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 المقدمة العامة 

ىل كافة مناحي احلياة إا التطور ذثار هأ و متتد ,يلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا يف احلياة البشر      
 و ,ا التطور ذليها هإمتد إ و البنوك واحدة من القطاعات اليت ,اإلقتصادية و القانونية و اإلجتماعية و الثقافية 

 سعيا لزيادة ,بتكار خدمات جديدة مل تكن معروفة من قبل إساليب نشاطها و أستفادت منو يف تطوير إ
. و ضمانا لبقائها يف ظل ادلنافسة اليت يعرفها القطاع البنكي ,رباحهاأ

العتماد على البطاقات أثناء رسم إسرتاتيجيتها وذلك بفضل ما توفره ىذه الوسيلة من إلقد جلأت البنوك إىل 
معلومات دقيقة عن الزبائن، وبالتايل توفري الوقت واجلهد وادلال ادلخصص خلدمة الزبائن، كما أن البنوك وجدت 
فيها أجوبة وحلوال للمشاكل اليت كانت تواجهها وعلى رأسها جودة اخلدمات حبيث سامهت ىذه البطاقات يف 

ستعمال الوسائل إحتسني نوعية اخلدمات ادلقدمة لزبائنها، فبالرغم من وجود جمموعة الدول اليت شرعت يف 
احلديثة، غري أن األحباث وادللتقيات اخلاصة هبا مل ترق إىل ادلستوى الالزم، وذلك هبدف اإلستغالل اجليد دلزايا 

 .ىذه الوسيلة

 .ومن خالل ماسبق تتضح الفكرة األساسية اليت هتدف ىذا البحث إىل طرحها و مناقشتها

 

 :شكالية اإل

مما ال شك فيو أن اجلهاز ادلصريف يعد من الدعائم األساسية لإلقتصاد الوطين كون البنوك أىم وسيط يف      
جل أالعالقات التجارية بني األفراد، وىو يف تطور وجتديد مستمر خاصة من حيث اخلدمات ادلقدمة للعمالء من 

مدى فعالية وسيلة الدفع احلديثة ادلتمثلة يف : كسب ثقتهم ولعل اإلشكالية اليت ميكن أن تثار ىي التساؤل حول
 ؟ البطاقة البنكية على مردودية البنك

 :األسئلة الفرعية 

     لتحليل و مناقشة اإلشكالية ادلطروحة من خالل ىذا البحث هبدف الوصول إىل النتائج، ميكن تقسيم ىذه 
 :اإلشكالية إىل أفكار جزئية تتولد األسئلة الفرعية التالية 

؟  نطالقا من النقود ووصوال إىل البطاقات البنكيةإما الدور اليت تلعبو وسائل الدفع يف النظام البنكي - 



 ب
 

؟ ما ىي بطاقة اإلئتمان - 

 على البنك؟ ئتمانيةما مدى فعالية البطاقة اإل-  
 : الفرضيات 

ولتسهيل الوصول إىل النتائج، نطرح جمموعة من الفرضيات اليت خنضعها من خالل ىذا البحث للدراسة قبل      
 : احلكم عليها متثل يف

. عتقادنا اجلازم أن تطوير اخلدمات البنكية يف جمال الدفع تؤدي إىل تسهيل سري ادلعامالت إ-
 تطوير خدمة بطاقة اإلئتمان ،تتطلب ترقية اإلتصاالت التكنولوجية، ال ميكن احلديث عن جناح أو فشل العمل -

. بنظام البطاقة، إال من خالل ثقافة اجملتمع 
 .ظهور النقود االلكرتونية أدى إىل زيادة رحبية البنوك - 

 : أهداف البحث 
يهدف ىذا البحث إىل إدراك التحديات اليت تواجو البنوك يف الوقت احلاضر و التعرف على التقنيات      

 .احلديثة ادلستخدمة يف النشاط ادلصريف، مث إىل التعرف أىم اجلوانب ادلتعلقة ببطاقة اإلئتمان 
 : أهمية البحث 

يكتسي ىذا البحث أمهية من ضرورة اإلدلام بالتطور احلاصل يف العمل ادلصريف، و التحديات اليت يفرضها      
 .التطور التكنولوجي، و ادلزايا اليت ميكن حتققها من خالل التقنيات احلديثة للبنوك و األفراد و اجلتتمع ككل

 :المنهج المتبع 
     إن منهج الدراسة ادلتبع يف إعداد ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي الوصفي، و الذي من خاللو ميكن التعرف 

 .على مزايا و عيوب خمتلف وسائل الدفع، السيما بطاقة اإلئتمان و ميكننا الوقوف إىل حقيقتها
 أما األدوات فتنوعت، حيث إعتمدنا على اإلطالع و مراجعة الكتب يف ادلكتبات و اجلامعات و ادلعاىد، و 
اإلطالع على الرسائل و األطروحات ذات الصلة بادلوضوع، إضافة إىل التنقل ادليداين إىل حيث ميكن احلصول 

 . على ادلعلومات كبنك القرض الشعيب اجلزائري
 :دوافع اإلختيار 

، كما أن موضوع البطاقة من مواضيع الساعة "النقود و ادلالية"     إن ىذا ادلوضوع صلة بتخصص الدراسة 
 .ادلطروحة يف اجلزائر
 :صعوبة البحث 

     من أىم الصعوبات اليت أثناء إجناز ىذا البحث، صعوبة احلصول على معلومات ادلتعلقة بالبنوك اجلزائرية من 
 .مصادرىا، حيث يتطلب ذلك تكرار الزيارات و اإلحلاح يف الطلب



 ج
 

 : الدراسات السابقة 
     كثرية ىي الدراسات اليت تناولت بالبحث النظام ادلصريف اجلزائري من عدة جوانب، و أكثرىا إرتباطا هبذا 

تأىيل وسائل الدفع كأداة لتطوير النظام ادلصريف "ادلوضوع رسالة ماجستري للطالب محيزي سيد أمحد بعنوان 
  2001/2002من جامعة اجلزائر سنة " اجلزائريري  

 : هيكل البحث 
للتمكن من اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة و األسئلة ادلتفرعة عنها قسمت البحث إىل ثالث فصول،      

الفصل األول تناولت فيو التعرف بالبنوك، نشأهتا و وظائفها مث إىل التعرف على وسائل الدفع ادلستخدمة يف 
 .تسوية ادلعامالت و التعريف على مردودية البنك 

     أما الفصل الثاين، فقد خصص لدراسة ببطاقة اإلئتمان ، تعريفها، مزاياىا، أنواعها و مراحل تطورىا، كيفية 
 . SATIMإصدارىا والتعرف على شركة النقد اآليل

 اجلزائري، قمنا قرض الشعيبعتماد على ادلعطيات ادلتوفرة لدى البنك الإل واألخري وباثالثأما يف الفصل ال     
عوائد البطاقة على على البطاقات اليت مينحها لزبائنو، والدراسة  و  اجلزائريلقرض الشعيببالتعرف على البنك ا

 .  للبنوكداخليةادلعامالت من خالل  CPAالبنك 
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مقدمة الفصل  

تعد البنوك مؤسسات مالية جتارية ونقدية ذات أمهية كربى وذلك دلشاركتها الفعالة يف تنمية وتطوير 
 .اإلقتصاد الوطٍت

فالبنك يقدم القروض ، وللبنك مهام عديدة ختتلف حسب طبيعة ادلعامالت بينو وبُت ادلؤسسات واألفراد
مبختلف أنواعها وحتفظ فيو األموال األفراد وادلؤسسات يف حسابات خاصة هبم كما يقوم الزبائن بعدة مسحوبات 

و ما يسمى النقود اإللكًتونية، حيث يتم أ   les cares de retraitيوميا وذلك باستعمال  بطاقات السحب
   LES DAB.ستعمال ىذه البطاقات من خالل موزعات آلية متواجدة يف كافة أضلاء الوطن  إالسحب ب

 (.(cpa لقرض الشعيب اجلزائري  وىو زلل دراستنا على مستوى مديرية وسائل الدفع يف بنك ا
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 CPA  نشأة و تعريف البنك القرض الشعبي الجزائري :المبحث األول

نشأة و تعريف البنك :المطلب األول  

 CPAنشأة البنك الشعبي الجزائري : الفرع األول

 1966 ديسمرب  29 الصادرة بالتاريخ 366.66تأسس القرض الشعيب اجلزائري حسب التعليمة رقم 

ومقره الرئيس  (بنك ودائع) مليون دينار جزائري ويعترب القرض الشعيب اجلزائري  بنك جتاري 15برأس مال قدره 
 فرعا بعد تأسيس بنك التنمية 78 وتقلصت إذل 1985 سنة  ،144باجلزائر العاصمة،كالبنك وحدات جهوية 

.فريل من نفس السنة أاحمللية يف   

البنك الشعيب التجاري و الصناعي ادلتواجدة يف اجلزائر ،وىران :وقد ورث نشاطات كانت دتارس من طرف فروع 
مصر شركة مرسيليا للقرض و اجملموعة - عنابة ،قسنطينة باإلضافة إذل بنوك أجنبية أخرى مثل بنك  اجلزائر

.الفرنسية للقرض  

  88.01قانون رقم )ستقاللية ادلؤسسات إوظل ببداية عهد اإلصالحات اإلقتصادية يف اجلزائر مع صدور قانون 
أصبحت البنوك العمومية اجلزائرية ومنها القرض الشعيب اجلزائري لو إطار  (1988 جانفي 12صادر بتاريخ 

.قانون ضمن ادلؤسسات اإلقتصادية العمومية   

حدث تغَتات لتحقيق نظام معلومات جديدة خاصة بالبنك و إدخال معدات أذلك دلسايرة التطورات كما 
.جديدة يف ميدان اآلرل مبا يف ذلك ادلوارد البشرية  

س هبا لقنوات التوزيع حسب حاجة الزبائن يظهر ذلك مجن أن موقع البنك واليايت ىذا إال من خالل نوعية ال بإ
ورفع عدد الوكاالت  18 اذل15التغَتات اليت أحدثها يف شبكة اإلستغالل حيث قلص رلموعات االستغالل من 

. وكالة بنكية 121 إذل 111البنكية من   

ستعماال يف توزيع إن سياسة القرض الشعيب اجلزائري التوزيعية تعتمد بشكل كبَت على الوكاالت اليت تعد األكثر إ
تصاال إادلنتجات و اخلدمات البنكية يف اجلزائر فكل وكالة ختتص بتقدمي خدمة أو منتوج معُت فالوكالة تضمن 

.تعامل معو بن يقيم البنك أمباشرا بالزبائن دون حاجة إذل وسيط و ديكن للزبون   
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:توزيع شبكة القرض الشعبي الجزائري .1  

. وكاالت9شبكة اجلزائر مركز تضم   

. وكاالت8شبكة اجلزائر غرب تضم   

. وكاالت10شبكة اجلزائر شرق تضم   

.  و كاالت7شبكة غرداية تضم   

.  وكاالت6شبكة الشلف   

. وكاالت 9شبكة تيزي وزو تضم   

. وكاالت5شبكة بليدة تضم   

  وكاالت 9شبكة عنابة تضم 

. وكاالت 9شبكة سطيف تضم   

.  وكاالت7شبكة جباية تضم   

.                                 وكاالت  10شبكة قسنطينة تضم   

. وكاالت 6شبكة باتنة تضم   

. وكاالت من ضمنها وكالة مستغازل 10شبكة ضواحي وىران تضم   

. وكاالت8شبكة وىران ادلدينة تضم   

ن القرض الشعيب اجلزائري يعتمد يف تقسيمو للوكاالت على شبكات اإلستغالل أمن خالل ىدا التوزيع يتضح لنا 
.على معايَت منها   

ضلاء الوطن مشال ،غرب ،وسط ،جنوبأصلد الوكاالت يف سلتلف : ادلعيار اجلغرايف   
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 CPAتعريف القرض الشعبي الجزائريالفرع الثاني 

وقد تأسس على .وثاين بنك جتاري يتم تأسيسو يف اجلزائر .1966ماي 14مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري يف 
عنابو ،و الصندوق ادلركزي اجلزائري للقرض الشعيب ،مث ،  قسنطينة ،وىران جزائر،كل من  القرض الشعيب تفاقأ
شركة مرسيليا للقرض ،و ادلؤسسة الفرنسية للقرض و البنك :ندرلت فيو بعد ذلك ثالثة بنوك أجنبية أخرى ىي إ

. مصر و،وأخَتا البنك ادلختلط اجلزائر  

ويقوم مبنح القروض .عتباره بنكا جتاريا إو القرض الشعيب اجلزائري مثل البنك الوطٍت اجلزائري يقوم جبميع الودائع ب
صبح يقوم مبنح القروض متوسطة األجل أيضا ،وتبعا دلبدأ التخصص البنكي ،فقد  أ1917بتداء من إالقصَتة ،و 

تكفل القرض الشعيب اجلزائري مبنح القروض للقطاع احلريف ،و الفنادق و القطاع السياحي بصفة عامة وكذلك 
.1قطاع الصيد و التعاونيات غَت الفالحية و ادلهن احلرة   

CPA     نشاط البنك:  الثاني  المطلب 

قتصادية إ القرض الشعيب اجلزائري صار مؤسسة 1988ستغالل اإلدارة ادلالية للمؤسسات سنة إصدار قانون إبعد 
.س ماذلا ملكية خاصة للدولة أين رأسهم أعامة ذات   

.البنوك العامة حتت تصرف وزارة ادلالية . صبح تسيَت رؤوس األموال التجارية للدولة أ 1996مند   

 حتصل القرض الشعيب اجلزائري على 1990فريل أ 10/90بعد اإلستجابة لشروط قانون النقود و القروض قانون 
  .1997 افريل 07عتماد من رللس القرض و النقود لتصبح بنك جزائري معتمد مند إ

الصحة و الدواء التجارة و التوزيع الفندقة . نشطة متمثلة يف تطوير قطاع السكن أالقرض الشعيب اجلزائري لو عدة 
.اإلعالم و ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطةو  و السياحة   

ومنح قروض . ستقبال الودائع إكما يقوم القرض الشعيب اجلزائري مبعاجلة عمليات القروض و البنك كما يستطيع 
. أي مؤسسةلس ماأمن كل األشكال و اإلشًتاك يف ر   

.ىم الوظائف دلصاحل اذليكل التنظيمي اخلاص بوكالة مستغازل أو سنذكر فيم يلي   

                                                           
 .189 ص 2003, ،اجلزائر, بن عكنون ,الساحة ادلركزية ,ديوان ادلطبوعات اجلامعية,تقنيات البنوك ,الطاىر لطرش  1
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:مصلحة المنازعات اإلدارية و القانونية .1  -  

و تشرف على ادلسائل اإلدارية و القانونية اليت تتعلق بنشاط الوكالة و عادة ما يلتحق هبا عدد من احملاربُت الدين 
و ترفع ضدىاأديثلون يف القضايا اليت ترفعها   

كما تقوم ىده ادلصلحة بالتعاقد مع مستشارين قانونيُت يف رلال القانون ادلدين و القانون التجاري و غَته 
هنا تراجع التوكيالت الصادرة من الزبائن لغَت ادلتأكد من صحتها  قبل الصرف                     أ، كما   

 اخلصم و التحصيل   :ذل فرعُت إ  و ينقسم :مصلحة محفظة األوراق .2 

وراق التجارية من حاملها األخَت و التحصيل بدفع قيمتها لصاحبها أستخدام البنك لشراء إفاخلصم ىو   

 :ذل إتنقسم  : مصلحة الصندوق1.2 

و أا كان ىف نفس البنك ، إذما مباشرة إ و يكون  ذل حساب ،إمن حساب :   .virementالتحويل  - 
.  ، و ىدا األخَت يتم عن طريق البنك ادلركزي ا كان البنكان سلتلفان إذغَتىا مباشرة 

 وإما ان يكون مباشرة من قبل الشخص نفسو لقاء وصل و اما حلساب شخص او :    retrait السحب- 
 .او قيام البنك نفسو بالسحب من حساب الزبون ادلقابل مستحقة لو على الزبون  جهة اخرى

 نقدية  باإليداعات من قبل صاحب احلساب نفسو  :   versementالدفع - 

و شكل قيم منقولة تبقى ملك الزبون و تديرىا أ و تكون بشكل نقودا  ، رصيد موجب للمودعي ه :الودائع - 
 :ذل إالوكالة البنكية حلساب الزبون بتحصيل فائدهتا السنوية ، و الودائع تنقسم 

 حساب التوفَت   واحلساب اجلاري،  يشمل حساب الصكوك :depos a vuerالودائع عند الطلب 

 سندات الصندوق   و أدونات الصندوق، يشمل احلساب أجل: الودائع عند الطلب

  : مصلحة القرض 3

 و يقوم بدراسة طلبات منح القروض اليت ىي من طرف الزبائن أفراد و مؤسسات إضافة إذل قروض تشغيل 
. موضوع التمويلو الشباب و قروض البناء و السكن، كما يقوم بدراسة اجلدول اإلقتصادي للمشروعات 
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: مصلحة اإلدارة. 4

’ التكوين ’ كالتدريب ’و تتكون من فرع ادلستخدمُت الذي خيتص باألعمال اخلاصة بالعاملُت يف الوكالة 
. التأمينات اإلجتماعية، اخلدمات العامة للعاملُت

 و حتديد الزبائن  وظيفتو غامضة بعض الشيء  يعمل على دراسة أقسام السوقأما الفرع التجاري ، و الذي تبقى
. ادلمكنُت للمنتوجات و اخلدمات ادلقًتحة 

مصلحة العالقات الخارجية  .5

يًتكز ىذا القسم على اإلتصاالت اخلارجية مع اجلهات اليت يتعامل معها و الوفود اليت ترد من اخلارج  كما يقوم 
من نفس وظائف مصلحة الصندوق و ىو تابع لو بالنسبة للعمليات األجنبية و زيادة ىلى ذلك يقوم بعملية 

. التحويل للتصدير و االسًتاد من الدول األجنبية
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صالحيات المديريات أو األقسام: المطلب الثالث  

إلدارة و هيكلها ا: لفرع األول ا  

حد ادلخططات اليت تساعد يف تقييم العمال، وحتديد الوظائف وترتيبها حسب أيعترب اذليكل التنظيمي للبنك 
.السلم اإلداري، ومن حيث تباين ادلديريات الفرعية  

:المدير.1  

قًتاح من ادلديرية اجلهوية أو رلموعة إول األول عن التسيَت ،يعُت من طرف ادلدير العام بؤديثل الوكالة وىو ادلس
مدحري :و ادلالية ،ومن اخلربة يف ادلؤسسة ،و يسَتىا السيدأاإلستغالل ،بواسطة الشهادة العليا يف فروع اإلقتصاد 

:زلمد ،ومن مهامو   

التمثيل للوكالة على مستوى احمللي ،كذلك تنظيم ومتابعة و إنعاش عمل الوكالة بصفة يومية و السهر على تطبيق 
والسهر على ترقية نوعية ادلهام ادلقدمة من طرف الوكالة  التنظيمات ادلنصوص عليها ،يف القانون الداخلي للبنك،

حًتام أجال العمليات اليومية ،وتوجيو ومتابعة مهام إومراقبة فتح احلسابات للزبائن ،واستقباذلم وضمان األمن و
ختاذ اإلجراءات و القرارات ،حتت رعاية ادلديرية اجلهوية أو رلموعة اإلستغالل التابع ذلا ،والسهر إمصاحل الوكالة ،و

.على التسيَت احلسن للوكالة  

:نائب المدير.2  

ويقوم بالتنسيق بُت مجيع ادلصاحل  يقوم بنفس مهام ادلدير يف غيابو ،عن طريق التوكيل من طرف ادلديرية اجلهوية،
ومدير الوكالة ،كما يقوم بالتنسيق بُت مجيع ادلصاحل ومدير الوكالة ،كما يقوم بالتأشَت فتح احلسابات ،ومراقبتها و 
تسوية احلسابات يف الشكل القانوين ،ومتابعة حسابات القروض مراقبتها ،والتكفل بكل مصلحة يف حالة غياب 

.العون القائم عليها   

:السكرتارية ومكتب أمانة المدير .3  

ستقبال ادلكادلات اذلاتفية و الرد عليها إيتمثل دورىا يف السهر على الربيد الصادر و الوارد ،وحترير ادلراسالت،و
.وتوزيعها إذل مصاحل الوكالة ادلطلوبة ،وتسجيل و ضبط اللقاءات و ادلواعيد ادلهنية  
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:مصالح أخرى للبنك.4  

:تباشر مهامها حتت سلطة مدير الوكالة ادلباشرة واىم مهامها: مصلحة ادلراقبة واإلدارة-   

قات ادلسجلة خالل ومراقبة كل العمليات ادلنجزة من طرف كل مصلحة و الكشف عن األخطاء و كل الفر - 
.اليوم، والتسيَت اإلداري للوكالة بالتنسيق مع ادلدير و ادلسَت  

.التأكد من كل العمليات ذلا مربراهتا ادلادية -   

التأكد من أن كل الكتابات احلسابية ىي عمليات حقيقية ،ومراقبة كل يوم حسايب والتأكد من أن العمل بكل -
الشروط البنكية ، التحقق من مطابقة اإلمضاءات على سلتلف الوثائق احلسابية ،كذلك التأكد من توازن اخلزينة 

صلاز اخلالصة العامة اليومية ،و التحقيق من أن فائض اخلزينة مت حتويلو إذل حساب البنك إمع التوازن النقدي عند 
.ادلركزي   

مراقبة احلسابات و متابعة تسديد الضرائب كذلك تسجيل الغيابات ،وتسجيل تواريخ العطل للموظفُت و - 
متابعتها مع التنسيق مع رلموعة اإلستغالل ،وبصفة عامة تقوم ادلصلحة مبراقبة أي تغيَت يف احلسابات أو 

.العمليات اليت جتري على مستوى الوكالة يف اليوم بشكل صحيح   

وىي مصلحة مهمة بالوكالة حيث تقوم جبميع عمليات القروض ادلستعملة بالبنوك :  مصلحة القروض.5
التجارية ،من قروض شراء ادلساكن التسامهي ،قروض االستثمار للمستثمرين ،وقروض بناء السكن الفردي و 

قتناء السيارات و قروض برنامج أسرتك اخلاص بالكمبيوتر ،مع القيام بتسوية ملفات القروض ومراقبتها إقروض 
سًتداد مبالغها ،من ادلنتجات إستحقاقات القرض ،و القيام باإلجراءات القانونية لتسجيل ىذه القروض أو إوتتبع 

:ادلستعملة فيها  

 ادلوجة أساسا لتمويل السكن قروضستحدث ىذا ادلنتوج اإلستثماري لتشجيع الإ:دفًت التوفَت للسكن - 1
،خيتلف عن ادلنتجات األخرى باإلمتيازات اليت يقدمها حلاملو ،حيث تسحب الفوائد سنويا ،يفتح للراشدين  و 

. سنوات 05غَت الراشدين ،وحلامل ىذا الدفًت احلق يف احلصول على قرض لشراء سكن جديد مع التسديد دلدة   
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ىو قرض صغَت األجل يهدف إذل دتويل جزئي لعمليات تطوير  :قرض تطوير ادلشروعات العقارية و اإلسكان- 2
سلول لو  حتفاظ، دينح لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيد يف السجل التجاري،إادلشروعات العقارية مع أو بدون 

.شلارسة نشاط الًتقية العقارية بعد التربير بعقد قانوين ،مصادق عليو يثبت ملكية األرض اليت يقام عليها ادلشروع   

  بتداء من تاريخ أول الدفعة، خيضع دلعدل متغَت وفقا لشروط البنك ادلتعامل معوإ شهرا 24وديتد القرض دلدة 
.من التكلفة اإلمجالية للمشروع %40ويكون للحاصل على القرض ما يعدل   

.من الضمانات%50على األقل من سعر الشقة ادلشًتاة و 20بدون حجز، وحيفظ   

مليون دينار  2مليون دينار و 5من تكلفة البناء يف حدود %70يصل مبلغ ىذا إذل :قرض بناء الفردي - 3
 سنة حيث جييب تسديد القرض بكاملو 15كرب من أحسب قدرة و إمكانيات ادلقًتض ،تكون مدة التسديد 

.قبل وصول ادلقًتض لسن التقاعد    

 و البطاقات المتوفرة 1المنتجات المقدمة من طرف القرض الشعبي الجزائري: المبحث الثاني 
 لديه 

العروض المقدمة من طرف القرض الشعبي الجزائري : المطلب األول   

عروض األفراد : الفرع األول   

وىي حسابات مفتوحة لألشخاص الطبيعية و ادلعنوية و اليت ال دتارس أي نشاط جتاري، : حساب الصكوك .1
.وىذا احلساب رصيده مدين و ال ينتج فائدة فيمكن لصاحبو صحب أي مبلغ يف أي وقت  

و ىو حساب خاص باألشخاص الطبيعية و ادلعنوية اليت دتارس نشاطا جتاريا مبفهوم : احلساب اجلاري ادلصريف .2
.القانون التجاري، ديكن أن يكون دائنا و ال ينتج فائدة  

و ىي سلصصة للراغبُت يف احلصول على فوائد مقابل جتميد أمواذلم دلدة معينة ال ديكن : وديعة آلجال ثابت .3
.سحبها قبل حلول األجل  

                                                           
1

   .148ص  ، 2002/2003فوزي زلَتيق، اسًتاجتيات ادلزيج التسويقي يف ادلصارف اجلزائرية، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، 
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وىي حسابات خاصة بأشخاص حاملي اجلنسية األجنبية مهما : حسابات أجنبية بالدينار قابلية لإلستبدال .4
.كان مقرىم  

. نعرض ذلا يف ادلطلب ادلوارل: منتجات نقدية إلكًتونية . 5  

عروض موجهة للدائنين : الفرع الثاني  

قروض التجهيز .1  
.احتياطي التجهيز و ىو بتضمن قرض لفائدة مستوردي اآلالت و التجهيزات-   
. سنوات5 إذل 3قرض متوسط ادلدى و ديول استحقاق ملكية التجهيزات من -   
.قرض التجهيزات قصَت ادلدى ديول إستحقاق التجهيزات من سنة إذل سنتُت-   

يهتم أساسا بتمويل مؤسسات األشغال العمومية و ىو دتويل من أجل تغطية : التمويل المسبق.21
.النفقات احملققة قبل إثبات حقوق الدفع  

وىو ورقة جتارية ،و تعهد يعطيو ادلصرف حتت شكل إلتزام بالدفع حلساب الدائن إذا : سند الرهن.3
. كان يف وضعية اإلفالس  

البطاقات المتوفرة لدى القرض الشعبي الجزائري : المطلب الثاني  
     دلواجهة ادلنافسة اليت يفرضها الواقع اإلقتصادي من خالل فتح اجملال أمام البنوك األجنبية و اخلاصة، 
يستجيب البنك لرغبات العمالء من خالل وضع اإلجراءات و الوسائل اليت دتكن من تسهيل العمليات 

البنكية كتقدمي خدميت السحب و الدفع  بالبطاقة سواء على ادلستوى الوطٍت بواسطة البطاقة البنكية 
ادلشًتكة، أو على ادلستوى الدورل من خالل بطاقة فيزا اليت يوفرىا البنك و اليت دتكن  من سحب النقود 
و دفع ادلستحقات من خالل شبكيت فيزا و ماسًت كارد العادليتُت، وعلى كل زبون من رغب يف احلصول 

(.01أنظر ادللحق )على بطاقة جيب عليو التقدم بطليب يتمثل يف ملئ اإلستمارة   
 عندما 1989     و جدير بالذكر أن القرض الشعيب اجلزائري عرف ادلنتجات ادلتعلقة بالنقديات منذ 

طرح يف السوق الداخلي بطاقة السحب من خالل ادلوزعات اآللية للنقود ادلنتشرة عرب الوكاالت، و بطاقة 
. الدفع  بالتعاقد مع فيزا الدولية  

VISA INTERNATIONAL   فيزا الدولية:  الفرع األول  
ىي بطاقة دولية للسحب و الدفع    - فيزا الدولية–       إن بطاقة القرض الشعيب اجلزائري   
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تسديد قيمة ادلشًتيات من خالل السلع و اخلدمات لدى احملالت ادلوضوعة : داخل التراب الوطني .1
  (ادلعلنة بالفتات عن اطلراطهم  يف شبكة فيزا الدولية)حتت الرقابة اجلمركية ادلتواجدة داخل الًتاب الوطٍت 

 يف اجلزائر العاصمة فهي تستخدم يف أغلبية احملالت عكس مستغازل فهي تستعمل إال يف احملل التجاري
.uno  

تسديد قيمة ادلشًتيات من البضائع و اخلدمات لدى التجار ادلعلنُت بالفتات  عن  : في الخارج.2
 اطلراطهم  يف شبكة فيزا الدولية

القيام بسحوبات نقدية أمام الشبابيك البنوك و ادلوزعات األوتوماتكية لألوراق النقدية ادلنخرطة يف -
.شبكة فيزا الدولية و ذلك يف حدود السقف الذي يسمح بو القرض الشعيب اجلزائري  

البطاقة حتتوي يف وجهها األمامي على شعار البنك، شعار منظمة فيزا : شكل البطاقة.3
العادلية، مدة صالحية البطاقة و اسم العميل، ويف الوجو اخللفي هبا شريط مغناطيسي مشفر 

بادلعلومات ادلتعلقة حباملها و بالبنك و بشروط إستخدامها ، و شريط أبيض سلصص إلمضاء 
حامل البطاقة، ويف أسفلها نص بو عنوان البنك للتمكُت من إسًتجاع البطاقة يف حالة العثور 

.عليها بعد الضياع  
يقدم العميل طلب احلصول على بطاقة إذل الوكالة اليت تتعامل معها : الحصول على بطاقة .4

، وفقا دلعايَت زلددة من قبل ادلديرية العامة يتخذ (02نسخة متواجدة بادللحق )بإمالء عقد 
.مدير الوكالة القرار ادلناسب بالقبول أو الرفض  

 5. : أنواع البطاقات

 ىناك نوعان من بطاقات فيزا اخلاصة 

 بطاقة فيزا للدفع ادلسبق لبنك 

 بطاقة فيزا الذىبية لبنك 

 1.5    :   الدفع المسبققرض الشعبي الجزائريبطاقة فيزا الدولية لبنك ال
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 القرض الشعيب و ىي تصدر إذل أي زبون، لديو أو ال حساب جاري بالعملة الصعبة أو بالدينار يف شبابيك بنك
وىي مدعومة إما من حساب بالعملة الصعبة أو بدفع نقود من العملة الصعبة يف خزينة الوكالة خالل اجلزائري ، 

 يوم طلب ادلقدم من طرف ادلعٍت باألمر

.بطاقة الدفع ادلسبق تعمل على أساس التحميل اليت يقوم بو حاملها-  
. يورو شهريا1000ادلبلغ احملدد لتحميل البطاقة الواحدة ىو -  
. يورو يف األسبوع500جيب أن ال يتجاوز احلد األقصى للعملية -  

ونقاط  DAB تسمح بطاقة الدفع ادلسبق حلاملها القيام بعمليات الدفع و السحب على ادلوزعات اآللية لألموال
. أيام على مجيع شبكة فيزا الدولية7/7سا و  24/24 

: قرض الشعبي الجزائري بطاقة فيزا الدولية الذهبية لبنك ال  

يتم إصدار بطاقة فيزا الدولية الذىبية إذل أي زبون صاحب حساب بالعملة الصعبة وبالدينار مفتوح يف دفاتر بنك 
 القرض الشعيب اجلزائري 

 يورو يتم عن طريق البطاقة لضمان تسوية ادلعامالت 5000إيداع مبلغ  تعمل على أساس توفٌر حساب الزبون
 الصادرة من قبل الزبون على حسابو بالعملة الصعبة

تعود على مدير الوكالة باعتباره ادلسئول الشخصي و احلصري على ذلك (ودائع وإرجاع)إدارة ىذه الودائع   

  يورو يف األسبوع1000جيب أن ال يتجاوز احلد األقصى للعمليات 

 كما تستعمل بطاقة فيزا الذىبية على شبكة اإلنًتنت
البطاقات الدولية : الفرع الثاني   

ىي بطاقة دتكن حلاملها من السحب النقدي لدى األجهزة التابعة :  CASH بطاقة السحب .1  
 للبنك يف حدود سقف زلدد أيام األسبوع وعلى مدار الساعة، وىي موجهة إذل 

.زبائن البنك الذين لديهم حساب بالعملة الوطنية-  
إطارات و موظفي القطاع العام و اخلاص -  
.للتجار-  
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ىي سند إلثبات اذلوية أصدرىا البنك لزبائنو كبديل عن النقود أو كصورة : CIBالبطاقة البنكية المشتركة . 2 
متطورة عن الشيك، وىي عبارة عن بطاقة تسمح حلاملها القيام بعدة عمليات سحب على ادلوزعُت اآلليُت 

 /BDL/BEA/BNA/PTT/CPAو ىي حاليا مشًتكة بُت كل البنوك  SATIMلألوراق النقدية، التابعة لشركة 
وبنك الربكة، وىي بطاقة صاحلة فقط يف اجلزائر، أي على مستوى القطر الوطٍت، حيث صالحيتها زلددة يف 

 .الزمان و ادلكان

 : في الوجه األمامي نجد1.2

  CPAذلا لون أخضر شلزوج باألصفر مشكال رمز البنك خاص ل -

 يف األعلى تسمية البنك -

 . SATIMباإلضافة إذل رمز شركة  CPAيف األعلى من اليمُت جزء سلصص حيتوي على تسمية البنك -

 . رقم16يف الوسط يوجد رقم البطاقة مكون من -

 ىي عبارة 15 إذل 9بينما األرقام من (حامل البطاقة) عبارة عن أرقام متعلقة بالشخص 8 إذل 1     حيث من 
 16الشبكة النقدية ما بُت البنوك ، أما الرقم   RMIعن تركيبة أرقام ختتلف من شخص آلخر زلدد من طرف 
 .عبارة عن مفتاح للمراقبة حيسب من خالل معادلة خاصة

 : في الوجه الخلفي نجد 2.2

 تعليمة صاحلة فقط يف اجلزائر - 

 .مسار أبيض خاص بإمضاء ادلستفيد- 

  إلرسال البطاقة الضائعة إن وجدت CPAنص حول  ىذه البطاقة و عنوان - 

حلاملها بالقيام بعمليات السحب على األجهزة اآللية لألوراق النقدية التابعة   CIBتسمح بطاقة :  وظيفتها 3.2
 24/ سا 24أيام و 7/ أيام 7) ، على مدى أيام األسبوع SATIM لشركة النقد اآلرل و العالقات ما بُت البنوك

 .(سا
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دتنح البطاقة إما مببادرة من البنك أو مبطلب من الزبون من قبل مدير الوكالة الذي :  خصائص منح البطاقة 4.2
 :يرجع إليو القرار النهائي يف منح أو رفض منح البطاقة، و ىناك معيارين يعتمد عليها يف دراسة الطلب 

 .معيار يتعلق حبساب الزبون- 

 .معيار يتعلق بادلناقشة و ادلفاوضات مع البنك-

 :ديكن  تفصلها كما يلي 

 .سجل احلساب و عدم تعرضو ألي حادث-

 .أمهية رصيد احلساب أو اإليداع أو سند الصندوق-

 .أجر أو دخل العميل الذي جيب أن يربر للبنك-

 .أقدمية الزبون بالنسبة للبنك- 

ترسل من قبل الوكالة   (03نسخة متواجدة بادللحق  )    بعد احلصول على ادلوافقة يتم إمضاء إتفاقية مع البنك 
 . SATIMإذل مديرية النقديات اليت تقوم بصنع البطاقة و تشخيصها وفقا للملف احملول لدى شركة

تكلفة البطاقة حتدد من قبل ادلديرية العامة و تبلغ إذل الوكاالت مبوجب تعليمية وىي زلددة :  تكلفة البطاقة 5.2
 :األن كما يلي 

 1 حسب بنك القرض الشعبي الجزائريCIBتكلفة البطاقة  (02)جدول 

 

  .CIB نالحظ أن البنك يعطي ختفيضا دلوظفيو، و ذلك لتحفيزىم بالتعامل بالبطاقة 02من خالل اجلدول 
                                                           

www.cpa-banq.dz(international banque)  IBN 1  

 بالنسبة لموظفي البنك  بالنسبة لزبون  
  دج180  دج300 منح البطاقة 

  دج120  دج250 جتديد البطاقة 
  دج 90  دج120 ضياع البطاقة 

http://www.cpa-banq.dz/
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1 تطور البطاقات البنكية في البنك القرض الشعبي الجزائري 02منحنى   

  

  عدد البطاقات

 

 

12000 

 

8000  

 CIB  

4000 

 

 CASH 

  

 السنوات                          .2015      2013        2011        2009                              

              

                                                           
.  من إعداد الطالبة، معتمدا على التقارٌر السنوٌة للبنك القرض الشعبً الجزائري

1
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 متناقصة يعٍت دل حتقق صلاحا، حيث أهنا دل  CASH نالحظ أن عدد البطاقات ادلصرفية 02من خالل ادلنحٌت 
 اليت تشهد إقبال و تزايد كبَت  CIBتكن التطور الذي تريده البنوك، فتم اإلستغناء عنها و تعويضها ببطاقة أخرى

 .لكوهنا تستخدم يف مجيع البنوك 

 

 

 ىي بطاقة بنكية  :   EL AMANE CARTE PREPAYEE"األمان البطاقة المسبقة الدفع"بطاقة .3
تعبأ يف حدود ادلبالغ و عدد التعبئات احملددة يف الشروط العامة للبنك، وىي بطاقة  CPAحديثة النشأة يف البنك 

دولية للسحب و الدفع، صاحب احلساب ىو كل شخص ديلك حساب بنكي عند قبول الطلب بعد ملئ العقد 
 (.04نسخة متواجدة بادللحق )

تسديد قيمة ادلشًتيات من السلع و اخلدمات لدى احملالت ادلوضوعة حتت الرقابة : داخل التراب الوطني 1.3
 (ادلعلنة بالفتات عن اطلراطها يف شبكة فيزا الدولية )اجلمركية ادلتواجدة داخل الًتاب الوطٍت 

 :  في الخارج 2.3

 تسديد قيمة ادلشًتيات من سلع و خدمات لدى التجار ادلعلنة بالفتات عن اطلراطها يف شبكة فيزا الدولية -

 القيام بسحوبات نقدية أمام شبابيك و ادلوزعات األوتوماتيكية لألوراق النقدية ادلنخرطة يف شبكة فيزا الدولية -

 :  وظائفها  3.3

 .إن حامل البطاقة مسؤول عن االحتفاظ هبا و استعماذلا- 

تعترب البطاقة وسيلة دفع لدى التجار ادلنخرطُت وجيب ان تستعمل أال لغرض تسديد ادلشًتيات من السلع و -
 .اخلدمات و ال يكون يف أي حال من األحوال استعمال البطاقة كوسيلة دفع يف ادلعامالت التجارية

 جيب على حامل البطاقة االحتفاظ بكل وصل إذل غاية هناية ادلعاملة -

 .جيب على حامل البطاقة أن يطلع على رصيد بطاقتو، بشىت الوسائل اليت توضع حتت تصرفو -
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 ينقل رصيد التعبئة ادلتبقي يف بطاقة انتهت مدة صالحيتها إذل البطاقة اجلديدة -

 

 

 

 

العوائد الناجمة عن البطاقة اإلئتمانية للبنك القرض الشعبي الجزائري : المبحث الثالث   

جدول المداخيل لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالنسبة للبطاقات : المطلب األول   

  : CIBبالنسبة للبطاقة البنكية المشتركة  .1
 CIB1بالنسبة للبطاقة البنكية المشتركة شروط العامة لعوائد البنك  (03)جدول 

 تاريخ القيمة HT مبلغ نوع العملية

                                                           
. من إعداد الطالبة، بناءا على أرقام خاصة بالبنك القرض الشعبً الجزائري

1
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 دفع مابين البنوك -1
 تاجر  1.1

 
 
 
 

  حامل البطاقة 2.1
 
بالنسبة لعملية السداد أو الدفع . 2

 عن طريق البطاقة 
 التاجر 1.2

 
 

 دفع مابُت البنوك 2.2
 

 
 : التارل النحو على  دج ثابت، موزعة5
 مؤشر  دج لصاحل1البنك و  صاحل  دج يف2.7-

 ادلستهلك أسعار
  SATIM دج لصاحل شركة 1-

 ادلصدر البنك لصاحل التبادل رسومدج 1.3-
 رلانا 

 
 
 
 :التارل النحو على موزعة الصفقة مبلغ  دج ،5
 SATIMدج لصاحل شركة 2-

 البنك صاحل يفدج 3-
 التارل النحو على  دج ، ثابت، موزعة5
 مؤشر  دج لصاحل1البنك و  صاحل دج يف2.7-

 ادلستهلك أسعار
 SATIMدج لصاحل شركة 1-

 ادلصدر البنك لصاحل التبادل رسومدج 1.3- 
 

 
 

 حسب تقومي 

 

ذلا دخل منخفض شلا أثر بطريقة  CIBالبطاقة البنكية ادلشًتكة  أن أعاله نالحظ (  03)من خالل اجلدول 
 البنك دل يعط ذلا األولوية الكافية ألهنا مفروضة عليهم من ،اإلطلفاضعكسية على مردودية البنك ، يرجع ىذا 

ستعمال البطاقة البنكية من طرف إ عدم وكذلك ،طرف ادلنظمة العادلية للتجارة حتث شعار حتديث اجلهاز البنكي
 .  رغم توفرىا لديهم لنقص ثقافتهم الزبائن

  *   DABالرصيد المتوفر عن طريق عن عملية االستعالم: المطلب الثاني 

                                                           

*  .ايام7/ايام7سا و 24/سا24أو بقرهبا غالبا، يقدم خدماتو ، ادلوزع اآلرل لألوراق النقدية ىو جتهيز تقٍت يتواجد داخل الوكاالت 
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automatique de billets  Distributeur               

 1الرصيد المتوفر عن شروط العامة لمداخل البنك عن عملية االستعالم( 04)جدول 

 تاريخ القيمة HT مبلغ نوع العملية
 intraالسداد مع نفس البنك .1

bancaire  
 
 

 interالسداد مع بنوك أخرى .2
bancaire  

  
 

 : التارل النحو على دج خارج الرسم، موزعة10
 SATIMدج توجو لصاحل شركة 3.75- 

 البنك دج توجو لصاحل6.25-
 

 :التارل النحو على  دج خارج الرسم، موزعة15
 دج لصاحل البنك ادلصدر 5.25-
 ادلستهلك أسعار مؤشر دج لصاحل3.75-
  دج لصاحل البنك ادلكتسب 3-
 SATIM دج توجو لصاحل شركة 3-

 
 

 
 

 حسب تقومي 

 

من خالل النتائج ادلتوصل و أن البنك اليستفيد من عمليات البطاقة البنكية ( 04)نالحظ من خالل اجلدول
القرض الشعيب  إليها أثناء دراسة وضعية البطاقة البنكية وأثرىا على مردودية البنك نستنتج أن وضعيتها يف البنك

 .لب على مردودية البنك اإلمجاليةااجلزائري دون فعالية وىذا ما انعكس بالس

عند دراستنا ذلذا النوع من اخلدمات من الناحية ادلالية وجدنا أنو دل يعط للبنك شيئا إضافيا بل أثر على مردودية 
البنك من حيث الرحبية ضف إذل ذلك التكاليف اليت يتحملها البنك  من تكاليف الصيانة، تكاليف اليد 

 .   لوسيلة دفع حديثة معمول هبا دوليا اخل، وىذا ىو حال البنوك اجلزائرية ادلستعملة...العاملة

 

 

                                                           

. من إعداد الطالبة، بناءا على أرقام خاصة بالبنك القرض الشعيب اجلزائري 1  
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 خالصة الفصل 

شلا ال شك فيو أنو عند طرح منتوج بنكي جديد وفق دراسة تنبؤية سوف يعط مردودية إضافية للبنك 
  و القانونية وىذا ما كان يف اعتقادنا يف بادئ األمر، ولكن عند دراستنا ذلذا النوع من اخلدمات من الناحية ادلالية

وجدنا أنو دل يعط للبنك شيئا إضافيا بل أثر على مردودية البنك من حيث الرحبية ضف إذل ذلك التكاليف اليت 
اخل، وىذا ىو حال البنوك اجلزائرية ادلستعملة ...يتحملها البنك  من تكاليف الصيانة، تكاليف اليد العاملة
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 .لوسيلة دفع حديثة معمول هبا دوليا
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 الخاتمة العامة 

كثرية ىي التغريات اليت مرت بعامل البنوك منذ نشأهتا حىت اآلن، إال أن التغريات اليت عرفتها خالل العقود ادلاضية 
أحدثت حتوالت عميقة يف طبيعة عملها، فلم تعد البنوك تلك ادلؤسسات اليت تقوم بتلقي الودائع و إعادة إقراضها 

للغري، و مل يعد العمل ادلصريف التقليدي سائدا، فالتطور التكنولوجي الذي إرتبطت بو الصناعة ادلصرفية، فتح 
اجملال واسعا إلبتكار خدمات إلكًتونية، ومنها بطاقة اإلئتمان اليت ظهرت يف الواليات ادلتحدة خالل العشرينات 
من القرن ادلاضي مث تطورت و إنتشر إستخدامها عرب العامل منذ اخلمسينات، حىت أصبحت اليوم من أىم وسائل 

.التسديد ادلستخدمة عادليا، دلا حتققو من منافع للبنوك و األفراد  

، شرعت الدولة يف إصالح النظام ادلصريف وفق إسًتاتيجيات جديدة بالسعي إىل إستقاللية 1988ففي سنة 
، و يعترب القطاع ادلصريف ىو العامل الرئيسي 1990البنوك العمومية، و إصدار قانون النقد و القرض سنة 

لإلنتقال إىل إقتصاد السوق، غري أن إدخال و إستخدام التقنيات احلديثة و التكنولوجيا و إدخال وسائل الدفع 
، بتأسيس شركة الصفقات البنكية ادلشًتكة و النقديات ، غري أن 1995احلديثة، مل يشرع فيها إال منذ سنة 

اجملهودات ادلبذولة يف ىذا الشأن تسري ببطء و ىو ما يفسر الفجوة التكنولوجية الكبرية بني البنوك اجلزائرية و 
.نظرهتا من البنوك الغربية  

 ووعيا منها بالرىانات االقتصادية على الصعيد الوطين وضعزائر، يف نطاق خطة تنمية نظام النقديات باجل    
 برنارلا لتأىيل نظام النقديات وذلك يف إطار تأىيل النظام البنكي عامة ومن أىم لقرض الشعيب اجلزائري البنك ا

ىداف نذكر تأمني عمليات الدفع األومن ضمن   إىل تقنية البطاقات الذكية،العمالءأىداف ىذا الربنامج توجيو 
 .بصفة أكرب وأضمن وفتح آفاق جديدة إلصدار البطاقات وأيضا حل إشكالية التعامل مع ادلبالغ الصغرى

إن مردودية :       و من خالل ىذا البحث ميكن تقدمي إجابة عن السؤال ادلطروح يف اإلشكالية بالقول 
ضف إىل ذلك ،  من حيث الرحبيةتوعلى مردودي للبنك شيئا إضافيا بل أثر يعطتمل البطاقات اإلئتمانية يف البنك 

 . التكاليف اليت يتحملها البنك  من تكاليف الصيانة، تكاليف اليد العاملة
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 : النتائج العامة للبحث 

 : من خالل ىذا البحث أمكننا الوصول إىل النتائج التالية 

عرف النشاط البنكي عدة وسائل الدفع، متكن من إجراء الصفقات بسهولة و حضت بالقبول  اإلجتماعي ذلا 1.
بإضافة إىل الوسائل التقليدية، عرفت وسائل أخرى للدفع كالبطاقات اإلئتمان و ىذه األخرية ميكن تداوذلا و 

 .إستخدامها لتسوية الصفقات

ميكن إعتبار ادلردودية مقياسا أو معيارا لفعالية البنك، تعطينا مدى عائد نشاط البنك بالنسبة للبطاقة اإلئتمان، .1
 .إال أن الزبون ليس لديو ثقافة التعامل مع البنوك بالبطاقة مما التعطي عائدا معتربا للبنك 

قلة إستخدام البطاقة، ذلك جلهل ادلستهلك بالطبيعة احلقيقية للبطاقات اإلئتمانية و فقدانو للثقة يف النظام .2
البنكي و جتاة كل ما يصدر عنو، خاصة بعد الفضيحة اليت ىزت ىذا القطاع يف السنوات األخرية ، كفضيحة 

 .خليفة

 

 التوصيات و االقتراحات 

من أجل إجناح نظام العمل ببطاقة اإلئتمان يف اجلزائر و مدى  فعالية ادلردوديتها على البنوك ، ميكن طرح 
 : اإلقًتاحات التالية على ضوء النتائج ادلتوصل إليها 

غياب احلمالت اإلشهارية ، ففي الوقت الذي تطغو فيو اإلعالنات السمعية البصرية اخلاصة بادلواد الغذائية، مل .1
حيدث حسب معرفتنا و أن شاىدنا على شاشات التلفزيون اجلزائري إشهارات متدح أو تعرف ببطاقات السحب 

 .أو اإلئتمان و لذلك جيب وضع سياسة إعالمية تسوقية من طرف البنك 

.وضع حتفيزات من شأهنا دفع التجار إىل إعتماد األسلوب اإللكًتوين ، بدال من الدفع النقدي.2  

على كل بنك أن يعمل على تعميم الربط اإللكًتوين بني مجيع الوكاالت ، من أجل إيصال خدمة البطاقة إىل .3
.شرحية من العمالء يف خمتلف أحناء الوطن  



 ادلراجع 

باللغة العربية : أوال   

 الكتب 

. 1992، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،2شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ط .1  

. 1999عمان، دار وائل للنشر، - الطرق احملاسبية احلديثة- خالد امني اهلل، العمليات ادلصرفية.2  
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  البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر05ملحق 

Banque commerciales  

1. banque extérieure d’Algérie « BEA » 

2. banque nationale d’Algérie « BNA » 

3. banque de l’agriculture et du développement rural « BADR » 

4. banque de développement local « BDL » 

5. crédit populaire d’Algérie « CPA » 

6.caisse d’épargne et de prévoyance « CNEP BANQUE » 

7. banque el baraka Algérie  

8. arab banking corporation Algérie « ABC » 

9. société générale Algérie     

10. citibank  

11. caisse national du mutualité agricole « CNMA » 

12. arab bank PLC Algérie 

13. B.N.P./ paribas el djazair  

14. trust bank Algérie 

15. algeria gulf bank  

16. housing bank for trade et finance     

 

 

 

Source : banque d’ Algérie  
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