مقارنلة مللع
الخدمات المالية اللكترونية .
ولمواجهة تلك التحديات لم يكن امللام المصللارف سللوى العمللل علللى ايجللاد انظمللة الكترونيللة
متكاملة و متنوعة ترتكز على النترنيت كقاعدة أساسية لهلا ،لتتمكلن ملن خللهلا ملن القيلام
بعملها على اكمل وجه  ،الى ايجاد وسائل دفع تكون بديل للنقود التقليدية و يمكن اسللتخدامها
في اي وتقت في اي مكان في العالم.
اصبح من الضروري ابتكار و سائل دفع حديثة تمثلللت فللي وسللائل الللدفع اللكترونيللة و هللي
تجمع بين السرعة والفعالية التي تتطلبها هذه البيئة التجارية الجديدة.
كما إن استعمالها يللوفر جملللة مللن المزايللا كالسللرعة فللي التسللوية ،النخفللاض فللي تكاليفهللا،
السهولة في استعمالها واختصارها لجهد و الوتقت.
هللذه الوسلائل بعيلدة علن حركيللة الخطلار و الجرائلم اللكترونيللة الللتي تشللهد هلي الخللرى
تحولت هامة  ،وهذا بالضبط ما يمثل تحديات حقيقية امامها ،وفي ظل دلك ،أدركت الجزائر
ضرورة الرتقاء بنظامها البنكي الى مستوى تلك التطورات ،وبالتالي ضرورة تحديث نظللام
الدفع الذي ل يعاني فقط من التأخر في التطللبيق و ادخللال وسللائل دفللع اللكترونيللة بللل ايضللا
يعاني من مجتمع يرفض التعامل بالوسائل التقليدية ال تقليل معطيللا الولويللة لسلليولة النقديللة
في تعاملته ،و خلص هذا الدراك بتبني عدة مشاريع دخللل بعضللها حيللز التنفيللذ فللي اطللار
تحديث وسائل الدفع و عصرنتها ،متضمنة بذلك الخطوات الولى
نحو تطبيق وسائل الدفع اللكترونية بالضافة الى اعادة العتبار لوسائل الدفع التقليدية.
ومما سبق يمكن صياغة الشكالية الرئيسية للموضوع بشكل التالي:
طرح الكشكالية:
بمان في عصر ملئ بجل أنواع التكنولوجيات المتطورة ،و جب كذلك على تقطاع البنوك

إن يواكب هذا التطور ،لدى عمل تسهيل تعاملته مع العميل تقصد كسب تقته ذلك من خلل
1

إحلله لوسائل دفع الكترونية مكان التقليدية و من هذا المطلق تقمنا بطرح الشكالية التالية:
ماهية أهمية تحديث عصرنة وسائل الدفع في مصاريف العمومية الجزائرية.
السئلة الفرعية:
من خلل الشكالية الرئيسية نقوم بطرح السئلة الفرعية التالية:
-1ماهي وسائل الدفع التقليدية ولماذا احلت مكانها باللكترونية؟
-2ماهي دوافع تطبيق الخدمات المصرفية اللكترونية في هذا المجال؟
-3وما مدى تطبيق هذه وسائل الكترونية في البنوك الجزائرية؟
 4ما الذي ستقدمه هذا النوع من الوسائل الكترونية للبنوك الجزائرية؟
الفرضيات:
سنضع بعض الفرضيات لتساؤلت المطروحة:
-1الفرضية الولى :وسائل الدفع اللكترونية هي تطور لوسائل الللدفع التقليديللة حيللث جللاءت
فقط لتغطية النقائص الموجودة فيها.
-2الفرضية الثانية :توفر الوسائل الدفع الكترونية تسهيلت كبيرة للمعاملت البنكية.
-3الفرضية الثالثة  :البنوك الجزائرية ل زالت في المراحل الولى لتطبيق هذه الوسائل نظرا
لعراتقيل التي تواجهها في النظام البنكي لكن هناك إمكانيات عديدة تسللاعدها علللى القيللام بهللذه
الخدمات بشكل اوسع.
-4الفرضية الرابعة :للخدمات المصرفية ايجابيات ومزايا عديلدة فلي حيلن أنهلا ل تخللو ملن
المخاطر
اهمية الدراسة:
تعتللبر وسلليلة الللدفع العنصللر الساسللي فللي تنظيللم و تطللوير اتقتصللاديات دول العللالم وذلللكلستخدامها في تسهيل المبادلت و المعاملت المالية و التجارية.
تستمد اهمية الدراسة من اهمية الدور التي تلعبه النقديات فللي التقتصللاد  ،وضللرورة مسللايرة
التطور البنكي الذي يعتبر دعامة التطور التقتصادي ،فقد أصبح من المهم للبنوك اختيار
التقنيات و الوسائل و النظمة التي تحقللق لهلا عوائللد و أربلاح مللن جهلة ،وتقليللل التكللاليف و
الخطار من جهة اخرى ،تحصل بالمقابل على رضا العملء ،و الهم في ذلك ان تساهم
في التطور التقتصادي للدولة.
2

اهداف الدراسة:
-1الدور المهم التي تلعبه وسائل الدفع و المتمثل فللي كللونه مؤشللر مهللم علللى وضللعية وتقللوة
التقتصاد.
-2التعريللف بالخللدمات البنكيللة اللكترونيللة و معرفللة واتقعهللا فللي ظللل المتغيللرات الجديللدة
بالضافة الى ابراز بعض المفاهيم و المصطلحات المتداولة حديثا و المتعلقة بهذا الموضللوع
من شكلها التقليدي الى الحديث.
-3محاولة تقييم وسائل الدفع الحديثة للمكانية مقارنة مع تلك التقليدية.
-4محاولة معرفة مدى اسللتجابة البنللوك الجزائريللة للتطللورات الحاصلللة فللي المجللال البنكللي
،واهم العراتقيل التي تواجهها ل يجاد الحلول المناسبة.
مبررات اختيار الموضوع:
من اهم السباب الذاتية التي دفعتنا لختيار هذا الموضوع هي:
محاولة رصد التجربة الجزائرية في مجال نظام الدفع ومقارنتها بالتجربة العالمية.الرغبة في الحصول على معلومات وافية حول هذه الوسائل ومدى أهميتها فللي التقتصللاديالوطني  ،وفهم
المصطلحات البنكية مثل :البطاتقة البنكية و البطاتقة الذكية  ،النقود اللكترونية .......الللخ الللتي
ورد ذكرها في الونة
الخيرة.
وهناك أسللباب أخللرى و هللي بحكللم التخصللص ،حيللث نحللن طلبللة ماسللتر مللن تقسللم العلللومالتقتصللادية تخصللص بنللوك و اسللواق ماليللة ،دعللت الضللرورة الللى ادراج موضللوع يتعلللق
بالبنوك يمكن ادماجه كبطاتقة عملية للنظري ومدى تطبيقاته على ارض الواتقع.
حدود الدراسة:
تحدد دراستنا للموضوع من جانبين المكاني و ألزماني:
فالجانب المكاني ،يتمثل في تقيامنا بدراسة ميدانية استطلعية في بنك من البنوك الجزائرية
و هو بنك الخارجي الجزائري ، BEAحيث تم أخده كعينة لمعرفة مدى استخدام وسائل
الدفع اللكترونية في الجزائر و ماهية الوسائل الكثر انتشارا.

3

إما الجانب الزمني ،فيمكللن أن يتحللدد مللن بدايللة ظهللور وسللائل الللدفع التقليديللة وصللول الللى
العصر الحديث و ظهور الوسائل دفع اللكترونية  ،اما في دراسة حالة الجزائر اعتدنا علللى
الحصائيات التي تتعلق بمشروع تحديث وسائل الدفع منذ دخوله حيز التنفيذ لسنة .2005
المنهج المستخدم:
للجابة على الشكالية المعتمدة في هذه الدراسة الموضللوع و التسللاؤلت المتفرعللة عنهللا تللم
العتماد على المنهج الوصفي التحليلي و الذي مللن خلللله تعرفنللا علللى اسللس انظمللة الللدفع،
واستقرئنا به ابرز المستجدات ،الحاصلة على المسللتوى الللدولي و الللوطني ،و الوتقللوف علللى
أهم حقائقه  ،كما اعتمدنا في الجانب التطللبيقي علللى منهللج دراسللة حالللة لنلله النسللب لجمللع
البيانات التي تتم انتقاؤها حيث درسنا فيله جانبلا محلددا ملن المؤسسلة وذللك بالعتملاد عللى
المقابلة و الوثائق و السجلت الدارية ترتبط بجمع البيانات وتعتللبر مللن اكللثر اسللاليب جمللع
البيانات الفعالة.
الدراسات السابقة:
نظرا لنقص المراجع المتخصصة فللي وسللائل الللدفع اللكترونيللة ،اعتمللدنا علللى القليللل مللن
الكتب و الكثير من الملتقيات و المداخلت و حتى اطروحللات تقللدمت لنيللل شللهادة الماجيسللتر
ورسائل الدكتوراه ،كما اعتمدنا على المواتقع اللكترونية.
تقسيم الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى اربع فصول متساوية المباحث حيث تطرتقنا في:
الفصل الول :إلى مفهوم وسائل الدفع التقليدية و تطورها و مكوناتها ومكانتها في ظل وجللود
وسائل الدفع الحديثة و حظوظ بقائها.
أما الفصل الثاني :خصصناه لعرض احدث واهم وسللائل الللدفع اللكترونيللة المتللوفرة عالميللا
،وكذا العوامل المعرتقلة
لتقدم و نجاح هذه الوسائل وكذلك إدارة المخاطر الناجمة عنها.

أما في الفصل الثثثالث  :فخصصللناه للجابللة عللن اشللكالية تحللديث عصللرنة وسللائل دفللع فللي
مصاريف عمومية الجزائرية ،حيث تقمنا بعرض التجربة الجزائرية فللي هللذا المجللال وتقللدمنا
بعض الحصائيات التقديرية لهذه الوسائل.
وأخيرا الفصل الرابع  :هو فصل تطبيقي تناولنا فيه اهم الخدمات البنكية اللكترونية فيالبنك الخارجي الجزائري )دراسة حالة(.
4
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الفصل اللول
تطور لوسائل الدفع

تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

تمهيد:
لقد دفع التغيير الحاصل في القتصياد عيدة مجييال ت للتجدييد قصييد مواكبيية هييذا التطييور ،حيييث
اوجب على بعضها القيام بتغيير كلي ،و على بعضييها الرخيير تغيييير جزئييي مثييل البنييوك ،حيييث
طور ت وسائل دفعها واستبدلت التقليدييية الكلسيييكية بييأرخرى الكترونييية حديثيية ،فمييا هييي هييذه
الوسائل التقليدية ولما تم استبدالها؟
لكي نجيب على هذه الكشكالية ،قمنا بتقسيم الفصل الى مبحثين اساسيين وهما:
المبحث الول:وسائل الدفع التقليدية و تطورها .
المبحث الثاني وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود وسائل دفع الحديثة.
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

المبحث الول :وسائل الدفع التقليدية وتطورها:
أصبحت النقود بمختلييف أنواعهييا،أهمييأداة للتعامييل فييي المجتمييع كافيية ،ولقييد حملييت التطييورا ت
القتصادية و الجتماعية البنوك على ابتكار واساليب قانونية للقيام بنشاطاتها بطريقة تتماكشى و
ما تطلبه الحياة القتصادية من سرعة في النجاز ،وتتمثل هذه الوسييائل القانونييية فييي وسييائل
الدفع )) ((les moyens de paiementالتي رخففت من الستخدام الكبير للنقود سواء المعدنية
11
منها أو الورقية.
المطلب الول :ماهية وسائل الدفع التقليدية و مكوناتها:
-1ماهية و سائل الدفع التقليدية:
ان انظمة الدفع ل يفرضها القانون بل تنتج عن تغيرا ت ثقافية وتاريخية و اجتماعية و اقتصييادية
ل ي بلد ،وكذا التطورا ت التكنولوجية ،وقبل ان تتدرخل التكنولوجيييا ت فييان هييذه المميييزا ت تحييدد
اكشكال و طرق استعمال وسائل الدفع في بلد ما.
و لقد عرفها الكيياتب  BONNAEU .Thierryتعت بر و س ائل ال دفع ك ل الدوا ت ال تي مهم ا
كانت الدعائم و الساليب التقنية المستعملة تسمح لكل الكشخاص بتحويل الموال.
كما عرفها  DUCLES –Tirryعلى أنها :جملة الوسائل التي مهما كانت الدعامة المنتهج ة و
التقنية المستعملة تسمح لكل كشخص بتحويل أموال
عرفهييا  D’hoir. Lonprétrecarterineعل ى أنه ا  :وس ائل تس مح بتحوي ل أم وال لك ل
كشخص ،مهما كان السييند المسييتعمل  ،سييند بنكييي كالشيييكا ت رخاصيية بطاقيية الييدفع،السييندللمر ،
تحويل ت بنكية '' ودور البنك هنا هو مشرف ،رخصوصا في إصيدار الشييكا ت أيضابالصيدار و
تحصيل الوراق التجارية الرخرى باسم و لحسيياب العميييل ،ويكميين الييدور القتصيياد ي لوسييائل
الدفع في حلولها محل النقود في المعامل ت ،حيث يتخلص العملء من مضايقا ت استعمال النقود
في تسوية مدفوعا تهم و تحررهم من مخاطر ضياعها أو سرقتها ،كما تسمح لهم بسحب اموالهم
المودوعة لدى البنوك اما لحسابهم أو لحساب الغير ،وينتج عن استعمال هذه الوسييائل الحييد ميين
المعالجة اليدوية للنقود من طرف البنوك ،وهذا ما يؤذ ي الى التقليل من تزايد حجم العمل البنكي
من جهة و ربح الوقت في تسوية مختلف العمليييا ت البنكييية ميين جهيية ارخييرى ،نظييرا لفعاليتهييا و
الستعمال السيهل غيير المكليف  ،وعليييه فيان تطييور هييذه الوسيائل يتماكشيى مييع تطيور التبيادل
القتصاد ي .
.وعليه يمكن تعريف وسائل الدفع على أنها وسيلة للقرض حيث تسمح بتحويل قوة كشرائية
حاليا
-11وهيبة عبد الرحيم''،إحلل وسائل الدفع المصرفية التقليدية باللكترونية''،دراسة حالة
الجزائر ،مذكرا ت تدرخل ضمن متطلبا ت نيل كشهادة الماجيستر ،في النقود و المالية  ،كلية علوم
التسيير  ،جامعة الجزائر الجزائر، 2007 ،ص 19
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

و اعادة استرجاعها في المستقبل وعلى العموم فان ارختيار وسيلة الدفع التي تكون اما نتيجة
ابداع النظييام الييذ ي يصييدرها يجييب ان يسييتجيب الييى بعييض الشييروط و أولهييا ضييرورة القبييول
الجتماعي لها
 -2مكونات وسائل الدفع التقليدية:
تتمثل مكونا ت وسائل الدفع التقليدية في السفتجة و التي كانت السابقة في الظهور تم الشيك ،
السند لمر و التحويل ت
المصرفية و التي سنتناولها فيما يلي
 -2-1السفتجة:
أ-تعريف السفتجة
لم يقم المشرع الجزائر ي بتعريف السفتجة ،غيرانه تناول الحكام التي تنظمها ميين رخلل المييواد
 390الى غاية  464المنصوص عليها في القانون التجار ي الجزائر ي رقم  59-75المؤرخ فييي
 26سبتمبر .1975
و يمكن تعريف السفتجة بأنهييا ''محييرر كتييابي وفييق كشييروط مييذكورة فييي القييانون يضييمن،امييرأ
صادرا من كشخص هو الساحب الى كشخص ارخر هو المسحوب عليه بان يدفع لمر كشخص ثالث
هو المستفيد او حامل السند مبلغا بمجييرد الطلع فييي ميعيياد معييين او قابييل للتعيييين'' و يسييمى
21
أيضابالكمبيالة أو سند السحب او بوليصة.
وعليه نستخلص وجود تل ث اكشخاص في السفتجة:
الساحب :هو من يحرر الورقة و يصدر المر الذ ي تتضمنه.المسحوب عليه :و هو من يصدر اليه هذا المر.المستفيد :و هو من يصدر المر لصالحه.وليس تمة كشكل معين السفتجة و انما يجر ي تحريرها بأكشكال كييثيرة ال ان جميييع هييذه الكشييكال
تتضمن البيانا ت التي الزم القانون توافرها2.
ب-بيانات السفتجة:
تسمية ''سفتجة'' في السند نفسه و باللغة مستعملة في تحريره.
نصتها المادة  390من القانون التجار ي الجزائر ي في:
امر غير معلق على قيد او كشرط يدفع مبلغ معين.1الياس صل:ح :مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة''،مدارخلة مقدمة فييي
الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اكشييكالية اعتميياد التجييارة
اللكترونية فيي الجزائير ،عيوض تجيارب دوليية المركيز الج امعي لخمييس مليانية ،الجزائيير،
المنعقد يومي  07-26ابريل، 2011،،ص ص .4-3
2
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:
 اسم من يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(تاريخ الستحقاق.المكان الذ ي يجب الدفع له ولمره. اسم من يجب الدفع له ولمره.بيان تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه.توقيع من اصدر السفتجة)الساحب(11
ج-احد أشكال السفتجة:
شكل رقم ) :(01توضيح احد أشكال السفتجة.

الجزائر)............................................تاريخ انشاء السفتجة(
المبلغ بالرقام(4000)..............................
الى السيد).................................اسم المسحوب عليه و عنوانه(
).............................................ارفعوا بموجب هذه السفتجة(
السيد)..........................................اسم المستفيد و عنوانه(
او الحامل...........................................................
مبلغ قدره)المبلغ بالحرف()......................................اربعة الف دينار جزائر ي(
في ).........................................تاريخ الستحقاق(
توقيع الساحب
...................

د-تتداول السفتجة :تتداول السفتجة بالطرق التجارية ،حيث يمكن لحامل السفتجة إن يحتفييظ بهييا
إلى غايية تارييخ اسيتحقاقها ،ويقيوم بخصيمها ليدى البنيك إذا احتياج إليى سييولة ،يمكنيه تسيوية
عمليا ت ارخرى تجارية )كوسيلة لدفع( بواسطتها و ذلك عن طريق تظهيرها الى الغير وادرخالها

في التداول في الفترة بين تاريخ سحبها و ميعاد استحقاقها،فل يكون للمستفيد ملزما بانتظار هذا

1

برهان الدين جمل ''،السندا ت التجارية في القانون التجار ي الجزائر ي''،ديوان المطبوعا ت
الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثانية ، 1988 ،ص ص 2-24
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

الميعاد لتحويل الصك الى مبلغ نقد ي و انما يقوم بالوفاء بأحد ديونه النقدية عن طريييق نقييل حييق
الثابت في السفتجة إلى احد دائينيه تم يستخدمها هذا الرخير مرة أرخرى في ذا ت القرض فتتييولى
1
عملية التظهير الى أن يحل ميعاد اللتحاق.
 2-2الشيك.
أ-تعريف الشيك:
تعريف لغوي :هو كلمة مشتقة من الفعل النجليييز ي’’’’TO checkال ذ ي يعن ي بالفرنس ية ‘’’’vérifierو بالعربي
الفعل حقق أ ي مقدم الشيك يجب أن يتحقق من الرصيد كافي ،و لهذا يعاقب القانون كل من يقييدم
كشيك بدون رصيد.
تعريف قانوني :تنص المادة  472من القانون التجار ي الجزائير ي علىيان الشييك هيو مكتييوبمن الساحب الى
مسحوب عليه و مكتوب بان يييدفع بمجييرد الطلع عليييه مبلييغ ميين النقييود لمصييلحة ميين يحييدده
المر.
تعريف الشيك اصطلحا:هو ورقة تجارية ثلثييية الطييراف تتضييمن اميير يصييدر ميين كشييخصيسمى الساحب الى كشخص ارخر معروف و مكتوب اسمه في الشيك ،وقييد يكييون غييير معييروف
اذا كان الشيييك محييررا لحييامله ،و لهييذا فييان الشيييك عبييارة عيين سييند للميير دون اجييل او يشييبه
2
الكمبيالة باعتباره وثيقة ثلثية الطراف.
3
حيث هذه الطراف تتمثل:
الساحب :او صاحب الحساب و هو الشخص الذ ي يصدر عنه الشيك.
المسحوب عليه :يكون المصرف)البنك(
3
المستفيد :حيث يجب على المصرف رفع مبلغ الشيك للمستفيد.
ب-بيانات الشيك:
لقد حدد ت المادة  472من القانون التجار ي الجزائر ي البيانا ت اللزمة للشيك كالتالي:
ذكر كلمة الشيك.امر غير معلق على كشرط بدفع مبلغ معين.اسم المسحوب عليه و عنوانه.تاريخ انشاء الشيك.الطاهر لطرش‘‘ ،تقنياتالبنوك'‘ ،ديوان المطبوعا ت الجامعية ،الجزائر ،الطبعة السادسة،
 ،2008صص 36- 34

1

2مجد ي محب حافظ‘‘ ،جرائمالشيك'‘ ،دار الفكر الجامعي،السكندرية ،مصر ،1996،ص -12
الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 37 -36

3
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

توقيع الساحب.ج-احد اشكال الشيك:
كشكل رقم  :02توضيح نموذج الشيك.
د-تداول الشيك:
يتم تداول الشيك من يد إلى يد ،و استعماله في إجراء المعامل ت،فإذا كان هذا الشيك محرر باسم
11
معين ،فان تداوله يتم بمجرد انتقاله من يد إلى يد.
الشكل رقم (02) :توضيح نموذج الشيك
قيمة المبلغ الواجب
الدفع

رقم الشيك..................المبلغ…………….....................
ادفعوا مقابل……paye......................................................
contre

التسمية الشيك

هذه الشيك……ce..............................................….…..
chèque
اسم المسحوب عليه

لمرL’ordre........................................................................
de
في................le........يوفي…payable.................………..
……a
مكان الدفع

المضاء

رقم الحساب
….….……..

……………Agence….….
امضاء الساحب

Contre nationale d’Aménagement professionnel à Distance1
ه-أنواع الشيك:
وللشيك عدة أنواع رخاصة ،نقتصرها فيما يلي:
الشيك المسطر :هو كشيك محرر في كشكل عاد ي إل انييه يتميييز بوضييع رخطييين متييوازيين علييىوجه الشيك ،مما يترتب عليه امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلإلى البنك ليتولى استفاء
.الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 37 -36

1
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تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

المبلغ لحساب هذا العميل ،حيث يوجد نوعان من التسطير.
قد يكون التسطير عام و هو وضع رخطين متوازيين على صدر الشيك دون كتابة أ ي كلمة ،ترك
الفراغ بين الخطين على بياض وإذا كتب لفظ البنك من غير تعيين اسم بنك معين
وقد يكون التسطير خاص متى ذكر اسم بنك بين الخطين وعندئذ ل يقوم البنك)المسحوب عليييه(
بدفع مبلغ الشيك ال للبنك المذكور اسمه بين الخطين ،عكييس التسييطير العييام حيييث يجيوز تقييديم
الشيك ل ي بنك لستفاء المبلغ.
 الشيك المعتمد:وهو كشيك محرر بشكل عاد ي ،فضل عن انه يحمل توقيع البنك مسحوب عليييهعلى صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ،ويييترتب علييى اعتميياد الشيييك إن المسييحوب
عليه لديه رصيد الكافي
للوفاء بقيمية الشيك حتى في حالة عدم وجود الرصيد فيصبح الوفاء بالشيك مؤكد لصالح حامل
الشيك المقيد  :إذ ورد على الشيك بما يفيد بان قيمته تقيد في الحساب او في حكمية كيان البنيك
1
ملزما بوفائه بطريق تسويته في حساب المستفيد و امتنع عليه الوفاء بقيمته نقدا
الشيك السياحي :هو كشيك امر بالدفع بمبلغ معين بعملية قابلة للتحويل يصييدره بنييك معييروف او
منشاة مالية معروفةو المستفيد منييه هييو حييامله المعييروف بتييوقيعه،و يسييمى الشيييك سييياحيا لن
القصد من اصداره هو ان يصرف المستفيد قيمته رخارج البلد،و عليه هو وسيلة دفع تشبه نظييام
النقود لكن أكثر ضمانا منها ،لكن في حالة ضياع الشيك السياحي ل يصييبح لييه ا ي قيميية و غييير
قابل للستعمال إذ لم يكنيحمل إمضاء صاحبه.
و-الفرق بين السفتجة و الشيك
-1يقييرر القييانون عقوبيية جنائييية لميين يصييدر الشيييك بييدون رصيييد قييائم و كييافي و غييير قابييل
للسحب  ،في حين انه ل عقوبة للساحب الذ ي يصدر السفتجة ليس لها مقابل الوفاء.
-2يعاقب السياحب اذا ليم يكيين الشيييك مقابييل الوفياء وقييت إصييدارهلنه مسيتحق اليدفع بمجيرد
الطلع بينما يكفي فييي السييفتجة ان يكييون مقابييل الوفيياء موجييود و قييت اسييتحقاقها دون تاريييخ
انشاءها.
-3السفتجة تستعمل على الرخص للوفاء بالديون الخارجية اما الشيك فيقتصر عملييه غالبييا علييى
الوفاء بالديون الدارخلية.
 -2-3السند المر:
أ-تعريف السند المر:
هو ورقة تجارية تحرر بين كشخصين لثبا ت ذمة مالية واحدة ،فهذا السند هيو عبييارة عيين وثيقيية
يتعهييد بواسييطتها كشييخص معييين بييدفع مبلييغ معييين لشييخص أرخيير فييي تاريييخ لحييق هييو تاريييخ
1
الستحقاق
وعلىأساس هدا التعريف يمكن أن نستنتج إن السند المر هو وسيلة قرض حقيقية ،حيثإن هنيياك
انتظار من جانب الدائن للمدين كي يسدد ما عليه في تاريخ الستحقاق الذ ي يتفق بشأنه.
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ب-الفرق بين السفتجة و السند المر:السفتجة بين ثلثة أطراف السيياحب و المسييحوب عليييه و
المستفيد عند إنشاءها بينما يتضمن سند لمر عند إنشاءه إل كشخصين هما المحرر و المستفيد.
-2السفتجة عقد تجار ي نتيجة بيع بضاعة يطبق عليه القانون التجار ي إما السيند المير هيو عقيد
1
مدني نتيجة اعتراف
بدين يطبق عليه القانون المدني
2
ج -الفرق بين السند لمر و الشيك:
-1السند لمر يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الطلع بينما الشيييك يتضييمن الميير
بالدفع يصدره الساحب
للمسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك لصالح المستفيد عند الطلع.
-2السند المر يعتبر اداة ائتمان ووفاء بينما الشيك يعتبر اداة وفاء و حسن.
-3يفترض السند المر عند تحريره و جود طرفين بينما الشيك يتطلب ثلثة اطراف.
-4السند لمر يتطلب تاريخيين ،تاريخ النشاء و تاريخ الوفاء بينما الشيك يتطلب تاريخ واحد
 -5يقرر القانون عقوبة لمن يصدر الشيك بدون رصيد قائم وكافي في حين ل عقوبة لمن يصدر
سند لمر ليس له مقابل وفاء
 -2-4التحويلت المصرفية )البنكية(:
أ-تعريف التحويلت المصرفية:
هي نوع من الخدما ت التي تقوم بها البنوك في العصر الحديث  ،وهي عمليةمصرفية يقيد البنييك
بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين لحساب الزبون ويقيييد نفييس المبلييغ فييي الجييانب الييدائن
لحساب زبون أرخر،إ ي بعبارة أرخرى نقيل مبليغ ميين حسياب الييى حسياب ارخيير بمجيرد قيييود فييي
حسابين.
وتتم عملية التحويل عن طريق إرسالكشهار من البنك المحييول إلييى البنييك الرخيير المحييول إليييه،
وذلك عن طريق البريد  ،الهاتف ،أو التلكس وان كان التحويل بين حسابين في دولتين مختلفين
فان اجراءا ت هذا النوع من التحويييل يتييم عيين طريييق كشييبكة مغلقيية مثييل كشييبكة  *SWIFTا ي
1
الهيئة العالمية التصال ت المالية فيما بين البنوك.
ب -تصنيف التحويلت:
1عمار لوصيف '' ،استرجيا ت نظام المدفوعا ت لقرن الحاد ي و العشرين مع الكشارة إلى التجربة
الجزائرية ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة تدرخل ضمن متطلبا ت نيل كشهادة الماجيستر،في التحليل
و الستشراف المالي،جامعة قسنطينة  ،الجزائر،2009 ،ص ص 9-8
محمد أمين بن عزة وحليلة زدهر ي ''،واقع المصاريف الجزائرية في تطبيق نظام الدفع
اللكتروني''  ،مدارخلة مقدمة في ملتقى العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك
الجزائرية و اكشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر  ،عرض تجارب دولية ،المركز
.الجامعي لخميسمليانة  ،الجزائر ،منعقد  27-26ابريل ،2011 ،ص 03
2
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التحويل الداخلي:لكون التحويل في نفس البنك )المصرف(التحويل الخارجي :يكون التحويل بين بنكيين مختلفين.التحويل المستعجل:هو تسريح لتحصيل الشيك مقابل عمول ت يدفعها المستفيد مقابييل عمييول تعادة يكون في حالة الشيكا ت المسطرة.
التحويل البريدي :هو تحويل بنكي لن القانون يجبر كل البنوك ان يكون لديها حساب بريد يالتحويل المنفرد و المتعدد :هييو التحوييل المنفييرد بييين حسيابين و المتعييدد بييين حسياب و عييدةحسابا ت.
ج -الفرق بين الشيك و التحويل:
-1من حيث المؤونة :الشيك يمكن تحصيله كسييحب عيين المكشييوف أمييا التحويييل فييالعكس فهييو
1
يشترط وجود المؤونة2.
-2من حيث الشكل:الشيك له كشكل معين يحدده القانون،أما التحويل ليس له كشكل معييين يمكيين أن
يكون بالفاكس،الهاتف ،النترنيت
المطلب الثاني :العوامل المؤدية الى تطور وسائل الدفع:
هناك عدة عوامل اد ت الى تطور وسائل الدفع و تحولها من الشكل التقليييد ي الييى اكشييكال ارخييرى
تؤد ي نفس الوظيفة لكن بطرق مختلفة واكثر تطورا من اهمها:
-1تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:
بالرغم من انها كانت في السابق الحل المثل و البديل للنقود ال انهييا مييع مييرور الييوقت ظهيير ت
عليها بعض المشاكل منها:
انعممدام الملئمممة :الحاجيية الييى الوجييود الشخصييي لكل الطرفييين يقيييد الحرييية المعاملتييية ،وبالنسبة للزبائن يترجم هذا الى تأرخير في اقتناء المنتج او الخذمة و بتكلفة عالية ايضا.
عدم إجراء المدفوعات في المموقت الحقيقممي :ل تتم المييدفوعا ت التقليدييية فييي الييوقت الحقيقيييويتوقف التأرخير في التحقق الفعلي على نوعية السداد ،فالمدفوعا ت بالشيكا ت تستغرق ما يصل
الى اسبوع.
انعدام المن :وذلك اما من رخلل تزوير التوقيع )المضاء معني بالمر( او ضييياع الكمبيييال تو السندا ت لمر و الشيكا ت او سرقتها و كذا لجوء التجار الى الغش و الحتيال.
ارتفاع تكلفة المممدفوعات:إن كل معامليية تكلييف مبلغييا ثابتييا ميين المييال ،و بالنسييبة المييدفوعا ت.1
الصغيرة تغطي بالكاد تكاليف المصروفا ت للبنوك
-2استخدام شبكة النترنت في المجال البنكي:
كان التطور التكنولوجي في مجال التصال ت الفضل في حدو ث ثورة فييي المعييامل ت البنكييية ،
ميين رخلل كشييبكة النييترنت ،وأيضييا ظهييور كشييركا ت رخدميية النييترنت حيييث تييزود الكشييخاص
بالكشتراك بخدمة النترنت عبر كشبكة التصال الهاتفي و من ايجابيا ت و محاسن هذه الشيكا ت.:
 1راكشد راكشد  ''،الوراق التجارية الفلس و التسوية القضائية في القانون التجار ي الجزائر ي''،
ديوان المطبوعا ت الجامعية ،الجزائر  ،الطبعة الرابعة ، 2004،ص .119
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التعامل بكفاءة مع النمو الهائل و المتسارع لعدد حسابا ت العملء بالبنوك .تخفيض تكلفة الحقيقية لعمليا ت المدفوعا ت1
ضرورة تحرير العملء من قيود المكان و الزمان.-3التوجه نحو التجارة اللكترونية:
منذ تسعينيا ت القرن الماضي تمت الستفادة من المكانيا ت الهائلة لستعمال كشبكة النترنت في
التسويق و المعامل ت التجارية عل نطاق واسع و هو ما أطلق عليه اصطلحا بالتجارة
اللكترونية ،و من هنا نستنتج أن طبيعة المبادل ت والمعامل ت في التجارة اللكترونية والتي
يمكن تعريفها بأنها :العمليا ت التجارية التي تتم عبر المبادل ت اللكترونية و من هنييا نسييتنتج أن
طبيعة المبادل ت و المعامل ت في التجارة.وسائل الدفع وانتقالها من التقليدية الى اللكترونية
2
المبحث الثاني :مكانة وسائل الدفع التقليدية في ظل و جود وسائل الدفع الحديثة.
لقد تضاربت الراء حول ما اذا كانت وسائل الدفع التقليدييية سييتزول مييع مييرور الزميين بظهييور
الوسائل الجديدة للدفع و استمرار التطور التكنولوجي فييي رخلييق وسييائل للييدفع يكييون قريبيية ميين
المثالية ،و ما سنتناوله في هذا المبحث سيقربنا من حقيقة الوضع بمعرفة الوسائل التقليدية فييي
3
ظهور تلك الوسائل الحديثة.
المطلب الول:تطور طرق معالجة وسائل الدفع الكترونية 1:
لم تستعمل البنوك التطورا ت التكنولوجية الحاصلة لخلق وسائل دفع الكترونييية جديييدة فقييط ،بييل
استغلتها أيضا لصالح وسائل الدفع التقليدية حيث قامت بتحسين صورة تلك الوسائل و بتطيوير
طرق معالجتها.
فقد ترتب عن استعمال البنوك للحواسب اللية انتشييارا الظيياهرة المعالجيية اللكترونييية لبيانييا ت
الوراق التجارية )الشيك السفتجة(......حيث إنييالجراءا ت التقليدييية المعتمييد عليهييا فييي معالجيية
الشيكا ت و السندا ت لمروالسفتجة و حتى التحويل ت اصييبحت عائقييا حقيقيييا يحييول دون ترقييية
النشاط البنكي ،بسبب ما تفرزه من اجراءا ت طويلة و مرهقة تتضمن عمليا ت تدوين المعلوما ت
و الفرز الماد ي و إصدار الكشوف و ارسالها للتحصيل  ،فكلها عمليا ت معقدة تسييتهلك الييوقت و
الجهد و المال ،لذلك تم اللجوء إلى المعالجة اللكترونيية لتليك الوسيائل التقليديية ،وقيد تتيم هيذه
2
المعالجة و وفق صورتين
1صوتية معز ي  ''،وسائل الدفع الدولية في مجال البنكي''،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة تدرخل
ضمن متطلبا ت نيل كشهادة الماجيستر ،النقود و التأمينا ت  ،جامعة الجزائر  ،الجزائر،
،2010ص .20
عبد الرحمان نائل ،ناجح صالح الطويل  ''،العمال المصرفية و الجرائم الواقعية عليها  '،دار
.وائل ،دون ذكر بلد النشر  ،الطبعة الولى، 2000 ،ص ص 45 -44
اليأس صالح ،مرجع سبق ذكره ،ص 07
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-1يفترض أن الوسيلة التقليدية للدفع قد أصدر ت في كشكلها التقليد ي ،ا ي في كشكل صك متضمن
كافة البيانا ت التي يشترطها القييانون ،و يمكين فيي هييذه الحالية تييداول الورقيية و الحصييول علييى
ضمان احتياطي بقيمتها او الحصييول علييى توقيييع المسييحوب عليييه بقبييول الكمبياليية،إلىييأن يتييم
تسليمها للبنييك  ،حينئييذ يبييدأ البنييك فييي معالجيية بيانييا ت الورقيية الكترونيييا تمهيييد لمطالبيية البنييك
الصرف بالوفاء.
– 2يفترض إن منشأ الورقة والمستفيد متصلنبالبنكعبر نظامالتصال اللكتروني،يسمح
لهبإعطاءامر للبنكبتحصيلقيمةنقديةمنبنكالملتزمالصرفلصالحالمستفيد ،فالغاية من المعالجة
اللكترونية لبيانا ت الوراق التجارية).الشيك  ،السفتجة  ،السند المر( تمكن بنك منشأ الورقة
أو حاملها الشرعي من مطالبة البنك الملتزم الصرف بالوفاءعبر قنوا ت التصال اللكتروني
بين وإحدا ث الجهاز البنكي.
وانطلقا مما سبق ذكييره ظهيير الشيكل الجدييد و المتطيور للسييفتجة و هيو مييا يسيمى بالسييفتجةالمسجلة الكترونيا la lettre de change magnétiqueأو’’’’l.C.Rأ ي’’ La lettre de
’’change relevéوهي تعتمد في البداية على السفتجة العادية آو الكلسيكية حاملة كل البيانا ت
اللزمة لكن غير قابلة لتداول و هي قابلة للدفع عن طريق جهاز كمبيوتر ،حيث بمجرد وضعها
من قبل الساحب إلى بنكه يقوم هذا الرخير بالحتفاظ بها تم ينقل بياناتها على كشريط
مغناطيسي وهذا فيما يتعلق بكل الكمبيال ت الخاصة بالساحب تم على مستوى نظام التصال ت
فيما بين البنوك يتم وضع قائمة بالمبالغ المستحقة الييدفع و ترسييل لبنييك المسييحوب عليييه ،وبهييذه
الطريقة يتم إلغاء الطابع الماد ي أو الورقي حين ان الشريط المغناطيسي وحده يقوم بالمعالجة.
كذلك اصبحت هذه الوسيلة الجديدة مفضلة لدى المؤسسا ت الضخمة التي تملك جهازا الكترونياملئما ،بحيث تسجل جميع البيانا ت المتعلقة بالسفتجة علييى اسييطوانة مغناطيسييية و تسييلم نسييخة
1
هذه السطوانة الى عملئها
وبنفس الصيغة ظهر السند المر المعالج الكترونيا  ،حيث ان الدائن يضع السند المر
الكلسيكي بشكله لدى المدين الذ ي يعطيه لبنكه الذ ي بدوره يحول كل بياناته على كشريط
مغناطيسي ،وهذه العملية رخلقت معالجة الية لفواتير العملء و حلت الكشرطة المغناطيسية محل
2.
الورق
1احمد محمد غنيم ،ادارة البنوك التقليدية الماضي و اللكترونية المستقبل '' ،المكتبة العصرية ،
دون ذكر البلد  ،الطبعة الولى،2008 ،ص .97
2عبد القادر بريش  ،محمد زيدان  '':دور البنوك اللكترونية في تطوير التجارة
اللكترونية''،ملتقى دولي حول التجارة اللكترونية  ،جامعة ورقلة ،بتاريخ 17-16-15
مارس 2004،
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المطلب الثاني :حظوظ بقاء وسائل الدفع التقليدية:
لقد توقع العديد من القتصاديين افتقاد الشيك بعيد ظهيور موجية الكترونيية حييث اصيبح يهيددوجود كل من بطاقا ت البنكية و الشيكا ت اللكترونية  ،لكن هذه الوسيلة بقيييت فييي التييداول لن
الوسائل الحديثة لم تكن مثالية  ،كما تم التخلص من بعض العيوب لهذه الوسيييلة بالعتميياد علييى
1
تكنولوجيا ت نفسها التي هدد ت وجوده ،لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور
البطاقا ت البنكية  ،ويمكن ان نستشهد بالتجربة الوروبية و الفرنسية في ذاك .
في فرنسا تعد ابرز الدول الوروبية استعمال للشيك ب 53%من اجمالي الشيكا ت المتبادلة فيدول التحاد الوروبي ،وقد وصل عدد الشيكا ت في فرنسا لسنة  2004الى حوالي مليار كشيك،
ا ي اكثر من  16مليون كشيك معالج يوميا)3.37مليار( عملية كشيك يتييم تبادلهييا مين رخلل البنييوك
سنة  2004بمبلغ قدره  1768مليار اورو،و لكن رغم ذلك سجل الشيك انخفاض دون توقف ،
بينما كانت هذه النسبة  %34.7سنة  2002و  %69سينة  1984ويعيود ذليك لظهيور البطاقيا ت
2
البنكية.
فكل سنة منذ  1997اجمالي الدفع بالشيك انخفض بمعدل  2%و الشكل الموالي يوضح دلك.الشكل رقم ) : (03تطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع الخرى بفرنسا منذ  1997الى 20041
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1هاني دويدار  ''،الوفاء بالوراق التجارية المعالجة اللكترونية'' ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
السكندرية ،مصر ،دون ذكر الطبعة ، 2003،ص .14
2نادية فوضيل  ''،الوراق التجارية في القييانون التجييار ي''  ،دار الهوميية للنشيير التوزيييع  ،دون
دكر البلد ،دون دكر الطبعة  ،دون دكر السنة ،ص 159
17

تطور وسائل الدفع

الفصل الول:

على غرار فرنسا فان الدول الوروبية الرخرى ل تستعمل الشيكا ت بشكل كبير ،كما كشهد ت
انخفاض محسوس في عدد الشيكا ت سنة  2003مقارنة بسنة  1990و اكبر نسبة انخفاض
1
سجلت في هولندا التي اتجهت نحو استخدام البطاقا ت كما يوضحه الشكل الموالي:
الشكل رقم ) :(04مقارنة عدد الشيكات في اوربا بين سنتي  1990و 20031
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المصدر:وهيبة عبد الرحيم ،مرجع سبق دكره ،ص 20
كشييهد ت البطاقييا ت تطييور مسييتمرا ،فعلييى سييبيل المثييال فرنسيا و الييتي سييبق و دكرنييا ميين اكييبر
مستعملي الشيكا ت في اوروبا فان البطاقا ت فيها لم تتوقف عن الزيييادة منييذ  ،1991فقييد وصييل
عدد البطاقا ت سنة  2004الى  39مليار عملية حيث سجلت زيادة تقدر ب 7.26%مقارنة بنسبة
، 2003وقد قدر ت الزيادة السنوية للبطاقا ت منذ  1997ب 10.7%والشكل المييوالي اسييتمرارية
تطور البطاقا ت من اجمالي عمليا ت الدفع في فرنسا1.
الشكل رقم): (05حصة الدفع بالبطاقات من اجمالي عمليات الدفع في فرنسا في الفترة
2
1997-20041
1وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سبق دكره ،ص .19
وهيبة عبد الرحيم ،مرجع سبق دكره ،ص 20
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الفصل الول:
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الدفع بالبطاقا ت.وسائل الدفع الرخرى.واذا ما قارنا بين تطور الشيك و البطاقا ت في فرنسا سنلحظ استمرارية انخفاض الشيك و
تزايد استعمال البطاقا ت و هو ما يوضحه الشكل الموالي:
الشكل رقم ) : (06مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسا من سنة  1997الى سنة
2004
19
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الفصل الول:

أما في أوربا فهناك انخفاض واضح للشيكا ت و التحويل ت مقابييل ارتفيياع البطاقييا ت و ذلييك منييذ
1
 1990حيث اصبحت البطاقا ت تتربع على عرش وسائل الدفع كما يوضحه الشكل الموالي:
الشكل رقم ) : (06مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك فممي فرنسمما مممن سممنة  1997الممى سممنة
2004
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الشكل رقم) : (07توزيع وسائل الدفع في التحاد الوروبي بين سنتي  1996و 2003
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الفصل الول:

الخلصة:
يعد التقدم التكنولوجي من العوامل المساعدة على تطوير تقنيييا ت المعلومييا ت و التصييال ت بمييا
يكفل انسياب رخدما ت بنكية بكفاءة ،عالية لمواكبة تحديا ت العصر تكنولوجيا و رخدماتيا.
ان معايشة هذه التحول ت المتسارعة في صناعة البنكييية العالمييية فييي اطييار النظييام القتصيياد ي
الجديد يتطلب تجاوز الوظائف التقليدية و العمل علييى تطييوير وسييائل الييدفع اللكترونييية ورفييع
كفاءتها بما يتماكشى مع التكنولوجيا الحديثة ،غير انه و من اجل تفعيل دور هييذه الوسييائل و فتييح
افاق امام انتشارها يتعين تزويدها بالمان و الضمان و السرية والثقة لزبائنها ،وهذا بالتقليل ميين
مخاطرها من رخلل وضع اطار تنظيمي يحكمها.
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الفصل الول:
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الفصل الثاني
تحول إلى وسائل الدفع اللكترونية

اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

تمهيد:
بعسسد ان تحسسوكلت وسسسائل اكلسسدفع اكلتقليديسسة اكلسسى الكلكترونيسسة  ،ظهسسرت عسسدة انسسواع مسسن اكلوسسسائل
الكلكترونية ،و اختلفت اشكاكلها وخصائصها كل نوع منها و تعددت استعمالتها.
كلكن رغم حداثسسة هسسذه اكلوسسسائل و توفرهسسا علسسى انظمسسة امسسان و حمايسسة ،ال انهسسا تعرضسست كلجرائسسم
اكلكترونية متنوعة ،دعت كل مرة اكلى تجديدها
فما هي هذه الوسائل الدفع اللكترونية وماهي انواعها وما يترتب عنها من مزايا و مخاطر لهذه
وسائل الدفع اللكترونية.
كلكي نجيب على هذه الشكاكلية قمنا بتقسيم هذا اكلفصل ايضا اكلى مبحثين اساسيين:
المبحث الول :العوامل المساعدة على ظهور و سائل الدفع اللكترونية.
المبحث الثاني :المزايا و المخاطر وسائل الدفع اللكترونية.
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

المبحث الول  :العوامل المساعدة على ظهور وسائل دفع اللكترونية:
ان اكلمرحلة اكلمتطورة اكلتي وصلت اكليها وسائل اكلدفع الكلكترونيسسة جعلتهسسا ترغسسب بمعرفسسة اكلعوامسسل
اكلتي ساعدت على ظهورها وانتشسسارها بهسسذه اكلسسسرعة حيسسث تعسسد حديثسسة اكلنشسسأة و مسسن اهسسم هسسذه
اكلعوامل ظهور اكلبنوك الكلكترونية و اكلخدمات اكلبنكية اكلجديدة
المطلب الول :ظهور الخدمات المصرفية و البنوك اللكترونية
اول :تعريف وسائل الدفع اللكترونية ،اهميتها وخصائصها
1
 -1تعريف وسائل الدفع اللكترونية:
هي اكلنظام اكلتي تمكن اكلمتعاملين بتطبيقات اكلتجارة الكلكترونية من اكلتبادل اكلماكلي اكلكترونيا ،بدل من
استخدام اكلنقود اكلمعدنية او اكلشيكات اكلورقية حيث يقوم اكلبائعون عن طريق النترنت بتسسوفير طسسرق
1
سهلة وسريعة و امنة كللحصول على اثمان منتجاتهم من اكلزبائن
ويعرف اكلدفع الكلكتروني على انه عملية تحويل الموال هي في اساس ثمن كلسلعة او خدمة بطريقة
رقمية او باستخدام اجهزة اكلكمبيوتر ،و ارسال اكلبيانات عبر خط تلفوني)اكلهاتف( او شبكة ما
-2اهمية وسائل الدفع اللكترونية
ظهرت اهمية استخدام وسائل اكلدفع الكلكترونية بدل اكلتقليدية ،حيث اتسع نطاق اكلتجارة الكلكترونيسسة
سمح بتضاؤل دور اكلنقود اكلورقية و اكلدفع اكلتقليدي اما ازدهار اكلدفع الكلكتروني ،حيسسث سسسهلت هسسذه
اكلوسائل اكلمعاملت اكلبنكية  ،فبدل ارسسسال اكلعميسسل اكلشسسيك عسسن طريسسق اكلبريسسد او اكلفسساكس او ارسسسال
اكلبيانات اكلخاصة بحسابه اكلبنكي  ،يقسسوم فقسسط بإدخسسال بطاقسسة اكلكترونيسسة داخسسل اكلسسة اكلصسسرف اكلسسي و
يحصل بسهوكلة على ما يريد من خدمات مختصرا بذكلك اكلوقت و اكلجهد واكلمسافة حتى كلو كان ذكلك
22
خارج ساعات اكلعمل
-3خصائص وسائل الدفع اللكترونية:
اكلخصائص اكلتي تميزها وسائل اكلدفع الكلكترونية اكلتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
ا -يتسم الدفع اللكتروني بالطبيعة الدولية :أي انه وسيلة مقبوكلة من جميع اكلدول.
ب-يتم الدفع بواسطة النقود اللكترونية :وهي قيمسسة نقديسسة تتضسسمنها بطاقسسة بهسسا ذاكسسرة رقميسسة او
دائرة اكلرئيسية كللمؤسسة اكلتي تهيمن على ادراة عملية اكلتبادل
ج-يستخدم هذ السلوب لتسوية المعاملت اللكترونية عن بعد :حيث يتم ابرام اكلعقد بين اطراف
متباعدة في اكلمكان ،ويتم اكلدفع عبر شبكة النترنت 1

محمد عبد اكلحسين اكلطائي ،اكلتجارة الكلكترونية  ،مستقبل اكلواعد كللجيال اكلقادمة ،دار اكلثقافة ،
عمان ، ،طبعة اوكلى  ،عمان ،الردن،2010،ص 178

1

2
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

د-يلزم تواجد نظام بنكي معد لتمام ذلك :اي توافر اجهزة تتوكلى هسسذه اكلعمليسسات اكلسستي تتسسم عسسن بعسد
كلتسهيل تعامل الطراف و توفير اكلثقة فيما بينهم.
ه -يتم الدفع اللكتروني من خلل نوعين من الشبكات:
شبكة خاصة :يختصر التصال بها علسسى الطسسراف اكلتقاعسسد  ،ويفسسترض ذكلسسك وجسسود معسساملت وعلقات تجارية و ماكلية مسبقة بينهم.
شبكة عامة :حيث يتم اكلتعامليين اكلعديد من الفراد ل توجد بينهم قبل ذكلك روابط معينة.وهذه اكلخصائص باكلتأكيد تسمح بتقليل و تخفيض تكاكليف اكلعمليات اكلتجارية اضسسافة اكلسسى انهسسا تنظسسم
.11
اكلوقت ،علوة على تحسين ادارة اكلنقد و اكلشراكة اكلتجارية بين اكلمموكلين و اكلعمل1ء
تانيا :ظهور اكلخدمات اكلمصرفية و اكلبنوك الكلكترونية:
1اكلبنوك الكلكترونية Electronic banking1-1تعريف اكلبنوك الكلكترونية:
كلقد ظهر مصطلح اكلبنوك الكلكترونية) (Electronic bankingمطلع اكلتسعينات اكلقرن اكلعشسسرين،
وقد أطلق عليه عدة مترادفات كلعل من أهمها بنوك النترنيت ،internet bankingأو بن ك اكل ويب
،web bankingأو اكلبنك على اكلخط online bankingأو اكلخسسدمات اكلماكليسسة عسسن بعسسد ،او اكلبنسسك
اكلمنزكلي ،home bankingأو اكلبنوك الكلكتروني ة ع ن بع د electronic bankin gromoteو
جميعها تعبيرات تتصل بقيام اكلزبائن بإدارة حساباتهم و انجاز إعماكلهم اكلمتصلة باكلبنك عن طريق
اكلمنزل أو اكلمكتب أوأي مكان أخسسر و فسي اكلسسوقت اكلسسذي يريسسد اكلزبسسون ويعسبر عنسه بعبسسارة'' اكلخدمسسة
اكلماكلية في كل وقت ومن أي مكسسان''بنسسك اكلكمسسبيوتر اكلشخصسسي) (PCبمعنسسى ان اكلبنسسك يسسزود جهسساز
اكلعميل)اكلكمبيوتر اكلشخصي  (PCبحزمة اكلبرمجيات اما مجانا او كلقا1ء رسوم ماكلية ،وهذه تمكنه من
تنفيذ عمليات معينة عن بعد و عرفت هذه اكلحزم باسم برمجيات الدارة2.
مما سبق يمكن تعريف اكلبنوك الكلكترونية على انها بنوك كلها وجود كامسل علسسى شسسبكة النسترنيت ،
يحتوي موقع اكلبنك على كافة اكلبرمجيات اكللزمة العمال اكلبنكية  ،حيسسث يتيسسح هسسذا اكلبنسسك كللزبسسون
اكلقيام بكافة اعماكله اكلخاصة عن طريق اي مكان موجود فيسسه  ،دون ان يضسسطر اكلسسى اكلسسذهاب بنفسسسه
3
اكلى مقر اكلبنك
 1-2اصناف البنوك اللكترونية:
وفق كلدراسات جهاز الشراف و اكلرقابة المريكية و الوروبية فان هناك ثل ث صور اساسية
كللبنوك الكلكترونية على النترنت يوضحها اكلشكل اكلتاكلي
بن عيسى عنابي  ،عامر هواري ،مدى ادراك مستخدمي النترنت باكلجزائر لهمية اكلتعامل
بوسائل اكلدفع الكلكترونية  ،دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي النترنت باكلجزائر ،اكلملتقى
اكلعلمي اكلدوكلي اكلرابع حول عصرنة نظام اكلدفع في اكلبنوك اكلجزائرية و اشكاكلية اعتماد اكلتجارة
الكلكترونية في اكلجزائر ،عرض تجارب دوكلية ،جامعة اكلجزائر ،تاريخ  27-26ابريل  ،2011ص
04
1
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

الشكل رقم ): (08مستويات البنوك اللكترونية على النترنيت
مستويات البنوك اللكترونية على النترنت

الموقع التبادلي

الموقع التفاعلي او التصالي

الموقع المعلوماتي

الل
اكلمصدر :يوسف حسنيوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص 118
تتمثل هذه اكلمستويات في:
أ-الموقعالمعلوماتي : informationnel:وهو اكلمستوى الساسي كللبنوك الكلكترونية ،وم ن خلكل ه
فان اكلبنك يقوم معلومات حول برامجه،منتجاته وخدماته اكلمصرفية.
ب-الموقعالتصال:communicative:بحيث يسمح اكلموقع بنوع ما من اكلتبادل التص اكلي بي ن اكلبن ك
وعمل1ءه ،كاكلبريد الكلكتروني
ج.الموقع التبادلي:transactionnel :وهو اكلمستوى اكلذي يمارس فيه اكلبنك خدماته وأنش طته
في بيئة الكلكترونية ،حيث تشمل هذه اكلصورة اكلسماح كللزبون باكلوصول في حساباته و ادراتها،
و إجرا1ء اكلدفعات اكلنقدية و اكلوفا1ء بقيمة اكلفواتير ،و اجرا1ء اكلحوالت بين حساباته داخل اكلبنسسك او
11
مع جهات خارجية
بعدما دكرنا لهم مميزات و منافع اكلبنوك الكلكترونية ،يمكن اعطسسا1ء مثسسال حسسول كيفيسسة خفسسض
قيمة اكلتكاكليف هذه اكلبنوك الكلكترونية مقارنة مع اكلبنوك اكلتقليدية.
الجدول) :(01مقارنة بيسسن نسسسبة التسسوفير فسسي المصسساريف بيسسن القنسوات التقليديسسة و اسسستعمال
النترنت )نهاية سنة (2010
تذكرة اكلطيران
اكلمعاملت اكلبنكية
توزيع اكلبرمجيات
دفع اكلفواتير
9.10
1.0.8
15.00
2.22-3.32
اكلقنوات اكلتقليدية
1.18
0.13
0.20-0.10
0.65-0.1.1
عبر النترنيت
87
89
97-99
67-71
نسبة اكلتوفير
المصدر  :الهندي عدنان ،التجارة اللكترونية وخدمات مصرفية مالية عبر النترنيت ،التجار
ومصارف لبنان .2011-2010

1عبد اكلرزاق حبار ،اكلمنظومة اكلمصرفية اكلجزائرية و متطلبات استفا1ء مقررات كلجنة بازل،
مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستر،اكلنقوداكلماكلية  ،كلية اكلعلسوم القتصسادية  ،جامعسة شسلف،
 ، 2010ص ص 20-19
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

يبين اكلجدول ان نسبة اكلتوفير مرتفعة في اكلمعاملت و اكلتي تصل اكلى  %69باكلنسبة كلدفع اكلفواتير و
حواكلي  %98في توزيع اكلبرمجيات ،و  %89باكلنسبة اكلمعاملت اكلبنكية ،اما تذكرة اكلطيران
فاطلب عليها عبر النترنيت يقدر،87%
وباكلتاكلي نستنتج ان اكلتعاملت عبر النترنيت افضل بكثير من اكلقنوات اكلتقليدية حيث تتم بتكسساكليف
اقل.
-2الخدمات المصرفية اللكترونية
1
 2-1تعريف الخدمات المصرفية اللكترونية:
يرجع ظهور اكلخدمة اكلبنكية الكلكترونية اكلى اكلسبعينات عندما بسسدأت اكلبنسسوك تعسسرض خسسدماتها عسسبر
اكلهاتف بإمكان اكلزبون اطلع على ارصدته ،تحويل الموال  ،تسسسديد اكلفسسواتير بعسسد اكلتطسسور اكلكسسبير
عرفته تكنوكلوجيا النترنيت في نهاية اكلثمانينات وبداية اكلتسعينات و جدت فيهسسا اكلمصسسارف اكلوسسسيلة
اكلمثلى كلعرض اكلعمليات اكلمرتبطة باكلحسابات دون تحرك سيوكلة نقدية.
يقصد باكلصرفة الكلكترونية اجرا1ء اكلعمليات اكلمصرفية بطرق اكلكترونية ،اي باستخدام تكنوكلوجيسسااكلمعلومات و التصسسالت اكلجديسسدة ،سسسوا1ء تعلسسق المسسر باكلسسسحب او اكلسسدفع بالئتمسسان او اكلتحويسسل او
باكلتعامل في الوراق اكلماكلية.
تشسسمل اكلصسسيرفة الكلكترونيسسة اكلمعسساملت اكلماكليسسة بيسسن اكلمؤسسسسات اكلماكليسسة و الفسسراد و اكلشسسركاتاكلتجارية و اكلحكومية من اجل تحسين اكلربحية ،تحاول اكلمنظمات اكلمصرفية اكلسيطرة على اكلتكاكليف
.1
 ،خفض اكلمصروفات اكلتشكيلية متخذة من اكلتكنوكلوجيا و البتكار ادواتها كلتحقيق ذكلك
 2-2مميزات خدمات مصرفية اللكترونية ) الصيرفة اللكترونية(
تتميز بما يلي:خدمات تقدم عن بعد و بدون اتصال مباشر بين اطراف الخدمة.خدمات ل تعرف قيود جغرافية.يتم الدفع عن طريق النقود اللكترونية.خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية.اتجاه اكلبنوك نحو اكلتوسيع في إنشا1ء مقر كلها عبر النترنيت كليس كلها مقر جغرافسسي تسسسمى بسساكلبنوكالكلكترونية)افتراضية(و هناك بنوك عادية او بنوك الرضسسية و هسسي تقسسوم بتقسسديم خسسدمات تقليديسسة
.2
اضافية اكلى ممارسة اكلصرفية الكلكترونية
1عبد الغفار الحنفي  ،ادارة المصارف ،دار الجامعية الجديدة للنشر ،دون ذكر البلد  ،دون ذكر
المدينة  ،دون ذكر الطبعة  ، 2002 ،ص .155
Jeantinmichel et lecanmepaul ,droit commercial instruments de2
paiement et de credit , entreprise difficulté , 5 édition precisdalloz , paris ,
1999, p 123
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اكلفصل اكلثاني:

جودة اكلخدمات اكلتقليدية تقاس بخمسة أبعاد و تتمثل فسسي :اكلموثوقيسسة  ،سسسرعة السسستجابة ،اكلملموسسسة
،اكلتعاطف،المان ،حسب parasurman and al1
كلقياس جودة اكلخدمات الكلكترونية تتمثل في سبعة أبعاد :اكلمحتوى ،اكلوصول ،اكلتصفح ،اكلتصسسميم،اكلخلفية ،اكلخصوصية ،وهذا حسب Kaymen and black(2000).11
أما tethamlطورت اكلهيكل لستعماكله في تقييم أدا1ء جودة اكلخدمة الكلكترونية تتضمن احدى عشربعد تتمثل فيما يلي ،اكلوصسسول  ،اكلسسسهوكلة.اكلتصسسفح  ،اكلكفسسا1ءة  ،اكلمرونسسة  ،اكلموثوقيسسة ،اكلخصوصسسية،
المن ،اكلسرية  ،الستجابة ،المان ،اكلثقة ،
اكلموقع ،ثمن اكلمعرفة
)(2003
iwwordenWeil, BallandMillerاكلخدمسسة الكلكترونيسسة علسسى أنهسسا
كمسسا عسسرف كسسل مسسنخدمات مقدمة عبر شبكة النترنيت.
وباكلتاكلي فاكلخدمة الكلكترونية وكلدت اهتماما كسسبيرا كللكسساديميين و اكلمختصسسين معسسا فسسي فهسسم كيسسف
يستطيع محيط النترنيت توفير نظم فعاكلة من اكلخدمات الكلكترونية كللعمل1ء.
و اكلشكل اكلتاكلي يوضح كلنا بشكل احسن الطراف اكلمشكلة كللتعاملت اكلبنكية الكلكترونية.
الشكل) :(09الطراف المشكلة للبنك اللكتروني
بنوك افتراضية

بنوك تقليدية

بنوك ثنائية النشاط

متعاملين خارجين

داخلين جدد

بنوك اللكترونية

المصدر :يوسف حسن يوسف،مرجع سبق ذكره ،ص 120

1يوسسسف حسسسن يوسسسف  "،اكلبنسسوك الكلكترونيسسة''اكلمركزاكلقوميلصسسدار اكلقانونيسسة 45 ،شسسارع عبسسد
اكللطيف  ،عايدي اكلقاهرة ،مصر ،2012،ص .118
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اكلفصل اكلثاني:
ثاكلثا  :الرطراف اكلمشكلة كلتعاملت اكلبنك الكلكتروني:

يعتبر البنك اللكتروني مؤسسة مبنية بشكل كلي او جزئي علييى شييبكة النييترنيت وهييذا التعريييف
يمكن ان يشير الى هناك اربعة انواع من الطراف المشكلة للبنك اللكتروني:
-1اكلبنضضوك الفتراضضضية :و هييي البنييوك الييتي تباشيير اعمالهييا الكترونيييا و لقييد سييميت بييالبنوك
الفتراضية ل نها ل تملك اي وكالة بنكية و تجد فييي هييذه الفئيية نييوعين ميين البنييوك الفتراضييية
النييوع الول يييدعى  les strate upفه و يق ترح ع بر الن ترنيت خ دمات مطابق ة للخ دمات
التقليدية  ،اما النوع الثيياني يييدعى  opération étrangersوم ا يس مى بالمتع املين الخ ارجيين
وهذا النوع بتطلب تأسيس وكالت الكترونية عبر النترنيت خارج البلييد م ناجييل تقليييص تكيياليف
تأسيس وكالة فعلية .
-2اكلبنوك الدزدواجية)ثنائية اكلنشضضاط( :و هي الييتي تتييداول بيييع أعمالهييا المصييرفية شييكل تقليييدي
وأيضا بشكلها اللكتروني ،حيث تهدف هذه البنييوك إلييى غييزو أسييواق التعيياملت المالييية الجديييدة
وفرض التنافس العالمي نتيجة عرضها بشكل مزدوج جميع العمليات و الخييدمات الييتي تتقييدم بهييا
حيث نجد العديد من أنماط هذه البنوك أهمها بنك فرنسا le créditlyonnaise،ccf
-3اكلبنوك اكلتقليدية :وهي التي لم تتخطى بعد عتبة البنوك اللكترونييية و لكنهييا علييى القييل تملييك
موقعا معلوماتي تبين من خلله طبيعة الخيدمات اليتي تقيوم بهيا ،كميا انهيا تيبين جمييع الوكيالت
1
والمكاتب التابعة لمثل هذه البنوك
-4اكلداخلين اكلجدد في اكلعاكلم اكلماكلي:ويمتلون بشكل كبير في شركات التامين

11

اكلمطلب اكلثاني :اشكال وسائل اكلدفع الكلكترونية:
ان ابرز شيء تقدمه الصرفة اللكترونييية لمختلييف اعييوان القتصييادية هييو اتاحيية وسيائل الييدفع
اللكترونية من خلل نظام الدفع اللكيتروني اليذي يشيير عموميا اليى شيبكات التصيال بمختليف
انواعها و التي تتضمن تبادل مختلف وسائل الدفع اللكترونية ل داء مختلف الصفقات و العمليات
التجارية ،وايضا شركات و مؤسسات التوزيع مثل :مؤسسة  carffourبفرنسا هذه تبح ث بش كل
مستمر عن التوزيع المكثف لنشاطها من حيث طريقة الداء و التقان من اجل زيادة المردودية.
اكلمطلب اكلثاني  :اشكال وسائل اكلدفع اكلكترونية
ان ابرز شسسي1ء تقسسدمه اكلصسسيرفة اكلكترونيسسة كلمختلسسف العسسوان القتصسسادية هسسو اتاحسسة وسسسائل اكلسسدفع
اكلكترونية من خلل نظام اكلدفع اكلكتروني اكلذييشير عموما إكلى شبكات التصال بمختلف انواعها،
jeantin Michel et leconme Paul, op, cite p3-11
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اكلفصل اكلثاني:

اكلتي تتضمن تبادل مختلف وسائل اكلدفع اكلكترونية لدا1ء مختلف اكلصفقات و اكلعمليات اكلتجارية
اول :اصدار البطاقات البنكية)البطاقات الئتمانية(
-1

مفهوم الصيرفة اللكترونية :يقصد باكلصرفية الكلكترونية اجسسرا1ء اكلعمليسسات اكلمصسسرفية بطسسرق
اكلكترونيسسة  ،اي باسسستخدام تكنوكلوجيسسا اكلمعلومسسات و التصسسالت اكلجديسسدة ،سسسوا1ء تعلسسق المسسر
باكلسحب او اكلدفع او الئتمان اواكلتحويسسل او باكلتعامسسل فسسي الوراق اكلماكليسسة  ،او غيسسر دكلسسك مسسن
اعمال اكلمصارف و تشتمل اكلصرفة الكلكترونية اكلمعسساملت اكلماكليسسة بيسسن اكلمؤسسسسات اكلماكليسسة ،و
الفراد و اكلشركات اكلتجارية و اكلحكوميسسة مسسن اجسسل تحسسسين اكلربحيسسة ،حيسسث تحسساول اكلمنظمسسات
اكلمصسسرفية كاكلمنظمسسات اكلمصسسرفية كاكلمنظمسسات الخسسرى  ،اكلسسسيطرة علسسى اكلتكسساكليف و خفسسض
1
اكلمصروفات اكلتشغيلية متخذة من اكلتكنوكلوجيا و البتكار ادواتها كلتحقيق ذكلك
-2نشاة بطاقة الئتمان وتطورها :نشأة و تطسور بطاقسة الئتمسان يعسود اكلفضسل فسي اسستخدام هسذه
الداة اكلى شركات اكلبترول المريكية اكلتياسسستخدمتهامطلع اكلعقسسد اكلثسساني مسن اكلقسرن اكلعشسرين فيعسام
 1950م ،استعمل المريكيين بطاقة) (pinere clubبطاقات كلعملئهسا مسن اجسل اسستخدامها فسي
شرا1ء بعض اكلمشتقات اكلبترول من اكلمحطات اكلتابعة كلها ،وتتم تسوية هذه اكلعمليات في نهاية كل مدة
زمنية متفق عليها ،تم استخدامها كوسيلة دفع هامة في العمال اكلمصرفية  ،اول المر في صسسورة
اكلبطاقات اكلتجارية تم بطاقة اكلسفر و اكلسسسياحة تسسم بطاقسسات الئتمانيسسة و كسسانت اكلعلقسسة بيسسن بطاقسسات
2
اكلمحالت اكلتجارية
3

وزبائنها علقة ثنائية ادت هذه اكلبطاقات اكلى زيادة حجم اكلمبيعات ،تم تطورت انظمة اكلدفع

الكلكترونية ،و اصبحت واسعة الستعمال في جميع اكلمجالت لدا1ء اكلخدمات بمختلف انواعها

1

-3تعريف بطاقة الئتمان : créditcardهي بطاقة بلستكية صغيرة اكلحجسسم شخصسسية تصسسدرها
اكلبنوك او اكلشركات
اكلتمويل اكلدوكلية تمنح لشخاص كلهم حسابات مصرفية مستمرة
1منيير الجنيهيي ''،البنيوك اللكترونيية'' ،دار الفكيير الجيامعي  03،ش ارع سيونيس السيكندرية ،
مصر ،دون ذكر الطبعة  ، 205،ص .31
2عبد العال حماد ،التجارة اللكترونية ،الدار الجامعية  ،السكندرية ،مصر ،2003،2004 ،ص
.141
D.Ghanson ,service banking.3rd edition p215.

3
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اكلفصل اكلثاني:

حيث تعد اكلبطاقات اكلبنكية مظهرا حديثا من مظاهر تطسسور شسسكل و نوعيسسة اكلنقسسود و تعسسرف ايضسسا
باسم اكلنقود اكلبلستيكية و هي عبارة عن بطاقسات بلسسستيكية و مغناطيسسسية كاكلكسار ث اكلشخصسي ،
1
اكلفيزا  ،ماستركارد.
وتمكن هذه اكلبطاقات حاملها من حصول على اكلنقود عن طريق اللت اكلصرف اكلذاتي) (ATMكما
تمكنه ايضا من شرا1ء معظم احتياجاته او اداة مقابل ما يريده من خسدمات ،وذكلسك دون ان يكسون كلسه
مباكلغ كبيرة من الموال قد تتعرض كللسرقة او اكلضياع.
بطاقة الئتمان :crédit cardيطلق عليها تسميات كبطاقة العتماد  ،بطاقة اكلدفع اكلبلستيكية ،
كلكن اكلتسمية الكثر انتشارا و الكثر استعمال هي بطاقة الئتمان
و تتخذ اغلب اكلبطاقات شكل مستطيل تتضمن اكلبيانات اكلتاكلية:
اسم اكلهيئة اكلدوكلية و شعارها .master card, visaاسم اكلبنك اكلمصدر كلها  ،حيث ان اكلبطاقة قد تصدر مباشرة عن اكلشركة .رقم اكلبطاقة  ،اسم حاملها ،تاريخ اصدار ،تاريخ اكلصلحية)النتها1ء(على اكلشريط نموذج توقيع حامل اكلبطاقة.على اكلشريط بيانات غير ظاهرة ل تقرا ال بإدخاكلها في الت اكلتحقق متل حد اكلسحب  ،رقم2
اكلتمييز اكلشخصي
اكلصادرة عن شركة فيزا اكلعاكلمية تحت اسم visa électronique2
ب-بطاقة الخصم الشهري او القيد للجل او بطاقة الدين charge card
ويطلق على هذه اكلبطاقة ايضا ببطاقة صرف اكلبنكي ،في هذا اكلنوع من اكلبطاقات الئتمان تسسستخدم
اكلبطاقة كأداة وفا1ء و ائتمان في اكلوقت نفسه  ،فيقوم اكلبنك اصدار مثل هذا اكلنوع من اكلبطاقات ول
يشترط على اكلعميل صاحب اكلحساب اكلجاري اي يكون كله صيد كلدى اكلبنسسك بصسسورة حسسساب جسساري
كما هو اكلحال في اكلنوع اكلسابق وانما قد تحد ث اكلمحاسبة بشكل شهري عن طريق ارسال كشف من
اكلبنك مصدر اكلبطاقة كلحامل هذه اكلبطاقة و يحتوي على تفاصيل اكلمباكلغ . 1
اكلمستحقة عليه نتيجة مشترياته ،و حصوكله على اكلسلع و اكلخدمات من اكلتجار ،3فيطلب من اكلعميل
تسديد هذه اكلمباكلغ خلل مدة تتراوح بين  40-25يوم وال فان اكلبنك سوف يحمله فوائد
joel Kurtz man, the death of money, little brawn on company, Boston,
1993
1

www.visa international .com.

2
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اكلفصل اكلثاني:

تتراوح ما بين  1.5%اكلى 1.75%شهريا على اكلمباكلغ اكلمسحوبة.عن اكلرصيد اكلمتبقي دون سداد
بعد فوات
الجال اكلمحددة كللسداد ،كما يتقاضى اكلبنك

1

اكلتجاري عموكلة من اكلمحلت اكلتجارية اكلمتعاقد معها من  3%اكلى  5%من قيمة اكلمبيعات اكلتي تمت
بهذه اكلبطاقة 2الجال اكلمحددة كللسداد ،كمسسا يتقاضسسى اكلبنسسك اكلتجسساري عموكلسسة مسسن اكلمحلت اكلتجاريسسة
2
اكلمتعاقد معها من  3%اكلى  5%من قيمة اكلمبيعات اكلتي تمت بهذه اكلبطاقة
الشكل رقم): (10احد الشكال البطاقات اللكترونية
instruction
Nom de la
banque

0

Logo banque

La piste

21
Logo

titre

opération

اكلمصدر
الرشادات عنوان اكلبنك
 -4اشكال بطاقات الئتمان :هناك عدة اشكال من بطاقات الئتمان يمكن تقسيمها اكلى مايلي:
-1بطاقة الئتمان من حيث التعامل بها:
3رافت محمد رضوان  ،وسائل اكلدفع اكلحديثة  ،ورقة محل عن اكلدفع الكلكتروني  ،ندوة اكلتجارة
الكلكترونية  ،اكلمنظمة اكلعربية كللتنمية الدارية ،اكلقاهرة ،مصر ،1999 ،ص 49
1احمد محمد غنيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص .97
2سسسميحة اكلقيلسسوبي  ،وسسسائل اكلسسدفع اكلحديثسسة  ،ورقسسة محسسل عسسن اكلسسدفع الكلكسستروني نسسدوة اكلتجسسارة
الكلكترونية  ،اكلمنعقدة في اكلمعهد اكلعاكلي كللعلوم اكلقانونية و اكلقضائية  ،دبي  ،دوكلة المارت اكلعربيسسة
اكلمتحدة ،الثنين -اكلثلثا1ء  11-10تموز ،2004 ،ص .08
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اكلفصل اكلثاني:

أ-بطاقة الخصم او بطاقة القيد المباشر او الفوريdébit card1:
يطلق على هذه اكلبطاقة عدة تسميات ،فتسمى بطاقة اكلمدين او بطاقة اكلسحب اكلمباشر مسسن اكلرصسسيد
1
او بطاقة اكلدفع او بطاقة اكلوفا1ء
و هي بطاقة بلستيكية تستعمل كللحصول على اكلنقود و اكلسلع و اكلخدمات ، 2و هي تعتمد على وجود
3
أرصدة فعلية كللزبون كلدى اكلبنك في صورة حسابات جارية كلمقابلة اكلمسحوبات اكلمتوقعة كللزبون
حامل اكلبطاقة
يعني هذه اكلبطاقة تستخدم كللخصم اكلمباشسسر مسسن حسسساب اكلشسسخص صسساحب اكلبطاقسسة ل يتضسسمن هسسذا
اكلنوع من اكلبطاقات ائتمانا ،و في حاكلة عدم وجود رصيد في حساب صاحب اكلبطاقة فالتصال
الكلكتروني يضمن عدم اعطا1ء اكلموافقة على اكلعملة  ،و كلعل اشهر هذه اكلبطاقات هي اكلبطاقات
ج-بطاقات الئتمان القرضية او بطاقات التسديد بالقساط :CreditCard
ان هذا اكلنوع من اكلبطاقات الئتمان يقوم على مبدا عدم اكلدفع اكلمسبق كلمصدر هذه اكلبطاقسسة  ،شسسانه
شان اكلنوع اكلثاني من اكلبطاقات ال ان اختلف بينهما قسسد يكسسون فسسي وقسست دفسسع اكلمسسستحقات ،اي ان
على حامل اكلبطاقة ان ل يدفع كل اكلمستحقات في نهاية اكلشهر ،وانما بشكل اقساط دوريسسة متناسسسبة
مع دخله اكلشهري و ما يتبقى علسسى حامسسل اكلبطاقسسة ،يعتسسبر قرضسسا بالضسسافة اكلسسى اكلفوائسسد اكلمسسستحقة
عليه ،وما يدفعه من اقساط شهرية هي كلتغطية جز1ء من اكلقرض و اكلفوائد اكلتراكمية اكلمستحقة عليسسه
مع اكلعلم بانه ل يستطيع سحب او شرا1ء اكثر من اكلقيمة اكلمسموح كله بها فسسي بطاقسسة حسسسب التفسساق
3
اكلمبرم بين مصدر اكلبطاقة و حاملها
-2بطاقات الئتمان من حيث المزايا التي تمنح لحاملها:
1رياض فتح ال بصلة ،بطاقات الئتمانية الممغنطة و مخاطر التزوير ،المجلة العربية للدراسات
المنية و التدريب السنة العاشرة ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ،عدد  ، 19ص .114
عوض بدير الجدار ،تسويق الخدمات المصرفية ،البيان للطباعة و النشر،القاهرة ،1999 ،ص
200.

2

al malhem a ahmed,theleyol regime of payment card acouparative study3
between american ,british and Kuwait slaws with particular reference
credit cards , theise for the degree,PH, D faculty of law ,university of
.esceter ,1990, p21
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اكلفصل اكلثاني:

أ-البطاقاتالعاديةالفضية :هذا اكلنوع من اكلبطاقات يعطي كلحسسامله حسسدا مسسن الئتمسسان منخفضسسا نسسسبيا
،فيمنح هذا اكلنسسوع كلمعظسسم اكلعمل1ء عنسسدما يتسسوافر اكلحسسد الدنسسى مسسن متطلبسسات اكلمطلوبسسة ،كمسا يسسوفر
كلحاملها اكلقدرة على اكلشرا1ء من اكلتجار و اكلسحب اكلنقدي من اكلبنوك و اجهزة اكلسحب الكلية
ب-البطاقاتالذهبية:هي بطاقة ذات حدود ائتمانية عادية كلدى بعض اكلمنظمات راعية اكلبطاقة)
 (visaاو ائتمان غير محدود معين كلدى اكلبعض ) (American expressاو تصدير
كللمل1ء دوي اكلقدرة اكلماكلية اكلعاكلية  ،و بجانب ذكلك يتمتع حاملها ببعض اكلمزايا الضافية اكلمجانية
متل اكلتامين ضد اكلحواد ث و اكلحصول على استشارات طبية و قانونية ،و أسبقية اكلحجز في
اكلفنادق و شركات اكلطيران  ،وعادة ما يزيد رسم الشتراك فيها عن اكلبطاقة اكلفضية وعادة ما
يكون الئتمان اكلماكلي و اكلتاريخ اكلماكلي كلصاحب اكلبطاقة معيار كلهما و محددا في نوع اكلبطاقة اكلتي
1
تصدر كله.
-2بطاقة الئتمان حسب الستخدام
أ-بطاقة الئتمان العادية :ان بطاقة الئتمان اكلعادية هي اكثر أنواع اكلبطاقات استخداما ،فهي
تستخدم في شرا1ء و اكلحصول على اكلخدمات و امكانياتها في اكلسحب اكلنقدي من اكلصرف الكلي،أو
1
من اكلبنوك اكلتي تكون مشتركة في عضوية هذه اكلبطاقة
ب-بطاقة السحب النقدي اللكتروني)(automatedTellerاو)(ATM card
تستخدم بطاقة اكلصراف الكلي في عملية سحب اكلنقود ،سوا1ء كانت من اجهزة اكلصرف الكلي
اكلمحلي أو اكلدوكلي  ،او من الجهزة اكلتي تقرا الشرطة اكلممغنطة اكلتي تحصل عليها اكلبنوك من
مصدر هذه اكلبطاقة و تكون تلك اكلبنوك مشتركة
في عضوية هذه اكلبطاقات
ج -البطاقات المحلية:ان هذا اكلنوع من اكلبطاقات ل يستخدم ال داخل اقليم حدود اقليم اكلبنك
اكلمصدر كللبطاقة و في نفس عمله هذا القليم ،فان مجال استخدام هذا اكلنوع من اكلبطاقات قليل جدا
و في حدود ضيقة

الشكل رقم) :(11مسؤولية الطراف و العلقة القانونية الناشئة عن استخدام البطاقة.
1جلل عابد  ،وسائل اكلدفع الكلكترونية  ،دار اكلثقافة ،عمان ،الردن ،ط  ،2009 ، 1ص ص
32-33
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اكلفصل اكلثاني:

البنك مصدر البطاقة

05

06
01

حامل البطاقة

04

03

التاجر

02
اكلمصدر  :محمد عبد اكلحليم عمر ،اكلجوانب اكلشرعية و اكلمحاسبة كلبطاقات الئتمان ،اتراك اكلنشر،
اكلقاهرة ،1997 ،ص 134
1
-01بطاقة الئتمان مع اكلحد الئتماني.
 -02تقديم اكلبطاقة +اكلتوقيع على إشعار اكلبيع.
 -03تقديم اكلسلع ،واكلمشترياتأو اكلخدمة
-04إرساللشعارات.
-05سداد قيمة الشعارات.
-06اكلسداد.
-4بطاقات الئتمان من حيث الجهة المصدرة:
إن من بين اكلعوامل اكلمساعدة في انتشار وسسائل اكلسدفع الكلكترونيسة  ،ظهسور منظمسات و مؤسسسات
عاكلمية أصبحت رائدة في إنتاج و تسويق هذه اكلوسسسائل كلمختلسسف بلسسدان اكلعسساكلم و أشسسهرها و أكثرهسسا
استعمال  visa master cardو تصدر هذه أنواع من اكلبطاقات من جميع بنوك اكلع اكلم اكلمش اركة
في عضويتها فتصدر برعاية منظمات عاكلمية و مؤسسات ماكلية عاكلمية.
أ-

المنظمات العالمية:
-1بطاقسسة فيسسزا كسسارد  :visa cardمقرها باكلوكلي ات اكلمتح دة المريكي ة تمن ح تراخي ص كللبن وك
بإصدار بطاقة فيزا ،يعود تاريخها اكلى عام 1958م.وتعد اكبر نظام اكلدفع فسي اكلعساكلم فبطاقتهسا كلسدفع

سعودي محمد توفيق ،بطاقة الئتمان ،دار المين كللطباعة ،مصر ،ط  ،2001، 1ص 15
35
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اكلفصل اكلثاني:

وشيكاتها اكلسياحية مقبوكلة كلدى اكبر اكلمحلت اكلتجارية في اكلعاكلم  ،حيث تعتسسبر مسسن اكسسثر اكلبطاقسسات
الئتمانية انتشارا على الطلق وهي بطاقة تمنح كلحاملها امكانية تجديد الئتمان سسسوا1ء سسسدى عليسسه
من ديون باكلكامل او سدد جز1ء منها  ،حيث بلغ عسسدد اكلبطاقسسات اكلسستي تصسسدرها هسسذه اكلمنظمسسة سسسنة
 1966م حواكلي  510.5مليون بطاقة كلتصل سسسنة  2008اكلسسى  105مليسسار بطاقسسة و كلهسسا  24مليسسون
نقطة تعامل بقدر حجم اكلمبيعات من خلكلها ب  3.3تريليون دولر أمريكي،أما عدد أعضسسائها فبلسسغ
كلنفس اكلسنة  21000عضو مؤسس يتوزعون على  150بلد.
تدير هذه اكلشركة منظومة) (visa /plusاكلتي تعتبر اكسسبر شسسبكة كللصسسرف الكلسسي فسسي اكلعسساكلم  ،كمسسا
استطاعت امتلك مؤسسة) (inter Linkاكلتي تعتبر اكبر شبكة في اكلمجال اكلتسديد عدد نقاط اكلبيع،
1
كما تدير هذه اكلشركة دار اكلمقاصة
- 1بطاقة ماستر كارد  : master cardهي شركة مقرها في اكلوليات اكلمتحدة المريكية ،وكلها
خبرة واسعة في مجال اكلمسدفوعات ،فلهسا بطاقسات تحظسسى بقبسول واسسع تحمسسل اكلعلمسسة اكلتجاريسة )
 (master card, maestro cirrusوكلها 1
مؤسسات ماكلية بخدمة اكلمستهلك ،حيث هذه اكلبطاقة تأتي في اكلمنزكلة اكلثانية بعد بطاقسسة فيسسزا كسسارد
من حيث النتشار ،في مجال العمال تمتد اكلى  210دوكلة و اقليسسم بسأكثر مسن  4000مسسستخدم عسبر
 37مكتب في اكلعاكلم كما انها كلها اكثر) (23000موزع فسسي اكلعسساكلم ،وكلهسسا عسسدة أشسسكال ماسسستر كسسارد
.2
اكلفضية  ،ماستر كارد اكلذهبية  ،ماستر كارد رجال العمال ،وهي أيضا بطاقة متجددة
ب-المؤسسسسات الماليسسة العالميسسة :وهسسي اكلسستي تشسسرف علسسى عمليسسة اصسسدار اكلبطاقسسات اكلبنكيسسة دون
ضرورة منح تراخيص الصدار لي بنك ،و من أشهرها ما يلي:
-1امريكان اكسبرس :American expressهذا اكلنوع من اكلبطاقات يصسسدر مسسن مؤسسسسة ماكليسسة
واحدة و هي اكلتي تشرف على عملية إصدارها،و تعمل على تسوية عملياتها مسسع اكلتجسسار ،ويتسسوجب
على حامل هذه اكلبطاقة تسديد اكلفسساتورة باكلكامسسل خلل فسسترة اكلسسسماح وال تسسسحب منسسه ،وكلهسسا عسسدة
انواع من اكلبطاقات اهمها :بطاقة امريكان اكلذهبية  ،وبطاقة امريكان اكلخضرا1ء و كل نوع مسسن هسسذه
النواع تمنح كلقطاع محدد من اكلزبائن حيث اكلبطاقسسة اكلخضسسرا1ء هسسي بطاقسسة كلعامسسة اكلنسساس وبطاقسسة
اكلذهبية تمنح كللثريا1ء و بطاقة اكلماسة و اكلتجار و اكلمؤسسات.
1يودي عبد اكلقادر  ،يودي عبد اكلصمد  ،تكنوكلوجيا النترنيت كأداة كلتمييز اكلخدمات اكلمصرفية ،
مداخلة مقدمة في اكلملتقى اكلعلمي اكلدوكلي اكلرابع حول عصرنة نظام اكلدفع في اكلبنوك اكلجزائرية و
إشكاكلية اعتماد اكلتجارة الكلكترونية في اكلجزائر ،عرض تجسسارة دوكليسسة  ،اكلمركسسز اكلجسسامعي خميسسس
مليانة  ،اكلجزائر ،منعقد يومي ، 2011،/27/04-26ص .14
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اكلفصل اكلثاني:

-2بطاقة الدينرز كليب :diners club cardتعتبر رائدة رغم صغر عدد حملة بطاقاتها ،ويملك
بنك المريكي) (Bank citiشركة دينرز كليب  ،حيث تتميز هذه اكلبطاقة بتوفير المسسان،وإمكانيسسة
اكلقيام باكلمشتريات اكلفورية و اكلمدفوعات الجلة ،ويمكن شحنها عدة مرات ،و تصسسدر هسسذه اكلشسسركة
عدة أنواع مسسن اكلبطاقسسات ،حيسسث تصسسدر بطاقسسة)  (charge cardكلعلمسسه اكلنسساس ،و بطاقسسة العمسسال
اكلتجاريسسة كلرجسسال العمسسال،و بطاقسسة خاصسسة باكلتعسساون مسسع شسسركات كسسبرى مثسسل شسسركة اكلطيسسران
1
اكلبريطانية
ج-بطاقة ضمان الشيك :تصدرها اكلبنوك كلعملها ،كليسسستخدمها حاملهسسا عنسسد تسسسوية عمليسسات شسسرا1ء
تسمى ايضا cheque granitée:عند تسوية عمليات اكلشرا1ء ،يدفع اكلمستحقات عليه بواسطة هذه
اكلشيكات اكلمسحوبة عن اكلبنك مصدرها كللتأكد من أن اكلشيك ستصرف قيمته فسسي حاكلسسة تقسسديمه مسسن
2
حامله كللبنك
د-البطاقات الذكية:ظهرت هذه اكلبطاقات تماشيا مع اكلتطورات اكلتكنوكلوجية  ،وهي بطاقة بلسسستيكية
تحتوي على خلية اكلكترونية يتم عليها تخزين جميع اكلبيانات اكلخاصة بحاملها مثل السم –اكلعنوان
–اكلبنك اكلمصدر –أسلوب اكلصرف –اكلمبلغ اكلمصسسروف-تسساريخه حيسسث تسسستخدم كبطاقسسة ائتمانيسسة او
بطاقة اكلخصم اكلفوري طبق كلرغبة اكلزبون ،تمتاز سسسهوكلة إدارتهسسا بنكيسسا ،حيسسث ل يمكسسن اسسستعماكلها
بأكثر من قيمة اكلرصيد اكلمدون عليها.حيث تعتبر كمبيوتر متنقل ،و تمثل حماية كبيرة ضد اكلتزوير
 ،حيث يمكن كللفرد ان يستغني عن اصدار جواز سفر و يسسستخرج اكلبطاقسسة اكلذكيسسة  ،ويسسسجل عليهسسا
بياناته اكلشخصية1.
هذه اكلبطاقة تشبه حافظة اكلنقود اكلتي يحملها اكلشخص و تضم اوراق نقدية و عملسسة حقيقيسسة  ،فيمكسسن
كلمستخدميها ان يحوكلها اكلى نقود عادية و هو ما يطلق عليه بعمليسة اسستعراض اكلنقسد) (top upمسسن
اي صراف اكلي 2.
يمكن كلحامل هذه اكلبطاقة سحب اعتمادات ماكلية ورقية ،وعند ما تتم عمليات اكلشرا1ء ،فان ما يسسدفعهحامل اكلبطاقة يخصم من اكلنقود اكلموجودة قيمتها في اكلبطاقة.
تتيح كللمسافر أدا1ء مهام عديسدة ،كتخزيسن و معاكلجسة بيانسات حسول شسركات اكلطيسران ،و إجسسرا1ءاتتأجير اكلسيارات و حجز اكلفنادق3.

.يودي عبد القادر ،بودي عبد الصمد ،مرجع سبق ذكره ،ص 114

1

2هدى غازي محمد عطا ال ،الجوانب القانونية لبطاقات الئتمان  ،رسالة الماجيستر ،الجامعة
الردنية ،عمان،الردن .1997،ص ص .29- 28
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اكلفصل اكلثاني:

تقلل معدل كلجريمة ،عكس اكلبطاقات اكلممغنطة اكلتي تعتبر سهلة اكلتقليسسد ،اكلبطاقسسات اكلذكيسسة ل يمكسسنقرا1ءتها.
كمثال اكلبطاقات اكلذكية  ،بطاقة موندكس  mondex smart cardو ه ي منت ج كلمؤسس ة ماس تر.11
كارد اكلعاكلمية
-وكلهذه اكلبطاقة بعض اكلعيوب أبرزها:

2

أنها تحمل نقدا حقيقيا في شكل نقد اكلكتروني ،و مخاطر اكلسرقة تمنسسع حاملهسسا مسسن تحميلهسسا بمبسساكلغكبيرة  ،نظرا كلمعدلت المان اكلكبيرة في اكلتعامل باكلبطاقات اكلذكية مقارنة باكلبطاقسسات اكلبنكيسسة ،فقسسد
.1
قررت اكبر شركتين في إصدار اكلبطاقات اكلبنكية في اكلعاكلم شركتا)(master card/visa
أنهما تتحمل مخاطر أي عمليسسة شسسرا1ء بطاقسات بطريقسسة غيسسر قانونيسسة مسسادامت اكلبطاقسات اكلسستي يتسسم
اكلتعامل بهاو غير دكيه ،وكان كلهذا اكلقرار اثر تحويل اكلعديد من اكلشركات و اكلبنوك في جميع إنحسسا1ء
اكلعاكلم إكلى تغيير نظم عملها كلتكون مستعدة كللعمل باكلبطاقات اكلذكية ،بل إن دوكلة متل ماكليزيسسا انتهسست
3
من اكلتحويل إكلى استخدام اكلبطاقات اكلذكية في جميع تحولتها مع نهاية عام 2002
الشكل رقم) :(12حجم أسهم البطاقات المعروفة في العالم لسنة .2008

1محمييد أمييين الرومييي،النظييام القييانوني لحماييية التجييارة اللكترونييية ،دار الفكيير الجييامعي،
السكندرية،ط ،1،2000ص ص .420-418
حجازي بيومي عبد الفتاح ،النظام القانوني التجارة اللكترونية  ،اتحاد المصارف العربية ،لبنان
.ط ، 2000 ، 1ص 232
3طواهرية الشيخ،التجارة اللكترونية و النقد اللكتروني  ،الملتقى العلمي الدولي الرابع حول
عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر،
عرض تجاريا دوليا  ،جامعة الجزائر 27-26 ،افريل  ،2011ص ص 05-04
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اكلفصل اكلثاني:

فيرز كليب
أمريكان
جي سي بي
ماشكرارد
فيزا

اكلشرح:
تبين كلنا من خلل هذه اكلدائرة اكلنسبية ان فيزا حصلت على اكبر نسبة فسسي اكلتسسداول فسسي اكلعسساكلم حيسسث
بلغت  62%سنة  2008مقارنة مع ماستر كارد اكلتي احتلت اكلمرتبة اكلثانيسسة بنسسسبة  26%تسسم يليهسسا
امريكان اكسبرس ب  %10فقط.
الشكل رقم) :(13حجم العمليات التي تتم بطاقة فيزا في العالم لنهاية سنة .2008

التحاد الوروبي
AEMEC
كندا
آسيا والباسفيك
الو,م,أ
أمركا اللتينية والكاريبي

اكلمصدر  :تم الطلع عليها على اكلموقع:

1
1

source :visa international services association, visa lunches commercial
index,consulted ,25 March 2013
:تاريخ 1www :corpoorate.visa.com 19/03/2016

1
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اكلفصل اكلثاني:

http// ww.visa.com
بتاريخ  19مارس http// www.corpoorate.visa.com 2016

كما أعلنت هذه اكلشركة ان قطاع العمال في اكلعاكلم ،و اتفاق اكلحكومات اكلدين استخدموا نظام اكلدفع
الكلكتروني اكلتابع كلفيزا قد وصل معدلت مرتفعسسة سسسنة  2004بحسسواكلي  54.8تريليسسون كليصسسل إكلسسى
 58.6تركليون سنة  2008مما يعني زيادة تقدر ب  %6.7وذكلك حسب اكلشكل اكلمواكلي:

الشكل رقم) :(14مؤشر فيزا العالمي للتجارة و النفاق في الفترة )2010-2004ترليون دولر(
تريليون
56.6
54.8

60دولر
55

49.5 49.5
44

50
43.0

43.5

41.5

45
40
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اكلسنوات
2007 2008 2009 2010

2005 2006

2004

اما شركة ماستر كارد فقد سجلت في نهاية  2010اكثر من  749.3مليون بطاقة وذكلك بزيادة تقدر
ب  10.5%مقارنة بسنة  ، 2004وهذه اكلبطاقات تديرها اكثر من  25000شركة ماكلية تابعة كلها
عبر مختلف انحا1ء اكلعاكلم ،حيث ماكلكي هذه اكلبطاقات يمكن كلهم استخدامها عبر اكثر من  24مليون
موقع في اكلعاكلم يقبل اكلتعامل بهذه اكلبطاقة.
كما سجلت هذه اكلشركة حواكلي  19.1مليار عملية تمت ببطاقة من علمة ماستر كارد باستثنا1ء) (cirrus,messtroوحققوا باكلتاكلي  1.7تريليون دولر .من اجماكلي قيمة العمال مع ارتفاع بنسبة
40
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اكلفصل اكلثاني:

 % 11.9مقارنة مع سنة  ،2004كما بينت هذه اكلشركة من خلل موقعها الكلكتروني ان قيمة
حركة اكلشرا1ء بواسطة بطاقات ماستر كارد عرفت نموا ارتفع بنسبة  %13.7اكلى ما يقارب 1.2
11
تركليون دولر
اما باكلنسبة إكلى اكلبطاقات اكلذكية فان اكلشركة Euro smartأجرت دراسة مفادها ان  300مليون
بطاقة بنكية سجلت في سنة  2005تحمل رقاقات ،وبدأت نسبة اكلزيادة في هذا اكلنوع من اكلبطاقات
منذ سنة ، 2002و يتوقع أن في اكلسنوات اكلقادمة فان  02مليار بطاقة في اكلعاكلم من بطاقات اكلفيزا
و ماستر كارد و أمريكان اكسبريس و  jsbستضاف كلها رقاقات كلتصبح من اكلبطاقات اكلذكية.
وسجل اكبر حجم كلهذه اكلبطاقات يتم تداوكله في اوربا ب  %25من اكلحجم اكلعاكلمي كلسنة 2004
الشكل رقم) :(15حجم البطاقات الذكية عبرا لعالم لفترة 2010- 2004

 200مليون s
350
300
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اكلسنوات
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20082009

2007

2006

2005

2004

Source :philippedavid’’,un nouveaux monde pour les carte bancaire’’revue
banque stratégie ,24 novombre 2012, paris, N° 06 p26
الجدول رقم) : (02التوزيع الجغرافي لسوق البطاقة الذكية لسنتي 2010-2004
اكلسنوات
اكلبلدان

2004

2010

1Information

company fact ,corporate overiew, consulted ,25 mars 2013.
http//www.mastercard intrnational .com
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اكلفصل اكلثاني:

%46
70%
اوربا
%22
%11
امريكا
%28
%14
اسيا
%04
%05
باقي اكلعاكلم
1
1
المصدر :من إعداد اكلطاكلبة بالعتماد على كلوصيف عمار مرجع سبق ذكره ص 61

الجدول التي يبين لنا التوزيع الجغرافي للبطاقات الذكية في العالم لسنتي  2004و .2010
من خلل الجدول نلحظ أن أ وربا تستعمل البطاقات الذكية بنسبة اكبر مقارنة بباقي البلدان
العالم،
-1حيث وصلت سنة  2004الى  70%كما نلحظ في باقي البلدان ان نسبة الستخدام لهذه
البطاقات
هي في تزايد مستمر فمثل في الو م ا ارتفعت الى 11%سنة  2004الى  22%سنة . 2010
فهذه المنظمات و المؤسسات بفعل المنافسة فيما بينها ،ساهمت بشكل كبير في نشر استخدام
وسائل الدفع اللكترونية ،خاصة منها البطاقة بمختلف أنواعها،وذلك بنشر فروعها عبر مختلف
ارجاء العالم بالضافة الى استمرار في تحسين جودة خدمتها اللكترونية،وكذلك توفرها على
2
عنصر المان في البطاقة.
ثانيا :النقود اللكترونية:
كذكلك من وسائل اكلدفع الكلكترونية ،و اكلتي بدا استخدامها ينتشر عبر أنحا1ء اكلعاكلم نجد اكلنقود
الكلكترونية و اكلمحافظ الكلكترونية ،و اكلتي يتوقع كلها تحقيق نفس الهميةو اكلمكانة اكلتي حظيت بها
اكلبطاقات اكلبنكية و اكلذكية2.
3

-1تعريف النقود اللكترونية:من اكلصعب اكلتوصل اكلى تعريف جامع ودائم يتضمن كافة اكلمميزات
من اكلنواحي اكلقانونية و اكلتقنية والقتصادية و قد عرف اكلبعض اكلنقود الكلكترونية بانها اكلتميل
الكلكتروني كللنقود اكلتقليدية.
1لوصيف عمار ،مرجع سبق ذكره ،ص .61
احمد جمال الدين موسى ،النقود اللكترونية و تأثيرها على دور المصارف المركزية في ادارة
السياسة النقدية  ،الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و القتصادية ،أعمال
مؤتمر علمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت العربية ،منشورات حلبي اللبنانية لبنان ،ط 1
 2002،.ص 121
2

3بردومة عبد الحميد  ،صورية بو طرفة  ،مرجع سبق ذكره ،ص 02
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اكلفصل اكلثاني:

و عرفها اكلبنك اكلمركزي الوربي على انها مخزونا اكلكترونيا كلقيمة نقدية على وسيلة تقنية،تستخدم بصورة شائعة كللقيام بمدفوعات كلمتعهدين غيراكلذي اصدرها دون اكلحاجة اكلى وجود
13
حساب بنكي عند اجرا1ء اكلصفقة
ويتم وضعها في متناول اكلمستخدمين لستعماكلها كبديل عن اكلعملت اكلنقدية و اكلورقية ،وذكلك
بهدف أحدا ث تحويلت اكلكترونية كلمدفوعات ذات قيمة محددة
اكلنقود الكلكترونية  :قد تكون مخزنة في قرص اكلصلب في حاسوب اكلمستخدم وقد يكون مخزنةفي بطاقة بلستيكية يطلق عليها اكلبطاقة اكلذكية.
 النقود اللكترونية هي عبارة عن منتجات دفع مخصصة كلمستهلك تستخدم كلدفع اكلمستحقاتبطرق اكلكترونية بدل من استخدام اكلطرق اكلتقليدية
وتعتمد فكرة اكلنقود الكلكترونية على قيام اكلعميل بشرا1ء اكلعملت الكلكترونية من اكلبنك اكلذي يقوم
بإصدارها و تحميلها على اكلكمبيوتر اكلخاص باكلعميل فتكون في صورة واحدا ث اكلكترونية محل
اكلعملت اكلعادية و يطلق عليها محفظة اكلنقود الكلكترونية.
-2أشكال النقود اللكترونية:
محطة النقود اللكترونية):le porte monnaie électronique(PMEتسمى كذكلك ببطاقةمختزنة اكلقيمة  staredvalueوهي اكلبطاقة اكلمدفوعة مسبقا اكلتي يمكن استخدامها لغراض متعددة
يتم استعماكلها عن طريق اكلموزع الكلي أواللت اكلخاصة
ويمكن تعريفها أيضا على أنها وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد اكلمباكلغ قليلة اكلقيمة بشكل
مباشر او غير مباشر
محفظة النقود التقديرية ) le porte monnaie virtuel(pmvتسمى كذكلك بنقود اكلشبكة آواكلنقود اكلسائلة اكلرقمية وهي اكلية كلدفع مختزنة اكلقيمة او سابقة اكلدفع اكلتي تسمح باكلدفع من خلل
شبكة النترنيت
و عليه يمكن اكلقول بان اكلنقود الكلكترونية تستخدم في الساس كلوصف مجموعة متنوعة من اكليات
.4
اكلدفع محدودة اكلقيمة ،واهم ما يميزها هو ان قيمتها مسددة مسبقا وان قيمتها مختزنة في داخلها
-1تقسيمات النقود اللكترونية:

2

لوصيف عمار ،مرجع سبق ذكره ،ص 237

1

2احمد جمال الدين موسىمرجع سبق ذكره ص 123
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اكلفصل اكلثاني:

اكلنقود الكلكترونية اكلعديد من اكلتقسيمات اكلممكن اقتراحها من حيث.
-1من حيث متابعتها و الرقابة عليها
أ-نقود الكترونية قابلة للتعرف عليها :ويميز هذا اكلنوع من اكلنقود امكانية اكلتعرف على اكلشخص
اكلذي قام بسحب اكلنقود من اكلبنك شانها في ذكلك شان بطاقة الئتمان في عملية متابعة اكلسحب
وحركة اكلسحب من خلل اكلنظام الكلكتروني من اكلبداية في اكلنهاية
ب-النقود الكترونية غير اسمية )مغلفة للهوية(:وهذا اكلنوع من اكلنقود يتم اكلتعامل به دون معرفة
هوية اكلمتعامل ،فهي تستخدم تماما كالوراق اكلنقدية من حيث كونها وثيقة صلة كلمن يتعامل بها،
1
ول يمكن اكلتعرف على هوية مستخدميها سوا1ء انتقلت منه او اكليه
-2حسب أسلوب التعامل بها:
أ-

ب-

نقود الكترونية عن طريق الشبكة:يتم سحب هذا اكلنوع من اكلنقود الكلكترونية من اكلبنك او
اكلمؤسسة اكلماكلية و توضع على اداة معدنية داخله في جهاز اكلحاسب اكلشخصي ،وفي حال
إرسال هذه اكلنقود عبر النترنيت كليس على اكلمستخدم ال اكلضغط على اكلفأرة كلهذا اكلجهاز اكلى
اكلشخص اكلمستفيد من هذه اكلنقود ،و تتم هذه اكلعملية في ظل اجرا1ءات تضمن كللمتعاملين بهذه
اكلطريقة حد كبير من المان و اكلسرية ،و هي تعود حقيقة ال انها رقمية و تتطلب معظم
النظمة اكلمستخدمة كلمثل هذه اكلطريقة اتمام التصال بين طرفي اكلتعامل و اكلمصدر اكلكترونيا
من اجل اكلتحقق من سلمة هذه اكلنقود كللتحليل من احتماكلية وجود اكلغش و اكلتزوير
نقود الكترونية خارج الشبكة:هذا اكلنوع من اكلنقود الكلكترونية يتم اكلتعامل به دون ان يطلب
من اكلمتعاملين التصال مع اكلمصدر مباشرة،فهيعبارة عن بطاقة تحتوي على اكلقيمة اكلمختزنة
بداخلها و تخصص كل قيمة تخرج
من حوزتها بعد النتها1ء من عملية اكلسحب اكلنقدي ،و استخدام هذا اكلنوع من اكلبطاقات يوكلد قدرا
كبيرا من اكلمشاكل اكلمتعلقة بالمان
-4خصائص النقد اللكتروني :يتميز اكلنقد الكلكتروني بعدة خصائص اهمها:
انه يحتفظ باكلقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن اي حساب مصرفي.يسمح اكلنقد الكلكتروني بتحويل اكلقيمة اكلى شخص اخر عن طريق تحول اكلمعلومات اكلرقمية .-يتناسب مع اكلتعاملت اكلنقدية اكلقليلة اكلقيمة.
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اكلفصل اكلثاني:

يتميز باكلقابلية والنقسام و كلكونه متاحا بأصغر اكلوحدات اكلنقد اكلممكنة كتسيير اجرا1ء اكلمعاملتمحدودة اكلقيمة1.
1

اكلتعامل فيه متاحا في كافة الوقات و اكلظروف و يتناسب مع طبيعة اكلتكوينية النترنيت ،وماتقتضيه من استمرار اكلمبادلت اكلدوكلية و حتى في اختلف اكلتوقيف من بلد لخر
سهلة اكلحمل حيث تتميز اكلنقود الكلكترونية بسهوكلة حملها نظرا كلخفة وزنها و صغر حجمها وكلهذافهي أكثر عملية من اكلنقود اكلعادية.
اكلنقود الكلكترونية هي نقود خاصة على عكسسس اكلنقسود اكلعاديسة اكلسستي يتسم اصسسدارها مسسن قبسسل اكلبنسكاكلمركزي ،فان اكلنقود الكلكترونية يتم اصدارها في غاكلبية اكلدول عسسن طريسسق شسسركات او مؤسسسسات
ائتمانية خاصة.
اكلنقود الكلكترونية كليست متجانسة ،حيث إن كل مصدر يقوم بخلق نقود و إصسسدار نقسسود اكلكترونيسسةمختلفة ،فقد تختلف هذه اكلنقود من ناحية اكلقيمة وقد تختلف ايضا حسب عدد اكلسلع و اكلخدمات اكلسستي
يمكن ان يشتريها اكلشخص بواسطة هذه اكلنقود
-5مراحل النقود اللكترونية :ان حياة اكلنقود الكلكترونية تمر بتلت مراحل هي:

2

الصدار كلصاكلح صاحب اكلبطاقة)ماكلك اكلبطاقة(النتقال اكلنقود الكلكترونية من صاحب اكلبطاقة اكلى شخص ثاكلث كاكلبائع اكلذي انتقلت اكليه اكلنقودالكلكترونية.
تظهير اكلنقود الكلكترونية عن طريق قيام شخص ثاكلث باسترداد مقابلها من اكلنقود اكلتقليدية مناكلمصدر و يكون مساوية كلقيمة اكلنقود الكلكترونية
 -6طبيعة النقود اللكترونية:
في اكلواقع ان اكلنقود الكلكترونية تتشابه مع اكلنقود اكلعادية في اكلصلحية كل منهما و سيلة دفع،
علوة على تمتعهما بقدر واسع من اكلقبول وان كانت اكلنقود اكلعادية تتمتع بقبول اكثر نظرا كلحداثة
اكلنقود الكلكترونية ،واعتماداتها على تكنوكلوجيا متقدمة ربما ل تكون متوافرة إل في اكلدول
1الكاديمية للدراسات الجتماعية و النسانية العدد -8،2012ص 22 -12
حسن علي القفعي  ،النقود الكترونية و تأثيرها على دور البنوك المركزية في إدارة السياسية
النقدية ،مؤتمر القانون و الحاسوب لكلية القانون بجامعة اليرموك  ،المملكة الردنية الهاشمية
،.في الفترة  14-12تموز  2004ص 8
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

اكلمتقدمة ،من ناحية أخرى فان هذه اكلتكنوكلوجيا قد تتباين داخل اكلدوكلة اكلواحدة مما يقلل من اعتماد
اكلسكان على اكلنقود الكلكترونية كوسيلة كللدفع و يدفعهم اكلى استخدام اكلنقود.
مع هذا فانا اكلنقود الكلكترونية تختلف عن اكلنقود اكلعادية في عدة امور  ،فاكلبنك اكلمركزي في كل
دوكلة هو اكلجهة اكلعامة اكلذي يقوم بإصدار قطيع اكلنقود اكلعادية )اكلقانونية( بكل فئاتها ،و تحديد حجم
هذه اكلنقود اكلتي يتم تداوكلها باكلقدر اكلذي ل يوثر في اكلسياسة اكلنقدية كللدوكلة على اكلعكس
اكلنقود اكلعادية ل تستطيع أن تغل فائدة وذكلك تقدم قابلية وضعها كوديعة كما يتعارض مع ما تذهب
إكليه اكلنظرية اكلنقدية من اعتبار اكلنقود أصل مربح و اكلحصول على اكلنقد الكلكتروني ،يذهب
اكلعميل كلفتح حساب في اكلبنك ،و عندما يرغب اكلعميسسل فسسي سسسحب اكلنقسسد الكلكسستروني كللقيسسام بعمليسسة
اكلشرا1ء ،فانه يدخل كللبنك من خلل النترنيت و يقدم دكليل لتباثشخصيته و اكلتي عادة تكسون شسهادة
رقمية تصدرها سلطة اعتماد ،وبعد اكلتحقق من شخصيته ،يصدر اكلمبلغ اكلخاص باكلعميل
مناكلنقد الكلكتروني و يخصص نفس اكلمبلغ من حسابه و يقوم اكلعميل بتحصيل اكلنقد الكلكتروني فسسي
محفظة على) (cdديسك جهاز اكلكمبيوتر اكلخاص به أو على بطاقة اكلكترونية
ثالثا :الشيكات اللكترونية:
-1تعريف الشيكات اللكترونية:
اكلشيك الكلكتروني عبارة عن بيانات يرسسسلها اكلمشسستري اكلسسى اكلبسسائع عسسن طريسسق اكلبريسسد الكلكسستروني
اكلمؤمن ،و تتضمن هذه اكلبيانات اكلتي يحتويها اكلشيك اكلبنكي من تحديد مبلغ اكلشيك و اسم اكلمستفيد و
1
اسم من اصدر اكلشيك و توقيعه ،و يكون هذا اكلتوقيع عن طريق رموز خاصة
حيث اكلشيكات الكلكترونية تستخدم لتمام عملية اكلسداد الكلكترونية بين طرفين مسسن خلل وسسسيط،
ول يختلف ذكلك كثيرا عن نظام اكلمعاكلجة اكلشيكات اكلعادية ماعدا انه يتم توريد اكلشيكات الكلكترونيسسة
و يتبادكلها عبر النترنيت و يقوم اكلوسيط بخصم من حساب اكلعميل و يضيف اكلى حساب اكلتاجر كما
توجد طرق عديدة كلضمان و تسسوفير المسسان كلعمليسسة اكلسسسداد عسسبر النسسترنيت  ،وتسسرى اكلدراسسسة بسسان
2
تطويرا كلشيكات اكلورقية و النتقال اكلى اكلشيكات الكلكترونية يتماشى مع مقتضيات الكلكترونية.
-2مراحل الشيكات اللكترونية :تمر اكلشيكات الكلكترونية بعدة مراحل اهمها:
يتم استخدام اكلشيك الكلكتروني في عملية اكلوفا1ء ،بان يقوم اكلبائع و اكلمشتري بفتح حساب كلدى بنك
محدد و يقوم اكلمشتري بتحديد اكلشيك الكلكتروني و توقيعه اكلكترونيا و بمجرد توقيع اكلشيك
.الشافعي محمد ،إبراهيم محمود ،مرجع سبق ذكره،نفس الموقع
.الرومي محمد أمين ،مرجع سبق ذكره ،ص 145
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

اكلكترونيا،بمجرد اكلتوقيع في اكلشيك و يصبح كل منهما جز1ء واحد ل يمكن لحد من الشخاص ان
يفصل اكلشيك عن اكلتوقيع ،بعد ذكلك يقوم اكلمشتري بإرسال اكلشيك اكلى اكلبائع عن طريق اكلبريد
الكلكتروني ،تم يقوم اكلبائع بعد ذكلك بتوقيع اكلشيك اكلكتروني اكلكترونيا باعتباره اكلمستفيد من اكلشيك،
تم يرسل اكلبائع اكلشيك اكلى اكلبنك اكلذي يقوم بمراجعته و اكلتحقق منه بعدها يقوم اكلبنك بإخبار كل من
1
اكلبائع و اكلمشتري بان اكلعملية قد تمت
-3انظمة الشيكات اللكترونية :هناك حاكلين نظامين يتم العتماد عليهما في اكلشيكات الكلكترونية
هما:
نظام :FSTCهو نظام معتمد من قبل اتحاد ماكلي كلمجموعة كبيرة من اكلبنوك و اكلهيئات اكلبنكية
المريكية ،و هو يوفر كلمستهلك امكانية اختيار بين مجموعة من وسائل اكلدفع الكلكترونية اهمها:
اكلشيك الكلكتروني اكلقياس : cheque électronique standardو اكلشيك الكلكتروني اكلمؤكد
 cheque electroniquecerifieو اللت اكلصرف الكلكتروني ATM2
نظام  :Cyber cashهو عبارة عن نظام دفع يعتمد على اكلشيكات الكلكترونية كلشركة cyber
cashالمريكية،تتعامل به مجموعة من اكلبنوك و اكلمؤسسات اكلتجارية اكلمشتركة بهذا اكلنظام ،ومن
سلبيات هذ اكلنظام انه ل يوفر كللمستهلك امكانية اختيار بين مجموعة من وسائل اكلدفع الكلكترونية
2
كاكلنظام الول
الشكل رقم) :(16دورة استخدام الشيك اللكتروني و اجراءاته
جهة التخليص Clearing house

)(02

)(05

)(06

)(06

)(01

)(04
المشتري

)(03

البائع

اكلمصدر :من إعداد اكلطاكلبة بالعتماد على محمد غنيم ،مرجع سبق ذكره ،ص 241
1المرجعالسابق ،نفس الصفحة.
2احمد محمد غنيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .241
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

-01اشتراك لدى جهة التخليص بالنسبة للمشتري.
-02اشتراك لدة جهة التخليص بالنسبة للبائع.
 -03اختيار السلعة و تحديد السعر و اسلوب الدفع بالنسبة المشتري.
– 04شيك الكتروني موقع من طرف المشتري.
 -05إرسال الشيك اللكتروني بعد توقيعه من طرف البائع..
 -06اتمام التخليص.
رابعا :الوسائط البنكية اللكترونية:ان اكلتطور اكلحاصل في وسائل اكلدفع و شكلها الكلكتروني في
اكلتداول ،ادى اكلى ظهور وسائط بنكية تتل1ءم مع طبيعة هذه اكلوسائل و من اهمها:
-1الهاتف البنكي :قامت اكلمصارف با1ء نشا1ء خدمة اكلهاتف اكلبنكي مع تطور اكلخدمات اكلمصرفية
على مستوى اكلعاكلم  ،تتوفر ه اكلخدمة على مداد  24ساعة على  24ساعة على مدار اكلسنة  ،وقد
تعددت اكلخدمات اكلتي يقدمها اكلهاتف اكلبنكي وكذا اجرا1ء تحويل من حساب إكلىأخر ،يمكن أيضا فتح
حساب جديد تلقي طلبات اقتراض و تسديد اكلفواتير و غيرها من اكلخدمات اكلبنكية الخرى.
-2النترنت المصرفي :اتاح انتشار استخدامات النترنيت كللبنوك اكلتعامل مع اكلعمل1ء من خلل
اكلخدمات اكلبنك اكلمنزكلي ،حيث يتم إنشا1ء موقع كلها على النترنيت بدل من اكلمقر اكلعقاري ،يتم من
خلكلها توفير اكلخدمات اكلمصرفية كلكل عملئها حتى في اكلمناطق اكلبعيدة ،و يتم اجرا1ء كافة
1
اكلمعاملت اكلبنكية الخرى
-3أوامر الدفع البنكية اللكترونية:تستخدم هده الوامر كللدفع كلشخص معين و في تاريخ معين
،وذكلك بنا1ء على طلب اكلزبون ،وقد كانت تتم يدويا.
-4المقاصة اللكترونية البنكية :حل هذا اكلنظام الكلكتروني مكان اوامر اكلدفع اكلبنكية  ،من حيث
كونه يقوم بتسوية اجماكلية كلمدفوعات بين اكلبنوك في اكلوقت اكلحقيقي دون إكلغا1ءأوتأخير،حيث يتسم
هذا اكلنظام بعنصر اكليقين متل دفع اكلمرتبات اكلشهرية من حساب صاحب اكلعمل اكلى حساب
اكلموظفين او دفع معاشات اكلشهرية من حساب هيئة اكلتامين.
-5اجهزة الصرف الي :تقدم اكلبنوك خدمات اكلصرافة الكلية كلعملئها عن طريق اجهزة اكلية
اكلكترونية او صراف اكلي اكلكتروني  ،حيث يدخل اكلعميل و فق رقم سري خاص به ،كما اعد
خصيصا كلهذا اكلغرض في هذه الجهزة ،وبذكلك يستطيع ان يحصل على بعض اكلخدمات كلبنكية
مثل حصوكله على خدمات اكلسحب اكلنقدي في حدود اكلمباكلغ اكلمسموح بها يوميا او خدمات طلب
فارس فضيل  ،حمزة ضويفي ،البعاد القانونية و الضريبية للتجارة اللكترونية في ظل وسائل
الدفع المعتمدة  ،الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك
الجزائرية،وإشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر ،جامعة الجزائر 27-26 ،افريل
، 2011.ص ص 11-10
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

دفتر اكلشيكات،أو خدمة الستعلم عن معلومات معينة خاصة به كلدى اكلبنك...كما إن هؤل1ء
اكلعمل1ء يتمكنوا اكلحصول على هذه اكلخدمات في غير أوقات اكلعمل اكلرسمية كللبنوك
 -6التحويل اللكتروني للموال :نظام اكلتحويلت اكلماكلية الكلكترونية هو عملية منح اكلصلحية
كلبنك ما كللقيام بحركات اكلتحويلت اكلماكلية اكلدائنة و اكلمدينة اكلكترونيا من حساب اكلبنك اكلى حساب
بنك أخر  ،أيأن عملية اكلتحويل تتم اكلكترونيا عبر اكلكمبيوتر و اجهزة اكلهواتف  ،عوضا عن
استخدام شبكة تعود ملكيتها و تقنية تشغيلها اكلى اكلبنوك اكلمشتركة في نظام اكلتحويلت اكلماكلية
الكلكترونية.
و يهدف نظام اكلتحويل الكلكتروني الموال اكلتي تسهل وتعجل اكلمدفوعات و اكلتسويات بين
اكلمصارف بما يكفل تقديم خدمات أكثر كللعمل1ء ،كما سوف يعطي اكلبنوك ميزة تنافسية في
السواق اكلعاكلمية ،اذ سوف يتيح كلهذه اكلبنوك امكانية اكلتسوية اكلفورية من دفع و تلقي الموال عبر
2
أكلحساباتها اكلجارية كلدى اكلبنوك اكلمركزية و توفير دفع فوري كلعملئها
وهكذا تم تعويض حواكلي  108غرفة مقاصة في فرنسا بفضل اكلمقاصة الكلكترونية،وأصبح حواكلي
 98%من اكلشيكات ل يتم تبادكلها ماديا بين اكلبنوك.
كما تشهد اكلبطاقات تطورا مستمرا ،فعلى سبيل اكلمتال فرنسا و اكلتي كما سبق ذكرنا من اكبر
مستعملي اكلشيكات في اروبا فان اكلبطاقات فيها كلم .تتوقف عن اكلزيادة  1991فقد وصل عدد
اكلبطاقات سنة  2004اكلى  39مليار عملية حيث سجلت عملية زيادة ب  7.26%مقارنة بنسبة
، 2003و قد قدرت اكلزيادة اكلسنوية كللبطاقات منذ عام  1997ب 10.711%
الشكل رقم):(17حصة الدفع بالبطاقات من اجمالي عمليات الدفع في فرنسا خلل الفترة -2004
2011

100%
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.احمد محمد غنيم ،مرجع سبق ذكره ،ص 241
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:
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حساب دفع اخرى
اكلدفع باكلبطاقات

اكلمصدر :وهيبة عبد اكلكريم مرجع سبق ذكره ،ص 19
أما في أوربا فهناك انخفاض واضح كللشيكات و اكلتحويلت قابل ارتفاع اكلبطاقات وذكلك منذ سنة
 2004حيث أصبحت اكلبطاقات تمثل حصة كبيرة ن وسائل دفع فيها.
إن وجود اكلبنك الكلكتروني مرهون بقدرته على اكلتحول إكلى موقع اكلمعلومة ،و مكان كللحل اكلمبني
على اكلمعلومة اكلصحيحة ،انه مؤسسة كلفتح أفاق اكلعمل ومكان كلخدمة اكلماكلية اكلسريعة بأقل
اكلتكاكليف.
و قد بدأت تستغل هذه اكلتقنيات في مختلف بلدان اكلعاكلم خاصة اكلمتقدمة منها  ،فعلى سبيل اكلمثال
في فرنسا تطورت تقنية صورة اكلشيك بشكل ملحوظ فقد كانت تمثل نسبة 15%من إجماكلي وسائل
اكلدفع اكلمعاكلجة اكلكترونيا من خلل نظام اكلمقاصة اكلكترونيا سنة  ، 2002و أصبحت هذه اكلنسبة في
1
افريل سنة  2008تمثل 27.3%كلكن اكلمرتبة الوكلى تعود كللبطاقات ب33.61%
و اكلشكل اكلمواكلي يمثل اكلمعاكلجة الكلكترونية كلوسائل اكلدفع في فرنسا سنة 2005

الشكل رقم) : (18حجم المعالجة اللكترونية لوسائل الدفع بفرنسا فيافريل سنة .2008

وهيبة عبد اكلكريم مرجع سبق ذكره ،ص 19

1
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

صورة الشيك
التحويلت
السحب
BAD
السفنجة الكنردية
إشعار بالقتطاع
سندات الدفع

المصدر عبد الرحيم وهيبة ،مرجع سبق ذكره،ص .16

الشكل رقم ) :(19طبيعة العمليات البنكية التي تنجز من قبل البنوك اللكترونية
التجارة اللكترونية للربط بين الشيكات
العمال عن طريق الشيكات
اللكترونية

التحويل اللكتروني الخدماتالتحويل عن
طريقتوفير قنوات الكترونية

النقود الكترونية قيمة مشتركة اولوية
لمدفوعات مقدما

للتامين و التصال المباشر لجراء
العمليات البنكية
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

معاملت البنكية عن طريق شبكة
النترنيت

معاملت بنكية عن طريق الهاتف

معاملت بنكية عن طريق قنوات
اخرى للتواصل اللكتروني

1

اكلمصدر  :محمد عبد اكلحسين اكلطائي  ،مرجع سبق دكره ،ص 234

يعتبر اكللجو1ء اكلى اكلبنوك كلجو1ء لحد وسائل اكلمنافسة وهو ايضا كلجو1ء اكلى تقدم خدمات شاملة بوقت
قصير من عدد محدود من اكلموظفين وكلقا1ء تكلفة اقل  ،باعتبار ان اكلبنك الكلكتروني يوفر في كلفة
موجودات اكلوجود اكلفعلي كللبنك كاكلمقر و اكلموظفين و اكلمصروفات واكلفروع وغيرها ،ال ان
اكلوفرة في تكلفة تقديم اكلخدمة ل يتعين ان تعود كللبنك نفسة  ،فهذا ل يقيم فرقا بينها و بين اكلخدمات
غير الكلكترونية ،كلهذا تقوم اكلبنوك الكلكترونية على قاعدة رئيسية اخرى وهي ان اكلوفرة في
2
تكلفة اكلخدمة عائد تشاركي بين اكلبنك و اكلزبون
المبحث الثاني :المزايا و المخاطر و سائل دفع الكترونية:
ان النتشار اكلواسع لنظمة اكلدفع الكلكترونية يترجم اكلمزايا اكلتي جدبت اكلعمل1ء  ،فلهذه النظمة
خصائص تميزها عن النظمة اكلتقليدية وهناك جملة من اكلعوامل اكلتي تعرقل نجاح وسائل دفع
الكلكترونية تؤدي اكلى انعدام اكلثقة بهذه اكلوسائل اكلحديثة وينجم عنها مخاطر يؤدي اكلى اتخاد
اكلحيطة و اكلحدر عند استعماكلها .
المطلب الول :مزايا وسائل الدفع اللكترونية:
1محمد عبد اكلحسين اكلطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص .234
.محمد عبد الحسين الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص 236
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

ان مزايا وسائل اكلدفع الكلكترونية عديدة و يمكن تلخيصها حسب خصائصها كما يلي:
اول :مزايا البنوك اللكترونية و الخدمات المصرفية اللكترونية .
-1مزايا البنوك اللكترونية:
يمكننا حصر مميزات اكلبنوك الكلكترونية وما تقدمه من عمليات مصرفية اكلكترونية كلعملئها من
خلل مايلي:
امكانية اكلوصول اكلى قاعدة أوسع من اكلعمل1ء:عبر اكلعاكلم دون تقييد بمكان او زمان معين .2اكتساب اكلبنك الكلكتروني ميزة اكلتفضيل من خلل انخفاض تكاكليف اكلخدمات و سرعة ادائهامن خلل اطلع اكلزبون على نمط و نوع اكلخدمات
ان اكلخدمة اكلمعتمدة من طرف اكلبنوك الكلكترونية تمتاز بصفة الستمرارية و عدم اكلتوقف ،حيث
تظل خدمة معروضة دون اي ضبط كلمواعيد رسمية كلها كما اعتدنا كلها في اكلبنوك اكلعادية2.
1

ان ادخال نظام الكلكتروني على نظام اكلبنوك ،مكنتها هذه اكلسابقة من اعطا1ء ميزة الطلع علىأرصدتها ،و أحيانا اكلتعرف على أسعار فوائد اكلقروض وتواريخ الستحقاق و أقساط اكلقروض
وغيرها.
منح اكلعمل1ء ميزة اكلتحويل اكلماكلي و بكل سهوكلة بين الرصدة خصوصا فئة اكلتجار واكلمؤسسات.ان ميزة اكلبنك الكلكتروني لمتلكه موقع على شبكة النترنيت اعطى كلعملئه ميزة التصال بهفي اي وقت و من اي مكان.
مساندة العميل لمنحه ميزة الحماية القانونية ،كذلك المان و السرية التامة للمعاملت البنكيةالتي تقوم بها
تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة.
البنوك اللكترونية مثلها مثل البنوك التقليدية يمكنها تقديم كافة العمليات المصرفية التقليدية ،وبعد
انتشار التجارة اللكترونية  E-Bankingعلى المستوى العالم أصبحت هناك عمليات مصرفية
جديدة التي انشات بانتشار التجارة اللكترونية.
-تخفيض تكاليف التشغيل :ان مصاريف اكلتشغيل تعتبر معدودة نهائيا في حاكلة اكلبنوكالكلكترونية لختلف طبيعتها على طبيعة اكلبنوك اكلتقليدية اكلعادية كلعدم احتياجها إكلى عقار وعماكلة
كبيرة
احمد محمد غنيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 37-35
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

زيادة كفاءة اداء البنوك اللكترونية :طبيعة اكلعمل اكلبنوك الكلكترونية توفر كلها اكلسرعة فيانجاز العمال من اكلبنوك اكلتقليدية فدخول اكلعميل على موقع اكلبنك الكلكتروني اسهل بكثير من
1
انتقال اكلعميل اكلى موقع اكلبنك
وطلب مقابلة احد اكلموظفين اكلذين غاكلبا ما يكون مشغوكلين كليطلب منهم انجاز ما يريد من عمليات
مصرفية ،بينما اكلحال على اكلعكس باكلنسبة اكلبنوك الكلكترونية حيث يدخل اكلعميل اكلى موقع اكلخاص
به على شبكة النترنيت و اكلمرور اكلى اكلجز1ء اكلذي يريد و من تم يبدا في طلب ما يريد من خدمات
اكلتي سرعان ما تتم و تنتهي من اكلدقيقة اكلواحدة.
-2مزايا الخدمات المصرفية اللكترونية
ادت اكلخدمات اكلمصرفية الكلكترونية اكلى توسيع قاعدة الفراد اكلمتعاملين مع اكلبنوك بفضل ما
توفره من خدمات بنكية نذكر منها مايلي:
تحقيق ميزة تنافسية :إن اكلخدمات اكلمصرفية الكلكترونية تحقق ميزة تنافسية ،تمكن اكلبنك مناكلتعامل مع أسواقه اكلمستهدفة و عناصر اكلبيئة اكلمحيطة به بصورة افضل من منافسيه في الجل
اكلطويل.
تحقيق الربحية في الجل الطويل:انخفاض تكلفة اكلخدمات اكلبنكية اكلمؤدية من خلل النترنيت عن اكلخدمات اكلمؤذاة بواسطة اكلبنوكاكلعادية.
توفير فرص تسويقية جديدة :نظام توزيع اكلخدمات اكلمصرفية الكلكترونية يتيح من خلل برامجاكلبحث امكانية اكبر اكلعمل1ء ل جرا1ء عمليات اكلتسويق الكلكتروني ،وذكلك بمقارنة اكلخدمات اكلمقدمة
عبر مواقع اكلبنوك اكلمختلفة في اكلعاكلم.
توزيع واسع النتشار :تقتصر اكلتغطية اكلمصرفية كللبنوك اكلعادية على نطاق جغرافي محدد ،بينماتتيح النظمة الكلكترونية تغطية واسعة النتشار ،حيث تصل اكلخدمة إكلى اكلعميل في أي مكان ،دون
2
اكلحاجة إكلى انتقال إكلى مبنى اكلبنك.
1محمود محمد ابو وفرة ،الخدمات البنكية اللكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،عمان
الردن ،دون ذكر الطبعة ،دون ذكر السنة ،ص .39
.محمد عبد الحسين الطائي  ،مرجع سبق ذكره ،ص 184
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

تحسين جودة الخدمة المصرفية:إن جمع اكلمعاملت اكلمصرفية الكلكترونية بين اكلبنك و اكلعميل تتم1
بصورة مبرمجة و سريعة ،تنخفض فيها احتمالت اكلخطأ الداة اكلى حدود اكلدنيا.
تانيا:المزايا خاصة بالبطاقات البنكية و النقود اللكترونية
-1مزايا البطاقات البنكية:بطاقات اكلدفع باعتبارها انهم واشهر اكلوسائل الكلكترونية كللدفع كلها ما
يميزها عن تلك اكلتقليدية و اكلتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
المان :تجنب اكلبطاقة اكلعميل حمل اكلنقود وما ينتج عن ذكلك من مخاطر اكلسرقة و اكلضياع.المرونة :تكتسب حامل اكلبطاقة اكلمرونة في اكلحصول على احتياجاته من سيوكلة نقدية وسلع وخدمات من مصادر متنوعة و في اي مكان من اكلعاكلم و في اي وقت و باي عملة.
صعوبة تزويرها :حيث اكلبطاقة اكلذكية ل يمكن قرا1ءتها و يستحيل تقليدها-2مزايا النقود اللكترونية :يترتب على استخدام اكلنقود الكلكترونية جملة من اكلمزايا يمكن
تلخيصها فيما يلي:
سهولة الستخدام :حيث يستطيع اكلمشتري سداد قيمة مشترياته بمجرد المر على حسابه الكلي،
كما تتيح اكلنقود الكلكترونية فرصة اكلتعامل باكلعديد من اكلعملت مع امكانية اكلتحويل بين هذه
اكلعملت بصورة كلحظية و بأي قيمة.
السرية:حيث يمكن اكلمشتري ان يقوم بعملية اكلشرا1ء دون ان يكون مضطرا اكلى تقديم اي
معلومات.
المان :يتيح نظام اكلنقود الكلكترونية اي درجات المان اكلممكنة وذكلك لعتماده على وسائل المان
اكلمبتكرة كلحماية اكلمعلومات اكلماكلية اكلمستعملة على شبكة النترنيت .
انخفاض التكاليف :حي تنعدم تكاكليف اكلمقاصة او اكلتسوية لن اكلعملية تتم اوتوماتيكيا.الشمولية :جميع اكلمتعاملين يجب ان يكونوا متفقين فيما يخص اكلنقاط الساسية خاصة باكلتعامل
اكلتجاري.
الحيادية :ان قيام باي معلومات تجارية يجب ان ل يؤثر بشكل سلبي على باقياكلتعاملت من اجل
ضمان اكلنتيجة اكلنهائية اكلشاملة كلمجموع اكلمعاملت.
الستمرارية :وهي اكلميزة اكلتي تسمح باكلحصول على معلومات خاصة باكلحاكلة اكلسابقة قبل اكلقيام
1
بكامل تجاري جديد.
احمد محمد غنيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 96-92
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

ل تخضع لحدود :يمكن تحويل اكلنقود الكلكترونية من أيمكان و في أيوقت ،كونها تعتمد على
شبكة النترنيت اكلتي ل تعترف باكلحدود اكلجغرافية و اكلسياسية وذكلك من دون ان تؤثر في اكلتكلفة.
تسرع عمليات الدفع:تجري حركة اكلتعاملت اكلماكلية و يتم تبادل اكلمعلومات اكلتنسيق 1اكلخاصة بها
فورا في اكلزمن اكلحقيقي دون اكلحاجة اكلى اي وساطة مما يعني تسريع في هذه اكلعملية.
ثالثا  :مزايا شيكات اللكترونية و التحويلت المالية:
-1مزايا الشيكات اللكترونية :اهم المزايا التي تتمتع بها الشيكات.
هي كونها توفر 50%من رسوم اكلتشغيل مقارنة باكلبطاقات اكلبنكية.يتم تسوية اكلمدفوعات من خلل اكلشيكات الكلكترونية في  48ساعة مقارنة باكلشيكات اكلعادية اكلتيتم تسويتها في وقت اطول من خلل اكلمقاصة.
-كما انها تقضي على اكلمشاكل اكلتي تواجهها اكلشيكات اكلعادية كاكلضياع او اكلتأخير

1

-2مزايا التحويلت المالية :تتميز هذه الخيرةبمايلي:
تقليل او اكلغا1ء اكلخدمات اكلتي تقدمها اكلصناديق اكلمتعلقة بتجميع اكلشيكات.تقليل مصاريف معاكلجة اكلشيكات اكلى حد الوكلى نتيجة عدم استخدام اكلشيكات اكلورقية وتستفيداكلبنوك من هذه اكلعملية كونها ترغب في تقليل مصاريف اكلتشغيل وكذا تخفيض حجم اكلعماكلة.
تقليل اكلخدمات اكلتي تقدمها اكلبنوك كلتسوية اكلحسابات اكلجارية مع اكلشيكات والفراد ،بما أنإدخالنظام اكلبنكي يحل محل استخدام اكلشيكات اكلورقية من عمليات اكلدفع اكلتي تتم من شركة كلشركة
1
اخرى و من اكلشركة اكلى اكلعمل1ء.
-توفير اكلنقدية بصورة فورية يؤدي اكلى تحسين اكلتدفق اكلنقدي و كذا اكلتسريع دورة اكلنقد

3

ونستنتج ما سبق ذكرناه يمكن تلخيص مزايا و سائل اكلدفع الكلكترونية مما يلي:
بالنسبة حاملها:تحقق وسائل اكلدفع الكلكتروني كلحاملها مزايا عديدة أهمها سهوكلة ويسر
الستخدام ،كما تمنحه المان بدل حمل اكلنقود اكلورقية و تفادي اكلسرقة و اكلضياع ،كما ان كلحاملها
فرصة اكلحصول على الئتمان اكلمجاني كلفترة محدودة.
بالنسبة للتاجر :تعد اقوى ضمان كلحقوق اكلبائع  ،تساهم في زيادة اكلمبيعات كما انها ازاحت عب1ء
متابعة اكلديون اكلزبائن كلطاكلما ان اكلعب1ء يقع على عاتق اكلبنك.
سحنون محمود ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 08-06
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

بالنسبة لمصدرها :تعتبر اكلفوائد و اكلرسوم و اكلغرامات من الرباح تحققها اكلبنوك و اكلمؤسسات
اكلماكلية.
المطلب الثاني :مخاطر و سائل الدفع اللكترونية:
ان وسائل اكلدفع الكلكترونية رغم ما توفره من مزايا القتصاد اكلعاكلمي عامة ،تظل محاطة
بمجموعة اكلمخاطر ل يمكن مواجهتها دون وضع اطار قانوني و تقني و تطويره مع كل
اكلمستجدات و اهم هذه اكلمخاطر ما يلي.
اول  :مخاطر العمليات اللكترونية:تتمثل فيما يلي.
-1مخاطر تنظيمية :نظرا اكلخدمات اكلمصرفية الكلكترونية تسمح بتقديم خدمات من اي مكان في
اكلعاكلم ادى اكلى طرح عدد من اكلقضايا اكلتنظيم و الشرافتتمثل فيما يلي:
علقة البنك اللكتروني بالبنك المركزي :إن اكلنقود الكلكترونية ستجعل من اكلصعب على اكلبنوكاكلمركزية مراقبة و تحديد اكلكتلة اكلنقدية ،كما ان تداول عدة اشكال من اكلنقود صادرة عن مؤسسات
2
بنكية او غير بنكية ،فان اكلكثير من هذه اكلمباكلغ كلن يكون في متناول اكلدوكلة من اكلناحية اكلتظيمية
صعوبة تحصيل الضرائب :ان اكلتهريب اكلضريبي يمثل مشكلة في اقتصاد اكلخدمات اكلمصرفية
الكلكترونية ،حيث يكون من اكلسهل تحويل الموال عبر اكلحدود ،كما أن اكلتعاملت الكلكترونية
مجهوكلة اكلمصدر ستجعل تدقيق اكلحسابات صعبة حيث اكلقراصنة الكلكترونيين هم اكثر من
يهدد اكلبنوك و يعرضونها كللخطر مسببين في ذكلك خسائر ماكلية كبيرة كللطراف اكلمشاركة في
اكلعمليات  ،هو عدم وجود رادع قانوني فعال ،وهذا ما يدعو كللبحث عن افضل وسائل اكلتشفير و
تطويرها بما يكفل المان كلمثل هذه اكلعمليات.
صعوبة مراقبة المؤسسات المالية :ان استخدام وسائل اكلدفع الكلكترونية سيؤدي اكلى صعوبةتطبيق اكلتنظيمات و اكلقوانين اكلمطبقة على اكلمصارف اكلمؤسسات اكلماكلية فان اذ كانت اكلمؤسسات
غير ماكلية ل تقبل اكلضوابط اكلتنظيمية اكلتيتتخذها اكلمصارف معيار كلها فهل يمكن فرض نفس
اكلتنظيمات اكلمتعلقة بالحتياطات و توفير اكلبيانات وكيف يتم حماية اكلعميل)اكلزبون( في حاكلة
1
افلس احد مصدري اكلنقد الكلكتروني
-2مخاطر قانونية :تنتج عن خدمات اكلبنكية الكلكترونية درجة عاكلية من اكلمخاطر اكلقانونية ،و كلقد
ساهمت اكلخدمات الكلكترونية في تسهيل عمليات وهي عمليات متتابعة و مستمرة في محاوكلة
معتمدةلدخاللموال غير اكلمشروعة اكلناتجة عن النشطة اكلخفية  ،ونظرا كلما توفره اكلخدمات
1يوسف حسن يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 37-36
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

الكلكترونية من سرية اكلتقنية كللمتعاملين مما استدعى اكلتفكير في وضع اطار قانوني وتشريعي
يحارب كلستعمال غير شرعي كللخدمات الكلكترونية و كلمكافحة هذه اكلجريمة اخدت اكلعديد من
احتياطات كاكلتحقيق من هوية اكلعميل ،و عنوانه قبل فتح حساب و رصد اكلمعاملت اكلتي تتم عن
طريق التصال اكلمباشر وكذكلك تحد ث هذه اكلمخاطر نظرا كلعدم وجود اكلتشريعات اكلقانونية
اكلمتعلقة باكلعمليات اكلمصرفية الكلكترونية على سبيل اكلمثال عدم توافر قواعد كلحماية اكلعمل1ء في
بعض اكلدول وغياب اكلمعرفة اكلقانونية كلبعض التفاقيات اكلمبرمة باستخدام وسائل اكلوساطة
الكلكترونية.
-3مخاطر السمعة :كلما ازداد اعتماد اكلبنك على قنوات تقديم خدمات الكلكترونية ،ازدادت
احتمالت مخاطر اكلسمعة و اذا ما وجه احد اكلبنوك الكلكترونية مشاكل تؤدي باكلعمل1ء اكلى فقدان
اكلثقة في قنوات تقديم اكلخدمات الكلكترونية مما يجعل اكلزبون يبحث عن بنك اخر يوفر كله حدا من
المان و باكلتاكلي يبدا اكلبنك بفقدان اكلزبائن بالضافةإكلى خسائر اكلماكلية اكلي تلحق به و يتم حل هذه
الشكاكلية من خلل اكلدور العلمي كللبنك حول اكلخدمة اكلمصرفية الكلكترونية وذكلك من خلل تقديم
مساعدات تقنية و استشارية كللعمل1ء ومما يوجب عليه ايضا ايجاد افضل انواع النظمة اكلتي
.1
تمكنه من تحقيق اكلقدر اكلكافي من المان اكلذي يبحث عنه اكلزبون
4فهناك مخاطر مرتبطة -مخاطر العمليات :يحتاج العتماد على تكنوكلوجيا اكلحديثة كلتقديم خدمات
مصرفية إكلى امن اكلنظام اكلمصرفي و اكلشيكات الكلكترونية اكلمصرفية مرتبطة بمخاطر اكلتشغيل
اكلناجمة عن العمال اكلبنكية الكلكترونية و اكلنتائج اكلمترتبة عنها و هذا ل يمكن مواجهته ال من
خلل تبني اكلبنوك نظام اكلكتروني مصرفي امن متطور يوفر أمانا كللبنك و متعامليه ،و يتعين على
اكلقائمين تنظيم اكلعمليات اكلمصرفية الكلكترونية و الشراف عليها ان يتأكدوا ان اكلبنوك تتيح
ممارسة سليمة كلضمان سرية اكلبيانات اكلى جانب نزاهة اكلنظام و اكلبيانات ،وينبغي ان يجري
باستمرار اختيار ممارسة المن و مراقبته و مراجعته
-5مخاطر تقنية :تحد ث هذه اكلمخاطر عن احتمال اكلخسائر اكلناتجة عن برنامج اكلكتروني غير
ملئم كللخدمة و الموال الكلكترونية
-6مخاطر الحتيال :و تتمثل في تقليد برامج اكلحواس الكلكترونية او تزويد معلومات مطابقة
كللبرامج الكلكترونية او تعديل بعض اكلمعلومات.بخصوصالمواللكلكترونية.
-7مخاطر ناجمة عن سوء عمل النظام اللكتروني:قد ينشا اكلخطر من سو1ء استخدام هذا اكلنظام
1
او سو1ء مراقبة اكلبرامج في حد ذاتها
1سحنون محمود ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 08-06
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

-8مخاطر فجائية :متل هذه اكلمخاطر تؤدي اكلى مشاكل في اكلسيوكلة و في سياسة اكلقروض
اكلمصرفية ،حيث ان فشل اكلمشاركين في نظام نقل الموال الكلكترونية او في سوق الوراق
اكلماكلية بشكل عام في تنفيد اكلتزاماتهم اكلدفع و اكلتسديد يؤدي غاكلبا اكلى توثر قدرة اكلمتعاملين في تنفيذ
.1
اكلتزاماتهم في موعدها
ثانيا:المخاطر الخاصة ببطاقات البنكية:
-1بالنسبة لحاملها :من اكلمخاطر اكلناجمة عن استخدام هذه اكلوسائل زيادة اقتراض و النفاق بما
يتجاوز اكلقدرة اكلماكلية ،و عدم سداد حامل اكلبطاقة قيمتها في اكلوقت اكلمحدد يترتب عنه وضع اسمه
في اكلقائمة اكلسودا1ء.
-2بالنسبة للتاجر :ان بمجرد حدو ث بعض اكلمخاكلفات من جانبه او عدم اكلتزامه باكلشروط يجعل
اكلبنك يلغي اكلتعامل معه ويضع اسمه في اكلقائمة اكلسودا1ء وهو ما يعني تكبد اكلتاجر صعوبات
كثيرة )جمة ( في نشاطه اكلتجاري.
-1بالنسبة لمصدرها :اهم خطر يواجه مصدرها هو مامدى سداد حاملي كللديون اكلمستحقة عليهم
1
وكذكلك تحمل اكلبنك اكلمصدر نفقات ضياعها
ثالتا :ادارة المخاطر:
-1ادارة مخاطر العمليات المصرفية:قصد مواجهة اخطار و تحديات و سائل اكلدفع الكلكترونية
هناك عدة ادوات تنظيمية يمكن ابرازها فيما يلي:
-1التطويع :في ضو1ء سرعة اكلتغيير اكلتكنوكلوجي وامام تلك اكلتغيرات على النشطة اكلمصرفية ،
وقد اصدر بنك اكلتسوية اكلدوكلية دكليل حول ادارة مخاطر اكلمعاملت اكلمصرفية الكلكترونية.
-2التقنين:تقتضي اكلطرق اكلجديدة لجرا1ء اكلمعاملت و الدوات اكلجديدة و مقدميها عمليات من
اكلتعرف و اكلتصديق و اكلترخيص اكلقانوني  ،فعلى سبيل اكلمثاكلمناكلضروري تحديد مفهوم اكلعقود
الكلكترونية ووضع الطار اكلقانوني اكلمنظم كلها
-2.مقومات العمل المصرفي اللكتروني:
(1تقييم المخاطر :كلكي يتم تقييم اكلمخاطر ل بد من تحديد اكلمخاطر اكلتي من اكلممكن ان يتعرض كلها
اكلبنك و معرفة تثيرها،عليه كما يجب على اكلبنك ان يضع حدا كللخسائر اكلتي يستطلع ان يتحملها
2
جرا1ء اكلتعامل على هذه اكلمخاطر.

.يوسف حسن  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 37-36

1

59

اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

يعتبر امن اكلبنوك الكلكترونية و كذا اكلتجارة الكلكترونية جز1ء رئيس من امن اكلمعلومات و نظماكلتقنية اكلعاكلية عموما اكلتي تضم اكلملئمة و اكلموازنة بين محل اكلحماية و مصدر اكلخطر ،وباكلتاكلي
فان استراتيجيات و برامج امن اكلمعلومات تختلف من منشاة اكلى اخرى وذكلك تبعا كللمعلومات و
الكليات اكلتقنية كللعمليات اكلتي تكون محل اكلحماية و هذا ال من خلل اكلحماية اكلقانونية عبر
اكلنصوص اكلقانونية اكلتي تحمي من جرائم اكلكمبيوتر و النترنيت

1

 (2الرقابة على التعرض للمخاطر:
تحديد شخصية اكلمتعامل مع اكلنظام الكلكتروني.ضمان اكلبنك بعدم اجرا1ء تعديل على اكلرسائل اكلمنبعثة من اكلزبائن.اكلتزام اكلبنك باكلمحافظة على اكلمعلومات اكلمذكورة كلديه و اكلمتعلقة باكلزبون و ان يحافظ علىسريتها.
عليه ان يبسط رقابته على عملية اكلدخول كللنظام اكلتي من خلكلها يستطيع تحديد شخصية من دخلإكلى هدا اكلنظام ،دون ان يعطي كللقراصنة مجال لختراق هذا اكلنظام.
 ان يقوم بالتصال مع مصدر اكلبطاقة مباشرة وذكلك من اجل حماية اكلبطاقة من اي تزييف.تقييم اكلعمل باستمرار و اكلعمل على تطويره و توفير أفضل اكلخدمات-3مقومات نجاح وسائل دفع اللكترونية:
كلضمان نجاح لبد من توفير بعض اكلمقومات الساسية من خلل توفير بنية تحثيه تقنية جيدة ،و
تطويرها بشكل مستمر و نشر اكلثقة اكلتي تعتبر من اهم عوامل اكلنجاح ووضع سياسات قانونية
شاملة تتماشى مع خصوصيات كل مجتمع ورفع كفا1ءة موظفي اكلبنك.
ضرورة قيام اكلبنك بدور توعوي اكبر كللتعريف باكلخدمات اكلبنكية الكلكترونية . عمل دورات كلتطوير مهارات و قدرات موظفي اكلبنك.اكلعمل على تحسين و تطوير اكلموقع الكلكتروني كللبنك على شبكة النترنيت . اعداد وسائل دفع اكلكترونية من أي رسوم كلتصبح مجانية.2هند محمد حامد ،التجارة للكترونية في مجال السياسي  ،دار النهضة العربية  ،قاهرة ،ط ، 1
، 2003ص .115
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اكلتحول اكلى وسائل اكلدفع الكلكترونية

اكلفصل اكلثاني:

1

-قيام اكلحكومة و اكلمؤسسات اكلماكلية بتوفير بنية تحثيه مناسبة

يعد اكلتقدم اكلتكنوكلوجي من اكلعوامل اكلمساعدة على تطوير تقنيات اكلمعلومات و التصال بما يكفلانسياب خدمات بنكية بكفا1ءة عاكلية ،و اكلعمل على تطوير وسائل اكلدفع الكلكترونية ورفع كفا1ءتها
بما يتماشى مع اكلتكنوكلوجيا اكلحديثة  ،من اجل تفعيل دور هذه اكلوسائل و فتح افاق امام انتشارها
يتعين تزويدها بالمان و اكلضمان و اكلسرية و اكلثقة كلزبائنها ،و هذا باكلتقليل من مخاطرها من خلل
وضع اطار تنظيمي يحكمها دو شفافية في اكلعمل اكلمصرفي.

الخلصة:
كلوسائل اكلدفع الكلكترونية عدة أنواع و أشكال ،منها ما هو ملموس كاكلبطاقات اكلبنكية و اكلذكية
واكلبطاقات الئتمان ،وغير ملموس كاكلنقود الكلكترونية  ،حيث تعتمد على تكنوكلوجيا بشكل
أساسي فهي اكلدعامة الساسية اكلمساعدة على تطورها ،و ظهورها في جميع اكلبنوك سوا1ء
اكلعاكلمية او اكلمحلية.
كلكن جانبها غير ملموس واعتماد اكلشبه اكلكلي على النترنيت ،جعل منها هدفا سهل على اكلنصب
و الحتيال و اكلتزوير ،كلكن رغم هذه اكلسلبيات و اكلمخاطر ال انها تحاول ازاحة وسائل اكلدفع
اكلتقليدية و امتلك اكلسوق و احتلكله بمفردها.
فهل المواطن الجزائري استطاع فهم استيعاب هذه الوسائل و قبولها في الواقع و استعمالها في
البنوك الجزائرية.

منير محمد اكلجنيهي ممدوح محمد اكلحنيهي ،جرائم النترنيت و اكلحاسب الكلي ووسائل
مكافحتها  ،دار اكلفكر اكلجامعي ،السكندرية ،2004ص 13
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اكلفصل اكلثاني:
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الفصل الثالث
عصرنة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية

عصرنة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية

الفصل الثالث:

تمهيد:يعرف عن الجمهور الجزائري اعتماده في الصفقات التجارية و المالية الكبيرة منها و الصصصغيرة
على سيولة النقود ،و بالتالي عدم ثقته في وسائل الدفع البديلة عنهصصا ،واختيصصار وسصصيلة الصصدفع هصصذه
عصن غيرهصا منصذ القصدم لصه مصبرراته ،ولعصل أقصوى هصذه المصبررات اكتظصاظ المحصاكم الجزائريصة
بالشكاوى المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد ،كذلك المجتمع في حد ذاته ل يفهم سصصوى لغصصة
السيولة النقدية لغياب الثقافة المصصصرفية و لعصصل للميصصة دور فصصي ذلصصك ،و بطبيعصصة الحصصال الصصدور
الكبر الذي يعود للجهاز المصرفي الذي سصصاهم بصصتردي الخصصدمات الصصتي يقصصدمها فصصي انتشصصار هصصذه
الظاهرة ،و النظام المصرفي الجزائصصري يصصدرك السصصمعة السصصيئة الصصتي نسصصبت اليصصه بشصصان نوعيصصة
الخدمات وعدم وجود ثقة تامة بينه و بين عملئه وهي اخطر مشكلة يوجهها البنك الصصذي يعتصصبر
مؤسسة تسعى لتحقيق الربح.
 ومن هذا المنطلق سنخصص الفصل الخير في الجانب النظري عن واقع الخدمة البنكيففة فففيالبنوك الجزائرية واهم تحدياتها وعليه سنقوم بتقسيمه الى مبحثين اساسيين:
المبحث الول  :واقع وسائل الدفع في الجزائر.
المبحث الثاني :تحديق نظام الدفع في الجزائر.
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الفصل الثالث:

المبحث الول :واقع وسائل الدفع في البنوك الجزائرية
لزالت اغلب التعاملت و الصفقات التجارية في الجزائر تتم تقدا حيث بينت الدراسات بان %
 80من التعاملت الجارية في الجزائر ل زالت تتم نقصصدا،ويصصأتي الشصصيك فصصي المرتبصصة الثانيصصة مصصن
حيث الهمية في وسائل الدفع التقليدية وتليه التحويلت التي مثلصصت 10%مصصن العمليصصات البنكيصصة
سصنة ، 2000أمصصا السصفتجة و سصند المصصر فهمصا قليل السصصتعمال ،و عليصصه فأجمصصال وسصائل الصصدفع
التقليدية في الجزائر تأتي في المرتبة الثانية و النقود)القطع النقدية و الوراق النقديصصة( هصصي الصصتي
تحظى بحصة السد من وسائل الدفع في الجزائر.
المطلب الول  :وضعية وسائل الدفع التقليدية في الجزائر) الوضعية -الفاق(
اول :وضعية و سائل الدفع التقليدية
تتضمن وسائل دفع التقليدية مجموعصصة مصصن الوراق التجاريصصة و بعصصض الوسصصائل البديلصصة للنقصصود
كالشيك و السفتجة و السصصند المصصر ،و يمكصصن اللطل ع علصى وضصعية وسصائل الصصدفع التقليديصصة فصصي
الجزائر من خلل التطرق لحجم هذه الوسائل المعروضة على غرف المقاصة عب الولطن وهذا
حسب بنك الجزائر و هو ما يوضحه الجدول في الفترة الممتدة من  2003الى .2005
الجدول رقم ) :(03تطور حجم وسائل الدفع التقليدية المعروضة علففى غففرف المقاصففة ببنففك
الجزائر في الفترة الممتدة من  2003الى .2005
2005
2004
2003
السنوات
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد
العدد /المبلغ
5804200 4417875 4737623 430876 4367794 439954
الشيكات
2
107469
48271
91770
46720
120335 43206
السفتجة +سند
لمر
527220 452915 463515 470078 397668 489754
التحويلت
643889 4919061 5292908 482556 4885797 972914
المجمو ع
0
المبلغ )بالمليون دج(
ويتبين من الجدول ان حجم وسائل الدفع يبقى محدود من حيث العدد بينما حجمهصصا بالقيمصصة شصصهد
1
تطورا من سنة إلى أخرى و يعود ذلك للتطورات القتصادية

httpwww.mouvment des .chambres de compeensation.com1
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الفصل الثالث:

كما يمكن ملحظة هيمنة الشيكات على باقي وسائل الدفع و قد يكون ذلك اكصصثر وضصصوح مصصنخلل استخراج النسب المئوية الموضحة في الجدول 1.
الجدول رقم ) :(04تطور وسائل الدفع التقليدية في الجزائر للفترة الممتدة من 2005-2003
2005
2004
2003
البنوك
وسائل الدفع
%90.14
%89.50
%89.93
الشيكات
%1.66
%1.75
%2.46
السفتجة +سند المر
8.18
8.75.%
%8.13
التحويلت
%38.75
%31.84
%29.39
المجمو ع
المصدر من اعداد الطالبةبالعتماد على وهيبة عبد الرحيم،مرجع سبق ذكره ،ص 100
الشكل رقم ) :(20تطور وسائل الدفع التقليدية في الجزائر للفترة الممتدةمن 2005-2003

2005

2003

2004

2003
2004
2005

%80

90%
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

السفتجة+سندلمرالشيكات
التحويلت
المجموع
المصدر :من اعداد الطالبة بالعتماد على وهيبة عبد الرحيم،مرجع سبق ذكره ،ص 100
1
حتى تصبح الصورة أكثر وضوح سنتناول كل وسيلة على حدى لمعرفة عدد و قيم كل
وسيلة تعرض على غرف المقاصة بما يشمل القابلة لدفع منها و المرفوضة لدفع
1وهيبة عبد الرحيم،مرجع سبق ذكره ،ص 100
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الفصل الثالث:

-1الشيك:
يوضح الجدول الموالي عمليات الدفع بالشيك التي تم معالجتها في غرف المقاصة
الجدول رقم ) :(05عمليفات الفدفع بالشفيك الفتي تفم معالجتهفا ففي غفرف المقاصففة بنفك
الجزائر لفترةالممتدة ).(2005-2003
2005
2004
2003
السنوات
العدد
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد /المبلغ
4301608 572930 4172795 462497 4262974 243780
الشيكات حالة
8
1
الدفع
116267
91270
الشيكات قابلة لدفع 135967 112675 136380 129993
4417875 664200 4308762 473765 4399354 436779
المجمو ع
3
4
المصدر :وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص .101
حتى تكون الصورة أكثر وضوح يمكن استخراج النسب المئوية من الجدول حتى يتبين الشيكات
1
القابلة لدفع و الشيكات المرفوضة منها كما يوضحه الجدول التالي
الجدول رقم) : (06عمليات الدفع بالشيكات قابلة لدفع و الشيكات غير قابلة للدفع الففتي تتففم
معالجتها في غرف المقاصة بنك الجزائر لفترة الممتدة)(2005-2003
السنوات
الشيكات قابلة للدفع
الشيكات غ قابلة للدفع
المجمو ع

2004
%97.62
%2.37
%48.49

2003
%97.02
%2.97
%44.70

المصدر :وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص 101

1وهيبة عبد الرحيم ،مرجع سبق ذكره ،ص 101
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2005
%86.25
%13.74
%6.79
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الفصل الثالث:

الشكل رقم): (21عمليات الدفع بالشيكات و الشيكات المرفوضة التي تم معالجتها في غرف
المقاصة ببنك الجزائر في الفترة الممتدةمن 2005-2003

2005
2003
2004
2005

2004

%100
2004
90%
%80 %80
%70
%60
2005
%50
%40
%30
%20
2005 2004 2003
%0

2003

2005
%10

شفففففففيكات قابلفففففففة لفففففففدفع

المجمفففففففوع
الشفففففففيكات
الشيكات قابلة لدفع
المصدر من اعداد الطالبة
تعود اسباب الشيكات الغيصصر القابلصصة لصصدفع لنعصصدام الرصصصيد اول ،لسصصباب اخصصرى كعصصدم مطابقصصة
المضاء  ،تخلف احد البيانات اللزمة في الشيك ،واستعمال الشيك كوسيلة الدفع يتم تخصيصصصا
من قبل اصحاب الحسابات البريدية و الخزينة كما له اهمية لصصدى المؤسسصصات و الدرات و كصصدا
1
الخواص
أمصصا ادا نظرنصصا الصصى البنصصوك فنلحصصظ ارتفصصا ع مبصصالغ الشصصيكات المسصصحوبة علصصى البنصصك الخصصارجيالجزائري حيث يحتل المرتبصصة الولصصى مصصن حيصصث ارتفصصا ع مبصصالغ الشصصيكات مقارنصصة ببصصاقي البنصصوك
الجزائرية 1485,222دج من اجمالي المبالغ المسحوبة على البنوك والتي تقدر ب 4399,354
سنة  2002و 1741,868من اجمالي المبالغ على البنوك و التي تقدر ب  4367794سنة
 2003و يعود دلك لن البنك مكلف بالشيكات المستلمة التي تخص النظام المالي البترولي
-2الدفع بأوامر التحويل:
-11وهيبة عبد الرحيم ،مرجع سبق ذكره ،ص 102
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الفصل الثالث:

حجم التحويلت تمر بالمقاصة بين البنوك محدودة سواء بالعدد او المبلغ مقارنة بالشيكات و هي
تتعلق خصيصا بالشعارات القتطا ع اللية لفصصاتورة المصصاء  ،المصصاء الكهربصصاء ،الهصصاتف. .الصصخ( و
يوضح الجدول عدد و مبالغ التحويلت المقدمة في غرف المقاصة الفترة .2005-2003
جدول رقم) :(07حجم التحففويلت المقدمففة فففي غففرف المقاصففة ببنففك الجزائففر لفففترة الممتففدة
2005-2003
2005
2004
2003
السنوات
العدد
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد
المبلغ
العدد /المبلغ
526861
41183
التحويلت قابلة 463249 468522 397398 487891
لدفع
359
1732
266
1556
1963
324
الشيكات غ قابلة
لدفع
527220 452915 463515 470078 399261 488215
المجمو ع
المصدر :وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سيق ذكره  ،ص .103
حتى تكون الصورة اكثر وضوحا يمكن استخراج النسب المئوية من الجصصدول حصصتى يتصصبين حجصصم
1
التحويلت القابلة لدفع و التحويلت المرفوضة منها
كما يوضحه الجدول التالي.
الجدول رقم) :(08حجم التحويلت قابلة لدفع و التحويلت غ قابلة لففدفع المقدمففة فففي غففرف
المقاصة بنك الجزائر لفترة الممتدة 2005-2003
السنوات
الشيكات قابلة للدفع
الشيكات غ قابلة للدفع
المجمو ع

2003
%99.53
%0.46
%28.72

2005
%99.93
%0.06
%37.92

2004
%99.94
%6.05
%33.34

المصدر :وهيبة عبد الرحيم ،مرجع سيق ذكره ،ص .103
الشكل رقم): (22حجم التحويلت قابلة لدفع و التحويلت الغير القابلة لدفع المقدمة في غرفة
المقاصة ببنك الجزائر في الفترة الممتدةمن 2005-2003
2005

2004

2005
2004

2003
2004
وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سبق ذكره ،ص 103
68

1

%100
90%

عصرنة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية

الفصل الثالث:
2005

2005

2004

%80

2003

2003

%10

2004

%80
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%30
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2005
%0

شفففففففيكات قابلفففففففة لفففففففدفع

التحفففففففويلت المجمفففففففوع
الشيكات قابلة لدفع
المصدر :من اعداد الطالبة
يتضح من خلل الشكل ان استعمال اوامر التحويل قليل مقارنة بالشيكات ) عصصدد الشصصيكات لسصصنة
 2003هو  4.399.354بمبلغ  4367794دج ،اما سصصنة  2004فقصدر عصصددها  4825560بمبلصغ
 5292908دج و سنة  2005سصصجلت عصصدد الشصصيكات  4417875بمبلصصغ  5804200دج ،اي ان
الشيكات تفوق التحويلت من حيث العدد و القيمة ،كما ان حالت الرفض عمليات التحويل هصصو
الخر منخفض مقارنة بالشيكات )سجلت الشيكات حصصالت عصصدم السصصداد تقصصدر ب  136380سصصنة
 2003،135967شيك سنة  2004و  116267سنة  2005لن وسيلة الدفع هذه ل تفتح الكثير
1
من المجال لعمليات الحتيال عكس الشيكات التي تعاني من ظاهرة الشيكات متعددة الرصيد
-3السفتجة و السندات لمر:
استعمالت السفتجة و السند لمر كوسائل الدفع محدودة جدا في الجزائر ،فالمؤسسات العمومية
نادرا ما تكتصصب سصصندات ،و اغلصصب السصصندات لمصصر و السصصفتجات المقدمصصة لغصصرف المقاصصصة تخصصص
2
المؤسسات الخاصة ،و يوضح الشكل الموالي قلة .استعمال هاتين الوسيلتين للدفع
الشكل رقم ): (23حجم السندات لمر و السفتجات المقدمة في غرفة المقاصة ببنك الجزائر
في الفترة الممتدةمن 2005-2003

العدد
1وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سيق ذكره ص .104
وهيبة عبد الرحيم  ،مرجع سيق ذكره ص 104
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السفتجة+السند لمر
المجموع
لمرغ قابلة للدفع
المصدر :من اعداد الطالبة

السفتجة+السند
قابلة للدفع

الفتجة +السند لمر

يتبث هذا الشكل قلة استعمال هاتين الوسيلتين في الجزائر مقارنة بالتحويلت و عليه
فاستعمالتهما منخفضة جدامقارنة بالشيكات ،فعلى سبيل المثال سنة  2005سجلت حالت
استعمال الشيك ب  ، 4417875اما التحويلت سجلت  452919استعمال كما يوضحه
الشكل،حيث سجلت السندات لمر و السفتجات مجتمعة  48271استعمال ويعود ذلك لعدم ثقة
1
العملء خاصة التجار بهاتين الوسيلتين
ثانيا :المشاكل الناجمة عن استخدام وسائل الدفع التقليدية:
سنركز في دراستنا على الشيك باعتباره وسيلة دفع تقليدية استعمال في الجزائر ،و عموما
و سائل الدفع التقليدية في الجزائر تعاني من التمالطل المفرط في معالجتها و ضعف كبير في
التالية)(automatisationلعمليات المعالجة  1هذا بالضافة الى.
استخدام الطرق اليدوية على مستوى الوكالت مما يؤدي الى لطوابير انتظار لطويلة رغم توفرالوسائل التقنية ووسائل الاعلم الي.
مشاكل ذات لطابع اداري)تسليم البريد ،دفاتر الشيكات  ،كلبات الستعلم ،ووثائقالثبات(،ترغم العميل الى تنقل
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الفصل الثالث:

الى الوكالة التي تدير حسابه.
ندرة ارسال مستخلصات الحسابات و الكشوف الدورية الى مقر سكن الزبائن.قد يستغرق الحصول على دفتر الشيكات في المتوسط  14يوما و يمكن ان تصل هذه المدة الصصىأكثر من ثلثةأسابيع في القرض الشعبي الجزائري و تنخفض هذه المدة الى تسعة ايام لصدى بنصك
الفلحصصة ة التنميصصة الريفيصصة علصصى سصصبيل المتصصال امصصا فيمصصا يخصصص التحصصويلت الماليصصة فقصصد تنتظصصر
المؤسسات في المتوسط  17يوم.
يتعمد الكثير من الشخاص عدم المضاء بصورة صحيحة على الشيك حتى ل يتمكن حاملهمن الحصول على المبلغ ،هذا بالضافة لخطر الشيك بدون رصيد خاصة مع تقل الجراءات
القانونية و القضائية يحصل الفراد يتهاونون في تقديم هذه الشيكات للعدالة مما يشجع الى
اصدار العديد من الشيكات بدون رصيد
رغم قلة استعمال و سائل الدفع في الجزائر ال انها تسجل الكثير من الحالت عدم الدفع و
اكثرها الشيكات بسبب انعدام الرصيد أو كفايته أو حتى لسبابأخرى ،و يبين الشكل الموالي
1
وسائل الدفع بالعدد و المبلغ غير المسددة

الشكل رقم) : (24تطور حجم وسائل الدفع العدد و المبلغ غير المسددة المعروضة في غرف
المقاصة ببنك الجزائر في الفترة الممتدةمن 2005-2003

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

2

بلهاشمي جيللي لطارق  ,الصلحات المصرفية في الجزائر ،مجلة الفاق  ،الجمعية العلمية
التقافية  ،كلية العلوم القتصادية و علوم التسيير ،جامعة البليدة ،العدد  04سبتمبر ،2005 ،
ص 60
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الفصل الثالث:

40.000
0

2004
دفع المجموع
الشيكات

السفتجة +سند لمر

التحويلت

المصدر :من اعداد الطالبة
نلحظ ان اكثر الحوادث الدفع تسجلها الشيكات ،رغم دلك فهي سجلت انخفاضا محسوسا من
135967شيك سنة  2004الى  116267شيك سنة  2005ويعود دلك الى انخفاض اجراءات
جديدة تخص الشيكات انطلقا من سنة  2004و المتعلقة بكيفية التداول الشيكات بين البنوك
بطريقة الكترونية و توحيد الرموز و الرقام التي تتضمنها الشيكات مما يسمح بالتعرف الى اي
خلل  ،وقد دخل هدا النظام الدي يطلق عليه بالنظام الشامل حيز التطبيق بداية سنة  2006و
حسب غرف المقاصة لبنك الجزائر فان حوادث الدفع للشيكات تعود اساسا بدون رصيد او عدم
1
كفايته كما يوضحه الشكل الموالي

الشكل رقم ): (25حجم الشيكات غير قابلة للدفع في الجزائر لسنتي 2005-2003
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2

بلهاشمي جيللي لطارق ,مرجع ،سبق دكره ،نفس الصفحة
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الفصل الثالث:
2004
دفع المجموع
الشيكات

0
السفتجة +سند لمر

التحويلت

المصدر :من اعداد الطالبة
حيث يتبين من الشكل اعله ان معدل  71.75من حالت عدم الدفع بالنسبة للشيكات يعود سببه
لنعدام الرصيد سنة  2004و يصل هذا المعدل الى  68,33سنة ، 2005وهذا رغم الجراءات
المتخذة لمواجهة مشكل الشيكات بدون رصيد حيث تنص المادة  374من قانون العقوبات''
يعاقب بالحبس من سنة الى  5سنوات و بغرامة مالية ل تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة
1
النقص في الرصيد''
-1كل من اصدر بسوء نية شيكا ل يقابله صيد قائم وقابل للصرف او كان الرصيد اقل من قيمة
2
الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه
بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه.
كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع
-1
علمهبذلكبعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه.
كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
-2
كما تنص المادة  375من نفس القانون على ان'' يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات و
بغرامة ل تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد.
كل من زور او زيف شيكا.
-1
1
-2كل من قبل استلم شيكا مزورا مع علمه بذلك
هذا بالضافة الى وجود مصلحتين تابعتين لبنك الجزائر تتولى متابعة حوادث الدفع وهما:
مركزية عوارض الدفع :التي تم انشاؤها بموجب النظام  92/03المؤرخ في  22مارس 1992من اجل تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد و القيام بتبليغ
هذه المعلومات الى الوسطاء الماليين المعنيين ،حيث يهدف الى تطهير النظام المصرفي من
المعاملت التي تنطوي على العناصر الغش و خلق قواعد للتعامل المالي يقوم على اساس الثقة
من هذا المنطلق تعد هذه المديرية بيانا احصائيا كل شهر و كل سنة.
مديرية البنكية :التي تهتم بوسائل الدفع غير المسددة من المدفوعات ما بين البنوك التي تمربغرف المقاصة و هي تعد نشرة احصائية شهرية و سنوية حول اجمالي و سائل الدفع المتبادلة
2
في غرف المقاصة.
ثالتا :اعادة العتبار لوسائل الدفع التقليدية
 .وزارة العدل''،قانون العقوبات" ،الديوان الولطني لشغال العمومية، 1999 ،ص 105

1
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الفصل الثالث:

لقد تم في الطار اعادة العتبار لوسائل الدفع التقليدية و للحد من هيمنة النقود على المعاملت
التجارية ،ادخال جهاز امني جديد للصك ووسائل الدفع الخرى يدخل حيز التطبيق ابتداء
من  01سبتمبر .2006
ويتضمن هذا المشرو ع استعمال الجباري لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 50.000.
دج سعيا للحد من تداول العملت الورقية ،وقد صدر مرسوم يخص هذا المشرو ع
وعليه فابتداء من سبتمبر  2006الجزائريون سواء كانوا افراد او مؤسسات لن يتمكنوا من
استعمال السيولة النقدية في عمليات الدفع التي تكون اكثر من  50.000دج حوالي)500
اورو( وذلك بقوة القانون ماعدا غير المقيمين  ،ويتم تنفيذ هذا القانون في بادئ المر باستخدام
1
الشيك تم بوسائل الدفع الخرى التي نص عليها القانون.
لكن حسب وجهة نظرنا فانا هذ القانون لن يحد من استعمال السيولة النقدية كما هو متوقع لها،لن السوق الموازية تلعب دورا كبيرا في اقتصاد الجزائر ،و بالتالي ستصعب من تحقيق هصصدف
هذا القانون الجديد ،حيث بلغ حجم هذا السوق سنة  ،2004نسبة  30%من الناتج المحلي اي
ما يقارب  19مليار دولر حيث يسصصيطر القتصصصاد المصصوازي علصصى 40%مصصن الكتلصصة النقديصصة فصصي
الجزائر.
كذلك في الطصصار اعصصادة العتبصصار لوسصصائل التقليديصصة ،بصصدأت الجزائصصر فصصي تطصصبيق مشصصرو ع يتعلصصقبتحديث لطرق التحصيل و المعالجة هذه الوسائل خاصصصة منهصصا الشصصيك لهميتصصه مقارنصصة بوسصصائل
الدفع الخرى ،اذ ترمي هصصذه العمليصصة الصصى الغصصاء الماديصصة لوسصصائل الصصدفع و اقتصصصار علصصى تبصصادل
المعطيصصات باسصصتخدام الصصصور اللكترونيصصة عوضصصا عصصن التبصصادل المصصادي ذلصصك باسصصتخدام اجهصصزة
 scanner2وفي هذا اللطار تقوم البنوك بما يلي.
التسجيل الرقمي للشيكات و التي تكون قيمتها اقل من  50.000دج. التسجيل الرقمي و تصوير الشيك بجهاز سكانر ،و تحويل ورقة الشيك الرشيف وذلك عنصصدمايكون مباغه اعلى من  2000.000دج.
 ويجب ان تحترم البنوك مواعيد المعالجة ،بحيث يجب على كل بنك ارسال الشصصيكات للمقاصصصةفي المدة اقصاها يومان  ،و يجب ان تتم المقاصة في المدة اقصاها ثلثة ايام.
كما ان هناك مشرو ع يتم عليه ،و يتعلق بالناحية القانونية من اجل محاربة الشيكات بدون
رصيد ،ويجعل البنك)البنوك( تتصل بمراكز الشيكات غير مدفوعة قبل اصدار دفتر الشيكات
2وزير الخارجية  250 ''،مليون دولر خسائر الجزائر من السوق الموازية '' ،الجزائصصر ،علصصى
الخط  20،ماي .2006
trois étapes pour un nouveaux system de paiement » , BDL revue, N°’‘ 1
3, décembre ,2004 , p21
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الفصل الثالث:

و ضرورة العلن على مستوى هذا المركز عن كل عملية اصدار شيك بدون رصيد او غير
كافي الرصيد كما يتم ايضا مراجعة القانون التجاري يتضمن الوسائل الجديدة المتطورة
1
كالقتطاعات وبطاقة الدفع
في هذا اللطار تم تشكيل مجموعة عمل مكلفة بالمراجعة الجمالية القانون التجاري الجزائري،الوضع التعديلت المناسبة لقتصاد السوق ،و يشتمل ايضا مراجعة القانون المدني و ادراج
التوقيع اللكتروني كذلك اثبات ودلك في الطار تطوير العمليات التجارية و المالية ،و هذا حسب
2
وزير العدل و حافظ الحكام
المطلب الثاني :تطوير وسائل الدفع اللكترونية في البنوك الجزائرية
لتحديد وسائل الدفع في الجزائر ل بد اول تحديث النظام بكامله ،منذ بضع سنوات كثر الحديث
في الجزائر عن ضرورة تطوير القطا ع المالي و المصرفي الذي يشمل نظام الدفع حيث
يتصرف مدلول التحديث الى ادخال تكنولوجيات العلم و التصال في النشاط المالي و
المصرفي مع ما يتطلب ذلك من تحديث كل من انظمة الدفع و السحب و الئتمان  ،التحويلت
المالية الخدمات المصرفية  ،كشوف الحسابات و التنظيم الداخلي.
اول :تحديث نظام الدفع في الجزائر.
-1مبررات تحديت نظام الدفع في الجزائر:
لقد سعت الدولة الجزائرية في ضبط الصلح المالي بتحديث البنوك التجارية وفق
استراتيجيات جديدة بدأت منذ  1988بالسعي الى استقللية البنوك العمومية و اصدار القانون
النقد و القرض ،و اعتبرت القطا ع البنكي هو العامل الرسمي للنتقال الى اقتصاد السوق،
فمرحلة تحديث البنوك العمومية الجزائرية التجارية هو استخدام التقنيات الحديثة و التكنولوجيا
3
اي المعاملت البنكية اللكترونية ،و ادخال وسائل الدفع الحديثة و غيرها من الجراءات
فعملية تحديث الخدمات البنكية شرط اساسي لعملية تحديث البنكي للبنوك التجارية العمومية.
يتكون نظام الدفع لدولة الجزائصصر مصصن الهيئصصات الماليصصة الصصتي تتصصدخل مباشصصرة فصصي خلصصق و تسصصيير
وسصائل الصصدفع وهصي  :بنصصك الجزائصصر-البنصصوك التجاريصة -الهيئصات و المؤسسصات الماليصة -الخزينصة
1normes

interbancaire de gestion automatiser des instrument de
paiement, document interne de la banque d’Algérie, 2005, p p 19-23.
2’ nouvelles

disposition pour les émission de chaque :, media banque,
N°78, juillet, 2005.
3’les

existence d’une économie moderne et perforante ‘’ media banque le
journal interne de la banque d’Algérie, N°76, février, mars ,2005,p13
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الفصل الثالث:

العموميصصة-مراكصصز الصصصكوك البريديصصة.ويجصصب ان يتضصصمن تطصصوير نظصصام الصصدفع اي دولصصة تحقيصصق
1
الهداف التية:
تبني نظام دفع وقوانين تناسصصب حاجيصصات المسصصتخدمين)خصصواص –مؤسسصصات-ادارت( و الزاميصصةتحقيق اقتصاد متطور
تتطلب التكفل بنشر استخدام وسائل دفع الكترونية.
تخفيض فترات المقاصة خاصة المتعلقة بعمليات التبادل خارج مكان الدفع و التي
-1
تستخدم وسائل دفع ورقية)الشيك -سند المر-سفتجة(
-3تعميم و تحسين ميكانيزمات تغطية الشيكات ووسائل الدفع الخرى التي تعتمد على
1
الدعامة الورقية كذلك نظام التحويلت.
وتحاول المجموعة البنكية الجزائرية تحقيق خمس نقاط.
-1تطوير شبكة التصالت البنكية.
-2استخدام هذه الشبكة لما يتلءم وتسيير وسائل الدفع العمليات البنكية.
-3وضع في متناول نظام معلوماتي للبنوك يسمح بتوسيع العمليات عن بعد.
-4انطلق العمال المتضمنة تنسيق  ،تنظيم وتسيير الدفع التي تعتمد على الدعائم الورقية ،
تاليتها ل قصى حد و محاولة تخفيض مدة معالجتها.
-5وضع مقاصة الكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي.
وفي هذا اللطار تم وضع مشصصاريع ولطنيصصة فصصي الفصصترة  2002-2001لتطصصوير و تحصصديث النظصصام
المالي و تبني هذا المشصصرو ع لصصوزرا الماليصة و الصوزير المنتصصدب المكلصصف بإصصصلح المصالي ،بنصك
الجزائر وزارة البريد و المواصصلت ،الجمعيصة المهنيصة للمؤسسصات المصصرفية و الماليصة و هصذا
بالتعاون التقني و المالي للبنك العصصالمي  ،حيصصث تتعلصصق هصصذه المشصصاريع بتطصصوير و تحصصديث لطصصرق
معالجة وس ائل الصدفع الكلسصيكية الشصيك –التحويصل 1السصفتجة -سصند المصر مصن خلل المقاصصة
اللكترونية و تبني اجراءات تحد من الغش و التزوير و لهذه الوسائل ،كما تشمل هذه المشاريع
ادخصصال وسصصائل دفصصع الكترونيصصة بطاقصصة السصصحب و الصصدفع  ،هصصذا بالضصصافة الصصى مشصصرو ع يخصصص
التحويلت ذات المبالغ التي تفوق مليون دج ،و في هذا اللطار اسصصتفادت الجزائصصر بمسصصاعدة مصصن
.2
البنك العالمي تقدر ب  16.5مليون دولر امريكي
-اما اهداف هذا المشرو ع فتركز على النقاط التالية

1’’modernisation

des moyens de paiement’BNA,REPERE, 2
emeannée ,N°13 ,février, p1
evoluation économique et monétaire en Algérie ‘’rapport2001,
banqued’algérien, juin, 2002, p 69.
2
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الفصل الثالث:

 -1وضع في متناول بنية تحتية تسمح بأكبر فعالية لمعالجة العمليصصات داخصصل البنصصوك و السصصوق
المالي خاصة تطوير نظام الدفع لمبالغ كبيرة
 -2تطوير النظام المعلوماتي لبنك الجزائر ،و معالجة العمليات التي تخصصص السياسصصة النقديصصة –
تغطية الصرف.
 -3تطوير المعاير المستقبلية لنظام المقاصة لصفقات دات المبالغ الصغيرة
-4تقوية ودعم البنية التحتية لتصالت عن بعد بين بنك الجزائر و المقرات الجتماعية للبنوك ،
الهيئات الماليصصة -مراكصصز الصصصكوك البريديصصة -الخزينصصة العموميصصة وشصصبكة التصصصالت عصصن بعصصد
ستساهم حتما في تسهيل عمليات التبادل و معالجة عمليات الدفع و تبادل البيانات و المعلومات
بين البنوك.
-5ترقية استعمال وسائل دفع كلسيكية وذلك حتة تحصل محصل النقصود فصي الجزائصر  ،ال بتحسصين
النوعية و تخفيض في
مدة المعالجة و التسوية.
 -6توحيد وسائل الدفع و توحيد مقاييس التبادل.
-2برنامج نظم الدفع في الجزائر.
في هذا الطار تم وضع برنامج اعمال يتكون من اربع مجموعات تعمل على مستوى البنوك وهذ
بحضور مستشاري البنك العصالمي مصن اجصل دراسصة المشصرو ع ،حيصث تجتمصع هصذه المجموعصات
بطريقة منتظمة على مستوى البنك المركزي لمناقشة العمال المحققة و لطريقة العمل و يتعلصصق
المر بالمجموعات التالية.
و مركز المقاصة التي تتم بشكل الكتروني  ،انطلقا من
التجريد المادي للشيك و دلك باستخدام تقنية صورة الشيك ،و تكون البداية للشيكات دات المبالغ
الكبيرة ،حيث تتكفل هده المجموعة بكافة النقاط المتعلقة بتطوير الشيك و المقاصة الكترونية ،
و العتماد على الدعائم الكترونية بدل من الورقية
-2مجموعة وسائل الدفع :تقوم المجموعصة بتحليصل نصصوعي لمختلصصف الوسصصائل الصصدفع الكلسصيكية
 DABو الدفع بالبطاقة ،مع محاولة معرفة
بالضافة للسحب من الموزعات اللية للنقود
ايجابيات و مشاكل هذا النظام لمحاولة ايجاد حلول ،بإضافة الى تحليل كمي لوسائل الدفع يعتمد
على التدفقات الحالية و المتوقعة مما يسمح لمعرفة حدود النظام المعلوماتي الحالي للبنوك مدى
2
قدرته على اعداد احصائيات حول حركة وسائل الدفع
-3مجموعة نقدية :يتلخص عملها في دراسة القواعد الرئيسية لوضصصع نظصصام بيصصن البنصصوك حصصول
الدفع و السحب بالبطاقة البنكية ،كما قامت المجموعة بمناقشصصة العراقيصصل الصصتي تواجههصصا النقديصصة
في الجزائر ،كما ناقشت المواضيع المتعلقة بأنوا ع البطاقصصات الولطنيصصة و الدوليصصة و نصصو ع البطاقصصة
1
من نو ع ،EMVعمولة البنك دراسات السوق.
 -4مجموعة القانون:يرتكز عملها على الواقع معالجة حوادث عدم الدفع من و جهة النصوص
-‘’evolution d’algérien, juillet, 2002, p 56 .
77

1

عصرنة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية

الفصل الثالث:

القانونية ،وكذلك الوضعية الحالية العملية توحيد مختلف وسائل الدفع التي ل تتميز بتماثل ولطني
ثانيا:واقع وسائل الدفع اللكترونية في البنوك الجزائرية
ما يميز الخدمة البنكية التي يطرحها النظام البنكي الجزائصصري بانهصا خدمصة تقليديصة و ل يتناسصب
مع ماهو حاصل فصي الصصدول المتقدمصصة ،لصصذلك ل بصصد مصن التفكيصر فصي تحصصديث الخدمصصة البنكيصة فصي
الجزائر وذلك يجعلها عصرية ومن بين اهم عناصر التحديث .للخدمة البنكية هو تحديث وسائل
الصصدفع بمختلصصف انواعهصصا وميعصصاد وسصصائل دفصصع الكترونيصصة حصصتى يسصصهل اعتمصصاد الخدمصصة البنكيصصة
الكترونية في الجزائر.
1
 -1واقع استعمال تكنولوجيا العلم و التصال في النظام المصرفي الجزائري .
شبكة التصالت اللكترونية:بادرت بعض المؤسسات المصرفية و المالية بتطوير شبكات الكترونية للدفع و التسديد منتشصصرة
في نقاط محدودة من التراب الولطني ،لكن عدم القدرة على التحكم فيها و تسيرها جعل بعضها
يتوقف عن أداءخدمته وذلك بسبب اعتمادهذه المؤسسات على حلول و انظمصصة مسصصتوردة و غيصصر
متوافقة و خصائص السوق الجزائرية ،وكذلك عدم تزايد الطلب على هذه الخدمات ،هذا العامل
الذي كان من الممكن ان يشجع هذه المؤسسات على واصلة العمل بهذه الوسائل
،رغم ذلك فقصصد بصصادرت بعصصض المؤسسصصات علصصى اصصصدار بطاقصصات السصصحب -البطاقصصة المصصصرفية
للسحب و الدفع المصارف التالية:
القصصرض الشصصعبي الجزائصصري  –CPAبن ك الفلح ة و التنمي ة الريفي ة –BADRبن ك الجزائ رالخارجي  -BEAالصندوق الولطني للتوفير و الحتياط –CNEPبنك البركة الجزائري.
حيث يعد بنك  BADRمن رواد المؤسسات المصرفية في الجزائر ،فقد قطع شولطا كبيرا عل ى
مستوى نظام التصالت ،فهو يمتلك شبكة اتصالت تعصصم جصصل منصصالطق الصصولطن وهصصي مخصصصصة
دعم النشاط المصرفي  BADRللتحويل المالي المباشر من وكالتها .
النترنيت و البنوك الجزائرية:
ان معظم البنوك الجزائرية لها موقع على شبكة النترنيت تظهر فيه مجوعة من www.bank-
.of-algeri.dz
فبالنسبة لبنك الجزائر موقعه على النترنيت توجد المعطيات و البيانات عن السياسة النقديصصة و
المالية و احصصصائيات المختلفصصة ،ولكنهصصا غيصصر متجصصددة فمثل اخصصر تقريصصر سصصنوي موجصصود علصصى
الموقع هو تقرير سنة  ،2005و هو ل يقدم اي خدمة معلوماتية الكترونية بعكس مواقع البنصصوك
المركزية فصي العصالم و الصى بعضصها يشصرف علصى انظمةالصدفع الكترونيصة لمصصارف تلصك الصدول
2
انطلقا من موقعه الكتروني
اما بالنسبة للمصاريف التجارية فمواقعها تعرض مجموعة من المعلومات عن نفسها و معظمها
لم يجدد منصذ مصدة ،ال انصصه يجصصب ان نصصذكر ان هنصصاك مصصاريف تسصمح بصاللطل ع علصصى الرصصيد
réforme de l’infrastructure de système et instruments de
paiement,BNA,France, N°03, janvier /mars 2005, p p23-23.
1
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الفصل الثالث:

للزبائن و المشتركين في النظام ،و بعض العمليات الخرى ومن مثله مواقع تلك البنوك موقصصع
 BADR-CPA-CNEPلكنها تقدم عمليات محدودة سواء من حيث نط اق الخدم ة او نوعيته ا
1
لكن يجب تدارك هذا المر و تفعيل دور النترنيت لتقديم خدمة مصرفية متطورة
استخدام الهاتف في الخدمة المصرفيةل تستعمل المصارف الجزائرية الهاتف فصي تقصديم خصدماتها سصواء الهصاتف الثصابت او المحمصول
رغم ما شصصهده هصصذا الخيصصر مصصن تطصصور كصصبير بعصصد فتصصح السصصوق الجزائريصصة فصصي السصصنوات القليلصصة
الماضية.
وعلى المصارف الستفادة من عدد مشتركي خدمة الهاتف في تقصصديم خصصدماتها لجلصصب اكصصبر عصصدد
من الزبائن.
-2استعمال وسائل الدفع اللكترونية في البنوك الجزائرية
رغم التطورات التي عرفتهصا وسصائل الصدفع اللكترونيصة فصي العصالم و توسصيع نطصاق اسصتخدامها
ليشمل مختلف المجالت حيث اصبحت من اهم وسائل الدفع في الصوقت الراهصن ال ان الجزائصصر
بقيت في منأى عن هذه المستجدات رغم ان العديد من الدول العربية قد قطعتاشواط كصصبيرة فصصي
هذا المجال1.
و من أهم ما يميز لقطا ع المصرفي الجزائري في الونة الخيرة ادخال بطاقة السحب ،
استخدام الصراف اللي ،برمجة عدة مشاريع و تفعيل بعض اليات اخرى.
-1بطاقة السحب:
تم انشاء بطاقة السحب الخاصة بكل مصرف ،و ذلك بإنشاء شركة تالية البنكية المشتركة،
 SATIMفقد انشات هذه الشركة ما بين المصارف الثمانية وهي البنك الولطني الجزائري
،BNAبنك الفلحة و التنمية الريفية –BADRبنك جزائر الخارجي –BEAالصندوق
الولطني للتوفير و الحتياط  -CNEPبنك تنمية المحلية ،BDLصندوق الولطني للتعاون
الفلحي –بنك البركة الجزائري  ،هذه الشركة انشات في  25مارس  1995و هي شركة
ذات اسهم وبلغ رأسمالها  267مليون دج و ذلك من اجل.
تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري.تطوير و تسيير التعاملت النقدية ما بين المصارف.تحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول النقود.-وضع الموزعات اللية في المصارف التي تشرف عليها الشركة.

2عوض بدير الحداد  ،تسويق الخدمات المصرفية  ،البيان للطباعة و النشصصر ،القصصاهرة،1999،
ص .200
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وتقوم هذه الشركة بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب مقياس معمول به دوليا و
لطبع الشارة  ،تنشا هذه الخدمة بموجب عقد تبرمه المصرف مع شركة  SATIMالذي يحدد
التزام الطرفين خاصة يتعلق بالجال و إجراءات التسليم  ،اضافة الى عمليات الربط )(DAB
الموزعات اللية و مصالح القيام عن لطريق شبكة التصال) (X25-DZ-PACحيث من شانها
السماح القيام بعمليات السحب داخلية كانت او محمولة بالضافة الى سجل متصل بهيئة
1
المقاصة لتصفية الحسابات ما بين المصارف
-11الشبكة النقدية ما بين المصارف:
أعدت الشركة مشروعا ل يجاد حل للنقد بين المصصصارف و اول مرحلصصة لهصصذا SATIMفصصي سصصنة
، 1996المشرو ع الذي بدا العمل في سنة  1997تمثلت في اعصداد شصبكة نقديصة اللكترونيصة بيصن
المصارف في الجزائر ،هذه الشبكة ل تغطيال الخدمات المتعلقة بإصصصدار البطاقصصات المصصصرفية
الخاصصصة بالسصصحب مصصن المصصوز ع الصصي محليصصا و بالتصصالي يمكصصن المصصصارف الولطنيصصة و الجنبيصصة
الخاصة و العامة ان يقدموا الى كل زبائنهم خدمة سحب على ضمان حسن سير عملية السحب
و تكامل  SATIMالموال بواسطة الموز ع اللي كم ا تعم ل الموزع ات اللي ة م ع ع دد م ن
المصارف  ،هذا بالضافة الى تامين قبول البطاقة في جميع المصصارف المشصاركين ،و اجصراء
عمليات المقاصة السحب بيصصن المصصصارف  ،هصصذا بالضصصافة الصصى تصصامين الصصصفقات الماليصصة بيصصن
المشاركين و المؤسسة المسؤولة عن المقاصة كذلك تعمل هصصذه الشصصركة علصصى مراقبصصة البطاقصصات
المزورة و كشف كل التلعبات.
مركز المعالجة النقدية ما بين المصارف.
1.1
علصصى مركصصز المعالجصصة النقديصصة مصصا بيصصن المصصصارف و تعمصصل علصصى ربصصط مراكصصز التوزيصصع مصصع
SATIMتشصصرف الشصصركة عليصصه ،مصصع مختلصصف المؤسسصصات المشصصاركة لوظيفصصة السصصحب ،يراقصصب
المركز السقف المسموح به اسبوعيا لكل زبون ،كما يراقب هذا المركز الشارة السرية ،كما ان
السحب الذي يتم بالبطاقة ل يمكن الرجصو ع فيصه بعصصد ذلصك وعلصى السصاعة الصصفر يقصوم المركصصز
بمعالجة كل الصفقات التي قامت في ذلك اليوم و تنظمها حسب كل مصرف موجود فصصي الشصصبكة
بين المركز وجمع المصارف المشاركة و تسجل العمليات لدى جميع المصارف
و يتم إجراء عملية المقاصة في المركز الصكوك البريدية التي لها كل حسابات المصارف.
2
والجدول التالي يبين حجم التحويلت بالرقام باستعمال بطاقة السحب
الجدول رقم ): (09حجم التحويلت بالرقام باستعمال بطاقة السحب خلل الفففترة الممتففدة مففن
1999الى 2003
la tribune en line, l’Algérie en 2006- reformes financier et bancaire, a 1
partir du site internet :hhp//www.algerie.com/info /news ?,id :549
source : documentinternesatime, 20032
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المؤسسة
بريد الجزائر
البنك الولطني الجزائري
القرض الشعبي الجزائري
بنك الفلحة و التنمية الريفية
البنك الخارجي الجزائري
بنك التنمية المحلية
الصندوق الولطني للتوفير
والحتياط
بنك البركة الجزائري
SOCIEL GENERAL
بنك الريان
المجمو ع
النسبة%
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1999
24085
4
0
16
0
6496
0
0
0
0
0
24736
6
-

2000
299140

2001
463889

0
5871
1221
14804
0
0

0
11643
8385
16804
0
0

2002
60458
2
7260
15453
14901
22854
147
220

184
0
320635

617
0
0
501338

29602

53.36

762
0
0
66618
4
32.88

2003
474729
14378
12519
10148
16385
1311
2173
337
381
2
532360
-

Source : document interne satim, 20031
رغم ما ذكرناه سابقا ،ال ان اقبال الجمهور على هذه الخدمة  ،اي السحب الفوري ما يزال
ضعيفا و هذا يعود الى جملة من السباب التي يبررها الزبائن لنفورهم من استخدام الموز ع
اللي للنقود.
نذكر مما يلي1:
 الخطاء المستمرة و التي يرجعها المسؤولين الى شبكة الهاتف. الميول و العجام عن لطريق اظهار اية معلومات حول وضع المالي لزبون امام الناس فصيالشار ع.
معظم هذه اللت موجودة على واجهة المصارف ،في الوقت الذي كان فيه من وجوبتوزيعها عبر اهم المحطات و النقاط المهمة في المنطقة.
غياب ثقافة مصرفية في المجتمع لعدم استخدامه متل للشيك.
 تعدد المخالطر المرتبطة بتقديم الخدمة المصصصرفية اللكترونيصصة فصصي مجصصال الخصصدمات المصصصرفيةاللكترونية تم عقد اتفاق شراكة ما بين المجموعة الفرنسية Diagram.ediالرائدة فصصي مجصصال
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البرمجيصصات المتعلقصصة بالصصصرفية الكترونيصصة و امصصن تبصصادل البيانصصات الماليصصة و ثلث مؤسسصصات
جزائرية هي  soft engineering megact multimédiaومرك ز البح ث ف ي العلم
العلمصصي و التقنصصي )،(cristsلتنشصصا علصصى اثصصره شصصركة مختلطصصة سصصميت ب  :الجزائصصر لخصصدمات
المصرفية اللكترونية)  (AEBS :Algérie E –Banking serviceو الهدف من إقامته
هذه المؤسسة هو تحقيق مشصرو ع الصصرفية علصى خصط فصصي الجزائصر و هصو حصل يهصم لطبقصا كصل
المصارف الجزائرية
ان كان الوعي بأهمية موجصصودا و النيصصة قائمصصة ،لكصصن يبصصدو ان مصصا ينقصصص علصصى مصصا هصصو الحصصزم و
1
السرعة في التنفيذ و تجسيد النية على ارض الواقع
-2بطاقة الفيزا الذهبية : visa goldبطاقة الدفع العالمية.
لقد بدأت تظهر بوادر الصرفية اللكترونية في الجزائر عن لطريق اصدار اول بطاقة ائتمانيه و
هي بطاقة الدفع الكترونية العالمية  visa goldالتي ترخصها هيئة عالمية الفيزا ،حيث عن
لطريق هذه البطاقة يتمكن صاحبها من شراء السلعة التي يرغبها عبر النترنيت و في اي مكان
في العالم و تحويل الموال الى البائع عن لطريق ارسال معلومات البنكية عبر البريد
اللكتروني بشكل مشفر لضمان السرية في حالة اعتراضها ،غير إن ما يعيق هذه العملية في
الجزائر هو بطئ اجراءات التحويل الموال عبر البنوك ،فحسب مستثمر سعودي فان تحويل
الموال من وكالة بنكية في بسكرة الى وكالة أخرى بالعاصمة تابعة لنفس البنك يتطلب  10أيام
كاملة ،لهذا عند تحويل الموال الى بنك اخر خارج البلد فهذا يتطلب وقتا ألطول قد يتجاوز
الشهرين ،غير ان بعض المصادر تؤكد بان الصلحات الجارية في القطا ع البنكي ستقلص
من التحويلت.
الى جانب التفاق مع فيزا ،هناك مفاوضات تجريها الجزائر مع ماستر كارد هما اللتان
تصدران البطاقات الئتمانية ذات الستعمال العالمي.
-3بطاقة الدفع المحلية:
ان وضع نظام الدفع بالبطاقة لن يكون ناجحا ال اذا كان نطاق قبولها واسع من قبل جميع
البنوك  ،في هذا السياق شرعت البنوك الجزائرية و بالتعاون مع شركة  SATIMفي تطبيق
شرو ع نظام الدفع بواسطة النظافة باتفاق جماعي في النطلق في تنفيذ المشرو ع بمساهمة
اربع بنوك و التي تحدد ما بين  200و  500من التجار الدين يقبلون باستخدام البطاقة في
المرحلة أولى ،و في حيز جغرافي قدره  05كلم حول مدينة الجزائر أين يقع مركز المعالجة.

1بوعافية رشيد  ،الصرفية اللكترونية و النظام المصرفي الجزائري ،مذكرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلومالقتصادية ،جامعة الجزائر ،2006-2005 ،ص 174
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ولهذا الغرض قامت شركة  SATIMبالتعاون مع مكتب دراسات اجنبي بإنجاز الدراسات
اللزمة تتضمن تحديد
الخصائص العملية و التقنية نظام نقدي الكتروني مشترك بين البنوك و في النهاية فان بهدف
هو الوصول الى الحل
النقدي اللكتروني المتكامل يضمن التكفل بالمدفوعات الولطنية و الدولية و الربطبأنظمة
النقديات للبنوك الجزائرية المعينة و التي تعمل في الطار بنكي مشترك .
هناك نوعان من البطاقات المحلية التي تسمح بالسحب و الدفع هي بطاقة العادية و اخرىذهبية يحملن شعار البنك المصدر و شعار  CIBبطاقة بنكية مشتركة.
اما شكلها فهي مصنوعة من مادة بلستيكية موافقة لمقاييس العالمية ISO7810لطولها
85.71مم .وعرضها  54.03مم و سمكها  0.76مم و تحتوي على شريط مغنالطيسي خاص
بعمليات السحب وخلية الكترونية خاصة لعمليات الدفع.
و هي ابيضا موافقة لمقاييس  EMVو المقاييس المحددة من قبل البنك الجزائر بموجب المنشور
رقم  64/94المؤرخ في .28/09/1994
رغم هذا تبقى النقود العادية الكثر استعمال في المعلومات بين الجزائريين لنعدام التقه في
الوسائل الدفع الخرى و هذا يدل على ان النظام المصرفي الجزائري مازال متأخرا كثيرا في
1
هذا الميدان
ثالثا :أسباب عجز البنوك على تقديم خدمات مصرفية الكترونية:على الرغم الجهود المبذولة من لطرف البنوك الجزائرية لنقل العديد من التقنيات المصرفية الى
السوق الجزائرية لتتلءم مع متطلبات العصر الحديث،إلأن الفجوة التكنولوجية بين البنوك
العمومية و نظائرها من البنوك الجنبية ل تزال كبيرة.
ولعل اهم هذه المتطلبات ما يلي:
البنية التحتية اللزمة في تكنولوجيا التصال و المعلوماتاللطر البشرية الكفاءة.البحث و التطوير و الدراسات اللزمة لتولطين هذا القتصاد.التشريعات الضرورية لتسهيل انتشار العمال الكترونيةالدعم الحكومي و فق مبادرة ولطنية مبنية على رؤية استراتيجية. -1البنية التحتية اللمزمة في تكنولوجيا التصال و المعلومات :هناك مجموعة من المركبات
2
اللزمة لقامة بنية تحتية أساسية للعمال اللكترونية
-1توفر الحواس على مستوى المنامزل و المؤسسات :يلعب الحاسوب دور كبير و اساسي في
تكنولوجيا المعلومات و التصال فهو وسيلة التي عن لطريقها يتمكن المستعمل من الدخول الى
الشبكة و الحصول على المعلومة
Satim : société d’automatisation de la transaction interbancaire de 1
.monétique
بوعافية رشيد ،مرجع سبق ذكره ،ص 180
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-2انتشار شبكات التصال بكل انواعها :وجود شبكات التصال الهاتفية العادية و الهاتفية
الخلوية و شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة ،و شيكات القمار الصناعية سيؤمن عنها القيام
بإعمال الكترونية ،و يسهل ذلك و فعل
تحوي الجزائر على هذه المكانات بحيث تغطي شبكة التصالت في الجزائر غالبية التراب
الولطني بشبكة تقدر ب  22000كلم من الخطوط الهرتيزية و  15000كلم ألياف بصرية ،وكذا
 50محطة أرضية  100 ،نظام ريفي إضافةإلى شبكة الخاصة لرسال المعطيات بالجملة
 MEGAPACالتي وضعت تحت تصرف وزارة العلم و التصال بإضافةإلى الشبكة
المؤسساتية الخاصة بالصكوك البريدية
-3توفر الشبكة العالمية المعلومات النترنيت :تطور العمال اللكترونية من غير المكان
حدوثه دون وجود النترنيت لقد شهد عدد مستخدمي النترنيت .لقد شهد عدد مستخدمي
النترنت في الجزائر تطور مماثل غرار ما شهدته معظم دول العالم ،فاعتمادا على الرقام
الخاصة بالجزائر المصرح عنها من قبل وزير البريد و تكنولوجيا العلم التصال في 01
مارس .2004
ارتفع عدد مقدمي خدمات النترنيت من  4عام  2000إلى  9موز ع نهاية فيفري،2004بالشارةإلىأن عدد الموزعين الناشطين بالفعل ل يتجاوز  -.20ارتفا ع مواقع الويب من
 20موقع عام  2000إلى  2500فيفري . 2004
-انتقل عدد مستخدمي النترنيت من  10.000إلى  7000من  2000الى 2003

الجدول رقم ) :(10عدد مستخدمي النترنيت في الدول العربية في الفترة الممتدة من 2000
الى 2007
نسبة زيادة المئوية
نسبتهم من
عدد مستخدمي
عدد مستخدمي
اسم الدولة
السكان
النترنيت
النترنيت
2000-2007
تموز 2007
تموز 2007
2000
%465.4
%13.4
719.800
127.300
الردن
%79.7
%33.2
1.321.00
735.000
المارات
%853.8
%9.2
953.000
100.000
تونس
%3.740.0
%5.7
1.920.000
5.000
الجزائر
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%10.6
%5.6
%7.9
%11.6
%26.6
%25.6
%15.4
%7
%15.1
%8.55
%17.8

%1.170.0
%3566.7
%594.3
%216.7
%630
%366.7
%133.3
%1033.3
%4500

2540.000
200.000
السعودية
1.100.000
30.000
سوريا
243.000
35.000
الضفة وغزة
285.000
90.00
عمان
219.000
30.000
قطر
700.000
150.000
الكويت
700.000
300.000
لبنان
51.001.000
450.000
مصر
4600.000
100.000
المغرب
23808.300
المجمو ع
%225
1.173.109.92
كل العالم
5
المصدر :التحاد الدولي للتصالت  ،ثورة النترنيت في الولطن العربي
على الرغم من ارتفا ع عدد مستخدمي النترنيت الى هذا الحد ل يكفي لنه يمثل نسبة منخفضة
مقارنة بعدد سكان الجزائر و مقارنة بالدول الخرى سواء العربية منها والجنبية ،هذا من
جانب و من جانب اخر حيث كثير ما يقتصر عمل الكثير من مستخدمي النترنيت على البحث
السطحي عن بعض المعلومات وهذا ل يكفي للوصول فعل الى الممارسة الفعلية لتكنولوجيا
1
المعلومات و الستفادة.
-2الرطرالبشريةذاتالكفاءة:إنالعنصر البشريأساسيفيكلتنظيممهما كاننوعها
والغرضمنإنشاءهوضرورياكثربالنسبةللبنوكإذ يمثل رأس مالها الدائم ،والبنوك
التجارية في الجزائر إن توفر البنوك الجزائرية على الكفاءات و الموارد البشرية اللزمة
إلأنها تعاني من قلة دوريتها و ضعف فعاليتها و انعدام روح المبادرة و الخلق والبدا ع لديها و
عليه فإننا نذكر بعض المعوقات المرتبطة برسم إستراتيجية تنموية للكفاءات في المؤسسات
1
المصرفية في الجزائر ومن بينها
ضعف التكوين القاعدي :اي معاناة المورد البشري الجزائري من ضعف التكوين علىمستوى المعاهد و المؤسسات التي تلقى تعليمه على مستواها ،و التي ل تعرف الشيء الكثير
عن تسيير المصارف مما يحتم عليها اعادة تكوينها الشيء الذي يحمل البنك تكاليف جديدة
اضافية في الوقت  ،الجهد ،المال وينبغي على البنوك ان تبذل مجهودات جبارة في المجال
التكوين حتى تستطيع مسايرة العصر و متطلبات اقتصاد السوق.
غياب الثقافة المصرفية لدى الكفاءات البشرية :وتعني الثقافة المصرفية جملة المعارف والمعلومات و النظريات و الخبار المتعلقة بالتسيير العقلني و الحديث للمصارف مما يجعلها
1نصر الدين بوريش  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 13-11
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الفصل الثالث:

دائما تتطلع نحو المزيد منالتقدم و العصرنة ،و نلمس غياب متل هذه الثقافة عادة لدى الكفاءات
البشرية المسيرة للمصارف الجزائرية و التي تكتفي بتنفيذ اعمالها و القيام بوظائفها بشكل
روتيني خال من روح البدا ع و عقلية البتكار و الرغبة في التطوير.
-3البحث و التطوير و الدراسات اللمزمة لتورطين هذا القتصاد.
-4التشريعات الضرورية لتسهيل انتشار العمال اللكتروني :لتكييف اللطار القانوني
والتنظيمي من اجل ضمان الحماية و المن لكل من مقدمي و مستقبلي الخدمات البنكية
اللكترونية وهذا بالصدار نصوص قانونية و تنظيمية تخص مايلي.
حماية الملكية الفكرية و المعطيات الشخصيةالتصديق على التوقيع اللكتروني.اجراءات و قواعد العمل في مجال اللكتروني.هناك جهود جزائرية في مجال التشريع بخصوص العمال اللكترونية من بينها ،قانون :مجال البدا ع القانوني بموجب الرسوم 1096 الملكية الفكرية بموجب المر 05-031
 -5الدعم الحكومي و فق مبادرة ورطنية مبنية على رؤية استراتيجية:
بالرغم من هذه الجهود المبذولة ال ان الفجوة التكنولوجية ماتزال كبيرة بين البنك الجزائرية
ونظرائها من البنوك الجنبية عربية كانت ام غربية

المبحث الثاني  :تحديث نظام الدفع في الجزائر
نظرا لهمية ما قدمته الصرفية اللكترونية القتصاد و نظرا لمحاولة الجزائر النهوض
باقتصادها من حالة الركوض المزرية و تسريع وتنشيط حركته،رأت الجزائر ضرورة تطوير
نظامها المصرفي ،ومواكبة كل ما هو جديد حيث قامت في السنوات الخيرة بإدخال تكنولوجيا
العلم و التصال الى النشاط المالي و المصرفي ،ظهور خدمات بنكية الكترونية نتيجة
لعصرنة كل كم أنظمة الدفع و السحب ،و الئتمان  ،التحويلت المالية ،الخدمات المصرفية
)كشوف الحسابات( و التنظيم الداخلي لمصرف بالرغم كل من هذه الجهود المبذولة ال ان
الفجوة التكنولوجية ماتزال كبيرة بين البنوك الجزائرية ونظرائها من البنوك الجنبية عربية
كانت ام غربية
المطلب الول :الصيرفة اللكترونية في الجزائر
11يوسف مسعداوي ،البنوك الكترونية  ،مجمع اعمال ملتقى المنظومة المصرفية و التحولت
القتصادية واقع و تحديات ،جامعة شلف ،يومي  15-14ديسمبر  ، 2004ص 236
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الفصل الثالث:

ان تبني نظام الصرفية اللكترونية في الجزائر سيؤدي لبى حدوث العديد من التغيرات
اليجابية على القتصاد بصفة عامة و النظام المصرفي الجزائري خصوصا
:اول :مفهوم الصرفية اللكترونية
تعريف الصرفية اللكترونية :يقصد بالصرفية اللكترونية اجراء العمليات المصرفية بطرق1-
الكترونية اي باستخدام تكنولوجيا المعلومات  ،و التصالت الجديدة  ،سواء تعلق المر
بالسحب او بالدفع  ،الئتمان او التحويل او بالتعامل في الوراق المالية او غير ذلك من اعمال
1المصارف
تشمل الصرفية اللكترونية المعاملت المالية بين المؤسسات المالية و الفراد و الشركات
التجارية و الحكومية من اجل تعيين الربحية ،تحاول المنظمات المصرفية كالمنظمات الخرى
السيطرة على التكاليف ،و خفض المصروفات التشغيلية متخذة من التكنولوجيا و البتكار
ادواتها لتحقيق ذلك
يمكن تعريفها ايضا على انها مجموعة النظمة التي تعمل على الخط ،تسمح للزبائن--
الستفادة من الخدمات البنكية انطلقا من حاسوب شخصي يتم ربط بحواسب البنك عن لطريق
.خطوط هاتفية ،وتمكن من إجراء عمليات بنكية على مستويين المحلي و العالمي دون انقطا ع
فالصرفية اللكترونية هي جميع الخدمات المصروفة على موقع الويب ،خدمات المقدمة عبرالهاتف ،استخدام بطاقة الئتمان  ،تبادل المعلومات بين البنوك وزبائنه عبر الفاكس او البريد
اللكتروني.
كما سبق تجد ان هناك اتجاهين لتعريف الخدمة المصرفية او الصرفية اللكترونية ،فهناك مناعتبر إن الصرفية اللكترونية هي ممارسة النشاط المصرفي عند بعد عن لطريق شبكة
النترنيت أو الشبكات الخاصة ،أما التجاه الخر فقد اضاف الى ذلك قنوا ت أخرى
كالموزعات اللية ،الهاتف ،الهاتف النقال.....
-2دوافع الصرفية اللكترونية:
هناك العديد من السباب التي جعلت البنوك تسعى وراء تعظيم الستفادة من تكنولوجيا
المعلومات و التصالت ،و العمل على ترقية و تطوير خدماتها بما يتوافق و اليقا ع المتسار ع
للصناعة البنكية ولعل أهمها مايلي:

.لطارق عبد العال ،مرجع سبق ذكره ،ص 141
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الفصل الثالث:

حاجة البنك الى التخلص من ظاهرة صفوف النتظار التي يعاني منها ،وهذا بطبيعة الحاليؤثر في كثير من الحيان على الداء العمال البنك فيما يخص بالكمية او جودة الخدمات
2
المقدمة.
المنافسة الشديدة التي تشهدها الصناعة البنكية و تسابق البنوك وراء تعزيز مركزها التنافسي،مستعملة شتى الطرق و الوسائل لذلك و من ضمنها سلح التكنولوجيا ،الذي أصبحيشكل خطر
على البنوك الضعيفة
 التغيير في حاجات و رغبات الزبائن كاستجابة التحولت التي شهدها العالم في مجالتكنولوجيا العلم و التصال ،و من ذلك تشكل رغبة الزبائن في تلقي الخدمات البنكية عن
بعد وخارج اوقات العمل الرسمية للبنك.
 لطالما ان المؤسسة البنكية تسعى وراء ايجاد لطرق او وسائل تساعدها على زيادة حصتهاالسوقية و تعظيم ارباحها مقارنة مع منافسيها ،فإنها تستنجد بالوسائل اللكترونية في تسويق
خدماتها خصوصا وانها ذات تكاليف منخفضة و سريعة في اتمام العمليات.
-3مزايا الصرفية اللكترونية:
استعمال البنوك الوسائل اللكترونية في سبيل ايصال خدماتها يكسب مجموعة من المزايا
إمكانية حصول الزبون على الخدمات من اماكن تبعد عن مقر البنك من خلل الفرو ع
اللكترونية كأجهزة الصرف اللي ،الكمبيوتر الشخصي ،الهاتف البنكي و النترنيت.
امكانية العمل على مدار  24ساعة ولطيلة ايام السبو ع.امكانية تقديم كافة الخدمات التقليدية من خلل قنوات الكترونية بطريقة اسر ع و بتكلفة اقلمقارنة مع الفرو ع التقليدية ،بالضافة الى تقديم خدمات اكثر تطورا من خلل قناة
النترنيت ،وبالتالي فاءنا انخفاض الخدمات و تحسين جودتها هي عوامل جدب بالنسبة
1
للزبون
ان تبني الصرفية الكترونية تمكن البنك من اختراق اسواق جديدة على مستوى المحلي او
حتى الدولي حيث يظهر هذا بشكل واضح من خلل خدمة النترنيت البنكي التي ادت الى
2
عولمة الخدمة
-4الصيرفة اللكترونية في الجزائر)نظام مصرفي جزائري(
في أيطار الخدمة اللكترونية و النقد اللكتروني  ،تجدر الشارة الى الجهود القائمة من لطصصرف
بنك الجزائر مع البنوك التجارية سواء كانت محلية او اجنبية من اجل اقامة هذا المشرو ع.
سماح ميهوبي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 100-99
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الفصل الثالث:

-1يتمثل في العقد المبرم في شهر افريل سصصنة  2004مصصابين شصصركة  SATIMوش ركة فرنس ية)
 (ingenico DATA systemو مصصن اجصصل إنشصصاء و تعميصصم النقصصد اللكصصتروني فصصي البنصصوك
الجزائريصة وكصان المقصرر البصدء فصي شصهر نوفمصبر مصن نفصس السصنة  2004بإصصدار بطاقصة دفصع
مصرفية ،تم بعد ذلك بإصدار بطاقة الدفع و السصحب الصصى غايصصة بدايصة سداسصي الثصصاني مصصن سصصنة
.2005
-2فتعلق بالصرفية اللكترونية امن تبادل البيانات الماليصصة بيصصن ثلث مؤسسصصات جزائريصصة)soft
(engineeringو ) (Magatmultimédiaو مركز العلم العلمي و التقني لتنشصصا علصصى أثصصره
شركة مختلطة) (AlegriaEbanking serviceوالهدف من إقامة هصذه المؤسسصة هصو تحقيصق
مشرو ع الصيرفة على خط في الجزائر و هو مشرو ع لطبعا يهم كصصل البنصصوك الجزائريصصة و هصصو
1.
مازال في لطور النجاز
ثانيا :اهمية العمل بالصرفية الكترونية في الجزائر
ان تبنصصي نظصصام الصصصرفية اللكترونيصصة فصصي الجزائصصر سصصيؤدي الصصى حصصدوث العديصصد مصصن التغيصصرات
اليجابية على القتصاد بصفة عامة و النظام المصرفي خصوصا.
-1تأثير الصرفية اللكترونية على القتصاد الجزائري:
ان مرور القتصاد الجزائري بفترة انتقالية نحو اقتصاد السوق جعله مستعدا لتبني الوسائل التي
تؤدي به الى الستقرار ،و نحن هنا نتحدث عن الصيرفة اللكترونيصصة منصصا سنضصصيف للقتصصصاد
الجزائري وماذا يمكن ان نتقدم لمكونات هذا القتصاد و للجابة يمكننا ايجازها فيما يلي.
تأثير الصرفية اللكترونية على المؤسسة القتصادية :تساهم الخدمة اللكترونية و الخدمة
البنكية عن بعد بالنسبة للمؤسسة عندما يرافق ذلك ادخال تكنولوجيا المعلومات و التصالت
المؤسسات و ادخال تغيرات تنظيمية و ادارية مرافقة ،فهي تزيد في تحسين الدارة و اقتصاد
الوقت و التكلفة و الستفادة من خدمات بجودة عالية و بتكلفة و جهد اقل.
محاربة القتصاد الموامزي :لقد فرض تأخر وسائل الدفع في المنظومة المصرفية الجزائرية
على المتعاملين التجاريين التعامل خارج الدائرة المصرفية  ،هذا التعامل قد ساعد على تداول
النقود خارج هذا اللطار الذي ساهم في تفشي ظاهرة الكتناز ادى بدوره في بروز ظاهرة
القتصاد الموازي ساعدت على ارتفا ع السوق الموازية ،وهذا المر أصبح يهدد القتصاد
الولطني الذي مازال هشا و بالتالي فان اعتماد الصرفية اللكترونية و اقامة انظمة دفع الكترونية
سوف يسهل دخول النقود المتداولة في السوق الموازي بين دائرة السوق المصرفية و بالتالي
المساهمة في تخفيف من حدة القتصاد غير الرسمي و السوق الموازية بالخص في ظل توفير
بيئة مناسبة لذلك.
ايجاد و تطوير التجارة اللكترونية في الجزائر :ان اساس ظهور و تطور التجارة اللكترونية
يعود في الصل الى مدى انتشار استخدام و سائل الدفع اللكترونية و فعالية الصيرفة

سماح ميهوبي  ،مرجع سبق ذكره  ،نفس الصفحة
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الفصل الثالث:

اللكترونية ،و ل احد تخفى عليه اهمية التجارة اللكترونية و بالتالي على الجزائر تدعيم
الصيرفة ووسائل الدفع اللكترونية ل يجاد وسط مناسب لهذا النو ع من التجارة.
اعطاء دفع للحكم اللكتروني في الجزائر :لقد اصبحت فكرة انشاء الحكومة اللكترونية امرا ل
بد منه في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد العالمي و تشجيعها الستثمارات الجنبية وتزايد
1
المطالب الشعبية بضرورة
بناء القتصاد رقمي في الجزائر :ان تبني نظام الصيرفة اللكترونية يكون القاعدة نحو
النطلق في مشاريع رقمية أخرى ،تنقل القتصادي الولطني نحو اقتصاد رقمي.
-2تأثيرالصيرفة اللكترونية على نظام المصرفي الجزائري:
إن اعتماد الصيرفة اللكترونية في النظام المصرفي الجزائري سوف يتيح للنظام دخول
العصرنة من ابوابها الواسعة سواء تعلق المر بالبنوك التجارية او بنك الجزائر او المؤسسات
المالية الخرى و هي تمنح عدة امتيازات متل:
تخفيض النفقات التي تتحملها المصارف :في اداء الخدمات و انشاء فرو ع جديدة في منالطقخاصة  ،ان الجزائر و مساحتها الواسعة والتواجد على النترنيت قادر على التكفل بالوصول
الى عدد كبير من الزبائن و تقديم خدمات جيدة و متنوعة وبتكلفة اقل اضافة الى امكانية تسويق
خدماتها المصرفية فضل عن التعاملت بين المصارف و المبادلت اللكترونية.
استخدام النترنيت في المصارف الجزائرية :تشكل نافذة اعلمية لتعزيز الشفافية وذلك منخلل التعريف بهذه المصارف و ترويج لخدماتها و العلم بالنشرة و تطورات المؤشرات
المالية لوضعها تحت تصرف الباحثين وسائر اللطراف الخرى المعنية بالمر.
تساهم تورة التصالت و المعلومات :في وشؤون الحياة اليومية وذلك بتحسين وتسهيل معيشةالعائلت و الفراد بترقيتها للفضل و تطوير المجتمع بتمكينه من وسائل جديدة.
تفعيل دور البورصة القيم المنقولة في الجزائر :من خلل اقامة سوق مالية الكترونية واقامةانظمة دفع الكتروني تساهم في تطور ادائها و ترقيتها.
مواكبة المصارف الجزائرية للتطورات العالمية :في ميدان الخدمات المصرفية اللكترونية و2
هي تستعد للندماج في القتصاد العالمي وتبحث عن جلب الستثمار
المساهمة في جلب الستثمارات :ل سيما للستثمار الجنبي المباشر من خلل توفير خدمةمصرفية الكترونية على مدار) 24ساعة  24/ساعة( و  7ايام 7/ايام.
1يوسف مسعداوي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 240-238
2يوسف مسعداوي  ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة
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الفصل الثالث:

دخول المصارف العالمية لشبكة النترنيت :بما تملكه من قدرات على المنافسة  ،ضرورةدخول المصارف الجزائرية لهذه الخدمة لمواجهة التحديات السوق المصرفية الدولية و بالتالي
دخول سوق مصرفية جزائرية في منافسة داخلية والخارجية و يجب في هذه الحالة ان تكيف
المنظومة المصرفية الجزائرية خدماتها المصرفية وفق ما يجري حاليا في السواق المصرفية
العالمية.
بالرغم من اليجابيات التي توفرها الصرفية اللكترونية التي تعتمدها الجزائر ،ال ان هذا ليمنع وجود بعض السلبيات و المخالطر اذا يجب علينا عدم اغفال عن حجم المخالطر التي تتولد
عن هذا النو ع من الخدمات اذا تم اعتماده بشكل متسر ع وغير واعي مثل مخالطر القرصنة ،
تكلفة الصيانة ،البنية التحتية  ،امن وسرية التعاملت المصرفية
المطلب الثاني :تطور الصيرفة اللكترونية في الجزائر.
اول :تطوير الصيرفة اللكترونية في النظام المصرفي الجزائري:
ان تطوير الصرفية اللكترونية في الجزائر يتطلب توفير عناصر مرتبطة بالبيئة المناسبة من
جهة وبالنظام المصرفي الجزائري من جهة أخرى ،وذلك من خلل اقامة انظمة واعتماد بطاقة
الئتمان و تطوير شبكة التصالت و البريد في الجزائر.
من اهم ما لطرح في الطار تحدي نظام الدفع في الجزائر و الجاري العمل به كان في سنة 2006
هو:
نظام الدفع للمبالغ الكبيرة و الذي يطلق عليه نظام الصصدفع الفصصوري للمبصصالغ الكصصبيرة le system de paiment de gros montants en temps réelاي RTGS
ويقوم هذا النظام بعمليات تحويل المبالغ الكبيرة اذا تصنف بانها عمليات استعجالية
نظام الدفع الشامل او المكثف  le system de paiement de Masseويقوم ه ذا النظ امالمقاصصصة الليصصة اللكترونيصصة لمجمصصل وسصصائل الصصدفع التقليديصصة و اللكترونيصصة بمعنصصى المعالجصصة
اللكترونية الصغيرة و المتوسطة.
 -1نظام الدفع الفوري لمبالغ الكبيرة : RTGSيعرف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة بانه
نظام يخص اوامر الدفع التي تتم ما بين البنوك باستخدام التحويلت البنكية او البريدية للمبالغ
الكبيرة او للدفع الفوري المحقق من قبل المشاركين في هذا النظام وهذا النظام يخص مايلي:
الموال المحولة بين البنوك أو مع البنك المركزي ،مما يسمح بتحسين لطريقة تسيير السيولة والحتياط الجباري بتقليل المخالطر التنظيمية.
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الفصل الثالث:

 المعالجة السريعة للمدفوعات التجارية بين المؤسسات و الذي له اهمية كبيرة نظرا لنه1
يساهم في ترقية التجارة وتطوير القتصاد.
تنظيم الصفقات التي تتم في أسواقرأسمال كالبورصة و السوق النقدي كما يسمح بتحسين ويزيدمن تطورها
ويسمح هذا النظام بتنظيم اوامر التحويل الموال التي تعادل وتفوق مليون دينار و معالجتها فيالوقت الحقيقي على أنها عمليات استعجاليه و فورية و بصورة اجمالية)عملية بعملية( وذلك
1
دون تأجيل اي انه يخص فقط عمليات الدفع التي تتم بالتحويلت
اما المشاركون في هذا النظام فهم نوعان
مشاركون بصورة مرتبطون مباشرة بنظام  RTGSالمنظم من لطرف بنك الجزائر و
مشاركون بصورة غير مباشرة الدخول للنظام يتم باستخدام خدمات المشاركين المباشرين
،ويتحمل هذان نوعان المسؤولية الكاملة فيما يتعلق
بعملياتهم الحسابية المفتوحة لدى نظام  ATGSو الحسابات لدى بنك الجزائر تخص هذه
العمليات الصفقات المتعلقة بالتحويل من بنك الى اخر و من حساب عميل إلى اخر .1
وقد شاركت كافة البنوك و المؤسسات المالية في هذا النظام بإضافة الخزينة العمومية وبريد
الجزائر و غيرها من الهيئات ليتم بواسطته اجراء كافة العمليات المصرفية و المالية بين البنوك
و بنك الجزائر منها التحويلت لفائدة ارصدة العملء هذا النظام دخل حيز التنفيذ  08فيفري
2006

اهداف نظام :RTQS
تسوية عملية البطاقة المصرفية في وقت حقيقي وكل وسائل دفع اخرى.تلبية مختلف احتياجات المستعملين باستخدام نظام الدفع اللكتروني.تقليص اجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية.تخفيض التكلفة الجمالية للمدفوعات.جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخالطر السيولةيوسف مسعداوي  ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة
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الفصل الثالث:
تقوية العلقات بين المصارفتشجيعإقامة المصارف الجنبية.-2نظام الدفع الشامل لنظام المقاصة عن بعد:

1

يتعلق هذا النظام بتطوير بوسائل الدفع و عمليات معالجتها سواء وسائل دفع التقليدية او
الكترونية  ،بطاقات بنكية  ،في سنة  2002تم وضع مجموعة عمل تولت
تسطيرالستراتجيات المتعلقة بعمليات الدفع و الدفع الشامل ،ويتعلق المر بصفة خاصة
بالمقاصة اللكترونية و تفكير في وضع نصوص قانونية لمثل هذا التطور ووضع شبكة
التحويل ونظام معلوماتي المشاركين أو المنخرلطين في النظام ،كذلك وضع الشروط الملئمة
1
لتطوير وسائل الدفع
خصوصا الوسائل الكترونية وتخص العملية الدفع بالشيك  ،التحويل  ،السفتجة  ،السند لمر،
النقدية ،إشعاربالقتطا ع هي وسيلة دفع استعملت حديثا في الجزائر وهي تشبه التحويل حيث
تسمح بتحويل الموال العملء من حسابهم إلى حساب أخر ،فهو تصريح مستمر يعطي به
المدين إلى دائنه لقتطا ع من حسابه وفي تواريخ منتظمة ،وتشمل هذه الوسيلة خصيصا دفع
فواتر الكهرباء -الغاز –الماء الخ وذاك بطريقة منتظمة سواء مبالغ الثابتة أو المستمرةوفي
إلطار هذا المشرو ع يقوم بنك الجزائر مع المجموعة البنكية بالتخطيط لما يلي:
هندسة نظام المقاصة بذلك بوضع تبادل وسائل الدفع تحت الشكل الكتروني و مجردة منالشكل المادي وضع أرشيف لوسائل الدفع الورقية التي يتم معالجتها بالستخدام أجهزةسكا
نير ,النظام ألمعلوماتي كيفية إدارة ة تسيير المقاصة.
التعريف بالنظام وبأهدافه ،نو ع المشاركين ،الدول و المسؤوليات المسيرة للنظام الوسائلالمعالجة وفق النظام ،مراقبة النظام  ،قوانين المان ،الشروط التقنية لدخول النظام.
تقدير الشغالمكلفة بالنظامونظام الدفع الشامل من صلحية الوزير المنتدب المكلف بالصلح المالي وقد دخل المشرو عحيز التنفيذ انطلقا من  15ماي  ،2006وتجدر الشارةإلىأن نظام RTGSتكون على اتصال
بهذه المقاصة لتامين تسوية الرصدة المتعددة المشاركين وتحويلت النظام و بفضل ان تتم في
نفس اليوم اجراء المقاصة حتى يتم معالجتها في الوقت الحقيقي
اما من يتكفل بإدارة عمليات نظام التبادلت المقاصة الدفع الشامل فهو مركز المقاصة المسبقة.

évolutionéconomique et monétaire en Algérie,rapport ,2001, op.cit.p71
93

1

عصرنة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية

الفصل الثالث:

وهو فر ع لدى centre de pré-compensation interne bancaire CPIما بين البنوك
بنك الجزائر و الذي يتولى بالضبط مهام وهي
-1تسيير التبادلت المقاصة الكترونية و أرشفة البيانات.

1

-2تسيير تدفقات المبادلت وحساب الرصدة المتعددة المشاركين المختلفين لنظام . RTGS
-3الشراف على عمل النظام.
-4التحكم في ضمان سرية المعلومات المتبادلة بين البنوك
أما الهيئات التي تتدخل في نظام المقاصة الكترونية من اجل الصصدفع الشصصامل فهصصي بنصصك الجزائصصر-
البنوك التجارية –اتصالت الجزائر-بريد الجزائر-الخزينة العمومية وجمعيةالبنوك والمؤسسات
المالية SATIM
أهداف النظام :يهدف هذا النظام إلى:

2

 التسيير المحاسبي اليصصومي و إعطصصاء نظصصرة شصصاملة وحقيقيصصة عصصن وضصصعية الخزينصصة فصصي السصصوقوالمالية الولطنية.
تقليص أجال المعالجة ،يتم قبول أو رفض العملية في اجل أقصصصاه  5ايصصام علصصى ان يتصصم اخصصتزالهذه المدة إلى  03أيام تم  48ساعة
تامين أنظمة الدفع العام.إعادة الثقة للزبائن في وسائل دفع خاصة الصكوك.مواجهة عملية تبيض الموال في الجزائر.لقد كانت سنة  2006عصرنة انظمة الدفع وما نتج عنه من تطوير الوسالطة البنكية الفعالة
،المؤمنة لخدمات بنكية ذات جودة تخدم الزبائن ،و تسهل انتقال الموال بأدنى تكلفة و في
اقصر وقت ممكن و هذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشالطات البنكية ،و عليه أيتأخر في هذا
المجال قد يعرض القتصاد للشلل وهذا ماهو حاصل في القتصاد الجزائري .ولحسن حظ
ادركت البنوك الجزائرية حتمية تحسين خدماتهما ل سيما وسائل الدفع التي ل تحتل في
3
القتصاد الجزائري المكانة و الهمية التي تتسم بها لدى الدول المتقدمة
évolutionéconomique ATCS media banque d’algerie,op,cit,n67 ,2003,
pp ,12,13
1

ibid, pp ,15-16
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الفصل الثالث:

تانيا :جديد المشاريع الكترونية في أعمال البنوك الكترونية

1

ان وسائل الدفع المستعملة في النظام المصرفي الجزائري تتميز بانها تقليدية في اغلبها ول
تتناسب مع الواقع العالمي الجديد  ،ولكن تبعا لحرص الجزائر على مواكبة الحداث و
التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي خاصة في مجال الصناعة المصرفية و سعيها نحو
الصرفية الكترونية شرعت في تقديم و تبني بعض وسائل دفع الحديثة.
وقد تميزت سنة  2006بانطلق عدة مشاريع في الطار تحديث وسائل الدفع سواء من لطرف
البنوك او من لطرف مؤسسة البريد لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر وذلك بداية
بمشرو ع البطاقات البنكية للسحب و الدفع التي تغني عن حمل و استخدام السيولة النقدية في
عمليات الشراء تم نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة ،و نظام الدفع الشامل الذي يخص المبالغ
الصغيرة ،هذا بالضافة لصدور قانون يجبر على حتمية استخدام وسائل الدفع في العمليات التي
تفوق  50.000دج ،لتنتهي العملية بتطبيق المقاصة الكترونية في منتصف سنة  2006و هناك
2
عدة وسائل اخرى حديثة قامت الجزائر بتبنيها منها.
-1البطاقة الئتمانية :ان هدف اعتماد بطاقة مصرفية في الجزائر هو توحيد التقنيات المكنونة
للجهاز و لذلك فانالطريقة المثلى للدفع هي تلك التي تتميز بالبسالطة في الستعمال  ،ونموذج
موحد لستعمالها ووسيلة دفع هي تلك التي تتميز بالبسالطة في الستعمال و نموذج موحد
لستعمالها ووسيلة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل البطاقة
الذكية وبها جهاز المقاصة الكترونية يتميز بالسرعة بالمضاعفة إلى تكوين لجنة من
المصارف تمثل كل
المشاركين لتحديد وضع دليل للدفع اللكتروني و قواعد التعامل بين التجار و العاملين ومعالجة
قضايا عدم التسديد و النزعات المختلفة  ،وبعد هذه التعبئة الواسعة ورسم الهدف المنشود تقوم
شركة SATIMبالشراف على العملية التقنية بعد حملة إعلميةتحسسيه موسعة و مكثفة و
تكوين مهني و تطبيقي حتى تساعد و تسهم في تحقيق المشرو ع.
de prelement ,vue le 18 mars 2006, http/cir.fr
of monétaire en Algérie’,’http 2001, of.cit p58.

3avis

1évolutionéconomique

2’le

system de paiement ‘’BNA finance n5 .2 année, septembre ,2003
,p24
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الفصل الثالث:

تم شركة  SATIMبعد هذه المرحلة مع تعميم البن وك المنخرلط ة ال ى انض مام ش بكات القابل ة
للستعمال على مستوى الولطني  visaاو  master cardال دفع الدولي ة بإص دار بطاق ة ال دفع
الدولي لعملتي السحب او الدفع.
و كل ما سبق ذكره من إجراءات قد عملت الجزائر على تحقيقها ليس بالصصصورة كاملصصة و شصصاملة
و لكن نستطيع القول أنها تسير على خطوات منتظمة و متبالطئة من اجصصل تحقيقهصصا بشصصكل عصصام و
هذا العمل كان اثناء قيامها بالصلح المصرفي فتح المجال لتطوير التجصصارة اللكترونيصصة وذلصصك
1
بإصدار
بطاقة سي-بي-اي– فيزا غولدCBA visa –gold -
لقد بدأت تظهر بوادر الصرفية الكترونية فصصي الجزائصصر عصصن لطريصصق إصصصدارأول بطاقصصة ائتمانيصصة
وهي بطاقصة الصدفع اللكترونيصة العالميصة سصي –بصي-اي –غولصد فيصزا )  (CBAvisa goldالصتي
ترخصها الهيئة العالمية فيزا visa-حي ث ع ن لطري ق ه ذه البطاق ة يتمك ن ص احبها م ن ش راء
السلعة التي يرغبها عبر النترنيت فصصي اي مكصصان فصصي العصصالم و تحويصصل المصصوال الصصى البصصائع عصصن
لطريق ارسال معلومات بنكية عبر البريد الكتروني بشكل مشفر لضمان عدم قراءتها في حالصصة
اعتراضها)سرقتها(  ،غير أن مصصا يعيصصق هصصذه العمليصصة فصصي الجزائصصر هصصو بطصصء اجصصراءات تحويصصل
الموال عبر البنوك ،.غير ان الصصوزير اكصصد بصصان الصصصلحات الجاريصصة فصصي القطصصا ع المصصصرفي
ستقلص مدة التحويلت الى جانب التفاق مع فيزا.
الى جانب بطاقة سي-بي-اي -فيزا غولد-هناك بطاقة كاش يو.
بطاقة كاش يو :cash oùهي بطاقة منتشرة في منطقة الخليج العربي و الشرق الوسط قد
أبدت اهتماما خاص بالسوق الجزائرية ،حيث نشرت عدة إعلنات في موقع مكتوب يبحث عن
موزعين لبطاقتها اللكترونية في الجزائر رغم ان المديرية العامة لبريد الجزائر نفت وجود
إيإنفاقأو توزيعها في الجزائر ،رغم إبداء بعض الجزائريين رغبة في كاشيو  ،حتى مفاوضات
مع إدارة التي تنظم عدة حملت إعلنية و التعرف على التسوق الكتروني بواسطة بطاقة
كاشيوومسابقات عبر النترنيت تقدم خللها جوائز مغريةو لكنها تشترط مقابل ذلك شراء
بطاقتها اللكترونية.
-2شبكة التصالت و البريد :ان اقامة نظام دفع الكتروني حقيقي في الجزائر يستلزم تطوير
كل من شبكات التصال و البريد و النترنيت و تعميمها على كل انحاء القطر وقد بدأت
الجزائر في السعي الى تحقيق هذا التطور مجال التصالت و البريد.
 -1اتصالت نظام وي-ماكس:
لقد أكد الرئيس المدير العام لمجمع التصالت الجزائر ان هدف المجمصصع هصصو تعميصصم نظصصام النقصصد
الكتروني في الجزائر و قد سبق لتصالت  ،الجزائر أنبدأت في عمليصصة توزيصصع تلصصك البطاقصصات
على زبائنها أصحاب الحسابات الجارية  ،اذ ينتظصصر ألف الزبصصائن الحصصصول علصصى تلصصك البطاقصصة
normes inter bancaire de gestion automatiser des instrument de
paimenetpocumment interne de la banque d’algerie .fevrier, 2005, p5
1
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الفصل الثالث:

التي ستخفف عليهم عناء الوقوف من اجل سحب مبصصالغ نقديصصة للتعامصصل بهصصا ،بينمصصا بلصصغ اسصصتعمال
البطاقات الدفع الكتروني مراحل متقدمة في سائر البلدان  ،بصصل هنصصاك مصصن البلد الغربيصصة الصصتي
افتقدت فيها السيولة المالية الى درجة اختصت بها البنوك دون غيرها.
حيث أكد على المسئول على مجمع اتصالت الجزائر الستفادة من خدمتي الهاتف و النترنيت
بسرعة فائقة بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة التي تعتمد على موجصصات اللسصصلكية و الصصتي سصصتمكن
في سابقة بالجزائر من استقبال التلفزيون عبر النترنيت و بأسعار تنافسية
-3الصرفية على خط في الجزائر:أن احد أهمأوجه الصرفية الكترونية هصصي الصصصرفية الكترونيصصة
عملت على إيجاد هذا النو ع من الخدمة في السوق المالي الجزائري لكن قدرات البنوك
الجزائرية لم تسمح بذلك و من هنا جاءت فكرة
إنشاء مؤسسة تقدم وتساعد البنوك الجزائرية علصصى تقصصديم هصصذا النصصو ع مصصن الخصصدمات  :الجزائصصر
1
لخدمات الصرفية اللكترونية.
تعريف الجزائر لخدمات الصرفية الكتروني): (AEBSنتجث هذه الشركة عن اتفاق شراكة بين
المجموعة الفرنسية الرائدة في مجال  DIA GRAM EDIالبرمجيات المتعلقة بالصرفية
اللكترونية و امن تبادل البيانات المالية و ثلث مؤسسات جزائرية و مركز البحصصث فصصي العلم
العلمصصي  lerist soft angineringالتقن ي و  Magactmultimédiaلتنش ا ش ركة مختلط ة
سميت الجزائر لخدمات الصيرفة اللكترونية تقصصدم هصصذه الشصركة خصدماتها المتعلقصصة بالمصصصارف
عن بعد وتسيير و امصصن تبصصادل البيانصصات الماليصصة لجميصصع البنصصوك و المؤسسصصات الماليصصة بصصاختلف
أصناف زبائنها )مؤسسات كبرى -مجموعات شركات-تجار -مهنيين-خواص( بتقديم تشكليه من
الخدمات
بدرجة عالية من المن و سلمة في أداء العمليات  ،انشات هصذه الشصركة فصي جصانفي  2004فصصي
بداية ركزت على عمليات التطوير وتدعيم موجة جهودها بصفة رئيسية نحصصو عصصصرنة خصصدمات
البنكية و أنظمة الدفع اللكترونية
-1

-2خذمات AEBS:Algérie e ban King service
ان هذه الشركة انشات مصصن اجصصل هصصدف سياسصصي هصصو تلبيصصة حاجصصات المؤسسصصات.الماليصصة بصصاقتراح
برمجيات تقدم عن لطريق برمجيات متعددة وذلك من خلل)(des progiciels
-اقتراح حلول المصارف عن بعد من جهة.

1بيومي عبد الفتاح حجازي  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 20-15
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الفصل الثالث:

تبسيط و تامين المبادلت اللكترونية متعدد القسام من جهصصة اخصصرى الخصصدمات المقدمصصة توجصصدقسمين :على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي
 الصنف الخاص بالبنك diagram e-bankingصنف التبادل اللكتروني متعدد الوجهات و القسام  EDIو تض من تزوي دزبائنها بك ل تط ورتكنولوجي ووظيفي يعرفه القطا ع و تقديم خدماتها تكون بصفة مستمرةلطوال مدة الستفادة منها
كما يلي:
التحليل الولي :تقوم بعمليات تصصدقيق الحاجصصات و الموجصصودات ودراسصصة المحيصصط دراسصصة دقيقصصة1
لتقديم حلول تتناسب مع المؤسسة و مع محيطها
التركيب :ويتمثل في تقديم الخدمة و الشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات مرفقة.المتابعة المسففتمرة :وتكون بتقصصديم خصصدمات الصصصيانة  ،التصصوين المسصصاعدة  ،المسصصاعدة عصصن بعصصدلضمان النتاجية المستمرة للعمليات
-2

الهداف :AEBSتهدف أساساإلى
القتراح على الزبائن بنوك و مؤسسات مالية حلول مقدمةأساسا على الخدمات المتعددة القنوات و فعالية عالية مع تامين تام لمبادلت المعلومات. تكيف الخدمات وفق كل حاجات الزبون ووفق رغبته.تسصصمح لزبائنهصصا باكتسصصاب نظصصام المعلومصصات ممتصصد علصصى مجصصالت عديصصدة وهصصذا بمصصا يتوافصصق مصصعمستلزمات كل واحد منهم
لقد اعتمدت العديد من المصارف الجزائرية على  AEBSف ي تق ديم خ دمات ع بر الن ترنيتمن خلل امضاء عقود نذكر منها
-1بنك  :CPAت م عق د بي ن diagramو  CPAق رض الش عبي الجزائ ري ف ي جويلي ة 2005
لتزويد بخدمات EDI
-2بنك PARIBASالجزائر:في  21نوفمبر  2005تم تزويد هذا البنك بخصصدمات diagramEB
ومعظم الخدمات المقدمة عبر النترنيت من لطصصرف المصصصارف الجزائريصصة عبصصارة عصصن خصصدمات
1
اللطل ع على الرصيد و نطمح ان تتنو ع هذه الخدمات في المستقبل القريب

1رشيد بو عافية ،مرجع سبق ذكره ،ص 90
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الفصل الثالث:

فقد تميزت سنة  2006بإلطلق مشاريع عديصصدة فصصي الطصصار عصصصرنة القطصصا ع المصصالي المصصصرفي
2
الجزائري نذكر منها:
البدء الفعلي لستخدام نظام المقاصة اللكترونية  ،الهادف إلى منح الشيك الولوية كوسيلة ذات
استعمال واسع لدى الجمهور تخفيض أجالتمام العمليات المصرفية كأقصى حد ستة أيام.
ورافق الطلق هذا المشرو ع العمل بنظام جديد للمصصدفوعات للمبصصالغ الكصصبيرة و خلل الفصصترة مصصاي
-2006ديسمبر  2006تم معالجصصة مبلصصغ  2164مليصصار دينصصار عصصن لطريصصق المقاصصصة اللكترونيصصة
للشيك و تم لطرح حوالي  460.000بطاقة بنكية من لطرف البنوك وبريصصد الجزائصصر 400،نهصصائي
للدفع ركبت لدى التجار و تصم إحصصاء  886مصوز ع او تومصاتيكي الوراق النقديصة نهايصة 2006
مقابل  325علم  2005و من المرتقب وصول عدد البطاقصصات المغنالطيسصصية للتقاعصد  4.5مليصون
بطاقة بحلول عام .2008
مستوى انتشار الوكالت البنكية عبر التراب الولطني هو وكالة بنكية لكصصل  28000مصصوالطن فصصي
2
حين المعيار العالمي المتعرف عليه هو وكالة لكل  5000موالطن
هذه العملية تم مباشصرتها منصصذ سصنة  2003بصالطبع تحتصصاج الصى تعصاون جميعالمتعصصاملين بالقطصصا ع
المصرفي مع وجصصود العديصصد مصصن النقصصاط الصصواجب الصصتركيز عليهصصا لعصصصرنه النظصصام المصصصرفي
الجزائري.
ثالثا :أهم النقاط الواجب التركيز عليها لعصرنه قطاع مالي مصرفي جزائري:
يمكن القول بان الجزائر قد بدأت تتبع الخطوات الصحيحة نحو تطوير و تحديث وسصصائل الصصدفع
لكن المر لن ينتهي هنا بل عليه القيام بمزيد من الدراسات في هذا المجال اخدت بعين العتبصصار
تجربة الدول المجاورة و حتى الدول المتقدمة من اجل تجنب المشاكل التي تتخبط بها كما يجب
عدم التوقف عنذ البطاقات فحسب لنقول أن النظام يطبق وسائل دفع الكترونية بل لبد من اتخاذ
مجموعة إجراءات
مواكبة إحداث التطورات التكنولوجية في العمل البنكيتنو ع الخدمات المصرفيةالرتقاء بالعنصر البشريتطوير التسويق البنكيLa tribun en line ,l’algerie en 2006 , reformes finacier et bencaira partir
du site intenet :http// www.algriesite.com/info/mienwsphp id549
2
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الفصل الثالث:
 -مواكبة المعايير الدولية

 ضرورة تفعيل دور الدولة و البنك المركزي لتطوير أداء الجهاز البنكي الجزائري -سن التشريعات اللزمة لتسهيل انتشار العمال الكترونية

1

 -1مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في العمل البنكي :لعل أهم ما يميز العمصصل المصصصرفي فصصي
عصر العولمة الماليصة هصو تفصاهم دور التكنولوجيصة المصصصرفية ،السصعي نحصو تحقيصق السصتفادة
القصوى من فوائد تكنولوجيا ولعل أهم المحصصاور الصصتي يجصب أخصدها بعيصن العتبصار السصتفادة
القصصصصوى مصصصن ثصصصورة العلصصصم و التكنولوجيصصصة و مصصصن اجصصصل ترقيصصصة و تطصصصوير وسصصصائل تقصصصديم
الخدمة.المصرفية بما يتوافق مع صناعة المصرفية يتمثل في:
- -2زيادة النفاق الستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات.
التوسع في استخدام النترنيت لتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات المصصصرفية للعملء-3
بكفاءة اعلي و تكلفة اقل
 العمل على خلق شبكة مصرفية تكون بمثابة حلقة وصل الكترونية بين البنوك من جهة و بينالشركات و العملء من جهة اخرى
تفعيل دور شبكة التصال بين المركز الرئيسي لكل بنك و بين باقي فروعه بما يحقق السرعةفصصي تصصداول المعلومصصات الخاصصصة بصصالعملء و اجصصراء التسصصويات اللزمصصة عليهصصا بالضصصافة الصصى
1
الرتباط بالشبكات اللكترونية الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالية الخرى
-2تنويع الخدمات المصرفية  :نظرا لحدة المنافسة التي اصصصبحت تواجههصصا البنصصوك الجزائريصصة ،
بات لزاما على هذه الخيرة تدعيم قدراتها التنافسية من خلل تقصصديم حزمصصة متنوعصصة و متكاملصصة
من الخدمات المصرفية تجمع فيها ما بين التقليدي و الحديث تكريس لمفهوم البنوك الشاملة ومن
اهم هذه الخدمات نذكر على سبيل المتال.
الهتمام بالقروض الستهلكية الموجهة لتمويل الحتياجات الشخصية و العائلية. الهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصفر.-استخدام اسلوب الئتمان التجاري

1

 القروض المشتركة-تقديم خدمات الستشارة و خدمات الحيطة من مخالطر تقلب اسعار الفائدة و أسعار الصرف

2

بن عزوز بن علي جبار عبد الرزاق ،مخالطر القتصاد الرقمي مع اشارة خاصة حالة
الجزائر ،اعمال الملتقى الولطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولت القتصادية
الواقع – التحديات –جامعة شلف ،الجزائر يوم  15-14ديسمبر-2004 ،ص ص 11-10
1
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الفصل الثالث:

-3تطوير العنصر البشري :يعتبر الصصرأس المصصالي الفكصصري فصصي العصصصر الصصذي يعيصصش فيصصه و هصصو
عصصصر المعلومصصات  ،الصصثروة الحقيقيصصة للمصصم و أسصصاس العمليصصة التنافسصصية القتصصصادية باعتبصصاره
أساسالبدا ع و البتكار فان تطوير هذا العنصر علصصى مسصصتوى البنصصوك الجزائريصصة بشصصكل خصصاص
يتطلب تبني العديد من الستراتيجيات نذكر منها
الستعانة ببيوت الخيرة و مكاتب الستشارة الدوليصصة فصصي تصصدريب اللطصصارات المصصصرفية علصصىاستخدام احدث النظم البنكية .
وضع نموذج لتقييم أداء العنصر البشري من خلل عدة معايير تاخد في اعتبارها أداء الوحدةو دوره في تحقيق هذه النتائج
1

 -الرفع من مستوى كفاءة العاملين بإعطاء الولوية في التوظيف لخارجي الجامعات

 -4تطوير التسويق المصرفي:بعد تبنصصي مفهصصوم التسصصويق الحصصديث اي دراسصصة السصصوق البنكصصي و
الزبون المستهدف مع تحديد رغباته بدرجة اكصصبر مصصن درجصصة التسصصا ع الصصتي يحققهصصا المنافسصصين
،امر في غاية الهمية في ظل التحولت العميقصصة الصصتي تشصصهدها السصصاحة المصصصرفية و مصصن اهصصم
وظائف التسويق الحديث التي ينبغي التركيز عليها نذكر
خلق او صناعة العميل بالسعي نحو العميل المرتقبتصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يحقق حاجات و رغبات العملء ورضاهم. -العمل على اكتشاف الفرص القتصادية ودراستها وتحديد المستودعات

الجيدة1.

تصميم مزيصج الخصدمات المصصرفية بشصكل الصصذي يتلءم و حاجصات وقصصدرات العملء الماليصصةوذلك باستخدام الساليب الحديثة سواء من حيث النوعية او سبل تقديم الخدمة .
متابعصصة و مراقبصصة السصصوق المصصصرفي و الوقصصوف علصصى انطباعصصات العملء حولمزيصصج الخصصدماتالمصرفية المقدمة لهم.
-تدعيم وسائل التصال الشخصي و تكثيف وسائل الحوار المتبادل مع العملء

2

-1http// arabic justice.dz/fichiers/discours /tst/ sb135 /5d toc.courulté le
02-01-20081
1

2معطى ال خير الدين بوقموم محمصصد  ،المعلوماتيصصة والجهصصاز البنكصصي  ،حتميصصة تطصصوير عمصصال
الصرفية  ،اعمال الملتقى الولطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولت القتصادية
الواقع التحديات جامعة شلف ،الجزائر ،يوم  15-14ديسمبر ، 2004 ،ص 199
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-5مواكبة المعايير الدولية :وهذا عن لطريق
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3

 5-1تففدعيم القواعففد الرأسففمالية :تحتصصل قضصصية رؤوس المصصوال البنصصوك أهميصصة بالغصصة بوصصصفها
ضمان و امان لمواجهة الصدمات و الزمات ،فضل عن أهميتها في تعزيز القدرة السصصتثمارية
للبنك و تحسين نظام تقويم المخالطر من تم فقد اهتمت لجنصة بإصصصدار مشصروعها الثصصاني متعلصصق
بالكفاية راس المال لوضع قواعد جديدة تعكس حجمالمخصصالطر الصصتي يوجههصصا العمصصل البنكصصي فصصي
الوقت الراهن و على الرغم من ان القتراحات الجديدة لم ترفع الحد الدنى لمصدر كفايصصة راس
المال عن المستوى المعمول به حاليا،8%ال ان ادراج انوا ع جديدة من المخالطر يمكن ان تؤدي
الى زيادة كبيرة في الحجم المطلق لمتطلبات راس المال ،و في ضوء ما تقدم فان البنك –
المركزي الجزائري ملزما بإلزام البنوك كافة الخاضعة له بزيادة معدل كفاية رأسمالها وهي
خطوة هامة عن لطريق مواكبة المعايير الدولية وتقوية مراكز البنوك الجزائرية اذ يجب تعزيز
هذا التجاه سواء عن لطريق بورصة الدوات المالية او من خلل الندماج
 5-2تطوير السياسات الئتمانية :حددت لجنصصة بصصازل رؤيتهصصا الخاصصصة بالرقابصصة علصصى المخصصالطر
البنكية التي احتلت فيهصصا قواعصصد منصصح الئتمصصان ،كمصصا اهتمصصت بوضصصع ضصصوابط للحصصد مصصن مخصصالطر
القتراض للعملء دويالعلقة بالبنك
5-3اهتمتم بالدارة المخارطر :مما ل شك فيه ان العمل البنكي يتعرض من العديد مصصن المخصصالطر
و المتمثلة في
مخالطر الئتمان ،السيولة ،السمعة ،الستثمار ،المخالطر الكترونية ،ونظرا لتنو ع هذه المخصصالطر
و اهمية قياسها فان البنوك الجزائرية ملزمة باتخاذ اجراءات لتحقيق ذلك من خلل ما يلي:
العمل على الستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.العمل على حسصصن إدارة المخصصالطر مصصن خلل تحقيصصق القصصدرة علصصى قيصصاس كافصصة انوعهصصا و انشصصاءادارات خاصة لوضع و متابعة السياسات المتعلقة بالمخالطر و اخصصرى لمتابعصصة تنفيصصذ السياسصصات
الئتمانية موافق عليها و تفعيل ودورهصصا بحيصصث يمكنهصصا توقصصع المخصصالطر قبصصل حصصدوثها بصصدل مصصن
التعامل معها بأسلوب رد فعل.
-تدريس اللطارات البنكية في هذا المجال

3المرجع السابق ،ص 200
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الفصل الثالث:

وضصصع السياسصصات و القواعصصد و الجصصراءات الكفيلصصة بصصإبراز جميصصع نصصواحي المخصصالطر يوجههصصاالمصرف في عمليات و كيفية حسابها و اساليب التعامل معها
 -6وضع الية للنذار المبكر بالبنوك :في الطار التوجه لتدعيم سلمة النظام المصرفي مصصن قبصصل
المؤسسات المالية الدولية ظهرت الحاجة الماسصصة لتنصصصيب خليصصة للتنبصصؤ المبكصصر بحصصدوثالزمات
المصرفية بالبنوك
و من بين التوصيات التي وضعت ويتوجب العمل بها :عند إنشاء خلية إنذار المبكر تتمثصصل فيمصصا
يلي:
توفير نظام التصالت جيد لجميع المعلومات و اتاحتها في الوقت المناسب و تحليلهصصا لتخصصاذالقرارات في ضوء تصور و شامل للوضع داخل الجهاز البنكي.
استخدام الساليب الحصائية و الرياضية التي يمكن مصصن خللهصصا التنبصصؤ بحصصدوث المخصصالطر فصصيضوء ظروف كل بنك.
 التعلم من التجربة اي الستفادة من النتائج الصصتي خرجصصت بهصصا بعصصض الصصدول عنصصد وقوعهصصا فصصي1
ازمات
 -6تفعيل دور الدولة و البنك المركزي في تطوير الجهامز البنكي الجزائري :يعد تطوير الجهاز
البنكي مسالة مصيرية في مستقبل القتصاد الجزائصري  ،لصذا ف انه ل يمكصن اغفصال الصدور الصذي
يمكن ان تؤديه الدولة و مؤسساتها المختلفة خاصة البنك المركزي في تفعيصصل هصصذا التطصصوير فصصي
هذا اللطار ينبغي القيام بما يلي:
تهيئة المناخ التشريعي ليتلءم مع المتغيرات على الساحة المصصرفية الدوليصة خاصصة فصي ظصلالعولمة و التحرر القتصادي من خلل.
 السرعبإصدار القانون الموحد للبنوك الذي يهدف ضمان سلمة ادى الجهاز البنكي و مسايرةالتجاهات العالمية على النحو الذي يؤهله لمواجهة المنافسة الخارجية.
سن التشريعات المتعلقة بنظم الدفع اللكترونية التي تنظم العلقة بين الطراف العملية هذا علىجانب دراسة تأسيس لجنة للشراف على التوثيق اللكتروني و حل اي نزاعات يمكصصن ان تنشصصا
بين البنوك و عملئها.
تطوير الدور الرقابي و الشرافي للبنك المركزي على البنوك ليتلءم مع المخالطر العديدة التياصصبحت تتعصرض لهصصا البنصصوك فصصي ظصل اسصصتخدام التكنولوجيصات الحديثصصة ،تقصصديم منتجصات بنكيصصة
مستحدثة ،بحيث ينبغي ان تتم عملية التطوير في ضوء مقررات لجنة بازل عام .1997
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الفصل الثالث:

 -العمل على تدعيم قواعد المحاسبة و المراجعة بالبنوك.

1

تبني انظمة الخبرة في مجال اتخاد القرار و ذلك بالعمل على خلق خلية متخصصة.لما اصبح يعرف بالذكاء القتصادي و الهدف هو بيع المعلومات داخليصصا و خارجيصصا و معالجتهصصا
من اجل توضيح الرؤية و تقديم النصح لمتخذي القرار في البنوك
-7التشريعات اللمزمة لتسهيل انتشار العمال اللكترونية:
ل بد من تقديم عناية خاصة لعصرنة القطا ع و الرتقاء به الى مصصصف النظصصم القضصصائية الحديثصصة
وذلك بإعادة النظصر فصي تنظيمصه و ادخصال التكنولوجيصا الحديثصة علصى جميصع مصصالحه ،و لربصط
الشبكة المعلوماتية بين مختلف الجهات القضائية و التسصصيير المعلومصصاتي للملفصصات  ،وخلصصق بوابصصة
للقصصانون علصصى شصصبكة النصصترنيت و ترقيصصم الرشصصيف القضصصائي وسصصعيا الصصى عصصصرنة المعصصاملت
التجارية و المالية ،ل بد ان يقصوم قطصا ع العدالصصة علصصى تعصصديل القصانون المصدني بمراجعصصة الحكصام
المرتبطة بالقانون الدولي الخاص عن لطريق رفع بعض القيود التي تعيصصق السصصتثمار الجنصصبي و
1
تكريس التوقيع اللكتروني كوسيلة اثبات حديثة
مما سبق ما ذكرناه يمكن ان نستنتج مايلي:
في مجال ادخال الخدمة اللكترونية من اجل تحديث الجهاز البنكي ،فقد برزت عصصدة محصصاولتمن خلل ادخال بطاقات السحب ،و انشاء بعض البنوك شبكات اللكترونية خاصصصة بهصصا ،فضصصل
عن ادخال بعض التكنولوجيا الحديثصصة كاسصصتعمال العلم اللصصي و التصصصالت فصصي الجزائصصر مصصن
خلل انتشار الشبكات النترنيت ،الهاتف النقال ،الثابت ،و تشجيع هذا الميصدان ،لكنهصا خطصوات
2
كلها تحتاج الى تأكيد و استمرار 1
 ما يمكصن ملحظتصه كصصذلك هصصو اعتمصاد الخدمصة اللكترونيصة فصي النظصصام البنكصصي الجزائصصري فصيالبداية ،او دعم العدد الهائل من البرامج و المشاريع المعدة ،بعضها فقد راىالنور اما البصصاقي مصصا
يزال حبرا على ورق.
يتطلب ادخال الخدمة اللكترونية المرور عبر خطوات عديدة منها انشاء شبكة الكترونية بنكيصصةولطنية من خلل استخدام التسوية الجمالية الفورية ماله من فوائد و امتيازات ،وتطور اسصصتخدام
بطاقات الئتمان بمختلف انواعها و النقود اللكترونية ،و توسيع اسصصتعمال شصصبكة النصصترنيت مصصع
2
إدخال نظام البث السريع  ADSLكما يجب ان تستعد البنوك الجزائرية لستقبال هذه التقنية

رشيد بوعافية  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 93
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الفصل الثالث:

من خلل تحديث ادارتها و تحسين خدماتها فضل عن تطور العلم البنكي للمساهمة فصصي نشصصر
ثقافة بنكية في المجتمع وضرورة ان تساهم المراكز التجارية و المؤسسات الخرى في ذلك.
ان تطوير الخدمة البنكية الجزائرية في الجزائر له اثر كبير على القتصاد الجزائري  ،كما
-

ان له اهمية بالغة على الجهاز البنكي تبرز فيما يلي:
محاربة القتصاد الموازي.
ايجاد و تطوير التجارة اللكترونية في الجزائر
المساهمة في نجاح الحوكمة اللكترونية
بناء القتصاد رقمي في الجزائر.
تعزيز الشفافية من خلل استعمال شبكة النترنيت
1
تفعيل بورصة القيم من خلل اقامة سوق مالية الكترونية و إقامةأنظمة دفع الكترونية
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الفصل الثالث:

الخلصة:
يعتبر تطوير انظمة الدفع و عصرنة المعاملت البنكية مجال ذا اولوية ،و هذا ما يفسر الهميصصة
الكبرى التي يوليها النظام البنكصصي الجزائصصري لهصصا ،فصصالبنوك اليصصوم تصصواجه تحصصديات تقتضصصي منهصصا
تكثيف و تعميق التعاون المتبادل للدفع  ،قدما بنظام المدفوعات المطبصصق ،و تصصوفير بيئصصة مناسصصبة
لتنامي الخذمة اللكترونية.
لكن تبقى الجزائر كغيرها من الدول النامية بعيدة كل البعد عن تبني السلوب الجديد في النظصصام
البنكي بالمستوى المطلوب ،بالرغم من مزاياه المتعددة فمعظم البنوك الجزائرية ل تزال تتعامل
بنظم الدفع التقليدية و تنتهصصج مفصصاهيم تسصصويقية كلسصصيكية ،وان وجصصدت خصصدمات الكترونيصصة يكصصون
التعامل بها محدودا او شبه معدوم.
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الفصل الثالث:
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واقع وآفاق وسائل الدفع في البنك الخارجي الجزائري

تمهيد:
طبقا لسياسة الدولة الجزائرية وتوجهاتها في مجييال تعميييم اسييتعمال التكنولوجيييات اللعل م و
التصال ،اخدت البنوك الجزائرية مهلة من الفحيص و الدراسية للعميل لعليى تقلييص الهييوة
الرقمية بينها و بين البنوك في الدول المتقدمة خاصة في المعاملت القتصادية ،الميير الييذي
يتطلب اضخم التكاليف و التجهيزات المتطورة و الموارد البشرية المؤهلة.
لقد تم اختيار هذا البنك الخارجي الجزائري  BEAف ي ك ونه ش هد تغي رات ك بيرة و م ازال
سيشهدها ،و ل يخفى لعلى احد ان بنك الخارجي الجزائري يعتبر اهم البنوك الجزائرية سعيه
المتواصل لتغيير نحو الحسن في ظل التحولت التكنولوجييية الحديثيية فيي مجييال الجهييزة و
البرمجيات و التصالت  ،ادت الى فرض اشكال جديدة من الخييدمات المرتبطيية بيالبنوك و
من ابرز هذه الشكال نجيد خيدمات بنكيية الكترونيية و هيي لعبيارة لعين تنفييذ كيل ميا يتعليق
بعمليات الشراء وبيع السلع والخدمات و المعلومات لعبر شبكة النترنيت ،و من خلل تبييادل
البيانات الكترونيا  ،ويعتبر العمل البنكي من المور التي افرزها التطور التكنولوجي الهائييل
في مجال التصالت حيث تم استخدا م وسائل دفع جديييدة تكييون ملئميية لطبيعيية و متطلبييات
الخدمة البنكية اللكترونية.
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المبحث اللول :تقديم البنك الخارجي الجزائري
بعد كل ميا قيدمناه ميين نظييري خلل ةثلةثية فصيول النظريية الوليية ،سينتطرق اليى الجيانب
التطبيقي في هذا الفصل الرابع لعرض اهييم و اكييثر الوسييائل انتشييارا فييي البنييوك الجزائرييية
لعامة و خاصة البنك الخارجي الجزائري و هي المقاصة الكترونية و البطاقة المستعملة من
طييرف بنييك الخييارجي الجزائريييين ،فهييا هييي هييذه الخييدمات ؟ و مييا هييو البنييك الخييارجي
الجزائري؟
المطلب اللول :عموميات حول البنك الخارجي الجزائري
الول :نشأة البنك الخارجي BEA
تأسس البنك الخارجي الجزائري في اول اكتوبر  1967بموجب المر  204-67وبهييذا فهييو
ةثالث و اخر بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي و قد تم انشياؤه لعليى
انقاض خمسة بنوك اجنبية وهي :القرض الليوني -الشييركة العاميية -القييرض الشييمال -البنييك
الصنالعي للجزائر و المتوسط-وبنك باركليز
و يمارس هذا البنك كييل المهييا م البنييوك التجارييية و لعلييى هييذا السيياس يمكنييه جمييع الودائييع
الجارية و الى جانب القراض وقيا م بالعمليات المصرفية الكلسيكية .
يتكفل بتمويل لعمليات التجارة الخارجية فهو يقو م بمنح القروض الستيراد كما يقو م بتامين مصدرين الجزائريين وتقديم الدلعم المالي لهممنح العتمادات الستيراد و المصدريينالقيا م باتفاقيات لعلى القروض مع المتعاملين الجانبترقية المعاملت التجارية بتقديم ضمانات1
تنمية العلقة المالية مع الخارجكما تمتد نشاطاته القتراضية الى قطالعات اخرى فهو يركز لعلى العمليات المالييية للشييركات
الكييبرى متييل سييوناطراك و شييركات الصيينالعية الكيمياوييية و البتروكيماوييية ،وقطالعييات
اقتصادية اخرى لعلى لعكس ماهو منصوص لعليه فيما يتعلق بتخصيص النظا م البنكي
ومنذ نشأته ساهم بوفرة في تمويل العمليات مع الخييارج ال انييه لييم يكيين لييه هيكل نهائيييا ال
ابتداء من  01جوان  ،1968و اصييبح مسييتقل حسييب القييانون رقييم  01-89المييؤرخ فييي 01
جانفي  1989ويتشكل من خمس وحدات موزلعة لعبر التراب الوطني و هي  :وحدة الوسط-
وحدة البليدة -وحدة الشرق –وحييدة الغييرب -وحييدة الجنييوب و تأسيييس بييراس مييال قييدرة 20
مليون دج
و حسب نظامه انشا في الجزائر لعدة فروع ووكالت هدفها الساسي هو تشريع و تسهيل
العلقات التجارية الخارجية و اصبح يتعامل براس مال قدره  24مليار و  500مليون دج و
طاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 190-189
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يحتل المرتبة العاشرة افريقيا وذلك خلل سنة 2013
ثانيا :لوظائف البنك الخارجي الجزائري BEA
يقو م البنك الخارجي الجزائري بعدة وظائفنذكر منها:
المشاركة في البنوك الجنبيةلعقد التعاملت المصرفية مع البنوك الجنبية
توفير المعلومات للموردين والمصدريين الجزائريين حول امكانية البيع و الشراء . بنك الجزائر مدرجضمن القانون التجاري كييذلك يخضييع للقييوانين الييتي تخضييع لهييا النقييود والقروض
-يمنح ضمانات بنكية و هو ما يشجع لعلى رفع من المعاملت الخارجية1
يعتبر الممول الرئيسي للتجارة الخارجية من خلل اللعتمادات المستوردينيقو م بتمويل الدولة بما تحتاجه ،كما انه قا م بمسييالعدات القطالعييات السييتراتيجية البترولييية ،الغازية و البحرية و التامينات،يعتبر ممثل الدولة في حالة امضاء اتفاقيات من اجل الحصييول
لعلى قروض خارجية  ،تعبئة القروض المتعلقة بالتجارة الخارجية ،كما انه يسييير المخييازن
العمومية و العمليات المنقولة او الغير المنقولة الضرورية لنشاط المؤسسة
 يقد م خدمات مختلفة لزبائنه لعلى مستوى السوق الخارجيةتوفير التمويل الز م و المرسلت الدولية ،اللعتماد المستندي
تمويل القطالعات العامة و الخاصة لعند قيامها بعقد صفقات مع متعاملين اجانبتقديم المعلومات الخاصة بإمكانية التمويل للمستوردين و المصدريينويتلخص دور البنك الخارجي الجزائري في:
تقديم الخدمات المصرفية لمسالعدة التجارة الخارجييية و تنميتهييا لعيين طريييق تييوفير التمويييلاللز م و المراسلت الدولية)العتماد المشتري(
1
فتح اللعتمادات اللزمة لعمليات التبادل التجارييتعدى هذا البنك تعاملته الخارجييية ليشييمل كييذلك الودائييع و العمليييات الداخليةالخاصيية  ،وتوسعت مهييامه لتشييمل كافيية حسييابات الكبييار الشييركات فييي ميييدان محروقييات و الغيياز متييل
سوناطراك و نفطال ،المؤسسات الكيمياوية و النقل البحري و مختلف النشاطات
هدف البنك الخارجي الجزائييري هييو تطييوير العلقييات القتصييادية الجزائرييية مييع البلييدان1
الخرى في اطار التخطي الوطني و المساهمة في تطوير القتصاد الوطني
ثالتا :الهيكل التنظيمي للوكالة :اي مؤسسة او بنك او شركة تجارية مهما كان نشاطها لها
هيكل تنظيمي يبين مجمولعة الفروع المكونةالبنك و مها م كل من هذه الفرع و حتى تكون
سيرورة العمل بطريقة منتظمة و منسقة لهذا سنحاول اظهار بصفة لعاميية الهيكييل التنظيمييي
للبنك خارجي الجزائري
طاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 190-189
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الشكل رقم ) :(26الهيكل التنظيمي للوكالة

مدير الوكالة
مركز المحاسبة

المانة
نيابة المديرية المكلفة بالادارة

مصلحة التسيير الاداري

نيابة المديرية المكلفة
بالستغلل
مصلحة
الستغلل
و اتلقروض

قسم تسيير المواراد

مصلحة
السكريتاريا

مصلحة
الصندوق

واللتز م
التلتزامات
قسم ادارة
التلتزامات

شباك رئيسي
شباك اتلدفع

قسم اتلموارد

قسم اللعل م اللي و المحاسبة

مصلحة
المحافظة
الحافظة

مصلحة
التجارة
الخارجية

فرع اتلمقاصة

فرع
التعتماد
اتلمستندي

فرع تسليم
اتلشيكات

فرع
تسليم
الوراق
اتلتجارية

شباك اتلتوزيع

قسم اتلمنازتعات

شباك اتلصرف
اتليدوي و اتلعملة
اتلصعبة
فرع اتلتحويلت

فرع محفظة
الوراق اتلماتلية

فرع اتلتوطين

فرع اتلحسابات
اتلعملة اتلصعبة

المصدر  :البنك الخارجي الجزائري
من خلل الشكل السبق سنتطرق الى كل لعنصر لعلى حدا :
-1مدير الوكالة :يكون لعلى اساس الهيكل التنظيمي للوكالة و مهمته اتخاد القرارات اللزميية
لسير الوكالة و يسهر لعلى تنفيذها.
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الفصل الرابع:

-2نائب المدير:يتمثل دوره في مسالعدة المدير فييي مهييامه ،ويييدار هييذا المنصييب ميين طييرف
نائبين النائب اللول و هو المكلف بنيابة المديرييية المكلفييةبالدارة و الشييراف لعلييى مصييالح
1
المصلحة ،اما النائب الثاني يدير نيابة المديرية
المكلفة بالستغلل و هو الذي يمكنه تعويض المدير اةثناء غيابه.
3المانة العامة :تعمل لعلى تنظيم اللعمال القانونية و الدارة مثل اسييتل م و تسييليم البريييد وتلقي الودائع
4مركز المحاسبة :يقييو م بمهييا م تطييبيق النظييا م المحاسييبي للبنييك بتنظيييم الميزانيييات و تضييماللعمال المحاسبية و ضبطها و العداد دفتر اليومية
5نيابة مديرية المكلف بالستغلل :وتضم خمس مصالح . 5-1مصققلحة اسققتغلل لو القققرلوض :لهييده المصييلحة دورا مهمييا فييي جلييب الزبييائن مهامهييا
تنحصر في النقاط التالية:
شرح كيفيات العمل و توجيه الزبائن.التصال بالمتعاملين و اشعارهم بكل العمليات الخاصة بحساباتهمشرح و العطاء المعلومات لعن النشاطات التي يقو م بها البنك 5-2مصلحة السكريتاريا لو اللتزامات :وتشمل الفروع التالية
قسم ادارة اللتزامات :مهمته متابعة اللتزامات و التعهداتقسم الموارد :مهمته توظيف الموال1
 قسم المنازعات :مهمته النظر في المنازلعات المالية من الناحية القانونية 3-5مصلحة الصندلوق :تعمل البنوك لعلى جمع اكبر لعدد ميين الودائييع بمختلييف اشييكالها و
التي تحصل لعليها من
الفراد و المدخرين ،وهذا بفتح حسابات لكل من يرغب في ذلك ،و تقييو م مصييلحة الصييندوق
وفي هذا الطار بدور مهم سواء تعلق المر باستقبال الودائع او بتقديم خدمات حيث تقو م هذه
المصلحة بأكبر قسط من العمليات البنكية وتضم خمسة اقسا م
قسم شباك رئيسيقسم شباك الدفع.قسم شباك التوزيعقسم شباك الصرف اليدلوي لو العملة الصعبةقسم شباك التحويلت
 5-4مصلحة المحفظة الو الحافظة :وهي مصلحة تتكون من ةثلةثة فروع و هي كا لتي
فرع المقاصةفرع تسليم الشيكاتفرع محفظة اللوراقالمصدر  :البنك الخارجي الجزائري
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 5-5مصلحة التجارة الخارجية :وتحتوي هذه المصلحة لعلى اربع فروع كالتي .
فققرع العتمققاد المسققندي  :يخيص بفتيح اللعتميادات مسيتنديه لصييالح المسيتوردين ،حييثيشرف لعلى تنظيم و ترتيييب الوةثييائق و مراقبيية و تنفيييذ المعيياملت و كييذا التصييال المباشيير
بالمتعاملين الجانب و يعتبر الوسيط بين المستورد و المصدر
فرع تسليم اللوراق التجارية :يقو م بالتأكد من الوةثيائق و مراقبية المسيتمرة لكييل العمليييات1
حتى اتمامها و ارسال الملفات و ارسال الملفات الى المصالح و مراجعتها من اجل تصنيفها
فرع التوطين :مهمة هذا الفرع)القسم( تنحصر في اتما م لعمليات التوطين ،و بعد التأكد ميينكل المعلومات المقدمة من طرف الزبون وكذا الوةثائق المطلوبة في هييذه العملييية ،كمييا يقييو م
بمراجعيية هييذه المعيياملت بعييد اتمامهييا نهائيييا فبعييدما ينتهييي كييل ميين قسييم اللعتمييادات و
التحصيلت من معاملته يعيد الملفات الى هذه المصلحة لتصنيفها و ادخالها الى الرشيف.
فرع حسابات العملة الصعبة :هذا القسم يتكفل بفتح حسييابات خاصيية للشييخاص الطييبيعيينوتستعمل لغراض مختلفة حسييب التزاميياتهم الشخصييية مالعييدا تلييك المتعلقيية بتسييديد قسييمة
الصفقة التجارية.
-6نيابة المديرية المكلفة بالدارة:تشمل هذه الخيرة
1
مصلحة تسيير الدارة :و التي بدورها تضم قسمينقسم التسيير الداري :تتلخص مهامه في توفير وسائل العمل كاللت و الجهزة.
قسم العل م اللي لو المحاسبة :ويقو م بتسيوية الفيواتير يومييا و حسياب قيمية الرسيم لعليىالقيمة المضافة شهريا
المطلب الثاني :الية اعتماد لوسائل دفع اللكترلونية لو تأثيرها على بنك BEA
مع تزايد الوسائل الدفع اللكترونية في بنك  BEAكانت الحاجة الى الية تحك م نش اط البن وك
بطرق ووسائل اتصال الكترونية و هذه اللية تهدف اليى اتاحية معلوميات لعين خيدمات اليتي
يؤديها بنك .BEA
الول  :العوامل المساعدة لتعزيز الوسائل الدفع اللكترلونية:
ان قيا م البنك  BEAبتقديم خدمات بنكية الكترونية يقتضي اللتزا م بجملة م ن العوام ل ال تي
هي بمتابه قوالعد للعمل الكتروني و التي تتمثل فيما يلي
وضع خطط للبدء في إدخال خدمات وسائل الدفع اللكترونية بداية من وضع استراتيجيةلعلى مستوى البنك المركزي
وجود شبكة لعريضة تضم كل الجهات ذات الصلة و ترتبط بالنترنيت وفقا لسس القياسيييةمع مرالعاة بالتامين من تعميم هذه الشركة
وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختلف الجهاتاختصار المسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليديةWWW.BEA.DZ
113

1

الفصل الرابع:

واقع وآفاق وسائل الدفع في البنك الخارجي الجزائري

قيا م لعلقات مباشرة بين المشتري و البائعان استعمال النترنيت في البنوك بشكل نافذة العلمية لتعزييز الشيفافية ،و ذليك مين خللالتعريف بهييذه البنييوك توزيييع خييدماتها و اللعل م بنشييأة البنييك و تطييوره و مؤشييراته المالييية
ووصفها تحت تصرف الباحثين و الدراسيين
1
ثانيا :تأثير لوسائل الدفع الكترلونية على بنك :BEA
ان العتماد وسيائل دفييع الكترونييية فييي البنيوك سيوفيتيح للنظيا م دخييول العصييرنة مين ابوابهيا
الواسعة سواء تعلق المر بييالبنوك بصييفة لعاميية او البنييك  BEAبص فة خاص ة و ه ي تمن ح
للبنك لعدة امتيازات.
تخفيض النفقات التي تتحملها البنوك في اداء الخدمات الكترونية ،و انشاء فييروع جديييدة فييي
مناطق مختلفة خاصيية ان الجزائيير مسيياحتها واسييعة و التواجييد لعلييى النييترنيت قييادر لعلييى
التكفل بالوصول الى لعدد كبير من الزبائن .
تقديم خدمات جيدة و متنولعة و بتكلفة اقل.1
امكانية تسويق خدماتها البنكية فضل لعن التعاملت بين البنوك و المبادلت اللكترونيةتساهم تروه التصالت و المعلوميات فيي الشيؤون الحيياة اليوميية و ذليك بتحسيين و تسيهيل
معيشة العائلت و الفراد بترقيتها للفضل وتطوير المجتمع بتمكينه من وسائل جديدة
المبحث الثاني :خدمات البنكية اللكترلونية المقدمة من طرف بنك BEA
نظرا لتقد م و التطور التكنولوجي استوجب لعلى البنك  BEAتقديم مجمولعة متكاملة من
خدمات البنكية الكترونية
المطلب اللول :الخدمات البنكية اللكترلونية في بنك  BEAلوفوائدها لو عوامل نجاحها
الول :خدمات البنكية الكترلونية في بنك BEA
-1خدمات الصراف اللي :يمكن استخدا م الصرف اللي في العديد ميين العمليييات المصييرفية
متل سحب او اليداع
النقدي و الستفسار لعن الرصيد و الحصول لعلى كشف الحساب مختصر و تحويل الموال
بين الحسابات لنفس الشخص او المستفيد اخر ،هناك اللت الصرف تقع خارج المبنييى فهييي
لعبارة لعن محطات متواجدة حول المبنى الخارجي للبنك بغرض توفير خدمات بنكييية خييارج
سالعات العمل الرسمية
-1الخدمات البنكية عبر شبكة النترنيت:تقد م البنوك لعبر شبكة النترنيت خدمات تتمثل فيما
يلي:
تمكين العملء من التأكد من ارصدته لدى البنوكالحصول لعلى ارشادات الستخدا م المثل للمحافظ المالية من اسهم او سندات.لعرض النشرات اللعلنية الخاصة بكل الخدمات البنكيةWWW.BEA.DZ
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دمج امكانات الصرف اللي التابعة مع شبكة النترنيت لتمكن لعملئها من المشاركة في كلالعمال و معاملت التجارة الكترونية
لعرض الفواتير اللكترونية والقيا م بتحصيييلها الكترونيييا وتسييليم الحسييابات الصييحاب هييدهالفواتير لعن طريق ارسالها بالبريد الكتروني
خدمات عن بعد :هذه الخدمة تسمح بمعالجة مختلف العمليات البنكية في وقت سريع حيث
لقت قبول كبير منطرف لعملء البنك.
ثانيا :فوائد لو عوامل نجاح الخدمة البنكية اللكترلونية :
-1فوائد الخدمة اللكترلونية :
ان قيا م البنك  BEAبتسوية انشطة و خدماته المالية لعبرالنترنيت يحقق فوائد كثيرة منها :
تخفيض النفقات التي يتحملها البنك بجعل تكلفة انشاء موقع البنك لعيبر النيترنيت،ل تقيارنبتكلفة انشاء فرع جديد للبنك وما تطلبه من مباني و اجهزة وكفاءة ادارية
ان توجه البنك نحو شبكة النترنيت و ما تتميز به من قدرات تنافسية يلز م البنييوك الصييغيرةضرورة الرتقاء الى مستوى هذه التحديات،ووفقا لذلك يقييو م العملء بالمقارنيية بييين خييدمات
البنك باختيار النسب،و بذلك لكون النترنيت لعامل منافسة قوي في جدب العملء
ان خدمة البنكية الكترونية تؤدي الى تسيير التعامل بيين البنيوك و بنياء لعلقيات مباشيرة ،وتوفير المزيد من فرص العمل و الستثمار و هو ما سيسالعد لعلى النجاح و البقاء فييي السييوق
1
البنكية
اسيييتخدا م النيييترنيت يسييياهم فيييي تعزييييز راس الميييال الفكيييري و تطيييوير تكنولوجيييياالمعلوماتوالستفادة من البتكارات الجديدة التي تكون لها انعكاس لعلى العمال البنوك
-2عوامل نجاح الخدمة البنكية اللكترلونية:
من اجل تبني نظا م متطور في بلدنا اي بنك الكتروني فعال يجب:
العمل لعلى تكوين اطارات متخصصة في ميدان تكنولوجيا نقل المعلومات
 تحسين المستهلك الجزائري بمميزات البنك اللكترونية و هذا من خللشهار ايا م دراسة فيهذا المجال و غيرها ...الخ
العمل لعلى تطوير و تدلعيم النظا م البنكي فيمييا يتعلييق خصوصييا بتحويييل رؤوس المييوالالفتراضييية وضييد كييل تجيياوز محتمييل فييي الواقييع القطيياع البنكييي هييو قطيياع حسيياس
خصوصا اذ تعلق المر بنقود الدولة او التوفير
تحسين انظمة التصال و التحويل العمل لعلى خلق شبكة النترنيت بين البنوك لتسهيل تسيير البنكالعمل لعلى تامين كل الخدمات و التحولت اللكترونية ضييد كييل ميين العمييال القرصيينة ،ايبتحسين غير مرغوب فيه
تحسين فعالية تجهيزات ضد اي لعجز طارئWWW.BEA.DZ
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ان تطبيق الخدمة البنكييية اللكترونيية يبقيى صيعب الوصييول اليييه ،فييي الواقييع هيذه الخدمية
الجديدة في البنك تتطلب وسائل مهمة جدا خصوصا منها البشرية و المالية اي الوسييائل الييتي
هي صعبة المنال في بلدنا 1
المطلب الثاني :البطاقات المستعملة من طققرف بنققك  BEAلواج راءات المقاص ة الكترلوني ة
لومنافعها.
الول :البطاقات المستعملة من طرف بنك BEA
بطاقة السحب ما بين البنققوك:هي بطاقيية وظيفتهييا الوحيييدة السييحب ميين الموزلعييات اللييية
للنقود ،و الشبابيك الوتوماتيكية التابعة للبنك المصدر لها  ،لقد تطييور اسييتخدامها بعييد ذلييك
ليشمل السحب من اجهزة مختلف البنوك المشتركة في الشبكة التصال موحييدة ،حيييث تسييمح
لعملء البنك سحب مبالغ نقدية من حسابه لحد اقصى متفق لعليييه كمييا يمكيين اسييتخدامها لييدى
التجار الدين لديهم اجهزة مصارف بحيث يكونوا متصلينالكترونيا مع البنييوك ذات العلقيية ،
وذلك كله نتيجة ربط شبكات البنوك المختلفة مع بعضها البعض في اطييار شيبكة الوطنيية و
لكن يبقى استعمالها من قبل الزبائن ضئيل جدا بمقارنة مع وسائل الدفع التقليدية
فميين خلل الدراسيية الييتي قمنييا بهييا فييي احييد البنييوك الوطنييية المتمثييل فييي البنييك الخييارجي
الجزائري تبين ان اغلب الزبائن المترددون لعلى هذا البنك يتعياملون بالشييك-وسيائل اليدفع
التقليدية-بنسبة كبيرة جدا ،حيث يتم استقبال  120شيك في اليو م اي مييا يعييادل  31680شيييك
سيينويا حسييب احصييائيات ، 2014وهييذا ميا يفسيير انعييدا م ةثقافيية الصييرفية الكترونييية بالنسييبة
للزبون لتحقيق هذا الهدف ،ل بد من توفير بعض المقومات الساسية لضمان نجاحها من
خلل توفير بنية تحتية تقنية جيدة ،وتطويرها بشكل مستمر و نشر الثقة بالصيرفة الكترونية
التي تعبر اهم لعوامل النجاح العلقة بالبنك ز الزبون
1
ثانيا :اجراءات المقاصة الكترلونية لومنافعها:
تعد المقاصة الكترونية احد اهم الوسائل الصرفية الكترونية بصفة لعامة ،وفي الجزائر بصفة
خاصة وذلك لوجود شبكة معلوماتية كبيرة تسمح بنجاح هذه العملية في البنوك الجزائرية
-1مفاهيم حول المقاصة الكترلونية :
-1تعريف المقاصة الكترلونية  :للمقاصة الكترونية لعدة تعريفات اهمها
هو بطبيعة الحييال نظييا م لييه لعلقيية بيياللعل م اللييي لعيين بعييد تسييتخدمه البنييوك فيمييا بينهييا
مجمولعة بمجمولعة و لعملية بعملية ،او كل العمليات دفعة واحييدة لتبييادل الرصييدة و تكميين
خاصيته في انه يسحب لعند نهاية كل مرحلة تبييادل الرصييدة البنكييية الصييافية الييتي تسييمى
ارصدة التسديد ويقو م بإرسالها الى النظا م تسيييير الحسييابات المفتوحيية لييدى البنكييالمركزي
لتدوينها في حسابات البنوك
WWW.BEA.DZ
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ان نظييا م المقاصيية الكترونييية قييائم لعلييى النظميية  l’automatisationالكامل ة لط رقمعالجة مختلف التحويلت المالية و التجريد المادي لوسائل الدفع
*تنفيذ لعملية التحوييل اللكيتروني بتوقييع العمييل نموذجيا معتميدا لصيالح الجهية المسيتفيدة
)التاجر(  ،و يمكن هدا النموذج من اقتطاع القيمة المحييددة مين حسيياب العمييل وفيق ترتيييب
زمني معين ) يوميا او اسبولعيا او شهريا(
ويختلف نموذج التحويل اللكتروني لعند الشيك في صلحيته تسري لكثر من لعملية التحويل
الواحدة و لعادة ما يتعامل البنييك و العميييل مييع وسييطاء وظيفتهييم تييوفير البرمجيييات اللزميية
للتحويل
1
 -2خصائص المقاصة الكترلونية:
-2تعرف نظا م المقاصة اللكترونية من جهة بواسطة مختلف البرامج و المعدات التي يعتمييد
لعليها  ،و من جهة اخرى لعن طريق مجموع القوانين و القوالعد التي تسييمح بتسييوية وضييعية
المشاركين في نهاية كل دورة تبادل
ان نظا م المقاصة الكترونية هييو نظييا م واضييح و بسيييط يقيو م بحسيياب فيي نهاييية كيل دورةتبادلية ارصدة المتعاملين و التحويلت و تسييويتها لعيين طريييق)le système de:(RTGS
.règlement brut en temps réel
ان نظا م المقاصة اللكترونية يخضع الى قانون المطبق في بنك التسوية الدولية banque
 de règlement internationale BRIو الذي يقو م بالحماية ضد المخاطر التنظيمية)
:(systémiques
نظا م المقاصة الكترونية القائم لعلى التالية:معالجة مختلف التحويلت المالية و التجريد المادي  l’automatisationالكاملة لطرق
معالجة مختلف التحويلت المادية و التجريد المادي لوسائل الدفع.
-3فوائد اهداف المقاصة اللكترلونية:
يقد م نظا م المقاصة الكترونية فوائد لكل من البنوك و العملء و تجار التجزئة و نوجزها فيما
يلي:
طرق متعددة لتعامل مع الشيكات الكترونياتقليل النصب و الحتيالسرلعة اكبر في تتبع الشيكات و العادة طبالعة الكشوفات حيث ان جميييع الشيييكات محفوظييةالكترونيا.
تحسين ادارة راس المالتقليل التكلفة ،الزمن و الجهدتقليل المخاطرتالية التبادل او أتممه التبادل  l’automatisationبي ن البن وك لعملي ات ال دفع ال تي ينف ذهاالمشاركون.
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تقليص اجال التحصيل بالمقارنة مع التبادلت التي يقو م بها كل بنكضمان امن المبادلت لتفادي اي خسائر او مشاكل في المحاسبةامكانية مركزة centralisationارصدة التسوية لم يعد هناك سوى حساب واحد للتسوية معرصيد صاف يمكن متابعة مركزيا
تحسين تسيير الخزينة.يمكن متابعة وضعية لعند نهاية اليو م ،و معرفة المبالغ التي ستحسم في اليو م الموالي-4منافع المقاصة الكترلونية :للمقاصة الكترونية لعدة منافع اهمها:
-1تخفيض تكاليف الخدماتالمصرفية:خفضت شبكة نظييا م المقاصيية الكترونييية ميين تكيياليف
1
الخدمات المصرفية من خلل
تقليل او الغاء الخدمات التي تقدمها الصناديق المتعلقة لتجميع الشيكاتتقليل مصاريف معالجة الشيكات اليى حيد الدنيى نتيجية لعييد م اسييتخدا م الشييكات الورقيية وانخفيياض مصيياريف المعالجيية بالنسييبة للشييركات ،و تسييتفيد البنييوك ميين هييده العملييية لن
المصاريف التشغيلية ستقل نتيجة السييتغناء لعيين معالجيية الشيييكات الورقييية ،و لييذلك تحقييق
البنوك من وراء ذلك نسبة لعالية من الرباح التشغيلية و تخفيض حجم العمالة.
تقليل الخدمات التي تقدمها البنوك لتسوية الحسابات الجارية مع الشركات و الفراد ،بما انادخال نظا م اللكتروني يحل محل استخدا م الشيكات الورقية من لعمليات الدفع التي تتم من
شركة لخرى او من الشركة الى العملء ،و تقل طبقا لذلك الحاجيية للعييداد الكشييوف تسييوية
الحسابات بمقدار استخدا م النظم اللكترونية
 -2توفير النقدية بصورة فورية :يؤدي نظا م المقاصة الكترونية الى تحسييين التييدفق النقييدي،
من خلل ما توفره التحويلت من موةثوقية التدفق و كذا تسريع دورة النقد.
-3تسيير العمل :الغت لعملية المقاصة اللكترونية حاجيية العميييل و التيياجر الييى زيييادة البنييك
لليداع قيمة التحويلت المالية مما يؤدي الى رفع فعالية نظا م العمل
-5المبادئ العامة لنظا م المقاصة الكترلونية:
لعلى العمو م يتم اللجوء الى مجمولعيية ميين الخييبراء يمثلييون المؤسسييات المالييية المحلييية الييتي
تريد انشاء المقاصة اللكترونية و ستحاول هييذه المجمولعيية تحديييد اهييم المبييادئ العاميية او
تقتصر لعلى مبادئ تقنية وظيفية و لعملية ليس لها اي طابع قانوني او تنظيمييي  ،و يجييب ان
يحضر ضمن هده المجمولعة دوما رجل قانون يتكفل بالجوانب القانونية ويكون محيطا بكييل
القوانين و التنظيمات المعمول بها ،كما انه يعني باقتراح التعديلت التي قد تييدخل لعلييى هييذه
1
النصوص من اجل تطبيق النظا م
وتوجد هناك اربع مبادئ هامة ينبغي تعريفها:
 -1من هم المتدخلون في نظا م المقاصة اللكترونية
 -2ماهي ادوات ولعمليات الدفع الييتي يتييم تبادلهييا بييين المشيياركين بواسييطة نظييا م المقاصيية
اللكترونية.
 -3ما هو نمط تسيير النظا م
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- -4كيف يكون تنظيم يو م للمقاصة اللكترونية
المتدخلون :يمكن تحديييد مسييتويات لعييدة اصييناف ميين المشيياركين الييذين يطلييق لعليهييم اسييممشاركين مباشرين و مشاركين فرلعيين و مشاركين اخرين قد يسمح لهم بالتدخل في النظا م
فنظا م المقاصة الكترلونيةنفسهيشكل احد المتدخلين في المقاصة الكترونية بين البنييوك ،كمييا
يوجييد العييون المكلييف بالتسييوية الييذي يييدير نظييا م تسيييير حسييابات التسييوية comptes des
règlement
اما ما يقصد بالمشققاركين الخريققن فهيم المتيدخلون غيير المباشيرين متيل امياكن لمقاصية او
غرف المقاصة حيث يتم تبادل القيم المادية)الشيكات مثل(.
تجييدر الشييارة الييى ان تطييبيق نظييا م المقاصيية الكترونييية ل يسييتثني تبييادل القيييم المادييية
للدواتالدفع ،كما ان نظا م
المقاصققة الكترلونيققة هييو نظييا م تبييادل العمليييات ،يهييدي الييى تسييهيل المبييادلت و تالييية
 automatisationالقيود المدينةو الدائنة في حسابات البنوك او الخواص لعلى حد سواء ،و
لكن اذا كييان النظييا م يفييرض مراقبيية التوقيييع لعنييدما يتجيياوز المبلييغ حييدا معينييا وكييذا بعييض
المراجعات الخاصة يجب ان يتم التبادل بطريقة مجردة من الطابع المادي .
1
-2العمليات المتبادلة:
كل انواع العمليات شيكات /التحييويلت/السييندات/القتطالعييات او سييندات لميير/او لعملييياتبواسطة البطاقات
يأخذ نظا م المقاصة الكترونية بعين اللعتبار قرارات الرفض التي تدلعى لعييادة القيييم غيييرالمسددة  impayéeوفي هذا الصدد ينبغي ت دخل الهيئةالمكلف ة بوض ع النص وص التنظيمي ة
لمعرفة ما اذا اخييدت بعييين اللعتبييار جميييع السييباب لعلييى مسييتوى المقاصيية اللكترونييية،
ويؤدي التبادل اللكتروني للقيم لعلى العمو م الى ظهور اسباب جديدة للرفض
من الممكن استغلل هذه الوضعية بما ان هناك شبكة بييين البنييوك تعمييل لعلييى تبييادل انييواعاخرى من العمليات التي لم تعد تصنف كالعمليات الدفع مثل رخص القتطالعات اي ان بنييك
يعطي بطلب من زبونه رخصة لبنك التاجر بواسييطة وةثيقيية معروضيية فييي شييكل الكييتروني
باقتطيياع مبلييغ فيياتورة الهيياتف او الكهربيياء ميين حسييابه فييي كييل شييهر ،ان الميير ل يتعلييق
بالمقاصة الكترونية الحقيقية و انما بنظا م يسمح تبادل معطيات ل تخضع للمراقبة ول يييترتب
لعنها رصيد لتسوية
هناك لعنصر اساسي اخر لوضع نظا م المقاصة الكترونييية يتمثييل فييي تحديييد و تنميييط شييكلالعمليات المتبادلة  normalisation de formatبين النظا م و المشاركين .
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تستدلعي العملية اللكترونية تنميط كليا و ينبغي الجتهاد لعلى مستوى النصوص القانونييية والتنظيمية الجاري بها العمل من اجل النتقال الى نظا م المقاصة الكترونية ،ان تنميط السندات
و اسباب الرفض بين البنوك تخضع لقوالعد يحتويها دليل العمليات المصرفية المشتركة
-3كيفية العمل :ليس هناك نمط محدد  ،اذ ان هذه العملية تخضع خاصة العوامل تتعلق بحجم
العمليات  volumétrieو اهمية النظا م و كذا العوامل القانوني ة و ح تى التجاري ة ف ي بع ض
1
الحيان.
ولعليه يمكن مركزة نظا م المقاصة اللية ،اي ان كل العمليات المتبادلة تييوجه بواسييطة نظييا ممعلوماتي لعن بعد نحو النظا م المركزي للمقاصة اللية التي يقو م بييالفرز و التبييادل العمليييات
الى المرسل اليهم و التسويات الى البنك المركزي ،و من الممكن كذلك جعل نظا م المقاصيية
الكترونية يعمل بطريقة لمركزية و فيهذه الحالة قد تصادفنا لعدة انماط من النظا م
النمط اللول :تستدلعي هذ النمط انشاء مراكز جهوية متصلة فيما بينها ،و يمكن ان نقول لعن
هذه المراكز كلها تتصل ببعضها البعيض ،اي انهيا تظهيير فييي شيكل لعنكبييوتي حييول مركيز
الرسال ،و يتم ارسال المحولة الى المرسل اليه مرورا بالهيئة المركزية او بطريقة مباشرة
النمط الثاني :يقتضي هذا النمط اجراء التسيوية لكيل سياحة لعليى حيدا ،بالتصيال ميع هيئية
مركزية ،تضبط ارصدة التسوية و في هييذه الحاليية يجييب التفكييير فييي كيفييية تسييديد العمليييات
خارج الساحة
فقد تم التسوية لعلى مستوى الهيئة المركزية ،وقد تسوي كل المعاملت الساحة لعلى مستوىالمرسل او المستقبل
التبادل بواسطة نظا م المقاصة اللكترونية امر جيد ،،وينبغي التأكد من التسوية لعنييد نهايييةاليو م وال توقف النظا م لعن الشغل و لهذا يبدوا من الضروري تطبيق تسيير الحد المالي.
-4تنظيم يو م المقاصة اللكترلونية :ان هذه العملية مرتبطة بنمط السير سواء كييان ممركييزا
او غير ممركز ،مزود بالجهزة المرسلة و المستقبلة لعنيد المشياركين و كيذلك بيالنظر اليى
الضغوط التجارية و الضغوط المالية لمعرفيية ،و فييي انتظييار بعييض الحلييول و الضييغوطات
التنظيمييية )اوقييات الفتتيياح او غلييق الوكييالت واوقييات اسييتعمال وسييائل اللعل م اللييي او
الوقات المطبقة لكل بنك( وبطبيعة الحال الضغوط التقنية)لسيما حجم العمليييات( اذن يجييب
1
ان يحدد الميثاق المصرفي بعض القوالعد التي تعمل بها نظا م المقاصة اللكترونية
مرحلة التبادل الي يرسل فيها كل واحد سنداتهمرحلة المقاصة التي تقو م فيه النظمة بعملية الفرز و تحضير سندات الرسيال ،و بيالموزاةمع ذلك يتم تحضير ارصدة التسوية تم ارسالها الى البنك المركزي .
مرحلة استغلل كمرحلة اخيرةمثال :إجراءات عملية التحويلت المالية اللكترلونية
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تنفيييذ لعملييييات التحوييييل اللكيييتروني بتوقييييع العمييييل نموذجيييا معتميييدا لصيييالح الجهييية
المستفيدة)التاجر( ،و يمكن هذا النموذج من اقتطاع القيمة المحييددة ميين حسيياب العميييل وفييق
ترتيب زمني معين)يوميا او اسبولعيا اوشهريا(  ،و يختلف نميوذج التحوييل اللكيتروني لعيين
الشيك في صلحيته تسري لكثر من لعملية تحويل واحدة ،ولعادة ما يتعامييل البنييك و العميييل
1
مع وسطاء وظيفتهم توفير البرمجيات اللزمة للتحويلت
للتما م لعملية التحويل المالي اللكتروني نميز حالتين:
لوجود لوسيط :يقو م العميل ببناء وارسال تحويل مالي لعن طريق المود م
إلىالوسيط،يدونهذه الخير يجمع التحويلت المالية ،ويرسلها الى دار المقاصة اللكترونية
التي ترسل نموذج التحويل المالي اللكتروني الى البنك العميل ،ويقارن بنك العميل
التحويل برصد العميل ،وفي حالة لعد م تغطية الرصيد لقيمة التحويل المالي يتم ارسال
اشعار بعد م كفاية الرصيد الى الوسيط ليقو م بدوره بإلعادة الشعار الى العميل
اما اذا كان الرصيد كافيا لتغطية قيمة التحويل المال ،فعندها يتم اقتطاع قيمة التحويل منه
و تحويلها الى حساب المستفيد) البنك او التاجر( في وقت السداد.
-2عد م لوجود لوسيط :وفي حالة تنفيذ التحويلت المالية اللكترونية دون المرور بوسيط
،يستلز م لعلى التاجر بملك برمجيات الخاصة اتي تسمح بإجراء هذه العملية ،حيث تكونهذه
البرمجيات مؤمنة بكلمة خاصة بالتاجر ولعندما يقو م العميل بالعتماد نموذج الدفع مرفقا
بشيك مصدق لصالح التاجر ،تم يقو م بإرسال اللعتماد الى دار المقاصة اللكترونية التي
بدورها ترسل اللعتماد الى البنك لقتطالعالمبلغ من حساب العميل في الوقت المحدد ،و
تحويله الى حساب التاجر ،ولعندها ل حاجة لتحقيق من كفاية رصيدالعميل لن الشيك
المصدق يضمن ذلك 1
-2عرض التجربة الجزائرية في المقاصة اللكترلونية:
تقييو م الجزائيير منييذ  07سيينوات بالمقاصيية الكترونييية ،وهييي حاليييا تغطييي التسييديدات لعييبر
الصكوك و التحويلت فقط في انتظار ان يشمل ذلك الوسائل الخرى و القيم الخرى
بلدنا الجزائر تعتبر حديثة العهد في هذا المجال ،تطبيق نظا م المقاصة الكترونييية اي انييه ل
يمكننا ان نحكم لعلى هذا النظا م او ننتقده ،بالعتبار انه لم يستقر بعييد لعلييى هيكييل واضييح،لنييه
جديد و مع الوقت ستظهر فيه بعض النقائص التي سيتم تصحيحها واجراء تغييرات في كييل
مرة
ولهذا الغرض اخترنا لعرض الملمح الكبرى لهذه التجربة الحديثة العهد ،وذلييك لكييي نتمكيين
من تحديد وضعية هذا المشروع مما هو واقع في البلدان الخرى ،وكدلك لنتصور اكثر كيفية
لتطبيق هذا النظا م اللكتروني
-1مقومات نظا م المقاصة الكترلونية في الجزائر:
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تقو م التجربة الجزائرية لعلييى اختيييارات جدرييية للنظييامين اللعلمييي l’informatisation
وتجريييد الشيييكات ميين طابعهييا المييادي  la dématérialisationفاقتض ت اتب اع خط ة
مقتضياتها كثيرة ،مرتبطة لعلييى حييد مييا بييالظروف الجغرافييية و الييتزا م السييلطات العمومييية
الحاسم و الثابت تجسد التزا م هذه السلطات في اشراك:
كل النظا م المصرفي ) البنك المركزي -البنوك التجارية -و المجمولعة المصرفية(.الدارة العمومية)وزارة المالية-وزارة البريد و المواصلت ،وزارة العدل( لعلىجميعمستويات المشروع ،و في اطار قانوني متفتح كليا لعلى النتائج الواجب تحقيقها.
وكان الغرض من ذلك انجاز مقاصة الكترونية ينبغي ان تأخذ بعين اللعتبار التأهيل
الستراتيجي من خلل لعصرنة قطاع المصرفي الجزائري وقد اقتضى المر انشاء
1
مراكز تفكير و تسيير مختلفة و هي:
اللجنة الوطنية لعصرنة القطاع المصرفي برئاسة محافظ البنك المركزي من اجل القيا مبالقيادة  pilotageالمشروع ،فقد حدث هذه اللجنة الوطنية المشاريع الضرورية لتحديث
البنك لعلى مستوى المحيط العا م و لعلى مستوى القطاع ،و كانت المشكلة اساسا من البنك
المركزي و البنوك و الوزارات المعنية
لعشرة لجان فرلعية ،وذلك لنجاز مختلف المشاريع المتفق لعليها.المقاصة الكترونية ووسائل التبادل الخرى
النقديةla monétique:
خلفية معلوماتية back up informatique
التحصيل
نقل الموال
الموارد البشرية
مركز اللعل م
العادة هيكلة مصرفية
الطار القانوني و التنظيمي
تحديث الضمانات و تقييمها.
-2مبادئ نظلم المقاصة الكترلونية في الجزائر :
كما يمكننا تلخيص مبادئ هذ النظا م الجديد في الجزائر كما يلي:
تجريد السندات من طابعها الماديتسوية المقاصة لعلى اساس تسجيلت الكترونيةتبادل المعطيات المعلوماتية و القيم المعدة للمقاصة و كذا صورها المحصل لعليهالعنطريق سكانير  la scénarisationبواسطة الرسال اللي:
انعدا م التبادل المادي لن القيم الشيكات لعلى سبيل المثال يحتفظ بها البنك المسلم، émetteurوبمان غرفة المقاصة لن تجتمع ،فان البنوك لن تلقي فتتبادل السندات المادية
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اطلع لعلى صور القيم الشيكات وسندات بفضل نظا م الرشيف اللكتروني الجاهز لعلىالمباشر ،و بالفعل انشئت لعلى مستوى النظا م المصرفي للمقاصة الكترونية قالعدة البيانات
 base de donnéesتضمن تخزين صور القيم التي توضح تحت تصرف البنوك لعلى
المباشر لمدة ستة اشهر لعلما ان هذه الفترة قابلة للتجديد.
شفافية لعمل النظا م بالنسبة لكافة المشاركين ،اذ ان جميع البنوك تعلم بكل الحوادث التييتعرض لها احد زملئها
يعتبر المبدأالهم و هو التعاون بين البنوك اي التعاون بين المؤسسات المتنافسة ،من اجلضمان مقبولية وسائل الدفع  ،acceptabilitéو توفير خدمة ذات نولعية جيدة للزبائن ،و
في الخير الستفادة مناقتصاديات حجم لعامة
1
-3هيئات هذا النظا م في الجزائر:
نذكر منها هيئة متابعة او لجنة قيادة  ،comité de pilotageيراسها نائب محافظ البنك
المركزي ،وتمثل فيها البنوك اطارات سامية و تتكفل بتنفيذ المشروع وفقا للتوجيهات
الستراتيجية لعلى الهياكل العملية تتكون من
لجنة التفكير :مكلفة بإلعداد دفاتر الشروط و دراسة اصلحات القانونية و تحديد الخصائص
الوظيفية
لجنة الفرز :التي تعني بدراسة العروض واختيار ممون البرامج و العتاد
لجنة التنظيم :التي انبطت بها مهمة تحديد الجراءات التنظيمية و تحديد النظا م الداخلي
1
لمركز المقاصة الكترونية
لجنة الختيار لو الستقبال :تهتم باختيار البرامج و التطبيقات وكذا التحقق من تطابق
الجهزة
كما انه و بصفة لعامة يمكن تلخيص مها م كل من اللجنات السابقة و المنحدرة لعن لجنة
القيادة في التقاط التالية :
انشاء نظا م مناصب الكترونية بين البنوك interbancaireانشاء وسائل التخزين اللكتروني للقيمتسيير البرقيات)(messagerieاللكترونية بين البنوكلعب دور المستودع المعطيات المعلوماتية المتبادلةالتصال المعلوماتي بمقرات البنوك و إدارة البريد و البنك المركييزي الجزائييري ميين خللشبكة إرسال المعطيات ذات فعالية و مصداقية و أمان 1
 -التنظيم اليومي لتسوية العمليات في وقت محدد
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ينبغييي لعلييى كييل بنييك منخييرط ان يكييون نظييامه اللعلمييي متوافييق مييع نظييا م المقاصييةاللكترونية و ال فل يمكنه التصال بييه ،و ان يكييون حاضييرا للعمييل فييي الجييال المحييددة و
الحصول لعلى جهاز كمبيوتر مخصص لهذا الغرض المقاصة اللكترونية ،و اكتساب
البرنامييج الضييروري ،و اقاميية المنشيياة القالعدييية لربييط اجهزتييه و كييذا الدوات و المعييدات
الجديدة
تنميط الوةثائق normalisationتنميط المعلومات و المعطيات المعلوماتية
انشاء كشف الهوية المصرفية و البريديةRIB : référence d’identitébanciare
RIP :référence d’identité postal
-4اهداف نظا م المقاصة الكترلونية في الجزائر :1
تتمتل هذه الطراف في:
لعصرنة وسائل التبادل بين البنوكتحسين لعلقات التداول المادي القيماكتساب نظا م المقاصة الكترونية لعصري وناجحضمان تسوية لعمليات المقاصة في ظرف يومي لعملغرس ةثقافة جديدة للتبادل المصرفي تقو م لعلى اساس التعاون الفني و الحرية التجاريةو كما نلحظ كان الهدف العا م للسلطات الجزائرية من اتباع و تطبيق نظا م المقاصة
الكترونية في المعاملت البنكية هو النهوض بالقطاع المصرفي و تطوير القطاع المالي
والمبادلت بين البنوك و ذلك لتحفيز الناس و الزبائن لعلى قصد هذه الخيرة
-4تقييم التجربة الجزائرية في تطبيق نظا م المقاصة الكترلونية
لقد دخل تطبيق نظا م المقاصة الكترونية في الجزائر حيز التنفيذ يو م  15ماي  2006و كييانت
البداية بمعالجة الصكوك لعلى ان تتطور العملية لتمتل باقي وسائل الدفع
يعالج النظا م اكثر من  71933لعملية في الشهر قيمته تعادل  51.12مليار دينار و تصل الى
اكثر من  89.436لعملية نهاية السنة بقيمة  303.17مليار دينار وهي في ارتفاع مستمر من
سنة الى اخرى و يعتبر نظا م المقاصة الكترونية نظا م حديث في الجزائر مقارنة بالدول
الوروبية
في السابق كانت البنوك تتبادل الصكوك فيما ،بينها تم تبدا حركة المعالجة وتأخذ هذه
العملية نحو ةثلةثة اشهر ،لكن الن يعالج لعملية التبادل بطريقة الكترونية حسب مبدا
اللمادية ،و تتم لعبر شبكة نقل المعلومات من خلل الربط اللي لجميع البنوك مع البنك
المركزي ،فالمعلومات كانت تنتقل في اشهر لكنها اليو م اصبحت تنتقل في  3دقائق
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رغم كل هذا ال ان النظا م مازال يعاني من نقائض اهمها انقطاع المستمر في الشبكة ما بين
البنوك ،و حدوث خلل في النظا م يتنج لعنه تحويل مالي لعشوائي في الرصدة ،و هذا ما يؤةثر
سلبا لعلى نجاح هذه العملية كما ان المقاصة الكترونية تقا م بنسبة كبيرة للشيكات فقط ول
تشمل السفتجة و السند لمر و التحويلت المالية الخرى
يمكن القول إن هذا النظا م في الجزائر يعتبر خطوة جيدة لعصرنة القطاع البنكي و يعتبر
كأساسليجادالصيرفة اللكترونية ناجحة في الجزائر
حيث سجل البنك الخارجي الجزائري ارتفالعات في ربحه الصافي بنسبة 43%في 2014
ليبلغ  29.8مليار دج معززا صلبته في مقاومة الصدمات الخارجية للسعار لبترول و ذلك
بفضل تنويع أنشطته وجلب معظماليرادات المحروقات المقدرة  55.4مليار دولر.
و اشار الرئيس المدير العمومي محمد لوكال ان تنويع نشاطات البنك في السنوات الخيرة
ترجم زيادة الموارد المالية للبنك المحصلة من قطالعات صالعدة خارج المحروقات ،و اوضح
في تصريح لوكالة النباء الجزائرية ان الموارد المالية لبنك الجزائر الخارجي قد بلغت
نهاية سنة  2014ما قيمته  2045مليار دينار تمثل 70%منها الموارد قطالعات خارج
المحروقات ،و  30%الخرى موارد قطاع المحروقات ،في حين سجلت حصيلة البنك
ارتفالعا ب 22%حيث بغت  2581.4مليار دينار و لعرفت سنة  2014كدلك تحسن فيما
يخص تحصيل الدخار الذي بلغ  6.437مليار دينار بزيادة  27%مقارنة نسبة ، 2013و
مثل ادخار الشخاص و العائلت  10%من هذه الحصيلة حيث بلغت قيمته  46مليار دج
سنة  2014مساهما  ،في رفع الدخار المتراكم للبنك في هذه الفئة من الزبائن الى 1772
مليار دج نهاية العا م 2013
وحسب الرقا م التي قدمها السيد لوكال فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد استحوذ بنك
الخارجي الجزائري لعلى الصدارة كل لعمليات الصادرات ،التي قامت بها الجزائر و لعلى
 14%من لعمليات الواردات التي تم توطينها في البنك ،و قد قا م البنك بجلب  55.4مليار
دولر من لعائدات المحروقات  ،و  1.84ميار دولر من ايردات الصادرات خارج
1
المحروقات
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الخلصة:
يبقى بنك الخارجي الجزائري بمستغانم مجرد لعينة اردنا ان نلقي النظر الى اهم نتائج
دراستنا النظرية ،و ذلك من خلل الهمية التي يكتسيها هذا البنك لعلى المستوى الوطني
،اما السبب الثاني فيعود الى اهمية وسائل الدفع ولعصرنتها في بنك الخارجي الجزائري.
فيظهر لنا جليا من خلل قيامنا بدراسة ميدانية في بنك الخارجي الجزائري  ،ان الخدمة
البنكية في النظا م البنكي الجزائري ل تزال متخلفة وبطيئة و غير متنولعة ،رغم الصلحات
التي قامت بها السلطات الوصية ،و التي اهمل جانب خدمات بنكية في برامجه الصلحية.
وفي ظل التوجه الجديد للقتصاد الجزائري ،برزت لعمليات تحديث وسائل الدفع في البنوك
الجزائرية ،من خلل إدخال بطاقات السحب وإنشاء بعض البنوك الشيكات اللكترونية
خاصة بها ،فضل لعن ادخال بعض التكنولوجيات الحديثة ،كالستعمال اللعل م اللي مثل،
و اهتما م بالموارد البشرية و تحرير القطاع البنكي و مجهود تجديد معتبر و ل سيما في
شان الخدمات البنكية مابينالبنوك) (interbancaireو تطوير بنكية للقتصاد la bancarité
.de l’économie
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الخاتمة:
لقد اصبح العالم يعيش فترة من التحول ت الجدرية ،الفتي اسفهمت ففي تغييففر كففل المففاهيم و
الساليب و الهياكل الدارية التقليدية ،و اوجففد ت مناخففا اقتصففادية وسياسففية و تكنولوجيففة
مختلفة تماما عما كان سائدا في بضع السنوا ت ولعل اهم مجففال قفد تففأثر بهففذه التحففول ت هففو
القتصاد ،حيث باتت المعرفة او المعلوما ت هي مادته الخام وركيزته بعد ان كففانت الرض
وراس المففال ،فعففرف بالقتصففاد المعرفففة  ،تففم جففاء ت موجففة رقميففة لتجتففاح هففذا القتصففاد
وتحففول هففذه المعرفففة ،و المعلومففا ت الففتي ارقففام يفهمهففا الحاسففوب الففذي هففو اداة و التقنيففة
المسيطرة في هذا القتصاد  ،اذا تم نقل في العالم بالتالي كشكل لدينا اقتصاد رقمي الذي هففو
تطبيق عملي القتصاد المصرفة حيث كلهما يكملن بعضهما ويعملن حقل المعرفة
وقد جاء هذا الخير القتصاد الرقمي بمففاهيم جديففدة و اسففس و انظمففة جديففدة كفانت نتيجففة
اسفففتخدام تكنولوجيفففا المعلومفففا ت و التصفففال ت ،وهفففي التجفففارة اللكترونيفففة و العمفففال
اللكترونية التي استلزمت ضرورة تطور القطاع المالي و خاصة النظام المصرفي و تطففبيق
المعلوماتية في مجال البنوك وما اصطلح عليففه بالصففيرفة الكترونيففة ،الففتي قففدمت للقتصففاد
بصفة خاصة دعمففا قويففا وسففاهمت فففي زيففادة تطففور حركتففه وذلففك بتسففهيل المعففامل ت و
اختصار المكان و الزمان وجلب اكبر عدد من الزبفائن مفع تحقيفق  ،و كسفب رضفاهم وهفذا
بفضل استعمال وسائل الدفع الكترونية ،بففدورها اتخففذ ت عففدة اشففكال متعففددة منهففا البطاقففا ت
البنكية  ،الشيكا ت اللكترونيففة  ،النقففود اللكترونيففة وغيرهففا مففن وسففائل الففدفع اللكترونيففة
حيث تمكنت من الحد مففن بعفض العراقيففل و المشفاكل الففتي افرزتهففا تلففك الوسفائل الفدفع
التقليدية
لكن بالمقابل لفم تكفن الوسفائل الحديثفة متفاليه وهفو مفا كفان احفد السفباب الفتي تس اهم ففي
ضرورة اعادة النظر في الوسائل التقليديففة واعففادة اعتبارهففا،نظرالهميففةما قففدمته الصففيرفة
اللكترونيففة للقتصففاد ونظففر المحاولففة الجزائففر النهففوض باقتصففادها مففن حالففة الركففوض
المزريففة و تسففريع و تنشففيط حركتففه ،را ت الجزائففر ضففرورة تطففوير نظامهففا المصففرفي و
مواكبة كل ما هو جديد ،فبادر ت بإصلحا ت عديدة لتهيئة الى هذا الحدث لكففن لففم بكتففب لهففا
النجاح لحد الن ،حيث كل اصلح جاء بأفكفار معظمهففا لففم تففرى النففور بسففبب التماطففل فففي
تطبيق القوانين و احترامهففا وبسففبب الفسففاد وسففوء التسففيير وخاصففة الصففلح  1991الففذي
يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري
ان المطلع على المنظومة المصرفية الجزائرية يجد ان هناك سوء تسيير الموارد و عدم اتباع
سياسة فعالة في تمويل القتصاد ،هذا من جهته وانتشار الفضائح و الفساد من جهة اخرى.
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المر الذي يتطلب اعادة دراسة النظففام ككففل سياسففته ومؤسسففاته ووظففائفه باعتمففاد اسففاليب
ووسائل مختلفة
اما مفن جهفة عصففرنته هفذا النظفام فمفزال ففي مرتبفة متفأخرة مقارنفة بالنظمفة المصفرفية
الخرى العربية ،ويظهر هذا في عدم ادخال الوسائل اللكترونية في انشطته وذلك باعتمففاد
الصيرفة اللكترونية التي مازالت مجففرد مشفروع يعفرف العديفد مفن التففأخير و الممففاطل ت
رغم اعتماد الجزائر رغم اعتمففاد الجزائففر نظففامين همففا نظففام التسففوية الجماليففة الفوريففة و
المقاصة عن بعد ،بعد اصدارها لبعض البطاقا ت اللكترونيففة و تطويرهففا نففذكر منهففا بطاقففة
السحب من طرف البنوك ،بطاقة الدفع من طرف مؤسسة بريد الجزائففر ،و تطويرهففا لشففبكة
التصال ت و البريد و كان ذلك سفنة  ،2006لكنهفا مفع ذلفك للسفف ل زالفت تسفجل ت أخرا
وبطيئا التنفيففذ ،و تبقففى الجزائففر بعيففدة كففل البعففد عففن التطففور الحاصففل فففي مجفال القطففاع
المصرفي و عليها ان تستعد لمواجهة المشاكل التي ستعرقل
تطبق مشروع تحديت نظام الدفع ،وذلك بإع ادة اعتبفار لوسفائل الفدفع التقليديفة اول،وادخفال
وسائل الدفع اللكترونية ثانيا حتى تتخلص من الطابع المادي الذي يميز هذا المجتمع
نتائج اختبار الفرضيات:
من خلل الدراسة التي قمنا بها وعلى ضوء الفرضيا ت المقترحة ستخلص النتائج التالية
فيما يخص النقائص الففتي واجهتهففا وسففائل الففدفع التقليديففة ،فقففد تففم التغلففب عليهففا بواسففطةتحديث نظام الدفع ،الذي اصبح يستخدم اجهزة و شيكا ت متطورة
فيما يخففص البيئففة التشففريعية و القانونيففة المتعلقففة بتنظيففم وسففائل الففدفع اللكترونيففة يجففبتنفيذها نظرا للمشاكل القانونية المتعددة التي افرزها ظهور هذه الوسائل
ل يمكن السفتغناء عفن وسفائل الفدفع التقليديفة ففي الجزائفر ذلفك لصفعوبة تقبفل الجمهفورلوسائل الدفع اللكترونية لتخوفه منها.
ان تحديث نظام الدفع في الجزائر ليس مرهون فقط بتغيير ثقافففة الجمهففور الجزائففري ،بففلوايضا بجدية القائمين على المشروع تحديث نظام الدفع
النتائج العامة للدراسة:
التجارة اللكترونية و العمال اللكترونية مفاهيم جديدة جاء بها القتصاد الرقمي التجارة اللكترونية دعت الضففرورة تطفور النظفام المصفرفي و بالتفالي ظهفور الصففيرفةاللكترونية
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 الصيرفة اللكترونية هي استعمال و تقديم الخدما ت المالية بوسائل الكترونيةفوائد عديدة قدمتها الصيرفة اللكترونية للقتصاد من سرعة و امان و تطور.تسففبب ظهففور الوسففائل الففدفع اللكترونيففة فففي انخفففاض محسففوس لسففتخدام وسففائل الففدفعالتقليدية،حيفث سفمح ذلففك باختصفار الفوقت و التقليفل مفن الففراط ففي اسففتخدام الفورقي و
البشري ،لكن ظهورها لم يؤدي الى اختفاء وسائل الدفع التقليدية وهذا يعود لسببين
-1غياب ثقافة مصرفية في هذا البنففك الففذي يتعامففل كففثيرا بالشففيك ،وهففذا يعففود الففى صففغر
الحملففة العلميففة المتخصصففة لتعريففف بنظففام الففدفع اللكففتروني ،و عففدم القبففال الواسففع
لستخدام شبكة النترنيت
-2اهمال المناخ التشريعي الذي يلئم وسائل الدفع اللكترونية و المتعلق بتنظيمها.
في مجال ادخال الوسائل الدفع اللكترونية من اجل تحديث نظام المصففرفي الجزائففري ،فقففدبرز ت عففدة محففاول ت  ،مففن خلل ادخففال بطاقففا ت السففحب و انشففاء بعففض البنففوك شففيكا ت
الكترونية خاصة بها ،فضففل عففن ادخففال بعففض التكنولوجيففا ت الحديثففة ،كاسففتعمال العلم
اللي مثل  ،و الهتمام بالموارد البشرية و تحرير القطاع المالي و البنكي فضل عن القفففزة
التي تسهلها قطاع العلم و التصال ت في الجزائر مففن خلل انتشففار شففبكا ت النففترنيت
الهاتف النقال و الثابت ..لكنها كلها خطوا ت تحتاج الى تأكيد و استمرار
ما يمكن ملحظته كذلك هو ان اعتماد وسائل الدفع اللكترونية في النظام البنكي الجزائريمازال في البداية رغم العدد الهائل من البرامج و المشاريع المعدة ،بعضها فقففط رأىففالنور و
الباقي ما يزال حبرا على ورق
النظام المصرفي الجزائري يعرف عن اصلحا ت في الحقبة الخيرة كتب لها عدم النجاحالنظام المصرفي الجزائري يشهد عدة فضائح وفساد كبير بسبب السياسة التقليدية المتبعةتعتففبر الصففيرفة اللكترونيففة احففد المؤشففرا ت الففتي تمكففن معرفففة مففدى تطففور اقتصففاد بلففد
ما،بصفه عامة فهي تعكس ثقافة المجتمع وتقته في انظمة الدفع اللكففتروني ،وهففذا مففا يبقففى
بعيدا تماما البعد عن المجتمع الجزائري و عن ثقافته عن هذه الخيرة
الصيرفة اللكترونية ليس لها وجود في النظام البنكي الجزائري بشكل كبير. من اجففل عصففرنة النظففام البنكففي الجزائففري تعتمففد نظففامين همففا نظففام التسففوية الجماليففةالفورية  ،ونظام المقاصة عن بعد
فيما يخص وسائل الدفع اللكترونية هناك جهود محتشمة من قبل السلطا ت تتمثل في130
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اصدار بعض البطاقا ت اللكترونية البنكية
رغم الصلحا ت الجهاز البنكي الجزائري ،ال انه لم ينجز بدرجة كبيرة فففي ترسففيخ فكففرةالبطاقة البنكية في ادهان الجمهور.
دخول الجزائر في عالم الصيرفة على الخففط مففن خلل شففركة الجزائففر لخففدما ت الصففيرفةاللكترونية وقيامها بتزويد البنوك بهذه التقنية.
القتصاد الجزائري مازال يعاني و سيظل يعاني مادام النظام البنكي بعيففدا عففن الهتمففام وبعيد اكثرعن كل ماهو متطور ،و مالم تعطي له اهمية ودوره في هذا القتصاد لذلك سففنخرج
بعض التوصيا ت و القتراحا ت.
التوصيات والتقتراحات:
بناء على ما تقدم من نتائفج عامفة حفول موضفوع الدراسفة ،راينفا مفن الفواجب تقفديم بعفض
القتراحا ت و التوصيا ت الفتي تسفاعد الجزائفر علفى حفل بعفض المشفاكل وهفي ففي بدايفة
تحديث نظام دفعها وذلك كما يلي:
على ضوء نتائج الدراسا ت الحاليففة فففان البنففوك الجزائريففة تعففاني مففن نقففص فففي الخففدما تالمصرفية اللكترونية ،حيث ينحصر نطاق تعاملهففا علففى بعففض البطاقففا ت البنكيففة و الففذي
مازال في البداية ،رغم العدد الهائل من البرامج المعدة التي لم تعرف النور بعد.
وفي ظل التغيرا ت المستجدة ينبغي على البنوك الجزائرية الستعداد لتطبيق ثقافففة مصففرفيةتأخذ بعين العتبار التغيففرا ت المسففتمرة فففي الوضففاع المصففرفية مففن خلل مجموعففة مففن
الجراءا ت و التوصيا ت
كما ان خلق كيان مصرفي قادر على المنافسة في ظل العولمة المالية و المصرفية ل تكففونال بتبنفي اسفتراتيجيا ت مدروسفة و مناسفبة تأخفذ بعيفن العتبفار التكنولوجيفا ت الحديثفة ففي
الدارة و التسيير.
ترتبط عصرنة البنوك فضل عن تطوير قاعدة التكنولوجيا الجديدة في العلم و التصففالبالتكوين و التدريب المستمر للقوى العاملة ،و التجديد في التجهيزا ت و المنتجففا ت و هفو مفا
يقتضي تخصيص ميزانيففا ت مناسفبة لفذلك بفل و اسففتحداث وظيفففة البحفث و التطففوير هففذه
المؤسسا ت
 -على مستوى مؤسسا ت التعليم و التكوين العمومية منها و الخاصة ،و نقصد هنا فروع
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التقنيا ت البنكية المفتوحة على مستوى الجامعا ت و المعاهد كجامعففة التكففوين المتواصففل  ،و
المدرسففة العليففا للبنففك يتعيففن تحففديث البرامففج وادراج مقففاييس و بحففوث تتعلففق بالعمففال
اللكترونية الجديدة في مجال البنوك.
لبد الستعانة بالبحوث الجامعيففة الففتي تتنففاول هففذا المجففال وذلففك مففن اجففل السففتفادة مففنتجارب الدول المتقدمة و السائرة في طريق النمو في مجال تحديث نظام الدفع ،للطلع على
المشاكل المحتملة الحدوث و مناقشتها ل يجاد الحلول لها.
 الرتقاء بالعنصر البشري وذلك بتدريب الطارا ت المصرفية على اسففتخدام احففدث النظففمالبنكية.
ل بد من توضيح البيئة التشريعية و القانونية المتعلقة بتنظيم نظام الدفع اللكففتروني  ،وذلففكبوضع القوانين العقوبية التي تخص الجرائم المرتكبة في حق وسائل الدفع.
فتح مواقع وفضاءا ت المعرفففة للتعريففف بأهميففة توظيففف التكنولوجيففا ت الحديثففة الففتي مففنشانها زرع الثقة والثقافة في المعامل ت اللكترونية
يتطلب ادخال الخدمة البنكية اللكترونيففة المففرور عفبر خطففوا ت عديففدة ،منهففا انشفاء شففبكةالكترونية بنكية وطنية من خلل استخدام نظام التسوية الجمالية الفورية بمففاله مففن فوائففد و
امتيازا ت و تطور استخدام بطاقا ت الئتمان بمختلف انواعها و النقود اللكترونية وايضا .
توسيع استعمال شبكة النترنيت مع ادخال نظام البنك السريع . ADSLيجب على البنوك الجزائرية ان تستعد لتطبيق هذه التقنية من خلل تحديث خدماتها ،فضففلعن تطوير العلم المصرفي للمساهمة في نشر ثقافة مصرفية الكترونية في المجتمع.
التوسع في النترنيت لتقديم خدما ت البنكية اللكترونيففة للعملء بكففاءة اعلففى و تكلففة اقفلللستعلم على ارصدة الحسابا ت .
مواكبة التطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بأجهزة تقديم الخدمة الهتمام بتنويع الوسائل الدفع اللكترونية و التعريف بها و خاصة الجديدة منها.ضرورة نشر الوعي المعلوماتي في الوساط الجزائرية فيما يخففص اهميففة و مزايففا وسففائلدفع اللكترونية .
 ارسال موظفي البنوك الى بعثاث تدريس بالخارج للستيعاب ادوا ت التكنولوجياالمستخدمة في البنوك العالمية و طرق التعامل معها و كيفية تطبيقها
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 السراع في تنفيذ شبكة التصال بين المركز الرئيسي لكل بنك وباقي فروعففه بمففا يضففمنسرعة تداول البيانففا ت الخاصففة بففالعملء واجففراء التسففويا ت اللزمففة عليهففا بالضففافة الففى
ارتباط بالشبكا ت اللكترونية الخاصة بالبنوك و المؤسسا ت المالية الخرى
نقترح على البنك المركزي باعتباره المسؤول الوحيففد علففى سففن القففوانين ان يقففوم بتكففوينلجنة مراقبة لكل البنوك المنظمة و المطبقة لنظام المقاصة اللية
اجراء العديد من الدراسففا ت و الستشففارا ت مففن اجففل تحففديث هففذا النظففام و الطلع علففى
المشاكل المحتملة الحدوث و مناقشة كيفية ايجاد حلول لها.
في الخير يمكن القول ان دخول المصارف)البنوك( الجزائرية الففى العففالم اللكففتروني دون
استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة ،بإضافة الى التقنيا ت الحديثة المناسبة  ،سففوف يففؤدي
الى الفشل ،لن النفدماج ففي القتصفاد اللكفتروني يتطلفب اسفتثمارا ت هائلفة ففي جميفع
المجال ت كما ان المر يحتاج ايضا الفى تطفوير وسفائل الحمايفة و المفن مفن اجفل ضفمان
سرية جميع العمليا ت البنكية.
ونوصي بتشديد الرقابة على المشاريع المطبقة ففي مجفال تحفديث و عصفرنة نظفام الفدفع ،وهذا حتى ل نضيع الموال الضففخمة المخصصففة لهففذه المشففاريع ،و حففتى نحقفق الهففداف
المسطرة و هي عصرنة الجهففاز البنكففي بصفففة عامفة وتحفديت وسففائل الفدفع بصفففة خاصفة
،وذلك لمواجهة التحديا ت الضريبة و المحاسبية التي طرحها ظهور وسائل الدفع اللكترونية
 ،و التي تستوجب العمل بمثل هذه الوسائل الدفع اللكترونية .
افاق البحث
حففاولت هففذه الدراسففة معالجففة تحففديت عصففرنة وسففائل الففدفع فففي المصففاريف العموميففة
الجزائريففة ،وبعففد قيامنففا بتحليففل موضففوع الوسففائل الففدفع اللكترونيففة نففرى ان هنففاك عففدة
مواضيع جديرة الهتمام و مرتبطة بدراستنا اهمها
-

قياس اداء وجودة الوسائل دفع الكترونية في البنوك الجزائرية
متطلبففا ت تطففوير الخففدما ت البنكيففة و تكنولوجيففا المعلومففا ت و التصففال ت فففي الجهففاز
البنكي الجزائري
الخدمة اللكترونية و المعوقا ت القتصادية و القانونية و امكانية تطويرها.
و التي يمكن ان يكون حسفب راينفا بدايفة لدراسفة جديفة و عميقفة يمكفن ان يكفون محفل
الدراسا ت المستقبلية.
و في الخير امنيتنا من هذا العمل ان نكون قد وفقنا ولففو بالشففيء القليففل فففي انجففازه و
الحاطة ببعض جوانبه.
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المراجع
أول  :المراجع باللغة العربية
الكتب -1
أكرم ياملكي ،الوراق التجارية و العمليات المصرفية' ‘،دار العلمية الدولية ،دار الثقافة لنشر و التوزيع -،
.عمان،الردن ،الطبعة الولى 2001 ،
برهان الدين جمل ''،السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري''،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر-
،الطبعة الثانية 1988 ،
الطاهر لطرش‘‘ ،تقنيات البنوك'‘ ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة السادسة-2008 ،
مجدي محب حافظ‘‘ ،جرائم الشيك'‘ ،دار الفكر الجامعي،السكندرية ،مصر-1996،
راشد راشد  ''،الوراق التجارية الفل س و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري'' ،ديوان المطبوعات-
الجامعية ،الجزائر  ،الطبعة الرابعة 2004،
عبد الرحمان نائل ،ناجح صالح الطويل  ''،العمال المصرفية و الجرائم الواقعية عليها  '،دار وائل ،دون ذكر بلد-
النشر  ،الطبعة الولى2000 ،
احمد محمد غنيم ،إدارة البنوك التقليدية الماضي و اللكترونية المستقبل '' ،المكتبة العصرية  ،دون ذكر البلد -،
الطبعة الولى2008 ،
هاني دويدار  ''،الوفاء بالوراق التجارية المعالجة اللكترونية'' ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،السكندرية ،مصر-
،دون ذكر الطبعة 2003،
نادية فوضيل  ''،الوراق التجارية في القانون التجاري''  ،دار الهومة للنشر التوزيع  ،دون دكر البلد ،دون دكر-
الطبعة  ،دون ذكر السنة
محمد عبد الحسين الطائي ،التجارة اللكترونية  ،مستقبل الواعد للجيال القادمة ،دار الثقافة  ،عمان 2010- ،
 ،الردن طبعة الولى
يوسف حسن يوسف  "،البنوك اللكترونية''المركزالقومي لصدار القانونية 4 ،شارع عبد اللطيف  ،عايدي-
القاهرة ،مصر 2012،
عبد الغفار الحنفي  ،إدارة المصارف ،دار الجامعية الجديدة للنشر ،دون ذكر البلد  ،دون ذكر المدينة  ،دون ذكر-
الطبعة 2002 ،
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منير الجنيهي ''،البنوك اللكترونية'' ،دار الفكر الجامعي  03،شارع سونيسالسكندرية  ،مصر ،دون ذكععر الطبعععة ،.،2005
،عبد العال حماد ،التجارة اللكترونية ،الدار الجامعية  ،السكندرية ،مصر-2003،2004 ،
عوض بدير الجدار ،تسويق الخدمات المصرفية ،البيان للطباعة و النشر،القاهرة ،1999 ،ص-
جلل عابد  ،وسائل الدفع اللكترونية  ،دار الثقافة ،عمان ،الردن ،ط .2009 ، 1.سعودي محمد توفيق ،بطاقة الئتمان ،دار المين للطباعة ،مصر ،ط -2001، 1
محمد أمين الرومي،النظام القانوني لحماية التجارة اللكترونية ،دار الفكر الجامعي ،السكندرية،ط .1،2000حجازي بيومي عبد الفتاح ،النظام القانوني التجارة اللكترونية  ،اتحاد المصارف العربية ،لبنان ط -2000 ، 1

محمود محمد ابو وفرة ،الخدمات البنكية اللكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،عمان الردن ،دون ذكر الطبعة-،
دون ذكر
.السنة
هند محمد حامد ،التجارة للكترونية في مجال السياسي  ،دار النهضة العربية  ،قاهرة ،ط -2003، 1
منير محمد الجنيهي ممدوح محمد الجنيهي ،جرائم النترنيت و الحاسب اللي ووسائل مكافحتها  ،دار الفكر-
الجامعي ،السكندرية 2004
عوض بدير الحداد  ،تسويق الخدمات المصرفية  ،البيان للطباعة و النشر ،القاهرة-1999،
المذكرات الجامعية -2
وهيبة عبد الرحيم ''إحلل وسائل الدفع المصرفية التقليدية باللكترونية''،دراسة حالة الجزائر ،مذكرات تدخل ضمن-
متطلبات نيل شهادة الماجيستر ،في النقود و المالية  ،كلية علوم التسيير  ،جامعة الجزائر الجزائر2007 ،
عمار لوصيف '' ،استرجيات نظام المدفوعات لقرن الحادي و العشرين مع الشارةإلى التجربة الجزائرية ،دراسة-
حالة الجزائر ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر،في التحليل و الستشراف المالي،جامعة قسنطينة ،
الجزائر2009 ،
صوتية معزي  ''،وسائل الدفع الدولية في مجال البنكي''،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل-
شهادة الماجيستر ،النقود و التأمينات  ،جامعة الجزائر  ،الجزائر2010 ،
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عبد الرزاق حبار ،المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استفاء مقررات لجنة بازل ،مذكرة ضمن متطلبات1-
 ،نيل شهادة ماجيستر،النقود المالية  ،كلية العلوم القتصادية  ،جامعة شلف2010 ،
هدى غازي محمد عطا ال ،الجوانب القانونية لبطاقات الئتمان  ،رسالة الماجيستر ،الجامعة الردنية-،
عمان،الردن1997،
التقارير -3
 وزير الخارجية  250 ''،مليععون دولر خسععائر الجزائععر مععن السععوق الموازيععة '' ،الجزائععر ،علععى الخععط  20،مععاي.2006
المجالت -4
الكاديمية للدراسات الجتماعية و النسانية العدد -8،2012بلهاشمي جيللي طارق ,الصلحات المصرفية في الجزائر ،مجلة الفاق  ،الجمعية العلمية الثقافية  ،كلية العلومالقتصادية و علوم التسيير ،جامعة البليدة ،العدد  04سبتمبر 2005 ،
رياض فتح ال بصلة ،بطاقات الئتمانية الممغنطة و مخاطر التزوير ،المجلة العربية للدراسات المنية و التدريب-
السنة العاشرة1 ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ،عدد 9
الملتقيات المدخلت الورقة البحثية -5
اليأ س صلح :مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة'' ،مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الرابع-
حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و إشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر ،عوض تجارب
دولية المركز الجامعي لخميس مليانة ،الجزائر ،المنعقد يومي  07-26ابريل2011،،
محمد أمين بن عزة وحليلة زدهري ''،واقع المصاريف الجزائرية في تطبيق نظام الدفع اللكتروني''  ،مداخلة مقدمة-
في ملتقى العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في
 ،الجزائر  ،عرض تجارب دولية
الجامعي لخميس مليانة  ،الجزائر ،منعقد  27-26ابريل2011 ،
عبد القادر بريش  ،محمد زيدان  '':دور البنوك اللكترونية في تطوير التجارة اللكترونية''،ملتقى دولي حولالتجارة اللكترونية  ،جامعة ورقلة ،بتاريخ  17-16-15مار س .2004،
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بن عيسى عنابي  ،عامر هواري ،مدى ادراك مستخدمي النترنت بالجزائر لهمية التعامل بوسائل الدفع اللكترونية-
 ،دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي النترنت بالجزائر ،الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع
في البنوك الجزائرية و إشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر ،عرض تجارب دولية ،جامعة الجزائر ،تاريخ
 27-26ابريل 2011
رأفت محمد رضوان  ،وسائل الدفع الحديثة  ،ورقة محل عن الدفع اللكتروني  ،ندوة التجارة اللكترونية  ،المنظمة-
العربية للتنمية الدارية ،القاهرة ،مصر1999 ،
سميحة القيلوبي  ،وسائل الدفع الحديثة  ،ورقة محل عن الدفع اللكتروني ندوة التجارة اللكترونية  ،المنعقدة في-
المعهد العالي للعلوم القانونية و القضائية  ،دبي  ،دولة المارت العربية المتحدة ،الاثنين -الثلاثاء  11-10تموز،
2004،
يودي عبد القادر  ،يودي عبد الصمد  ،تكنولوجيا النترنيت كاداة لتمييز الخدمات المصرفية  ،مداخلة مقدمة في-
الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في
الجزائر ،عرض تجارة دولية  ،المركز الجامعي خميس مليانة  ،الجزائر ،منعقد يومي 2011،/27/04-26
طواهريةالشيخ،التجارة اللكترونية و النقد اللكتروني  ،الملتقى العلمي الدولى الرابع حول عصرنة نظام الدفع في-
البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في الجزائر ،عرض تجاريا دوليا  ،جامعة الجزائر27-26 ،
افريل 2011
احمد جمال الدين موسى  ،النقود اللكترونية و تأاثيرها على دور المصارف المركزية في ادارة السياسة النقدية -،
الجديد في اعمال المصارف من الوجهتين القانونية و القتصادية ،أعمال مؤتمر علمي السنوي لكلية الحقوق جامعة
بيروت العربية ،منشورات حلبي اللبنانية لبنان ،ط 2002، 1
حسن علي القفعي  ،النقود الكترونية و تأاثيرها على دور البنوك المركزية في إدارة السياسية النقدية ،مؤتمر القانون-
و الحاسوب لكلية القانون بجامعة اليرموك  ،المملكة الردنية الهاشمية ،في الفترة  14-12تموز 2004
فار س فضيل  ،حمزة ضويفي ،البعاد القانونية و الضريبية للتجارة اللكترونية في ظل وسائل الدفع المعتمدة ،الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية،وإشكالية اعتماد التجارة اللكترونية في
الجزائر ،جامعة الجزائر 27-26 ،افريل .2011
يوسف مسعداوي ،البنوك الكترونية  ،مجمع أعمال-
ملتقى المنظومة المصرفية و التحولت القتصادية واقع و تحديات ،جامعة شلف ،يومي  15-14ديسمبر 2004
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بن عزوز بن علي جبار عبد الرزاق ،مخاطر القتصاد الرقمي مع اشارة خاصة حالة الجزائر ،اعمال الملتقى-
الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولت القتصادية الواقع – التحديات –جامعة شلف ،الجزائر
يوم  15-14ديسمبر2004 ،
معطى ال خير الدين بوقموم محمد  ،المعلوماتية والجهاز البنكي  ،حتمية تطوير عمال الصرفية ،اعمال الملتقى-
الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولت القتصادية الواقع التحديات جامعة شلف ،الجزائر ،يوم
 15-14ديسمبر 2004 ،
القوانين -6
وزارة العدل''،قانون العقوبات" ،الديوان الوطني لشغال العمومية-1999 ،
مواقع النترنت -7

-www.visa international .com.
www :corpoorate.visa.com
source :visa international services association, visa lunches commercial index,consulted ,
25 March 2013
http// ww.visa.com
http// www.corpoorate.visa.com
-information companyfact ,corporateoveriew, consulted ,25 mars 2013.
http//www.mastercardintrnational .com

http www.mouvment des .chambres de compeensation.cominternet :hhp//www.algerie.com/info /news ?,id :549
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http// arabic justice.dz/fichiers/discours /tst/ sb135 /5d toc.courulté le 02-01-2008-WWW.BEA.DZ
www.algriesite.com/info/mienwsphp id549
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الملخص:
من ابرو مظاهرها انتشار الوسائل البنكية، شهدت الساحة البنكية يخل ل العشرية اليخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية
التي تعد اتجاها حديثا و مختلفا عن الوسائل البنكية اللكترونية، اللكترونية
ادن فالمقصود بالوسائل البنكية اللكترونية انه كل عمل بنكي يتم عبر قنوات الكترونية و يعتمد على معالجة للبيانات يشمل
 التباد ل اللكتروني للمعلومات و العمليات وتتصف الوسائل اللكترونية، القتراض التجاري و العقود، التحويلت و التسويات المالية
بالميزات التالية
- تمكن من عمليات السحب و اليداع في اي وقت حتى وان كان البنك مغلقا
يخدمات تتم عن بعد و بدون اتصال مباشرا بين أطراف الخدمة
يخدمات ل تعرف قيودا جغرافية
يتم الدفع عن طريق النقود اللكترونية
التخفيف من العمل الورقي
إل أنها أفرزت في نفس الوقت مخاطر نذكر منها قانونية و مخاطر تنظيمية و، رغم المزايا العديدة التي وفرتها الوسائل اللكترونية
تقنية

RESUME :
ARENE BANCAIRE A CONNU AU COURS DE LA DERNIERE . DECENNIE . UNE EXPANSION
SIGNIFICATIVE DANS LA TECHNOLOGIE BANCAIRE DES MANIFESTATIONS LES PLUS IMPORTANTES
DE LEXPANSION DES SERVICES BANCAIRES ELECTRONIQUES EST UNE TENDANCE RECENTE ET
EST DIFFERENTE DE SERVICES BANCAIRES TRADITIONNELS
SERVICE AFIN DESTINEE MONETIQUE TRAVAIL ONHAKL EST EFFECTUEE PAR VOIE ELECTRONIQUE DE
LA BANQUE ET DEPEND DE LA TRANSFORMATION DE LA COMPREND LES TRANSFERETS ET LES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS. LES EMPRUNTS COMMERCIAUX ET LES CONTRATS DE DONNEES
LECHANGE ELECTRONIQUE DINFORMARIONS ET LES OPERATIONS ET LE SERVICE DU BANQUE
ELECTRONIQUE EST CARACTERISE PAR LES SUIVANTES :

LES SERVICES SONT A DISTANCE ET SANS CONTACT DIRECT ENTRE LES PARTIES AU
SERVICE
LES SERVICES NE CONNAISSENT PAS DE RESTRICTIONS GEOGRAPHIQUES

LE PAIEMENT SE FAIT PAR LARGENT ELECTRONIQUE
TTENUATION DE LA PAPERASSE
MALGRE LES NOMBREUX AVANTAGES OFFERTS PAR LES SERVICES BANCAIRES
ELECTRONIQUES . MAIS ILS PRODUISENT EN MEME TEMPS . PARMI EUX LE RISQUE DES
RISQUES ET LES GURIDIQUES ET LES RISQUES REGLEMENTAIRES ET DE LA TECHNOLOGIE

