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 شكر وتقدير
 "ولئن شكرتم ال أزدنكم" يقول عزة وجل في محكم تنزيمو 

أشكر اهلل عز وجل الذي رزقني من ىذا العمم ما لم أكن أعمم، وأعطاني من القوة و المقدرة ما أحتاجو ف

 فما كنا فيو من صواب فيو ، عمى ما فيو من ضعف البشر و قصر النظر، لموصول إلى ىذا المستوى

 من محض فضمو سبحانو و تعالى و منتو عمينا، فمو الحمد و الشكر و نسأل اهلل العفو و الغفران

 :وأصمي وأسمم عمى رسولو الكريم وبعد

: عرفانا مني بالجميل

عمى المجيودات التي بذليا " فميس أحمد بن"ستاذ المشرف الشكر إلى األجزيل أتقدم بال يسعني إال أن 

 .في اإلشراف عمى ىذه المذكرة

 و كان لي نعم المرشد و تحمل عبء ،الذي لم يبخل عمي بمساعدتو "بريكة السعيد" كما أشكر األستاذ 

 .توجييي النجاز ىذا العمل المتواضع

 .وأتقدم بجزيل الشكر إلى األخت رندة التي طالما شجعتني عمى إتمام ىذا العمل المتواضع

.كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، عمى تفضميم لمناقشة ىذه المذكرة المتواضع  

 .كما أتقدم بالشكر الخاص إلى جامعة أم البواقي

 فوزيةإليكم كمكم اخمص التشكرات 
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 العامةالمقدمة
ا، فيي تمعب الدور الوسيط بين دياتوإن وجود البنوك في العالم ساىم بشكل كبير في تنظيم اقتصا      

جل توفير السيولة، وعميو العنصر األساسي الذي تقوم عميو البنوك ىو أأصحاب العجز و الفائض من 
جل إتمام المبادالت والمعامالت التجارية، وقد مرت أنظمة أالنقود، فيذه األخيرة تمثل أىم وسيمة دفع من 

الدفع بعدة أشكال، من نظام المقايضة إلى نظام المعدن، ومع مرور الوقت ابتكرت البنوك وسائل دفع 
.  تتمثل في النقود الكتابية وبظيورىا ظيرت أنظمة الدفع التقميدية،جديدة
ونتيجة الثورة التكنولوجية الحاصمة في العالم وخاصة في مجال البنوك، أصبحت المنافسة شديدة جدا     

عمى استخدام أفضل التكنولوجيات البنكية لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمزبائن من حيث 
السرعة و الدقة وتقميل التكمفة ، ومن أىم ما توصمت إليو البنوك في مجاراتيا ليذه التطورات نجد نظام 

. الدفع اإللكتروني
 األمر الذي حتم عمى الجزائر منذ نياية الثمانينات بذل مجيودات إلصالح المنظومة البنكية والمالية    

التي سمحت بتطمعات جديدة لممضي قدما، وبالموازاة مع ىذه المجيودات التي بذلتيا السمطات النقدية 
 وضع برنامج ىام خاص بإصالح 2005والمالية لمتطوير القطاعين المصرفي والمالي، فقد عرفت سنة 

ويقصد بالدفع اإللكتروني أنو مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي  نظام الدفع في الجزائر،
تصدرىا البنوك والمؤسسات كوسيمة دفع، ومن ىنا تأتي  أىمية التطرق إلى عصرنة نظام الدفع 

. االلكتروني في البنوك الجزائرية
اإلشكالية  

 كيف تطور نظام:"إن معالجة موضوع تطور أنظمة الدفع يدفعنا إلى طرح السؤال الرئيسي التالي    
"   الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية؟

: التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية  ىذا عن وينتج
 ما المقصود بنظام الدفع اإللكتروني؟ 
 إلى أي حد تطور استعمال وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك الجزائرية ؟ 
  ىل استطاع نظام المقاصة اإللكترونية في البنوك الجزائرية القضاء عمى المشاكل التي واجيت نظام

 .المقاصة التقميدية؟
 الفرضيات

 :عمى ضوء التساؤالت السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية       
  استطاع نظام الدفع اإللكتروني القضاء عمى الكثير من المشاكل التي تعاني منيا البنوك في مجال

 التبادل المالي؛
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 تعاني البنوك الجزائرية من ضعف استخدام وسائل الدفع اإللكترونية؛ 
  أي نظرية قد تكون صحيحة لكن بشرط أن يتم تطبيقيا بنفس مراحل صياغتيا، وىذا ما ينطبق عمى

نظام المقاصة اإللكترونية، حيث المسؤول الوحيد عمى مدى مالئمتيا ىي السمطات النقدية والماليةفإذا 
تم تطبيق ماحرر عمى الورق، وما تم االتفاق عميو فإن ىذا النظام سيوفي بالغرض،أما في حالة 

. العكس فال يمكن تعميق أمال كبيرة عميو
   أهمية الدراسة
 من الناحية النظرية 

: في مايمي  تكمن أىمية الدراسة من الناحية النظرية          
 يعتبر موضوع الدراسة من المواضيع الحديثة؛ 
  تماشيا مع دراساتنا وتخصصنا فكرنا في تحقيق مساىمة من خالل دراسة تطور نظام الدفع

 اإللكتروني في البنوك الجزائرية؛
 توفر ىذه الدراسة معمومات حول إمكانية عصرنة نظام الدفع  اإللكتروني في البنوك الجزائرية. 
 من الناحية التطبيقية 
  نما تمتد إلى ما يمكن أن توفر ىذه الدراسة مصدر المعمومات ال تتضمن المفاىيم العممية فحسب، وا 

 .تنطوي عميو ىذه المفاىيم يمكن تطبيقيا في الواقع
 أهداف البحث

 :تيدف ىذه الدراسة إلى        
  تعميق معرفتنا في ما يتعمق بنظام الدفع اإللكتروني في البنوك بصفة عامة، وفي البنوك الجزائرية

 بصفة خاصة؛
  محاولة تسميط الضوء عمى تطوير نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية، انطالقا من مدى توفر

 بيئة مالئمة لذلك؛
  محاولة رصد تجربة الجزائر في مجال نظام الدفع اإللكتروني،ومعرفة الحدود التي وصمت إلييا خالل

 . فترة دراستنا
أسباب اختيار الموضوع  

: إلى اختيار ىذا الموضوع أذكر بيمن أىم األسباب التي دفعت       
  ندرة الدراسات التي تتناول مثل ىذه المواضيع؛
 ميولي  لمتعرف عمى أىم وسائل الدفع اإللكترونية التي تستخدميا البنوك الجزائرية؛ 
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  البحث عن سبل تطوير نظام الدفع من جية، و من جية أخرى محاولة االستفادة من الثورة
اإللكترونية  لعصرنتيا في البنوك الدفع  وتوجيو فئة كبيرة منالمجتمع إلى استخداموسائل ،التكنولوجية
 الجزائرية؛

 محاولة إعطاء نظرة، ولو عامة عمى كيفية بداية تطبيق نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية. 
 حدود الدراسة 

. دراستنا محدودة في المكان والزمان والموضوع         
 يدور الموضوع حول نظام الدفع اإللكتروني، وعصرنتو في البنوك : اإلطار الموضوعي لمدراسة

 .الجزائرية وكيفية تطوره
 يقتصر اإلطار المكاني لمدراسة في الجزائر، ولمتوضيح أكثر لمموضوع  : اإلطار المكاني لمدارسة

 .324)أم البواقي_ خصصنا دراسة في بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة
 وبموغ األىداف المرجوة، حددنا أبعاد الدراسة التي ،من أجل حصر إشكالية الدراسة:  اإلطار الزمني 

، حيث خالل ىذه الفترة قامت الجزائر بوضع 2012 إلى 2005سوف تقتصر عمى الفترة الممتدة من 
 .برنامج لتحديث نظام ووسائل الدفع في بنوكيا

:  الدراسات السابقة
نما         بعد البحث والتحري، وحسب معموماتي لم أجد أية دراسات تبحث في الموضوع بشكل مباشروا 

مذكرة : ىناك العديد من الدراسات التي تبحث كل جانب وحده بشكل مستقل، ومن بين ىذه الدراسات نجد
الماجستير لمطالب زواش زىير، تحت عنوان دور نظام الدفع اإللكتروني في تحسين المعامالت المصرفية 

وقد تضمنت ىذه المذكرة العوامل التي ، 2011- 2010جامعة أم البواقي _ دراسة حالة الجزائر_ 
ساعدت عمى نجاح المعامالت المصرفية بوسائل الدفع االلكترونية،وكذا تعرضت إلى أىم العوامل التي 

عرقمت نجاحيا، وأىم تطورات التكنولوجية، وكيف حسنت ىذه التطورات من المعامالت المصرفية بوسائل 
الدفع اإللكترونية، وحسب وجية نظري فإن المذكرة لم تتعرض إلى أنظمة الدفع اإللكترونية في البنوك 

 . (بطاقة السحب)الجزائري بشكل موسع، فقد ركزت عمى وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر بشكل كبير
المنهج المستخدم في الدراسة     

 :نظرا لطبيعة الموضوع وتعدد أدواتو، وتحقيقا ألىدافو، استخدمنا خميطا من المناىج المتعددة         
 في بعض أجزاء الدراسة التي تناولنيا في اإلطار النظري، من حيث مفيوم نظام :يالوصف المنهج 

الدفع اإللكتروني ووسائمو، ووصف طريقة عمل نظام الدفع الشامل لممبالغ كبيرة ، وكيفية تطبيق نظام 
 .المقاصة اإللكترونية
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 أجل الوقوف عمى العالقة بين النظري والتطبيقي،ارتأينا اعتماد دراسة  من: دراسة حالة المنهج
 ( _.324)وكالة أم البواقي _ ميدانية تمثمت في بنك الفالحة والتنمية الريفية

:  خطة البحث
الفرضيات تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول حيث واختبارإلنجاز الدراسة ومعالجة إشكالية البحث،        

تناول في الفصل األول األنظمة الكالسيكية والحديثة لمدفع، من خالل عرض أىم التعاريف األساسية 
وكذاأىم وسائل الدفع التقميدية منيا والحديثة، ثم تطرقنا إلى الفصل الثاني لتعرف عمى عصرنة نظام 

 في البداية إلى واقع نظام الدفع اإللكتروني في البنوك نا حيث تطرق، البنوك الجزائرية فياإللكتروني الدفع
أنظمة الدفع اإللكترونية نا إلى مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر، وأخيرا تناولناالجزائرية ثم تطرق

، ونظام المقاصة RTGSالموجودة في البنوك الجزائرية، من نظام الدفع الفوري لمبالغ كبيرة 
 وأىم ،تحديات نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية تحدثنا عن إضافة إلى ذلك،  ACTIاإللكترونيةَة 

وكالة _ العراقيل التي واجيتو، ثم تناول في الفصل األخير دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 إلى واقع أنظمة الدفع ووسائل الدفع في الوكالة، ومعالجة الشيكات في ظل نا، حيثتعرض_(324)أمالبواقي

 .الجزائر في المقاصة اإللكترونية الذي بدأ تطبيقو حديثا
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تمييد 
لقد عرفت النشاطات االقتصادية عدة أنظمة لمدفع بدءا بنظاـ المقايضة، ثـ ظيور النقود المعدنية       

وزيادة المبادالت التجارية أصبح التجار يحتفظوف بنقودىـ لدى المصارؼ ،وبسبب محدودية ىذا األخير
فظير نوع جديد مف النقودىو النقود الكتابية، وأصبح يعرؼ بأنظمة الدفع التقميدية، لكف التطورات 

االقتصادية كشفت عف عيوب ونقائص ىذا النظاـ، فأصبح النظاـ التقميدي يشكؿ عبء ثقيال عمى البنوؾ 
.  فظير نظاـ دفع أكثر تطورا يتمثؿ في نظاـ الدفع اإللكتروني

مف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث، المبحث األوؿ بعنواف نظرة عامة      
حوؿ أنظمة الدفع التقميدية، والمبحث الثاني فمقد كاف بعنواف نشأة نظاـ الدفع اإللكتروني، أما بالنسبة 

. لممبحث الثالث واألخير كاف بعنواف مكونات وسائؿ الدفع الحديثة
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نظرة عامة حول أنظمة الدفع التقميدية : المبحث األول
يعتبر نظاـ الدفع مف أىـ الدعائـ األساسية التي ترتكز عمييا البنوؾ، ولقد مر المجتمع بعدة أنظمة      

، ولكف زيادة (الذىب والفضة  ) في بدايتيا مصنوعة مف المعادف النفيسة بيةاتؾؿإلى النقود ا لمدفع وصوال
 .أدى إلى ظيور العممة الورقية والتي أصبحت وسيمة دفع أكثر قبوال الطمب عمى ىذه األخيرة،

مف خالؿ ما سبؽ يمكننا تقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب، المطمب األوؿ بعنواف ماىية نظاـ     
الدفع والمطمب الثاني تحدثنا عف وسائؿ الدفع التقميدية، أما المطمب الثالث لقد  خصص لمعوامؿ المؤدية 

إلى تطور وسائؿ الدفع التقميدية، والمطمب األخير كاف بعنواف مستقبؿ وسائؿ الدفع التقميدية في ظؿ 
 .وجود الوسائؿ الحديثة

ماىية نظام الدفع : المطمب األول
ينتج نظاـ الدفع عف مميزات ثقافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية ألي بمد، وىذه المميزات تحدد      

 . أشكاؿ وطرؽ استعماؿ وسائؿ الدفع في بمد ما
مفيوم نظام الدفع . أوال
. قبؿ أف نعرؼ نظاـ الدفع  يجب أف نعرؼ النظاـ ثـ نعرؼ الدفع ثـ ننتقؿ إلى تعريؼ نظاـ الدفع    

مجموعة مف اإلجراءات التي ترتبط ببعضيا ومع البيئة المحيطة وىذه األجزاء تعمؿ مف أجؿ :"النظام
 1".تحقيؽ أىداؼ النظاـ

". إطفاء ديف، أو تسوية االلتزاـ"عف في االقتصاد تدؿ كممة الدفع : "الدفع
يعبر عف مجموعة مف المؤسسات والتنظيمات، والقواعد واألدوات والقنوات التي تتـ مف : "نظام الدفع

خالليا عممية الدفع مابيف الوحدات االقتصادية، ويعد استقرار نظاـ الدفع القاعدة األساسية لتحقيؽ 
استقرار النظاـ المالي والمصرفي، وبالتالي استقرار النظاـ االقتصادي عموما وىذا االستقرار لو تأثير 

 2.مباشر عمى حركية النشاط االقتصادي
 

                                  
مذكرة الماجستير، كمية العمـو  - (أـ البواقي )دراسة حالة مؤسسة الكيرباء والغاز _ رزؽ مريـ، أىمية نظاـ المعمومات في اتخاذ القرارات اإلدارية 1

  .16: ، ص2008االقتصادية وعمـو التجارية وعمـو التسيير، قسـ عمـو االقتصادية، تخصص التحميؿ القطاعي، جامعة أـ البواقي، 
  .133: ، ص2008 رحيـ حسف، االقتصاد المصرفي، دار بياء الديف لنشر والتوزيع، الطبع األولى، قسنطينة، 2
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مجموع التسويات لمجموع دوائر المتعامميف، وذلؾ مف تحويؿ : الدفع عمى انو كما يمكف أف نعرؼ نظاـ
قيـ بيف طرفيف عمى األقؿ، بأقؿ تكمفة وبأقؿ المخاطر وفي وقت سريع في حدود ما تسمح بو التكنولوجية 

 1.المتوفرة في وقت معيف
 :مف أىـ خصائص نظاـ الدفع الفعاؿ مايمي:  الفعالخصائص نظام الدفع. ثانيا
 أي أف تكوف القواعد واإلجراءات المعموؿ بيا واضحة وغير معقدة وسيمة الفيـ : البساطة والوضوح

والممارسة مف طرؼ جميع المتعامميف؛ 
 ونقصد بالمرونة قدرة النظاـ عمى تكيؼ واالستجابة لممواقؼ سواء كانت ىذه التغيرات  : المرونة

، أو راجعة إلى تطور في مجاؿ وسائؿ (أفراد و مؤسسات )راجعة إلى التطور في سموؾ الوحدات 
 الدفع وقنوات االتصاؿ، أو غير ذلؾ مف التغيرات ميما كاف نوعيا ومصدرىا؛

 وتعني إتماـ إجراءات الدفع في أقؿ زمف ممكف حقيقي، أو عمى األقؿ في نفس يـو : السرعة
. الحقفالدائف يرغب في الحصوؿ عمى حقو في وقت قياسي، لذلؾ فيو يفضؿ التعامؿ بالنقد السائؿ

 ويتعمؽ األمر ىنا أساسا بأمنية وسائؿ الدفع والطرؽ المستعممة فالشؾ أو التخوؼ مف السرقة : األمان
واالحتياؿ والخداع ميدـ لمثقة ومذىب لألماف، فكمما ساد األماف في الطرؽ والوسائؿ المعتمدة كمما 

. سادت الثقة في المتعامميف فييا

 :2تتوقؼ فعالية نظاـ الدفع عمى مايمي: في نظام الدفع الفعالية شروط تحقيق.ثالثا
 وجود إطار قانوني وتنظيمي مالئـ؛ 
 ؛ضماف األماف والثقة لكافة المتعامميف في النظاـ         
  وجود نظاـ مصرفي فعاؿ، قادر عمى تحقيؽ التنوع في وسائؿ الدفع، والتنفيذ السريع ألوامر

 ؛ (أوامر الدفع )المتعامميف 
 التسيير الفعاؿ لممخاطر؛ 
  ؛(في حالة النزاعات )وجود جياز قضائي صاـر وسريع في تنفيذ األحكاـ 
 توفير ثقافة نقدية مصرفية لدى المتعامميف.

 
                                  

 .83: ، ص2006 جميد نور الديف، تطوير وسائؿ الدفع في الجياز المصرفي الجزائري، مذكرة الماجستير، جامعة الجزائر، 1
 .134،133: رحيـ حسف، مرجع سابؽ الذكر، ص ص 2
  
 



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 5 ~ 

 

 1:تتمثؿ أىداؼ نظاـ الدفع فيمايمي:  أىداف نظام الدفع. رابعا
  الفعالية في تحويؿ األمواؿ؛
  تقميص مخاطر الدفع إلى أقصى حد؛
  سيولة إدارة األمواؿ؛
 إتاحة الفرصة لتقديـ خدمات جديدة في القطاع البنكي  .

وسائل الدفع التقميدية   : المطمب الثاني
تعتبر وسائؿ الدفع في النظاـ البنكي الركيزة األساسية، فبعد ازدىار التجارة واتساع نطاؽ العمميات 

التجارية، أصبح التسديد النقدي المباشر يشكؿ عائقا إلتماـ ىذه العمميات، لذلؾ استعاف التجار بأوراؽ 
وسنتحدث عف أىـ األدوات التي تعتبر وسائؿ . تجارية لتسييؿ عمميات الدفع وتوفير األماف لممتعامميف

. الدفع
 تعريف وسائل الدفع التقميدية  . 1

    وسيمة الدفع ىي كؿ أداة يمكف مف خالليا إجراء عممية الدفع، أي تسوية االلتزاـ فيناؾ إذف طرفاف 
، ووسيمة الدفع تسمح بتحويؿ مبمغ الحؽ مف المديف (المديف )وصاحب االلتزاـ  (الدائف)صاحب الحؽ 

 2.إلى الدائف، وكؿ عممية دفع تتـ في إطار نظاـ دفع معيف
التطور التاريخي لوسائل الدفع . 2

 المجتمعات وزيادة اإلنتاجية في الفائض المتحصؿ عميو مف عممية اإلنتاج بفضؿ تقسيـ العمؿ، نتيجة
يتـ التبادؿ مف خالليا بيف المجتمعات بالسمع المختمفة،أي سمعة مقابؿ سمعة وىو ما  مرحمة برزت البدائية

غير أف ىذه الوسيمة لـ تدـ طويال بسبب محدودية ىذا النظاـ،وبعد النقائص التي .يعرؼ بالمقايضة 
تميزت بيا مرحمة المقايضة كاف مف الضروري االستعانة بوسيمة أخرى أكثر فعالية،فتـ  المجوء إلى 

الصدارةبيف مختمؼ المعادف، ثـ تمييا  (الذىب والفضة  )استخداـ المعادف كنقود، واحتمت المعادف الثمينة
المعادف األخرى مثؿ الحديد والنحاس، ولقد تـ اختيار ىذه المعادف لمقياـ بدور النقود انطالقا مما تتمتع بو 

 3.مف خصائص جعمتيا أكثر صالحية لمقياـ بدور النقود 

                                  
 :    مف الموقع اإللكتروني9:00 ، عمى الساعة 2013 مارس 3 نطاؽ نظاـ الدفع وأىميتو، تاريخ اإلطالع  1

www.Kantakji.Com.Fligh/ Files/  Banks   
 
 .22: ، ص2007 الطاىر لطرش، تقنيات البنوؾ، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر، 2
 .34، 33: ،  ص ص2000حرفوش مدني، الكامؿ في االقتصاد، دار األفاؽ، الجزائر، 3 
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 فالمعادف النفيسة تمتاز بالخصائص التالية 
 لمتمؼ؛ قابمة غير 
 قابمة لمتجزئة  إلى قطع متماثمة يالءـ حجميا مختمؼ حاجات التداوؿ؛ 
 نظرا لكونيا نادرة فيي مرتفعة الثمف؛ 
  1.الثبات النسبي في قيمتيا مقارنة مع غيرىا مف السمع 

وتعد النقود المصرفية أىـ أنواع النقود المتداولة، فكمما تـ إيداع الذىب لدى البنوؾ كمما كاف ذلؾ سببا في 
يداع النقود الورقية أدى إلى وجود النقود االئتمانية، فعوض أف يقوـ المودع بتسديد  وجود النقود الورقية وا 
بعض معامالتو بإخراج مبمغ مف البنؾ يستطيع أف يحرر شيؾ بقيمة المعاممة في حدود ما لديو في البنؾ 

 2.دوف إخراج النقود 
أما في العصر الحديث فقد ظيرت وسائؿ الدفع اإللكترونية، والتي تولدت عف تطور شبكة األنترنيت      

وىذا ماساىـ في تبخر األمواؿ وتحويميا إلى إلكترونيات، حيث نتج عف . وبروز التجارة اإللكترونية
االستخداـ الموسع لمحاسوب والشبكات الرقمية فتح باب واسع أماـ تحوؿ األمواؿ إلى أرقاـ ووقائع 

 3.افتراضية 
أنواع وسائل الدفع .3

تمثؿ وسائؿ الدفع أىـ مكونات نظاـ الدفع، وىي تعد مف أبرز مؤشرات قياس كفائتة سواء مف حيث       
:   حجميا ومدى تنوعيا أو مف حيث طبيعتيا، سواء كانت تقميدية أو حديثة، وتتمثؿ أىـ ىذه الوسائؿ في

النقود .1
تعتبر النقود أوؿ وسيمة دفع استخدمت لتسييؿ المبادالت والمعامالت المالية والتجارية، وسنتطرؽ       

 .إلى تعريؼ النقود وأنواعيا
النقود ىي أي شيء يمقى :"توجد عدة تعاريؼ لمنقود إال أف ىناؾ تعريؼ شامؿ وىو:تعريف النقود.1.1

 4"القبوؿ العاـ كوسيط لمتبادؿ ويستخدـ في نفس الوقت مقياسا لمقيـ ومستودعا ليا 
 :  لمنقود أنواع عديدة نذكر منيا:النقود أنواع.2.1

                                  
 .21: ، ص1993موسى آدـ عيسى، أثار التغيرات في قيمة وكيفية معالجتيا في االقتصاد اإلسالمي، قسـ الدراسات والبحوث الشرعية، جدة، 1 
 .34:  حرفوش مدني، مرجع سابؽ الذكر، ص2
، مذكرة الماجستير قسـ عمـو التسيير فرع نقود ومالية، _ دراسة حالة الجزائر _  عبد الرحيـ وىيبة، إحالؿ وسائؿ الدفع المصرفية التقميدية باإللكترونية3

 .3: ، ص2006كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير جامعة الجزائر، 
  .22: ، ص2006عبد اهلل الطاىر وموفؽ عمي خميؿ، النقود والبنوؾ والمؤسسات المالية، مركز يزيد لمنشر، األردف، 4 
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 وىي النقود الورقية والمعدنية التي تصدر مف طرؼ البنؾ المركزي بعد حصولو  : النقود القانونية
 .عمى غطاء اإلصدار النقدي مف ذىب، عموالت أجنبية، سندات الخزينة أو سندات التجارية

 وتسمى كذلؾ بنقود الودائع أو النقد الكتابي، أو الخطي وىي تمثؿ في الوقت  : النقود المصرفية
الحالي الجزء األكبر مف التداوؿ النقدي، فيي عبارة عف حسابات جارية أو ودائع تحت الطمب 

 1الموجودة لدى البنوؾ وتنتقؿ ممكيتيا مف شخص إلى آخر بواسطة الشيؾ
الشيك .2

 مف 471 إلى غاية 465لقد تناوؿ المشرع الجزائري األحكاـ في المنظومة لمشيؾ مف خالؿ المواد 
 .القانوف التجاري الجزائري، غير أنو لـ يتطرؽ إلى تعريؼ الشيؾ

 تعريف الشيك.1.2
الشيؾ ىو ورقة تجارية ثالثي األطراؼ تتضمف أمرا مف شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى 

المسحوب عميو، بأف يدفع إلذف شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحاممو مبمغا محددا وذلؾ بمجرد 
 .اإلطالع

الساحب )والشيؾ يماثؿ الكمبيالة مف حيث الشكؿ، كالىما يفترض عند تحريره وجود ثالثة أشخاص 
، كما يفترض وجود عالقتيف قانونيتيف سابقتيف ىما مقابؿ الوفاء أو الرصيد (المسحوب عميو، المستفيد

الساحب والمسحوب عميو ووصوؿ القيمة بيف الساحب والمستفيد، ويختمؼ عف الكمبيالة في أنو مستحؽ 
الوفاء دائما لدى اإلطالع، في حيف يمكف أف تكوف الكمبيالة واجبة الدفع إما بمجرد  اإلطالع أوفي ميعاد 

. 2معيف أو قابمة لمتعييف
 
 
 
 
 
 

                                  
مذكرة الماجستير، كمية العمـو االقتصادية _ دراسة حالة الجزائر _  زىير زواش، دور نظاـ الدفع اإللكتروني في تحسيف المعامالت المصرفية 1

 .16: ، ص2010،2011وتسيير وعمـو التجارية، قسـ عمو االقتصادية، تخصص تمويؿ الدولي والمؤسسات المالية والنقدية، جامعة أـ البواقي، 
 .12: ، ص2001 عاطؼ محمد الفقيي، األوراؽ التجارية وفقا ألحكاـ قانوف التجارة الجديدة، دار النيضة العربية لنشر، الجزء األوؿ، القاىرة، 2



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 8 ~ 

 

نموذج الشيك  (1): الشكل رقم
 2/ ص9876543                                                     رقـ 03/06/2003في 

مصرؼ الحياة 
  21فرع المدينة 

إدفو بموجب ىذا الشيؾ ألمر شركة صناعة األلباف الحديثة ذات المسؤولية المحددة أو لحاممة مبمغ 
 ثالثة أالؼ دينار  

 
                                 دينار                               توقيع  فمس 

                      سوزاف جورج اليعقوبي 3000                                              
 

. 135: ، ص2008أكـر ياممكي، األوراؽ التجارية والعمميات المصرفية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، : المصدر

: في الشروط ىذه وتتمثؿ شروط عدة توفر يجب الشيؾ إلنشاء: إنشاء الشيك.2.2
 :وتتمثؿ في: الشروط الموضوعية.1.2.2

 .يشترط في الرضا أف يكوف توقيع الساحب عف رضا خاؿ مف العيوب في اإلرادة : الرضا_ 
ىو مبمغ معيف مف النقود وال يمكف أف يكوف شيئا غيره ويكوف في العالقة بيف الساحب : المحل والسبب_ 

 .(عالقة وصوؿ القيمة)والمستفيد أي في عالقة المديونية والدانية القائمة بينيما
 :تتمثؿ أىـ الجوانب المحيطة بالشروط الشكمية في: الشروط الشكمية.2.2.2
 يترتب عمى الشيؾ عالقة بيف ثالثة أشخاص وىـ كاألتي: أشخاص الشيك :
 وىو منشئ الشيؾ والمديف األصمي فيو ولذا يجب أف يشتغؿ عمى توقيعو؛: الساحب _
. وىو الشخص الذي يتـ تحرير الشيؾ لصالحو: المسحوب عميو _
 .وىو الشخص الذي يصور إليو األمر بدفع قيمة الشيؾ: المستفيد_
 المقابمة لممادة األولى مف قانوف 288وضعت جممة بيانات إلزامية حددتيا المادة : البيانات اإللزامية

 1:جينيؼ الموحد وىي
 مكتوبة في متف السند وبالمغة التي كتب بيا؛   (شيؾ)كممة  _ 
أمر غير معمؽ عمى شرط بأداء قدر معيف مف النقود ؛ _ 

                                  
 .12:  عاطؼ محمد الفقيي، مرجع سابؽ الذكر، ص 1
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مكاف األداء؛ _ 
؛   (المسحوب عميو)اسـ مف يمزمو األداء_ 
 تاريخ إنشاء الشيؾ ومكاف إنشائو؛_ 
 1. (الساحب)توقيع مف أنشأ الشيؾ _ 

 أنواع الشيك .3.2
ىناؾ أنواع خاصة مف الشيؾ ظيرت بحكـ الضروريات وشاع استعماليا لما تتميز بو مف ضمانات 

 :إضافية تدعـ ثقة المتعامميف بيا ومف أىميا
 ىو الشيؾ وضع عمى صدره خطاف متوازياف مف قبؿ الساحب منعا لمتزوير أو السرقة : الشيك المسطر

وعندىا ال يستطيع المستفيد تحصيؿ قيمة الشيؾ نقدا بؿ تحصيمو بواسطة البنؾ، والتسطير عمى نوعيف 
 2.التسطير عاما أو خاصا

وىو الذي يترؾ فيو الفراغ بيف الخطيف مف أي بياف أو كتب بينيما لفظ البنؾ أو أي : التسطير العام_ 
 لفظ أخر؛ 

 . وىو الذي يذكر فيو اسـ مصرؼ معيف بالذات بيف الخطيف: التسطير الخاص_ 
: وتتفؽ أحكاـ الشيؾ المسطر تسطيرا عاما مع أحكاـ الشيؾ المسطر تسطيرا خاصا مف حيث

  أف لكؿ مف ساحب الشيؾ أو حاممو تسطيره؛ 
 إف التسطير يجري بوضع خطيف متوازييف في صدر الشيؾ؛ 
 إف كؿ شطب لتسطير يعد كأنو لـ يكف. 
  اليجوز لمبنؾ أف يحصؿ عمى الشيؾ المسطر إال مف أحد عمالئو، أو مف بنؾ آخر، وال أف يقبض قيمتو

. لحساب آخريف غير مف ذكروا
إف البنؾ المسحوب عميو إذا لـ يراع أحكاـ الشيؾ المسطر يكوف مسؤوال عف الضرر الواقع مف جزاء ذلؾ 

. 1.ويمـز بتعويض في حدود قيمة الشيؾ
نما عف طريؽ قيده في حساب حاممو لدى : الشيك  المعد لمقيد في الحساب اليجوز وفائو نقدا وا 

 1.البنؾ المسحوب عميو أو أي مصرؼ أخر

                                  
.138، 137:  أكـر ياممكي، مرجع سابؽ الذكر، ص ص 1 

 .190: ، ص2002 العربي محمد فريد وىني أحمد دويدار، قانوف األعماؿ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2
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 ىي الشيكات معدة ألغراض سياسية تسيؿ نقؿ النقود لممسافريف عبر مختمؼ البمداف  : شيكات المسافرين
 1.أو باألحرى تجنيبيـ حمؿ النقود معيـ وما قد ينجـ عف ذلؾ مف مخاطر 

 ىو الشيؾ يقدـ لممسحوب عميو بناء عمى طمب الساحب أو الحامؿ لمتأشير عميو بما يفيد : الشيك المعتمد
 .االعتماد

 تقـو إدارات البريد في معظـ البالد ببعض عمميات البنوؾ فتتمقى ودائع النقود مف األفراد : شيك البريد
 2.والييئات وتسمح ليـ باستردادىا عف طريؽ سحب  شيكات عمييا

 السند ألمر. 3
تعريف السند ألمر  . 1.3

السند ألمر ىو ورقة تجارية تتضمف تعيدا مف شخص يسمى المحرر بدفع مبمغ معيف مف النقود ألمر 
شخص أخر يسمى المستفيد في تاريخ معيف أو قابؿ لمتعييف أو بمجرد اإلطالع، ويتفؽ السند ألمر مع 

الكمبيالة في أنو ينشأ بيف طرفيف ىما المحرر والمستفيد بينما تنشا الكمبيالة بيف ثالثة أطراؼ ىـ الساحب 
 3.والمسحوب عميو والمستفيد

نموذج السند ألمر  (2): الشكل رقم
 (تاريخ االستحقاؽ).............................................أتعيد باف أدفع 

اسـ المديف /..........................................ألمر و إذف السيد 
عنواف الكامؿ  ................................................مبمغ و قدره 

 (بضاعة _  نقدا  ) وقيمتو وصمتنا 
توقيع المديف 

، مطبعة اإلشعار التجارية بالبنوك المختمفة األقسام عن دراساتمحمد المرفؽ أحمد عبد السالـ، : المصدر
. 174: الفنية، مصر، ص

: لسند ألمر نفس شروط السفتجة تقريبا وتتمثؿ في: ألمر السند شروط.2.3
 وجوب ذكر طبيعة الورقة؛ 
   التعيد بأداء مبمغ معيف وتاريخ اإلنشاء ومكانو؛ 

                                  
 .265:  أكـر ياممكي، مرجع سابؽ الذكر، ص1
 .295:  الحديثة، دار الفكر الجامعي، مصر، صة مصطفى كماؿ طو ووائؿ البندؽ، األوراؽ التجارية ووسائؿ الدفع اإللكتروني2
 .12:  عاطؼ محمد الفقيي، مرجع سابؽ الذكر، ص3
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     تاريخ الوفاء ومكانو؛ 
 اسـ المستفيد؛ 
  (أي الممتـز ، محرر السند)اسـ وتوقيع المتعيد بالوفاء. 

اإلىماؿ في المعمومات قد يؤدي إلى جعؿ الورقة خاضعة بالنسبة اإلثبات محتوياتيا إلى القانوف       
 1.المدني

 الكمبيالة. 4
 تعريف الكمبيالة. 1.4

ىي أمر مكتوب وفقا ألوضاع شكمية معينة حددىا القانوف يتوجو بيا شخص ىو الساحب إلى شخص أخر 
ىو المسحوب عميو طالبا أف يدفع مبمغ مف النقود بمجرد االطالع أو في ميعاد معيف ألمر شخص ثالث أو 

 2.حامؿ الورقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . 118: ، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، صمحضرات في اقتصاد البنوك شاكر القزويني، 1
 .173:  محمد المرفؽ أحمد عبد السالـ ، مرجع سابؽ الذكر، ص2
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نموذج الكمبيالة  (3): الشكل رقم
(  1 ..................................................................)2005 /12/03الجزائر يـو 
( 2).....................................................................................المبمغ دج 
( 3 .....................................................................)12/03/2005إلى تاريخ 

( 4)......................................................................... ادفعو مقابؿ السفتجة 
( 5)..........................................................................................ألمر 
( 6)...........................................................................................مبمغ
قبوؿ 

 (7)أو ضماف احتياطي 
 
 

توقيع الساحب  
(9            )

 
 
 

 

 

 .143:رحيـ حسف،مرجع سابؽ الذكر، ص:المصدر
: تتمثؿ شروط الكمبيالة فيما يمي: شروط الكمبيالة. 2.4
 وىي نفس الشروط الواجب توفرىا في الشيؾ مف األىمية والرضا والمحؿ أو :الشروط الموضوعية 

 .السبب
 وتتمثؿ فيما يمي: الشروط الشكمية : 

ال توجد الكمبيالة قانونا إال إذا صدرت في صؾ ذي شكؿ خاص يتضمف بيانات معينة : ضرورة الكتابة.أ
:  مف التقنيف و تشمؿ (379)حددتيا المادة 

 (8)............. مؤسسة
 .............عنوانيا
 .............التوطيف

 ................بنؾ
 ...........عنوانو

 ............حساب رقـ
طابع  

 ضريبة

() تاريخ اإلصدار ومكانو.() المبمغ باألرقاـ(.) تاريخ االستحقاؽ(.)  وجوب ذكر كممة كمبيالة

قبوؿ البنؾ أو الضماف االحتياطي  (7.)المبمغ بالحروؼ (6.)اسـ المستفيد (5).وأمر غير مشروط
 .توقيع الذي أصدر الكمبيالة (9.)المسحوب عميو (8).وتوقيعو
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ال تكفي أف تكوف الكمبيالة بالكتابة بؿ يجب فضال عف ذالؾ أف تشتمؿ الكمبيالة : البيانات اإللزاميةػ 1
 :عمى البيانات اآلتية

  مكتوبة في متف الصؾ وبالمغة التي كتب بيا؛    " كمبيالة"كممة 
 أمر غير معمؽ عمى شرط بوفاء مبمغ معيف مف النقود؛ 
 ؛ (المسحوب عميو)اسـ مف يمزمو الوفاء 
     ميعاد االستحقاؽ؛ 
  مكاف الوفاء؛ 
  ؛ (المستفيد)اسـ مف يجب الوفاء لو أو ألمره 
 تاريخ ومكاف إصدار الكمبيالة؛ 
  عمى نحو مقروء (الساحب)توقيع مف أصدر الكمبيالة  . 
يجوز لممتعامميف إضافة ما يشاؤوف مف البيانات وشروط أخرى بشرط أال تكوف : البيانات االختيارية.2

 .مخالفة لنظاـ العاـ أو اآلداب، أو ال تكوف مف شأنيا إعاقة تداوؿ الكمبياالت أو فقدانيا لكفايتيا الذاتية
 :وفيما يمي بعض األمثمة عمى البيانات االختيارية

 شروط الوفاء في محؿ مختار؛ 
 شروط الوفاء االحتياطي؛ 
 شروط عدـ القبوؿ؛ 
 شروط عدـ الضماف. 
 الترك والصورية. ب
الصؾ "تبيف الجزاء الذي يترتب عمى إغفاؿ أو ترؾ ىذه البيانات بقوليا  (380)جاءت المادة : الترك. 1

أي أف يتخمؼ ....."مف ىذا القانوف ال يعد كمبيالة (379)المالي مف أحد البيانات المذكورة في المادة 
 . أحد البيانات اإللزامية يترتب عميو بطالف السفتجة

ىي أف تشتمؿ الكمبيالة عمى جميع البيانات المطموبة قانونا مع ذكر بعضيا عمى خالؼ : الصورية. 2
 الحقيقة

 أجاز المشرع الجزائري استخراج نسخ مف الكمبيالة تضـ ىذه اإلجازة في :تعدد النسخ والصور. ج
 1.مف القانوف التجاري الجزائري (459)و (485)المادتيف 

                                  
 .173: محمد المرفؽ أحمد عبد السالـ ، مرجع سابؽ الذكر، ص 1
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منو، فأجاز لحامؿ الكمبيالة أف يحرر صورا  (459)و (462 ) أفرد التقنيف التجاري لمصور المادتيف وقد
 .منيا ويجب أف تكوف ىذه الصور مطابقة تماما ألصؿ الكمبيالة وما تحمؿ مف تظييرات وبيانات أخرى

يقصد بالتحريؼ كؿ تغيير يقع في البيانات المدونة في الكمبيالة كزيادة مبمغ الكمبيالة أو  :التحريف. د
 1.تقديـ تاريخ االستحقاؽ

التحويالت المصرفية . 5
التحويالت المصرفية نوع مف الخدمات المصرفية  التي تقـو بيا البنوؾ في العصر الحديث، وىي     

عممية مصرفية يقيد البنؾ بمقتضاىا مبالغا معينا بجانب المديف لحساب العميؿ، ويقيد ذات المبمغ في 
 جانب الدائف لحساب عميؿ آخر

وتتـ عممية التحويؿ عف طريؽ إرساؿ إشعار مف البنؾ المحوؿ إلى البنؾ اآلخر المحوؿ إليو، وذلؾ عف 
ذا كاف التحويؿ بيف حسابيف في دولتيف مختمفتيف، فإف إجراءات ىذا  طريؽ الياتؼ أو البريد أو التمكس، وا 

  Swiftشبكة: النوع مف التحويؿ يتـ عف طريؽ شبكة مغمقة مثؿ
(society for world wide Interbank Financial télécommunication) أي الييئة العالمية 

 2.لالتصاالت المالية فيما بيف البنوؾ
العوامل المؤدية إلى تطور وسائل الدفع التقميدية :المطمب الثالث

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تطور وسائؿ الدفع وتحوليا مف شكميا التقميدي إلى شكؿ آخر تؤدي نفس     
 :الوظيفة لكف بطرؽ مختمفة أكثر تطورا، ولعمى أىـ ىذه العوامؿ فيما يمي

تراجع فعالية وسائل الدفع التقميدية . أوال
قضى ظيور وسائؿ الدفع الحديثة عمى الكثير مف المشاكؿ الناجمة عف حمؿ النقود، كالسرقة     

والضياع وثقؿ عبء حمميا إف كانت بمبالغ كبيرة، فأصبحت بذلؾ بديمة عف النقود، وبالتالي سيمت 
الكثير مف العمميات خاصة منيا التجارية، ولذلؾ أصبح اإلحساس باألماف الذي عرفتو وسائؿ الدفع 

 :التقميدية بمرور الوقت مرتفع جدا، إال أف ليذه الوسائؿ مشاكؿ كثيرة منيا

                                  
 .55، 54:  مصطفى كماؿ طو، مرجع سابؽ الذكر، ص ص1
 صالح اليأس، مستقبؿ وسائؿ الدفع التقميدية في ظؿ وجود الحديثة، مقدمة إلى الممتقى الدولي الرابع حوؿ عصرنة نظاـ الدفع في البنوؾ الجزائرية 2

شكالية اعتماد التجارية اإللكترونية في الجزائرية، سيدي بمعباس  .وا 
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 فالحاجة إلى الوجود الشخصي سواء شخصيا أو عبر التمفوف لكال الطرفيف يقيد الحرية  : انعدام المالءة
المعامالتية وبالنسبة لمعمالء يترجـ ىذا إلى تأخير اقتناء المنتج أو الخدمة، وينتج عنو تكمفة أعمى 

 وبالنسبة لمبائع يعني  ذلؾ خسارة في اإليرادات نتيجة انخفاض المبيعات أو فقدانيا؛ 
 ال تتـ المدفوعات التقميدية في الوقت الحقيقي، ويتوقؼ : عدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقي

 التأخير في التحقؽ الفعمي عمى نوعية السداد، فالمدفوعات بالشيكات تستغرؽ ما يصؿ إلى أسبوع؛
 فالتوقيعات يمكف أف تزور ويمكف أف تسرؽ أو التجار يمكف أف يرتكبوا الغش واالحتياؿ؛:  انعدام األمان 
 إف كؿ معاممة تكمؼ مبمغ ثابتا مف الماؿ وأكبر مشكؿ يواجيو المجتمع فيما : ارتفاع تكمفة المدفوعات

 1.يخص وسائؿ الدفع التقميدية ىو مشكؿ الشيكات بدوف رصيد
استخدام شبكة االنترنيت في المجال المصرفي . ثانيا
كاف لمتطور التكنولوجيا في مجاؿ االتصاالت الفضؿ في حدوث ثورة في المعامالت المصرفية، مف     

خالؿ شبكة االنترنيت خاصة بظيور شبكة عالمية، وظيرت في ىذه الفترة شركات توفر خدمة االنترنيت 
وىو ما ساعد البنوؾ .حيث تزود األشخاص باالشتراؾ بخدمة االنترنيت عبر شبكة االتصاؿ الياتفي

لعرض خدماتيا مما سمح لمعمالء بقضاء أشغاليـ دوف الحاجة لمتعامؿ مع الموظفيف االنتظار ساعات 
طويمة في طوابير ألجؿ قضاء مصمحة مصرفية، وتوفر لمبنوؾ ىذه الخدمات بصفة إيجابية منيا المالئمة  

 .والكفاءة والسرعة الوفر االقتصادي
والعميؿ مف خالؿ الشبكة يمكف أف يراجع حساباتو ويفحصيا، ويسدد الفواتير الخاصة بو في أي وقت 

ودوف التقيد بمواعيد العمؿ الرسمي لموظفي البنوؾ، فأصبحت ىناؾ ضرورة ممحة لتطبيؽ التقنيات 
: الحديثة لمبنوؾ مف أجؿ

     التعامؿ بكفاءة مع النمو اليائؿ والمسارع لعدد عمالء البنوؾ؛
  تخفيض التكمفة الحقيقية لعمميات المدفوعات فقد ازداد حجـ استخداـ الشيكات كأداة لمدفع زيادة

ضخمة عقب الحرب العالمية الثانية، وتقمص استخداـ النقود إلى حد ما، وقد شكؾ الكثير مف 
المصرفييف في مدة  التعامؿ مع ىذا الكـ اليائؿ مف الشيكات وما يصاحبيا مف كـ ىائؿ أيضا مف 

 المعامالت الورقية؛
  ضرورة تحرير العمالء مف قيود المكاف والزماف، إذا كاف في الماضي يتعامؿ العمالء مع بنوكيـ

                                  
 .145: ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، صة حماد عبد العاؿ طارؽ، التجارة اإللكتروني1
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داخؿ مقرىا وخالؿ مواعيد العمؿ الرسمية بيا، في حيف أصبح اآلف في وسعيـ التعامؿ مع بنوكيـ في 
أي وقت ودوف حاجتيـ لالنتقاؿ إلى مقر ىذه البنوؾ، فأصبح بإمكاف تحويؿ األمواؿ بيف حسابات العمالء 

المختمفة، وتقديـ طرؽ دفع العمالء لمكمبياالت المسحوب عمييـ إلكترونيا؛ 
  كما ساىمت ىذه الشبكة في تطور مفيـو التجارة ليظير مصطمح التجارة االلكترونية والتي يمكف

الدفع فييا الكترونيا مما ساىـ واستوجب ضرورة استحداث طرؽ الدفع التقميدية، لتظير بذلؾ وسائؿ 
 1.الدفع االلكترونية األكثر مالئمة لممعامالت المصرفية اإللكترونية

 التوجو نحو التجارة اإللكترونية. ثالثا

منذ تسعينات القرف الماضي تمت االستفادة مف اإلمكانيات اليائمة الستعماؿ شبكة االنترنت في     
 . التسويؽ والمعامالت التجارية عمى نطاؽ واسع وىو ما أطمؽ عميو اصطالح التجارة اإللكترونية

مجموعة المبادالت التجارية التي يتـ مف خالليا الشراء عبر شبكة اتصاالت عف " فيمكف تعريفيا بأنيا 
بعد وتيدؼ إلى إزالة جميع الحواجز التجارية التقميدية ودفع قطاع األعماؿ إلى االعتماد عمى االبتكارات 

" التكنولوجية لكي يتسع انتشارىا في االقتصاد العالمي
حيث أصبحت شبكة االنترنيت سوقا مفتوحا لمبيع والشراء، فيمكف لمتاجر اإلعالف عف سمعة      

بالصوت والصورة ولديو الفرصة إلجراء مقارنة بيف كؿ السمع في كؿ أنحاء العالـ، فالمشتري إف يختار ما 
ف كانت العالقة التجارية تقميدية قامت منذ فجر النشاط التجاري عمى  يريده وتصمو السمعة إلى منزلو، وا 

أساس اإليجاب والقبوؿ بخصوص أي تعاقد، وىي أساس التزاـ البائع مثال بتسميـ المبيع بشكؿ مادي، وأف 
يقـو المشتري بالوفاء بالثمف إما نقدا أو باستخداـ أدوات الدفع البديؿ وىي وسائؿ الدفع التقميدية، فالتجارة 
اإللكترونية كونيا تعبر عف تبادؿ السمع والخدمات والمعمومات مابيف أطراؼ المتباعدة مكانيا عبر شبكة 

االنترنت استوجبت تطوير طرؽ ووسائؿ الدفع وقد كاف ظيور وسائؿ الدفع االلكترونية مف العوامؿ 
. المباشرة المساعدة في النمو التجارة االلكترونية

 مستقبل وسائل الدفع التقميدية في ظل وجود الوسائل الحديثة: المطمب الرابع
  بؿ،لـ تستعمؿ البنوؾ التطورات التكنولوجية الحاصمة لخمؽ وسائؿ الدفع اإللكترونية جديدة فقط      

استغمتيا أيضا لصالح وسائؿ الدفع التقميدية حيث قامت بتحسيف صورة تمؾ الوسائؿ وبتطوير طرؽ 
 .معالجتيا

                                  
 .صالح اليأس، مرجع سابؽ الذكر1 
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فقد ترتب عف استعماؿ البنوؾ لمحاسبات اآللية انتشار ظاىرة المعالجة اإللكترونية لبيانات األوراؽ 
حيث أف اإلجراءات التقميدية المعتمدة عمييا في معالجة الشيكات والسندات  (الشيؾ، السفتجة)التجارية 

ألمر و السفتجة وحتى التحويالت أصبحت عائقا يحوؿ دوف ترقية النشاط المصرفي، بسبب ما تفرزه مف 
رساليا  صدار الكشوؼ وا  إجراءات طويمة ومرىقة تتضمف عمميات تدويف المعمومات والفرز المادي وا 

.  لمتحصيؿ، فكميا عمميات معقدة تستيمؾ الجيد والوقت والماؿ
 :  لذلؾ تـ المجوء لممعالجة اإللكترونية لتمؾ الوسائؿ التقميدية  تتـ ىذه المعالجة وفؽ صورتيف

نفترض أف وسيمة الدفع قد أصدرت في شكميا التقميدي، أي شكؿ صؾ متضمف كافة البيانات التي : أوال
يشترطيا القانوف، ويمكف في ىذه الحالة تداوؿ الورقة والحصوؿ عمى ضماف احتياطي بقيمتيا، أو 

الحصوؿ عمى توقيع المسحوب عميو بقبوؿ الكمبيالة إلى أف يتـ تسميميا لمبنؾ حيف إذف يبدأ البنؾ في 
 معالجة بيانات الورقة إلكترونية تمييدا لمطالبة البنؾ الممتـز الصرفي بالوفاء؛

يفترض أف منشئ الورقة أو المستفيد متصال بالبنؾ عبر نظاـ اتصاؿ إلكتروني، يسمح لو بإعطاء : ثانيا
أمر البنؾ بتحصيؿ قيمة نقدية مف بنؾ الممتـز الصرفي لصالح المستفيد فالغاية مف المعالجة اإللكترونية 

وتمكف البنؾ المنشئ لمورقة أو حامميا الشرعي  (الشيؾ، السفتجة، السند ألمر )لبيانات األوراؽ التجارية 
. مف مطالبة بنؾ الممتـز الصرفي بالوفاء عبر قنوات االتصاؿ اإللكتروني بيف وحدات الجياز البنكي

فيي " بالسفتجة اإللكترونية"وانطالقا مما سبؽ ذكره ظير الشكؿ الجديد والمتطور لمسفتجة وىو ما يسمى 
تعتمد في البداية عمى السفتجة العادية أو الكالسيكية، حاممة كؿ البيانات  الالزمة  غير القابمة لمتداوؿ 
وىي قابمة لمدفع عف طريؽ جياز الكمبيوتر، حيث بمجرد وضعيا مف قبؿ الساحب إلى بنكو يقوـ ىذا 
األخير باالحتفاظ بيا ثـ ينقؿ بياناتيا عمى شريط مغناطيسي وىذا فيما يتعمؽ بكؿ الكمبياالت الخاصة 
بالساحب ثـ عمى مستوى نظاـ االتصاالت فيما بيف البنوؾ يتـ وضع قائمة بالمبالغ المستحقة الدفع 

وترسؿ لبنؾ المسحوب عميو وبيذه الطريقة تـ إلغاء الطابع المادي أو الورقي حيث أف الشريطالمغناطيسي 
وحده يقـو بالمعالجة  كذلؾ أصبحت ىذه الوسيمة الجديدة مفضمة لدى المؤسسات الضخمة التي تمتمؾ 

 جيازا الكترونيا مالئما،بحيث سجؿ جميع البيانات المتعمقة بالسفتجة عمى أسطوانة مغناطيسية 
وتسمـ نسخ ىذه األسطوانة  إلى عمالئيا وبالنفس الصيغة ظير السند ألمر المعالج الكترونيا،حيث أف 
 .الدائف يضع السند ألمر الكالسيكي بشكمو لدى المديف الذي يعطيو لبنكو الذي بدوره يحوؿ كؿ بياناتو
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وحمت األشرطة المغناطيسية   عمى شريط مغناطيسي، وىذه العممية خمقت معالجة آلية لفواتير العمالء،
حيث "صورة الشيؾ"محؿ الورؽ أما الشيكات فيي األخرى خضعت لعممية التحسيف حيث ظير ما يسمى 

أصبحت المعالجة ال ترتكز عمى الوثيقة نفسيا بؿ عمى الصورة المأخوذة مف ىذه الوثيقة، ويتـ ذلؾ 
.   باستخداـ جياز نقؿ المستندات لمحساب

فمقد أدى إدخاؿ ىذه التقنية إلى خفض المعامالت الورقية وخفض تكمفة إرساؿ الشيكات مف فرع إلى أخر 
 .ومف بنؾ إلى آخر كذلؾ تكمفة العمالة المرتبطة بفرز وقيد ىذه الشيكات يدويا

كما قد توقع العديد مف االقتصادييف اختفاء الشيؾ بعد ظيور موجة االلكترونية، لكف ىذه الوسيمة بقيت 
في التداوؿ اآلف الوسائؿ الحديثة لـ تكف مثالية، كما تـ التخمص مف بعض العيوب ليذه الوسيمة 

باالعتماد عمى التكنولوجيا نفسو التي ىددت وجوده، لكف رغـ ذلؾ فقد تقمص استعماؿ الشيؾ منذ ظيور 
 .بطاقات البنكية

أما الوسائؿ التقميدية ففي ظؿ ظيور الحديثة سجمت انخفاضا بطيئا ومستمرا، لكنيا لـ تختؼ مف       
الوجود وذلؾ لسببيف أوليما يعود الستغالؿ التطور التكنولوجي لصالحيا حيث سمح بالقضاء عمى بعض 
المشاكؿ التي كانت تتسبب فييا سواء لمعمالء أو لمبنؾ فظيرت المقاصة االلكترونية والمعالجة االلكترونية 

التي سمحت بتقميص التداوؿ أو التبادؿ الورقي ليذه الوسائؿ والسبب الثاني يعود لعدـ مثالية الوسائؿ 
ذا بيا تولد مشاكؿ وعيوب مف نوع جديد في عالـ المعارؼ،  الحديثة التي وجدت لتعويض تمؾ التقميدية وا 

 1.وىو ماجعؿ ىذه الوسائؿ التقميدية تحافظ عمى مكانة ألبأس بيا واف كانت ليست كسنوات الماضية
 

نشأة نظام الدفع اإللكتروني وتطوره : المبحث الثاني
يعتبر نظاـ الدفع ألي اقتصاد مؤشرا عف مدى سيره وعممو، وىو ما جعؿ البنوؾ تدرؾ بأف لتطوير        

وتحديث الدفع أولوية، ىذا ألف أنظمة الدفع التقميدية لـ تكف فعالة في عصر يتطمب السرعة في معالجة 
. المعمومات والصفقات، ولقد سمح التطور التكنولوجي بخمؽ نظاـ دفع حديث متطورة

وىذا ما سيتـ عرضو في ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو لو إلى ثالثة مطالب، المطمب األوؿ مفيـو نظاـ 
الدفع اإللكتروني، إضافة إلى المطمب الثاني الذي خصصناه لتعريؼ بوسائؿ الدفع اإللكترونية 

 .وخصائصيا، و تطرقنا إلى مواصفات الدفع اإللكتروني الناجح كمطمب أخير
 

                                  
 . صالح اليأس، مرجع سابؽ الذكر1
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مفيوم نظام الدفع اإللكتروني : المطمب األول
نتيجة لمتطورات التكنولوجية ومتطمبات العصر الحديثة ظيرت أنظمة جديدة لمدفع تختمؼ كميا عف     

. األنظمة التقميدية التي تعود عمييا الطرفاف التاجر والزبوف
 مفيوم نظام الدفع اإللكتروني. أوال
وردت تعاريؼ عديدة ألنظمة الدفع اإللكترونية  تتمحور معظميا حوؿ طبيعة عممية الدفع بالمقارف مع    

 :طبيعة الدفع في النظـ التقميدية، مف ىنا يمكف التعريؼ نظاـ الدفع اإللكتروني عمى أنو
النظـ التي تمكف المتعامميف بتطبيقات التجارة اإللكترونية مف التبادؿ المالي إلكترونيا بدال مف استخداـ " 

النقود التقميدية المعدنية والورقية، أو الشيكات الورقية حيث يقـو البائعوف عف طريؽ االنترنت بتوفير طرؽ 
" 1.سيمة  وآمنة لمحصوؿ عمى أثماف منتجاتيـ مف الزبائف

عممية منح الصالحية لبنؾ ما لمقياـ بحركات التحويالت : "كما نعرؼ نظاـ الدفع اإللكتروني عمى أنو
المالية الدائنة والمدينة الكترونيا مف حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، أي إف عممية التحويؿ تتـ 

". إلكترونيا عبر الياتؼ وأجيزة الكمبيوتر،وأجير مودـ عوض عف استخداـ اإلدارة
أنظمة الدفع التي تتـ إلكترونيا بدال مف الورؽ :" تعريؼ نظاـ الدفع اإللكترونية عمى أنو    كما يمكف 

يستطيع شخص مثال أف يحاسب عمى فواتير إلكترونيا، أو يقـو بتحويؿ النقود إلكترونيا  (الكاش، الشيؾ)
 2".عبر حسابو البنكي الخاص

 تعريف وسائل الدفع الحديثة وخصائصيا: المطمب الثاني
و تعقيداتيا المتزايدة لذالؾ أصبح ،إف الوسائؿ التقميدية المعتمدة لمدفع أصبحت ال تتماشى مع التجارة     

إلزاما عمى التجار والبنوؾ البحث عف وسائؿ دفع  حديثة أكثر مالئمة مع الواقع الذي أفرزتو التكنولوجيا 
 .والتطورات المتزايدة

تعريف وسائل الدفع االلكترونية .  أوال
تطورت وسائؿ الدفع اإللكترونية مع انتشار عمميات التجارة اإللكترونية، ويقصد بوسائؿ الدفع      

مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصدرىا المصارؼ والمؤسسات :"اإللكترونية عمى أنيا
" كوسيمة دفع

                                  
الجامعة الزرقاء الخاصة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  الطبعة _ المستقبؿ الواعد ألجياؿ الواعدة_  محمد عبد الحسيف الطائي، التجارة اإللكترونية 1

 .119: ، ص2010األولى، عماف، األردف، 
 .232: ، ص2009محمد نور صالح الجداية وسناء جودت خمؼ، التجارة اإللكترونية، دار الحامد لمنشر، الطبعة األولى، عماف، األردف، 2 
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الصورة أو الوسيمة اإللكترونية والتي نستعمميا في حياتنا : كما تعرؼ وسائؿ الدفع اإللكترونية عمى أنيا
اليومية، الفرؽ بينيا وبيف الوسائؿ التقميدية، ىي أف الدفع اإللكتروني تتـ عممياتو وتسييره إلكترونيا، وال 

 1.وجود لمحوالت وال القطع النقدية
: تتميز وسائؿ الدفع بالخصائص التالية: خصائص وسائل الدفع اإللكترونية. ثانيا
  يتسـ الدفع اإللكتروني بالطبيعة الدولية، أي أنو وسيمة مقبولة مف جميع الدوؿ حيث يتـ استخدامو

 لتسوية الحساب في المعامالت التي تتـ عبر فضاء إلكتروني بيف المستخدميف في كؿ أنحاء العالـ؛
  يتـ الدفع باستخداـ النقود االلكترونية، وىي وحدات نقدية عادية كؿ ما ىناؾ أنيا محفوظة بشكؿ

 إلكتروني ويتـ الوفاء بيا إلكترونيا؛
  يستخدـ ىذا األسموب لتسوية المعامالت اإللكترونية عف بعد، حيث يتـ إبراء العقد بيف األطراؼ

المتعاقدة في المكاف ويتـ الدفع عبر شبكة االنترنيت وفقا لمعطيات إلكترونية تسمح باالتصاؿ 
 :المباشر بيف الطرفي العقد ويتـ الدفع إلكترونيا بأحد األسموبيف

 مف خالؿ النقود مخصصة سمفا ليذا الغرض بحيث يكوف الثمف فييا مدفوع مقدما؛: أوال
مف خالؿ البطاقات البنكية العادية حيث ال يوجد مبالغ مخصصة مسبقا ليذا الغرض بؿ إف المبالغ : ثانيا

 .التي يتـ السحب عمييا بيذه البطاقة قابمة لمسحب عمييا بوسائؿ أخرى كالبنؾ
  تتطمب توفر أجيزة تتولى ىذه العمميات التي يتـ عف بعد لتسييؿ تعامؿ األطراؼ بيا وتوفير الثقة

فيما بينيا؛ 

  يتـ الدفع إلكترونيا مف خالؿ نوعيف مف الشبكات، شبكة خاصة ويقتصر االتصاؿ بيا عمى أطراؼ
التعاقد ويفترض ذلؾ وجود معامالت وعالقات تجارية ومالية مسبقة بينيـ، وشبكة عامة حيث يتـ 

 .التعامؿ بيف العديد مف األفراد ال يوجد بينيـ قبؿ ذلؾ روابط معينة
يترتب عمى استخداـ وسائؿ الدفع اإللكترونية مجموعة مف : مزايا وعيوب وسائل الدفع اإللكترونية. ثالثا

: المزايا تقابميا مجموعة مف العيوب، والتي يمكف تمخيصيا فيما يمي
 :لوسائؿ الدفع اإللكترونية عدة مزايا نذكر منيا ما يمي:مزايا وسائل الدفع اإللكترونية.1

 :تحقؽ وسيمة الدفع إلكترونية لحامميا مزايا عديدة أىميا:بالنسبة لحامميا
 سيولة ويسر االستخداـ؛  _ 
 تمنحو األماف بدؿ حمؿ النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع؛_ 

                                  
 .23: ، ص2009 محمود محمد أبو فرة، الخدمات اإللكترونية عبر االنترنت، دار أسامة لمنشر، الطبعة األولى، عماف، 1
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الحصوؿ عمى االئتماف المجاني لفترت محددة، كذلؾ تمكنو مف إتماـ صفقاتو فوريا بمجرد ذكر رقـ _ 
 .البطاقة 

 بالنسبة لمتاجر
تعد أقوى ضماف لحقوؽ البائع؛ _ 
تساىـ في زيادة المبيعات، كما أنيا أزاحت عبء متابعة ديوف الزبائف، طالما أف العبء يقع عمى عاتؽ _ 

 .البنؾ والشركات المصدرة 
 بالنسبة لمصدرىا 

 1.تعتبر الفوائد والرسـو والغرامات مف األرباح التي تحققيا المصارؼ والمؤسسات المالية_ 
: ما يمي منيا نذكر عيوب عدة اإللكترونية لوسائؿ الدفع: عيوب وسائل الدفع اإللكترونية .2

 :مف المخاطر الناجمة عف استخداـ ىذه الوسائؿ نجد: بالنسبة لحامميا 
زيادة االقتراض واإلنفاؽ بما يتجاوز القدرة المالية؛ _

 .عدـ سداد حامؿ البطاقة قيمتيا في الوقت المحدد يترتب عنو وضع اسمو في القائمة السوداء _  
 :مف عيوب وسائؿ الدفع اإللكترونية بالنسبة لمتاجر نجد مايمي:بالنسبة لمتاجر 

إف مجرد حدوث بعض المخالفات مف جانبو أو عدـ التزامو بالشروط يجعؿ البنؾ يمغي التعامؿ معو _ 
 .ويضع اسمو في القائمة السوداء وىو ما يعني تكبد التاجر صعوبات جمة في نشاطو التجاري 

 :أىـ األخطار التي يواجييا مصدر ىذه البطاقة مايمي : بالنسبة لمصدرىا 
مدى سداد حاممي البطاقات لمديوف المستحقة عمييـ؛ _
 2.تحمؿ البنؾ المصدر نفقات ضياعيا _ 

 موصفات الدفع اإللكتروني الناجح:  المطمب الثالث
ىناؾ عناصر وعوامؿ عديدة تؤثر في مدى نجاح عممية الدفع اإللكتروني، ومدى توفر القبوؿ مف     

: األطراؼ األخرى لممارسة ىذه العممية، وتتمثؿ ىذه العوامؿ في
 
 

                                  
مداخمة مقدمة إلى المؤتمر  _ الجديد في أعماؿ المصارؼ مف وجيتيف القانونية واالقتصادية_ عبد اليادي النجار، الصيرفة اإللكترونية وآلية تداوليا 1 

 .46، 45: العممي السنوي لكمية الحقوؽ، ص ص
مداخمة إلى المؤتمر العممي _ الجديد في أعماؿ المصارؼ مف وجيتيف القانونية واالقتصادية  _ ة حسيف الشحاذة، العمميات المصرفية اإللكتروني2

 .206: ، ص2002السنوي لكمية الحقوؽ، جامعة بيروت العربية، 
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تتطمب بعض أشكاؿ عممية الدفع اإللكتروني برمجيات خاصة وأجيزة حاسوبية لتنفيذىا، كما : ةاالستقاللي
تتطمب معظـ أشكاؿ  الدفع اإللكتروني مف التاجر أو البائع أف يحصؿ عمى ىذه برمجيات الستقباؿ 

 .وتدقيقعممية الدفع اإللكتروني، مع العمـ أف ىذه الطرؽ التي تتطمب ىذه المواصفات تكوف عادة اقؿ نجاح
تعمؿ كؿ أشكاؿ التجارة اإللكترونية ضمف أنظمة خاصة وترتبط بأنظمة أخرى، : الحاجة لمترابط

وتطبيقات حاسوبية مختمفة، ولذالؾ عمى عممية الدفع اإللكتروني أف تتكامؿ وتترابط مع ىذه األنظمة 
 .الموجودة أصالوالتي تعد مف التطبيقات المعيارية

 أىـ سؤاؿ يطرحو المشتري ىو درجة األماف المتوفرة في عممية انتقاؿ األمواؿ؟:ةالسرع
    فكمما كانت درجة المخاطر مرتفعة لدى المشتري، كمما كانت عممت الدفع اإللكتروني غير مقبولة 

 .لدى جميع األطراؼ
عند التعامؿ بالكاش في عممية الشراء اإللكتروني فإنو ال يوجد احتماؿ عودة النقود لممشتري مرة : الخداع

االسـ، ورقـ : أخربعد االنخداع بعممية الشراء، لذالؾ يسعى المشتري لحماية معموماتو الشخصية مثال
الحساب ولضماف عممية الدفع اإللكتروني تسعى بعض الشركات لتوفير نظاـ الكاش اإللكتروني لحماية 

 .المشتري وضماف عدـ الخداع كمطمب لممشتري
يقبؿ معظـ المشتروف عمى استخداـ  بطاقات حساباتيـ فقط في عمميات الشراء ضمف : معدل العممية

المعدؿ المحدد سواء كاف ىذا المعدؿ منخفضا أو مرتفعا، فإذا كانت تكمفة الساعة مثال منخفضة جدا 
مبالغ قميمة لف تنفع بطاقة الحساب البنكي، باإلضافة إلى أف البطاقة لف تعمؿ إذا كانت التكمفة مرتفعة 

جدا كشراء طائرة جديدة تحتاج إلى مبالغ باىظة، لذالؾ لف تنجح عممية الدفع اإللكتروني في حدود 
 . الوسطى إال بيف المنخفضة والمرتفعة

تستخدـ عممية الدفع االلكتروني في نموذج المنظمات األعماؿ لممستيمؾ بطاقات :سيولة االستخدام
الحساب وتعتبر ىي البطاقات النموذجية لسيولة استخداميا، ولكف في نموذج منظمات األعماؿ السؤاؿ 

ىؿ طرح الدفع اإللكتروني المباشر يمكنو أف يحؿ محؿ الطرؽ التقميدية في عمميات : الذي يطرح
 .الشراء؟

                                  
 .238، 237:  محمد نور صالح الجداية وسناء جودت خمؼ، مرجع سابؽ الذكر، ص ص1



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 23 ~ 

 

حيث أنو كمما زادت العمولة المستخدمة بطريقة الدفع فإف ذلؾ يؤدي إلى عدـ انتشارىا : ةالرسوم والتكمف
بشكؿ واسع وأيضا الرسـو والعمولة التي يتـ تحصيميا عند استخداـ طرؽ الدفع اإللكتروني يؤدي إلى عدـ 

 استخداميا وخاصة في المشتريات البسيطة قميمة التكمفة
     مما ال شؾ فيو أف سر نجاح أي شكؿ مف أشكاؿ الدفع اإللكتروني يعتمد بشكؿ أساسي عمى مدى 
تقبؿ تجار والمشتري ليذا الشكؿ فعندما يستخدـ الشخص بطاقتو الحسابية لشراء عبر االنترنت، كيؼ لو 

أف يثؽ بأف رقمو الحسابي لف يتـ استغاللو، والحصوؿ عميو مف قبؿ المتطفميف عمى الشبكة وكيؼ يضمف 
أف الموقع الذي يتعامؿ معو ىو موقع آمف وقانوني، أو عندما يرسؿ لشركة أخرى فاتورة الحساب، كيؼ 
يمكف ضماف عدـ تغير الفاتورة أثناء مرورىا بشبكة ؟ وعندما يرسؿ المشتري شيكا إلكترونيا غير صالح 

 وينكر الحقا أنو أرسؿ ىذا الشيؾ، كيؼ يمكف لمشركة إثبات صحة كالميما؟
لذلؾ تعد سرية اإلنترنت عممية معقدة ومف القضايا الجوىرية األساسية لنجاح أي طريقة مف طرؽ     

الدفع اإللكتروني مف ضرورة توفر البروتوكوالت المعيارية المقبولة لتوفر األماف والسرعة لعممية الدفع 
اإللكتروني باإلضافة الستخداـ طرؽ التشفير والتوقيع اإللكتروني والبرامج الذكية لضماف حماية النقود 

المتنقمة بيف األطراؼ وكذلؾ المعمومات الشخصية لمزبوف، وتظير أىمية ذلؾ ألف معظـ الشركات 
 2.والمؤسسات المالية وكذلؾ الحكومات في كثير مف الدوؿ

 
      مكونات وسائل الدفع اإللكترونية: المبحث الثالث

 إف عممية الدفع اإللكتروني لمنقد عبر اإلنترنت خفضت كثيرا مف تكمفة العمميات التجارية وجعمت     
عممية الدفع وتسديد الفواتير سيمة، وسريعة، وال تحتاج إلى جيد كبير، ولكف بشرط أف تتـ ىذه الػعممية 

الدفع : ومف أنواع األساليب المستخدمة في عممية الدفع اإللكتروني المنتشر عالميا. بشكؿ آمف وسري
باستخداـ البطاقات البنكية، الدفع باستخداـ النقود اإللكترونية، الدفع باستخداـ الشيؾ اإللكتروني، الدفع 

. باستخداـ البطاقات الذكية
الدفع باستخدام البطاقات البنكية : المطمب األول

مثؿ التطور السريع في صناعة واستخداـ البطاقات البنكية دورا كبيرا في ظيور بطاقات البنكية      

                                  
 .141: ، ص2008 خضر مصباح الطيطي، التجارة اإللكترونية مف منظور تقني والتجاري واإلداري، دار الحامد لنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1
 .239:  محمد نور صالح  الجداية وجودت خمؼ، مرجع سابؽ الذكر، ص2



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 24 ~ 

 

أكثر تطورا مف حيث حجـ المعامالت الممكف تغطيتيا، أو مف حيث درجة اآلماف في إجراء المعامالت 
 . النقدية

 تعريف البطاقات البنكية.1
    ىي عبارة عف بطاقة مغناطيسية يستطيع حامميا استخداميا في شراء معظـ احتياجاتو، أو أداء مقابؿ 

ما يحصؿ عميو مف خدمات دوف الحاجة لحمؿ مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو 
 1.اإلتالؼ

  التي تصدرىا البنوك والتي تصدرىا المنظمات أوجو التشابو واالختالف بين البطاقة البنكية (1)الجدول رقم 
أوجو التشابو أوجو االختالؼ الجية المصدرة 

حامؿ :  أطراؼ عقد البطاقة اثناف-المحالت التجارية 
.  البطاقة والمحؿ

.  تقبؿ البطاقة في المحؿ الذي أصدرىا فقط-

 

المنظمات العالمية  
والمنشئات المالية والمصرفية 

  البطاقةمصدر:  أطراؼ عقد البطاقة ثالثة-
.  والتاجر البطاقةحامؿ

 تستخدـ في الشراء مف جيات مختمفة  -
. تقبؿ التعامؿ بالبطاقة

 وجود سقؼ ائتماني -
. محدد

.  طرؽ التسديد متشابية-

 .74:، ص2005اإللكترونية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إبراىيـ بختي،التجارة: المصدر
مزايا البطاقات البنكية . 2

مما ال شؾ أف بطاقات البنكية تمنح عدة مزايا سواء لحامميا أو البنؾ أو المصدر ليا أو حتى لمتاجر     
: واالقتصاد الوطني وذلؾ كما يمي

تحقؽ ىذه البطاقة مزايا كثيرة لحامميا، ولعؿ أوضع مزايا ىذه البطاقة بوجو عاـ  :بالنسبة لحامل البطاقة
: نجد ما يمي

سيولة ويسر االستخداـ بالنسبة لحاممياويكفي انو ال يستخدـ معيا النقود؛ _ 
تتمتع بأماف كبير مقارنة بالنقود التقميدية ويؤدي استخداميا إلى تقميؿ الفواتير واإليصاالت الورقية _ 

المختمفة في كؿ شؤوف الفرد واألسرة، كذلؾ فإف حامؿ البطاقة يمكف لو أف يتـ شراء فوري عف طريؽ 
الياتؼ بمجرد ذكر رقـ البطاقة؛ 
                                  

 .32: ، ص2001عبد المنعـ الراضي وفرج عزة، اقتصاديات البنوؾ والنقود، دار البياف لمطباعة والنشر، اإلسكندرية،  1
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حامؿ البطاقة مف إعطاء حؽ استخداـ بطاقة ائتمانية أخرى لمف يريد كالزوج واالبف، وذلؾ عمى  يتمكف_ 
نفس االئتماني، وىذه الميزة ىامة في بعض الظروؼ كالسفر الطارئ، وىي ميزة سيمة اإلنشاء واإللغاء 

في نفس الوقت؛ 
تعطي حامميا الفرصة لمحصوؿ عمى نفس السمع والخدمات بأسعار منخفضة، كأسعار السكف في _ 

الفنادؽ العالمية الكبرى وغير ذلؾ مف الخدمات،  فضال عف أف وجود الصورة الشخصية في البطاقة 
االئتمانية يمكف استخداميا كبطاقة إثبات شخصية لحامميا خاصة لحالة السعر؛    

 يـو وذلؾ بإضافة إلى 55 ػػػػ25ويوجد مف البطاقات ما يتمتع حامميا بتمويؿ مجاني يتراوح مابيف _ 
. تخفيض حاجياتو إلى تعامؿ بنقود وما يتبع ذلؾ مف راحتو مف أخطار ومتاعبيا

 إف ضياع ىذه البطاقة ال يمثؿ مشكمة لحامميا بخالؼ كثير مف الوسائط المالية األخرى كالنقود 
الورقية،إذ  عميو أف يقـو بإبالغ الجية التي أصدرتيا وفي أي مكاف مف العالـ حيث تقوـ ىذه الجية 

بالغ المحالت التجارية برقـ البطاقة الضائعة حتى ال يساء استخداميا . بصرؼ بطاقة جديدة وا 
 :تحقؽ البطاقة لمجية المصدرة فائدة تتمثؿ في :بالنسبة لممصدر البطاقة

 الحصوؿ عمى أرباح مف الغرامات والفوائد مثؿ غرامات التأخير في السداد وغرامة ضياع البطاقة؛_ 
يحقؽ مصدر البطاقة ربحا مف تشغيؿ أمواؿ الودائع الجارية الخاصة بالبطاقة، ومف المحاالت التجارية _ 

 التي تقبميا، ومف البنوؾ التجارية التي تصدرىا بالتعامؿ معيا؛
: كما تحقؽ لمبنؾ عدد آخر مف المزايا

ارتفاعرقـ توظيؼ البنؾ ألموالو إلى حدود كبيرة والى المدى الذي تسمح بو موارده؛ _ 
ضماف جزء كبير مف األفراد المستفيديف مف البطاقة كالمتعامميف الدائميف لممصرؼ حيث يشجعوف _ 

عمى التعامؿ معو واالستفادة مف خدماتو األخرى؛ 
اضطرار المحالت التجارية ومحالت الخدمات المشتركة في النظاـ مف فتح حسابات ودائعيا مف _ 

المصرؼ لتسييؿ أعماليا وغالبا ما تمجأ إلى االستفادة مف خدماتيا األخرى، حيث يعتبر ىذا النظاـ في 
. حد ذاتو أداة جيدة مف أدوات اإلعالـ عف المصرؼ

ترحب غالبية المحاالت التجارية والمحالت خدمية باستعماؿ البطاقات ألف ذلؾ  :بالنسبة إلى التاجر
 :سيؤدي إلى

 إلخ؛.... زيادة مبيعاتيا ومف أمثمتيا الصيدليات، األطباء، المطاعـ، الفنادؽ، محطات البنزيف،_ 



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 26 ~ 

 

تحقيؽ مزايا البيع األجؿ حيث يتـ الحصوؿ عمى قيمة مبيعاتيا نقدا وفور تقديـ ما يثبت البيع إلى أقرب _ 
فرع مف فروع المصرؼ، ومف ناحية أخرى فإف أسعار ىذه العمولة تقؿ عف أسعار الخصـ إذا رغب بيع 

بضاعتو بالتقسيط وخصـ الكمبياالت لدى المصرؼ لتحصيؿ قيمتيا نقدا، باإلضافة لذلؾ التاجر ال 
يتحمؿ مخاطر االئتماف في حالة البيع بالبطاقة عندما يرفض حامميا الدفع إذ أف الذي يتحمميا ىو 

. المصرؼ
: تتمخص أىـ المزايا التي تمحؽ بالمجتمع مف جراء استخداـ البطاقة فيما يمي :بالنسبة لالقتصاد الوطني

نقص نفقات البنؾ المركزي في طباعة النقود الورقية وصياغتيا ومراقبتيا مف التزوير عمى أساس أف _ 
جانبا مف نفقات مراقبة التزوير أنتقؿ إلى شركات المصدرة ليذه البطاقة؛ 

يقمؿ مف التسرب النقدي خارج النظاـ البنكي مما يعني قدرة السمطات النقدية عمى التحكـ بسيولة في _ 
المتغيرات النقدية، وىو ما يعني كفاءة السياسات النقدية التوسعية حيث يحصؿ األفراد عمى السيولة التي 

 .يريدونيا، وبالتالي يزداد النشاط االقتصادي
أنواع البطاقات البنكية .3

 :تنقسـ البطاقات البنكية إلى ثالثة أنواع وىي
تصدرىا البنوؾ أو شركات التمويؿ الدولية بناء عمى وجود أرصدة فعمية لمعميؿ في : البطاقات الدفع.1.3

صورة حسابات جارية تقابؿ المسحوبات المتوقعة لو، ىذا النوع ال يعطي لمعميؿ أي ائتماف، إذ أنو يمكف 
لمعميؿ الوفاء بقيمة السمع والمشتريات والخدمات بدال مف الوفاء النقدي حيث يقدـ العميؿ البطاقة إلى 
التاجر أو مقدـ الخدمة، ويوجد لدى التاجر جياز خاص متصؿ بمركز البطاقات لدى البنؾ المصدر 
لمبطاقة، فيتـ قراءة بياناتيا مف خالؿ الشريط الممغنط الموجود خمؼ البطاقة، ويتـ االتصاؿ بمركز 

البطاقات أليا وتضاؼ القيمة لحساب التاجر، وبذلؾ تتـ عممية الشراء أما إذا كاف الرصيد ال يسمح فسيتـ 
. 1ظيور ذلؾ عمى الجياز بما يفيد إتماـ العممية فيتـ إلغاؤىا

وىي البطاقات التي تصدرىا المصارؼ، وفي حدود مبالغ معينة تمكف حامميا : البطاقات االئتمانية.2.3
مف الشراء الفوري مع دفع آجاؿ لقيمتيا مع احتساب فائدة مدينة عمى كشؼ الحساب بقيمة التي تجاوزىا 

 .العميؿ لمبنؾ خالؿ كؿ الشير

                                  
، الجزء األوؿ، _الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الوجيتيف القانونية واالقتصادية_  (البطاقات البالستيكية) سميحة القميوبي، وسائؿ الدفع الحديثة  1

 .67، 66: ، ص ص2002لبناف، 
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تختمؼ ىذه البطاقات عف البطاقات االئتمانية كونيا تسدد بالكامؿ مف : البطاقات الصرف الشيري.3.3
 .(االئتماف ال يتجاوز شير)قبؿ العميؿ لمبنؾ خالؿ الشير الذي تـ فيو السحب 

تصدر البطاقات البنكية مجموعة مف المنظمات العالمية : الجيات التي تصدر البطاقات البنكية.4
 :والمؤسسات المالية والتجارية نذكر منيا

، 1958تعد أكبر شركة دولية في إصدار البطاقات االئتمانية، يعود تاريخ إنشائيا إلى عاـ: فيزا.1.4
 .عندما أصدر بنؾ أمريكا البطاقات البنكية الزرقاء والبيضاء والذىبية

ىي ثاني أكبر شركة دولية في إصدار البطاقات االئتمانية، مقرىا في الواليات المتحدة : ماستركارد.2.4
مميوف محؿ تجاري، استخدمت لتسوية المعامالت بمغت أكثر 9,4األمريكية بطاقاتيا مقبولة لدى أكثر مف 

 .  مميوف دوالر200مف 
ىي مف المؤسسات المالية الكبرى التي تصدر بطاقات االئتمانية مباشرة دوف : أمريكاإكسبرس.3.4

 : ترخيص إصدارىا ألي مصرؼ، وأىـ البطاقات الصادرة عنيا
 تمنح لمعمالء ذوي المالءة العالية: كسبرس الخضراءإ. 
 تمتازبتسييالت غير محدودة والسقؼ االئتماني، تمنح لمعمالء ذوي المالءة العالية: كسبرس الذىبيةإ. 
 تصدر لحاممييا بعد التأكد مف المالءة المالية وليس بالضرورة أف يفتح حاممييا : كسبرس الماسيةإ

 .حساب لدييا
مف مؤسسات البطاقات االئتمانية الرائدة عالميا، رغـ صغر عدد حممة بطاقاتيا إال أنيا : ديتركموب.4.4

بطاقات الصرؼ البنكي لمعمالء :  مميوف دوالر، تصدر بطاقات متنوعة مثؿ16حققت أرباح وصمت إلى 
 1.شركة الطيراف: وبطاقات األعماؿ التجارية لرجاؿ األعماؿ، وبطاقات التعاوف مع الشركات الكبرى مثؿ

 الدفع باستخدام النقود اإللكترونية: المطمب الثاني
بعد ظيور البطاقات البنكية ظيرت النقود اإللكترونية، أو الرقمية نتيجة لتطور األساليب الحديثة والتوسع 

. في استخداميا
 
 

 

                                  
: ، ص2006الدار الجامعية اإلسكندرية، - التجارة واألعماؿ االلكترونية المتكاممة _  فريد النجار ووليد النجار وآخروف، وسائؿ المدفوعات اإللكترونية 1

118. 
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 تعريف النقود اإللكترونية.1
قيمة نقدية لعممة تصدر بشكؿ إلكتروني مخزنة عمى وسيمة إلكترونية "تعرؼ النقود اإللكترونية بأنيا     

 1.في شكؿ أرقاـ رمزية ذات قيـ معينة ومختمفة
 مزيا النقود االلكترونية. 2 
 :تتميز النقود اإللكترونية بخصائص التالية     

تحويؿ النقود اإللكترونية عبر اإلنترنيت أو الشيكات األخرى أرخص كثيرا مف : تكمفة التداول زىيدة
 .استخداـ األنظمة البنكية التقميدية

يمكف تحويؿ النقود اإللكترونية مف أي مكاف وفي العالـ وفي أي وقت كاف وذالؾ : التخضع لمحدود
 .العتماد عمى اإلنترنت، أو عمى الشيكات التي ال تعترؼ بالحدود الجغرافية وال تعترؼ بالحدود السياسية

تسيؿ النقود اإللكترونية التعامالت البنكية إلى حد كبير فيي تغني عف : بسيطة وسيمة االستخدام
جراء االستعالمات البنكية عبر الياتؼ  .االستمارات وا 

تجري حركة التعامالت المالية يتـ تبادؿ معمومات التنسيؽ الخاصة بيا فورا في : تسيير عمميات الدفع
الزمف الحقيقي دوف الحاجة إلى الوساطة مما يعني تسريع ىذه العممية عمى العكس مما لو كانت تتـ قبؿ 

 .ذلؾ بالطرؽ التقميدية
تخدـ البنوؾ التي تتعامؿ بالنقود اإللكترونية أجيزة خادمة تدعـ : تشجيع عمميات الدفع اآلمنة

 2.بروتوكوالت الحركات المالية اآلمنة
 تأخذ النقود اإللكترونية نوعاف، نقود إلكترونية مجسدة في مخزوف إلكتروني :أنواع النقود اإللكترونية.3

. ونقود إلكترونية ائتمانية
يتـ تخصيص مبالغ في : (Monnaie électronique scripturale)نقود المخزون اإللكتروني. 1.3

 حيث يتـ التخزيف عمى بطاقة ليا ذاكرة تصبح Porte Monnaie électroniqueحافظة نقود إلكترونية 
 Porteغير قابمة لالستعماؿ بعد انتياء المبالغ المحممة عمييا، وىناؾ حافظة النقود االفتراضية

Monnaie vertu el حيث ال يكوف المبمغ المخصص بيا ثابتا عمى بطاقة، بؿ عمى ذاكرة كمبيوتر ،
. البنؾ أو الجية التي تقدـ خدمة الدفع اإللكتروني
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يقـو العميؿ بالحصوؿ عمى وحدات النقد اإللكتروني مف البنؾ بالكمية التي يرغبيا في صورة وحدات نقد 
صغيرة ويطمب وضعيا في محفظة النقود التي يختارىا، ويتـ الوفاء مف المشتري إلى البائع مف خالؿ 

برنامج خاص بإدارة الدفع اإللكتروني يكوف لدى الطرفيف، حيث يتـ تحديد وحدات النقد التي سيتـ الدفع 
رسالو إلى البائع عف طريؽ البنؾ المصدر لمعممة الذي  بيا بالرقـ الخاص لكؿ وحدة في كشؼ خاص وا 

. يتأكد مف صحة األرقاـ
ويطمؽ عمييا النقود الرقمية أو : Monnaie électronique Fiduciaireالنقود اإللكترونية .2.3

 :تمثؿ المفيـو الحقيقي لمعممة اإللكترونية لسببيف  وىيE cashالرمزية أو القيمة 
تسمح ىذه النقود بالوفاء مباشرة بالمقابؿ النقدي لمعقد اإللكتروني عف طريؽ اإلنترنت، وذلؾ دوف : األول

الحاجة إلى االتصاؿ بالمتعاقد أو تدخؿ وسيط، حيث تنقؿ العممة مباشرة مف المشتري إلى البائع دوف 
. تدخؿ البنؾ أو الجية التي تعمؿ عمى إدارة الدفع اإللكتروني

تتمثؿ ىذه النقود في سمسمة مف األرقاـ التي تعبر عف قيـ معينة تصدرىا البنوؾ التقميدية أو : لثانيا
  كيرومغناطيسية عمى كارت ذكي Giftsاالفتراضية لعمالئيا، ويتـ الحصوؿ عمييا في صورة نبضات 

Smart cardeأو عمى اليارد اليؼ CD- ROM.1 
الجيات التي تصدر النقود اإللكترونية .4

يعتبر تحديد الجية المصدرة لمنقود اإللكترونية مف المسائؿ الشائكة التي ستواجو أي تنظيـ قانوني ليا 
حيث توجد خيارات متعددة يمكف لمحكومة أف تحدد مف خالليا مف يسمح لو بإصدار ىذه النقود، فقد يعيد 

فإذا ما أسند األمر لمبنؾ .البنؾ المركزي بإصدارىا، أو لمبنوؾ التجارية، أو المؤسسات المالية األخرى
المركزي قضي بذلؾ عمى أغمب المشاكؿ القانونية واالقتصادية التي يمكف أف تثيرىا تمؾ النقود بتجنيب 
الدولة الخسارة الناتجة عف صؾ العممة وأحكاـ سيطرتيا عمى حجـ النقود لتصبح قادرة عمى التحكـ في 

السياسية النقدية واالقتصادية وتقميؿ التيرب الضريبي وغسيؿ األمواؿ، إال أف ذلؾ مف شأنو أف يحدد مف 
المنافسة التي مف المتوقع أف تنشا فيما لو سمح لممؤسسات الخاصة بإصدارىا وبالتالي تحد مف التطور 

 .الذي يمكف أف يمحقيا
أما إذا عيد لمبنوؾ التجارية والمؤسسات المالية األخرى بإصدارىا فإف ذلؾ يجعؿ مف الالـز إجراء 

صدار  دارة وا  يجاد معايير رقابية قادرة عمى ضبط وا  تعديالت جوىرية عمى القوانيف الجاري العمؿ بيا وا 
 .وتداوؿ ىذه النقود وحتى تبقى الدولة قادرة عمى التحكـ في سياستيا النقدية
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ومف جية أخرى فإنو يترتب عمى إصدار النقود اإللكترونية مجموعة مف اآلثار مف الناحيتيف االقتصادية 
 .   والمالية منيا السمبية ومنيا االيجابية

اآلثار االيجابية  .1
تتمثمفي انخفاض تكاليؼ إصدار وطباعة النقود وتقميؿ تكاليؼ االستالـ والتسميـ كما أف انتشار النقود 
اإللكترونية سيؤدي حسب البعض إلى زيادة حجـ االستيالؾ مما سيؤدي إلى انخفاض األسعار بالنسبة 

لمسمع والخدمات نتيجة انخفاض تكمفة إبراء الصفقات كما ستزيد مف االستثمار في مجاؿ الصناعات 
اإللكترونية وفي مجاؿ الحاسبات بصفة خاصة لتوفير الوسائؿ التي بتـ مف خالليا استخداـ النقود 

اإللكترونية وكذلؾ في مجاؿ إنتاج السمع والخدمات التي يسيؿ ترويجيا عبر االنترنت، ويتـ دفع ثمنيا 
بواسطة النقود االلكترونية، والشؾ أنيا ستؤثر بصورة ايجابية في حجـ العمالة في مجاؿ إنتاج السمع 

 .  والخدمات السالفة الذكر
 اآلثار السمبية.2

تتمثؿ في احتماؿ زيادة معدؿ التضخـ نتيجة لزيادة عرض النقود عف حجـ السمع والخدمات المنتجة إذا 
ما سمح لممؤسسات المالية البنكية بإصدارىا دوف إشراؼ حكومي جاد، باإلضافة إلى تأثيرىا عمى سوؽ 
الصرؼ والزيادة  في عدـ االستقرار فالتعامؿ  الدولي في النقود االلكترونية سيؤدي بالضرورة إلى إنشاء 
سوؽ الصرؼ االلكتروني يوجد دافعا قويا لممضاربة نتيجة قياـ المتعامميف عبر االنترنت بتغيير العمالت 

 1أخرى أكثر قيمة وىو ما يفتح الباب أماـ المضاربة في السوؽ الصرؼ

الدفع باستخدام الشيك اإللكتروني : المطمب الثالث
الشيؾ اإللكتروني عبارة عف بيانات يرسميا المشتري إلى البائع عف طريؽ البريد اإللكتروني المؤمف 

. وتتضمف ىذه البيانات مبمغ الشيؾ واسـ المستفيد واسـ مف اصدر الشيؾ وتوقيعو
تعريف الشيك االلكتروني  .1

الشيؾ اإللكتروني ىو محرر ثالثي األطراؼ معالج إلكترونيا بشكؿ كمي، أو جزئي يتضمف أمرا مف 
الشخص يسمى الساحب إلى البنؾ المسحوب عميو بأف يدفع مبمغا مف النقود إلذف شخص ثالث يسمى 

المستفيد، ولعؿ الشيؾ اإللكتروني ىو أكثر األوراؽ التجارية التي يمكف االستفادة منيا في مجاؿ التقنيات 
 2.اإللكترونية
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: لشيؾ اإللكتروني مزايا عدة نذكر منيا ما يمي: مزايا الشيك االلكتروني. 2
خفض تكاليؼ المصروفات اإلدارية مف خالؿ زيادة السرعة وتقميؿ تكمفة المواد الورقية والطباعة؛   _ 
زيادة كفاءة انجاز عمميات الحسابات والودائع لمتجارة والمؤسسات المالية؛ _ 
 تسريح عممية الدفع والمحاسبة التي يقوـ بيا الزبوف؛_ 
. تزويد الزبوف بمعمومات وتفصيالت أكثر في كشؼ الحساب_ 
اجرءات الشيك اإللكتروني .3

عندما يقـو المشتري بدفع قيمة المشتريات فإنو يقـو بتحرير شيؾ إلكترونيا بقيمة ما تـ شرائو لصالح البائع 
الذي يقـو بدوره بتوقيع عمى نفس الشيؾ بنموذج التوقيع إلكتروني، ثـ يعيد البائع إرسالو إلى البنؾ 

المشتري عف طريؽ البريد اإللكتروني، والذي يقـو بدوره بالتحقيؽ مف التوقيعات اإللكترونية، وبصماتيا 
بما ىو مخزف لديو مف توقيعات اإللكترونية لكؿ مف البائع والمشتري، وفي حالة تأكده مف صحة 

 .التوقيعات يقـو البنؾ بتحويؿ المبمغ مف الحساب الجاري لممشتري إلى الحساب الجاري لمبائع
إجراءات التوقيع عمى الشيك .4

:  إف التوقيع اإللكتروني يتـ باستخداـ نظاـ التشفير بأسموب المفتاح العاـ المزدوج وذلؾ عمى النحو التالي
، ويتـ تشفير ىذه البصمة الخاصة أو العالمة المتعمقة (عالمة خاصة)يقـو المرسؿ بوضع بصمة _ 

 باستخداـ المفتاح الخاص لممرسؿ؛
يقـو المرسؿ بتشفير الرسالة باستخداـ المفتاح العاـ لممرسؿ إليو؛ _ 
 يتـ إرساؿ الرسالة باستخداـ شبكة مفتوحة؛_ 
 يقـو المرسؿ إليو بفؾ شفرة الرسالة باستخداـ المفتاح الخاص بو وبالتالي يستطيع قراءة الرسالة؛_ 
 1.يقـو المرسؿ إليو بفؾ بصمة المرسؿ منو باستخداـ المفتاح العاـ لممرسؿ منو_ 

الدفع باستخدام البطاقات الذكية :المطمب الرابع
تماشيا مع التطورات التكنولوجية ظيرت ابتكارات حديثة في قطاع الدفع تتمثؿ في ظيور نوع جديد مف 

 البطاقات يسمى البطاقات الذكية
 
 
 

                                  
 .400: ، ص2006 محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكترونية، دار اإلسكندرية، 1



 انفصم األول                                                                                                األنظمة انكالسيكية وانحديثة نهدفع

 

~ 32 ~ 

 

 تعريف البطاقة الذكية. 1
    ىي بطاقات بالستيكية تضـ شريحة إلكترونية ذات سعة كبيرة لتخزيف البيانات مقارنة بتمؾ التي 
تستوعبيا البطاقات ذات الشرائح الممغنطة وتحتوي البطاقات الذكية عمى سجؿ البيانات، المعمومات 

.  األرصدة، المصروفات المالية، والرقـ السري لذلؾ سميت بدفتر الشيكات اإللكترونية
إف ىذا النوع مف البطاقات الجديدة يسمح لمعميؿ باختيار طريقة التعامؿ سواء كاف ائتماني أو دفع فوري 

لة أمث ومف وىو ما يجعميا بطاقة عالمية تستخدـ عمى نطاؽ واسع في معظـ الدوؿ األوروبية واألمريكية،
. التي تـ طرحيا لعمالء المصارؼ البطاقات الذكية بطاقة المندكس

: لمبطاقات الذكية عدة مزايا منيا: مزايا البطاقات الذكية. 2
رغبة العميؿ؛ يمكف استخداميا كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصـ فوري طبقا ؿ_ 
لى سيولة إدارتيا مصرفيا بحيث ال يمكف لمعميؿ أف يستخدميا بقيمة أكثر مف الرصيد المدوف ع_ 

 الشريحة اإللكترونية لمبطاقة؛
بطاقات ذات الذاكرة اإللكترونية؛ أماف االستخداـ لوجود ضوابط أمنية محكمة في ىذا النوع مف اؿ_ 
ىزة إمكانية التحويؿ مف رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى مف خالؿ آالت الصرؼ الذاتي أو أج_ 

 1.التميفوف العادي أو المحموؿ
 عرفت البطاقات الذكية انتشارا واسعا منذ التسعينيات القرف العشريف :أسباب انتشار البطاقات الذكية.3

 :وذلؾ لعدة أسباب نذكر منيا ما يمي
 تناقص تكمفة البطاقة الذكية؛ _ 
تزايد المخاوؼ حوؿ احتماالت التزوير التي ترافؽ استخداـ البطاقات العادية؛ _ 
تزايد اىتماـ بالتعامؿ عف بعد عبر اليواتؼ والحواسب الشخصية؛ _ 
البحث عف فرص جديدة مف قبؿ شركات االتصاؿ والحواسب، حيث يمكف تحويؿ ىذه البطاقة إلى _ 

 2.حاممة نقود إلكترونية، أو إلى بطاقة تعريؼ، أو تأميف صحية
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: تتمثؿ أنواع البطاقات الذكية في: أنوع البطاقات الذكية. 4
ىي البطاقات المتصمة والتي عند استخداميا يجب أف يتـ اتصاليا مع قارئ البطاقات الذكية : النوع األول

 حتى تتـ عممية تحديث المعمومات وقراءتيا مف قبؿ شريحة الكمبيوتر الموجودة عمى البطاقة الذكية؛
البطاقات الغير المتصمة حيث تتـ عممية تعديؿ البيانات الذكية العادية حيث يمكف إرساؿ : النوع الثاني

المعمومات وقراءتيا عبر بثيا السمكيا مف قبؿ األنتيف الفحمي الموجود عمييا، وتعتبر البطاقات الذكية 
الغير متصمة مقيدة جدا حيث أنيا تعتبر مالئمة وسريعة، وىي تتطمب مف المستخدـ إدخاؿ كممة مرور 

واسـ المستخدـ صحيحيف حيث تعطييا المزيد مف األمف والحماية مف السرقة واالحتياؿ، والمعمومات 
المخزنة فييا مصممة بحيث تكوف لمقارئ فقط أو لعدـ الوصوؿ إلييا وذلؾ إلضافة المزيد مف األمف عمى 

المعمومات المخزنة فييا، وتخزف المعمومات أيضا بطريقة مشفرة وأيضا مف الممكف أف تحوي البطاقة 
الذكية صورة حامميا في أحد أوجييا كؿ ذلؾ يعطييا المزيد مف األمف والتفوؽ عمى بطاقات االعتماد 

 1لمنع السرقة واالحتياؿ مف قبؿ كال الطرفيف البائع والمشتري
 :يتـ استخداميا في العالـ في مجاالت متعددة منيا : مجاالت استخدام البطاقات الذكية. 5
 تحويميا إلى حافظة نقود إلكترونية تممئ وتفرغ مف النقود؛ - 
تحويميا إلى بطاقة التعريؼ اليوية أو بطاقة صحية، أو تذكرة لتنقؿ بوسائؿ النقؿ العمومي أو بطاقة - 

 أمنية ؛
 اإللكترونية األمريكية بتطوير البطاقات الذكية Sun Micro Systems كما تقـو حاليا شركة    

ليستخدميا مشتركو الشبكات االلكترونية لتعريؼ ىويتيـ والحصوؿ عمى بريد ىـ إلكتروني بدال مف 
استخداـ الشفرات والرموز التي تكوف غير آمنة، كذلؾ تستخدـ البطاقات الذكية في تأميف إجراء 

ويعد استخداميا في الحاسبات المستقمة أو  (اإلنترنيت )التحويالت العالية داخؿ الشبكة الدولية لممعمومات 
اليواتؼ النقالة لمدخوؿ إلى الشبكات اإللكترونية أحد أىـ تطوراتيا الجارية اآلف إذ يستطيع العامموف 

 2.المتنقموف االتصاؿ مف أي موقع باستخداـ بطاقات تحمؿ برامج خاصة بيـ يتـ تخزينيا داخؿ البطاقات
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 خالصة الفصل األول
      مما تقدـ نستخمص أف نظاـ الدفع ىو مجموعة مف القواعد، واألدوات، والقنوات التي تتـ مف خالليا 
عممية الدفع بيف الوحدات االقتصادية، وقد مرت المجتمعات بعدة أنظمة لمدفع، بدءا بنظاـ المقايضة ثـ 
نظاـ المعدف الثميف، إلى النقود القائمة بذاتيا كاف نتيجة لعدـ قدرة النقود المعدنية عمى الوفاء بمتطمباتيا 
فظير شكؿ أخر مف النقود ىو النقود الورقية، وقد حضت ىذه األخيرة بالقبوؿ العاـ، وىذا قبؿ أف يعرؼ 
العالـ تطورات ىائمة في استخداـ التكنولوجيا وفي جميع المياديف، ولمواكبة تطورات ىذا العصر ظيرت 

وسائؿ وأنظمة الدفع حديثة تعرؼ بوسائؿ وأنظمة الدفع اإللكترونية التي استطاعت القضاء عمى كثير مف 
وأصبح إلزاما . المشاكؿ التي أفرزتيا وسائؿ وأنظمة الدفع التقميدية، وسجمت ىذه األخيرة تراجعا مستمرا

. عمى البنوؾ التخمي عنيا والمجوء إلى ووسائؿ وأنظمة الدفع اإللكترونية
     والجزائر مف بيف الدوؿ التي سعت جاىدة إلى تحسيف نظاـ الدفع، لكف السؤاؿ المطروح  والذي 

تستخدم نظام الدفع اإللكتروني في تسوية  ىل البنوك الجزائرية"سنجيب عميو في الفصؿ الموالي 
 ".معامالتيا؟ وىل واجيتيا العقبات في ذلك؟

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                  عصرنة نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية

~ 36 ~ 

 

 تمهيد
صبلحات اقتصادية مختمفة، السيما في المجاؿ المصرفي، فباإلضافة       لقد عرفت الجزائر تغيرات وا 

 ـ، وبعدىا 1988 و 1986إلى ما تـ تأسيسو في السنوات األولى مف االستقبلؿ عرفت تعديبل في سنتي 
، الذي فتح المجاؿ أماـ 10/ 90اإلصبلحات الجوىرية التي تمثمت في صدور قانوف النقد والقرض رقـ 

.  الجزائر لمدخوؿ إلى اقتصاد السوؽ
 ـ تكافؿ في 2005وفي إطار تحديث وسائؿ وأنظمة الدفع شاىد النظاـ المصرفي الجزائري منذ     

في الجيود الدولية بمساعدة البنؾ العالمي، مف أجؿ تطوير وتحديثو وسائؿ وأنظمة الدفع وعصرنتيا 
متضمنة بذلؾ الخطوة األولى نحوى تطبيؽ نظاـ الدفع اإللكتروني، ولعمى أىـ البرامج البنوؾ الجزائرية، 

ـ مشروع تطوير وتحديث وسائؿ الدفع، وقد تضمف ىذا 2006المسطرة التي دخمت حيز التنفيذ في سنة 
 المشروع البطاقات البنكية كوسيمة دفع إلكترونية، إضافة إلى ذلؾ شمؿ نظاـ  الدفع الفوري لمبالغ كبيرة

RTGSكما قاـ بإدخاؿ نظاـ المقاصة اإللكترونية   ACTI مف أجؿ معالجة العمميات إلكترونيا .
ومف أجؿ ىذا ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث، المبحث األوؿ بعنواف واقع نظاـ الدفع      

اإللكتروني في البنوؾ الجزائرية، حيث سنتناوؿ فيو عرض شامؿ لمجياز المصرفي الجزائري، ووضع 
نظاـ الدفع ووسائؿ الدفع اإللكترونية في البنوؾ الجزائرية، أما المبحث الثاني فسندرس مف خبللو مشروع 
تحديث نظاـ الدفع في البنوؾ الجزائرية، مف خبلؿ تقديمنا لممشروع و عرض لنظاـ الدفع الفوري لمبالغ 

، ونختـ ىذا الفصؿ بمبحث ثالث الذي يتحدث عف  ACTI  ونظاـ المقاصة اإللكترونية RTGSكبيرة
. تحديات نظاـ الدفع اإللكتروني في البنوؾ الجزائرية والعقبات التي تواجيو
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واقع نظام الدفع اإللكتروني في  البنوك الجزائرية : المبحث األول
لقد عرؼ النظاـ المصرفي الجزائري عدة مراحؿ بداية مف مرحمة االستقبلؿ التي كاف يفتقر فييا ىذا      

النظاـ إلى اإلطارات الماىرة والخبرات المؤىمة إلى غاية مرحمة اإلصبلحات، انتياء بدخوؿ الجزائر 
القتصاد السوؽ واالندماج مع االقتصاد العالمي، وىي المرحمة التي تجبر ىذا النظاـ عمى ضرورة 

 .االرتقاء إلى مستوى التطورات الحاصمة في األنظمة المصرفية العالمية
ما سنتعرؼ عميو في ىذا المبحث حيث تـ تقسيمو إلى ثبلثة مطالب، كاف المطمب األوؿ  وىذا     

بعنواف نظرة عامة عمى الجياز المصرفي الجزائري، والمطمب الثاني بعنواف وضع نظاـ الدفع اإللكتروني 
في البنوؾ الجزائرية، أما المطمب الثالث واألخير بعنواف استعماؿ وسائؿ الدفع اإللكترونية في البنوؾ 

 .الجزائرية
 نظرة عامة عمى الجهاز المصرفي الجزائري: المطمب األول

يتكوف الجياز المصرفي الجزائري كأي دولة مف عدد مف البنوؾ تختمؼ حسب تخصصيا والدور     
الذي تمعبو، وتعدد أشكاؿ البنوؾ راجع إلى التغيرات العميقة واإلصبلحات التي مست الجياز المصرفي 

الجزائري، والرغبة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصمة في العالـ، ليذا سيتـ توضيح 
.  المختمؼ لمكونات النظاـ المصرفي الجزائري وأىـ اإلصبلحات التي مر بيا

 بنكا أجنبيا، أغمبيا مف جنسية فرنسية  24تميز النظاـ المصرفي قبؿ االستقبلؿ بوجود أكثر مف 
باإلضافة لذلؾ كانت ىناؾ سوؽ رأسمالية صغيرة وشركتاف لتاميف وصناديؽ البريد لمودائع واالدخار، كما 

أنو بعد احتبلؿ فرنسا لمجزائر تـ تنظيـ الجياز المالي والمصرفي ليمبي حاجيات المستعمريف ويخدـ 
التجارة الخارجية بيف فرنسا والجزائر، أي أف ىذا التنظيـ لـ يأخذ في االعتبار مصالح االقتصاد الوطني 

ومصالح الشعب الجزائري، ليذا كانت أغمب البنوؾ المتواجدة في الجزائر عبارة  عف فروع لمبنوؾ 
 1الفرنسية

وبعد االستقبلؿ ورثت الجزائر نظاما مصرفيا تابعا لبلقتصاد الفرنسي وقائما عف النظاـ الحر      
  البنؾ المركزي الجزائري والخزينة: الميبرالي وبرغـ مف إنشاء مؤسسات مالية ووطنية بعد االستقبلؿ مثؿ

                                  
عبد المنعـ محمد الطيب ونبيؿ أحمد، العولمة وأثارىا االقتصادية عمى المصارؼ، مقدمة إلى الممتقى الوطني األوؿ حوؿ المنظومة المصرفية  1

. 2004 ديسمبر 15 ، 14، كمية العمـو االقتصادية وعمـو االجتماعية، جامعة بف بوعمي، شمؼ، (الواقع والتحديات  )الجزائرية والتحويبلت االقتصادية 
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قائما في شقو  العمومية، والبنؾ العمومي، البنؾ الجزائري لمتنمية، إال أنو كاف ىناؾ نظاـ مصرفي مزدوج

 1.األوؿ عمى النظاـ الرأسمالي، وفي شقو الثاني عمى النظاـ االشتراكي تحت سيطرة الدولة
 :مف الجزائري المصرفي النظاـ يتكوف:مكونات النظام المصرفي الجزائري.1

دارة احتياط القطاع األجنبي 1963 ديسمبر 13أنشاء في :بنك الجزائر. 1.1 ـ، ليقوـ بإصدار النقود وا 
و مراقبة عرض النقود والعقود الدولية المبرمة في الجزائر والعالـ الخارجي، وأخيرا  (العمبلت األجنبية)

 2.مراقبة البنوؾ التجارية الجزائرية التي باشرت أداء أعماليا في عقد الستينات مف القرف العشريف
الجزائرية  التجارية البنوك. 2.1

: تتمثؿ البنوؾ التجارية الجزائرية أساسا في        
، وخصوصيتو ىو بنؾ الودائع حيث 1966 جواف 13أنشأ في : BNAالبنك  الوطني الجزائري. 1.2.1

وضع تحت تصرفو ميمة نجاح الخدمات المالية لمتجمعات المينية، المؤسسات واستغبلؿ القطاع 
 .االشتراكي، والعمومي، بإضافة إلى قيامو بميمة البنوؾ التجارية األخرى المتمثمة في االئتماف

، والمتمثمة في توفير الموارد المالية لقطاع الزراعي وفي سنة 1967ولقد تحدد مياـ ىذا البنؾ في مارس
 أصبحت ىذه الميمة 1982  حددت ميمتو فقط في التمويؿ الجماعي لمزراعة، ولكف في سنة 1968

مخولة فقط لمبنؾ الزراعي والتنمية  الريفية، أما في الميداف التجاري والصناعي فإف البنؾ يساىـ بقسـ 
 3.معتبر في تمويمو

، وىو يعتبر ثاني اكبر بنؾ في الجزائر 1967أنشأ في أكتوبر : BEA الجزائري الخارجي البنك. 2.2.1
بعد البنؾ الوطني الجزائري، يقـو بتمويؿ التجارة الخارجية وتنميتيا عف طريؽ التسييبلت المصرفية التي 

يقدميا، كما يتعامؿ مع األفراد مف خبلؿ وضع ودائعيـ، لو عدة فروع في الخارج خاصة في الدوؿ 
 .العربية كما انو مندمج مع بعض البنوؾ األجنبية

، يقـو منح القروض لمراغبيف في 1967 ماي11أنشأ في :  CPAيالجزائر الشعبي القرض. 3.2.1
 والصيد االقتراض مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ والتي تضـ الصناعات التقميدية والسياحية 

                                  
، 2013 أفريؿ 13، تـ تصفحو يـو .سميماف ناصر، منتدى حوؿ النظاـ المصرفي الجزائري واتفاقيات بازؿ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر 1

                                    .www. Search. ask.com :، عمى الموقع22:00عمى ساعة 
 . 2011/ 9عبد الرحيـ وىيبة، وسائؿ الدفع التقميدية في الجزائر ػ الوضعية واألفاؽ ػ المركز الجامعي، تمنراست، الجزائر، مجمة الباحث عدد  2
 عمار، إستراتيجية نظاـ المدفوعات لمقرف الحادي والعشريف مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية، مذكرة الماجستير في عمـو االقتصادية، جامعة ؼلوصي3 

. 146، 145: ، ص ص2009 ػ 2008قسنيطنة،  منتوري
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والصيد البحري وأيضا إلى التعاونيات غير الفبلحية وأصحاب الميف، كما يعتبر المقرض الرئيسي  
.  لمؤسسات الواليات والبمديات و إلى قدامى المجاىديف، ليقوموا بإنشاء مؤسسات تجارية حرفية صغيرة

 لو فروع خاصة كما لو 1964 أوت 14أنشأ في CNEP :واالحتياط لمتوفير الوطني الصندوق. 4.2.1
. فروع في مراكز البمدية، يقـو بإعطاء  قروض مف اجؿ بناء المساكف

، يقـو بإعطاء قروض لمقطاع المختمط كما 1972أنشأ في ماي :  BADلمتنمية الجزائري البنك. 5.2.1

 1.يقـو بتمويؿ المؤسسات العامة واالستثمارات اإلنتاجية غير الفبلحية  طويمة المدى
، حيث تخصص 1982 مارس 16ىذا البنؾ أنشأ في :  BADRالريفية والتنمية الفالحة بنك. 6.2.1

. في السياسة الحكومية بالنسبة لترقية النشاطات الزراعية والتقميدية والنشاطات الصناعية
 ميمتو كغيره مف البنوؾ التجارية تتمثؿ 1985 أ فريؿ 30أنشأ في : BDLالمحمية التنمية بنك. 7.2.1

 2.في بنؾ الودائع، أما ميزتو األساسية تتمثؿ في التنمية المحمية
إصالحات النظام المصرفي الجزائري  أهم .2

بعد االستقبلؿ انتيجت السمطات الجزائرية سياسة التخطيط المركزي، ولما تأكدت مف محدودية ىذا       
 تغيرت النظرة جذريا، ولقد أدخؿ في النظاـ المصرفي 1986التوجو بعد أزمة أسعار البتروؿ سنة 

 :الجزائري العديد مف اإلصبلحات أىميا
 1986إصالحات النظام المصرفي . 1.2

 الذي أكد عمى 1986 أوت 19إف المشرع الجزائري قد نظـ النظاـ المصرفي بالقانوف الصادر      
:  مجموعة مف الممارسات المطبقة 

 امتياز اإلصدار النقدي لمبنؾ المركزي الجزائري نائبا عف الدولة؛ 
  عمميات سحب النقود أو استبداؿ األوراؽ المالية المتداولة بكافة صورىا؛
  ال يمكف معارضة البنؾ المركزي أو االحتجاج ضده فيما يتعمؽ بالخسارة أو السرقة أو اإلتبلؼ أو الحجز

القطع النقدية التي يصدرىا؛ 
  كما يساىـ البنؾ المركزي في إعداد التشريعات والتنظيمات المتعمقة بالصرؼ والتجارة الخارجية، ويقيـ

أثارىا عمى التوازف الخارجي لبلقتصاد وعمى االستقرار النقدي، وفي نفس السياؽ يسير البنؾ المركزي 
 عمى تطبيؽ القواعد الصرؼ؛

                                  
.  مرجع سابؽ الذكر، - الوضعية واألفاؽ–وسائؿ الدفع التقميدية في الجزائر   عبد الرحيـ وىيبة،1
 .86: ، ص ص2011  لعرابة مولود، محضرات في االقتصاد النقدي، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، أفريؿ 2
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  تعد مؤسسة قرض متخصصة كؿ مؤسسة فيكوف قانونيا األساسي ال يسمح ليا بجمع األمواؿ وال تمنح
القروض إال في إطار موضوع نشاطيا، ويسمح لمؤسسات القرض ىذه أف تستعمؿ جميع اإلجراءات 

التقنية المكرسة في النظاـ البنكي في تحويؿ األمواؿ بيف األشخاص، وىي تسير الودائع ضمف الشروط 
الخاصة بيا؛ 

  إف العمميات المصرفية تقـو بيا البنوؾ أساسا ومؤسسات القرض المتخصصة، كما يرخص القانوف لبعض
المؤسسات األخرى القياـ بيا بشرط أف يكوف الترخيص صريحا وعف طريؽ التنظيـ، كما ىو الحاؿ 

دارة البريد والمواصبلت، المذيف ليما القياـ ببعض العمميات و القوانيف واألنظمة  بالنسبة لمخزينة العمومية وا 
الخاصة بيما؛ 

  إف اإليداعات تتكوف مف األمواؿ تتقبميا مؤسسات القرض سواء كانت مقرونة بفوائد الغير ودوف ذلؾ
وسواء كاف ذلؾ بمجرد اإليداع بطمب مف المودع أو لقضاء حاجيات نشاطو شريطة أف يتـ ذلؾ في إطار 

.    المحدد تعاقديا
: مف القانوف فإف المخطط الوطني لمقرض يعمؿ عمى تحديد ما يمي  (26)    وبمقتضى المادة 

 حجـ وطبيعة مصادر القروض الداخمية والقروض التي تمنحيا كؿ مؤسسة قرض؛ 
 حجـ القروض الخارجية المجندة ؛ 
 مستوى تدخؿ البنؾ المركزي لتمويؿ االقتصاد .

 م1988إصالحات النظام المصرفي سنة . 2.2 
لقد سعت الدولة إلى ضبط اإلصبلحات المالية بتحديث البنوؾ التجارية وفؽ استراتيجيات جديدة      

صدار قانوف النقد والقرض، واعتبر القطاع 1988بدأت منذ  ـ بالسعي إلى استقبللية البنوؾ العمومية وا 
المصرفي ىو العامؿ الرئيسي لبلنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ فمرحمتو تحديث البنوؾ العمومية التجارية، ىو 

دخاؿ  دخاؿ واستخداـ التقنيات الحديثة والتكنولوجيا أي المعامبلت المصرفية اإللكترونية، وا  تحرير وا 
وسائؿ الدفع الحديثة وغيرىا مف اإلجراءات فعممية التحديث المصاحبة لعممية الخدمات المصرفية شرط 

 1.أساسي لعممية التحديث المصرفي لمبنوؾ التجارية العمومية
م  1990إصالحات النظام المصرفي سنة . 3.2
عرفت سنوات التسعينات تنازؿ جدي واىتماـ حقيقي بمشاكؿ النظاـ المصرفي التي وصمت ذروتيا     

 :احيث عرفت ىذه الفترة حدثيف ميميف ىـ

                                  
1

 .89 – 87، مرجع سابق الذكر، ص لعرابة مولود 
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  تدخؿ البنؾ العالمي وصندوؽ النقد الدولي مف أجؿ مساندة اإلصبلحات المصرفية عف طريؽ وضع
، الذي كاف (1989 ماي 31بإبراـ عقد التثبيت في   )برنامج لمتعديؿ القطاعي والمخطط اإلجمالي 

يطالب بإعادة النظرة الجذرية وشاممة بشاف القطاع المالي وبالتالي إخفاء التدريجي لمنظاـ البنكي السائد؛ 
  ـ الذي كاف منعطفا حاسما 1989افريؿ 14المتعمؽ بالنقد والقرض والمؤرخ في (10 ػ 90)إصدار القانوف

فرضو اقتصادالسوؽ مف أجؿ القضاء عمى نظاـ التمويؿ االقتصاد الوطني القائـ عمى المديونية 
والتضخـ، حيث يعد قانوف النقد والقرض قفزة عمبلقة في التشريع المصرفي الجزائري باإلضافة إلى انو 

: قانوف إلقحاـ الجزائر في اقتصاد السوؽ،وأىـ المبادئ التي جاء بيا ىذاالقانوف وجمميا في ما يمي
   منح البنؾ المركزي االستقبللية التامة؛
  إعطاءأكثرحرية لمبنوؾ التجارية في المخاطرة ومنح القروض لؤلشخاص والمؤسسات؛
  تناقص التزامات الخزينة العمومية في تمويؿ المؤسسات العمومية؛
  محاربة التضخـ ومختمؼ أشكاؿ التسربات؛
  ؛"مجمس النقد والقرض"وضع ىيئةجديدة عمى رأس المنظومة المصرفية تسمى 
 1.السماح بإنشاء بنوؾ تجارية أجنبية منافسة تنشط وفؽ قوانيف جزائرية 

فبموجب ىذا القانوف أصبحت لمبنوؾ بالجزائرية الحرية في تمويؿ مختمؼ القطاعات االقتصادية      
وتقديـ االئتماف بمختمؼ اآلجاؿ طبقا لظاىرة الشمولية في العمؿ المصرفي، كما فتحت السوؽ المصرفية 

 )الجزائرية بموجب، ىذا القانوف أماـ القطاع الخاص واألجنبي، إضافة إلى تعزيز رقابة البنؾ المركزي 
عمى البنوؾ وتمكينو مف أداء عممو في إطار واسع مف االستقبللية، وقد تعززت ىذه  (بنؾ الجزائر

/ 1/1الصبلحيات أكثر بموجب التعديبلت التي أدخمت عمى ىذا القانوف والتي تمثمت في األمر رقـ 

2001.2 
وأخيرا القوانيف المتعمقة بالمنظومة المصرفية جاءت بعد فضيحة الخميفة بنؾ والبنؾ التجاري     

 والمتعمؽ بالنقد 2003 أوت سنة 26المؤرخ في  (11 ػ 03)والصناعي الجزائري،حيث صدر األمر 
والقرض، وأىـ ما جاء في ىذا األمر يتعمؽ باستقبللية بنؾ الجزائر وفؽ معايير االستقبلؿ فقد جاء في 

بنؾ الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي، ويعد تاجرا في " ىذا القانوف أف 

                                  
. 154:  لوصيؼ عمار، مرجع سابؽ الذكر، ص1
. سميماف ناصر، مرجع سابؽ الذكر 2
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عبلقاتو مع الغير، ويحكمو التشريع التجاري ما لـ يخالؼ ذلؾ أحكاـ ىذا األمر، ويتبع قواعد المحاسبة 

 1".التجارية وال يخضع إلجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجمس المحاسبة
أما مف حيث إدارة السياسة النقدية فيعطي القانوف بنؾ الجزائر الصبلحية الكاممة في إدارة السياسة       

بنؾ الجزائر تتعمؽ ميمتو في مياديف النقد والقرض والصرؼ في " النقدية إذ ينص ىذا القانوف عمى أف 
توفير أفضؿ الشروط والحفاظ عمييا لنمو السريع لبلقتصاد مع السير عمى االستقرار الداخمي والخارجي 

 2.وليذا الغرض يكمؼ بتنظيـ الحركة النقدية، ويوجو اتجاه الخارج وضبط سوؽ الصرؼ". لمنقد
وكنتيجة ليذا االنفتاح كاف إلزاما عمى النظاـ المصرفي في الجزائر أف يساير التنظيمات الحديثة 

. لنظاـ الدفع اإللكتروني
نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية  وضع: المطمب الثاني

يعتبر نظاـ الدفع اإللكتروني مجموعة مف القواعد اإللكترونية واإلعبلـ اآللي المستعممة في عممية      
ووضعت المنظومة البنكية الجزائرية  مجموعة مف . تحصيؿ ودفع قيـ وسائؿ الدفع المتبادلة بيف البنوؾ

: إجراءات أساسية نذكر منيا
  mise en place du Rimوضع نظام كشف الهوية البنكية.1

،  (Rim )أجبر الجياز البنكي بأداة تسجيؿ كؿ زبائف البنوؾ بيوية بنكية جديدة  النظاـ ىذا       
وىذالغرض واحد ىو التحكـ في المبادالت االلكترونية بيف البنوؾ ومحاربة التزوير والتدقيؽ في ىوية 

: الزبائف عمما أف اليوية الجديدة لمزبائف أصبحت كالتالي
 03أحرؼ بنكية تشكؿ رمز البنؾ؛  
 05 أحرؼ رقمية تشكؿ رمز الوكالة البنكية؛ 
 10 أحرؼ رقمية تشكؿ رقـ الحساب البنكي؛ 
 02أحرؼ رقمية تشكؿ مفتاح المراقبة . 

 normalisation les moyens des paiement ضبط وسائل الدفع . 2
، 89.23عممية ضبط وسائؿ الدفع البنكية جاءت لتساير المقاييس الدولية والتي نص عمييا القانوف 

: وشممت وسائؿ الدفع التالية. 1989. 12. 19المؤرخ في

                                  
.   المتعمؽ بقانوف النقد والقرض2003  أوت 26بتاريخ  ( 11  ػ 03 ) مف األمر 9المادة 1 
 . أوت المتعمؽ بقانوف النقد والقرض26المؤرخ في  ( 11  ػ  03)مف األمر  ( 35)المادة  2
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، حيث تمثمت 1995.05.01المؤرخ في  (05.95)نصتعميو تعميمة بنؾ الجزائر : الضبط الشيك. 1.2
: عممية الضبط في العناصر التالية

 175ب1995.01.25المؤرخ في  (1995. 05) والذي حدد حسب أمر بنؾ الجزائر:قامةالشيك  ضبط 
 ؛ 14مـ  ( ± 1 ) 80× 
 ؛ 2( غ .ـ ) ( 5 ) ± 95بالورؽ : الشيك وزن ضبط
 تدقيؽ البيانات لغرض تسييؿ عممية التعبئة اآللية بواسطة اآللة؛ :الشيك نص ضبط 
 إلى : اآللي اإلعالم لمترميز المخصص الترقيم شريط ضبط( OCRB )  شريط بصري يتعرؼ عمى

 الكتابات الرقمية؛ 
 حروؼ رقمية؛07 :الشيك رقم  
 البنكية الهوية كشف ( RIB:)20 حرؼ رقمي؛ 
 الشريحة ( OCRB  ) :تسمح بقراءة آلية لممعمومات الشيؾ؛ 

 (: 94.63أمر بنك الجزائر )ضبط آلية التحويل . 2.2
  تحويؿ األمواؿ بطريقة آلية سريعةsupport informatique؛ 
 الحماية التامة لعممية التحويؿ؛ 

المتعمؽ بتعديؿ القانوف  2005.02.06المؤرخ في ( 02.05قانوف): باالقتطاعضبط األمر . 3.2
التجاري والذي جاء بإدراج أمر باالقتطاع كوسيمة دفع رسمية في نظاـ الدفع البنكي الجزائري والذي 

: يساعد عمى اإلجراءات التالية
 االقتطاع المباشر مف حساب الزبوف؛ 
  حماية عممية دفع أقساط القروض البنكية التي يستفيد منيا الزبائف الذيف ليـ توطيف بنكي

 ؛domiciliation bancaireآخر
 إضافة آلية جديدة لوسائؿ الدفع البنكية الجزائرية التي لـ تكف موجودة مف قبؿ؛ 
  ضبط الورقة التجاريةla lettre de change : إدراج الورقة التجارية ضمف التبادالت االلكترونية حسب

 والذي يرمي إلى حماية عممية التبادؿ بيف البنوؾ، وتحصيؿ 2006.02.06 المؤرخ في 02.05القانوف 
 1.المبالغ المسجمة عمى الورقة التجارية

                                  
،  جامعة سيدي بمعباس، الجزائر، ( 2011. 1962 )بجيج عبد القادر، إشكالية التحكـ في وسائؿ الدفع البنكية  وأثارىا عمى الخدمات المصرفية  1

. 2011.09مجمة الباحث، العدد 
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استعمال وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك الجزائرية : الثالث المطمب
رغـ التطورات التي عرفتيا وسائؿ الدفع اإللكتروني في العالـ وتوسع نطاؽ استخداميا ليشمؿ       

مختمؼ المجاالت، حيث أصبحت مف أىـ وسائؿ الدفع في الوقت الراىف، إال أف الجزائر بقيت في منأى 
ىذه المستجدات، رغـ أف العديد مف الدوؿ العربية قد قطعت شوطا كبيرا في ىذا المجاؿ، وما نستطيع أف 

. نتحدث عنو ىو بطاقات السحب وتفعيؿ بعض اآلليات األخرى
بطاقة السحب .  1

 أنشأت شركة مابيف المصارؼ الثمانية وىي 1995تـ إنشاء بطاقة السحب بكؿ مصرؼ، ففي سنة      
البنؾ الوطني الجزائري، بنؾ الفبلحة والتنمية،  بنؾ الجزائر الخارجي، الصندوؽ الوطني لمتوفير 

واالحتياط، القرض الشعبي الجزائري،بنؾ التنمية المحمية، الصندوؽ الوطني لمتعاوف الفبلحي، بنؾ البركة 
 :  مميوف دينار جزائري وذلؾ مف أجؿ267الجزائري، وىذه الشركة ذات أسيـ رأسماليا 

  تحديث وسائؿ الدفع المصرفية الجزائرية؛
  تطوير وتسيير التعامبلت النقدية مابيف المصارؼ؛
  تحسيف الخدمة المصرفية وزيادة حجـ تداوؿ النقود؛
 وضع الموزعات اآللية في المصارؼ والتي تشرؼ عمييا الشركة .

وتقوـ ىذه الشركة بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب المقياس المعموؿ بو دوليا وطبع 

الذي يحدد التزاـ الطرفيف خاصة فيما  يتعمؽ 1اإلشارة السرية وىذه الخدمة موضوع عقديف البنؾ وساتيـ،
جراءات التسميـ أضؼ إلى ىذا عممية الربط بيف   بواسطة شبكة االتصاؿ" ساتيـ" ومصالح DABبآجاؿ وا 

حيث تسمح بالقياـ بعمميات السحب سواء كانت داخمية أو محولة باإلضافة إلى سجؿ متصؿ بييئة 

 2.المقاصة لتصفية الحسابات بيف البنوؾ
 
 
 

                                  
 مف طرؼ البنوؾ التجارية، والتي تتكفؿ بتطوير وسائؿ الدفع بوضع 1995شركة آلية لتأدية الصفقات البنكية والنقدية والتي أنشأت في مارس : ساتيـ 1

. نظاـ دفع إلكتروني في متناوؿ البنوؾ وبريد الجزائر، كما تقـو بوضع وصيانة الشبابيؾ والموزعات لمنقود
 مارس 23تـ تصفحو يـو .أيت زياف كماؿ وحورية أيت زياف، منتدى حوؿ الصيرفة اإللكترونية في الجزائر، المركز الجامعي، خميس مميانة، الجزائر 2

 .www. Search.Ask.com: ، عمى الموقع اإللكتروني13:00عمى الساعة 
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 الشبكة النقدية بين البنوك . 2
 satim  " Société D'Automation des transactions" أعدت 1996في سنة     

 interbancaire et Monétique مشروعا إليجاد حؿ لمنقد بيف البنوؾ وأوؿ مرحمة ليذا المشروع الذي
 تمثمت في إعداد شبكة نقدية إلكترونية بيف البنوؾ في الجزائر، ىذه الشبكة ال 1997بدأ في العمؿ سنة

تغطي إال الخدمات المتعمقة بإصدار البطاقات البنكية الخاصة بالسحب مف الموزع اآللي محميا، وبالتالي 
يمكف لمبنوؾ الوطنية واألجنبية الخاصة أو العامة أف يقدموا إلى كؿ زبائنيـ خدمة سحب األمواؿ بواسطة 
الموزع اآللي كما تعمؿ عمى ضماف حسف سير عممية السحب وتكامؿ الموزعات اآللية مف عدد البنوؾ، 
جراء عممية مقاصة صفقات السحب  ىذا باإلضافة إلى تأميف قبوؿ البطاقة في جميع البنوؾ المنخرطيف وا 

بيف البنوؾ حيث تؤمف تبادؿ التدفقات المالية بيف المنخرطيف والمؤسسة المسؤولة عف المقاصة كذلؾ 
. تعمؿ ىذه الشبكة عمى مراقبة البطاقات المزورة وكشؼ حاممي البطاقة إذا كانوا في القائمة السوداء

 وىي موزعة عمى التراب الوطني DAB 287إف الشبكة النقدية بيف البنوؾ تضـ حاليا عمى 
 . بطاقة سحب212754وب
إف انضماـ المؤسسات المالية إلى الشبكة يتـ عف طريؽ إمضاء اتفاقية بيف البنوؾ وىي عقد تعاوف     

واحتراـ الخصوصيات التقنية التي تصدرىا الشبكة فيما يخص " ساتيـ"يتعمؽ بالخدمات المقدمة مف 
 .اإلشراؼ عمى السجبلت الخاصة بالحامميف وتواريخ تسجيؿ العمميات

 مركز معالجة النقدية بين البنوك. 3
التي طورت مشروع البطاقة البنكية بالجزائر تشرؼ حاليا عمى مراكز المعالجة " ساتيـ"إف شركة       

. النقدية بيف البنوؾ وتعمؿ عمى ربط مراكز التواريخ مع مختمؼ المؤسسات المنخرطة لوظيفة السحب
 بواسطة خطوط front office1اف مركز معالجة النقدية يتولى ربط الموزع اآللي إلى مقدـ الخدمات 

X25 عبر شبكة االقتصاد الوطنية« DZ_PAC » ومركز االعتراض عمى البطاقات الضائعة أو ،
.  الضرورة

فعممية السحب تتـ بطمب ترخيص فوري توجو إلى مركز الترخيص بالوكالة، الذي يرخص أو يرفض 
الصفقة، وفي حالة القبوؿ يراقب السقؼ المسموح بو أسبوعيا لكؿ زبوف، كما يراقب ىذا المركز اإلشارة 

ف السحب الذي يتـ بالبطاقة ال يمكف الرجوع فيو، وبعد ذلؾ وعمى الساعة    يقـو 00:00السرية  وا 
 المركز بمعالجة كؿ الصفقات التي قامت في ذلؾ اليـو وتنظيميا حسب كؿ بنؾ وتوجد شبكة بيف المركز

                                  
front office 1 :ىو جياز يستقبؿ معمومات البطاقة مف أجيزة الصراؼ اآللي إلى مركز البطاقة .
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وجميع البنوؾ المنخرطة تسجؿ العمميات لدى جميع البنوؾ وبالتالي يتـ إجراء عممية المقاصة في مركز  
الصكوؾ البريدية التي ليا كؿ حسابات البنوؾ، وليذا يمكف القوؿ اف عممية السحب تتـ في أسموب 

" ساتيـ  " ولكف ال توجد شبكة بيف البنوؾ" ساتيـ"فتوجد شبكة بيف الموزعات اآللية وشركة" نصؼ مباشر"
وىذا ما يخمؽ نوعا مف المخاطر تتمثؿ في عدـ معرفة المبمغ الموجود في الحساب بصفة آلية في كؿ 

. 1+يوـ)عممية سحب أضؼ إلى ىذا اآلجاؿ المطبقة تكوف بيـو بعد العممية 
كيفية سير عممية السحب بواسطة البطاقة البنكية في الجزائر : (4)شكل رقم

 

الطمب 

منح األموااللقبوؿ   إصدار البطاقة 

                            المقاصة             إرساؿ البيانات 

 
  

مسار مرئي                 : 

مسار غير مرئي                : 

، مذكرة الماجستير في العمـو - دراسة حالة الجزائر- تحديث البنوؾ التجارية، عامر بشير: المصدر
 .  170:االقتصادية تخصص نقود مالية وبنوؾ، جامعة سعد دحمب بالبميدة، الجزائر، ص

مشروع بطاقة الدفع بين البنوك . 4
اليـو عمى تجربة كاممة في مجاؿ السحب بالبطاقة البنكية،  وىي تفكر حاليا في "  ساتيـ"لقد تحصمت 

إعداد حؿ لمنقدية في مجاؿ الدفع الوطني وذلؾ لتمبية الحاجة عف طريؽ عصرنة وتطوير وسائؿ الدفع 
 1".ساتيـ"وىي المرحمة الثانية التي تدخؿ فييا 

المشروع  وهندسة تقديم. 1.4
ال يمكف لنظاـ الدفع بيف البنوؾ أف ينجح إال إذا كانت  مجاالت القبوؿ واسعة وأف تغطي أغمبية كؿ      

التجار باألجيزة المصرفية، وفي ىذا السياؽ أحس النظاـ البنكي الجزائري بالحاجة إلى تطوير وسائؿ دفع 

                                  
1

 .170:  عامر بشير، مرجع سابق الذكر، ص 

 حامل البطاقة الموزع اآللي

 بنك المستقبل بنك المصدر

 ساتيم
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في " ساتيـ"البنوؾ كتمبية حاجيات المستيمكيف في أحسف الظروؼ، وىكذا دخمت البنوؾ لمتعاوف مع 
مشروع لوضع نظاـ لمدفع اإللكتروني ومع اتصاالت الجزائر باستعماؿ خطوط الياتؼ لتمبية متطمبات 

: باألدوار التالية" ساتيـ"، وتقنيا سوؼ تقـو 2005المؤسسات البنكية ولقد تـ العمؿ بيذا النظاـ في بداية 
  تشرؼ عمى تحديث جياز الدفع بإدخاؿ البطاقة كوسيمة السحب والدفع إلكترونية بيف البنوؾ؛

. كييئات بيف البنوؾ ميمتيا إيجاد حؿ نقدي يكوف في مستوى دولي
: وعميو فاف إدخاؿ البطاقة سوؼ يمكف مف االستفادة مف عدة مزايا أىميا

بالنسبة لمزبوف الحصوؿ عمى منتوج بنكي جديد ذو نوعية أحسف أما بالنسبة لمبنؾ الحصوؿ عمى  -
 وسيمة فعالة لصرفة اقتصادية وتخفيؼ الضغط عمى الشبابيؾ؛

الوطني لربط مختمؼ 1serveurبوضع واستغبلؿ جياز الموزع " ساتييـ"أما في مجاؿ الييكمة تتكمؼ  -
نقاط البيع ومعالجة الصفقات، أما بنوؾ األعضاء فسوؼ تتكمؼ بميمة التعريؼ والنشر وتطوير 

المنتوج لمزبائف والتجار  المسجميف في مؤسساتيـ وكؿ حامؿ لمبطاقة سوؼ يكوف في مقدوره السحب 
والدفع إذا ما وافقت البنؾ المنتمي إليو، كما يمكف أف يقدـ إلى زبائنو وفي شبكة خدمات إضافية 

 .لجذب الزبوف واالحتفاظ بتطبيؽ سياستو الخاصة فيما يخص التجارة واألسعار
  إف ىدؼ مشروع الدفع بالبطاقة في الجزائر ىو توحيد التقنيات المكونة لمجياز، فإذا كاف مف الممكف

تصور مضاعفة أجيزة المصرفية لمدفع لدى التجار تؤدي إلى ثقؿ وبطأ العمميات، فانو ال حاجة إلى 
ىذه الوسيمة لمدفع المضايقة لمتاجر، وغير مربحة لمبنؾ، وليذا فاف الطريقة المثمى لمدفع ىي تمؾ التي 

بطاقة  )ووسيمة دفع مؤمنة بالنسبة لمحامؿ  (اإللكتروني+ خط الدفع )تتميز بالبساطة في االستعماؿ 
 .وليا جياز مقاصة الكترونية يتميز بالسرعة  (ذكية 

 إقامة النظام . 2.4
 300بداية المشروع في ثبلثة أو أربعة بنوؾ يركزوف في المرحمة األولى عمى " ستاييـ"لقد قررت شركة 

ويكونوف عمى مساحة أربعة إلى خمسة كيمومترات حوؿ الجزائر العاصمة  (التجار ) قابميف 400إلى 
 :أف يتحصؿ عمى" ستاييـ"ويتعيف لوضع ىذا النظاـ عمى شركة 

 موزعات serveurs   والمعدات الضرورية لمركز المعالجة ؛
  موجية لمتجارة في بداية عمؿ المشروع800 و500أجيزة مصرفية مابيف  .

:   وعندما تتوفر كؿ ىذه الشروط فإف تسيير النظاـ مف بنوؾ األعضاء يبدأ عمى جيتيف

                                  
1  serveur  :جياز موزع يستقيؿ معمومات البطاقة اآللية مف جياز المصرفي الموجود لدى التاجر كما يرسؿ ىذه المعمومات .



 الفصل الثاني                                                                  عصرنة نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية

~ 48 ~ 

 

لتكويف لجنة مف البنوؾ تمثؿ كؿ المشاركيف لتحديد ووضع دليؿ لمدفع اإللكتروني وقواعد : اإلجرائية.1
. التعامؿ بيف التجار والعامميف ومعالجة قضايا عدـ التسديد والنزاعات المختمفة

لمتابعة العمميات عمى مستوى الوكاالت والتجار فإف العممية تبدأ بوضع دفتر : التقنية. 2
 بإقامة مركز المعالجة بيف البنوؾ وىو 2001لمشروطممحصوؿ حؿ نقدي كامؿ تـ استكمالو في أفريؿ 

.  المحيط الذي يجب أف يوفر لتحقيؽ األىداؼ المسطرة وتحديد أجاؿ االنجاز : ينص عمى
وىذا مرتبط بالدراسة التقنية االقتصادية لسوؽ الحامميف وليذا يستوجب دراسة حاجيات البنوؾ في ىذا 

:  دفترا إلنجاز يتضمف ما يمي"ستاييـ "الميداف ودراسة تقديرية لعدد الحامميف والتجار، وقد وضعت 
   تحديد مسؤوليات أطراؼ البطاقة ؛
  التعرؼ وتقييـ الكيفيات المحتممة لتمبية الحاجات الخاصة؛
 تحديد مقاييس المحيط التقني .

وبعد دراسة السوؽ الجزائرية يتـ في المرحمة الثانية وضع المعدات والعتاد الضروري، وتحضير نقاط     
تمركز التجار والوكاالت مف طرؼ مركز النقدية بيف البنوؾ ومجموع المؤسسات المشتركة، وتشرؼ شركة 

عمى العممية التقنية ويتعيف عمى التنظيـ الجديد إدماج اليياكؿ الموجودة حاليا في الشبكة النقدية " ساتييـ "
 وجياز المعمومات لمختمؼ البنوؾ، وكما serveurبيف البنوؾ عمى ضماف المبادالت مع جياز الموزع 

أف مفيـو البطاقة مفيـو جديد عمى الجزائر يجب أف يواكب ىذا النجاز العمؿ اإلعبلمي، ولتحسس 
وتكويف تطبيقي وميني يشمؿ إدارات جياز الدفع المستعمميف الساىريف عمى اإلنتاج وتسييرالموزع 

serveur في ما يخص وضع التجييزات و الربط  (التجار ) المفوضوف عمى مستوى البنؾ والقابموف
وجميع البنوؾ " ساتييـ"، أما المرحمة األخيرة فإف شركة (خط االلكتروني لمدفع  )ونمط االستعماؿ 

 أو  visa المنخرطة يتعيف عمييا أف تنظـ إلى شبكات الدفع الدولية بإصدار بطاقة الدفع
Mastercard 1.القابمة لبلستعماؿ عمى المستوى الوطني والدولي لعمميتي السحب والدفع 
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كيفية سير عممية الدفع بواسطة البطاقة البنكية في الجزائر : (5)الشكل رقم 
 تقديـ البطاقة                                       

تقديـ السمع                                             

                 تسميـ الصفقات      طمب  

                              طمب الترخيص 

قبوؿ                                             إصدار البطاقة 

                    تسميـ الصفقات    إرساؿ إلى غرفة المقاصة   تزويد الصفقات 

 

 

مسار مرئي  : 

 مسار غير مرئي    : 

. 173: عامر بشير، مرجع سابؽ الذكر، ص:المصدر

: مف خبلؿ ىذا الشكؿ يمكف توضيح عممية الدفع بواسطة البطاقة في الجزائر كما يمي
بعد إصدار البطاقة مف قبؿ البنؾ المصدر، يقـو : حامل البطاقة والتاجر ينتميان في إلى نفس البمد

حامميا بتقديميا إلى التاجر و التي يضعيا في الجياز الطرفي، بعد ذلؾ وباتصاؿ مباشر  تنقؿ البيانات 
 وبعد التأكد مف صبلحية البطاقة وفي دورة عكسية يشير الجياز (ساتيـ  )البطاقة إلى مركز البطاقة 

وصاحب البطاقة إلى بنؾ المصدر وبنؾ التاجر، ثـ  بالقبوؿ عف الصفقة المنجزة كمبمغ الصفقة المصرفي
 .تحدث عممية المقاصة بيف البنكيف في بنؾ الجزائر

 

 

 

 حامل البطاقة  جهاز الطرفي

 MasterCard ساتيم

 بنك المصدر  غرفة المقاصة  بنك المستقبل 
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عندما يضع التاجر البطاقة في الجياز الطرفي وباتصاؿ مباشر مع : حامل البطاقة أجنبي والتاجر محمي
نبلحظ اف ىذه ال يمكنيا التعرؼ عمييا  وال عمى صاحبيا الف البطاقة صادرة  (ساتيـ  )مركز البطاقة 

بطمب ترخيص إلى المنظمة الدولية فيزا أو ماستر كارد التي  (ساتيـ  )مف مركز أجنبي، وبالتالي تقـو 
بدورىا ترسؿ القبوؿ إلى   (ساتيـ )تتعرؼ عمى بنؾ المصدر لمبطاقة وفي دورة عكسية تمنح القبوؿ لشركة 

 1.الجياز المصرفي ويسمـ التاجر السمعة المطموبة
 

مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر : المبحث الثاني
أماـ ىذا الوضع ونظرا لمتطورات المصرفية في ميداف أنظمة الدفع، وجدت الجزائر نفسيا مجبرة عمى      

 وآخر ما توصؿ إليو ،ضرورة اتخاذ موقؼ إزاء تردي خدماتيا، وذلؾ باالستفادة مف التطورات التكنولوجيا
 مف انطبلقافي مجاؿ وسائؿ الدفع، مف أجؿ إعادة االعتبار لوسائؿ الدفع التقميدية، وتطبيؽ وسائؿ الدفع 

 انطبلؽ مشروع 2006 بانطبلؽ مشروع البطاقات البنكية لمدفع والسحب، وشيدت سنة 2005سنة 
 أياـ، وأيضا 5المقاصة اإللكترونية بدال مف المعالجة الورقية مما سيخفض مف مدة االنتظار إلى 

لغ االتحويبلت ىي األخرى خضعت باالىتماـ حيث شيدت تنفيذ مشروع يطمؽ عميو نظاـ الدفع الفوري لمب
.  أيف سيتـ معالجة تحويبلت البنكية في الوقت الحقيقي، ونظاـ المقاصة اإللكترونيةةكبير

وىذا ما سنتناولو في ىذا المبحث مف خبلؿ تقسيمنا لو إلى ثبلثة مطالب، المطمب األوؿ بعنواف      
تقديـ مشروع تحديث نظاـ الدفع في الجزائر، والمطمب الثاني نظاـ الدفع الفوري لمبالغ كبيرة، وبالنسبة 

. إلى المطمب الثالث واألخير نظاـ المقاصة اإللكترونية
تقديم مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر : المطمب األول

، ووسائؿ الدفع (المقاصة  )نظاـ الدفع لدولة ما يتكوف مف ىيئات مالية وسيطة، عمميات تسوية      
 أو اإللكترونية والييئات في الجزائر التي تتدخؿ مباشرة في خمؽ أو تسير وسائؿ الدفع ،سواء الكتابية

بنؾ الجزائر، البنوؾ التجارية، الييئات والمؤسسات المالية، الخزينة العمومية ومراكز الصكوؾ : ىي
. البريدية

  مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائرمضمون.1

نظاـ الدفع لدولة ما يعتبر مؤشر لمدى فعالية ونشاط اقتصاد تمؾ الدولة خاصة بمفيـو اقتصاد      
السوؽ ويجب أف يتضمف ىذا النظاـ نظاـ معموماتيا واتصاالت بيف الييئات المكونة لو، فتطورالمؤسسات 

                                  
 183: عامر بشير، مرجع سابؽ الذكر، ص1
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وتقدميا فيما يخص الوساطة البنكية متعمؽ بتطور الوسائؿ حيث أف التكنولوجيات الجديدة لتحويؿ 
البيانات والتطور في المعمومات تعتبر القواعد األساسية لمتحسف الفعاؿ في مجاالت الدفع سواء في الدولة 

 .المتقدمة أو الدوؿ السائرة في طريؽ النمو

 يجب أف يضمف تطوير نظاـ دفع أي دولة تحقيؽ :األهداف المسطرة من تحديث نظام الدفع.2
 :األىداؼ اآلتية

  دارات)تبني نظاـ دفع وقوانيف تناسب حاجيات المستخدميف و إلزامية تحقيؽ  (خواص المؤسسات وا 
اقتصاد متطور يتطمب التكفؿ بنشر استخداـ وسائؿ الدفع االلكترونية؛ 

  تخفيض فترات المقاصة، خاصة المتعمقة بعمميات التبادؿ خارج مكاف الدفع والتي تستخدـ وسائؿ
 ؛  (شيؾ، سند ألمر، سفتجة)الدفع الورقية 

  تعميـ وتحسيف ميكانيزمات تغطية الشيكات ووسائؿ الدفع األخرى التي تعتمد عمى دعامة الورؽ
 وكذلؾ نظاـ التحويبلت؛

  ترقية استعماؿ وسائؿ الدفع الكبلسيكية، وذلؾ حتى تحؿ محؿ النقود في الجزائر، وىذا مف خبلؿ

 1.إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ لتحسيف النوعية وتخفيض مدة المعالجة والتسوية

 تحقيؽ الجزائرية المجموعة تحاوؿ: النقاط التي تسعى المجموعة البنكية الجزائرية لتحقيقها. 3
 :النقاط التالية

 تطوير شبكة اتصاالت بنكية؛ 
 استخداـ ىذه الشبكة بما يتبلءـ وتسيير وسائؿ الدفع والعمميات البنكية؛ 
  انطبلؽ األعماؿ المتضمنة تنسيؽ، تنظيـ وتسيير وسائؿ الدفع التي تعتمد عمى الدعائمالورقية ومحاولة

 تخفيض مدة معالجتيا؛
 وضع مقاصة إلكترونية بالتنسيؽ مع البنؾ المركزي؛ 
 وضع نظاـ المعموماتي لممصارؼ يسمح بتوسيع العمميات عف بعد .

برنامج أعمال مشروع تطوير وتحديث النظام المالي  .4
 ـ لتطور وتحديث النظاـ المالي2001 ػػ2000وفي ىذا اإلطار تـ وضع مشاريع وطنية في الفترة     

وتبنى ىذا المشروع كؿ مف وزير المالية المنتدب المكمؼ باإلصبلح المالي، بنؾ الجزائر، وزارة البريد 

                                  
. ، مرجع سابؽ الذكر-الوضعية واألفاؽ–   عبد الرحيـ وىيبة، وسائؿ الدفع التقميدية في الجزائر 1
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والمواصبلت، والجمعية المينية لممؤسسات المصرفية والمالية وىذا بالتعاوف التقني والمالي لمبنؾ العالمي 
الشيؾ، التحويؿ )حيث تتعمؽ ىذه المشاريع بتطوير وتحديث طرؽ معالجة وسائؿ الدفع الكبلسيكية 

، مف خبلؿ المقاصة االلكترونية وتبني إجراءات مف حاالت الغش والتزوير ليذه (الكمبيالة، السند ألمر
، ىذا باإلضافة (بطاقة السحب والدفع)الوسائؿ، كما تشمؿ ىذه المشاريع إدخاؿ وسائؿ الدفع االلكترونية 

إلى مشروع يخص التحويبلت ذات المبالغ التي تفوؽ مميوف دينار جزائري، حيث سيتـ معالجتيا في 
الوقت الحقيقي، وشممت ىذه المشاريع أيضا تطوير االتصاالت عف بعد، وىذا باإلسناد إلى تحديث نظاـ 

 الدفع وتطوير نظاـ المعموماتية لبنؾ الجزائر
 برنامج أعمال مشروع تطوير وتحديث النظام المالي خطة عمل.1.4
في إطار ىذا المشروع تـ وضع برنامج أعماؿ يتكوف مف أربع مجموعات تعمؿ عمى مستوى البنوؾ     

وىذا بحضور مستشاري البنؾ العالمي مف أجؿ دراسة المشروع، حيث تجتمع ىذه المجموعات بطريقة 
منتظمة عمى مستوى البنؾ المركزي لمنافسة األعماؿ المحققة وطريقة العمؿ ويتعمؽ األمر بالمجموعات 

: التالية
تتكفؿ بالمبادالت بيف البنوؾ ومركز المقاصة التي تتـ بشكؿ إلكتروني، : الهندسة اإلجمالية"مجموعة 

انطبلقا مف التجريد المادي لمشيؾ وذلؾ باستخداـ تقنية صورة الشيؾ، وتكوف البداية بالشيكات ذات 
المبالغ الكبيرة، حيث تتكفؿ ىذه المجموعة بكافة النقاط المتعمقة بتطوير الشيؾ والمقاصة اإللكترونية 

. واالعتماد عمى الدعائـ اإللكترونية بدال مف الورقية
تقـو المجموعة بتحميؿ نوعي لمختمؼ وسائؿ الدفع الكبلسيكية باإلضافة إلى : مجموعة وسائل الدفع

والدفع بالبطاقة مع محاولة معرفة ايجابيات ومشاكؿ ىذا DAB السحب مف الموزعات  اآللية لمنقود 
النظاـ مف وجية نظر البنؾ المركزي، البنوؾ التجارية وحؽ العمبلء لمحاولة إيجاد الحموؿ، باإلضافة إلى 

أف التحميؿ الكمي لوسائؿ الدفع يعتمد عمى التدفقات الحالية والمتوقعة مما يسمح بمعرفة حدود النظاـ 
 1.المعموماتي الحالي لمبنوؾ مدى قدرتو عمى إعداد إحصائيات حوؿ حركة وسائؿ الدفع

يتمخص عمميا في دراسة القواعد الرئيسية لوضع نظاـ بيف البنوؾ حوؿ الدفع : المجموعة النقدية
والسحب بالبطاقة البنكية كما قامت المجموعة بمناقشة العراقيؿ التي تواجييا النقدية في الجزائر، وناقشت 

، EMVأيضا المواضيع المتعمقة بأنواع البطاقات الوطنية والدولية، نوع البطاقة ذات رقاقة مف النوع 
 .عمولة البنؾ، دراسات السوؽ وطبيعة بنية البنوؾ
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يرتكز عمميا عمى واقع معالجة حوادث عدـ الدفع مف وجية النصوص القانونية،  :مجموعة القانون
. وكذلؾ الوضعية الحالية لعممية توحيد مختمؼ وسائؿ الدفع التي ال تتميز بتماثؿ وطني

  RTGSنظام الدفع الفوري لمبالغ كبيرة: المطمب الثاني
 2006مف أىـ ما طرح في إطار تحديث نظاـ الدفع في الجزائر والذي تـ العمؿ بو ابتداء مف سنة       

 .RTGSىونظامالدفعالفوريمممبالغكبير
  RTGSالتعريف بالنظام .1

نظاـ يخص أوامر الدفع التي تتـ مابيف البنوؾ ": يعرؼ نظاـ الدفع الفوري لممبالغ الكبيرة بأنو      
باستخداـ التحويبلت البنكية أو البريدية الكبيرة أو لمدفع الفوري المحقؽ مف قبؿ المشاركيف في ىذا 

 1"النظاـ

 2.نظاـ تنفذ فيو األوامر الخاصة بالتحويؿ والدفع في الوقت الحقيقي: كما يعرؼ عمى انو
 النظام تشغيل مبادئ .2

 يتكفؿ بمعالجة وتسوية تحويبلت األمواؿ بصفة فورية أي في وقت حقيقي وعممية RTGSإف نظاـ       
: بعد عممية وىو يقـو عمى المبادئ التالية

مف أرضية إنتاج تتضمف تجييزات اإلعبلـ اآللي وبرمجيات RTGS يتكوننظاـ : مكونات النظام. 1.2
الدفع مرتبطة بأرضية تدعى مشترؾ أو مساىـ مركبة عمى مستوى المصارؼ، ىذه األرضية مجيزة لنظاـ 

يسير عمى تأميف وأرشفة  كؿ المعطيات  ( أرضية لمنجدة ضد الحرارة و البرودة (لنجدة عف بعد  
التاريخية المتعمقة بالمدفوعات ويأخذىا عمى عاتقو في حالة وجود صعوبات كبيرة تواجو عمؿ النظاـ مثؿ 

 . في المنطقة أيف تـ ترتيب أرضية اإلنتاج وأرضية النجدة ضد الحرارة  (.....الزالزؿ والفيضانات 
: فيما يمي النظاـ ىذا يعالجيا التي العمميات  تتمثؿ: العمميات التي يعالجها النظام. 2.2
  األمواؿ المحولة بيف البنوؾ أو البنؾ المركزي، مما يسمح بتحسيف طريقة تسيير السيولة واالحتياط

اإلجباري بتقميؿ المخاطر التنظيمية؛ 
  المعالجة السريعة لممدفوعات التي تتـ في أسواؽ رأسمالية كالبورصة والسوؽ النقدي، مما يحسف ويزيد

مف تطورىا، ويسمح ىذا النظاـ بتنظيـ أوامر تحويؿ األمواؿ التي تعادؿ وتفوؽ مميوف دينار 

                                  
. 114، 113: ، مرجع سابؽ الذكر، ص ص-الوضعية واألفاؽ–عبد الرحيـ وىيبة، وسائؿ الدفع التقميدية في الجزائر  1

 محمد يدو، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ودورىا في تحديث الخدمات المصرفية ػ دراسة حالة الجزائرػ  مذكرة الماجستير في العمـو االقتصادية 2
.  112:ـ، ص2007تخصص مالية ونقود وبنوؾ، جامعة دحمب بالبميدة، الجزائر، 
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 (عممية إجمالية)ومعالجتيا في الوقت الحقيقي عمى أنيا عمميات استعجاليو وفورية، وبصورة إجمالية 
 .وذلؾ دوف تأجيؿ، أي انو يخص فقط عمميات الدفع التي تتـ بالتحويبلت

:  نوعانوىـRTGS المشاركوف في نظاـ :المشاركون. 3.2
 ؛( المنظـ مف طرؼ بنؾ الجزائر RTGSمرتبطوف مباشرة بنظاـ) : مباشرة بصورة المشاركون
 (الولوج لمنظاـ يتـ باستخداـ خدمات المشاركيف المباشريف): المباشرة غير بصورة المشاركون

 RTGSويتحمؿ النوعاف المسؤولية الكاممة فيما يتعمؽ بعممياتيـ الحسابية المفتوحة لدى نظاـ      
وحسابات بنؾ الجزائر، وتخص ىذه العمميات التدفقات المتعمقة بالتحويؿ مف البنؾ إلى أخر، وحساب مف 
عميؿ إلى أخر، وقد شاركت كافة البنوؾ والمؤسسات المالية في ىذا النظاـ باإلضافة لمخزينة العمومية 

وبريد الجزائر وغيرىا مف الييئات، ويتـ بواسطتو إجراء كافة العمميات المصرفية والمالية بيف البنوؾ وبنؾ 
الجزائر، منيا التحويبلت لفائدة أرصدة العمبلء، وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ دخؿ حيز التطبيؽ 

 2006.1 فيفري 8انطبلقا مف 
أهداف نظام التسوية اإلجمالية .3

اإلجمالية في الجزائر إلى تحقيؽ مجموعة مف أىداؼ نذكر منيا ما  التسوية نظاـ إقامة ييدؼ       
 :يمي
 تكييؼ المصارؼ الجزائرية مع المعايير الدولية الخاصة بإجراءات الدفع؛ 
 تسيير السياسة النقدية؛ 
 سرعة وأماف المبادالت وفقا لممعايير الدولية؛ 
  تقميص فترات الدفع فيما بيف المصارؼ؛
  تسيير الخزينة بصفة مركزية؛
 تمبية احتياجات المستعمميف باستخداـ نظاـ الدفع اإللكتروني. 
 هندسة النظام.4

المتمركزيف ببنؾ الجزائر عف طريؽ مقراتيـ باستعماؿ " RTGS"ف كؿ المشاركيف يتـ ربطيـ بجياز     إ
التي تمكف مف إرساؿ وتمقي أوامر التحويؿ، وكؿ المعمومات الضرورية المتعمقة بالعمميات  RTGS قاعدة

  .2المعالجة بواسطة النظاـ تكوف مؤمنة لمغاية

                                  
. ، مرجع سابؽ الذكر-الوضعية واألفاؽ–  عبد الرحيـ وىيبة، وسائؿ الدفع التقميدية في الجزائر 1
. 112:  محمد يدو، مرجع سابؽ الذكر، ص2
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 RTGSتسوية المبالغ اإلجمالية في الوقت الحقيقي : (6)الشكل رقم 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 .183: عامر بشير، مرجع سابؽ الذكر، ص: المصدر

: إف ىذا النظاـ يقـو بالوظائؼ التالية
  مراقبة المراسبلت القادمة مف المشاركيف؛
  تسيير أوامر االنتظار؛
  تسوية األوامر وفؽ طبيعتيا؛
  تخصيص مبالغ المقاصة؛
  المعالجة تتـ في نياية اليوـ؛
 1.إدارة ومراقبة الحسابات لمعمميات المعالجة بواسطة النظاـ 

                                  
. 112: عامر بشير، مرجع سابؽ الذكر، ص 1

 شبكة بنك الجزائر

 مصرف ب مصرف أ

/ دائن  )تسيير تسوية الحسابات 

 (المدين

 عمليات بنك الجزائر خط االئتمان

إرسال المعلومات في 

 الوقت الحقيقي

 

 عمليات المقاصة التفاعل

نظام المحاسبة في 

 الجزائر
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  ASTIاإللكترونيةنظام المقاصة : المطمب الثالث
يعرؼ نظاـ المقاصة اإللكترونية أيضا بنظاـ الدفع الشامؿ ويتعمؽ ىذا النظاـ بتطوير وسائؿ       

 تـ 2002، وفي سنة (البطاقات البنكية)وعمميات معالجتيا سواء وسائؿ الدفع التقميدية أو اإللكترونية 
وضع مجموعة عمؿ تولت تسطير استراتيجيات المتعمقة بعمميات الدفع والدفع الشامؿ، ويتعمؽ األمر 

 .بصفة خاصة بالمقاصة اإللكترونية والتفكير في النصوص القانونية لمثؿ ىذا التطور
  ACTIوخصائص نظام المقاصة اإللكترونية تعريف.1

نتطرؽ فيما يمي إلى تعريؼ نظاـ المقاصة اإللكترونية وخصائصيا       
 نظام المقاصة اإللكترونية تعريفACTI 

بمعالجة آلية لوسائؿ الدفع العاـ وصكوؾ وتحويؿ واقتطاع، وعمميات السحب  ACTI  يعرؼ نظاـ      
 والبرمجيات Scannersوالدفع بالبطاقات البنكية، باستعماؿ وسائؿ متطورة، مثؿ الماسحات الضوئية 

المختمفة، ويمثؿ ىذا القسـ الثاني مف أنظمة الدفع المتطور، وفؽ المعايير الدولية قصد التحسيف النيائي 
. لمخدمات البنكية المقدمة لمزبائف

 حير التنفيذ باشتراؾ بنؾ الجزائر و كؿ البنوؾ، واتصاالت الجزائر، وبريد الجزائر  ACTIدخؿ نظاـ     
وجمعية البنوؾ والمؤسسات المالية مع كؿ فروعيا ومكاتبيا عبر كامؿ التراب الوطني  ،"ساتيـ"وشركة 

أيضا عمى التبادؿ المعموماتي لمبيانات الرقمية والصور، دخؿ حيز التنفيذ يـو  ( AICTI )يعتمد نظاـ 
، في أوؿ يـو لمتبادالت كانت معالجة لمصكوؾ، عمى أف تتطور العممية لتشمؿ باقي 2006 ماي 15

 مميار دينارا 51.12، بما قيمتو 2006 عممية خبلؿ شير ماي 71933وسائؿ الدفع، فقد عالج النظاـ 
.  مميار دينار303.17 عممية في ديسمبر مف نفس السنة بقيمة 489436و
 التالية بالخصائص االلكترونية المقاصة نظاـ يتميز: خصائص نظام المقاصة اإللكترونية :
  أنو نظاـ لئلعبلـ اآللي مركب في مجاالت بنؾ الجزائر؛
  يعتبر محمي ذاتيا عف طريؽ الحدود القصوى المرخص بيا لؤلرصدة المتعددة الجوانب المدنية التي

يواكبيا باالستمرار ويرسؿ رسائؿ اإلنذار لمقائـ بإدارة النظاـ ولممشركيف المعنييف في حالة إذا كاف 
الرصيد المدني لمعرفة ما اقترب مف الحد المرخص بو؛ 

  يعتبر مؤمف ضد مخاطر االحتياط بالنظر إلى أف المبادالت يتـ إجرائيا عف طريؽ تحويؿ مجموعة
مف بطاقات المعمومات المؤشرة و المشفرة والموقعة وفقا لبروتوكوؿ مؤمف موجو مف مرشد مدمج مع  

 النظاـ ومع أرضية التوصيؿ أو الربط؛
 استخداـ نظاـ التسوية اإلجمالية؛ 
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 تسوية المبالغ عف طريؽ المقاصة اإللكترونية .
في نظام المقاصة اإللكترونية و العمميات المتبادلة المشاركون .2
 في نظام المقاصة اإللكترونية المشاركون 
يمكف تحديد مستويات عدة أصناؼ مف المشاركيف الذيف يطمؽ عمييـ اسـ مشاركيف، مشاركيف     

. فرعييف، و مشاركيف آخريف قد يسمح ليـ في النظاـ
فنظاـ المقاصة اإللكترونية نفسو يشكؿ أحد المتدخميف فييا بيف البنوؾ، كما يوجد العوف المكمؼ بالتسوية 
الذي يدير نظاـ تسيير حسابات التسوية أما ما يقصد بالمشاركيف اآلخريف، فيـ المتدخميف غير المباشريف 

، تجدر اإلشارة إلى (الشيكات مثبل  )مثؿ أماكف المقاصة أو غرؼ المقاصة حيث يتـ تبادؿ القيـ المادية 
أف نظاـ المقاصة اإللكترونية يستثني تبادؿ القيـ المادية الممثمة ألداء الدفع كما أف ىذا النظاـ ىو نظاـ 

تبادؿ العمميات ييدؼ إلى تسييؿ مبادالت وتأدية القيود المدنية والدائنة في حسابات البنوؾ أو الخصوص 
 1.عمى حد السواء

 وىي عبارة عف عمميات الدفع التي يتـ تبادليا بيف المشاركيف : العمميات المتبادلة في نظام المقاصة
 :بواسطة ىذا النظاـ، ويمكف تمخيصيا كالتالي

الخ؛ ......تخص كؿ العمميات التي قد تكوف شيكات، تحويبلت، سندات- 
يأخذ نظاـ المقاصة اإللكترونية بعيف االعتبار قرارات الرفض التي تدعى عادة قيـ غير المسددة، وفي - 

ىذا الصدد ينبغي تدخؿ الييئة المكمفة بوضع النصوص التنظيمية لمعرفة ما إذا أخذت جميع األسباب 
عمى مستوى ىذه المقاصة، ويؤدي التبادؿ اإللكتروني لمقيـ عمى العمـو إلى ظيور أسباب جديدة لمرفض؛ 

مف الممكف استغبلؿ ىذه الوضعية بما أف ىناؾ شبكة بيف البنوؾ تعمؿ عمى تبادؿ أنواع أخرى مف - 
رفض االقتطاعات باقتطاع مبمغ فاتورة الياتؼ أو : العمميات التي لـ تعد تصنؼ كعمميات دفع مثؿ

الكيرباء مف حسابو في كؿ شير، إف اآلمر ال يتعمؽ بنظاـ المقاصة اإللكترونية الحقيقية و إنما بنظـ 
تسمح بتبادؿ معطيات ال تخضع لممراقبة وال يترتب عنيا رصد التسوية؛ 

ىناؾ عنصر أساسي آخر لوضع نظاـ المقاصة اإللكترونية الذي يتمثؿ في تحديد و تنميط شكؿ - 
. العمميات بيف النظاـ و المشاركيف

مشروع تطبيق المقاصة اإللكترونية في الجزائر . 3

                                  
1

 .130: ، ص2002حميزي سيد أحمد، تحديث وسائؿ الدفع في الجياز المصرفي الجزائري، مذكرة الماجستير،   
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تعمؿ السمطات النقدية والمالية الجزائرية عمى تعميـ استخداـ المقاصة االلكترونية مف خبلؿ وضع     
:  مشروع نحاوؿ توضيحو فيمايمي

المشروع بصفة عامة . 1.3

إف تصميـ أنظمة إعبلمية في النظاـ المصرفي والمالي الوطني، يشبو في كثير مف األمور األنظمة     
المعموؿ بيا في البمداف المجاورة، وعمى مستوى التشكيمة المصرفية، يتميز قطاع المصرفي الجزائري بعدد 

 .مف البنوؾ اقؿ كثافة ولكف شبكات وكاالتيا أوسع بالمقارنة مع ما تممؾ نظيرتيا في البمداف المجاورة
فنظاـ المقاصة االلكترونية يقتضي التكفؿ بما يميز البنؾ أوال، السيما دراسة الوظائؼ واإلجراءات 

الداخمية التي يجب االىتماـ بيا في مرحمة ثانية عند التطرؽ إلى العبلقات فيما بيف البنوؾ، أما الخاصية 
الثانية التي سيتطرؽ إلييا نظاـ المقاصة االلكترونية، ىي احتكار إدارة البريد والمواصبلت باعتباره 

المتعامؿ الوطني الوحيد في مجاؿ االتصاالت وتسيير شبكات نقؿ المعطيات المقترحة عمى البنوؾ والتي 
. إلى حد ما" قد تجاوزه الدىر"يعتبر عرضو في السنوات القميمة الماضية 

النقطة األخرى التي يتـ بيا نظاـ المقاصة اإللكترونية ىي ىندسة األنظمة اإلعبلمية، فإف ىذا      
الميداف الذي لـ يتـ استكشافو في ببلدنا كما ينبغي، يشكؿ محؿ انشغاؿ واسع الف المجوء إلى خدمات 

الشركاء األجانب التي ىي ببل شؾ مفيدة ولكنيا تبقى مضرة عمى المدى الطويؿ في الميداف المالي حيث 
أما الخطوة األكبر التي سيحاوؿ نظاـ المقاصة اإللكترونية التطرؽ إلييا . تشجع عمى التبعية التكنولوجيا

والقياـ بيا ىي القياـ بإصبلح وسائؿ الدفع في الجزائر، فيذا سيستمـز أوال دراسة كيفية تحسيف الوضع 
القائـ الذي يتميز بعدـ التبلـؤ وعدـ االنسجاـ سواء فيما يخص نظرة كؿ مؤسسة أو في الحموؿ المتفؽ 

 1. عمييا التي ال تأخذ بعيف االعتبار معالجة البعد المصرفي المشترؾ
وعميو فإف نظاـ المقاصة اإللكترونية جاء ليصحح النقائص المحسوبة عمى النظاـ التقميدي أىـ ما      

يجدر اإلشارة إليو ىو أف ىذا األخير بذاتو وكؿ ما يتعمؽ بو عميو أف يخضع إلى تحوؿ كامؿ وشامؿ 
فحاليا مستوى  (Modernisation) لمسايرة مختمؼ التغيرات التي تستوجبيا إجراءات التطور و العصرنة

االقتصاد منخفض جدا بسبب ضعؼ نظاـ الدفع، ىذا عمى الرغـ مف وجود  (Bancarisation) بنؾ 
شبكة بنكية واسعة النطاؽ، وىذا الحاؿ نتيجة وجود نقص كبير لمثقافة المصرفية عند األعواف 

 .االقتصادييف وبصفة خاصة انعداـ الثقة في وسائؿ الدفع التي وضعيا النظاـ في خدمتيـ

                                  
1

 .131 ، مرجع سابؽ الذكر، صحميزي سيد أحمد  
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ويجد ىذا االنعداـ مبررات في الفراغ القانوني مف خبلؿ التشريع، اإلجراءات والتطبيقات، األمر الذي أدى 
مصداقية ويصبح مماثؿ لقطعة ورؽ بدوف قيمة، إضافة إلى – كأىـ وسيمة دفع – إلى أف يفتقد الصؾ 

ذلؾ فثقؿ اإلجراءات وطوؿ المدة التي يستغرقيا جعؿ ىناؾ تفضيؿ تاـ لمتسديد النقدي العيني عمى 
.     التسديد بالصؾ

كؿ ىذه النقاط يعتـز نظاـ المقاصة اإللكترونية معالجتيا، وتصحيح مختمؼ النقائص المتعمقة بيا وذلؾ 
. لتسييؿ المبادالت والتحويبلت بيف البنوؾ، ولموصوؿ إلى نظاـ دفع يرقى إلى أنظمة الدفع الدوليةالعالمية

وقواعد المبادلة في المقاصة اإللكترونية  الشروط المساهمة.2.3
 .ةسيتـ أوال التطرؽ إلى أىـ الشروط المساىمة في المقاصة اإللكتروني     
  شروط المساهمة
 يقبموف استقباؿ العمميات الموطنة لدييـ في شكؿ  الذيف SIBأعضاءالمساىموف في المقاصة ىـ  -

عمميات إلكترونية؛ 
عمى المساىميف في المقاصة اإللكترونية تقبؿ تساوي قيمة التسجيبلت اإللكترونية مع قيمتيا عمى  -

الورؽ؛ 
يمثؿ المساىموف مباشرة الممثميف غير مباشريف تقنيا وليس ماليا، بينما يمثموف المساىموف الفرعييف  -

تقنيا وماليا؛  
ال يمكف ألي مساىـ غير مباشر أو فرعي تمثيؿ مساىـ مف نفس النوع؛  -
 وعمى وجو الخصوص؛ االتفاقية ببنود االلتزاـالمساىمة في المقاصة اإللكترونية تستدعي  -
حيازة حساب جاري لدى الجزائر والمشاركة في صندوؽ الضماف؛  -
احتراـ قواعد المبادلة التقنية اإليرادات المقاصة االلكترونية؛   -
تسديد تكاليؼ المشاركة والمبادلة المحددة في االتفاقية؛  -
 ليا الحؽ في SIBالبنوؾ السير عمى ضماف أحسف تسيير لممقاصة اإللكترونية، فالمؤسسة مابيف  -

رفض طمب مساىـ مباشرة لعضو ما إذا رأت أف وسائمو التقنية غير كافية أو أنو يخؿ بحسف سير 
 .النظاـ

  قواعد المبادلة في المقاصة اإللكترونية
نتناوؿ في عممية المقاصة اإللكترونية كؿ وسيمة دفع كتابية تـ اعتمادىا مف طرؼ المجنة البنكية      

. والتي تمثؿ القيـ المتبادلة، القيـ المقبولة في المقاصةاإللكترونية
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حاليا تتمثؿ ىذه الوسائؿ في السندات التجارية المعنوية، أوامر التحويؿ، اإلشاعات االقتطاع وكذلؾ 
 10000000عمميات السحب بواسطة البطاقة المصرفية ولتقميص أخطار التسديد حدد سقؼ العمميات ب

. دينار جزائري
: ويمكف تمخيص قواعد المبادلة في المقاصة اآللية فيما يمي

كما . تجري العمميات في نظاـ المقاصة اإللكترونية بصفة أوتوماتيكية مف بداية المبادلة حتى التسديد -
تقـو المعالجة المحاسبية استنادا إلى المعطيات اإللكترونية التي قدميا المساىموف؛ 

تدخؿ عبر النظاـ اإللكتروني لممقاصة المعمومات الخاصة باإليداعات وكذا المعمومات الخاصة  -
بالرفض، إال في حالة عدـ توافؽ العمميات والقيـ مع الوسائؿ النقدية المستخدمة حيث يحاؿ ىذا النوع 

مف العمميات إلى نظاـ المقاصة؛ 
المتبادلة بيف البنؾ المرسؿ والبنؾ المتمقيعبر مركز scanna risées تمر مبادلة القيـ المصورة  -

؛ SIBمبادلة صور القيـ تسيره 
. يتحمؿ كؿ بنؾ مسؤولية المعمومات التي أدخميا  إلى النظاـ اآللي -
عرض التجربة الجزائرية في المقاصة اإللكترونية .4

تقـو الجزائر منذ مدة قصيرة فقط بالمقاصة اإللكترونية، وىي حاليا تغطي التسديدات عبر الصكوؾ      
فببلدنا الجزائر تعتبر حديثة في ىذا المجاؿ ، والتحويبلت فقط في انتظار أف يشمؿ ذلؾ الوسائؿ األخرى

فبل يمكننا أف نحكـ عمى ىذا النظاـ أو ننتقده باعتبار انو لـ يستقر بعد عمى ىيكؿ واضح، ألنو جديد 
جراء التغيرات في كؿ مرة . ومع الوقت ستظير فيو بعض النقائص التي سيتـ تصحيحيا وا 

وليذا الغرض اخترنا بعض المبلمح الكبرى ليذه التجربة حديثة العيد، وذلؾ لكي نتمكف مف تحديد 
وضعية ىذا المشروع، ما ىو واقع في البمداف األخرى، وكذا لنتصور أكثر كيفية تطبيؽ ىذا النظاـ 

. االلكتروني
 :مقومات نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائر. 1.4

 L’informatisation "نظاـ اإلعبلمي"التجربة الجزائرية عمى اختيارات جذرية بنظاميف تقوـ      
فاقتضت إتباع خطة   Dématérialisation "تجريد الشيكات مف طابعيا المادي"و

مقتضياتيا كثيرة مرتبطة إلى حد ما بظروؼ الجغرافية والتزاـ السمطات العمومية الحاسـ والثابت، وتجسيد 
: التزاـ ىذه السمطات في اشتراؾ

 ؛ (البنؾ المركزي، البنوؾ التجارية والمجموعة المصرفية  )كؿ النظاـ المصرفي
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 عمى جميع مستويات المشروع  (وزارة المالية، وزارة البريد والموصبلت، وزارة العدؿ )اإلدارة العمومية
. وفي إطار قانوني متفتح عمى النتائج الواجب تحقيقيا

وكاف الغرض مف إنجاز مقاصة اإللكترونية أف تأخذ بعيف االعتبار التأىيؿ اإلستراتيجي مف خبلؿ 
: عصرنة القطاع المصرفي الجزائري ولقد إقتضى األمر إنشاء مراكز التفكير وتسيير مختمفة ىي

  المجنة الوطنية لعصرنة القطاع المصرفي برئاسة محافظ بنؾ الجزائر مف أجؿ القياـ بقيادة  
pilotage فقد حددت ىذه المجنة الوطنية المشاريع الضرورية لتحديث البنوؾ عمى مستوى . المشروع

المحيط العاـ وعمى مستوى القطاع، وكانت مشكمة أساسا مف البنؾ المركزي والبنوؾ والوزارات 
المعنية؛ 

  عشرة  لجاف فرعية وذلؾ النجاز مختمؼ المشاريع المتفؽ عمييا :
  المقاصة االلكترونية ووسائؿ التبادؿ األخرى؛
  النقديةLa monitique خمفية معموماتية ،Back up informatique  التحصيؿ نقؿ األمواؿ ،

الموارد البشرية، مركز اإلعبلـ، إعادة الييكمة المصرفية، اإلطار القانوني والتنظيمي، تحديث 
. الضمانات وتقييمو

: كما يمكننا تمخيص مبادئ ىذا النظاـ الجديد في الجزائر كما يمي
  تجريد السندات مف طابعيا المادي؛
  تسوية المقاصة عمى أساس تسجيبلت إلكترونية؛
 السكانير"تبادؿ المعطيات المعموماتية والقيـ المعدة لممقاصة، وكذا صورىا المحصؿ عمييا عف طريؽ "

(La cancérisation )   بواسطة اإلرساؿ اآللي؛
  يحتفظ بيا البنؾ المسمـ  (الشيكات عؿ سبيؿ المثاؿ  )انعداـ التبادؿ المادي الف القيـE metteur  

 1وبما أف غرفة المقاصة لف تجتمع، فإف البنوؾ لف تمقي فتتبادؿ السندات المادية؛
  بفضؿ نظاـ المصرفي لممقاصة اآللية قاعدة البيانات (شيكات وسندات  )اإلطبلع عمى صور القيـ  

   Base de Données تضمف تخزيف صور القيـ التي توضع تحت تصرؼ البنوؾ عمى المباشر 
ستة أشير عمما أف ىذه الفترة قابمة لمتجديد؛  ( 06)لمدة 

  شفافية عمؿ النظاـ بالنسبة لكمفة المشاركيف، إذ أف جميع البنوؾ تعمـ بكؿ الحوادث التي يتعرض ليا
احد زمبلئيا؛ 

                                  
1

 . 132حميزي سيد أحمد، مرجع سابق الذكر، ص  
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  يعتبر مبدأ األىـ وىو التعاوف بيف البنوؾ، أي التعاوف بيف المؤسسات المتنافسة مف أجؿ ضماف
 وسائؿ الدفع، وتوفير خدمة ذات نوعية جيدة لمزبائف، وفي األخير (Accptabilitité)مقبولية 

 .(Economies d’échelle)االستفادة مف اقتصاديات حجـ عامة 
 :هيئات هذا النظام في الجزائر. 2.4
 يرأسيا نائب محافظ البنؾ المركزي comité de pilotageنذكر منيا متابعة أو لجنة قيادة     

. لمتوجييات اإلستراتجية وتشرؼ عمى اليياكؿ العممية
: وتتكوف ىذه اليياكؿ العممية مف

مكمفة بإعداد دفتر الشروط ودراسة اإلصبلحات القانونية، وتحديد الخصائص الوظيفية؛ : لجنة التفكير
التيتعني بدراسة العروض واختيار مموف البرامج والعتاد؛ : لجنة الفرز
التي تقوـ بميمة تحديد اإلجراءات التنظيمية وتحديد النظاـ الداخمي لمركز المقاصة : لجنةالتنظيم
 ؛((CCEااللكترونية 

. تيتمباختيار البرامج وتطبيقات، وكذا التحقؽ مف تطابؽ األجيزة: لجنة االختيار واالستقبال
 كما أنو وبصفة عامة يمكف تمخيص مياـ كؿ المجاف السابقة والمنحدرة عف لجنة القيادة في النقاط 

: التالية
  إنشاء نظاـ مقاصة اإللكترونية بيف البنوؾ؛
  إنشاء وسائؿ التخزيف اإللكتروني لمقيـ؛
  تسيير البرقيات Messagerie اإللكترونية بيف البنوؾ؛
  دارة البريد والبنؾ المركزي الجزائري مف خبلؿ شبكة إرساؿ االتصاؿ المعموماتي بمقرات البنوؾ وا 

المعطيات ذات فعالية ومصداقية وأماف؛ 
  التنظيـ اليومي لتسوية العمميات في الوقت محدد؛
 تنميطNormalisation  الوثائؽ؛ 
  تنميط المعطيات المعموماتية؛

. إنشاء كشؼ اليوية المصرفية و البريدية
 إلى الجزائر اإللكترونية في المقاصة نظاـ ييدؼ: أهداف نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائر.3.4
: التالية األىداؼ تحقيؽ
  عصرنة وسائؿ التبادؿ في البنوؾ؛
  اكتساب نظاـ مقاصة اإللكترونية عصري وناجح؛
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  ضماف تسوية عمميات المقاصة في ظرؼ يومي عمؿ؛
 1.غرس ثقافة جديدة لمتبادؿ المصرفي تقـو عمى أساس التعاوف الفني والحرية التجارية 
  نبلحظ كاف اليدؼ العاـ لمسمطات الجزائرية مف إتباع وتطبيؽ نظاـ المقاصة اإللكترونية في

المعامبلت البنكية ىو النيوض بالقطاع المصرفي وتطوير القطاع المالي والمبادالت بيف البنوؾ وذلؾ 
. لتحفيز الناس والزبائف عمى قصر ىذه األخيرة

تحديات نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية والعقبات التي تواجهه : المبحث الثالث
إف األىداؼ المتوخاة مف عصرنة نظاـ الدفع في البنوؾ الجزائرية ىي التفكير في كيفية تثميف     

نشاء مجاؿ لمدفع اإللكتروني يقوـ عمى استخداـ بطاقة السحب، وىذا التحدي  تكنولوجية نقد اإللكتروني، وا 
ال يمكف رفعو لوحده بؿ يجب عمى جميع القطاعات أف تساىـ في المواجية ىي األخرى، حتى تتمكف مف 
مواكبة تطورات العصر، ومواجية المنافسة الدولية والتصدي لمتكنولوجية العارمة، وفي سبيؿ ذلؾ تواجو 

. الجزائر الكثير مف العقبات التي تقؼ حاجزا أماـ تحقيؽ مبتغاىا
مف خبلؿ ما سبؽ يمكننا تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب، المطمب األوؿ بعنواف العقبات التي     

تواجو نظاـ الدفع اإللكتروني في البنوؾ الجزائرية، أما المطمب الثاني فمقد كاف بعنواف تحديات نظاـ الدفع 
اإللكتروني في البنوؾ الجزائرية، وبالنسبة لممطمب األخير يتحدث عف دوافع وأىداؼ نظاـ الدفع 

.  اإللكتروني في البنوؾ الجزائرية
العقبات التي تواجه نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية  : المطمب األول

في بمد متخمؼ كالجزائر، فإف إدخاؿ أدوات دفع جديدة في النظاـ الدفع الجديد يبدو أمرا صعبا لمغاية      
 .وبالنسبة لمبنوؾ بشكؿ خاص عندما تصطدـ بحواجز ثقافية، تقنية، تجارية وأمنية

العقبات الثقافية . 1.2
  انعداـ ثقة المواطف في البنوؾ؛
  الميؿ إلى الدفع نقدا في الصفقات التجارية وتفضيمو عمى باقي وسائؿ الدفع؛
 الخوؼ مف التقنيات الجديدة وعدـ إلماـ المستخدميف بيا .
العقبات التقنية .2.2 
  ضعؼ المعموماتية لدى البنوؾ؛
  قمة التجربة والتكويف الميني في مجاؿ النقدية؛

                                  
. 135_ 132: ص صمرجع سابؽ الذكر،  حميزي سيد أحمد، 1
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  قمة الوسائؿ التقنية وعدـ األجيزة المعموماتية؛
  وصعوبة جمع المعمومات مف الوكاالت وتوجيييا إلى " ساتيـ"انعداـ شبكة اتصاؿ بيف البنوؾ وشركة

البنؾ الرئيسي؛ 
  انعداـ جياز اتصاالت الخاص بالمقاصة؛
  ضعؼ الشبكة الوطنية لبلتصاالت وقمة الخطوط المتخصصة؛

   (الموزع اآللي  ) DABالعطؿ المتكررة عمى مستوى 
العقبات التجارية .3.2
 االتصاؿ، اإلشيار، استثمارات بطيئة؛: ضعؼ في السياسة التجارية لمبنوؾ في مجاؿ 
  تضخيـ الفاتورات مف طرؼ البنوؾ فيما يخص الخدمات المقدمة بواسطة بطاقة السحب بحكـ العدد

. القميؿ ليذه البطاقات الموزعة
العقبات األمنية .4.2 
  الفراغ القانوني في حالة قياـ نزاع يخص البطاقة البنكية؛
  خطر السرقة والغش، والذي قد يتطور في حالة اإلقباؿ عمى بطاقات الدفع؛
  تعمؿ مع الوكاالت وال يمكنيا اف تعرؼ بصفة فورية " ساتيـ"احتماؿ خطر عدـ التسديد بحكـ اف

 1.حصيمة حساب الحامميف إزاء بنوكيـ

الجزائرية  البنوك في اإللكتروني الدفع نظام تحديات:   المطمب الثاني
سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى أىـ التحديات التي قامت بيا الجزائر لتطوير وسائؿ الدفع ونظاـ الدفع      

:   بصفة خاصة في البنوؾ الجزائرية، والتحدي األكبر الذي قامت بو الجزائر يتمثؿ في
 الجزائر في الدفع وسائل لتحديث االستراتيجي المخطط 

يعد نظاـ الدفع في الجزائر مف المجاالت الحيوية التي عرفت ركودا ممموسا تتميز وضعيتو       
: بالسمات التالية

ىيمنة النقد االئتماني كوسيمة لمدفع؛  -
ضعؼ نسبة التوجو إلى النظاـ المصرفي؛  -
أىمية عدد الصكوؾ غير المشددة؛  -
طوؿ مدة تحصيؿ الصكوؾ؛  -

                                  
.  178، 177: صمرجع سابؽ الذكر، عامر بشير، 1
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. (بطاقة السحب)ضعؼ استعماؿ األوراؽ التجارية ووسائؿ الدفع اإللكترونية  -
 مف 2000تمثؿ ىذه الوضعية عائقا أماـ عصرنة البنوؾ ليذا شرع في إصبلح نظاـ الدفع منذ بداية سنة 

:   أجؿ
   تسريع وتحسيف سيولة المبادالت؛
  جبلء الترددات الخاصة بالنقود اإللكترونية؛ حصر المخاطر وا 
  ،تمكف البنوؾ مف تقديـ خدمات عالية الجودة إلى المتعامميف الحاليف وفي المستقبؿ
  تشجيع تطور أسواؽ رأس الماؿ، حيث تـ وضع مخطط استراتيجي لتحديث وسائؿ الدفع، ويمكف

: تقسيمو إلى طوريف
: يتـ مف خبللو وضع الوسائؿ البلزمة لتطوير آليات الدفع الكتابية، والتي تحوي عمى ما يمي: الطوراألول

  التعريؼ بالمعايير والوسائؿ التجارية لمبنوؾ؛
   إعادة ىيكمة التطمعات الداخمية والنظـ المعموماتية لدى البنوؾ؛
  طبع اليياكؿ القاعدية مابيف البنوؾ والوسائؿ التقنية لممعالجة ولوسائؿ الدفع؛
  مواكبة اإلطار القانوني والتنظيمي لممتعمـ في وسائؿ الدفع؛
 يتمثؿ في تطوير وعصرنة وسائؿ الدفع أكثر استعماال وتفصيبل في مختمؼ أقساـ : الطورالثاني

. السوؽ
  الكتابة " فيما يخص نظاـ الدفع أدخمت عمميات المقاصة اإللكترونية شكؿ جديد في الكتابة

لذالؾ البد مف تكريس الكتابة . ، وتعتبر وسيمة إثبات بالنسبة ليذا النوع مف العمميات"اإللكترونية 

 1. اإللكترونية كوسيمة إثبات عمى غرار الكتابة عمى الورؽ

دوافع وأهداف تطوير نظام الدفع  اإللكتروني في البنوك الجزائرية : المطمب الثالث
لقد خصص ىذا المطمب لدراسة األىداؼ، والدوافع التي كانت البنوؾ الجزائرية تسعى لتحقيقيا مف      

 .وراء تطبيقيا لنظاـ الدفع اإللكتروني
 في اإللكتروني الدفع نظاـ تتمثؿ دافع تطوير: دوافع تطوير نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية. 1

: فيما يمي الجزائرية البنوؾ

                                  
اإلصبلح المالي وأثره عمى قطاع العدالة ، تاريخ : (مدير الشؤوف النقدية والمالية بالمدرية العامة لمخزينة بالوزارة المالية  )تممغات مصطفى  1
 dz.mgustice.www  عمى الموقع االلكتروني 18:00 عمى الساعة 2013/ 4 /14االطبلع 
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 المحمي المستوى عمى الجزائري البنكي الدفع نظاـ تطوير مف الدوافع تتمثؿ: عمى المستوى المحمي.1.1
 :في
 رفع مف نسبة تعامؿ الجميور مع البنوؾla bankqrisation ؛ 
  التحكـ في نشاط السوؽ، والقضاء عمى السوؽ الموازية التي تتعامؿ بالسيولة النقدية؛
  تطوير الخدمات البنكية المعروضة عمى الزبائف وخاصة المرتبطة بنظاـ الدفع البنكي وتدعيمو بنظاـ

الدفع االلكتروني يسيؿ مف عممية الدفع والسحب؛ 
فيما  الدولي المستوى عمى الجزائري البنكي الدفع نظاـ تطوير الدوافع تتمثؿ: عمى المستوى الدولي.2.1
 :يمي
  عولمة التبادالت البنكية، ومسايرة تطوير االقتصادي العالمي؛
  تحديث نظاـ الدفع البنكي وجعمو يساير التطور العالمي؛
  حسب المقاييس دولية (وسائؿ الدفع، إجراء تبادؿ  )ضبط آليات نظاـ الدفع .
: إلى الجزائرية البنوؾ في الدفع نظاـ تطوير ييدؼ: أهداف تطوير نظام الدفع في البنوك الجزائرية.2
 تفعيؿ دور البنؾ كوساطة مالية في االقتصاد الوطني؛ 
  التقميؿ مف مدة تحصيؿ قيـ وسائؿ الدفع؛
  ؛ (وسائؿ الدفع  )حماية التبادالت البنكية
 خمؽ جو مناسب لغرض تطوير الخدمات البنكية؛ 
  جعؿ نظاـ البنكي مطابؽ لممعايير الدولية؛
  رفع مف معدؿ تعامؿ الجميور مع البنوؾ؛

 1. السيولة في عممية الدفع، وتحويؿ وتحصيؿ قيـ وسائؿ الدفع 
 
 
 
 

 

                                  
 

. بجيج عبد القادر، مرجع سابؽ الذكر 1
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خالصة الفصل الثاني 
مما سبؽ ذكره يمكف أف نستخمص أف الجزائر سعت إلى ضبط اإلصبلحات لتحديث البنوؾ التجارية      

 ـ بالسعي إلى استقبللية البنوؾ العمومية، ثـ إصدار 1988وفؽ إستراتيجيات جديدة، بدأت منذ سنة 
قانوف النقد والقرض الذي فتح أفاؽ كبيرة أماـ تطوير العمؿ المصرفي، ووصمت إلى المرحمة الحاسمة 
والمتمثمة في تحديث البنوؾ، بإدخاؿ تقنيات تكنولوجية حديثة بإضافة وسائؿ دفع إلكترونية كاستعماؿ 

قامة نظاـ دفع إلكتروني، كنظاـ التسوية اإلجمالية لمبالغ كبيرة في الوقت  البطاقات البنكية، وا 
. ACTI، ونظاـ المقاصة اإللكترونيةRTGSالحقيقي
وبقدر ما كاف انفتاح نظاـ الدفع اإللكتروني في الجزائر عمى تكنولوجيا حامبل لآلماؿ عريضة في      

تجاوز النظاـ التقميدي، بقدر ما كاف خيبة أمؿ كبيرة، فمقد كانت درجة انتشار وسائؿ الدفع اإللكترونية 
واستخداميا في البنوؾ مازاؿ أقؿ مف المستوى مع اإلمكانيات المتاحة، أضؼ إلى ذلؾ عدـ قدرة البنوؾ 

عمى التحكـ في بطاقات السحب البنكي وتسييرىا، وبالرغـ مف التحديات التي قامت بيا فمقد وجيتيا 
.   الكثير مف العقبات التي وقفت حاجزا أماـ تحقيؽ ىدفيا عمى أكمؿ وجو
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 تمييد
بعد استعراضنا لنظام الدفع اإللكتروني من الناحية النظرية، والتطرق لمختمف األنظمة اإللكترونية      

 فيالموجودة في البنوك الجزائرية، وباألخص نظام المقاصة اإللكترونية، قمنا بإسقاط واقع ىذا النظام 
 (-.324)أم البواقي -إحدى وكالتو  الجانب التطبيقي عمى بنك الفالحة والتنمية الريفية في

من خالل ما تقدم يمكننا تقسيم ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث، ففي المبحث األول قمنا بتقديم بنك         
الفالحة والتنمية الريفية، وكذا تقديم الوكالة المستقبمة، أما المبحث الثاني فخصصناه لمعرفة واقع أنظمة 

الوكالة، في حين ننيي ىذا الفصل بمبحث ثالث وأخير نوضح فيو  في ووسائل الدفع اإللكترونية الموجودة
 .كيفية معالجة الشيكات في نظام المقاصة اإللكترونية في الوكالة
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  BADRنظرة عامة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية: المبحث األول
يعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية بنك عمومي ييتم باإلشراف والتكفل بالقطاع الفالحي، واستطاع أن     

يفرض وجوده عمى الساحة المصرفية، ويتأقمم مع التحوالت االقتصادية من خالل اإلصالحات والتعديالت 
 الذي فتح المجال 10/ 90التنظيمية والييكمية التي شاىدتيا خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 

 .أمامو لالنتقال من طابع  التخصص إلى طابع البنك الشامل
من خالل ما تقدم يمكننا تقسيم ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب،سنتناول في المطمب األول نشأة بنك      

الثاني إلى المبادئ المرتكز عمييا البنك  المطمب الفالحة والتنمية الريفية وتطوره، وسيتم التطرق في
وكالة أم _ قديم بنك الفالحة والتنمية الريفية تواليياكل المختمفة، أما المطمب األخير فمقد خصصناه ل

. محل قيامنا بالدراسة- 324البواقي 

 نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية وتطوره : المطمب األول
في ىذا المطمب إلى نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية ومراحل تطوره، باإلضافة إلى أىداف  سنتطرق     

. بنك الفالحة والتنمية الريفية والخدمات التي يقدميا ىذا البنك
 BADRنشأة بنك.1

ة مالية وطنية لو صفة  بنك  تجاري، وىو جزء من النظام أيعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية منش      
م، في إطار السياسة تبنتيا 1982 مارس 13 في 82/106 بموجب المرسوم الرئاسي رقم أالمصرفي  أنش

 احتكرالدولة لتنمية القطاع الفالحي، وفي الواقع تأسس أثناء إعادة ىيكمة البنك الوطني الجزائري الذي 
عممية تمويل القطاع الفالحي منذ نشأتو، حيث قررت السمطات العمومية إنشاء مؤسسة مالية بنكية 

متخصصة، ىدفيا الرئيسي ىو التكفل واإلشراف بعممية التمويل وتشجيع التنمية الريفية، فكان ميالد بنك 
 .BADRالفالحة والتنمية الريفية 

ولقد ظل بنك الفالحة والتنمية الريفية بمثابة مؤسسة وطنية مالية اشتراكية بطابعيا المركزي في      
م، أين أصبحت عبارة عن شركة مساىمة تخضع لمقانون رقم 1989أكتوبر19التسيير إلى غاية تاريخ 

م المتضمن قانون المؤسسات العمومية االقتصادية برأس مال 1988جانفي 01 المؤرخ في 88/01
دج، ويعتبر وسيمة من الوسائل السياسة الحكومية التي ترمي إلى 2200000000: اجتماعي يقدر ب

المشاركة في التنمية وترقية العامل الريفي، وتقديم النصائح والتوجييات لممؤسسات االقتصادية العمومية 
 1.حول االستعمال والتسيير األمثل لوسائل الدفع الموضوعة تحت تصرفيا

                                  
1

. 553: ، ص1982 مارس  16بتاريخ / 11الجزائرية ، العدد ية الجريدة الرسمية لمجميور 
 



 (324)وكالة أم البواقي  – الفصل الثالث                                                   دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 

~ 71 ~ 

 

م، أصبح بنك الفالحة والتنمية 1990 أفريل14 المؤرخ في 90/10وطبقا إلحكام قانون النقد والقرض 
الريفية كغيره من البنوك التجارية، أي عبارة عن شخص معنوي يخول لو القيام بجميع العمميات المصرفية 

 .من قبول الودائع، منح القروض  بمختمف أنواعيا
 سيم 33000دج، مقسم إلى 3300000000:  م أصبح رأس مال البنك يقدر ب1999ومنذ عام     

 سنة ابتداء من تاريخ 99بقيمة واحد مميون دينار جزائري لمسيم الواحد، كما حددت مدة حياة ىذا البنك ب
 1.قيده في السجل التجاري، يكون مقره الرئيسي في الجزائر العاصمة

الريفية بأربعة مراحل يمكن  والتنمية الفالحة بنك مر: مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية. 2
: إيجازىا فيما يمي

( 1989 - 1982):األولى المرحمة
، واىتم في ىذه المرحمة 1982 سنة BNAتفرع بنك الفالحة والتنمية الريفية عن بنك التنمية المحمية      

حيث قام  بتحقيق ىدفو الوحيد، وىو إثبات وجوده في التخصص المستند إليو ضمن النشاطات الفالحية
بفتح العديد من الوكاالت في أشير المناطق الفالحية، وخالل فترة زمنية تمكن البنك من اكتساب سمعة 

. عالية في ميدان القطاع الزراعي والصناعة الغذائية، والصناعة الميكانيكية الفالحية
( 1999 _ 1989): المرحمة الثانية

استطاع بنك الفالحة والتنمية الريفية أن  يدخل ىذه المرحمة من بابيا الواسع، فقام بإدخال تكنولوجيا       
 :معموماتية خاصة قطاع المؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة حيث

 الخاص بعمميات التجارة الدولية؛ SWIFTقام بتطبيق نظام : 1991في سنة _
 مع فروعو المختمفة من اجل تسييل العمميات Progiciel sybuقام ببرمجيات : 1992في سنة _ 

البنكية كتسيير القروض، تسيير عمميات الصندوق والفحص عن بعد لحساب العمالء باإلضافة إلى 
عمميات فتح القروض الوثائقية )تسيير المودعات كما قام بإدخال المعموماتية عمى كل العمميات التجارية 

، كما قام بإدخال مخطط الحسابات الجديدة عمى مستوى ( ساعة حاليا عمى األكثر24التي ال تفوق 
الوكاالت؛ 

نجاح عممية إدخال المعموماتية عمى جميع أعمال البنك؛ : 1993في سنة  _ 
ظيور خدمة جديدة تتمثل في بطاقة السحب والتسديد؛ : 1994في سنة _ 

                                  
. 553: صية، مرجع سابق الذكر،  الجريدة الرسمية لمجميور1
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، التي سيمت العمميات البنكية عن بعد Télétraitementقام بعممية الفحص السمكي : 1996في سنة _ 
وفي الوقت المطموب؛ 

. قام باستعمال بطاقة السحب بين البنوك: 1998في سنة _ 
 (2005-  1999): المرحمة الثالثة

اعتمد بنك الفالحة والتنمية الريفية عمى برنامج خماسي، من أجل سير التمويالت االقتصادية      
واالجتماعية ومن أجل تمبية أكبر قدر من الحاجيات ورغبات العمالء خاصة وأنيا عرفت تنوعا وتعددا 
وبإضافة إلى ذلك دخول البنك ميدان العالمية حيث أصبح بنك شامال يتدخل في تمويل كل القطاعات 

االقتصادية، وباألخص االستثمار المستعمل من طرف رجال األعمال، وبفضل ىذا التطور تم إنجاز أىم 
 :المشاريع أىميا

نجاز مخطط التسوية لممؤسسة : م2000سنة _  القيام بفحص دقيق لنقاط القوة والضعف ألداء البنك، وا 
 لمطابقة القيم الدولية؛

قام بالتطيير المالي والمحاسبي والتخفيف من اإلجراءات اإلدارية والتقنية كما قام بإدخال : م2001سنة _ 
مخطط جديد في الحسابات عمى مستوى المحاسبة المركزية وتعميم الشبكة عبر الوكاالت والمنشأة 

المركزية بإضافة إلى تحقيق مشروع بنك المجالس؛ 
 كزبون مقدم  progiciels sybuعم نظام الشبكة المحمية مع إعادة تنظيم البرنامج: م2002في سنة _ 

. لمخدمة وتعميم مشروع بنك المجالس عمى المستوى الوطني
 ( إلى يومنا ىذا2005): المرحمة الرابعة

قام بنك الفالحة والتنمية الريفية في ىذه المرحمة بإعادة تخصصو في الميدان الفالحي، أي تمويل      
. النشاطات الفالحية والمجاالت المتعمقة بيا

وفي األخير نستطيع أن نقدم تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل ما تعرضنا إليو سابقا في 
: النقاط التالية

 البنك األول في الترتيب البنوك التجارية؛. 1
م؛ 1991منذ SWIFT استعمال نظام . 2
 استعمال إعالم اآللي في جميع العمميات التجارة الخارجية؛.  3
 الشبكة األكثر كثافة؛. 4
بنك شامل و عالمي يتدخل في تمويل كل القطاعات االقتصادية؛ .  5
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 1 مميار دوالر أمريكي من التعامالت االقتصادية والبنكية؛6ما يقل عن .  6
  بالمئة من التجارة الخارجية الجزائرية؛30. 7
أول بنك جزائري يطبق مبدأ البنك المجالس مع خدمات مشخصة؛ . 8
ممك لمبنك،  Logiciel اإلدخال الكامل لإلعالم اآللي عمى كل الشبكة بفضل برمجيات خاصة. 9

ومصمم من طرف ميندسين المؤسسة؛ 
 القيام بالعمميات البنكية في الوقت الحقيقي وعن بعد؛. 10
 ساعة؛ 24ترتيب القروض الوثائقية في مدة . 11
. إمكانية فحص الزبائن عن بعد لحسابيم الشخصي. 12

 الخدمات المقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وىياكمو المختمفة: المطمب الثاني
 إلى باإلضافة، الريفية والتنمية لفالحة يقدميا بنكا الخدمات التي أىم إلى المطمب ىذا  في سنطرق      

. لمبنك المختمفة التنظيمية ليياكلا
يقدم بنك الفالحة والتنمية العديد من : الخدمات المقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية.1

 :الخدمات من بينيا
ىو حساب غير مقيد بسندات بنكية، وموجو لألشخاص الطبيعيين : ألجل إيداع حسابات.1.1

 .والمعنويين
توضع تحت تصرف العميل في كل وقت بنسبة فائدة حسب الشروط : حساب األموال بالعممة الصعبة_ 

 .العاممة لمبنك
 دج عمى األقل بمعدل فائدة ثابت 10000يقدر المبمغ بـ : (الدينار)حساب األموال بالعممة المحمية _ 

. تدفع في آخر المدة الزمنية المحددة من طرف البنك
إيداع بأجل موجو لألشخاص الطبيعيين والمعنويين وبصفة رسمية أو لمحامل : الصندوق سند. 2.1

.  دج بفائدة متغيرة10000والمبمغ األدنى يقدر بـ 
تسمح ىذه البطاقة بالسحب نقدا عن طريق موزعات أوتوماتيكية متواجدة عبر : البدر بطاقة.3.1

.  الوكاالت الجزائرية
 .بنك البدر يسيل تغيير الحسابات عن بعد. 4.1
 .العمميات البنكية عن بعد وفي وقتيا الحقيقي.5.1

                                  
1
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 (324)وكالة أم البواقي  – الفصل الثالث                                                   دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 

~ 74 ~ 

 

في إطار تشجيع االدخار والتوفير يفتح البنك لألشخاص دفاتر تسجل فييا : البدر لبنك التوفير دفتر.6.1
. كل عمميات السحب و اإلبداع

 :ويضم مايمي:تمويل االستثمارات.7.1
 يمول قطاع الصيد البحري وتربية األسماك في شكل قروض متوسطة : البحري الصيد قطاع تمويل

 . بالمئة سنويا6,5، وبفائدة تقدر ب (سنوات7أي )األجل 
 وتتمثل في الصناعات الصغيرة، التجارة، الصناعة الفالحة : باالستثمارات الخاصة المشاريع تمويل

 . سنوات3ويكون تمويميا في شكل قروض يقدم لمدة 
 يمول بنك الفالحة والتنمية الريفية االستثمارات الخاصة بيذا القطاع مثل فتح : الصحة قطاع تمويل

 3,5 سنوات بمعدل فائدة يقدر ب5مراكز تصوير طبي، صيدليات، وذلك في شكل قروض لمدة 
 .بالمئة سنويا

 الريفي بالتطوير الخاصة االستثمارات بعض تمويل:: 
. وتتمثل في تمويل قطاع النقل وتدعيم مشروع تربية الحيوانات و المشاريع الزراعية وما يرافقيا         

اليياكل المختمفة لمبنك الفالحة و التنمية الريفية . 2
طارات كفئة         يقوم بإدارة البنك مجموعة من الييئات والمديريات عن طريق مختصين ومسؤولين وا 

 :وىي كاآلتي
: تتمثل في: لتسيير اكل ىيا.1.2
 العامة المديرية 
وىي مكونة من رئيس المدير العام الذي تتحدد صالحياتو من قبل مجمس اإلدارة ويساعده في تسير       

شؤون البنك ثالثة مدريين عامين، ومسؤول عن قسم العالقات الخارجية لمبنك، وميام المدرية العامة 
. تدخل في إطار التصريح بسياسة  العامة والسمطات الممنوحة ليا

 المركزية المديريات 
وتتمثل . تتكون من أربعة مديريات مسيرة من طرف مدرين مركزين، وتقع تحت سمطة المدير العام     
 :ىا فيميام
تطبيق إستراتجية وسياسية التنمية لمبنك؛ _ 
 التنظيم العام لمبنك وعالقتو مع الغير؛_ 
. تطبيق قواعد تسيير الموارد البشرية و الوسائل العامة_ 

: وتتكون البنية الرئيسية لمبنك من
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موصولة مباشرة برئيس المدير العام تقع ":  الموارد، القروض والتحصيل"المدرية العامة المساعدة .أ
: تحت مسؤولياتيا

ضمان حسن تنفيذ الميام المنوطة لممديريات المركزية؛ _ 
. اقتراح وضع كل المقاييس القابمة لتحسين مستوى عوائد البنك_ 
 العام المدير برئيس مرتبطة وىي: (اإلعالم اآللي، المحاسبة والخزينة)المدرية العامة المساعدة .ب

 :مياميا ومن اآللي، واإلعالم والمالية المحاسبة األعمال بمتابعة المكمفة
تحضير الوسائل المحاسبة القانونية والتنظيمية لمبنك في إطار النظم والقواعد المحاسبة الجديدة     _ 

 المفروضة من السمطات النقدية؛
ضمان التسيير الفعال لمخزينة والتكفل بتطوير وسائل اإلعالم اآللي؛ _ 
 وضع أدوات لقياس وتحميل نشاط البنك؛_ 
. وضع أدوات لمراقبة ومتابعة خزائن الوكاالت مع مراقبة سقف االئتمان_ 
وىي األخرى تقع تحت سمطة رئيس المدير العام مكمفة : (اإلدارة والوسائل)المدرية العامة المساعدة .ج

 :بمتابعة األعمال اإلدارية، وتأىيل الموارد البشرية والشؤون القضائية ومراقبة التسيير، ومن أىم ميامو
المشاركة في تحضير سياسة الموارد البشرية؛ _ 
 تنفيذ مخطط تشغيل وتكوين المستخدمين؛_ 
عداد الدراسات القانونية ومتابعة المنازعات؛ _  تنظيم وا 
 .وبصفة عامة ىي المسؤولة عن تسيير كل ما يتعمق بالوسائل العامة سواء البشرية أو المادية لمبنك_ 
وىي ممحقة برئيس المدير العامة مكمفة بمتابعة النشاط التمويمي والشؤون الدولية : الدولية الشؤون قسم.د

 :والرقابية، من مياميا
بحث وتسيير التمويل الخارجي بالتوافق مع السياسة المتبعة من البنك في ىذا المجال؛ _ 
وضع نصوص لتطبيق عمميات الصرف والتجارة الخارجية والسير عمى تطبيقيا؛ _ 
توثيق العالقات بين البنك والمؤسسات المالية الدولية؛ _ 
لى الخارج_  . تنفيذ عمميات التحويل من وا 

إن الرقابة الداخمية لبنك الفالحة والتنمية الريفية، تتكون من المتفشية : ىياكل المراقبة واالتصال. 2.2
 1.العامة ومديرية التدقيق الداخمي في حين أن وظيفة االتصال يتكفل بيا مكتب االتصاالت

 موصولة مباشرة برئيس المدير العام و من مياميا:العامة المتفشية  :
                                  

1
 .وثائق مأخوذة مكن المؤسسة 
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 القيام بجوالت تفتيشية ورقابية عمى الجميع عمميات الممارسة من طرف البنك؛_ 
التأكد من مشروعية وصحة العمميات التي تقوم بيا مختمف وكاالت البنك؛ _ 
استغالل تقارير المفتشة الداخمية وىيئات الرقابة الداخمية و متابعة تطبيق التعديالت والنصائح _ 

 المقترحة؛
 .مراقبة نشاط اليياكل المعنية بالرقابة من المستوى األول ومشاركتيا في العمل_ 

 موصولة برئيس المدير العام وتتكفل ب: الداخمي التدقيق ريةيمد :
عالن مخمفات المرتكبة؛_   اكتشاف وا 
التأكد من مصداقية وفاعمية القواعد واإلجراءات الداخمية لمبنك مقارنة بتمك المحدد من طرف بنك _ 

 الجزائر؛
رساليا إلى رئيس المدير العام_    .إعداد تقارير عن ميام التدقيق وا 

 من الميام الموكمة إليو ىي: االتصاالت مكتب :
العمل عمى التعريف بالبنك عمى المستوى الداخمي والخارجي مع تحسين صورتو؛ _ 
؛ BADR INFOإعداد مجمة البنك _ 
تحميل مقاالت الصحافة واألحداث التي تيم البنك، وتطوير وسائل االتصال؛  _ 
. اقتراح لممدير العام حول المشاركة في التظاىرات الثقافية واالقتصادية كالمعارض مثال _ 
 ىياكل االستغالل.3.2
، الوكاالت الرئيسية  (Succursale)إن ىياكل االستغالل لمبنك تتشكل من خمية المراقبة الداخمية    

: الفرعية وىذه اليياكل موكل إلييا الميام التالية
التطبيق الفعمي لمسياسة العامة لمبنك المحددة من طرف رئيس مجمس اإلدارة والمدرية العامة؛ _ 
جمع الموارد، وتوزيع القروض في إطار القواعد البنكية المعمول بيا، وتحصيل الضمان؛ _ 
التحسين الدائم لنوعية ومستوى الخدمات المقدمة لزبائن؛ - 

 Les Structures fonctionnelles:اليياكل العممية.4.2
اليياكل العممية لبنك البدر مشكمة من مستشارين المجمس والمجان وىي موضوعة تحت تصرف      

:  ـوسمطة رئيس المدير العام، كما ليا عالقات عممية مع مجمل اليياكل األخرى لمبنك ىذه اليياكل مكمفة ب
مساعدة رئيس المدير العام في مختمف المشاريع من دراسات، اقتراحات، وتقديم وجيات نظر حول _ 

المشاكل والمواضيع التي يقدميا المدير العام لممناقشة؛ 
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مناقشة مشاكل التسيير، والسير عمى احترام السياسة العامة وتحقيق اإلستراتيجية الموضوعة من   _ 
 1.طرف البنك
الييكل التنظيمي لمبنك الفالحة والتنمية الريفية : (7)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

   

 

. وثائق مأخوذة من المؤسسة: المصدر

                                  
.   وثائق مأخوذة من المؤسسة1

 المفتشٌة العامة

 التدقٌق الداخلً

 مدٌرٌة االتصال

 أمانة المدٌر

 لجان المجلس

 المستشارون

المدرٌة العامة 

الموارد، "المساعدة 

القروض 

مدرٌة تموٌل  والتحصٌل

 الشركات الكبرى

مدرٌة تموٌل 

الشركات المتوسطة 

 والكبٌرة
مدرٌة  تموٌل 

 النشاطات الفالحٌة

مدرٌة دراسات 

 األسواق

 

 المدٌرٌة العامة

" المساعدة

اإلعالم اآللً 

مدربة اإلعالم  والمحاسبة والخزٌنة

 اآللً 

مدرٌة اإلعالم 

اآللً  شبكة 

 االستغالل
مدرٌة اإلرسال عن 

 بعد وصٌانة اإلعالم

مدرٌة المحاسبة 

 العامة
مدرٌة المتابعة 

 والتحصٌل

 

المدرٌة العامة 

االتصال " المساعدة

 والوسائل

قسم الشؤون 

 الدولٌة

 
مدٌرٌة العملٌات  مدرٌة المستخدمٌن

 التقنٌة مع الخارج
مدرٌة إعادة تأهٌل 

 الموارد البشرٌة

مدرٌة التنظٌم 

 الدراسات القانونٌة

مدرٌة المسائل 

 العامة

مدرٌة الدراسات 

 ومراقبة التسٌٌر

مدٌرٌة العالقات 

 الدولٌة

مدٌرٌة المراقبة 

 واإلحصائٌات

المجمع الجهوي 

 لالستغالل

 مدرٌة الخزٌنة الوكاالت

 رئٌس المدٌر العام
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(_ 324 )أم البواقي  _ BADRتقديم الوكالة المستقبمة : المطمب الثالث
-  بأم البواقي _ BADRتعريف وكالة .1

 32، يتمثل عدد موظفي الوكالة 324: الرمز: وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بأم البواقي      
 موظفين غير دائمين، ويتمثل الميام التي أنشئت من أجمو 4 موظف دائمين و 28موظف، من بينيم 

:  الوكالة في
 تنفيذ العمميات البنكية الموكمة ليا من طرف الزبائن، وتحسين العالقات التجارية مع الزبائن الجدد؛ 
 ؛منح القروض بمختمف أشكاليا لتمويل العمالء والمؤسسات االقتصادية ومتابعتيا 
 قبول الودائع من الجميور وفتح الحسابات لمزبائن سواء بالعممة الصعبة أو المحمية؛ 
 إعداد التقارير السنوية حول نشاط الوكالة. 
الييكل التنظيمي لموكالة .2

     يمثل الييكل التنظيمي لموكالة مختمف الييئات العميا التي تسير عمى حسن تسيرىا وتنظيميا، حيث 
: يمكن أن  نقسم ىيكل الوكالة إلى

 وتشمل: مديرية الوكالة. أ
 : يعتبر المسؤول عمى تطبيق السياسة التنموية لموكالة، من الميام المخول إليو: مدير الوكالة .1
 عداد تقارير حول نشاطيا؛  السير عمى تحسين صورة الوكالة، وا 
 البحث عن زبائن جدد، والسير عمى كسب ثقة الزبائن القدامى؛ 
 يترأس لجنة القرض لموكالة، ويعمل عمى مشروعية القروض الممنوحة. 

 : مكمف بمساعدة المدير، من الميام المخول إليو:المدير المساعد .2
 السير عمى السير الحسن لتقارير بين قسم الخاص بالزبائن والقسم الخاص بمعالجة العمميات البنكية؛ 
 السير يوميا عمى عممية جرد الموجودات. 
ىو مكتب مكمف باستقبال الزبائن، والسير عمى تنفيذ : le front – officeقسم خاص بالزبائن. ب

: مختمف العمميات، يتكون من
ىو المكمف باإلشراف والمراقبة عمى عمميات القسم الخاص بالزبائن  : le superviseurالمشرف .1

:  من ميامو
 ضمان حسن استقبال الزبائن؛ 
 توجيو المكمفون بالزبائن لتنفيذ مياميم؛ 
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 المراقبة الفجائية لمتأـكد من صحة العمل في الوكالة. 
ىو ذو كفاءة عالية في تسيير المحفظة، حيث تتوفر لديو كل المعمومات الحالية : مستشار الزبائن.2

. المتعمقة باألسواق والقطاعات النشطة، والقدرة عمى تحميل وتقديم وضعيات المؤسسة
 :يوجو النصائح لمزبون، ومن ميامو: المكمف بالزبائن.3
 فتح الحساب لزبائن؛ 
 التأكد من استفاء ممف قروض الزبائن لمشروط الضرورية ، وجمع الضمانات الالزمة؛ 
 تقديم النصائح حول القرض المالئم لالستثمار. 
إن ىذه المصمحة تحتوي عمى الوسائل المادية الموضوعة من طرف الوكالة : مصمحة الخدمات الحرة.4

تحت تصرف الزبائن والتي تمكنو من تنفيذ بعض العمميات بمفرده واإلطالع عمى حساباتو، ومن 
 :الخدمات المقترحة من ىذه المصمحة

 سحب األموال بواسطة الموزع اآللي لألوراق النقدية؛ 
 تقديم الشيكات. 
 يشرف عمييا المكمف بالصندوق الذي يتم تعيينو من طرف مدير الوكالة، وتخول :مصمحة الصندوق.5

 :لو الصالحيات التالية
 ضمان دفع وسحب األموال من طرف الزبائن؛ 
 يقوم بعمميات دفع األموال تحت سمطة المدير المساعد. 
 :ىو المسؤول عن استقبال الزبائن، ومن ميامو: المكمف باالستقبال.6
 ؛استقبال الزبائن 
 تقديم المعمومات التي تخص الوكالة؛ 
 توجيو الزبون إلى مختمف مصالح الوكالة حسب احتياجاتو. 
يصال الوثائق والمعمومات بين القسم الخاص بالزبائن :الوسيط.7  ىو الشخص الذي يتولى عممية تبادل وا 

 .الوكالة بمعالجة العمميات البنكية المختمفة طيمة فترة فتح
يعتبر بمثابة امتداد لمقسم األول، إذ يوفر لو : back officeالقسم الخاص بمعالجة العمميات البنكية .ج

كل المعمومات، والنصائح الضرورية لتنفيذ عمميات الزبون، مسير من طرف مشرف، وتحت سمطة المدير 
 1:من يتكون المساعد

 :ىو المسؤول عن رقابة نشاط ىذا القسم، من ميامو: المشرف.1
                                  

1
 . وثائق مأخوذة من المؤسسة 
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 ضمان جو مالئم لمعمل؛ 
 تقسيم العمل داخل القسم. 
 : تتكفل بممفات القروض، تعمل تحت سمطة المشرف، من مياميا: مصمحة القرض.2
 دراسة ممفات القروض المقدمة من طرف الزبائن؛ 
 ضمان تسيير القرض ومتابعة دفع األقساط. 
 .ىي المصمحة المكمفة بعمميات الدفع: مصمحة الدفع.3
تقوم باستقبال المساعدات من البنوك األخرى في إطار الشراكة مابين البنوك في : مصمحة المحفظة.4

 .مجال تحصيل المبالغ المستحقة، ومن مياميا تسير حسابات عوارض الدفع
 ميمتيا األساسية ىي ضمان عممية المقاصة خاصة تمك المتعمقة بتغطية الصكوك :مصمحة المقاصة.5

 :المحمية عمى مستوى غرفة المقاصة المتواجدة ببنك الجزائر، المباشر مع البنوك األخرى، ومن مياميا
  عداد وضعيات المقاصة لمبنك ضمان عودة وسائل الدفع بدون رصيد في اآلجال المحددة، وا 

 .المركزي
.  تيتم بتقديم المساعدات لموكالة في المجال القانوني ودراسة الشكاوي: مصمحة القانون والمنازعات.6
تتكفل بمعالجة ودراسة مختمف العمميات المستممة من طرف المكمف : مصمحة التجارة الخارجية.7

. بالزبون والمستوفية لشروط العممية والقانونية المحددة من طرف البنك المركزي
وىي المكمفة بالتأكد من مصداقية الوثائق المحاسبية، والتسجيل : مصمحة المحاسبة والمراقبة.8

 1.المحاسبي اليومي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
.  وثائق مأخوذة من المؤسسة1
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(  324)يوضح الييكل التنظيمي لوكالة أم البواقي : (8)والشكل رقم
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وثائق مأخوذة من المؤسسة : المصدر

 
 

 كاتب المدٌر مدٌر الوكالة

 المشرف المشرف المدٌر المساعد

 قسم خاص بالزبائن قسم خاص بمعالجة العملٌات البنكٌة

 مصلحة القروض

 مصلحة الدفع

 مصلحة المحفظة

 مصلحة المقاصة

 مصلحة التجارة الخارجٌة

 مصلحة القانون والمنازعات

 مصلحة المحاسبة 

 والمراقبة

     مصلحة

 خدمات الزبائن

 مستشار التربٌة

 مكلف بالزبائن

 مكلف بالزبائن

 

 مكلف بالزبائن

 

 مكلف بالزبائن

 

مصلحة 

 الخدمات الحرة

      توزٌع 

 اآللً لألموال

اإلطالع على 

 الحسابات

استخراج 

 الوثائق

مصلحة 

 الصندوق
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 BADRواقع أنظمة ووسائل الدفع اإللكترونية في: المبحث الثاني
(- 324)وكالة أم البواقي       -

ضمن سياسة _ (324)وكالة أم البواقي _أنظمة الدفع اإللكترونية وسائميا في البدر بيدخل العمل      
تحديث وتطوير خدمات الوكالة، وتم استغالل ىذا الميدان حرصا من الوكالة عمى اقتحام فضاءات 

تكنولوجية جديدة ذلك ألن الوكالة واعي كل الوعي بحكم المنافسة الحادة، فأنظمة ووسائل الدفع 
.   بل ىي خدمة مثمرة لزبون ولموكالة في نفس الوقت،عمال اشياريالموكالة اإللكترونية ليست بالنسبة 

من خالل ما سبق يمكننا  تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، المطمب األول بعنوان أنظمة التسوية والدفع 
.  والمطمب الثاني بعنوان الوسائل الحديثة الموجودة في الوكالة،الحديثة المستخدمة في الوكالة

أنظمة التسوية والدفع اإللكترونية المستخدمة في البدر : المطمب األول
 (-324)وكالة أم البواقي                          -

سنتطرق في ىذا المطمب إلى أنظمة التسوية و الدفع الحديثة المستخدمة في الوكالة، من نظام      
SWIFTونظام المقاصة اإللكترونية، إضافة إلى نظام النقود اآللية   .

سنتطرق أوال إلى تعريف ىذا النظام : SWIFTنظام.1
 SWIFTنظام تعريف.1.1
يستخدم ىذا النظام في المدفوعات الخارجية أو الدولية بحيث تمجأ المصارف إلى ىذا النظام لتسييل     

شعارات أخرى، لكن بشكل موحد قياسي  عممية االتصال مع البنوك العالمية إلرسال تعميمات الدفع وا 
متعارف عميو بين مصارف األعضاء، عمدت معظم البنوك إلى اشتراك في شبكة سويفت، والتي ىي 
عبارة عن شبكة اتصاالت متطورة ومتقدمة تعمل عمى البنوك ببعضيا البعض عبر اتصاالت منظمة 

. وتوفر لالتصال السيولة والسرعة واألمان
ل خال الوكالة من تتحصل: المزايا التي تتحصل عمييا الوكالة من استخداميا لنظام سويفت.2.1

 :التالية المزايا عمى سويفت لنظام لاستخدامو
 السرعة في تحويل األموال ميما كانت المسافة؛- 
السرعة في التعامل بفضل عممية الترميز المتبع بين البنوك وىذا ما يكسب لمزبائن نوع من الخدمة      - 

 الجيدة في الوكالة؛
حيث ان عممية االرتباط واالتصال ال تتم إال عن طريق بطاقة ممغنطة وبمساعدة كممة : الحماية     - 

 السر الستعمال النظام وىذا يعطي لموكالة نوعا من الحماية في تعامالتيا؛
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 7/7 ساعة خالل كامل األسبوع 24/  ساعة24 يعمل عمى مدار SWIFTان نظام : الجاىزة    - 
. بمستوى عال جدا وىذا ما يكسب لموكالة نوعا من الخدمة السريعة المقدمة لمزبائن

 اإللكترونية المقاصة نظام.2
 ،-أم البواقي - BADRفي نفس فترة ظيور نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائر تم اعتماده في الوكالة 

حيث يعتمد نظام المقاصة اإللكترونية عمى بنية نظام جديد في المجمع ىو تسوية المبالغ اإلجمالية في 
. RTGSوقت حقيقي 

 :مبادئ عمل نظام المقاصة اإللكترونية في الوكالة.1.2
  نظام محمي ذاتيا بحدود عالية، وأرصدتو العادية متعددة األطراف ومرخصة حيث في حالة التجاوز

المستعمل يعمم ألخذ االحتياطات الالزمة؛ 
 نظام مؤمن ضد األخطار، كالغش عن طريق الختم والرمز وضد األخطار العممية؛ 
  نظام واضح لممقاصة يحسب في كل يوم األرصدة المتعددة األطراف ولكل مساىم، األرصدة التي ترسل

 مسيرة من طرف بنك الجزائر لمتسوية؛ RTGSإلى نظام دفع المبالغ اإلجمالية 
  يرتكز عمى تبادل المعامالت اإللكترونية ويمغي التبادل العادي لمصكوك حتى مبمغ أعمى، مثبت من

.  دينار جزائري5000طرف نخبة من البنوك ومحددة ب 
كيفية العمل بنظام المقاصة اإللكترونية في الوكالة .2.2

يتم تقديم الشيك من طرف عميل البنك إلى موظف بقسم المقاصة والذي يتأكد من نوعية الشيك 
Normalisé ثم تظير  (الوجو والظير)، ثم يقوم بتحريره داخل جياز السكانير الذي يقرأه من الوجيين

وىذا  وجيي الشيك عمى شاشة الكمبيوتر، وال تتم ىذه العممية إال إذا تمت قراءة الشيك من طرف السكانير
تحت شرط أن تكون الجية السفمية من الشيك خالية تماما من أية كتابة أو إمضاء أو شيء أخر، وتعرف 

ألنيا تحتوي Piste d'encodageكما تسمى  Piste Optical cactére Bandىذه الجية من الشيك 
ورقم الشيك أما في حالة وجود أية  (R. I. B)أو relevé identité Bancaire  رقم يدعى 20عمى 

 .كتابة في ىذه الجية من الشيك فمن يقرأه الجياز ويعتبر الشيك ممغى
أما في قراءتو فيظير صوره الشيك عمى الكمبيوتر بوجييو، ثم يتم نقل المبمغ والحساب وتسجيل        

 العممية داخل الكمبيوتر، والذي يقوم بدوره إلى تمرير العممية إلى البنك المركزي عن ما يسمى 
Ballin والذي بدوره يمرره إلى  البنك الذي يسحب منو قيمة الشيك عن طريق ما يسمىBallot الذي 

يرسل القيمة إلى حساب المستفيد إلى البنك، وفي حالة سحب مبمغ حساب العميل داخل البنك فتتم 
. بالطريقة السابقة لكن بالشكل العكسي
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 .وفيما يخص تحويل السندات فيي كذلك بنفس الطريقة السابقة حيث تكون المعالجة المحاسبية ليا
: نظام النقود اإللكترونية.3
واقعا في وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بأم البواقي، فكان البد عمييا  اإللكترونية النقود أصبحت      

إدخال ثقافة البطاقة وليذا الغرض وحتى يرافقو شركاء في تجسيد ىذا المشروع، فقد أعمن في جوان 
  مناقصة من اجل كسب حل لمعميل بالنقود اإللكترونية بشكل كامل وكان من المتعيدين الذين 2003

: قبمتيم الوكالة
ACI world Wid filial de tsai:Soft Ware1975وىو الممول من رواد نظام النقود اآللية منذ 

. La société générale.(USA) ONE (France)والممول لمبنوك المشيورة مثل البنك األمريكي 
Hardwrde : الرائد العالمي في مجال التمويل بالخدمات الذي ادخل لمجزائر ألول مرة ويمكن ليذا

. ٪ من الفاعمية التكنولوجية99,99999الممول ان يحقق 
GABGuichetautomatiquede banque : بالمائة 54وىو من الرواد العاممين في التموين بنسبة 

 1.من السوق

وسائل الدفع اإللكترونية الموجودة في وكالة البدر : المطمب الثاني
 (_324)وكالة أم البواقي - 

لقد قامت وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية تماشيا مع مستجدات الوضع الراىن الذي فرضتو      
 . التكنولوجيا باقتناء وسائل دفع حديثة، وتسخير مراكز جديدة لتوفير المعاممة بوسائل الدفع الحديثة

   BADRتعريف بطاقة السحب. 1
والمسيرة DAB الوكالة المتمثمة في أجيزة  ىي بطاقة وطنية تستعمل في سحب مبالغ مالية من شباك    

من قبل شركات البطاقات االئتمانية، ىذه البطاقة تسمح لحامميا بسحب النقود وذلك حسب السقف 
.  األسبوعي لمسحب المحدد

أنواع _ (324 )أم البواقي – نجد في وكالة البدر : أنواع البطاقات اإللكترونية الموجودة في الوكالة.2
 :البطاقات اإللكترونية لسحب التالية

 (.2 و1الصورة رقم )،  ىي بطاقة السحب :CBRIبطاقة . 1.2
 )، ىذا النوع من البطاقة يصدر لألشخاص المدخرين أمواليم في الوكالة: TAWFIRبطاقة . 2.2

 (.3الصورة رقم 

                                  
.   وثائق مأخوذة من المؤسسة1
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 .ىي بطاقة السحب والدفع:GOLDبطاقة . 2.2
 .ىي بطاقة السحب والدفع :CIBبطاقة . 3.2

 
 

 
 

 CBRIخمفية بطاقة : (2)الصورة رقم  CBRIواجية بطاقة (:1)   الصورة رقم

 
 TAWFIRواجية بطاقة :  (3)الصورة رقم 

 
 
 :ومن محاسن ىذه البطاقات نجد ما يمي:  الذكرمحاسن البطاقات السابقة. 3
 تسييل عمميات السحب؛ 
  ساعة وحتى في أيام  األعياد وأيام العطل؛24ساعة عمى 24تسمح لصاحبيا السحب  
 تجنب  االنتظار الطويل في شباك الوكالة .
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يكون شكل بطاقة السحب لوكالة بنك البنك الفالحة والتنمية الريفية : ة الذكربقالبطاقات السا شكل.4
: كاألتي
عمى وجو البطاقة .1.4
 عمى اليمين في الزاوية رمزBADR  .
  وضعية محددة وفق القاعدة التالية16رقم لبطاقة يتكون من  :

 ؛ [003 [  ]0 [ ] 0 [ ] 3[  ] 0600[  ]00000[  ] ] 
 [: 003 ]تعرف بنظام إرسال البطاقة مثال : األرقام الثالثة األولى BADR؛ 
 ؛ [200] حساب الشيك  [ 0 ]يكون سمسمة الحساب : الرقم الرابع 
 ؛ [0 ]يشير بأن ىناك جانب مدين مباشر: الرقم الخامس 
 ؛(سحب أو دفع)يحدد وظائف البطاقة : الرقم السادس 
 ؛الوضعيات الثالثة تدل عمى عالمة المقر 
 ؛تمثل الرقم التسمسمي لمعميل ويفتح فيو الحساب المقيد: الست األرقام األخيرة 
 يدل عمى مفتاح المراقبة: الرقم األخير. 

الشريط المغناطيسي يحتوي عمى المعمومات، حامل البطاقة، البنك، استعالمات : البطاقة ظير عمى.2.4
 .البطاقة، والشريط األبيض الخاص بإمضاء حامل البطاقة

: في البطاقة عمى الحصول إجراءات تتمثل: إجراءات الحصول عمى البطاقة. 5
:  يجب عمى حامل البطاقة أن يتوفر عمى الشروط التالية :العامة الشروط.1.5
  ؛(عمى األقل مرة واحدة شيريا) دج 15000دخل مستمر ال يقل عمى 
  ؛( سنة18)السن المسموح بو قانونيا لفتح الرصيد 
 تزويد الرصيد بالمبمغ الكافي؛ 
  (مشاكل التسديد)القدرة عمى الوفاء وتسديد الدين. 

: BADRخطوات الحصول عمى البطاقة .2.5
 نسخة طبق األصل مصادق عمييا لبطاقة التعريف الوطنية، :فتح حساب جاري لدى البنك وذلك بتقديم

 .شيادة ميالد األصمية، مبمغ رمزي لفتح الحساب، كشف الراتب
  ماْل عقد مابين البنوك لبطاقةBADRالذي يحتوي عمى  :
االسم والمقب، العنوان الشخصي، الياتف ورمز البريد، رقم الحساب : جزء الخاص بصاحب الحساب بو/ أ

 .البنكي، تاريخ فتح الحساب، قيمة الراتب الشيري
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االسم والمقب؛ تاريخ ومكان االزدياد، المينة، العنوان الحد : جزء خاص بحامل البطاقة يحتوي عمى/ ب
، اإلمضاء أسفل (يخص الوكالة)األقصى لمسحب الشيري، الخد األقصى لمسحب الشيري؛ رقم البطاقة 

العقد في الخانتين األوليتين إذا كان صاحب الحساب ىو حامل البطاقة، إمضاء صاحب الحساب في 
 .الخانة األولى وحامل البطاقة في الخانة الثانية

  الدفع بوسائل المكمف الموظف دور يأتي، السابقة باإلجراءات القيام بعد: خطوات استالم البطاقة. 3.5
 : فيقوم بمايميالعقد في بالوكالة الخاصة الخانات يمألف
  يحتفظ حامل البطاقة بالنسخة الحمراء، الوكالة بتمك الخضراء، أما البيضاء فترسل إلى الوكالة

 .المركزية الموجودة بالعاصمة الجزائرية
  تقوم تمك األخيرة ببعث ىذه الطمبيات إلى المؤسسة الوطنيةSATIM المكمفة بإصدار ىذه البطاقات؛ 
  يتوقف نوع البطاقة عمى حجم الراتب الشيري، إذ تصدر بطاقةBADR الكالسيكية لمموظفين 

 دج شيريا، أما الذىبية فمؤلئك الذين يفوق دخميم الشيري 45000 ـ 15000المتراوح راتبيم مابين 
 دج؛45000

  بعد انجاز وصنع البطاقة، تبعث إلى الوكالة مرفوقة بالرقم السري لكل واجد من طرف الوكالة
 المركزية، وقد يستغرق ىذا مدة ال تتعدى شير؛

  فور وصول البطاقات إلى الوكالة، يسجل اسم ولقب حامل البطاقة، رقميا، تاريخ طمبيا في سجل
 البطاقات المستممة؛

  عند وصول البطاقات إلى الوكالة، تقوم ببعث دعوة ألصحاب البطاقات من أجل حيازتيا وكذا الرقم
 السري الخاص بكل واحدة؛

  بعد حضور أصحاب البطاقات، وقبل تسميميم إياىا وكذا أرقاميا السرية، يصادقون أوال بإمضائيم في
.  سجل بطاقات السحب والدفع في االستالم

 يمكن استعمال البطاقة السالفة الذكر في :ذلك في المساىمة والشبكات لمبطاقة المستخدمة األجيزة.6
: وجود وتوفر أجيزة خاصة بيا متمثمة في

ىو : DAB Distributeur Automatique de Billetsالموزع اآللي لألوراق النقدية . 1.6 
جياز يسمح بالقيام بعممية سحب األوراق النقدية أليا من الوكالة، يشبو جياز اإلعالم اآللي، مزود بشاشة 
ولوحة مفاتيح وكذلك فتحة إلخراج األوراق النقدية الموافقة لممبمغ المراد سحبو، متواجد  خارج وكالة حيث 

 (.4الصورة  )، سا24/  سا24يسمح لمعميل باستعمالو 
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يمثل رمز األجيزة : GABGuichet Automatique des Billetsالشبابيك اآللية لألوراق. 2.6
اإللكترونية التي تسمح بالقيام أليا بالعمميات المتداولة عادة في شباك الوكالة، باإلضافة إلى خدمة السحب 

 .النقدي يقدم خدمات أخرى كقبول الودائع وطمب الصك، وعمميات تحويل من حساب إلى آخر
. تقوم عمى نظام يسمح بمراقبة الرمز السري لمبطاقة: EBEIبنكية نقدية شبكة. 3.6

تعني شبكة مكونة من شبابيك آلية لمبنوك : Carte Interbancaireبطاقة بنكية : CIBأما الرمز 
.موزعات آلية لألوراق النقدية وأجيزة الدفع االلكتروني، تستعمل من طرف صاحب البطاقة

 
 DABصورة امامية ل -: 4-صورة رقم 
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 TPEصورة أمامية ل: (5)الصورة رقم 

 .حاليا غير متوفر في الوكالة، لكن ينتظر إدخالو في السنوات القميمة القادمة TPE جياز: مالحظة
 DABاستعمال البطاقة في الموزع اآللي .7
 يمكن لزبون استعمال بطاقة لدى مجموع الموزعين للBADR؛ 
  يتكون مبمغ الحساب في حدود المبمغ األسبوعي المثبت في العقد ويجب أن يكون دائما بمئات الدينارات

 ؛يمكن سحب ىذا المبمغ في عممية أو عدة عمميات
  في كل سحب يمنح الجياز لعميل تذكرة تشير إلى التاريخ الساعة والمبمغ المسحوب ىذه التذكرة تعطي

إشعار بحساب المدين؛ 
  من الالزم إدخال الرمز السري بطريقة صحيحة ألجل قبول اآللة لمبطاقة؛
  الزبون لو الحق في ثالث محاوالت إلدخال البطاقة فبعد المحاولة الثالثة يتم احتجاز البطاقة من طرف

 .الجياز
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معالجة الشيكات في نظام المقاصة اإللكترونية : المبحث الثالث
إن نظام المقاصة اإللكترونية يمس جميع وسائل الدفع بدءا بالشيكات، التحويالت، السفتجة، وحتى      

السند ألمر، لكن  ىذا النظام في الجزائر ال يزال في خطوتو األولى فإنو لم يقم بشمل جميع وسائل الدفع 
 بل بدأت المبادرة بالشيكات والتحويالت ألنيا أكثر تداول، األمر الذي جعمنا نختار دراسة معالجة ،بعد

كموضوع لدراستنا، حيث - أم البواقي– الشيكات عن طريق المقاصة اإللكترونية في إحدى وكالة البدر 
قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبين، المطمب األول بعنوان التجريد المادي لشيكات في نظام المقاصة 

.  والمطمب الثاني بعنوان معالجة الشيكات في نظام المقاصة اإللكترونية،اإللكترونية

التجريد المادي لمشيكات في المقاصة اإللكترونية : المطمب األول
سنتناول في ىذا المطمب تنميط الشيكات المتداولة في نظام المقاصة اإللكترونية، والييكل األساسي     

لمبنوك التابعة ليذا النظام، باإلضافة إلى االلتزامات األساسية الخاصة بالبنوك، كل من بنك المستفيد و 
.  بنك المسحوب عميو، وفي األخير سنتطرق إلى آجال تحصيل الشيكات في نظام المقاصة االلكترونية

 la normalisation des chèquesتنميط الشيك . 1
 الصادر عن البنك المركزي والمقتضي تنميط الشيكات المتداولة في نظام 05. 95تبعا لممرسوم     

المقاصة اإللكترونية، تم تغيير الشكل والمضمون التقميديين لمشيكات المتداولة بين البنوك والخاضعة 
لنظام المقاصة اإللكترونية وذلك لموصول إلى شكل موحد وتسييل المعامالت بين مختمف البنوكوتمثمت 

: 1ىذه التغيرات فيما يمي
 Les Suppôts et formats du chèqu.أبعاد وأشكال الشيك: 01
 ؛ Le grammage et qualité du papierنوعية الورق وشكل الخط: 02
 ؛Les caractéristiques d’impressionخصائص الطبع: 03 
 ؛Le contenu des zonesمضمون الخانات: 04 

 ؛L’identification bancaire du clientلتشخيص البنكي لمزبون: 05
ذكر كممة شيك، األمر بدفع مبمغ محدد، : تمثمت فيles mentions obligatoiresإللزامية االبيانات: 06

إنشاء الشيك،اإلطار المخصص مكان األداء، اإلطار المخصص لتاريخ مكان  بيان ،اسم صاحب الحساب
 05 أرقام،الرقم اآللي البريدي المكون مكون 07لتوقيع الساحب، رقم الشيك مكون من 

 : رقم  موزع كما يمي20 ومكون من  RIBRéférence d'entité Bancaireأرقامال

                                  
1

 . وثائق مأخوذة من المؤسسة 
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رقم الحساب  رقم اآللي لموكالة التي   الرقم اآللي لمبنك   مفتاح الحساب
فتح الحساب فييا  

 أعداد وقد تم االتفاق عمى ىذه األرقام اآللية وثم توحيدىا من طرف 03مكون من : الرقم اآللي لمبنك_  
بنك الجزائر، الذي حدد لكل بنك الرقم اآللي الخاص بو حيث عند القيام بالمقاصة االلكترونية يتم التعرف 

فمثال . أوتوماتيكيا عمى بنك الساحب أو المسحوب عميو عن طريق ىذا الرقم دون الرجوع إلى الشيك
.  يمثل بنك الفالحة والتنمية الريفية003 يمثل بنك الجزائر، 001
 أعداد؛ 05نفس الشيء مع الرقم اآللي لمبنك إال انو مكون من : الرقم اآللي لموكالة_ 
 أعداد؛ 10لكل حساب رقم خاص بو مكون من : رقم الحساب_  
لكل حساب مفتاحو وىو مكون من عددين؛ : مفتاح الحساب_ 
.  عمود15اإلطار الخاص بالمبمغ المواد سحبو والذي قد يتضمن عمى األكثر -  

وبعد التوحيد العام في مضمون وشكل الشيكات المتداولة بين البنوك، تم  تحديد مختمف الشيكات المقبولة 
: في النظام المقاصة االلكترونية والمتمثمة

  chèques barrés qui sont non endossablesالمسطر غير قابل لمتظيير الشيك -
وىي الشيكات ال يتم تحصيميا إال لممستفيد أي يظير اسمو في الشيك أي ال يمكن تحصيمو من قبل      

 .شخص أخر
  chèques barrés et/ou endossablesأو القابمة لمتظيير/ الشيكات المسطرة و -
وىي شيكات يمكن تحصيميا من قبل شخص أخر غير المستفيد وذلك بكتابة في ظير الشيك، األمر     

. بدفع مبمغ الشيك إلى ذلك الشخص
 qui sont non endossables chèquesالشيكات البنكية المسطرة أو غير قابمة لمتظيير -

barrée 
وىي الشيكات تشتري من قبل الزبون لدى بنكو وىذه األخيرة تكون ضامنة لتسديد المبمغ المدون في     

. الشيك وذلك عن طريق تجميده في حساب ىذا الزبون
 la structure de baseالييكل األساسي . 2

البنك المركزي، البنوك التجارية، الخزينة، : البنوك التابعة لنظام المقاصة اإللكترونية ىي كما يمي     
البريد والموصالت و لكي يتم تطبيق ىذا النظام يجب أن تتوفر المؤسسات المالية السابقة عمى  
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مجموعة من األجيزة والبرامج وذلك عمى كل المستويات، وفيما يمي سنتطرق إلى عرض نوعية وميام 
. مختمف ىذه البرامج واألجيزة

 مايمي توفر  يجبau niveau de l'agence:عمى مستوى الوكالة : أ
رقم : المعمومات الالزمة والمتمثمة في (  la saisie)يسمح بتسجيل : Un ordinateurكمبيوتر جياز.1

، اسم وعنوان  Gode d' agence، الرقم اآللي لموكالة Numéro du bénéficiaireحساب المستفيد
. le montant، المبمغ le nom et l'adresse du bénéficiaireالمستفيد

(6الصورة  )د،يسمح بتصوير الشيكات وذلك إلرسال فيما بعScanner سكانير. 2

 
 Scannerصورة أمامية لجياز : (6)الصورة رقم 

بواسطتيا يتم طبع جميع العمميات ىذه األجيزة متواجدة في جميع الوكاالت :  Imprimanteالطابعة. 3
. DMPومرتبطة ببرنامج التسيير لممقاصة االلكتروني لمديرية وسائل الدفع 

:  وىي(Module )الذي يضم   Solution Mon check تشتغل ىذه األجيزة عن طريق برنامج
Exhange :  يسمح بإرسال واستقبال التدفقاتL'émission et la réception des flux))  ويجب ان

. يكون دائما في حالة تشغيل
Numérise :يسمح بتصويرScannerوترقيم Numériser  المعطيات المتعمقة بالعمميةـ 

Compensation alle ـ
Approuver :يسمح بالتطمع عمى صور الشيكات والمعطيات المرفقة ليا .
Consulte :يسمح بمعالجة وفحص التدفقات وذلك بواسطة بحوث .
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Reporting :يسمح برؤية جمع العمميات المتعمقة بCompensation allez و compensation 
retourالعمميات المرفوضة  .

  Système d'information Bancaire SIBمسير النظام. ب
: وىو نظام نجده عمى مستوى كل بنك، ويتمثل دوره أساسا في     
مراقبة السير العام لمنظام؛  _ 
ساىمين لبنود اتفاقية المقاصة االلكترونية؛ مالتأكد من احترام ال_ 
تبني النظام الحتياجات المساىمين؛ _ 
نوعية وسرعة أي فعالية النظام؛ _ 
تسجيل العمميات المبادلة يوميا؛ _ 
. التدخل لحل النزاع _ 
 األساسية الخاصة بالبنوك االلتزامات.3

كما تطرقنا سابقا فإنو لتطبيق نظام المقاصة اإللكترونية البد توفر برامج وأجيزة التي تسمح       
: بتصوير ترقيم الشيكات إرسال واستقبال الشيكات المصور إال انو يوجد جانب أخر والمتمثل في

 LE bénéficiaireااللتزامات الخاصة ببنك المستفيد .أ
، ويجدر اإلشارة انو يمكن L'heure du cut offكل العمميات يجب أن يتم إرساليا قبل ساعة الغمق _ 

 إال انو أقصى حد إلرسال ىذه ،(قبل ساعة اإلغالق  )معالجة البيانات وعدم إرساليا في نفس اليوم 
 ويمكن ألي ،ـمن قبل بنك الجزائرoff  _ Crutالبيانات بعد معالجتيا ىو يومين، ويتم تحديد ساعة الغمق 

. بنك أن يطمب تمديد لساعة الغمق في الحاالت الخاصة
: يتم إرسال بيانات الشيكات عمى مستويين_ 
؛ 030 دج يتم ترقيميا فقط ورقميا اآللي ىو5000الشيكات ذات مبالغ أقل من _

 دج يجب يتم ترقيميا وتصويرىا ورقميا 200000 دج وأقل من 50000الشيكات ذات مبالغ أكبر من 
؛ 031اآللي ىو 

دج يجب ترقيميا وتصويرىا مع إرسال الشبك ورقميا اآللي 200000ـ الشيكات ذات مبالغ أكبر من 
032 .

:  كما يميVignette papierـ يتم إرسال الشيكات نفسيا 
 إال انو Vignette papier دج يتم تحصيل المبمغ بدون استقبال الشيك 50000الشيكات األقل من _ 

يجب تحصل عميو ولو بعد مدة؛ 
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.  دج فال يتم تحصيل مبمغيا دون استقبال الشيك50000الشيكات المساوية أو أكبر من _
 Tiré الخاصة ببنك المسحوب عميو االلتزاماتب ـ 
يجب عمى بنك المسحوب عميو عند استقبال المعمومات المتعمقة بالشيكات بالتحقق من صحة _ 

 ، التطابق بين رقم الشيك وصاحب الشيك، عدم وجود مانع لمحسابRIBصحة : المعطيات التالية
L'opposition sur compte  احترام آجال تقديم المعمومات وصور الشيك، عدم وجود مانع لتسديد ،

 وذلك في Tireurتتم من قبل الساحب  (المانع  )وىذه األخيرة . L'opposition sur chèqueالشيك 
حالة السرقة، أو إفالس أو الضياع وذلك بتقديم رسالة مدونة فييا جميع المعمومات المتعمقة بيذا الشيك 

. رقم الحساب، رقم الشيك، المبمغ، تاريخ ومكان اإلنشاء، معمومات عن المستفيد: المتمثمة أساسا في
؛ Le tireur (المستفيد  )ىذه الرسالة يجب أن تكون ممضاة من قبل الساحب _

 وذلك في الحاالت Rejet du chèque تسديد الشيك Tiréـ يمكن أن يرفض بنك المسحوب عميو 
ازدواجية العممية، معطيات بنكية غير صحيحة، الزبون المسحوب عميو مجيول، رقم الشيك : التالية

مجيول، عدم التطابق بين رقم الشيك و رقم الحساب، حساب مجمد، حساب مغمق، رصيد غير كافي 
. La vignette papierعدم استقبال صورة الشيك 

آجال تحصيل الشيكات . 4
 أيام مفتوحة بعد تقديم الشيك؛ 7: بين تسميم الشيك وتحصيمو _ 
 أيام مفتوحة بعد تقديم الشيك؛ 2: ـبين تقديم الشيك وتوجييو إلى المقاصة االلكترونية_ 
رسال الصور_  يوم مفتوح بعد تاريخ توجييو لممقاصة؛ : بين تقديم الشيك لممقاصة وا 
رسال الشيكات المتداولة_  . يومين مفتوحين بعد تاريخ التقديم لممقاصة: بين تقديم الشيك لممقاصة وا 

يابا : المطمب الثاني معالجة الشيكات ذىابا وا 
سيتم تخصيص ىذا المطمب لمجزء األىم في ىذا الفصل، والمتمثل في معالجة الشيكات في نظام      

 وىذا عمى مستوى الوكالة من الشباك األمامي والخمفي لموكالة، وعمى مستوى القاعدة ،المقاصة ذىابا
وعمى  مديرية وسائل الدفع المركزية لمبنك، أما بالنسبة لمعالجة الشيكات إيابا فسيتم معالجتيا عمى مستوى

. مستوى وكالة المسحوب عميو
  BADR في وكالةTraitement aller des chèques-ذىاب- معالجة الشيكات -

.       يتم معالجة الشيك عمى مستوى الوكالة، وعمى مستوى القاعدة المركزية
وتكون المعاينة عمى مستوى الشباك :au niveau de chèquesعمى مستوى الوكالة .1

. األماميوالشباك الخمفي
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 Traitement au niveau du front officeالمعاينة عمى مستوى الشباك األمامي . أ
: يجب عميو القيام ب Guichetier  عند تقديم الشيكات من قبل الزبون، عميل البنك

 مراقبة الشيكات من حيث: مراقبة الوثيقة المقدمة من قبل الزبون: 
 اسم الساحب، تاريخ إصدار الشيك، رقم الحساب، مبمغ الشيك : المسممة الشيكات يخص فيما

 .(حالة المؤسسة)تشخيص بنك ووكالة الساحب، رقم الحساب واسم المستفيد، الختم و اإلمضاء 
  مراقبة صالحية كل شيك مقدم
؛ (ختم و إمضاء في مؤسسة)، Tireurالشيك يجب أن يكون ممضى من قبل الساحب _ 
صدار الشيك؛ _  تاريخ ومكان وا 
التسطير الخاص؛ _ 
التظيير في ظير الشيك؛ _ 
 أعداد ويمثل رقم الحساب 7 من الشيك حقمين األول مكون من OCRBن يكون في منطقة أيجب_ 

. RIB عدد ويمثل 20والثاني مكون من 
 رفض الشيكات التي ال تحوي عمى المعمومات المذكورة سابقا وارجيا لمزبون. 
 تعديل الشيكات بوجود الزبون في حالة عدم التطابق بين :
  Bordereauعدد الشيكات المستقبمة وعدد الشيكات المسجمة في الوثيقة_ 
 Bordereauالمبمغ اإلجمالي لمشيكات المستقبمة والمبمغ اإلجمالي لمشيكات المسجمة في وثيقة _ 
  وضع إشارة االستقبال في الوثيقةBordereauعطاء نسخة منيا لمزبون .  وا 
  كتابة التعميمة"Contrôle fait " متبوع باإلمضاء عمى كمتا نسختي وثيقة المسممات .
  إرسال الشيكات إلى الشباك الخمفيBack officeلممعالجة  .
 Traitement au niveau du Back officeالمعالجة عمى مستوى الشباك الخمفي . ب

: تسمم لمشباك الخمفي حيث تتم
إعادة معاينة المعمومات الخاصة بالشيكات المداخمة في البرنامج؛ . 1
 ىذا األخير numérisé بعد أن يتم التوجو إلى الجزء scanner عممية تصوير الشيكات عن طريق . 2

رقم : يسمح لنا بمشاىدة صورة الشيك وبعض المعمومات التي تظير أوتوماتيكيا عمى الشاشة والمتمثمة في
الوكالة لصاحب الحساب، رقم الحساب المسحوب عميو، وعمى العميل التأكد من صحة ىذه المعمومات 

وتصحيحيا في حالة وجود أخطاء؛ 
 Normalisésشيكات خضعت لمتنميط )المصادقة عمى تطابق الشيكات مع المعمومات اإللكترونية . 3



 (324)وكالة أم البواقي  – الفصل الثالث                                                   دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 

~ 96 ~ 

 

يتم جمع الشيكات المصادق عمييا  في ممف واحد؛ . 4
. (مقر البنك الرئيسي)الخاصة بالبنك  (الموزع المركزي لمتسيير)يبعث الممف إلى القاعدة المركزية . 5
لمبنك  (الموزع اآللي لمتسيير)عمى مستوى القاعدة المركزية .2

 ثم تبعث ىذه الشيكات إلى القواعد المركزية الخاصة ،يتم ترتيب وفرز الشيكات حسب اسم البنك. 1.2
بكل بنك؛ 

تقوم القواعد المركزية الخاصة بالبنوك باستقبال الشيكات ثم إعادة ترتيبيا حسب األرقام الوكاالت؛ . 2.2
 تبعث ىذه الشيكات إلى الوكاالت البنكية التي يفتح عندىا المسحوب عميو حسابو؛. 3.2
بعد وصول الشيكات إلى الوكاالت تتم عممية المعاينة والمصادقة عمييا، ثم تتم عممة خصم مبالغ . 4.2

. الشيكات من حسابات المسحوب عمييم
 Traitement retour des chèquesمعالجة الشيكات ـ إياب ـ . 2

. ، وعمى مستوى وكالة المسحوب عميوDMP       ويتم معالجتيا عمى مستوى 
 DMPمديرية وسائل الدفعالمعالجة عمى مستوى .  أ

 CPI لكمتا الحصتين في اليوم و استقبال من L’heure du Cut-Off أخذا بعين االعتبار ساعة الغمق 
، موزع التسيير يقوم confrères العمميات الموجية لممقاصة اآللية من قبل VAPو عن طريق 

: أوتوماتيكيا بالعمميات التالية 
الشيك قد تم دفعو، الشيك قد تم إرسالو و لم يرفض بعد فإن آجال : ازدواجية في الحاالت التالية إيجاد.1

 رفضو لم تنتيي بعد؛
 .دج50.000,00الرفض أوتوماتيكيا في حالة عدم استقبال الصور لجميع العمميات التي تفوق مبمغ .2
 فرز العمميات حسب الوكاالت المعنية؛.3
 ؛تحضير و إرسال ممفات العمميات إلى وكاالت المسحوب عميو.4
 L’administrateur du serveurكما يقوم اإلداري لمموزع المركزي لمتسيير لممقاصة اآللية .5

central de gestion de télé compensationبالتأكد من استقبال  :
 -UAP لعمميات إياب المرسمة من قبل CPI ؛

؛ UAP المرسمة من قبل إيابالموزع المركزي لمتسيير لممقاصة اإللكترونية عمميات     - 
 Serveur de gestion Monالوكالة لمساحب لعمميات إياب المرسمة من قبل موزع التسيير     -

check ؛
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مديرية وسائل الدفع مطالبة بنشر حالة عمميات الذىاب لكل يوم التي تعبر كقاعدة أساسية لمعمميات    _ 
. المحاسبية

 Traitement au niveau de l'agence :المعالجة عمى مستوى وكالة المسحوب عميو. ب
tirée 

 يتم مراقبة أوتوماتيكية ،بمجرد استقبال عمميات اإلياب لممقاصة المرسمة من قبل الموزع المركزي لمتسيير
 :العمميات من ناحية االزدواجية ورفضيا في الحين في حالة وجود ازدواجية، بعدىا يقوم العميل بما يمي

 ، المبمغ  RIBالبنك المرسل، رقم الشيك،: التأكد من أن كل الشيكات تحوي عمى المعمومات التالية.1
الحالة، األصل؛ 

:  يتم التأكد من المعمومات التاليةSYBUبواسطة نظام .2
 الوجود الفعمي لحساب المسحوب عميو، صاحب الحساب غير متوفى صاحب  من:وضع الحساب

. الحساب غير مغمق، الحساب غير مرصد،  الحساب غير مرتبط بقرارات قانون
 الرصيد كافي في الحساب: 
  (:030) دج 5000000في حالة رصيد كافي ذات المبمغ لمشيكات ذات المبمغ األقل من 
" valider le solde opérathons" اختيار تطبيق العممية عن طريق . 1
عطاء األمر لدفع المستفيد. 2 . توجيو العممية لمشخص المسؤول في الوكالة لتأكيد القرار وا 
  (: 032،031) دج 5000000في حالة رصيد كافي لمشيكات ذات المبمغ يفوق
 التأكد من أن صورة الشيك قد وصمت في اآلجال المحددة؛. 1
صالحية اإلمضاء، وجود إمضاءات الالزمة في حالة وجود : التوجو إلى مراقبة صالحية الشيك. 2

حساب متعدد، الشيك يحتوي عمى المعمومات اإللزامية؛ 
؛ "Valider les image " تأكيد الصورة المراقبة عن طريق . 3
عطاء أمر لدفع . 4 تتم عممية المصادقة وتوجيو العممية لمشخص المسؤول في الوكالة لتأكيد القرار وا 

 المستفيد؛
. خصم مبمغ الشيك من حساب المسحوب عميو لحساب المستفيد. 5
  (ميما كان مبمغ الشيك)في حالة الرصيد غير كافي :
 توجيو العممية إلى الشخص المسؤول في الوكالة لوضع العممية في حالة انتظار؛. 1
 :بمجرد أن العممية تكون في حالة انتظار، عمى الشخص المسؤول وحده اتخاذ القرارات التالية. 2
 تسريح دفع المستفيد؛ 
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 تأجيل العممية مع احترام أجال التقديم؛ 
 رفض العممية؛ 
  عند نياية المعالجة في اليومRetour de compensation) ) اإلداري مطالب ب :
نشر حالة العمميات التي تم فييا دفع المستفيد؛ _ 
 . لممعالجة المحاسبية لكل الحسابات المعنيةSYBUتوجيو ىذه العمميات التي تم فييا نظام _ 
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  الثالثخالصة الفصل
وكالة أم البواقي – ما يمكن استخالصو من الدراسة  التطبيقية في بنك الفالحة والتنمية الريفية       

  طرفأن نجاح نظام الدفع اإللكتروني، مرتبط باالستعمال المزدوج لبطاقة السحب والدفع من- (324)
الزبائن، أو بمعنى أخر الزبون البد ان يمتمك بطاقة السحب وبطاقة الدفع، وىذا لغرض الحفاظ عمى 

 والمسحوبات من السيولة النقديةو نجاحيا استعمال ىذه البطاقة ،توازن المدفوعات من السيولة النقدية
 :مرتبط بالعاممين التاليين

  توفر السيولة في أجيزة الصراف اآللي لموكالة؛
 األمر الذي مازال مطروحا عمى مستوى الوكالة  ،وىذا تحديد السقف اآللي لممبالغ المسحوبة بالبطاقة

والذي نجد فيو بطاقة السحب وأجيزة الصراف اآللي معروضة عمى زبائن الوكالة، وانعدام الطرف 
، وىذا ما يقمل من أثارىا االيجابي عمى نظام (بطاقة الدفع في المجاالت التجارية )األخر لممعادلة 

 .الدفع اإللكتروني، ويدفع بزبائن الوكالة إلى استعمال النقود االئتمانية
وفيما يخص دراسة تجربة الوكالة في معالجة الشيكات في نظام المقاصة اإللكترونية، فبالرغم من        

التطورات التي عرفتيا الوكالة في ىذا المجال يبقى ال يزال في أول مراحمو، ولتحقيق األىداف المرجوة من 
وراء استحداث ىذا النظام فإنو من الضروري رفع أحد العقبات ذات الطابع الثقافي، والتقني، وحتى األمني 

.  لموكالة
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 العامة الخاتمة
      إن أىم سمات ىذا العصر ىو التطور الكبير الذي أحدثتو التكنولوجيا الحديثة في قطاعات 

االقتصادية والصناعية، وامتدت ىذه التطورات إلى الجياز المصرفي، فتم تطور نظام الدفع في البنوك 
وذلك بعد التأكد من عدم قدرة فعالية النظام القديم في عصر يتطمب  السرعة في معالجة المعامالت 

 .التجارية والمالية
     وفي ظل ىذه التحوالت االقتصادية وجدت الجزائر نفسيا مجبرة عمى إصالح نظام الدفع لمواجية 

التحديات التكنولوجية في العالم، فقامت بإدخال تقنيات مصرفية جديدة لتحسين وسائل الدفع، وذلك 
نشاء مشروع تحديث وسائل وأنظمة الدفع عام 1995عام" ساتيم"بتأسيس شركة  ، الذي تضمن 2005، وا 

 .نظام التسوية اإلجمالية لمبالغ كبيرة ونظام المقاصة اإللكترونية

 اختبار الفرضيات -

 من خالل التطرق إلى  نؤكد صحة ىذه الفرضية، وىذا ما تم إثباتو خالل الفصل األول:الفرضية األولى
مفيوم نظام الدفع اإللكتروني، وأىم موصفات الدفع اإللكتروني الناجح، وما نستخمصو أن نظام الدفع 
 .اإللكتروني تمكن من القضاء عمى كثير من المشكل التي كانت تشكل عائقا في التبادل المالي قديما

حيث تناولنا استعمال  نؤكد صحة ىذه الفرضية، وىذا ما تم إثباتو خالل الفصل الثاني :الفرضية الثانية
وما نالحظو أن البنوك غير قادرة عمى التحكم في بطاقات  ،وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك الجزائرية

:  وىذا يعود إلى عدة عوامل معرقمة لذلك نذكر منيا ،السحب البنكي وتسييرىا
 ضعف استخدام التكنولوجيا البنكية؛ 
 غياب الثقافة المصرفية  في المجتمع؛ 
 سن القوانين المتعمقة بوسائل الدفع اإللكترونية دون الدراسة الميدانية في السوق. 

، من خالل إن ىذه الفرضية حتمية إلى حد بعيد، وىذا ما تم إثباتو في الفصل الثاني: الفرضية الثالثة
 أنو عند وضع  نستنتجووماتناولنا لنظام المقاصة اإللكترونية وعرض تجربة الجزائر في ىذا النظام، 

مشروع نظام المقاصة اإللكترونية من طرف السمطات النقدية لقد تم األخذ بعين االعتبار نقائص المقاصة 
: التقميدية والمتمثمة في

  الوقت الذي تستغرقو قيم الدفع لمتسديد؛ 
  المقاصة التقميدية، بحيث تفتح المجال أمام المتدخمين اجرءاتغموض التشريعات التي تؤطر 

 .الستعمال طرق ممتوية لتغطية أرصدتيا المدينة مثال
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 تم تحويل المقاصة التقميدية من وسيمة دفع ذات نقائص إلى نظام ،وبظيور نظام المقاصة اإللكترونية
: عمل عمى  أكثر فعالية فمقد

 ؛مباشرة في حساب واحدال  وذلك بجمع أرصدة التغطية ،تقميص أجال تغطية القيم بين البنوك 
  المساىمين في عممية المقاصة اإللكترونية، بحيث تتم  البنوك مابينشبكة إلكترونيةوضع 

. المبادالت بشكل مؤمن

نتائج البحث   -
: من خالل ىذا البحث توصمنا إلى النتائج التالية       
 الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منيا البنوك في مجال كتروني عمى للقد تغمب نظام دفع اإل

 ؛التبادل المالي
 ،بل وأيضا  إن تحديث نظام الدفع في البنوك الجزائرية ليس مرىون فقط بتغير ثقافة الجميور الجزائري

 بجدية القائمين عمى تحديث نظام الدفع ؛
 لكترونية، وىي في تطور مستمر والمنتظر في إ  سحبلقد تم إدخال بطاقة السحب في الجزائر كوسيمة

قامة نظام التسوية اإلجمالية في وقت حقيقي  المذان سيعطيان دفعة ،المستقبل إدخال بطاقة الدفع، وا 
 .جديدة لنظام الدفع ، وبالتالي إعطاء فرصة لمعمل البنكي الجزائري 

 نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية في تطور مستمر، ولكنو يسير بخطى بطيئة. 
 واالقتراحاتالتوصيات  -
: وبعد قيامنا بمختمف الدراسات ليذا الموضوع نرى أنو         

 ،التكنولوجيةولمسارات الثورة عمى البنوك الجزائرية تطوير نظام الدفع، حتى ال تخرج من المنافسة  
 الحاصمة في العالم؛

 عداد إطارات  مؤىمة لمعمل في نظام الدفع اإللكتروني؛  تكوين وا 
 متعمقة بتنظيم الدفع اإللكتروني؛ تشريعية وقانونية  وضع البيئة 
  لتحقيق األىداف المسطرة، تحديث نظام الدفع القيام بالرقابة وبصفة دورية عمى مشاريع. 

أفاق الدراسة   -
 وىذا لتوسع ،إن ىذا الموضوع ال يقدم رؤية كاممة عن نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية      

مكانية دراستو من جوانب عديدة، والشك أن ىناك نقائص سواء من الناحية المنيجية أومن  المفيوم وا 
: ناحية المضمون، وليذا قمنا باقتراح بعض الجوانب التي يمكن البحث فييا مستقبال وىي

  ية؛الجزائرالبنوك أفاق تطوير نظام الدفع اإللكتروني في 
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 ؛دراسة مقارنة بين نظام الدفع التقميدي ونظام الدفع اإللكتروني في الجزائر 
 إستراتجية تحديث نظام الدفع اإللكتروني في الجزائر. 

وفي األخير نتمنى أن يكون ىذا البحث المتواضع مرجعا منيرا لكل من يرغب في البحث في ىذا      
 .ا و أن نساىم ولو بالقميل في إثراء مكتبتن، الموضوع

جري أبأن نفوز ونرجو في الختام أن يكون الصواب قد حمفنا في اختيار الموضوع ومعالجتو، عسى      
 . االجتياد واإلصابة
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قائمة المراجع 
الكتب  : أوال

 

 . 2005إبراهيم بختي، التجارة اإللكترونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . 1
 . 2008األوراق التجارية والعمميات المصرفية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ، أكرم ياممكي. 2
 .2000حرفوش مدني، الكامل في االقتصاد، دار األفاق، الجزائر، . 3
خضر مصباح الطيطي، التجارة اإللكترونية من منظور تقني والتجاري واإلداري، دار الحامد لنشر . 4

  .2008والتوزيع، عمان، األردن، 
 2008 رحيم حسن، االقتصاد المصرفي، دار بهاء الدين لنشر والتوزيع، الطبعة األولى، قسنطينة، . 5

الجديد في أعمال المصارف من _  (البطاقات البالستيكية) سميحة القميوبي، وسائل الدفع الحديثة  .6
 .2002الوجهتين القانونية واالقتصادية، الجزء األول، لبنان، 

. شاكر القزويني، محضرات  في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة. 7 
 . طارق حماد عبد العال ، التجارة اإللكترونية، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 8 
 . 2007الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر،. 9 
        عاطف محمد الفقهي، األوراق التجارية وفقا ألحكام قانون التجارة الجديدة، دار النهضة العربية .10 

  .2001لنشر، الجزء األول، القاهرة، 
.  عبد اهلل الطاهر وموفق عمي خميل، النقود والبنوك والمؤسسات المالية، مركز يزيد لمنشر، األردن.11 
عبد المنعم الراضي وفرج عزة، اقتصاديات البنوك والنقود، دار البيان لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، .12 

2001 .
العربي محمد فريد وهني أحمد دويدار، قانون األعمال، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، .13  

2002 .
التجارة واألعمال االلكترونية -  فريد النجار ووليد النجار وآخرون، وسائل المدفوعات االلكترونية .14 

 . 2006الدار الجامعية اإلسكندرية، _ المتكاممة
 .2011 لعرابة مولود، محضرات في االقتصاد النقدي، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، أفريل .15 

 .2006محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكترونية، دار اإلسكندرية، . 16
 محمد المرفق أحمد عبد السالم، دراسات عن األقسام المختمفة بالبنوك التجارية، مطبعة اإلشعار .17 

 . الفنية، مصر
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. 2003 محمد حسين منصور، المسؤولية اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، .18   
 محمد منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، الشركات االلكترونية، دار الفكر الجامعي، الطبعة .19   

. األولى
محمد نو صالح الجداية وسناء جودت خمف، التجارة اإللكترونية، دار الحامد لمنشر، الطبعة . 20  

 .2009األولى، عمان، األردن، 
، األولى  محمود محمد أبو فرة، الخدمات اإللكترونية عبر االنترنت، دار أسامة لمنشر، الطبعة.21 

. 2009، عمان

      مصطفى كمال طه ووائل البندق، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، دار .22 
 .الفكر الجامعي، مصر

 موسى آدم عيسى، أثار التغيرات في قيمة وكيفية معالجتها في االقتصاد اإلسالمي، قسم الدراسات .23  
. 21: ، ص1993والبحوث الشرعية، جدة، 

 .المذكرات والرسائل:ثانيا

جميد نور الدين، تطوير وسائل الدفع في الجهاز المصرفي الجزائري، مذكرة الماجستير، جامعة .1
 . 2006الجزائر، 

 .2002حميزي سيد أحمد، تحديث وسائل الدفع في الجهاز المصرفي الجزائري، مذكرة الماجستير،  .2
 )رزق مريم، أهمية نظام المعمومات في اتخاذ القرارات اإلدارية ـ دراسة حالة مؤسسة الكهرباء والغاز . 3

  .2008ـ  مذكرة الماجستير، جامعة أم البواقي،  (أم البواقي
زهير زواش، دور نظام الدفع االلكتروني في تحسين المعامالت المصرفية ـ دراسة حالة الجزائر ـ مذكرة . 4

 .2010،2011الماجستير، جامعة أم البواقي، 
عامر بشير، تحديث البنوك التجارية ـ دراسة حالة الجزائرـ مذكرة الماجستير في العموم االقتصادية . 5

 . تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحمب بالبميدة، الجزائر
، مذكرة _ دراسة حالة الجزائر _ عبد الرحيم وهيبة، إحالل وسائل الدفع المصرفية التقميدية باإللكترونية.6

الماجستير قسم عموم التسيير فرع نقود ومالية، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير جامعة الجزائر، 
2006 . 

لوصيف عمار،  إستراتيجية نظام المدفوعات لمقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة . 7
. 2009 ـ 2008الجزائرية، مذكرة الماجستير في عموم االقتصادية، جامعة منتوري قسنيطنة، 
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محمد يدو، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ودورها في تحديث الخدمات المصرفية ـ دراسة حالة  .8
الجزائرـ  مذكرة الماجستير في العموم االقتصادية تخصص مالية ونقود وبنوك، جامعة دحمب 

 م2007بالبميدة، الجزائر، 

: الجرائد والمجالت: ثالث
. 1962 )بجيج عبد القادر، إشكالية التحكم في وسائل الدفع البنكية  وأثارها عمى الخدمات المصرفية  .1
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Résumé 
      les systèmes de paiement a été développé à travers les temps et les 
âges le premier système de paiement a été le système de troc, et en raison de 
la bornage de ce système a apparu le system des pièces de la monnaie 
métalliques, et par le développement des opérations commerciales entre 
opérateurs apparus papier-monnaie, et par l'émergence de ce dernier semblait 
un système de paiement traditionnelle, et  en vue des développements  qui se 
déroules au mondes il a apparu un nouveau system pour le payement plus 
sophistiqué  , où ce system a pu éliminé plusieurs problèmes qui a fait face à 
l’encontre des systèmes de payement anciennes  
 
Et pour mieux s'adapter à ces évolutions, le système bancaire a utilisé 
l'évolution technologique pour développer les moyens modernes de payements 
modernes. 
     L'Algérie, au même titre que le reste du monde, a voulu s'adapter à ces 
changements, en introduisant dés 2005, un projet de modernisation des 
moyens de paiement électroniques afin de faciliter le transfert d'argent. 
Ceci impose la participation de tous les secteurs concernés afin de généraliser 
le recours à ces moyens modernes.  
 
Les mots clés: Système de paiement électronique, Moyens de paiement 
électronique, Projet de la modernisation du système de paiement et les 
moyens de paiement en Algérie, Système de paiement immédiat des sommes 
importantes, Système de compensation électronique.  
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: الممخص

     لقد تطورت أنظمة الدفع عبر األزمنة والعصور فكان أول نظام لمدفع ىو نظام المقايضة، وبسبب 
محدودية ىذا النظام ظير شكل آخر من األنظمة ىو نظام النقود المعدنية، وبتطور معامالت التجارية 

بين التجار ظيرت النقود الورقية، وبظيور ىذه األخيرة  ظير نظام دفع تقميدي، ونظرا لتطورات الحاصمة 
في العمم ظير نظام حديث أكثر تطورا، حيث تمكن ىذا النظام من القضاء عمى الكثير من المشاكل التي 

 .واجيت أنظمة الدفع السابقة
     وسعيا من البنوك لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين خدماتيا المصرفية عممت عمى تطوير نظام 

 .الدفع ، بإنشاء نظام الدفع اإللكتروني عصري
 بمشروع تحديث نظام الدفع  2005    والجزائر ىي األخرى مدركة تماما ليذه الضرورة، فقامت في سنة 

ووسائل الدفع، وقد تضمن المشروع البطاقات البنكية كوسيمة دفع إلكترونية، ونظام الدفع الفوري لمبالغ 
كبيرة، كما شمل نظام المقاصة اإللكترونية، ولقد كان اليدف من وراء ذلك ىو عصرنة نظام الدفع 

اإللكتروني في البنوك الجزائرية، لكن ىذا التحدي ال يمكن رفعو لوحده، بل يجب عمى جميع القطاعات 
. المساىمة في ذلك، ولتحقيق ىذا اليدف لقد واجيت العديد من العراقيل

 
مشروع تحديث نظام الدفع ووسائل  وسائل الدفع اإللكترونية، نظام الدفع اإللكتروني، : الكممات المفتاحية
 . ACTI، نظام المقاصة اإللكترونيةRTGSنظام الدفع الفوري لممبالغ كبيرة  الدفع في الجزائر،
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