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Résumé :  

Etant donné le défi est 

confronté par le système bancaire 

algérien vu son importance dans 

l’économie,  il sera judicieux de 

ce diriger  à des prestations 

financière moderne à travers la 

modernisation des moyens de 

paiement électronique pour suive 

les changements que vient 

l’économie mondiale. 

 Nous essayons dans cet 

article de mettre la lumière sur 

l’importance de l’utilisation des 

moyens de paiement électronique 

pour améliorer les prestations 

bancaire  

Mots-clés : Moyens de paiement 

électronique, prestations  

bancaire, Banques algérienne. 
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 :قدمةالم

 ،من استعماهلا ورفاهية اجبود البنكية، اخلدمات بنوعية مرتبطة ضرورة للفرد، االقتصادية احلياة يف البنك أمهية أصبحت
 هذه كل. والتحصيل السحب التحويل، الدفع، كعمليات البنك شبابيك من الفرد يوميا يطلبها اليت املتعددة العمليات خالل

 أن جيمعون البنكي االقتصاد ميدان يف الباحثني فجل البنكي، الدفع نظام بعمليات البنكي االقتصاد يف تسمى العمليات
 يوم، بعد يوما متزايدا اهتمام هذا أصبح البنكي،حبيث الدفع نظام خدمات هي البنوك لدى اجلمهور ا يهتم أصبح اليت اخلدمات
  .األفراد بني االقتصادي النشاط تعقد زيادة إىل تعود لألسباب

 مركز يف وبتواجده اقتصاد أي داخل حساس املصريف ألي دولة باعتباره قطاع اجلهازو نظرا هلدا التحدي الذي يواجهه 
أضحت ضرورة اللجوء . املايل الفائض وصاحب املايل العجز صاحب بني املالية الوساطة يف االنشاطات اٍالقتصادية املتمثلة أساس

خدمات مالية حديثة أحد مالمح النهضة االقتصادية اليت حققتها اتمعات البشرية عرب تطورها ،و إذا كان التطور مرتبط إيل 
ارتباطا وثيقا حبدوث طفرة يف معدالت التقدم  يف جمال معني، فإن  خري مثال على ذلك ،الطفرة اليت حدثت يف جمال التجارة 

لق بوسائل الدفع و السداد اليت ظهرت مع بدايات التحول إىل عصر املعلومات و املعرفة اليت اإللكرتونية و باخلصوص مبا هو متع
مرتبطة بتوفري نظم وتطبيقات جديدة  البنكية النشاطاتفأصبحت .  فجرت االستخدام املكثف لتقنيات املعلومات و االتصاالت 
 هو ما وهذا للشلل، االقتصاد يعرض قد اال هذا يف تأخر أي ليهوعحتقق االستفادة القصوى مما أتاحته هذه التكنولوجيا احلديثة 

  .اجلزائري االقتصاد يف حاصل

 املكانة اجلزائري االقتصاد يف حتتل ال اليت الدفع وسائل السيما خدماا حتسني حتمية اجلزائرية البنوك أدركت احلظ وحلسن
 إتباعها الواجب واخلطوات األعمال من الكثري اجلزائري املصريف النظام فأمام لذلك املتقدمة، الدول لدى ا تتسم اليت واألمهية
 الذي النقدي الطابع من تتخلص حىت ثانيا االلكرتونية الدفع وسائل ثقافة وإدخال أوال، التقليدية الدفع لوسائل االعتبار إلعادة

 .اتمع هذا مييز

 قصدمن طرف البنوك اجلزائرية أضحت ضرورة  اإللكرتونية الدفع األساليبو عصرنة  إيل تطوير احلاجة فإن تقدم ما ضوء يف
ميكن طرح من هذا املنطلق و . العاملي مواكبة التغريات اليت يشهدها اإلقتصادو  للمتعاملني املوجهة البنكية اخلدمات حتسني

 املوجهةيف حتسني أداء اخلدامات البنكية  للبنوك اجلزائرية وسائل الدفع اإللكرتونية تساعدميكن أن  إيل أي مدى : السؤال التايل
مث نعطي أدوات الدفع اإللكرتونية  أهم من خالل التطرق أوال ايل املوضوع سنعاجل فإننا التساؤل هذا على لإلجابة للمتعاملني؟

ويف األخرية نربز أمهية عصرنة وسائل الدفع اإللكرتونية يف  نظرة علي أهم التطورات اليت عرفها نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر 
  .البنوك اجلزائريةحتسني أداء اخلدمات 

  :اإللكترونية الدفع أدوات -1

 يتم اليت األنشطة و العمليات كل تضم أصبحت حىت املصارف ا تضطلع اليت اإللكرتونية املصرفية اخلدمات أوجه تعددت
 أصبح ما وهو املصريف اإلئتمان وبطاقات الذايت، الصرف خبدمات يتعلق ما فمنها اإللكرتونية، بالوسائل هلا الرتويج أو تنفيذها

 :ص أدوات الدفع اإللكرتونية يف مايليميكن تلخي و .ةالورقي النقود عن هلا متييزا اإللكرتونية النقود حالًياً  عليه يطلق

 حيث املتحدة باململكة باركلز بنك فروع بأحد 1967 عام الذايت الصرف آالت إستخدام بدأ : الذاتي الصرف آالت 1 1-
 املتحدة الواليات يف التطبيق يف البدء مت اآلالت تلك حققته الذي النجاح وعقب النقدي، السحب خبدمة فقط تسمح كانت
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 على اآلالت هذه مفهوم ويعتمد هذا العامل، أحناء خمتلف لتشمل تطبيقها إنتشر مث شيونال، نا فريست بنك بواسطة ألمريكيةا
 رقم بالعميل، اخلاص التعريف رقم (العميل بيانات إستقبال ميكن حبيث الصرف وآلة للبنك الرئيسي احلاسب بني إتصال وجود

 اخلدمات يف تتمثل فورية إستجابات بإعطاء ذلك بعد اآللة لتقوم اآللة يف البطاقة بإدخال العميل قيام مبجرد) ةاخلدم رمز حسابه،
 امؤخرً  إليها أضيفت كما) األرصدة بيان احلساب، كشف الشيكات، إيداع النقدي، اإليداع النقدي، كالسحب املطلوبة املصرفية
 على به للدخول سري برقم العميل يزود األعمال هذه وإلمتام ،اإلكرتوني األموال ،حتويل مثل املتطورة األخرى اخلدمات من العديد
 السري الرقم إدخال يف اخلطأ تكرار حالة ويف صحيح بشكل التعليمات حسب استخدمت إذا للطلب اآللة تستجيب مث اآللة،
  .1البطاقة بإبتالع اآللة تقوم ما عادة فإنه البطاقة حلامل ا مصرح غري حركة طلب أو مرة من أكثر

 والذي بالبنك اآليل احلاسب نظام مع وربطه للعميل الشخصي اآليل احلاسب إستخدام عن عبارة وهي  : المنزلية البنوك 1-2
 والعكس البنك حاسب إىل العميل بسحا من البيانات حتويل فكرة علىيعتمد  وهو  املنزلية البنوك بإسم بعد فيما يعرف أصبح
 إتصال وسائط عرب لتمر اخلاصة التحويل أجهزة بواسطة)  تناظرية  (ضوئية إشارات أو موجات إىل رقمية إشارات من وذلك

 واملوجات  العمالء احملورية، األسالك املستخدمة، اإلتصال وسائل أمثلة ومن باحلاسب مبنازل الشخصي احلاسب إىل متعددة
 إلستقبال طرفية كمحطة للعميل الشخصي احلاسب يعمل ذلك إىل إستناًدا و اهلاتفية واخلطوط اإلصطناعية واألقمار اهلوائية

 ملقابل ا يف ميكن كما احملصلة، بالشيكات بيان احلساب، كشوف طباعة العمالء، أرصدة عرض يف املتمثلة املصرفية اخلدمات
 إىل حساب من التحويل الوديعة، كسر جديدة، ودائع وربط الودائع، جتديد مثل للبنك العميل من الصادرة التعليمات إرسال
 حاسوب إىل تعليماته بإرسال تقوم اليت املعلومات شاشة بواسطة املعلومات على العميل حيصل حيث شيكات، دفرت طلب آخر،

  . 2الفوائد دفع أو التحويل أو حساباته على لإلطالع املصرف

 واليت الكربى واملتاجر سواقألوا احملالت يف موجودة آلية حاسبات عن عبارة وهي : البيع نقاط عند الطرفية لوحداتا 1-3
 اإلتصال قنوات و شبكة عرب التحويل وإعادة التحويل عمليات جترى حيث للبنك، اآليل باحلاسب مباشر إتصال على تكون

 البنك يف مباشرة حسابه رصيد من لتخصم العميل مشرتيات قيمة إدخال ميكن الطرفية الوحدات هذه خالل ومن املختلفة،
  .البنك نفس يف املتجر حساب إىل القيمة وإضافة

 البنك عمالء قبل من إستخدامها ويتم عمالئها ل البنوك متنحها بالستكية بطاقات وهي : المصرفية االئتمان بطاقة  1-4
 هذه والدة كان وقد فائدة، مقابل معينة لفرتة املدين الرصيد سداد بتأجيل له السماح مع ،االحق التسديد مث الشراء ألغراض

 وسهولة السرعة هلم تؤمن اليت املتقدمة املدفوعات نظم من لإلستفادة املتنامية املستهلكني لطلبات طبيعية إستجابة البطاقات
 اخلدمات إجناز يتم حيث هلم، الالزمة املالية املعلومات نظم إىل الدخول من متكينهم إىل باإلضافة ألمواهلم، واحلماية اإلستعمال

 متاحة إلكرتونية أدوات تستعمل واليت هيكلية شبكات أو  مثلأ أقفال ذات عامة شبكات أمهها وسائل عدة عرب املذكورة
 لألخرى املماثلة الشخصية اإلتصال وأجهزة للشاشات املستندة التفاعلي، والتلفاز واهلواتف الشخصية، احلواسيب مثل للمستهلك

 .Mastter cardو   Viisa Card من كل اخلصوص هذا يف املستخدمة و البطاقات وهلذه البطاقات أنواع أشهر ومن

 متكن وهي التليفون بواسطة العمالء وخدمة اإلتصاالت مراكز تشغيل اللخ من العمليات إجراء يتم : التليفونية البنوك 1-5
  .3حسابه من اخلصم وكذلك الدائن حسابه حركات أو خاص سري رقم بإستخدام أرصدته، عن من اإلستعالم العميل
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  الجزائريإستعمال وسائل الدفع اإللكترونية في النظام المصرفي   -2

رغم التطورات اليت عرفتها وسائل الدفع اإللكرتونية يف العامل و توسع نطاق إستخدامها ليشمل خمتلف ااالت حيث 
أصبحت من أهم وسائل الدفع يف الوقت الراهن إال أن اجلزائر بقيت يف منآى عن هذه املستجدات رغم ان العديد من الدول 

و تفعيل بعض اآلليات  يع أن نتحدث عنه هو بطاقات السحبو ما نستط. هذا اال العربية قد قطعت أشواطا كبرية يف 
  :األخرى 

: ركة مابني املصارف الثمانية و هي، فقد أنشأت ششاء بطاقة السحب اخلاصة بكل مصرفمت إن :بطاقة السحب  2-1
 ، القرض الشعيبو اإلحتياط، الصندوق الوطين للتوفري ، بنك اجلزائر اخلارجيك الفالحة و التنمية الريفية، بنالوطين اجلزائريالبنك 

هذه  1995، بنك الربكة اجلزائري هذه املصارف أنشأت يف سنة وق الوطين للتعاون الفالحي، الصند، بنك التنمية احملليةاجلزائري
  : مليون دينار جزائري و ذلك من اجل  267الشركة و هي شركة ذات أسهم رأمساهلا 

 .الدفع للنظام املصريف اجلزائريحتديث وسائل  -

 .تطوير و تسيري التعامالت النقدية مابني املصارف -

 .حتسني اخلدمة املصرفية وزيادة حجم تداول النقود -

 .وضع املوزعات اآللية يف املصارف و اليت تشرف عليها الشركة -

به دوليا و طبع اإلشارة السرية، و تنشأ  و تقوم هذه الشركة بصنع البطاقات املصرفية اخلاصة بالسحب حسب املقياس املعمول
الذي حيدد إلتزام الطرفني خاصة فيما يتعلق بآجال و إجراءات  SATIM 1هذه اخلدمة عن طريق عقد يربمه املصرف مع شركة 

بواسطة شبكة إتصال حيث تسمح بالقيام بعمليات  SATIMالتسليم باإلضافة إىل عملية الربط بني املوزعات اآللية ومصاحل 
  .السحب سواء كانت داخلية او حمولة باإلضافة إىل سجل متصل يئة املقاصة لتصفية احلسابات مابني املصارف

وعا إلجياد حل للنقد بني مشر  SATIMأعدت شركة  1996يف سنة 2: الشبكة النقدية مابين المصارف 2-2
لكرتونية بني املصارف يف متثلت يف إعداد شبكة نقدية إ 1997ملشروع الذي بدأ يف العمل سنة ، و أول مرحلة هلذا ااملصارف

، هذه الشبكة ال تغطي إال اخلدمات املتعلقة بإصدار البطاقات املصرفية اخلاصة بالسحب من املوزع األيل حمليا و بالتايل اجلزائر
كما .يقدموا إىل كل زبائنهم خدمة سحب األموال بواسطة املوزع اآليل ميكن للمصارف الوطنية و األجنبية اخلاصة و العامة أن 

فة إىل ااآللية مع عدد من املصارف، هذا باإلضعلى ضمان حسن سري عملية السحب و تكامل املوزعات  SATIMتعمل 
ذا باإلضافة إىل تامني ، وإجراء عمليات املقاصة لصفقات السحب بني املصارف هالبطاقة يف مجيع مصارف املشاركنيتأمني قبول 

، كذلك تعمل هذه الشركة على مراقبة البطاقات املزورة و   و املؤسسة املسؤولة عن املقاصةتبادل التدفقات املالية بني املشاركني
  .كشف كل التالعبات
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على مركز املعاجلة النقدية بني املصارف و تعمل  SATIMتشرف شركة  :مركز معالجة النقدية مابين المصارف  2-3
، حيث يتوىل هذا املركز ربط املوزع اآليل مبقدم اخلدمة املؤسسات املشاركة لوظيفة السحب على ربط مراكز التوزيع مع خمتلف

  .بواسطة خطوط عرب الشبكة الوطنية و مركز لإلعرتاض على البطاقات الضائعة أو املزورة 

، و يف حالة القبول يراقب املركز الذي يقبل أو يرفض الطلبالوكالة فعملية السحب تتم بطلب ترخيص يوجه إىل مركز الرتخيص ب
يتم بالبطاقة ال ميكن الرجوع ، كما أن السحب الذي ارة السرية، كما يراقب هذا املركز اإلشلكل زبون ياسقف املسموح به أسبوعال

وم و تنظمها حسب كل مصرف ، بعد ذلك و على الساعة الصفر يقوم املركز مبعاجلة كل الصفقات اليت قامت يف ذلك اليفيه
موجود يف الشبكة بني املركز و مجيع املصارف املشاركة و تسجل العمليات لدى مجيع املصارف و يتم إجراء عملية املقاصة يف 

  .مركز الصكوك الربيدية اليت هلا كل حسابات املصارف 

و هذا ما  SATIM املصارف و شركة و هلذا ميكن القول أن عملية السحب تتم يف أسلوب نصف مباشر فتوجد شبكة بني
يدة منها  ، إضافة إىل إحجام الناس على التعامل ذه الوسائل مما جيعل اإلقبال عليها ضعيفا ألسباب عدخيلق نوعا من املخاطر

يد افة إىل التوزيع غري اجلضإ ،عن إظهار أية معلومات أمام الناس، و امليول للحرية و اإلحجام كثرة األعطاب و األخطاء
  . 4للموزعات اآللية

و عدم تناسبها مع الواقع العاملي اجلديد،   وسائل الدفع اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري ا دي الذي متيزتينظرا لطابع التقل
شرعت   حيث حرصت اجلزائر على مواكبة األحداث و التطورات التكنولوجية يف العمل املصريف خاصة يف جمال الصريفة اإللكرتونية

  .يف تقدمي و تبين بعض وسائل الدفع احلديثة املتمثلة يف إصدار بطاقات اإلئتمان اإللكرتونية

إن هدف إعتماد بطاقة مصرفية يف اجلزائر هو توحيد التقنيات املكونة للجهاز و لذلك فإن  : اإلئتمانية إصدار البطاقات 2-4
و ) اإللكرتوين + الدفع + خط ( الطريقة املثلى للدفع هي تلك اليت تتميز بالبساطة يف اإلستعمال و منوذج موحد إلستعماهلا 

قاصة إلكرتونية يتميز بالسرعة ، فضال عن تزويد موزعات و و ا جهاز م) بطاقة ذكية ( وسيلة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل 
معدات ضرورية ملركز املعاجلة بأجهزة طرفية ، باإلضافة إىل تكوين جلنة من املصارف متثل كل املشاركني لتحديد و وضع دليل 

اعات املختلفة ، و بعد هذه التهيئة للدفع اإللكرتوين و قواعد التعامل بني التجار و العاملني و معاجلة قضايا عدم التسديد و النز 
باإلشراف على العملية التقنية و ذلك بإدماج اهلياكل املوجودة حاليا يف   SATIM عة ورسم اهلدف املنشود تقوم شركةالواس

  .جهاز املعلومات ملختلف املصارفو  serverالشبكة النقدية بني املصارف على ضمان املبادالت مع جهاز املوزع 

بعد هذه املرحلة مع مجيع املصارف املنخرطة إىل انضمام شبكات الدفع الدولية بإصدار بطاقة دفع  SATIMركة مث تقوم ش
master card   أوvisa  لييت السحب أو الدفعالقابلة لإلستعمال على املستوى الوطين و الدويل لعم .  

اليت ترخصها هيئة " غولد –فيزا  –يب أي –سي " لعاملية و لقد مت إصدار أول بطاقة إئتمانية و هي بطاقة الدفع اإللكرتونية ا
حيث عن طريق هذه البطاقة يتمكن صاحبها من شراء السلعة اليت يرغبها عرب األنرتنت يف أي مكان يف العامل و " فيزا " عاملية 

لضمان عدم قراءا يف حالة  حتويل األموال إىل البائع عن طريق إرسال املعلومات البنكية عرب الربيد اإللكرتوين بشكل مشفر
، فحسب مستثمر سعودي فإن جراءات حتويل األموال عرب البنوكيعيق هذه العملية يف اجلزائر هو بطء إ إعرتاضها غري أن ما

ناهيك عند حتويل .أيام كاملة  10حتويل األموال من وكالة بنكية يف بسكرة إىل وكالة أخرى بالعاصمة تابعة لنفس البنك يتطلب 
  .5األموال إىل مصرف آخر خارج البالد فهذا يتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الشهرين
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تبقى النقود العادية األكثر إستعماال يف املعامالت  و علي رغم من هذه التطورات احملتشمة يف النظام الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر
   .على أن النظام املصريف اجلزائري مازال متأخرا كثريا يف هذا امليدانبني اجلزائريني إلنعدام الثقة يف الوسائل األخرى و يدل هذا 

 :اإللكترونية في الجزائر  الدفع وسائلأهمية تعميم إستخدام  -3

إن تبين نظام يعمل علي تعميم إستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر سيؤدي إىل حدوث العديد من التغريات اإلجيابية 
  . على اإلقتصاد بصفة عامة و النظام املصريف اجلزائري خصوصا

اد الوطين حبيث إا دفع لالقتصإن تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر ستعطي : االقتصادي  ىمستو ال ىعل •
  :تسمح ب

تعمل الصريفة اإللكرتونية على زيادة حتسني اإلدارة و إقتصاد الوقت و التكلفة و : اإلقتصادية  حتسني أداء املؤسسات -
  .اإلستفادة من خدمات جبودة عالية و بتكلفة و جهد أقل 

املصرفية اجلزائرية على املتعاملني التجاريني التعامل لقد فرض تأخر وسائل الدفع يف املنظومة : حماربة اإلقتصاد املوازي  -
خارج الدائرة املصرفية ، هذا التعامل قد ساعد على تداول النقود خارج هذا اإلطار الذي ساهم بدوره يف بروز ظاهرة 

، وهذا األمر و تفشي ثقافة اإلكتناز كلها عوامل ساعدت على إرتفاع السوق املوازية ) غري الرمسي ( اإلقتصاد املوازي 
أصبح يهدد اإلقتصاد الوطين الذي مازال هشا، و بالتايل فإن إعتماد الصريفة اإللكرتونية و إقامة أنظمة دفع إلكرتونية 
سوف يسهل دخول النقود املتداولة يف السوق املوازي إىل دائرة السوق املصرفية و بالتايل املسامهة يف التخفيف من حدة 

  .السوق املوازية باألخص يف ظل توفري بيئة مناسبة لذلك اإلقتصاد غري الرمسي و 

إن أساس ظهور و تطور التجارة اإللكرتونية يعود يف األصل إىل مدى : إجياد و تطوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  -
التجارة اإللكرتونية و ، و ال أحد ختفى عليه أمهية ية و فعالية الصريفة اإللكرتونيةإنتشار إستخدام وسائل الدفع اإللكرتون

  .بالتايل على اجلزائر تدعيم الصريفة و وسائل الدفع اإللكرتونية إلجياد وسط مناسب هلذا النوع من التجارة 

لقد أصبحت فكرة إنشاء احلكومة اإللكرتونية أمرا البد منه يف ظل إنفتاح : إعطاء دفع للحكم اإللكرتوين يف اجلزائر -
ي و تشجيعها لإلستثمارات األجنبية و تزايد املطالب الشعبية بضرورة ختفيف األعباء اجلزائر على اإلقتصاد العامل

 .البريوقراطية ،و هذا املشروع يتطلب توفري بنية أساسية لإلنطالق أحد دعائمها هي الصريفة اإللكرتونية 

حنو اإلنطالق يف مشاريع رقمية أخرى  إن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يكون القاعدة: بناء اإلقتصاد الرقمي يف اجلزائر  -
 .، تنقل اإلقتصاد الوطين حنو إقتصاد رقمي 

اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري سوف  علي وسائل الدفعإن إعتماد : النظام المصرفي الجزائري  ىمستو  ىعل •
املالية  يتيح للنظام دخول العصرنة من أبواا الواسعة سواء تعلق األمر بالبنوك التجارية أو بنك اجلزائر أو املؤسسات

  : إمتيازات مثل ، و هي متنح عدة األخرى

   .النقدية بالسيولة تتعامل اليت املوازية األسوق على والقضاء السوق، نشاط يف التحكم -

 .والسحب الدفع عملية من تسهل حبيث الزبائن على املعروضة البنكية اخلدمات تطويروسائل الدفع اإللكرتونية تسمح ب -
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  .اجلمهور طرف من عليها الضغط التخفيف مع البنوك، طرف من النقدية السيولة يف التحكم -

 النقود محل بدل األمان متنحه كما االستخدام، ويسر سهولة أمهها عديدة مزايا حلاملها االلكرتوين الدفع وسائل حتقق -
 من متكنه كذلك حمددة، تالفرت  ااين االئتمان على احلصول فرصة حلاملها أن كما الضياع، و السرقة وتفادي الورقية
  . البطاقة رقم ذكر مبجرد فوريا صفقاته إمتام

، خاصة أن اجلزائر نشاء فروع جديدة يف مناطق خمتلفةاخلدمات و إختفيض النفقات اليت تتحملها املصارف يف أداء  -
دمات جيدة مساحتها واسعة و التواجد على األنرتنت قادر على التكفل بالوصول إىل عدد كبري من الزبائن و تقدمي خ

رف و املبادالت ، إضافة إىل إمكانية تسويق خدماا املصرفية ،فضال عن التعامالت بني املصاو متنوعة و بتكلفة أقل
 .اإللكرتونية 

إن إستخدام االنرتنت يف املصارف اجلزائرية يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية و ذلك من خالل التعريف ذه  -
املصارف و ترويج خلدماا و اإلعالم بالنشرة و تطورات املؤشرات املالية لوضعها حتت تصرف الباحثني و سائر 

  . باألمراألطراف األخرى املعنية 

تفعيل دور بورصة القيم املنقولة باجلزائر من خالل إقامة سوق مالية إلكرتونية و إقامة أنظمة دفع إلكرتوين تساهم يف   -
 .تطور أدائها و ترقيتها 

مواكبة املصارف اجلزائرية للتطورات العاملية يف ميدان اخلدمات املصرفية اإللكرتونية و هي تستعد لإلندماج يف اإلقتصاد  -
  .6و تبحث عن جلب اإلستثمار األجنيبالعاملي 

ولد عن هذا النوع رغم كل هذه املميزات اليت تقدمها الصريفة اإللكرتونية ، إال أنه جيب علينا عدم إغفال حجم املخاطر اليت تت
  .من اخلدمات إذا مت إعتماده بشكل متسرع و غري واعي 

 :اإللكترونية المصرفية العمليات وتحديات مخاطر -4

 مقارنة املخاطر من العديد نشأت األعمال بيئة يف تغيريات من يرافقها وما اإللكرتونية املصرفية العمليات تنفيذ إطار يف
 سرعة حول إمكانات من يتوفر ما ضوء يف تقل أو تزداد قد املخاطر تلك إن التقليدي، املصريف بالعمل املرتبطة باملخاطر
 وإدارا، املخاطر على التعرف كيفية يف لتتمث مشكالت املالية املؤسسات أمام املتغريات هذه وتطرح عليها السيطرة و إكتشافها

 :يلي كما أبعادها على والوقوف لتحليلها ضروريا أمرا يعد املخاطر عرض فإن لذلك

 القراصنة قبل من إخرتاقها بإمكانية اإللكرتونية الدفع عمليات تتميز لشبكة :والحماية األمان أنظمة خرق مخاطر 4-1

 الشخصي الرقم إىل مؤمنة برامج إىل من بدءا املخاطر تلك مثل على للسيطرة حلوال يوم كل يقدم التطوير أن إال املعلومات،
 .نارية حوائط إىل  السر كلمة إستعمال

 نتيجة أو إجنازها أو تصميمها عدم أو للنظم الكافية التأمني وسائل توفر عدم نتيجة املخاطر هذه تنشأ :التشغيل مخاطر 4-2
 :اآليت يف تتمثل أن وميكن الربجميات، تشغيل يف خطأ أو معلومات، خطأ
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 حيث إمكانية يتيح مما املصرف حسابات لنظم الكافية األمن وسائل توفر بعدم تتعلق وهي :للنظم الكايف التأمني عدم -
 أكان سواء وإستغالهلا بالعمالء اخلاصة املعلومات على التعرف بذلك هلم مرخص غري أشخاص قبل من اخرتاقها يتم

 .فيه العاملني من أو البنك خارج من ذلك

 بطء (إخفاقها أو النظم كفاءة عدم بسبب تنشأ وهي :الصيانة أعمال أو العمل إجناز أو النظم تصميم مالءمة عدم -
 ما إذا خاصة النظم وصيانة املشكالت حل يف السرعة وعدم املستخدمني متطلبات ملواجهة )  املثال سبيل على األداء

 كفاية عدم نتيجة أو الالزمة، التحتية البنية بشأن الفين الدعم لتقدمي البنك خارج من مصادر على اإلعتماد مت
  .األعمال تلك على القائمني املوظفني أو الربجميات

 القيام الواجب الوقائية التأمني ات بإجراء العمالء إحاطة عدم بسبب ذلك وحيدث :العمالء قبل من االستخدام إساءة -
 العمالء معلومات باستخدام أموال غسيل بعمليات القيام أو الشبكة على بالدخول مرخصة غري لعناصر السماح أو ا

 أثرا اال هذا يف املصرفية املؤسسات بني والتسابق اإللكرتونية املالية اخلدمات صناعة يف الزيادة كانت لقد .الشخصية
 املصرفية واملخاطر التحديات ونوعية حجم على أثرت اليت القضايا من العديد ظهرت لذلك املخاطر، زيادة على كبريا
  :اآليت بتحقيق ترتبط اليت

 .اإللكرتونية املصرفية والعمليات املعلومات تكنولوجيا جماالت يف الالزمة اخلربة ذوي واملوظفني املصرفية اإلدارة توفر مدى -

 الشبكات بيئة يف العميل هوية من التثبت و والتحقق املايل اإلحتيال عمليات تاليف بإمكانية تتعلق قياسية معايري وجود -
 .املفتوحة

 .اجلديدة التكنولوجية البيئة مستلزمات مع تتناسب اليت اإللكرتونية املصرفية ألعمال التشريعية التحتية البىن مالءمة مدى -

 .ومالئم جاذب ومايل وضرائيب إستثماري ومناخ إقتصادي إستقرار وجود دىمل -

 .ما املرتبطة والنظم وعمله املصرف لنظام املعلومات ألمن شاملة إسرتاتيجية وجود مدى -

 .اإللكرتونية وخدماته عملياته تشفري يف املصرف عليها يعتمد اليت البيانات وقاعدة للربجميات محاية وجود مدى -

 والسرية، احلماية أنظمة خصوًصا اإللكرتونية، بالصريفة املتصلة البنوك أنشطة مراقبة يف بدورها النقدية السلطة قيام مدى -
 .املصريف اجلهاز أداء على احملافظة دف

 اجلديدة القوانني وسن املصرفية السرية على باحملافظة يتعلق فيما والرقابية التشريعية البنية بتوفري النقدية السلطة قيام مدى -
 .األمر لزم إذا

 7.اإللكرتونية الصريفة يف التوسع على البنك ومقدرة املال رأس إرتفاع بني الربط إمكانية -

  :الخاتمة

 شبكة عرب الكرتونية بطريقة تقدم اليت املتطورة أو التقليدية املصرفية اخلدمات تلك عن االلكرتونية املصرفية اخلدمات تعرب
 الوقت يف كاالقتصاد بالغة، وأمهية أهداف هلا أن كما ااالت، من العديد يف وتتواجد اخلط، عرب اخلدمات أو االنرتنت،

 املستجدة، هذه التغريات ويف ظل .الوطين واالقتصاد االلكرتونية التجارة دعم وكذا العمالء طلبات إلتاحة وسيلة وهي والتكاليف،
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 من املصرفية السوق أوضاع يف املستمرة التغريات االعتبار بعني تأخذ مصرفية ثقافة لتطبيق االستعداد البنوك اجلزائرية على ينبغي
 يكون ال واملصرفية املالية العوملة ظل يف املنافسة على قادر مصريف كيان خلق أن كما  .والتوصيات اإلجراءات من جمموعة خالل

 .والتسيري اإلدارة يف احلديثة التكنولوجيات االعتبار بعني وتأخذ و مناسبة، مدروسة اسرتاتيجيات بتبين إال

 وسائل وحتديث تطوير حنو الصحيحة اخلطوات تتبع بدأت اجلزائر بأن القول ميكنفمن خالل ما توصلنا إليه يف هذا املوضوع، 
 اورةا الدول جتربة االعتبار بعني آخذة لاا هذا يف الدراسات من مبزيد القيام عليها بل هنا ينته لن األمر لكن ،اإللكرتوين الدفع
 هذا أن لنقول فحسب البطاقات عند التوقف عدم جيب ا،كمافيه تتخبط اليت املشاكل جتنب أجل من املتقدمة الدول وحىت
 وغريها االلكرتونية والشيكات االلكرتونية كالنقود األخرى الوسائل جتربة خوض من بد ال بل الكرتونية دفع وسائل يطبق النظام
 ذا االهتمام يف تبدأ عندما االلكرتونية، التجارة ممارسة على اجلزائر سيساعد مما االلكرتونية، التجارة عامل يف خاصة ألمهيتها نظرا
 .العاملية التجارة من النوع
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