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  عامة�مقدمة

أدت�إ���بروز�مظا�ر�و�ظوا�ر�تتم���بالسرعة�����ن�شار�دون���ش�د�العالم�تحوالت�كب��ة�بفعل�العوملة
ل��يا�ل�ف�انت�التكنولوجيا�ا��ديثة�لإلعالم�و��تصا.قيود�أو�حدود�اقتصادية،سياسية�ثقافية�و�اجتماعية

        ����ذا��طار��ان�من�ضروري�ع���البنوك�إجراء�و�اتخاذ�أساليب�تطو�ر��شاط�ا�قاعدية�أساسية����ذلك،و�
و�ابت�ار�خدمات�جديدة�لم�تكن�معروفة�من�قبل،و�ذلك�لضمان�بقا��ا����ظل�املنافسة�حادة��عدت�حدود�
الدول�و�سياد��ا�ن�يجة�إفرازات�عاملية��عمل�ع���إدماج�اقتصاديات��ذه�الدول����نظام�ما���يخدم�أ�داف�ا�و�

  .مصا���ا

� �شبكة �و�ظ�ور ��لك��ونيات �لعالم �السر�ع �التطور �أدى �للمعلومات،إ���و�قد �نقل ��وسيلة �ن��نت
�إ��� �العالم �دول �سعت �فقد �النقائص ��ذه �لتفادي �التقليدية،و�محاولة �الوسائل �نقائص ��عض �عن الكشف
�الدفع� �أنظمة �ألن �املصر��،و�ذلك �القطاع ��� �ا��اصل �التطور �مع �تماشيا �املستعملة �الدفع �وسائل تحديث

�لم �الكم�ال� التقليدية �ع���معا��ة �قادرة �ا���از��عد �ع�� �عبئا �وأصبحت��ش�ل �إل��ا �من��وامر�املوج�ة ائل
��س�ثمار��جن�� ����جلب �الرئ�سية �املعوقات �و�أحد �الدولية�و�ع���.املصر�� �املالية �بال�يئات �أدى �مر�الذي

بة�ر�س�ا�صندوق�النقد�الدو���بتقييم�الدول�ال����عا�ي�من�تخلف�أنظمة�الدفع�ف��ا�تقييما�سلبيا�ل�س�بال�س
 .للفعالية�فقط�بل�و�مراعاة�عدة�جوانب�م��ا�عنصري�السرعة�و�الت�لفة

�الذي��ان�بأمس� �الدفع �تحديث�نظام �أجل �من �التطورات ��ستغل��ذه �إال�أن �البنوك �ع�� فما��ان
�ذلك �إ�� �جديدة.ا��اجة �بآلية �دفع �وسائل �خلق �العملية ��ذه �عن �نتج �الدفع�.و �أنظمة ��� �و أال

بي��ما��و�أن��ذه���سا���الفرق�.��تمثل�الصورة��لك��ونية�لوسائل�الدفع�التقليديةال�)�لك��ونية(ا��ديثة
  .الوسائل�ا��ديدة��ل�العمليات�ف��ا��س���الك��ونيا�مثل�استخدام�املقاصة��لك��ونية�و�غ���ا

�من� �الكث�� ��� �الشيك �عوضت �ال�� ��لك��ونية �البطاقات �ا��ديدة �الوسائل ��ذه �أ�م �من و
كما�.املدفوعات،و�أدخلت�وسائل�و�أج�زة�آلية��سمح�بتوف���الوقت�و�ا���د�و�املال�املخصص���دمة�الز�ائن

أن�البنوك�وجدت�ف��ا�أجو�ة�و�حلوال�للمشا�ل�ال����انت�تواج��ا�و�ع���ر�س�ا�املخاطر�ال���تحمل�التقنية�
  .ع���املعلومات�ال��صية�و��خ��اقات�و��عتداءاتمن�قرصنة�املعلومات، مية����طيا��االرق

�الدول  �مجموعة �وجود �من ��عض��بالرغم ��ناك �ا��ديثة،غ���أن �الوسائل �استعمال ��� �شرعت ال��
و�نخص�بالذكر�ا��زائر،ف���كغ���ا�.الدول�لم��شرع����استعمال�و�استخدام���ذه�الوسائل،إال��ش�ل�صغ��

� �تدر�جيا � �اقتصاديات �و�فتح �التنافس ����يع �ع�� ��عمل �الدول �العال��من �السوق �يتطلبھ �ما أدركت�.وفق
 �� �مستو ضرورة �إ�� �املصر�� �بنظام�ا �ال�رتقاء �الذي �الدفع �أنظمة �تحديث �ضرورة �و�بالتا�� �التغ��ات ��ذه ى

��لك��ونية �الدفع �وسائل �و�إدخال �تأخر�تطبيق �من �فقط �مجتمع�.�عا�ي �من �و��عا�ي �بل �فقط ��ذا و�ل�س
���إطار����2005عدة�مشار�ع�دخل��عض�ا�ح���التنفيذ�انطالقا�من�سنةو�قد�انت����ذا�ب�ب�.يرفض�التعامل���ا

  .،متضمنة�بذلك�ا��طوات��و���نحو�تطبيق�وسائل�الدفع��لك��ونيةتحديث�وسائل�الدفع�و�عصرن��ا
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�ورق� �بدون �الت�بؤ��عالم �إ�� �و�القانون�ن ��قتصادي�ن ��عض �دفع �الدفع �وسائل ��� �التطور و��ذا
سائل�الدفع�ا��ديدة�ال����عتمد�إ���إلك��ونيات�محل�التقليدية،ذات�الرك��ة�الورقية�مستقبال،حيث�ستحل�و 

�عامليا ��لك��ونية �الدفع �وسائل ���م �تنامي �من �الرغم �لقطاعات�.ع�� �مستقبل �تمثل �أصبحت �أن إ��
���سبة��اقتصادية�كب��ة�خاصة�ال���تتعلق�با��دمات�و��تصاالت،إال�أن�ا��زائر�لم��ستطع�استحواذ�إال�ع�

  .فقط

  :و�ع���ضوء��ذه�املقدمة�نطرح��ش�الية�التالية

  ما��و�دور�أنظمة�الدفع�ا��ديثة����البنوك�و�ما�تأث���ا�ع���التعامالت��قتصادية؟

  :و�بالتا���فإن��ذه��ش�الية�تتفرع�إ���أسئلة�فرعية�تتمثل���

  املصرفية؟ما�مدى�فعالية�أنظمة�الدفع�ا��ديثة�����سر�ع�العمليات� -

  ما�س�ب�رفض�الز�ائن�الستخدام�أنظمة�الدفع�ا��ديثة؟ -

  ما�واقع�استعمال�البطاقات�البنكية����ا��زائر؟ -

 لدفع�ع���مستوى�البنوك�ا��زائر�ة؟كيف�يمكن�تقييم�نظام�ا -

  :الفرضيات

  .تحديث�نظام�الدفع�مرتبط�بتحديث�ثقافة�ا��م�ور����استخدام�وسائل�الدفع��لك��ونية -

  .س�ب�عدم��إقبال�الكب���ع����وسائل�الدفع��لك��ونية����املخاطر�الناجمة�ع��ا -

  .�ش�د�استخدام�البطاقات�البنكية����ا��زائر�تطورا�م��وظا�ع���مستوى�البنوك -

  .��دف�تقييم�نظام�الدفع�من�جانب��داء�املا���و�التنظي�� -

  :م��رات�اختيار�املوضوع

  :إ���أسباب�ذاتية�و�موضوعية�تتمثل����النقاط�التالية�س�ب�اختيار�املوضوع�راجع

�امل�م� - �من �ا��زائر�ة،ل�ذا �البنوك ��� �جديدة �ا��زائر�تجر�ة ��� �ا��ديثة �الدفع �أنظمة �تطبيق �عت���مشروع
  .معرفة�أ�م�التطورات�ف��ا

  .��ا��عت���بطاقات�البنكية�من�ب�ن�أنظمة�الدفع�ال����س�ل�ع���العمالء�و�البنوك�و�التعامل -

  .الدفع�ا��ديثة�أنظمةنقص�الدراسات�ال���تناولت�موضوع� -

  .الس���ل�شر�ثقافة�لدى�ا��م�ور�ا��زائري�إ���ضرورة�التعامل�بوسائل�الدفع��لك��ونية -
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  :أ�داف�البحث

  :تكمن�أ�مية�البحث�فيما�ي��

- � �تفادي �و�أسرع،و�أيضا �أس�ل ��ش�ل �املبادالت �ضمان �النظام ��ذا �النظام�محاولة ��� ا��سائر�و�املشا�ل
  .البن�ي

  .محاولة�إبراز�أ�مية�البطاقات�البنكية�ا��ديثة��وسيلة���ب�و�دفع����البنوك -

  .تقديم�إحصائيات�حول�البطاقات�البنكية� -

�أنظمة� ��عرض �البحث ����تطو�ر��قتصاد،كما��سمح��ذا �م�م �دور �تلعب �ا��ديثة �الدفع �أنظمة �فإن بذلك
باعتبار�ا�تحتوي�ع���عدة�متغ��ات� أنظمة�ل�ا�أ�داف،و����قابلة�للتأقلم�����البنوك��خ��ة الدفع،فتعت����ذه

  .كرغبات�الز�ائن�و�احتياجا��م

  :حدود�الدراسة

�ع� ��جابة �أجل �من �املوضوع��ش�الية� �توضيح �و �ان�شار���املطروحة �ع�� �دراس�نا �حدود اخ��نا
،و�قد��2013إ��2004ا��زائر�و�قد�امتدت�ف��ة�الدراسة�من�سنة����عض�بلدان�العالم�و�البطاقات�البنكية�

و���ب�دفع�من�وسائل��اعتبار�ا�وسيلةبللبطاقات�البنكية�،2007إ���2004عمقنا����حدود�الدراسة�أك���من�
  .���جميع�التعامالت��قتصادية

  :من���البحث

تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي���الذي��عرفنا�من�خاللھ�ع���أسس�أنظمة�الدفع�ا��ديثة�و�
�ثار��قتصادية�السلبية�و��يجابية�للبطاقات�البنكية،و�معرفة�مدى�تأث���أنظمة�الدفع�ع���النظام�البن�ي�و�

  .ع�ا�خالل�السنوات�السابقةو�كذلك�اعتمدنا�ع���إحصائيات�تم�جمو�النظام��قتصادي،  املا���

  :الدراسات�السابقة

�العديد �ا��ديثة،ف�انت���ناك �الدفع �أنظمة �موضوع �تناولت �ال�� �العلمية �و�البحوث �الدراسات من
�البنكية �البطاقات �حول �و�املذكرات �الكتب ��� �الدراسات �ا��ديثة��معظم �الدفع �الوسائل �أ�م �من باعتبار�ا

  :الدراسات،و�من�ب�ن��ذه��ك����عامل

-� �شعبور �ماس���سماح �ش�ادة �لنيل �ا��زائر،مذكرة ��� ��لك��ونية �الدفع �مرابطي،وسائل ،مصباح
شملت�الدراسة�وسائل�. 2015/2016أ�ادي��،شعبة�العلوم��قتصادية،تخصص�تمو�ل�مصر��،جامعة�ت�سة
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العوامل�املعرقلة�لنجاح�وسائل�الدفع��لك��ونية����ا��زائر�فبي�ت�من�خالل�ا��طار�النظري�لوسائل�الدفع�و�
الدفع��لك��ونية�و�واقع�ا����ا��زائر�باإلضافة�إ���أ�م�جرائم�البطاقات�البنكية،أما�الفصل�الثالث�فتمثلت�

  .���تحديات�وسائل�الدفع��لك��ونية�بالو�االت�البنكية����ت�سة

�مجال�- ��� �ا��زائر�ة �التجر�ة �حول �تحليلية �فوزي،دراسة �إبرا�يم ��بورزق �حالة�����النقد البي�ن�ي،دراسة
�ا��زائري  �الشع�� �العلوم�.CPAالقرض �شعبة �املاج�س�� �ش�ادة �نيل �متطلبات �ضمن �مقدمة مذكرة

�اقتصادي �تحليل �ال�سي��،جامعة��قتصادية،تخصص �علوم �و ��قتصادية �العلوم ،�لية
�التقلي2007/2008ا��زائر، دية�و�ا��ديثة،باإلضافة�إ���،فقد�تمثل�موضوع�الدراسة�وسائل�الدفع�و�تطور�ا

  البطاقات�البنكية�كأ�م�أداة�نقدية

  :صعو�ات�الدراسة

  :تمكن�الصعو�ات�ال���واج�تنا����بحثنا��ذا -

  .و�ذلك�ألن�موضوع�الدراسة�موضوع�جديد�ة�ا��صول�ع���املعلومات�صعو� -

  .قلة�املراجع -

  : تقسيمات�البحث

  :لقد�قسمنا�البحث�إ���ثالثة�فصول،و���

عرضنا�����ذا�الفصل�إ���أسس�أنظمة�الدفع����البنوك�حيث�سن�ناول�فيھ�مختلف�املفا�يم�:الفصل��ول 
ألنظمة�الدفع�ا��ديثة�و�أ�م�ا��صائص�ال���تم���نظام�الدفع�و�أ�م�مزاياه�و�عيو�ھ،كما�س�تطرق�إ���أطراف�

�بي��م، �والعالقة �الدفع �بأنظمة ��باإلضافةالتعامل �تتعرض �مخاطر�ال�� �الطرق�إ�� �و�أ�م ��نظمة ��ذه ل�ا
  .ديثالك��و�ي�حل�سي���ا،و�كذلك�س�تحدث�عن�املقاصة��وسيط�مصر���

�الثا�ي ��ثار�:الفصل �خاللھ �سنعرض�من �حيث �ا��ديثة �الدفع �ألنظمة �الفصل��ثار�الناتجة ��ذا ��� ن�ناول
�إ� ��قتصاد،باإلضافة �ع�� �البنكية �للبطاقات �و�السلبية ��يجابية �ال����قتصادية �و�مزايا �العيوب �أ�م �

� �سنقدم ��قتصادية��ثار تم���ا،كما �التعامالت �ع�� �ا��ديثة ��نظمة �عن �و�النظام�(الناتجة �املا�� النظام
  .)البن�ي،و�النظام��قتصادي

����ذا�الفصل�سنقدم�فيھ�دراسة�حول�البطاقات�البنكية،حيث�سنعرض�فيھ�مدى�ان�شار�ا�:الفصل�الثالث
  .��زائر،و�أ�م��حصائيات����مجال�التعامل���ا��وسيلة���ب�ودفع���العالم�و�ا

  .أنظمة�الدفع،املقاصة��لك��ونية،البطاقات�البنكية،ال��ب،الدفع:ال�لمات�املفتاحية
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  :تم�يد

ت�أدى�إ���تطور�أنظمة�الدفع�رك��ة�أساسية����البنوك،إذ�أّن�تطور�أنظمة�املعلومات�و��تصاال  �عت��
��قتصا �،ديةالعالقات ���م �تزايد �داو ��انت �سواء �املبادالت �و �العمليات �ب�ن �دولية �أو املتعامل�ن�خلية

و�تحو�ل��موال�ب�ن� �سمح�ب�س�يل�عمليات�التبادل�دفع���تزايد�حاجة�إ���وجود�أنظمة�،و�بالتا�قتصادي�ن
  .��البنوك�املتعامل�ن��قتصادي�ن��ش�ل�آمن�

�ول�سوف�:نظمة�الدفع�حيث�سنقسمھ�إ���ثالث�مباحث�ففي��ذا�الفصل�سوف�نتطرق�إ���شرح�أ
� �عام �مدخل �فيھ �ا��ديثة،ن�ناول �الدفع �أنظمة �بأنظمة�حول �التعامل �فيھ ��عرض �سوف �الثا�ي �املبحث أما

و�أ�م�املخاطر�ال����عرقل��ذا�النظام،و����املبحث�الثالث�تطرقنا�إ���املقاصة��لك��ونية�باعتبار�ا�   الدفع�
  .                   .وسيط�الك��و�ي�حديث
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  أنظمة�الدفع�ا��ديثة�مدخل�عام�حول : املبحث��ول 

�جعل� �ما �للبنوك،و��ذا �تمثل�ال�شاط��سا��� �العديد�من�املفا�يم�ال�� �الدفع�ع�� تحتوي�أنظمة
�الدفع� �وسائل �ألن �أولية،و��ذا �الدفع �وسائل �تطو�ر�و�تحديث �بأّن �تدرك �العالم �دول �مختلف ��� البنوك

�املعا �معا��ة ��� �السرعة �عصر�يتطلب ��� �فعالة ��عد �لم �التطور�التقليدية �سمح �الصفقات،لقد �و مالت
  .التكنولو���بخلق�أنظمة�دفع�حديثة�غ���م�لفة

  دفعمف�وم�نظام�ال:املطلب��ول 

قيم�بأنھ�مجموع�ال�سو�ات�ملجموعة�من�دوائر�املتعامل�ن،و�ذلك�من�أجل�تحو�ل�:�عرف�نظام�الدفع� -1
 ب�ن�

  1.ما��سمح�بھ�التكنولوجيا�املتوفرةطرف�ن�ع����قل�بأقل�ت�لفة�و�بأقل�مخاطر،���وقت�سر�ع����حدود�

  وفاء�بال��ام�نقدي�بوسيلة"بأنھ��لقد�عرف�قانون�املبادالت��لك��ونية�املصري�الدفع��لك��و�ي -2

  2.إلك��ونية�و�بطاقة�الدفع�املمغنطة

�بأ��ا -3 ��لك��و�ي �الدفع �نظم �:�عرف ��لك��ونية �التجارة �بتطبيقات �املتعامل�ن �تمكن �ال�� من�النظم
 التبادل�

�أو�الشي�ات،حيث�يقوم�البا�عون�عن�طر�ق��ن��نت� �بدال�من�استخدام�املعدنية�و�الورقية �الك��ونيا املا��
حيث�تتضمن�طر�قة�الدفع��لك��و�ي��3.بتوف���طرق�س�لة�و�أمنة�ل��صول�ع���أثمان�منتجا��م�من�الز�ائن

  4:�طراف�التالية

  .�و�الطرف�الذي�يقوم�بالدفع�إلك��ونيا�لشراء�السلع�و�ا��دمات�و :(Customer)العميل�أو�الز�ون ��-أ�

  .من�العميلول�و�استقبال�الدفعة��لك��ونية��و��و�الطرف�الذي�يقوم�با��ص):Seller(التاجر�أو�البا�ع�-ب�

  .�و�ا���ة�املصدرة�ألداء�الدفع��لك��ونية�و�قد�ي�ون�مؤسسة�بنكية�أو�غ���بنكية):Issuer(املصدر�-ج

  .و�عادة�تقوم�دوائر�ح�ومية�ب�نظيم�عملية�الدفع��لك��و�ي�):Regulator(املنظم��- د

4 - � �املادة �من�خالل�قانون�النقد�و�القرض��� �ا��زائري�عرف�ا �ال�شر�ع  11 - 03من��مر�رقم�69أما
 املؤرخ�

                                                             
  .83،ص2006،رسالة�ماج�س��،جامعة�ا��زائر،"إحالل�وسائل�الدفع�املصرفية�التقليدية�بااللك��ونية"،نور�الدين�جليد�1

  .127،ص2004املطبوعات�ا��امعية،مصر،،"التعاقد��لك��و�ي�ع����ن��نت"،محمد�أم�ن�الرومي�2
  .178،ص2010،�ردن،1دار�الثقافة�لل�شر�و�التوز�ع،ط،"التجارة��لك��ونية"،الطا�ي�محمد�عبد�حس�ن�3
  .46،ص2008،�ردن،1وائل�لل�شر�و�التوز�ع،طدار�،"�لك��ونية� الص��فة"،الشمري�ناظم�محمد�نوري،عبد�اللت�عبد�الفتاح�ز����4
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تحو�ل�أموال�م�ما��عت���وسائل�الدفع��ل��دوات�ال���تمكن��ل���ص�من�:"ع���أ��ا2003أوت�سنة����26
  1".يكن�السن�أو��سلوب�التق���املستعمل

من�خالل�التعار�ف�السابقة�يمكن��عر�ف�أنظمة�الدفع�ع���أ��ا�مجموعة�ال�يا�ل�و�املؤسسات�ال���
تتعامل�بوسائل�الدفع،تحكم�ا�جملة�من�القواعد�و�ال�شر�عات،�عمل�ع���معا��ة��وامر�و��سو�ة�العمليات�

  .تعامل�ناملمصرفيا���دمة�

  وسائل�نظم�الدفع�ا��ديثة:املطلب�الثا�ي

�متطلبات�التجارة��لك��ونية�و�كذلك�املعامالت�ع��� �عددت�وسائل�الدفع،و�اتخذت�أش�اال�تتالءم�مع
شبكة��ن��نت،فأصبحت�تضم�وسائل�نظم�الدفع�ع���مجموعة�ا��و�ت��و�البطاقات�ال���تصدر�ا�البنوك�

  :فمن�ب�ن��ذه�الوسائل�نذكرمن�أجل�إتمام�عملية�الدفع،

  مال��ا�و�تحتوي�ع���معلومات�يمكن���بطاقات�بالستكية�تمنح�ا�البنوك�لع:البطاقات�البنكية -1

  :يمكن�تقسيم�ا�إ���2استخدام�ا�ألغراض�دفع�����املش��يات،

 � ��ئتمانية �ا:Credi Cards البطاقات �تصدر�ا �ال�� �البطاقات �تلك �حدود��� ��� لبنوك�و�املصارف
 مبالغ�

  3.متفق�عل��ا�ب�ن�البنك�و�العميلينة�مع

�ستخدم�بطاقات��ئتمان�كأداة�وفاء�و�ائتمان�و�نفس�الوقت�ت�يح���امل�ا�ا��صول�ع���سلع�و�خدمات�فور�
  ).Master Card( و�ماس����ارد�)visa (مثل�بطاقة�الف��ا�4.تقديم�ا

 الذكية� �): Smart Cards(البطاقات �تتضمن �تفاعلية �بطاقة �شر�ط�� �و �دقيقة  ذاكرة
 إلك��ومغناط�����

و�البطاقة�الذكية�تمكن�حامل�ا�من�اختيار�طر�قة�التعامل���ا�سواء��ان��ذا�التعامل��5.قابل�للقراءة�إلك��ونيا
  .ائتما�ي�أو�عن�طر�ق�الدفع�الفوري

�أ��ا��عت���بال�سبة�للعميل�بمثابة��ومبيوتر�متنقل،تمتاز�با��ماية� و����ال� 1.تقليد�اال��و�ر�و�عدم�ضد�كما
  2.حية�البطاقة�من�أجل�نقل��موال�من�املش��ي�إ���البا�عتتطلب�تفو�ض�أو�تأكيد�صال 

                                                             
  .2003أوت�53،27،ا��ر�دة�الرسمية،العدد2003أوت�26املؤرخ�����11 -03ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�مر�رقم��1
  .233،ص2012،�ردن،1التوز�ع،طدار�حامد�لل�شر�و�،"التجارة��لك��ونية"،صا���ا��داية�محمد�نور،خلف�سناء�جودت� 2 

  .150،ص2001دار�الغر�ب�للطباعة�و�ال�شر�و�التوز�ع،القا�رة،،"أدوات�و�تقنيات�مصرفية"،مدحت�صا��� 3
  .123،ص2010دار�الثقافة�لل�شر�و�التوز�ع،،"أح�ام�عقود�التجارة��لك��ونية"،نضال�سليم�بر�م� 4
�هللا،� 5 �عبد �ع�� ��لك��ونية"شا��ن �الدفع �فلسط�ن�نظم �بنك �ع�� �تطبيقية �دراسة �عل��ا �الرقابة �،وسائل ��ز�ر�،"و�مخاطر�ا �جامعة مجلة

  .09،ص1�،2009،العدد�12غزة،سلسلة�العلوم���سانية،املجلد
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 � �الوفائية �):  Dibit Cards(البطاقات �مباشرة �الشراء �الفاتورة �يتم�خصم��ذه �ا��الة ��ذه من���
  حساب

ة�امل��و�ات����حسابات�جار�ة�ملقابل�العميل،و�بالتا���ف����عتمد�ع���وجود�أرصدة�فعلية�للعميل�لدى�البنك
  4.و��عت���مصدر�لز�ادة�إيرادات�البنك�3.قةاملتوقعة���امل�البطا

 بطاقة�الشي�ات )Cheks Cards:(بأنبمقتضا�ا�يتع�د�بنك�مصدر�البطاقة�لعميلھ�حامل�البطاقة�  

                  .البطاقةيتضمن�سداد�الشي�ات�ال���يحرر�ا�العميل�من��ذا�البنك�و�ذلك�وفقا�لشروط�إصدار�

و�رقم�حسابھ،و�ا��د��ق����الذي�يتع�د�البنك�قة�عادة�ع���اسم�العميل�و�توقيعھ،و�تحتوي��ذه�البطا  
 5.بالوفاء�بھ�����ل�شيك�يحرره�العميل

�ل�شمل� �استخدام�ا �نطاق �و�توسع �العالم ��� ��لك��و�ي �الدفع �وسائل �عرف��ا �ال�� �التطورات رغم
� �املجاالت �الرا�ن،إالمختلف �الوقت ��� �الدفع �وسائل �أ�م �من �أصبحت �بقيت� أن حيث �ا��زائر�ة البنوك

قطعت�شوطا�كب��ا�����ذا�رغم�أن�العديد�من�الدول�العر�ية�و�خاصة�املجاورة�تجدات�متأخرة�عن��ذه�املس
  6.املجال

����آ -2 �الصرف �وجود� Otomatic Teller Machine(ATM(:الت �ع�� ��الت ��ذه �مف�وم �عتمد
 اتصال�

�للبنك �الرئ���� �ا��اسب �العميل ب�ن �بيانات � �استقبال �يمكن �بحيث �الصرف �آلة �ا��ساب،رقم�(و رقم
بمجرد�قيام�العميل�بإدخال�البطاقة�����لة�لتقوم��ذه��خ��ة���عد�ذلك�بإعطاء�استجابات�فور�ة�...)ا��دمة

                                                                                                                                                                                              
  .236،ص2008املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب،،"املصارف�و�النقود��لك��ونية"،ناذر�عبد�العز�ز�الشا��� 1
  .52،ص2005دار�الفكر�ا��ام��،�سكندر�ة،،"البنوك��لك��ونية"،ممدوح�ا��ن�ي��،من���ا��ن�ي���2
  .72،ص1997دار�ال��اب�لل�شر�و�التوز�ع،مصر،،"أساسيات�و�مبادئ�التجارة��لك��ونية"،عبد�الكر�م�ب�سو�ي� عبد�ا��ميد�ب�سو�ي�،�3
  .23،�ص2012القا�رة،�،1دارات�القانونية،طاملركز�القومي�لإلص ،"البنوك��لك��ونية"،يوسف�حسن�يوسف�4
�الرزاق�بوعز�ز�،�عل�ش�حرمھ�5 �النامية"،عبد �الدول ��� ��ف��ا��� ��قتصاد �و�دفع �ترقية ��� ��لك��و�ي �الدفع �أساليب �تطور مداخلة�،"أ�مية

�ا��ام��،خم�س� �الدولية،املركز ��قتصاديات �ع�� �ا�ع�اساتھ �و ��ف��ا��� ��قتصاد �حول �ا��امس �العل�� �ملتقى ��� مقدمة
  .03،ص2012ليانة،ا��زائر،م
  .17،ص�2015،جوان�02ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،املجلة�ا��زائر�ة�للتنمية��قتصادية،عدد�6
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الشي�ات،كشف�ا��ساب،كما��إيداع،املطلو�ة��ال��ب�النقدي،�يداع�النقديا��دمات�املصرفية� تتمثل���
  1.مؤخرا�العديد�من�ا��دمات��خرى�املتطورة�مثل�تحو�ل��موال�الك��ونياأضيفت�إل��ا�

  :و�املنح���التا���يو����سبة�استخدام�الصراف�����ع���العالم�

  

  

  

  

  

   2015 - �2004سبة�استخدام�الصراف�����ع���العالم�خالل�: 01رقمش�ل�ال

  
��عنوان��:املصدر �بحثية�مقدمة �عزة،ورقة �بن تطور�ا��دمات�املصرفية��لك��ونية�ب�ن�"ج�يدة�العياطي،محمد

  .03،ص،جامعة�أبو�بكر�بلقايد،تلمسان"وسائل�الدفع�ا��ديثة�و�التقليدية

�ا ��أعاله�نح��مليو�� �سنة �مستمر،ماعدا �تطور ��� �العالم ��� ��لية �الصرافات �عدد ،عرفت�2005أّن
�أ�،و��ذا�%5تراجعاب �لقنوات �املصارف �تب�� �إ�� �ع����ن��نت،لكن�خراجع �و�الص��فة �النقال ��ال�اتف رى

سرعان�ما�أدركت�املصارف�دور�ا����ال�شاط�املصر��،مما�ا�عكس�ع���ارتفاع�عدد�ا�بصورة�مستمرة�حيث�

                                                             
  .09،مرجع�سبق�ذكره،ص"نظم�الدفع��لك��ونية�و�مخاطر�ا�و�وسائل�الرقابة�عل��ا"،شا��ن�ع���عبد�هللا� 1
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�ذه�مما�يو���لنا�توفر�2015سنة��%40،و��سبة���2011ص�راشد�ستة�100صرافا�ل�ل��%30بلغت��سبة
  ا��دمة��ش�ل�كب���و�تقر���ا�من�العميل�لنيل�رضاه

  ���عبارة�ع���بيانات�مشفرة�يتم�وضع�ا�ع���وسائل�الك��ونية����ش�ل�بطاقات:النقود��لك��ونية -3

�ال�����، �الكمبيوتر� و��ستخدم��ذا��سلوب�ل�سو�ة�املعامالت��لك��ونية�عن��1بالستكية�أو�ع���ذاكرة
وما�يم����ذا�النوع�3.استخدام��ذه�النقود����القيام��عمليات�البيع�و�الشراء�و�التحو�لو�يمكن�للعميل� 2.�عد

من�النقود�أ��ا�تصدر�و�تتداول�الك��ونيا،ف���نقود�اف��اضية�تأخذ�الش�ل��لك��و�ي،فاملس��لك�ي�ون�مال�ا�
  4.حداتلوسيلة�وفاء�حقيقية�ت��ئھ�من�ال��امھ�و��سدد���ا�ديونھ�بمجرد�استخدام��ذه�الو 

موال�ل�س�ظا�رة�جديدة،فمنذ�سنوات�طرق�الك��ونية�فينقل�أو�تحو�ل�� إ���أن�استخدام��يجدر��شارةو�  
  5.يتم�الدفع�الك��ونيا�خاصة����الدول�الصناعيةعديدة�

  6:تتمتع��النقود��لك��ونية��بمزايا�عّدة�من�بي��ا*

- � �منخفضة ��قتصادية ��نظمة�:الت�لفة �استخدام �من �أرخص �الك��ونيا �التحو�ل �عملية �عت��
 املصرفية�

  .التقليدية

 .ال�ساطة�و�س�ولة��ستخدام -
 .السرعة����انجاز�الدفع -
 .�مان�و�التحو�الت�املالية -

  :كما�يوجد�عدة�عيوب�للنقود��لك��ونية�تتمثل����*

  7.�لك��ونيةمش�لة�طبيع��ا،و�تث���املش�لة�مدى�إم�انية�قبول�ا�للوفاء�باالل��امات�بديال�عن�النقود� -
�لك��و�ي�سيطرة�البنك�املركزي�ع���إصدار�النقود،و�ال���يمكن�أن�تتحول����حالة�التوسع����النقد� -

 إ���

  8.بنوك�إلك��ونية

                                                             
  .151،ص2014،�سكندر�ة،1،الدار�ا��امعية،ط"التجارة��لك��ونية�اقتصاديات"،عبد�املطلب�عبد�ا��ميد� 1
  .171مجلة�العلوم��قتصاد�و�ال�سي���و�التجارة،ص،"تطور�طرق�الدفع����التجارة��لك��ونية"رابح�حمدي�باشا،و�يبة�عبد�الرحيم،� 2
  .25،صمرجع�سبق�ذكره ،"البنوك��لك��ونية"،يوسف�حسن�يوسف� 3
  .38،ص2007دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،�سكندر�ة،،"محفظة�النقود��لك��ونية"،شر�ف�محمد�غنام� 4
 .27،ص2007م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،ب��وت،،"مقدمة�����قتصاد�النقدي�و�املصر��"،سوزي�عد���ناشر� 5

  .59�،60،�ص�ص�2010،��ردن،3،دار�وائل�لل�شر،ط"النقود�و�املصارف"،أكرم�حداد،مش�ور��ذلول � 6
  .07ص،"دراسة�قانونية�–النقود��لك��ونية�"،ن�يل�م�دي�زو�ن�7
  .118،�ص2014،�س�تم��02العدد،"املجلة�ا��زائر�ة�لالقتصاد�و�املالية"ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�8
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 �و�مثل�الشيك�التقليدي،أمر�بالدفع�من�الساحب�إ���امل��وب�عليھ�لدفع�مبلغ�:الشيك��لك��و�ي -4

� �املستفيد �إ�� �ي)أو�حاملھ(مس�� �أنھ ��� �عنھ �يختلف �،غ���أنھ �ع����ن��نت،فبعد �الك��ونيا ��ستلم�رسل أن
  1.املستفيد�الشيك�ليتم�تحو�ل�املبلغ�لفائدتھ،ثم��عيده�إ���املستفيد�مؤكدا�لھ�عملية�التحو�ل

��عض��و  ��� �قانونا �بھ �مع��ف �اليوم �أصبح �الذي �،و ��لك��و�ي �التوقيع �قضية �إ�� ��نا �ا��ديث يجرنا
عقود��لك��ونية�و�مع�ذلك�ل�س�فقط�������قضايا�النقد�و�ئتمان،بل�و����مختلف�املعامالت�و�ال.البلدان

  2.ا�بالتوقيع��لك��و�يأك���الدول����العالم�بما�فيھ�الدول�الصناعية،لم�تضع��عد��شر�عا�خاص يبقى

إّن�أنظمة�الدفع�ع����ن��نت�ت�يح�استخدام�أدوات�الدفع��لك��و�ي�ع����ن��نت،سواء�باستخدام�البطاقات�
���� �الصرف ��لك��ونية،أو�آالت �أو�الشي�ات ��لك��ونية �ش�دتھ�.أو�النقود �الذي �التطور �بفضل و�ذلك

   .التجارة��لك��ونية

  

  .2016 – �2004سبة�مستخدمي��ن��نت����العالم�خالل�سنة: 02رقملش�ل�ا       

  
��عنوان��:املصدر �بحثية�مقدمة �عزة،ورقة �بن تطور�ا��دمات�املصرفية��لك��ونية�ب�ن�"ج�يدة�العياطي،محمد

  .05،ص،مرجع�سبق�ذكره"وسائل�الدفع�ا��ديثة�و�التقليدية

�ا �من�خالل �سنة��ملنح��نالحظ �من �ارتفاع�مستمر،ابتداء ��� �العالم ��� ��ن��نت �مستخدمي ��سبة �أّن أعاله
  .و��ذا�يفسر�الو���بأ�مية�استخدام��ن��نت����جميع�املجاالت�و�املعامالت�%�15عدما��انت�ال�سبة��2004

                                                             
  .321ص،"�قتصادية،واقع�و�تحدياتملتقى�املنظومة�املصرفية�ا��زائر�ة�و�التحوالت�"،رحيم�حس�ن،أ��واري�معراج�1
  .31،ص2006،عمان،1دار�املنا���لل�شر�و�التوز�ع،ط،"النقد�و�السياسة�النقدية"،رحيم�حس�ن�2
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  خصائص�نظام�الدفع�و�أ�م�مزاياه�و�عيو�ھ:املطلب�الثالث

  خصائص�نظام�الدفع: أوال

� �أساس�عد �قاعدة �الدفع �املا��استقرار�نظام �استقرار�   و�املصر��، ية�لتحقيق�استقرار�النظام و�بالتا��
�ال�شاط��قتصادي، �حركية �تأث���مباشر�ع�� ��ستقرار�لھ �عموما،�ذا ��قتصادي و�لذلك�تحرص� النظام

  1:الدول�ع���إيجاد�أنظمة�الدفع�فعالة،من�أ�م�خصائص�نظام�الدفع�الفعال�ما�ي��

 و�الوضوح� ��:ال�ساطة �الف�م �و�س�لة �و�غ���معقدة �وا��ة ���ا �املعمول �و��جراءات و� القواعد
 املمارسة�

  .من�جميع�املتعامل�ن

 التكيف�و��:املرونة� �ع�� �النظام �قدرة ���ا ��انت��ذه���ستجابةيقصد �سواء �املتجددة �املواقف مع
  التغ��ات

�ت �عن �الوحداتناتجة �سلوك �و�(طور �التغي������) املؤسسات�فراد �الدفع،أو�إ�� �مجال ��� �التطورات أو�إ��
  .القوان�ن�و�التنظيمات

 السرعة:� �زمن �أقل ��� �الدفع �إجراء �يوم�أي �نفس ��قل �ع�� �أو �حقيقي �زمن ��� ممكن
 �ستحقاق،فالدائن�

  .يرغب����الوصول�إ���حقھ����وقت�قيا���

 الطرق�و�و�الطرق�املستعملة،ف�لما�ساد��مان����يتعلق��مر��نا�أساسا�بأمان�وسائل�الدفع��:�مان 

  .الوسائل�املعتمدة����الدفع��لما�سادت�الثقة�ب�ن�املتعامل�ن

  :مزايا�و�عيوب�أنظمة�الدفع��لك��ونية:ثانيا

  :يمكن�ت��يص�مزايا�و�أنظمة�الدفع��لك��و�ي����ا��دول�التا��

  .ا��ديثة�مزايا�و�عيوب�أنظمة�الدفعيو���:  01ا��دول�رقم��                          

ــــــــــــــات ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــزايا�  ا���ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ��  املـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــوبالعيـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــ

                                                             
عر�ي�بن�امل�يدي،أم�مذكرة�ماج�س������العلوم��قتصادية،جامعة�ال،"دور�النظام�الدفع��لك��و�ي����تحس�ن�املعامالت�املصرفية"،ز����زواش� 1

  .06،ص2011 /2010،البوا��
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  .س�ولة�و��سر��ستخدام-  حامل�البطاقة
  .�مان�و�تفادي�السرقة�و�الضياع-
��ئتمان�- �ع�� �ا��صول �فرصة توف��

  .املجا�ي�لف��ات�محددة
�ذكر�رقم�- �مجرد �فور�ا �الصفقات إتمام

  .البطاقة

-� �يتجاوز�ز�ادة �بما ��نفاق �و �قراض
  .القدرة�املالية

-���� �قيم��ا �البطاقة �حامل �سداد عدم
الوقت�املحدد،ي��تب�عنھ�وضع�اسمھ����

  .القائمة�السوداء

ـــاجـــــــــــــر ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   .�عد�أقوى�ضمان���قوق�البيع-  التـــــــ
  .�سا�م����ز�ادة�املبيعات-
متا�عة�ديون�الز�ائن�إ���عاتق�نقل�عبء�-

  .البنك�و�الشر�ات�املصدرة
  

�ال��اماتھ�- �عدم �أو �مخالفاتھ �تؤدي قد
�التعامل� �البنك �إلغاء �إ�� بالشروط
�القائمة� ��� �اسمھ معھ،ووضع

����السوداء �صعو�ات �عنھ �ي��تب ،مما
  .�شاطھ�التجاري 

�عز�ز��ر�اح�من�خالل�فوائد�و�الرسوم�و�-  مصدر�البطاقة
  .الغرامات

  

�البطاقات�- �حام�� �سداد ��ع�� خطر
  .للديون�املستحقة�عل��م

  .تحمل�البنك�املصدر�نفقات�ضياع�ا-
�جالم،:املصدر �العميل"كر�مة �رضا �و�تحقيق �البنوك �أداء �تحس�ن ��� ��لك��و�ي �ال�سو�ق �مقدمة�"دور ،مذكرة

�ش�ا �متطلبات �ال�سي��ضمن �العلوم �املاج�س��،قسم �أعمالدة �إدارة �و ��سو�ق املؤسسات،جامعة��،تخصص
  .36،ص2013/2014مستغانم،

  

  أطراف�أنظمة�الدفع�و�أ�م�مخاطر�ا:املبحث�الثا�ي

تتم�عملية�الدفع�ب�ن�ثالثة�أطراف�ال���تتمثل����حامل�البطاقة�و�املحل�التجاري�و�ال�يئة�املصدرة�              
� �سنو�� �تتللبطاقة،كما �املخاطر�ال�� �،و�أ�م ��طراف ��ذه �ب�ن �و�كيفية�العالقة �الدفع �أنظمة �ل�ا عرض

  .�سي���ا

  .أطراف�التعامل�بأنظمة�الدفع�ا��ديثة:املطلب��ول 

�آخر�أو�              �ل��ص �آخر،و�مجموعة �إ�� ���ص �من �النقود �انتقال �وسيلة �أ��ا ��� �الدفع �أنظمة �ش��ك
  .ملجموعة�أخرى�ع���شبكة��ن��نت�دون�ا��اجة�إ����لتقاء�وجھ�لوجھ

  :و�ال���تتمثل���1الرغم�من�اختالف��ذه�النظم�نجد�أ��ا�تحتوي�جميع�ا�ع���نفس�العناصر،و�ع���

                                                             
  .235مرجع�سبق�ذكره،ص��"التجارة��لك��ونية"،صا���ا��داية�محمد�نور،�سناء�جودت�خلف1
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�و�ال��ص�أو����اص�الذين�حصلوا�ع���البطاقة�بناءا�ع���طلب�تقديمھ�للمصدر��: حامل�البطاقة: أوال
  1.�دماتا�و�تم�املوافقة�ع���منح�م�إياه،لتمك��م�من�الشراء�بواسط��ا�أو�ا��صول�ع���

  2:�عود�س�ب�ان�شار�بطاقات�الدفع�عند��فراد�ملجموعة�من�املزايا�املك�سبة���امل�ا�م��ا�و 

 بحمل�الس�ولة�و��مان����استخدام�بطاقة�الدفع�لسداد�ثمن�السلعة�أو�ا��دمات�املقدمة�مقارنة� -

 .النقود�أو�الشي�ات

               ا��اجة�للعودة�للبنك�املقدم�دون�الكية����سقف��ئتمان�س�ولة�ا��صول�ع���القروض��س�� -

 .و�م���الوثائق�ثم�انتظار�مصادقة�البنك�ل��صول�ع���القرض

 ��اية��سد�دفعة����أماكن�مختلفة�و�ملدة�معينة،لكنھ����ال�لإلنفاقيقوم�حامل�البطاقة�باستعمال�ا� -

  .واحدة�لل�يئة�املصدرة

ع���املسافر�ن�الذين�يزورون�أك���من�دولة�و�ذلك��أدى�استخدام�البطاقات����مختلف�دول�العالم�إ���ال�سي�� 
�أن� �البطاقة �حامل ��ستطيع �الدول،كما �ل�ذه �املختلفة �العمالت �حمل �بدال�من �واحدة �دفع �أداة باستخدام

  3.���ب�مبالغ�نقدية�من�أي�فرع�من�فروع�البنوك�الك��ى����العالم

�و  �أنواع�ا �مختلف �ع�� �الدفع �لبطاقات �امل�مة �امل��ة �فإّن �ال���يص��كذلك ��ش��ط �أ��ا �تار�خ�ا �طول ع��
��امل�البطاقة�ح���تتم�عملية�ال�سديد،و�ترت�ب�البطاقات�بحساب�محدد�عند�ال�يئة�املصدرة�يرصد�فيھ�

  .القيم�املستحقة�مع�العمليات�ال���تتم

خدمة���و�الطرف�الذي�يقوم�ب�سليم�قيمة�الدفع��لك��و�ي�ثمنا�لبضاعة�أو �):التاجر(املحل�التجاري :ثانيا
  4.قام�بتقديم�ا�املش��ي 

إن�قبول�أي�محل�تجاري�ل�سو�ة�معامالتھ�مع�ز�ائنھ�عن�طر�ق�بطاقة�الدفع�راجع�للمزايا�ال���يحصل�عل��ا�
  5:جراء�ذلك،و�ال���نذكر�م��ا

                                                             
  .37،38،ص�ص�2008دار�الثقافة�لل�شر�و�التوز�ع،�ردن،،"وسائل�الدفع��لك��و�ي"،جالل�عايد�الشورة�1
  .248سبق�ذكره،صمرجع�،"املصارف�و�النقود��لك��ونية"،ناذر�عبد�العز�ز�الشا���2
  .145مرجع�سبق�ذكره،ص،"أدوات�و�تقنيات�مصرفية"مدحت�صادق،�3
،مذكرة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاس������العلوم��قتصادية،تخصص�مالية�"إحالل�وسائل�الدفع�التقليدية�بالوسائل��لك��ونية"،خديجة�سلطا�ي�4

  .43،�ص2012/2013و�نقود،جامعة�محمد�خيضر،�سكرة،
��لك��ونية"،،أحمد�شاف��قاسم�قر����5 �الدفع �أ�ي�بكر�،"وسائل �التجار�ة،تخصص�مالية،جامعة �العلوم ��� �ل�سا�س �ش�ادة �تخرج�لنيل مذكرة

  .12،ص2013/2014بالقايد،امل��قة�ا��امعية�مغنية،
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م�نھ�بذلك�يضمن�حصولھ�ع���تلك�القيع���ز�ائنھ�فإ عند�قبولھ�لبطاقة�الدفع�لسداد�القيم�املستحقة�لھ -
� �البن�ياملحولة �لرصيده ����مباشرة �النقد �من �كمية �وجود ��عرض �الذي �بالنقد �التعامل �قبل �لو ،عكس

  .أك���أمانرقة،و��نا�تتم���البطاقة��عامل�الصندوق�املحل�إ���خطر�السطو�و�الس

  .قبول�التعامل�بالبطاقات�قد�ي�ون�أك���أمانا�ح���من�قبول�الشي�ات�ال��صية�ال���قد�ت�ون�بدون�رصيد�-

قبول�البطاقة�ال���يل��وتوماتي�ي�للمبيعات�بالصنف�و�الكمية�و�السعر�الوحدوي،ما�يوفر�ع����ي�تج�عن
  .املحل��عض�املعلومات�املحاس�ية

�سا�م�املحل�التجاري����عملية��ئتمان،���حالة�البطاقة�الصادرة�عن�ال�يئة�املالية�الذي�يتمتع�بھ�حامل�
�سا�م�بطاقة�الدفع����الرفع�من�رقم�أعمال��س��ال�ي،و�بالتا��البطاقة�دون�أن�يتحمل�مخاطر�ذلك�القرض�� 

  .املحل�التجاري�دون�تحملھ�مخاطر��ئتمان�املقدم���امل�البطاقة

�املصدرة� �لل�يئة �ا��يدة �السمعة �من �غ���مباشرة �بصفة �الدفع �لبطاقات �القابل �التجاري �املحل �ستفيد
  .��او�كذا�ا��مالت��عالنية�ال���تقوم�   للبطاقة،

أما����حالة�قيام�املحل�التجاري�و�خاصة�إذا��ان�يملك�سلسلة�من�املحالت�املن�شرة����مواقع�بإصدار�بطاقة�*
  :خاصة�بھ�فإنھ�يحصل�ع���املزايا�التالية

  :يضمن�أن�استعمال�بطاقتھ��و�موجھ�فقط�ل��صول�ع���سلع��عرض�ا�املحل�و��ذا�مع�مراعاة�ما�ي��

 تجذب�أن�ت�ون�ت�لفة�البطاقة�الصادرة�عنھ�أقل�بكث���من�ت�لفة�البطاقة�املصدرة�من�البنوك�ل�ي� 

  .الز�ائن

 قيمة�أن�ت�ون�الت�لفة�ال�س�ية�إلصدار�البطاقة�و�ت�لفة��ج�زة�و�شبكة��تصال�املستعملة�أقل�من� 

  1.�قتطاع����حالة�قبول�البطاقات�البنكية

بإصدار�إياه�الدفع�الذي�قام�) مؤسسة�مالية(�و�البنك�): املصدر��أي�املحرر (ال�يئة�املصدرة�للبطاقة�: ثالثا
��لك��و�ي �الدفع �عملية ��� �استخدام�ا �و�الذي�يتم �إ�شاء��2.�لك��و�ي ��عملية �تقوم �عاملية �مؤسسة و���

ة����أنحاء�العالم�بموافقة�ع���دخول�ا����البطاقات�و�تتو���رعاي��ا�و�تصدر�تراخيص���ميع�البنوك�املوجود
  3.عضو�ة��ذه�البطاقات

  : و��ناك�مجموعة�مزايا�ناتجة�عن�استعمال�التكنولوجيا�ا��ديثة����البطاقة،تتمثل���

 التعامل�بكفاءة�و�فعالية�مع�النمو�ال�ائل�و�امل�سارع��لعدد�حسابات�الز�ائن.  
                                                             

  .13،صرجع�نفس�امل 1
  .134،ص2008ز�ع،�ردن،حامد�لل�شر�و�التو ،"التجارة��لك��ونية�و��عمال��لك��ونية"،خضر�مصباح�الطيطي�2
  .135،136،مرجع�سبق�ذكره،ص�ص�"وسائل�الدفع��لك��و�ي"،جالل�عايد�الشورة�3
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 الشيكطاقات�الدفع�مقارنة�باملدفوعات�عن�طر�ق�تخفيض�الت�لفة�ا��قيقية�ملعا��ة�املدفوعات�بب.  

  1.و�بالتا���فإن�التكنولوجيا�ا��ديثة�مكنت�البنوك�من�تقديم�خدمات�لم�تكن�متوفرة�من�قبل

  العالقة�ب�ن�أطراف�عملية�الدفع:املطلب�الثا�ي

البطاقة،مصدر�البطاقة�و�حامل�:كما�تطرقنا����املطلب�السابق�إ���أّن�بطاقات�الدفع�تف��ض�و�جود�أطراف
ومن��ذا�نجد��شوء�عالقة�ب�ن��ذه��طراف�و�قد�ترتب�ع��ا�حقوق�و�ال��امات�ل�ل�م��ا�ع���.املحل�التجاري 
  .الطرف��خر

  العالقة�ب�ن�مصدر�البطاقة�و�حامل�البطاقة: أوال

�و  �املصدر�للبطاقة �البنك �ب�ن �امل��م �العقد �العالقة �العقد��يحكم��ذه �عميلھ،�ذا �إب�ن �شروط صدار�يحدد
  .و�كيفية�استخدام�ا،و�كذلك�ا��قوق�و�ال��امات��ل�طرفالبطاقة�

�أ� �يقبل�ا �إال�أن �العميل �ع�� �سلفا،و�ما �محددة �البنك�يضع�شروطا �أن �إذ �إذعان ��عت���عقد �العقد و��ذا
  .يرفض�ا

 تتمثل���� :ال��امات�و�حقوق�مصدر�البطاقة:  
 حامل�ا�التجار�ع�د�البنك�املصدر�البطاقة��سداد�فوات���.  
 تحديد�رسوم�البطاقة.  
 تحديد�القانون�الذي�يحكم�اتفاقية�عند��شوب�نزاع�ب�ن�الطرف�ن.  
 البنك�لھ�ا��ق����إلغاء�البطاقة�دون�إخطار�سابق.  
 اس��داد�ا��عت���البطاقة�مل�ا�لل�يئة�املصدرة،�ذا��ع���إعطاء�البنك�ا��ق����إيقاف�عمل�البطاقة�و�

��� 

  .أي�وقت

 ـــــ�تل��م�  تنفيذ�و�توضيح�جميع�مصروفات�العميل�بتار�خ�ا�و�م�ا��ا�و� :ال�يئة�املصدرة�للبطاقة�بـ

ترسل�ا����كشف�حسابات�الز�ون�ش�ر�ا�مو��ة�تار�خ�استحقاق�ا،و�تكمن�ال��امات�و�حقوق�حامل�البطاقة�
  :فيما�ي��

 ستعمال�غ���التعسفي�للبطاقة�و�اح��ام�سقف��ئتمان�املقدم�لھ�.  
 املخول�ال��ام��سداد�ا��د��د�ى�املتفق�عليھ�للديون�امل��تبة�جراء�استعمال�البطاقة�من�طرفھ�أو�من� 

  .ل�م�استعمال�ا�و�ال���تو������كشف�ا��سابات�الش�ري�املرسل�إليھ�قبل�تار�خ�استحقاق�ا

                                                             
  .14،مرجع�سبق�ذكره،ص"وسائل�الدفع��لك��ونية"،قاسم�قر���،أحمد�شاف���1
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 حسابھ�ع����إخطار�البنك����حالة�فقدان�البطاقة�من�صاح��ا�حيث�يتحمل�مسؤولية�املبالغ�املقيدة
 إ���

  1.غاية�تار�خ�إبالغھ�بفقدان�البطاقة

 يقتصر�استعمال�البطاقة�ع���حامل�ا�وحده،و�أن��ستخدم�ا�وفق�قواعد�و�شروط�املتفق�عل��ا،و���� 

  2.ام�ا�فإنھ�ي�ون�ملزم�باملديونيةحالة�سماح�لعميل�آخر�باستخد

  العالقة�ب�ن�املصدر�البطاقة�و�املحل�التجاري�: ثانيا

�س���البنك�مصدر�البطاقة�إ���أك���عدد�من�املحالت�الك��ى�و�محطات�الب��ين�و�الفنادق�ل�ي�يقبلوا��البد�أن
من�عمالئھ�الوفاء�بالبطاقات�ال���أصدر�ا�ل�م����املقابل�أن�يقوم�البنك�بالوفاء�بمديونيات��ؤالء�العمالء�إ���

  .التاجر

�الت �املحل �و �املصدر�البطاقة �البنك �ب�ن �العالقة �يحكم ��س��و �عقد ���ا �الوفاء �يقبل �الذي عقد�"جاري
�أيضا�"التاجر �البطاقات،و�يل��م ���ذه �التعامل �عن�قبولھ �ا��م�ور �إ�� ��علن �التاجر�أن �ع�� �ي�ون ،بمقتضاه

  .بفحص�البطاقة،كما�يلزم�بدفع�العمولة�املتفق�عل��ا�للبنك

 يل��م�املحل�التجاري�اتجاه�ال�يئة�املصدرة:  
 ل�نظام�و�نوع�بطاقةاح��ام�مراحل�املوافقة�ل�.  
 مضافا�ل�ا��سبة�من�مجموع�القيم�قبول�خصم�العمولة�عليھ�لقاء��ل�عملية��سديد�بالبطاقة� 

  .املستحقة

 كذا�أن�يتأكد�من�سر�ان�البطاقة�من�خالل�تار�خ�ان��اء�الصالحية�و�كذا�تمر�ر�ا����ا���از�الطر���و� 

  .ا��صول�ع���توقيع�حامل�البطاقة�ع���إشعار�البيع

 يتع�د�بقبول�البطاقة�الصادرة�ع��ا��وسيلة�لل�سديد�مع�مراعاة�ا��د��د�ى�لقبول�البطاقة�دون� 

  .ا��اجة�إلجراء�اتصال�بال�يئة�املصدرة�من�ج�ة�أخرى 

 أرسلت�من�قبل��ش�ل�الك��و�ي�ل�ي�تحول�� �ال�� �لل�يئة�املصدرة إرسال����ة�من�إشعارات�البيع
 قيم��ا�

  .ل�سبة�املتفق�عل��اإ���رصيده�البن�ي��عد�خصم�ا

                                                             
  .358،ص2005ا��ام��،�سكندر�ة،دار�الفكر�،"وسائل�الدفع��لك��و�ي�ا��ديثة�-�وراق�التجار�ة"،مصطفى�كمال�طھ،وائل�أكرم�بندق�1
  .251مرجع�سبق�ذكره،ص،"أدوات�و�تقنيات�مصرفية"مدحت�صادق،�2
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 ال�يمكنھ�أن�ي�نازل�عن�العقد�الذي�يجمعھ�مع�ال�يئة�املصدرة�ملحل�تجاري�آخر.  
 ـــ�   :يل��م�البنك�بــ
 التاجر�تزو�د�التاجر�باآلالت�و�املاكنات�ال����س�ل�عملية�الوفاء،و�غالبا�ما�ي�ون�إعطاء�البنك�ب��و�د� 

  .نقل�امللكيةباملاكنات�و��الت�ع���س�يل��مانة�و�ل�س�

 التاجر�مديونيات�حام���البطاقات،و��عت���� �ما�قام�التاجر�بالوفاء�أن��سدد�إ����ذا يل��م�البنك�إذا
 ال��ام�

        البنك�ال��اما�باتا�غ���قابل�للرجوع�فيھ،فال�يجوز�للبنك�أن�يحتج�ع���التاجر�بأي�دفوع�ناشئة�عن�عالقة�ب�نھ�
  .و�ب�ن�العميل

  التاجر�و�حامل�البطاقة�العالقة�ب�ن: ثالثا

�ل�ما��ناك�أّن�.�ذه�العالقة�ال�تث���أي�مش�لة�إذ�يحكم�ا�العقد��ص��،كعقد�البيع�أو�عقد�تقديم�ا��دمة
  .التاجر�يل��م�بقبول�الوفاء�بالبطاقة�ال���يحمل�ا�حامل�البطاقة

  .أطراف�التعامل�بالبطاقة��ئتمانية�و�العالقة�بي��م��:03الش�ل�رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�مرابطي،�:املصدر   �شعبور،مصباح �ا��زائر"سماح ��� ��لك��و�ي �الدفع �ماس���"وسائل �ش�ادة �لنيل ،مذكرة
  .20،�ص2015/2016أ�اديمي،شعبة�العلوم��قتصادية،تخصص�تمو�ل�مصر��،جامعة�ت�سة،

  مخاطر�أنظمة�الدفع�و�طرق��سي���ا:املطلب�الثالث

ــــــــــــــــــــــدر�البطــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصــ ـــــــــــــــاقةــ  

ــــاقــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــل�البطــــــــــحامـــ ـــــــــــــــــــــــــــــالتــــــــــــــــــــــ  رـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شعارات�� �سداد�قيمة  
 بطاقة��ئتمان

 حد��ئتمان

سال�شعارات�البيعإر   
 قيمة سداد
ع����ن الديو 

 أقساط



أسس أنظمة الدفع الحدیثة في البنوك                                                 الفصل األول    
 

 21 

قد�تؤثر�ع���مش��ك�أو��و�تداعيات�أك�املخاطر�آثار�املخاطر،و�قد�تنجم�عن�تلللكث���من��تتعرض�أنظمة�الدفع
و�ل�ذا�توجد�عّدة�إجراءات��لتفادي�حدوث��ذه�املخاطر،و�.و�����عض��حيان�قد�تؤثر�ع���النظام�ك�ل.أك��

  .�ذا�ما�سنو��ھ�����ذا�املطلب

 :  يمكن�تص�يف�املخاطر�ال���تتعرض�ل�ا�أنظمة�الدفع��التا��:مخاطر�أنظمة�الدفع -1
 الوفاء�بال��اماتھ�املالية����الوقتعدم�قدرة�مش��ك�أو�أك���ع�و�������حالة��:السيولةمخاطر���  

 .املناسب،و�من�تلك�املخاطر�تلك�ا��اصة�بأنظمة�الدفع�و�أنظمة��سو�ة��وراق�املالية

 ذه�ا��الة�عدم�قدرة�مش��ك�أو�أك������سداد�ال��اماتھ�املالية���ائيا،و��:مخاطر��ئتمان���� 

 :�شمل��ذه�املخاطر�ع��

 مخاطر��ئتمان����أنظمة�الدفع. 
 مخاطر�ال�سو�ة����عمليات�الصرف. 
 مخاطر��ئتمان����أنظمة��سو�ة��وراق�املالية.  
 مستوى����املخاطر�ال���قد�تنجم�عن�مخاطر����عمليات��شغيل�النظام�مثال�ع����:مخاطر��شغيلية 

���اص�العامل�ن�ع���النظام،و�تتضمن�املخاطر�العامة�و�املخاطر�املرتبطة�ج�زة�أو�الشب�ات�املستعملة�أو�� 
  1.باستمرار�ة�العمل

 مخاطر��لما�ازداد�اعتماد�البنك�ع���قنوات�تقديم�ا��دمة��لك��ونية�ازدادت� :مخاطر�السمعة 

�فقدان�الثقة �إ�� �مشا�ل�تؤدي�بالعمالء �البنوك��لك��ونية� �واجھ�أحد �ما �قنوات�تقديم��السمعة،و�إذا ��
ا��دمة��لك��ونية�أو�إ���اعتبار�فشل�البنوك�قصورا�����شراف�ع���نطاق�النظام��لھ،فإن��ذه�املشا�ل�

  2.يمك��ا�أن�تؤثر����ال��اية�ع���املوردين��خر�ن�ل��دمات�املصرفية

 تلك�املخاطر�الناتجة�عن�عدم�تحديد�الوا���ل��قوق�و��ل��امات�القانونية��:املخاطر�القانونية��� 

و�كذلك�ان��اك�قوان�ن�أو�القواعد�أو�الضوابط�املقررة�خاصة�تلك�. الناتجة�عن�عمليات�املصرفية��لك��ونية
  3.متعلقة�بم�افحة�غسيل��موال

 

  املصرفية���ونية�باملخاطر�ا��اصة�بالعمليات�يرتبط�أداء�العمليات�املصرفية��لك: املخاطر��خرى 

                                                             
أمانة�مجلس�محافظي�املصارف���،"و�رقة�عمل�حول��طار�القانو�ي�لنظم�الدفع�و��سو�ة��وراق�املالية"ال��نة�العر�ية�لنظم�الدفع�و�ال�سو�ة،�1

  .05،ص2012النقد�العر�ي،�املركز�ة�و�مؤسسات�النقد�العر�ية�صندوق 
  .49،ص2002،نيو�ورك،س�تم���03،العدد39مجلة�التمو�ل�و�التنمية،املجلد�،"تحديات�املعامالت�املصرفية��لك��ونية"،صا���صانو���2
  .27،ص2006،لبنان،�1املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب،ط،"أنظمة�الدفع��لك��ونية"،أحمد�صقر�3
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  1.التقليدية،و�من�ذلك�مخاطر��ئتمان�و�السيولة�و�سعر�الفائدة�و�مخاطر�السوق�مع�احتمال�ز�ادة�حد��ا

  :و��ناك�مخاطر�أخرى�من�بي��ا*

عدم�وجود�ف�م�وا���ملتطلبات�العمالء�البنوك��لك��ونية،و�كيفية�تلبية��ذه�املتطلبات�ع���مواقع�البنك� -
  .بالش�ل��مثل

صعو�ة��عتماد�ع����ن��نت�فقط��وسيلة�لتقديم�ا��دمات�البنكية،فقط�أثب�ت�الدراسات�أ�مية�الوجود� -
حيث�أّن�العديد�من�العمالء�يفضلون�التواجد�املادي� .ونيةاملادي�للبنوك�التقليدية�باإلضافة�للبنوك��لك��

  .للبنك�باإلضافة�إ���عامل��مان

إّن�عملية��يداع�النقدي��عد�مش�لة�بال�سبة�لعمالء�بنوك��ن��نت�حيث�يضطر�العميل�إلرسال�املبالغ�ال��� -
  2.ير�د�إيداع�ا�بال��يد�و��ذه�مش�لة�كب��ة�بال�سبة�لھ

تتعلق�بالقطاع��جن��،فإن�املصرف�يمكن�أن�يتعرض�ل�ذه�املخاطر����حالة�قبولھ�الودا�ع�و��ناك�مخاطر��-
  .من�عمالء�أجانب�أو�فتحھ�حسابات�مقومة�بالعمالت��جن�ية

 :طرق��سي���املخاطر�-  2

من���أو�مدخل�عل���للتعامل�مع�املخاطر�عن�طر�ق�توقع�ا��سائر�"يمكن�أن��عرف��سي���املخاطر�ع���أ��ا�
املحتملة،و�تصميم�و�تنفيذ�إجراءات�من�شأ��ا�أن�تقلل�إم�انية�حدوث�خسارة�أو�تخفيض��ثر�املا���ل��سائر�

��سي���املخاطر، �أن ��د�ى،أي �ا��د �إ�� �تقع �يتم�"ال�� �ال�� �و�العمليات ��دوات،التقنيات �من �و�مجموعة
  3.قياس�ا�من�أجل�مراقب��ا�و�التحكم�ف��اتنفيذ�ا�من�قبل�النظام،و���دف��سي���املخاطر�إ���التعر�ف���ا�و�

 عض��جراءات�املختلفة�ل�سي���املخاطر�املالية: �سي���املخاطر�املالية�:  
 لألرصدة�وضع�سقف�للمخاطر�املالية�ال���يمكن�أن�ي�س�ب�ف��ا�أحد�املشارك�ن����النظام�وفقا� 

  .السيولةالثنائية�و�املتعددة��طراف�و�كذلك�التص�يف��ئتما�ي�و�توفر�

 إم�انية�تقسيم�أو�توز�ع�ا��سائر�املحتملة�ع���املشارك�ن����حالة���ز�أحد�املشارك�ن،�ذا� 

  .التقسيم�يقوم�ع���أساس�صيغة�محددة�مسبقا

  

 مراقبة�نظام�الدفع�من�قبل�مس��ه��سمح�ل�ذا��خ���بالتدخل�عند�الضرورة��عد�تدارك��ل� 

                                                             
  .22،ص2005،دار�الفكر�ا��ام���،�سكندر�ة،"البنوك��لك��ونية"،مني���ا��ن�ي��،ممدوح�ا��ن�ي���1
  .247،ص2008دار�وائل�لل�شر�و�التوز�ع،عمان،،"الص��فة��لك��ونية"،،عبد�الفتاح�ز����عبد�الالتمد�الشمري ناظم�مح�2
نيل�ش�ادة�املاج�س��،قسم�العلوم��قتصادية،فرع�مذكرة�ل،"حالة�نظام�الدفع�املكثف�با��زائر�-دراسة�تحليلية�ألداء�أنظمة�الدفع"،ر�اب�دحية��3

  .45�،46،ص�ص�2011/2012معة�مسيلة،مالية�بنوك�و�تأمينات،جا
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  .املخاطر

 شر�املعلومات�املالية�ال���من�املمكن�أن��سا�م����الوقاية�من�املخاطر،حيث�أن��ل�مشارك�� 

�ا��اص�بھ،�سي���خز�نة�من�خالل� �بھ،وضعية�حساب�ال�سو�ة �ا��اصة �أوامر�الدفع �ستطيع�معرفة�تطور
  .املاليةتزو�د�حسابھ�بالسيولة�إذ�لزم��مر�و�كذلك��ستطيع�معرفة�وضعيتھ�فيما�يخص�حدود�املخاطر�

 النظام��س�يالت��ئتمان�اليومية�املمنوحة�من�قبل�البنك�املركزي�و�ال����سمح�بتفادي�توقف�
 عن�

ك�ن،�ذه�ال�س�يالت�يتم�ال��وء�إل��ا����حالة�عدم�القدرة�ع���توقيف�ق��غطية�ال��ز����السيولة�للمشار طر�
  .�ز����النظام�ع���قوائم��نتظارال�

*� �فإن��س�يالت �اس��جاع�لإلشارة �لم�يتم �التأخ���إذا �ع�� �ضر�بة �ترافق�ا �ش�ل��س�يقات ��� �ئتمان�ت�ون
  .ال�س�يالت�خالل�يوم�تقديم�ا

 ال��امات�إّن�وضع��طار�القانو�ي�سوف��سمح�بالتحديد�الدقيق���قوق�و� :�سي���املخاطر�القانونية 

ال���قد�يتعرضون�ل�ا�و��عزز�آليات��كما��سمح�بتجنب�أي�سوء�ف�م�للمخاطر .مسّ���النظام�و�املشارك�ن�فيھ
و�للقيام�بذلك�من�الضروري��عديل��طار�القانو�ي�من�أجل�سد�أي��غرات�و�للقيام��سي���مختلف�املخاطر،

  :بذلك�من�خالل�طر�قت�ن��ما

 مجال�من�خالل�تقديم�مشار�ع�قوان�ن�وفقا�لالق��احات�متخصص�ن�من�:العمل�ع����طار�القانو�ي�العام 

�ال ��ذه�أنظمة �تتجاوز �التكنولو�� � �التطور ��حيان�سرعة �أغلب ��� �كب��و �وقت �تتطلب �الطر�قة دفع،�ذه
 .القوان�ن

 ذه�الطر�قة�سر�عة�تتضمن�رفع�اق��احات�املتخصص�ن�:العمل�ع����القواعد�ا��اصة�بأنظمة�الدفع� 

  .الثغرات���مجال�أنظمة�الدفع�إ���املدير�ة�املختصة����البنك�املركزي،و��ذا�ألجل�سد��ل�

 1:يتم�مواج�ة��ذا�النوع�من�املخاطر:�سي���املخاطر�العملياتية  
 ل��د�من�املخاطر�ال�شغيلية��ال�بد�أن�يتوافق�نظام�الدفع� :الوقاية�من�املخاطر�العملياتية 

و�املصداقية� ضرورة�توافر�درجة�عالية�من��منسا����لبنك�ال�سو�ات�العال���و�الذي�يتضمن�� �مع�مبدأ
 .عمليات�ال�شغيل�اليومية����موعد�ا�لإلتمامال�شغيلية،فضال�عن�وجود�ترت�بات�النجدة�

�املخاطر� �كشف �ع�� �قادرا �للنظام �الداخلية �العمليات ��� �التدقيق �ي�ون �أن �يمكن �الغاية �ل�ذه و�تحقيقا
 .ال�شغيلية��ال���قد�يتعرض�ل�ا�النظام�كخطوة�أو��

                                                             
  .47�،48مرجع�سبق�ذكره،ص�ص�ية،دحر�اب��1
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 يمكن�ع���الرغم�من�التداب���الوقائية�من�املخاطر�ال�شغيلية�إال�أ��ا��:�غطية�املخاطر�العملياتية 

أن�تحدث،و�����ذه�ا��الة�البد�من��غطية�ا��سائر�الناتجة�ع��ا�عن�طر�ق�مؤونة�محسو�ة�مسبقا�و�موّج�ة�
  .ل�ذا�الغرض

  املقاصة�كوسيط�مصر���إلك��و�ي�حديث:ثالثاملبحث�ال

� �أنظمة �عرف��ا �ال�� �التطورات �استخدام�ا�رغم �نطاق �الرا�ن،و�توسع �الوقت ��� ��لك��ونية الدفع
إال�أّن�ا��زائر�بقيت��عيدة�نوعا�ما�عن�مستجدات�رغم�توج��ا�لتحديث�نظام�الدفع�.ل�شمل�مختلف�املجاالت

  .منذ�سنوات�عديدة

فقد�شرعت�ا��زائر����تنفيذ�مشروع�تحديث�أنظمة�الدفع�بانطالق�مشروع�نظام�املقاصة�بدال�من�
  .عا��ة�الورقيةامل

  نظام�املقاصة:املطلب��ول 

  1:قيل�تناول�مف�وم�املقاصة��لك��ونية�سن�ناول�مفا�يم�أساسية�حول�املقاصة

�املقاصة �ألحد� -1: مف�وم �امل��تب �ا��ق ��� �تمثل �الدفع،و�� �لتبادل�مختلف�أدوات �املستعملة �الطر�قة ��
    .ذمة�املصرف��خراملصارف�ع���مصرف�آخر�يقابلھ�بالضرورة�دين�م��تب�ب

��و� -2 �ما ��ل ��و�دائن�مع �ما �ي�ساوى��ل �حيث �مر�عة �بمصفوفة �مجسدة �املقاصة �عملية �الدفع �نظام ��
مدين،يقتطع�من�حساب�املقاصة�ليتم�القيد����حساب�آخر�بنفس�املبلغ،و�الرصيد��جما���بالضرورة�مساو�ا�

رصيد��جما���محل�سلسلة�من�املعامالت�ب�ن�للصفر،تجري�املقاصة�أوامر�الدفع�بإحالل�حقوق،حيث�يحل�ال
  :و�يمكن�التمي���ب�ن.املشارك�ن����املقاصة

 الثنائية� �ب�سو�ة�:املقاصة �تتعلق �و�لو��انت �ح�� �لزوج �زوجا ��رصدة �حساب �يتم �ا��الة ��ذه ��
  .واحدة

 يتم�تجميع��رصدة�الثنائية����رصيد�واحد�و�القيام�ب�سو�ة�واحدة،��������������������:املقاصة�متعددة��طراف 

  :و�يمكن�أن�ت�ون 

�الداخلية-أ����������� أي�ب�ن�حسابات�نفس�املؤسسة،فتعمل�املؤسسة�البنكية�كنظام�دفع�أو�شبھ�:املقاصة
             .نظام

                                                             
  .51،52ص�ص،مرجع�سبق�ذكره،،�ر�اب�دحية� 1
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��الت�املؤسسات�مختلفة�لذا�يتطلب��مر�املرور�بمؤسسة�تتعلق�بحسابات�مفتوحة����: املقاصة�اليدو�ة-ب
أين�تفتح�حسابات�لتلك�املؤسسات،و�يتم�إصدار�نقود�مش��كة�ملقاصة�عمليات�) �البنك�املركزي (وسيطة�

  .الدفع

ـــ� غرفة�"تجري�عمليات�املقاصة�اليدو�ة�يوميا�خالل�ساعة�متفق�عل��ا�مسبقا����م�ان�واحد�و�مركزي��عرف�بـ
�املركزي "املقاصة �البنك �املعامالت.،�س��ه �ل�سو�ة �مندو�و�البنوك �املقاصة �غرفة ��� �يوم ��ل و�لف�م�.1يجتمع

  :عملية�املقاصة��ش�ل�أو���نالحظ�املثال�التا��

�البنك��- عن�طر�ق��"B"ير�د�تحو�ل�مبلغ�مع�ن�من�حساب�أم�ن�إ���حساب�محمد����البنك"A"لنفرض�أّن
  ."C"غرفة�املقاصة�

  ".B"بتحو�ل�مبلغ�مع�ن�إ���حساب�محمد����البنك�"C"غرفة�املقاصة" A"�علم�البنك":M1"الرسالة�-

-�� �:"M2"الرسالة �املقاصة �من�أّن�� Bبالبنك� Cتتصل�غرفة �التأكد ��عد �ممكنًا �التحو�ل ��ان �إذا �ما ملعرفة
  . Aا��ساب��اف����البنك�

�باملبلغ�املتفق��Aجعل�حساب�أم�ن����البنك�":M3"الرسالة��- �Bعليھ�و�جعل�حساب�أحمد����البنك�دائنًا
  .Cمدينًا�بنفس�املبلغ،و�التأكد�من�إتمام�العملية�بنجاح�من�طرف�غرفة�املقاصة�

و�املخطط�التا���يو���العملية،و�لكن����ا��قيقة�أّن�آلية�املقاصة����الواقع�����ك����عقيد�مما�تم�ذكره���������
  .���املثال

  .آلية�املقاصة�:04مالش�ل�رق���                                                      

  

  

    

  

  

�دحية،:املصدر��� �الدفع"ر�اب �أنظمة �ألداء �تحليلية �با��زائر-دراسة �املكثف �الدفع �نظام �سبق�"حالة ،مرجع
  .53ذكره،ص

  :تتمثل�وظائف�غرفة�املقاصة���: وظائف�غرفة�املقاصة�-2

  .فرز�وسائل�الدفع�إ���مجموعات�حسب�البنك�امل��و�ة�عليھ�وسيلة�الدفع�ل�ل�مجموعة�-
                                                             

  .13،ص2008صندوق�النقد�العر�ي�أبو�ظ��،،"مقاصة�الشي�ات����الدول�العر�ية"،ال��نة�العر�ية�ألنظمة�الدفع�و�ال�سو�ة� 1

C ةـــــــقاصـــــة المــــــــــــغرف  

B ـــــــــك نالب
A البنـــــــــــك 

M M1 
M   M2 
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وسائل�الدفع��خرى�مودعة�من�قبل�عمالء�البنك�بحسابا��م�و�امل��و�ة�ع���حسابات�استالم�الشي�ات�أو��-
  .جار�ة�لدى�البنوك��خرى�و�فروع�ا

  .تفر�غ�وسائل�الدفع����كشف�خاص�ب�ل�بنك��س���إرسالية�املقاصة�-

دفع�امل��و�ة����عد�تنظيم��رساليات�السابقة�ل�ل�بنك�و�ل�ل�فرع�يتم�تنظيم�إرسالية�موحدة�ب�ل�وسائل�ال�-
  .ع���البنك�املع���و�فروعھ

و�.          يدقق�نموذج�تقديم�وسائل�الدفع�من�مدير�غرفة�املقاصة�و��و�موظف�من�موظفي�البنك�املركزي �-
�تنظم� �التقديم�و�من�وواقع�ا �نموذج �من �الثانية �منھ����ة �الذي��ستلم �بنكھ �إ�� �البنك �مندوب �بھ �عود

  .زمةاملس�ندات�و��شعارات�الال 

  :�جراءات�ال���تقام����غرفة�املقاصة���: �جراءات�العملية����غرفة�املقاصة�-3

يقوم�مندوب��ل�بنك�بوضع�إرسالية�وسائل�الدفع�ل�ل�بنك����مغلف�خاص،ثم�يقوم�بوضع��ذا�املغلف���������� -
� ��ل �فيھ �تتجمع �بھ �خاص �صندوق �بنك �ل�ل �يخصص �املع��،حيث �للبنك �العائد �الصندوق �رساليات�إ��

  .ا��اصة�بوسائل�الدفع

  .�ستلم�مندوب��ل�بنك�املغلفات�ا��اصة�بالبنك�الذي�يمثلھ�-

يقوم�مندوب��ل�بنك�بتدقيق��رساليات�ا��اصة�ب�نكھ،و��عد�التأكد�م��ا�يوقع�عل��ا�و��عيد�ال���ة�الثانية� -
  .من��رسالية�إ���البنك�املع��

من�نموذج�تقديم�وسائل�الدفع،حيث�يتم�معرفة�دائ�ية�البنك��الذي���عد�ذلك�يتم��عبئة�املرحلة�الثانية -
�خانة� ��� �الدفع �وسائل �و�با�� �الشي�ات �مجموع �ب�ن �املقارنة �خالل �من �و�ذلك �النموذج ��ذا �مندو�ھ أعد
��سابھ،مع�مجموع�ا����خانة�ع���حسابھ�و�يتم�تقديم��ذا�النموذج�إ���مدير�املقاصة�الذي�يدققھ�مع�با���

تقديم�املستلمة�بإعداد�جدول��س���جدول�التصفية�الذي��شتمل�ع���أسماء��ل�البنوك�و�مقابل�نماذج�ال
�ل�م��م�مجموع�الشي�ات�التصفية�الذي��شمل�ع���أسماء��ل�البنوك�و�مقابل��ل�م��م�مجموع�الشي�ات�

ك�يوقع�جدول�ووسائل�الدفع�امل��و�ة�عليھ،و�مجموع�وسائل�الدفع�املقدمة�منھ�و�رصيد�ذلك�البنك،�عد�ذل
�املش��كة� �البنوك �أو�دائ�ية �مديونية �إثبات �ليتم �املركزي �بنك �إ�� �منھ ����ة �و�يرسل �مدير�املقاصة من

  .باملقاصة

�عد�ذلك�يقوم�مدير�املقاصة�بإعالن�ان��اء�جلسة�املقاصة�ذلك�اليوم،�عود�مندوب��ل�بنك�إ���بنكھ�حامال�-
لشي�ات�و�با���و�سائل�الدفع�امل��و�ة�عليھ،و����ة�من�معھ��رساليات�املستلمة�من�البنوك��خرى�و�ا

  .نموذج�التقديم�وسائل�الدفع�الذي�أعده�حيث�يتم�إثبات�ذلك������الت�البنك�من�واقع�نموذج�التقديم

  :من�خالل�ما�سبق�يت���أّن�آلية�عمل�املقاصة�اليدو�ة�تنطوي�ع���مجموعة�من�العيوب�*
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 ك��ة��جراءات�و��عقد�ا.  
 املعا��ةازدواجية�.  
 النظام�بطئ�عملية�ال�سو�ة،�ذا�ما�يؤثر��ش�ل�سل���ع���املعامالت�التجار�ة�و�املصرفية�و�بالتا���ع��� 

  .املا���و��قتصادي�ك�ل

 نوعية�،و�ل�ذا�من�أجل�تحس�ن�...)املعا��ة،�رشفة(ا��اجة�إ���موارد��شر�ة�م�مة�و�ارتفاع�الت�اليف 

العمليات�تم�تحديث�آلية�املقاصة�لتظ�ر�املقاصة��لك��ونية�كبديل�عن��ا��دمة�ب�ن�البنوك�و�تفادي�بطئ���
  .املقاصة�اليدو�ة

  ول�املقاصة��لك��ونيةحعموميات�:املطلب�الثا�ي

إّن�تطور�و�ز�ادة���م�املعامالت�املالية�و�سرع��ا�ب�ن�املؤسسات�البنكية�جعل�من�املقاصة�التقليدية�غ�����
�الق �حاجيات �تلبية �ع�� �البنوك�قادرة �ملتطلبات ��ستجابة �ع�� �قادرة �غ�� �جعل�ا �املصر��،كما طاع

  .ا��ديثة،لذلك��انت�املقاصة��لك��ونية�أفضل�حل�ت��أ�إليھ�البنوك�ا��ديثة����ظل�تأدية�النظام�النقدي

  ��ونيةمف�وم�املقاصة��لك: أوال

�الدف  �نظام �كذلك �املكثف�س�� �الدفع �نظام �أو �بالتجزئة �العام ع  Systemde paiement de*أو
masse(SPM)،Algerie tele compensation Interbancaire(ATCI) و�لھ��سمية�أخرى،�نظام�ا��زائر�لل�سو�ة��

و�نظام�النقد�����ب�ن�. �Algerie Real Time Settementsجمالية�الفور�ة�للمبالغ�الكب��ة�و�الدفع�املست��ل
  1.��زائر�ةالبنوك�التجار�ة�و�املؤسسات�املالية�ا

�عرف�املقاصة��لك��ونية�ع���أ��ا�أداة�دفع�ب�ن�البنوك�و�أداة�إيفاء�دين�بي��ا�تكرس�بواسطة�البنك�املركزي�
  2.من�خالل�التصو�ر��لك��و�ي�للشي�ات�امل��و�ة�ع���البنوك

� ئل�الدفع�و�املعا��ة��لية�لوسائل�الدفع،تقوم�ع���مبدأين�أساس�ن��ما�تجر�د�وسا"�عرف�كذلك�ع���أ��ا
  .آلية�تبادل�البيانات�و�املعلومات

�عن� �باملعا��ة ��سمح �نظام �أ��ا ��لك��ونية �املقاصة �نظام ��عر�ف �يمكن �السابقة �التعار�ف �خالل من
�ب�ن�البنوك�و�املؤسسات�املالية،و�� �Teletraitementعد �بصفة�مجردة� �تبادل�ا ��ميع�أوامر�الدفع�ال���يتم�

للمبالغ�الصغ��ة،بحيث�تتم�عملية�املقاصة�بصورة�آلية�ب�ن�البنوك�باالعتماد�ع����عرف�بنظام�الدفع�الشامل�
  .الر�ط�الشي�ي�و��ذا�تحت�إشراف�البنك�املركزي 

                                                             
�شايب� 1 �ا��زائري "،محمد ��قتصاد ��� �النقود ��كتناز �و �السيولة �أزمة �من �ل��د �كآلية ��لك��و�ي �و�،"الدفع �املال �اقتصاديات مجلة

  .218،ص�JFBEعمال
  .296،ص2013،ا��زائر،1،مطبعة�أملوساك�رشيد،ط"التقنيات�البنكية"فارس�فضيل�،� 2
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�ال�يتم� �أنھ �بالتبادل��لك��و�ي،أي �الدفع �الف��يائية�لوسائل �عمليات�التبادل ��و�إلغاء ��نا �بالتجر�د يقصد
م�تبادل�ا�اف��اضيا�عن�طر�ق�استعمال��عالم�������فظ�البيانات�تبادل�وسائل�الدفع��ش�ل�ا�املادي�بل�يت

�املتداولة �الدفع �أوامر�...).شيك،حوالة(املتعلقة�بوسيلة �مختلف ��سمح�بمعا��ة ��لك��ونية �فاملقاصة و���ذا
  .الدفع�دون�ا��اجة�إ���التنقل�أو�التواجد����م�ان�املعا��ة،و����ن�يجة�لعملية�النمذجة

النمذجة�إ���التحديد�املعاي���و��جراءات�التنظيمية�ال���يجب�أن�ت�ون�معلومة�من�قبل�جميع����دف�عملية-
املؤسسات��ئتمان�و�املتعامل�ن����السوق،�ذه��لية��سمح�بنمذجة��جراءات�لرفع�إنتاجية�القطاع�البن�ي��

  .و�تخفيض�ت�اليف�املعا��ة�

ام�املقاصة��لك��ونية�من�تخفيض�آجال�ال�سو�ة�انطالقا�من�تكمن�عملية�املعا��ة�لوسائل�الدفع�وفقا�لنظ
�اليدو�ة �املقاصة �نظام ��انت�تتم����ش�ر�أو�أك����� ��سمح�بتخفيض�ت�اليف�.يوم�تقديم�العملية،�عدما كما

 .املعا��ة�و�التقليص���م�املخاطر�املتعلقة�بالنظام�خاصة�املخاطر�النظامية�،و�تز�د�من�فعالية�أنظمة�الدفع

  أ�مية�املقاصة��لك��ونية�:ثانيا

  1:للمقاصة��لك��ونية�عدة�أ�مية�تتمثل��� 

 تمك�ن�البنوك�من�تجنب�مخاطر�نقل�الشي�ات�كما��ان�يحدث�عند�إجراء�املقاصة�اليدو�ة.  
 إم�انية�تحقق�البنوك�من���ة�الشي�ات�املقدمة�للمقاصة�و�من�ثم�تقليل�فرص�تزو�ر�ا.  
 لك��ونية����ال�سي����مثل���ز�نة�البنوك�سا�م�املقاصة��.  
 باملقاصة�تجعل�من�الشي�ات�ال���يتم�التقاص�حول�ا،شي�ات�دفع�فور�ة،يمكن�تحصيلھ��عد�املرور�

��� 

  .نفس�اليوم��ون�املقاصة��لك��ونية،و�تجرى�بصفة�يومية

  خصائص�نظام�املقاصة��لك��ونية:ثالثا

  2:موعة�من�ا��صائص�أ�م�اتقوم�املقاصة��لك��ونية�ع���مج

  :و�يقصد�بھ: نظام�وا���و�مؤمن�ذاتيا1

 ف�و�يحسب�يوميا�مقاصة��رصدة�متعددة��طراف�ل�ل�مسا�م�ال���تحول�للنظام��جما��:نظام�وا���*
  .املس���من�طرف�بنك�ا��زائر�من�أجل�ال�سو�ة RTGSلل�سو�ة�بالوقت�ا��قيقي

                                                             
  .296�،297مرجع�سبق�ذكره،ص�ص،�،س�فضيلفار � 1
ذكرة�تخرج�لنيل�ش�ادة�املاج�س���م،"واقع�و�تأث���التكنولوجيا�ا��ديدة�لإلعالم�و��تصال�ع���أ�شطة�البنوك�ا��زائر�ة"،معطي�سيد�أحمد� 2

  . 69،70،�ص�ص2012-2011تخصص�حوكمة�الشر�ات،جامعة�أبو�بكر�بالقايد،تلمسان،
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ا��دود�عليا�أو�سقوف�مسموح�بھ�ألرصدة�متعددة��طراف�املدنية،ي�بھ�ففي�حالة�تجاوز�:نظام�املؤمن�ذاتيا*
�و�ذلك�من�خالل�إرسال�وسائل�تن�يھ�ملس���النظام،و��و� �ال��ت�بات�الالزمة القائم�بالعمليات�من�أجل�أخذ

  .مؤمن�ضّد�أخطار�الغش�بواسطة�تقنيات�ال�شف���و�ضّد��خطار�العملية

�مادي2 �غ�� �و �أ�� �: نظام �نظام �التقليدية�ف�و �املبادالت �يل�� �و ��لك��ونية �املعلومات �تبادل يرتكز�ع��
  .أالف�دينار�جزائري )05(للشي�ات،و����حوالت�مبلغ�مع�ن�من�طرف���نة�ما�ب�ن�البنوك�املحدد�ب�خمسة

��رصدة3 �: �سو�ة �نظام �داخل �تحسب �للمقاصة ��طراف �املتعددة �ال�سو�ة���RTGSرصدة �حسابات ��
  ".ال�ل�أو�ال����ء"ا�ملبدأللمسا�م�ن�تبع

  1:تت��ص�مبادئ�املقاصة��لك��ونية�كما�ي���:املبادئ�العامة�لنظام�املقاصة��لك��ونية:را�عا

 تجر�د�السندات�من�طا�عا�املادي�.  
 سو�ة�املقاصة�ع���أساس����يالت��لك��ونية�.  
 تجتمع�ا�عدام�التبادل�املادي،و�ذلك�الن�القيم�يحتفظ���ا�البنك�املسلم،و�بما�أن�غرفة�املقاصة��لن�

  .فإن�البنوك�لن�تلتقي�فت�بادل�السندات�املادية
 يتعرض�شفافية�عمل�النظام�بال�سبة�ل�افة�املشارك�ن،إذ�أّن�جميع�البنوك��علم�ب�افة�ا��وادث�ال���

 ل�ا�

  .أحد�زمال��ا

 قبول�� �ضمان �أجل �من �املنافسة �املؤسسات ��عان �أي �البنوك �ب�ن ���م،و��و�التعاون �عت���املبدأ
 وسائل�

  .الدفع،و�توف���خدمة�نوعية�جيدة�للز�ائن،و�����خ����ستفادة�من���م��قتصاديات�العامة

  املقاصة��لك��ونية����ا��زائر��يئات�نظام: خامسا

�نائب�محافظ�بنك�ا��زائر�و�إطارات�سامية�تمثل�البنوك،������������يوجد��يئة�املتا�عة�أو���نة� القيادة�ال���يرأس�ا
  2:و�تتكفل�ب�نفيذ�املشروع�وفقا�للتوج��ات��س��اتجية،و��شرف�ع���ال�يا�ل�العملية�ال���تت�ون�من

 ص�م�لفة�بإعداد�دفاتر�الشروط،و�دراسة�الصالحيات�القانونية�و�تحديد�ا��صائ:��نة�التفك�� 

  .الوظيفية

  ال����ع���بدراسة�العروض،و�اختيار�ال��امج�و�العتاد:��نة�الفرز.  
 و�م�م��ا�تحديد��جراءات�التنظيمية،و�تحديد�النظام�الداخ���ملركز�املقاصة��لية:��نة�التنظيم.  

                                                             
  .234�،235،�ص�ص2016،عمان،1دار��يام�للشر�و�التوز�ع،ط،"ا��زء��ول -العوملة�و�تأث���ا�ع���ا���از�املصر��"،عبد�العز�ز�خنفوس�1
  .235�،236،ص�ص،�ھنفس املرجع 2
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 ج�زة� �طبيقات،و�كذلك�التحقق�من�تتطابق��تم�باختيار�ال��امج�و�الت:��نة��ختبار�و��ستقبال.  

  :يمكن�ت��يص�م�ام��ل�ال��نات�السابقة����النقاط�التالية*

 إ�شاء�مقاصة�آلية�ب�ن�البنوك.  
 لعب�دور�مستودع�املعطيات�املعلوماتية�املتبادلة.  
 إرسال��تصال�املعلوما�ي�بمقرات�البنوك�وإدارة�ال��يد�و�البنك�املركزي�ا��زائري�من�خالل�شبكة� 

  .مصداقية�و�أماناملعطيات�ذات�فعالية�و�

 التنظيم�اليومي�ل�سو�ة�العمليات����وقت�محدد.  
 سي���ال��قيات�Messagerieلك��ونية�ب�ن�البنوك�. 

  فوائد�نظام�املقاصة��لك��ونية:سادسا

    1:تكمن�فوائد�نظام�املقاصة��لك��ونية���

  :فوائد�نظام�املقاصة��لك��ونية�بال�سبة�للبنوك  - أ
  ..���الوقت�املحدد�معرفة�وضع�البنك�املا�� -
  .التوظيف��مثل��موال�لدى�البنوك -
دقيق�ا��صول�ع���معلومات�و�إحصائيات�دقيقة�عن�الشي�ات�من�خالل��ذا�النظام�و�نظام�أرشفة� -

 و�

  .سر�ع

  .التقليل�من�مخاطر�نقل�الشي�ات�الورقية�من�و�إ���البنوك -
  .إم�انية�ا��صول�ع���صورة�و�بيانات�الشي�ات��س�ولة�و��سر -
- � �خالل �النظام ��ذا ��ان��24عمل �م�ما �الشي�ات �إلرسال �الوقت �من �م�سع ��ناك ساعة،و�بالتا��

  .عدد�ا
  :فوائد�املقاصة��لك��ونية�بال�سبة�للعمالء  - ب
  .تحصيل�قيمة�شيك�املقاصة�خالل�نفس�اليوم�و�معرفة�ن�يجة�قبولھ�و�رفضھ�و�أسباب�رجوعھ -
�يو  - �نفس �خالل �املستفيد �حساب ��� �الشيك �قيمة �بالتعامل�إيداع �العمالء �ثقة �التقا���،زاد م

 بالشي�ات��

 .املصرفية

                                                             
�ا��ضر�حمودة� 1 �هللا �فضل �الوقت"،اب��اج �ر�حية �ز�ادة ��� ��لك��ونية �املقاصة �نظام �املاج�س������،"أثر�تطبيق �ش�ادة �لنيل �مقدم بحث

  .18�،19،ص�ص2015املحاسبة،جامعة�شندى،السودان،
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 :فوائد�نظام�املقاصة��لك��ونية�بال�سبة�للموظف�ن  - ج
اك�ساب�م�ارات�جديدة�حيث�أّن�نظام�املقاصة��لك��ونية�يوفر�م�ارات�مختلفة�من�حيث�التعامل� -

 مع�

  .ج�از�ا��اسوب�و�أنظمة�الصور�و��ستفسار�عن�فوائد�البيانات�

  

  

  

  

  

  أ�داف�نظام�املقاصة��لك��ونية�و��تقييم�ا:املطلب�الثالث

باإلضافة�إ���املزايا�.للمقاصة��لك��ونية�أ�داف�عديدة�بال�سبة�ل�ل�من�العميل�و�املوظف�ن،و�كذلك�البنك�
�تم���ا،إال�أّن��ذه��خ��ة�ال�تخلو�من�العيوب �املطلب�سوف�نو���أ�داف�املقاصة.العديدة�ال�� �و�����ذا

  .�لك��ونية�و�تقييم�ا�من�خالل��مزايا�ا�وعيو��ا

  أ�داف�نظام�املقاصة��لك��ونية:أوال

�أ�داف� �إ�� �البنك،باإلضافة �تخص �و�أ�داف �العميل �تخص �أ�داف ��� ��لك��ونية �املقاصة �أ�داف تتمثل
  1.تخص�املوظف�ن

  :تتمثل���:أ�داف�تخص�العميل  - أ
 تحصيل�قيمة�الشيك����ف��ة�وج��ة.  
 الدقة����تحصيل�الشي�ات�بحيث�يتم�إرسال�بيانات�الشيك�و�صورتھ�ع���قارئ�مغناط�����و�ما��� 

  .ضو�ي

 إم�انية�الرجوع�إ���بيانات�الشيك�و�صورتھ��سرعة.  
 يع�العمالء�للتوسع����استخدام�الشي�ات�بدال�عن�النقود���.  
  :تتمثل����:أ�داف�تخص�البنك  - ب
 بة�للبنكز�ادة�والء�العمالء�و�املوظف�ن�بال�س.  
 رفع�كفاءة��داء�املصر��.  

                                                             
  .16�،17مرجع�سبق�ذكره،ص�ص،،اب��اج�فضل�هللا�ا��ضر�حمودة� 1
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 تقليل�مخاطر�العمليات�بال�سبة�للشي�ات�املفقودة�و�املعادة�أك���من�مرة.  
 إم�انية�توثيق�إجراءات�العمل�و�إدارة��موال�بصورة�أفضل.  
 توف���إحصائيات�دقيقة�عن�الشي�ات�الصادرة�و�الواردة�و�املعادة.  
 ا�س�يل�عمليات�حفظ�الشي�ات�و�اس��جاع�.  

  :تتمثل����:أ�داف�تخص�املوظف�ن�-ج��������

 اك�ساب�م�ارات�جديدة  
 ت�سيط��جراءات�املصر�� 

 :ي�� و�مما�سبق�يمكن�تج�����داف����ما

  .تقليص�آجال�التحصيل�باملقارنة�بالعمليات�ال���يقوم���ا��ل�بنك�-

  .ضمان�أمن�املبادالت��لتفادي�حدود�خسائر�أو�مشا�ل����املحاسبة -

إم�انية�مركزة�أرصدة�ال�سو�ة،إذ�يصبح��ناك�حساب�واحدد�لل�سو�ة�مع�رصيد�واحد�صا���يمكن�متا�عتھ��-
  .تحس�ن��سي���السيولة�ع���مستوى�البنوك�التجار�ة.مركز�ا�من�طرف�البنوك

 .تمك�ن�البنك�املركزي�من�التحكم�و�مراقبة�الكتلة�النقدية -

ة�متبعة�حاليا�لتصبح�إلك��ونية�و�ذلك�خالل�ف��ة�وج��ة����تحو�ل�عملية�تقاص�الشي�ات�من�طر�قة�آلي -
  1.نفس�تقديم�الشيك

  :و�الش�ل�التا���يو���آلية�عمل�املقاصة

ــــــل�رقم�������                                         ـــــ   .الش�ل�العام�لنظام�املقاصـــــة��:05الشكــ

  

  

    

  

  

  

                                                             
  .125،ص2012،عمان،1دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة،ط،"ا��دمات�املصرفية��لك��ونية"،وسيم�محمد�حداد،شق��ي�نوري�مو���� 1

مباشرمشــــــارك   مشـــــارك غیــــــر 

 مـــــركـز المـقـاصة
إغــالق 

نھـــایة 

 الیــوم
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�ر�اب،:املصدر���� �الدفع"دحية �أنظمة �ألداء �تحليلية �با��زائر-دراسية �املكثف �الدفع �نظام �سبق�"حالة ،مرجع
  .59ذكره،ص

    املقاصة��لك��ونية�تقييم�نظام:ثانيا

  :للمقاصة��لك��ونية�مزايا�و�عيوب�تتمثل���

 :املزايا -1
 ر�ح�الوقت�عند�التحصيل.  
 س�ولة��تصال.  
 ر�ح��رصدة�املجمدة�بواسطة��جال�الطو�لة�مسبقا.  
 :العيوب -2
 عدم�التحكم�����ذه��لية���د��ن.  
 و�مراجعة�نظام�املقاصة�ا��ا���فيھ�عّدة�نقائص،و�يحتاج�إ���دراسة.  
  دور�الو�االت�منحصرة����تلقي�املعلومات�و�تبقى�عاجزة����حالة�حدوث�خلل�مركزي.  
 وجود�مشا�ل�تقنية.  
 عدم�تفعيل�دور�الشركة�الضامنة�للمخاطر�لضمان�ال��اعات.  
 عدم�وجود�بنك�معلومات�بأتم�مع���ال�لمة�ت��أ�إليھ�البنوك����رحلة�بح��ا�عن�املعلومات. 

  

  

  

 

 

 

 

 

ــــرك مبـاشـرمشتـ  RTGS  نظـــــام 
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  خالصة

�الوسائل�   �استعمال�م �عند �العديد �م��ا �حرم �ال�� �املزايا �من �العديد �ا��ديثة �الدفع �وسائل �قدمت لقد
قانو�ي�ل�الدفع�غياب�النظام�كما�تمكنت�من�ا��د�من��عض�العراقيل،فقد��ان���عرقل�نجاح�وسائ.التقليدية

�و�إش�الية��ثبات��التوقيع��لك��و�ي �باإلضافة�.يوحد�أح�ام�ا إ���ا��رائم��لك��ونية،ف�انت�ال�تقدم��ذا
  . �مان�ال�امل

و�لكن�أدركت�البنوك�ا��زائر�ة�حتمية�تحس�ن�خدما��ا�السيما�وسائل�الدفع�ال���ال�تحتل�����قتصاد�  
�العاملية �الدول ���ا �ت�سم �ال�� �و�امل�انة ���مية �النظ.ا��زائري �فأمام �الكث���من�الذلك �ا��زائري �املصر�� م

���ا��عمال �من�.و�ا��طوات�الواجب�العمل �تتخلص �ح�� � ��لك��ونية �الدفع �وسائل �ثقافة و�ذلك�إلدخال
و�لكن�يمكن�.مثل�تحس�ن�خدمات�البطاقات�البنكية�لل��ب�و�الدفع�واملقاصة��لك��ونية.استعمال�النقود

  .القول�أن�ا��زائر�بدأت�ت�بع�خطوات���يحة�نحو�تطو�ر�و�تحس�ن�أنظمة�الدفع
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  :تم�يد

نتج�عن�استخدام�أنظمة�الدفع����البنوك�عدة�آثار�����ل�ا��وانب��قتصادية�و��جتماعية�و�الثقافية،فقد�
كما�.أثر��ش�ل�إيجا�ي�ع����قتصاد��االس��الك�و��س�ثمار�و�غ���ا�كما�أثرت�من�ناحية�أخرى��ش�ل�سل��

لبن�ي�و�النظام��قتصادي�و�بالتا���التأث���ع���متعددة�ع���النظام�املا���و�انتج�عن�أنظمة�الدفع�ا��ديثة�آثار�
  التعامالت��قتصادية

�ول�سوف��عرض�فيھ��ثار��قتصادية�للبطاقات�البنكية�و�أ�م�:و�ل�ذا�قد�فصلنا��ذا�الفصل�إ���مبحث�ن
�املط �البنكية،أما ��ثار��قتصادية�للبطاقات �املطلب��ول ��� �ف�و�مزايا�ا�و�عيو��ا،و�الذي�تناولنا �الثا�ي لب

أما�. يحتوي�ع����ثار�السلبية�ل�ذه��خ��ة��و�املطلب�الثالث�ف�و�يو���مزايا�ا�و�عيو��ا�ع���املتعامل�ن���ا
� �الثا�ي �،حيث�املبحث ��قتصادية �التعامالت �ع�� �ا��ديثة �الدفع �أنظمة �عن ��ثار�الناتجة �فيھ فسنعرض

�أثر  �فيھ �سن�ناول �،�ول �مطالب �ثالث �إ�� �ف�و��قسمناه �الثا�ي �املطلب �البن�ي،أما �النظام �ع�� �الدفع أنظمة
���ف�و�يب�ن�أثر�أنظمة�الدفع�ا��ديثة�ع���التعامالت�خيو����ثار��ذه��خ��ة�ع���النظام�املا��،و�املطلب�� 

  .�قتصادية
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  .قتصادية�للبطاقات�و�أ�م�مزايا�ا�و�عيو��ا���ثار :  ول املبحث�� 

أصبحت�البطاقات�البنكية�ضرورة�ال�غ���ع��ا�للمواطن�ن����جميع�أنحاء�العالم،فقد�أصبحت�بديال�  
� �املبادالت ��� �النقود �استعمال �و�عن �الشراء �و��� �و�أ��م�ا �أصغر�الصفقات ��� �محل�ا �حلت التجار�ة،حيث

ت،�ل�ذلك�ناتج�عن�ما�تحققھ�عل��ا����جميع�املجاال  �جارة�و�التأج���و���أصبحت�الوسيلة�املث�������عتماد
  .من�فوائد�للمتعامل�ن���ا�و��قتصاد�القومي�و�املجتمع�ك�ل

  ات�البنكية�ع����قتصاد�القومييجابية�لبطاق�ثار��قتصادية�� : املطلب��ول 

  1:بطاقات�البنكية���يجابية�للو�� ثار��قتصادية�تتمثل��  

  .يجابية�ع���التمو�ل�ثار��  -1
  يجابية�ع����س�ثمار�ثار�� � -2
  .س��الكثار��يجابية�ع���� � -3
   .املبيعاتيجابية�ع����ثار��  -4
  .�ثار��يجابية�ع���النقود -5
  .�ثار��يجابية�ع����سرعة�دوران�النقود -6
  .�ثار��يجابية�ع���الت�اليف -7
  .�ثار��يجابية�ع���البطاقة -8

 : �ثار��يجابية�ع���التمو�ل -1
 ستخدام�البطاقات��ئتمانية�ع���وجھ�العموم�يؤدي�إ���تقليل�ال�سرب�النقدي�خارج�النظام�ا -

و��ذا�يجعل�كمية�النقود�الورقية�املوجودة�لدى�البنوك�التجار�ة�ك�ل�أك���و�أقل�تذبذبا،مما��ع��� البن�ي،
�تطبيق�ا،و�عدم �املراد �السياسات �مع �يتما��� �بما �البلد ��� �النقدية �السلطات �يمّكن��قدرة �النقدي ال�سرب

  .البنوك�التجار�ة�من�تقديم�قروض�أك��،مما�يز�د�من�كفاءة�السياسات�النقدية�التوسعية

 نتجة�إ���إن�ان�شار�البطاقات�و�تحو�ل��ئتمان�ا��اص�ب�يع�السلع�و�ا��دمات�من�الشركة�امل -

  .ةيؤدي�لنمو����القطاع�املا���و�اتجاه��ر�اح�نحو�ال�شاطات�املالي�البنوك

 يحقق�مصدر�البطاقة�دخول�أخرى�غ���رسوم�من�خدمات�مساندة�مثل�بيع��عض�السلع�بواسطة� -

                                                                            
  .132ه، ص1429جدة،،"�قتصادية�للبطاقات�البنكية��ثار "،أمال زھران 1
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�التذاكر�و� �بالسفر،كشراء � �املتعلقة �أو�التأم�ن،أو�ا��دمات �البطاقة ���ام�� �و�تأج����عملال��يد �الفنادق ��
  .السيارات

�ملؤ    - �قدرة �من �يز�د �ألنھ ��قتصاد ��� �السيولة ���م �ز�ارة �إ�� �يؤدي �املالية �للبطاقة(سسات           ) املصدرة
  .البنوك�ع���خلق��ئتمان�و 

  :ع����س�ثمار��يجابية  �ثار  -2

- � �خالل �من �وذلك �للعمليات �القرض �ع�� �ل��صول ��فراد �النقديمساعدة �ال�شاط�.ال��ب وز�ارة
� �قتصادي �السيولة �ع�� ��فراد �لوال�حصول �لتتم ��انت �ما �ال�� �التجار�ة �العمليات �،�،وك��ة �البطاقات من

� �املمكن �بطاقات�فمن �من �بقرض �تبدأ �أن �الغرب �بلدان ��� �و�املتوسطة �الصغ��ة �واملشروعات ��عمال من
�ائتمانية �� �طر�ق �يحتاجو��اعن �ال�� �السيولة �ع�� ��فراد �حصول �،إن �النقدي �ال��ب �البطاقات��مز�ة من

  .�ئتمانية�و�بطاقات�السفر�و�ال��قية�يؤدي�إ���تقليل�املشكالت���قتصادية�ال����عا�ي�م��ا��فراد�

مما�م�ما�من�موارد�الدول،�اال��مة�املصدرة�للبطاقات��ش�ل�موردإن�الضرائب�ال���تفرض�ع���الشر�ات� -
حيث��ستمر����نمائية�عكس�القدرة�إنفاقية�أك���لدى�الدولة�ع���املشار�ع�امل�مة�ملجتمع�و�خصوصا�املشار�ع�

�.�ر�اح ��ر�اح �بلغت �فقد �عام ��ئتمانية �للبطاقات �املصدرة �للشر�ات �الشر�ات��1993الفعلية �أر�اح فاقت
  .الك��ى�املصنعة�للسيارات�

�م��ة - �البنكية �مستقر�و�يحمل��توفر�البطاقات �مالية،�ش�ل �أدوات ��� �ملدخراتھ �اس�ثمار�الفرد ��� أخرى
  .مصار�ف�البطاقة�من�دخلھ�املستقبل�،فيتمكن�من�توز�ع�م��ان�تھ�بطر�قة�تحقق�لھ�عائدا�أك��

   :�ثار��يجابية�ع����س��الك -3

-� �السلع �ع�� �الطلب ���م �و�ز�ادة �السوق �توسع �إ�� �يؤدي �بالبطاقات �التعامل �أن�إن و�ا��دمات،و�ذلك
���� �املتوقع �الدخل �مستوى �ع�� �اعتمادا �لكن �دخول�م،و �ع�� �اعتماد �ل�س ��ش��ون �سوف املس��لك�ن

لھ�البطاقة،ف��يد���م�املش��يات،كما��و�مشا�د����املستقبل،و�اعتمادا�ع���مستوى��ئتمان�الذي�تقدمة�
�أفراد�ا �يتوسع �حيث �م�سرة ��قراض �سبل �ف��ا �ت�ون �ال�� �ز�ادة��الدول �إ�� �يؤدي �الشراء،و�بالتا�� ��� كث��ا

  .��م�املبيعات�ن�يجة�لز�ادة�الطلب�الذي�ولدتھ�البطاقة�مما�يز�د�معدل��قتصادي

�أن� - �البطاقة،ح�� �حملة �من �للعمالء �و�جذبا �ملبيعا��م �ترو�جا �البطاقة ���امل �خصما �تمنح �املحالت �عض
ات،ال��ستقبل�خالل�ا�سوى�الز�ائن�من�حملة��عض�املحالت�تخصص�أوقات�محددة�لعمل��ذه�ا��صوصي

  .البطاقات،و��ذا�يؤدي�لل���يع�ع����س��الك

  : �ثار��يجابية�ع���املبيعات -4

ن�يجة�لز�ادة�الطلب�املتولد�عن�البطاقات�يؤدي�ذلك�إ���ز�ادة���م�املبيعات�و�قبول�التاجر�لتعامل�بالبطاقة�
  .و�ز�ادة���م�املبيعات�ع���إم�انية�جذب�شر�حة�من�املس��لك�ن�
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  :�ثار��يجابية�ع���النقود� -5

�البنكية - �البطاقات ��ستخدم �عن��عندما �قرض �العميل �يمنح �املصدر�للبطاقة �البنك �فإن ��قراض �غرض
��العرض�الك���للنقود،و�ع���الرغم�من�أّن�ساب�التاجر،و��ذا��عت���إضافة�إ�طر�ق�إضافة�رصيد�نقدي�إ���ح

يد�الك���لنقود�زء�من�عرض�النقود،إال�أّن�استخدام�ا�يمثل�توسعا����عرض�النقود،فالرصج البطاقات�ل�س
�ع����ل�النقود�موجودة����التداول�،ففي�الوقت�الذي�يز�د�مقدار�القرض�الذي�يمنحھ�البنك���امل�البطاقة�

  .ي��تب�عليھ�ز�ادة����عرض�النقود

�قتصاد،أل��ا�تز�د�من�قدرة�املؤسسات�املالية�و�البنوك��يؤدي�ان�شار�البطاقات�إ���ز�ادة���م�السيولة��� -
  .املصدرة�للبطاقة�ع���توليد��ئتمان�بدون�حدود

  :�ثار��يجابية�ع���سرعة�دوران�النقود�-6

تتحدد�سرعة�دوران�النقود�عن�طر�ق�املؤسسات�����قتصاد�و�ال���تؤثر�ع���الطر�قة�ال���ينظم���ا��فراد� -
  .معامال��م

فإذا��ان��فراد��ستخدمون�البطاقات�إلتمام�معامال��م،فإ��م��ستخدمون�مقدار�أقل�من�وحدات�العملة� -
عند�قيام�م��شراء�السلع�و�ا��دمات،و�بالتا���فإن�مقدار�النقود�املطلو�ة�إلتمام�املعامالت�املتولدة�سي�ون�

  .أقل،و��ذا�بدوره�سيؤدي�إ���سرعة�دوران�النقود

  :ابية�ع���الت�اليف�ثار��يج -7

و�      الورقية�و�حماي��ا،� ستخدام�البطاقات�البنكية�يؤدي���فض�ت�اليف�البنك�املركزي����طباعة�النقودا
صيان��ا�و�مراقب��ا�من�ال��و�ر،ذلك�أن�ت�اليف�مراقبة�ال��و�ر����وسائل�الدفع�انتقل�جزء�غ����س���م��ا�من�

�املصدرة�ل �الشر�ات �إ�� �املركز�ة �البنوك �املقاصاتلبطاقة،و�يحدث �ت�اليف �خفض �مثال��� و�ال�سو�ات� ذلك
  1.املالية،ال���تتم�مجانيا�من�البنوك�املركز�ة�للبنوك�التجار�ة،و��انت��ش�ل�عبئا�ماليا�كب��ا�عل��ا

  :�ثار��يجابية�ع���البطالة -8

  :�سا�م�البطاقات����تخفيض���م�البطالة�من�خالل

 �ستفيد�البلدان�ال���ت��كز�ف��ا�الشر�ات�املصدرة�لبطاقات�����شغيل�كث���من�القوى�العاملة�  - أ

                                                                            
  .135سبق�ذكره،ص�مرجع�،"�ثار��قتصادية�للبطاقات�البنكيةأمال�ز�ران�،�1
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�العاملية، �و�مراكز�املال �للبطاقات �املصدرة �و�التنظيمات �الشر�ات �ب�ن �تتم �ال�� ��تصاالت                          املحلية،�س�ب
  1.التعامل���ذه�البطاقات�و�املحالت�التجار�ة�و�الفنادق�و�الشر�ات�ال���تقبل

�و����  - ب �نفس�ا �الدائ�ية �البطاقات �قطاع ��� ��عملون �الذين ��فراد �من �غ���قليل �لعدد �العمل إتاحة
 أعمال�

  ).�املحاسبة�و�التحصيل،و�شراء��ج�زة�ال���تحتاج�ا��ذه�الشر�ات(املساندة��ل�ا�

  ع����قتصاد�القومي�ثار��قتصادية�السلبية�للبطاقات�البنكية�: املطلب�الثا�ي

�فئات� ���ا �يتعامل �متداولة �عملية �و�املتطورة،ف�� �ا��ديثة �و�التبادل �الدفع �أدوات �من �أداة �عت���البطاقات
كب��ة�من�أفراد�املجتمع��ل�حسب�حاجتھ،و�تنوب�عن�النقد�و�لك��ا�ل�ست�نقدا،و�ل�ذه��داة�آثار�اقتصادية�

  :تتضمنسلبية�ع���املجتمع�و�العملية�التنمو�ة،�و�

 .�ثار�السلبية�ع���التمو�ل -1
 .�ثار�السلبية�ع����س�ثمار -2
 .�ثار�السلبية�ع���املبيعات -3
 .�ثار�السلبية�ع���النقود -4
 .�ثار�السلبية�ع���سرعة�دوران�النقود -5
 .�ثار�السلبية�ع���الت�اليف -6
 :�ثار�السلبية�ع���التمو�ل -1

- � �وسائل �من �وسيلة �من��عت���البطاقات �غ���مستخدم �ا��زء �استغالل �البنوك �تحسن �لم �ئتمان،فإذا
  .السقف��ئتما�ي�فإ��ا�ستؤدي�إ���ا��يار�البنك�و�بالتا���إ��اق�الضرر�باالقتصاد�و�العمليات�التنمو�ة

تؤدي�البطاقات�إ���التقليل�من�مدخرات�حامل��ا،و��ستقطع�جزءا�من�دخول�م�املستقبلية�لسداد�فوائد�ا�و�� -
��ا،�و�من�املعلوم�أّن��دخار�أفضل�لالقتصاد�و�للتنمية�من��س��الك،خاصة����البلدان�ال����س��لك�ما�ديو 

  .ت�تج

�و� - �النقدي �ال��ب ��افيا�ملواج�ة �رأسمال�ا �قد�ال�تضع �البنوك �ا��االت���ق��ا����عض ��� �البطاقات ع��
  .الضرور�ة،مما��ش�ل�خطرا�ع���سيولة�البنوك�التجار�ة

�ا - �و�الشر�ات�أدت �البنوك �تفرض�ا �ال�� �املعدومة �الديون �ز�ادة �إ�� �إصدار�البطاقات ��� �امل��اخية لسياسات
  2.املصدرة�للبطاقات��ل�سنة

                                                                            
  .136ص،ھنفساملرجع� 1
  .138مرجع�سبق�ذكره،ص،أمال�ز�ران�2
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  :�س�ثمار�ثار��السلبية�ع��� -2

�مدخرا��م- �تقليل �و �املجتمع ��� ��فراد � �مديونية �ارتفاع �إ�� ��ئتمان �بطاقات �الشراء�.تؤدي ��س�� ف��
تقدم�قرضا�متجددا���امل�ا��ذا�يؤدي�إ���انخفاض�املدخرات��زمة�لعملية��س�ثمار�ل�سديد�باألجل،حيث�

  .الديون 

  .أ�م�املشكالت�للمصدر�ن�البطاقات�الديون�املش�وك�ف��ا -

��س�ب� - �ائتمانيا،مما �غ���املؤ�ل�ن ����اص � ��ئتمان �منح ��� �ال�سا�ل �إ�� �يؤدي �قد �البنوك �ب�ن التنافس
  .ية�تؤثر�بدور�ا�ع���التنميةمشكالت�تمو�ل

�س - �البنوك �املفيدة�إن ��س�ثمار�ة �املجاالت �ع�� �صرف�ا �بدل ��س��الكية �القروض تصرف�أك���أصول�ا�ع��
  .للمجتمع

  :�ثار�السلبية�ع����س��الك� -3

نية�منظمة�����عض�املجتمعات�و�خاصة�النامية�ال�يتوفر�الرشد��س��ال�ي�عند�املش��ي،فال�يوجد�لديھ�م��ا-
�الش�ري  �من�.الس��الكھ �الشر�حة �بالبطاقة�تقع��ذه �توافر�الشراء �الفعلية،و�مع �منطقي�الحتياجاتھ أو�ترت�ب

�املبلغ� �ب��م �شعوره �أي�وقت،و�عدم ��� �الشراء �عمليات �الشراء�غ���ضرور�ة،لس�ولة ����عمليات املس��لك�ن
  .الذي�ينفقھ

ع����س��الك�يؤدي�إ���ز�ادة�الطلب�ع���السلع�و�ا��دمات�ال�����نفاقالوقوع����مشا�ل�الت��م،ز�ادة� -
�نتاج�و��و�طلب�غ���حقيقي،و�قد�يؤدي�����جل�القص���إ���رفع��سلعدي�بدور�ا�إ���ز�ادة�الطلب�ع���تؤ 

��قراضية،و� �البطاقات �استخدام ��� �التوسع ��س�ب �للنقود �الشرائية �القوة �انخفاض �السعار�ن�يجة مستوى
  .ؤمن���امل�ا�أمو��إضافية�إذا�أضيفت�إ���كمية�النقد�املتداول�ال���ت

التوسع����إصدار��ئتمان�يؤدي�إ���ز�ادة��نفاق�عن��س��الك�و����ع�عليھ�بالقدر�الذي�يفوق�الدخول� -
  .املالية�لألفراد�مما�ي�تج�عنھ�مديونية

  :�ثار�السلبية�ع���املبيعات -4

� �البطاقات �استخدام �يؤدي �ارتفاع�قد ���ا،�س�ب �التجار�التعامل ��عض �رفض �ن�يجة �املبيعات �انخفاض إ��
�ملصدر�البطاقة، �يدفعو�ا �ال�� �سعر�ن�أالعمولة �رفض �إ�� �بالبطاقة �التجار�املتعامل�ن ��عض �دفع مر�الذي

  .بالبطاقة،و�ذلك�لتعو�ض�خسار��م�ع���تلك�العموالت�للدفع للسلعة،سعر�للدفع�نقدا،و�سعر

  :ة�ع���النقود�ثار�السلبي -5
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�ـأو�املضار�ة - �املعامالت،أو�بدافع��حتياط �بدافع �النقود�ي�ون �ع�� �الطلب ��ستخدم�.ألن �البطاقات �أن و�بما
�و� ��س�ثمار�ة � �العمليات �تقبل �س�نخفض،بالتا�� �النقود �ع�� �الطلب �فإن �املعامالت �لتنفيذ �للنقود كبديل

  .ن�طلب�اس��ال�ي��و�ل�س�اس�ثماري التنمو�ة�ألن�الطلب�ع���النقود�للمعامالت�عبارة�ع

لنقدية�ع���السيطرة�التوسع����إصدار�البطاقات�يؤدي�إ���ز�ادة�عرض�النقود،و�يضعف�قدرة�السلطات�ا -
 �� �و�أسواق�ع�� �املال �أسواق �ال�ت�ون �ال�� �ا��االت �و�أسعار�الصرف،�� �أسعار�الفائدة �املالية،و�ع�� سواق

  النقود�ف��ا�متطورة

لوجود�توافر�أدوات�فعالة�للسيطرة�ع���عرض�النقود�يؤدي����كث���من��حيان�إ���عدم��ستقرار،أّن�عدم� -
  .ضغوط�تدفع��قتصاد�إ���الت��م

  :�ثار�السلبية�ع���سرعة�دوران�النقود -6

ال،و�إّن�استخدام�البطاقات��و�الدين�امل��تب�ع���ذلك��ستخدام�من�أ�م�العوامل�املؤثر����سرعة�دوران�امل
�و� �السلع �أثمان �دفع ��� �الطلب �تحت �الودا�ع �من �أو�ال��ب �النقود ��فراد �لو�استخدم �فيما ��ذا يختلف
ا��دمات،إذ�أن�كمية�أك���من�النقود��ستخدم�إلتمام�املعامالت�املتولدة�عند�نفس�مستوى�الدخل�النقدي،�

  .مما�يؤدي�إ���انخفاض�سرعة�دوران�النقود

  ب�البطاقات�البنكية����ا��زائرمزايا�و�عيو :املطلب�الثالث�

�كب��ة� �تمتاز�بمزايا �البطاقات ��ذه �أن �ع�� �دليل �العالم �أنحاء �جميع ��� �البنكية �ان�شار�البطاقات �أن ال�شك
بوسائط�الدفع��خرى�مثل�النقود�الورقية�،و�ذه�املزايا�م�مة�ل�ل��طراف�ال���تدخل�����قورنتخاصة�إذا�

و�قابل�ا�،و�املجتمع�ك�ل،كما�ل�ا�العيوب�مثل�وسائل�الدفع��خرى�ع����ل���ا�أي�مصدر�البطاقة�و�حامل�اعمل
  .أطراف�ا�

  البطاقات�البنكية�مزايا� :أوال

�وال��� �بھ �للمتعامل�ن �يوفر�ا �ال�� �و�الفوائد �املزايا �بفضل �كب��ا �نجاحا �لقي �بالبطاقات �الدفع �بنظام التعامل
� �،لذلك �ل�م �تحقيق�ا �عن �و�الشي�ات �النقود �ومتنوعة،و�����زت �عديدة �البطاقات �ل�ذه �العملية فالفائدة

طراف�ا�سواء�بال�سبة���امل�ا،أو�بال�سبة�ملصدر�البطاقة�أو�التاجر�الذي�يقبل�مزايا�توفر�ا�البطاقة���ميع�أ
  .التعامل���ا�

  مزايا�البطاقات�البنكية�بال�سبة���امل�ا� -1

 لس�ولة�عمل�ا�مما�ذلك�شي�ات�و�النقود�و�دال�من�ال�عت���بطاقة�الوفاء�،وسيلة�فعالة�للوفاء�ب 

  .يؤدي�إ���قلة��عرض�ا�للسرقة�و�الضياع�الذي�يتعرض�لھ�العميل�عند�حملھ�الشي�ات�أو�النقود�

 مراقبة�املصروفات�دون�تجاوز�الرصيد،�حيث�ي�يح��ذا�النظام�للعميل�السيطرة�ال�املة�ع��� 
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من�حسابھ�و�ي�ون�ع���إطالع��امل�ع���أرصدتھ��بحيث�ال�يتجاوز�ا��د��ع��حسابھ�دون�حصول�خالفية�
�مراجعة� �دائما �بإم�انھ �و�ي�ون �مسبقا �محدد �بمبلغ �مفيدة �املحاسبة �العمليات �،ألن �البطاقة ��ذه �خالل من

  .من�خالل��ج�زة�املتواجدة����الفروعمصروفاتھ�و�ذلك�من�خالل�الكشوفات��الش�ر�ة�املرسلة�إليھ�أو 

 البنك�املصدر�للبطاقة�أجال�للوفاء�،و���م�لة�قص��ة����جميع�م�انية�منح�العميل�من�طرف�إ 

  .ية�خالل�وف��ة��عاملھ�مع�البنك�حوال،و�يتوفق��منح�ا�ع���مالئمة��خالقية�و�املال

 تلعب�البطاقة�دورا��اما�بال�سبة�للعميل�حامل�البطاقة�من�خالل�تمكينھ�من�شراء�احتياجاتھ�و� 

ال�النقود�أو�الشيك�،�ألن�ام�الدفع���ذه�البطاقة�ع���ا��امل�أن�ي�ون�حامسداد�قيمتھ�،�بحيث�ال��ش��ط�نظ
يجعلھ�مما�إ���رصيد�التاجر،الدفع�يتم�عن�طر�ق�البنك�الذي�يحول�قيمة��ذه�ا��دمات�من�رصيد�ا��امل�

مستعدا�للشراء�����ل�وقت�لو�استجد�أي�ظرف�أو�أي�طارئ�وامل�م��و�أن�ي�ون�رصيده����البنك�داكنا�أي�
  1.و�ا��دمات�ال���تحصل�عل��ا�فيا�لتغطية�قيمة�املش��يات��ا

 تمكن�بطاقات�الصراف�حامل�البطاقة����كث���من�البلدان�أ��اب�ا��سابات�البنكية�من� 

�تصال�ع���حسابا��م�عن�طر�ق�ا��اسوب�مما�يتمكن�صاحب�ا��ساب�من�إدارة�أموالھ�والتدقيق�عل��ا�و�
  .ميةأوقات�الدوام�الرسمناقلة�ا��سابات�ح������غ���

 إن�بطاقات�أمر��ان�اكس���س�تمكن�صاح��ا�من�شراء�الشي�ات�السياحية�من�أج�زة�الصراف����.  
 يقلل�استخدام�البطاقات�يقلل�من�استخدام�الشي�ات�ال��صية�املستخدمة����املعامالت�اليومية� 

  .الت�لفة���امل�البطاقة�حيث�أ��ا�أع���من�ت�لفة�رسوم�البطاقة�

 ع�� �استخدام �نظام�د �وجود ��عد �ا��ياة،و�ذلك �أنماط �من �وضروري �جديد �نمط �البنكية البطاقات
 �موال�

�بموظفي� �ال����� ��تصال �دون �خدماتھ �البطاقة �حامل �يؤدي ����،حيث �الصراف �و�أج�زة �لك��ونية
  2.البنك

  :مزايا�البطاقات�البنكية�بال�سبة�للبنك�املصدر�للبطاقة� -2
 فاض�ت�اليف�البطاقة�بحيث�يؤدي�استخدام�البطاقة�الوفاء�بصفة�عامة�إ���خفض�النفقات�انخ 

وذلك�عن�طر�ق��قتصاد����استخدام�الورق،�وكذلك��قتصاد�����يدي�العامة����املصارف�،فالعمليات��
،�و�سند�2لبطاقة�املصرف�يو�ل�إ���التجار�القيام�بجزء�م��ا،من�جراء�التعامل�باال����انت�مسندة��ملوظفي�

                                                                            
  .22�،23ص�،صمرجع�سبق�ذكره ،"وسائل�الدفع�ا��ديثة����القانون�ا��زائري "،حس�بة�خشة�1
  .105�،106�،107مرجع�سبق�ذكره،ص�ص�ص،"�قتصادية�للبطاقات�البنكية��ثار "،أمال�ز�ران�2
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��ذا�النظام�مصدر�� بالبطاقة،كما�يمثل�مردود�العملا��زء��خرى�إ����الت�ال���تقوم�بمعا��ة�العمليات�
دخل�ما���و�إيراد�قليل�ال�لفة�بال�سبة�للمصرف��ش�ل�يحقق�ر�حا�كب��ا�يفوق�ما�يتحملھ�من�نفقات�إصدار�و�

  .تنظيم��ذه�العملة

 فتح�صدرا�لتطو�ر�ا��دمات�املصرفية�ال���تقوم���ا�البنوك،من�خالل��ش�ل�نظام�الدفع�بالبطاقة�م 

ا��دمات�للعمالء�و�جذب�عدد� نحو�تقديم�أفضل مجال�املنافسة�فيما�بي��ما،مما�يؤدي�إ���التنافس��و��سابق
  .أك���م��م

 زمة�لعمليات�التنمية،إذ�يتوفر�لدى�البنك�سيولة�يمكن�أن��ستخدم�ا�ال السيولة�ال توف����� 

و����.أغراض�تجار�ة�مختلفة،و�يتمثل����ف��ة�تلقي�املدفوعات�من�حامل�البطاقة�و��سديد�املبالغ�إ���التجار
  .�عض�ا��االت�و�خصوص�الف��ات�املوسمية�يحقق�البنك�أو�ا���ة�املصدرة�دخوال�أك��

 � �يقومون�بفتح �للبنك،�التجار�الذين �جدد �العمالء �باك�ساب �،و�ذلك �املصرفية حسابا�تطو�ر��عمال
 ل�م�

  .لدى�البنك�لقيد�مستحقا��م،و�إكمال�إجراءات�البيع�بالبطاقة

 خالل�� �من �للبطاقة �العاملية �املنظمة �بواسطة ��خرى �البنوك �مع �للبنك �املعامالت �ال�سو�ة س�ولة
 شبكة�

  .ال���تجعل�عملية�ال�سو�ة�تتم�بدقة�و����دقائق�معدومةا��اسب�����

  ):التاجر(مزايا�البطاقات�البنكية�بال�سبة�ا���ة�ال���تقبل�التعامل���ا�� -3
 ف���تجنبھ�مخاطر�إصدار�.�عد�بطاقة�الوفاء�وسيلة�م��عة�للتاجر�الذي�يقبل�التعامل���ا 

�مضطراأو�ع����قل�لن�ي�ون�.شي�ات�بدون�رصيد�من�طرف�ز�ائنھ�أو�قبول�عمالت�نقدية،قد�ت�ون�مزورة
  .لقبول�الوفاء��عملة�أجن�ية

 يفر�نظام�الدفع�بالبطاقة�الكث���من�الوقت�و��جراءات�ال���يقتض��ا�صرف�الشي�ات�و�تحصيل�ا� 

�املؤسسات �ذلك�فإن �إ�� �البنك،إضافة ��� �النقود �النظام��س�ولة��و�إيداع ���ذا �العمل التجار�ة�الك��ى�تقبل
  .تامة،أل��ا�ترى�أّن�التعامل���ذه�البطاقات�س�يل�إ���ز�ادة�الز�ائن�و�العمالء�مما�يحقق�ر�ح�أوفر�ل�ا

 ش�ل�بطاقة�الوفاء�حماية��للتاجر�من��عرض�آالت�ا��ساب�لديھ�للسرقة�و�السطو،مما�يوفر�لھ�� 

  .املبالغ�ال����ش�ل�قيمة�ا��دمات�تودع�مباشرة����حسابھ�املصر��عامل�الثقة�و��طمئنان،�ون�

 يمثل�العمل�بالبطاقة�ضمانا�بال�سبة�للتاجر�أو�املورد����الوفاء�من�طرف�املؤسسة�املصدرة�سواء� 
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  .نقدا�أو�قيدا����ا��انب�الدائن���سابھ

 السرقة�أو�السطو��تخفف�ع���التاجر�مخاطر�لالحتفاظ�بمبالغ�نقدية�كب��ة����متجره�فيأمن�من.  

  .يد�أو�توقيع����ر�مطابق�أو�مزورتجنب�التاجر�املخاطر�املرتبطة�بالشيك�مثل�الشيك�بدون�رص

  :يمكن�ت��يص�مزايا�البطاقات�البنكية����ا��زائر�كما�ي��*

  .أك���دقة�من�النقود�الورقية  -

  .�ستعمالمصرفية�و�إلك��ونية�و�تتمتع�برخصة�نظامية�رفيعة�و�سر�عة�  -

  .بطاقة�مرتبطة�بال�شاط�البن�ي  -

  .يتحصل�حامل�البطاقة�ع���عموالت  -

  .ا��صول�ع���مشار�ع  -

  .تطو�ر�ال�شاط�التجاري  -

  .تطو�ر�ا��دمات�املمنوحة�للز�ائن -

  .تحدد�البطاقة�بوضوح�أ�داف�البيع -

  عيوب�البطاقات�البنكية: ثانيا

نظام�مستحدث�إال�أّن�استخدامھ��سوده�العديد�من�العيوب�مثل�ا�مثل�رغم�أن�الوفاء�بالبطاقات��لك��ونية�
  .وسائل�الدفع��خرى 

  :عيوب�البطاقات�البنكية�بال�سبة���امل�ا -1
 ي��تب�ع���ذلك�من� يؤدي�استخدام�البطاقات��لك��ونية�إ���ميل�حامل�ا�لإلنفاق�أك��،و�ما�قد 

 .املتدنية�و��و��مر�الذي�ينعكس�ع����سبة�الفوائد�بالز�ادةتخطي�إم�انيات�املادية�خاصة�أ��اب�الدخول�

 املخزنة�ف��اضياع�البطاقة�أو�سرقا�ا�يؤدي�إ���ضياع�النقود�. 
 ارتفاع��سبة�الفائدة�ع���قروض�البطاقات�و��ذه�الفائدة�غ���مسموح���ا�للمسلم�ن،حيث��عت��� 

 1.من�القروض�الر�يو�ة

 ملتقدم�ل��صول�ع���البطاقة�و�خصوص�بطاقات�عدم�ا��صوصية����ا��سابات،ذلك�أن�ا 

                                                                            
  .25،مرجع�سبق�ذكره،ص"الدفع�ا��ديثة����القانون�ا��زائري وسائل�"،حس�بة�خشة�1
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السفر�و�ال��فيھ�ال�بد�من�التوقيع�ع���إعطاء�الشركة�ا��ق����التدقيق�ع���أمور�مالية�كث��ة�خاصة�بھ،كما�
يوقع�ع���أحقية�الشركة����إعطاء�ما�يتوفر�لد��ا�من�معلومات�عن�حامل�البطاقة�إ����طراف��خرى�ال���

 .علوماتترغب����مثل��ذه�امل

 إذا�تأخر�حامل�البطاقة����سداد��قساط�أو�سدد�أقل�من�القسط�الواجب�فإنھ�يقع�عليھ�غرامة� 

 .تأخ��

 يملكھ�ذلك�أنھ�ينظر�ل�ا�أصل�ما���(من�عيوب�البطاقات�السفر�و�ال��فيھ�إشعار�حامل�ا�بالغ���الو��� 

 1).بدل�أن�ينظر�إل��ا�ع���أ��ا�أداة�مالية�لراحة�حامل�ا

 :البطاقات�البنكية�بال�سبة�ملصدر�البطاقةعيوب� -2
 خطرا�ع���البطاقات��ئتمانية��ش�ل���قراضعدم�وجود�رأس�مال��اف�ملزاج�ة�ال��ب�النقدي�و� 

 .ع���سيولة�البنوك�التجار�ة

 ملعدومةمدى�سداد�حام���البطاقات��ئتمانية�الديون�املستحقة�عل��م،ف��يد�بذلك��سبة�الديون�. 
 تيال�و�ال��و�ر�و�الغش����البطاقات،و�استغالل�استخدام�البطاقة����العمل�عدة�تنوع�طرق��ح 

 .إيصاالت�مزورة�يؤدي�إ���ت�اليف�يتحمل�ا�البنك

 عض�حملة�البطاقات�قد�ال��ستخدم�ا�لف��ة�طو�لة،مما�يجعل�البطاقات�الراكدة�لز�ادة�النفقات�� 

 .ع���البنك

 :عيوب�الطاقات�البنكية�بال�سبة�للتاجر -3

�بالبطاقة �التعامل �تقبل �ال�� �ا���ة �تحصل �التاجر(ل�ي �انصياع�ا�) أي �من �ال�بد ���ا �التعامل �أ�لية ع��
للعديد�من�الشروط�ال���تفرض�ا�البنوك�التجار�ة،و�ال���بدور�ا�خضعت�ل�ا�مسبقا�من�قبل�ا���ات�املصدرة�

� ���ا،فالبنك �التعامل �تقبل �ال�� �ا���ة �قبل �من �مخالفة �حدثت �التعامل�للبطاقة،و�إن �بإلغاء �يقوم التجاري
 .بالبطاقة

  :يمكن�ت��يص�عيوب�البطاقات�البنكية����ا��زائر�إ��*

  .خسائر�مالية�معت���-أ

  :عرض�غ���مقبول �-ب

                                                                            
.113�،114،مرجع�سبق�ذكره،ص�ص�"�ثار��قتصادية�للبطاقات�البنكية"،أمال�ز�ران� 1  
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 .���الداخل��س�ب�عدم��قبال�ع���املشروع -
 .���ا��ارج�س�ب�عدم�التواصل�مع�الغ�� -

  :ك��ة�املنتجات�-ج

 .املنتوج�املباعامل�لف�ن�بالبيع�ال�يمك��م�معرفة� -
 .الز�ائن�ال��عرفون�ماذا��ش��ون -

 .معرضة�للسرقة�و�الضياع�- د

  

  

  

  �ثار�الناجمة�عن�ظ�ور�أنظمة�الدفع�ا��ديثة: املبحث�الثا�ي

حيث��غ��ت�.لقد��ان�لظ�ور�أنظمة�الدفع�ا��ديثة�أثر�كب���ع���نمط�ا��ياة��قتصادية�للمجتمعات�و�الدول 
ع���القنوات��اليدو�ة�إ���معا��ة�آلية،ال���تل���العنصر�ال�شري�و�بالتا���تقلل�من�أساليب�املعا��ة�القائمة�

و��ذا�. �ل��ذا�سا�م����تطو�ر�النظام�البن�ي�و�املا���و�النظام��قتصادي.املخاطر�ال���قد�يتعرض�ل�ا�النظام
  .ما�س�تحدث�عنھ�����ذا�املبحث

  ن�يأثر�أنظمة�الدفع��ع���النظام�الب: املطلب��ول 

  مف�وم�النظام�البن�ي: أوال�

�أنھ   �ع�� �ما �لبلد �ا���از�املصر�� ����ظل�ا�:�عرف �و��عمل �م��ا �تتألف �و��نظمة�ال�� �و�القوان�ن املؤسسات
  1.املصارف����ذلك�البنك

و�العالقات�رأس�ا�البنك�املركزي�يحكم�س���ا���و�مجموعة�من�املؤسسات�املصرفية�ع��:أما�النظام�البن�ي  
�ا�مجموعة�من�القوان�ن�و�التنظيمات�و�القواعد،�ذه��خ��ة�م��ا�ما�يتعلق�ب�ل�مؤسسة�ع���حدا،و�فيما�بي�

��ل� �بھ �تل��م �بحيث ��و�مش��ك �ما �للبنوك،و�م��ا �الداخلية �و�التنظيمات �تأس�سية �قوان�ن ��� �و�متضمن
  2.مؤسسات�النظام

  �� �املؤسسات،و�إنما �ع�� �ال�يقتصر�فقط �البن�ي �النظام �فإن �ال���و�منھ �و�القوان�ن ��جراءات ��افة شمل
  .تنظم�عمل��ذه�املؤسسات،من�ب�ن��ذه��جراءات�أنظمة�ووسائل�الدفع�و�ل��ح�ام�املتعلقة���ا

                                                                            
  .03،ص2006،�ردن،3دار�وائل�لل�شر،ط،"�تجا�ات�املعاصرة����إدارة�البنوك"،ز�اد�رمضان� 1
  .40،ص2008لل�شر�و�التوز�ع،قسنطينة، مكتبة�إقرأ�،"�قتصاد�املصر��"،حس�ن�رحيم� 2



الحدیثة اآلثار الناتجة عن أنظمة الدفع                      اني                          الفصل الث   
 

 
47 

  وظائف�النظام�البن�ي: ثانيا

  1:تت��ص�وظائف�النظام�البن�ي����وظائف�مؤسساتھ،و�ال���يمكن�ت��يص�ا�كما�ي��  

 تلقي��موال�من�ا��م�ور�و�منح�القروض�ووضع�وسائل�الدفع�تحت�تصرف�ا��م�ور�و�إدارة��ذه� 

  .الوسائل

 تحقيق��ستقرار��قتصادي�و�التنمية��قتصادية.  
 منح��ئتمان�و�إدارة�املمتل�ات�للعمالء�و�تقديم��س�شارات��املالية�و��قتصادية�للز�ائن�ل�س�يل� 

  .�شاط�م

 وضاع��قتصادية�السائدة����البلد�سواء�أخذت�صورة�الكساد�أو�صورة�الت��م�التأث���ع���.  

تمثل�أنظمة�الدفع�الب�ية�التقنية�القائمة�ع���قوان�ن�و�ال����سمح�للنقود�بأداء�وظيف��ا��وحدة�حساب�و�*
ام�البن�ي�صفة�يتم�تداول�النقود����النظ.وسيلة�دفع�لسداد�الديون�بصفة���ائية�ب�ن��عوان��قتصادي�ن

�العمليات، �ع���مختلف �الدفع �أنظمة �من�خالل �النقود�...)تحو�ل،اقتطاع،��ب(قانونية �أنواع ��ل باستعمال
  ).الشي�ات،�وراق�التجار�ة�و�البطاقات(الكتابية

تقوم�أنظمة�الدفع�بال�سي����الفعال�لوسائل�الدفع�و����بذلك�تؤمن�تداول�النقود�ع���املسار�البن�ي�،و�تمنع�
دوث��سرب�نقدي�أي�تداول�النقود�خارج�القطاع�املصر���و�ما�ي��تب�عليھ�فقدان�النقود�لوظيف��ا��كمخزن�ح

  .للقيمة

�أي� �ل�ا �البن�ي �النظام �حدد�ا �عن�القيم�ال�� �تختلف �بقيم �ي�ون �املوازي �القطاع ��� �النقود �تداول حيث�أن
  ).البنك�املركزي (

�ال �للنظام �النابض �القلب �املركزي��عد ��شراف������������فالبنك �ألنھ�يتو�� �البنوك �أنھ�بنك �ع�� ��عر�فھ بن�ي،و�يمكن
و�الرقابة�ع���با���البنوك،و�بنك��صدار�الن�لھ�سلطة�إصدار�نقد�الدولة،و�بنك��الدولة�حيث�لھ�سلطة�إدارة�

  2.احتياطات�الدولة�من�ذ�ب�و�العمالت��جن�ية�و�توجيھ�السياسة�النقدية����الدولة

��صية�اعتبار�ة�عامة�مستقلة،تتو���تنظيم�السياسة�النقدية�و��ئتمانية�و�املصرفية��و�:ع���أنھكما��عرف�
  3.�شراف�ع���تنفيذ�ا�وفقا�ل��طة�العامة�للدولة�و��عت���أموال�البنك�أموال�خاصة

اطا،و�ترتبط�و�منھ�فإن�النظام�البن�ي�ي�ش�ل�من�بنوك�التجار�ة�ال����عت���من�أ�م�أنواع�البنوك�وأك���ا��ش
�ترتكز �الودا�ع �معظم �أن �املصرفية،إذ �العمليات �أوسع �خالل�ا ��ا �من �تمنح �القروض �معظم �أّن و�.لد��ا،كما

                                                                            
  .79،ص2002،مصر،3ط،"إدارة�البنوك�التجار�ة"،من���إبرا�يم��ندي� 1
  .22،ص1�،2006دار�وائل�لل�شر،ط،"إدارة�العمليات�املصرفية�املحلية�و�الدولية"،خالد�أم�ن�عبد�هللا� 2
  .50،ص2002ة�لل�شر،�سكندر�ة،مصر،،دار�ا��امعة�ا��ديد"إدارة�املصارف"عبد�الغفار�حنفي،� 3
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تؤدي�معظم�ا��دمات�عن�طر�ق�ا،و�تحتل�موجودا��ا�و�مطلو�ا��ا�ا��زء�امل�م�من�موجودات�النظام�البن�ي�
  1.ك�ل

�يقو  �الذي ��و�النظام �الفعال �البن�ي �النظام �فإن �النقود�����������و�منھ �و�تداول �فعال ��ش�ل �الدفع �ب�سي���وسائل م
  .����طار�القانو�ي�ل�ا�عن�طر�ق�نظام�الدفع

�بتقنية� �تتصف �مستمر،ف�� ��ش�ل �الوط�� ��قتصاد ��� �دور�ا �و�ز�ادة ��شاط�ا �توسيع �عن �تبحث فالبنوك
  2.العلم�من�أنظمة�الدفع�دقيقة�و�متطورة�باستمرار،ل�ذا�ف���مدعوة�إ����عتماد�ع���آخر�ما�ابتكر 

  

  

  

  أثر�أنظمة�الدفع�ع���النظام�املا��:املطلب�الثا�ي

�عت����نظمة�املالية�ضرور�ة�لضمان��ستقرار��قتصادي�و�املا������العالم،زاد�فيھ���م�تدفقات�رؤوس�  
  .�موال

ترتبط�مع��عض�ا�من�خالل��يت�ون�النظام�املا���ما�لدولة�ما�من�مؤسسات�مالية�و��سواق�املالية،و�ال��  
أح�ام�و�قواعد�تنظم�عمل�ا،�ل��ذه�املؤسسات�و��سواق�املالية�و�ال���ترتبط�مع��عض�ا�من�خالل�أح�ام�و�
��قتصادية،و�تنفيذ� �عمليات �لتفعيل ��طار�العام �تّ�ون �و��سواق �املؤسسات ��ذه �عمل�ا،�ل �تنظم قواعد

��دخا �توجيھ ��� �و��سا�م �النقدية �ضرور�ة�السياسات �املا�� �النظام �صالبة �فإّن ر�نحو��س�ثمار�و�بالتا��
��قتصادي �النمو �الر�ود�.لتحقيق ��شر ��� ��سا�م �و �النقدية �السياسة �فعالية �من �يحد �قد �ضعفھ و

�قتصادي،عالوة����ع���ذلك�فإن�أ�مية�الروابط�املالية�ب�ن�الدول�قد��سا�م����إم�انية�انتقال�القصور�
  .���دولة�أخرى املا���من�دولة�إ

و�من��نا�فإن�صالبة�النظام�املا���ال�تؤثر�ع���النظام��قتصادي�للدولة�فحسب�بل�تتعدى�إ���دولة�أخرى��������
  .ال���تر�ط�ا���ا�عالقات�اقتصادية

��������و�منھ�يمكن�القول���.تقع�أنظمة�الدفع����قلب�املعامالت�املالية�ال���تقوم���ا�املؤسسات�امل�ونة�للنظام�املا��
ــــــ�3أن�فعالية�نظام�الدفع�املا���تتوقف�ع   :���توفر�نظام�الدفع�فعال��س�ل�تبادل�السلع�و�ا��دمات�و��سمح�بــ

                                                                            
  .321،ص2006،��ردن،1عالم�الكتب�ا��ديث�لل�شر�و�التوز�ع،ط،"النقود�و�البنوك"،فليح�حسن�خلف� 1
،�2009،عمان،1�،2دار�الثقافة�لل�شر�و�التوز�ع،ط،"ا��دمات�البنكية��لك��ونية�ع����ن��نت"،محمود�محمد�أبو�فروة� 2

  .118،ص2012
  .62�،63مرجع�سبق�ذكره،ص�ص،،"حالة�نظام�الدفع�املكثف�با��زائر�–دراسة�تحليلية�ألداء�أنظمة�الدفع�"ة،ر�اب�دحي� 3
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 ...)نقود�ورقية�،معدنية(تداول�وسائل�الدفع� -
 .تحو�ل�العملة -
 .القيام�باملقاصة�ماب�ن�البنوك -

التجار�ة�ضمن�ب�ئة�تقنية�و�قانونية�مؤمنة�تمثل�أنظمة�الدفع�ال����سا�م����ضمان�سرعة�املعامالت�املالية�و�
الس�ب�املباشر����ز�ادة�حركة�رؤوس��موال�و�تخفيض�ت�اليف�انتقال�ا�و�املخاطر�املتعلقة�بذلك،و��عت���أ�م�

  .عامل�ألداء�ا��يد�للنظام�املا������أي�دولة،و�لتطبيق�النا���للسياسات�النقدية���ا�عالوة�ع���ذلك

� �نظم �ارتباط ��موال�أصبح �رؤوس �و���ذب �بالدولة �لل��وض �ضرور�ا �أمرا ��خرى �بالدول �مثيال��ا �مع الدفع
�نظام� �صالبة �فإن �الدول،لذلك �ب�ن ��زمات �بانتقال ��سمح �قد �املقابل ��جانب،و��� �و�املس�ثمر�ن �جن�ية

  .الدفع�يمثل�أولو�ة�لالستقرار�النظام�املا��

  

  

  

  النظام��قتصاديأثر�أنظمة�الدفع�ع���:املطلب�الثالث

�عد�استقرار�نظام�الدفع�كقاعدة�أساسية�لتحقيق�استقرار�النظام�املا���و�املصر���و�بالتا���استقرار�النظام�
�ذا��ستقرار�لھ�تأث���مباشر�ع���حركية�ال�شاط��قتصادي،و�لذلك�تحرص�الدول�ع���.�قتصادي�عموما

  .إيجاد�أنظمة�دفع�فعالة

لدول�املتقدمة�مشروطة�بتوفر�نظام�دفع�و��سو�ة�فعال�و�أمن�يضمن��افة�املتطلبات��قتصاديات�ا��ديثة�ل
  .�عوان��قتصادي�ن�من�تحو�ل�أموال�و��غطية�ت�اليف�املعا��ة�العمليات����وقت�قيا���

تدخل�أنظمة�الدفع�ضمن�املي�ان��مات�النقدية�باعتبار�ا��ش�ل�واحدة�من�أ�م�التقنيات�املتقدمة�و�الفعالة�
لتخفيض�الطلب�ع���السيولة�و�).البنك�املركزي،السلطات�العمومية(ملستخدمة�من�قبل�السلطات�النقدية،ا

  .ز�ادة�سرعة�دوران�النقود�تبعا�لز�ادة���م�العمليات

و�بالنظر�إ���أ�مي��ا�و�دور�ا�����قتصاد،و�درجة�ا��طر�املا���ال���قد��سب��ا�لھ،فإن�فشل�أو�ضعف�أنظمة�
�ما� �لبلد �نظام�الدفع ��� �ا��م�ور �فقدان�ثقة ��� �أ��ا�ت�س�ب ����عواقب�و�خيمة�لالقتصاد�حيث �ي�س�ب قد

���اصية� �النقود �فقدان �أي �عام ��ش�ل �النقود ��� �الثقة �فقدان �،و�من �ج�ة �من �البن�ي �النظام �و��� الدفع
  .القبول�العام
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  خالصة�

�      .الدفع��لك��و�ي،إذ�ال�يزال�استخدام�ا�محدودااقتصاد�الدفع����ا��زائر�يجد�بداية�متواضعة�لعمليات�  
وك�و�املتعامل�ن�من�ب�ن�البن�ما�و�ال�سو�ة�ء�التعامالت��قتصاديةانيات�التقنية�ال����س�ل�إجراو�غياب��م�

ب�ن��ل��دة�جديات�عن�طر�ق�استخدام�تقنيو�ذلك�،أنظم��ا��يلتحتاج�إ���تطو�ر�و�تفع�،إذ�أ��اجميع��طراف
و�يبقى�التحدي�الذي�يجب�ع����.،تأثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���البنوك�و�بالتا���التأثر�ع���جميع�املعامالتل�نعاماملت

��لك��ونية �املالية �املبادالت �تأم�ن �ع�� ��و�قدر��ا �تواج�ھ �أن �و�املالية �املصرفية و��و��مر�املتاح�.السلطات
  .ا�املجال�عامليابتقديره�من�خالل��ستفادة�من�التطور�التكنولو�������ذ

و�قد��ان�ألنظمة�الدفع�ا��ديثة�تأث���ع���النظام�املا���و�البن�ي�و�النظام��قتصادي،فأي�فشل����أنظمة�  
 .الدفع�يؤدي�إ���فقد�ثقة�ا��م�ور����النظام�املا���و�البن�ي،و�بالتا���التأث���ع���التعامالت��قتصادية

 

 

 

 



الحدیثة اآلثار الناتجة عن أنظمة الدفع                      اني                          الفصل الث   
 

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 

 
  
  
  

 



إحصائیات حول البطاقات البنكیة                                            الفصل الثالث            
 

 
52 

  :تم�يد

مالية� باعتباره�املحرك��سا����لالقتصاد،���غياب�أسواق� ا���از�املصر���أ�ميةخافيا�ع���الدول�من� لم��عد
�سبة�مرتفعة��فعمليات���ب�و�دفع��موال�و�التحو�الت�ب�ن�البنوك�بلغت.متطورة����أغلب�بلدان�العالم

فما��ان�ع���البنوك�إال�البحث�عن�وسائل�بديلة�ت�ون�أقل�ت�لفة�و�أك���نجاحا،مع�توف���املعلومات�ال�افية�.
  .للعميل�و�العمالء

���� ���ا �التعامل �و��عميم �ا��ديثة �الدفع �وسائل �من �وسيلة �باعتبار�ا �البنكية �البطاقات �ظ�ور �فإن و�بالتا��
ستجابة�أك���لرغبات�الز�ائن�و�العمالء�الذين�يفضلون�دوما�التعامل�بطرق�جميع�العمليات،و�ذلك�لغرض�� 

و�ب�نما�دول�العالم�تحتل�الصدارة����إصدار�البطاقات�و�التعامل�.جديدة�ت�ون�أك���سرعة�مع�توفر��من�ف��ا
زائر�ة�ال�تزال���ا����جميع�املعامالت�تبقى�ا��زائر��عا�ي�من�تأخر�من�مواكبة�التطورات�ا��اصلة�فالبنوك�ا��

  .�عا�ي�من�تخلف����استخدام��ذه�البطاقات

�أماكن� ��� �البنكية �البطاقات � �استخدام �و �إصدار �حول �إحصائيات �جمعنا �الفصل ��ذا �ففي �لذلك و
�بطاقات�.مختلفة �حول �عموميات �تقديم ��� ��ول �املبحث �يتمثل �مباحث �ثالث �إ�� �الفصل ��ذا �قسمنا فقد

� �الثا�ي�فقد �املبحث �دول�مختلفة،و�املبحث�الثالث�فقد�البنكية،أما ��� �البنكية �ان�شار�البطاقات عرضنا�فيھ
  .خصصناه�لدراسة��ان�شار�البطاقات�البنكية����ا��زائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إحصائیات حول البطاقات البنكیة                                            الفصل الثالث            
 

 
53 

  عموميات�حول�البطاقات�البنكية: املبحث��ول 

��ا�ع���املستوى�الدو���لتعامل�لعل�البطاقات�املالية�املتوفرة�حاليا����املؤسسات�ا���ومية��عت���غ����افية�
لبعض�البلدان،بالرغم�من�أنھ�لبعض�البنوك�أن�تجعل�من�بطاق��ا�املالية�الدولية�للدفع�و�ال��ب�عن�طر�ق�

  .التعامل�مع�ال�يئات�املالية

  مف�وم�و�مواصفات�البطاقات�البنكية: املطلب��ول 

�،فتعد��ذه��خ��ة�وسيلة�دفع�حديثة�د�البطاقات�البنكية�من�أبرز�التطورات�ال���عرف�ا�النظام�املصر��ع
�كب������ ��ش�ل �ان�شر�استعمال�ا �التقليدية،و�لذلك �الدفع �وسائل �تقدم�ا �ال�� �تلك �من �أفضل �مم��ات تقدم

  .العالم

�البنكية -1 �البطاقات �و�:�عر�ف �بالس�يكية �بطاقة �عن �عبارة �لصا����مغناط�سية�� �البنك يصدر�ا
 عمالئھ�

� �بطاقة �النقود،ف�� �حمل �و�توقيع�بدال�من �و�شعار�ا �ل�ا �املصدرة � �املؤسسة �اسم �تحمل �الش�ل بالس�يكية
    1.حامل�ا،و�رقم�ا�و�اسم�حامل�ا�و�رقم�حسابھ�و�تار�خ�ان��اء�الصالحيتھ

�البنكية -2 �البطاقة ��:مواصفات �وضع �تم �����مواصفاتلقد �البنكية،تتمثل �للبطاقات �دوليا معتمدة
 �و��ا�

� �الش�ل�ذات �مستطيلة �بالس�يكية �للمعيار�بطاقة �وفقا �محددة �يقدر�بـــISO 7810مقاي�س �بطول �85.6،و���
 .ملم0.76ملم�و�سمك�ا53.98ملم،و�عرض�

و�" DAB"و�تحتوي��ذه�البطاقة�ع���شر�ط��ستعمل����عمليات�ال��ب�من�املوزعات��لية�لألوراق�النقدية
عند�التجار،كما���TPEلك��و�ي�كذا�الرقابة��لك��ونية��ستخدم����عمليات�الدفع�ع���مستوى���ا�ي�الدفع

  :أن��ذه�البطاقة�تحمل�املعلومات�التالية

  .رمز��عر�في�للمصدر�و�كذا�الشبكة -
 ،ال���يل��لك��و�ي�للمعلومات�ا��اصة�بال�و�ة�البنكية��مضاء�سم،اللقب،(�و�ة�صاح��ا��إثبات -

  ).و�الرقاقة��لك��ونية�لصاحب�البطاقة�ع���الشر�ط�املغناط������

  .قم�البطاقة�و�تار�خ���اية�الصالحيةر  -
  .عنوان�البنك�املصدر�للبطاقة -

  :و�الش�ل�التا���يو���مواصفات�البطاقة�البنكية

                                                                                       
،مذكرة�تخرج�لنيل�ش�ادة�ماس������ا��قوق�،تخصص�"وسائل�الدفع��لك��ونية�و�ا�ع�اسا��ا�ع���الوطن�العر�ي�و�ا��زائر�خاصة"،سليمة�مغ���1

  .42ص.2013/2014أعمال�،�لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية،�جامعة�خم�س�مليانة،إدارة�
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  رسم�توضي���ملواصفات�البطاقة�:06الش�ل�رقم�                                

  :وجھ�البطاقة

  

                                                                                                                                                           رمز�البن�ي

                                                                                                                                                                                                      رمز�ال�و�ة�و�مصدر�البطاقة�

                                                                                                                                                                       حالة�البطاقة�الدولية

   الرقاقة��لك��ونية

                                                                                                                                                       )حالة�البطاقة�الدولية(رمز�شبكة�الدولية 

                                                                                                                                                                   )رقم16(رقم�البطاقة  

 اسم�و�لقب�صاحب�البطاقة

                �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  تار�خ���اية�الصالحية

�فوزي،: املصدر�������        �ابرا�يم �"بورزق ���� �النقد �مجال ��� �ا��زائر�ة �التجر�ة �حول �تحليلية -البن�يدراسة
مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاج�س��،شعبة�العلوم�""CPA"دراسة�حالة�القرض�الشع���ا��زائري�

،باالعتماد�ع���شركة�النقد������و�العالقات���2007/2008قتصادية،تخصص�تحليل�اقتصادي،جامعة�ا��زائر�
  .64،�ص SATIMالتلقائية�ماب�ن�البنوك

  :ظ�ر�البطاقة

  الشر�ط�املغناط����

  

  )إمضاء�حامل�بطاقة(خانة��مضاء

  عنوان�البنك

  

  .64نفس�،صاملرجع��" :املصدر����                  
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  املتعامل���ا�البطاقات�البنكية�أ�م�:املطلب�الثا�ي

الصادرة�من�البطاقات�%80أصبحت�البطاقات�البنكية��ك���استعماال����العالم����مجال�املعامالت،حيث�أن�
�سنة �سنة���2004 �املصرفية،و���اية �املؤسسات �قبل �2005 من �ال�سبة ��ذه �و�%90تجاوزت �نجاح و��عود

  .��VISA،RD MASTER CAمصدري�البطاقات�فعالي��ا�إ�

�البنكية -1 �البطاقات �:أنواع �البطاقات �من �نوع�ن ��ناك �الدفع�كما �نظام ��� ��� �إصدار�ا �يتم ال��
  ���البنوك�ا��زائر�ة�و���،بالبطاقة�البنكية،و�يتعامل���ا�

 بطاقة�توفر�خدمات�الدفع�و�ال��ب�البن�ي�و����تقدم�لز�ائن�البنوك�وفق�:البطاقة�الكالسيكية��� 

  .الز�ائن�خيلكمداشروط�يحدد�ا��ل�بنك،

 و����مق��حة�من�قبل�البنوك�إ���الز�ائن،و�يتم�اختيار�م�و�فق�لشروط�محددة،و�:البطاقة�الذ�بية 

  .خدمات�الدفع�و�ال��ب�فإن��ذه�البطاقة�توفر�خدمات�إضافيةباإلضافة�إ���

 .ا��دول�التا���يو���مواصفات�البطاقات�البنكية:مواصفات�البطاقات -2

  يو���مواصفات�البطاقات�البنكية�لل��ب�و�الدفع:02ا��دول�رقم��������������������

� �البنكية �الدفع�البطاقة �و لل��ب
CIBالكالسيكيةCarte CIB Classique 

 Carteالبطاقة�البنكية�لل��ب�و�الدفع�الذ�بية�
CIB Cold 

  .لون�أزرقبطاقة�ذات� -
نفس�ال�يئة�ا��ارجية�للبطاقة�ل�ل�البنوك�مع��غ�����-

  .رمز�البنك�فقط
  .بطاقة�ذات�شر�ط�مغناط�����و�رقاقة�الك��ونية�-
  .بطاقة�موج�ة�إ���أفراد�ذوي�الدخل�متوسط�-
ال�يتم��عو�ض�البطاقة����حالة�الضياع�أو�السرقة��-

  .�سرعة
  .سقف�ال��ب�و�الدفع�منخفض�-
ال�يمكن�استعمال�ا�عند�ا�عدام��رتباط�مع�املوزع��-

  .املركزي 

  .ذ���بطاقة�ذات�لون��-
نفس�ال�يئة�ا��ارجية�للبطاقة�عند��ل�البنوك�مع��-

  .�غ���رمز�البنك�فقط
  .بطاقة�ذات�شر�ط�مغناط�����ورقاقة�الك��ونية�-
  .موج�ة�إ���ذوي�الدخل�املرتفعبطاقة��-
���حالة�السرقة�أو�الضياع�يتم��عو�ض�البطاقة�����-

  .ساعة48أجل�
  .سقف�ال��ب�و�الدفع�املرتفع�-
�مع��- ��تصال �انقطاع �حالة ��� �استعمال�ا إم�انية

املوزع�املركزي�لكن����حدود�مبلغ�مع�ن�و����عمليات�
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  .الدفع�فقط  
 .145سبق�ذكره،ص،مرجع�ابرا�يم�فوزيبورزق�:املصدر

  

  

  CIBوظائف�البطاقات�البنكية:املطلب�الثالث�

�مجاالت� �و �وظائف�ا �باختالف �تختلف �م��ا �كث��ة �أنواع �ظ�ور �إ�� �أدى �البنكية �البطاقات �مصدري �عدد
  .ت�إ���تطو�ر�ا��دمات�ال���يقدم�ااستخدام�ا�و�س����ل�مصدر�ل�ذه�البطاقا

  1:وتتمثل�أ�م�الوظائف����ماي��

  Retrait       وظيفة�ال��ب:�ول�الفرع�

� �املوزعات �طر�ق �عن �يتم �البنكية �بالبطاقة �ال��ب ���ليةإن �النقدية  DAB( Distributeur(لألوراق
Automatique De Billets�� ���� �الشباك �طر�ق �GAB  (Guichet Automatique De Banque(للبنوكأو�عن

��خ��� ��ذا �أن �حسابھ��GAB،حيث �إ�� �الدخول �إم�انية �البطاقة ���امل �ال��ب،�عطي �لعمليات باإلضافة
  .البن�ي�أو�طلب�دف���شي�ات�و�أيضا�القيام��عمليات�تحو�ل�و�معرفة�الرصيد

 Paiementوظيفة�الدفع:الفرع�الثا�ي

�عن�عملي ��و�عبارة �تجاوز �عدم �مع �لألموال �تحو�ل ��سقفات �التحو�ل�يتم �و��ذا �محددة �أي�قيم من�مع�ن
  :ز�وم�إ���تاجر�أو�املورد�مقابل�قيم�السلع�املش��اة��أو�ا��دمات�املؤداة�و��نا�نم��

  ا��واري� ����: Paiement à Proximite:الدفع �البطاقة �حامل �التاجر�و�الز�ون �من ��ل �ي�ون حيث
 نفس�

  .املوقع�وج�ا�لوجھ

 الدفع�عن��عد :Paiement à distance:و�يتم�فيھ�الدفع�لقيم�السلع�و�ا��دمات�ال���تم�اختيار�ا��
 عن�

و�يتم�الدفع�عن�طر�ق�ال�اتف�أو�الرسائل�أو��ن��نت،و�ذلك�بإعطاء��سم�...)تم�رؤ���ا����التلفاز،املجالت(�عد
  .و�اللقب�املدونان�ع���البطاقة�باإلضافة�إ���رقم�البطاقة�و�تار�خ���اية�الصالحية

 الدفع����:Paiement Automatique :و��و�عبارة�عن�دفع�مقابل�مش��يات�دون�وجود�التاجر�حيث� 

                                                                                       
  .73�،74مرجع�سبق�ذكره،ص�ص"دراسة�تحليلية�حول�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�النقد�����البن�ي"بورزق�ابرا�يم�فوزي،�1
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  .يتم�التعامل�مباشرة�مع��لة،مثل�الدفع�����عض�املحطات�الب��ين،شراء�تذاكر�السفر�بالطائرة�أو�القطار

مجموع��من�%33فإن�عمليات�الدفع�بواسطة�البطاقات�البنكية�تمثل��BCEو�حسب�البنك�املركزي��ورو�ي�
  .2002الدفع�أو�املعامالت�الوطنية�و�الدولية�ال���تمت����أورو�ا�سنة

�الثالث �تكميلية�:الفرع �قبل�: Les service complémentairesخدمات �من �مق��حة ��� �ا��دمات �ذه
مؤسسات�املصدرة�للبطاقات�البنكية�لصا���حامل��ا���دف�جذ��م،و����تختلف�من�مؤسسة�ألخرى�حسب�

  ...البطاقة،حيث�أ��ا��شمل�ع���خدمات�التأم�ن،املساعدة،التخفيضاتأ�مية�صاحب�

  ان�شار�البطاقات�البنكية����العالم:الثا�ي�املبحث

�البنكية �بالبطاقات �التعامل �ف��ا �يتم �ال�� �املناطق �أ�م �و�أورو�ا ��مر�كية �املتحدة �أ��ا��عت���الواليات ،حيث
�ا �ع�� �الدول ��ذه ���ع �ما ��ن�شار�و�أ�م �من�واسعة �سواء �العام �املعامالت��و�قبول�ا �جميع ��� لتعامل���ا

  .املواطن�أو�التجار�أو�البنوك،مما�أدى�إ���ان�شار�ثقافة�التعامل���ذه�الوسيلة

  تداول�البطاقات�البنكية�:ول املطلب�� 

�مثال� �أورو�ا �الوفاء،ففي �و�بطاقات �و�الشي�ات �بنكية �مالي���بطاقات �ا��مسي�يات �منذ ��ستعملو��اأصدرت
  . بكثافة�كب��ة

  :و�مدى�ان�شار�البطاقات�البنكية�املنحنيات�التالية�تو����سب�استخدام�مختلف�وسائل�الدفع����أورو�او�

  �ية�سب�استعمال�الشبابيك�و�املوزعات��لية�ل��ب�النقود����البلدان��ورو �:07الش�ل�رقم���������

  

  .06،املركز�ا��ام���ب�شار،ص"واقع�البطاقات��تمان����ا��زائر"طافر�ز���،بوترفاس�ال�اشمي،:املصدر����

82%

18%

موزعات االلیة

الشبابیك
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�من� �النقود �ل��ب ��ئتمان �لبطاقات ��ورو�ية �الدول �استعمال �مدى �نالحظ �ال�س�ية �الدائرة �خالل � من
�عكس�فعالية�و�نجاح�املوزعات� ،و��م�يفضلون��ذه��خ��ة�عن�الشبابيك،و��ذا�ما"DAB"املوزعات��لية�

و��ذا�ما�يز�د�من�أي�أن�املوزعات��شتغل�بصفة�عادية�و�ال��عا�ي�من�أي�مشا�ل�أو�صعو�ات�.�لية����اورو�ا
  .استعمال�البطاقات��لك��ونية�و����يع�املس��لك�ن�ع���اك�سا��ا

  .ورو�يةأما�املنح���التا���يو����سب�استعمال�مختلف�وسائل�الدفع����البلدان�� 

                   

  �سب�استعمال�مختلف�وسائل�الدفع����البلدان��ورو�ية�: 08الش�ل�رقم��

  
  .07مرجع�سبق�ذكره،صطافر�ز���،بوترفاس�ال�اشمي،:دراملص�����

املنح���أعاله�عبارة�عن�أعمدة�بيانية�تمثل���م�املش��يات�و�قيم��ا��جمالية�املقتناة�بوسائل�دفع�مختلفة،��
يفضل���ورو�ي،�ذا��ع���أن�املس��لك�%38فالبطاقات�البنكية�تتصدر�الر�ادة�من�حيث�القيمة�ب�سبة��ساوي 

�مرتفع �أسعار�ا �ت�ون �ال�� �السلع �القتناء ��ئتمان �البطاقات �باستعمال �بمبالغ�الدفع �تنقل�م �لتجنب �وذلك ،
��أما.كب��ة �و�الورقية �املعدنية ��النقود �ف���تحتل � �من�املرتبة��و�� �املش��يات �استعمال�ا�القتناء �يخص فيما

  .جما��� �من�%63حيث�ا���م�ب�سبة��ساوي 

�مختلفة �شراء �أساليب �حسب �كذلك �أورو�ا ��� �الدفع �وسائل �استعمال ��سب �تختلف �التا���.كما و�املنح��
  :يو���ذلك
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64% 63%
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  .اليب�شراء�مختلفة�سب�استعمال�وسائل�الدفع����أورو�ا�حسب�أس�:09الش�ل�رقم�

  
  .08طافر�ز����،بوترفاس�ال�اشمي،مرجع�سبق�ذكره،ص:املصدر����

فنالحظ�.يمثل�املنح���أعاله�مقارنة�ب�ن��سب�استعمال�مختلف�وسائل�الدفع�حسب�أساليب�شراء�مختلفة
�ن��نت،أما�أن�البطاقات�البنكية�تحتل�القمة�و�الصدارة�باعتبار�ا�وسيلة�دفع�مفضلة����شراء�السلع�ع���

�و� ��و�� �املرتبة �احتلت �كذلك �املباشر�فإ��ا �و�شراء �ال�اتف �طر�ق �عن �الشراء �ال�اتف،أما �طر�ق �عن الشراء
  .حققت�نجاحا�أك���من�وسائل�الدفع��خرى 

 VISA /MASTAR CARDحول�البطاقات�البنكية��إحصائيات:املطلب�الثا�ي

من�العمليات�البنكية�تتم�بنوع�ن�من�البطاقات����بطاقات��%90فيما�يخص�البطاقات�البنكية��الدولية�فإن
VISAو��MASTARCARDالبطاقات�� ��ت�ن �بدراسة �سنقوم �فإننا �البنكية �البطاقات �قبول ���م �نب�ن ،و�ل�ي

 .�وسع�ان�شارا

3,90% 2,10%
6%

3%

27,80%

1,70%

14,60%

4,30%

30,40%

11%
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نقود معدنیة و ورقیة

شیكات

بطاقات بنكیة



إحصائیات حول البطاقات البنكیة                                            الفصل الثالث            
 

 
60 

 :���الواليات�املتحدة��مر�كية� Mastar cardو��Visaإحصائيات�خاصة�بالبطاقة�الدولية� - 1

� �التا�� ��حصائياتا��دول �أ�م �الواليات����اصةا�يمثل ��� ���ا �تمت �ال�� �و�التعامالت �البنكية بالبطاقات
  .املتحدة��مر�كية

  

  

ال���تمت�و�التعامالت�� Mastar cardو��Visaخاصة�بالبطاقات�الدولية�إحصائيات: 03ا��دول�رقم          
  .���2004الو�م�أ�سنة���ا�

ــــــــــــــــــــوع  Master cardبطاقة Visa بطاقة   ـــــــــــــــــــ   املجمـــــ
  1960  695  1265  )مليار(ا���م�الك���للتعامالت

  1504  625  978  )مليار(عمليات�الدفع
  456  169  287  )مليار(عمليات�ال��ب

  26680  8015  18665  )املليون (املجموع�الك���للعمليات
  23925  7416  16536  )مليون�عملية(عمليات�الدفع

  2728  599  2129  مليون�عملية(عمليات�ال��ب
  796  338  458  )مليون�بطاقة(عدد�البطاقات

�فوزي،:املصدر �����البن�ي"بورزق�ابرا�يم ����مجال�النقد �حول�التجر�ة�ا��زائر�ة ،مرجع�سبق�"دراسة�تحليلية
  .103ذكره،ص

من�إجما���ال�شاط�و�أن�معدل�استعمال��%77من�خالل�ا��دول�فإن�عمليات�الدفع�بالبطاقة�البنكية�تمثل�
��وا ��34لبطاقة �م��ا �السنة ��� �و30عملية �دفع �عن�04عملية �يصرف �البطاقة �حامل �أن ���ب،كما عمليات

حيث�أن��ل�عملية�دفع�ت�ون�بمعدل�.مليار�سنو�ا572قيمتھ� مليار�و����ب�ما1889قيمتھ� طر�ق�البطاقة�ما
  .مليار167مليار�و��ل�عملية���ب�قيم��ا�املتوسطة62

 ���أورو�ا�Mastar cardو��Visaإحصائيات�خاصة�بالبطاقة�الدولية -2

  :ا��دول�التا���يو���إحصائيات�خاصة�بالبطاقة�الدولية

و�التعامالت�ال���تمت���ا�����Master cardو��Visaخاصة�بالبطاقة�الدولية�إحصائيات: 04ا��دول�رقم   
  .2004أورو�ا�سنة

  املجموع  Master cardبطاقة Visaبطاقة  
  2738  1495  1243  )§ مليار(ا���م�الك���للتعامالت

  1436  670  766  )§مليار(عمليات�الدفع
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  1302  825  477  §)مليار(عمليات�ال��ب
  29732  15055  14677  )مليون (املجموع�الك���للعمليات

  19821  9299  10522  )مليون�عملية(عمليات�الدفع
  9911  5756  4155  )مليون�عملية(عمليات�ال��ب

  665  368  297  )مليون�بطاقة(عدد�البطاقات
  .104مرجع�،صنفس�:املصدر

��سبة �تمثل �البنكية �الدفع �عمليات �أن �نالحظ �ا��دول �خالل �تتم��%52من �ال�� �العمليات �إجما�� من
�بمعدل �بنكية �البطاقة �حامل ���ا �يقوم �ال�� �الدفع �عمليات �عمليات�2159بالبطاقات،فأغلب �أغلب مليار،و�

  .مليار�سنو�ا1957ال��ب��عادل

���الو�م�أ��2004تو���عدد�البطاقات�البنكية�و�املتداولة�و�العمليات�ال���تمت���ا����سنة��تيةو�املنحنيات�
  .رو�او�أو 

�رقم������ ��:10الش�ل �البنكية �البطاقات �عدد �يو�� �منح�� �ش�ل ��� �ا��دول �معطيات  و�Visaيو��
Mastea card���2004أورو�ا�و�الو�م�أ�سنة��.  

  
  .04و�03رقم�من�إعداد�طالبة�باالعتماد�ع���معطيات�ا��دول :املصدر  

مليون�796م�أ�لھ�القيمة��ع���حيث�بلغت�من�خالل�املنح���فإننا�نالحظ�أن�تداول�البطاقات�البنكية����الو 
  .،و��ذا�راجع�إ���تفضيل�املواطن��مر��ي�التعامل�بالبطاقة�البنكية2004بطاقة�سنة

  .2004و�أورو�ا����سنةأما�املنح���التا���ف�و�يمثل�عدد�التعامالت�بالبطاقات�البنكية����الو�م�أ�
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  .2004البطاقات�البنكية����الو�م�أ�و�أورو�ا����سنةالتعامالت�بيو���عدد��:11الش�ل�رقم�������������������

  

  .04و03العتماد�ع���معطيات�ا��دول�رقملبة�بامن�إعداد�الطا:املصدر�������

  البطاقات�البنكية����ا��زائران�شار�:املبحث�الثالث

� ��� �ا��زائر�كث��ا �سبق��ا��،طاقات�البنكيةبالتعامل�بالوإصدار�و لقد�تأخرت �الدول�املجاورة �الكث���من مع�أن
  .أنھ��ان�بإم�ان��عض�البنوك�أن�تجعل�بطاقا��ا�دولية�للدفعبالرغم�من�.لذلك

  ���ا��زائر�CIBإصدار�البطاقات�البنكية:الطلب��ول 

�ع��� �و��عميم�ا ��لك��ونية �املقاصة �استحداث ��عد �خاصة �م��وظا �ا��زائر�تطورا ��� �الدفع �بطاقات عرفت
  .ف�الو�االت�البنكية�و�ال��يد����ا��زائرمختل

 ا��دول�التا���يو���بداية�استخدام�البطاقات�البنكية�من: CIBاستخدام�البطاقات�البنكية��بداية -1
 .طرف�مختلف�ال�يئات�املالية����ا��زائر
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  اليةلبنكية�من�طرف�مختلف�ال�يئات�املتوار�خ�استخدام�البطاقات�ا:05ا��دول�رقم

�قبل�  البطاقات�البنكية  املاليةال�يئات� �البنكية البطاقات
  SATIM1ا�شاء�شركة�

  BEA  1999  1998بنك�ا��ار���ا��زائري 
  1994  2000  بنك�ال��كة�ا��زائري 

  CPA  2000  1989القرض�الشع���ا��زائري 
  _  _  CNEPالصندوق�الوط���للتوف���و��حتياط

  _  BDL  2002بنك�التنمية�املحلية
  BNA  2001  1989ا��زائري البنك�الوط���

�عمار،:املصدر �و�العشر�ن"لوصيف �ا��ادي �للقرن �املدفوعات �نظام �ش�ادة�"اس��اتجيات �لنيل �مقدمة ،مذكرة
��قتصادي،جامعة� �و��س�شراق �التحليل ��قتصادية،تخصص �العلوم ��قتصادية،قسم �العلوم املاج�س�����

  .176،ص2008/2009منوري�قسنطينة،

و�رغم�ا���ود�املبذولة�أيضا�من�أجل�تطو�ر�النقود����البنوك�ا��زائر�ة���SATIMعد�سنوات�من�وجود�شركة�
  .باءت�بالفشل�معظم�اإال�أن�

  �حصائياتسنعرض�فيما�ي����عض�: CIBحول�إصدار�و��التعامل�بالبطاقات�البنكية�إحصائيات -2

افة�إ���إحصائيات�خاصة��عدد�عمليات�ال��ب�ضبطاقات�البنكية�لل��ب�و�الدفع�باإل ا��اصة�بإصدار�ال
إ���أن�املرحلة� �شارةو�تجدر�.ة�البطاقة�ملجموع�البنوك�املشاركة����العملية�البنكيةالقيام���ا�بواسط�ال���تم

�عد�ا�.2007أكتو�ر15أش�ر،إال�أ��ا�دامت�ملدة�أطول�إ���غاية�06املدة�املحددة�ل�ا��انت��أنالتجر��ية�رغم�
�و�البنك�الوحيد��CPAإال�ان�القرض�الشع���ا��زائري تقرر��نطالق����عملية�التوسع�و��ن�شار�ع���الوطن،

�،و�التجر�ة�املك�سبة�مع�الذي�ن��،و��ذا�راجع�للتقدم�امل��وظ�امل��ل�لدى��ذا�البنك����مجال�النقد���

                                                                                       
1 SATIM :من�طرف�البنوك�التجار�ة،و�ال���يتكفل�بتطو�ر�وسائل�الدفع��1995مارسشركة�آلية�لتأدية�الصفقات�البنكية�و�النقدية�و�ال���ا�شأت����

  .بوضع�نظام�دفع�الك��و�ي����متناول�البنوك�و�بر�د�ا��زائر،كما�تقوم�بوضع�و�صيانة�الشبابيك�و�املوزعات��لية�لنقود
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� �الدولية �ا��زائر�Master cardو��Visaالبطاقات �بر�د �و��ALP،أما �ال��ب �إصدار�بطاقة �عملية �من ا���ب
  .و،و�أصبح�يصدر�بطاقاتھ�لوحدة�SATIMالدفع�عند

و�من�امل�م��شارة�إ���ضعف��سبة�استعمال�البطاقة�البنكية����عمليات�ال��ب،لكن�رغم�ضعف�استعمال�
  .اقة����عمليات�ال��ب�النقدي�إال�أن��سبة�استعمال�ا����تطور�مستمرالبط

لعل�ضعف�استعمال�البطاقة�البنكية����عمليات�ال��ب�راجع�إ���عدة�عوامل�م��ا�قلة�عدد�املوزعات��لية�
  .لألوراق�النقدية�و�عدم�توز�ع�ا��ش�ل�فعال

 DABو�ا��دول�التا���يو���عدد�مع�ن�من�املوزعات��لية�لنقود�

 .���2005سنة��DABعدد�البطاقات�الصادرة�عن�البنوك�العمومية�و�عدد�موزعات��لية: 06ا��دول�رقم

عدد�  عدد�البطاقات  البنك
  DABاملوزعات

�البطاقات عدد�/عدد
  املوزعات��لية

  BNA 7000  29  21438البنك�الوط���ا��زائري 
  CPA  8000  20  400القرض�الشع���ا��زائري 

  BEA  7000  28  250ا��زائري البنك�ا��ار���
  BADR  4400  10  440بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية

  BDL  2000  04  500بنك�التنمية�املحلية
�و� �للتوف�� �الوط�� صندوق

  �CNEPحتياط
61  03  2033  

  CCP  221539  150  66753بر�د�ا��زائر
  37964  4417  25827.83  املعدل
  .14ص،مرجع�سبق�ذكره،"رالبطاقات��ئتمان����ا��زائطافر�ز���،بوتلرفاس�ال�اشمي،واقع�:املصدر

  تقر�با،أي�بمعدل��660و240من�خالل�ا��دول�فإن��ذه��حصائيات��ش���إ���أن��سب�ت��اوح�ب�ن�

�املوزعات�380يقارب ��� �الفادح �النقص �عن �كب��� �ا��زائر��ع����ش�ل �آ��،و�ال��يد �موزع ��ل �مقابل بطاقة
��ذه �أن �القول ������لية،و�يمكننا �التجر�ة ��ذه �نجاح �عدم �ما،و�أّن �نوعا �املشروع �فشل �تب�ن �حصائيات

  .ا��زائر�راجع�جزئيا�إ���نقص����عدد�املوزعات��لية

 منذ�بداية�إصدار�البطاقات�البنكية�لل��ب�و� :2005عدد�البطاقات�البنكية�لل��ب�و�الدفع�منذ -3

�سنة �2005الدفع �انضمام ���3،��ل �خاصة �الوط���Sociètè Gènerale Algèrie  (SGA)بنوك �البنك �و ،
إ���الشبكة�البنكية�للنقد����،و�ا��دول�التا���يمثل�معطيات�حول��AGB،�و�البنك�العر�ي�ا��ليجBNPبار�ا

  .إلصدار�البطاقات�البنكية�ل�ل�البنوك
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  .2007إ���سنة2005من�سنة�CIB البنكيةيو���إصدار�البطاقات�: 07ا��دول�رقم        

ال�يئات�
  املالية

  
  
  

  البطاقات�سنة�إصدار 
2005  

مجموع�  2007بطاقات�سنة��إصدار   2006بطاقات�سنة��إصدار 
  �ل�بنوك

  بطاقة
  ��ب

  فقط

  بطاقة
  ��ب�

 و�دفع
كالسيكي

  ة

  بطاقة
  ��ب�

  ودفع
  ذ�بية

  بطاقة
  ��ب

  فقط

  بطاقة�
  ��ب
  ودفع�

  كالسيكية

  بطاقة
  ��ب

  ودفع
  ذ�بية

  بطاقة
  ��ب

  فقط

  بطاقة�
  ��ب

  ودفع
  كالسيكية

بطاقة�

 ��ب

�دفع�� و

 ذ�بية

 

 

  

  

BNA 125  2416  104  5  146  07  19  473  35  3330  
BEA  7536  2240  264  27  2481  190  00  654  87  13479  

BADR  0  646  127  00  1577  192  00  331  114  2987  
CPA  3624  13462  1637  711  25698  4410  00  28431  4527  82500  

AL 
BARAKA  

0  15  00  1637  42  00  01  17  00  75  

ALP(CCP  10261  707  130  00  804  159  00  24  24  387694  

BDL  02  1628  349  130  6647  607  00  3177  405  12815  
SGA  00  1101  180  349  3913  230  5789  4463  185  17583  

CNEP  00  73  24  180  914  23  02  1066  16  2118  
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CNMA  00  02  53  24  00  00  00  00  00  55  
BNP  00  00  00  53  248  29  00  4489  1170  6010  
AGB  00  00  00  00  00  00  294  00  00  1149  

   22290  113828   املجموع
    

2868   28668            42470  5847    6105                43125  6563  529795 

139056  334946  55793  

  
�فوزي،:املصدر �حول�التجر�ة�ا��زائر�ة�"بورزق�إبرا�يم �����البن�يدراسة�تحليلية ،مرجع�سبق�"���مجال�النقد

  .147ذكره،ص

�أنلديھ�أك���عدد�من�البطاقات�الصادرة�باختالف�أنواع�ا،إال��ALPمن�خالل�ا��دول�نالحظ�أن�بر�د�ا��زائر�
أغلبية�البطاقات����بطاقات���ب�فقط،و��ذا�راجع�إ���تخصص�ا����وظيفة�ال��ب�دون�وظيفة�الدفع،أما�

�ا��زائ �الشع�� �ع��القرض �يحوز �و�الذي �السنوات�67603ري �مدى �ع�� �2005بطاقة ،2006� أغل��ا��2007،
�من� �الثا�ي �الثال�ي �منذ �ال��ب �بطاقات �إصدار �عن ���ائيا �توقف�ا �،و �بنكية �دفع �و ���ب بطاقات

�سنة.2006ستة �البطاقات �عدد �تراجع �نالحظ �لسنة�2007كما �بر�د�2006بال�سبة �ا���اب �إ�� �راجع ،و��ذا
  .و�ال����عت���بطاقة���ب�فقط.،و�قيامھ�بإصدار�بطاقاتھ�بنفسھSATIMا��زائر�من�

  .ال���تصدر�ا�لبنوك�العمومية�يو���أرقام�متعلقة�ببطاقات�ال��ب�و�ا: 08ا��دول�رقم

�الو�االت�  �يئات�املاليةال عدد
  أو�الفروع

عدد�  عدد�العمال
  ا��سابات

�املوزعات�  عدد�البطاقات عدد
 �DABلية

BNA  216  5609  224439  7000  29  
CPA  135  4293  139925  8000  20  
BEA  86  4221  57860  7000  28  

BADR  315  7018  279430  4400  10  
BDL  170  3364  753  2000  04  

CNEP  187  4700  2970025  61  03  
CCP  3200  _  5471383  221539  150  

  244  25000  _  29205  1109  املجموع
  .11،مرجع�سبق�ذكره،ص"واقع�بطاقات��ئتمان����ا��زائر"ال�اشمي،طافر�ز���،بوترفاس�:املصدر

�و� �الفروع �الن�شار�عدد �ا��زائر�و�ذلك �بر�د �عن �صادرة �اك���البطاقات �أّن �نالحظ �فإننا �ا��دول �خالل من
  .الو�االت�ا��اصة�ب��يد�ا��زائر��مقارنة�بالبنوك��خرى 

  .ية�فإننا�نالحظ�عدم�التوازن�بي��ممع�املنحنيات��تلكن�إذا�قارنا�معطيات�ا��دول��و 
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  .2004البطاقات�الصادرة����سنة�استخدام يو����سب�:12الش�ل�رقم 

  
 .12ص.طافر�ز���،بوترفاس�ال�اشمي،نفس�املرجع:املصدر

  .2005يو����سب�استخدام�البطاقات�الصادرة�سنة:13الش�ل�رقم
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  .12املرجع،صنفس�: صدرامل������������������

�الوطن،فإننا� ��� �ان�شاره ��عامالتھ،و�كذا ���م �و�مدى �البنك ���م ��عكس �و�الفروع �الو�االت �عدد ��ان إذا
�بنك �أن �،أي�BEAنالحظ �الو�االت �من �عد �أقل �يقارب�%8لھ �ما �أصدرت �املجموع �بطاقات��%25من من

  . %15لم�يصدر�إال�BADRأما�بنك�الذي�لديھ�أك���عدد�من�الو�االت�بنك�بدر.ال��ب

و�ا��دول�التا���.تطور��ش�ل�م��ايد�و�ذلك���اجة�استعمال�او�مع�مرور�السنوات�فإّن�عدد�البطاقات�البنكية�
  .2013إ���سنة2008يو���تطور�عدد�البطاقات�البنكية�من�سنة

  .2013إ��2008تطور�عدد�البطاقات�البنكية�من�:09ا��دول�رقم        

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  512958  343638  165444  150042  115464  112666  عدد�البطاقات

�ع����داء�البن�ي أثر�"،أم�ا�����درا��:املصدر دراسة�حالة�البنك�ا��ار���ا��زائري�-عصرنة�ا��دمات�املصرفية
� �قاصدي�"2013- 2008لف��ة �و�نوك،جامعة �مالية �اقتصادية،تخصص �ماس��،علوم �ش�ادة �لنيل ،مذكرة

  .20،ص2014/2015مر�اح،ورقلة،

�بلغ� �حيث �البنكية �البطاقات �إصدار ��� �تطور ��ناك �أن �نالحظ �أعاله �ا��دول �خالل من
بطاقة،و�112666حوا���2008بطاقة�و�قد��ان�عدد�البطاقات����سنة�512958حوا���2013أصدارالبطاقةسنة

و�.من�استعمال�السيولة�و�تداول�ا��ذا�راجع�إ���و���املس��لك�باستخدام��ذه�الوسيلة�و�ذلك���دف�التقليل
  .املنح���التا���يو���معطيات�ا��دول����ش�ل�منح���بيا�ي

  .2013إ��2008يو���تطور�عدد�البطاقات�البنكية�من�:14الش�ل�رقم               
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  .09رقم�من�إعداد�طالبة�باالعتماد�ع���معطيات�ا��دول :املصدر

  الدفع�بالبطاقة�سقف�القسوى�لل��ب�و�:املطلب�الثا�ي

��عامل�ن �محددة �بالبطاقات �الدفع �و �ال��ب �عمليات ��ما إن �السيولة:أساسي�ن �حامل� وفرة �حساب ��
و�يتم�تحديد��ذا�السقف�من�.يمكن�تجاوزه�عند�استعمال�ا البطاقة،باإلضافة�إ���السقف��ق����الذي�ال

اقة�أو�تحديد�السقف�اليومي�ثابت�نوع�البطاقة،دخل�الفرد�و�حامل�البط:قبل�البنك�حسب�عدة�عوامل�م��ا
  .و�ا��دول�التا���يو���أسقف�ال��ب�و�الدفع.ل�ل�البطاقات

  أسقف�ال��ب�و�الدفع�حسب�أنواع�البطاقات�البنكية:10ا��دول�رقم

�و�  بطاقة�ال��ب�فقط �لل��ب �الكالسيكية البطاقة
  الدفع

  البطاقة�الذ�بية�لل��ب�و�الدفع

  %44  دج5000<السقف  %90  دج5000<السقف  %9  دج5000<السقف
  

<السقف<5000
  دج10000

  %37  دج10000<السقف<50000  %0.5  دج10000<السقف<5000 91%
 20000<السقف<10000  %0.5  دج20000<السقف<10000

  دج
09%  

  50000<السقف<20000  %00  دج20000>السقف  %00  دج10000<السقف
  دج

09%  

  %01 دج50000>السقف

�����البن�ي"فوزي،بورزق�ابرا�يم�:املصدر ����مجال�النقد �حول�التجر�ة�ا��زائر�ة ،مرجع�سبق�"دراسة�تحليلية
  .150ذكره،ص
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ف��ق����الستعمال�ا�سواء����عمليات�ال��ب�الدفع�تدور�قيم�السق�ية�لل��ب�و�أغلبية�البطاقات�البنك
�ذا��س�ب�تخلف�البنوك�و�.م�ما��انت�املدة�سواء�يوميا�أو�ش�ر�ا دج،و�ذلك10000دج�و�5000أو�الدفع�ب�ن

،و�ذل�نظرا�ل�ون�خصم�املبالغ�عمليات�ال��ب�و�الدفع�ال�يتم�من�استعمال�املفرط�و�الغ���القانو�ي�للبطاقات
  .أيام�من�تار�خ�القيام�بالعمليات03إال��عد�

دجو��ذا�راجع�ل�ون�أغلبية��ذه�البطاقات�10000أما�فيما�يخص�بطاقات�ال��ب�فسقف�ال��ب�ال�يتجاوز 
دجيوميا�حيث�ال��10000ذه�املؤسسة�تحدد�سقف�موحد�ل�ل�حام���البطاقات��و.�ائن�بر�د�ا��زائر���لز 

  .يمكن���ب�قيمة�أك������اليوم

  

  

  

  

  2005منذ�التعامالت�بالبطاقات�البنكية�لل��ب�و�الدفع:املطلب�الثالث

�و� �البنوك �ل�ل �البنكية �البطاقات �بواسطة ���ا �القيام �تم ��عامالت �عدة �����ناك �املالية،سواء املؤسسات
�و� �السلع �من �املش��يات �قيم ��سديد �عمليات ��� �أو �النقدية ��لية �املوزعات �خالل �من �ال��ب عمليات

  .ا��دمات�عند�قاب���الدفع�بالبطاقات�البنكية

  .2007إ���2005منذ�بداية��CIBيو���التعامالت�البنكية: 11ا��دول�رقم

�يئات�ال
  املالية

2005  2006  2007  
  عدد�العمليات  عدد�العمليات  د�العملياتعد

  املجموع  ال��ب  الدفع�  املجموع  ال��ب  الدفع املجموع  ال��ب  الدفع

BNA  144  688  832  67  6394  6461  157  6078  6235  
BEA  28  3277  3305  57  17104  17161   26  12932  12958  

BADA  30  11  41  41  2353  2394  69  5324  6393  
CPA  328  3094  3422  618  51421  52039  355  126476  126831  

EL 
BARAKA  

49  05  54  27  294  321  01  264  265  

ALP  65  648  713  47  22228  22275  25  154584  154609  
BDL  372  1291  1663  341  24790  25131  154  44433  44587  
SGA  09  20  29  65  15455  15510  98  60587  60685  
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CNEP 35  18  53  09  1108  1117  10  5195  5205  
CNMA  01  00  01  00  00  00  00  00  00  

MATEXI
S  

00  00  00  00  00  00  04  110  114  

AGB  00  00  00  00  2707  2707  00  1096  1096  
BNP  00  00  00  00  1760  1760  109  67819  67906  

  485906  484898  1008  146876  145604  1272  10113  9052  1061  املجموع
  .151ذكره،صبورزق�ابرا�يم،مرجع�سبق�:املصدر

من�خالل�ا��دول�فإن��حصائيات��ش���إ���التطور�املستمر�للتعامالت�ال���تتم�بواسطة�البطاقات�البنكية����
�سنة ��� �أنھ �حيث �الدفع �و �ال��ب ��2005عمليات �العمليات �عدد �.عملية�10113بلغ �سنة ��� �2006و

�العدد�إ���146876بلغت تطور�راجع�إ���ثقافة�ا��م�ور�إ���و��ذا�ال2007عملية����سنة�485906ل��تفع��ذا
  .أ�مية�استعمال�أنظمة�الدفع�ا��ديثة

��ونية����إصدار�البطاقات�و�التعامالت�ال���تمت���ا�و�مسا�مة�املعامالت�التجار�ة��لك:12ا��دول�رقم�  
  .2013إ���2007الناتج�املح����جما���من�

عدد�البطاقات�البنكية�  السنوات
  املتعامل���ا

البنكية�التعامالت�
  )مليون�دوالر(�لك��ونية�

�إجما���%(التجارة من
  )الناتج�املح��

2007  139056  10113  6342136  
2008  334946  146876  6685528  
2009  55793  485906  6771102  
2010  339374  1914451  6986666  
2011  596558  2615168  7132433  
2012  979333  3765580  7668452  
2013  850008  6446974  7193813  

�مراد،:املصدر ��لك��ونية"صاو�� �التجارة �لتفعيل �كأداة ��لك��ونية ����-البنوك �ا��زائر�ة �التجر�ة �حول دراسة
  .10قاملة،ا��زائر،ص1945ماي08جامعة"مجال�الصرف��لك��و�ي

� �البنكية �إصدار�البطاقات �فإن �أعاله �ا��دول �خالل ��من �و�تطور �تزايد �سنة��� ��� ��ان �حيث �دائم  ش�ل
�سنة139056حوا��2007 ��� �أصبح �التعامالت�.بطاقة850008حوا��2013ح�� ��� �تطور �أيضا �نالحظ كما

�س ��� �حيث��انت �سنة10113حوا��2007نةالبنكية ��� ���ا �التعامالت �قد��،و 6446974حوا��2013ليصبح �ذا
  .طيات�ا��دول و�املنح���التا���يمثل�مع.أثر�ع���الناتج�املح����ش�ل�إيجا�ي
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�رقم    �ا��دول :15الش�ل �معطيات �من��و�� ���ا �تمت �ال�� �التعامالت �و �البطاقات إصدار
  .2013إل2007سنة

                       
  .12رقم�من�إعداد�الطالبة�باالعتماد�ع���معطيات�ا��دول :املصدر

  :خالصة

�الدفع �أنظمة �و�ا��ظ�ور �الك��ونيا �ا��دمات �قيام �ع�� ���ع ��ديثة ���ا،�� �ا��اصة �املعامالت ف�ان�جميع
�من� �مقبولة �ووسيلة �حديثة،ف�� �و�دفع ���ب �وسيلة �باعتبار�ا �العالم ��� ��ائال �ان�شارا �البنكية للبطاقات
جميع�الدول�،إذ�أن�استخدام�ا�ي�ون�ع����ن��نت�و�ع���مسافات��عيدة�ف���تتم���بالسرعة�و�الدقة����جميع�

  .من�ا���ود�للبنوك�و�الز�ائن�و�ذلك�الختالف�حاجا��م�و�رغبا��مالتعامالت�،كما�أ��ا�وفرت�الكث���

���� �و�الفع�� �ا��قيقي �تطبيق �تأخر��� ����ل �فإننا �الوط�� ��قتصاد �املستوى �ع�� �مالحظتھ �يمكن و�ما
  .استخدام�البطاقات�البنكية،فا��زائر�ال�تزال�متأخرة�كث��ا�بال�سبة�لدول�العالم
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  عامة�خاتمة

تدور�إش�الية�املوضوع�املعا���حول�دور�أنظمة�الدفع�ا��ديثة����البنوك�و�تأث���ا�ع���التعامالت��قتصادية�
� �أس�ل ��ش�ل �التعامالت��قتصادية �و��و�تأدية �واحدا ��ذه��نظمة��دفا �السرعة�حيث�تحقق �أساس ع��

  .ال���تتم�����ا�املعامالت�و�بالتا���فإن�أنظمة�الدفع��لك��ونية�ظ�رت�كن�يجة�للتطور�التكنولو��

�تطور  ��� �الدفع �أنظمة �فإن ��ذا �بحثنا ��� �رأينا �ع���مستم�و�كما ��س�ل �أساسية �أدوات ر�و�متواصل،�و��ا
�حياتھ���سان ��� ���ا �يقوم �ال�� �و�التبادالت ��ش�ل�و�.�عامالتھ �تطو�ر�ا �إ�� �دوما ��س�� ���سان �فإن بالتا��

  .يجعل�ا�تل���حاجاتھ�و�تتما����مع�التطور��قتصادي�و�املعامالت

�املتعددة�ال����عت��� �البنكية �القنوات �ب�نمية �التكنولو����سمح �من�و�التطور �الز�ائن �املالئمة�لطلبات �جابة
فة�إ����مان�يخص��نتاجية�و�نوعية�ا��دمات�باإلضا�ناحية،و�من�ناحية�أخرى�يحقق�تطلعات�البنوك�فيما

  .م�مئوا��دمات�ال���تال 

و�إن��ذه�القنوات�البنكية�متعددة��عت���أيضا�كإس��اتجية�توز�ع�املنتجات�و�ا��دمات�البنكية،و�ال���يتعامل�
�متعددة �خدمات �خالل �من �بي��ا.��ا �النقدية:من �لألوراق ��لية �بالدفع��DABاملوزعات �بالقيام ��سمح و�ال��

  .�لك��و�ي،من�خالل�إم�انية�القيام��عمليات�الدفع�املباشر

�يمكن �ما �ل�م،و� و��ذا �النصائح �الز�ائن�و�تقديم �توجيھ ��� �تتمثل �أخرى �أداء�وظائف �إ�� �التوجھ �من البنوك
  .ت�البنكيةدون�التوجھ�إ���الو�اال .تمكي��م�من�استخدام�حسابا��م�البنكية����أي�م�ان�و�زمان

�نفس� �ع�� � �ا��صول ��� �الرغبة �املس��لك �لدى �يخلق �أطراف�ا �باختالف �التعامالت ��سر�ع �إ�� �ا��اجة و�إّن
ف�انت�البطاقات�البنكية�.خدمات�الدفع�ال����ان�يحصل�عل��ا�داخل�البلد�ح���و�إن�اختلف�م�ان�تواجده

VISAو��MASTER CARDو�قد��ان�ان�شار�ا�.ة�رغبات�الز�ائنقد�وضعت�مجموعة�من�ا��دمات�النقدية�لتلبي�
  .���بلدان�العالم�كب��ا�جدا

�الدفع، �أنظمة �تحديث �إ�� �ا��زائر�جا�دة �البنكيةو�قد�سعت �الوسيلة�فل.فقامت�بإصدار�البطاقات ��ذه قت
امل�انة�ال�امة����البنوك�ا��زائر�ة�ال���من�املمكن�أن�تحل�محل�الوسائل��خرى،و�ذلك�بفضل�ا���ود�ال���

�الوسيلةبذل� �ل�ذه �بال�سبة �الدولة �شركة.�ا �إ�شاء �خالل �من �و�العالقات��SATIMو�ذلك ���� �النقد شركة
  .التلقائية�ما�ب�ن�البنوك،�غرض�تلبية�متطلبات�البنوك

و�مع�ذلك�ال�تزال�أنظمة�الدفع�ا��ديثة����البنوك�ا��زائر�ة�متخلفة،إذ�ال�يزال�استعمال�النقود����املعامالت�
ألنظمة�الدفع�����بالرغم�من�محاولة�تطبيق�العديد�من�ال��امج�العصرنة.البنكية�و�الشي�اتالبطاقات� عوض
�أا��زائ �املجتمع�ر،إال �متطلبات �وفق �تصمم �لم �ال��امج �تلك �من �العديد �أّن �بثمار��س�ب �يؤت �لم �ذلك ّن

�تقر�با ��ضعف �تبقى �ا��زائر�و�ال�� ��� �املصرفية �التغطية ��سبة �ضعف �إ�� �إضافة �البلدان��ا��زائري ��
  .العر�ية
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  :اختبار�الفرضيات

تحديث�نظام�الدفع����ا��زائر�ل�س�مر�ون�فقط�بتغي���ثقافة�ا��م�ور�ا��زائري�بل�و�أيضا�بجدية�القائم�ن� -
  .ع���مشروع�تحديث�نظام�الدفع

البطاقات��عود�س�ب�عدم�إقبال�العمالء�ع����سو�ة�معامال��م�الك��ونيا�إ���املخاطر�الناجمة�عن�استخدام� -
  .البنكية

استخدام�البطاقات�البنكية����ا��زائر�ال�يزال�متأخرا�كث��ا�بال�سبة�للدول�املتقدمة����التعامالت�ال���تتم� -
  .��ا

  :النتائج�العامة

ع���قيام�خدمات�مصرفية�الك��ونية،و�فتح�املجال�لظ�ور�سوق�خاصة�ظ�ور�أنظمة�الدفع�ا��ديثة���ع� -
و�ذلك�لتالؤم�ا�.حققت�أر�احا�طائلة�بالتخصص�����ذه�الوسائل�حديثة�ال�شأة���ا�يتضمن�شر�ات�عمالقة

  .مع�تطورات�العصر�من�حيث�السرعة�و�الفعالية�ال���يوفر�ا�ل�ا

�كما��ان� - �التقليدية �الوسائل �قبل �من �املطروحة �املثا���للمشا�ل �ا��ل ��لك��ونية �الدفع �الوسائل �تكن لم
  .يصعب�القضاء�عل��ا�الرت�از�ا�ع���عالم�الك��و�ي)ا��رائم��لك��ونية(وبمتوقع،حيث�امتازت�����خرى��عي

��لك��ونية  - �املقاصة �عملية ��� �املسا�م�ن �مختلف �تصل �الك��ونية �شبكة �املبادالت�)�لية(وضع بحيث�تم
  .�ش�ل�مؤمن�و��س�ل�الرقابة�ع���عمليات�البنوك�بصفة�مستمرة

  .تكنولوجيا�ووسائل�ا�ا��ديثةالستخدام�ال�امل�ونة��طاراتنقص� -

  .غياب�ثقافة�الدفع��لك��و�ي����املجتمع�ا��زائري  -

  .وسائل�الدفع�ا��ديثة�البطاقات�البنكية��عت���إحدى�أ�م -

املتداولة�ال�س�يل�لتقليص���م�املبادالت�النقدية�����قتصاد�ا��زائري،و�تقليل�من���م�الكتلة�النقدية� -
  .ال�بتطو�ر�أنظمة�الدفع�خاصة�البطاقات�البنكيةع���ش�ل�نقود�قانونية�إ

�املستعمل�ن� - �قليل�من �الواقع�بالعدد �أرضية �ع�� �املنتظر،و�يتجسد��ذا �النجاح �لم�تلقى �البنكية البطاقات
  .ل�ذه�البطاقات

�لدول� �ب�سبة �مختلف ��لك��ونية �الدفع �وسائل �و �أنظمة �تطور �و �نمو �أّن �الحظنا �داس�نا �خالل �من و
فإننا�نالحظ�أن�تطور�و�تداول�أدوات�الدفع��أورو�افمثال�لو�أخذنا�الدول�املتقدمة��الواليات�املتحدة�و�.العالم

�س������اعتماد�أدوات�فإ��ا����تباطئ� ائربال�سبة�للدول�النامية��ا��ز أما�.لد��ا��ش�ل�كب����و����تطور�مستمر
�الوط�� ��قتصاد �ع�� �سلبا �ينعكس �مما �ا��ديثة �ا��زائر�ة،و�.الدفع �باملصارف �ل��وض �املبذولة �ا���ود رغم

  .بالتا���ضعف�السيطرة�و�ال�سي���ملختلف��س��اتجيات�����ذا�املجال
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  :املعوقات

  :ة�إ���مجموعة�من�املعوقات،و�لعل�أ�م��ذه�املعوقات����عود�تخلف�ا��زائر����تحديث�أنظمة�الدفع�ا��ديث

�الشروط� ��و�أ�م �العام �القبول �أن �املعلوم �من �واسع،إذ �الدفع��ش�ل �البطاقات �استعمال �توفر�أماكن عدم
  .لتداول�النقود�أو�ما�ينوب�ع��ا

  .غياب�ثقافة�مصرفية����مجتمع�ال�يتعامل���شيك�إال�قليال -

  .الشب�ات�ا��اصة�بالعمليات�املصرفية��لك��ونيةارتفاع�ت�لفة�و�صيانة� -

  .عدم�إقبال�الواسع�الستخدام�شبكة��ن��نت�سواء�من�طرف�البنوك�أو�من�طرف�العمالء -

  .صغر�ا��ملة��عالمية�املخصصة�للتعر�ف�باملنتجات�ا��ديدة -

  :التوصيات�و��ق��احات

  .الرفع�من�عدد�املوزعات��لية����البنوك -

- � �املصرفية�ف�� �ا��دمات �نوعية �تحس�ن �إ�� �يؤدي �مما �املنافسة ���م �لرفع ��جن�ية �أك���للبنوك املجال
  .املقدمة

�أو� - ��قتصادية �ال��امج �وضع �عند �سواء �ا��زائر�و�ا���ومة �بنك �ب�ن �بالتعاون �و�ذلك �الالزمة توف���ا��لول
  .بتفعيل�النظم�القانونية

  .من�ا��رائم��لك��ونية�ا��فاظ�ع���سالمة�العمليات�املصرفية -

  .ت�سيط�الشروط�الالزمة�إل�شاء�وسائل�الدفع�ا��ديثة -

�تكنولوجيا� - �مجال ��� ��س�ثماري ��نفاق �بز�ادة �و�ذلك �ل���از�املصر�� �التحتية �الب�ية �تقو�ة �من �بد ال
�.املعلومات �ا��ديثة �ا��دمات �من �متنوعة �خدمات �لتقديم ��ن��نت �شبكة �استخدام ��� �و�و�التوسع للعمالء

  .بكفاءة�أع���و�سرعة

يجب�أن�تحض�مثل��ذه�الوسائل�باال�تمام�من�قبل�السلطات�العامة��ش�ل�أفضل�يل���رغبات�ا��ميع�عن� -
  .طر�ق�تدعيم�ا

�لدى� - �البطاقات �استخدام �ثقافة �إدخال �شأ��ا �من �البنوك �قبل �من �و��سو�قية �إعالمية �سياسة وضع
و�بالتا���دفع��ؤالء�.بالبطاقة�من�رغبات�الز�ائن�ال���يطالب���ا�التجارمن�أجل�جعل�أسلوب�الدفع�.املس��لك�ن

  .ضغط�ز�ائ��م�و�تلبية�لرغبا��مالتجار�إ���اعتماد��ذا�النمط�تحت�

  .ع���البنوك�إيجاد�سبل�لتخفيض�املخاطر�املصرفية��لك��ونية -
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��طارات� - �تدر�ب ��� �الدولية ��س�شارة �و �ا����ة �بأ��اب �باالستعانة �ذلك �و �بالعنصر�ال�شري �رتقاء
املصرفية�ع���استخدام�أحدث�النظم�البنكية،و�كذلك�لرفع�من�كفاءة�العامل�ن�بإعطاء��ولو�ة�����التوظيف�

  . ��ر����ا��امعات�و�أ��اب�التخصصات����العمل�املصر��

  :آفاق�الدراسة

�التعامالت� �ع�� �و�تأث���ا �البنوك ��� �ا��ديثة �الدفع �أنظمة �دور �ع�� �الوقوف �الدراسة ��ذه �من�خالل حاولنا
  :�قتصادية�غال�أنھ�تبقى��عض�النقاط��ستد���فتح�أبواب�و�آفاق�علمية�جديدة�من�بي��ا

 نظمة�القانونية�للبطاقات�البنكية�و�كيفية�محار�ة�جرائم�ا�.  
 لدفع��لك��و�ي����ا��زائرمعوقات�تطور�أنظمة�ا. 

و�.ال�نزعم���ذه�النتائج�أننا�أعطينا�للموضوع�حقھ،بل�يبقى��ذا�البحث�مجرد�بداية�لبحوث�الحقةو�����خ���
  .أملنا�أن�ي�ون��لبحوث�أك���عمقا�و�تأصيال،و�هللا�وراء�القصد�و�وحده��سأل�التوفيق�و�السداد
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��سمح� :امل��ص �اجتماعيا �مقبولة �وسيلة � �التكنولو��،ف�� �للتطور �كن�يجة �ا��ديثة �الدفع �أنظمة ظ�رت
فقد�قدمت�وسائل�الدفع�ا��ديثة�العديد�.ب�س�يل�عمليات�التبادل�و�تحو�ل��موال�ب�ن�املتعامل�ن��ش�ل�آمن

و�لكن��ذا�ال��ع���أ��ا�ال�.من�املزايا�لم�تتمكن�وسائل�الدفع�التقليدية�تحقيق�ا��االختصار�الوقت�و�الت�لفة
�إ��� ��قتصاد،باإلضافة �ع�� �البنكية �البطاقات ���ا �تم��ت �آثار�سلبية � �عدة �حملت �العيوب،فقد تخلو�من
املخاطر�ال�����دد�املعامالت�التجار�ة�خاصة�ا��رائم��لك��ونية�ال���لقت�صعو�ة����محار���ا،و�ذلك�ألّن��ل�

ن�أنظمة�الدفع�آثار�ع���التعامالت��قتصادية،م��ا�ع���النظام�البن�ي�و�املعامالت�ت�ون�الك��ونيا،كما�نتج�ع
  .النظام�املا��،باإلضافة�إ����النظام��قتصادي

�دراس�نا �وسائل��من�خالل �من �وسيلة �البنكية�ف�� �البطاقة �حول �إحصائيات �جمع حولنا�من�خاللھ
ة���ب�و�دفع�تتم���بالسرعة�و�الدقة����جميع�الدفع�ا��ديثة��ك����عامل����جميع�العمليات�باعتبار�ا�وسيل

و�مع�.ف���بذلك�قد�وفرت�الكث���من�ا���ود�للبنوك�و�الز�ائن�و�ذلك�الختالف�حاجا��م�و�رغبا��م.املعامالت
�بال�سبة� �كث��ا �متأخرة ��خ��ة ��ذه �البنكية،فال�تزال �البطاقات �استخدام �تأخر��� �ا��زائر����ل �فإن ذلك

 .مر�كية�ال���تحتل�الصدارة����استخدام�البطاقات�البنكية�إلضافة�إ���أورو�اللواليات�املتحدة�� 

Abstract :Modern payment systems have emerged as a result of technigical development ,it is a 
socially acceptable way allows to facilitate exchanges and transfer money between clients 
securely,they have providrd modarn means if which many features the classic its production means 
which could not nf2 for short time and cost,but that doesnt mea nits risky,it has carried sevral 
negative effects of panking cards on the economy,in addition to the threats that threaten private 
commercial transactions eleectronic crimes a soubhavi fight,bacause all transactions are 
electronically,that a hard time fightions are electronically payment systems also resultedin effects 
on economic transactions,such as banking and financial system,in addition to the economic 
system . 

Through our study we tried to gather statisics about credit card is a means of modern payment 
most are treated in all processes as a means of pulling are characterizedand accuracy in all 
transactions,they have provided a lot of efforts for banks and customers,different needs and desires 
however,algeria recorded latein the use of banking cards,the latter still too late for united statesthe 
frefrint of using of using bank cards add to europe. 
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