
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالـي البحث العلمي
  جامعة منتوري قسنطينة 

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
  قسم العلوم االقتصادية

  التحليل و االستشراف االقتصادي: ختصص
  
  

  إستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرينإستراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين
  معمع

   التجربة الجزائرية التجربة الجزائريةىىإلإل  اإلشارةاإلشارة
  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات �يل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

 
 

  :حتت إشراف األستاذ الدكتور                                                :                    إعداد الطالب

  درويش حممد الطاهردرويش حممد الطاهر                                                                                                        عمارعمار  لوصيفلوصيف
  

  :نة املناقشة املتكونة منأمام جل
  رئيسا           أستاذ حماضر جبامعة منتوري        لعرابة مولود. د
  مقررا        حماضر جبامعة منتوري أستاذ         درويش حممد الطاهر. د
  عضوا          أستاذ حماضر جبامعة منتوري        سحنون حممود      .د
  عضوا           أستاذ حماضر جبامعة منتوري        حييوش حسني     .د

  
  
  

  2008/2009: السنة اجلامعية



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :أهمية البحث-1

        إن واحدة من أبرز الخصائص التي يتسم بها االقتصاد ، هي االتجاه نحو تطوير نظام 

أن الترابط الدفع وضرورة مسايرته للتطور المصرفي الذي يعتبر دعامة لالقتصاد ، وال شك 

الوثيق بين مختلف الوسائل واألنظمة هو عملية مـوضوعية تحقق للبنوك عـوائد من جهة ، 

  .وتقلل من تكاليفها وأخطارها من جهة أخرى ، وبالمقابل تحقق رضا العمالء 

        كما يستمد البحث أهميته من الجرائم االلكترونية التي تتطلب مواجهة من نوع خاص 

  .عة الجرائم حديثة النشأةمستمد من طبي

  : أهداف البحث-2

        يمكن القول بان الهدف األساسي للبحث يتمثل في محاولة تطوير نظام المدفوعات 

وذلك في ظل اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية . الجزائري الحالي للوفاء بمتطلبات العمالء

  :عية اآلتية ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خالل األهداف الفر

محاولة رصد التجربة الجزائرية في مجال نظام الدفع ومقارنتها بالتجربة العالمية ،  -

  .وذلك لمعرفة الحدود التي بلغتها ، وأهم العراقيل التي تواجهها إليجاد الحلول المناسبة 

 .محاولة تقييم وسائل الدفع الحديثة إلمكانية مقارنتها مع تلك التقليدية  -

ة معرفة مدى استجابة الجمهور الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال كذلك محاول -

 .نظام الدفع 

  

 



  :  أسباب اختيار البحث-3

        تعتبر وسيلة الدفع العنصر األساسي في تنظيم وتطوير اقتصاديات دول العالم وذلك 

  .الستخدامها في تسهيل المبادالت والمعامالت المالية والتجارية 

تفاوت التطور في مختلف الجوانب الحياة االقتصادية ارتبط بظهور البنوك، ويعود         إن 

  .ذلك أساسا لكون النقود البضاعة األساسية التي يتمركز حولها عمل البنوك

        مع مرور الزمن تطورت وسائل الدفع فظهرت السفتجة التي تعتبر عنصر أساسي في 

ي تعتبر أهم هذه الوسائل نظرا لالستعمال الواسع لها لكن التجارة والسند ألمر ثم الشيكات الت

 لنقل المعلومات واالتصال ةالتطور السريع لعالم االلكترونيات وظهور شبكة االنترنت كوسيل

كشف عن نقائص  لهذه الوسائل ،ولعل أهمها استنزافها للوقت وبطئ في حركة دورانها ، 

تخدام الورقي والبشري يجعل منها أداة احتيال إضافة إلى كونها تعتمد بدرجة كبيرة على اس

  .كالشيكات بدون رصيد 

        بظهور شبكة االنترنت لم تهمل البنوك وسائل الدفع التقليدية ، بل قامت باستغالل 

التطورات التكنولوجية من أجل تحديث نظام الدفع ، ونتج عن هذه العملية خلق وسائل الدفع 

ائل الدفع االلكترونية التي تمثل الصورة االلكترونية لوسائل الدفع بآلية جديدة ، تتمثل في وس

  .التقليدية ، حيث كل العمليات فيها تسير الكترونيا 

        إن ظهور وسائل الدفع االلكترونية شجع على قيام خدمات مصرفية إلكترونية ووضع 

 مما أدى إلى حتمية خلق وسائل األفاق أمام التجارة االلكترونية التي تعتمد على شبكة  االنترنت

  .الدفع االلكترونية أخرى مجردة من الطابع المادي لتالئم هذا النوع من التجارة 



        في ظل ذلك كان على الجزائر إصالح نظامها المصرفي وبالتالي ضرورة تحديث نظام 

يضا من غياب ثقافة الدفع الذي ال يعاني فقط من تأخر في تطبيق وسائل الدفع االلكترونية بل وأ

مصرفية في المجتمع ، وخلصت هذه اإلصالحات بتبني عدة مشاريع دخل بعضها حيز التطبيق 

  . في إطار تحديث وسائل الدفع وعصرنتها 2005ابتداء من سنة 

  :         أمام العرض السابق تدور إشكالية الموضوع المعالج حول

تقليدية إلى الزوال أم البقاء إلى جانب وسائل هل التطور التكنولوجي سيفضي بوسائل الدفع ال

  الدفع اإللكترونية؟

  :وهذا قادنا إلى تجزئة اإلشكالية األساسية إلى األسئلة الفرعية األتية        

   ماهو مفهوم وسائل الدفع، وكيف تطورت؟–

   ماهو مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود وسائل الدفع اإللكترونية؟ –

دى إمكانية االستفادة من تجربة الدول المتقدمة في مجال المدفوعات وكيف يمكن تعميم  ما م–

   التجربة في الجزائر؟ههذ

  : فرضيات البحث-4

        لإلجابة عن هذه اإلشكالية، وضعنا بعض الفرضيات كإجابات وحلول مسبقة لهذه 

  : اإلشكالية

  . قائص التي واجهتها وسائل الدفع التقليديةإن تحديث نظام الدفع ، يمكن من التغلب على الن* 

إن ظهور وسائل الدفع االلكترونية يتطلب بيئة تشريعية وقانونية لتنظيمها ، وذلك الرتكازها * 

  .على عالم إلكتروني مجرد من الطابع المادي ، مما يصعب عملية اإلثبات 



ويضها بااللكترونية ، لتأخر ال يمكن االستغناء عن وسائل الدفع التقليدية في الجزائر وتع* 

  .النظام المصرفي الجزائري، ولكثرة المشاكل التي يعاني منها 

  .تحديث نظام الدفع مرهون بتقبل المجتمع للتعامل بالوسائل الدفع االلكترونية * 

  :  منهج البحث-5

راسة         إن منهج الدراسة المتبع في البحث هو المنهج االستقرائي ، كما تخلل هذه الد

استعراض وصفي لوسائل الدفع من بداية ظهور النقود إلى تطور أشكالها وظهور وسائل الدفع 

التقليدية وصوال إلى العصر الحديث وظهور وسائل الدفع االلكترونية ، حيث قمنا باستعراض 

فرنسا ، الواليات المتحدة األمريكية وذلك من خالل : لتجارب بعض البلدان المتقدمة مثل 

مة شركاتها في توسيع سوق  وسائل الدفع االلكترونية وأخيرا قمنا بدراسة حالة وسائل مساه

الدفع في الجزائر فقد اعتمدنا على األحداث التي مست النظام المصرفي منذ االستقالل ، إلى 

 .2005غاية تحديث نظام الدفع  وذلك بالتعرض للمشاريع التي دخلت حيز التنفيذ سنة 

 :  خطة البحث-6

لتحقيق األهداف المرجوة واإلجابة على مختلف األسئلة المطروحة فقد تم تقسيم            

  : الموضوع إلى مقدمة وثالثة فصول 

  تعرضنا في الفصل األول إلى وسائل الدفع وتطورها حيث قمنا بدراسة وصفية لوسائل الـدفع

لدفع التقليدية وأهم العوامل وتناولنا المفهوم والتطور التاريخي لها مع عرض أنواع وسائل ا

المؤدية إلى تطورها ثم انتقلنا إلى تعريف وسائل الدفع االلكترونية والتعرف على الوسائط 

المصرفية االلكترونية التي تعتمد عليها أشكال تأمين هذا النوع من الدفع كما تطرقنا بالتفصيل 



فصل بالتعرف على أهم االيجابيات لكل نوع من هذه الوسائل االلكترونية للدفع لننتهي بهذا ال

  .التي تميز وسائل الدفع الحديثة 

وتناولنا في الفصل الثاني انعكاسات وسائل الدفع االلكترونية على مستقبل وسائل الدفع التقليدية 

حيث قمنا بالتعرض ألهم  العوامل المساهمة في نجاحها وكذلك العوامل المعرقلة لها، وعناصر 

 في القرن الحادي والعشرين ثم بحثنا في وضعية وسائل الدفع التقليدية في تحسين رضا العمالء

  .ظل ظهور الوسائل الدفع االلكترونية 

وتعرضنا في الفصل الثالث إلستراتيجية نظام الدفع في الجزائر حيث قمنا باستعراض واقع  

ئري ، ثم تعرفنا على نظام المدفوعات الجزائري وتناولنا فيه في  البداية النظام المصرفي الجزا

العناصر المكونة لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر ، كما قمنا بدراسة تقييمية لقطاع 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت الحديثة في الجزائر ، وأخيرا حاولنا معرفة إستراتيجية نظام 

خالل دراستنا الدفع في الجزائر، ثم خلصنا إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات من 

  .للموضوع 

  :  صعوبات البحث-7

  : لقد واجهتنا أثناء إعداد البحث مجموعة من الصعوبات أبرزها

  .قلة المراجع المتخصصة في وسائل الدفع االلكترونية  •

نقص المعطيات اإلحصائية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة خالل سنتي  •

2007/2008 . 

  . ضوعقلة الدراسات التي عالجت هذا المو •



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ::مقـدمةمقـدمة    

تعتبر وسائل الدفع الطريقة التي من خاللها يستطيع الفرد دفع أثمان السلع و الخدمات   

 و قد تطورت وسائل الدفع على مر الزمان تبعا لتطور الحياة االقتصادية    .التي يحصل عليها

مقايضة ثم بعد ذلك ظهرت النقود  فقد بدأت بنظام ال.و ظروف السوق و التطورات التكنولوجية

السلعية مثل الذهب و الفضة و بسبب محدودية هذا النظام، بدأ استخدام النقود الورقية التي 

تستمد قيمتها من إلزام الحكومات باستخدامها لها ثم ظهرت بعد ذلك نتيجة التقدم التكنولوجي 

سائل الدفع التقليدية، و هي األخرى وسائل الدفع االلكترونية التي تمثل الصورة االلكترونية لو

توجد على أشكال مختلفة تتالءم مع طبيعة العمليات و الصفقات االلكترونية و كذا مع حجم 

  .الطلب الخاص بكل أداة

  فما هي إذن وسائل الدفع ؟ و كيف تطورت ؟فما هي إذن وسائل الدفع ؟ و كيف تطورت ؟

  :لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، ارتأينا إلى تجزئة الفصل األول إلى ثالثة مباحث  

  ..مفهوم وسائل الدفع و أنواعها التقليديةمفهوم وسائل الدفع و أنواعها التقليدية: :    المبحث األول   المبحث األول

  ..وسائل الدفع االلكترونيةوسائل الدفع االلكترونية: :    المبحث الثاني   المبحث الثاني

  ..أنواع وسائل الدفع االلكترونية و حجم الطلب عليهاأنواع وسائل الدفع االلكترونية و حجم الطلب عليها: :    المبحث الثالث   المبحث الثالث

  

  

  

  



  :: مفهوم وسائل الدفع و أنواعها التقليدية مفهوم وسائل الدفع و أنواعها التقليدية--11--11

 ت بسهولة حظيتإجراء الصفقا من مكنتعدة وسائل للدفع،  عرف النشاط االقتصادي  

، عرف اإلنسان ة الوحيدة التامة السيولع النقود وسيلة الدفىبالقبول االجتماعي لها، فباإلضافة إل

 هذه الوسائل ل، وك...، وسند الرهن رعدة وسائل أخرى كالشيك بأنواعه، السفتجة، السند ألم

  . تسوية الصفقاتييمكن تداولها واستخدامها ف

  :: تعريف وسائل الدفع و تطورها التاريخي تعريف وسائل الدفع و تطورها التاريخي--11--11--11

بل تنتج عن مميزات ثقافية وتاريخية واجتماعية   '' ن ال يفرضها القانوعإن أنظمة الدف''  

وقبل أن تتدخل التكنولوجيا فإن هذه المميزات وقبل أن تتدخل التكنولوجيا فإن هذه المميزات .  التكنولوجيةت بلد، وكذا التطورايواقتصادية أل

  ..(1)ماما  ددتحدد أشكال وطرق استعمال وسائل الدفع في بلتحدد أشكال وطرق استعمال وسائل الدفع في بل

  :: تعريف وسائل الدفع تعريف وسائل الدفع--11--11--11--11

 دفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل األموال مهما يكن السند لتعتبر وسائ''  

  .(2)''أو األسلوب التقني المستعمل

 التقليدية، فهي تمثل أدوات لقياس     فالدفع، بالمفهوم الواسع لها إحدى الوظائ وسائل  

، كما لوكانت قيم كل ثكل هذا يحد. النقود إمكانية تبادل السلعفي حين تؤمن . وخزن القيم

  .السلع حولت إلى نقود، أثناء التبادل

                                                 
 قسم العلوم – رسالة ماجستير –تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرفي الجزائري :  حميزي سيد أحمد(1)

  .14 ص – 2002 - جامعة الجزائر– كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير –لتحليل االقتصادي ا فرع –االقتصادية 
 الجمهورية الجزائرية – يتعلق بالنقد و القرض 2003 أوت سنة 26 مؤرخ في 11-03من أمر رقم ) 69(لمادة  ا(2)

  .11 ص – 2003 أوت 27 الصادرة بتاريخ – 52 العدد – الجريدة الرسمية –الديمقراطية الشعبية 



 النقدية، التي تحتوي على ع       بالمفهوم الضيق، نطلق عبارة وسائل الدفع على المجامي

كية، الحسابات ، األوراق البنةالقطع النقدية المعدني: األصول النقدية القابلة للتحويل إلى سيولة

  .(1) والبنكيةةالجارية البريدي

 ت كاناكل األدوات، التي مهم'' على أنّها Bonneau Thierry يلقد عرفها االقتصاد  

  .(2)''الدعائم واألساليب التقنية المستعملة، تسمح لكل األشخاص بتحويل األموال

 ةالدعامة المنتهج انتجملة الوسائل التي مهماك'' على أنّها Duclos Thierryكما عرفها   

  .(3)''شخص بتحويل األموال ، تسمح لكلةوالتقنية المستعمل

وسائل تسمح بتحويل األموال  ''اعلى أنهD’hoir Lauprêtre Catherineعرفتها أيضا  

الدفع، سند  الخاصة، بطاقات كالشيكات سند بنكي( السند المستعمل  نلكل شخص، مهما كا

 وأيضا ت إصدار الشيكاي هنا هو مشرف، خصوصا فير البنكودو. '')بنكية ، تحويالترألم

 األساس، فإن هذا ، على(4) ولحساب العميلموتحصيل األوراق التجارية األخرى باسربإصدا

 السلع لالخاصة بتباد تسهيل المعامالت أجل ناألداة المقبولة اجتماعيا م تلك هي عوسيلة الدف

تلك  ،ة النقود القانونيب الدفع، إلى جانلزمرة وسائوتدخل في  .نتسديد الديو وكذلك والخدمات

 . أعمالهمن التداول عندما يؤدويالسندات التجارية وسندات القرض التي يدخلها حاملوها ف

  التداولل مهمتها تسهيعفهي أداة دف:ةزوايا أساسي ثالث من الدفع لالنظر إلى وسائ يمكن         

                                                 
(1) Yves Crozet, Bernard Belletante, Pierre-Yves Gomez, Bernard Laurent : Dictionnaire de Banque 
et Bourse – Armand Colin – Paris – Avril 1993 – p210. 
(2) Bonneau Thierry : Droit Bancaire – édition Montchrestien – Paris – 1994 – p41. 
(3) Duclos Thierry : Dictionnaire de la banque – 2ème édition – SEFI – bibliothèque national du 
canada – 1999 –   p 308. 
(4) D’hoir Lauprêtre Catherine : Droit du crédit – édition ellipses – Lyon– 1999 –   p 11. 



وبصفة  ،ر شكلها المعاصي باألساس على النقود فقينطبوهذا   بسهولة،توتمكين إجراء الصفقا

تمثل  ،ىومن جهة أخر .ر محل التداول بين فئة التجان التجارية عندما تكوقأقل على األورا

 يوأخيرا ه .ل والشيكات بدرجة أقد خاصة على النقوقوهذا األمر ينطب أدوات للدفع العاجل،

 و لألفراد إما بإنفاقها حاليا أحن امتالكها يسمحيث أ أدوات تمكن من نقل اإلنفاق في الزمن،

 وسيلة ل إنما تمثعفإن وسيلة الدف  هذا المبدأ،نوانطالقا م  أفضل في المستقبل،صانتظار فر

  . المستقبليقرض حيث تسمح بتحويل قوة شرائية حاليا وإعادة استرجاعها ف

وأول هذه  . الشروطضيجب أن يستجيب إلى بع ،عفإن اختيار وسيلة الدف ،موعلى العمو  

 أداء يويمكن أن يؤدي رفض المجتمع لها إلى فشلها ف  العام لها،لالشروط ضرورة القبو

 التي يمكن اعتبارها كوسيلة لوتحدد عادة األنظمة النقدية ماهية الوسائ .ع كوسيلة الدفادوره

  .(1)عدف

  :: التطور التاريخي لوسائل الدفع التطور التاريخي لوسائل الدفع--22--11--11--11

 ي بفضل تقسيم العمل وزيادة اإلنتاجية فج عليه من عملية اإلنتا المتحصلضنتيجة الفائ  

 ي المجتمعات بسلعها المختلفة أن التبادل من خاللها بيم مرحلة يتتالمجتمعات البدائية برز

 محدودية ب تدم طويال بسبمغيران هذه الوسيلة ل وهو ما يعرف بالمقايضة،  سلعة،لسلعة مقاب

 ة من الضروري االستعانة بوسيلني تميزت بها مرحلة المقايضة كا التصبعد النقائ هذا النظام،

و احتلت المعادن الثمينة  . المعادن كنقودموتم لذلك اللجوء إلى استخدا ،ةأخرى أكثر فعالي

 الترتيب المعادن يثم تالها ف  مختلف المعادن النقدية،نمكان الصدارة بي) الذهب والفضة(

                                                 
  .32-31 ص ص – 2005 – الجزائر – الطبعة الرابعة – ديوان المطبوعات الجامعية –تقنيات البنوك : الطاهر لطرش (1)



 بدور م الثمينة للقيانولقد تم اختيار المعاد .والقصدير وغيرهاالحديد والنحاس : لاألخرى مث

 ن، فالمعادد بدور النقوم صالحية للقيار به من خصائص جعلتها أكثع تتمتا انطالقا ممدالنقو

  : اآلتيةص بالخصائزالنفيسة تمتا

  . التداول حاجاتف حجمها مختلم قطع متماثلة يالءىوقابلة للتجزئة إل  قابلة للتلف،ر بأنها غي-

  . نادرة نسبيا فهي مرتفعة الثمنا نظرا لكونه-

  . الثبات النسبي في قيمتها بالمقارنة مع غيرها من السلع-

 نفكما كا  أشكال النقود المتداولة،ي كتطور في النقود وهع المصرفية أهم أنوادتعد النقو  

 دنقود الورقية أدى إلى وجوفإن إيداع ال إيداع الذهب لدى البنوك سبب في وجود النقود الورقية،

 يقوم المودع بتسديد بعض معامالته بإخراج مبلغ من البنك فيستطيع نفعوضا أ .النقود االئتمانية

  .      (1)أن يحرر شيك بقيمة المعاملة وفي حدود ما لديه في البنك دون إخراج النقود

ي تولدت عن تطور والت  فقد ظهرت وسائل الدفع اإللكترونية،ثأما في العصر الحدي  

 ى وتحويلها إللو هذا ما ساهم في تبخر األموا . وبروز التجارة اإللكترونيةتشبكة االنترني

فتح باب واسع أمام  حيث نتج عن االستخدام الموسع للكمبيوتر والشبكات الرقمية، إلكترونيات،

ي البطاقات البنكية، ومن أهم هذه الوسائل الجديدة ه .تحول األموال إلى أرقام ووقائع افتراضية

وأول ظهور لها كان في الواليات   المدفوعات صغيرة القيمة،نالتي عوضت الشيك في الكثير م

                                                 
  .34-33 ص ص – 2000 – الجزائر – دار اآلفاق–الكامل في االقتصاد :  حرفوش مدني(1)



 باقي وسائل دلتظهر فيما بع المتحدة األمريكية لتنتشر بعد ذلك إلى أوروبا ثم باقي دول العالم،

  .(1)الدفع اإللكترونية

  :: أنواع وسائل الدفع التقليدية أنواع وسائل الدفع التقليدية--22--11--11

د عدة أشكال من وسائل الدفع التقليدية تمكن األفراد من إبرام الصفقات و التبادالت توج  

، سند نالنقود، الحساب، الشيك، أوراق الدفع، سند الره:  وتتكون مننبسهولة ويسر وأما

  .، السندات العمومية قصيرة األجل، الدفع عن طريق التحويلقالصندو

  :: النقود النقود--11--22--11--11

وهي وسيلة الدفع . (2)صادية مهمة فهي المحرك أو المكبح لجميع المبادالتالنقود أداة اقت  

 من بين كل وسائل الدفع، بل أن كل هذه الوسائل تتحول الوحيدة تامة السيولة، واألكثر استعماال

ويمكن تعريف النقود تاريخيا على أنها قطعة معدنية تستعمل . (3)في النهاية إلى هذه النقود

 النقود هي مجموع وسائل الدفع نيبقى أ.  عمليات التبادل ثم كوسيلة دفع عامةكوسيلة دفع في

التي تمكن كل مدين من التحرر من ديونه اتجاه دائنيه، وتتميز النقود كوسيلة دفع بثالث 

  وهي ظـاهـرة.  النقدية داخل الحدود الوطنيةةالسيولة، التماثل وعمومية الوحد: خصائص هي

  .) 4 (ذي يخلقهاد على ثقة المجتمع في النظام الإجتماعية ألنها تستن

                                                 
 قسم علوم – رسالة ماجستير –إحالل وسائل الدفع المصرفية التقليدية باإللكترونية دراسة حالة الجزائر :  عبد الرحيم وهيبة(1)

  .3  ص– 2006 – جامعة الجزائر – كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير –    فرع نقود و مالية –التسيير 
(2) Luc Bernet Rollande: L’essentiel en économie et techniques bancaires – 2ème édition – Dunod – 
Paris – Août 1991 – p 14. 

  .37 ص – مرجع سبق ذكره – الطاهر لطرش(3)
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  ،(1)يعرف بعض االقتصاديين النقود على أنها سلعة تتميز عن غيرها في تبسيط المبادالت  

و ليس لها قيمة . في حين آخرون، يعتبرون النقود على أنها سلعة خاصة، لها وظائف خاصة

مع ذلك لها . ة مقارنة بالسلع األخرىذاتية، على األقل في شكلها المعاصر، و ال منفعة خاص

كذلك النقود كانت في الواقع . منفعة غير مباشرة، و الذي يفسر ذلك بأنها مطلوبة إذًا لديها قيمة

. لهذا نجد الطبيعة األساسية المجردة و التمثيلية للنقود. كمؤشر قبل أن تكون في شكلها المادي

النقود عند االقتصاديين يمكن أن تعرف بأكثر من فإن . (2)إذًا يمكن اعتبارها كمرآة للمجتمع

  :زاوية

  .. فهي أية أداة تستخدم كوسيط للتبادل و مقياس للقيم فهي أية أداة تستخدم كوسيط للتبادل و مقياس للقيم::فمن حيث الوظائف التي تؤديهافمن حيث الوظائف التي تؤديها

  .. فهي أية أداة تلقى قبوال عاما من جانب األفراد فهي أية أداة تلقى قبوال عاما من جانب األفراد::أما من حيث خصائصهاأما من حيث خصائصها

  ..إبراء الذمة من الديونإبراء الذمة من الديون فهي أية أداة لها القدرة القانونية على  فهي أية أداة لها القدرة القانونية على ::أما من حيث القانونيةأما من حيث القانونية

أية ''بالجمع بين الخصائص و الوظائف يستقي االقتصاديون تعريفا عاما و هو أن النقود   

و وفقا لهذا . ''أداة تستخدم عادة كوسيط للتبادل، و كمعيار للقيمة و يلقى قبوال عاما من األفراد

  :التعريف، فقد تم التفريق بين مفهومين

  ..ل ما تعتبره السلطة نقودا تمنحه صفة إبراء الذمة من الديونل ما تعتبره السلطة نقودا تمنحه صفة إبراء الذمة من الديون و هي ك و هي ك::األول للعملةاألول للعملة

   وهي أكثر شموال من ذلك فهي تشمل العملة، كما تشمل كل ما يتراضى عليه  وهي أكثر شموال من ذلك فهي تشمل العملة، كما تشمل كل ما يتراضى عليه ::الثاني للنقودالثاني للنقود

                                                 
(1) Jacques Bichot: La monnaie et les systèmes financiers – ellipses/édition marketing S.A – Paris – 
1997 – p 175. 
(2) Sylvie Diatkine: Institutions et Mécanismes Monétaires – Armand Colin – Paris – 1996 – p 14. 
 



وهناك العديد من التعريفات للنقود،  ..(1) الناس باختيارهم و يتخذونه وسيطا للتبادل و مقياسا للقيم الناس باختيارهم و يتخذونه وسيطا للتبادل و مقياسا للقيم

 ،(2)''النقود هي ما تفعله النقود '' و ذاك الذي يعرفها بداللـة وظائفها أي إالّ أن أكثرها شيوعا ه

  :فهي مؤلفة من األنواع األتية 

. (3) و هي النقود الورقية و المعدنية، التي تصدر من طرف البنك المركزي:: النقود القانونية النقود القانونية--أأ

زينة أو سندات بعد حصوله على غطاء اإلصدار النقدي من ذهب، عمالت أجنبية، سندات الخ

  .(4)تجارية

 ظهرت النقود المصرفية أو االئتمانية و تطورت تطورا هائال في عصر :: النقود المصرفية النقود المصرفية--بب

و لها خصائص تميزها . النقود الورقية و أصبح لها أهمية كبرى في كافة المجتمعات الحديثة

و تتمثل في . اريةعن العمالت و هي أنها نقود ائتمانية و يتم خلقها عن طريق البنوك التج

. (Chèques)الودائع التي تحتفظ بها البنوك و يمكن التصرف فيها عن طريق استخدام الشيكات

فالشيك المصرفي هو الوسيلة التي تستخدم في تحويل الوديعة من شخص آلخر، و لذلك فإن 

لبنك هي الشيك ليس نقودا إنّما هو ببساطة أمر كتابي لتحويل النقود و الوديعة الموجودة با

 المصرفية هي تلك النقود التي يكون فيها فرق واضح بين قيمتها السلعية والنقود .(5)وحدها النقود

النقود السلعية التي تكون فيها القيمة النقدية مساوية لقيمتها  من و قيمتها النقدية، علىالعكس

                                                 
 إدارة – مجموعة دلة البركة –أثار التغيرات في قيمة النقود و كيفية معالجتها في االقتصاد اإلسالمي : عيسى موسى آدم (1)

  .20 ص – 1993 – جدة –التطوير و البحوث 
م  كلية العلو– فرع النقود و المالية – قسم العلوم االقتصادية – رسالة ماجستير –بطاقة االئتمان في الجزائر :  محمد شكرين(2)

  .8 ص – 2006 – جامعة الجزائر –و علوم التسيير  االقتصادية
(3) Sylvie Diatkine – op.cit – p 27. 

  .39 ص – مرجع سبق ذكره – الطاهر لطرش (4)
  .17-16 ص ص – 2003 – اإلسكندرية – الدار الجامعية –اقتصاديات النقود و البنوك :  عبد الرحمان يسري أحمد(5)



ة السلعية المصنوعة منها، بل كسلعة، فالقيمة النقدية للنقود االئتمانية تتجاوز بكثير قيمتها المادي

قد تكون مجرد مسكوكات رمزية مصنوعة  حيث .ال يكون للمادة المصنوعة منها قيمة تذكر وقد

في  الخ، كما قد تكون نقودا ورقية، وقد تكون مجرد قيد كتابي مسجل... من النحاس والنيكل

  .الدفترية أو القيدية لهذا فهي تسمى أيضا بالنقود (1) .)أهلي(أوداخلي خارجي بنك دفاتر

  :: الحساب الحساب--22--22--11--11

يمكن تعريف الحساب على أنه عقد بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويل الحقوق و الديون   

الناشئة عن العمليات األصلية التي تتم بينهما إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث 

وعقد الحساب عقد تابع، . يكون الرصيد النهائي عند إقفال الحساب وحده دينا مستحق األداء

بمعنى أنه يفترض وجود عمليات أصلية متتابعة بين طرفيه ال تسوى كل عملية منها على حدة 

فهو يسمح باإلقتصاد في : وللحساب مزايا عديدة. بل تسوى جميعها دفعة واحدة بطريق المقاصة

تمان والضمان بفضل أداة لالئ وهو.إستعمال النقود، إذ المحل فيه للوفاء قبل إقفال الحساب

المقاصة اإلجمالية عند قفل الحساب وما تؤدي إليه من إعفاء كل طرف من الوفاء بديونه في 

  . (2)الحدود التي يكون دائنا فيها، فيدرأ بذلك خطر إفالس الطـرف اآلخر

فالحساب هو أداة دفع سريعة ومكلفة نوعا ما واليمنح في المقابل أي ضمان في حالة عدم الدفع 

  .)1(نه ال يستند إلى أي وثيقة أومستندأل

  :: الشيك الشيك--33--22--11--11

                                                 
  .16 ص – 2004 – قـسنطينة – جامعة منتوري –روس في االقتصاد النقدي و المصرفي د:  سحنون محمود(1)
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 (Le tiré)عليه   من المسحوب(Le tireur)هوعبارة عن محرر بموجبه يطلب الساحب   

هذا طبعا مع افتراض وجود . أن يدفع مبلغًا للساحب نفسه أو لطرف ثالث) أحد البنوك عادة(

و الشيك بحد ذاته ليس نقدا  .(2)هذارصيد موجب للساحب لدى المسحوب عليه يسمح بطلب ك

ألنه ال يتضمن تعهدا من البنك بأداء مبلغ معين لحامله، كما هو الحال في الورقة المصرفية، بل 

وهو تعهد فوري، يمكن للمستفيد أن يحصل على .(3)هو أمر موجه من قبل شخص إلى البنك

  .(4)النقودمن البنك يوم تحريرالشيك

   ، فهوليس أكثرمن أداة لتسهيل التداول وتسويةالمعامالت (5)يمه يدا بيد وإعطاء الشيك يكون بتسل

فال يقتصرالمجال في التعامل بنوع واحد من الشيك، .دون تحويل لألموال وهوأساس نقودالودائع

بل يعرف هذا المجال أنواعا أخرى من الشيكات كالشيك المسطر، والشيك المعتمد، والشيك 

 : والشيك السياحي وسنتعرض لكل هذه األنواع من الشيكات فيما يليالمقيد، والشيك المؤشر،

  :: الشيك المسطر أو المخطط الشيك المسطر أو المخطط--أأ

هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إالّ أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على وجه   

الشيك، مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إالّ إلى بنك أو إلى عميل 

لذلك فإنه يتعين على حامل الشيك المسطر تظهير الشيك إلى بنك ليتولى استيفاء المبلغ . بنك
                                                 

(1) Yves Simon, Samir Mannai:Techniques financière– économica–7èmeédition–Paris –2002–p563.  
    – 1992 –زائر  الج– الطبعة الثانية – ديوان المطبوعات الجامعية –محاضرات في اقتصاد البنوك :  شاكر القزويني(2)
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 – الجزائر – الطبعة الثالثة – ديوان المطبوعات الجامعية –مدخل إلى الرياضيات المالية :  منصور بن عوف عبد الكريم(4)
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 .258 ص – 1999 – اإلسكندرية – دار المطبوعات الجامعية –أحكام الشيك مدنيا و جنائيا :  محمد محمود المصري(5)

  



والتسطير قد يكون عاما أو خاصا و يكون التسطير عاما إذا ترك الفراغ . لحساب هذا العميل

بين الخطين على بياض دون كتابة أي كلمة أو إذا كتب لفظ بنك من غير تعيين اسم بنك بالذات 

و يكون التسطير خاصا . ن التسطير عاما جاز تقديم الشيك ألي بنك الستيفاء المبلغو متى كا

متى ذكر اسم بنك معين بين الخطين و عندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع مبلغ الشيك 

  .(1)إالّ إلى البنك المعين اسمه بين الخطين

  :: الشيك المعتمد الشيك المعتمد--بب

طلب الساحب أو الحامل للتأشير عليه بما يفيد هو شيك يقدم للمسحوب عليه بناء على   

لصالح الحامل إلى غاية استيفاء قيمة  الوفاء االعتماد تجميد مقابل علىهذا االعتماد، ويترتب

  الشيك، فيصبح الوفاء بالشيك مؤكدا، غير أن اإلعتماد ال يقصد منه القبول ألن الشيك ال يخضع    

جـجـ

                                                

  :: الشيك المقيد في الحساب الشيك المقيد في الحساب--

يوجد في بعض التشريعات األجنبية نوع من الشيكات ال يمكن أداء قيمتها بالنقد بل يجب               

  .و ال يستعمل الشيك في هذه الحالة إالّ إلجراء المقاصة. قيدها حتما في الحساب

  :: الشيك المؤشر الشيك المؤشر--دد

قد يقوم المسحوب عليه بناء على طلب الحامل أو الساحب بالتأشير على الشيك مما يدل   

وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في . وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشيرعلى 

 
 على الموقع – 2007 جوان 21:  تاريخ اإلطالع– الكويت –جريمة إصدار شيك بدون رصيد :  سالم مريم عبد اهللا(1)

 . www.majlesalommah.net: اإللكتروني



إذن فالتأشيرال يترتب عليه تجميد مقابل الوفاء إلى غاية استيفاء الحامل لقيمة .تاريخ التأشير

  .(1)الشيك، بل غايته التأكيد على وجود مقابل الوفاء وقت التأشير فحسب

هـهـ

                                                

  :: الشيك السياحي الشيك السياحي--

هو أداة دفع قابلة للتحويل إلى نقود، لكن في حالة الضياع، فإنه ال يمثل أية قيمة و غير   

لذلك فإن الشيك السياحي يمثل فقط تعهدا باألداء . (2)قابل للتفاوض في حالة عدم المصادقة عليه

يعه     ، والمستفيد منه هو حامله معرف بتوق(3)اتخذه البنك الذي أصدره وال يعتبر أمرا باألداء

و يسمى الشيك سياحيا ألن القصد من إصداره هو أن يصرف المستفيد قيمته خارج بالده، إذا 

هو شيك يستحق الدفع عند اإلطالع و يستعمل لغرض تسهيل قبض المبلغ المبين فيه دون 

الحاجة إلى التحقق فيما إذا كان هناك حساب للمستفيد أو كانت هناك تغطية كاملة لمبلغ الشيك، 

كل ما يتطلبه األمر هو مطابقة نموذج توقيع حامل الشيك بتوقيع حقيقي آخر على الشيك نفسه و

ولكي يعتبر الشيك السياحي أداة مقبولة الدفع عالميا يجب أن تكون الجهة . عند دفع مبلغ له فعال

هيره، يتم تداوله من خالل تظ. المصدرة لهذا الشيك معروفة عالميا، و أنها ذات إمكانيات مالية

فقد يختار المستفيد طرح الشيك في التداول، بنقله إلى شخص آخر، أما إذا كان واجب األداء 

أو لشرط مماثل، فال يكون قابال للتداول إالّ بحسب كيفيات '' ليس لألمر''لشخص معين مع شرط 

لموضوع الحوالة المدنية، أما إذا كان الشيك للحامل فيتداول مجرد تسليمه المادي والتظهير ا
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(2) Yves Simon, Samir Mannai – op.cit – p 563.  
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. (1)على الشيك صدر لحامله، يجعل المصدر مسؤوال، إالّ أنه ال يحول الشيك إلى سند  ألمر

  :باإلضافة إلى المزايا التي يحققها الشيك إالّ أنه ينطوي على عدة عيوب منها

  . تعرض الشيك للسرقة، ضياع أو تزوير-

ة عن ذلك من مطالبة         خطر عدم دفع، في حالة الشيك بدون رصيد و المشاكل المترتب-

  .و متابعة أمام القضاء

  :: أوراق الدفع أوراق الدفع--44--22--11--11

تعني أوراق الدفع قيمة التسديدات التي تقوم بها المؤسسة اتجاه الموردين أو الدائنين   

فهي وسيلة دفع تعوض الشيكات، حيث تلتزم المؤسسة بدفع ديونها في آجل محدد . اآلخرين

 :سنتعرض اآلن بإيجاز أهم أنواع أوراق الدفعو  .(2) )ميعاد االستحقاق(

 ورقة تجارية تتضمن أمرا صـادرا من شخص يسمى"  تعرف بكونها : السفتجة أوالكمبيالة-أ

بأن يدفع ألمر شخص ثالث ) المدين(إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ) الدائن(الساحب 

التعريف يتبين أن السفتجة تسمح من خالل هذا . (3)''هو المستفيد مبلغا معينا في ميعاد معين

وهي من جهة أخرى عبارة عن أمر بالدفع لصالح . بإثبات ذمتين ماليتين في نفس الوقت

و يمكن . شخص معين أو ألمره، و من هذه النقطة بالذات، يمكنها أن تتحول إلى وسيلة دفع

لدى البنك إذا احتاج لحامل السفتجة أن يحتفظ بها إلى غاية تاريخ االستحقاق، و يقوم بخصمها 

بواسطتها و ذلك عن طريق ) تجارية أو ائتمانية(إلى السيولة، يمكنه تسوية عمليات أخرى 
                                                 

  .11-10ص  ص – مرجع سبق ذكره –محمد شكرين (1)
  .36 ص – 2004 –  قسنطينة – مطبوعات جامعة منتوري–المحاسبة العامة :  نور الدين عياشي(2)

(3) K. Cherit: Techniques et pratiques bancaires (financières et boursières) – Grand Alger Livres 
G.A.L – Alger – 2003 – p 222. 



و بهدا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض تجارية . تظهيرها إلى الغير، و إدخالها في التداول

ن يطلب و يحق، عند إدخال هذه الورقة في التداول، لكل شخص تقدم له أ. إلى وسيلة دفع

كما يحق له الرجوع إلى كل الموقعين عليها في حالة إعسار المدين . توقيعها من طرف المظهر

أو المسحوب عليه و عدم قدرته على تسديد قيمتها عند حلول تاريخ االستحقاق و دون األخذ 

  .(1)باالعتبار ترتيبهم الزمني

دفع مبلغ معين ألمر شخص هو أصال ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها ب: :  السند ألمر السند ألمر--بب

: ويكون فيه طرفان فقط.(2)آخر هو المستفيد بمجرد االطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين

  وعلى أساس هذا التعريف، يمكن أن نستنتج أن السند ألمر هووسيلة قرض .(3)المحرر والمستفيد

  ه في تاريخ اإلستحقاق الذي   حقيقية حيث أن هناك إنتظارمن جانب الدائن للمدين لكي يسدد ماعلي

  :و أمام حامل هذا السند طريقتان الستعماله. يتفق بشأنه

إما أن يتقدم به قبل تاريخ االستحقاق إلى أي بنك يقبله، فيتنازل له عليه مقابل حصوله على - 1

سيولة، مقابل حصول البنك على مبلغ للتنازل عن السيولة و الحلول محل هذا الشخص في 

  . و تحمل متاعب تحصيل السندالدائنية

   إستعماله في إجراء معاملة أخرى مع شخص أخر، سواء في تسديد صفقة تجارية أو تسديد- 2

قرض، و يتم هذا االستعمال بتقديمه للدائن الجديد، عن طريق عملية التظهير شرط أن يتم قبوله 

ي يتحول إلى وسيلة دفع و عندما يتم قبوله يدخل في التداول، و بالتال. من طرف هذا األخير
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بواسطة عملية التظهير، و تلعب هذا الدور قبل حلول تاريخ االستحقاق، فإذا حل هذا األجل 

نادراما تقدم السفتجة أوالسند ألمر . أمكن تحويل هذه الورقة إلى سيولة تامة أي إلى نقود قانونية

  .(1)رف هذين األخيرينللدفع من طرف المسحوب عليه و المكتتب ويتم الدفع مباشرة من ط

  :: سند الرهن سند الرهن--55--22--11--11

سند الرهن هو أيضا ورقة تجارية كسابقيه، يمكن استعماله في التداول إذا أراد مجتمع   

قد يلجأ .وهو سند ألمر مضمون بكمية من السلع محفوظة في مخزن عمومي. التجار ذلك

قبال مختلف البضائع، التاجر إلى االحتفاظ ببضاعة معينة لدى مخازن عمومية مجهزة الست

تحرر من طرف المخازن تثبت وجود البضاعة لديها مع بيان مالكها ) سند الرهن(مقابل وثيقة 

كميتها و مواصفاتها، فإذا احتاج هذا التاجر للسيولة، فيمكنه أن يتقدم إلى البنك للحصول على 

و يمكن . األموالاألموال مقابل تقديم سند البضاعة كضمان، أي رهن البضاعة للحصول على 

لحاملها الجديد أن يقدمها للغير لنفس الغرض، و بهذا يدخل هذا السند في التداول، و ينتقل من 

و مما تجدر اإلشارة إليه، أن البضاعة المخزنة ال تعطي لمالكها، . يد إلى يد لتسوية المعامالت

ديمه إلى الغير كضمان و إنما تعطى لحامل سند الملكية الذي يتحول إلى سند الرهن بمجرد تق

، يمكن تقديمه )السند ألمر و الكمبيالة(و سند الرهن مثله مثل األوراق التجارية األخرى . للدين

للبنك بغرض الخصم، كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول و انتقاله بين األفراد 

  .لتسوية المعامالت) التجار(

  :: سند الصندوق سند الصندوق--66--22--11--11

                                                 
(1) René Rodière, Jean-Louis Rives – Lange: Droit Bancaire – Firmin – Didot S.A – 4ème trimestre – 
France – 1975 – p 223. 



التزام مكتوب من طرف بنك أو مؤسسة بدفع المبلغ المذكور ''ند الصندوق بأنه يعرف س  

و قد يكون هذا السند محرر . في تاريخ معين هو تاريخ االستحقاق) هو مبلغ القرض(في السند 

يحدث هذا عندما يقوم شخص ما بإقراض . ''باسم هذا الشخص أو ألمره أو لحامل السند

و يعتبر وسيلة للدفع إذ أن . قصير مقابل الحصول على فائدةمؤسسة أو بنك أمواال ألجل 

بإمكان صاحبه أو حامله أن يظهره إلى الغير بهدف تسوية معامالت تجارية أو ائتمانية أخرى، 

و بالتالي يمكن تداوله من يد إلى يد لهذا الغرض، فسند الصندوق يمكن دائما أن يحرر ألمر 

  .حامله

  :: قصيرة األجل قصيرة األجل السندات العمومية السندات العمومية--77--22--11--11

  تلجأ الخزينة إلى إصدار سندات قصيرة األجل لتمويل إحتياجات السلطات العمومية فيما تلجأ الخزينة إلى إصدار سندات قصيرة األجل لتمويل إحتياجات السلطات العمومية فيما               

يخص نفقاتها الجارية، وذلك عندما يتأخر تحصيل اإليرادات الضريبية نظرا لطابعها المتقطع 

السندات من يد إلى و يتم تداول هذه . في الزمن، وعدم القدرة على االنتظار إلستعجالية النفقات

 .(1)يد واستعمالهافي التبادل وضمان القروض عندما تكون محررة لحاملها،أي سندات غير اسمية

  :: الدفع عن طريق التحويل الدفع عن طريق التحويل--88--22--11--11

المحول (التحويل هوأبسط العمليات التجارية، فالبنك يتوسط من خالل تنفيذها بين طرفين   

أي بنك (ل أودعه شخص في فرع البنك، أو مراسله ويقوم بتوصيل مبلغ من الما) والمحول إليه

 -  و ليس من األوراق التجارية–فالتحويل آلية لتحويل األموال . في المكان المحول إليه) آخر

يسمح بتحويل األموال دون الحاجة إلى سحبها من الحساب و تسليمها إلى شخص آخر، و يتميز 
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يمكن أن يكون التحويل تلقائيا باتفاق بين . كلفةبسهولة استخدامه، سرعة الدفع، األمن و قلة الت

البنك و صاحب الحساب و عادة ما يكون هذا في حاالت التحويل المتكرر أو الدوري كأجور 

  .(2)العمال التي تحول إلى حساباتهم دوريا من حساب رب العمل

  :: العوامل المؤدية إلى تطور وسائل الدفع العوامل المؤدية إلى تطور وسائل الدفع--33--11--11

تي أدت إلى تطور وسائل الدفع و تحولها من الشكل التقليدي هناك العديد من العوامل ال  

إلى أشكال أخرى تؤدي نفس الوظيفة لكن بطرق مختلفة أكثر تطورا، يمكن تلخيص أهم هذه 

  :العوامل فيما يلي

 :: تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية--11--33--11--11

ليدية بمرور الوقت مرتفع جدا، إالّ أصبح اإلحساس باألمان الذي ولدته وسائل الدفع التق        

 :أن لهذه الوسائل مشاكل كثيرة، ومنها

  لكال الطرفين-أوعبرالتليفون سواء شخصيا – فالحاجة إلى الوجود الشخصي:: انعدام المالئمة انعدام المالئمة--أأ

تأخير في اقتناء المنتج عنه تكلفة  يقيد الحرية المعامالتية و بالنسبة للعمالء يترجم هذا إلى

  .نسبة للبائع يعني ذلك خسارة في اإليرادات نتيجة النخفاض المبيعات أوفقدهاأعلى، وبال

 ال تتم المدفوعات التقليدية في الوقت الحقيقي،  :: عدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقي عدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقي--بب

فالمدفوعات بالشيكات تستغرق ما يصل . و يتوقف التأخير في التحقق الفعلي على نوعية السداد

  .تستغرق مدفوعات بطاقات االئتمان أسبوعينإلى أسبوع و 
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جـجـ

                                                

 فالتوقيعات يمكن أن تزور و أرقام بطاقات االئتمان يمكن أن تسرق أو :: انعدام األمن انعدام األمن--

  .التجار يمكن أن يرتكبوا الغش و االحتيال

 إن كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من المال، و بالنسبة للمدفوعات :: ارتفاع تكلفة المدفوعات ارتفاع تكلفة المدفوعات--دد

 و أكبر مشكل يواجهه المجتمع فيما يخص وسائل .(1) تغطي بالكاد تكاليف المصروفاتالصغيرة

  الدفع التقليدية، هو مشكل الشيكات بدون رصيد حيث أصبحت مشكلة إجتماعية بسبب اإلنتشار

                      .(2)1996حالة سنة   مليون5,8الواسع لها، فقد سجلت فرنسا على سبيل المثال 

- 1999(غيرالمسددة حسب تصريحات البنوك خالل  عددالشيكات أما الجزائر فبلغ         

، 2002 ألف شيك بدون رصيد سنة 472,6، فقد سجلت األردن (1) شيك24.911) 2002

اإلمارات  أما  قضية5.800السعودية بلغت عدد القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد إلى 

، حيث 2002 سنة دوالر مليار 59 رصيد بدون ة الشيكاتفحسب بنكها المركزي فقد بلغت قيم

ومن الجرائم أيضا التي  . 5℅ (2)العشر سنوات الماضية بنسبة ارتفاع سنوي خالل شهدت

ترتكب في حق الشيك، أن يصدر الساحب أمرا إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وذلك بصرف 
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بيل البواعث ال تأثير لها في قيام النظر عن األسباب التي دفعت الساحب إلى ذلك ألنها من ق

   .(1)المسؤولية

  :: استخدام االنترنيت في المجال المصرفي استخدام االنترنيت في المجال المصرفي--22--33--11--11

لم يكد يمض أكثر من عقد من الزمن على ظهورها حتى أضحت االنترنيت عماد الثورة   

 حدث (world wide web)وبظهور تكنولوجيا الشبكة العالمية . المعلوماتية و اقتصاد المعرفة

يشبه الميالد الجديد لالنترنيت حيث أمكن توحيد الشكل الخارجي لجميع التطبيقات و المواقع ما 

على االنترنيت مما أتاح للمستخدم أو المبرمج البسيط في أي مكان بالعالم أن يقوم بتطوير موقع 

 وهكذا استقرت االنترنيت في شكلها. الكتروني يكتسب قيمته من قيمة المحتوى الذي يتضمنه

  .(2)الحالي كشبكة عالمية تربط شبكات العالم

أتاح انتشار استخدامات االنترنيت للبنوك التعامل مع العمالء من خالل خدمات المصرف   

 ؛ حيث تم إنشاء مقر لها على االنترنيت بدال من المقر العقاري،(Home Banking)المنزلي 

 ترنيت وهو في منزله، ويمكنه محاورة ومن ثم يسهل على العمـيل التعامل مع البنك عبر اإلن

   .(3) موظف البنك على شاشة الكمبيوتر، و يتم إجراء كافة العمليات المصرفية

  :: التوجه نحو التجارة االلكترونية التوجه نحو التجارة االلكترونية--33--33--11--11

  يجمع المتتبعون للنشاط التجاري والراصدين لتغير اإلتجاه العام بين مختلف الوسائل المستخدمة يجمع المتتبعون للنشاط التجاري والراصدين لتغير اإلتجاه العام بين مختلف الوسائل المستخدمة 
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  .128 ص – 2003 – اإلسكندرية – دار الجامعة الجديدة للنشر –المسؤولية االلكترونية :  محمد حسين منصور(3)



بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وفي مقدمتها الواليات إلدارة التجارة بين 

المتحدة األمريكية على أن المشهد التجاري الحالي يتجه نحو ابتكار برامج وبروتوكوالت 

جديدة، واعتماد إجراءات أمنية وتشريعات قانونية من أجل بناء صرح جديد للتجارة يعرف 

عمليات شراء و بيع السلع     ''التي يمكن تعريفها بمعناها الشامل بأنها بالتجارة اإللكترونية، و

  .(1)''و الخدمات عبر االنترنيت

إن كانت العالقات التجارية التقليدية قامت منذ فجرالنشاط التجاري علىأساس اإليجاب   

وأن يقوم والقبول بخصوص أي تعاقد، وهي أساس التزام البائع مثال بتسليم المبيع بشكل مادي، 

 .(2)المشتري بالوفاء بالثمن إما نقدا أوباستخدام أدوات الدفع البديل وهي وسائل الدفع التقليـدية

 أطـراف  كونها تعبر عن تبادل السلع و الخدمات و معلومات بين االلكترونية  التجارة  فإن  

ظـهور  ع و قد كان وسائل الدف  تطوير طرق  االنترنيت، استوجبت مكانيا عبر شبكة  متباعدة 

االلكترونية من العوامل المباشرة المساعدة في نمو التجارة االلكترونية، فالتجـارة  وسائل الدفع

وسـائل الدفع  شبكة االنترنيت و   مشترون،  بائعون،:  أربعة عناصر تقوم على  االلكترونية

  .االلكترونية

  

  

                                                 
 مجلة – حالة الدول العربية –كترونية و دورها في تسويق الخدمات المالية و المصرفية التجارة االل:  محمود سحنون(1)

 جامعة – كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير – مخبر المغرب الكبير لالقتصاد و المجتمع – 3 العدد –االقتصاد و المجتمع 
  .71   ص – 2005 – قـسنطينة –منتوري 

 على الموقع – 2007 جوان 23:  تاريخ اإلطالع– عمان – معهد التدريب و اإلصالح –كتروني الدفع االل:  يونس عرب(2)
  . www.arabLam.org: االلكتروني



  :: وسائل الدفع االلكترونية وسائل الدفع االلكترونية--22--11

لكترونية الحديثة النشأة من أهم األسباب التي أدت إلى استخدام وسائل كانت التجارة اال  

الدفع االلكترونية، مما أدى إلى تحول النقود من شكلها المادي الملموس لتصبح تيار غير مرئي 

من االلكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على قرص صلب للكمبيوتر أو على الفضاء 

  . االنترنيتالمعلوماتي لشبكة

  :: تعريف وسائل الدفع االلكترونية، أهميتها و خصائصها تعريف وسائل الدفع االلكترونية، أهميتها و خصائصها--11--22--11

االلكترونية  وسائل الدفع المتطورة في االنترنيت هي عبارة عن صورة أو الوسيلة         

 بين الوسيلتين هي أن وسائل التقليدية للدفع و التي نستعملها في حياتنا اليومية، الفرق األساسي 

لكترونية تتم كل عملياتها و تسير الكترونيا، و ال وجود للحواالت و ال للقطع الدفع اال    

  .(1)النقدية

  :: تعريف وسائل الدفع االلكترونية تعريف وسائل الدفع االلكترونية--11--11--22--11

عملية تحويل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو ''يعرف الدفع االلكتروني على أنه   

ال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر، و إرس

 .(2)''ما أو أي طريقة إلرسال البيانات

  :: أهمية وسائل الدفع االلكترونية أهمية وسائل الدفع االلكترونية--22--11--22--11

  إن إتساع نطاق التجارة اإللكترونية سمح بتضاؤل دورالنقود الورقية والدفع التقليدي أمامإن إتساع نطاق التجارة اإللكترونية سمح بتضاؤل دورالنقود الورقية والدفع التقليدي أمام              
                                                 

صادية و علوم  كلية العلوم االقت– قسم علوم التسيير – رسالة ماجستير –االنترنيت و التجارة االلكترونية :  بن رجدال جوهر(1)
  .83 ص – 2002 – جامعة الجزائر –التسيير 

:  على الموقع االلكتروني– 2007 جوان 27:  تاريخ اإلطالع–الدفع االلكتروني من يحميه :  حيدر أمير(2)
www.islamonline.net  



و كان . سية لتسوية المعامالت الماليةازدهار الدفع االلكتروني، حيث كانت النقود الوسيلة الرئي

لكن . الدفع يتم بصورة سائلة أو بواسطة وسيلة بديلة كالشيك و غيرها من وسائل الدفع التقليدية

تلك الوسائل ال تصلح في تسهيل التعامل الذي يتم عن بعد في بيئة غير مادية، كالعقود 

ى المعامالت الورقية، من هنا تظهر االلكترونية التي تبرم عبر شبكة االنترنيت، حيث تتوار

  .أهمية ابتكار وسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة االلكترونية، لهذا كان الدفع الكترونيا

       يمكن للعميل الوفاء بمقابل السلعة أو الخدمة بنفس الطرق التقليدية المتبعة في التعاقد بين 

خالل فاكس، أو إرسال البيانات الخاصة مثل إرسال شيك، عن طريق البريد أو من . غائبين

و لكن هذه الوسائل ال تصلح و خصوصية التجارة االلكترونية و مقتضيات . بحسابه البنكي

السرعة فيها، لذا كانت أهمية اللّجوء إلى الدفع االلكتروني من خالل شبكة االتصال الالسلكية 

  .(télématique)عبر الحاسب 

  :: االلكترونية االلكترونية خصائص وسائل الدفع خصائص وسائل الدفع--33--11--22--11

ما زاد من أهمية وسائل الدفع االلكترونية الخصائص التي تميزها عن وسائل الدفع   

  :التقليدية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

 أي أنّه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث يتم : يتّسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية-

 تتم عبر فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل استخدامه لتسوية الحساب في المعامالت التي

  .أنحاء العالم

 و هي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة بها ذاكرة : يتم الدفع من خالل استخدام النقود االلكترونية-

  .رقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادل



 حيث يتم إبرام العقد بين :لكترونية عن بعد يستخدم هذا األسلوب لتسوية المعامالت اال-

أطراف متباعدين في المكان، و يتم الدفع عبر شبكة االنترنيت، أي من خالل المسافات بتبادل 

يتم إعطاء أمر الدفع وفقا لمعطيات . المعلومات االلكترونية بفضل وسائل االتصال الالسلكية

  .قدالكترونية تسمح باالتصال المباشر بين طرفي الع

  : يتم الدفع االلكتروني بأحد األسلوبين-

  الدفع عبر شبكة االنترنيت،( من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض ::األسلوب األولاألسلوب األول 
، و من ثم فإن الدفع ال )و ذلك بتبادل المعلومات االلكترونية بفضل وسائل االتصال الالسلكية

. وية المعامالت األخرى عليها بغير هذه الطريقةيتم إالّ بعد الخصم من هذه النقود، وال يمكن تس

  .و يشبه ذلك العقود التي يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما

 من خالل البطاقات البنكية العادية، حيث ال يوجد مبالغ مخصصة مسبقا ::األسلوب الثانياألسلوب الثاني 

يها بوسائل لهذا الغرض، بل إن المبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقات قابلة للسحب عل

  .أخرى كالشيك لتسوية أي معامالت مالية

 أي توافر أجهزة تتولّى إدارة هذه العمليات التي : يلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلك-

 .تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف و توفير الثقة فيما بينهم

  : يتم الدفع االلكتروني من خالل نوعين من الشبكات-

 شبكة خاصة يقتصر االتصال بها على أطراف التعاقد، و يفترض ذلك وجود ::النوع األولالنوع األول 

  .معامالت و عالقات تجارية و مالية مسبقة بينهم

    شبكة عامة، حيث يتم التعامل بين العديد من األفراد ال توجد بينـهم قبل ذلك:النوع الثاني



  . روابط معينة

  :: الوسائط المصرفية االلكترونية الوسائط المصرفية االلكترونية--22--22--11

 و هناك العديد من الوسائط االلكترونية (1) للوفاء للتعامل عبر االنترنيتهي صور  

   تطور وسائل الدفع في صـورة وسـائل  تستخدم في عملية الدفع االلكتروني، حيث أن التي 

  :الكترونية فرض أشكال مختلفة لكيفية تداولها وأهم هذه األشكال المصرفية ما يلي

  ::((PPhhoonnee  BBaannkk)) الهاتف المصرفي  الهاتف المصرفي --11--22--22--11

الهاتف ''مع تطور الخدمات المصرفية على المستوى العالمي، أنشئت البنوك خدمة   

، (2)لتفادي طوابير العمالء في االستفسار عن حساباتهم أو بعض الخدمات األخرى'' المصرفي

 ساعة يوميا وخالل األجازات والعطالت الرسمية أيضا، كما 24حيث تستمر هذه الخدمة 

 الخدمة من سحب بعض المبالغ من هذه الحسابات وتحويلها لدفع بعض االلتزامات تمكنهم هذه

  .(3)دفع فواتيرالتليفون والغاز والكهرباء، فضال عن تقديم جميع العمليات المصرفية:الدورية مثل

هكذا يختفي المفهوم التقليدي للبنك الثابت و يصبح عبارة عن رقم مخزن في ذاكرة   

عن عنوان الكتروني على شبكة االنترنيت العالمية، و من ثم يطلق عليه البنك التليفون أو عبارة 

  .(4)المحمول أو الهاتف المصرفي

                                                 
  .129-120ص ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور(1)
 قسم العلوم – رسالة دكتوراه –دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية :  زيدان محمد(2)

  .88 ص – 2004/2005 – جامعة الجزائر – كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير – فرع تخطيط –االقتصادية 
  .305-304 ص ص – 2004 – جامعة منصورة –كلية التجارة  –اإلدارة االلكترونية :  أحمد محمد غنيم(3)
  .127 ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (4)



  ((BBaannkkeerrss  AAuuttoommaatteedd المصرفية االلكترونية  المصرفية االلكترونية (1) خدمات المقاصة خدمات المقاصة--22--22--22--11

((cclleeaarriinngg  sseerrvviicceess  ‘‘‘‘BBAACCSS’’’’::  

 اإلجمالية بالوقت و ظهر نظام التسوية. حل هذا النظام مكان أوامر الدفع المصرفية  

 الذي يتم في خدمات مقاصة (RTGS) (real time gross settlement systems)الحقيقي 

الدفع االلكترونية للتسوية االلكترونية في المدفوعات بين المصارف، و ذلك ضمن نظام 

 (clearing house automated payment system)المدفوعات االلكترونية للمقاصة 

(CHAPS) هو نظام ينطوي على عنصر اليقين حيث تتم المدفوعات في نفس اليوم بدون ، و

  .(2)إلغاء أو تأخير، و بنفس قيمة اليوم

  :: االنترنيت المصرفي االنترنيت المصرفي--33--22--22--11

إن نظام االنترنيت القائم على البنك المنزلي، نظام له أهمية كبيرة على مستوى البنوك أو   

 :وط االنترنيت، كما تتعدد أشكاله فيما يليعلى مستوى العمالء الذين يتوفرون على خط

   توفير الخدمات المصرفية لكل عمالئها، حتى في المناطق البعيدة والنائية والتي التتوفر لهذه  -

  .البنوك فروع فيها

  . يمكن العمالء أيضا من التأكّد من أرصدتهم لدى المصارف-

  .وبة عليهم الكترونيا يقدم و ييسر لهم طريقة دفع قيمة الكمبياالت المسح-

  . يساعدهم أيضا و يرشدهم إلى الطريقة المثلى في إدارة المحافظ المالية من أسهم و سندات-

                                                 
  .هي عبارة عن عملية تسوية الحقوق و الديون بين البنوك بسبب عملياتها المصرفية:  المقاصة(1)
  .127 ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (2)



  . كما يوضح للعمالء أشكال النشرات االلكترونية اإلعالنية الخاصة بكل الخدمات المصرفية-

 . يحدد طريقة تحويل األموال من حسابات العمالء المختلفة-

 ية عقد االجتماعات عن بعد على شاشات الكمبيوتر لمناقشة استفسارات العمالء مدى إمكان-

  
  .(1)و استقبال الردود و النصائح المالية من الخبراء المتخصصين في ذلك 

 يعمل االنترنيت المصرفي على تبادل المعلومات في المؤسسة، حيث يدفع كل مساهم مبلغ -

  .(2)معين عن استخدامه لالنترنيت

  .(3) يعمل اإلنترنيت على تحسين استخدام التقنيات التجارية مثل التسويق المباشر كما-

  :: القابض القابض--44--22--22--11

عبارة عن وسيط بين المتعاملين يتلقى طلبات و بيانات كل منهما و يتحقق منها عن   

طريق موقعه على الشبكة، و يتولى مباشرة عملية عرض السلعة أو الخدمة و التسليم و الوفاء 

، (5)ما تستخدم البنوك وسائل نقل الكترونية للمعلومات ذات السرعة الفائقةك.(4)ر عمولة معينةنظي

  .و التي تساعدها على أداء مهامها بكفاءة تتماشى و التطورات الحاصلة في المجال المصرفي

                                                 

 

 .305 ص – سبق ذكره مرجع –حمد غنيم م(1)
(2) Lakhdar Lallem: Systèmes d’information et Banques de données dans la nouvelle réalité 
économique, l’exprérience Algérienne – Thèse doctorat – Département sciences économiques – 
Institut des sciences économiques d’Alger – Université d’Alger – 1998 – p 226. 
(3) Michel Badoc, Bertrand Lavayssière Emmanuel Copin: e-marketing de la banque et de 
l’assurances, innovations technologiques et mutations marketing – 2ème édition d’organisation – 
Paris – 2000 – p 164. 

  .128ص  – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (4)
و هو أقدم الوسائل التكنولوجية لنقل المعلومات يساهم في طبع الرسالة المستلمة  [télex - و مثل هذه الوسائل نجد التلكس (5)

و هو جهاز  [Fac-simile - ، و الفكسميل ]على األوراق بحيث يعمل على تحويل النبضات االلكترونية إلى حروف مكتوبة
 الرسائل و المستندات المخطوطة باليد أو المطبوعة بكامل محتوياتها و تسلمها عن طريق شبكة استنساخ بالهاتف يمكن به نقل



  :: أشكال تأمين الدفع اإللكتروني أشكال تأمين الدفع اإللكتروني--33--22--11

   األطراف، تتم عبر فضاء معلوماتيإن الدفع االلكتروني عملية مصرفية دولية متعددة  
مفتوح، مما يجعلها عرضة لشتى أنواع السرقة، الغش، النصب و االحتيال فيما يتعلق بالبطاقات 

 فكان البد من اللّجوء إلى. االئتمانية أو إساءة استخدامها في النصب على التجار و البنوك

  ة وسائل الدفع اإللكترونية، مـما يضمن وسائل أمان لتوفير الثقة بين المتعاملين وضـمان فعالي

وتتولّى الجهة التي تقدم خدمة الدفع االلكتروني مهمة . نجاح الصفقات التجارية عبر االنترنيت

توفير األمان والثقة المتبادلة، حيث يتم تحديد الدائن و المدين أطراف العملية التي تتم بطريقة 

 بحيث ال يظهر الرقم البنكي على الشبكة و يتم ، من خالل برنامج معد لهذا الغرض(1)مشفرة

عمل أرشيف، يسهل الرجوع إليه، للمبالغ التي يتم سحبها بهذه الطريقة و هذا ما يعرف بنظام 

  .(Secure electronic transaction)المعامالت االلكترونية اآلمنة 

الرسالة المرسلة التكاملية، أي ضمان أن : يحقق هذا النظام عدة ضمانات أساسية أهمها  

هي الرسالة المستقبلة عن طريق البصمة الرقمية، و سرية المعاملة من خالل تشفير محتوى 

  .(2)الرسالة، والتحقق من شخصية صاحب بطاقة االئتمان و شخصية البائع

 و قد ’’Fire walls‘‘كذلك من أشكال التأمين المستحدثة ما يسمى بالحوائط النارية   

ية العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات و تامين ابتكرت هذه التقن
                                                                                                                                                                  

الذي يسمح بانتقال المعلومات من  [Computer -، و جهاز الكمبيوتر ]الهاتف المركزي أو عن طريق األقمار الصناعية
  ].الخ... العميل و بنكه و استخدام شبكة االنترنيت

طاء كلمة أو رقم سري لحمايتها من قراصنة اإلعالم اآللي و هو تقنية استعملت منذ القديم في إرسال الرسائل  التشفير هو إع(1)
 و هكذا، أما في الوقت الحالي فقد تطورت و أصبحت رقمية كطريقة E بـ Aالمهمة و التي تعتمد على اإلزاحة، مثال 

  . أخرى أو رقم إلى رقم آخرالقاموس المشفر، بحيث يحول الحاسوب الكلمة إلى كلمة
  .124-122 ص ص – المرجع السابق (2)



الشبكات، و هي من أهم األدوات األمنية المستخدمة في تأمين الشبكات، و منع االتصاالت 

 Fire‘‘الجدار الناري و. (1)الخارجية المريبة في االنترنيت من الوصول إلى داخل الشبكة

walls’’ بمراقبة جميع البيانات و المعطيات التي تصل إلى المخدم عن  هو تطبيق برمجي يقوم

  إن الهدف الرئيسي منه هو حماية المعطيات المخزنة على مخدم الويب أو أي. طريق االنترنيت

.    مخدم آخر متصل باالنترنيت من أي هجوم يقوم به العابثين و المخترقين من خارج الشركة

 إذا كانت حواسب الشركة متصلة باالنترنيت، و تبرز و يتوجب استخدام الجدران النارية

الحاجة إلى استخدامها عندما يبدأ المخترقين بالدخول بغرض العبث، أو التخريب، أو اإلطالع 

على ما ليسوا مخولين باالطالع عليه، و يتم منعهم من الدخول من خالل إيقاف األوامر التي 

 .(2)يرسلونها

  لتي ابتكرت نظاما أكثر أمانا عند استخدام وسائل الدفع االلكترونية،هناك من الشركات ا         

، و طريقة عمل هذه الشركات في أنها تقوم بأخذ أرقام First virtual’’ (3)‘‘و منها شركة 

بطاقات االئتمان للعمالء الذين يودون االنضمام إلى برنامجهم عن طريق الهاتف و باقي 

 عميل من عمالئها رقم حساب مميز يتكون من مجموعة من البيانات الالزمة ثم تخصص لكل

األرقام، و عندما يرغب العميل في الشراء عبر االنترنيت يقوم بإرسال رقم حسابه من خالل 

البريد االلكتروني إلى التاجر، الذي يقوم بعد ذلك باالتصال بهذه الشركة لالستفسار عما إذا كان 

                                                 
  .2007 جوان 30:  تاريخ اإلطالع– مرجع سبق ذكره – حيدرأمير (1)
:  على الموقع االلكتروني– 2007 جوان 30:  تاريخ اإلطالع–'' الدفعات المالية اآلمنة ''– تقنيات التجارة االلكترونية (2)

www.ecommercetechnology.org . 
هي شركة للخدمات المالية تسمح بتأمين عمليات الدفع االلكتروني على شبكة االنترنيت، أنشأت : ’’First virtual‘‘ شركة (3)

  .1994، و بدأت العمل فعليا في أكتوبر -كندا- San Diego و مقرها الرئيسي بـ 1994في ماي 



 هنا تقوم الشركة بسؤال العميل من خالل العنوان المسجل لديها الشراء سيتم دفع مقابله أوالّ، و

وعند القبول يتم التصديق على الشراء و تقيد الشركة . إن كان يرغب في قبول أو رفض الشراء

قيمة المشتريات على رقم الحساب بطاقة االئتمان و تؤكد للتاجر أنها ستدفع مقابل المشتريات، 

ته كليا بالصفقة فإنه يتم إصدار رقم حسابه جديد له، و يصبح و إذا ادعى العميل عدم معرف

الرقم القديم غير ساري المفعول، وفي حالة عدم تمكن الشركة االتصال بالعميل يتم رفض 

الشراء، وهذه الشركة تعطي األمان للتعامل من خالل الشبكات المفتوحة لالنترنيت، إذ لن يتم 

الل رقم بطاقة االئتمان الخاص به مما يولد اآلمان لدى التنصت على معامالته و لن يتم استغ

  .(1) المتعاملين بهذه الشبكة و يعطى لها المصداقية

 (nets cape)وفـيزا بمساعدة ميكروسوفت و  أما الشركات العمالقة كشركة ماستركارد  

 و شركات أخرى رائدة في هذا المجال، فقد وضعت نظام (SAIC) و (GTE) و IBM) (و

ى بالصفقة االلكترونية اآلمنة، هدفها توفير األمن لمدفوعات البطاقات عند عبورها يسم

  :االنترنيت من مواقع التجار و البنوك، و يمكن اختصار هذا النظام كما يلي

 يقوم المتسوق بالشراء من التاجر الذي يتبع مواصفات هذا النظام و باستخدامه محفظة - 1

  .ومات مالية مشفرةالكترونية، يبعث المستخدم معل

 تقوم خدمة الويب للتاجر بتحويل الصفقة المشفرة إلى مركز معالجة بطاقة السداد و الذي - 2

  .يفك شفرة الصفقة و يتم تنفيذها

                                                 
(1) Entreprise privée – first virtual internet payement system – ‘‘payement électronique’’ – consulté 
le: 30 juin 2007 – http://www.rambit.qu.ca. 



 يقوم مركز معالجة بطاقة السداد بتحديد مسار الصفقة و توجيهها إلى المؤسسة المالية التي - 3

  .أصدرت بطاقة سداد المستهلك للموافقة

 أخيرا يتلقى التاجر إعالنا من بنك المستهلك بالموافقة على الصفقة، بعدئذ يحمل حساب - 4

  .بطاقة سداد المستهلك بقيمة الصفقة

 يقوم التاجر بعمل قسائم البضاعة و يضيف قيمة الصفقة إلى مجموعة صفقات بطاقة السداد - 5

نظام لم يسجل نجاحا كبيرا، بسبب غير أن هذا ال .التي حولت أخيرا إلى بنك التاجر إليداعها

عدم سهولته للتطبيق، و ارتفاع تكاليفه، فرغم كل الجهود المبذولة ال زال العمالء يتخوفون من 

  .(1)وسائل الدفع االلكترونية، نظرا الرتفاع حوادث السرقة و النصب و االحتيال عبر الشبكة

  ::اا أنواع وسائل الدفع االلكترونية و حجم الطلب عليه أنواع وسائل الدفع االلكترونية و حجم الطلب عليه--33--11

  نتيجة للتطورات التي عرفتها التجارة االلكترونية حولت البنوك أغلب وسائل الدفع إلى         

وسائل دفع الكترونية و تعددت هذه األخيرة واتخذت أشكاال تتالءم مع طبيعة المعامالت عبر 

يط من البطاقة ذات الشر شبكة االنترنيت، و كانت أولها البطاقات البنكية والتي تطورت

البطاقة ذات الخلية االلكترونية، كما ظهرت وسائل دفع أخرى الكترونية      و  المغناطيسي إلى

نظرا للدور الفعال الذي أصبحت تلعبه وسائل الدفع االلكترونية فسوف نركز دراستنا في هذا 

ا حجم المبحث على األنواع المختلفة لوسائل الدفع االلكترونية، ايجابياتها و خصائصها، و كذ

  .الطلب عليها

  

                                                 
  .135-133 ص ص – مرجع سبق ذكره – حماد عبد العال طارق (1)



  ::البطاقات البنكية و البطاقات الذكيةالبطاقات البنكية و البطاقات الذكية  --11--33--11

تعتبر البطاقات البنكية و البطاقات الذكية كبديل عن النقد العادي إذ أن التوقعات تشير   

  .بأنها ستحتل مكانة بارزة في التعامالت المصرفية االلكترونية في المدى الطويل

  ::هاها البطاقات البنكية و أنواع البطاقات البنكية و أنواع--11--11--33--11

عبارة عن بطاقة مغناطيسية تصدرها البنوك           ''تعرف البطاقات البنكية على أنّها   

و المؤسسات المالية، و التي تسمح لحاملها بتسديد ثمن المشتريات أو سحب أموال من الماكنات 

  ها ، فهي بطاقة بالستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة يصعب العبث بها تصدر (1)''االلكترونية

. (2)، أو شركة استثمار، يذكر فيها اسم العميل الصادرة لصالحه، و رقم حسابه- بنك- جهة ما 

  وهـي التي يتم صـرف األمـوال من البنـوك بواسطتها مـن خالل مـاكينات الصـرف 

ذلك وللبطاقة البنكية عدة تسميات إال أن مسمى بطاقات اإلئتمان هو األكثر شيـوعا و. (3)اآللية

و هناك عدة أنواع  .(4)بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطى لحاملها ائتمانا قصير األجل األنـه

 :من هذه البطاقات لعّل أهمها ما يلي

  

                                                 
(1) Ahmed Silem, Jean-Marie Albert: Lexique d’économie – Dalloz – Paris – 8ème édition – 2004 –     
p 116. 

 – 2001 – دار األمين للنشر –بطاقات االئتمان و األسس القانونية للعالقات الناشئة عن استخدامها :  محمد توفيق سعودي(2)
  .260ص 

  .260 ص –2001 – الدار الجامعية –اديات البنوك العولمة وإقتص:  عبد المطلب عبد الحميد(3)
 –النقود البالستيكية و أثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية :  نادر شعبان، إبراهيم السواح(4)

  .16 ص – 2006 – اإلسكندرية –الدار الجامعية 
  
  



  ::((DDéébbiitt  CCaarrdd)) بطاقة الدفع  بطاقة الدفع --11

و تخول حاملها سداد مقابل السلع و الخدمات، حيث يتم تحويل ذلك المقابل من حساب   

ذلك تعتمد هذه البطاقة على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك ل. (1)العميل إلى حساب التاجر

و يتميز هذا النوع بأنه . (2)في حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة

ال يعطى العميل أي ائتمان، إذ أنه يمكن العميل الوفاء بقيمة السلع و المشتريات و الخدمات بدال 

دي حيث يقدم العميل البطاقة إلى التاجر أو مقدم الخدمة، و يوجد لدى التاجر من الوفاء النق

وتمرر البطاقة في هذا الجهاز . جهاز خاص متصل بمركز البطاقات لدى البنك المصدر للبطاقة

فيتم قراءة بياناتها من خالل الشريط الممغنط الموجود خلف البطاقة و يتم االتصال بمركز 

تم االتصال بالفرع المفتوح لديه الحساب و يتم االطالع على رصيد العميل، البطاقات آليا ثم ي

  أما. فإن كان يسمح بالخصـم يتم آليا و تضاف القيمة لحساب التاجر، و بذلك تتم عملية الشراء

 . (3)إذاكان الرصيد اليسمح فسيتم ظهور ذلك على الجهاز بما يفيد عدم إتمام العملية فيتم إلغاؤها

  :ن نميز بطاقات الدفع من خالل معيارينيمكن أ  

  :: معيار إقليم قبول البطاقة معيار إقليم قبول البطاقة--أأ

  :وفقا لهذا المعيار وجد نوعان من البطاقات  

                                                 
  .125 ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (1)
 دور السحاب للنشر و التوزيع –أساسيات و مبادئ التجارة االلكترونية :  عبد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بسيوني(2)
  .72 ص – 1997 – مصر –

 الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و –) البطاقات البالستيكية(وسائل الدفع الحديثة :  سميحة القليوبي(3)
  .67-66 ص ص – 2002 – لبنان – الجديد في التقنيات المصرفية – الجزء األول –قتصادية اال
  
  



 مثل فيزا، ماستر كارد، أمكس، دينرز كلوب و يمكن استخدامها داخل ::البطاقة الدوليةالبطاقة الدولية/ / __11

  .البالد المصدرة و خارجها

  .(1)لمصدرة فيه و بالعملة المحلية تستخدم داخل البلد ا::البطاقة المحليةالبطاقة المحلية/ / __22

  :: معيار طريقة تسوية العمليات المنجزة بالبطاقة معيار طريقة تسوية العمليات المنجزة بالبطاقة--بب

  :نميز وفقا لهذا المعيار ثالثة أنواع  

  ::بطاقات الخصم الفوريبطاقات الخصم الفوري/ / __11

تستخدم كأداة وفاء فقط حيث يحصل حامل البطاقات على احتياجاته من السلع             

م البطاقة و يتم الخصم مباشرة لقيمة هذه االستخدامات و الخدمات و الصرف النقدي فور تقدي

من الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المصدر دون االنتظار إلى إعداد كشف حساب البطاقة     

 : و يوجد منها عدة أنواع منها(2)و الذي يستخدم هنا كوسيلة لعرض البيانات فقط

 : : ((CChhèèqquuee  GGuuaarraanntteeee  CCaarrdd))بطاقة الشيكات بطاقة الشيكات  •

                       ه البـطاقة ذوه ،(3)  يتعهد فيـها البنك بسداد الشيكات التي يحررها العميل بشروط معينة  يتعهد فيـها البنك بسداد الشيكات التي يحررها العميل بشروط معينة        

 Cartes) لمهمة ضمان الوفاء بشيك و يطلق عليها بطاقات ضمان الشيكات تصدر خصيصا

de Garantie de Chèque) يضمن فيها البنك المصدر لبطاقة الوفاء بقيمة الشيكات التي ،

و يضع . فهي نوع من أنواع الضمان الصادر في ورقة مستقلة. يصدرها العميل حامل البطاقة

و سبب  .ك حتّى يستطيع المستفيد اإلفادة من هذا الضمانالعميل رقم بطاقته على ظهر الشي

                                                 
  .160 ص – 1998 – المؤسسة الحديثة للكتاب –العمليات المصرفية و السوق المالية :  أنطوان الناشف، خليل الهندي(1)
  .20 ص – مرجع سبق ذكره – نادر شعبان، إبراهيم السواح (2)
  .125 ص – مرجع سبق ذكره –ين منصور  محمد حس(3)



إصدار مثل هذه البطاقات هو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود رصيد للعميل 

 .(1)يسمح بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم البنوك بدعم عمالئها بإصدار بطاقة الضمان

  ::((CCaasshh  CCaarrdd))بطاقة السحب اآللي بطاقة السحب اآللي  *  * 

، وهي (2)ل بمقتضاها سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليهيمكن للعمي  

بطاقات وظيفتها الوحيدة السحب النقدي من الموزعات اآللية للنقود و الشبابيك األوتوماتيكية 

اإلطالع على الرصيد، إجراء : التابعة للبنك المصدر لها و يمكن أن تتضمن خدمات أخرى

    .(3) الخ...ب دفتر الشيكات و استالمه، تحويالت، طلب كشف الحساب، طل

  ::((DDiissccoouunntt))بطاقة الخصم بطاقة الخصم  •

  يتميز هذا النـوع من البطاقات بأنه ال يتضمن ائتـمان، بل يتم خصم قيمة الصفقة من        

 و يالحظ أن. حساب العميل في البنك في الحال مثلما هو الحال بالنسبة لبطاقات الصراف اآللية

  ويعود إرتفاع معدل , ات يمكن أن يستخدم على نفس شبكة األالت السابقةهذا النوع من البطاق

  : استخدامها إلى

  . القبول المتزايد من قبل العمالء و التجار الزدياد تعودهم عليها-

  . التزايد اللّجوء إلى أساليب التسويق الهجومية من جانب البنوك-

                                                 
  .68 ص – مرجع سبق ذكره – سميحة القليوبي (1)
  .125 ص – مرجع سابق – محمد حسين منصور (2)
  .63 ص – مرجع سبق ذكره – محمد شكرين (3)



 في بطاقة واحدة لعب POS (2)‘‘ ’’ البيع واالستخدام عند نقطة’’ATM‘‘ (1) الجمع بين نظام-

  .دورا كبيرا في ذلك

  ::((SSVVCC))  ((SSttoorreedd  VVaalluuee  CCaarrddss))البطاقات المدفوعة مقدما البطاقات المدفوعة مقدما  *  * 

لذا يسميها . يتم دفع قيمة هذه البطاقات مقدما عند شراءها من فئات ذات قيم مختلفة  

 المحالت المختلفة و ذلك و يتم استخدامها في المعامالت لدى. البعض بالبطاقات مخزنة القيمة

بإدخالها في آلة قارئة لهذه البطاقات و يتم خصم قيمة المعاملة من القيمة المخزنة عليها مثل 

و بعض هذه البطاقات قد يكون محدود االستخدام أو . الخ... بطاقات التليفونات و وسائل النقل

  .(3)التليفونلعملية واحدة، مثل البطاقات التي تستخدم لغرض خاص مثل بطاقة 

   ::((DDéébbiitt  CCaarrdd))البطاقات المدينة البطاقات المدينة  •

        هذا النوع من البطاقات يعتبر أكثر استخداما و قبوال في أوروبا عكس الواليات المتّحدة

 ’’PIN‘‘األمريكية، و كما هو واضح فإن هذه البطاقات تتضمن رقم البطاقة الشخصية للعميل 

(Personal Identification Number)لبطاقة في جهاز خاص متصل بمركز  وتمرر ا

البطاقات لدى البنك المصدر للبطاقة فيتم قراءة بياناتها من خالل الشريط الممغنط الموجود 

  .(4)خلف البطاقة

  

                                                 
(1) ATM: Automated Teller Machines. 
(2) POS: points of sale. 

 الجزء – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية –االلكترونية البنوك و التجارة :  أحمد عبد الخالق(3)
  .492-490 ص ص – – 2002 – لبنان – الجديد في التمويل المصرفي–الثاني 

(4) Daniel Amor: Révolution E – Business – Compupress – Paris – 2000 – p 453. 



  ::بطاقات الدفع اآلجلبطاقات الدفع اآلجل/ / __22

األصل في بطاقة االئتمان على أساس الدفع الشهري بأن يقوم البنك المصدر بجمع   

.     مل البطاقة و مطالبته بها دوريا مرة كل شهر في تاريخ معينالفواتير الموقعة من قبل حا

و يقوم العميل بدفع ما عليه من مستحقات نتجت عن استخدام البطاقة بما ال يتجاوز تاريخ 

و يمتد هذا التاريخ عادة من شهر إلى حوالي شهرين في . االستحقاق الذي يحدده البنك المصدر

من تاريخ ثبوت الدين في ذمة حاملها بموجب استخدام البطاقة أو أقصى الحاالت، و ذلك ابتداء 

 من تاريخ إرسال البنك المصدر لكشف الحساب و مطالبة العميل -في بعض األحيان األخرى-

و تمثل هذه المدة فترة السماح التي يستفيد بها حامل البطاقة مجانا دون احتساب أي . بالسداد

  .(1)فوائد عليها

  ::((CCrreeddiitt  CCaarrdd))ئتمان ئتمان بطاقات االبطاقات اال/ / __33

هذه البطاقة تمثل ائتمانا حقيقيا لحامل البطاقة، حيث يتمتع حاملها بائتمان فعلي من البنك   

و عادة تتضمن العالقة بين البنك و العميل . المصدر لها حيث ال يلزم الوفاء فورا بالسداد

 سواء من حيث فترة تنظيما للتسهيالت االئتمانية المقدمة للعميل و شروط هذه التسهيالت

السماح التي يبدأ الخصم بعدها من حساب العميل كما يتضمن االتفاق الحد األقصى للمبالغ 

  .(3)وتستخدم بطاقة االئتمان كوسيلة دفع ألجل محدد. (2)المسموح استخدامها أو مواعيد الوفاء بها

                                                 
  .64 ص – مرجع سبق ذكره – محمد شكرين (1)
  .67 ص – مرجع سبق ذكره – سميحة القليوبي (2)

(3) Claude Dragon, Jean-François Susbielle: Systèmes et instruments de paiements en ligne – Revue 
d’économie financière – N° 69 – Les métiers financiers face à Internet – Imprimerie du lion – 
France – 2002 – p 153. 



  ::((CChhaarrggee  CCaarrdd)) بطاقة الصرف البنكي  بطاقة الصرف البنكي --22

لشراء على الحساب في الحال، على أن يتم التسديد بصورة تتيح هذه البطاقة لحاملها ا  

الحقة، فهي ال تتضمن أي معنى لالئتمان بل على حاملها أن يسدد قيمة مشترياته مباشرة 

، في الفترة ما بين الشراء و السداد (1)بمجرد إرسال الفاتورة له و ال يتحمل جراء ذلك أي فوائد

 أن فترة االئتمان التي تمنحها هذه البطاقة ال تتجاوز الشهر ، بمعنى(2)و هنا ليس هناك أي ائتمان

  .(3)الواحد

  ::((IInntteerrnneett  CCaarrdd)) بطاقة االنترنيت  بطاقة االنترنيت --33

   تسـاهم   أصدرت شركة ماستر كارد و فيزا كارد بطاقة خاصة بالتسوق عبر االنترنيت  

التعامل هذه، في عمليات بيع و شراء السلع و الخدمات و توفير المعلومات المرتبطة بعمليات 

  .(4)مثال يستطيع المستهلك من خالل الشبكة شراء سيارة من شركة لها موقع على الشبكة

  :: البطاقات الذكية البطاقات الذكية--22--11--33--11

البطاقة الذكية عبارة عن بطاقة في حجم بطاقة االئتمان المعروفة، مثبت بداخلها ذاكرة   

بطاقة قيمة مالية معينة، كما يجري و يسجل في ذاكرة ال. الكترونية أو دائرة الكترونية متكاملة

فهي كمبيوتر . (5)تسجيل العمليات و خصم المسحوبات من هذه القيمة و حساب الرصيد المتبقي

متنقل، و تمثل حماية كبيرة ضد التزوير وسوء االستخدام، حيث تتيح األجهزة قراءة البطاقات 

                                                 
  .28 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (1)
  .15 ص – مرجع سابق – محمد توفيق سعودي (2)
  .308 ص – مرجع سبق ذكره – أحمد محمد غنيم (3)
  .29 ص – 2006 – األردن – دار المناهج للنشر و التوزيع –األعمال االلكترونية :  سعد غالب ياسين، بشير عباس العالق(4)
  .88 ص – 2003 – مصر – المكتبة األكاديمية لنشر –التجارة االلكترونية : إبراهيم العيسوي (5)



، و يتم تخزين (1)ات المالية لصاحبهاالتي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحساب

  .(2)جميع البيانات الخاصة بحاملها في هذه البطاقات

كما يثبت عليها شريط ممغنط يحمل شريحة الكترونية أو أكثر، أي حاسب صغير مزود   

بذاكرة مصاحبة، حيث يكون قادرا على أن يخزن، و يسترجع و يعالج البيانات، كما يمكن 

 عديدة، مثل الصحة و األمن، و يالحظ أنه يمكن إعادة شحنها عند أي استخدامه في مجاالت

  .منفذ إلكتروني

  :يمكن القول أن البطاقة الذكية تنفرد عن البطاقات االئتمانية و غيرها بالسمات اآلتية  

 تضم أرقاما رمزية تعبر(Digital Wallet) فهي في حقيقة األمر عبارة عن محفظة رقمية/ 1

 نة توجد على الشريـحة المشار إليها، مقابل المحفظة العادية التي تحتوي علىعنها أرقام معي

  األرقام المدونة على كل ورقة من هذه- أيضا –نقود ورقية من فئات و قيم معينة تعبر عنها 

 .األوراق النقدية

ن،    هذه البطاقة تجمع في بطاقة واحدة كل األدوار التي تستطيع أن تؤديها بطاقات االئتما/ 2

  .و بطاقات الخصم، و بطاقات الصراف اآللي، و كذلك البطاقات المدفوعة مقدما

تتّسم بسهولة الحصول عليها، و ذلك من خالل منافذ الصرف اإللكتروني، و مراكز البيع / 3

إن هذه البطاقات الذكية : ويعلق البعض قائال. التجارية، والهواتف وأجهزة التليفزيون التفاعلي

  .(3)هصبح دفتر شيكات المستقبل، حيث تعكس كل تعامالت العميل المالية و مدفوعاتقد ت

                                                 
  .126 ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (1)
  .107 ص – 2005 – مصر – جامعة عين شمس – كلية التجارة –النقود :  محمد نظير بسيوني، أحمد منور(2)



  :: النقود االلكترونية و المحافظ االلكترونية النقود االلكترونية و المحافظ االلكترونية--22--33--11

كذلك من أدوات الدفع االلكترونية و التي بدأ صيتها ينتشر عبر أنحاء العالم نجد النقود   

ترونية، و التي يتوقع لها احتالل مكانة بارزة االلكترونية، المحافظ االلكترونية و الشيكات االلك

  .في التعامالت المصرفية االلكترونية في المدى الطويل

  ):):النقود الرقميةالنقود الرقمية(( النقود االلكترونية  النقود االلكترونية --11--22--33--11

تعد النقود االلكترونية من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار التجارة االلكترونية على   

 و السداد و إجراءات التحويالت البنكية بمقتضاها و عليه مستوى العالم نظرا لسهولة الدفع

  .فسوف نتعرض لمفهوم النقود االلكترونية و أشكالها، خصائصها، و طبيعتها

  ):    ):    النقود الرقميةالنقود الرقمية(( مفهوم النقود االلكترونية  مفهوم النقود االلكترونية --11

  قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية ''     يمكن تـعريف النقود االلكترونية على أنها 

  .(1)''مدفوعة مقدما و غير مرتبطة بحساب بنكي، و تستعمل كأداة للدفع

و تستعمل  مستودع للقيمة النقدية يحتفظ بها على شكل الكتروني،''تعرف كذلك على أنها   

وأجهزة  ، فهي إذن نقود يتم تخزينها بواسطة الخوارزميات في المعالجات،(2)''كأداة للدفع

  .(3)كمبيوتر أخرى

                                                                                                                                                                  
 – مـصر الجديـدة   – منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريـة   – االلكترونية و العولمة     التجارة: السيد أحمد عبد الخالق    (3)

  .184-182 ص ص– 2006 –القاهرة 
:    تاريخ االطالع– المال و االقتصاد – الهيئة العليا لتطوير الرياض –النقود االلكترونية :  الشافعي محمد إبراهيم محمود(1)
  . www.arriadh.com:  االلكتروني على الموقع– 2007 جويلية 4

2) Michel Aglietta et Laurence Scialom: Second génération de monnaie électronique: nouveaux défi 
– Problèmes économiques – Monnaie et Finance – France – 2002 – p 26. 



 Le porte monnaie) تتجسد في حامل النقد االلكتروني (1)االلكترونيةوالنقود   

électronique) و الذي يسمح بإجراء الدفع خاصة في المشتريات الصغيرة، من احتياطي 

، و الذي (La Monnaie Virtuelle)نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة و النقد االفتراضي 

شبكات مفتوحة السيما االنترنيت، و هنا يكون يتمثل في برامج تسمح بإجراء الدفع عبر 

و لفهم  . (2)االحتياطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبيوتر دون أن يكون مجسد في حامل ما

  :كيفية استعمال حامالت النقد االلكترونية يجدر التمييز بين نظامين

  : : ((OOnn  lliinnee)) نظام على الخط  نظام على الخط --

          زبائنها مع  مع ((OOnn  lliinnee))تبط عبر الخط المفتوح تبط عبر الخط المفتوح      هو نظام مكون من منظمات شبكية تر     هو نظام مكون من منظمات شبكية تر

، ويعني أن المستهلك ال يحوز شخصيا النقد االلكتروني، و إنما يعهد بالمدفوعات (3) و مستفيدها

وهوالبنك المنوط به حيث يتولىالبنك كل التحويالت الخاصة بالنقد االلكتروني،  ثالث إلى طرف

ث يطلب إلى التجار االتصال ببنك المستهلك لتلقي السداد ويمسك الحسابات النقدية للمستهلك بحي

ويتم ذلك بوجود آلة لدى التاجر تقوم بقراءة بطاقات الدفع و تكون . (4)عن المشتريات المستهلك

  .موصولة بالحاسوب الموجود لدى البنك أو مركز التسويات أو مركز الترخيص

  

                                                                                                                                                                  
 – 2007 جويلية 4:  تاريخ االطالع–'' ما هي قصتهم ؟: د االلكتروني و البطاقات الذكية و النقد الرقميالنق'':  نور بسام(3)

  . www.c4arab.com: على الموقع االلكتروني
 بدأ بنك 1995 و في نهاية 1994ة  الهولندي(Digi Cash) تجدر اإلشارة أن ظهور النقود االلكترونية كان من قبل شركة (1)

(Mark Twain)األمريكي بإصدارها بالدوالر األمريكي .  
  .33 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (2)
  .16 ص – 2004 – األردن – دار المناهج للنشر و التوزيع –التجارة االلكترونية :  سعد غالب ياسين، بشير عباس العالق(3)
  .110 ص – مرجع سبق ذكره – حماد  طارق عبد العال(4)



  ::((OOffff  lliinnee)) نظام خارج الخط  نظام خارج الخط --

م قراءة بطاقة العميل عن طريق حاسوب منصب لدى التاجر، و يتم في هذا النظام تت  

خصم مبلغ المشتريات من خالل هذه البطاقة مباشرة، حيث أنها تحتوي إما على ذاكرة تخزن 

معلومات عن حساب العميل أو على مدارج مغناطيسية يسجل فيها المبلغ األقصى الذي ال يمكن 

     .(1) د من طرف البنكو هو محد) خالل أسبوع مثال(تجاوزه 

  :: أشكال النقود االلكترونية أشكال النقود االلكترونية--22

 :الصورتين األساسيتين للنقود االلكترونية هما  

  ::((PPMMEE))  ((LLee  ppoorrttee  mmoonnnnaaiiee  éélleeccttrroonniiqquuee))محفظة النقود االلكترونية محفظة النقود االلكترونية / / __11

  (électronique purses) تسمى كذلك ببطاقات مختزنة القيمة (Stored Value)     

الدفع معدة لالستخدام في أغراض متعددة، تحتوي على دائرة الكترونية و هي بطاقة سابقة 

(puce) ع اآللي أو اآلالت الخاصة بها الموجود عند التجاريتم استعمالها عن طريق الموز 

  .الخ... لشراء مشتريات صغيرة كالخبز، الجرائد

  ::((PPMMVV))  ((LLee  ppoorrttee  mmoonnnnaaiiee  vviirrttuueell))محفظة النقود التقديرية محفظة النقود التقديرية / / __22

    (digital cash) أو النقود السائلة الرقمية (net money)سمى كذلك بنقود الشبكة ت  

وهي آلية للدفع مختزنة القيمة في شكل بطاقات مدفوعة سلفا تستخدم للدفع عبر االنترنيت،    

                                                 
  .34 ص – مرجع سابق – عبد الرحيم وهيبة (1)



 (Pointy of Sale)وغيرها من الشيكات وكذلك يمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية 

(POS) (1).  

  ::من حيث متابعتها و الرقابة عليهامن حيث متابعتها و الرقابة عليها/ / __33

  :نفرق بين  

  ::((IIddeennttiiffiieedd)) أو  أو ((IIddeennttiiffiiaabbllee)) نقود الكترونية قابلة للتعرف عليها  نقود الكترونية قابلة للتعرف عليها --أأ

تتميز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام بسحب النقود من المصرف في   

 االلكتروني و حتى تدميرها في ثم االستمرار في متابعة حركة النقود داخل النظام. بداية التعامل

  ).كما هو الحال في البطاقات االئتمانية(نهاية المطاف 

  ::((aa  nnoonnyy  mmoouuss))  ((aannoonnyymmee))) ) أو مغلقة الهويةأو مغلقة الهوية(( نقود الكترونية غير اسمية  نقود الكترونية غير اسمية --بب

وهي تستخدم تماما كاألوراق النقدية، فال تترك وراءها أثرا يدل على هوية انتقلت منه   

  .أو إليه

  ::وب التعامل بهاوب التعامل بهامن حيث أسلمن حيث أسل/ / __44

  :يمكن أن نميز بين  

  ::((OOnn  lliinnee  ee--mmoonneeyy)) نقود الكترونية عن طريق الشبكة  نقود الكترونية عن طريق الشبكة --أأ

هي نقود رقمية يتم في البداية سحبها من مصرف أو مؤسسة مالية أخرى و تخزينها في   

.          توضع في جهازحاسب شخصي(internal hard ware device)أداة معدنية داخلية 

                                                 
 كلية – فرع بنوك و تأمينات – قسم العلوم االقتصادية –االتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية :  سماح ميهوب(1)

  .121 ص – 2005 – قـسنطينة – جامعة منتوري –العلوم االقتصادية و علوم التسيير 



 الخاصة بهذا الجهاز ترسل النقود الرقمية عبر االنترنيت إلى (mouse)لفأرة وبالضغط على ا

المستفيد في ظّل إجراءات تضمن لهذا التعامل قدرا كبيرا من األمان و السرية، فهي نقود 

وتتطلب معظم األنظمة المطروحة حاليا والتي تستخدم هذا . حقيقية و لكنها رقمية و ليست مادية

 التأكّد من سالمة النقود المتداولة، (issuer)في التعاقد الكترونيا بالمصدر األسلوب اتصال طر

  .و هو ما يقلّل من احتماالت الغش و التزييف

  ::OOffff  lliinnee  ee--mmoonneeyy نقود الكترونية خارج الشبكة  نقود الكترونية خارج الشبكة --بب

فهي تتخذ عادة صورة بطاقة . هنا تتم التعامالت دون الحاجة لالتصال مباشرة بالمصدر  

ك و تتضمن مؤشرا يظهر له التغيرات التي تطرأ على قيمتها المختزنة بعد يحوزها المستهل

وهي تثير قدرا كبيرا من المشاكل خاصة فيما يتعلق باألمان من . إجراء كل تعامل نقدي

  .(double spending) (1)مخاطر الصرف المزدوج 

              النقود االلكترونية المرتكزة على أنظمة استخدام القطع الرقمية    النقود االلكترونية المرتكزة على أنظمة استخدام القطع الرقمية    / / __55

((IImmpplléémmeennttaattiioonn))  ((ttookkeenn  bbaasseedd))::  

  . يتم فيها التبادل من خالل قطع رقمية الكترونية لكل واحدة منها قيمة محددة-

على معلومات تشمل رقما تسلسليا و قيمة محددة،     ’’token‘‘ تحتوي كل قطعة الكترونية -

  .تحقق من صالحية القطعة يسمح بالو هي موقعة رقميا من قبل المؤسسة المصدرة مما

  

                                                 
 الجديد في –النقود االلكترونية و تأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية :  أحمد جمال الدين موسى(1)

 – مرجع سبق ذكره – الجديد في التقنيات المصرفية – الجزء األول –أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية 
  .123-122ص ص 



  ::((LLeeddggeerr  BBaasseedd  SSyysstteemmss))النقود االلكترونية المرتكزة على أرصدة دفتر األستاذ النقود االلكترونية المرتكزة على أرصدة دفتر األستاذ / / __66

  :و يتم فيها  

  . تسجيل القيمة كرصيد في دفتر األستاذ، يزيد الرصيد أو ينقص بحسب ما يتم من مبادالت-

  . تحويل القيمة من حساب آلخر استنادا لتعليمات متبادلة-

  .(1)سك دفتر األستاذ من قبل وحدة إدارة الحسابات التي يتم االتصال بها إلتمام المبادالت م-

  :: طبيعة النقود االلكترونية طبيعة النقود االلكترونية--33

يرى بعض االقتصاديين أن النقود االلكترونية تستوفي الوظائف التقليدية الرئيسية للنقود   

  نقودا ''اآلخر يرى عدم اعتبارهافإن البعض . وأنها وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للقيمة

.(2)''أو شيكات أو قروضا وإنما هي تماثل الشيكات السياحية، وثم ال تعد أداة نقدية خالصة

  :باإلضافة إلى هذين الرأيين هناك أراء أخرى أقل تباينا سنحاول عرضها فيما يلي  

  ::ةةالنقود االلكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقيالنقود االلكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقي: : الرأي األولالرأي األول/ / __11

 للنقود عبر التاريخ النقدي من (Physical Représentation)تطور التمثيل المادي   

اليوم يعتبر استخدام الوسائل و.المقايضة إلى العمالت المعدنية ثم إلى العمالت الورقية

و لعّل الفرق الجوهري بين النقود االلكترونية   . االلكترونية أكثر صور النقود حداثة و تعقيدا

ر النقود السابقة عليها هي أنّها لم تعد تأخذ بالضرورة شكال ماديا و إنّما أصبحت تتمثل وصو

                                                 
 – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية –أدوات الدفع اإللكترونية بطاقات الوفاء: بور توفيق شن(1)

  .105 ص – مرجع سبق ذكره– الجديد في التقنيات المصرفية –الجزء األول 
  .134-129 ص ص – مرجع سبق ذكره – أحمد جمال الدين موسى (2)



فالمعلومات عن النقود أصبحت أكثر أهمية ''. في مجرد انتقال المعلومات بين أطراف التبادل

  دية وبـناءا على مـا تقدم  تعتـبر النـقود  االلكترونية الصـيغة غير المـا. ''من النقود ذاتها

  (version dématérialisée)فإصدار النقود االلكترونية من خالل . الـورقية د للنقو

فهي إحالل .  شكل النقود من الصيغة الورقية إلىالصيغة االلكترونية(transformation)تحويل

    .شكل من النقود محل شكل آخر

  ::ععالنقود االلكترونية أداة تبادل و ليس أداة دفالنقود االلكترونية أداة تبادل و ليس أداة دف: : الرأي الثانيالرأي الثاني/ / __22

فهذه النقود . يعتبر هذا الرأي إصدار النقود االلكترونية نوعا من بيع أصول المصدر  

تشترى من المصدر مقابل مبلغ معادل من النقود التقليدية، أو بتعبير آخر يتم شراء إصدارات 

فنحن هنا بصدد نقود تشتريها نقود . النقود االلكترونية بما يعادلها من نقود المصارف المركزية

وكذلك فإنه في نهاية دورة حياة النقود االلكترونية يقوم المصدر الذي يستردها . أخرى

وطبقا للمنطق السالف فإن . بالتصرف كمشتر لها من البائعين الذين تلقوها نظير مبيعاتهم

النقود '' بيع''التي تلقتها في مقابل '' بالنقود التقليدية''مؤسسات اإلصدار ملزمة باالحتفاظ 

  .ترونية مما يشكل تقييدا لقدرة تلك المؤسسات على إصدار النقود االلكترونيةااللك

  ::النقود االلكترونية أداة ائتمانالنقود االلكترونية أداة ائتمان: : الرأي الثالثالرأي الثالث/ / __33

 التي هي الرصيد النقدي المسجل - النقود االلكترونية  أن B.ley(1)يرى بيتر إيلي   

ا الرصيد يعد نوعا من الديون بالنسبة  تعتبر ائتمانا، ألن هذ-الكترونيا على بطاقة مخزنة القيمة

و يتمثل االلتزام القانوني لمصدر البطاقة اتجاه حاملها في الوحدات النقدية          . لمصدرها

                                                 
  . قي اإلسكندريةElyكة االستثمارات المصرفية و شركة رئيس شر: B.ely بيتر إيلي (1)



 المسجلة على البطاقة، و هو ما يتشابه به مع حقيقة )electronic bits(و الرقمية االلكترونية 

  .ل العملة يتمثل في قطعة العملة ذاتهاأن االلتزام القانوني للحكومة في مواجهة حام

  ::النقود االلكترونية صور افتراضية لتدفق ثالثي األقطابالنقود االلكترونية صور افتراضية لتدفق ثالثي األقطاب: : الرأي الرابعالرأي الرابع/ / __44

  :الواقع أن حيلة النقود االلكترونية تمر بمراحل ثالثف  

  .اإلصدار لصالح صاحب البطاقة. 1

  .ه النقود االلكترونيةاالنتقال من صاحب البطاقة إلى طرف ثالث كالبائع الذي انتقلت إلي. 2

'' التقليدية''تدمير النقود االلكترونية عن طريق قيام الطرف الثالث باسترداد مقابلها من النقود . 3

كنتيجة منطقية لما سبق يجب رفض اعتبار النقود االلكترونية أصال ماليا و إنّما  .من المصدر

دورة الكاملة التي تتشكل من  لل)Image Vertuelle(اعتبارها صورة تخيلية أو افتراضية 

 و إصدار النقود االلكترونية و تدميرها عند إجراء كل عملية من) التقليدية(إيداع النقود االسمية 

 ونحن نعتقد بالفعل أن النقود االلكترونية تعتبر أداة دفع تامة ونهائية إذا نظرنا. عمليات الدفع
 

 .(1)لفنا بيانهاإليها نظرة كلية شاملة للمراحل الثالث التي أس

  :: المحافظ االلكترونية المحافظ االلكترونية--22--22--33--11

بعض أنظمة الدفع تسمح لقيمة مالية أن تنتقل من خالل الحسابات اآللية وتسمى   

ويمكن استخدام المحفظة االلكترونية لدفع ثمن األشياء الصغيرة كالمجالت .بالمحفظة االلكترونية

بدأ الرصيد في التناقص بقيمة ما يتم وعند الشراء من خاللها ي.أو طلبات الوجبات الجاهزة
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ويمكن استخدام المحفظة عن طريق القيمة المخزنة أوعن طريق الدخول لحساب .شراءه

    .(1)مصرفي عبر االنترنيت

  :: الشيكات االلكترونية و التحويالت المالية االلكترونية الشيكات االلكترونية و التحويالت المالية االلكترونية--33--33--11

 المالية االلكترونية       أيضا من وسائل الدفع االلكترونية التي ظهرت حديثا نجد التحويالت  

والشيكات االلكترونية ، هذه األخيرة تعتبر مكافئة للشيكات الورقية التقليدية، و هناك من يتوقع 

أن تحل محلها على المدى البعيد، أما التحويالت المالية االلكترونية فقد أصبحت ضرورية 

  .سواءا للبنوك التقليدية أو االلكترونية لما تقدمه من مزايا

  ::((eelleeccttrroonniicc  cchheekkss))الشيكات االلكترونية الشيكات االلكترونية : : أوالأوال

إن الشيك اإللكتروني هو المكافئ اإللكتروني للشيكات التقليدية التي اعتدنا تداولها،        

  :و فيما يلي سنتعرض لمفهوم الشيكات اإللكترونية، إجراءات استخدامها، كما يلي

                :  :   مفهوم الشيكات االلكترونية مفهوم الشيكات االلكترونية--11

   شيـك اإللكتـروني عبارة عن وثيقة إلكترونية تحمل إلتزاما قانونيا هو نفسه اإللتزام في   شيـك اإللكتـروني عبارة عن وثيقة إلكترونية تحمل إلتزاما قانونيا هو نفسه اإللتزام في        ال     ال

الشيكات الورقية، ويحمل نفس البيانات األساسية، ولكن يكتب بطريقة الكترونية كحاسب أو 

والشيك االلكتروني يحتوي  .(2)المساعد الرقمي الشخصي، أو المحمول، و يتم التوقيع الكترونيا

رقم الشيك، اسم الدافع، رقم حساب الدافع، اسم البنك، اسم المستفيد، : على المعلومات التالية

  .(3)القيمة التي ستدفع، وحدة العملة المستعملة، تاريخ الصالحية والتوقيع االلكتروني للدافع

                                                 
  .84 ص – 2006 – مصر – جامعة قناة السويس –التجارة االلكترونية :  نهلة أحمد قنديل(1)
  .181 ص – مرجع سبق ذكره –السيد أحمد عبد الخالق (2)
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  :: إجراءات استخدام الشيك االلكتروني إجراءات استخدام الشيك االلكتروني--22

 :ي على الخطوات اآلتيةتتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك االلكترون  

حيث تم فتح  في الغالب تكون البنك  اشتراك المشتري لدى جهة التخليص::الخطوة األولىالخطوة األولى 

حساب جاري بالرصيد الخاص بالمشتري أو يتم اإلنفاق على الصرف خصما من حساب 

المشتري بأي حساب جاري متفق عليه ويتم تحديد توقيع الكتروني للمشتري وتسجيله في قاعدة 

 .يانات جهة التخليصب

 اشتراك البائع لدى جهة التخليص نفسها حيث يتم أيضا فتح الحساب الجاري أو ::الخطوة الثانيةالخطوة الثانية

الربط مع أي حساب جاري للبائع و يتم تحديد التوقيع االلكتروني للبائع وتسجيله في قاعدة 

  .البيانات جهة التخليص

لعة أو السلع التي يرغب في شراءها من البائع  فيها يقوم المشتري باختيار الس::الخطوة الثالثةالخطوة الثالثة

 .المشترك لدى شركة التخليص و يتم تحديد السعر الكلي و االتفاق على أسلوب الدفع

   يقـوم المشترك بتحرير شيك الكتروني و يقـوم بتوقيعه بالتوقيع االلكتروني::الخطوة الرابعةالخطوة الرابعة

  .ي المؤمن إلى البائع المشفر، ثم يقوم بإرسال هذا الشيك بالبريد االلكترون

 يقوم البائع باستالم الشيك االلكتروني الموقع من المشتري و يقوم بالتوقيع ::الخطوة الخامسةالخطوة الخامسة

  .عليه كمستفيد بتوقيعه االلكتروني المشفر و يقوم بإرساله إلى جهة التخليص

      تقوم الجهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة      ::الخطوة السادسةالخطوة السادسة

  .والتوقيعات وبناء على ذلك تقوم بإخطار كل من المشتري و البائع بتمام إجراء المعاملة المالية

  :ويمكن تلخيص دورة إجراءات استخدام الشيك االلكتروني في الشكل اآلتي  



  
  ))0101((الشكل رقم الشكل رقم 

  دورة استخدام الشيك االلكتروني و إجراءاتهدورة استخدام الشيك االلكتروني و إجراءاته
  

شيك الكتروني موقع من المشتري)4(
اختيار السلعة و تحديد السعر الكلي و أسلوب الدفع)3(

  
  
  
  

    

 جهة التخليص
Clearing House 

 الـبـائـع الـمشتـري

ليصتمام التخ) 6( تمام التخليص)6(
إرسال الشيك)5(

االلكتروني بعد 
 توقيعه من البائع

اشتراك لدى ) 1(
 جهة التخليص

اشتراك لدى )2(
 جهة التخليص

  
  ––  19991999  –– القاهرة  القاهرة –– مصر الجديدة  مصر الجديدة –– المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ––لتجارة االلكترونية لتجارة االلكترونية عالم اعالم ا: :  رأفت رضوان رأفت رضوان::المصدرالمصدر

  ).).7171--7070((ص ص ص ص 

  :حاليا هناك نظامين يتم االعتماد عليهما في الشيكات االلكترونية هما  

 وهو نظام معتمد من قبل اتحاد ::))FFSSIICC ( (  ((FFiillee  SSyyssttèèmm  IInntteeggrriittyy  CChheekkss  )) نظام نظام--

بيرة من البنوك والهيئات المصرفية األمريكية، و هو يوفر للمستهلك إمكانية مالي لمجموعة ك

 chèque) االختيار بين مجموعة من وسائل الدفع االلكترونية أهمها الشيك االلكتروني القياسي 

électronique standard) والشيك االلكتروني المؤكّد ، )chèque électronique certifié( 

وذلك باستعمال دفتر الشيكات االلكتروني الذي يرصد كل  كتروني،وآالت الصرف االل

  .المعامالت على مستوى نفس الحساب البنكي

 هوعبارة عن نظام دفع ::((CCyybbeerr  CCaasshh)) نظام الدفع النقود بواسطة الشيكات اإللكترونية نظام الدفع النقود بواسطة الشيكات اإللكترونية--

 التي أو بطاقات اإلئتمان األمريكية،) Cyber Cash(يعتمد على الشيكات االلكترونية لشركة 

تتعامل به مجموعة من البنوك و المؤسسات التجارية المشتركة بهذا النظام، ومن سلبيات هذا 



النظام أنه ال يوفرللمستهلك إمكانية االختيار بين مجموعة من وسائل الدفع االلكتروني كالنظام 

  .األول

  ::التحويالت المالية االلكترونيةالتحويالت المالية االلكترونية: : ثانياثانيا

هو جزء بالغ األهمية من البنية التحتية EFT( (1)(ونية نظام التحويالت المالية االلكتر  

ويتيح هذا النظام ) ON LINE BANK(ألعمال البنوك االلكترونية التي تعمل عبر االنترنيت 

بطريقة الكترونية آمنة نقل التحويالت المالية أو الدفعات المالية من حساب بنكي إلى حساب 

عرف على مفهوم نظام التحويالت المالية و كيف تتم بنكي آخر ، وعلى هذا األساس سنحاول الت

عملية التحويل المالي االلكترونية وبروتوكول الحركات المالية اآلمنة وإجراءات الحركة المالية 

  .وفقا لهذا البروتوكول

  

  :: مفهوم نظام التحويالت المالية االلكترونية مفهوم نظام التحويالت المالية االلكترونية--11

خيص لبنك ما للقيام بحركات نظام التحويالت المالية االلكترونية هو عملية منح تر  

 التحويالت المالية الدائنة و المدينة الكترونيا من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر أي إن

عملية التحويل تتم الكترونيا عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المودم عوضا عن استخدام 

  .األوراق

 Automated Clearing)لية تنفذ عمليات التحويل المالي عن طريق دار المقاصة اآل  

House (ACH))  وهي شبكة تعود ملكيتها وحق تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام

                                                 
(1) EFT: ELECTRONIC, FINANCIAL, TRANSACTIONS.  



 تتيح (EFT) (corporation) أصبحت مؤسسة 1978التحويالت المالية االلكترونية ومنذ عام 

         (ACH)للشركات والمؤسسات تحصيل تحويالتها المالية الكترونيا عبرالمقاصة اآللية 

بأنها أسرع و أقدر على معالجة ) أي النظام الورقي(وتميزت هذه الخدمة عن النظام القديم 

 Direct Deposit of pay)مختلف خدمات التحويالت المالية مثل خدمة إيداع الشيكات 

shecks) لتحصيلها عند استحقاقها و خدمة تحصيل األقساط (Scheduled payments).   

  ::يل المالي االلكترونييل المالي االلكتروني عملية التحو عملية التحو--22

 لمنفعة الجهة (one time authorization form)يتوقع العميل نموذجا معقدا واحدا   

المستفيدة التاجر مثال و يتيح هذا النموذج اقتطاع القيمة المحددة من حساب العميل وفق ترتيب 

لكتروني عن الشيك ويختلف نموذج التحويل المالي اال) يوميا أو أسبوعيا أو شهريا(زمني معين 

في أن صالحيته تسري ألكثر من عملية تحويل واحدة وفي العادة يتعامل البنك و العميل مع 

  .وسطاء وظيفتهم توفير البرمجيات الالزمة ويمكن إيجاد العديد منهم على االنترنيت

يقوم العميل ببناء وإرسال التحويل المالي عن طريق الصراف اآللي إلى الوسيط   

(Mediator) ويقوم الوسيط بتجميع التحويالت المالية و إرسالها إلى دار المقاصة المالية اآللية 

(ACH) التي بدورها ترسل نموذج التحويل المالي االلكتروني إلى بنك العميل ويقارن هذا 

برصيد العميل وفي حالة عدم تغطية الرصيد ) الوارد من دار المقاصة(األخير التحويل المالي 

 إلى (non-sufficient fund)التحويل المالي يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الرصيد لقيمة 

الوسيط ليقوم بدوره بإعادة اإلشعار إلى العميل أما إن كان الرصيد كافيا لتغطية قيمة التحويل 



في ) البنك أو التاجر(المالي فعندها يتم اقتطاع قيمة التحويل منه  وتحويلها إلى حساب المستفيد 

  .قت السداد المحدد بالنموذجو

 دون (ACH)أما إذا رغب التاجر في تنفيذ التحويالت المالية عبر دار المقاصة اآللية   

المرور بوسيط فعندها يتوجب على التاجر نفسه أن يشتري البرمجيات الخاصة التي تسمح 

 و في هذه الحالة بإجراء هذه العملية و تكون هذه البرمجيات مؤمنة بكلمة مرور خاصة بالتاجر

يقوم العميل باعتماد نموذج الدفع مرفقا بشيك مصادق لصالح التاجر ثم يقوم التاجر بإرسال 

االعتماد إلى دار المقاصة اآللية التي تقوم بدورها بإرسال االعتماد إلى البنك القتطاع المبلغ من 

ه الحالة ال حاجة للتحقق حساب العميل في الوقت المحدد و تحويله إلى حساب التاجر و في هذ

 .(1)من كفاية رصيد العميل ألن الشيك المصادق عليه يضمن ذلك

  

  ::حجم الطلب على وسائل الدفع االلكترونيةحجم الطلب على وسائل الدفع االلكترونية--44--33--11

سنتطرق في هذا العنصرإلى حجم الطلب على البطاقات الذكية و النقود االلكترونية             

  :ود االلكترونيةو سنتعرف على مختلف العوامل المؤثرة على النق

  :              :              الطلب على البطاقات الذكيةالطلب على البطاقات الذكية: : أوالأوال

 مليون بطاقة 1 أكثر من 1996لقد تطور حجم استعمال البطاقات الذكية حيث بلغت سنة   

 و ارتفعت إلى 1997 مليون بطاقة ذكية في نهاية سنة 100في العالم و وصلت إلى حوالي 

 من هذه البطاقات توجد في أوروبا، و في سنة % 95 و حوالي 1998 مليون بطاقة سنة 110

                                                 
  .17- 16 ص ص – مرجع سبق ذكره – منير محمد الجنبهي، مدوح محمد الجنبهي (1)



والجدول اآلتي يبين لنا التوزيع الجغرافي للبطاقات الذكية . (1) مليون بطاقة6 وصلت إلى 2003

 .2002 و1997في العالم خالل سنتي 

  ))0101((جدول رقم جدول رقم 

  التوزيع الجغرافي لسوق البطاقة الذكيةالتوزيع الجغرافي لسوق البطاقة الذكية
  

  السنوات    السنوات      
  20022002  19971997   البلدان البلدان                  

  % 46 % 70  أوروباأوروبا
  % 22  % 11  أمريكاأمريكا
  % 28  % 14  آسياآسيا

  % 04  % 05  باقي العالمباقي العالم
  

SSoouurrccee::  JJéérrôômmee  BBaauummggaarrtteenn,,  NNiiccoollaass  DDeessccaammpp  ––  LLaa  ccaarree  àà  ppuuccee  ––  22000022  ––  pp  77,,  ccoonnssuullttéé  llee::  1199  JJuuiilllleett  

22000077,,  ssiittee  hhttttpp::////ttppee..ccaammaarraaddeess..ffrreeee..ffrr//ttppee..ppddff..  

من خالل الجدول نالحظ أن أوروبا تستعمل البطاقات الذكية بنسبة أكبر مقارنة بباقي   

 كما نالحظ في باقي البلدان أن نسبة االستخدام % 70 إلى 1997حيث وصلت سنة . البلدان

 سنة % 11فعت من لهذه البطاقة هي في تزايد مستمر فمثال في الواليات المتحدة األمريكية ارت

فوفقا إلحدى الدراسات بلغ الطلب على منتجات البطاقات الذكية . 2002 سنة % 22 إلى 1997

، 1996 مليون في سنة 145 مليون دوالر أمريكي، ارتفع إلى 51 نحو 1992في أمريكا سنة 

                                                 
  : أنظر في ذلك(1)

 الجزء –تصادية  الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االق–البنوك و التجارة االلكترونية : أحمد عبد الخالق
  .494 ص – مرجع سبق ذكره – الجديد في التمويل المصرفي –الثاني 

Jérôme Baumgarten, Nicolas Descamp – La care à puce – 2002 – p 7, consulté le: 19 Juillet 2007, 
site http://tpe.camarades.free.fr/tpe.pdf. 



بذلك يكون حجم الطلب السنوي قد ارتفع بنسبة  و. 2001 مليون في سنة 1550ووصل إلى 

. 2001 و1996 فيما بين سنتي % 61، وارتفع بنسبة 1996 و1992 فيما بين سنتي % 30

 ماليين في سنة 5في حين ارتفعت قيمة المعامالت التي أجريت باستخدام هذه البطاقات من 

 بنسبة نمو سنوي 2001 مليونا في سنة 575، وبلغت 1996 مليونا في سنة 15 إلى 1992

  .(1) في الفترة الثانية% 107ولى و  في الفترة األ% 32تصل إلى 

كما نجد النمو السريع لها في باقي دول العالم حيث نجد في البرتغال بدأ العمل بها      

 و يوجد 1992 مليون، أما في إيطاليا فقد بدأت في سنة 3 ووصل حامليها إلى 1995سنة 

 مليون بطاقة سنة 43,3ة  مليون حامل ، أما في فرنسا فلقد وصل حجم البطاقات الذكي4حوالي

وهذا التطور السريع الذي شهدته البطاقة الذكية يرجع إلى . (2) مليون ساكن60 لحوالي 2002

  :عدة عوامل

 كون البطاقة توفر الراحة و سهولة التعامل و يستطيع حاملها استعمالها في أي جهاز يحوي -

  .برمجيات تتناسب معها

اقات الذكية يرجع إلى التطور الكبير الذي شهدته و تشهده  التوسع الكبير الذي لحق البط-

 مليار 84 على مستوى العالم 1998التجارة االلكترونية حيث بلغ حجم التجارة االلكترونية سنة 

  . مليار دوالر377 إلى 2000دوالر وارتفع في سنة 

                                                 
 الجديد في –النقود االلكترونية و تأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية :  أحمد جمال الدين موسى(1)

 – مرجع سبق ذكره – الجديد في التقنيات المصرفية – الجزء األول –أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية 
  .128ص 

(2) Jérôme Baumgarten, Nicolas Descamp – op.cit – p 7. 



 المستفيدين  إمكانية استخدامها في الضمان االجتماعي والمعاش الحكومي، حيث يستطيع-

الحصول على مستحقاتهم بتحميل البطاقة بقيمتها من آلة الصرف اآللي أو أي مركز الكتروني 

  .يتم تحديده

  ::حجم الطلب على النقود االلكترونية و العوامل المؤثّرة عليهحجم الطلب على النقود االلكترونية و العوامل المؤثّرة عليه: : ثانياثانيا

إن استخدام النقود االلكترونية ما زال ضعيف مقارنة بوسائل الدفع االلكترونية التي   

تها سابقا، و تعد الواليات المتّحدة األمريكية من أول الدول التي عرفت النقود االلكترونية عرف

حيث نجد استخدام هذه األخيرة يتم في شكل نظام البطاقة الذكية ولقد ارتفع حجمها من        

  .% 30 بمعنى زاد نسبة 1996 مليون دوالر سنة 145 إلى 1992 مليون دوالر سنة 51

 مليون مارك ألماني         511ي ألمانيا فلقد ارتفع حجم النقود االلكترونية من أما ف  

، وبالنسبة للنقود المستخدمة بالفعل فهي 1998 مليون مارك ألماني سنة 1238 إلى 1997سنة 

  .1998 مليون مارك ألماني سنة 160لم تتجاوز 

اللكترونية في تزايد مستمر و هذا أما لو أخذنا الدول األوروبية لوجدنا أن حجم النقود ا  

 :ما يبينه لنا الشكل اآلتي
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  حجم النقود االلكترونية في أوروباحجم النقود االلكترونية في أوروبا
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حجم النقود
االلكترونية في
أوروبا

  
  ..129129 ص  ص –– مرجع سبق ذكره  مرجع سبق ذكره –– سماح ميهوب  سماح ميهوب ::المصدرالمصدر

ة ضعيفة من خالل الشكل نالحظ أن حجم النقود االلكترونية في تزايد و لكن بصور  

مقارنة بوسائل الدفع االلكترونية األخرى، وهذا يرجع إلى العديد من العوامل المؤثرة في حجم 

  :التعامل بالنقود االلكترونية، و من بينها ما يلي

  :: ارتفاع تكلفة استخدام النقود االلكترونية ارتفاع تكلفة استخدام النقود االلكترونية--11--22

ي حالة النقود  ف% 1 من حجم المبيعات مقابل % 107تكلف النقود االلكترونية ما قيمته   

 وسوف تنخفض -وهذا منطقي- السائلة، و يرجع السبب في ارتفاع التكلفة إلى حداثة استخدامها 

  .تكلفتها مع تطور استخدامها

  :: الدعاية و الكفاية الدعاية و الكفاية--22--22

         إن النقود االلكترونية مثلها مثل باقي المنتجات البنكية فهي تحتاج إلى دعاية و إعالن



 وجودها و ضعف الدعاية لها من شأنه أن يعيق انتشارها خاصة في المرحلة لتسويقها، فحداثة

  .(1)األولى للتعامل بها

  :: مدى تقدم الصناعة المصرفية و المالية مدى تقدم الصناعة المصرفية و المالية--33--22

ال تساعد البنية الضعيفة على انتشار النقود االلكترونية، فتحسن الصناعة المالية وتوفير   

با على تداولها، وخاصة في العناصر الضرورية الخبرات التكنولوجيا المتقدمة تنعكس إيجا

  :للتعامل بها والتي يمكن حصرها فيما يلي

  :: مدى انتشار أجهزة الحاسب اآللي مدى انتشار أجهزة الحاسب اآللي--أأ

        % 39,1ارتفع عدد أجهزة الحاسب اآللي في الواليات المتّحدة األمريكية من   

لسنوات القادمة مما ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد في ا. 2000 سنة % 53,4 إلى 1996سنة 

  .(2)يزيد من تحسن فرص الطلب على النقود االلكترونية

  :: معدل انتشار شبكة االنترنيت معدل انتشار شبكة االنترنيت--بب

  مليون 200  نحو 2002حيث يقدر عدد مستخدمـي شبكة االنترنيت  فـي العالم سنة   

  ى إل1996 سنة % 14,9، أما في الواليات المتّـحدة األمـريكية فقد ارتـفع من (3)شخص  

  .(4)2000  سنة% 34,9

  

                                                 
 على الموقع – 2007 جويلية 19:  تاريخ اإلطالع– 2003 –'' النقود االلكترونية'':  الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض(1)

  . www.arriyadh.com/Economic/leftBar/Researches/.........doc_cvt.asp: االلكتروني
  .143 ص – مرجع سبق ذكره -  أحمد جمال الدين موسى(2)
  .130 ص – مرجع سبق ذكره – سماح ميهوب(3)
  .130-131 ص – مرجع سابق – سماح ميهوب (4)



جـجـ

                                                

  :: نمو التجارة االلكترونية نمو التجارة االلكترونية--

تتأثر النقود االلكترونية بنمو التجارة االلكترونية ،إذ أن حجم التجارة االلكترونية في   

، ولو نظرنا إلى 2000 مليار سنة 377 إلى 1998 مليار دوالر سنة 84العالم قد ارتفع من 

 وصـلت  إلى 2000 الـواليات المتّحدة األمريكية سنة انتشار التجارة االلكترونية لـوجدنا أن

 0,3، أما في عشر من أكبر دول اإلتحاد األوروبي فنجدها تتراوح ما بين (1) مليار دوالر284 

 أورو لكل فرد و من ثم ال تتعدى نسبة ما يخصصه المستهلكون للتعامل من خالل 17إلى 

  .(1) % 1التجارة االلكترونية 

  ::العاملينالعاملين تدريب  تدريب --44--22

من خالل تطوير الخبرة المصرفية وتدريب القائمين على إصدار النقود االلكترونية         

  .و على كيفية إدارة المخاطر الناتجة عن تداولها

  :: قبولها كأداة دفع لدى المستهلكين و التجار قبولها كأداة دفع لدى المستهلكين و التجار--55--22

ت التي تتم إن قبول النقود االلكترونية كأداة دفع عامل أساسي في تطوير حجم المعامال  

بواسطتها و يتحقق ذلك كلما عمل البنك على تخفيض المخاطر و تقديم الضمانات الكافية 

  .للمتعاملين بها

  ::((MMaarrkkeett  aacccceeppttaannccee)) ضعف قبول السوق  ضعف قبول السوق --66--22

  .فالسوق ال زالت غير ناضجة أو غير متواتية إلدخال النقد االلكتروني في التعامل  

  
 

  . 144 ص–  مرجع سبق ذكره– أحمد جمال الدين موسى(1)
 



  ::ماعيةماعية العوامل االقتصادية و االجت العوامل االقتصادية و االجت--77--22

تتمثّل أساسا في مستوى الدخل، الثقافة المصرفية، مدى توافر ضوابط األمن المتعلقة   

  .بالمخاطر الناتجة عن شبكة االنترنيت خاصة

  :: نظم الدفع السائدة نظم الدفع السائدة--88--22

يرتبط كذلك حجم الطلب على النقود االلكترونية بنظم الدفع السائدة في كّل بلد، فهناك   

 من المستهلكين في الواليات المتّحدة % 54السائلة حيث أن أكثر من من يفضل استخدام النقود 

 من تجار % 57األمريكية يفضلون استخدام النقود السائلة في معامالتهم البسيطة، و أن 

  .(1)التجزئة يفضلون التعامل بالنقود السائلة

ث يعتقد من خالل ما سبق يمكن القول أن النقود االلكترونية ال زالت في بدايتها حي  

المراقبين لها في الفترة األخيرة أن مستقبل النقود االلكترونية مظلم ما لم تتطور لتقدم للناس 

أسلوبا مثيرا إلجراء المعامالت، ولكن توقعات رجال المال واالقتصاديين تتّجه نحو تأكيد أن 

 ن أسرع في المدىنمو االقتصاد االلكتروني سيكون بطيئا في األجلين القصير والمتوسط وسيكو

  ، (2)الطويل،وبالتالي فإن السوق الواعد للنقود االلكترونية سيحل محل النقود السائلةبشكل تدريجي
  

كما لـوحظ فـي الفتـرة األخيـرة اختفاء  بعض نماذج النقود االلكترونية  و االتجاه  نحو 

  .(standardisation globale)التماثل الكلي لآلليات المقترحة لها 

                                                 
  .131 ص – مرجع سبق ذكره – سماح ميهوب (1)
  .178-149 ص ص –بقا مرجع س– أحمد جمال الدين موسى(2)



أما بالنسبة لحالة الدول العربية في مجال التعامل بالنقود االلكترونية فإن أغلبها ال زالت   

لم تدخلها في التعامالت المالية، لذا من األفضل لها أن تستعد لتواكب هذا التطور حتّى ال تجد 

نفسها ضمن نظام مالي دولي مفروض عليها دون توقع واستعداد وما لذلك من آثار على 

  .(1)هازها المصرفي واقتصادها ككلج

  :: ايجابيات و مزايا وسائل الدفع االلكترونية ايجابيات و مزايا وسائل الدفع االلكترونية--55--33--11

إن االنتشار الواسع ألنظمة الدفع االلكترونية يترجم المزايا التي توفرها للعمالء، فلهذه   

األنظمة ايجابيات وخصائص تميزها عن األنظمة التقليدية وتجعل البعض يفضلها عنها، والتي 

  :تلخيصها كما يلييمكن 

 باعتبارها أهم وأشهر الوسائل االلكترونية للدفع لها ما يميزها عن ::مزايا بطاقات الدفعمزايا بطاقات الدفع: : أوالأوال

  :تلك الوسائل التقليدية، وأهم هذه المزايا ما يلي

  :: بطاقات الدفع االلكترونية تقوم على ثالثية األطراف بطاقات الدفع االلكترونية تقوم على ثالثية األطراف--11

 فمنذ أن فكر اإلنسان في خلق أداة وسيطة ال يحتاج الوفاء بالوسائل التقليدية إالّ لطرفين،  

للمبادلة والوفاء كان فكره يتّجه دوما إلى أن المعنيين هما دوما فريقان فريق يأخذ وفريق 

وفي الوفاء بالنقود ال يمكن اعتبار المصرف المركزي الذي  .يعطي، فريق دائن وفريق مدين

 الوفاء، ذلك أن دوره يقتصر على إصدار يصدر األوراق النقدية القانونية طرفا ثالثا في عملية

األداة التي يضمن القانون قبولها في الوفاء ليس بين طرفي عالقة المديونية، بل بين أطراف 

  .المديونيات األخرى في المجتمع و ال يتدخل في الوفاء ذاته بطريقة مباشرة

                                                 
  .132 ص – مرجع سابق – سماح ميهوب (1)



 يرتبط كل طرف منهم فإن األمر يتطلب ثالثة أشخاص'' بطاقة الوفاء''أما الوفاء بواسطة   

فكل طرف يرتبط بعقود . بعقد يتضمن حقوق و التزامات أصلية متمايزة و خاصة بهذا العقد

  .(1)مستقلة يترتب عليها التزامات معينة

  :: بطاقات الدفع االلكترونية ترتب التزامات حقيقية في ذمة أطرافها بطاقات الدفع االلكترونية ترتب التزامات حقيقية في ذمة أطرافها--22

الثة أطراف، إالّ أنها ال ترتب كما سبق وذكرنا بعض وسائل الدفع التقليدية تدخل فيها ث  

التزامات حقيقية إالّ في ذمة طرفين فقط وهما الدائن والمدين، أما الطرف الثالث المتمثل في 

البنك فإن دوره يقتصر على اعتباره وكيال عن المدين في الوفاء للدائن، بل أن بعض وسائل 

يتم نقل األموال من حساب المدين إلى الدفع التقليدية أصبح دور البنك فيها هامشيا للغاية حيث 

  .حسب الدائن الكترونيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة كعملية تحويل األموال

أما في مجال بطاقات الوفاء فصدور البطاقة بالرغم من عدم التحديد الواضح لهذا الدور   

ر البنك في وسائل في العقود المختلفة التي يتم االطالع عليها، فإنه يعد أكثر وضوحا من دو

 ، ألن البنك مصدر البطاقة يلتزم الوفاء بقيمة الشيك أو قيمة البضاعة إلى الفرع(2)الدفع التقليدية

، حيث ال يوجد تسخير ألحد أطراف البطاقة لمصلحة اآلخرين، فكل طرف من (3)أو إلى التاجر

 عليها التزامات في ذمة أطراف بطاقات الدفع االلكترونية يرتبط باآلخرين بعقود مستقلة ترتب

  .أطرافها

                                                 
  .89-88 ص ص – مرجع سبق ذكره – توفيق شنبور (1)
  .22 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (2)
 الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و –ستخدام البطاقات الممغنطة الجرائم المتعلقة با:  عبد القادر القهوجي(3)

  .369 ص –  2002- لبنان– الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف – الجزاء الثالث –االقتصادية 



  :: تنظيم العالقة بين أطراف بطاقات الدفع االلكترونية تنظيم العالقة بين أطراف بطاقات الدفع االلكترونية--33

بما أن هناك عقودا مستقلة تربط بين أطراف البطاقات فهذا يعني وجود عقد يربط بين   

مصدر البطاقة والتاجر، وعقد آخر يربط بين مصدر البطاقة وحاملها، وعقد ثالث يربط بين 

  .ة والتاجرحامل البطاق

الحظنا '' بالشيك المصرفي''مع الوفاء '' بالبطاقات''إذا ما أجرينا مقارنة بين نظام الوفاء   

وعقد .  عدم وجود عقد يربط بين البنك و الدائن، فالبنك يقوم بالوفاء بصفة وكيل عن المدين

  .الوكالة هو الذي يحكم بالتالي العالقة بين البنك والدائن

فإن مصدر البطاقة يلتزم بصفة أصلية بالوفاء لمورد '' بالبطاقات''وفاء أما في حالة ال  

التي حصل عليها صاحب البطاقة منه، وهذا ما يميز بطاقة الوفاء عن غيرها ) أوالخدمة(السلعة 

من وسائل وأدوات تقليدية فهي من طبيعة مختلفة وال تدخل تحت أي نوع من وسائل وأدوات 

  .(1)الوفاء السابقة

السفتجة، ( فعكس وسائل الدفع التقليدية ::دم قابلية البطاقات لالنتقال عن طريق التظهيردم قابلية البطاقات لالنتقال عن طريق التظهير ع ع--44

 .(2)فالبطاقات ال يمكن تداولها إالّ من خالل حاملها الشرعي) الشيك، السند ألمر

  :: عدم خضوع البطاقات للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقليدية عدم خضوع البطاقات للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقليدية--55

ات ال تخضع للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الوفاء األخرى      يمكن القول أن البطاق          

ولكنها . والتي تتّسم بالجمود وعدم المرونة وعدم مالحقة التطور الهائل في البيئة التجارية

                                                 
  .90 ص – مرجع سبق ذكره – توفيق شنبور (1)
  .22 ص – مرجع سابق – عبد الرحيم وهيبة (2)



وكذلك القواعد العامة في النظام  .تخضع للقواعد العامة المطبقة على النقود كوسيلة للوفاء

  .(1)ئتمان باإلضافة للقواعد العامة في العقودالمصرفي والمطبقة على اال

  ::مزايا بطاقات البنكيةمزايا بطاقات البنكية: : ثانياثانيا

مما ال شك أن البطاقات البنكية تمنح عدة مزايا سواءا لحاملها أو للبنك المصدر لها أو   

  :حتّى للتاجر و لالقتصاد الوطني وذلك كما يلي

  :: بالنسبة لحامل البطاقة بالنسبة لحامل البطاقة--11

رة لحاملها، و لعّل أوضح مزايا هذه البطاقة بوجه عام هو تحقق هذه البطاقة مزايا كثي  

وفضال عن ذلك فإن . ويسر االستخدام بالنسبة لحاملها، ويكفي انه ال تستخدم معها النقود  سهولة

هذه البطاقات تتمتّع بأمان كبير بالنسبة للنقود الورقية، ويؤدي استخدامها إلى تقليل الفواتير 

كذلك فإن حامل البطاقة يمكن له أن  .تلفة في كّل شؤون الفرد واألسرةواإليصاالت الورقية المخ

 .يتم صفقة شراء فورية عن طريق الهاتف بمجرد ذكر رقم البطاقة

من المزايا األخرى لحامل هذه البطاقة أنه يتمكن من إعطاء حق استخدام بطاقة ائتمانية        

  اب االئتماني، وهذه الميزة هامة في بعضأخرى لمن يريد كالزوج واالبن وذلك على نفس الحس

  .الظروف كالسفر الطارئ، وهي ميزة سهلة اإلنشاء واإللغاء في نفس الوقت

و ثمة ميزة أخرى لهذه البطاقة أنّها تعطي حاملها الفرصة للحصول على بعض السلع           

ير ذلك من و الخدمات بأسعار منخفضة، كأسعار السكن في الفنادق العالمية الكبرى وغ

                                                 
  .13 ص – مرجع سبق ذكره –عودي  محمد توفيق س(1)



الخدمات، فضال عن أن وجود الصورة الشخصية في البطاقة االئتمانية يمكن من استخدامها 

  .كبطاقة إثبات شخصية لحاملها خاصة في حاالت السفر

إن ضياع هذه البطاقة ال يمثل مشكلة لحاملها بخالف كثير من الوسائط المالية األخرى   

بإبالغ الجهة التي أصدرتها وفي أي مكان في العالم حيث كالنقود الورقية، إذ ما عليه أن يقوم 

تقوم هذه الجهة بصرف بطاقة جديدة وإبالغ المحالت التجارية برقم البطاقة الضائعة حتّى ال 

  .(1)يساء استخدامه

 يوم وذلك 55 و25ومن البطاقات ما يتمتع حاملها بتمويل مجاني يتراوح ما بين   

   التــعامل بالنقود ومـا يتبع ذلك من راحته مـن  أخطارهاباإلضافة إلى تخفيض حاجته إلى

  .(2)ومتاعبها

  :: بالنسبة لمصدر البطاقة بالنسبة لمصدر البطاقة--22

تحقق البطاقة للجهة المصدرة فائدة تتمثل في الحصول على أرباح من الغرامات          

  .والفوائد ومن ذلك غرامات التأخير في السداد، وغرامة ضياع البطاقة

إن مصدر البطاقة يحقق ربحا من تشغيل أموال الودائع الجارية باإلضافة إلى ذلك ف  

الخاصة بالبطاقة ومن المحالت التجارية التي تقبلها ومن البنوك التجارية التي تصدرها بالتعاون 

وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام البطاقات يقلل من كتابة الشيكات الشخصية التي تكلف . معها

                                                 
 الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية –بطاقات االئتمان و العمليات المصرفية االلكترونية :  عبد الهادي النجار(1)

  .47-46 ص ص – مرجع سبق ذكره – الجديد في التقنيات المصرفية – الجزء األول –و االقتصادية 
 الطبعة – األردن – وائل للنشر و التوزيع –االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك : محفوظ أحمد جودة زياد سليم رمضان، (2)

  .20 ص – 2003 –الثانية 



اء متابعة أمورها المختلفة ومن ثم فإن ذلك يقلّل من مخاطر البنوك مبالغ كبيرة من جر

كما تحقق للبنك عددا آخر . (1)العروض الشخصية وبالتالي تزيد من عدد عمالء البنوك التجارية

  :من المزايا

  . االرتفاع برقم توظيف البنك ألمواله إلى حدود كبيرة وإلى المدى الذي تسمح به موارده-

 األفراد المستفيدين من البطاقة كمتعاملين دائمين للمصرف حيث  ضمان جزء كبير من-

  .يشجعون على التعامل معه واالستفادة من خدماته األخرى

 اضطرار المحالت التجارية ومحالت الخدمات المشتركة في النظام إلى فتح حسابات ودائع -

  . األخرىمن المصرف لتسهيل أعمالها وغالبا ما تلجأ إلى االستفادة من خدماته

  . كبر حجم عائد هذا النظام بالقياس إلى أعبائه-

  . يعتبر هذا النظام في حد ذاته أداة جيدة من أدوات اإلعالن عن المصرف-

  :: بالنسبة للتاجر بالنسبة للتاجر--33

ترحب غالبية المحالت التجارية ومحالت الخدمات باستعمال البطاقات ألن ذلك سيؤدي   

  .الخ... دليات، األطباء، المطاعم، الفنادق، محطات البنزينإلى زيادة مبيعاتها ومن أمثلتها الصي

باإلضافة إلى أن المحالت التجارية تستطيع تحقيق مزايا البيع اآلجل مع الحصول على   

قيمة مبيعاتها نقدا و فور تقديم ما يثبت البيع إلى اقرب فرع من فروع المصرف و من ناحية 

عار الخصم إذا رغب ببيع بضاعته بالتقسيط وخصم أخرى فإن أسعار هذه العمولة تقل عن أس

باإلضافة إلى ذلك التاجر ال يتحمل مخاطر . الكمبياالت لدى المصرف لتحصيل قيمتها نقدا

                                                 
  .49 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الهادي النجار (1)



االئتمان في حالة البيع بالبطاقة عندما يرفض حاملها دفع ما عليه إذ أن الذي يتحملها هو 

  .(1)المصرف

  :: بالنسبة لالقتصاد الوطني بالنسبة لالقتصاد الوطني--44

  :أهم المزايا التي تلحق بالمجتمع من جراء استخدام البطاقة فيما يليتتلخص   

 خفض نفقات البنك المركزي في طباعة النقود الورقية وحمايتها وصياغتها ومراقبتها من -

التزوير على أساس أن جانبا من نفقات مراقبة التزوير انتقل إلى الشركات المصدرة لهذه 

  .البطاقات

النقدي خارج النظام البنكي مما يعني قدرة السلطات النقدية على التحكم  يقلل من التسرب -

بسهولة في المتغيرات النقدية، وقدرة البنوك التجارية على تقديم قروض أكبر وهو ما يعني 

كفاءة السياسات النقدية التوسعية حيث يحصل األفراد على السيولة التي يريدونها، ويزداد 

  .(2)ليالنشاط االقتصادي بالتا

  ::مزايا البطاقات الذكيةمزايا البطاقات الذكية: : ثالثاثالثا

تعد هذه البطاقة أكثر أمنا من البطاقات البنكية العادية، وهو ما جعل العديد من البنوك   

  :تستخدمها بدال منها، وتحقق هذه البطاقة العديد من الفوائد لما تتسم به من مزايا

 250 الخطأ فيه تصل إلى  تعد أفضل من الشريط المغناطيسي و ذلك ألن هذا األخير نسبة-

  . لكل مليون معاملة100، بينما نسبة الخطأ للبطاقات الذكية تصل إلى (3)لكل مليون معاملة

                                                 
  .21-20 ص ص – مرجع سبق ذكره – زياد سليم رمضان،محفوظ أحمد جودة (1)
  .52-51 ص ص –سبق ذكره  مرجع – عبد الهادي النجار (2)
  . نسبة الخطأ هي عدد األخطاء أثناء تمرير كل معاملة(3)



  .(1) دوالر25-1انخفاض تكلفة البطاقات الذكية حيث أصبحت تكلفة الوحدة الواحدة منها بحدود-

  .(2)ريط مغناطيسي ضعف من المعلومات أكثر من بطاقة ش100 قدرتها على تخزين أكثر من -

  . توفير اليسر والسهولة في التعامل-

  . تقلل فرص التحايل والتالعب من خالل تضمين البطاقة بيانات أكثر وأدق تحديدا للعميل-

 هذه البطاقة تجمع في بطاقة واحدة كل األدوار التي تستطيع أن تؤديها بطاقات االئتمان      -

  . وكذلك البطاقات المدفوعة القيمة مقدما العاديةوبطاقات الحسم، وبطاقات الصرف اآللي

  . سهولة الحصول عليها وذلك من خالل منافذ الصرف االلكتروني، مراكز البيع التجارية-

  .(3) تلعب دور النقود مما تضفي عليها الكثير من المرونة-

  ::مزايا النقود االلكترونيةمزايا النقود االلكترونية: : رابعارابعا

  :لدفع هذه كما يلييمكن تلخيص أهم المزايا التي تميز وسيلة ا  

  :: تكلفة تداولها زهيدة تكلفة تداولها زهيدة--11

 عبر االنترنيت أو الشبكات (electronic cash)) أي الرقمية(تحويل النقود االلكترونية   

  .األخرى أرخص كثيرا من استخدام األنظمة البنكية التقليدية

  :: بسيطة و سهلة االستخدام بسيطة و سهلة االستخدام--22

الت البنكية إلى حد كبير فهي تغني  التعام(electronic cash)تسهل النقود االلكترونية   

  .عن ملء االستمارات وإجراء االستعماالت البنكية عبر الهاتف

                                                 
  .24 ص – مرجع سابق – عبد الرحيم وهيبة (1)
  .123 ص – مرجع سبق ذكره – حماد عبد العال طارق (2)
  .494-493 ص ص – مرجع سبق ذكره – أحمد عبد الخالق (3)



  :: تسرع عملية الدفع تسرع عملية الدفع--33

تجري حركة التعامالت المالية ويتم تبادل المعلومات التنسيق الخاصة بها فورا في   

ى العكس مما لو الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة مما يعني تسريع هذه العملية عل

 .كانت تتم قبال ذلك الطرق التقليدية

  :: تشجيع عمليات الدفع اآلمنة تشجيع عمليات الدفع اآلمنة--44

تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود االلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات   

، كما تستخدم مستعرضات لشبكة (secure electronic transactions (set))المالية اآلمنة 

 مما يجعل عمليات دفع النقود (secure socket)توكول الطبقات األمنية الويب تدعم برو

  .(1)االلكترونية أكثر أمانا

  :: ال تخضع للحدود ال تخضع للحدود--55

يمكن تحويل النقود االلكترونية من أي مكان، وفي أي وقت، كونها تعتمد على شبكة   

  .(2)ر في التكلفةاالنترنيت التي ال تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية، وذلك دون أن تؤث

  ::مزايا التحويالت المالية االلكترونيةمزايا التحويالت المالية االلكترونية: : خامساخامسا

  :تتميز عملية تحويل األموال الكترونيا بما يلي  
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  .15-14ص 
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  ::((oonn  ttiimmee  ppaayyeemmeenntt)) تنظيم الدفعات  تنظيم الدفعات --11

يكفل االتفاق على وقت اقتطاع وتسديد قيمة التحويالت المالية تنظيم عمليات الدفع دون   

  .لوقت المحددأي ريبة في إمكان السداد في ا

  ::((ccoonnvveenniieenntt)) تيسير العمل  تيسير العمل --22

ألغت عملية المقاصة اآللية حاجة العميل والتاجر إلى زيارة البنك إليداع قيمة التحويالت   

 .المالية مما يعني تيسير األمر ورفع فعالية نظام العمل

  ::((ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy)) السالمة و األمن  السالمة و األمن --33

  تحويالت المالية االلكترونية الخوف من سرقة الشيكات الورقيةألغت المقاصة اآللية وال         

  .والحاجة إلى التناقل األموال السائلة

  ::((IImmpprroovvee  ccaasshh  ffllooww)) تحسين التدفق النقدي  تحسين التدفق النقدي --44

  .رفع انجاز التحويالت المالية الكترونيا موثوقية التدفق النقدي وسرعة تناقل النقد  

  ::rreedduuccee  ppaappeerr  wwoorrkk))(( تقليل األعمال الورقية  تقليل األعمال الورقية --55

يتمثل ذلك في تقليل االعتماد على النماذج الورقية والشيكات التقليدية وغيرها من   

  . المعامالت الورقية

  ::((mmoonneeyy  ssaavviinngg)) توفير المصاريف  توفير المصاريف --66

  .قلت شبكة نظام المقاصة اآللية من تكاليف إدارة عملية المقاصة  

  ::((pprroommootteess  ccuussttoommeerrss  ssaattiissccttiioonn)) زيادة رضى العمالء  زيادة رضى العمالء --77

  تكفل سرعة عمليـات التحويل االلـكتروني و انخفاض كلفتها تحقيق رضى العمالء          



  .(1)و توطيد ثقتهم في التعامل مع التاجر أو الشركة

  ::مزايا الشيكات االلكترونيةمزايا الشيكات االلكترونية: : سادساسادسا

  :يمتاز الشيك االلكتروني بالعديد من المزايا، يمكن تلخيصها فيما يلي  

 من رسوم التشغيل بالمقارنة مع بطاقات % 50االلكترونية حوالي  يوفر التعامل بالشيكات -

االئتمان مما يساهم في تخفيض النفقات التي يتحملها المتعاملون بهذه الشيكات، كما أن عملية 

الدفع بالشيكات االلكترونية منخفضة التكاليف بالمقارنة مع الشيك العادي، حيث أوضحت إحدى 

 مليون شيك 500متحدة األمريكية أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من الدراسات في الواليات ال

 % 3 سنتا للشيك وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 79ورقي وتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 

  . سنتا25سنويا وأكّدت الدراسة أن استخدام الشيكات االلكترونية يمكن أن يخفض التكلفة إلى 

ترونية التي تتم عن طريق االنترنيت بالرسوم التي يتم تحميلها  ال يتم تحميل الشيكات االلك-

  .للشيكات الورقية

 ساعة فقط بالمقارنة بالشيكات 48 يتم تسوية المدفوعات من خالل الشيكات االلكترونية في -

العادية التي تتم تسويتها في وقت أطول من خالل غرفة المقاصة، والبنوك تعمل جاهدة على 

ةتقليص هذه المد.  

 يتيح التعامل بالشيكات االلكترونية القضاء على المشاكل التي تواجهها الشيكات العادية التي -

  .الخ... يتم إرسالها بالبريد مثل الضياع، التأخر

                                                 
  .18- 17 ص ص – مرجع سبق ذكره – منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي (1)



بالرغم من المزايا العديدة التي يحققها التعامل بالشيك االلكتروني إالّ أن التعامالت به   

ة حديثة لم يدرك المتعاملين أهميتها باإلضافة إلى التخوف من مازالت محدودة وهذا لكونه وسيل

  .(1)المخاطر التي تنتج عنه

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .114 ص – مرجع سبق ذكره – سماح ميهوب (1)



  ::خـاتمةخـاتمة    

ومنه نستخلص أن وسيلة الدفع هي تلك الوسيلة المقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل    

  .المعامالت الخاصة بتبادل السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون

من ابتكرت البنوك وسائل دفع متعددة، فظهرت السفتجة التي تعتبر عنصر مع مرور الز  

أساسي في التجارة والسند ألمر والشيكات التي تعتبر أهم هذه الوسائل نظرا لالستعمال الكبير 

لها، لكن الوتيرة السريعة التي تعتمد عليها المبادالت التجارية كشفت عن نقائص لهذه الوسائل، 

فاع تكاليف معالجتها، فأصبحت هذه الوسائل التقليدية عبئا ثقيال على البنوك، ولعل أبرزها ارت

  .العتمادها بدرجة كبيرة على االستخدام الورقي والبشري، واستنزافها للوقت

من جهة أخرى، فإن التطور التكنولوجي وظهور شبكة االنترنيت جاء بالحل البديل لهذه   

ع الكترونية كبديل عن تلك التقليدية، حيث سمح ذلك المشاكل، حيث أفرز التطور وسائل دف

باختصار الوقت المخصص لمعالجتها والتقليل من اإلفراط في االستخدام الورقي والبشري الذي 

كما شجع على قيام خدمات مصرفية الكترونية ووسع اآلفاق أمام التجارة . كان مخصص لها

من شركات عمالقة حققت أرباحا طائلة االلكترونية وفتح المجال لظهور سوق خاص بها يتض

بالتخصص في هذه الوسائل حديثة النشأة واتّخذت وسائل الدفع االلكترونية بدورها عدة أشكال 

  .البطاقات البنكية، الشيكات االلكترونية، النقود اإللكترونية والمحافظ االلكترونية: متعددة منها

لفصل الموالي، هل وسائل الدفع لكن السؤال المطروح و الذي سنجيب عليه في ا  

االلكترونية الحل المثالي للمشاكل المطروحة من قبل وسائل الدفع االلكترونية، أم أن هناك 

 .الكثير من العوائق التي تحد من انتشارها ؟



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ::مقـدمةمقـدمة    

مجهودات لقد ظهرت وسائل الدفع االلكترونية كنتيجة للتطور التكنولوجي، عن طريق ال  

الكبيرة المبذولة من طرف البنوك لجلب أكبر عدد ممكن من العمالء و جعلهم يختبرون فعالية 

  .و مزايا هذه الوسائل الحديثة النشأة

بعد ظهور هذه الوسائل بدأت اآلراء تتضارب حول إمكانية إحاللها محل الوسائل   

اءها في ظّل ظهور تلك الحديثة، التقليدية، وبالمقابل كانت هناك أراء أخرى ترجح عدم اختف

لكن في ظّل تلك اآلراء هناك حقيقة، و هي أن وسائل الدفع االلكترونية حققت مزايا لم تتمكن 

التقليدية من تحقيقها، حيث جردت الوسائل التقليدية من طابعها المادي أو الورقي و االعتماد 

  .العمالء و أعطت للوقت قيمتهعلى االلكترونيات، و خفضت التكاليف و قلّلت من معاناة 

  :و حتى يتسنى لنا فهم الفصل الثاني ارتأينا إلى طرح التساؤل اآلتي  

  ما هو مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظّل تطور وسائل الدفع االلكترونية ؟ما هو مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظّل تطور وسائل الدفع االلكترونية ؟

  :و قصد تسهيل اإلجابة على هذا التساؤل، قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث  

  ..عوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترونيةعوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترونيةالال: :    المبحث األول   المبحث األول

  ..العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكترونيةالعوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكترونية: :    المبحث الثاني   المبحث الثاني

االستشراف حول مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وسائل الدفع االستشراف حول مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وسائل الدفع : :    المبحث الثالث   المبحث الثالث

  ..الحديثةالحديثة

  

  



  ::نيةنية العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترو العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترو--11--22

رغم حداثة وسائل الدفع االلكترونية، إالّ أنها وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تقييم هذه   

الوسائل و استنتاج العوامل المساهمة في نجاحها و المعرقلة لها، كما تبين أن هذه الوسائل 

 هي قدمت العديد من المزايا التي حرم منها العمالء عند استعمالهم للوسائل التقليدية، إالّ أن

  .األخرى أفرزت مشاكل و عيوب من نوع آخر عرقلت مسار نجاحها الذي كان مسطر لها

  :: ظهور البنوك االلكترونية و خدمات مصرفية جديدة ظهور البنوك االلكترونية و خدمات مصرفية جديدة--11--11--22

يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات االقتصادية و أكثرها تأثرا و استجابة للمتغيرات   

 المتغيرات في تصاعد الثورة التكنولوجية           و تتمثل أهم تلك. (1)سواء الدولية أو المحلية

و المعلوماتية، و التي دفعت بالبنوك لزيادة قدرتها على التواجد و االستمرار في السوق 

و أمدت هذا القطاع بأحدث اآلليات، و جعلته أكثر مرونة و سرعة في تقديم . (2)المصرفية

  .االلكترونيةخدماته، و قد ظهر إلى الوجود ما يسمى بالبنوك 

  :: تعريف البنك االلكتروني تعريف البنك االلكتروني--11--11--11--22

)         شبكة االنترنيت(البنك االلكتروني هو بنك له وجود كامل على الشبكة العنكبوتية   

، حيث يشير البنك (3)و يحتوي موقعه على كافة البرمجيات الالزمة لألعمال المصرفية
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و يؤمن البنك . ل القنوات االلكترونيةااللكتروني إلى تقديم منتجات و خدمات البنوك من خال

و الشكل . (1)االلكتروني خدمات فعالة جدا بكلفة أقل بكثير من كلفة العمليات المصرفية التقليدية

  :الموالي يمثل المكونات األساسية للمصرف االلكتروني

  ))33((الشكل رقم الشكل رقم 

   المكونات األساسية للمصرف االلكتروني المكونات األساسية للمصرف االلكتروني

    

  

  

      

  

  

    

  يل االلكترونيالتمو

 تقديم منتجات و خدمات المصارف

 من خالل القنوات االلكترونية

 النقود االلكترونية

  قيم مخزنة

 أو طرق للدفع المسبق

 قنوات التزويد األخرى

 المصرف عبر الهاتف

المصرف عبر االنترنيت

الخدمات و المنتجات المالية األخرى

 التأمين، الوساطة المالية
  المصرف االلكتروني

 تقديم منتجات و خدمات المصارف

 من خالل القنوات االلكترونية

  التجارة االلكترونية

إنجاز األعمال التجارية عبر الشبكات الرقمية

  

  

  ::المصدرالمصدر
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  :: مزايا البنوك االلكترونية مزايا البنوك االلكترونية--22--11--11--22

إن البنوك االلكترونية تحقق مع بعضها البعض عدة مزايا و منافع، يمكن ذكرها كما   

  :يلي

التحويالت المالية تنظيم  يكفل االتفاق على وقت االقتطاع و تسديد قيمة ::تنظيم الدفعاتتنظيم الدفعات/ / __11

  .عمليات الدفع، دون أي ريبة في إمكانية السداد في الوقت المحدد

 ألغت عملية المقايضة اآللية حاجة العميل إلى زيارة البنك إليداع قيمة ::تسيير العملتسيير العمل/ / __22

  .التحويالت المالية، مما يعني تسيير العمل، و رفع فعاليته

ل االعتماد على النماذج الورقية، و الشيكات التقليدية و غيرها  تقلي::تقليل األعمال الورقيةتقليل األعمال الورقية/ / __33

  .من المعامالت الورقية

 تكفل سرعة عمليات التحويل االلكتروني و انخفاض كلفتها تحقيق ::زيادة رضا العمالءزيادة رضا العمالء/ / __44

  .رضا العمالء

 تتضمن عملية افتتاح فرع لبنك ما مصاريف تشغيلية، مثل تكاليف ::توفير المصارفتوفير المصارف/ / __55

راء الموقع و تأثيثه و تكاليف العمالة و الصيانة و غيرها، غير أن تلك المصاريف معدومة الش

  .(1)نهائيا في حالة البنوك االلكترونية

 تعتبر مسألة عدم األمان من المسائل الخطيرة التي تؤثر بالسلب على ::السالمة و األمنالسالمة و األمن/ / __66

ت إلى إيجاد حلول ناجحة لمثل هذه و لهذا السبب سارع. إمكانية تنامي الخدمة االلكترونية
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المخاوف، حيث صممت نظما متطورة للحد من حاالت االحتيال، مع تقديم ضمانات أكيدة 

للعمالء بسالمة التعامل عبر مواقعها الشبكية، و توفير نظم الحماية و البرمجيات للمتابعة      

  .(1)و المراقبة و التوكيد و ذلك لحساب مزودي الخدمة االلكترونية

 Bank to) تحقق البنوك االلكترونية مع بعضها البعض ::سرعة العمليات المصرفيةسرعة العمليات المصرفية/ / __77

Bank) العمليات المصرفية الفورية بسرعة تفوق العمليات المصرفية العادية كالتحويالت أو 

  .(2)التسويات التي تأخذ وقتا طويال و تكلفة مرتفعة

  :: الخدمات المصرفية الجديدة الخدمات المصرفية الجديدة--33--11--11--22

امالت المصرفية االلكترونية تتم عن طريق شبكة االنترنيت، بل البنوك العادية إن المع  

هي األخرى تقدم خدمات مالية الكترونية عن طريق هذه الشبكة، مما أدى إلى ظهور خدمات 

  :مصرفية جديدة، و أهم هذه الخدمات ما يلي

  ::((AATTMM))الخدمات المصرفية االلكترونية عبر أجهزة الصرف اآللي الخدمات المصرفية االلكترونية عبر أجهزة الصرف اآللي / / __11

لم تعد أجهزة الصراف اآللي مجرد وسيلة للحصول على النقود بسرعة و إيداع األموال   

و تحويلها و التحقق من الرصيد النقدي فحسب، بل أصبحت أيضا مزودة بحواسب تستطيع 

البنوك تحويلها من مجرد قنوات لتنفيذ المعامالت إلى وسائل تسويق فاعلة، إذ أن فرص التعامل 

و الشراء بسهولة للعديد من السلع و الخدمات، مع التأمين الكامل من مظاهر الفوري بالنقد 
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الغش أو السرقة أو التزوير األوراق النقدية قد عززت عالقة المستهلك بهذه األجهزة حيث 

لقد كان الهدف من أجهزة الصراف اآللي . أصبحت جزءا مهما من الحياة اليومية للمواطنين

ت من القرن الماضي كبديل لموظفي الصرافة في البنوك و مختلف التي ظهرت في السبعينا

فروعها تخفيض عدد المعامالت داخل البنك مع تمكين العميل من الحصول على أمواله في 

و في الثمانينات انتقل االهتمام من تخفيض التكاليف إلى تحقيق ميزة . أقصى سرعة ممكنة

ال يتجزأ من البنوك أصبحت تظهر في مختلف تنافسية، و بينما كانت هذه األجهزة جزءا 

  .المتاجر و محطات الوقود و مراكز التسوق المختلفة

في التسعينات ظهرت اتجاهات جديدة غيرت مرة أخرى من دور أجهزة الصراف اآللي   

فقد أدت التطورات التكنولوجية إلى إنشاء محطات صغيرة للصرافة اآللية قادرة على أداء 

كما تغيرت قواعد هذه . مجرد صرف النقود إلى إتاحة فرص تسويق جديدةوظائف تعدت 

الشبكة لتعطي لمالكي أجهزة الصراف اآللي الحق في تقاضي رسوم الخدمات، مما مكن البنوك 

من تحقيق إيرادات جديدة، كما أتاح التطور في االتصاالت و المعلوماتية تطوير المنظومة 

ألمر الذي أدى إلى انتشارها في مختلف المواقع حتّى تسهل على المعلوماتية لهذه األجهزة ا

  .مستخدمها السرعة في صرف األموال

يكمن العامل األساسي الذي يلعب دورا في تحديد الميزة التنافسية لشبكة أجهزة الصراف   

 من اآللي في تنوع وظائفها و زيادة فعاليتها، إذ يتوقع من أجهزة المستقبل أن تلعب دورا أكثر

كونها أجهزة صرف للنقود ألنه باستطاعة البنوك جعل هذه األجهزة مصدر هاما لتحقيق 



األرباح إذا ما تمكنت من تبني استراتيجيات للدعاية و اإلعالن و صرف القسائم و طوابع 

  .البريد و بطاقات الهاتف

  :يو فيما يلي بعض االستراتجيات المستخدمة لزيادة فعالية أجهزة الصراف اآلل  

 تؤدي أجهزة الصراف اآللي حاليا وظائف جد متقدمة تمكن :: تحسين الوظائف األساسية تحسين الوظائف األساسية--أأ

العمال و الموظفين من استالم رواتبهم و حقوق الضمان االجتماعي، كما تتيح الوصول إلى 

الحسابات الجارية و إتمام معامالت متعددة، و قد بدأ حديثا توفير خيار استخدام لغات أجنبية 

هذه األجهزة، بينما البعض منها يتيح توجيه رسائل تسويق عبر الشاشة أو تغيير الرقم عبر 

  .السري أو حتّى طباعة بعض الرسائل التسويقية الموجهة

 يعتبر زيادة عدد الخدمات المقدمة من طرف أجهزة الصراف :: تنويع الخدمات و الوظائف تنويع الخدمات و الوظائف--بب

د أصبحت هذه األجهزة تقدم وظائف متقدمة اآللي الشغل الشاغل إلدارة التسويق بالبنوك، فلق

تمكن العمالء من الحصول على رواتبهم، و الوصول إلى حسابات متعددة كالحسابات الجارية  

وحسابات التوفير و عمليات التسويق بالنقود، كما يستطيع العمالء استخدام هذه األجهزة إلتمام 

  .ل واحد لجميع هذه المعامالتعمليات متعددة على حسابات مختلفة مع استالم إيصا

 مكن انتشار استخدام آالت الصرف اآللي بإضافة قناة جديدة :: إضافة قناة توزيع جديدة إضافة قناة توزيع جديدة--جـجـ

في توزيع تشكيلة من الخدمات المصرفية، و بذلك فقد أضفت األجهزة ميزة تنافسية للبنوك 

من المرونة في التعامل بالمقارنة مع المؤسسات العديدة األخرى، نظرا ألنها توفر قدرا كبيرا 

  .من أجل تمكين العميل من تحقيق احتياجاته في المكان و الوقت المناسبين



 تقوم بعض البنوك :: تدريب العمالء على التعامل المصرفي من خالل أجهزة الصرف اآللي تدريب العمالء على التعامل المصرفي من خالل أجهزة الصرف اآللي--دد

بتدريب عمالءها على استخدام هذه األجهزة، و الغاية من الدورات التدريبية هي تمكين فئات 

  .(1)يضة من التردد في التعامل مع هذه األجهزة فيما يتعلق بالمعامالت المصرفيةعر

  ::الصيرفة عبر الهاتف الجوالالصيرفة عبر الهاتف الجوال/ / __22

إن االتجاه العام في العالم هو اآلن انتشار استخدام الهاتف الجوال حيث من المنتظر أن   

از بينما سيصل عدد  بليون جه1,2يصل عدد خطوط الهاتف الجوال المستخدم في نقل البيانات 

 مليون لنفس الفترة و هو 750إلى  (Fixed Internet)مشتركي االنترنيت عبر الشبكة الثابتة 

ما يدل على أن استخدامات الهاتف الجوال في ازدياد مطرد يتبع هذا االتجاه تطوير استخدامات 

و استخدامه في '' ترنيتاالن''الهاتف الجوال ألغراض متعددة فقد بدأ الولوج للشبكة العالمية 

التطبيقات المتعلقة بها كقراءة البريد االلكتروني، تصفح المنتجات المعروضة على الشبكة، 

تماش تقديم العديد من الخدمات للعميل عبر . الخ... الشروع في شراء بعض هذه المنتجات

ها يمكن أن تكون عبر هاتفه، و تشبه هذه الخدمات التي تقدم عبر الهاتف، و لكنها تمتاز منها بأن

 .(2)بيانات و نص مكتوب، فيمكن االستعالم عن رصيد أو معرفة الوضع لتسوية الشيك أو خالفه

  :: التحديات الجديدة التي تواجه البنوك االلكترونية التحديات الجديدة التي تواجه البنوك االلكترونية--44--11--11--22

  يأتي هذا المشهد المـالي المتغير معه بتحديات جديدة إلدارة البنوك و سلطات التنظيم          

                                                 
   .88-87 ص ص - مرجع سبق ذكره -  زيدان محمد (1)
:  على الموقع اإللكتروني- 2007 جويلية 24:  تاريخ اإلطالع- 2001 التقرير السنوي لعام - بنك السودان (2)

www.cdos.gov.sd/arabic/period/masrafi/vol26/e.banking.htm-175k-. 



و تنبع أهم التحديات من ازدياد المعامالت التي تجري عبر الحدود و الناشئة عن . شرافو اإل

االنخفاض الشديد في تكاليف المعامالت و السهولة الشديدة في األنشطة المصرفية، و كذلك 

  .نتيجة لالعتماد على التكنولوجيا لتوفير الخدمات المصرفية مع الحماية الالزمة

  : واجه قطاع البنوك تحديات جديدة أهمهاو في عصر االنترنيت  

 نظرا ألن شبكة االنترنيت تسمح بتقديم الخدمات من أي مكان في ::المخاطر التنظيميةالمخاطر التنظيمية/ / __11

فما الذي يمكن . العالم، فإن هناك خطرا في أن تحاول البنوك التهرب من التنظيم و اإلشراف

 حتى من البنوك التي تقدم خدماتها من أن تفعله جهات التنظيم في هذه الحالة ؟ يمكنها أن تطالب

و الترخيص وسيلة . أماكن بعيدة عن طريق شبكة االنترنيت، بالحصول على ترخيص بذلك

مناسبة بصفة خاصة عندما يكون اإلشراف ضعيفا و عندما ال يتوافر التعاون بشكل كاف بين 

ال في الواليات المتّحدة و الترخيص هو القاعدة فمث. البنك االفتراضي و جهة اإلشراف المحلية

و يجب على البنك االفتراضي المرخص له بالعمل خارج . و في معظم بلدان االتحاد األوروبي

مناطق االختصاص هذه، و الذي يرغب في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية و تلقي 

  .الودائع في تلك البلدان، إنشاء فرع مرخص له أوالّ

تدعي فيه الخدمات االلكترونية لبنك ما الحاجة إلى ترخيص أمر إن تحديد الوقت الذي تس  

صعب، إالّ أن المؤشرات التي توضح المكان الذي تصدر منه الخدمات المصرفية المطلوبة    

) س(فإن بنكا افتراضيا يتم الترخيص له في البلد . و األماكن التي تقدم فيها قد تساعد على ذلك

إذا ما قام العمالء باإليداع عن طريق إرسال الشيكات إلى ) ص(البلد ال يعتبر متلقيا للودائع في 

و إذا قام أحد العمالء باإليداع في إحدى ماكينات الصراف اآللي في ). س(عنوان ما في البلد 



و يقتضي ). ص(فإن هذه المعاملة، يرجح أن تعتبر بأنها تلقيا الودائع في الدولة ) ص(البلد 

لتنظيم بوضع مبادئ توجيهية لتوضيح المناطق الرمادية الملتبسة فيما بين األمر أن تقوم جهات ا

  .هاتين الحالتين

 تنطوي المعامالت االلكترونية المصرفية على درجة عالية من ::المخاطر القانونيةالمخاطر القانونية/ / __22

و يمكن للبنوك توسيع النطاق الجغرافي لخدماتها عن طريق . المخاطر القانونية بالنسبة للبنوك

و مع ذلك . ت االلكترونية بدرجة أسرع مما يمكنها تحقيقه عن طريق البنوك التقليديةالمعامال

فإنه، في بعض الحاالت، قد ال تكون لدى البنوك المعرفة الكاملة بالقوانين و اللوائح المحلية 

المطبقة في بلد ما قبل أن تبدأ في تقديم خدماتها فيه، سواء أكان ذلك بترخيص أم بدون 

و عندما ال يكون الترخيص مطلوبا، فإن البنك االفتراضي . ذا لم يكن ذلك مطلوباترخيص إ

الذي يفتقد االتصال مع الجهة المشرفة في الدولة المضيفة له، قد يجد أن األمر أكثر صعوبة في 

و نتيجة لذلك، فإن البنوك االفتراضية قد تنتهك بدون علم، . البقاء على علم بالتغييرات التنظيمية

انين حماية المستهلك، بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات و الخصوصية، و اللوائح قو

و إذ تفعل ذلك، فإنها تعرض نفسها لخسائر عن طريق الدعاوي القانونية أو . الخاصة بالترويج

و غسيل األموال نشاط إجرامي قديم . الجرائم التي ال تجري مالحقتها بسبب تنازع االختصاص

إذ أنه بمجرد . سيرته كثير المعامالت المصرفية االلكترونية، نظرا لما توفره من سريةالعهد، 

أن يفتح العميل حسابا يصبح من المستحيل على البنوك أن تعرف ما إذا كان صاحب الحساب 

و لمكافحة غسيل األموال، أصدر . االسمي يقوم بمعاملة ما أم ال حتّى أن يتم إجراء المعاملة

بلدان مبادئ توجيهية محددة بشأن تحديد العمالء، و تشمل عادة توصيات للتحقق من كثير من ال



هوية الفرد و عنوانه قبل فتح حساب العميل و رصد المعامالت التي تتم عن طريق االتصال 

  .المباشر و هو ما يتطلب قدرا كبيرا من اليقظة

نظمة التعاون و التنمية في الميدان قد أشار فريق العمل المكلّف بالمسائل المالية التابعة لم  

فمع عبور المعامالت . ، لمصدر آخر للقلق(1)2000االقتصادي في التقرير الذي صدر عام 

المصرفية االلكترونية للحدود القومية، فما هو البلد الذي تقوم السلطة التنظيمية فيه بالتحقيق    

، وفقا لما ذكره فريق العمل، تكمن في و مالحقة انتهاكات تشريعات غسيل األموال ؟ و اإلجابة

  .تنسيق التشريعات و اللوائح دوليا لتجنب خلق مالذات آمنة لألنشطة اإلجرامية

 يجعل االعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات إلى أمن النظام ::مخاطر العملياتمخاطر العمليات/ / __33

 األعمال المصرفية المصرفي و وجوده، هو الخطر األساسي لمخاطر التشغيل الناجمة عن

و تهديدات األمن يمكن أن تأتي من داخل النظام أو خارجه، و من ثم يتعين على . االلكترونية

القائمين على تنظيم العمليات المصرفية و اإلشراف عليها أن يتأكّدوا من أن البنوك تتّبع 

و ينبغي أن يجري . تممارسات سليمة لضمان سرية البيانات إلى جانب نزاهة النظام و البيانا

بواسطة خبراء خارجيين كي يقوموا بتحليل . باستمرار اختيار ممارسات األمان و مراجعتها

كما أن تخطيط القدرة لمواجهة . أوجه تعرض الشبكة للمخاطر و مدى استعدادها للتعافي منها

في الحسبان أثار الزيادة في أحجام المعامالت و التطورات التكنولوجية الجديدة ينبغي أن يأخذ 

االستثمارات الجديدة على الموازنة، و القدرة على جذب موظفين يتمتعون بالخبرة الالزمة،      
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و يتطلب األمر أن تصبح إدارة المخاطر . و االعتماد المحتمل على موردي الخدمة من الخارج

 البنوك، كما يتطلب المرتفعة للعمليات جزءا ال يتجزأ من اإلدارة العامة الشاملة للمخاطر في

  .األمر أن يدرج المشرفون لمخاطر العمليات ضمن تقييمهم لمدى األمان و السالمة

 قد تدمر انتهاكات األمان و االضطرابات في توفير خدمات النظام سمعة ::مخاطر السمعةمخاطر السمعة/ / __44

االت و كلّما ازداد اعتماد البنك على قنوات تقديم الخدمة االلكترونية، ازدادت احتم. البنك

و إذا ما واجه أحد البنوك االلكترونية مشاكل تؤدي بالعمالء إلى فقدان الثقة في . مخاطر السمعة

قنوات تقديم الخدمة االلكترونية في مجموعها أو إلى اعتبار فشل البنوك قصورا في اإلشراف 

 اآلخرين على نطاق النظام كلّه، فإن هذه المشاكل يمكنها أن تؤثر في النهاية على الموردين

و في كثير من البلدان التي تغدو فيها المعامالت المصرفية . للخدمات المصرفية االلكترونية

االلكترونية اتجاها سائدا، قامت جهات اإلشراف على البنوك بوضع إرشادات و مالحظات 

داخلية لمن يقومون بالفحص، كما قامت جهات كثيرة بتوزيع مبادئ توجيهية عن إدارة المخاطر 

  .للبنوك

كما يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة من سوء استخدام العمالء الحتياطات األمان أو الجهل   

و قد تتضخم مخاطر األمان و تسفر عن فقد الثقة في قنوات . بالحاجة إلى مثل تلك االحتياطات

يها و هي عملية يمكن أن تساعد ف. و يكمن الحل في نوعية العمالء. تقديم الخدمات االلكترونية

فعلى سبيل المثال، توفر بعض جهات اإلشراف المصرفي وصلة . جهات التنظيم و اإلشراف

على مواقعها على االنترنيت، تسمح للعمالء بتحديد بنوك االتصال المباشر التي لديها نظم 

كما يمكنها أيضا أن تصدر فكرة عن المعامالت . أساسية قانونية و تأمين على الودائع



النترنيت، و توفر خطوطا لمساعدة العمالء، و تصدر تحذيرات عن كيانات المصرفية على ا

  .(1)محددة قد تقوم بعمليات مصرفية غير مسموح بها في البلد

 يزيد المصرف االلكتروني من إمكانية حركة رؤوس ::أخطار االقتصاد الكلي الدوليأخطار االقتصاد الكلي الدولي/ / __55

تحديات جديدة في سبيل تسهيل األموال عبر الحدود، و يواجه صانعوا االقتصاد الكلي الدولي 

  .السياسة المالية و الضريبية

 يتطلّب المصرف االلكتروني تغييرات جهرية في عمليات التجارة ::أخطار الجاهزيةأخطار الجاهزية/ / __66

و من األمثلة على ذلك، . و يحتاج إلى التأقلم بسرعة مع المنظور المالي المتغير. التقليدية

ات قيمة مضافة عند إجراء تجارة الكترونية من الخطر الذي فرضه ظهور خدمات دفع جديدة ذ

شركة إلى شركة تنافس المصارف و تقلّل من دورها و لتصبح هذه الخدمات وحدات مستقلة 

  .(2)لمعالجة السلع

  :: وسائل األمان عبر شبكة االنترنيت وسائل األمان عبر شبكة االنترنيت--22--11--22

عبر شبكة تتميز وسائل الدفع االلكترونية عن وسائل الدفع التقليدية، باألمان الستعمالها   

االنترنيت، و قد كان النتشار التجارة االلكترونية سببا كافيا البتكار مثل هذه الوسائل، و التي 

  :سنتناولها كما يلي

  :: التوقيع االلكتروني التوقيع االلكتروني--11--22--11--22

          التوقيع االلكتروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصـمة الكترونية للشخص المـوقع،
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ا و هوية من وقع عليها، و يتم الحصول على الشهادة من إحدى توضع على وثيقة تؤكد منشأه

 و ذلك مقابل رسوم (Signature truste digital and version)الهيئات المعروفة دوليا مثل 

معينة حيث تراجع هذه الـهيئات األوراق الـرسمية التي  يقدمها طـالب  التـوقيع، ثم تصدر 

  .(1)الشهادة

  :اللكتروني ما هو إالّنحن نرى أن التوقيع ا  

مجموعة من الرموز أو األرقام أو الحروف االلكترونية التي تدل على شخصية الموقع دون 

  .غيره

تتعدد أشكال التوقيعات االلكترونية المستخدمة حاليا بهدف أداء وظيفة أو عدد من   

  :الوظائف التي تؤديها و من أهمها ما يلي

  ::ترونيتروني التوقيع باستخدام القلم االلك التوقيع باستخدام القلم االلك--أأ

و معناه نقل التوقيع االلكتروني المكتوب بخط اليد على المحرر إلى الملف المراد نقل   

هذا المحرر إليه باستخدام جهاز سكانير و عليه ينقل المحرر موقعا عليه من صاحبه إلى 

  .شخص آخر باستخدام شبكة االنترنيت

عدم الثقة حيث يمكن للمستقبل إالّ أن تلك الطريقة تواجه الكثير من المعوقات تتمثل في   

أن يحتفظ بهذا التوقيع الموجود على المحرر الذي استقبله عن طريق شبكة االنترنيت عبر 

جهاز سكانير و وضعه على أي مستند آخر لديه دون وجود أي طريقة يمكن من خاللها التأكّد 
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  إلى هذا الشخص أن صـاحب هذا التـوقيع هو الـذي وضعه على هذا المستند و قام بإرساله

  .و عليه فإن تلك الطريقة مأخوذ ضدها انعدام الثقة

و هو ما يضعف الثقة في المحررات الموقع عليها الكترونيا و بالتالي يقلل من حجية   

  .(1)التوقيع االلكتروني

  :: التوقيع باستخدام الخواص الذاتية التوقيع باستخدام الخواص الذاتية--بب

طبيعية لألفراد و تشمل تلك هذا النوع من التوقيع يعتمد على الخواص الكيميائية و ال  

  :الطرق اآلتية

  .(Empreinte Digital, Finger Printing) البصمة الشخصية - 

  .(Iris de L’œil, Iris et Retina Scanning) مسح العين البشرية - 

  .(Voice Recognition) التحقق من مستوى و نبرة الصوت - 

  .(Hand Gesmetty) خواص اليد البشرية - 

  .(Ficial Recognition)عرف على الوجه البشري  الت- 

  .(Hand, Written Signatures) التوقيع الشخصي - 

هو ما يعني أنه يتم تعيين الخواص الذاتية للعين مثال عن طريق أخذ صورة دقيقة لها     

و تخزينها في الحاسب اآللي لمنع أي استخدام من أي شخص آخر بخالف الشخص المخزنة 

  .اتية لعينهالخواص الذ

                                                 
 – 2004 – اإلسكندرية –ر الجامعي  دار الفك-التبادل اإللكتروني للبيانات : منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي (1)

  .11ص 



هكذا الحال بالنسبة لبصمة األصابع أو خواص اليد البشرية أو نبرة الصوت أو التوقيع   

الشخصي ففي كل حالة يتم أخذ صورة دقيقة و محددة و تخزينها في الحاسب اآللي بحيث ال 

يجوز ألي شخص عادي بالدخول لهذا الحاسب و استخدام ما به من معلومات و بيانات         

 خالفه إالّ لهؤالء الذين يتم التحقق من مطابقتهم لما تم تخزينه على الحاسب اآللي سواءا من و

بصمة األصابع أو خواص اليد البشرية أو نبرة الصوت أو التوقيع الشخصي أو خواص العين 

أما إذا تبين أنه يوجد أي اختالف مهما كان بسيطا فال يتم السماح لهم بالدخول على هذا 

اسب و تلك الطريقة تعد من أهم الطرق التي تحقق األمان للحسابات ألنها ال تسمح بالدخول الح

  .لمن هم غير مسموح لهم بالدخول

  ::))SSiiggnnaattuurree  NNuumméérriiqquuee(( التوقيع الرقمي  التوقيع الرقمي --جـجـ

تعني منظومة بيانات في صورة مشفرة بحيث يكون في إمكان المرسل إليه التأكّد من   

  .مصدرها و مضمونها

  :أكثرها شيوعا التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز المفاتيحو لكن   

  .Public Keys)( المفاتيح العمومية - 

  .(Private Keys)المفاتيح الخاصة  -

         المفاتيح العامة هي التي تسمح لكل من يهتم بقراءة الرسالة أن يقرأها دون أن يسـتطيع

  ـونها و أراد إبداء قبول بشأنها وضع تـوقيعهإدخال أي تعديل عليها فإذا ما وافق على مضم



  .(1)عليها من خالل مفتاحه الخاص و عليه تعود تلك الرسالة إلى مرسلها مزيلة بالتوقيع

  :: تشفير البيانات تشفير البيانات--22--22--11--22

يعني استبدال شكلها من خالل تحويلها إلى رموز أو إشارات لمنع الغير من معرفتها أو   

  .(2)ر وسيلة فنية لحماية البيانات من اآلخرينفالتشفي. تعديلها أو تغييرها

  :: التأمين التأمين--33--22--11--22

  :هناك العديد من نظم تأمين شبكة االنترنيت و من أمثلته هذه النظم ما يلي  

 هي عبارة عن برنامج و أجهزة توصل شبكة ::استخدام تكنولوجيا الجدران الناريةاستخدام تكنولوجيا الجدران النارية/ / __11

النترنيت، حيث يحافظ المضيف على اتصال المعلومات و األنظمة الداخلية للمستخدم مع شبكة ا

من جانب واحد، و اتصال مع الشبكة الداخلية من الجانب اآلخر، حيث يتم إعداد القواعد 

لمراقبة كافة التيارات االلكترونية فيتم إخفاء جميع العناوين الموجودة على األجهزة في الشبكة 

 األمن الذي يقف على بوابة المنشأة      الداخلية من الخارج، و يشبه البعض هذه التقنية برجل

و يسمح بدخول و خروج األشخاص المرغوب فيهم من قبل صاحب المنشأة، و يمنع األشخاص 

  .غير مرغوب فيهم

 يتم استخدام مرشحات ثنائية الجانب حيث ينتج جهاز الترشيح ::المرشحات االلكترونيةالمرشحات االلكترونية/ / __22

ب الموجودة في المنطقة اآلمنة فقط في حالة ما األول انسياب الحركة المرورية باتجاه الحواس

  .إذا كانت صادرة من كمبيوتر يقع في المنطقة اآلمنة
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 يملك كل شخص طبيعي أو اعتباري بطاقة خاصة به ال يستطيع أحد استخدامها ::البطاقاتالبطاقات/ / __33

  .غيره

  عبارة عن بيانات رقمية غير مكررة و تكون خاصة بالشخص و في::شهادات التوثيقشهادات التوثيق/ / __44

هذه البيانات يمكن إضافتها . نفس الوقت تكون هذه البيانات مشفرة، بحيث ال يمكن قراءتها

لصفحة الويب أو البريد الصادر منك بحيث ال يستطيع أحد قراءة محتوياتها إالّ من لديه شهادة 

مماثلة، و تقوم عدد من الشركات بإصدار تلك الشهادات بمقابل مادي بسيط، و يتم توقيع 

  .دة من قبل موقع التصديقالشها

يقوم بدور الوسيط بين الشبكات المؤمنة و الشبكات غير المؤمنة، فعن  ::الخادم المفوضالخادم المفوض/ / __55

طريقه يستطيع صاحب المنشأة رصد حركة موظفيه على شبكة االنترنيت، كما يمكن التحكم في 

 المعين ذاته، عملية الدخول إلى موقع معين عن طريق إعطاءه أمر بعدم الدخول على الموقع

فعندما يرغب أحد العاملون الدخول على الموقع يمنعه المفوض، و غالبا ما يتم اقتران الحوائط 

النارية مع الخادم المفوض لضمان التحكم في عمليات الدخول و الخروج و تحقيق التأمين 

  .الكامل للشبكات المؤمنة

نكية و التجارية من عمليـات كل هذه الـوسائل تم ابتكارها لحماية المعامالت الب  

الغـش و االحتيال، مما يشجع على اإلقبال لشراء السلع و الخدمات عن طريق شبكة االنترنيت 

  و تأمين الدفع االلكتروني، لكن يتبين مع مرور الوقت أن هذه الوسائل غير كافية على اإلطالق

   في عمليات الغش و االحتيال، هـيلتوفير األمن و السرية للمعامالت و األداة األكثر استعماال



  .(1)البطاقات البنكية في حد ذاتها

  :: المنظمات و المؤسسات المالية العالمية في مجال المدفوعات المنظمات و المؤسسات المالية العالمية في مجال المدفوعات--33--11--22

إن من بين العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع االلكترونية في القرن الحادي       

 رائدة في مجال إنتاج و تسويق هذه و العشرين، ظهور منظمات و مؤسسات مالية عالمية

  :الوسائل في مختلف بلدان العالم، و من أشهرها ما يلي

  :: المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات--11--33--11--22

تعتبر المنظمات العالمية بمثابة ناٍد، حيث تمتلك العالمة التجارية للبطاقات الخاصة بها،   

قوم بإصدارها بنفسها، و أشهر هذه المنظمات و تمنح تراخيص بإصدارها للبنوك، لكنها ال ت

  :هي

 مقرها بالواليات المتّحدة تمنح تراخيص للبنوك بإصدارها بطاقة فيزا، يعود ::فيزا العالميةفيزا العالمية/ / __11

 دفع في العالم، فبطاقاتها و شيكاتها السياحية مقبولة م و تعد أكبر نظا1958تاريخها إلى عام 

م حيث بلغ عدد البطاقات التي تصدرها هذه المنظمة سنة لدى أكبر المحالت التجارية في العال

 مليون 24 مليار بطاقة و لها 5,5 إلى 2005 مليون بطاقة لتصل سنة 510,5 حوالي 1996

 تريليون دوالر أمريكي، أما عدد أعضائها 3,3نقطة تعامل يقدر حجم المبيعات من خاللها بـ 

  .(2) بلدا15على  عضو مؤسس يتوزعون 21.000فبلغ لنفس السنة 

   التي تعتبر أكبر شبكة  للصراف  اآللي  في(Visa/plus)       تدير هذه الشركة منظومة 

                                                 
  .50 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (1)
:  على الموقع االلكتروني– 2007 جويلية 26:  تاريخ اإلطالع–وسائل الدفع االلكترونية تحفز االقتصاد :  هال أبو حجلة(2)

www.qddustour.com.  



 التي تعتبر أكبر شبكة للصراف اآللي (interlink)كما استطاعت امتالك مؤسسة . العالم

 هذه التسديد عند نقاط البيع، كما تدير هذه الشركة دار المقاصة المؤتمتة، و هكذا أصبحت

الشركة شاملة لخدمات المدفوعات و المعالجة االلكترونية للبيانات، و تنتشر فيزا في جميع 

  .(1)1977 منذ عام Barclays Bank)(أنحاء العالم تقريبا،حيث يصدرها بنك في بريطانيا وهو 

بطاقة فيزا الفضية، بطاقة : حاليا تصدر منظمة فيزا الكثير من أنواع البطاقات أهمها  

، و تعتبر منظمة الفيزا أكثر المنظمات انتشارا في العالم، (3) و بطاقة فيزا إلكترون(2)ا الذهبيةفيز

  :و لضمان تقديم أحسن الخدمات فإنه تم تقسيم هذه المنظمة إلى ستّة مناطق هي

  .(Visa Asia / Pacific) آسيا و الباسفيك -  

  .(Visa Canada) كندا -  

  .(Visa E.U) االتحاد األوروبي -  

  .(Visa Latin America) أمريكا الالتينية -  

  .(Visa U.S.A) الواليات المتّحدة األمريكية -  

 من أكبر (CEMEA)تعتبر منطقة وسط و شرق أوروبا و الشرق األوسط و أفريقيا   

 300 دولة في ثالث قارات و تخدم حوالي 92المناطق من الناحية الجغرافية إذ أنّها تغطي 

  : عضو في المناطق اآلتيةمليون

                                                 
  .51 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (1)
(2)ا  بطاقة فيزا الذهبية تمنح لألثرياء مع دفع رسوم باهظة و تقدم خدمات متعدا البطاقة الفضية تمنح ألغلب العمالء، أمدة، أم

  .بطاقة فيزا إلكترون تستخدم في أجهزة الصرف الدولية
:  على الموقع االلكتروني– 2007 جويلية 26:  تاريخ االطالع– عمان – جريدة البصائر – الزحيلي وهبة (3)
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  . منطقة وسط و شرق أوروبا-  

  . منطقة الشرق األوسط-  

  . منطقة إفريقيا-  

 2000 مليون بطاقة في نهاية عام 5 ,10بلغ عدد البطاقات المصدرة في هذه المنطقة   

 في مدينة (CEMEA) بليون دوالر أمريكي، و يقع المقر الرئيسي 26بإجمالي استخدامات 

ما يوجد مجموعة أخرى من المكاتب اإلقليمية في جنوب إفريقيا و دولة اإلمارات العربية لندن ك

  .المتّحدة و بولندا

للعلم فإن كل أعضاء الفيزا الدولية مؤسسات مالية و مصرفية، لها الحق في تقرير   

 لمجلسالسياسة التي تدار بها منظمة الفيزا، و لكل عضو الحق في التصويت أو اختيار ممثليه 

 اإلدارة الفيزا، حيث حقوق التصويت  توزع على األعضاء  بنسبة المصـاريف التي  يدفـعها 

  

اإلدارة الفيزا، حيث حقوق التصويت توزع على األعضاء بنسبة المصاريف التي يدفعها كل 

  .(1)عضو

 واسعة في  هي شركة مقرها الواليات المتّحدة األمريكية و لها خبرة::ماستر كارد العالميةماستر كارد العالمية/ / __22

 ,Maestro Cirrus)مجال المدفوعات، فلها بطاقات تحظى بقبول واسع تحمل العالمة التجارية 

Master Card) 210 و لها مؤسسات مالية معينة بخدمة المستهلك، و في مجال األعمال في 

 23.000 مكتب في العالم كما لها أكثر من 37 مستخدم عبر 4.000دولة و إقليم بأكثر من 

                                                 
  .80 ص – مرجع سبق ذكره – زيدان محمد (1)



في العالم، و ماستر كارد لها موزعين عالميين يتمركزون في المناطق ) شركات عضوة(ع موز

آسيا و الباسفيك، أمريكا الالتينية و كاريبي، الواليات المتّحدة األمريكية، جنوب آسيا، : اآلتية

  .(1)الشرق األوسط و إفريقيا

  :: المؤسسات المالية العالمية المؤسسات المالية العالمية--22--33--11--22

 إصدار البطاقات المصرفية دون ضرورة منح تراخيص هي التي تشرف على عملية  

  :اإلصدار ألي مصرف، و من أشهرها ما يلي

 مؤسسة مالية كبيرة تزاول األنشطة المصرفية، و لها ثالثة أنواع من :: أمريكان إكسبريس أمريكان إكسبريس--أأ

،      )و هي بطاقة لعامة الناس(أمريكان إكسبريس الخضراء : البطاقات التي تصدرها و هي

عن طريقها يتم (، و أمريكان إكسبريس الماسية )تمنح لألثرياء(ان إكسبريس الذهبية و أمريك

  ).استيفاء حقوق التجار و المؤسسات و ال تلزم حملة بطاقتها بفتح حساب لديها

 (Citibank)تعتبر رائدة رغم صغر عدد حملة بطاقتها، و يملك بنك  :: الدينرز كليب الدينرز كليب--بب

 لعامة الناس،     (Charge Card)ر هذه الشركة بطاقة األمريكي شركة دينرز كليب و تصد

و بطاقة األعمال التجارية لرجال األعمال، و بطاقة خاصة بالتعاون مع شركات كبرى مثل 

  .(1)شركة الطيران البريطانية

  

  

                                                 
(1) ‘‘Master Card-Company Fact Sheet’’ – consulted: 26 July 2007 – http://www.master card 
international.com. 
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 عناصر النجاح األساسية لنظم المدفوعات االلكترونية في القرن الحادي            عناصر النجاح األساسية لنظم المدفوعات االلكترونية في القرن الحادي           --44--11--22

  ::و العشرينو العشرين

  هنـاك خمسة عـوامل أسـاسية لنجاح نظام المدفـوعات االلكترونية في القرن الحادي         

  :و العشرين هي

  :: رضا العمالء رضا العمالء--11--44--11--22

يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات مجهزي خدمات المدفوعات االرتفاع بمستوى رضا   

ا تمثل الخطوة النهائية، كما أنه. فنظم المدفوعات ال تقوم لوحدها و بشكل مستقل. العمالء عنها

أو األخيرة لسلسلة من الفعاليات االقتصادية للمتعاملين، ابتداءا بطلب الشراء، فتسليم السلع      

و إرسال قوائم البيع، فالتسديد و بسبب ذلك فإنه من المهم جدا أن تكون كل حلقات نظام 

 .المدفوعات مستجيبة الحتياجات المستعمل

  أخرى، فإن  نظام  المدفوعات  يجب أن ال يقتصر على استـهداف  تعظيممن نـاحية         

 بل إنّه يمكن القول هنا أن رضا العمالء يسهم. اإليرادات و تدنية  المخاطر  في  القطاع المالي

  .كما ينظر إليها من وجهة نظر الشركات. في زيادة اإليرادات المتأتية من نظم المدفوعات

  ::الداخلي للشبكات أو تكاملهاالداخلي للشبكات أو تكاملها الترابط  الترابط --22--44--11--22

أما إذا أخذت احتياجات المستعملين إلى الراحة و المالئمة و إلى تخفيض تكلفة معالجة   

. فإن هناك ميزة واضحة في تحقيق الترابط الداخلي للشبكات و تكاملها. البيانات للوحدة الواحدة

ويل االلكتروني لألموال  و التح(ATMs)و ذلك ضمن نظم المدفوعات، مثل الصراف اآللي 

غير أنّه لو أدى ذلك إلى . (EDI) و التبادل االلكتروني للبيانات (EFT/POS)في نقطة البيع 



. ظهور نظم المدفوعات االحتكارية التي تحول دون حصول المستعمل على المزايا المطلوبة

  .فإن النتائج ستكون عكسيا طبعا

ات العاملة على أساس اإلنتاج الكبير تؤلف أحد على الرغم من أن المنافسة بين الشبك  

المعاصرة فإن التطورات التي تحققت في مجال النظم المحتكرة ) السيناريوهات(المشاهد 

بل أن هناك مزايا عديدة تتحقق لمستعملي نظم المدفوعات و مجهزي خدماتها عندما . للشبكات

دمة، و تختلف األسعار التي تطرح فيها و يتفاوت مستوى الخدمات المق. يسود مناخ المنافسة

  .تلك الخدمات

  :: التحرير من القيود و صياغة قواعد المسؤولية الذاتية التحرير من القيود و صياغة قواعد المسؤولية الذاتية--33--44--11--22

مما . مما يزيد من فعالية نُظم المدفوعات توسيع نطاقها ليشمل الشركات غير المصرفية  

موال ذات المبالغ يجعل من هذه النظم أكثر عمومية في خدماتها و بخاصة في مجال تحويل األ

  .الصغيرة و العدد الكبير من المعامالت

في الواقع معظم الميزات و المهارات العملية في مجال المدفوعات تتجمع في القطاعات   

مثل شركات تجارة التجزئة و الشركات الصناعية، و شركات البطاقات . غير المصرفية

ذلك أن، الشبكات المستخدمة من قبل أضف إلى . االئتمانية، و الشركات المالكة للشبكات

و مما ال شك فيه أن . الشركات غير المصرفية تمتد لتشمل القطر كله بل إنّها دولية في عملياتها

بالمقابل هناك احتمال نشوء . هناك مزايا كثيرة يمكن تحقيقها من استعمال هذه التسهيالت

مح لهذه الشركات غير المصرفية في مشكالت ائتمانية، و في مستوى أخالقيات المهنة، إذ س



الدخول األسرع و األعمق في قطاع نظم المدفوعات ألنها متحررة من الرقابة المركزية و من 

  .هيئات الرقابة المالية

يعتقد أن دخول هذه الشركات في قطاع نظم المدفوعات سوف يجعلها تقوم طوعيا   

لعمل اإلداري السليم القائم على بصياغة قواعد و إجراءات لمواجهة المخاطرة و إلى ا

مالءة رأس (و من بين القواعد الطوعية احتمال قيامها بوضع قواعد للمالءة . المسؤولية الذاتية

على غرار ما فعلته لجنة بازل للمصارف من تحديد  واحتجاز جزء من الودائع على ) المال

قع أن السوق ال يسمح باستمرار كما يتو. غرار االحتياطات القانونية التي تلتزم بها المصارف

  .وجود مجهزي المدفوعات من ذوي القابليات المحدودة أو الضعيفة

  :: التوزيع األمثل للمخاطرة و التكلفة التوزيع األمثل للمخاطرة و التكلفة--44--44--11--22

و في إطار ذلك بادر العديد من األقطار إلى . أصبحت حماية المستهلك اليوم اتجاها دوليا  

 إلى جانب بلورة الكثير من قواعد (EDI) للبيانات تشريع القوانين المنظمة للتبادل االلكتروني

كل ذلك باتجاه التوصل إلى إجماع دولي . أخالقيات المهنة فيما يخص تبادل المصارف للبيانات

غير أن التركيز على حماية المستهلك و تحميل المؤسسات المجهزة لخدمات المدفوعات . حولها

  .ا أو منطقياالتكاليف المتزايدة ال يعتبر اتجاها واقعي

غني عن البيان أن المستعمل يجب أن يدفع رسوما أعلى عندما يختار نظام مدفوعات   

بمعالجة البيانات بالمقابل عندما يختار دفع . (real time)يحقق له األمان و الوقت الحقيقي 

       فإنّه ال بد أن يكون مستعدا لتحمل المخاطر األعلى، ) و ليس العالية(الرسوم المنخفضة 

فإن هناك شرط الزم يتمثل . و التضحية بجزء من راحته في التعامل فإذا ما قبلت هذه األسس



بتقديم المعلومات الكافية عن التكاليف التي تتحملها مؤسسات نظم المدفوعات إلى جانب توافر 

  .فرص أمام المستعملين لممارسة الخيارات بين األدوات المتاحة لتنفيذ المدفوعات

  :: ترويج التعاون و المنافسة الدوليين ترويج التعاون و المنافسة الدوليين--55--44--11--22

ال يمكن تحقيق الفاعلية و الكفاءة إالّ إذا سادت المنافسة الفاعلة في مجال نظم المدفوعات   

إلى جانب ضرورة تطور . فالمنافسة هي المناخ المناسب لتطور هذه النظم. و استعماالتها

  .عبر أقطار العالممستوى التعاون بين المؤسسات داخل القطر الواحد و 

  :: عناصر تحسين رضا العمالء في القرن الحادي و العشرين عناصر تحسين رضا العمالء في القرن الحادي و العشرين--55--11--22

إذا أردنا أن نستشرف التطورات المتواصلة في نظم المدفوعات المستندة إلى التبادل   

  :فإنه باإلمكان تلخيص ذلك كما يأتي. االلكتروني للبيانات في القرن الحادي و العشرين

  ::لعمالء األفرادلعمالء األفراد تحسين رضا ا تحسين رضا ا--11--55--11--22

تتضمن العوامل التي تؤدي إلى تحسين مستوى رضا العمالء األفراد في مجال   

  : ما يأتي(Cash Less Payments)المدفوعات الخالية من تسديد النقد 

  . وجود بطاقة مشتركة لكل المدفوعات1

اشرة  أو مدينة مب(Prepaid)كونها مدفوعة مسبقا .  يتاح اختيار إستعماالت البطاقة2

(Direct debit) أو بطاقة ائتمانية (Credit Card).  

 ينصب التفاوت بين البطاقات من حيث تشكيلة الخدمات و األسعار المعروضة على الشبكة 3

  .المشتركة التي تؤلف البنى التحتية للنظام



 بحيث يمكن للمستعمل اختيار النظام.  اإلفصاح الكافي عن المعلومات في كل نظام مدفوعات4

  .المناسب و على مخاطرته

  . ستكون األفضلية للنظام األسهل، و األبسط و األقل تكلفة5

  :: تحسين رضا العمالء من الشركات تحسين رضا العمالء من الشركات--22--55--11--22

تتضمن العوامل التي تؤدي إلى تحسين مستوى رضا العمالء من الشركات في مجال   

  :المدفوعات االلكترونية ما يأتي

  . و المالية في التبادل االلكتروني للبيانات تكامل أو ترابط الجوانب اللوجستية1

  . تنميط اتصاالت و بروتوكوالت قطاع األعمال و تطبيقها على المستوى الدولي2

 من خالل التجهيز الخارجي (over head) توجه العمالء لتخفيض التكاليف غير المباشرة 3

  .(out sourcing)للتكنولوجيا 

  . ضمان درجة عالية من المرونة4

  .واصل الضغوط باتجاه التسعير التنافسي للخدمات االلكترونية ت5

  :: المنافسة غير المصرفية المنافسة غير المصرفية--33--55--11--22

       ال تقتصر المنافسة في مجال التبادل االلكتروني للمعلومات على المصارف و إنّما سوف 

ر و يتوقع أن تلعب المنافسة غي. تتّسع باستمرار لتشمل المزيد من المؤسسات غير المصرفية

و من بين النماذج . المصرفية دورا مهما في خدمات المدفوعات في القرن الحادي و العشرين

  :المالحظة في هذا الخصوص ما يأتي



.     في مجال البطاقات االئتمانية للشركات األخرى(Sears) الخدمات التي تقدمها مؤسسة 1

  .و معالجة مختلف أنواع المدفوعات الخاصة بالمستهلكين

 باعتبارها من أكفأ مجهزي (General Electric)دمات التي تقدمها العامة للكهرباء  الخ2

هذا إلى جانب قدرتها على تنفيذ تشكيلة واسعة . خدمات شبكة البيانات االلكترونية و البرامجيات

.   و بخاصة في مجال إقراض الشركات. من المعامالت المالية من خالل الشركات التابعة لها

  . التأمين و خدمات الوساطة في األوراق الماليةو عمليات

 في مجال التبادل االلكتروني للبيانات (Swift) الخدمات الدولية التي تقدمها مؤسسة سويفت 3

  .(netting)و تصفية المدفوعات 

فقد .  ستكون شركات البطاقات االئتمانية أقوى منافس في مجال مدفوعات المستهلكين4

هذا إلى جانب . 1991 مليون بطاقة حتّى نهاية سنة 281ثال حوالي  م(Visa)أصدرت شركة 

التي تعتبر واحدة من أكبر شبكتين للصراف اآللي في الواليات المتّحدة . (Plus)شبكة 

) أو امتالك(كما استطاعت حيازة . (ATMs) صراف آلي 100.000األمريكية حيث تمتلك 

 12 "و التي أصدرت. (EFT/POS)ي المجال  التي تعتبر أكبر شبكة ف(interlink)مؤسسة 

 التي (Achs) أعاله المؤسسة الوطنية المسماة (Visa)كما تدير شركة .  مدينة"مليون بطاقة

 مجرد شركة (Visa)و هكذا لم تعد .  مصرفا في مجال المقاصة بين المصارف220تربط بين 

  .الجة االلكترونية للبياناتللبطاقات االئتمانية و إنّما شاملة لخدمات المدفوعات و المع

 تبني الشبكة الدولية (Visa) أخذت (Global)في استشرافها للقرن الحادي و العشرين   

، و ستكون هذه (Visa Net 2000) المسماة (Multimedia Net Work)متعددة الوسائل 



الحجم و هو حجم يعادل خمسة أضعاف .  بليون معاملة في السنة14الشبكة قادرة على معالجة 

و من خالل .  دولة120 مع (On Line Access)كما سيكون لها دخول على الخط . الحالي

  . نقطة ارتباط و هو كذلك خمسة أمثال الحجم الحالي2.500

 تطور الدول اإلحدى عشرة المتقدمة في العالم، في مجال االعتماد على استعمال  تطور الدول اإلحدى عشرة المتقدمة في العالم، في مجال االعتماد على استعمال --44--55--11--22

  ::النقد و االئتمانالنقد و االئتمان

  :امل إلى ثالثة مجموعات هييمكن تقسيم هذه العو  

  .مثل الواليات المتّحدة و كندا.  الدول المتوجهة نحو استخدام الشبكات1

  . الدول التي تستعمل كالّ من النقد و الوسائل االلكترونية مثل اليابان و سويسرا2

  . الدول ذات االستعمال المتقدم جدا للمدفوعات االلكترونية مثل فرنسا و السويد3

   لكل دولة خصوصيتها التاريخية فإنّه ليس من السهل الحكم على درجة تقدم كل منها ألن

  .نسبيا في مجال أساليب المدفوعات

 (Circulatory Systems)و نظرا إلى أن نظم المدفوعات تعتبر و كأنّها نظم دوران   

و هذا . تعقيدهفإن هناك عالقة وثيقة بين السعي لتنشيطه و بين درجة . في االقتصاد الوطني

فإن . يعني أنّه ما لم تتعاون الحكومة و القطاع الخاص على بناء نظام مدفوعات عالي الكفاءة

مما ينعكس سلبيا على االقتصاد . األسواق المالية في كّل دولة تخسر قدرتها التنافسية دوليا

ها المنافسة بين المصارف و لذلك فإنّه من المتوقّع أن تحتدم المنافسة الدولية بما في. المحلي

  .المركزية لتفعيل نظم المدفوعات



كما يتوقع أن تلعب بعض المؤسسات الدولية دورا مهما للغاية في مجال تطوير و تفعيل   

 Bank for International)و خاصة مصرف التسويات الدولية . نظم المدفوعات

Settlements (BIS))هذا باإلضافة إلى مجموعات . الثين و هيئة األمم المتّحدة، و جماعة الث

و سوف تنصب دراسات و توصيات هذه المؤسسات على . متزايدة من الخبراء و المتخصصين

  .(1)صياغة النهج الدولي الجديد لنظم المدفوعات

  

  :: العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكترونية العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكترونية--22--22

 أن هناك عوامل جعلت من هذا النجاح رغم النجاح النسبي لوسائل الدفع االلكترونية، إالّ  

منقوصا، حيث ظهر نوع من الجرائم التي ترتكب في حق البطاقات البنكية و الحاسب اآللي مما 

  .أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الحديثة

  :: الجرائم االلكترونية الجرائم االلكترونية--11--22--22

  ذلك النوع من الجـرائم التي''       تعرف الـدراسة جرائم الحاسب اآللي و االنترنيت بأنّها 

  تتطلب إلمام خاص بتقنيات الحاسب اآللي و نظم المعلومات الرتكابها أو التحقيق فيها و مقاضاة

  .''عليها

الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته ''كما يمكن تعريفها بأنّها   

 .(2)''للحاسب اآللي بعمل غير قانوني

                                                 
العدد  – المجلد الثاني – مجلة الدراسات المالية و المصرفية -"إستراتجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين" (1)

  .14-10 ص ص – 1994 السنة الثانية –األول 
(2) www.mengos.net/interviews/omarbinyunis.htm - consulté: 16 août 2007. 



 ألف 100 تجاوز عدد الفيروسات المعروفة بـ 2004لمثال، شهد عام على سبيل ا  

 في % 500، و سجل زيادة قدرها % 50فيروس بحيث ارتفع عدد الفيروسات الجديدة بنسبة 

عدد الرسائل البريد الخادعة، كما سجلت محاوالت النصب في االنترنيت و التي يحاول من 

،      % 30 معلومات سرية زيادة بنسبة أكثر من خاللها بعض المحتالين خداع الناس لمعرفة

و التي يحاول من خاللها القراصنة إقامة مواقع بنوك مزورة، و إقناع المودعين بتسليم أرقامهم 

البنكية السرية، و يجد من يقعون في فخ هذه العمليات أن حساباتهم البنكية قد تم إفراغها من 

  .(1)ا من خالل انتحال آخرين لهامحتواها أو أن سمعتهم قد تم تدميره

لقد كان لظهور وسـائل الدفع االلكترونية  عامال  مساهما في ظهور نوع من الجرائـم   

  :و التي يمكن أن نلخصها كما يلي 

 تعتبر جرائم انتحال شخصية اآلخرين من الجرائم القديمة إالّ التناهي ::انتحال شخصية الفردانتحال شخصية الفرد/ / 11

عطى المجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات الشخصية المطلوبة المتزايد لشبكة االنترنيت أ

عن الضحية و االستفادة منها في ارتكاب جرائمهم فتنتشر في شبكة االنترنيت الكثير من 

اإلعالنات المشبوهة و التي تداعب غريزة الطمع اإلنسان في محاولة االستيالء على معلومات 

جهة (ن عن جائزة فخمة يكسبها من ساهم بمبلغ رمزي اختيارية من الضحية، فهناك مثال إعال

و الذي يتطلب بطبيعة الحال اإلفصاح عن بعض المعلومات الشخصية كاالسم         ) خيرية

و العنوان و األهم رقم البطاقة االئتمان لخصم المبلغ الرمزي لصالح الجهة الخيرية و بالرغم 

                                                 
:  على الموقع االلكتروني– 2007 جويلية 26:  تاريخ االطالع–'' 2004جرائم االنترنيت تتفاقم في عام '':  مالك وورد(1)

www.news-bbc.co.4k.  



ى جريمة انتحال الشخصية و إلى االستيالء على من أن مثل هذا اإلعالن بإمكانه أن يؤدي إل

 .(1)رصيده البنكي أو السحب من بطاقته االئتمانية أو يؤدي إلى اإلساءة إلى سمعة الضحية

 بدأ مفهوم التجارة االلكترونية ينتشر و ذلك لسهولة ::جرائم السطو على أرقام البطاقاتجرائم السطو على أرقام البطاقات/ / 22

و البشرية فضال عن السرعة في إرسال االتصال بين الطرفين و اختزال العمليات الورقية 

البيانات و تخفيض التشغيل و نتيجة لذلك فقد تحول العديد من الشركات األعمال إلى استخدام 

 تحول تبعا لذلك الخطر الذي كان يهدد التجارة (MSNbc)االنترنيت كما هو عمليا لسهولة 

  .(2) االئتمانالسابقة ليصبح خطرا ليثبت شبكة الحصول على أرقام بطاقات

 غسيل األموال هي عملية تدوير لألموال غير ::غسيل األموال باستخدام البطاقات البنكيةغسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية/ / 33

المشروعة تساعد العصابات اإلجرامية على إخفاء و ستر و تمويه المصدر الحقيقي غير 

رامي كذلك يعتبر غسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية نشاط إج. (3)المشروع لهذه األموال

، و أبسط الطرق (4)تتالقى فيه الجهود الشريرة من خبراء المال و المصارف و خبراء التقنية

 اف اآللي في بلد أجنبي من ثملهذه العملية هي القيام بسحب مبالغ كبيرة على دفعات من الصر

يقوم فرع المصرف الذي سحب المبلغ من ماكينته بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي أصدر 

البطاقة، فتتم عملية التحويل بخصم المبلغ من رصيد العميل الذي يكون قد تهرب من دفع رسوم 

  .التحويل و استطاع أن يغسل أمواله

                                                 
(1) www.2S2S.com/vb/past984039-b/-49k – consulté le: 16 Août 2007. 
(2) www.alsabah.com – consulté le: 20 Août 2007. 
(3) www.ishraqa.com – consulté le: 20 Août 2007. 
(4) www.arabswab.org – consulté le: 20 Août 2007. 

 



 حيث يتم استخدام الحاسب في التالعب بالمعلومات و ذلك بإدخال ::السلب بالقوة االلكترونيةالسلب بالقوة االلكترونية/ / 44

ور يجب دفعها أو فواتير يجب سدادها،  البيانات زائفة من جانب المتحايل باختالق دائنين كأج

  و ذلك عن طريق اختالق مدينين غير حقيقيين يجب عليهم سداد فواتير صادرة عن الحـاسب، 

 أما المدين المتعدى عليه فلن يتمكن من إثبات كونه غير مدين لوجود فواتير معلوماتية، و هكذا

  .(1)ر شرعيةيشغل المتحايل طرق الدفع اآللية للحصول على أموال غي

  

  :: جرائم البطاقات البنكية جرائم البطاقات البنكية--22--22--22

مع ازدياد استعمال البطاقات البنكية على وجه الخصوص تعددت وسائل االحتيال في   

استعمالها و تنوعت صورها، و يمكن تقسيم الجرائم التي ترتكب في حقّها باستخدام هذه 

 يرتكبها الحامل غير الشرعي البطاقات إلى جرائم يرتكبها الحامل الشرعي للبطاقة و جرائم

  :للبطاقة كما يلي

  :: الجرائم التي يرتكبها الحامل الشرعي للبطاقة الجرائم التي يرتكبها الحامل الشرعي للبطاقة--11--22--22--22

 و قد تكون في صورة استخدام. هذه الجرائم قد تنطوي على االستخدام التعسفي للبطاقة         

  :و معظم هذه الجرائم نذكرها كما يلي. غير مشروع لها

 و تقع هذه الجريمة عندما يقوم :: بالسحب خالل أجهزة الصراف اآللي بالسحب خالل أجهزة الصراف اآلليتجاوز الحامل لرصيدهتجاوز الحامل لرصيده/ / 11

حامل البطاقة بالسحب من اآللية للنقود بمبلغ يزيد عن رصيده بالبنك، أو يتجاوز الحد األقصى 

 .(1)المصرح له به

                                                 
  .55 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (1)



 قد يتجاوز رصيد حامل البطاقة الشرعي لدى البنك الذي ::إساءة استعمال بطاقات الوفاءإساءة استعمال بطاقات الوفاء/ / 22

و كان حساب العميل ال يرتبط مباشرة بجهاز السحب اآللي أو بجهاز . لك البطاقةأصدر ت

التاجر أو بأجهزة فروع البنك و تم التصرف في حدود القدر المسموح به، فإن الجهاز سيخرج 

النقود و يتعامل التاجر و فروع البنك مع حامل البطاقة و يلتزم البنك المصدر البطاقة بتسوية 

كّل منهما، أي أن البنك مصدر البطاقة يلتزم بدفع على الرغم من عدم توافر الرصيد ما قام به 

سواء من جهاز الصراف اآللي التابع له أو إلى التاجر او إلى فرع البنك، و هذا يعني في هذه 

  .الحالة أن البنك مصدر البطاقة هو المتضرر

د إلغاء البطاقة أو انتهاء مدة صالحيتها،  بع::استخدام بطاقة انتهت مدة صالحيتها أو ملغاةاستخدام بطاقة انتهت مدة صالحيتها أو ملغاة/ / 33

لم يعد لحامل البطاقة الحق في استخدامها إذا لم تعد تحمل اسمه، فإذا استخدمها يكون قد ارتكب 

 االحتيال عن طريق استخدام اسم كاذب أو أنه لم تصبح له صفة الدائن بعد زوال قيمتها  (2)جرم

  .يال على أساس الصفة الكاذبةو يكون في استخدامه لها مرتكب لجرم االحت

 حين يتقدم حامل البطاقة بتلك البطاقة إلى التاجر أو ::إساءة استخدام بطاقة ضمان الشيكإساءة استخدام بطاقة ضمان الشيك/ / 44

إلى فرع البنك لضمان سحب شيك دون أن يكون له رصيد لدى البنك مصدر البطاقة، أي 

  .ةالمجني عليه فيها هو البنك المصدر البطاق) االحتيال(يرتكب جريمة النصب 

  

                                                                                                                                                                  
الفعل يشكل جرم ِخيانَة ألمانة، فاستمرار العميل باستعمالها على الرغم من إخطاره ''ة الفرنسية التي قضت بأن  كالمحكم(1)

  .''بسحبها يعد من قبيل االختالس المصرفي بالبنك
 اإلسكندرية –ي  دار الفكر الجامع– الطبعة األولى –النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية :  حجازي بيومي عبد الفتاح(2)
  .334 ص – 2002 –



  :: الجرائم التي يرتكبها الحامل غير الشرعي للبطاقة الجرائم التي يرتكبها الحامل غير الشرعي للبطاقة--22--22--22--22

قد يستخدم الغير بطاقة ال تحمل اسمه كما لو سرقها من حاملها الشرعي، أو كان هذا   

األخير قد فقدها و استولى عليها الغير أو قام بتزويرها ثم استخدمها لالستيالء على النقود أو 

  :جر و ذلك على النحو اآلتيالبضائع من البنك أو من التا

  ::استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة من قبل الغيراستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة من قبل الغير/ / 11

         إن االستيالء على البطاقة ذاتها  قد يكون جريمة سرقة أو التقاط أشياء مفقودة أو احتيال

فإذا استولى عليها الجاني عنوة أو خلسة أو بعد تسليم . أو إساءة ائتمان على حسب األحوال

أما إذا عثر عليها الجاني . فإن الواقعة تكون سرقة) الفحص البطاقة مثال(مجرد اليد العارضة، 

في مكان كان صاحبها قد فقدها فيه و استولى عليها بنية تملكها فالواقعة تكون جريمة التقاط 

حتيالية و إذا استولى الجاني بالحيلة و الخداع بعد استخدام أحد الوسائل اال. أشياء مفقودة

  .(1)المحددة قانونا في هذا الشأن فإن الواقعة تكون جريمة احتيال و نصب

  ::السحب ببطاقات االلكترونية مزورةالسحب ببطاقات االلكترونية مزورة/ / 22

  بطاقات الدفع أو السحب عن طريق  بطاقات ائتمان مسـروقة، قد يقوم الغير بتزوير         

طاقة الستعمالها في السحب       و قد يتم التواطؤ مع صاحب الب.  واستبدال ما بها من بيانات

و تزوير توقيعه، ثم يقوم باالعتراض على عمليات السحب و يطعن بالتزوير على توقيعه حتّى 

  .(2)ال يخصم المبلغ المسحوب من حسابه الخاص

                                                 
 الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين –الجرائم المتعلّقة باستخدام البطاقات الممغنطة :  علي عبد القادر القهوجي(1)

  .364-353 ص ص – مرجع سبق ذكره – الجزء الثالث –القانونية و االقتصادية 
  .123 ص – مرجع سبق ذكره – محمد حسين منصور (2)



يالحظ أن أكثر من نصف عمليات االحتيال فيما يخص البطاقات تقع في الواليات   

 منها في أوروبا خاصة بريطانيا، أما % 30لباقي فيوجد حوالي المتّحدة األمريكية، أما ا

البطاقات المفقودة أو المسروقة تمثّل أكثر من نصف الخسائر المترتبة على عمليات االحتيال،  

  .و تزوير هذه البطاقات يمثّل الخطر األكبر الذي يهدد التجارة االلكترونية

مكن من معرفة المستعمل لها إن كان الحامل و لما كان االحتيال بالبطاقات بحيث ال ي  

الشرعي، أما الشخص السارق لها أو من عثر عليها فيمكن التخفيف من هذه الظاهرة باستخدام 

 بتنفيذ مشروع ضخم يتعلق (Citi bank)فقد قام بنك بالواليات المتّحدة األمريكية هو . الصور

متّحدة و صدر وفقا لهذا النظام أكثر من بوضع الصور الشخصية على البطاقات في الواليات ال

مليون بطاقة تحمل صورة صاحبها، و تم اختبار هذا المشروع ليتبين أنّها فعالة جدا لمواجهة 

  .(1)االحتيال

قد تعددت جرائم البطاقات حتّى على شبكة االنترنيت حيث أصبحت هناك عصابات   

، و هو األمر (2)د ممكن من أرقام البطاقاتدولية تنشط على هذه الشبكة بهدف تجميع أكبر عد

الذي جعل التجارة االلكترونية ليست في المستوى الذي كان متوقع لها، بسبب تردد المستهلكين 

في الكشف عن بياناتهم الشخصية و استعمال بطاقتهم على شبكة مفتوحة، و هو األمر الذي 

  .لة للبطاقات بوصفها أداة دفعيستدعي تحديث قوانين عقابية، تكفل حماية جزائية كام

                                                 
  .140-139 ص ص –بق ا مرجع س– حجازي بيومي عبد الفتاح (1)

(2) Oliver de Chazeaux: ‘‘Quelle approche transatlantique du commerce électronique et du nouvelle 
Internet?’’ – édition médias pourvoirs – Paris – 1994 – p 4. 



و كشف عن آخر إحصائيات تتعلّق بتعرض البطاقات البنكية لعمليات القرصنة في جوان   

 مليون رقم 40، و ذلك من طرف شركة ماستر كارد التي صرحت بتعرض أكثر من 2005

 تعود 70.000 تعود ألوروبيين و 821.000( مليون 14سري للبطاقات البنكية لالختالس منها 

 مليون هي بطاقات لشركات فيزا، و عملية القرصنة 20بطاقة تابعة لماستر كارد و ) لفرنسيين

 و هو مكلّف بضمان األمان (Card Systems Solutions)استغلت ثغرة في نظام األمان 

  .(1)للصفقات بالبطاقات البنكية

  

  ::ةة التحديات الجديدة التي تفرزها وسائل الدفع االلكتروني التحديات الجديدة التي تفرزها وسائل الدفع االلكتروني--33--22--22

إن وسائل الدفع االلكترونية التي وجدت لتعوض تلك التقليدية ليست وسائل مثالية فهي   

تولّد مشاكل و نقائص من نوع جديد في عالم المصارف، وهو مما يؤثر على سمعتها بين 

الجمهور، مما أدى ذلك على اتخاذ الحيطة و الحذر عند استعمالها، و يمكن ذكر أهم مخاطر    

  : هذه الوسائل كما يليو نقائص

 للنقود االلكترونية مخاطر أمنية، قانونية و أخرى تتعلق :: النقود االلكترونية النقود االلكترونية--11--33--22--22

  .بالسرية

  :المخاطر األمنية للنقود االلكترونية/ 1

فقد يحدث الخرق األمني للنقود االلكترونية إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير   

نتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من مواقع االنترنيت،    و التزييف، و إما ك
                                                 

(1) Puel Hélène: ‘‘Des milliers de français victimes du vol de leur numéro de carte bancaire’’ – 
consulté le: 25 Août 2007 – http://www.01net.com.  



و إما اإلخالل بتصميمات األنظمة االلكترونية و القرصنة االلكترونية، فمن شأن كّل هذه 

التصرفات و التهديدات السابقة أو تؤدي إلى أثار قانونية و أمنية و مالية خطيرة، فإنّه من المهم 

المصدرة للنقود االلكترونية من توافر كافة الضمانات األمنية سواء بالنسبة أن تتأكّد الجهة 

للمستهلك أو بالنسبة للتاجر و سواء أكان ذلك متعلقا بالنقود االلكترونية التي تأخذ شكل 

  ).النقود الشبكية(البطاقات البالستيكية أو تلك التي يتم التعامل بها عبر االنترنيت 

  : للنقود االلكترونيةالمخاطر القانونية/ 2

تنبع هذه المخاطر أساسا من خالل انتهاك القوانين و اللّوائح مثل جرائم غسيل األموال،   

و إفشاء أسرار العميل و انتهاك السرية، من ناحية أخرى، فإن المخاطر القانونية قد تتولّد أيضا 

د االلكترونية بطريقة غير عندما تقنن حقوق و التزامات األطراف المختلفة المتعاملة بالنقو

دقيقة، كذلك فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر القانونية التي يمكن أن تفرزها 

النقود االلكترونية و من المتوقّع أيضا أن يصاحب انتشار النقود االلكترونية تزايد في جرائم 

 مكلّفة بتحصيل الضـرائبالتهرب الضريبي حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية ال

 القيام بربط الضريـبة على تلك الصفقات التي تتم بواسـطة النـقود االلكترونية نظرا ألن تلك

  .(1)الصفقات تتم خفية عبر شبكة االنترنيت

  

  

                                                 
:   تاريخ االطالع– المال و االقتصاد – الهيئة العليا لتطوير الرياض –النقود االلكترونية :  الشافعي محمد إبراهيم محمود(1)
  .www.arriadh.com: ني على الموقع االلكترو– 2007 أوت 25



  :: البطاقات البنكية البطاقات البنكية--22--33--22--22

يوب باإلضافة إلى الجرائم التي ترتكب في حق البطاقات البنكية فهي تفرز جملة من الع  

  :و المشاكل سواءا لحاملها أو للمصارف المصدرة لها و أهم هذه المشاكل ما يلي

 محدودية أثر البطاقات في رفع االستهالك على المدى الطويل، إذ أن رفع القدرة االستهالكية -

  .(1)كاف على وسائل الدفع بقدر ما يعتمد على نمو و انحصار الدخل الحقيقي لألفراد

ة المصرف نظرا لكبر حجم التعامل كما أن كبر حجم القروض المجانية من  خطر على سيول-

  .البطاقات يدعو المصرف إلى تخفيض استثماراته في المجاالت األخرى

   المنافسة التي تواجهها المصارف من المؤسسات المصدرة للبطاقات الخاصة بها لمحطات -

 .(2)رفالبنزين، مما قد يقلّل من حجم المتعاملين مع المص

 بالنسبة للدول اإلسالمية فإن البطاقات االئتمانية تكتنفها بعض المحظورات الشرعية، كالفائدة -

التي يأخذها البنك عند تأخر العميل عن السداد، و كذلك العمولة التي يتقاضاها البنك من التجار 

  .(3)فهناك من الفقهاء من يعتبرها فائدة محرمة

  : لعّل أهمها ما يلي::ونية و الرقابية للبطاقات الذكيةونية و الرقابية للبطاقات الذكية التحديات القان التحديات القان--33--33--22--22

 قد تقوم المؤسسات غير مصرفية بإصدار بطاقات ذكية، لكن ال تفرض عليها رقابة -

كالمؤسسات المصرفية التي تدفع تكاليف الرقابة عند عرضها لبرامج البطاقة ذات القيمة 

                                                 
:  على الموقع االلكتروني– 2007 أوت 25:  تاريخ االطالع–'' مدى قانونية البطاقات االلكترونية'':  روحي فاروق(1)

www.alwatan.com.  
 – عمان – دار وائل للنشر – الطبعة األولى –'' االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك'':  رمضان زياد و جودة محفوظ(2)

  .21 ص – 2000
  .60 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (3)



كترونية التي تضم مؤسسات إلصدار غير المخزنة، مما يثير قلق المراقبين بشأن المحافظ االل

  .مصرفية ال تخضع لمراقبتهم

 يسجل باستمرار قلق المستهلك حول سرية المعلومات الشخصية المخزنة في البطاقة الذكية  -

  .و الذي يمثل عقبة أمام انتشار استخدام هذه البطاقات

ن التجارية التي تنظم الشيكات      من الناحية القانونية فإن البطاقات الذكية ال تخضع للقواني-

  .و الحواالت و غيرها، ألن المستخدم فيها ال يستعمل أداة مكتوبة مما يثير مشاكل اإلثبات

 تثير هذه البطاقات قضايا تتعلق بمراعاة إجراءات براءات االختراع من طرف مؤسسات -

  .و ترخيص التكنولوجياإصدار البطاقات و مجهزيها باإلضافة إلى شؤون الملكية الفكرية 

لكن أكبر مشكل تواجهه وسائل الدفع االلكترونية هو تسارع استعمال هذه الوسائل منذ   

سنوات دون يواكبها تنظيما قانونيا يناسب تحدياتها، فهي محرومة من الحماية القانونية التي 

نزاعات التي تتطلب تتمتّع بها وسائل الدفع التقليدية مما يجعلها تخفي حزمة من المشاكل و ال

  .سرعة في حلّها، و لعّل أهمها إشكالية اإلثبات لعدم اعتمادها على دعامة ورقية

فرغم كّل المجهودات من جانب الفقه و القضاء في دول العالم للتوسع في تفسير   

النصوص الدينية الموجودة أصال كي تشمل المعامالت االلكترونية، إالّ أن هذه النصوص بقيت 

اإلسناد االلكتروني، ''كي تشمل '' الخ... الكتابة، اإلسناد الخطية''دة المدى لتوضع كلمات محد

  .(1)نظرا لحداثة هذه المصطلحات'' الخ... التوقيع االلكتروني

                                                 
 مجلة الدراسات المالية و المصرفية –'' البطاقات الذكية و التحديات القانونية و الرقابية'':  مركز البحوث المالية و المصرفية(1)
  .45-44 ص ص – 1998 –ة  األكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفي– العدد الرابع – المجلد السابع –



  : يمكن ذكر أهم التحديات اإلدارية كما يلي:: التحديات اإلدارية التحديات اإلدارية--44--33--22--22

  . تحقيق التكامل بين معلومات العمالء-

  .ب كل المستويات اإلدارية على المشاركة و تبادل المعلومات تدري-

و تحديد مسؤولية إدارتها إما بتكنولوجية تمثّل فيها .  تكوين قاعدة بيانات مركزية للمنظمة-

الوظائف المختلفة ضمانا لتحقيق التنسيق بينها أو أن تتبع رئاسة المنظمة ضمانا لتحقيق التعاون 

  .و تفويض سلطة إدارتها إلى مدير التسويق أو مدير المبيعاتبين الوظائف اإلدارية أ

  : من أهمها ما يلي:: التحديات التكنولوجية التحديات التكنولوجية--55--33--22--22

  ::تحقيق التكامل بين التطبيقات اإلدارية المختلفةتحقيق التكامل بين التطبيقات اإلدارية المختلفة/ / 11

ال بد أن تعمل اإلدارات المختلفة على تقديم الدعم للعمليات التجارية التي تأخذ مجراها   

  :على االنترنيت و هو ما يعنه ضمنيا تحديات متعددة منهافي مواقع المنظمة 

 سرعة الحصول على معلومات متكاملة عن العميل و هي معلومات كانت في الماضي مشتتة -

المبيعات و اإلنتاج و المخزون، الشحن، و التسليم، الصيانة  (بين اإلدارات و األقسام المختلفة 

  ).الخ... و الخدمات

  قائي لبيان العميل بين اإلدارات المختلفة و قد اتبعت المنظمات أساليب متباينةتحقيق تدفق تل -

 تحقيق تدفق تلقائي لبيان العميل بين اإلدارات المختلفة و قد اتبعت المنظمات أساليب متباينة -

 Bell)لمواجهة التحديات السابقة فمنها من صمم قاعدة مركزية لبيان العمالء مثلما فعلت شركة 

Atlantic).  



منها من صمم عدة قواعد بيانات متّفقة في اإلدارات المختلفة مع تسهيالت تدفق البيانات   

و منها من ترك األمور على حالها على أن يتم تجميع ) Well Fargo(مثلما فعلت شركة 

  .المعلومات المطلوبة وفقا للحاجة

  ::ات المختلفةات المختلفة الربط بين تطبيقات حفظ و تشغيل البيانات فيما بين اإلدار الربط بين تطبيقات حفظ و تشغيل البيانات فيما بين اإلدار--

تتمثل أحد الحلول المتّبعة في استخدام برامج وسيطة لتحقيق الترابط بين التطبيقات   

أما الحل المثالي فهو تصميم مركز . المختلفة مثلها في ذلك مثل شبكات الكمبيوتر الداخلية

  .متكامل للتطبيقات تستخدمه اإلدارات من خالل وحدات حاسب إلى موزعة بين اإلدارات

  ::قاعدة بيانات العمالءقاعدة بيانات العمالء  --

        يتطلب التنسيق بين وظـائف المنظمة تصميم قاعدة  بيانات متكاملة للعمالء تسـاهم في 

  .تقديم خدمات إدارية تتناسب مع معلومات المنظمة عن العميل

  :: نماذج اتخاذ القرار نماذج اتخاذ القرار--

ية المتكررة ثم تمثل النموذج الفكري المبرمج الذي يبني عليه اإلداريون قراراتهم الروتين  

برمجتها على الحاسب ليقوم نيابة عن اإلداريين باتخاذ قرارات إدارية فورية مع العميل عبر 

  .وسائل االتصال التفاعلية

  :: قاعدة العمليات و األنشطة اليومية قاعدة العمليات و األنشطة اليومية--

استخراج كشف حساب العميل، عرض (يجب حصر األحداث اإلدارية المتّصلة بالعميل   

  ).الخ... صدة المخزون، شحن الطلبات، إصدار فاتورة،األسعار، التحقق من أر



حتّى يمكن استخدامها في تحقيق الربط بين األنشطة المختلفة عند تصميم نظم المعلومات   

و هو أمر . كما أنها تساعد في تخطيط تدفق المعلومات فيها بين التطبيقات اإلدارية المختلفة

  .لوماتحيوي لتحقيق التكامل المطلوب في نظام المع

  ):):مراكز التكلفةمراكز التكلفة(( تحديد المسؤوليات  تحديد المسؤوليات --

ألن ربط كل من ) الخ... منتج معين أو طلبات معينة(يجب تحديد مراكز التكلفة مقدما   

األنشطة و األحداث و قواعد اتخاذ القرارات بمركز تكلفة متفق عليها مقدما يساعد خبراء نظم 

  .(1)مح بتصميم نظام متكامل لتدفق المعلوماتالمعلومات علىالربط بين التطبيقات اإلدارية بمايس

  :: االستشراف حول مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظّل وسائل الدفع الحديثة االستشراف حول مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظّل وسائل الدفع الحديثة--33--22

في ظّل ظهور وسائل الدفع االلكترونية سجلت الوسائل الدفع التقليدية انخفاضا بطيئا      

ر التكنولوجي في خلق وسائل و مستمرا، لكنها لم تختف من الوجود و ذلك الستمرار التطو

للدفع تكون قريبة من المثالية، و هو ما يستقر بنا في هذا المبحث من حقيقة الوضع بمعرفة 

  .مكانة الوسائل الدفع التقليدية في ظّل ظهور تلك الحديثة

  

  :: تطوير طرق معالجة وسائل الدفع التقليدية تطوير طرق معالجة وسائل الدفع التقليدية--11--33--22

ق وسائل دفع الكترونية فقط بل استغلتها لم تستخدم التقنيات التكنولوجية الحاصلة لخل  

  .(1)أيضا لصالح وسائل الدفع التقليدية و ذلك بتطوير طرق معالجتها

                                                 
 مصر – دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع –استراتيجيات التسويق في القرن الحادي و العشرين :  أمين عبد العزيز حسن(1)
  .372-370 ص ص – 2001 –



من أثار استخدام تكنولوجيات اإلعالم و االتصال انتشار  ''Solow (2) و يقول سولو  

معالجة  و نتج عن استعمال البنوك لهذا األخير انتشار ظاهرة ال.(3)''استخدام الحاسب اآللي

و من بين . (5)، و تسريع إعادة التنظيم الداخلي للبنك و عالقته مع الزبائن(4)االلكترونية

، التي تتابع مسيرتها (Processeur Micro)المعالجات االلكترونية المعالجات الصغرى 

كما سيطال الجديد أيضا . التطورية وفق قانون لوغاريتمي يتيح مضاعفة سرعتها كل سنتين

 المعلومات التي ستستخدمها المعالجات في المستقبل مع تعميم عائلة جديدة من المعامالت نوعية

 بت، هذا و يتوقع 32 بت، في حين تقتصر معظم المعالجات الحالية على 64العاملة على 

  ظهور هذه المعالجات فائقة السرعة خالل السنوات الثالثة المقبلة، بشرط التوصل  إلى تقنيـات

 الطاقةه المعالجات و كـذلك التقليل من فيف الحـرارة الهائلة التي ستبثّها مثل هذتسمـح بتخ

  .(6)المستهلكة، مما يسمح باستخدامها في األجهزة المحمولة العاملة على البطاريات

  :و قد تتم هذه المعالجة وفق صورتين  

                                                                                                                                                                  
(1) Jean-Guy Rens et Gil Tocoo: le commerce électronique interentreprise en perspective– collection 
les communicateurs Québec – Canada – 2001 – p 15. 

(2) Robert Solow : بروفيسور في االقتصاد بمعهد التكنولوجياMassachusetts و حاصل على جائزة نوبل في االقتصاد ،
1987.  

(3) Sophie Larribeau et Thierry Pénard: Le commerce électronique en France ‘’Un essai de mesure 
sur le marché des CD – Revue économie et statistique N355-356 – Paris– 2002 – p 28. 
(4) Guy Hervier: ‘‘Le commerce électronique’’ vendre en ligne et optimiser ses achats 
d’organisation – édition composé par Istria – Pris – France – 2001 – p 230. 
(5) Ali Idrissi: Les sites web bancaires ‘’un outil de communication et de la distribution au service 
du client – La revue des sciences de gestion ‘‘spécial Marketing’’ – France –édition Cybe laway –
2001– p 165. 

 – 39 العدد – السنة الرابعة – شهرية و سياسية – القرار – السهلة وداعا أيها الكمبيوتر مرحبا باآللة:  أسامة خضور(6)
  .58 ص – 2002 – لبنان – بيروت –مطبعة جوزين عبدي 



ي، أي في شكل صك  يفترض أن الوسيلة التقليدية للدفع قد أصدرت في شكلها التقليد::أوالأوال

تتضمن كافة البيانات التي يشترطها القانون، و يمكن في هذه الحالة تداول الورقة و الحصول 

على ضمان احتياطي بقيمتها أو الحصول على توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، إلى أن 

مهيدا لمطالبة البنك يتم تسليمها للبنك، و حينئذ يبدأ البنك في معالجة بيانات الورقة الكترونيا ت

  .الملتزم الصرفي بالوفاء

 يفترض أن منشئ الورقة أو المستفيد متصالن بالبنك عبر نظام اتصال الكتروني، يسمح ::ثانياثانيا

  .له بإعطاء أمر البنك بتحصيل قيمة نقدية من بنك الملتزم الصرفي لصالح المستفيد

) الشيك، السفتجة، السند ألمر(راق التجارية        فالغاية من المعالجة االلكترونية لبيانات األو

  تمكن البنك منشئ الـورقة أو حاملها الشـرعي من مـطالبة بنك الملتزم الصرفي بالوفاء عبر

 .(1)قنوات االتصال االلكتروني بين وحدات الجهاز المصرفي

سفتجة انطالقا مما سبق ذكره ظهر الشكل الجديد و المتطور للسفتجة و هو ما يسمى بال  

 La‘‘ أي ’’L.C.R‘‘ أو ’’La lettre de change magnétique‘‘المسجلة الكترونيا 

lettre de change relevé’’ و هي تعتمد في البداية على السفتجة العادية أو الكالسيكية 

حاملة كل البيانات الالزمة لكن غير قابلة للتداول و هي قابلة للدفع عن طريق جهاز الكمبيوتر، 

بمجرد وضعها من قبل الساحب إلى بنكه يقوم هذا األخير باالحتفاظ بها ثم ينقل بياناتها حيث 

على شريط مغناطيسي و هذا فيما يتعلق بكّل الكمبياالت الخاصة بالساحب ثم على مستوى نظام 

قائمة بالمبالغ المستحقة الدفع و ترسل البنك المسحوب االتصاالت فيما بين البنوك يتم وضع 

                                                 
  .61 ص – مرجع سبق ذكره – عبد الرحيم وهيبة (1)



عليه، و بهذه الطريقة تم إلغاء الطابع المادي أو الورقي حيث أن الشريط المغناطيسي وحده 

كذلك أصبحت هذه الوسيلة الجديدة مفضلة لدى المؤسسات الضخمة التي تمتلك . يقوم بالمعالجة

يع البيانات المتعلقة بالسفتجة على أسطوانة مغناطيسية جهاز الكترونيا مالئما، بحيث تسجل جم

و بنفس الصيغة ظهر السند ألمر المعالج الكترونيا، . (1)و تسلّم نسخ هذه األسطوانة إلى عمالئها

حيث أن الدائن يضع السند ألمر الكالسيكي بشكله لدى المدين الذي يعطيه لبنكه الذي بدوره 

ناطيسي، و هذه العملية خلقت معالجة آلـية لفـواتير العمالء يحول كل بياناته على  شريط  مغ

أما الشيكات فهي األخرى خضعت لعملية . (2)و حلت األشرطة المغناطيسية محل الورق

 أي صورة شيك، حيث أصبحت ’’Cheque Image‘‘التحسين حيث ظهر ما يسمى بـ 

وذة من هذه الوثيقة و يتم ذلك المعالجة ال ترتكز على الوثيقة نفسها بل على الصورة المأخ

و الشكل الموالي يوضح كيفية ) جهاز نقل المستندات للحاسب ((Scanner)باستخدام جهاز 

 .العمل بصورة الشيك المعالج الكترونيا

  

  

  

  

  

  
                                                 

(1) D’hoir Lauprêtre Catherine – op.cit – p 115. 
  .159 ص – مرجع سبق ذكره – فوضيل نادية (2)
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أدى إدخال هذه التقنية إلى تخفيض المعامالت الورقية، و تكلفة إرسال الشيكات من فرع   

  .إلى آخر و من بنك إلى آخر كذلك تكلفة العمالة المرتبطة بفرز و يقيد هذه الشيكات يدويا

في مختلف بلدان العالم خاصة المتقدمة منها، فعلى سبيل قد بدأت تستغل هذه التقنيات   

 من % 15بشكل ملحوظ فقد كانت تمثّل نسبة '' صورة الشيك''المثال في فرنسا تطورت تقنية 

        2002إجمالي وسائل الدفع المعالجة الكترونيا من خالل نظام المقاصة االلكترونية سنة 

، لكن المرتبة األولى تعود للبطاقات بـ % 27,3مثّل  ت2005و أصبحت هذه النسبة في أفريل 

  .2005 و الشكل اآلتي يمثل المعالجة االلكترونية لوسائل الدفع في فرنسا لسنة % 33,6
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  20052005حجم المعالجة االلكترونية لوسائل الدفع بفرنسا في أفريل حجم المعالجة االلكترونية لوسائل الدفع بفرنسا في أفريل 
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  غرفة مـقاصة في فرنسا بفضل المـقاصة االلكترونية،108هكذا تم  تعويض  حوالي   

  .(1) من الشيكات ال يتم تبادلها ماديا بين البنوك% 98وأصبح حوالي  

  :: نمو سوق وسائل الدفع الحديثة نمو سوق وسائل الدفع الحديثة--22--33--22

يات المتّحدة األمريكية حيث بينت إن أكبر استخدام لبطاقات فيزا يتم في الوال  

اإلحصائيات تمت من قبل شركة فيزا العالمية و التي نشرتها على الموقع االلكتروني الخاص 

 من العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم تستحوذ عليها % 41 أن 2005 ديسمبر 30بها في 

 : و هذا وفقا للشكل اآلتي% 32 الواليات المتّحدة األمريكية و يليها االتحاد األوروبي

  

                                                 
(1) Jeronimo News letter N° 2 mars 2005: ‘‘Les cartes de crédit en 2005’’ – consulté le: 28 août 
2007 – http:///www.crédit-card.ch. 
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  20052005حجم العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم نهاية سنة حجم العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم نهاية سنة 

أمريكا الالتينية و 
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32%
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كما أعلنت هذه الشركة أن قطاع األعمال في العالم و إنفاق الحكومات الذين استخدموا   

 تريليون 54,8 حوالي 2004نظام الدفع االلكتروني التابع لفيزا قد وصل معدالت مرتفعة سنة 

 و ذلك % 6,1، مما يعني زيادة تقدر بـ 2006 تريليون دوالر سنة 58,6دوالر ليصل إلى 

 :اآلتيحسب الشكل 
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 مليون بطاقة و ذلك 749,3 أكثر من 2005أما شركة ماستر كارد فقد سجلت في نهاية   

 شركة 25.000، و هذه البطاقة تديرها أكثر من 2004 مقارنة بسنة % 10,5بزيادة تقدر بـ 

مالية تابعة لها عبر مختلف أنحاء العالم، حيث مالكي هذه البطاقات يمكن لهم استخدامها عبر 

  . مليون موقع في العالم يقبل التعامل بهذه البطاقة24 من أكثر

 مليار عملية تمت ببطاقة من عالمة ماستر كارد 19,1كما سجلت هذه الشركة حوالي   

 تريليون دوالر من إجمالي قيمة األعمال 1,7و حققوا بالتالي ) cirrus و maestroباستثناء (

  ، كما بينت هذه الشـركة من خالل موقعها 2004 مقارنـة مع سنة % 11,9مع ارتفاع بنسبة 

  االلكتـروني أن قيمة حركة الشـراء  بواسطة  بطاقات  ماستر كارد عرفت نموا ارتفع  بنسبة

  .(1) تريليون دوالر1,2 إلى ما يقارب % 13,7

                                                 
(1) Information company Fact: ‘’corporate overview’’ – consulted: 31 august 2007 – 
http://www.mastercardinternational.com. 



أجرت دراسة مفادها أن  (Euro smart)أما بالنسبة إلى البطاقات الذكية، فإن شركة  

 تحمل رقاقات، و بدأت نسبة الزيادة في هذا 2005ون بطاقة بنكية سجلت في سنة  ملي300

 مليار بطاقة في العالم 2، و يتوقع أن في السنوات القادمة 2002النوع من البطاقات منذ سنة 

 ستضاعف لها رقاقات لتصبح (IBS)من بطاقات فيزا و ماستر كارد و أمريكان إكسبريس و

 من % 25 سجل أكبر حجم لهذه البطاقات يتم تداوله في أوروبا بـ و. من البطاقات الذكية

 .2004الحجم العالمي لسنة 

  

  ))0088((الشكل رقم الشكل رقم 

  ))20052005--19991999((حجم البطاقات الذكية عبر العالم للفترة حجم البطاقات الذكية عبر العالم للفترة 
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أما وسائل الدفع األخرى ال زالت لم تلق نفس االنتشار الواسع الذي حققته البطاقات، لكن   

فتجدر اإلشارة إلى تجربة فرنسا الجديدة في الدفع و التي تتعلق . مع ذلك يتوقع لها نفس النجاح

 و النتيجة كانت عند 2001 و التي دخلت حيز التنفيذ في سنة monéoبالمحفظة االلكترونية 

 تاجر     25.000تطبيقها في المرحلة األولى و التي خصت العاصمة فقط أنها حضت بقبول 

  . مستخدم400.000و 

 الذي )(monéo أورو تم إنفاقه كل أسبوع باستخدام1.400.000 سجل 2002في سنة   

 أورو أما أهم المجاالت التي استخدمت فيها 010 و قد يصل إلى  أورو30يسمح بالسداد لغاية 

  :فهي موضحة في الشكل اآلتي

  ))0099((الشكل رقم الشكل رقم 

  20022002 في فرنسا لسنة  في فرنسا لسنة mmoonnééooاستخدام المحفظة االلكترونية استخدام المحفظة االلكترونية 

مجاالت أخرى; 
23%

اآلالت ذاتية 
الحرآة; %4
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خبازين; %43

  
SSoouurrccee::  ‘‘‘‘uunn  oobbsseerrvvaattiioonn  ppoouurr  lleess  ccaarrtteess’’’’  ––  ccoonnssuullttéé  llee::  3311  aaooûûtt  22000077  ––  hhttttpp::////wwwwww..ffbbff..ffrr..  



منذ جانفي أصبح تطبيق هذه المحفظة االلكترونية ممكن عبر كامل التـراب الفرنـسي    

و هي تحقق تطورا خاصة في المجاالت الكبيرة و اآلالت ذاتية الحركة التي توزع    

 كذلك % 12 في هذه اآلالت )(monéoالمشروبات و الحلويات حيث بلغت نسبة الدفع بـ 

  .2005 هاتف عمومي في فرنسا يقبل الدفع بهذه الوسيلة نهاية 8.000

 مليون 1,3، 2004قد استمر نجاح هذه التجربة ليصبح عدد مستعمليها نهاية سنة   

، 2004 مليون عملية الدفع منذ بداية 47، و تمت 2003 في ماي 970.000شخص مقابل 

  . (1)2003 مليون في ماي 28مقابل 

  

  ::سائل الدفع التقليديةسائل الدفع التقليدية حظوظ بقاء و حظوظ بقاء و--33--33--22

لقد توقع العديد من االقتصاديين اختفاء الشيك بعد ظهور موجه االلكترونيات حيث أصبح   

يهدد وجوده كل من البطاقات البنكية و الشيكات االلكترونية، لكن هذه الوسيلة بقيت في التداول 

ص لهذه الوسيلة باالعتماد ألن الوسائل الحديثة لم تكن مثالية، كما تم التخلص من بعض النقائ

على التكنولوجيا نفسها التي هددت وجوده، لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور 

  .البطاقات البنكية، و يمكن أن نستشهد بالتجربة األوروبية و الفرنسية في ذلك

ات  من إجمالي الشيك% 53ففرنسا تعد من أبرز الدول األوروبية استعماال للشيك بـ   

 إلى حوالي 2004المتبادلة في دول االتحاد األوروبي، و قد وصل عدد الشيكات في فرنسا سنة 

                                                 
(1) ‘‘Les Horodateurs et Les Distributeurs Automatique D’optent monéo’’ – consulté le:                 
31 août 2007 – Fédération Bancaire de France – http://www.fbf.fr. 



 مليار عملية شيك تم تبادلها من 3,37( مليون شيك معالج يوميا 16 مليار شيك، أي أكثر من 4

  ). مليار أورو1.768 بمبلغ قدره 2004خالل البنوك سنة 

   انخفض عدد الشيكات2004فاضا دون توقف، ففي سنة        لكن رغم ذلك سجل الشيك انخ

 بينما 2004 من عمليات الدفع سنة % 30,7، حيث كان يمثل 2003 مقارنة بسنة % 28بـ 

، و يعود ذلك لظهور البطاقات (1)1984 سنة % 69 و 2002 سنة % 34,7كانت هذه النسبة 

  .البنكية

 و الشكل اآلتي يوضح % 2عدل  إجمالي الدفع بالشيك انخفض بم1997فكل سنة منذ   

  :ذلك

  ))1100((الشكل رقم الشكل رقم 

  20042004 إلى  إلى 19971997تطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع األخرى بفرنسا منذ تطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع األخرى بفرنسا منذ 
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(1) ‘‘Chiffre Chèque’’ – Fédération Bancaire de France – consulté le: 31 août 2007 – op-cit. 



  على غرار فرنـسا فإن الـدول األوروبية ال تستعمل الشيكات بشكل كبير، كما شهدت         

  ، و أكبر نسبة انخفاض1990 مقارنة بسنة 2003انخفاضا محسـوسا  في عدد الشيكات سنة 

  :سجلت في هولندا التي اتجهت نحو استخدام البطاقات كما يوضحه الشكل اآلتي

  ))1111((الشكل رقم الشكل رقم 

  20032003 و  و 19901990مقارنة عدد الشيكات في أوروبا بين سنتي مقارنة عدد الشيكات في أوروبا بين سنتي 
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و ذكرنا من تشهد البطاقات تطور مستمرا فعلى سبيل المثال فرنسا و التي كما سبق   

، فقد 1991أكبر مستعملي الشيكات في أوروبا فإن البطاقات فيها لم تتوقف عن الزيادة منذ 

 % 7,26 مليار عملية حيث سجلت زيادة تقدر بـ 3,9 إلى 2004وصل عدد البطاقات سنة 

، و الشكل % 10,7 بـ 1997، و قد قدرت الزيادة السنوية للبطاقات منذ 2003مقارنة بسنة 

  . يوضح استمرارية تطور البطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنسااآلتي

  

  



  ))1122((الشكل رقم الشكل رقم 

  20042004--19971997حصة الدفع بالبطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنسا في الفترة حصة الدفع بالبطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنسا في الفترة 
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إذا ما قارنّا بين تطور الشيك و البطاقات في فرنسا سنالحظ استمرارية انخفاض الشيك   

  :و تزايد استعمال البطاقات و هو ما يوضحه الشكل اآلتي

  ))1133((الشكل رقم الشكل رقم 

  20042004 إلى سنة  إلى سنة 19971997مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسا من سنة مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسا من سنة 
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أما في أوروبا  فهناك  انخفاض واضـح للشيكات و التحويالت مقابل ارتفاع البـطاقات   

، حيث أصبحت البطاقات تحتل حصة كبيرة من وسائل الدفع فيها، كما 1997وذلك منذ سنة  

  :يوضحه الشكل اآلتي

  ))1144 ( (الشكل رقمالشكل رقم

  حجم الشيكات و التحويالت و االقتطاعات و البطاقات في أوروباحجم الشيكات و التحويالت و االقتطاعات و البطاقات في أوروبا
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  ::خـاتمةخـاتمة    

 من المزايا التي حرم منها العمالء عند لقد تبين لنا أن وسائل الدفع الحديثة قدمت العديد  

استعمالهم للوسائل التقليدية، كما تمكنت من الحد من بعض العراقيل و المشاكل التي أفرزتها 

  .تلك الوسائل التقليدية

فقد كان أكبر مشكل يعرقل نجاح وسائل الدفع الحديثة غياب نظام قانوني يوحد أحكامها،   

لوسائل االلكترونية كالتوقيع االلكتروني، هذا باإلضافة إلى الجرائم و إشكالية اإلثبات و حجيته با

االلكترونية حيث كانت البطاقة البنكية أفضل وسيلة تمارس عليها هذه الجرائم، فهي ال تعط 

  .أمان كامل، بل هي وسيلة متعددة الحوادث

 بطيئا و مستمرا  أما الوسائل الدفع التقليدية في ظّل ظهور تلك الحديثة سجلت انخفاضا  

و ذلك لسببين أولهما يعود الستغالل التطور التكنولوجي لصالحها، و السبب الثاني يعود لعدم 

مثالية الوسائل الحديثة و إذا بها تولّد مشاكل و نقائص من نوع جديد في عالم المصارف، و هو 

 .ما جعل الوسائل الدفع التقليدية تحافظ على مكانة ال بأس بها

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ::مقـدمةمقـدمة    

لقد شهد النظام المصرفي الجزائري تطورا منذ االستقالل سواءا من حيث هيكلته أو   

إن المراحل األولى التي مر بها هذا النظام المصرفي بعد استقالل الجزائر إلى غاية . وظائفه

 للتوجه التخطيطي الذي نهاية الثمانينات من القرن الماضي، انطبعت بالتسيير اإلداري خدمة

عرفه االقتصاد الجزائري فكان النظام المصرفي نتيجة لذلك، وسيلة لمصاحبة هذا التوجه، ال 

و لكن بدخول الجزائر في سياسة . يترك فيه أي مجال للتأثير على اتخاذ القرار أو تعديله

في مناقض اإلصالحات االقتصادية، تغيرت النظرة جذريا، حيث شكل فيها تصور نظام مصر

  .كلية لسابقه المحور األساس

في إطار تحديث وسائل الدفع، انصرف مشروع التحديث إلى إدخال تكنولوجيات اإلعالم   

و االتصال في النشاط المصرفي، و ذلك بمشروع البطاقات البنكية للسحب و الدفع ثم نظام 

  .بالغ الصغيرةالدفع الفوري للمبالغ الكبيرة و نظام الدفع الشامل الذي يخص الم

بقدر ما كان انفتاح نظام الدفع على تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، حامال ألمال   

عريضة في تجاوز النظام الدفع التقليدي، بقدر ما كانت خيبة األمل أكبر، بسبب عدم قدرة 

 البنوك على التحكم في بطاقات السحب البنكي و تسييرها، باإلضافة العتمادها على حلول غير

  .متوافقة مع خصائص السوق الجزائرية

إن األهداف المتواخاة من تحديث نظام الدفع هي التفكير في كيفية ترقية نمط الدفع   

إن هذا التحدي ال يمكن رفعه لوحده بل . الجديد كوسيلة مفضلة يساعد على تقريب المواطن منه



 تتمكن من التصدي إلى يجب على جميع القطاعات أن تساهم في مواجهته هي األخرى، حتى

  .الثورة التكنولوجية العارمة

هل الوسائل الدفع هل الوسائل الدفع لكن السؤال المطروح و الذي سنجيب عليه في هذا الفصل،   

المعاصرة، قد أثبتت فعاليتها مقارنة بالوسائل التقليدية في الجزائر، مما سيسمح لها بأخذ المعاصرة، قد أثبتت فعاليتها مقارنة بالوسائل التقليدية في الجزائر، مما سيسمح لها بأخذ 

  مكان الوسائل التقليدية بصورة تامة ؟مكان الوسائل التقليدية بصورة تامة ؟

  :سمنا الفصل إلى أربعة مباحثعلى هذا األساس ق  

  ..واقع نظام الدفع في الجزائرواقع نظام الدفع في الجزائر: :    المبحث األول   المبحث األول

  ..مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائرمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر: :    المبحث الثاني   المبحث الثاني

  ..تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائرتقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائر: :    المبحث الثالث   المبحث الثالث

  ..ئرئرتحديات نظام الدفع في الجزاتحديات نظام الدفع في الجزا: :    المبحث الرابع   المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  



  :: واقع نظام الدفع في الجزائر واقع نظام الدفع في الجزائر--11--33

يعتبر الجهاز المصرفي قطاعا حساسا داخل أي اقتصاد و بتواجده في مركز النشاطات   

االقتصادية، فإن النظام المصرفي الجزائري مر بعدة مراحل، أولها من مرحلة االستقالل إلى 

رحلة، أصبح هذا النظام مجبرا على غاية مرحلة اإلصالحات، و بدخول الجزائر في هذه الم

  .ضرورة تطوير و تحديث وسائل الدفع، لالرتقاء إلى مستوى األنظمة المصرفية العالمية

  :: نظرة عامة على الجهاز المصرفي الجزائري و أهم مؤشراته نظرة عامة على الجهاز المصرفي الجزائري و أهم مؤشراته--11--11--33

 بنكا أجنبيا خاصا أغلبها 24تميز النظام المصرفي قبل استقالل الجزائر بوجود أكثر من   

 جنسية فرنسية، و باإلضافة لذلك كانت هناك سوق رأسمالية صغيرة و شركتان للتأمين و من

كما أنه بعد احتالل فرنسا للجزائر تم تنظيم الجهاز المالي و . صناديق البريد للودائع و االدخار

 المصرفي ليلبي حاجيات المستعمرين و يخدم التجارة الخارجية ما بين الجزائر و فرنسا، أي أن

. هذا التنظيم لم يأخذ في االعتبار مصالح االقتصاد الوطني       و مصالح الشعب الجزائري

  .(1)لهذا كانت أغلب البنوك المتواجدة في الجزائر عبارة عن فروع للبنوك الفرنسية

         إالّ أنه و بعد استقالل الجزائر و نظرا ألهمية القطاع المصرفي فإنه أصبح تحت

  :ة الدولة الجزائرية، و يتكون النظام المصرفي الجزائري منمراقبة و سيطر

  

  

                                                 
 الملتقى الوطني األول حول –'' العولمة و أثارها االقتصادية على المصارف'': بد المنعم محمد الطيب و النيل أحمد ع(1)

 – كلية العلوم االقتصادية و العلوم االجتماعية –) الواقع و التحديات(المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية 
  .2004 ديسمبر 15و  14 – الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي



  :: البنك المركزي الجزائري البنك المركزي الجزائري--11--11--11--33

 1963 ديسمبر 13تقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية تحل محل البنك الجزائري في   

  .و بذلك أنشئ البنك المركزي الجزائري

وري من منظور المهمة قد تم تبرير هذا االختيار بالرغبة في تلبية غرض مزدوج ضر  

المسندة لهذه الهيئة، و يتمثل الغرض األول في وجوب تنظيم العمليات المسموحة للبنك 

  .المركزي و إعطاء الحكومة إمكانية المراقبة الالزمة

بينما يتمثل الثاني في وجوب تمتع إدارة البنك باالستقرار و االستقاللية الالزمين   

ء اإللحاح على ضرورة تنظيم دائم و تعاون فعال بين لممارسة صالحيتها و من هنا جا

هكذا أصبحت إدارة البنك المركزي مؤمنة من طرف . السلطات العمومية و مؤسسة اإلصدار

محافظ معين و كذا مدير عام و أعضاء آخرين، من خالل هذه التشكيلة يتّضح أن ممثلي 

يض حول المصالح االقتصادية مما سمح بنقاش عر. االقتصاد متواجدين داخل هذه الهيأة

  .الوطنية الكبرى في إطار التوجيهات المحددة من طرف الدولة

إن هذا البنك قد تم تنصيبه كذلك كبنك للبنوك و بالتالي منعه من القيام بأية عملية مع   

 الخواص إالّ في االستثناء التي تقتضيها المصلحة الوطنية و تتمثل المهام األساسية لهذا البنك

  :في

   تنظيم تـداول النقد و مـراقبة توزيع القرض بكل الوسائل المناسبة في إطار السياسة-

  .المحددة من قبل السلطات العمومية



بصفة استثنائية ( إعادة الخصم للبنوك التجارية، و خصم السندات العمومية و الخاصة -

طة األجل في محفظة ، كما يمكنه قبول إدخال السندات الممثلة للقروض المتوس)للخواص

األوراق المالية للبنك، غير أن قابلية ترشيحها كانت تخضع لشروط و هو أن يكون الهدف من 

  .هذه القروض تطوير وسائل اإلنتاج، بناء العمارات السكنية، و كذلك تمويل بعض الصادرات

 تطور  السهر في مجال النقد و القرض و الصرف على خلق الظروف األكثر مالئمة من أجل-

منتظم لالقتصاد الوطني و المحافظة عليها بترقية استعمال كل الموارد المنتجة للبالد مع 

الحرص على االستقرار الداخلي و الخارجي للعملة، و قد جعلت هذه الصالحيات من البنك 

المركزي المحور الحقيقي للنظام المصرفي بصفته بنكا احتياطيا    و جهاز إلدارة و مراقبة 

  .ضالقر

  :: البنوك التجارية الجزائرية البنوك التجارية الجزائرية--22--11--11--33

  :تقوم البنوك التجارية بثالث مهمات  

  .مهمة الخدمات العمومية -

 .مهمة الرقابة على الصرف -

 .مهمة خاصة و هي تنظيم االئتمان -

  :و وجد في الجزائر البنوك التالية

  و هي خصوصيته أن هذا1966 جوان 13 أنشئ في ::((BBNNAA)) البنك الوطني الجزائري  البنك الوطني الجزائري --

البنك هو بنك الودائع حيث وضع تحت تصرفه مهمة نجاح الخدمات المالية للتجمعات المهنية، 



المؤسسات و استغالل القطاع االشتراكي، و العمومي، باإلضافة إلى قيامه بمهمة البنوك 

  .التجارية األخرى المتمثلة في االئتمان

توفير الموارد المالية لهذا  و المتمثلة في 1967لقد تحددت مهام هذا البنك في مارس   

و لكن في .  حددت مهمته فقط في التحويل الجماعي للزراعة1968القطاع الزراعي و في سنة 

 أصبحت هذه المهمة مخولة فقط للبنك الزراعي و التنمية الريفية، أما في الميدان 1982سنة 

  .التجاري و الصناعي فإن البنك يساهم بقسم معتبر في تمويله

 و كغيرها من البنوك التجارية 1967 أنشئ في أكتوبر ::((BBEEAA)) الخارجي الجزائري  الخارجي الجزائري  البنك البنك--

فإنها تشترك معها في أنها بنك الودائع باإلضافة إلى ذلك فإن الهدف من وجودها يتمثل في 

  .تسهيل و تطوير العالقات االقتصادية الجزائرية مع الدول األخرى في إطار التخطيط الوطني

 1967 ماي 11 القرض الشعبي الجزائري أنشئ في ::((CCPPAA))لجزائري لجزائري  القرض الشعبي ا القرض الشعبي ا--

متضمن خصائص البنوك التجارية بأنه بنك الودائع، و من أهم المميزات التي يتميز بها تطوير 

و تنمية الصناعة التقليدية، الفندقة، السياحة، الصيد البحري، و النشاطات الملحقة للتعاونيات 

  .غير الزراعية

 و من ضمن 1964 أوت 14 أنشئ في ::((CCNNEEPP))لوطني للتوفير و االحتياط لوطني للتوفير و االحتياط  الصندوق ا الصندوق ا--

مهامه استجابته إلى ضرورة نجاح ميكانيزم جمع االحتياطات القليلة بشكل مرض التوزيع 

  .االئتمان في البناء و الجماعات المحلية، و تمويل بعض العمليات ذات الفائدة الوطنية

 حيث قام بإعادة النشاطات السابقة 1972شئ في ماي  أن::((BBAADD)) البنك الجزائري للتنمية  البنك الجزائري للتنمية --

للصندوق الجزائري للتنمية و هكذا يبدو كأنه بنك األعمال و لديه كذلك إمكانية جمع االدخارات 



على المدى المتوسط، تمويل االستثمارات اإلنتاجية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية 

  .في الجزائر

 حيث 1982 مارس 16 هذا البنك أنشئ في ::((BBAADDRR))ية الريفية ية الريفية  بنك الفالحة و التنم بنك الفالحة و التنم--

تخصص في السياسة الحكومية بالنسبة لترقية النشاطات الزراعية و التقليدية، و النشاطات 

  .الزراعية الصناعية

 مهمته كغيره من البنوك التجارية 1985 أفريل 30 أنشئ في ::((BBDDLL)) بنك التنمية المحلية  بنك التنمية المحلية --

  .(1) ع، أما ميزته األساسية تتمثل في المساهمة في التنمية    المحليةتتمثل في بنك الودائ

  

  ::أهم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائريأهم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري      

أما أهم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري فيمكن التطرق إلى هيكل الودائع    و   

  : كما يلي2006- 2002القروض لهذا الجهاز و ذلك خالل الفترة 

 نتعرض إلى هيكل الودائع بأنواعها لدى الجهاز المصرفي  سوف::هيكل الودائعهيكل الودائع - 1

 :، كما يوضحه الجدول الموالي)2006- 2002(الجزائري و ذلك خالل الفترة 
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  ))0022((جدول رقم جدول رقم 

  ))20062006--20022002((هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة 

  
2006  

  البيان
ديسمبر 

2002  

ديسمبر 

2003  

  مارس

2004  

ديسمبر 

  ديسمبر  سبتمبر  جوان  مارس  2005

ودائـع تحت 

  الطلب
751653  849040  875271  1496418  1604213  1700561  1712557  2017540  

ودائـع لدى 

  البنوك
642168  718905  744395  1220364  1301934  1411859  1408302  1681691  

ودائـع لدى 

  الخزينة
8843  12945  10350  131223  142755  124113  127793  132006  

ودائـع إلى 

  حساب
100642  117190  120526  144831  159524  164589  176462  203843  

  ودائـع

  ألجــل
1485190  1724043  1765224  1724172  1727569  1736061  1762106  1759288  

ودائـع 

  بالـدينار
1316433  1553246  1594161  1493014  1514043  1506292  1524020  1521658  

ودائـع بالعملة 

  الصعبة
168757  170797  171063  231158  213526  229769  238086  297630  

  3776828  3474663  3436622  3331782  3220590  1051793  2573083  2236843  المجموع

  
SSoouurrccee  ::  ‘‘‘‘SSiittuuaattiioonn  ddee  llaa  bbaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee’’’’  ––  MMééddiiaa  BBaannqquuee  ––  JJuuiilllleett  22000055  ––  NN°°  7788  ––  pp  2266..  

‘‘Bank of Algeria’’ – ‘‘banque d’Algérie’’ – consulté le : 16 septembre 

2007 – http://www.bank-of-Algéria.dz.  

  

  



 :من الجدول أعاله يتّضح ما يلي  

  % 83,21 و% 33 تراوحت الودائع تحت الطلب بالجهاز المصرفي الجزائري ما بين -

ألجل فقد تراوحت ما ، أما الودائع 2006 إلى ديسمبر 2002خالل الفترة الممتدة من ديسمبر 

و تدل النتائج المحققة إلى أن الودائع ألجل تشكل .  خالل نفس الفترة% 67 و % 16,78بين 

أكثر من ثلثي ودائع الجهاز المصرفي الجزائري، و هذا يشكل جانبا ايجابيا، مما يعني قدرة 

  .المصارف على منح القروض المتوسطة و طويلة األجل

 جل يالحظ أن مـتوسط الـودائع ألجل بـالدينار الجزائري بلغ عند تحليل الـودائع أل-

 خالل نفس الفترة    و % 12,13، بينما سجلت الودائع بالعمالت األخرى نسبة % 87,87 

  .هذا يعني أن الودائع ألجل بالدينار الجزائري أكثر من الودائع بالعمالت األخرى

- 2003صرفي الجزائري خالل الفترة  يتكون هيكل القروض للجهاز الم::هيكل القروضهيكل القروض  --22

  : كما يلي2006

  ))0033((جدول رقم جدول رقم 
  ))20062006--20032003((هيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة هيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة 

  البيان
ديسمبر 

2003  

مارس 

2004  

جوان 

2005  

ديسمبر 

2005  

مارس 

2006  

جوان 

2006  

سبتمبر 

2006  

ديسمبر 

2006  

قروض قصيرة 

  األجل
773568  771671  913280  924328  974498  941955  922029  1027145  

قروض متوسطة و 

  طويلة األجل
606598  626912  769810  853956  789037  863380  908070  915406  

  1942551  1830099  1805335  1763535  1778284  1683090  1398583  1380166  المجموع

  
SSoouurrccee  ::  ‘‘‘‘SSiittuuaattiioonn  ddee  llaa  bbaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee’’’’  ––  MMééddiiaa  BBaannqquuee  ––  oopp..cciitt  ––  pp  2299..  

‘‘‘‘BBaannkk  ooff  AAllggeerriiaa’’’’  ––  ccoonnssuullttéé  llee  1166  sseepptteemmbbrree  22000077  ––  oopp..cciitt..  



  :من الجدول أعاله يتّضح لنا  

و الطويل، يكون أكثر في المدى المتوسط    انطالقا من التحليل السابق نجد أن اتجاه القروض 

ي، إالّ أنه يمكن ذلك أن الودائع ألجل تشكل نسبة عالية من ودائع الجهاز المصرفي الجزائر

تبرير الحصة التي تحتلها القروض القصيرة األجل في هيكل القروض الحالي، ذلك أن 

المصارف تحتفظ بنسبة من إجمالي الودائع في صورة سائلة لمواجهة احتياجات المتعاملين معها 

  .ةو الظروف الطارئ

  

  :: أهم اإلصالحات التي شهدها النظام المصرفي الجزائري أهم اإلصالحات التي شهدها النظام المصرفي الجزائري--22--11--33

د االستقالل انتهجت السلطات الجزائرية سياسة التخطيط المركزي، و لما تأكّدت بع  

، تغيرت النظرة جذريا، فكانت سياسة 1986محدودية هذا التوجه بعد أزمة أسعار البترول سنة 

اإلصالحات االقتصادية التي شكل فيها تصور لنظام مصرفي مناقض كلية لسابقه المحور 

  :هم هذه اإلصالحات ما يلي، و لعّل من أ(1)األساس

  ::19861986 إصالحات النظام المصرفي سنة  إصالحات النظام المصرفي سنة --11--22--11--33

 1986 أوت 19إن المشرع الجزائري قد نظم النظام المصرفي بالقانون الصادر في   

  :الذي أكد على مجموعة من الممارسات المطبقة

  

                                                 
 – فرع التحليل االقتصادي – مذكرة ماجستير –تحديث وسائل الدفع و انعكاساته على النشاط البنكي في الجزائر :  رشاتو(1)

  .64 ص – 2006 – جامعة الجزائر –صادية و علوم التسيير كلية العلوم االقت



  .امتياز اإلصدار النقدي للبنك المركزي الجزائري نائبا عن الدولة -

  .النقود أو استبدال األوراق المالية المتداولة بكافة صورهاعمليات سحب  -

ال يمكن معارضة البنك المركزي أو االحتجاج ضده فيما يتعلق بالخسارة أو السرقة أو   

  .إتالف أو حجز القطع النقدية التي يصدرها

رة كما يساهم البنك المركزي في إعداد التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالصرف و التجا  

  .الخارجية و يقيم أثارها على التوازن الخارجي لالقتصاد و على االستقرار النقدي

تعد مؤسسة قرض . في نفس السياق يسهر البنك المركزي على تطبيق قواعد الصرف  

متخصصة كل مؤسسة يكون قانونها األساسي ال يسمح لها بجمع األموال و ال تمنح قروضا إالّ 

  .في إطار موضوع نشاطها

و يسمح لمؤسسات القرض هذه أن تستعمل جميع اإلجراءات التقنية المكرسة في النظام   

البنكي في تحويل األموال بين األشخاص، و هي تسيير الودائع االدخار ضمن الشروط الخاصة 

  .بها

إن العمليات المصرفية تقوم بها البنوك أساسا و مؤسسات القرض المتخصصة، كما   

لمؤسسات األخرى القيام بها بشرط أن يكون الترخيص صريحا و عن يرخص القانون لبعض ا

. طريق التنظيم، كما هو الحال بالنسبة للخزينة العـمومية و إدارة  البـريد و المواصالت

  .اللذين رخص لهما القيام ببعض العمليات ضمن القوانين و األنظمة الخاصة بهما



ا مؤسسات القرض سواءا أكانت مقرونة إن اإليداعات تتكون من األموال التي تتقبله  

بفوائد الغير أو دون ذلك، و سواءا أكان ذلك بمجرد اإليداع بطلب من المودع أو لقضاء 

  .حاجيات نشاطه شريطة أن يتم ذلك في إطار المحدد تعاقديا

من القانون المشار إليه أعاله تنص على أن مجال نشاطات ) 25(أخيرا فإن نص المادة   

مركزي و مؤسسات القرض و تنظيمهما و إدارتهما و كيفية تمثيل عملهما لدى الهيئات البنك ال

  .المسيرة يكون بنص تنظيمي

، بحيث يحدد األهداف التي )12-86(يدخل المخطط الوطني للتنمية و ذلك وفقا للقانون   

  .يجب بلوغها في جمع المصادر النقد و األولويات في توزيع القروض

  :من القانون فإن المخطط الوطني للقرض يعمل على تحديد ما يلي) 26(بمقتضى المادة   

  .حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض -

  .حجم القروض الخارجية المجندة -

  . (1)مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل االقتصاد  --

  ::19881988 إصالحات النظام المصرفي سنة  إصالحات النظام المصرفي سنة --22--22--11--33

ت الدولة إلى ضبط اإلصالح المالي بتحديث البنوك التجارية وفق استراتجيات لقد سع  

.  بالسعي إلى استقاللية البنوك العمومية و إصدار قانون النقد و القرض1988جديدة بدأت منذ 

و اعتبر القطاع المصرفي هو العامل الرئيسي لالنتقال إلى اقتصاد السوق فمرحلة تحديث 

                                                 
    ص ص – 2006 – الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية –الوجيز في القانون المصرفي الجزائري :  محفوظ لعشب(1)
40-41.  



ارية، هو تحرير و إدخال و استخدام التقنيات الحديثة و التكنولوجيا أي البنوك العمومية التج

و غيرها من اإلجراءات فعملية دخال وسائل الدفع الحديثة المعامالت المصرفية اإللكترونية، و إ

التحديث المصاحبة لعملية تحديث الخدمات المصرفية شرط أساسي لعملية التحديث المصرفي 

  .(1)ميةللبنوك التجارية العمو

  ::19901990 إصالحات النظام المصرفي سنة  إصالحات النظام المصرفي سنة --33--22--11--33

عرفت سنوات التسعينات تناول جدي و اهتمام حقيقي بمشاكل النظام المـصرفي التـي                

  :وصلت ذروتها، حيث عرفت هذه الفترة حدثين مهمين هما

تدخل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من أجل مساندة اإلصالحات المصرفية عن * 

 ماي 31بإبرام عقد التثبيت في (ق وضع برنامج للتعديل القطاعي و المخطط اإلجمالي طري

الذي كان يطالب بإعادة النظر جذرية و شاملة بشأن القطاع المالي و بالتالي اختفاء ) 1989

  .تدريجي للنظام البنكي السائد

 و 1990 أفريل 14المتعلق بالنقد و القرض و المؤرخ في ) 10-90(إصدار القانون رقم * 

الذي كان منعطفا حاسما فرضه اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل االقتصاد 

الوطني القائم على المديونية و التضخم، و أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون نجملها فيما 

  :يلي

  

                                                 
نظومة المصرفية  الملتقى الوطني األول حول الم–تحديث النظام المصرفي الجزائري :  كمال رزيق، عبد الحليم فضيلي(1)

  . مرجع سبق ذكره–) الواقع و التحديات(الجزائرية و التحوالت االقتصادية 



  . منح البنك المركزي االستقاللية التامة-

  جـارية  في المخـاطرة و منح  القـروض  لألشخاص إعطاء أكثر حرية للبنوك  الت-

  .و المؤسسات

  . تناقص التزامات الخزينة العمومية في تمويل المؤسسات العمومية-

  . محاربة التضخم و مختلف أشكال التسربات-

   وضع نظام مصرفي فعال من أجل تعبئة و توجيه الموارد-

  .''مجلس النقد و القرض''سمى  وضع هيئة جديدة على رأس المنظومة المصرفية ت-

  . السماح بإنشاء بنوك تجارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانين جزائرية-

فهذا القانون يهدف إلى التطهير المالي الكلي لالقتصاد بواسطة النظام الجديد للمؤسسات،   

و إنشاء سوق نقدي و مالي و سوق للصرف، إدخال تنظيمات بنكية جديدة على الجهاز 

  .(1)صرفي، مراقبة التضخم و تشجيع االستثمار األجنبيالم

و آخر القوانين المتعلقة بالمنظومة المصرفية، جاء بعد فضيحة الخليفة بنك و البنك   

 أوت 26المؤرخ في ) 11-03(، حيث صدر األمر (BCIA)التجاري و الصناعي الجزائر 

ذا األمر يتعلق باستقاللية بنك  و المتعلّق بالنقد و القرض، و أهم ما جاء في ه2003سنة 

بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتّع ''الجزائر وفق معايير االستقاللية فقد جاء في هذا القانون أن 

  .بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، و يعد تاجرا في عالقاته مع الغير

                                                 
 الملتقى الوطني األول حول المنظومة –تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية :  بلمقدم مصطفى و بوشعور راضية(1)

  .مرجع سابق –) الواقع و التحديات(المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية 



ع  قواعد  و يتّب. و يحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا األمر  

  .(1)''المحـاسبة التجارية و ال يخضع إلجراءات المحاسبة العمومية و مراقبة مجلس المحاسبة

أما من حيث إدارة السياسة النقدية فيعطي القانون بنك الجزائر الصالحية الكاملة في   

ين النقد و بنك الجزائر تتعلق مهمته في مياد''إدارة السياسة النقدية إذ ينص هذا القانون على أن 

القرض و الصرف في توفير أفضل الشروط و الحفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر 

و لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية، و يوجه . ''على االستقرار الداخلي و الخارجي للنقد

لية و يراقب، بكل الوسائل المالئمة، توزيع القرض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات الما

 .(2)اتجاه الخارج و ضبط سوق الصرف

  إن القوانين و النصـوص اإلصالحية شـرط الزم و لكنه غير كافي لجعل الجهاز         

  المصرفي سند للدخول اإليجابي القتصاد السوق، ألن هذا الخلل بين سن القوانين وتطبيقها

  .سيلعب دورا سلبيا في تحديث وسائل الدفع

  

  ::لدفع في الجزائرلدفع في الجزائر واقع نظام ا واقع نظام ا--33--11--33

لمعرفة واقع نظام الدفع في الجزائر يمكن االستفادة من االستبيان الذي قامت به فرقة   

عمومية و ( مؤسسة اقتصادية 750، حيث تم إجراء مسح كلي يشمل (3)''التمويل و النقد''البحث 

                                                 
  . المتعلق بقانون النقد و القرض2003 أوت 26بتاريخ ) 11- 03(من األمر ) 09( المادة (1)
  . المتعلق بقانون النقد و القرض2003 أوت 26بتاريخ ) 11- 03(من األمر ) 35( المادة (2)
  .قي للتنمية بالجزائرهي فرقة تابعة لمركز البحوث في االقتصاد التطبي: ''التمويل و النقد'' فرقة البحث (3)



اعات ، حيث في العينة معظم القط2003، و بداية سنة 2002و ذلك في نهاية سنة ) خاصة

  :االقتصادية، و يعطي التقسيم عبر القطاع األرقام اآلتية

  . في قطاع الخدمات، و النقل، و االتصاالت% 26,5 -

 . في قطاع األشغال العمومية و البناء% 28 -

لديها حسابات في البنوك العمومية الخمس، حيث يحوز البنك ) % 95(غالبية المؤسسات   

، أما % 21  ببنك الفالحة و التنمية الريفية متبوعا من المؤسسات،% 25الوطني الجزائري 

و القرض الشعبي ، و بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي(البنوك الثالث المتبقية 

  .% 16فتحتل نفس المرتبة مع حصص تقدر بـ ) الجزائري

، تم (1) % 3حوالي  أما باقي المؤسسات فتتركز في البنك الخاص آل خليفة بنسبة تقدر  

اللجوء إلى األسئلة حول المدة، فما هي المدة التي تقضيها المؤسسة في انتظار حصولها على 

  دفتر الشيكات ؟ و ما هي مدة االنتظار لتحويل األموال من حساب إلى حساب ؟

 يوما 14بالنسبة للسؤال األول، فقد كانت اإلجابة حول مدة االنتظار، في المتوسط   

تر الشيكات، و يمكن أن تصل هذه المدة إلى أكثر من ثالثة أسابيع في القرض للحصول على دف

و تنخفض هذه المدة إلى تسعة أيام لدى بنك الفالحة و التنمية الريفية، لكنها . الشعبي الجزائري

تبقى رغم ذلك بعيدة عن المدة المسجلة في بنك آل خليفة، حيث ال تتعدى هذه المدة يومين في 

ة مقداره . طالمتوسالمقارنة بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة يعطينا فارقا في المد إن

                                                 
  . لقد تم إجراء المسح الميداني قبل أن تصدر اللجنة المصرفية قرارها بحل البنك و وضعه كل تصفية(1)



 أيام للحصول على دفتر الشيكات في بنك خاص، في حين 7الضعف، بمعنى أنه يجب انتظار 

  . يوما في بنك عمومي للحصول على دفتر الشيكات15يجب انتظار 

ول على دفتر الشيكات، و هذه النتيجة يجب تنتظر المؤسسات العمومية مدة أطول للحص  

ربطها بالنتيجة السابقة كونها موطنة لدى البنوك عمومية، و بالتالي عليها أن تنتظر أكثر من 

  .المؤسسات الخاصة

تكتسي مسألة التحويالت المالية أهمية بالغة حيث تساهم مدة تنفيذ المدفوعات في سرعة   

لون بشكل خاص بهذه السرعة، و يمكن أن نفترض من خالل دوران التدفقات، و يتأثر المتعام

هذه النتيجة، أنه كلّما كانت مدة تنفيذ المعامالت طويلة، كلّما كان ذلك مؤديا إلى أن تتم هذه 

المعامالت في القطاع غير الرسمي، و يمكن التحقق من ذلك خاصة بالنسبة للمؤسسات 

خزينة بشكل شبه يومي على السير الحسن الصغيرة التي يمكن أن تؤثر عليها مشاكل ال

  .لنشاطاتها

 يوما حتى يصبح حسابها دائنا و هي فترة أطول بقليل 17تنتظر المؤسسات في المتوسط   

من الفترة التي تمضيها المؤسسات في انتظار دفتر الشيكات، و ال يبدو أنه هناك اختالف بين 

 العمليات بين مختلف البنوك لتنفيذ مثل هذه البنوك في هذه المدة، و يرجع ذلك إلى التدخل في

و صرحت عدد من المؤسسات أنه يوجد في الواقع ثالثة أنواع من األزمنة المتعلقة . العمليات

  .بتنفيذ التحويل المالي

تتعلق المدة األولى بالتحويالت بين وكالتين تابعتين لنفس البنك و تقع في نفس المنطقة   

المدة من يوم إلى ثالثة أيام، المدة الثانية يمكن أن تستغرق أسبوعا الجغرافية، و تمتد هذه 



واحدا، و يتعلق األمر بوكالتين مختلفتين و تقعان في نفس المنطقة الجغرافية، أما المدة الثالثة 

فتخص وكالتين تابعتين لبنكين مختلفين و تقعان في منطقتين مختلفتين، في هذه الحالة يمكن أن 

  .التحويل إلى أكثر من شهرتمتد مدة 

يتّضح من هذا، أن استعمال التحويل كوسيلة دفع يستغرق وقتا طويال، ذلك أن آجال   

التحويالت تختلف باختالف الوكاالت التابعة للبنك و المنطقة الجغرافية، و حتى البنك نفسه، مما 

تصال عن بعد، ال ال يسمح بعصرنة فعلية للبنوك، و يرجع هذا االختالف، إلى أن شبكة اال

لذلك يجب تنظيم . تناسب حاليا إرسال المعطيات البنكية الذي يتطلب نوعية خدمات عالية

  .أنظمتها اإلعالمية و ذلك بالربط بين البنوك الواقعة في المستوى المحلي و المستوى المركزي

الدفع في هذا الواقع أثقل كاهل المؤسسات التي تعتبر الشريحة األكثر استعماال لوسائل   

فيفضلون دائما التعامل بالسيولة النقدية لتجنب المشاكل التي قد ) العمالء(الجزائر، أما األفراد 

تحدث من جراء استعمالهم للشيك الذي قد يكون بدون رصيد أو مزور أو عدم مطابقة 

تجة و اإلمضاء، و التحويالت التي قد تستغرق مدة من شأنها أن تعطل مصالح العمالء أما السف

  .السند ألمر فليس هناك ثقة كبيرة بهاتين الوسيلتين تمكن من انتشار استعمالهما

أمام هذا الوضع و نظرا للتطورات المصرفية في ميدان أنظمة و وسائل الدفع وجدت   

الجزائر نفسها مجبرة على ضرورة اتخاذ موقف إزاء تردي خدماتها، و ذلك باالستفادة من 

ية و آخر ما توصل إليه في مجال وسائل الدفع، من أجل إعادة االعتبار التطورات التكنولوج

لوسائل الدفع التقليدية و تطبيق الوسائل الحديثة مما يساهم في تحقيق فوائد و مزايا للمؤسسات 

  .و العمالء و البنوك و حتى االقتصاد الذي سيقلل من تداول السيولة النقدية



 تحسين الخدمات و تحديث وسائل الدفع انطالقا من قد بدأت الجزائر في تنفيذ مشروع  

 انطالق 2006 بانطالق مشروع البطاقات البنكية للدفع و السحب، و شهدت سنة 2005سنة 

 5مشروع المقاصة اإللكترونية بدال من المعالجة الورقية مما سيخفض من مدة االنتظار إلى 

ث شهدت تنفيذ مشروع يطلق عليه أيام، و أيضا التحويالت هي األخرى حضت باهتمام حي

  .(1)نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة أين سيتم معالجة التحويالت البنكية في الوقت الحقيقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الملتقى الوطني األول حول –'' العالقة محاولة تقييم األداء في ظّل إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية'':  منة خالد(1)

  . مرجع سابق–) الواقع و التحديات(ية و التحوالت االقتصادية المنظومة المصرفية الجزائر



  :: مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر--22--33

 بانطالق عدة مشاريع في إطار تحديث وسائل الدفع سواء من طرف 2006تميزت سنة   

 طرف مؤسسة بريد الجزائر لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر، حيث البنوك أو من

انصرف مشروع التحديث إلى إدخال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في النشاط المصرفي، و 

ذلك بمشروع البطاقات البنكية للسحب و الدفع، ثم نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة و نظام 

  .خص المبالغ الصغيرةالدفع الشامل الذي ي

  

  :: أسباب تحديث نظام الدفع في الجزائر أسباب تحديث نظام الدفع في الجزائر--11--22--33

لقد سعت الدولة في ضبط اإلصالح المالي بتحديث البنوك التجارية وفق استراتجيات   

 بالسعي إلى استقاللية البنوك العمومية و إصدار قانون النقد و القرض و 1988جديدة بدأت منذ 

 الرئيسي لالنتقال إلى اقتصاد السوق فمرحلة تحديث البنوك اعتبر القطاع المصرفي هو العامل

العمومية التجارية هو استخدام التقنيات الحديثة و غيرها من اإلجراءات فعملية تحديث الخدمات 

المصرفية شرط أساسي لعملية التحديث المصرفي للبنوك التجارية العمومية و في سياق 

 الدولية إقليميا و عالميا أصبح على البنوك الجزائرية المتغيرات التي اجتاحت البيئة المالية

التجارية زيادة عنايتها بجودة ما تقدمه من خدمات كأحد العناصر المحددة للقدرات التنافسية 

البنكية في السوق المحلية و األجنبية فحتمية االرتقاء للبنوك الجزائرية نحو التطور المصرفي 

  .رها فيما يليالدولي له أسباب و التي يمكن حص

  



  :: أثار عولمة الخدمات المصرفية على أداء البنوك التجارية الجزائرية أثار عولمة الخدمات المصرفية على أداء البنوك التجارية الجزائرية--11--11--22--33

من بين تعاريف العولمة المالية هي الناتج األساسي لعمليات التحرير المالي       و   

ة التحول إلى ما يسمى باالنفتاح المالي مما يؤدي إلى التكامل و ارتباط األسواق المالية المحلي

بالعالم الخارجي من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال، و نعني باألخص عولمة 

  .الخدمات المصرفية و التي ستؤثر بصورة مباشرة على أداء البنوك التجارية الجزائرية

يذكر أن لهذه الظاهرة ايجابيات تتمثل أساسا في المساهمة في رفع حدة المنافسة في ظل   

 المفتوحة و التي ستؤدي إلى تحسين الخدمات و تنويعها و رفع كفاءة أداء البنوك السوق البنكية

للوصول إلى المستويات العالمية، غير أن التحدي الحقيقي لظاهرة العولمة يتمثل في اآلثار 

السلبية التي ستنجر عن هذه الظاهرة و مثال ذلك المنافسة غير المتكافئة مع البنوك األجنبية 

نشاطها للجزائر نظرا لعدم تأهيل البنوك الجزائرية لهذه المنافسة بسبب ما تعانيه من التي يمتد 

  :و هناك عددا من التداعيات المختلفة لظاهرة العولمة على البنوك أهمها. مشاكل

  :: الخدمات المصرفية الدولية الخدمات المصرفية الدولية--      

ما يعرف تقوم معظم البنوك في الوقت الحالي بتقديم الخدمات المصرفية الدولية و هو   

بالخدمات عبر الحدود، و تعني قيام بنك في دولة ما بتوفير خدمات مصرفية متنوعة إلى 

  .عمالءه مقيمين في دولة أخرى

  :: عولمة اآلالت الصرف عولمة اآلالت الصرف--      

تقوم غالبية البنوك العمومية بربط اآلالت الصرف بشبكة اآلالت العالمية و تقديم   

ام الصناعية كوسائط لالتصال، بحيث يمكن ألي الخدمات المصرفية الدولية باستخدام األرق



عميل في الخارج أن يتعامل مع تلك اآلالت في الدول المتواجدة بها سواء خصما أو إيداعا في 

  .حسابه الجاري لدى البنك المحلي

  :: تبني البنك للمعايير العالمية فيما يخص الجودة تبني البنك للمعايير العالمية فيما يخص الجودة--      

خدماتها المصرفية من خالل الجودة، أصبحت البنوك تطالب بتبني المعايير العالمية في   

و في نمط تعامالتها مع العمالء، و هذا ما يعني ضرورة أن تعمل البنوك المحلية بأقصى 

  .الجهود لتحسين منتجاتها و وضعها في الصف العالمي

مما يستوجب على البنوك الجزائرية األخذ بهذا االتجاه إذا أرادت اكتساب ميزات تنافسية   

  .لحفاظ على حصتها السوقية و منافسة البنوك األجنبية و بالتالي زيادة ربحيتهاتمكنها من ا

  :: التوجه نحو البنوك الشاملة التوجه نحو البنوك الشاملة--      

البنوك الشاملة هي نتيجة حتمية للعولمة المالية فهذه البنوك تسعى إلى تنمية مواردها   

نك الشامل تهدف إلى المالية من كافة القطاعات كما تقدم االئتمان لكافة القطاعات ففلسفة الب

  .فلسفة التنويع بهدف استقرار و زيادة حركة الودائع و تخفيض المخاطر

  :: ظهور البنوك اإللكترونية ظهور البنوك اإللكترونية--      

تحد هذه البنوك بالدرجة األولى نظامنا البنكي و الذي عليه أن يعمل بكل حزم     و   

 جدا على تقديم الخدمات البنكية جدية، بحيث تتميز البنوك اإللكترونية بقدرتها الفائقة و السريعة

  .في أي وقت و بدون انقطاع، و حتّى أيام العطل، و من أي مكان و بأي وسيلة كانت

  

  



  :: تحرير تجارة الخدمات المالية تحرير تجارة الخدمات المالية--      

تحرير الخدمات المالية : من بين أهم نتائج االتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات  

، فما على البنوك التجارية إالّ تحرير هذه التعامالت )أمينخدمات البنوك، التأمين و إعادة الت(

مما يؤدي إلى جعل القطاع البنكي أكثر كفاءة و استقرار، اتساع السوق المصرفي، تخفيض 

تكاليف الخدمات المصرفية و زيادة جودتها بسبب درجات المنافسة، كما تؤدي إلى المزيد من 

  .ولوجياالمنافع في مجال نقل المعرفة و التكن

  ::التجمع و االندماجيةالتجمع و االندماجية  --

         يعرف االندماج المصرفي بأنه العملية المالية التي تؤدي إلى استحواذ على بنك أو

أكثر بواسطة مؤسسة مصرفية أخرى، حيث قد يتخلى البنك المندمج عن اسمه و ينطوي تحت 

  .اسم المؤسسة المصرفية التي قامت بعملية الدمج

ة التجمع و االندماجية أكثر أهمية من بين االتجاهات التي تالئم يعد االتجاه نحو ظاهر  

العمل المصرفي في غالبية دول العالم و من بينها البنوك الجزائرية، و لعّل حركة التجمع و 

االندماجية تحددت مالمحها و اكتسبت خصائصها و صفاتها المميزة من خالل رغبة البنوك في 

 على تواجدها عالميا، باإلضافة إلى قدرتها على تقديم تشكيلة العمل على نطاق واسع للحفاظ

شاملة من الخدمات المصرفية، هذا و يمكن القول أن من أهم األسباب الرئيسية التي تفسر 

حدوث عملية التجمع و االندماجية ترجع إلى دوافع إستراتيجية مرتبطة بالتنويع و كذا الدوافع 

  .مل و التعاوناالقتصادية المرتبطة بعالقة الع

  



  :: األسباب الداخلية لتحديث نظام الدفع في الجزائر األسباب الداخلية لتحديث نظام الدفع في الجزائر--22--11--22--33

أما داخليا فللجزائر عدة أسباب تدفعها إلى ضرورة التحديث، لعّل أهم هذه المبررات ما   

  :يلي

  :: ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات--      

ل به في إتمام تعاني أنظمة تسوية المدفوعات من ضعف كبير لألسلوب التقليدي المعمو  

عمليات المقاصة و المعتمد على األسلوب اليدوي غالبا في فحص و معالجة أدوات القرض من 

خالل سجل المقاصة و يزداد األمر حدة إذا تعلق بإجراء مقاصة بين غرفها المتباعدة مكانيا مما 

وك بسبب بقاء يؤدي إلى عرقلتها لفترة قد تطول و انعكاس ذلك سلبا على المتعاملين مع البن

الشيكات دون مقاصة لفترة من الزمن لكن تم استدراك الموقف بتبني مقاصة إلكترونية ابتداءا 

  .2006من سنة 

  :: ضعف استخدام التكنولوجيا و الرقابة ضعف استخدام التكنولوجيا و الرقابة--    

يحتاج الجهاز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى االستثمار في التكنولوجيا البنكية   

ة و البرامج العصرية، و ذلك حتى يكون قادرا على مواكبة المنافسة الحديثة، و تطبيق األنظم

في األسواق الداخلية و الخارجية كما أن استخدام التكنولوجيا يزيد من سرعة المستويات و 

الشفافية، إذ يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا، مما يزيد من ثقة المستثمرين، 

يانات قليلة للمقارنة وفق معايير موحدة، و هذا يتطلب بدوره فالمنافسة الدولية تتطلب وجود ب

تطوير قواعد الشفافية و نشر البيانات و القوائم المالية بشكل مناسب لجذب المستثمرين 

  .األجانب



  :: ضيق السوق النقدي األولي و الثانوي ضيق السوق النقدي األولي و الثانوي--      

ية بالغة ال يحتاج الجهاز البنكي إلى وجود سوق نقدية منظمة و متطورة لما لها من أهم  

يمكن تجاهلها، حيث يتم من خاللها تأمين السيولة النقدية و توفير أدوات الدفع للبنوك، و من 

خالل ذلك تستطيع هذه البنوك تمويل النشاط االقتصادي بمختلف قطاعاته، و تتمكن كذلك 

اإلشارة إلى تجدر .السلطات النقدية من ممارسة رقابة فعالة على االئتمان و النقود في االقتصاد

، و تتّسم بقلة )بورصة حديثة و فنية (1998أنه تم فتح أبواب بورصة الجزائر في جانفي 

التعامالت، و بذلك حرمت البنوك التجارية من مزايا التعامل مع هذه السوق من خالل التمويل، 

  .التعامل شراء و بيعا، الربح و زيادة رأس المال

  أن نجاحها  في الجزائر يتطلب المزيد  من الجهود       بالـرغم من  هذه األهمية  إالّ   

  .(1)و اإلصالح و توفير الخبرات المتخصصة ذات القدرة و الكفاءة الفنية العالية

  

  

  

  
                                                 

  : اعتمدنا في ذلك على(1)
  . مرجع سابق– رزيق كمال و فضيلي عبد الحليم -
 الملتقى الوطني األول حول –النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع و تحديات المستقبل :  زغيب مليكة و نجار حياة-

  . مرجع سابق–) الواقع و التحديات(ئرية و التحوالت االقتصادية المنظومة المصرفية الجزا
 الملتقى الوطني األول حول المنظومة -متطلبات اندماج البنوك الجزائرية في االقتصاد العالمي :  زيدان محمد و دريس رشيد-

  . مرجع سابق–) الواقع و التحديات(المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية 
(1) Abde lhamid Hadj Arab : ‘‘les risques lies aux systèmes de paiement’’ – Media banque – le 
journal interne de la banque d’Algérie – N° 81 – décembre 2005/janvier 2006 – pp 10-13. 



  :: المكونات الرئيسية لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر المكونات الرئيسية لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر--22--22--33

و الدولية ود الوطنية  تكافل في الجه2006إن نظام الدفع في الجزائر بدأ يشهد منذ سنة   

بمساعدة البنك العالمي من أجل تطوير و تحديث وسائل الدفع، و لعّل أهم البرامج المسطرة 

  :هي

  :: نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة--11--22--22--33

  ((LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ggrrooss  mmoonnttaannttss  eenn  tteemmppss  rrééeell  ((RRTTGGSS))))  

  .الفوري للمبالغ الكبيرة و المشاركون فيهسنتناول في هذا العنصر تعريف نظام الدفع   

  :: تعريف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة تعريف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة--11--11--22--22--33

نظام يخص أوامر الدفع التي تتم ما بين ''يعرف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة بأنه   

محقق من قبل البنوك باستخدام التحويالت البنكية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو للدفع الفوري ال

  .''المشاركين في هذا النظام

  :بناءا على تعريف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة، نستنتج ما يلي  

و بالتالي نوك، فإنه يسمح بتسيير السيولة  بما أن هذا النظام يخص األموال المحولة ما بين الب-

  .تقليل المخاطر التنظيمية

 و تطوير االقتصاد، من خالل معالجته السريعة  يساهم هذا النظام في ترقية التجارة-

  .للمدفوعات ما بين البنوك

 بما أن هذا النظام يعالج العمليات الفورية، فإنه يخص فقط عمليات الدفع التي تتم -

  .بالتحويالت



  :: المشاركون في نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة المشاركون في نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة--22--11--22--22--33

  :أما المشاركون في هذا النظام فهم  

 أي أنهم مرتبطون مباشرة بهذا النظام المنظم من طرف بنك ::لمشاركون بصورة مباشرةلمشاركون بصورة مباشرة ا ا--

  .الجزائر

 بمعنى يتم الولوج إلى هذا النظام باستخدام مباشرة خدمات :: المشاركون بصورة غير مباشرة المشاركون بصورة غير مباشرة--

  .المشاركين

 لدى (1)حةيتحمل هذان المشاركان المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بعملياتهم الحسابية المفتو  

  .هذا النظام و الحسابات لدى بنك الجزائر

و ن السابقين، الخـزينة العـمومية قد شاركت في هذا النظام باإلضافة إلى المشاركي

  .(2)2006 فيفري 8و دخل هذا النظام حيز التطبيق ابتداءا من . بريد الجزائر

  ::’’’’LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  mmaassssee‘‘‘‘ نظام الدفع الشامل أو المكثّف  نظام الدفع الشامل أو المكثّف --22--22--22--33

نظرا لألهمية التي يحظى بها نظام الدفع الشامل أو المكثّف، خاصة مع تزايد الحاجة إلى   

الخدمات السريعة و الفعالة سنركز في هذا العنصر، على تعريف نظام الدفع الشامل أو 

مشاركين المكثّف، و دور مركز المقاصة المسبقة ما بين البنوك في هذا النظام باإلضافة إلى ال

  .فيه

  

                                                 
  .و من حساب عميل إلى آخر العمليات الحسابية المفتوحة تتمثل في التدفقات المتعلقة بالتحويل من بنك إلى آخر (1)

(2) ‘‘Système RTGS’’ – document interne de la banque d’Algérie – 13 Mai 2005 – pp 15-34. 
Chérif Bennaceur : ‘‘Situation monétaire et financière en 2004 (l’épargne excède de 
l’investissement selon la banque d’Algérie – rapport 2004.)



  :: تعريف نظام الدفع الشامل أو المكثّف تعريف نظام الدفع الشامل أو المكثّف--11--22--22--22--33

  يتعلق هذا النظام بتطوير وسائل الدفع و عمليات معالجتها سواءا وسـائل الـدفع         

  ، و في إطـار هذا النظام يقوم بنك الجـزائر مع مجموعة من(1)التقليدية أو اإللكترونية

  :البنوك بما يلي

لمقاصة، و ذلك بوضع وسائل الدفع تحت شكل إلكتروني و مجردة من الشكل  تطوير نظام ا-

  .المادي

 و بأهدافه، نوع المشاركين، الوسائل المعالجة وفق هذا النظام، (2) التعريف بنظام الدفع الشامل-

  .(3)مراقبة النظام، قوانين األمان، الشروط التقنية للدخول إلى هذا النظام

  لمقاصة المسبقة ما بين البنوك في نظام الدفع الشامللمقاصة المسبقة ما بين البنوك في نظام الدفع الشامل دور مركز ا دور مركز ا--22--22--22--22--33

((CCeennttrree  pprréé  ccoommppeennssaattiioonn  IInntteerrbbaannccaaiirree  ((CCPPII))))::    

 Centre précompensation)يتكفل مركز المقاصة المسبقة ما بين البنوك   

Interbancaire (CPI)) بإدارة عمليات نظام المقاصة للدفع الشامل و هو فرع لدى بنك 

  : و الذي يتولى القيام بثالثة وظائف هي2004سيسه في أوت الجزائر تم تأ

 .تيسير المقاصة اإللكترونية و أرشفة البيانات -

 .(RTGS)تيسير حساب األرصدة المتعددة للمشاركين المختلفين لنظام  -

                                                 
  . نظام الدفع الشامل أو المكثّف يقوم بالمعالجة اإللكترونية للمبالغ الصغيرة و المتوسطة(1)

(2) ‘‘Système bancaire évaluation et renforcement de la supervision’’ – vue le : 9 octobre 2007 – 
http : //www.Bank-of-Algéria-dz. 
(3) ‘‘Modernisation de L’infrastructure du système bancaire’’ – document interne de la banque 
d’Algérie –2005 – pp113-120. 
 



 .ضمان سرية المعلومات المتبادلة -

  :: المشاركين في نظام الدفع الشامل المشاركين في نظام الدفع الشامل--33--22--22--22--33

  تي تتدخل في نـظام المـقاصة اإللكترونية من أجل عمليات الـدفع        أما الهيئات ال

  .(1)بنك الجزائر، البنوك التجارية، البريد الجزائر، الخزينة العمومية: الشامل فهي

  :: أهداف مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر أهداف مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر--33--22--33

تلف تتمثل أهداف مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر، و التي يصبو إليها مخ  

  :الفاعلين، من السلطات العمومية، بنك الجزائر، و القطاع البنكي فيما يلي

  :: السلطات العمومية السلطات العمومية--11--33--22--33

 تحسين الظروف العامة للنشاط االقتصادي، و ذلك برفع العراقيل المرتبطة بزمن حدوث -

  .التسوية الخاصة بالتبادالت

  .نظرا لضعف فعالية مصالح الدفع) النقد، دفع قيد التحصيل( تقليص المبالغ المجمدة -

  . تدعيم أمن األشخاص بتقليص حملهم للنقد-

  :: بنك الجزائر بنك الجزائر--22--33--22--33

  ).ميدان حسن سير نظام الدفع ((1) تقليص آجال تحصيل المدفوعات الكتابية-

  ).ميدان أمن نظام الدفع( وضع نظام دفع مؤمن وفقا للمعايير الدولية -

  

                                                 
 .La scripturalisation des paiements المدفوعات الكتابية (1)
  



  :: القطاع البنكي القطاع البنكي--33--33--22--33

والتوافر ، بغرض إنشاء قاعدة هيكلية للسـيولة المـالية (2)اعفة اإليداع رهـن الطـلب مض-

 . الدائم للموارد قليلة التكلفة

  .(3) القضاء على األخطار المترتبة عن الظروف العملية المتعلقة بمعالجة عمليات الدفع-

  :: الجزائر الجزائر تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في--33--33

عرفت الجزائر انطالق عدة مشاريع في إطار تحديث وسائل الدفع سواء من طرف   

البنوك أو من طرف مؤسسة بريد الجزائر لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر،  و ذلك 

بمشروع البطاقة البنكية للسحب و الدفع التي تغني عن حمل و استخدام السيولة النقدية في 

كما سجلت فشل نسبي في هذا المشروع، بسبب عدم قدرتها على التحكم في . الشراءعمليات 

  .بطاقات السحب البنكي و تسييرها، باإلضافة العتماد هذه البنوك على حلول و أنظمة مستوردة

  :: واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائر واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائر--11--33--33

 م عن طريق الجمعية الجزائرية للمستعملين 1991ة دخلت الجزائر مجال االنترنيت سن  

 بالتعاون مع جمعية العلماء الجزائريين عن طريق الربط مع إيطاليا و في سنة (UNIX)لـ 

 هيئة جامعية عمومية (CERIST) م أصبح مركز البحوث و اإلعالم العلمي و التقني 1993

                                                 
  . اإليداع رهن الطلب يتمثل في الرصيد المتبقي في الحساب بالنسبة للمدفوعات الكتابية(2)

 (3) Ministère délégué chargé à la réforme financière, ‘‘Bancarisation de masse en Algérie 
opportunités et défis’’ – Rapport Juin 2006 – pp 4 -13. 



 قرر المسؤولون فتح 1998 أوت5، ثم في (1)الممول الوحيد للحصول عل خدمات االنترنيت

  .(2) مؤسسة70 أكثر من 2004المجال للمتعاملين الخواص حيث أصبح عددهم في نهاية سنة  

لكن انفتاح الجزائر و إقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيحقق من خالل إنجاز   

 10ة التي تضم  الذي سوف يتجسد في إنجاز الحضيرة المعلوماتي(3)مشروع المدينة الجديدة

 600 غرفة و قاعة عرض بها 156مشاريع ، منها إنجاز فندق ذي خمسة نجوم يحتوي على 

و مقهى بريدي و  مقعد، وكالة التسيير و مركز البحوث لتكنولوجيات اإلعالم و االتصـال 

 يضم مركز التحكم و جناح إداري و غيرها من المشاريع التي سيتم telecom)(مركب 

  .2006ل السداسي الرابع من سنة إنجازها خال

، حيث سيتم 2001و قد انتهت الدراسة و تهيئة كل الظروف لهذا المشروع في سنة   

إنجازها وفقا لمواصفات التوازن البيئي، و هي منارة تكنولوجية بها كل اإلبداعات التكنولوجية 

  .الجديدة

 (telecom)'' يليكوم الجزائرت'' مع مؤسسة (epaad)'' إيباد''و يأتي إتفاق الشراكة بين   

لتأهيل و تطوير و إعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات االتصال عن طريق الشراكة، 

حيث كانت هذه الخطوة أول شراكة جزائرية قبل تجسيد شراكة مع األجانب حيث ستشرع 

الحاسوب مؤسسة التعليم المهني عن بعد ابتداءا من السنة الجارية في تركيب ثم صناعة أجهزة 

                                                 
الملتقى الوطني األول حول المنظومة  –النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية و استراتيجيات البنوك '':  نعمون وهاب(1)

  .  مرجع سابق–) الواقع و التحديات( و التحوالت االقتصادية المصرفية الجزائرية
(2) Bibas Benjamin et Boucherot Alexandre : ‘‘web algérien : un tour d’horizon’’ – consulté le 25 
octobre 2007 – http://www.Fluctuat.net. 

  .عبد اهللايوجد بـ سيدي ) الحضيرة المعلوماتية( مشروع المدينة الجديدة (3)



بعد تدشين وحدتها اإلنتاجية التي تم بناؤها حاليا بوالية عنابة، إذ '' الب توب''المحمولة من نوع 

هذا و ''ستقوم المؤسسة في البداية بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو االندماج 

  .2008صناعة مليون حاسوب محمول سنة '' تنوي ذات المؤسسة

 مؤسسة صغيرة و متوسطة جزائرية في القاعدة اإلعالمية أو ميديس 70 و لعّل انخراط  

التي اعتمدها االتحاد األوروبي لفائدة الشركات الصغيرة و المتوسطة للبحر المتوسط في إطار 

  .خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات الجزائرية لدعم هذا التوجه

 % 2,4    لم تتوفر الجزائر إالّ على نسبة2003ي سنة أما ما يتعلق بتقنية االنترنيت فف  

 ألف 800من السكّان المتصلين بشبكة االنترنيت في وقت ال يتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 

 ألف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤالء المستعملين 500من السكان، بمعدل 

 5.000 أو في نوادي االنترنيت التي يصل عددها إلى يستخدمون هذه التقنية في أماكن عملهم

نادي عبر الوطن، و يرجع هذا التأخر إلى نقص أو غياب شبه تام لثقافة نشر التكنولوجيا و كذا 

 نسمة 100 خطوط لكل 6النقص الواضح في الخطوط الهاتفية، حيث أن الجزائر ال توفّر إالّ 

و . لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا خطا 90في الوقت الذي يصل فيه الرقم إلى 

يضاف إلى ذلك ضعف مستوى التأهيل لدى السكان إذ أن عدد الذين يملكون مستوى تعليميا 

 مليون نسمة في الوقت الذي ال يفوق فيه عدد المؤهلين الستعمال هذه التقنية 17,5مقبوال يصل 

  . مليون جزائري13

 مشترك في 5.000 عرفت 2004ة فإن سنة في حين و حسب دراسة لألمم المتحد  

  ألف مواطن، و فسر هذا التطور 10 عملية استعمال االنترنيت لكل 148االنترنيت بنسبة 



 

  .ADSL(1) بخفض قيمة االشتراك في االنترنيت و دخول تقنية 

 كان عدد 1998ما يزيد في هذا التطور، استعمال الهاتف النقال في الجزائر، ففي سنة   

 2005 ماليين مشترك، في حين في سنة 4 بلغ أكثر من 2004 ألف، و في سنة 18تركين المش

 ماليين و مئتان و خمسة أربعين ألفا و ستة مئة و سبعة خمسون مشترك إذ 7ارتفع العدد إلى 

في مجموعها ...) هيئات، مؤسسات، أفراد (لم تتعد مواقع الشبكة على االنترنيت للجزائريين 

 منها موطنة في الخارج، بمعنى آخر أنه ال % 99، 2005قع إلى غاية سنة  مو3.000الـ 

توجد شروط تقنية و اجتماعية مالئمة في الجزائر إلنشاء مواقع االنترنيت عكس معظم دول 

العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل و تنظيم هذه الخدمة بدرجة أصبحت فيها الجزائر إلنشاء 

. م دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل و تنظيم هذه الخدمةمواقع االنترنيت عكس معظ

لدرجة أصبحت فيها الجزائر و غيرها من البلدان إفريقيا و العالم العربي تعيش شرخا رقميا 

أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال و الجنوب، و أكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة 

 الدولية في بث المعـلومات

 و تنشيط المواقع الفتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على تغطي الحاجة الوطنية  في مجـال 

 

  .(1)االنترنيت دون اللجوء إلى الشبكة الدولية
                                                 

 أو الخط المشترك الرقمي الذي يوفر Asymmetric Digital Subscriber Line هي اختصار لعبارة ADSL كلمة (1)
خدمة االنترنيت فائقة السرعة، و هي خدمة مريحة صممت خصيصا لتلبي شريحة كبيرة من مستخدمي الشبكة التي تتضمن 

 ساعة، و من خالل هذه الخدمة يمكن 24 السرعة باالنترنيت على مدار مستخدمي الشركات الذين يحتاجون إلى اتصال فائق
البث المرئي المباشر و خدمات صوتية عبر االنترنيت، خدمات البريد : استخدام تطبيقات متعددة على الشبكة بشكل أيسر، منها

  .االلكتروني



  :: مشروع تحديث وسائل الدفع في مؤسسة بريد الجزائر مشروع تحديث وسائل الدفع في مؤسسة بريد الجزائر--22--33--33

في إطار مشروع تحديث وسائل الدفع في الجزائر تعتبر مؤسسة بريد الجزائر طرفا   

عنيا بهذه العملية، و بالفعل فإن هذه المؤسسة التزمت بالتحضير و التخطيط لتنفيذ المشروع م

  .من طرفها و ذلك بالتعاون مع بنك الجزائر و باقي البنوك التجارية

قد شرعت مؤسسة بريد الجزائر في مشروع تحديث وسائل الدفع من خالل وضع نظام   

باستعمال وسائل الدفع االلكترونية، بمعنى النجاح في يسمح للعميل سواء كان فردا أو مؤسسة 

إلغاء وسائل الدفع الحالية التي هي الشيك اليدوي، السيولة، وثائق السحب     و وثائق التحويل، 

، بعد تقديم طلبات بطاقات ’’CCP‘‘حيث سيتلقى العمالء الذين يملكون حسابات بريدية جارية 

ول مباشرة إلى حساباتهم انطالقا من الموزعات اآللية تحمل أرقام سرية و تسمح لهم بالدخ

التابعة لبريد الجزائر أو من الموزعات أو الشبابيك اآللية األخرى المرتبطة بنظام الشبكة النقدية 

ما بين البنوك، كما تسمح بإجراء عدد من العمليات البنكية كالتحويل من حساب إلى آخر، دفع 

  .الخ... فتر الشيكات الفواتير أو المشتريات، طلب د

          كما يمكن الحصول على بـطاقات ذات رقـاقات تسمح  باستخدامها على مستوى

 و هي أجهزة (terminal de paiement électronique (TPE))أطراف الدفع االلكترونية 

 هي توضع لدى التجار و تسمح للعمالء بدفع قيمة مشترياتهم باستخدام البطاقات ذات الذاكرة، و

                                                                                                                                                                  
 تاريخ –'' )المعلوماتية و التحديات(ديثة في الجزائر واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الح'':  عبد المالك حداد)1(

   .net.chihab.www:  على الموقع اإللكتروني– 2007 أكتوبر 25: اإلطالع



 SATIM( (Société d’automatisation des transactions ((1)متصلة بشركة 

Interbancaire et Monétique) . و بعد كل عملية شراء بالبطاقة ذات الرقاقة االلكترونية

  .يتم تحويل قيمة البضاعة مباشرة و الكترونيا من حساب العميل إلى حساب التاجر

، و قد منحت مؤسسة بريد 2005 أكتوبر 09لمشروع يوم و قد انطلق رسميا تنفيذ هذا ا  

  .(2)الجزائر أولى بطاقاتها مجانا للعمالء األوائل الذين تقدموا بطلبات شخصية للحصول عليها

 180.000 حوالي 2006حسب المديرة العامة لبريد الجزائر فقد سجل في بداية سنة   

، مشيرة 2006يون بطاقة مع نهاية سنة  مل2,5بطاقة موزعة على بريد الجزائر و إرتفع إلى 

  .إلى أن هذا المشروع كلف مؤسسة بريد الجزائر حوالي مليار دينار

كما صرحت المديرة العامة لبريد الجزائر بأن رغم انطالق المشروع الجديد المتعلق   

ل ارتفاع بالبطاقات إالّ أن الشيك ال زال الوسيلة المفضلة للمؤسسات و األجراء مما سبب مشاك

 مليار دينار خالل السنة بينما البطاقات أقل تكلفة 6التكاليف حيث أن تكلفة إصدار الشيكات هي 

  .% 40بـ 

 شباك آلي لتوزيع النقود سنة 200و قد وضع في المتناول من أجل تدعيم هذا المشروع   

 1.400 أو 1.300، و يتوقع أن تصل إلى 2006 شباك آخر خالل سنة 200 و وضع 2005

  . حامل للبطاقة4.000 أي بمعدل شباك واحد من أجل 2008شباك إلى نهاية سنة 

                                                 
(1) SATIM : ية، و التي  من طرف البنوك التجار1995شركة آلية لتأدية الصفقات البنكية و النقدية و التي أنشأت في مارس

تتكفل بتطوير وسائل الدفع بوضع نظام دفع إلكتروني في متناول البنوك و بريد الجزائر، كما تقوم بوضع       و صيانة 
  .الشبابيك و الموزعات اآللية للنقود

(2) ‘‘Lancement. Officiel du système monétique – Les premiers cartes seront gratuites’’ – consulté 
le : 26 octobre 2007 – http://www.poste.dz.  



 على مستوى واجهات بعض (TPE) أطراف دفع الكترونية 700 إلى 600كما تم وضع   

  .(1)المحالت التجارية بالجزائر العاصمة

سة من بين المشاريع و التي بصدد التحضير لها أيضا تخص الشيكات حيث ستتخلى مؤس  

بريد الجزائر عن الشيكات المتعود التعامل بها، و سيتم تعويضها بنماذج أكثر أمنا تطبع من 

طرف بنك الجزائر و تتوفر على مستوى المكاتب البريدية، حيث يقوم العميل فقط بكتابة 

البيانات الالزمة و يسحب المبلغ المطلوب دون حاجة إلى دفتر شيكات، و بهذا سيتجنب العميل 

  .(2)مدة انتظار دفتر شيكات جديد و مخاطر الضياع و السرقةطول 

  :: البطاقة البنكية البطاقة البنكية--33--33--33

:الجدول اآلتي يشير إلى تاريخ استخدام أنظمة البطاقات البنكية من طرف مختلف الهيئات المالية   

  ))0044((جدول رقم جدول رقم 

  تواريخ استخدام البطاقات البنكية من طرف مختلف الهيئات الماليةتواريخ استخدام البطاقات البنكية من طرف مختلف الهيئات المالية

  البطاقات البنكية  ليةالهيئة الما
البطاقات البنكية قبل 

  SATIMإنشاء شركة 

  1989  1999  البنك الخارجي الجزائري

  1994  2000  بنك البركة الجزائري

  1989  2000  القرض الشعبي الجزائري

  -  -  الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

  -  2002  بنك التنمية المحلية

  1989  2001  البنك الوطني الجزائري

                                                 
(1) ‘‘Algérie Poste : 180.000 cartes électronique déjà distribués’’ – consulté le : 26 octobre 2007 – 
http: //www.algerianfo.com.    
(2) ‘‘Du nouveau dans les services financiers postaux’’ – consulté le 26 octobre 2007 – 
http// :www.blogg.org. 
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، و رغم الجهود SATIMما يمكن تأكيده، أنه بعد عشرة سنوات من وجود شركة   

المبذولة أيضا من أجل تطوير النقود، إالّ أنه ال يوجد حاليا في الجزائر إالّ نوع واحد من 

  .البطاقات البنكية

، مما يسمح لألفراد بسحب ’’DAB‘‘يوضع عدد معين من الموزعات اآللية للنقود   

  :النقود، كما يوضحه الجدول اآلتي

  

  

  ))0055((جدول رقم جدول رقم 

  20022002إحصائيات حول الموزعات اآللية للنقود خالل سنة إحصائيات حول الموزعات اآللية للنقود خالل سنة 
DAB                 الموزعات اآللية للنقود 

  الهيئات المالية                         

عدد الموزعات اآللية للنقود 

DAB 
  ب أو الوكالتعدد المكات

  172  29  البنك الوطني الجزائري 

  128  20  القرض الشعبي الجزائري 

  155  04  بنك التنمية المحلية

  68  28  البنك الخارجي الجزائري

  185  03  الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

  286  10  بنك الفالحة و التنمية الريفية

  05  01  بنك البركة الجزائري



  
SSoouurrccee  ::  FFaarriidd  YYaaiiccii  ––  oopp..cciitt––  pp  1155..  

أما الجدول اآلتي يبين عدد مستعملي البطاقات البنكية من خالل الموزعات اآللية للنقود   

DAB:  

  

  

  

  

 

  

  ))0066((جدول رقم جدول رقم 

  20022002 خالل سنة  خالل سنة DDAABBمستعملي الموزعات اآللية للنقود مستعملي الموزعات اآللية للنقود 

 مجموع الحاملين  الهيئات المالية
عدد الموزعات اآللية 

  للنقود

عدد مستخدمي 

  عات اآللية للنقودالموز

  241.379  29  7.000  البنك الوطني الجزائري 

  400  20  8.000  القرض الشعبي الجزائري 

  500  04  2.000  بنك التنمية المحلية

  102.941  28  7.000  البنك الخارجي الجزائري

  20.333  03  61  الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

  142  01  142  بنك البركة الجزائري 

  440  10  4.400   الفالحة و التنمية الريفيةبنك

  1.213.690  110  133.506  مصلحة البريد و المواصالت

  



SSoouurrccee  ::  FFaarriidd  YYaaiiccii  ––  oopp..cciitt––  pp  1155..  

هذه اإلحصائيات تشير إلى فشل المشروع نوعا ما، حيث أنه تحقق نجاحا ملموسا على   

بنوك، و هو ما جعل هذه األخيرة مستوى المكاتب البريدية عكس ما يتم تسجيله على مستوى ال

  .تستبدل مشروع البطاقة البنكية بمشروع السحب البطاقات من الموزعات اآللية للنقود

و كان هذا المشروع نتيجة لفشل البطاقة البنكية المشتركة و بعد سبعة سنوات من   

كن أو مقيم  مليون سا30، حيث بينت اإلحصائيات أن من بين 1997التجربة التي انطلقت سنة 

 يعود لبريد الجزائر، فكان % 80 حامل للبطاقة البنكية و 250.000في الجزائر هناك فقط 

  .(1)على البنوك إيجاد البديل لحتمية تطبيق النقود اآللية

، أن السوق النقدية في الجزائر (EXALTO)يتوقع المدير التسويقي للمؤسسة الفرنسية   

ت رقاقة إلكترونية في خمس السنوات المقبلة أي إلى غاية  ماليين بطاقة ذا6يمكن أن تتضمن 

، و هذا ألنها تبذل جهود كبيرة لتطوير وسائل الدفع و تطبيق وسائل الدفع 2010سنة 

 في الجزائر انطلقت بخجل لكن البنوك المحلية ’’monétique‘‘اإللكترونية، فالنقود اآللية 

مهم من أجل ) (europay, master cartd et visa’’ EMV‘‘واعية بأن تحولها نحو نظام 

أمان العمليات البنكية، هذا مع العلم أن هذه الشركة الفرنسية اختيرت كشريك رئيسي لمشروع 

 بطاقة 27.000 بـ (SATIM) شركة (EXALTO)، إذ تزود شركة (SATIM)شركة 

  .(2) (EMV)بذاكرة للدفع المؤكّد و التي تحمل العالمة التجارية 

                                                 
(1) ‘‘Carte bancaire’’ : L’Algérie à la traîne’’ – consulté le : 18 novembre 2007 – 
http:// www.algérie-dz.com.    
(2) ‘‘Développement de la monétique en Algérie’’ – consulté le : 18 novembre 2007 – 
http:// www.algérie-dz.com. 
 



 الجهود المبذولة في تطوير نظام الدفع في الجزائر، إالّ أنه وجود نوع واحد بالرغم من  

من البطاقات البنكية، بقي أداء النظام المصرفي الجزائري عموما و البنوك العمومية خصوصا، 

 .ضعيفا بالنظر إلى األداءات المعروفة، في دول أخرى

  قطاع  الخاص  البنكي حامال ألمالبقدر ما كان انفتاح النظـام المصرفي على ال         

عريضة في تجاوز السلبيات الكبيرة للبنوك العمومية، بقدر ما كانت خيبة األمل أكبر، بالنظر ما 

  .عرفته بعض البنوك الخاصة في تسييرها و في تعامالتها و في نتائجها

  :: العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر--44--33--33

وجهة نظرنا العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر كما حسب   

  :يلي

  :: عدم اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر عدم اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر--11--44--33--33

رغم األهمية البالغة لضرورة اعتماد التجارة اإللكترونية كأداة متطورة في االقتصاد   

اية يومنا هذا، بل أننا ال نبالغ إن نقول أنه لم يتم الجزائري، إالّ أن هذه التجارة لم تعتمد إلى غ

حتّى التفكير في ضرورة اعتمادها، حيث تأكد لنا أنه ليست هناك أي جهود في إطار ذلك، بل 

  .أن اإلحصائيات المتعلقة بهذا اللون من التجارة غير متوفرة لدى وزارة التجارة

نرى أنها تحول دون انتشار هذه بالتالي فإننا نسجل هنا مجموعة من األسباب التي   

  :التجارة في بالدنا و هي كاآلتي



 ارتفاع تكلفة الحصول على حاسوب، و هذا أيضا يحول دون انتشار هذه التجارة التي - 1

تتطلب حاسوبا في المرتبة األولى فانتشار استخدام الحواسيب مرتبط أيضا بضرورة التفكير في 

  . الشخصي فقط و إنما على المستوى التجاري أيضاتكلفة الحصول عليه، ال على المستوى

 ارتفاع تكلفة استخدام االنترنيت، في ظل غياب المنافسة في قطاع االتصاالت الذي ال تزال - 2

  .الدولة تحتكر الجانب األكبر منه، مما يحول دون انخفاض تكلفة االتصال عن طريق االنترنيت

الد بهذه التقنية التجارية الحديثة التي يمكن أن  نقص اهتمام المؤسسات االقتصادية في الب- 3

  .تفتح لهم أفاقا اقتصادية أوسع، مما يجعل انتشارها يكون منعدما في بالدنا

 عدم اهتمام الهيئات اإلدارية العليا بالموضوع، فال يعقل أن وزارة التجارة في بالدنا لم - 4

لنوع من التجارة، و التفكير في سبل تفكر حتّى في إجراء استقصاء لمدى اهتمام الناس بهذا ا

  .تقنينها أو االستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال

  . تخلف النظام المصرفي الجزائري من حيث الوسائل و تقنيات الدفع الحديثة- 5

 االنتشار الواسع لألمية في بالدنا، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي تحوي نسبة أمية - 6

وعا ما فاإلحصاءات التي تتحدث عما يفوق سبعة ماليين أمي، و بالتالي فهؤالء ال مرتفعة ن

  .(1)يفقهون حتّى وجودها،وهذا يعتبر عائقا يحول دون انتشار التجارة اإللكترونية

 انتشار األمية بالمعنى الحديث أي األمية المعلوماتية، أو  يقصد  بها الجـهل بأساليب - 7

  ل المعلوماتية، حيث أن عدد الذين يملكون مستوى تعليميا مقبوالووسائل التعامل في مجا

                                                 
 تاريخ –'' التجارة اإللكترونية و ضرورة اعتمادها في الجزائر في األلفية الثالثة'': مسدور فارس. كمال رزيق، أ.  د(1)
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   مليون نسمة في الوقت الذي ال يفوق فيه عدد المؤهلين الستعمال هذه التقنية17,5 يصل 

  .(1)2004 مليون جزائري لسنة 13

  :: مشاكل البطاقة االئتمانية مشاكل البطاقة االئتمانية--22--44--33--33

  :لخصها كاآلتييترتب على استخدام البطاقة االئتمانية مشاكل جمة ن  

 عدم الدقة جراء بعض األخطاء المرتكبة من قبل الموظفين في التعامل مع الفواتير     و مع -

  .تكرار األخطاء تفقد الثقة بين البنك و العميل

  . سرقة البطاقة االئتمانية أو ضياعها أو استعمالها من طرف الغير-

 البطاقات و طبعها و منح قروض دون فائدة  التكاليف العالية بالنسبة للبنك و الخاصة بتوزيع-

  . يوما55لمدة 

  .(2) خطر السيولة على البنك في حالة اإلفراط في استعمال البطاقة من طرف المتعاملين-

  :: تحديات نظام الدفع في الجزائر تحديات نظام الدفع في الجزائر--44--33

إن األهداف المتواخاة من العصرنة هي التفكير في كيفية تثمين تكنولوجيات النقد   

ي و إنشاء مجال للدفع اإللكتروني يقوم على استخدام بطاقة السحب و البطاقة اإللكترون

، هذه األخيرة تعتبر مثل يحتدى به و تجربة رائدة و األولى على مستوى ''الشفاء''اإللكترونية 

و كذا النظر في كيفية ترقية نمط الدفع الجديد كوسيلة مفضلة يساعد على . الوطن العربي

                                                 
 مرجع –'' )المعلوماتية و التحديات( الجزائر واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في'':  عبد المالك حداد(1)

  .سابق
 على الموقع – 2007 ديسمبر 5:  تاريخ اإلطالع–'' النظام المصرفي و البطاقات البالستيكية'': سحنون محمود.  د(2)

  .www.arablawinfo.com: اإللكتروني



إن هذا التحدي ال يمكن رفعه .  بريد الجزائر و من الضمان االجتماعيتقريب المواطن من

لوحده، بل يجب على جميع القطاعات أن تساهم في مواجهته هي األخرى، حتى تتمكن من 

  .مواكبة العولمة المالية و مواجهة المنافسة الدولية و التصدي إلى الثورة التكنولوجية العارمة

  :: لتحديث وسائل الدفع في الجزائر لتحديث وسائل الدفع في الجزائر المخطط اإلستراتيجي المخطط اإلستراتيجي--11--44--33

يعد نظام الدفع في الجزائر من المجاالت الحيوية التي عرفت ركودا ملموسا      و   

  :تتميز وضعيته بالسمات اآلتية

  .هيمنة النقد االئتماني كوسيلة للدفع -

 .ضعف نسبة التوجه إلى النظام المصرفي -

 .أهمية عدد الصكوك غير المسددة -

 .الصكوكطول مدة تحصيل  -

 ).بطاقة السحب(ضعف استعمال األوراق التجارية و وسائل الدفع اإللكترونية  -

تمثّل هذه الوضعية عائقا أمام عصرنة البنوك لهذا شرع في إصالح نظام الدفع منذ بداية   

  :، من أجل2000سنة 

  .تسريع و تحسين سيولة المبادالت و عمليات الدفع -

 .اصة بالنقود اإللكترونيةحصر المخاطر و إجالء الترددات الخ -

 تمكين البنوك من التقديم إلى المتعاملين الحاليين و في المستقبل خدمات عالية تعتمد -

 .على االستعمال األنجع ألدوات الدفع



حيث تم وضع مخطط استراتيجي لتحديث وسائل . تشجيع تطور أسواق رأس المال -

  :الدفع، و يمكن تقسيمه إلى طورين

 يتم من خالله وضع الوسائل الالزمة لتطوير آليات الدفع الكتابية، و التي ::الطور األولالطور األول      

  :تحتوي على ما يلي

  . التعريف بالمعايير و الوسائل التجارية للبنوك

  . إعادة هيكلة التطلعات الداخلية و النظم المعلوماتية لدى البنوك

  .لمعالجة و لوسائل الدفع طبع الهياكل القاعدية ما بين البنوك و الوسائل التقنية ل

  . مواكبة اإلطار القانوني و التنظيمي للمتعلم في وسائل الدفع

 يتمثل في تطوير و عصرنة وسائل الدفع أكثر استعماال و تفصيال في مختلف ::الطور الثانيالطور الثاني      

  .أقسام السوق

الكتابة ''فيما يخص نظام الدفع أدخلت عمليات المقاصة اإللكترونية شكل جديد في الكتابة   

لذلك ال بد من تكريس . ، و تعتبر وسيلة إثبات بالنسبة لهذا النوع من العمليات''اإللكترونية

 .(1)الكتابة اإللكترونية كوسيلة إثبات على غرار الكتابة على الورق

 

  

  :: خطر قرصنة الحسابات الجارية لمشتركي بريد الجزائر خطر قرصنة الحسابات الجارية لمشتركي بريد الجزائر--22--44--33

                                                 
اإلصالح المالي و أثره على ): زينة بوزارة الماليةمدير الشؤون النقدية و المالية بالمديرية العامة للخ( تملغات مصطفى (1)
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ة شرائح الهواتف النقالة لمشتركي شبكة الهاتف  لتعبئة أرصد(1)''راسيمو''يواجه نظام   

، سواءا بصيغة نظام الدفع المسبق أو البعدي، ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي ''موبيليس''النقال 

إلى حدوث عمليات نهب منظم ألموال األشخاص المالكين للحسابات الجارية على مستوى 

  .''بريد الجزائر''مؤسسة 

أن الثغرات األمنية في نظام اإلعالم اآللي الذي يسير و كشفت معلومات متطابقة   

الحسابات البريدية للجزائريين قد شهد تعديالت إضافية بعد أن سجلت به ثغرات خطيرة تخص 

 ماليين حساب لم تتم 9عملية تفكيك الرمز السري للحسابات الجارية و التي يقدر عددها بـ 

  . الساعةبمراجعتها لحد'' بريد الجزائر''بعد إدارة 

رغم خطورة قرصنة الحسابات البريدية للجزائريين و التحذيرات التي كان قد أطلقها   

، لم تتّخذ اإلجراءات األساسية سوى وضع بعض ''بريد الجزائر''إالّ أن إدارة . عدد من الخبراء

ريخ الحواجز التقنية على مستوى بوابة بريد الجزائر على مستوى االنترنيت مثل طلب كتابة تا

 .الميالد و التعهد باحترام الميثاق الذي وضعته اإلدارة

 وجدت نفسها مضطرة إلى الحفاظ على نفس'' بريد الجزائر''و يعني هذا أن إدارة          

 مما يعني أن المخـاطر بقيت هي نفسها على مستوى  مـنظومة. (2)لبرنامج األلغوريتمي

  .اإلعالم اآللي

                                                 
  .''موبيليس''و '' بريد الجزائر''عبارة عن نظام وسيط بين مؤسسة : ''راسيمو'' نظام (1)
  .''بريد الجزائر''عداد و تحديد الرموز السرية للحسابات الجارية على مستوى الذي يتولّى إ:  البرنامج األلغوريتمي(2)



، ''موبيليس''إلى نظام تعبئة أرصدة مشتركي الهاتف النقال لشبكة مع توسيع هذه العملية   

أصبح الخطر كبير بسبب اعتماد نفس األنظمة التقنية األساسية لبريد الجزائر في إدارة 

و باالعتماد على نفس البرنامج التطبيقي الذي لم يعالج المشكل . الحسابات الجارية للمشتركين

من '' راسيمو''بل بالعكس من ذلك يتطلب نظام . السرياألساسي و هو الكشف عن الرمز 

المشتركين تغيير رموزهم السرية عبر نظام االنترنيت و هذا مقابل طلب معلومات بسيطة سهلة 

  .المتناول للمختصين في القرصنة

مشكلة أساسية أمام مستعملي هذه الخدمة، حيث يتم التصرف '' راسيمو''كما يطرح نظام   

دون الحصول على ترخيص و '' بريد الجزائر''ركين على الحسابات الجارية في في أموال المشت

تفويض قانوني بذلك علما أن كل البنوك في العالم تلزم المشتركين التوقيع على ترخيص قانوني 

بذلك، لكي تكون مثل هذه العمليات تحت المسؤولية الكاملة لصاحب الحساب و ليس الشبكة 

  .م يحصلالتي تسيره و هو ما ل

قد أطلقت خدمة هامة للمشتركين تضع حد إللغاء تعبئة أرصدة '' موبيليس''كانت مؤسسة   

  غير'' بـريد الجزائر''باالعتماد على النظام المشترك مع مؤسسة . الهواتف النقالة

  أن هذه األخيرة لم تضع نظام يؤمن الحسابات الجارية لمشتركيها، بعد عمـدت إلى بعض

  .(1)نية العملية التي يمكن تجاوزها بسهولةالتدابير التق

  :: الدراسة اإلستشرافية لمنظومة البطاقة اإللكترونية في قطاع التأمينات االجتماعية الدراسة اإلستشرافية لمنظومة البطاقة اإللكترونية في قطاع التأمينات االجتماعية--33--44--33
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يندرج مشروع القانون المتعلق بالتأمينات االجتماعية، الذي سيكون بمثابة السند القانوني   

و . لجارية على منظومة الضمان االجتماعيلمنظومة البطاقات اإللكترونية، ضمن اإلصالحات ا

لهذا يجب إعطاء لمحة وجيزة عن مشروع هذه البطاقة اإللكترونية و أهم األهداف المتوخاة 

  .منه

  :: محتوى مشروع البطاقة اإللكترونية محتوى مشروع البطاقة اإللكترونية--11--33--44--33

في إطار تنفيذ برنامج القطاع في مجال الضمان االجتماعي، و الذي يتضمن ثالثة   

  :محاور كبرى و هي

  .عصرنة تسيير هيئات الضمان االجتماعي •

 .تحسين نوعية الخدمات لفائدة المؤمنين االجتماعيين •

 .الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان االجتماعي •

يأتي مشروع البطاقة اإللكترونية و الذي يندرج ضمن المحور األول ليكمل سلسلة من   

  :ة منظومة الضمان االجتماعياإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال عصرن

  .كتعميم استعمال اإلعالم اآللي -

 .تثمين الموارد البشرية عن طريق التكوين و تحسين المستوى -

تقريب هيئات الضمان االجتماعي من المؤمنين عن طريق توسيع شبكة الضمان  -

 .االجتماعي

 .إصالح هيئات الرقابة -

 .إصالح منظومة التحصيل للضمان االجتماعي -



مشروع إدخال البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي استكماال لمخطط العصرنة يأتي   

  . سنوات3للضمان االجتماعي الذي بدء فيه منذ 

  :: األهداف المتواخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي األهداف المتواخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي--22--33--44--33

أمين عن بعد إدخال البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي في إصالحا عميقا للت  

المرض، خاصة أن األهداف المتواخاة في تطبيق هذه البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي، 

  :يمكن تلخيصها فيما يلي

  :: بالنسبة للمؤمن االجتماعي بالنسبة للمؤمن االجتماعي--      

  .االستغناء تدريجيا على المستندات الورقية المستعملة حاليا في التكفل بالعالج* 

  . التعويض على مستوى مراكز الدفعتخفيف اإلجراءات و إلغاء إجراءات* 

التوسيع المتواصل لنظام الدفع من قبل الغير، بهدف الوصول إلى تعميم هذا النظام ما بين * 

  . إلى كّل المؤمنين االجتماعيين لمرحلة ثانية2013 و 2012

ع تسهيل االنطالق في المرحلة الموالية لإلصالحات و المتمثلة في تطبيق النظام التعاقدي م* 

  .األطباء

  :: بالنسبة لهيئات الضمان االجتماعي بالنسبة لهيئات الضمان االجتماعي--      

 إن المشروع يهدف إلى عصرنة التسيير بما يسمح متابعة أفضل و مراقبة أحسن لألداءات - 1

  .المقدمة و بالتالي التحكم أكثر في النفقات مع تكفل أحسن بالمؤمنين االجتماعيين

  . إنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان االجتماعي- 2

  :: بالنسبة لشركاء الضمان االجتماعي بالنسبة لشركاء الضمان االجتماعي--      



 إن البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي ستساهم في عصرنة التسيير لدى شركاء - 1

  .الضمان االجتماعي و عصرنة عالقاتهم مع المؤمنين و هيئات الضمان االجتماعي

  . تحسين نوعية الخدمات المعروضة على المؤمنين االجتماعيين- 2

  ::ح قطاع التأمينات االجتماعيةح قطاع التأمينات االجتماعية إصال إصال--33--33--44--33

، يهدف إلى إحداث ما هو معمول به في الدول التي ''الشفاء''إن نظام البطاقة اإللكترونية   

أدخلت هذه التكنولوجيا في التسيير، خاصة التأمين عن المرض في منظومتها للضمان 

االجتماعي و في هذا اإلطار تم:  

رونية يستجيب للمقاييس الدولية، و تحديد تلك المطبقة  إنشاء مركز لشخصنة البطاقة اإللكت- 1

  .على البطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا

 kilo 32) إن البطاقة اإللكترونية هي من الجيل األخير ذات سعة ذاكرة تخزينية كبيرة - 2

octets).  

 (kilo octets 32) إن المفاتيح اإللكترونية المخصصة لمحترفي الصحة ذات سعة أكبر من - 3

إلى جانب اللوازم و برمجيات و شبكات معلوماتية محلية و وطنية متطورة، بما فيها النظم 

  .التقنية الخاصة بحماية المعلومات و منع تسربها

 و هو مزود بآليات 2007 أفريل 19إن مركز الشخصنة السالف الذكر قد تم تدشينه يوم   

  . في الساعة الواحدة بطاقة500و تجهيزات تمكن من إنتاج 

   في هذا المركز يتم إعداد البطاقة اإللكترونية الخاصة بكل مؤمن اجتماعي، حيث تم

كالهوية، و تاريخ الميالد، و (تسجيل بعض المعلومات الشخصية بشكل بارز على البطاقة 



إلى جانب تسجيل معلومات أخرى ) صورة المؤمن، و رقم تسجيله في الضمان االجتماعي

  .(puce)ية و طبية تدرج في موضع الخلية اإللكترونية للبطاقة إدار

  ::''''الشفاءالشفاء'''' أنواع البطاقات اإللكترونية  أنواع البطاقات اإللكترونية --44--33--44--33

إن برنامج البطاقة اإللكترونية قد أحيط بتدابير فعالة لحماية المعلومات، بحيث تم العمل   

 المعايير الدولية في على مستوى مركز الشخصنة بتوصيات الشركة الممونة و التي تعتمد على

  .هذا المجال، كما تم استخدام آخر تقنيات الرموز و التشفير المتعارف عليها حاليا

أي قابلة لالستخدام    و '' بطاقة عائلية''في مرحلة أولى ستكون البطاقة اإللكترونية   

ن البطاقة االستظهار سواء من قبل المؤمن أو من طرف ذوي حقوقه، كما يمكن استثنائيا أن تكو

  .في بعض الحاالت الخاصة كحاالت األشخاص المصابين باألمراض المزمنة'' فردية''

  ::''''الشفاءالشفاء'''' مزايا البطاقة اإللكترونية  مزايا البطاقة اإللكترونية --55--33--44--33

من مزايا البطاقة اإللكترونية أنها ستمكن المرخص لهم باستعمالها كأعوان الضمان   

  :االجتماعي و ممارسي الصحة و الهياكل الصحية من

  . التأكد من هوية المؤمن و ذوي حقوقه- 1

 التحقق من ثبوت حقوقهم في مجال الضمان االجتماعي فضال عن كونها ستسمح باالستغناء - 2

  .عن اإلجراءات و المستندات الورقية المتعلقة حاليا في مجال التعويض

بالعمليات هذا و من أهم ما نتوخاه من البطاقة اإللكترونية أنها ستمكن أيضا من القيام   

  :اآلتية بطريقة آلية و هي

  . التأكّد من إثبات حقوق المؤمن و ذوي حقوقه- 1



. مراقبة و متابعة االستفادة من العالج بالنسبة لصاحب البطاقة و ذوي حقوقه-2  

 فوترة الخدمات باستعمال اإلمضاء و اإلرسال اإللكتروني عوضا عن ورقة العالج - 3

 .المستعملة حاليا

  

  ::تاريخ انطالق العمل بنظام البطاقة اإللكترونيةتاريخ انطالق العمل بنظام البطاقة اإللكترونية  --66--33--44--33

إن تطبيق هذا البرنامج سيتم تدريجيا بحيث سيبدأ على مستوى خمسة واليات نموذجية و   

  .عنابة، أم البواقي، بومرداس، تلمسان و المدية: هي

ستخصص هذه المرحلة األولى لمستخدمي نظام الدفع من قبل الغير بحيث سيشترك في   

 أصحاب الصيدليات المتعاقدين مع الضمان االجتماعي أوال، ثم األطباء المعالجين العملية

  .المتعاقدين مع الضمان االجتماعي ثانيا

عمليا قد انطلق العمل بنظام البطاقة اإللكترونية على مستوى أول مركز دفع في   

كافة مراكز الدفع لهذه  بينما تم تعميم العملية على 2007الواليات النموذجية يوم أول جوان 

  .2008الواليات مع أواخر شهر مارس 

إن التقدم في تطبيق هذا النظام على المستوى الوطني سيتم تدريجيا ابتداءا من شهر   

 بهدف الوصول إلى تعميمه ليشمل كل القطر الوطني خالل السنوات الثالثة 2008أفريل 

  .القادمة

لـوطنية مع عصـرنة قطاع التأمـينات لـوطنية مع عصـرنة قطاع التأمـينات  تكييف المنظـومة التشريعية ا تكييف المنظـومة التشريعية ا--77--33--44--33

  ::االجتماعيةاالجتماعية



في إطار تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع هذه العصرنة لوسائل التسيير    و   

بهدف تقديم خدمات أحسن و تسيير أرشد و أنجع، يأتي مشروع هذا القانون الذي يتم إعداده 

للبطاقة اإللكترونية كسند قانوني استرشادا بالتطبيق المسبق لها حيث وضعت نظاما مماثال 

  .إلدخال البطاقة اإللكترونية في منظومة الضمان االجتماعي

المتعلق بالتأمينات ) 11-83(يهدف مشروع القانون إذن إلى تعديل القانون رقم   

 مكرر 06االجتماعية و ذلك بإدراج أحكام جديدة أضيفت للباب األول من القانون و هي المواد 

، حيث تضمنت إثبات صفة المؤمن االجتماعي، و مبدأ مجانية تسليم البطاقة 02رر  مك06، 01

للمؤمن كما أحالت على التنظيم شروط تسليمها و استعمالها و حاالت تعويضها في حالة السرقة 

و الضياع، كما استثنت حاالت االستعجال الصحي و القوة القاهرة من وجوب تقديم البطاقة 

  . الحصول على خدمات قابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعياإللكترونية بغرض

فقد أضيفت إليه أربعة ) 11- 83(أما الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم   

و هي المواد التي تنص على مبدأ . 03 مكرر 65، و 02 مكرر 65، 01 مكرر 65مواد هي 

ي الصحة الذين يعملون في الجزائر، بالمفاتيح تزويد هياكل العالج و مقدمي العالج من ممارس

أما كيفيات التسليم            و االستعمال فقد أحيلت . اإللكترونية من قبل الضمان االجتماعي

المذكور أعاله بباب خامس مكرر تحت عنوان ) 11-83(على التنظيم كما تمم القانون رقم 

 05 مكرر 93، 04 مكرر 93، 03 مكرر 93، 02 مكرر 93األحكام الجزائية يتضمن المواد 

و هي المواد التي حددت الوقائع الموصوفة جزائيا ذات االرتباط بالبطاقة . 06 مكرر 93و 

اإللكترونية للضمان االجتماعي، كاالستعمال غير القانوني للبطاقة أو المفاتيح اإللكترونية، أو 



قنية أو اإلدارية المدرجة في البطاقة أو في القيام بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات الت

المفتاح اإللكتروني أو تعديل أو نسخ بطريقة غير مشروعة للبرمجيات التي تسمح بالوصول أو 

  .استعمال المعطيات المدرجة في البطاقة اإللكترونية أو المفتاح اإللكتروني

 البطاقة أو المفتاح كما نصت هذه المواد على معاقبة كل من يطبع بطريقة غير مشروعة  

إلى جانب إدراج معاقبة الشخص المعنوي في حالة ارتكاب هذه الوقائع من طرف شخص 

معنوي، كما نصت أيضا على مصادرة الوسائل المستعملة و كذا غلق المحالت المستعملة دون 

  .اإلخالل بحقوق الغير

بيق التدريجي لنظام كما نص مشروع القانون في األخير على تحديد مدة انتقالية للتط  

  .(1)2010البطاقة اإللكترونية و الذي سيكتمل تطبيقه قانونا في أواخر سنة 
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  ::خـاتمةخـاتمة    

يعتبر نظام الدفع أساس أي اقتصاد، و ذلك بتواجده في مركز النشاطات االقتصادية،   

جب إتباعها إلعادة لذلك فأمام نظام الدفع في الجزائر الكثير من األعمال و الخطوات الوا

االعتبار لوسائل الدفع التقليدية أوال، و إدخال ثقافة وسائل الدفع اإللكترونية ثانيا، حتّى تتخلص 

  .من الطابع النقدي الذي يميز هذا المجتمع

 بانطالق عدة مشاريع، في إطار تحديث وسائل الدفع، سواء من 2006تميزت سنة   

يد الجزائر، لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر، طرف البنوك أو من طرف مؤسسة بر

و ذلك بداية بمشروع البطاقات للسحب و الدفع، هذا باإلضافة لمنظومة البطاقة اإللكترونية 

  .لقطاع التأمينات االجتماعية'' الشفاء''



ين يمكن القول بأنه يجب على الجزائر القيام بمزيد من الدراسات في هذا المجال آخذة بع  

مما يساعدها على . االعتبار تجربة الدول المتقدمة، من أجل تجنب المشاكل التي تتخبط فيها

 .ممارسة التجارة اإللكترونية، عندما تبدأ في االهتمام بهذا النوع من التجارة العالمية

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
جل تسهيل المعامالت التجارية         إن وسيلة الدفع هي  تلك الوسيلة المقبولة اجتماعيا من أ

وكذلك تسديد الديون ، فظهور البنوك ساهم في تعدد وسائل الدفع التقليدية  حيث ظهر منها 

الشيك والسند ألمر ، والسفتجة ، وفي مرحلة ما حققت هذه الوسائل نجاحا لكن درجات هذا 

 مالئمة لتطورات فلم تعد هذه الوسائل. النجاح بدأت تنخفض بسبب حوادث الغش واالحتيال

 من حيث السرعة وال من حيث الفعالية بل تسببت في حدوث أزمة ثقة بين البنك العصر، ال

فكان من المنطقي أن يعتبر الحل إيجاد البدائل عنها في ظل التطور التكنولوجي . وعمالئه

  .وظهور شبكة اإلنترنت توفر كل األدوات و اإلمكانيات لتحقيق ذلك



لى الوجود ما يسمى بوسائل الدفع االلكترونية بدورها اتخذت عدة أشكال         لقد ظهر إ

 و المحافظ االلكترونية ةالبطاقات البنكية، الشيكات االلكترونية، النقود االلكتروني: متعددة منها

حيث تمكنت من الحد من بعض العراقيل و المشاكل التي أفرزتها تلك الوسائل التقليدية لكن 

ن الوسائل الحديثة مثالية و هو كان أحد األسباب التي ساهم في ضرورة إعادة بالمقابل لم تك

  .النظر في الوسائل التقليدية و إعادة االعتبار لها 

        لحسن الحظ أدركت الجزائر حتمية تحسين خدماتها السيما وسائل الدفع التي ال تحتل 

ة ، لذلك كان عليها إتباع الخطوات في االقتصاد األهمية التي تتسم بها لدى الدول المتقدم

 2006و قد تميز ذلك بانطالق عدة مشاريع سنة . الصحيحة نحو تطوير و تحديث وسائل الدفع

وذلك بداية بمشروع البطاقات البنكية للسحب من طرف البنوك و بطاقات الدفع من طرف 

ا مع ذلك لألسف لكنه. مؤسسة بريد الجزائر لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر

الزالت تسجل تأخرا و بطئا في التنفيذ ، بل عليها أن تستعد لمواجهة المشاكل التي ستعرقل 

  تطبق مشروع تحديث نظام الدفع ، و ذلك بإعادة االعتبار لوسائل الدفع التقليدية أوال، 

يميز هذا وإدخال ثقافة وسائل الدفع اإللكترونية ثانيا حتى تتخلص من الطابع المادي الذي 

  . المجتمع 

  : نتائج اختبار الفروض – 1

  :انطالقا من الفرضيات التي اعتمدنا عليها في الدراسة، تحصلنا على النتائج اآلتية

فيما يخص النقائص التي واجهتها وسائل الدفع التقليدية ، فقد تم التغلب عليها بواسطة  -

  . تطورةتحديث نظام الدفع ، الذي أصبح يستخدم أجهزة و شبكات م



فيما يخص البيئة التشريعية و القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الدفع اإللكترونية يجب  -

 .تنفيذها نظرا للمشاكل القانونية المتعددة التي افرزها ظهور هذه الوسائل

ال يمكن االستغناء عن وسائل الدفع التقليدية في الجزائر و ذلك لصعوبة تقبل الجمهور  -

 .لكترونية لتخوفه منهالوسائل الدفع اإل

إن تحديث نظام الدفع في الجزائر ليس مرهون فقط بتغيير ثقافة الجمهور الجزائري بل  -

 . و أيضا بجدية القائمين على مشروع تحديث نظام الدفع

 : النتائج العامة للدراسة-2

تعثرة بمناسبة اختبار فرضيات المذكرة تبين أن هياكل التأطير المؤطرة لعمل وسائل الدفع م

  : على مستويات عدة منها 

تسبب ظهور وسائل الدفع اإللكترونية في انخفاض محسوس الستخدام وسائل الدفع التقليدية،  * 

حيث سمح ذلك باختصار الوقت و التقليل من اإلفراط في اإلستخدام الورقي و البشري الذي 

قليدية و هذا يعود لسببين كان مخصص لها ، لكن ظهورها لم يؤدي إلى اختفاء وسائل الدفع الت

  :هما

 غياب ثقافة مصرفية في المجتمع الذي يتعامل كثيرا بالشيك، وهذا يعود إلى صغر الحملة - 1

اإلعالمية المخصصة للتعريف بنظام الدفع اإللكتروني، وعدم اإلقبال الواسع الستخدام شبكة 

  .االنترنيت

  . و المتعلق بتنظيمهاةاإللكتروني إهمال المناخ التشريعي الذي يالئم وسائل الدفع - 2



إن ظهور وسائل الدفع اإللكترونية شجع على قيام خدمات مصرفية إلكترونية تتالءم مع * 

  .تطورات العصر من حيث السرعة و الفعالية التي يوفرها لها

لم تعتبر وسائل الدفع اإللكترونية الحل المثالي و البديل للمشاكل المطروحة من قبل وسائل * 

  . دفع التقليدية ، حيث خلقت هي األخرى مشاكل جديدة التي تخص الجرائم اإللكترونيةال

  :  التوصيات و االقتراحات-3

        بناء على ما تقدم من نتائج عامة حول موضوع الدراسة، رأينا من الواجب تقديم بعض 

 بداية تحديث االقتراحات و التوصيات التي تساعد الجزائر على حل بعض المشاكل و هي في

  : نظام دفعها، وذلك كما يلي

ال بد من االستعانة بالبحوث الجامعية التي تتناول هذا المجال و ذلك من أجل االستفادة  •

من تجارب الدول المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو في مجال تحديث نظام  

  .الحلول لهاالدفع، لإلطالع على المشاكل المحتملة الحدوث و مناقشتها إليجاد 

االرتقاء بالعنصر البشري وذلك بتدريب اإلطارات المصرفية على استخدام أحدث النظم  •

 .البنكية

ال بد من توضيح البيئة التشريعية والقانونية المتعلقة بتنظيم نظام الدفع اإللكتروني       •

وذلك بسن القوانين العقوبية التي تخص الجرائم المرتكبة في حق وسائل الدفع 

 .إللكترونية و تنفيذهاا

وأخيرا نوصي بتشديد الرقابة على المشاريع المطبقة في مجال تحديث و عصرنة نظام  •

الدفع، وهذا حتى ال نضيع األموال الضخمة المخصصة لهذه المشاريع و حتى نحقق 



األهداف المسطرة و هي عصرنة الجهاز البنكي بصفة عامة و تحديث وسائل الدفع 

بمواجهة التحديات الجمركية والضريبية والمحاسبية التي طرحها بصفة خاصة و ذلك 

ظهور وسائل الدفع اإللكترونية والتي تستوجب العمل بمثل هذه الوسائل الدفع 

  .                  اإللكترونية
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رقم رقم 

الشكلالشكل
 

  
الصفحـةالصفحـة  عـنـوان الـشـكـلعـنـوان الـشـكـل

  5353  دورة استخدام الشيك االلكتروني و إجراءاتهادورة استخدام الشيك االلكتروني و إجراءاتها  0101
  5353  ة في أوروباة في أوروباحجم النقود اإللكترونيحجم النقود اإللكتروني  0202
  5959  المكونات األساسية للمصرف اإللكترونيالمكونات األساسية للمصرف اإللكتروني  0303
  8888  معالجة الشيك إلكترونيامعالجة الشيك إلكترونيا  0404
  8888  حجم المعالجة اإللكترونية لوسائل الدفع بفرنساحجم المعالجة اإللكترونية لوسائل الدفع بفرنسا  0505



  20052005في أفريل في أفريل 
  8989  20052005حجم العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم نهاية سنة حجم العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم نهاية سنة   0606

0707  
  نفاقنفاقمؤشر فيزا العالمي للتجارة و اإلمؤشر فيزا العالمي للتجارة و اإل

  8989  ))20052005--19991999((في الفترة في الفترة 

0808  
  حجم البطاقات الذكية عبر العالمحجم البطاقات الذكية عبر العالم

  9090  ))20052005--19991999((للفترة للفترة 

  9191  20022002 في فرنسا سنة  في فرنسا سنة mmoonnééooاستخدام المحفظة اإللكترونية استخدام المحفظة اإللكترونية   0909

1010  
  تطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع األخرى بفرنساتطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع األخرى بفرنسا

  9292  ))20042004--19971997((منذ منذ 

  9393  ))20032003 و  و 19901990((مقارنة عدد الشيكات في أوروبا بين سنتي مقارنة عدد الشيكات في أوروبا بين سنتي   1111

1212  
  حصة الدفع بالبطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنساحصة الدفع بالبطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنسا

  9393  ))20042004--9797((في الفترة في الفترة 

1313  
  مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسامقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسا

  9494  20042004 إلى سنة  إلى سنة 19971997من سنة من سنة 

1414  
  توزيع وسائل الدفع في اإلتحاد األوروبيتوزيع وسائل الدفع في اإلتحاد األوروبي

  9494  20032003--19961996بين سنتي بين سنتي 
 

  

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  الصفحـةالصفحـة  عـنـوان الـجـدولعـنـوان الـجـدول  رقم الجدولرقم الجدول

0101  
  الـتـوزيـع الـجـغـرافـيالـتـوزيـع الـجـغـرافـي

  6363  لسوق البطاقات الذكيةلسوق البطاقات الذكية



0202  
  هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائريهيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري

  9898  20062006--20022002خالل الفترة خالل الفترة 

0303  
  هيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائريهيكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري

  9999  20062006--20032003خالل الفترة خالل الفترة 

0404  
  من طرفمن طرفتواريخ استخدام البطاقات البنكية تواريخ استخدام البطاقات البنكية 
  118118  مختلف الهيئات الماليةمختلف الهيئات المالية

0505  
  إحصائيات حول الموزعات اآللية للنقودإحصائيات حول الموزعات اآللية للنقود

  119119  20022002خالل سنة خالل سنة 

0606  
  DDAABBمستعملي الموزعات اآللية للنقود مستعملي الموزعات اآللية للنقود 

  119119  20022002خالل سنة خالل سنة 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .المقدمة العامة
  وسائل الدفع و تطورها التاريخي: الفصل األول

  مقدمة  * 



  مفهوم وسائل الدفع و أنواعها التقليدية -1- 1
   تعريف وسائل الدفع و تطورها التاريخي-1-1-1  

   تعريف وسائل الدفع-1-1- 1-1    
   التطور التاريخي لوسائل الدفع-1-2- 1-1    
   أنواع وسائل الدفع التقليدية-1-1-2  

   النقود-1- 1-2- 1     
   الحساب-2- 1-2- 1     
   الشيك-3- 1-2- 1     
   أوراق الدفع-4- 1-2- 1     
   سند الرهن-5- 1-2- 1     
   سند الصندوق-6- 1-2- 1     
   السندات العمومية قصيرة األجل-7- 1-2- 1     
   الدفع عن طريق التحويل-8- 1-2- 1     

   العوامل المؤدية إلى تطور وسائل الدفع-1-1-3  
  لتقليدية تراجع فعالية وسائل الدفع ا-1- 1-3- 1     
   استخدام االنترنيت في المجال المصرفي-2- 1-3- 1     
   التوجه نحو التجارة اإللكترونية-3- 1-3- 1     

   وسائل الدفع اإللكترونية-2- 1
   تعريف وسائل الدفع اإللكترونية، أهميتها و خصائصها-1-2-1  

   تعريف وسائل الدفع اإللكترونية-1- 2-1- 1     
  همية وسائل الدفع اإللكترونية أ-2- 2-1- 1     
   خصائص وسائل الدفع اإللكترونية-3- 2-1- 1     

   الوسائط المصرفية اإللكترونية-1-2-2  
   الهاتف المصرفي-1- 2-2- 1     
   خدمات المقاصة المصرفية اإللكترونية-2- 2-2- 1     
   االنترنيت المصرفي-3- 2-2- 1     
   القابض-4- 2-2- 1     



   أشكال تأمين الدفع اإللكتروني-1-2-3  
   أنواع وسائل الدفع اإللكترونية و حجم الطلب عليها-3- 1
   البطاقات البنكية و البطاقات الذكية-1-3-1  

   البطاقات البنكية و أنواعها-1- 3-1- 1     
   البطاقات الذكية-2- 3-1- 1     

  الشيكات اإللكترونية النقود اإللكترونية و المحافظ اإللكترونية و -1-3-2  
   النقود اإللكترونية-1- 3-2- 1     
   المحافظ اإللكترونية-2- 3-2- 1     
   الشيكات اإللكترونية-3- 3-2- 1     

   إيجابيات و مزايا وسائل الدفع اإللكترونية-1-3-3  
   مزايا بطاقات الدفع-1- 3-3- 1     
   مزايا البطاقات البنكية-2- 3-3- 1     
   مزايا البطاقات الذكية-3- 3-3- 1     
   مزايا النقود اإللكترونية-4- 3-3- 1     
   مزايا التحويالت المالية اإللكترونية-5- 3-3- 1     
  خالصة الفصل األول  * 

  انعكاسات وسائل الدفع على مستقبل وسائل الدفع التقليدية: الفصل الثاني

  مقدمة  * 
  وسائل الدفع اإللكترونية العوامل المساعدة على نجاح -1- 2
   ظهور البنوك اإللكترونية و خدمات مصرفية جديدة-2-1-1  

   تعريف البنك اإللكتروني-1-1- 2-1    
   مزايا البنوك اإللكترونية-1-2- 2-1    
   الخدمات المصرفية الجديدة-1-3- 2-1    
   التحديات الجديدة التي تواجه البنوك اإللكترونية-1-4- 2-1    
   وسائل األمان عبر شبكة االنترنيت-2-1-2  

   التوقيع اإللكتروني-2-1- 2-1    
   تشفير البيانات-2-2- 2-1    



   التأمين-2-3- 2-1    
   المنظمات و المؤسسات المالية العالمية في مجال المدفوعات-2-1-3  

   المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات-3-1- 2-1    
  ؤسسات المالية العالمية الم-3-2- 2-1    
 عناصر النجاح األساسية لنظم المدفوعات اإللكترونية في القرن الحادي و -2-1-4  

  العشرين
   رضى العمالء-4-1- 2-1    
   الترابط الداخلي للشبكات أو تكاملها-4-2- 2-1    
   التحرير من القيود و صياغة قواعد المسؤولية الذاتية-4-3- 2-1    
   التوزيع األمثل للمخاطرة و التكلفة-4-4- 2-1    
   ترويج التعاون و المنافسة الدوليين-4-5- 2-1    
   عناصر تحسين رضى العمالء في القرن الحادي و العشرين-2-1-5  

   تحسين رضى العمالء األفراد-5-1- 2-1    
   تحسين رضى العمالء من الشركات-5-2- 2-1    
   المصرفية المنافسة غير-5-3- 2-1    
 تطور الدول اإلحدى عشرة في العالم في مجال االعتماد على استعمال -5-4- 2-1    

  النقد و االئتمان
   العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية-2- 2
   الجرائم اإللكترونية-2-2-1  

   انتحال شخصية الفرد-1-1- 2-2    
  البطاقات جرائم السطو على أرقام -1-2- 2-2    
   غسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية-1-3- 2-2    
   جرائم البطاقات البنكية-2-2-2  

   الجرائم التي يرتكبها الحامل الشرعي للبطاقة-2-1- 2-2    
   الجرائم التي يرتكبها الحامل غير الشرعي للبطاقة-2-2- 2-2    
  ل الدفع اإللكترونية التحديات الجديدة التي تفرزها وسائ-2-2-3  

   النقود اإللكترونية-3-1- 2-2    



   البطاقات البنكية-3-2- 2-2    
   التحديات القانونية و الرقابية للبطاقات الذكية-3-3- 2-2    
   التحديات اإلدارية-3-4- 2-2    
   التحديات التكنولوجية-3-5- 2-2    

  قليدية في ظل وسائل الدفع الحديثة االستشراف حول مستقبل وسائل الدفع الت-3- 2
   تطوير طرق معالجة وسائل الدفع التقليدية-2-3-1  
   نمو سوق وسائل الدفع الحديثة-2-3-2  
   حظوظ بقاء وسائل الدفع التقليدية-2-3-3  

  خالصة الفصل الثاني  * 
  إستراتيجية نظام الدفع في الجزائر: الفصل الثالث

  مقدمة  * 
  نظام الدفع في الجزائر واقع -1- 3
   نظرة عامة على الجهاز المصرفي الجزائري و أهم مؤشراته-3-1-1  

   البنك المركزي الجزائري-1-1- 3-1    
   البنوك التجارية الجزائرية-1-2- 3-1    
   أهم اإلصالحات التي شهدها النظام المصرفي الجزائري-3-1-2  

  1986 سنة  إصالحات النظام المصرفي-2-1- 3-1    
  1988 إصالحات النظام المصرفي سنة -2-2- 3-1    
   واقع نظام الدفع في الجزائر-3-1-3  
   مشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر-2- 3
   أسباب تحديث نظام الدفع في الجزائر-3-2-1  

   أثار عولمة الخدمات المصرفية على أداء البنوك التجارية الجزائرية-1-1- 3-2    
   األسباب الداخلية لتحديث نظام الدفع في الجزائر-1-2- 3-2    

   المكونات الرئيسية لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر-3-2-2  
   نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة-2-1- 3-2    
   نظام الدفع الشامل أو المكثّف-2-2- 3-2    
  جزائر أهداف مشروع تحديث نظام الدفع في ال-3-2-3  



   السلطات العمومية-3-1- 3-2    
   بنك الجزائر-3-2- 3-2    
   القطاع البنكي-3-3- 3-2    

   تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائر-3- 3
   واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت الحديثة في الجزائر-3-3-1  
  نظام الدفع في مؤسسة بريد الجزائر مشروع تحديث -3-3-2  
   التحول إلى البطاقة البنكية-3-3-3  
   العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر-3-3-4  

   عدم اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر-4-1- 3-3    
   مشاكل البطاقة االئتمانية-4-2- 3-3    

  ع في الجزائر تحديات نظام الدف-4- 3
   المخطط اإلستراتيجي لتحديث وسائل الدفع في الجزائر-3-4-1  
   خطر قرصنة الحسابات الجارية لمشتركي بريد الجزائر-3-4-2  
 الدراسة االستشرافية لمنظومة البطاقة اإللكترونية في قطاع التأمينات -3-4-3  

  االجتماعية
  ترونية محتوى مشروع البطاقة اإللك-3-1- 3-4    
   األهداف المتواخاة في تطبيق البطاقة اإللكترونية للضمان االجتماعي-3-2- 3-4    
   إصالح قطاع التأمينات االجتماعية-3-3- 3-4    
  ''الشفاء'' أنواع البطاقات اإللكترونية -3-4- 3-4    
  ''الشفاء'' مزايا البطاقة اإللكترونية -3-5- 3-4    
  طالق العمل بنظام البطاقة اإللكترونية تاريخ ان-3-6- 3-4    
 تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع عصرنة قطاع التأمينات -3-7- 3-4    

  االجتماعية
  خالصة الفصل الثالث  * 
  الخاتمة العامة  * 
  المالحق  * 
  قائمة المراجع  * 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 تلك الوسيلة المقبولة اجتماعيا، من أجل تسهيل المعامالت الخاصة إن وسيلة الدفع هي  

و قد تطورت وسائل الدفع على مر الزمان، . بتبادل السلع و الخدمات و كذلك تسديد الديون



غير أن هذه  . ىفبدأت بنظام المقايضة حيث يتم، من خاللها، تبادل سلعة مقابل سلعة أخر

 للدفع كالذهب     ةفاستخدمت  المعادن كوسيل. دودية هذا النظامالوسيلة لم تدم طويال بسبب مح

أما في العصر الحديث، فقد . و الفضة، و بعدها ظهرت النقود الورقية كوسيلة للوفاء و التعامل

ظهرت وسائل دفع بالية جديدة و هي وسائل الدفع اإللكترونية، التي تولدت عن تطور شبكة 

  .لكترونيةاإلنترنيت و بروز التجارة اإل

لقد سمح ظهور وسائل الدفع اإللكترونية، باختصار الوقت و التكلفة و تحقيق مزايا لم   

لكن غياب النظام القانوني الذي يوحد أحكامها ، جعل . تتمكن وسائل الدفع التقليدية من تحقيقها

  .وسائل الدفع التقليدية تحافظ على مكانة ال بأس بها

 ضرورة تحديث نظام الدفع، و إدخال وسائل الدفع في ظّل ذلك، أدركت الجزائر  

و خلص هذا اإلدراك، بتبني عدة مشاريع و ذلك بداية بمشروع البطاقات البنكية  . اإللكترونية

للسحب  و الدفع، ثم نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة  ونظام الدفع الشامل الذي يخص المبالغ 

لكنّها . لقطاع التأمينات االجتماعية'' الشفاء'اقة اإللكترونية الصغيرة، هذا باإلضافة لمنظومة البط

 بل يجب على الجزائر إجراء الكثير من  في التنفيذ،امع ذلك، لألسف ال زالت تسجل تأخر

من تجارب الدول المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو، من ستفادة الدراسات، من أجل اال

  .روع تحديث نظام الدفعأجل تجنب المشاكل التي ستعرقل مش

وسيلة الدفع، نظام المقايضة، النقود الورقية ، وسائل الدفع اإللكترونية ،  :الكلمات المفتاحية

للسحب و الدفع، نظام  التجارة اإللكترونية ، وسائل الدفع التقليدية ،مشروع البطاقات  البنكية 



، مشروع تحديث "الشفاء"اقة اإللكترونية الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة ، نظام الدفع الشامل، البط

   .نظام الدفع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 Le moyen de paiement est considéré comme un outil socialement 

acceptable afin de faciliter les opérations d’échange  de marchandises, de 

services, ainsi que de remboursement des dettes. 



 Avec le temps, les moyens de paiement ont évolués .Il y ent d’abord 

le système de troc : l’échange d’une marchandise  contre une autre. Or, 

l’emploi de courte durée  du fait  des inconvénients de son système. 

 Ensuite, l’homme a utilisé les métaux tels que : l’or, avant de recourir 

aux billets de banque comme un moyen de paiement sûr. 

 Par la suite, les moyens de paiement  classique ont évolué en moyens 

de paiement électroniques.Leur apparition est due à l’évolution de 

l’Internet et du commerce électronique. 

 Les moyens de paiement électroniques permettent de gagner            

du temps, de  réduire les coûts et de réaliser des avantages que les moyens 

traditionnels sont incapable d’assurer, mais l’absence d’un système 

juridique qui régisse ces moyens électroniques, laisse encore aux moyens  

traditionnels une bonne place. 

 Vu ces évolutions, l’Algérie a compris la nécessité de moderniser    

le système de paiement et d’introduire des moyens de paiement 

électroniques en adoptant plusieurs projets, le premier est celui des cartes 

de retrait et de paiement. Le second est celui du système de paiement en 

temps réel des gros montants,  le troisième est le système de paiement de 

masse ainsi que la carte électronique « Al-chifa » du 

secteur des assurances sociales. 

 La réalisation de ces projets reste lente, l’Algérie doit réaliser       

beaucoup d’études et profiter des expériences des pays développés  et des 

pays en voie de développement pour éviter les problèmes  pouvaient 

entraver le projet de modernisation du système de paiement. 

Les mots clés : moyen de paiement, système de troc, les billets de banque,              

les moyens de paiement électroniques, le commerce électronique,             



les moyens traditionnels, les cartes de retrait et de paiement,  le système         

de paiement  en temps réel des gros montants,  le système de paiement        

de masse,  la carte électronique « Al-chifa ». 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  Actually the form of payment is the one which is socially acceptable 

in order to facilitate transactions related to the exchange of marchandise, 

services and also debet settlement. A long with time, forms of payment 



developed gaving way to the barter system. It entails trading a goods for 

another. However, it did not last long because of its many inconveniences. 

Therefore, some metals like gold and silver were used before bank notes 

were introduced for bond and business.  

 In modern times, new forms of payment known as e-payment were 

established. These new development were due to the spread and 

establishment of the internet and e-business. 

 E-payment allowed it to save time and cost in addition to the 

conveniences as well which the conventional payment and settlement 

methods are not able to provide. However, the lack of a united legal 

regime that would govern the new electronic payment methods, which 

allowed the common payment ways to survive and hold a respectable 

position.     

 In this context, Algeria has grown aware of the need to update the 

payment system and introduce the e-payment methods. This led to 

adopting several projects and first the cash and payment bank cards project, 

then the prompt payment system for important amounts and the global 

payment system for small amounts, added to the “Alshifa” card system for 

social security. Unfortunately, the project adrievement is running out of 

deadlines. Notwithstanding, Algeria has to carry out several studies in 

order to benefit the experience of the developed countries as well as the 

developing ones without undergoing the issues that may lunder or strain 

the updating process.      

Key words: payment form, barter system, bank notes, e-payment, e-

business, conventional payment, bank cards project prompt payment for 



large amounts, global payment system “Alshifa” e-card, payment system 

modernisation project. 


