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 شكر وتقدير وعرف ان
 

 
ة قدر ما مننت به علي من توفيق وصواب و وعلى  ،متام هذا البحثإشكر نعمتك علي بأريب أوزعين أن 

 .تعلى ختطي الصعاب لتذليل العقبا
 .تقييم حمتوى مضمونهذا البحث و هم متحيص على قبوهل عضاء لجنة المناقشةأساتذة ىل األإشكر وعرفان 

زين  :الدكتور األستاذ الفاضل  أستاذي د الذي سخَّرهاجلهوالشكر اجلزيل على الصرب وحسن التوجيه و 
املثابرة قصد التعب و االهتمام و  من سنواتجناز حبثنا هذا على مدار إستاذ املشرف على األ الدين بروش

 .مذكرتنا إمتام
، والذي نالت يداه "وجيلالطيب ق محمد"وأتقدم خبالص تقديري وعظيم امتناين ألستاذي يف اللغة العربية 

 .ف تدقيق هذه الرسالة لغوياشر 
البنك املركزي  :المديريات والوكاالت والفروع طاراتموظفي وإلكل من  رلشكا توجيه أنسىدون أن و 

اجلزائري، البنوك التجارية واملؤسسات املالية، بريد اجلزائر، اتصاالت اجلزائر، شركات التأمني، بورصة اجلزائر، 
، اهليئة الوطنية SATIMة الضرائب، سلطة الضبط واملواصالت، شركة اخلزينة العمومية، القباضات،  مديري

 ..ملكافحة الفساد
ومن حفزوين على  ،وقفوا معي بأشّد الظروف فقد األهل واألقارب واألصدقاءوأعرب عن عرفاين لكل 

 .ستمرار وعدم اليأساملثابرة واإل

 .و بعيدأمن قريب  ئهثراإكل من ساهم يف هذا البحث و  يشمل نفس االمتنان والشكرو 
 
 

 ..أمال من اهلل أن يجزل لهم األجر والمتوبة
 

 

 



 هداءاإل
 

 

 [53:القمر] {َشَكرَ  َمنْ  جَنْزِي َكَذِلكَ  ِعْنِدنَا ِمنْ  نِْعَمة  }قال تعايل
من ال نيب  وَصلِّ اللهم على خامت الرسل ،ته، محدا  يليق جبالله وعظممد  هل ذي املن والفضل واإلحساناحل

 .بعده
 وجل عز شكره وقرن خريا خالقي هبما وصاينأ من ىلإ

 .حساناوإ برا والدي   بشكرمها
  .إىل أخي وأخوايت

  .يف احلياة زوجيت شريكتيإىل 
 هذه جنازإ على ساعدوين الذين وزمالئي أساتذتي ٕواىل

 ..الرسالة

 ..املتواضع جهدي مثرة أهدي مجيعا هلم
 واجهتنا ما ليلتذ يف معنا مھوسا املساعدة دي مدّ  من كل إىل

 .صعوبات من
 

 

 ..ختاما أسال اهلل جل في عاله المباركة والثواب
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مبفرراهيم وأسررس وأنظمررة جديرردة نتيجررة اسررتخدام تكنولوجيررا اإلعررالم واالتصررال وجررا   ،حررديثا ظهررر االقتصرراد الرقمرري     
دعمررررا قويررررا  مررررن القطررررا  جعلررررتكإسرررررتا ية   يررررق املعلوماتيررررةإللكرتونيررررة واألعمررررال اإللكرتونيررررة، وأن تطبيف التجررررارة ا متثلررررت

احلديثرررة تطرررورات عميقرررة يف كافرررة تكنولوجيرررات اإلعرررالم واالتصرررال أحررردثت ف .للتطررروير والتوسرررع املسرررتقبلي لالقتصررراد قابرررل
الرريت  ومرراتامليررادين العلميررة واخلدميررة والصررناعية، وأدت إىل فررري أشرركال جديرردة مررن املعررامالت املرتبطررة باالقتصرراد واملعل

  .حتديث القطا  املايل واملصريفاستلزمت ضرورة 
، وأن أثر تكنولوجيا اإلعالم يعد التقدم التكنولوجي مبا يكفل انسياب اخلدمات املصرفية واملالية بكفا ة عالية لذا  

عوامل بني هي من  يالتغيري التكنولوج إدارة وإن حسن .واالتصال بات أمرا مسلما به خاصة على القطا  املايل واملصريف
املنظومة املصرفية واملالية ملواكبة حتديات العصر، ومواجهة ضغط منافسة البنوك األجنبية املوجهة أساسا جلذب  عصرنة
  .العمال 

إىل تطوير وسائل تقدمي  انيهدف اوأصبح ،الوظائف التقليدية إىل الوظائف احلديثة االعمل املصريف واملايل  اوز  
 اقتصاديات وعلى هذا األساس سعتجيات احلديثة، ية واملالية، ورفع كفا ة أدائها مبا يتماشى والتكنولو اخلدمات املصرف

لتدعيم العالقات وزيادة ارتباط العمال  هبذا  تم عرب القنوات التقليديةالدول املتقدمة إىل ختفيض تكاليف العمليات اليت ت
 .لكرتونيةياق األعمال التجارية اإلله يف س البنك وهو ما يعزز من املكانة التنافسية

 يف التقنية يف النشاط املايل واملصريف ظهرت مصطلحات جديدة متثلترغم كل املميزات اليت تقدمها و  ىل ذلكفة إضاإ  
، التحويل املايل اإللكرتوين، الدفع اإللكرتوين، املقاصة لكرتوينود اإللكرتونية والشيكات اإللكرتونية، التوقيع اإلالنق
اليت تتولد عن هذا  اإللكرتونية إال أنه جيب علينا عدم إغفال حجم املخاطر .التسوية اآللية، املؤسسة املالية اإللكرتونيةو 

 .املالية واملصرفيةالنو  من اخلدمات 
ليشمل خمتلف  وتشغيلها رغم التطورات اليت عرفتها وسائل الدفع اإللكرتونية يف العامل وتوسع نطاق استخدامها  
ى ملموسا يف سبيل حتديث مسع يف اآلونة األخرية شهد ياجلزائر  االقتصاد إال أن .مبا فيها املالية واملصرفية االتاجمل

 ،، حيث بادر بنك اجلزائر بالتعاون مع وزارة املاليةيف جمال النقد اإللكرتوين ، ال سيماواملايل املصريف هنظاموعصرنة 
 .واستخدام وسائل دفع جديدة حديثة ومقاصة آلية، أنظمة دفع إلكرتونية يلتطوير وتشغومبساعدة البنك العاملي يف 
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 البحث وفرضياته  إشكالي ة: أوال
كل الوسائل اليت تؤدي به إىل   إن مرور االقتصاد اجلزائري بفرتة انتقالية حنو اقتصاد السوق جعله مستعدا لتبين  

نظمة الدفع اجلزائرية أل واملؤسسات املالية تبين البنوك أمهية نا نتحدث عنندماج يف االقتصاد العاملي، وحنن هاالستقرار واال
، لكرتونيةواملالية اإل مواكبة للتطورات العاملية يف ميدان اخلدمات املصرفيةو  ،5003اإللكرتونية احلديثة وآلية املقاصة منذ 

  .إدارة التغيري التكنولوجيوأخرى يسعى إىل تشغيلها وتطويرها مستقبال يف إطار ما يسمى بالتطلعات و 
  :يف التساؤل التايلمن خالل ما سبق، ميكن طرح اإلشكالية  

نشاء بنية  من أجل إتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية والمق اصة اآللية في االقتصاد الجزائري  أهمية  ما    
 مصرفي ومالي إلكتروني ؟  تحتية لنظام

  : التالية ية األسئلة الفرعيةوتندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيس    
واملقاصة  لكرتونية احلديثةواملؤسسات املالية ألنظمة الدفع اإل من اعتماد البنوك اجلزائريةالغري واألمهية مبكان ما _ 

 هو واقع جاهزية البنية التحتية يف النظام املايل واملصريف قبل وبعد تشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية؟ وما  اآللية؟
هي التحديات واملخاطر والعوائق النا ة عن استحداث أنظمة دفع حديثة من أجل إنشا  بنية حتتية مصرفية ومالية  ما_ 

    إلكرتونية؟
ة الدفع اإللكرتونية احلديثة واملقاصة اآللية للهيئات املالية واملصرفية اجلزائرية أنظم الذي تركته عملية تبيناألثر  ما _

وهل مت تطويرها وتشغيل أنظمة أخرى حديثة تساير التطور ؟ سنوات من التشغيل 00عامة بعد  واالقتصاد الوطين بصفة
 التقين واالقتصادي العاملي؟

 كيف ميكن تطويرها وتشغيلها وحتديثها واإلشراف عليها؟ وهل توجد حقا بوابة للدفع اإللكرتوين يف االقتصاد اجلزائري؟ _ 
ع اإللكرتونية واملقاصة اآللية يف البنوك واملؤسسات املالية وتشغيلها إىل حتول هل حنتاج من أجل تطوير أنظمة الدف_ 

اجملتمع اجلزائري إىل جمتمع معريف ورقمي أساسه شبكية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال مبؤسسات فاعلة وذات مصلحة يف 
 ؟االقتصاد

 ؟املقاصة اآللية أو غياهبا يف االقتصاد اجلزائريما هي مظاهر عدم فعالية تشغيل وتطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية و _ 
ما هي متطلعات التطوير والتشغيل يف جمال الدفع اإللكرتوين واملقاصة اليت تصبو إليها السلطات النقدية واملالية املعنية _ 

 إلنشا  وبلوغ مشرو  بنية حتتية للنظام املايل واملصريف إلكرتوين باجلزائري مستقبال؟
 :العامة سيتم تبين الفرضية واألسئلة الفرعية جابة عن التساؤل الرئيسيبغري اإلو     
والمقاصة اآللية الحديثة  لكترونية، مكنت عمليات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإل5002منذ مباشرتها سنة _  

 ؛في االقتصاد الجزائري إنشاء بنية تحتية إلكترونية للنظام المالي والمصرفي وتحسن أدائهم من
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 :التاليةضيات اجلزئية والفر 
جاهزية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تحسين و الحديثة  لكترونيةأنظمة الدفع اإل تطوير وتشغيل تسهم عمليات_ 

 ؛في االقتصاد الجزائري لبلوغ النشاط المالي والمصرفي اإللكتروني
مقاصة اآللية ومدى تحول المجتمع نظمة الدفع اإللكترونية الحديثة والتطوير وتشغيل أ تسهم عمليات_ 

 ؛في ممارسة الصيرفة والمالية اإللكترونية في االقتصاد الجزائري لى مجتمع معلوماتيالجزائري إ
كآلية إلنشاء بنية تحتية مالية ومصرفية  ومقاصة آلية حقيقية ةنظمة دفع إلكترونيأل التطوير والتشغيلإن _ 

االقتصاد الجزائري بمختلف أشكاله، وأن عدم الحد من في اد إلكترونية سيقلل من مظاهر ومخاطر الفس
 ؛نللعمليتي األمثل تبنيال سيحول دون عطال والعوائق والمخاطرالتحديات واأل

الدفع اإللكترونية الحديثة  تطوير وتشغيل أنظمة التي يعاني منها مشروع والتحديات الصعوبات من رغمعلى ال _
التي توحي بإرادة و  كتطلعات وآفاق،  سفر عن البوادر األوليةالواقع الحالي لم يأن ، إال في االقتصاد الجزائري

  .إنشاء بنية تحتية لنظام مالي ومصرفي إلكترونيفي  السلطات النقدية والمصرفية
 البحث  أهمي ة  : ثانيا  

إللكرتونية والتسوية تضطلع البحث على مستوى النظام املصريف واملايل اجلزائري كون أنظمة الدفع ا  و موض أمهية تأتى   
ومن . النقديةو  املالية متطلبات البنية التحتية الالزمة لتنفيذ السياسة ىحدإوهي بدور هام وحموري يف الدورة االقتصادية، 

 وعلى عامة، بصفة ةوالعاملي ةاحمللياالقتصاديات  على اإللكرتونية ةالتجار  حجم احلالية يف التطورات عن النامجة اآلثارأهم 

  .وتوجه ورغبة عدد من العمال  إىل استخدام التكنولوجيا املالية واملصرفية ،خاصة بصفةاجلزائري  واملصريف املايل النظام
وتكمن أمهية البحث كذلك من خالل حتديد طبيعة العالقة بني أمهية أنظمة الدفع اإللكرتونية وآلية املقاصة والبنية   

 واملصريف يف االقتصاد اجلزائري، وأثرها عند غياهبا، وما ختلفه من مظاهر اقتصادية سلبية، التحتية التكنولوجية للنظام املايل
النهوي  من أجل وبنفس األمهية تقريبا يف الدول املتقدمة والبنوك واملؤسسات املالية العاملية ،وهذا بعد دراسة وتقييم واقعها

العاملية يف جمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم  ياتلالقتصاد اسرتاتيجيةيكتسي صيغة  عموما الذي لكرتوينبالنقد اإل
  .واالتصال

 ختيار البحث  اب ا سبأ: ثالثا
 :عتبارات التاليةلقد جا  اختيارنا هلذا البحث انطالقا من األسباب واال  
نولوجيا هو العامل األساسي أمهية البعد التكنولوجي والتقين يف نشاط البنوك واملؤسسات املالية واملتعاملني، كون أن التك_ 

 ؛األول كآلية للتحديث والتطوير للمعامالت املالية واملصرفية
 يف االقتصاد اجلزائري، لكرتونيةاملالية واملصرفية اإل املعامالت الدفع اإللكرتوين كآلية إلنشا  أمهية موضو  تطوير وتشغيل_ 
بارها مدخال ضروريا لتطوير االقتصاد الالمادي اجلزائري، واضطال  باعتو  ،لكرتونيةتعد أداة ضرورية لنشر التجارة اإلاليت و 

  ؛وحتويلها يف نطاق عمليات التسوية للمعامالت االقتصادية ،بدور نقل للتدفقات النقدية واملقاصة اآللية أنظمة الدفع
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 الدفع أنظمة وحتديث إدارة يف البنك واملؤسسة املالية بدور أو ميدانيني سوا  كانوا أكادمييني ضرورة اطال  املهتمني_ 
 الكفا ة رفع هبدف استخدامها على وقواعدها، والتشجيع إجرا اهتا لتيسري سعيا عليها والرقابة واإلشراف واملقاصة،

 املايل ستقراراال على إضافة إىل احلفاظ ،عام االقتصادي بشكل والنظام خاص بشكل واملصريف املايل للنظام التشغيلية

 ؛ليل من الظواهر االقتصادية اخلطرية، والتقوالنقدي
 وذلك من الوجهة التقنية واالقتصادية والقانونية واإلقليمي والوطين، على املستوى الدويل البحث وديناميكيتهحداثة _ 

 السابقة يف املاجستري، وعالقته معاجلة هذا البحث لتعلقه بدراستنا كذلك الرغبة يفو  ،والثقافية واالجتماعية والسياسية
  .بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 أه داف البحث: رابعا

 :يهدف هذا البحث إىل   
 املالية العمليات واملايل اجلزائري كقناة إضافية لتسوية لكرتوين يف النظام املصريفواملؤسسة املالية اإل البنكمفهوم إرسا  _ 
 ومقاصة منظومة دفع لية العاملية خبصوص تطوير وتشغيلبعد اإلطال  على  ربة البنوك واملؤسسات املا .املصرفية عن بعدو 

 ؛ومتوافقة مع نظم الدفع املعرتف هبا دوليا األمان،رة تتسم بالفعالية والكفا ة و متطو 
اطال  املهتمني بواقع وتأثري أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية يف االقتصاد اجلزائري، وحماولة  ذير الثقافة الرقمية _ 
وسياسات إعالمية  تكنولوجيات اإلعالم واالتصاليتطلبه ذلك من تطوير لسياسات استثمارية يف  عوان االقتصاديني ملالأل

 ؛لبلوغ نشاط مايل وبيبنكي إلكرتوين ، تبني مزايا آليات أنظمة النقد اآليل احلديثةوتسويقية
 من_ اإلقالل أو_  نب وإمكانية ،اآللية لتسويةوا اإللكرتونية احلديثة الدفع نظم وتشغيل  ريتطو يف كيفية  بحثال_ 

وبكلفة معقولة ومتكاملة لتلبية  ،واحلصول على منظومة دفع فاعلة وموثوقة وآمنة عنها النامجة واملعوقات املالية األخطار
 مستوى على امزاياه من واالستفادة التجارة اإللكرتونية وجماالت حجم يف بالتوسع يسمح مبا .احتياجات االقتصاد الوطين

  ؛مستقبال والعاملي املصريف واالقتصاد احمللي اجلهاز
تقدمي توصيات لصانعي القرار يف البنك املركزي والبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية خاصة والسلطات النقدية واملالية _ 

 نظمةوالتشغيل أل تطويرال ةعامة يف ضو  ما سيتوصل إليه البحث من نتائج، وحتديد ا اهاته املستقبلية خبصوص أمهي

 واملصرفية املالية والعمليات املدفوعات إجرا  يف الدفع اإللكرتونية وسائل استعمال وتسهيل احلديثة واملقاصة اآللية، الدفع

 .يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية
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 البحث تقسي م: خامسا

بابني، األول نظري والثاين م هذا البحث إىل عنها، سنقس بحث واألسئلة املتفرعةمن أجل اإلجابة على إشكالية ال  
 :تطبيقي

 اإلطار النظري للتكنولوجيا المالية، الدفع اإللكتروني والمق اصة اآللية ومخاطر استخدامهم: الباب األول
  .التكنولوجيا املصرفية واملالية املستخدمة يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية :الفصل األول

 .وسائل الدفع اإللكرتونية احلديثة يف البنوك واملؤسسات املالية العامليةو آليات استخدام التجارة  :الثاني الفصل
 .يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية احلديثة وآلية املقاصة للتسويات املالية لكرتونيةأنظمة الدفع اإل :الفصل الثالث

 .ة الدفع اإللكرتونية واملقاصة يف البنوك واملؤسسات املالية العامليةوتشغيل أنظم متطلبات تطوير :الرابعالفصل 
وطرق الوقاية منها يف البنوك واملؤسسات  اآللية لكرتونية واملقاصةر استخدام املعلوماتية والدفع اإلخماط :الخامسالفصل 

 .املالية العاملية
للنشاط تعد حمركا أساسيا  يف الدفع واملقاصة املاليةو  ةاملصرفي صناعة التكنولوجياالباب األول كيف أن  سيوضح هذاو    

يف ظل العديد من املخاطر واملعوقات اليت حتول  تؤثر على أدا  البنوك واملؤسسات املالية وكيف، املايل واملصريف اإللكرتوين
 .دون التبين واالستخدام األمثل هلا

كآلية   لكترونيةلية المق اصة وأنظمة الدفع اإلآ  شكالية تطوير وتشغيلاإلطار التطبيقي إل :الباب الثاني
 للتحول إلى النشاط المالي والمصرفي اإللكتروني

واقع البنية التحتية للمنظومة املالية واملصرفية اجلزائرية وأدا  املدفوعات قبل عمليات التطوير والتشغيل  :الفصل األول
 .ألنظمة الدفع واملقاصة اآللية

 .لية يف النظام املصريف اجلزائرية الدفع اإللكرتونية احلديثة واملقاصة اآليل أنظمتطوير وتشغ :الفصل الثاني
 .النظام املايل اجلزائري شغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية يفتطوير وت :الفصل الثالث

وضعية _د اجلزائريالبنية التحتية التقنية كآلية لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة يف االقتصا :الرابعالفصل 
 ._وتقييم

وآلية املقاصة يف االقتصاد  احلديثة وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية تطويرإشكالية غياب عمليات  :الفصل الخامس
 .اجلزائري

أنظمة الدفع إلكرتونية حديثة، واإلسرا   ئج والتوصيات اليت تفيد يف تطويرإىل بعض النتا البحث يف النهاية سيخلصو   
واملقاصة اآللية من أجل إنشا  بنية حتتية للنظام  مستقبل نظم الدفع اإللكرتوين ستشرافالووضع تصورات يلها يف تشغ

 .اعاملي لتطورات العلمية والتقنية املتالحقةل باالعتبارمع األخذ  املايل واملصريف اإللكرتوين،
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 ونموذج البحث التعاريف اإلجرائية :سادسا
 تمسي البحث، فرضيات يف باملتغريات املقصود لتوضيحو  الدراسة، هذه سياق ضمن الواردة اهيماملف بعض على للوقوف  

 : كالتايل إجرائيا املتغريات تعريف
 عملية يف املستعملة علوماتيةوامل لكرتونيةاإل القواعد من جمموعة اإللكرتوين الدفع نظام :اإللكترونية نظمة الدفعأ_ 

يشمل نظام الدفع هيئات الوساطة املالية، وأدوات و  .واملؤسسات املالية البنوك بني املتبادلة الدفع وسائل قيم ودفع حتصيل
 وتكنولوجيا االتصال ىل جانب هذه العناصر الثالث يتم إعادة إدماج نظام املعلوماتوإ .ل وطرق الدفع والتحصيلووسائ

 .(الشبكة اإللكرتونية) بني هيئات الوساطة املالية
كد من أمن العميل والت وسيلة الدفعاملستفيد باستالم  البنكقيام  عبارة عن  هيعملية التقاص  :يةلالمقاصة اآل_ 

 البنك إىل املركزي بنكاللكرتونيا عرب مركز املقاصة بإ إرساهلامث  ،التدقيق وإجرا  اوتصويره امث مسحه ،سالمته الظاهرية
املستفيد  بنكومن مث الرد على  ،واملايل الفينيقوم بعملية التدقيق  لكرتونيا مثإ وسيلةيستلم صورة وبيانات  يوالذ ،الدافع

  .او رفضهأ ابقبوهل ماإعرب مركز املقاصة 
صول به إىل أحسن وأمسى ، ولكن يراد الو يبدأ من شي  قائم وموجود فعال هو عملية وإسرتاتيجية التطوير :التطوير _

 . 5003والتسويات اإلمجالية والنقد اآليل اليت مت إنشاؤها منذ سنة ة كما هو احلال بالنسبة لنظام املقاصة صورة ممكن
حتقيقا لرغبات العميل  وحىت الدويل ،قليميأي جعلها عملية على املستوى احمللي واإل نظمة الدفعتشغيل أ :التشغيل_ 

 .واخلارجي،  يف ظل وجود ضوابط وبنود ودليل للتشغيل دا  الداخليوحتسني اآل
 .لكرتوين للمؤسسة املالية واملصرفية التقليديةهي املكافئ اإل: لكترونيةلية والمصرفية اإلالمؤسسة الما_ 

 :الدراسة املعتمد يف البحث منوذج والشكل املوايل يبني     
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 مصادر البحث: سابعا
، (لكرتونية رمسيةمواقع إ)كالكتب باللغة العربية واألجنبية، شبكة اإلنرتنت وعة من املراجع  مسة جمسنستخدم يف هذه الدرا   

اجملالت الدولية، اليوميات، امللتقيات واملؤمترات، العديد من التقارير املنشورة على شبكة اإلنرتنت، وغري املنشورة كالتقارير 
بنك تقارير ال :الداخلية للمؤسسات املالية يف كال الشقني النظري والتطبيقي، ومن بني التقارير اليت اعتمدنا عليها ما يلي

اجلزائرية، قواعد بيانات بريد  SATIMاملركزي السنوية، قواعد بيانات شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك  
تقارير ،  International Telecommunication Unionتقارير اإلحتاد الدويل لالتصاالت ، KPMGاجلزائر، تقارير مؤسسة 

 The Global InformationTechnology Report  Mobility in نتدى االقتصادي العامليالصادرة عن امل عالمجيا اإلتكنولو 

a Networked World. World Economic Forum. INSEAD.،  تقارير الدفع العامليWorld Payments Report،  تقارير
 ،Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications سلطة الضبط للمواصالت السلكية والالسلكية

األمريكية، تقارير اللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية، دليل االستعمال  Net Indexحصا ات والتحقيقات بوابة اإل
 .احلديثة لكرتونيةالدفع اإلنظمة لتقنيات وأ

 السابقة للبحثالدراسات  : ثامنا
، واليت هلا عالقة من قريب أو من بعيد سعنا املقام لذكرها كلهاوال ي ،ننوه أن هناك العديد من الدراسات يف هذا اجملال 

 .مبوضو  البحث
 الدراسات الوطنية_ 
تحليلية حول التجربة الجزائرية في مجال النقد   دراسة، بورزق إبراهيم فوزي :دراسة األستاذ :الدراسة األولى_ 

غري  رة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستريمذك، _CPA دراسة حالة القري الشعيب اجلزائري_  اآللي البيبنكي
أما القفزة حيث أوضح  .5002/5002، جامعة اجلزائر، اجلزائر، ختصص حتليل اقتصادي، شعبة العلوم االقتصادية منشورة،

قات حيث مت إصدار أوىل البطا ،5002من سنة  لبيبنكي يف اجلزائر كانت ابتدا النوعية اليت شهدها جمال النقد اآليل ا
  .البيبنكية

 :إىل ما يلي توصل الباحثمن خالل هذه الدراسة   
نظرا ألمهية ما تقدمه الصريفة اإللكرتونية لالقتصاد، رأت اجلزائر ضرورة تطوير نظامها املصريف ومواكبة كل ما هو _ 

إصالح جا  ل ، حيث كذه اإلصالحات مل يكتب هلا النجاحإال أن ه ،جديد، فبادرت بإصالحات عديدة لتهيئته
وخاصة إصالح  ،وبسبب الفساد وسو  التسيري ،يف تطبيق القوانني واحرتامها التعثربسبب  ،النور بأفكار معظمها مل تر

        .الذي يعترب نقله حقيقية يف تاريخ النظام املصريف اجلزائري 0990
املصرفية األخرى العربية، ويظهر هذا يف عدم فمازال يف مرتبة متأخرة مقارنة باألنظمة  ،أما من جهة عصرنة هذا النظام_ 

من التأخري جمرد مشرو  يعرف  تبقىوذلك باعتماد الصريفة اإللكرتونية اليت  ،إدخال الوسائل اإللكرتونية يف أنشطته
ا لبعض وإصداره ،نظام التسوية اإلمجالية الفورية واملقاصة عن بعد :نظامني مها ياجلزائر  االقتصاد م اعتمادواملماطالت رغ
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تبقى اجلزائر بعيدة كل البعد عن التطور احلاصل يف جمال و وتطويرها لشبكة االتصاالت والربيد،  ،البطاقات اإللكرتونية
 .القطا  املصريف

 :حممد لزرق بعنوان :دراسة األستاذ :الدراسة الثانية_ 
_  Développement de la Monétique en Algérie Réalité et Perspectives, Thèse Présentée pour l’obtention 

d’un diplôme de doctorat en sciences, Option: Gestion, Faculté des Sciences Économiques, de Sciences de 

Gestion et Commerciales, l'université Abou Bekr Belakid, Tlemcen, Algérie, 2014. 

 أعدت اليت االستبيانات فرتكيبة  .كإحصائيات  5000إىل غاية سنة  ئر فقط،عاجل الباحث نظام النقد اآليل يف اجلزا   

 .وفعال كف  دفع كنظام اإللكرتونية الصريفة أمهية إمهال كشفت ،(البنوك التجار، ، CIBالبطاقات حاملي)  على ووزعت
إىل  أخرى ةجه منما توصل ك  .دفوعاتامل نظام يف األضعف احللقة يعترب لكرتونيةاإل النقدية نظام أن وتوصل الباحث

 :بسبب وذلك ،لكرتويناإل النقدي تجاملن خيصّ  فيما العريب مستوى على تأخريا األكثر الدولة تعترب اجلزائر أن

 ةريفالص اخلدمات تطور اليت تطرح االتصال وقنوات اريةاإلشه احلمالتو  التحسيس عملياتو  البنكية الثقافة نقص_ 
 .اجلزائر يف اإللكرتونية

  (.جّدا نشيطة) وازيةامل التجارة تطور  وسعت _

 خطرط ضرعو  جيرب لرذلك اجلزائرر، يف اإللكرتونيرة ةفري صرال ثقافرة جنراح تعزيرز يف حاسرم دور لره الثقرايف العامرل أن يبردو _

 ،البنروك مسرتوى علرى براجلزائر النقديرة السرلطات قبرل مرن اتطبيقهر جيرب والريت. الدراسرة مرن كبرري قردر علرى تكرون للتنميرة
 .التجار وأيضا االئتمان لبطاقات حلاملنيوا
لكترونية في الجزائر وسبل معوقات تطبيق التجارة اإل :حممد مولود غزيل بعنوان :الباحثدراسة  :الدراسة الثالثة _

 ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري،معالجتها
 :ومت تقسيم هذه الدراسة إىل بابني واحد نظري واألخر تطبيقي بعنوان .5000جامع أبو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 

اإلنرتنت  :هذا األخري قسمه إىل فصلني حيث تناول يف الفصل اخلامس، _دراسة حالة اجلزائر_التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
    .اجل فيه أنشطة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ومشاكلها وكيفية عالجهاأما الفصل السادس فقد ع .يف اجلزائر

مررن ارتفررا  عرردد مسررتعملي اإلنرتنررت، وكرران ذلررك بفضررل جمهررودات الدولررة، إال أن هنرراك    موتوصررل الباحررث إىل أنرره بررالرغ
كمرررا    .لون إىل جرررز  قلررريال منهررراعررردد كبرررري مرررن املرررواطنني جيهلرررون اخلررردمات الواسرررعة الررريت توفرهرررا اإلنرتنرررت، كرررو م ال يسرررتغ

يسررتعمل املررواطن اجلزائررري أجهررزة مقلرردة وبررررامج مقرصررنة مررن أجررل تلبيررة حاجياتررره اإللكرتونيررة، وهررذا لترردين دخلرره مقابرررل 
  . ارتفا  أسعار املنتجات األصلية

جلزائرر، كرالرتكيز مرثال علرى واقرتح الباحث أهم احللرول الريت ميكنهرا أن حترل مشركلة االتصراالت والتجرارة اإللكرتونيرة يف ا   
 .محالت التوعية والتحسيس بأنوا  خدمات اإلنرتنت املتوفرة واملتاحة للمجتمع، واحلث على استخدامها

المصرفية  متطلبات تطوير الخدماتالتحرير المصرفي و  :بعنوانبريش  عبد القادر :دراسة األستاذ :الدراسة الرابعة_ 
، أطروحة دكتوراه استكماال ملتطلبات منح درجة دكتوراه غري منشورة يف العلوم الجزائريةوزيادة القدرة التنافسية للبنوك 

 . 5002_5003االقتصادية، ختصص مالية ونقود، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 حت متيرز البيئرة املصررفية العامليرة، ومراتواجه البنوك اجلزائرية يف ظل التطرورات الريت أصربحتديات براز اهدفت الدراسة إىل    
وزيررادة القرردرة التنافسررية  ،وكيررف ميكررن تطرروير اخلرردمات املصرررفية ؟هرري اآلليررات الرريت ميكررن إتباعهررا ملواجهررة تلررك التحررديات

نرروك ومررا هررو الرردور الررذي جيررب أن تلعبرره الب العرراملي؟ للبنرروك اجلزائريررة وخباصررة بعررد انفترراح االقتصرراد اجلزائررري علررى االقتصرراد
 ؟اجلزائرية لتسهيل االندماج يف االقتصاد العاملي

، وإىل اجملهودات املبذولة يف هذا اإلطار 5003وتطرق الباحث يف البحث إىل عصرنة نظام الدفع وحتديثه قبل سنة   
اك وأن هن .استخدام الصريفة اإللكرتونية فالتأخر الشديد يف نظم املعلومات والدفع، وضعوتوصل إىل نتائج منها 

حتديات تغري طبيعة اخلدمات املصرفية وظهور اخلدمات املصرفية اجلديدة كاملشتقات املالية واملعامالت املصرفية 
 .اإللكرتونية، وما يرتتب عن ذلك من تزايد املخاطر املصرفية

 الدراسات األجنبية_ 
 .Austin Briggs ، Laurence Brooks :دراسة األستاذان :ولىاألالدراسة _ 

_ Electronic Payment Systems Development in a Developing Country: The Role of 

Institutional Arrangements, The Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, Vol 49, 3, 2011. 

يف  Electronic Payment Systems(EPS) ويناإللكرت يف الرتتيبات املؤسسية يف تطوير نظام الدفع  حبث هذا البحث   
نفذت باستخدام املقابالت شبه منظمة جلمع  الةاحلدراسة وإن  .نيجرييا باستخدام منظور االقتصاد املؤسسايت اجلديد

إىل أن  الدراسة وأشارت .مت استخدام أسلوب موضوعي لتحليل البياناتو  ،أصحاب املصلحة املشاركني 02البيانات من 
ناسبة واملقد تكون هناك حاجة اإلعداد لبنا  القدرات املؤسسية الالزمة  للرتتيبات اليت تفتقر إىل املؤسسية ةفعالجمموعة 

البنية التحتية للدفع يف نيجرييا حديثة وذات ا على الرغم من أن تكنولوجي .فعالةالمنة و اآللتطوير نظم الدفع اإللكرتونية 
استغالل البنية ن من ة واالتفاقات التعاونية مل متكوق موثوق هبا وذات الصلوضع الس مستوى مماثل، وعدم وضعها يف

واجلهات  وانعدام الثقة بني أصحاب املصلحةالصرا  على السلطة  عناصر تظهر أهياكل اإلدارة كما أن . التحتية املتوفرة
 .تطوير نظم الدفعل ة وفعالةخلق بيئة من شأ ا أن حتافظ األنشطة االقتصادية السوق احلر  قييع مما، التنظيمية

إىل حد كبري  مع االعتماد ،جناح العالقات التعاونية واالقتصاديةإىل   تطوير نظم الدفع حيتاجتوصل الباحثان إىل أن    
هذا املوقف  ومع ذلك .مصاحل أصحاب املصلحة حتياجات الناشئة يف اجملتمع، واللتلبية ا الرتتيب املؤسسي وتطوره على

فشلت  حماولة اهليئة التنظيمية احلكومة إلضفا  الطابع املؤسسي اجلديدوأن  .نيجرييا يف حالة  إال ينظر إليه ال ميكن أن
 .قبل تدخل اهليئة الرقابية  االلكرتوين نظام الدفعلجمموعات من السوق والرتتيبات التعاونية خللق بيئة مواتية للتطوير السريع 

أصحاب و  عناصر من صرا  على السلطة بني القطا  اخلاصأن هناك تبني  ىوهيكل احلكم يف حالة من الفوضولكن 
 .اإللكرتوين نظام الدفعمنة واملرحية للتنمية الفعالة لترتيبات لتوفري البيئة اآل كثريا يف قدرة  ونال يثق فاخلواص ،املصلحة
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داة عمل المصرفي اإللكتروني كأومات المق :أمين أمحد جممد شاهني بعنوان :دراسة الباحث :الثانية الدراسة_ 
وقدمت هذه الدراسة  ،_دراسة تطبيقية على المصارف المحلية لفلسطين_،لكترونيةيز وتطوير نظم الدفع والتجارة اإللتعز 

، غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف احملاسبة والتمويل
   .5005 سطني،اإلسالمية، غزة، فل

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توافر مقومات العمل املصريف اإللكرتوين يف البنوك احمللية الفلسطينية، بغري   
وقد أظهرت الدراسة ونتائجها توفر بعض . الكشف عن دورها يف تعزيز وتطوير نظم الدفع والتجارة اإللكرتونية

ع والتجارة اإللكرتونية يف البنوك احمللية، إىل جانب بعض الضوابط القانونية التشريعات املتعلقة بتطبيقات نظم الدف
، يف حني تومحاية نظم املعلومات من خماطر االعتدا  على تلك البيانا .ذات العالقة حبماية البيانات الشخصية

وسرية وخصوصية أظهرت النتائج ضعف آليات التعامل مع جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، مما يعري أمن وسالمة 
 .املعلومات للخطر

مدى وأثر استخدام الصرافة  :خالد عبد ا هل التميمي وسامر فخري عبيدات بعنوان :دراسة الباحث :الدراسة الثالثة_ 
 .5000، 22، مقال منشور مبجلة العلوم اإلنسانية، السنة الثامنة، العدد _دراسة ميدانية_اإللكترونية في البنوك األردنية

الدراسة عن مدى وأثر تطبيق التجارة اإللكرتونية على البنوك األردنية، وقد مت استخدام أسلوب االستمارة حتدثت 
 :ومت التوصل إىل أن  .للوصول إىل النتائج

أكثر املعيقات كان ارتفا  تكاليف البنية التحتية، وعدم وجود قوانني وأنظمة تشجع البنوك على تبين الصريفة _  
 .اإللكرتونية

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات املمغنطة وشبكة اإلنرتنت واهلاتف النقال  _
والرحبية، وزيادة عدد العمال  للبنك، وكان أبرزها تقدمي البنك خلدمة احلواالت السريعة والتغطية الواسعة خلدمة املوز  

 .اآليل
سؤوليتهما كطرفني يف الصرافة اإللكرتونية، وكان أبرزها سرية املعلومات والتزام البنك يلتزم البنك والبنك املركزي مب_ 

  .بتطوير إجرا ات الرقابة األمن واحلماية
 %20من البنوك تبذل أقصى ما يف وسعها جملاراة التقدم والتطور يف جمال الصريفة اإللكرتونية يف حني أن  %20تبني أن _ 

 .ف والتجربة للخدمات املصرفية اإللكرتونيةال تزال يف مرحلة التعر 
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  :كانت بعنوانواليت   ،Adou Christelle Loba :ةستاذدراسة األ :الدراسة الرابعة_ 
_ La Modernisation des Systèmes de Paiement – le Projet SEPA (Single Euro Payments Area - 

Espace unique de paiement en euros), Doctorat en Sciences Économiques, Laboratoire d’Analyse 

et de Recherche Économiques: économie et finance internationales (EA 2954), École Doctorale de 

Sciences Économiques, Gestion et Démographie (E.D. 42), Université  Montesquieu – Bordeaux IV, 

France, 2011.     

ختلف الدول األعضا  مل (أو أكثر)نظمة من األ 53 بيئة مدفوعات التجزئة بني علىتسليط الضو   حاولت هذه الدراسة  
االحتاد  يقلل من فعاليةإمكانية أن داخل الوحدة النقدية األوروبية، و  هري ثوتأ وتعميمه ،SEPAتبين النظام  إمتام وعقبات

وحتقيق ما  ،لدفعنشا  املساحة األوروبية املوحدة لإوحماولة  .القطا  املصريف مشاكلملعاجلة هذه  يف االقتصادي األورويب
االعتبار، سوا  داخل  وتلقي املدفوعات باليورو، لنفس العوامل االقتصادية تقدمي أين يكون بإمكان املصلحة)يسمى 

  .بنفس الشروط وبنفس احلقوق والواجبات بالدهم أو بني بلدين يف
 ؟تأثريها على البيئة املدفوعات التجزئة باليورووما مدى على بنا  املصلحة،  زترك هذه األطروحة  

تخدام النظريات االقتصادية على اس، و إدخال العملة املوحدة التجزئة يف أوروبا بعدبدفع ال بيئةيعري الفصل األول  
 بيئةعري تفصيلي إلدارة محاية  على ويقدم الفصل الثاين .مسرية توحيد هذه البيئة كذلك  يعريالشبكات، و  صناعات
وبالتايل   .يف األسواق سامهاتامل من خالل تعبئة .ويكشف الفصل الثالث آثار غري مقصودة من املصلحة .املدفوعات

 .اإللكرتونية إمكانيات املمارسات املانعة للمنافسة يف صناعة بطاقات الدفع مع الرسوم وتبادل كيفية التعامل

 البحوث السابقة  مميزات البحث عن :تاسعا

عن غريه  بعد عملية حبث مطولة مت التوصل إىل أن حبثنا أصيل وجديد يف حدود اطالعنا، كما سيتميز وبكل تواضع   
 :باخلصائص التالية السابقة الذكر من البحوث

ع يف القطا  وسيعاجل الفرق بني تطور أدا  أنظمة الدف ، الذي(حسب علم الباحث)البحث األول على املستوى الوطين _ 
املصريف واملايل يف االقتصاد اجلزائري قبل عمليات التحديث والتطوير وبعده، وسيتعري للفارق بينهما على املستوى 

   ؛الكلي
البحث ألول مرة سيتطلع إىل عملييت التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة واملقاصة اآللية واملتطلعات _ 

   ؛ن التفصيل يف القطاعني املايل واملصريف وقطا  الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالاملستقبلية بنو  م
وسيتم  .البحث معاصر وحديث بالنسبة للقارئ والباحث، وسيكون مزجيا بني اإلدارة اإللكرتونية واالقتصاد املعريف_ 

نسبة للقطا  انت تتم على املستوى اجلزئي، وبالفسابقا الدراسات ك .إىل االقتصاد العاملي واجلزائريبالنسبة التطرق فيه 
 . فقط املصريف

سينقل بعض  ارب البنوك واملؤسسات املالية العاملية واقتصاديات بعض الدول يف هذا اجملال خاصة يف اإلطار البحث _ 
 ؛قتصاديات العامليةالنظري وفق متابعتنا للعمليات التطويرية واالبتكارية للنشاط املايل واملصريف اإللكرتوين يف اال

 تهعلى املستوى الكلي، ابتدا  من نشأ ياجلزائر  االقتصاد يف واملقاصة اإللكرتونية ىل تطور نظام الدفعالبحث سيتطرق إ_ 
أي  .مجاليةوالتحويالت اإل( البنوك وبريد اجلزائر) والنقد اآليل اإللكرتونية نظام املقاصةبنو  من التحليل والدراسة، وخاصة 

 .وعلى املستوى الكلي 5002حث حديث اإلحصائيات يف خمتلف اجلوانب املتعلقة باملوضو  إىل غاية أن الب
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نظم الدفع يف االقتصاد اجلزائري، وواقع تكنولوجيات اإلعالم دا  الربط بني تطور أ سيتضمن البحث وألول مرة حماولة _
، أو كظواهر اقتصادية لتطوير نظام الدفع واملقاصةواالتصال، والتعري إىل أهم اإلشكاالت العامة كمعوقات وصعوبات 

 .خطرية نا ة عن غياب عمليات الدفع واملقاصة اإللكرتونية يف االقتصاد الوطين
والنشاط  ليةة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآلنظمواضع أن هذا البحث سيعد مرجعا حديثا يف أدبيات أنعترب وبكل ت   

باللغة  على املستوى العاملي واحمللي يف االقتصاد اجلزائري، وكذلك التكنولوجيا املالية واملصرفيةاملايل واملصريف اإللكرتوين 
 .بشقيه النظري والتطبيقي إن شا  ا هل يف هذا اجملال والباحثني املتخصصني نيئللمبتد للطلبة خاصة ،العربية

 بحثال محددات :عاشرا

 :يلي كما البحث وحمددات أبعاد توضيح ميكن 

مبا قبل وبعد  تتعلق حتليلهاو  مجعها مت اليت بالدراسة املتعلقة املعلومات فإن البعد هلذا بالنسبة :ةالزماني المحددات _
وما بعدها  5003تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة واملقاصة اآللية يف القطا  املايل واملصريف، أي قبل سنة 

 . 5002ائيات وبيانات وتقارير حديثة إىل غاية سنة يف حدود ما توفرت لدينا من إحص

 التجارية البنوك البنك املركزي، :املؤسسات اليت نذكر منها مثال يف للدراسة املكاين البعد يتمثل :ةالمكاني المحددات_ 
ة على املستوى للدراس كمجتمع SATIMواملؤسسات املالية، القباضات املختلفة، اخلزينة العمومية، بورصة اجلزائر، شركة 

  .الكلي

ات والوكاالت ديريامل البحث اإلطارات واملوظفني يف ستهدفهي الذي البشري العنصر يتمثل :ةالبشري المحددات _
املقابالت  خالل من واملوظفني وحىت الزبائن العاملةاإلطارات  وبعضللبنوك املؤسسات املالية السابقة وأصحاب القرار 

  .واالحتكاك الشخصي هبم
يف النهاية ننوه أن العديد من الصعوبات قد واجهتنا قبل إمتام هذا البحث املتواضع على غرار كل الباحثني، لكن ال   

وما ميكن قوله هو أن هذه الصعوبات العديدة كانت مبثابة حتدي كبري مكننا من إمتام  .يسعنا احلديث عنها بالتفصيل
سنوات بعد تتبع واستقرا  للعديد من  00تاج حبث دام ما يقارب هذا البحث يف شكله النهائي واملتواضع، وهو ن

ولكننا بريئني من تبعات احلاسوب وبعض األخطا  _ على ما نعلم_ وقد ضبطنا البحث ضبطا دقيقا هذا .املصادر
    .واهلفوات

  



 

 

 

 

 

 

 :الباب األول
للتكنولوجيا  طار النظري  اإل  

المالية، الدفع اإللكتروني  
والمق اصة اآللية ومتطلباتهم  

 ومخاطر استخدامهم
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 :تمهيد الباب األول

 يدويا ، ومعامالهتا وأنشطتها حساباهتا متارس ت احلديثةالتقنيا ظهور قبل البنوك واملؤسسات املالية عام، كانت بشكل  

فقد تطلب  .مؤمتتة األعمال واحلسابات هذه أصبحت احلواسيب وتكنولوجيات اإلعالم أجهزة وانتشار ولكن بظهور
صرفية يف التكيف مع هذا التطور اإلستفادة القصوى واستعمال الثروة املعلوماتية اليت تشهدها اليوم املؤسسات املالية وامل

الدول املتقدمة، حيث تستخدمها على نطاق واسع إذ أصبحت املعلوماتية وشبكات االتصال متثل مقومات أدا  
املؤسسات املالية والبنوك لوظائفها وأنشطتها املختلفة، زيادة على استعمال وسيلة جديدة من وسائل وأنظمة ووسائل 

والتسوية املالية كأدوات لتبين التجارة اإللكرتونية والنشاط املايل واملصريف  الدفع للدفع اإللكرتوين مرورا باملقاصة اآللية
  .اإللكرتوين

 من فبالرغم .كنتيجة للتطوير والتشغيل لألنظمة اإللكرتونية ظهرت ما يسمى بالبنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية    

 ارتباط هناك أن حيث حمفوف باملخاطر والتهديدات، العمل ذاه أن إال املصريف واملايل اإللكرتوين للعمل املتعددة املزايا

 .املعلومات وأمن اإللكرتونية العمليات هذه بني وثيق
هذا الباب سيوضح ويلم باإلطار النظري للبحث، والوصول يف النهاية إىل متطلبات التطوير التشغيل للدفع إلنشا     

على اإلطار التطبيقي من  ه من كل اجلوانب، حىت ميكن إسقاطه أو تطبيقبنية حتتية إلكرتونية يف النظام املايل واملصريف
 .وملعاجلة هذا األخري سيتم تقسيمه إىل مخسة فصول نظرية .اإلشكالية يف الباب الثاين

 .التكنولوجيا المصرفية والمالية المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية :الفصل األول
استخدام التجارة ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة في البنوك والمؤسسات المالية    آليات :الفصل الثاني

 .العالمية
في البنوك والمؤسسات    وآلية المق اصة للتسويات المالية  أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة  :الفصل الثالث

 .المالية العالمية
رونية والمق اصة في البنوك والمؤسسات المالية  وتشغيل أنظمة الدفع اإللكت  متطلبات تطوير :الرابعالفصل 

 .العالمية
مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في   :الفصل الخامس

 .البنوك والمؤسسات المالية العالمية
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 :تمهيد الفصل األول

 
املصرفية وغري )شري إىل حرص بنوكها ومؤسساهتا املالية إن ا اهات التطور والتحديث التقين يف الدول املتقدمة ت

وتبين تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة لتوفري اخلدمات والصناعة املالية التقين على االستفادة من التطور ( املصرفية
الة القيود والتغيريات اهليكلية كما أن عمليات التحرير املايل واملصريف وإز . املختلفة عرب كافة الوسائط والقنوات اإللكرتونية

واملنافسة احلادة، وبروز الذكا  االقتصادي واليقظة التكنولوجية أدت جمتمعة إىل التعجيل بنشر عمليات التطوير 
 .والتحديث واالبتكار والتشغيل التكنولوجي يف البنوك واملؤسسات املالية خاصة واألنشطة املالية واملصرفية عامة

إىل التعرف على اجلوانب املتعلقة بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال املستخدمة يف وهبدف هذا الفصل 
البنوك واملؤسسات املالية من أساسيات وأنوا  وعناصر للبنية التحتية ومزايا حتققها للمؤسسات املالية واملصرفية من أجل 

بالتايل فإننا سنضع هذا الفصل والذي تأيت أمهيته كونه و  .نظام مايل ومصريف ميارس نشاطا إلكرتونيالإنشا  بنية حتتية 
سيساعدنا على فهم وأخذ نظرة عن العديد من املصطلحات واملفاهيم التكنولوجية والتقنية يف اجملال املايل واملصريف 

أساسيات هذا  اإللكرتوين عامليا، واليت سوف تأيت يف الفصول النظرية والتطبيقية الالحقة، وهذا قبل التطرق والبحث يف
كآلية إلنشا    وكيفية تطويرها وتشغيلها ،البحث واملتعلقة بأنظمة الدفع وآليات التسويات مرورا باملقاصة التقليدية واآللية

 :وسيقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث .بنية حتتية إلكرتونية للنظام املايل واملصريف
ية واألنظمة الخبيرة في البنوك والمؤسسات المالية  الذكاء االقتصادي، اليقظة التكنولوج :المبحث األول

  .العالمية
 .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية :المبحث الثاني

عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية  : المبحث الثالث
 .العالمية

 .مزايا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتبناة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية: لمبحث الرابعا
 
 
 

 المستخدمة   الماليةو  المصرفيةالتكنولوجيا  : الفصل األول
 في البنوك والمؤسسات المالية العالمية
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 الذكاء االقتصادي، اليقظة التكنولوجية واألنظمة الخبيرة: المبحث األول

 في البنوك والمؤسسات المالية العالمية 

حاولت البنوك واملؤسسات املالية للتكيف والتعامل ، وت واألنشطةكافة اجملاال  1لقد غزت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   
لذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق ألهم اجلوانب املتعلقة هبذه . مع التغري التكنولوجي خاصة واالقتصادي عامة

طناعي واألنظمة التكنولوجيا بداية من األنظمة املعلوماتية يف املطلب األول، أما املطلب الثاين فسيخصص للذكا  االص
 .وفيما يتعلق باملطلب الثالث فسنتطرق فيه للتكنولوجيا والتقنية املالية واملصرفية .اخلبرية املصرفية

 األنظمة المعلوماتية في القطاع المالي والمصرفي: المطلب األول
ليقظة التكنولوجية، الذكا  الذكا  االقتصادي، ا :بظهور املعلوماتية يف البنوك واملؤسسات املالية ظهرت مفاهيم مثل  

 .االصطناعي واألنظمة اخلبرية املالية والبنكية
 الذكاء االقتصادي واليقظة التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع األول

الذكا  من طرف جمموعة العمل  0992أول تعريف عملي للذكا  االقتصادي ظهر سنة  :مفهوم الذكاء االقتصادي_ 1
Henri Martre  برئاسة ي وإسرتاتيجية املؤسساتاالقتصاد

جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، معاجلة وبث  :على أنه 2 
يف فرنسا باسم  ويعرف رمسيا الذكا  االقتصادي .3 قتصاديني لصياغة إسرتاتيجياهتماملعلومة املفيدة لألعوان واملتدخلني اال

 .4ت الصلة جبميع األطراف الفاعلة يف االقتصاد املراقبة واحلماية للمعلومات اإلسرتاتيجية ذا
إىل  املالية واملصرفية( املفيدة)ميكننا تعريف الذكا  االقتصادي كمجمو  عمليات البحث واملعاجلة وبث املعلومات   

ي بني كل ويركز الذكا  االقتصادي على التفاعل التكتيكي واإلسرتاتيج .املتعاملني والشركا  االقتصاديني بغري استغالهلا
إىل بلوغ ( بنوك ومؤسسات أخرى)مرورا باملستوى الوسيط  ،(داخل املؤسسة املالية)مستويات النشاط انطالقا من القاعدة 

                                                 
1 Les notions de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et de Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC) (en anglais, New Information and Communication Technologies, NICT). 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication, Consulté le; 17_03_ 2013. 

2
 is a French telecommunications engineer. He headed both the Délégation générale pour l'armement, the aerospace 

conglomerate Aérospatiale and the French Aerospace Industries Association (GIFAS). He is considered one of the main 

promoters in France of competitive intelligence. 

3
 Henri Martre, Intelligence Economique et Stratégie des Entreprises, Rapport du Groupe, Commissariat Général du 

Plan , Paris, France, Février 1994, P. 3. 

 :وملزيد من املعلومات أنظر

القتصادية، كلية االقتصاد املؤمتر العلمي اخلامس بعنوان اقتصاد املعرفة والتنمية ا الذكاء االقتصادي في خدمة منظمات األعمال،عبد الرزاق خليل وأحالم بوعبديل، _  
 .7. ، ص7002 أفريل 72_72، والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، عمان، األردن

4
 Sophie Larivet et François Brouard, Stratégies des PME et Pratiques d’Intelligence Économique et de Veille 

Stratégiques, 5
 ème

 congrès International de l’Académie de l’Entrepreneuriat, Communication Soumise à l’Académie de 

l’entrepreneuriat, Sherbrooke, 4-5 Octobre 2007, P. 1. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
http://en.wikipedia.org/wiki/Engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_g%C3%A9n%C3%A9rale_pour_l%27armement
http://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Aerospace_Industries_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_intelligence
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فهو يشمل كل عمليات املراقبة وترصد البيئة  (.االسرتاتيجيات املقررة بني خمتلف مراكز القرار كالبنك املركزي مثال)املستوى الوطين 
 .، وبالتايل ميثل ثقافة حقيقية وطريقة عملVeille Concurrentielleالتنافسية 

لدى املنظمات مبا فيها البنوك واملؤسسات ( الرصد)واليقظة  (االستطال )وجيمع الذكا  االقتصادي كل أنشطة االستعالم   
أجل حتسني اختاذ من خالل عدة عمليات تتمثل يف انتقا ، مالحظة، شرح ونشر معلومات مالية صحيحة من  1املالية 

 Veille Stratégiqueالقرارات يف املؤسسة املالية وهو ما يسمى باليقظة اإلسرتاتيجية 
مبعىن إعطا  وتوضيح وضعية  .2

  .تساعد كذلك متخذي القرار على مستوى االقتصاد ككل( فرص وهتديدات)البنوك 
خمتلف أنوا  اليقظة الوظيفية  3ليقظة اإلسرتاتيجية تنظم حتت ا: اليقظة التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية_ 5

 . لليقظة من تكنولوجية وتسويقية ومالية، إنتاجية و ارية حسب جماالت تطبيقها

 ،4 اخل..وتعترب اليقظة التكنولوجية أوىل أنوا  اليقظة إذ تعلق األمر مبجاالت البحث، التطوير، الربا ات ونقل التكنولوجيا  
احمليط التكنولوجي ألجل توقع مسبق بظهور تكنولوجيا  Systematicلى تقصي وبصفة دائمة ونظامية أي أ ا ترتكز ع

 .5جديدة 
باخلصوص يف املتابعة املستمرة للتطورات والتحوالت يف جمال  املصرفية واملالية يتمثل نشاط اليقظة التكنولوجية  

 .املصريف نها باحللول يف التجديد التكنولوجي هلذا القطا تكنولوجيات االتصال والتوجهات اجلديدة وخاصة املتعلقة م

وتشكل التطورات السريعة يف قطا  تكنولوجيات االتصال إحدى أهم الصعوبات اليت تواجه أصحاب القرار يف هذا 
ل اليقظة التكنولوجية الذي جيمع وحيل بنشاطومن هذا املنطلق وهبدف تذليل هذه الصعوبات يستوجب القيام  .اجملال

ومن بني  .6والدويل  املعطيات واملعلومات بغاية استكشاف الفرص وتسهيل أخذ القرار خصوصا على الصعيد الوطين
 :7 أنشطة اليقظة التكنولوجية يف املؤسسة املالية ما يلي

                                                 
1
 يعين هذا إن. املالية االستشارة عن البحث يف رغبة العمال  ازدادت كلما األسرة دخل ازداد كلما أنه واالستشارات للتدقيق KPMG شركة هبا قامت دراسة تقرتح الواقع يف 
  .العمال  مضافة إىل قيمة ليقدموا كمستشارين يتصرفوا لكي عالية بدرجة مدربني أن يكونوا الفر  موظفي على أن

2
 Robert Reix, Système d’Information et Management des Organisations, Vuibert, Paris, France, 4

ème
 Edition, 2002, 

P. 56. 

3
ارتباطا وثيقا فاملؤسسة اليت تكون على اطال  دائم مبحيطها، تبحث باستمرار أن تسبق تطورات هذا احمليط وال ميكنها  بالذكاء االقتصادي اليقظة اإلستراتيجيةهوم يرتبط مف 

 ذكا  املؤسسة الصغرية واملتوسطة، أي يف جلب باستمرار، وهنا يكمن أن حتصر اجنازاهتا يف هدف ثابت، وإمنا تبحث عن التعديل والتحسني مما يؤدي إىل تغيري اهلدف

فاملؤسسة عبارة عن كيان متعلم وذكي، وهبذا تكون اليقظة اإلسرتاتيجية العامل احملدد لذكا  املؤسسة الذي يعرف . على أساس هذه املعلومات املعلومات من احمليط مث العمل
 .بالذكا  االسرتاتيجي

4
 Robert Reix, Op. Cit, P. 56. 

5
 Gilles Bressy et Christiane KonKuyt, Economie d’Entreprise, Dalloz, Paris, France, 7

 ème
 édition, 2004, P. 285. 

6
            cert.nat.tn/?cont_id=00157&lang=ARhttp://www. :، أنظر للموقع اإللكرتوين التايل-بتصرف- مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت، 

 .5010-00-50 :أطلع عليه يوم

7
  .لكترونينفس الموقع اإل 

http://www.cert.nat.tn/?cont_id=00157&lang=AR
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 UIT،  IEEE،  3GPP، ETSI، IETF متابعة أنشطة تطوير املواصفات اليت تقوم هبا املنظمات العاملية_  
   ؛1

وذلك هبدف إجياد فرص التطوير وفتح مشاريع وأسواق  االتصاالتدراسة وحتليل التوجهات التكنولوجية يف جمال _ 
 ؛جديدة

 ؛التحكم يف الربجميات احلديثة واملشاركة يف حتديد اخلطوط العامة وحماور مشاريع البحث_  

املصريف واملايل على  املركز واملؤسسات التابعة للقطا  القيام بالدراسات الالزمة واليت ختص التكنولوجيا احلديثة حلساب_  
 .حد سوا 

إذن اليقظة التكنولوجية يف البنوك املؤسسات املالية مهمتها إنذار املسؤولني حول كل إبدا  علمي أو تقين ذو قدرة    
إلسرتاتيجية ظمة لإلدارة اويعترب كل من الذكا  االقتصادي واليقظة التكنولوجية أن .على تغيري نشاط املؤسسة املالية

 .2واملؤسسة املالية، باالعتماد على أنظمة املعلومات يف البنك واملالية والتأمينات للمعلومات يف البنك 
 عمليات الذكاء االقتصادي واليقظة التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية  _0

 :3االقتصادي البد من  لكي نصل إىل ما يسمى الذكا : مراحل الذكاء االقتصادي: أوال
يف أغلب احلاالت، فليس من الضروري توفري الوسائل احلديثة، وإمنا  اوهو أمر ليس صعب :حديد الحاجة للمعلومةت_ 

ومن أين حنصل عليها، وما هي  رغب يف احلصول عليها؟ناليت  4 مبا هي املعلومات نعرفيكفي يف أغلب احلاالت أن 
 .Documentationأهم املصادر املنتقاة؟ 

 Veille Documentaire  أشكال للبحث عن املعلومة اختيارمبجرد حتديد احلاجة للمعلومة، يتم  :جمع المعلومة_ 
5. 

، فهذا اإلجرا  يعتمد أساسا على قيمة املعلومة االقتصاديساس الذكا  أإن معاجلة املعلومة هي  :المعلومة معالجة_ 
 .Veille Spécialisé بالنسبة للمستعمل

إن اخلطوة املوالية للخطوات الثالث السابقة هي إعطا  قيمة هلذه املعلومة ببثها  :القرار اتخاذبث المعلومة من أجل _ 
حتديد، مجع، ومعاجلة  :إن كل العمليات السابقةو  .مضافة ةحىت تساهم يف خلق قيم البنك أو املؤسسة املاليةداخل 

                                                 
1
 Union internationale des télécommunications ،Institute of Electrical and Electronics Engineers ،3rd Generation 

Partnership Project; Internet Engineering Task Force , European Telecommunications Standards Institute.  

2
 Systèmes d'information Banque Finance Assurance.  

3
 Patrice Norday, de la Documentation à l'Intelligence Economique, Documentos de lectura, Fundació per a la 

Universitat Oberta de Catalunya,  Editorial  EurecaMedia, SL, Septembre 2002. 
http://membres.multimania.fr/dessie/docie.htm, Consulté le; 02_01_  2011. 

4
 (.املعلومات السودا ) التجسس ،(املعلومات الرمادية)لمعلومات المغلقة ، ا(املعلومات البيضا ) المعلومات المفتوحة: مصادر املعلومات اليت حتصل عليها املنظمةمن   

5
 :من بني أهم املصادر  
 ..( الصحافة، الكتب، وسائل اإلعالم، بنوك املعطيات، قواعد البيانات، مصادر املعلومات الرمسية) مصادر رسمية_ 
 ..( راسةاملنافسني، املوردين، املعاري، مهمات وأسفار الد: تتطلب جمهود شخصي وتتنو  هذه املصادر بني) مصادر غير رسمية_ 

 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=ietf%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ietf.org%2F&ei=nyg5UKyvOpG2hAe05oHYBg&usg=AFQjCNHcsAbHfMxzoJE7VFwEIwU9DTfZGg
http://membres.multimania.fr/dessie/docie.htm
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فاملعلومة ال تكون ذات قيمة إال . ه املعلومة وإيصاهلا ملتخذي القرار باملنظمةمل يتم بث هذ ااملعلومة، يكون دون فائدة إذ
 .Veille Globaleإذا جا ت يف الوقت املناسب وبالشكل املراد، للشخص الذي يستخدمها 

 نو فاملتخصص .ويعترب بث املعلومة غري كاف، بل جيب أيضا حتويل هذه املعلومات إىل فعل حىت حتقق قيمة مضافة    
 تركيب التقنيات اليت تسمح بتطبيقها يفعلى قادرين على إقنا  اآلخرين بالعملية، و  اجيب أن يكونو  االقتصادييف الذكا  

والشكل املوايل يوضح التدرج إىل غاية الوصول إىل أعلى مستويات اليقظة أال وهو الذكا   .البنك واملؤسسة املالية
 .االقتصادي

ليقظة إلى الذكاء االقتصاديالتدرج من ا(: 10)الشكل رقم   

 
Source: Patrice Norday, de la Documentation à l'Intelligence Economique, Documentos de lectura, 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya,  editorial  EurecaMedia, SL, September 2002. 
http://membres.multimania.fr/dessie/docie.htm. Consulté le; 01_01_  2011. 

بالدرجة األوىل إىل احلد من جمال الشكوك من  يهدف الذكا  االقتصاديأن من خالل كل ما سبق ميكن القول      
ادية بفضل رؤية أوضح، فضال عن ترقية التسيري العملي أجل تفادي اختاذ قرارات عشوائية يف مجيع القطاعات االقتص

 .وثقافة التسيري لعصرنة مهامها وخدماهتاالصغرية واملتوسطة  للمؤسسة
 :1 وتتمثل اليقظة التكنولوجية على العموم يف عمليتني رئيسيتني: عمليات اليقظة التكنولوجية: ثانيا
مث مجع املعلومات العلمية،  من خالل البحث عن املعلومات :Surveillance de l'Environnement مراقبة المحيط  _

 .يف اإلبداعات التكنولوجية  مث نشرها على األطراف اليت ترغب يف استخدامها التقنية والتكنولوجية الستغالهلا
مث  عةمن خالل معاجلة املعلومات اجملم: l’Exploitation des Informationsاستغالل المعلومات المحصل عليها   _

حتليلها والتأكد من صحتها، ويف األخري استخدامها  يف حتديد التقنيات أو التكنولوجيات املتبعة من طرف املنافسني، 

                                                 
1
 Gérard Verna, La Veille Téchnologique, une Ardente Nécessité, Département de Management, Université Laval, P. 

1. http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html, Consulté le; 01_01_2012. 

http://membres.multimania.fr/dessie/docie.htm
http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html
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االكتشافات العلمية، اإلبدا  يف السلع واخلدمات، التطور يف طرق وأساليب  :واالهتمام بالتطور التكنولوجي مبا فيه من
 :والشكل املوايل سيوضح ذلك..الصنع

 .عمليات اليقظة التكنولوجية(: 10)الشكل رقم 

 
Source: Gérard Verna, La Veille Téchnologique, une Ardente Nécessité, Département de Management, 

Université Laval, P. 1; http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html, Consulté le;  01_01_  

2011. 

لثمرة  احليازة العلمية والتقنية :يف جمالمن أجل البحث ليقظة التكنولوجية إن كل هذه العمليات املذكورة سابقا ل    
، تسجيل برا ات نظمة املعلوماتأ، اإلنتاج ومعايري ق، تطوير طر أو اخلدمات ، املنتجاتالبحث األساسي والتطبيقي

    .. االخرتا ، التقارير العلمية، املقاالت العلمية
فقد  .ومن خالل هذا العنصر ميكن القول أن اليقظة التكنولوجية كانت مبثابة أحد العناصر املمهدة للذكا  االقتصادي  

فسني خاصة االعتماد على التطور التكنولوجي، أصبح مديرو البنوك واملؤسسات املالية حيسون بضرورة دراسة السوق واملنا
وذلك بواسطة حبوث تكميلية للوصول إىل مالحظة مستمرة للمحيط املعقد واملتغري للبنوك األخرى وهو ما يبني لنا كيفية 

 .1االنتقال من اليقظة إىل الذكا  االقتصادي 
 التنظيم باستمرار وتطوير تعديل :يف يتمثل سحسا دور هلا اإلسرتاتيجية التنافسية أن وهي مهمة نتيجة إىل نصل  

 مرغوب يف تنافسي موقع إحراز سبيل ويف لديها، والتفوق جوانب التميز واستغالل املتغرية البيئة متطلبات ملواجهة

 .2تنافسية  ميزة إحراز مث ومن السوق املصرفية واملالية

                                                 
1
الذكا  : امللتقى الدويل السادس حول، _إشارة إلى أنظمة الدفع اإللكترونية الجزائرية_اليقظة والجاهزية التكنولوجية في البنوك التجارية عملياتحممد شايب،  

 02و 00 :، اجلزائر، يومي_الشلف_التسيري والعلوم التجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي  االقتصادي والتنافسية املستدامة يف منظمات األعمال احلديثة، كلية العلوم االقتصادية،

 .2. ص ،7007 نوفمرب
2
، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم متطلبات إرساء التكنولوجيا المصرفية في دعم الذكاء التنافسية بالبنوك الجزائريةمطاي عبد القادر،  
  . 72 .ص، 7002 جوان، 00 قتصادية والقانونية، جملة دولية سداسية حمكمة صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، العدداال

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html
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  وأنظمة اإلنذار المبكر يةالذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة المصرف: المطلب الثاني
الذكا  االقتصادي، األنظمة اخلبرية، أنظمة االستعالم وأنظمة اإلنذار : سنتطرق فيها املطلب إىل املفاهيم التالية   

  .واملستخدمة حاليا وبكثرة يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية
 لبنوك والمؤسسات الماليةتعريف الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة في ا: الفرع األول

 أساليب عن تبحث اليت احلديثة اآليل احلاسب علوم أحد هو االصطناعي الذكا  :تعريف الذكاء االصطناعي_ 1
  .اإلنسان لذكا  تنسب اليت األساليب تلك حقيقة حدود يف ولو تشابه واستنتاجات بأعمال للقيام متطورة برجمية
اليت متنح احلاسبات الرقمية يف البنوك واملؤسسات املالية القدرة على أدا  مهامها يف  الذكا  الصناعي هو كذلك التقنية   

إذن هو إحدى لغات الربجمة اليت متكن احلاسوب من القيام  .استنتاج واكتشاف احلقائق بطريقة تضاهي اإلنسان اخلبري
  .1بأعمال تعد ذكية إذا ما قورنت باألدا  البشري 

عي هو العلم الذي يهتم بإنشا  برامج مصرفية ومالية، ومكونات قادرة على حماكاة املوظفني إن الذكا  االصطنا   
 .واملستخدمني فيما خيص اإلدراك واالستنتاج املنطقي املعروفة لديهم

الذي يعترب بدوره أقوى  االصطناعيالذكا  أقوى فرو   ىحدإ تعترب :Expert Systemsتعريف األنظمة الخبيرة _ 5
 .وفيما يلي سنتناول موجزا ملفهومها ومكوناهتا وفوائدها ،فرو  علم احلاسب اآليل

 :في ببعض التعريفات مثلسنكت  أعطيت للنظم اخلبرية إال أنناوهناك عديد من التعريفات اليت
نظم تفاعلية مبنية على احلاسبات اآللية، ومصممة حبيث حتاكي تفكري اخلبري البشري، وميكنها  النظم اخلبرية املصرفية_ 

   . 2تقدمي توضيحات وطرح توصيات للمساعدة يف عملية اختاذ القرار بالبنوك واملؤسسات املالية 
علوماتية اليت تستطيع حماكاة اخلبري املتخصص يف تقدمي املشورة ملستخدم احلاسوب، النظم اخلبرية هي تلك األنظمة امل_ 

وهي نظم قادرة على حتليل البيانات وإنشا  العالقات بينها بطرق رياضية معقدة متكنها من االستنتاج، وتوليد املعلومات، 
 .3 وتقدمي إجابات ذكية

حياول  كما املصرفية واملالية، مهاما متعلقة باخلربة البشرية ذمصمم لينف برنامجهو إذن النظام اخلبري املصريف أو املايل     
 .يةاملالية واملصرف القرارات واختاذويتضمن احلكم  ،القيام بعمليات تعترب عادة من اختصاص البشر

 
 
 
 

                                                 
 .20 .، ص7000 الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،، _االستخدامات والتطبيقات_ تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال،غسان قاسم داود الالمي،  1

2
 .220. ص، 5000 ، حلرمني للكمبيوتر، القاهرة، مصر،إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، طارق طه 

3
 . 071. ، ص7000، ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردنإدارة المعلومات والمعرفةعال  فرج الطاهر،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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 مميزات الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني
 :1اخلبرية يف القطا  املصريف واملايل  من مميزات هذه النظم

 ؛، حيث يستخدما أبسط مستخدمألي مستخدم سوا  مستخدم عادي أو مطّور االستخدامأ ا سهلة _ 
 ؛، مع السرعة يف القيام بالعمليات املالية واملصرفية وبأقل وقت وتكلفةتطبيق بشكل واضحأ ا نافعة يف جمال ال_ 

 ؛وأل ا متتاز بسهولة االستخدام املاليني واملصرفيني، قادرة على تعليم غري املتخصصني_ 
 ؛ا متكن العمال  من االتصال بالبنك واملؤسسة املالية يف أي وقت كو ا تعمل طول اليوم دون انقط_ 

كما يستطيع البنك واملؤسسة املالية من  ،قادرة على تفسري أي حلول تتوصل إليها مع توضيح طريقة الوصول إليها_ 
 ؛باحلالة املستقبلية لألسواق وأسعار الفائدة ؤخالهلما التنب

  ؛، واختاذ القرارات السريعةلألسئلة البسيطة واملعقدة يف حدود التطبيق االستجابةقادرة على _ 

متنح الشفافية داخل البنك واملؤسسة املالية كو ا ال تصاب باإلرهاق، وال ختضع قراراهتا للحاالت النفسية، وال جماملة _ 
 .الرؤسا ، وهذا ما يعزز تطبيقاها يف جمال إدارة املوارد البشرية

  االئتماني  واالستعالم نذاراإل أنظمة: الفرع الثالث
ظام اإلنذار املبكر للمؤسسات املالية هو تلك النماذج ن :Early Warning System اإلنذار المبكر أنظمة_ 1

مستقبال، وبالتايل حتديد  تاإلحصائية املختصة باإلنذار املبكر، وهي مناذج مفيدة للتنبؤ بالبنوك اليت قد تواجه مشكال
 مشكالتاليت تتعثر أو تلك اليت تواجه وتعتمد هذه النماذج على فكرة مفادها أن البنوك  .البنوك اليت حتتاج رقابة مكثفة

مالية هلا السلوك نفسه خالل السنوات األخرية قبل التعثر، حبيث ميكن حتديد هذا السلوك من خالل حتليل أوضا  البنوك 
بني النسب املالية للبنك وبعض املؤشرات االقتصادية، وبني  االرتباطاملالية، حيث تقوم هذه النماذج بتحديد معامالت 

ثر البنك أو إفالسه، حيث يتم تطبيق هذه النماذج على عينة أخرى من البنوك املتعثرة لتقدير مستوى الدقة، وبعد تع
ذلك يتم استخدامها يف حتديد البنوك العاملة ذات النسب واملؤشرات املالية واملشاهبة للبنوك املتعثرة اليت مت تطبيق النموذج 

 .2 عليها

التنبؤ باخلسائر املتوقعة عن طريق  من خاللاليت قد حتتاج إىل رقابة مكثفة والبنوك ألجهزة املالية تفيد النماذج التنبؤية ا  
وذلك أل ا ، فإن هذه النماذج تكون أدق يف التنبؤ يف البنوك احملتمل اخنفاي تصنيفها .تقدير اخلسائر املستقبلية احملتملة

 .يت غالبا ما تكون يف فرتات الركود االقتصاديوال ،تعتمد يف تنبؤها على تراجع املؤشرات املالية

                                                 
1
نظام تطبيقها حمدود و  ،أ ا ذات تكلفة عالية مقارنة  بالتطبيقات التقليدية: األسباب قويا  ملثل هذه األنظمة فما السبب؟مع كل هذه املميزات القوية إال أننا مل نلحظ انتشارا   

 .يف النظم اإلدارية واسرتجا  املعلومات املتكاملة
2
ج ترتيب املخاطر، يعمل على تقدير احتمالية تعثر البنك خالل الفيدرايل األمريكي الذي يسمى منوذ  االحتياطاملستخدم من قبل بنك  SEER إن النو  الثاين من منوذج 

ومن أبرز ما  .Call Report يف املائة، ويعتمد هذا النموذج على أحدث بيانات متوافرة عن البنك من خالل 000 من صفر إىل االحتماليةالعامني املقبلني، حيث تكون نتائج 
الية، مناذج تقدير تصنيف البنك أو اخنفاي تصنيفه، حيث تستخدم هذه النماذج يف الواليات املتحدة من قبل جهتني يتضمنه أيضا نظام اإلنذار املبكر للمؤسسات امل

 .أي أن هذه النماذج تطبق بشكل ربع سنوي، Call Report رقابيتني، ويتم ذلك باستخدام البيانات ربع السنوية اليت ترد من البنك خالل ما يسمى
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وهلا دور كبري يف ، يةسلطة النقدمن مهام ال ئتمايناال االستعالم إن إنشا  خدمة أنظمة: االئتماني أنظمة االستعالم _5
كما  .االئتمانعن املقرتضني من خالل مكتب معلومات  االئتمانيةتوعية املقرضني إىل أمهية وضرورة تشارك املعلومات 

سيتم التطرق )واملكاتب واليت منها أمتتة العمل ،ساهم يف إجناح النظامتإىل جمموعة من النقاط والعوامل اليت  يتم اإلشارة
ومؤسسات  البنوكبشكل كامل لدى سلطة النقد واملستخدمني من  (لهذا النظام في المطلب األول من المبحث الثالث

  .اإلجيابية والسلبية عن املقرتضني ودقة البياناتوتوفري املعلومات  ،اإلقراي املتخصصة
 التكنولوجيا والتقنية في القطاع المالي والمصرفي: المطلب الثالث

نتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم التكنولوجيا والتقنية والتكنولوجيا املالية واملصرفية بصورة خاصة، وإىل العالقة اليت   
 .شاط املايل واملصريفتربطهما، ومظاهر استخدامها يف الن

  Technology مفهوم التكنولوجيا: الفرع األول

أي مذهب، علم  :Logyأو تقين، أما املقطع الثاين فهو  مبعىن فن أو صنعة :Technoاألول  :كلمة مكونة من مقطعني  
رية علمية معينة أو  فإذا اجتمع اللفظان بكلمة واحدة سنجد أن كل فن أو صنعة البد أن يؤطرها العلم أو نظ .ونظرية

 .1التكنولوجيا هي العلم التطبيقي وطريقة فنية لتحقيق غري علمي  :كما ورد يف قاموس املورد
وورد يف معجم  ،2التقانة  ،(تطبيق العلوم يف الصناعة)والعلوم التطبيقية  ةالدراسة العلمية للفنون امليكانيكي :التكنولوجيا هي  

وميكن  .3فن استغالل احلرف واملهن استغالال عقليا عن طريق الدراسة العلمية  :جيا هيالعلوم االجتماعية أن التكنولو 
 .4للحصول وحتقيق منتج  Techniqueتعريف التكنولوجيا بأ ا تطبيق التقنية 

وبصورة عامة ميكن القول أن التكنولوجيا هي املعرفة واألدوات اليت تستخدمها املؤسسات املالية أو العمال  أو    
  .املوظفني لتحقيق النتائج العلمية والعملية للخدمات املالية واملصرفية املرغوب فيها

  Technical التقنية مفهوم: الفرع الثاني
  كما  .، أي ماهر وبار Technikosمن اللفظ اليوناين  ،(Technical Skill فنيةمهارة )التقنية مبعىن تقين أو فين      

وتعترب املنهج . عملي ممنهج ومنظم يؤدي إىل تطبيق املعرفة النظرية والعلمية إلنتاج سلعة أو خدمةتعرف التقنية بأ ا إجرا  
جمموعة من اإلجرا ات واألساليب العلمية لتطبيق املعرفة من أجل حتقيق أهداف  :املستخدم، ومن الناحية العلمية هي

عناصر البيئة العامة للبنك أو املؤسسة املالية كما ذكرنا وبالتايل فإننا عندما نتحدث عن الظروف التقنية كإحدى  .مسطرة
سابقا، نقصد بذلك مستوى تطبيق املعرفة العلمية املتاحة يف بيئة البنك واملؤسسة املالية واالعتماد عليها يف تقدمي 

 .اخلدمات املصرفية

                                                 
 .229. ص ،7000 ، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،وس الموردقاممنري البعلبكي،   1

 .0022_  0029. ص، 7002، ، أكادمييا أنرتناسيونال، بريوت، لبنان_إنجليزي، عربي_قاموس أكسفورد المحيط   2

3 
 .696. ص ،2000 ،_دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اجمللد الثاين_ الموسوعة اإلعالمية،حممد منري حجاب،  

4 
Robert Reix, OP. Cit, P. 66. 
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 التكنولوجيا المصرفية والمالية: الفرع الثالث
التكنولوجيا املالية هي رصيد املعرفة الذي يسمح بإدخال آليات ومعدات وعمليات : مفهوم التكنولوجيا المالية_ 1

  :1ويعكس مصطلح التكنولوجيا يف اجملال املصريف واملايل جمالني ات مصرفية ومالية جديدة وحمسنة، وخدم
 :الصناعة املصرفية مثلهو التكنولوجيا الثقيلة وتشمل اآلالت واملعدات أو ما يطلق عليها اسم التكنولوجيا  :األول_

  .احلاسبات وآالت عد النقود وشاشات عري العمالت ووسائل الربط واالتصال
  .هو التكنولوجيا اخلفيفة وتشمل الدراية واإلدارة واملعلومات والتسويق املصريف :الثاني_
عها موضع التنفيذ، حبيث تساهم يف وهتتم التكنولوجيا يف اجملال املصريف واملايل باالستفادة من احلقائق العلمية، ووض   

هذه  .تقدمي خدمات جديدة مبتكرة، وتطوير اخلدمات املصرفية احلالية سوا  يف البنوك التقليدية الوضعية أو اإلسالمية
 .2 لكرتوينإأحدث التقنيات من أجل أن يتحول نشاطها من تقليدي إىل  بنتت األخرية

هناك أربعة عناصر متشابكة ومتكاملة تشكل مظاهر  :لمصرفي والماليمظاهر استخدام التكنولوجيا في العمل ا_ 5
 :3استخدام التكنولوجيا يف العمل املصريف واملايل وهي 

 ؛ويتمثل يف اآلالت واملعدات املستخدمة: الجانب المادي_ 
 ؛ويتمثل يف طرق استخدام هذه املعدات :أو االستعمالي يالجانب االستخدام_ 
 ؛تمثل يف املعرفة املصرفية املطلوبةوي :الجانب العلمي_ 
 .لتقدمي اخلدمات املالية ةويتمثل يف اكتساب املهارات الالزم :الجانب االبتكاري_ 
 املؤمتترة املصررفية واملاليرة اخلردمات أو احلديثرة املاليرة التكنولوجيرا أو املؤمتترة املصررفية واملاليرة التقنيرات أن هنرا اإلشرارة يلرزم    

 البشررية العناصرر عرن مصررفية وماليرة بردال   بعمليرات للقيام خصيصا   واملربجمة املعدة اإللكرتونية األجهزة تعين عبارات مجيعها

 .البنوك واملؤسسات املالية يف

 

 

                                                 
1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةعبد القادر بريش،  

 .931. ، ص6002لتسيري، جامعة اجلزائر، االقتصادية، ختصص نقود مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا

2
 :ملزيد من املعلومات راجع مقال 

 اجمللس صادرة عن )إلكرتونية (شهرية ، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، جملةالمصارف اإلسالمية وحتمية تبني التكنولوجيات الحديثة مقارنة بالتقليديةحممد شايب، _ 

 .6092، سبتمرب 62اإلسالمية  العدد  املعامالت فقه أحباث مركز مع بالتعاون إلسالميةا املالية واملؤسسات للبنوك العام

3
 .931 .عبد القادر بريش، مرجع سابق، ص 
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 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة: المبحث الثاني
 في البنوك والمؤسسات المالية العالمية 

م واالتصال، تكنولوجيا الية واملصرفية، فهناك من أطلق عليها تكنولوجيا اإلعالتعددت التسميات للتكنولوجيا امل  
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وهناك من أطلق عليها ببساطة اسم التكنولوجيا  ،1واالتصاالت املعلومات 

واملؤسسات املالية للتكيف والتعامل مع  وتعترب تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إحدى األدوات اهلامة املتاحة للبنوك .احلديثة
فما هي تكنولوجيات اإلعالم املصرفية واملالية؟ وما الفرق بينها وبني تكنولوجيا االتصال املالية واملصرفية؟ وما هي  .التغري

 أنوا  قنوات االتصال اإللكرتونية يف البنوك واملؤسسات املالية؟ 
 عالم في البنوك والمؤسسات الماليةاإل تأساسيات في تكنولوجيا: المطلب األول

سنتطرق يف هذا املطلب إىل العالقة بني املعلومات والبيانات واملعرفة، واملكونات األساسية لتكنولوجيات اإلعالم، وإىل   
   .الفرق بني تكنولوجيات اإلعالم ونظام املعلومات املايل واملصريف

 والمعرفة المالية والمصرفية العالقة بين المعلومات والبيانات: الفرع األول
، ومنهم من  Data، فمنهم من نظر إليها على أ ا جمرد بياناتInformationتعددت التعاريف املتعلقة باملعلومات     

وبالتايل فإن  .نظر إليها على أ ا مورد اسرتاتيجي يف البنك واملؤسسة املالية، إال أن املتفق عليه هو دورها يف اختاذ القرارات
ملن حيصل عليها، وهي  Knowledge املعلومات هي ما حنصل عليه نتيجة ملعاجلة البيانات بطريقة تزيد من مستوى املعرفة

وختتلف املعلومات على البيانات كون هذه األخرية عبارة عن حقائق جمردة  .2ذات قيمة وفائدة يف صناعة القرارات 
يها عمليات تشغيلية من خالل نظام املعلومات لتحويلها إىل ليست ذات معىن أو داللة يف حد ذاهتا، أجريت عل

والشكل  .معلومات تساعد على تنمية املعارف، وزيادة ثقافة متخذ القرار املصريف واملايل، وتصله عرب قنوات االتصال
 : املوايل يوضح ذلك

 
 

 

                                                 
 . واالتصال   Informationاإلعالم : اليت تعتمد ميدانني مصطلح تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يعد أمشل وأدق من الرتمجة املتداولة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إن 1

Communication  يفيد معىن مغايرا للمعىن املعتمد يف كلمة االتصال، ومن جهة أخرى فإن الفارق واضح بني مصطلح اإلعالم واملعلومة، حيث " اتصاالت"وإن مجع
نشاط نقل املعلومات وتداوهلا، فهو يشمل املعلومات لكن املعلومات ال تعترب املعلومة املادة اخلام لإلعالم، واإلعالم عملية تنطوي على جمموعة من أوجه النشاط من بينها 

 :راجع .حتتوي على كل موضوعات اإلعالم
، جملة الباحث نصف سنوية ودولية متخصصة وحمكمة صادرة عن جامعة أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلة التنميةبن بريكة عبد الوهاب وبن تركي زينب،  _

 .790. ، ص7000، 02جلزائر، العدد ورقلة، ا
2
 .70. ، ص7009، دار الصفا  للطباعة والنشر، عمان، األردن، تسويق المعلوماترحبي مصطفى عليان وإميان فاضل السامرائي،  
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 العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة(: 10)الشكل رقم 

 
 .إعداد الباحثمن : المصدر

أما  .(التكامل، الشمولية، املالئمة، الدقة، التوقيت والوضوح)إضافة إىل ما سبق، تتميز املعلومات جبملة من اخلصائص     
املعرفة فهي أمشل من املعلومات أل ا املنتج النهائي لعملية معاجلة البيانات، وحتويلها إىل معلومات مث نشرها بني الناس 

 لكن هناك من يضع يف هرم قيمة املعرفة البصرية. 1م والتدريب واملمارسة لتصبح يف  اية املطاف معرفة بواسطة التعلي

Insight  بعد املعلومات مث املعرفة مث احلكمةWisdom  مث احلقRight 
2. 

 الفرق بين تكنولوجيات اإلعالم ونظام المعلومات المالي والمصرفي  : الفرع الثاني
تتمثل يف تقنيات تسمح بصنع أو إنتاج املعلومة، وكلمة إنتاج  Information Technology 3عالم تكنولوجيا اإل    
املكونات املادية والربجميات ووسائل االتصال عن بعد  :كما تعرف بأ ا .4( ، معاجلة، ختزين ونشرSaisirحجز )حتوي

  .5ة يف أنظمة املعلومات املعتمدة على الكومبيوتر وإدارة قواعد البيانات وتقنيات معاجلة املعلومات األخرى املستخدم
وبالتايل ميكن القول أن تكنولوجيا اإلعالم يف البنوك واملؤسسات املالية هي كافة التقنيات من أجهزة وبرجميات    

وهذا . واسرتجاعها واتصاالت عن بعد ترتبط مبهام مجع البيانات، حتليلها و هيز املعلومات املالية واملصرفية واختزا ا وبثها
 (.اخل..االقتصادية، اإلدارية، اهلندسية، )ال يتم دون تفاعل املوظفني والعمال  مع هذه التقنيات ويف كافة اجملاالت املعرفية 

  Information Systemوهناك فرق بني تكنولوجيا اإلعالم ونظام املعلومات
6
بأنه  ميكن أن نعرف نظام املعلومات حيث .

وختزينها وبثها  واليت تعمل على مجع البيانات واملعلومات، ومعاجلتها عناصر املتداخلة واملتفاعلة مع بعضهاجمموعة من ال
                                                 

1
 .002. ، ص7002،  1عدد ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، سبتمرب، السبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفةساملي مجال،   

2
سلسلة أطروحات الدكتوراه، منشورات املنظمة العربية للتنمية  ،_دراسة تطبيقية_، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة التنظيمية، مجانة زياد الزعيب 

 .22 .ص ،7002 اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر،

3
 .من خالل مبدأ تقنية املعاجلة اإللكرتونية للمعلومة 0200اإلعالم إىل بروز احلواسيب يف املؤسسات خالل سنوات  يعود ظهور تكنولوجيا 

4 Robert Reix, Op. Cit, P.  66.  

5
 O’Brien and Marakas, Management Information Systems, MaGraw-Hill, USA, Tenth Edition, 2011,  P. 678.   

6
 :راجع 20 إىل غاية 00 كيفية تطور نظام املعلومات بني سنواتللتعرف على   

_ Sylvie Gerbaixe, L’Accès Direct au Système d’Information par les Clients via les Médias Électroniques. 
Quelles Implications ? Le cas des prestations bancaires à distance .Horizon Bancaires, Numéro  200 ,  Février 
7002. P. 17. 
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إضافة إىل حتليل املشكالت وتأمني املنظور  .بغري دعم صناعة القرارات، والتنسيق وتأمني السيطرة على املنظمة وتوزيعها
على بيانات عن األشخاص األساسيني واألماكن  املايل واملصريف وماتويشتمل نظام املعل .املطلوب للموضوعات املعقدة

 من النظام املايل واملصريف ويتكون .، والبيئة احمليطة هباالبنك أو املؤسسة املاليةوالنشاطات واألمور األخرى اليت ختص 

 :هي رئيسة أجزا  ثالثة

 أجل من النظام إىل إدخاهلا ، ويتماملايل واملصريف مللنظا اخلارجية البيئة من اآلتية العناصر كل وهي :المدخالت_ 

 .املعاجلة
 .خمرجات إىل لتحويلها املدخالت مع التعامل آلية وهي :المعالجة_ 

معني  نظام مدخالت تكون أن وميكن املعاجلة، عملية عن والنا ة النظام من خترج اليت األشيا  وهي :المخرجات _
 .والعكس آخر نظام خمرجات

 اإلعالم المكونات األساسية لتكنولوجيات :لثالثالفرع ا
إن أبرز مكونات تكنولوجيا اإلعالم يف البنوك واملؤسسات املالية هي تكنولوجيا احلاسوب وقواعد البيانات، وشبكات     

وشبكات االتصال  .على صعيد املنظمة Réseaux Locauxشبكات االتصال احمللي  :هذه األخري مقسمة إىل .االتصال
 .1على الصعيد الوطين والدويل  Réseaux Étendusملوسع ا

 People األفراد :املعاصر على مخسة من العناصر األساسية وهي تكنولوجيا اإلعالمشتمل على العموم ت   
، واألجهزة أو 2

تكمل  وهي، Networks والشبكات ، Data Baseالبياناتقواعد ، و  Softwareوالربامج،  Hardwareاملاديةاملكونات 
 .3 بطريقة فعالة يعمل املايل واملصريف بعضها البعض وترتابط بشكل جيعل النظام

 

                                                 
1
 :ملزيد من املعلومات حول أمثلة عن تكنولوجيا اإلعالم ووظائفها، راجع مذكرة الطالب 

مقدمة  مذكرة  ،_دراسة حالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بسطيف_لوجيا اإلعالم واالتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائريةأثر تكنو حممد شاييب، _ 
منشورة على . )009. ، ص7001 ، ماي_سطيف_ كجز  من متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس

 .(شبكة اإلنرتنت

2
 :وتشمل People :ألفرادا 

وعلرى هرذا األسراس . اخل...ام أو املعلومرات الريت ينتجهرا النظرام، مثرل املرديرون، احملاسربون، العمرال هم األفراد الذين يستخدمون النظر،  End Users املستخدمني النهائيني_ 
 .فإن معظمنا مستخدمني النظام

ملعلومرات وإدارة نظرام ا هرم املسرئولني عرن تشرغيل واسرتدامة النظرام، والرذين يقومرون بتطروير وتشرغيل، Specialists Information Systems  االختصاصريني الفنيرني_ 
 .من العاملني  System Operatorsومشغلو النظام،  Software Developersالبرامج وومطور ، System Analysts فنيا  ، ومنهم حمللو النظم

3
 Efralm Turban  and  Linda Volonino,Information Technology for Management _Improving Strategic and 

Operational Performance_, John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United States of America, 2011,  P. 00.  
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 تكنولوجيات االتصال في البنوك والمؤسسات المالية: المطلب الثاني
تتمثل مرتكزاهتا األساسية يف احلاسبات اإللكرتونية، إضافة إىل  يف البنوك واملؤسسات املالية لإن تكنولوجيا االتصا  
 .أللياف الضوئية وأشعة الليزر واألقمار الصناعيةا

 Communications Technologyالتعريف بتكنولوجيا االتصال : الفرع األول
احلصول أو إكساب ومعاجلة وختزين ونشر املعلومات الرقمية والنصية  :من بني التعريفات لتكنولوجيا االتصال هي     

، 1ن األجهزة اإللكرتونية وأجهزة االتصال السلكية والالسلكية والكمبيوتر والالسلكية والصوتية من خالل جمموعة م
 :2وبالتايل ميكن القول أن لتكنولوجيا االتصال يف البنوك واملؤسسات املالية جانبني 

ويتمثل يف علم االتصال، ذلك العلم الذي يعىن بدراسة وسائل االتصال وجماالهتا ومستوياهتا على  :فكري أو معرفي_ 
 .املستوى النشاط املايل واملصريف

ويتمثل يف التطبيق العملي لالكتشافات واخلربات والتجارب يف جمال املعلومات، ونقلها وتبادهلا   :مادي أو تقني_ 
كالتصوير الفوتوغرايف والطباعة وأساليب معاجلة النصوص والصور واإلرسال واالتصاالت السلكية والالسلكية بكل 

 .أشكاهلا
 شبكات االتصال: ثانيالفرع ال

 (املوصولة)عبارة عن جمموعة من العناصر املرتبطة  :تعرف الشبكة املالية واملصرفية على أ ا :تعريف شبكة االتصال_ 1
أصوات، بيانات، )وترسل إشارات  Terminauxهذه الدعائم والوسائل املادية تربط  ايات طرفية  .3 واملنتظمة فيما بينها

  .4(.. صور،

جمموعة حاسبات آلية مرتبطة مع بعضها أو بعض  :شبكات الكومبيوتر يف البنوك واملؤسسات املالية تعرف بأ ا_   
مبواقع متباعدة أو متقاربة مكانيا من خالل وسائط أو قنوات اتصال،  ..(كالشاشات والطابعات)الوحدات اآللية األخرى 

املالية واملصرفية، وتستخدم املوارد املادية وغري املادية لباقي  حبيث ميكن ألي وحدة داخل الشبكة أن تتبادل البيانات
 .5أعضا  الشبكة مع احتفاظ بقدراهتا التشغيلية اخلاصة 

على العموم ميكن القول أن شبكة الكومبيوتر يف البنوك واملؤسسات املالية عبارة عن جمموعة من أجهزة الكومبيوتر     
ياف اتصال، حبيث ميكن للموظفني املشاركة يف املعدات والربامج ونقل وتبادل بأل ةوأجهزة تكنولوجية أخرى مرتبط

  .املعلومات املالية واملصرفية بكل سهولة، تأكيدا للمكانة البارزة يف تقنيات املكاتب البنكية واملالية احلديثة

                                                 
1
 .107. حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  

2
 .100 .املرجع السابق، ص  

3
 Vocabulaire des Techniques de l’Information et de la Communication, Commission Générale de Terminologie et 

de  Néologie, Paris, France, 2006, P. 151. 

4
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ات، وحسب النطاق لشبكات االتصال يف البنوك واملؤسسات املالية عدة تقسيم: أنواع شبكات االتصاالت_ 5
  :اجلغرايف تقسم الشبكات إىل

منيز عدة أنوا  من شبكات االتصال احمللي : Local Area Network (شبكات االتصال المحلي)الشبكات المحلية_  
 .Bus Network 1والشبكة اخلطية  Ring Networkالشبكة احللقية  ،Star Networkكالشبكة النجمية 

تغطي مواقع متباعدة مكانيا كاليت تربط  :Wide Area Network(  كات االتصال الموسعشب) الشبكات الموسعة_    
بني احلاسبات اآللية لفرو  البنك واملؤسسة املالية املختلفة داخل الدولة أو تربط بني احلاسب اآليل للبنك واحلاسب اآليل 

شبكات و  Réseaux Privésخاصة  شبكات :وحسب استعماهلا فإ ا تقسم إىل .مبركزها الرئيسي لدولة أخرى
 .Réseaux Publiques  2عامة

 قنوات االتصال عن بعد في البنوك والمؤسسات المالية: المطلب الثالث
تنقسم قنوات االتصال يف البنوك واملؤسسات املالية عامة إىل قسمني سلكية وال سلكية، وسنحاول التطرق إليها يف   

 .الفرو  املوالية
 سالك االتصالية السلكية في البنوك والمؤسسات الماليةاأل: الفرع األول

األلياف ،  Shilded Twisted Pairاملزدوجة اجملدولة  :وهي أنوا  األسالك تعترب من قنوات االتصال عن بعد السلكية  
  .Optical Fiber Cables 3، واأللياف الضوئية Coaxial Cablesاحملورية 

وتنقسم من الناحية  .الوسط الذي يتم من خالله نقل املعلومات من طرف إىل آخر إذن األلياف يف االتصاالت هو  
وننوه هنا أنه ظهر مصطلح جديد يف عامل  .، وكابالت األلياف الضوئية4الكابالت املعدنية  :الفيزيائية إيل نوعني

ات احلديثة يف االتصال يدعى  االتصاالت بصفة عامة ويف البنوك واملؤسسات املالية بصفة خاصة نتيجة تبنيها للتقني
Télématique.  اليت  مع ما بني عن بعد،  بني تقنيات املعلوماتية وتقنيات االتصاالت باالندماج اليت تسمح التقنيةهو و

 .5 االتصاالت واملعلوماتية

                                                 
1
 .200_202. ، ص7002 دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،تحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسني،   

2
 Marie–Hélène Delmonde et Autres, Management des Systèmes d’Informations, Dunod, Paris, France, 2003, P. 59. 

3
 :ملزيد من املعلومات حول تكنولوجيا االتصال وقنواهتا يف البنوك واملؤسسات املالية، راجع مذكرة 

. ، صمرجع سابق ،_دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بسطيف_واالتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية لوجيا اإلعالمأثر تكنو حممد شايب، _ 
000_009 . 

4
 . در اإلشارة هنا أن مصطلح كابل هو ترمجة حرفية فقط، وهناك من يستخدم مصطلح سلك 

5
 La Télématique, Terme qui regroupe les applications associant informatique et télécommunications.  

http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-TELEMATIQUE-5107.htm. Consulté le; 16_02_2010. 

http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-TELEMATIQUE-5107.htm
http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-TELEMATIQUE-5107.htm
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 قنوات االتصال عن بعد الالسلكية في البنوك والمؤسسات المالية :لفرع الثانيا
تعترب الشبكة احمللية الالسلكية يف البنك واملؤسسة املالية نظاما مرنا لتوصيل البيانات، : الالسلكيةمفهوم الشبكات _ 1

حيث تقوم هذه الشبكة ببث املعلومات عن طريق تقنية ترددات أمواج  ،1وتستخدم كامتداد أو كبديل للشبكة السلكية 
ة إىل االتصاالت السلكية، وهكذا مجعت شبكة عرب األثري، وهي بذلك تزيل احلاج Radio   Frequencyالراديو

هذه الشبكة يطلق عليها  .وسهولة الوصول إىل املستخدم يف أي مكان تاالتصاالت الالسلكية بني توصيل البيانا
 .Virtual Private Network (VPN) اسم باإلجنليزية

 :2ات املالية العديد من املزايا حتقق هذا النو  من الشبكات للبنوك واملؤسس: مزايا الشبكات الالسلكية_ 5
حيث تتيح الشبكات الالسلكية مبوظفي البنك واملؤسسة املالية إمكانية الدخول على البيانات املالية يف  :النقل سهولة_ 

 .أي وقت ويف أي مكان
صيل األلياف يتميز تركيب نظام الشبكات الالسلكية بالسرعة والسهولة، وإلغا  احلاجة لتو  :بساطة وسرعة التركيب_ 

 .عرب اجلدران واألسقف
 .عادة ما تصل الشبكات الالسلكية إىل أماكن ال تستطيع الشبكات السلكية إليها :مرونة التركيب_ 
إذا كان االستثمار األويل املطلوب ملعدات الشبكة الالسلكية أعلى من تكلفة معدات الشبكة  :تخفيض النفقات_ 

الية وتكاليف الصيانة أقل بكثري، مما يعين أن مزايا التكاليف على املدى الطويل السلكية، فإن نفقات الرتكيب اإلمج
 . تستحق مقارنة باألجل الطويل

بعدة طرق ومفاهيم لتلبية احتياجات بعض التطبيقات والربامج  ةحيث ميكن تركيب أنظمة الشبكة الالسلكي :التدرج_ 
 .املعينة، وميكن تغيري مواصفات اإلعداد بسهولة

                                                 
1
جدا  شركات متميزات  وهناك أيضا  ثالث. بالتحكم باألسواق بشكل كامل ولفرتة من الوقت، وذلك عن طريق الشبكات الالسلكية Apple و Orinoco قامت شركتا 

عالة وذلك كو ا مدعمة بتقنية ف Netgear ولعل أفضل املنتجات الالسلكية هي منتجات شركة،   Netgear, D-Link, Linksys :يف جمال املنتجات الالسلكية وهي
 :أنظر املوقع اإللكرتوين التايل .املستخدم يف عروي ومنتجات باقي الشركات  107.00b تعمل على حتسني وتفعيل املعيار  ShareWave من

http://www.itp.net/arabic/573993 ،3302_32_32: أطلع عليه يوم. 

2
  .29. ، ص7002، دار وائل للنشر، بريوت، لبنان، المعلومات تكنولوجياحممد الساملي وحسني عال  عبد الرزاق الساملي، عال  عبد الرزاق  

http://www.itp.net/arabic/573993
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 أنواع قنوات االتصال الالسلكية في البنوك والمؤسسات المالية  : لفرع الثالثا
أو احملوالت اليت تستخدم لتوجيه مسارات املكاملات خالل الشبكة على األسالك يف البنوك  :نظم التحويالت _1

  .واملؤسسات املالية
ويعترب امليكروويف  .1ميغاهرتز  50و 5ني عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات تردد ب : Microwaveالميكروويف_ 

على  Antennasتتمثل هذه القناة يف تواجد جمموعة أبراج هوائيات  .إحدى قنوات نقل الصوت والبيانات عن بعد
 :ويف ما يلي استعراي خمتصر للخصائص األساسية للميكروويف .كما جيب أال يعيق ذلك أي عوائق طبيعية ،مسافات

 .كيلو مرت  50األكثر من  تستخدم للمسافات_  
 .Steel Tower حممولة على أبراج من الرصاص Parabolicتكون األطباق اهلوائيات _  

 .يف نقل البيانات Frequency Modulation (FM)  يستخدم أسلوب الرتدد _ 

ل الصوت املشرتكة غري املتزامنة بنق ةتسمح اخلطوط الرقمي : Asymetric Digital Subscriber Lineخطوط _ 
، وذلك برفع سرعة نقل املعلومات املالية واملصرفية بعد معاجلتها رقميا عرب الشبكة ADSLواملعطيات الرقمية يف آن واحد 
أما  .زكيلوهرت  2تردد حمدد بر  لهذه اخلطوط أصال لنقل األصوات البشرية يف حدود جما ماهلاتفية الكالسيكية، وتستخد

دات اليت تفوق جمال الرتددات الصوتية لنقل املعطيات الرقمية، كما تستخدم طريقة النقل فتستفيد من الرتد  ADSLتقنية 
 ةغري متناسق  ADSLميغا هرتز، ومبا أن تقنية  2قسم منعزل يبلغ طول كل واحد  530الرقمي اليت تقسم حزمة اإلمرار إىل 

Asymétrique فإن سرعة تدفق املعطيات ،Debit  2  220تقدر بر KiloByte / 00حىت  (إرسال)ثا Megabyte / ثا
 .3 (استقبال)
يشتمل القمر الصناعي على هوائيات كما يتضمن عدة أجهزة الستقبال الرسائل من : النقل باألقمار الصناعية_ 5

ة، األري، وتكبري اإلشارات املنتظمة يف هذه الرسائل، مث إرسال وتبادل املعلومات املالية واملصرفية مع احملطات األرضي
 .وغالبا ما تكون احملطات األرضية على شكل أطباق هوائية

  :4نذكر هذه التقنيات على سبيل الذكر ال احلصر  :Bluetooth و WIMAX  ،Wifiتقنيات شبكات _ 0
وتستخدم هذه التقنية موجات الراديو لتبادل  .عبارة عن البث الالسلكي الفائق السرعة والدقة: Wifiالواي فاي _ 

ولقد مت اخرتا  هذه . املصرفية واملالية بدال من أسالك واأللياف ذات سرعة عالية يف نقل واستقبال البيانات البيانات
 .املالية التقنية خلدمة االتصاالت داخل الشبكة احمللية يف البنوك واملؤسسات

                                                 
1
  Mourad Abdel Fattah. Encyclopedia of The Terms of The Computer and Internet, English – Arabic, Alexandria. 

Egypt, 2005, P. 1288. 

2
  Débit: quantité de données transitant sur un réseau pendant une durée déterminée. 

 .277_  272. ص ،7002 قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر، ،_الحاسوب الشخصي وأجهزته المحيطة_ مدخل إلى المعلوماتية، عبد احلق ط  3

4
  Les autres technologies sans fil ; RFID (Radio-frequency identification), NFC (Near Field Communication),   

_ Henri Isaac et  Pierre Volle, E-commerce: De la Stratégie à la Mise en Oeuvre Opérationnelle, Pearson Education, 

Paris, France, 2
 ème 

 édition, 2011, P. 166.  
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 ملصطلح اختصارلمة هي وهذه الك .والذي بدأ االعتماد عليه حاليا ،النظام األكثر تطورا هو: WIMAXالويماكس _ 
Worldwide Interoperability for Microwave Access،   إذن. 205.02ويعرف أيضا باسم WIMAX   نظام جديد

من أي مكان وبدون  املصرفية نرتنتلالتصال بشبكة اإل Cable الليف نظام استبدال متو  ،نرتنتسريع باإل التصال
 .1 أسالك

الشك أن االتصال الالسلكي مستخدم يف العديد من التطبيقات مثل  :Infra-rougeاألشعة تحت الحمراء _ 
 اجملردة، ضوئية ال ترى بالعني أشعةوهي  .2 حتت احلمرا  األشعةالضو  يف املدى  أشعةالتوصيل من خالل استخدام 
التحكم  أجهزة  يف حتت احلمرا األشعةتستخدم و  .صغر من تردد الضو  األمحرأ ان هلا ترددوتعرف باسم حتت احلمرا  أل

تستخدم يف  أ اكما ،   IrDAوختتصر بر،  Infrared Data Associationوتعرف باسم ،Remote Controlيف التلفزيون 
 :د منالعدي

أي  ، line of sight حتت احلمرا  تعمل يف مدى الرؤية فقط األشعةأن التكنولوجيا املستخدمة فيها  :األولى المشكلة_ 
 .إىل التلفزيون مباشرة للتحكم به Remote Controlجيب توجيه 

، One to One حتت احلمرا  هي تكنولوجيا واحد إىل واحد األشعةأن التكنولوجيا املستخدمة فيها : المشكلة الثانية_ 
فمثال ميكن تبادل املعلومات بني الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر احملمول  .أي ميكن تبادل املعلومات بني جهازين فقط

 .حتت احلمرا  أما تبادل املعلومات بني الكمبيوتر وجهاز اهلاتف احملمول فال ميكن األشعةسطة بوا
جهازين  لكرتونيات للسماح أليهو معيار مت تطويره من قبل جمموعة من شركات اإل: Bluetoothالبلوتوث _ 
 تدخل مندون أي  ،وحدمها دون أسالكبالقيام بعملية اتصال ل _ خلوية ولوحات املفاتيحهواتف و  واسيبح _لكرتونيني إ

الالسلكية آمنة وبسيطة متكن اتصاالت السلكية بني جمموعة كبرية من األجهزة داخل  Bluetoothتقنية و  .قبل املستخدم
 ،هو أحد أشكال أدوات االتصالكذلك هناك من الشبكات احلديثة ملتعاملي اهلاتف النقال  .3البنوك واملؤسسات املالية 

 .4 من أبراج البث املوزعة ضمن مساحة معينة شبكةعن طريق  االتصال الالسلكيتمد على والذي يع

                                                 
1
هذا . نرتنت لعدد كبري من املستخدمنيكرب وبسرعات أعلى وتوفر خدمة اإلأتعمل على مسافات   Wimax ولكن تقنية ،Wifi فكرة عمل Wimax تشبه فكرة عمل 

 .األسالكنرتنت بواسطة سوف تصل لكل الناس حىت لو مل تكن لديهم خدمات اهلاتف أو خدمة االتصال باإل Wimax أنباإلضافة إىل 

2
 .  Frederick William Herschelاألملاين  0000 فها يف عاموقد كش Infrared rays Rayons   يطلق عليه باإلجنليزية 

3
  http://www.bluetooth.com/Pages/How-it-Works.aspx, Consulté le; 02_03_2011. 

4
 les réseaux des operateur téléphoniques mobiles ; GSM (Global System for Mobile Communications,2G), GPRS et 

EDGE (General Packet Radio Service et  Enhanced Data Rates for GSM Evolution, 2G), UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System, 3G, 3G+), LTE et Wimax  (Long Term Evolution, Worldwide Interoperability for 

Microwave Acces, 4G), 

_  Henri Isaac et  Pierre Volle, Loc.Cit, P. 164. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://www.bluetooth.com/Pages/How-it-Works.aspx
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عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم الخاصة بالبنوك والمؤسسات  : المبحث الثالث
 المالية العالمية

ن قادرة على تستخدم اليوم البنوك واملؤسسات املالية عدة أنوا  من تقنيات اإلعالم واالتصال لتكوين بنية حتتية تكو      
التشغيلية وحىت اإلمجالية  اإحداث تناسق كامل ألنشطتها ومن خالهلا متكن البنوك واملؤسسات املالية من تقليص تكاليفه

وبالتايل فإن البنية التحتية اجلديدة توفر بنية  .ويتحول نشاطها من تقليدي إىل إلكرتوين يف إطار عمليات التطوير املتكررة
 وتساهم يف ظهور البنك واملؤسسة املالية اإللكرتونية املالية واألعمال واألنشطة E- Commerceلكرتونية أساسية للتجارة اإل

 .اإللكرتونية
سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل منط تبين التكنولوجيا يف البنوك واملؤسسات املالية، وكذلك إىل الشبكات   

  .لمعلوماتية يف البنوك واملؤسسات املاليةالتكنولوجية املعتمدة والتطبيقات جديدة ل
 التكنولوجيا المالية والمصرفيةاستخدام وتبني نمط : المطلب األول

اليروم متعرددة ومتنوعرة، وهري ختتلرف براختالف أشركاهلا  املؤسسات املالية بصرفة هامرةاملستخدمة يف  تإن التكنولوجيا    
فمنهرا مرا يسرتخدم خارجيرا وهنراك  .(طبيقات أنظمرة خمتلفرة لتقنيرات تكنولوجيرةأجهزة ومعدات تكنولوجية، شبكات، ت)وتطبيقاهتا، 

 .ما يستخدم داخليا
 نمط وأهمية تطبيق التكنولوجيا الجديدة في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع األول

 and Front Office  Back املكترب األمرامي واخللفري: والخلفـي فـي البنـا والمؤسسـة الماليـة المكتـب األمـامي_ 1

Office 1  من املصطلحات احلديثة املستخدمة يف املنظمات على غرار البنوك واملؤسسات املاليرة مرن أجرل توضريح أقسرامها
 (مكترب الردعم اخللفري)هو مكتب املساندة اخللفي  Back Office رب فاملقصود .نظامها املعلومايتأو ( كو ا نظام مفتوح ومغلق)

  .2 (مكتب الدعم األمامي)املساندة األمامي  هو مكتب  Front Office أما 
 :بتحقيرررق كرررل العمليرررات العاديرررة يف شررربابيك الصررررف واملكاترررب األماميرررة مثرررل واملؤسسرررات املاليرررة البنررروكموظفرررو يقررروم    

وكرررذلك يطلعرررون زبرررائنهم علرررى إمكانيرررات التمويرررل واالسرررتثمار املتررروفرة  ،املررردفوعات الداخلرررة واخلارجرررة وتنفيرررذ التحرررويالت
ويقومرون باملفاوضرات مرع الشرركات والسرلطات يف  .اخل ..لشروط الراهنة يف جمال التوفري والتمويرل والضرمانات والكفراالتا

 .وحياولون إجياد أفضل حل لزبائنهم ،مشاريع التمويل الكبرية

املراقبرررة والعنايرررة ببنررروك قبرررل كرررل شررري  املهرررام التنظيميرررة واإلداريرررة مثرررل احملاسررربة و  املوظفرررونأمرررا يف املكترررب اخللفررري فينفرررذ    
 .اخل ..وحيسبون املؤشرات ،ويعّدون اإلحصائيات ،وحيفظون املستندات ،البيانات

 
 

 
                                                 

1
 Les termes de Front Office (littéralement « boutique » et de Back Office « arrière-boutique ».  

2
 Le Front-Office (parfois appelé également Front line).  
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تشرمل هررذه الرنظم علررى حمررررات : Office Automation System نظـم أتمتــة المكتــب البنكـي والمؤسســة الماليــة_ 5
بنرا  قواعرد البيانررات، وكرذلك نظرم إدارة قواعررد و   Speed Sheets واجلررداول اإللكرتونيرة ،Processor Word  النصروص
 البيانرات

الريت تشرمل علرى العديرد مرن العمليرات مثرل نسرخ وحرذف ونقرل ( سـيتم التطـرق لهـذا النظـام فـي المطلـب الثالـث) 1
 الربجميرررات والتطبيقرررات املختلفرررة يف البنررروك واملؤسسرررات وإ رررا امللفرررات، وحرررذف اجمللررردات وتثبيرررت وإزالرررة الرررربامج وتشرررغيل 

كمررا تشرركل كررذلك القرردرة علررى   .Data Showاملاليررة، كررذلك عمررل األحبرراث املختلفررة مررن خررالل جهرراز عررري البيانررات 
 .2وتنزيل امللفات وامللحقات  Emailوإرسال وقرا ة الربيد  Webتصفح 

 Information System (CBIS)  احملوسرربةنظررم أمتتررة املكاتررب هرري فررر  أو نررو  مررن مكونررات نظررم املعلومررات اإلداريررة   
Computer Based تعرف هرذه األخررية بأ را جمموعرة مرتابطرة مرن املكونرات املاديرة للحاسربات اآلليرة وغرري املاديرة واألفرراد ،

البيانات املدخلرة هلرا ( معاجلة)والبيانات واإلجرا ات املالية واملصرفية، واليت تعمل بطريقة متكاملة يف  ميع وختزين مث حتويل 
  .بلة لالستخدام تفيد يف عملية صنع القرار يف أنشطة املؤسسات املاليةإىل معلومات قا

ــــة _0 ــــوك والمؤسســــات المالي ــــات المســــتخدمة فــــي البن منررررط تطبيررررق التقنيررررة يف البنرررروك  ميكررررن توضرررريح :بعــــض التقني
 :من خالل اجلدول التايل واملؤسسات املالية

 وك ومؤسسات التأميننمط تطبيق التكنولوجيا الجديدة في البن(: 10)الجدول رقم 
 األجهزة االستعمــــــــــــال

 اإلعـــــــــــــــــــالم

 ةاهلاتف ذو الشاش، الفاكس، اهلاتف، Minitel مينيتال -
Screenphone . 

 Micro Computer On اخلطعلى  الصغري الكمبيوتر -

Line . 
 . Borne Interactive اللمسية الشاشة -

 التوثيـــــــــــــــــق
 .قراص املدجمة، اهلاتف، املينيتالاأل -
 .الكمبيوتر الصغري على اخلط -

 .الشاشة اللمسية -

 .الكمبيوتر على اخلط - التكويـــــــــــــــن
 .األقراص املدجمة، التلفاز التفاعلي -

 التسليـــــــــــــــة
 .التلفاز التفاعلي، األقراص املدجمة املرئية -
 .الوسائط املتعددة -

 .على اخلط الكمبيوتر الصغري -

                                                 
1
 Système de Gestion de Base de Données (SGBD).  

2
 .09. ، ص7002، اليازوري، عمان، األردندار  تطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتسويق، عبد الناصر أمحد  جردات، حممود حممد العجلوين وزياد حممد املشقابة، 
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 الشــــــــــــــــــراء

 .ةمينيتال، اهلاتف، اهلاتف ذو الشاش -
 .الكومبيوتر الصغري على اخلط -

 .األقراص املدجمة املرئية -

 (.التلفاز التفاعلي)الشرا  عن بعد  -

 .الشاشة اللمسية -

 .ةمينيتال، اهلاتف، الفاكس، اهلاتف ذو الشاش - التسييـــــــــــــــــر
 .لصغري على اخلطالكومبيوتر ا -

 .ةمينيتال، اهلاتف، الفاكس، اهلاتف ذو الشاش - العمــــــــــــــــل
 .الكومبيوتر الصغري على اخلط -

 .ةمينيتال، اهلاتف، الفاكس، اهلاتف ذو الشاش - االتصـــــــــــــال
 .الكومبيوتر على اخلط، الربيد اإللكرتوين -

Source: Michel Badoc et Autres, E-Marketing de la Banque et de l'Assurance, Edition d'Organisation, 

Paris, France, 2
ème

 Edition. 2000, P. 65. 

يعد إحدى أهم التقنيات املستخدمة يف البنوك ( املعلوماتية)من خالل اجلدول أعاله ميكن القول أن اإلعالم اآليل    
العلمية والتقنية اخلاصة مبعاجلة املعلومات بواسطة وسائل  ومؤسسات التأمني، وهي عبارة عن جمموعة من املواد

أوتوماتيكية، ومن بني التقنيات أو األدوات جند الكمبيوتر الصغري على اخلط، وهو عبارة عن آلة أوتوماتيكية مربجمة 
الصحة والدقة على  ملعاجلة املعلومات، يقوم بتخزين البيانات ويشغلها ويتفقد التعليمات بسرعة كبرية وبدرجة عالية من

مستوى البنك، أما مصطلح على اخلط، فنعين به الربط بني جهاز الكمبيوتر وجهاز كمبيوتر آخر يكون يف موقع بعيد، 
 .1هذا الربط ميكن إمتامه باستخدام خطوط اهلاتف، وتقوم أجهزة الكمبيوتر بنقل البيانات إىل املوظفني أو العمال  

..(. إعالم، تكوين، شرا ، تسيري، اتصال)توظيفات عديدة بالبنك ومؤسسة التأمني  فالكمبيوتر الصغري يستخدم يف
فمصطلح . وللحصول على حاسوب متعدد الوسائط جيب  هيزه ببطاقة صوتية، ووحدة قرص بصري ومكربات صوت

لف املستندات الوسائط املتعددة يعين قدرة الكمبيوتر على دمج الصور واملعطيات والصوت ومقاطع الفيديو يف خمت
 .2والوثائق 

 بعض األجهـزة التكنولوجيـة المستخدمـة فـي البنـوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني
، وهررو أحررد أنواعهرا فهررو األسرهل واألصررغر حجمرا واألقررل وزنرا واألقررل سررعرا، Videotex مررا هرو إال طررريف لرر :المينيتـال_ 1

فيدين واملصراحل املختلفررة حيررث ميكررنهم مررن االرتبرراط ببنرروك املعطيررات، وهرذه املواصررفات سرراعدت علررى توزيعرره جمانررا للمسررت
كرذلك أن املسرتفيد ال يلرزم بردفع االشررتاك؟ وبالترايل ال ختصرص لره كلمرة السرر ذلرك أن الردفع   Minitelومن بني إجيابيات 

                                                 
1
 .21. طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 

2
 .20. احلق ط، مرجع سابق، ص عبد 
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واملؤسسرة  البنرك ويسرتخدمها موظفر اهلراتف والفراكسو  Minitel إن . France-Télécom 1يكون فوريا من خرالل بطاقرات 
طلررب معلومرررات،  ،ميكررن مررن خاللرره الرردفع عررن بعررد كمررايف اإلعررالم، التوثيررق، الشرررا ، اإلدارة، العمررل واالتصررال،   املاليررة

 ..حجز األماكنو  ات، إضافة إىل معرفة األسعاريتقدمي طلب
كمرا يعتررب احلرل العلمري ،  تكروينيف عمليات الشرا  وكذلك ال فإنه يستخدم هذا األخريوفيما خيص  :التلفاز التفاعلي_ 5

تفتقرد لرجرع الصردى الفروري مرن املتلقري إىل القرائم باالتصرال التعليمري، ( تكوينيرة) كوسريلة تعليميرة  يرونألحد عيوب التلفز 
صررروتية مرئيرررة لكررري ينقرررل تسررراؤالته  قنررراة اتصرررالية صررروتية أو يف البنررروك واملؤسسرررات املاليرررة ويف هرررذا احلرررل تتررراح أمرررام املتلقررري

  .2 اته ووجهات نظره وغريها إىل القائم باالتصال التكويين وبصورة فوريةومناقش
ولكي ، تشعر عندما يلمسها شي  وهي عبارة عن شاشة تلفزيونية مركبة خصيصا لكي حتس أو :الشاشات اللمسية_ 0

ستخدم الشاشات تكما تكون قادرة على تزويد الكمبيوتر مبعلومات دقيقة عن املكان الذي حدث فيه اللمس بالضبط،  
ميكن و  .3اللمسية مع الربجميات اللمسية اليت تستعمل املعلومات املقدمة بواسطة الشاشة لإلجابة على طلبيات املستعمل

 .4 ملسية اتشاش Borne de Ticketطلب التذكرة  وأجهزة  اآللية اتاعتبار املوزع
 ايرة  لكرتونيا من حاسروب مركرزي أوإرسال النصوص طريقة إل وهو ،يستخدم يف عملية االتصال :البريد اإللكتروني_ 4

 برني وامللفرات الرسرائل لتبرادل ويعررف كرذلك علرى أنره نظرام  .أو املؤسسة املاليرة متواجدة بالبنك، 5 طرفية إىل  اية أخرى
 ..6األشخاص 

قواعرد البيانرات والصرور هذا النظام هو األكثر اسرتخداما يف اإلنرتنرت، وميكنرك عرن طريرق هرذه اخلدمرة إرسرال الرسرائل و   
وعلرررى املسرررتوى التجررراري ميكرررن  .والتسرررجيالت الصررروتية والرررربامج والكثرررري غرررري ذلرررك مرررن أنررروا  البيانرررات املاليرررة واملصررررفية

اسرررتخدام الربيرررد اإللكررررتوين يف طلرررب معلومرررات حرررول منرررتج مرررايل أو مصرررريف أو طلرررب فرررواتري شررركلية أو إرسرررال طلبيرررات 
 هرررا، وبالترررايل فالربيرررد اإللكررررتوين حرررل حمرررل االتصرررال التقليررردي مرررن هررراتف وفررراكس ورسرررائل للمررروردين أو تأكيررردها أو إلغا

  .بريدية نظرا ملا سبق ذكره من مميزات، عالوة عن اآللية التقليدية للربيد يف البنوك واملؤسسات املالية

                                                 
1
، اجلزائر، اجلز  -قسنطينة-،  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم املكتبات، جامعة منتوري،محاضرات في تكنولوجيا المعلوماتك بن السبيت، عبد املال 

 .97-90. ، ص7009األول، 

2
، جملة تنمية املوارد البشرية، جملة علمية دورية حمكمة تعاجل بنوك التجاريةدور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل أنشطة الحممد شايب، زين الدين بروش و  

   .99. ، ص7002، 1، اجلزائر، العدد 7قضايا التجديد واإلبدا  يف التنمية البشرية، صادرة عن وحدة البحث تنمية املوارد البشرية، جامعة فرحات سطيف

3
 .120. ، ص7009، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، يوتر واإلنترنتالني لمصطلحات الكمبيمعجم الكتيسري الكيالين،  

4
  Borne Automatique de Paiement ou Borne Interactive ; 

_ Dictionnaire Encyclopédique Bilingue de la Micro-informatique, Op. Cit, P. 55. 

5
 Muftah  Mohammed Dyab, Glossary of Information Systems and Technology, International Publishing House, 

Egypt, 1995, P. 70. 

6
  .99. ، ص2003، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق في اإلنترنت تطبيقاتبشري عباس العالق،  
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 تقنيات تكنولوجية أخرى مستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثالث
يف البنوك ومن أقدمها وأكثرها انتشارا  ،يعد اهلاتف من أهم وسائل االتصال الصويت :Téléphoneاتف اله_ 1

واهلاتف ليس أداة  .متتلك خطا هاتفياال  تأمينيةأو مؤسسة  نكاب املعقول أن  د غري، لدرجة أنه من ومؤسسات التأمني
 ، التسيري، الشرا التسويق ،اإلنتاجية اإلعالم، التكوين، للتواصل بني األفراد واجلماعات، ولكنها أداة تلعب دورها يف

سل واملستقبل عند ر ، وينظر إليه كقناة اتصال غري مباشر بني املاملالية وغري املالية وإيصال اخلدمات للكثري من املؤسسات
هناك شبكات  وقد تطور اهلاتف يف حجمه وشكله ومزاياه وإمكاناته عدة مرات، وأصبحت ،مزاولة عملية االتصال
 .يف عامل االتصاالت اهلاتفية االبتكاراتهاتفية من أحدث 

آلة  مع بني عبارة عن  هوهو جهاز إلكرتوين حديث يف البنوك واملؤسسات املالية، و  : Visiophoneالفيزيوفون_ 5
وبسرعة فائقة،   1 هاتف ينقل الصوت والصورة اهلاتف بصفته آلة لنقل الصوت وشاشة مرئية مدمج هبا كامريا، فهو

كما   .واجلهاز مزود بذاكرة تؤهله خلزن الصور واسرتجاعها عند احلاجة ومشاهدهتا على الشاشة أو طباعتها على الورق
  .Vidéophone  2 أو اهلاتف الفيديو Photophone اهلاتف الصورييطلق عليه كذاك اهلاتف الرائي أو 

تركيبها  هي عبارة عن أجهزة يتم :Uninterruptible Power Supply وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي_ 0
يف خمتلف  ..(كمبيوتر، طابعات، شاشات)وبني خمتلف األجهزة الكهربائية  ،بشكل وسيط بني مصدر التيار الكهربائي

 .مصاحل وأقسام البنوك واملؤسسات املالية

حتياجات، حيث أن عملها يقتصر على تأمني زمن على تلبية أدىن اال 3 (من خالل تقنيات عديدة)تعمل هذه الوحدات  
عمل إضايف بعد انقطا  التيار الكهربائي من خالل البطاريات الداخلية وتستطيع تأمني احلماية الكاملة بسبب احتوائها 

وحتقق هذه الوحدات مستوى األمان املتكامل، وهي اخليار املثايل للخادمات  .Surge Protectionعلى دارات احلماية 
  .للبنوك واملؤسسات املالية

اسم حاملها، وتاريخ  مكتوب عليها حبروف نافرة  (تقريبا سمx 8.5سم 3.3)قطعة لدائنية مستطيلة : البطاقات البنكية_ 4
( غالبا  )تاريخ انتها  صالحيتها ورقمها املتسلسل، ومكتوب حبروف غري نافرة صورة حاملها وتوقيعه ، و (غالبا)إصدارها 

ومطبو  عليها طباعة شفافة شعار املنظمة التابعة هلا وشعار الشبكة  ،(ومن شاركه إن وجد)وشعاره  واسم مصدرها
ُتسجَّل عليه بعض املعلومات املهمة ( ويف بعضها رقاقة حاسوبية) .احلاسوبية، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط ممغنط

إلثبات الشخصي حلاملها وشفرة البنك واملنظمة املصدرين، كرقم البطاقة ورقم ا  _حسب عمل الشركة املصدرة ونوعية البطاقة_

                                                 
1
 Vocabulaire des Techniques de l'Information et de la Communication, Op. Cit, P. 199. 

2
، ويسمح بإجرا  مكاملات بالصوت والصورة، (الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت VOIP ) اهلاتف املزود جبهاز تصوير عبارة عن جهاز هاتفي يعمل بواسطة بروتوكول إنرتنت 

 .وهو جمهز بكامريا تقوم بإرسال الفيديو، وشاشة متّكن من رؤية الشخص الذي يتصل به

3
هذه األخرية تعترب التقنية األفضل ، Online Double Conversion وتقنية Line Interactive وتقنية  Offline Standbay تقنيةمن بني هذه التقنيات  

 .واألعلى أل ا تستطيع تأمني زمن عمل إضايف، وتستطيع كذلك تأمني احلماية



 التكنولوجيا المصرفية والمالية المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية.............................................. الفصل األول

 

- 52 - 

 

صِدر
ُ
 ).وعنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشبكات اليت ختدمها (اجملاين غالبا) ويوجد كذلك خلف البطاقة رقم هاتف امل

 (.سيتم التطرق لمختلف أنواع البطاقات في الفصل الثاني
 من طرف البنوك والمؤسسات المالية الشبكات التكنولوجية المعتمدة: المطلب الثاني

 .واملؤسسات املالية وسنذكر منها يف الفرو  التالية كو املتواجدة بالبن اآللية هناك عدة أنوا  من الشبكات   
 شبكة الموزع والشباك األوتوماتيكي للنقود ونهائي نقطة البيع اإللكترونية: الفرع األول

هررو صررورة بسرريطة للمكننررة يف القطررا  : Distributeur Automatique de Billetsالمــوزع اآللــي لــاوراق النقديـــة _ 1
، وتسرمح للمسرتفيد بسرحب مبلرغ مرن املرال (الذكيرة)البنكي، فهو آلرة أوتوماتيكيرة تسرتخدم عرن طريرق البطاقرة اإللكرتونيرة 

 :دون اللجو  إىل الفر ، واجلدول التايل يوضح ذلك
 النقدية الموزع اآللي لاوراق(: 02)الجدول رقم 

 الموزع اآللي لاوراق النقدية
DAB 

 التقنيــــــــــــــــة المبــــــادئ العـــــامـــــة
يسمح بالسحب لكل حائز على بطاقة 
السحب، ويوجد يف البنوك والشوار  

واحملطات وعدة أماكن أخرى كما يعمل 
 .دون انقطا 

 جهاز موصول بوحدة مراقبة إلكرتونية، تقرأ املدارات
 Pistes magnétiques املغناطيسرررررية( الررررردوائر)

 .للبطاقة

Source: Nadine Tournois, le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelles Technologies, Masson, Paris, 

France, 2005, P. 30. 

ليحصررل علررى خدمررة  مررن خررالل هررذا اجلهرراز يقرروم العميررل بإدخررال بطاقررة التشررغيل البالسررتيكية والبيانررات والتعليمررات    
مصررفية فوريرة، ويف اجلهررة املقابلرة أي علررى مسرتوى البنررك، فرإن امللفررات اإللكرتونيرة للعمررال  داخرل الكمبيرروتر يرتم حتررديثها 

 .بالتعامالت اليت جيريها العميل من خالل آلة املوز  اآليل للنقود
و مبثابة الشكل املوسع للموز  اآليل لألوراق ه: Guichet Automatique de Billetsالشباك اآللي لاوراق النقدية _ 5

وهو جهاز أوتوماتيكي يقدم خدمات أكثر تعقيدا وأكثر تنوعا بالنسبة للموز  اآليل للنقود، ويطلق عليه كذلك  ،النقدية
وهو متصل بشبكة تستخدم عن طريق بطاقات  ،Guichet Automatique Bancaire 1 اسم الشباك اآليل البنكي 

عملية يف  03إىل  05من )فباإلضافة إىل مهمة سحب األموال، يسمح الشباك بالقيام بالعديد من العمليات  ،إلكرتونية 
هذه الشبابيك متصلة بالكمبيوتر الرئيسي للبنك، ودورها مهم على  (.عملية يف البنوك األمريكية 23إىل  23البنوك الفرنسية ومن 

 .2يلة للحوار مع العميل مستوى النشاط التسويقي أل ا أصبحت متثل وس

                                                 
1
 Un guichet automatique bancaire (abrégé par GAB en français de France, par ATM (Automated Teller Machine) en 

anglais américain, par ABM (Automated banking machine) en anglais canadien, guichet automatique en français 

québécois, ou bancomat en Suisse et Italie), En anglais, l'abréviation ATM désigne un DAB, SST (Self Service Terminal) 

un GAB.   

2
 .722. نعمون وهاب، مرجع سابق، ص 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_canadien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_qu%C3%A9b%C3%A9cois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_qu%C3%A9b%C3%A9cois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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 لاوراق النقدية الشباك اآللي(: 03)الجدول رقم 

الشباك اآللي 
 لاوراق
GAB 

 التقنيـــــــــــــــة المبــــــادئ العــــــامة

خيول اجلهاز لكل حائز على البطاقة القيام 
طلب الشيكات، : بالعديد من العمليات منها

 ..دالقيام بالتحويالت ومعرفة الرصي

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيسي، يقرأ املدارات 
املغناطيسية للبطاقة اليت تسمح مبعرفة العميل من خالل 
الرقم السري، وهذا اجلهاز مصحوب بلوحة مفاتيح، شاشة 

 .وطابعة
Source: Nadine Tournois, le Marketing Bancaire Face aux Nouvelles Technologies, Masson, Paris, 

France, 5003, P. 30. 

 :سنتطرق إليها من خالل التعرف على: كيفية التعامل مع الموزع والشباك اآللي: أوال

السرحب النقردي السرريع، الردخول  :يتيح املوز  والشرباك اآليل القيرام بربعض اخلردمات نرذكر منهرا: الخدمات المتاحة_  
تسديد الفواتري، طلب كشوف بنكية ودفراتر شريكات عنرد  وأي مكان، إمكانية على احلسابات بسرعة وأمان يف أي زمان

 .احلاجة وإمكانية حتويل األموال

علررم يجيررب أن الشررباك أو املروز  اآليل، لررذا واحرد مررن املاليررني الرذين يسررتخدمون  العميررل البنكرري: والمكونــات األجـزاء_ 
 :حتتوي على جهازي إدخال اآللةأن هذه 

معلومررررات احلسرررراب اخلاصررررة املخزنررررة علررررى الشررررريط  هررررذا األخرررري يلررررتقطحيررررث  ،هرررو قررررارئ البطاقررررات :الجهــــاز األول _
املغناطيسي املوجود علرى ظهرر البطاقرة االئتمانيرة ويسرتعني املعراجل بتلرك املعلومرات لتمريرر عمليرة السرحب إىل البنرك الرذي 

  .يتعامل معه حامل البطاقة

سحب أم )البنك بنو  العملية اليت يريد إجرا ها إلشعارطاقة هو لوحة املفاتيح اليت يستخدمها حامل الب :الجهاز الثاني_ 
 1 أو ما يسمى بيان التعريف الشخصي كما جيب إدخال رقم اهلوية الشخصي  ،املبالغ وحتديد( إيدا  أم استعالم عن الرصيد

 جهاز املوز  ه عربالقوانني البنكية تشفري هذا الرقم لدى إرسال توجبويف هذه احلالة  .للتحقق من هوية حامل البطاقة
مساعة وشاشة عري وطابعة  :وإىل جانب جهازي اإلدخال توجد أربعة أجهزة إخراج .اآليل إىل البنك

  .وآلة توزيع النقد (الكشوفات)إيصاالت

ويالحرظ  ،حيرث ينرال مرن خالهلرا حامرل البطاقرة املبلرغ الرذي حيردده أو الشرباك اآليل وز ومتثل آلة توزيرع النقرد قلرب املر    
وحتترروي  ،يضرم خزينررة هبرا األمرروال النقديرة الرريت ختررج مرن فتحررة آلرة توزيررع النقرد املوزعررات اآلليرةاجلرز  السرفلي مررن غالبيرة  أن

 .املروز  اآليلوظيفتهرا باختصرار عرد كرل فراتورة حسراب ختررج مرن  ."العرني اإللكرتونيرة"ماكينة توزيع النقد على مكرون امسره 
يانات احلسابية تسرتعني هبرا البنروك يف حالرة تسروية احلسرابات مرع حراملي البطاقرة وتستخدم هذه اآللية حلفظ سجل من الب

أو يف حالة وقو  نزا  بينهما حول املبالغ املسحوبة هنا يرتم الرجرو  إىل البيانرات احملفوظرة ملعرفرة احلقروق واملسرتحقات دون 
 .واالحتيالأي نية يف النصب 

                                                 
1
 Numéro d'Identification Personnel (NIP) et En Anglais; Personnal Identification Number (PIN). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_d%27identification_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_d%27identification_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/NIP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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قبل أي شي  توفري بعض  ااآليل يكون املطلوب من املوز مبلغ من  لسحب أي نتوجهحني : تسوية األرصدة: ثانيا  
بعد ذلك  اآللةتتوىل  ، Lecteur Carteوقارئ البطاقة Clavier البيانات اليت تدخلها إىل املاكينة عن طريق لوحة املفاتيح

ملالية اليت تتعامل معها يف حالة توجيه املعلومات إىل املعاجل املضيف الذي يوجه املعاملة برمتها إىل البنك أو املؤسسة ا
جيري املعاجل عملية إلكرتونية لنقل األرصدة من البنك إىل احلساب املوجود لديه مبجرد  ،طلب احلصول على أموال سائلة

للتصريح هلا بإخراج املبلغ  جهاز املوز يرسل املعاجل شفرة موافقة إىل  ،نقل األرصدة إىل احلساب البنكي التابع للمعاجل
 .طلوبامل
من خالل أي عملية يقوم هبا املستخدم، فإن الشباك أو املوز   :المهام التي يقوم بها الموزع أو الشباك اآللي: ثالثا  

 :اآليل يقوم باملهام التالية آليا
 ؛Relevé d'Identité Bancaire التأكد من هوية صاحب احلساب من خالل الوسيط أال وهو بيان التعريف البنكي_ 
  .منح أو تقدمي كشف للعميل عملية حجز أو تسجيل العملية، فة طبيعة العملية، سحب أو إيدا ،معر _ 
يقرردم العميررل هويترره مررن خررالل بيرران  يضررع العميررل بطاقترره يف قررارئ البطاقررة، :أمررا خبصرروص العميررل فيقرروم باملهررام التاليررة  

  .يسحب العميل بطاقته ،طبو يأخذ العميل الكشف امل ،خيتار العميل نو  العملية ،التعريف البنكي
 :للقيام بعملية اإليدا  يتبع املستخدم املراحل التالية :كيفية اإليداع في الموزع أو الشباك اآللي:رابعا

 ؛البالستيكية يف قارئ البطاقاتبطاقة ال إدخال_ 

 ؛على لوحة املفاتيح الرقم السري إدخال_ 

 ؛لية إيدا عمار يختبا ، ومن مث القيامخياراتعدة  تظهر_ 

 ؛جيدا الظرف إغالق مثاملبلغ من اخلارج  وكتابةضع املبلغ و  ،خيرج ظرف_ 

 .ضع الظرف يف الفتحة املخصصة لهو _ 

، يتم تنشيط اجلز  اإليدا بطاقة والرقم السري واختيار عملية ال إدخالبعد و  ،الفوري اإليدا اليت تقبل  الشبابيكهناك    
ومن مث التأكيد على ، الشاشة على قيمتهاوإظهار النقدية وعدها  األوراقلقبول  لشباكاملوز  أو ايف  لإليدا املخصص 

 .1 العملية
يعتمد على شبكة اتصاالت الكمبيوتر،   :Terminal de Paiement Électronique نهائي نقطة الدفع اإللكتروني_ 0

وكذلك الوحدات الطرفية  Terminal Pointe de Venteوله كذلك عدة تسميات نذكر منها  ائي نقطة البيع اإللكرتونية  
، فإذا كان العميل حيمل بطاقة الدفع بني البنوك فإن موظف نقطة البيع يستطيع أن ميرر  Point of Saleعند نقاط البيع

ة، هذا البطاقة على القارئ اإللكرتوين اخلاص بالبطاقة واملوصول مباشرة مع الكمبيوتر املركزي للبنك أو املؤسسة املالي
األخري يقوم خبصم القيمة من الرصيد اخلاص بالعميل بعد أن يدخل الرمز أو الرقم السري اخلاص به، ويقوم الكمبيوتر 

 .املركزي بعد ذلك بإضافة القيمة لرصيد حساب املتجر

                                                 
1
جه للموز  اآليل، وبعد إدخال بعض املوزعات األخرى تتطلب أن يقوم العميل باحلصول على ظرف خاص مسبقا وتعبئة البيانات عليه وإيدا  األوراق النقدية بداخله مث التو  

 .البطاقة والرقم السري واختيار عملية اإليدا  يتم إدخال الظرف يف اجلز  املخصص له يف الشباك أو املوز  اآليل
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 ينهائي نقطة الدفع اإللكترون(: 10)الجدول رقم 

نهائي نقطة 
الدفع 

 اإللكتروني
TPE 

 

 

 التقنيـــــــــــــــة العــــــامةالمبــــــادئ 

خيول اجلهاز لكل حائز على البطاقة القيام 
تسديد : بالعديد من العمليات منها
 ..املشرتيات، الفواتري

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيسي، يقرأ املدارات املغناطيسية 
للبطاقة اليت تسمح مبعرفة العميل من خالل الرقم السري، 

 .حوب بلوحة مفاتيح، شاشة وطابعةوهذا اجلهاز مص

Source: Nadine Tournois, le Marketing Bancaire Face aux Nouvelles Technologies, Masson, Paris, 

France, 2005, P. 30. 

متكن هذه التقنية حائزي البطاقات اإللكرتونية أو املغناطيسية من سحب أمواهلم من  :Cash-advanceتقنية _ 4
إذا مل يكن  تت املتوفرة يف الوكاالت والفرو  الربيدية والبنكية، وتسمح هذه التقنية بسحب األموال من الوكاالالنهائيا

لألموال يف أغلب مراكز واملوزعة ال تليب  ةاألوتوماتيكي والشبابيك املوزعاتوخاصة إذا كانت  .1هناك توفر الشيك 
 .حاجيات مستعمليها حيث تكون خارج اخلدمة

 شبكة البنوك المنزلية، سويفت واإلنترنت : لثانيالفرع ا
يعتمد نظامها على ما يعرف بعملية حتويل وإعادة حتويل البيانات، حيث : Home Bankingشبكة البنوك المنزلية _ 1

اخلطوط )يتم ربط الكمبيوتر املركزي بالبنك بالكمبيوتر الشخصي املوجود مبنازل العمال  من خالل وسائط االتصال 
، حيث يعمل الكمبيوتر الشخصي كمحطة طرفية  الستقبال اخلدمات املصرفية مثل عري أرصدة العميل، طباعة (اتفيةاهل

الكشوفات وبيان الشيكات احملصلة وحتت التحصيل، كما ميكن يف املقابل إرسال التعليمات الصادرة من العميل للبنك 
ىل حساب آخر والقدرة على القيام مبقابلة على شاشة طلب دفرت الشيكات وحتويل مبلغ من حساب العميل إ :مثل

ومن خصائص  .2الكمبيوتر مع موظف البنك واملؤسسة املالية وهذا لتقدمي النصائح املالية واستقبال الردود عن األسئلة 
 .احليويةللتحديث و  امنتجات متثل رمز ة، و وسائل اتصال قوي، منتجات ذات تقنية عالية :3العمليات املصرفية املنزلية 

 
 

                                                 
1
 A cash advance is a service provided by most credit card and charge card issuers. The service allows cardholders to 

withdraw cash, either through an ATM or over the counter at a bank or other financial agency, up to a certain limit. For a 

credit card, this will be the credit limit (or some percentage of it). http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_advance. 

Consulté le; 14_02_2011. 

2
 .722. نعمون وهاب، مرجع سابق، ص 

3
 .املرجع السابق.

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Cash
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_teller_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_advance
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 إن العديد من الكتب أشارت إىل أن فكرة نشأة اإلنرتنت قد يعود إىل :Wide Web  World 1 شبكة اإلنترنت_ 5

 أما أول صفحة 2فكانت االنطالقة يف الستينيات  اخلمسينيات من القرن املاضي إبان احلرب الباردة، أما الشبكة العاملية

WEB وشبكة اإلنرتنت متثل شبكة اتصاالت  إذن الشبكة العنكبوتية العاملية،.  3 0990 يف العامل فقد أنشئت يف مارس
واسعة تقدم للمشرتكني فيها خدمات عديدة ومتنوعة، وتتكون هذه الشبكة من جمموعة من الشبكات املستقلة 

توكوالت اليت يعتمد والذي ميثل جمموعة من االتفاقيات والربو  ،4 واملتجانسة اليت تعمل حتت نظام ذي استعماالت موحدة
وبذلك ميكن للكمبيوترات املتصلة هبذه الشبكة من خالل استخدامها  .عليها يف التفاهم والتعامل بني احلاسبات

 أجل من الشبكة صفحات بني الربط Hyper Text Transport Protocol (HTTP)لربوتوكول النقل للنص املتشعب 
. 5جمموعة القواعد اليت تدير إرسال واستقبال املعلومات عرب الشبكات  :ى أنهويعرف الربوتوكول عل .بينها فيما االنتقال

 :6وبالتايل فإن الربوتوكولني الداعمني للعملية األساسية لإلنرتنت مها 
متماثلة قبل بثها على اإلنرتنت، كما يراقب  Paquetsيراقب  ميع الرسالة يف حزم  :TCPبروتوكول مراقبة البث _ 

 .احلزم حىت تصل إىل وجهتهاإعادة  ميع 
يتضمن هذا الربوتوكول كل التفاصيل املوجهة بكل احلزم، ويتأكد أن كل بروتوكول منها عليه : IPبروتوكول اإلنترنت _ 

  :أهم الربوتوكوالت كذلكومن  .عالقة العنوان الصحيح للوجهة

 ؛نرتنتنقل وثائق النصوص املرتابطة عرب اإل HTTP بروتوكول _
 ت؛نرتناملرتابطة عرب اإل األجهزةنقل امللفات الكبرية بني  FTP ولبروتوك _

 ؛لكرتوينالربيد اإل يستخدم يف نقل وتبادل رسائل SMTP بروتوكول_ 
 .هبا واالحتفاظ لكرتوينوهو الربوتوكول املسئول عن  ميع وختزين رسائل الربيد اإل POP بروتوكول_ 
 .شبكة اإلنرتانت واإلكسرتانت: نرتنت ما يليمن الشبكات األخرى الشبيهة لشبكة اإل    

 :Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication شبكة سويفت للتحويل المالي _ 0
، أي مجعية اتصاالت الرتاسل املايل بني البنوك يف العامل، وهي مجعية تعاونية غري رحبية SWIFTويرمز هلا باختصار اسم 

                                                 
1
 Le World-Wide Web (ou WWW, ou Web) est un grand – très grand – système d’information  réparti sur un ensemble de 

sites connectés par le réseau Internet. Ce système est essentiellement constitué de documents hypertextes, ce terme 

pouvant être pris au sens large : textes, images, sons, vidéos, etc. 

_ Philippe Rigaux, Pratique DE MySQL ET PHP_Conception et Réalisation de Sites web Dynamiques_ Dunod, Paris, 

France, 4
 ème

  Edition, 2009,  P. 3. 

2
 Oullion, Jean-Michel,  Les métiers d'Internet Le Guide 2011-2012, L'Etudiant, Paris, France, 2011, P.  9-10.     

3
  Idem, P. 12. 

4
 Les différents modes de connexion à Internet: SDSL, VDSL, Câble de télédistribution, Ligne louée (cuivre), Fibre 

optique, Connexions mobiles, Points d'accès sans fil, Satellite, Boucle locale radio (BLR), PSTN ou RNIS (bas débit) 
5
  .220. عبد احلق ط، مرجع سابق، ص 

6
 .00. ، ص7002، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، اإللكترونية التجارة، طارق عبد العال محاد 

http://www.fimaktabati.dz/catalog/book/docid/88802593/searchstring/INTERNET
http://www.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/127
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,004
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,005
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,006
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,007
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,008
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,008
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,009
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,010
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,011
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,012
http://www.awt.be/web/res/index.aspx?page=res,fr,fic,090,013
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مسامهة حمدودة املسؤولية، وتساهم البنوك األعضا  يف هذه اجلمعية يف رأمساهلا وتدفع رسوم تراسلها فيما  مسجلة كشركة
 .بينها إىل اجلمعية دوريا وعلى أساس شهري

تعمل هذه الشبكة وفق ترتيبات وإجرا ات من خالل أجهزة احلاسوب من أجل حتويل النقود وبسرعة خالل دقائق بني   
 ميكنو  .2يعمل على  سيد نظام دويل للتحويل املايل بني البنوك  1فهي متثل  معا دوليا  .ملؤسسات املاليةآالف البنوك وا

هي ف .للحواالت النقدية  SWIFTحتويل األموال من بنك إىل أي بنك يف العامل من خالل نظام  من خالل هذه اخلدمة
احلواالت املالية املتبادلة بني  النظام املركزي العاملي لتنفيذ ، وهو SWIFTإرسال واستقبال احلواالت من خالل نظام  خدمة

قيمة مشرتيات يف عمليات التجارة وتستخدم كذلك يف دفع  دولية وذلك باعتماد مقاييس ،البنوك العاملية إلكرتونيا
بفتح  العميل ونية تعلملكرت إل جمانيا على رسالة و صمن مث احلو  ،Mail Swiftك تلقائيا يف خدمة اشرت حيث يتم اال اخلارجية
سيتم توضيح هذا النظام بنوع من ) .اخلارجية رةتجاالدفع قيمة عمليات يه، و التعديالت املنفذة علو  املستندي هاعتماد

 (.التفصيل  في الفصل الثالث
 الهاتف المصرفي والتأميني وتكنولوجيا مركز االتصال: الفرع الثالث

ومع  من الشبكات التكنولوجية الالسلكية، 3رب اهلاتف املصريف احملمول يعت :Phone Bankingالهاتف المصرفي _ 1
ساعة يف كل أيام  52تطور اخلدمات املصرفية على مستوى العامل أنشأت البنوك خدمة اهلاتف املصريف  اليت تستمر 

 :4وقد تعددت اخلدمات اليت يقدمها اهلاتف املصريف على مستوى العامل  .السنة
 ؛دمات جديدة وختصيص خدمات ماليةكاخل  لقة باحلسابعري خدمات متع_ 
 ؛من دفع للفواتري وحتويالت مالية وشرا  عمالت أجنبية إجرا  التبادالت_ 

 ؛وتفحص املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بالزبون ،متابعة دورية للمعامالت املالية والتبادالت_ 
 ...(مسري حمافظ األوراق املاليةأو  لكرتوين للمسؤول على احلساباتصرية والربيد اإلباستخدام خدمة الرسائل الق)إرسال رسائل _ 

خدمة العمال  عرب اهلاتف أو عرب خدمة الرد  مسؤويلد اهلاتف املصريف يسمح للعميل باالتصال والتحدث مع أح إذا      
أو حتويل األموال  أو احلصول على مساعدة  اآليل للوصول إىل حسابه لتنفيذ عملياته من معرفة الرصيد أو دفع الفواتري

                                                 
1
الربازيل، الواليات املتحدة، اسرتاليا، اهلند، اليابان، كوريا، الصني، سنغافورا، أوسرتيا، بلجيكا، فرنسا، : وهي: دولة 70خمتلف دول العامل وعددها  هلا العديد من املكاتب يف 

  :من املعلومات أنظر املوقع اإللكرتوين التايل أملانيا، ايطاليا، روسيا، جنوب إفريقيا، اسبانيا، السويد، سويزالندا، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، ملزيد

http://www.swift.com/offices?lang=en، 3303_30_33: أطلع عليه يوم. 

2
 SWIFT  والتيليكس يقومان بنقل التعليمات واملعامالت بني املؤسسات املالية، ولكن SWIFT  خالل من التعامل سهولة الرسائل، نقل سرعة :مبا يلي التلكس عن يتميز 

 :راجع. التكلفة اخنفايو  النظام مستخدم من تدخل دون آليا   الشفرة وفك تكوين .موحدة مناذج

رؤية )ة اإللكرتونية الشاملة ندوة اخلدمات البنكي ،_حاالت تطبيقية_ودوره في تنشيط حركة التعامل المصرفي، SWIFTنظم المعلومات حسني مصطفى هاليل، _ 
 .2 .، ص7002نوفمرب  72_72، القاهرة مصر، (مستقبلية

3
الذي يعين إمكانية استخدام العمال  للهاتف . ، أو البنك الالسلكيM-Banking  اأو اختصار   Mobile Bank نشري هنا أنه يوجد مصطلح أخر هو البنك احملمول 

 .احملمول يف إجناز معامالهتم املصرفية
4
 Monique Zollinger et Eric Lamarque, Marketing et Stratégie de la Banque, Dunod, Paris, France, 2004, P. 127. 

http://www.swift.com/offices?lang=en
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وبالتايل خدمة اهلاتف املصريف هي خدمة العمال  على  .األسئلةو  االستفساراتعن مجيع  من خالل حصوله على اإلجابة
كما أن خدمة اهلاتف املصريف تتيح أو متكن البنك من ربط أجهزة املوز  اآليل ال سلكيا باستخدام شرائح   .مدار الساعة

وبالتايل عدم تقيد  .لتقدمي مجيع اخلدمات املتاحة عن طريق املوز  اآليل GPRSاتف اجلوال، وذلك باستخدام تقنية اهل
  . 1العمال  بوجود شبكة أرضية للحصول على خمتلف خدماته 

الالسلكية   يعترب اهلاتف التأميين احملمول من الشبكات التكنولوجية :Mobile Phone Insuranceالهاتف التأميني _ 5 
ولكن مع تطور اخلدمات التأمينية على مستوى العامل أنشأت شركات التأمني خدمة اهلاتف التأميين، تستمر  كذلك،

  .2ساعة يف كل أيام السنة، وقد تعددت اخلدمات اليت يقدمها اهلاتف التأميين على مستوى العامل  52هذه اخلدمة 
واحلصول على تسعريات ملختلف  االستفسارمن  مة واملؤمنني بصفة خاصةعمال  بصفة عاالاهلاتف التأميين كن مي   

خدمات التأمني على السيارات والسفر واملنازل إضافة إىل التأمني على اخلدم والتأمني البحري وغريها من اخلدمات 
الربيد و عن طريق أ Short Message Service (SMS)  خدمة الرسائل القصريةمن خالل  التأمينية اليت تقدمها الشركة

 .3 لكرتويناإل
خدمة العمال  عرب اهلاتف أو عرب خدمة  مسؤويلد إن اهلاتف التأميين يسمح للمؤمن هلم باالتصال والتحدث مع أح    

عن مجيع  الرد اآليل للوصول إىل حسابه لتنفيذ عملياته أو احلصول على مساعدة من خالل حصوله على اإلجابة
ومن أهم التطورات التكنولوجية إمكانية ربط اهلواتف النقالة  .4مثله مثل اهلاتف املصريف تقريبا األسئلة و  االستفسارات

واحلواسيب النقالة بشبكة اإلنرتنت أو بأي شبكة معلوماتية أخرى من أي مكان وهذا ما  سد يف خدمات اهلاتف 
 .تقنية بروتوكول التطبيقات الالسلكية أو wap النقال يف نظام الواب

هو بيئة تطبيٍق جمموعُة  WAPالواب واختصارا : Wireless Application Protocol بروتوكول التطبيقات الالسلكية_ 0
قواعد اتصال خاصة بأجهزة االتصال الالسلكية، ٌصممت مبواصفات معيارية لتوحيد أساليب عمل معدات االتصال 

 لة، من حيث إمكاناهتا بالولوج إىل اإلنرتنت، ويدخل يف ذلكاهلاتف النقال واألجهزة املستقبلة واملرس :املختلفة، مثل

                                                 
1
 . 092. ، ص7001، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان ،أنظمة الدفع اإللكترونيةأمحد سفر،  

2
، اجمللة اجلزائرية للدراسات املالية واملصرفية، حمكمة ومتخصصة يف اجملال تصال الحديثة في شركات التأميننمط وأهمية تطبيق تكنولوجيات اإلعالم واالحممد شايب،   

   .002. ، ص7000، 0، العدد 0، اجلزائر، اجمللد 0املايل واملصريف، خمرب تقييم أسواق رؤوس األموال اجلزائرية يف ظل العوملة، جامعة فرحات سطيف

3
 .املرجع السابق 

4
واحلاسوب احملمول أو حاسوب  Personal Digital Assistant (األجهزة الكفية)ري أن شبكة الالسلكي ال تنحصر يف اهلاتف احملمول، فاملساعد الرقمي الشخصيغ 

اتف احملمول واملساعد من اهل يستخدم أيضا ليشمل كال Terminaux Mobilesاجليب، يسمحان أيضا بذلك، مع اإلشارة فقط إىل أن اصطالح احلواسب احملمولة 
 .الشخصي معا
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الربيد اإللكرتوين وجمموعات األخبار وخدمات املعلومات املختلفة ووسائل التسلية والثقافة وأعمال البنوك واألسهم 
 .1والتجارة عرب اإلنرتنت وغريها 

 املدعمة بشبكة اإلنرتنت اجلوالةمتوافقة مع معظم اهلواتف املتنقل  للعميل نرتنتعرب اإل املالية بصفة عامةاخلدمة إن      
اتف اجلوال اهلمن خالل  املوقع االلكرتوين للبنك أو املؤسسة املالية على شبكة اإلنرتنت إىل بد  من قيام العميل بالولوج 

إذا مل و  .املاليةل على وكذلك كلمة املرور للدخو  ه،رمز التعريف اخلاص ب إدخال، مث Internet Banking Loginيار واخت
 مثال، ، عن طريق الدخول على موقع البنكيف أي حلظةالقيام بذلك  هبالتسجيل من قبل، ميكن قام قد العميل  كني

 ،تعليمات التسجيل يف ركن اخلدمات املصرفية عرب شبكة اإلنرتنت وإتبا الشخصي،  هنرتنت من حاسبعلى شبكة اإل
   .إلجناز عملية التسجيل TPIN ورقم التعريف الشخصي اهلاتفي االئتمان،قة حتاج إىل بطاقة اخلصم أو بطايسو 
يف أي القيام بذلك  همميكنواآلن بالتسجيل من قبل،  قاموا قد املؤمن هلم كنيمل  بالنسبة لشركة التأمني فإنه :مثال   

تعليمات  واتبا  ،2 يالشخص هنرتنت من حاسبعلى شبكة اإل شركة التأمني، عن طريق الدخول على موقع حلظة
أثنا  استخدام و  ،تسجيلالمن عملية  هممبجرد انتهائ واملؤمنون .عرب شبكة اإلنرتنت التأمينيةالتسجيل يف ركن اخلدمات 

 :هماخلدمة يتعني علي
   ؛بكافة تعليمات شركات التأمنيو بالقوانني واألنظمة اخلاصة  االلتزام _
 عارات األخرى اليت تقوم بإصدارها شركات التأمني؛بكافة قواعد السلوك أو اإلش االلتزام _
 ؛ساب يف اخلدمةاحلاحلفاظ على كلمة مرور _ 
 .اإللكرتونية بأية ثغرات أمنية ذات صلة باخلدمة املؤمن له يف حالة علم شركات التأمني إخطار_ 

  :هناك العديد من التقيات: Call Center تكنولــوجيـا مركـز االتصـال _4
مكان يقوم الوكال  من  :يعرف مركز االتصال على أنه : Serveur Vocalية مركز االتصال والموزع الصوتي تقن: أوال

خالله باستخدام أدوات متكاملة للتعامل مع العمال  وعند تكاملها مع أحد حلول إدارة عالقات العمال  الكاملة يتم 
 .3خاصة بالعميل املصريف إدخال االتصاالت وتصنيفها ويتم تتبعها حبيث تصبح تارخييا 

يعترب مركز االتصال من أهم األدوات املستخدمة يف جمال إدارة العالقة مع الزبون، وهو عبارة عن نظام ملعاجلة     
االتصاالت املتأتية من العمال  مزود بتكنولوجيات تسمح بتوجيه مجلة املتصلني إىل اخلدمة املطلوبة من خالل نظام 

                                                 
1
، جملة املعلوماتية املتخصصة يف املعلوماتية واالتصاالت والتقانة احلديثة، جملة شهرية صادرة عن اجلمعية العلمية السورية بروتوكول التطبيقات الالسلكيةحممد محامي،  

: أطلع عليه يوم، http://infomag.news.sy/index.php?id=521&inc=issues/showarticle&issuenb=1  ،7000، آذار 0للمعلوماتية، العدد 
30_30_3303. 

2
مداد شركة التأمني باملعلومات احلالية والكاملة والدقيقة إذا كانت هناك أي خدمات تتطلب من املتعامل فتح حساب، فإنه جيب عليه إمتام عملية التسجيل عن طريق إ 

. وهو مسؤول متام ا عن احلفاظ على سرية وخصوصية كلمة املرور واحلساب اخلاصني به. وستقوم أيض ا باختيار كلمة مرور واسم املستخدم. املطلوبة يف منوذج التسجيل املالئم
 .نشطة وكل األنشطة اليت حتدث يف احلساب التأميين اخلاص بهإضافة  إىل ذلك، يعترب مسؤوال متام ا عن أية أ

3
 .001 .، ص7002، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، إدارة األعمال التجارية اإللكترونيةيورك برس،  

http://infomag.news.sy/index.php?id=521&inc=issues/showarticle&issuenb=1
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، الذي يتيح للمتصل عدة خيارات، كما يلعب هذا نظام الرد الصويت التفاعليأو   Interactif 1علي اخلادم الصويت التفا
النظام دورا هاما يف معاجلة االتصاالت بكفا ة عالية وبتكلفة متدنية، حيث يصل العميل مباشرة بالشخص املناسب 

 . 2لتقدمي اخلدمة املالية أو املصرفية املطلوبة 

، أرقام معينةخطوط هاتفية جمانية جممعة حتت  عدةوز  يف استغالل منظومة إعالمية خاصة بواسطة ويتمثل هذا امل   
البنك أو بعد إضافة الرقم املطابق لنو  اخلدمة املطلوبة اليت يوضحها له املوز  الصويت باسم عميل حبيث ميكن ألي 

، إضافة يقدمهاوإرشادات حول بعض اخلدمات اليت ، احلصول بواسطة هذا اخلط اهلاتفي على معلومات املؤسسة املالية
يف فرتة الحقة مبتابعة  عميلللمما يسمح  ،وتسجيل كل واحدة منها حتت رقم العمال ، وشكاوى إىل تلقي عرائض

ومن مزايا املوز   .تهاواحلصول على إجابة صوتية على عريضته أو مالحظ ،املوضو  اعتمادا على الرقم املرجعي املسند له
يساعد على  هتم واستفساراهتم، مبا اأو مالحظ العمال انطالقا من عرائض بنك ويت توفري معطيات وإحصائيات للالص

ومع تطور وسائل اإلعالم . وإجناز خدماته بالسرعة واجلدوى والفاعلية املرجوة الية،امل دماتهبرجمة تدخالته وتعديل خ
ل، هاتف حممول، بريد إلكرتوين، فاكس، رسائل صوتية عرب واالتصال، أصبح الزبون يستعمل أكثر من وسيلة اتصا

فربزت ضرورة تطوير املفهوم السابق ملركز االتصال من جمرد مركز الستقبال االتصاالت اهلاتفية إىل مركز شامل  ،..اإلنرتنت
داللة على  Contact Centerوأطلق عليه اسم مركز االتصال . الفاكس واإلنرتنت وغريمها :يضم كل القنوات األخرى مثل

  E-CRMمشوليته وإدماجه لكافة قنوات االتصال، مع دعمه وتزويده مبنتجات اإلدارة اإللكرتونية إلدارة العالقة مع الزبون  

3. 
العديد من البنوك واملؤسسات املالية تبنت مثل هذه  : Unified Presence Serverتقنيات خادم االتصال الموحد : ثانيا

CISCOعمل مؤسسة التقنيات اليت ت
على إجناز أعمال البنية التحتية للشبكات التقنية، ويعد خادم االتصال املوحد من  4 

الذي ميكن املستخدمني من  Unified Communicationأهم املكونات اليت تساهم يف إعداد بيئة االتصال املوحد 
CISCOاملالية مؤسسة  تملؤسساوختتار ا .التواصل بالصوت والصورة وتبادل املعلومات يف الوقت نفسه

كحليف  
تكنولوجي اسرتاتيجي يدعم خططها التوسعية الرامية إىل إرسا  بنية حتتية قادرة على العمال  بأحدث اخلدمات املصرفية 

 .واملالية وبأسعار مناسبة ومنافسة

                                                 
1
 .Interactive Voice Response  :مصطلح باالجنليزية عليه يطلق 

2
 Sylvain Wassermann, l'Organisation Relation Client, Dunod, Paris, France, 2004, P. 178. 

3
 E-CRM : signifie Electronic Consumer Relationship Management en Anglais et désigne l’ensemble des opérations de 

Gestion de la Relation Client effectuées à travers les canaux électroniques, essentiellement Internet. C'est un sous-

semble du CRM .  

4
 على تعمل واليت الشبكات، حلول قطا  يف الرائدة يةالعامل  الشركات إحدى ((NASDAQ: CSCO رمزحتت NASDAQ املالية   األوراق بورصة يف ملدرجةاCISC تعد  

 ولإلطال    www.cisco.com اإللكرتوين املوقع اعرب CISC شركة عن معلومات على احلصول األفراد واجملتمعات وميكن بني واملشاركة واالتصال التواصل مفهوم تغيري
  .http://newsroom.cisco.com إللكرتوين،ااملوقع  زيارة ميكن الشركة وأخبار بيانات أحدث على

http://www.bluenote-systems.com/faq-crm-sugarcrm/crm-definition-signification-gestion-relation-client.html
http://www.cisco.com/
http://newsroom.cisco.com/
http://newsroom.cisco.com/
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 تطبيقات جديدة للمعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية : المطلب الثالث
 .يف هذا املطلب التطبيقات اجلديدة للمعلوماتية املتبناة يف البنوك واملؤسسات املاليةسنعاجل   

  الخادم، المعلومات االئتمانية والتنقيب عن البيانات /أنظمة إدارة قواعد البيانات، العميل: الفرع األول
داخرل البنرك واملؤسسرة )ات مصررفية إن اختاذ قررار  :Data Based Management Systemsأنظمة إدارة قواعد البيانات  _1

يررررتم باالعتمرررراد علررررى مررررديرين متخصصررررني، حمطررررات طرفيررررة، شرررربكات اتصررررال، احلاسرررربات اآلليررررة، الررررربامج وقواعررررد ( املاليرررة
 .1( قواعد البيانات العامة للبنك، قواعد البيانات اخلارجية، قواعد البيانات اخلاصة باملديرين متخذي القرار)البيانات، 

د البيانات هذه عبارة عن جمموعرة مرن امللفرات الريت حتتروي علرى معلومرات وبيانرات ماليرة وتارخييرة البرد أن تردار إن قواع   
بطريقة كفأة وفعالة كمخرجات تساهم يف حتسني القرارات أو العمليات، وعملية إدارة موارد البيانات وقواعرد البيانرات ترتم 

ليرات إنشرا  وخترزين وتنظريم وحترديث واسررتجا  البيانرات، وتسرمى نظرم من خالل حزم براجمية متطورة للحاسبات تدير عم
 .2إدارة قاعدة البيانات 

 2النظررام الررذي يسررهل عمليررة إدخررال وإرجررا  وتنظرريم مصررادر املعلومررات يف املنظمررة  :هررذا األخررري يعرررف علررى أنرره ذلررك  

اهلرمرري، النمرروذج  جالنمرروذ  :انررات وهرريتسررتخدم واحرردا مررن ثالثررة منرراذج لقواعررد البي DBMSبصررفة عامررة، كمررا أن أنظمررة 
 .5الشبكي والنموذج العالئقي 

يف شرربكات ( حمطررة، عميررل، زبررون) Clientيسررتخدم مصررطلح  : Systèmes Client-serveurالخــادم /أنظمــة العميــل _5
  .3االتصال احمللية للداللة على حمطة عمل متتلك إمكانيات املعاجلة اخلاصة مثل احلواسب الشخصية 

 ،أخرر عررب الشربكة كومبيروترب كومبيروترهرو اهليكلرة املسرتعملة حاليرا لرربط   Client/Server Model املسرتفيد/اخلرادم منروذج
حيتاج خدمة مقدمة من  (حاسب شخصي أو أي نو  من أنوا  احلاسبات ،طرفية) اأو جهاز  ابرناجم Client ويكون فيها املستفيد

اخلررردمات املقدمرررة مرررن احلاسرررب اخلرررادم ترررتال م مرررع أهرررداف أن و   .Serverطررررف برنرررامج أو حاسرررب أخرررر يسرررمي اخلرررادم 
فنظررررام  .اخل ..خدمررررة بريررررد إلكرررررتوين ،خدمررررة صررررفحات متعررررددة الوسررررائط ،خدمررررة ملفررررات ،خدمررررة طباعررررة :الشرررربكة مثررررل

طبرع، )العميل هو نظام آيل تعمل فيه احلواسب الشخصية أو حمطات العمرل كعمرال  تطلرب خردمات مرن ملقمرات /اخلادم
 :والشكل املوايل يوضح ذلك .4واليت تكون موجودة يف مواقع بعيدة ، ..(، قواعد بياناتملفات

                                                 
1
 .220-202 . طارق طه، مرجع سابق، ص 

2
 Muftah Mohammed Dyab, Op. Cit, P. 44. 

4
 .970. أميل يو يل عقيل وعبد الستار حممد علي، مرجع سابق، ص 

5
 .000. ، مرجع سابق، صنظم المعلومات اإلدارية، سعد غالب ياسني 

3
 Mourad Abdel Fattah, Op .Cit, P. 432. 

4
 .072. تيسري الكيالين، مرجع سابق، ص 
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 خادم/مثال عن نظام العميل(: 10)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

وهرري طريقرررة  ،_حمطررات العمررل_دعى شرربكة اخلررادم تررمررن خررالل الشرركل فررإن امللقمررات وحمطررات العمررل تشررركل شرربكة   
 ،حبيث توز  قروى احلسراب واملعاجلرة عررب حمطرات العمرل املرتبطرة بالشربكة، واملوارد يف شبكات االتصال احمللية لتوزيع املهام

 ..بينما تتمركز بعض املوارد املشرتكة يف خادم امللفات الرئيسي
فهرررو  .اذ القررررارنظرررام ينرررتج املعلومرررات االئتمانيرررة إلجنررراز وظرررائف التنفيرررذ والتسررريري واختررر :نظـــام المعلومـــات االئتمانيـــة_ 0

يستعمل  هيزات معلوماتية وبرجميات وقواعد معطيات وإجرا ات يدويرة وآليرة ومنراذج للتحليرل وللمراقبرة وللتخطريط واختراذ 
يسرراهم يف تعزيررز البنيررة التحتيررة للقطررا  املصررريف والتجرراري مررن خررالل ترروفري قاعرردة معلومررات ائتمانيررة واسررعة عررن و  ،القرررار

املترروفرة حاليررا  عررن األفررراد، مبررا يكفررل جعررل عمليررة اخترراذ قرررار  1 االئتمانيررةباإلضررافة إىل املعلومررات  بررالوطنالشررركات العاملررة 
 االئتمانيرةتطبيرق برنرامج تبرادل املعلومرات  كمرا ميكرن .مرن قبرل البنروك وشرركات التمويرل أكثرر كفرا ة وفاعليرة االئتمانمنح 

سرريقلل مررن حجررم املخرراطر علررى النظررام املررايل  كمررا  .ين فحسرربعلررى املسررتوى اإلقليمرري ولرريس الرروط أي ،املنطقررةبررني دول 
للمؤسسررات والشررركات مبزايررا وتقررارير ومعلومررات دقيقررة وحمدثررة بشرركل  االئتمانيررةيتمتررع نظررام املعلومررات و  .2 لرردول املنطقررة

 .متينة اتصاالتالنظام على أعلى املعايري الفنية والتطبيقية ونظام شبكة  اعتمادمستمر، كما روعي 
للعمررال  ذوي املررال ة املاليررة الكافيررة، ويقرردم للمقرررتي تقررارير حررول  االقرررتايتقليررل نفقررات  االئتمانيررةترريح املعلومررات تو   

، كمرا يعرزز النظرام مرن االئتمانيرةقابلية التحمل ملساعدته على فهم تكاليف الفائدة احملتملة اليت سريتحملها يف ظرل مال تره 
  .حلصول على التمويل الالزم ألعماهلافرص الشركات الصغرية واملتوسطة يف ا

 جناح يف احلديثة املفاهيم من بني البيانات، عن التنقيب أصبح موضو :  Data Mining  البيانات عن التنقيب_ 4

  .السليمة القرارات اختاذ يف ُتساعد معلومات توفري ولغايات احلديثة كالبنوك األعمال منظمات يف القرار دعم نظم
                                                 

1
 .. ، ومدى االلتزام بالسدادالقروي، الشرا  بالتقسيط، اإلجيار، البيع اآلجل، بطاقات االئتمان: املعلومات والبيانات عن املستخدم فيما يتعلق بتعامالته االئتمانية مثل 

هذا املشرو  سيجنب قطا  البنوك وشركات التمويل واالتصاالت وغريها، خطر متويل أو تقدمي خدمات ألفراد أو شركات متعثرة . مشرو  ذو فائدة مهمة على االقتصاد 2
أن نظام املعلومات االئتمانية يوفر فرصة أمام املقرتي لفهم املال ة االئتمانية اخلاصة   .هلمماليا، أو توجد أمساؤهم يف قائمة الشركات االئتمانية املعنية هبم بصورة مباشرة يف دو 

احلصول على التسهيالت واإلدارة به، مع متكينه من اختيار األفضل بني التسهيالت املعروضة عليه من خمتلف البنوك أو املؤسسات املالية يف الدولة، عرب توضيح قدرته يف 
  .دين على حدةالرشيدة لكل 
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 مل جديدة معلومات وتقدمي املعطيات، من وعالقات مواصفات الستخالص إجرائية مرحلة إىل احلاجة ولقد برزت  
 نظم دور فأصبح .البيانات املالية واملصرفية عن بالتنقيب مُسيت التقليدية املعلومات نظم يف مسبقا   معروفة تكن

 التقليدية أدوارها إىل متكاملة، وُيضيف كنظم ملعريفا الدور ممارسة اجلديدة البيئة املالية واملصرفية هذه يف املعلومات

أفضل داخل البنك واملؤسسة  بشكل القرار اختاذ يف واسعة، وُتساعد ومعارف معلومات توفري على تعمل أدوارا جديدة
  :1يلي  ما الدور هذا يتناول حيث املالية،

 املعريف احلقل يف العاملني لتجهيز املعرفية املعلومات نظم تسعى : Creating Knowledgالمعرفة وتأمين إيجاد _
 الداخلية واملعرفة املعلومات مصادر إىل للوصول إضافة الوثائق، إدارة ووسائل واالتصاالت، والتحليالت، بالرسومات،

 .واخلارجية يف البنك واملؤسسة املالية

  االصطناعي الذكا  منظ وفرت :  Discovering and Codifying Knowledgeالمعرفة وتصنيف اكتشاف _

Artificial Intelligence Systems    كبرية كميات يف وعالقات مناذج إجياد لغري اخلربات، ودمج استنباط إمكانية 

 وتستطيع واسعة، بيانات قواعد بتحليل Decision Support Systems (DSS) القرار نظم دعم وتقوم البيانات، من

 .جديدة معارف اكتشاف أيضا  

 الوصرول يف العراملني تسراعد أن تسرتطيع اجلماعيرة التعراون فبرنظم :Sharing Knowledge بالمعرفـة شـاركةالم _

 .املختلفة نشاطاهتم بني التنسيق مث ومن خمتلفة، مواقع ومن الوثيقة نفسها على واحد آن يف والعمل

 واألشركال الوثرائق ترأمني يعتسرتط االتصرال وأدوات املكترب فرنظم  :Distributing Knowledge المعرفـة توزيـع _

البنرك  داخرل املكاترب ربرط بغرري واملعرفرة، املعلومرات جمرال يف العراملني علرى وتوزيعهرا املعلومرات، مرن األخررى
 .وخارجها األخرى األعمال بوحدات واملؤسسة املالية

  Text من النصوص وما يتفر  عنها من استخراج املعلومات Data Mining 2 تعترب تقنيات استخراج املعلومات   
Mining  تخمازن املعلوما نظام مع استخدامData Warehouse  3،  واألمل يف استخدام هذه التقنيات على شبكة

واليت بدأت  د يف أكثر  ،من التقنيات احلديثة املستخدمة يف أنظمة املعلومات Web Mining نرتنت فيما يسمىاإل
 .العاملية الكربى لبنوك واملؤسسات املاليةاوخاصة يف  ،األنشطة ميال إىل استعماهلا

                                                 
 السنوي العلمي ، املؤمتراألردنية البنوك في والمحاسبية المصرفية العمليات إدارة في وأهميتها البيانات عن التنقيب تقنياتعبد الرزاق الشحادة ومراد خالد الردايدة،  1

 .912 .ص، 7007 أفريل 70_72: األردن، أيام عمان، األردنية، ونةالزيت اإلدارية، جامعة والعلوم االقتصاد كلية املعرفة، واقتصاد األعمال ذكا  عشر احلادي
2
 :راجع، Extraction de Connaissances à partir des Données  أما املصطلح العلمي ،Orpaillage أو 

_ Thomas Stenger, Stéphane Bourliataux-Lajoinie,  E-marketing & E-commerce _ Concepts, Outils, Pratiques_, 

Dunod, Paris, France, 7
 ème

 édition, 2014, P. 352. 

3
ك واملؤسسة املالية إليها بشكل أسر  خمازن املعلومات عبارة عن قواعد كبرية تضم مجيع املعلومات والبيانات املالية واملصرفية يف مكان واحد، ويسهل وصول العاملني يف البن 

 .ل السيما أ ا موجودة يف مكان واحدوأفض

 .002. مجانة زياد الزعيب، مرجع سابق، ص_ 

http://www.amazon.fr/Thomas-Stenger/e/B004N49CNK/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Thomas-Stenger/e/B004N49CNK/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=St%C3%A9phane+Bourliataux-Lajoinie&search-alias=books-fr&field-author=St%C3%A9phane+Bourliataux-Lajoinie&sort=relevancerank
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 نترانت واإلكسترانتمفاهيم في برمجيات وشبكات العمل المصرفي والمالي المشترك، اإل: الفرع الثاني
 ،تعترررب مررن بررني أحررد الررربامج الرريت تسررتخدمها البنرروك واملؤسسررات املاليررة األخرررى :Groupwareبرمجيــات المجموعــة  _1

  .Lotus Note 1امج العمل املشرتك يف برنامج  ومتثل أهم منتج من بر 

نرو  مرن الربجميرات صرمم لالسرتخدام يف الشربكات خلدمرة جمموعرة مرن املسرتخدمني  :اجملموعرة علرى أ رابرجميرات وتعرف   
سرررريورة مرررن العمليرررات الررريت هتررردف إىل العمرررل  :علرررى أنررره Groupware كمرررا يعررررف  .2الرررذين يعملرررون يف مشررررو  مشررررتك 

  .3الضرورية هلذا العمل  Wareتضم جمموعة برامج  Group اجلماعي، 
جمموعة من اإلجررا ات والوسرائل واألدوات الريت تسرمح جملموعرة مرا بتحسرني االتصرال والتنسريق  :ويعرف كذلك على أنه  

 .4والتعاون  
وأن هررذه  .ولرروجيبعررد تكنو  بعررد إنسرراين تنظيمرري :أن لرره بعرردينعلررى  Groupwareمررن خررالل هررذه التعرراريف يظهررر لنررا    

الربجميرررات تسرررمح برررأن يقررروم األفرررراد يف البنرررك واملؤسسرررة املاليرررة بالعمرررل يف وقرررت واحرررد بتطبيقرررات معينرررة، وكنتيجرررة لرررذلك 
يقومررون باالتصررال والتعرراون وتنسرريق جهررودهم وعملهررم للتوجرره حنررو حتقيررق اإلنتاجيررة املطلوبررة عررن طريررق تنظرريم املشرراركة يف 

يرررة تترريح منطرررا تفاعليرررا سررريعا برررني مسرررتخدمي الشرربكة مرررن خرررالل عررري املسرررتندات الررريت يرررتم فرررالربامج اجلماع  .املعلومررات
التعامررل معهررا علررى أكثررر مررن شاشررة كمبيرروتر يف وقررت واحررد، وهررذا مررا يترريح ملرروظفي البنررك واملؤسسررة املاليررة التعرررف علررى 

 .املتغريات اليت تطرأ على كل مستند حلظة بلحظة

نتيجررة لزيررادة حجررم التكرراليف املرتبطررة بالعمليررات اإلداريررة املتكررررة : Workflow (مليــاتانســياب الع)تدفـــق األعمــال  _5 
يوميرررا، وكرررذلك ملختلرررف األنشرررطة األخررررى الررريت تقررروم هبرررا خمتلرررف البنررروك واملؤسسرررات املاليرررة، وللعمرررل علرررى تقليرررل وتوجيررره 

هرررذا األخرررري يشررركل  ،Workflow يررردعى خمتلرررف العمليرررات إداريرررة، قانونيرررة، حماسررربية، ماليرررة، إنتاجيرررة، مت وضرررع نظرررام آيل
الرذي يسرمح بأمتترة وبرجمرة تردفقات املسرتندات واملعلومرات برني خمتلرف فررق العمرل، ، و وظيفة خاصة مرن برجميرات اجملموعرة

عمليررات  :علررى أنرره Workflowويعرررف  .5ويسررتخدم هررذا النظررام يف البنرروك واملؤسسررات املاليررة مبررا فيهررا مؤسسررات التررأمني 
ميكن معها تشغيل عدة وظائف يف آن واحد وهذه الطريقة خمالفة للمعاجلة التسلسلية اليت جيرب فيهرا علرى  مصممة بطريقة

أمتتررة جررز   :ونقصررد برره كررذلك .6الوظررائف أو املهمررات االنتظررار حررىت إمتررام عمليررة واحرردة قبررل أن ميكررن البررد  يف األخرررى 

                                                 
1
  .002. ص، 7002 ،، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصرمراجعة وتدقيق نظم المعلوماتأمني السيد أمحد لطفي،  

2
 Mourad  Abdel  Fattah, Op. Cit, P. 991. 

3
 Mélissa Saadoun, Technologies de l'Information et Management, Hermès Sciences Publications, France, 2006, P. 45. 

4
 Idem. 

5 
Michel Badoc et Autre, Op. Cit, P. 50. 

6
 .120. مرجع سابق، ص تيسري الكيالين، 
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آخرررر ومرررن طررررف إىل آخرررر بصرررورة آليرررة تبعرررا لقواعرررد  أوكرررل عمليرررات املنظمرررة حيرررث تصررربح املعلومرررة تنتقرررل مرررن نشررراط إىل
 .1تسيريها 

تسراعد البنرك أو املؤسسرات املاليرة يف إدارة اليت عبارة عن جمموعة من الربامج  Workflowوعلى العموم ميكن القول أن    
ملرروايل يوضررح آليررة الفرررق والشرركل ا .ومتابعررة أي مشرررو  مررن البدايررة إىل النهايررة، إضررافة إىل ترشرريد الترردفقات وتسرريري املرروارد

 .بني برجميات اجملموعة وتدفق وانسياب العمل
 برمجيات المجموعة وتدفق األعمال(: 10)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن التكنولوجيتني مهمتان جدا بالنسبة للبنك، حيث تساعداه على أمتترة جرز  أوكرل عملياتره،   
مررة املصرررفية تنتقررل مررن نشرراط إىل آخررر ومررن طررف إىل آخررر بصررورة آليررة تبعررا لقواعررد تسرريريها بدراسررة امللفررات فتصربح املعلو 

فربنامج انسياب العمليرات يشركل وظيفرة خاصرة  (.التعامل مع طلبات القروي ودراسة امللفات يف مدة زمنية قصري: مثال)املختلفة
 . من برجميات اجملموعة

تسررتخدم املؤسسررات املاليررة حاليررا تكنولوجيررا اإلنرتانررت، هررذه األخرررية ال ختتلررف كثررريا مررن  :تإلنترانــت واإلكســترانا_ 0 
الناحيررة الفنيررة عرررن اإلنرتنررت فيمررا عررردا أنرره يترراح فقرررط للمسررتخدمني خمتررارين الررردخول علررى اإلنرتانررت علرررى أسرراس منررروذج 

ة خاصررة بالبنررك وهرري شرربكة حاسرربات آليرر ،(عيالعمررل اجلمررا)فاإلنرتانررت تعترررب مررن دعررائم برجميررات اجملموعررة  .خررادم/العميررل
ترتكز على استعمال بروتوكوالت ومعايري اإلنرتنت، وهتدف إىل تسهيل تقاسم املعلومات وانتشرارها خرالل واملؤسسة املالية 

و خرادم حدود املنظمة ومنظماهتا الفرعيرة، برني األفرراد أو اجملموعرات باسرتخدام الرسرالة اإللكرتونيرة، كمرا متكرن اإلنرتانرت أ
 .ويف اجلدول املوايل سنوضح الفرق بني االنرتانت واالنرتنت. 2اإلنرتانت من توسيع حميط نشاط البنك واملؤسسة املالية 

                                                 
1
 Mélissa Saadoun, Op. Cit, P. 246. 

2
 Mélissa Saadoun, Op. Cit, P. 39-40. 
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 الفرق بين اإلنترنت واإلنترانت(: 10)الجدول رقم 
 اإلنتـــــــــرانت اإلنتـــــــــــرنت الفروقات

 ملالية اليت تستضيفهملك البنك أو املؤسسة ا غري مملوكة الملكية

 وصول األشخاص املسموح هلم فقط أي شخص ميكنه الوصول إليه الوصول

 حتتوي على مواضيع ومعلومات خاصة بالبنك واملؤسسة املالية حتتوي على مواضيع ومعلومات خمتلفة ومتعددة المحتوى

 .من إعداد الباحث: المصدر

بات آليررة توظررف تقنيررات اإلنرتنررت يف ربررط املصرراحل داخررل املؤسسررة أمررا شرربكة اإلكسرررتانت فتمثررل أيضررا شرربكة حاسرر    
كررربعض كبرررار العمرررال ، مسرررؤويل البنررروك واملؤسسرررات املاليرررة )برررأطراف مرررن خرررارج املؤسسرررة  ...(مررردير الفررررو ، مررردير التسرررويق)املاليرررة 

ني غرري املررخص هلرم بالردخول واملعلومات على اإلكسررتانت آمنرة ملنرع اإلخرالل براألمن مرن املسرتخدم، ...(األخرى، املودعني
سيتم التطرق لعنصـر حمايـة الشـبكات فـي الفصـل الخـامس واألخيـر ) ، Proxy Pare-feuعلى الشبكة من خالل جدران النار 

وتقردم شربكة اإلكسررتانت البنيررة األساسرية اخلاصرة باملنظمرات لتنسرريق وتبرادل وثرائق األعمرال مررن  ،(مـن هـذا البـاب النظــري
الشركل املروايل يوضرح كيفيرة الرربط برني الشربكتني السرابقتني والشربكة  .1كرتوين للبيانات املالية واملصررفية خالل التبادل اإلل
 .العنكبوتية العاملية

 شبكة اإلنترنت، اإلنترانت واإلكسترانت(: 10)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

     هررذه: Electronic Consumer Relationship Managementبرمجيـات اإلدارة اإللكترونيــة العالقــة مــع الزبــون _ 4
يرغبرررون يف احلصرررول علرررى العمرررل والعالقرررات مرررع الزبرررائن والعمرررال  الرررذين  إدارةتحكم بكيفيرررة يرررتم الررر امج مرررن خالهلررراالررررب 

                                                 
1
 .12.اد، مرجع سابق، صطارق عبد العال مح 
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ري مرن شرمل علرى كثرت 1 الرربامج هفهرذ .موالمجيع احلسابات واأل إدارة وستمكن هذه الربامج من اخلدمات املالية واملصرفية،
  .SMSلكرتوين والرسائل اجملانية طرق التواصل مع الزبائن والعمال  من خالل الربيد اإل

لعديرد مرن املروظفني علرى ا اسم مسرتخدمم بتوزيع ياقمن مث الو  ،كثر من حسابأمن خالل هذا الربنامج ميكنك عمل     
 ،عرري وحتريرر مجيرع االتصراالت مرع جهرة اتصرال وميكرن ،سرهل بكثرري مرن قبرلأوتكرون املهمرة  يف البنك واملؤسسرة املاليرة،

 .مبا يف ذلك رسائل الربيد اإللكرتوين على الفور املرسلة واملستلمة
 نظم المعالجة ووسائل االتصال المصرفية والمالية اإللكترونية: الفرع الثالث

عد حيث يتم إدخال الرسالة مبعىن نقل الرسائل باستخدام عن ب :Messagerie Électroniqueالرسائل اإللكترونية  _1
ويطلق كذلك على الرسالة  .2يف حمطة طرفية ونقلها عرب خطوط االتصاالت إىل حمطة طرفية أخرى موصولة باملعدالت 

اإللكرتونية مصطلح الربيد اإللكرتوين، وخدمات هذا األخري يف البنوك واملؤسسات املالية هي عبارة عن خدمات على 
النصوص فهو طريقة إلرسال  .املؤسسات املالية واملديرين بإرسال واستقبال الربيد اإللكرتوينشبكة حاسبة تسمح ملوظفي 

 .3إلكرتونيا من حاسوب مركزي أو  اية طرفية إىل  اية أخرى بني خمتلف أقسام املؤسسة املالية 
، واملؤسسات املالية ونة لعمال  البنكإىل توفري املزيد من السهولة واملر  هتدف ، خدمة الربيد اإللكرتوينويف اإلطار ذاته  

 خدمة الرسائل القصرية  علوعالوة على ذلك، ، حيث متكن العمال  من استخدام الرسائل القصرية يف مجيع تعامالهتم
، ومتكن العمال  من العميل على علم دائم بالعمليات على حسابه من خالل رسائل نصية بسيطة ساعة 52مدار وعلى 

، وبذلك تصل العميل إخطارات وتأكيدات حول ما بطاقات االئتمانيةاليدا  والسحب على حساباهتم و تتبع عمليات اإل
الراتب والتحويالت املالية، ملخص الفواتري والسداد، سداد فواتري املرافق، االكتتاب املايل واسرتداد  دفع إخطار :يلي

 ..ة عن طريق اإلنرتنتاألموال والعمليات البنكية اخلاصة حبساب استثماراته املؤدا
ميكن أيضا  للعميرل البنكري اختيرار اسرتالم مرذكرات سرنوية عرن أعيراد املريالد أو الرذكرى السرنوية، باإلضرافة إىل إعالنرات   

فالربيررد اإللكرررتوين هررو مكمررل ضررروري ال ميكررن االسررتغنا  عنرره يف عمليررات االتصررال، فمررن  .البنررك واملؤسسررة املاليررة العامررة
 .4ة جديدة جلعل تدفق املعلومات أكثر سرعة، وبسهولة تامة يف االستعمال خالله ظهرت طريق

 Electronic مصرطلح باالجنليزيرة عليره يطلرق: Échange de Données Informatiséالتبـادل اإللكترونـي للبيانـات  _5

Data Interchange (EDI) 
بيروتر وتكنولوجيرا الرربامج الريت وهو عبارة عن جمموعة من املعايري النمطية واألجرزا  اآلليرة للكم ،5

تسمح ألجهزة الكمبيوتر يف التنظيمات املختلفة بتحويل البيانات إلكرتونيا، وتنفيذ صفقات األعمرال بطريقرة إلكرتونيرة ال 

                                                 
1
 / Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 2008:التالية  Windowsوالربنامج متوافق مع مجيع إصدارات CRM-Express Standard 2013.5 مثل برنامج  

Vista64 / 7 / 7 x64 / 8 32-bit / 8 64-bit.. 

2
 Dictionnaire Encyclopédique Bilingue de la Micro-informatique, Op. Cit, P. 305.  

3
 Muftah  Mohammed  Dyab, Op. Cit, P. 57. 

4
  Michel Badoc et Autres, Op. Cit, P. 49. 

5
 Henri Isaac et  Pierre Volle, Op. Cit, P. 146.  
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 :تعتمررررد علررررى الررررورق، ومررررن العمليررررات والشررررؤون الرررريت يقرررروم نظررررام تبررررادل البيانررررات إلكرتونيررررا بنقررررل املعلومررررات املتعلقررررة هبررررا
نظـام املايل فرالبنوك اسرتخدمت هرذا النظرام يف  النظامأما يف  ،..مات، جدولة املواعيد، االستقبال ودفعات الفواترياالستعال

يف التبادل اآليل بني البنوك، حيرث قامرت بابتكرار الررقم السرري العراملي أو مرا يعررف بكشرف  SWIFTعرب شبكة المقاصة 
بسربب التكراليف العاليرة ومتطلبرات الشربكة الالزمرة لعملهرا،  EDIتخدام في السابق كان من الصعب اسرف. 1اهلوية البنكية 

بسرربب اخنفرراي تكاليفهررا بصررورة حررادة بسرربب إمكانيررة اسررتخدام EDI  أمررا اآلن فقررد أصرربح بإمكرران البنرروك اسررتخدام 
 .EDIنرتنت كشبكة ختدم اإل
ويعررف كرذلك باسرم التسريري  :Gestion Électronique de Documents التسيير اإللكترونـي للوثـائق والمسـتندات _0

اإللكرتوين للملفات أو مللفات األرشفة، وهو ما يعرف بنظام األرشفة اإللكرتونية، ففري يف السرابق كران البحرث عرن مقالرة 
أو معلومرة أو صرورة عمليرة شراقة ترتم يردويا وتسرتغرق عمليرة البحررث وقترا طرويال غالبرا، أمرا اآلن فرإن األرشريف خيرزن رقميررا 

رة احلاسررب اإللكرررتوين ويررتم اسرررتجا  املعلومررات فيرره بطريقررة سررهلة ومنتظمررة وسررريعة، باإلضررافة إىل إمكانيررة ختررزين يف ذاكرر
 .2 الصوت والصورة يف هذا األرشيف

، Bureaux sans Papiersوتظهررر اليرروم تطبيقررات متقدمررة هلررذه التكنولوجيررا مررن خررالل مررا يعرررف باملكاتررب دون ورق   
يسررمح بتحليررل الصررورة والوثررائق املكتوبررة وحتفررظ علررى شرركل ملفررات معلوماتيررة يسررتخدمها البنررك  باسررتخدام املاسررح الررذي

 ويف ا رراه أكثررر تطررور تسررتخدم البنرروك العامليررة األرشررفة علررى اخلررط .3 (إدخررال تعررديالت عليهررا)لغررري اسررتعماهلا أو معاجلتهررا 
 .Archivage en Ligne et de Coffre-fort Électronique والتخزين اإللكرتوين للوثائق

خدمة تقنية جديدة  تتيح للعميل إمتام :  Télévision IPخدمة العمليات المالية والمصرفية عبر التلفزيون  _4
عملياته املصرفية من خالل شاشة التلفزيون وعرب وصلة خاصة خبدمة اإلنرتنت املصريف من دون احلاجة إىل وجود جهاز  

إن اخلدمة اجلديدة هذه تتيح إجرا  العمليات املصرفية واملالية  .4ون الرقمي املنزيل تسمى كذلك خدمة التلفزي كومبيوتر
من كافة  واالستفادة حسابه عرب شاشة التلفزيون، وذلك من خالل تكنولوجيا اإلنرتنت، مما خيول للعميل الوصول إىل

الفيديو حسب  :مزايا عديدة منهاتتيح  IPTV خدمة إنو  .األخرى براحة تامة من املنزل أو املكتبخدمات البنك 
وميزة التشغيل الثالثي واألرشفة اآللية للفيديو، مما جعل  ربة مشاهدة التلفزيون  Vidéo à la Demande (VoD) الطلب

  .5 أكثر تفاعال

                                                 
1
 Salman Emmanuel Arnold Pateyron et Robert Salmon, les Nouvelles Technologies de l’Information et 

l’Entreprise, Economica, Paris, France, 1996, P. 37. 
2
  .022 .، مرجع سابق، صاألولحممد منري حجاب، اجمللد  

3
 Gerard Lelarge, "Impact des NTIC Sur les Métiers et les Compétences dans le Secteur Bancaire et Financier, 

(Groupe de Prospective Vision, Paris-Caen, Université Paris Dauphine, 2001), P. 5. www.damsP. 

dauphine.fr/dmsp/prospective/act/202009,2001/gerard-lelarge.pdf.  

4
 En Anglais: Internet Protocol Television )IPTV(.    

5
 Sous le terme IPTV, on regroupe la télévision en direct, la vidéo à la demande (en anglais Video on Demand (. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_%C3%A0_la_demande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_%C3%A0_la_demande
http://www.damsp.dauphine.fr/dmsp/prospective/act/202009,2001/gerard-lelarge.pdf
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التداول عرب اإلنرتنت على أ ا عملية تداول املنتجات املالية وخاصة األسهم عرب  :خدمة رسائل التداول اإللكتروني_ 2
اإلنرتنت، وتداول األسهم عرب اإلنرتنت هو موقع على شبكة اإلنرتنت يساعد التجار أو العمال  لشرا  وبيع املنتجات 

ين هو عملية بيع وشرا  األسهم والسندات وغريها من األدوات املالية من خالل لتداول اإللكرتو القول أن ا وميكن .1املالية 
لكرتوين تابع لشركة السمسرة اليت يتعامل معها املستثمر أعد خصيصا هلذا الغري، متتلكه إنرتنت بواسطة موقع شبكة اإل

لكرتوين وإتاحته لعمالئها، على أن تداول اإلشركة السمسرة اليت يرخص هلا من اهليئة العامة للرقابة املالية مبزاولة آلية ال
سيتم التطرق إلى نظام التداول اإللكتروني ) .لكرتوينحيرر عقد معتمد بني العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول اإل

 (.البورصة في المبحث الثالث من الفصل الثالث
يعتمد على تطبيقات أو اجلهاز الذكي مثال قال هو عبارة عن برنامج للهاتف الن :هزة الذكيةجنظام التداول عبر األ_ 6

والذكية  املستخدمة يف اهلواتف النقالةو  مثال،  Java نظامواليت تعمل على  ،التكنولوجيا الالسلكية املتقدمة لتداول األسهم
 زية والعربيةجنلياإل ةباللغ للمستثمرينسهم يف السوق املالية وقت بيانات حقيقية ألسعار األ النظام يفويعطي هذا  .2

ويعمل هذا التطبيق  .مُيكن املستثمرين املشرتكني من التداول يف بيئة متنقلة متاما بكل حرية النظامن هذا أكما   .وغريها
وأصبحت أنظمة اهلواتف الذكية عبارة عن مثلث رؤوسه  .GSM ،GPRS ،EDGE  ،5G ،Wi-Fi :على مجيع شبكات

 .Android  Windows Phone 3و ios  :الثالثة هي

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Delbar Jafarpour, The Impact of Online Trading on Customer. Satisfaction in Tehran Stock Exchange, Luleå 

University of Technology Master Thesis, Continuation Courses Marketing and e-commerce Department of Business 

Administration and Social Sciences, Division of Industrial marketing and e-commerce, 2006,  P. 16. 

2
، فعاليات املؤمتر _حالة  بعض الشركات واألسواق املالية العربية وسييت أندكس الربيطانية _ مميزات وآليات تداول األسهم عبر األجهزة والهواتف الذكيةحممد شايب،   

املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  بني الصناعة.. منتجات وتطبيقات االبتكار املايل واهلندسة املالية: الدويل حول
 .2. ، ص7009_ماي_0و 2: ، اجلزائر، يومي_0_جامعة سطيف 

3
وغري مفهوم اهلواتف بشكل  . من خالل اآليفون 7002الشهري يف عام  iOS على سوق اهلواتف احملمولة، وظهر نظام التشغيل الحديثة الذكية األجهزةيف هذا العصر سيطرت  

، ومنذ تلك الفرتة اندثرت أنظمة ذكية كانت ترتبع على عرش 7000ولكن الظهور احلقيقي كان من عام  ،7001كامل و بعدها ظهر نظام األندر ويد بأول ظهور له عام 
 .Windows Phone 2، مث ظهر نظام بالم أجهزة وأنظمة موبايل كالوندوزاألجهزة 
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مزايا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتبناة في البنوك والمؤسسات  : المبحث الرابع
 المالية

ميكن القول أن التقدم التكنولوجي قد أدى إىل تغري ملحوظ يف طرق وأساليب ممارسة األنشطة وكذلك يف بنا      
 يف إعطا  املزيد من املرونة للبنوك واملؤسسات املالية، ليس فقط يف وقد تبلور هذا التغري .اهلياكل التنظيمية البنكية واملالية

 .1مواجهة ظروف ومتطلبات سوق اخلدمة البنكية واملالية يف الداخل، ولكن أيضا يف توسيع دائرة النشاط يف اخلارج 

ؤسسات املالية كنتيجة لتبنيها وحناول من خالل هذا املبحث تبيان مميزات وإجيابيات التكنولوجيا املستخدمة يف البنوك وامل
من قبل هذه األخرية، دون أن ننسى أن هلا كذلك يف اجلهة املقابلة العديد من العوائق واملخاطر، وسنخصص هلا فصال  

 . كامال ملعاجلتها

 مزايا التكنولوجيا المالية والمصرفية: المطلب األول
 .عامة يف النشاط املصريف واملايل على املستويني الكلي واجلزئي سنذكر يف هذا املطلب مميزات استخدام املعلوماتية بصفة  

 المعلوماتية استخدام  مزايا: الفرع األول
 :2كو ا  حيث واملؤسسات املالية من البنوك يف للمعلوماتية الرئيسة األربع االستعماالت تتضح هنا من   

  ؛سات املاليةاإلدارة يف البنوك واملؤس عمليات لتنسيق أداة املعلوماتية _

 اإللكرتوين كالربيد املعطيات بقواعد يعرف ما وهو ،البنوك واملؤسسات املالية داخل للتواصل أداة املعلوماتية _

 ؛(اإلنرتنت، اإلنرتانت، اإلكسرتانت)والشبكات مبختلفها 

 عن سوا ، وذلك حد على واملاليني واإلداريني والعمال  املصرفيني املوظفني لدى واخلربة الكفا ة لزيادة أداة املعلوماتية _

 طريق عن وذلك ،واحمليط البيئة بني والتواصل للتبادل أداة املعلوماتيةالقرارات  ألخذ مساعدة نظم أي. خبرية نظم طريق

 .متكاملة معطيات منظومة

 تنافسيتها ورمبا االستعماالت هذه تكاملية تتبني الذكر، السابقة االستعماالت وبنا  على كله، الواقع هذا من    

ا إداري ا قرار ا يستلزم مما الوقت نفسه، يف أحيان ا  الذي السليم اإلداري اختاذ القرار على تساعد معلوماتية بنظم مدعم 

كذلك من ميزات استخدام التكنولوجيا يف البنوك واملؤسسات و  .بآخر أو بشكل إنتاجيتها ويعزز البشرية املوارد ينمي
 :املالية ما يلي

 ؛املالية منها السيما إلكرتونية تقارير شكل يف بتلقي املعلومات للمستفيدين تسمح أل ا الشفافية زيزتع_ 
 ؛هلذا الغري مالئمة مصرفية خدمات وبيع املالية، املخاطر للتغلب على فعالة إدارة إجياد يف املديرين فرص تعزيز_ 

                                                 
1  
 . 222. ، ص7009، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، اإلدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد السالم أبو قحف، عبد الغفار حنفي و  

2
 اقتصاد املعرفة والكفا ات التنمية البشرية وفرص االندماج يف: ، امللتقى الدويل حولرؤى مستقبلية..اقتصاد المعرفة واالستثمار البشري في البنوكأمحد زكريا  صيام،  

 .12. ، ص7009مارس  00_2: البشرية، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي
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 املصرفية فاألعمال عالية، جودة ذات مصرفية خدمات الزبائن وتقدمي وجذب االتصال على البنوك قدرات تعزيز_ 

 ؛الزبون خدمة السوقية وحتسني واحلصة العوائد وزيادة بتخفيض التكاليف للبنوك تسمح املؤمتتة

 .املالية والتقارير باملنظمني للقوائم االتصال البنوك واملؤسسات املالية على قدرات تعزيز_ 
  الكلي ىالقطاع المالي والمصرفي على المستو  مزايا التكنولوجيا في: الفرع الثاني

 :1يؤدي استخدام التكنولوجيا يف اجملال املصريف واملايل حتقيق العديد من املزايا من أمهها    
حتقيق ميزة تنافسية للبنك واملؤسسة املالية يف السوق مقارنة باملؤسسات األجنبية من خالل توفري اخلدمات املرتبطة _ 

 ؛ديثة مما جيعل اخلدمات أكثر جاذبية للعمال بالتقنيات احل
 ؛تساعد البنوك واملؤسسات املالية من االندماج يف مشرو  التجارة االلكرتونية على مستوى االقتصادين العاملي احمللي_ 
 طا ؛على مستوى الق يؤدي تطبيق التكنولوجيا يف العمليات املصرفية واملالية إىل تقليل التكاليف وزيادة الرحبية_ 
 وعاملية؛ تساعد التكنولوجيا املتقدمة البنك يف تسويق وتقدمي خدمات مصرفية ومالية جديدة ومتنوعة_ 
 خارج البلد؛ ميكن البنك واملؤسسة املالية من تنويع خدماهتا وتوسيع قطاعات الزبائن اليت تتعامل معها_ 
 .ث وعصرنة نظم اإلدارة وربطها مبشرو  احلكومة االلكرتونيةيؤدي تطبيق التكنولوجيا يف اجملال املصريف واملايل إىل حتدي_ 

 في البنوك والمؤسسات المالية المزايا العامة للشبكات المعلوماتية: المطلب الثاني
يف هذا املطلب مزايا الشبكات بصفة عامة وشبكة اإلنرتنت واإلكسرتانت واإلنرتانت واملوزعات اآللية  ينستعر س  

    .والشبابيك اآللية بصفة خاصة و ائيات نقاط البيع
  المزايا العامة للشبكات: الفرع األول

 :2زيادة على نقلها للمعطيات فإن الشبكات املالية واملصرفية ككل تتميز بر 
مودم، وهذا ما جيعل كل  /أي ربط حمطات العمل مع طابعات، فاكس (:إعداد المشاريع)المشاركة في األجهزة _ 

مبعىن إمكانية  ،3ة البنكية واملصرفية متاحة لعدة مستعملني، وبالتايل  نب شرا  أجهزة غري ضرورية وحدة من هذه األجهز 
 .االستغالل األمثل لألجهزة

فمستخدم الشبكة ميكن أن خيتار امللفات املالية واملصرفية اليت يريدها يف وقت قصري  :المشاركة  في ملفات األفراد_ 
 .SGBDللوصول إىل قاعدة البيانات، وذلك من خالل نظام إدارة قواعد البيانات  ودون تأخري، واستخدام الشبكة

حبفظ حمتوى القرص الصلب التابع للحاسوب املوز  يف البنك أو املؤسسة املالية، نستغين عن  :حفظ المعطيات_ 
 .عمليات احلفظ اليت تقوم هبا حمطات العمل األخرى كما تتطلب استعمال وسيلة حفظ واحدة

                                                 
1
 .91. ص. مرجع سابقعبد القادر بريبش،  

2
 .221. عبد احلق ط، مرجع سابق، ص 

3
 .009. ، مرجع سابق، صنظم المعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني،  
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ميكن  ريد مستعملي حمطات العمل من حقوق التوصل حبيث مينعون من حذف  :المعطيات قبل التلفوقاية _ 
 .املعطيات والربامج املالية واملصرفية أو تغيريها أو إتالفها

ة، حيث ميكن للمستعمل القيام بتبادل الرسائل املالية واملصرفي ،تسمح الشبكات بالقيام باالتصال :إمكانية االتصال_ 
 .الربامج وامللفات بينه وبني عدة مستعملني أو جمموعات من املستعملني رغم بعد املسافة بينهم

 ..(.مهنية، شخصية)إمكانية املنع التام للتوصل إىل حمتوى املعطيات املالية  احلساسة : رقابة المعطيات الحساسة_ 

تعملني العاملني على حمطات العمل يف البنك أو يستطيع املشرف على شبكة التحكم يف كل املس :إمكانية التحكم_ 
 :كذلك من امليزات اليت توفرها الشبكات ما يلي .املؤسسة املالية املوصلة للشبكة

بني  (تاصو أم أو و رس، صور وص،نص ات،بيان) املتعددة الوسائط املصرفية واملالية تسمح شبكة احلاسبات بنقل املعلومات_ 
 ؛فاتاحلاسبات بدون اعتبار للمسا

  ؛يف أماكن بعيدة طياتمن قواعد بيانات وبنوك مع مصرفية ومالية حلصول على بيانات ومعلوماتا_ 

 ؛املعلومات والربيد اإللكرتوين من مقدمي اخلدمات وتوزيعها على املستفيدين يف أماكن خمتلفة ،نقل البيانات_ 

 ؛ماعلى حاسبات أخرى يف حالة حدوث عطل أو خلل يف حاسب  االعتماد_ 

أو معاجل  كومبيوترمبشاركة أكثر من  ( حماكاة أو حبوث عملياتة، تطبيقات رياضي)سرعة إجناز تنفيذ عمليات معقدة _ 
 .يف تنفيذ العمليات املطلوبة

 مزايا كل من شبكة اإلنترنت واإلنترانت: الفرع الثاني
سيتم التطرق لها )ما يسمى بالبنوك اإللكرتونية أحدثت اإلنرتنت يف اجملال املصريف ما يسمى باخلدمة اإللكرتونية، وظهر 

 :1، هذه األخرية من مزاياها (في الفصل الثاني

 عرب العامل دون التقيد مبكان أو زمن معني؛ :إمكانية التوصل إلى قاعدة أوسع من العمالء_ 
يت نشررأت بانتشررار التجررارة أي القيررام بالعمليررات املصرررفية اجلديرردة الرر :تقــديم الخــدمات المصــرفية الكاملــة والجديــدة_ 

 اإللكرتونية؛

تكررراليف شررررا  املوقرررع، وتأثيثررره وتكررراليف العمالرررة : الررريت تتمثرررل يف الكثرررري مرررن العناصرررر مثرررل :خفـــض تكـــاليف التشـــغيل_ 
 :2كما يتم االعتماد على شبكة اإلنرتنت يف  ؛..والصيانة

 ؛البحث عن الزبائن اجلددواملؤسسة املالية و  حتسني صورة البنك_ 
 ؛أدا  األعمالحتقيق السرعة يف و توسيع نطاق السوق  _ 

 ؛لكرتونيةتفحص الرسائل اإل_ 

 .البحث عن املعلومات اليت هتم البنك وكذلك حتميل خمتلف امللفات والربامج_ 

                                                 
1
 .00-02 ص، . 7002 دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ،إللكترونيةالبنوك ا اجلنبيهي،منري وممدوح حممد  
2
 .720 .، ص7000، دار املناهج، عمان، األردن، _مدخل اسرتاتيجي حتليلي وكمي_ ،المصرفي التسويقحممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  
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 :فمن مزاياها ما يلي اإلنترانتأما فيما خيص شبكة 
 ؛االتصال بني األفراد واجلماعات عرب الشبكة_ 
 ؛املالية واملصرفية ة يف مترير البياناتالسرعة العالي_ 

 .يات الشبكات اخلاصةنتكاليف البنا  تعترب قليلة مقارنة بتق_ 

 :1وتستخدم اإلنرتانت لألغراي التالية      
 ؛لكرتونياإ واملؤسسة املالية نشر وثائق البنك_ 
ممرا يسرهل تنفيرذ   ،لكرتونيرةاإل السرتماراتامرع  HTMLوذلك إلمكانيرة التعامرل بلغرة  (املشرتك) تطبيقات العمل اجلماعي_ 

ويف  ،مرل اجملموعراتعكمرا ميكرن اسرتخدام هرذه التقنيرة جلدولرة   .إجررا  االسرتبيانات :كثري من املعامالت عررب الشربكة مثرل
 ؛كثر تقدما جملموعات العملاألتطبيقات ال

 .GED لكرتوين للوثائقسيري اإلكاتب دون ورق من خالل التإىل م واملؤسسات املالية نرتانت البنوكحولت اإل_ 

 ونقاط البيع  DAB/GABمزايا شبكة الموزعات والشبابيا اآللية للنقود : الفرع الثالث
 :إن ما مييز هذه األجهزة املصرفية هو :مميزات الموزع والشباك اآللي_ 1
 ؛(مكانية مالئمة)عه أحد فرو  اخلدمة املصرفية السريعة مقارنة باخلدمات املصرفية املتخذة داخل البنك أو_ 
 ؛االستخدامذات طابع عملي وسهلة ، فهي إمكانية الثقة فيها بدرجة عالية_ 

 ؛(زمنية مالئمة)اآللية على مدار الساعة فيما خيص املوزعات اآللية للنقود  ةتوفري اخلدم_ 

 .2 بعض الشبابيكعلى نشاط السحب ختفيض و  إلغا  احلاجة حلمل النقود_ 

نررروك واملؤسسررات املاليرررة أيضررا علررى التوسرررع يف اسررتخدام املوزعرررات اآلليررة للنقررود هرررو أن تكلفررة اخلدمرررة إن مررا شررجع الب   
كمررا . املصرررفية املررؤداة بواسررطتها تقررل كثررريا عررن تكلفررة اخلدمررة املررؤداة مررن خررالل الفررر  أو اهلرراتف أو قنرروات توزيررع أخرررى

لعمالرة املدفوعرة األجرر بعمرل العميرل غرري املردفو  األجرر البنوك واملؤسسات املالية من اسرتبدال ا GAB/DABمكنت أجهزة 
 .3يف تقدمي اخلدمة، وبالتايل حتقيق وفرات يف التكلفة من خالل وفرات املوظفني 

  :فهي كاآليت ن البيعئاستخدام مكا أما عن مزايا :مزايا نهائي نقاط البيع اإللكترونية_ 5

 ؛ائن البيعحيتفظ بالنقد يف مكال التاجر  كون أن  األمان_ 

                                                 
1
 .720. املرجع السابق، ص 

2
 .721. ص ،7002مصر،   ، القاهرة،نية وتحديات المستقبلاإلدارة اإللكترو  عبد الرمحان توفيق، 

 االشرتاك رسوم أو مقدما   املعدات امتالك تكلفة: العديد من التكاليف والرسومات اليت يدفعها البنك أو املؤسسة املالية جرا  االستفادة من مميزات هذا اجلهاز وهي هناك3
 اهلاتفي باالتصال اخلاصة االتصاالت الدعم، وتكاليف مقابل الشهرية أو السنوية اخلدمة بالشبكة، رسوم وتوصيلها اآليل الصراف آالت برتكيب اخلاصة اإلعداد بالشبكة، رسوم

 :راجع. الالسلكية البيانات روابط أو املؤجر اخلط أو

، LLC ،Echange ة الفقرا  وشركةسلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات، اجملموعة االستشارية ملساعد، آالت الصراف اآللي، ستيف ويالن_ 
Microfinancegateway ،60926. ، ص. 
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 ؛ل األموال إىل احلساب املصريف للتاجر مباشرة مما يوفر عليه عملية اإليدا  ونقل األمواليحتو _ 

 ؛للزبائن مما يساعد يف املنافسة بشكل فوري تقدمي خدمة إضافية_ 

  ؛حيث إن الزبون يشرتي بالبطاقة أكثر مما يشرتي بالنقد، زيادة املبيعات_ 

 ؛اليومي ملبيعاته هودخل يسهل على التاجر ضبط حساباتهو  ومن خمتلف الزبائن، أحنا  العامل تقبل بطاقات من كافة_  
 ؛يلغي مشاكل العملة سوا  كانت التالفة أو املزيفةاحلصول على وصل إمتام العملية مبجرد التسديد، _ 

 .ويبعد النقد عن التداول داخل حمل التاجر، الغش من قبل املوظفني ىيلغ_ 

 مزايا التطبيقات والتقنيات التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية: لثالثالمطلب ا
 .هناك العديد من املزايا والتأثريات واإلجيابيات ملختلف التطبيقات التكنولوجية، وسيتم توضيحها يف الفرو  املوالية  

 وني تطبيقات العمل الجماعي، خادم االتصال الموحد والبريد اإللكتر : الفرع األول
 :1من بني تطبيقات برامج العمل اجلماعي يف البنوك واملؤسسات املالية ما يلي  :ايجابيات برامح العمل الجماعي_ 1
 ؛تسيري الرزنامةو  لكرتونيةالرسائل اإل_ 

 ؛(امللفات)تقاسم الوثائق و  متابعة األنشطة واألعمال واملشاريع_ 

 ؛االجتماعاتالتقليل من و اجلماعي لقا ات احلوار والتحرير و  املرئية احملاضرات_ 

 :2ومن بني املتطلعات الرئيسة أو املزايا اليت ميكن حتقيقها من استخدام برجميات العمل اجلماعي ما يلي 
 ؛تقاسم املعلومات مع حتسني االتصال والتعاون بني األطراف الفاعلة_ 

 ؛"ورقة 0" قحتقي حنواملتداولة واال اه ( الورقية)التقليل من استعمال الوثائق _ 

 ؛ختفيض التكاليف اإلداريةو  حتسني اإلنتاجية، و حتسني خدمة العمال و  السرعة يف تبادل املعلومات_ 

 ؛(املناسبميكن التصرف فيها يف الوقت واملكان )جعل الوثائق متاحة أكثر ما ميكن _ 
 :يلي من مزاياه ما :مزايا خادم االتصال الموحد _5
 ؛، صويت، ومرئي أفضل للبنوك واملؤسسات املاليةيوفر فرص اتصال شبكي_ 
 ؛يساعد على تطوير األعمال، وتقليص الوقت لتحقيق األهداف_ 
 ؛مبثابة مركز اتصال افرتاضي جييب على تساؤالت العمال ، ويربط بني وحدات األعمال التابعة للمؤسسات املالية_ 
 ؛رة املشاكل اليت تواجههايدعم إنتاجية املؤسسة املالية ويعزز قدرهتا على إدا_ 
االسررتغنا  عررن إنشررا  فرررو  مررزودة )ختفرريض تكرراليف التشررغيل مررن خررالل شرربكات بسرريطة معرردة خصيصررا لتحقيررق اهلرردف _ 

 .(بأجهزة اتصال خاصة 

                                                 
1
 Michel Lafitte, les Systèmes d'Information dans les Etablissements Financières, Presses de Jouve, Paris, France, 2000, 

P. 56. 

2
 Idem. 



 التكنولوجيا المصرفية والمالية المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية.............................................. الفصل األول

 

- 29 - 

 

 دقيقة، معلومات توفري يف البيانات يف التنقيب تقنيات توفرها اليت املزايا إن :التنقيب عن البيانات مزايا_ 3
 :1املزايا  هذه أهم ومن القرار، اختاذ يف التقنية هذه أمهية تُبني سريع، وبشكل وصحيحة،

 مصلحة على إجيابا   ينعكس ذلك ألن املختلفة، واألعمال األقسام بني الرتابط القرار يف تفعيل ُمتخذ تساعد _
 ؛البنك أو املؤسسة املالية يف العمل
 املعلومات نُظم وإنتاجية فاعلية قياس على وُتساعد املتطورة، واملصرفية املعلومات املالية تقنيات مع التعامل ُتسهل _ 

  ؛والصحيحة الدقيقة املعلومات توفري خالل من املختلفة، الفرعية

 املعلومات نُظم وتطوير لتحسني التخطيط املتاحة، ويف واملوارد البيانات ملصادر الفَعال االستخدام يف ُتساعد_ 
 ؛ملستخدمةا واملصرفية احملاسبية

 الفنية املصادر تطوير إىل وحاجتها التطور ومواكبة النمو املالية على البنك واملؤسسة قدرة عن الكشف يف تساعد_ 
ستخدمة لُنظم والبشرية

ُ
  ؛املعلومات امل

 فاتمل على الرقابة وعناصرها، وإمتام املشكلة وحتديد الفحص إجرا  الستمرارية خُيطط أن يف القرار ُمتخذ مُتكن_ 
 ؛مناسبة بتكاليف احملاسبية، املعلومات نظم تطوير إىل ويسعى .لقراراته الالزمة والبيانات، املعلومات

 وإجناز العمل، تسريع يف قرارات ُتساهم الختاذ معلومات مالية ومصرفية من إليه حيتاج فيما القرار ُمتخذ تساعد _
 .اإلجرا ات وتبسيط املهام،

 :2ويتميز الربيد اإللكرتوين عن الربيد العادي املألوف باملميزات التالية : ترونيإيجابيات البريد اإللك_ 4
 سرعة االتصال والتكلفة املنخفضة؛_ 

 أرشيف وقيت وأمن حلفظ الرسائل املالية واملصرفية؛_ 

 السرية يف االتصاالت عند استعمال التشفري؛_ 

 اإللكرتونية دفعة واحدة؛ إمكانية توزيع الرسالة نفسها إىل عدة صناديق الربيد_ 

 .االشرتاك يف الندوات واملؤمترات اإللكرتونية يف البنوك واملؤسسات املالية_ 
 مميزات الهاتف المصرفي والتداول اإللكتروني في البورصة عبر الهواتف الذكية :  الفرع الثاني

 :4لبنوك نذكر منها على سبيل املثال العديد من املزايا ل 3يتيح هذا النمط  :مزايا استخدام الهاتف المصرفي_ 1
 ؛إمكانية االتصال باحلساب املصريف وإجرا  خمتلف العمليات البنكية_ 
 ؛..(معلومات من البورصة، االستفسار عن األسعار،)تقدمي البنك خلدمات مالية ومصرفية _ 

                                                 
1
 .919. مرجع سابق، ص عبد الرزاق الشحادة ومراد خالد الردايدة، 

2
  .20. ، ص7000، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلنترنت إلى مقدمةمراد شلباية وعلي فاروق،  
3
 .تقريا نفس املزايا اليت يقدمها اهلاتف املصريف يقدمها اهلاتف التأميين 

كلية الشريعة والقانون وغرفة  مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، ا،مفهوم األعمال المصرفية اإللكترونية وأهم تطبيقاتهحممود أمحد إبراهيم الشرقاوي،  4
  . 90. ص ،7002 ماي  12_ 10  ارة وصناعة، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،
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 ؛على أية معلومة يف أي وقت ويف أي زمان االطال إمكانية _
 ؛ت البنك، إذن اهلاتف مبثابة قناة إصدار التعليمات املصرفية للعمال تلقي خمتلف تعليما_ 
 ؛SMSتلقي رسائل قصرية من البنك من خالل خدمة _ 
  .حتقيق البنك احملمول ألرباح تضاعف أرباح البنك العادي_ 
التداول يف البورصة  أما عن استخدام األيفون واإليباد يف :في التداول اإللكتروني iPad و iPhoneمزايا استخدام _ 5

Mobile Trading فيكون هناك: 
 .كشف حساب خمتصر  ،تفاصيل احلسابات، قائمة احلسابات  :خدمات الحساب_ 
 إمكانية متابعة السوق بشكل فوري ومعرفة أسعار األسهم وأخر الصفقات؛_ 
 إمكانية وضع وتعديل وإلغا  البيع والشرا  يف أي وقت ويف أي مكان؛_ 
 عرفة رصيد األسهم واملبالغ حلظة بلحظة مع مشاهدة كشف املقاصة؛إمكانية م_ 
 .iPadو iPhoneإمكانية حتميل برنامج _ 
 .للمحفظة الصافية القيمة ،تفاصيل األسهم  ،ملخص احملفظة :االستثماريةخدمات المحافظ _ 
  .أفضل بيع، أفضل شرا ، مؤشر السوق ،تفاصيل األسهم :معلومات السوق_ 
 .األوامر القائمة ،أمر البيع ،أمر الشرا  ،تفاصيل األوامر ،ملخص األوامر: تداولخدمات ال_ 
 العصر، هذا يف اإلعالم تكنولوجيا نتائج أهم من اإللكرتوين االستثمار يعد :مزايا خدمات االستثمار اإللكتروني_ 0

 تنفيذ أو املالية األسواق إىل حلضوربا أساس بشكل ترتبط تغريات إىل املعامالت االستثمارية يف استخدامها أدى وقد

 :1بعض املزايا سوق األسهم اإللكرتونية  يلي اهلاتف، وفيما خالل من الشرا  أو البيع أوامر
 ؛ساعة 52التواصل مع البورصة على مدار _ 
 ؛جيد املستثمر الكثري من املعلومات حول الشركات أو األسهم اليت يرغب االستثمار فيها_ 
 ؛ة العمليات بشكل عام، واالطال  على أحدث األخبار املالية وأسعار األسهم والسنداتاخنفاي تكلف_ 
 ؛توفر السوق العديد من األدوات اليت تساعد املستثمر يف اختاذ القرارات االستثمارية املختلفة_ 
 . الت املتخصصةتزود املستثمر باملخططات البيانية اليت تعكس حركة املؤشرات وأسعار العمالت ومقاالت اجمل_ 

                                                 
 . 002. ، ص7002بريوت، لبنان،  ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات،التجارة اإللكترونيةحممد نور برهان وعز الدين خطاب،  1
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 مزايا البطاقات المصرفية وبرامج اإلدارة اإللكترونية: الفرع الثالث
تتمتع بطاقات النقد اإللكرتوين رغم تعهد أشكاهلا مبزايا تتفوق فيهرا علرى النقرود  :مزايا البطاقات النقدية اإللكترونية_ 1

 :1التقليدية، ومن هذه املزايا 
حيررث تعترررب عمليررة اسررتخدام التحويررل أو التسررديد إلكرتونيررا أرخررص مررن اسررتخدام  :التكلفــة االقتصــادية المنخفضــة_ 

  ؛األنظمة املصرفية التقليدية
حيرث ال يتطلرب وجرود اإلجررا ات التقليديرة يف البنروك كمرل  االسرتمارات وغريهرا، وال  :البساطة وسهولة االسـتخدام_ 

 ؛التعرتف باحلدود اجلغرافية والعوائق أمام حركة رؤوس األمو 
 ؛واليت تتم فور االنتها  من ضغط أحد األزرار املطلوبة على لوحة املفاتيح: السرعة في إنجاز الدفع_ 
 .أجهزة خادمة تدعم بروتوكوالت احلركات املالية اآلمنةواليت توفرها  :األمان والثقة في التحويالت_ 
  :مزاياها ما يليمن بني : تأثير برامج اإلدارة اإللكترونية للعالقة مع الزبائن_ 5

 ؛حتسني إدارة دورة اإليرادات وزيادة معرفة العمال  بفضل إمكانية رؤية متكاملة وشاملة ملعامالهتمتعمل على _ 
 ؛املالية واملصرفية خفض تكاليف العمليات_ 
  ؛وإخراج تقرير كامل وُمفصل عن كل موظف وعميل وطباعته إصدار منمج االرب متكن _ 
 .عن اخلدمات، وزيادة مشاركة العمال  يف صنع القراررفع مستوى الرضا _ 

 
 

 
 

                                                 
1
 .22. ، ص7002، 7، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط _مدخل تحليلي ونظري_النقود والمصارف، أكرم حداد ومشهور هذلول، 
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 :األول   خالصة الفصل
 

 
من خالل هذا العري ميكن القول أن للتكنولوجيا املستخدمة يف البنوك واملؤسسات املالية عديدة ومتنوعة قائمة     

وك واملؤسسات املالية فهي إجيابية من أساسا على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وهلا تأثريات متزايدة على أنشطة البن
يثري بعض  تبين تكنولوجيا جديدة قدمتاما أن  ونيدركفمديرو البنوك واملؤسسات املالية  .ناحية وسلبية من ناحية أخرى

 .يف البداية مع  نب خمتلف العوائق واملخاطر الشكوك واملخاوف
للمنشآت احلكومية والتجارية و  لكرتوين وجب بالنسبة للمؤسسات املاليةللنشاط املايل واملصريف اإل إلدارة البنية التحتيةو    

املعتمدة أساسا على األنظمة اخلربة والذكا   الكلي على التكنولوجيا وتقنية املعلومات االعتمادعلى حد سوا  
هذا باإلضافة إىل  .مدى أمهيتهاواملصريف بعد معرفة  املايلخلق بيئة تقنية متطورة يف سوق والعمل على  ،االقتصادي

التكنولوجيا )بكافة اخلدمات اليت تقدمها وخمتلف العمال   واملتعاملني االقتصاديني تعريف الشركات واملؤسسات الكربى
من خمتلف ما متتلكه ضمن منظومتها املتكاملة واليت تتيح لعمالئها القيام بالعديد من التطبيقات اليت توفر هلم ( املالية

، إىل جانب ترشيد واالعتماديةومبستوى عاٍل من األدا   املالية واملصرفية الت يف إدارة أعماهلمالعديد من التسهي
 والقدرات الداخلية للتكيف مع الكفا ات وتطويرالتكاليف، كما تسعى إىل إرسا  قواعد استخدام تقنيات االتصال 

 .فعالة بصورة التقين احمليط متابعة اخلارجي وتتطلب حميطها

 
البنية التحتية  شبكة توفري العمل على اإلدارة التكنولوجية يف البنوك واملؤسسات املالية يف األخري أنه على نؤكد   

وجعلها إلكرتونية عوضا من  املالية واملصرفية،اخلدمات لتحديث ووضع األمناط واملعايري الصحيحة  ،املعلوماتية الالزمة
ووسائل دفعها يف املعامالت  أنظمتها وتشغيل ائمة من ناحية تطويروتبقى مسؤولية اجلهات احلكومية ق .تقليديتها

واالرتقا  بوسائل الدفع والتجارة من الطابع التقليدي إىل  حسب املعايري اليت حيددها اجلهاز املركزياالقتصادية 
 .وهذا ما سيتم معاجلته يف الفصل الثاين واملوايل إن شا  ا هل .اإللكرتوين
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 :انيمقدمة الفصل الث

  
 

 :تمهيد الفصل الثاني
 

 من جديدة أشكال فري إىل أدت واالتصاالت، والربجميات األجهزة جمال يف احلديثة التكنولوجية إن التغريات    
استخدام وسائل دفع جديدة إلمتام  جند األشكال هذه أبرز ومن الرقمي، باالقتصاد املرتبطة املعامالت املصرفية واملالية

 واخلدمات السلع وبيع شرا  بعمليات يتصل ما كل تنفيذ على عبارة هذه األخرية هي .ارية اإللكرتونيةاملبادالت التج
 حركة تفيد اليت واملكانية الزمنية للحدود تعديها وكذا إلكرتونيا، البيانات تبادل خالل من اإلنرتنت شبكة عرب واملعلومات
 .Digital Economyاالقتصاد الرقمي ما يسمى ب ول االقتصاد إىلهذا ما أدى يف النهاية إىل حت .التجارية املعامالت

الذي  والتحول األشكال واألرقام التعري ملبادئ التجارة اإللكرتونية، وعرب العديد من سنحاول من خالل هذا الفصل   
 الدفع وسائل ماستخدا طرق إبراز اإللكرتونية، كما سيتم الرقمية بالنقود يسمى ما إىل وصوال عرفته وسائل الدفع

 .اإللكرتونية، وكيفية تسوية التعامالت املالية واملصرفية اإللكرتونية، وظهور ما يسمى بالبنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية
باعتبارها أساس الستخدام  ،قبل أن نتطرق إىل أنظمة الدفع وآلية املقاصة وأنظمة التسويات اإلمجالية يف الفصل الثالث

 .يف إطار بنية حتتية لنظام مايل ومصريف إلكرتوين كرتونية واعتماد وسائل دفع حديثةالتجارة اإلل
 :لكل هذا سنقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث

  .أساسية في التجارة اإللكترونية مف اهيم :المبحث األول
 .وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك والمؤسسات المالية :المبحث الثاني

ة في البنوك والمؤسسات المالية وتطور ها مق ارنة  لكترونيوسائل الدفع اإل  استخدام :المبحث الثالث
 .بالتق ليدية

  .البنوك والمؤسسات المالية العالمية النشاط اإللكتروني في :المبحث الرابع
 
 
 

ة  لكترونيآليات استخدام التجارة ووسائل الدفع اإل: فصل الثانيال
 العالمية  في البنوك والمؤسسات المالية  الحديثة
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 لكترونيةفي التجارية اإل  ةأساسيمف اهيم  : المبحث األول
شرررا  مفهررروم التجرررارة اإللكرتونيرررة،  ،1نتشرررارا هرررائال بوجرررود االقتصررراد الرقمررري يف الوقرررت الرررذي ينتشرررر فيررره اإلنرتنرررت ا      

وتوسررررعت لتشررررمل عمليررررات أوسررررع مررررن البيررررع والشرررررا ، إذ أن اآلفرررراق الرررريت تفتحهررررا التجررررارة اإللكرتونيررررة أمررررام الشررررركات 
لكرتونيرررة ارتأينرررا مرررن وعلرررى هرررذا األسررراس وحرررىت يتسرررىن لنرررا حتديرررد أساسررريات التجرررارة اإل  .واملؤسسرررات واألفرررراد كبررررية جررردا

 .خالل هذا املبحث أن نتعري إىل تعريف التجارة اإللكرتونية، وأنوا  ومستوياهتا، وصوال إىل مزاياها وعيوهبا
 تعريف التجارة اإللكترونية: المطلب األول

املعنيون يف هذا ال يوجد تعريف ميكن القول عنه على أنه تعريف متفق عليه دوليا للتجارة اإللكرتونية، ولكن اجتهد   
 .حول أدبيات موضو  التجارة اإللكرتونية ريفاتالتعو  املفاهيم الشأن يف إدراج العديد من

 مفهوم التجارة اإللكترونية: الفرع األول
بدأت التطبيقات تظهر من بداية السبعينيات من القرن املاضي مرع ظهرور تقنيرة : ظهور تطبيقات التجارة اإللكترونية_ 1

مرن مؤسسرة إىل أخررى  Electronic Funds Transferايل للنقود، حيث وفرت إمكانيرة حتويرل األمروال إلكرتونيرا الرتاسل امل
ـــع مـــن الفصـــل الثالـــث) 2 ولكرررن اسرررتخدام هرررذه التقنيرررة بقررري حمررردودا ضرررمن (. ســـيتم التطـــرق لهـــذا النظـــام فـــي المبحـــث الراب

للوثررائق الرريت أتاحررت تبررادل وثررائق العمررل كررأوامر  إللكرررتويناملؤسسررات املاليررة والشررركات الكررربى، مث ظهرررت تقنيررة التبررادل ا
 . الشرا  والفواتري وغريها بني املؤسسات بشكل مباشر من خالل شبكة احلاسوب

األفراد من شرا  خمتلف املنتجات أو اخلدمات من بيوهتم دون أن يتكبدوا عنرا  البحرث يف  إذن التجارة اإللكرتونية متكن  
  .األسواق

إن البدايررة احلقيقيررة النتشررار تطبيقررات التجررارة اإللكرتونيررة كانررت مررع دخررول : تطبيقــات التجــارة اإللكترونيــة انتشــار_ 5
راجع هذه الشـبكة فـي المبحـث الثالـث مـن الفصـل )3 0990العاملية عام اإلنرتنت إىل اجملال التجاري، وظهور شبكة املعلومات 

 . زبررائن مل يكررن باإلمكرران الوصررول إلرريهم بطريقررة التجررارة التقليديررةفعررامل اإلنرتنررت مكررن الشررركات مررن وصررول إىل .(األول
فالتجارة اإللكرتونية تستخدم يف كل يوم ومبختلف نواحي احلياة حيث متكن الفرد من حتويل النقود أو إجررا  عمليرة حجرز 

أو االشررررتاك يف إحررردى عمليرررة بنكيرررة، أو استشرررارات طبيرررة، يف أحررد الفنرررادق أو احلصرررول علرررى تعلررريم جرررامعي، أو القيررام ب
 ..املزادات العلنية اليت تقام عرب اإلنرتنت

                                                 
1
 The Internet اقتصاد اإلنرتنت باسم أيضا يعرف هفإن والتصال، لذا تكنولوجيا اإلعالم يف وسريع كبري تطور نتاج هو وإمنا بالصدفة، الرقمي االقتصاد ظهور يكن مل 

Economy الشبكي االقتصاد أوWeb Economy  البىن التحتية الداعمة: يتكون االقتصاد الرقمي ثالث أقسام رئيسية هيو . أو االقتصاد اجلديد Supporting 

Infrastructure ،املستهلك، واملكون الثالث هو تعامالت التجارة اإللكرتونية، واليت سبق تعريفها بأ ا البيع  وعمليات وأنشطة إْلكرتونية، مثل عمليات اإلنتاج، العالقة مع
 .والشرا  وإ ا  مجيع اإلجرا ات عرب اإلنرتنت

2
 .1. حممد نور برهان وعز الدين خطاب، املرجع السابق، ص 

3
 .املرجع السابق 
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 تعريف التجارة اإللكترونية: الفرع الثاني
 :1هناك عدة تعريفات للتجارة اإللكرتونية حيث أ ا ميكن أن تعرف بعدة مناظري كما يلي  
ى تسليم املنتجات أو اخلدمات أو التجارة اإللكرتونية هي املقدرة عل :Communicationمن منظور االتصاالت _ 1

     ..شبكة اإلنرتنت، اهلاتف اخللوي :املعلومات أو إمتام عملية الدفع عرب الشبكات
البيانات،  :التجارة اإللكرتونية تتضمن الكثري من الوسائل املستخدمة مثل: Structuralمن المنظور الهيكلي _ 5

  .رتنت وغريهاالنصوص، صفحات اإلنرتنت، طريقة االتصال باإلن
التجارة اإللكرتونية ما هي إال بيئة متكن وتسهل عملية البيع والشرا  للمنتجات  :Onlineمن المنظور المباشر _ 0

 .واخلدمات عرب اإلنرتنت
وتعرف التجارة اإللكرتونية على أ ا مصطلح خمتصر جملموعة من التكنولوجيات، والبىن األساسية والعمليات واملنتجات،   

 مع معا صناعات كاملة وتطبيقات ضيقة ومنتجني ومستخدمني ومعلومات متبادلة ونشاط اقتصادي داخل سوق  وهي
 .Internet 2عاملي تسمى الشبكة الدولية للمعلومات 

جناز إويتم  ،هي نشاط  اري يتضمن تبادل السلع واخلدمات بالنقودعلى العموم ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية    
أي أ ا جمموعة متكاملة من عمليات  ،نرتنتلكرتونية عادة عرب شبكة اإلإالصفقة أو كلها من خالل وسائل  معظم

وختتلف التجارة اإللكرتونية عن التقليدية يف العديد من  .لكرتونيةتسويق وتوزيع وبيع املنتجات باستخدام الوسائل اإل
عاملية، موارد معلومات غنية، التواصل والتفاعل، كثافة املعلومات،  يف الوجود الواسع، التداول العاملي، معايري :النقاط

 .3االستهداف الشخصي 
وإجرا  البيو   ،تننرت التجارة اإللكرتونية أمناطا عديدة، كعري البضائع واخلدمات عرب اإلتتخذ  يف الواقع التطبيقي  

بغريها من وسائل الدفع،  أوبالبطاقات املالية  مع إجرا  عمليات الدفع النقدي ،بالوصف عرب مواقع الشبكة العاملية
حمال بيع على اإلنرتنت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عرب اإلنرتنت وممارسة  أووإنشا  متاجر افرتاضية 

 .اخلدمات املالية وخدمات الطريان والنقل والشحن وغريها عرب اإلنرتنت
 باألعمال واإلدارة اإللكترونية وخصائصها لكترونيةة اإلعالقة التجار : الفرع الثالث

لكرتونيرة لكرتونيرة واحلكومرة اإلهناك عالقرة وطيردة برني اإلدارة اإل :العالقة بين التجارة واألعمال واإلدارة اإللكترونية_1
  :لكرتونية، والشكل املويل يوضح ذلكوالتجارة اإل

                                                 
  .27 .، ص7001دار احلامد للنشر، عمان، األردن، ، _من منظور تقني وتجاري وإداري_كترونية،التجارة اإللكترونية واألعمال اإللخضر مصباح الطيطي،  1

2
 .20. ، ص7002، هواسة األهرام، القاهرة، مصر ،ترمجة الشحات منصور التجارة اإللكترونية العالمية،كاثرين ملان،  

3
 Kenneth C. Laudon and Carol Traver, E-Commerce 2015,  Prentice Hall. Cloth, USA, 11

 ème
 Edition, 2014, P. 109.  
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 ة باألعمال اإللكترونيةعالقة التجارة اإللكتروني(: 00)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر 

التجارة اإللكرتونية عبارة عن عمليات تسويق وبيع وشرا  وتبادل املنتجات واخلدمات واملعلومات من خالل الشبكات    
فهي  .1رتنت متثل كل نشاط االقتصادي يتحقق عن طريق اإلن E-businessاحلاسوبية واإلنرتنت، أما األعمال اإللكرتونية 

أكثر مشولية من التجارة اإللكرتونية، حيث يتضمن باإلضافة إىل ما أعاله تقدمي اخلدمات إىل الزبائن والعمل التعاوين مع 
وتعين كذلك استخدام  ،2وإجناز العمليات داخل املنظمات بشكل إلكرتوين  ،شركات األعمال والتعليم اإللكرتوين

 .3ألدا  التجاري، ولصنع القيمة للشركة بتشكيل عالقة قوية بني الشركة التجارية والزبائن املعلومات اإللكرتونية لتحسني ا
رقمي يكمل كل  متكاملة يف فضا  منظومة باعتبارها األعمال اإللكرتونية من يتجزأ ال تعد جز  اإللكرتونية التجارةف

ونية يف خمتلف أنوا  الشركات، ولكن غالبا ما يتم اإللكرت  اإلدارة تسمو إليها ألخر، من أجل حتقيق األهداف اليتمنهما ا
 .استخدام هذين املفهومني مكان بعضهما

 :4 وتتمثل فيما يلي :خصائص التجارة اإللكترونية_ 5
وجيررري االتصررال بررني البررائع واملشرررتي عررن طريررق اإلنرتنررت، وهبررذا  :غيــاب العالقــة المباشــرة بــين األطــراف المتعاقــدة_ 

  .يغيب العنصر البشري
ويكررون علررى اتصررال  ،يتمثررل يف وجررود حاسرروب إلكرررتوين لرردى كررل أطررراف العمليررة التجاريررة :إلكترونــيوجــود وســيط _ 

 .بشبكة اإلنرتنت

 .بفضل انتقال الرسالة اإللكرتونية بني أطراف العملية التجارية يف حلظات :السرعة في إنجاز األعمال_ 

                                                 
1
 Henri Isaac et  Pierre Volle, Op.Cit, P. 21.   

 .2. ص حممد نور برهان وعز الدين خطاب، مرجع سابق، 2

3
  .24. خضر مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص 

4 
J. Botha, C. Bothma, P. Geldenhuys, J. A. R Botha, Managing E-Commerce in Business, by Juta & Company, USA, 2 

ème
 Edition, 2008, P. 282. 

http://www.goodreads.com/author/show/5754756.J_Botha_C_Bothma_P_Geldenhuys
http://www.goodreads.com/author/show/5754756.J_Botha_C_Bothma_P_Geldenhuys
http://www.goodreads.com/author/show/5623861.J_A_R_Botha
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 كترونيةأنواع ومستويات التجارة اإلل: المطلب الثاني
 .تأخذ التجارة اإللكرتونية عدة أشكال، وجندها تعمل على ثالث مستويات، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب   

 أنواع التجارة اإللكترونية: الفرع األول
  :ميكن توضيح أنوا  التجارة اإللكرتونية باستعمال املصفوفة املوضحة يف املوايل   

 إلنترنت في األنشطة التجارية تطبيقات ا :(06)الجدول رقم 
 Cالمستهلا Bالشركة  Gالحكومة  

 G G2Gالحكومة 

 حكومة لحكومة

G2B 

 حكومة لشركة

G2C 

 حكومة لمستهلك

 B B2Gالشركة 

 شركة لحكومة

B2B 

 شركة لشركة

B2C 

 شركة لمستهلك

 C C2Gالمستهلا 

 مستهلك لحكومة

C2B 

 مستهلك لشركة

C2C 

 مستهلك لمستهلك

 .إعداد الباحث من :المصدر
طبقا هلذه املصفوفة، هناك تسرعة أنروا  مرن تطبيقرات اإلنرتنرت علرى األنشرطة التجاريرة وعلرى أنشرطة تبرادل املعلومرات      
  :1وهي 

ــة  _ ــين األجهــزة الحكومي وميكررن أن تشررمل هررذه أعمرراال ذات طررابع  رراري كررأن تررؤجر هيئررة  ،G2Gالتعــامالت فيمــا ب
 .وزارات الدولةأراي أو شقق لوزارة أخرى من 

حيررث تسررتخدم احلكومررة اإلنرتنررت يف إرسررال املعلومررات  ،G2Bالتعــامالت فيمــا بــين األجهــزة الحكوميــة والشــركات  _
 ..إىل الشركات، واستقباهلا كاملعلومات اخلاصة بالضرائب واجلمارك واألوضا  النقدية

ــين األجهــزة الحكوميــة والمســتهلكين _  ادل املعلومررات اخلاصررة حبمايررة املسررتهلك وذلررك لتبرر ،G2Cالتعــامالت فيمــا ب
 . مثال، أو لتقدمي خدمات تعليمية أو ثقافية أو تبادل املعلومات والتنسيق بني األجهزة احلكومية

مرررثال عنررردما تطلرررب الشرررركات مرررن األجهرررزة احلكوميرررة  ،B2Gالتعـــامالت فيمـــا بـــين الشـــركات واألجهـــزة الحكوميـــة  _
شرررروعات يف منررراطق معينرررة، أو عنررردما تقررردم الشرررركات عروضرررها يف املناقصرررات معلومرررات عرررن شرررروط الرتخررريص بإقامرررة م

 .احلكومية

مررثال عررن طريررق قيررام شررركة مررا باسررتخدام الشرربكة للحصررول علررى طلبياهتررا مررن  ،B2Bالتعــامالت فيمــا بــين الشــركات  _
ليب التعامرررل الراسرررخة منرررذ عررردة املررروردين واسرررتالم الفرررواتري وتسرررويتها، ويعتررررب هرررذا النرررو  مرررن التجرررارة اإللكرتونيرررة مرررن أسرررا

سنوات خلت، خصوصا تلك اليت تسرتخدم التبرادل اإللكررتوين للبيانرات مرن خرالل الشربكات اخلاصرة أو شربكات القيمرة 

                                                 
1
  .14-17 .، ص7000، املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، تجارة اإللكترونيةال، إبراهيم العيسوي 
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مررن حجررم التجررارة  %85بررني الشررركات حرروايل  ةوتبلررغ حجررم التجررارة اإللكرتونيرر ، Value aded net worksاملضررافة 
 .1 اإلمجالية ةاإللكرتوني

 Electronicبالتجزئرررة  ةفهررري تتسررراوى مرررع التجرررارة اإللكرتونيررر ، B2Cعـــامالت فيمـــا بـــين الشـــركات والمســـتهلكين الت_ 
Retailing وتوجررد اليرروم عرررب  ،2، حيررث يعترررب هررذا النررو  مررن التجررارة اإللكرتونيررة األكثررر منرروا واتسرراعا منررذ ظهررور اإلنرتنررت

وحجرم التجرارة اإللكرتونيرة برني الشرركات واملسرتهلك ال   .نوا  السرلعاإلنرتنت املئات من مراكز التسويق اليت تعري كافة أ
مررررن تغطيررررة وسررررائل اإلعررررالم املختلفررررة ملوضررررو  التجررررارة  %95مررررن حجررررم التجررررارة اإلمجررررايل، وتلقررررى اهتمررررام  %15يتجرررراوز 

 .3اإللكرتونية 
م  ديد رخص السيارات مثل قيام األفراد بسداد الضرائب أو رسو  ،C2Gالتعامالت من المستهلا إلى الحكومة _ 

 .للحكومة عن طريق اإلنرتنت، والتقدم لشغل الوظائف املعلن عنها يف مواقع احلكومة وغريها من املواقع على اإلنرتنت

كالبحث عن أفضل املنتجات واملقارنة بني أسعار منتجات   ،C2Bالتعامالت فيما بين المستهلكين والشركات _ 
ه الشركات، أو مواقع األسواق احلكمية أو االفرتاضية أو الظاهرية على اإلنرتنت املختلفة من خالل تصفح مواقع هذ

  .وكذلك بالدخول يف مزادات على اخلط مباشرة
ميكن  مواقع E Bay.Com ومن األمثلة الشهرية على ذلك إنشا  شركة، C2C التعامالت فيما بين المستهلكين أنفسهم _ 

 .من السلع واخلدمات فيما بينهم مباشرة، أي دون أي تدخل من الوسطا  تبادل عدد ضخم خالهلاللمستهلكني من 
 هذا منو معدل يستمر أن املتوقع ومن املايل، األثر حيث من وأمهية شيوعا اإللكرتونية التجارة أمناط أكثر B2B يعترب   

 مع أو الدولة، اخلد األعمال مؤسسات بني النو  هذا ويطبق .4املستقبل  يف األقل على قياسي بشكل القطا 

 إلكرتونيا، الوثائق تبادل ذلك يف مبا إلكرتونيا التجارية املعامالت كافة إجرا  يتم وفيه الدولة، خارج األعمال مؤسسات

 الفواتري، ،وتسليم مورديها إىل الشرا  طلبات بتقدمي اإللكرتونية التجارة بتطبيق تقوم اليت األعمال مؤسسات تقوم حيث

5اإللكرتونية  الدفع بوابة استخدام مثل عدة إلكرتونية وسائل خالل من لدفعا عملية وإجرا 
سيأتي الحديث عن بوابة ) .

 (.الدفع اإللكترونية في المبحث األول من الفصل الثالث
 

                                                 
1
 .153. بشري عباس العالق، مرجع سابق، ص 

2
 Henri Isaac et  Pierre Volle, Op. Cit, P. 22.  

3
 .154 .بشري عباس العالق، مرجع السابق، ص  
4
فعاليات امللتقى الوطين  مداخلة مقدمة ضمن، _التوصيات والمتطلبات_سهيل معامالت التجارة الدوليةالتحكيم اإللكتروني وضرورته في تحممد شايب ونعيمة بارك،  

  .01. ، ص7000ديسمرب  09و 02: كلية احلقوق والعلوم السياسية، الشلف، اجلزائر، يومي: التحكيم البحري ودوره يف التجارة الدويل،: الرابع حول
5
 بكلية اخلاص القانون يف املاجستري درجة ملتطلبات استكماال األطروحة مقدمة  _دراسة مقارنة_،ر القانوني للتحكيم اإللكترونياإلطارجا  نظام حافظ بين مشس،   

 .20. ، ص7002فلسطني،  نابلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات
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 لكترونيةاإل التجارة أشكال: الفرع الثاني
تمادا على درجة تقنية املنتج وعلى تقنية لكرتونية اعهناك عدة أشكال للتجارة اإل :أقسام التجارة اإللكترونية_ 1

سلعة إما أن تكون ملموسة أو رقمية، وأي وكيل إما أن يكون ملموس أو  فأي .العملية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل
  :أقسام ثالثةتنقسم إىل  اإللكرتونية لتجارةإن اوبنا  على ذلك ف .وأي عملية إما تكون ملموسة أو رقمية ،رقمي
 ؛(، والسلعة ملموسة والعملية ملموسةاعندما يكون الوكيل ملموس) تقليدية حبتة ارة _ 
 ؛(عندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمية والعملية رقمية) لكرتونية حبتةإ ارة _ 
 .(والبقية ملموسة اعندما يكون أحد العوامل الثالثة رقمي)لكرتونية جزئية إ ارة  _

كتابا من موقع أمازون، فإن نو  التجارة هو التجارة   ى الزبونإذا اشرت  :ية اجلزئية مثاللكرتونالتجارة اإل :مثال   
كذلك عملية شرا  علبة الكوال من جهاز بواسطة   .الكتاب على الربيد هألن الشركة سرتسل ل ،لكرتونية اجلزئيةاإل

 .لكرتونية اجلزئيةالبطاقات الذكية يكون ضمن التجارة اإل

ألن الشركة  ،لكرتونية البحتة، فإن نو  التجارة هو التجارة اإلAmazonبرجميات من موقع  العميل ىولكن إذا اشرت   
  .ربيد اإللكرتويننرتنت أو الالربجميات عن طريق اإل هسرتسل ل

عبارة عن استخدام تقنيات املعلومات بشكل عام والتجارة اإللكرتونية  واحلكومة :التجارة الحكومية اإللكترونية_ 5
شكل خاص لتمكني املواطنني واملؤسسات من الوصول إىل املعلومات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية ب

احلكومية  تفهي تعترب طريقة فعالة إلجرا  كافة املعامالت احلكومية مع املواطنني وبني املؤسسا .بطريقة سريعة وسهلة
-Government-to :حكومة إىل مواطنني :ف إىل أربعة تصنيفاتأما عن تصنيفات احلكومة اإللكرتونية فتصن  .1نفسها 

Citizen،  حكومة إىل مؤسساتGovernment-to-Business، حكومة إىل حكومة Government-to-Government  ،

 .   Government-to-Employees حكومة إىل موظفني
 ،وحتقيق الكفا ة الداخلية ،لكرتونية عرب اإلنرتنتوكما نعلم فإن احلكومة اإللكرتونية تتطرق إىل تقدمي اخلدمات اإل   
، اخلدمات اإللكرتونية :وهي على العموم .وجباية الضرائب مبختلف أنواعها ،األموال املستحقة على اخلدمات حتصيلو 

لتسديد  فهي حتتاج إىل نظام دفع إلكرتوين حكومي وبوابة دفع  .2 اإلدارة اإللكرتونية، احلكومية اإللكرتونيةو التجارة 
 (.سيتم التطرق إلى بوابة الدفع الحكومية اإللكترونية في المبحث الثالث)اخلدمات احلكومية املتعلقة باملواطن 

 
 
 
 

                                                 
1
 .020. ص ،خضر مصباح الطيطي، مرجع سابق 

2
دورية إلكرتونية journal.cybrarians نموذجا ،  3302مشروع الجزائر الحكومة اإللكترونية : إللكترونية من اإلستراتيجية إلى التطبيقمشاريع الحكومة اعادل غزال،  

 .7009، 29العدد  فصلية حمكمة يف جمال املكتبات،

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.cybrarians.org%2F&ei=Ven4U7arOenK0QWUxoDYAg&usg=AFQjCNE0_aAtYkOzS3xVDd9VfFPS76hzIQ&bvm=bv.73612305,d.bGQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.cybrarians.org%2F&ei=Ven4U7arOenK0QWUxoDYAg&usg=AFQjCNE0_aAtYkOzS3xVDd9VfFPS76hzIQ&bvm=bv.73612305,d.bGQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.cybrarians.org%2F&ei=Ven4U7arOenK0QWUxoDYAg&usg=AFQjCNE0_aAtYkOzS3xVDd9VfFPS76hzIQ&bvm=bv.73612305,d.bGQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.cybrarians.org%2F&ei=Ven4U7arOenK0QWUxoDYAg&usg=AFQjCNE0_aAtYkOzS3xVDd9VfFPS76hzIQ&bvm=bv.73612305,d.bGQ
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 في التجارة اإللكترونية أسس نظم السداد: الفرع الثالث
لقيمة  االستالم عند نقدا   :لسداد املشرتيات وهي على العموم أساسية طرائقهناك ثالث : طرق سداد المشتريات_ 1

 النقود اإللكرتونية :وميكن أن يتم السداد النقدي اإللكرتوين بواسطة. بالتحويل البنكي ،أو بطاقة ائتمان بشيك ،مشرتيات
E.Cash  ، احملافظ اإللكرتونيةSoftware Wallets  ،البطاقات الذكيةSmart Cards  ،بطاقات املديونية والدائنية  Credit 

 Cards.(تطرق لطرق الدفع اإللكترونية الحقا بنوع من التفصيل في الفصل الثالثسيتم ال.) 
هي لألسف ال  حجم التجارة اإللكرتونية اليت توضحبيانات نود التوضيح هنا أن ال :تطور حجم التجارة اإللكترونية_ 5

 التجارة فلقد كانت  .وهي يف الغالب جمرد توقعات وتنبؤات لشركات عاملية ،االقتصادياتلكثري من  لدى تتوفر

Seattle يف  العاملية التجارة ملنظمة الثالث الوزاري املؤمتر أعمال جدول على املوضوعات أهم من اإللكرتونية
 وعلى ،1 

البيع  يف الوسيلة هذه أن املؤكد من أنه اإلنرتنت، إال عرب التجارة حجم بشأن املعلنة األرقام يف احلاد التباين من الرغم
 .2 والدولية  احمللية التجارة قنوات أهم إحدى هي القادمة، السنوات خالل تصبح سوف الصفقات را وإج والشرا 

 تجارة السلع والخدمات على شبكة اإلنترنت كنسبة مئوية من البالغين(: 08)الشكل رقم 

 
Source: OECD, Conference on Empowering E-consumers, _Strengthening Consumer Protection in the 

Internet Economy_, Background Report, Washington D.C, 8-10 December 2009, P. 2. 
حجم وأنوا  من املنتجات اليت يتم وأن  .يف تزايدعدد املستهلكني الذين يستخدمون اإلنرتنت لشرا  منتجات إن     

خاصة  5002إىل  5002يف تزايد من سنة  لكرتونيةإىل أن التجارة اإلالشكل شري وي .ؤشرات هامةمن املشراؤها هي أيضا 
التجارة ة  قارنمولكن ال يزال منخفضا نسبيا، وخصوصا  وتنتشر بسرعة كما ذكرنا سابقا، تتوسعاليت   B2Cمن نو 

 بيعات التجزئة مرات عديدةمل B2C في الواليات املتحدة على سبيل املثال، منت التجارة اإللكرتونيةف . B2Bاإللكرتونية

                                                 
1
 ممارسات بروز على إضافة العاملية، التجارة ملنظمة السابقة املؤمترات فيها انعقدت اليت الظروف عن النواحي بعض يف جذريا ختتلف جديدة ظروف يف Seattle مؤمتر   انعقد 

 .املختلفة بأنواعها اإللكرتونية للتجارة املتنامي الدور بينها من التجارة، وطبيعة وترية من غريت جديدة  ارية
2
هادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل ش ،االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةحممد حشماوي،  

 .021. ، ص7000
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ومع ذلك ال تزال حمدودة نسبيا، ، 5002عن عام  %3، بزيادة 2008مليار دوالر يف عام  055، وارتفع إىل 5000منذ عام 
  .1 من إمجايل مبيعات التجزئة % 2وهو ما ميثل أقل من 

 ةلكرتونين مبيعات  ارة التجزئة اإلأ COMSCORE جرهتا شركةأ دراسة أظهرت: ةلكترونيمبيعات تجارة التجزئة اإل_ 0
ول واجلد .5000عن العام % 05بزيادة نسبتها  5000مليار دوالر عام  02063ىل ما يعادل إيف الواليات املتحدة وصل 

 :املوايل يوضح ذلك

  5011_  5000: الفترةلكترونية ونسبة التغير في على تجارة التجزئة اإل اإلنفاق (:00)الجدول رقم 

 
Sourc:http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U

.S._Retail_E-Commerce_Spending. Consulté le; 19_02_2012 

مرا  إىلحيرث وصرلت  5000لكرتونيرة حققرت رقمرا قياسريا يف الربرع الرابرع مرن عرام ن مبيعرات التجزئرة اإلأ اجلردوليشرري     
احملتروى  :القطاعرات التاليرةوقرد حققرت   .2010بالعرام الرذي سربقه  باملقارنرة %02قردرها  بزيرادةأي  ،يار دوالرمل 30يعادل 

 5000عرررام  %02منررروا مبرررا ال يقرررل عرررن  .، األلعررراب واهلوايرررات، وبررررامج الكمبيررروتراإللكرتونيرررةالرقمررري، اجملررروهرات، األدوات 
باملئرة مرن هرذه املعررامالت  35ونيرة عرن طريررق الشرحن اجملراين مرا يعررادل ومشلرت معررامالت التجرارة اإللكرت  .5000مقارنرة بعرام 

يف  %29حرروايل  إىل وكانررت قرد وصررلت اإلطرالق، وهررو مرا ميثررل أعلررى مسرتوى علررى 5000يف الربرع الرابررع مرن العررام املاضري 
دورا كبررريا يف زيررادة لعبررت  ةجهررزه الكمبيرروتر اللوحيررأن اهلواتررف الذكيررة و أوضررحت الدراسررة أو . 5000الربررع الرابررع مررن عررام 

  .نرتنتاملتسوقني عرب اإل أعداد
                                                 

1
 .70. ص. حممد شايب ونعيمة بارك، مرجع سابق 

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Reports_Q4_2011_U.S._Retail_E-Commerce_Spending
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  ةالبيئة العامة والبنية التحتية للتجارة اإللكتروني :المطلب الثالث
يقصرررد ببيئرررة التجرررارة اإللكرتونيرررة تررروافر قتصررراد، و يف هرررذا اال اإلعرررالمتعرررد التجرررارة اإللكرتونيرررة مرررن أهرررم نترررائج تكنولوجيرررا   

تضررمن لتسررهل وتيسررر التعررامالت  .علررى مزاولررة أنشررطة التجررارة اإللكرتونيررة، يف ظررل بيئررة تقنيررةاملعطيررات، الرريت تعررزز القرردرة 
 .حقوق مستخدميها

 شبكة ونظم التجارة اإللكترونية: الفرع األول
وأنظمرة  لكرتونيرة دون وسرائل إلكرتونيرةإال  رارة وهري  ة حقيقرة منطقيرةمثر :البنية التحتية لشبكة التجـارة اإللكترونيـة_ 1
ن املعرررب عررن وسررائل التكنولوجيررا املدجمررة هررو نظررام الكمبيرروتر، مبعنرراه الواسررع الررذي يترريح الررربط بينرره إوقطعررا فرر ع متطررورة،دفرر

 األنظمرةىل إالنظرام ومنره  إىل  ACCESSلضمان تبادل املعلومات وانتقاهلا وحتقيرق عمليرات الردخول  األنظمةوبني غريه من 
  . األخرى
البيانرات ومعاجلتهرا وتصرميم  إدخرالوحمتروى كمبيروتر يتريح  ،هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقرع اإمنلكرتونية التجارة اإل    

اللتزاماهترررا  املؤسسرررةليررره، وحلرررول تتررريح نفررراذ إعرضرررها واسررررتجاعها، وشررربكة تتررريح تناقرررل املعلومرررات با ررراهني، مرررن النظرررام و 
ومرا يتصرل هبرا  ،اخلردمات أوعلرى الشربكة لعرري املنتجرات   ، وموقرع(لكرتونيرةبرجميرات التجرارة اإل أوحلول ) اللتزاماتهوالزبون 
ومرا يتصرل هبرا  ،تروى هرو يف ذاتره مفرردات املوقرع مرن املنتجرات واخلردماتاحملوآليرات التسرويق، و  اإلعرالم أنشرطةىل إ إضافة

  .والتسويقية(  ونيةلكرت وحتديدا حلول التجارة اإل)والكاشف عن قدرات املوقع التقنية  ،العري احملفز للقبول إطارلكن ضمن 
تشمل نظم التجرارة اإللكرتونيرة املعرامالت التجاريرة علرى اإلنرتنرت، ولكرن جماهلرا أوسرع مرن : نظم التجارة اإللكترونية _5

 :1ذلك، إال أنه ميكن تصنيفها حسب نو  التطبيق إىل 
 .منتج معني أو خدمةالوظيفة األساسية للسوق اإللكرتونية هي تسهيل البحث على : ةاألسواق اإللكتروني_ 
 .حيث تزودنا هذه التقنية باملعامالت اخلاصة بالتبادالت التجارية بني املنظمات التجارية: تبادل البيانات إلكترونيا_ 
 .شبكة اإلنرتنت ميكن استخدامها يف اإلعالن عن البضائع واخلدمات والتعامل يف الصفقات :تجارة اإلنترنت_ 

 طلبات شبكة التجارة اإللكترونيةاحتياجات ومت: الفرع الثاني
وبرجميات  أجهزة :منأنشطتها لكرتونية، تنطوي كافة وسائل ممارسة الحتياجات التجارة اإل ضمن هذا املفهوم العام   

وتنفيذ  ،من املعلوماتأوحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشرتاكات على الشبكة وحلول بشأن 
نرتنت هي شبكة الشبكات، فقد ارتبط منا  التجارة ن اإلوأل .وتقدمي اخلدمات على اخلط ،لثمنعمليات الوفا  با

  .هبا وجودها يف وقتنا هذا لكرتونية بلاإل
يف حتقيق الوجود ( اإلكسرتانتواإلنرتانت )لقد غريت اإلنرتنت وجه عامل التجارة واألعمال، وقد سامهت شبكات اإلنرتنت ف   

 .إللكرتونيةالفعلي للتجارة ا

                                                 
1
 .02. ، ص7002، اجملموعة العربية للنشر والتدريب، القاهرة، مصر، _دراسة تكنولوجية_، التجارة اإللكترونيةسراج الدين، حممد  
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 عملية البيع والشراء اإللكتروني: الفرع الثالث
الشكل املوايل يوضح عملييت البيع والشرا  اإللكرتونيتني، علما أن هاتني : اإلنترنت التسوق عبر شبكة خطوات _1

  .العمليتني تتمان من خالل وسائط إلكرتونية
 يمثال عن عملية البيع والشراء اإللكترون(: 09)الشكل رقم 

 
-commerce-development/e-and-http://www.wds.com.sg/design,  commerce website solutions-E Source:

; 20_02_2012 le Consulté. /solutions 
 

 :التايلك اخلطوات فتكون ،نرتنتالدفع والشرا  على املتسوق عرب شبكة اإللكرتونية تسهل عمليات ن التجارة اإلإ 

 .مبجرد اختياره له إعجابهحيث يتسىن للمشرتي طلب املنتج الذي ينال  :طلب شراء_ 

يقوم املشرتي مبل  استمارة متكنه من معرفة طرق الدفع والشحن والتوصيل واختيار  :ملء استمارة شراء أو التسجيل_ 
ومن مث القيام بعملية الشرا  من خالل حسابه الذي فتحه يف  ،ب له، أو التسجيل يف املتجر اإللكرتوين املراد الشرا  منهاملناس

 .املتجر الذي ميتلك السلعة املختارة

تمان بيانات بطاقة االئ إدخالتتم عملية الدفع لشرا  املنتج املختار من قبل املستهلك مبجرد  :لكترونيبيانات الدفع اإل_ 
 .لكرتوينأو أي وسيلة دفع إلكرتونية يوفرها هذا املتجر اإل

 .البيانات يتم تصدير طلب املشرتي إىل شركة الشحن اليت قام باختيارها إدخالبعملية  :الشحن إرسال_ 

 .املنتج وتسليمه إىل مكان املشرتي بإرسالهبذا تقوم شركة الشحن : الطلب للمستهلا إرسال_ 

 . هو تأكيد ملا مت شرحه سلفا خبصوص خطوات عملية الشرا  والبيع اإللكرتوينالشكل املوايل    

http://www.wds.com.sg/design-and-development/e-commerce-solutions/
http://www.wds.com.sg/design-and-development/e-commerce-solutions/
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 لكترونيخطوات الشراء اإل(: 10)الشكل رقم 

 
le:   Consulté ,lps.htmhttp://www.metjar.com/ecommerce/eshopping%20ste :Read More Source:

04_03_2011. 

بدقة وسرعة لتخدم العمال  على أكمل وجه  واليت متتاز، نرتنتعرب شبكة اإل والبيع الشرا  عمليات هكذا هي مرونة وسهولة  
من خالل نرتنت من اإل ىمن األشيا  تشرت  اأن كثري و  .ق األوسعاتبني أعلى مستويات التطور يف العامل على النط وبفوائد كثرية

هلذا  يتيحمما  .أين يتم إرسال الشحن واستقبال الطلب للمستهلك Netعرب  لكرتوينالتسوق اإلمث  املراحل السابقة، ومن
هذا ويتم التأكيد على أن  .شرا  السلعة األرخص واألجودو  من مكانه أو مكتبه،فرصا أكثر لالختيار ويف أسر  وقت  األخري

iPhoneو Facebookيكون بواسطة تقنية مستقبل التجارة اإللكرتونية س
  1. 

تسوية عن بعد، لاإلنرتنت كقناة جديدة ل يتم االعتماد على بالنسبة لتسديد فاتورة املقتنيات: المشترياتتسديد فاتورة _ 5
وميكن وتكون مرفوقة بنسبة من الفوائد،  االئتمان،الفاتورة اليت يقدمها البنك صاحب بطاقة  تصل العميلفي آخر الشهر ف

 .  الحقا  أن يسددها كاملة أو جز  منها، على أن يسدد الباقي للعميل

بتحويل األموال من حساهبا إىل حساب أو يتم القيام ، كما من املنزلتسديدها ميكن فاتورة اهلاتف والكهربا  واملياه كذلك   
دون احلاجة إىل الذهاب إىل  كن القيام هبامي واملالية فمختلف العمليات البنكية .من املنزل ساب الشخصياحلاالطال  على 

         .2أو املؤسسة املالية  البنك

                                                 
1
 O’Brien and Marakas, Op. Cit, P. 385.  

2
مريكيني مدانني للبنوك واملؤسسات اليت جعلت مجيع األ( بطاقات القري)حىت ال نقول كلها مربوطة باإلنرتنت وتتعامل مع بطاقات االئتمان  األمريكيةألن معظم العائالت  

                          (. سنتيم  مليون  020  من  أكثر ) ألف دوالر  79فيها قري بر ( American Express) ، وأن بطاقة االئتمان اليت ميتلكو ا(7001مظهر من مظاهر األزمة املالية )املالية 

http://www.metjar.com/ecommerce/eshopping%20steps.html,Voir
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 في البنوك والمؤسسات المالية وسائل الدفع اإللكترونية: المبحث الثاني
القواعد والقوانني اليت تضمن سرية تأمني ومحاية إجرا ات الشرا  وضمان وصول  البنوك واملؤسسات املالية وفقتعمل      
 الوسائل كنتيجة لتنميطو. ةاإللكرتوني بالنقود والتعاملوتدعم خاصية الدفع اإللكرتوين  .املالية واملصرفية للعميل اخلدمة

 وإدخال اإلعالم اآليل يف معاجلة العمليات، أشكال تبادل املعلومات يف إطار املعلوماتية، 1 توحيد املقاييس وتقننيو 
ولكن قبل ذلك ال بد أن نعرف ما معىن  .إلكرتونية ناهيك عن جمموعة العوامل األخرىحتولت وسائل الدفع التقليدية إىل 

سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل كيفية  .ولكن قبل ذلك ال بد من التطرق إىل وسائل الدفع التقليدية .وسائل الدفع
   .هي أنوا  هذه األخرية حتول وسائل الدفع التقليدية إىل إلكرتونية، وما

    وسائل الدفع التقليدية وآلية تحولها إلى إلكترونية: مطلب األولال
بأ ا إمكانيات ها ميكن تعريف كما ،2، أي قيمة نقدية وسيلة الدفع هي كل وسيلة تسمح حلاملها بتحويل األموال  

املطلوبة فيما  والصرامة ،وجدت قصد تبادل منتجات وخدمات بأبسط طريقة مع توفر عنصر األمان حسب املبلغ املعين
وهي  .3 املستفيد /الدافع :وكل وسيلة دفع تتميز خباصية االستعماالت اليت توفرها لكل ثنائية شركا ، خيص احرتام اآلجال

 .وسائل أخرىو  الوسائل الكتابيةو  النقود :أقسام 5تتكون من 
 التقليديوسائل الدفع : الفرع األول

تامة السيولة، وهي أكثر استعماال من بني وسائل الدفع اليت تتحول يف هي وسائل الدفع الوحيدة  :Cash لنقودا_ 1
تتميز النقود عن غريها أ ا صادرة من جهة  .النهاية إىل نقود سوا  باخلصم أو بتسديدها عند حلول تاريخ استحقاقها

  :يف هذا اجملال منيز بني نوعني من النقودو  .معروفة ومنظمة هي النظام البنكي
وهي متثل الشكل  ،وهي النقود الورقية واملعدنية، يصدرها البنك املركزي :Monnaie Fiduciaire قانونيةالنقود ال_

 .األعلى للسيولة التامة
يصدر هذا النو  من النقود من طرف البنوك و  تسمى كذلك النقود اخلطية،: Monnaie Scripturaleنقود الودائع _ 

وإمنا هي تنشأ باألساس نتيجة التسجيل احلسايب  ،ي مثل النقود القانونيةويف الواقع ليس هلا وجود ماد ،التجارية
 .للمعلومات النامجة عن استعمال الشيكات

يف كل مكان بني   لالستعمالهذه الوسائل تستلزم وجود كتابة على حساب ما وهي قابلة  :وسائل الدفع الكتابية_ 5
 .ا ومؤسسات ماليةوبنوك أفرادا ومؤسسات وإدارات االقتصادينيكل املتعاملني 

                                                 
1
 l’Uniformisation et Standarisation. 

2
 Tout instrument qui permet a son utilisateur de transférer des fonds, une valeur monétaire donnée, voir ;  

_  Banque des règlements internationaux. Glossaire des Termes Utilisés pour les Systèmes de Paiement et 

Dérèglement . ISBN 92-9197-200-2, Mars 2003. 
3
  .02. ص ،7000 ،9ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ط تقنيات البنوك،الطاهر لطرش،  
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 : تتمثل أهم الوسائل الكتابية للدفع يفو  
 Titre de ، ويعرف الشيك أو الصك بأنه وثيقة دفع أو تسديد1 هو من أكثر وسائل الدفع انتشارا: Chèque  الشيا _ 

Paiement.  مر ملصرفه ويسمى ساحب األ ،وهو عبارة عن أمر مكتوب بواسطته يعطي صاحب احلساب، أداة تسوية أو
يتلخص يف  اقتصادي استعمالللشيك و  .2 مبلغا حمددا للسحب من املال املوجودة يف احلساب ويسمى املسحوب عليه

 :عدة أوجه أبرزها
أداة سحب األموال يسمح للشخص بسحب أمواله اليت أودعها لدى بنك ما، وميكن القول بأنه وسيلة مهمرة للنشراط _ 

 ؛يف الصندوق البنكي ألنه حيرك عدة عمليات

 ؛بطريقة آمنة االقتصادينيهو أداة تسمح بتسوية الديون املستحقة بني األعوان _ 

 .(البنكية)وهو ما ال حتققه األوراق النقدية  ،بالنسبة للمدين هو وسيلة إثبات الدفع_ 

متنحه طبيعة السند  تعد الورقة التجارية حُمّررا يتضمن العبارات اليت: Effets De Commerce األوراق التجارية_ 
 :تأخذ األوراق التجارية شكلني تقليديني يف التعاملو املصريف، 

 السفتجة هي ورقة  ارية مبوجبها يقوم طرف يسمى الساحب :Lettre de Change/Traite الكمبيالة/السفتجة _أ

حل طرف ثالث يسمى من أجل دفع مبلغ معني خالل آجال حمددة لصا 3 بإعطا  أمر لطرف آخر يسمى املسحوب عليه
إما انتظار أجل استحقاقها، إما خصمها لدى  :إمكانيات لتحصيلها ثالثهناك و  .4 املستفيد، وهي وسيلة دفع ألجل

البنك إذا احتاج صاحبها إىل سيولة، وإما تسوية عمليات  ارية أخرى هبا عن طريق تظهريها وإدخاهلا يف التداول 
 .فتتحول إىل وسيلة دفع

تعهدا أو  السند ألمر هو ورقة  ارية كتابية من خالله يقدم شخص يسمى املكتتب :Billet à Ordre مرالسند أل _ب
السند ألمر منتشر بدرجة أقل من و   .5 يدحلساب املستف االستحقاقبدفع مبلغ معني يف آجال حمددة هي آجال  التزاما

اليت هي عقد  اري يف األصل، لكن السند ألمر خيتلف عن السفتجة كما   .السفتجة ولكنه أساسا وسيلة قري النقود
 .هو عقد مدين وقد يكون  اريا إذا كانت صفة العملية  ارية

                                                 
قبل امليالد، بينما تذهب مراجع أخرى إىل أن كلمة شيك مشتقة من اللغة العربية وتعود إىل كلمة  227بعض املراجع يعتقد أن الرومان هم أول من ابتكر الشيك يف عام  1

 .0770 وظهر مفهوم الصك أو الشيك يف املخطوطات األوروبية حوايل. تاد املسلمون على استخدامها يف  ارهتمصك، وهي وثيقة مكتوبة اع

2
يقروم فيره بنرك السرراحب : الصـا المصـادق عليــه. غرري قابرل للتظهرري إال لفائرردة مؤسسرة بنكيرة أو مرا مياثلهررا: الصـا المشـطوب مســبقا: هنراك العديرد مرن أنروا  الصرركوك 

هرو : شـيا الشـباك. يقبرل الردفع نقردا يف شربكة وكراالت معينرة: الصا المتداول. هو صك ُيسحب من الصندوق املركزي للبنك: صا البنا. بلغ املسحوببضمان دفع امل
 .ارشيك ال ميكن حتصيله إال مبستند مرافق يذكر سبب اإلصد :الشيا المستندي.  شيك معياري يقدمه املصريف لصاحب احلساب يف حالة غياب الدفرت

3
 Le Tireur et Le Tiré.   

4
 Régine Bonhomme, Instrument de Crédit et de Paiement, L.G.D.G, Paris, France, 2011, P. 101. 

5
 Le Souscripteur et Le Bénéficiaire. 
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إما خصمه لدى البنك مقابل معدل اخلصم، أو استعماله يف إجرا  معاملة أخرى عن  :حُيصل مبلغ السند بطريقتني_ 
 .طريق التظهري وبالتايل يدخل يف عملية التبادل

لسفتجة، السند ألمر تشكل وسيلة دفع ألجل كالسيكية بني املؤسسات، فهي ا اق التجارية اليت تطرقنا إليهااألور     
، يسمى L’échéanceاالستحقاق قبل أجل  إمكانية حتصيل نقود بسرعة من بنكه عن طريق إجرا  التعامل توفر للمورد

التجارية إىل البنك، ومن جهة أخرى يقوم البنك بتحويل ، الذي حُيول ملكية الورقة L’escompte إجرا  التعامل باخلصم
وشروط املقاصة حتدد األجل األقصى للتقدمي بني تاريخ استحقاق الورقة التجارية  .Agiosاألموال واقتطا  عموالت 

 .وتاريخ املقاصة
 :من بني وسائل الدفع األخرى ما يلي :وسائل الدفع األخرى_ 0

خدمة بنكية ترتكز أساسا على نقل النقود من حساب بنكي إىل  التحويل البنكي يعترب: Virements تالتحويال_ 
مدينا جلعل حساب آخر ( صاحب احلساب/معطي األمر) يرتكز التحويل أساسا على جعل حساب اآلمرو  .1 حساب آخر

فسها أو ملقر آخر أو للوكالة ن ثالثا أو صاحب األمر نفسه التابعهو حساب املستفيد دائنا، وقد يكون املستفيد طرفا 
 :أشكال ثالثيأخذ التحويل و  .لبنك آخر، أي ميكن أن يكون اآلمر هو املستفيد أو آمر واحد وعدة مستفيدين

ويف حالة ا، اختاذ إجرا ات جعرل حسراب اآلمرر مديرنا وحسراب املستفيرد دائرن :التحويل من حساب إلى حساب :أوال
 تالتحويال :ثانيا .ال يُرَنفذ إال عندما يسمح الرصيد بذلك بعد تسوية الشيكوجود الشيك عند الدفع، فإن التحويل 

 .عبارة عن إرسال أوامر وتعليمات بني الوكاالت  :Virements inter Sièges بين الوكاالت
يقوم اآلمر بإرسال تعليمات وأوامر إىل بنكه من أجل : Virements Interbancaires بين البنوك تالتحويال: ثالثا

 .أمام بنك آخر مهما كان مكان نشأته( أو مستفيدين شرعيني) جعل حساب مستفيد دائن 

 طريقة سريعة وأمينة إلرسال املال حلساب التداولبهو حتويل إلكرتوين بني حسابات من طرف شركات مالية خمتلفة ف  
 .(ث من الفصل الثالثسيتم التطرق إلى التحويالت المالية اإللكترونية كنظام للدفع في المبحث الثال)

من طرف   بأنه أداة دفع وتسوية برتخيص مسبق االقتطا ميكن تعريف : Avis De Prélèvementsباالقتطاع األمر  _
لصاحل  2 بالدفع  االقتطا املدين لتحصيل الديون الدورية، فهي عملية يقوم هبا البنك حسب تعليمات املدين يف اتفاق 

يتم تنفيذ هذه اإلجرا ات حبيث يكون الدائن و  .ويكون ذلك جبعل حساب املدين مدينا ،ةاحل املراقبصدائن معتمد من م
 .على علم هبا وُتطابق ملا جا  يف فاتورته

                                                 
1
 le Comité Consultatif du Secteur financier, Glossaire Banque au Quotidien et Crédit, Secrétariat Général du CCSF, 

Banque de France, Juin 2010, P. 22. 

2
 l'Accord de Prélèvement. 
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 يسمح بتسوية النفقات املتكررة، وعاجلة منخفضةاملتكاليف و  والبساطة يف الدفع عدة اجيابيات كالسهولة لالقتطا   
من و  .فواتري اهلاتف، أقساط الكهربا  واملا ، الدفعات الشهرية لتسديد القري :مثل والدورية اليت هلا استحقاق منتظم

 .املدينو الدائن  :أطراف أربعة بوجودالناحية التقنية تتم العملية 
 .ويتحقق من مطابقتها للقواعد وضمان السري احلسن للعملية ،يستلم أوامر الدائن :مصرفي الدائن _ 
 .اخلاصة بزبائنه االقتطا وامر يتلقى أ :مصرفي المدين _ 

 التحول من استخدام وسائل الدفع التقليدية إلى إلكترونية: الفرع الثاني

لقرررد تطرررورت وسرررائل الررردفع اإللكرتونيرررة مرررع انتشرررار وتوسرررع  :مقارنـــة حجـــم التعامـــل بالشـــيا والبطاقـــة اإللكترونيـــة _1
وسرررنحاول تتبرررع تطرررور  .ملياهترررا املصررررفية واملاليرررة كفرنسررراتطبيقرررات التجرررارة اإللكرتونيرررة، أخرررذنا كمثرررال دولرررة متطرررورة يف ع

 .0922عمليات الدفع باستخدام الشيك والبطاقة واملقارنة بينها ابتدا  من سنة 
تطور عمليات الدفع من خالل الشيا والبطاقة في فرنسا   (: 11)الشكل رقم 

 
Source: Georges Pauget et  Emmanuel Constans, l'Avenir des Moyens de Paiement en France, Paris, 

France, Mars 2012, P. 52. 

، على 0992من خالل الشكل نالحظ أن هناك اخنفاضا يف عمليات الدفع باستخدام الشيك ابتدا  من سنة      
، ويظهر ذلك من خالل االرتفا  امللحوظ يف عدد 0922العكس فإن البطاقة عرفت انتشارا واسعا ابتدا  من سنة 

ني أ م بينم ،(أي البطاقة) استعمال هذه التقنية علىلدى املواطنني إذا هناك إقبال كبري . العمليات سنة تلوى األخرى
كون العملية من   بالصكوك املكتوبة وذلك ألسباب متباينة، باستخدام البطاقة مقارنة يفضلون دفع أو سحب األموال
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طويلة أمام شبابيك الطوابري ال أما البطاقة اإللكرتونية فقد قضت على .اخالل الصكوك بطيئة وغري فعالة أو مكلفة أحيان
 .1 الدفع الكالسيكية، مما جعلها حتل مكان الشيكات كوسيلة آمنة وعملية جدا  للدفع

 مساهمة وسائل الدفع في المدفوعات النقدية في االتحاد األوروبي وفرنسا_ 5
ائل الدفع يف كل من فرنسا  واالحتاد األورويب من جممل املدفوعات يف الشكل املوايل يوضح لنا نسبة استخدام وس  

 .5000االقتصاد يف سنة 
 5011 لسنةنسب توزيع وسائل الدفع في فرنسا واالتحاد األوروبي (: 12)الشكل رقم 

 
Source : La Fédération Bancaire Française, Moyens de paiement en France,Raport 2012 

http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/87BCNH/ 
    

ويف   (2أنشأت نظام للمقاصة بني البنوك )من خالل هذا الشكل نالحظ أن احلصة األكرب من عمليات الدفع يف فرنسا   
يف فرنسا من إمجايل  %23براإلحتاد األورويب كانت من نصيب البطاقات اإللكرتونية،  فقد قدرت نسبة عمليات الدفع 

هذا إن  .يف االحتاد األورويب مقارنة بالشيكات والتحويالت وباخلصم املباشر ووسائل دفع أخرىّ  %20وعمليات الدفع، 
لكرتوين باستخدام البطاقة مقارنة بالدفع التقليدي، وعلى حساب دل على شي  إمنا يدل على مكانة الدفع اإل

لتصل عدد عمليات الدفع احملققة سنة ( كاالقتطاعات مثال)ووسائل دفع أخرى  3والشيكات وبطاقات اخلصم  تالتحويال
 .أورومليار  52250مليار عملية دفع مببلغ إمجايل كلي وصل إىل  02إىل  5000

                                                 
1
. ومنذ ذلك التاريخ بدا هذا العدد يف االخنفاي. 0222هذا وكانت فرنسا من أكثر الدول األوروبية استعماال للشيكات حيث وصل عدد الشيكات إىل أعلى حد هلا سنة  

جمدد من دفاتر الشيكات  بية استخدام الشيك يف فرنسا هو توجه البنوك إىل احتساب فوائد على احلسابات اجلارية، واستمرار البنوك الفرنسية بتزويد زبائنها بعددالسبب يف جاذ وكان يعزى
 . جمانا

2
 Le SIT (Système Interbancaire de Télécompensation) était une plate-forme de compensation interbancaire française 

en fonctionnement de 1992 à 2008. Ce système a été remplacé en juin 2008 par le système CORE. 

3
، وإصدارها يتطلب أن يقوم حامل البطاقة يعترب هذا النو  من البطاقات أوسع البطاقات انتشارا يف العامل، ألنه يقلل من خماطر الديون املعدومة لدى البنوك املصدرة للبطاقات 

ويوجد لدى التاجر جهاز خاص . من املال ال يقل رصيده عن احلد األقصى املسموح له بالشرا  يف حدوده بفتح حساب جاري لدى البنك املصدر للبطاقة، ويود  فيه مبلغا
كما يظهر فإن هذه البطاقة ال تتضمن يف جوهرها ائتمانا مقدما من البنك، وإمنا تسمح حلاملها بأن حيصل على سيولة أو (. املصدر للبطاقة)متصل مبركز البطاقات لدى البنك 

 .مصدر البطاقة يف حسابه لدى البنك_ دون أي  اوز_ ها يف تسوية مدفوعاته، وذلك يف حدود رصيده الدائن يستخدم

http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/87BCNH/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compensation#Principes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_STET-CORE
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 المساعدة على االنتقال من وسائل الدفع التقليدية إلى إلكترونية  العوامل: الفرع الثالث
السك والطباعة والنقل والتوزيع واحلفظ والعد والقيد واإلتالف  إىل (اليت تعترب من أبرز وسائل الدفع التقليدية) النقود حتتاج    

وسائل الدفع احلديثة، وضمور وسائل الدفع ومن بني العوامل األخرى املساعدة على جناح  .االستخدامبعد أن تبلى لكثرة 
 :1التقليدية ما يلي 

إن منو شبكة اإلنرتنت يعد عامال أساسيا لتطور وجناح وسائل الدفع : نمو عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت عالميا_ 1
ى هذه الشبكة وجيري اإللكرتونية باعتبارها البيئة املالئمة لتداول هذه الوسائل خاصة التجارة اإللكرتونية، اليت تتم عل

وعليه فنمو شبكة اإلنرتنت وانتشارها يساعد يف انتشار الوسائل اإللكرتونية، وبالتايل  .الدفع فيها بالطرق اإللكرتونية
 .تطورها وجناحها، ومن مث ميكن تطوير وتشغيل الدفع اإللكرتوين مستقبال

حتويل الشبكة من القطا  حيث مت  نرتنتمبجتمع اإليسمى وأصبح اليوم اجملتمع ، 2 نرتنتميلك اإل حالياال أحد    
 االستفادةاحلكومي إىل القطا  اخلاص، ومن هنا ولدت العديد من الشبكات اإلقليمية ذات الصبغة التجارية، واليت ميكن 

 ةملائبا أربعنيي ما يعادُل أملياراِت شخص  5 نرتنت يف العاملعدد مستخدمي اإل وفاق  .3 من خدماهتا مقابل اشرتاك
لكرتونية لتصبح املزيد من التطبيقات اإل إطالقمما يشجع القطاعني اخلاص والعام على  ،5003يف جوان  من سكان العامل

 :وفيما يلي نسب استخدام شبكة اإلنرتنت يف العامل .عملية الدفع والشرا  سهلة ويف متناول اجلميع
 األقاليم نسب استخدام اإلنترنت عبر العالم حسب(: 13) الشكل رقم

  http://www.internetworldstats.com/stats1.htm  ; , web siteInternet World States : Source 

عن حصا ات الصادرة مستخدم حول العامل حسب اإل 5609360026003عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت حوايل  بلغ   
مستخدم لإلنرتنت بزيادة تقدر  2,802,478,934حوايل  5005 :ليصبح سنة .5000 يف سنة  sInternet World Stat موقع

                                                 
1
عصرنة نظام : مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل الرابع حولتقييم وسائل الدفع اإللكترونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجودها،  عبد الرحيم وهيبة،  

  .7 .ص، 7000أفريل  72_70: املركز اجلامعي خلميس مليانة، اجلزائر، يومي، _عري  ارب دولية_البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر الدفع يف

2
هي املالك الوحيد للشبكة، ولكن بعد تطور الشبكة ومنوها، مل يعد وإن كان ميكن القول يف البداية بأن احلكومة األمريكية ممثلة يف وزارة الدفا  مث املؤسسة القومية للعلوم،   

 .ميلكها أحد واختفى مفهوم التملك

3
 .%0.9يف دول االقتصاديات الناشئة من شأنه زيادة طاقة الناتج اإلمجايل احمللي بنحو  %00األحباث العاملية احلديثة تؤكد أن زيادة سرعة اإلنرتنت بنسبة  

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 .5520290322إىل  5003حىت وصل العدد يف جوان وهذا العدد يف تزايد من سنة إىل أخرى،  .1مستخدم  200000000
ومن خالل الدوائر البيانية يتضح لنا  .هذا إن دل على شي  إمنا يدل على حتول العامل يوما بعد يوم إىل جمتمع معلومايت

  %00.5بر  يبمث الكراي  %02.3تليها أوروبا بنسبة  %22.2أن أعلى نسبة نسب استخدام اإلنرتنت يف العامل يف أسيا بنسبة 

 .كأخفض نسبة  %0.2يف اسرتاليا فبلغت نسبة استخدام اإلنرتنت ، أما %9.2 رب وإفريقيا

مع التقدم التقين وتوجه العامل حنو تبين التقنيات احلديثة، فإن مؤشرات : في الهاتف المحمولالنطاق العريض _ 5
ريض املتنقل الوصول إىل البيانات تبدو مطمئنة، وهذا يف الوقت الذي يكشف فيه التقرير على أن اشرتاكات النطاق الع

Mobile Broadband  اليت تسمح للمستخدمني بإمكانية الدخول لشبكةWEB  عرب اهلواتف احملمولة واحلواسيب اللوحية
، ستزداد االتصاالت بالنطاق العريض املتنقل بأكثر من ثالثة 5005وحبلول  اية العام  .السنةيف  %50تزداد بنسبة 

كما يتوقع أيضا  أن تبلغ   .Fixed Broadbandنطاق العريض الثابت التقليدي أضعاف طاملا توافرت االشرتاكات يف ال
، حبيث تكون فيها خدمة النطاق العريض من تقنية 5002مليار مشرتك حبلول العام  2النطاق العريض املتنقل  اشرتاكات

Long-Term Evolution 2  أن تنمو شبكة اجليل مليون مشرتك، يف حني يتوقع  300مسامهة لوحدها حبوايل أكثر من
. 3 5002مليون مشرك حبلول العام  222مليون مشرتك إىل  22على املستوى العاملي بعشرة أضعاف، أي من  (2G) الرابع

 .والشكل يوضح انتشار النطاق العريض املتنقل عامليا
  (5014نفي جا)النطاق العريض المتنقل  (:14)الشكل رقم                                          

 .اإلنرتنت والشبكات االجتماعية واهلواتف الذكية يف العامل، We Are Social مؤسسةتقرير  :المصدر
-Reports-ages/ReportsandStatistics/Telehttp://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/P

le; 03_02_2012 Consulté. 20031435_892.aspx 

                                                 
1
ملزيد من املعلومات أو للتعرف أكثر على اإلحصائيات اخلاصة باستخدام شبكة اإلنرتنت حسب األقاليم،  7,181,858,619بر  عدد السكان عامليا والذي يقدرمقارنة بإمجايل   

 .3303_03_00: أطلع عليه يوم ،/http://www.internetworldstats.com :أنظر املوقع اإللكرتوين التايل

2
 LTE, an abbreviation for Long-Term Evolution, commonly marketed as 4G LTE, is a standard for wireless 

communication of high-speed data for mobile phones and data terminals. It is based on the GSM/EDGE and 

UMTS/HSPA network technologies. 

3
http://www.tech- :أنظر املوقع اإللكرتوين التايل. ، جملة إلكرتونية عامل التقنية3302تقرير حالة النطاق العريض لعام ، عماد بن حيىي 

; 14_12_2012. le Consulté .2013-wd.com/wd/2013/10/02/broadband/ 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/Tele-Reports-20031435_892.aspx
http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/Tele-Reports-20031435_892.aspx
http://www.internetworldstats.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviation
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless
https://en.wikipedia.org/wiki/GSM
https://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access
http://www.tech-wd.com/wd/2013/10/02/broadband-2013.Voir%20le ;%2014_12_2012./
http://www.tech-wd.com/wd/2013/10/02/broadband-2013.Voir%20le ;%2014_12_2012./
http://www.tech-wd.com/wd/2013/10/02/broadband-2013.Voir%20le ;%2014_12_2012./
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  ،Broadband تتزايد نسبة اعتماد خدمات االتصال باإلنرتنت ذات النطاق العريض  أن هناك نالحظ من خالل الشكل

نرتنت ذات التدفق السريع من خالل مليار شخص حول العامل احلصول على اإل 0.3وبالتايل فإنه بإمكان اآلن حوايل 
 .وترتفع نسبته يف أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط هذا .1 أجهزهتم احملمولة

مستخدميها شهدت البنوك  ديف ظل وجود شبكة اإلنرتنت وازديا: ظهور البنوك اإللكترونية والحكومة اإللكترونية_ 0
ومبا أن  .  بأحدث اآلليات، وجعلته أكثر مرونة وسرعة يف تقدمي خدماتهثورة يف املعامالت املصرفية زودت هذا القطا 

واملعامالت املصرفية تتم عن طريق شبكة ( سيتم التطرق إليها في المبحث الرابع من هذا الفصل)البنوك اإللكرتونية 
هذه الوسائل، باإلضافة إىل فمن الطبيعي أن يتم التعامل بوسائل الدفع اإللكرتونية، مما يشجع على استعمال  ،اإلنرتنت

 .اخلدمات املصرفية اجلديدة اليت تستوجب التعامل بتلك الوسائل
الذي يعد من أبرز التطبيقات اإلدارية احلديثة، وأن تطبيقه أصبح من متطلعات كل  أما موضو  احلكومة اإللكرتونية   

التجارة اإللكرتونية، وبالتايل ضرورة استخدام  ولكن تطبيق وتطوير احلكومة اإللكرتونية يتطلب تطبيق .اقتصاد متقدم
 . وسائل الدفع اإللكرتونية وأنظمة الدفع لسداد االلتزامات احلكومية، وتطوير نظام دفع حكومي

ن استخدام وسيلة الدفع األكثر شهرة كالشيك إ: التكلفة العالية ظاهرة منظمات عالمية في مجال المدفوعات _4
نتج عن تكلفة طباعتها، ناهيك عن تكاليف إجرا ات دورة التقاص والتصفية والفرتة الزمنية مثال له تكاليف إضافية ت

لذلك فإن العديد من البنوك ويف عدة دول ال تشجع استخدام الشيكات أما  .املرافقة هلا واملخاطر احمليطة Floatالعائمة 
 .عرب فري رسوم عليها أو عرب تشجيع استعمال وسائل دفع أخرى

وسائل الدفع اإللكرتونية ظهور منظمات ومؤسسات عاملية أصبحت  املساعدة كذلك يف انتشار بني العوامل ومن   
ناهيك . رائدة يف إنتاج وتسويق هذه الوسائل ملختلف بلدان العامل، ومن بينها مثال اجلهات املصدرة للبطاقات االئتمانية

 .(المواليسيتم التطرق إليها في الفصل ) .عن ظهور بوابات للدفع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. ، مرجع سابق، ص_بعض الشركات واألسواق املالية العربية وسييت أندكس الربيطانية حالة _ مميزات وآليات تداول األسهم عبر األجهزة والهواتف الذكية، حممد شايب1
9. 
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 اإللكترونيةالنقود اإللكترونية كآلية إلنشاء بنية الدفع : المطلب الثاني
وميكرن اسرتخدامه  E.Cashظهر ما يسمى النقد اإللكرتوين وهو شكل من أشركال النقرود اإللكتررونيررة، يرمررز لرره بالررمررز     

 Debit Cardكرتونية تتمثل يف بطاقات اخلصم وأول شكل للنقود اإلل .على اإلنرتنت لشرا  السلع واخلدمات
1

 . 
 النقود اإللكترونية أساسيات في: الفرع األول

 Electronicتعرف النقود اإللكرتونية  :لقد أعطيت النقود اإللكرتونية عدة تعريفات منها: مفهوم النقود اإللكترونية_ 1

Cash تتيح للرسالة اإللكرتونية أن حتل فعليا حمل تبادل العمالت والتوقيعات الرقمية اليت تجمموعة من الربوتوكوال :بأ ا 
 Digitalعبارة عن مستود  للقيمة النقدية حيتفظ به يف شكل رقمي  :ويعرف النقد اإللكرتوين كذلك على أنه .2التقليدية 

Form  3حبيث يكون متاحا للتبادل الفوري يف املعامالت. 
قيمرة نقديرة يف شرركل  :علرى أ را Bank for International Settlements  (BIS)0992 بنرك التسرويات الدوليرة ويعرفهرا   

 .4  لكرتونية حيوزها املستهلكإلكرتوين أو على أداة إوحدات ائتمانية خمزنة بشكل 
القيمة النقدية لعملة تصدر بشكل إلكرتوين من قبل القطا  العام أو القطا   :كما تعرف النقود الرقمية على أ ا   
اص، ويتم ختزينها يف جهاز إلكرتوين، وميكن اعتبار هذه النقود أحد أشكال األدوات املالية الرقمية اليت مهمتها اجناز اخل

 .6النقود اليت ختزن إلكرتونيا  :وهي E. Moneyكما تعرف النقود اإللكرتونية أيضا باسم  .5 بعض أو كل وظائف النقد
لكرتونيررررة كبطاقررررة أو ذاكرررررة إلكرتونيررررة علررررى وسرررريلة إقيمررررة نقديررررة خمزنررررة بطريقررررة  :علررررى أ ررررا املفوضررررية األوروبيررررة هرررراتعرفو    

الكمبيررروتر؛ ومقبولرررة كوسررريلة للررردفع بواسرررطة متعهررردين غرررري املؤسسرررة الررريت أصررردرهتا، ويرررتم وضرررعها يف متنررراول املسرررتخدمني 
 .7 ملردفوعات ذات قيمرة حمرددة لكرتونيةإالستعماهلا كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وذلك هبدف إحداث حتويالت 

                                                 
1
 Frederic Mishkin, Monnaie , Banque et Marchés Financiere, Pearson Education, Paris, France, 9 

ème
 Edition, 2010. 

P. 73.   

2
 .92. منري وممدو ح حممد اجلنبيهي، مرجع سابق، ص 

3
احلقوق جبامعة بريوت  ، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكليةلسياسة النقديةالنقود اإللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة اأمحد مجال الدين موسى،  

 .071. ، ص7007، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، -أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية -العربية 

4
 .72. ص، 7000عون، عمان، األردن، ، دار الفكر ناشرون وموز اقتصاديات النقود والبنوكالسيد متويل عبد القادر،  

5
أعمال املصارف من  _أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العربية  ،_بطاقات الوفاء، النقود اإللكترونية_أدوات الدفع اإللكترونية توفيق شنيور،  

 .002-007. ، ص7007نان، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لب ،_الوجهتني القانونية واالقتصادية

6
 .71. ، ص7002قسم االقتصاد ،جامعة اإلسكندرية، مصر،   اقتصاديات، نقود وبنوك وأسواق مالية،حممود يونس وكمال أمني الوصال،  

7
 .099_ 092. ، ص7001، دار الراية للنشر، عمان، األردن، إدارة العمليات النقدية والماليةزاهر عبد الرحيم عاطف،  
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لكرتونيرررة حيررث يرررى أصررحاب هررذا اال رراه أن النقررود اإل 1 لكرتونيررةللنقررود اإل وهررذا التعريررف ينرردرج ضررمن اال رراه املوسررع
 .2 لكرتوينتشمل مجيع وسائل الدفع اإل

نقود التقليدية اليت اعتدنا انطالقا من هذه التعريفات ميكن القول أن النقود اإللكرتونية هي املكافئ اإللكرتوين لل   
تداوهلا، حيث يتم حتويل األموال إلكرتونيا بني البنوك، أو بينها وبني عمالئها من الشركات والتجار، أو بني العديد من 

 .الفرو  واإلدارات املختلفة
يف بنك، للحصول على النقد اإللكرتوين، يذهب املستهلك شخصيا لفتح حساب  :كيفية عمل النقد اإللكتروني _5

ويبني بعض التعريفات إلثبات شخصيته، وحينما يريد املستهلك أن يسحب النقد اإللكرتوين للقيام بعملية الشرا ، فإنه 
واليت تكون عبارة عن شهادة رقمية تصدرها سلطة  .يدخل إىل البنك من خالل اإلنرتنت، ويقدم دليل شخصيته

فإنه يصدر املبلغ اخلاص للمستهلك من النقد اإللكرتوين، وخيصم االعتماد، وبعد حتقق البنك من شخصية املستهلك 
بعدها يقوم املستهلك بتخزين  ،(هناك رسوم عن العملية نسبية على كل مبلغ نقد الكرتوين يتم إصداره)نفس املبلغ من حسابه 

 .3النقد اإللكرتوين يف حمفظة على قرص جهاز الكمبيوتر اخلاص به أو على البطاقة الذكية 
ويطلق على النقود  .وباختصار يرسل الكمبيوتر نقدا إلكرتونيا للتاجر مقابل املبلغ اإلمجايل احملدد للسلع واخلدمات  

، وهي عبارة عن نقود يتم ختزينها بواسطة Virtual Moneyاإللكرتونية أيضا اسم النقود الرمزية أو النقود االفرتاضية 
واخلوارزميات الشفرية عبارة عن برنامج آمن يتم ختزينه يف معاجل  .رية أخرىاخلوارزميات يف املعاجلات وأجهزة كمبيوت

 .، هذا الربنامج يؤكد ملسجل النقد بأن البطاقة الذكية أصلية ومل يتم العبث هبا4البطاقة 
ى أ ا يتم ال خيتلف تعريف األوراق التجارية اإللكرتونية عن مثيلتها التقليدية سو  :األوراق التجارية اإللكترونية _0

حمررات معاجلة إلكرتونيا بصورة كلية أو جزئية متثل حقا موضو   :وعلى ذلك ميكن أن نعرفها بأ ا .معاجلتها إلكرتونيا
مبلغ من النقود، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ومستحقة الدفع لدى اإلطال  أو بعد أجل قصري، وتقوم مقام النقود 

  :6صورتان  (سيتم التطرق إلى أنواعها في المبحث الموالي)لتجارية اإللكرتونيةومن األوراق ا .5يف الوفا  

                                                 
1
 ،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت_دراسة مقارنة _،أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة االلكترونيةسعيد أحمد إسماعيل،  محمد 

 .220 .، ص5009لبنان،  

2
ين لألموال، بطاقات االئتمان، الشيك اإللكرتوين والنقود فوسائل الدفع اإللكرتوين تشمل التحويل اإللكرتو . جيب إيضاح الفرق بني النقود اإللكرتونية ووسائل الدفع اإللكرتوين 

كما جيب التنويه إىل أنه يوجد ا اهان خمتلفان حول النقود اإللكرتونية، فاال اه املوسع يعترب النقود .اإللكرتونية، وبالتايل فالنقود اإللكرتونية أحد وسائل الدفع اإللكرتوين
 .أما اال اه الضيق، فريى بأن النقود اإللكرتونية هي أحد وسائل الدفع اإللكرتوين. لكرتويناإللكرتونية هي نفسها وسائل الدفع اإل

3
 .002 .حممد سعيد أمحد إمساعيل، مرجع سابق، ص  
4
 .20 .منري وممدوح حممد اجلنبيهي، مرجع سابق، ص 

5
 .292. ، ص7002، اإلسكندرية، مصر ، دار الفكر اجلامعي،الحديثةاألوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق،  

6
 .املرجع السابق 
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هي اليت تصدر من البداية بصورة تقليدية على حمرر ورقي، : األوراق التجارية اإللكترونية الورقية: الصورة األولى: أوال
  .مث يتم معاجلتها إلكرتونيا وإدخال مضمو ا على دعامة إلكرتونية

هي اليت خيتفي فيها دور الورق متاما وتتم بشكل كلي : األوراق التجارية اإللكترونية الممغنطة: الصورة الثانية: ثانيا
من خالل الوسائط اإللكرتونية، فتصدر من البداية على دعامة إلكرتونية ممغنطة، وإذا حدث هلا تداول يتم تداوهلا أيضا 

 .من خالل الوسائط اإللكرتونية

   النقد اآللي في البنوك والمؤسسات الماليةآلية  :الفرع الثاني
بكثرة يف البنوك، وهو الطريقة اليت من خالهلا يعاجل النقد  Monétiqueيستخدم مصطلح  :مفهوم مصطلح النقد اآللي_ 1 

 Monnaieنقد  :يرتجم كذلك إىل اللغة العربية باسم النقد اآليل ويتكون هذا املصطلح من كلمتني(. آليا)إلكرتونيا 
 :وعندما نتكلم عن النقد اآليل فإننا نتكلم عن أربعة عناصر ،Informatique 1ومعلوماتية 

 .أال وهو العميل أو الزبون املعاملة البنكية، وهو الشخص املادي احلامل لبطاقة الدفع يف :Porteurحامل البطاقة _ 

املاحنة للبطاقة يف العملية البنكية، أال وهو بنك  Organisme Financierهو اهليئة املالية  :L’Émetteur المرسل_ 
 .العميل
الشخص أو اهليئة الطبيعي أو املعنوي اليت يستقبل وسيلة الدفع من خالل نظام يف املعاملة  :L’Accepteur المستقبل_ 

 .TPEالبنكية، كالتاجر الذي حيوي  ائي الدفع اإللكرتوين 
 .ة املالية اليت تستقبل بيانات املعاملة البنكية، أال وهو بنك التاجرعن اهليئ عبارة :L’Acquéreur المكتسب_ 

 :الشكل املوايل يوضح ذلك
 عمليات النقد اآللي بين األطراف األربعة(: 12)الشكل رقم 

 
Source :  La Télécollecte,  http ://www-igm.univ-

mlv.fr/~dr/XPOSE2008/cvantet/monetique_transaction_bancaire_telecollecte.html. Consulté le ; 
11_09_2013. 

                                                 
 .2. مرجع سابق، ص ،_إشارة إلى أنظمة الدفع اإللكترونية الجزائرية_عمليات اليقظة والجاهزية التكنولوجية في البنوك التجاريةحممد شايب،  1

http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2008/cvantet/monetique_transaction_bancaire_telecollecte.html
http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2008/cvantet/monetique_transaction_bancaire_telecollecte.html
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تتمثل يف جممل  Télécollecteهناك إجرا  يدعى   Transactionتوضيحا ملا جا  يف الشكل فإنه بعد العملية     
هذه العملية ، (املكتسب)إىل بنك التاجر  TPEعلى  ائي نقطة البيع  املسجلة العمليات اليت يتم من خالهلا حتويل امللفات

وعلى العموم  .ينة حىت ال يكون هناك تأثري للمعلومات املرسلة على العمليات البنكية األخرىحتتاج إىل وقت أو مدة مع
هذا وتقدم العديد من الشركات املتخصصة يف جمال النقد اآليل حلوال مبتكرة وخدمات متطورة   .تتم هذه اإلجرا ات يف فرتة الليل

Clear2Payكشركة 
 1. 

  في مجال قريب االتصالتقنية  وتقنية Europay-Mastercard Visa  عيارم :الفرع الثاني
وهي   Visa و Mastercard و EuroPay هو بطاقات EMV املقصود بكلمة: أوروباي ماستر كارد فيزا مفهوم معيار_ 1

 .2 اليت تطبق املواصفات العاملية ألنظمة الدفع عن طريق البطاقات املتطورة EMV الشركات اليت أسست شركة
أكرب حصة من السوق الدولية يف جمال النقد اآليل  اكتسابعدد وتنو  التجمعات البيبنكية اليت تسعى إىل ظرا لتون   

 للعمال ،و علها أكثر أمانا  ،فإ ا يف تسابق دائم من أجل إجياد حلول تسهل هذه العمليات ،والسيطرة على هذا اجملال
يار حديث يتم من خالله قياس مدى جناعة وفعالية الوسائل مع التقليل قدر اإلمكان من األخطا ، وهلذا مت وضع مع

باإلضافة إىل الوظائف الكالسيكية للبطاقات البنكية اليت هي  ،EMVاملستعملة يف عمليات النقد اآليل أال وهو املعيار 
مات عن خاصة فيما يتعلق باخلد ةجديد احسب األخصائيني يف اجملال آفاق يفتح EMVفإن املعيار  .السحب والدفع

 .إضافة وظائف جديدة خارج اجملال البنكي ةطريق إمكاني
هو عبارة عن معيار دويل جديد خاص بتسيري العمليات والتبادالت النقدية بسهولة وأمان : EMVالتعريف بمعيار_ 5

قري، أو وسرعة وفعالية، وهو خيص العمليات اليت تتم بواسطة البطاقات البنكية سوا  كانت بطاقات دفع أو بطاقات 
بطاقات سحب على مستوى نقاط الصرف أو املوزعات اآللية لألوراق النقدية، وتتميز عن باقي البطاقات كو ا حاملة 
لرقاقة إلكرتونية، كما أن هذا املعيار يتم أيضا موافقته على  ائيات الدفع اإللكرتوين على مستوى التجار، والعمل هبذا 

البطاقات ذات الرقاقة اإللكرتونية على املستوى الدويل دون اخلوف من البطاقات  لباستعمايسمح  EMVاملعيار الدويل 
وكذلك  ،Cartes à Piste Magnétiqueكما كان حيدث مع البطاقات ذات الشريط املغناطيسي   ،املزورة أو املقلدة

رها البطاقات أال وهي الدفع السماح للبنوك بإصدار خدمات جديدة متييزية يتم إضافتها للخدمات الكالسيكية اليت توف
يشدد من مقياس األمان هلذه البطاقات  EMVكما أن املعيار  .إخل..تنرتنخدمات التأمني، العالج، اإل :والسحب مثل

 .البنكية عن طريق تقنيات الرتميز املعقدة

                                                 
1
  Clear2Pay, un spécialiste mondial des technologies et solutions universelles de traitement des paiements, qui avec sa 

plate-forme OPF (Open payment Framework) dispose d’une solution reconnue pour développer et réduire le coût de 
traitement des services de paiement au sein des banques et organismes financier. 
 
2
 EMV stands for Europay, MasterCard and Visa, a global standard for inter-operation of integrated circuit cards (IC 

cards or "chip cards") and IC card capable point of sale (POS) terminals and automated teller machines (ATMs), for 

authenticating credit and debit card transactions. Read more ; 

http://www.visaeurope.ch/fr/visa_au_quotidien/securite/emv%E2%84%A2_la_technologie_a_puce.aspx  

http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2008/cvantet/monetique_transaction_bancaire_transaction.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Europay_International
http://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://en.wikipedia.org/wiki/Visa_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_teller_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card
http://www.visaeurope.ch/fr/visa_au_quotidien/securite/emv%E2%84%A2_la_technologie_a_puce.aspx
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أ ا شبيهة إيل حد   ننبهلتوضيح فكرة هذه التقنية : Near Field communication في مجال قريب االتصال تقنية_ 0
املوجودة يف غالبية اهلواتف واليت تعتمد على موجات الراديو للتواصل مع األجهزة  Bluetooth 1 كبري بتقنية البلوتوث

ولكن بعكس تقنية البلوتوث اليت حتتاج إيل تفعيلها على اجلهازين املراد اقرتا م  ،RFID 2واليت تعرف بر  األخرى
 باالقرتان نوسيقوما ،حتتاج لتفعيلها على اجلهاز، فقط قم بوضع اجلهازين جبوار بعضهما الNFC فإن تقنية الر ،ببعضهما

 2وهذه املسافة ال ميكن أن تزيد حبال من األحوال عن  ،يف مدة من ثانية إيل عشر ثواين حسب املسافة بني اجلهازين
 NFC 3:وميكن ذكر بعض الفوائد من تقنية الر  .سم

 ؛أو الصور أو الفيديو أو األلعاب بني جهازينمشاركة األمسا  _ 
وسوف يقوم بسحب املبلغ املطلوب من  قارئ،اتف على جهاز اهلعملية الدفع اإللكرتوين من خالل مترير جهاز _ 

 ؛العميل حساب
 ؛حجز تذاكر أو عروي تقوم الشركات بعرضها من خالل هذه التقنية_ 
 .4امج املالية، احملاسبة املالية وبرامج املراقبة وغريها من الربامج واجملاالت استخدام هذه التقنية يف عدة جماالت كالرب _ 

 .والشكل املوايل يوضح حجم األرباح املتوقع احلصول عليها نتيجة الستخدام هذه التقنية     
 NFCتوقعات حجم األرباح في سوق تقنية االتصال القريب (: 16)الشكل رقم 

 
-reach-to-worth-market-http://www.executiveaccommodationandservices.com/nfc ;Source

.; 15_12_2014 le Consulté. 2016/-by-million-96-10015 

                                                 
1
ما بني   Harald Blåtand :كلمة بلوتوث تعين الناب أو السن األزرق، ولقد أطلقت هذه التسمية على هذه التقنية، نسبة إىل موحد الدمنارك والنرويج والسويد امللك 

   .Ericsson Sony ميالدية، هذه التقنية أبتكرت من قبل الشركة السويدية 200-290
2
  Nour Elhouda Tabet, Security in NFC-Based Application; Analysis of its Threats and Countermeasure, A 

dissertation Submitted  in Fulfilment of the requirement for the degree of Master of information technology, 

International Islamic University Malaysia Septembre 2013, P. 1.  

3
 االتصال الالسلكي  (Settings) أعثر وأنقر على اإلعداداتمث  .من شاشتك الرئيسية، أنقر على أيقونة شاشات التطبيقات: NFC لتشغيل وظيفة 

 NFC حدد خانةويف األخري ،  (Wireless & networks) والشبكات
4
 Nour Elhouda Tabet. Op. Cit, P. 1. 

http://www.executiveaccommodationandservices.com/nfc-market-worth-to-reach-10015-96-million-by-2016/
http://www.executiveaccommodationandservices.com/nfc-market-worth-to-reach-10015-96-million-by-2016/
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حجم التوقعات خبصوص األرباح سوق تقنية االتصال يف ارتفا  منذ ظهورها ومتوقع أن من خالل الشكل نالحظ أن    
على  وهذا يدل، MarketsandMarketsحسب إحصائيات شركة  5002مليون دوالر سنة  00000تصل حجم األرباح إىل 

ا على كو ا وسيلة للدفع يف استخدامه االهتمامتركز  NFC مع ظهور تقنية االتصال القريب املدىو  .شيو  هذه التقنية
إىل هاتف  NFC تقنية االتصال قريب املدى على تطوير وتشغيل Apple شركة، هذا وعملت اإللكرتوين عن طريق اهلاتف

 Samsungخطوة منافسة نظريهتا يف ، وذلك لتمكني مستخدمي اهلواتف الذكية من الدفع عن طريق اللمس، 0آيفون 
 .تهذه التقنية منذ سنوا تاليت وفر 

  البطاقات اإللكترونية كآلية إلنشاء بنية تحتية للدفع اإللكتروني: طلب الثالثمال
تعترب من وسائل الدفع ووسيلة لنقل نقود قد بدأ استخدام البطاقات البنكّية يف منتصف القرن السابق تقريبا، حيث ل  

ومستخدم البطاقة عالقة ثنائّية فقط، ( احمللّ )قة وكانت العالقة بني مصدر البطا .1الودائع يف البنوك واملؤسسات املالية 
 .2 البداية احلقيقّية ملا نعرفه اليوم من بطاقات  Diners Clubوكانت بطاقة 
    أنواع بطاقات النقد اإللكتروني: الفرع األول

  :وسنعاجل يف هذه النقطة ما يلي :Credit Cardsبطاقات االئتمان _ 1
البطاقرررات القرضرررية الررريت تتررريح  بطاقرررات املعرررامالت املاليرررة، وهررري مرررنهررري إحررردى أنررروا  : مفهـــوم بطاقـــات االئتمـــان: أوال

لصاحبها احلصول على االئتمان، وهذا االئتمان قرد يكرون يف شركل سرلع أو خردمات أو نقرود أو يف شركل آخرر لره قيمرة 
، حيررث يتمتررع Carte Accréditive هررذه البطاقررة متثررل ائتمانررا حقيقيررا حلامررل البطاقررة، ويطلررق عليهررا أيضررا يف فرنسررا. ماليررة

 .3حاملها بائتمان فعلي من البنك املصدر هلا وال يلزم بالسداد فورا 
 :4هناك عدة أنوا  وإصدارات لبطاقات االئتمان أمهها  :أنواع بطاقات االئتمان: ثانيا
بإمكران حاملهرا أن يسردد  تصردر عرن منظمرة فيرزا العامليرة، وهرذه البطاقرة هري بطاقرة متجرددة :Visa Card بطاقـة فيـزا_ 

  .5التزامات البطاقة أو جز ا منها خالل مدة السماح وأن يسدد الباقي بعد ذلك 

                                                 
1
 Régine Bonhomme, Op. Cit, P. 345. 

2
و اخلدمة اليت اشرتاها قيمة البضاعة أكانت الفكرة األساسية من البطاقة أن تقوم الشركة بدور الوسيط املايل بني البائع واملشرتي حامل البطاقة، وذلك بأن تدفع عن املشرتي  
وقد لقيت البطاقة قبوال واسعا جعلها حمّل نظر البنوك التجاريّة اليت تريد . فيدفع املشرتي كّل املبلغ ،مّث ترسل للمشرتي فاتورة باملبلغ بعد مّدة حمّددة( بعد خصم عمولة يسرية )

 .أن تستفيد من الفكرة

3
، -واالقتصرررادية أعمرررال املصرررارف مرررن الررروجهتني القانونيرررة -املرررؤمتر العلمررري السرررنوي لكليرررة احلقررروق جبامعرررة برررريوت العربيرررة  أعمرررال وســـائل الـــدفع الحديثـــة،مسيحرررة القليرررويب،  
 .02. ، ص7007منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، )

4
 .220-222. ، ص7009والتوزيع، عمان، األردن، دار وائل للنشر  ،_عناصر المزيج التسويقي عبر اإلنترنت_التسويق اإللكتروني ارة، فيوسف أمحد أبو  

5
   http://www.visa.com :موقعها على شبكة اإلنرتنت كالتايل 

http://www.visa.com/globalgateway/gg_selectcountry.jsp?retcountry=1
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مررن حيررث درجررة انتشررارها، فهرري أيضررا تتعامررل مررع  Visaتررأيت يف املنزلررة الثانيررة بعررد بطاقررة  :Master Card ماســتركارد_ 
الفضرية،  Master Card :ا بطاقرة متجرددة وهلرا عردة أشركالأيضر يرة، وهرذه البطاقرة هريماليرني املؤسسرات واحملرالت التجار 
  .1 دولة 500متعامل هبا يف أكثر من  .الذهبية، املدنية، ورجال األعمال

وهي بطاقة ائتماين لكنها غرري متجرددة، فهري لريس هلرا حرد صررف،  :American Express سبطاقة أمريكان اكسبري_ 
ستحقا عنرد  ايرة فررتة السرداد، أي ينبغري تسرديد االلتزامرات املاديرة هلرذه البطاقرة واملبلغ الكلي احململ على البطاقة يكون م

  .2خالل مدة السماح 

وكررل نررو  مررن  ،(اخلضرررا ، الذهبيررة، املاسررية)وخبررالف ذلررك فإنرره لررن جيررري  ديررد هررذه البطاقررة ملرردة جديرردة، وهرري أنرروا       
  .3دين األنوا  املذكورة مينح لقطا  معني من الزبائن املستفي

إذ يشررتط يف اسرتمرارها ملردة مسراح جديردة تسرديد التزاماهترا خرالل مردة  :Diners Club Card بطاقـة دينـرز كليـب_ 
  .4السماح، محلة هذه البطاقة باملاليني لكنهم أقل من محلة البطاقات السابقة 

 :5ن هم بشكل عام إن أطراف التعامل يف بطاقة االئتما: أطراف التعامل في بطاقة االئتمان: ثالثا
كمؤسسررة عامليررة تترروىل إنشررا  البطاقررة ورعايتهررا واملوافقررة علررى عضرروية البنرروك يف مجيررع أحنررا    :المركــز العــالمي للبطاقــة_ 

العررامل للمشرراركة يف إصرردارها وتسرروية املسررتحقات املاليررة بيررنهم، والقيررام برردور احملكررم حلررل أي نزاعررات تنشررأ بررني املتعرراملني 
 .بالبطاقة

مجيرع البنروك املنتشررة يف مجيرع أحنرا  العرامل، تقروم برالرتويج للبطاقرة لردى األفرراد للحصرول عليهرا، ودفررع  :البطاقـة مصـدر_ 
 .مستحقات التجار على محلة البطاقات الصادرة منهم

، وهو اصطالح يطلق علرى الشرركات واملؤسسرات الريت يرتم اتفراق املصردر معهرا علرى قبرول البيرع حلامرل البطاقرة :التاجر_ 
 .مث الرجو  على املصدر بالثمن املستحق

وهررم األفرراد الررذين يوافرق املصردر علررى طلربهم باحلصررول علرى البطاقرة السررتخدامها يف احلصرول علررى  :حملـة البطاقـات_ 
عهرررا السرررلع واخلررردمات مرررن التجرررار مبجررررد تقررردمي البطاقرررة، أو سرررحب نقديرررة مرررن آالت السرررحب النقررردي أو البنررروك وفرو 

 .6مث دفع املستحقات للبنك املصدر حسب نو  البطاقة ة البطاقة، املشرتكة يف عضوي
                                                 

1
 ./http://www.mastercard.com/global :ملزيد من املعلومات انظر إىل موقعها  على شبكة اإلنرتنت كالتايل 

2
 .071. طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 

3
  www.americanexpress.com :موقعها على شبكة اإلنرتنت كالتايل 

4
 .www.dinersclub.com: موقعها على شبكة اإلنرتنت كالتايل 

5
أعمال املصرارف مرن الروجهتني  -، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العربية بطاقات االئتمان والعمليات المصرفية اإللكترونيةعبد اهلادي النجار،  

 .21-22. ، ص7007، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، -القانونية واالقتصادية
6
فني األخريين واحدة، وبالتايل فإنه من الناحية ومن الناحية التعاقدية، فإنه ميكن النظر إىل املركز العاملي للبطاقة واملصدر احمللي كطرف واحد، ألن التزاماهتم وحقوقهم ا اه الطر  

 .يوضح أطراف التعامل بالبطاقة والعالقة بينهموالشكل التايل .  التعاقدية يوجد ثالثة أطراف، مصدر البطاقة، التاجر وحامل البطاقة

http://www.mastercard.com/global/
http://www.dinersclub.com/
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يعترب هذا النو  من البطاقات أوسع البطاقات انتشارا يف العامل،   :Direct Debit Cardsبطاقات الخصم الفوري  _5
البطاقة بفتح  ألنه يقلل من خماطر الديون املعدومة لدى البنوك املصدرة للبطاقات، وإصدارها يتطلب أن يقوم حامل

حساب جاري لدى البنك املصدر للبطاقة، ويود  فيه مبلغا من املال ال يقل رصيده عن احلد األقصى املسموح له 
ومترر البطاقة يف  ،(املصدر للبطاقة)ويوجد لدى التاجر جهاز خاص متصل مبركز البطاقات لدى البنك  .بالشرا  يف حدوده

ل الشريط املمغنط املوجود خلف البطاقة، ويتم االتصال مبركز البطاقات آليا مث يتم اجلهاز فيتم قرا ة بياناهتا من خال
االتصال بالفر  املفتوح لديه احلساب ويتم االطال  على رصيد احلساب، وإذا كان هذا األخري يسمح باخلصم فتتم 

كما   .1عدم إمتام العملية ليتم إلغاؤها  العملية آليا، أما إذا كان الرصيد ال يسمح، فسيتم ظهور ذلك على اجلهاز مبا يفيد
يظهر فإن هذه البطاقة ال تتضمن يف جوهرها ائتمانا مقدما من البنك وإمنا تسمح حلاملها بأن حيصل على سيولة أو 

 .يف حسابه لدى البنك مصدر البطاقة _دون أي  اوز_يستخدمها يف تسوية مدفوعاته وذلك يف حدود رصيده الدائن 
أعلى درجات الضمان للتاجر الذي يقبل  Carte de Paiementبطاقة واليت يطلق عليها أيضا بطاقة الوفا  وحتتل هذه ال

الوفا  هبا، حيث يلتزم البنك مصدرها بالوفا ، فهي تؤدي وظيفة الشيك املعتمد من البنك املصدر لضمان الوفا  حلامله 
2. 
ى أيضا البطاقة سابقة الدفع وختتلف عن بطاقة اخلصم تدع  :Stored-Value Card 3 بطاقة القيمة المختزنة_ 0

تدفع مقدما يف مقابل احلصول عليها (  Digital Cashالنقدية لرقم ثابتة كمية)وبطاقة االئتمان يف أ ا حتمل قيمة نقدية حمددة 
ى االنتها  فإنه باإلمكان باستخدامها يف تسوية املدفوعات اخلاصة باملبلغ واخلدمات املشرتاة، إذا قاربت قيمة البطاقة عل

وهناك بعض بطاقات القيمة املخزنة املغلقة قابلة للرمي، ولكن حاليا فإن بعض البنوك . ختزين قيمة نقد إضافية يف البطاقة
 .4واملصدرين يصدرون بطاقات قابلة لالستعمال أكثر من مرة، وتسمى بأنظمة القيمة املخزنة املفتوحة 

 ا تتيح للعمال  استخدامها يف وجود املبلغ املود  بالبطاقة فقط، وميكن تكرار ذلك بزيادة تتميز هذه البطاقة يف كو   
 .Transit Cardوبطاقة النقل  Téléphone Cardومن أشهر استخدامرات هذه البطاقة بطاقة اهلاتف   .قيمة البطاقرة

  :Smart Card البطاقة الذكية_ 4
هري بطاقرة تشربه البطاقرات االئتمانيرة يف حجمهرا وشركلها  Carte à Puce  الذكيرة البطاقرة  :مفهـوم البطاقـة الذكيـة: أوال
وحترروي علررى شرررائح إلكرتونيررة ذات دوائررر متكاملررة تعمررل علررى ختررزين ومعاجلررة البيانررات، كمررا تعرررب عررن ، (بطاقررة بالسررتيكية)

تتعلرررق بالسررررية واألمررران يف بطاقرررة هرررذه البطاقرررة ابتكررررت للتغلرررب علرررى املشررراكل الررريت  .قيمرررة نقديرررة خمزونرررة ومدفوعرررة مقررردما
 .االئتمان واخلصم

                                                 
1
 .02. مسيحة القليويب، مرجع سابق، ص 

2
 .02. مسيحة القليويب، مرجع سابق، ص 

3
 Pre-Paid and/or Stored Value Cards.  

 .20-20. ممدوح حممد اجلنبيهي، مرجع سابق، صمنري و  4
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تتميز البطاقة الذكيرة عرن البطاقرات التقليديرة أو بطاقرة االئتمران كرون أن هرذه األخررية : أهم مميزات البطاقة الذكية: ثانيا
ضرعف مرن  000والبطاقرة الذكيرة ميكنهرا خترزين أكثرر مرن  .ال حتتوي نقدا، وهي حتتوي فقط على رقم حساب ميكن حتميلره

 .1املعلومات أكثر من بطاقة بالستيكية بشريط مغناطيسي 
مرن خررالل البطاقررة الذكيررة ميكرن حتويررل النقررود منهررا أو إليهرا سرروا  مررن حسرراب صراحب البطاقررة نفسرره أو حسرراب غررريه،   

اجملهررزة  اجملهررزة لررذلك، أو مررن أجهررزة اهلرراتف احملمررول ATMوذلررك باسررتخدام احلاسررب الشخصرري أو أجهررزة الصرررف اآليل 
يطلرررق  .2 ألدا  هرررذه اخلدمرررة، و ررردر اإلشرررارة إىل أن البطاقرررات الذكيرررة بررردأت يف الظهرررور يف الواليرررات املتحررردة األمريكيرررة

 .أحيانا على البطاقة الذكية مصطلح احملفظة اإللكرتونية

مل على جهاز مصرغر علرى إذن ميكن القول أن البطاقة الذكية هي بطاقة دفع صغرية حتتوي على شرحية إلكرتونية، وتع    
، ممررا جيعلهررا حترروي EMVبطاقرة حبيررث تشرركل إجنررازا تكنولوجيررا حقيقيررا، وتتميررز بأ ررا تكامليررة ألنظمررة الرردفع املعروفررة مبعررايري 

 .درجة أمان عالية حيث يصعب تزويدها أو التحايل عليها
  Electronic Walletالمحفظة اإللكترونية :  الفرع الثاني

نرتنرت، وتتكرون هررذه هري وسريلة تسرتخدم لردفع أو تسروية املعرامالت عررب شربكة اإل :3اإللكترونيـة تعريـف المحفظـة _ 1
لكرتونية تسمح بتخزين معلومات وقروى إالوسيلة من بطاقة بالستيكية مثبت عليها من اخللف كمبيوتر صغري مزود بذاكرة 

لكرتونيرة يتضرح مرن التعريرف أن حمفظرة النقرود اإلو  .4 لكرتونية تصلح للوفا  بالديون قليلرة القيمرةإشرائية يف صورة وحدات 
 :5 تقوم على دعائم ثالث وهي

 ؛لكرتونية تسمح بالتخزين واالستدعا  وهي ما يسمى بالبطاقة الذكيةإبطاقة مزودة بذاكرة _ 

 ؛لكرتونيةالوحدات اليت يتم شحنها على البطاقة وتسمى الوحدات اإل_ 

سرربق علررى اسررتخدامها يف عمليررة الرردفع ويسررمى الرردفع املقرردم أو الرردفع املسرربق شررحن الوحرردات علررى البطاقررة بشرركل م_ 
Prépaiement. 

                                                 
1
 .072. طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 

 :على كيفية االنتقال من بطاقات االئتمان التقليدية إىل البطاقات الذكية، أنظر لالطال  2

  - Michel Badoc et Autres, Op. Cit. P. 58-61. 

3
إلكرتونية على أساس حمفظة مسيت حمفظة نقود على أساس أن أنه خيزن فيها وحدات ذات قيم مالية تصلح لسداد أمثان البضائع واخلدمات مثلها يف ذلك مثل النقود، وهي  

 Porte Monnaie Électronique بالفرنسية عليها يطلق .أ ا ال حتوي نقودا ورقية أو حقيقية وإمنا حتوي وحدات يتم انتقاهلا بشكل الكرتوين ومتثل قيما مالية حمددة

4
املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، املنعقد يف جامعة اإلمارات  حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال ،_رؤية مستقبلية_محفظة النقود اإللكترونية،شريف حممد غنام،  

 .000. ، ص7002ماي ( 07-00)العربية املتحدة بديب،يف الفرتة 

5
  املرجع السابق، 
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هرري ترروفري مكرران ختررزين آمررن بالنسرربة لبيانررات بطاقررة االئتمرران والنقررد  مررن بررني املشرراكل الرريت حتلهررا احملررافظ اإللكرتونيررة    
فررس بيانررات بطاقررة االئتمرران وبيانررات أخرررى كاالسررم اإللكرررتوين، وترروفر الوقررت يف الشرررا  علررى اإلنرتنررت ألنرره جيررب كتابررة ن

وباسرتخدام حافظرة النقرود اإللكرتونيرة يرتم كتابرة البيانرات  .والعنوان ورقم اهلاتف وأشيا  أخررى يف كرل مررة يرراد فيهرا الشررا 
بطاقررة ذكيررة ميكررن مرررة واحرردة، ويررتم إرسررال البيانررات أوتوماتيكيررا للموقررع الررذي تررتم زيارترره، وقررد تكررون احملفظررة اإللكرتونيررة 

تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكرون قرضرا مضرغوطا ميكرن إدخالره يف فتحرة القرري املررن للحاسرب الشخصري، ليرتم 
  .1نقل القيمة املالية منه أو إليه عرب اإلنرتنت 

كبرريا مرن الوقررت، ميكررن القرول أن احملرافظ اإللكرتونيرة مفيرردة بصرفة خاصرة وتروفر قرردرا   :ميـزات المحفظـة اإللكترونيـة_ 5
 بالضبط كحد أدىن؟ ةما هي املعامالت اليت  ريها احملفظة اإللكرتوني :لكن السؤال الذي يثار هو

وعنرروان الشررار  واملدينررة  (األوىل واألخرررية)ختررزن احملفظررة اإللكرتونيررة معلومررات الشررحن والفررواتري شرراكلة أمسررا  املسررتهلكني    
مبرررا يقررردم  .عظرررم احملرررافظ االلكرتونيرررة ميكنهرررا أن حتمرررل أمسرررا  وأرقرررام بطاقرررات االئتمرررانوالواليرررة والدولرررة والررررقم الربيررردي وم

 E.Cash، وبعرررض احملرررافظ اإللكرتونيرررة حتمرررل نقررردا إلكرتونيرررا On lineللمسرررتهلك خيرررار بطاقررررة االئتمرررران علرررى الرررتفحص 
وثقرررة للمسرررتخدم، واحملفظررررة وأثنرررا  التسرررروق يف موقرررع فإنررره يطلرررب معلومررررات م  .2وبعضرررها حيتررروي علرررى شررررهادات رقميرررة 

 .بإمكا ا تقدمي الشهادة تلقائيا
 Monnaie Virtuelle  االفتراضيةالنقود الرقمية أو  :الفرع الثالث

لكرتوين، وحتتوي وحدة النقرود الرقميرة علرى رقرم مرجعري، وهرو رقرم إهي تسجيل لقيمة العملة املوثقة واملقيدة يف شكل     
ومسيررت نقررودا رقميررة أل ررا تقرروم بوظررائف  .ة كمررا هررو شررأن الرررقم املتسلسررل بالنسرربة لورقررة النقرردال يتكرررر ومييررز العملررة الرقميرر

 Prépaiement آليرات الردفع خمتزنرة القيمرة أو سرابقة الردفع   لكررتوين، وهريإالنقود وتظهر يف صورة رقمية وتترداول بشركل 
عليهرررا باسررم نقررود الشرربكة أو النقررود السرررائلة  نرتنررت، واملتعررارفالرريت متكررن مررن إجرررا  مرردفوعات مرررن خررالل اسررتخدام اإل

الرقمية، وعليه ميكن القول بأن النقود الرقمية تعبري يستخدم يف األسراس لوصرف جمموعرة متنوعرة مرن آليرات الردفع حمردودة 
 .القيمة، وأهم ما مييزها هو أن قيمتها مسددة مسبقا أو أن قيمتها خمتزنة يف داخلها

 هلرا لريس العرامل، يف الظهرور حديثرة مشرفرة ختيليرة إلكرتونيرة عملرة هري Bitcoinحاليرا ة جنرد مرن برني النقرود االفرتاضري   

، Cryptocurrency هري وسريط رقمري للتبرادلف .3فقرط  اإلنرتنرت عررب تداوهلا يتم حيث الواقع، أري على فيزيائي وجود
مررن مصرردر ( Bitcoin miningكرروين لبررتا تعرردين عمليررة Bitcoinويطلررق علررى عمليررة إصرردار )أو عملررة رقميررة يررتم إصرردارها 

" إصردار"مفتوح للتعدين ألي شخص يف العرامل مرن خرالل حرل جمموعرة مرن اخلوارزميرات املعقردة لكري يرتمكن مرن تعردين 
                                                 

1
 .22. ص منري وممدوح حممد اجلنبيهي، مرجع سابق، 

2
 .002 .طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 
3
، جملة الصرييف، جملة مصرفية واقتصادية ربع سنوية تصدرها اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصا ،  بنك Bitcoin  كوين البت عملة، د حممد عصام الدينمحأ 

  . 20. ص. 7009، 22السودان املركزي، العدد 
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وحتويلهررا إىل أصررل يف حمفظررة ماليررة خاصررة لتسررتخدم بعرد ذلررك عرررب اإلنرتنررت مثلهررا مثررل أي عملررة يف العررامل،  ،هرذه العملررة
وهترردف هررذه النقررود إىل متكررني مسررتخدميها مررن سررداد التزامرراهتم إلكرتونيررا ونقررل األمرروال إىل أي  .1 ارةأمسررا  مسررتعبغالبررا 

مكان يف العامل دون احلاجة إىل وسيط يتوىل عمليات حتويرل األمروال ودون أن تقرع هرذه التحرويالت حترت سريطرة أو رقابرة 
إىل عملررة العررامل لتحررل حمررل العمررالت التقليديررة  Bitcoinلتسرراؤل األساسرري هررو هررل ميكررن أن تتحررول وا .أي جهررة يف العررامل

 ؟مثل الدوالر األمريكي

                                                 
1
 .Nakamoto Satoshi وأن من قام بإدخال هذه العملة يدعى" النقود االفرتاضية"هي ليست العملة الرقمية الوحيدة، ولكنها أشهرها يف العامل، وتعترب من  
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ة في البنوك والمؤسسات المالية  لكترونيوسائل الدفع اإل  استخدام: المبحث الثالث
 وتطور ها مق ارنة بالتق ليدية

رتوين، وهررو مررا ظهررر بالفعررل لقررد كرران مررن البررديهي يف ظررل التجررارة اإللكرتونيررة أن توجررد وسررائل للوفررا  ذات طررابع إلكرر   
لتتحرول املؤسسرات  ،وهذه الوسائل لديها العديرد مرن املزايرا .متمثال يف النقود واألوراق التجارية وبطاقات الوفا  اإللكرتونية

وسرريتم التطرررق بنررو  مررن التفصرريل يف هررذا املبحررث إىل املزايررا مررن  .املاليررة علررى إثرهررا مررن طابعهررا التقليرردي إىل اإللكرررتوين
قعررات الرردفع وتطررور حجررم وتو  ،لكرتونيررةاإلتجررارة ال اسررتخدام يف كررأداةبوابررة الرردفع اإللكرررتوين  خدامها، والبنيررة التحتيررة لاسرت

 .يف االقتصاد العاملي يف املطلب الثالث واألخري والتجارة اإللكرتونية
 مزايا استخدام وسائل الدفع اإللكترونية: المطلب األول

يت توفرهرررا وسررررائل الررردفع اإللكرتونيرررة برررردل التقليديرررة سررروا  بالنسرررربة للبنرررك أو العميرررل وواقررررع هنررراك العديرررد مرررن املزايررررا الررر  
 .استخدامها

 األوراق التجارية كآلية لوسائل الدفع اإللكترونية: الفرع األول
  :نهاناهيك عن النقد اإللكرتوين هناك جمموعة من وسائل دفع إلكرتونية اليت تعرب عن فكرة النقود اإللكرتونية م  
املكافئ اإللكرتوين للشيك العادي الورقي، وهو حمرر ثالثي األطراف معاجل إلكرتونيا بشكل  هو :الشيا اإللكتروني_ 1

االستفادة منها يف جمال تقنية املعلومات واملعاجلات  جزئي أو كلي، ولعل الشيك هو أكثر األوراق التجارية اليت ميكن
   . وين لذات األحكام اليت حتكم الشيك التقليدياإللكرتونية كما خيضع الشيك اإللكرت 

 در اإلشارة هنا أن يف الواليات ملتحدة األمريكية مكنت التطورات القانونية والتقنية، وبعد تطبيق قانون شيك القرن   
 Imagingمن االعتماد بصورة أكرب على الوسائل اإللكرتونية يف حتصيل الشيكات باستخدام تقنية التصوير الضوئي  50
 .(سيتم التطرق الحقا للمقاصة اإللكترونية وهذه التقنية في المبحث الرابع من الفصل الثالث)
على  1أو تسمى كذلك الكمبيالة اإللكرتونية  مسحت بإنشا  السفتجة املغنطيسيةالتكنولوجيا  :الكمبيالة اإللكترونية _5

عن مثيلتها الورقية، ومن مث ميكن القول بأ ا حمرر شكلي ثالثي وهي ال ختتلف شكل بطاقات حمددة تبعا ملعايري معروفة، 
 :2وهناك نوعان من الكمبيالة  .األطراف معاجل إلكرتونيا بصورة كلية أو جزية

                                                 
1
 اشئة عن التعامل بالكمبياالت وكرغبة يفنشأة الكمبيالة اإللكرتونية ترتبط بالتجربة الفرنسية، وكنتيجة جلهود اللجان اليت اضطلعت مبحاولة حل املشاكل املالية واإلدارية الن 

جويلية  7ة خاصة يف ظل وجود احلاسب اآليل للمقاصة بالبنك املركزي الفرنسي، ويرجع تاريخ بد  العمل بالكمبيالة إىل االستفادة من وسائل املعلوماتية احلديث
0222 . 

2
 .290. مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 
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هي اليت تصدر من البداية يف : Lettre de Change Relevé Papier (LCR Papier) كمبيالة إلكترونية ورقية :أوال
قليدية، مث يتم معاجلتها إلكرتونيا عند تقدميها لدى البنك لتحصيلها أو مبناسبة تظهريها ألي شكل ورقة كأي كمبيالة ت

 .طرف أخر
وفيهرا خيتفري أي  :Lettre de Change Relevé Magnétique (LCR Magnétique) كمبيالـة الكترونيـة ممغنطـة :ثانيـا

النرررو  هرررو الرررذي ميثرررل قمرررة االسرررتفادة مرررن التقنيرررات  دور للرررورق وتصررردر مرررن البدايرررة علرررى دعامرررة ممغنطرررة، والواقرررع أن هرررذا
 .اإللكرتونية احلديثة

هررو حمرررر شرركلي ثنررائي األطررراف معرراجل بصررورة إلكرتونيررة كليررة أو جزئيررة، إذن هررو املكررافئ : الســند ألمــر اإللكترونــي_ 0
    .اإللكرتوين لسند األمر الورقي التقليدي

 ية وشروط إصدارها من قبل البنوكأهمية وسائل الدفع اإللكترون: الفرع الثاني 
حققت وسائل الدفع اإللكرتونيرة فوائرد كبررية ومتعرددة لالقتصراد عمومرا  مرن : أهمية تشغيل وسائل الدفع اإللكترونية _1

فعنردما ترزود أي اقتصراد بنظرام للردفع اإللكررتوين، فإنرك تدفعره حنرو  .خالل ما تتمتع به من كفا ة وأمان وسهولة استخدام
وعندما تدعم ذلك النظام بآليرة لضربط عمليرة االئتمران لألفرراد والشرركات، فإنرك ترزود االقتصراد  أعلى بال شكمستويات 
لكرتونيررررة علررررى النقررررد مررررن حيررررث الكفررررا ة واألمرررران وسررررهولة الرررردفع اإلوسررررائل فرررروق تت .واالنطررررالق االنسرررريابيةباملزيررررد مررررن 
ائد اليت جينيهرا املسرتهلكون والتجرار والبنروك واالقتصراد بشركل واخنفاي تكلفة املعاملة الواحدة، فضال  عن الفو  االستخدام

 .عام
وتعمررل . ، كمررا أ ررا حمرررك قرروي للنمررواإللكرررتوين لكرتونيررة دور بوابررة الرردخول إىل النظررام املصررريفتلعررب وسررائل الرردفع اإل   

فضررة التكلفررة لرردعم وترروفري أمرروال منخ هررذه الوسررائل علررى سررحب النقررود مررن التررداول وإدراجهررا ضررمن حسررابات مصرررفية،
علررى إبقررا   تسرراعد وهلررذا فررإن وسررائل الرردفع اإللكرتونيررة ،اإلقررراي املصررريف االسررتثماري وبالتررايل النشرراط االقتصرراد بأكملرره

العالقرة الوثيقرة  واملالحرظ هرو. والقطرا  اخلراص وبالتايل على زيادة اإليداعات العائلية واملايل، األموال داخل النظام املصريف
االسررتهالكي الشخصرري والتغررريات الرريت تطرررأ علررى اإلنفرراق بواسررطة بطاقررات الرردفع كنسرربة مئويررة مررن إمجررايل  بررني اإلنفرراق

 .االستهالكياإلنفاق 
 :1من بني الشروط ما يلي : شروط حصول البنا على ترخيص إلصدار وسائل الدفع اإللكترونية_  5
 ؛(..سس التصنيفمعيار كفاية رأس املال، أ)أن يستويف البنك لضوابط الرقابة_ 
 ؛أن يتبع البنك مبادئ صارمة إلدارة خماطر وسائل الدفع اإللكرتوين_ 
 ؛اخلاصة به مبا يفيد حصوله على ترخيص Webإفصاح البنك املرخص له على صفحة _ 
 ؛أن يبني الشروط اليت مت مبقتضاها إصدار هذه الوسائل ويشمل ذلك حتديد مسؤوليات كل من البنك والعميل_ 

                                                 
1
 .22 .ص، 7002 دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، النقود اإللكترونية،منري وممدوح حممد اجلنبيهي،  



 المالية العالمية  في البنوك والمؤسسات  الحديثة  وسائل الدفع اإللكترونيةو آليات استخدام التجارة    .................................الفصل الثاني  
 
 

- 22 - 

 

سيتم التطرق في الفصـل الخـامس للحـاالت التـي ) .يبني املبادئ املستخدمة من قبل البنك إلدارة خماطر البطاقات مثالأن _ 
 (.يتم بمقتضاها مثال إلغاء البنا لبطاقة العميل

 مزايا وسائل الدفع اإللكتروني بالنسبة ألطراف التعامل: الفرع الثالث
 :من املزايا بالنسبة لألطرف املتعاملة، ومنهاحتقق وسائل الدفع اإللكرتوين العديد    

سررتخدام، كمررا متنحرره لكرررتوين حلاملهررا مزايررا عديرردة أمههررا سررهولة ويسررر االحتقررق وسررائل الرردفع اإل :بالنســبة لحاملهــا_ 1
 األمررران بررردل محرررل النقرررود الورقيرررة وتفرررادي السررررقة والضررريا ، كمرررا أن حلاملهرررا فرصرررة احلصرررول علرررى االئتمررران اجملررراين لفررررتت

  .حمددة، كذلك متكنه من إمتام صفقاته فوريا مبجرد ذكر رقم البطاقة
بني احلسابات املصرفية  فيما األموال حتويل عملية جممل يف أكثر واملرئية األوىل اخلطوة بالدفع البد  هذا وتعترب عملية

 :اليةالت األسئلة على اإلجابات على معينة لصفقة الدفع وسيلة اختيار ويعتمد .لزبائن عدة

 معينة؟ وسيلة استخدام جرا  من الزبون على املرتتبة الكلفة هي ما _ 

 بعيدة؟ جهات مع صفقة أو (متجر يف مثال  ) لوجه وجها   الصفقة ستتم هل_ 

 واحدة؟ ملرة صفقة أ ا أم (فصليا   أو شهريا   مثال  ) دوري تعامل هي هل_ 

 ال؟ أم (اليوم نفس يف قيللمتل األموال توفر تتطلب هل أي) ملح طابع هلا هل _

 حمدودة؟ أم القيمة عالية مدفوعات هي هل _

 احلدود؟ عرب أو حملية هي بعيدة؟ وهل أم حملية مدفوعات هي هل_ 
تعرررد أقررروى ضرررمان حلقررروق البرررائع، تسررراهم يف زيرررادة املبيعرررات كمرررا أ رررا أزاحرررت عرررب  متابعرررة ديرررون  :بالنســـبة للتـــاجر_ 5

  .عاتق البنك والشركات املصدرة الزبائن طاملا أن العب  يقع على

 .واملؤسسات املالية البنوكتعترب الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح اليت حتققها  :بالنسبة لمصدرها_ 0
  لكترونيةاإلتجارة ال فيبوابة الدفع اإللكتروني البنية التحتية ل: المطلب الثاني

إال  يعلمون وهذا يعين أن كثريين ال ،هي بوابة الدفع اإللكرتوين ون مايعرف ال نالذيكبرية من أن نسبة   اليوم الحظي ما 
 .اإللكرتونية واحلكومة عن هذا املوضو  احلساس واملهم يف عامل التجارة قليال

 Payment Gateway ماهية بوابة الدفع اإللكتروني: الفرع األول
ميكن عمل أي نشاط  اري على  إللكرتونية، وبدو ا البوابة الدفع اإللكرتوين هي العمود الفقري للتجارة اتعد      
 تجراملزبائن سلعة من البوابة الدفع اإللكرتوين هي املسؤولة عن عملية خصم املبلغ الذي اشرتى به أحد فنرتنت، اإل

ها، مث أو غري  American Express أو Master Card أو Visa Cardاخلاصة به سوا   االئتماناإللكرتوين بواسطة بطاقة 
 .ناالبنكي مقابل عمولة يتفق عليها الطرف التاجر يرسل املبلغ إىل حساب
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الشرا  من  أجل من واملتعاملونتاجر هلا ال حتاجي، لذا ساالئتمانيتم إال عن طريق بطاقات  نرتنت الإن الشرا  من اإل   
ات عاملية مستقلة تتوىل هذه العملية لذا جا  احلل من شرك .ولكنها ولألسف مكلفة جدا وبشكل غري معقول ،1املتجر 

هناك شركات كثرية تعترب طرف ثالث بني البنوك، تقوم بسحب املبلغ من البنك املصدر لبطاقة الزبون و  .بدال من البنوك
 .االئتمانية، ويود  املبلغ يف احلساب البنكي للبائع، ويأخذ عليها عمولة معقولة

  الدفع اإللكترونيأمثلة عن بوابات وشبكات : الفرع الثاني
  PayPal :فيما يلي سنستعري بعض بوابات وشبكات الدفع على سبيل الذكر ال احلصر منها ناهيك عن  

Clear2Pay,  (تم التطرق إليه بنوع من التفصيل في المبحث الثانييس)، وكذلك:  Mondex ،Net Bill، Pay Box، X-Pay، 
Bill Point، Master Set،  Yahoo 

2
 . 

1_  ayAlertP :هي شركة كندية وعنوا ا www.AlertPay.com، وهي عبارة عن نسخة من موقع PayPal وكل ما ،
 فضل مناألنسب و األتثنا ، لذا فهي اخليار إال أ ا تدعم مجيع الدول العربية بال اس ،ينطبق عليها PayPal ينطبق على

PayPal   نقود بواسطة حوالة بنكية إيل أي بنك يف الخصوصا أن رسومها وعمولتها أقل وأرخص، كما أنه ميكن سحب
 .أو عن طريق شيك عرب الربيد أي دولة عربية

مسبقة الدفع  Masterو Visaتدعم البطاقات املدفوعة مسبقا، فهناك بطاقات  PayPal كما أ ا على عكس    
ويرغبون يف استصدار بطاقات ائتمان للشرا  من خالل  ،ميلكون حسابات جارية تصدرها البنوك لألفراد الذين ال

 .غالبا ما يدعمها AlertPay إطالقا إال يف حاالت نادرة، ولكن PayPal يدعمها نرتنت، هذه البطاقات الاإل
2_ MoneyBookers: اشركة إجنليزية وعنوا : www.MoneyBookers.com .  وأيضا كسابقيها فهي عبارة عن حمفظة

من  هسحب نقود هميكن املتعامل ، ولكن فيها ميزة، وهي أنAlertpayو PayPal إلكرتونية وتعمل متاما كما يعمالن
وهي  ،هي األرخص MoneyBookers املسجلة لديهم، وعلى العموم هإىل بطاقة ائتمان MoneyBookers يف هحساب

 .3 وأن نظام احلماية من السرقة فيها قوي جدا ،  Alertpayأرخص حىت من
0_ C2it: شركة وعنوا ا كالتايل: http://www.c2its.com/ . ؤدي هذه الشركة خدمة حتويل األموال لعمال  البنوك من ت

بلد، واملستفيد من األموال يتلقاها عرب  30مصرفهم املعتمد أو حساب البطاقات عرب الربيد اإللكرتوين إىل أكثر من 
 .اإليدا  املباشر أو عرب صك دون أن يكون ملزما باالشرتاك يف اخلدمة

4 _Milli Cent: اما للدفعات الصغرية يف جمال البيع والشرا  عرب اإلنرتنتتقدم هذه الشركة نظ. 

                                                 
1
طبعا دولة اإلمارات العربية املتحدة هي أفضل الدول العربية .  يتوىل بنك املشرق بشكل حصري تقدمي هذه اخلدمة للمتاجر على األري ويف اإلنرتنت: يف اإلمارات: مثال 

 .باقي الدول العربية إىل قائمة الدول اليت تتعامل معهم PayPal تتعامل معها دون مجيع الدول العربية، على أمل أن تضم PayPal حاليا، وذلك ألن شركات مثل
2
 :ملزيد من االطال  أكثر حول شبكات الدفع أنظر 

 .20_22  .أمحد سفر، مرجع سابق، ص_ 

3
 .eBay مل مع مهمة جدا للتعا PayPal أفضل للتعامل أمريكيا، ولكن Alertpayهي األفضل للتعامل دوليا، و MoneyBookers لذلك يرى أهل االختصاص أن 

https://www.alertpay.com/?eAmngJT1kvpzeCbLyu9xVw%3d%3d
https://www.moneybookers.com/app/?rid=2638677
http://www.c2its.com/
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5t _2CheckOu :هذه الشركة وعنوا ا www.2checkout.com:  هي عبارة عن بوابة دفع إلكرتونية وليست حمفظة
وحتوهلا إىل حساب التاجر البنكي  ،تقوم بسحب النقود من بطاقات االئتمان أ ا مبعىن .إلكرتونية مثل املواقع السابقة

 .1 فقط دون وجود حسابات وحواالت داخلية

6_Plimus : هذه الشركة عنوا ا www.plimus.com 5متاما مثل  ةلكرتونيإعبارة عن بوابة دفع  ي، وه CheckOut  ولكن
 . Plimusوغريها، أال وهي إمكانية التحويل داخليا بني أعضا  و ار PayPal ميزة مأخوذة من احملافظ اإللكرتونية كر افيه

7 _Digicash :عنوا ا على الشكل التايل: http://www.digicash.com/: عتمد الشركة على برنامج دفع يسمح بإرسال ت
 .الدفعات اإللكرتونية من أي كمبيوتر شخصي إىل أخر أو إىل مركز عمل أو إىل شبكة

وهل هي  .خصائص ومميزاهتا وأسعارهاطبعا يف األخري ننوه أنه هناك عديدا من بوابات الدفع اإللكرتونية، ولكل منها    
قيمة  :فهناك عدة عوامل حتدد بوابة الدفع األنسب للتعامل معها مثل ا فيها العربية؟أوال مبمناسبة للتعامل مع الدول 

 ونظام احلماية من السرقة، Chargbackونظام إلغا  الدفع الر ،وخيارات إيدا  وسحب النقود ،ونسبة العمولة ،االشرتاك

Fraud Prevention 
2.  

  الحكومية لكترونيبوابة الدفع اإل: الفرع الثالث

للمواطنني واملقيمني إمكانية تسديد  يوفر نظام الدفع اإللكرتوين احلكومي :مزايا الدفع اإللكتروني الحكومي_ 1
مستحقات احلكومة من إيرادات ورسوم مالية علي املواطنني واملقيمني والشركات بطريقة سريعة وآمنة من خالل بوابة 

ويتم إطالق عملية التسديد من  .ك عرب استخدام البطاقات املصرفيةوذل ،الدفع اإللكرتوين املتاحة لدي اجلهة احلكومية
أو من خالل البوابة  ،خالل جهاز الكمبيوتر الشخصي لدي العميل عرب بوابة اجلهة احلكومية اليت ينوي التسديد لديها

عودهتا إيل بوابة اجلهة احلكومية  ومن مث ،ويتم إمتام العملية مبرورها عرب بوابة اآلمنة والسريعة ،للدولة اإللكرتونية الرمسية
 .إلمتام العملية بشكل  ائي

وستتيح هذه القنوات للمواطنني واملقيمني والشركات من دفع مستحقات احلكومة من إيرادات ورسوم يف مراكز     
نرتنت التحصيل لدى اجلهات احلكومية، ويف حال توفر اخلدمات اإللكرتونية للتحصيل يف اجلهات احلكومية على اإل

ساعة  52وأجهزة اخلدمة الذاتية سيتمكن املواطنني واملقيمني والشركات من دفع مستحقات احلكومة والرسوم خالل 
وذلك من خالل الدفع عرب  ،طول أيام السنة، دون احلاجة ملراجعة مراكز عمل اجلهات احلكوميةاألسبو   يفسبعة أيام و 

 .للدولةبة اإللكرتونية الرمسية بوابة اإللكرتونية اخلاصة باجلهة أو البوا

                                                 
1
كل كثرية، ولكنها عموما جيدة جدا تتميز هذه الشركة أ ا كانت من أوائل الشركات اليت دعمت الدول العربية، ولو أن التعامل معها كان صعبا جدا يف البداية، وكانت املشا  

 .شي دوالر أمريكي وعمولة املوقع مبالغ فيها بعض ال 92وال يعيبها سوى وجود رسم اشرتاك وقدره 
2

 :أنظر املوقع اإللكرتوين التايل .خبصوص التعرف أكثر على أنوا  بوابات الدفع اإللكرتوين يف الدول العربية واالختالف بينهم 

451-gateway.html#more-tpaymen-http://www.walidov.com/ecommerce/best 3303_30_00، اطلع عليه يوم, 

http://www.2checkout.com/
http://www.2checkout.com/
http://home.plimus.com/ecommerce/
http://www.digicash.com/
http://www.walidov.com/ecommerce/best-payment-gateway.html#more-451
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بفضل التحسينات اليت  عل برامج الدفع احلكومية و البنك الدويل إن بوسع حكومات البلدان النامية، هذا وقد أكد    
 . 1 من النفقات اإلدارية ذات الصلة % 23أكثر كفا ة وأمنا وشفافية، حتقيق وفر يصل إىل 

حلكومية لإلنفاق وحتصيل الضرائب اليت تستخدم على نطاق واسع أنظمة دفع تشري التقديرات إىل أن األنشطة او    
ومن شأن اتبا  أنظمة دفع إلكرتونية أكثر   .يف املائة من إمجايل الناتج احمللي 23يف املائة إىل  03إلكرتوين حكومية تعادل 

دافعي الضرائب ومجيع املستخدمني كفا ة أن يساعد احلكومة على االقتصاد يف النفقات، وقد يعود بالنفع أيضا على 
. اآلخرين للمدفوعات اإللكرتونية

2  

تطوير استخدام األساليب و  ،حكومة اإللكرتونيةإىل مع توجه الدول للتحول : أهداف الدفع اإللكتروني الحكومي _5
اإللكرتوين احلكومي املالية على تنفيذ مبادرة الدفع  السلطاتحرصت  اإللكرتونية لتحصيل اإليرادات والرسوم العامة

  :يف حتسني أدا  املالية العامة للدولة من خالل حتقيق األهداف التالية تساعدلكو ا 
 ؛حتسني طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغا  التعامل بالنقد_ 

 ؛احلصول على خدمات الدفع اإللكرتوين من أي مكان ويف أي وقت وبطريقة آمنة_ 

 ؛من احلسابات البنكية للمواطنني  باالقتطا  ولةالدفع اآليل إليرادات الد_ 

 ؛حتسني إدارة التدفقات النقدية، و وتقليص الروتني اإلداري ،تبسيط اإلجرا ات_ 

 ؛تسهيل وتيسري دفع مستحقات الدولة على املواطنني واملقيمني والشركات_ 

 .إنشا  قاعدة بيانات إحصائية لبيانات اإليرادات_ 

استخدام التكنولوجيا يف حتصيل دعت إىل  على حتقيق هذه األهداف والسلطات النقدية ملاليةا اتوحرصا من وزار     
وربطها مبختلف أنظمة الدفع يف البنوك واملؤسسات املالية   أنظمتها والعمل على تطويرإيرادات ورسوم اجلهات احلكومية، 

اإللكرتونية ال وإرسا  معايري لتطوير برامج الدفع وتشجيعها على اتبا  أفضل املمارسات يف هذا اجمل .كنظام املقاصة مثال
 .وحتسينها ومقاصتها احلكومية

تطرح اإلرشادات اجلديدة، اليت تعاجل أيضا حتديات : تحديات التشغيل التي تواجهها برامج الدفع الحكومية_ 0
 :3 لتوصيات التاليةا التشغيل اليت تواجهها برامج الدفع احلكومية

                                                 
1
يسعى البنك من خالله إىل مساعدة احلكومات على حتديث أنظمتها وتشجيعها على  "اإلرشادات العامة لتطوير برامج الدفع الحكومية"جا  ذلك يف تقرير جديد بعنوان  

 :أنظر إىل. برامج الدفع احلكومية وحتسينها اتبا  أفضل املمارسات يف هذا اجملال وإرسا  معايري لتطوير

  .7007آب /أغسطس 7 واشنطن،، بيان صحفيمن النفقات اإلدارية، % 00، برامج دفع إلكترونية تمكن الحكومات من توفير البنك الدويل_ 

2
 .املرجع السابق 

3
حلكومية اليت تتألف من مسؤولني من القطا  العام من بلدان خمتلفة وكذلك من منظمات غري مت إعداد هذه اإلرشادات بالتشاور مع اجملموعة االستشارية الدولية للمدفوعات ا 

 :هذا وميكن االطال  على اإلرشادات يف املوقع اإللكرتوين الرمسي للبنك الدويل التايل. حكومية ومقدمي خدمات الدفع اإللكرتوين

.www.worldbank.org/paymentsystems ،3303_32_30 :أطلع عليه يوم. 

http://www.worldbank.org/paymentsystems
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 عمليات الدفع والتحصيل إدارة املوارد املالية العامة على حنو يتسم بالسالمة والكفا ة والشفافية؛ضمان أن تساند _ 
 ؛ االستمراروتعزيز قدرهتا على  ،حتقيق األمن واجلدية يف برامج الدفع اإللكرتوين احلكومية_ 
تسريع خطى تطوير أنظمة املدفوعات  ضمان أن تؤدي اجلهود الرامية إىل حتديث برامج الدفع اإللكرتوين احلكومية إىل_ 

 .املايل االشتمالالوطنية وتعزيز 

  في االقتصاد العالميعات الدفع والتجارة اإللكترونية تطور حجم وتوق: المطلب الثالث

يف التحول  اسريع اا اه على أن هناك اديكأت كمثال عن تطورات حجم الدفع اإللكرتوين يف العامل  أدرجنا هذا املطلب  
  .مقارنة بالدفع التقليدي و الدفع اإللكرتوينحن

 تطور حجم الدفع اإللكتروني حسب األقاليم وحسب وسائل الدفع : الفرع األول
 :سيتم توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل: تطور حجم الدفع اإللكتروني حسب األقاليم_ 1

  المحسب األقاليم في العتطور حجم الدفع اإللكتروني (: 10)الشكل رقم 

 
Source ;  World Payments Report, Capgemini, RBS,  2014, P. 7. 
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يتضح أن هناك تطورا ملحوظا يف حجم الدفع  5002من خالل الشكل وحسب التقرير العاملي للدفع اإللكرتوين لسنة   
بليون دوالر سنة  529.2بليون دوالر بعدما كان  552.5اإللكرتوين يف األقاليم املختلفة عرب العامل، حيث بلغ حجم 

وكانت أعلى نسبة يف حجم الدفع اإللكرتوين إقليم  .وعلى مدار األربعة سنوات .% 55.20 أي مبعدل ارتفا  قدره. 5002
من  %20ن نسبة أخربا  يف أنظمة الدفع اإللكرتوين  هذا ويتوقع .ةمشال أمريكا يليه أوروبا مث آسيا مث أمريكا الالتيني

 .5050ة لألفراد سوف تكون عرب الدفع اإللكرتوين والدفع عرب اهلاتف حبلول املعامالت املالي
 
سنة األخرية وقع تغري يف توزيع عدد من املعامالت  50يف  :تطور حجم الدفع اإللكتروني حسب وسائل الدفع_ 5

ة إىل حد كبري، من قبل وسائل الدفع بشكل ملحوظ، فلقد تغري سلوك املستهلك من خالل استخدامه البطاقة البنكي
أما يف أسرتاليا والواليات  .1واليت حلت حمل االقتطاعات، والتحويالت والشيك بدرجة كبرية خاصة يف اإلحتاد األورويب 

كما يوضحه   .وإجنلرتا وفرنسا فإن التعامل بالبطاقة نال أكرب نسبة مقارنة بوسائل الدفع األخرى ةاملتحدة األمريكي
 :الشكل املوايل

 مستقبل وسائل الدفع (: 11) الشكل رقم

 
Source: Georges Pauget et  Emmanuel Constans, l'Avenir des Moyens de Paiement en France, Paris, 

France, Mars 2012, P. 52. 
 

 السلعلشرا   املصرفية هذه الزيادة امللحوظة تؤكد استمرارية التحّول من الدفع بالعملة النقدية إىل البطاقات إن    
ويتوقع أن يشهد  .إىل زيادة النمو والثقة يف االقتصاد احمللي للدولةأو التحويالت واالقتطاعات اإللكرتونية، و  واخلدمات،

أظهرت  Visa Card مثل يعكس النمو الذي حتقق يف حجم التعامالت عرب بطاقات القطا  منوا قويا خالل املرحلة املقبلة
 أصبحوااملتعاملني هذا دليل على أن  .عن النقود اإللكرتونية لتفضيل استخدام البطاقاتتوجها قويا من قبل املتعاملني 
بطاقات، وبثقة أكرب عند استخدامها يف عمليات الطال  حول سالمة وأمان استخدام يتمتعون مبزيد من املعرفة واال

                                                 
1
 En matière de revenus liés aux paiements, le marché européen est estimé à 34 milliards d’euros essentiellement 

générés par les revenus liés aux cartes (cotisations, commissions DAB, commissions d’interchange et commissions 

d’acquisition) à hauteur de 67 % (26 milliards d’euros).  
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وغريها من الفوائد املعروضة اليت ال ميكن  املزايا اإلضافية اليت حيصلون عليها واحلسومات من مستفيدينو  .والدفع شرا ال
 .لعمليات الشرا  بالنقود توفريها هلم

ديب مدينة مثالية بالنسبة للدفع اإللكرتوين، حيث تتمتع بالبنية التحتية اليت تساعد على زيادة التبين أما عربيا فتعترب    
 .بالنسبة خلدمات الدفع اإللكرتوين والدفع عرب اهلاتف احملمول

 توزيع حجم المعامالت حسب نوع بطاقات االئتمان :رع الثانيالف
 .الشكل املوايل يوضح حجم اإلنفاق باستخدام بطاقات الدفع واالئتمان يف السوق العاملية   

 توزيع حجم المعامالت حسب نوع بطاقات الوفاء(: 11)الشكل رقم 

 
Source : http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-

statistics/. Consulté le ; 15_08_2013. 

صتها من البطاقات للبطاقات يهيمن على حجم املعامالت، وذلك أن ح Visaسوق  أننالحظ  من خالل الشكل   
يف  Visaدوالر من حجم اإلنفاق باستخدام بطاقة الدفع واالئتمان  بليون 3,273وهو ما ميثل . الصادرة يف السوق كبري

هو كذلك  أكرب شبكة دفع    Master Card .5002دوالر سنة  بليون 2,127بعدما كان حجم اإلنفاق يقدر بر. 5000عام 
 .5000بليون دوالر يف عام   2,047ب حجم ، ومت معاجلة ما يقار Visaبعد 

 حصص الدفع العالمي حسب بطاقات الوفاء(: 50)الشكل رقم 

 
Source : http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-

statistics/, Consulté le ; 15_08_2013 . 

http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-statistics/
http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-statistics/
http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-statistics/
http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/credit-card-transaction-volume-statistics/
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يف عام  العاملية حجم املدفوعات من %  52.4 بر العاملية قدر VISA شبكة اإلنفاق يف من خالل الشكل نالحظ أن نسبة  
 املركز الرابع، أي حمتلة   Discover ، تليها سوقAmerican Express يف %00.5و ،Master Card  32.8% مقارنة مع ،5000

 .اإلنفاق من %  1.7 ما ميثل

 توقعات بخصوص الدفع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية :الفرع الثالث
 :ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل :ل الدفع اإللكترونيةمستقبل وسائ_ 1

 مستقبل حجم الدفع اإللكتروني(: 51)الشكل رقم 

 
Source: Noncash Payments: Global Trends and Forecasts, Edition 2014. 

edition-2014-forecasts-and-trends-global-payments-http://www.celent.com/reports/noncash 

, Consulté le ; 12_01_2016. 

                                                                                                  
اثنان من اال اهات، األول يتمثل يف بطاقات اخلصم اليت عرفت أكرب مستويات النمو خالل  من خالل الشكل يربز  

، ويعود جز  من هذا النمو على حساب أنوا  الدفع األخرى، ولكن ينظر العديد من املستهلكني 2013_2008الفرتة 
نقدية، واستخدام تلك األموال لدفع، والتقليل من العمليات واملتعاملني إىل وسائل الدفع اإللكرتونية كبديل مباشر لل

 ويتوقع أن يصل حجم املعامالت اإللكرتونية سنة ،5005 بليون سنة   345.7وبلغ حجم التعامل غري النقدي  .1النقدية 

 . بيلون 411.2 إىل 5002

سرعة يف مجيع اقتصاديات العامل، مع اال اه الرئيسي الثاين هو الشيكات واليت يف انسحاب رهيب هبا على وجه ال  
الشيكات يف بعض فاالعتقاد وشيك من أن استخدام  .00.5%  2( CAGR)اخنفاي متوسط معدل النمو السنوي

                                                 
1
 Gareth Lodge, Global Non-Cash Payments: Trends and Forecasts, Industry Trends, December 3, 2014.    

2
 Compounded Annual Growth rate (CAGR), et français; Le Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM)  

http://www.celent.com/reports/noncash-payments-global-trends-and-forecasts-2014-edition
http://www.celent.com/analysts/gareth-lodge
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وعلى  .يف املدفوعات العاملية Celent ويستند هذا التقرير على قاعدة بيانات    .اقتصاديات الدول سيزول  ائيا مستقبال
عها على جوانب أخرى كثرية من البيئة التنظيمية ألعداد اشرتاكات اهلاتف احملمول وأعداد أجهزة املوز  البيانات اليت مت مج

 .1 اآليل
حصائيات زيادة منو التجارة اإللكرتونية العاملية خالل تتوقع أحدث اإل: توقعات نمو حجم التجارة اإللكترونية_ 5

 : يوضح ذلكوالشكل املوايل ،السنواِت املقبلة لرتتفع قيمترها
 توقعات نمو حجم التجارة اإللكترونية(: 55)الشكل رقم 

 
Source: World Payments Report, Capgemini, RBS,  2014, P. 22. 

بعدما كان  5003بليون دوالر سنة  52.3من خالل الشكل أعاله كان يتوقع أن يصل حجم التجارة اإللكرتوين عامليا إىل  
هذا إن دل على شي  إمنا يدل على الشيو  الكبري ألنظمة  .5005 بليون دوالر سنة 53.2و 5000بليون دوالر سنة  50.5

، والقابلية الكبرية الستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية كالبطاقات املصرفية، والتقليل من استخدام النقود ةالدفع اإللكرتوني
 .الورقية واملعدنية

من خالل  على سبيل املثال أصبحوا يعتمدون على حلول الدفع اإللكرتوين تعاملنيوهذا تأكيدا ملا ذكرناه سابقا أن امل  
تناول التقرير و  .حتفيز عمالئها حنو التعامل اإللكرتوين عرب عروي بطاقات للدفع اآلجل واملؤسسات املالية البنوك حماولة

مقارنة بعشرة أعوام  5002يف عام  %200 اإلنرتنت يف العامل العريب الذي يقدر بنحو استخداميف هذا اجلز  حجم منو 
 5002مليونا عام  052مليون مستخدم مث أصبح  52قدر حبوايل  5002مضت أو أقل، حيث كان عدد املستخدمني عام 

 .وهذا بالفعل يقدر بأربعة أضعاف
الدول اليت  دولة الكويت،اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، مجهورية مصر العربية و  وتعترب كل من   

 .تعترب يف صدارة الدول العربية من حيث استخدام اإلنرتنت بشكل عام والتجارة اإللكرتونية بشكل خاص

                                                 
1
 Idem.  
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 النشاط اإللكتروني في البنوك والمؤسسات المالية العالمية :المبحث الرابع

صررررها، ال برررد أن تسرررتفيد مرررن األسررراليب املاليرررة لكررري تسررراير ع تلعرررل مرررا جيرررب التأكيرررد عليررره هرررو أن البنررروك واملؤسسرررا   
والتقنيرررات احلديثرررة النا رررة عرررن التطرررور التكنولررروجي واالقتصرررادي، وال سررريما أن اخلررردمات املاليرررة واملصررررفية اليررروم تعتمرررد يف 

يف االتصراالت واملعلومرات الريت تطرقنرا إليهرا مرن خرالل الفصرل األول،  ا على أجهزة ووسائل وأنظمرة تقنيرةجانب كبري منه
  . هنا أخذت عمليات البنوك واملؤسسات املالية طابعا ماليا إلكرتونيا يف النهاية من
أمرررا املطلرررب الثررراين فسنخصصررره إىل عملياهترررا   .علرررى البنررروك واملؤسسرررات املاليرررة اإللكرتونيرررة سرررنعرج يف املطلرررب األول    

 .شاط املايل واملصريف اإللكرتوينوإطارها القانوين، وخبصوص املطلب الثالث واألخري فسنعاجل فيه متطلبات الن
 البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية: المطلب األول

إنه من الواضح يف الوقت احلاضر أن البنوك واملؤسسرات املاليرة قرد دخلرت يف ضرو  تكنولوجيرا اإلعرالم واالتصرال عصررا    
يسررراهم يف تطررروير وتررردعيم فكررررة البنرررك جديررردا ال برررد أن تطرررور فيررره أسررراليبها وآليرررات عملهرررا، ولعرررل ذلرررك هرررو الرررذي س

  .1واملؤسسة املالية اإللكرتونية 
 مفهوم البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية : الفرع األول

 :من أشكال البنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية ما يلي   
حيث قام يف ذلك الوقت أربعرة مرن  ،0920نشأة فكرة البنوك اإللكرتونية تعود للعام إن : E-Bankالبنا اإللكتروني _ 1

بعررررري ،  Citibank، Chase Manhattan، Chemical ، Manufacturers Hanover  :البنرررروك الكررررربى يف نيويررررورك وهرررري
 .Videotex 2 اخلدمات البنكية املنزلية من خالل نظام البث النصي

 علرى يريردها، واحلصرول معلومرات أيرة أو اتهحسراب إىل الوصرول للزبون يتيح الذي النظام البنك اإللكرتوين هو ذلك   

 أيرة أو بره اخلراص احلاسروب جهراز هبرا يررتبط معلومرات شربكة خرالل مرن املصرفية واملاليرة واملنتجات اخلدمات خمتلف

، Allopass :أمثلرة عرن ذلرك .4التقنيرة  الوسرائل مرن غريهرا أو WEB 3بنروك  مفهروم ضرمن اخللويرة اهلواترف أخررى وسريلة

                                                 
1
 .227. ، صسابق مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع 

2
، كما ميكن من خالله ..(اكن، تقدمي طلبيات، حتويالتحجز أم)تسمح هذه التقنية باالتصال الكتايب كذلك من خالهلا ميكن القيام بإرسال رسائل والقيام بعدة عمليات  

 .احلصول على املعلومات املالية واملصرفية من بنوك املعطيات

3
تأسس يف ظل شبكة  اإلنرتنت العاملية، وهناك العديد من التسميات تطلق على البنوك  Netbankيف حني أن أول بنك افرتاضي بدأ يقدم خدماته على شبكة اإلنرتنت هو  

، Electronic Banking ،Remote Electronic Banking ،Home Banking ،online banking ،Self-Service Banking: اإللكرتونية

Internet Banking ،Web Banking. 

4
 .2.، ص7002نوفمرب  72_72ة، مصر ، ، القاهر _ رؤية مستقبلية_، ندوة اخلدمات البنكية اإللكرتونية الشاملة،خدمات مواقع البنوك اإللكترونيةهيثم املسريي،  
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Payza 
1 ،PayPal. ( سيتم التطرق لهذا البنا كنظـام دفـع فـي الفصـل المـوالي باعتبـاره مـن أشـهر المواقـع البنـوك اإللكترونيـة فـي

 .دون تواجد الشخصي للعميل أو املرور على الشبابيك .(العالم
يف جمررررال  البنرررروك اإللكرتونيررررة هرررري تلررررك البنرررروك املسررررتندة علررررى الركررررائز اإللكرتونيررررة مررررن خررررالل توظيررررف التطررررورات احلديثررررة

 .2تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتقدمي كافة اخلدمات املصرفية بأمان وبأقل تكلفة وأسر  وقت وأقل جهد للعمال  
ـــة _ 5 يتزايرررد عررردد شرررركات الترررأمني الررريت تسرررتخدم اإلنرتنرررت لتقررردمي عرررروي  :E-insuranceشـــركات التـــأمين اإللكتروني

، كمرا أن شرركات الترأمني الكبررية تعرري عقرود الترأمني ..احلياة والصحة وغريهاالتأمني على السيارات واملنازل واملمتلكات و 
 .3مباشرة عن طريق الشبكة 

كانررررت هررررذه املؤسسررررات مررررن أول املبررررادرين السررررتخدام تطبيقررررات التجررررارة : البورصــــة وســــوق األســــهم اإللكترونيــــة_ 0
ة ومررن أي مكرران، سرروا  مررن املنررزل أو مررن العمررل اإللكرتونيررة كمررا أن التواصررل مررع البورصررة ميكررن أن يررتم علررى مرردار السرراع

وكل ما حيتاجره املسرتثمر هرو فرتح حسراب لردى أحرد وسرطا  األسرهم، ومرن مث ترداول األسرهم  .من خالل شبكة اإلنرتنت
 .4بطريقة إلكرتونية 

ة، وأصرربحت يتزايررد ظهررور املواقررع املتخصصررة يف جمررال اخلرردمات املاليرر: E-Finance المؤسســات الماليــة اإللكترونيــة_ 4
وهرري مواقررع علررى اإلنرتنررت تقرردم للعمررال  والزبررائن خرردمات مقارنررة  ،Financial Portailsتعرررف اليرروم بالبوابررات املاليررة 

وال تقررروم هرررذه البوابرررات بتقررردمي اخلررردمات املاليرررة، وإمنرررا توجررره   .5ومشرررورة ماليرررة، وتسررراعدهم علرررى وضرررع خططهرررم املاليرررة 
 .6قع املناسبة للحصول على هذه اخلدمات الزبائن، وتساعدهم يف اختيار املوا

 مزايا البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية: الفرع الثاني
 :7توجد عديد من املزايا بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية تتمثل أمهها يف ما يلي    

يعة، وال تسرتغرق العمليرة كلهرا بضرع دقرائق، حيث يتم تلقي األوامر وتنفيرذها، وتبرادل املسرتندات بصرورة سرر  :السرعة _1
 .ولعل ذلك ما وفر اجلهد والوقت

                                                 
 .http://www.allopass.com/fr/country و /payza.blogspot.com-http://money :راجع املوقعني اإللكرتونيني التاليني 1
2
 . 072. ، ص7009، املوسوعة االقتصادية الدولية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، التجارة الدولية والصيرفة اإللكترونية دين حسن السيسي،صالح ال 

3
 .002. حممد نور برهان وعز الدين خطاب، مرجع سابق، ص 

4
 . 72. ، ص7000، 7، طاهلالل لألوفست، الرياي، السعوديةمطابع دار  المال واالستثمار في األسواق المالية،فهد عبد ا هل احلومياين،  

5
 .070. مرجع سابق، ص. حممد نور برهان وعز الدين خطاب 

6
ائنه خدمات عديدة بمن األمثلة على مثل هذه املواقع حيث يوفر لز  Yahoo Financeموقع  تكسب هذه البوابات دخلها من اإلعالنات والعموالت واالشرتاكات، ويعترب 

 .اخلدمات على مدار الساعةمراجعة مشرتياهتم اليت تتم باستخدام بطاقاهتم اإللكرتونية ومعلومات عن أسعار األسهم وحتليالت األسواق واألخبار املالية وغريها من  منها

7
 .222_227. ص. مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مرجع سابق 

http://money-payza.blogspot.com/%20و
http://www.allopass.com/fr/country
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طاملررا أن التعامررل مررع املؤسسررة اإللكرتونيررة يررتم أليررا مررن خررالل وسرريط إلكرررتوين، فررال يلررزم إذن التقيررد  :التواجــد الــدائم_ 5
 .ساعة يف أي وقت ويف أي مكان 52مبواعيد جمددة للعمل، بل سيتم العمل على مدار 

والتكلفرة  .البنرك اإللكررتوين ال يلرزم لره مقرر وإمنرا ميكنره التواجرد مرن خرالل موقرع علرى شربكة اإلنرتنرت :قلة التكاليف_ 0
  .أيضا تقل بالنسبة للعمال  الذين يقومون باالتصال بالبنك دون أن يكلفهم ذلك االنتقال إىل مقره

ــادة القــدرة التنافســية_ 4 ة، وترردعيم املؤسسررات املاليررة الصررغرية للقيررام برردور فعررال علررى بررني البنرروك واملؤسسررات املاليرر: زي
 .شبكة اإلنرتنت، على عكس ما كانت تقوم به يف اجملال التقليدي

 وفرورات حتقيق إىل ذلك وأدى املستثمرين، من املزيد استقطاب يف اإللكرتونية أسهمت وعلى العموم فإن املعامالت  

 الداخليرة املعرامالت خمتلرف إجررا  التكراليف وإمكانيرة تروفري ليديرة، وبالترايلالتق باألسرواق مقارنرة االقتصرادي احلجرم

 إىل الشخصري للحضرور احلاجرة دون األوامرر تنفيرذ علرى سراعدت ومضرمونة، كمرا سرريعة بصرورة املعقردة واخلارجيرة

 مرن درجرة علرى ويحتر أن ميكرن التقليديرة، والريت املاليرة األسرواق يف ضرروريا املسرتثمر حضرور  كرون املاليرة، األسرواق

 .1اهلاتف  باستخدام املستثمر قام لو اإللكرتونية حىت اجلوانب
 خصائص البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية: الفرع الثالث

 :2إن ما مييز البنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية عن التقليدية بعض اخلصائص من بينها     
 ؛ة حبيث إن كافة اإلجرا ات تتم عن طريق الشبكة دون احلاجة إىل استخدام الورقاختفا  املعامالت واملعامالت الورقي_ 
البنرروك واملؤسسررات املاليررة اإللكرتونيررة فتحررت اجملررال أمررام البنرروك واملؤسسررات املاليررة الصررغرية، والرريت تعمررل يف جمررال ضرريق _ 

 ؛لتوسيع نشاط عملها
 ؛رتنت بكفا ة عالية من أي موقع جغرايفنالقدرة على إدارة العمليات املالية عرب شبكات اإل_ 
عرردم إمكانيررة حتديررد اهلويررة، حيررث ال يرررى طرفررا التعررامالت اإللكرتونيررة كررل منهررا اآلخررر مبررا يثبررت السرررية بالتعامررل بررني _ 

 ؛املؤسسة املالية وعميلها
 .الرصيد وغريهاإمكانية تسليم بعض اخلدمات إلكرتونيا وبسرعة دون احلاجة إىل االنتظار مثل كشف احلساب و _ 

 

                                                 
1
االقتصادية  للعلوم دمشق جامعة املالية، جملة عمان بورصة على تطبيقية دراسة المالية، األسواق في اإلنترنت ثرأ زيد، أبو سليم خري وحممد الزيود طلب الناصر عبد 

 .81 . ، ص2007األول،  العدد ،72اجمللد  سوريا، والقانونية، دمشق،

2
 .29 .وسيم حممد احلداد وشقريي نوري موسى، مرجع سابق، ص 
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 عمليات البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية وإطارها القانوني  : المطلب الثاني
. يعرب البنك اإللكرتوين مبنيا بشكل كلي أو جزئي على قناة توزيع واحدة هي اإلنرتنت وفق إطار قانوين خيضع له   

 .اإللكرتونية واإلطار القانوين هلا وسيتم التطرق يف هذا املطلب إىل طبيعة العمليات املصرفية

 طبيعة العمليات المصرفية في إطار تطبيقات التجارة اإللكترونية: الفرع األول
 در اإلشارة إىل أن قنوات التوزيع اإللكرتونية تقدم من خالهلا اخلدمة املصرفية بشكل كامل من بداية اختيار اخلدمة    

ويوضح الشكل طبيعة العمليات املصرفية . 1وانتها  بأدائها بشكل إلكرتوين كامل  من قبل العميل مرورا بإجرا ات إمتامها
 .اليت تنجز من قبل البنوك اإللكرتونية يف إطار تطبيقات التجارة اإللكرتونية

صور المعامالت المصرفية اإللكترونية(: 50)الشكل رقم   

 
Source: Saleh M. Nsouli and Andrea Schaechter, Challenges of the "E-Banking Revolution", 

Finance & Development, A quarterly magazine published by the IMF , Number 3, Volume 39, September, 

2002 .http://imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm. 

 

حظ أنه يف إطار التجارة اإللكرتونية يتم الربط بني شبكات األعمال بشبكات إلكرتونية، حيث من خالل الشكل نال  
توفر خدمات التحويل )واملالية اإللكرتونية( قيمة مشرتكة أوليات للمدفوعات مقدما)يندرج ضمنها ما يسمى بالنقود اإللكرتونية

والصريفة  (مثل التأمني، السمسرة)نها خدمات ومنتجات مالية ، املالية اإللكرتونية يندرج ضم(عن طريق قنوات إلكرتونية
املعامالت املصرفية  :، ومن بني هذه العمليات(مبعىن تزيد العمال  خبدمات مصرفية من خالل قنوات توزيع إلكرتونية)اإللكرتونية 

  .عن طريق شبكة اإلنرتنت، عن طريق اهلاتف، عن طريق قنوات إلكرتونية أخرى
 

                                                 
1
 .020. ، صصالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm#author
file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/,%20Number%203,%20Volume%2039,%20September,%202002
file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/,%20Number%203,%20Volume%2039,%20September,%202002
http://imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm
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 عمليات البنوك والمؤسسات المالية عبر شبكة اإلنترنت: نيالفرع الثا
توفر جمموعة  واملؤسسات املالية احلديثة كاليت تقدمها البنو  عرب اإلنرتنت واملالية اخلدمات املصرفيةعلى العموم فإن    

أمان يف أي وقت يريد ومن يف منتهى السرية و  وتسمح للعميل بأدا  أعماله املالية اليومية واسعة من املعامالت املصرفية،
التمتع مبا  للعمال  كنفهي متأي مكان يتواجد فيه، وكل ما حيتاجه العميل هو رقم حساب ووسيلة اتصال باإلنرتنت، 

 :يلي
 الدخول يف أي وقت على حساباته بالبنك أو املؤسسة املالية؛_ 

 ودفاتر شيكات؛ املوز  اآليلوبطاقة كشوف حسابات   طلب_ 
 ومعرفة الرصيد كل حلظة؛ ال  بطريقة للتأكد من أرصدهتم لدى البنك،إمداد العم_ 

 وعامليا  بني احلسابات أو إىل عميل آخر للبنك واملؤسسة املالية؛أموال بسهولة حمليا   حتويل_ 

 القدرة على سداد الفواتري، مبا يف ذلك فواتري املرافق ومستحقات البطاقات االئتمانية؛_ 

  القصرية؛ نية عرب خدمة الرسائلأعمال بنكية وتأمي_ 

  التحكم حبسابات االستثمار خاصة يف سوق األوراق املالية؛ _
  ؛كيفية إدارة احملافظ املالية للعمال _
 .شكل بسيط من أشكال النشرات اإللكرتونية اإلعالنية عن اخلدمات املصرفية واملالية_ 

أمناط البنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية، واليت تتحدد يف  وهناك ثالث صور من العمليات املالية اليت تشكل     
 :1ضوئها طبيعة هذه العمليات وهذه األمناط الثالثة هي 

ميكن تسميته بصورة احلد األدىن من النشاط اإللكرتوين املصريف واملايل، ومن  :Informationalالنمط المعلوماتي  _
وأغلب مواقع البنوك على اإلنرتنت هي مواقع . ه ومنتجاته وخدماته املصرفيةخالله فإن البنك يقدم معلومات حول براجم

 .تعريفية معلوماتية
يسمح بنو  من التبادل االتصايل بني البنك واملؤسسة املالية وعمالئهم كالربيد  :Communicativeالنمط االتصالي _ 

 .ت القيود واحلساباتاإللكرتوين وتعبئة الطلبات أو النماذج على اخلط أو تعديل معلوما
يف هذا املستوى ميكن للبنك أن ميارس خدماته وأنشطته يف بيئة  :Transactionalالنمط التعاملي أو التبادلي _ 

إلكرتونية، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إىل حساباته وإدارة الدفعات النقدية والوفا  بقيمة الفواتري، 
 .اخلدمات االستعالميةمبا يف ذلك إجرا  كافة 

 
 

                                                 
1 

Par Hamid Jahankhani, David Lilburn Watson, Gianluigi Me , Frank Leonhardt,  Handbook of Electronic Security 

and Digital Forensics, world scientific publishing co pte ltd, USA, 2010, P. 159. 
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  E-Insuring  التأمين اإللكتروني: الفرع الثالث
ورصد  ،شركات التأمني على مزيد من الرقابة على أعمال شركات التأمني يساعد :أهميته التأمين اإللكتروني_ 1

حيث ار متعارف عليها، خالل املبيعات املنضبطة وبأسع اإللكرتونية، وبالتايل منع االحتيال من التأمينية التعامالت
نالحظ أن سوق التأمني يوجد فيها كثري من الفروقات يف هوامش الربح والعموالت اليت تضر بشركات التأمني وتزيد من 

وتكاليف العموالت اليت تدفع  االحتيالتكاليف التأمني، وبالتايل فإن مزيدا من تطبيق التعامالت اإللكرتونية سيمنع 
 .لوكال  البيع املباشر

يساعد على توفري املنتجات التأمينية عرب مواقع شركات التأمني بأفضل وأسهل  إضافة إىل ذلك فإن املوقع اإللكرتوين  
نظرا   .الطرق، ويساعد أيضا  على مكافحة غسيل األموال، من خالل احلد من تداول النقد بني شركات التأمني وعمالئها

 .1 متت على التأمنيللتعرف على مصدر األموال والعمليات اليت 
 االستعالمميكن مالك السيارة من  اإللكرتويناملوقع  فإن لتأمينات السياراتبالنسبة  :مثال عن التأمين اإللكتروني_ 5 

؟ فإطالق عن بيانات ترخيص سيارته، وتطور ملكية السيارة، وهل هناك تأمينات مستحقة على السيارة من عدمه
  .إللزامي للسيارات عرب اإلنرتنت تسهل من إجرا ات إصدار عقود التأمني وتبسيطهاشركات التأمني خلدمة التأمني ا

لكرتوين له نفس القوة واملفعول القانوين ألي عقد تأمني صادر عن مكاتب التأمني اإللزامي إن عقد التأمني اإللزامي اإل   
اإللكرتونية لشركات التأمني على شبكة  قعاو أن امل ونشري إىل  .املوحد أو أي شركة تأمني أخرى يف احلاالت املتاحة

خدمات تستلزم تسجيل املستخدم لبياناته على املوقع احلصول على   :نوعني من اخلدمات اإلنرتنت على العموم تقدم
خدمات متاحة للجمهور  الثاينلكرتونيا على كافة اخلدمات التأمينية، والنو  إكلمة سر وذلك للحصول مباشرة وبصورة 

 .2ع إىل تسجيل املستخدم لبياناته على املوق اجوال حتت
  المالية اإللكترونية تاإلطار القانوني للبنوك والمؤسسا: الفرع الرابع

نظرا ملا يصاحب إجرا  العمليات املصرفية واملالية وإصدار وسائل الدفع اإللكرتونية من خماطر متعددة، فإن األمر    
سؤوليات خمتلف اجلهات ذات العالقة هبا، وما يستلزم ذلك من احلصول على يستلزم وضع األسس والتحديد الدقيق مل

 .ترخيص من البنك املركزي
نظمة الدفع ألكرتونية، الشخصية، التواقيع اإل كإثبات: المواطن القانونية للبنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية_ 1

التقنية العالية، خصوصية العميل،  إجراماملعلومات من خماطر  منأسرية املعلومات،  ،لكرتوينو اإلأالنقدي، املال الرقمي 
لكرتونية، مسائل امللكية الفكرية لكرتونية، التعاقدات املصرفية اإلخطا  واملخاطر حجية املراسالت اإلاملسؤولية عن األ

دات البنك مع اجلهات عالقات وتعاق ،و املرتبطة هباأو املستخدمة من موقع البنك ألربجميات وقواعد معلومات البنك 
واملشاركة والتعاون املعلوماتية، هذه والكثري من  االندماجو مع املواقع احلليفة، مشاريع أو املوردة خلدماهتا أاملزودة للتقنية 

                                                 
1
 .002. مرجع سابق، صتصال الحديثة في شركات التأمين، نمط وأهمية تطبيق تكنولوجيات اإلعالم واالحممد شايب،  

2
  .املرجع سابق 
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لكرتونية لكرتونية والتجارة اإلطار القانوين للبنوك اإلتفرعاهتا مواطن اهتمام وحبث قانوين متواصل لغايات توفري اإل
 .لكرتونيةعمال اإلواأل

 :من بينها: التحديات القانونية للبنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية_ 5
كرب قدر من أىل إحتقق الوصول  أننرتنت، يعين ذات وجود فاعل على شبكة اإل واملالية ن تكون املؤسسة املصرفيةأ _ 

  ؛الزبائن
 ؛ان حتقق مشولية اخلدمات املقدمة وتيسري قبوهلا وطلبهأ_ 
 ؛موال املسامهنيأدارة إمن أمن املعامالت و أن حتقق قدرا من أ_ 
 .موال العمال أوقدرا مقبوال حلماية مصاحل و  ،ن حتقق قدرا مميزا من كفا ة اخلدمة املقدمة للعمال أ_ 

من تكشف عرب التحليل املوضوعي عن حزمة  ،دا  ومتيزآربعة اليت يستلزم كل واحد منها خطة هذه العناصر األ  
التحديات القانونية، وبقدر سالمة التعامل مع هذه التحديات بقدر ما تتحقق سالمة مرتكزات خطط حتقيق هذه 

وال بتحدي قبول أالتحديات القانونية تتمثل ف .العناصر وبقدر ما يصبح متاحا بنا  البنك اإللكرتوين احلقيقي واملميز
من املعلومات، حتديات وسائل الدفع أثبات، ومن مث حتديات اإل وحتدي حجيتها يف ،لكرتونيةالقانون للتعاقدات اإل

 .شرافية، والتحديات الضريبيةوحتديات األعمال املرتبطة، وحتديات املعايري واإل
 متطلبات النشاط المالي والمصرفي اإللكتروني: المطلب الثالث

 5005مث اخنفضرررت عرررام  1992ة باملائرررة يف عرررام البنررروك التقليديرررة أو األرضرررية كانرررت بنسررربة مائررر ىن نسررربة اإلقبرررال علرررإ    
 مرررن عررردد مرترررادي البنررروك للقيرررام مبعرررامالت بنكيرررة، أي النصرررف، وذلرررك برررالطبع يرجرررع إيل ظهرررور طررررق % 50 لتصرررل إىل
 .القائمة على شبكات تكنولوجية ومعلوماتيةالدفع اإللكرتوين املتعددة والبسيطة  وأنظمة

 المعلوماتية ونية و التحتية اإللكتر البيئة : الفرع األول
وال ميكرن أن تكرون معزولرة عرن االتصراالت وتقنيرة  للبنروكلكرتونية متطلبات كثرية يف جمال البيئرة التقنيرة اإل البنوكتواجه    

واملطلرب  .لكرتونيرةيف بيئرة األعمرال والتجرارة اإل تنشرطلكرتونيرة اإل البنروكاملعلومات الدولية يف خمتلف القطاعرات ذلرك أن 
ويتمثررل يف االتصراالت هررذا يررؤدي إىل ترروفري  ،لكرتونيررة هررو ضررمان نظرام فعررال للمعلومرراتاإل البنروكلضررمان جنرراح الرئيسري 

لكرتونيررة يتطلرررب ترردخال مجاعيررا يف رفررع كرررل اإل البنرروكخدمررة الررربط بشرربكة املعلومرررات الدوليررة، وهررذا التحرردي أمرررام بنررا  
جهرزة والرربامج واحللرول املعردة هلرذه العمليرات الريت  عرل العمرل املصرريف القيود الريت مترس البيئرة املعلوماتيرة والريت تتمثرل يف األ

علرررررى بنرررررا  إسرررررررتاتيجية يف حقرررررل االتصررررراالت وتقنيررررررة املعلومرررررات يف سررررروق االتصرررررراالت الدوليرررررة لضرررررمان جررررررذب  اقرررررادر 
 .االستثمارات يف هذا القطا 

والتررررردرييب مرررررن احتياجرررررات العمرررررل املصرررررريف  تعتررررررب الكفرررررا ة القائمرررررة علرررررى فهرررررم احتياجرررررات األدا  والتواصرررررل الترررررأهيلي   
االستشرارية، التسرويقية واإلداريرة املرتبطرة  املالية، القانونيرة، لكرتوين، وذلك بأن تعتمد كفا ة األدا  كافة الوظائف الفنية،اإل

 .لكرتويناإل واملايل بالنشاط البنكي
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 البنوك والمؤسسات الماليةللنشاط اإللكتروني في والمتابعة  واإلشراف التطوير: الفرع الثاني
وعليره  .لكررتوينمرايل ومصرريف إ نشراط إنشرا واملتابعة على العديرد مرن عناصرر متطلبرات  واإلشراف يتقدم عنصر التطوير   

لكررتوين القرادر علرى اقتحرام األسرلوب اجلديرد يف جرل العمرل املصرريف اإلأيعترب التطوير واألدا  يف هذا اجملال امررأ مهمرا مرن 
 .التنظيم، التوجيه، التنسيق والرقابة لكرتونية الذي يرتكز على التخطيط،لومات اإلنظام املع

جهرات البنرك املركرزي مرثال و  تردخل أيضرايوإمنرا قرد  واملاليرة، ليس حكررا  علرى املؤسسرات املصررفية لكرتويناإل النشاطن إ   
نرتنررت لررذلك قررد جنررد مواقررع علررى شرربكة اإل، عهررالكرررتوين الرريت متارسررها عرررب مواقغررري مصرررفية لتلبيررة احتياجررات التسررويق اإل

 .لكرتونيةاإل واملؤسسات املالية لقطاعات غري بنكية قد دخلت بقوة سوق االستثمار يف البنوك
وإمنرررا مرررع أفكرررار  ،وهرررذا ال يتوقرررف علرررى اجلديرررد فقرررط يف جمرررال التقنيرررة ،يعتررررب التعامرررل مرررع احملررريط اخلرررارجي أمررررا ضرررروريا  

املرررايل و  التسرررويقيو دا  الفرررين تكنولوجيرررا املعلومرررات الررريت تسررراعد علرررى التفكرررري يف نظريرررات اآل ونظريرررات حديثرررة يف حقرررول
 .، وتطوير أنظمتها للدفع والتسويةلكرتونيةاإل البنوكدا  آواخلدمي للرفع من مستوى 

 التقييمية والتقليل من العقبات والعيوبالرقابة  :الفرع الثالث
لكرتونية هرو عنصرر جنراح القرائمني علرى هرذا اجملرال يف معاجلرة اإلواملؤسسات املالية لبنوك إن التقييم املوضوعي يف جمال ا   

لكرتونيرة، ومرن هنرا قامرت أغلبيرة مواقرع اإلاألنشرطة فهم األدا  الصحيح الذي يتماشى مع التطورات التكنولوجيرة يف جمرال 
العيروب والعقبرات الريت قرد حترد مرن نشراطها  بعضقليل من مع الت  .لكرتونية لتقييم فاعلية أدا  مواقعهااإل املؤسسات املالية

 :أبرز هذه العيوب منو  .نظمة املعتمدة فيهابنسبة ختتلف باختالف الدول واأل
 واملؤسسة املالية اإللكرتونية؛ احتمال انقطا  االتصال أو العالقة املباشرة مع البنك_ 
 ؛لكرتونيةجلرائم عرب الوسائل اإلريها من اغموال للسرقة أو االحتيال و احتمال تعري األ_ 
 ؛(نرتنتعدم املعرفة يف استخدام اإل ، رشاديةعدم توفر النشرات اإل أومثل صعوبة اللغة ) االستخدامصعوبة _ 
 ؛والقناعة بالتعامل مع الفرو  املباشرة ،لكرتونيةالثقة يف استخدام الصريفة اإل قلة_ 
 ؛(رسوم إضافية أوفري عموالت  :مثل)العب من قبل البنوك لكرتونية ينطوي على تاستخدام الصريفة اإل_ 
 ؛لكرتونية وقت احلاجةفنية حتول دون استخدام الصريفة اإل أعطالوجود _ 
 ؛(على للسحب النقديأحتديد سقف  :مثل)وجود قيود على اخلدمة _ 
د املستندي، الكفالة، حتصيل االعتما :مثل)لكرتونية ميكن تقدميها من خالل القنوات اإل وجود خدمات مصرفية ال_ 

 .(البوالص
 الباب هذا من واألخير الخامس الفصلنذكر يف األخري أنه سيتم التطرق ملخاطر العمليات املصرفية اإللكرتونية يف      

 .إلدارة املخاطر 5002ومارس  5000حسب ما أصدرته جلنة بازل للرقابة املصرفية يف ماي 
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 :خالصة الفصل الثاني
 

لقد أصبحت و  يف عصر املعلوماتية، أصبحت حقيقة قائمة ووسائل دفعها اإللكرتونية لكرتونيةالتجارة اإل تبين إن        
بني األطراف املختلفة املتعاملة فيه من أفراد ومؤسسات وإدارات،  لتنشيط العمل التجاري فعاال ايف وقتنا احلايل حمرك

لكرتونية حتقق فوائد كبرية ومتعددة لالقتصاد وسائل الدفع اإلف .مة النقد اآليلباالستخدام النقود اإللكرتونية ضمن منظو 
 .استخدامعموما من خالل ما تتمتع به من كفا ة وأمان وسهولة 

على الوسائل  االعتماد ال بد عليه مشرو  الدفع اإللكرتوينأن أي اقتصاد يرغب يف حتقيق من خالل هذا الفصل جند    
حيث إن الوسائل التقليدية تتصف بعدم الكفا ة وال حتقق املستويات  ،واملبادالت التجارية نشطةاأللكرتونية يف اإل

يف ظل احتدام املنافسة مل يعد من املمكن ألي اقتصاد أن يصمد طويال  ما مل يتعزز بالوسائل و  .احلركيةاملطلوبة من 
وكنتيجة هلذا التطوير تتحول يف النهاية إىل  .واحلديثة ونيةاإللكرت  الفعالة للمبادالت االقتصادية اليت تعتمد على الوسائل

 .مؤسسات مصرفية ومالية إلكرتونية
واملصرفية مستقبل اخلدمات املالية و  الدفع اإللكرتوينوسائل حول مستقبل  حالياالرئيسية  ضوعاتاملو هذا وتدور     

وتطور أنظمة ومنتجات الدفع  اخلاصة هبذا القطا ، واألنظمة واألجهزة على املستوى اإلقليمي والعاملي، اإللكرتونية
 ديدة اليت جيري تطويرها لتحويل األموال عرب احلدود،ج مناذجيف إطار واملدفوعات املبتكرة  واخلدمات املالية واملصرفية،

 .املاديةوالبنية التحتية  واحلاجة حللول أمنية مبتكرة

باحلد األدىن دون  والتسويات املالية واملصرفية د من القيام بعمليات التبادلن التحول إىل جمتمع ال نقدي ميّكن األفراإ    
واليت تقوم على فكرة أساسية  ،إلكرتونية ا ومؤسسات ماليةبنوك، والوصول يف النهاية إىل إنشا  استخدام األوراق النقدية

بنية حتتية  :يث يتطلب توافر عنصرين أساسينيح ،املاليةمغزاها هو إلغا  التعامل املباشر مع العمال  عند تقدمي اخلدمات 
من خالل نظام يدعى نظام التسوية  تقنية مالئمة متّكن مجيع األطراف من إمتام الصفقات بشكل آمن ويف مجيع األوقات

كرتونية لالدفع اإل وأنظمة توفر القناعة والثقافة الالزمة لدى األفراد جبدوى استخدام وسائلوالدفع اإللكرتوين، إضافة إىل 
العالقة بني  يفويتطلب هذا األمر التأثري  يف خمتلف التسويات املالية وآلية املقاصة اإللكرتونية، بدال من النقود الورقية

 .الفصل الثالث والرابعكل ما سبق سيتم التطرق له يف   .اإللكرتوين يف عملية الدفع وذات املصلحة األطراف املختلفة
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 :الثالثتمهيد الفصل  
  
 جمال يف اهلائل التكنولوجي التطور أفرزها اليت األمور من املصريف واملايل اإللكرتوين النشاط ذكرنا يف الفصل الثاين أن    

ومتطلبات  لطبيعة مالئمة تكون جديدة مسيت بوسائل الدفع اإللكرتونية دفع وسائل استحداث مت حيث االتصاالت،
 عن واخلدمات السلع فواتري كسداد املصرفية واملالية اخلدمات من االستفادة العميل إمكانب وأصبح اإللكرتونية، التجارة
 .االتصال اإللكرتوين، وذلك يف إطار أنظمة معلوماتية تسمى نظم الدفع اإللكرتونية طريق
يقدم هذا الفصل حملة و  .ولكن املخاطرة أمر وارد احلدوث جدا ،أن اإلسرا  بتطبيق النظم احلديثة أمر مهم ومن املعلوم   

عامة عن خمتلف أنظمة الدفع واملقاصة اإللكرتونية وعمليات التسوية املستخدمة يف املدفوعات املختلفة للبيع بالتجزئة 
مدعمة بأشكال ورسوم بيانية تعكس التدفق العام للمعامالت واملشاركني يف كثري من احلاالت،  واملدفوعات الكربى،

 .تسهل وظائف املتعاملني االقتصادينيوأطراف ثالثة أخرى قد 
يف املبحث األول، مث  لذلك سيتم التطرق بداية إىل بعض املفاهيم األساسية يف نظم املدفوعات اإللكرتونية احلديثة  

يف املبحث الثاين،  اإللكرتونية يف البنوك واملؤسسات املالية سنذكر خمتلف األنوا  واألساليب الدفع النقدي واملايل
 سنتناول فيه اصص مبحثا ثالث للتداول اإللكرتوين يف البورصة وكذلك والتحويالت املالية، ومبحثا رابعا وأخري وسنخ

كيفية تسوية التعامالت املالية واملصرفية اإللكرتونية وفق ما يسمى باملقاصة اآللية وأنظمة التسويات اإلمجالية على 
 .املستوى احمللي والعاملي الدويل

    :هذا الفصل يف أربعة مباحث وعليه سنعاجل
 .نظم الدفع اإللكترونية الحديثة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية أساسيات في: المبحث األول
 .في البنوك والمؤسسات المالية العالمية أنواع وأساليب أنظمة الدفع النقدي اإللكتروني :المبحث الثاني

 .البورصات العالمية والتحويالت المالية اإللكترونية  التداول اإللكتروني في :المبحث الثالث
 .آليات المق اصة اإللكترونية والتسويات المالية في أنظمة المدفوعات العالمية :المبحث الرابع

 
 
 

وآلية المق اصة    الحديثة  لكترونيةأنظمة الدفع اإل: الفصل الثالث
  العالمية  في البنوك والمؤسسات الماليةللتسويات المالية  
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أساسيات في نظم الدفع االلكترونية الحديثة في البنوك  : المبحث األول
 والمؤسسات المالية العالمية

 يف ةكبري  درجة إىل الدفع نظم تغريت لقدو  واملصريف، املايل القطا  يف دورهال أساسا فعالد نظميعود وجود     
أما عن تطورها فهي من تطور النقود بصفة عامة ابتدا  من  العاملي، املايل القطا  شهدها اليت اإلصالحات أعقاب

 .1كما جا  يف العديد من أدبيات الكتب النقود السلعية، الورقية، الكتابية االئتمانية واإللكرتونية ونقود الدولة  
 قوية دفع نظم إنشا  على للعمل النقدية السلطاتب دفع والسرعة املصداقية وزيادة املالية املخاطر تقليص ومن أجل   

 دا أسرعة  يفيسهم  يوالذ ،خدمات الدفعو النقدية  بالسياسة اخلاصة القرارات اختاذ إجرا ات يف الستخدامها وفعالة

توجد طرق خاصة وعديدة و .من الطرق التقليدية الورقية إىل أنشطة إلكرتونية االقتصاديةلعملها وحتويل أنشطتها  احلكومة
فما هو مفهومها وما  . Systèmes de Paiement Electronique (SPE)للدفع اإللكرتوين تسمى أنظمة الدفع اإللكرتونية 

 هي مكوناهتا؟ وما هي أنواعها؟
 مفاهيم أساسية حول نظام الدفع اإللكتروني: لمطلب األولا
، كأن يكون مثال بني التجار واملستهلك خبصوص تسديد الدفع مصطلح لعملية حتويل النقود بني املتعاملني االقتصاديني  

  .3بلد أما نظام الدفع الوطين فهو واحد من مكونات السياسة النقدية واملالية يف ال .2قيمة احلاجات والسلع 
 تعريف أنظمة الدفع اإللكترونية  : الفرع األول

املقصود بالدفع اإللكرتوين هو الوفا  بطريقة إلكرتونية بأمثان السلع واخلدمات : مفهوم نظام الدفع اإللكتروني_ 1
 .4املتعاقد عليها باستخدام إحدى وسائل أو أدوات السداد أو الدفع اإللكرتوين 

أنه جمموعة الوسائل واإلجرا ات والقواعد اخلاصة بعملية حتويل األموال بني األعضا  املشاركني  ويعرف نظام الدفع على  
وذلك وفقا التفاق مربم بني كافة األعضا  املشاركني بالنظام وبني مشغل النظام،  ،(البنوك واملؤسسات املالية)داخل النظام 

 . 5ة فنية وفقا لتقنيات متفق عليها على أن تتم عملية انتقال األموال باستخدام بنية أساسي
 الردورة بأ را اإللكرتونيرة يف التجرارة Settlement and Payment Systemsوالتسروية   املردفوعات تعررف نظرمكمرا      

م النظرا ويعتررب .ممكنرة تكلفرة وبأقرل املاليرة املؤسسرات عررب البرائع إىل مرن املشررتي األمروال لنقرل والسريعة املأمونة اإللكرتونية
                                                 

1
 Frederic  Mishkin, la Monnaie Marchandise, Fiduciere, Scripturale, Electronique, et la Monnaie de l’Etat, Pearson Education,  

Paris, France, 2014, P. 70-74.   

2
 Jakob De Haan, Sander Oosterloo and Schoenmaker, Financial  Markets and Institutions, Cambridge University Press,  Second 

Edition, 2012, P. 196.  

3
 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), General Guidance for Payment System Development, Consultative 

Report, Bank for International Settlements (BIS), May 2005, P. 8. 

4
مركز )واملصرفية، جملة دورية تصدر عن األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  املالية الدراسات جملة أنظمة الدفع اإللكترونية وطرق حمايتها،ن حممد جواد، أشرف حس 

 .77. ص، 7009 ، 77، اجمللد 7 العدد ، عمان، األردن، (البحوث املالية واملصرفية
5
 .7000جانفي  بنك التسويات الدولية، ،المبادئ األساسية لنظم الدفع الهامة نظاميا  ، "CPSS"تقرير جلنة التسويات   

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1798&ifr=1&kwn=%u0623%u062F%u0627%u0621&exp=213156
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1637&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0643%u0648%u0645%u0629&exp=213156
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1637&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0643%u0648%u0645%u0629&exp=213156
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1637&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0643%u0648%u0645%u0629&exp=213156
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jakob%20De%20Haan&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jakob%20De%20Haan&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Sander%20Oosterloo&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Dirk%20Schoenmaker&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
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 األساسرية البنيرة مبثابرة خاصرة بصرفة املردفوعات عامرة، ونظرام بصرفة _ املصررفية غرري املاليرة واألسرواق والوسرطا  البنروك _ املرايل

 .نقدا دفعها يصعب اإللكرتونية التجارة جمال يف املالية والتجارية املعامالت كل إن حيث .1 احلديث األعمال املالية لعامل

 (الكاش ونقردا، الشريكات)أنظمة الدفع اليت تتم إلكرتونيا بدال من الورق  :فع اإللكرتونية على أ اتعرف كذلك أنظمة الد   
 .2يسررتطيع شررخص مررثال أن حياسررب علررى فررواتريه إلكرتونيررا أو يقرروم بتحويررل النقررود إلكرتونيررا عرررب حسررابه البنكرري اخلرراص 

شررآت األعمررال، احلكومررات، املسررتهلكني واملؤسسررات ويقصررد بنظررام الرردفع  برراملفهوم الواسررع آليررة العمررل بررني كررل مررن من
 . 3املالية الذي بتم من خالله عمليات الدفع 

وذلرك مرن  .4جمموعة أنظمة حتويل األمروال برني البنروك، ويتضرمن كرذلك ترداول األمروال  :وبعبارة أخرى نظام الدفع هو   
الرردفع، حتويررل أوامررر الرردفع، املقاصررة يف حالررة األرصرردة إرسررال واسررتقبال أوامررر  :5 خررالل القيررام بالوظررائف األساسررية التاليررة

 .الصافية والتسوية
دوات الرريت تسررهل تبررادل األصررول واخلرردمات بررني الوحرردات شررمل األتنظررم الرردفع  أنمررن خررالل مررا سرربق ميكررن القررول    

املؤسسررررات  :فعويتكررررون نظررررام الررررد .التشررررغيلية وشرررربكة االتصررررال واإلجرررررا اتواهليكررررل املؤسسرررري والتنظيمرررري ، االقتصررررادية
 . 6والوسطا  املاليون، وسائل الدفع، وإجرا ات الدفع والتحصيل 

حسراب  إىل املشررتي حسراب مرن األمروال بتحويرل يرتم سروف الردفع إن مرن خرالل عمليرة :آليـة الـدفع اإللكترونـي_ 5
 البرائع كران إذا مراأ بسرهولة، هرذا ويرتم البنرك نفرس يف حسرابات لرديهم واملشررتي البرائع مرن كرل كران إذا هرذا ،البرائع

 نظم خالل من أن تتم األموال جيب حتويل أو التسوية عملية فإن العامة، هي احلالة وهذه خمتلفة بنوكا يستخدمان واملشرتي

7املردفوعات 
 نظرام يف األعضرا  كرل البنروك أن أسراس علرى البنروك مرن بنرك أي عمرل مثرل املردفوعات نظرم وتعمرل .

 هرذه .النظرام إطرار يف Clearing Balancesتسروية  كأرصردة أن تسرتخدم ميكرن دائرعبو  حسرابات لرديها يكرون املردفوعات

واالسرتالم  الردفع بنروك يف برذلك املعنية احلسابات ومديونية بدائنية واحد آن يف تسويتها تتم األعضا  البنوك بني املدفوعات
8. 

                                                 
1
جملة جامعة امللك عبد  ،المخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اإللكترونية كأحد التحديات التي تواجه النظم المصرفيةعبد الرحيم الشحات البحطيحي،  

 .22. ، ص7001، 7 العدد، 70 اجمللد االقتصاد واإلدارة، العزيز،

2
 .720. ، ص7002، احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التجارة اإللكترونيةحممد نور صاحل اجلداية وسنا  جودت خلف،  

3
 Joseph P. Daniels and David D. Van Hoose, International Monetary and Financial Economics, Pearson 

International Edition, United States, America, 2013_ 2014, P. 157. 

4
 Idem.  

5
 Chekkour Mohamed, les Systèmes de Paiement, Synthèse de la Première Partie du Séminaire: Généralités sur les 

Systèmes de Paiement, Hôtel Elaurassi, Algérie, 22-08-2003, P. 6.  

6
 Un système de paiements est composé : des institutions, intermédiaires financiers, des instruments de paiements, et les 

procédures de paiement et de recouvrement.   
7
 .22. عبد الرحيم الشحات البحطيحي، مرجع سابق، ص 

8
 .املرجع السابق 
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 أهمية ووظيفة أنظمة الدفع اإللكترونية: الفرع الثاني
تعرود أمهيرة نظرام الردفع اإللكررتوين يف أدا  العمليرات االقتصرادية والتجاريرة واالئتمانيرة : دفع اإللكترونيأهمية نظام ال_ 1

وبالترايل فهرو ضرروري يف عمرل االقتصراد احلقيقري وسرري السروق املرايل،  .وخمتلف اهليئرات احلكوميرة ،بني األفراد واملؤسسات
عمليررا أنظمررة الرردفع اإللكرتونيررة موضرروعا يثررري اهتمررام البنرروك املركزيررة،  ومل تكررن .وكررذلك يف تنفيررذ إجرررا ات السياسررة املاليررة

حيررث كرران ينظررر إليهررا علررى أ ررا نشرراط ميكررانيكي داخلرري ال ينطرروي علررى أيررة أسررئلة حقيقيررة بشررأن السياسررة، إال أن هررذا 
  :1املوقف تغري فقد شهدت اقتصاديات السوق املتطورة خالل السنوات املاضية التغريات التالية 

زيادة كبرية يف العائد من أنظمة الدفع مرن حيرث عردد الصرفقات واألهرم مرن ذلرك مرن حيرث قيمرة هرذه التحرويالت، _   
 ؛ولقد انعكس هذا حتديدا يف النمو السريع يف نشاطات األسواق املالية

  .الدفعالتقدم التكنولوجي الكبري الذي نتج عنه إمكانية حتويل األموال بسرعة أكرب من خالل أنظمة _  
وبالترررايل ميكرررن القرررول أن هنررراك تفهمرررا وإدراكرررا واسرررعني للررردور املركرررزي الرررذي تلعبررره أنظمرررة الررردفع يف أي اقتصررراد سررروق    

 :2باعتبارها 
 ؛عنصر حيوي يف البنية التحتية املالية واملصرفية لالقتصاد_ 
 ؛يةقناة ضرورية لإلدارة االقتصادية الفعالة وال سيما من خالل السياسة النقد_ 
        .وسيلة لتحسني الكفا ة االقتصادية_ 
يستمد هذا الدور أمهيتره مرن قردرة هرذا النظرام علرى آدا  وظائفره بفعاليرة، ومرن برني الشرروط الريت جيرب أن تسرتجيب هلرا    

ة لررنظم مررة األساسرريفررإن امله وبالتررايل .أنظمررة الرردفع ضرررورة أن تكررون عمليررة ومتميررزة بالبسرراطة وتلقررى القبررول لرردى العمررال 
وضمان االستقرار املايل القائم علي مبدأي السالمة والكفا ة ألنظمة الردفع املختلفرة، باإلضرافة إيل تروفري  الدفع هي حتقيق

خرردمات وأنظمررة دفررع مناسرربة تلرريب احتياجررات مسررتخدميها، مررع التأكيررد علررى ضرررورة اسررتمرار تلررك اخلرردمات، وضررمان 
وذلك من أجل دعم االقتصاد، والعمل على تقدمي نظم الردفع كنمروذج حُيترذى  .إتاحتها على حنو يرضي كافة املستخدمني

 .به
قيم حمددة، وهذا التحويل بأي  ،وهو عبارة عن عمليات حتويل لألموال مع عدم  اوز سقف معني :وظيفة الدفع _5

 :منيز بني وهنا ،يتم من الزبون إىل التاجر أو املورد مقابل قيم السلع املشرتاة أو اخلدمات املؤداة
ووجها  هحيث يكون كل من التاجر والزبون حامل البطاقة يف املوقع نفس: Paiement à Proximitéالدفع الجواري  _

 .لوجه

                                                 
1
 .2. ، ص7000، يبات حول البنوك املركزية، منشورات مركز دراسات املصارف املركزية، مصرف إجنلرتا، لندن، جانفيكتأنظمة المدفوعات، ديفيد شيبارد،   

2
 .املرجع السابق 
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متت رؤيتها يف )ويتم فيه الدفع لقيم السلع واخلدمات اليت مت اختيارها عن بعد  :Paiement à Distanceالدفع عن بعد  _
 االسمويتم الدفع عن طريق اهلاتف أو الرسائل أو قسيمات أو اإلنرتنت، وذلك بإعطا  (. ..التلفاز، اجملالت، اإلشهار

 .واللقب املدونان على البطاقة باإلضافة إىل رقم البطاقة وتاريخ  اية الصالحية
وهو عبارة عن دفع مقابل مشرتيات دون وجود التاجر حيث يتم التعامل  :Paiement Automatiqueالدفع اآللي  _

 .إخل..مباشرة مع اآللة، مثل الدفع يف بعض حمطات البنزين، شرا  تذاكر السفر بالطائرة أو القطار
 وأهمية توحيدها الدفع نظم ومزايا أهداف: الفرع الثالث

 :من بني أهداف نظم الدفع اإللكرتونية ما يلي :أهداف أنظمة الدفع اإللكتروني _1
 ؛واملؤسسات املالية البنوك بني فيما األموال حتويل يف الفعالية_   
 ؛األموال إدارة سهولةو  ،حد أدىن إىل الدفع خماطر تقليص_   

 ؛واملايل املصريف القطا  يف جديدة خدمات لتقدمي الفرصة إتاحة _ 
 .تطوير منتجات ومشروعات هتدف إىل خلق قيمة مضافة للقطا _  

، وهو هالكي ميكنها أن تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايلحصة املدفوعات اإللكرتونية من اإلنفاق االستكما أن     
ننس هنا وال  .دا  احلكومي والوساطة املالية والشفافيةإىل جانب زيادة كفا ة اآل املؤشر املعرب عن أدا  االقتصاد الوطين،

املزايا بصورة متوافقة مع خططها  الدور الكبري الذي تلعبه احلكومات يف توفري البيئة املالئمة اليت تساعد على حتقيق هذه
 .االقتصادية ممثلة يف البنك املركزي والسلطات النقديةاخلاصة بالتنمية 

املدفوعات اإللكرتونية لتخفيف نظم إىل  االنتقال البنوك واملؤسسات املاليةبدأت  :مزايا أنظمة الدفع اإللكترونية_ 5
ونتيجة لذلك استفادت  .واألمان وسهولة االستخدام والشفافية يف عملياهتاوتعزيز الكفا ة  ،القيود النامجة عن الدفع نقدا  

 الشركات فخفضت يف أما .وفتح نظامها املايل أمام أكرب عدد من سكا ا ،1 احلكومات من خالل تعزيز السيولة لديها
صل حيمن جهتهم و  .املالية تكاليف العمل، يف حني أوجدت وسائل أكثر أمانا وموثوقية إلجرا  التعامالت من

إىل أن نظام ونشري كذلك . الضائع واجلهد وقتالاملستهلكون على رؤية أوضح ملواردهم املالية، باإلضافة إىل استعادة 
تتعري ملخاطر بالغة  اليتونقل األموال  يتأمني عملية حتصيل الضرائب بدال من الدفع النقد ساهم يفي لكرتوينالدفع اإل

وأن اخنفاي تكلفة الدفع اإللكرتوين هو ميزة  .2ذلك اخنفاي تكلفة تكنولوجيا الدفع نسبيا وك  .وخماطر تزييف العملة
 .3 تنافسية إذا ما قورن مع الدفع التقليدي

 ةشفافيالالظل ودجمها يف النظام املصريف مبا يعزز  تالقتصاديالكرتونية أن تضع حدا ميكن ألنظمة الدفع اإلوبالتايل    
 يفتنعكس  واليت اجملتمع، يفسرعة دوران النقود  يفهم الكرتونية يسنظام املدفوعات اإلكما أن   .كة فيهويزيد الثقة واملشار 

                                                 
1
 Criticalباحلجم احلرج  لعددبالسيولة يف التجارة اإللكرتونية احلاجة إىل عدد من املشرتين والبائعني لكي تسري العمليات االقتصادية بالشكل املطلوب، ويسمى هذا ا يقصد 

Volume، 22. حممد نور برهان وعز الدين خطاب، مرجع سابق، ص_ :ويعترب توفره شرطا أساسيا لنجاح مشرو  التجارة اإللكرتونية، راجع.  

2
 . 202. املرجع السابق، ص 
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، وذلك مجايلعمال االقتصادية مبا يوجد املزيد من الوظائف ويزيد من معدالت منو الناتج احمللى اإلسرعة دوران عجلة األ
 .من خالل احلد من الفساد املايل بشىت أنواعه

نفاق وتشجع اإل ،ن ختفض تكلفة املعاملة الواحدةألكرتونية ميكن الدفع اإل نظمن أىل التأكيد على إلص خنو    
، فضال عن الفوائد اليت جينيها التجار والبنوك واملؤسسات املالية دا  احلكوميىل جانب زيادة كفا ة اآلإاالستهالكي 

 .واالقتصاد عموما

قامت بإنشا  نظام للدفع،  التجربة األوروبية :كمثال  لتوضيح ذلك نأخذ :ليةأهمية توحيد أنظمة المدفوعات الدو _ 0
إن توحيد أنظمة املدفوعات يعترب إحدى األدوات اليت يستخدمها و  .5002ديسمرب  3مت إنشاؤه يف  .SEPA 1واختصاره 

دم عمليات السوق املفتوحة، فالبنك يستخ .املصرف املركزي األورويب يف تنفيذ السياسة النقدية املوحدة لنظام اليورو
حبيث توجه أسعار الفائدة وتوفِّر السيولة لنظام  ،حيث ستكون هي األداة الرئيسية للعمليات النقدية يف االحتاد األورويب

 .اليورو

ستقرار الذايت ملنطقة اليورو، وختفيف كما يستخدم التسهيالت الدائمة، وهي التسهيالت اليت هتدف إىل حتقيق اال     
وتستطيع البنوك من ) ''تسهيالت لومبارد''يف أسعار الفائدة، وتقسَّم هذه التسهيالت إىل  االستقرارقص السيولة أو عدم ن

 ،(وتقوم البنوك من خالهلا بإيدا  فوائضها يف هذه اإليداعات بصورة فورية) ، وتسهيالت اإليدا (خالهلا احلصول على سيولة بصورة فورية
نظام الدفع الدويل مع ارتفا   تشغيل يأيتو . 2 دور ا قويًّا يف احلد من تقلبات سعر الفائدةوهذه التسهيالت تلعب 
وفقا  ملنظمة  ،الدوالر األمريكي، واليورو األورويب، واجلنيه اإلسرتليينك العمالت األجنبية األقوىالتداوالت العاملية على 

  .SWIFTالتحويالت املالية العاملية لبنوك 
املتعلقة بنظم املدفوعات ونظم تسويتها الالزمة للعملة  التحتية لتجربة اخلليجية اعتربت دول التعاون هتيئة البىنيف ا :مثال  

ن وجود عملة موحدة يتطلب وجود نظام مدفوعات موحد لتسوية أحيث  .املوحدة أحد متطلبات قيام االحتاد النقدي
نظام الدفع الدويل سيلعب وبالتايل فإن  .دكما لو كانت تتم يف بلد واحاملعامالت املالية اليت تتم هبذا العملة بصفة آنية  

وفقا  ويكون التعامل ، دورا  فعاال  يف مساندة االقتصاد احلقيقي، وحتسني اسرتاتيجية التوجه للخارج بالنسبة للشركات احمللية
 .ومبا يتوافق واملمارسات الدولية ،لصيغة الرتميز

 
 
 

                                                 
1
  L’Espace unique de paiement en Euros, en anglais Single Euro Payments Area (SEPA), est un espace de paiement 

en euro unifié mis en place par les banques membres de l'EPC ou European Payments Council (Conseil européen des 
paiements) en réponse à la demande de la Commission européenne. 

2
ية لدى البنك املركزي األورويب؛ كما يستخدم املصرف شروط االحتياطي، وهي جمموعة من الشروط تتحدد على أساسها نسبة االحتياطي اليت حتتفظ هبا البنوك املركزية األوروب 

 .يف السيولة وأسعار الفائدةوذلك هبدف صنع درجة من االستقرار 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en_des_paiements
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en_des_paiements
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 الدفع في البنوك والمؤسسات المالية أنظمة أشكال: المطلب الثاني
هناك العديد من التقسيمات يف أنظمة الدفع، لذا يتضح لنا أن هناك العديد من أنظمة الدفع، وذلك حسب    

  .اقتصاديات أي دولة وتطورها
 عملية الدفع النقدي والمالي : الفرع األول

امالت النقدية والسلعية واملشاركني يف كثري من احلاالت، وأطراف ثالثة إن الرسم البياين املوايل يعكس التدفق العام للمع   
 .أخرى قد تسهل وظائف املعاجلة الواحدة أو أكثر يف عملية الدفع

 العناصر المشتركة لعملية الدفع (: 54)الشكل رقم 

 
Source: Federal Financial Institutions Examination Counci, Retail Payment Systems, Examination 

Handbook, RPS, March 2004, P.  5. 

والشكل أعاله يعري املقاصة . مهما كانت وسيلة الدفع فال بد من إشراك أربعة أطراف مشرتكة إلمتام عملية الدفع
يف حني يظهر املخطط أن تدفق املعلومات خبطوط متصلة  .والتسوية للمدفوعات خبصوص عملية الدفع بالتجزئة

  .ت خبطوط متقطعة متثل تدفق األموالوالبيانا
يف مدفوعات التجزئة مقابل احلصول على  (Payer)يف البداية الدافع إلكرتوين هو الزبون، وعادة املستهلك هو البادئ   

املستفيد من الدفع وعادة ما يكون التاجر  أما  .السلع أو اخلدمات، ويظهر ذلك يف اجلز  العلوي األيسر من زاوية الرسم
هو يف الزاوية اليمىن العليا من املخطط، وهو الذي يستلم النقود  ،(payee)و البائع أو ما يسمى كذلك املستفيد أ

واجلز  السفلي من النموذج ميثل العالقة بني املستهلك والتاجر ملواردها املالية يف  إلكرتونيا مقابل تقدميه للسلع واخلدمات،
 .املؤسسة

 ،دمو اخلدمات الذين هم من األطراف الثالثة التصرف نيابة عن البنوك واملؤسسات املاليةيف بعض احلاالت يقوم مق   

وإمتام مسار املعامالت املالية بني املؤسسات، واليت تظهر يف  ،(Network) كشبكات املدفوعات أو منظمات املقاصة
  .ملقاصة الشيكات منتصف املخطط 
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 Traditional Payment Systemنظام الدفع التقليدي : الفرع الثاني

وبقرري العررامل يعتمررد علررى نظررام  .أساسررا  علررى النقررد، باعتبرراره أداة تبررادل ومقيرراس للقيمررة وخمررزن هلررا يرتكررز نظررام الرردفع
 واالقتصرراد عديرردة، إىل أن سررادت ظرراهرة املعلوماتيررة الرريت تررأثر هبررا النرراس سررنواتالرردفع التقليرردي هررذا ويسررتخدم وسررائله 

فع والتحويرل دكلفة، وخاصة يف ما يتعلرق بعمليرة الرتناحية السرعة أو ال من تعامل على أساسها نظرا  ملزاياهاأخريا ، وبدأوا ال
 Buyerواملشررتي  Sellerوأسراس نظرام الردفع التقليردي أربعرة أطرراف البرائع  .اليت أصربحت أسرهل يف ظرل البيئرة اإللكرتونيرة

 :والشكل املوايل يوضح ذلك .عمليات دفع وإيدا وبنكيهما، والتدفق احلاصل بينهما من سلعي ونقدي و 
 نظام الدفع التقليدي (: 52)الشكل رقم 

 
Source:  Singh Sumanjeet, Emergence of Payment Systems in the Age of Electronic Commerce, The 

State of Art Global Journal of International Business Research Vol. 2, No 2, 2009, P. 15. 
 Electronic Payment System نظام الدفع اإللكتروني: الفرع الثالث

نظرام الرردفع اإللكرررتوين الرذي شررر  يف اسررتخدامه يف مطلررع عقرد السررتينيات مررن القرررن العشررين، والررذي متثررل يف نظررام  إن  
، هرررذه األمررروال فتنتقرررل اليررروم ،يمرررا بينهررراالررريت تتبرررادل األمررروال ف البنررروكحتويرررل األمررروال إلكرتونيرررا ، املسرررتخدم بكثررررة مرررن قبرررل 

حبيررث تنتقررل املعلومررات بسرررعة  ،إىل آخررر بنررك، مررن بنرركاحملفوظررة يف سررجالت خمزنررة يف احلواسرريب اآلليررة اخلاصررة بكررل و 
 Chop :ويعاد تصحيح السجالت يف ضو  تلك التحرويالت، كنتيجرة للتعامرل مرع بعرض املنظمرات املختصرة مثرل .وكفا ة

Chaps وSwift. شكل املوايل يوضح آلية عمل نظام الدفع اإللكرتوينوال. 
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  نظام الدفع اإللكتروني(:00) الشكل رقم

 
Source:  Singh Sumanjeet, Emergence of Payment Systems in the Age of Electronic Commerce, The 

State of Art Global Journal of International Business Research Vol 2, No 2, 2009, P. 16. 

 :تتم عملية الدفع بني األطراف التاليةمن خالل نظام الدفع اإللكرتوين  من خالل الشكل نالحظ أنه    
وهو الشخص الذي يقوم بعملية الدفع اإللكرتوين مثنا لبضاعة أو خدمة قام بشرائها عرب اإلنرتنت  :Buyer المشتري_ 

 .Buyer Bankه أو عرب الشبكات السلكية من خالل بنك

وهو الطرف الذي يقوم بتسلم قيمة الدفع اإللكرتوين مثنا لبضاعة أو خدمة قام بتقدميها  :Seller التاجر أو البائع_ 
 .Seller Bankللمشرتي من خالل بنكه 

اليت مت من البنوك واملؤسسات املالية  (أداة الدفع اإللكرتوين)كمصدري البطاقات البنكية : Intermediary الوساطة_ 
فمن خالل القانون يتم التحكم بعمليات  .استخدامها يف الدفع اإللكرتوين أو املنظمني، وهم عادة املؤسسات احلكومية

 .الدفع اإللكرتوين، وضبطها واإلشراف عليها

 معايير تصنيف أنواع أنظمة الدفع اإللكترونية : المطلب الثالث
  .عايري اليت يتم من خالهلا تقسيم وتصنيف أنظمة الدفع اإللكرتونيةيف هذا املطلب سنتطرق إىل العديد من امل   

 معيار األشكال الهيكلية : الفرع األول
وفق العالقة اليت تربط بني البنك أو   V ،Y ،L ،Tتأخذ نظم الدفع أربعة أشكال هيكلية تشبه األحرف الالتينية      

  : املؤسسة املالية املستلم كما يلي املؤسسة املالية املرسل والبنك املركزي والبنك أو
 ؛املستلم البنك إيل بإرساهلا بدوره يقوم والذي، زيكاملر  البنك V  احلرف شكل تأخذ اليت النظم يف _

 الدفع تفاصيل زيكاملر  البنك  يستلم ال الشكل هذا ففي Y  احلرف شكل تأخذ اليت النظم استخدام أيضا ينتشر _

 ؛فقط التسوية تفاصيل ولكن

 إجرا  بعد املرسل البنك إىل ىأخر  مرة املدفوعات إرسال زيكاملر  البنك يعيد   L احلرف شكل تأخذ اليت النظم يف _

 ؛ماملستل البنك إىل املدفوعات من نسخة بإرسال نفسه املرسل البنك ويقوم ،التسوية عملية
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 .واحد آن يف زيكاملر  والبنك لماملست البنك إيل املدفوعات ترسل T احلرف شكل تأخذ اليت النظم يف أما _

 أساليب التسويةمعيار  :الفرع الثاني
نظم التسوية  :ن تنقسم نظم الدفع إيل جمموعتنيأفيما يتعلق بأساليب التسوية املستخدمة من قبل نظم الدفع، ميكن    

مجالية اللحظية لدي البنوك اإل وعادة ما توجد نظم التسوية .(أو التصفية)ونظم التسوية املؤجلة  RTGS اللحظية اإلمجالية
وتستخدم يف املدفوعات عالية القيمة، وال تنطوي هذه النظم علي أية خماطر ائتمانية، حيث يتم تسوية  ،املركزية

وميكن التغلب علي خماطر السيولة املوجودة يف هذه النظم من خالل آليات جيدة التصميم  .املدفوعات بطريقة حلظية
تظهر  ىومن ناحية أخر  .ثنا  ساعات النهارأاستخدام تسهيالت السحب علي املكشوف و  ،الصطفاف العمليات

 .يف نظم التصفية نظرا ألن التسوية هبا تكون مؤجلة االئتمانخماطر 

 حسب معيار الحجم المدفوعات: الفرع الثالث
 :1منيز يف هذا املعيار نوعني من أنظمة الدفع ومها 

   Systèmes de Paiement de Massويطلق عليه اسم :  les Systèmes  Paiement de Détailنظام الدفع للتجزئة _ 1
يتم من خالل هذا النظام دفع قيمة السلع ذات القيمة  .Microtransactionأو    Micropaiementكذلك مصطلح  

الشيك التحويالت،  :وإال من خالل وسائل الدفع التالية  .2الصغرية، ويكون بني اخلواص واملؤسسات الغري مالية 
 .3 اخل..، االقتطاعات، البطاقة البنكية

ويكون بني املؤسسات املالية، :   Montants  les Systèmes de Paiement  de Grosالكبيرةنظام الدفع للمبالغ _ 5
ا من فنظام الدفع الذي يتم فيه تبادل كمية كبرية نسبي .Valeur Systemes de Paiement de Grandeويسمى كذلك  

فإنه ( أورو 3حىت )، ومن الناحية األخرى إذا كان نظام للدفع الصغري Macroالنقود يشار إليه عادة بنظام دفع ماكرو 
 .4، والكمية تلعب دورا كبريا جدا يف تصميم النظام والقرار اخلاص بسياسة األمن Microيسمى نظام دفع ميكرو 

بني مؤسسات )األنظمة مابني البنوك للدفع، واحد خاص باملبالغ الكربى يف االقتصاد الفرنسي يوجد نوعان من : مثال  
 :والشكل املوايل يوضح ذلك . 5 (بني املتعاملني الغري بنكيني)واألخر للدفع بالتجزئة  (القري

                                                 
1
 Abel François, les Systèmes de Paiement, Séminaire d’économie  IPAG de Strasbourg, Paris, France, 2007, P. 12. 

2
 les systèmes de paiement de détail (aussi appelés systèmes de paiement de masse, ou encore systèmes de paiement de 

faible valeur).  

3
 Adou Christelle Loba , La Modernisation des Systèmes de Paiement – le Projet SEPA (Single Euro Payments 

Area - Espace unique de paiement en euros), Doctorat en Sciences Économiques, Laboratoire d’Analyse et de 
Recherche Économiques: économie et finance internationales (EA 2954), École Doctorale de Sciences Économiques, Gestion et 
Démographie (E.D. 42), Université  Montesquieu, Bordeaux IV, France, 2011, P. 3.  

4
 .72. ، ص7000، مصر، ، هال للنشر والتوزيع، اإلسكندريةالتجارة اإللكترونية وتأمينهافاروق سيد حسني،  

5
 la France compte deux  systèmes  interbancaires de paiement: un système de montant élevé et un système de paiement de 

détail. Le système de montant élevé est TARGET2-Banque de France, composante du système européen TARGET2 (Trans-European 
Automated Real-time Gross settlement Express Transfer). Concernant les paiements de détail, les échanges de moyens de paiement 
scripturaux entre  les banques sont compensés dans CORE.   

https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/infrastructures-des-marches-financiers-et-moyens-de-paiement-scripturaux/target2-banque-de-france.html
https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/infrastructures-des-marches-financiers-et-moyens-de-paiement-scripturaux/target2-banque-de-france.html
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 نظام الدفع للمبالغ الكبرى والتجزئة في فرنسا(: 50)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

   
 

Source: Abel François, les Systèmes de Paiement, Séminaire d’économie  IPAG de Strasbourg, Paris, 

France, 2007, P. 12. 

 حسب معيار المركزية والحجم المدفوعات الكبيرة: الفرع الرابع
ففي النظام  .Oflineأو ال مركزي   Onlineميكن أن يكون نظام الدفع اإللكرتوين مركزي : المركزية والالمركزية_ 1

كزي فإن الذي يدفع واملستفيد على اخلط مع بعضهما أثنا  تعامل الدفع، ولكن ليس لديهما ربط إلكرتوين مع الالمر 
لذلك فال ميكن  .(عرب إطار الدفع)ليس للمستفيد إمكانية أن يطلب تفويض من بنك املصدر  وويف هذا السيناري .بنكيهما

الصعب منع الذي يدفع من أن يرسل نقودا أكثر عما ميتلكه فمن . أن يتأكد أنه سيستسلم نقوده فعليا وبدون توكيل
فالنظام املركزي حيتاج إىل الوجود املركزي خلادم . 1أساسا هلذا السبب فإن معظم نظم دفع اإلنرتنت املقرتحة مركزيا  .فعليا

ركزي حيتاج التصاالت وبوضوح فإن النظام امل .توكيل، والذي ميكن أن يكون جز ا من البنك الصادر أو البنك املستفيد
 .2أكثر، ولكنه آمن أكثر من النظام الالمركزي 

النظام  هلا يتعري أن ميكن مشكلة مثة توجد ال فإنه اآللية لتلك ووفقا: معيار حجم المدفوعات الكبيرة_ 5
 كبرية دفوعاتامل نظم من أنوا  يوجد ثالثة ويف ذلك .القيمة كبرية املدفوعات حالة يف تظهر املشكلة ولكن املصريف،

 :3هي  عمليا القيمة

 .Real Time Gross Settlement (RTGS)للمعامالت الفورية اإلمجالية التسوية نظام_ 

 .Periodic Multilateral Netting System (N s)األطراف متعددة الدورية التسوية نظام_ 

 .Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)املقاصة لغرفة مابني البنوك مدفوعات نظام_ 

 (سيتم التطرق إلى هذه األنظمة بالتفصيل في المبحث الرابع واألخير من هذا الفصل)

                                                 
1
 .77. فاروق سيد حسني، مرجع سابق، ص 

2
 .املرجع السابق 

3
 .92. عبد الرحيم الشحات البحطيحي، مرجع سابق، ص 

 نظام الدفع بالتجزئة

 ر بنكيمتعامل غي
 

نظام الدفع للمبالغ 

 الكبيرة 

 متعامل غير بنكي متعامل غير بنكي
 

 مؤسسات القرض
 

 القرض مؤسسات

 البنك المركزي
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أنواع وأساليب أنظمة الدفع النقدي اإللكتروني في البنوك  : المبحث الثاني
 والمؤسسات المالية العالمية

والذي يعين  ،ألنظمة الدفع الالنقدية لالنتقالالرئيسية لكرتوين كف  وآمن يعترب من املتطلبات إإن وجود نظام دفع     
وتستخدم املنظومة املالية واملصرفية اليوم العديد من أنظمة الدفع، . باختصار وجود منظومة متكاملة من النظم والربامج

يف هذا املبحث  سنحاول .واملنتشرة عامليا E-Paymentومن األنوا  واألساليب املستخدمة يف عملية الدفع اإللكرتوين 
وهناك من يوجز هذه األساليب يف  .على سبيل الذكر ال احلصر اإللكرتوين التطرق والرتكيز على أهم طرق وأساليب الدفع

 . بطاقة االئتمان، الفاتورة اإللكرتونية، البطاقة الذكية والدفعات الصغرية :أربعة طرق

  اقة والمحفظة اإللكترونيةالدفع من خالل الشيا اإللكتروني والبط: المطلب األول
 .نستعري يف هذا املطلب ثالثة أنوا  من الدفع اإللكرتوين، الدفع بواسطة الشيك والبطاقة واحملفظة اإللكرتونية  

  Electronic Checks  الدفع عن طريق الشيكات اإللكترونية: الفرع األول
ين، هذا األخري هو رسالة إلكرتونية موثقة ومؤمنة حول الشيك اإللكرتو  الفصل الثانيإضافة عما مت توضيحه يف    

يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك أو حامله ليعتمده ويقدمه للبنك الذي عرب اإلنرتنت، ليقوم البنك أوال بتحويل 
و قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغا  الشيك إلعادته إلكرتونيا إىل مستلم الشيك أ

م الشيك أن يتأكد إلكرتونيا من أنه قد مت بالفعل لوميكن ملست .حامله، ليكون دليال على أنه قد مت صرف الشيك فعال
 .حتويل املبلغ حلسابه، ومن مث تكون قد متت عملية الدفع اإللكرتونية

   الدفع من خالل بطاقات االئتمان البالستيكية واالفتراضية: الفرع الثاني
الشررركل املررروايل يوضرررع آليرررة التعامرررل بالبطاقرررة البنكيرررة يف البنررروك : خـــالل بطاقـــات االئتمـــان المغناطيســـيةالـــدفع مـــن _ 1

  .واملؤسسات املالية
 نظام البطاقة اإللكترونية البنكية(: 02)الشكل رقم 

 
Source : http://www.wiki-credit.fr/banque/moyens-de-paiement/carte-bleue, Consulté le: 

12_06_2013.  

http://www.wiki-credit.fr/banque/moyens-de-paiement/carte-bleue
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املروز  اآليل لرألوراق )حامل البطاقة، التاجر  :من خالل الشكل يتضح أن يف هذا النظام يوجد به أربعة متعاملني أساسيني   
املروز  اآليل لرألوراق النقديرة، )، وبنرك التراجر، Banque émetteurبنرك حامرل البطاقرة، والرذي يسرمى البنرك املرسرل ، (النقديرة

 .Banque acquéreurوالذي يسمى البنك املستقبل   ،(و ائي نقطة البيع
- مبعىن Pay Pass تدعى االئتمانيةقبل مدة بطرح تقنية جديدة تعتمد على بطاقاهتم  Master Cardقامت شركة : مثال  

االئتمانية  ةبطاقاليف حال دعم املتجر هلذه اخلدمة مترير  Master Cardخدمي بطاقة ستمل ميكن ، حيث -مرر وادفع
يف الدفع، وهبذا يتخلص  اآلنية اهلدف األساسي من هذه اخلدمة هو .وسيتم خصم القيمة بشكل مباشر ،على القارئ

 . 1ن العمليات العميل وصاحب املتجر من استنزاف الوقت يف انتظار معاجلة الطلب والتوقيع وغريها م
اخرتنا كمثال فرنسا كدولة متقدمة هلا  ربة  : مثال عن تطور عمليات الدفع والسحب بالبطاقة البنكية في فرنسا_ 5

 .2البطاقة الدفع والسحب، وكانت تسمى بالبطاقة الزرقا   كبرية يف الدفع اإللكرتوين، وخاصة يف استخدام
 اقة البنكية في فرنسا تطور الدفع والسحب بالبط(: 02)الشكل رقم 

 مليار عملية : الوحدة                                                                                                        

 
Source: Rapport d’Activité du Groupement des Cartes Bancaires, Intégrateur d'Innovation, Paris, 

France 5002, P. 3. 

الحررظ تزايرررد وتطررور مسررتمر يف عررردد عمليررات السرررحب والرردفع مررن خرررالل البطاقررة، أي عمليرررات مررن خررالل الشررركل ن   
وكرران عرردد العمليررات  .مليررار عمليررة 00.22السررحب والرردفع اإللكرررتوين، وأيررن وصررل جممررل عرردد عمليررات السررحب والرردفع 

                                                 
1
مة يف مكان أوال، مطاعم وجبات سريعة، بقاالت وسيارات األجرة، وميكنك معرفة ما إذا كانت مدعو : ومتوفرة يف األماكن السريعة مثل ،الطريقة متاحة للمدفوعات البسيطة 

 .  عن طريق رؤية هذا الرمز

2
 Les Premières Cartes Bleues sont Apparues en 1967 et les Premiers Distributeurs en 1971.  
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وخبصرروص عمليررات السررحب يتضررح لنررا أ ررا تقريبررا ثابتررة إال   .5002 مليررار عمليررة سررنة 2.22و 5002مليررار عمليررة سررنة  2.22
مررا يقررارب  5002أيررن وصررلت سررنة لكرتونيررة الرريت عرفررت تطررور ملحرروظ جمرررد تغررري طفيررف، علررى عكررس عمليررات الرردفع اإل

 .مليار عملية 9.02
هررذا إن دل  .بإذا قارنررا بررني عرردد عمليررات السررحب بعمليررات الرردفع جنررد هررذه األخرررية أكرررب بكثررري مررن عمليررات السررح  

مليرار أورو  302.9على شي  إمنا يدل على اتسا  ثقافة الدفع اإللكرتوين يف اجملتمع الفرنسي، ووصل حجم املعرامالت إىل 
بنسررربة  5002مليرررار أورو سرررنة  323وإىل  ،حسرررب مرررا أوضرررحه التقريرررر 5000مقارنرررة بسرررنة  %3.5بنسررربة ارتفرررا   5005سرررنة 

 .5005مقارنة بسنة  %5.9ارتفا  قدرها 
مبوجررب هررذا األسررلوب يقرروم املسررتخدم  :Virtual Credit Cardالــدفع مــن خــالل بطاقــات االئتمــان االفتراضــية _ 0

وذلرك باالعتمراد علرى اخلطروات الالزمرة لرذلك، والريت ختتلرف مرن بنرك إنرتنرت  ،بفتح حساب لدى إحدى بنروك اإلنرتنرت
مرن خرالل اإلنرتنرت فقرط إىل البنروك الريت مترارس عملهرا كبنروك آلخر، وختتلف من بنوك اإلنرتنت البحتة اليت متارس عملها 

وحيصررل صرراحب احلسرراب يف أحررد بنرروك اإلنرتنررت علررى بطاقررة ائتمرران افرتاضررية يسررتطيع أن يقرروم  .إنرتنررت وبنرروك تقليديررة
  .1مبعامالته املالية عرب اإلنرتنت باستخدامها 

والفرررررق الوحيررررد هررررو أنرررره ميكررررن فقررررط  .التقليديررررة االئتمرررران تتصرررررف بررررنفس الطريقررررة بطاقررررةاالفرتاضررررية بطاقررررة االئتمرررران    
  .2 افرتاضية بدال من بطاقة البالستيك اوأ  ،نرتنتاإل يف ااستخدامه

التسوق فيها مستحيال أمام مستخدم اإلنرتنت الدويل الذي  يكوناملواقع اإللكرتونية اليت  فتح هومن ذلك  دفاهلإن    
بطاقة ائتمانية افرتاضية املتسوق نح مي  ذلكوب، حملياأو ال ميلك عنوانا ماليا  حملي،ن بنك ال ميلك بطاقة ائتمانية صادرة ع

  .3 (هي نفسها بطاقة القيمة المختزنة، راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني) مسبقة الدفع

لكرتوين أو الطلبات اهلاتفية، للتسوق اإل افرتاضية وليست فعلية، وال ميكن استخدامها إال اتالبطاقة اليت تقدمها الشرك  
على هذه  اتاليت تفرضها الشرك للرسوم ويقوم املستخدم بتعبئتها برصيد معني يغطي عملية التسوق املرغوبة، إضافة

 .اخلدمة
 

                                                 
1
 .220 .يوسف أمحد أبو فارة، مرجع سابق، ص 
 ./https://bancore.comرتاضية واتبا  اخلطوات الالزمة للحصول على بطاقة فيزا اف bancoreميكنك التسجيل يف موقع  2

واليت »، بطاقة الدفع املسبق، حيث مت ربط بطاقة 7002، األمريكية املتخصصة يف تقدمي خدمات اإلنرتنت يف ديسمرب «Google جوجل»يف هذا الصدد، طرحت شركة  3
، واليت ميكن استخدامها لعمليات الشرا  وسحب األموال من أجهزة املوز  اآليل، وميكن أن يستخدم األشخاص اخلاص حبسابات العمال « جوجل»حبساب حمفظة « كارد

، بال أي رسوم «كارد ماستر»يف مجيع املواقع، حيث يتم قبول بطاقة « جوجل»كما ميكن استخدام بطاقة حمفظة   .الرصيد للدفع عرب اهلاتف احملمول لدى بعض  ار التجزئة
، واليت كانت موجودة منذ «جوجل»أما حمفظة  .، أو عرب اإلنرتنت«جوجل»، اخلاص مبحفظة «أندرويد»، كذلك ميكن احلصول على البطاقة من خالل تطبيق نظام إضافية
 .حسابات بطاقات االئتمان األخرىأو األموال احملولة من حسابات البنوك و « جوجل واليت»، فهي مرئية، ويتم متويلها عن طريق التحويالت من قبل مستخدمي 7000عام 

https://bancore.com/
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  ومحفظة النقود اإللكترونية   النظام البيومتري الدفع باستخدام: الفرع الثالث

يسررتغين هررذا النظررام عررن الصرركوك البنكيررة والبطاقررات االئتمانيررة، وال  :Biometric Paymentنظــام الــدفع البيــومتري _ 1
وهررررررررو مررررررررؤمن بشرررررررركل كبررررررررري يقرررررررروم باألسرررررررراس علررررررررى ماسررررررررح يعمررررررررل باألشررررررررعة حتررررررررت  .يتطلررررررررب محررررررررل األوراق النقديررررررررة

وهرو أكثرر أمنرا مرن اسرتخدام بصرمات األصرابع أو العرني، ويعمرل مرن خرالل وضرع راحرة اليرد ،  Fingerscanningاحلمررا 
  .عند نقاط البيع على اجلهاز اخلاص وإدخال األرقام األخرية  للهاتف الذكي

ميكررن اسررتخدام حافظررة النقررود اإللكرتونيررة يف التسررديد، وفكرررة  :Electronic Walletالنقــود اإللكترونيــة   محفظــة_ 5
، مث يرتم الردفع باسرتخدام بطاقرة االئتمران عنرد (الشخصرية)احلافظة بسيطة، حبيث ال بد من كتابة البيانات مررة واحردة هذه 

ولكررن  رردر اإلشررارة إىل أن هررذه احلافظررة ال  .زيررارة أي موقررع إنرتنررت، ويررتم إرسررال هررذه البيانررات أوتوماتيكيررا هلررذا املوقررع
يف مواقع وال تعمرل يف غريهرا، وعلرى أيرة حرال هرذه احلافظرات تروفر كثرريا مرن تعمل يف كل املواقع، وبعض احلافظات تعمل 

 (.راجعة المبحث الثاني من الفصل الثانييمكن م).1 الوقت
 الجوال واألجهزة اللوحية الهاتفعبر  اإللكتروني الدفع نظام :المطلب الثاني

 
 and Tablet   Smartphoneمتكن خدمة الدفع عرب اهلاتف احملمول واألجهزة اللوحية   

من إمتام عمليات البيع والشرا   2
 .اليت تستخدم االتصال الالسلكي لربط كل األجزا  الضرورية إلمتام العمليات من أي مكان ويف أي زمان، دون قيود

 .وسنركز أكثر على اهلاتف اجلوال باعتباره أشهر آليات الدفع حاليا
  هاتف الجوال واألجهزة اللوحيةخدمة الدفع اإللكتروني عبر ال: الفرع األول

يشرري النقرد اإللكررتوين النقرال إىل عمليرة حتميرل النقرد : Mobile Electronic Cash النقـال يماهيـة النقـد اإللكترونـ_ 1
أو آلرة نقرد  Mobile ATMعلى بطاقة قيمة حمزنة عرب الشبكة الالسلكية، كمرا يطلرق عليره أيضرا تسرمية املروز  اآليل النقرال 

إضافة جديدة للهواتف الذكية واحلاسبات اللوحية تتيح للمسرتخدمني اسرتعماهلا لتمريرر  تعترب هذه التقنية ..3لنقال اهلاتف ا
 .إلمتام عمليات الدفع اإللكرتوين عرب األجهزة احملمولة كبديل لنظام الدفع النقدي واالئتمانبطاقات اخلصم 

                                                 
1
 :وملزيد من املعلومات راجع كذلك. www.ewallet.com  :باإلمكان احلصول على هذه احلافظات من املوقع اإللكرتوين الرمسي 

 .72. ، ص7000فاروق، القاهرة، مصر، ، ترمجة الدكتور خالد العامري، دار الالتسوق عبر اإلنترنت بريستون جراال،_  

2
للداللة بصفة  إمجالية على أي نو  من املدفوعات أو املعامالت املنفذة  Mobile Banking and Insuring لقد ظهر مصطلح األعمال املصرفية والتأمينية املتنقلة 

 .هلاتف احملمول للعميلباستخدام هاتف حممول وحساب بنكي أو تأميين، يتم الوصول إليه بشكل مباشر عرب ا

3
 .770. ص ،7002، منشورات املنظمة العربية للتنمية، القاهرة، مصر، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالةبشري عباس العالق،  

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/fingerscanning
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/fingerscanning
http://www.ewallet.com/
http://www.ewallet.com/
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بأنره قرارئ بطاقرة آمرن وتطبيرق لألجهرزة احملمولرة مرن  Local Internet Registry 1جهراز  Amazon تصف شركة: 1 مثال_ 
شرأنه أن يروفر للشرركات احملليرة جمموعرة واسرعة مرن األدوات لقبرول بطاقرات اخلصرم واالئتمران مرن خرالل اهلراتف الررذكي أو 

 .احلاسب اللوحي وتتبع عملياهتا
النقالررة، برره جمررال يسررتوعب قررارئ البطاقررة مسيررك أكثررر مررن اهلواتررف  Stare Tacdالنقررال    Motorolaهرراتف : 5مثــال _ 

البنية التحتية املصررفية لتفعيرل هرذه  Barclay Cardالشهري انتهى من توفري بطاقة   Barclays بنك_ الذكية واملثبت خلف اجلهاز ،
ومل يكررن يرررى مسررتقبال هلررذه اخلدمررة حيررث أن اهلرراتف ثقيررل وغررري عملرري، وأن اسررتخداماته سرروف تقتصررر علررى  ._اخلدمررة

 .قطا  سوقي صغري جدا من العمال 
بالتعاون مع شركة  أو اجلوال خدمة الدفع بوساطة اهلاتف النقال البنوكطلق ت :تعريف خدمة الدفع عبر الهاتف_ 5

ستخدام كاستخدام الرسائل القصرية، وباإلمكان االستفادة من اخلدمة تتميز بسهولة االهذه املتخصصة، االتصاالت 
  .2 أبسط أنوا  اهلواتف النقالة يف مجيع شركات االتصاالتالل من خهذه اخلدمة حىت 

، إىل جانب دفع واملالية توفري املزيد من السهولة واملرونة لعمال  البنك يف مجيع تعامالهتم املصرفية رسائل قصريةال   
عمال  إىل معلومات اخلدمة اجلديدة تسهم يف توفري دخول آمن لل..الفواتري، وطلب املعلومات أو تلقي اإلشعارات

عن املراحبات اخلاصة هبم، كما تسهل دفع فواتري اخلدمات العامة كاالتصاالت وهيئة الطرق  واالستفسارحساباهتم، 
ساعة، ومتكن العمال  من تتبع عمليات  52وعالوة على ذلك تقوم بتوفري خدمة الرسائل القصرية على مدار  .واملواصالت

تعزيز األمن والسيطرة على املخاطر يتم عن طريق استخدام وإن  .االئتمانيةبطاقات الو  اإليدا  والسحب على حساباهتم
 .ما يضمن أمن البيانات رمزين سريني للدخول

 آلية الدفع اإللكتروني عبر الهاتف وحجمه عالميا:  الفرع الثاني
للمدفوعات النقالة هو التبين الواسع إن من أبرز القوى احملركة والدافعة  :مكونات نظام الدفع عبر الهاتف الجوال_ 1

 :ومن أبرز مكونات هذا النظام .ألجهزة اهلواتف النقالة واال اه حنو النقد الرقمي
 ؛والبنك أو املؤسسة املالية ؛املستخدم صاحب احلساب يف البنك أو املؤسسة املالية_ 

 ؛Core Banking Systemات البنك املركزي خادم الدفع اإللكرتوين املوجود ضمن البنك واملربوط إىل نظام عملي_ 

                                                 
1
 Un Local Internet Registry (LIR), ou registre Internet local, est un organisme qui a reçu une allocation d'adresse IP d'un registre 

Internet régional (Regional Internet Registry, RIR) en vue d'attribuer ces adresses à des tiers (en général, ses clients) ou pour ses besoins 
propres. Un LIR est généralement un opérateur de télécommunications. Les LIR sont membres du RIR de leur région. 

2
! والدفع عرب جهاز اجلوال أو اجلهاز اللوحي اخلاص به عن طريق البطاقة االئتمانية _ للعميل شخصيا_هتدف هذه اخلدمة إىل إتاحة استقبال املدفوعات   Squareخدمة  

، وسرتسل له الشركة قارئ لبطاقات االئتمان، وسيصبح بإمكانه استقبال مدفوعات اآلخرين Androidو iOS كل ما حيتاجه هو تنزيل التطبيق اجملاين والذي يعمل على أنظمة
ولقبت . وأن يتوفر لديه قارئ البطاقات االئتمانية ،يشرتط يف اخلدمة أن يكون البائع واملشرتي يف نفس املكان. بدون أي رسوم إضافة، وبدون أي صعوبات وبشكل مباشر

 .The end of credit cards is coming: مرحلة التشغيل للدفع اإللكرتوين باألجهزة الذكية

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_Internet_r%C3%A9gional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_Internet_r%C3%A9gional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
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، والذي هو صلة بني كل من الزبون واخلادم املوجود GSM Operatorخادم ارتباط موجود لدى مشغل شبكة اخللوي _ 
 ؛يف البنك أو املؤسسة املالية

 . البائع الذي سيتم حتويل املبلغ إىل حسابه، والذي يدعى نقطة البيع  _
ويتم  ،و بطاقات ائتمانيةألكرتوين يغين صاحبة عن محل أي نقود إشرا  عرب اجلوال هو نظام دفع لعلى العموم فإن ا    

جهزة للدفع الفوري أوذلك من خالل متريره على  ،حتصيل مبالغ املشرتيات من خالل جهاز اجلوال اخلاص بالشخص
 .بطريقة أوتوماتيكية للسحب عن طريق اهلاتف من حساب البنكّي للشخص

رقام احلسابات البنكية أخنزن عليها   E-Walletأو إلكرتونية من اهلواتف النقالة حمافظ رقمية تالتقنية اجلديدة جعل إن   
ىل اختفا  إاليت قد تؤدي  الشرا  والتسوقن حتدث ثورة يف طريقة أواليت من شأ ا  ،لتمكنا من تسديد كافة أنوا  الفواتري

1 بدىل األإ احملافظ التقليدية
.   

كما هو احلال بالنسبة العتماد اهلاتف الذكي واللوحة، فالتجارة املتنقلة : حجم اإلنفاق من خالل األجهزة الجوالة_ 5
 :والشكل املوايل يوضح ذلك .أصبحت ذات أمهية متزايدة لتجار التجزئة على اإلنرتنت ال تزال تنمو

 واتف النقالةحجم تجارة التجزئة عبر اإلنترنت من خالل اله(: 01)الشكل رقم 

 
Source : http://www.statista.com/topics/1185/mobile-commerce/chart/909/percentage-of-retail-e-

commerce-dollars-spent-via-mobile-devices/. Consulté  le ; 15_06_2013. 

 
يف الربع الثاين من  %  2نالحظ من خالل الشكل أنه قد منت نسبة مبيعات التجارة اإللكرتونية عرب األجهزة النقالة من    
 رئيسة من ارتفا  اللوحات بشكل عام ووكان سبب هذه الزيادة بصورة  .5005يف الربع الرابع من عام  % 00إىل  5000عام 

iPad يف حني غالبا ما تستخدم اهلواتف الذكية ألسعار البحوث أثنا  التسوق يف املتاجر، وكان العمال   .على وجه اخلصوص

                                                 
1
 :كمثال خبصوص تصور عن  ربة العمال  يف هذه التقنية راجع 

 2 .، ص7001، يونيو 91؟، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقرا ، العدد لماذا وكيف ولمن :األعمال المصرفية باستخدام الهاتف المحمولاغناسيو ماس وكبري كومار، _ 
. 

http://www.statista.com/topics/1185/mobile-commerce/chart/909/percentage-of-retail-e-commerce-dollars-spent-via-mobile-devices/
http://www.statista.com/topics/1185/mobile-commerce/chart/909/percentage-of-retail-e-commerce-dollars-spent-via-mobile-devices/
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فقد أ ت اللوحات تلك املشكلة، وتقدمي ما يكفي على الشاشة  .مرتددين جلعل عمليات الشرا  على الشاشة الصغرية نسبيا
 .ما هو على اللوحات ومعدل العمليات على اهلواتف الذكية هو ثالث مرات بقدر .شكل مريح من خالل عملية الشرا ب

 Phabletsشاشات، وغالبا ما تسمى  +بوصة  4.7 إن صعود اهلواتف الذكية مع      
، أدى إىل زيادة حصة احملمول من 1

وينبغي أن ندرك األمهية املتزايدة من وجود احملمول يف  .راحة من اللوحةجممو  مبيعات التجارة اإللكرتونية، وبالتايل أكثر 
 ،أسهل وأسر  وأكثر مالئمة فالعملية  Desktop ربباملقارنة و  .زرار تتم املعاملة ويتم الدفعألكرتونية، فبضغطة عدة التجارة اإل

اآلمال   فإن لذلك .Laptop  ى املكتب أو يفعل ىال يوجد سو   Desktopنسان يف أي مكان، بينما املوبايل حيمله اإلكون 
 .اهلاتف مستقبالعرب  اإللكرتونيةكلها معلقة على التجارة 

إىل  العميلسريعة االستعمال، حبيث ال يضطّر    Tap2Payإن وسيلة الدفع اجلديدة :Tap2Pay الجديدةتقنية الدفع _ 0
سيتمّكن حامل البطاقة من استعمال  Tap2Pay وبفضل خدمة .وداستعمال األموال النقديّة أو انتظار التاجر لريّد له النق

التجاريّة الكربى، ومطاعم  التواخلارج، مبا فيها احمل الداخللتسديد مثن مشرتياته يف عدٍد من املتاجر يف  اخللويهاتفه 
، (دومنا حاجة إىل اللمس)القارئ  فما عليه إاّل أن يلّوح هباتفه أمام اجلهاز .املأكوالت السريعة والصيدلّيات واملقاهي وغريها

NFC بفضل تقنّية Antenna فتنتقل إىل هذا األخري فورا  املعلومات املتعّلقة ببطاقة ائتمانه من هاتفه عرب اهلوائي
 2.          

   البيع وشبكة اإلنترنت وتحصيل الفواتير إلكترونيا نقاطل نظام الدفع اإللكتروني: المطلب الثالث
 .ضيح هذا النظام للدفع كتقنية يف الفصل األول، وفيما يلي يتم استعراي هذه التقنية بنو  من التفصيللقد مت تو    

 شبكة البنية التحتية لنهائيات نقاط البيع اإللكترونية : الفرع األول
 Master Card :لكرتونية مثلاستقبال البطاقات اإل آالتنقاط البيع هي  :مفهوم تقنية نقاط البيع وخصائصها_ 1
وحمالت البيع واألسواق وخمتلف القطاعات اليت ترغب بقبول الدفع عن  (التجار)وتوز  هذه املكائن لدى  .Visa Cardو

كي يقوم بدفع مثن السلعة أو اخلدمة اليت حيصل عليها بدل من الدفع النقدي عن طريق ول .طريق البطاقات االئتمانية
يتم توفرها يف مواقع خمتلفة  ةخدمة التسديد للمواطنني واملقيمني عرب أجهز توفر ي فه .اليت حيملها معه االئتمانيةالبطاقة 

  .االقتصادمن 
وإتاحة الدفع بواسطة مترير  ،حية املعلومات اخلاصة باخلدمة لدجمها يف اهلواتف احملمولةبتطوير شر  اتشركالقامت  :مثال  

وهناك  . اجلوال للدفع ههباتف واالكتفا  ،االئتمانية هعن بطاقت االستغنا  املتعامل ليصبح مبقدور ،اهلاتف اجلوال على اجلهاز
 (.راجع المبحث الرابع من الفصل األول) ط البيعنقاتسديد عرب أجهزة الخلصائص الرئيسية خلدمة جمموعة من ا

                                                 
1
 The rise of Smartphones with 4.7-inch+ screens, often called "Phablets". 

2
ن احلاجة إيل تفعيل أو إعدادات يقوم هبا الشخص على كل ن خالل إمكانية وجود اتصال بني جهازين بكل سهولة دو م NFC نذكر أنه بإمكان االستفادة  من تقنية الر 

وظهور  ،وسوف يقوم باالتصال وحتليل البيانات ليس بالشرط أن يكون هاتف،)بالقرب من أي جهاز  NFC جهاز، وسيضع اهلاتف اخلاص به الذي حيتوي على تقنية الر
راجع ). وميكن مترير اهلاتف اجلوال على  ائي نقطة البيع املزود بالتقنية للقيام بعملية الدفع. قبول االتصالالنتيجة مباشرة على هاتفه دون احلاجة إىل إضاعة وقته يف فتح أو 

 (.في المبحث الثاني من الفصل الثاني NFCتقنية 

http://www.mobilemarketingwatch.com/mastercard-inside-contactless-cpi-card-group-team-for-paypass-mobile-payments-7161/
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ويعين  ،Wireless Payment طريقة الدفع الالسلكيب تحمطات نقاط البيع دعمفإن العديد من  على املستوى العاملي    
يف كل مكان، فضال عن أن  (NFC) ذلك أن املتعاملني سيتمكنون من التمتع خبدمات االتصال الالسلكي قريب املدى

أن فرص منو تقنية الدفع و  .وستكون متاحة يف كل وقت ومكان ،التقنية سوف تظهر وبشكل متزايد كامل إمكانياهتاهذه 
ومستويات عالية  متتلك فئة سكانية شابة، وسوق بطاقات بنكية مزدهرة أ اال سيما  ،مرتفعة  ائيات الدفععرب 

 .الستخدام اهلواتف النقالة واقتصادا نشطا
تكون هذه املكائن مربوطة على الشبكة املالية العاملية حبيث أ ا : حتية لشبكة نقاط البيع وكيفية ربطهاالبنية الت_ 5

وهي ببساطتها   .MasterCardومن أي مكان بالعامل أصدرت البطاقة على شرط أ ا حتمل عالمة  ،العميلتقبل بطاقة 
مما يؤمن هلا االتصال مع الشبكة  النقال اهلاتفخط أو تربط على  .1 كجهاز التلفون تربط على خط التلفون العادي

 .ثواين 2وتستطيع أن تقوم بعملية البيع بفرتة ال تتجاوز  .العاملية

اإلنفاق  وبزيادة .وجممو  املبالغ املستحصلة ،لتاجر تقرير عن عمليات البيع اليت أجريت عليهال ىعطييوميا    
وحتول األموال إىل حساب التاجر يف البنك االئتمان، بطاقات  بواسطة رتفع املدفوعات لدى نقاط البيعتاالستهالكي 
 .الذي خيتاره

االتصال فإن  ائيات نقاط البيع بإمكا ا حتويل من خالل خمتلف طرق  :طرق اتصال نهائيات الدفع وأنواعها _0
  :3بواسطة النهائيات التالية  وذلك ،2الصفقات من خالل موز  املعلوماتية البنكي 

 .Prise Téléphoniqueمن خالل مقبس اهلاتف  يكون متصال :RTC :Réseau Téléphonique Commuté نهائي  _
 . ADSLهذا النهائي أو هذا املطراف يستخدم تقنية االتصال : IP :Terminal IP نهائي_ 

  .4 خدمة احلزمة العامة الراديويةهذا النهائي يستخدم  :GPRS :Terminal GPRS نهائي_  
 :5وهناك ثالثة أنوا  لنهائي نقاط البيع      

 ؛ويبقى متصال مبأخذ كهربائي ،Comptoir  (الشباك)يوضع هذا األخري على املصرف : Fixe الثابت_ 
  ؛تقنية الراديو أو ذو األشعة احلمرا  :هناك نوعان من هذا املطراف: Portable الخلوي_ 
 .  GPRS هذا املطراف يقوم على تقنية: الخلوي المستخدم خارج المحالت التجارية_ 

                                                 
 
1
 Dans le cas d'un réseau construit par un opérateur public, on parle parfois de Réseau Téléphonique Commuté Public (RTCP) ou 

PSTN, de l'anglais Public Switched Telephone Network.  

2
  Serveur Informatique de la Banque. 

3
 La boutique du Terminal de Paiement Electronique (TPE): http://www.terminal-de-paiement.fr/guide. 

4
يف  االتصاالت اخللويةمن أنظمة  اجليل الثاينللحزمة املوجهة، تتواجد لدى مستخدمي  خدمة بيانات راديويةهي  General Packet Radio Service  باإلجنليزية 

 .3302_ 33_33: مأطلع عليه يو  ، G2.uk.org.uk/gprs.htm-phones-http://www.mobileباإلضافة للجيل الثالث  GSMنظام 

5
 .3302 _33_33: أطلع عليه يوم ،paiement.fr/guide-de-http://www.terminal: ملعرفة املزيد عن أشكال هذه النهائيات راجع املوقع اإللكرتوين   

http://www.terminal-de-paiement.fr/guide
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.mobile-phones-uk.org.uk/gprs.htm
http://www.terminal-de-paiement.fr/guide
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 نظام الدفع اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت: الفرع الثاني
يعكس تطور التسوق عرب اإلنرتنت النمو يف املتاجر الكبرية يف  اية القرن التاسع عشر، تعري املتاجر األسعار    

  . املتاحة املنخفضة وحرية االختيار واالختيارات املالئمة واإلمكانيات
يزداد عدد عمليات الشرا  يوما بعد يوم، وينطبق األمر نفسه على عدد شركات التجزئة اليت  :الشراء عبر اإلنترنت_ 1

 .تتعامل عرب اإلنرتنت
 .ستظل كل العوامل السابقة سببا مقنعا يدفع كثريين ملمارسة الشرا  عرب اإلنرتنت :سبب الشراء: أوال
فمواقع الويب مفتوحة ومتاحة للتصفح طول النهار، ويف أي يوم أو مكان تكون يف اإلمكانية  :االختيارات المالئمة_ 

 .للوصول إىل اإلنرتنت

 .حتوي شبكة اإلنرتنت كمية متنوعة من املنتجات وعددا هائال من مواقع الويب املخصصة للمبيعات :حرية االختيار_ 
كبرية بل بسيطة، والبد أن يكون هذا الطلب مالئما للظروف املادية ال يتطلب األمر إمكانيات   :اإلمكانيات المتاحة_ 

1.    
على ما نرغب شراؤه، وعمليا جيب املرور  يعترب حمرك البحث أكثر الطرق مباشرة للعثور :استخدام محرك البحث: ثانيا

 :باملراحل التالية
يعري أبسط شاشة، وأقلها تعقيدا  وعادة ما يستخدم حمرك البحث الشهري غوغل، فهو :إدخال مصطلح البحث_ 

 .عند مقارنتها مبحركات البحث الكبرية األخرى
من قائمة النتائج يتم البحث عن موقع يبدو أنه يتضمن نصائح مفيدة، مث القيام بالنقر فوق  :اختيار موقع ويب_ 

 .االرتباط النشط
 .كبري من املعلومات املفيدةجند أن كل موقع من مواقع الويب حيتوي على عدد   :قراءة المعلومات_ 
ميكن فرز صفحة الويب اليت حتوي السلعة املطلوب شراؤها طبقا للنو  أو السعر، ويوضح املوقع عدة  :إنشاء اختيار_ 

 .نصائح، ومن مث النقر على أرخص السلع
، ومن مث القيام بالنقر فوق إذا مت إقرار الشرا  لنمط معني ال بد من حتديد اخليارات املتاحة :اإلضافة إلى سلة التسوق_ 
 .Add to Shoppingواإلضافة إىل سلة التسوق  ،Basketالسلة زر 

بعد أن مت حتديد االختيار، عادة ما تعري الصفحة املوالية حمتويات   :االستمرار في السوق أم تسجيل الخروج_ 
 .2حالية من السلة، وتعري اختيار االستمرار يف التسوق أو تسجيل اخلروج 

                                                 
1
مواقع الويب املتاحة، والسبب الثاين هو  السبب األول هو العدد الضخم من: العادية، ويعود األمر لسببني رئيسيني سيتم احلصول على أسعار أرخص مما عليه يف املتاجر 

   .رالسعر املنخفض الناتج عن وجود مواقع تتنافس يف اخنفاي األسعا

2
ن هناك رغبة يف شرا  أية عناصر إضافية يتم الضغط على زر الشحن املناسب يف سيكون هناك مربع اختيار ميكنك من إضافة العنصر من السلة إذا مت تغيري القرار، وإذا مل تك 

   .كما نشري أن كل مواقع التسوق على إصدارات خاصة هبا من هذه اخليارات وال ريب أن األيقونات واألزرار سوف ختتلف(.التحقق من اخلروج)  Checkoutجز  
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تتضمن اخلطوة التالية االنتها  من استمارة الطلب باستكمال املعلومات الشخصية،  :استكمال استمارة الطلب _
   .1وإدخال تفاصيل البطاقة االئتمانية 

 Submitينبغي النقر فوق الزر الذي حيتوي على كلمة  التفاصيل للبائع لكي يتم إرسال: كيفية تقديم الطلب_ 
سيتم التطرق لهذه المرحلة وكيفية التحقق من أمان الموقع في )را  الذي يتسبب يف نقل الطلبهذا هو اإلج .(إرسال)

وعند إرسال املعلومات الشخصية ورقم البطاقة إىل موقع البائع، سيتم إرسال التفاصيل بطريقة مشفرة  .(الفصل الخامس
  .الذي ميكن التحقق منه بسهولةحتتوي مواقع الويب على قدر كبري من املعلومات عن األمان، و  .وحممية

اإلمكانية للتعامل مع أكثر من  هعرب اإلنرتنت، لدي هأو خدمات هبيع منتجات العميل راإذا اخت: البيع عبر اإلنترنت_ 5
تخّيل ولن .هو عميل حمتمل عرب اإلنرتنت Visaمبا فيها بطاقة  هافكل من يستخدم .مليار حامل بطاقة فيزا حول العامل

 .هفقط من حاملي البطاقات هؤال  أصبحوا من عمالئ اح اليت ستحققها لو أّن جز حجم األرب

التأكد من أن العمليات اليت  ري عرب اإلنرتنت هي  ه، على عمالئتاإلنرتنللمحافظة على ثقتهم بالتسّوق عرب و    
 .2 قى حممية أيضاوأّن كافة البيانات اليت حيصل عليها بائعو التجزئة عرب اإلنرتنت تب ،عمليات حممية

من األنوا  املعروفة للقيمة   :Online Stored Value Payment Systems ظام دفع القيمة المخزنة عبر اإلنترنتن_ 0
هدايا مثالية للتخرج وألعياد امليالد وحفالت ) Perfect Gift واهلدية املثالية ،Stored Value Visa ةالتأشري ختزين قيمة  :املخزونة
ولكنها ميكن أيضا أن تستخدم كبديل للشيكات السياحية، ووسيلة جلعل عمليات شرا  آمنة على اإلنرتنت  .(الزفاف

وتوجد هلا   ،بالرصيد اجلاري يف البنك واألموال املودعة فيه والبطاقة املدفوعة سلفا مرتبطة .االئتماندون استخدام بطاقة 
وأيضا  ،Virtual Card والتسوق عرب اإلنرتنتتستخدم فقط للشرا   ما ومنها ،كثري من التصنيفات منها الدولية واحمللية

 .هناك بطاقة للمكاملات اهلاتفية املدفوعة مسبقا
ومن  .نت من خالل السحب من الرصيدإن نظام الدفع بالقيمة املخزنة يسمح للمستهلكني بالدفع عن طريق اإلنرت     

 .u Cash 3ونظام  ، _PEER-TO-PEER نظام بالدفع نظري للنظري_ PayPalاملشهورة عامليا  األنظمة

خدمة لنقل األموال عن طريق اإلنرتنت من طرف لطرف آخر  هو _PayPalباي بال _نظام الدفع اإللكتروني _  4
شركة أمريكية  ويعود هذا النظام إىل .رتوين والشرا  اآلمن عن طريق اإلنرتنتويتم استخدامها بشكل رئيسي للتسوق اإللك

 :رق، مثلوهي تعمل على شكل حمفظة إلكرتونية، تقوم بشحنها بالنقود بعدة ط .www.Paypal.com اإللكرتوين وعنوا ا
                                                 

1
وعندما يكون املشرتي على وشك . أو توضيح أن الطلب قد اكتمل( متابعة) Continue طلب من املشرتي النقر فوق زرمبجرد استكمال استمارة الطلب أكثر املواقع ت 

وبالتايل ميكنه النقر فوق زر  . تبادل املعلومات عرب اإلنرتنت سوف يعري متصفح الويب تنبيه أمان يعلمه أن االتصال آمن، وال ميكن ألي شخص آخر الوصول إليه أو عرضه
(OK )دون خوف. 

2
 Visa هي إحدى أكثر الوسائل شيوعا  للدفع عرب اإلنرتنت، ويزداد اهتمام العمال  بالدفع بواسطة بطاقة فيزا عرب اإلنرتنت بفضل تشغيل تطبيقVerified by Visa  . هذا

كما تضمن هذه اخلدمة، لك أنت كتاجر، أنك ستحصل على املبلغ . التطبيق هو خدمة حممية بكلمة سر وهو يصادق على هوية حامل البطاقة عندما يتسّوق عرب اإلنرتنت
 .املدفو  مقابل عملية الشرا 

3
وخبصوص كيفية إنشا   .7007وأطلقت يف شهر جويلية من عام  u Cash، تأسست أكبر نظام دفع على شبكة اإلنترنت في الشرق األوسط وأفريقياكاش يو هو  

: اطلع عليه يوم. https://www.cashu.com/CLogin/registersForm?lang=ar: رتوينأنظر املوقع اإللك .u Cashحساب على 
30_33_3302. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.paypal.com/my/mrb/pal=VD957DX9WX5UA
https://www.paypal.com/my/mrb/pal=VD957DX9WX5UA
https://www.cashu.com/CLogin/registersForm?lang=ar
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ميكنهم إرسال األموال لبعضهم بعض جمانا، ولكن هناك  PayPal بطاقة ائتمان أو شيك أو حوالة بنكية، مجيع أعضا 
إىل  العميل تدعم الدفع بواسطة بطاقات االئتمان بشرط ترقية حساب  PayPal رسوم على استقبال األموال، كما أن

وميتاز  .على خدمات إضافية كثرية املتعامل حصليولكن باملقابل س ،مما سيزيد من الرسوم والعموالت ،حساب أعمال
PayPal  مبجموعة من امليزات نذكرها يف ما يلي:  

  ؛نرتنتواليت تتم عرب اإل ،هو عبارة عن بنك إلكرتوين مبختصر العبارة، يساعد ويسهل عمليات الدفع اإللكرتونية_ 
نرتنت، كما ميكنك الشرا  إرسال واستقبال حواالت مالية عرب اإل صبح قادرا علىي PayPal حساب يف املتحصل على_ 

ود يلكل موقع  هاخلاصة ب االئتمانمن إعطا  معلومات بطاقة  ههذه نقطة مميزة تعفيو  .نرتنت بواسطة حسابكمن اإل
 ؛الشرا  منه

 .نرتنتهو عبارة عن وسيط مايل آمن يقوم متاما مبا يقوم به البنك العادي ولكن على اإل _

_ PayPal ؛يوفر بوابة دفع إلكرتونية جيدة ألصحاب املواقع التجارية ميكنهم من خالهلا حتصيل األموال من زبائنهم 

 ؛ MasterCardأو Visa ائتمانعن طريق بنك أو بطاقة  PayPal حتويل أموال حلسابك يف للعميل ميكن من خالله _ 
 ؛عروفاملاملعروف منها وغري  1لكرتونية متوفرة يف كثري من املواقع اإل PayPal خدمة الر _

علومات امل ةوعدم كتابة يف كل مر  ،سرعة الشرا االئتمانية مع  ةبطاقالحيتفظ بالسرية التامة واألمان من انتشار رقم  _
 ؛االئتمانية ةبطاقالمعلومات و الشخصية  

 ؛الشرا  يتم حتصيل املبلغ فبمجرد ما يتم ،ساب أصحاب املواقع اإللكرتونيةحلسرعة السداد واإليدا   _
 _PayPal  وسيلة إيدا  ولكنه أيضا ،ليس فقط وسيلة دفع.  

 لكترونياإنظام عرض وتحصيل الفواتير : الفرع الثالث
 إىل هدفوي .يعترب هذا النظام من أحدث األنظمة التقنية اليت أحدثت تقدما اجيابيا يف حقل مدفوعات التجزئة  

 .اي قيم فواتريهم ومدفوعاهتم، وتسديدها إلكرتونيا عرب خمتلف قنوات الدفعمساعدة املواطنني يف استعر 
 Electronic Billلقد ظهرت يف السنوات األخرية نظم املدفوعات اإللكرتونية :التعريف بالنظام الجديد_ 1

Presentment and Payment (EBPP)،  الفوترة والذي حيمل مفهوما جديدا يتيح عدة وسائل للدفع، ويسهل عملية
. ويسمح هذا النظام للمفوتر بتقدمي الفاتورة بصورة إلكرتونية عوضا عن الفواتري الورقية أو بالطريقتني سويا. 2 والتحصيل

 . 3ومن السمات اهلامة هلذا النظام القدرة على ربط عمليات التفويض واملقاصة والتسويات إلكرتونيا 

                                                 
1
ئتمانية، وعدم وجودها يف املوقع ال يعين أن املوقع غري موثوق، أغلب مواقع البيع على اإلنرتنت تقدم اخلدمة بل وتفضلها أل ا أسهل هلم يف استقبال األموال من البطاقات اال 

 الفرديني الذين يرسلون ويستقبلون وإمنا يعين أن املوقع مل يقدمها ألسباب مالية أو إدارية، ولكن يندر عدم وجود اخلدمة يف مواقع البيع، أضف إىل ذلك ماليني املستخدمني
 :راجع املوقع اإللكرتوين التايل. PayPalص التعرف أكثر كيفية إنشا  حساب على وخبصو  .  PayPalاألموال عن طريق حساب 

http://www.walidov.com/old/ecommerce/paypal.html3302_30_03: ، اطلع عليه يوم. 
أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد ، صندوق النقد العريب نظم الدفع الخاصة بعرض وسداد الفواتير إلكترونيا،، اللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية 2

 .0. ، ص7001، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، العربية

3
 .املرجع السابق 

http://www.walidov.com/old/ecommerce/paypal.html
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يف  (املفوترين)الفواتري إلكرتونيا عن طريق ربط املؤسسات العامة واخلاصة يعمل على عري وحتصيل  مركزي هذا النظام    
خمتلف القطاعات من تأمني وصحة وتعليم وسياحة وسفر والتكنولوجيا واالتصاالت واخلدمات العامة واملدفوعات 

النظام مجيع قنوات  ويتيح .ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى واملؤسسات املالية احلكومية وغريها من جهة، والبنوك
اآليل واهلاتف املصريف واإلنرتنت املصرفري والدفرع من خرالل  املوز لكرتونية العائدة للبنوك مثل الفرو  وأجهزة الدفع اإل

ومتكينهم من تسديد مجيع فواتريهم ومدفوعاهتم بسهولة  ،وغريها وصوال إىل خدمة املواطنني kiosk اهلاترف النقرال وأجهزة
 .ل آمن وعلى مدار الساعة وطيلة أيام األسبو ويسر وبشك

 :من مزاياه ما يلي :تشغيل النظام مزايا_ 2

 ؛ستعراضها ودفعها على النظام بسهولةاإمكانية احلصول على الفواتري إلكرتونيا و _ 
 ؛Online Self-Registration الذايت املباشر باخلدمة االشرتاك_ 
 ؛وحتت رقابة وإشراف البنك املركزي ،Web portalنظام إلكرتوين مركزي آمن _ 
 ؛ (حسب جاهزية الشركات مصدرة الفواتري واملؤسسات احلكومية)تسديد كافة الفواتري من خالل نظام واحد _ 
 ؛القيام بعمليات السداد على مدار الساعةيف وتقليل التكاليف وتوفري الوقت واجلهد  يف التدفقات السرعة_ 
  .النا ة عن التأخري يف السداد  نب عمليات فصل اخلدمة_ 

 ،ورقي وزيادة معدالت التحصيللترسيخ معامل احلوكمة للمدفوعات اإللكرتونية، واخنفاي استخدام النقد اإضافة إىل      
 .لكرتونيةوالتخلص من خماطر التعامل النقدي، باإلضافة إىل إجياد بنية حتتية متينة للحكومة اإل

قامت العديد من الدول بتقدمي خدمات عري : حول العالم لكترونياإالفواتير  عرض وتحصيل تبني أنظمة_ 3
 ،BPAYوحتصيل الفواتري إلكرتونيا سوا  عرب شركات خاصة أو تكتالت ملؤسسات مالية وخدمية، يف اسرتاليا هناك نظام 

ويف سويسرا  ،E-FAKTURAويف النرويج والسويد هناك نظام  ،CHECKFREE ويف الواليات املتحدة األمريكية هناك
PAYNET،  ويف كنداE-ROUT ويف اململكة العربية السعودية اسم نظام سداد ،SADAD  1وغريها من الدول. 

                                                 
1
 .00 .ص مرجع سابق،د الفواتير إلكترونيا، ، نظم الدفع الخاصة بعرض وسدااللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية 
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التداول اإللكتروني في البورصات العالمية والتحويالت المالية  : المبحث الثالث
 اإللكترونية

اإللكرتوين يف البورصة وذلك يف املطلب  ت التداولحاولنا من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل نظام اتصاال    
من نظم االتصاالت وتقنية  االستفادةيف أحد جوانبها على كيفية  األخريةيف السنوات  املاليةالثورة  ترتكز األول، حيث ا

أما املطلب  .سرعةجديدة تستند يف معايريها على اجلودة والدقة وال دفع إلكرتونية عامليةاملعلومات احلديثة، لتوفري أمناط 
أما املطلب الثالث فسوف نعاجل فيه  .عرب اإلنرتنت التداول الثاين فسنخصصه خلدمات التنقيب عن األسهم ومميزات

يف البنوك املؤسسات املالية املساعدة على انتقال األموال بني املتعاملني االقتصاديني يف إطار  ةالتحويالت املالية اإللكرتوني
 .رسل واملستقبلعملية دفع بني امل
 اإللكتروني في البورصة نظام اتصاالت التداول: المطلب األول

 National Association of بواسطة 0920 سنة منذ األمريكية املتحدة الواليات يف اإللكرتوين التداول نظام بدأ    

Securition Dealers Automated  Quotation  (NASDAQ). 
 الية على شبكة االنترنت والتداول اإللكترونيالمعلومات الم: الفرع األول

 والتجارية املالية املعلومات جند اإلنرتنت يف وفرة املعلومات أكثر ومن: شبكة اإلنترنت والمعلومات المالية_ 1

.املختلفة
1
 األيام هذه جيدها معينة، معلومة على للحصول طائلة مبالغ دفع املستثمر على كان قليلة سنوات فقبل  

  . .اإلنرتنت على أماكن عدة يف جماين بشكل
-Realأسواق معظم يف شركة ألي اجملاالت شىت يف املعلومات من حتتويه مبا اإلنرتنت ظهور مع ذلك كل تغري لقد   

time Quotes . ومتكنه مباشرة، بالوسيط املستثمر بإيصال وتقوم العامل، اآلنية األسعار على احلصول إمكانية توفر فهي 

 من خاصة وحتاليل خمتلفة وإحصائيات وأرقام الشركات عن كثرية معلومات وتوفر قليلة، ثوان خالل والشرا  يعالب من

 وقرا ة منتجات، من لديها ما على واإلطال  اإلنرتنت على الشركات مواقع زيارة ميكن كذلك .واحملرتفني األسهم خربا 

 مستقبل حول املستثمرين من غريه آرا  على االطال  ستثمرامل يقرر قد أو .هامة وتطورات أخبار من لديها ما آخر

2اآلرا   وتبادل للنقاش خمصصة مواقع خالل من وذلك الشركة،
. 

 التداول أن يؤكد من اإللكرتوين، ومنهم التداول مفهوم حتديد يف بعضهم خيتلف قد :مفهوم التداول اإللكتروني_ 5
 أو حضور إىل احلاجة دون األسهم وشرا  بيع عملية يف األخرى والتقانات ،اإللكرتونية احلاسبة استخدام هو اإللكرتوين

 اليت األسهم عن الالزمة املعلومات له وسيط يقدم ختويل طريق عن ذلك يتم بل املايل، السوق مبىن إىل املستثمر تواجد

واليت  اإلنرتنت عرب األسهم بتجارة القيام يعين اإللكرتوين التداول أن إىل يشري األخر والقسم .بيعها أو بشرائها  يرغب

                                                 
1
 تود أل ا أو معلومات من ما لديها ببث نظاما   مطالبة أل ا إما بشكل جماين، اإلنرتنت على معلومات من لديها ما بنشر تقوم والتجارية احلكومية املنظمات من الكثري هناك 

 إشارة رهن القيمة املعلومات هذه جيد أن اليوم ملستثمر عظيمة فرصة إ ا األحوال، من حال بأي .طريقها عن اإلعالنات أسعار من لرتفع من املتابعني كبري عدد استقطاب
 .الكمبيوتر مفاتيح لوحة على من إصبعه

2
 .207. ص ، فهد عبد ا هل احلومياين، مرجع سابق 
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 أسعار يتابع إذ مكتب، أو منزله من انطالقا اإلنرتنت عرب بنفسه املالية استثماراته بتسيري (الشركة) املستثمر الفرد متكن

 من والشركات األسهم عن مالية حتليالت على وحيصل املايل السوق عن األخبار آخر على ويطلع املفضلة، أسهمه

 مشرتكة نقطة يف املفاهيم هذه وتلتقي .والشرا  البيع عملية يف عنه لينوب وسيط تكليف جيوز وقد املتخصصني، اخلربا 

 مع املالية باألوراق التعامل يف خمتلفة مواقع ومن اإللكرتونية احلاسبة أجهزة خالل من يتم اإللكرتوين التداول أن تؤكد

 علم على املستثمر يكون أن بشرط وسيط بدون أو رمسي بشكل لنيخمو  ماليني وسطا  بواسطة إما ،1املايل  السوق

 على ذلك ويعتمد يف .األسهم وشرا  بيع عملية عليها تنطوي اليت باملخاطر وكذلك التداول، حتكم اليت بالقواعد ودراية

 .تطورها ومدى االتصاالت ونظم املايل السوق يف املستخدم النظام
 ومواقعه على شبكة اإلنترنت لكترونيالتداول اإل آليات: نيالفرع الثا

وأصبح يشكل  _يتمثل يف عمليات البيع والشرا  اآللية_يف السنوات األخرية، ظهر ما يسمى بالتداول عايل السرعة     
 فما هو التداول اإللكرتوين؟ .2 من حجم التداول اليومي % 23إىل  30اآلن من 

 يتم أسعارها لكي قائمة أو األسهم عن معلومات يقدم   والذيحاسويب نظام هو :تعريف التداول اإللكتروني_ 1

هناك التداول اإللكرتوين الذي نقصد به  .3متخصصة  مكاتب خالل من الطرفية احملطات طريق عن هبا التعامل
 اتصاالت نظام5 اإللكرتوين  التداول نظام ويعد  .4املبادالت والتداوالت اليت تتم عن طريق الرسائل اإللكرتونية والرقمية 

 صورة يف ويثبتها األوامر، سجل يف وجيمعها وشرا ، بيع أوامر شكل يف املتداولني رسائل بقبول التداول، يبدأ أطراف بني
 الكومبيوتر أجهزة طريق عن املنفذة الصفقات بتسوية واضحة، وينتهي أولوية قواعد ظل يف وينفذها وطلبات عروي

 وفرتة املقبولة األوامر النظام، ونو  يف أمر إدخال له حيق من النظام وحيدد املالية، األوراق شركات مكاتب يف املوجودة

 اإلعالنات وآخر وكمياهتا، السابقة الصفقات وأسعار السائدة والطلبات العروي عن معلومات النظام ويوفر صالحيته،

 .6املسامهة  بالشركات املتعلقة
 خصيصا املوجهة التداول أنظمة خدمة مع مباشرة التفاعل ستخدمنيللم اإلنرتنت عرب التداول نظام يوفر     

 أجهزة خالل من التداول بعملية القيام وميكن املناسبة، القرارات اختاذ من فإ ا متكنهم وبالتايل اخلاصة، الحتياجاهتم

                                                 
1

 . www.investorwords.com   ،www.advfn.com: راجع املواقع اإللكرتونية التالية اليت متكن من خدمة التداول اإللكرتوين 
http://www.trendtraders.com  ،://www.investsmartindia.com/index.jsphttp3302_30_30: ، أطلع عليهم يوم. 

2
يف املائة من التداول يف األسهم  00ويف احلقيقة فإن . يف الوقت ذاته، استحوذت التبادالت اإللكرتونية اجلديدة على معظم حجم التداول الذي كان يتم يف بورصة نيويورك  

 .يف صورة تبادالت إلكرتونية منفصلةاملدرجة يف بورصة نيويورك حتدث 

3
 أسهم من عينة على تطبيقية دراسة _،المالية باألوراق االستثمار ومخاطر عائد على اإللكتروني التداول نظام تطبيق أثردعا  نعمان اجلسيين وعدنان سامل قاسم،  

 .22. ، ص7000، 70العدد  ،2م االقتصادية واإلدارية، العراق، اجمللد جملة تكريت للعلو   ،7002_ 7007السعودي للفرتة  املال سوق يف املسجلة الشركات
4
  .92. ، ص7001، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، _طرقه الدولية وأحكامه الشرعية_ ،التداول اإللكتروني للعمالتبشري حممد موفق لطفي،  

5
 .اقب بيع العمالت باستخدام الوسائل اإللكرتونية وفق مؤشرات أسعارها يف البورصة الدوليةتع: إذا أضيف إىل التعريف قيد العمالت فيصبح التعريف 

6
_ السوق املالية السعودية ، ورقة مقدمة لندوة_دراسة مقارنة_ ،نظام التداول اإللكتروني في  سوق طوكيو المالية والسوق المالية السعوديةحممد بن إبراهيم السحيباين،  

 .0. ، ص7002نوفمرب  09_  02جامعة امللك خالد، الرياي، السعودية،  ،_نظرة مستقبلية

http://www.investorwords.com/
http://www.advfn.com/
http://www.trendtraders.com/
http://www.investsmartindia.com/index.jsp
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 من العميل ميكن والذي السمسرة، شركات تستخدمه الذي املوقع خالل من األوامر وإدراج باإلنرتنت، املزودة احلاسوب

 النظام هذا يتوىل حيث اإلنرتنت؛ شبكة خالل من مباشر بشكل املالية األوراق بيع أو بشرا  األوامر اخلاصة إدخال

 لدى به املعمول اإللكرتوين التداول نظام إىل آيل بشكل إرساهلا مث ومن تنفيذها، إمكانية من التحقق األوامر تلقي مبجرد

 1.السوق 
 نظام ويعد مباشرة، االستثمارات ومتابعة البورصة يف االستثمارية احملفظة شؤون إدارة إمكانية النظام هذا يتيحكما      

 يف املوجودة الكومبيوتر أجهزة طريق عن والشرا  البيع أوامر كافة إدخال خالله من يتم للتداول نظاما اإللكرتوين التداول
 .إلكرتونيا وتنفيذه السعر وحتديد املالية لألوراق والطلب العري مقابلة ميت مث ومن املالية، األوراق شركات مكاتب

 عمليات تنفيذ خالله من يتم متطور تقين آيل نظام من خالل ما سبق ميكن القول أن نظام التداول اإللكرتوين هو    

 العربية األسواق من العديد يف وجمربة وموثوقة أمنة برجميات وذلك باالعتماد على اإلنرتنت، عرب األسهم وشرا  بيع

 .بشري تدخل دون% 000  بشكل التداول عمليات لتنفيذ بعد عن التداول من النو  هبذا ومتخصصة والعاملية
 مؤسسات يتبع ما فمنها اإلنرتنت، على املتوفرة املالية املعلومات مصادر ختتلف: المواقع المالية على اإلنترنت _5

 كالوكاالت متخصصة لشركات يتبع اآلخر والبعض الوساطة، ومؤسسات حملللنيا كبار بيوت مثل كبرية مالية

 خدمات وتقدم صغرية مؤسسات أو أفراد قبل من إنشاؤها مت مواقع بالطبع وهناك .الكبرية اإلنرتنت بوابات أو اإلخبارية

 .متنوعة حتليلية معلومات أو استشارية
 Yahoo Finance املايل  ياهو قعمو  باالستثمار تُعىن اليت املواقع أكرب ومن   

 نظرا   شعبية وأكثرها اإلطالق، على وأمهها 2

3يف االستعمال  سهولة من له وما هائلة معلومات من حيتويه ملا
الذي   Zacksوهناك كذلك من املواقع اإللكرتونية موقع  .

 .4الفردي  للمستثمر املخصصة املواقع يعترب من
بعض األمور الفنيرة والتنظيمية املتعلقة هبذه  يعيه خلدمرة التداول عرب اإلنرتنت أن على املستثمر قبل استخدام     

قد حتقق له خسارة غري  اليتشبكة اإلنرتنت ينطوى على عدد من املخاطر  استخداماخلدمرة، إضافة إىل إدراكه التام بأن 
، و بنظام التداول اإللكرتوينأج املستخدم، مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه املخاطر بشبكة اإلنرتنت نفسها، أو الربنام

قد  لذا على املستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل هبذه املخاطر اليت .اخلدمة من قبل املستثمر استخدامإضافة إىل سو  
 .يواجهها أثنا  التداول عرب اإلنرتنت

 
 

                                                 
1
 Delbar Jafarpour, Op. Cit,  P. 16. 

2
 .3300_33_33: ، أطلع عليه يومhttp://finance.yahoo.com :تفحص املوقع اإللكرتوين للياهو املايل 

3
 إىل توجه املستخدم رمز واختيار التسجيل بعد .واحدة مرة سوى املرور وكلمة للتسجيل حتتاج فال ياهو مستخدمي من كنت وإذا ياهو، لدى بالتسجيل وقم املوقع إىل توجه 

 .الالزمة والفنية املالية التحليالت بإجرا  وتقوم األسهم، ملتابعة حمافظ عدة أو حمفظة أنشا  تستطيع خالهلا من واليت الرئيسية، الصفحة لتجد املوقع
4
 .3300_32_30 :أطلع عليه يوم،  http://www.zacks.com: تفحص املوقع اإللكرتوين لزاكس 

http://finance.yahoo.com/
http://www.zacks.com/
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 عبر اإلنترنت  التداول خدمات التنقيب عن األسهم ومميزات: المطلب الثاني
 .يف الفر  الثاين املالية األوراق وتسوية املدفوعات أنظمة سنتطرق يف الفر  األول إىل طرق التنقيب عن األسهم، وإىل  

 طرق التنقيب عن األسهم ومميزات التداول اإللكتروني  :الفرع األول
 :1هناك طريقتان للتنقيب عن األسهم    

، ومن خالل هذا الدليل 2اليت تنتمي إليها الشركة االت وذلك حسب القطاعات واجمل: طريقة تقسيم الشركات_ 1
  .ميكن استعراي مجيع الشركات، واختيار الشركة املناسبة حسب اجملال الذي تبحث عنه

رتك للكمبيوتر مهمة دراسة كل ويأو تصفيتها بواسطة الكمبيوتر،  : Screeningترشيح المعلومات  برامجطريقة _ 5
 ،هذه الطريقة ليست صعبة على اإلطالق .االستثماريةهداف األللشركات اليت قد تناسب  ريةشركة واخلروج بقائمة قص

معني، ومن مث  بحث عنه عن طريق إدخال هذه املواصفات يف منوذجنتاجه هو حتديد مواصفات السهم الذي حن وكل ما
الذي تريده؟ هي بالطبع كثرية جدا  منها  ما هي مواصفات السهمو  .ترك الكمبيوتر ينقب يف قواعد املعلومات املتوفرة لديه

 .اخل ..مديونية الشركة، سوق تداول الشركةنسبة  هلا، احملرتفني ملكية السهم، نسبة حجم املبيعات، األرباح، سعر
 :اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ما يلي التداول مميزات ومن: أهم مميزات التداول عبر اإلنترنت والهاتف الجوال_ 0

 دون منه االستثمار عمليات إجرا  املستثمر يرغب مكان أي ومن والشرا  البيع عمليات إجرا  يف لقياسيةا السرعة_ 

 .السوق مبىن إىل حضوره إىل احلاجة

 حسب القرارات االستثمارية الختاذ حلظة أي يف املالية األسواق يف املتداولة املالية األوراق عن املعلومات على احلصول _

 .تقديره

 عملية وميكن تكرار .لألسعار ومراقبته الشبكة خالل من عليها حصل اليت املعلومات إىل استنادا الفوري والشرا   عالبي_ 

 واستالم واملقاصة التسوية يف فائقة سرعة من اإللكرتوين التداول عملية به تتميز ملا وذلك نفسه، اليوم يف والشرا  البيع

 .االستثمار شهادة

 بإيدا  املستثمر يقوم حبيث املايل، السوق قبل من له املستثمر ومصرح قبل من خمّول وسيط خالل من يتم ذلك كل_

 .إجرا  التداول لغري املالية األسواق مع التعامل تعليمات حتدده الذي االستثمار مبلغ من األدىن احلد

 سيولة وزيادة األجنبية، األموال رؤوس جذب عن األسهم، فضال تداول معدالت وزيادة املستثمرين، عدد زيادة_ 

  .السوق
 املؤسسي، والبنا  التنظيمية البيئة مثل) بالقضايا األخرى املؤثرة يف أدا  السوق مقارنةاإللكرتوين  قواعد التداول تتميز    

 نظام برجمة يف بسيطعديل وت املالية، السوق هليئة قرار خالل من القصري األجل يف تعديلها ميكن أنه ،(الشركات وحوكمة
 ومراقبة جديدة، لوائح إصدار تتضمن املدى وبعيدة متوسطة اخططاألخرى  قضاياال مع التعامل يتطلب حني يف ،تداول

                                                 
1
 .270. فهد عبد ا هل احلومياين، مرجع سابق، ص 

2
 .027. املرجع السابق، ص 
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 فقط، املالية السوق تنظيم عن ليس واضح بشكل مسئولة تصبح حبيث األساسي اهليئة غري توسيع ولرمبا تنفيذها،
 .2 الياباين االقتصاد يف احلال هو كما ،1 املالية اخلدمات مجيع عن ولكن

شركة املالية لالستثمار يف وسائل التقنية احلديثة الشيا مع اسرتاتيجية امت: آلية التداول اإللكتروني عبر الجوال_ 4
خدمة التداول عرب اهلاتف اجلوال واليت  اتالشرك تالتطور التكنولوجي الذي يشهده جمال التداول يف أسواق املال، وفر و 

تطبيق ، BlackBerryتطبيق تداول  :وتشمل (راجع المبحث الرابع من الفصل األول) خلدمات اجلديدةتضم جمموعة من ا
 . SMSتداول الرسائل النصية القصرية، PDA تداول األجهزة الكفية، Android ، تطبيق تداول iPhoneتداول 

على املوبايل ومبجرد إدخال اسم  ات املالية ا عرب شبكة اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية للهيئيتم حتميله اتتطبيقال هذه  
املستخدم وكلمة املرور يتمكن العميل من الدخول إىل حسابه واحلصول على كافة بيانات السوق وإعطا  األوامر املطلوبة 

  .بنا  على البيانات اللحظية اليت يوفرها التطبيق
 المالية األوراق وتسوية المدفوعات أنظمة :الفرع الثاني

يتم تنفيذ الصفقات يف السوق أثنا  املزاد العلين، أو من خالل نظام التداول  :سوية الصفقات في البورصةت_ 1
وميثل املزاد العلين اآللية األساسية الكتشاف األسعار خالل اليوم، ولكن يتم التعامل وفقها خالل فرتات ، اإللكرتوين
 .مسرتشدا باألسعار اليت يتم الوصول إليها يف املزاد (ساعة 52)أما التداول اإللكرتوين فمستمر خالل اليوم  .حمدودة

ولكن ميكن الوصول إىل  .ويتم التعامل فيه من حساباهتم فقط ،ونظام التداول اإللكرتوين هو خاص بالسماسرة األعضا 
املرتتبة على  أما تسوية املبالغ .معلومات التعامل اليت يتضمنها من خالل الشركات اليت تقوم ببث بيانات السوق

وهو نظام يربط بنوك  .Protected Payment Systemللمدفوعات يسمى خاص فتتم من خالل نظام  الصفقات
ويقوم البنك املركزي بتسوية املدفوعات  .املركزالتسوية لتسهيل حتويل املبالغ بني السماسرة األعضا  يف  ملركزالسماسرة 

سيتم )الدول املالية وغريها من خالل العمود الفقري لنظام املدفوعات يف  النقدية املرتتبة على الصفقات يف األسواق
 .(التطرق بالتفصيل إلى التسوية والمقاصة وأشهر أنواع نظم الدفع والتسوية العالمية في المبحث الموالي

3الية التطرق خلطوات تسوية األوراق امل املفيد من :المالية األوراق وتسوية مقاصة في أساسية خطوات_ 5 
: 

 (.اهلاتف إعالن مفتوح أو سوق معتمد على )يتم ذلك بأشكال خمتلفة وحسب نو  السوق  أن ميكن :الصفقة تنفيذ_ 

 (.اخل.. واملقدار السعر) الشروط على باالتفاق الصفقة طريف قيام اإلجرا  هذا يضمن :الصفقة موائمة_ 

للقيام باملدفوعات بتاريخ التسوية  أو املالية األوراق بتسليم اآلخر الطرف التزامات حساب إىل تشري :الصفقة مقاصة_ 
تتم عملية املقاصة بواسطة إحدى شركات املقاصة إذن  (.والذي يكون يف معظم احلاالت يوم أو يومني بعد تاريخ إمتام الصفقة)

                                                 
1
 .0. حممد بن إبراهيم السحيباين، مرجع سابق، ص 

2
 .0217مع بداية عام ( CORES)قد بدأ تطبيق نظام التداول اإللكرتوين احلايل املعروف باسم ل 

3
 .72. ديفيد شيبارد، مرجع سابق، ص 
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ات األطراف املشرتكني يف مجيع اإلجرا ات املتعلقة حبساب التزام هباويقصد  .اليت يعترب مسسار العميل أحد أعضائها
 .الصفقات متهيدا لتسويتها

 .التسوية نظام يف والنقد املالية األوراق حول الطرفني بني فيما التعليمات نقل جيب :التعليمات نقل_ 

 ثائقالو  نقل املالية تتضمن التسوية عملية نقل لألوراق املالية والنقد با اهني، وتارخييا يتضمن نقل األوراق : التسوية_ 

ذلك يف سجل، ويف بعض احلاالت حيدث بالنسبة لألوراق  إدخال طريق عن النقل يتم األخرية السنوات يف أنه إال .فعليا
 .خاصة جهة قبل من أخرى حاالت ويف املركزية، املالية األوراق خزانة حبفظ املركزي البنك يقوم أن احلكومية املالية 

 لكترونية في البنوك المؤسسات الماليةالتحويالت المالية اإل: المطلب الثالث
البد من استعراي الطرائق املتبعة يف عملية انتقال أو حتويل األموال وفق التحويل املايل اإللكرتوين والتبادل اإللكرتوين    

  .1للوثائق املالية 
 انتقال األموال إلكترونيا بين المتعاملين االقتصاديين: الفرع األول

 التحويالت نظام يعرف : Electronique Funds Transfert (EFT)اإللكترونية  المالية تحويالتال نظام تعريف_ 1
 آخر، بنكي حساب إىل بنكي حساب من إلكرتونيا (واملدينة  الدائنة) املالية التحويالت حبركات للقيام اإللكرتونية 2املالية 
 هذا يعتربو  .األوراق استخدام عن عوضا املودم وأجهزة كمبيوترال وأجهزة اهلواتف عرب إلكرتونيا تتم التحويل عملية أن أي

 ويتيح اإلنرتنت، عرب تعمل اليت اإللكرتونية البنوك واملؤسسات املالية ألعمال التحتية البنية من األمهية جز ا بالغ النظام إذا
 آخر، بنكي حساب إىل بنكي حساب من املالية الدفعات أو املالية التحويالت نقل آمنة إلكرتونية النظام بطريقة هذا

وميتاز نظام التحويالت املالية اإللكرتونية، يف حال تطبيقه بطريقة التحويالت،  ذهبه املتعلقة نقل املعلومات إىل إضافة
 .واملوثوقية صحيحة بدرجة عالية من األمن وسهولة االستخدام

إنه التبادل اإللكرتوين : Financial Electronic Data Interchange  (F-EDI)التبادل اإللكتروني للوثائق_ 5
للمدفوعات، وكذلك للمعلومات املتعلقة هبا مثل مقدار الدفعة وعدد الفواتري واخلصومات بني الشركا  التجاريني، وذلك 
من خالل طريقة قياسية معروفة لديهم، فهذا التبادل حيتوي على معلوماتية التحويالت، كما حيتوي على التعليمات 

  . 3إلرشادات احملركة لألموال وا

                                                 
1
أما تبادل البيانات . دودةاهتا خدمة حمالفرق بينهما هو أن حتويل األموال إلكرتونيا هو إسدا  خدمة لطرف واحد من أطراف الصفقة تتمثل يف الدفعة احملولة، واليت تعترب حبد ذ 

 . ر الذي يعد خدمة شاملةوالوثائق املالية إلكرتونيا فيعين األمتتة الكاملة للصفقة، مبعىن إيراد الشرح الكامل للصفقة مبا فيها تفاصيل وشروحات التحويل اآلم

 
2
 Telex: رموز سرية يتفق عليها بني البنوك واملؤسسات املالية، ويقوم بفكها قسم الربقيات ومن هو النظام الذي كان يستخدم يف حتويل األموال ملا فيه من أمان وألنه يعمل ب

 : مث العمل مبوجبها، أنظر

    .22. ، ص7001، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، إدارة المصارفهاشم جرب، _  

3
 . 02. أمحد سفر، مرجع سابق، ص 
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حتتوي على معلومات وتعليمات حتويل األموال من حساب الشريك  F-EDIطاملا أن الصفقات اليت تتم من خالل    
وقبل أن يكون هذا النظام معروفا أو معرتفا به كانت  .التجاري إىل آخر، فإن النظام املصريف هو احملرك الرئيس لألموال

 .لعديد من أنوا  التحويالت املالية اإللكرتونية اليت سيتم التطرق إليها الحقاالبنوك قد طورت ا

فوائد أكيدة ومهمة، أل ا  لعملية التحويل البنكي اليت تقوم هبا البنوك :عملية التحويل المالي اإللكترونيآلية  _0
 ايُوقِّع العميل منوذجا  ُمعَتمدا واحدو  .1 تؤدي إىل نقل احلقوق املالية من شخص إىل أخر دون اللجو  إىل استخدام النقود

One-Time Authorization Form   ويُتيح هذا النموذج اقتطا  القيمة احملدَّدة من  (.مثال ، التاجر)ملنفعة اجلهة املستفيدة
كرتوين عن الشيك يف وخيتلف منوذج التحويل املايل اإلل .(يوميا  أو أسبوعيا  أو شهريا  )حساب العميل وفق ترتيب زمين معنيَّ 

وظيفتهم توفري الربجميات  ويف العادة يتعاَمل البنك والعميل مع وسطا  .أن صالحيته تسري ألكثر من عملية حتويل واحدة
 .الالزمة، ومُيكن إجياد العديد منهم على اإلنرتنت

بتجميع التحويالت املالية  يقوم خري هذا األ .ويقوم العميل ببنا  وإرسال التحويل املايل عن طريق املودم إىل الوسيط    
َقاَصة املالية اآللية

َ
اليت بدورها ترسل منوذج التحويل املايل اإللكرتوين إىل بنك العميل، ويقارن  ACH وإرساهلا إىل دار امل

يل املايل، برصيد العميل، ويف حال عدم تغطية الرصيد لقيمة التحو ( الوارد من دار املقاصة)بنُك العميل التحويَل املايل 
إىل الوسيط ليقوم بدوره بإعادة اإلشعار إىل   Non-Sufficient Fund  (NSF)يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الرصيد

أما إن كان الرصيد كافيا  لتغطية قيمة التحويل املايل، فعندها يتّم اقتطا  قيمة التحويل منه وحتويلها إىل حساب  .العميل
حدَّد بالنموذج( البنك أو التاجر(املستفيد 

ُ
 .(سيتم التطرق إليه في المبحث الموالي) يف وقت الَسداد امل

دون املرور بوسيط، فعندها يتوجَّب على   أما إذا رغب التاجر يف تنفيذ التحويالت املالية عرب دار املقاصة اآللية    
هذه الربجميات ُمؤّمنة بكلمة مرور  التاجر نفسه أن يشرتي الربجميات اخلاصة اليت تسمح بإجرا  هذه العملية، وتكون

ويف هذه احلالة يقوم العميل باعتماد منوذج الدفع مرفقا بشيك مصدَّق لصاحل التاجر، مث يقوم التاجر  .خاصة بالتاجر
 بإرسال االعتماد إىل دار املقاصة اآللية اليت تقوم بدورها بإرسال االعتماد إىل البنك القتطا  املبلغ من حساب العميل يف

ويف هذه احلالة ال حاجة للتحّقق من كفاية رصيد العميل، ألن الشيك  .الوقت احملدَّد، وحتويله إىل حساب التاجر
 :أما عن املعطيات اليت جيب توفرها يف التحويالت البنكية فهما رقمان .املصدَّق يضمن ذلك

على  حيتوي والذي :Code IBAN (International Banking Account Number) الرقم الدولي للحساب المصرفي _4
 يف آلخر بنك من املدفوعات على للحصول املطلوبة املعلومة توجيه على والقدرة النسخ، أخطا  لتجنب صاحلة معلومات

 مت وقد الوطنية، احلدود عرب املصرفية احلسابات لتحديد دويل معيار بأنه املصريف الدويل احلساب رقم ويعرف .مكان أي

                                                 
1
 Il existe plusieurs moyens le faire; 

_ par un Titre Interbancaire de Paiement (TIP) pour un paiement ponctuel ; 

_  par prélèvement bancaire, pour un paiement récurrent (facture d'assurance, d'électricité, de téléphone, etc..). 

http://banque.comprendrechoisir.com/comprendre/tip-titre-interbancaire-de-paiement
http://banque.comprendrechoisir.com/comprendre/autorisation-prelevement-automatique-bancaire


 في البنوك والمؤسسات المالية العالميةوآلية المق اصة للتسويات المالية    الحديثة  أنظمة الدفع اإللكترونية........................الفصل الثالث  

 

- 052 - 

 

 ISOبند  حتت دويل ذلك كمعيار بعد اعتماده مت مث البنكية، للمعايري األوروبية اللجنة قبل من ألصلا يف اعتماده
13616)  )1. 

 حيقق مما احلسابات، بأرقام خاصة دولية على مواصفات مبين املصريف القطا  يف العمال  حلسابات رقمي تنظيم وهو  
مطورة  صيغة إمنا جديد حساب رقم ليس وهو .العامل مستوى على ساباحل رقم لعدد خانات عليه متعارفا   وطنيا   توحيدا
 معاجلة مث ومن وسهولة، بيسر هذه األرقام قرا ة من املصرفية األنظمة ميكن حيث األساسي، العميل حساب لرقم

 .2أخطا   دون املالية التحويالت
ويطلق  .ف هوية البنك املوجه إليه التحويليسمح بتعري :Code BIC (Bank Identifier Code) رقم الهوية البنكية_ 2

 .SWIFT عليه اسم رقم أو كود
وبالتايل . كال من الرقمني واملعلومات املطلوبة إلمتام عملية التحويل جندها على ما يسمى مبصطلح بيان التعريف البنكي   

 للحساب املصريف ورقم اهلوية الرقم الدويل :فإن العميل إذا طلب بيان التعريف البنكي فإنه سوف يظهر رقمني ومها
 .ونلفت االنتباه أن عدد األرقام خيتلف من نظام مصريف إىل آخر ومن بلد إىل آخر  .البنكية

 إللكترونية ومزاياه المالية التحويالت نظام منافع: الفرع الثاني
 و ار والعمال  البنوك من لكل منافع اإللكرتونية املالية التحويالت نظام يقدم :المنافع المقدمة من قبل النظام_ 1

 3: يلي  فيما ونوجزها التجزئة،
دون أي ريبة  يكفل االتفاق على وقت اقتطا  وتسديد قيمة التحويالت املالية تنظيم عمليات الدفع: تنظيم الدفعات_ 

 .يف إمكان السداد يف الوقت احملدد
 خالل من املصرفية اخلدمات تكاليف من ليةاآل املقاصة نظام شبكة قللت: المصرفية الخدمات تكاليف تخفيض _

 ..االئتمان منح خسائر الشبكات، وختفيض لتجميع املتعلقة الصناديق تقدمها اليت اخلدمات إلغا  أو تقليل
 الورقية، وكذلك النماذج الورقية الشيكات استخدام عدم نتيجة األدىن احلد إىل :الشيكات معالجة مصاريف تقليل _

 نتيجة ستقل، التشغيلية املصاريف ألن العملية هذه من البنوك وتستفيد للشركات، بالنسبة املعاجلة مصاريف واخنفاي
 وختفيض التشغيلية األرباح من عالية نسبة ذلك ورا  من البنوك حتقق ولذلك الورقية، الشيكات معاجلة عن االستغنا 
 .العمالة حجم

 توفره ما خالل من النقدي، التدفق حتسني إىل اإللكرتونية املالية التالتحوي نظام يؤدي :فورية بصورة النقدية توفير _ 
 . النقد دورة تسريع وكذا التدفق، موثوقية من التحويالت

                                                 
1
املصرفية، جملة دورية تصدر عن األكادميية العربية للعلوم املالية و  املالية الدراسات جملة ،(IBAN) األردن المصرفي في الدولي للحساب الرقم تطبيقسعد،   عقيل عدنان 

 . 47.، ص 2013 ،الثالث العدد عمان، األردن،  ،(مركز البحوث املالية واملصرفية)واملصرفية 

2
 .92. ، مرجع سابق، ص سعد عقيل عدنان 

3
 .164   .، ص7002للنشر، القاهرة، مصر،  رضاال ، داروالبورصات التجارية البنوك محاسبة في دراساتالعربيد،  فهد عصام 
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 مما املالية، التحويالت قيمة إليدا  البنك زيارة إىل والتاجر العميل حاجة اآللية املقاصة عملية ألغت :العمل تيسير _
 .زيادة رضا العمال و  ،العمل والنشاط نظام فعالية رفع إىل يؤدي

 :يتميز مبا يلي: مميزات نظام التحويالت المالية اإللكترونية_ 5
 ؛تقليل أو إلغا  اخلدمات اليت تقدمها الصناديق املتعلقة بتجميع الشيكاتو  وااللتزامالدقة والسرعة _ 
الشيكات الورقية، وتستفيد البنوك من هذه تقليل مصاريف معاجلة الشيكات إىل احلد األدىن نتيجة عدم استخدام _ 

 ؛العملية ألن البنوك التشغيلية ستقل وتنخفض حجم العمالة
الشركات واألفراد، مبا أن إدخال النظام اإللكرتوين  عتقليل اخلدمات اليت تقدمها البنوك لتسوية احلسابات اجلارية م_ 

تتم من شركة لشركة أخرى ومن الشركة إىل العمال ، وتقل  حيل حمل استخدام الشيكات الورقية من عمليات الدفع اليت
 .1طبقا لذلك احلاجة إلعداد كشوف تسوية احلسابات مبقدار استخدام النظم اآللية 

  .السيولةواحلاجة إىل تناقل  ،أزالت املقاصة والتحويالت املالية اإللكرتونية اخلوف من سرقة الشيكات الورقية _
 لكترونية للتحويالت الطرق اإل: الفرع الثالث

وخمتلف بلدان العامل إىل  الدولة، باإلضافة إىل املبادالت التجارية النشطة بني األنشطة املالية واملصرفيةوتنو   ارتفا أدى   
  ً  :، ومن بني طرق التحويل لألموال ما يليزيادة الطلب على وسائل آمنة وفعالة لتحويل األموال عامليُا

، إذ ةوالاحلإلرسال  واملؤسسة املالية عمل البنك بساعاتحاجة للتقيد  العرب هذه التقنية  :اآللي عالموز التحويل عبر  _1
 .اليت تعمل على مدار الساعة املوز  اآليلأي من أجهزة  استخدامميكن 
الذين و  ة،يللعمال  فقط الذين حيتفظون حبساب لدى البنك من حاملي بطاقة إلكرتون املوز تتوفر خدمة التحويل عرب    

قاموا بتسجيل بياناهتم لدى أحد فرو  البنك أو مراكز حواالت تلي موين، وال تقتصر مزايا هذه اخلدمة املتطورة على 
ال  ويصبحمن الوقت،  االطويلة يف الفرو  أو تكلفة املواصالت املرتفعة فحسب، بل وتوفر كثري  االنتظار نب طوابري 

 :اآليل املوز عرب  التحويل استالمكيفية أما عن   .حاجة لزيارة الفر  لتحويل األموال
 ؛ (املصرفية للبطاقة حاجة ال)مالية  حوالة استالم علي زر يتم الضغط اآليل املوز شاشة  من_ 
 .اآليل املوز تحويل نقدا  من ال مستالوا ،للمرسل اجلوال ل رقم احلوالة ورقم اهلاتفاإدخ_ 

احلواالت الربقية من القنوات السريعة واآلمنة لتحويل األموال إىل : Wire Transfer( التيليغرافية) الحواالت البرقية_ 5
أو يف اليوم  ل ساعتني فقطإىل أي مكان يف العامل بسرعة وكفا ة خال هقوم بتحويل أموالي العميل فهي  عل .اخلارج

حتريك األموال بصورة سريعة ومؤكدة،  نفسه، وبطريقة فورية بني الشركات واملستهلكني باعتباره نظاما مصمما الستعاب
لكنه ال حيتوي على أي معلومات أو شروحات، إذ حيتوي فقط على وجهة الدفعة، ويستخدم فقط يف احلواالت ذات 

 .2املبالغ العالية 
                                                 

 وشركة ،www.directdeposit.org: الربيطانية، وموقعها على اإلنرتنت Deposit Direct شركة: بعض األمثلة عن عمليات التحويالت املالية اإللكرتونية 1
BACS   الربيطانية أيضا www.bacs.co.uk  بأية حال، تشري التحويالت املالية اإللكرتونية . اليت تقوم بإيدا  رواتب املوظفني املستحقة مباشرة يف حساباهتم املصرفية

 .على عملية نقل األموال اليت تتم عرب جهاز إلكرتوين، ويشمل هذا حتويالت بطاقات االعتماد
2
 . 02. مرجع سابق، ص أمحد سفر، 

http://www.bankmuscat.com/ar-sa/ConsumerBanking/moneytransfer/Pages/default.aspx
http://www.directdeposit.org/
http://www.bacs.co.uk/
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شبكة كبرية  فهي .تتم عرب اتفاق دولية هي عبارة عن خدمة حتويل عمالت: Western Union يسترن يونيونالو _ 0
وختتلف  ،مةدوعند التحويل يدفع مبلغ رمزي كعملة هذه اخل .متكن مستخدمها من نقل املبالغ من دولة إىل دولة أخرى

 .1 خرىأىل إبني دولة 
 هو إحدى طرق الدفع اليت تتيح لك إمكانية استالم دفعات Western Union نظام الدفع النقدي السريع عربإن     

AdSense  ا  كن حتصيل الّدفعات من وكيل، ومي Western Unionمن خالل خدمة حتويل األموال العاملية من ،نقد 
Western Union  خدمة  يانا وتسمى أح .2 جلدول الدفع العادي الذي نتبعه ااحمللي بعد يوم واحد من إرساهلا وفق
املؤسسة من  Western Unionل األموال بأمان وسرعة من خالل خدمة ال واستقبارسحيث يتم إ  احلواالت السريعة

 بلد ومقاطعة، حتظى 500وكالة حول العامل يف أكثر من  300000من   ومع أكثر .دون احلاجة لوجود حساب املالية
Western Union  تالم األموال حول العاملشخاص إلرسال واسبثقة ماليني األ. 

على إرسال األموال  العمال هي شركة عاملية رائدة يف خدمات حتويل األموال وتساعد  :MoneyGramموني غرام  _4
وتضم شبكتها العاملية من أكثر  .دقائق 00بأمان حول العامل حيث سيستغرق وصول األموال إىل الفر  املتاحة أقل من 

إذا  .بائعي التجزئة ومكاتب الربيد واملؤسسات املالية الدوليةمبا فيها  .3 بلدا وإقليما 092ن ألف فر  يف أكثر م 500من 
بالسرعة والسهولة واملوثوقية يف  وتتميز خدماهتا .ؤسسات املاليةرسال واستالم احلواالت املالية عرب والبنوك املهي شركة إل
  .إرسال األموال

ع يوقت على، يف جمال حتويل األموال العاملية (MGI رمزها يف بورصة نيويورك)ولية الد MoneyGram دائما تعمل  :مثال   
 .MoneyGram اسملتوفري خدمات حتويل األموال حتت  العديد من دول العاملاتفاقات مع وكال  جدد يف 

                                                 
1
 The Western Union Company is an American financial services and communications company. Founded, 1851; 164 years ago.  

2
http://www.payment- االنتقال إىل :، يُرجى استكمال اخلطوات التاليةUnion Westernظام الدفع النقدي السريع عرب لتحصيل دفعتك املرسلة عن طريق ن 
 solutions.com/agent.asp   للعثور على أحد وكالUnion Western االتصال بوكيل، مث Western Union  للتأكد من أنه يقدم خدمة نظام الدفع

 : إضافة ىل املعلومات التاليةإ.النقدي السريع
 .إخل ..جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة الرقم القومي: بطاقة إثبات هوية رمسية صاحلة حتمل صورة فوتوغرافية مثل_ 
على سطر الدفعة يف صفحة " التفاصيل"، ويُرجى مراجعة الرابط  Western Unionىل فر  لتحديد معلومات املرسل اليت جيب أن حيضرها العميل إ: معلومات المرسل_ 

 .الدفعات
 .الدفعة، الذي ميكنه العثور عليه يف صفحة سجل الدفعات مبلغ_ 
 ."الدفعات"يف صفحة  ر الدفعةتم إصداجبوار سطر " التفاصيل"لفريد، الذي ميكنه العثور عليه بالنقر على رابط اMTCN رقم التحكم يف حتويل األموال _ 

إضافة إىل ذلك، يُرجى تذكُّر . ، يُرجى إخبار الشخص املسؤول أنه يريد حتصيل دفعة ُمرَسلة عن طريق نظام الدفع النقدي السريعWestern Unionعند التوجه إىل وكيل 
 AdSense ن تاريخ الدفع، وإال فسيتم رد املبلغ إىل حسابك يف يوم ا م 00جيب أن يكون يف غضون   Western Unionأن حتصيل الدفعة املرسلة عن طريق 

3
، http://www.moneygram.com/MGICorp/index.htm: يف أي بلد من بلدان العامل Money Gramملعرفة املزيد عن طريقة حتويل األموال عرب  

 (.سيتم التطرق للمتعامل الوحيد في الجزائر في الفصل التطبيقي)وعن اجلزائر .3302_30_03أطلع عليه يوم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Company_%28law%29
http://www.payment-solutions.com/agent.asp
http://www.payment-solutions.com/agent.asp
http://www.payment-solutions.com/agent.asp
http://www.moneygram.com/MGICorp/index.htm
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يع لقطا  حتويل منو سر هناك مجيع أحنا  العامل  حاليا ويف :التحويالت المالية عبر الهاتف الجوال واإلنترنت _5
ال شك أن عمليات حتويل األموال عرب األجهزة املتحركة ستتفوق على استخدام ، و األموال عرب األجهزة املتحركة

 .1 البطاقات التقليدية يف املستقبل القريب
 
 
 
 

                                                 
1
في ظل تأكيد كافة المشاركين على الحاجة إلى تعزيز التعاون    Mobile Money Global مؤتمر  تنبثق من خالل سنوية ةيدورأعمال  ھناك 

، وضرورة التركيز على عقد الشراكات والتعاون لبناء منظومة من الشخصيات البارزة مشاركة نخبةو ،وعقد الشراكات البنّاءة بين المعنيين

 .األموال عبر األجهزة المتحركة تحويلناجحة لمعامالت 
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والتسويات المالية في أنظمة المدفوعات    آليات المق اصة اإللكترونية: المبحث الرابع
 العالمية

نظام الدفع والتسوية البنية األساسية الفعلية اليت تتيح إمكانية حتويل مبالغ نقدية بني األطراف استيفا    يشكل   
وقد  .اللتزامات متبادلة، ولذلك فهو يف غاية األمهية ألدا  وظائف أسواق النقد املتداول بني البنوك وأسواق رأس املال

نظرا  ألن  ،أمرا  معقدا  على حنو متزايد تكنولوجية ومؤسسية سريعة التغري أصبح تصميم بنية أساسية لنظام الدفع يف بيئات
 عديدةبلدان  عملتوقد  .يتطلبان مزجيا  دائم التغري من الكفا ة واملوثوقية واألمان واستقرار األنظمة واالبتكاراملنافسة 

اعتماد أطر متكاملة ألنظمة الدفع  إصالحات ألنظمة الدفع، إضافة إىل حبث املكاسب اليت ميكن أن تتحقق من ورا 
  .وتسوية األوراق املالية على مستوى املنطقة

 Télé Compensation ةعمليات المقاصة اإللكتروني: المطلب األول

يتسلم البنك كل يوم أعدادا  كبرية من الشيكات املقدمة للسحب من عمالئه أصحاب احلسابات اجلارية لديه    
ويتوىل هذه املهمة  .وذلك للقيام بتحصيلها من تلك البنوك وتسجيلها يف حساباهتم اجلارية ،ىواملسحوبة على بنوك أخر 

 .الذي ميكن أن يكون مستقال  و .1 قسم خاص يف البنك هو قسم املقاصة

  واإللكترونية المقاصة التقليدية تعريف: الفرع األول
 .اصة التقليدية وإجرا اهتا املختلفةقبل التطرق إىل املقاصة اإللكرتونية علينا معرفة املق     

تعرف املقاصة بأ ا عملية تسوية قيود أو التزامات بني البنوك عن طريق البنك : المقاصة التقليدية وإجراءاتها_ 1
ولكي يتمكن العمال  من حتصيل  .املركزي تنشأ من خالل املعامالت التجارية اليومية بني عمالئها بشيكات شخصية

 .عميل بتقدمي الشيك ملصرفه لتحصيله نيابة عنهالليت حررت هلم واملسحوبة على بنوك خمتلفة يقوم تلك الشيكات ا
وهذا الواجب يفرضه قانون البنك  .يقتضي تنظيم عملية املقاصة وجوب فتح حساب باسم كل بنك لدى البنك املركزي

وهذه املقاصة  .يات التسوية ومطابقة القيودوحيتفظ كل بنك حبساب ظل حلسابه لدى البنك املركزي بغري عمل ،املركزي
 . 2 ذات شقني مقاصة صادرة ومقاصة واردة

ويتجلى الرتتيب األبسط للمقاصة والتسوية يف قيام مصرفني بعقد عالقة مراسلة دفع ثنائية حيث حيجز كل بنك حسابا   
 :ملوايل يوضح ذلكالشكل او ، (Nostro / Vostro)لدى البنك اآلخر ويتشكل نظام حسابات متبادلة 

 
 
 

                                                 
1
 بعد شيئا   أثَرهُ  تتبعتَ  إذا لشيَ ؛ا قصصتُ  :يقال. األثر تتبع منها  معاٍن، بعدة :يأيت والَقصُّ  .َقَصص الفعل من مصدرٌ  الصاد، وتشديد امليم، بضم  :اللغة في ةالُمقاص   

 يف صاحَبه منهم واحدٍ  كل قاص إذا القوم، تقاص ومنه :قالوا .القصاص يف التناصف أو املساواة .قطعه :قصا   يقصه، والِظفَر، والصوفَ  الشَّْعرَ  َقصَّ  :يقال .لقطع .شي ٍ 
  .لغرميه الّشخص ذلك من مطلوبٍ  دينٍ  مقابلة يف غرميه، على لشخص مطلوبٍ  دينٍ  طإسقا :االصطالح وفي .الدَّين مقابلة يف الدَّين فجعل غره، أو حسابٍ 

2
 .عمل املقاصة هو عمل حماسيب يف املقام األول، وهو جمرد تسوية حسابات بإجرا ات وقواعد حمددة 
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 ترتيبات مراسلة مدفوعات ثنائية(: 01)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الباحث: المصدر
  :وتتمثل إجرا ات املقاصة الصادرة يف اآليت: إجراءات المقاصة الصادرة: أوال
 ؛Counter Bankالشباك للبنك استالم الشيك من الزبون بواسطة موظف  _
 ؛للشيك من حيث املبلغ باحلروف واألرقام والتاريخ التأكد من النواحي الفنية_ 
 ؛صل وصورةأيقوم املوظف بعمل حافظة توريد من _ 
للشيكات املستلمة خالل اليوم وتوضح هذه اإلحصائية عدد وقيمة الشيكات والبنك  إحصائيةيقوم املوظف بعمل  _

 ؛كمن الشي الثاينول واملستفيد الساحب واملستفيد األ
 ؛بفصل الشيكات عن حوافظ التوريدات يقوم املوظف _
 ؛التوريدات مطابقة للشيكات يفيقوم املوظف بعمل شريط منفصل للتوريدات للتأكد من أن املبالغ  _
 .غرفة املقاصة يف يالبنك املركز  يفجهاز احلاسوب لعمل املقاصة الصادرة لتتم التسويات  يفيقوم بإدخال الشيكات  _

الية عن الشيك املبلغ، البنك املسحوب عليه، رقم الشيك، التاريخ والفر  املسحوب عليه إذا  ويدخل املوظف البيانات الت
 ؛كان هناك فر  للبنك

وترسل للبنك املعىن من ، Bordrowاصطالحا قائمة تسمى  يفجهاز الكمبيوتر تطبع  يفبعد إدخال بيانات الشيك _ 
 ؛غرفة املقاصة

وذلك بعد التأكد من صحتها من  ة،اصة الفرو  إذا كان للبنك فرو  متعدديقوم موظف املقاصة بالرئاسة جبمع مق_ 
 ؛و القيمة مع إشعار الفر أحيث الضبط 

ن يساوى جمموعها  أمث يقوم بتجميع أرصدة شيكات كل بنك على  ،يقوم املوظف بفرز شيكات كل بنك على حده_ 
 ؛كلها قيمة إشعارات الفرو 

خاص بالبنك  Statement أو  Sheetيقوم املوظف بإنزاهلا يف قائمة تسمى  ،درةبعد التأكد من ضبط املقاصة الصا _
لكل بنك على حده ولكل فرو  البنك إذا وجدت، ويقوم   Out Wordيوضح قيمة املقاصة الصادرة يف عمود و  ،املركزي

 ؛يكون اجملمو  هو املقاصة الصادرة للبنك يف ذلك اليومحيث رتصيد جملمو  البنوك ب
 . يالبنك املركز  يفمندوب املقاصة حبمل املقاصة لغرفة املقاصة  يقوم_ 
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ىل إبعد انتها  جلسة املقاصة بغرفة البنك املركزي وعودة موظف املقاصة  إجرائهاويتم  :إجراءات المقاصة الواردة: ثانيا
 :التالية باإلجرا اتمصرفه حيث يقوم 

قوم بتوزيع الشيكات حسب عدد فرو  يف ،قاصة بنكه الواردةعمل م بعد التأكد من ضبط الغرفة يبدأ املندوب يف _
 .بنكه
 . Statementيقوم بعمل ترصيد لكل فر  على أن يساوى جممو  الفرو  قيمة املقاصة الواردة يف القائمة_ 
 .يقوم بتصفية تسوية املقاصة يف حساب باسم البنك املركزي على حسب موقف املقاصة_ 

غرفة املقاصة، وهي  خالل من عادة املدفوعات أنظمة تعملعلى العموم  :ومزاياها (سويةوكيل الت)غرفة المقاصة  _5
حساب الوضعيات الصافية   مسؤولة عن الغرفة وتكون بالدفع التعليمات تبادل خالله من يتم مركزي عبارة عن مكان

. املتعددة األطراف للبنوك األعضا 
1  

ل حسابات متبادلة، قد تفضل البنوك تسوية احلسابات فيما بينها، من بدال من االحتفاظ حبسابات تسوية يف شك   
الذي قد يكون إما جهة  ارية أخرى كما هو احلال ، Settlement Agentخالل طرف ثالث أو ما يسمى بوكيل التسوية 

د رصيد حساب لدى البنك املركزي، وسيزي( أ)ففي الشكل املوايل سينخفض رصيد حساب البنك  .عادة أو بنكا مركزيا
                                   .(ب)البنك 

 دور وكيل التسوية(: 05)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

ساعة حمددة  غرفة املقاصة أو مكتب املقاصة هو مكان يف البنك املركزي عادة يلتقي فيه يوميا  ويف ميكن القول أن 
كل   يأيتإذ  .2 وذلك لتبادل الشيكات املسحوبة على كل بنك من هذه البنوك ،الغرفةمندوبون ميثلون البنوك األعضا  يف 

حيث يتم  مندوب حامال  الشيكات املسحوبة على البنوك األخرى أو على فروعها واملقدمة للبنك نفسه أو أحد فروعه،

                                                 
1
 .02. ديفيد شيبارد، مرجع سابق، ص 

2
 En France, Le système CORE (COmpensation Retail) est une plate-forme de compensation interbancaire ou ACH (Automated 

Clearing House). Il est communément appelé STET-CORE.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compensation#Principes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automated_Clearing_House
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automated_Clearing_House
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وإجرا   .في البنك املركزيوهو عادة أحد موظ ،يف غرفة املقاصة تبادل هذه الشيكات بإشراف مدير غرفة املقاصة
التصفيات الالزمة بني البنوك ليقوم البنك املركزي بعد ذلك بقيد النتيجة النهائية لصاحل البنك أو عليه يف  اية جلسة 

وبعد انتها  جلسة املقاصة يعود مندوب كل بنك ويف حوزته مجيع الشيكات املسحوبة على بنكه وفروعه ليتم  .ةاملقاص
 :ومن مزاياها ما يلي .ت البنوك وقيودهاإدخاهلا يف سجال

يها ومحل للوال وجودها لكان كل بنك ملزما  يوميا  مبراجعة عد كبري من البنوك والفرو  لصرف الشيكات املسحوبة ع_ 
النقد وإيداعه يف خزائنه، وىف الوقت نفسه يتلقى الشيكات املسحوبة عليه واملقدمة من عدد من البنوك وفروعها لصرف 

ووجود غرفة املقاصة جينب البنوك مشقة مراجعة بعضها البعض، وقبض النقد وصرفه ومحله ونقله وما يرتتب  ،تها نقدا  قيم
 .على ذلك من خماطر وهدر للجهد والوقت

حيث حيتفظ كل  .بواسطة غرفة املقاصة يتم تبادل الشيكات فقط، أما التسويات فال تتم نقدا  وإمنا بقيود على الورق_  
   .يقوم األخري خبصم القيمة من حساب البنوك املدينة لصاحل البنوك الدائنة، و ساب له يف البنك املركزيبنك حب

عدة، قد تكون مشغلة من قبل البنك املركزي أو من قبل  أشكال املدفوعات أنظمة يف املقاصة غرف تتخذ أن ميكن 
أو  ( مؤمتتة)م بإعطا  تعليمات الدفع ورقيا أو إلكرتونيا بنوك  ارية أو من خالل اجلمع بينها، ميكن أن تصمم حبيث تقو 

كالمها، كما قد تنظم خلدمة البلد ككل أو على أساس املناطق داخل البلد، والشكل املوايل يكون مفيدا يف الدول اليت 
راكز السكانية يكون فيها االتصال ضعيفا أو تكون البنية التحتية لالتصاالت ضعيفة وتوجد مسافات كبرية فيما بني امل

اإلقليمية يف الفرو  احمللية  /ففي مثل هذه احلاالت قد حتجز حسابات التسوية للبنوك يف غرفة املقاصة احمللية .والنشاطات
  .للبنك املركزي

 دور غرفة المقاصة(: 00)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث: المصدر

  :ميكن تعريف املقاصة اإللكرتونية على أ ا: قليديةتشغيل آلية المقاصة اآللية كآلية لتحديث المقاصة الت_ 0
إجرا  تقاص الشيكات بني البنوك واملؤسسات املالية عن طريق البنك املركزي مبوجب صور إلكرتونية للشيكات ودون _ 

 .1أن جيري تبادل الشيكات فعليا 
                                                 

1
، منشرورات احللرريب احلقوقيررة، بررريوت، _دراسررة مقارنررة برني القررانون والشررريعة اإلسررالمية، املقاصرة املصرررفية وإللكرتونيررة_ المقاصــة فــي المعــامالت المصــرفيةفرؤاد قاسررم مسرراعد قاسرم السررعيدي،  

  , 229_222. ، ص7001لبنان، 
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 املقاصة مركز خالل من لكرتونيةإ بوسائل الشيكات ورموز وصور بيانات تشمل واليت املعلومات، تبادل عملية_ 

 .حمدد وقت يف العملية هذه عن النا ة األرصدة صايف حتديد املركزي، ويتم البنك يف اإللكرتونية
 .لكرتونياإميكنة نظام املقاصة للشيكات ليصبح نظاما املقاصة اآللية هي _ 

 مت ورسالته رؤية مع وجب القانون، وانسجامامب املرخصة للبنوك الشيكات إلكرتونيا تقاص خدمة املركزي البنك يقدم  
 اخلدمة هذه تقدمي مث املقاصة آللية إىل االنتقال اليدوي، مث التقاص خدمة بتقدمي بدأ حيث باستمرار اخلدمة هذه تطوير

 النحو من اعتبارا البنوك مستوى على هنفس اليوم يف الشيكات حتصيل تطبيق حيث بدأ اإللكرتوين، التقاص يف شكل

 :تايلال

 يوم نفس يف حتصل ظهرا عشر الثانية الساعة ولغاية صباحا الثامنة الساعة من العمال  قبل من تود  اليت الشيكات _

 .التايل العمل يوم يف املبلغ سحب للعميل ويسمح العمل

 .التايل العمل يوم جلسة يف حتصل ظهرا عشر الثانية الساعة بعد تود  اليت الشيكات _
هذا النظام يعاجل هذه امللفات  .Fichier Allerقاصة اإللكرتوين ما بني البنوك نتكلم عن ملف الذهاب يف نظام امل   

وتتميز املقاصة  .Fichier Retour 1ويوجهها حنو البنك، وهذه امللفات تستقبل من قبل البنوك وتدعى ملف العودة 
 .2 دقائق إىل ساعة أو ساعتني كحد أقصى اإللكرتونية بالسرعة الفائقة يف التنفيذ واليت ترتاوح بني بضع

 اإللكترونية ودور البنا المركزي فيها وآلية المقاصة أهداف: الفرع الثاني
 :من بني أهداف املقاصة اآللية ما يلي: أهداف المقاصة اآللية_ 1
 ؛عمليات مقاصة الشيكات إدارةزيادة الفاعلية يف _ 

 ؛للشيكات اإللكرتوين املقاصة نظام إىل التقليدي املقاصة نظام من االنتقال _ 

 ؛البنوك يف إيداعها مرحلة عند التقاص لغاية الورقية الشيكات تداول عن التوقف _ 

 ؛الوطن مناطق لكافة نفسه اليوم يف الشيكات حتصيل_ 

  ؛يف الشيكات وتقليص املخاطر واالحتيالتفادي التالعب  وفا  كأداة بالشيكات الثقة زيادة _ 

 ؛لغا  خماطر فقدا اإتكلفة النقل الربي واجلوي للشيكات، و تقليل _ 
 .يف الشيكات وتقليص املخاطر واالحتيالمبكر لتفادي التالعب  وإشعارمبكر للشيكات دون رصيد،  إشعار_ 
 .لكرتونياإتدقيق ومراقبة آنية لنظام الدفع بالشيكات، وحفظ واسرتجا  البيانات _ 
اجلديد على تقاص الشيكات بني البنوك عن طريق نظام مقاصة مركزي  هذه اآلليةعتمد ت: آلية عمل المقاصة اآللية_ 5

 .ن جيري تبادل الشيكات الورقية بني البنوكأودون  ،لكرتونية للشيكات عرب املسح الضوئيإمبوجب صور 

يانات اخلاصة ن يرسل البنك البألكرتونية باستخدام تقنية التصوير يف وتتلخص طريقة عمل مشرو  املقاصة اإل

                                                 
1
 Mamadou N'Dao, Manuel des Techniques Bancaires et Financières, Edition Amazon, Paris, France, 2008, P. 117 . 

2
ليب ، منشورات احل_دراسة مقارنة بني القانون والشريعة اإلسالمية، املقاصة املصرفية واإللكرتونية_ المقاصة في المعامالت المصرفية فؤاد قاسم مساعد قاسم السعيدي، 

 . 222. ، ص7001 احلقوقية، بريوت، لبنان،
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ىل قسم إواملتابعة  للبنك املركزي أو أحد هيئاته،بالشيكات، كرقم الشيك وتارخيه ومبلغه واسم صاحب احلساب وتوقيعه 
، وتستقبل البنوك ذات للبنك املركزي، وحتفظ مجيع البيانات بقسم احلفظ هحفظ البيانات يف كل بنك يف الوقت نفس

و الرفض مع ذكر السبب، وترسل الردود يف أما بالقبول إومن مث يتم رد كل بنك  ،االعالقة هذه البيانات وتتعامل معه
 .البنك املركزيحتفظ هذه الردود بقسم احلفظ يف كما ىل قسم حفظ البيانات لكل بنك،  إو  للبنك املركزي، هالوقت نفس

 .1وتتم هذه العملية عرب تقنيات وخطوط اتصال سريعة 
وظائف البنك  ىحدإ من بني :اآللية المقاصة نظام تطبيق من والفوائد لية المقاصةدور البنا المركزي في عم_ 0

أحد هذه احملاور أنه بنك املقاصة املركزية  ،حماور ةويؤدى البنك املركزي هذه الوظيفة عرب ثالث ،املركزي أنه بنك البنوك
البنوك، أي تصفية الشيكات اليت تتلقاها على عمليات املقاصة بني  والرقابة اإلشراف ويؤدي .تللتسويات والتحويال

البنوك من عمالئها بقصد حتصيلها من البنوك األخرى والقيام بتسوية األرصدة املتخلفة عن هذه العملية بطريق نقل 
 :ومن مزايا تطبيق هذه اآللية احلديثة يف التقاص  .احلساب على دفاتر بني حسابات البنوك

 :يلي من مزاياه ما: للبنوك بالنسبة_ 

 ؛مسبقا حمدد وقت يف املايل البنك وضع معرفة _ 

 ؛البنوك لدى لألموال األمثل التوظيف _ 

 ؛وسريع دقيق أرشفة إضافة إىل نظام الشيكات عن دقيقة وإحصائيات معلومات على احلصول _ 

 ؛البنوك وإىل من الورقية الشيكات نقل خماطر من التقليل _ 

 ؛وسهوله بسرعة اإللكرتوين النظام خالل من الشيكات عن ناتوبيا صور على احلصول إمكانية _

 ؛عددها كان مهما الشيكات إلرسال الوقت من متسع هناك وبالتايل ساعة، 52مدار  على النظام يعمل _ 
 :من مزايا هذا النظام اإللكرتوين: للعمالء بالنسبة_ 

 ؛فيه إيداعه يتم الذي سهنف اليوم يف مرفوي أو مقبول وضعيته ومعرفة الشيك حتصيل أصبح_
  ؛التايل العمل يوم يف أو اليوم نفس يف املستفيد حساب يف الشيك تقيد _

 .هبا والتعامل بالشيكات الثقة زيادة _

 :من مزاياه: التقاص أعمال في العاملين البنوك بالنسبة لموظفي_ 

 جهاز مع التعامل حيث من خمتلفة مهارات يوفر لكرتونيةاإل املقاصة نظام إن حيث جديدة مهارات تسابكا _ 

 ؛البيانات قواعد عن واالستفسار الصور وأنظمة احلاسوب
 ؛حصائيات، وزيادة الفاعلية التشغيلية يف البنوك ويف غرف املقاصةالقدرة على تنفيذ العديد من اإل _

                                                 
1
 .229. فؤاد قاسم مساعد قاسم السعيدي، مرجع سابق، ص 
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ا بينهم يف التنقل من بنك إن أهم خاصية تتميز هبا هذه مصلحة املقاصة أ ا خففت قليال من مشاق املتعاملني فيم_ 
آلخر ومن مكان آلخر يف تبادل الشيكات واألوراق التجارية وكذا التحويالت فيما بني البنوك، حيث خيصص زمان 

 .ومكان معني وحمدد إلجناز هذه األعمال وهذا بعد عقد اتفاق
 صور وأنواع أنظمة المقاصة اآللية الحديثة: الفرع الثالث

يقوم هذا النظام على استخدام آالت لفرز وترتيب  :Automated Clearing House (ACH) نظام القاصة اآللي_ 1
الشيكات، وهي مربجمة ومربوطة حباسوب رئيسي مهمته استخالص التقارير، واليت هي ممثلة متاما للتقارير املستخدمة يف 

الشيكات، واالحتفاظ بالصور يف  وكان مبقدور هذه اآلالت تصوير .1النظام اليدوي واالحتفاظ هبا بشكل تارخيي 
إال أن الشيكات الورقية استمرت يف التبادل حيث أنه جيب أن تسلم للينك املسحوب عليه، ويف  .أرشيف إلكرتوين

 . النهاية إما أن تسلم للعميل مصدر الشيك، وإما أن تتلف حسب االتفاق معه

يعرف بنك التسويات الدولية هذه العملية بأ ا  :Truncation  2الشيكاتنظام التبادل اإللكتروني لمعلومات _ 5
يف بنك أو بني البنوك أو بني البنك وزبائنه وحتويل هذه املعامالت  (مثل الشيكات)استبدال تسيري معامالت الدفع الورقية 

 .إىل معامالت وسجالت إلكرتونية سوا  بشكل جزئي أو بالكامل ومن مث معاجلتها وإرساهلا
، وبفارق أن معلومات الشيكات أصبحت ترسل على نتيجة جلسة ACHاحلقيقة مبين على النو  السابق  هذا النظام يف  

 .3املقاصة أيضا من خالل الشبكة 
 Cheque Truncation System (CTS) or Image-based Clearing Systemنظام المقاصة بالتصوير الضوئي _ 0

(ICS): ة اليت تقوم على استخدام واسع للتقنيات يأيت هذا النظام بإضافة تبادل يف استمرار لتطوير مراحل أنظمة املقاص
صور الشيكات إلكرتونيا بني األطراف املعنية، وميكن هذا النظام كافة األعضا  من إرسال صور الشيكات وبياناهتا ملركز 

ويستطيع البنك  .املقاصة، ومن مث يستطيع كل عضو اإلطال  على الشيكات املسحوبة عليه من كافة األعضا 
املسحوب عليه أن يقوم بكافة عمليات حجز للشيكات من خالل البيانات وصور الشيك، وبالتايل اختاذ القرار املناسب 

ال بد من احلصول على نتيجة التصفية ( اليدوية)وكما هو يف النو  األول من أنظمة املقاصة التقليدية  .بالرفض أو القبول
ويساهم مثل هذا النظام بتسريع دورة  ،إمكانية احلصول على التقارير اخلاصة باجللسة للجلسة، حيث يوفر النظام

التحصيل، واالستغنا  عن التبادل الورقي للشيكات بني األعضا ، ويوفر مركز أرشفة إلكرتوين لصور وبيانات الشيكات 
4.  

                                                 
1
 مت 0229، يف العام لنظام القائم آنذاكمت تقدميه للمرة األوىل عندما تبني أن االرتفا  الكبري يف عدد الشيكات املقدمة من املؤسسات املالية واألفراد سيتعدى قدرة استعاب ا 

 .يف الواليات املتحدة األمريكية، واعتمد النظام يف البداية على الشرائط واألقراص املمغنطة إىل جانب تبادل الشيكات الورقية 07إنشا  مراكز للمقاصة اآللية يف املناطق 

2
 .ورد يف القاموس فإ ا تعين التقليموحسب ما . Trancationأو  Trancateقد يكون من املفيد أن نبني هنا املعىن اللغوي واالصطالحي لكلمة  

3
فري على مجيع املشاركني نقل املعلومات إلكرتونيا بدل الشرائط املمغنطة وفري على مجيع املؤسسات اليت   0222عام  وهذا ما فعله املصرف االحتياطي الفدرايل، ففي 

 .أما حركة الشيكات فقد أختزلت جزئيا. اآليل تتعامل مع االحتياطي الفدرايل أن تكون موصولة إلكرتونيا مع مركز املقاصة

4
 . 7009 الربيطاين الشهري برناجما  ريبيا للشيكات اإللكرتونية عرب اهلواتف الذكية يف أفريل" Barclays "هذا وأطلق  بنك  
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 التسوية والدفع العالمي بين البنوك والمؤسسات المالية: المطلب الثاني
 أو األموال حتويل لياتعموية تسلتسهيل  تستخدم أنظمةعلى أ ا  Settlement Systems التسوية أنظمة تعرف  

  .يةاملال األدوات
 التسوية اإلجمالية للمدفوعات والتسوية الصافية: الفرع األول

  .تها يف بنود احلساباتعدد املرات وعدد التسويات وتوقيكم مرة يجب أن تحدث التسوية؟   :هنالك اآلن سؤال هو  
إمتام إجرا ات الصفقة بقيام البائع بتحويل األصل املايل إىل املشرتي، يف  تتم وفق التسوية: آلية التسوية اإلجمالية_ 1

وتبدأ هذه اإلجرا ات بعد إمتام املقاصة، حيث تبدأ عملية الدفع  .مقابل قيام املشرتي بتحويل مبلغ الصفقة إىل البائع
حافظ  (أ) :والتنظيم يشمل باإلضافة إىل شركة املقاصة كال  من .امللكية وفق تنظيم معني تديره شركة املقاصة وتوثيق نقل

ففي التسوية اإلمجالية ينقل كل طلب دفع من البنك الدافع إىل البنك  .ونظام للمدفوعات النقدية (ب) .1 األوراق املالية
لذا سيكون هناك بندان دائن ومدين لكل  .البنكني الدافع واملتلقي املركزي، ويتم تسويته بشكل إفرادي يف حسابات

وباملقارنة مع التسوية الصافية يتم ختفيض عدد بنود حسابات التسوية من  .منها، ويسوى كل طلب دفع على حدة
 .خالل عملية تصفية دفعة صادرة مقابل الدفعة الداخلة قبل إمتام التسوية

حيث تقوم شركة املقاصة بتسوية مجيع  ،حساب للسمسار لدى هاتني اجلهتني وتتطلب عملية املقاصة وجود  
من خالل إرسال تعليمات لكل من حافظ األوراق املالية لتحديث قاعدة املالك، وتعليمات لنظام املدفوعات  ،الصفقات

عمليات التسوية ملكتب وتقوم شركة املقاصة بإرسال تقرير  ائي عن  لتحويل املبالغ النقدية بني حسابات السماسرة
توىل تهة واحدة أن جلوميكن  .ويسهل من عملية التسوية ارتباط شركة املقاصة حبافظ األوراق املالية حمل التعامل .السمسار

وعادة ما يتم حتديد موعد التسوية وفق االصطالح التايل  .وحتويل املبالغ النقدية ،عملييت املقاصة وحفظ األوراق املالية
T+3 ثل حيث ميT  ومعىن هذا االصطالح أن الصفقة سوف تسوى يف اليوم  (.منتصف ليل يوم تنفيذها)تاريخ الصفقة

وكما سنبني الحقا  هناك جهود متواصلة . T+1وبالنسبة للسندات احلكومية فتتم التسوية وفق  .الثالث بعد تاريخ تنفيذها
 .T+1يل الفارق إىل على مستوى صناعة األوراق املالية يف العديد من الدول لتقل

 :2تتم إجرا  التسوية على مرحلتني : حساب التسوية الصافية_  5
تعين التصفية  كما أما بالشكل الذي يعتمد على أساس وضع اإلدخاالت إلرسال حساب تسوية،: المرحلة األولى_ 

 . الثنائية أن تتم تسوية الطلبات الثنائية وااللتزامات فيما بني كل زوج من البنوك
يف عملية التصفية هي التسوية الصافية متعددة األطراف، حيث يقوم كل بنك يف النظام بتسوية  :المرحلة الثانية_ 

 .وضعياته الصافية مع األعضا  اآلخرين يف النظام، وسيكون هنالك بند واحد إلدخال حساب تسوية لكل بنك

                                                 
1
األوراق املالية من شخص أو مؤسسة إىل آخر غالبا  يف شكل حتويل  يقوم حافظ األوراق املالية خبزن األوراق املالية، ويقوم بنا  على تعليمات شركة املقاصة بنقل ملكية 

 .إلكرتوين بني احلسابات

2
 .72. ديفيد شيبارد، مرجع سابق، ص 
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جارية أكثر من التسوية اإلمجالية، وهي احلاجة إىل وجود كما أن هناك ميزة خاصة للتسوية الصافية تتعلق بالبنوك الت   
  .مستويات أقل من الرصيد إلمتام حجم معني من املدفوعات بنجاح

سابقا، إذا تعمل أنظمة املدفوعات يف التسويات الصافية املتعدد األطراف عادة من خالل غرف املقاصة كما ذكرنا    
يات الصافية املتعددة األطراف للبنوك األعضا ، وكذلك نقل هذه عن حساب الوضع وتكون هذه األخرية مسؤولة

 .التعليمات إىل البنك املركزي من أجل نقلها لألعضا  يف حسابات التسوية
 فرتة وفق املقدمة الداخلة واخلارجة  ميع التفاصيل حول املدفوعات ب القيام بالتصفيةيتطل إذ :توقيت التسوية_ 0

لذا  .عمل كامل، مع أ ا قد تكون لفرتات أقصر، إال أ ا تسوى عادة خالل هذه الفرتة ومي عادة تكون معينة زمنية
 وقد يوجد تأخري فيما بني إعطا  التعليمات األولية بالدفع وبني التسوية فيما بني خمتلف احلسابات يف البنك املركزي؟   

وهلذا  .التسوية حصول قبل بنوك املتلقيةال إىل مقاصة غرفة خالل من الدفع تعليمات تبادل حالة هنالك تكون
 (.وهو ما سنبحثه الحقا في الفصل الخامس) .1مضامني هامة من حيث املخاطر يف أنظمة املدفوعات 

 العالمي المدفوعات ظامن: الفرع الثاني
 إلجرا  حاجة هنالك كليا،  املغلقة االقتصاديات يف كل :والدولية المحلية المدفوعات ترتيبات بين الفروق_ 1

 فبالنسبة. احلدود عرب واآلليات احمللية الدفع آليات وتوجد بعض الفروقات األساسية  فيما بني .احلدود عرب مدفوعات

 تنضوي بينما ،سابقا وصفناه الذي النو  من مقاصة غرف للمدفوعات احمللية هنالك نظم مدفوعات مصاغة، وكذلك 

 :التالية األمور على احلدود عرب املدفوعات

 ثنائية؛ مصرفية مراسلة عالقة تقليديا على الدفع ترتيبات تعتمد إذ رمسية األنظمة من القليل_ 

 للدفعة؛ املتلقي للبنك احمللية بالعملة التسوية يرتب أن عليه باملدفوعات يقوم الذي البنك_ 

 .النهائي املستفيد إىل تصل أن قبل احمللية بالعملة مدفوعات نظام خالل من املرور الدفعة على يكون قد_ 

 ثان طرفإىل  الذي حيتاج ألن يقوم بدفعات اجلنيه اإلسرتليين  املتحدة الواليات يف البنك إىل زبون بالنظر :مثال    

 _األمريكي الذي يكون قد أخذ من حساب الزبون مبلغا مساويا بالدوالر_ الدافع  البنك سريسل املتحدة، اململكة يف
ويرسل تعليمات دفع باإلسرتليين  باجلنيه اإلسرتليين، يدفع املتحدة يطلب منه أن اململكة يف كالبن إىل دفع تعليمات 

البنك املراسل للبنك الدافع يف  هو نفسه البنك كان ما فإذا  .املتحدة اململكة يف الثاين الطرف حلساب املتلقي للبنك
السجالت  يف إدخاهلا نسبيا مبجرد بسيطة لصفقةا تكون أن ميكن اململكة املتحدة وبنك الزبون املستلم، فعندها
لديه وصول لنظام  الدافع للبنك فر  وجود حاالت بشكل كبري تزداد الداخلية،  أو كما هو األمر يف هذه األيام حيث
2املوقع  ذلك يف مدفوعات حملي، مما يلغي احلاجة لفصل املراسالت

. 

 
                                                 

 .70. ديفيد شيبارد، مرجع سابق، ص  1

2
ونية يف البلدين املعنيني، ويستخدم مثل هذا الربط بشكل هنالك احتمال أخر بتحقيق املدفوعات عرب احلدود يف هذا املثال من خالل الربط فيما بني أنظمة الدفع اإللكرت  

  (.دفع رواتب تقاعدية للموظفني الذين تقاعدوا يف بلد آخر: مثال)متزايد اليوم وميكن أن يكون وسيلة مفيدة للقيام بدفعات دورية أو للقيام بدفعات إمجالية عرب احلدود 
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 عن ناشئة الوطنية املدفوعات ألنظمة متزايدة استقاللية هنالك :الدولية لنظم الدفع اإللكترونية االعتمادية_ 5

 إذا .عموما حملية مالية أسواق ويف حملية مدفوعات أنظمة يف الدولية حاجة التجارة والتمويل الدويل، وتزداد املشاركة

 :والشكل املوايل يوضح ذلك .عاملي مدفوعات نظام عمليا يوجد
 لية للمدفوعاتاالعتمادية الدو (: 04)الشكل رقم 

 
. ص، 6009كتيبات حول البنوك املركزية، منشورات مركز دراسات املصارف املركزية، مصرف إجنلرتا، لندن، جانفي ، تأنظمة المدفوعاديفيد شيبارد، : المصدر

39. 
 فبعكس .أجنيب نقد سوق عن مثال خالل من الدولية االعتمادية ملوضو  الشروحات أفضل أحد تقدمي ميكن     
ويتعاملون يف خمتلف التجار يف مراكز خمتلفة  ويعمل واحد، موقع األجنيب الصرف لسوق ليس املالية األسواق بعض

وتتم تسوية تعامالت القطع . بعضهم من خالل مراكز إفرادية أو فيما بني مراكز خمتلطة أحنا  العامل، ويتعاملون مع
 املتاجرة واحدة يف كل عملية  يتم( تاريخ الصفقة يف حالة صفقة املوقعبعد يوم عمل من )األجنيب بني نوعني من املدفوعات 

 يف مصرفني مقابل الني من خالل األمريكي بالدوالر صفقة لتسوية الشكل أعاله يف املوجود املثال إىل وبالعودة. هبا
إىل من يتعاملون معه يف البلد  (أو شبكة االتصاالت الدولية عادة عن طريق سويفت)بإرسال رسالة  البنوك من لندن، يقوم كل

   .املعنية العملة املراسلني لرتتيب تسليم هلؤال  تعليماهتم ويعطون الدوالر أو الني بتسليم الذي سيقومون فيه
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 أنظمة التحويالت والتسويات المالية اإلجمالية العالمية: المطلب الثالث
ومع ذلك  .البنوكلتسوية املدفوعات ذات املبالغ الكبرية بني  ية اآلنيةأنشأت البنوك املركزية أنظمة للتسويات اإلمجال   

فإن العديد من هذه األنظمة حباجة إىل التحديث ورفع الكفا ة حىت ميكن جلميع األطراف املشاركة يف األسواق املعنية 
 .باستخدامها بصورة مكثفة

  SWIFTالبنية التحتية للنظام العالمي : الفرع األول
وسيتم التفصيل أكثر يف هذا  الفصل األول من هذا الباب النظري، التطرق هلذا النظام كتقنية وخدمة مالية يف لقد مت  

 .الفر 
 SWIFTالنظام أكرب منظومة إلجرا  التحويالت املصرفية املالية يف العامل يعترب نظام  اهذ :SWIFTشبكة  أعضاء_ 1

تنفيذ املعامالت املالية، ويؤمن هذا النظام ملستخدميه إمكانية تبادل آلية آمنة يتم من خالهلا  العاملي للمدفوعات
ؤسسة على احلد من املخاطر اليت املسيساعد  SWIFTاستخدام شبكة  أنو  .املعلومات املالية بطريقة آمنة وموثوق هبا

 .تواجهها وحتسني مرونتها وزيادة قدرهتا على املعاجلة املتكاملة للمعامالت

وذلك باعتماد  ،لكرتونيا  إهو النظام املركزي العاملي لتنفيذ احلواالت املالية املتبادلة بني البنوك العاملية  SWIFTن نظام إ   
 .SWIFT Code  1ومن خالل رمز حمدد لكل بنك يسمى  ،مقاييس دولية

مات الدولية كغرف من ضمن هذه األعضا  جند البنوك بالدرجة األوىل مث املؤسسات املالية كالبورصات وبعض التنظي  
بتعليمات تطبيقية تفصيلية ينظمها كتاب املمارس، حيث حيدد هذا الكتاب مجيع  SWIFTكما يتمثل نظام . املقاصة

العمليات املتبادلة بني البنوك اليت جيب أن تتم بالصيغة احملددة لكل من هذه العمليات وفق النموذج املوحد هلا، وقد 
 فئات 00راسالت البنوك املتعلقة جبميع عملياهتا املصرفية مع مراسليها يف اخلارج يف إطار جرى تنظيم النماذج املوحدة مل

2. 
يف  منتشرة ومؤسسة مالية هيئة 00000 أزيد من SWIFTشبكة  نظام ربطي :اإللكتروني SWIFTمزايا استخدام نظام _ 5

 :منه SWIFTنظام مزايا تتحقق باستخدام  ةوهناك عد .3 5002يف سنة  كافّة أرجا  العامل

واسرررع عررررب العرررامل للمررردفوعات املاليرررة تسرررهيال لررردمج احلركرررة التجاريرررة احملليرررة مرررع التجرررارة العامليرررة تسرررهيال  لتواصرررل  نظرررام_ 
 ؛املواطنني مع العامل

 للبنوك واملؤسسات املالية؛بنا  إمكانات كوادر وطنية لتوفري خدمات متطورة _ 
 ؛رساهلا عاملياوسيلة مضمونة الستقبال األموال وإ_ 

                                                 
1
، ويعاد انتخاب جملس SWIFTلكل عضو، أي أن العضوية هنا ملالكي كرب عدد من رسائل  SWIFTلرسائل املتبادلة مع يتم اختيار أعضا  جملس اإلدارة بنا  على حجم ا 

 . أما دورياته االجتماعية فهي ثالثة سنويا، ختصص ملناقشة السياسات العامة للهيئة، والنظر يف طلبات االشرتاك اجلديدة. اإلدارة مرة كل سنة

2
 .20 .ص ،7009 ،دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن يات المصرفية الخارجية،العمل ماهر كنج شكري، 

3
: ، أنظر املوقع اإللكرتوين اخلاص هباجمعية اتصاالت التراسل المالي بين البنوك في العالم، املوقع اإللكرتوين الرمسي 

m/info?lang=enhttp://www.swift.co. 

http://www.swift.com/info?lang=en
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 ؛واالستغنا  عن املستندات الورقية يف املعامالت ،حوسبة العمليات والتحسني املستمر يف أدائها_ 
تتضمن بيانات منطية للحد من التفسري اخلاطئ  ،رسائل خاصة ذات مناذج قياسية موحدة SWIFT نظام ستخدمي_ 

وكما  دقيمة املبلغ احملول واسم املستفيونو  العملة و  إليه،ملرسل للرسائل املتداولة فهي تتضمن بيانات عن البنك املرسل وا
 والبنك املرسل إليه؛ ستخدم الرموز الشفرية اخلاصة بكل من البنكي

من البنوك واملؤسسات املالية بشبكة دولية لالتصاالت لتحقيق  أعضائهاتزويد  األوليف املقام  SWIFT نظامستهدف ي_ 
  ؛ت النقدية الدولية بني البنوكالسرعة املطلوبة للتحويال

 .يضمن صحة التحويل وسالمته إليهالبنك احملول  ةبواسطتشفري الرسائل بواسطة البنك املرسل وفك رموز الشفرة _ 

ساعة من اليوم على مدار العام ويلتزم كل بنك من البنوك املشاركة باستقبال رسائل  52متاح ملده  SWIFTنظام  إن_ 
SWIFT  ؛ات يوميا خالل مواعيد العمل الرمسية حسب التوقيت الزمين احملليساع 7ملدة 

تتم بني  تتضمن مدفوعات العمال  والتحويالت اليت اليتاحتياجات البنوك املستخدمة له  SWIFTيغطى نظام _ 
 .املؤسسات املالية العمليات التجارية املالية واالعتمادات املستندية وعمليات التحصيل املستندي

املرسل على وجه السرعة يف حاله عدم استالم الرسالة بواسطة البنك املرسل  إلبالغنظام  SWIFT شبكة جد لدىيو _  
 .اإلرسالدقيقة فقط من وقت  50وذلك يف خالل  إليه،

من الناحية التشغيلية يدار العمل من خالل جمموعة من العاملني تتمتع مبستوى : SWIFTاإلطار التشغيلي لنظام _ 0
مريكا، ويتم من خالهلما أمن خالل مركزين عمالقني بكل من هولندا و  SWIFTعال، ويتم تنفيذ  العمل هبيئة نظام مهار 

    .، وذلك من خالل شبكات ونظم اتصال غاية يف الدقة والتطور SWIFTربط مجيع الدول املشرتكة بشبكة 
، حيث تعتمد الشبكة EDI تراسل البيانات إلكرتونّيا تكمن قّوة النظام وقدرته على االبتكار يف استعمال تقنياتإذن   

املشرتكة للمقاّصة ومجيع  بنوكاملركزيّة ذات املستوى العايل من األمن على هيكلة متينة تتمّثل يف الربط الشبكي بني ال
لعمل اليت تتمّتع وتقوم فرق ا .املؤّسسات املنخرطة يف هذا النظام عرب خطوط لنقل البيانات عالية األدا  وموثوقة وآمنة

دا  هذه الشبكة والتحّكم يف خماطر التشغيل، كما تقّدم خدمات الدعم الالزم ملستعملي أخبربة فائقة ودراية واسعة مبتابعة 
 .هذه الشبكة على مدار الساعة وكامل أيّام األسبو 

 Real-Time Gross Settlement Systems  نظام التسوية اإلجمالية الفورية: الفرع الثاني
والتجارية يف تنفيذ برنامج يطمح إىل تطوير أنظمة التحويالت املالية، وتسوية احلسابات فيما بني  ةاملركزي بنوكال تشرع   

  .1أال وهو نظام التسوية اإلمجالية الفورية  إلكرتونيا ةاملركزي البنوكواجلهات العامة لدى  البنوك
وهو عبارة عن نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف : ية في الوقت الفعليتسوية المدفوعات في نظام التسوية اإلجمال_ 1

 .وقت حقيقي، ويتم فيه سري التحويالت بصفة مستمرة وعلى الفور دون تأجيل وعلى أساس إمجايل
                                                 

1
منذ سنوات عدة، وتعمل  Swiss Interbank Clearing (SIC)، ويف سويسرا  نظام (Fedwireنظام )تطبق أنظمة تسوية املدفوعات بالوقت احلقيقي يف والواليات املتحدة  :مثال 

نوك املركزية على أن يقوم كل بلد عضو بوضع نظام تسوية حملي يف الوقت احلقيقي كنظام أول إلدارة ففي االحتاد األورويب اتفقت الب .معظم اقتصاديات السوق املتطورة على إدخال هذه األنظمة
استخدام عام  وهذه األنظمة مل تكن حبالة.  قدي األورويباملدفوعات ذات القيم املرتفعة واملدفوعات لنفس اليوم، وكجز  من نظام مدفوعات اليوم نفسه عرب أوروبا املطلوب وفق قواعد االحتاد الن

 .حىت  اية عقد التسعينات، أما يف الوقت احلاضر فإن مجيع الدول الصناعية هلا نظام تسوية إمجالية خالل الوقت الفعلي
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وبشكل مباشر بعد  ،أي كل واحدة منها مبعزل عن األخرى ، ري تسوية املدفوعات يف ظل هذا النظام بشكل فردي   
 .1 املدفوعات على أساس أن يقوم القائم بالتحويل بتغطية املدفوعات اليت تصرف بصددها وجود

 بعنينه مدفوعات منفصلة من غري األخذ أن كل التزام باملدفوعات لطرف مشرتك معني حيصل على أوهذا يعين   
ت الفعلي بتسوية املدفوعات يف الوقت وتقوم أنظمة التسوية اإلمجالية خالل الوق .خلية النهائيةااالعتبار املدفوعات الد

وهذا حيصل إذا كان للطرف املشرتك الذي يقوم بالدفع أموال كافية يف حسابه لدى  نفسه كما هو مقبول من قبل النظام،
 .حىت إذا كان النظام مشغال  يف منظمة خاصة ،مركزيابنكا والذي يكون يف معظم احلاالت  العنصر القائم بالتسوية،

تسوية اإلمجالية خالل الوقت احملدد عادة ما تستخدم يف املؤسسات املالية لتسوية املدفوعات ذات القيمة وأنظمة ال
 .والشكل املوايل يوضح خطوات التسوية يف هذا النظام .الكبرية

 تسوية المدفوعات في نظام التسوية اإلجمالية في الوقت الفعلي(: 02)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

 :من خالل الشكل يتضح أن
 (.أ) البنكمتثل اجلانب املدين من حساب املدين مع  (0) الرقم _

  .متثل حتويل أدوات املدفوعات إىل نظام التسوية اإلمجالية يف الوقت الفعلي (5) الرقم _

( ب)بنك ساب أ واجلانب الدائن من ح بنك  اجلانب املدين من حساب (أ) البنكمتثل تسوية مدفوعات  (5) الرقم _

 .لدى البنك املركزي

 (.ب) البنكلى عمتثل حتويل املعلومات بشأن املدفوعات  (2) الرقم _

 (.ب) البنكمتثل اجلانب الدائن من حساب الدائن لدى  (3) الرقم _
سا  سبو  ما بني الساعة السابعة صباحا  والسادسة ميام األأيعمل باستمرار طيلة  فإنه  RTGS نظاموعن تشغيل     

 جانفي 0ديسمرب، و 53وتنحصر عطلته الرمسية يف يومني فقط مها  .حدما عدا يومي السبت واأل ،بتوقيت أوربا املركزي
مر كان ن هذا النظام يف بادئ األأومن اجلدير بالذكر  .ن هذا النظام ميتاز بتداخل أوقات عمله الرمسيأمن كل عام أي 

ألغراي  يضاأنه يتم استخدامه إعات املقاصة بني البنوك املركزية أما اآلن فيستخدم للمبالغ الضخمة فقط بوصفها مدفو 
                                                 

قاصة والتسديد املوجودة يف أوربا، إذ تكون الذي يعمل بوصفه حلقة ربط بني أنظمة امل 0222يف واحد جانفي عام  RTGS يف االحتاد األوريب فقد طبق نظام التسوية اإلمجالية الفورية: مثال 1
 للقيام بالعمليات فورا ، والغاية من هذا فري االحتفاظ برصيد دائن أو ضمان إضايف كسندات حكومية لدى التسديد وأن نظام التحويل اآليل (تسديد إمجايل)الدول املشاركة مرتبطة بشبكة 

نظام يربط مابني األنظمة الوطنية يف  :ثانيا  للتسوية اإلمجالية يقوم بالتسوية اإلمجالية الفورية يف الوقت احلقيقي يف الدول األعضا  كافة، ونظام وطين  :أولهماالسريع هذا يتكون من عنصرين، 
 .أنظمة دفع أخرى عرب احلدود يف أوربالكن هذا ال يعين عدم وجود  ،وعلى الرغم من أن هذا النظام فري يف االحتاد األوريب الستخدامه يف العمليات النقدية. الوقت احلقيقي
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وكذلك على الرغم من  يورو فضال عن تكاليف املقاصة احمللية، (5-0.3)ىلإالتسديدات تصل  إجرا ألن تكلفة   ارية،
 .ن نسب استخدامه تتفاوت بشكل كبريأإال  فري هذا النظام،

لنقل   SWIFTشبكة  RTGSيستخدم نظام : Y راسل وخدمة النسخ على شكلللت  SWIFT استخدام شبكة_ 5
للتأثري على حساباهتا ( بصفته مشغال  للنظام)أوامر الدفع بني البنوك بني بعضها البعض، وبينها وبني البنك املركزي 

وقد مت تنظيم  .واألماناية النظام من كافة املعايري اليت تستخدمها الشبكة وأمهها احلم أعضا وبذلك يستفيد  .املركزية
 إضافيةتعطي محاية  أن، من شأ ا Closed User Group النظام ضمن جمموعة مستخدمني مغلقة أعضا جمموعة البنوك 

 .طرف من خارج هذه اجملموعة من اخرتاق النظام والتأثري على احلسابات املركزية أيحبيث ال يتمكن  ،للمجموعة

تتلخص الفائدة من هذه و  ،للحماية مقابل املخاطر االئتمانيةFin Y-Copy Service   مةخد األعضا تستخدم البنوك    
  إذاخاصة  األمرالتحويل سيكون متأكدا من أن حسابه املركزي قد مت تغذيته مقابل هذا  أمراخلدمة بأن البنك مستلم 

  .1 لدى بنك آخر أوسوا  كان حساب الطرف الثالث لديه  ا،ثالث اكان املستفيد طرف
اليت مت تعريفها ضمن جمموعة SWIFT  يستخدم النظام رسائل :وقوائم االنتظار المركزية أوامر الدفع الثنائية_ 0

 MT100, MT103, MT102 وتتكون هذه الرسائل من .Y على شكل( اجلزئي)املستخدمني املغلقة وضمن خدمة النسخ 

MT202  . تخدام الربط املباشر عن طريق قاعدة بيانات مشرتكةأما العمليات اخلاصة بالبنك املركزي فيتم اس   Shared 

Data Base  للتأثري على احلسابات املدارة يف نظام  RTGSواحلسابات املدارة يف النظام احملاسيب للبنك املركزي. 
من  MT096  يف حال عدم توفر رصيد كاف يف احلساب املركزي للبنك اآلمر بالتحويل حلظة استالم اجلز  املنسوخ   

يف نظام التسويات حلني توفر رصيد كاف ملقابلة هذا  انتظارفإن األمر سوف يتوقف ضمن قائمة  األصلية، الرسالة 
قيمة أول أمر على قائمة االنتظار، فإن النظام سوف ينفذ هذا  األقلويف حال توفر سيولة مناسبة تساوي على  .األمر
أنه لن يكون هناك إمكانية لكشف  باالعتبارآخذين  FIFO Mechanism ولفاأل األولمث الذي يليه على أساس  األمر

  .حسابات التسوية
 Targetونظام  SWIFTإحصاءات بخصوص شبكة : الفرع الثالث

لتسوية وألجل نظام البنك املركزي األورويب   إن: في االتحاد األروبي لتسوية المدفوعات Targetنظام التارجت _ 1
والتحويالت اآليل  يف الوقت احلقيقي يف االحتاد األرويب يسمى  نظام لتسوية املدفوعات أنشأ .وداملدفوعات عرب احلد

Target  وهو اختصار للمصطلحTrans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 

System 
2
 . l'euroامل بالوحدة النقدية األورو أي مع بداية التع  ،0999، منذ سنة 9ومت تشغيل هذا النظام تارجت  .

                                                 
1
 ،//:com.swift.wwwhttp :مزيد من املعلومات، يرجى االطال  على املوقع اإللكرتوين الرمسي لشبكة سويفت 

2
  Le système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel, surtout connu sous 

l'acronyme Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) est un système de 
paiement permettant aux banques de l'Union européenne de transférer des fonds en temps réel par delà les frontières. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://www.swift.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_paiement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_paiement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re
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يف  ذودخل حيز التنفي ،1 (9هو اجليل الثاين لتارجت  6 تارجت)Target 2  ما هو إال مرحلة للتحول إىل نظام  Target 1ويعترب 
 5002نوفمرب 

2
 :واجلدول املوايل يوضح ذلك.  

 Targetتطور عدد العمليات وحجم الصفقات في نظام  (: 12)الجدول رقم                             
 5014 5010 5015 5011 5010 5001 5001 5000 5006 السنوات

عدد 
مليون )العمليات

 (عملية
83.179 93.375 94.711 88.516 88.591 89.565 90.671 92,590 90.337 

 5.40- 5.11 1.23 1.1 0.1 6.24- 1.40 15.2 _ نسبة التغير

حجم 
أورو )الصفقات
 (بيليون

 

533.541 
616.731 682.780 551.174 593.194 612.936 634.132 493.442 492.431 

 0.50- 55.11- 3.46 3.3 7.6 11.50 - 10.00 10.2 _ نسبة التغير

عدد أيام 
 522 522 526 520 521 520 526 522 522 التعامل

 :تقارير بالبنك املركزي األورويب السنوية :إعداد الباحث باالعتماد على من: المصدر
_ The European Central Bank, Eurosystème, TARGET Annual Report, 2006_2014. http://www.ecb.europa.eu 

وريب حنو أنظمة املدفوعات حتاد األللسلطات النقدية يف اإل متزايدا ن هناك توجهاأيالحظ من خالل اجلدول     
زيادة حجم التحويالت املالية  (09) رقم حيث يتضح من اجلدول، Targetأو ما يسمى بنظام  RTGS الفورية اإلمجالية

 القتصاد أين تأثر ا 5009باستثنا  سنة  فضال  عن زيادة قيمة هذه التحويالت اإلمجاليةعن طريق أنظمة املدفوعات 
عدد العمليات، وكذا حجم املبالغ احملققة يف وكما يتبني من اجلدول أيضا زيادة معدل النمو يف  .العاملي باألزمة املالية

  SEPA هذا وقد مت تبين نظام مشرو  .3 رغم وجود بعض التفاوت من سنة إىل األخرى ،وقيمتها نظام تارجت

 Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros 
4
أن حيذف الرسوم  ومن شأن هذا النظام .

 .ىل أرصدة العمال إناهيك من تسريع أوقات وصول التحويالت املصرفية  ،صرفية املزدوجةامل
لني بني املشغ ةالتنافسي احلركةما يوطد  .ىل توليد سوق أوروبية موحدة لعمليات الدفع بالتجزئةإاجلديد  SEPAيرمي نظام    

وجلب  .ن شفافية العمليات ستتعزز لصاحل املشغلني والعمال  معاوأ .من جهة، وبني األسواق األوروبية من جهة أخرى
 SEPAىل حساب املستفيد منها يف غضون ثالثة أيام، ولد نظام إهذا النظام معه آليات وأمهها وصول التحويلة املصرفية 

                                                 
1
 TARGET2 est le système de paiement à règlement brut en temps réel (RBTR ou RTGS) en euro, développé et géré par 

l’Eurosystème.  
2 The European Central Bank,  Eurosystème.TARGET2, http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html 

يق عليها كما يف مطابقة أوامر العمال  بني اجلهات املتداخلة بالعملية والتصد: يف جمال األوراق املالية ميكن تطبيق نظام سويفت لتبادل الرسائل يف خمتلف العمليات مثل 3
وبالطبع ميكن تطبيقه بكافة العمليات . التحويالت النقدية اخلاصة بالعمليات ونتائج التسوية، وأيضا يف التصديق علي تنفيذ عمليات التداول،  وتسويتها بني األطراف املعنية

 .املتعلقة بالتغري يف أرصدة العمال 
4
  Adou Christelle Loba, Op. Cit, P. 115. 

http://www.ecb.europa.eu/
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القانون األورويب حول نظام الدفع املوحد يف  ، ودخل حيز التنفيذ الدول األوروبيةمنذ عامني قبل أن يبدأ توغله تدرجييا يف 
 .1املرخص من قبل االحتاد األورويب  Paysera إضافة إىل تشغيل لنظام الدفع العاملي . 5009_00_03يف  كل أحنا  أوروبا

شبكة أن االشرتاك يف  ا سابقاذكرن: 5014منذ تشغيله إلى غاية سنة  SWIFTتطور عدد المشاركين في نظام _ 5
SWIFT ولكن فتح اجملال مؤخرا للمؤسسات غري املصرفية للحصول على  ،يقتصر يف املاضي على املؤسسات املصرفية

 :والشكل املويل يوضح تطور عدد املشرتكني .بأقل كلفة ممكنة فرصة االنتفا  بإجرا ات تنفيذ املعامالت املالية آليا
 ر عدد المشتركين الدول والرسائل في نظام سويفت                          تطو (: 01)الجدول رقم 

 بليون رسالة: الوحدة
 5014 5010 5015 5011 5010 5001 5001 5000 5000 1110 1110 1100 السنوات

عدد 
 10100 10200 10279 118 10 705 9 281 9 830 8 332 8 0250 0116 1046 501 المشاركين

 515 510 501 209 209 208 500 106 25 12 عدد الدول
 أكثر

500 

 أكثر

500 

عدد 
مليار )الرسائل

 (رسالة
0 

104  

 مليون

 100و

 الف

457  

 مليون

 مليار 5

 40و

 مليون

3 501 3 855 3,76 4 032 4 431 4,589 2 2.6 

 :إعداد الباحث باالعتماد علىمن : المصدر
. Consulté le; page?lang=en.http://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history

12_02_2015 

 0022بلغ عدد أعضائه  0925بلدا،  ويف سنة  03بنكا موزعة على  559حنو  0925كان يضم عند إنشائه سنة     
 بلغ عدد املستخدمني على اخلط 0995ويف سنة  سنوات من بد  تشغيله، 00أي بعد  .بلدا 35سسة موزعة على مؤ 
 500مستخدم موزعة على   2352فقد بلغ عدد املستخدمني على اخلط  5005بلدا، أما يف سنة  002موزعة على  5922 

وعدد  00300 ىلإوعدد املستخدمني وصل  .ةدول 505  أكثر منىلإ وصل عدد الدول املشاركة 5005ويف سنة  .بلد
دولة  500مشارك يف أكثر من  00200فقد بلغ عدد املشاركني  5002أما سنة  .رسالة بليون 3 ىلإالرسائل الصادرة وصل 
 .بليون رسالة 3.2وفاق حجم الرسائل 

 Fedwireنظام مقاصة المدفوعات بين البنوك، بيت المقاصة المؤقت ونظام : الفرع الثالث 
يستخدم نظام بيت املقاصة املؤقت بصورة واسعة كأكثر نظام شائع وباإلمكان استخدام هذين النوعني من األنظمة من 

 .F-EDIخالل نظام 

                                                 
1
 . https://www.paysera.com/index.html:من خالل الرابط التايل Payseraكن االطال  على البوابة اإللكرتونية لنظام الدفع مي 

 

http://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history.page?lang=en
https://www.paysera.com/index.html
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هذا : Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) نظام غرفة مقاصة المدفوعات بين البنوك _1
يستخدم للحواالت ذات املبالغ العالية واملدفوعات ملرة واحدة أو ملرات، لكنها  النظام هو كناية عن حتويل إلكرتوين فوري

 .1حتتوي يف طياهتا على معلومات أو شروحات للدفع 
 أخرى وبلدان أمريكا يف عمالقة بنوك وميثل املقاصة لدار التابعة املصارف بني املدفوعات نظام هوCHIPS نظام   

هذا النظام يؤدي دورا هاما يف املدفوعات و  .املقاصة نظام طريق عن ومدين كدائن وكالبن بني األموال إرسال يتم حيث
مليون صفقة يف  030اخلارجية لكنه ال يسهم بشكل كبري يف نظام التحويل اإللكرتوين إال بعدد صفقات ال يتعدى مقدار 

  .  2السنة الواحدة 
هذا النظام األكثر شيوعا كونه يتم   :Automated Clearing House (ACH) المقاصة اآللي( بيت)نظام دار_ 5

نظام حتويل األموال إلكرتونيا نظرا  ACHهذا وقد أصبح نظام  .3تشغيله بني البنك االحتياطي الفدرايل والبنوك األخرى 
 :ملزاياه اآلتية الذكر

 ؛حيول األموال مرفقة بعدد قليل من الشروحات التابعة للتحويل _
 CCDخاصة به لتسوية الصفقات مثل منوذج  يطور مناذج قياسية_ 

نظاما رديفا  ACHهلذا أصبح نظام  PPD 5ومنوذج  4
 ؛F-EDIلنظام 
 Xميتاز باملرونة والتكيف مع العديد من النماذج يف سبيل تسوية الصفقات، وخاصة اليت تتعامل مع قياس اإلكس _ 

 ؛ANSI American National Standards Institute ( 6)التابع ملعهد انسي 
 ؛التكاليف املتدنية املرتتبة على استخدامه مما جعله من األنظمة املفضلة للتعامل مع الصفقات_ 
ما يسهل على الشركات التحكم ( الدفع املؤجل)بإجرا  التسويات املؤجلة على املدفوعات  ACHاستمرار نظام _ 

 .مبدفوعاهتا والتخطيط للمستقبل

                                                 
1
ة نيويورك، ويستخدم هذا النظام يف حواالت الدوالر بني البنوك األمريكية والبنوك تعود ملكية هذا النظام وإدارته إىل جمموعة من البنوك وبيوت املقاصة التابعة إىل مقاصة مجعي 

 .األجنبية ما يسهل عملية الدفع اإللكرتوين إىل شركات موجودة خارج حدود الواليات املتحدة

2
  .02. محد سفر، مرجع سابق، صأ 

3
 .National Automated Clearing House Association(NACHA)  مت وضع قواعده وشروطه أو الرتاسل فيه من قبل مجعية الناتشا 

4
 Cash Concentration & Disbursement (CCD).   

5
 Prearranged payment and deposits (PPD). 

6
 X ا يف أنظمة التبادل املايل اإللكرتوين، هي مقاييس إلرسال امللفات اإللكرتونية وحيث أن هذه النماذج أصبحت غري قادرة على استعاب املعلومات املطلوبة للتعامل معه

وهو عبارة نظام إلكرتوين لتحويل .  Corporate Trade Exchange (CTX)  بتطوير نظام لتبادل املعلومات بني الشركات يسمى NACHA قامت مجعية ناتشا 
 .على شكلها دون تغيري أو تقييدالبقا   07 ، ويسمح للصفقة املعاجلة بنظام اإلكسACHاألموال من خالل بيت املقاصة اآليل 
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Fedwire الفيدرالي االحتياطينظام _ 0
لكرتوين هو نظام التحويل اإل، و 0902 بداية تشغيل هذا النظام كان يف سنة: 1

 االحتياطيمع جملس ات نقل األموال من حسابمن كن املشاركني ومي فدراليا، امصرفا احتياطي  12شغلهيلكه و مي الذي
 .ساعات العمليف الوقت احلقيقي خالل  ينآخر  نيمشارك اتحلساب االحتادي

ووزارة اخلزانة األمريكية، والبنوك اليت هي أعضا  يف جملس  فروعهاو  بني بنوك االحتياطي الفيدرايل هذا النظام  يربط  
ويستخدم هذا النظام على حد سوا   .الساحة، وفرو  أو وكاالت للبنوك يف اخلارج يف االحتادي وتلك اليت االحتياطي

حتويل األرصدة لتعكس األموال احملولة عن طريق الشيكات، وتسهيل  :ة الداخلية مثلللتعامل مع األعمال املصرفي
 .، ويف شرا  السندات احلكوميةاملعامالت التجارية بني عمال  البنوك

  التسويات الدوليةو  الهيئات المسؤولة تطوير أنظمة الدفع: الفرع الرابع
 :اصة والتسويات الدولية ما يليمن بني اهليئات املسؤولة عن تطوير وتشغيل املق    

هو هيئة مستقلة  2بنك التسويات الدولية  :Bank for International Settlements (BIS)بنا التسويات الدولية _ 1
 .وتقدم خدماهتا للبنوك املركزية لدول العامل ،منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي واملايل عن البنوك املركزية، أي

هذا  .وتعمل كبنك للبنوك املركزية ،تقوي التعاون املايل والتمويلي العامليني للبنوك املركزية منظمة دوليةأنه  ويعرف على
 :من خالل بعدة مهامويقوم البنك  ،3 مشايل سويسرا (بازل)مقره الرئيسي يف مدينة البنك 

 ؛هتم البنوك املركزية اليتادية ملناقشة القرارات إقامة ندوات ومؤمترات ومنتديات اقتص _

 ؛القيام بدور الشريك للبنوك املركزية يف صفقاهتا املالية_ 

 ؛العاملية  مركز للبحوث االقتصادية والنقدية_ 

 ؛وكيل يف العمليات املالية الدولية لتسهيل خمتلف العمليات املالية الدولية_ 

 ؛العامل ة يفللبنوك املركزي مركزييقوم كبنك _ 
 .4قاعدة بيانات هامة حول الدفع اإللكرتوين واملقاصة للتسويات املالية للعديد من  اقتصاديات دول العامل _ 

                                                 
1
وهو الكيان املسؤول عن  .الر األمريكياالحتياطي الفدرايل األمريكي هو البنك املركزي للواليات املتحدة األمريكية ومقره العاصمة واشنطن، والعملة املعتمدة بنظامه هي الدو  

وميلك  .لنقود، والتحكم مبعدل الفوائد على القروي، كما يلعب دور املنقذ للبنوك عرب إقراضها أثنا  األزماتالسياسة املالية للبلد وصيانة االستقرار والعملة الوطنية وتأمني ا
بنكا فدراليا وجملس حمافظي البنك الذي يضم سبعة  07ويتبع البنك  .البنك املركزي سلطة اإلشراف على عمل البنوك للتأكد من عدم إتباعها سياسة احتيالية أو متهورة

وحيدد اجمللس السياسة املالية للبنك، وأعضاؤه  .عاما، ويعينهم الرئيس األمريكي ويقر تعيينهم جملس الشيوخ، وخيتاران منهم رئيس اجمللس ونائبه  09تبلغ مدة تعيينهم .  أعضا
 .ن يف الواليات املتحدةعضوا يشكلون جلنة السوق املفتوح االحتادية اليت حتدد السيولة النقدية وسياسة االئتما 07السبعة جز  من 

2
ت مالية على الدول اختصارا ألمسه باإلجنليزية، وكان هذا البنك قد أنشئ غداة  اية احلرب العاملية األوىل عندما فرضت الدولة املنتصرة يف احلرب تعويضا Bis ويرمز له 

 :موقعه الرمسي على شبكة اإلنرتنت. صيل التعويضات املفروضة على أملانياوجا  إنشا  هذا البنك لتسهيل حت. وذلك مبقتضى معاهدة فرساي(. أملانيا)املنهزمة 
http://www.bis.org/ 

3
 H. Kent Baker and Leigh A. Riddick, International Finance, Oxford University press, New York USA, 2013. 

4
 http://www.bis.org/publ/cpss116.pdf  :حصائيات احملينة بشان هذا املوضو  ميكنك حتميل امللف من موقع البنك اإللكرتوينملزيد من املعلومات واإل 

http://ar.superglossary.com/Glossary/%D8%B9%D9%85%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B1_Fedwire.html
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/publ/cpss116.pdf
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منتدى للبنوك هي : Committee on Payment and Settlement Systemsلجنة أنظمة الدفع والتسوية _ 5
ويستضف  ،وخطط التسويات عرب احلدود وبني العمالت املختلفة املركزية ملراقبة التطورات يف نظم املدفوعات واملقاصة

اسرتاليا والربازيل والصني واهلند واملكسيك  :هم واألعضا  .عضوا 55وتضم اللجنة  .بنك التسويات الدولية أمانتها العامة
ملانيا وهونج كونج أرنسا و ورويب وفبلجيكا وكندا والبنك املركزي األ .وكوريا اجلنوبية إفريقياوروسيا والسعودية وجنوب 

هذا التوسع سيعزز قدرة اللجنة على  .وايطاليا واليابان وهولندا وسنغافورة والسويد وسويسرا وبريطانيا والواليات املتحدة
إطالق نظام هذا ويأيت   .اإلسهام يف حتقيق االستقرار املايل عرب حتسني هياكل املدفوعات والتسويات على مستوى العامل

 .لدويل مع ارتفا  التداوالت العامليةالدفع ا

اللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية، واليت تتكون من املديرين املعنيني هبذه األنظمة هذا وقد أنشأت الدول العربية   
ية من إىل املسامهة يف تطوير أنظمة الدفع والتسوية يف الدول العرب وهتدف املركزية ومؤسسات النقد العربية، البنوكلدى 

وتعزير التعاون بني خمتلف املؤسسات واجلهات الوطنية  أنظمتها، وتشغيلخالل مساعدة السلطات الوطنية على تطوير 
باإلضافة إىل تبادل اخلربات  ،املعنية بأنظمة الدفع والتسوية يف الدول العربية وبني املؤسسات الدولية ذات العالقة

يق بني املصارف املركزية العربية، كما تعمل اللجنة على تعزيز الوعي بقضايا أنظمة والتجارب مبا يساهم يف املزيد من التنس
 . 1 من خالل عقد الندوات وورشات العمل وإصدار النشرات الدورية ،الدفع والتسوية

األنظمة املصرفية واملمارسات جلنة  بازل للرقابة املصرفية حتت مسّمىجلنة ست تأس :للرقابة المصرفيةبازل لجنة _ 0
من طرف حمافظي البنوك املركزية لدول Committee on Banking Regulation and Supervisory practices   الرقابيرة

ويقتصر أعضاؤها على مسؤولني  .2 مبدينة بازل بسويسرا إشراف بنك التسويات الدوليةب 0922جمموعة العشرة مع  اية 
يطاليا، اليابان، إانيا، بلجيكا، كندا، فرنسا، أمل :من هيئات الرقابة املصرفية ومن البنوك املركزية للدول الصناعية الكربى

 .سبانيا، لوكسمبورغ والواليات املتحدة األمريكيةإهولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، 

ة، وإمنا أنشئت مبقتضى قرار من استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دوليجلنة بازل للرقابة املصرفية هي  جلنة    
وإجياد  ،حمافظي البنوك املركزية للدول الصناعية، واستطاعت أن تساهم بقدر كبري يف إعطا  إطار دويل للرقابة املصرفية

والتفكري يف إجياد  ،التنسيق بني خمتلف السلطات الرقابيةبفكر مشرتك بني البنوك املركزية يف دول العامل املختلفة يقوم 
وبذلك أصبحت هذه اللجنة  .يات ملواجهة املخاطر اليت تتعري هلا البنوك إدراكا منها بأمهية وخطورة القطا  املصريفآل

3دولة  52، وتضم حاليا متثل حجر األساس للتعاون الرقايب الدويل
. 

                                                 
1
ضا  من مجيع الدول العربية، وميثلها مدير أنظمة الدفع يف البنك املركزي، ملزيد من املعلومات حول اللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية أع يتوىل صندوق النقد العريب أمانة هذه اللجنة، وحتوي 

 .3302_30_30: ، أطلع عليه يومhttp://www.amf.org.ae/ar/acpsspubs: وأنشطتها، راجع املوقع اإللكرتوين هذه اللجنة
يف نفس السنة وقع شديد على الساحة املصرفية، فاهتدت السلطات الرقابية إىل ضرورة العمل بقواعد    Franklin National Bankاألمريكيوالبنك  0229جوان    Herstattن إلفالس البنك األملاينكا  2

جل ذلك أنشأت جلنة حتت إشراف بنك التسويات الدولية تعمل على إجياد هذا اإلطار املشرتك بني دول جمموعة العشر يف من أ. إشراف موحدة لضبط األعمال املصرفية يف إطار التعاون الدويل بني البنوك املركزية
 .مقرها يقع ببنك التسويات الدولية مبدينة بازل السويسرية. البداية

3
ى مجع حمافظي البنوك املركزية ألكرب عشر اقتصاديات يف العامل، وكان اهلدف منها هو توفري إرشادات خالل منتد 0211، يف عام 0األوىل اليت يطلق عليها اسم بازل  مت التوصل إىل اتفاقية بازل 

تفاظ به، ومث التوصل وأبرزت ثالث اتفاقيات رمسية تتناول قضايا مثل كيفية حتديد مقدار رأس املال الذي ينبغي إلزام البنوك باالح. لألجهزة التنظيمية املعنية بالبنوك العاملة على املستوى الدويل
 .وهي عبارة عن جمموعة شاملة من اإلصالحات وال يزال تنفيذ توصياهتا قيد النقاش. 7000يف سبتمرب  2، مث التوصل إىل اتفاقية بازل 7009عام  7إىل اتفاقية بازل 

https://www.bis.org/bcbs/ .3300_30_30: أطلع عليه يوم. 

http://syria-stocks.in/forum/showthread.php?t=11759
http://syria-stocks.in/forum/showthread.php?t=11759
http://syria-stocks.in/forum/showthread.php?t=11759
http://syria-stocks.in/forum/showthread.php?t=11759
http://www.amf.org.ae/ar/acpsspubs
https://www.bis.org/bcbs/
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لدفع اإللكرتوين نربز يف هذا اجلدول عدد املعامالت اخلاصة با: إحصائيات بخصوص أهم أنظمة الدفع في العالم_ 4
 .5000وقيمتها بالرتيليون دوالر ألشهر أنظمة الدفع العاملية وذلك يف سنة 

 أنظمة الدفع العالمية باألرقام(: 11)الجدول رقم                                                    
 (دوالر نتريليو )قيمة وحجم الصفقات  (عملية بالمليون)عدد الصفقات  نظام الدفع /البلد

 النظام النقدي األوروبي
 _Target 

Euro1_ 
1 

 

11.6 

540.2 

060.6 

021.1 

 اليابان
 _Zengin 

2
  

Boj-Net_ 

2.5 

10101 

60.5 

140.1 

 المملكة المتحدة
 _CHAPS 05.5 10.4 

 الواليات المتحدة
_Fedwaire 

CHIPS_ 
144.1 

10.1 

 

151.4 

062.1 

Source; Joseph P. Daniels and David D. Van Hoose, International Monetary and Financial Economics,  

Pearson International Edition, United States, America, 2013_2014, P. 157. 

مليون عملية  520.3بر Euro1من خالل اجلدول يتضح لنا أن عدد العمليات الدفع اإللكرتوين األكرب كانت يف نظام الدفع 
أما من حيث القيمة واحلجم  CHIPSمليون عملية، وجا  يف املرتبة الثالثة نظام الدفع  022.9 برر Fedwaireنظام تالها  ،3

 _CHIPSتريليون دوالر، مث نظام  952.2األمريكي بر  Fedwaireاألكرب، يليه نظام الدفع  Boj-Netفقد كان نظام  الدفع 
تريليون دوالر أي حوايل نسبة   0595.3مريكية يف جمملها بلغت قيمة تريليون دوالر، أي أن أنظمة الدفع  األ 523.0بر

 ..من جممل حجم الدفع العاملي 52%
رمسيا  املرحلة األوىل  5003يف أكتوبر  La Banque Populaire de Chine (BPC) الصني البنك الشعيب يف قد أطلقو  هذا   

أن النظام و  .(الرمنينيب)  Yuanرئيسة يف عملية تدويل العملة الصينية من نظام الدفع الدويل يف شانغهاي، واليت تعترب خطوة 
يقوم بتوفري خدمات توطني رأس املال واملقاصة للصفقات عابرة احلدود للمؤسسات املالية احمللية واخلارجية، وسيعزز كفا ة 

 .وزيادة االستخدام الدويل للعملة الصينية من خالل خفض التكاليف وأوقات العمليات

                                                 
1 EURO1, le système de paiement pour montants élevés lancé en novembre 1998 et STEP1, le système de paiement pour les transactions 
commerciales individuelles mis en place en novembre 2000. 

2
أطلع ، /net.jp/en/zengin_net/zengin_system-http://www.zengin: وين التايلراجع املوقع اإللكرت  ملزيد من املعلومات حول نظام الدفع هذا 

 3300_00_00: عليه يوم
3
 :راجع، ويبيف االحتاد األور  EURO ونظام TARGET للتعرف أكثر على تطور عدد العمليات وحجم املبالغ يف نظام  

_ Statistics Pocket Book, European Central Bank, May  2013, P. 36.   

http://www.zengin-net.jp/en/zengin_net/zengin_system/
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 :خالصة الفصل الثالث

 
نظام الدفع اإللكرتوين يعترب مبثابة منظومة من احللول اإللكرتونية املؤمتنة لدفع  كخالصة هلذا الفصل ميكن القول أن  

كما أن أنظمة  .بصورة إلكرتونية القطا يف  واملالية واملصرفية اليت توفرها الدوائر احلكومية املالية الرسوم اخلاصة باخلدمات
فإن  .فع والتسوية ترتبط بشكل وثيق بالوظيفتني الرئيسيتني للسلطات النقدية ومها حتقيق االستقرار النقدي واملايلالد

وسائل غري التقليدية املنظمة لعمليات الدفع اليت تتم عن طريق الوسائل و جمموعة إجرا ات وطرق عبارة عن أنظمة الدفع 
 .ألسس نظم السداد اإللكرتونيةل االتصا اتشبكو  التشغيلية اإلجرا اتكذلك و  .لكرتونيةاإل
 أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية والتسوية، من ختص األنوا  واألساليب من جمموعة قدمنا الشأن هذا ويف   

كون  ،ةوالبنوك واملؤسسات املالي االقتصادية الوحدات بنيا تبادهل تسهل اليت األدواتو  ابه آلليات التعامل التعري خالل
املوز  كاستخدام   التقليدية ملا تتوفر عليه من بنية حتتية مناسبة، طريقة السداد اإللكرتونية أقل تكلفة من الطرق األخرى

ة لكرتونية وعمليات املقاصو الدفع وأوامر الدفع والتحويالت اإلأ االئتمانونقاط البيع وبطاقات اآليل لألوراق النقدية 
 .والتسويات

ا  وظائف السوق النقدي بني البنوك واألسواق املالية، فإنه ال بد من توفري آليات التداول اإللكرتوين وخبصوص آد   
وهذا من أجل إنشا  بنية حتتية للنظام  .األسواق النقدية واملالية العامليةملالية اإللكرتونية نتيجة حركية وأنظمة التحويالت ا

تحسينات ب ، والقيامنقل ملكية األوراق املالية لصفقات يف األسواق املاليةتوصيف آلية تسوية امايل ومصريف إلكرتوين، 
يف ظل التطور يف و  .ببيوت املقاصة العاملية ا القدرة على املعاجلة املتكاملة للصفقات من خالل ربط نظام التداولهأمه

ية يف آليات تسوية الصفقات يف تقنية احلاسب واالتصاالت واال اه حنو حترير التجارة يتوقع أن حتدث تغريات هيكل
 .األسواق املالية على اختالف أنواعها

ضرورة ملحة نظرا  اآللية يف أنظمة الدفع اإللكرتونية اليت ذكرناها يف املبحث األخري غرف املقاصة وتشغيل ويعد تطوير   
عمال أيف  والتسوية والدفع املقاصة عملياتؤديه تمهية الدور الذي وامتدادا أل ،للتطور االقتصادي والتكنولوجي اهلائلني

ودور بنك التسويات الدولية وجلنة أنظمة  ،، وحركية النشاط االقتصادياملؤسسات الداخلية واخلارجية للبنوك وغريها
 .يف التطوير والرقابة Baselالدفع والتسوية وجلنة 

 من أجل إنشا  بنية الفصل الرابع واملوايل وهذا ما سيتم الوقوف عليه خبصوص كيفية التطوير والتشغيل وآلياهتما يف  
 .واملقاصة اآللية على الدفع اإللكرتوين االعتمادهتيئة السوق لتحول كبري يف و  للنظام املايل واملصريف اإللكرتوين،
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 :تمهيد الفصل الرابع

 
سساهتا املالية على االستفادة من إن ا اهات التطور والتحديث التقين يف الدول املتقدمة تشري إىل حرص بنوكها ومؤ    

 .التقدم التكنولوجي لتوفري اخلدمات املالية والصناعة املالية املختلفة عرب كافة وسائط الدفع اإللكرتونية
كما أن عمليات التحرير املايل واملصريف وإزالة القيود والتغيريات اهليكلية واملنافسة احلادة، أدت جمتمعة إىل التعجيل بنشر    

متثل البيئة احمليطة حيث  .يات التطوير والتحديث واالبتكار والتشغيل التكنولوجي يف خدمات التسوية واملقاصة اآلليةعمل
بالبنك واملؤسسة املالية كل العوامل واملؤثرات الداخلية واخلارجية، واليت تؤثر يف سري وحركية وفاعلية نشاط البنك 

ية املؤثرة يف تطوير وتشغيل الدفع اإللكرتوين املايل واملصريف إىل عوامل داخلية وتنقسم العوامل البيئ .واملؤسسة املالية
فما يتطلب  .وجمموعة من املتطلبات واملصادر الرئيسية إلنشا  يف النهائية بنية حتتية للنشاط اإللكرتوينوعوامل خارجية، 

ان جودهتا، ودعم الدفع اإللكرتوين هو وجود منظومة متكاملة تضمن سرية وتأمني ومحاية إجرا ات اخلدمات وضم
مبجموعة من الوسائل والتقنيات التكنولوجية، واستخدام أدوات وآليات متطورة للرقابة واإلشراف مبا يضمن كفا ة 

واستدامة عملها بشكل يتال م مع احتياجات القطا  املصريف واملايل، وبأقل  ،وسالمة نظم املدفوعات وآليات املقاصة
 :من أجل التفصيل أكثر سنقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحثو  .، وبكلفة معقولةقدر من املخاطر
مف اهيم أساسية في عمليات التطوير والتغيير والتشغيل والتحديث واالبتكار في أنظمة  :المبحث األول

 .البنوك والمؤسسات المالية العالمية
 .ع اإللكترونية الحديثة والمق اصة اآلليةإدارة التغيير كآلية لتطوير وتشغيل أنظمة الدف :المبحث الثاني

الظروف، المتغيرات الخارجية والمتطلبات الق انونية كآلية لتحديث وتطوير وتشغيل   :المبحث الثالث
 .أنظمة الدفع اإللكتروني

مصادر التطوير والتشغيل بخصوص متطلبات شبكة البنية التحتية في بيئة أنظمة الدفع   :المبحث الرابع
 .ليةوالمق اصة اآل

 
 
 

  

 

  أنظمة الدفع اإللكترونية  وتشغيل  متطلبات تطوير: الفصل الرابع
في البنوك والمؤسسات المالية العالمية  والمق اصة  
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مف اهيم أساسية في عمليات التطوير والتغيير والتشغيل والتحديث  : المبحث األول
 في أنظمة البنوك والمؤسسات المالية العالمية واالبتكار

إن احلديث عن تطوير اخلدمات املصرفية واملالية والنشاط املصريف واملايل بشكل عام، يفري علينا التنويه إىل أن      
تطوير لكي تقوم على أساس سليم حتتاج أوال دراسة البيئة احمليطة واملؤثرة يف األدا  املصريف واملايل، فالبيئة احمليطة عملية ال

وال نكون مبالغني إذا أكدنا على أن مقدار ما حتققه البنوك  .بالبنك واملؤسسة املالية تلعب دورا مؤثرا يف جناحها وفاعليتها
ت يعتمد إىل حد كبري على مدى جناحها يف االتصال بالبيئة، والتفاعل بشكل إجيايب مع واملؤسسات املالية من جناحا

  .1مكوناهتا 
 التطوير والتغيير والتشغيل للخدمات في البنوك والمؤسسات المالية: المطلب األول

فما هو التطوير وما  تعترب إشكالية التداخل بني املصطلحات واملفاهيم من أبرز اإلشكاالت اليت يواجهها الباحث،    
 عالقته بالتغيري والتشغيل؟  

 :تعريف التطوير لغة واصطالحا: الفرع األول
 

حتول من  التطوير يعين التغيري أو التحويل من طور إىل طور، وتعين كلمة تطور :تعريف التطوير المصرفي والمالي_ 1
، تمع أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيهويطلق أيضا  على التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركيب اجمل .طوره
 . التحسني وصوال  إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفا ة :التطوير اصطالحا  هوو 

مجيع تنمية تكنولوجيا املعلومات مبادرات أو مشاريع وامليزانيات ذات الصلة وإدارة املشاريع ونوعية  التطوير يقصد به  
وضعت يف املنزل أو االستعانة مبصادر )تعانة مبصادر خارجية إلدارة تقنية املعلومات تطوير واختبار مجيع احللول النتائج، واالس

 .2( خارجية
التطوير هو خمتلف اجلهود املخططة واملداخل املربجمة للتغيري، واليت تشمل البنك املؤسسة املالية بأكملها أو أجزا       

ة فعالية التنظيم وتطوير القدرات الكامنة جلميع أعضائه من األفراد، فهو عملية تشمل كبرية نسبيا منها، هبدف زياد
سلسلة من أنشطة تدخالت علم السلوك املخططة، واليت تنفذ بالتعاون مع أعضا  املؤسسة املالية ملساعدهتم يف إجياد 

 .3طرق حتسني العمل لتحقيق أهداف املؤسسة املالية واألفراد العاملني هبا 

                                                 
1
فال بد من وجود تطوير آخر وهو تطوير البنك (. سيتم التطرق لذلا في المبحث الرابع من الفصل الخامس)يكفي تدريب وتطوير األفراد ملواجهة التغيريات اليقال أنه  

أيضا ، فاملؤسسة املالية بصفة عامة عرضة ( األهداف، والسياسات، واألنظمة، والقواعد، واإلجرا ات، واملهارات والسلوكيات والعمليات والنشاطات) واملؤسسة املالية من حيث
   .وال بد من البحث عن العالج من خالل ما يسمى بالتطوير التنظيمي. يف أي وقت للجمود وعدم االستقرار

2 Recommendations and Reports, Report of the Working Group Working Group on Information Security, Electronic 
Banking, Technology Risk Management and Cyber Frau, Reserve Bank of India, Central Office Mumbai, January 14, 2011, P. 49.    

3
 .    22. ، ص7000دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، _مدخل تحليلي_يمي،التطوير التنظطاهر حمسن الغايل وأمحد علي صاحل،  
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حتسني العملية املالية واملصرفية وصوال  إىل حتقيق األهداف املالية واملصرفية املنشودة بصورة أكثر   بأنه ويعرف التطوير   
يف حتقيق األهداف ( كنظام الدفع واملقاصة)إذا هو التحسني ورفع كفاية اخلدمات املصرفية أو املالية أو النظام ككل  .كفا ة
 . املرجوة
ق أن هناك ما يسمى التطوير التنظيمي يف البنوك واملؤسسات املالية الذي يعرب عن عملية خمططة، طويلة يتضح مما سب   

 .األجل للتغيري على مستوى نشاط البنك واملؤسسة املالية ككل
ت ويتضمن برنامج التطوير التنظيمي تشخيصا علميا دقيقا للبنك واملؤسسة املالية، ووضع األهداف واالسرتاتيجيا    

 لتطوير مثال نظام الدفع واملقاصة وإنشا  بنية حتتية إلكرتونية، وتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية لتحقيق ذلك اهلدف،
فقد أدى تطبيق  .ملواكبة عمليات التطوير السابقة الذكر، وتقدمي وحتسني مستوى اخلدمات املصرفية واملالية عموما

 إىل متكني البنوك من تقدمي خدمات إىل عمالئها مل تكن معروفة هلم من قبل، كما التقنيات احلديثة يف الدفع اإللكرتوين
أتاحت هلؤال  العمال  االستفادة من فرص أفضل لتوظيف أمواهلم، إذ أ م أصبحوا أكثر وعيا ودراية مبا جيري يف خمتلف 

 .1األسواق املالية والنقدية 
عموما فاملقصرود بتطروير اخلردمات املصررفية واملاليرة هرو إدخرال وإضرافة   :تطوير الخدمات المصرفية والمالية آليات_ 5

مزايا جديدة للخدمات املصرفية واملالية القائمة، مبا يتماشى واحتياجات الزبائن، حبيث ترؤدي هرذه املزايرا إىل زيرادة الطلرب 
  :على هذه اخلدمات، وعلى سبيل املثال

 ؛مة، أو يف طريقة تقدميها وتوزيعها إىل الزبائنإدخال تعديالت وحتسينات على اخلدمة القائ_ 
 ؛استحداث خدمات جديدة، وتقدميها ضمن مزيج اخلدمات احلالية للبنك واملؤسسة املالية_ 
 .تعميم اخلدمة املصرفية القائمة إىل مناطق جغرافية جديدة وتوسيعها إىل شرائح جديدة من العمال _ 

  :واملالية يتوقف جناحه على ثالث دعائم أساسية وهي وعليه فإن تطوير اخلدمات املصرفية    
تطوير الكفا ات البشرية ألن اخلدمات املصرفية تعتمرد علرى العنصرر البشرري، وبالترايل أي تطروير جيرب أن ميثرل العنصرر _ 

 ؛البشري األساس واملنطلق فيه

 ؛تطوير األساليب واإلجرا ات واملنافذ اليت متر هبا اخلدمة إىل العميل_ 

التطوير املستمر يف التكنولوجيا املستخدمة يف البنوك بإدخال كل التقنيات واألنظمة اإللكرتونية اليت أصبحت البنوك  _
وكون أن للتقنية دورا حموريا وهاما يف الصناعة  .تتنافس فيما بينها على االستثمار فيها من أجل تطوير طرق تقدمي خدماهتا

 .2ن اإلسرتاتيجية املؤسسية يف البنوك واملؤسسات املالية املصرفية، واسرتاتيجيتها هي جز  م

                                                 
1
 .720_727. ، ص7000دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  أدوات وتقنيات مصرفية،مدحت صادق،  

2
مركز )جملة دورية تصدر عن األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  واملصرفية، املالية الدراسات جملة ،دور تقنية المعلومات المحوري في الصناعة المصرفيةسامر أبو زايد،  

 .2. ص ،7009 ، 77، اجمللد 7 العدد ، عمان، األردن، (البحوث املالية واملصرفية
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فعند تطوير اخلدمة املصرفية عموما ال بد أن يأخذ البنك واملؤسسة املالية بعني االعتبار مواصفات اخلدمة ومتيزها،    
ملالية والعميل كرمز باإلضافة إىل خصائص أخرى غري ملموسة ترتبط بعالقة املؤسسة ا. وتوحيد مواصفاهتا يف كافة الفرو 

 .1اخلدمة لوظيفتها واالتصال املباشر بني املوظف والعميل، وإدراك العميل خلصائص ومميزات اخلدمة اجلديدة 

 اعتماد اخلدمات املصرفية احلديثة أو الدفع اإللكرتوين صادف مرحلة معينة يف تطور :مثال   

ويف املقابل هذا  .دون الشبابيك Banques à Réseauالشبكة  اخلدمات املصرفية عن بعد بظهور اإلنرتنت، فظهرت بنوك
ما دفع البنوك التقليدية لدراسة فوائد اإلنرتنت لتعزيز التنافسية اخلاصة هبم يف مواجهة تطوير املتخصصني خلدمات 

ار معقولة جدا، بالوصول إىل قاعدة عريضة من العمال  مع تكلفة املعدات والتجهيزات بأسع، وذلك الصريفة عرب اإلنرتنت
 .2وسهولة االستخدام، وتعدد قنوات النفاذ والوصول 

عمليرررة تطررروير خررردمات الررردفع اإللكررررتوين واملقاصرررة اآلليرررة، يعتررررب مبثابرررة خطررروة رياديرررة هتررردف إىل تررروفري بيئرررة مصررررفية  إن   
سسرررات املاليرررة واملؤسسرررات وماليرررة تعتمرررد علرررى التكنولوجيرررا احلديثرررة، والرررذي يهررردف إىل ربرررط كافرررة البنررروك املصررررفية واملؤ 

 .3احلكومية والشركات الوطنية عرب بيئة متكاملة اجلوانب التقنية 
 :Systems Development Life, Cycle/SDLCدورة حياة تطوير نظام المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية _ 0

تطوير النظام أو إحالله بنظام جديد، وهذا  كثري ما يعاين نظم املعلومات املصريف واملايل من مشاكل مستمرة تتطلب إما   
ودورة حياة تطوير النظام هو مصطلح . اإلحالل أو التطوير يتم بعد إجرا  حلقه متصلة من الدراسات تشمل عدة مراحل

يعين تلك اإلجرا ات اليت تتم يف املنظمة خطوة خطوة، وبشكل ينساب من خالل حتليل وتصميم نظام املعلومات فيها، 
كان عدد األفراد الذين يعملون يف البنك أو املؤسسة املالية، وهذه اإلجرا ات اليت نتحدث عنها هي ستة، حنددها ومهما  

 :4باآليت 

هذه املرحلة تعترب املرحلة األوىل من دورة حياة النظام، وخالل هذه : Preliminary Investigation التحريات األولية _
 إضافة إىل. نظام البنك واملؤسسة املالية  وحتليلها ووضع أولويات هلا وترتيبهااملرحلة يتم التعرف على احتياجات 

التهيئة والتخطيط للعمل، حيث يتم شرح نظام املعلومات املتوقع تنفيذه، وهل من األفضل االستمرار يف إكمال العمل يف 
  .ام، واختاذ قرار املتابعةومن مث دراسة اجلدوى من هذا النظ. وختطيط وهتيئة املشرو  النظام أو إلغا ه،

                                                 
1
مركز )األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية واملصرفية، جملة دورية تصدر عن  املالية الدراسات جملة استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات المصرفية،جرب،  هشام 

 .2 .ص ،7009  ،77 ، اجمللد7 العدد ، عمان، األردن، (البحوث املالية واملصرفية

2
 Sylvie Gerbaixe, Op. Cit, P. 21.   

3
أنظمة اهلوية الستخدام البطاقة يف عمليات السحب النقدي من أجهزِة  7009دعما ملبادرة احلكومة الذكية، طورت هيئة اإلمارات للهوية يف ماي وعلى املستوى العريب : مثال 

 .كةالصراف اآليل، وإجرا  معامالت الدفع اإللكرتوين يف منافذ البيع املختلفة وإجناز املعامالت، وسداد الرسوم، وذلك عرب اهلواتف املتحر 

4
 :، راجع أكثرPlan ،Analyse ،Design ،Built/Buy ،Install ،Deploy: هناك من الكتاب من خيتصرها يف 

_ Donna Kay and Ali Ovilia, Accounting Information Systems, Pearson Education, USA, America, Second Edition, 
2014, P. 23.  



 .العالمية  المالية متطلبات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية والمق اصة في البنوك والمؤسسات... .........................لفصل الرابعا

 

   - 025 - 

 

ويتم خالهلا دراسة النظام املايل واملصريف احلايل، واقرتاح النظم البديلة اليت ستحل : Systems Analysis تحليل النظام_ 
 .حمله
ويتم خالهلا وصف لكل وظائف النظام الذي وقع عليه االختيار من : Logical Design التصميم المنطقي للنظام_ 

 .مة البديلة، وهذا الوصف ال يكون مرتبطا بأي نو  من لغات الربجمة أو تطبيقات احلاسب اآليلبني األنظ

وفيه يتم حتويل التصميم املنطقي إىل تفاصيل ترتبط بالتقنية اليت ستتبع : Physical Design  التصميم الواقعي للنظام _
  .از كل مهام الربجمة وتطبيقات احلاسبوخالل هذه املرحلة ميكن إجن (.لغات الربجمة وتطبيقات احلاسب)
 
للنظام بعد اختبار لغة الربجمة يف التصميم   Codeوفيها نبدأ بكتابة الر: Systems Implementation تنفيذ النظام _

نقوم بعملية اختبار النظم، وذلك بإدخال بيانات حقيقية ملعرفة نقاط  Code الفعلي للنظام، وبعد االنتها  من كتابة الر
للنظام على أجهزة املؤسسة املالية، وبعد ذلك  Installationمث نقوم بعملية حتميل  ،الضعف يف النظام، ومن مث تعديلها

  .القيام بعملية الدعم الفين للمستخدمني

ا وفيها يتم إجرا  التعديالت على نظم املعلومات املالية واملصرفية بنا  :Systems Maintenance إدامة وحفظ النظام _
فإن التنفيذ الفعلي ميثل املرحلة الرابعة من دورة حياة النظام بعد مراحل التحريات األولية،  وبالتايل .على طلب املستخدمني

 .مث حتليل النظام، مث تصميم النظام
 ، ويف هذه املرحلة يقوم حمللSDLCهذه هي اخلطوة السادسة واألخرية من  .: Systems Developmentتطوير النظام _ 

النظام ومصممه يف البنك واملؤسسة املالية املعنية بالتحول حنو النظام اجلديد، حيث يشتمل هذا التحول مجيع مفاصل 
وكذلك يف تدريب املستخدمني املاليني واملصرفيني على نظام دفع جديد  األجهزة واملكونات املادية والربجميات وامللفات،

 .وآلية مقاصة إلكرتونية

 التفرقة بين التغيير والتطوير في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني

إىل مدلول خمتلف  (التغيري والتطوير)يشري كل مصطلح من هذه املصطلحات  :الفرق بين عمليتي التغيير والتطوير_ 1
 :بني هذين املصطلحني التالية عن املدلول اآلخر، ومن هنا نشأت الفروق

أما التطوير املبين على  حنو األفضل أو حنو األسوأ، وقد يؤدي إىل حتسني أو إىل ختلفالتغيري الذي حيدث قد يتجه  _ 
 ؛أساس علمي يؤدي إىل التحسني والتقدم واالزدهار

التغيري قد يتم يف بعض األحيان بإرادة العنصر البشري، وقد يتم يف أحيان أخرى دون إرادة العنصر البشري يف البنك _  
فإذا مل تتكون اإلرادة حنوه، وتتوفر الرغبة فيه،  .لتطوير ال يتم إال بإرادة العنصر البشري، ورغبته الصادقةوا. واملؤسسة املالية

 ؛فال ميكن له أن يظهر إىل حيز الوجود
التغيري جزئي ينصب على جانب معني أو نقطة حمددة، أما التطوير الشامل ينصب على مجيع اجلوانب للموضو ، أو  _

 .ويرهللشي  املراد تط
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تطورت أنظمة الدفع اإللكرتونية من نظام بسيط تنطوي على النقدية كوسيلة للدفع، إىل نظام أكثر تطورا تشمل  :مثال  
وتوفري وسائل الدفع والبىن التحتية، والسماح بالرتابط بني  ،خمتلف املؤسسات وذات الصلة من خالل اللوائح التنظيمية

هكذا ميكن أن ينظر هلا لتشمل أي  .الوفا  بأعماهلم أو االلتزامات االجتماعية خمتلف الشركا  أو وحدات األعمال يف
مدفوعات للشركات والبنوك واخلدمات العامة من املواطنني والشركات أو احلكومات، واليت يتم تنفيذها من خالل 

أهداف البنك التسويقية من وتعمل يف النهاية عملية تطوير خدمات مصرفية جديدة إىل حتقيق  .1الشبكات اإللكرتونية 
خالل اجتذاب زبائن من خارج سوق البنك احلايل، وزيادة مبيعات البنك واملؤسسة املالية من اخلدمات لسوقه احلايل، 

 .2إضافة إىل ختفيض تكلفة تقدمي خدمة شبيهة 
أساسية وجوهرية أال وهي  ال شك يف أن البنا  خيتلف عن التطوير يف نقطة :والتطوير( البناء)الفرق بين اإلنشاء _ 5

فالبنا  يبدأ من الصفر من ال شي ، أما التطوير فإنه يبدأ من شي  قائم وموجود فعال، ولكن  . واالنطالق نقطة البداية
وبالتايل فإن هناك جمموعة من العوامل الواجب مراعاهتا للوصول إىل الصور . يراد الوصول به إىل أحسن وأمسى صورة ممكنة

 :  أو النظام املراد تطويره كما يلياملثلى للشي
 ؛القدرة على حتديد األخطا  وأوجه الضعف ونواحي القصور يف الشي  املراد تطويره_ 

الدراسة املستفيضة والبحث العلمي املستمر؛ وذلك حملاولة التمكن من القضا  على هذه األخطا ، والتخلص من _ 
 ؛مي سليم ميكن من إحداث عملية التحسني املقصودةأوجه الضعف، وحتليل نواحي القصور على أساس عل

 .األخذ باألحدث واال اهات العاملية، واالستفادة من خربات اآلخرين الذين قطعوا أشواطا طويلة يف طريق التطوير_ 

بواسطة التعرف على راحة اليد، وذلك كبديل للدفع الفوري  اإللكرتوين مت تطوير وتشغيل تقنية للدفع :1مثال_  
تم التطرق لهذه التقنية ) NFC للبطاقات االئتمانية أو الدفع عرب اهلواتف الذكية العاملة بتقنية اتصاالت املدى القريب و 

وأن التقنية من خاصتها أ ا تعتمد على ماسح لراحة اليد وقاعدة بيانات للمستخدمني،  .(سابقا ونظام الدفع البيومتري
  .3دم لتأكيد عملية الدفع ويستخدم املاسح رقما مميزا لكل مستخ

يذكر أن تقنية التحقق من األشخاص عرب راحة اليد ال تعد مبثابة تقنية جديدة، حيث تستخدم املاسحات  :5مثال_ 
الكفية كأحد وسائل األمن، والتحقق من اهلوية جبانب ماسحات العني وبصمة اإلصبع يف العديد من املنشآت وأجهزة 

،  Samsungأحد شركات خدمات تكنولوجيا املعلومات التابعة جملموعة  Samsung SDS ركةأقدمت ش لذا .املوز  اآليل

                                                 
1
 Austin Briggs and Laurence Brooks, Electronic Payment Systems Development in a Developing Country: The 
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هاتفه، وذلك لتهيئته لتقبل هويته، ومن مث يضع راحة يده على اجلهاز ليقوم  يبدأ املستخدم عملية الدفع بوضع رقمه املميز يف املاسح، والذي قد ميثل أخر أربعة أرقام من رقم 

  .بإمتام العملية وخصم القيمة من حساب املستخدم املسجل يف قاعدة بيانات العمال  املزود هبا
 .http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1fJLZAtD2QPay with your hand using vein scanning.  _

Consulté le; 14 _04_ 2014. 
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وهبذا فإن نظام التوثيق البيومرتي اخلاص بر   .Biometricعلى تشغيل نظام دفع حممول يعتمد على قارئ البصمات 
Samsung    هو الثاين يف العامل الذي حيصل على شهادة مجعيات FIDO 1. 

 الضوابط العامة للتشغيل وإنشاء أنظمة الدفع اإللكترونية والتسويات المالية: الثالفرع الث 
تشغيل أنظمة الدفع أي جعلها عملية على املستوى احمللي واإلقليمي وحىت الدويل حتقيقا لرغبات العميل، وحتسني     

 .اآلدا  الداخلي واخلارجي
مبعىن كيفية وطريقة تشغيل النظام وأجهزته ووسائل الدفع  :يتشغيل أنظمة الدفع والمقاصة على المستوى الجزئ _1

اإللكرتونية املتعددة من قبل املستخدمني أو العمال  على املستوى اجلزئي، مع ضرورة اتبا  اخلطوات من قبل العميل وفق 
النظام الوطين حيث يتم ربط وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ب .أو دليل االستخدام ما تسمى بشروط االستخدام

للمقاصة والدفع اإللكرتوين كأوىل اجلهات لالرتباط يف نطاق عمل هذا املشرو ، ويتم التنسيق مع اجلهات احلكومية 
 .أويل، ويتم تعميمه يف حالة جناحه  املتبقية للبد  بربطهم إلكرتونيا هبذا النظام كمجموعة من البنوك أوال كنموذج

 الطرفية الوحدة أو والتاجر البنك يف املتمثلة اخلدمة أطراف بني العالقة تنظيم بضوابط علقالبطاقة تت تشغيل مرحلة :مثال 

 تنظم  حمكمة رقابية ضوابط وجود يتم مراعاة الشأن هذا ويف. أخرى جهة من البطاقة حامل والعميل جهة، من للبيع

 القابل  والتاجر (البطاقة مصدر) البنك بني العالقة ينظم عقد وجود ومن أمهها املذكورة، األطراف بني العالقة جوانب

 .2التاجر  مع  )للتعامل به املسموح التفويض لسقف األقصى احلد تتناول حمددة شروط وفق ( للبطاقة االئتمانية
من خالل التقدمي والتعريف لنظام الدفع واملقاصة اجلديد وتاريخ االنطالقة كجز  من : الهدف من التشغيل للنظام: أوال
وتوضيح طريقة الوصول إىل النظام أو اخلدمة عن   هود املتواصلة لتطوير بيئة الدفع، وحتديث القطا  املايل واملصريف،اجل

  :3ويكون اهلدف من ورا  التشغيل  .(راجع المبحث األول من الفصل الثالث)طريق استخدام بوابة الدفع اإللكرتونية 
االت بدرجة عالية من الكفا ة واالعتمادية من خالل شبكة، وتقوم هذه توحيد آلية االرتباط بني اهليئات أو الوك_ 

 األخرية بربط اهليئات مبركز بيانات التعامالت اإللكرتونية؛

 توفري سرعات نقل عالية للبيانات؛ _ 

 توفري وسيط سري وآمن لنقل البيانات؛ _ 

كانية نقلها ألي شكل من أشكال البيانات بني تسهيل التوسعة املستقبلية وفقا الحتياجات كل مرحلة، وإتاحة إم _ 
كما ساعدها على حتصيل مستحقاهتا املالية بصورة فورية وآمنة دون أن تتحمل أجور وأعبا  التحصيل   .اجلهات احلكومية

 التقليدية؛
                                                 

1
 FIDO  هو التحالف الدويل للشركات اليت تضع معايري لنظم التوثيق التعريفية، وتشمل بني أعضائها شركات عمالقة مثل :Microsoftو ،Google و ،Qualcomm 
 .PayPal، و

2
،  12اجمللد ،0العدد  اإلنسانية، فلسطني احملتلة، العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة جملة ،نظم الدفع اإللكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليهاعلي عبد ا هل شاهني،  

   .272. ، ص7000
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يدة، ضمن توفري اإلرشادات الالزمة للمساعدة على استخدام وتشغيل نظام الدفع اإللكرتوين أو وسيلة الدفع اجلد_  
 :حيث يشمل، نظام الدفع اإللكرتوين بطريقة كفؤة وفعالة

بد  بالدفع اإللكرتوين، اختيار طريقة الدفع اإللكرتوين، إدخال بيانات البطاقات )الدخول إىل النظام، كيفية دفع الرسوم : مثال  
  . اخلروج من النظام ،(لكرتونية، االنتها  من الدفع اإللكرتويناملصرفية أو االئتمانية، إدخال املبلغ املستحق، االنتظار لتنفيذ املعاملة اإل

ويعترب نظام الدفع اإللكرتوين من أكثر اخلدمات متيزا  وسهولة، حيث أن عمله ال يرتبط بأوقات دوام حمددة ويعمل     
املواطن، إذ تكفي مثال  على مدار الساعة للراغبني يف احلصول على هذه اخلدمة، ويتميز هذا النظام يف توفري جهد ووقت

  .ثانية فقط إلمتام أية عملية تسديد للفواتري 03
 .Google Wallet  1يف أول حماوالهتا يف جمال الدفع اإللكرتوين يف حمفظة غوغل  NFCمت تشغيل تقنية : مثال 

يت خيضع هلا العميل للحصول تقدم البنوك واملؤسسات املالية األحكام والشروط القانونية ال: بنود وضوابط التشغيل: ثانيا
على املنتجات واخلدمات واحملتويات املقدمة من خالل رابط املوقع اإللكرتوين، وكذلك الشروط اليت حتكم استخدامها، 
 بغض النظر عن الطريقة املستخدمة يف احلصول عليها أو الوصول إليها، سوا  أكانت عن طريق الشبكة العنكبوتية العاملية

WEB أو الواب WAP   أو عرب املساعد الرقمي الشخصيPDA ويتم تشغيل هذا املوقع وتقدمي هذه اخلدمات بواسطة ،
وتزويد القطا  املصريف واملايل مبجموعة متكاملة من منتجات وخدمات  .شركة اتصاالت أو بالنيابة عنها شركات أخرى

 مجيع على الضوابط هذه وتسري. بأنواعها (سرتكارد وفيزاما)الدفع اإللكرتوين شاملة إصدار وقبول البطاقات احمللية والدولية 

  .البنك أو املؤسسة املالية من املرخصة البنوك قبل الصادرة من الدفع وبطاقات االئتمان بطاقات وتشغيل إصدار جوانب
 الدفع قاتوبطا ،  VISA  ،American Express Dinersو MasterCardبطاقات االئتمان  البنوك تصدر أن ميكن  :مثال  

 ضرورية إجرا ات أية واختاذ الضوابط هذه بتطبيق املخولة الوحيدة اجلهة أخرى مع حتديد جهات مع بالتعاون أو مباشرة

 لنظام وفقا   إجرا ات تنفيذ  جزائية غرامات فري ذلك يف مبا الضوابط، هلذه خمالفات بأية يتعلق فيما مناسبا   تراه حسبما

 .2البنوك  مراقبة
من الضروري أن يسأل املتعامل عن كل صغرية وكبرية فيما خيص التعامل بوسيلة  :ليل التشغيل واالستخدامد: ثالثا

الدفع، أو التعامل مع النظام اإللكرتوين للدفع اجلديد أو املقاصة، سوا  كانت اخلدمة مصرفية أو تأمينية أو بريدية أو 
  :جد يف دليل التشغيل مثالتداوال لألسهم والسندات ببورصة القيم املنقولة، وسي

  كأن تكون تعريفات للتقنية أو النظام، كتعريف بطاقة الدفع واالئتمان، السحب النقدي، معدل العمولة: تعريفات_ 
لتحميل دليل استخدام البطاقات، حتميل  اإللكرتوينالطلب إضافية، فرتة السماح، اإلفصاح األويل، تعبئة منوذج  رسومأو 

تطبيق التداول اإللكرتوين، كيفية حتميل الشهادة األمنية، سياسة محاية اخلصوصية، توضيح املخاطر، التعريف بتقنية 
 .التداول اإللكرتوين
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 وتنظيمها، ومعاجلة املقاصة تيتوىل البنك املركزي غرفة املقاصة اإللكرتونية اليت تقوم باإلشراف على عمليا :مثال  

بالتسويات، واختاذ ما تراه مناسبا بشأن مجيع املستخدمني املسجلني يف اخلدمة سوا  كانوا عمال  أو  املتعلقة املشاكل
 .موظفني هلم اسم املستخدم وكلمة مرور على األقل،  وميكنهم االستفادة من اخلدمات التقنية املعلن عنها

إن اللجنة اإلدارية للبنك مركزي أو البنوك واملؤسسات مالية تصدر جمموعة من الضوابط  :عمالءضوابط التعامل مع ال_ 
 .اليت تتقيد هبا البنوك املؤسسات املالية الراغبة يف إصدار وسائل الدفع اإللكرتونية عموما كالبطاقات املصرفية والتأمينية

 .كرتونية، وكذلك الضوابط الالزمة الستخدام القنوات اإللكرتونيةإضافة إىل ضوابط تقدمي اخلدمات املالية واملصرفية اإلل
يف املوقع اإللكرتوين هو مبثابة موافقة ضمنية اللتزامه هبذه ( Online)إن استخدام العميل خلدمة الدفع اإللكرتوين    

  .مةويف حال عدم موافقته ألي بند من بنود هذه الشروط يرجى منه عدم استخدام هذه اخلد .الشروط
مسؤوليات اسرتشادية للبنك لدى  هناك: ضوابط تسوية النزاعات بين العميل والجهة القائمة على أنظمة الدفع_ 

لذا يتلقى هذا األخري أو ما يسمى باملستهلك  .تقدمي خدماته عرب شبكات االتصال اإللكرتونية تقع على العميل
ئما حالة من احلذر والريبة وخاصة تعامله مع املواقع التجارية حتذيرات أثنا  استخدامه ألنظمة الدفع كونه تنتابه دا

  .1اإللكرتونية مثال 
توصي اهليئات مستخدمي األنظمة الدفع اإللكرتونية قرا ة هذه الشروط بعناية قبل استخدام اخلدمات املالية     

وإذا مل يكن موافق ا  .هم االلتزام هبذه الشروطواملصرفية اإللكرتونية اليت توفرها على اإلنرتنت أو على نقاط البيع ألنه علي
 .على أي من الشروط فاملؤسسة املالية ال متنح املستخدمني اإلذن باستخدام خدماهتا اإللكرتونية

 ملتابعة الالزمة والقواعد والضوابط األسس وضع خالل من عادة الرقابة عملية تبدأ :الرقابة على العملية التشغيلية_ 
 .2العميل  مع العالقة بتسوية وانتها  التشغيل مبرحلة اومرور  الدفع أداة إصدار مرحلة من بد  ا ألعمال

  .المبحث الثالث من هذا الفصلوسيتم احلديث أكثر  عن املتطلبات القانونية لتشغيل أنظمة الدفع وتطويرها يف   
ستفسارات، فيمكنه االتصال باملصاحل إذا كانت لدى العميل أي أسئلة أو ا :كيفيات االتصال بالمصالح التقنية_ 

التقنية ملعرفة كيفية تشغيل برنامج البطاقة الذكية، أو كيفية تنزيل الربنامج اخلاص بالبطاقة وتشغيله، وأيضا كيفية التدريب 
. ت املاليةاإللكرتوين على استخدام الدفع اإللكرتوين، وكيفية إمتام عمليات املقاصة اآللية من أجل تسوية املبالغ والدفعا

كما ميكن زيارة أي من فر  من فرو  البنك واملؤسسة املالية املنتشرة عرب الوطن، أو االتصال مبركز اخلدمة اهلاتفية أو 
 .بالرقم اجملاين

أو  اهلاتف احملمول أو وميكن للعمال  االتصال باخلدمة من داخل البلد على الرقم اجملاين من خالل اهلاتف الثابت     
وميكنهم أيضا إرسال رسالة بريد إلكرتوين لالستفسار على كيفية الدفع اإللكرتوين اخلاصة  البلد على اهلاتف، من خارج
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بأي خدمة جديدة، ونشر دليل االستخدام على شبكة اإلنرتنت أو وضعه أمام اجلهاز التقين كما هو احلال أمام 
  .ائي نقطة البيعاملوزعات والشبابيك اآللية أو احملالت التجارية إذا كان  

يعلم العديد من املستخدمني بتشغيل وسيلة الدفع مثل البطاقة  بداية: تشغيل نظام الدفع على المستوى الكلي_ 5
بعد االنتها  والتأكد من أن النظام قد أصبح عمليا على مستوى  اإللكرتونية على مستوى أماكن استخدامها، وهذا

  .يل النظام من قبل السلطات النقدية أو اهليئات املالية من زمانالوكاالت والفرو ، وقد أعلن عن  تشغ
يتم إرسال رسالة نصية على جوال مجيع العمال  على املستوى الوطين تدعوه الستالم البطاقة اجملددة من الفر   :مثال  

 .الذي اختاروه، كما قد يصطدم مئات املستخدمني يوميا بعد تشغيل وسيلة الدفع إطالقا

حيث توفر اخلدمات اإللكرتونية للدفع، وتُقدم بصفة أساسية  :نطاق وآلية تشغيل خدمة الدفع اإللكتروني: أوال
غري أن هذا املوقع متاح جلميع مستخدمي اإلنرتنت  .للعمال  املتواجدين مبناطق حمددّة، ومع توضيح النطاق الزماين  فيها

الدفع  وأن نظام .يف هذا اجلز  أو ويف األجزا  األخرى ذات العالقة ومتصفحيها طاملا التزموا باألحكام والشروط املذكورة
  .سيعمم تدرجييا على مجيع العمال  وعلى مجيع املناطق

 :1يف نظم تشغيل املوزعات والشبابيك اآللية لألوراق النقدية، تعمل هذه األخرية وفق مبدأين أو طريقتني مها  :مثال 
حبيث تعمل األجهزة بشكل مستقل وغري متصل بشكل مباشر باحلاسب اآليل، : Off-Line التشغيل غير المباشر_ 

 .وختتلف هذه اآلالت عن التشغيل املباشر يف أ ا تكتب املعلومات على الشريط املغناطيسي املوجود على ظهر البطاقة
بفحص وتأكيد وهذه اخلطوة تتم للتحوط من السحب غري املشرو  خالل وقت حمدد، ليقوم بعد ذلك موظف البنك 

 .العمليات اليت أجنزهتا األجهزة
تتميز وحدات التشغيل املباشر باالتصال املباشر باحلاسب اآليل، وبالطبع فإن التكلفة : On-Line المباشر التشغيل_ 

 .هنا أعلى من نظام التشغيل غري املباشر
دود العملية، كأن يتم اختاذ مناطق أي على مستوى حم :تجربة تشغيل نظام الدفع على مستوى مناطق محددة: ثانيا

أو فرو  أو مصاحل  منوذجية من أجل وضع النظام قصد التجربة والتشغيل واملتابعة األولية، وهذا قبل البد  والشرو   يف 
لكن عملية تعميم وتشغيل  .عملية التعميم والتفعيل لنظام الدفع لكل العمال  يف خمتلف املناطق على املستوى الوطين

 . سيد الربنامج على أري الواقعيتم الدفع واملقاصة اإللكرتونية عرب خمتلف املناطق يتم تدرجييا وأوتوماتيكيا حىت  نظام 
 .حيث يفرتي أن متر وسيلة الدفع اإللكرتونية بعدة مراحل تقنية لالستفادة من نظامها

كما أن املستخدمني من عمال  وموظفني ال يزالون   ما مييز هذه املرحلة والعملية هو احلذر الشديد والبط  يف تسيريها،    
 . جاهلني هلذه اخلدمة اإللكرتونية يف إطار الدفع والتسوية للمعامالت املالية

                                                 
1
 :ملزيد من املعلومات حول آالت املوز  اآليل، راجع 

 .0. ص  ،مرجع سابق، ستيف ويالن_ 
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قد تضطر اهليئات املالية أو السلطات النقدية لسبٍب ما إىل إجرا   :تعديل الشروط االستخدام والتشغيل: ثالثا
 . أو التغيريات خبصوص كيفية تشغيل اخلدمة تعديالت على هذه الشروط يف املستقبل

إلظهار تعديالت على القانون أو تغيري يف نو  اخلدمات أو املعلومات واليت توفرها للمستفيدين على املوقع  :مثال
وتوصي مبراجعة هذه الشروط من وقٍت إىل آخر ملعرفة ما إذا  .أو بغية تصحيح أخطا  واردة يف هذه الشروط .اإللكرتوين

 .مت تعديلها، مع التذكر دوم ا يف أسفل صفحة الشروط بتاريخ حتديثها األخري، أو عرب الوسائل املرئية واملسموعة قد
 : وهو هدف اهليئات القائمة على التشغيل: تشغيل النظام على المستوى اإلقليمي والدولي_ 0

املقاصة اآللية يف مرحلة متقدمة جدا، أي بعد يف هذه املرحة يكون نظام الدفع اإللكرتوين و : على المستوى اإلقليمي_ 
سنوات من تشغيله وتفعيل كل آلياته على مستوى الوطن، وبالتايل يكون باإلمكان تعميمه أكثر إقليميا ومن مث دوليا 

 .مستقبال حني تتوفر الظروف وتعقد االتفاقيات
متقدمة من التطبيق، زيادة إىل تبين األساليب  ويكون عمليا تشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية اليت قد عرفت مرحلة    

 .احلديثة للدفع على بنية حتتية تكنولوجية متطورة جدا،  علها األوىل مثال أو يف الصدارة يف املنطقة

فتشغيل نظام الدفع واملقاصة اآللية على املستوى اإلقليمي يف القطا  املايل واملصريف يتطلب أن تتميز دول املنطقة    
 كافة خدمات أنظمة الدفع والبطاقات يف السوق املالية واملصرفية بدرجة عالية من اجلاهزية الفنية واإلدارية، واهلدف بتقدمي

من ذلك هو توفري بيئة مصرفية ومالية إلكرتونية، تتيح للمواطنني أو العمال  إمكانية دفع كافة الرسوم واملستحقات املالية، 
 . املرتتبة عليهم يف أي دولة من دول املنطقة وتسديد خمتلف الفواتري الشهرية

 .عضوية دول اخلليج يف شبكة املوز  اآليل لدول جملس التعاون اخلليجي: مثال   
إن تشغيل نظام الدفع واملقاصة على املستوى الدويل يتطلب االستناد إىل اجلاهزية الفنية : على المستوى الدولي_ 

 . ى خرباهتا االحرتافية يف هذا النشاطالعالية ملركز اخلدمة واالعتماد عل
ميكن و لدى املاليني من احملالت  ارية حول العامل، (..فيزا، ماسرتكارد)بطاقة االئتمان العاملية  ميكن استخدام نظام :مثال  

ئتمانية حتظى البطاقات االمن  هذه األنوا  .سحب مبالغ نقدية من مجيع املوزعات اآللية اليت حتمل شعار فيزا وماسرت كارد
وميكن كذلك للعمال  احلصول على  ..بالقبول العاملي وميكنك استخدامها يف مجيع التعامالت داخل البلدان وخارجها

 .بطاقة ائتمان الدولية جمانية ومن مث القيام بالتسوق عرب املواقع العاملية يف األسواق اإللكرتونية

قامت يف هذا اجملال بتطوير منتجات وخدمات الدفع اإللكرتوين  هبدف   ونشري هنا إىل أن البنوك واملؤسسات املالية   
إنشا  قيمة مضافة للقطا  املايل واملصريف، وبالتايل تعتمد على املزيد من االبتكارات واألفكار، لتسهيل نقل األموال 

 . وأن انتشار ثقافة الدفع اإللكرتوين ختتلف من دولة إىل أخرى ،بصورة سهلة
بطاقات التأمني، يف حني  :اك دول ترتفع فيها نسبة اإلنفاق عرب بطاقات الدفع اإللكرتوين واستخدام مثالهن :مثال  

سيتم التطرق للعوامل الثقافية واالجتماعية في المطلب الثاني من المبحث الثالث ). تقل هذه النسبة يف عدد من الدول النامية
 (.من هذا الفصل
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 لمجال المصرفي والمالي التحديث في ا: المطلب الثاني

لذا سنحاول يف هذا املطلب التطرق لتعريف  .من املصطلحات املرادفة لعملية التطوير كآلية مصطلح التحديث  
 .التحديث يف الفر  األول، أما الفر  الثاين فسنعاجل فيه مزايا وأهداف التحديث

 عمليات التحديث  :الفرع األول
ملية تتعدى نطاق الشكل إىل أعماق الرمز واملضمون، وهو عملية تستدعي التحديث هو ع: تعريف التحديث _1

وجود عبقرية جبارة للكشف عن نواحي التطوير والتغيري لتتوافق املنتجات املالية واملصرفية مع احتياجات العمال  ليس 
، التقدم، التواصل، وبالنمو يرتبط مفهوم التحديث بالتطور والتطوير كما .1فقط يف احلاضر، ولكن وهو األهم للمستقبل 

  .2ويعترب أحد مقومات التواجد الرئيسية ألي بنك أو مؤسسة مالية  .والتنمية
ولكنه ببساطة يعين بالنسبة  ،إذا كان لفظ التحديث يعين عدم التقيد حبدود معينة، لذلك ال جيب تقييده بتعريف حمدد   

كرتوين والتسويات املالية ومقاصتها، كل ما هو جديد وغري مألوف للبنوك واملؤسسة املالية خاصة يف جمال الدفع اإلل
 .. كان يتم حتديث نظام أو تقنية أو خدمة أو عملية أو إجرا   .3وخارج عن احلدود املألوفة 

على SEPA األورويب، حيث تؤثر منطقة الدفعات األوروبية املوحدة   SEPA حتديث احلساب املصريف يف نظام :مثال
ولالستمرار يف  .(يسمى أيض ا اخلصم املباشر)يف أوروبا الذين يدفعون حبسابات مصرفية   Google for Work عمال 

رقم حساب  :استخدام احلساب املصريف للدفعات ينبغي أن يكون رقم حساب العميل املصريف بصيغة معينة تسمى
وسيعمل حتديث حسابه  .SWIFT-BICكما جيب أيضا أن يتضمن رمز معّرف للنشاط التجاري .IBANمصريف دويل 

 .يف حالة نشطة Google Apps على تأكيد استمرار نطاق  SEPA املصريف ليتوافق مع نظام
، فستتم مراسلته إلكرتوني ا إلبالغه بأنه سيحتاج إىل اختاذ إجرا  ملنع SEPA إذا كان حسابه املصريف غري متوافق مع نظام   

بعض احلاالت يتم التمكن من حتويل حسابه املصريف تلقائيا، وال يكون حباجة ، أو يف  Google Appsتعليق حسابه يف 
 .إىل اختاذ أي إجرا 

 :تتمثل أساليب التحديث فيما يلي: أساليب التحديث_ 5
يتم ذلك من خالل توظيف املوظفني املؤهلني وذوي التكوين الكف ، وجعل اإلدارة رشيدة  :تحسين اإلدارة_ 

 ؛ى القوانني والتنظيمات والرقابة لكشف األخطا  والتجاوزات املهنيةومسؤولة، والتشديد عل
يتم من خالل تطوير اإلجرا ات واخلطوات واملراحل اليت يتعني أن يقوم هبا الزبون حىت حيصل على  :حسن التسيير _

 ؛اخلدمة، لتصبح أكثر بساطة وأيسر وأعلى درجة من السهولة
ت ورغبات الزبائن، تسعى البنوك واملؤسسات املالية إلشبا  هذه الرغبات من بعد دراسة احتياجا :تحديث الخدمات _

 .خالل زيادة تشكيلة اخلدمات وتطوير التكنولوجيا املستخدمة لتصبح أكثر تنافسية

                                                 
 بتصرف. 020.ص ،7000إيرتاك للنشر، القاهرة، مصر، ت، علوماالتسويق في ظل عدم وجود نظام محمسن أمحد اخلضريي،  1

 بتصرف. 727.ص، 7007القاهرة، مصر،  ، إيرتاك للنشر،التسويق المصرفي حمسن أمحد اخلضريي، 2
 .777. ص ،7002 ،صرالدار اجلامعية للطبع والنشر، القاهرة، م ،التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال محاد،   3
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 مزايا وأهداف التحديث في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني
 :زايا نذكر منهابعض امل لعمليات التحديث: مزايا عمليات التحديث_ 1
 ؛جذب مزيد من العمال  اجلدد وزيادة تعامل العمال  احلاليني_ 
 ؛ختفيض تكلفة تقدمي املنتجات املماثلة اليت تقدمها املشروعات املنافسة_ 
 ؛تقدمي خدمات متطورة، وجعل التعامل مع البنك أكثر حداثة_ 
 ؛وفري يف الوقت واجلهد والتكلفة، وحتقيق الرحبيةوإحداث ت ،حتقيق املزيد من اإلشبا  لالحتياجات والرغبات_ 
 .زيادة القدرة على االختيار ما بني العديد من أنوا  اخلدمات املصرفية اليت يقدمها البنك_ 
يهدف التحديث إىل زيادة عائد ومردود العميل من التعامل مع البنك واملؤسسة املالية، ويتم : أهداف التحديث_  5

 :1ر الثالثة الرئيسية التالية ذلك من خالل احملاو 
تطوير يف املعاملة البشرية ليتحول معها العميل إىل صديق متعاون، بل إىل شريك يف النجاح ويف  :المحور األول_ 

 .حتقيق األهداف التسويقية
اخلدمة حتديث يف اإلجرا ات واخلطوات واملراحل اليت يتعني أن مير هبا العميل، حىت حيصل على  :المحور الثاني_ 

 .املصرفية واملالية لتصبح أكثر بساطة، وأعلى درجة من السهولة
حتديث يف التكنولوجيا املستخدمة يف البنك خاصة، وقد حدث ختصص يف التكنولوجيا يف السنوات  :المحور الثالث_ 

ية خاصة لكل فمثال أنظمة الدفع اإللكرتونية أصبحت هلا خصوص .األخرية وأصبحت هناك تكنولوجيا خاصة بالبنوك
 . بنك على حدة، إىل جانب ارتباطها مبجتمع البنوك حمليا وعامليا

كي يستطيع البنك واملؤسسة املالية أن حيدث أجهزة الدفع واملقاصة : تحديث المتطلبات اإللكترونية وتطويرها_ 0
ا ومعاجلتها، ولكي يتمكن البد أن يقوم بشكل مستمر ودوري بفحص هذه األجهزة ونظامها وطريقة عملها ومعرفة عيوهب

البنك من القيام هبذه اإلجرا ات الوقائية عليه استعمال نظام حموري وأساسي، ومن خالله يتم تطوير هذه األجهزة 
  .2وأنظمتها 

 تحديث البنية التحتية لتطوير السوق المالي :الفرع الثالث
 .يها تبين أنظمة املقاصة والتسوية لألوراق املاليةإن تطوير وحتديث البنية التحتية يف السوق املالية حاجة متل    

إن التطور احلاصل يف السوق املالية  هو نتيجة تغري البنية التحتية  :أهمية البنية التحتية في تطوير السوق المالية_ 1
منتجات خالل  هلذه الدول مما يساعد املستخدمني احملليني والدوليني على احلصول على ما قد تعري األسواق املالية من

 :استخدامهم شبكة االتصاالت املفتوحة، حيث تكون هذه الشبكة آمنة االستخدام وتساعدهم على
 ؛وبلوغ مستوى احلرية الكاملة يف السوق املايل ،القيام بأعماهلم بسهولة  ويسر ودقة_ 

                                                 
1
 .772. ، مرجع سابق، صالتسويق المصرفيحمسن أمحد اخلضريي،  

2
 .002. ، ص7001 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،اإللكتروني الدفع وسائلجالل عايد الشورى،  
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 .توفري الصفقات بأرخص األمثان وبطريقة آمنة وسرعة عالية_ 
حيث تعد البنية التحتية اإللكرتونية هي األساس  :ة اإللكترونية كآلية لتطوير السوق الماليةتشغيل البنية التحتي_ 5

يف الربامج املعدة لتطوير السوق املايل، والغاية املرجوة من تأسيسها هي إدارة املخاطر بشكل مميز، وتتكون من العناصر 
 :1التالية 
البد من توفري نظام تقاص واحد لإلسناد املالية، وميكن : Asingle Clearing Arrangement اتفاقية تقاص واحدة_ 

من خالله استقطاب املستثمرين هبذه الطريقة  د النقد متوفرا يف األسواق، وحىت تكون عملية التقاص متناسبة، البد أن 
وأن تكون  .ني البنوكحتتوي على هيكلة متكاملة جلميع احلسابات، وإدارة مباشرة لعملية التقاص، ونظام تقاص لألموال ب

 .2هناك حمفظة أموال من أجل إدارة املخاطر بشكل متصل على أن حتتوي عملية التقاص 
تتضمن هذه اإلجرا ات قيام املتعاملني بإمتام الصفقة وإكمال حيثياهتا من  :إجراءات مباشرة بين المستخدمين_ 

وميتاز نظام اإلجرا ات املباشر بعدة مميزات منها ما يوفر   .3 البداية حىت النهاية بعملية واحدة حىت إجرا  التقاص النهائي
من سرعة يف تبادل املعلومات وحتسني طريقها ورفع مستوى التعامل املايل، مما يساعد على تقدمي املخاطر اليت من املمكن 

 . أن تنتج عند التقاص وخماطر السوق املايل
توفري سوق هلذه األوراق املالية اإللكرتونية من أجل املساعدة على أي العمل على : أعمال إسناد مالية إلكترونية_ 

إلغا  كل املخاطر اليت من املمكن أن حتدث باملستندات الورقية، مما يساعد على ختفيض سعر التكلفة يف نقل امللكية 
  .وطريقة حفظها، ويرفع من سوية إجرا ات نقل ملكية األوراق املالية

اهليكلة هذه  عملية وآمنة من أجل إزالة أي عاتق معني لتساعد على دخول سوق األوراق : هيكلة تقنية مفتوحة_ 
املالية تيسري وسهولة، ويصبح يف متناول يد املستثمر أينما وجد، ومما ال يد  جماال للشك فإن البنية التحتية اإللكرتونية 

 .ماد نظام قانوين وتشريعاتتتطلب تغيريا فيما يتم التعامل به ماليا، كما أ ا حباجة إىل اعت
احلقيقي  بالوقت التسوية نظام إدخال يعترب :المالي السوق تطور في كآلية الحقيقي بالوقت المدفوعات أنظمة_ 0

 ألي املالية األسواق يف وآمنة فّعالة للمدفوعات عالية القيمة، واليت جيب تسويتها فورا آلية هامة يف وضع ترتيبات تسوية
سيساعد على ختفيف  املركزي كما البنك خالل من من فعالية العمليات النقدية املعتمدة على السوق وسيزيد .اقتصاد

 .4احتمال وجود تشوه هيكلي يف االقتصاد املايل 

                                                 
 .072. جالل عايد الشورى، مرجع سابق، ص 1

 .اطر وتقدميه نظرة مستقبلية للمخاطر املمكن حدوثها يف السوق املايلتكن أمهية هذا النظام يف توفري إدارة جيدة للمخ 2

م الدفع اإللكرتوين، واتبا  بروتوكول تتطلب اإلجرا ات املباشرة بني املستخدمني أن يكون للوثائق والتوقيع اإللكرتوين قيمة قانونية، وإنشا  شبكة تربط بني الكمبيوتر ونظا 3
 .ملبادلة وبث روح التعاون بني املتعاملني يف السوقواحد ختضع له أنظمة الرسائل ا

 .07. ديفيد شيبارد، مرجع سابق، ص 4
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املبادئ األساسية لنظم  :ميكن القول أن استخدام املعايري واملبادئ الدولية بكفا ة، وسالمة أنظمة الدفع والتسوية مثل    
اهلام للنظام، واملبادئ األساسية لنظم مقاصة وتسوية األوراق املالية ميكن أن تساهم يف تعزيز كفا ة وفعالية الدفع 

عمليات تطوير وتشغيل، ومن مث إشراف البنك املركزي على أنظمة الدفع والتسوية، بالنظر ملا متثله هذه املبادئ من 
 .ممارسات سليمة متعارف عليها

 تكار في النشاط المصرفي والمالي االب :الثالث المطلب
، ولكل مرحلة 1مير االبتكار يف النشاط املايل واملصريف مبراحل تبدأ بالتقليد وتتوسط التطوير وتنتهي بالتجديد     

 .خصائصها ووسائل من أجل التوصل إىل ما بعدها على أن الذروة يف االبتكار تتحقق يف مرحلة التجديد
  االبتكار المالي والمصرفي صفات بيئة : الفرع األول

 :وهي رئيسية صفات بثالث االبتكارية يف البنوك واملؤسسات املالية تتصف البيئة إن  
 بدال   تطبيقه إمكانية من التأكد هبدف املقرتح اجلديد الشي   ربة  اه توجه هناك يكون أن مبعين التجرييب، اال اه _1

 ؛حاليا متاح هو مما
 اجلديدة، األفكار تقبل لكي يكون باإلمكان املوظفني يف البنك واملؤسسة املالية بني العمل روح إىل حيتاج االبتكار _5

 ؛منها املناسب استثمار ليتم ومناقشتها
 .استعاهبا املتلقي على تسهل بصورة اجلديدة اخلدمات املصرفية واملالية لعري وتقدمي املوظفني والرؤسا  لدى التلقائية _0
ذلك كل األنظمة املتكاملة والتقنيات املختلفة املبتكرة إلجرا  عملية الدفع والشرا  وحتويل األموال دون  الدليل على  

احلاجة إىل حسابات بنكية أو وسائل تقليدية، واليت تعرفنا عليها يف الفصول السابقة، واعتماد وابتكار أحدث أنوا  
 .2لية التكنولوجيا يف جمال الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآل

ابتكار خدمة اإليدا  اإللكرتوين، وتطوير خدمة اإليدا  إىل خدمة اإليدا  اآليل عن بعد يعد أحد األساليب  :مثال    
الناجحة اليت اتبعتها البنوك واملؤسسات املالية يف كافة اقتصاديات العامل، واليت من خالهلا مت حتديث خدمة اإليدا  

موعة عريضة من العمال  يرغبون يف إيدا  إيراداهتم ليال، وأدى استخدام بطاقات لتصبح أكثر مالئمة الحتياجات جم
وأصبحت املعامالت تتم  .االئتمان الذكية إىل رفع كفا ة عملية اإلشبا ، وتقليل حاجة العميل إىل الذهاب إىل البنك

دخول عصر الصريفة عن بعد  وهو ما أدى إىل ،بشكل فوري تلقائي إلكرتوين من خالل أجهزة احلاسب اآليل الشخصي
3. 

                                                 
1
طريقة أو تطبيقا أو آلة أو  هو وضع شي  جديد يف جمال معني، وقد يكون الشي  اجلديد فكرة أو قصة أو شعرا أو مقالة أو حبثا أو كتابا أو رمسا أو حلنا أو أدا   أو التجديد 

مل فاجلدة هنا هو رمز االبتكار، والشخص حينما يأيت بشي  جديد، فقد أتى بشي  غري معروف أو كشف شيئا جمهوال أو أتى أمرا غري مألوف ممن  . تاجا معيناجهازا أو إن
   .يتعارف عليه الناس يف ذلك اجملرال، ويكون مقبوال من قبل بعض العاملني على األقل يف ذلك اجملال

2
، وهي وسيلة جديدة للدفع باستعمال اهلاتف اخللوي اجملّهز بتقنّية االّتصال Tap2Pay، وللمرة األوىل يف لبنان، بريوت واملنطقة، خدمة  7009 ريلأطلق بنك عوده يف أف 

 .000راجع هذه التقنية في الفصل الثالث، الصفحة . NFC القريب املدى  
3
 .20 ر22. ، مرجع سابق، ص، التسويق المصرفيحمسن أمحد اخلضريي 
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   العمل الجماعي ودوره في ابتكار خدمات الدفع اإللكتروني: الفرع الثاني
على الرغم من أن بعض العمل الفردي يف النشاط املصريف واملايل يتضمن االبتكار، إال أن هذا االبتكار يكون حمدودا     

ذلك ألن العاملني يف  .ة نظر االبتكار يف األنشطة الكبريةمن جوانب عديدة، وتربز أمهية العمل اجلماعي من وجه
كما أن اجلماعات تشكل من أفراد يف   .اجلماعة إمنا يكّملون بعضهم بعضا، وينجزون ما ال يستطيع أن ينجزه الفرد مبفرده

عة معينة وإن وجود أفراد من اختصاصات خمتلفة يف مجا .االختصاص نفسه، فإ ا إمنا تشكل من اختصاصات خمتلفة
يفسح جماال إلنشا  املشروعات الكبرية يف الدفع اإللكرتوين، اليت جيب أن تعطى االهتمام الكامل، والعناية الفائقة من  

  .كل األطراف الفاعلة يف االقتصاد الوطين
املقبولة  أول نظام من نوعه حللول الدفع عرب جهاز اهلاتف احملمول  LoopPayأتاحت شركة 5002يف شهر أوت  :مثال   

وذلك . املتخصصة عامليا يف تقنية الدفع VISAلدى جمموعة كبرية من املتاجر ونقاط البيع، كما تلقت استثمارا من شركة 
لدعم حلول الدفع عرب اهلاتف احملمول املبنية على تقنية النقل املغناطيسي اآلمن، معتمدين يف ذلك على البنية التحتية 

 .مالقائمة يف نقطة البيع لديه
هذا وجيري اإلعالن عن االبتكار اجلديد خالل مؤمترات صحفية، يضم البنوك واملؤسسات املالية برعاية وزارات   

 .االّتصاالت، وباالشرتاك مع شركات املتخصصة عامليا يف جمال حلول وخدمات الدفع اإللكرتوين وشركات االتصال
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ة لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية  إدارة التغيير كآلي:  المبحث الثاني
 الحديثة والمق اصة اآللية

النشاطات البنكية واملالية بشكل خيتلف عن  ذكرنا يف املبحث األول أن عملية التغيري تسمح بتحسني أو تطوير     
اهليكل والسياسات وبرامج وضعها القائم بغية حتقيق األهداف بشكل أفضل مستقبال، ويتناول التغيري وإدارته التكنولوجيا 

وال شك يف أن إنشا  نظام دفع إلكرتوين ومقاصة  .وإجرا ات والعمليات، واجلوانب السلوكية يف البنك واملؤسسة املالية
ما يهمنا يف هذا  .آلية يتضمن العوامل اخلاصة بكل بلد وجيذب خمتلف املستخدمني النهائيني ميكن أن يكون مهمة صعبة

ل والظروف الداخلية واملراحل اليت متكن البنك واملؤسسة املالية من أجل إحداث تغيري خبصوص املبحث هو العوام
والذي سينعكس يف النهاية . عمليات تطوير وتشغيل نظامها للدفع ومقاصاهتا عن طريق اإلدارة اجليدة للتغري التكنولوجي

 .على البنية التحتية ملمارسة نشاطها املايل واملصريف اإللكرتوين

 أهمية العوامل الداخلية في إدارة التغيير في البنا والمؤسسة المالية : المطلب األول
إن إدارة العوامل الداخلية هي أخذ تلك اخلصائص واملميزات اليت حتدد مسات البنك واملؤسسة املالية اخلاصة ومتيزه عن    

 :1باقي البنوك يف آدا  أنظمة الدفع واملقاصة وتطويرها 
 الحجم والموقع وانتشار الفروع :ولالفرع األ

تعترب اقتصاديات احلجم من أهم العوامل اليت تؤثر على أدا  املؤسسات املالية، وتعين توافر إمكانيات مالية كبرية      
ب وقدرة واسعة على االنتشار، ومرونة عالية يف اختاذ القرارات اخلاصة بتحديث وتنويع اخلدمات املالية واملصرفية واجتذا

 .العديد من العمال 
وعلى هذا األساس فإن كرب حجم البنك واملؤسسة املالية، وانتشار فروعهما يعطيهما القدرة على تطوير خدمات      

الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية، واإلنفاق االستثماري على تكنولوجيا الدفع احلديثة اليت أصبحت أساس تطوير وتشغيل 
احتياجات ورغبات  وتلعب إدارة التسويق بالبنك دورا هاما من خالل حتديد. ملالية بصفة عامةاخلدمات املصرفية وا

 .العمال ، سوا  كان هؤال  العمال  شركات أو أفراد

  التنظيمية النواحي :الفرع الثاني
ة عامال حامسا يف تطوير يلعب التنظيم اإلداري للبنك واملؤسسة املالية ونظم االتصاالت داخله ونظم اإلشراف والرقاب     

وتشغيل خدمات الدفع اإللكرتوين، إضافة إىل التمتع باملرونة الالزمة ملالحقة التغريات اليت حتدث يف حميط البنك والقدرة 
فمديرو البنوك ورؤسا  قطاعاته التنفيذيون تقع على عواتقهم مسؤولية اختاذ  .على االستجابة بسرعة الحتياجات الزبائن

إلسرتاتيجية املتعلقة بتشغيل وتطوير الدفع اإللكرتوين، والبحث املستمر جلعل البنك يقدم خدمات أكثر القرارات ا
                                                 

1
 :راجع 

ملزيد من املعلومات أنظر املوقع .  7000نوفمرب  71 أي يت يب نت، عامل التقنية،التحول إلى الدفع اإللكتروني في شمال إفريقيا والشرق األوسط، رامز شحادة، _  
 .3302_03_03:  ، أطلع عليه يوم82968http://www.itp.net/arabic/5: اإللكرتوين التايل

http://www.itp.net/arabic/582968
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كما ينبغي لدى إنشا  وتصميم خدمات الدفع اإللكرتوين أن يؤخذ يف االعتبار واقع العري والطلب يف  .تنافسية
كما  .خدمات جديدة ال يتم استخدامها عموماويؤدي عدم القيام بذلك يف كثري من األحيان إىل إنشا   .االقتصاد

ينبغي إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني املختلفني واملتنّوعني عند إنشا  نظام دفع إلكرتوين، وميكن أن يكون مستوى 
عندما فنادرا ما تنجح نظم الدفع اإللكرتونية  .مشاركة كل منهم نقطة شائكة إذا مل تعاجَل التناقضات احملتملة منذ البداية

 .تكون ذات هيكلية ال ُتظهر فوائدها إال ألقلية من أصحاب املصلحة املعنيني
 المستوى الفني والتكنولوجي :الفرع الثالث

لقد أصبح من أهم مظاهر التطور يف عمليات الدفع اإللكرتوين التوسع الكبري يف استخدام التكنولوجيا يف العمل   
حيث حتقق  ،(في المطلب الثالث وللجاهزية التقنية في المبحث الرابع التكنولوجي للدفع إلدارة التغييرسيتم التطرق )املصريف 

وأصبحت البنوك تتنافس فيما بينها على امتالك  .السرعة يف اآلدا  وخفض التكاليف وتوفري الوقت للعاملني والعمال 
وقد وقفنا عليها يف الفصل األول من هذا . اتكنولوجيا الصناعة املالية املصرفية، وتستخدمها لتطوير خدماهتا وعملياهت

 .الباب
 ( البشري العنصر)المصرفية  اإلطارات: الفرع الرابع

لقد أدى استخدام التكنولوجيا احلديثة يف العمل املصريف إىل ضرورة االهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالبنوك،    
وال . تقا  مبستوى اخلدمة املصرفية اإللكرتونية خبصوص الدفع والسحبحىت تصبح قادرة على استخدام التكنولوجيا، واالر 

بد من تشجيع املوظفني على تقدمي أفكارهم لتطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية وتشغيلها بكفا ة من خالل 
ألفكار مع وضع نظام لرقابة حتفيزهم وحتليل اجلدوى التجارية ألفكارهم، وضرورة رصد املوارد املالية لتطوير، وفحص ا

 . 1فعال ملتابعة عملية التطوير والتشغيل 
وعلى هذا األساس فإن أي عملية تطوير وتشغيل خلدمات الدفع واملقاصة اإللكرتونية ال حتقق النجاح املطلوب إن مل     

، وتستطيع تقدميها للعميل تكن املؤسسة املالية تتمتع بتأطري بشري مؤهل وقادر على فهم اخلدمات املصرفية اجلديدة
 .بشكل ميسر ومتميز

 العوامل الضرورية لتبني أنظمة دفع إلكترونية  في البنا والمؤسسة المالية : المطلب الثاني

تعدد عوامل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع، باإلضافة إىل دور التغيري التكنولوجي كعنصر   سنشري يف هذا املطلب إىل  
 .دفع يف البنوك واملؤسسات املاليةمهم يف إدارة خدمات ال

 تعدد عوامل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية :  الفرع األول
على العموم ميكن توضيح العوامل الضرورة لتبين أنظمة الدفع واملقاصة اآللية يف البيئة املالئمة والعمليات اإلدارية والعامل 

 .البشري واجلانب التقين
                                          

                                                 
1
 . 00 .هشام جرب، مرجع سابق، ص 
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 تعدد عوامل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية(: 06)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

البيئة، العامل البشري، العمليات ) من خالل الشكل ميكن القول أن عملية تبين أنظمة دفع يؤثر يف أربعة عناصر أساسية    
بنك واملؤسسة املالية، جيب أن تكون هذه العناصر مالئمة ملثل هذه العملية وكل عنصر من يف ال( اإلدارية، التكنولوجيا

 .العناصر يف تأثري وتناغم مستمر مع العناصر األخرى
وينبغي على اإلدارات املكلفة عند إنشا  البنية التحتية للدفع اإللكرتوين أن تأخذ يف االعتبار ما حيفز كال  من    

وميكن القيام بذلك عن طريق قياس قيمة  .تصميم النظام حبيث ميكن اجلميع من تقاسم فوائدهأصحاب املصلحة، و 
ولكن ميكن القيام  .املدفوعات اإللكرتونية، ووضع هيكل للرسوم أو لتقاسم العائدات بطريقة شفافة ومفيدة للجميع

نستخلص يف و. الدفع اإللكرتوينبذلك أيضا من خالل ضمان أن لكل صاحب مصلحة يؤمن بقيمة املشاركة يف شبكة 
  .األخري أن عملية التطوير والتشغيل لنظام الدفع الوطين هو عملية شاملة متعددة األوجه على املستوى الكلي

 تطوير أسس وقواعد العمل البيبنكي والمالي: الفرع الثاني
ر يف النظم البيبنكية عامة كأسس وقواعد من أجل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية جيب النظ    

 :تقوم عليها إلدارهتا ولتسيريها يف أحسن الظروف ونذكر من هذه األسس ما يلي
  ؛جعل الشروط التعاقدية بني جل األطراف توافق كل طرف و عله يستفيد من هذه اخلدمات_ 
وتتال م مع الوسائل املستخدمة لدى البنوك متوافقة،  واملالية جعل الوسائل املستعملة يف العمليات البيبنكية_ 

 ؛ ..واملؤسسات املالية األخرى، كاملوزعات اآللية،  ائيات الدفع اإللكرتوين، البطاقات الذكية
 ؛توحيد التقنيات املستخدمة والقواعد والقوانني اليت حتكم العملية البيبنكية_ 
 ؛حالة البطاقات الدولية من أجل التقليل من تكاليف التسيري مركزية التعامالت البيبنكية مع املنظمات الدولية يف_ 
 ؛تطوير النقد اآليل بني البنوك بشكل يغنيها عن مهمة التكفل بإجرا ات اجلوانب التقنية املتعلقة بالعملية_ 
 .تسريع عملية تفكيك وسائل الدفع القدمية كالشيك، النقود االئتمانية_ 
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 والتشغيل لمنظومة الدفع اإللكترونيخطوات التطوير :  الفرع الثالث
يقوم البنك واملؤسسات املالية خبطوات حثيثة ملواكبة ركب تطور العمليات واألنشطة املالية املصرفية وخاصة يف     

 :1جماالت الدفع والتحويل والسحب والتسديد إلكرتونيا، ويف هذا اإلطار تقوم البنوك واملؤسسات املالية بكل مما يلي 

تصال اجليد مع البيئة اخلارجية والقيام بدراسة عروي توريد وتركيب وتشغيل وتأهيل منظومة الدفع إلكرتوين من اال_  
 ؛خالل دفرت شروط

من أجل تشغيل خدمات التعاون اجليد بني اإلدارات املختلفة وهي دائرة البحث والتطوير، دارة التسويق واإلنتاج _ 
  ؛لية مع توفر إمكانية التوسعة والربط مع حموالت أخرىالدفع اإللكرتوين للبنوك بكفا ة عا

التخطيط اجليد واإلعداد والدراسة بدقة عالية لكافة التجهيزات والنظم املطلوبة حبيث تتضمن مواصفات ألفضل النظم _ 
  ؛والتجهيزات واليت ال ميكن تعرضها للتوقف مزودة بنظم سرية ومحاية معتمدة دوليا

    ؛اآللية املوزعاتيف حال توفرها يف  (نقدا أو شيكا)توفري خاصية اإليدا  النقدي و  إلكرتونيا لبيعالتعامل مع نقاط ا_ 

 ؛عمليات مراقبة وتصوير وأرشفة لكافة العمليات املتداولة آنيا وآليا_ 

 .ةالعمل الكف  للتطوير والرغبة من قبل إدارة البنك واملؤسسة املالية من أجل حسن تطوير منتجات جديد_ 
 :2إذا على العموم تتضمن خطة تطوير خدمة لدفع اإللكرتوين واملقاصة ثالث مراحل أساسية     
 .مبثابة حث املوظفني على تقدمي أفكار جديدة خبصوص الدفع اإللكرتوين وفحص هذه األفكار :المرحلة االبتدائية_ 
ن اخلدمات اجلديدة يف املقاصة والتسوية من الناحية تتضمن تقييم األفكار اخلاصة بالبدائل املختلفة م :مرحلة التقييم_ 

 .املالية
    .تتضمن تطوير خدمة الدفع اإللكرتوين وفحصها يف السوق بصورة مالئمة مث إدخاهلا إىل السوق :مرحلة التنفيذ_ 

 الدفع في البنوك والمؤسسات الماليةخدمات  دور التغيير التكنولوجي في إدارة: المطلب الثالث
ص التغيريات التكنولوجية بعملية إنتاج خدمات الدفع، واخلدمات اليت تتضمن املقاصة والتسوية، وتعديالت يف ختت   

خدمات الدفع التقليدية، وتتضمن املهارة واملعرفة األساسية اليت يتحصل من جانب اليقظة التكنولوجية والذكا  
 (. راجع المبحث األول من الفصل األول) .االقتصادي

 أهمية وأدوات التغيير التكنولوجي في بيئة العمل المالي والمصرفي اإللكتروني : األولالفرع 
 :ويعود ذلك إىل: أهمية التغيير التكنولوجي في بيئة الدفع اإللكتروني_ 1
ادية ملواكبة حركة التغيريات االقتص بنوك واملؤسسات املاليةاحلاجة للتغيري يف عمليات الدفع واملقاصة على مستوى ال _

  ؛والتكنولوجية، وقوة املنافسة احمللية واخلارجية

                                                 
 00 .هشام جرب، مرجع سابق، ص 1

  .00. املرجع سابق، ص 2
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تبين الدفع اإللكرتوين يف إطار اجلهود املتواصلة الرامية إىل نشر مفهوم اجلودة الشاملة يف خمتلف األنشطة املالية _ 
 ؛ى إرضا هوسيادة عصر التوجه للعميل إلكرتوين واحرتام متطلباته وأذواقه، والعمل عل ،واملصرفية اإللكرتونية

متطلبات التجارة الدولية، حيث جيب أن تكون لدى املؤسسات القدرة على التنافس، والتكيف مع الفوارق الثقافية، _ 
 .وأساليب االتصال، وأخالقيات العمل وإجرا اته

أين نرى  .ال يوجد جمال لالنتظار أمام تكنولوجيا الدفع من خالل اهلاتف النقال واليت تتطور بشكل متالحق :مثال   
ماسرت كارد وفيزا وغريهم يتنافسون للحصول على أكرب حصة  VFC، جوجل، سكوير، PayPal :الشركات العاملية مثل

هلذا السوق اجلديد، ويقومون بتطوير هذه التقنية ليتفوقوا فيها علي البنوك والشركات املشغررّلة لشبكات اهلاتف النقال، 
 . على اإلنرتنتوحىت منافسة مواقع الدفع اإللكرتوين

، باعتبار البنك واملؤسسة املالية منظمات: أدوات التغيير التكنولوجي للدفع في البنوك والمؤسسات المالية_ 5
 .فتتعدد أدوات التغري يف البنوك واملؤسسات املالية

 :حيث يعتمد هذا األسلوب يف اإلجابة على األسئلة التالية "6W":التغيير بأسلوب: أوال
_ What ا سيتغري، وما هو موضو  التغيري يف تكنولوجيا الدفع بالبنك؟م؟ 
_ Why التغيري التكنولوجي للدفع؟ ملاذا سيتغري، وما هي مربرات ؟  

_ Who من الذي سيقوم بالتغيري، أهو فرد أم مجاعة؟؟ 
_ Whom من هو املتغري أو من هو املستهدف من العملية التغيريية أهي مصلحة أم خدمة؟؟ 
_ Where أين ستبدأ عملية التغيري التكنولوجي للدفع؟؟ 

_ When مىت ستبدأ عملية التغيري التكنولوجي للدفع؟؟ 
 :S 1حيث اعتمد يف التغيري على سبع مراحل أساسية تبدأ حبرف  :"7S "McKinseyوهنا التغيري بأسلوب مكنزي     
القيم املشرتكة ، Staff، اهليئة اإلدارية Styleط اإلدارة ، منSystemاألنظمة  ،Structureاهليكل  Strategie اإلسرتاتيجية 

Shoud value املهارات ،Skils.  

أ ا تستخدم كأداة  2إن من أهم وظائف الثقافة  :كآلية للتغيير الدفع اإللكتروني  ثقافة البنا والمؤسسة المالية_ 3
ن وجود ثقافة تنظيمية يف البنك واملؤسسة املالية وبالتايل فإ .للتغيري، وكوسيلة من وسائل عمليات التطوير التنظيمي

املتعلمة يعد شيئا أساسيا ضمن إطار املنافسة، والذي يساعد على االبتكار وسرعة االستجابة للتطورات التكنولوجية 
      .واملتغريات البيئية لتحقيق حركية تنافسية خاصة يف جمال تقنيات الدفع احلديث واملقاصة والتسوية اإللكرتونية

 

 

                                                 
1
 The McKinsey 7S Framework, Ensuring That All Parts of  Your Organization Work in Harmony - See more at: 

http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm#sthash.r6LGLipg.dpuf. Consulté  le; 17-05_2013.  
اليت متيزها عن باقي املؤسسات األخرى، ويلتزم هبا كل عناصر  هذه املؤسسة، ثقافة املؤسسة املالية هي عبارة عن جمموعة القيم والسلوكيات والتقاليد اليت تتشكل داخلها، و  2

  .وذلك استجابة للتغريات اخلارجية من جهة، وجعل العمل داخل املؤسسة املالية أكثر انسجاما وتناسقا من جهة أخرى

http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm#sthash.r6LGLipg.dpuf
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 نمط التعامل مع تكنولوجيا الدفع والمقاصة اآللية: الفرع الثاني
 :1منيز من خالل اعتماد البنوك واملؤسسات املالية على التقنية احلديثة يف الدفع منطني يف تعاملها مع التقنية ومها  
ام املبادرة يف تطبيق التقنيات احلديثة وتعين أخذ البنك واملؤسسة املالية بزم :Technology leadership قيادة التقنية_ 1

للدفع اإللكرتوين وتبين عمليات التطوير لوسائل تقدمي اخلدمة املصرفية واملالية، بغري رفع كفا ة األدا  من ناحية، وحتقيق 
 .ميزة تنافسية له من جانب آخر، وذلك من خالل تقدمي منتجات جديدة ومتطورة

ويقصد هبا اكتفا  البنك واملؤسسة املالية بدور املتابع للتطورات التقنية  :Technology followership التقنية التبعية_ 5
. يف أنظمة الدفع اإللكرتونية، حيث ال يبدأ يف تطبيقها إال بعد قيام املؤسسات املالية األخرى بتطبيقها وثبوت جناحها

 :به، نوضحهما من خالل اجلدول املوايلولكل منط من النمطني السابقني يف التعامل مع التقنية مميزاته وعيو 
 مميزات وعيوب قيادة الخدمات التقنية للدفع اإللكتروني(: 11)الجدول رقم 

 العيوب المميزات نمط التعامل مع التقنية

 قيادة التقنية

 ؛السبق إىل امليزة التنافسية -
 ؛عدم وجود منافسني -
 ؛حتقيق هامش ربح مرتفع -
 ؛حتقيق مسعة فنية طيبة -
 ؛الفوز بأكرب حصة سوقية -
 .فرصة جديدة لتعلم البنك -

 ؛حتمل تكلفة التطوير -
 ؛خماطر كبرية -
 إضعاف اخلدمات احلالية املالية -

 .واملصرفية

 التبعية التقنية
 ؛التعلم من أخطا  البنوك األخرى -
 ؛ نب الدخول يف خماطرة -
 .عدم حتمل تكلفة التطوير -

 ؛احتمال فقدان لألسواق -
 ؛مجود عملية االبتكارية -
 ؛التخلف من املنافسني -
 .إضعاف املركز التنافسي-

 .005. ، ص5000، احلرمني للكمبيوتر، القاهرة، مصر، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفيةطارق طه،  :المصدر

ة أو ما يسمى بالضبط إدارات إضافة ملا ذكر يف اجلدول أعاله فإن إدارات تكنولوجيا الدفع اإللكرتوين واملقاص     
أنظمة املعلومات يف البنوك واملؤسسات املالية تسعى إىل اختيار البديل التكنولوجي املناسب بعد اإلجابة على التساؤالت 

 :2اآلتية 
 ما تأثري تكنولوجيا الدفع اإللكرتوين الذي يعتزم اختيارها على قدرات العمليات املالية لتلبية احتياجات السوق_  

املصرفية واملالية؟ كيف تساعد أنظمة الدفع اإللكرتونية املعتزم اختيارها على بنا  قدرات املوارد لتشغيل عمليات اإلنتاج 
  يف املؤسسة املالية؟ وما هي النتائج املالية لالستثمار يف التكنولوجيا املالية وتقنيات الدفع اإللكرتونية؟  

                                                 
1
 .072 .طارق طه، املرجع السابق، ص 

 .بتصرف. 90. ، ص7002دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،_م ومداخل، تطبيقات عملية وتقنياتمفاهي_ ،إدارة التكنولوجياغسان قاسم الالمي،  2
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 جيا التغيير التكنولوجي في البنا والمؤسسة الماليةمراحل استخدام تكنولو : الفرع الثالث
 :1لقد مر استخدام تكنولوجيا الدفع بصفة عامة من قبل البنوك واملؤسسات املالية خبمس مراحل وهي   
وهي املرحلة اليت دخلت فيها التكنولوجيا إىل أعمال البنوك واملؤسسات املالية بغري إجياد حلول  :مرحلة الدخول_ 1

 ؛املكتبية اخللفية لألعمال
هي املرحلة اليت بتعميم الوعي بأنظمة الدفع اإللكرتوين  :مرحلة تعميم الوعي بتكنولوجيا الدفع اإللكتروني_ 5

 ؛واملقاصة على كافة العاملني بالبنك من خالل برامج تدريب تغلب علبها التقنية على حساب املعرفة باألعمال
 ؛Call centerمثل مركز خدمة العمال   :لفوري لخدمات العمالءمرحلة دخول االتصاالت والتوفير ا_ 0
 ؛وهي مرحلة ضبط االستثمار بتكنولوجيا الدفع اإللكرتوين :مرحلة الضبط والسيطرة على التكاليف_ 4
وهي املرحلة اليت بدأت فيها اإلدارة : مرحلة اعتبار تكنولوجيا الدفع اإللكتروني عمال ضمن أعمال البنوك_ 2

 .تيجية لتكنولوجيا الدفع اإللكرتويناإلسرتا
على العموم حىت تتمكن املؤسسة املالية من االستثمار يف التكنولوجيات أنظمة الدفع احلديثة وإدخال التغيري اخلاص   

حتليل آثار  كشف حالة التغيري وعن رجل التغيري، مث  :بالدفع االلكرتوين بطريقة سليمة جيب أن تتبع جمموعة من املراحل
 .2وأخريا املراقبة والقيام بالتعديالت  وختطيط إدخال التغيري،تغيري واختيار اإلسرتاتيجية، ال

ولتقليص الفجوات بني املتحمسني والراغبني يف التغيري ألنظمة الدفع التقليدية واستبداهلا باحلديثة، هذا التغيري الذي     
بد من وضع خطط مدروسة والبد من إجياد صيغ عملية مقبولة  أصبح ضروريا ومطلوبا وبني املتحفظني واملعارضني له، ال

 نب املؤسسة املالية والبنك املقبل على هذا التغيري التكنولوجي االجيايب املطلوب من احتماالت الفشل أو العجز عند 
 .تقدمي أفضل اخلدمات املالية واملصرفية اإللكرتونية

 
 
 

                                                 
1
 .بتصرف. 21. ص ،7007، األردن ،، دار املسرية للنشر، عمانالخدمات المصرفية اإللكترونيةوسيم حممد احلداد وشقريي نوري موسى،  

 .702. نعمون وهاب، مرجع سابق، ص 2
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جية والمتطلبات الق انونية كآلية لتطوير  الظروف والمتغيرات الخار : المبحث الثالث
 وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني

تتمثل العوامل اخلارجية املؤثرة يف تطوير أنظمة الدفع اإللكرتوين واملقاصة يف جمموعة القوى والعوامل اليت ال ختضع     
فهذه العوامل اخلارجية  .ة للعوامل الداخليةلسيطرة البنك واملؤسسات املالية، وال ميكنه التحكم فيها، كما هو احلال بالنسب

. تؤثر على البنك واملؤسسة املالية وعلى أدائه وخدماته من خالل ما تصنعه من فرص وما تفرضه من هتديدات وحتديات
على تطوير وتشغيل نظام مدفوعات فعاال وفق قواعد حتدد حقوق ومسؤوليات خمتلف األطراف وهذا ما جيعل العمل 

لدفع أمرا ضروريا، ويرتافق ذلك مع تطوير إطار قانوين سليم وشفاف وشامل مينح الثقة القانونية، ويقلل املخاطر املعنية با
 .اخلارجية

                              البنا المركزي وسياسته النقدية كآلية لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني: المطلب األول
 وهذا ما يكون مفيدا من زاوية االبتكار والتطوير، .ة تولِّد إطارات من ذوي التفكري املفتوحالسياسة االقتصادية املفتوح

  .وأن مثل هذه السياسة جيب أال تكون مقصورة بالقطا  العام فقط، بل تشمل القطا  اخلاص أيضا

 اتالسياسة االقتصادية المفتوحة للبنا المركزي ونطاق عمله في أنظمة المدفوع: الفرع األول
قد يتطلب تنفيذ تعليمات الدفع وانتقاهلا من البنك الدافع إىل البنك : االقتصادية والكفاءة المدفوعات أنظمة_ 1

.   موثوق كف  وغري غري املدفوعات نظام كان إذا أيام من بدال   أسابيع املدفو  له وتسوية حساب االستالم النهائي
 على سلبية تأثريات له يكون وقد للمستخدمني، مالئم غري ظرفا   يشكل املدفوعات نظام يف الشك أن نقص الكفا ة

فإذا ما حجزت األموال يف نظام املدفوعات، فلن تكون متوفرة لآلخرين ألغراي منتجة، وكذلك  .عمل االقتصاد ككل
إلنفاقهم بوصول األموال، مما يعين أنه سيصبح عليهم التخطيط  دقيق بشكل التنبؤ ال يستطيع الوكال  االقتصاديون

  .بطريقة جمدية وكفؤة
على إدارات اليقظة التكنولوجية والباحثني يف جمال تطوير أنظمة الدفع يف القطا  املايل واملصريف أن  ففي البنوك املركزية   

فيسجلون كل ما حصل أوال بأول ويستفيدون  .يكونوا مالحظني ومدققني جيدين بعدما ترتكب األخطا  التقنية سهوا
 .بشكل تام مما حصل

جملس االحتياطي االحتادي للبنوك هو املعين يف تعزيز بيئة لدفع والتسوية، حيث ميكن تطوير خدمات الدفع  :مثال   
1املبتكرة لتلبية التفضيالت املتغرية للمستخدمني النهائيني دون التضحية مبزايا الكفا ة االقتصادية 

. 
 
 
 

                                                 
1 The Federal Reserve Banks,  Payment System Improvement - Public Consultation Paper-, September 10, 2013, P. 2. 
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 املركزي البنك إشراف بنطاق يقصد :الدفع والتسوية أنظمة في تهوطبيع المركزي البنا عمل وإشراف نطاق_ 5

 سياسات أو معايري لذلك ويٌضع سالمتها وكفا هتا، على البنك حيرص اليت األنظمة الدفع والتسوية تلك أنظمة على

إنشا  وتبين أنظمة عملية نتطرق إىل خمتلف األدوار احملتملة للبنك املركزي يف سنو  .والكفا ة السالمة لتحقيق هذه معينة
 :الدفع، واليت ميكن أن تصنف يف أربعة وظائف أساسية

 النقد يف البنك املركزي عملياته اليت جيب أن يقوم هبا، واليت حتتاج إىل  حركية لدى :المدفوعات كمستخدم ألنظمة_ 

سياسة النقدية وتسوية من خالل نظام الدفع، حبيث ميكن تنفيذ ال الرمسية املفتوح السوق عمليات تسوية ،وتتضمن
 املدى على إما ،(السندات قيمة ودفع اجلديدة مبا فيها اإلصدارات)احلكومية املالية املدفوعات للصفقات الرمسية باألوراق

احلكومية، وكذلك تسوية املسار اخلاص بالعملة احمللية يف  الطويل يف أسواق  السندات املدى أو املالية األسواق يف القصري
تعاقد قطع األجنيب الرمسية، وكما هو احلال يف الشركة، فإنه لدى البنك املركزي سندات ورواتب ومدفوعات صفقات ال

استخدام تسوية عمليات السوق املفتوحة أو عمليات السندات )جيب أن يدفعها، ويتضمن كل هذا استخدام نظام الدفع 
 (.احلكومية أو إلجناز عمليات الدفع األخرى

الوزارات احلكومية أو  :ميكن للبنك املركزي أن يدفع ويتلقى مدفوعات نيابة عن زبائنه مثل :الدفع كعضو في أنظمة_ 
  .البنوك املركزية األخرى

العاملة يف  التجارية للبنوك احلسابات تسهيالت تسوية ترتيبات اخلدمات هذه تتضمن :كمقدم لخدمات الدفع_ 
 التجارية اجلهات أو جميات الالزمة إما منه أو بالتعاون مع البنوك التجاريةأنظمة املدفوعات، وكذلك تقدمي األجهزة الرب 

 .املدفوعات ألنظمة االتصاالت شبكات أو األخرى
لنظام  كمنظم العمل :التالية األمور من أي الواسع الدور هذا يتضمن أن ميكن :العامة المصلحة على كأمين _

 املدفوعات ألنظمة والتخطيطوتقدمي اإلشراف واإلدارة  ،(اف املصريفاإلشر )الدفع، ومشرف على األعضا  يف النظام 

 مثل أوسع قضايا يف أيضا   املركزي إجرا ات التعويض وقد يعمل البنكمع  والتعامل الشكاوى؛ حاالت يف والتحكيم

كضامن ن يعمل  وهي أ املركزي للبنك خامسة وظيفة وهنالك .فنية معايري التنمية، وتبين تشجيع أو التنافسية تشجيع
 . عن نشاطها يف نظام الدفع النا ة التجارية البنوك بالتزامات لإليفا  العامة لألموال فّعالللتسوية اليومية باستخدام 

قامت البنوك  املركزية بإنشا  وحدة ملراقبة : واإلشراف عليها دور وأهمية البنوك المركزية في مراقبة نظم الدفع_ 0
تأكد من توافق نظم الدفع ذات األمهية النظامية مع املبادئ األساسية لنظم الدفع الصادرة من بنك نظم الدفع املختلفة لل

وقد مت إعداد املبادئ املذكورة من قبل جلنة مكونة من البنوك املركزية للدول العشر الكبار وهي متبعة يف  .التسويات الدولية
بادئ هو احلد من املخاطر يف نظم الدفع باختالف أنواعها من معظم دول العامل، واهلدف األساسي من إتبا  هذه امل

وميكن القول أن  .1خالل وضع القواعد واملعايري اليت حتكم عمل هذه األنظمة واحلفاظ على سالمة ونزاهة العمليات 
                                                 

1
رف أمانة جملس حمافظي املصا، صندوق النقد العريب ، مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية ومسؤوليات المصارف المركزية،اللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية 

  .0. ، ص7001 أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، ،املركزية ومؤسسات النقد العربية
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ارسة دورها اإلشرايف البنوك املركزية وإدارهتا املختلفة تعمل على جمموعة من املشاريع لتطوير نظم الدفع اإللكرتونية، ومم
وبالتايل تؤدي إىل خلق شبكة  .والرقايب من أجل إجياد بنية حتتية معيارية وكفؤة الستخدم كافة وسائل الدفع اإللكرتوين

 .والشكل املوايل يوضح الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع .حتوالت مالية بني زبائن البنوك واملؤسسات املالية كافة

 إلشراف والرقابة على أنظمة الدفعا(: 00)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الباحث :المصدر

 األموال استخدام يف املصداقية يكمن اهلدف من اإلشراف هو حتقيق االستقرار املايل وتنفيذ السياسة النقدية وضمان  

 تعاجل الدفع أنظمة أن منوكذلك  وإدارهتا، املخاطر من احلد يف الدفع أنظمة كفا ة من الدفع، والتأكد ووسائل

 األنظمة تصميم وتشغيل وعمل من التأكدو  .معقولة وبتكلفة )آمنة(هبا  موثوق وبطرق املناسب الوقت يف العمليات

 .1االجتماعي  الرفاه وحتقيق االقتصادية، الكفا ة وزيادة عالية، وكفا ة بسالمة
 هتدف اليت املركزي املصرف وظائف من يفةوظ والتسوية الدفع أنظمة على اإلشراف والرقابة وظيفيت يف النهاية    

 هذه يف التغيري وإحداث لذلك، عملها وفقا وتقييم األنظمة، هذه متابعة خالل من األنظمة هذه وكفا ة سالمة لضمان

وهذا حسب تعريف اللجنة الدولية ألنظمة الدفع . 2السالمة والكفا ة  لضمان ذلك األمر استدعى حال يف األنظمة
 .يفة اإلشرافوالتسوية لوظ

نظام التسويات اإلمجالية الفورية،  :األنظمة اليت سيتم اإلشراف عليها عامليا وعلى سبيل الذكر ال احلصر وهي: مثال  
نظام املقاصة اإللكرتونية، غرفة املقاصة اآللية، نظام عري وحتصيل الفواتري إلكرتونيا، نظام الدفع باهلاتف النقال، 

 (.فصل الثالث من هذا البابلإلطالع أكثر راجع ال)..
 

                                                 
1
 .9. ص،  7009 ، دائرة املدفوعات والعمليات املصرفية احملليةاإلشراف على أنظمة الدفعالبنك املركزي األردين،  

2
 .املرجع السابق 
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 الدفع اإللكترونية األساسية لتطوير وتشغيل نظم المبادئ: الفرع الثاني
 Committee on قامت جلنة نظم الدفع والتسوية، مصداقية يف كافة الدول من أجل تطوير نظم دفع فعالة وذات 

Payment and Settlement Systems (CPSS) تسويات الدولية بالبد  يف إجرا  دراسة يف عام اليت تعمل حتت مظلة بنك ال
  .1 لتحديد املبادئ اليت جيب أن حتكم هيكل نظم الدفع وتشغيلها 0992

 املبادئ  يف أساسية بصفه الدفع لنظم املراقبة قواعد تتمثل: النظامية األهمية ذات الدفع لنظم األساسية المبادئ_ 1

، واملنبثقة عن بنك التسويات  CPSSجلنه نظم الدفع والتسوية  أصدرهتا اليت  النظامية األمهية ذات الدفع لنظم العشر
 :2وهي كما يلي   BISالدولية 

 ؛جيب أن يتمتع النظام بأساس قانوين متني أمام كافة السلطات القضائية ذات الصلة_ 
النظام على كل املخاطر املالية جيب أن متكن القواعد واإلجرا ات املشاركني يف النظام من تكوين تفهم واضح لتأثري  _

 ؛اليت قد يتعرضون هلا عند املشاركة يف هذا النظام
جيب أن يشتمل النظام على إجرا ات حمددة بوضوح إلدارة خماطر االئتمان والسيولة، واليت من شأ ا أن حتدد _ 

 ؛تلك املخاطر واحتوائها املسؤوليات اخلاصة مبشغلي النظم واملشاركني فيه، واليت توفر حوافز مناسبة إلدارة
 ؛جيب أن يتسم النظام بالسرعة يف التسوية النهائية، ومن األفضل أن يتم ذلك أثنا  اليوم أو يف آخر اليوم على األقل_ 
جيب أن يكون النظام الذي يقوم بعملية التصفية متعددة األطراف قادرا على األقل التأكد من إمتام التسويات اليومية _ 

  ؛وذلك يف حالة عدم قدرة املشارك صاحب أكرب التزام تسوية على السداديف موعدها، 
تكون األصول املالية اليت تتم عليها التسوية بالبنك املركزي، ويف حال عدم كو ا كذلك، فإنه جيب أال حتمل أي قدر _ 

    ؛من خماطر السيولة أو االئتمان أو بقدر حمدود للغاية
من توافر درجة عالية من األمن واملصداقية التشغيلية، فضال عن وجود ترتيبات الطوارئ جيب على نظام الدفع أن يض_ 

 ؛إلمتام عمليات التشغيل اليومية يف موعدها
 ؛لالقتصاد وكفؤة للمستخدمني عملية املدفوعات  عل اليت الوسائل الدفع نظام يوفر_  
 . النظام مع ومفتوحا  عادال تعامال يوفر مبا لعضويةا شروط عنها ومعلن واضحة بطريقة حيدد أن الدفع نظام على_ 

 ؛وجيب أن تتسم معايري املشاركة يف نظام الدفع باملوضوعية والعالنية
                                                 

1
وجيدر الذكر هنا أن ما ينطبق على أنظمة الدفع . ن املبادئ األساسية لتظم الدفع اهلامة على مستوى النظام ككلحتت عنوا 7000 قد مت نشر نتائج هذه الدراسة يف عام 

 وتسمى جلنة الدفع والتسوية. ،  واليت تعترب أنظمة مقاصة الشيكات منها(منخفضة القسيمة)ينطبق على أنظمة الدفع يف سوق التجزئة ( عالية القيمة)اخلاصة بسوق اجلملة 
 .règlement (CSPR) le Comité sur les systèmes de paiement et de : باللغة الفرنسية

2
 base juridique, prise en compte des risques financiers, gestion des risques financiers, rapidité du règlement définitif, 

règlement dans les systèmes de compensation multilatérale, actifs de règlement, sécurité et fiabilité opérationnelle, 
efficience, critères de participation, gouvernance :  

_ la Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR), Principes Fondamentaux pour les Systèmes de 
Paiement d'Importance Systémique, Rapport du Groupe de travail sur les principes et pratiques applicables aux 
systèmes de paiement.la Banque des règlements internationaux (BRI), Bâle, Suisse, 2001,  P. 3. 
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 .جيب أن تتسم ترتيبات حوكمة نظم الدفع بالفاعلية والشفافية فضال عن إمكانية حماسبتها_ 
على  ا ا على توصيات بنك التسويات الدولية يتعنيبن: األساسية المبادئ تطبيق في المركزية البنوك مسؤوليات_ 5

 : البنك املركزي القيام مبا يلي 

 ؛حتديد أهدافه بشأن نظم الدفع، ونشر سياستها األساسية بالنسبة لنظم الدفع ذات األمهية النظامية _

 ؛لنظاميةالتأكد من توافق نظم الدفع اليت يشغلها مع املبادئ األساسية لنظم الدفع ذات األمهية ا _

التأكد من مدى توافق نظم الدفع اليت تشغلها جهات أخرى مع املبادئ األساسية لنظم الدفع ذات األمهية النظامية  _
 ؛وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور

توافقة التعاون مع السلطات النقدية األخرى واجلهات ذات العالقة احمللية واألجنبية يف سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع م _
 .مع املبادئ األساسية لنظم الدفع

ورغم أن هذه املبادئ األساسية تنطبق فقط على نظم الدفع املهمة نظاميا  إال أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم      
 .الدفع يشمل أيضا مراقبة نظم الدفع األخرى مثل مقسم اإلمارات اإللكرتوين

 الدفع اإللكترونية نظم وتشغيل واإلشراف على في تطوير المركزية البنوك دور: الفرع الثالث
متارس البنوك املركزية دورا أساسيا يف إنشا  وتطوير وتشغيل نظم  :أسباب تطوير البنوك المركزية ألنظمة الدفع_ 1

 :الدفع والرقابة عليها وذلك لألسباب التالية
 ؛يعد نظام الدفع اجليد اآلدا  أمرا ضروريا لنجاح السياسة النقدية_ 
 ؛يعد توفر عنصر األمن والرقابة على هذه النظم أمرا حيويا، نظرا ألمهيتها اإلسرتاتيجية القتصاد الدولة_ 
 ؛يتم تنفيذ العمليات اخلاصة باملدفوعات واألوراق املالية عالية القيمة على حساب البنوك املركزية_ 
خاطر املتعلقة بالنظام املايل ككل، نظرا لتمتعها بسلطة قد تساهم البنوك املركزية يف احلد من املخاطر االئتمانية وامل_ 

  .إشرافية ورقابية
يف األخري ميكن القول أن البنوك املركزية بامتالكها نظم دفع عالية القيمة، فإ ا حتدد القواعد اليت حتكم هذه النظم   

مان توافر أمن وفعالية هذه النظم كما تعمل البنوك املركزية على ض  .وتعمل على تنفيذ مشروعات جديدة ذات الصلة
وعلى تطوير نظام مدفوعات فعال وفق قواعد حتدد حقوق ومسؤوليات خمتلف األطراف املعنية بعملية  .وتتوىل مراقبتها

 .الدفع

مت تفصيل هذه األدوار يف ثالث نقاط رئيسة : دور البنوك المركزية في مجال أنظمة الدفع في سوق التجزئة_ 5
 :بنك التسويات الدولية وهي وردت يف نشرات

يف معظم دول العامل يأخذ البنك املركزي دور املشغل ألكثر من نظام من أنظمة الدفع والتسوية،  :الدور التشغيلي: أوال
ينقسم هذا . ويتأثر هذا الدور باإلطار القانوين والصالحيات اليت يستطيع من خالهلا البنك املركزي أن ميارس هذا الدور

تطرقنا إليهما سابقا في المبحث الرابع من الفصل الثالث من هذا ) قسمني مها خدمة التسوية وخدمة التقاص الدور إىل
حبيث تقدم خدمات تسوية املدفوعات للمؤسسات املالية واملصرفية املشاركة من خالل حسابات هذه املؤسسات  (.الباب
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األجهزة والربجميات وإنشا  الشبكات : مثلمة هلذه األنظمة ويشمل أيضا تقدمي البىن التحتية الالز . لدى هذه السلطات
  .1وهو ما ميكن أن يتم بشكل منفصل أو مبشاركة املؤسسات املالية والبنكية 

تأيت أمهية هذا الدور يف تأمني بيئة تتسم بالكفا ة واألمان، كما وأن توفري عنصر االستقرار عامل  :الدور اإلشرافي: ثانيا
وقد مت تقدمي شرح أوىف عن هذا الدور ضمن . سيخ الثقة بأنظمة الدفع على املستوى العام أيضامهم من عوامل تر 

 .مسؤوليات البنوك املركزية فيما سبق
يف العديد من الدول يأخذ البنك املركزي هذا الدور املركب، والذي يعترب من أهم األدوار  :دور المنظم والمحفز: ثالثا

ففي القطا  اخلاص هناك الشركات  .والتعاون مع القطاعات املختلفة على تطبيقها على الصعيد حتديد السياسات
املصممة واملشغلة ألنظمة الدفع، ويف القطا  العام هناك املؤسسات اليت تقوم بالدور اإلشرايف والرقايب والتشغيلي يف بعض 

 .األحيان
املدفوعات بني خمتلف أجزا  النظام املصريف فحسب،  ال يؤدي اطال  البنك املركزي هبذه املهام إىل تسهيل تسوية    

إذ تتقاص يف غرفة املقاصة قيمة  .ولكنه يؤدى إىل االقتصاد يف استعمال النقود يف تسوية العمليات املصرفية أيضا
 الشيكات املسحوبة على أي بنك من البنوك مع قيمة الشيكات املسلمة إليه للتحصيل من سائر البنوك، حبيث ال يدفع
البنك يف النهاية إال قيمة الرصيد املتخلف عن املقاصة لصاحل بنك أو قبل بنك آخر، ويتم ذلك العمل عن طريق تسوية 

 .احلسابات اليت حتتفظ هبا البنوك لدى البنك املركزي

كبري يف   بالنظر القتصاديات األسواق املتطورة يظهر وجود تنو  :أساليب اشتغال البنوك المركزية في أنظمة الدفع_ 0
عمل البنوك املركزية يف أنظمة الدفع، وتعكس هذه املتفاوتات إىل حد كبري اخللفية االقتصادية واالجتماعية والقانونية 

، وبالتايل قد تعمل بعض البنوك املركزية بشكل وثيق جدا يف وضع أنظمة الدفع وإدارهتا 2والسياسية للدول املعنية 
وقد يكون هلا قدرة تشريعية أكرب تتعلق مبسؤوليات تشريعية حمددة  (.انيا وإيطاليا وإسبانيايف دول مثل فرنسا وأمل)وتشغيلها 

 (.ايطاليا وأملانيا والسويد: مثل)
يف بعض الدول تعمل البنوك املركزية بشكل فعال يف جمال تنفيذ املدفوعات للزبائن، إال أنه يف اململكة املتحدة ال  :مثال 

من هذه العمليات، بل يركز بدال عن ذلك على الرتتيبات التجارية خلدمات الدفع وفق اإلطار  يقوم البنك املركزي بأي
 .القانوين الذي يعتمد كثريا على العقد، ويعمل بنك اجنلرتا على ضمان كفا ة األنظمة

األساسي دائما  بالرغم من اختالف أساليب اشتغال وتطوير البنوك املركزية يف أنظمة الدفع واملقاصة يبقى اهلدف    
متشابه، أي ضمان استدامة عمل هذه األنظمة بشكل يتال م مع احتياجات املستخدمني وبأقل قدر ممكن من املخاطرة 

 .وبتكلفة معقولة

                                                 
1
 .0. مرجع سابق، صة ومسؤوليات المصارف المركزية، ، مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوياللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية 

2
 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), General Guidance for Payment System Development, Op. 

Cit. P. 9. 
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 العوامل الخارجية ومبررات التطوير والتشغيل للدفع اإللكتروني والمقاصة اآللية: المطلب الثاني
مراقبة حركة العوامل واملؤثرات اخلارجية وا اهاهتا حىت يستطيع التعامل ما تفرزه من  جيب على البنك واملؤسسة املالية   

تفاعل، وترتبط هذه العوامل بالبيئة اخلارجية اليت ينشط فيها البنك واملؤسسة املالية من أجل تشغيل وتطوير أنظمتها 
  .جية داخلية وبيئة خارجية دوليةللدفع واملقاصة والتسويات املالية، واليت ميكن تقسيمها إىل بيئة خار 

  التغيير في مجال الصناعة المالية والمصرفية والعولمة المالية: الفرع األول
 :1بأسباب التغري يف جمال الصناعة املصرفية وهي  عملية التطوير والتشغيل تتأثر  

نافسية رئيسية يف جمال العمل متيزت بوجود ثالثة ا اهات ت: الضغوط التنافسية المتزايدة في العمل المصرفي_ 
 :املصريف واملايل

 ؛تزايد حدة املنافسة يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية_  
 ؛تزايد حدة املنافسة بني املؤسسات املالية سوا  ذات الصبغة املصرفية وذات الصبغة غري املصرفية_ 
  ؛ية من قبل مؤسسات غري املاليةتزايد حدة املنافسة يف السوق املصريف لتقدمي اخلدمات املال_ 
 .القيود والقواعد التنظيمية الخاصة بأعمال البنوك _
 .(المنتجات واألساليب)االبتكارات المالية  _

فمن خالل شبكة االتصاالت احلديثة أصبح من السهل معرفة آخر أخبار حركة األسعار يف خمتلف  :التكنولوجيا_ 
 .2 ة بينها من أجل اختاذ القرارات االستثمارية املناسبة يف أقل وقت ممكناألسواق املالية الدولية، واملقارن

ولكي تسري البنوك واملؤسسات املالية با اه العوملة جيب وضع اإلسرتاتيجيات البنكية واملالية املالئمة اليت تنسجم مع   
ملة وال ميكن ألي جهاز بنكي أن يساير ومن املالحظ أن األعمال البنكية واملالية تتجه حنو العو . هذا التوجه اجلديد

 .التطور العاملي دون تقدمي خدمة بنكية سريعة ومرضية للزبائن
 دور المنافسة وأهميتها في تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني: الفرع الثاني

زبائن، وأ ا أكثر شفافية، وختصص إن املنافسة القوية يف البنوك واملؤسسات املالية تعين أ ا تركز اهتمامها أكثر على ال     
موارد استثمارية أكرب، لذا فإن دخول البنوك األسواق املالية غري املستقرة يعزز االستقرار والثقة من خالل احملاوالت اهلامة 

عد البنكية اليت تقوم هبا جلعل النظام البنكي أكثر قبوال، فاالنفتاح يعين االستجابة القوية للمستثمرين واالنسجام مع القوا
 تنافسية متواصلة ميزة حتقيق إىل وفق اسرتاتيجية التنافس اليت تعرب عن جمموعة متكاملة من التصرفات تؤدي .3الدولية 
 .4املنافسني يف النشاط املايل واملصريف  عن ومستمرة

                                                 
 . 090_090. ص، 2009 ن،، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبناالصناعة المصرفية في ظل العولمةمصطفى كمال السيد طائل،  1

 .السريع يأكل البطيء: ظهرت قاعدة جديدة عوملية تقول( ثورة املعلومات)ففي ظل املوجة الثالثة   2

 .000. مرجع سبق ذكره، ص مصطفى كمال السيد طائل، 3

 .70، ص، مرجع سابقعبد القادر مطاي،  4



 .العالمية  المالية متطلبات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية والمق اصة في البنوك والمؤسسات... .........................لفصل الرابعا

 

   - 029 - 

 

ة يتعني عليها أن تقدر التكلفة ونظرا لشدة املنافسة يف جمال الدفع اإللكرتوين أصبحت البنوك التجارية واملؤسسات املالي  
 .1حسب مواردها اخلاصة، وأن حترص على املردودية اليت تساعدها على الزيادة يف مواردها اخلاصة 

 Register Localكما رأينا يف املبحث الثاين من الفصل الثالث فإن شركة أمازون أطلقت جهاز   :مثال 
2
ملنافسة أجهزة  

فإطالقها   .املتخصصة بإصدار بطاقات االئتمان Visaوشركة  ،PayPalو Square :مثل أخرى مشاهبة من شركات منافسة
 :للخدمة اجلديدة تتيح هلا الدخول يف سوق الدفع اإللكرتوين ملنافسة اخلدمات اليت تقدمها الشركات األخرى مثل

PayPal  على املستخدم عملية الشرا  من املواقع اإللكرتونيةاليت ُتسهل. 

إن املنافسة يف اخلدمة الدفع اإللكرتوين ستساهم يف زيادة ثقة املستهلكني يف التسوق عرب اإلنرتنت، وختفيض نسبة    
 .ملرحلة األخريةعمليات الشرا  والبيع التقليدية، واليت يقوم فيها املستهلك بعدم متابعة عملية الدفع عند الوصول إىل ا

وميكن أن تنتج امليزة التنافسية يف البنوك يف جمال املقاصة اآللية والدفع اإللكرتوين إما عن طريق تطبيق إسرتا ية ختلق قيمة 
إضافية للبنك بشرط أال تطبق هذه اإلسرتا ية من قبل البنوك املنافسة، أو عن طريق التنفيذ املتميز لنفس اإلسرتا ية 

وتشتق هذه امليزة التنافسية من املوارد والقدرات، وتتمثل املوارد املتميزة يف جودة  .ن طرف البنوك املنافسةاملطبقة م
أما القدرات فهي خمرجات الفرق البنكية العاملة بتنسيق  .األصول وجوانب القوة والضعف يف اإلسرتا ية البنكية املطبقة

رات تطوير اخلدمات البنكية وابتكار خدمات بنكية جديدة وحبوث تام مع بعضها بعضا، وميكن أن تتضمن هذه القد
 .3التسويق البنكي وغريها 

 أنظمة الدفع اإللكترونية والتسوية وتشغيل لتطوير المصادر الخارجية : الفرع الثالث
احمليط اخلارجي تتمثل املصادر اخلارجية يف كافة األطراف اخلارجية عن إدارة البنك أي تلك األطراف املتواجدة يف    

للبنك، وتغذي البنك باألفكار واالقرتاحات واآلرا  واالنتقادات اليت من شأ ا تساعد يف تطوير وحتديث اخلدمات 
  : اإللكرتونية مبا فيها طرق وآليات الدفع والتسوية، ومن بني هذه املصادر اخلارجية نذكر

حلاليني بالتعبري عن آرائهم وتعليقاهتم عن خدمات الدفع كثريا ما يقوم عمال  البنك ا: عمالء البنا الحاليين_ 1
 . التقليدي أو اإللكرتوين اليت يقدمها البنك، سوا  باالستحسان أو بالرفض

كثريا ما تقوم البنوك بتأسيس بعض الشركات والبنوك التابعة اليت يتم ختصيصها ملزاولة : البنوك التابعة والتوكيالت_ 5
ومن مثة تكون أقدر على دراسة ومعرفة هذا النشاط  .اط البنكي، أو خلدمة منطقة بذاهتانو  معني من أنوا  النش

اإللكرتوين، أو على معرفة ما حتتاجه تلك املنطقة من خدمات دفع إلكرتونية حديثة، ومن مثة ميكن هلا التقدم باقرتاحات 

                                                 
1
 Philippe d’arvisenet et Jean Piérre Petit, Economie International: la Place des Banque, Dunod, Paris, France, 2008, 

P. 330. 

، ومع جمموعة من اهلواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل iOSوما فوق من نظام   7.0احملمولة والعاملة باإلصدار  Appleإن اجلهاز اجلديد وتطبيقه يعمل مع أجهزة  2
Android. 

 .000. ، ص7002، 1، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد ة العالقة بين شبكة اإلنترنت وجودة الخدمة المصرفيةأهمية دراس، رعد حسن الصرن 3

http://localregister.amazon.com/
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تقوم البنوك املشرتكة أو التابعة بدور كبري يف تزويد و  .لتحديث خدمات الدفع التقليدية اليت يقدمها البنك األم التابعة له
 .البنك األم بدراسات متعمقة عن األسواق الدولية وأنظمة الدفع اجلديدة

بعد اتسا  وتطور دور الدولة وقيامها بتعظيم دورها يف  :معرفة ما تحتاجه الحكومة أو المنظمات الحكومية_ 2
القتصادية واالجتماعية أصبحت الدولة يف حاجة إىل خدمات بنكية ومالية ختطيط وترويج وتقدمي اخلدمات واألنشطة ا

ذات طبيعة ومواصفات خاصة خلدمة هذا الدور، ومن مثة فإن التعرف على ما حتتاجه الدولة من خدمات سوا  من 
ن البنوك من خالل اإلطال  على اخلطة العامة للدولة، أو من خالل دراسة احتياجات ورغبات األجهزة احلكومية، ميك

اكتشاف جمموعة من اخلدمات البنكية اليت ميكن إدخاهلا ألول مرة، والقيام بتطوير اخلدمات احلالية لتتوافق مع 
 .احتياجات الدولة يف شكلها اجلديد

يعتمد البنك يف أفكاره على تطوير خدمات الدفع واملقاصة اإللكرتونية اليت : البنوك والمؤسسات المالية المنافسة_ 0
يقوم بتقدميها بدراسة ما تقوم البنوك املنافسة بتقدميه لعمالئها يف السوق، بل إن بعض البنوك تنتظر إىل حني قيام بعض 
البنوك الرائدة بتبين نظام دفع جديد يف السوق، فإذا ما ثبت جناحها قامت هذه البنوك بتقليدها، سوا  بتقدمي نفس 

 .1قدمي اخلدمة البنكية كما هي دون حتديث اخلدمة بعد إدخال التحسينات عليها، أو ت
كثريا ما هتتم الرسائل اجلامعية اليت أعدت عن النشاط البنكي واملايل  :معاهد البحث العلمي والكليات األكاديمية _0

ة بدراسة اخلدمات اإللكرتونية، وحتليلها ونقدها واقرتاح حتديثها، وبذلك تكون الرسائل اجلامعية واألحباث األكادميي
  .2مصدرا هاما من مصادر تطوير وتشغيل الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية 

تقوم وكاالت اإلعالم نتيجة الحتكاكها املباشر بالسوق املصريف  :وكاالت اإلعالم ومحركات البحوث الخارجية_ 0
اإلعالن أهدافه، خاصة وأن واملايل بتقدمي اقرتاحات لتطوير وتشغيل خدمات الدفع اإللكرتوين املعلن عنها حىت حيقق 

تصميم احلملة اإلعالنية وتنفيذها، ومتابعة نتائجها قد يكشف عن بعض أوجه القصور القائمة يف خصائص ومميزات 
3خدمات الدفع واملقاصة اإللكرتونية، ومن مثة ميكن معاجلتها وتطويرها بشكل سليم 

. 
  وجوب الدعاية الكافيةالظروف االجتماعية والثقافية والنفسية و : الفرع الرابع

 أن مبكان هلذا البلد إال أنه من األمهية واالجتماعية التارخيية اخللفية بالضرورة بلد أي يف املتوفرة الدفع وسائل تنو  يعكس

 .البلد هذا يف النقدي غري الدفع متطلبات تطور مع ينسجم بشكل االختيار يتم
دورا أكثر تأثريا على أدا  أنظمة الدفع االجتماعية وكذا الثقافية  لظروفتلعب ا :العوامل االجتماعية والثقافية_ 1

 :اإللكرتونية ومدى قابليتها يف السوق املالية واملصرفية، فمثال

                                                 
1
 .00. عامر بشري، مرجع سابق، ص 

 .00. املرجع السابق، ص 2

 .720. ص ،مرجع سابق التسويق المصرفي،حمسن أمحد اخلضريي،  3
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الزيادة يف عدد السكان دون وجود زيادة يف االدخار يعترب هتديدا خلدمة اإليدا  والدفع اإللكرتوين لدى البنوك وهي _ 
 ؛عملياهتااملصدر الرئيس لتمويل 

زيادة معدالت البطالة يقلل من زيادة االدخار وبالتايل اإليدا  لدى البنوك، فضال عن تقليل فرص التوظيف أمام _ 
 ؛البنوك يف جمال االستثمار يف آليات الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية

غري التقليدية ومنها املتعلقة باملقاصة اخنفاي الوعي املصريف لدى األفراد يؤثر على حجم مجيع عمليات البنوك وخاصة _ 
 .والدفع اإللكرتوين

يف نشر يف تطبيقات األعمال اإللكرتونية، وذلك من خالل ورشات عمل  التوعية التكنولوجية هلا دور كبري :مثال     
فع بنكية حديثة تبني أمهية استبدال العمليات النقدية الورقية ووسائل الدفع التقليدية بعمليات إلكرتونية ووسائل د

باستخدام التقنيات الرقمية كأنظمة الدفع اإللكرتونية وآليات التسوية املالية، ما يؤدي إىل جناح خطط الدولة وسلطاهتا 
النقدية وعلى رأسها البنك املركزي، وحتديث وتطوير اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية للمواطنني وتقليل 

 . إصدار النقود الورقية، وتأمني عدم سرقتها أو تزويرهاالتكاليف النا ة عن إعادة 
من املعروف إن الدعاية واإلعالن يلعبان دورا بالغا يف : أهمية الدعاية ودور العوامل النفسية في الدفع اإللكتروني_ 5

دفع اإللكرتوين واملقاصة تسويق اخلدمات املصرفية واملالية اجلديدة، وكذلك األمر بالنسبة لألنظمة والتقنيات احلديثة يف ال
اآللية، فحداثة وجودها وضعف الدعاية هلا من شأنه أن يؤدي إىل ضعف انتشارها، وعدم اإلقبال عليها من طرف 
عمال  البنوك واملؤسسات املالية، وبالتايل فإن هذه األنظمة التقنية اجلديدة يف حاجة ماسة للدعاية واإلعالن خاصة يف 

 .هبا ومن خالهلا املراحل األوىل للتعامل
أما بالنسبة للعوامل النفسية فلها أمهية خاصة يف قبول آليات وتقنيات الدفع اجلديدة، حيث تسود دائما حالة من     

الرتقب واحلذر يف البداية إىل حني تتجلى وتتضح مزايا وعيوب أنظمة الدفع اجلديدة، وخضوعا حلكم العادة فإنه يفضل  
ويرتبط  .1ائل الدفع التقليدية فضال عن النقود القانونية، على حيازة النقود اإللكرتونية كثري من الناس استخدام وس

بالعوامل النفسية أيضا مدى وجود الثقة من قبل املستهلكني والعمال  يف مصدري النقود اإللكرتونية، وكذلك يف صدق 
    .التجار الذين لديهم االستعداد يف قبوهلا كأداة للدفع

 المتطلبات القانونية كآلية لتطوير وتشغيل خدمات الدفع اإللكتروني: الثالمطلب الث
تشغيل أنظمة الدفع متعلقة بأمهية تأمني العمليات ضرورية، ألن العميل ال ميكن أن حيس بوجود و إن مسألة تطوير      

 .والدوليةقصور يف عامل األمان واحلماية، وكذا التواكب مع مبادئ نظم الدفع واألعراف العاملية 
 النظام القانوني لوسائل الدفع اإللكترونية كآلية للتطوير والتشغيل: الفرع األول

                                                 
1
  .029. حممد عبده حافظ، مرجع سابق، ص 
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يرتافق مع تطوير وتشغيل آليات الدفع اإللكرتوين واملقاصة إطار قانوين سليم وشفاف  :البيئة القانونية ألنظمة الدفع_ 1
ها مع املبادئ والتوصيات املوجودة بتقرير اللجنة الدولية وشامل، مينح الثقة القانونية ويقلل من املخاطر، ومدى مطابقت

 .ألنظمة الدفع والتسوية
إذا حيتاج نظام املدفوعات إىل وجود قواعد حتدد حقوق ومسؤوليات خمتلف األطراف املعنية بعملية املدفوعات سوا      

أمهية هذا األمر مع استمرار التحول من وفق ظروف التشغيل العادية أو يف حال حدوث أي مشاكل أثنا  العملية وتزداد 
األنظمة املعتمدة على الورق إىل خمتلف أشكال حتويل النقود اإللكرتونية، حيث تصبح تعليمات الدفع ومكا ا يف نقطة 

 . 1معينة يف الزمن أقل وضوحا وأكثر صعوبة يف التحديد 
ذا اإلطار القانوين، فمن جهة قد يكون هنالك إطار ومرة أخرى ال توجد طريقة مثالية واحدة ميكن من خالهلا وضع ه  

ويف مثل هذه احلالة  .ميكن أن يضع األساس التشريعي، وحيدد احلقوق والواجبات اليت يشملها القانون الفدرايل أو الوطين
 هلا قد يكون البنك املركزي هو الذي ميلك القدرة على إصدار التعليمات اليت حتكم عملية أنظمة املدفوعات واليت

ومن اجلهة املعاكسة قد ال يشكل اإلطار القانوين دعما تشريعيا حمددا بل يعتمد بدال  .الوضعية القانونية املصرفية واملالية
 .عن ذلك على مصفوفة من التعاقدات الضمنية أو املكتوبة فيما بني اأّلطراف املعنية

إذ يشري من هم يف صاحل وجوب وجود إطار قانوين إىل وقد تكون األمور يف بعض البلدان فيما بني هذين الطرفني،   
مستوى الوضوح واملوثوقية اليت ميكن أن يقدمها ذلك، بينما يركز من يفضلون املنهج غري التشريعي على أمور مثل 

  .2..املرونة
 األخذ جيب لدالب يف املدفوعات ألنظمة القانوين اإلطار وضع عند :متطلبات وضع اإلطار القانوني ألنظمة الدفع_ 5

 :التالية النقاط باالعتبار
جيب أن توازن القوانني بني االحتياجات ومصادر قلق الزبائن الذين يستخدمون أنظمة املدفوعات من جهة، وبني _ 

وميكن زيادة ثقة الزبون بان هنالك توازن، . املصادر التجارية والبنك املركزي الذين يعملون يف هذا النظام من جهة أخرى
من خالل تبين   (أو تلك املعتمدة على البطاقة)سيما فيما يتعلق باحلقوق وااللتزامات يف أنظمة نقل النقد اإللكرتونية وال

 .ونشر ميثاق السلوك من قبل البنوك التجارية، ويوجد ملثل هذه املواثيق دعم تشريعي أيضا
صرا هاما ضمن اإلطار القانوين األمشل، وميكن جيب أن تشكل إجرا ات وقواعد عمليات نظام املدفوعات الداخلية عن_ 

 .أن توضع ضمن قيد التنفيذ قبل إمتام وضع صيغ تشريعية شاملة وإقرارها
مهما كانت صيغة اإلطار القانوين فإنه جيب أن يستجيب للظروف املتغرية سوا  كانت نتيجة للتطور التكنولوجي أو _ 

 .عام ويف نقل النقد بشكل خاصلتغري اآلدا  أو املمارسات يف الصريفة بشكل 
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من خالل هذا الفر  نتطرق إىل النماذج اليت أعدت من قبل جلنة  : النماذج القانونية المعدة من قبل لجنة بازل_ 0
 .بازل للرقابة البنكية، الصادرة عن اإلحتاد األورويب والنماذج املعدة من قبل هونكونغ

 :1رير من أجل محاية األموال اإللكرتونية ومن األمور األساسية أعدت جلنة بازل تق: نماذج لجنة بازل: أوال 
  التدقيق يف احلسابات بشكل دوري ومستمر؛_ 

 تفعيل املراقبة الداخل بشكل مستمر؛_ 

 .العمل باستمرار على تقسيم األجهزة وحتديد صالحياهتا بالفحص والعمل على تطويرها_ 
بعض التعديالت من  0992وفري احلماية املطلوبة فقد أوردت اللجنة عام لقد بقيت اللجنة تسعى باستمرار من أجل ت  

أجل تطوير أنظمة احلماية ورفع مستوياهتا بغية الوصول إىل مستوى عال من الدقة واجلودة لتكون أكثر ضمانا لألموال 
 :2اإللكرتونية ووضع الربامج املناسبة إلدارة هذه املخاطر مقسمة إىل 

 قدير اخلطر؛إجرا ات تتعلق بت_ 

 السيطرة على إمكانية التعري للخطر؛_ 

 .إدارة املخاطر_ 
من شأ ا  3بتقدمي وثيقة  0992قام اإلحتاد األورويب بلجنتيه االقتصادية واالجتماعية عام : نموذج اإلتحاد األوروبي: ثانيا

السوق األورويب نظاما قانونيا أن تعمل على تشجيع منو التجارة اإللكرتونية، وقد ضمت هذه الوثيقة ضمن جناحيها 
معينا ينظم أعمال القائمني باخلدمات اإللكرتونية، وأوجدت إىل حيز الوجود أمهية احلماية هلذا النظام لكامل حمتوياته من 
ية التوقيع اإللكرتوين والوثائق املرقمة وإجياد محاية لوسائل الدفع إلكرتونية، وقد نوهت اللجنة إىل املخاطر املالية وكيف

 .4..حتديد مكان إقامة مقدم اخلدمات اإللكرتونية، صحة العقود اإللكرتونية :إدارهتا منها
حيث  ،5متتاز هونكونغ بأحسن أنظمة لشبكة االتصاالت اإللكرتونية يف آسيا  :النموذج المقدم من هونكونغ: ثالثا

خاصة تتعلق بإدارة املخاطر يف العمليات  لوحظ أن البنية التحتية هلونكونغ قد أوجدت تقدما ملحوظا بأعداد أنظمة
املالية، وتقوم اللجنة بأعماهلا األساسية املتمثلة يف األوراق املالية باإلضافة إىل ما يقع على عاتقها من القيام بالصفقات 

     .اإللكرتونية اليت تكون مستخدمة يف البنوك اإللكرتونية

                                                 
 
1
 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), Security of Electronic Money, Group of Computer Experts  

Systems, August 1996, http://www.bis.org/publ/cpss18.htm. Voir le; 18_10_2014.  

 .000. جالل عايد الشورى، مرجع سابق، ص 2

3 European Initiative in Electronic Commerce.  

 .000 .جالل عايد الشورى، مرجع سابق، ص 4

إحدى وسائل التقدم  0220 أ ا أخرجت إىل حيز الوجود سنة شركة من الشركات اليت تقدم خدمة اإلنرتنت موجودة فيها، باإلضافة إىل 020 حيث جند بان أكثر من 5
  (.راجع المبحث الرابع من الفصل الثالث السابق(. )RTGS)التكنولوجي يف العامل إلجرا  عمليات الدفع والقيام باملقاصة للمبالغ الكبرية 

http://www.bis.org/publ/cpss18.htm
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  القانونية الخاصة بخدمات الدفع اإللكترونيةاالحترام وااللتزام للقواعد  :الفرع الثاني
لنجاح عملية تطوير وتشغيل أنظمة : احترام القواعد القانونية المنظمة آللية سير أنظمة الدفع اإللكترونية_ 1

يعات املدفوعات اإللكرتونية واملقاصة على البنوك واملؤسسات املالية احرتام القواعد القانونية املنظمة آللية سريها والتشر 
فهناك نظم قانونية واضحة ودقيقة خبصوص العمليات املصرفية واملالية اجلديدة وإلكرتونية، وتربز  أهم  .املنصوص عليها

التحديات القانونية يف حتدي قبول القانون للتعاقدات اإللكرتونية، حجيتها يف اإلثبات، أمن املعلومات، وسائل الدفع، 
ة، التواقيع اإللكرتونية، أنظمة الدفع النقدي، املال الرقمي أو اإللكرتوين، سرية التحديات الضريبية، إثبات الشخصي

املعلومات، أمن املعلومات من خماطر إجرام التقنية العالية، خصوصية العميل، املسؤولية عن األخطا  واملخاطر، حجية 
لفكرية لربجميات وقواعد معلومات البنك أو مسائل امللكية ا املراسالت اإللكرتونية، التعاقدات املصرفية اإللكرتونية،

املستخدمة من موقع البنك أو املرتبطة هبا، عالقات وتعاقدات البنك مع اجلهات املزودة للتقنية أو املوردة خلدماهتا أو مع 
 ..املواقع احلليفة مشاريع االندماج واملشاركة والتعاون املعلوماتية

كذلك من أجل تطوير وتشغيل : اإللكتروني الدفع لخدمات التقنية الخدمات التزامات مزود خدمة تطوير_ 5
 :أنظمة الدفع اإللكرتونية وآلية املقاصة ال بد من التزام مزود اخلدمة القيام باألعمال التالية

 تركيب وتشغيل أحدث األجهزة والربجميات اخلاصة بقنوات الدفع اإللكرتوين؛_ 

 الة انتقال اجلهات احلكومية؛حتمل نفقات نقل وتركيب األجهزة يف ح_ 

 الصيانة الفورية والدورية للتجهيزات اآللية، ومحاية الشبكة الداخلية للشركة من االخرتاقات؛_ 
 توفري مركز خلدمة العمال ، وتوفري موقع طوارئ؛_ 

 توفري التقارير اليومية والدورية ملعامالت اجلهات احلكومية؛ الربط بالشبكة الوطنية_ 

 لة إعالنية لتوعية املواطنني واملقيمني خبدمات الدفع اإللكرتوين احلكومي؛تنفيذ مح_ 
 . عدم قطع اخلدمة إال مبوافقة كتابية من وزارة املالية_ 

  اإلجراءات الحكومية المنظمة لتطبيق أنظمة الدفع اإللكترونية والمعايير الدولية لها :الفرع الثالث
لدى وضع اإلطار هنالك حاجات جيب التعامل  :وضع إطار تشغيل نظام الدفعأهمية االعتبارات القانونية قبل _ 1

 :1قبل تشغيل نظام الدفع معها وهناك عدد من األسئلة الرئيسية جيب طرحها وهي 
 ما هو نطاق القانون؟ أو ما هي اجملموعات واملؤسسات اليت يشملها قانون أو قاعدة قانونية؟_ 
ف أي حتويل للنقد؟ وعند أي نقطة يف عملية املدفوعات يقوم طرف باكتساب بعض أين تبدأ حقوق والتزامات أطرا_ 

األهلية القانونية، أو يصبح مسؤوال قانونيا عن آدا  بعض الواجبات؟ فمثال يف أي مرحلة حتديدا يصبح البنك املتلقي 
 مسؤوال قانونيا عن االئتمان وعن حساب الزبون املتلقي؟ 
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عات، وتصبح غري قابلة لالسرتداد؟ ومىت يعرف الزبون املتلقي بأنه قد تلقى نقدا جيدا يف مىت تنتهي عملية املدفو _ 
 وأن هذا النقل للنقد ال ميكن استعادته؟ ،حسابه املصريف

من هو املسؤول عن عدم إمتام نقل النقد؟ وما هي احلقوق املرتتبة على الزبون املرسل ومصرفه والزبون املستلم _  
 ومصرفه؟

نتقل املسؤولية يف حالة فشل حتويل املدفوعات؟ وكيف تتقرر؟ هل حدث االحتيال نتيجة إمهال من أي طرف كيف ت_ 
من األطراف املسؤولة عن حتويل النقد، وكيف ميكن حتديد هذا اإلمهال؟ فإذا ما عملت مجيع األطراف بنية حسنة فمن 

 سيتحمل اخلسارة؟
املدفوعات؟ كيف يطبق القانون على إجرا ات عدم املال ة يف نظام  ما هي التبعات على البنك الفاشل ضمن نظام_ 

   (.تم بحث هذا الموضوع سابقا، راجع الفصل الثالث)املدفوعات وحتديدا األنظمة اليت تتبع ترتيبات التسوية الصافية
واإلجرا ات املنظمة تصدر عادة وزارة املالية القواعد  :دور الحكومة في عملية تنظيم أنظمة الدفع اإللكترونية_ 5

لتطبيق خدمات الدفع اإللكرتوين يف اجلهات املعنية، حبيث تتمكن هذه اجلهات مبوجب عقد االتفاق الرئيسي والتعميم 
املتاحة حسب  1(وط التسجيل، متطلبات العضويرةشر )قنوات الدفع من التعاقد مع الشركة القائمة على الدفع الستخدام 

الدفع عرب اإلنرتنت، الدفع من خالل أجهزة اهلواتف النقالة،  جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع املذكورة سابقا، مثل 
كشاك األ)أجهزة احلاسبات الشخصية أجهزة اخلدمة الذاتية  ،(الفردية واملتكاملة)الدفع من خالل أجهزة نقاط البيع 

  (.اإللكرتونية
وتعمل على توفري كافة األجهزة والربجميات اليت تضمن سرية وأمن البيانات اخلاصة باملعامالت املالية للمستخدم واليت   

لذا جيب عليها تأمني املتطلبات  .تتم من خالل قنوات الدفع اإللكرتوين وذلك طبقا  للقوانني واملواصفات احمللية والدولية
جاوز املعوقات والصعوبات اليت تقف يف وجه حتقيق التقدم يف جمال تطبيق التكنولوجيا املصرفية اإللكرتونية يف الالزمة لت

فاملسؤولية اجلزائية تكفل احلماية القانونية للعمليات املصرفية اإللكرتونية وذلك إلصدار القانون إضافة إىل املسؤولية  .البلد
 .واملؤسسات املالية والعميل املدنية احملددة يف مسؤولية البنوك

 وطين، وأن حملي دفع إلكرتوين نظام وفقها كل يعمل اليت املعايري ضمان جيب: المدفوعات ألنظمة الدولية المعايير_ 0

   .2ومستوى أمان مرتفع  مشرتكة قواعد وفق يعمل حبيث أجنيب دفع بنظام ربط صيغة له تكون
 وللعمالت احلدود عرب العمالت وتصفية تسوية خطط أساس على أصال   فتوص املعايري الدولية أن من وبالرغم    

 بالنسبة القضايا من كثري مع متوافقة وهي احمللية املدفوعات أنظمة بعمليات صلة ذات احلقيقة يف أ ا إال املتعددة،

يف جمال أنظمة تسوية األوراق املالية  ويركز  التعاون الدويل والنقاش الدائر فيما بني البنوك املركزية. مثال   التسوية ملخاطرة
                                                 

1
الطرف املشارك يف عملية الدفع مؤهال  ملتطلبرات العضويرة، وأن يوقع على كل من اتفاقيرة عضويرة واتفاقيرة احلصرول على خدمرة تتطلب شروط التسجيل يف البوابة أن يكون  

 .اإلنرتنرت مع البنك احملصل اإللكرتوين

2
وقد وضعت هذه املعايري استجابة ملبادرة البنوك التجارية ، G10وضعت جمموعة من املعايري من قبل املصارف املركزية جملموعة الدول الكربى العشر  0220 يف شهر نوفمرب 

وإحدى هذه اخلطط هي قيد التشغيل اآلن يف لندن ويف منظمة غرفة املقاصة التبادلية . بتصميم وتشغيل غرف مقاصة لتسوية عقود تبادل القطع األجنيب املتعددة األطراف
ECHO)) ،فا  مبتطلبات البنوك املركزيةوهي تتوافق مع كافة املعايري املطلوبة لإلي.         

http://www.mof.gov.kw/tasdeed/availablechannels.aspx
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وجود خطر هيكلي يف  احتمال األقل األنظمة اليت فيها  على أو األنظمة كافة بني للجمع احلاجة على واملدفوعات
1والصرامة  األمان من مشرتك مستوى على األنظمة هذه مجع وكذلك النظام، يف فشل أو حالة وجود إعاقة

. 

 اإللكترونية مخاطر كآلية لتحديث وتطوير وتشغيل نظم المدفوعاتتقليل ال: الفرع الرابع 
إن لقنوات توزيع الصريفة واملالية اإللكرتونية : عالقة مخاطر العمليات المصرفية والمالية التقليدية باإللكترونية_ 1

لعمل املصريف قد تزداد حدة انعكاسات بالنسبة للمخاطر املصرفية واملالية التقليدية، إذ انه يف ظل التحول اإللكرتوين ل
فعلى سبيل املثال جند أن استخدام . املخاطر التقليدية ومنها املخاطر االئتمان والسيولة وسعر العائد وخماطر السوق

اإلنرتنت يف منح االئتمان يف الداخل واخلارج قد يزيد من احتماالت إخفاق بعض العمال  يف سداد التزاماهتم ومن مث 
الئتمانية، كذلك فإن أي معلومات سلبية أو غري صحيحة عن البنك ميكن أن تنتقل بسرعة عرب اإلنرتنت زيادة املخاطر ا

وحتمل عمالئه على سحب ودائعهم بسرعة، وهو ما يعري البنك لزيادة خماطر السيولة، كما أن صريفة اإلنرتنت تعمل 
واملؤسسة املالية حلجم السيولة لرصد التغريات اليت تطرأ  على زيادة وحرية حركة الودائع، ومن هنا تظهر أمهية مراقبة البنك

 .على الودائع والقروي بشكل مستمر ودقيق
من أجل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع : أهمية إدارة المخاطر لتفعيل عملية تبني أنظمة الدفع اإللكترونية_ 5

فال بد من التقليل من  .ملخاطر النا ة عن تبنيهااإللكرتونية وجناحها يتطلب األمر من البنك واملؤسسة املالية إدارة ا
 . 2املخاطر اليت قد تتعري هلا 

ضعف أساليب احلماية ضد القرصنة اإللكرتونية قد يؤدي إىل اإلحجام أو على األقل إىل عدم التحمس حليازة : مثال
املخاطر التشغيلية ، Strategic Risk  جيةاإلسرتاتياملخاطر  :ومن بني املخاطر نذكر ما يلي .النقد اإللكرتوين أو استخدامه

Operational Risk ،خماطر السمعةReputational Risk   ، املخاطر القانونيةLegal Risk. ( سنعرج على هذه األنواع من
 (.المخاطر وغيرها، وكيفية إدارتها في الفصل الموالي، وهذا حسب ما أقرته لجنة بازل

ات املصرفية واملالية التقليدية واإللكرتونية وإصدار وسائل دفع لنقود إلكرتونية من خماطر ونظرا ملا يصاحب إجرا  العملي   
متعددة، فإن األمر يستلزم وضع األسس للمراجعة ولإلدارة احلصيفة هلذه املخاطر والتحديد الدقيق ملسئوليات خمتلف 

بنك وموافاته بالبيانات الالزمة، وهذا بغية اجلهات ذات العالقة هبا، وما يستلزم ذلك من احلصول على ترخيص من ال
 .البنوك واملؤسسات املالية  تطوير عمليات الدفع واملقاصة وتشغيلها من أجل حتسني أدا 

يف إطار تطوير سياسات األمان، ومن خالل إدخال تلك التكنولوجيا احلديثة إىل اهلواتف الذكية واألجهزة  :مثال   
ويهدف هذا التطوير والتشغيل اجلديد إىل   .ع عن طريق البصمة بالنسبة ملستخدمي احملفظةاللوحية مت تشغيل تقنية الدف

توفري املزيد من األمان للمستخدمني من خالل استبدال كلمات املرور والرموز التقليدية بقرا ة بصمات األصابع، وهي 
 .الطريقة اليت تتميز بصعوبة االخرتاق

                                                 
1
 .27ديفيد شيبارد، مرجع سابق،  

2
رتوين من خالل تقييمها والرقابة عليها هذا وقد أشارت جلنة بازل للرقابة املصرفية إىل أمهية القيام بوضع السياسيات واإلجرا ات اليت تنتج إدارة خماطر العمل املصريف اإللك 

 .مبادئ إلدارة  هذه املخاطر 7000وماي  0221ل مارس ومتابعتها، كما أصدرت خال
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لتشغيل بخصوص متطلبات شبكة البنية التحتية  مصادر التطوير وا: المبحث الرابع
 في بيئة أنظمة الدفع والمق اصة اآللية

 تستطيع إذ معه، للتكيف اخلارجي ومتابعة احمليط مراقبة على جمربة البنك واملؤسسة املالية ذكرنا يف املبحث السابق أن    

 جيب لدلك حمدودة، اخلارجي حميطها على تأثريال على قدرهتا لكن فيه الداخلي وتتحكم حميطها على تسيطر أن املؤسسة

  .السلبية آثاره من والتقليل معه لالندماج جهدها تبدل قصارى أن
فهل ميكن القول أنه مبجرد توافر تكنولوجيا آليات الدفع واملقاصة اإللكرتونية لدى البنك واملؤسسة املالية؟ أمكن من    

فية واملالية بطريقة إلكرتونية، أو أن األمر بتوقف على كيفية تشغيل هذه اآللة حتقيق السرعة والدقة يف أدا  خدماته املصر 
 .واالستفادة منها فنيا واقتصاديا

  الجاهزية والتحول إلى المجتمع المعلوماتي كآلية لتطوير وتشغيل الدفع اإللكتروني: المطلب األول
ر التدفق السريع يف البلد واالقتصاد، إضافة إىل جاهزية البنية إن مشرو  الدفع  اإللكرتوين واملقاصة اآللية مرهون بتطوي   

 (.بوابة الدفع احلكومي)التحتية اهليكلية والشبكية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلهاز املايل واملصريف وحىت احلكومي
 االتصاالت في االقتصاد  شبكة وجاهزية البنية التحتية :الفرع األول

عامة  اإللكرتونية بصفة والتجارة الصريفة قواعد يتطلب إرسا  :ة التقنية للمؤسسات المالية والبنوكالبنية التحتي_ 1
 واالتصاالت تكنولوجيات املعلومات، قطا  على معتمدة حتتية بنية إجياد وأنظمة الدفع واملقاصة اإللكرتونية، خاصة

مناسبة  واجتماعية ثقافية مع بيئة طبعا اإللكرتونية امالتالتع تتضمن وتنظيمية متطلبات تشريعية إىل باإلضافة احلديثة،
1
ويقف يف مقدمة متطلبات تشغيل وحتديث أنظمة الدفع البنية التحتية التقنية للبنوك واملؤسسات املالية، وال ميكن أن  .

لذلك فإن البنوك  .تكون معزولة عن بىن االتصاالت، وتقنية املعلومات التحتية للدولة، وخمتلف القطاعات االقتصادية
راجع المبحث األول والرابع من الفصل )املؤسسات املالية اإللكرتونية متارس نشاطها يف بيئة األعمال والتجارة اإللكرتونية 

 . 2الرئيس لضمان أعمال إلكرتونية ناجحة بل وضمان دخول أمن وسلس لعصر املعلومات  وهذا هو املتطلب(. الثاني
  :ويكون ذلك من خالل التحتية لكافة فرو  ومكاتب البنوك وملؤسسات املالية، حيب حتديث البنيةكما    
 حتديث بنية الفرو  واملكاتب القدمية؛و إنشا  فرو  جديدة _   

 تزويد كافة الفرو  واملكاتب بشبكات ربط حملية؛_   

 بدارات ربط حديثة وسريعة؛ WANاالستغنا  عن الدارات الشبكية الواسعة القدمية _   

 توفري الربط الشبكي بني كافة الفرو  واملكاتب وأيضا ربطها مع اإلدارة العامة؛_   

 تزويد كافة الفرو  واملكاتب بتجهيزات عدم انقطا  للتيار الكهربائي؛_   

                                                 
1
اجمللة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جملة دولية سداسية  دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإللكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري،رابح عرابة،  

 .02. ص، 7007، 1 العددصادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 

 .20. ص ،وسيم حممد احلداد وشقريي نوري موسى، مرجع سابق 2
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 .بأنظمة دور خلدمة املواطنني وبأنظمة مراقبة إلكرتونية ونظم ختزين أرشفة خاصة هبا تزويد كافة الفرو _   

 النقاط من عدد علي الرتكيز خالل من إال تطوير البنية التحتية البنوك واملؤسسات املالية يتم لن فإنه عامة صفةوب    

 التكنولوجية التقين ودرجة عضويا، أم ميكانيكيا كان سوا  التنظيمي اهليكل هبا، القيام املطلوب املهمة :يف املتمثلة

 .بفعالية العمل امإلمت البشرية الكفا ات توفر ومدي املستخدمة،
ويقيس قدرة  ،Technological Readinessيسمى مؤشر اجلاهزية التكنولوجية : مؤشر الجاهزية التكنولوجية _5

االقتصاد الوطين على حتقيق مستويات مرتفعة من اإلنتاجية والنمو االقتصادي باالعتماد على تكنولوجيا اإلعالم 
اعات عامة والقطا  املايل واملصريف خاصة على االستفادة من التطورات واالتصال اليت متتلكها، ومدى قدرة القط

 .التكنولوجية احلديثة، سوا  تلك اليت تنتج حمليا أو اليت يتم استريادها من اخلارج
ولتقييم هذه اجلاهزية حيسب هذا املؤشر قابلية االقتصاد على استغالل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف جمال منشآت   
ولوجيات اإلعالم واالتصال وتكلفة االستفادة منها، وتوفر الكفا ات املطلوبة من أجل استغالل أمثل واستعماهلا من تكن

قبل احلكومات وأوساط األعمال واألفراد ومناخ االبتكار واإلطار السياسي والتنظيمي واألثر االقتصادي واالجتماعي 
1لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

.  
 :كان املؤشر العام عبارة عن ثالثة مؤشرات وهي  5005قبل سنة : زية الشبكات في االقتصادمؤشر جاه_ 0

 اليت البيئة متيز درجة مدى املؤشر هذا يقيس :Environment Component Indexالتكنولوجية  البيئة مؤشر: أوال

 على احتسابه يف املؤشر هذا يعتمدو  كما فعال، بشكل واالتصال تكنولوجيا اإلعالم واستخدام لتطوير الدولة توفرها

 :فرعية هي مؤشرات ثالثة

 املدربة والكفا ات البشرية املوارد توفر مدى يقيس (Market Environment Sub index : السوق بيئة مؤشر_ 

رعية  الف العوامل من العديد املؤشر هذا حتت معريف، ويندرج اقتصاد بنا  لدعم املساندة األعمال ومؤسسات واملهارات،
 ومدى العقول، وهجرة العلمي، البحث مؤسسات ونوعية والتطوير، البحث جمال يف للشركات املقدم الدعم كحجم

 .واالتصال اإلعالم تكنولوجيا لقطا  واخلدمية الصناعية الصادرات وحجم واملهندسني، العلما  توفر
 األثر يقيس مدى :Political and Regulatory Environment Sub indexمؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية _  

ويندرج حتت . واالتصال أن حتدثه القوانني واألنظمة املطبقة على تطوير وتسهيل استخدام تكنولوجيا اإلعالم ميكن الذي
 القوانني تطور أو وجود ومدى القانوين، النظام ونوعية اإلدارية، كعب  األنظمة الفرعية العوامل من عديد هذا املؤشر

                                                 
1
 :ومها البيانات من مصدرين على التقرير يعتمد 

أو  لالتصاالت، الدويل داإلحتا من البيانات مصادر والدولية املنشورة، احمللية اإلحصائية النشرات خالل من مجعيا يتم واليت : Quantitative Dataالكمية البيانات: أوال
 .املتحدة واألمم ، World Development Indicatorsالدويل البنك
 وضمن املشاركة الدول يف القرار وصنا  األعمال رجال وانطباعات آلرا   خاص استطال  خالل من توفريها يتم واليت : Qualitative Dataالنوعية البيانات :ثانيا

 التخطيط وزارة تقوم حيث االقتصادي، املنتدى خربا  قبل من منهجية بطريقة حتدد معينة أسس على بنا  ا املستجيبني عينة اختيار يتم حيث ،املختلفة االقتصادية القطاعات
 .الوطين التنافسية فريق خالل من سنويا   االستطال  هبذا الدويل والتعاون
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عرب  االتصال خدمات مزودي بني فاعلة منافسة وجود ومدى اإللكرتوين، والتوقيع بالتجارة اإللكرتونية، العالقة تذا
 من عدد يف املستثمر األجنيب ملكية على قيود وجود ومدى عالية، جودة ذات خدمات تقدمي يضمن بشكل اإلنرتنت

 .الصحافة وحرية الضرييب، النظام وفعالية االقتصاد، يف الرئيسة القطاعات

 متطورة على حتتية بنية يقيس مدى توفري: Infrastructure Environment Sub indexالتحتية  البنية بيئة مؤشر_ 

 البنية كنوعية الفرعية العوامل من عديد املؤشر حتت هذا ويندرج .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام انتشار

 .نسمة ألف لكل اهلاتف خطوط وأعداد جديدة، هواتف لى خطوطع للحصول الالزم والوقت التحتية،

 األفراد قدرة مدى املؤشر هذا يقيس حيث :Readiness Component Indexالتكنولوجية  الجاهزية مؤشر: ثانَيا

 هذا ويعتمد كما واالتصال، اإلعالم لتكنولوجيا الواعدة وتطوير اإلمكانات حتسني على واحلكومة األعمال ومؤسسات

 :هي فرعية ثالثة مؤشرات على احتسابه يف املؤشر

 لالستفادة األفراد ويقيس مدى قدرة أو جاهزية   Individual Readiness Sub index :األفراد جاهزية مؤشر_  

الفرعية   العوامل من العديد املؤشر هذا ويندرج حتت .وتطويرها واالتصال لتكنولوجيا اإلعالم املختلفة التطبيقات من
والعلوم، نفاذ اإلنرتنت إىل املدارس،  الرياضيات ماديت تعليم األمية، ونوعية ونسب التعليم، على اإلنفاق توىكمس

 .مزودي اإلنرتنت خدمة رسوم دفع على الفرد قدرة التطور العلمي والتكنولوجي للمشرتي، ومدى

 مؤسسات قدرة أو جاهزية مدى يقيس  Business Readiness Sub index :األعمال مؤسسات مؤشر جاهزية_ 

 ويندرج. وتطويرها واالتصال اإلعالم املختلفة لتكنولوجيا التطبيقات من لالستفادة _والكبرية واملتوسطة الصغرية_األعمال 

 الشهرية االشرتاك تكلفة ارتفا  ومدى اهلاتف، خطوط على احلصول كسهولة الفرعية العوامل من عديد املؤشر هذا حتت

 لكل والتطوير البحث العاملني واملهندسني العلما  وأعداد البشرية، املوارد تدريب يف االستثمار ومدى اهلاتف، خلطوط

 .نسمة ألف

 خدماهتا تقدمي يف احلكومة جاهزية مستوى يقيس  Government Readiness Sub index :الحكومة مؤشر جاهزية_ 

 الفرعية العوامل من عديد املؤشر هذا حتت ويندرج .صالواالت لتكنولوجيا اإلعالم املختلفة االستخدامات خالل من

 التكنولوجيا منتجات من ملشرتياهتا احلكومة تعتمدها اليت واملعايري بالنسبة للحكومة، اإلعالم تكنولوجيا أولوية كمدى

 .املتقدمة

 اإلعالم وجياتكنول استخدام درجة املؤشر هذا يعكس حيث: Usage Component Index االستخدام مؤشر :ثالث ا

 ثالثة على احتسابه يف املؤشر هذا يعتمد كما واحلكومة، األعمال ومؤسسات األفراد قبل من وتطبيقاهتا واالتصال

 :هي فرعية مؤشرات

 اإلعالم واستخدام تكنولوجيا تبين مدى إىل يشري Individual Usage Sub index :   األفراد استخدام مؤشر_ 

 نسمة، ألف لكل الكمبيوتر أجهزة كعدد العوامل الفرعية من عديد املؤشر هذا حتت ويندرج .األفراد قبل من واالتصال

 .نسمة ألف لكل اإلنرتنت شبكة مستخدمي وعدد
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 تكنولوجيا اإلعالم استخدام مدى يقيس Business Usage Sub index :  األعمال مؤسسات مؤشر استخدام_ 

  .عرب اإلنرتنت املنجزة األعمال ومستوى كأنشطة التسويق، أعماهلا جنازإل الدولة يف األعمال مؤسسات بني واالتصال
 ترخيص انتشار ومدى التكنولوجيا، استيعاب على الشركات كقدرة الفرعية العوامل من عديد املؤشر هذا حتت ويندرج

 .جديدة تكنولوجيا على للحصول التكنولوجيا
 اإلعالم استخدام تكنولوجيا يقيس مستوى Government Usage Sub index : مؤشر استخدام الحكومة_  

 جناح كمدى الفرعية العوامل من عديد هذا املؤشر حتت ويندرج .خدماهتا لتقدمي احلكومية املؤسسات قبل من واالتصال

 شبكة عرب خلدماهتا احلكومة تقدمي تطور ومدى واالتصال، تكنولوجيا اإلعالم استخدام ترويج يف احلكومية الربامج

  .إلنرتنتا

  جاهزية تقنيات أنظمة الدفع بالنسبة العمالء في القطاع المالي والمصرفي: الفرع الثاني

إن لدى الناس عالقة تناقض مع التكنولوجيا، حيث حيملون عنها  :مفهوم جاهزية التكنولوجيا بالنسبة للعمالء_ 1
ى البنوك واملؤسسات املالية األخذ يف احلسبان مظاهر وبالتايل عل .معتقدات أو آرا  اجيابية وسلبية معا يف الوقت نفسه

جاهزية التكنولوجيا مبا فيها تكنولوجيا أنظمة الدفع وآلية املقاصة قبل تقدميها خلدماهتا واليت تتألف من أربعة أبعاد 
، أما التكنولوجياين مستقلة نسبيا تتعلق باملعتقدات حول التكنولوجيا، اثنان من هذه األبعاد يعتربان مبثابة مسامهات لتب

 :ومظاهر اجلاهزية ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل .البعدان اآلخران فهما ميثالن موانع أمام تبين التكنولوجيا
 مظاهر جاهزية تكنولوجي أنظمة الدفع(: 01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  ،_مدخل تسويق استراتيجي_ لكترونية بين النظرية والتطبيق الخدمات اإلبشري عباس العالق، _ 
 .005. ، ص5005مصر، 

إن التفراؤل يعتررب مبثابرة مسرامهات لتبرين تكنولوجيرا الردفع، والرذي يعررب عرن  :المظاهر المتعددة لجاهزية التكنولوجيـا_ 5
املنرررافع املتأتيرررة منهرررا يف كو رررا مترررنحهم سررريطرة ومرونرررة أكررررب يف بيررروهتم ومكررراتبهم وأمررراكن تواجررردهم، درجرررة إميررران العمرررال  ب

يستمتعون باالبتكرارات اجلديردة وجيردو ا يف غايرة املتعرة كرذلك  هؤال  العمال . احة وحرية التحركوستمنحهم املزيد من الر 

 جاهزية التكنولوجيا

 التفاؤل

 االنزعاج تكاريةاالب

 األمان عدم

 سلوك التبني
 (دفع عناصر) المساهمات (معطلة عناصر) الموانع
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وقررت ويف أي مكرران، أمررا املسرراهم الثرراين فيتمثررل يف االبتكاريررة  الراحررة والسرررعة يف االسررتفادة مررن اخلرردمات املصرررفية يف أي
  .أو اإلبداعية

هذه األخرية تعرب عن درجة جاهزية استعدادية العميل الستكشراف و ربرة وتعلرم التقنيرات األكثرر تعقيردا أو التكنولوجيرا   
ا النررو  مررن العمررال  االستكشرراف والتجربررة يعترررب هررذ .فالعمررال املبرردعون يكونررون تررواقني لررتعلم التقنيررات اجلديرردة. اجلديرردة

فلريس بالضررورة أن يكرون  .ويف احلقيقرة، فرإن االبتكاريرة والتفراؤل شريئان مسرتقالن .مبثابة منابع للسرعادة والتحردي اإلجيرايب
الترواقني وأخرريا يرتعلم املبردعون ذاتيرا وهرم دائمرا مرن أوائرل املتعلمرني أو   .الشخص متفرائال لكري يصربح ابتكاريرا أو متفرائال

  .للتعلم
أمرا حالرة عرردم األمران فتعتررب مبثابررة عناصرر معطلررة، فالعميرل األكثرر قلقررا جيرد يف العنصررر البشرري عامرل توكيررد بالنسربة لرره   
، بينمرررا الرررذي تسررراوره الشررركوك فإنررره يثرررق باحلاسررروب أكثرررر مرررن ثقتررره بالعنصرررر البشرررري، (حالرررة اسرررتخدام املررروز  اآليل للنقرررود)

  .فع االلكرتوين واملقاصة اليت تعتمد يف جودهتا على القدرات التكنولوجية العاليةخصوصا يف خدمات الد
العنصر اآلخرر املعطرل هرو بالتأكيرد االنزعراج، هرذا األخرري يعررب عرن درجرة القلرق الريت تنتراب العمرال  عنردما يكونرون غرري   

ن يشررعرون مبسررتوى عررال مررن االنزعرراج جيرردون فررالعمال  ممرر .قررادرين علررى إحكررام السرريطرة علررى تكنولوجيررا الرردفع االلكرررتوين
 .أنفسهم أمام صعوبات تعلم وإجادة التكنولوجيا فهم يشعرون بنو  من احلرج عندما تفشل التكنولوجيا

حترردد جمتمعررة جاهزيررة العميررل  (واالبتكاريررة  وعرردم األمرران واالنزعرراج التفرراؤل)إن العوامررل األربعررة الرريت مت شرررحها يف هررذا اجلررز    
 .ومن الضروري التأكيد هبذا الصدد أن هذه العوامل تعترب مستقلة عن بعضرها بعرض .ية للتكنولوجيا املالية واملصرفيةاإلمجال

  .ومبدعا لكن ليس بالضرورة مطمئنا لكن منزعجا وقد يكون ابتكاريا فالعميل قد يكون متفائال
 والتطوير ألنظمة الدفع التحول إلى المجتمع المعلومات كآلية للتحديث وتشغيل: الفرع الثالث

فرضررت التحرروالت اجلديرردة يف جمررال املعلوماتيررة واملعلومررات اسررتخدام  :مؤشــرات التحــول إلــى المجتمــع المعلومــاتي_ 1
عصرررر املعلومرررات، ثرررورة املعلومرررات، جمتمرررع اإلنرتنرررت، جمتمرررع املعلومرررات، وقرررد ظهرررر هرررذا  :مفررراهيم جديررردة معاصررررة مثرررل
 جمتمرع إىل التحرول مردى علرى للداللرة عديردة مؤشررات تسرتخدمو  .1دايات السرتينات املصرطلح األخرري يف اليابران يف بر

 الشخصرية، احلاسربات وعردد اجلروال، اهلراتف خطروط وعردد الثابرت، اهلراتف خطروط املؤشرات عردد هذه من .املعلومات

2السركان  مرن 100 لكرل نسربة مسرتخدمي اإلنرتنرت وعردد
ع إلكررتوين أو حيرث كلرم اقررتب اجملتمرع وحترول إىل جمتمر  .

 .معلومايت كلما متكن البنك واملؤسسة املالية من تطوير أنظمة مدفوعاهتا والعكس صحيح
                                                 

1 László Z. Karvalics, Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework 
of an expression), Budapest, March-May 2007, P. 5. 

افا إليها ويتم احتسابه من خالل إحصا  نسبة نفاذ اخلطوط اهلاتفية املنزلية، ومعدل انتشار اهلواتف النقالة مض  أحيانا يسمى مؤشر جمتمع املعلومات مبؤشر االتصال الكلي، 2
 : راجع .نسبة أعداد مستخدمي اإلنرتنت يف كل دولة

 .0. ، ص7007، ، قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسراقياس مجتمع المعلوماتملخص تنفيذي لإلحتاد الدويل لالتصاالت، _ 

_ Global ICT developments, 2000-2010; ITU Statistics ; http://www.itu.int/ict/statistics 

http://www.itu.int/ict/statistics


 .العالمية  المالية متطلبات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية والمق اصة في البنوك والمؤسسات... .........................لفصل الرابعا

 

   - 505 - 

 

 :ميكن القول أن النشاط املايل واملصريف املعاصر هو حباجة إىل معلومات مالية ومصرفية تتوافر فيها اخلصائص التالية   
املناسب للمعلومات من خالل تقدميها واسرتجاعها يف الوقت  الدقة، والنوعية اجليدة والصحيحة للمعلومات، التوقيت

املناسب، الصالحية، الشمولية، الوضوح، سهولة الوصول، قابلية القياس من خالل املراجعة والفحص للتأكد من صحتها 
 .وهذه اخلصائص لن تكون إال بتوفر جمتمع معلومايت قائم على االقتصاد الرقمي. ودقتها

ملعرفة مدى التقدم احلاصل يف بلد ما يف االنتقال حنو جمتمع املعلومات، ال بد : مجتمع المعلوماتمؤشرات قياس _  5
جمموعة   واالتصاالت، إىل جانب  من قياس هذا التقدم باستخدام مؤشرات ترتبط بقياس النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات

ومتثل جز ا  من اجلاهزية لالنتقال حنو هذا اجملتمع وخاصة تلك  من املتطلبات األولية الالزمة لالنتقال حنو جمتمع املعلومات
ولكن ال جيب النظر إىل املؤشرات على أ ا جمموعة ثابتة ال تتغري مع الزمن، فبعض منها سيفقد  .املتعلقة بالتنمية البشرية

 .معناه مع تغري أهداف مؤشرات جمتمع املعلومات

اجلاهزية وكثافة  :تمع املعلومات تتغري وفق أربع مراحل متداخلة هيفإن مؤشرات جم( 01)الشكل رقم وحبسب     
ميكن متثيل هذه املراحل وتداخلها  .1االستخدام وأثر استخدام هذه التقنية وأخريا  حمصلة هذه التقنية فيما يتعلق بالتنمية 

 :بتابعية الزمن كما يف املخطط اآليت
 لمعلوماتمراحل تغير مؤشرات مجتمع ا(: 01)الشكل رقم 

 

دورية إلكرتونية فصلية حمكمة متخصصة يف جمال  journal cybrarians  جملة سيرباريان، قياس مجتمع المعلومات  مؤشراتهند علوي، : المصدر
 .0. ، ص2006، سبتمرب 00املكتبات واملعلومات، العدد 

املعلومات، وتقيس مدى جاهزية اجملتمع  وهي متثل جمموعة املتطلبات األساسية لدعم بنا  جمتمع :مؤشرات الجاهزية_ 
 .نفسه ملثل هذا االنتقال واالستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت

تصف املدى واهلدف الذي تستخدم فيه هذه التقنية يف قطاعات خمتلفة مثل األعمال أو  :مؤشرات كثافة االستخدام_ 
  .التعليم وغريها

                                                 
1
 متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات، العدد دورية الكرتونية فصلية حمكمةjournal cybrarians  جملة سيرباريان ،قياس مجتمع المعلومات  مؤشراتهند علوي،  
 .0. ص. 7000 سبتمرب، 00
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 :اليت تصف( لألعمال واحلكومة مثال  )ا  بالتغريات التنظيمية تتعلق أساس: مؤشرات أثر االستخدام_ 
 الطرق اجلديدة يف تنظيم العمل فيما يتعلق بالعالقة بني األفراد واملؤسسات؛-            

 الطرق اجلديدة لإلنتاج فيما يتعلق بالعالقات داخل منشآت اإلنتاج وفيما بينها؛-            
 البشرية ورأس املال البشري باعتباره قاعدة معرفية؛االستثمارات -            
 القدرة على احلركة بني اجملتمعات والتنافس؛-            
 .االبتكار والبحث والتطوير باعتبارمها أساس املستقبل-            

االت بني املؤسسات إن البنية التحتية لشبكة االتص :فعالية أنظمة الدفع اإللكترونية من سالمة البنى التصاالت _0
وكفا ة وفعالية التنظيم القانوين لقطا   يف االقتصاد تقوم على سالمة التنظيم االستثماري ودقة املعايري وموا متها الدولية،

االتصاالت، وبقدر ما تسود معايري التعامل السليم مع هذه العناصر يتحقق توفري أهم دعامة للتجارة اإللكرتونية والدفع 
 .اإللكرتوين

راجع المبحث الثاني من الفصل )إن وسائل االتصال هي الركيزة اليت ميكن أن تؤدي إىل انتشار النقود اإللكرتونية     
، خاصة النقود الشبكية، فعدم انتشار شبكة اتصال قوية يعيق بالطبع انتشار النقود اإللكرتونية ومن مث الدفع (الثاني

كلفة االتصال تقلل بالطبع من االعتماد على الدفع اإللكرتوين ويظهر هذا جليا يف اإللكرتوين واملقاصة، كما أن ارتفا  ت
الدول النامية اليت تكاد ختتفي فيها وسائل الدفع اإللكرتونية مثل النقود اإللكرتونية ويرجع ذلك إىل ضعف البنية 

 .1األساسية لشبكة االتصاالت املوجودة يف هذه الدول 
لعامة يبقى غري كاف دون مشاريع بنا  حتتية خاصة باملنشآت املالية واملصرفية، وهو ا اه تعمل وتوفر البىن التحتية ا  

 .عليه البنوك واملؤسسات املالية جبدية لبلوغه
أشرنا يف املبحث الثاين من : إنشاء الحكومة اإللكترونية كآلية إلنشاء بنية تحتية لعمليات الدفع اإللكتروني_ 0

ه الدراسة أن احلكومات أنشأت نظاما للدفع اإللكرتوين عرب بوابة إلكرتونية ويتمكن من خالهلا الفصل الثالث من هذ
أي يتم . املواطن والعميل من تسوية خدماته، وهذا يتطلب تطوير وتشغيل أنظمة دفع اإللكرتونية يف القطا  املصريف واملايل

قة وثيقة بني املؤسسات املالية مبا فيها البنوك والربيد وبالتايل هناك عال .كل اهليئات الفاعلة يف االقتصاد الوطين
واملؤسسات املالية واخلزينة العمومية واملؤسسات احلكومية اخلدمية واالقتصادية من أجل القيام باملقاصة والتسوية وحتويل 

تواجد كذلك على األموال من حساب العميل املتواجد على مستوى املؤسسة املالية إىل حساب الدوائر احلكومية امل
 .مشكلة مجيعا شبكة الكرتونية، وبإشراف قطا  االتصال والتكنولوجيا يف االقتصاد .مستوى املؤسسات املالية

 

                                                 
1
بني الدول املتقدمة بعضها _ وإن كان أقل حدة من سابقه_ تقدمة والدول النامية فيما يتعلق بانتشار النقود اإللكرتونية بل هناك تبايناال يقتصر التباين فقط بني الدول امل 

ات اخلصم بصورة أكرب منها يف إن تكلفة االتصال اهلاتفي أقل منها يف الواليات املتحدة األمريكية عنها يف أوربا، ويسمح ذلك للتجار األمريكيني بقبول بطاق: مثالالبعض، 
يارة إقبال األوروبيني على امتالك وحيازة أوروبا، وهذا يفسر لنا ازدياد اعتماد األمريكيني على بطاقات الدفع اإللكرتوين بصورة أكرب من نظرائهم األوربيني، ويرتتب عن هذه الز 

 . فقات اليت تربم باستخدام هذه البطاقات ال تقتضي إجرا  اتصال هاتفي، باعتبار أن الص(وبصفة خاصة البطاقات الذكية)النقود اإللكرتونية 
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 الشرائح المعنية بالبيئة التكنولوجية في تطوير أنظمة الدفع اإللكتروني وتشغيلها: المطلب الثاني
وقد ). أن ميس التغيري العديد من الشرائح يف البنك واملؤسسة املاليةقبل عملية إنشا  نظام الدفع اإللكرتوين ال بد من   

 (.في الفصل األول من هذا الباب النظري وقفنا على الجزء الخاص بالتكنولوجيا المالية والمصرفية
 الشرائح المعنية بالبيئة التكنولوجية الخاصة بالدفع اإللكتروني والمقاصة اآللية: الفرع األول
 :كن إدراج هذه الشرائح يف العناصر التاليةبصفة عامة مي

 للمؤسسات املالية والبنوك املعنية بتغيري البنية التحتية هلا؛ (العليا، الوسطى والسفلى)اإلدارات مبختلف أقسامها _ 
اهليئات الزبائن أو العمال ، وكل )من اخلدمات املالية هلذه املؤسسات  End Usersاملستخدمون واملستفيدون النهائيني _ 

 ؛ (واملؤسسات األخرى احمللية أو األجنبية، الطلبة مبختلف مستوياهتم التعليمية وهيئات التعليم والباحثني اآلخرين
 اختصاصيو احلواسيب يف املؤسسات املالية والبنوك مبختلف توجهاهتم اهلندسية أو الربجمية؛_ 
 . (ظيم البيانات املطلوب نشرها على مواقع شبكة اإلنرتنتاملعنيون جبمع وتن)اختصاصيو التوثيق للمعلومات املالية_ 
 Windowsنظم التشغيل  :وكافة مهندسي املعلوماتية من ذوي اخلربات واملؤهلني وبصورة مستمرة يف اجملاالت التالية   

and Unix ، إدارة نظم التشغيلي، نظم قواعد املعطيات وخاصةOracle ، أمتتة النظم عرب اإلنرتنتWeb Design  ، نظم
وخصائصها  نظم الدفع اإللكرتوين، أمتتة النظم املصرفية وخصائصها وقواعد التعامل معها، الشبكات احمللية والواسعة

 .نظم خدمات الزبائن، وإدارهتا
 هيكل البنية التحتية التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني

يل املبسط واملعرب عن كيفية ربط البنوك واملؤسسات املالية من ثالث شبكات نوضح ذلك من خالل الشكل املوا       
 .أما شرح مكونات البنية التحتية فسيكون يف الفر  الثالث .اإلنرتنت واإلكسرتانت واإلنرتانت :رئيسية

 شبكية البنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية(: 40)الشكل رقم 

 
-extranet-intranet-between-difference-the-http://www.softwaretalk.info/whats ;  more Read: Source

. Consulté le; 05_01_2013.internet.htm-and 
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البين التحتية اجلديدة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تستخدم مزجيا من عتاد من خالل الشكل يتضح لنا أن      
ختزين  واليت حتتاج إىل( البيانات املالية واملصرفية)وبرجميات أجهزة الكمبيوتر، باإلضافة إىل قواعد البيانات الكبرية واملعقدة 

ادم املتخصصة، أما قواعد البيانات الصغرية حتمل وكذا اخلو  .Mainframes مركزي غالبا ما جندها يف احلواسيب الكبرية
 .يف مصاحل وأقسام البنوك واملؤسسات املالية وحمطات العمل PCsعلى احلواسيب الشخصية 

إلمداد سطح  (تم التطرق لهذا النظام في المبحث الثالث من الفصل األول)خادم  /تستخدم كذلك تكنولوجيا العميل   
 .ة أو اخللفية باملزيد من القدرات اليت متكنها من معاجلة البيانات واملعلومات بشكل فعالاملكاتب سوا  كانت األمامي

وتشمل كل  البىن التحتية ألنظمة دفع املالية واملصرفية تصف اهلياكل على األري لتسهيل معامالت الدفع االلكرتونية،  
وتسجيل اإلرشادات جلعل الدفع  لألموال واملقاصة األدوات والتقنيات والشبكات اليت املستعملة لبد  والنقل املباشر

 .1من ناحية أخرى  وتسوية النقل الفعلي لألموال
 مكونات البنية التحتية لشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثالث 

دى ذلك إىل إعاقة انتشار الدفع اإللكرتوين وآليات كلما كانت البنية األساسية للصناعة املالية واملصرفية ضعيفة كلما أ  
 البنية التحتية لشبكة التصاالت السلكية والالسلكية يف البنوك واملؤسسات املالية؟ املقاصة، فماذا تتطلب يا ترى 

 المحطات الطرفية واالتصاالت السلكية والالسلكية_ 1
شخصية أو أجهزة املعلومات، وميكن اعتبار أي جهاز من أبرزها شبكة احلواسيب ال :مفهوم المحطات الطرفية_  

إدخال أو إخراج يستخدم شبكات االتصال السلكية والالسلكية لبث أو استقبال البيانات مبثابة حمطة طرفية وهذا 
وحىت بالنسبة للمتعاملني  .يشمل اهلواتف وخمتلف أنوا  احملطات الطرفية احلاسوبية يف البنوك واملؤسسات املالية

 .قتصاديني والعمال اال
من خالل معاجلات تقوم بدعم : Telecommunication Processingمعالجة االتصاالت السلكية والالسلكية _ 

، Switchesعمليات إرسال واستقبال البيانات بني احملطات الطرفية واحلواسيب مثل احملوالت واملوجهات ومفاتيح التحويل 
البيانات يف شكلها الرقمي إىل شكلها التناظري والعكس، وتقوم أيضا بتشفري وفك فهي كما وضحنا سابقا تقوم بتحويل 

شفرة البيانات، إضافة إىل السيطرة والتحكم يف سرعة ودقة وكفا ة تدفق االتصاالت بني احلواسيب واحملطات الطرفية يف 
 .البنوك واملؤسسات املالية

احلواسيب ضرورية  :Telecommunication Channels الحواسيب وقنوات االتصال السلكية والالسلكية _5
االستخدام يف البنوك واملؤسسات املالية جبميع أحجامها وأنواعها، وتشكل شبكة اتصاالت سلكية وال سلكية لكي 

ل أما قنوات االتصال فيتم من خالهلا إرسال واستقبا .تكون قادرة على نقل ومعاجلة املعلومات والبيانات املالية واملصرفية
األسالك النحاسية، األلياف املزدوجة، األلياف البصرية، أو  :البيانات، وتستخدم هذه القنوات تركيبات من الوسائط مثل

                                                 
1  Austin Briggs, and Laurence Brooks, Op. Cit, P. 4.  
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طيسية القصرية واألقمار الصناعية لالتصاالت والنظم اخللوية، هذا  مغناقد تستخدم نظما السلكية مثل املوجات الكهرو 
 .تصاالت للبنوك واملؤسسات األخرىكله من أجل إحداث الرتابط مع شبكات اال

هي برامج  :Telecommunication Control  Software برمجيات الرقابة على االتصاالت السلكية والالسلكية_ 0
تتوىل مهمة الرقابة على أنشطة اتصاالت البنوك واملؤسسات املالية السلكية والالسلكية، ومن األمثلة على ذلك برامج 

  Telecommunication Monitorأجهزة مراقبة ومتابعة االتصاالت السلكية والالسلكية  :أنواعها مثل إدارة الشبكة جبميع
 احلواسيب تصميم اختيار وإن . Web Browsersونظم تشغيل الشبكة  خلوادم الشبكة ومتصفحات شبكة اإلنرتنت 

 وبرامج وأجهزة كومبيوتر تصاالتاال شبكة من ونوعها بنك، االحتياجات الفردية لكل على كبري حد إىل يتوقف

 األجهزة، الربجميات، احللول والكفا ات :حيث من املعلومات البيانات املالية واملصرفية، وتقنية قواعد التشغيل وإدارة

 .االحرتافية والوظائف املدربة البشرية
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 :خالصة الفصل الرابع
     
البنروك )تطوير وتشغيل أنظمرة الردفع اإللكرتونيرة واملقاصرة اآلليرة مردهرا األطرراف املشراركة إن األمهية اليت تكتسبها عملييت   

فالعمليتران  .الريت تعمرل يف بيئرة متغررية (واملؤسسات املالية، العمال ، الوزارة املقدمة للخدمرة، مركرز إدارة الردفع االلكررتوين، وزارة املاليرة 
وعلرررى . وابتكرررارا يف اخلررردمات املصررررفية واملاليرررة، وفرررق رغبرررات الزبرررائن املتغررررية دائمررراميكرررن اعتبارمهرررا حترررديثا وتغيرررريا وإبرررداعا 

املؤسسررات املاليررة مالحقررة تلررك التطررورات والتغيررري يف الرغبررات، لتررتمكن مررن احملافظررة علررى حصررته السرروقية، واالسررتمرار يف 
 .ف عالية يف انطالقتهماظل املنافسة بالرغم من أن العمليتني حتتاجان إىل وقت وجهد كبريين وتكالي

الدفع وبالتايل فإن البنية التحتية التكنولوجية وعمليات حتديثها ستظل ركيزة رئيسة وسببا حموريا يف وتطوير وتشغيل    
دون أن ننسى أن دور عمل البنك املركزي يف إدارته للتغيري التكنولوجي للدفع اإللكرتوين يف  .إلكرتوين وآليات التسوية

ومسؤوليته عن تطوير نظم الدفع وتسوية املقاصة اآلجلة واإللكرتونية، وفري اإلجرا ات القانونية املالئمة االقتصاد، 
 .ملعاجلة أي خلل، يف ظل الظروف واملتغريات اخلارجية

دفع اإللكرتوين إن الشرائح املعنية بالبيئة التكنولوجية اخلاصة بالدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية، واليت ترغب يف اعتماد ال   
سيتوّقف جناحهم على مدى نشر فوائده على خمتلف أصحاب املصلحة، ومراعاة حاجاهتم اخلاصة، وإشراكهم بفعالية يف 

 .تصميم نظم الدفع اإللكرتوين، وتطبيقها من خالل هيكل البنية التحتية التكنولوجية
واملقاصة كآلية إلنشا  بنية حتتية الكرتونية يف النظام املايل يف النهاية نستنتج أن عملية التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع    

واملصريف ال تقتصر على جاهزية التكنولوجيا والتقنيات التقنية يف حد ذاهتا، وإمنا تعتمد على عوامل عديدة مبا فيها درجة 
نونية يف البلد وحميط لألفراد والعمال  واالجتماعية والثقافية والقا( املالية)تطور البيئة السياسية واملؤسساتية واالقتصادية 

فال ميكن القول أنه مبجرد توافر متطلبات وتكنولوجيا آليات  .على حد سوا ، وحىت بالنسبة للسلطات النقدية واملالية
الية الدفع واملقاصة اإللكرتونية لدى البنك واملؤسسة املالية أمكن من حتقيق السرعة والدقة يف أدا  خدماته املصرفية وامل

وألنه يف كثري من  .بطريقة إلكرتونية، وإمنا األمر بتوقف على كيفية تشغيل هذه التقنية، واالستفادة منها فنيا واقتصاديا
األحيان ال تستطيع قوى السوق وحدها أن حتقق الكفا ة والسالمة واملصداقية، وتعمل على إعاقة هذا التحديث 

 .ألنظمة الدفع والتسوية ضطرة لقيادة جهود التطوير واإلشراف والرقابة كمشغلوالتشغيل، و د البنوك املركزية نفسها م
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 :تمهيد الفصل الخامس

 
إن استخدام وسائل وأجهزة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف البنوك واملؤسسات املالية حيمل الكثري من املخاطر     

 .رمبا يصل ذلك إىل توقف أعماهلا وأنشطتها متامااليت قد تؤثر على سري النشاط املايل واملصريف، و 
ارتأينرررا وضرررع العوائرررق واملخررراطر اجلمرررة والعديررردة يف فصرررل مسرررتقل بذاتررره ألمهيرررة أمرررن املعلومرررات املصررررفية واملاليرررة، والرررذي   

ونيرة،  وبنيتهرا أصبح ضرورة أساسية من أجل التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع واملقاصة يف البنوك واملؤسسرات املاليرة اإللكرت 
وكمررررا ذكرنررررا يف الفصررررل السررررابق أن مررررن آليررررات ومتطلبررررات تطرررروير وحتررررديث وتشررررغيل أنظمررررة الرررردفع  .التحتيررررة اإللكرتونيررررة

فررال يكفرري اليرروم القيررام فقررط بعررري اخلرردمات املاليررة واملصرررفية اإللكرتونيررة، وتقرردميها  .اإللكرتونيررة تقليررل املخرراطر والعوائررق
عمل على تأمني محايتها كي ال يتم استخدامها بشكل خاطئ، مما قد يشكل خطرا يكرون البنرك وتوفري آلياهتا، بل جيب ال

وكون أن األدا  اجليد للنظام املايل واملصريف يف أي اقتصاد يتوقرف يشركل مرن األشركال علرى   .واملؤسسة املالية يف غىن عنه
أنظمررة الرردفع مررن سررالمة وفعاليررة أدا    إجرررا ات وسررالمة أدا  نظمهررا للرردفع اإللكرتونيررة واملقاصررة اآلليررة،  وأن أمهيررة كفررا ة

ويف حالررة غيرراب أنظمررة للرردفع اإللكرررتوين واملقاصررة اآلليررة تستشررري بعررض املظرراهر االقتصررادية املعيقررة للنمررو  .القطررا  املررايل
ظرراهر؟ وللتوضرريح أكثررر االقتصررادي للبلررد وإلنشررا  بنيررة حتتيررة إلكرتونيررة يف النظررام املررايل واملصررريف، فمررا هرري يررا ترررى هررذه امل

 :سنعاجل هذا الفصل يف أربعة مباحث
  .مخاطر المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية وكيفية إدارتها :المبحث األول
 اإللكترونية    التجارة في المدفوعات نظم تطور عن الناجمة المالية المخاطر :المبحث الثاني

 .وكيفية الوق اية منها 
 . مظاهر غياب أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة وآليات المق اصة في االقتصاد :لثالثالمبحث ا

 .أمنية المعلومات المالية والمصرفية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية :المبحث الرابع
   

 

مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني  : الفصل الخامس
والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات المالية  

 العالمية
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 مخاطر المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية العالمية: المبحث األول

 وكيفية إدارتها
خيتلف تأثري املخاطر النا ة عن استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف العمل املايل واملصريف، وذلك حسب نو    

البنك واملؤسسة املالية وطبيعة نشاطها، وإن تعطل نظام املعلوماتية يف املؤسسة املالية سيؤدي إىل توقف عمل الشركة 
ومات املالية واملصرفية ستعاجل يف هذا الفصل مبختلف مباحثه من أجل إدارة ولتوضيح خماطر تقنية املعل .بشكل شبه كامل

املخاطر معرجني على أهم تلك املخاطر واإلجرا ات الواجب إتباعها ملواجهة كل منها، وحىت تتمكن من إنشا  بنية حتتية 
 .إلكرتونية سليمة

 نوك المؤسسات المالية مخاطر أنظمة المعلومات وطرق الوقاية منها في الب: المطلب األول
 هناك العديد املخاطر هتدد أنظمة املعلومات املالية بصفة عامة، فما هو مفهوم اخلطر، وما هي أهم التهديدات؟   

  تحليل العوامل المهددة ألمن األنظمة اآللية للمعلومات المالية: الفرع األول
أو اخلسرررارة يف )األذى ألحرررد األصرررول املعلوماتيرررة هرررو احتمرررال أن شررريئا مرررا سررريئا سررريحدث، ويسررربب  :الخطـــر تعريـــف_ 1

وبالترايل إذا اسرتغل ذاك التهديرد ميكرن  . اخلطر كذلك على أنه يوجد على األرجرح هتديرد ميكرن اسرتغالله ويعرف (.األصول
طرر املرايل والشركل املروايل يوضرح سرياق نشرو  اخل .أن نطلق عليه اسم الثغرات، حيث أنه يوجد ثغرة أمنية يف املنظمة املاليرة

  .املعلومايت
 سياق نشوء الخطر المالي المعلوماتي(: 41)الشكل رقم 

 
 

 .التعريف: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 
مررن ناحيررة السياسررة األمنيررة للمؤسسررة املاليررة ميكررن القررول أن املخرراطر هرري حمرراوالت اسررتغالل هتديررد، هررذا األخررري هررو    

لنشرراط البنررك واملؤسسررة املاليررة أو التعررري لبقائهررا وفرررص جناحهررا، وإذا أسررتغل التهديررد أصرربح حماولررة تثبرريط السررري احلسررن 
مررن خالهلررا يسررتطيع املهرراجم ترردمري أو  .ثغرررة أمنيررة، والرريت ميكررن القررول عنهررا أ ررا نقرراط ومررواطن الضررعف يف املؤسسررة املاليررة

 .ختريب أو عرقلة الشي  الذي هاجم من أجله
 
 
 
 
 

 (Risk) الخطر (Vulnerability) وهن (Menace)التهديد 
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  :1من بني العوامل املتسببة يف اخلطر ما يلي  :ببة في الخطرالعوامل المتس_ 5
تكررون يف الغالررب نتيجررة ضررغط شررديد يف العمررل أو ضررعف يف القرردرات  :غيــر مقصــودة (األفــراد)أفعــال المتعــاملين   _

معرفتهرا،  إرسرال تقرارير باخلطرأ، وضرع كلمرة السرر يف املكران يسرهل :الذاتية يف االنضباط واالهتمام لدى املسرتخدمني مثرل
يف األجهررزة  2نسرريان إغررالق الشاشررات فتبقررى مفتوحررة وعارضررة لبيانررات غررري مسررموح بعرضررها أو نتيجررة مشرراكل أو عطررل 

 .أما تغيري البيانات فأهم مسبباته هو اخلطأ غري املقصود عند إدخال وتعديل البيانات.. والربامج

ل حمررف للربنرامج، إطرال  اآلخررين علرى بيانرات هامرة، نقرل مثل معاجلة حمرفة، أو تشغي: أفعال المتعاملين المقصودة  _
بعض الربامج والبيانات اخلاصة، تدمري أو تزييف برنرامج أو معلومرة أو غرري ذلرك مرن األفعرال املقصرودة، ويطلرق علرى هرذه 

 األخطار النا ة عن مستخدمي النظام يوميرا باسرم أخطرار مرتبطرة باالسرتغالل
عرة أخطرار حسرب هرذه األخررية مقسرمة إىل أرب)3

 .(4 5جلنة بازل 
نعرين باالعتردا  اخلررارجي أن يرتمكن أشرخاص مرن غرري املتعرراملني مرع النظرام مرن االطرال  أو تغيررري  :االعتـداء الخـارجي_ 

أو مسررح أو سرررقة بعررض أوكررل معلومررات النظررام، وتنشررأ هررذه املخرراطر مررن عرردم التررأمني الكررايف للررنظم ممررا جيعلهررا عرضرررة 
 .Hackerلعمليات 

رمبا تكون أقل خطورة وأيسر حيث املرونة يف اخلزن، وإمكانية وجود نسخ مسندة للرربامج  :لكوارث الطبيعية والحريقا_ 
والبيانات يف أماكن بعيدة ومتعددة، وكذلك ما تسببه الذبذبات الكهربائية العالية من أخطار نتيجة لألعطراب املفاجئرة يف 

 : ة عن املعلوماتية من خالل الشكل املوايلوميكن تلخيص املخاطر النا .نظام الكهربا 

 
 

                                                 
1
 .77_ 70. ، ص7002، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، ، أمنية المعلومات وتقنيات التشفيرأمحد عوي حاج علي وعبد األمري خلف حسني 

يف  خطأ حيدث يف املعدات جيعلها ال تعمل بصورة صحيحة، وهناك العطل التدرجيي والعطل اخلفيف، كما توجد عدة تقنيات يف التعامل مع األعطاب: (Panne)العطل  2
 :ملزيد من املعلومات أنظر ،Failure Rateاألجهزة مثل التنبؤ باخلطأ، تسجيل اخلطأ، معدل الفشل 

 .202_ 206. تيسري الكيالين، مرجع سابق، ص -

3
 Michelle Lafitte, Op. Cit, P. 230.  

4
 Les quatre composantes du risque opérationnel; 

le Risque lié au Système d’Information : défaillance matérielle, bogue logiciel, obsolescence des technologies 

(matériel, langages de programmation, SGBD…) ; 

le Risque lié aux Processus (saisies erronées, non respect des procédures,…) ; 

le Risque lié aux Personnes (absentéisme, fraude, mouvements sociaux… mais aussi capacité de l'entreprise à 

assurer la relève sur les postes clés); 

 le Risque lié aux Evenements Extérieurs (terrorisme, catastrophe  naturelle, environnement  réglementaire,…). 
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 المخاطر الناتجة عن المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية(: 45)الشكل رقم 

 
Source: Michelle Lafitte, Les Systèmes d'Information dans les Etablissements Financières, 

Presses de Jouve, Paris, France, 2000, P.  230. 

 تهديدات األمن لانظمة اآللية للمؤسسات المالية :الفرع الثاني
تطال املخاطر واالعتدا ات يف بيئة املعلومات املصرفية  :أهم المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات المالية_ 1

 : ث  لياهتاواملالية أربعة مواطن أساسية هي مكونات تقنية املعلومات يف أحد
وهي كافة املعدات واألدوات املادية اليت تتكون منها النظم، كالشاشات والطابعات ومكوناهتا الداخلية  :األجهزة_

 .ووسائط التخزين املادية وغريها

  .وهي األوامر املرتبة يف نسق معني إلجناز األعمال، وهي إما مستقلة عن النظام أو خمزنة فيه :البرامج_
املدخلة واملعلومات املستخرجة عقب معاجلتها، ومتتد مبعناها الواسع  1تشمل كافة البيانات  :أو البيانات المعطيات_

واملعطيات قد تكون يف طور اإلدخال أو اإلخراج أو التخزين أو التبادل بني النظم عرب  .للربجميات املخزنة داخل النظم
 .ين خارجهالشبكات، وقد ختزن داخل النظم أو على وسائط التخز 

وتشمل شبكات االتصال اليت تربط أجهزة التقنية بعضها بعضا حمليا ونطاقيا ودوليا، وتتيح فرصة اخرتاق  :االتصاالت_ 
 .النظم عربها كما أ ا بذاهتا حمل لالعتدا  وموطن من مواطن اخلطر احلقيقي

                                                 
1

 :نامج التطبيقي عليها حرفيا للحصول على املعلومات املصرفية، أنظرفالبيانات هي املادة اخلام األساسية اليت سيقوم احلاسب بتنفيذ تعليمات الرب   

 . 79. ، ص7009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، _اإلطار الفكري والنظم التطبيقية_نظم المعلومات المحاسبية، أمحد علي حسني،  _   

 النتائج الكوارث العوامل

 بشرية

 مادية

عوامل 

 خارجية

خريب ت

أو  تدمير

 ضرر، فساد

 السرقة

 *العطل

 المعلومة غير مفيدة 

 في اتخاذ القرار

 فقدان عنصر 

 من األصول

إنتاج ( زمن)مدة 

 المعلومة
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نوا  كثرية خمتلفة للتهديد واهلجوم اليت أن تتعري األنظمة أل ميكن :أنواع التهديد والهجوم في شبكة اإلنترنت _5
تقدم خدمات متوفرة يف شبكات االتصال مثل اإلنرتنت يقدمها حاسب آيل يدير نظام تشغيل حمدد، وبالتايل فإن 

 :1اهلجوم على األنظمة ميكن تصنيفه إىل أنوا  متعددة 
سرائل بنرروك ومؤسسرات ماليررة أخرررى ترداخل وقرررا ة رسرائل خمصصررة لر  :Eavesdropping التنصـت أو اســتراق الســمع_ 

 ؛2

 ؛إرسال واستقبال رسائل باستعمال هوية مدير بنك أو مؤسسة مالية أخرى :Masquerading التنكر_ 
 ؛تداخل وتغيري رسائل خمصصة ملسؤويل بنوك آخرين :Message Tampering العبث بالرسائل_ 
 ؛حقوق مدير بنك أخراستعمال رسائل سبق إرساهلا الكتساب : Replaying التالعب_ 
 ؛إسا ة استعمال سلطة مدير بنك أو مؤسسة مالية حىت ينفذ برامج خبيثة أو عدائية :Infiltration التسريب_ 
 ؛مالحظة أو مراقبة احلركة من وإىل مدير بنك أو مؤسسة مالية :Traffic Analysis تحليل حركة_  
 .السلطة يف املؤسسات املالية من الوصول إىل خدمات معينةمنع املديرين ذوي  :Denial-of-Service رفض الخدمة_ 

  تدمير أنظمة المعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثالث
ـــدمير نظـــام المعلومـــات_ 1 ـــة ت لتررردمري نظرررام معلومرررات كليرررا أو جزئيرررا البرررد مرررن اخرتاقررره أوال، ولكررري ترررتم عمليرررة  :كيفي

مرن   Trojan Horse 3طرروادة  م تصرميمه خصيصرا هلرذه العمليرة، ويعتررب برنرامج حصراناالخررتاق البرد مرن وضرع برنرامج يرت
الرربامج اخلطرررية الريت تسررتخدم يف عمليرات اخرررتاق نظرام املعلومررات اخلراص بشررركات الترأمني أو املؤسسررات املاليرة األخرررى، 

إضرافة إىل هرذه  ،4ل يف هرذا النظرام وتكمن خطورة هذا الربنامج يف كونه يتيح للمخرتق أن حيصل على كلمة السرر للردخو 
 .Virusالربامج هناك الفريوسات 

أحرررد أقررروى طررررق القرصرررنة اجلديررردة الررريت يلجرررأ إليهرررا العديرررد مرررن القراصرررنة يف الوقرررت  Phishingيعرررد التصررريد اإللكررررتوين    
ع اإللكرتونيرة، ويطلرب احلايل حيث يقومون بإرسال رسائل إلكرتونيرة زائفرة تطلرب مرن مسرتخدمي الشربكة زيرارة أحرد املواقر

                                                 
 .9. ، ص7000 ، اإلسكندرية، مصر،، هال للنشر والتوزيعالتجارة اإللكترونية وتأمينهافاروق سيد حسني،  1

2
. أو عرب خلق ثغرات فيه SWIFTواشنطن من االطال  بشكل غري مشرو  على معلومات يف نظام  الربملان األورويب دعا للقيام بتحقيق تقين شامل يف مزاعم بشأن متكن 

على البيانات املتعلقة  على االطال  االتفاق بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة وكان. التحويالت املالية املتعلقة باإلرهاب انتهاك أمريكا التفاق خيص نقل بيانات
لكن هذا االطال  حمدود بدقة يف نص االتفاق املوقع  .7000ونقلها لرصد التحويالت املالية اليت هلا عالقة مبا يسمى اإلرهاب قد دخل حيز التنفيذ يف أوت  ،باملعلومات املالية

 .بني الطرفني

: ، أطلع عليه يوم5dce76db41ee-9419-442a-96e6-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/b78b65a7: راجع املوقع اإللكرتوين

10_00 _5014. 

3
 Tout le monde ou presque et même les plus jeunes connaissent aujourd’hui les variétés de virus qui sont les plus 

fréquents sur cyber espace. Les « Trojan Horses », « Spywares », « Malwares », « Dialers ». 

4
 .055 .ص ،، مرجع سابقاإللكترونية البنوكمنري وممدوح حممد اجلنبيهي،  

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/b78b65a7-96e6-442a-9419-5dce76db41ee
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مررن املسررتخدم إجرررا  حتررديث علررى بياناترره، مثررل اسررم املسررتخدم، كلمررة املرررور، تفاصرريل بطاقررة االئتمرران ، رقررم احلسرراب يف 
 .البنك أو املؤسسة املالية

سرالة يقوم به املخرتق سوا  كان شخصا أو شركة بالتحايل والغرش مرن خرالل إرسرال ر  Phishingفالتصّيد اإللكرتوين أو    
بريرررد إلكررررتوين مررردعيا  أنررره مرررن شرررركة نظاميرررة تررررتبط متلقررري الرسرررالة هبرررذه الشرررركة، ويطلرررب احلصرررول علرررى بعرررض املعلومرررات 

 .1 .الشخصية مثل
الفررريوس هررو برنررامج صررغري طررور خصيصررا لتنفيررذ أعمررال ختريبيررة  :اســتخدام الفيــروس فــي تــدمير أنظمــة المعلومــات_ 5

، أو هرو عبرارة 3لنو  من الربامج على أوامر ختريبية معينة يف نص الشفرة اليت كترب هبرا وحيتوي هذا ا .2على احلاسب اآليل 
  .4عن برنامج له أهداف تدمريية يهدف إىل إحداث ضرر جسيمة بنظام الكومبيوتر أو مكوناته 

هررو قررادر علررى اذا الفررريوس عبررارة عررن برنررامج خررارجي مكترروب بإحرردى لغررات الربجمررة، صررنع عمرردا مررن قبررل املربجمررني، و    
التناسررخ واالنتشررار، ويسررتطيع الرردخول إىل الررربامج املصرررفية بغررري تغيررري خصائصررها أو إزالتهررا أو تعررديلها أو ختريبهررا ومررا 

 :5نستطيع أن نعرف الفريوس بأنه برنامج يتصف بثالث أنوا  من الوظائف و  .شاهبها من عمليات
الواحررد مبضرراعفة نفسرره يف ملررف مررا، وبررذلك يقرروم باالنتشررار  حيررث يقرروم الفررريوس: Replicationالتكــاثر والتضــاعف _ 

 .وتأمني العدوى
يساعده يف ذلك حجمه الصغري ألنه ال يشغل حيزا كبريا، ممرا يسرهل عليره مهمرة : Conceealmentاالختفاء والتخفي _ 

 .التكاثر
، فإنه  تظهرر أعرراي اإلصرابة بره عندما ينجح  الفريوس يف ختفيه وتكاثره يف ملف أو جمموعة ملفات: Bonbاالنفجار _ 

   .ويبدأ بالتدمري

                                                 
1
 Donna Kay and Ali Ovilia, Op. Cit, P. 344. 

2
أو سرقة بيانات . لبنوك وسرقة أمواهلماألهداف اإلجرامية أمهها سرقة بيانات وأرقام حسابات أو أرقام بطاقات االئتمان وكلمات السر، حملاولة الدخول حلسابات املشرتكني يف ا 

القدرة على نسخ نفسه يف الربنامج الذي يصيبه بالعدوى، القدرة على التحكم يف الربنامج املصاب : وهيكما جيب أن تتوفر يف الفريوس عدة شروط . من أجهزهتم البتزازهم
 . والتعديل فيه، القدرة على متييز الربامج اليت  مت إصابتها بالعدوى، عدم عدوى الربامج املصابة بالعدوى

3
 .446. ص، 2000، ، مكتبة العبيكان، الرياي، السعوديةإلنترنتالمعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي واحممود الربيعي وآخرون،  

4
 .202. ص، 2004 ،دار وائل للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان تكنولوجيا المعلومات،عال  عبد الرزاق الساملي وحسني عال  عبد الرزاق الساملي،  

5
 .    205. ص، 2009، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن بيقاتها،تكنولوجيا المعلومات وتطعامر إبراهيم قنديلي وإميان فاضل السامرائي،  
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 طرق الوقاية من أخطار أنظمة المعلومات المالية والمصرفية: المطلب الثاني
 .سيتم التطرق إليها من خالل األمن الفيزيائي والوقاية من الفريوسات ومحاية انقطا  التيار الكهربائي  

 لومات والحاسب اآللياألمن الفيزيائي لمركز المع: الفرع األول
 :1األمن الفيزيائي هلذا املركز محايته من  يشمل 

 ؛احلريق والغبار وكذلك ضمان الكهربا  الكافية واملستلزمات البيئية من حرارة ورطوبة_ 

 ؛التحكم يف زيارة ودخول األفراد إىل املبىن أو املكاتب احلساسة_ 
  ؛يات أو خطوط االتصال أو غريهاالتحكم يف الوصول إىل املراكز الفرعية للطرف_ 
 ؛مراقبة األفراد املتعاملني مع النظام، إذ ال يكفي التأكد من أخالقيات املوظف عند تعيينه_ 

 ؛عمليات الصيانة اليت تعترب خط الدفا  الثاين، ووجودها يضمن التشغيل املستمر لألنظمة  اآللية_ 

 .ومات املفقودة، وتغطية اخلسارة النا ة عن تعطيل النظامالتأمني التجاري الذي يغطي تكلفة إرجا  املعل_ 

 كيفية الوقاية من الفيروسات: الفرع الثاني

 :2ألجل محاية نظام املعلومات للبنك من خطر الفريوسات هناك ثالث أنوا  من احلماية   
 ؛احلماية ضد الفريوسات الصادرة من الرسائل اإللكرتونية_  

 ؛النا ة من خالل البحث يف الشبكة اإلنرتنت احلماية ضد الفريوسات_  
 .Serveursاحلماية على مستوى حمطات التشغيل أو امللقمات _  

ومررن  ،3لررذا يتحررتم علررى البنررك واملؤسسررة املاليررة احلرررص باسررتمرار علررى مطالبررة مررزود أجهررزة الكمبيرروتر ونظررم املعلومررات    
وذلررك ألنرره جيررب أن يكررون علررى  ،مج مضررادة لألعطررال اإللكرتونيررةيقرردم خدمررة اإلنرتنررت وشررركة االتصرراالت بتزويررده بررربا
 .4استعداد دائم لتوفري اخلدمات املطلوبة من للعمال  

 طرق الحماية من انقطاع التيار الكهربائي: الفرع الثالث 

الكهربائي بعض  تقوم وحدة عدم انقطا  التيار بإيقاف الضرر الناتج عن رفات التيار، وتنقية الضجيج الذي يرافق التيار
أما أجهزة احلماية فهي على سبيل  .األحيان يف البنوك واملؤسسات املالية، وتنظيم التيار أثنا  حاالت اخنفاي جهد التيار

 :5املثال ال احلصر 
                                                 

1
 .29_ 52. ، ص7002، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، أمنية المعلومات وتقنيات التشفيرأمحد عوي حاج علي وعبد األمري خلف حسني،  

2
  Mohammed Tahar Rajhi et Syrine Ben Ramdhane, Op. Cit, P. 12. 

3
بعقد حمدد املدة، وذلك للقيام باألعمال احملددة هبذا العقد يف حال حدوث أي عطل ( احتياطي)حسن أن يكون البنك هو املؤسسة املالية متعاقدا مع مزود خدمة آخريست 

 .عند مزود اخلدمة األساسي، من أجل احملافظة على العمال  و نب فقدا م نتيجة األعطال اإللكرتونية

 .004. ورى، مرجع سابق، صجالل عايد الش 4

5
 :ملعرفة املزيد عن أنوا  أجهزة عدم انقطا  التيار تفحص املواقع التالية 

 dbasic8.htmhttp://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/ComputerSchool/Hardware/har_ 

http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/ComputerSchool/Hardware/hardbasic8.htm_


 .مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ........................الفصل الخامس

 

- 503 - 

 

ويشيع استعماهلا حلماية  UPS وامسها املتعارف عليه :Uninterabtible Power Supplyأجهزة عدم انقطاع التيار _ 1
 .سب واخلوادم  واألجهزة الدقيقةاحلوا

هي أجهزة شبيهة من حيث مبدأ  APS وامسها املتعارف عليه : Alternative Power Supplyأجهزة الطاقة البديلة_ 5
وعادة ما يطلق عليها  .ولكنها تعطينا زمن تشغيل األدوات املنزلية وأجهزة اإلنارة وغرف املراقبة والتحكم UPS العمل بالر
دة الصامتة أل ا حتل حمل املولدات الكهربائية، ولكن دون إزعاج من حيث الصوت أو تلوث بيئي ناتج عن اسم املول

 .عملية االحرتاق
 . وتستخدم لألجهزة اليت حتتاج إىل تيار متناوب صاف دون أي اهتزاز يف اجلهد أو الرتدد  :1منظمات التيار _ 0
 :وهي على نوعني :مصفيات التيار _ 4
 .Surge Supperssors ،  Surge Filterالتيار الكهربائي( فيلرت) مصفيات_ 
، وينصح باستخدامها حلماية أجهزة املودم والفاكس واهلواتف  Data Sheild اهلاتفمصفيات خطوط الشبكة أو _ 

 مع ما واجلدير ذكره أن بعض الشركات قد أنتجت أجهزة محاية  ،..وبطاقات الشبكة والتلفزيونات وأجهزة االستقبال
سبق، فتوجد أجهزة عدم انقطا  التيار حتوي منظمات ومصفيات تيار وخطوط هاتف يف جهاز واحد، وهي قابلة 

 .إلضافة مزيد من البطاريات للحصول على زمن تشغيل أطول
  من المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية   إدارة عمليات الوقاية: المطلب الثالث

 إلدارة وفاعلة سليمة وأنظمة اسرتاتيجيات تبين يف البنوك جناح على واملصريف املايل اجلهاز واستقرار سالمة يتوقف   
  .تنوعها واملالية على املصرفية املخاطر

 إدارة مخاطر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: الفرع األول
لوماتية تستند على مبدأ أو أو ما يعرف خمطط أو طريقة مواجهة األخطار عند حصوهلا، فبشكل عام، احلماية املع   

، من أجل وضع خطة أو طريقة إلدارة خماطر تكنولوجيا  Deiming ou la Méthode de PDCA  Roue de la   2طريقة
ويستخدم هذا املبدأ على حتديد  ج لتنفيذ سياسة أمنية فعالة وإدراجه  .اإلعالم واالتصال داخل البنك واملؤسسة املالية

  .3ستمر لضمان اهلدو ، والتطور يسيطر عليها نظام املعلومات املايل واملصريف يف سياق التحسني امل
   Deiming   Roue de la طريقة دومين: الفرع الثاني

                                                                                                                                                                  
Consulté le; 02_05_2013.. _lab.com/projects/power/002-http://www.electronics/_ 

1
 .Line Conditioners ،Stabilizers ، Automatic Volt  ، Regulators AVR :هلا األمسا  التالية باللغة اإلنكليزية 

 
2
 Plan: Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser), Do: Développer, réaliser, Check: Contrôler, vérifier, Act (ou 

Adjust): Agir, ajuster, réagir.  

3
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل _دراسة مستقبلية_تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق أمنية تكنولوجيا المعلومات المصرفية زين الدين بروش وحممد شايب، 

 .06 .، ص7000ديسمرب  09و 02: ل رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية احلديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومياخلامس حو 
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، كما هو موضح على الشكل املوايل حيث يظهر لنا جليا أربع Deming Cycleيطلق على هذه الطريقة اسم كذلك      
 .مات املايل واملصريفخطوات من أجل محاية نظام املعلو 

 حماية نظام المعلومات المالي والمصرفي عمليات(: 40)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث:  المصدر

 : من خالل الشكل ميكن القول أن أي خطر معلومايت البد من إدارته وفق أربعة خطوات أو أربع عمليات محائية   
وال من خالل حتديد السياسة األمنية، وحتديد هوية املخاطر ووضع تنفيذ عملية محاية املعلومات املصرفية يكون أ_  

 ؛أهداف السالمة
 ؛مث من الضروري وضع تدابري األمن احملددة لتحقيق األهداف اليت مت وضعها مسبقا_  
بعد التحقق من أن هذه التدابري تشمل القسم األعظم من سلسلة أمن املعلومات وأمن النظام البنكي البد من _  
 ؛تابعة واملراقبة للتأكد من فعالية نظام احلماية املوضو امل
وأخريا حتليل النتائج وفقا ملستوى األمن الذي يتحقق، وحتديد املوارد اليت تتطلب تغيريات، وبعدها متابعة تطور _ 

 .التهديدات اجلديدة وتقدمي تدابري السالمة

 نية وفق معايير لجنة بازل الدولية إدارة مخاطر العمليات المصرفية اإللكترو : الفرع الثالث
 :1أن اإلدارة السليمة للمخاطر متر عرب املراحل التالية  ترى جلنة بازل   

التحديد هو اكتشاف التفاوت بني ما هو منجز وما هو متوقع،  :التحقق وتحديد هوية المخاطر ومصادر الضرر_ 1
، طبيعة األنشطة، نوعية املوارد البشرية وتعديل التنظيم هيكل البنك :وهل اخلطر هو نتيجة عوامل منها داخلية مثل

  .احتدام املنافسة والصدمات اليت متس القطا  املصريف والتقدم التكنولوجي :واألنظمة، وعوامل خارجية مثل
  .2ألجل رصد دقيق وجيد ملسار املخاطرة، ومن مث حشد املوارد الضرورية إلدارهتا  :قياس المخاطرة_ 5

                                                 
1
 Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Gestion du Risque Opérationnel, BRI, Bâle, sans date. Aussi: Comité de Bâle 

sur contrôle bancaire, Saines pratiques pour gestion et la surveillance du  risque opérationnel, BRI, Bâle, février 2003.  
2
تقدير حجم المخاطرة ، Indicateurs of riskمؤشرات المخاطرة ، Cartography التقييم الذاتي، الخرائطية :يمكن االستعانة بأدوات التقييم 

Quantification. 



 .مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ........................الفصل الخامس

 

- 502 - 

 

من أجل إدارة ديناميكية، يتعني تأسيس نظام متابعة منظم على دورات مكيفة مع تكررار وطبيعة التغريات  :بعةالمـتا_ 0
يكشف وجيري تصحيح فوري للنقائص املوجودة يف سياسات، إجرا ات وعمليات البنك واملؤسسة  .يف احمليط العمليايت

 .املالية

ابعة امليل وترصد حتركات املخاطر يتبىن البنك يف إدارة خماطره انطالقا من مت :التخفيف من المخاطرة/السيطرة_ 4
التحكم هبا عن طريق االستحواذ أي حصرها يف مستوى  :الوجه األول :اإلسرتاتيجية املناسبة اليت تتخذ عادة وجهني

الكوارث )املخاطرة من آثارها نظرا لطبيعة  التخفيف :الثانيالوجه  .معني أو استئصاهلا حبذف النشاط أو عدم اخلوي فيه
أو التطلع إىل أهداف كامنة ورا  نشاط ال ميكن االستغنا  عنه، من خالل أدوات مناسبة  (الطبيعية غري قابلة للسيطرة مثال

  ..(.الضمانات، املخصصات، أمن األنظمة، تدريب املوارد البشرية، اتفاقيات املقاصة)
نك واستئناف أنشطته حال التعطل أو العطب، ذلك أن مثن القصد منها بعث استغالل أصول الب :خطط النجدة_ 2

التوقف نقيصة من الوقت وبالتايل من أرباح البنك، وأحيانا تتوقف قدرة البنك يف اغتنام الفرص على القدرة يف استعادة 
وري للربامج املعدة واستقدام اخلدمة العاطلة فورا، وأبعد من هذا استحضار اليقظة بتكييف د (اإللكرتوين واملادي)األرشيف 

 .بغري االستمرار واالستئناف و نب الوقو  يف حالة اضطراب يف النشاط
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 المدفوعات نظم تطور عن الناجمة المالية المخاطر: المبحث الثاني
 اإللكترونية وكيفية الوق اية منها التجارة في

خمتلف دول العامل، فإنه مثة حتديات تعرتي  رغم ما حتقق من تقدم ملحوظ يف جمال التجارة اإللكرتونية يف      
وتوافر  ،1التعامالت التجارية اليت تتم بني املستهلك والبائع عرب الشبكة الدولية، وعلى رأسها عملية الدفع اإللكرتوين 

مالت ويف هذا اإلطار ظهرت العديد من اآلليات يف الفرتة األخرية للحد من خماطر التعا .عنصر األمان أثنا  إمتامها
 .التجارية اليت تتم عرب الشبكة الدولية، خاصة ما يتعلق بعملية الدفع اإللكرتوين كأهم مراحل التعامالت وأخطرها

  اإللكترونية المصرفية والمالية المعامالت مخاطر: المطلب األول
 :منها نذكر خماطر أفرزت الوقت ذات يف انهأ إال اإللكرتونية، املصرفية املعامالت اتهوفر اليت العديدة املزايا رغم    

  التنظيمية واإلستراتجية المخاطر: الفرع األول
 طرح إىل أدى العامل يف مكان أي من اخلدمات بتقدمي تسمح اإللكرتونية اخلدمات ألن نظرا :من الناحية التنظيمية_ 1

 :2يلي  فيما جنملها وإشراف، التنظيم قضايا عدد من
 على الصعب من ستجعل اإللكرتونية النقود إن: المركزي بالبنا مالية اإللكترونيةوالمؤسسات ال البنوك عالقة _

 غري أو مصرفية مؤسسات عن صادرة النقود من أشكال عدة تداول أن كما النقدية، الكتلة وحتديد مراقبة املركزية البنوك
 . 3تنظيمية ال الناحية من الدولة متناول يف تكون لن املبالغ هذه من كثريا  فإن مصرفية،

 يكون حيث اإللكرتونية، املصرفية املعامالت اقتصاد يف مشكلة ميثل الضرييب التهرب إن :الضرائب تحصيل صعوبة _
 احلسابات تدقيق عمليات ستجعل املصدر جمهولة اإللكرتونية التعامالت أن احلدود، كما عرب األموال حتويل السهل من

 .صعبة

                                                 
 : وب وسائل الدفع اإللكرتونيةعي  1

الوقت احملدد يرتتب عنه وضع امسه يف  من املخاطر النامجة عن استخدام هذه الوسائل زيادة االقرتاي واإلنفاق مبا يتجاوز القدرة املالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها يف: بالنسبة حلاملها _ 
 . القائمة السودا 

تاجر صعوبات مجة يف وث بعض املخالفات من جانبه أو عدم التزامه بالشروط جيعل البنك يلغي التعامل معه ويضع امسه يف القائمة السودا  وهو ما يعين تكبد الإن جمرد حد :بالنسبة للتاجر_ 
  .نشاطه التجاري

 .حتمل البنك املصدر نفقات ضياعهاأهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون املستحقة عليهم وكذلك : بالنسبة ملصدرها_ 

2
 Saleh M. Nsouli and Andrea Schaechter, Op. Cit, 2002. 

3
وتوجد خيارات متعددة ميكن للحكومة أن حتدد من خالهلا من . نوين هلذه النقوديعد حتديد مصدري النقود اإللكرتونية من املسائل الشائكة اليت ستواجه أي تنظيم قا 

( ائتمانية)البنك املركزي، أو البنوك التجارية، أو املؤسسات املالية : سيسمح له بإصدار هذه النقود، فالدولة ميكن أن تسمح إلحدى اجلهات التالية بإصدار النقود اإللكرتونية
 : راجع مداخلة. سسات غري املاليةغري املصرفية، أو املؤ 

، املشاركة يف فعاليات امللتقى الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي تأثير النقود اإللكترونية على دور البنا المركزي في إدارة السياسة النقديةحممد شايب، _  
 .07. ، ص7007مارس  09_02: ، يوميوانعكاساته على االقتصاديات الدولية باملركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm#author
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm#author
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 التنظيمات تطبيق صعوبة إىل سيؤدي اإللكرتونية الدفع وسائل استخدام إن: يةالمال المؤسسات مراقبة صعوبة_ 
 تتخذها اليت التنظيمية الضوابط تقبل ال املالية غري املؤسسات كانت فإذا املالية، املؤسسات البنوك على املطبقة والقوانني
 يف املستهلك محاية يتم وكيف البيانات، وتوفري باالحتياطات املتعلقة نفسها التنظيمات فري ميكن فهل هلا، معيارا البنوك
 .اإللكرتوين النقد مصدري أحد إفالس حالة

وهي تلك املخاطر النامجة عن عدم تبين اإلسرتاتيجيات املناسبة اليت تأخذ : Strategic Risk اإلستراتيجية المخاطر _5
ة واملالية التقليدية واإللكرتونية، مبا ال يعري املؤسسة يف اعتبارها كيفية حتقيق املزيج املناسب بني كل من اخلدمات املصرفي

املالية ملزيد من كل من املخاطر، وال يؤثر على مركزها التنافسي، وتأيت أمهية هذه النوعية من املخاطر من حيث تأثريها 
رقابية مع ظروف كل  الكبري على مستقبل املؤسسة، ومن حيث العناصر العديدة املكونة هلا واليت حتتاج كل منها لضوابط

 .بنك وكل سوق مصريف
  Legal Risk  القانونية المخاطر :الفرع الثاني

هي تلك املخاطر النامجة عن عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية النا ة عن العمليات املصرفية واملالية    
السجالت والتوقيعات  :ال زالت يف مرحلة التطوير مثل اإللكرتونية، ال سيما وأن العديد من وسائل أدا  تلك العمليات

والعقود اإللكرتونية وقواعد إرسال وتلقى السجالت اإللكرتونية، واالعرتاف بسلطات وقواعد التصديق اإللكرتوين، 
سيل وأحكام السرية واإلفصاح، كذلك انتهاك القوانني أو القواعد أو الضوابط املقررة خاصة تلك املتعلقة مبكافحة غ

 .1األموال 
 للبنوك واملؤسسات املالية، ولقد بالنسبة القانونية املخاطر من عالية درجة اإللكرتونية املصرفية املعامالت عن تنتج  

 .(سيتم التطرق لهذه الجريمة في المبحث الموالي). لألموال غسيل عمليات تسهيل يف اإللكرتونية اخلدمات سامهت
   Operational Risk ( العمليات) مخاطر التشغيل :الفرع الثالث

 األعمال عن النامجة التشغيل ملخاطر األساسي اخلطر هو اخلدمات، لتقدمي احلديثة التكنولوجيا على االعتماد يعترب   
 سرية لضمان سليمة ممارسات تتبع البنوك وعلى خارجه أو النظام داخل من تأيت األمن ديداتتهو اإللكرتونية، املصرفية
 خربا  بواسطة ومراجعتها األمان ممارسات اختيار باستمرار جيري أن ينبغي والبيانات، النظام نزاهة جانب إىل تالبيانا

 .للمخاطر الشبكة تعري أوجه بتحليل يقوموا كي خارجني
لكرتونية فيمكن أن تتعري البنوك واملؤسسات املالية إىل أخطا  أثنا  التشغيل يف حالة ما إذا كانت أنظمة الصريفة اإل   

  :متكاملة بالشكل املطلوب وذلك على النحو التايل
هبدف التعرف على املعلومات اخلاصة بالعمال   حبيث ميكن اخرتاق نظم حاسبات البنك عدم التأمني الكايف للنظم_ 

اقة ذلك واستغالهلا، سوا  مت ذلك من خارج البنك أو من العاملني به، مبا يستلزم توافر إجرا ات كافية لكشف وإع
 .االخرتاق

                                                 
1
 .020. صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص 
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أو أعمال الصيانة، واليت تنشأ عن عدم كفاية النظم ملواجهة متطلبات  العملأو إجناز  عدم مالئمة تصميم النظم_ 
املستخدمني وعدم السرعة يف حل هذه املشكلة وصيانة النظم، خاصة إذا ما زاد االعتماد على جهات خارج البنك 

 .األساسية للتكنولوجيالتقدمي الدعم الفين يف جمال البنية 
وحيدث ذلك نتيجة عدم إحاطة العمال  بإجرا  التأمني الوقائية أو القيام بعمليات  إسا ة االستخدام من قبل العمال ،_ 

 .غسيل أموال باستخدام بياناهتم الشخصية أو عدم إتباعهم إجرا ات التأمني الواجبة

   Reputational Risk السمعة مخاطر :الفرع الرابع

تنشأ خماطر السمعة يف حالة توافر رأي عام سليب  اه البنك نتيجة عدم قدرته على تقدمي خدماته املصرفية عرب    
اإلنرتنت وفق معايري األمان والسرية والدقة مع االستمرارية واالستجابة الفورية الحتياجات ومتطلبات العمال ، وهو أمر 

 .1تطوير ورقابة ومتابعة معايري اآلدا  بالنسبة لنشاطات الصريفة اإللكرتونية ال ميكن  نبه سوى بتكثيف اهتمام البنك ب
 وإذا .خماطر السمعة احتماالت ازدادت اإللكرتونية، اخلدمة تقدمي قنوات على البنك واملؤسسة املالية اعتماد ازداد فكلما

 إىل أو اإللكرتونية، اخلدمات تقدمي قنوات يف الثقة فقدان إىل بالعمال  تؤدي مشاكل اإللكرتونية البنوك أحد واجه ما
 للخدمات اآلخرين املوردين على تؤثر أن ميكنها املشاكل كله، فهذه على النظام اإلشراف يف قصورا البنوك فشل اعتبار
وميكن القول أن خماطر التشغيل تنشأ عن خطأ بشري أو تقين يفضي إىل خسارة مالية كحالة  .اإللكرتونية املصرفية
   .2عطل يف أنظمة الكمبيوتر أو براجمه  حدوث

 وكيفيات الوقاية منهاسرقة البطاقات المصرفية وأجهزة الموزعات اآللية : المطلب الثاني

كثريا ما تتعري تلك املوزعات ومستخدموها ملخاطر عديدة، ويف هذا املطلب حناول إلقا  الضو  على بعض من هذه     
 .3املخاطر 

 ورسائل البريد اإللكتروني  The Lebanese Loopطريقة  : األولى الطريقة: لفرع األولا

مسيت هبذا االسم نسبة لعصابة من لبنان خمتصة بسرقة احلسابات البنكية، ويقوم املخرتق بإدخال  :مفهوم الطريقة_ 1
فيه وال يستطيع  شريط صغري يف فتحه إدخال البطاقة يف القارئ، ويكون هذا الشريط مثىن يف الوسط حىت تعلق البطاقة

وينتهي من املعاملة اليت يريدها فلن خترج البطاقة وتبقى يف  ،اجلهاز إخراجها، وعندما يأيت العميل، ويدخل بطاقته
الداخل، وهنا يدخل املخرتق يف هذه اللحظة ويطالب العميل بإدخال الرقم السري بينما يضغط املخرتق على أي 

طريقة ميكن أن تستخرج البطاقة هبا، وعندما يدخل العميل الرقم يقوم املخرتق  مفتاحني يف لوحة املفاتيح حبجه أ ا

                                                 
 .020. مرجع سابق، ص، صالح الدين حسن السيسي 1

 . 70. أمحد سفر، مرجع سابق، ص 2

(. 01)أنظر الملحق رقم . يف سرقة أجهزة املوزعات اآلليةملعرفة  ربة حقيقة وواقعية عن هذا النو  من املخاطر وباخلصوص سرقة البطاقة اإللكرتونية، والطرق املستخدمة  3
(02). 
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حبفظه مث إقنا  العميل بأ ا حجزت من قبل البنك وجيب مراجعة البنك، وفور خروج العميل يرجع املخرتق إىل اجلهاز، 
   .ملوجودة يف البطاقةويقوم بأخذ البطاقة، وإدخاهلا مرة أخرى، مث إدخال الرقم السري، وسرقة املبالغ ا

هنا يقوم السارق ممثال للبنك بإرسال رسائل اإللكرتونية مهذبة للمئات  :Phishingطريقة رسائل البريد اإللكتروني _ 5
أو اآلالف من املتعاملني كلها تدور حول هذا السياق تقريبا، ولتقدمي خدمة مؤمنة وموثوقة يرجى من العميل استكمال 

وإذا كان السارق يعرف العميل سيضع امسه  .بالضغط على الرابط املزيف للبنك مث متابعة اخلطوات حتديث بياناته وذلك
واسم البنك أو املؤسسة املالية الذي تتعامل معه يف الرسالة، وإن كان ال يعرفه فستصل الرسالة دون اسم وقد ال تكون له 

الضغط عليه سيفتح للعميل موقعا حيمل اسم وشعار البنك، نعود للرابط املزيف، حيث مبجرد  .صلة أصال بالبنك املذكور
وبالتأكيد لو أن العميل يكتب اسم البنك يف شريط العناوين دون الرجو   .ويطلب منه إدخال رقم احلساب لالستمرار

 .إىل الرابط ملا وجد املوقع نفسه

 طريقة سرقة معلومات البطاقة واألجهزة المستخدمة: الفرع الثاني  
طريقة أخرى وهي أشد خطورة، وتتم هذه الطريقة عن طريق سرقة معلومات  :يح طريقة سرقة المعلوماتتوض_ 1

إضافة  ATM Skimming   البطاقة من خالل أجهزه يتم وضعها فوق قارئ البطاقة االئتمانية وتعرف هذه الطرق باسم
، ولألسف انتشرت هذه PIN Capturingعن طريق أجهزة أخرى خمصصه لذلك تعرف باسم  PINلسرقة الرقم السري 

 . الطريقة انتشارا واسعا يف الفرتة األخرية وخصوصا يف الدول اليت ما زالت تستخدم البطاقات املمغنطة
باستخدام هذه الطرق يقوم املخرتق باستخدام جهاز قارئ للبطاقة مشابه للقارئ املوجود على جهاز املوز  اآليل،    

هذا القارئ يعمل كوسيط بني  .ألصلي، وهكذا لن يعرف العميل أن هذا القارئ قارئ مزيفويقوم بوضعه فوق القارئ ا
العميل والقارئ األصلي، ويقوم مبهمة إضافية وهي سرقة معلومات البطاقة املوجودة على الشريط املغناطيسي خلف 

لومات املسروقة، وستعمل كما لو كانت ويقوم املخرتق بعد سرقة هذه البيانات بإصدار بطاقة مزيفة بنفس املع .1البطاقة 
 .البطاقة األصلية

توجد عدة أنوا  خمتلفة من األجهزة اليت تسرق األرقام السرية، : األجهزة المستخدمة في سرقة األرقام السرية_ 5
مباشره إىل فمنها ما يوضع أعلى لوحة املفاتيح، ويقوم بتصوير كل ضغطات لوحة املفاتيح اليت يقوم هبا العميل، ويرسلها 

نو  أخر من هذه األجهزة يُوضع يف  .SMSاملخرتق عن طريق شبكة االتصال الالسلكي أو حىت عن طريق الرسائل  
ونو  أخر يتم وضعه فوق لوحة  .مكان قريب من لوحة املفاتيح ويقوم بتصوير ذلك من بعد كما يف كامريات املراقبة

واستخدام لوحة مفاتيح رقيقة ومزيفة وهبا شرحية تسجل كل ضغطة  اتيح،املفاتيح، ويكون كوسيط بني العميل ولوحة املف
 .2مفتاح 

                                                 
1
اسم صاحب البطاقة والرقم التسلسلي للبطاقة وتاريخ انتها  الصالحية واألرقام الثالثة املوجودة خلف البطاقة : مبجرد إدخال البطاقة البنكية تتم عملية قرصنة املعلومات التايل 

  .ما إذا كانت من نو  ماسرت كارد فإن األرقام الثالثة تكون يف واجهة البطاقة وليس خلفهاأ. إذا كانت هذه األخرية من فيزا
2
فإنه   1234ما عليك فعله هو إدخال الرقم السري بشكل عكسي، أي إذا كان رقمك السري  . لو أجربك سارق يوما ما على أن تسحب أموال من جهاز املوز  اآليل 

أنه سيعترب ذلك الرقم العكسي مبثابة طلب للمساعدة، وسيتم على الفور إبالغ الشرطة دون أن يشعر السارق بذلك هذه اخلاصية متوفرة ،  إذ  4321يتعني عليك إدخاله
 .املوز  اآليل، إال أ ا غري معروفة لدى الكثريينأجهزة لدى 
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يدخل املستخدم الرقم بشكل عادي ويأخذ املال، وقد يكتشف متأخرا أن هناك من قام على مدى أيام بالسحب     
يف السرقة سوا  سرقة هذه األجهزة اليت تستخدم  .ويقوم مبهمة تسجيل ما متت كتابته وإرساهلا للمخرتق .من رصيده

تعمل لوقت معني مثال  PIN Capturingأو سرقة الرقم السري عن طريق  ATM Skimmingمعلومات البطاقة عن طريق 
ساعة مث تتوقف عن العمل، وبالطبع حيتاج املخرتق إىل هذين النوعني من األجهزة حىت يستطيع سرقة احلساب  52حوايل 

 .واألموال اليت بداخله
 _نصائح وإرشادات_كيفيات الوقاية من المخاطر: الثالفرع الث

تعمل البنوك واملؤسسات املالية على تنوير العمال  من أجل وقايتهم من السرقة، فتلزمهم بأخذ احليطة واحلذر يوميا من  
  .أجل  نب أي ثغرة أمنية

 الوقاية من سرقات البطاقات من طرف العميل _ 1
هناك جمموعة من االحتياطات ينبغي على العمال  األخذ هبا  :ها من طرف العميلاالحتياطات الواجب إتباع :الأو 

 :لتجنب هذا النو  من السرقات، ويكون ذلك من خالل
ضرورة تفحص املوزعات والشبابيك عن وجود أي أثر للتالعب يثري الشك، واالبتعاد عن املوزعات والشبابيك املشبوهة _ 

 ؛احتيال بداخلها والبعيدة، فقد حيتمل وجود أجهزة
 ؛1استخدام املوزعات اآللية املوجودة يف البنوك واملؤسسات املالية أو داخل جممعات معروفة _ 
 ؛عدم االبتعاد أبدا على من يقدم اإلرشاد أمام جهاز املوز  اآليل_ 
 ؛التأكد من أن لوحة املفاتيح هي جز  من اجلهاز، وليست مركبة فوق اجلهاز _ 
 ؛قارئ البطاقة جز  من جهاز املوز  اآليل، وليس مركبا فوق اجلهازالتأكد من أن _ 
 ؛التأكد من عدم وجود كامريا مراقبة حول أو أعلى لوحة املفاتيح_ 
 ؛عند إدخال البطاقة يف القارئ ال بد من التأكد من وجود الضو ، فأغلب أجهزه االحتيال تغطي هذا الضو _ 
 ؛ن تفحص القارئ، وإذا وجد طرف الشريط فنقوم بسحبه وخنرج البطاقةإذا علقت البطاقة بالداخل ال بد م_ 
 ؛حماولة استخدام جهاز موز  واحد بشكل دائم حىت يتم التعود على شكله وبالتايل اكتشاف التعديل فيه_ 
 ؛اإلبالغ فورا عن البطاقة احملتجزة هاتفيا دون االبتعاد عن اجلهاز_ 
جيب إخراج البطاقة مث وضع املال يف اجليب، ومث الرحيل، مع عدم النظر من حوله، بعد احلصول على املبلغ املطلوب، _ 

 ؛وال يعد النقود الورقية أو املعدنية املسحوبة أمام اآللة
أخريا، القيام بتبليغ البنك أو املؤسسة املالية فور اكتشاف أي نو  من أجهزة االحتيال سوا  كان املستخدم ضحية _  

  .2 ال يقع غريه فيها فيها أو مل يكن حىت

                                                 
1
بل عليه مرافقته إىل أن يتمم عملية األدا ، ،  TPEفي ارق الشخص الذي سيمرر البطاقةإذا أراد العميل استعمال البطاقة البنكية يف مطعم أو يف متجر، جيب عليه أال يف 

 .وذلك حىت ال يستغل الفرصة، وميرر البطاقة يف جهاز يضعه يف جيبه من أجل سرقة البيانات اخلاصة بالبطاقة

2
 .يارة أو بتفجريهاننوه أيضا أن هناك طريقة أخرى لسرقة هذه األجهزة نفسها، سوا  مبحاولة جرها بالس 
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الكثري من البنوك واملؤسسات املالية جمموعة من النصائح  تضع: إجراءات وقائية بخصوص األرقام السرية: ثانيا
اآللية، والتعليمات، ينبغي على العمال  إتباعها عند اختيار رقم تعريف اهلوية الذي يتعاملون به مع الشبابيك واملوزعات 

  :لنأخذ على سبيل املثا
  ؛كلمة السر ألي أحد من موظفي البنك واملؤسسة املاليةعدم إفشا   _ 
 ؛عدم اختيار أمسا  عامة ككلمة سرو  التأكد من تغيري كلمة السر بانتظام ومرة واحدة شهريا على األقل،_ 

يف حال و  خانات فأكثر، 2اختيار كلمة سر غري متداولة وليست ذات معىن ومكونة من أحرف وأرقام ال تقل عن _  
 ؛الشك ال بد من تغيريها فورا

بل وجب حفظها  .ممنو  كتابة الرقم السري على أي ورقة خارجية، وإن كان ذلك على العميل حفظها يف مكان آمني_ 
 ؛عن ظهر قلب، واالحتفاظ هبا سرا

  ؛صص طرف ثالثعند إدخال األرقام ال بد من مواجهة اآللة مباشرة دون ترك أي مسافة، وذلك من أجل  نب تل_ 
عند كتابة الرقم السري ال بد من القيام بالتمويه حول بعض األرقام األخرى، وكأننا نقوم بضغطها، وبالتايل تفشل  _ 

 ؛كامريا املراقبة من كشف الرقم
ده أثنا  إدخال الرقم السري على العميل أن يدخل الرقم بيد واليد األخرى يغطي هبا لوحة املفاتيح حىت ولو كان وح_ 

  .أمام الشباك
 :من الوسائل املوضوعية اليت جيب على البنوك القيام هبا حلماية زبنائهم  :المتطلبات الحمائية من قبل البنوك: ثالثا

على البنوك أن تشعر كل العمال  خبطر القرصنة، وأن تصدر كتيبا توضح فيه الوسائل والطريقة اجلديدة اليت أصبحت _ 
 ؛تستعمل يف القرصنة

 ؛ى البنك أن يقوم كل ساعة مبراقبة الشباك اآليل، والتأكد من كونه غري مستهدفعل_ 

على البنوك أن تضع كامريات مراقبة ملراقبة كل عمل مشبوه استهدف الشباك مع ربط هذه الكامريات بصافرة إنذار يف _ 
 ؛حالة الشرو  يف تثبيت أية قطعة

بشكل واضح  logo اآليل بأخرى منقوش فيها اسم البنك وشعاره على البنك أن يستبدل لوحة املفاتيح بالشباك _ 
 ؛(قارئ البطاقة)وجلي للعموم، وذلك يف املكان الذي تدخل فيه البطاقة البنكية

إشعار العمال  بأن ال يستعملوا الشباك اآليل إن مل جيدوا اسم البنك وشعاره منقوشني على لوحة املفاتيح، وكذا يف _ 
 ؛يه البطاقة البنكيةاملكان الذي تدخل ف

 .على البنك أن جيهز الشباك اآليل بأجهزة دقيقة للكشف عن أي قطعة جديدة أضيفت للشباك أو املوز _ 
 الوقاية من السرقات من طرف اآللة _ 5
تفيد كثريا، حيث   حلسن احلظ أن سرقة البطاقة وحدها فقط لن :Two-factor authentication نظام الحماية _

وهذا يأيت  .حىت ميكن االستفادة من هذه البطاقات والسحب من خالل املوزعات اآلليةPIN ال الرقم سري  يلزم إدخ
شي  )الذي تطبقه مجيع البنوك حيث يلزم أن يدخل العميل بطاقته   Two-factor Authenticationنتيجة لتطبيق مفهوم 
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حىت يتم السماح له بالوصول للحساب ( Something know he وشي  يعرفه)والرقم السري ( Something he has ميلكه
حىت يستطيع ( البطاقة والرقم السري)اخلاص به، وبالتايل صُعبت املهمة على املخرتق، حيث جيب أن حيصل على العاملني 

 .1اخرتاق احلساب وسرقته 
اقة املوز  اآليل العائدة يقوم هذا األخري ويف بعض األحيان حبجز بط :حجز البطاقة بواسطة جهاز الموزع اآللي_ 

 .للعميل تلقائيا ، إما بسبب إجرا ات األمان اليت يطبقها البنك، وإما بسبب خطأ فين يف اجلهاز
لقد مّت وضع عديد من إجرا ات األمان يف جهاز املوز  اآليل، يتم على إثرها سحب البطاقة وحجزها، وحىت يقوم العميل 

 :نك املود  لديه حسابه، وهذه اإلجرا ات هيباسرتجاعها فإن عليه مراجعة فر  الب

سحب البطاقة بعد ثالث حماوالت خاطئة عند إدخال الرقم السري، وهو من اإلجرا ات األكثر شيوعا ، ويهدف إىل  _
 ؛حظر سحب األموال من اجلهاز بواسطة حاملي البطاقات غري الشرعيني

 ؛سحب البطاقة إذا كانت منتهية الصالحية_ 

قة إذا كان العميل قد أبلغ البنك بأ ا مفقودة، أو مسروقة، ويهدف ذلك إىل إخراج البطاقة من التداول سحب البطا_ 
 وعدم استخدامها من قبل غريه؛

 ؛سحب البطاقة بعد إلغا ها من البنك، حيث إّن البطاقة هي ملك للبنك جيوز له اسرتجاعها يف أي وقت _

ثانية، فإن اجلهاز يقوم ( 50)خرجة من اجلهاز بعد انتها  العملية خالل مدة إذا مل يقم احلامل بسحب البطاقة املست _
ويهدف هذا اإلجرا  إىل االحتفاظ بالبطاقة حىت  .باسرتجاعها وحجزها، ألن البنك يفرتي أن العميل نسي أخذ بطاقته

 . يقوم العميل مبراجعة البنك، وعدم أخذها من غريه الذي قد يستخدمها استخداما غري مشرو 
وإن  ،املعامالت املالية تتطلب كال من األمن والربجمة القائمة على أساس املعامالت :تأمين الموزعات اآللية للنقود _

 .معامالت املوزعات اآللية للنقود أيضا تتطلب تأمني وحتيني الربامج

 :2األمور التايل حيق للبنك إلغا  بطاقة العميل عندما يرى ذلك وخاصة يف  :إلغاء التعامل بالبطاقة_ 0

 ؛إذا خالف العميل أي شرط من شروط املدونة يف الطلب_ 
وبوجه خاص يف حالة استخدامها للوفا  بائتمان بضاعة أو أعمال أو خدمات خمالفة للقوانني واألنظمة )إذا أسا  استخدام البطاقة _ 

 ؛ (السائدة
 ؛أو تنفيذياإذا وقع احلجز على ممتلكات العميل سوا  كان احلجز حتفظيا _ 
 ؛يف حالة صدور حكم على العميل بتغطية ممتلكاته أو أشهر إفالسه أو إذا توقف عن دفع ديونه_ 
 .ويف حالة إغالق حساب العميل سوا  بقرار من البنك أو بنا  على طلب العميل، يف حالة فقدان أهليته أو وفاته_ 

                                                 
1
 Two-Factor Authentication is not a new concept. Two-factor authentication is used every time a bank customer 

visits the local ATM. One authentication factor is the physical ATM card the customer slides into the machine. The 

second factor is the PIN they enter. Without either of these, authentication cannot take place. This scenario illustrates the 

basic parts of most multi-factor authentication systems; the "something you have" + "something you know" concept.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_authentication. Voir le; 14_07_2013.  

2
 .45 .جالل عايد الشورى، مرجع سابق، ص 

http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_authentication
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_authentication
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 الدفع المالية اإللكترونية أنظمة تبني عن الناجمة المالية المخاطر: المطلب الثالث
 املخاطر وتتضمن تستخدم، اليت املختلفة املدفوعات نظم لرتتيبات تبعا خمتلفة أشكال عدة 1املالية  املخاطر تأخذ   

  .هنا الدراسة تتناوهلا اليت املالية
 أنواع المخاطر المالية: الفرع األول

ليت تعرف باملخاطر املالية، حيث ينجم عن التسوية عدد من وا Settlement Risk يهتم هذا اجلز  مبخاطر التسوية   
 :2املخاطر واليت منها 

 بالدفع القائم يفقد عندما اإللكرتونية التجارة جمال يف االئتمان خماطر حتدث :Credit Riskمخاطر االئتمان  _1

 تتم التجارية املعامالت فإن عامة وبصفة األخر، الطرف إىل التزاماته توصيل يف إخفاق بسبب كل مدفوعاته أو جز 

 الدوالر ولتكن _عليها املتفق وبالعملة النقدي بالدفع يقوم والذي املشرتي، هو املعاملة من األول اجلانب جانبني، بني

 األسهم أو التجارية، املعامالت يف اخلدمة أو بالسلعة الوفا  عليه جيب الذي البائع وهو األخر واجلانب ،_األمريكي
  .3األجنيب  الصرف معامالت يف العمالت أو املالية، املعامالت يف والسندات،

 من نوعني بني التمييز املفيد من أنه ويرى .4واحد  وقت يف املعاملة تتحقق مل إذا االئتمان خطر يظهر وبذلك 

 :5مها  اجملال هذا يف االئتمان خماطر

                                                 
1
 أن احملتمل من  اليت املالية اخلسائر إىل تشري ، وهي Financial Lossesاملالية باملخاطر تعرف واليت Settlement Risk التسوية مبخاطر الدراسة من اجلز  هذا يهتم 

: وهناك من يقسم خماطر أنظمة الدفع إىل. فباإلضافة إىل املخاطر املالية هناك املخاطر التشغيلية. احلديثة املدفوعات نظم استخدام حالة يف املصريف النظام هلا ويتعري حتدث
 :راجع. Herstatt riskو ،systemic riskواملخاطر النظامية  liquidity riskلسيولة ، خماطر اCredit riskخماطر االئتمان 

 _  Joseph P. Daniels and David D. Van Hoose, Op. Cit, P. 160. 
 : ملزيد من املعلومات راجع 2

 .92_90. عبد الرحيم الشحات البحطيطي، مرجع سابق، ص_ 

 _ P. Angelini, G. Maresca and D. Russo,  Systemic Risk in the Netting System,  Journal of Banking & Finance, vol. 
31, 2001, P.  95_118. 

 خطر أصبح اليوم ذلك ومنذ .0229سنة  House Herstatt لبنك حدث الذي اال يار منذ ومفسرة واضحة أصبحت األجنيب الصرف معامالت يف االئتمان خماطر 3
 يف أغلق  Failedفشل  األجنيب، وعندما الصرف معامالت من كبري عدد يف مشرتك كان صغري أملاين بنك وهو. Herstatt Riskإىل  يشري ألجنيبا الصرف يف االئتمان
 باعت قد اليت األمريكية كالبنو  فإن لذلك ،أمريكا يف اليوم نفس صباح 20:07 الظهر بعد مسا  2 :20 األملاين التوقيت ويقابل 0229 _00_79الظهر  مسا  بعد 20:2 الساعة
 يف الدوالرية املدفوعات بتلقي توقعا األملاين البنك حتمي هلذا بشكل دفعت قد 0229_00_79:  يوم يف للتسوية أمريكية دوالرات مقابل ، يف  Herstattبنك  إىل ماركات
 .اليوم نفس

وهذه املخاطر مألوفة جدا، وتتنبه إليها البنوك . املالية االلتزامات سداد عن تأخره أو سداد العميل دمع عن نا ة خلسائر التعري احتمالية االئتمان مبخاطر على العموم يقصد 4
 :واملؤسسات املالية، أنظر

 .71. أمحد سفر، مرجع سابق، ص_ 

 .00. عبد الرحيم الشحات البحطيطي، مرجع سابق، ص 5
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 حمل يستلم أال احملتمل ومن أوال، بالدفع يقوم نم هلا يتعري واليت :First Payer Risk أوال الدافع مخاطر_ 

 الدفع نظام وجد طاملا الدفع نظم على غريبة ليست املخاطر من النو  وهذا . ائي بشكل األخر النظري من التعامل

 .أوال

 قبل  ائية أصبحت املستلمة أن املدفوعات _يفرتي _ املستلم عندما وحتدث :Receiver Risk المستلم مخاطر_ 

 .أوال الدافع خماطر ويتحمل األول الدافع هو _فعليا _ املستلم يصبح فقط احلالة هذه يف فعلية، تكون نأ

 أوامر تنفيذ إمكانية عدم بأ ا اإللكرتونية، جمال وسائل وأنظمة الدفع يف السيولة خماطر تعرف :مخاطر السيولة_ 5

التزاماته،  دفع على قادر غري قوية،  ولكنه مالية حالة يف نيكو  (بالدفع املكلف)العميل  بنك أن من الرغم على الدفع،
 .إرادته عن خارجة ألسباب للمقاصة

 هذه يف الدفع أوامر تنفيذ عدم وتتنو  أسباب املستفيد، بنك لدى سيولة أزمة يف ذلك يتسبب أن احملتمل ومن   

 من غريها أو العواصف بسبب البنك فرو  مكاتب بني االتصال يف إخفاق مؤقت حيدث أن احملتمل فمن احلالة،
 .1املالية  غري األسباب

 أوامر أن بسبب Unwinding Risk التفكك خماطر تنشأ :(الشبكي   التفكا) الشبكية النظم في التفكا مخاطر _0

 تصل أن قبل  ائي بشكل Revoked ألغيت أوقد Unwound تفككت قد تكون أن احملتمل من الصادرة، الدفع

 اليوم خالل املرتاكمة الدفع وأوامر الشبكي، النظام يف التسوية تفشل عندما حيدث التفكك أن أي .للمستفيدين

 .2ألغيت  قد تكون
 كل يواجه الذي الرئيس اخلطر متثل إ ا حيث الشبكية النظم يف فقط هامة التفكك خماطر تصبح وبذلك    

 صور ثالث للمنشأة املتأثرة يف كلف ام يكون هنا والتفكك املنظمات، أو األفراد سوا  املستخدمني
3. 

 حالة ففي أخرى، نظم خالل من  ائي بشكل التزاماته من بعضا دفع قد يكون احملتمل من الشبكة مستخدم إن _

 على األول ملخاطر الدافع ويتعري املعامالت، هذه األول يف الدافع هو املستخدم يصبح شركائه، مدفوعات تفكك

 .واحدة ليلة األقل
 .التفاوي إعادة تستوجب أن احملتمل من املفككة (الصفقات)العمليات  من كثري _
 حمتمل الدفع نظم أحد يف التفكك املثال سبيل على املتأثرين، لألطراف مباشرة غري تكاليف وجود احملتمل من إنه _

 تتطلب أن احملتمل من اليت أخرى، تسوية نظم يف التزاماهتا لتؤدي املؤسسات إلحدى صعوبة خلق يف يتسبب أن
 .منها للحد واسعة موارد

                                                 
 .02. املرجع السابق، ص 1

 .املرجع السابق 2

 _ P. Angelini, G. Maresca and D. Russo, Op. Cit, P. 23.  

 .قد تولد مشاكل تتعلق بالسيولة أو االئتمان ما ميس بثبات األسواق املالية ميكن القول أن املخاطر النظامية 3
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 اإللكتروني والمواقع المالية اإللكترونية  التداول صعوبات ومخاطر: الفرع الثاني

 :من بني الصعوبات: صعوبات التداول اإللكتروني_ 1
. رار االستثماريإجرا  العميل لعملية التداول مبفرده، حيث ال يكون لديه مدير حساب للتشاور معه قبل اختاذ الق_ 
 ؛ (لكن بعض الشركات تقدم تلك اخلدمة عن طريق االتصال اهلاتفي بالشركة)

 ؛صعوبة التعامل باإلنرتنت للمستثمر الذي ليس لديه أي معرفة كافية هبا_ 
  ؛التسر  يف اختاذ القرارات غري املدروسة بشكل جيد_ 

يف املوقع اإللكرتوين يف بعض الصعوبات التقنية اليت قد تتسبب شبكات االتصاالت وخطوط الربط أو أي أعطال  _ 
ويتوقف كل ذلك على درجة التقدم والتطور يف البنية  .ينتج عنها مشاكل يف إدارة حسابات املستثمر وإمتام تعامالته

 . التكنولوجية بصفة عامة
 :يف البورصة ما يليمن بني املخاطر واملعوقات يف التداول اإللكرتوين  :مخاطر التداول اإللكتروني_ 5
فقدان اسم املستخدم أو كلمرة املرور أو عدم احملافظة عليهما أو إفشا ها لغريه قد يرتتب عليه خماطرة عديدة تكمن  _ 

 ؛يف متكن طرف ثالث الدخول إىل حساب املستثمر وإسا ة استخدام احلساب
املستثمر خبطأ أثنا  إدخال أوامر الشرا  أو البيع مما قد يقوم و  .أخطا  إدخال أو تعديل أو إلغا  أوامر الشرا  والبيع_ 

 ؛يرتتب عليه خسائر غري مرغوب فيها
قد تؤدى حدوث األعطال املفاجئة لألنظمرة و  .حدوث أخطا  مفاجئة يف أسعار ومعلومات اليت يبثها برنامج التداول_  

 ؛تثمرأو األجهرزة أو خطوط االتصال إىل وصول املعلومات بشكل خاطئ إىل املس
األعطال اليت تتعري هلا شبكة اإلنرتنت قد تؤدى إىل االنقطا  اجلزئي أو التام للخدمرة مما يؤدى إىل فقدان االتصال _  

 ؛1مع األوامر املدخلة إىل نظام التداول اإللكرتوين 
ام العمليات أو عدم األعطال اليت قد يتعري هلا جهاز احلاسب اآليل اخلاص باملستثمر، قد تؤدي إىل تقليل فرصة إمت _

لذا يلزم على املستثمر إجرا  الصيانة الدورية  .التمكن من تنفيذها، أو عدم الدخول إىل اإلنرتنت لالتصال باخلدمرة
 ؛الالزمة جلهاز احلاسب اآليل خشية تعرضه ألعطال مفاجئة

 املوقع على كثرية طلبات وجود جةنتي الشبكة على تزاحم حدوث اإللكرتونية، أو احلاسبة ألجهزة احملتملة األعطال_ 

 وبذلك املستثمر، قبل من تنفيذها إمكانية عدم أو الصفقة إلمتام أقل فرصة يعطي ما وهو ،2الشرا   أو بالبيع سوا 

 ؛الصفقة إلمتام بديلة وسائل عن البحث يتطلب مما اخلسائر بعض حتدث قد

                                                 
األوامر املدخلة، والعودة إىل الطريقة التقليدية يف التداول  وعلى العميل حينئذ االتصال بشركرة السمسرة وإبالغها باملشكلة اليت تعري هلا، لتقوم الشركة بدورها بالسيطرة على 1

 .حلني عودة اخلدمة للعميل من جديد

2
،  فبالرغم األجهزة اليت تتعامل مع الصفقات بصورة تلقائية، مما يسر  من تدفق طلبات الشرا  والبيع، لكنه يف بعض 7000ماي  0مثل ما حدث يف بورصة نيويورك يف  

وتوجد بعض . ولسو  احلظ  حدثت خسائر قدرت  مبليارات الدوالرات يف غضون ذلك .ا النو  من التقلبات غري املربرة كالذي أحدث اضطرابا يف األسواقاألحيان يسهل هذ
حدوث اخنفاي كبري، ويف  ، لكنها تبدأ يف العمل فقط بعد0212الوسائل للسيطرة على املوقف، وهي إرث من اإلصالحات اليت مت تطبيقها عقب أزمة سوق األسهم عام 

 .ساعات حمددة فقط
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 ال يتعري كي الالزمة االحتياطات أخذ جيب إذ ،جدا عالية بسرعة اإللكرتوين التداول ظل يف السوق تغري _

 ؛يرغب مما أكثر دفع أو إىل سيولة، أزمات إىل املستثمر

االتصاالت، وسرعرة االتصال قد تؤثر على كفا ة استقبال املعلومات  نظام ضعف بسبب بالوسيط االتصال صعوبة_ 
تداول ورسائل التبليغ الواردة من نظام التداول أو تسيريها عرب اإلنرتنت، وقد حيدث تأخري يف استالم معلومات ال

 ؛خبصوص األوامر املدخلة، وكما يرتتب على هذا األمر تأخر إرسال أوامر الشرا  والبيع إىل نظام التداول اإللكرتوين

 .ازدياد نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ، قد يرتتب عليه تزاحم يف إرسال املعلومات من خالل شبكرة اإلنرتنت _ 
األمر الذي يؤدى إىل احتمالية تأخر وصول املعلومات أو حتديث أسعار األوراق املالية على الربنامج املستخدم، إضافة 

 ؛إىل احتمالية انقطا  أو فشل االتصال باخلدمة
 .سريةالتعديالت الداخلية اليت تقوم هبا على احلساب اآليل الشخصي، واإلمهال يف التعامل مع البيانات احلساسة وال_ 
 . اخلسارة حدوث سهولة الربح تقابلها حتقيق سهولة أن إذ الزر، على الضغط عند احلذر توخي املستثمر إذا على  

 وتقدم صغرية مؤسسات أو أفراد قبل من إنشاؤها مت مواقع هناك :خطر استغالل المواقع المالية اإللكترونية_ 0

 يتمتع ال قد فبعضها معها، التعامل عن احلذر املواقع جيب هذه متنوعة، ومثل حتليلية معلومات أو استشارية خدمات

 إنشا  السهل من أنه إىل االنتباه جيب هنا .صحيحة تكون ال قد معينة بنتائج يعد قد املطلوبة، وبعضها باملصداقية

 املوقع ذاهل املمكن من أن عرفنا إذا األسهم من واخلروج الدخول حتديد أوقات على صاحبه بقدرة واإلدعا  موقع

 من لديه ما جودة عن النظر بغض طريقه، عن العمال  من قليل عدد اشرتاك مبجرد وسريع معقول ربح حتقيق

 خالل من املوقع تقييم األقل على أو معروفة، جلهة يتبع ال موقع أي مع التعامل عدم األفضل فمن لذا .توصيات

 . 1بتجربته  قاموا من آرا  خالل من أو وحجمها خالله من تقدم اليت اإلعالنات عدد
وحىت يتم تشغيل آليات نشاط السوق املايل اإللكرتوين البد من البد  بوضع تشريع يعمل على محاية  ومن جهة أخرى،  

النظام اإللكرتوين، وأن يضفي عليه الصبغة القانونية من أجل اعتماد الوثائق اإللكرتونية املرسلة بني املتعاملني واملوقعة 
وعلى األسواق املالية إجياد مناذج للتعامل مع املخاطر اإللكرتونية بطريقة . 2يا، وأن يكون هذا التوقيع أيضا معتمدا إلكرتون

عالية من التقنية من أجل حتقيق جناحا ملموسا يف تطوير سوق مايل منظم وإلكرتوين حىت يتم االعرتاف دوليا مبا تقدمه 
 . (ض النماذج في المبحث الثالث من الفصل الرابعتم التطرق لبع) .من تطور هلذه النماذج

                                                 
 .202. فهد بن عبد ا هل احلومياين، مرجع سابق، ص 1

 .072. جالل عايد الشورى، مرجع سابق، ص 2
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 في القطاع المالي الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت وتأمينهاو  األمن وسرية المعلومات: الفرع الثالث
حتدثنا يف الفصل الثالث أنه يف : التحقق من أمان مواقع اإلنترنت والنصائح لخصوص سرية البيانات المالية_ 1

الشرا  وإرسال التفاصيل للبائع فإن كثريا سيشعر بالقلق فيما خيص بأول عملياهتم التجارية عرب  مرحلة تقدمي طلب
اإلنرتنت، ويشعر بعض املستخدمني أن املعلومات الشخصية ورقم بطاقة االئتمان ميكن العثور عليهما أو قرا هتا عرب 

 .1اإلنرتنت 
وأن أول مؤشر على أمان  .عرف على مستوى احلماية يف املوقعلتوضيح كيفية الت: التعرف على االتصال األمن: أوال

 يف األجزا   Httpsوالذي يبدأ بالبادئة  ،(Uniform Resource Locatorباحث املوارد املوحد )املوقع على شبكة اإلنرتنت العنوان 
ن هذا اجلز  أمنا، وهو الزائد إىل كو  Sيشري حرف  Httpاألكثر حساسية واخلاصة باملعلومات من املوقع وليس جمرد 

 Secure اختصار لر
2

 . 
رغم اجلهود اليت تبذهلا شركات تقنية املعلومات خبصوص أمن وسالمة وسرية البيانات، إال أن : عرض الشهادات: ثانيا

ت أمر اهلاجس األمين يف ظل البيئة اإللكرتونية يعد من أولوياهتا، فاالحتيال والغش والدخول غري املشرو  ملواقع البيانا
وارد النتحال شخصية أخرى أو تزوير توقيع، لذا جيب احلذر خاصة فيما يتعلق بعمليات تستلزم إعطا  بيانات مالية، 

 :ومن بني  النصائح

 ؛احلرص على التعامل مع املواقع اليت حتظى بسمعة طيبة، واليت عادة ما تكون مؤمنة _

 ؛القرص الصلب وطبعها كمستند قانوين االحتفاظ بنسخة من أمر الشرا  أو طلب اخلدمة على_ 

 ؛مراجعة الكشف اخلاص ببطاقة االئتمان شهريا لعمليات الشرا  اليت تتم عرب اإلنرتنت _

تفضيل استخدام بطاقة ائتمانية واحدة للشرا  عرب اإلنرتنت، وختصيصها فقط هلذا الغري لسهولة اكتشاف أي خطأ _ 
 ؛أو تالعب

 .انات عرب غرف احملادثةعدم إعطا  أي تفاصيل أو بي _

تقدم البنوك واملؤسسات املالية العاملية أو شركات السمسرة : نصائح عند التعامل بالتداول اإللكتروني في البورصة_ 5
 :عديدا من النصائح ملستخدمي التداول اإللكرتوين ومنها

آلية التداول اإللكرتوين من اهليئة العامة  التحقق من شركة السمسرة اليت يتعامل معها، والتأكد أنه مرخص هلا مبزاولة_  
  ؛للرقابة املالية

 ؛جيب أن يكون لدى العميل خلفية مسبقة يف كيفية التعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت_  

  ؟ستوضاح عن آلية احلماية والسرية اليت تطبقها شركة السمسرة، وهل هي كفيلة حلماية تداوالت العميلاال_  

                                                 
1
ميكن قرا ته إال عن طريق يوضح هذا الرمز أن االتصال الذي يستخدمه متصفح الويب يف إرسال معلومات املشرتي آمن وال . سوف يالحظ املشرتي لثانية رمز القفل املغلق 

 .املستقبل املوضح

2
، ويف هذا اإلطار يبدأ وصف االتصال (خصائص) Properties للعثور على مزيد من املعلومات عن أمان املوقع جيب النقر أوال بالزر األمين على صفحة الويب مث اختيار 

  .من قواعد االتصال اآلمنوهي جمموعة  Sockets Layer Secureتشري هذه األحرف إىل  SSLباألحرف 
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درك أن إدخال األوامر من خالل اإلنرتنت ال يعين تنفيذها على الفور، لذا عليه متابعة العملية على العميل أن ي_ 
  ؛للتأكد من إمتامها

 ؛التأكد من امتالك أحدث برامج احلماية وأكثرها أمانا والتأكد من أنه تستخدم حسابه اإللكرتوين_ 

 ؛ول اإللكرتوينالرتيث يف القرار االستثماري قبل الدخول على نظام التدا_ 

إذ مل حيم العميل معلوماته وحساباته الشخصية جيدا، فمن املمكن أن يكون أحد ضحايا تالعب التداول اإللكرتوين، _ 
 ؛فعليه أال يستجيب ألي بريد إلكرتوين يطلب معلومات خاصة بك

نية، خاصة أن سوق األسهم عدم الثقة متاما يف برامج احلاسب املصممة لتحليل ا اهات السوق والرسومات البيا_ 
 ؛فقط  تتسم باحلساسية وحيسن يف حال استخدامها أن توظف معطياهتا كمعلومات مساعدة

اختيار كلمة سر قوية، حيث إن أفضل كلمات املرور هي الكلمات الصعب تكهنها أو توقعها، وعلى العميل تغيري  _  
د، وال ختزينها على الكمبيوتر، وإذا اضطر العميل إىل تدوين  كلمة املرور اخلاصة به بصفة دورية، وعدم مشاركتها مع أح

كلمة السر فعليه حفظها يف مكان آمن وخاص، ويف حال فقدام كلمة املرور عليه باالتصال بشركة السمسرة فورا  
 ؛ومراجعتها حىت تقوم الشركة باختاذ الالزم

 ؛أن كل املعامالت املدونة قد متت بالفعل قرا ة كشف احلساب الشهري بصفة دورية وبعناية، مع التأكد من_ 

التأكد أن شركة السمسرة اخلاصة بالعميل لديها بيانات مستحدثة عنه متضمنة عنوان املراسلة والربيد اإللكرتوين _ 
 ؛وغريها من البيانات

، دليل على على املستثمر حال مالحظة أي أخطا  يف األسعار أو معلومات التداول التوقف عن استخدام اخلدمرة_ 
تدخل طرف ثالث، والذي يقوم بالتسلل واخرتاق احلاسب اآليل الشخصي والعبث بالبيانات وغريها من األضرار، خاصة 

 ؛مع عدم توفري برامج احلماية الالزمة للجهاز
 .جيب على املستثمر دائما أن يقوم بتشغيل الربامج احلاجبة والواقية والربامج املضادة للفريوسات_ 

يف هذا املثال العمال  ومن خالل التواصل عرب اهلاتف  :Scénario de Courtageل عن تأمين معاملة بورصية  مثا_ 0
يقوم بتنفيذ املهام املطلوبة التالية حسب    Serveur de Courtageخادم السمسرة  مع السماسرة الذين تنطبق نيابة عنهم،

 :الرتتيب التايل

 ؛من أجل التحقق من أن الصفقة ميكن أن تكتمل أو أن تتحقق    Serveur de Compteيستعلم ملقم احلساب  _

 ؛يتحقق من الصفقة مع خادم إدارة املخاطر _

 .Serveur Boursierوضع طلب التبادل على اخلادم البورصوي  _

ل بشكل غري بعقد الصفقة، مث حتديث حساب العمي( اخلادم البورصوي)يقوم خادم املتعامل يف سوق األوراق املالية   
هذا السيناريو اخلاص بالصفقات أو املعامالت يف السوق املالية يستخدم وظائف الرسائل يف  .متزامن وخادم إدارة املخاطر

 :التالية  Queuingقائمة االنتظار 



 .مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ........................الفصل الخامس

 

- 550 - 

 

 .ةواملصادقة على الرسائل، والتشفري، والتدقيق لضمان احلصول على بيئة آمن من أجل التوثيق :Sécurité األمن _ 

يدمج أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألنظمة القدمية   :Prise en Charge Multiplatformeدعم منصة متعددة _ 
 . املتوارثة

لضمان تسليم وإرجا  أو إلعادة  : Transactions (remise une seule( تسليم مرة واحدة) المعامالت_ 
 .الرسائل، وضمان احملاسبة الدقيقة واملركزة

حتديث احلسابات وتقييم املخاطر بالشكل   من أجل  :Messagerie sans Connexion بدون اتصالالرسائل _ 
 .غري املتزامن

إن أي معاملة مالية إلكرتونية تقتضي تبادل البيانات واستخدام الوثائق : تأمين البيانات في المعامالت المالية_ 4
 .  املتعاملون هم أشخاص طبيعيون، فاألمر يتعلق ببيانات ختصهماإللكرتونية عن طريق مورد اخلدمات اإللكرتونية، وهؤال

هذا األمر دفع إىل ظهور إشكاالت متعلقة بتوفري محاية قانونية للمتعاملني هبذه الرابطة التعاقدية ذات الطبيعة التقنية 
ياناته اإلمسية أو الشخصية وخباصة الطرف األضعف فيها أال وهو املتعامل املايل فيما يتعلق حبمايته من االطال  على ب

واستخدامها استخداما غري مشرو ، فبقدر ما يكفل للمعامالت  اليت يديل هبا أثنا  دراسة ملفه أو حتديثه أو توظيفها
كما يتعني احملافظة على   .1املالية اإللكرتونية أمان أكثر وتبعث ثقة من شأ ا أن تزيد من منو هذه املعامالت ومنا ها 

يت تتعلق هبا من حيث سريتها وخصوصيتها عن طريق وسائل أمان تتسم بالسرية والقدرة على محاية البيانات البيانات ال
 .2واحلفاظ على سريتها ومدى حرية تداوهلا وسالمتها 
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مظاهر غياب أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة وآليات المق اصة: المبحث الثالث  

 في االقتصاد  
ة من أكثر املوارد اليت تتعري للمخاطر، ومن أمهها الفساد املايل الذي حيمل يف طياته العديد من اآلثار تعد املوارد املالي   

السلبية املؤثرة على أنشطة البنوك واملؤسسات املالية واالقتصاد العاملي والوطين عموما، وعلى تطوير نظام الدفع االلكرتوين 
  .واملقاصة اإللكرتونية خصوصا

ياب الدفع اإللكرتوين وتقنياته والتسوية اآللية، وشيو  انتشار التعامل بالنقد، فإن االقتصاد سيعاين من ويف حالة غ  
وتعترب من أكرب املشاكل اليت تواجه البنوك  .بعض اجلرائم االقتصادية كغسيل األموال والتزوير والتزييف وهتريب العملة

ملا له من آثار ضارة على االقتصاد والتنمية، وعلى تطوير وتشغيل واملؤسسات املالية خاصة واقتصاديات الدول عامة، 
 .آليات املقاصة والدفع اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية، وملا حتويه من شفافية ومصداقية يف التعامالت التجارية

 الفساد المالي وظاهرة غسيل األموال : المطلب األول
وإدارية وتنظيمية واقتصادية كذلك، ويف هذا املطلب سنحاول التطرق ملفهوم  للفساد املايل أسباب سياسية واجتماعية   

 .ومظاهر الفساد املايل وغسيل األموال
  الفساد المالي مفهومه، مظاهره أسبابه: الفرع األول

ف حمدد من الصعوبة اليت يواجهها الباحثون عند دراسة موضو  الفساد املايل عدم وجود تعري :مفهوم الفساد المالي _1
يتمثل يف االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام املالية، ويعرف بأنه كافة املخالفات للقواعد  ودقيق ومتفق عليه،

وميكن تعريف ، 1املالية اليت تنظم سري العمل املايل ملؤسسات املالية، وكذا خمالفة التعليمات اخلاصة بأجهزة الرقابة املالية 
  .2 نه  كافة التجاوزات اليت متس اجلانب املايل فقط من املؤسسات املاليةالفساد املايل بأ

 :تتمثل فيما يلي :مظاهر الفساد المالي _5
وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خالف التشريع أو أصول  :الرشوة_ 

 .املهنة
  .من خالل نفوذهم دون استحقاقهم هلا أصال..( األحزاب أو املناطق واألقاليم)مات أي مترير ما تريده التنظي :المحسوبية_ 
أي تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما يف منح املقاوالت والعطا ات أو عقود االستئجار  :المحاباة_ 

  .واالستثمار

                                                 
1
ة الفساد اإلداري واملايل، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة املال العام ومكافحمدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربيعطا ا هل خليل،  

 .00. ، ص7002 ماي 01_09: تونس، أيام

2
+ االحتكار = الفساد : ھناك من ربط الفساد بسوء استخدام السلطة واحتكار المناصب لتحقيق مكاسب شخصية في غياب المساءلة أي أن 

 .المساءلة –حرية التصرف 
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التعيني أو إحالة العقد أو إشغال  لصاحل من ال يستحق (وظيفي أو تنظيم سياسي)أي تدخل شخص ذو مركز  :الوساطة_ 
  .. املنصب

لغري احلصول على املال من األشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتربيرات قانونية أو إدارية أو  :االبتزاز والتزوير_ 
لنقود إخفا  التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني كما حيدث يف دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير ا

  .والبطاقات اإللكرتونية يف حالة الدفع اإللكرتوين
من خالل السوق السودا  والتهريب للعملة الصعبة باستخدام الصالحيات املمنوحة للشخص أو  :نهب المال العام_ 

نافذ االحتيال أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق، أو مترير السلع عرب م
فساد يتقاطع مع األنظمة والقوانني املتعلقة بنظام العدالة وحقوق امللكية فهو   .السوق السودا  أو هتريب الثروة النفطية

 .والتسهيالت املصرفية واالئتمانات وكذلك التمويل اخلارجي

 ظاهرة غسيل األموال: الفرع الثاني

وهذه األموال  .أموال غري مشروعة يطلق عليها املال القذر ظاهرة غسل األموال تنصب على: تعريف غسيل األموال _1
 .ختتلف عن األموال السودا  اليت تتسم مبشروعية مصدرها إال انه يتم االحتفاظ هبا سرا للتهرب من الضرائب على الدخل

عها يف بنوك ويقصد به أيضا إخفا  حقيقة األموال املستمدة من طريق غري مشرو  عن طريق القيام بتصديرها أو إيدا
دول أخرى أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها يف أنشطة مشروعة لإلفالت هبا من املصادرة، وإظهارها كما لو  

 .كانت مستمدة من مصادر مشرعة

 واألساليب األدوات هذه ألهم توضيح يلي فيما: األموال غسيل عمليات في الحديثة التكنولوجية الوسائل_ 5

 :يف ستة نقاط وذلك كاآليت 1اإللكرتونية 
 من القذرة النقود وسحب إيدا  عمليات يف األجهزة هذه استخدام يتم :أجهزة الموزعات لاوراق النقدية_ 

 اإليدا  لعمليات خاصة مناذج تعبئة تتضمن اليت املصرفية اإلجرا ات من التخلص هبدف املصرفية احلسابات

 إجرا  خالل من األموال غسيل يف اآلالت هذه استخدام ويتم ونية،القان غري عملياهتم تكشف قد واليت والسحب

  .االنتباه ولفت الكشف عدم لضمان لألموال والسحب اإليدا  عمليات من العديد

 إجرا  طريقها عن يتم أن ميكن واليت اإللكرتونية، التجارة نشو  إىل أدت اإلنرتنت شبكة إن :اإلنترنت بنوك _

 صعوبة هذا يف مستغلني األموال غسيل عمليات يف تسهم واليت القانونية، وغري بوهةاملش الصفقات من العديد

 .اإلنرتنت عرب تتعامل اليت الدولية البنوك مع املتعاملني إقامة وعناوين الشخصية البطاقة على التعرف
 األموال غسيل عمليات يف بكثرة اإللكرتونية املصرفية اخلدمات تستخدم :اإللكترونية المصرفية الخدمات _

 اإللكرتونية االتصاالت وتعد .وغريها الفواتري ودفع لألموال اإللكرتوين والدمج، كالتحويل التوظيف مرحليت يف وخاصة

                                                 
1
اسرتاتيجيات األعمال يف : ، املؤمتر العلمي الرابعأثر استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل األموال والجهود الدولية لمكافحتهاحلمداين، رافعة إبراهيم ا 

 .9. ، ص7002مارس  02_ 09: مواجهة حتديات العوملة، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن، يومي
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 يستطيع حيث اإللكرتوين وغريها، الربيد أمهها من واليت الرقابية والضوابط للقيود اخلاضعة غري االتصاالت أشكال من

 معلومات بطرح القيام ويف اإلجرامية، عملياهتم لتنفيذ وخططهم اتصاالهتم يف الوسائل هذه استغالل األموال غاسلوا

 عمليات من الطائلة األرباح حتقيق يف فيستغلو ا املستثمرين تضليل هبدف األسهم أسعار حول دقيقة وغري مضللة

  .يغسلو ا اليت ةالقذر  لألموال والالزم القانوين الغطا  توفر أن شأ ا من واليت والشرا  البيع

 وسرعتها، وسريتها تعقبها الستحالة وذلك األموال لغاسلي اإللكرتونية األدوات أهم من وهي :اإللكترونية النقود _

 احلاجة وبدون مصرفية أو قانونية أو جغرافية إعاقات دون من قصرية فرتة يف خالهلا من مبلغ أي حتويل ميكن حيث

 .املايل للوسيط

 غسل جرمية الرتكاب وسيلة إىل تتحول حبيث الدفع، وسائل من املتطورة الوسيلة هلذه السليب اجلانب يربز وهنا    
 تظهر وال حركتها، مراقبة ميكن حمسوسة مادية ليست فهي الصعوبة، غاية يف مسألة مراقبتها أن اعتبار على األموال،

 واملصرفية املالية العمليات من يشا  مبا القيام ألموالا غاسل يستطيع الطريقة وهبذه .هبا للمتعاملني احلقيقية اهلوية

 .1غري املشروعة  أمواله حقيقة إخفا  يف احلقيقية غايته إىل للوصول
 حتريك مبقدورهم إذ اإلجرامية، عملياهتم يف الذكية البطاقات استخدام األموال غاسلوا يستطيع :البطاقات الذكية_ 

 على الشرحية نقدية قيم أي إضافة ميكنهم كما العامل، يف مكان أي إىل ةالبطاق على املشحونة النقدية القيم

 يقوم هبا الوفا  يقبل الذي التاجر البطاقة، فإن منت على موجودة القيمة ألن ونظرا البطاقة، على احململة اإللكرتونية
 مما البطاقة، على للعملية يةالتسو  قيد إلجرا  موافقتها على للحصول للبطاقة املصدرة اجلهة أو باملصرف باالتصال

 دولة من أكثر إىل النقود هتريب هلم ميكن ثانية جهة ومن األموال، لغسيل كوسيلة إلكرتونية استخدامها سهولة يعين

 .2احلدود  عرب الورقية النقود عن عوضا البطاقة هذه باستخدام

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .227 .ص ،7000 ،0العدد  ،26 اجمللد االقتصادية، سوريا، للعلوم دمشق جامعة ، جملةكترونية في عمليات غسيل األموالدور النقود اإللبسام أمحد الزملي،  

 كما وال،األم غسيل عملية مراحل عرب وذلك التقليدية، الوسائل عن التكنولوجية الوسائل باستخدام األموال غسيل عمليات والتطورات يف قات الفرو تتبع لنا ميكن سبق مما 2
 :عليك مبراجعة املداخلة التالية. اجلدول يف هو موضح

ملتقى وطين فعالية استخدام التكنولوجيات الحديثة في انتشار ظاهرة غسيل األموال والحد منها في البنوك والمؤسسات المالية، حممد شايب وعز الدين عمران، _ 
 كلية العلوم  االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر  -الواقع والتحديات –ية  حول مكافحة تبييض األموال يف املؤسسات املالية اجلزائر 

 .00. ، ص7002مارس  02-09: يومي
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 د المالي وغسيل األموالفعالية التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفسا: المطلب الثاني
    .األموال وغسيل 1حناول يف هذا املطلب التطرق إىل أمهية ودور التكنولوجيا يف مكافحة الفساد   

 التكنولوجيا والفساد المالي: الفرع األول
شكل هائل تضفي التكنولوجيا بالفعل صبغة دميقراطية وشفافة على التنمية، مما حيسن ب: التكنولوجيا كآلية للشفافية_ 1

وعندما ال حيدث ذلك، تسهل  .من الكيفية اليت ميكن أن تصل من خالهلا املعلومات املهمة إىل املستفيدين منها
ومن شأن توظيف اإلمكانيات الكاملة اليت توفرها التكنولوجيا  .التكنولوجيا معرفة األسباب وحماسبة الشخص املسؤول

كما   .أن يساعد على ترسيخ الشفافية مما حيد من استنزاف الفساد لثمار التنمية _مثل مبادرات احلكومة املفتوحة _ احلديثة
ميكن للتكنولوجيا أن تكون أداة فاعلة لرتسيخ الشفافية، كما ينبغي علينا أيضا االنتباه إىل اجلانب املظلم فيها واملتمثل 

  .2يف الزيادة املطردة يف جرائم اإلنرتنت 
ا من خالهلا كبح هذا التوجه القيام باملزيد من اجلهود ملنع التحويالت املالية املشبوهة، وذلك ومن بني السبل اليت ميكنن   

 .3من خالل وضع أنظمة مالية مفتوحة وشفافة 
إن مشرو  التقاص اإللكرتوين ومحايته للشيكات يعود لعديد من : التقاص اإللكتروني كآلية للتخفيف من االحتيال_ 5

ففي دراسة خاصة جلمعية البنوك األمريكية، تبني أنه ميكن لنظام التقاص  .4ال تقنية معاجلة الصور الشركات الرائدة يف جم
 .%93اإللكرتوين اآلين للشيكات أن يقلص من حجم خسائر االحتيال بنسبة 

ة األمريكية ونشري هنا إىل دراسة أجرهتا منظمة التقاص اإللكرتوين للشيكات، واليت وجدت فيها أن الواليات املتحد   
كما أجرت   .مليار دوالر سنويا من خالل حتويل تقاص الشيكات بني بنوكها إىل تقاص الكرتوين 5-5ستتمكن من توفري 

املنظمة دراسة على الفائدة املتوخاة من جرا  تنفيذ التقاص اإللكرتوين للشيكات على بنوك خمتلفة يف الواليات املتحدة، 
مليار  000مليون دوالر سنويا بينما بنكا آخر تبلغ ودائعه  2ليار دوالر سيستطيع توفري م  10تبلغبودائع   حيث أن بنك

 .سنويا مليون دوالر 520دوالر سيتمكن من توفري 

                                                 
1
وطلبت إلى األمين العام أن يكلف مكتب األمم  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 5005أكتوبر  50اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في  

 9وعيّنت الجمعية العامة أيضا يوما ، 2/32القرار ة المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية

ودخلت االتفاقية حيز . ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور االتفاقية في مكافحته ومنعه

 .5003التنفيذ في ديسمبر 
2
ومل تكن . يف تقرير هلا إىل أن جرائم اإلنرتنت أصبحت اآلن يف الرتتيب الرابع من حيث أكثر اجلرائم االقتصادية شيوعا PricewaterhouseCoopers  أشارت مؤسسة  

ما لبث أن رصد  "Pera Ng Bayan" هذا  وأطلقت وزير املالية يف الفيليبني برناجما لإلبالغ عرب اإلنرتنت. قبل عشر سنوات سوى ومضة عابرة على رادار رصد اجلرائم
 .عشرات املتهربني من دفع الضرائب واملهربني وذلك خالل الستة أشهر األوىل من تشغيله

3
 Caroline Anstey and Leonard McCarthy, Technology Is Helping the Fight Against Corruption, 2011. 

http://www.huffingtonpost.com/caroline-anstey/technology-anti-corruption_b_1139022.html. Consulté le; 

01_07_2013 
4
وتدقيق التواقيع وإدارة وأرشفة الوثائق إلكرتونيا  وكانت   Imaging وختتص بالعمل يف جمال تقنية معاجلة الصور 0212تأسست عام  ProgressSoftيذكر أن شركة   

بنكا  عربيا  وتبا  أنظمتها يف اإلمارات العربية املتحدة  97ولبنك املركزي األردين بنكا  أردنيا  باإلضافة ل 02الشركة أول من ابتكر نظام التواقيع يف املنطقة والذي يعمل به 
ملزيد من املعلومات حول الشركة  .لتنمية الدوليةوالسعودية ولبنان واليمن وفلسطني وليبيا ويف كندا وقربص واجنلرتا وأملانيا واندونيسيا ومالطا ومنظمة اإلسكوا والوكالة األمريكية ل

 ./http://www.progressoft.com: موقعها اإللكرتوينراجع 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/58/4
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/58/4
http://www.huffingtonpost.com/caroline-anstey
http://www.huffingtonpost.com/caroline-anstey
http://www.huffingtonpost.com/caroline-anstey/technology-anti-corruption_b_1139022.html
http://www.progressoft.com/
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 التكنولوجيا وغسيل األموال: الفرع الثاني
ك واملؤسسات املالية تأيت عملية تطبيق أنظمة تكنولوجية حديثة ملكافحة غسيل األموال الفعالة يف كافة دوائر البنو   

 .ليواكبوا أفضل التطبيقات املستخدمة لدي القطا  املايل العاملي يف هذا اجملال
 ، وذلك إلنتاج الربجميات وتركيب برنامج شركة IMTACاشرتك بنك الدوحة مع شركة :OMNI Enterpriseبرنامج _ 1

Infrasoft  الذي يدعيOMNI Enterprise ،وهو نظام مصمم للحماية من العمليات املالية  كحل ملكافحة غسيل األموال
  .املشبوهة وغسيل األموال

الشركة العاملية الرائدة يف جمال توفري  EastNets 1حتصلت : Profiling AMLو  en.SafeWatch Filteringحلول_ 5
 Kinetic Process Innovation Award 2لالبتكار   Kineticحلول وخدمات الدفع املايل للمؤسسات املالية على جائزة 

  AMLتقديرا لتطبيق مكافحة غسيل األموال EastNetsومت اختيار  .عن فئة  التميز يف التكنولوجيا املصرفية  2012
  .Intesa Sanpaoloاملستخدم من قبل 

األموال،  لذا تسعى البنوك واملؤسسات املالية جاهدة وبانتظام إىل تطوير تطبيقات تكنولوجية متطورة ملكافحة غسيل   
ودعم حلول فصل وتصفية املعلومات والعمليات اليت تساهم يف التخفيف من خماطر عمليات االحتيال على املصارف 

  .واملؤسسات املالية

تقوم بتزويد الشركات والبنوك واملؤسسات املالية بأنظمة  NICE Systemsهي مؤسسة لر  :NICE Actimizeحلول _ 0
 .  Anti_Money Laundering Solutions 3 لمحاية ملكافحة غسيل األموا

هو أول نظام إلكرتوين متكامل ملكافحة جرائم غسيل األموال يف الوطن العريب، موجه  :Compass AML  حلول _4
يضاهي أمثاله من األنظمة العاملية، وينافسها  .إىل مجيع املؤسسات املالية من بنوك وشركات صرافة وحتويالت مالية وغريها

 .حية كلفة تطبيقه، إضافة إىل الدعم الفين املتوفرمن نا

 

                                                 
1
ضمن الشركات اململوكة بالكامل من  اليت تتخذ من اململكة املتحدة مقرا  هلا، واملسجلة لدى هيئة الرقابة املالية املالية للتحويالت  EastNets Remittances تأيت شركة 

  en.More، وقد أطلقت الشركة مؤخرا  خدمة  SWIFTالبنوكواملشاركة يف منظمة االتصاالت السلكية والالسلكية املالية العاملية بني  EN Holding شركة العقاريةقبل ال
لتحويل األموال إىل العمال  شهادة اعتماد لىاخلدمة ع حيث حظيت،  SWIFT شركات االتصال والبنوك عرب شبكة للتحويل املايل عرب اهلاتف املتحرك، واليت تعمل على ربط

 .www.eastnets.com وللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين. SWIFTمن قبل منظمة  7000لعام 

2
  High Tech Views بدعم من 0220يف العام   Kinetic Information LLC كينتك إنفورميشن احملدودة"تأسست جوائز كينتك لالبتكار من قبل شركة  

 . www.hightechviews.com يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين. هبدف تقدير االبتكار يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات

3
 NICE Actimize, société de NICE Systems, et fournisseur de solutions de sécurité financière, de gestion du risque et de la 

conformité dans le domaine des services financiers, annonce que sa solution Actimize Card Fraud a été mise en place avec 
succès par National ITMX, organisme de règlements interbancaires thaïlandais pour détecter la fraude en temps réel dans les 
transactions des cartes ATM/de débit et surveillera un total de près de 70 millions de transa Consulté ctions par mois. 
http://www.globalsecuritymag.fr/La-solution-anti-fraude-a-la-carte,20130119,34854.html. Consulté le: 
20_08_2013. 

http://www.eastnets.com/
http://www.hightechviews.com/
http://www.globalsecuritymag.fr/La-solution-anti-fraude-a-la-carte,20130119,34854.html.Voir
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مل تساعد اإلجرا ات اليدوية اليت استخدمتها كثري من املؤسسات املالية يف وضع حّد  :التنقيب عن البيانات_ 2
لذلك ظهرت حاجة ماّسة إلنشا  نظام ذكي يعتمد على أدوات التنقيب يف املعطيات، ويقوم  .لعملّيات تبييض األموال

تلقائيا  على  عاجلة الكميات اهلائلة من املعلومات املوجودة يف خمتلف أقسام املؤسسة، وحتويلها إىل معرفة مفيدة تساعدمب
    .1تصنيف أّي سلوك مشبوه 

 آليات التزييف والتزوير في االقتصاديات الدولية: المطلب الثالث
ام باجلرائم االقتصادية وإذا ما استفحلت هذه الظاهرة يكون واالهتم ،2تزوير العملة يصنف حتت اجلرائم االقتصادية     

من الصعب تبين وتشغيل أنظمة دفع يف ظل توفر الربح اخليايل، ويكون يف الوقت نفسه أمرا ضروريا لإلسرا  يف تبين 
 .أنظمة الدفع للتقليل من استخدام النقود

  مفهوم التزييف والتزوير: الفرع األول 
جيب أوال أن نعرف الفرق بني التزوير والتزييف، والتقليد، حيث إن هناك فارقا كبريا بني  لطرح هذه املشكلة  

 .املصطلحات الثالثة، وهناك من يطلق على التزييف اسم التقليد
تعود جرمية تزييف النقود إىل بداية اخرتا  النقود، ويسجل لنا التاريخ اإلسالمي : نبذة تاريخية عن تزوير العمالت_ 1

" الدانيايل"ظهر أول مزيف للعمالت عرف حتت اسم _ العهد العباسي_ه ويف عهد املقتدر با هل  509يف بغداد سنة أنه 
بأسلوب فين ال يرقى إليه شك، أما أكرب عملية تزوير للنقود يف العصر احلديث، فقد حدثت خالل احلرب العاملية الثانية، 

كات األملانية على أمل إحداث تضخم يف أملانيا يؤدي إىل سقوط نظام حني طبعت املخابرات الربيطانية مليارات املار 
مليار دوالر  32بروتقدر خسائر العامل من جرا  عمليات التزييف للعمالت الورقية وفق إحصائية دولية . هتلر النازي

لب سوى فين وجهاز  سنويا، وهو رقم يؤكد أن عمليات التزييف يف ازدياد مطرد نظرا لسهولتها، أل ا مرحبة وال تتط
 .3كمبيوتر ذي تقنية عالية 

 :هناك فرق بينهما وهو أن: الفرق بين التزوير والتزييف_ 5
هو صنع عملة متشاهبة يف كل شي  من البداية للنهاية للعملة الصحيحة املتداولة باستخدام األحبار : التزييف_  

 .هذا العمل، وهو األسلوب املنتشر حالياواألوراق والكمبيوتر والطابعات وكل األدوات املستخدمة يف 
 .4مشروعة  أو إنشا  هلا بطريقة غري (أو عملة معدنية)إذن التزييف هو إحداث تغيري يف حقيقة ورقة نقدية   

                                                 
1
، واالتصاالت والتقانات احلديثة ، جملة املعلوماتية،  جملة علمية متخصصة يف املعلوماتيةرفية الذكية باستخدام أدوات التنقيب في المعطياتالحلول المص، مهيب النقري 

: ملزيد من املعلومات أنظر املوقع اإللكرتوين التايل. 2006 ، شهر آذار،(0)العدد 
.Consulté le; 18_08_2013 .http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=1&id=257 

2
 le Faux-Monnayage est la contrefaçon de monnaie, et, sur le plan légal et judiciaire, le crime consistant à fabriquer, à 

détenir ou à utiliser de la fausse monnaie.   

3
 .292. ص، 2000 ،دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن اقتصاديات النقود والبنوك،، السيد متويل عبد القادر 

4
  .290. املرجع السابق، ص 

http://infomag.news.sy/index.php?inc=editing/showpersonprofile&id=3
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=1&id=257
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime
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يتم بإحضار ورقة عملة صحيحة ويقوم املزور بإجرا  تغيري فيها لتحويلها من عملة ذات فئة أقل إىل عملة  :التزوير_ 
على العموم التزوير هو تغيري حمتوى أي مستند أو ورقة  ارية أو مالية بقصد الغش أو إحلاق الضرر، أو  .ىذات فئة أعل

  .1هو إحداث تغيري يف حقيقة حمرر رمسي أو وثيقة رمسية أو إنشا  شبيه هلا بطريقة غري مشروعة 
 ه احلصول على ورقة نقدية مطابقة لألصليةوالتزوير الذي يراد من ورائ  التزييف الذي يلحق الورقة املالية األصلية

كأحدث أشكال الطباعة، وعلى   95الرقمية يف العامل عام  Digitalبدأ تزوير العمالت ينتشر بكثرة بعد ظهور طابعات     
دم الفور استغلها مقلدو العملة يف عملهم، واألصل فيها هو احلاسب اآليل، باإلضافة إىل عمليات التقليد العادية املستخ

حيث يستخدم املقلد ماسحا ضوئيا، ويقوم بتصوير العملة الورقية عليه، مث يتم إدخال هذه  .فيها احلاسوب العادي
 .وبعدها يستخدم برنامج معاجلة ألوان للعملة املقلدة مث طباعتها على أي نو  من أنوا  الطابعات .الصورة إىل الكمبيوتر

ضروريا يف تقليد العمالت والشيكات السياحية واملستندات املهمة والسندات  هذا وأصبح يعترب استخدام الكمبيوتر أمرا
  .واألسهم األسلوب السائد حاليا يف كل اقتصاديات دول العامل

 :تتمثل فيما يلي: احتياجات عمليات التزوير في اقتصاديات دول العالم_ 2
افيرا داخرل مطبعرة، ومهندسرني يف اإلعرالم اآليل يتقنرون حتتاج عملية التزويرر إىل اختصاصرني ومهندسرني ميتهنرون التوبوغر _ 

 .تقنيات املعلوماتية، وورشة جمهزة بكل مستلزمات التزوير
وهرو ورق   ،Coated Paperمن أكرب العقبات اليت تواجه املزورين هري نرو  الرورق املصرنو  منره العملرة، والرذي يسرمي _  

 .معاجل مقاوم لالتساخ وأكثر عمرا
مث  .وئية والطابعررات آخررر طررراز، حيررث يسررتخدم املرزور ماسررحا ضرروئيا ويقرروم بتصرروير العملررة الورقيررة عليررهاملاسرحات الضرر_ 

يتم إدخال هذه الصورة إيل الكمبيوتر، وبعدها يستخدم برنامج معاجلة ألوان للعملرة املقلردة، مث طباعتهرا علري أي نرو  مرن 
شركل املروايل، والرذي ميثرل طررق والوسرائل املسرتخدمة يف التزويرر وللتأكيرد مرا سربق مرن الكرالم، اسرتعنا بال .أنوا  الطابعات
 . 2ككندا يف بلد متقدم  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .290. ص. مرجع سابق السيد متويل عبد القادر، 

2
 la Contrefaçon au Canada ne se résume pas uniquement à la fabrication de faux billets de banque, mais aussi de cartes 

de crédit, de chèques de voyage, de passeports et de diverses pièces d'identité. 
Consulté le; 20_07_2013. .mfra.ht-fals-fraudes/count-grc.gc.ca/scams-http://www.rcmp 

 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/count-fals-fra.htm
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 الطابعات المستخدمة في عمليات التزوير(:  44)الشكل رقم 

 
Source: Ben Fung et Enchuan Shao, Modélisation de la Contrefaçon des Billets de Banque, revue de la 

banque du  canada,  une revue de la littérature, Département de la Monnaie, Automne 2011, P . 6. 

 

يتضح من خالل الشكل أن شبكات التزوير تستخدم طرقا وأساليب عديدة يف عمليات التزوير حيث كان التزوير يف      
وطرق أخرى  .Jet d’Encreاحلرب النفاث  كندا من خالل طابعات الليزر أكثر شيوعا يف سنوات التسعينيات، وطابعات

وابتدا  من هذه السنة  0992وحىت سنة  .الباقية فتتم بطريقة الطباعة وعن طريق التصوير بآالت تصوير مث التلوين تقليدية
 % 99يف عمليات التزوير بشكل كبري جدا إىل غاية يومنا هذا، ويعود السبب يف ذلك إىل   Jet d’Encreبد  استخدام 

 .عمليات التقليد تتم باستخدام الكمبيوتر والطابعات النافثة للحربمن 

 حجم التزوير وأثاره االقتصادية: الفرع الثاني
إن عمليات التزوير يف ازدياد مطرد نظرا لسهولتها، أل ا مرحبة وال تتطلب سوى شخص  :ازدياد عمليات التزوير_ 1

ا  إىل أن قضية تزييف العمالت باتت واحدة من أهم مصادر القلق ويشري اخلرب  .عالية فين وجهاز كمبيوتر ذو تقنية
االقتصادي لدى احلكومات الدول والقائمني علي محاية االقتصاد القومي خاصة بعد تطور أساليب التزييف وضبط  

ا هي فئة ن أكثر الفئات النقدية اليت جيري تزويرها وحماولة تسريبهوإ .كميات ضخمة من العمالت املزيفة بالكمبيوتر
وملتابعة حجم عمليات التزوير عامليا سنستعني  دوالر، باعتبارها الفئة األكثر تداوال وقيمة، وللتأكد من ذلك 000الر

كندا، املكسيك، اإلحتاد األورويب، سويسرا،   :بالشكل املوايل الذي يوضح التزوير يف عدد من اقتصاديات الكربى عامليا
 .ريا اجلنوبيةاسرتاليا، اململكة املتحدة، كو 
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 عدد األوراق المزورة المكتشفة في المليون ورقة والمتداولة  في العالم(: 42)الشكل رقم 

 
Source: Ben Fung et Enchuan Shao, Modélisation de la Contrefaçon des Billets de Banque, revue de la 

banque du  canada,  une revue de la littérature, département de la Monnaie, Automne 2011, P .6. 

 

من خالل الشكل نالحظ أن ظاهرة تزوير يف السنوات األخرية كانت مصدر  قلق كبري يف كل من كندا واململكة   
املتحدة واملكسيك، يف حني وبدرجة أقل يف منطقة األورو، أما يف سويسرا وأسرتاليا وكوريا اجلنوبية فمعدالت التزوير 

ة بدرجة كبرية مقارنة بالدول السابقة الذكر، وهذا راجع إىل ميزات األمان واجلهود املبذولة يف اختاذ إجرا ات منخفض
  .1، وتطبيق القوانني الرادعة يف ذلك  Faux-monnayeursوقائية ومحائية للنقود املتداولة وحماولة منعها من تزوير املزورون

كان التقليد أو التزوير مشكلة أكرب يف بعض اقتصاديات الدول من غريها،   هذا وقد يكون من املفيد أن نفهم ملاذا
 2.والعوامل أن تفسر هذه االختالفات 

 :من بني اآلثار الذي تتسبب فيها عمليات التزوير :أثار التزوير على االقتصاد_  5
 .التزوير  يؤدي إيل اضطرابات يف تعامالت السوق إضافة إىل ظاهرة التضخم بأشكاله_ 
شعور املواطنني بأن هناك عملة مزورة يؤدي إىل اال اه من العملة احمللية إىل العملة األجنبية يف حال كانت احمللية _ 

 .ويؤدي إىل مشكالت للعائالت الفقرية نتيجة التضخم الكبري .مزورة، وبالتايل هذا يؤدي إيل ا يار العملة
األفراد ومؤسسات األعمال، وذلك لعدم حصوهلم علي تعويض مقابل لتزوير العملة يقع علي عاتق   الضرر األكرب _

 .األوراق النقدية املزورة باإلضافة إيل تعرضهم للمسا لة نتيجة قبوهلم هبذه العملة
يؤدي تزوير العملة إيل فقد الثقة يف أنظمة الدفع وتسّرب الشكوك إيل أفراد اجملتمع حول قبول أي أوراق نقدية خالل _ 

 .وهذا ما يؤدي إىل تدين سرعة النقود ،النقديةالعمليات 
أن الضرر يف التزوير الذي جيين على أصحابه فوائد، وهذا ما جيعلهم يعملون على تعطيل إنشا  عمليات الدفع _ 

 .اإللكرتوين وتشغيله، وتكريس التعامل بالنقد والسيولة يف املعامالت االقتصادية

 

                                                 
1
 :لالطالع على أوامر وإجراءات منع العملة المتداولة من التزوير في االتحاد األوروبي والصادرة من البنك المركزي األوروبي، راجع  

_ Avis de  la  Banque Centrale Européenne sur la Protection contre le Faux Monnayage et le Maintien de la Qualité 

de la Circulation Fiduciaire, (CON/2011/64), 18 août 2011 . 
2
 Ben Fung et Enchuan Shao, Op. Cit, P. 6. 
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 ن ظاهرة التزوير والتزييفالكشف وطرق الوقاية م: الفرع الثالث
إن التقدم والتطور الواضح يف العمالت واإلصدارات املستحدثة هذا كله لتجنب عملية التزوير من حيث قوة احلماية   

 .وأن أكثر العمالت تزويرا هو الدوالر األمريكي .وصعوبة التزييف مقارنة باي عملة أخرى
كن للمواطن العادي اكتشاف العمالت املزورة بسهولة، وهناك أكثر خبصوص اكتشاف التزوير مي: الطرق التقليدية_ 1

  :من طريقة
وامللمس تعبري عن االنطبا  املتولد يف ذهن  ،1أنه ميكن من خالل ملمس الورقة كشف تقليدها  :طريقة اللمس_ 

أو رياضية أو بأي وسيلة فامللمس انطبا  وليس إدراكا ميكن تفسريه بطرق هندسية  .اإلنسان عن العملة  اليت  يتداوله
حيث ميكن  مفهومة، ويأيت اإلحساس به نتيجة تداول العملة الصحيحة، ونشعر باختالله عندما نلمس العملة املقلدة،

  .2للمواطن العادي اكتشاف العمالت املزورة بسهولة 
الشيكات وجيب أن يكون جيب أن يظهر شريط حتذيري يف اجلهة األمامية أو اخللفية من مجيع  :الشريط التحذيري_ 

النص التحذيري مبسطا  إىل أقصى درجة وميكن طباعته بطريقة مقرو ة أو غري مقرو ة بواسطة جهاز املسح الضوئي 
شريطة أن يكون مرئيا  بوضوح يف املستند األصلي، وجيب أن ال يتداخل الشريط التحذيري مع أي معلومات أخرى 

 .مطبوعة على الشيك
وإذا   أن األحبار املستخدمة يف الطابعات النافثة للحرب املستخدمة يف التزوير أغلبها يذوب يف املا ، :طريقة األحبار_ 

أما األحبار املستخدمة يف العملة الصحيحة  .كانت اليد مبللة بالعرق يذوب فيها احلرب أو ميكن اختبار العملة بنقطة ما 
هبتان األلوان الشائع يف العمالت املقلدة حىت لو كانت جديدة فهو  باإلضافة إيل .فثابتة وال تذوب يف املا  أو يف غريه

 .خيتلف عن األلوان الزاهية يف العملة الصحيحة حىت لو كانت قدمية
هناك طباعة أنتاليو املستخدمة يف العملة الصحيحة، واليت متتاز بأ ا ترتك انبعاجا على الورقة ميكن ملسه  :االنبعاج_ 

البنك املركزي  :وهذا االنبعاج جنده يف أماكن كتابة كلمات مثل .وال جنده يف العمالت املقلدة باألصبع، ويدل عليها
 .فهذه األماكن تكون منبعجة وبارزة ميكن أن يلمسها املواطن العادي. والرقم وكتابة الفئة املطبوعة حبسب العملة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 TRIE est une  méthode simple qui vous permet de vous  rappeler comment vérifier vos billets: Touchez, Regardez, 

Inclinez, et Examinez.  
2
لهذا يكون  ..لعملة المقلدة فملمسها خشن وھذا مصدره أن الورق المستعمل في تقليدھا ليس مأخوذا من الورق المستخدم في العملة الصحيحةا 

 .أما الورقة الصحيحة فتكون متماسكة حتى وھي قديمة.. الملمس غير دقيق وال يوجد تماسك في الورقة المقلدة



 .مخاطر استخدام المعلوماتية والدفع اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات المالية العالمية ........................الفصل الخامس

 

- 525 - 

 

 :من بني الطرق احلديثة ما يلي: الطرق الحديثة_ 5
معتمدة لدى مجيع البنوك، : Monnaie Appareil de Détection de Fausse  1  كشف العمالت المزورة  أجهزة_ 

أو  ،%000كدقة األشعة  طرقعدة والكشف عن األوراق النقدية املزيفة يكمن من خالل  .وتستخدم يف بعض الفرو 
 .2 ..إلثباتات والشيكاتوالصوت يستخدم يف كشف ا .عن طريق العالمات املائية أو عن طريق املاغنت

تستخدم املؤسسات حاليا األجهزة اليت حتوي األشعة سينية، لكشف التزوير،  :األشعة السينية والميكروسكوب _
مرة، وغريها من أحدث أجهزة كشف التزوير والتصوير، كما تعتمد يف عملها على اخلربة  200وامليكروسكوب يكرب حىت 

 .ة فحص العملة املزورة أو املقلدة ال تستغرق وقتا طويالأوال لكشف اجلرمية، حيث أن عملي
أقالم مليئة حبرب غري مرئي خيتفي بعد استخدامه بساعات قليلة ترتاوح هي  :  Invisible Penأقالم الحبر غير المرئي_ 
  .3ساعات حىت يومني  2من 
ائص األمنية اإللزامية مواصفات أمنية اخلصائص األمنية األساسية تتضمن قائمة اخلص :الخصائص األمنية للشيكات_ 

ومتثل حساسية الورق إحدى أبرز اخلصائص، حيث يكون للورق  .للورق واحلرب املستخدمان وعناصر تقنية أخرى
حساسية للتفاعل كيميائيا ضد حماوالت العبث والتالعب باستخدام املذيبات ومواد التبييض واألمحاي فيتفاعل بإطالق 

ب آخر، متثل اخلصائص األمنية للحرب، عامال  مهما، حيث تركز يف خاصية التالشي عند التعري ومن جان .وميض ملون
للما  واليت توفر حتذيرا مرئيا، حيث يتفاعل احلرب بأن يذوب كليا أو أن يتلطخ التصميم يف حالة تعرضه للما  أو املواد 

وفيما يتعلق  .باستخدام ماكينات الطباعة اليت تعمل بالليزر الكيميائية ذات العنصر املائي، ويتم اختبار الورق قبل الطباعة
باحلساسية الكيميائية، فإن احلرب يتفاعل عند التعري للمذيبات ومواد التبييض واألمحاي بأن يتغري لونه، وبذلك يطلق 

 .حتذيرا مرئيا، ويكون ذلك ممكنا  فقط يف حالة عدم استخدام ماكينات الطباعة اليت تعمل بالليزر
إن عقوبة التزوير ليست واحدة بل ختتلف شدهتا وجسامتها باختالف الشخص الذي : القوانين واللوائح العقابية _0

هذا وقد جرم القانون هذا الفعل وفري العقوبات الرادعة لكل من يزور   ارتكب التزوير وباختالف اقتصاديات كل دولة،
 .ر بالغري أو لتحقيق كسب غري مشرو أو يزيف أو حيرف أو يقلد العمالت بغية إيقا  الضر 

باإلضافة إىل عري جمموعة من الوسائل الفنية والقانونية وكذلك اإلجرا ات واتفاقيات التعاون الدويل والعقوبات    
فضال . وتصل العقوبات الصادرة يف حق مرتكبيها من القانون اجلنائي إىل السجن املؤبد .املفروضة يف حالة ثبوت اجلرمية

 .ائل التحليل املتعارف عليها دوليا واليت يتم عن طريقها تقييم درجة التزييفعن وس
 

                                                 
1
 _ Counterfeit Bill Detector _  Détecteur de fausse monnaie faux billets _  Multi Banknote Detecto :باإلنجليزية تسمى 

Wholesale Multifunction bill detector. 
2
 :ملزيد من املعلومات حول هذا النو  من األجهزة أنظر إىل املوقع اإللكرتوين التايل  

http://www.almotmaiz.net/vb/data/imagecache/89fb93a1e8b9.jpg5010_02_55: ، أطلع عليه يوم. 

3
search/hot-china.com/products-in-http://www.made-: ، راجع املوقع اإللكرتوين  PenMagicملزيد من املعلومات حول هذا القلم السحري   

Consulté le; 17_05_2013. .products/Invisible_Pen.html-china 

http://www.almotmaiz.net/vb/data/imagecache/89fb93a1e8b9.jpg
http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Invisible_Pen.html
http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Invisible_Pen.html
http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Invisible_Pen.html
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أمنية المعلومات المالية والمصرفية في البنوك والمؤسسات  : المبحث الرابع
 المالية العالمية

اطعات حيث أمن املعلومات وأمن الشبكات من أمن أنظمة الدفع اإللكرتونية، ومها ختصصني لديهما العديد من التق   
والفرق األساسي هو أن   .إذا نظرت إىل ختصص أمن املعلومات وأمن الشبكات لن تالحظ من الوهلة األوىل فرقا كبريا

أمن الشبكات يهدف إيل تأمني املعلومات اليت متر عرب الشبكة على وجه اخلصوص، بينما أمن املعلومات يهدف إىل 
ه العموم، وتطبيق املبادئ األساسية لألمان من سرية وتكاملية ووجودية تأمني معلومات املؤسسة أو األفراد على وج

مبعىن آخر إذا كانت هنالك معلومات تريد تأمينها وال متر عرب الشبكة فهي خارج نطاق أمن الشبكات بينما  .وغريها
 .تدخل يف نطاق أمن املعلومات الذي يعترب أمشل ويتضمن يف داخله أمن الشبكات

 تأمين المعلومات المالية والمصرفية :المطلب األول
بأنه العلم الذي يعمل على توفري احلماية للمعلومات من املخاطر اليت هتددها أو االعتدا  عليها،  1أمن املعلومات    

 .وذلك من خالل توفري األدوات والوسائل الالزم توفريها حلماية املعلومات من املخاطر الداخلية أو اخلارجية
 مفهوم وأهداف أمن المعلومات المالية والمصرفية: لالفرع األو 

 : 2أمن املعلومات من ثالثة زوايا  ميكن تفسري مصطلح   
هو العلم الذي يبحث يف نظريات وإسرتاتيجيات توفري احلماية للمعلومات من املخاطر اليت  :من زاوية أكاديمية _1

 . هتددها ومن أنشطة االعتدا  عليها
هو الوسائل واألدوات واإلجرا ات الالزم توفريها لضمان محاية املعلومات املصرفية من األخطار  :من زاوية تقنية _5

  .الداخلية واخلارجية
أمن املعلومات املصرفية واملالية هو هدف وغري تشريعات محاية املعلومات من األنشطة غري  :من زاوية قانونية _0

 (.جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت)ومات ونظمهااملشروعة وغري القانونية اليت تستهدف املعل
 ميكن مهم، وال منها أساسية كل مكونات أربع علي تعتمد حياة طريقة ميثل املعلومات أمن نظام وتشغيل تنفيذ إن  

 إنو  ، Culture 1 الثقافةو  Technology التكنولوجيا ،People البشر ،Possesses العمليات :مستقلة فردية بصفة معه التعامل
 :2اهلدف من تأمني املعلومات يف املؤسسات املالية هو حتقيق قدر من 

                                                 
1
املعلومات، إال أنه وجد وإن كان استخداما قدميا سابقا لوالدة وسائل تكنولوجيا   Information Security أمن المعلومات إن استخدام اصطالح 

:  وله مواقع متخصصة على شبكة اإلنرتنت نذكر منها. استخدامه الشائع بل والفعلي، يف نطاق أنشطة معاجلة ونقل البيانات بواسطة وسائل احلوسبة واالتصال
http://www.itsecurity.be ،3302_30_00: اطلع عليه يوم. 

:  أنظر املوقع اإللكرتوين التايل. 7000نوفمرب  0معلومات قانونية، الدراسات واالستشارات القانونية،  ، أمن المعلومات، ماهيتها عناصرها واستراتيجيتها،عائض املري 2
asp?field=res_a&id=205http://www.dralmarri.com/show. ،18_06_2013:أطلع عليه يوم . 

http://www.itsecurity.be/
http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=205
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 ؛منع املهاجم من كشف املعلومات السرية  لآلخرين: Confidentialityالخصوصية _  
  ؛منع املهاجم من تغيري أو تعديل املعلومات اخلاصة باملؤسسة املالية:  Integrityالمعلومات سالمة _  
 ؛جيب أن تكون املعلومات متوفرة عند احلاجة إليها:   Availabilityجد التوافر أو التوا_  
 .لكي ال حياسب املهاجم فإنه يقوم بإخفا  اهلجوم:   Accountabilityالمساءلةالمحاسبة أو _  

 األهداف األربعة لتأمين أمن المعلومات المالية والمصرفية(: 46)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث: المصدر

على العموم فإن أمن املعلومات يف البنوك واملؤسسات املالية يعين إبقا  املعلومات املالية واملصرفية حتت السيطرة      
املباشرة والكاملة للعميل واملؤسسة املالية، مبعىن عدم إمكانية الوصول هلا من قبل أي شخص آخر دون إذن من العميل، 

 .رتتبة عند السماح لشخص ما بالوصول إىل معلوماته اخلاصةوأن يكون هذا األخري على علم باملخاطر امل
 واقع جرائم اإلنترنت والمعلوماتية في العالم: الفرع الثاني

وحده  5000إن الفاتورة اإلمجالية جلرائم أمن املعلومات عامليا وعربيا يف : إحصائيات بخصوص جرائم اإلنترنت_ 1
ا التكلفة النقدية املباشرة هلذه اجلرائم واملتمثلة يف األموال املسروقة ونفقات إزالة ، أم3مليار دوالر أمريكي  522تقدر حبوايل 

ومعىن ذلك أن القيمة املالية جلرائم املعلومات أكرب من السوق السودا   .4مليار دوالر  002آثار اهلجمات فتقدر حبوايل 
مليار دوالر، وتقرتب من قيمة السوق العاملية  522حبوايل ملخدرات املارجيوانا والكوكايني واهلريوين جمتمعني، واليت تقدر 

مليار دوالر، وأعلى من اإلنفاق السنوي ملنظمة األمم املتحدة لألمومة والطفولة  200للمخدرات عموما واليت تصل إىل 

                                                                                                                                                                  
، جملة سيرباربنز اإللكرتونية، حملة فصلية وحمكمة متخصصة يف جمال املكتبات اإللكترونية الحكومة ظل في المعلومات وشفافية أمن توجهاتحممد جممد اهلادي،  1

 .0. ، ص7000، يونيو 2العدد واملعلومات، 
 .902 .، ص7002، كلية التجارة، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة وتكنولوجيا المعلوماتوناصر نور الدين عبد اللطيف، حممود مراد مصطفى  2

 سيمانتاالصادر عن شركة  The Norton Cybercrime Report 2011 اعتمد الباحث يف املعلومات الواردة بتقدير حجم جرائم املعلومات عامليا وعربيا على تقرير 3
 ."صورة إجمالية ألوضاع أمن المعلومات حول العالم" ، والذي محل عنوان7000املتخصصة يف أمن املعلومات حول أوضا  جرائم املعلومات يف عام  العاملية

. 7000الصادر يف سبتمرب ، Norton Cybercrime Report 7000 تقرير سيمانتك كوربوريشن 4
.http://www.norton.com/2011cybercrimereport ،302_30_30: أطلع عليه يوم. 

http://www.norton.com/2011cybercrimereport
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عاما  90ل مليار دوالر، كما تعادل هذه اخلسائر ما مت إنفاقه خال 5.23ضعف، حيث تصل ميزانيتها إىل  000حبوايل 
 .عاما 52على مكافحة املالريا وضعف ما مت إنفاقه على التعليم يف 

مليون  329ألف جرمية واعتدا  يف الساعة، تأثر هبا  30وقد بلغ املعدل الزمين لوقو  جرائم املعلومات حول العامل    
من إمجايل سكان  %9يعادل شخص، وهو رقم أكرب من عدد سكان الواليات املتحدة وكندا وغرب أوروبا جمتمعني، و 

 .1العامل 
دولة، قام  52ألف مستخدم بالغ يف  05ما يزيد عن  5005جلرائم اإلنرتنت  ووفقا لنتائج  ارب قدمها تقرير نورتون   

ر مليا 000حبساب التكاليف املباشرة  املرتبطة جبرائم اإلنرتنت االستهالكية العاملية يف الواليات املتحدة واليت بلغت حنو 
  .3على مدى األشهر االثين عشر املاضية  2 دوالر أمريكي

 063مليون ضحية يف السنة و 320شخصا بالغا كل ثانية كضحية جلرائم اإلنرتنت أي ما يعادل  02وأكد التقرير سقوط   

كل يوم   مليون ضحية وأكثر يف اليوم، ما يؤدي إىل سقوط أكثر من مليون ونصف املليون شخص ضحية جلرائم اإلنرتنت
دوالرا أمريكيا لكل ضحية  197 على املستوى العاملي، حيث يبلغ متوسط اخلسارة يف التكاليف املالية املباشرة ما يعادل

يف مجيع أحنا  العامل، وتبلغ تكلفة جرائم اإلنرتنت االستهالكية ما يعادل تكلفة أسبو  واحد من االحتياجات الغذائية 
 . الواليات املتحدةألسرة مكونة من أربعة أشخاص يف

مليون شخص بالغ حول العامل من جرائم اإلنرتنت، وهو عدد يفوق كامل  332املاضية، عاىن حوايل  05ويف األشهر     
باملائة من عدد البالغني على اإلنرتنت ممن سقطوا ضحية جلرائم اإلنرتنت يف  22وميثل هذا الرقم  .سكان االحتاد األورويب
 .4باملائة   45 5000املاضية، وتأيت هذه النتائج متساوية مع نتائج عام األشهر االثين عشر 

وقد توزعت هذه اجلرائم ما بني جرائم الفريوسات والربيد اإللكرتوين امللوث والضار، وجرائم االحتيال والنصب    
 .5لة واجلرائم املتعلقة باخرتاق اهلواتف احملمو ، (احلصول على معلومات بنكية سرية)واالصطياد 

، كتلك املوجودة على 5000زيادة يف عدد األشكال اجلديدة جلرائم اإلنرتنت مقارنة بعام  5005كما أظهر مسح سنة      
شبكات التواصل االجتماعي أو األجهزة النقالة، وهي إشارة على بد  جمرمي اإلنرتنت بتكثيف جهودهم على هذه 

ضحايا جلرائم اإلنرتنت  (باملائة 50)ن بني مخسة بالغني على اإلنرتنت وقد سقط واحد م. املنصات ذات الشهرة املتزايدة

                                                 
 .7000الصادر يف سبتمرب ، Norton Cybercrime Report 7000 تقرير سيمانتك كوربوريشن 1

وتعد التكلفة املادية للجرائم اإللكرتونية يف السنة املاضية . سنة 09إىل  01 دولة بني الفئة العمرية من 29لنتائج تقديرات استقرائية مبنية على نتائج من استطال  رأي مت يف  2
وهي التكلفة املتوسطة للخسائر من اهلجمات  022يف ( مضروبة)األخرية يف كل دولة  07الرمليار دوالر أمريكي، وهي مبنية على عدد الضحايا يف الشهور  000حوايل 

 .(يكيلكل شخص بالدوالر األمر )اإللكرتونية 

 .7007الصادر يف سبتمرب ، Norton Cybercrime Report 7007 تقرير سيمانتك كوربوريشن 3
.http://www.norton.com/2012cybercrimereport ،3302_30_33 :أطلع عليه يوم, 

 .نفس التقرير السابق 4

 .7002 يناير 71 يف حني وقع بروتوكوهلا اإلضايف بسرتاسبورغ يف، 2001نوفمرب  72 اتفاقية للجرائم املعلوماتية وقعت ببودابست يف يشار إىل أن أول 5

http://www.norton.com/2012cybercrimereport
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باملائة من مستخدمي شبكات التواصل  59على شبكات التواصل االجتماعي أو األجهزة النقالة، وسقط ما نسبته 
 .1االجتماعي ضحايا جلرائم اإلنرتنت 

  :وذلك من خالل: Phishingتجنب الوقوع من هجمات _ 5
فقد يكون املوقع مطابقا متاما ملوقع  URLوالنظر دوما  إىل عنوان املوقع  توخ احلذر يف استخدام املواقع، منال بد _ 

العميل املفضل يف الشكل، مع وجود اختالف يف العنوان وهذا االختالف قد يكون فقط يف النطاق النهائي للموقع مثل 
net  أوcom  أوorg  أوinfo ؛أو غريها 
العميل الثقة العميا  من األفراد الذين تربطه هبم عالقة عرب اإلنرتنت أو من املواقع اإللكرتونية اجملهولة  ضرورة  نب_  

اهلوية، وإذا استقبل بريدا إلكرتونيا من أحد األفراد باسم شركة معينة فيحاول التأكد من هوية املرسل ولو عرب االتصال 
د إلكرتوين ويشك يف كو ا مزيفة، عليه بالبحث عنها يف اإلنرتنت حيث وعند استقبال رسالة بري .مباشرة  مع الشركة

 ؛يوجد العديد من املواقع اليت تقوم بتجميع وأرشفة هذه الرسائل
عدم القيام بكتابة أي معلومات هامة، سوا  شخصية أو خاصة بالعمل ألي شخص إال بعد التأكد متاما  من كونه _ 

 ؛ملعلوماتحيمل صالحيات اإلطال  على هذه ا
مينع إرسال البيانات املالية أو الشخصية اهلامة عرب الربيد اإللكرتوين أو احملادثات الفورية، وكذلك الرد على رسائل _ 

جمرد الرد على هذه الرسائل يؤكد الوجود الفعلي لربيد العميل وقد يكون بذلك عرضة لرسائل )الربيد اإللكرتوين اجملهولة املصدر، 
 ؛كما مينع تتبع روابط املواقع اليت قد تكون مدرجة يف مثل هذه الرسائل، (املستقبل مزعجة أكثر يف

وهلذا فإن استخدام  Trojansمليئة بالفريوسات وملفات التجسس والربامج املخفية  Phishingغالبا  ما تكون مواقع _ 
 ؛برنامج محاية قوي حيد من تأثري هذه املواقع ولكن ال مينعها بشكل كامل

 Phishing Filterأو أداة  McAfee SiteAdvisor :مثل Anti-Phishing لقيام باستخدام برامج احلماية ضد التصيد ا_ 
 .أو ما يتوفر من الربامج املختلفة Internet Explorerضمن بيئة 

 خصائص متعلقة باحتياطيات األمان : الفرع الثالث
 .كرتونية يرتبط متاما مبسألة تشفري املعطيات املتعلقة بالتعامل النقدياملالحظ أن عنصر األمان يف استخدام النقود اإلل   

وأكثر األنظمة التكنولوجية شيوعا اليت تستخدم لتشفري بطاقات االئتمان والبيانات األخرى اليت ترسل عرب اإلنرتنت حىت 
 .SSLتكون يف أمان كامل هو نظام 

وترمجته طبقة قواعد آمنة، ألنه يف الصفحة اليت تستخدم  Secure Sockets Layerهو اختصار لر  :SSLمفهوم نظام  _1
 Secureوتستخدم بطاقات االئتمان عددا من أنظمة التشفري مثل  httpمن  بدال، httpsنظام عنوا ا اخلاص هبا يبدأ بر 

http   واختصارهاS-http 
2. 

                                                 
1
 .7007نفس التقرير السابق  

2
 .20 .بريستون جراال، مرجع سابق، ص 
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ظام مشفر ال ميكن اخرتاقه، كما أنه باإلمكان تزييف رغم التقدم يف جمال التشفري، فإنه يتعني التذكري بأنه ال يوجد ن  
 (.التوقيع اإللكرتوين)النقود اإللكرتونية رغم التطوير املتواصل يف أسليب محايتها 

 :ثالث خصائص SSLويوفر نظام   
 .تشفري البيانات املرسلة عرب اإلنرتنت حبيث ال يستطيع أحد فهم حمتواها غري املرسل واملستقبل الرمسي_ 
 .محاية البيانات املرسلة من العبث أو التعديل قبل وصوهلا للمستقبل _
 .التأكد من هوية املرسل حىت يتسىن للمستقبل حتديد إذا كانت البيانات مرسلة من جهة صحيحة أو ال_ 
ويرمز له  Personal Communication Technology يوجد بروتوكول آخر هو  : PCT  و TLSبروتوكول الحماية  _0

وهو من  .إال أنه يستخدم خوارزميات أكثر تقدما ومفاتيح تشفري أطول.  SSL، وهو شبيه جدا بربوتوكول PCTبالرمز
ويسّمون   SSL، ويعترب إضافة على بروتوكول  TLSوأعقب ذلك صدور بروتوكول،  Microsoftتطوير شركة مايكروسوفت

بني كل تطبيقني متصلني عن طريق اإلنرتنت  Data Integrity ودقة البيانات Privacy ليضمن اخلصوصي  SSL / TLS معا
 :1من طبقتني  SSL/TLS بشكل عام يتكون بروتوكول

 والتابع  Serverويستخدم إلثبات شرعية اخلادم    :TLS Handshake Protocol بروتوكول مصافحة األيدي _

Client   نات باالنتقال بني اخلادم والتابعوالتفاوي يف خوارزمية التشفري ومفاتيحه قبل السماح للبيا. 

ويسمح للخادم والتابع باالتصال فيما بينهما باستخدام مناذج  :TLS Record Protocol بروتوكول التسجيل_ 
إن أكثر االستخدامات شيوعا يف االتصاالت اآلمنة بني اخلادم  .خوارزميات التشفري أو دون تشفري عند احلاجة لذلك

ويتميز نطاق املواقع اليت تستخدمه  SSL/TLS بسيط حممول على http وهي عبارة عن SSL كولوالتابع تستخدم بروتو 
 .وظهور رمز قفل يف نافذة املتصفح   //:httpsبابتدائه بر

 التشفير وأساليب الرقابة الداخلية  : المطلب الثاني
املالية والشركات رغم ضغوط األزمة املالية إن اتسا  نطاق التهديدات وتعقيد أنظمة االخرتاق، دفع البنوك واملؤسسات   

العاملية إىل ضخ املزيد من االستثمار بشكل كبري يف آليات التشفري والرقابة الداخلية لتجنب التأثريات احملتملة اليت 
 .تشكلها نقاط الضعف األمنية

   Cryptographie تعريف التشفير : الفرع األول
املكتوبة إىل شكل ال ميكن قرا ته، وهذا من أجل التشويش واحلماية من خمراطر اعررتاي يشري إىل عملية حتويل البيانات    

ويتطلررب التشررفري طريقرررة  .ويطلررق علررى هررذه الرسرررالة اسررم الرسررالة املشرررفرة، 2الرسررائل مررن قبررل األفرررراد غررري املرغرروب فررريهم 
 (.يانات، حيث ال ميكن فك الشفرة دون معرفة املفتاحالذي ميثل رقم معني يستخدم من الدوال الرياضية لتشفري الب)ومفتاح التشفري 

                                                 
1
 :أنظر املوقع اإللكرتوين التايل.  9. الت العلمية، مركز التميز ألمن املعلومات، صاملقااإللكتروني،  الدفع عمليات في آمنة تطبيقاتالعبدان،  عبد الرمحن روان 

yment.pdfhttp://coeia.edu.sa/images/stories/PDFs/Applications_in_secure_electronic_pa 

2
 Michelle Lafitte, Op. Cit, P. 241. 

http://coeia.edu.sa/images/stories/PDFs/Applications_in_secure_electronic_payment.pdf
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ملنرع األشرخاص غرري املررخص ( تبردو غرري ذات معرىن)عملية حتويل املعلومات إىل شرفرات غرري مفهومرة  :يعرف التشفري بأنه   

 وصهلرررم مرررن االطرررال  علرررى املعلومرررات أو فهمهرررا وهلرررذا تنطررروي عمليرررات التشرررفري علرررى حتويرررل النصررروص العاديرررة إىل نصررر
 .2تغيري مظهر املعلومات حبيث خيتفي معناها احلقيقي  :وميكن تعريفه أيضا بأنه .1 مشفرة

 SSL    اإلنترنت عمل التشفير في: الفرع الثاني
 املستخدمة يف مواقع اإلنرتنت املشفرة، واليت يبدأ عنوا ا بر  SSLهذا املوضو  سيكون شرحا مبسطا عن طريقة عمل    

https. ا النظام ثالثة أنوا  من التشفري وهييستخدم هذ:  

هو التشفري املتفق عليه عامليا  AESيعترب هذا أقدم سبل التشفري املعروفة وحاليا يعترب تشفري  :تشفير ثنائي االتجاه_ 1
من عدة أحرف يتفق علية املرسل  Secret Keyوطريقة عمله تعتمد على اختيار مفتاح سري  .ويتميز بسرعته وقوته

 Encryptionفيقوم املرسل باستخدام املفتاح السري لتشفري البيانات  .تقبل، بشرط أن يكون طويل وصعب التخمنيواملس
 .األصلية Decryptionقبل إرساهلا، مث يقوم املستقبل باستخدام املفتاح نفسه لعكس عملية التشفي،ر واستخراج البيانات 

من األمثلة املشهورة هلذا  .Symmetric key Cryptographyالتماثلي  وهلذا يسمى ثنائي اال اه، ويسمى كذلك بالتشفري
 .RC4و AESو DES :النو 

وهو يعترب نو  خاص من أنوا  التشفري، حيث إنه يقوم بتحويل البيانات إىل  :Hashingتشفير أحادي االتجاه   _5
والتوصل إىل البيانات األصلية،  شفرة غري مفهومة، وتكون ذات حجم ثابت غالبا، ولكن من الصعب عكس العملية 

 MD5 :أن ال توجد بيانات عند تشفريها تعطي نتيجة مشاهبة لشفرة بيانات أخرى ومن األمثلة( قدر اإلمكان) كما جيب
 .SHAو
 Asymmetric keyويسمى أيضا التشفري غري متماثرل  :Public-key Cryptographyتشفير المفتاح العام والخاص  _0

Cryptography يعتمرد هرذا النرو  مرن التشرفري علرى وجرود مفتراحني خمتلفرني متامرا يسرتخدم أحردمها للتشرفري ويسررتخدم إذ  
-Diffieو RSA :ولكررن ال ميكررن اسررتخدام املفترراح نفسرره لكررال العمليتررني، ومررن األمثلررة ،(أو العكررس)األخررر لفررك التشررفري 

Hellman.  فعلى سبيل املثال لو حتدثت عن التشفري ثنائي اال اه(مثال AES) فإن هذا التشفري هو املستخدم يف كثرري مرن ،
ولكرررن تكمرررن مشررركلته يف أن املفتررراح السرررري جيرررب أن يكرررون معلومررراُ لررردي الطررررفني املعنيرررني  .األنظمرررة ألنررره سرررريع وقررروي

   .3( املرسل واملستقبل)باإلرسال 

 بعض أساليب نظم الرقابة الداخلية: الفرع الثالث

                                                 
1
 Mouhamed Louadi, Introduction aux Technologies de l'Information et de la Communication, Centre de 

Publication Universitaire, 2005, P.  391.   

2
 .90. ، ص7002دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،الخدمات البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنتحممود حممد أبو فروه،  

3
إذا كان المستخدم يود إرسال رسالة مشفرة لزميل عن طريق اإلنترنت فيجب عليه مسبقا إبالغه بالمفتاح السري لكي يتمكن من فك التشفير،  

 .أي متجسس سوف يحصل علية، وسيتمكن من فك التشفيرولكن يجب عمل ذلك بطريق آمن، إذ لو تم إرسال المفتاح عن طريق اإلنترنت، فإن 
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ويتم استخدامها حلمايرة النظرام مرن أخطرار التردخل غرري الشررعي بانتحرال صرفة  :مستخدماستخدام وسائل تعريف ال_ 1
 :شخص مصرح له باستخدام النظام، وتستخدم للحماية من هذه األخطار ما يلي

حيرث حتررص البنروك واملؤسسرات املاليرة علرى وضرع كلمرات املررور اخلاصرة باملسرتخدمني، ومنرع القراصرنة  :كلمـات السـر_
 .  عليهامن االستيال

طرول  :وذلرك باالعتمراد علرى الصرفات البيولوجيرة لشرخص املسرتخدم مثرل :التعريف باسـتخدام الخصـائص البيولوجيـة_
 ..اجلسم، بصمة األصبع أو بصمة الصوت

هرررو وسررريلة مرررن وسرررائل تشرررفري البيانرررات املاليرررة واملصررررفية يسرررتخدم للتأكرررد مرررن أن   :التوقيعـــات الرقميـــة واإللكترونيـــة_ 
وميكرن للمرسرل اسرتخدام املفتراح اخلراص لتوقيرع  .قد جا ت من مصدرها دون تعرضها ألي تغري أثنا  عمليرة النقرل الرسالة

 .1املناسب  الوثيقة إلكرتونيا، أما من طرف املستقبل، فيتم التحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام املفتاح

مررن مصرردرها دون تعرضررها ألي تغيررري أثنررا  عمليررة النقررل، تسررتخدم هررذه التوقيعررات للتأكررد مررن أن الرسررالة قررد جررا ت     
وباسررتخدام التوقيررع الرقمرري يررتم تررأمني سررالمة الرسررالة والتحقررق مررن صررحتها، كمررا أنرره مررن فوائررد هررذا التوقيررع أيضررا أنرره مينررع 

 .2املرسل من التذكر للمعلومات اليت أرسلها 
عبارة عن جمموعة من األنظمة يوفر وسيلة أمنية بني  جدار احلماية :Fire Wallsحماية الشبكات بجدران النار _ 5

اإلنرتنت وشبكة املؤسسة الداخلية، حيث  رب عمليات الدخول إىل الشبكة الداخلية واخلروج منها للمرور عرب هذا 
أو هي أدوات تقع على طرف شبكة اإلنرتنت  .3صفة  اجلدار الذي يتصدى جلميع حماوالت الدخول للشبكة دون

املنظمة، تعمل كمنفذ لإلنرتنت وتعمل على حتقيق الرقابة على املعلومات من وإىل الشبكة، كما يوجد نوعان اخلاصة ب
 جسر التطبيقات)وجداران احلماية للتطبيقات  .(Paquets حزم)للرسائل جدران احلماية بالفلرتة  :4من اجلدران النارية 

Passerelle d'Application). 

وهي برجمية تتعامل مع مجيع االتصاالت اخلاصة باملنظمة، واليت  ،Proxy Serversاحلماية وتستخدم كذلك خوادم    
 . ترسل من وإىل اإلنرتنت، إذ تؤدي هذه الربجمية وظيفة املتحدث باسم املؤسسة املالية أو احلارس الشخصي هلا

                                                 
1 Mohamed Louadi, Op. Cit, P. 398.  

 .77. منري وممدوح حممد اجلنبيهي، مرجع سابق، ص 2

3
 .29-22. حممود حممد أبو فروة، مرجع سابق، ص 

  4 Mélissa Saadoun, Loc. Cit, P. 41.  
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أل ا تزود املشرتي بكلمة  ود بالفعلموج هذا النظام :3Dخدمات ثالثية األبعاد اآلمنة لحاملي بطاقات االئتمان  _0
مرور ال يعرفها سواه، حبيث ال يعرفها البائع، وال يكون مسؤوال عن التقاطها، وهو ما َسُيَساِعد على تقليل املخاطر من 

 :1خالل طريقتني 
أجهزة املوزعات  نسخ تفاصيل البطاقة، إما عن طريق كتابة األرقام على البطاقة نفسها، أو عن طريق  ايات معدلة أو_ 

اآللية، وال ينتُج عن ذلك القدرة على الشرا  عرب اإلنرتنت بسبب كلمة املرور اإلضافية، واليت ال يتم ختزينها أو كتابتها 
 .على البطاقة

خماطر حدوث احلوادث األمنية يف التجارة عرب اإلنرتنت، بينما قد ال  ط التاجر لكلمة املرور يقِلُل منإن عدم التقا_ 
 .2ال اخلطر قائما من احتمال حصول القراصنة على التفاصيل األخرى للبطاقة يز 
مبعىن القيام مبراجعة دورية ضمن نظم الرقابة الداخلية علرى أمرن املعلومرات املاليرة واملصررفية بغرري  :الرقابة على األمن_ 4

 .الكشف عن نقاط الضعف والعمل على عالجها

 نية المعلومات المصرفية والماليةالعنصر البشري وأم: المطلب الثالث
يف ماهية  3 (تربية، تعليم، تدريب)سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل أمهية تكوين العنصر البشري    

 .تكنولوجيا أمنية املعلومات املصرفية واملالية، وبالتايل التقليل من خماطر تشغيل وتطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية
  البشرية في أمنية المعلومات المالية والمصرفية الموارد تنمية ادأبع: الفرع األول

 .4التنمية عملية حتسني وإمنا  لقدرات املستخدمني يف البنك واملؤسسة املالية ووجهات نظرهم وصفاهتم الشخصية  
ت املصرفية واملالية، نركز بدرجة أقل على عملية التدريب أو التكوين يف البنك واملؤسسة املالية على أمنية املعلوماو

 .هذه العملية تتطلب توفر حضور املكونني يشرف عليهم عدد من املكونني

 يتيح كانت عملية التعليم تركز على إكساب معلومات عامة وواسعة، فإن التدريبإذا  :ماهية التدريب وأهميته_ 1

أسلوب العمل  متس اليت طورالت حلالة نظرا العمل، مستوى على حتدث اليت التغريات مع التأقلم للموظف
 حد يف هو التدريب عن كون فضال اإلنتاجية، العمليات طبيعة تغيري إىل بدورها تؤدي واآلالت، واليت التقنيات

إذا التدريب يف البنك هو عملية صقل وتنمية مهارات  .واملعارف واملعلومات واخلربات صقل للمهارات ذاته

                                                 
1  L'architecture de paiement en ligne 3-D Secure (modèle à trois domaines: Domaine de l'émetteur, Domaine d'interopérabilité, 
Domaine de l'acheteur) a été lancée en 2001 par Visa et MasterCard. Basée sur SSL et TLS, elle propose une authentification 
validée par un tiers. 
2 Depuis 1992, la carte CB est dotée d’une puce. Cet élément clé de la sécurité vérifie à chaque paiement le code secret composé par le porteur et effectue 
des contrôles sécuritaires. Depuis 2002, les cartes CB se sont équipées d’une puce au nouveau standard international EMV.( Europay 
MasterCard Visa) Depuis 2005, un système de cryptage supplémentaire, le DDA (Dynamic Data Authentication), est ajouté aux cartes 
dites de troisième génération : chaque transaction génère une signature unique calculée à partir de données aléatoires et renforce ainsi la 
sécurité des paiements.  

3
 .وارد البشرية يف البنوك واملؤسسات املاليةبالوظائف أساسية لتنمية امل التطوير، التعليم، التدريب: هناك من يطلق على الثالوث 

4
 .22. ، ص2000 ،دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن _األسس والعمليات_ التدريب وتنمية الموارد البشرية،عبد املعطي حممد عساف،  

http://www.cartes-bancaires.com/spip.php?article42
http://www.cartes-bancaires.com/spip.php?article32
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 يلقى التدريب نشاط فإن لذلك .1مي، أو يف سياق منهجي وتطبيقي املستخدمني يف سياق معريف ومنهجي عل

 األهداف حتقيق يف التدريب يعلبه الذي الدور أمهية إدراك نتيجة احلديثة البنوك واملؤسسات املالية يف كبريا اهتماما
 .2للبنك  اإلسرتاتيجية

 :من بينها :أنواع التدريب في أمنية المعلومات المالية المصرفية: أوال
يعرف على أنه األنشطة التعليمية واملقدمة مسبقا من قبل إدارة األفراد داخل املؤسسة املالية واليت  :التدريب الداخلي_ 

 . ذب األفراد الذين يعملون بالبنك فقط
 يعرف على أنه األنشطة التدريبية اليت يعدها وينظمها أفراد خارج البنك خبصوص كيفية تأمني :الخارجي التدريب_ 

  .3..استشاريون، جهات متخصصة، منظمات أمن املعلومات :ومحاية املعلومات املصرفية، مثال
منظمة أمن املعلومات  :تقدم على سبيل املثال: البرامج تدريبية والشهادات المعتمدة في أمن المعلومات: ثانيا 

 :4املذكورة سابقا برامج تدريبية وشهادات معتمدة يف أمن املعلومات منها 
Certified Information Security Practitioner _: أو شهادة  ممارس أمن املعلومات CISP من  هي املستوى األول

بربيطانيا وأيضا  ASKPC  أكادميية شهادات أمن املعلومات املتخصصة اليت تقدمها منظمة أمن املعلومات بالتعاون مع
 .وهو املدخل الرئيسي لعلم أمن املعلومات. IEEE  معهد مهندسي اإللكرتونيات بالواليات املتحدة

Certified Information Security Expert _:  شهادة خبري أمن نظم املعلومات هو برنامج تدرييب وشهادة متقدمة يف
ومعهد مهندسي  بربيطانيا ASKPC يةمع أكادمي أمن نظم املعلومات تقدمها منظمة أمن املعلومات، بالتعاون

Network  الشهادة تشمل املادة العلمية لشهادة خبري أمن الشبكات. بالواليات املتحدة األمريكية IEEE اإللكرتونيات

Security Professional   املواقع  وأمنWeb Security Professional . ا الربنامج والشهادات معتمدة من معهد وهذ
 .ISSAبالواليات املتحدة األمريكية ومنظمة أمن املعلومات  IEEE مهندسي اإلليكرتونيات والكهربا 

Certified Cyber Crime Investigator _: حمقق اجلرائم اإللكرتونية أو Cybercrime Investigator   هو ختصص
بربيطانيا ومعهد مهندسي اإللكرتونيات  ASKPC بالتعاون مع أكادمييةISSA علومات جديد ومتقدم تقدمه منظمة أمن امل

 .بالواليات املتحدة األمريكية IEEE والكهربا 

                                                 
1
 ، التدريبية البرامج تقييم التدريب، برنامج تنفيذ التدريبية مجالبرا تصميم ، التدريبية االحتياجات تحديد -:تتكون خطوات التدريب من أربع مراحل متتابعة 

 .719. ، ص7002، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، _رؤية اسرتاتيجية_ ،إدارة الموارد البشرية، عادل حممد زايد 2

3
دولية غري هادفة للربح ومقرها الواليات املتحدة األمريكية،  وهي منظمة   ISSAأو   Information Systems Security Associationاملعلومات أمنمنظمة  :مثل 

، وقد مت تأسيس Carnegie Mellonبالتعاون مع وزارة الدفا  األمريكية وجامعة  CISSP الراعية لشهادة خبري أمن املعلومات كما أن املنظمة تعترب أحد األركان الرئيسية
فرعا حول  090 وأكثر من حمرتفا يف أمن املعلومات عضو 02000 وتضم املنظمة أكثر من .مث تأسيس العديد من الفرو  حول العاملبالواليات املتحدة األمريكية  0219املنظمة عام 

 .5010_00_05 :أطلع عليه يوم، /https://www.issa.org.   العامل

 
4
http://www.issa- :نظر املوقع اإللكرتوينمنظمة أمن املعلومات ملزيد من املعلومات أ 

: 02_03_2013. le Consulté . eg.org/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=54  

http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
https://www.issa.org/
http://www.issa-eg.org/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=54
http://www.issa-eg.org/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=54
http://www.issa-eg.org/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=54
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Information Systems Security Professional _: إن منظمة أمن املعلومات ISSA  من أحد املؤسسني والرعاة
بعدد ساعات   ISSAمنريبا خاصا هلذه الشهادة وأيضا شهادة إمتام للربنامج العاملية، هلذا فهي تقدم تد CISSP لشهادة
  ISC2 العاملية البد من التسجيل يف اختبار الشهادة عرب منظمة   CISSP إال أنه للحصول على شهادة CPE معتمدة

 .CISSPفهي اجلهة اليت تتويل االختبارات وإصدار شهادات 
 ينتج عنها ازدياد القدرة على األدا ، ومع ذلك ينبغي هتيئة البيئة اليت يكون فيها هو العملية اليت :ماهية التعلم_ 5

فاإلداري أو املعلم يف البنك واملؤسسة املالية، وفيما خيص أمنية  .األفراد مستعدون وقادرون على استخدام مهاراهتم
ملساعدهتم على التعلم يف سياق وظيفتهم األمنية  املعلومات املصرفية واملالية عليه تعريف املوظفني بأن لديهم طرقا كثرية

ويدرك جيدا املكون أو املدرب أو املتدخل أنه البد من توفر  .خبصوص املعلومات املصرفية واملالية ومسؤولياهتم القائمة
 .رغبة خاصة لدى املوظفني يف استعاب حمتوى برامج أمنية املعلومات أو ما يقصد به دافع التعلم

ميكن أن يتسبب به املوظف  الذي يصيب نظام الدفع اإللكرتوين وآلية املقاصة وألن اخلطر املعلومايت :تربيةماهية ال _0
ينبغي على العنصر البشري يف البنك واملؤسسة املالية أن يلتزم مبعايري وقواعد وآداب املهنة يف أدا  مجيع  ،عن قصد

هنية كاملة وبشكل أخالقي، واحلفاظ على أعلى املعايري يف احملافظة على األعمال البنكية واملالية، مبا فيها اإللكرتونية مب
كما البد من االلتزام باحملافظة على خصوصية اآلخرين، وعدم . سرية ومحاية املعلومات املالية الشخصية واحلساسة

   .1التعري لسمعة اآلخرين أو أي عميل للبنك أو املؤسسة املالية 
 المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية ضوابط أمن: الفرع الثاني

على اإلدارة يف البنوك واملؤسسات املالية تعريف موظفيها ببعض الضوابط للتخفيف من املخاطر، من خالل تنفيذ واحد  
 :أو أكثر من ثالثة أنوا  خمتلفة من الضوابط

تتمثل يف السياسات واإلجرا ات واملعايري ، (يةوتسمى أيضا الضوابط اإلجرائ)أو الرقابة اإلدارية  :الضوابط اإلدارية_ 1
ومن األمثلة األخرى  .إ ا إطال  املوظفني على كيفية العمل وكيفية تشغيل العمليات املالية اليومية .واملبادئ التوجيهية

، والسياسات السياسة األمنية، سياسة كلمة السر، سياسات التوظيف :على الضوابط اإلدارية يف البنوك واملؤسسات املالية
 .التأديبية

وتسمى أيضا الضوابط املنطقية، وهي استخدام الربجميات والبيانات لرصد ومراقبة الوصول إىل نظم  :الضوابط التقنية_ 5
تشفري ، و التحكم بالولوج ، قوائمكشف التسلل، و اجلدران النارية، و كلمات السر :على سبيل املثال .املعلومات احملوسبة

 .والضوابط املنطقية البيانات
افق املعلوماتية، باإلضافة إىل مراقبة الدخول واخلروج تتمثل رصد ومراقبة بيئة يف مكان العمل ومر  :الضوابط المادية_ 0

األبواب واألقفال، والتدفئة وتكييف اهلوا  والدخان وأجهزة  :على سبيل املثال .من وإىل مصاحل البنك واملؤسسة املالية

                                                 
1
 .02.  بق، صحممد البلتاجي، مرجع سا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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وما إىل ذلك من  ،..إنذار احلريق ونظم إمخاد احلريق، وكامريات املراقبة، ووضع املتاريس، وحراس األمن، وتأمني األسالك
 .1فصل الشبكة، ومكان العمل يف جماالت وظيفية هي أيضا متثل الضوابط املادية 

 
 

 
 

 
 :خالصة الفصل الخامس

 
 انهفإ السوا ، حد على والبنوك واملؤسسات املالية للعمال  اإللكرتونية الدفع وسائل اليت منحتها والفرص املزايا رغم   

ملالية، وأنه يف حالة غياب نظام مايل ومصريف إلكرتوين وانعدام املقاصة والدفع اإللكرتوين املصرفية وا املخاطر فاقمت
 الضرييب، التزوير وتزييف العمالت املخاطر كالتهرب وشيو  استخدام الدفع التقليدي فإن االقتصاد سيعاين من العديد

 .التطورات هذه بعو تست مل القوانني الوضعية أن السوق السودا ، وحيث األموال، وغسيل
وميكن تصنيف هذه  والتسوية وآليات املقاصة، ميثل موضو  العوائق واملخاطر أمهية كبرية يف نظم الدفع اإللكرتونية    

كما ميكن النظر إليها كمخاطر مهددة أو غري   .املخاطر إىل خماطر قانونية، وخماطر وظيفية وخماطر أمنية وخماطر مالية
 .كل، وذلك حيسب تأثريها على هذا النظام وعلى قطا  التجارة اإللكرتونيةمهددة للنظام املايل ك

وهتدد عمليات االحتيال والقرصنة جرا  استخدام الدفع االلكرتوين يف حني تنفق هذه املتاجر املليارات واملالين من    
  .الدوالرات سنويا على وسائل مكافحة االحتيال باستخدام البطاقات

وضع املعايري واإلجرا ات املتخذة ملنع وصول بنوك واملؤسسات املالية تبين مفهوم إدارة املخاطر، ومن مث فينبغي على ال   
 باالعتماد على .املعلومات املالية إىل أيدي أشخاص غري خمولني عرب االتصاالت ولضمان أصالة وصحة هذه االتصاالت

أخذا بعني االعتبار للضوابط اإلدارية واملادية والتقنية بعد تبين  ليةالعنصر البشري يف توفري أمنية املعلومات املصرفية واملا
  .نشاط مايل ومصريف إلكرتوين

يف األخري ميكن القول أننا تطرقنا يف هذا الفصل إىل العديد من طرق الوقاية واحلماية لنظام املعلومات املايل واملصريف    
 د البنوك واملؤسسات املالية نظام يؤمن احلماية الكاملة مئة باملئة من ميكن أن  ال وأنظمة الدفع اإللكرتونية، إال أنه

األخطار، وهذا الشي  غري موجود، وال يوجد نظام يف العامل قادر على منع األخطار املالية واملصرفية اإللكرتونية ومحاية 

                                                 
1
، _رؤية مستقبلية_تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق أمنية تكنولوجيا المعلومات المصرفية،  زين الدين بروش ومحمد شايب، 

علوم رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة، كلية ال: المشاركة في فعاليات الملتقى الدولي الخامس حول

 .2. ، ص7000_07_09و02: االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، يومي
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ألشكال اجلديدة جلرائم اإلنرتنت خاصة بعد تغري أشكال جرائم اإلنرتنت زيادة يف عدد ا .املستخدم منها بشكل كامل
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 :األول البابخالصة  
    
املايل واملصريف، فهي تؤثر على أدا  البنوك واملؤسسات املالية  النشاط نموحمركا أساسيا لتعد صناعة التكنولوجيا     
 .رباح والتقرب أكثر من العميلخالل ختفيضها للتكاليف وزيادة األماهتا وعلى قدراهتا التنافسية واإلنتاجية من وخد

تكنولوجيا املالية وال عموما اإلعالم واالتصالأن التطورات يف جمال تكنولوجيا من خالل هذا الباب النظري نستخلص 
النقدية  ويقظة مستمرة من قبل السلطات مرة وحتتاج إىل متابعة ومواكبةوجه التحديد، سريعة ومستواملصرفية العاملية على 

، كو ا هلا من التأثريات لكرتونيةحديثة تتماشى مع واقع التجارة اإلنظمة دفع من أجل التطلع إىل تطوير وتشغيل أ واملالية
  .وامليزات ما ميكنها من أن  عل النشاط املايل واملصريف إلكرتونيا

عمليات االستخدام وإدارة التغيري وكذلك التطوير والتشغيل الحظنا يف الفصل الرابع أنه ال بد أن نأخذ بعني  ولنجاح    
االعتبار عديد من العوامل والظروف الداخلية واخلارجية، وكذا اجلوانب القانونية والتشريعية والثقافية والسياسية، واحرتام 

ي واإلجرا ات والشرائح املعنية لتطوير البنية التحتية اإللكرتونية للنظام املايل ضوابط التشغيل على املستوى اجلزئي والكل
أنظمة الدفع واملقاصة  ن عدم تشغيل أو تبين وتوفري متطلباتإو  .واملصريف عموما والدفع اإللكرتوين والتسوية خصوصا

 .يف أدا  املدفوعات اإللكرتونية البط هتديدا يتمثل يف  خطرا أو ينبغي قد يعترباإللكرتونية بطريقة اقتصادية كما 
عزز إطار الطمأنينة الذي سيواالتصال  اإلعالمهذا األساس فإن تعزيز الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا  ىوعل    

بىن مما يعترب شرطا مسبقا إلنشا   .املستخدم العميليشمل أمن املعلومات وأمن الشيكات واخلصوصية والسرية ومحاية 
لتنمية جمتمع املعلومات لبنا  الثقة بني  والوصول قائمة على أنظمة دفع ومقاصة حديثة، لكرتونيةمصرفية ومالية إ حتتية

 .يف االقتصاد واالتصاالت اإلعالممستخدمي تكنولوجيا 
يات املالية والتسو لية ل الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآلهم التحوالت التكنولوجية يف جماكان هذا من أجل الوقوف على أ    

الوقوف  سقاط ما مت، حىت نقف على مكانة هذا اجملال يف االقتصاد اجلزائري، وحناول إالعامل اقتصاديات دول عرفهااليت ت
لكرتويت ير وتشغيل خدمات وأنظمة الدفع اإلليات تطو عليه يف الباب النظري من أجل التوقف على مدى ومقومات آ

 الثاين وذلك يف الباباملايل واملصريف اجلزائري، وأهم املعوقات واإلشكاليات العامة،  طا يف الق املالية ومقاصة التسويات
 .امليداين

 

 



 

 

 :الباب الثاني           
اإلطار التطبيقي إلشكالية   

أنظمة الدفع  تطوير وتشغيل  
 اإللكترونية والمق اصة اآللية

كآلية للتحول إلى النشاط المالي والمصرفي  
 اإللكتروني في االقتصاد الجزائري
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:تمهيد الباب الثاني  

املفاهيم  املستطا  قدر نعكس أن البحث، سنحاول هبذا اخلاص النظري اإلطار الباب السابق يف استعرضنا بعدما  
وقواعد بيانات  وثائق وتقارير من عليه احلصول استطعنا ما حدود ويف الية واملصرفية،السابقة على حالة منظومتنا امل النظرية

ومعلومات ومعطيات يف البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املتخصصة، التطرق إىل إشكالية تطوير وتشغيل املقاصة 
  .نظومة املالية واملصرفية اجلزائريةاآللية وأنظمة الدفع اإللكرتونية كآلية إلنشا  بنية حتتية إلكرتونية يف امل

اقتضى ، التقليدية ونظرا للنقائص اليت عرفتها أنظمة الدفع السلطات النقدية واملالية،ويف ظل اإلصالحات اليت باشرهتا     
لذا سنتطرق يف هذا  .غري مشغل حلد اآلنفمنها ما هو  .وتطويرها وتشغيل بعض منها ومن مث تعميمها حتديثهااألمر 

لباب إىل األنظمة الثالث املتبناة نظام املقاصة اآللية مرورا بنظام املقاصة التقليدية بإجياز، ونظام التسويات االمجالية ا
 واخلزينة العمومية وشركات التأمني والبورصة الربيد قطا كما ال ننس أن . وكذلك نظام النقد اآليل يف البنوك وبريد اجلزائر

بتطوير نظامها للدفع واستحداث تها عصرنشهد حتوالت كربى يف سياق ليت من املفروي أ ا ستوا ي،اجلزائر االقتصاد يف 
وكذا التعري ألهم ما مت حتقيقه يف هذا اجملال إىل يومنا هذا، عن طريق عري أهم اإلحصائيات  .احلكومة اإللكرتونية

ووضعية استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم  .راخلاصة باملنتجات النقدية واإللكرتونية البيبنكية واملالية يف اجلزائ
وسنتعري إىل املتطلعات وكذلك املعوقات اليت حتول دون التطوير والتشغيل األمثل  .واالتصال يف االقتصاد اجلزائري

 :يةومن أجل كل ما سبق سيحوي هذا الباب الفصول التال. وإشكالية غياهبا ،ألنظمة الدفع اإللكرتونية وآلية املقاصة
واقع البنية التحتية للمنظومة المالية والمصرفية الجزائرية وأداء المدفوعات قبل عمليات   :الفصل األول

 .التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع والمق اصة اآللية
تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة والمق اصة اآللية في النظام المصرفي   :الفصل الثاني

 .الجزائري
 .تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية في النظام المالي الجزائري :الثالث الفصل

البنية التحتية التقنية كآلية لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة في االقتصاد   :الفصل الرابع
 _وضعية وتقييم_الجزائري

اإللكترونية الحديثة وآلية المق اصة  إشكالية غياب عمليات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع   :الفصل الخامس
 .في االقتصاد الجزائري
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حالررة املنظومررة املاليررة واملصرررفية  قبررل التطرررق إىل حيثيررات الدراسررة امليدانيررة يف إطارهررا التطبيقرري مررن هررذا البرراب خبصرروص   
تشرررغيل الررردفع وواقعهرررا كآليرررة اجلزائريرررة بشرررأن املررردفوعات واملقاصرررة وحتليرررل وضرررعيتها، وبالضررربط أمهيرررة عمليرررات التطررروير وال

فالبررد مررن التطرررق إىل املررنهج واألدوات املسررتخدمة يف الدراسررة  .لتحررديث البنيررة التحتيررة اإللكرتونيررة للنظررام املررايل واملصررريف
دراسررة امليدانيررة مررن أهررم مررا ميكررن حتديررده وضرربطه يف البحررث لتعررد املنهجيررة العلميررة لحيررث  ،_أي دراسررة احلالررة_التطبيقيررة
  .العلمي

  التطبيقية  منهج الدراسة: أوال
مررنهج البحررث هررو طريقررة موضرروعية يتبعهررا و  .اإلشرركالية املطروحررة يف حماولررة لإلجابررة علررىلكررل حبررث مررنهج يسررري عليرره    

والوصرول  ،حتديد أبعادها ومعرفة أسباهبا وطررق عالجهراو بقصد تشخيصها  االقتصادية من الظواهر الباحث لدراسة ظاهرة
  .ميكن تطبيقها إىل نتائج عامة

التطرروير والتشررغيل للرردفع اإللكرررتوين حيررث يقرروم علررى وصررف ظرراهرة  ،سررنعتمد علررى املررنهج الوصررفي التحليلرريحبثنررا يف    
والعوامرررل الررريت ترررتحكم فيهرررا، واسرررتخالص  5003واملقاصررة اآلليرررة مرررن أجرررل حترررديث النظرررام املرررايل واملصرررريف قبرررل وبعرررد سرررنة 

ى العديد من املتغريات املتعلقرة بواقرع املنظومرة املاليرة واملصررفية قبرل وبعرد عمليرات التطروير ومت الوقوف عل .النتائج لتعميمها
ومرررن مث تقيررريم  ،ووضرررعية البنيرررة التحتيرررة التكنولوجيرررة لالقتصررراد اجلزائرررري .والتشرررغيل ألنظمرررة الررردفع واملقاصرررة اآلليرررة احلديثرررة

حالرت دون التبرين األمثرل للردفع اإللكررتوين وخمتلرف املظراهر  وكذلك وقفنا على خمتلرف العراقيرل والصرعوبات الريت اجلاهزية،
ومرن ميرزات هرذا املرنهج املتبرع  السلبية يف االقتصاد كنتيجة لغياب ما يسمى آليات الدفع اإللكرتوين احلديثة وآلية املقاصرة،

وكرذا البنيرة  ،صراد اجلزائرريأنه مكننا مرن تروفري بيانرات ومعطيرات حديثرة ومفصرلة عرن الواقرع الفعلري ألنظمرة الردفع يف االقت
املتبررع  يشرمل املرنهج الوصرفيسو  .باالعتمراد علرى العديررد مرن التقرارير وقواعرد البيانرات مرن حيرث اجلانرب التطبيقريالتحتيرة 

 .يف هذه الدراسة طريقة املسح
مهمرا كران عردد   بكافة عواملهرا وأسرباهبا مع اإلحاطةيف هذه الطريقة تتم دراسة الظاهرة بشكل عام،  : طريقة المسح_ 

وسنقدم علرى هرذه الطريقرة مرن خرالل املسرح الكلري، أي أن الدراسرة   .(خيترب عدد كبري من احلاالت)هذه العوامل واألسباب 
سرررتتم علررررى املسررررتوى الكلررري ولرررريس اجلزئرررري، وسررررنحاول التطررررق إىل واقررررع وتررررأثري عمليررررات تطررروير وتشررررغيل أنظمررررة الرررردفع 

م املررايل واملصرررريف اجلزائررري خاصرررة واالقتصرراد الررروطين عامررة، مرررن أجررل إنشرررا  بنيررة حتتيرررة اإللكرتونيررة وآليرررة املقاصررة يف النظرررا
إلكرتونيرة  يف ظرل مرا تروفرت لردينا مرن إمكانرات ومعلومرات وبيانرات وإحصرائيات حديثرة خترص البنروك واملؤسسرات املاليرة 

  .على مستوى االقتصاد اجلزائري
ومردى  ،الية واملصرفية اجلزائرية بشأن تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونيةاملنظومة املتتضمن هذه الطريقة دراسة حالة   

والقطرررا  املررروازي كمقررراوم لعمليرررات التغيرررري يف التطررروير  تأثرهرررا بالقطاعرررات األخررررى كقطرررا  تكنولوجيرررا اإلعرررالم واالتصرررال
مرع حتليرل كرل عامرل مرن  اهرة النقرد اآليل،معمقة وشاملة نتناول فيهرا كافرة املتغرريات املرتبطرة بظر دراسةب وسنقوم ،والتشغيل

 .العوامل املؤثرة
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تفسررري النتررائج الرريت مت احلصررول وب سررنقوم بالوصررف الكامررل والتحليررل لعمليررات التطرروير والتشررغيل للرردفع اإللكرررتوين،كمررا   
  .املايل واملصريف من أجل إنشا  بنية حتتية إلكرتونية يف النظام عليها مع  نب احلاالت غري العادية أو غري املمثلة

 أدوات الدراسة:  ثانيا

تتحرردد أدوات الدراسررة الرريت يتوجررب علررى الباحررث االعتمرراد عليهررا لدراسررة الظرراهرة موضررو   البحررثعلررى أسرراس طبيعررة   
 :يفيف حبثنا البحث، وتتمثل األدوات املستخدمة هلذا الغري 

ــائق_  ت والزيررارات امليدانيررة واملقررابال اتمررن املالحظرر إىل جانررب كررل :والمنشــورات وقواعــد البيانــات الســجالت والوث
املنشررررورة علررررى شرررربكة اإلنرتنررررت، والتقررررارير العامليررررة  والتقررررارير علررررى الوثررررائق والسررررجالتسررررنعتمد ، املتكررررررة الرررريت قمنررررا هبررررا

د بيانرررات شرررركة واملديريرررة العامرررة لربيرررد اجلزائرررر والعديرررد مرررن اهليئرررات العامليرررة واحملليرررة وقواعررر لتكنولوجيرررا اإلعرررالم واالتصرررال 
SATIM  ،مسرتخدمني يف ذلرك برنرامج اإلكسرل  وبريد اجلزائر والبنرك املركرزي وسرلطة الضربطExel يف  السرتكمال دراسرتنا

وسنضررريف رسررروما وجرررداول وصرررور  يف املالحرررق  .تفريرررغ قواعرررد البيانرررات واملعطيرررات، ويف إعرررداد اجلرررداول والرسررروم البيانيرررة
  .واملصرفية وقاموسا للمصطلحات التقنية املالية

 برني حمادثرة عرن عبرارة وهري الفرروي، الختبرار أو البيانرات لتجميرع تسرتخدم مسرحية أداة هري :الشخصـية المقابلـة_ 
وقرد قابلنرا يف حبثنرا هرذا  .بالبحرث وذات مصرداقية الصرلة وثيقرة معلومرات علرى احلصرول شخصرني بطريقرة شرفوية، هبردف

 نالرررذي   العمرررال  يف البنررروك واملؤسسرررات املاليرررة والنقديرررة واهليئرررات املاليرررةالعديرررد مرررن املررروظفني واإلطرررارات واملرررديرين وحرررىت
كثررري مررن النقرراط خبصرروص نظرررهتم للموضررو  وأمهيترره، وكررذا كيفيررة تطرروير أنظمررة الرردفع باملعلومررات الضرررورية حررول   وننرراأفاد

بنفسررهم كرؤسررا  را ات الرريت ينفررذو ا بكافررة املعلومررات املطلوبررة واإلجرر زودونرراكمررا . اإللكرتونيررة واملقاصررة وكيفيررة تشررغيلها
  .املراكز الربيدية والبنكية

 لنرا مرن أتريح مرا خرالل مرن النترائج واسرتقرا  اسرتنباط يف األداة هرذه علرى عتمدسرن :والزيـارات الميدانيـة المالحظـة_ 
كزي، املديرية اجلهويرة لربيرد البنك املركزي، فرو  البنك املر  حيث مكنتنا الزيارات امليدانية لكل من ومعلومات بيانات قواعد

املركررز الرروطين لتشررخيص بطاقررات   ،SATIMبورصررة اجلزائررر، شررركة  القباضررات، مركررز الضرررائب، اجلزائررر، اخلزينررة العموميررة،
املعهررد الرروطين لإلجرررام، املديريررة العامررة لألمررن  ،سررلطة الضرربط للربيررد واملواصررالت السررلكية والالسررلكية ،الرردفع اإللكرتونيررة

الرردفع مررن التعرررف أكثررر علررى آليررة العديررد مررن الوكرراالت البنكيررة واملكاتررب الربيديررة علررى مسررتوى واليررة سررطيف لرروطين، و 
 .وأهم مميزاهتا باإلضافة إىل طرق وسبل استعماهلا من جهة  اآللية واملقاصة اإللكرتوين
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 :تمهيد الفصل األول                                       
النشاطات  مركز يف بتواجدمها االقتصاد اجلزائري داخل حساسا قطاعان واملصريف النظام املايل رب كل منيعت     

الذي أصبح يعمل  البنوكمبا فيها قطا  ، تطورات انعكست على كافة نواحي احلياة وقطاعاهتا املختلفةاالقتصادية، فهناك 
حيث تشكل النظام املصريف يف  اية سنة )املصرفية واملالية اجلزائرية وال شك أن إصالح املنظومة  . يف بيئة شديدة التنافسية

سوف يكون عامال أساسيا يف جناح ( بنك ومؤسسة املالية تقع كل مقراهتا االجتماعية يف اجلزائر العاصمة 59من  5002
 .اإلصالحات االقتصادية اجلارية

مة وسائل التقليدية يف النظام املايل واملصريف قبل عمليات وهلذا سنحاول يف هذا الفصل األول التعرف على واقع أنظ   
وحتديث وعصرنة نظام  وسنعاجل أمهية ودوافع وأهداف تطوير .5003التحديث والتطوير والتشغيل، وتطور أدائها قبل سنة 

وسنطرق إىل  .واإلقليميوالدفع يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية على املستوى العمليايت والتشغيلي واحمللي والدويل 
باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة يف االتصال واإلعالم، اليت تساعد على اإلصالحات العديدة ومناذج اإلدارة التقنية 

وسيتم   .كتمهيد لعمليات التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية  .والتسيري االستغاللتطوير نظام 
 :صل إىل املباحث التاليةتقسيم هذا الف

واقع أنظمة وسائل الدفع قبل عمليات التحديث والتطوير في النظام المصرفي والمالي   :المبحث األول
 .الجزائري

تطور أداء وسائل الدفع التق ليدية قبل تطوير تشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية وآلية   :المبحث الثاني
 .المق اصة في النظام المصرفي الجزائري

  ك والمؤسسات الماليةلبنو في ا  الدفعالمعلومات و تحديث وعصرنة نظام  أهمية   :مبحث الثالثال
 .الجزائرية

نموذج تجربة أنظمة اإلدارات التقنية كآلية للتحديث والتطوير في البنية  و اإلصالحات    :المبحث الرابع
 .التحتية للنظام المالي والمصرفي الجزائري

 
 

واقع البنية التحتية للمنظومة المالية والمصرفية  : الفصل األول
الجزائرية وأداء المدفوعات قبل عمليات التطوير والتشغيل ألنظمة  

 الدفع والمق اصة اآللية
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سائل الدفع قبل عمليات التحديث والتطوير والتشغيل  واقع أنظمة و : المبحث األول
 في النظام المالي والمصرفي الجزائري

خبصوص  5003سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل واقع البنية التحتية للنظام املايل واملصريف قبل سنة    
القطا  املايل واملصريف عامليا يف املطلب املدفوعات وأنظمة ووسائل الدفع، وبالضبط إىل قضية ارتفا  حدة املنافسة يف 

ضعف فعالية أنظمة الدفع على املستوى املصريف واملايل حمليا، واملطلب الثالث فسنعاجل فيه  أما املطلب الثاين .األول
 .عيوب ومشاكل نظام الدفع يف الربيد والبورصة واخلزينة العمومية

 دمات المالية والمصرفية عالميا ارتفاع حدة المنافسة في قطاع الخ: المطلب األول
شهدت حقبة الثمانينات والتسعينيات عامليا من القرن املاضي احتدام ظراهرة املنافسرة سروا  برني البنروك التجاريرة أو بينهرا   

 The وبررني املؤسسررات املاليررة غررري املصرررفية، كمررا زاد مررن حرردة املنافسررة حتريررر اخلرردمات املاليررة واملصرررفية يف إطررار اتفاقيررة

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) . 
 تشابه الخدمات المالية والمصرفية عالميا: الفرع األول

لدرجررة أصرربحت تقرردمها كررل مررن البنرروك واملؤسسررات األخرررى غررري املصرررفية، بعررد أن أزيلررت اللرروائح والقيررود الرريت كانررت    
وحماولررررة اسررررتحداث ، ى األربرررراح مررررن العمليررررات التقليديررررةوقررررد أدى ذلررررك إىل تضررررييق اهلرررروامش، والضررررغط علرررر .متنررررع ذلررررك

وأدى كررذلك  .األسرراليب واألدوات املاليررة اجلديرردة لزيررادة القرردرة التنافسررية، واحلصررول علررى أكرررب حصررة ممكنررة مررن األسررواق
البورصرات )ق املاليرة التزايد حنو التوريق والتسنيد إىل حترول البنروك مرن األعمرال التقليديرة للبنروك إىل التردخل يف أسرواق األورا

شرررهادات اإليررردا  ومبرررادالت الرررديون، األمرررر  :كمرررا أدى برررالبنوك إىل زيرررادة التعامرررل بررراألدوات املاليرررة اجلديررردة مثرررل  ،(العامليررة
وتقنيرات حديثرة تسراعد علرى تطروير النشراط املرايل واملصرريف،  .الذي تطلب أساليب جديردة مرن الرقابرة واحلرد مرن املخراطر

 واملصرررفيني قتصرراديني واملررالينيقتنررا  لرردى االاهنرراك و  .بإدخررال تكنولوجيررات اإلعررالم واالتصررال احلديثررةوهررذا لررن يكررون إال 
 .وأصحاب األعمال والتجارة بأن احلافز على التجديد يأيت من رغبة األفراد ومؤسسات األعمال يف تعظيم الربح

 التقدم التكنولوجي في مجال االتصال واإلعالم :الفرع الثاني
ن تطور وسائل تقدمي اخلدمات أدى إىل توسيع شبكة املعلومات املالية واملصرفية، وزيادة كفا ة نظرم وأسراليب معاجلرة إ    

البيانررات واخترراذ القرررارات، وطرررق حسرراب تكرراليف وتسررعري اخلرردمات املاليررة واملصرررفية، وسرررعة إيصررال املعلومررات املتعلقررة 
  .ي تكلفة إجناز املعامالت املالية عرب احلدودبذلك إىل األسواق واملتعاملني فيها، واخنفا

كل هذا مكن التقدم التكنولوجي البنوك واملؤسسات املالية من التوسرع نوعرا مرا يف أنشرطتها، وبنرا  شربكات واسرعة مرن     
كمرا أدى . رتونيرةالفرو ، وأدى إىل حترول العديرد مرن البنروك واملؤسسرات املاليرة العامليرة إىل املعرامالت املصررفية واملاليرة اإللك

التحرر من القيود، وما صاحبه من تقدم تكنولروجي متسرار ، وتوظيرف التكنولوجيرا يف الصرناعة املصررفية إىل ظهرور العديرد 
من اخلدمات املصرفية واملالية غري التقليدية، من أمهها النقود اإللكرتونية والبنوك واملؤسسات املالية اإللكرتونية، والتوسرع يف 

 .جارة اإللكرتونية عاملياعمليات الت
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 ضعف فعالية أنظمة الدفع على المستوى المصرفي والمالي محليا: المطلب الثاني
باإلضافة إىل الواقع العاملي الذي سايرته البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية، فإن واقع وآلية نظام دفعها كان يسفر على   

 .ضعف كبري كما سنوضحه يف هذا املطلب
 هيمنة الدفع التقليدي في المعامالت المالية والتجارية: ألولالفرع ا

واملؤسسررات  1املاليررة مررن ضررعف كبررري يف تسرروية املعررامالت بررني البنرروك  تعانررت أنظمررة املرردفوعات يف البنرروك واملؤسسررا   
 :ويعود ذلك إىل ما يلي .2املالية 
حيث قدرت املدة املتوسطة  ،3ت املالية بني الزبائن استخدام املقاصة اليدوية، والبط  يف حتصيل الشيكات والتحويال_ 

 يوما يف املتوسط، وتصل أحيانا مدة ثالثة أشهر؛ 50لتحصيل الشيك بني البنوك بأكثر من 
 طويال جدا، مبا يف ذلك التحويالت املالية؛_ مرورا باملقاصة التقليدية_الوقت الذي تستغرقه قيم الدفع لتسدد _ 
عدم وضوح التنظيم الذي يؤطر إجرا ات املقاصة التقليدية، حبيث فتح الباب أمام املتدخلني الفراغ القانوين، و _ 

 الستعمال طرق ملتوية لتغطية أرصدهتا، كما فتح اجملال لتزايد نسبة القيم غري املسددة بشكل يستدعي القلق؛
 تشجيع املتعاملني االقتصاديني بالتعامل النقدي خارج اجلهاز املصريف؛ _ 
 عف الربط الشبكي بني فرو  البنك الواحد، وفيما بني البنوك واملؤسسات املالية؛ض_ 
 5002 سنة، وكان جيري احلديث آنذاك بأن تكون 5000تعثر مشرو  الربط الشبكي بني البنوك واملؤسسات املالية سنة _ 

ملية الربط الشبكي بني خمتلف البنوك هي السنة اليت يتم فيها تطبيق املقاصة اإللكرتونية بني البنوك، واالنتها  من ع
 واهليئات املالية األخرى، وتألية نظام الدفع التقليدي، وتعميم استخدام النقد اآليل؛

                                                 
حبيث تتضمن  ،00-20من قانون  002و 000أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية إجرا  العمليات املوضحة يف املواد : البنوك 009اعترب قانون النقد والقري يف املادة  1

 :د األعمال اليت كلفت البنوك هبا، وتنحصر يف النقاط التاليةهذه املوا

 العمل على مجع الودائع واملدخرات املمكنة من األفراد، والقيام مبنح القروي؛_    

 .توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارهتا_    

 .امللقاة من اجلمهور كل األموال اليت يتم تلقيها من الغري، وال سيما على شكل ودائع مع اشرتاط إعادهتا بعد حق استعماهلااألموال  00-20من قانون  000وتعترب املادة     

أي  ،000مهور مبعىن املادة أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية القيام باألعمال البنكية، ما عدا تلقي األموال من اجل: املؤسسات املالية يعرفها قانون النقد والقري بأ ا 2
لية ويكون املصدر األساسي لألموال املستعملة يتمثل يف رأس املال املؤسسة املاتعمل أموال الغري يف شكل ودائع، أ ا تقوم بالقري على غرار البنوك التجارية، ولكن ال تس

 .اخل..طويلة األجل  والقروي املسامهة واالدخارات

بون هو كل شخص أو مؤسسة هلا حساب بنكي أو بريدي أما الزبائن الظرفيني فهم الوكال  واألعوان الذي يتصرفون حلساب الغري، وكل شخص حسب بنك اجلزائر فإن الز  3
 .شريك يف عملية مالية تتم بوساطة بنك آو مؤسسة مالية
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ودائما ما تالحظ شقا يف الوسط  ،دج 500خاصة صنف  ،باليةأصبحت  األوراق النقديةومن كثرة شيو  استخدام   
ستعماالت فهي مساحة فأصبحت متعددة اال عليها،هتم اشعار و ئهم وأصبح األشخاص يكتبون أمسا، فوقه غرا  الصق

 .إعالنية قبل أن تكون ورقة نقدية

 معوقات استخدام النقود االئتمانية: الفرع الثاني
 نظام يف سلبيات عدة طرحت النقدية األوراق ومن املعدنية النقود من اليت تتكون االئتمانية للوسائل بالنسبة فمثال    

 وخاصة الدفع وسيلة وصحة رمسية من التأكد وصعوبة مكان، إىل مكان من نقلها كصعوبة استعماهلا خالل من الدفع،

 يف إضافة إىل املسامهة .العمل أوقات يف وحىت ،(البنوك شبابيك)بالبنوك  ارتباطها، و(األوراق املزيفة) النقدية لألوراق بالنسبة
االقتصادية  التعامالت مستوى على عدة مشاكل طرحت الوسائل هذه حىت لكن .اجلبائي التهرب مع موازية سوق خلق
  :يلي ما يف متثلت

 ؛1الدفع  وسائل مبالغ ودفع سحب يف بالبنوك دائما الزبون ارتباط_ 
 يف رصيد له توفر دون يستعمل أصبح الذي الشيك وخاصة بقيمتها، التالعب من حتد صارمة قوانني وجود عدم_ 

 ؛البنكي احلساب

  ؛دفعها لنظام البنوك قنوات ضعف إىل دائما يرجع وهذا سحبه، أو حتصيله مدة طول_ 

 التعامالت عن يبتعدون االقتصاديني املتعاملني جعل الذي واالقتصادية التجارية النشاطات على الضرييب العب _ 

 .البنكية

  :فتكون كالتايل يف البنوك التجارية أما عن حركة السيولة  
حتول إىل حساب اخلزينة العمومية يف بريد  حصل عليها من طرف عمال  الوكاالتالسيولة املت :في حالة فائض_ 

 .اجلزائر، هذا ويتم االحتفاظ باحلد األدىن من السيولة الذي خيتلف من وكالة بنك إىل أخر ملواجهة االلتزامات اليومية
لة بعد مجع كل الطلبات املتعلقة بالوكاالت، ويتم تطلب الوكالة البنكية من الوكالة املركزية السيو  :في حالة عجز_ 

سحب السيولة من حساب البنك املركزي، وتوز  على الوكاالت من طرف شركات نقل األموال، وهي شركات أمنية 
 .يقوم بشرا  السيولة من السوق النقدية ،ويف حالة عجز البنك التجاري ككل. خاصة تعمل على نقل السيولة

 وب ومشاكل نظام الدفع في البريد والبورصة والخزينة العموميةعي: المطلب الثالث
سيتم التطرق إىل هذه العيوب واملشاكل اليت كانت قائمة قبل عمليات التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع واملقاصة   

  .5003اإللكرتونية قبل سنة 

                                                 
الدفع جميع الوسائل التي ُتَمكن من تحويل األموال مهما كان الشكل أو تعتبر وسائل : منه كما يلي 020 فع يف املادةوسائل الد 00-20عرف قانون النقد والقري   1

 .األسلوب التقني المستعمل
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 المشاكل العامة لبريد الجزائر: الفرع األول

 :يلي ومن بني املشاكل اليت عاىن منها ما ،1لكبرية يف االقتصاد اجلزائري والنظام املايل خاصة لربيد اجلزائر أمهية ا  

مررن البررديهي أن مجيررع اخلرردمات اجلديرردة تسررتخدم البنيررة  :ضــعف البنيــة األساســية المتــوفرة فــي مجــال االتصــاالت_ 1
 كاتصراالت)يرد وإمنرا هري ملرك ملتعراملني آخررين املنشآت ليست بطبيعرة احلرال ملكرا ملؤسسرة الرب  أنو  ،القاعدية لالتصاالت

طاقرة هرذه الشربكات وكفرا ة عمليرة صريانتها ف .(مرثال SATIM  2شرركة النقرد اآليل والعالقرات التلقائيرة برني البنروك و ،اجلزائرر
اري تطرررأ علرى خدمررة احلسراب الربيرردي اجلرر كانرت  عطالت املتكررررة الرريتتالروإن  .حتردد بشرركل كبرري نوعيررة اخلردمات املقدمررة

ومررا يقرررال عرررن  .سررببها انقطرررا  اخلطرروط اهلاتفيرررة أو عجررز الشررربكة عررن اسرررتيعاب حجرررم النشرراط يف أيرررام وسرراعات الرررذروة
وكرذلك خدمرة السرحب عرن طريرق املوزعرات اآلليرة  ،نرتنرتخدمات احلسراب الربيردي يقرال عرن اخلردمات املتاحرة علرى اإل

ولكررن أيضررا عررددا كبررريا مررن  ،اخلطرروط اهلاتفيررة املسررتخدمةلرريس فقررط شرربكة  SATIM شررركةحيررث متتلررك  ،لررألوراق النقديررة
 .3 حسب العقد املربم مع بريد اجلزائر بعمليات الصيانة عند تعطلها وتتكفل هي .األجهزة نفسها

مؤسسرة الربيرد يف عمليرة  تمرن أبررز الصرعوبات الريت واجهر: المتابعـة للخـدمات الجديـدةو  ضعف تكوين العـاملين _ 5
هرررذا إىل صرررعوبات لررردى  ىدوأ .ت اإلعرررالم واالتصرررال ضررعف تكررروين العمرررال يف جمرررال اإلعررالم اآليلاسررتخدام تكنولوجيرررا

كمرا  .4 ومن مث تكرار األعطال بسبب سرو  اسرتخدامها أو سرو  الصريانة ،أعوان الربيد يف التعامل مع أجهزة اإلعالم اآليل
عانررت منررذ ( 50-03)فخدمررة املرروز  الصررويت  .بعررةاخلرردمات اجلديرردة املقدمررة مررن اضررطرابات متكررررة تعررود لضررعف املتا عانررت

ابتدا  بعدم تلبية نسبة من طلبات احلصول على الرقم السرري، إىل اخرتالالت عنرد التعررف علرى  ،إنشائها من عيوب كثرية
هررررذه  .واحلالررررة احلقيقررررة اآلنيررررة للحسرررراب ،أصررررحاب احلسرررراب، وصرررروال إىل الفجرررروة الزمنيررررة بررررني مررررا يرصررررده املرررروز  الصررررويت

  فيمرا ،نرتنرت، خاصرة منهرا مرا يتعلرق برالرقم السرريالالت مشاهدة أيضا بالنسبة خلدمة اإلطال  على الرصيد عرب اإلختاال
لكرتونيرررة يف مراحرررل اإلعرررداد أو الربيرررد اهلجرررني، والربيرررد اإللكررررتوين وبطاقرررة الررردفع اإل :ال ترررزال خررردمات أخررررى مثرررل كانرررت
  .التجربة

                                                 
1
 09يف ( 92/7مبوجب القرار )تأسست بريد اجلزائر   مؤسسة بريد اجلزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و اري منبثقة من إعادة تنظيم وزارة الربيد واملواصالت السابقة، 

من قبل وزير الربيد  7007أكتوبر  02يف  2-7000من القانون  07حسب املادة ( EPIC)وأعلن رمسيا عن إنشائها كمؤسسة عمومية ذات طابع  اري وصناعي  7007جانفي 
ال م مع أهداف عملية اإلصالح، منح املؤسسة هيكل إداري يت: كان التحدي عند إنشا  هذه املؤسسة يتمثل يف حتقيق هدفني أساسيني. وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 .وحتديث وتنويع شبكة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة مع ضمان النجاعة االقتصادية
2 SATIM: Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique. Bir mourad Rais Alger. 

 :ملزيد  من املعلومات راجع مداخلة 3

الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي : املعرفة: بد ا هل،  معوقات استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف حتديث مؤسسة بريد اجلزائر، امللتقى الدويل حولصاحل بو ع_ 
 .710. ، ص7002نوفمرب  02و 07: للمؤسسات واالقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، يومي

كمررا أن األعرروان جيرردون صررعوبة يف التعامررل مررع . يتطلررب إصررالح هررذه احلواسررب ترردخل مراكررز موجررودة علررى مسررتوى املررديريات اإلقليميررة، ممررا يررؤدي إىل طررول فرررتة التعطررل 4
 .اخلدمات اجلديدة اليت تتطلب استخدام اإلعالم اآليل، لعدم تعودهم على طرق عمل برامج احلاسوب
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يف حماوالهترا إلتاحررة خردمات جديردة باسررتخدام تكنولوجيرات اإلعررالم واالتصرال هررو العرائق الثراين الررذي واجره املؤسسررة    
علررى الرصرريد  كرراالطال ونقصررد هنررا خرردمات   .ومنهررا بشرركل خرراص اإلنرتنررت ،ضررعف إقبررال الزبررائن علررى هررذه الوسررائل

ملؤسسررة علررى ملواجهررة هررذا العررائق تعمررل او  .بريرردي عررن طريررق املوقررع اإللكرررتوين للمؤسسررة وطلررب صرركوك أو طلررب كشررف
املؤسسرة تأمرل هبرذه اخلدمرة  كانرت  حيرث ،مبكاتبهرا الربيديرة Bornes Multimédias تروفري مرا مسري بنقراط متعرددة الوسرائط

  .اجلديدة أن تقرب خدماهتا املتاحة عرب اإلنرتنت إىل زبائنها

 فئرررات الشررررائح االجتماعيرررةإقبررراال متزايررردا للزبرررائن مرررن خمتلرررف ال مراكرررز الربيرررد ت ومازالرررتشرررهد:  مشـــكلة الســـيولة _ 0
تسرتقبل مراكرز هرذا و  .خمتلرف املراكرز طروابري طويلرة تحيرث عرفر األعيراد والعديرد مرن املناسربات،لسحب أمواهلم تزامنا مع 

 فوضررى مبكاتررب الربيررد نا بأنفسررناأيررن رصررد، الربيررد علررى مسررتوى الرررتاب الرروطين أعرردادا هائلررة مررن الزبررائن لسررحب رواترربهم
 ةمرن السريول %20 خاصرة وأن ،الكبرري أمرام الشربابيك التقليديرة االكتظراظجررا  املراكز اليت قمنا بزيارهترا عرب خمتلف  والبنوك

 (.سيتم مناقشة هذه اإلشكالية المتكررة سنويا في المبحث الثالث من الفصل الخامس). يتعامل هبا خارج النظام املايل واملصريف
 ي الجزائرمعوقات سوق األوراق المالية ف: الفرع الثاني

 أو هبا، الرقي دون العوائق حالت من جمموعة العربية البورصات غرار على اجلزائر بورصة واجهت:  المعوقات العامة_ 1

 جرا  إنشرائها أن صرحيح .يرذكر تطرور أي هلرا مل يشرهد 1993 سرنة إنشرائها فمنرذ املطلروب، املسرتوى إىل الوصرول

حالرت  عوامرل بررزت أنه إال مستبعدا، يكن مل للتمويل حديث سلوبكأ دورها السوق لكن اقتصاد متطلبات الستكمال
 كبرية بدرجة وأخرى اقتصادية دينية اجتماعية، سياسية، عوائق بني فامتزجت املطلوب، بدورها قيامها دون
 املاليرة ألوراقا تنرو  والشرفافية، عردم اإلفصراح اجلبائيرة، ضرعف احلروافز املروازي، ضرعف التضرخم االقتصراد اخلوصصرة، معردل عرائق)  

  : لعل أمهها تطورها أمام تقف تزال ال املعوقات من عددا فإن وعليه ...(اجلزائر بورصة يف املعروضة
 ؛الكافية احلماية لديهم تتوفر ال فيها واملتعاملون ،للواقع واألنظمة القوانني مسايرة عدم _
  ؛التعامل ظيمتن وقواعد عملها طريقة حتكم اليت التنظيمية األطر إىل تفتقر _
  ؛التنفيذي والدور الوقائي الدور بني اليت تفصل التشريعات غياب _ 
  ؛السوق ما يعرف بصنا  أو منشطي السوق إىل اجلزائر بورصة تفتقر _
 ما وأهم الوساطة مؤسسات تنظيم عدم باإلضافة إىل منها، ينفرون املستثمرين جيعل ما وهو سيولتها ضعف إىل إضافة_ 

إىل  راجرع األخرري وهرذا الترداول، وضرعف فيهرا املفيردة الشرركات قلرة يعكرس حجمهرا والرذي صرغر هرو السروق هرذه يعروق
 .الطلب ضعف أو قلة ومنه االدخار ضعف
 .1احلوافز اجلبائية وأخرى تقنية  وضعف التضخم معدالت بارتفا  اجلزائر بورصة عقبات خاصة إضافة وميكن

                                                 
عالم وأسباب تتعلق بغياب اإل مت اإلشارة إىل األسباب العامة لتدهور نشاط بورصة اجلزائر إىل أسباب تتعلق بظروف إنشائها، أسباب تتعلق بغياب ثقافة االستثمار،هذا وقد  1

 :جعرا. السوق، وأسباب تتعلق بغياب آليات إخالل التوازن، وغياب اإلرادة السياسية وأسباب أخرى تقنيةبضيق االقتصادي و 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد، جامعة  _دراسة حالة االقتصاد الجزائري_دور الخوصصة وبورصة األوراق المالية في تمويل االقتصاد،حسان خبابة، _ 
 . 259-250 .ص، 7002-7009، ، اجلزائر_0_سطيف
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كاملة،  سنة التقارير السنوية املستثمر انتظر ملا اجلزائر بورصة لو مت تطوير :رالمعوقات التقنية في بورصة الجزائ_ 5
 مقارنة وعامة سطحية تعترب اليت املالية البيانات بعض يتحصل على لكي البورصة، يف املقيدة املؤسسات تصدرها واليت

 احلسابات، وتدقيق احملاسبة مهنة تنظيم عدم إىل باإلضافة االستثمار، قرار اختاذ من يتمكن فال البورصات املتقدمة، مع

  .املايل التحليل صناعة انعدام وكذا
االطال  على البيانات والتفاصيل اخلاصة مبحافظهم املالية وتفاصيل عمليات  من كنهمتوجد تقنيات وآليات مت ال   

عند اإللكرتونية قع او املعلى  اتف النقالةو اهلو أ نرتنتومراقبة عملية تنفيذ أوامر الشرا  والبيع عن طريق شبكة اإل ،التداول
وبالتايل  .وذلك من خالل رسالة قصرية عرب اهلاتف النقال ،تنفيذ أية صفقة يتم تزود العميل مبلخص عن العملية املنفذة

 كل اموأم .ى اليت ذكرنا يف الشق النظري، وغريها من التقنيات األخر ال وجود لالستثمار الالسلكي والتداول اإللكرتوين

 الدولية املالية املراكز مصاف إىل هبا والرقي يف االقتصاد اجلزائري، املالية األوراق سوق تطور دون حتول اليت املعوقات هذه

 .هبا النهوي إمكانية يف والبحث العقبات، هذه الضروري  اوز من فإّنه وبالتايل .املتقدمة
 قبل تبني أنظمة الدفع اإللكترونية موميةهيمنة الدفع التقليدي في الخزينة الع: الفرع الثالث

ويكون  ،الضرائب والرسوم من املكلفنيو قوق احلجبمع احلكومية  اتدار اإل ادف من خالهلهت اليت العمليةالتحصيل هو   
تحصيل اخلزينة العمومية إليراداهتا على املستوى الوطين، وكذلك على املستوى فبالنسبة ل .التحصيل بالرتاضي أو باجلرب

إما نقدا وهو األكثر استخداما أو عن طريق الشيكات البنكية والربيدية أو  ،امتاز بطابعه التقليدي 5003احمللي قبل سنة 
وبعد الزيارات امليدانية وقفنا على  .احلواالت أو السفتجات واالقتطاعات اجلربية، وذلك قبل تبين أنظمة الدفع اإللكرتونية

قابض الضرائب، قابض أمالك الدولة، قابض اجلمارك، حمافظ الرهون،  :جدة على مستوىالدفع من خالل الشبابيك املتوا
 مجاعات)الدولة اليت تنفذ حلساهبا أو حلساب غريها  احلهي مصو  .1 أمني خزينة املؤسسات الصحية خزينة البلدية، أمني

 .ن واحملاسبة املهمة يف تسيري املالية العامةوالديو  والبنوك حركة االعتماد (اإليرادات والنفقات)عمليات الصندوق ( داريةإ
 (.سيتم التطرق إلى إمكانية تشغيل نظام الدفع اإللكتروني في الخزينة العمومية في الفصل الثالث)
 :املالية واملصريف مهددا، وأدى ذلك إىل تففي حالة انعدام عنصر السرعة أو الثقة يصبح أمن  املعامال   
 ؛من التعامالت االقتصادية نتيجة انعدام الثقة إلغا  أو إرجا  العديد_ 
 ؛تزايد العب  املايل لتكاليف احملافظة على األمن يف التعامالت املالية_ 
ازدياد الضغط على النظام القضائي واحلكومات والبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية للسيطرة على مشكالت التحايل يف _ 

  .التعامالت املالية
 
 

                                                 
1
 Receveur des Impôt,  Receveur des Domaines,  Receveur de Douane,  Conservateur des Hypothèque,  Trésorier de la 

Commune, Trésorier des Etablissements de la Santé.    
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تطور آداء وسائل الدفع التق ليدية قبل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع  : لثانيالمبحث ا
 اإللكترونية وآلية المق اصة في النظام المصرفي

من خالل هذا املبحث سنتفحص وضعية وسائل الدفع التقليدية يف االقتصاد اجلزائري على املستوى املصريف فقط، ويف    
، وذلك من خالل 5003ل أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة يف سنة خضم ما أتيحت لنا من إحصائيات قبل تشغي

أين كانت وسائل الدفع  .التطرق حلجم هذه الوسائل املعروضة على غرف املقاصة عرب الوطن وهذا حسب بنك اجلزائر
املصرفية وكيفية  تاخلدما يف املستعملة الدفع سنعاجل يف املطلب األول وسائل .تقاص بطريقة تقليدية يف القطا  املصريف

. أما املطلب الثاين فسنخصصه لتطور حجم وسائل الدفع قبل تبين أنظمة الدفع اإللكرتونية يف النظام املصريف .حتصيلها

 .وخبصوص املطلب الثالث فسنعرج فيه على واقع أدا  نظام النقد اآليل قبل تشغيل نظام املقاصة اإللكرتونية
  المصرفية وكيفية تحصيلها الخدمات في تعملةالمس الدفع وسائل: المطلب األول

 الدفع وسائل: فيما يلي نذكرها الدفع يف أساسية وسائل ثالث هناك أن يف القطا  املايل واملصريف اجلزائري املعروف من  

 فعوسائل الدو  متسلسال، الوسائل هذه ظهور وجا  .1اإللكرتونية  الدفع الكتابية ووسائل الدفع االئتمانية، وسائل
 .والسفتجة وسند ألمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى واالقتطا والتحويل وبطاقة الدفع  الشيكهي  الكتابية

 الدفع التقليدية وسائل لتحصيل المحاسبية واآللية الطرق واإلجراءات: الفرع األول
واإلجرا ات احملاسبية واآللية حتوي وسائل الدفع طرقا عدة حماسبية من أجل تسويتها وكذلك حتصيلها، ومن الطرق      

  :لتحصيلها ما يلي

  ؛آليا احلاسوب يف املعلومات إدخال_ 

 ؛البنك دفاتر على احملاسبة عملية وإجرا  تسجيل_ 

 .املستعملة كالفاكس االتصال وسائل عرب احلسابية الكتابات إرسال_ 
 :ن خاللاجلزائري فتتم م البنكي الدفع نظام يف التحصيل أما عن إجرا ات    

 ؛الدفع وسائل قيم حتصيل لغري توطينه ببنك مباشرة يتصل الزبون_ 

، السلعة مثن لدفع أو لتحصيل الدفع عمليات يف استعماهلا لغري الدفع وسائل خمتلف زبائنها على تعري البنوك_ 
 .ةثاني مرة حتصيلها لغري أخرى بنكية وكاالت من أخرى دفع وسائل تستلم البنوك فإن باملوازاةو 

وكذا املتعاملني  ،ويتعني يف هذا السياق على اإلدارات العمومية واهليئات العمومية واملؤسسات اليت تسري خدمة عامة    
 .والديون بوسائل الدفع الكتابية واتريالعموميني واخلواص قبول تسوية التبادالت والف

 

 
 

                                                 
1
 Moyens de Paiement Fiduciaire, Moyens de Paiement Scriptural, Moyens de Paiement Electronique. 
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 لتجاريةالبنوك ا طرف الدفع من وسائل قيم تحصيل جالآ :الفرع الثاني  
  :1من بني طرق حتصيل قيم وسائل الدفع ما يلي     

 الذي  املكان يف املتواجدة التجارية البنوك بني املقاصة غرفة داخل يوميا الزبائن طرف من املستلمة الدفع وسائل تبادل_ 

 ؛ساعة 48 مدة يف ةالطريق هبذه الدفع وسيلة حتصيل يتم حبيث ،(غرفة املقاصة التقليدية)اجلزائر  بنك عليه يشرف

 ؛  (الكالسيكي الدفع نظام) يوما 15 من أكثر إىل يصل وقد البنوك، وكاالت شبكة بني املباشر التبادل_ 

 ؛ (الكالسيكي الدفع نظام) يوما 21 من أكثر يتعدى قد نفسه البنك شبكات بني التبادل_ 

 .كامل يوم إىل يصل قد نفسه البنك يف الداخلي التبادل_ 

 ترتاوح حبيث البنوك زبائن عند معقدة وجد طويلة طرقا الدفع التقليدي كانت نظام يف املستعملة اإلجرا ات ههذ كل    

 خيدم خزينة ال اجلزائري الذي كان البنكي الدفع نظام سلبيات من يعترب وهذا ،يوما 22 إىل ساعة 22_ 24بني املدة

  .املايل عجزها لتغطية آنية سيولة عن تبحث االقتصادية اليت املؤسسات
 تطور حجم وسائل الدفع قبل تبني أنظمة الدفع اإللكترونية في النظام المصرفي: المطلب الثاني

نستعري يف هذا املطلب تطور حجم وسائل الدفع املقدمة للتحصيل بغرف املقاصة ببنك اجلزائر بصورة إمجالية يف    
  .الفر  األول، وبنو  من التفصيل يف الفرو  املتبقية

 تطور إجمالي حجم وسائل الدفع : الفرع األول
 :ميكن توضيح تطور حجم وسائل الدفع من خالل اجلدول املوايل   

 5002_5000 :تطور حجم وسائل الدفع في الفترة(: 15)الجدول رقم 
 مليون دجالمبلغ بال :الوحدة                                                                             

6112 6112 6112 
 المبلغ   العدد     المبلغ    العدد     المبلغ    العدد  

 5804200 4417875 4737623 4308762 4367794 4399354 الشيكات

 107469 48271 91770 46720 120335 43206 سند ألمر+سفتجة

 527220 452915 463515 470078 397668 489754 التحويالت

 6439889 4919061 5292908 4825560 4885797 4932314 المجموع

 .5003_5005 :_البنك املركزي اجلزائري_ تقارير غرفة املقاصة: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
أدا  وسائل الدفع، هذا إن دل على شي  إمنا يدل على شيو  استعمال النقد بدال من  من خالل الشكل يتضح ضعف 

 %29بنسبة  (السفتجة، السند ألمر، التحويالت)فبالرغم من هيمنة الشيكات على باقي وسائل الدفع  .اريةالسندات التج

                                                 
1
دولية سنوية،  ةكادمييجملة الباحث، دورية أ، 5010 _ 1165الجزائر  المصرفية حالة الخدمات على وأثرها بنكيةال الدفع وسائل في التحكم إشكالية حببح عبد القادر، 

 .50. ص ،5000، 09لعدد ا  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،
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فبعدما كان عدد عمليات وسائل . فإنه يتبني أن حجم وسائل الدفع بقي حمدودا من حيث العدد، 5003و 5005سنة 
لقيمة يشهد تطورا  من سنة إىل أخرى، ويعود بينما حجمها با 5003 سنة 4919061وصل إىل  5005سنة  4932314الدفع 

، وتطورها املتعاملني االقتصادينياتسا  املبادالت بني ذلك التحسن الطفيف للتطورات االقتصادية بعد العشرية السودا ، و 
لية سبق هلا ومعلوم أن وزارة املا .يتحسن مستوى إدراج العائالت واملتعاملني االقتصاديني يف القنوات البنكية كما ميكن أن

وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عرب وسائل الدفع البنكية واملالية، وحظر التعامالت النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ 
وحال دون دخوله حيز  ،ماليني سنتيم، وهو اإلجرا  الذي اصطدم بالواقع 3مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 

 .آنذاك التطبيق
 ةضعية الشيكات قبل تشغيل نظام المقاصة اإللكترونيو : الفرع الثاني

 .5003و 5005اجلدول املوايل يوضح عمليات الدفع بالشيك اليت مت معاجلتها يف غرفة املقاصة ببنك اجلزائر بني سنة     
 5002_5000: وضعية الشيكات المعالجة في غرفة المقاصة في الفترة(: 10)الجدول رقم 

 دج المبلغ بالمليون :الوحدة                                                                                  
6112 6112 6112 

 المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد

 5712930 4301608 4624978 4172795 4237801 4262974 شيكات قابل للدفع

 91270 116267 112675 135967 129993 136380 شيكات غير قابلة للدفع

 5804200 4417875 5292908 4825560 4367794 4399354 المجموع

 .5003_5005: _البنك املركزي اجلزائري_ تقارير غرفة املقاصة: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
ل الدفع من خال 5003و 5005يتضح من الشكل وجود تطور ملحوظ يف عدد العمليات وحجم املبالغ بني سنة   

 . 5003 سنة دجمليون  5804200 أصبح   5005 سنة دجمليون  4367794فبعدما كان حجمها  .بواسطة الشيكات

كعدم مطابقة اإلمضا ، ختلف أحد البيانات )تعود أسباب الشيكات غري القابلة للدفع النعدام الرصيد أو ألسباب أخرى    
لة دفع يتم خصيصا من قبل أصحاب احلسابات الربيدية واخلزينة، كما له واستعمال الشيك كوسي ،(اخل..الالزمة يف الشيك

 البنوكفهو يؤدي ويشجع املواطنني على إيدا  أمواهلم يف  ،له عدة فوائدو  .أمهية لدى املؤسسات واإلدارات وكذا اخلواص
باإلضافة إىل  .يتها من الضيا  والسرقةوبالتايل محا، كتنازهاا بدال من  االقتصاديةهذه األموال يف التنمية  استثماروبالتايل 

النقود الورقية واملعدنية متاشيا مع التطور املايل  استعمالكما يقلل من   ،أنه يعترب أداة إثبات يف حالة قيام منازعات
  .واالقتصادي
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 الدفع بأوامر التحويل قبل تشغيل نظام الدفع المستعجل: الفرع الثالث
  .5003_5005: مبلغ التحويالت املقدمة يف غرف املقاصة ببنك اجلزائر للفرتةاجلدول املوايل يوضح عدد و    

 5002_5000: حجم التحويالت المعالجة في غرف المقاصة في الفترة(: 14)الجدول رقم 
 المبلغ بالمليون دج   :الوحدة                                                                                                                                                    

6112 6112 6112 
 المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد

 تحويالت قابلة للدفع
487891 397398 468522 463249 451183 526861 

 تحويالت غير قابلة للدفع
324 1863 1556 266 1732 359 

 المجموع
489754 397668 470078 643515 452919 527220 

 .5003_5005 :_البنك املركزي اجلزائري_ تقارير غرفة املقاصة: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
من خالل اجلدول نالحظ أن حجم التحويالت املالية يف املقاصة التقليدية بني البنوك التجارية حمدود سوا  بالعدد أو   

فالتحويالت . (اخل..فاتورة املا ، الكهربا ، اهلاتف)الشيكات، وهي تتعلق خصيصا باالقتطا  اآللية للفواتري باملبلغ مقارنة ب
، مليون دج 397398يقدر بر  5005قابلة للدفع يف اخنفاي نسيب يف العدد ويف ارتفا  بالقيمة بعدما كان حجمها سنة 

 .مليون دج 526861يقدر بر 5003 أصبح سنة

سجلت الشيكات حاالت عدم السداد )الت رفض عمليات التحويل هو اآلخر منخفض مقارنة بالشيكات كما أن حا    
سنة  552) أما التحويالت فسجلت العدد، (5003سنة  002522و 5002شيك سنة  053922 5005سنة  052520تقدر بر 
من اجملال لعمليات االحتيال عكس  كون أن وسيلة الدفع هذه ال تفتح كثريا(. 5003سنة  0255، 5002سنة  0332، 5005

املرتبة الثانية يف قائمة الدول العربية  اجلزائر احتلتهذا وقد  .الشيكات اليت تعاين من ظاهرة الشيكات املنعدمة الرصيد
 مليون أورو 500وبعد املغرب بأكثرر من مليار ، يف دول اجملموعة األوروبية اجلزائريني املستفيدة من التحويالت للعمال

  .إصالحات النظام املايلولالستفادة من هذه التحويالت كان على السلطات استكمال  .5002خالل سنة 
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 وضعية السفتجة والسندات ألمر قبل تشغيل نظام المقاصة: الفرع الرابع

 .إن اجلدول املوايل يوضح قلة استعمال هاتني الوسيلتني للدفع يف االقتصاد الوطين اجلزائري   
 5002_5000: عدد وحجم السفتجات والسند ألمر المقاصة ببنا الجزائر في الفترة(: 12)رقم الجدول 

 المبلغ بالمليون دج :الوحدة                                                               

6112 6112 6112 
 المبلغ   العدد     المبلغ    العدد     المبلغ    العدد  

 002229 22520 90220 22250 050553 25502 المجموع

 .5003_5005 :_البنك املركزي اجلزائري_ تقارير غرفة املقاصة: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
استعماالت السفتجة والسند ألمر كوسائل دفع كانت حمدودة جدا يف االقتصاد  يتضح من خالل اجلدول أعاله أن  

بر  كان عدد عمليات استخدام الشيك 5003 فمثال يف سنة .قارنة بالتحويالت والشيكاتم 5003اجلزائري قبل سنة 
ويعود ذلك لعدم ثقة  .22520 وسجلت السندات ألمر والسفتجات جمتمعة .235909 أما التحويالت سجلت 2202223

 ريف وتثقيف اجلمهور بوظيفةقيام اجلهات املعنية واإلشرافية بتع وهلذا فإن .العمال  خاصة التجار هباتني الوسيلتني
وضرورية لزيادة الوعي  ،على مجيع الغرف التجارية مسألة مهمةهما وتعميم منوذج ،السند ألمر كورقة  اريةالسفتجة و 

، وحبيث يتم أيضا القضا  تدرجييا على ظاهرة مااألمر الذي يؤدي إىل التوسع يف استخدامه .اكورقة  ارية وبفوائدمه  هبما
 .يف اجملتمع ويف االقتصادي اجلزائري ات بال رصيدحترير الشيك

 واقع أداء نظام النقد اآللي قبل تشغيل نظام المقاصة اإللكترونية : المطلب الثالث
 . قبل تشغيل نظام املقاصة اإللكرتونية يف االقتصاد الوطين حناول يف هذا املطلب التطرق إىل نشاط النقد اآليل   

 5002بطاقات البنكية والبريدية في الشبكة البيبنكية قبل تطور عدد ال: الفرع األول
إن اجلرردول املرروايل والشرركل الررذي يررأيت بعررده يوضررحان تطررور جممررو  عرردد  :تطــور عــدد البطاقــات البنكيــة والبريديــة_ 1

  .2اليت مت طرحها للتداول لدى زبائن البنوك واملؤسسات املالية  1البطاقات البيبنكية 

                                                 
1
،   BEA, PTT   ،BNA ، CPA ،BADR ،CNEP ،BDL، SOCIETE GENERAL) :التالية أصدرهتا البنوك واملؤسسات املالية واليت هي عبارة عن بطاقات سحبالبطاقات البنكية  

EL BARAKA BANQUE  ،RYAN BANQUE ،HOUSING BANQUE )إىل زبائنها. 

2
 Émission de Cartes: Cartes cash, Cartes de paiement et retrait / CIB, Gold Classique, Cartes Visa et Master Card.   
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 2005_1111: تطور عدد البطاقات البنكية حسب البنوك في الفترة(: 16)الجدول رقم 
 باآلالف: الوحدة                                                                                                                                           

 6112 6112 6112 6116 6110 6111 0111 السنوات
عدد بطاقات 

 095503 186568 178311 153415 130094 104311 91543 البريد

مجموع البطاقات 
البيبنكية 
 المتداولة

91681 000022 059555 025050 203030 212754 312497 

 46.88% %4.80 %17.25 %24.35. % 26.50 %20.05. _ نسبة النمو 

نسبة عدد 
البطاقات البريدية 

إلى مجموع 
 البطاقات

99.20% %94.77 %93.45 22.20% 22.20% %87.70 20.35% 

 .5003_0999: ، اجلزائرSATIM شركة قاعدة بيانات :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 5002_1111مجموع البطاقات البيبنكية والبريدية المتداولة في الفترة تطور (: 40)الشكل رقم 

 
 .(02)اجلدول رقم : على  من إعداد الباحث باالعتماد :المصدر

، أيررن كرران 0999أن عرردد البطاقررات ورغررم تواضررعها فهرري يف تزايررد ملحرروظ انطالقررا مررن سررنة ( 02)يوضررح اجلرردول رقررم    
وهذا الرقم بعيد عن كل املقاييس العاملية، وأن أكررب نسربة مرن  ،بطاقة  312497ما يقارب  5003ليصل سنة  91681عددها 

الرريت مت إصرردارها مررن قبررل جممررل البنرروك   مررن جممررو  بطاقررات السررحبطرررف بريررد اجلزائررر سررابقا البطاقررات مت إصرردارها مررن 
 ،%22.22 بنسرربة 5003، وكانررت أعلررى نسرربة يف تطررور عرردد البطاقررات البيبنكيررة سررنة املشرراركة يف الشرربكة البيبنكيررة الوطنيررة

 .%52.30بنسبة  5000وسنة 
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يل، واملتمثرل يف وسرائل الردفع اإللكرتونيرة، وعلرى رأسرها البطاقرات البيبنكيرة كان يشري الواقع آنذاك يف استخدام النقد اآل   
أن اسررتخدامها جررد حمرردود  يف االقتصرراد اجلزائررري،  يف الوقررت الررذي أصرربح التعامررل بالبطاقررات البنكيررة جررز ا ال يتجررزأ مررن 

 .احلياة اليومية لألفراد يف اجملتمعات املتقدمة وحىت يف بعض الدول النامية

 :املستعملة بالبطاقة البنكية أو الربيدية، وسيتم توضيحها من خالل اجلدول املوايل: طور عدد عمليات السحبت_ 5
  5002_1111: في الفترة التطور السنوي لعدد عمليات السحب بالبطاقات البيبنكية :(10) رقم جدولال

 اآلالف: الوحدة                                                                                                                                 
 0111 6111 6110 6116 6112 6112 6112 

عدد عمليات 
السحب بالبطاقة 

 البريدية
240854 299140 463889 604582 642735 295200 235550 

مجموع عدد 
 عمليات السحب

 (البيبنكية)

247366 550253 300552 666184 723379 233225 862442 

 14.11% 4.50% 8.60% %55.22 %32.53 %59.25 _ نسبة النمو

نسب عدد 
عمليات السحب 
بالبطاقة البريدية 

إلى مجموع 
 البطاقات

92.52% 95.50% 95.35% 90.23% %88.85 90.23% 22.50% 

 .5003_0999: اجلزائر ، SATIM قاعدة بيانات شركة :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
، فهررري تقرردر بررراآلالف، بينمرررا يف البطاقرررة البيبنكيررة يف عمليرررات السررحب اسرررتعمالمررن املهرررم اإلشررارة إىل ضرررعف نسرربة    

  ،%20الرردول املتقدمررة تقرردر برراملاليني، وأن معرردالت السررحب املرتفعررة كانررت بالبطاقررة الربيديررة وليسررت البنكيررة بررأكثر مررن 
 .يدية يفوق عدد احلسابات البنكيةكون أن عدد احلسابات الرب 

عمليرة سررحب، وتطررور معرردل  222برررأي كران معرردل السررحب اليرومي يقرردر  ،0999وبصرورة إمجاليررة إذا مررا قارنرا بررني سررنة   
 5000وأن معردل النمرو األكرررب يف معردل السرحب كران سررنة  عمليررة سرحب، 5525إىل  5003السرحب اليرومي ليصرل سرنة 

لكرن  .2.02%بنسربة  5005وأضرعف معردل منرو يف عمليرات السرحب كران سرنة  .الرتتيربعلرى  %55و % 32بنسبة  5005و
يف تطور مسرتمر سرنويا ومتزايرد مرن سرنة استعماهلا نسبة  رغم ضعف استعمال البطاقة يف عمليات السحب النقدي إال أن

 .1 ألخرى

                                                 
1
 Quant aux cartes internationales (CPA/VISA), utilisées notamment pour les opérations de paiement effectuées à l’étranger, 

elles ont permis d’enregistrer 11 478 transactions en 2006 pour un montant de 2,2 millions USD, contre 9 347 transactions en 
2005 représentant 1,6 millions USD. Le nombre d’acceptants a_liés, par le CPA, au réseau Visa et Master Card (constitués 
pour l’essentiel des services de l’hôtellerie, la restauration et les grands magasins), est passé de 287 a_liés en 2005 à 308 en 2006.  
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عرردد  الرتفررا تعررود إمررا  ،عوامررلإىل عرردة  آنررذاك يرجررع البطاقررات البيبنكيررة يف عمليررات السررحب اسررتعمالضررعف إن     
، أي عرردم مراعرراة عامررل وعرردم توزيعهررا بشرركل فعررال ،قلررة عرردد املوزعررات اآلليررة لررألوراق النقديررة، ولالبطاقررات الغررري عمليررة

مرررن حسرررابات حررراملي  اقتطاعهرررارتفرررا  قيمرررة العمولرررة الررريت يرررتم الراجعرررة الاليرررة املعوائرررق لوكرررذلك ل ،حررراملي البطاقرررات تررروز 
والشرركل املرروايل يوضررح عرردد عمليررات السررحب  .الشرريكاسررتعمال مقارنررة بالعمولررة املقتطعررة عنررد  سررتعماهلااالبطاقررات عنررد 

 .بالبطاقة الربيدية مقارنة بعدد عمليات السحب بالبطاقة البيبنكية
 عدد عمليات السحب بالبطاقة البريدية إلى مجموع عمليات السحب بالبطاقة البيبنكية   (: 41)الشكل رقم 

 
 (.02)اجلدول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على: رالمصد

 عدد الموزعات اآللية قبل تشغيل نظام المقاصة اإللكترونية  :الفرع الثاني
البطاقرات املغناطيسرية رغرم حمردوديتها مل تكرن  5003إىل غاية  ايرة سرنة : 5002عدد الموزعات اآللية إلى غاية سنة _ 1

أخررى  ةألعطال اليت تصيب املوزعات اآلليرة مرن جهرة، وتكلفرة صريانتها الباهضرة، ومرن جهرعملية بالفعل، وذلك بالنظر ل
 :نظرا حملدودية عدد املوزعات اآللية على مستوى النظام املصريف، وهو ما يوضحه اجلدول التايل

 5002سنة  عدد الموزعات اآللية للنقود في(: 11)الجدول رقم 
 لية عدد  الموزعات اآل المؤسسات المالية

 52 القرض الشعبي الجزائري

 20 البنا الخارجي الجزائري

 30 البنا الوطني الجزائري

 20 بنا الفالحة والتنمية الريفية

 50 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 02 بنا التنمية المحلية

 005 بريد الجزائر

Société Générale 2 
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 05 بنا البركة

 05 بنا_ الريان

Housing Bank 00 

BNP Paribas 05 

 530 المجموع

 .5003  اجلزائر،، SATIM قواعد بيانات شركة :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

بلغت  5003يالحظ من اجلدول أعاله أن العدد قليل من املوزعات اآللية للنقود يف االقتصاد الوطين، فحىت  اية سنة  
 005موز  آيل لدى مجيع البنوك مبا فيها بريد اجلزائر، الذي حصل على أكرب عدد بر 530عدد األجهزة املنجزة واملركبة 

يليه بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الوطين اجلزائري، البنك  ،من جممو  املوزعات %55أي بنسبة  .موز  آيل
 .دودة وغري عمليةوحىت وإن مت تركيب وتشغيل هذه األجهزة، فإ ا كانت جد حم .اخلارجي اجلزائري

اليت كانت تواجه البنوك يف عملية تسيري املوزعات اآللية لألوراق النقديرة عرادة  تمن أهم املشكال :المشاكل التقنية_  5
مصراحل الربيرد واملواصرالت ها يعرود إىل سرري تن إحيرث  ،اخلاصرة باملوزعرات (X25) اهلاتفيرة هري الرتعطالت املتكرررة للخطروط

  ، كرذلك الترأخر يفلصرعوبة تسريري عقرود الصريانة نظررا  إىل بط  التردخالت إلصرالح الرتعطالت التقنيرة، باإلضافة (سابقا)
 .إخل ..اليت مت القيام هباجريدة العمليات أو الورق اخلاص بتدوين  ،بالتذاكرو  تزويد املوزعات باألوراق النقدية

  5002نة عدد نهائيات نقاط البيع في النظام المصرفي قبل س: الفرع الثالث

وظيفررة جديرردة تشررغيل إضررافة  مت الرردفع عمليررة بغيررة تطرروير :عــدد التجــار المــزودين بنظــام الــدفع عبــر نقــاط البيــع_  1
واجلرردول التررايل يوضررح عرردد  .كيررةيبنأال وهرري وظيفررة الرردفع لرردى التجررار القررابلني للتعامررل بالبطاقررة الب البيبنكيررة لبطاقرراتل

 .1ن التعامل ببطاقة الدفع، والذين مت تزويدهم بنهائيات نقاط البيع التجار املنخرطني الذين كانوا يقبلو 
 5002عدد نهائيات نقاط البيع إلى غاية سنة (: 11)الجدول رقم 

 عدد التجار المنخرطين المؤسسات المالية
 32 بريد الجزائر

 50 البنا الوطني الجزائري

 313 القرض الشعبي الجزائري

 22 يفيةبنا الفالحة والتنمية الر 

 52 البنا الخارجي الجزائري

 20 بنا التنمية المحلية

 0 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 9 بنا البركة

 2 الشركة العامة بنا

 0 الريان بنا

                                                 
1
 Nombre de TPE (CIB) - Nombre de TPE (Visa – Master Card).  
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 5 صندوق التعاون الفالحي

 359 المجمـــــوع

  .5003، اجلزائر ،SATIM عد بيانات شركررةقوا :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر                          
جهاز  359قليل جدا، فقد بلغ العدد  5003نقاط البيع سنة  تمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن عدد أجهزة  ائيا   

من جممو   %32 ائي أي نسبة  505على مستوى القطر اجلزائري، وأعلى نسبة تعود إىل القري الشعيب اجلزائر بر
ذا إن دل على شي  إمنا يدل على أن العملية يف بدايتها، وأن الدفع النقدي ال يزال مهيمنا على وه .النهائيات

بعدما كانت  5003وكالة وفر  يف  اية سنة  0522يف ظل شبكة بنكية ومؤسسات مالية  اوزت . التعامالت التجارية
وإن أكرب  .أو عدد العمال  تكانية أو عدد الوكاالوهو عدد قليل إذا ما قورن بالكثافة الس . 1 5002يف  اية سنة  0025

حتقق أعلى استفادة على صعيد مجيع  وكان ينتظر من تشغيلها أن .نسبة للموزعات عادت للقري الشعيب اجلزائري
 أو املؤسسة املالية كل املناطق، أو البنك  يفحيصل على اخلدمة بصورة منتظمة ومتوافرة  الذياألطراف سوا  للعميل 

 .حتقيق رحبية مالئمة يف نيغبالرا

مل نستطع احلصول على إحصائيات دقيقة عن عمليات  :ضعف عمليات الدفع من خالل نهائيات نقاط البيع _5
الدفع من خالل النهائيات، لكن ما استنتجناه هو أن عدد العمليات كانت ضعيفة جدا مقارنة بعدد عمليات السحب 

دون  العاصمة مع اإلشارة إىل تركز نقراط البيع يف .والصعوبات اليت ذكرناه فيما سبقالضعيفة، نتيجة للعديد من العراقيل 
  ائيات نقاط البيع املزيد من نشر 5003هذا وكانت تنوي السلطات النقدية واملالية قبل سنة  .األخرى واليات الوطنبقية 

يفسح اجملال للتجار  الذياألمر اإللكرتوين لدفع أفضل السبل لتعزيز ا اهلاتف يف املستقبل، باعتبارهالدفع عرب وتشغيل 
إتاحة نقاط البيع أمام تسهيالت للتجار حتفزهم على إىل جانب تقدمي  .اإللكرتوينإىل  النقديواألفراد للتحول من الدفع 

ققت وسنرى هل حت الدفع، يفكما حترص على تغيري ثقافة التجار بشأن حث العمال  على استخدام املاكينات  .العمال 
 أم ال؟ 5003هذه األهداف والنوايا بعد سنة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 2005, P. 131. 
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ك  لبنو في ا  الدفعالمعلومات و تحديث وعصرنة نظام  أهمية  : المبحث الثالث
 الجزائرية  والمؤسسات المالية

ات التأخر املسجل يف جمال حتديث وعصرنة أنظمة املدفوع 5003إن ما ميز النظام املصريف واملايل يف اجلزائر قبل سنة     
بالرغم أنه قد أنشئت خلية من أجل تنصيب نظام للدفع من  .واملعلومات، ويعد هذا اجلانب أحد أهم اجلوانب السلبية

ولكن قبل تطوير أنظمة الدفع وتشغيلها مت حتديث أنظمة املعلومات اخلاصة   .1 5000قبل البنك املركزي يف  اية سنة 
هذا ويعترب حتديث وعصرنة أنظمة املعلومات  .ملبحث األول من هذا الباببالبنوك واملؤسسات املالية كما ذكرنا يف ا

ونود اإلشارة  .5003والدفع واملعامالت املالية واملصرفية وطرق معاجلة املعلومات جماال ذا أولوية يف املرحلة تلك، أي قبل 
اجلزائريني يف عديد من امللتقيات  نيعن إىل أن التحديث والعصرنة قد تطرق إليه عديد من الكتاب والباحثني األكادميي

واملؤمترات، باعتباره موضوعا عاما من أجل التطوير، ومن مث تشغيل آليات الدفع اإللكرتونية احلديثة يف االقتصاد اجلزائري 
2. 

 التحديث والعصرنة في البنية التحتية البنوك والمؤسسات المالية : المطلب األول
ة التطوير والعصرنة للخدمات املالية واملصرفية اجلزائرية أما الفر  الثاين فسيخصص ملفهوم سنعاجل يف الفر  األول ضرور   

 .التحديث والعصرنة للمدفوعات الوطنية
 المصرفي الجزائري ضرورة تطوير خدمات الجهاز: الفرع األول

عادة صياغتها لتتوافق مع املتطلبات قام االقتصاد اجلزائري بإصالح األطر القانونية والتنظيمية للمؤسسات املالية، وإ   
وشهدت هذه الفرتة العديد من اإلصالحات  .البنكية واملالية احلديثة، ولتعكس التوجه اجلديد حنو آليات وعوامل السوق

 .00-90املصرفية واملالية، واملتمثلة يف إصالحات قانون النقد والقري 
 القوانني واتسمت والقري، النقد قانون صدور منذ يشهد تطورات مل ياجلزائر  يف االقتصاد املصريف النظام أن املالحظ   

 من بضعفها األخرية هذه متيزت كما البنوك، بني خمتلف الصالحيات وتداخلت بالغموي، املصريف للجهاز املنظمة

 اجلهاز اليت واجهت املعضلة ولعل .االستثمارات يف دورها البريوقراطية، وحمدودية يف إجرا اهتا والتعقيدات الرأمسال حيث

 التساؤالت من يطرح كثريا معامالهتا وضعف بنيتها التحتية، مما يف الشفافية غياب يف اجلزائري وال تزال، تتمثل املصريف

                                                 
1
 une cellule chargée de la mise en oeuvre du  projet "Système de Paiement" est installée depuis la fin de l'année 2001. 

.algeria.dz/present.htm-of-http://www.bank 
اجمللة األكادميية للدراسات  دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإللكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري،عرابة،  رابح: األستاذ دراسة_ : احمللي املستوى على 2

 :أما على املستوى الدويل. 7007، 1 ية واإلنسانية، جملة دولية سداسية صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، العدداالجتماع

_  Dahirou Bello, la Modernisation des Systemes et  Moyens de Paiement  et  du Financement du Commerce  
International dans  l'UEMOA, Institut Universitaire  de Gestion, Unite  de Formation et de  Production, Memoire de  
Fin de Cycle, Mali, 2010. 

http://www.bank-of-algeria.dz/present.htm
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 األنشطة خمتلف يف دورها أدائها، وتدعيم لتفعيل جذرية إدراج إصالحات يستوجب هذا وكل .أنشطتها حول

 .يف هذا اجملال من جهة، ومن جهة أخرى الستكمال مسار اإلصالحات املصرفيةلتدارك التأخر املسجل  االقتصادية
00_05 املتضمن املوافقة يف األمر 03_05 يعترب القانون    

أول قانون جزائري تضمن التعامل اإللكرتوين احلديث يف   1
كل األدوات اليت متكن كل تعترب وسائل الدفع   :اليت تضمن نصها 29القطا  املصريف، واتضح ذلك من خالل املادة 

وتبني من خالل هذا النص نية املشر  اجلزائري  .املستعمل شخص من حتويل أموال مهما يكون السند أو األسلوب التقين
 .حديثة إلكرتونيةإىل وسائل دفع  ةاالنتقال من وسائل الدفع الكالسيكي

 حديثةأهمية االعتماد على أنظمة الدفع اإللكترونية ال  :الفرع الثاني
تعود أمهية إنشا  أنظمة دفع اإللكرتونية يف القطا  املايل واملصريف اجلزائري إىل إرسا  أسس منظومة مصرفية ومالية    

تسهيل استعمال الوسائل و  .إلكرتونية وطنية تتميز باحلداثة لتستطيع مواجهة التحديات والتطورات على املستوى العاملي
لنظام املايل واملصريف بشكل خاص والنظام االقتصادي ا يفوالتشجيع على استخدامها ، تلكرتونية يف إجرا  املدفوعااإل

واإلشراف والرقابة  ،تعزيز دور البنك يف إدارة وحتديث أنظمة الدفع، و املايل والنقدي االستقرارواحلفاظ على  ،بشكل عام
ية هبدف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدى اجلهات التنسيق مع وزارة املالكذلك  .عليها سعيا لتيسري إجرا اهتا وقواعدها

 .يف بيئة إلكرتونية األنشطة املالية واملصرفيةإنشا  اإلدارات الالزمة ضمن هيكلية البنك ملزاولة و  ،احلكومية ذات العالقة
يف النشاط  يليب التطورات التقنية آيل وضع نظام مقاصةو  ،االشرتاك يف اهليئات واملؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفعو 

 .التشغيلية  تهرفع كفاواملايل وي املصريف
 وتحديث نظام الدفع في البنوك والمؤسسات المالية  دوافع وأهداف تطوير: المطلب الثاني

إىل إحداث الّتحسينات املتوّقع حصوهلا يف نوعّية يف االقتصاد اجلزائري   2يهدف مشرو  حتديث وعصرنة نظام الدفع    
 .واملالية يف جمال املدفوعات وإنشا  بنية حتتية إلكرتونية اخلدمات البنكية

 على المستوى التشغيلي والعملياتي في أقسام ومصالح الوكاالت: الفرع األول
 :كان ذلك من أجل    

 ؛لكرتوين قانوين حلفظ الصكوك والكمبياالت النمطيةإللمقاصة على صفة مركز أرشيف  مركزحصول _ 
تبادل الصوت والصورة و  اجلبائي، التحصيل عملية يف يسهل مما البنك دفاتر على دفعال نظام عمليات تسجيل_ 

 ؛واملعلومات

                                                 
املؤرخ يف  00-02، يتضمن املوافقة على األمر رقم 7002أكتوبر سنة  72املوافق  0979شعبان عام   72مؤرخ يف   15-03القانون رقم  .09 ،27  ، العدداجلزائرية اجلريدة الرمسية 1

 .واملتعلق بالنقد والقري 7002غشت سنة  70املوافق   0979مجادى الثانية عام   72
األهداف والدوافع اليت أدت بالسلطات النقدية واملالية إىل تطوير نظام الدفع، وكذلك دراسات وأحباث  7002و 7009، 7002تناولت تقارير البنك املركزي خاصة تقارير سنة  2

 :من األساتذة، على سبيل الذكر ال احلصر راجعالعديد 

جملة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة األعمال، خمرب مالية، بنوك واقع تحديث أنظمة الدفع في الجزائر وأثره على المنظومة المالية الجزائرية، عايدة عبري بلعبيدي،  _ 
 .202_200. ، ص7009وم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد االفتتاحي، وإدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل
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 اجلمهور؛ طرف من عليها الضغط التخفيف مع البنوك، طرف من النقدية السيولة يف التحكم_ 

ة تطوير نظام املدفوعات وضع بنية أساسية ذات فعالية كبرية يف معاجلة العمليات مابني البنوك والسوق املايل، وخاص_ 
 .فيما خيص التحويالت النقدية للمبالغ الكبرية

 تقليص تكاليف التبادالت بني البنوك والوكاالت؛_ 

 ؛ختفيض تكاليف إدارة أنظمة الدفع وإدارة السيولة، والتحكم أكثر يف إدارة املخاطر املرتبطة هبا_ 
 ؛، وتطوير منتجات بنكية جديدةحتسني إجرا ات دراسة ملفات القروي، وحتصيل الديون_ 
 ؛ترشيد وحتسني إجرا ات حتصيل الشيكات وأنظمة التحويالت املالية، ووسائل الدفع األخرى _ 

تطوير أنظمة الدفع الورقية واستبداهلا بالدفع اإللكرتوين الفوري، وكذا حتسني جودة العمليات، وتقلريص اآلجرال املتعلقرة _ 
 .مبعاجلة املعلومات

 المحلي المستوى على:  انيالفرع الث
  :وكان ذلك من أجل  

والكالسيكية، وإعادة االعتبار ألدوات الّدفع الكتابية التقليدية   توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع اجلديدة_ 
  كالشيكات، األوراق التجارية والتحويالت؛

 والتجارية؛  املالية حذف التبادل املادي لألوراق، و حتديث وسائل التبادل بني البنوكتطوير و _ 
 ؛ Bancarisation  1 اجلمهور مع البنوك  تعامل نسبة من رفع _ 
 ؛ساعة 52ساعة مث خالل  22تسوية عمليات املقاصة يف ظرف تقليص آجال التحصيل ما بني املؤسسات واملالية، و _ 
 إلكررتوين دفرع بنظرام وتدعيمره بنكري،ال الردفع بنظرام املرتبطرة وخاصرة الزبرائن علرى املعروضرة البنكيرة اخلردمات تطروير _ 

 ؛ والسحب الدفع من عملية يسهل
تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية كالبطاقات البنكية اخلاصة بالسحب والردفع، وتعمريم اسرتخدام بطاقرات االئتمران لردى _ 

 ؛اجلمهور الواسع
لكرتونيرة حلريرة التجاريرة والثقرة يف البيانرات اإلإرسا  ثقافة جديدة للمعامالت فيما بني البنوك تقروم علرى التعراون الفرين وا_ 

 ؛ (املادية ريدها من ماهيتها  )والصور الضوئية املتبادلة 
 املوازية؛ األسواق على القضا  مع البنكية، القنوات خارج النقدية السيولة استعمال عن االبتعاد_ 

  ؛ ت املالية، لتسهيل املبادالت وتبادل املعلوماتتقوية بنية االتصاالت بني بنك اجلزائر وخمتلف البنوك واملؤسسا_ 

                                                 
1
 Bancarisation.  كذا عدد أو ما يسمى درجة تغطية االقتصاد بالبنوك، تقاس حبجم رؤوس األموال اليت تنتقل عرب البنوك باملقارنة مع الكتلة النقدية اإلمجالية، و

هذا وتقاس الكثافة البنكية مبؤشر عدد الفرو  لكل  .ما أن درجة هذه التغطية بشكل نضج ووعي وثقافة املواطن البنكية ومنط االستهالك ومداخيلهك. املؤسسات املالية القائمة
 .آالف نسمة 00
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حتررديث وعصرررنة نظررام املعلومررات لبنررك اجلزائررر مررن أجررل فعاليررة الرقابررة املصرررفية، وحسررن إدارة السياسررة النقديررة ومراقبررة _ 
 ؛سيولة االقتصاد

_ ؛ت السررروق املرررايل بفعاليرررةتقويرررة أمرررن املبرررادالت، وتسررروية عمليرررارفرررع درجرررة أمررران املبرررادالت برررني البنررروك ومعاجلتهرررا، و _ 
حتسرررني إدارة خمررراطر السررريولة والقرررروي واحلمايرررة ضرررد املخررراطر التشرررغيلية خصوصرررا يف إطرررار املبرررادالت، وتسررروية العمليرررات 

 ؛ذات األرصدة الكبرية، وتسوية نظام املقاصة متعددة األطراف
ناهيك عما سيوفره اإلجرا  خللية ، رمسيةق غري الاسو حماربة تبييض األموال والتهرب اجلبائي والتقليص من حدة األ_ 

 .حركة األموال وآثارها املالية لرقابةمعاجلة االستعالم املايل من وسائل 
 الدولي واإلقليمي المستوى على :الفرع الثالث

 :وكان ذلك من أجل   

 ؛العاملي االقتصاد تطور ومسايرة البنكية واملالية، التبادالت عوملة_ 

 ؛العاملي التطور يساير وجعله البنكي واملايل، الدفع نظام حتديث_ 

 ؛دولية مقاييس حسب تبادلية الدفع مع إجرا ات الدفع يف إطار نظام وسائل آليات ضبط_ 
 ؛تقليص آجال التسويات بني املتعاملني على املستوى الوطين ومع اخلارج_ 

 ؛بالغ الصغرية والكبريةتطوير معايري ومقاييس النظام املستقبلي لتعويض التحويالت ذات امل_ 
 ؛الوصول إىل نظام دفع وحتويل املعلومات واألموال بطريقة سريعة وفعالة وآمنة_ 
 ؛اإلثبات اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين قحتديد اإلطار القانوين الذي حيدد قواعد املعامالت اإللكرتونية كطر _ 
حتياجرات املتعراملني، املؤسسرات، اإلدارات، واألفرراد ملتطلبرات تكييف أنظمة الدفع والتسرويات، وكرذا التشرريعات مرع ا_ 

 .اقتصاد متطور يعتمد على الوسائل اإللكرتونية احلديثة

 مشروع تطوير الدفع وتعميم النقد اآللي في النظام المالي والمصرفي : المطلب الثالث
واألنشطة املصرفية واملالية، واليت كانت تدار  إن االنطالقة األوىل يف هذا املشرو  كانت بداية من تألية املعامالت   

  .بطريقة تقليدية
 أقدمية إنشاء مشروع الصيرفة اإللكترونية: الفرع األول

 برنامج خالل من تتم القطا  املصريف اجلزائري يف واألنشطة العمليات إن :تألية المعامالت واألنشطة المصرفية_ 1

 فهو .البنكية لألعمال اإلعالم تكنولوجيا يف الرئيس الفاعل األخري هذا يعتربو  ،Delta Bank version 7.4 1 بنك  دلتا

 إدارة ألن ذلك كافة عمليات البنوك، تغطي الربجميات من واسعة تشكيلة ويقدم البنكية، للربجميات معد ومطور خصيصا

                                                 
1
 Delta Bank: يف إنشاؤها مت شركة Tours زبائنها حاجات واستباق تلبية عن تتوقف مل ئهاإنشا تاريخ ومنذ دولة يف العامل، 90بنك ضمن  020وتوجد حاليا يف  ،0210 سنة 
 التطور لتصبح من الشركة هلذه مسحت فعالة ولكن بسيطة اسرتاتيجية خالل من جدارهتا أثبتت وقد التكنولوجيا، أساس على هبا وموثوق قوية بنكية حلول تقدمي خالل من

 Consultéinformatique.com/about_us_fr.htm. -http://www.delta : كرتوينراجع املوقع اإلل .واحرتاما جناحا األكثر البنوك تكنولوجيا موردا
le; 17_06_2013. 

http://www.delta-informatique.com/about_us_fr.htm.%20Voir
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 يتكون الوكالة مستوى وعلى .بنك ألي الرئيسية األهداف من تبقى الزبائن ورضا احلديثة التكنولوجيا يف والتحكم املعلومة

 الشبابيك تعامالت خمتلف احملاسيب، تطبيقات املعلومات الزبائن، نظام كافة بيانات ملفات :من Delta Bank برنامج

 .ومازال يستخدم هذا الربنامج إىل حد كتابة هذه األسطر .أخرى إدارية وبرامج عمليات واخللفية، تطبيقات األمامية

 :التالية الظروف ظل يف خاصة للبنوك التجارية بالنسبة ضروريا الربنامج هذا ويعترب    

 تسيريها؛ الواجب القروي طلبات ملفات عدد ارتفا  _ 

 كبريا؛ ازديادا عددها يعرف اليت الزبائن حسابات يف التحكم ضرورة _ 

 يف والتحكم للزبائن، أفضل خدمة تقدمي عهاموضو  أصبح واليت واخلاصة، العمومية التجارية البنوك بني املنافسة تنامي_ 
 .ممكنة سرعة بأقصى املعلومات

لقررد باشرررت البنرروك اجلزائريررة إدخررال النقررود اآلليررة، أو مررا يصررطلح عليرره بالصررريفة  :تأليــة المعــامالت النقديــة البنكيــة _5
السرباق إىل التجربرة بطرحره لبطاقرة  0929سرنة   CPAاإللكرتونية منذ  اية الثمانينات، حبيث كان القرري الشرعيب اجلزائرري 

ومررن أجررل التكفررل اجليررد مبسررألة إدخررال وتعمرريم الصررريفة اإللكرتونيررة يف البنرروك  .DABالسررحب مررن املوزعررات اآلليررة للنقررود 
وهرري شررركة مسررامهة بررني البنرروك العموميررة  1995سررنة  SATIMالتجاريررة اجلزائريررة بررادرت السررلطات املاليررة إىل إنشررا  شررركة 

وأوكلررت هلررا مهمررة اإلشررراف علررى عمليررة حتررديث وعصرررنة نظررام الرردفع وتعمرريم النقررد اآليل والعمررل علررى تعمرريم  ،ةاجلزائريرر
سـيتم التطـرق بالتفصـيل لهـذه الشـركة ومشـروعها المبحـث الثالـث مـن ) .استخدام البطاقات البنكية يف النظام املصريف اجلزائري

 .(الفصل الثاني
إلسرا  يف وترية تألية نظام املعلومات والدفع، وتعميم الصريفة اإللكرتونية، إال أن ل SATIMوبالرغم من تأسيس شركة   

 Réseau ذلك مل يتحقق بالقدر الذي كان منتظرا، نظرا لتأخر مشرو  الربط الشبكي بني البنوك واملؤسسات املالية

Monétique Interbancaire بنك العاملي، وبعد اختيار شركة برتغالية فبعد القيام بإجناز الدراسات اخلاصة به  مبساعدة ال
، إال أن املشرو  0999ماليني دوالر على أن يبدأ العمل يف تنفيذه ابتدا  من سنة  05لتنفيذ املشرو  بتكلفة تقدر حبوايل 

ألن  ، وهذا بضغط من األوساط املالية اخلارجية،5000مل يتم إجنازه ومت التخلي عنه، ليتم إعادة إحيائه من جديد سنة 
 .1تأخر تنفيذ هذا املشرو  أصبح يسي  إىل صورة النظام املصريف اجلزائري 

من  Ingenico Data Systemsوالشركة الفرنسية  SATIMما بني شركة  5005كان هناك عقد مربم يف أفريل من سنة    
ه يف نوفمرب من السنة نفسها بإصدار أجل تعميم نظام النقد اإللكرتوين يف البنوك اجلزائرية، وكان من املقرر أن يبدأ تشغيل

إضافة إىل اتفاق شراكة مت يف الفرتة  .5002أول بطاقة دفع مصرفية، مث إصدار أول بطاقة دولية يف الثالثي األول من سنة 
بيانات ، الرائدة يف جمال الربجميات املتعلقة الصريفة اإللكرتونية، وأمن تبادل الDiagram-Ediنفسها بني اجملموعة الفرنسية 

ومركز البحث يف اإلعالم العلمي  Soft Engineeringو   MAGACT Multimédia :املالية، وثالث مؤسسات جزائرية هي

                                                 
1
بنكية من خالل املوزعات اآللية لألوراق النقدية يف تطبيق السحب بواسطة البطاقات ال 0222نظام طبع وتشخيص الشيكات، وانطلقت سنة  SATIMوضعت  0220منذ  

 .لتقين هلذه الشبكةعن طريق العمل بالشبكة النقدية البيبنكية، وهدا من خالل ضمان ربط املوزعات اآللية يف الشبكة البيبنكية، وكذا االستغالل والتسيري ا
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 Ceristوالتقين  
 Algeria E-  Banking  الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكترونية :إثره شركة خمتلطة مسيت ، لتنشأ على1

Service 
برجميات تقدم  باقرتاحل هدف أساسي هو تلبية حاجات املؤسسات املالية أنشئت من أج  ن هذه الشركةوأ  .2

 :وذلك من خالل ،Progiciels خدمات عن طريق برجميات متعددة

 ؛تبسيط وتأمني املبادالت اإللكرتونية متعددة األقسام من جهة أخرى_ 

ت متعددة القنوات وفعالية عالية مع تأمني حلول معتمدة أساسا على اخلدما( بنوك مؤسسات مالية)قرتاح على الزبائن اال _
 ؛تام ملبادالت املعلومات

 .نظام معلومات ممتد على جماالت عديدة باكتسابتسمح لزبائنها _ 
اهلررردف مرررن إقامرررة هرررذه املؤسسرررة هرررو حتقيرررق مشررررو  الصرررريفة اإللكرتونيرررة يف االقتصررراد اجلزائرررري، وهرررو حرررل لكرررل البنررروك   

د كرران الرروعي بأمهيررة املشرررو  موجررودا، ومررا كرران يررنقص علررى مررا يبرردو هررو احلررزم والسرررعة يف وهكررذا فقرر .التجاريررة اجلزائريررة
 .5003التنفيذ قبل سنة 

 مشروع تشغيل الشبكة النقدية مابين البنوك والمؤسسات المالية : الفرع الثاني

ني البنوك الذي يسمح بضمان التعاون ب تعرف البيبنكية على أ ا :Interbancarité البيبنكيةتشغيل مشروع اآللية _ 1
 .قبول وسائل الدفع الصادرة من قبلها وتبادل هذه الوسائل يف أحسن الظروف اخلاصة باألمان، السرعة، أقل التكاليف

املصرفية  واملؤسسات البنوك مجعية هذا وأنشأت (.RMI)مشرو  شبكة النقد اآليل البيبنكي  SATIMوأطلقت شركة 
(ABEF)Association des Banques et Etablissements Financier  هيئة بيبنكية تدعى جملس النقد اآليل البيبنكي 

Comité Monétique Interbancaire (COMI)  ويف إطار تطوير نظام الدفع للقيم الصغرية قام بنك  .5002ماي  52يف
شا  نظام املقاصة اإللكرتونية، ونظام ويهدف إىل ضمان إن .5002اجلزائر بإنشا  مركز ما قبل املقاصة بني البنك يف أوت 

وحددت اآلجال حبيث االنطالقة  .(سنتطرق إليهم في الفصل الثاني بالتفصيل)اجلزائر للتسويات اإلمجالية ونظام النقد اآليل 
 إال أنه وكما كان متوقعا أن التطبيق. 5002، على أن يبدأ التشغيل الفعلي بصورة عملية مع بداية 5003تكون يف سنة 

 .الفعلي هلذا النظام سيعرف تأخرا، ولكن األمور اجلدية قد حسمت ذلك، ومت تطبيقه خالل تلك السنة

قامررت السررلطات بإنشررا  مشرررو  الشرربكة النقديررة، وكرران ذلررك نتيجررة اتفرراق بررني وزارة املاليررة ووزارة الربيررد واملواصررالت،   
سرتخدام النقرود اإللكرتونيرة، وجعرل االتصرال برني البنروك ليسمح بربط مجيع البنوك من أجرل إنشرا  وسرائل دفرع جديردة، وا

 :وقد قام املشرو  على أربع مراحل .واملؤسسات املالية يتم يف زمن حقيقي، وهو ما اعترب إعادة هيكلة وتطوير نظام الدفع
بالنسرربة للبنرروك متررت فيهررا دراسررة االحتياجررات املتعلقررة باخلدمررة ذات القيمررة املضررافة كمررا هررو احلررال  :المرحلــة األولــى_ 

 .5000املتطورة يف العامل، وقد أجنزت هذه املرحلة يف جانفي 

                                                 
1 Cerist: Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique. 

ففي البداية ركزت على عمليات تطوير وتدعيم موجهة جهودها بصفة رئيسية حنو عصرنة اخلدمات البنكية وأنظمة الدفع . 7009 يف جانفي  AEBSأنشئت هذه الشركة  2
 .اإللكرتونية
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اسررتوجبت اختبررار ذو طررابع تقررين وتكنولرروجي للشرربكة، وسررهل وبسرريط وبأقررل تكلفررة، وقررد مت اختبررار : المرحلــة الثانيــة_ 
 .اجلزائر العاصمة، البليدة وتيزي وزو :العملية بنجاح بني املدن الثالثة التالية

   .مت وضع خمطط اإلجناز وتكلفة املشرو  لتعميمها يف باقي واليات الوطن: مرحلة الثالثةال_ 
اعتمرردت علررى تنظرريم وتكرروين املسررتخدمني واملرروظفني يف البنرروك واملؤسسررات املاليررة، كمررا كرران مقررررا  :المرحلــة الرابعــة_ 

 .آنذاك توسيع الشبكة مستقبال إىل خدمات التأمني، الضرائب واجلمارك
        .1ولعل أبرزها مشرو  احلظرية الوطنية اإللكرتونية بسيدي عبد ا هل  .كانت هناك مشاريع قيد اإلجناز  كما  
وبرالنظر إىل  .إن تشغيل هذه الشربكة يتطلرب حجمرا أكررب مرن االسرتثمارات املوجهرة القتنرا  األجهرزة اإللكرتونيرة احلديثرة  

ا اجلزائررر يف فيمررا سربق، كرران الوقرت جررد مناسرب لتحررديث وعصررنة نظررام الرردفع الوضرعية املاليررة املرحيرة الرريت كانرت تتمتررع هبر
كمرررا مت إنشرررا   .واكتسررراب تكنولوجيرررا الصرررناعة املصررررفية لتمكرررني البنررروك مرررن أدا  دورهرررا بفعاليرررة املصرررريف واملرررايل اجلزائرررري،

ات الشرحن، البطاقرات البنكيررة البطاقرات الذكيرة، بطاقرر :إلنترراج 5002وتشرغيلها يف فيفرري   ،HB Technologiesمؤسسرة  
 .2..والربيدية، شرائح اهلواتف

 :العملية مل تعرف النجاح املنتظر لعدة عوامل لعل أمهها: معوقات تشغيل الشبكة النقدية بين البنوك_ 5
 غياب الثقافة املصرفية  يف جمتمع ال يتعامل بوسائل الدفع، ويفضل التعامل نقدا؛_    
 تخدام وسائل الدفع اإللكرتونية نظرا لعدم الثقة واجلهل هبذه التقنيات؛ضعف اإلقبال على اس_    
 .ارتفا  تكاليف تركيب وصيانة اآلالت والتجهيزات اإللكرتونية بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية_    

 في بريد الجزائر عملية تحديث الخدمات: الفرع الثالث 

اسررتغلت  ،وإنشررا  خردمات جديرردة متعررددة ،يررة واسررعة لتحرديث خدماتررهيف إطرار اإلصررالحات شررهد قطرا  الربيررد عمل    
مررن  او رردر اإلشررارة إىل أن عرردد .اإلعررالم اآليل واالتصرراالت وتقنيررات مؤسسررة بريررد اجلزائررر يف ذلررك بشرركل بررارز وسررائل

خراص بعرد إنشرا  هرذه العمليرات شرر  فيره قبرل االنتقرال إىل النظرام اجلديرد لتسريري القطرا ، إال أن العمليرة تطرورت بشركل 
  .3 مؤسسة بريد اجلزائر وال تزال مستمرة

 :4 تتمثل هذه العمليات اليت استخدمت فيها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتحديث خدمات الربيد فيما يلي   

                                                 
1
ن خمطط اإلنعاش االقتصادي، وهو مبلغ متواضع بالنظر إىل حجم مليار دينار م 77كلم غرب العاصمة، والذي خصص له هذا املشرو  حوايل   20تقع املديرية عن بعد  

 ..املشرو  وأمهيته ومدى استعجال وضعه حيز االستغالل

2 HB Technologies, la première entreprise et le leader du marché de carte intelligente en Algérie s'installe à Rouïba - 
Alger et fournit des solutions pour le secteur de la monétique et l'identitaire, elle est dotée d'une certification ISO 
9001.http://ht-technologies.entreprise-dz.com/. Consulté le ; 19_08_2014. 

 . الفرنسية لتحديث خدماهتا  (la Poste)لتابعة جملموعة ا Sofrepost لتقين واإلداري من املؤسسة االستشارية بريد اجلزائر حصلت علي اإلشراف ا 3
 .722. صاحل بو عبد ا هل، مرجع سابق، ص 4

http://ht-technologies.entreprise-dz.com/
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ة توسيع الشبكة املعلوماتية للحساب الربيدي اجلاري من خالل  هيز املكاتب الربيدية حبواسيب مت ربطها بالشبك_ 
عدا بعض )املكاتب  ومت تعميمها على مجيع ،5005مكتب بالشبكة يف سنة  525بدأت هذه العملية بربط و  .الربيدية

  .5002يف غضون سنة ( االستثنا ات
 ؛5000 عرب العامل سنة Western Unionتشغيل بريد اجلزائر لنظام التحويل املايل _ 
ووضعها على الشبكة  ،أصحاب احلسابات الربيدية اجلارية Spécimens de Signature تصوير مناذج إمضا ات_ 

  ؛املعلوماتية للحساب الربيدي اجلاري حبيث ميكن التحقق من إمضا  الزبون من خالل اإلطال  عليه عرب الشبكة

  DABموز  آيل للنقود 000رب من اتنصيب ما يق SATIMشركة ، مت بالتعاون مع 5002وإىل غاية  اية  0992منذ _ 
الغري من هذه الشبكة متكني أصحاب احلسابات وإن  .(X25تكفل املؤسسة املتعاقدة بصيانتها وتسيريها عرب شبكة خطوطها ت)

  ؛الربيدية من احلصول على السيولة النقدية دون االضطرار إىل االنتظار أمام الشبابيك

 ؛م اآليل على مستوى شبابيك الربيدمت هو اآلخر دمج عملياته يف شبكة اإلعال الذي حساب التوفري واالحتياط_ 

 ؛طال  على الرصيد أو طلب صكوكمنها خدمة االو  نرتنت،شرعت املؤسسة يف طرح عدد من خدماهتا عرب اإل_ 

أنشأت خدمات جديدة متاحة عرب اهلاتف، تتمثل أساسا يف اإلطال  على الرصيد أو طلب صكوك بريدية من _ 
 ؛ (50-03 خدمة)خالل اهلاتف 

 .Guichet Uniqueة ربط احلواسيب بشبكة اإلنرتانت، وتشغيل خدمة الشباك الوحيد حماول_ 

يف جمال احلواالت الربيدية مت استخدام شبكة املعلوماتية الربيدية إلدخال خدمة جديدة هي احلوالة اإللكرتونية وذلك _ 
 ؛م إرساهلايو  همتكن هذه اخلدمة من إيصال مبلغ احلوالة يف نفسو  .5005ابتدا  من فيفري 

شر  يف تطبيق هذه اخلدمة منذ و  ،Western Unionخدمة االستالم السريع لألموال من اخلارج بالشراكة مع مؤسسة _ 
 ؛ مكتب 530يف  5000ماي  09
 .الستقبال احلواالت الدولية   International Financial System (IFS)استخدام النظام املعلومايت الدويل _ 
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اإلصالحات ونموذج تجربة أنظمة اإلدارات التقنية كآلية للتحديث  : ث الرابعالمبح
 والتطوير في البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي

وكما  .حاولت عديد من اإلدارات يف النظام املايل واملصريف انتهاج أسلوب التطوير والتحديث يف العمليات واألنشطة    
حىت نصل إىل إنشا  بنية  .1أن التطوير والتشغيل يأيت مرحليا يف البنوك واملؤسسات املالية أننا ذكرنا يف الشق النظري 

وللوصول إىل اهلدف املنشود قامت السلطات باعتماد أنظمة اإلدارات   .حتتية لنظام مايل ومصريف إلكرتوين مستقبال
يف إطار اإلصالحات ..، اخلزينة العمومية، اجلماركالتقنية على مستوى الربيد والبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني

 .املالية واملصرفية
 البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تإدارا: المطلب األول

، برامج تطوير خدمات الربيد وعصرنتهاو  اإلصالحات السابقة، تنفيذ والسهر على تابعةقامت مؤسسة بريد اجلزائر مب  
  .اعتمادا على مزايا التكنولوجيات احلديثة الربيدية واملالية الربيدية دا اتلألعلى حتسني نوعية اخلدمة و 

 المديرية العامة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :الفرع األول
 :مبا يأيت املديرية العام لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال كلفتوت  

 ؛تصالإعداد عناصر سياسات واسرتا يات تطوير تكنولوجيات اإلعالم واال _
 ؛املشاركة يف إعداد عناصر سياسية وإسرتاتيجية تطوير النشاطات الفضائية_ 
 ؛االقرتاح واملشاركة يف إعداد اإلطار القانوين املطبق على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والنشاطات الفضائية_ 
 ؛رة األخرىحتديد مبادئ وسياسات تسيري طيف الذبذبات الراديو الكهربائية واملوارد الناد_ 
 ؛Satelliteالسهر على حسن سري شبكة حمطات اخلدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عرب _ 
 ؛بغري االستعمال السلمي حمليط الفضا  اخلارجي ،املشاركة يف إطار وطين منسق يف حتديد السياسة الوطنية_ 
 ؛االتصالحتديد برامج الدراسات املتعلقة بتطوير تكنولوجيات اإلعالم و _ 
 ؛سن املقاييس واخلصائص التقنية املطبقة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال_ 
السهر على احرتام شروط دوام شبكات اإلعالم واالتصال واستمرارها وأمنها واملواصفات املطلوبة يف جمال الدفا  _ 

 ؛الوطين واألمن العمومي
 ؛األساسية للمواصالت السلكية والالسلكية يف القطا  اقرتاح عناصر سياسية واسرتاتيجيه تأمني املنشآت_ 
وكذا يف  ،املسامهة يف حتضري مشاركة اجلزائر يف االجتماعات واملؤمترات الدولية املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال_ 

 .النشاطات الفضائية والدفا  عن موقفها

                                                 
1
  l’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques  الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية 

حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  هي هيئة ذات طابع صناعي و اريو ، 2004مارس  24الصادر يف  90-04 قمر  أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي
 .جملمع اتصاالت اجلزائراالنطالقة الرمسية مبثابة  2002 جانفي 00 وكان. توجد مقرها يف احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد ا هل
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 مديرية تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :الفرع الثاني
 :وتكلف مبا يأيت      

 ؛تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اقرتاح العناصر املتعلقة بسياسة فتح مجيع جماالت سوق _
 ؛ترقية االستثمار وتشجيعه يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والنشاطات الفضائية _
 ؛يرهاالتكنولوجية املكرسة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتطو  ترقية احلظائر _
 ؛اقرتاح اإلجرا ات الرامية إىل تطوير املنشآت األساسية للمواصالت السلكية والالسلكية _
 ؛حتديد إطار إعداد التنظيم الوطين التصاالت الراديو كهربائية ومتابعة تطبيقه _
ؤسسات العمومية ترقية تطوير املنشآت األساسية لإلعالم واالتصال يف مجيع القطاعات، باالتصال مع اإلدارات وامل _

 ؛املعنية، وتشجيعها ومصاحبتها
 .تسليم تراخيص استرياد  هيزات املواصالت السلكية والالسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها _

 وإصالحات بريد الجزائر المديرية الفرعية لتطوير المنشآت األساسية :الفرع الثالث
 :وتكلف مبا يأيت    
 ؛ترقية صناعة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، و شبكة السلكية لوصل املشرتكنيمتابعة تنفيذ برامج تأهيل ال_ 
 ؛مصاحبة مشاريع االستثمار يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والنشاطات الفضائية وتسهيل إجنازها_ 
اسية للمواصالت توفري الدعم التقين لإلدارات واملؤسسات العمومية اليت تشرف على مشاريع تطوير املنشآت األس_ 

 ؛السلكية و الالسلكية
 ؛وتصديرها وإعادة تصديرها ،معاجلة ملفات طلبات رخصة استرياد  هيزات املواصالت السلكية_ 
 .السهر على توافقية أنظمة اإلعالم_ 
 :تتمثل أهم حماور اإلصالح فيما يلي :أما عن اإلصالحات املختلفة يف مؤسسة بريد اجلزائر    
 ؛1 ارة املركزية يف وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالتنظيم اإلد_ 
 ؛فتح سوق الربيد تدرجييا للمنافسة بغية تنشيط دور هذا القطا _ 
 رفع مستويات الربيد عرب تدعيمه باهلياكل الضرورية وتطويقه باإلطار القانوين والتشريعي املالئم إلكسابه حقيبة_ 

 ؛نوعية تساير مستجدات السوقمن اخلدمات واملنتجات ذات ال
 ؛ورفع مردوديته ،إعداد إطار تنظيمي من شأنه تدعيم النشاطات االقتصادية هلذا القطا _ 
  ؛تتبع واستغالل املستجدات اليت تساهم يف تدعيم نشاطات املتعاملني_ 
  .تطوير وتوسيع اخلدمات املالية الربيدية لتحفيز االدخار الوطين_ 
 

                                                 
1
 ./http://www.mptic.dz/ar: الم واالتصالي لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعكثر راجع املوقع الرمسلالطال  أ 

http://www.mptic.dz/ar/?-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
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  التقنية في البنوك التجارية الجزائرية تإلداراا: المطلب الثاني
، وسنذكر بنك القري الشعيب اجلزائري 0922احلاصل بعد عام  االقتصاديإعادة التأهيل مت تبين اإلدارات التقنية بعد    

 Visaو MasterCard مع ، كمتعامل0929 سنة أول البنوك اليت تعاملت بالبطاقات البنكية الدولية منذ باعتباره
International  اجلزائري مع اخلارجي والبنك  5003، قبل سنةAméricain Express  بعد هذه سنة . 

 في البنوك التجارية المديرية النقديةإنشاء : الفرع األول
 مررعبرراملوازاة  ،هتررتم بإصرردار نظررام دفررع بالبطاقررات البنكيررة الوطنيررة والدوليررة التجاريررة كو لبنررلإن وظيفررة النقررد اآليل لنشرراط   

 واسرررتغاللقررروم بعمليرررات إنشرررا  تكمرررا ،  TPEلررردفع اإللكررررتوين او ائيرررات  DABتركيرررب املوزعرررات اآلليرررة لرررألوراق النقديرررة 
وكررذا تسرريري الوظررائف األساسررية لتطرروير عمررل األنظمررة املعلوماتيررة  ،إجنرراز اإلجرررا ات املعلوماتيررة والررربامج النقديررةو األنظمررة، 

 :مثالللمديرية النقدية  ونذكر من املهام الرئيسية .واآللية
 ؛تطوير اجلوانب التقنية اليت تسمح بتعميم وسائل الدفع بواسطة البطاقات البنكية الوطنية والدولية_ 
البطاقرررات البنكيرررة واسرررطة بالتعرررامالت ب تطررروير اخلررردمات الشررربه بنكيرررة الررريت تسرررمح بالسرررري احلسرررن للعمليرررات اخلاصرررة_ 

 ؛شبكة اخلاصة بالبنكواليت يتم قبوهلا من قبل ال ،املصدرة

  ؛تسيري املعلومات املرسلة من قبل الوكاالت البنكية واخلاصة بطاليب البطاقات لغري تشخيص بطاقاهتم البنكية_ 

  ؛القيام بعمليات املتابعة التقنية للموزعات اآللية لألوراق النقدية و ائيات الدفع اإللكرتوين_  

 .ة الالزمة للهياكل املتخصصةيبحتليل ودراسة وإصدار الكتابات احملاس _

  التقنيةإنشاء الدوائر : الفرع الثاني
 :1تشغيلها يف مرحلة الحقة، وتتمثل يف و  Département Techniqueمت إنشا  الدوائر التقنية     

les Incomingهذه املصلحة هتتم بتحليل  :مصلحة العمليات _1
les Outgoingوإصدار  *

، كما تقوم مبراقبة **
les Facturettes استغاللراسالت بني املصاحل النا ة عن امل

 الوكاالت بنياإلحصائيات  مقارنة يتم ومن خالل ذلك، ***
نشا  القوائم إليتم بالتعاون مع هذه األطراف كما التابعة للبنك واألطراف املتعامل معها سوا   ار أو بنوك أخرى،  

 .ةالسودا  اخلاصة بالبطاقات امللغاة أو املوقف

                                                 
1
 :راجع مذكرة 
، مذكرة مقدمة ضمن _CPAدراسة حالة القري الشعيب اجلزائري _ ليلية حول التجربة الجزائرية في مجال النقد اآللي البيبنكيتح  دراسةبورزق إبراهيم فوزي، _ 

  .002. ص ،7001-7002ختصص حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر، اجلزائر، ، متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

*  Incoming: Opérations de dépôts. 

**
  Outgoing: Opérations de retraits ou de paiements. 

***  Facturettes: Petite facture des transactions par cartes retrait ou paiement. 
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وهي هتتم مبتابعة وتسيري عمليات السحب من خالل املوزعات اآللية  :خلية الموزعات اآللية لاوراق النقدية _5
وبالتايل القيام بالتدخالت إلصالح اخللل التقين يف اآللة بالتعاون مع  .وكذا متابعة تعطالت املوزعات ،لألوراق النقدية

X25اخلط  عرب اخلاصة خبطوط االتصال التعطالتاجلزائر يف حالة  اتصاالتمصاحل 
اخلاص باملوز  اآليل أو اخلطوط  *

RTC
**. 

 .MasterCardأو   Visaمع  االتصاالتهذه اخللية هتتم بتحليل بيانات العمليات اخلاصة وكل : الخلية القانونية _0

 اإلدارات التقنية في مؤسسات التأمين وخزينة البلدية والجمارك : المطلب الثالث
 .نتطرق يف هذا املطلب إىل بعض أنظمة اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات املالية كمؤسسات التأمني واخلزينة واجلماركس  

 في الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ORASSنظام اإلدارة اإللكترونية : الفرع األول
ووظائفها قامت الشركة بإطالق عدة مشاريع يف إطار حتديث نشاطاهتا : إصالحات نظام اإلدارة اإللكترونية_ 1

لصالحية تندرج ضمن خمططها االسرتاتيجي، أمهها حتديث نظام اإلدارة اإللكرتونية كمفتاح لتحسني األدا  وتعزيز 
 .التنافسية أمام التحرير واالنفتاح املستمر لسوق التأمني يف االقتصاد اجلزائري

تبنتها السلطات املالية يف جمال الصناعة التأمينية لتسهيل عمليات  هذا اإلصالح يندرج ضمن اإلصالحات اليت  
املتعلق بالتأمينات الرغبة الواضحة من  5002_  05_ 50 يف 02/ 06 فكان لصدور القانون .االندماج يف االقتصاد العاملي

احمللية والدولية، لتحسني جودة  قبل السلطات املالية اجلزائرية يف حترير وتطوير القطا  التأميين، وفتحه أمام املنافسة
 .خدمات التأمني، باعتماد الطرق احلديثة واإللكرتونية يف اجملال

إن استغالل نظام اإلدارة اإللكرتونية اخلاص بالصناعة التأمينية سيسمح حبل : تشغيل نظام اإلدارة اإللكترونية_ 5
من بني هذه  .واخلاصة باملنتجات التأمينية (التعويضات واملراقبة اإلنتاج،)جمموعة ال باس هبا من املشاكل املرتبطة فيما بينها 

، مت هتيئته من طرف جمموعة من األخصائيني يف تكنولوجيا اإلعالم ORAASاألنظمة اإللكرتونية املستعملة يف اجملال نظام 
 :يلما ي  ORAAS ومن مزايا نظام  .0992واالتصال، وهو مستخدم لدى الشركة منذ سنة 

 ة إنتاجية العمليات التأمينية بفضل سرعة ودقة النظام يف معاجلة البيانات واملعلومات؛زياد_ 
 ساعد النظام اإللكرتوين شركات التأمني على تقدمي خدمات تأمينية جديدة؛_  
 نقص األخطا  مقارنة باملعاجلة اليدوية والتقليل من مساحات ختزين األوراق؛_ 
 ية بني املوظفني  عرب الشبكة احمللية؛سرعة انتقال املعلومة التأمين_ 
 تكوين قاعدة بيانات للمؤمن هلم لتصبح مصدر للمعلومات التأمينية؛_ 
   .ربح الوقت أثنا  عملية االكتتاب، حيث يتم فقط إدخال البيانات الالزمة_ 
 

                                                 
*
   X25: Réseau de lignes spécialisé spécifique au DAB. 

**  RTC: Réseau de Télécommunications Ordinaire  pour TPE. 



 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 522 - 

 

 تحديث خدمات الجمارك وعصرنة الخزينة العمومية الجزائرية : الفرع الثاني
يف إطار حترير التجارة اخلارجية أدى بنظام اجلمارك إىل إنشا  النظام  :التسيير واإلعالم اآللي لجمارك إنشاء نظام_ 1

، وذلك بغية تسريع معاجلة التصرحيات وضمان Système d'Information et de Gestion Automatiséeاآليل للجمركة  
قيق للقوانني والتشريعات والسيطرة املتواصلة على التدفق واحلد من التدخل البشري والتطبيق الد .رقابة الحقة وفعالة

 :وإن إنشا  هذا النظام اآليل جا  على عدة مراحل .1اخلارجي التجاري بني اجلزائر وشركائها 
 مرحلة الدراسة وحتديد األهداف، مث التحليل وحتديد الصعوبات وتقييم األهداف؛_ 
 القرار؛مرحلة تصور النظام واألخذ بتوجيهات متخذ _ 
 مرحلة التحقيق واحلصول على الربجميات؛_ 
 .مرحلة تنصيب املعدات وتكوين األشخاص، مث مرحلة االستغالل والصيانة_ 
جهاز تعريفي، جهاز حماسيب، جهاز املنازعات، وجهاز مجركة البضائع  :هذا ويتكون النظام من مخسة أجهزة وهي  
 .وجهاز اإلحصائيات2
للخزينة، يتمثل دورها يف تسيري  املركزيةهي تابعة للمديرية  :الخزينة العمومية الجزائريةتطوير وتحديث مصالح _ 5
هذا وحتاول السلطات املالية حتديث مصاحلها وأقسامها وتبين التقنيات احلديثة  .موال وحتصيل خمتلف الضرائب والرسوماأل

 ،3مصلحة القابض، مصلحة الصندوق : ة واملتمثلة يفلإلعالم واالتصال يف سريورة أنشطتها عرب خمتلف مصاحلها املختلف
  .مصلحة احملاسبة، مصلحة الغرامات ومصلحة املتابعات

أمني الصندوق على حتصيل  ايشرف من خالهلما يهمنا يف حبثنا مصلحة الصندوق أين يتم دفع املستحقات احلكومية، 
جبمع حقوق الضرائب والرسوم من  املصاحلل إدارة التحصيل هو الفعل الذي يهدف من خالويعترب  .خمتلفة اإليرادات

وما مييز القباضات هو هيمنة الدفع التقليدي على املستحقات  .ويكون التحصيل بالرتاضي والتواد أو باجلرب ،املكلفني
 :احلكومية من أجل حتصيل ما يلي

، على IBS على أرباح الشركات ،IRG الضريبة على الدخل اإلمجايل :حتصيل الضرائب بأنواعها :قباضة الضرائب_ 
 حقوق ،4السيارات  قسيمة)، سندات التحصيل TVA املضافة، الرسم على القيمة VF ، الدفع اجلزايفTAP املهينالنشاط 

 .(مستحقات اخلزينة العمومية) يف مراكز الربيد وقباضات الضرائب ..(الطوابع اخلاصة بالبطاقة الرمادية
                                                 

1
 http://www.douane.gov.dz/pdf/manuel_sigad.pdf: لكرتوين للمديرية العامة للجماركيل دليل االستعمال من املوقع اإلميكنك حتم 

2
 :راجع SIGAD لالطال  على مراحل ختليص البضائع من خالل نظام 

_ DGD,  Système d'Information et de Gestion Automatisée, bilan et perspectives, Algérie, 2009.   
3
يباشر  .الضريبة يف حينها لدافع Quittanceبالوثائق املثبتة هلذه العمليات، يقوم بتسليم وصل املخالصة  ستعانةباالحتصيل املبالغ النا ة نقدا  يتم على مستوى هذه املصلحة 

 من الساعة و   12:00صباحا إىل الساعة   8:00كذا دفع التعويضات ألشخاص املعنيني بالتعويض من الساعة و  ،املتعلقة بتحصيل خمتلف الضرائب والرسومدوق مهامه أمني الصن
 .15:00ىل الساعة إ 13:00

 .ف مساعدة اخلزينة العمومية على هتيئة وتعبيد الطرقاتضمن قانون املالية التكميلي بشكل مؤقت هبد 0996استحدثت الضريبة على قسيمة السيارات سنة   4

http://www.douane.gov.dz/pdf/manuel_sigad.pdf
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 ..صيل احلقوق اجلمركية، احلقوق الضريبية الرسوم اخلاصة لفائدة حتصيل اخلزينة العموميةحت :من أجل :قباضة الجمارك_ 
الرسم على العقار، الرسم على الطرقات، حقوق األفراح، الرسم على  :حتصيل من أجل: أمين خزينة البلدية_ 

مات التأخري، األحكام القضائية، وهناك من اإليرادات اليت توجه إىل اخلزينة العمومية غرا ..،اإلشهار، حقوق احلجز
 ..حقوق الذبح

مداخيل السكنات االجتماعية، األتاوى على احملاجر، حقوق االنتفا  من  :من أجل حتصيل: قابض أمالك الدولة_ 
 ..االستثمارات الفالحية، مآخذ املياه، مصاريف العقود للسكنات االجتماعية

 ..الرهون واالمتيازات إشهارمصاريف  :من أجل حتصيل: محافظ الرهون_ 
مصاريف املريض يف الفحص واالستشفا  واالستشارة،  :من أجل حتصيل: أمين خزينة المؤسسات الصحية_ 

 ..مصاريف املستخدمني والطلبة واملرتبصني يف نفقات التغذية، مصاريف حرق النفايات الصحية
 (Intranetديث وغياب للمعلوماتية وشبكاهتا الثالثة ما وقفنا عليه هو التأخر الكبري والواضح بالنسبة لعمليات التح 

Extranet, Internet)  وشيو   العمل اليدوي التقليدي الذي يعتمد على الورق خاصة يف إدارة الوثائق واألرشفة يف ،
ظام وهذا يدل على الضعف الكبري الذي يعرفه النظام املايل مقارنة بالن .املفتشيات واإلدارات والقباضات السابقة

ففي إطار تشغيل نظام الدفع اإللكرتوين سيصبح بإمكان املواطن تسديد مستحقاته من  . املصريف وقطا  االتصاالت
لكرتونية عرب موقع وذلك بالدخول إىل اخلدمة اإل خالل شبكة اإلنرتنت أو وسيلة دفع إلكرتونية موفرا اجلهد والوقت،

  .لكرتوينالوزارة اإل

 سوق المالي الجزائريتطوير ال: الفرع الثالث
لقد شهد السوق املرايل يف االقتصراد اجلزائرري عردة إصرالحات هردفت يف جمملهرا إىل تروفري الشرروط الضررورية النطالقتره     

وألن مواصرلة . احلقيقية، ومتكني البورصة من دورها يف االقتصراد عرن طريرق االكتتراب، وتوسريع وتنويرع تركيبرة الوسرائل املاليرة
شرريط السرروق املررايل يعررد أمرررا  ضررروريا بالنسرربة للمتعرراملني االقتصرراديني، والررذين يعترررب بالنسرربة إلرريهم وسرريلة العمررل علررى  تن

متويررل أقررل تكلفررة، وجمرراال حرررا الخترراذ القرررارات دون قيررود تقليديررة مرتبطررة بطبيعررة االقتصرراد املؤسررس علررى البنرروك كممررول 
عبئرة االدخرار الرداخلي واخلرارجي، كمرا أن السروق املرايل اجلزائرري من جانب آخر ميثرل السروق املرايل أفضرل هيئرة لت .رئيسي

 .1سابقا متيز بالعدد الضئيل جدا للمتدخلني فيه، مما ال يسمح بأي شكل بتطوير السوق 

                                                 
1
املتعلق ببورصة القيم املنقولة هبدف تنشيط  0112ماي  62الصادر يف  01-12املتمم للتشريع رقم دل و املع 2002فيفري  22الصادر يف  04-02قصد تفعيله صدر القانون رقم و  

تأكيد دور جلنة مراقبة عمليات البورصة وتوسيع مهام الوسطا  يف البورصة، و بالشفافية يف احلصول على األصول املالية، السوق الثانوي من خالل إدخال تدابري جديدة متعلقة 
COSOB كما مسح إنشا  شركة إعادة التمويل الرهنية . بصفتها سلطة تنظيم السوق املايلSRH كذا آلياهتا نية و وشركة ضمان القري اإلجياري من تعديل عام للشبكة املالية الوط
 .هذا اإلجرا  منح أكثر سالسة وسيولة للسوق الثانوي .التقليدية
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ميكن لعملية اإلصالح املصريف واملايل أن تتم بصفة مشررتكة، مرع إعرادة بعرث وتنشريط السروق املرايل اجلزائريرة مسرتقبال، و  
، وهذا من أجل التعبئة العقالنيرة للمروارد 5003تعترب أكثر من ضرورة يف ظل الوضعية االقتصادية السابقة أي قبل سنة اليت 

   .1 إضافة إىل دورها الفاعل يف متويل خطط التنمية االقتصادية املتاحة،
     

                                                 
1
يعتمد على  :والنمط الثانييعتمد على الوساطة املالية يف التمويل، أي النظام املصريف، ويدعى باقتصاديات االستدانة أو القري، : النمط األول: هناك منطني للتمويل 

 .السوق املالية
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 :خالصة الفصل األول  
  

ا لكرتونيررحتررديث النشرراط املررايل واملصررريف وجعلرره إمتطلبررات العوملررة و  مواكبررةحاولررت السررلطات املاليررة والنقديررة يف الرربالد    
إدارات  وإحررداث مررن خررالل العديررد مررن السياسررات التحديثيررة، القائمررة واملاليررة رفيةصررتطرروير الررنظم امل فحاولررت  .مسررتقبال

ة مررن أجررل التسررويات كبدايررة لتبررين أنظمررة دفررع حديثررة ومقاصررة إلكرتونيرر  لكرتونيررةإ وماليررة خرردمات مصرررفيةو  حترروي أنشررطة
 .املالية

إن اإلشرركاليات واملعوقررات السررالفة الررذكر متثررل يف جمملهررا التحررديات الداخليررة للجهرراز املررايل واملصررريف اجلزائررري يف جمررال   
حتررديث النظررام املررايل واملصررريف، ومررن مث القيررام بعمليررات تطرروير أنظمررة الرردفع اإللكرتونيررة وتشررغيل آليررات املقاصررة والتسرروية 

ليررة، والرريت تسررتوجب مواجهتهررا، إضررافة إىل التحررديات اخلارجيررة النا ررة عررن التطررورات االقتصررادية واملاليررة والتكنولوجيررة املا
 .العاملية

ضعف البنية التحتية واستخدامه لوسائل  5003إن ما ميز النظام املصريف واملايل اجلزائري يف الوقت السابق أي قبل سنة    
 حيث من الثانية املرتبة يف بالشيك ب املعامالت والصفقات كانت تتم نقدا، حيث يأيت التعاملوأن أغل .الدفع التقليدية

والتأخر املسجل يف جمال حتديث وعصرنة نظم املدفوعات  .التحويالت املالية وتليه التقليدية الدفع وسائل يف األمهية
قباضة الضرائب، )زائر، شركات التأمني، واخلزينة العمومية واملعلومات على مستوى البنك املركزي، البنوك التجارية، الربيد اجل

ويعد هذا اجلانب أحد أهم اجلوانب السلبية اليت تطبع  .بورصة اجلزائر ،(البلدية، أمالك الدولة، اجلمارك، املؤسسات االستشفائية
صندوق النقد الدويل تقييم النظام النظام املصريف واملايل، وهو األمر الذي أدى باهليئات املالية الدولية، وعلى رأسها 

 .املصريف اجلزائري تقييما سلبيا يف العديد من السنوات
بطاقة يف غالبها بطاقات  509955فعن التجربة اجلزائرية يف جمال النقد اإللكرتوين ال حظنا أنه قد بلغ عدد البطاقات   

 ائي  532وموزعا،  530ت اآللية فقد بلغ أما عن عدد املوزعا. عملية 233225سحب بريدية مع حجم سحب قدر بر 
 .والعدد ضعيف إذا قورن بالكثافة السكانية. 5003نقاط البيع يف  اية 

سنحاول من خالل الفصل الثاين والثالث التطرق بالدراسة والتحليل للتجربة اجلزائرية يف خمتلف أنظمة الدفع اإللكرتونية  
واملصريف اجلزائري منذ نشأهتا األوىل ومدى أمهيتها، أي بعد عمليات التطوير  يف النظام املايل 5003املتبناة بعد سنة 

وعلى النشاط املصريف واملايل بصفة  .والتشغيل، ومعرفة خمتلف التأثرات اليت خلفتها على االقتصاد الوطين بصفة عامة
 خاصة، وهل حتول هذا األخري إىل إلكرتوين أم ال؟
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 :تمهيد الفصل الثاني
 

قدرة على حتديد األخطا ، وأوجه الضعف، ونواحي القصور ذكرنا يف الفصل الرابع النظري أن عملية التطوير تقتضي ال   
وإن عملية تطوير اخلدمات املصرفية وتشغيل أنظمة دفع إلكرتونية كانت ومازالت  .املراد تطويره اخلدمة أو النظاميف 

زائرية، على ضو  ما تشهده الساحة املصرفية العاملية يف اآلونة األخرية من ضرورة ملحة بالنسبة للبنوك التجارية اجل
  .خطوات متسارعة حنو التحديث والتطوير

فواقع احلال سابقا كان يشري إىل اعتماد البنوك اجلزائرية بشكل رئيسي على الوظائف التقليدية املنحصرة أساسا يف     
ة إىل التغيري دفعت بالنظام املصريف إىل عصرنة نظام مدفوعاته الداخلية، فاحلاججمال تلقي الودائع ومنح القروي، 

، والقاضي ببداية تطبيق نظام املدفوعات 5002و ّسد التغيري يف املرسوم احلكومي الصادر يف ماي  .واعتماد مراحل عدة
مت اإلقرار كتقييم أّويل  5002يسمرب ، وبعد اجمللس الوزاري املنفذ يف د5002املكثفة كنظام دفع متطّور وذلك بداية جوان 

وكان هناك ثالث أنظمة إلكرتونية مت تشغيلها بعد  .لبداية تطبيق هذا النظام على أنّه ساري املفعول بني خمتلف البنوك
الفورية مابني البنوك واملؤسسات املالية، نظام اجلزائر للتسوية اإلمجالية  نظام اجلزائر للمقاصة اآللية :عمليات التطوير وهي

و سيتم تقسيم هذا  .للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل، ونظام النقد اآليل بني البنوك التجارية واملؤسسات املالية اجلزائرية
 :الفصل إىل املباحث التالية

 .مابين البنوك التجارية الجزائرية نظام الجزائر للمق اصة اآللية تشغيل :األول المبحث
 .ام الجزائر للتسويات اإلجمالية الفورية  للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجلنظ تشغيل: المبحث الثاني

 .نظام النقد اآللي في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الجزائرية تطوير :الثالث المبحث
 .متطلعات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية والمق اصة اآللية في النظام المصرفي :المبحث الرابع

 
 

 
 

ة الدفع اإللكترونية الحديثة  تطوير وتشغيل أنظم: الفصل الثاني
 الجزائري  لية في النظام المصرفيوالمق اصة اآل
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 مابين البنوك التجارية الجزائرية تشغيل نظام الجزائر للمق اصة اآللية: المبحث األول
 للمدفوعات اإللكرتونية املقاصة نظام أو ما يسمى البنوك، ما بني لكرتونيةاإلإن إنشا  وتشغيل نظام اجلزائر للمقاصة     

 العريض باجلمهور اخلاصة
عتها معظم البنوك التجارية اجلزائرية، وذلك باالنتقال من أتى يف إطار عمليات التطوير اليت تتبّ  1

منها عرب كامل  22اليت مت غلق  2 غرف املقاصة اليدوية ونشري هنا إىل .املقاصة التقليدية أو اليدوية إىل املقاصة اإللكرتونية
 ،ل الفيزيائي للنقود والورقكون الدفع يتم حاليا عن طريق النظام احلديث عوي التداو   شبكات البنك املركزي اجلزائري،

ويف  .5002 وملعاجلة بعض الصكوك غري املضبوطة اليت مت إيداعها قبل أفريل ،باستثنا  غرفة والية اجلزائر اليت أبقي عليها
 .5002هذا املبحث سنحاول اإلملام بأهم معطيات هذا النظام اجلديد، وتطور أدائه ابتدا  من سنة 

 لمقاصة اآللية، المميزات، األهداف، الوظائف والمشاركون فيهإنشاء نظام ا: المطلب األول
يف العامل تقريبا من خدماته وميزاته على غرار البنوك  البنوكحدث النظم املصرفية تستفيد منه كل أالنظام من  يعترب هذا  

 .اجلزائرية
 تشغيل نظام المقاصة اآللية في القطاع المصرفي  : الفرع األول

 يعتمد على املعاجلة عن بعد ATCIنظام املقاصة اإللكرتونية أو كما يسمى نظام : لمقاصة اآلليةإنشاء نظام ا_ 1
Télétraitement  ويعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغرية،  .لتسويات املعامالت فيما بني البنوك واملؤسسات املالية

ى الربط الشبكي فيما بينها، وهذا بإشراف وإدارة البنك حبيث تتم عملية املقاصة بصورة آلية بني البنوك باالعتماد عل
 : وتعرف املقاصة اآللية كما يلي .املركزي
ألوامر  Dématérialiséهو النظام اجلزائري للمقاصة مابني البنوك، وهو نظام آيل ومفكك  ATCIنظام املقاصة اآللية _ 

الشيكات، ألوراق التجارية، التحويالت : وهو خيص مت تطبيقه من طرف بنك اجلزائر، الدفع املعاجلة يف املقاصة،
3  االقتطاعات اآللية، وعمليات السحب والدفع بالبطاقة البنكية

. 
املبدأ العام الذي تقوم عليه املقاصة اآللية ما بني البنوك هو إعداد أجهزة وبرجميات متوافقة مع األشكال املختلفة     

أما أوامر  .دج0000.000يالت املقبولة يف هذا النظام هي اليت قيمتها اإلمسية أقل من والتحو  للمبادالت املّوحدة واملنّمطة،
التحويل اليت قيمتها تساوي أو تفوق هذا املبلغ ال بد من حتقيقها يف نظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والّدفع 

على مبدأ املقاصة املتعددة األطراف ألوامر الدفع    ATCIويعمل نظام  ،Algeria Real Time Settlements املستعجل
 .املقدمة من مشاركي هذا النظام

                                                 
1
 Système de Paiement de Masse. Algérie Télé Compensation  (SPM) نظام الدفع املكثف أو العام م الدفع بالتجزئة أويسمى كذلك نظا 

Interbancaire (ATCI)  .خرىوله تسمية أ  :Le SIT (Système Interbancaire de Télécompensation). 

2
 .ويف ساعة حمددة وحبضور مندوبني ميثلون البنوك املتواجدة بالوالية ،ما عدا أيام العطل ،كزي يلتقي فيه يوميامكان يف البنك املر  هيغرفة املقاصة لدى البنك املركزي  

3
 Art2: Règlement de la Banque d’Algérie N°05-06 décembre 2005, Compensation des Chèques et autres Instruments 

de Paiement de Masse. 
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بإشراف مركز املقاصة املصرفية  5002ماي  03أما عن االنطالقة احلقيقية هلذا النظام يف االقتصاد اجلزائري كانت يف    
وكانت  ،(بنك وبريد اجلزائر 02)مشارك  09لر Plates-Formesاملسبقة ومبساعدة تقنية أجنبية مت إنشا  احملطات األساسية 

  .5002، مث تعامالت النقد اآليل يف أكتوبر 5002االنطالقة مبقاصة الشيكات، مث تبعتها مقاصة التحويالت يف جويلية 

 :إن ما مييز نظام املقاصة اآللية ما يلي: مميزات وأهداف نظام المقاصة اآللية في البنوك الجزائرية_ 5
حتويل، اقتطا ،  :املقاصة ما بني البنوك هو نظام قادر على األخذ بعني االعتبار كل مناذج عمليات الدفع نظام_ 

 صكوك، األوراق التجارية، حتويالت، وكذا الرفض املتعلق هبا؛ ،(سحب، دفع)عمليات حمققة ببطاقات مصرفية 
 ؛ 1ن طرف بنك التسوية الدويل إن نظام املقاصة عن بعد مطابق لقوانني التسوية ألنظمة مقننة م_ 
 ،Site Nominalموقع مسمى  :نظام معلومايت موجود يف كل وكاالت بنك اجلزائر، وهو يتكون من_ 

أما عن  .وقد ُصمم هبذه اهلندسة لضمان فعالية النظام .Back up à froid distantوموقع  ، Back up à Chaudوموقع
تجارية، اخلزينة العمومية، بريد اجلزائر، بنك اجلزائر، إضافة إىل مشاركني مباشرين أو البنوك ال :املشاركني يف هذا النظام هم

 .2غري مباشرين 
اخلاصة باملشاركني يف  اية كل حصة مقاصة، وحتويلها لنظام   Multilatérauxحساب األرصدة املتعددة األطراف _ 

 ؛الذي يسريه بنك اجلزائر ARTSجل التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والّدفع املستع

هو نظام يتمتع بالّتنظيم الذايت عن طريق حتديد احلدود القصوى املسموح هبا لألرصدة املتعددة األطراف املدينة، واليت _ 
ن يقوم مبراقبتها بصفة دائمة، وإرسال رسائل حتذير ملسريي النظام واملشاركني املعنيني يف حالة ما إذا كان الرصيد املدي

 للبنك ما قد اقرتب من احلد املسموح به؛
  Cryptés، مرمزة Scellés خمتومة (هذا النظام مّؤّمن ضد أخطار الغش واالحتيال ألن املبادالت تتم بتحويل امللفات _ 

 ؛(الربط)وفقا لربوتوكول آمن ينتمي إىل النظام املركزي وإىل قواعد بيانات الوصل    ،Signés ) وموقعة
آمن من أخطار العمليات بفضل تنصيب نظام ومواقع جندة، تقوم على أحدث التكنولوجيات باستخدام  هو نظام_  

اخلتم، الرتميز، التوقيع اإللكرتوين،  يتعلق األمر بوجود نظام كامل آيل وخال من األدوات، قائم على أساس تفكيك 
 :وإن نظام املقاصة اإللكرتونية يهدف إىل .الشيكات وأوراق التجارية

 تألية التبادل مابني البنوك لعمليات الدفع اليت ينفذها املتعاملون؛_ 
 تقليص أجال التحصيل باملقارنة بالعمليات اليت يقوم هبا كل بنك؛_ 
 ضمان أمن املبادالت لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل يف احملاسبة، وإمكانية مركزة أرصدة التسوية؛_ 
 .لبنوك التجارية، ومتكني البنك املركزي من التحكم، ومراقبة الكتلة النقديةحتسني تسيري السيولة على مستوى ا_ 

                                                 
1
 (.تم التطرق لهذه الهيئة في المبحث األخير من الفصل الثالث من الباب األول النظري) ،Banque de Règlement International ةيطلق عليه بالفرنس 

2
ن من جهاز كمبيوتر زائدا حمطة طرفية تتكو  هيلكرتونية نظام املقاصة اإل يفزة املستخدمة جهن األأ من خالل الزيارات امليدانية املتكررة للعديد من الوكاالت البنكية الحظنا 

وربط  ،برئاستها البنوكىل ربط فرو  إ إضافة ،واعد البيانات والتطبيقاتتشرتط مركزية ق واليت ،ويعتمد النظام منط مزود اخلدمة .ماسحة ضوئية يرتبطان بالشبكة املصرفية
 . ساسيةملهامها األ البنوكوتفرغ  ،الفينوالدعم  ،النظام إدارةوسهولة  ،الرئاسات مبركز اخلدمة بغري تقليل التكلفة
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 :وظيفته اآللية باختصار تتمثل يف ضمان:  ATCIالوظائف األساسية لنظام_ 0
 ؛Contrôle d’accèsاملرسلة من طرف املشاركني، من حيث مراقبة املدخل   Remise Allerتسيري إيداعات الذهاب _ 
  ؛Remise Retourات العودة تسيري إيداع_ 
 املتعلقة بكل عملية دفع وتسيري األخطار، ومتويل الوضعية اجلارية بنا  على طلب املشارك؛ إدارة املرفوضات _ 
  ؛( تأجيل، سحب)إدارة طلبات إلغا  عمليات الدفع، أو جممو  العمليات _ 
الشيكات واألوراق التجارية ورسائل اإلعالم بني  توفري خدمة الرسائل اآلمنة ما بني البنوك تسمح بر  ميع صور_ 

 ؛ATCIو البنوك، توزيع رسائل اإلعالم لكافة املشاركني، تبادل الّرسائل بني املشاركني
 ATCIيقوم نظام ، وإدارة اخلطر املايل لكل عمليات الدفع، أين يكون تاريخ املعاجلة بني البنوك مطابق لتاريخ املقاصة_ 

 ة مبلغ العملية ال تفوق احلد األقصى احملدد من طرف مسري النظام؛قيم أنبالتحقق من 
  توقع خطر إفالس املشارك من خالل حتديد احلد املايل للمدين للمشارك، وحتذير املشارك من خالل حساب_ 

Compte Rendu d’Acquisition ومسري نظام ،ATCI ن؛يف حالة ما إذا كانت وضعيته اجلارية تقرتب من احلد املدي 
إتبا  النموذج متعّدد األطراف مع األخذ يف احلسبان كل عمليات الدفع، ويف  اية كل يوم مقاصة، يتم إرسال الّرصيد _ 

 ؛ARTSالصايف النهائي لكل مشارك من أجل تسويته يف نظام 
 .رة العملخبصوص سريو  ATCIتزويد املشاركني باملعلومات التقنية واملايل، وإحصائيات دورية يقدمها مسرّي _ 

 ATCIالمشاركون في نظام  : الفرع الثاني

هو : Centre de Pré Compensation Interbancaireمركز المقاصة المصرفية المسبقة بين البنوك  إنشاء_ 1
 03، وأصبح قيد التشغيل منذ 5002جويلية  50، ُوقع نظامه األساسي يف 1 دج 862.950.000مؤسسة ذات أسهم برأمسال 

فهو املتعامل الفين لنظام جزائري للمقاصة املسبقة ومسري  .2مهّمته تسيري نظام املبادالت ومقاصة املدفوعات  5002ماي 
نسبة وعن . ATCIورأس ماله مفتوح لكل املشاركني يف نظام ، 3عمليات الدفع اليت ترسل يف النظام، وهو فر  لبنك اجلزائر 

 :يت عند تأسيسهاملسامهة يف رأمسال هذا املركز فهي موزعة كاآل

 

 
 

                                                 
1
 Adresse du Siège Social: 4 Boulevard Colonel Amirouche - ALGER   

2
 :نظرملزيد من املعلومات أو ، إدارة المخاطر واألزمات بين البنوك: املدير العام للمركز كذلك خليةس يرتأ 

 _ Article 2, Instruction  N°04-08 du 25 Mars 2008 Portant Creation d’une Cellule Interbancaire de  Gestion de Risque et 

de  Crises. 

3
 www.bank-:، وللتأكد ميكنك االطال ، أو حتميل نسخة اهليكل التنظيمي للبنك املركزيمديرية أنظمة الدفعيف  يظهر هذا الفر  ضمن اهليكل التنظيمي لبنك اجلزائر 

algeria.dz/organigramme2012.pdf-of 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/organigramme2012.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/organigramme2012.pdf
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 نسبة المساهمة في مركز المقاصة المصرفية المسبقة بين البنوك: (50)الجدول رقم 

 النسبة المساهمون

 5,75% بنا الجزائر

 5,75% البنا الوطني الجزائري

 5,75% البنا الخارجي الجزائري

 5,75% بنا الفالحة والتنمية الريفية

 5,75% القرض الشعبي الجزائري

 5,75% نا التنمية المحليةب

 5,75% بنا_الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 5,75% بريد الجزائر

CNMA Banque %0,66 

 0,66% _الجزائر_بنا البركة

Citibank Algeria     %0,66 

Arab Banking Corporation    %0,66 

Natexis Banque Algérie   %0,66 

Société Générale Algérie  %0,66 

BNP Paribas El Djazair %0,66 

The Housing Bank %0,66 

Algeria Gulf Bank  %0,66 

Fransabank El Djazair %0,66 

.Consulté le; 12_12_2013. http://www.bea.dz/presentationbea/cpi.phpSource:  
البنوك التجارية، بريد اجلزائر، واخلزينة )من رأمساله املفتوح للمؤسسات املشاركة  %35.2ميلكون  CPIسامهني يف املركز كل امل
تقين للنظام وعمليات تبادل ومقاصة  ويتمّثل دوره كمسرّي  .ويسرّي عملياته بشكل مستقل عن بنك اجلزائر ،(العمومية

ماليا، بل يضمن السرّي احلسن لعمليات النظام يف إطار احرتام القواعد املقّررة يف املدفوعات الكلية، فهو ال يعترب وسيطا 
 :2كاآليت   ولقد ُحددت مهام مركز املقاصة املسبقة .1اتفاقية املقاصة اآللية 

 بنك اجلزائر؛ بواسطةمضمونة  ATCIمهّمة مراقبة وحراسة نظام _ 
 .CPIركز املقاصة املسبقة املصرفية إىل م ATCI نظاميفوي بنك اجلزائر مهمة تسيري _ 

                                                 
1
اإلطال  واملعرفة املسبقة بالنظام املركزي وقواعد البيانات  ختزين صور القيم اليت يرسل من خالله املشاركون صور الصكوك؛ تشغيل النظام؛: تتمثل أهم وظائفه فيما يلي 

ات الّدعم ّطال  على آلياال ،أرشفة املعطيات ،القيام باختبارات متنوعة قبل دخول بنوك مشاركة جديدة ،Tableaux de Bord  للوحات القيادةاإلعالن الدوري  املشاركة؛
 .الشفافيةوالّصيانة والوقاية و 

اجلزائر، ، اجلريدة الرمسية ، بالجمهور العريض األخرى والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة، 2005ديسمرب  05املوافق  06_05من النظام   00، 4املواد  2
 .2006 أفريل 22 ،26عدد ال

http://www.bea.dz/presentationbea/cpi.php
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، وإلزامية ذلك ATCIاإلجرا ات املهمة من أجل السرّي احلسن للعمليات الفنية لنظام  بتنفيذحمدودة  CPIمسؤولية _ 
 ؛ARTSتتوقف عند حساب األرصدة الصافية املتعددة  والثنائية األطراف يف املقاصة، وحتويلها إىل نظام 

  .ARTSل بتحويل أرصدة املقاصة إىل نظام هو من يتكف CPIمركز _ 
يعترب مسامها يف مبادالت كل مؤسسة بنكية، وكل هيئة معتمدة عضوة، وقد  :أدوار المساهمون في نظام المقاصة_ 5

 :1وضعت شروط املسامهة للوسائل التقنية اجلديدة كما يلي 

 ة لديهم يف شكل عمليات إلكرتونية؛املسامهون يف املقاصة اآللية يقبلون استقبال العمليات املوطّن_ 
 على املسامهني يف املقاصة اآللية تقّبل تساوي قيمة التسجيالت اإللكرتونية مع قيمة التسجيالت على الورق؛_ 
حيازة حساب جاري لدى بنك اجلزائر،  :املسامهة يف املقاصة اآللية تستدعي االلتزام باحرتام بنود االتفاقية خاصة_ 

دوق الضمان، احرتام قواعد املبادلة التقنية إلجرا ات املقاصة اآللية، تسديد تكاليف املشاركة واملبادلة املشاركة يف صن
 .احملددة يف االتفاقية

للمؤسسة ما بني البنوك احلق يف رفض طلب مسامهة مباشرة لعضو يف حالة ما إذا رأت أن وسائله التقنية غري كافية،   _ 
 .خيل حبسن سري النظامكما هلا احلق يف طرد أي عضو 

 : وُحددت مسؤولية املشاركني بر   

خالل األيام والساعات  ATCIكل مشارك مباشر مسؤول عن سري عمل قاعدة بياناته املشاركة املوصولة بنظام _  
 املفتوحة، واملشارك املباشر مسؤول عن املعاجلة التقنية لعمليات املشاركني غري املباشرين؛

غري مسؤول عن مراقبة شكل القيم املودعة من طرف املشاركني غري املباشرين، وال عن القرارات املالية  املشارك املباشر_ 
 .مسؤول عن تسوية النزاعات بني زبائنه املودعني( مباشر أو غري مباشر)اليت تعيق معاجلة هذه القيم، وكل مشارك 

، إال إذا كان لديه حساب مفتوح يف نظام  املعاجلة  ATCIكل مشارك مباشر أو غري مباشر ال يكون مشاركا يف نظام_  
 ؛ARTSاخلام يف الوقت احلقيقي 

، والعكس غري صحيح، فيمكن أن يفصل من ATCIيتم فصله تلقائيا من نظام  ARTSكل مشارك يُفصل من نظام _
 .ARTSلعدم احرتام القوانني أو االتفاقية، لكنه يبقى مشاركا يف نظام  ATCIنظام 

 تشغيل المقاصة اآللية للتحويالت والشيكات: ثالثالفرع ال
تررتم معاجلررة التحويررل آليررا  بوضررع املعلومررات اخلاصررة بالتحويررل يف نظررام معلومررايت مترروفر : مفهــوم  مقاصــة التحــويالت_  1

للخطروات وترتم مقاصرة التحرويالت املاليرة وفقرا . على مستوى كل وكالة ترسل إىل مركز املقاصرة اإللكرتونيرة بالبنرك املركرزي
  :قبل نقل أوامر العمال  بالتحويالت البد من التأكد من :التالية
 املعلومات املصرفية لآلمر بالتحويل واخلاصة باملستفيد؛ _       

                                                 
1 Art 2: Règlement de la Banque d’Algérie n°05-06 décembre 2005, Compensation des Chèques et  autres Instruments 
de Paiement de Masse. 
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 التأكد من الرصيد الكايف يف حساب اآلمر، وتوقيع اآلمر بالتحويل؛ _       

 .لمستفيدرقم حساب اآلمر بالتحويل، والتفاصيل املصرفية ل_       

  :أما عند تلقي الوكالة حتويالت من فرو  أو بنوك أخرى البد من معرفة

 :حتويل حيث يتم التمييز بني_ 
 .بسقف حمّدد  Intra Bancaireحتويالت مالية ما بني وكال  البنك  _ 

 ARTGSلنظام  مليون دج والذي يعاجل وفقا 0ال يتجاوز  بسقف  Inter Bancaire حتويالت مالية ما بني البنوك_ 

    .ومدة صالحية التحويل دج 0000.000مبلغ التحويل البد أن يكون أقل من 
من املالحظ أن معاجلة التحويالت املالية بواسطة نظام املقاصة اآللية مكنت من ختفيض التكاليف وربح الوقت، وهذا    

 .هدف البنك لزيادة أرباحه، وحتقيق رضا الزبون معا
وآلية عملها، وجب علينا الّتعرف على التغريات اليت  1قبل التطرق إىل مقاصة الشيكات  :البنكية مقاصة الشيكات_  5

 .مست الشيكات

يف إطار تنميط الشيكات املتداولة يف نظام املقاصة اآللية، مت  :Normalisation des Chèquesتعديل الشيكات : أوال
، وذلك للوصول إىل شكل موحد ATCIالبنوك واخلاضعة لنظام  تغيري مضمون شكل الشيكات التقليدية املتداولة بني

أبعاد وشكل الشيك، نوعية الورق وشكل اخلط،  :وتسهيل املعامالت بني خمتلف البنوك، ومتثلت هذه التغيريات فيما يلي
شيك،  ذكر كلمة :خصائص الطبع، مضمون اخلانات، التشخيص البنكي للزبون؛ البيانات اإللزامية، واليت متثلت يف

األمر بدفع مبلغ حمدد، اسم صاحب احلساب،  بيان مكان األدا ، اإلطار املخصص لتاريخ ومكان إنشا  الشيك، 
أرقام، لبيان التعريف  3أرقام، الرقم اآليل الربيدي املكون من  2اإلطار املخصص لتوقيع الساحب، رقم الشيك املكون من 

 .رقم 50وهو مكون من  ، RIBالبنكي 

توحيد العام يف مضمون وشكل الشيكات املتداولة بني البنوك، مت حتديد خمتلف الشيكات املقبولة يف نظام وبعد ال 
 املقاصة اآللية 

 :إىل ثالث مستويات ATCI، وميكن تقسني الشيكات املتعامل هبا يف نظام 2

        _M1 < 20.000 حيث يتم تبادل معطيات الشيك فقط بني املشاركني؛ :دج 
      _ 20.000 <M5< 500.000 يتم تبادل صورة الشيك ومعطياته بني املشاركني يف النظام فقط؛ :دج 

                                                 
وبفضل ارتفا  قدرة . هي اهليئة التابعة لبنك اجلزائر املكلفة بإصدار وطبع الصكوك، وضمان توفري الورق املؤمن :Hôtel des Monnaiesأو دار النقود  دار العمالت 1

ؤسسات أي أن الدفعات اليت تصل أّوال تعاجل أّوال، باستثنا  طلبات استثنائية ختص عادة م ''FIFO''الطباعة للصكوك سيتم تسوية هذا اإلشكال، علما أننا نعمل وفق نظام 
 .يتم طبعها استعجاليا

 .وهي شيكات ال يتم حتصيلها إال للمستفيد الذي يظهر امسه يف الشيك، أي ال ميكن حتصيلها من قبل شخص آخر: الشيا المسطر غير القابل للتظهير_  2
وذلك بكتابة يف ظهر الشيك األمر بدفع مبلغ الشيك إىل  غري املستفيد، وهي شيكات ميكن حتصيلها من قبل شخص آخر: أو القابلة للتظهير/الشيكات المسطرة و_    

 .ذلك الشخص
وهي شيكات تشرتى من قبل الزبون لدى بنكه، وهذه األخرية تكون ضامنة لتسديد املبلغ املدون يف الشيك، وذلك : الشيكات البنكية المسطرة وغير القابلة للتظهير_    

  .عن طريق  ميده يف حساب داخلي للبنك
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 .يتم تبادل صورة الشيك ومعطياته بني املشاركني يف النظام فقط :M0 >دج  500.000_       
 يف نظام ةخالصيرجع اخنفاي عدد الشيكات الواردة إىل البنك من أجل امل: دوافع الرفض العامة للشيكات: ثانيا

ATCI زبون متويف،   002معلومات بنكية غري حقيقة،  005، ازدواجية العملية 000) إىل العديد من األسباب العامة وفق رموزهم
تعاجل إلكرتونيا، إىل جانب  أصبحت من الصكوك % 99ن إحيث ...( معلومات غري متطابقة 502شيك دون رصيد،  002

اخل املؤسسات املصرفية موجهة لقرا ة الصكوك والتحقق من صحتها، وبالتايل مركز كشف د 5300وجود أكثر من 
 .الورقية تصعب عملية تزويرها مقارنة بالنقود

يعترب الشيك الوسيلة األكثر انتشارا للّدفع، وتقوم البنوك بتبادل الشيكات : ATCIآلية مقاصة الشيكات في نظام _ 0
 :ولالستفادة من هذا النظام جيب .صورإلكرتونيا ، وهذا بإرسال املعلومات وال

 أن تتم املعاجلة على الشيك املوجود فقط؛_  

 عدم اإلمضا  على الشريط املخّصص للقرا ة البصرية لكشف القوية املصرفية؛_  

ية بعد أن يتم التحّقق من صّحة البيانات واملعلومات الواردة يف هذه الوسائل من طرف املوظف املسؤول عن املقاصة اآلل
 .مرحلة ذهاب وإياب :مبعاجلة الشيكات املقدمة بطريقة آلية هذه األخرية تتم على مرحلتني ATCIويقوم نظام   ،يف البنك

تقوم الوكالة بإرسال البيانات الواردة يف وسيلة الدفع مرفوقة بصورهتا من  (:الشيكات المقد مة للتحصيل)مرحلة الذهاب _ 
 Poste deفيتم نسخها بواسطة الناسخ عن طريق وحدة االلتفاف  .متريرها يف املاسحالوجهتني يف شكل ملفات عن طريق 

Capture،  صباحا من اليوم 9ترسل امللفات إىل نظام املوز  اإللكرتوين للبنك قبل الساعة J والذي يقوم بدوره بإرساهلا ،
 .صباحا 00إىل مركز املقاصة املصرفية املسبقة قبل الساعة 

، مث إىل 05ات يف هذا املركز ملدة ساعتني لرتسل هي األخرى للنظام املركزي للبنك املرسل إليه قبل الساعة تعاجل املعطي  
التابعة لوكالة املسحوب عليه، أين يتم استقبال امللفات على الساعة  ،Gestion des Incident de Paiement (GIP)وحدة 
 .J من نفس اليوم 05:50

، يقروم الوكالرة J+1مرن اليروم املروايل  9وإىل غايرة السراعة (: واردة إلى البنا من أجـل المخالصـةالشيكات ال)مرحلة اإلياب_ 
تكرون برنفس توقيرت  (مرحلرة اإليراب)وهرذه املرحلرة (. يف اال اه العكسي لعمليرات اإلرسرال واالسرتقبال)بإرسال الرفوي املصرفية 
 .Jمرحلة الذهاب من اليوم 

عل إىل تقليص آجال حتصيل وسائل الدفع، فبالنسبة للشيكات اليت كانت آجال لقد أدى نظام املقاصة بالف   
وتضمن املقاصة البنكية، حتويل  .أيام 5استحقاقها تقدر بعشرين يوما وأحيانا أكثر أصبحت تستحق يف فرتة ال تزيد عن 

ولو يف  ،سسة مصرفيةاملال من حسابات الشركات اخلاصة إىل حسابات أشخاص أو هيئات أخرى يف أي فر  وألي مؤ 
 دولة أجنبية، كدفع املرتبات ا

لشهرية من حساب مؤسسة التوظيف إىل حساب املوظفني، أو دفع املعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمني 
 .واملعاشات إىل املستفيدين، أو دفع التزامات دورية
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 تصاد الوطنيتقييم أداء تشغيل المقاصة اآللية وسائل الدفع في االق: المطلب الثاني
  .5002إىل غاية سنة  5002انطالقا من تشغيله يف  سنة  ATCIيف هذا املطلب سنتابع تطور أدا  نظام    

 األداء اإلجمالي في نظام المقاصة اإللكتروني لوسائل الدفع  :الفرع األول

بتتبّرررع تطررور أدا  مقاصرررة  مررن خرررالل التقررارير السرررنوية قمنررا  :ATCIالتطــور فـــي المــدفوعات اإللكترونيـــة فــي نظـــام _ 1
حتسرررن مؤشرررر  وتبرررني، ATCIمرررن خرررالل عررردد العمليرررات، أي منرررذ تشرررغيل  نظرررام  5002_ 5002: وسرررائل الررردفع يف الفررررتة

 .االقتصادية، واجلدول املوايل يوضح ذلكاحلركة 
 5014_ 5006: في الفترة ATCIتطور أداء مقاصة وسائل الدفع في نظام (:  51)الجدول رقم 

 المليون، مليار دينار: الوحدة                                                                                                                                                

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 السنة
عدد 

 م50.230 م09.220 م02.522 1م02.025 م05.202 م00.059 م9.550 م2.952 العمليات

 شيكات_ 
 _

 تحويالت
 البطاقة_ 

 م3.2
 م0.000
 م0.503

 م2.2
 م0.350
 م0.020

 م2.055
 م5.000
 م0.903

 م2.535
 م5.222
 م5.232

 م2.222
 م2.202
 م2.222

 م2.052
 م3.552
 م5.935

 م 2.500
 م 2.229
 م2.320

 م 2.290
 م7.470
 م4.560

 يوم 535 يوم 535 يوم 535 يوم 530 يوم 532 يوم 535 يوم 535 يوم 530 عدد األيام

حجم 
 المبالغ

3235.09 

 مليار دينار
2022.55 

 مليار دينار
2352.25 
 مليار دينار

2222.02 

 مليار دينار
00320.2 

 مليار دينار
00222.0 

 مليار دينار
05220.2 

 مليار دينار

13979 

 مليار دينار

 .5002_5002 :تقارير البنك املركزي اجلزائري السنوية :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
_ Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 5002-Juillet 2015. 

 :من خالل هذا اجلدول أعاله نوضح ما يلي   
يف شهر ماي، وقد ارتفع هذا العدد عملية وذلك كان  22952هي سنة انطالقة النظام، حيث سجلت : 5006سنة _ 

  222322 ، أما يف شهر ديسمرب فقد وصل عدد العمليات إىل5002عملية يف شهر جوان  093230من العمليات إىل 
 عملية دفع من خالل التحويل 505220) : وإمجاال كانت عدد العمليات مقسمة على النحو التايل .يوم 039عملية يف خضم 

لكن مل يظهر هذا التقرير حجم مبالغ . 3 (عملية دفع بالشيك 5005220، من خالل البطاقة البنكيةعملية دفع  05252، 2
م، ألنه يف هذه السنة عرف نظام  5552950برهذا وأظهر التقرير عدد العمليات ما يقدر  .ATCIاملدفوعات يف نظام 

ATCI صعوبات بالغة وخاصة يف اجملال التقين. 
                                                 

1
 02.062صح هو مليون عملية، واأل 02.022هو  2000ن عدد العمليات يف سنة ، حيث ذكر أ95خطا يف الصفحة  2002ورد تقرير البنك املركزي لسنة لقد أ: حظةمال 

 .والعديد من األخطا  احلسابية اليت تفاديناها وال يسعنا اجملال لذكرها .مليون عملية

2
 Virement Standard Clientèle،Virement Banque a :مناطوهو من ثالثة أ، 2006وت شهر أز التنفيذ يف دخل حي املايل الدفع من خالل التحويل 

Banque ، Virement de Regularisation  . 

3
 .(R M I )بني البنوك  يلبنك مشارك يف شبكة النقد اآل 02جل من أ 2006كتوبر لنقد اآليل دخلت حيز التنفيذ يف أتعامالت ا 
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مليار دينار،  3235.022مليون عملية حبجم مبالغ وصل إىل  2.952قاصة ما يقارب سجل نظام امل: 5000سنة _ 
من جممل العمليات اليت  %20.2عملية شهريا، وقد بلغت نسبة مقاصة الشيكات  0.322ومبتوسط شهري قدر حوايل 

مازال  ATCIكان نظام يف هذه السنة بالضبط  و  .1نسبة التحويالت من حجم العمليات املعاجلة  %02.2ومتت مقاصتها، 
 Virements Mensuels de، والتحويالت الشهرية لألجور Virements Multiplesمل يدمج بعد التحويالت املتعدد 

Sallaires ألن حلول التبادل اآليل للمعطيات ،EDI  2مل يدخل حيز التنفيذ بعد. 
مليون عملية، أي بنسبة ارتفا  قدرت  9.550 يف هذه السنة وصل عدد العمليات املسجلة يف النظام إىل: 5001 سنة_ 
، فمن خالل مقاصة الشيكات كانت عدد 5002يف حجم املبالغ مقارنة بسنة  %50.2ويف عدد العمليات،  %52.2بر 

حتويالت  %0ومنها حتويالت العمال ،  %99)مليون عملية  0.350مليون عملية، التحويالت بلغت  2.2العمليات 
من جممل عمليات الدفع  %0563 مليون عملية أي بنسبة 0.025لعمليات من خالل البطاقة فبلغت ، أما عدد ا(التسوية

 .3(من التعامالت بالبطاقة عبارة عن عمليات سحب نقدي 92%)
مليون  00.059، فقد بلغت 5002مقارنة بسنة  %0962 بر ارتفعت يف هذه السنة نسبة عدد العمليات :5001 سنة_ 

حيث مثلت مقاصة الشيكات . 4 % 02.2مليون عملية، وارتفع معها حجم املبالغ بنسبة  9.550عملية بعدما كانت 
من جممل  %02.9مليون عملية، أما التحويالت فكانت نسبتها  2.055من جممل العمليات املقاصة بر %25نسبة 

 %0ونها حتويالت العمال ، م %99)مليون عملية   5.000، وبعدد عمليات وصلت إىل ATCIالعمليات املعاجلة يف نظام 
من العمليات عبارة عن سحوبات نقدية  %92، أما خبصوص التعامالت بالبطاقة، فكانت نسبة (حتويالت التسوية
  .5من جممل عمليات الدفع  %02.5مليون عملية وبنسبة   0.903بإمجايل قدر بر

مليون   05.202ووصل جممع العمليات إىل ، 5009يف هذه السنة ارتفعت عدد العمليات مقارنة بسنة  :5010سنة _ 
مليون عملية، وبزيادة يف حجم املبالغ قدره   00.059، بعدما كانت عدد العمليات %52عملية أي ما يعادل زيادة قدرها 

 .6مليار دينار  2352.255بعدما كان حجم املبالغ  ،2%
مليررون عمليررة، وكرران  0.525هر ديسررمرب مبررا يقرارب يف هرذه السررنة كررذلك بلرغ أكرررب عرردد للعمليرات يف هررذا النظررام يف شر   

 كالكمبيالرررةكمرررا بلرررغ نسررربة الررردفع بررراألوراق التجاريرررة،    .7مليرررون عمليرررة  0.052أقرررل عررردد يف العمليرررات يف شرررهر جرررانفي برررر 
   .8 5009من حجم وسائل الدفع املتبادلة يف هذا النظام مقارنة بسنة  0.9%

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2006-Juin 2007, P. 110.  

2 Idem, P. 118. 

3 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008-Juin 2009, P. 123.   

4 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2009- Juillet 2000, P. 132. 

5 Idem, P. 133. 

6  Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2010- Juillet 2001, P. 92. 

7 Idem. 

8 Idem, 94. 
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، وبنسبة %55.3مليون عملية، أي بنسبة  02.025فعت عدد العمليات إىل فقد ارت 5000مقارنة بسنة : 5011سنة _ 
مليون شيك مقاص مقارنة  2.222كذلك ارتفع عدد العمليات اخلاصة مبقاصة الشيكات إىل   .حجم املبالغيف  09.5%

أما نسبة  .من جممل العمليات اليت متت مقاصتها %22.9، أن وصلت النسبة إىل 5000مليون شيك مقاص سنة  2.535بر
 .1من حجم وسائل الدفع املتبادلة يف النظام  %0.2األوراق التجارية كانت 

 .يف القيمة %00.5، وبنسبة %55.5عرف هذا النظام خالل هذه السنة زيادة يف عدد العمليات بنسبة  :5015سنة _ 
أما  .5000يف سنة  %22.9ر من جممل العمليات، بعدما كانت تقدر ب %22.5فكانت نسبة العمليات بالشيكات حوايل 

، معناه هناك زيادة بر 5000سنة  %53.2من حجم العمليات بعدما كانت تقدر بر  %50.0التحويالت فقدرت نسبتها بر
، أي مبعدل اخنفاي قدره %52.2من حجم العمليات، بعدما كانت  %55.2أما العمليات بالبطاقة فبلغت نسبة  .2%

 .2مليون عملية   2.222ون عملية، بعدما كانت ملي  5.935حيث وصلت إىل  .02.3%
يف حجم العمليات،  %0وخبصوص األوراق التجارية، فإن نسبة التعامل بالسند ألمر والكمبياالت، فقد قدرت بنسبة    

يف  كما يف هذه السنة أخذ بريد اجلزائر بعني االعتبار إلمكانية التعامل ببطاقاهتا  . ATCIوهي نسبة ضئيلة جدا يف نظام 
 . خمتلف البنوك واملؤسسات املالية

 .من حيث القيمة %2.20وبنسبة  %05عرفت هذه السنة زيادة كذلك يف عدد العمليات وحجما بنسبة : 5010 سنة_ 
، بعدما كانت تقدر النسبة سنة %25.5هذا وكانت نسبة التعامل بالشيكات من حجم املدفوعات يف هذه السنة يقدر 

أما خبصوص  .%50.0من احلجم اإلمجايل، بعدما كانت متثل  %55.5التحويالت فقد مثلت نسبة ، أما  %22.5بر  0005
، ومثلت نسبة الدفع  فيها من إمجايل املدفوعات يف النظام %02.2البطاقة البيبنكية فقد ارتفع حجم التعامل هبا بنسبة 

 .5005يف سنة   %55.2  ، بعدما كانت النسبة55.3%
وإذا قارنا   ،%00.2ويف حجم املبالغ بنسبة  ،%2.2ذه السنة زيادة يف عدد العمليات بنسبة عرفت ه: 5014 سنة_ 

 .كما أوضحه التقرير السنوي، 3حجم هذا التطور يف عدد العمليات بالدول اجملاورة جنده ضئيال جدا كتونس واملغرب 
إليررره منرررذ بدايرررة تشرررغيله مرررن خرررالل  حنررراول التطررررق :ATCIالتطـــور الشـــهري ألداء المـــدفوعات الوطنيـــة فـــي نظـــام _ 5

 :اجلدول املوايل

                                                 
1
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2001- May 2002, P. 90. 

2
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002- May 2003, P. 95. 

3
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport  5002- Juillet 2015, P. 90 
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 5014_ 5006: متوسط عدد العمليات وحجم المبالغ شهريا في الفترة(: 55)الجدول رقم 
 المليون، مليار دينار: الوحدة                                                                                                                                                    

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
متوسط 
عدد 

 العمليات 
_  0.322  0.222 0.952 0.035 0.255 0.229 0.255 0.259 

متوسط 
حجم 
 المبالغ

_ 232.529 

 مليار دينار

399.050 

 مليار دينار

200.552 

 مليار دينار

259.222 
 مليار دينار

220.200 

 مليار دينار

920.520 

 مليار دينار
0033.052 
 مليار دينار

0022.902 
 مليار دينار

 (.50)اجلدول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

نالحظ أن هناك تطورا ملحوظا، كذلك يف متوسط عدد العمليات الشهري، هذا إن دل  (55)من خالل اجلدول رقم   
النظام املصريف اجلزائري بني املتعاملني  دا  وإنتاجية عمليات املقاصة يفأرفع مستويات شي  إمنا يدل على  على

حجم وحركة االقتصاد العام  ةيف الدول والتحويالت وعمليات البطاقات البنكية تعكس عادة حركة الشيكات االقتصاديني
بسبب اخنفاي أسعار النفط واستمرارها  و الركود االقتصاديأمود يف مرحلة من اجل االقتصاد اجلزائريومع دخول  .عموما

 .5003ة ابتدا  من سنة يتوقع أن تنخفض أعداد وقيمة الشيكات املصدر  لسنوات قادمة

سنوات  يف ATCIنظام  يف املعاجلة الدفع عمليات حجم يبقى والقيمة، احلجم واملسجل يف املتزايد االرتفا  من بالرغم   
 بسبب خصوصا عن هذا وينجم .املماثلة الدول يف الدفع أنظمة يف املعاجلة األحجام من وأقل  صغريا، الدراسة هذه

 مخسة البنوك املدفوعات داخل حجم يفوق حبيث كبرية، ووكاالت شبكات اجلزائرية اليت تضم البنوك شبكات اتسا 

 يف املتزايدة ومسامهته املصريف القطا  راتتطو  على خاص تركيز مع .البنوك من جهة أخرى بني املدفوعات حجم أضعاف
 . البرتول أسعار اخنفاي خطر أمام العامة للمالية أكرب هبشاشة يتميز ظرف االقتصاد، يف متويل

 تطور أداء تشغيل آلية نظام المقاصة اإللكتروني للشيكات في االقتصاد الوطني: الفرع الثاني
سعت البنوك جاهدة إىل استبدال الشيكات القدمية دون كشف  :قليديةمعدل تطو ر الشيكات الجديدة مقارنة بالت_ 1

ذات رقم    Chèque Normalisé Interbancaireبشيكات جديدة معيارية  Acien Chèque Sans RIBالتعريف البنكي 
 :وألجل ذلك قامت البنوك مبا يلي .5002 مارستسلسلي وكشف تعريف بنكي، وذلك ابتدا  من 

وى الصك اجلديد، حيث وضع يف متناوهلم دفرتا استدعا  العمال  من أجل التقرب من وكاالهتم، إلعالمهم بفح_ 
 جديدا لصكوك الدفع ما بني البنوك، مع اسرتجا  الصكوك القدمية؛

طريقة الكتابة، سرية كشف التعريف البنكي، سالمة ) إعالم الزبائن بأخذ االحتياطات الالزمة خبصوص الصك اجلديد_ 
 .وحوهذا من أجل حترير الشيكات بكل عناية ووض، ..(الشيك

http://www.algerie1.com/flash-dactu/algerie-poste-le-cheque-normalise-interbancaire-operationnel-des-ce-mercredi/
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                                                                             5014_5006: تطور نسب استبدال الشيكات التقليدية بالمعيارية في الفترة(: 50)الجدول رقم 
 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة

 %000 %99 98% 95% 90% 85% 80% 75% %20 الشيكات

 .5002_5002 :تقارير البنك املركزي اجلزائري السنوية :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

إىل  5002يتضح لنا من خالل اجلدول أن عملية استبدال الشيكات التقليدية باملعيارية يف تطور نسيب بداية من سنة  
فضل اجلهود املبذولة من قبل البنوك واملؤسسات املالية من وهذا ب .%99أين وصلت نسبة االستبدال إىل  ،5005 غاية سنة

ممثال يف  ووزارة املالية وبنك اجلزائر البنوك التجاريةبالتعاون بني وذلك  .أجل إقنا  الزبائن بعملية تغيري الشيكات وأمهيتها
، باإلضافة إىل واملؤسسات املاليةائر الذي يتكفل طبقا للمخطط بالرقابة على العمليات املالية بني بريد اجلز و  ،1دار النقود 

  .تكفله بتوفري األوراق اليت ستستعمل يف طباعة الشيكات اجلديدة

 غري الصكوك ملعاجلة  اإلنتاج مفتوحة يف اليدوية املقاصة غرف بقيت اإللكرتونية املقاصة نظام تشغيل لكن بعد  

 نظام يف بعد إدماجها يتم مل األخرى، اليت الدفع وأدوات يف اإلنتاج ATCIنظام   دخول تاريخ عند املتواجدة املضبوطة

 .2012 بداية  يف يدوية مقاصة آخر غرفة غلق متّ هذا و .اإللكرتونية املقاصة

 :ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل: تطور عدد الشيكات المتبادلة في نظام المقاصة اإللكترونية _5
 5014_5006: المتبادلة في نظام المقاصة اإللكترونية في الفترة تطور عدد الشيكات(: 54)الجدول رقم 

 %المليون: الوحدة                                                                                                                                                            

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
 

 شيكات
 

 م 2.290 م 2.500 م 2.052 م 2.222 م 2.535 م2.055 م2.2 م3.2 م5005220

نسبة 
الشيكات 
إلى وسائل 

 الدفع

90.20% 20.23% 20.20% 25.02% 35.22% 22.95% 22.50% 25.02% 20.90% 

 .من إعداد الباحث :المصدر
واصلت حركة تبادل الشيكات يف غرف املقاصة حتسنها  بنك اجلزائر ات حصاإوفق من خالل اجلدول أعاله، و    

 5بعدما كان العدد تقريبا  ،(أو املتقاصة)ونالحظ أن هناك تطورا يف الدفع من خالل الشيكات املقدمة للمقاصة البسيط،  
حيث مثلت )   5002نة س شيك ألف 290وماليني  2ما جمموعه مليون شيك يف بداية تشغيل النظام لينتقل العدد إىل 

أي مبعدل ( 5005سنة  %22.5بعدما كانت  يمن جممل العمليات املقاصة، وباخنفا %20.90وسيلة الدفع الشيك نسبة 
ويعود هذا االرتفا  واإلقبال على  .(سنة بداية تشغيل النظام)سنة األساس  5002إذا ما أخذنا سنة  %500زيادة قدرها 

                                                 
1
Hôtel des Monnaies; 10 Rue des Fusillés du 17/05/1957 Ruisseau Alger, Algérie.  
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تأمني عملية  :رسلة للبنوك املستقبلة نتيجة ملزايا هذه التقنية، واليت ذكرناها سابقا مثلاستخدام الشيكات املصورة وامل
ن الشيكات تظل الوسيلة أوهذا مؤشر بسيط على حترك النشاط التجاري، على اعتبار  .الدفع، وتقليل الوقت الضائع

يف توسيع احلركة التجارية  .والتسهيالت املصرفيةاألكثر استعماال  يف احلركة االقتصادية على الرغم من تعدد وسائل الدفع 
بتعديل القانون التجاري يف  ،الوطين االقتصادتكييف املنظومة التشريعية مع متطلبات االقتصاد الوطين، باإلضافة إىل يف 
  .وذلك بتعزيز األحكام املتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد ،5003ري ففي
البطاقة املصرفية، )الدفع باستخدام الشيكات مقارنة بوسائل الدفع األخرى من جهة أخرى وبتتبع تطور عمليات   

جندها يف اخنفاي بدليل إقبال العمال  على وسائل الدفع األخرى، أي بداية التحول حنو استخدام  (التحويالت املالية
    .البطاقة املصرفية واالعتماد على التحويالت املالية اإللكرتونية بنسبة أكرب نوعا ما

من  5002إىل سنة  5002متابعة تطور متوسط عدد العمليات اليومي ملقاصة الشيكات اإللكرتونية من سنة  وميكن   
 :خالل اجلدول املوايل

 5014_5006: متوسط عدد العمليات وحجم المبالغ يوميا في مقاصة الشيكات في الفترة(: 52)الجدول رقم 
 آالف، مليار دينار: الوحدة                                                                                                                                                     

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
متوسط عدد 

 25525 22932 22992 22922 32200 22055 52922  52392  _ العمليات

متوسط 
حجم 
 المبالغ

_ 50.25 52.35 55.22 52.93 25.02 22.29 30.02 33.22 

 (.50)اجلدول رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هناك تطورا ملحوظا بارتفا  متوسط عدد العمليات اليومي ومتوسط حجم املبالغ    

كانت حركة تبادل الشيكات يف غرف املقاصة تشكل و  .5002وسنة  5002الشيكات بني سنة يف هذا النظام خبصوص 
 .5005 االقتصاد اجلزائري باستثنا  االخنفاي يف حجم املبالغ يف سنةأبرز املؤشرات على احلركة التجارية يف  ىحدإ

من  وضعية التجار حىت على بل ،سواقفإن تطور حركة الشيكات املر عة تشكل أفضل املؤشرات على وضعية األوبالتايل 
  .واألشخاص يف االقتصاديات احلقيقية االقتصادي والتجاري على وضعية املؤسسات االنتعاشحيث تأثري 

  ATCIتقييم أداء البطاقة البنكية في نظام الدفع : الفرع الثالث
 :سيتم توضيح ذلك يف اجلدول املوايل  
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  5014_5006: في الفترة ATCIبطاقة المصرفية في نظام تطور استخدام ال(: 56)الجدول رقم  
 مليون، نسبة مئوية: الوحدة

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
عدد العمليات 

في نظام 
 المقاصة اآللية 

 م50.230 م09.220 م02.522 1م02.025 م05.202 م00.059 م9.550 م 2.952 م5552950

عدد العمليات 
طاقة بالب

 المصرفية
 م2.320 م2.320 م5.935 م2.222 م5.232 م0.903 م0.020 م 0.503  م05252

نسبة استخدام 
البطاقة من 

مجمل وسائل 
 الدفع

0.2% 0.25% 05.23% 02.09% 52.5% 52.2% 55.2% 

 

55.3% 

 

55% 

نسبة عمليات 
 %92 97% %92 %92 %92 %92 %92 %92 %92 السحب 

 (.50)اجلدول رقم  :باالعتماد على من إعداد الباحث :المصدر

بنررك مشررارك يف شرربكة  05برردأت معررامالت النقررد اآليل يف النظررام، وبالضرربط يف شرهر أكترروبر  مررن أجررل  5002يف سرنة    
عمليرررررة يوميرررررا، مبعرررررىن أن  552عمليرررررة،  أي مبعررررردل  05252ويف جمملهرررررا عمليرررررات سرررررحب وصرررررلت إىل غايرررررة  .النقرررررد اآليل

دا، وكانررت عمليررات الرردفع بالبطاقررة يف مرحلررة التطرروير، واختررذت واليررة اجلزائررر كواليررة منوذجيررة االنطالقررة كانررت حمتشررمة جرر
كرران بريررد اجلزائررر علررى اسررتعداد مررن أجررل جعررل   5005وللتررذكري فإنرره يف سررنة  .لتفعيررل الرردفع والسررحب بالبطاقررة املصرررفية

بة اسررتخدام السررفتجة والسررند ألمررر يف املعررامالت ال أمررا نسرر .بطاقاترره الربيديررة تقبررل وتقرررا مررن قبررل املوزعررات اآلليررة للبنرروك
كمررا أن هنرراك حتسررنا طفيفررا يف نسرربة اسررتخدام البطاقررة املصرررفية إىل . 5005مررن جممررل وسررائل الرردفع يف سررنة  %0تتعرردى 

 .5002 إىل غاية سنة % 50 لتستقر النسبة بعدها يف 5000 إىل سنة 5002من سنة  جممل وسائل الدفع

 اسررتعمالهحيتررل الشرريك حاليررا النسرربة الغالبررة بررني وسررائل الرردفع الكتابيررة األخرررى بفضررل سررهولة   يجلزائررر ا االقتصرراد يف    
وهرذا  .فقرط للردفع %5و %92هذا ويبقى استخدام البطاقة البيبنكية دائما يف عمليرات السرحب بنسربة  .وقبوله من اجلميع

و أوربرا أقصرى مشرال أوتتصردر هرذه اجلهرود دول . واملغررب يدل أننا متأخرون يف عمليات الدفع مقارنة بدول اجلوار كتونس
حيررث مررن املتوقررع أن  .وأيسررلنداالرردمنارك والنرررويج والسررويد وفنلنرردا  يوهرر ،Nordics دول  نرروردكس  اسررممررا يطلررق عليهررا 

 .2 5050 العامل حبلول عام يفمن يتخلص من النقد  أولتكون هذه الدول 

                                                 
1
 02.007مليون عملية، واألصح هو  02.022هو  7000، حيث ذكر أن عدد العمليات يف سنة 22خطأ يف الصفحة  7007لقد أورد تقرير البنك املركزي لسنة : مالحظة 

 .مليون عملية

 .7009اخلاص بوضع املدفوعات على مستوى املنطقة العربية سنة مل يذكر اجلزائر إطالقا، و  Payfortأحدث تقرير  2
Consulté  le; 14_05_2015 .http://marketing.payfort.com/mailshots/08_PAYFORT_report/ar/ 

 

http://marketing.payfort.com/mailshots/08_PAYFORT_report/ar.%20Voir%20le;%2014_05_2015/
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 ATCIواألخطار والحلول األمنية في نظام المعوقات والمشاكل : المطلب الثالث
 .، وكذلك خمتلف احللول األمنيةATCIاملعوقات واملشاكل التقنية يف نظام  نستعري يف هذا املطلب أهم   

 المشاكل والمعوقات التقنية: الفرع األول
حبته بعررض السررلبيات النا ررة إال أنرره صررا وك واملؤسسررات املاليررةللبنرر ATCIنظررام  بررالرغم مررن املكاسررب اجلمررة الرريت حققهررا   

 :وبالتايل حول بعض مزاياه إىل عيوب ميكن أن نلخصها فيما يلي ،عن عدم التقدير اجلدي ملتطلبات هذا النظام

إن نظام الدفع اإللكرتوين حيتاج إىل وجود شبكة خاصة بالعمليات ما بني البنوك ومؤسسات القطا ، ألن شبكة _ 
وهذا ما حصل فعال خالل السنوات األوىل من  ،نقطاعات املتكررة تعيق تدفق البياناتالاليت تعاين من ا X25االتصاالت 
 حيث جعلت عمليات السحب من املوزعات اآللية تكاد تكون منعدمة؛ ،تطبيق النظام

وجررود ازدواجيرررة يف العمرررل بوسررائل الررردفع والسرررحب جيعررل الطبقرررة غرررري املثقفررة مرررن اجملتمرررع حتجررم عرررن ممارسرررة عمليرررات _ 
األمرر الرذي يقلرص أربراح البنرك وحيرول دون  .وتفضل الطرق التقليديرة املتعرارف عليهرا ،سحب من خالل املوزعات اآلليةال

 تفاديه للطوابري الكبرية أما شبابيك الوكاالت؛
اريرة إن نظام املقاصة اآللية خيص الشيكات فقط ألنه مل تتوصل البنروك اجلزائريرة اليروم إلجيراد شركل موحرد لرألوراق التج_ 

وبالترايل فرإن عمليرات اسرتحقاقها ترتم بإدخرال البيانرات الرواردة فيهرا بشركل يردوي علرى  ،..الكمبيالة، سند األمرر :األخرى
 إذ أنه للكمبيالة شكل موحد ميكن من متريرها عرب املاسح؛ ،خالف ما هو احلال يف تونس

 ..املوزعات اآللية، قارئ الشيكات ،املاسح الكمبيوتر، :إضافة إىل األعطاب الفنية قد حتدث أعطاب تقنية ختص_ 
ساعة بعدما كانت سابقا ثالثة  25بالنسبة للبطاقات البيبنكية فإن مدة اخلصم من احلساب بعد القيام بعملية مازالت _ 

 .أشهر، يف انتظار أن تصبح يوما واحدا،  بعدما مت إدخال معاجلة عملية السحب يف نظام املقاصة اإللكرتونية

 ريتفكمل تأخذ أمهية ال اجلزائرية فالبنوكوثوقية التامة، صل إىل امليمل يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية املعلومات أمن _ 
  . يف مسألة أمن املعلومات جبدية

 ATCIالحلول األمنية لنظام الدفع  : الفرع الثاني
 القواعد املطبقة حتددو  .وسالمتها وفعاليتها الدفع ظملن احلسن السري على اجلزائر بنك بد ا من عملية الرقابة حيرص   

الدفع، وهذا حسب  نظم مراقبة اجلزائر بنك يضمنكما   .والقري النقد جملس يصدره نظام طريق عن الدفع نظم على
 .1 32املعدلة واملتممة للمادة  2املادة 

واملؤسسات املالية  البنوكإلزاميا على مجيع  يف إطار أمن وسالمة الشيكات املعدلة كان :السياسة األمنية للشيكات_ 
ويعين ذلك  .تزويد عمالئها بأوراق شيكات تتميز خبصائص وميزات السالمة املنصوص عليها يف القطا  املايل واملصريف

 .املركزيالبنك كما حددها  لن تقبل أي شيكات ال تتوافق مع اخلصائص األمنيةا أ 

                                                 
1
وت  أ 52 املوافق 0252 عام الثانية مجادى 52املؤرخ يف  03 – 11 رقم ألمرا ويتمم يعدل  5000أوت   52املوافق  0250  عام رمضان  16املؤرخ يف  10 - 04 رقم أمر   

 .واملتعلق بالنقد والقري  5005
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ضبط عملية احلسابات بني  هيلكرتونية حالة املقاصة اإل ساسية يفمهمته األ ئراجلزابنك : ضبط عمليات الحسابات_ 
 يفسرا  اإل هيلكرتونية املقاصة اإل أنمبينا  ىل جانب فض النزاعات بني البنوك،إ ،خرىفروعه والبنوك التجارية األ

نظام  يفلكن و  ،يامأثالثة  حوايل القدمي يأخذ التقليدين النظام أحني  ، يفتتم عرب الشيكات اليتاملعامالت املالية 
 إصداريعمل على  اجلزائرن بنك إوعلى حسب التجربة ف ،لكرتونية يسمح بتقدمي الشيك مرة واحدة فقطاملقاصة اإل

  .التوجيهات للبنوك حىت تستقر

أسها املدير العام يرت  1مت إنشا  خلية ملتابعة ومراقبة نظام الدفع  :إنشاء خلية بين البنوك لتسيير المخاطر واألزمات_ 
، A.B.E.F، SATIM مجعية البنوك واملؤسسات املالية بنك اجلزائر، :، تضم هذه اخلليةCPIملركز املقاصة املصرفية املسبقة 

B.D.L، BADR، BNP ،Natixis Algérie 2 .من وبالرغم. 5،2،3،2،2 وعن توضيح مهام هذه اخللية فقد ورد ذلك يف املواد 

 األمر من 35 املادة(والقري  بالنقد املادة املتعلق 2003 منذ الدفع أنظمة مراقبة يف كامنة قانونية همةاجلزائر م لبنك أنّ 
 هذا يف أوسع صالحيات له منحت  2010  أوت لشهر اجلديدة التشريعية التدابري فإن  ،(املتعلق بالنقد والقري 00_05

 أنّه مؤكدا املتعلق باملركزيات، القانوين النظام األمر هذا عّزز هذا، إىل إضافة .الدفع أنظمة وأمن ومراقبة سري تشمل اجملال،

 خاصة باألسر، ومركزية خاصة خماطر ومركزية باملؤسسات، خاصة خماطر مركزية وتسيري تنظيم بنك اجلزائر على

 .املسددة غري باملستحقات

يتمترع خبرواص اجلديرد مرن الناحيرة األمنيرة  للمقاصرة ATCI ن نظامإ: ATCIالسياسة التأمينية ضد االختراق في نظام _ 
كونره غرري ) ممرا يقلرل احتمراالت التالعرب واالحتيرال ،ال بدخول املسرتخدمني فقرطإوال يسمح  ،تأمينية عالية ضد االخرتاق

 خاصرةنظمرة اخررتاق بعرض األ يف ةعرد ةمثلأ فهناك التكنولوجي،تتطور مع التطور  أيضان اجلرمية وإ .(متصل بشبكة اإلنرتنت
  .علررى وضررع توجيهررات لكيفيررة تررأمني النظررام اجلزائرررعمررل بنررك  اإللكرررتوينن يررتم تثبيررت النظررام أىل إو  ،مرحلررة التجريرربيف 

مررن  وال يررتم اسررتغالل للنظررام ،وفررق معررايري صررارمة مررن السرررية واألمرران الوكرراالت تررأمني النظررام جيرررى علررى مسررتوى  وحاليررا
نظرم  حيروي  .عطرال والكروارثوترأمني ضرد األ ،ني ضد السررقة واالخرتاقراتتأموال ،مع وجود نظم للتفتيش أطراف خارجية

 .تأمني قائمة على املبادئ العاملية
 اإللكتروني ATCIانخفاض نسبة الرفوضات في نظام : الفرع الثالث

  .5002_5002 :يف الفرتة ATCIسنتابع من خالل اجلدول والشكل املواليني تطور الرفوضات يف نظام   

                                                 
1
 Bien que la Banque d’Algérie ait, depuis 2003, une mission légale de contrôle des systèmes de paiement (article 52 de 

l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit). 
2 Article2, Instruction N°04-08 du 25 mars 2008 portant; Création d’une Cellule Interbancaire de Gestion de Risque 
et de Crises. 
  



 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 509 - 

 

 5010_  5006: تطور عدد الرفوضات في نظام الدفع في الفترة(: 50)رقم الجدول 
 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
عدد 

 _ 020505 022502 022502 032092 032252 035222  055000  22905 الرفوضات

 _ %0.25 %0.23 %0.05 %0.02 %0.59 %0.23 %0.25  %5.05 نسبة الرفوض

 . 5002_5002: تقارير البنك املركزي اجلزائري السنوية: من إعداد الباحث باالعتماد على :مصدرال
_ Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 2007-Juillet 2015. 

 

 5014_5006: تطور عدد الرفوضات في الدفع في الفترة(: 41)الشكل رقم 

 
 (.59)اجلدول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على: صدرالم

من خالل اجلردول والشركل أعراله وحبسرب قرا تنرا للتقرارير الرمسيرة للبنرك املركرزي، نالحرظ أن عردد إمجرايل الرفوضرات سرنة 
فع مرررن إمجرررايل املررردفوعات علمرررا أن النسررربة األكررررب مرررن الرفوضرررات يف وسرررائل الررررد %5.05، أي بنسررربة 22905هرررو  5002

كانت يف الشهرين األولني من بدايرة تشرغيل النظرام، وذالرك راجرع للصرعوبات التقنيرة ( الشيكات، البطاقات، األوراق التجارية)
إىل  5002إذن يف اإلمجررال نسرربة الرفوضررات يف تنرراقص مقارنررة مررن سررنة  .خاصررة علررى مسررتوى نظررام األمتتررة لوسررائل الرردفع

جنرازات متثلرت يف إحقرق  احلرديث نظرام املقاصرة أن ىلونشرري كرذلك إ .%0.25أي وصلت نسربة الرفوضرات إىل  5005سنة 
عامرررا توافقرررا مرررع  03رشررريف للشررريكات املقدمرررة للتقررراص يتسرررع لصرررور ومعلومرررات الشررريكات ملررردة أ بإنشرررا الفررررتة املاضرررية 

ذا دعررت إقررانوين القرروانني املشرررعة لررذلك، حبيررث تصرربح هررذه املعلومررات مترروفرة لرردى املسررتعملني لرردى القطررا  املصررريف وال
 .احلاجة
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ائر للتسويات اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة  تشغيل نظام الجز : المبحث الثاني
  والدفع المستعجل

نظام التسويات اآلنية املطور واملشغل من قبل البنك املركزي، طور هذا األخري وبالتوازي  ATCIناهيك عن نظام املقاصة 
راجع الفصل ) املركزية عامليا  لتكملة دورة سداد املدفوعات حلظيا البنوكتستخدمها  اليتمة هو من األنظو . ARTSاإلمجالية 

ساليب التحويالت املالية، ألتبىن االقتصاد اجلزائري هذا النظام وقام بتشغيله بعد عملية تطوير  .(الثالث من الشق النظري
 بني ما للمدفوعات السريعة معاجلته خالل من االقتصاد، تطويرو  التجارة ترقية وهذا رغبة من السلطات النقدية واملالية يف

للمبالغ الكبرية  والدفع املستعجل منذ رية فكيف ميكننا تقييم إنشا  يف اجلزائر نظام اجلزائر التسوية اإلمجالية الفو   .البنوك
 السنوات األوىل من تشغيله؟

 د الجزائريفي االقتصا ARTSإنشاء وتشغيل نظام الدفع : المطلب األول
يف تطبيق نظام التسويات اآلنية اإلمجالية  شر  البنك املركزي كنتيجة لعملية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية   

 فما هو مفهومه وما هي مزاياه؟. متقدمة

 مفهوم نظام المدفوعات الكبيرة :الفرع األول
البنية  عمليا وميدانيا كما يُعد  ،ام قومي للمدفوعاتيُعد هذا النظام أوىل عمليات اإلصالح والتطوير ألي نظ    

اآليل  املوز وشبكة ربط أجهزة  ،األساسية اليت تعتمد عليها أنظمة املدفوعات والتسويات املالية كاملقاصة اإللكرتونية
 . 1 يف االقتصاديات احلديثة والرقمية ونقاط البيع ونظم تسوية األوراق املالية

قيم الكبرية خالل الوقت احلقيقي هو نظام دفع مابني البنوك، أين يتم حتويل املبالغ الكبرية نظام املدفوعات لل   
، وذلك 5002والتحويالت املستعجلة اليت تفوق قيمتها عشرة ماليني دينار، ومت الشرو  يف تنفيذ هذا النظام خالل سنة 

بنية شبكية والتأكد  52ومت تنصيب  .5003 ديسمرب يف ةبتحديد اخلصائص التقنية والتشغيلية، وشر  يف مرحلته التجريبي
وهذا حبضور ممثلي البنك الدويل للتأكد من سالمة  5002فيفري  2من تشغيلها، وبالفعل مت تشغيله بصفة  ائية يف 

 .2 تشغيل النظام، ومدى استجابته للمعايري املعمول هبا دوليا
من مشرو  تطوير البنية التحتية لنظام املايل، حيث قدر حجم  يف االقتصاد اجلزائري هو جز  ARTSتشغيل نظام     

ماليني دوالر، وكان يهدف إىل إنشا  البنية التحتية اإللكرتونية، واليت تسمح لقدر أكرب من الكفا ة يف  3املشرو  بر 

                                                 
1
وال ميكن إفشا ها ألي طرف آخر، يستثىن من الطرف اآلخر السلطات القضائية ( سرية وأمان المعلومات)تعّد سرية  ARTGSو  ATCIنظام أن املعلومات الصادرة يف  

 .واملديرية العامة ملفتشية بنك اجلزائر
2
 Steve Wan Lan Yun, Projet de Developpment de l’Infrastructure du  Système Financier, Démarrage du Système 

de Reglement Brut en Temps Réel (RTGS), Nawafid, la Lettre d’information trimestrielle du Groupe de la Banque 
Mondiale au Maghreb, N°2, Mai 2006, P. 38. 
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املعايري يضا تطوير ات القيمة الكبرية، وأوأساسا من أجل حتديث نظام تسوية املدفوعات ذ .اخلدمات املالية القاعدية
 .1( مبا يف ذلك غرفة املقاصة اإللكرتونية)واإلجرا ات لألنظمة املستقبل يف مقاصة املبادالت ذات احلجم الصغري 

 :بالنسبة للزبائن ينحصر األمر يف التحويل املقوم بالدينار طبقا للشروط التاليةأما تشغيليا وعمليا       

 .ن أو يساوي واحد مليون دينار، فإن العملية متر بالضرورة عرب النظامإذا كان املبلغ احملَول أكرب م_ 

جعل العملية متر عرب هذا النظام، ويف هذه  (مبحض إرادته)إذا كان املبلغ احملَول أقل من واحد مليون دينار، ميكن للزبون _ 
 .نه عاجلأاحلالة يقال على التحويل 

 جمالية التسويات اإلمزايا وأهداف استخدام نظام : الفرع الثاني
هذا النظام الذي وضعه بنك اجلزائر، يعد نظاما للتسوية بني البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويالت املصرفية أو     

كما تتم عمليات الدفع بني البنوك  .2الربيدية للمبالغ الكبرية أو الدفع املستعجل اليت بقوم هبا املشاركون يف هذا النظام 
ويف الوقت احلقيقي على حسابات التسوية املفتوحة يف هذا  ،(دون اخلضو  للمقاصة)على أساس إمجايل  ARTSيف نظام 

 .3النظام لصاحل املشاركني 
 :ميكن وبإجياز أن نعدد فوائد استخدام نظام التسويات اآلنية اإلمجالية يف اآليتو     

ومعاجلة القيود  ،وأمان تام( ختفيض آجال املعاجلة)بسرعة قياسية واملؤسسات املالية  البنوكإجرا  املعامالت املالية بني  _
 ؛وإجرا  التسويات آنيا يف حاليت اخلصم واإلضافة، (وفقا للمعايري الدولية)
ميكن أن تواجه البنك املركزي  اليت االئتمانيةتقليل املخاطر معرفة أخطار املعاجلة وتقليصها خاصة األخطار النظامية، و  _

Credit & Systematic Risks    ؛وآخر بنكجبانب تقليل ذات املخاطر بني 

 ؛وحتسني الصورة العامة للدولة ،تعزيز األدا  املصريف واملايلحتفيز تطور ومنو أسواق املال، و _ 
من متابعة موقفها املايل وبالتايل   ومؤسسات مالية آنيا األمر الذي ميكنها بنوكحساب أرصدة اجلهات املشاركة من  _
 ؛ساعدهتا علي إدارة سيولتها بكفا ة عاليةم
 ؛تبسيط التسيري املمركز للتدفقات املالية وزيادة سرعة دوران النقود_ 

ترسيخ املفاهيم وإرسا  األسس الالزمة للتغيري والتطوير األمر الذي ميكننا مستقبال من تطوير ورفع قدرات القطاعني   _
 .قليميا ودوليا وبالتايل تسهيل عمليات التكامل والربط معهاووضعه يف مصاف نظرائه إ واملايل املصريف

  ARTS ينطبق نظام)هو نظام خاص مبعاجلة سريعة وآمنة ملدفوعات املبالغ الكربى  ARTSأن نظام  يف األخري ميكن القول

نونية والنظامية، كأخطار السيولة، القري، األخطار القا  :تقليص أخطار الدفع، و(. على عمليات التحويل بالدينار فقط

                                                 
1 Idem. 

 .7000، 07 اجلريدة الرمسية، العدد ع المستعجل،نظام التسوية اإلجمالية للمبالغ الكبيرة والدف: املتضمن 09/02، من النظام رقم 2املادة  2

3 Media Bank, le Système ARTS, ANEP, Publication Bimestrielle, Bank of Ageria, Algérie, N°81, Janvier 2006, P. 7. 
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زبائن أيضا احلصول عرب نفس النظام على لباإلضافة إىل ذلك ميكن ل .وتسهيل التسيري النقدي وعمل السوق املايل
 .حتويالت تصدر من ِقبل زبائن البنوك األخرى

 والعمليات المقبولة فيه ARTSالبنية التحتية لنظام دفع : الثاني المطلب
املتطلبات الشبكية والوظيفية يف الفر  األول، أما الثاين فقد خصصناه للعمليات املقبولة سنتطرق يف هذا املطلب إىل   

 .يف النظام
 متطلبات النظام الشبكية والوظيفية: الفرع األول

وهي املتطلبات اخلاصة بتحديد نظام الرتاسل  ،للنظام عديد من املتطلبات منها ما هو متعلق مبعماريته وتقنياته     
؟ وهذا VPNفرتاضية خاصة اأم عرب شبكة  SWIFTفهل يتم على شبكة  . Messaging Systemوين املستخدماإللكرت 

ستمراريتها، أيضا من املتطلبات التقنية إمكانية الربط مع ابالطبع يتطلب تأمني البيانات املنقولة عربها جبانب تواجدها و 
لعمليات الدعم واملساندة أثنا  التشغيل، هذه املتطلبات التقنية  وتوفري نظام فعال Interfacing النظم املصرفية األساسية

أما املتطلبات   .وتدريب للكوادر ورفع الوعي ،هلا أيضا  بعض املتطلبات املتعلقة بالعنصر البشري من بنا  للقدرات
 بالبنوك،ة مرنة إلدارة السيولة وانتهاج سياس ،املصرفية والوظيفية فتتمثل يف توفري الغطا  القانوين والالئحي لتطبيق النظام

والناجم عن تطبيق التسويات اآلنية اإلمجالية بصورة أكرب مما هو جاري  البنوك،على أرصدة  ةوذلك ملقابلة ضغط السيول
الشكل املوايل و   .كما تتضمن املتطلبات سوقا مصرفيا وماليا  فاعال    ،أن التسويات تتم بنهاية يوم العمل باعتبار ،اآلن

 : ذلك يوضح
 جمالية الفوريةلنظام الجزائر للتسويات اإل والوظيفية البنية الشبكية(: 20)الشكل رقم 

 
Source: Modernisation   de  l'Infrastructure  du Système  Bancaire,  le Système  Algérien de Règlements 

Bruts en Temps Réel de Gros Montants. 

_ Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 16 Avril 2005_ 2006. 
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من قاعدة  والذي يتكون .ARTSنظام يف  Plate-forme Participantمن خالل الشكل نالحظ البنية التحتية للمشاركني   
، تكون منصوبة على _مشاركة_موصولة بقواعد أخرى تسمى  ( هيزات معلوماتية وبرجميات دفع)بيانات رئيسية منتجة 

 à Chaudبنظام جندة  ARTSإضافة إىل جممو  خصائص أنظمة دفع املبالغ الكربى، فقد مت تدعيم نظام  .مستوى البنوك
،  تهي اليت ترد املدفوعا  à Chaudوقاعدة النجدة  .موجود يف جنوب البالد à Froidونظام جندة موجود يف العاصمة، 

 .يف القاعدة املنتجة تتكفل آليا مبتابعة وإكمال العمليات( تقنية)ويف حالة وجود مشاكل 

تعارف عليه أن يتم تزويد نظام  
ُ
، واليت تضمن أرشفة جممو  (à Froid قاعدة جندة)بنظام جندة عن بعد   RTGS من امل

وادث، زالزل، فيضانات، ح :يف حالة وجود عوائق( تاملدفوعا)، وتتكفل بإمتامها تاملعطيات التارخيية اخلاصة باملدفوعا
 .à Chaudوذلك يف املناطق اليت تتواجد فيها قواعد منتجة وقواعد النجدة . انقطا  التيار الكهربائي

 ARTS العمليات المقبولة في نظام  :الفرع الثاني

لنظام يف نفس معاجلة عمليات الدفع املتضمنة لتاريخ قيمة اليوم واليت جيب إدخاهلا يف ا حصراARTS يقبل نظام       
يتم حتويلها  (أو يوم السبت/العمليات اليت توافق تاريخ قيمتها تاريخ قيمة يوم اجلمعة و) التاريخ أما عمليات التحويل حنو اخلارج 

مقابل القيمة بالدينار داخل النظام حسب يوم العمل األخري من األسبو  املعين، أما عمليات حتويل القيمة املقابلة 
كما تنحصر  .1فتتم حسب قيمة يوم العمل األول لألسبو  املوايل  (اليت توافق يوم اجلمعة) يات الرتحيلبالدينار لعمل

 :2العمليات املصرفية البينية اليت يقبلها النظام يف 
 حلساب الزبائن؛و العمليات املصرفية البينية للحساب اخلاص _ 

 العمليات على النقد الورقي مع بنك اجلزائر؛ _ 

 بنك اجلزائر املرتبطة بالسياسة النقدية؛  عمليات_ 

 صايف أرصدة نظام مقاصة التسديدات املسمى بنظام التسديدات للجمهور العريض أو التسديدات بالتجزئة؛_ 

 صايف أرصدة نظام تسوية النقد مقابل تسليم السندات؛ _ 

  .كل عملية أخرى رخص هبا بنك اجلزائر_ 
جلزائر، البنوك، اخلزينة العمومية، بريد اجلزائر، غرفة املقاصة من أجل الدفع يف البورصة يشارك يف النظام كل من بنك ا   

les Paiements à la Bourse، مركز املقاصة املصرفية املسبقة بني البنوك من أجل الدفع العام 
3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 .7000، 07 اجلريدة الرمسية، العدد ،نظام التسوية اإلجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل: املتضمن 09/02من النظام رقم  ،70املادة  

 .7000، 07 العدد ، اجلريدة الرمسية،نظام التسوية اإلجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل :املتضمن 09/02من النظام رقم  ،77املادة  2

 :حول أرقام سويفت يف البنوك اجلزائرية، راجع املوقع اإللكرتوين التايلوملزيد ن املعلومات . SWIFT Code ذكرنا يف الشق النظري أنه البد لبنك أن يكون هلم رقم تسلسلي 3
http://www.theswiftcodes.com/algeria/3302_32_30:، أطلع عليه يوم. 

http://www.theswiftcodes.com/algeria/
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 ومخاطره ARTS تطور تشغيل أداء نظام دفع للتحويالت : المطلب الثالث
، 5002فيفري  2لنظام من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة اخلامسة مسا ، حيث كانت بداياته يف يعمل هذا ا   

باستثنا  يومي العطلة  .ساعات عمل يوميا 2ويشتغل يوميا من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية اخلامسة مسا ، أي 
 .األسبوعية

 برى منذ تشغيله تطور نظام التسويات اإلجمالية للمبالغ الك: الفرع األول
 :باعتمادنا على تقارير البنك املركزي السنوية سنقوم بإعداد اجلدول املوايل  

 5014_5006: تطور أداء نظام التسويات اإلجمالية في الفترة (:51)الجدول رقم 
 مليار دينار، ألف عملية، نسبة مئوية: الوحدة

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
عدد 

 357 314 590202 529332 552500 500320 503252 093023 022900 025525 العمليات

نسبة االرتفاع 
 أو 

 االنخفاض
_ 52% 00.5% 3.2% 5.2% 05.2% 05.2% 2.25% %8.2  

 394 372 532052 353552 220055 322223 229220 202052 505525 029253 حجم المبالغ

نسبة االرتفاع 
 أو 

 االنخفاض

 

_ 
%85 95.2% 2% 9.2%- 03.2% 50.5%- %-33.10 

 

%4 

 

 يوم 535 يوم 535 يوم 535 يوم 530 يوم 532 يوم 535 يوم 535 يوم 530 يوم 552 عدد األيام

 .5002_5002: البنك املركزي اجلزائري السنوية :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير :المصدر
_ Banque d’Algérie, Évolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 5002-Juillet 2015. 

 :من خالل اجلدول يتضح لنا أنه يف   
عملية، وكان حجم املبالغ والصفقات  025525بلغ عدد العمليات املسجلة إىل غاية شهر ديسمرب هو  :5006سنة _ 

 .دينار مليار  029253احملققة 

يف حجم املبالغ  %23وبنسبة  ،1 %52اعا حمسوسا يف عدد العمليات بنسبة عرف النظام ارتف :5000 سنة_ 
 %25خبصوص األحجام، ونسبة  %20، وأن عدد العمليات املعاجلة من قبل البنوك ا اه زبائنها مثلت نسبة (الصفقات)

 5002يف زيادة القيم وهذا بالنسبة لسنة  %59ويف زيادة األحجام،  %52خبصوص القيم فضال عن 
2. 

وارتفا  يف  5002مقارنة بسنة  %00.5ما ميز هذه السنة هو ارتفا  عدد العمليات يف هذا النظام بنسبة : 5001 سنة_ 
وإن الشي  املميز هو األمهية النسبية حلجم العمليات بني  .5002مقارنة بسنة  %95.2حجم املبالغ والصفقات بنسبة 

                                                 
 . %79= 000* 097222 /(097222_020200): مت حساب هذه النسبة بالطريقة الرياضية التايل 1

2 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juillet 2008, P. 006. 
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أما بالقيم فحصة  .%23.5يالت اخلاصة بالعمال  البنوك اليت مثلت مقارنة بالتحو  %32.2البنوك فيما بينها بنسبة 
من احلصة اإلمجالية للصفقات، ويف الوقت نفسه حصة ما بني البنوك مثلت  %0.0العمليات للعمال  مثلت نسبة 

 .من احلصة اإلمجالية 92.9%
بالقيم واملبالغ  %2، وبنسبة %3.2عرف النظام يف هذه السنة تطورا ملحوظا يف عدد العمليات بنسبة  :5001سنة _ 

مقارنة بالتحويالت اخلاصة بعمال  البنوك اليت  %30.2على الرتتيب، وكان حلجم العمليات بني البنوك فيما لبينها نسبة 
من احلصة اإلمجالية للصفقات، وخاصة البنوك اليت  %0.2أما بالقيم فحصة العمال  مثلت نسبة  .%29.2بلغت نسبة 
 .%99.5مثلت نسبة 

مع اخنفاي  5009مقارنة بسنة  %5.2ما ميز النظام يف هذه السنة هو االرتفا  يف عدد العمليات بنسبة  :5010سنة _  
فحجم العمليات بني  .(تأثري الصدمة اخلارجية الكبرية النامجة عن االخنفاي الظريف احلاد يف سعر البرتول) %9.2يف حجم املبالغ بر

أما بالقيم فإن حصة  .%33.2قارنة بالتحويالت اخلاصة بعمال  البنوك اليت بلغت نسبة  م %22.5البنوك مثلت نسبة 
 . %99.0من حجم الصفقات اإلمجالية، باملقابل حصة البنوك بلغت نسبة  %0.9عمليات العمال  مثلت نسبة 

جم الصفقات نسبة وح %05.2عرف هذا النظام من خالل هذه السنة زيادة يف نسبة عدد العمليات بر :5011سنة _ 
كذلك ما ميز   ،(يف ظرف متيز بارتفا  قوي لسعر البرتول_ األجور والتحويالت_الزيادات املعتربة للمصاريف اجلارية للميزانية )03.2%

 .%20مقارنة بالتحويالت اخلاصة بعمال  البنوك بنسبة  %59النظام هو األمهية النسبية حلجم العمليات بني البنوك بنسبة 
من املبالغ اإلمجالية للصفقات، باملقابل مثلت حصة البنوك نسبة  %0قيم فحصة عمليات العمال  مثلت نسبة أما بال

99%. 
 ونسبة اخنفاي  %05.2عرفت هذه السنة ارتفاعا يف عدد عمليات الدفع من خالل النظام بنسبة : 5015سنة  _ 

حيث بلغت نسبة  .1ة والعمليات بني البنوك يف حجم املدفوعات بسبب عمليات السياسة النقدي %50.5قدرت بر 
أما نسبة عدد التحويالت اخلاصة بعمال  البنوك  .5000يف سنة  %59مقابل  %53.2العمليات التحويالت بني البنوك 

أما بالقيمة فإن حصة  .أي أن هناك ارتفاعا طفيفا .5000سنة  %20ربمن جممل العمليات مقارنة  %22.5فقد بلغت نسبة 
من احلجم اإلمجايل للمعامالت، ونسبة  5000سنة  %0مقارنة بنسبة  %0.2ت اخلاصة بالعمال  فقد مثلت العمليا
 . Système Exogèneيف النظام اخلارجي  %0.2وحجم العمليات بني البنوك،  92.5%
يف  5005ة يف عدد العمليات مقارنة بسن % 2.25من خالل هذه السنة عرف النظام نسبة زيادة قدرها  :5010 سنة_ 

اخنفاي معترب يف ) %55وأعلى نسبة اخنفاي يف حجم الصفقات قدرت بر تسوية مسجلة حماسبيا يف دفاتر بنك اجلزائر، 
، بسبب عمليات السياسة النقدية والعمليات ما بني البنوك، حيث بلغت نسبة التحويالت بني (حجم النفقات العمومية

 %22.0أما نسبة التحويالت اخلاصة بعمال  البنوك  فقد مثلت نسبة   .5005يف سنة  % 53.2مقابل  %55.9البنوك 

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2002, May 2003, P. 22. 
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يف سنة   %0.2 مقارنة بر  %5.9أما بالنسبة للمبالغ فإن حصة عمليات الزبائن بلغت نسبة  .5005يف سنة  %22.5مقارنة بر 
 .يف النظام اخلارجي  %5.5ما بني البنوك، إضافة إىل   %92.0و  5005

، حيث ارتفع عدد العمليات يف هذه السنة إىل ما يقارب ARTSالسنة التاسعة من عمر نظام الدفع  مبثابة :5014 سنة_ 
بالقيمة نتيجة عمليات بني البنوك وعمليات السياسة املالية، وبلغت العمليات  %2و %2.5بنسبة  عملية، أي 357 314

 . %29.0، أما عدد العمليات بني الزبائن فمثلت نسبة %50.9بني البنوك نسبة 

 ARTSمتوسط عدد العمليات وحجم المبالغ اليومي والشهري في نظام : الفرع الثاني

 :يتم توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل: التطور اليومي_ 1
 5014_5006 :في الفترة ARTSالتطور اليومي لمتوسط عدد العمليات وحجم المبالغ في نظام (: 51)الجدول رقم 

 ألف عملية مليار دينار،: الوحدة

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة

متوسط عدد 
 243 1 1148 0020 923 255 205 223 203 250 العمليات

متوسط حجم 
 5052 5200 5505 5322 5209 0522.3 230.2 المبالغ

1415 

 

1 472 

 (.52)اجلدول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
الل الشكل نالحظ أن هناك تطورا يف متوسط عدد العمليات وحجم املبالغ ابتدا  من سنة تشغيل النظام أي من خ    

مليار  230.2ألف عملية،   250حيث بلغ متوسط عدد العمليات اليومي، وحجم املبالغ على الرتتيب  .5002منذ سنة 
، هذا إن 5002مليار دينار يف سنة  0225وعملية  0525دينار، إىل أن بلغ متوسط عدد العمليات وحجم املبالغ الشهري 

دل على شي  إمنا يدل عن حتسن أدا  نظام التسويات اإلمجالية بداية من تشغيله، باستثنا  االخنفاي يف حجم املبالغ 
 فعالية تعزيز النقدية هي أداة اسرتجا  السيولة يهدف للسياسة جديدة أداة اجلزائر بنك بعد أن أدخل .5005و 5005 سنة

 .النقدية السوق السيولة يف لفائض الفعلي االمتصاص يف  النقدية أدوات السياسة

 يتضرر بصفة مل كونه األخرية، سنوات العشر خالل بوضوح املصريف القطا  وضعية وبنا  على التقرير فقد حتسنت   

 مؤشرات تعد املصرفية،كما املخاطر تسيري عززت خمتلفة إلصالحات وفضال إنه .5002 من الدولية املالية األزمة بآثار مباشرة

1األخرية  سنوات األربع يف منها بعض وتعزز معتربة بل املصريف النظام صالبة
. 

إن دراسة التطور الشهري اعتمادا على قاعدة اإلحصائيات أثبتت أن هناك تطورا يف متوسط عدد : التطور الشهري_ 5
، هذا إن دل على شي  إمنا يدل على حتسن أدا  هذا 5002إىل سنة  5002العمليات وحجم املبالغ ابتدا  من سنة 

   (.50)النظام شهريا حسب ما يوضحه اجلدول رقم 
                                                 

1
 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2013- November 2014, P. 111. 
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 5014_5006: في الفترة ARTSالتطور الشهري لمتوسط عدد العمليات وحجم المبالغ في نظام (: 00)الجدول رقم 

 ألف عملية، مليار دينار : الوحدة   

 2014 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
متوسط عدد 

 196 26 52500 55225 09222 02250 02023 0252262 0222062 00222 العمليات

متوسط 
حجم 
 المبالغ

02052653 52002625 30392622 32023 22932 32222 22205 59253 31 033 

 (.62)اجلدول رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
 للمبالغ الفورية اإلمجالية التسوية ألنظمة العملياتية املوثوقية لقياس عموما هبا املعمول للمعايري ُمطابِقا األدا  هذا يعترب   

 النقدية والعمليات عمليات السياسة ويعود ذلك بسبب .5005و 5005باستثنا  االخنفاي يف حجم املبالغ سنة  .الكبرية

تاح اجملال تقّلص النقدي، إذ التوسع لوترية معترب اجعبرت  ظرف اتسم البنوك يف بني ما
ُ
 حيث من العامة للميزانية امل

 فائض امتصاص حيث من 2013 يف سنة حامسة النقدية السياسة تسيري جناعة كانت كما  .لدفع النمو املوارد ختصيص

 .التضخم يف معدل تراجعا على تسجيل ذلك ساعد وقد .النقدية السوق يف السيولة
 ARTSتطور نسبة توفر وجاهزية نظام : رع الثالثالف

يف هذا الفر  حناول التطرق إىل تطور  نسبة التغطية واإلتاحية، أو ما يسمى باجلاهزية اليت وصل إليها نظام الدفع  
  :واجلدول املوايل يوضح ذلك .5002للمبالغ الكبرية والتسويات اإلمجالية منذ انطالقته يف سنة 

 5014_5006: في الفترة  ARTSنسبة جاهزية نظام : (01)الجدول رقم 

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة

 %99.99 %99.99 99.77% 99.77% 99.93%  %99.32  %99.52 _ _ النسبة

 .2014_ 5002 :تقارير البنك املركزي اجلزائري السنوية :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
_ Banque d’Algérie, Évolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 5002-Octobre 5002. 

 سرنة 99.77%سعة سنوات من بد  تشغيل النظام سجل النظام نسبة إتاحية وتواجد قردرت برر من خالل اجلدول وبعد ت   

هرذه النسربة  .%99.99معدل اجلاهزية والتوافرية نسبة  فقد بلغ 5002و 5005أما سنة .  5000 وهي نفسها املسجل سنة ،5005
كمررا أن    .ترردل علررى العالقررة املوجررودة بررني مرردة االفتترراح اإلمسيررة للتبررادالت املقرردرة برررثمانية سرراعات يوميررا وقلررة الررتعطالت

  .والرردفع املسررتعجل العالقررة ترردل يف النهايررة علررى جناعررة النظررام التشررغيلية، أو مررا يسررمى بالوظيفيررة  يف التسررويات اإلمجاليررة
 .لذا مل يتم حساب نسبة اجلاهزية. هذا وقت عرف النظام يف انطالقته يف السنتني األوليتني مشاكل تقنية وإجرائية
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 معوقات ومخاطر تطوير وتشغيل نظام التسويات اإلجمالية الفورية: الفرع الرابع
 les Incidentsاملعوقات واملخاطر التقنية ا إىل جمموعة من بعد الزيارات امليدانية املتكررة واملقابالت الشخصية توصلن  

Techniques  لنظامARTS يف البنوك التجارية اجلزائرية على مستوى الوكاالت البنكية: 

 ، والتحويالت اليت متر عرب هذا النظام مؤمنةنظام آيل ودقيق فإن املخاطر قليلة إن مل نقل منعدمة هو ARTSنظام _ 

 .املتبقية فهي عبارة عن األخطا  النا ة عن تكرار يف العمليات كقيام نفس الزبون بتحويلني معا %0نسبة  أما  %99بنسبة 
أيام  00إىل  2هذا النظام غري مفعل يف الوقت احلقيقي كما يظهر من امسه، فقد تصل مدة تسوية التحويالت ما بني _ 

 . يف بعض البنوك التجارية وليس كلها
 .DTMاملالية يبقى معلقا يف املديرية  تلرسائل التحويل يف نظام التحويالامللف املرفق _  

وميكن  نب  ،j+1 أي يعدم تنفيذ التحويالت من طرف البنوك املرسل إليها األمر بالتحويل يف الوقت احملدد أو اإللزام_ 
 .ذلك بتدقيق البنك املركزي هلذه التصرفات والوضعيات

شبكة أخرى ) ة على مستوى الشبكة على املستوى الوطين، وتصل إىل عدة أيام وانعدام البديلاألعطال الكبرية واملتعدد_ 

 .خاصة يف أيام أعمال  اية السنة أين يكثر الضغط على الشبكة( بديلة

 .ال يقبل إيدا  أي شيكات ال تشتمل على احلد األدىن اإللزامي للخصائص وامليزات املتعلقة بأمن وسالمة الشيكات_ 

 (.وصل االستالم، وصل جناح العملية من عدمها)انعدام وجود نظام فعال للرقابة خصوصا  _
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 تطوير نظام النقد اآللي في البنوك التجارية الجزائرية: المبحث الثالث
مشاكل   بني البنوك التجارية، أين صاحبت هذه االنطالقةاآليلنظام النقد  شرو م االنطالقة لتشغيل 5005كانت سنة    

وعملية الدفع بالبطاقة البنكية قد أدرجت يف إطار مشرو  حتديث وسائل الدفع الذي مت وضعه وأن ، 1تقنية كبرية وعديدة 
آلية إلنشا  بنية املكلفة باإلصالح املايل، والذي ميثل حلقة هامة يف جمال تطوير  السلطات النقدية واملاليةوإتباعه من قبل 

فما هو واقع أدا  استخدام البطاقة البيبنكية يف اجلزائر منذ بداياهتا اليت كانت  .ظام املصريف اجلزائريحتتية الكرتونية يف الن
 يف إطار تطوير وتشغيل وسائل الدفع وعصرنتها؟  5002سنة 

 إنشاء وتشغيل شبكة النقد اآللي والعالقات التلقائية بين البنوك التجارية: المطلب األول
من الشبكات والشركات املهمة يف ، ويساير ويتماشى مع النظم املتبعة دوليا يف جمال النقد اآليل هذا املشرو  الوطين  

 .SATIMتسيري عمليات النقد اآليل يف اجلزائر هي شركة 
 SATIMشركة النقد اآللي ما بين البنوك   :الفرع األول

لكرتونية واخلدمات املصرفية اإل البنكيةللتعامالت  ن الشركة اجلزائريةإ :تشغيل شبكة النقد اآللي في القطاع المصرفي_ 1
SATIM القائم على  نكييبالنظام النقدي الب مشرو  اليت تضمن بشكل أساسي عملية تطوير وتسيري من بني الشركات هي

 .2 وتشخيص البطاقات املصرفية يف اجلزائر مالية وبنكية استعمال شبكة بث معلومات

، BDL ،CNEP ،CPA ،BNA ،CNMA ،ALBARAKA)اآليل ما بني البنوك، أنشأت البنوك من أجل تسيري شبكة النقد    

BADR ،BEA)  شركةSATIM  وفيما خيص عدد املشاركني يف هذه  .دج 0002.330.000 :برأس مال يقدر بر 0993سنة
وتعد الشركة . بريد اجلزائرباإلضافة إىل  ،(بنوك خاصة 2بنوك عمومية و 2بنكا منها  02)مشارك  03الشركة فيقدر عددهم بر 

  .اجلزائرية للوساطة واخلدمات البنكية اإللكرتونية فرعا للبنوك العمومية
تقوم الشركة بتوجيه جممل معاجلات عمليات النقد اآليل من خالل خمتلف  :مكونات وعمليات شبكة النقد اآللي_ 5

 :األجهزة التكنولوجية، وتتكون من
سا، ويضمن كذلك معاجلة العمليات املالية اليت تتم على 52/سا52يدير الشبكة  SATIMشركة  :Serveur الخادم_ 

 .مستوى األجهزة
 .املتواجدة على مستوى البنوك واملؤسسات املالية وكذلك احملالت التجارية :GAB/DAB ،TPE أجهزة_ 

                                                 
1 En 1997, SATIM a lancé  le retrait d’espèces à partir des DAB (Distributeurs Automatiques de Billets de banque) en mettant 
en place le Réseau Monétique Interbancaire (RMI). 

، تقرر  7009ماي  02: يروم Association des Banques et Etablissements Financier(  ABEF)عية البنوك واملؤسسات املصرفية عقب اجتما  مكتب مج 2
اس ، واليت مت حتديد مهامها يف قرار إنشائها، أال وهي يف األس Comité Monétique Interbancaire (COMI) اجمللس النقدي البيبنكي إنشا  هيئة بيبنكية تدعى

املؤسسات املصرفية يف جمال االقرتاحات اختبار فعالية القواعد التقنية اليت تؤمن السري احلسن للنقد  اآليل البيبنكي، وهلا دور مهم يف التواصل والتعاون فيما بني البنوك و 
 .والقوانني
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صرريبها شررركة اتصرراالت اجلزائررر، و رردر اإلشررارة أن شرربكات االتصررال الرريت تررربط البنرروك أو املؤسسررات األخرررى قامررت بتن  
، والرريت وضررعت سررنة X25، تعتمررد هررذه األخرررية علررى حررزم مررن نررو  DZPACمثررل الشرربكة العامررة اجلزائريررة لنقررل املعطيررات 

   .MEGAPAC، وبعدها وضعت شبكة بديلة أخرى هي 0995
 Microprocessorوممغنطرررة  ، مسررراحةSerigrafiaيقصرررد هبرررا كرررل أسررراس أو دعامرررة ماديرررة مرررزودة برررر  :البطاقـــة البنكيـــة_  

 :باملهام التالية SATIMكما تكفلت شركة    .1مستقل عن الصانع املشخص والبنك املصدر 
 ؛التعاقد مع املؤسسات املختصة يف جمال التكنولوجيا املصرفية إلجناز الربامج_ 
 ؛اإلشراف على إصدار الصكوك البنكية، ومنح الرمز السري_ 
 .علومات املالية واملصرفية بالتعاون مع اتصاالت اجلزائرالعمل على تطوير نظم امل_ 

.تسمح بضمان االتصال بني البنوك والتجار و ائيات نقاط البيع واملوزعات اآللية لألوراق النقدية : Front-Office _  

.يتم فيها املعاجلات الداخلية:  Back-office _   

 :2ي وأهم نشاط للشركة يتمحور يف ثالث عمليات وه     
 ؛إصدار الشيكات، وضمان تأمينها خاصة الشيكات املعيارية_ 
 ؛ضمان عملية السحب والدفع  بالبطاقة البيبنكية_ 
سرعى إلجيرراد ت، و ومراقبررة العمليرات، وضرمان الصريانة ،ضرمان الررتابط برني البنروك وإقامررة املوزعرات اآلليرة و ائيرات الردفع_ 

والتعامررل يكررون مرن خررالل االخنررراط يف شرربكة النقررد  .وحتقيرق ال ماديررة التعررامالت ،البردائل الكفيلررة بإنقرراص التعامررل بالنقررد
3اآليل بني البنوك 

. 

إن اهلرررردفني الرئيسررريني واملهمرررني اللررررذين ترتكرررز عليهمررررا شررربكة النقررررد اآليل   :أهـــداف شــــبكة النقـــد اآللــــي البيبنكـــي_ 0
 :البيبنكي مها

وهو ما يعين ضمان قبول كل البطاقات البنكية للسحب والردفع فيمرا  :Interoperability تسهيل العمليات البينية: أوال
بررررني البنرررروك املنخرطررررة يف شرررربكة النقررررد اآليل البيبنكرررري علررررى مسررررتوى املوزعررررات اآلليررررة و ائيررررات الرررردفع اإللكرررررتوين للبنرررروك 

 .األخرى
طريرق ترأمني العمليرات اخلاصرة بتبرادل أي تأمني احرتام القواعد والقوانني السارية عن  :ضمان األمان في التعامالت: ثانيا

 .املعلومات وحماربة التزوير
                                                 

1 Carte CIB, Conditions Générales de Fonctionnement de la Carte, Algérie Poste , Algérie, 2012, P. 1.  

2 Activités de SATIM, Read More: http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=27, Voir le ; 08_08_2015. 

: وحيدد عقد طلب البطاقة. عن طريق مل  استمارة على مستوى البنك، مع االلتزام باحملافظة على رصيد أدىن يف احلساب يتقدم صاحب احلساب البنكي بطلب بطاقة بنكية 3
طلب إىل وبعد قرا ة العقد يوقع عليه العميل، مث يرسل ملف ال. شروط التسليم، كيفية االستعمال والتجديد، حاالت رفض البطاقة من قبل حاملها، مسؤولية البنك عن البطاقة

ويتم تشغيل البطاقة من خالل نظام  مديرية النقد اآليل ساتيم لشخصنته وتسجيله، مث تصنع البطاقة وتسلم إىل الوكالة، ومن مث تسلم إىل العميل مع مغلف حيمل الرمز السري،
 .  SATIMاخلادم العمليايت على مستوى شركة 

http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=27
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 والمشاركون فيه ياآللمراحل تشغيل مشروع النقد  :الفرع الثاني

 :1نستعرضها كاآليت  قد عرفت هذه العملية عدة مراحلل: مراحل تنفيذ نظام النقد اآللي_ 1 

 .0992، لكن الفكرة كانت يف سنة 0992سنة  شرو  النقد اآليل من قبل ساتيم كانمل االنطالقبداية _ 

 حيث أعطي دور اإلشراف والريادة والتنسيق مابني البنوك لشركة ،نظام الدفع بني البنوك الرمسي ملشرو  االنطالق 2002_ 
SATIM ،ادل اليت  مع خمتلف ممثلي البنوك الوطنية واخلاصة لتب شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية مابني البنوك

 ؛املعلومات والتنسيق يف عمليات السحب والدفع للموز  اآليل

 (.يمكنا مراجعة المبحث الثاني من الفصل الثاني النظري) ؛ E.M.Vُ   خيار نظام الدفع بالبطاقة املطابق ملواصفات 2004_ 

 ؛Comité Monétique Interbancaire النقد اآليل  بني البنوك إنشا  مجعية 2005_ 

ومعرفة  ،حيث وزعت على خمتلف مستخدمي البنوك للتجريب داية األوىل ألول بطاقة سحب يف اجلزائر،الب 2006_ 
 ؛هلا واالحتياطالنقائص 

 .والبنوك بريد اجلزائرتعميم بطاقة الدفع مابني البنوك عرب كامل الرتاب الوطين يف  2007_ 

 .اآليل عرب املتاجر يف اجلزائر واملناطق األهلةدفع لا أجهزةأنه ستعمم من  التأكيد من السلطات املالية  2009_2008

هناك عديد من البنوك واملؤسسات املالية املشاركة يف شبكة  توجد: المشاركون في الشبكة النقد اآللي البيبنكي_ 5
 ,BNA, BDL, CPA, BADR, BEAعموميةبنوك  2)مشاركا يف شبكة النقد اآليل بني البنوك  02تضم حاليا  .النقد اآليل

CNEP-Banque, CNMA)) ،9  بنوك خاصة وبريد اجلزائر(Algérie – Poste, Société Générale Algérie , BNP Paribas 

El Djazair, Housing bank, AGB, Natixis, Fransa-Banque, HSBC, ABC, Arab Bank et AL SALAM Banque) )2
. 

 .ن صاحبت هذه االنطالقة مشاكل عديدة، أي5005وكانت االنطالقة الفعلية هلذا النظام سنة 

 :ميكن تلخيص دور شبكة النقد اآليل البيبنكي يف النقاط التالية: دور شبكة النقد اآللي البيبنكي_ 0
تأمني الوظيفة البيبنكية لكل التعامالت اخلاصة بعمليات السحب أو الدفع اليت تتم على شبكة النقد اآليل البيبنكي _ 

 ؛البنكية للبنوك املنخرطة يف هذه الشبكة لكل حاملي البطاقات
إدماج املوزعات اآللية لألوراق النقدية اخلاصة بالبنوك املشاركة يف الشبكة النقدية البيبنكية داخل الشبكة نفسها حبيث  _

 ؛ميكن حلاملي البطاقات البنكية للبنوك األخرى القيام بعمليات سحب األوراق النقدية من خالهلا
 ؛DABت الرتاخيص بالسحب من املوزعات اآللية تسيري طلبا _

                                                 
1 Mohammed  lazreg, Développement de la Monétique en Algérie Réalité et Perspectives, Thèse Présentée pour 
l’obtention d’un diplôme de doctorat en sciences, Option: Gestion, Faculté des Sciences Économiques, de Sciences de 
Gestion et Commerciales, l'université Abou Bekr Belakid, Tlemcen, Algérie, 2014, P. 71. 

 2 Read more : http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=27#, Voir le; 08_08_2015.  

http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=27
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لصاحل  TPEأو النهائيات اإللكرتونية  DABضمان تسيري ودراسة العمليات اليت تتم على مستوى املوزعات اآللية  _
 ؛البنوك، وبالتايل تسهيل العمليات على البنوك

 .ة واخلاصة بالتعامالت بالنقد اآليلحتضري وحتويل املعطيات املالية املوجهة إىل عمليات املقاصة البيبنكي _
 مميزات الشبكة البيبنكية اإللكترونية ومراحل المعامالت في نظام النقد اآللي: الفرع الثالث

يظهر أكثر فأكثر كضرورة ال ميكن  يف نظام النقد اآليل إن التعاون البيبنكي: اإللكترونية البيبنكية الشبكة مميزات_ 1
ومن هنا فإن تطبيق التعامل  .وبالتايل فعاليتها اجلزائرية مستقبل وسائل الدفع وإقليمية ملية اوزها من أجل حتقيق عا

 :البيبنكي حيقق العديد من املزايا واليت نذكر منها
حبيث ال يتم  ،وكذا التقنيات والربامج ،ختفيض التكاليف اخلاصة بالنقد اآليل من خالل توحيد الوسائل املستعملة _

حبيث تكون  ،يف ترمجة املعطيات اآلتية من البنوك األخرى، وكذلك توحيد عمليات التشخيص للبطاقات إجرا  تغيريات
 .مقبولة وفعالة مهما كان نو  األجهزة املستعملة إلمتام عمليات الدفع أو السحب للنقود

وكذا تسهيل تقنيات التبادل  ،القواعد والتشريعات والقوانني اليت حتكم العمليات اخلاصة بالنقد اآليل احرتامإمكانية  _
خالل ما سبق ذكره يصبح باإلمكان التحكم يف العمليات البيبنكية  بني األطراف املشاركني يف العملية البيبنكية، ومن 

 .وتسيريها بسهولة وفعالية
 .اإللكرتونيةإىل النقود  (ورقية ومعدنية وقيدية)تسهيل عمليات التحول من النقود الكالسيكية  _
من البحث عن إضافة خدمات متييزية وإضفا  قيمة ( بنوك ومؤسسات مالية)كني األطراف املشاركة يف العملية البيبنكية مت _

 .وسائل الدفع اخلاصة هبا من قبل زبائنها مما ميكنها من تطوير حمفظتها وإجياد زبائن جدد استعمالمضافة عند 
 .عامالتوالت العمال حجم  الرتفا ختفيض التكاليف نظرا  _
 :نوضحها من خالل الشكل املوايل ميكن: مراحل المعامالت في نظام النقد اآللي_ 5

البيبنكي مراحل المعامالت في نظام النقد اآللي(: 21)الشكل رقم   

 
Source: http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=32. Voir le; 17_09_5012. 

 

http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=32


 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 555 - 

 

من خالل الشكل نالحظ أن املعامالت املالية يف نظام النقد اآليل متر بعدة مراحل، ومبشاركة جمموعة من الفاعلني    
 :حامل البطاقة، التاجر، البنك املستقبل، البنك املرسل، حيث متر العملية باملراحل التالية :هم
 ؛ومن مث طلب الرتخيص كمرحلة ثانية ،دخال البطاقة يف النهائي أو يف املوز  اآليل لألوراق النقديةإ_ 
 ؛مجع فواتري املبادالت واملعامالت من طرف البنك_ 
 ؛تقدمي املبادالت والفواتري للمقاصة بني البنك املرسل واملستقبل بوجود غرفة املقاصة_ 
  .حب حساب التاجر أو البائع أو البنك املستقبلاخلصم من حساب صاحب البطاقة لصا_ 

 تشغيل نظام البطاقة البيبنكية في النظام المصرفي الجزائري :المطلب الثاني
 .5003حناول يف املطلب األول التطرق إىل أدا  نظام البطاقة البيبنكية وأجهزة السحب و ائيات نقاط البيع بعد سنة   

  يبنكيةمفهوم البطاقة الب: الفرع األول
CIB بطاقررة بيبنكيررة البنكيررةتعترررب بطاقررة    

 ،لكرتونيررة صررغريةإوحتترروي علررى شرررحية . ، وتشررخص مررن خررالل شررعار البيبنكرري1
، وشررو  العمرل هبرا  در اإلشارة إىل أنه منذ بداية إصدار البطاقات البيبنكيرةو  .واليت تؤمن كل مراحل عمليات الدفع املايل

 Société :بنررروك خاصرررة هررري كرررل مرررن 5 ، سرررجل انضرررمام5003سرررنة  يف شرررهر مرررارسالبنكررري كررران  لسرررحب والررردفعا يف

Générale Algérie ،  BNP Paribas  والبنك العريب اخلليجAGB واجلردول املروايل يوضرح  .إىل الشبكة البيبنكية للنقرد اآليل
 .5002تطور عدد البطاقات البيبنكية ابتدا  من سنة 

5014_5001: يبنكية المصدرة والمتداولة في الفترةعدد البطاقات الب(: 05)الجدول رقم   
 اآلالف: الوحدة                                                                                                      

 السنة عدد البطاقات المصدرة عدد البطاقات المتداولة عدد البطاقات المستخدمة فعال

_ 339 374 022252 2008 

_ 569 558 222222 2009 

_ 979 933 505235 2010 

 

_ 
850 008 505252 2011 

055520 0022525 503090 6106 

92522 0522550 022250 6102 

503225 253305 522002 6102 

 .5003، اجلزائر، SATIMقاعدة بيانات شركة : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
                                                 

1 CIB  ،وموزعات اآللية لألوراق النقدية وأجهزة الدفع اإللكرتوين، تستعمل من طرف صاحب هو شعار بقصد به شبكة البطاقات البيبنكية املكونة من شبابيك آلية للبنوك
مث مت حذفها من ، وملدة سنتني 7000 أما خبصوص اإلحصائيات عن نشاط الشركة ساتيم فقد كانت متوفرة على موقعها اإللكرتوين  إىل غاية سنة  .البطاقة البنكية مبوافقة البنك

 .3302_30_00: ، أطلع عليه يومcles.html-dz.com/chiffres-http://www.satim: لكرتوين للشركةراجع املوقع اإل. املوقع

http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html
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ل اجلدول أن هناك اختالفا بني عدد البطاقات املصدرة واملتداولة واملستخدمة فعال، وأن أكرب عدد يتضح لنا من خال 
بر  5005كان سنة ( عند املتعاملني)بطاقة، وأكرب عدد للبطاقات املتداولة  222222بر  5009للبطاقات املصدرة كان سنة 

 .503225بر 5002كان سنة   (ة يف قارئ البطاقةاملوضوع)بطاقة، أما أكرب عدد للبطاقات املستخدمة  0522550
 559522مبا يقارب  5000إىل غاية سنة  5002كما نالحظ زيادة يف عدد البطاقات البيبنكية املتداولة ابتدا  من سنة   

 5005مليون بطاقة يف سنة  0، وكان يتوقع أن يصل العدد إىل أكثر من 5000بطاقة سنة  929955بطاقة ليصل العدد إىل 

 .كون أن وترية التطور تزايدت منذ توسع عن طريق ربط كل حساب بنكي يتم فتحه ببطاقة بيبنكية. بالفعل حتقق ذلكو 
فإن ذلك يعود إىل  ،50002سنة  253305، و5000يف سنة  230002أما خبصوص اخنفاي عدد البطاقات املتداولة إىل 

من قبل العمال  من طرف البنوك، وبالتايل  Comptes Bancaires sans Mouvementعملية غلق احلسابات الغري مشغلة 
تصبح البطاقة البنكية غري عملية آليا، وهذا ما جعل العدد ينخفض يف تلك السنة، إضافة إىل توقيف البطاقات نتيجة 

ور امللحوظ يف وهذا التط .أو بطلب من العميل نفسه ..(كالسرقة أو الضيا )مثال ملخالفات عملية أو تقنية قام هبا العمال  
. عدد البطاقات بالرغم من قلة عددها راجع إىل وعي فئة من الزبائن بأمهية البطاقة كوسيلة مهمة يف تسهيل املعامالت

 .وكما أن ارتفا  عدد البطاقات املتداولة ال يعين إطالقا ارتفا  عدد البطاقات املستخدمة
 قد اآللي أنواع البطاقات المستخدمة في نظام الن: الفرع الثاني

هذه البطاقة لدى خمتلف  ستخدمتيف آن واحد، و  سحبالدفع و البطاقة من أجل هي : CIBبطاقة الدفع البيبنكية _ 1
 حتتوي هذه البطاقة على وحدة معاجلة تسمى .األخرى من خالل رمزها املتمثل يف تعددية البنوك واملؤسسات املالية البنوك

 .انح للعمليات البنكية أكثر أمانذكية اليت متالبطاقة ال أو 1الشرحية 
تسلم وفقا لطلب الزبون ذي حساب بنكي، وتسمح لصاحبها باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة من طرف البنوك تسديد   

واملوجودة يف حمالت التجار املنخرطني  يف  ،TPEفواتري املشرتيات واخلدمات املقدمة على مستوى جهاز الدفع اإللكرتوين 
  .CIB 2الذين يلصقون على واجهة حمالهتم اإلشارة و  ،RMIشبكة 

 :وهييوجد نوعني البطاقات البيبنكية  :أنواع البطاقات البيبنكية_ 5
تعري و  .تعري خدمات الدفع والسحب ما بني البنوك:    Carte de Paiement CIB Classicيكيةسالبطاقة الكال_ 

 .من طرف البنكحسب املعايري املوضوعة  العمال هذه البطاقة على 

تعري أيضا على الزبائن حسب املعايري املوضوعة من طرف  :Carte de Paiement CIB Goldالذهبية  بطاقةال_ 
 افية وأسقف سحب ودفع أكثر أمهيةضهذه البطاقة تقدم وظائف إ .بغض النظر عن كو ا بطاقة دفع وسحب ،البنك

                                                 
1 la carte contient un micro processeur appelé communément « puce» qui assure la sécurité dans le déroulement des 
transactions de paiement. Read more: Qu'est ce qu'une carte CIB ? http://www.satim-dz.com/carte-
cib.html#ixzz2P8eOKueg 

 2 Carte CIB, Op.Cit, P. 2.  

http://www.satim-dz.com/carte-cib.html#ixzz2P8eOKueg
http://www.satim-dz.com/carte-cib.html#ixzz2P8eOKueg
http://www.satim-dz.com/carte-cib.html#ixzz2P8eOKueg
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    Classicيف حني أن البطاقة  ،هي بلون ذهيب GOLD بطاقة :تلفالبطاقتان هلما نفس الشكل لكن بلون خم .من األوىل
  .ذات لون أزرق

املوضوعة لدى   ائيات نقاط البيعتسوية عمليات الشرا  واخلدمات من خالل ومن خالل هاتني البطاقتني ميكن   
املتصل بالشبكة النقدية  DAB القيام بعمليات سحب لدى املوز  اآليل لألوراق النقديةو ، مع الشبكة التجار املتعاقدين

 2أيام على   7تسمح بإجرا  عمليات السحب والدفعاالستعمال، و سهلة فهي   .على مستوى الرتاب الوطين بني البنوك
  :، واجلدول املوايل يوضح أهم الفروقات بني البطاقتنيساعة 52وعلى مدى 

 ت البيبنكية للسحب والدفــعمواصفات البطاقا (:00) ل رقمجدو ال                         
 لذهبيةاالبطاقة البيبنكية للسحب والدفع 

Carte CIB Gold 
 البطاقة البيبنكية للسحب والدفع الكالسيكية

Carte CIB Classique 
 .بطاقة ذات لون ذهيب_ 
نفررس اهليئررة اخلارجيررة للبطاقررة عنررد كررل البنرروك مررع تغررري رمررز _ 

 .البنك فقط
 .سي ورقاقة إلكرتونيةبطاقة ذات شريط مغناطي_ 
 .بطاقة موجهة إىل أفراد ذوي دخل مرتفع_ 
 22يف حالة السرقة أو الضيا  يرتم تعرويض البطاقرة يف أجرل _ 

 .ساعة
  .سقف السحب والدفع مرتفع_ 
مع املوز   االتصال انقطا يف حالة  استعماهلاإمكانية _ 

 .املركزي لكن يف حدود مبلغ معني ويف عمليات الدفع فقط

 .طاقة ذات لون أزرقب_ 
نفرررس اهليئرررة اخلارجيرررة للبطاقرررة لكرررل البنررروك مرررع تغرررري رمرررز _ 

 .البنك فقط
 .ورقاقة إلكرتونية يمغناطيسبطاقة ذات شريط _ 
 .بطاقة موجهة إىل أفراد ذوي دخل متوسط_ 
 .يف حالة الضيا  أو السرقة ال يتم تعويض البطاقة بسرعة_ 
 .سقف السحب والدفع منخفض_ 
 .مع املوز  املركزي االرتباط انعدامعند  استعماهلا ال ميكن_ 

 .من إعداد الباحث: المصدر

   تطور أداء أجهزة السحب اآللي ونهائيات نقاط البيع في القطاع المصرفي: الفرع الثالث
ختفريض  هرو 1اهلردف مرن تشرغيل أجهرزة املوزعرات والشربابيك اآليل  :تطور عدد النهائيات والموزعات اآللية للنقـود _ 1

وختفررريض  ،عررردد املعرررامالت داخرررل البنررروك اجلزائريرررة، مرررع متكرررني العميرررل مرررن احلصرررول علرررى أموالررره يف أقصرررى سررررعة ممكنرررة
ولقررد أصررربحت أجهررزة الشررربابيك اآلليررة مررن املسرررتلزمات اليوميررة يف تنفيرررذ  .التكرراليف، ممررا يرررؤدي إىل  حتقيررق ميرررزة تنافسررية

  .ا للتغيري امللحوظ يف مواقع اخلدمات املصرفيةالعمليات املصرفية احلديثة لألفراد، وحمفز 
 .5002ابتدا  من سنة  تومن خالل اجلدول املوايل سنتتبع تطور عدد املوزعات والنهائيا       

 

                                                 
1
، وأيضا االستفسارات عن العديد من اخلدمات، ورة مثل حتويل األموال إلكرتونياإليها العديد من اخلدمات األخرى املتط ةفاضحتاول البنوك التجارية اجلزائرية تطوير املوزعات بإ 

 .لتصبح شبابيك فعال وليس موزعات آلية للنقود.جنبية، وكذا عمليات اإليدا ، وتعبئة طلبات القرويوكذلك دفع الشيكات، وعمليات استبدال العمالت األ
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 5014_5001: تطور عدد الموزعات والنهائيات في الفترة(: 04)الجدول رقم 

 %، اآلالف: الوحدة                                                                                                               
 السنوات TPE نسبة التطور DAB نسبة التطور

_ 544 _ 1 984 2008 

3.03% 572 55% 2 639 2009 

00.0% 636 00.2% 2 946 2010 

0.2% 647 5.25% 3 047 2011 

-02.02% 325 -5.2% 5923 6106 

0.2% 352 -5.03% 5902 6102 

0.9% 359 -3.2% 5252 6102 

 .5003 ،اجلزائر، SATIMقواعد بيانات شركة  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

من خالل اجلدول يتضح أن هناك تطورا وتزايدا ملحوظني خبصوص عدد املوزعات والنهائيات اخلاصة برالبنوك املنخرطرة    
 5002 رررائي سرررنة  0922علرررى املسرررتوى الررروطين، فبعررردما كررران عررردد النهائيرررات  SATIMركة لشررر RMIيف شررربكة النقرررد اآليل 

عررددها  5002أمررا عرردد املوزعررات فقررد كرران سررنة  .%32تطررور بلغررت  ة، أي بنسررب5000 ررائي سررنة  5022وصررل العرردد إىل 
 رائي للردفع  5000أكثرر مرن إنشرا  بالترايل مت و  .%09موز  أي نسبة زيادة قدرها  222 5000موز ، وبلغ عددها سنة  322

الفنررادق ، اإللكرررتوين سرريما لرردى الصرريدليات وحمررالت اجملرروهرات وحمررالت املالبررس الكررربى واملسرراحات التجاريررة واملطرراعم
أمررا بالنسرربة لالخنفرراي يف عرردد املوزعررات أو النهائيررات، فهررذا يعررود إىل   .مرروز  200، وأكثررر مررن وكررذا يف املراكررز التجاريررة

 .السنة أو ألغيت حساباهتا من قبل الزبائن خبصوص النهائياتتعطلها يف تلك 
مبررا  5003يف أفريررل مرن سررنة  0222أمررا عردد املوزعررات اإلمجاليررة املشرغلة يف شرربكة النقررد اآليل فيقردر عرردد كمرا لرروحظ أن    

 .SATIMركة  ررائي حسرررب آخررر تقريررر لشررر 5222هررذا وبلررغ عررردد النهائيررات كررذلك  .فيهررا املوزعررات اخلاصررة بربيرررد اجلزائررر
ومبقارنررة عرردد املوزعررات إىل النهائيررات جنررد أن هنرراك ارتفاعررا حمسوسررا يف عرردد النهائيررات مقارنررة باملوزعررات اآلليررة للنقررود، 

  . والشكل البياين املوايل يوضح أكثر
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 5014_5001: تطور عدد الموزعات والنهائيات في الفترة(: 25)الشكل رقم 

 
 (.52)اجلدول رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 ولررو نظرنررا إىل هررذا البيرران مررن. 5005إضررافة ملررا سرربق يتضررح لنررا اخنفرراي يف عرردد املوزعررات والنهائيررات ابترردا  مررن سررنة   
جهة أخرى سيتضح لنا نقص أو قلة كثافرة هرذه املوزعرات والنهائيرات مقارنرة بالكثافرة السركانية أو مقارنرة بعردد حسرابات 

عرردد عمليررات وهررذا مررا يررنعكس سررلبا علررى ، (ســيتم التطــرق لهــا فــي المبحــث الرابــع)العمررال  سرروا  كانررت بريديررة أو بنكيررة
توسريع الطاقرة االسرتيعابية ألجهررزة ئيرات نقرراط البيرع، وبالترايل ال داعري لو ا اآلليرة وزعراتمرن امل أو الردفع السرحب النقردي

ن توسرع أويبردو  .1مادام عرددها قلريال علرى مسرتوى القطرر اجلزائرري  ، لتنفيذ أضعاف العملياتاآللية والنهائيات املوزعات
 تاملررردفوعا، مرررع سررعيه إللغرررا  العرررامل إليهررايتجررره  هررري الطريقررة الررريت يضرررا للتوسرررع لتضررم العمرررال أ اتيررردفع الشرررك األسررواق

 .عرب املوزعات والنهائيات واجملتمع غري النقدي لكرتوينوراق النقد واستبداهلا بتعميم الدفع اإلأالنقدية باستخدام 
فضرال عرن  احلاليرةنسرب البردال مرن  كبرريهرذا اجملرال سرتقلل العمروالت مسرتقبليا ملسرتوى   يفأن زيرادة املنافسرة  كمرا نؤكرد    

ال تقتصررر فقررط علررى االسررتثمارات  ،تتطلررب اسررتثمارات ضررخمة مررن البنرروك وأجهررزة املوزعررات نتشررار نقرراط البيررعأن زيررادة ا
كثرررري مرررن األحيررران اسرررتقطاب خرررربات أجنبيرررة مرررن   يفيتطلرررب  والرررذي، والتكنولررروجي الفررريناملاليرررة، برررل متترررد لتشرررمل الررردعم 

لنمررو  رئيسرريعررائق  والعمررال  اجلزائررريني لرردى التجررار اآلليررةواملوزعررات  ثقافررة االعتمرراد علررى نقرراط البيررعهررذا وبقيررت   .اخلرارج
وتعطررل الشرربكة  مشرركلة األخطررا ،اسررتمرار و  .واملؤسسررات املاليررة جديرردة مررن جانررب البنرروك وموزعررات وإضررافة نقرراط بيررع

 .وهذا ما انعكس على حجم عمليات السحب والدفع بالبطاقة البنكية .باستمرار

                                                 
1
اليت تسمح بدفع مستحقات اهلاتف النقال عرب رسالة قصرية يتم " RACIMO"من خالل خدمة " التجارة اإللكترونية"مؤسسة موبيليس كانت السباقة إلطالق مشرو   

 .عد إدخال الرمز السري الشخصي للمشرتك، إال أن االشرتاك يف اخلدمة يبقى ضعيفا  إرساهلا للموز  اآليل ب
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شركة من خالل إحصائيات قاعدة بيانات  :طاقة البيبنكية في النظام المصرفيحجم عمليات السحب والدفع بالب_ 5

SATIM  سنتطرق للحصيلة لإلمجالية لعدد عمليات السحب والدفع مابني البنوك أو من خالل الفرو  نفسها، واليت
 :تظهر يف اجلدول املوايل

  5014_5001: رةعمليات السحب والدفع بالبطاقة البيبنكية في الفت(: 02)الجدول رقم 
 دج مليون عملية،: الوحدة                                                                                                                                         

  الدفع السحب السحب بين البنوك أحادية البنا مجموع عدد العمليات مجموع حجم المبالغ

_ 1 914 451 
 

_ 1 912 400 2 051 2008 

00205052230 2 615 168 232225 0232933 2 613 718 1 450 2009 

02230322929 3 765 580 0000930 5235253 3 763 775 1 805 2010 

2029025223 6 446 974 2223202 22232202 5 718 663 5 906 2011 

50929525922 3025222 292305 5223222 2325529 2259 6106 

50522952000 5902529 599955 5532225 5232523 2259 6102 

22229292955 3399222 235252 2352032 3029290 03952 6102 

 .5003، اجلزائر، SATIMقواعد بيانات شركة : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

، وهرذا مرا يؤكرد غيراب مرن عردد عمليرات الردفع بكثرري ما يالحظ من خالل اجلدول أن عدد عمليرات السرحب أكررب     
 ةأمرا خبصروص عردد عمليرات السرحب هبرذه البطاقرة البيبنكير. آلية الدفع االلكرتوين بالبطاقة البيبنكية يف االقتصاد اجلزائرري

يرات تقردر عمل 5002عمليرة بعردما كانرت سرنة  3902عملية، وعمليات الدفع قدرت بر 663 718 5بر 5000فقد قدرت سنة 
هذا إن دل علرى شري  إمنرا يردل علرى التطرور امللحروظ يف عردد . عملية 2051عملية وعمليات الدفع بر 1912400السحب بر

كمرا ميكرن مالحظرة   .5005و 5005سرنيت  باسرتثنا  االخنفراي يف عردد عمليرات السرحب والردفع، عمليات السرحب والردفع
 :  النقاط التالية

 .من خالل البطاقة البيبنكية شهدت بعض التذبذبات يف معدالت النمو التطورات اليت مست عمليات السحب_ 

رغم التذبذبات إال أن عدد عمليات السحب بني البنوك كانت تشكل احلصة األكررب مرن السرحب اإلمجرايل علرى غررار _ 
 .السحب من فرو  البنك نفسه

، أيررن 5005عمليررة مقارنررة بسررنة  03952مررا يقررارب  5002حيررث بلغررت سررنة  %002ارتفررا  عرردد عمليررات الرردفع بنسرربة _ 
 .عملية 2259بلغت عدد العمليات 

 .ارتفا  عدد العمليات صاحب ارتفا  يف عدد  ائيات الدفع وعدد البطاقات املصدرة_ 
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أضرررعف عررردد العمليرررات يف السرررحب، وهرررذا راجرررع عرررن خرررروج العديرررد مرررن النهائيرررات عرررن اخلدمرررة  5005شررهدت سرررنة _ 
 .عدم إجرائها ألي عملية لفرتة طويلةوتوقيف العديد منها بسبب 

بالبطاقررة البيبنكيررة مررن خررالل  ةبسرربب فررتح عمليررات بسرريطة للتجررارة اإللكرتونيرر 5005ارتفررا  عرردد العمليررات بعررد سررنة _ 
 .Ooredooمؤسسة  :بعض مواقع املتعاملني االقتصاديني مثل

 . يوضح ذلكتأكيد ملا ذكرناه سابقا، الشكل املوايل                            

  5014_5001: عمليات السحب والدفع بالبطاقة البيبنكية في الفترة(: 20)الشكل رقم 

 

 (.52)اجلدول رقم : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

أنه رغم أزمة الصكوك البنكية و لقيت عزوفا  من الزبائن، فمل تعرف العملية ذلك اإلقبال يف البداية ميكن القول أنه  
  .ا كل املؤسسات املصرفية، إال أن الوضعية مل حترك مشرو  الدفع اآليل لألموالهتوالربيدية اليت شهد

بإمكان وأصبح يف املطارات والفنادق الكربى، خاصة بالعاصمة،  ضعيفة بنسبكما أن آليات الدفع تطورت     
 Master Cardي أن حيصل على بطاقة ائتمان عاملية اجلزائر صاحب حساب بنكي بالعملة الصعبة يف بنك القري الشعيب 

يني والسياح األجانب الذين اجلزائر كما أن املغرتبني   .أورو 0300شريطة أن ال يقل حسابه البنكي عن  Visa Cardأو 
 .بسهولة يف املطار ويف الفنادق الكربىيتم استعمال بطاقات االئتمان لديهم  ،يأتون للجزائر

 تقييم تجربة الطلب النقدي بعد تبني أنظمة الدفع في القطاع المصرفي : الثالثالمطلب 
ذكرنا يف الشق النظري أن أنظمة الدفع تقوم بنقل التدفقات النقدية وحتويلها يف نطاق عمليات التسوية للمعامالت   

لب سنقيم الطلب النقدي بعد  ربة أنظمة الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية بعد سنة يف هذا املط .االقتصادية واملالية
5003. 

   مكانة الطلب النقدي في االقتصاد الجزائري :الفرع األول
 إىل أي مدى وصل الطلب النقدي يف ظل أنظمة الدفع املتبناة؟ :سنحاول اإلجابة على السؤال التايل  

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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شمل مجيع وسائل ييقتصر على النقد فقط بل  ي اقتصاد الأعري النقود يف  إن :ى النقودارتفاع نسبة الطلب عل_ 1
الدفع ومل يعد االقتصاد يف العصر احلديث يكتفي بالتعامالت النقدية بعد انتشار وسائل الدفع احلديثة مثل بطاقات 

املركزية باعتبارها جز   البنوكه الوسائل لتنظيم و البطاقات الذكية والنقود الرقمية والتسهيالت البنكية وختضع هذأ االئتمان
بقدر جناعة أنظمة الدفع ودرجة سالمتها ومتانتها بقدر توفقها يف تسري حسن لتسوية  .من عري النقود يف االقتصاد

دي للمعامالت، من خالل الثقة يف وسائل الدفع املوضوعة على ذمة املتعاملني االقتصاديني، ومبا تؤمنه من استقرار نق
 .ضامن لسالمة املعامالت املالية

بالرغم من أن أنظمة الدفع بني البنوك التجارية اجلزائرية سارية املفعول إال أ ا غري متطورة، وأن التعامل بالنقد مازال   
ت مؤسسة اخلدمات والتجهيزا تتم بواسطةنقل النقود مجيعها حنو الوكاالت البنكية جدا، ومازالت مظاهر قائما وواسعا 

Amnalاألمنية 
واجلدول املوايل  .2 القطا  املايل مبا فيه البنوك تطويربرنامج  يف إطار 0995سنة ، وهي شركة تأسست يف 1 
 :سيؤكد ذلك

5014_5004: نسبة النقد االئتماني إلى الكتلة النقدية في االقتصاد الجزائري في الفترة(: 06)الجدول رقم   
 نسبة مئوية: الوحدة                                                                                                                                                             

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 6112 6112 3 النسبة
نسبة النقد 

 / االئتماني

كتلة 
 النقدية

24.0 22.6 22.4 21.4 22.1 25.5 25.3 25.9 26.8 52.2 52.2 

 .5002_5002: تقارير البنك املركزي اجلزائري: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
 تصبحأ اإللكرتونية وتشغيلها، واليت املدفوعاتبعد تطوير كان من املتوقع وكما ذكرنا يف الشق النظري من البحث أنه 

، من املتوقع حدوث تسار  كبري يف الدورة االقتصادية الكلية، مما سينعكس إجيابا على خمططا لهكما كان مربجما و   آنية
نظام املقاصة، نظام التسويات اإلمجالية الفورية )لكن بعد تبين أنظمة الدفع اإللكرتونية   .لالقتصاد الوطينالناتج احمللي اإلمجايل 

كان ينتظر أن تفضيل األسر للسيولة ( النقد اآليل وبطاقات الدفع والسحب البيبنكيةللمبالغ الكبرية واملدفوعات املستعجلة ونظام 
فالنسبة  .سينخفض، لكن كان العكسCirculation fiduciaire (hors banques )النقدية أو التداول النقدي خارج البنوك 

فكان هناك ارتفا  طفيف ابتدا  . ئري، وهذا تعبري عن سلوك الطلب النقدي يف االقتصاد اجلزا50_50بقيت ترتاوح بني 
كل هذا يعود إىل .  5002و 5005 يف سنة وكذلك ،%52.2 ليبلغ 5005 ، حيث عرف أعلى نسبة سنة5002من سنة 

وكذا عدم  ،إىل غياب هذه الثقافة لدى املواطنيف إطار الدفع باستخدام البطاقة، و  ضعف نسبة التحويل اآليل لألموال
                                                 

1
 Les services du Amnal; Transport de fonds & de Valeurs, Gardiennage et Surveillance, Télésurveillance et Anti-

Intrusion, http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/services.php, Voir le; 19_09_2014. 

جديدة للشركة  احلصول على صفقة انتظار يف  ، ناهيك عن االعتدا ات اإلرهابية،متيزت بعمال غري مؤهلني وعتاد غري مالئم للمعايري الدولية لنقل األموالاالنطالقة   2
 .''روال'' الفرنسيةو  ''برينغز''األمريكية 

3
  Circulation fiduciaire (hors banques)/M2. 

http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/transport-fond.php
http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/Gardiennage.php
http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/telesurveillance.php
http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/telesurveillance.php
http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/services.php
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يف هذا السياق أن أصحاب البطاقات هم من  كما نؤكداملالية حبمالت حتسيسية يف هذا اإلطار،  قيام خمتلف املؤسسات 
وليست فقط بطاقة لسحب  ،وإرغام خمتلف املتعاملني على اعتمادها كنظام دفع ،ميكنهم املسامهة يف هذا التطوير

 .األموال

ستكون دون شك  .ون فرو  بنكية عرب استخدامهاهلذا فإن أية قناة إلكرتونية حديثة لتقدمي اخلدمات املصرفية د  
كما أن تشجيع التعامل بالنقد اإللكرتوين عرب الدفع من خالل اهلاتف   .الوسيلة األكثر تفضيال من قبل اجملتمع اجلزائري

ويات وهو ما من شأنه حتجيم مست ،سيقلل من التداول بالعمالت الورقية واملعدنية أو أية وسيلة دفع إلكرتونية النقال
ة ضوهذا بدوره يقلص احلاجة لطباعة األوراق املالية والعملة املعدنية مما يوفر مصاريف باه .التعامل هبا على املدى البعيد

كلفة النا ة عن تاملتحقق على ال االخنفايكما سيعود بالفائدة على البنوك اليت ستدرك   .دار النقودعلى مؤسسة 
 .اآليل وصيانتها املوز املرتتبة على االستثمار يف أجهزة  لفةالتكالتعامالت النقدية، إضافة إىل 

كنرا نرغرب يف احلصرول علرى املبرالغ وحجمهرا   :مقارنة بالناتج اإلجمالي المحلي ATCIنسبة المدفوعات في نظام _ 5
  :خبصوص استخدام البطاقة املصرفية يف عملية الدفع ومقارنتها حبجم الناتج احمللي اإلمجايل

 5014_5006: إلى الناتج اإلجمالي المحلي في الفترة ATCIنسبة المدفوعات في نظام (: 00) الجدول رقم
 مليار دينار، نسبة مئوية: الوحدة

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
الناتج 

اإلجمالي 
 المحلي

2305.2 9202.5 00025.2 00053.2 00990.2 02322.3 02502.2 02225.2 02503.0 

حجم 
المدفوعات 

في نظام 
ATCI 

_ 
 

3235.022 2022.553 2352.259 2222.052 00320.2 00222.0 05220.2  05929 

 %20 %20 %22 %25 %25 %23 % 22 %32 _ النسبة

حجم 
الدفع 
 بالبطاقة

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 .5002_5002: نويةالبنك املركزي اجلزائري الس :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير :المصدر
_ Banque d’Algérie, Évolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 2004-Juillet2015. 

البطاقة البيبنكيرة والشريك والتحرويالت يف تزايرد  :نالحظ أن حجم املدفوعات بوسائل الدفع( 52)من خالل اجلدول رقم  
حيرث أن أعلرى  ،%30إىل الناتج اإلمجايل احمللي تفوق  ATCIسبة املدفوعات يف نظام وكذلك الناتج اإلمجايل احمللي، وأن ن

ن املردفوعات غرري النقديرة العامليرة يف تزايرد وارتفرا  يومرا بعرد يروم، مرن ألكن برالرغم   ،%23بنسبة  5009نسبة شهدها سنة 
، إال أنره يف االقتصراد اجلزائرري حجرم مرن النقرد هي احملرك الرئيسي للنمرو يف املعرامالت اخلاليرة البنكيةالبطاقات  حيث تعد

، وهذا إن دل علرى شري  إمنرا ATCIالدفع بالبطاقة مل يظهر على اجلدول ألنه هزيل جدا مقارنة حبجم املدفوعات يف نظام 
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كونرره يقلررل مررن سرررعة تررداول   ويسررتغرق وقتررا طرروياليرردل علررى شرريو  التعامررل النقرردي املكلررف جرردا يف االقتصرراد اجلزائررري، 
عوضا من أن يرتم التفكرري يف تشرغيل الردفع اإللكررتوين احلقيقري، وحتويرل بطاقرات السرحب إىل دفرع علرى مسرتوى و  .النقود

وضررع النقررود بيف الوقررت الرراهن  لكررن ولألسرف تسررتمر العمليرة .واسرع  مررن أجرل التقليررل مرن تررداول النقرود الورقيررة واملعدنيرة
لغرررا  إاقررررتاح فرررإن  وبالترررايل. البنكيرررة املشررررفني علرررى تسررريري تلرررك األجهرررزةالورقيرررة يف املوزعرررات مرررن طررررف مررروظفي الوكررراالت 

املترراجر يف  تنفيررذها جيرربالرريت  والوقررت واجلهررد جررز  مررن جمموعررة مررن ترردابري خفررض التكرراليف مبثابررة املعررامالت النقديررة هررو
 .املصرفية املاليةالت للتعام اإللكرتوين للنشاطوالتحول  .واملطاعم وحمطات البنزين من قبول املدفوعات النقدية

 ازدواجية اإلحصائيات الرسمية وإشكالية سحب األوراق النقدية القديمة من السوق: الفرع الثاني
من خالل اطالعنا على تقارير البنك املركزي : والبنا المركزي SATIMفارق عمليات البطاقة البيبنكية بين شركة _ 1

لعدد العمليات من خالل نظام النقد اآليل خمتلفة متاما عن عدد العمليات اليت  توصلنا إىل أن التطور احلايل .وتدقيقنا هلا
أردنا معرفة ما سبب االختالف واالزدواجية يف هذه اإلحصائيات، كون أن  .(سحب ودفع) SATIMقامت بنشرها شركة 

 .كذلك  TPEط البيع والدفع من خالل  ائيات نقا DAB /GABالعمليات من خالل البطاقة تغطي عمليات السحب من 

 5014_5006: في الفترة SATIMمقارنة بين عدد العمليات المسجلة في البنا المركزي وشركة (: 01)الجدول رقم 
 مليون: الوحدة                                                                                                                                                                  

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
عدد 

العمليات 
حسب 
البنا 
 المركزي

05252 0.503 0.020 0.903 5.232 2.223 5.935 2.320 2.320 

عدد 
العمليات 
حسب 
 ساتيم

_ _ 1 914 451 2 615 168 3 765 580 6 446 974 3025222 5902529 
 

3399222 
 

 .SATIM _5002_5002البنك املركزي اجلزائري وقواعد بيانات شركة : من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير :المصدر

 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هناك فارقا وتضاربا كبريا بني عدد العمليات اليت تظهر يف التقارير السنوية لبنك    

هذا إن دل على شي  إمنا يدل على أن النقد اآليل يف اجلزائر مازال مل يصل إىل احلد  .SATIMاجلزائر وتقارير شركة 
وملا حاولنا معرفة السبب، توصلنا إىل أن  .املتوقع منه،  فأحيانا يكون عدد العمليات متقاربا، وأحيانا أخرى بفارق كبري

طاقة كعملية السحب أو الدفع أو االطال  الفعلي العمليات املسجلة من قبل البنك املركزي اليت متت فيها بواسطة الب
تتمثل يف كل عملية متت بالبطاقة ومت قرا هتا من طرف قارئ البطاقة،  SATIM، أما املسجلة من قبل شركة (مقابل عمولة)

  .حىت ولو مل تنجز فعال
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غريمها من استخدام والتعامل  أو اجلزائري البسيط أو التاجراملواطن بعد معاناة : عملية تجديد األوراق النقدية_ 5
من طرف البنوك وصناديق احلساب ، واليت أعيد استخدامها وتداوهلا بكثرة ،دينار 500باألوراق النقدية خصوصا من فئة 

قرر بنك اجلزائر سحب كل األوراق النقدية القدمية من السوق، وإلغا  العمل هبا  .اليةأصبحت ب اجلزائراجلاري لدى بريد 
ويتعلق األمر خبمس فئات من األوراق نقدية،  .وتعويضها بأوراق وقطع نقدية حديثة ،1 5002ديسمرب  50من  اابتدا 

دينار  500، واألوراق النقدية بقيمة 0925 وكذا سنة،  1981 دينار الزرقا  اللون، من الصنف الصادر سنة 000وهي ورقة 
دينار  500 دينار ما تزال متداولة إىل يومنا هذا، غري أن ورقة  500، وهي ورقة نقدية كبرية بقيمة 1983الصادرة سنة 

ني سيتم التطرق لبعض مظاهر إشكالية هذه العملية في المبحث الثا)  .2 الصغرية اليت أصدرها بنك اجلزائر حديثا غري معنية
فعوي التفكري يف تطوير أنظمة الدفع احلديثة بقيت السلطات النقدية اجلزائرية يف ممارساهتا  .(من الفصل الخامس واألخير

التقليدية مبتعدة عن تشغيل أنظمة املقاصة وتشجيع الدفع اإللكرتوين والتقليل من النقود املعدنية والورقية وتقليل تداوهلا 
 .يف السوق

 لمشاكل والمعوقات والمخاطر في نظام النقد اآللي بين البنوك التجارية ا: لفرع الثالثا

اآليل يف اجلزائر، إالّ أن التجربة ال تزال  املوز سنوات على بد  التعامالت املالية عرب أجهزة ال عديد من رغم انقضا   
 .بالرغم من التحسن الطفيف واملتواضع يف عدد عمليات السحب والدفع متعثرة

بعد الزيارة امليدانية للوكاالت البنكية، وبعد أن قابلنا عديدا : ومعوقات استخدام بطاقات السحب والدفع كلمشا _ 1
تبقى ضعيفة مقارنة بطلبات  البيبنكية أن طلبات احلصول على بطاقات   تبني من القائمني على مصلحة النقد اآليل
واملعوقات اليت وقفنا عليها،  نذكر على سبيل الذكر ال احلصر ما ومن بني املشاكل  دفاتر الصكوك البنكية اليت ال تنتهي،

 : يلي
مشاكل تقنية كبرية وعديدة عند البدايات األوىل لتشغيل النظام، حالت دون االستخدام األمثل للموزعات اآللية _ 

جربة اجلديدة بالنسبة لبطاقات ، وكذلك الت(موظفي البنك وعمال  البنوك، املؤسسات املالية األخرى والربيد) للنقود من قبل
  ؛فهي تكنولوجيا غريبة بالنسبة جلميع الفاعلني ،السحب املغناطيسية

الفصل  راجع المبحث األول من) Off-Lineاملوزعات اآللية املتوفرة يف البنوك عبارة عن وحدات تشغيل غري مباشر _ 
أي انعدام األمن والرقابة على قيد العمليات  ،ساعة 25عد ال تسجل العملية بصفة فورية وإمنا ب :وبالتايل فإنه، (الرابع
وال يتم حتديث بيانات ملف احلاسب بصفة دورية منتظمة وبالتايل غياب بيانات حديثة عن رصيد العميل  .اليومية

 .وكشف حسابه
                                                 

  (20)  وعشرين دينار (200) مائتي وبقيمة "1982" وصنف "1981" صنف من دينار (100) مائة بقيمة األوراق النقدية التداول من سحب يتضم ن 02  _13 رقم  نظام 1
  ،  2013سنة نوفمرب 19 املوافق 1435 عام حمّرم 15 يف مؤرّخ ."1983" صنف  من جزائرية دنانير  (10) دينارا وعشرة

وهكذا فإن األوراق . من السوق 0222اخلضرا  اللون الصادرة يف ” دينارا 20“د أن كان بنك اجلزائر قد سحب يف وقت سابق الورقة النقدية من فئة جا  هذا القرار بع 2
ألوراق النقدية املعنية بإجرا  وتفقد ا .، وما هو أقل منها كله سيصبح قطعا معدنية7000و 0000ودينار  200و 700النقدية الوحيدة اليت سوف تبقى متداولة يف السوق هي 

 .السحب وغري املقدمة للتبديل قوهتا اإلبرائية عند انقضا  فرتة العشر سنوات، وتكتسب اخلزينة العمومية قيمتها املقابلة

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 552 - 

 

بوضع  تصة تعىننشا  شركة خمإأصبح ملحا أكثرر  ،باإلضافة إىل سو  صيانة األجهزة، وسو  استخدام حاملي بطاقات_ 
 .النقود الورقية املالئمة حلسن سري هذه األجهزة

يف لغة التكنولوجيات الكثري  يعرفونال من العمال  عدد كبري  اإللكرتونية كونعزوف الزبائن عن طلب بطاقات _ 
لسري، رقم التضييعهم لمع إمكانية  ،احلديثة اآليلأو السحب  فكيف ميكنهم استعمال بطاقات الدفع  ،احلديثة
 ؛البنكيباستعمال الصك  ائهمواكتف
مرن  وامل يتمكنركالرذين ،  أو الردفع من خطأ تقين قد حيدث خرالل عمليرة السرحب وفعدم استخدام البطاقة نتيجة اخل_ 

اسررتالم يف اآللررة مباشرررة بعررد اقتطررا  املبلررغ مررن الرصرريد دون  الررذي يقررعكاملررة بسرربب خطررأ تقررين   م أو أمررواهلمسررحب أجرررهت
 ؛األموال

خاصررة عنرردما  ،لكرررتوينويبتعررد عررن التعامررل اإل( الصررك املكترروب)ي الررذي يفضررل التعامررل بررامللموس اجلزائررر ثقافررة املررواطن  _
  ؛هاأو دفع هايف استالم يتعلق األمر بالنقود

التجرار لكرن الزبرائن مل يبردوا اهتمامرا خوفرا مرن كشرف أرقرام ن مرا  ائيرات الردفع اإللكررتوين علرى زبائنهر ترتحالبنوك اق_ 
 ؛أعماهلم بصفة آلية

مبالغ كبرية بسبب سحب لزبائن البنوك  أغلب األوقات ال ميكنويف  .ةعلى مستوى املوزعات اآللي السيولةعدم توفر _ 
 ؛املصرفية تسقيف مبالغ السحب من قبل اهليئات

التعطرل املسرتمر للموزعرات ، و X25األعطال واالنقطاعات املتكررة والدائمة بسبب النقرائص الريت تعرفهرا شربكة االتصرال _ 
فهري  .توقفات مفاجئة ومتعرددة أثرارت اسرتيا  حراملي بطاقرات سرحب النقروداملتهرئة و اآللية بسبب هشاشة النقود الورقية 

1عررادة  لشرربكة الرريت تكررون خررارج اخلدمررةتعمررل بصررفة جيرردة نظرررا لتوقررف اال 
رغم أنّرره يُفرررتي أّن هررذه البطاقررة تسررمح بررال .

 ؛ساعة 52ساعة على  52وبنظام  ،ملستعمليها بالقيام بعمليات السحب طوال أيام األسبو 
اليف وتك  X25  التكاليف العالية يف ما خيص تشغيل املوزعات اآللية للنقود كتكلفة االقتنا  واالتصال يف شبكة_ 

 Wincor Nixdorfالصيانة، هذه األخرية تقوم هبا شركات خاصة، على سبيل الذكر الشركة األملانية 
2. 

عامة وكيفية التعامل مع املوزعات اآللية للنقود وغياب  Monétiqueقلة أو انعدام غياب التكوين يف جمال النقد اآليل _ 
القدرة حىت على االتصال مبديرية وسائل الدفع اإللكرتوين، وحىت  وعدم ،Guide de l'Utilisateurحىت دليل االستعمال  

                                                 
1
ار الكهربائي أو عطب باأللياف البصرية ترجع أسباب األعطاب املستمرة هلذه التجهيزات اليت تعمل وفق أنظمة معلوماتية مضبوطة وحساسة، لذلك فبمجرد انقطا  التي 

الذي يراقب دوريا   بئر توتةائن مبنطقة يؤدي إىل توقف اآللة أوتوماتيكيا، وهنا يتم إعالم القابض الرئيسي عرب رسالة قصرية على جهاز هاتفه النقال من طرف مركز املراقبة الك
 .رب الرتاب الوطينآالت السحب اإللكرتوين التابعة للمؤسسة واملوزعة ع كلنشاط 

الطابعات، ، السحب آالت غرار على املصرفية املؤسسات لكل املقرتحة واحللول التجهيزات جمال من الشركات الرائدة عامليا يف" Wincor Nixdorf"تعترب الشركة األملانية  2
مع أحدث التجهيزات يف هذا اجملال، يف انتظار االتفاق مع باقي املؤسسات  اجلزائريد حيث اقرتحت جمموعة من احللول التكنولوجية يف اجملال املصريف وبر .واملعاجلة آالت الفرز
nixdorf.com/internet/site_EN/EN/Home/homepage_node.html-http://www.wincor ,: راجع موقعها اإللكرتوين. املصرفية

Voir le 14_07_2014. 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_EN/EN/Home/homepage_node.html
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_EN/EN/Home/homepage_node.html
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 .1باملديرية العامة، وصعوبة االتصال بالشركة حيث يتم مراسلتهم دوريا، ولكن دون احلصول على الرد  Monétiqueخلية 
فتح فيها حسابا خاصا فقد أصبح اليوم من املستحيل إجرا  هذه العملية سوى على مستوى أجهزة املؤسسة املصرفية اليت 

به، حيث باتت أجهزة الدفع اآللية ترفض إجرا  أي عملية خارج قائمة الزبائن املتعاملني معها، رغم أن اهلدف من إنشا  
حىت وإن كان  ،شبكة موحدة يرمي إىل تسهيل عملية سحب األموال لفائدة املشرتكني أينما كانوا ويف أي جهاز دفع

يف لكرتونية كانت خمصصة للسحب فقط كمن يف كون البطاقة اإليأن اإلشكال  إال .عهلبنك غري الذي يتعاملون م
 .بعد إدخال تعديالت على النظام اآليل لكي يقبل هذه البطاقات كبطاقات بني البنوك ،لدفعا أن تشغل يف إطار انتظار

 :من بني احملاذر ما يلي: المخاطر والتأمين عليها_  5
وجود عدد كاف من املوزعات اآللية  وروط الواجب توفرها إلجناح أي نظام للنقد اآليل همن أهم الش: خطر السحب_ 

حيث أن اهلدف  ،البطاقة البنكية يف أي مكان أو زمان استعمالوتوزعها على نطاق واسع يساعد على  ،لألوراق النقدية
من سحب النقود يف أي وقت وكذا أيام  األساسي من إنشا  هذه املوزعات أو الشبابيك اآللية هو متكني حامل البطاقة

والقيام بصيانتها بسرعة سوا  حامل البطاقة أو بنكه أو البنك  ،العطل، ولتحقيق ذلك جيب إبقا  هذه اآلالت عملية
عدم قدرة املكلفني باملوزعات على مستوى الوكاالت البنكية لكن ما وقفنا عليه ميدانيا هو . SATIMصاحب املوز  أو 

 .ذه اآلالت وتسيريها دورياعلى تتبع ه
بنك  مثال ، يوفر SAAشراكة مع الشركة اجلزائرية للتأمني  إطار يففعلى سبيل الذكر و : تأمين بطاقة فيزا الدولية_ 

  .التأمني الكايف حلامليها. 2 الدولية الذهبية والدفع املسبق VISAالتنمية احمللية التأمني حلاملي بطاقة 
وتسببت النقود  ،وذلك لكو ا مل تعد الئقة للتداولخاصة األوراق النقدية املمزقة،  :الباليةخطر األوراق المالية _ 

كون أن هذه النقود البالية  من الشبابيك اإللكرتونية، %20 تقريبا عدة مشاكل، منها فساد يفالقدمية املتداولة يف السوق 
والذي يتطلب يوما كامال إلعادة إصالحه، خاصة أن  ،عطلهال يستقبلها املوز  اإللكرتوين، وهذا ما يؤدي مباشرة إىل ت

 .وصيانته مليون سنتيم، إضافة إىل تكاليف تنصيبه 030مبلغ  البنكشباكا إلكرتونيا واحدا يكّلف 
تقرر  للبنوك التجاريةمن الدور اإلشرايف والرقايب  وانطالقا السيئ، لالستغاللمنعا   :دج 2000تحديد سقف السحب _ 

من جهة، أو هذا  كإجرا ات احرتازيةلكرتونية  باستخدام البطاقات اإل يوم اجلمعة مثالوف عملية السحب حتديد سق
 .جعل األجهزة خارج اخلدمة يف هذا اليوم باعتباره يوم عطلة

 نتيجة متكررة ولفرتات زمنية طويلة أعطاالخدمة املوزعات اآللية لألوراق النقدية شهدت : األعطال واإلهمال_ 
  .املدن، أو أ ا مشتغلة على الدوام مما سبب الضغط عليهابعض املوزعات بالرغم من كو ا موجودة وسط ل المهلإل

                                                 
 Communication basse ،Modem mal: وقفنا على العديد من املراسالت من الوكاالت إىل املديريات العامة خبصوص العديد من األعطال اليت مت اإلبالغ عليها 1

connecté ،GAB en pane  ، يوم ومل يتم الرد 02لكن لألسف ألكثر من.   

2
 .arabe.html-http://www.bdl.dz/arabe/visa :مني اجلزائريول املخاطر اليت تغطيها شركة التأملزيد من املعلومات ح 

 

http://www.bdl.dz/arabe/visa-arabe.html
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عاينة اليت ُقمنا هباو   
ُ
سجل يف املوزعات اآللية لألوراق النقدية على بنك ُمعني بل مس جل  حسب امل

ُ
مل يقتصر العطل امل

، كما طال العطل املوزعات النقدية اآللية املستخدمون يتداول عليها وهي أهم البنوك اليت العمومية واخلاصة، البنوك
 ._اجلهاز يف طور التشغيل_على مستوى هذه املوزعات مجلة  همالتابعة ملؤسسة بريد اجلزائر، حبيث ُتصادف

يال فكار االحتي جمال يوجد مكامن جديدة تكون مرشحة ألأيف  التطوير والتشغيلن أكقاعدة عامة ميكن القول  
وقد بدأت  ،ن التقنية احلديثة حتاول ضبط التعامالت املالية اجلديدة ومراقبتهاإولكن يف املقابل ف .مر طبيعيأوالغش وهذا 

 .والعمل على تطويرها ،وتنظيم هذه التعامالت ،ووضع ضوابط ملراقبة ،نظمة وتشريعاتأالدول فعال يف سن 
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 آلية المق اصةأنظمة الدفع و تطلعات تطوير وتشغيل  م :المبحث الرابع

 في النظام المصرفي 
ويتعني  .ال يوجد خارج الوكاالت باستثنا  املتبناة داخليا أنظمة وتقنيات الدفع يف القطا  املصريف عدد صحيح أن    

يف أي  ه، ألن املستخدم حيتاج إىل أن تكون يف متناولويف املنازل خارج دائرة البنوك خاصة يف األماكن العامةإقامتها 
استخدام بطاقات  يةإمكانعملت السلطات على و نرتنت، الشرو  يف اعتماد نظام الدفع عرب اإل ويف انتظار .مكان وزمان
بعد تقييم املرحلة التجريبية والقيام بالتعديالت ذلك و  .،على مستوى بعض الشركات كتجربة منوذجية لكرتوينالدفع اإل

حظتها بعد الندوات واللقا ات اليت نظمتها املديرية النقدية مع الوكاالت اليت الالزمة وتصحيح النقائص اليت متت مال
سنتطرق يف هذا املبحث إىل ما حتاول السلطات النقدية واملالية تشغيله وتطويره مستقبال   .شاركت يف املرحلة التجريبية

اهتم بطريقة م  من احلصول على خدكعنوان ملا يسمى باملتطلعات، وكلنا أمل يف أن يتحقق ذلك، حىت يتمكن العمال
 .حديثة والتخلي عن الطرق التقليدية يف ظل بنية حتتية إلكرتونية

 تشغيل أنظمة دفع جديدة واإلشراف عليها على مستوى البنوك التجارية : المطلب األول
واليت ينتظر تشغيلها سنتناول يف هذا املطلب األنظمة والتقنيات اجلديدة يف الدفع اليت مت تشغيلها بصفة جزئية،  

 .وتعميمها مستقبال يف النظام املصريف اجلزائري
 تطوير عملية سحب األموال من الوكاالت على مستوى النهائيات : الفرع األول

متكن هذه التقنية حائزي البطاقات البيبنكية من سحب أمواهلم من  :في البنوك Cash-advanceتشغيل آلية _ 1
البنكية إذا مل يكن هناك توفر  توتسمح هذه التقنية بسحب األموال من الوكاال .1لوكاالت النهائيات املتوفرة يف ا

  .الشيك

 خاصة MasterCard و Visa نظام الدفع بالبطاقة اإللكرتونيةمت إطالق  :إطالق بطاقات الدفع اإللكتروني الدولية_ 5
 ،MasterCard و Visaالنظام مرتبطا بالشركة العاملية اجلزائريني املالكني ألرصدة بالعملة الصعبة، وسيكون  بالعمال 

American Express ومن البنوك اليت تتوفر على بطاقات السابقة الذكر. يف سياق املرور إىل معاجلة البطاقة الدولية: 
BNA ،BEA ، BDL ،AGB، Société GENERALE ALGERIE ، BNP Paribas، Housing Bank.  5003لكن لغاية سنة 
عدد عمليات جد متواضع مقتصرة على حجز تذاكر السفر والفنادق، وال وجود للتسوق اإللكرتوين نتيجة املعوقات بقي 

 .1 لكرتوينهو إطالق خدمة الدفع اإل البنوك التجارية أحد أكرب أهداف هذا ويبقى .2اليت ذكرناها سابقا 

                                                 
1
 :، راجع القسم اخلاص بالنقد اآليل يف البنك الوطين اجلزائريتوفري، والثانية حتتاج إىل حساب جاري وىل حتتاج إىل حسابلتوفري والبطاقة البيبنكية أ ا األرق بني بطاقة االف 

http://www.bna.dz/Monetique.html0292_20_91 ، أطلع عليه يوم. 

2
 KPMG, Guide Des Banques et  Etablissements Financiers en Algérie, Algérie, Edition 2013, P. 134. 

http://www.bna.dz/Monetique.html
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ت عديد من البنوك اجلزائرية على غرار بنك شرع :التوفير اإللكترونية ةبطاق إلى دفتر التوفير العادي تطوير_ 0
يف تشغيل بطاقات التوفري اإللكرتونية  _ بنك _واالحتياطالصندوق الوطين للتوفري و  2الفالحة والتنمية الريفية 

d'épargne Carte كل ، فالصندوق ماليني من زبائن 5حيملها حنو  كان  اليت 3 والتخلي التدرجيي عن دفاتر التوفري العادية
أن كل فتح جديد حلساب التوفري للسكن و  .طلب جديد لفتح حساب توفري سيتحصل صاحبه على البطاقة بدل الدفرت

، وهلذه البطاقة لكرتونية اجلديدةلون أمحر سيستبدل ببطاقة التوفري اإل ياللون األخضر أو حساب للتوفري الشعيب ذ يذ
 :العديد من امليزات

لكل املوّفرين بسحب وإيدا  األموال من وإىل وكاالت الصندوق الوطين للتوفري   البطاقات اإللكرتونية تسمح _
ويف كامل أيام  ،ساعة 52على  52لكرتونية التابعة للصندوق عرب كامل موزعات السحب اإل _بنك_واالحتياط 

  .تابعة لكل البنوكيف حني ميكنهم السحب من خمتلف املوزعات ال ،األسبو ، إىل جانب العمليات البنكية التقليدية
تسمح البطاقة اإللكرتونية اجلديدة بتقدمي أحسن خدمة للزبائن واستقاللية أكرب، من خالل تقليص املدة الزمنية _ 

، حيث تتم العملية املصرفية _بنكر واالحتياطلسحب أو دفع األموال دون االنتظار يف وكاالت الصندوق الوطين للتوفري 
 .كرتونية اجلديدة للتوفريبسرعة ودقة بالبطاقة اإلل

 .وحتمل رقما سريا ،سنوات مؤمنة من كل األخطار 3اليت تدوم صالحيتها  اإللكرتونية بطاقة التوفري_ 
يف حال وجود أي مشكل ميكن للزبون إيدا  شكوى على مستوى الوكاالت التابعة للصندوق، ويف حال سرقة أو _ 

 .وكالة الصندوق لتجميد خدمة البطاقة يتوجب على الزبون التقدم إىل ضيا  البطاقة 

يف ظل  دون فوائد ودون عمولة RASMALIالتوفري هذا ويرغب بنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يف تشغيل بطاقة 
 .5003احتياجات البنك للسيولة يف ديسمرب 

كة نفطال يف إطار إمضا  بنك اجلزائر اخلارجي مع شر  أطلق: Naftal Cardتشغيل بطاقة اإللكترونية نفطال _ 4
 Carte، أو ما تسمى بطاقة الوقود Naftal Card ةبطاقة اإللكرتونيال . 4اتفاقية بني الطرفني تعميم استخدام البطاقة الذكية 

Carburant وهتدف خاصة إىل اإللغا  التدرجيي لقسائم الوقود، فإن  .لدفع الوقود واخلدمات على مستوى حمطات البنزين

                                                                                                                                                                  
1
 .لكرتونية الرمسية للبنوك املذكورةوكيفية احلصول عليها، راجع املواقع اإل ات واجلوانب التشغيليةالتفاصيل التقنية هلذه البطاقعن  

 :ملزيد من املعلومات حول هذه البطاقة راجع املوقع الرمسي للبنك ،la Carte « TAWFIR » Cartes Bancaires (CBR, CIB) طاقة التوفريهذا البنك ب طلقأ 2

bank.dz/?id=money_details&idm=22-http://www.badr0292_29_91: طلع عليه يوم، أ. 

3
عملية حتويل دفاتر التوفري و   2002ماي  26األحد  بعد تنصيب قارئ البطاقات يف املكاتب األمامية وتزيد العمال  بالبطاقات، كان االنطالق يف تشغيل البطاقات كان يوم  

مليون زبون الذين سيكونون املعنيني األولني يف عملية التحول حنو البطاقات  2.0حلاملي دفاتر التوفري املغناطيسية البالغ عددهم  ووجهت. تدرجييا متتإىل بطاقات إلكرتونية 
 .اإللكرتونية كو م مسجلني يف نظام اإلعالم اآليل للبنك خالفا حلاملي دفاتر التوفري الكالسيكية غري احلاملة للشرحية املغناطيسية

4
 la Cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sheraton Club des Pins en présence des P-DG de Naftal et de la BEA, Saïd Akretche et  

Mohamed Loukal, http://www.naftal.dz/fr/index.php/archives/255 

http://www.badr-bank.dz/?id=money_details&idm=22
http://www.naftal.dz/fr/index.php/archives/255


 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 559 - 

 

سمح ملقتنيها أيضا بدفع اخلدمات األخرى غري النفطية املقدمة على مستوى حمطات البنزين كغسل وتشحيم البطاقة ست
1 السيارات وشرا  وتغيري الزيوت

. 
( الشركات واإلدارات واجلماعات احمللية)تتضمن هذه العملية إصدار ثالثة أنوا  من البطاقات املغناطيسية موجهة للهيئات     

 :2البطاقات  من النو  هذا من صيغ ثالث وهناك ،ذهبية والبطاقة الفضية وبطاقة الدفع املسبقوهي البطاقة ال

 .ولكن بتحديد مستوى للدفع للمستعملني ،دوريا حمدد مبستوى ائتمان بطاقة هي  Silver:الفضية نفطال بطاقة_ 

لكن دون حتديد مستوى للدفع  شهريا، حمدد مبستوى مفتوحة ائتمان بطاقة هي :Goldنفطال الذهبية  بطاقة _
  .الزبائن من حمددة جملموعة ملستعمليها متنح

مستوى  تعبأ على األقل، على دج 1000.00 بقيمة للتعبئة قابلة للدفع بطاقة هي :الدفع المسبقة نفطال بطاقة_ 
 .نفطال والنقاط التجارية ملؤسسة نفطال مراكز أو البنك اخلارجي وكاالت

توفر ملستعمليها وسيلة دفع حديثة ومرحية كما ستعمل على اإللغا  التدرجيي للدفع العيين وتأمني إن هذه البطاقة س   
 .املعامالت التجارية واألموال على مستوى حمطات البنزين

 الكثافة البنكية مقارنة بعدد أجهزة الدفع اإللكترونية على المستوى الكلي :الفرع الثاني
أين وصل عدد البطاقات البيبنكية تقريبا إىل  5000اخرتنا سنة  .اإللكرتوين كممارسةتكريس الدفع  معرفة مدى هبدف  

 .ما يقرب مليون بطاقة

 كثافة الموزعات والنهائيات بالنسبة لعدد السكان(: 01) الجدول رقم
 مليون 02 عدد السكان

 56 عدد المؤسسات البنكية والمالية 
 1060 (عدد الوكاالت)العدد اإلجمالي للشبابيا 

 مليون 10 عدد الحسابات البنكية
 5010مليون سنة  1 عدد البطاقات البنكية

 1520 عدد الشبابيا والموزعات اآللية
 0000 عدد نهائيات الدفع اإللكترونية

 ساكن تقريبا 52604شباك لكل  1 نسبة الشبابيا إلى عدد السكان
 ساكن  ائي لكل مليون 06 نسبة النهائيات إلى عدد السكان

 موز  آيل لكل مليون ساكن 16 نسبة الشبابيا والموزعات إلى عدد السكان
 :KPMGمؤسسة  تقرير :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

_ KPMG, Guide Des Banques et Etablissements Financiers en Algérie Edition 2012, P. 26. 

http://www.algeria.kpmg.com/fr/Documents/Guide%20banque.pdf. 

                                                 
1
 على احلصول ويتم ،رقاقة ذات بطاقات عن عبارة وهي للوقت، اختصار  مع تامة سهولةب أيام 2/2 نفطال خدمات حمطات يف للتسديد البطاقات من النو  هذا يستعمل 

 .البطاقة وتوفري الالزمة اإلجرا ات إلمتام بالبنك باالتصال األخرية هذه تقوم املوافقة ومبجرد العقد، إلمضا  نفطال مراكز إىل التقرب خالل من البطاقات من النو  هذا
2
Banque Extérieure d'Algérie, les Types de Cartes Carburant Naftal, http://www.bea.dz/cartesnaftal.php 

http://www.algeria.kpmg.com/fr/Documents/Guide%20banque.pdf
http://www.algeria.kpmg.com/fr/Documents/Guide%20banque.pdf
http://www.bea.dz/cartesnaftal.php
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كان أو بالعدد اإلمجايل من خالل اجلدول نالحظ أن عدد وكثافة املوزعات والنهائيات قليل جدا مقارنة بعدد الس  
موز  لكل مليون ساكن والعدد ضعيف جدا، كون  22و ائي لكل مليون ساكن جزائري  52للوكاالت حيت كان معدل 

من جممو  العمال  فقط من ميلك بطاقة  % 00مالين عميل له حساب بنكي أي ما نسبته  00مليون بطاقة مقارنة بر  0
التجار العمال  باستخدام البطاقات وكلك  جل إقنا أاك عمل كبري يبقى ينتظر من هنوبالتايل  .بنكية وهذا قليل جدا
جل مراقبة رقم أعماهلم،  ألكرتوين يعد وسيلة ملصلحة الضرائب من ن الدفع اإلأب العتقادهملكرتوين بقبول آالت الدفع اإل

مواهلم وحماسبة داخلية آلية ودفع مني أفضل ألأسيكون هلم ت لنهائيات نقاط البيعالتجار من خالل استعماهلم  كون
لكرتوين بتسيري مؤمن كما يسمح الدفع اإل،  من غري املعقول الضغط على الدفع نقدا لسحب املاليري يومياو  .مضمون

فيما تعد املدفوعات اإللكرتونية أكثر إتقانا بكثري نظرا لنفقات  .لكرتونيةاحملاسبة اإلإىل أكثر وأسر  لألموال بالنظر 
واالستغنا  تدرجييا عن  اإللكرتوين،النقد  إىلحىت اآلن التحول و تبادل وختزين وتأمني املبالغ النقدية الكبرية، مشاركة 
هذا  .ضغوط حكومية أيهذه الدول بذاهتم دون  يف املتعاملنيحيدث بطريقة طبيعية عن طريق اختيار  النقدية السيولة

شباكا، بعدما كان عددها  525 1إىل  5002ة يف النظام املصريف يف سنة وقد وصل عدد الوكاالت البنكية واملؤسسات املالي
 .5005 سنة 53300نسمة مقابل  600 25واحد لر أي مبعدل كثافة شباك  ،5005سنة  0299

 تقييم تجربة الجزائر بشأن ممارسات اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية: الفرع الثالث
البنك املركزي والسلطات النقدية يف اجلزائر أن وظيفة اإلشراف على هذه األنظمة  أظهر االستبيان الذي أجاب عليه     

كذلك حتديث آليات مقاصة الشيكات وتطوير أنظمة   ،RTGSتعترب حديثة لتسوية املدفوعات الكبرية يف الوقت الفعلي 
 .املدفوعات املختلفة باإلضافة إىل االهتمام بتحسني البنية التحتية

من الناحية القانونية واملؤسسية  البنك املركزي اجلزائري بأمهية هذه الوظيفة إال أ ا مل حتظ باالهتمام الكايفومع إدراك    
حيث أحدث البنك املركزي بالفعل إدارات وأقسام معني ملتابعة اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية وتقوم مبهامها وإن 

بذلك، كما أن هناك فصل بني وظيفة اإلشراف ووظيفة التشغيل نظم الدفع هناك إدارة يف البنك املركزي اجلزائري تقوم 
كما تقتصر أهداف وظيفة اإلشراف على  .(ووقفنا على ذلا بأنفسنا في البنا المركزي)وأن هناك زيارات تفتيش ميدانية 

ة املؤهلة واملدربة اليت توم كذلك يفتقر البنك املركزي للكوادر البشري .أنظمة الدفع يف اجلزائر على السالمة والكفا ة
 .مبتطلبات وظيفة اإلشراف هذه بالصورة املطلوبة

وأنه . كما لوحظ التداخل يف بعض األحيان بني ممارسة أنشطة الرقابة االعتيادية ووظائف اإلشراف على هذه األنظمة    
بما يقتضيه القانون ويكون يف الغالب التعاون يكون مبذكرة تفاهم أو حس)ال يوجد تعاون بشكل رمسي مع السلطات املختصة 
 .1( بعقد اجتماعات منتظمة يتم فيها تبادل اآلرا  ووجهات النظر

                                                 
1
 .00 .، مرجع سابق، صمبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية ومسؤوليات المصارف المركزيةاللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية،  
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 الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية وتبني الصيرفة اإللكترونية تطوير: المطلب الثاني

 .ية الصريفة اإللكرتونية مستقبالميكن تطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية يف االقتصاد اجلزائري من خالل تشغيل تقن   
 بالهاتف  يتشغيل الصيرفة المنزلية والدفع اإللكترون: الفرع األول

االطال  على الرصيد، طلب )غالبية البنوك التجارية اجلزائرية حتوي على هدمة الصريفة اإللكرتونية يف شكل البسيط جدا   
 التطبيقات املصرفية ألجهزة إنشا مع  لكن .، أي ثالث عمليات فقط(دفرت شيكات، طبع بيان التعريف البنكي وكشف العمليات

قّدمها تاخلدمات املصرفية اليت  هماستخدام املتعاملني يف االقتصاد اجلزائريصبح بإمكان سي اهلواتف الذكية مستقبال
أو الدفع بالبطاقة  األمواليل ك عرب اإلنرتنت واألجهزة النّقالة بكل سهولة، مبا يف ذلك االستعالم عن الرصيد أو حتو و بنال

1البيبنكية 
من الدفع أو التحصيل بغض النظر عن وجود حسابات  العمال كل   الدفع باهلاتف نظامتشغيل  سُيمّكن .

كما   .بنكية هلم أم ال، أما بالنسبة لقطا  األعمال فسيحقق عوائد أفضل من اليت حيققها يف حال استخدام بطاقة الدفع
ويأيت هذا  .وقد ذكرنا ذلك يف الباب النظري .لألفراد آلية مرحية للدفع اآلين يف أي مكان وزمانسيوفر هذا النظام 
هبدف القضا  على  نرتنت باستعمال اهلواتف النقالة واإل واملقاصة اآللية مشرو  لتطوير الدفع اإللكرتوين التشغيل يف إطار
 .يف النظام املصريف أزمة السيولة املالية

 للتعبئة باستعمال بطاقة الدفع البنكية eStorm تشغيل تقنية: الفرع الثاني
وهو حل حصري، آمن وجماين القتنا  الرصيد عرب  eStorm على تشغيل خدمة Ooredooمتعامل اهلاتف النقال أقدم    
راكة بني بتكاري للتعبئة يف سياق الشاحلل اال ايأيت هذ .Carte CIB نرتنت بواسطة بطاقة الدفع ما بني البنوكاإل

Ooredoo   وشركةSATIM وبنك اخلليج اجلزائر AGB إذ مُيكن للزبائن احلائزين على بطاقة الدفع ما بني البنوك ملختلف ،
وذلك بالدخول إىل املوقع ،  eStormدج بكل أمان بفضل خدمة  500البنوك العاملة باجلزائر من شرا  رصيد ابتدا  من 

وتر أو لوحة أو هاتف ذكي، أو بالربط مباشرة وجمانا على املوقع على الكمبي  Ooredooلراإللكرتوين 
www.estorm.ooredoo.dz 2 من الكمبيوتر أو لوحة أو هاتف ذكي. 

فع بني البنوك فرصة بإعطا  الزبائن احلائزين على بطاقة الد اإللكرتونية توسيع منتجات وخدمات املصرفيةهذا يف إطار    
مُتثل هذه املبادرة قاعدة متينة لتطوير الدفع على و  . Ooredooلر STORM لكرتونية للرصيداالستفادة من حل التعبئة اإل

                                                 
1
يستطيع العمال  و  .شركات االتصالشرتكي تعتمد اخلدمة املصرفية عرب األجهزة النقالة برناجما  يتضّمن قائمة باخلدمات إلجرا  املعامالت املصرفية بكّل سهولة، وهي متوافرة مل 

ملعرفة املزيد حول برنامج اخلدمة . لتفعيل اخلدمة اخلاصالتصال بالرقم وبعد تثبيت الربنامج على اجلهاز، يتعنّي على العمال  ا. من موقع بنك iPhone حتميل تطبيقات أجهزة
العمال  زيارة أحد فرو  بنك أو االتصال باخلدمة املصرفية للحصول على املساعدة  على األجهزة النقالة اليت يوفرها بنكوأحدث احللول املصرفية عرب  iPhone املصرفية عرب

 .لومات يف موقع البنك اإللكرتوينتتوافر أيضا  هذه املعو . والتوجيه

على  Storm لكرتونيةتها الثانية من تسويق التعبئة اإل، كما تسمح هذه الشراكة يف مرحل2004 فيفريكان يف  اليت تعتمد أساسا على البطاقة البيبنكية  إطالق هذه التقنية 2
 :لكرتوين التايلمن ذلك راجع املوقع اإلكد للتأو  .هلذه اخلدمة عرب كامل الرتاب الوطين، ساحمة بذلك للزبائن من ولوج أوسع DAB األوتوماتيكية املوزعات  آالت
cib-bancaire-carte-par-https://my.ooredoo.dz/estorm/storm. 

http://www.estorm.ooredoo.dz/
https://my.ooredoo.dz/estorm/storm-par-carte-bancaire-cib
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-Eنرتنت وتوسيعه يف إطار التعاون بني القطاعات لشركا  آخرين، وتوفري فرص جديدة إلطالق البنك اإللكرتويناإل

Banking  مع ةشراكالتندرج و  .ونيةلكرت والتجارة اإل AGB  بتكارية اليت هتدف لضمان ولوج اال اإلسرتاتيجيةيف إطار
 .نرتنتعلى اإل eStorm لكرتونيةللتعبئة اإل ةدماخلبتوفري  Ooredoo ملنتجات وخدمات للزبائنسهل 

 AEBS  لخدمات الصيرفة اإللكترونية يةالجزائر تشغيل عمليات الشركة  :الفرع الثالث
 Diagram Groupeاالستفادة بالتعاون مع   يكون بصفة مستمرة طوال مدة  1 دمي خدماهتاتقإن    

   :منها كما يلي 2

 لتقدمي حلول تتناسب مع ،ودراسة احمليط دراسة دقيقة ،تقوم بعمليات تدقيق احلاجات واملوجودات :التحليل األولي _
 . املؤسسة ومع حميطها

 . ة واإلشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات مرفقةويتمثل يف تقدمي اخلدم :التركيب_ 

وتكون بتقدمي خدمات الصيانة، التكوين، املساعدة، املساعدة عن بعد، لضمان اإلنتاجية  :المتابعة المستمرة _
ت نرتنيف تقدمي خدمات عرب اإل AEBS على 3 اجلزائريةالتجارية  البنوكعديد من  اعتمدتلقد و .املستمرة للعمليات

  :وذلك من خالل إمضا  عقود، نذكر منها

 حيث  أطلق، EDI Diagram- لتزويد البنك خبدمات 5003يف جويلية وكان ذلك  ،عقد مع القري الشعيب اجلزائري _ 
خدمة بتشغيله   2013مارسيف  لكرتونيةعتمد العمليات اإلوا اجلزائري ألول مرة يف النظام البنكي اجلزائري الشعيب القري

اليت تسمح  هذه اخلدمة .جديدة لتسيري املنتجات البنكية عن بعد من خالل تبادل معطيات معلوماتية لفائدة املؤسسات
لكرتونية، موجهة أساسا لألشخاص املعنويني اإل العملياتنرتنت من خالل بتقدمي األوامر بالدفع عن بعد عرب اإل

خلدمة اجلديدة سيسمح بتفادي التنقل إىل الوكاالت إن االنضمام إىل هذه او  .واملؤسسات الفردية واإلدارات واجلمعيات
 .4 مع ضمان معاملة سريعة وآمنة للعمليات

 - Diagram  E تزويد هذا البنك اخلاص خبدماتمت  5003نوفمرب  50يف  :الجزائرBNP Paribas  البناعقد مع  _

BANKING .  تعترب شركةو AEBS  إللكرتونية مبا حققته من توفري هذهيف جمال الصريفة ا لالقتصاد اجلزائريأول خطوة 

                                                 
1 Partenaires: Clear 2 Pay, SAB, Vasco, Reuters, http://www.aebs-tech.com/spip.php?rubrique37. Consulté le: 

17_02_2014. 

2
 Le groupe français Diagram-Edi, spécialisé dans l'édition de Progiciels de Banque à Distance et de gestion sécurisée 

des échanges de données  informatiques financiers. 

3
 Crédit Populaire ـGénérale Société ،Parisbas BNP ،Banque Extérieure d’Algérie: ربعة بنوك تنشط يف السوق املصرفيةحلد اآلن أ 

d’Algérie- eloppement RuralBanque de l’Agriculture et du Dév، Banque Nationale d’Algérie 

4
ولالستفادة من هذه اخلدمة عادة ما تقدم الوكالة املصرفية لزبو ا  .يف اجلزائر  ”لكترونيةاإلالبنكية  العمليات“يعد ثاين بنك عمومي خيوي جمال  اجلزائري الشعيب القريإن  

الذي سيحتفظ به ” لكرتوينتوقيعه اإل“لكرتوين حتديد لب البنك من الزبون عرب موقعه اإليط ،ستفادة من هذه اخلدمةيف مرحلة أوىل كلمة تعريفية وكلمة سر، وبعد جناح اال
 tech.com/spip.php?article104-http://www.aebs. :كرتوين التايللأنظر املوقع اإل .للعمليةضمان التأمني التام  إلىوهو إجرا  يهدف  ،بطبيعة احلال سريا

Consulté le; 01_02_2014. 

http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%DE%D1%D6/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%DE%D1%D6/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%D4%DA%C8%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%D4%DA%C8%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%93%C7%E1%DA%E3%E1%ED%C7%CA/
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article92
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article93
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article100
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article102
http://www.aebs-tech.com/spip.php?rubrique37.Voir
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article94
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article95
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article96
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article97
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article97
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article97
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article98
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article99
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%DE%D1%D6/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%D4%DA%C8%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%D4%DA%C8%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%CC%D2%C7%C6%D1%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%CC%D2%C7%C6%D1%ED/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%93%C7%E1%DA%E3%E1%ED%C7%CA/
http://www.algeria-dream.com/vb/tags/%C7%E1%C7%E1%DF%CA%D1%E6%E4%ED%C9%94/
http://www.aebs-tech.com/spip.php?article104
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 ،وهذا لتحقيق املنافسة من جهة ،ولكن هذا ال مينع وجود شركات أخرى لتقدمي خدمات الصريفة اإللكرتونية اخلدمات،
 .1اجلزائري  وتوسيع قاعدة هذه اخلدمات من جهة أخرى من أجل تطوير النظام املصريف واملايل

 عبر شبكة اإلنترنت في إطار التجارة اإللكترونية تطوير عملية الدفع: المطلب الثالث
نرتنت كوسيلة اتصال كان احلديث املرتبط بشكل أساسي باإل مبفهومها اجلزائر لكرتونية يفأول ظهور للتجارة اإلإن    

كانت تقوم بربط املؤسسات واألفراد   أين ،Gecos 2حيث كانت شركة  0992نرتنت يف شركات تزويد اإلبظهور 
 .والةحلويكون الدفع نقدا أو با ،نرتنتباإل

 تشغيل مواقع الدفع اإللكتروني كآلية لتحديث بنية تحتية للتجارة اإللكترونية : الفرع األول
 .لكرتونية حلما بعيد املنالمما جعل من التجارة اإل عرب اإلنرتنت لكرتوينلدفع اإلتوفر فيه طرق ليال  ياجلزائر االقتصاد    

إال أن ذلك مل مينع املواقع اجلزائرية من تقدمي خدمات عرب اإلنرتنت بالرغم من الدفع فيها يتم عرب القنوات الكالسيكية 
  (.حتويالت عرب احلسابات الربيدية بشكل أكرب)
Epy.dz إللكتروني إنشاء موقع الدفع ا_ 1

نرتنت ويرتكز الدفع عرب اإل ،4 لكرتويننظام للدفع اإلال أطلق تشغيل هذا :3
ساعة وطيلة األسبو   52وعلى مدار  ،لكرتوين مؤمن بواسطة الشبكة العنكبوتية الذي يضمن بشكل فوريإعلى حل 

 .من هاتف حممول انطالقاالدفع 
وآمنة على  سهلةقنوات دفع  للعمال اهلاتف، وتوفر  نرتنت أوواتري عرب اإللدفع وسداد الف متطوراحال  E .Payتطرح    

نرتنت مباشرة احلصول على الفواتري شرتاك ميكن سداد مجيع فواتري اخلدمات العامة عرب اإلاالوعند  مدار الساعة،
التسجيل يف  بعد عملية،  5 أو رسائل اهلاتف اجلوال ومن مكان واحد ،املستحقة يف وقت قياسي عرب الربيد اإللكرتوين

فواتري خدمة   ،فواتري اهلاتف الثابت واحملمولتسديد  :الذي فيه عديد من امليزات مثل موقع الدفع اإللكرتوين اجلزائري
تذاكر السفر، ، األقساط، حقوق ورسوم التسجيالت اجلامعية واملدرسية ،فواتري الكهربا  والغاز واملياه، ADSL نرتنتاإل

وقد مت إطالق بطاقة الدفع  .رسوم األندية الرياضية واجلمعيات الشبانية، واإلتاواتالرسوم والغرامات  ،ائرةالقطار والط
 .5005 أفريل 05نرتنت باجلزائر يف املسبق بواسطة اإل

                                                 
1
 /k.dz/frban-http://ebanking.cpa: لكرتونية وخدماهتا يف البنوك اجلزائرية، راجع املواقع اإللكرتونية لبعضها كالتايلللتأكد من وضعية البنوك اإل 

http://www.bea.dz/e-banking.html ،http://ebanking.badr.dz/fr./ 

 .، وهي أول شركة تتعامل بالتجارة اإللكرتونية يف االقتصاد اجلزائرييونس قرار السيد يديرها  2

 .3300_03_23: ، أطلع عليه يوم/ebay.dz: https://www.epay.dz/arجلزائرية ملزيد من املعلومات أنظر املوقع اإللكرتوين الرمسي للمؤسسة  3

 .العاصمة الكائن مقرها باحلظرية التكنولوجية لسيدي عبد ا هل باجلزائر"ebay.dz" املؤسسة اجلزائرية  4
: ، أطلع عليه يوم/https://www.epay.dz/ar/forconsumer/payonline :أنظر املوقع اإللكرتوين، "دي زاد.أي باي"املؤسسة جزائرية  5

03_30_3302.  

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ebanking.cpa-bank.dz/fr/
http://www.bea.dz/e-banking.html
http://ebanking.badr.dz/fr/
http://ebanking.badr.dz/fr/
http://ebanking.badr.dz/fr/
https://www.epay.dz/ar/
https://www.epay.dz/ar/forconsumer/payonline/
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عن  متجر اجلزائريني والعرب خلدمات التجارة اإللكرتونية :لخدمات التجارة اإللكترونية  DzMoneyموقعإنشاء _ 5
اخلدمات القيمة واحلصرية حيث يوفر  طرق الدفع من أجل التسهيل على العميل دفع تكاليف املنتجات بسهولة يقطر 

السرعة يف  _والضمان املصداقيةوهي )يرغب فيهم الزبون اليت  يف عديد من األمور DzMoney 1على موقع  االعتمادميكن 
 دون رقم حساب بعد ) عرب بريد اجلزائر من خالل هذا املوقع يكون الدفعن إو  .(أسعار مميزة وتنافسية _تنفيذ الطلبات ومتابعتها
وملعرفة  هملعرفة حسابات البد من مراسلة إدارة املوقع) الدفع عرب البنوك اإللكرتونية و   ،(حتويل بنكي اختيارالطلب عرب املوقع مث 

  Under دها طور اإلجناز _ استخدام أي بال_وهو غري مشغل حاليا كون انتقال املتصفح لصفحة املوقع  .(التفاصيل

Construction  . 
 :متجر ديزاد شوب ستارو للتجارة اإللكترونية Masterdz.bizوموقع   Payoneerتشغيل بطاقة _ 0

بطاقة جمانية  هي  :MasterCard وتنصيب الموزع اآللي  Payoneer MasterCardالحصول على بطاقة _ 
طلبات كثرية حول طريقة وميكن احلصول عليها بعد  ،2 ن يعملون عرب شبكة اإلنرتنتموجهة خصيصا لألشخاص الذي
وقد حصل عليها عديد من   .وال ميكن شحنها عرب البنوك احمللية،   Payoneerأمريكي شحنها خاصة وأ ا مربوطة ببنك

 :راحل التاليةاملواطنني اجلزائرين الستخدامها يف عمليات التسوق عرب اإلنرتنت بعد اتباعهم امل

نشا  حساب على بنك إ ؛بعد وصوهلا MasterCardتفعيل بطاقة   ؛MasterCardتقدمي طلب للحصول على بطاقة  _
PayPal،  ربط حساب PayPal  حبساب Payoneer،  تفعيلPayPal عن طريق بطاقة MasterCard،  حتويل األموال من 

 PayPalىل حسابإ Payoneer،   دشحن بطاقة ماسرت كار Payoneer (شحن البطاقة عن طريق موقع Adf.ly  )3.       ولقد
أن و  . منه  Payoneer سحب مبلغ من املال ببطاقة ميكن العميل منيف اجلزائر،  MasterCardلبطاقات  آيل موز مت وضع 

بالدينار مقارنة مبا يساويه  املبلغضافية يعين يتم سحب إلكن ال توجد أي عموالت  .النقود املستخرجة بالدينار اجلزائري
4 الدوالر يف ذلك الوقت

 . 
التسهيالت الالزمة لتمكينهم  لعمالئهيوفر  iHostme.dz التابع ملؤسسة: للتجارة اإللكترونية Masterdz.bizموقع _ 

خدمات  :5 الكثري من كذلك  يوفر املوقعو  . من اخلدمات التجاريةكما يوفر الكثري  ،من التسوق عرب اإلنرتنت بكل سهولة

                                                 
1
كالدردشة املتواجدة على املوقع، أو عن طريق االتصال بنا   :العديد أما عن طرق التواصل فهناك ساعة 52/ 03ى مدار دعم فين راقي ومتواجد يوميا للرد على استفساركم عل 

ملزيد من و ، له وكال  معتمدين يف كافة الدول العربيةه فريق دعم فين متكامل و لو . face bookأو اهلاتف أو عن طريق  Messenger  أو عن طريق مراسلتنا من خالل
  ./http://www.dzmoney.com: لكرتوينحول اخلدمات اليت يقدمها املوقع أنظر املوقع اإل لوماتاملع

2
 .https://www.payoneer.com: ىل الصفة الرئيسية للبنكإالعاملية أوال قم بالدخول  MasterCard  شرتاك واحلصول على بطاقة لال 

3
 :لكرتوينمن خالل املوقع اإل نشا  والربط والتحويلوخطوات اإل  payoneer ماستر كاردراجع خطوات الشحن لبطاقة  

ml#.VgfC7321W3ihttp://www.wabwibe.com/2013/06/payoneer.ht0292_92_91: ، أطلع عليه يوم. 

4
 (.MasterCardوعليه عالمة )باجلزائر العاصمة  بنا الجزائر الخارجي في شارع ديدوش مرادموجود يف اآليل  املوز  

5
 :لكرتوين التايلنظر املوقع اإلملزيد من املعلومات أ 

http://www.masterdz.biz/index.php?route=information/information&information_id=4 ،0292_20_20 :طلع عليه يومأ. 

http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/02/mastercard-payoneer.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/02/mastercard-payoneer.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/paypal.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/paypal.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/paypal.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/paypal-mastercard.html
http://payoneer-ar.blogspot.com/2013/03/paypal-mastercard.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/mastercard-paypal.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/mastercard-paypal.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/mastercard-paypal.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/payoneer-mastercard.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/payoneer-mastercard.html
http://www.payoneer-ar.com/2014/01/payoneer-mastercard.html
http://www.payoneer-ar.com/2013/06/payoneer.html
http://www.payoneer-ar.com/2013/06/payoneer.html
http://adf.ly/?id=2171334
http://www.dzmoney.com/
https://www.payoneer.com/
http://www.wabwibe.com/2013/06/payoneer.html#.VgfC7321W3i
http://www.masterdz.biz/index.php?route=information/information&information_id=4
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 Rapidshareيف مواقع التحميل املدفوعة  االشرتاكخدمة  ،التجارة اإللكرتونية وخدمات التسوق اإللكرتوين

،Megaupload، شحن أرصدة البنوك اإللكرتونية Lybertyreserve ،Alertpay ، بطاقاتCashu.  5002بإطالقه عام و 
  .هو أول موقع يف اجلزائر  Masterdz.bizيكون موقع 

خدمات البنوك  :يوفر هذا املوقع العديد من اخلدمات مثل :متجر ديزاد شوب لخدمات التجارة اإللكترونية_ 
جلميع  للحسابات املدفوعة االشرتاك خدمة، خدمات بطاقات الدفع اإللكرتونية، شحن وسحب :ككل اإللكرتونية

 .iTunes..1 و Amazon بطاقات ، eBay:مواقع التسوق مثل خدمة الشرا  من، مواقع الرفع والتحميل
 تشغيل خدمات الدفع اإللكتروني في آليات التجارة اإللكترونية: الفرع الثاني

 Walletix Servicesأعلنت شركة  : Walletixلكتروني الجزائري دفع اإلمن نظام ال Alphaإطالق اإلصدار _ 1
فاحتة الباب أمام املطورين  Walletixلكرتوين الناشئة عن إطالق اإلصدار التجرييب من خدمتها للدفع اإل 2 اجلزائرية

دمة ال تزال يف بداياهتا، لكنها الشركة أن اخل توضح أن، وبعد االطال  على املوقع اإللكرتوين .املهتمني للتسجيل لتجربتها
وصلت إىل حد معني من النضج تسمح بإطالق إصدار  رييب منها، وسيتمكن املطورون فقط من  ربة اخلدمة يف 

 .3 بداياهتا، قبل أن يفتح اجملال أمام اجلميع
يف هذا النظام يف  أن املتعامل الوحيد في الفصل الثالث النظريكما ذكرنا   :Money Gram نظام الدفعتشغيل _ 5

 :وميتاز هذا النظام بأنه  ،4االقتصاد اجلزائري هو بنك التنمية احمللية 

 . arabe.html-http://www.bdl.dz/arabe/MG دقائق فقط 00خالل  ميف حوزهت عمال  البنكاملال اخلاص ب :سريع_ 

 .ة العمال بلدا وإقليما يف خدم 020نقطة بيع بالتجزئة يف  030000ن أكثر م :عملي_ 

 .ال حتتاج إىل حساب بنكي أو بطاقة بنكيةو  وسهلة املنال للجميع :بسيطة_ 

ومتكننا من معرفة كيفية تشغيل هذا النظام على مستوى املصلحة، بعدما  ،تفقدنا هذا النظام يف وكاالت البنك املذكور  
األرقام التسعة املرسلة له من قبل املرسل عرب النظام، يقوم  Clients de Passage لبنك أو مواطن عادييسلم العميل ل

على احلاسوب ليظهر املبلغ بالعملة األجنبية أو البلد األصلي  Recevoir l’Argentاملوظف بإدخاهلا يف النظام املثبت 
 ،(أرشيف، احملاسبة، أمني الصندوق)ة، حيث تطبع منها ثالثة نسخ ومبلغ حتويلها بالدينار اجلزائري، مث يتم مأل االستمار 

واجلدول املوايل يوضح تطور نظام الدفع اإللكرتوين اخلاص بالتحويالت املالية يف . ويقوم الساحب بالتوقيع ووضع بصمته
 .5002الذي كانت بدايات تشغيله يف بداية سنة  Money Gram نظام 

                                                 
1
 .http://dzshops.com/index.php?route=common/home أو  /ethttp://dzshops.n :لكرتوننيعلى املوقعني اإل من املعلومات اطلعملزيد  

2 le blog de Walletix: Votre Porte-Monnaie Electronique Algérien; http://walletix.com/blog/. 
3
  :اليت تعلن عن إطالق اخلدمة نةدو امل، أو قرا ة موقعها الرمسيميكن معرفة املزيد حول اخلدمة عرب زيارة  

walletix-http://walletix.com/blog/2011/07/25/hello/ 
4
: ، أطلع عليه يومps://www.moneygram.com/MGIRewards/Change/index.htm?CC=DZhtt :يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل 

10_01_5012. 

http://dzshops.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://dzshops.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://dzshops.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://dzshops.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://dzshops.com/upload
http://dzshops.com/upload
http://dzshops.com/upload
http://dzshops.com/shopping
http://www.it-scoop.com/2011/07/walletix-alpha/
http://www.bdl.dz/arabe/MG-arabe.html
http://dzshops.net/
http://dzshops.com/index.php?route=common/home
file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/le%20blog%20de%20Walletix
http://walletix.com/blog/
https://www.walletix.com/
http://walletix.com/blog/2011/07/25/hello-walletix/
https://www.moneygram.com/MGIRewards/Change/index.htm?CC=DZ
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 5012_5014 :الفترة فيMoney Gram ام الدفع الخاص بالتحويالت المالية في نظام تطور نظ (:40)الجدول رقم 

 دج: الوحدة                                                                                                                                                  

الثالثي األول  السنة
6102 

الثالثي الثاني 
6102 

الثالثي الثالث 
6102 

الثالثي الرابع 
6102 

الثالثي األول 
6102 

الثالثي األول 
6102 

عدد عمليات 
 22 35 95 005 22 32 السحب

 5330255.00 922222.55 5052530.52 5520239.25 0935005.35 0009530.00 حجم المبالغ

 .5003عدة بيانات بنك الفالحة والتنمية الريفية، مديرية أنظمة الدفع، قا:  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

على مستوى بنك التنمية الفالحة  Money Gramيتضح من خالل اجلدول أعاله أن عدد التحويالت يف نظام الدفع    
وهذا راجع إىل شيو    .وبلغ يف أحسن الثالثيات من السنة مائة حتويل ،يف اجلزائر ضعيف جدا من حيث القيمة أو العدد

حتويالت  زيادة عدد نومن جهة أخرى فإ .التعامل بالنقد هذا من جهة،  وأغلبها حتويالت مالية من املغرتبني يف فرنسا
 Money بعد االعتماد على العديد من املتعاملني حيويا مثل عنصرا اقتصاديااجلزائري ست االقتصاد العاملني يف اخلارج إىل

Transfer Operators (MTOs). 

ال بد أن  ،1دولة العميل املسموحة يف  PayPalملعرفة ما هي خدمات  :في الجزائر PayPal إمكانية تطوير خدمة _0
 :جد بعض أو كل هذه اخلصائصوسي  ،ما هي اخلدمات املقدمة يطلع علىو   2أسفل اهلامش على الرابط  يبحث

Send : ساب تعين بأنك قادر على إرسال األموال إىل أي حPayPal يف العامل متوفر يف أغلب الدول. 

Receive :  تعين أنك قادر على استقبال األموال من أي حسابPayPal نادر وجودها يف الدول العربية يف العامل. 

 Withdraw: خاصية ال هتمك ونادر وجودها يف كثري من الدول ،تعين سحب رصيدك شخصيا  وليس للدفع. 
Localized:  تتال م مع البلد أو املنطقةترمجة بال و. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

functionality-country-bin/webscr?cmd=_display-https://www.paypal.com/cgi- :بالنسبة للجزائر، أنقر على الرابط التايل 

outside&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5fa8ff279e37c3d9d4e38bdbee0ede69، نه يف هذا الرابط ستجد أ
 . Send  فقط خدمة مالية واحدة هي إرسال األموال

2
  functionality-country-bin/webscr?cmd=_display-https://www.paypal.com/cgi- :لكرتوين التايلزيد من املعلومات أنظر املوقع اإلمل 

outside 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-country-functionality-outside&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5fa8ff279e37c3d9d4e38bdbee0ede69
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-country-functionality-outside&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5fa8ff279e37c3d9d4e38bdbee0ede69
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-country-functionality-outside&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5fa8ff279e37c3d9d4e38bdbee0ede69
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-country-functionality-outside
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-country-functionality-outside
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:خالصة الفصل الثاني  

 
رغم التكلفة العالية اليت حتملتها السلطات النقدية واملالية عن تشغيل وتطوير التقنيات احلديثة يف الدفع والتسوية، إال      

بتحويل املقاصة التقليدية من ، قد قامت 5002أن املقاصة اآللية اليت انطلق تشغيلها يف االقتصاد اجلزائري منذ جوان 
وسيلة دفع ذات النقائص السابقة الذكر، إىل نظام أكثر فعالية ودقة، كو ا عملت على تألية املبادالت وتقلصت آجال 

ومت وضع شبكة وقاعدة بنية إلكرتونية تصل بني خمتلف املسامهني،  .أيام 5تغطية القيم مابني البنوك واملؤسسات املالية إىل 
تم املبادالت بشكل مؤمن، وتسهل مراقبة عمليات البنوك واملؤسسات املالية بصفة مستمرة وناجعة، ومتكن من حبيث ت

بكل  RTGSوفق نظام  أداة جديدة تسمح بضمان التحويل األموالتطوير أنظمة دفع أخرى مستقبال، ناهيك على أ ا 
  .أمان وشفافية وسرعة للمستفيدين

ظمة الدفع اآللية حققت نوعا ما للبنوك التجارية السرعة يف التنفيذ وفقا للمعايري الدولية على العموم تكنولوجيا أن  
إضافة إىل جناعة املعلومات وسهولة ، (تخفيضها الكبير في زمن تسوية أوامر دفع الشيكات والتحويالت المالية)املعمول هبا 

وإن تسوية املعامالت  .فرة يف قاعدة بيانات األنظمةاملعطيات بشأن أي عملية بنكية، وكل املعطيات متو احلصول على 
ومعاجلتها يف وقتها احلقيقي يساعد على حتقيق األهداف السابقة، وهو ما سيعطي دفعة قوية ألدا  اجلهاز املصريف 

  .واملايل، فينعكس باإلجياب على النشاط االقتصادي ككل مستقبال
ن النقد ال يزال الوسيلة السائدة الجناز فإ ية لألنظمة الثالثة يف النظام املصريفورغم إنشا  القاعدة األساسية البنية التحت   

مقارنة بعدد عمليات السحب  5002سنة  03952وعدد عمليات الدفع بسيطة جدا وصلت إىل  التقليدية املعامالت
  .كانيةإضافة إىل قلة عدد املوزعات والنهائيات مقارنة بالكثافة البنكية والس .عملية 3399222

من )نرتنت ومعظم اخلدمات املقدمة عرب اإل ،عمليات البنكية اإللكرتونيةلل ر احملتشميالتطو  ما لوحظ يف النهاية هو   
طرق ع يتنو  يف ظل تطلع السلطات النقدية واملالية إىل ،عبارة عن خدمات اإلطال  على الرصيد (اجلزائرية البنوكطرف 

عمليات  نتيجة لغيابرمبا ويعود هذا الضعف  .بعد تشغيل املواقع والبنوك اإللكرتونية لقريبيف املستقبل ا الدفع االلكرتونية
جناعة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ما دامت  التحديث الفعلية للنظام املصريف التقليدي، وكذلك غياب

سنقف على صحة أو خطأ هذا الفرض في ). ياجلزائر  يف االقتصاد نرتنت غري موجودةاملعامالت التجارية احلقيقية عرب اإل
 (.الفصل الرابع من هذا الباب

 
 
 
 

 

 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 :تمهيد الفصل الثالث
 

 االقتصرادية برالتغيريات يترأثر كرذلك وهو يه املصريف،النشاط االقتصادي مبا ف جممل على املايل اجلزائري اجلهاز يرتكز  
 نظرام إقامرة علرى وتعمرل السرلطات النقديرة اجلزائريرة .ككرل مبرا فيهرا املتغرريات التكنولوجيرة االقتصراد الروطين تصريب اليت
 معردل للنمرو أعلرى لضرمان الروطين االقتصراد قطاعرات علرى وختصيصرها املروارد تروفري ضرمان مرن أجرل فعرال مرايل
  .االقتصادي االستقرار تصادي، وحتقيقاالق
 مزيد من املالية األسواق لتمكني ودولية وإقليمية وطنية تطورات من املايل القطا  تشريعات تعرفه ما املالحظ عامليا  

 القوى إحدى احلديثة التكنولوجيا هذه من جيعل جديدة، مالية أدوات وظهور ،املالية اخلدمات وتطوير احلرية،
 الالزمة اآلليات واستشراف املستجدات هذه مع للتأقلماالقتصاد اجلزائري  يدعو أمر وهو .للتغيري الدافعة الرئيسية
 .اليةامل العوملة هذه ملواجهة

تزامنا عن أنظمة الدفع املستخدمة يف القطا  املصريف كانت هناك حماولة لتبين أنظمة دفع مستحدثة يف القطا  املايل   
قطا  إصالحات هذا الشهد فقد  .واخلزينة العمومية وبورصة اجلزائر نولوجيات اإلعالم واالتصالوتكويف قطا  الربيد 

والبنية التحتية وتأهيله كجز  من جهد احلكومة لتنمية البنية القاعدية  ه،عميقة يف السنوات األخرية كان الغري منها حتديث
وملعاجلة هذا الفصل سنقسمه إىل املباحث  .يل اإللكرتوين عامليا، من أجل مسايرة النشاط املالالقتصاد الوطين التكنولوجية

 :التالية
 .تطوير وتشغيل نظام النقد اآللي في بريد الجزائر :المبحث األول
أهمية تطوير نظام الدفع في الخزينة العمومية الجزائرية  في إطار برنامج الحكومة   :المبحث الثاني

 .اإللكترونية
 .ظام التداول اإللكتروني في البورصة الجزائرية وإمكانيات تشغيلهواقع ن :المبحث الثالث
 .متطلعات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة في النظام المالي الجزائري :المبحث الرابع

 
 
 

تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية في   النظام  : الفصل الثالث
 المالي الجزائري
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 تطوير وتشغيل نظام النقد اآللي في بريد الجزائر:  المبحث األول
كونرره حيرروي شرررحية هامررة   ،1احليويررة يف االقتصرراد الرروطين ككررل املؤسسررات عرررب العررامل قطررا  بريررد اجلزائررر مررن القطاعررات     

وحترراول إدارة جممرررع بريررد اجلزائرررر تكييررف خررردماهتا التجديررد ومسرررايرة هرررذا  .للعمررال  الررذين لرررديهم حسررابات جاريرررة بريديررة
، فالنقررد اآليل يف هررذه املرحلررة يشرركل العصرررية خاصررة مررع التطررور احلاصررل يف جمررال املعلوماتيررة واخلرردمات املاليررة التحررديث،

حلقة أساسية تتميز باألولوية يف برنامج اإلصرالحات الربيديرة، مرن حيرث جعرل هرذه الوظيفرة تتماشرى والتطرورات الدوليرة، 
 .من خالل التعامالت الربيدية أو داخل مركز الربيد نفسه

، ومنررررذ انطررررالق اإلصررررالحات االقتصررررادية قررررام نيررررةكرررررب املؤسسررررات املاليررررة بالسرررروق الوطأعررررد مررررن بررررني بريررررد اجلزائررررر ي    
  .مبجهودات فعالة هتدف إىل تطوير وحتديث عملياهتا، وكذا إضافة منتجات وخدمات جديدة تكون يف متناول زبائنها

 تطوير وعصرنة الخدمات المالية في بريد الجزائر: المطلب األول
يف الفر  _ خدميا ووظيفيا_القتصادي اهلام يف االقتصاد اجلزائريقبل التطرق إىل نظام الدفع سنتطرق إىل تطور الكيان ا  

 .وتشغيل نظام النقد اآليل الربيدي يف الفر  الثاين، األول
 تطوير الخدمات المالية في بريد الجزائر: الفرع األول

توفر هلذا و  ،توجد تداخالت عديدة ملؤسسة الربيد مع قطا  االتصاالت :تعامالت المؤسسة مع قطاع االتصاالت_ 1
القطا  خدماهتا لتسويق منتجاهتا عن طريق شبكة مكاتبها، مثل بطاقات التعبئة للهاتف النقال والثابت ملؤسسة موبيليس 

وباستخدام شبكة اإلعالم اآليل بتخليص فواتري  ها،وهي يف الوقت نفسه تقوم عن طريق املكاتب نفس .واتصاالت اجلزائر
ومؤخرا استخدمت خدمة احلساب الربيدي اجلاري إلنشا  خدمة الدفع املسبق يف  .اهلاتف، ملؤسسة جازي وموبيليس

باإلضافة إىل ذلك تتعاقد مؤسسة بريد اجلزائر مع مؤسسات اتصاالت لكرا   .جمال اهلاتف النقال مع شركة موبيليس
 . SATIMواستعمال شبكاهتا مثل ما هو حاصل مع شركة   ،معداهتا

سعيا وحفاظا على مكانتها ومواكبة أهم وأحدث التكنولوجيات يف جمال  :بالمعلوماتية ربط المكاتب البريدية_ 2
اإلعالم واالتصال، حاول بريد اجلزائر احلد من التسيري اليدوي للعمليات الربيدية، وهذا بالتألية الكاملة جلميع العمليات 

واهلدف الرئيس من هذا احلل هو  .5009حيد سنة للمكاتب الربيدية من معاجلة أفضل من خالل تشغيله لنظام الشباك الو 
املطلوبة من طرف الزبائن يف املكتب الربيدي، كما يتم إجنازها ومعاجلتها من  ةالسماح بإدخال مجيع العمليات الربيدي

 :وسيتيح ذلك عديد من املزايا للعمال  .طرف مجيع الشبابيك
 ؛العمليات وتقليص آجال معاجلة حتسني نوعية اخلدمات املقدمة،_ 

                                                 
1
مت ترسيم اليوم العاملي للربيد املصادف للتاسع من أكتوبر من كل سنة ألول مرة و  ،Bern يف العاصمة السويسريةالكائن   1874سنة  مة االتحاد الدولي للبريدمنظتأسست  

ويعترب االحتاد الربيدي . اة اليومية لألفراد وقطا  األعماليتمثل الغري من اليوم العاملي للربيد يف زيادة الوعي لدور القطا  الربيدي يف احلي 0929بالعاصمة اليابانية طوكيو سنة 
  .العاملي أحد أعرق اهليئات العاملة حتت لوا  منظمة األمم املتحدة
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 ؛احلد من طوابري االنتظار أمام الشبابيك، وتوفري اخلدمة بإقامة شبابيك متعددة اخلدمات_ 
   .الشكل  املوايل يوضح تطور عدد مكاتب بريد اجلزائر     

 5014_5002: تطور عدد مكاتب بريد الجزائر في الفترة(: 41)الجدول رقم 
 اآلالف: الوحدة                                                                                                                                                             

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 6112 السنة
عدد 

 5255 3559 5292 5235 5592 5532 5500 5522 5532 5552 المكاتب

 :من إعداد الباحث باالعتماد على: مصدرال
_ Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, 

Rapport Annuel de l’ARPT pour l’exercice, Algérie, 2005_5002. 

 5552عدد املكاتب  5003فقد بلغ سنة  .رمن خالل اجلدول يتضح أن هناك تطورا يف عدد مكاتب بريد اجلزائ    
 هي فعليا تشتغل اليت كانت املكاتب عدد لكن ،5005 مكتب سنة 3559 و، 5005مكتب سنة  5292مكتب ليصل إىل 

1  %92.92 نسبة أي 5230
 مقارنة بسنة %5.02 أي بزيادة قدرها ،5002 سنة مكتب 5255بينما بلغ عدد املكاتب  .

5005. 
الربيدية،  احلوالة، حساب الربيد اجلاري :هي يف الشباك الواحداليت يقدمها بريد اجلزائر  ات املاليةمن بني اخلدمو    

بطاقة  ، حتصيل الفواتري، بيع البطاقات،مواللكرتونية لتحويل األاحلوالة اإل، لتزويد احلسابات الربيدية اجلارية البطاقة
احلساب الربيدي اجلاري عن ، صاحب احلساب الربيدي اجلاري بطاقة معلومات، كشف اهلوية الربيدية،  يلالسحب اآل
 ..الرقم السري، RACIDIخدمة رصيدي ، ECCPخدمة ، 0350خدمة  :بعد وتضم

 .5002_ 5002 :يوضح الشكل املوايل تطور رقم أعمال بريد اجلزائر بني سنة: تطور رقم أعمال بريد الجزائر_ 3
 2014_5006: لجزائر في الفترةتطور رقم أعمال بريد ا(: 24)الشكل رقم 

 

Source:  Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 

ARPT, Rapport Annuel de l’ARPT pour l’exercice, Algérie, 5002, P. 62. 

مليار دينار جزائري وهو يف ارتفا  إىل  09.5جلزائر بلغ رقم أعمال بريد ا 5002منذ سنة و من خالل الشكل نالحظ أنه   
 حيث وصل رقم، (اخنفاي سعر النفط) 5002 سنة باستثنا  االخنفاي يف، 2014مليار دينار جزائري سنة  28.82أن وصل 

                                                 
1
 Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, Rapport 

Annuel de l’ARPT pour l’exercice, Algérie, 2013, P. 59. 
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تيجة كن 5005 سنة كذلك االخنفاي الثاين كان. مليار دينار 50.2 ما يقارب أي ،5002 بعدما كان سنة 09.5 األعمال إىل
 .للتقليل من حجم النفقات احلكومية واإلجرا ات االنكماشية على مستوى االقتصاد الوطين

مما  ،من اإليداعات % 50و ،الربيديةو منها تأيت من اخلدمات املالية  % 20 احملققة وللتوضيح فإن هذه األرقام لألعمال   
مصاحله املالية  ىعلي مستو  وأمصاحله الربيدية مسح للمتعامل العمومي بتحقيق حصيلة اجيابية سوا  علي مستوي 

سنتطرق إلى )والفساد بشىت أنواعه  السرقات وسو  التسيريحاالت االخنفاي يف رقم األعمال فرتجع إىل  أما عن .الربيدي
 هذا ويتوقع .من جهة، وإىل التقليص من حجم النفقات احلكومية كما أوضحنا أعاله (فضائح القطاع في الفصل األخير

قل أىل إتراجعا كبريا والذي عرف نتيجة للتدهور الكبري يف سعر النفط،  5003اخنفاضا يف رقم أعمال بريد اجلزائر يف سنة 
 .دوالرا 20 من

غري فعال يف ضمان خدمات  سابقاالنظام الربيدي  كان  :تشغيل الخدمات المالية اإللكتروني في بريد الجزائر_ 4
 ،الشبابيك دون استثنا   تقضي بتقدمي مجيع اخلدمات الربيدية بكلواليتسرعة، و  ذات نوعيةية بريد
 :سياسات التشغيل للعمليات املالية اإللكرتونية مت تشغيل يف  إطارو  
 :حيث يتمكن العميل من خالهلا :00_12خدمة _ أ

 ؛و موبيليسأمن هاتف ثابت  0350طال  على الرصيد عرب مكاملة هاتفية للرقم اإل_ 
 ؛و موبيليسأمن هاتف ثابت  0350الصكوك عرب مكاملة هاتفية للرقم  طلب دفرت_ 
 .طلب الرقم السري، وطلب مساعدة العاملة لالستفسار عن اخلدمات_ 
 :يتمكن العميل الربيدي من خالهلا من :ECCP خدمة_ ب
 ؛نرتنتطلب دفرت الصكوك عرب اإلو طال  على الرصيد اإل_ 
 .http://eccp.poste.dzمن خالل املوقع اإللكرتونية ا نةكشف العمليات املالية لفرتة معي_ 

انطالقا من هاتف  SMSساب اجلاري عرب رسالة قصرية احلطال  على رصيد اإلتتمثل يف  :RACIDI خدمة رصيدي_ ج
  الستالم 205ىل الرقم إطال  مث الرقم السري اخلاص باإل ،ساب دون مفتاح يليه مسافةاحلل رقم ارسوميكن إ  .موبيليس
 .من طرف بريد اجلزائر لقا  اخلدمة ،دج 00ومن طرف موبيليس  دج 50رصيد يف رسالة قصرية مقابل اقتطا  الكشف 

وذلك بتقدمي طلب خطي ونسخة عن اهلوية  ،ي مكتب بريد مزود بالنظام املعلومايتأيطلب من  :الرقم السري_ د
 ىلإول دخول به أبتعديله عند  هوعلي يتحصل العميل عليه،و يومني أعليها وبعد يوم  مصادق
 .http://eccp.poste.dz :موقع

 : ، ومن مزاياها ما يليمواللتحويل األتستخدم احلوالة اإللكرتونية : لكترونيةالحوالة اإل _و

http://eccp.poste.dz/
http://eccp.poste.dz/
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 ؛و الفرنسيةأتكتب بالعربية ، وخر ليس لديه حسابآشخص لع املال تستخدم لدف_ 
 ؛اخلدمة متوفرة يف كل مكاتب الربيد اجلزائري املزودة بكمبيوتر مربوط بشبكة الربيد_ 
 .1 ليه يف غضون دقائقإموال للمرسل تصل األو  ،و ما يشاهبهأحساب  العميل ن يكون عندأىل إال حتتاج _ 

 نظام النقد اآللي في بريد الجزائرتشغيل : الفرع الثاني
من أهم عمليات التطوير والتشغيل يف نظام الدفع يف بريد اجلزائر هو إنشائه لبطاقة مغناطيسية استخدمت يف نظامه   

  .للنقد اآليل
ملغناطيسية جمموعة التقنيات اإللكرتونية واآللية واأنه  الربيدي يعرف النقد اآليل: ظام النقد اآللي البريديتعريف  _ 1

 .(..بريدية ، حتويالت إلكرتونيةمغناطيسية بريديةبطاقات )تصاالتية، اليت تسمح بإجرا  تعامالت وحتويالت لألموال واال
 :ووضع بريد اجلزائر نظامه اخلاص فيما يتعلق بالنقد اآليل وهذا بتزويد مؤسساته بر

 ؛تب الربيد عرب كامل الرتاب الوطيناليت ثبتت تدرجييا على مستوى مكا GABشبابيك آلية للبنوك _ 
 ؛أجهزة الدفع اإللكرتونية، واليت يتواصل تثبيتها تدرجييا على مستوى مكاتب الربيد وعلى مستوى حمالت التجار _
 .تزويد العمال  ببطاقات السحب والدفع_ 
 و بطاقة الربيد وهيأ : Carte Interbancaire de Retrait (Carte CCP)بطاقة السحب المغناطيسية بين البنوك_ 5

وحممية  ،وتستعمل حىت يف الشبابيك باملكاتب الشبابيك اآللية،عملية جدا يف السحب من ذات اللون األصفر، البطاقة 
الربيد  موزعاتن سقف السحب اليومي خيتلف بني أال إ ،يف اجلزائر الشبابيك أجهزةوتعمل على كل ، برقم سري
 :صاحبها وعلى مستوى كامل الرتاب الوطين القيام برتسمح لو  .خرىالبنوك األ وموزعات

 ؛التأكد من صحة بيانات الزبون على مستوى شبابيك مكاتب الربيد عند إجرا  كل العمليات الربيدية_ 
 ؛، وطلب دفرت الشيكاتالتابعة للربيد اجلزائري ليةاآل الشبابيكطال  على الرصيد عرب اإل_ 
  ؛ويتم التعرف عليها عرب تعليق نفس الشعار على واجهة احملل ،CIBخدمة  الشرا  من احملالت املشرتكة يف_ 
لربيد اجلزائر والبنوك واملؤسسات  DAB/GABسحب األموال بالعملة الوطنية عرب أجهزة الشبابيك اآليل لألوراق النقدية _ 

 ؛RMI  املالية املنخرطة يف شبكة النقد اآليل بني البنوك
ه قبل تسليمه ل وم ،ال طلب النموذجإما عليهم  ،لربيدية اجلارية الذين ال ميتلكون البطاقةصحاب احلسابات اوإن أ   

على مستوى أجهزة املوز  اآليل   Libre Service Bancaireاخلدمة البنكية احلرة  ومن مث القيام بعمليات، ملكتب الربيد
العمليات اجملراة على  00الطال  على الرصيد، نشر كشف ا) DAB/GABوالشباك اآليل للبنوك لربيد اجلزائر لألوراق النقدية 

  ؛ (اخل.. احلساب،

                                                 
1
استالم وصل . ضافة لعمولة التحويلباإل إرسالهدفع املبلغ املراد (ة تكتب بدق أنجيب ) أل املطبوعة اخلاصة بالعملية ملقرب التوجه ملكتب الربيد األ :المال إرسالطريقة _  

 .برقم احلوالة ليهإاملرسل  ، وإخبارإليهمعلومات املرسل عملية التحويل و  التحويل به رقم
 .م املال بكل راحةستالوا ،رقم احلوالةتقدمي بطاقة اهلوية و ، و و رخصة السياقةأمكتب بريد مرفق ببطاقة التعريف  قربالتوجه أل :طريقة سحب المال_   
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تسلم هذه البطاقة وفقا لطلب الزبون ذي حساب بريدي جاري، ويستجيب للمعايري املتمثلة يف  :CIBبطاقة الدفع _ 0
 :العائد والرصيد، كما تسمح بطاقة الدفع بر

صحة بيانات الزبون على مستوى شبابيك مكاتب الربيد عند إجرا   مع التأكد من CCPاخلدمات املقدمة من بطاقة  _
 .كل العمليات الربيدية

، واملنخرطني يف نظام الدفع اآليل TPEتسديد املشرتيات واخلدمات لدى التجار اجملهزين بأجهزة الدفع اإللكرتوين _ 
  .CIBوحاملي شعار 

 :التابعة لربيد اجلزائر GABبنوك أما عن اخلدمات املتوفرة على الشبابيك اآللية لل    
 ؛سحب األموال نقدا واإلطال  على الرصيد، وطلب دفرت الشيكات_ 
 ؛نسخ كشف خاص بالعمليات النقدية العشرة األخرية اجملراة على احلساب الربيدي اجلاري_ 
 ؛RIBإصدار كشف اهلوية البنكية _ 
دفع املسبق لشركة موبيليس إمكانية القيام عن بعد ويف أي وقت االشرتاك والتحميل اإللكرتوين الذي يوفر للزبائن ال _

 .RACIMOمن الشبابيك اآللية للبنوك لربيد اجلزائر  CCPحتميال إىل هلواتفهم من خالل احلساب اجلاري 

 تطوير وتشغيل نظام المقاصة في بريد الجزائر: الثانيلمطلب ا
 . ذلك بانضمامه إىل مشرو  املقاصة اإللكرتونية يف املنظومة املاليةحاول بريد اجلزائر تطوير نظامه للدفع، وكان له   

 نظام المقاصة كآلية للتطوير الخدمات البريدية : الفرع األول
لقد شر  العمل هبذا النظام يف بريد اجلزائر كنظام وطين للدفع اإلمجايل بني  :تشغيل أجهزة المقاصة اإللكترونية_ 1

بعدما انتهج سياسة العصرنة التقنية املبنية على أسس استعمال التكنولوجيا احلديثة اليت تفتح  5002 ماي 03البنوك بتاريخ 
جماال معتربا لغري إحداث التطور الفعلي على كافة اجملاالت واألصعدة وبذلك أحدثت إدارة بريد اجلزائر قفزة نوعية من 

 .اإللكرتونية بعد تشغيلها االنتقال من املقاصة التقليدية للصكوك الربيدية إىل املقاصة

بريد اجلزائر تستخدم املعدات نفسها اليت تستخدمها البنوك التجارية يف املقاصة اإللكرتونية على مكاتب  إن مصلحة   
  . مقاصاهتا للشيكات

املالية  يف تطوير اخلدمات 1هذا املركز  يساهم :المركز الوطني لتشخيص بطاقات الدفع اإللكتروني تشغيل_ 5
أن املركز يعمل طيلة أيام األسبو  على و  .معاجلة الربيد واستقبال امللفات اإللكرتونية حىت توزيعها  ، مبا يف ذلكربيديةال

بطاقة يف الساعة، بتقدمي  0300 رويقوم املركز الذي تقدر طاقته اإلنتاجية ب  .ساعة دون توقف 52وعلى وترية  ،مدار السنة
وينتج هذا املركز بطاقات التعبئة  .خاصة البنوك االقتصادينيجلزائر وكذا خمتلف املتعاملني هذه اخلدمة لصاحل زبائن بريد ا

تساهم يف تطوير اخلدمات وس لالقتصاد اجلزائري،هذه املنشأة القاعدية مكسبا وبالتايل فإن  .ملتعاملي اهلاتف النقال
 .الربيدية واملصرفية مستقبال

                                                 
1
 (.اجلزائر العاصمة)ب بئر توتة الواقع مبرك، و5000 رأكتوب 9أشرف يوم األحد  كان المركز الوطني لتشخيص بطاقات الدفع اإللكترونية ، تدشني 
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، بصفة تدرجييةا وتعويضه التقليديةسحب دفرت الصكوك ب قام بريد اجلزائر :ةالبريدي التقليدية تطوير الشيكات_ 0
يستعمل يف كل العمليات   Chèque Normalisé Postaux et Interbancaireبشيكات بريدية معيارية بني البنوك 

ليتم تعويض  ،5005   جانفي شهر من   الثاين وكان ذلك ابتدا  من .السحب والتحويل والدفع :واملعامالت املالية مثل
الصكوك الربيدية الصفرا  مؤَّمنة ف .الوردية عن   والتخلي ،صفرا  اجلديد املعتمدة من طرف البنوكالصكوك الربيدية ال بذلك

لكي تصبح شيكات ذات طبيعة بنكية يف شكل قابل للتداول على مستوى كل و  ،وغري قابلة للتزوير لفائدة زبائن املركز
  ويف ،املراكز الربيدية ومابني البنوك   يف والدفع السحب عمليات أثنا  استعماهلا ميكن   ورقة  53تتكون من و  .البنوك اجلزائرية

مت بصفة تدرجيية قد دفاتر الشيكات الوردية  من التخلص هذا وكان . البنكية إىل الربيدية احلسابات من األموال حتويل 
  الوطين باملركز اخلاصة راكزامل أحد   النو  من دفاتر الشيكات يف ويتم تصنيع هذا .لذلك أجل   ودون حتديد أي ،وآلية

                                         .الربيدية للصكوك 

 تطوير نظام الدفع والسحب التقليدي في بريد الجزائر: الفرع الثاني
تعوي الصك الربيدي وبطاقة التعريف  الربيد املغناطيسيةإن بطاقة : اإللكترونية CCPتشغيل نظام السحب ببطاقة _ 1
الذي  هومتكن هذه البطاقة صاحبها من سحب املبلغ نفس، اجلزائروطنية مائة باملائة يف عمليات السحب مبكاتب بريد ال

على البطاقة للسحب من الشبابيك  االعتمادئن وميكن للزبا .ميكن سحبه بالصك الربيدي، وليس هناك سقف حمدد
وكما رأينا يف الشق النظري فإن عملية التشغيل  .ساعة، سبع أيام على سبع أيام 52ساعة على  52 ةاألوتوماتيكي

  .للبطاقات تبدأ تدرجييا، وبدأت من العاصمة مث بقية واليات الوطن
وكما ذكرنا يف ،  Cash-advance تسمى هذه التقنية: ريدتشغيل خدمة السحب عبر نهائيات نقاط البيع في الب_ 5

من  السيولةن هذه التقنية متكن أصحاب البطاقات السحب الربيدية من سحب إف المبحث الرابع من الفصل الثاني
خاصة يف ظل وكان هلذه التقنية فائدة كبرية  .النهائيات املتوفرة يف الوكاالت الربيدية يف حالة عدة حيازة الشيكات الربيدية

والزبون ال يكون  .(سيتم التطرق لهذه األزمة في الفصل الخامس واألخير)أزمة الصكوك اليت ضربت القطا  املايل واملصريف 
املتوفرة على مستوى مكاتب  االستمارة  بتقدمي بطاقة التعريف الوطنية يف مكاتب الربيد، بل يكفي أن يقوم مبل املزم

 .ليسحب املبلغ الذي يطلبه CCPك الربيدي زائد استعراي بطاقة الربيد مثلما كان ميأل الص

 ،CCP لشحن الرصيد عن طريق حساب بريدي RACIMO بنظام الدفعويسمى : RACIMOنظام الدفع  تشغيل_ 0
مع بريد اجلزائر مبوجب هذه اخلدمة يستطيع أي مشرتك يف  باالشرتاك (موبيليس)اجلزائر  اتصاالت حيث استحدثتها

  .طريقة الشحن تكون عن طريق مرحلتني .1 من هاتفه انطالقاوله حساب بريدي أن يشحن حسابه موبيليس  موبيليس

بعدها ، اللغة اختيارمث  2 9050بالرقم  االتصالسجيل هبذه اخلدمة عن طريق تتتمثل يف ال :(التسجيل) المرحلة األولى_ 

                                                 
1
 3300_03_03_: ، أطلع عليه يوم http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=6 املوقع اإللكرتوين الرمسي ملوبيليس  

2
 .جماين 9020بالرقم  االتصال: مالحظة 

http://www.algerie1.com/flash-dactu/algerie-poste-le-cheque-normalise-interbancaire-operationnel-des-ce-mercredi/
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=6
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 هإدخال حساب بريد العميل بعدها يطلب منمث  .RACIMOإىل خدمة  االنضماممن أجل  5على الرقم  يتم الضغط
تلقى يبعدها ، نرتنتعن طريق اإل هستعمله للولوج إىل حسابيالذي  هالرمز السري اخلاص ب إدخالمن مث  .دون مفتاح

  .هتؤكد تسجيل SMSرسالة قصرية 

  :يلي   ماا إتبو  اخلاص هشحن رصيديأن  العميل كما سبق القول فإنه بإمكان :(الشحن)الثانية  المرحلة_ 

  ؛0على الرقم  الضغطبعدها و  ،اللغة واختيار ،9050على الرقم  االتصال_ 

 ؛مث املبلغ املراد حتويله هإدخال الرقم السري اخلاص ب العميل يطلب من_ 

 ؛0غط على الرقم ضالتأكيد بال هيطلب من_ 

 .بتأكيد التحويل هرسالة قصرية خترب  يتلقىإ ا  العملية عند _ 
 تطور عمليات السحب وحجم المبالغ وعدد البطاقات في بريد الجزائر: رع الثالثالف

سنقف يف هذا الفر  ارتفا  التدرجيي لعمليات السحب : تطور عمليات السحب اإللكترونية من الموزعات اآللية_ 1 
 .باستخدام البطاقة الربيدية املغناطيسية

 5014_5006: بيا في بريد الجزائر في الفترةتطور عمليات السحب من الشبا(: 45)الجدول رقم 
  مليون عملية، مليار دينار: الوحدة 

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
عدد 

 52.3 52.2 55.3 50.2 02.2 02.9 00.2 2.2 5.3 العمليات

 590 522 550 550 022.3 050.3 90.3 32.5 02.3 حجم المبالغ

 .5003 ،قاعدة بيانات بريد اجلزائر، بري توتة، اجلزائر: د الباحث باالعتماد علىمن إعدا: المصدر

 ،5002من سنة  من سنة تشغيل نظام النقد اآليل، أي هناك ارتفا  يف عدد العمليات وحجم املبالغ املسحوبة ابتدا    
مليون  52.3أن وصلت عدد العمليات  إىل  مليار دينار، 02.3مليون عملية، وحجم املبالغ  5.3أين كان عدد العمليات 

تأقلم املواطنني مع استعمال البطاقات  بداية هذه األرقام تؤكدف  .مليار دينار 590عملية، وحجم املبالغ املسحوبة 
 ال يوجدأن و  ،كلها مفّعلةوعمد بريد اجلزائر دائما إىل جعلها   .الربيدية، نتيجة للميزات واخلصائص اليت توفرها اإللكرتونية

وهذا لن يكون يف ظل العديد من العوائق واملخاطر اليت  سنتطرق إليها  .منها ما هو خارج اخلدمة أو منتهي الصالحية
  .الحقا

توزيع  ا مل يتحقق، ويتضمن برناجم اجلزائرسطرت مؤسسة بريد   :تطور عدد بطاقات السحب اإللكترونية البريدية_ 5
العملية ، وهي 5009بنهاية  على املستوى الوطين اجلزائرلدى خمتلف مكاتب بريد  ائنهاجمانا على زب CCPماليني بطاقة  9

العاصمة، اليت تضم أكثر من مليون زبون، العملية انطلقت من  اجلزائرانطالقا من  5003اليت شر  فيها يف بداية سنة 
، وبعد والية بداية بوالية اجلزائراتب الربيد املتواجدة مبقر إقامتهم خالل إرسال استدعا ات الزبائن من أجل التقدم ملك
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 ةكانت مؤسس 5002وهبذه الطريقة يف  اية سنة ، قسنطينة، مث  باتنةمث يف  سطيفعملية يف والية ال تشغيل نطلقا اجلزائر
 .واجلدول املوايل سيوضح لنا أكثر. ماليني مليون بطاقة مغناطيسية 2قد وزعت  اجلزائربريد 

 5014_5006: الحسابات البريدية في الفترةتطور عدد بطاقات السحب البريدية مقارنة بعدد (: 40)الجدول رقم 
  %مليون، : الوحدة                                                                                                                                                             

 6102 6102 6106 6100 6101 6111 6112 6112 6112 السنة
 2.0 2.9 6.3 6 3.9 3.2 3.2 2 5.3 عدد البطاقات
 %5 9% 5% 0 %0.2 0 %23 %20 - معدل النمو

عدد 
الحسابات 

 البريدية
9 9.9 00 05.5 05.3 03 02.5  17.08 18.08 

 5.8% 5% 8% 11% 9% 12% 11% %00 - معدل النمو

 .5003 بريد اجلزائر، بري توتة، اجلزائر،قاعدة بيانات :  من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
_  Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, 

Rapport Annuel de l’ARPT pour l’exercice, Algérie, 2006_2014. 

إىل  5002مليون حساب، لتصل سنة  2.3ان عددها ، أي ك5005إن عدد احلسابات الربيدية يف تطور ابتدا  من سنة   
  % 30، أي تقريبا 5002مليون حساب سنة  02.02، ومليون حساب 5.3مليون حساب بريدي حاري، أي ارتفا  مبقدار  9

وهذا  ،الذي يعترب أكرب شبكة للزبائنو  ،املتمثّلة يف احلسابات اجلارية الربيدية تهبفضل شبك فربيد اجلزائر .من عدد السكان
أجور املوّظفني وكثري من املؤسسات العمومية واخلاّصة يتّم حتويلها تقريبا إىل شبكات احلسابات اجلارية ف. شيئا إجيابيايعّد 

بريد  مؤسسة منحت وقد .2005أكتوبر  09 يوم املشرو  هذا تنفيذ رمسيا انطلقفقد  أما عن نظام النقد اآليل .الربيدية
 2006 سنة بداية يف وسجل  .عليها للحصول شخصية بطلبات تقدموا الذين األوائل للعمال  ناجما بطاقاهتا أوىل اجلزائر

لتصل عدد البطاقات  ، 2006سنة  اية مع بطاقة مليون 2.5 إىل وارتفع اجلزائر، بريد على موزعة بطاقة 180.000 حوايل 
ما كان خمطط له، وكان أعلى معدل منو بني سنة مليون ك 9عدد البطاقات إىل  ومل يصل. 5002مليون بطاقة سنة  2.0إىل 

 اجلديد املشرو  انطالق فبالرغم  .دينار مليار حوايل اجلزائر بريد مؤسسة قد كلف املشرو  هذا وأن  %20بـ 5002و 5002

 إصدار تكلفة أن حيث ،تكاليفه واألجرا  وارتفا  للمؤسسات  املفضلة الوسيلة زال ال الشيك أن إال بالبطاقات، املتعلق

وال يوجد منها ما هو  ،كلها اآلن مفّعلةتكلفة،   أقل البطاقات بينما السنة، خالل دينار تقريبا مليار 6 هي الشيكات
يف  إىل تفعيل كل البطاقات اليت بلغت  اية صالحيتها اجلزائربعد ما عمد بريد وهذا  .أو منتهي الصالحية ،خارج اخلدمة

حيث تستمر صالحية البطاقة الصادرة سنة ، سنوات 2 ر، وهذه قد أضيفت هلا مدة صالحية تقدر ب5002ديسمرب  50
قات مهملة بل أكثر من ذلك توجد آالف البطا .وهكذا 5005إىل غاية  5002والصادرة يف  ،5000إىل غاية سنة  5002

 .ومل يتقدم أصحاهبا لسحبها من أجل تشغيلها واستعماهلا يف مجيع العمليات ،يف مكاتب الربيد
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لبطاقة اإللكرتونية كانت خمّصصة للسحب فقط، تكمن يف كون ا بريد اجلزائر مؤسسةن اإلشكالية اليت كانت تواجهها إ  
أ ا ستصبح صاحلة للّدفع بعد إدخال تعديالت على الّنظام اآليل لكي يقبل هذه البطاقات كبطاقات بني يف انتظار 

 .كالبنو 
 ضمن أهداف نظام النقد اآليل يف بريد اجلزائر: تطور عدد الشبابيا اآللية وإعادة تشغيل البطاقات البريدية_ 5

وميكن متابعة تطور عدد املوزعات اآللية لألوراق  .حسب الربنامج املسطر 5009 شباك يف  اية سنة  0300 الوصول إىل
بشىت الطرق إلقنا   اجلزائرمصاحل بريد  يف الوقت نفسه تعمل باستمرارو النقدية يف بريد اجلزائر من خالل اجلدول املوايل، 

من خالل  ائي  ويف مكاتب الربيد أو ما يسمى باملوزعات، لكرتونية يف شبابيك السحببطاقاهتم اإل تشغيلالزبائن 
 .الدفع اإللكرتوين

 5014_5006: تطور عدد الشبابيا اآللية البريدية في الفترة(: 44)الجدول رقم 
 السنة

6112 6112 6112 6111 6101 6100 6106 6102 6102 

 العدد
029 502 525 352 290 698 205 205 202 

 معدل النمو
_ 50% 32% 32% %28 %1 %0.5 %1.3 %14.6 

 .5003 قاعدة بيانات بريد اجلزائر، بري توتة، اجلزائر،:  من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

، وهذا إن دل 5002إىل سنة  5002ا  يف عدد املوزعات اآللية لألوراق النقدية من سنة من خالل الشكل نالحظ ارتف  
ولكن مبعدالت منو سنوية  .على شي  وإمنا يدل على بداية شيو  استخدام الشبابيك وبطاقة السحب الربيدية اإللكرتونية

ت النمو املنخفضة فكانت يف السنوات وأما معدال .%32مبعدل منو  5009و 5002وكانت أعلى نسبة منو سنيت  .خمتلفة
شباك  222ما يقارب  5003وبلغ عدد الشبابيك يف جوان . 1.3% ،0.5% ،%0، وعلى الرتتيب بنسبة 5005، 5005، 5000

  .على املستوى الوطين
قد  يالذالعميل ال حيتاج حلمل كمية كبرية من النقد، وهو إن الغري من تعميم تشغيل الشبابيك اآللية هو جعل    

وحتقيق وفورات يف  ،األمن يففاملعامالت غري النقدية التجارية تعين زيادة . يعري حياته للخطر احملتمل بسب السرقة
لكرتونية يف شبابيك الطرق إلقنا  الزبائن باستعمال بطاقاهتم اإلبشىت  اجلزائرمصاحل بريد  هذا وتعمل  .الوقت واملال

يف ظل املخاطر واملشاكل  ،ويف مكاتب الربيد، حيث يبدي بعض الزبائن حتفظا من التعامل بتلك البطاقات ،السحب
  .والعوائق سابقة الذكر
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 ائرالمشاكل والمعوقات ومخاطر نظام النقد اآللي في بريد الجز : المطلب الثالث

من عديد من املشاكل واملعوقات واملخاطر جرا  تشغيلها لنظام النقد اآليل، وسنتطرق إليها  تعاين مؤسسة بريد اجلزائر  
  .يف هذا املطلب

بعد الزيارات امليدانية للعديد من املراكز الربيدية واملقابلة  :مشاكل تشغيل النقد اآللي والبطاقة المغناطيسية البريدية_ 1
 :الشبابيك توصلنا إىل ما يليلألعوان القائمني على املوزعات و  الشخصية

حيث  .5000سنة ماليني صدرت بطاقاهتم مل يستعملوها وال مرة واحدة  3.2مليون زبون من أصل  0.3مالحظة أن  مت_ 
 ،اخلطأأو صعوبة تصحيح  ،يبدي بعض الزبائن حتفظا من التعامل بتلك البطاقات سوا  بسبب اخلطأ يف االستعمال

 .وضيا  مبالغ من الرصيد بسببها، وكذلك تعطل الشبكة يف كثري من األحيان
سيتم التطرق لهذه الظاهرة بالتفصيل في )الطويلة أمام املوزعات خاصة يف فرتات املناسبات  لساعاتوالطوابري  االنتظار_ 

أحسن األحوال ال تغطي األموال ويف  ،خصوصا بعد صرف معاشات املتقاعدين ،(المبحث الثالث من الفصل الخامس
  .املستخدمني للجهاززبائن المن عدد كبري املودعة داخل اجلهاز احتياجات 

خاصة يف السنوات  تكون يف غالب األحيان بالية وممزقة فإن النقود من املوزعات اآللية، سحب أمواليف حالة ما مت _ 
كذلك بريد   اجلزائريةيف تغيري األوراق املالية املهرتئة املتداولة يف السوق  اجلزائرتأخر بنك و  هذا .األوىل من تشغيل النظام

  .املوزعاتوتعويضها بنوعية جيدة مقبولة على مستوى أجهزة  ،دج 500وخاصة ورقة  ،اجلزائر
لدى شرحية   بريديألسباب كثرية أمهها عدم وجود وعي أو االعتدا  على أجهزة الشبابيك اآللية، ويعود ذلك  العبث_ 

 .قيم احملافظة على األماكن العامةلل هموعدم احرتام بعض ،كبرية من الناس
 األماكن واألحيا  ذات الكثافة السكانيةالنقدية الربيدية يف اآللية لألوراق  املوزعاتخدمات  أحيانا انعدامقلة و _ 

 (.شيو  العد اليدوي لألوراق النقدية)إضافة إىل قلة آالت عد النقود على مستوى الشبابيك الداخلية  ،العالية
عزوفا كبريا عنها، وذلك  تعاين على مستوى مراكز الربيد نقديال اآللية للسحب والشبابيك املوزعاتعديد من  ال تزال_ 

حول خلفيات وأسباب و  .يف معظم األوقات  Hors service تكون خارج اخلدمةف ،1 بفعل التعطالت املتكررة واليومية
 :ميكن أن نذكر ما يلي اآليل للنقود النقدالتذبذبات اليت تعرفها شبكة 

حتوي ضمان تسيري أمثل مع بقا  املوزعات وعدم ، ية على مستوى املوزعاتالنقد قاألورا مثل نقص :نقص السيولة_ 
 .نقودا سائلة

أيام العطل األسبوعية اليت يستغلها املواطنون لقضا  حاجياهتم املنزلية  على النقود ارتفا  الطلب :ارتفاع الطلب_ 
  .ستيعاب املوزعاتوسحب كميات متفاوتة من األموال يف أوقات متقارب، مبا يفوق طاقة ا

                                                 
1
اليت تتسبب يف  نوعية األموال الرديئة املودعة داخل هذه املوزعاتو بالدرجة األوىل إىل هشاشة النقود الورقية  مردها كان  واليت ،تزول هذه التعطالت بدأت مع مرور الوقت 

 اإلشكال يطرح يف جمال الدفع، ألن السحب متاح،. للسحب ولكن أيضا للدفععدم توفر السيولة النقدية هبا، جيب أن ندرك أن البطاقة تستخدم  وأحيانا، الغالب يف تعطيله
 .إىل عدم حتكم القائمني عليها يف هذه التقنية اليت تتطلب يدا مؤهلة لتسيريها يعود سبب التعطالتإن 
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تنظيم مسريات احتجاجية وبعض أعمال أين مت  5005و 5000 سنة يف ، كماأيام السبت أن السيما :دواع أمنية_ 
واليات الوطن، مما استوجب على العاملني يف القطا  تعطيل الشبكة خالل هذه األيام خوفا من   الشغب يف عدد من

 .حتطيمها من قبل املتظاهرين
 ةاآللي املوزعاتمئات الشكاوى يوميا من زبائنه حول أجهزة  اجلزائرقى بريد هذا كان من البديهي أن يتل نتيجة كل   

اخللل يقع بعد وضع الزبون  .بطاقة املغناطيسيةأمواهلم، بعد كل حماولة سحب بال يف سرقة بتتسبمبراكز الربيد، اليت 
لبطاقة السحب اخلاصة به يف اجلهاز، وتشكيل رمزه السري واملبلغ املراد سحبه، لكن بعد ربع ساعة يعيد له اجلهاز 

 .البطاقة دون األموال اليت يتم اقتطاعها من رصيده
 :نظام النقد اآليل على مستوى بريد اجلزائر من بني املخاطر اليت واجهها :مخاطر تشغيل نظام النقد اآللي_ 5
معظم أجهزة سحب األموال اإللكرتونية املنصبة خارج مراكز الربيد تعرضت إىل التلف والتعطل بفعل املمارسات  _

 .سيما من قبل مستخدمي البطاقةال العنيفة عليها، 
وسرقة أمواهلم  االعتدا فا من تعرضهم إىل خارج مراكز الربيد، خو البطاقة حيجمون عن استعمال  من العمال  عديد_ 

 .من قبل املنحرفني
قرصنة منظمة على  تحيث وجد، يف اجلزائرقد بدأت تنتشر و  ،معروفة يف البطاقات الدوليةالقرصنة ظاهرة خطر _ 

عجائز، وهذا ، وهي مقتصرة على سرقة األرقام السرية والبطاقات اخلاصة بالعمال  خاصة الشيوخ والالبطاقات املغناطيسية
هذا وقد تطرقنا هلذا النو  من اجلرمية يف   .يعترب تقصريا من قبلهم، ولكن األمر ممكن أن يتطور مستقبال أكثر فأكثر

 ((.05و 01)راجع الملحق رقم )الفصل اخلامس من الباب النظري 

كثريا على التعامل   تعود ع اجلزائرياجملتم يرى الباحث أن: المعوقات والعراقيل الثقافية لنظام النقد اآللي البريدي_ 0
، لذلك يتطلب األمر مدة زمنية أطول قبل أن نلمس التغيري لعمال  بريد اجلزائر نقدا، ومن الصعب تغيري الذهنيات

يف اخلدمة إال أنه يتم  5000سنة  بنكية مالين بطاقة سحب بريدية، ومليون بطاقة 2تقريبا رغم وجود و  .1 تدرجييا
يف  الدفع النقدية يكمن بأجهزةغياب االهتمام  رفس، ونة يف سحب األموال مقارنة بالدفع اإللكرتويناستعماهلا بكثر 

وغياب الثقة يف  ،والنسبة الضئيلة يف فتح أرصدة بنكية ،الصفقاتو  املعامالت استمرارية ثقافة الدفع نقدا يف خمتلف
هناك عمال كبريا ف .يف املعلومات اخلاصة بطريقة الدفعأن هذا التخوف ناتج كذلك عن نقص و  .وسائل الدفع اإللكرتونية

أل م ال زالوا يعتقدون أن الدفع اإللكرتوين يعد وسيلة  ،يبقى ينتظر من أجل إقنا  التجار بقبول آالت الدفع اإللكرتوين
سيكون هلم  ،التجار ومن خالل استعماهلم آلالت الدفع اإللكرتوينف .ملصلحة الضرائب من أجل مراقبة رقم أعماهلم

 . تأمني أفضل ألمواهلم وحماسبة داخلية آلية ودفع مضمون

                                                 
1
شخاص أو يدفعون املقابل أل ،الربيديةعدهتم على مل  صكوكهم فهم كذلك يعزفون عن التعامل مع اآللة لسحب أمواهلم علما أ م غالبا ما يطلبون من عون الشباك مسا 

 .خارج الوكالة الربيدية

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 اإلجراءات األمنية والحمائية لنظام النقد اآللي في  بريد الجزائر : الفرع الثاني

 .إن نظام النقد اآليل يف بريد اجلزائر يتم محايته ووفق جمموعة من القواعد واإلجرا ات   
أو بقابض الربيد  يف حالة وجود خلل يقوم العمال  باالتصال: م النقد اآللي البريديلنظا اإللكترونيةاإلدارة _ 1

م بإدخال بطاقته و قيحيث  .أموالهسحب  ة، وحتدث عادة إذا قام العميلساع 22مسؤول املكتب لتسوية وضعيتهم بعد 
إال أنه  ،Validation املبلغ املذكور سجل اآللة يف نظامها اإللكرتوين أنه سحبتاإللكرتونية والرقم السري بشكل عادي، و 

ناتج عن خلل تقين يصيب وهو ، ة للنقوداآللي املوزعاتأجهزة على مستوى ن املشكل يقع وبالتايل فإ .يتحصل عليه نل
يقوم البعض بتسجيل رمزه مرتني، مما يؤدي فقد  .أو انقطا  الشبكة من طرف الزبون اخلطأ االستعمالاألجهزة بسبب 
وضع عدة إجرا ات حتسبا ألي خلل قد حيدث باجلهاز، حيث مت  وهلذا .لدى املوز  اآليل ويش معلومايتإىل حدوث تش

ولتجنب التعطالت  .مت توجيه تعليمات جلميع القابضني بتسوية وضعية الزبائن، بعد تقدمي شكوى دون اللجو  ألي جهة
عمليات حتيني األنظمة اآللية اليت تسببت يف م بريد اجلزائر بالكثرية واملستمرة يف شبكة املوزعات اآللية عرب أحنا  الوطن قا

 .االضطرابات املسجلة على مستوى املوزعات اآللية للنقود
 املوزعاتعملية جدا يف السحب من حب أصبحت بطاقة الس :تحديد سقف السحب اليومي من الموزعات_ 5
يف  املوزعاتجهزة أوتعمل على كل  الشيكات،ر دفرت حضاإ انوتستعمل حىت يف الشبابيك باملكاتب يف حال نسي ةلياآل

  .1كما ذكرنا ذلك سابقا   خرىالبنوك األو الربيد  موزعاتن سقف السحب اليومي خيتلف بني أال إ ،اجلزائر

 يتطلب من ،ساعة يف حالة ارتكاب خطأ 52من قبل آلة السحب ملدة  ةبطاقالاحتجاز  من خالل: إجراءات تقنية_ 0
هتا باستظهار بطاقة التعريف الوطنية والوثيقة املرسلة معها، املدون عليها الرقم السري، وهو ما يشكل استعاد العميل

ومن بني اإلجرا ات االحرتازية كذلك  .الذين يستخدمون البطاقة يف واليات غري اليت يقطنون هبا املتعاملنيمشكال لدى 
يد اجلزائر األخرى يف حالة اكتشاف أو مت اإلعالن عن حالة هو توقيف التعامل ببطاقات البنوك على مستوى موزعات بر 

 .اخرتاق أو تزييف هلذه بطاقات للبنوك التجارية األخرى، وكذلك فعلت هذه األخرية مع بطاقات بريد اجلزائر
 نتهية الصالحية ببطاقات جديدة، وكانت تلكامل البطاقات الربيدية استبدلتلقد  :استبدال البطاقات البريدية_ 4

ومن مث أعيد تفعيلها من جديد مع  .اخلسائر السبب يف إعادة النظر يف طريقة التعامل مع البطاقات املنتهية الصالحية
 ،بإرسال اإلشعارات إىل زبائنه يف وقت سابق اجلزائربريد  قامو   .احتفاظ أصحاهبا هبا دون احلاجة إىل بطاقات جديدة

لكرتونية، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك االلتزام، فأحجم يعلمهم فيها بالتقدم من مكاتب الربيد لسحب بطاقاهتم اإل
 .رة أخرىبسبب التهاون تارة واجلهل بتوفرها على مستوى مكتب الربيد تا ،عدد كبري من الزبائن عن سحب البطاقات

 .مكاتب الربيد يف وبقيت عدد من البطاقات انتهت صالحيتهاف

                                                 
1
 .يوميا دج 20000ن يتعدى يف كل عملية أالربيد ال جيب  موز من  ببطاقة السحب الربيدية السحب_  

 .يوميا دج 20000ن ال يتعدى يف كل عملية سحب أجيب   اري ي بنكأ موز من  ببطاقة السحب الربيدية السحب_ 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 أهمية تطوير نظام الدفع في الخزينة العمومية الجزائرية: المبحث الثاني
 في إطار برنامج الحكومة اإللكترونية

وهذا  ،اهتة من ختطي مشكالإىل إتبا  سياسة تنموية حمكمة وفعالة تساعد اخلزينة العمومية اجلزائري تسعى وزارة املالية  
تعترب اخلزينة هذا و  .بنية حتتية للدفع اإللكرتوين يف إطار ما يسمى بربنامج نظام الدفع احلكومي اإللكرتونيةبإنشا  
وسنتطرق يف هذا املبحث  .احلكومية اجلزائرية مبثابة الصندوق الذي جيمع خمتلف اإليرادات من خمتلف اهليئات العمومية

يف اخلزينة العمومية اجلزائرية يف املطلب األول، ومكانة االقتصاد اجلزائري عامليا يف االستخدام التكنولوجي إىل أساسيات 
يف  احلكومية تللمدفوعا للحكومة اإللكرتونية يف املطلب الثاين، وسنعاجل إمكانية وأمهية إنشا  وتشغيل نظام إلكرتوين

 .املطلب الثالث
 زينة العمومية الجزائريةأساسيات في الخ: المطلب األول

عن اخلزينة الفرنسية بعد االستقالل وبالضبط  انفصلت ات ال رحبيةاخلزينة العمومية اجلزائرية هي مرفق عام يؤدي خدم  
 .وهلا مهام ووظائف ومصاحل، 0925_2_59يف 

 مهام ووظائف الخزينة العمومية الجزائرية: الفرع األول
 واخلدمايت ذات الطابع اإلداري واملؤسسات العمومية تعلقة بالدولة واجلماعات احملليةالعمليات املالية امل تقوم بكل   

وبالتايل هي مكلفة  .كالضرائب ومصروفاهتا كالرواتب وغريها واصطالحا يقصد هبا احلسابات اليت تسجل إيرادات الدولة
وحتصيل خمتلف الضرائب  ،ورها يف تسيري أموال البلديةيتمثل د .هي اهلوية املالية للدولة إذا .اجلزائرية الدولة بتسيري مالية

تنفيذ النشاطات اإلدارية باحلماية تقوم  .أصبحت تدعى خزينة البلدية بعدما كانت تدعى قباضة الضرائبرسوم وال
 .وبالتمويل فيما يتعلق باجملال املايل أو االقتصادي ،بالدفع

التوازنات النقدية واملالية وهذا بأجرا  عمليات  ليت تضمن حتقيق أكرباو  ،العمومية صراف وممول الدولة تعترب اخلزينة _
والتمويل فيما يتعلق باالقتصاد  واحملاسبة الالزمة لتسيري املالية العامة من خالل ممارسة النشاطات الرقابة( اخلزينة)الصندوق 

الدولة باملوارد  وعن تزويد ،ة االقتصاديةطبقا للسياس واملالية مسؤولة عن صياغة أسس السياسة النقدية هيو  .واملالية
 :ميكن تقسيم وظائف اخلزينة العمومية إىل قسمنيو  .النقدية اليت حتتاجها اخلزينة العمومية

 بوظيفة اخلزينة العمومية من الناحية املالية هي القدرة على نقصد :من الناحية المالية _
علما بأن أموال اخلزينة مودعة يف  وازن بني اإليرادات والنفقاتاالحتياطات للصرف أي البحث الدائم على الت مواجهة

وهذا ما جيعل التوازن  .احلساب جممو  موارد الدولة ونفقاهتا حيث يسجل هذا .حساب خاص لدى بنك اجلزائر
ذا ما وه .وتنفيذ مقتضيات القانون املايل من جهة أخرى ،جهة وذلك لالحتفاظ بالسيولة الضرورية للتسيري من ،ضروري

 .بوظائف تضمن هلا موارد مالية مؤقتة تضاف إىل املوارد احملددة مثل الضريبة ميكنها من القيام
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أو  االقتصادية بتدخلها لدعم السياسة النقدية التوسعية كو ا أداة هامة للسياسة  :من الناحية االقتصادية_ 
 .االقتصادي ولتأثريها الكبري يف الدورة املالية ويف التوازن االنكماشية،

 لخزينةالبنية التحتية التقليدية ل :الفرع الثاني

 :، قسم اهليكل التنظيمي إىلإن تطوير وتشغيل نظام الدفع يف اخلزينة 

ضمان أمن سالمة األموال والسندات املوضوعة حتت و  ات،حتصيل اإليرادات ودفع النفق تتمثل مهامه يف :القابض _ 
 .اإلشراف على صحة احلسابات املسجلة للقابضة، و لدى اخلزينة الوالئية بصفة دورية إيدا  األموال احملصلةو  مسؤولية

 يتم على مستوى هذه املصلحة حتصيل املبالغ النا ة نقدا باالستعانة بالوثائق املثبتة هلذه :الصندوق مصلحة _
 . لدافع الضريبة يف حينهاQuittance  العمليات، يقوم بتسليم وصل املخالصة

وإعداد ميزان احلسابات املفتوحة يف  ،يف هذه املصلحة يتم تسجيل كل اإليرادات والنفقات يوميا :المحاسبة حةمصل _ 
 . اية كل شهر

وإرسال  ،من طرف احملكمة يف سجالتة يتم تسجيل قوائم املعنيني مبختلف الغرامات املرسل : الغرامات مصلحة _
 .إشعار الدفع

لمتأخرين عن دفع ديو م يف اآلجال ل دورية متكونة من أعوان مكلفني مبتابعة هي مصلحة :المتابعات مصلحة  _
 . دفعهاعلى  املتهربني وإجبار ،احملددة

  مراحل إجراء عمليات التحصيل من خالل الدفع التقليدي: الفرع الثالث
  ،ن اخلطوات واملراحلر بعدد ممت على مستوى القباضات اليت ذكرت سابقاالضرائب والرسوم إن عملية حتصيل عديد 

 :يف ما يليوميكن إجياز أساليب التحصيل وجباية إيرادات الدولة 

 .حتصيل اإليرادات نقدا مقابل أوراق ذات قيمة حمددة أو مبوجب إيصاالت استالم _

 احملددة حتصيل اإليرادات عن طريق قبول الشيكات املصرفية أو احلواالت البنكية للمبالغ الكبرية والدفعات النقدية _

قيام البنوك باستيفا  اإليرادات نيابة عن أمنا  الصناديق واحملصلني لبعض اجلهات اجلبائية احلكومية وذلك مبوجب  _
 .أوامر حتصيل

 .اإليرادات عن طريق البنوك باالستفادة من التقنية احلديثة املتوفرة لديها حتصيل _
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 الستخدام التكنولوجي للحكومة مكانة الجزائر عالميا في ا: المطلب الثاني
سنحاول من خالل هذا املطلب معرفة هل ميكن تطوير وتشغيل نظام الدفع اإللكرتوين احلكومي يف ظل اجلاهزية احلالية   

 ؟لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 ترتيب استخدام الحكومة الجزائرية للتكنولوجيا : الفرع األول

أن احلكومة اجلزائرية ن املنتدى االقتصادي العاملي حول استخدام تكنولوجيات اإلعالم ع ةصادر الرير اتقال تأفادلقد    
وكما يوضحه  اجلدول  ،(راجع المبحث الرابع من الفصل الرابع في الشق النظري)يف تراجع مؤشرات اجلاهزية التكنولوجية 

 :املوايل
 5014_5015: لتكنولوجيا في الفترةمؤشرات جاهزية احاور و محسب الحكومة   ترتيب(: 42)الجدول رقم 

 جاهزيةمؤشرات ال

الترتيب حسب 
-تقرير عام 
5015 

من أصل 
 دولة( 145)

الترتيب حسب 
-تقرير عام 
5010 

 من أصل

 دولة( 144)
 

الترتيب حسب تقرير عام 
-2014 

 من أصل
 دولة( 141)

 

 ستفادة من أحدث التطورات التكنولوجيةاال جزائرمؤشر جاهزية ال_ 

(Networked Readiness Index (NRI)) 
118 131 129 

 134 140  127 االستخدام التكنولوجي مؤشر_ 

 134 139 135 الحكومةمؤشر استخدام _ 

:من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر  

_ The Global InformationTechnology Report  5015 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD,175. 

_ The Global InformationTechnology Report 5010 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD,143. 

_ The Global InformationTechnology Report 5014 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD,101. 

للتقارير السنوية جلاهزية تكنولوجيات اإلعالم، جند أن احلكومة اجلزائرية يف تراجع كبري الستخدامها  من خالل قرا تنا  
ملؤشر  050وهذا ما دلت عليه املرتبة  .التطبيقات التكنولوجية احلديثة مقارنة بباقي دول العامل، واحتالهلا املراتب األخرية

  .5005 سنة 002دما كانت حتتل املرتبة بع، 5005دولة خالل سنة  022االستخدام من بني 
األخرية على الصعيد اإلفريقي، إىل جانب موريتانيا والتشاد  00ضمن الدول الر 5005يف سنة  كما جا ت اجلزائر

 .2 دولة 022عامليا ضمن  059فقد احتلت اجلزائر املرتبة  5002ويف سنة  .1 واللوزوطو
                                                 

1
جلاهزية تكنولوجيا  لكرتوين الرمسياإل راجع املوقع 2002من  ة بدايةويوبغية حتميل التقارير السن، Not Available مل تظهر فيهما مرتبة اجلزائر 2002و 2002سنة  يرير تق 
 .0292_20_22 :اطلع عليه يوم، //:www.networkedreadiness.com/gitr/main/previoushttp  :عالماإل

2
 The Global InformationTechnology Report 2091 Mobility in a Networked World, World Economic Forum, INSEAD, P. 

101. 

http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/previous
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ة على مستوى االقتصاد عموما سلبا، ومث على مؤشر االستخدام التكنولوجي انعكس التأخر يف املؤشر العام للجاهزي   
هذا إن دل على شي  إمنا يدل  .وعلى جاهزية املؤسسات واألفراد واستخدام احلكومة، كما هو موضح يف اجلدول أعاله

يف الدول العربية والغربية على أن اإلدارات احلكومية بعيدة كل البعد عن واقع استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 
وسيتم تأكيد ذلك أكثر من خالل دراسة  .وبالتايل التأخر الكبري يف تكوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية احلكومية

 .احملاور الفرعية ملؤشر االستخدام التكنولوجي احلكومي
 اإللكتروني مرتبة الجزائر في المحاور الفرعية لمحور االستخدام الحكومي: الفرع الثاني

 :توضيحها من خالل اجلدول املوايل ميكن    
 5014_5015: في الفترة المحاور الفرعية لالستخدام اإللكتروني حسبالحكومة ترتيب (: 46)الجدول رقم 

 الفرعية المحاور

الترتيب حسب 
-تقرير عام 
5015 

من أصل 
 دولة( 145)

الترتيب حسب 
-تقرير عام 
5010 

 من أصل    

 لةدو ( 144) 
 

 الترتيب حسب 
– تقرير عام 
2014 

 من أصل
 دولة( 141)

 
 134 139 135 الحكومةمؤشر استخدام _ 

 Gov'tاألولوية التي توليها الحكومة لقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

prioritization of ICT 

 

 :إلى 5014و 5010تحول سنة 

 جنجاح الحكومة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التروي
Gov't Success in ICT. Promotion 

055 052 052 

 أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لرؤية الحكومة للمستقبل 
Importance of ICT to gov't vision 

055 140 055 

 Government online serviceمؤشر خدمات الحكومة على الخط 

index 052 050 055 

 :د علىمن إعداد الباحث باالعتما: المصدر
_ The Global InformationTechnology Report   5015 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD, P. 175. 

_ The Global InformationTechnology Report 5010 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD, P. 143. 

_The Global InformationTechnology Report 5014 Mobility in a Networked World, World Economic 

Forum, INSEAD, P. 101. 

اجلزائر يف  أن يف قياس مؤشر االستخدام التكنولوجي للحكومة اجلزائرية، ومن خالل احملاور الثالثة الفرعيةنتائج الأشارت 
املؤسسات احلكومية تفتقر إىل استخدام أنظمة أمتتة العمل املتعلقة بإدارة  وبالتايل فإن غالبية املراتب األخرية عامليا،

ثر سلبا على الكفا ة والفعالية الداخلية أوهو األمر الذي قد  .جرا ات الداخلية للمؤسسات احلكوميةاألعمال واإل
ئمة علما بأن تلك األنظمة على تقدمي وتشغيل اخلدمات بصورة دا أثر كذلك ، وبالتايلات احلكومية اجلزائريةللمؤسس
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وهذا ما  .تشمل أنظمة املراسالت واألرشفة والربيد اإللكرتوين وإدارة العالقات مع املستفيدين وإدارة املصادر الداخلية
 .احلكومية تكون بطيئة مما قد يتسبب يف تأخري تقدمي اخلدمات اليتسرعة اختاذ القرارات لديها  ينعكس كذلك على

يقيس هذا املؤشر نسبة اخلدمات احلكومية املقدمة عن طريق اإلنرتنت : لحكومية على الخطمؤشر الخدمات ا_ 
مؤشر األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية كمصدر هلذا املؤشر من  ويستخدم .ونوعية هذه اخلدمات املقدمة من احلكومة
أين كانت حتتل مرتبة  5005تيب منذ سنة هذا وقد تراجعت اجلزائر يف الرت  .خالل املسح اخلاص باخلدمات اإللكرتونية

 .عامليا 052متأخرة 
يقيس هذا املؤشر مدى امتالك احلكومة : مؤشر أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لرؤية الحكومة للمستقبل_ 

لقد تقدمت و  .اجلزائرية خطة مستقبلية لكيفية استغالل التكنولوجيا يف تطوير مستوى الدولة التنافسي يف مجيع اجملاالت
، وهذا هو 5002عامليا سنة  055إىل املرتبة  5005سنة  020واملرتبة  5005سنة  055اجلزائر مبراتب بعدما كانت حتتل املرتبة 
  .مبعىن توجد خطة وهناك متاطل يف تنفيذها .املؤشر الوحيد الذي حتسنت فيه اجلزائر

إلعالم واالتصال، ومؤشر نجاح الحكومة في تكنولوجيا مؤشر األولوية التي توليها الحكومة لقطاع تكنولوجيا ا_ 
تراجع على املستوى العاملي خبصوص هذين املؤشرين فبعدما كانت  من خالهلما نالحظ: الترويج. اإلعالم واالتصال
 .5002عامليا سنة  022من بني  052، أصبحت حتتل املرتبة 5005عامليا سنة  055حتتل اجلزائر املرتبة 

  هيئة األمم المتحدة في مؤشر الحكومة اإللكترونيةترتيب الجزائر حسب  :الفرع الثالث
كشف تقرير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مبنظمة األمم املتحدة، يف مؤشر احلكومة تأكيدا ملا سبق     

للتحول إىل  اجلزائري اداالقتص ويقيس التقرير مدى استعداد وجاهزية املؤسسات احلكومية يف ،1 5002عام ل اإللكرتونية
ىل إواستنادا  .لكرتونيةفريقيا يف جمال تطبيق احلكومة اإلإاجلزائر األسوأ عربيا ويف مشال  ، وجا تاحلكومة اإللكرتونية

وفيما يتعلق ( 25)واملغرب ( 20)وسيشيل ( 20)، مصر (22)عامليا، موريشيوس  23ن تونس يف املرتبة إف األمميالتصنيف 
، 5005يف عام  055دولة مقارنة مع  090من ضمن  5002على مستوى العامل يف عام  052ت يف املرتبة باجلزائر، كان

 .سنتني نقاط يف 2باخنفاي قدره 
هذا ويتم تصنيف الدول األعضا  يف منظمة األمم املتحدة يف تقرير احلكومة اإللكرتونية وفقا لثالثة مؤشرات أساسية   

ومؤشر رأس المال  ،مؤشر تطور البنية األساسية لالتصاالت، الخدمات الحكومية اإللكترونيةمؤشر تقديم  :بنسب متساوية هي
ويتم تصنيف الدول األعضا  يف األمم املتحدة وفقا ملؤشر التنمية يف احلكومة اإللكرتونية، وهو مؤشر مركب . البشري

وهذا املؤشر  .االتصاالت لتقدمي اخلدمات العامةتقنية املعلومات و  الستخداميقيس مدى استعداد وقدرة اإلدارات الوطنية 
 %55ومن نوعية اخلدمات عرب اإلنرتنت،  %55 :عبارة عن املتوسط العام لثالث نتائج يف أبعاد احلكومة اإللكرتونية وهي

                                                 
1
ويعد التقرير والذي يصدر كل عامني مؤشرا مهما لقياس  ،”لحكومة اإللكترونية للمستقبل الذي نريدا“شعار  5002وحيمل تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية لعام  

األساسية الداعمة للتقدم  نرتنت، وملدى ونوعية املشاركة اإللكرتونية، وتقييم خدمات االتصاالت املتوفرة والبنيةيف جمال اخلدمات املقدمة عرب اإل التقدم الذي حترزه دول العامل
 .وبنا  القدرات البشرية الرقمي
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 ويتم قياس وحتليل كل مؤشر من هذه املؤشرات .من رأس املال البشري %55ومن تطوير البنية األساسية لالتصاالت، 
دير بالذكر أن معظم دول العامل وبرامج احلكومة اإللكرتونية تضع هدف حتسني الرتتيب يف املؤشر واجل .بشكل مستقل
 .اإلسرتاتيجيةضمن أهدافها 

   الحكومية تللمدفوعا إمكانية وأهمية إنشاء وتشغيل نظام: المطلب الثالث

وعن  واملالية فواتري احلكومية آليا عرب القنوات املصرفيةهو نظام آيل الكرتوين يعمل على تسهيل إجرا ات تسديد ال   
يهدف هذا النظام إىل تسهيل و  .واجلهة املفوترة األخريةحيث يعمل كوسيط بني  واملؤسسات املالية طريق مجيع البنوك

  .لفةمن خالل جهاهتا املخت اجلزائرية لكرتونيا مقابل اخلدمات اليت تقدمها الدولةإإجرا ات حتصيل املبالغ 
 إيجابيات النظام اإللكتروني للسداد الحكومي : الفرع األول

تشغيل نظام التسديد أو الدفع احلكومي عن طريق خمتلف طرقه وتقنياته السابقة الذكر يف اخلزينة العمومية قريبا،  يتم ملا  
 :وبعد تنصيب غرفة املقاصة اإللكرتونية سيكون بذلك

السرعة يف و  ،اجلماعات احمللية سديد الرسوم احلكومية مما يزيد من حتصيل اإليراداتواملقيم تاملواطن التسهيل على _ 
 .تبسيط إجرا ات حتصيل اإليراداتو  ،إجناز معامالت املستفيدينو  ،عملية تسديد الفواتري واخلدمات

والقضا  على ، القانونية نبا النقضا  الفرتات  التحصيل غري حمصور يف أوقات العمل الرمسي بل متاح يف مجيع األوقات _
  .الطوابري كالطوابري اليت حتدث عند تسديد قسيمة السيارات مثال، واملتوفرة لدى قباضات الضرائب ومكاتب الربيد

تشجيع التعامل بالشيك املصريف والربيدي أوال، ومن مث التقليل من تداول النقود املعدنية والورقية بعد تعميم الدفع _ 
 .ياإللكرتوين احلكوم

البنوك االستغنا  عن استخدام النقد وحترير إيصاالت االستالم وإيصاالت التحصيل ونقل املبالغ النقدية احملصلة إىل  _
  .يوميا   واملؤسسات املالية

 .إضفا  الشفافية يف املعامالت املالية مما يسهل من تدقيق احلسابات املالية العمومية_ 

بني  مما حيقق التوازن ،(مركز املقاصة املصرفية املسبقة يف العاصمة) ق مع جهة واحدةوالتطوير والتنسي والتشغيل الربط _
 .احلساب اإلداري الذي يعده اآلمر بالصرف، وحساب التسيري الذي يعده احملاسب العمومي

 .من املطابقة مع عدة بنوك بدال  ( سداد)املطابقة مع جهة واحدة  _

 ،متابعة تنفيذ هذا النظام، عن طريق ربطهما بالنظام لس احملاسبة واملتفشية العامة كمج  يتيح للمختصني بوزارة املالية_ 
  .والتأكيد من أن اجلهات تعمل وفق هذه اآللية مع احلصول على تقارير آلية وآنية

  .ك واملؤسسات املاليةاملطابقة اآللية اليومية لعمليات التسديد اإللكرتوين مع البنو  _

 .دا  نظام سريعأساعة وفق  52 آليا وحتويلها إىل حساباهتا املختصة خاللتبويب اإليرادات  _
وسيعتمد هذا النظام اإللكرتوين للدفع احلكومي على البنية الشبكية والتحتية للنظام املصريف واملايل املشغلة انطالقا من 

 :الشكل املوايل يوضح ذلكو   ،(ATCI، ARTS ،Monétique نظام) 5003سنة 
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 تصور لمشروع نظام الدفع في الخزينة العمومية(: 22)م الشكل رق

 
 .من إعداد البحث: المصدر

واخلزينة العمومية والبنك املركزي  مبثابة مركز الدفع الذي يربط بني وزارة املالية احلكومي يعمل نظام الدفع اإللكرتوينس    
وغرفة املقاصة وهيئات النقد اآليل كشركة لتنفيذ جبهات ا للجماعات احمللية احلكومية والوحدات احلسابية اجلزائري
SATIM.  املنشآت املالية خدمات دفع املوردين للوحدات احلسابية و ضات اتصاالت اجلزائر البنية التحتية للقباكما توفر

حبيث يشتمل للنظام  اإلكرتوني ااحلكومية لدفع الفواتري املستحقة ملورديها بأمر دفع إلكرتوين على أن ُتصدر الوحدة شيك
مُيَّكن مستخدمي هذه اجلهات من حتميل ملفات  .تعلى بيانات املوردين اليت تسمح للنظام باستكمال دورة املدفوعا

الذي تشرف عليه  الدفع اإللكرتوينحتصيل اإليرادات آليا عن طريق نظام  إن .التسجيل والدفع مبا يضمن تطابق البيانات
 .ووزارة املاليةبإشراف البنك املركزي اجلزائري  سابقا مؤسسات النقد اآليل، واليت ذكر ا

برنامج آيل الستيفا  إيرادات الدولة ألي جهة حكومية من  وبالتايل يعترب نظام الدفع احلكومي للخزينة العمومية    
 لتقليديةاعلى ضوابط تطبيق التعامالت  وربط أي برنامج قائم لتحصيل اإليرادات مع هذا النظامالدفع، خالل نظام 

أو أي  الدفع اإللكرتوينعن طريق نظام  اخلزينة العمومية اجلزائريةحتصل إيرادات ) باجلهات احلكومية لنظام اإليرادات اليت تنص على
 .(أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة

 القنوات البنكية واإللكترونية المتاحة للتسديد عبر نظام الدفع : الفرع الثاني
من خالل عدد  مستحقاهتم غيل نظام الدفع اإللكرتوين يف اخلزينة العمومية سيكون بإمكان املواطنني دفعيف حالة تش   

 :من القنوات املختلفة كاآليت

 ؛والربيدية وحسابات اخلزينة احلسابات العادية من خالل احلسابات البنكية العادية_ 

 ؛..(،بطاقات التوفري، CIB ،CCP طاقةب)احلسابات اإللكرتونية من خالل بطاقات الدفع احلكومية_ 
االتصال على الرقم )عن طريق اهلاتف املصريف  ية والربيدية وقباضات الضرائبالبنك الوكاالتالتسديد مباشرة عن طريق _ 

  ؛عن طريق موقع البنك اإللكرتوين، أو اآليل املوزعات ةجهز أعن طريق  (اجملاين للبنك
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  .(متوفرة يف بعض اجلهات)طريق نقاط البيع التسديد يف اجلهة احلكومية عن _ 
  الدفع في الخزينة العموميةالمعوقات والمشاكل لدى تطبيق نظام : الفرع الثالث

مت  ولكن ،احلكومية والضرائب هو التغلب على معوقات حتصيل الرسوم املرتقب إن األصل يف مشرو  هذا النظام  
، بعد الزيارات امليدانية املتكررة للخزينة العمومية يق هذا النظاملدى تطب واملشكالتبعض املعوقات  على الوقوف

  :ومن أمهها اآليت والقباضات املختلفة، 
التأخر الكبري يف مشرو  احلكومة اإللكرتونية بعد دراستنا للمؤشرات اخلاصة باجلاهزية اإللكرتونية للحكومة اجلزائرية، _ 

م املايل، وسيؤخر من عمليات تطوير وتشغيل الدفع اإللكرتوين احلكومي على مما سيعيق إنشا  البنية التحتية يف النظا
 ؛األقل لعدة سنوات الحقة

  ؛غياب عمليات التحديث لإلدارة  اإللكرتونية، والتأخر يف تشغيل بطاقة التعريف البيومرتية  اإللكرتونية_ 
وغياب كامل للشبكية التكنولوجية للبنية التحتية انعدام وجود غرفة املقاصة على مستوى القباضات ملقاصة الشيكات، _ 

 ؛من أجل ربط كل اهليئات املالية  الفاعلة باملواطن اجلزائري

، وحىت غياب ثقافة الدفع اإللكرتوين لدى عدم قناعة بعض العمال  املستفيدين من اخلدمات التعامل مع هذا النظام_ 
 ؛املوظفني كو م غري مؤهلني وكذلك املواطنني

 ؛لتأخري يف إعادة املبالغ امللغاة ألصحاهبا مبا يكفل سرعة اإلعادةا _

إجياد آلية لتحويل املبالغ احملصلة مباشرة حلساب جاري املالية مبؤسسة النقد حىت ميكن القضا  على تضخم املبالغ  _ 
  ؛احملصلة يف احلساب التجميعي بالبنك

  ؛على الدولة يف تأخر سداد مدفوعاهتاإن أي خلل فين يف النظام قد يتبعه خسائر كبرية  -
ومن ذلك انتها  فرتة التسديد لبعض الرسوم احلكومية  ،يف النظام قد يلحق الضرر ببعض املستفيدين تقينإن أي خلل _ 

 ؛اليت يعقب تأخريها بعض الغرامات
غيري، والتوجه حنو الدفع تسرت احلسابات واإلخفا  املايل والفساد بأنواعه كو م يعتربون من أشكال مقاومة الت_ 

  .اإللكرتوين واملقاصة اآللية، وتبين النشاط املايل اإللكرتوين يف االقتصاد اجلزائري
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واقع نظام التداول اإللكتروني في البورصة الجزائرية وإمكانيات  : المبحث الثالث
 تشغيله

 االقتصاديني واملاليني، السيما تلك املتعّلقة بدعم ن مشرو  إصالح السوق املالية الوطنية يستجيب لتطلعات الفاعلنيإ   
في ظل ف .وضمان تعبئة االّدخار الوطين ،االقتصاد الوطين بسوق رؤوس أموال فّعالة تسمح بضمان طريقة متويل سليمة

لقدرة التنافسية التطورات التكنولوجية املتسارعة يف العامل وانفتاح العامل على بعضه، واشتداد حدة املنافسة ووجوب زيادة ا
االنتقال من نظام التداول اليدوي  يف االقتصاد اجلزائري األوراق املالية ةألسواق املال، فقد أصبح من الضروري على بورص

 .ووسائلها املختلفة اإلعالمواستخدام تكنولوجيا  ،إىل نظام التداول اإللكرتوين
رصة اجلزائر جيب القيام بتحليل أهم املقومات اليت ترتكز عليها من أجل اخلروج حبوصلة عن وضعية وآلية التداول يف بو    

، واليت 5003هذه التجربة خاصة بعد عمليات التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع اليت عرفها االقتصاد الوطين بعد سنة 
 . ستشمل املطالب الالحقة

 واقع بورصة الجزائر بعد عمليات تشغيل أنظمة الدفع : المطلب األول
ال ميكننا احلديث عن واقع استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف البورصة اجلزائرية كون هذه األخرية تسري     

 .بطرق تقليدية، وتعاين عديد من املشكالت
تسرراهم  السرروق املاليررة اجلزائريررة ، املغاربيررة أو العربيررة قارنررة مررع الرردولم :ضــعف تمويــل البورصــة الجزائريــة لالقتصــاد_1

متخلفرررا باملقارنررررة مررررع بعررررض الرررردول  اجلزائررررريعترررررب واقررررع البورصررررة يف ، كمرررا هامشرررري يف متويررررل النشرررراط االقتصرررراديبشررركل 
ف حجررم التعررامالت اليوميررة، أو مررن األخرررى، وهررذا مررن خررالل ضررعف عرردد املؤسسررات املقيرردة هبررا، أو مررن خررالل ضررع

ن املؤسسات املقيدة هي كلها مؤسسات عموميرة، وحرىت عمليرات اخلوصصرة الريت مترت، مترت إحيث  .حيث معدل الرمسلة
جرم السروق يف ظرل انتشرار كبرري حلوالزال هنراك ترردد مرن السرلطات العموميرة يف إدراج املؤسسرات هبرا،  .بعيدا عن البورصة

 .الغ املتداولة فيهاملبتزايد املوازي و 
يعرود إىل عردم تروفر شرروط اإلدراج يف كثرري منهرا، سروا   :الجزائـرعزوف المؤسسات عن طرح أسهمها في بورصـة _ 5

وف من الشفافية لدى كثري من املؤسسات العتبارات جبائيرة وغريهرا، حيرث لشكلها القانوين أو لنتائجها السيئة، وكذا اخل
 رب املؤسسات املقيدة يف البورصة علرى اإلفصراح عرن نتائجهرا، دون أن ننسرى عردم تروفر اإلرادة السياسرية خبصروص ذلرك 

حبيرث اقتصرر علرى املؤسسرات احملليرة والصرغرية،  اجلزائرربالنسبة للمؤسسات العمومية، كما ساهم تعثر مسار اخلوصصرة يف 
 .مما حال دون مسامهة البورصة يف ذلك

ذكر يف العوائرق الريت ذكررت والريت مل تر هرذه كرل أمرام: أهمية إعادة بعـث وتنشـيط وتطـوير السـوق المـالي الجزائريـة_ 0
 سيسراعد تطورهرا أن ذلرك املاليرة اجلزائريرة، األوراق سروق لتطروير ملحرة جرد احلاجرة تصربح الفصرل األول مرن هرذا البراب

 الكفرا ة ذات االسرتثمارية األوعيرة أكثرر إىل وتوجيههرا املردخرات يف اسرتقطاب أساسرا دورا األخررية هرذه تلعرب أن علرى

 االقتصراد اسرتقرار مثرة حتقيرق ومرن واخلارجيرة، الداخليرة الصردمات ةومواجهر املنافسرة علرى قرادرة أسرواق العاليرة، وإنشرا 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 هرذه برني الرربط لتحقيرق اجلهرود تكثيرف إىل واحلاجرة و اوزهرا، العقبرات علرى القضرا  إىل وباإلضرافة .عرام بشركل الكلري

 ومواجهرة فهرم لربيتط وهرذا منوهرا، علرى بردوره سيسراهم الرذي األمرر الترداول اإلقليمري والعراملي، علرى وفتحهرا األسواق،

 .األخرى اجملاالت االقتصادية من لغريه ال وملا اجملال، هذا يف والتنسيق الربط هذا دون حتول العقبات اليت

  في التعامالت المالية والتداول اإللكتروني قواعد الدفع وتشغيل أهمية تطوير: المطلب الثاني
ت املالية، واالنتقال من األنظمة القدمية إىل أنظمة جديدة من تطوير قواعد الدفع يف التعامالكبرية يف أمهية   هناك    
ام دفع مرن ومتطور يسمح مبواكبة السرعة اليت ظ ا تسهيل العمليات البنكية يف السوق املالية من خالل وضع نأش

 .أصبحت متيز سوق التعامالت املالية يف الوقت الراهن
 Algérie Clearingالجزائر للتسوية : الفرع األول

 BEA, CPA, BNA, BADR,CNEPمن قبل مخسة بنوك  5000اجلزائر للتسوية هي شركة ذات أسهم أنشئت سنة   

BANQUE، وثالث شركات مدرجة يف البورصة وهي: Groupe SAIDAL, EGH EL AURASSI et ERIAD SETIF 
1

 . 

 :موز  كما يوضحه الشكل املوايل مليون دينار 520إن الرأس املال االجتماعي ملؤسسة اجلزائر للتسوية بلغ    
 الجزائر للتسوية(: 26)الشكل رقم 

 
، أطلع عليه http://www.algerieclearing.org/index.php/fr/presentation اجلزائر للتسوية، يأنظر الموقع اإللكترون :المصدر

 .5010_00_00 :ميو 
حقق قفزة نوعية يف  هوالذي مسي بنظام الدفع للتسوية، يف الوقت نفس  2006عام  فيفري النظام املطبق منذ على غرار   

وكذا املبالغ  ،الذي أظهر ارتفاعا كبريا يف عدد العمليات املالية اجلزائرالتعامالت البنكية حسب ما جا  يف تقرير بنك 
راجع )كما الحظنا ذلك إال أن مسامهته يف تطوير بورصة اجلزائر   واليت تضاعفت يف الثالث سنوات األخرية ،احملولة

م مل يقدم شي  للبورصة اجلزائرية وال توجد وبعد الزيارة امليدانية تبني هذا النظا (.أهداف نظام التسوية اإلجمالية الفورية

                                                 
1
 la loi N° 03-04 du 17 Février 2003, modifiant et complétant le décret législatif N° 93-10 du 23 Mai 1993, Relatif à la Bourse 

des Valeurs Mobilières. 

http://www.algerieclearing.org/index.php/fr/presentation
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 520 - 

 

عالقة وثيقة ألننا بعيدون كل البعد عن تطبيقات التقنيات احلديثة يف السوق املالية،  وأن التداول يتم بطريقة تقليدية 
 :1ما يلي  5000 التكنولوجيات اجلديدة أو التطبيقات املندجمة يف سنةمن بني   .وليست إلكرتونية

 ؛زيكلإلدخال اآليل لنتائج الطلب العلين على االدخار ضمن منظومة املؤمتن املر  تطوير واجهة_ 
؛ة تسيري بورصة القيمكبني اجلزائر للمقاصة وشر   VPN   وضع شبكة خاصة افرتاضية_ 

 ؛التكفل بعمليات الطلب العلين على االدخار_ 
 .جديد خاص باجلزائر للتسوية WEBموقع و  زي،كالتواصل عن بعد مبنظومة املؤمتن املر  :إطالق املشاريع اآلتية_ 
وتكييفها مع املعايري الدولية  ،وسترتجم النتائج املرجوة أيضا عرب حتيني اإلطار التنظيمي الذي يسري السوق املالية   

قافة وترقية الّسوق املالية لدى األعوان االقتصاديني وترقية ث ،وتعزيز نظام تسيري شركات الّسوق ،واخلصوصيات الوطنية
 .اجلزائريني واطننياملالبورصة لدى 

 أهمية إنشاء نظام الدفع في تطوير السوق المالية الجزائرية: الفرع الثاني

، على غرار اخلزينة وفر العديد من املزايا للبنوك واملؤسسات املاليةم الدفع اجلديد واهليئات الوطنية املشاركة فيه ظان إن   
حيث تظهر فائدة نظام الدفع اجلديد يف انعدام التعويض بني املتعاملني هبذا النظام سوا  بالنسبة  اجلزائرالعمومية وبريد 

إىل اهليئة املالية  ه مدفو  يف الوقت نفسللبنوك واهليئات املالية الكربى أو بالنسبة للخواص، حيث يتم حتويل أي مبلغ مايل
 املستقبلة دون مماطلة، حيث يضمن هذا النظام سالمة وكفا ة الدفع والتسوية يف التعامالت املالية

ويتميز نظام الدفع اجلديد بكفا ة عالية من خالل مواكبته للمعايري املتعامل هبا على املستوى الدويل، حيث يسمح     
 ،اجلزائرالية من خالل تدفق رؤوس األموال اليت يتحّكم فيها عن طريق أدوات السياسة النقدية لبنك بتطوير السوق امل

 ،الوقت ذاته يف التحويالت املاليةواليت تضمن إزالة خماطر القروي عن طريق حتسني إدارة السيولة بالدفع يف 

للتقرب من املعاملني يف سوق املال الوطنية عن طريق توضيح الرؤى  اجلزائرومن خالل هذا اليوم الدراسي يسعى بنك 
واليت يسعى من خالهلا إىل خلق نظام مصريف متطور مواكب للتحوالت احلادثة  ،عامل هبا البنكبالنسبة لألنظمة اليت يت
 .يف سواق املال العاملية

تقريب املتعاملني بالسوق املالية الوطنية هو  5002املعتمد منذ شهر فيفري و  ،نظام الدفع تشغيل وتطوير أمهيةوكان من   
توفري بيئة و  ،يف التبادالت املصرفية اجلزائرملختلفة من النظم املعتمدة من طرف بنك سوا  من اخلواص أو اهليئات املالية ا

  .تداول آمنة ومواتية تتمثل بالكفا ة والعدالة والشفافية

 إلعادة االعتبار لبورصة الجزائربرنامج طموح : الفرع الثالث
حيدد املخطط الذي وضعته جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة خريطة تسيري حتدد مسؤوليات األطراف الفاعلة يف    

أعدت جلنة البورصة برناجما وطنيا كما .واملؤسسات وغرف التجارة وأرباب العمل  تطوير السوق املالية على غرار البنوك
 .جل السماح ألكرب عدد من املؤسسات العمومية واخلاصة لدخول البورصة يف ظروف اجيابية أكثرأهم من إلصدار األس

                                                 
1
 .22. ص ،5000، اقبتها السنويومر  البورصة عمليات تنظيم لجنة تقرير، ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ALLIANCE و SAIDAL و  EGH EL AURASSI :سندات وهي أربعة على  5003يف سنة  وحتتوي بورصة اجلزائر

ASSURANCES و SPA DAHLI و NCA-ROUIBA 
1
سي بواسطة البنوك وميزانية ويتم حاليا متويل االقتصاد بشكل أسا .

 .اإلضافية للنفط باملداخيلاليت يتم تدعيمها  تاإليراداىل أرصدة صناديق ضبط إوكذا اللجو  ، الدولة
واحملافظة على  ،سوق لتداول األوراق واألدوات املالية تتسم بالعدالة والشفافية والكفا ة خلدمة املستثمرين توفريهذا    

ئة املناخ املناسب جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية، والتفاعل مع املؤسسات احمللية والعربية مصاحلهم، وتساهم يف هتي
توفري بيئة تداول آمنة ومواتية تتمثل و  .ذات العالقة مبا خيدم االقتصاد الوطين، ويعزز ثقافة االستثمار يف األسواق املالية

مع املؤسسات  وتعزيز العالقات ،ثماري لدى اجملتمع احملليتنمية الوعي االستو  ،بالكفا ة والعدالة والشفافية
وتوفري خدمات وأدوات مالية جديدة  ،االستمرار يف إدراج شركات جديدةو  .االقتصادية احمللية والعربية والدولية وامللتقيات
كبة آخر تطورات البشرية، وموا  اإلطاراتخلق بيئة عمل مهنية داخل البورصة بالرتكيز على تطوير وكذلك  .ومتنوعة

 .تكنولوجيا األسواق املالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1
 .0291_21_90 :أطلع عليه يوم، http://www.sgbv.dz/index.php?lang=fr: راجع املوقع الرمسي لبورصة اجلزائر 

 

http://www.sgbv.dz/index.php?lang=fr
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 متطلعات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة  : المبحث الرابع
 في النظام المالي الجزائري

مؤخرا كان حناول من خالل هذا املبحث معرفة ما إذا كانت التطورات التكنولوجية يف اجملال املايل واليت شهدها العامل    
هلا انعكاسات كبرية على املؤسسات املالية اجلزائرية، واليت تستعد لالندماج يف االقتصاد العاملي من خالل توقيع اتفاق 

 .األورويب، واالنضمام املرتقب للمنظمة العاملية للتجارة االحتادالشراكة مع 
ملختلفة إىل تطوير وتشغيل أنظمة دفع جديدة، بال مبا فيها سلطاهتا اقكما عمدت وتعمد احلكومة اجلزائرية مست   

وكان ذلك يف بعض  ،وحتديث عملياهتا وأنشطتها املالية، وذلك باالنتقال من أنظمة الدفع التقليدية إىل اإللكرتونية
اخلدمات، وتبقى األخرى جمرد حربا على ورق أو جمرد آمال يتطلع عمال  املؤسسات املالية إىل الوصول إليها، ومن مث 

ويف هذا املبحث سنتطرق إىل بعض املتطلعات على مستوى النظام املايل، واليت نأمل أن يتم تشغيلها عن  .االستفادة منها
 .قريب وبلوغ إنشا  بنية حتتية إلكرتونية للنظام املايل

  في بريد الجزائر لفواتيرللكتروني الدفع اإل اتخدمإمكانية تشغيل : المطلب األول
 .ر  األول التطرق إىل إمكانية تشغيل وتطوير الدفع اإللكرتوين يف بريد اجلزائر من خالل الفرو  املواليةنحاول يف الفس   

 تشغيل وتطوير خدمات الدفع اإللكتروني في بريد الجزائر: الفرع األول
يدة للزبائن تتمثل خدمة جد إنشا يف  مديرية بريد اجلزائر ترغب: تشغيل الدفع اإللكتروني لفواتير الكهرباء والغاز_ 1

حيث هتدف هذه اخلدمة إىل التخفيف من الضغط املسجل على مستوى  ،لكرتوين لفواتري الكهربا  والغازيف الدفع اإل
لكرتونية خاصة إخدمة دفع فواتري الكهربا  والغاز بالبطاقة املغناطيسية عن طريق آلة  ويف انتظار تشغيل .شبابيك املؤسسة

وذلك مبقتضى  .5003يف مارس حيز التنفيذ على مستوى بعض مراكز الربيد باجلزائر  راكز الربيد املوجودة داخل مبالدفع 
نرتنت باستعمال بطاقة أرضية للدفع عرب اإل تنصيبمن أجل  .SATIM 1وشركة  Seealاتفاق بني شركة املياه والتطهري 

CIB آخرينكمرحلة منوذجية سيتم تعميمها سريعا على مصاحل وشركا  االئتمانية  . 

على  مبفردهواهلاتف  القيام بعملية بدفع فواتري الغاز والكهربا  مستقبال بعد تعميم التجربة بإمكان الزبون سيكون   
ويف  .لكرتوينعلى مستوى شباك الدفع اإلأو  ،لكرتوين بالبطاقة املغناطيسيةمستوى مكاتب الربيد املزودة بآلة الدفع اإل

 .2أو اتصاالت اجلزائر أو اجلزائرية للمياه  من حسابه اجلاري إىل حساب مؤسسة سونلغاز املقابل حيول مبلغ الفاتورة
خدمة الدفع  5003 فيفريأطلق بريد اجلزائر بداية من الفاتح  :تشغيل الدفع اإللكتروني للحواالت الدولية_ 5

اخلاصة  International Financial System/International Money Order(IFS /IMO)اإللكرتوين للحواالت الدولية 

                                                 
1
اطلعنا عليه  .الذي مت تدشينه خالل نفس املناسبة www.seeal.dz لكرتوينإموقع نشا  بإ Seeal مني للمعامالت قامت أل وضع هذه األرضية بأعلى مستوى تجأمن  

 يتواجد على لكرتوينإزة الدخول إىل األرضية بفضل رمز ومن خالل هذا املوقع ميكن لزبائن الشركة سوا  يف اجلزائر العاصمة أو تيبا .ووجدناه غري مشغل حلد كتابة هذه األسطر
 .حسب عملية منوذجية متت باملناسبة االئتمانيةالقيام بالدفع من خالل استعمال بطاقتهم فواتريهم الورقية و 

 .SMSل وهي تبليغ كل متعامليه عن العمليات اليت يقومون هبا على مستوى مراكز الربيد عن طريق رسائ ،مستقبال خدمة جديدة أخرى تريد تشغيلبريد اجلزائر  إدارة  2

http://www.seeal.dz/
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اخلدمة  تتيح هذهو  .أن هذه اخلدمة متاحة عرب كامل مكاتب الربيد باستعمال الرمز الربيدي السريو  .بالنظام املايل الدويل
 .هللزبون إمكانية حتصيل حوالته الدولية على مستوى أي مكتب من مكاتب الربيد املتواجدة عرب الوطن حسب اختيار 

على الزبون املستفيد إال أن يتقدم إىل مكتب الربيد ومعه الرمز وما  ،الدفع هذه تتميز بالبساطة والسرعةطريقة إن    
 .السري الذي تزوده به اجلهة املرسلة، باإلضافة إىل بطاقة إثبات هويته سارية املفعول

 سيدا للوعود اليت أعلن عنها بريد اجلزائر تأيت خدمة الدفع اإللكرتوين للحواالت الدولية اخلاصة بالنظام املايل الدويل و    
جرا  فاحتة كما سيكون هذا اإل . 2015فيما خيص إطالق خدمات إلكرتونية جديدة مطلع عام   2014مع  اية سنة 

 .مستقبال جملموعة أخرى من اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة واالبتكارية اليت سيتم توفريها تدرجييا للزبائن
يف  وبريد اجلزائراتصاالت اجلزائر دخلت كل  :E-paiementلدفع اإللكتروني لفاتورة اإلنترنت تشغيل خدمة ا _0

  .ADSL  نرتنتلتقوية خدمة تعبئة ودفع فواتري اإل لكرتوينالدفع اإل قامتا بتطوير بتشغيلديناميكية جديدة حيث 
إىل تسهيل يوميات  وبريد اجلزائر ت اجلزائراليت أضيفت إىل قائمة خدمات اتصاالو هتدف طريقة الدفع اجلديدة هذه،   

ومن أي كمبيوتر جمهز  ،دون التنقل إىل الوكالة التجارية نرتنتالزبائن حيث تسمح هذه اخلدمة بتعبئة حساب اإل
  . 1، وبالتايل التحول إىل آلية النقد اآليل نرتنتباإل
 ودفع الفواتري اهلاتف الثابت idoom Adslاب اإلنرتنت ، متكن القيام بإعادة تعبئة حس"خالص"إن تقنية الدفع املسماة   

Fixe  idoom  يف أي وقت وبكل أمان، وهذا انطالقا من احلسابات الربيدية اجلاريةCCP  2من خالل املوقع اإللكرتوين. 
بل خلية على أجهزة الكمبيوتر من ق E-paiementأما على املستوى العمليايت يف مصاحل الربيد فقد مت تنصيب النظام 
   .3اإلعالم اآليل واتبا  عديد من اخلطوات التشغيلية من قبل املوظف 

يف انتظار تعاقد اتصاالت اجلزائر مع البنوك اليت تعرف تأخرا كبريا يف هذا اجملال خاصة بالنسبة للعمال  الذين ميلكون     
لسحب الربيدية أو البنكية إىل بطاقة دفع متكننا هذا يعين أنه بإمكان  سيد الفكرة واالنتقال ببطاقات ا .حسابات بنكية

 .إمكانية تعبئة رصيد اهلاتف النقال عرب اهلواتف الذكية مباشرة كخطوة ثانيةو  ،من دفع الفواتري إلكرتونية

 متطلبات تطوير الدفع اإللكتروني للفواتير في البريد الجزائر: الفرع الثاني
توفري قارئات نرى أن عملية التطوير والتشغيل تكمن يف أمهية : كية للدفعإمكانية تعميم قارئات البطاقة البيبن_ 1

مما يقلل ، من حجم تداول األموال التقليل من أجل البطاقة والدفع على مستوى الصيدليات واملراكز التجارية والفنادق
                                                 

1
ب اإلنرتنت بواسطة البطاقات شهر فليلة، وهي آلية تعبئة حسادة سبقت آلية الدفع اإللكرتوين بألية جديهناك كذلك آ يف 2004 يف جويلية تشغيل نظام الدفع هذا كان 

تشكيل و    WLLاالتصال من أي خط هاتفي ثابت أو  هذا عن طريقو  ،تسمح لكم بطاقات تعبئة حساب االنرتنت ذات التدفق العايل بشحن رصيدكم بطريقة بسيطة حيث 
  :لكرتوينى املوقع اإلالبطاقة  على العميل زيارة صفحة شروط استعمال بطاقة التعبئة التصاالت اجلزائر عل وقبل استعمال .0500 الرقم

erietelecom.dz/AR/index.php?p=carte_rechargehttp://www.alg  ،0291_21_92 :أطلع عليه يوم. 

2
 www.idoom.dz :والقيام بإجرا  املعامالت ببعض النقرات على املوقع اإللكرتوين ، يكفي فقط وبكل بساطة مل  استمارة االشرتاك على مستوى أي مكتب بريدي 
 . ec.djaweb.dzأو 

3
 Algérie Poste, Mode Opératoire-Epayment, Paiement des Recharge ADSL par Internet, Version 1.0, Janvier 2014. 

http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=carte_recharge
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لزبائن بأمهيتها باعتبارها منطا يبقى من واجب املعنيني القيام حبملة توعية قصد حتسيس او  .من احلاجة إىل سحب األموال
لكرتوين لفواتري مستوى الدفع اإل أن الوصول إىل بالرغم من  .جديدا وعصريا لسحب األموال يف أي وقت ومكان

تأهيل  مع ضرورة .نوعية هذه اخلدمة املواطنن استحسالأمرا بعيدا نوعا ما  ليسالكهربا  والغاز بالبطاقة املغناطيسية 
لشركة أن هذه اخلدمة اجلديدة و  تصبح هذه املوزعات قادرة على القيام بعملية تسديد الفواتري، اجلانب التقين حىت

SATIM 1 ستسمح للزبائن باستعمال املوزعات اآللية لألوراق النقدية للدفع وليس لسحب النقود. 
تكريس الدفع  معرفة مدى هبدف: الكثافة البريدية مقارنة بعدد أجهزة الدفع اإللكترونية على المستوى الكلي_ 5

مليون  2 تقريبا إىل ما يقارب( وبنكية بريدية)أين وصل عدد البطاقات البيبنكية  5000اخرتنا سنة  ،اإللكرتوين كممارسة
 .بطاقة

 الكثافة البريدية ووظيفة النقد اآللي(: 40) الجدول رقم
 مليون 02.6 عدد السكان

 3398 (عدد المكاتب)العدد اإلجمالي للشبابيا 
 ساكن 00220مكتب   0 نسبة عدد المكاتب إلى عدد السكان 

 مليون05.3 عدد الحسابات البريدية
 مليون بطاقة 3.2 عدد البطاقات البريدية

 290 عدد الشبابيا والموزعات اآللية
 %25 نسبة عدد البطاقات إلى عدد الحسابات

 كنسا  30253 موز  لكل 0 نسبة عدد الموزعات إلى عدد السكان
 .5000التقارير الداخلية لربيد اجلزائر، : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر                            

ساكن وهذا قليل  30253من خالل اجلدول وبالنسبة للموزعات اآللية لألوراق النقدية فإن معدل كثافتها هو موز  لكل  
اآليل للنقود يندرج يف إطار اإلجرا ات املتخذة لتحسني اخلدمات أن وضع هذه األجهزة املخصصة للسحب و  .جدا

 00 روالقضا  على ظاهرة الطوابري الطويلة خاصة يف األعياد واملناسبات وال ،املقدمة للمواطنني يف جمال توفري السيولة املالية
اعتماد النهائيات، وحماولة مع ، يف آن واحد أيام األخرية من كل شهر اليت يتم فيها صب أجور موظفي عدة قطاعات

  .تطوير بطاقة السحب الربيدية إىل بطاقة دفع
بالتجمعات السكنية الكربى  املتبقية عرب مكاتب بريديةالنقدية موزعات آلية جديدة لألوراق  تشغيلسيتم ويف املستقبل  

الدفع  مشكالترتقب سيلغي هذا املشرو  امل .وذلك يف انتظار توسيع استعماهلا مبناطق أخرىات عديدة، عرب والي
  .سيحد من ظاهرة مترير السيولة املزورة، وغري الصاحلة أي املهرتئةكما من عنا  التنقل،   املتعاملوخيلص  ،النقدي املباشر
ويزيد من حدة هذا الوضع ، دا  الشبكة الربيديةأالقطا  ضغوطا وطوابري تؤثر على  يفيولد هذا العجز وتبني لنا أنه 

                                                 
1
 ..احلاج علوان، نوال بن كريتلي: تداول العديد من املدرا  على رأس هذه الشركة اهلامة يف قطا  النقد اآليل، ومنهم على سبيل الذكر SATIM  شركةما يعاب على قيادة   
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يف مكتب بريدي واحد  5000يف سنة  واملتمثلة حسب تقرير القطا  ات والبلديات والدوائر،ثافة الربيدية بالواليارتفا  الك
 Union االحتاد الربيدي العاملي من قبل مواطن 2000 يف حني حيدد املعدل العاملي مبكتب لكل ،نسمة 00220لكل 

Postale Universelle 5520يدية بأكثر كثافة، وهو ما ميثل شباك واحد لكل ،  هذا وتتميز شبكة مركز الصكوك الرب 
وإذا أخذنا بعني االعتبار جملمو  وكاالت البنوك مع مراكز الربيد جند أن معدل الكثافة يقدر برشباك  .5002نسمة سنة 
ة من وسيتم التوضيح أكثر لتطور معدل الكثافة الربيدي . 1 5005سنة  5250مقابل  5002نسمة سنة  5520واحد لكل 

 :خالل الشكل املوايل
 5014_5006: تطور معدل الكثافة البريدية في الفترة(: 20)الشكل رقم 

 
Source: Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 

ARPT, Rapport annuel de l’ARPT pour l’exercice, Algérie, 5002, P. 20. 

أين كان املعدل مكتبا  5009نالحظ من خالل الشكل أن هناك اخنفاضا يف معدل الكثافة الربيدية ابتدا  من سنة    
مكتبا واحدا لكل  5005ساكن، بعدما كان سنة  00305تب واحد لر كإىل م 5005ساكن ليصل سنة  00523واحدا لكل 

أما معدل  الكثافة حسب  . 2ساكن  00229لكل مبعدل مكتب واحد  5002ساكن، وقدر املعدل يف سنة   00302
مكتب ما يقارب  5203ومن أصل  . 5005ساكن يف سنة  2220ساكن مقابل  2209الشباك فقدرت بشباك واحد لكل 

وما ميز مكاتب الربيد يف االقتصاد اجلزائري هو ضعف . 3 5002مربوطة بشبكة اإلعالم اآليل يف  اية جوان  5235
النظام املعلومايت وغياب برجميات اجملموعة لتفعيل عمليات الرقابة اآلنية بني أعوان الشبابيك  عمليات التحديث يف

 .ومفتشيها، باإلضافة إىل التسجيل اليدوي لبعض العمليات املالية الربيدية

                                                 
1 Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport  Juillet 2014, P. 74 

2 Les normes de l’UPU (union postale universelle) précisent qu’un bureau de poste doit offrir ses services pour 3 000 à 6 000 
habitants. 
3 ARPT, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, Dossier de Presse, Direction Economie, 
Concurrence & Prospective, 27 Décembre 2014, P. 3. 
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ريق مشرو  الدفع عن ط على تشغيل بريد اجلزائر تعمل إدارة: الدفع عن طريق الهاتف النقالتشغيل  إمكانية_ 0
، ما سينعش ويطور تعامالت سوق اهلواتف النقالة اليت 5005سنة  أن يتجسد يف كان من املقرر  اهلاتف النقال الذي

هواتفها ملواكبة التقنية العالية للمشرو ، إىل جانب القضا  على مشكل  خوادمستكون على موعد مع تطوير  هيزاهتا و 
وكذا كربى  ،ملصاحل العمومية، يف انتظار أن تشمل التجربة الصيدلياتاالكتظاظ يف شبابيك الدفع على مستوى خمتلف ا

 .1 احملالت واجملمعات التجاريةو املراكز التجارية عرب الوطن 
إن برنامج الدفع عرب اهلواتف النقالة يعتمد أصال على برنامج خاص على مستوى اإلدارة العامة لربيد اجلزائر، يكون     

ومن خالل رسائل نصية  ،لإلعالم اآليل تتلقى من خالله املصلحة اليت ستشرف على تسيريهمرتبطا أو موصوال بنظام 
وكذا اهلاتف واملا  من  ،قصرية خاصة هبذا الربنامج عرب اهلاتف النقال طلبات املواطنني بدفع فواتري الكهربا  أو الغاز

تسيري نظام الدفع عن طريق اهلاتف هذه الرسائل حساهبم الشخصي يف بريد اجلزائر، ومن مث تتلقى املصلحة املشرفة على 
وكذا كلمة السر حلسابه الربيدي، ليتم  ،لتمررها بدورها إىل مصاحل الدفع املعنية، بعد التأكد من اسم الشخص وبياناته

 .ذلك املعين بالدفع رسالة رد من بريد اجلزائر تؤكد املتعاملتسجيل دفع الفواتري بعدها، مث يتلقى 
 في بريد الجزائر  نظام الدفع اإللكترونيمراقبة تطوير نظام : الثالفرع الث

نظام املراقبة عن بعد لشبكة  وتشغيل اعتمادمت  :نظام المراقبة عن بعد لشبكة الموزعات اآللية للنقود إنشاء _1
نظاما يعترب و   .نمية احملليةشر  يف هذا النظام مع بريد اجلزائر والقري الشعيب اجلزائري وبنك التو  ،املوزعات اآللية للنقود

، وهي عملية بالنسبة للقري الشعيب اجلزائري وبنك اجلزائر جديدا للمراقبة عن بعد للموزعات اآللية اخلاصة بالبنوك وبريد
من التنمية احمللية وبريد اجلزائر ونأمل يف تعميمه، حيث يتطلب األمر اشرتاكا للسماح للبنك مبراقبة موزعاته مركزيا انطالقا 

 .ومعرفة وضعيتها ،اجلزائر
 مجعية البنوك واملؤسسات املصرفيةقامت إشراف وزارة املالية ب :إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع اإللكتروني_ 5

Délégué général de l’ABEF Association des banques et établissements financiers إنشا  هيئة مستقلة تتكفل ب
شركة التعامالت البنكية واخلدمات للتوكل هذه املهمة  حيث كانت، 5002يف جويلية لدفع اإللكرتوين مبراقبة نظام ا

اجلزائر هيئة مستقلة غري رحبية، يضم جملس إدارهتا بنك هي و   .اليت كانت تقوم هبذا الدور SATIM املصرفية اإللكرتونية
مبهمة املراقبة، ال بد أن توكل   SATIMال من قيام شركة فبد .ياجلزائر  االقتصاد بنكا عموميا وخاصا ينشطون يف 50و

 ،على غرار ما هو معمول به يف العامل Groupement d'Intérêt Economique (GIE)إىل جمموعة منفعة اقتصادية املهمة 
 :ويعود ذلك إىل

 ل املايل والتجاري، أصبحمع ارتفا  عدد املتدخلني يف اجملا: ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري_ 
  حباجة إىل الفصل بني املهمة التجارية احملضة للخدمات املصرفية اإللكرتونية ومهمة املراقبة، لذا فاجلزائر االقتصاد الوطين

 .من قبلحباجة إىل إنشا  هيئة ليست موجودة  كانت
                                                 

1
الراغبون يف تبين املشرو  واختيار الوطنية الدولية لتجسيد املشرو  على دراسة التطبيقات اليت سيبادر هبا املشاركون  اتحترص املصاحل املختصة لربيد اجلزائر من خالل املناقص 

 .أفضلها وأنسبها، للتطابق مع كافة أنوا  تقنيات شبكات اهلاتف النقال الناشطة باجلزائر
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سررتمر يف كو ررا اخلصررم واحلكررم يف ال ميكنهررا أن ت SATIMإن شررركة  :علــى مهمــة المراقبــة SATIMعــدم قــدرة شــركة _ 
 .فهذا االزدواج املهين  جعل من الضرورة إنشا  هيئة مستقلة لتويل مهمة مراقبة نظام الدفع اإللكرتوين .آن واحد

اهليئة املرتقبة تتكفل بتحديد منط تسيري اخلدمات املصرفية  هذه  :مجموعة منفعة اقتصاديةالدور المنتظر من _ 
 . األمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع اإللكرتوين اإللكرتونية وقواعد
 تطوير وتشغيل نظام الدفع اإللكتروني لتأمين السيارات والضريبة عن بعد :المطلب الثاني

 .حتاول السلطات املالية تطوير نظامها للدفع يف جمال التأمني والضرائب، وسنتطرق إىل ذلك يف الفرعني املواليني   
 إمكانية تطوير وتشغيل نظام دفع التأمين على السيارات: ولالفرع األ

بعد تشغيل واعتماد تقنية الرسائل اإللكرتونية اليت تعتمدها شركات التأمني اجلزائرية إلعالم عمالئها بتاريخ انتها   
املرخص من خالل  د متطلبات وضوابط مزاولة قطا  التأمنييدحتاول شركات التأمني اجلزائرية حت ،صالحية عقد التأمني

، حبيث تتيح هلم االستفادة من اخلدمات اإللكرتونية عرب عري E-Insuringأو أية طريقة إلكرتونية  شبكة اإلنرتنت
عرب مواقعهم اإللكرتونية، لتنفيذ طلباهتم واحتياجاهتم من أغراي التأمني دون احلاجة  (املؤمن هلم)خدماهتم للمستفيدين 

املؤمنون ستطيع يمن هنا و  ،قسم تأمني السيارات على اإلنرتنتومن اخلدمات اإللكرتونية  .ةإىل الوصول إىل مقر الشرك
ويتم االقتطا  اآليل من حساب املؤمنني البنكي أو الربيدي عن  .معلى مجيع املعلومات حول التأمني على سيارهت احلصول

   .اجلوالة واألجهزة اللوحيةطريق الدفع من خالل شبكة اإلنرتنت أو الشبابيك اآللية أو اهلواتف 
القانون  خالل من من اإلصالحات مجلة العاملي االقتصاد يف االندماج عملية لتسهيل اجلزائري هذا وقد تبىن االقتصاد   
 حترير إىل يهدف كان والذي .1995/01/25يف  الصادر /9307لألمر  املتمم  املعدل 5002_02_50الصادر يف  /0206

 التأمني مؤسسات قدرات وتقوية لتعزيز األدوات التكنولوجية مبختلف وتدعيمه الدولية، املنافسة أمام  التأميين القطا 

 .التحرير هذا ظروف مع للتأقلم الوطنية

 تشغيل البوابة اإللكترونية الدفع اإللكتروني للضريبة عن بعد: الفرع الثاني
نرتنت إهي بوابة  بوابة الدفع اإللكرتوين للضريبة عن بعد إن: للتصريح باالشتراكات الجبائية ياإللكتروننظام ال_ 1

  نرتنتن دفع الضرائب عرب اإلإ .مؤمنة بوزارة املالية، ومتنح هذه اخلدمة تسهيالت يف دفع املستحقات الضريبية عن بعد
ج املمتد على عدة الربنام إطارهذا املشرو  املندرج يف  5005ول لسنة سيتم قبل  اية السداسي األ كان من املفرتي أنه

املديرية العامة للضرائب تعمل  بغية حتديث تسيريها للضرائب والرسوم،و  .سنوات اخلاص بعصرنة املديرية العامة للضرائب
بغية حتديث تسيريها للضرائب ( نرتنتعرب اإل)ودفعها عن بعد  ،لكرتوين للتصريح باالشرتاكات اجلبائيةإضع نظام على و 
عه تطبيق هذا اإلجرا  ليمس فئات أخرى من اخلاضعني للضرائب، تسهيال للمؤسسات واإلفراد وسيتم توسي .1 والرسوم

 .من ربح الوقت فضال عن  نب الطوابري يف مراكز الضرائب عرب البلديات والدوائر

                                                 
 .ة والتهرب الضرييبصرحيات الكاذبوتعتمد املنظومة اجلبائية اجلزائرية حاليا على مبدأ التصريح، ما جعل اخلزينة العمومية تفقد عشرات املليارات من الدينارات جرا  الت 1
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ولئك أصة وال على كبار اخلاضعني للضرائب خاأالنظام اجلديد سيطبق  يفلكرتوين للمعامالت اجلباية التعامل اإلوإن   
 .كز الضرائب املوجودة عرب خمتلف مناطق البالدا و مر أالتابعني ملديرية املؤسسات الكربى 

العمل بالبطاقات املغناطيسية سيزيد من درجة التحكم يف إن : استخدام البطاقات المغناطيسية للتعريف الجبائي_ 5
اليت تبقى بعيدة عن األهداف مقارنة و  ،صادراتليد لومن شأنه إعطا  دفع جد ،يف االقتصاد اجلزائريالتجارة اخلارجية 

وحىت مكاتب احلدود  ،أنه مت إعالم خمتلف مصاحل املراقبة عرب املوانئ واملطاراتو   .1.بالواردات اليت ترتفع سنة عن أخرى
راجع ) SIGAD ظامأو ن الربية لنقل كل املعلومات والبيانات اليومية على الشبكة اجلديدة ملديرية الضرائب نقال من شبكة

التابعة للمديرية، أما البنوك فستقوم من جهتها بتنصيب فرو  جديدة تقوم بنقل  (من الفصل األول من الشق التطبيقي
البيانات واملعطيات اخلاصة بكل التعامالت على الشبكة اجلديدة ملديرية الضرائب، وتدخل العملية يف إطار مشرو  

 . 2 طهري وإحصا  خمتلف القوائم اخلاصة بالتجارةجديد لوزارة املالية يهدف إىل ت
هلذه اخلدمة دفرت شروط متوفر للتحميل احلر على  االنضمامووضعت وزارة املالية حتت تصرف املؤسسات الراغبة يف    

املعطيات اليت يتم تبادهلا مع تبقى ، حيث "مفتاح تشفري"وحيصل كل مساهم على  .املخصص حصريا هلذه العملية  املوقع
 .3 اإلدارة اجلبائية مشفرة وسرية

بغية التأكد من انطالقة العمل هبذه التقنية اتصلنا مبركز االتصال اخلاص باملديرية، وتوصلنا إىل نتيجة وهو أن آلية     
تخطيط إلصالح كامل تحديث برنامج يتم فيه الببدأت سلطات الضرائب اجلزائرية وقد  .الدفع ليست قيد التشغيل

 .حاليا قيد اإلنشا للمعلومات، والذي هو  انظاممن خالل عملها على تطوير  .هليكلها وعملها

أّما  .الضريبة عن طريق اإلنرتنت حتصيلت عن بعد لتسهيل وتبسيط ا الكرتونية هي أوىل  ارب اإلجر هذه البوابة اإل    
وبالتايل آلية الدفع يف املنظومة  .نظام املصريفالحة يف هذا اجملال من قبل الّدفع فيستند على صيغة التحويل والفرص املتا

، إال بعض فيما ال تزال هذه اخلدمة شبه منعدمةاجلبائية تبقى متطلعات وآمال ميكن أن نبلغ مستواها مستقبال، 
 .د اجلزائراالقتطاعات اآللية من احلساب الربيدي أو البنكي ملصاحل الضرائب بإيعاز من البنوك وبري

قطا  التجارة  تطويرمبادرة السجل التجاري اإللكرتوين هتدف إىل  إن :تطوير خدمة السجل التجاري اإللكتروني_ 0
القادمة يف  السنواتالشرو  يف انتظار  .خاصة والقطا  املايل عامة من خالل استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

                                                 
1
يكون من الصعب على الناشطني يف جمال التجارة اخلارجية القيام مبختلف اإلجرا ات اجلمركية دون تقدمي البطاقات سلكرتوين ديرية الضرائب نشر على موقعها اإليف بيان مل 

 .املغناطيسية اجلديدة

2
 .مؤمن ومعد خصيصا للمسامهني التابعني ملديرية املؤسسات الكربى املعنيني بالتصريح عن ضرائبهم الشهريةالدفع البعدي للضرائب من خالل موقع إلكرتوين  نظام تشغيل إن 
الربنامج املمتد على عدة  إطاراملشرو  املندرج يف  هذا. www. jibayatic.dzمن خالل املوقع اإللكرتوين   2002جويلية  20تدخل هذه اخلدمة األحد كان ينتظر أن و 

 .سنوات اخلاص بعصرنة املديرية العامة للضرائب

 .5014_06_50 :طلع عليه يومأ، https://www.jibayatic.dz/ar/jibaya.html  :كرتوينزيد من املعلومات راجع املوقع اإللمل 3

http://www.echoroukonline.com/ara/www.%20jibayatic.dz
https://www.jibayatic.dz/ar/jibaya.html
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السجل ف  .1 سجل  اري بعد املصادقة على القانون اخلاص هبذا املوضو نرتنت للحصول على التسجيل عن طريق اإل
حيتوي على كل املعطيات  األوىل مبكافحة الغش والتزوير من خالل رمز مشفر الدرجةرالتجاري اإللكرتوين سيسمح ب

وعلى  ،سجل التجاريبالقضا  على الطوابري داخل مراكز ال اإلنرتنتلكرتوين عرب سيسمح التسجيل اإلو  ،اخلاصة بالتاجر
   .اإلجرا ات اإلدارية البريوقراطية املعقدة من أجل استخراج هذه الوثيقة

 ممثلة يف البنك املركزي قامت السلطات النقدية: إنشاء مصلحة المقاصة على مستوى مراكز الخزينة العمومية_ 4
على مستوى اخلزينة  إنشا  غرف املقاصة وتنظيمهاك بوالسلطات املالية ممثلة يف اخلزينة العمومية بتطوير آلية املقاصة، وذل

إنشا  ومتويل وإقفال غرفة املقاصة جلميع وسائل اإليفا  قرر  العمومية، فقد كانت سابقا ميثلها البنك املركزي، وبعد أن
االتصال  باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة يف خزينة العمومية،الكتابية، ويعمل مع تسيريها مع حتميل نفقاهتا لل

 .والتسيري االستغاللاليت تساعد على تطوير نظام و واإلعالم، 

 تطلعات تطوير وتشغيل التداول اإللكتروني في بورصة الجزائر :المطلب الثالث
سنتطرق يف هذا املطلب إىل إمكانية تطبيق تطبيقات جديدة يف البورصة اجلزائرية كمتطلعات مستقبلية من أجل إنشا     

  .إلكرتونية للنظام املايل اجلزائريبنية حتتية 
 واألجهزة اللوحية إمكانية تشغيل خدمة تداول األسهم المحلية عبر الهاتف الجوال: الفرع األول

فقد  .إّن نسبة انتشار اهلواتف احملمولة يف االقتصاد اجلزائري معتربة جدا، وتزداد نسبة االشرتاك سنة بعد األخرى    
حيث تشكل  ،(سيتم توضيح ذلا في الفصل الرابع من هذا الباب) 5005يون مشرتك يف سنة مل 59وصلت إىل ما يفوق 

قاعدة العمال  املشرتكني خبدمات اهلاتف احملمول وعامل اهلواتف الذكية منصة مهمة للتعامل مع ديناميكيات األعمال 
غية دفع عجلة النمو يف األسواق املالية والتكنولوجيا، والتعاون مع خمتلف الفعاليات االقتصادية واجلهات احلكومية ب

متابعة حركة التداول  اجلزائريني للمستثمرين عرب املوقع اإللكرتوينللهاتف اجلوال  تتيح باقة خدمات سوقسو  .مستقبال
يف انتظار إبرام مستقبال عالقة  ،ركات اليوميةومتابعة إفصاحات الش ،واملؤشر العام للسوق الوطنية اليومية لكل الشركات

وإن  .التعاون بني بورصة اجلزائر وشركات الوساطة، من أجل إنشا  بنية حتتية متطورة لدعم خدمات التداول عرب اهلاتف
ديد مع طرح التطبيق اجل iPad و iPhoneيتيح تنفيذ عمليات التداول اإللكرتوين عرب أجهزة سجديد  تشغيل النظام اجلديد

 . Androidألنظمة التشغيل 

باإلضافة إىل  ،سائل التداول اإللكرتونية مثل اهلاتف املصريف وموقع الشركة على اإلنرتنتو و  هناك عديد من التقنيات  
والتجديد يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية  االبتكارواصلة لروح مل ،كرب شبكة من صاالت التداول داخل الفرو أ

                                                 
1
 06ط اليت دخلت اخلدمة يوم تعميم رمسيا السجل التجاري اإللكرتوين يف كل أحنا  الوطن، بعدما كانت العملية مقتصرة يف مرحلة أوىل كنموذج على اجلزائر العاصمة فق تقرر 

اإلطالق  األخرية، يف حني ستشهد املرحلة يد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاريت التجارة والرب للتذكري، مت إعداد املشرو  يف إطار شراكة إسرتاتيجية بني وز . 2004مارس 
  .ترتوين بالبطاقة عرب كامل الوالياالتدرجيي لسجل التجارة اإللك

http://www.dfm.ae/mobile
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قامة بنية إلكرتونية إا كثري من املال والوقت يف اهتاستثمار  وما تتطلبه يف السوق املالية، الرائدة اتالشرك طلب وجودتت اليت
  .املوجهة لتطوير اخلدمات واملنتجات املصرفية املقدمة للعمال  اتوبرامج الشرك أهدافعمالقة ختدم 
  ميةوراق المالية الحكو نظام تسجيل األإنشاء : الفرع الثالث

يقوم البنك سومن خالل هذا النظام  ،هو نظام يدير األوراق املالية احلكومية اليت يصدرها البنك املركزي ووزارة املالية  
 :وكذلك املركزي بالسيطرة على السيولة من موقعه

 ._السوق األولية_يقوم النظام بإدارة عملية املزاد العلين لألوراق املالية احلكومية الصادرة _ 

 .مبا يف ذلك  هيز مدفوعات الفوائد وسداد الدين ،(السجل الرئيسي) االبتدائييقوم النظام باحلفاظ على السجل  _

السوق _يقوم النظام بتسوية املعامالت اليت تشمل األوراق املالية احلكومية املربمة يف السوق بني البنوك املشاركة _ 
 .رشفةمهام احلفظ واألو ، _الثانوية

ام عمليات التسوية املالية متمجالية يف الوقت احلقيقي إلوراق املالية احلكومية مع نظام تسوية اإلظام تسجيل األيرتبط ن_ 
 البنوكموال يف حسابات ويتم من خالله حجز األ .مجالية يف الوقت احلقيقيعلى حسابات املشاركني يف نظام التسوية اإل

ىل املشاركني، إرسال تفاصيل تعليمات الدفع من أو إو  ،ىل اجلهة املصدرةإال مو وتنفيذ عملية نقل األ ،املشاركة يف النظام
 .1 صداراتاإل إطفا موال املسرتدة عند وكذلك مدفوعات الفوائد واأل

 في المؤسسات المالية Money Expressتشغيل نظام : الفرع الرابع
Money Express   قادر على توفري خدمة حتويل وهو  ،5005 نشأ سنة عاملي لتحويل األموال الفوريةهو نظام دفع

 وسريعة ناجعة االستفادة من خدمات حتويل األموال بطريقة  وسيكون للعمال  إمكانية  .األموال النقدية إىل عمالئه
تقدمي خدمة  ستتمكن املؤسسات املالية من Money Expressبعد تشغيل نظام   .Fiable, Rapide et Sécuriséومؤمنة 

بالنظر إىل األمهية اليت تكتسيها السوق اجلزائرية اليت تعترب واحدة من األسواق األعلى  ،إىل اجلزائرو وال من حتويل األم
 .للتحويالت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

داخل وال إىل باخلارج من إرسال األم األعوان االقتصادينيمّكن يتساملؤسسات املالية اجلزائرية مع  االتفاقية وبعد إبرام     
، واستالمها فورا  يف 500000واملقدر عددها أكثر من  املنتشرة يف العامل Money Expressعرب أحد فرو  شركة  الوطن

 .2املؤسسات املالية اجلزائر من أي فر  من فرو  

 
 

                                                 
1
اقف الرهونات يف بداية كل جلسة مقاصة، وتفاصيل عن نظام تسجيل األوراق املالية احلكومية مع نظام املقاصة اآللية فان الغري منه هو لتقدمي معلومات عن مو ما ربط أ 

 .تنفيذ الرهون اليت تتم من خالل عملية تسوية نا ة عن جلسة مقاصة

2 Filiales: Money Express Worldwide: Angleterre _ Allemagne _ France _ Italie; http://www.money-express.com/-
Qui-Sommes-nous,3-, Voir le 04_04_2014. 

http://www.money-express.com/-Qui-Sommes-nous,3-
http://www.money-express.com/-Qui-Sommes-nous,3-
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:خالصة الفصل الثالث  
 

واجه حتديات عميقة ومتباينة جرا  العوملة وآليات النقد إّن النظام املايل يف اجلزائر كغريه من األنظمة املالية يف العامل، ي  
جل احلد من أمن  5003لكرتونية يف اجلزائر اليت شر  فيها سنة اإل املاليةاخلدمات  والتشغيل ريتطو  وأن عمليات .اآليل

واخلزينة العمومية مازالت ضعيفة جدا، وخاصة وبشكل كبري يف القباضات املختلفة  وحتسني االندماج املايل استعمال النقد
ويف ظل تراجع مكانة اجلزائر عامليا يف االستخدام التكنولوجي للحكومة  ومؤسسات التأمني والسوق املالية اجلزائرية،

 .اإللكرتونية
اجلزائري من الناحية  املايل النظام على إصالحات إدخال متفاوت بنسق ولو متمن خالل هذا الفصل نستنتج أنه    

 إلرسا  نظام السلطات طرف من واملتواصلة املبذولة اجلهود رغمو  .من احلالية أفضل إلكرتونية مالية بيئة نشا إ بغيةالتقنية 

املالية الناشئة واألنظمة املالية  األوراق أسواق بني األقل له على املناسب املكان حيتل مل مازال أنه فعال، إال مايل إلكرتوين
ت وقطر والسعودية ومصر، واليت قطعت أشواطا يف التداوالت املالية اإللكرتونية وشبكية اإللكرتونية وحىت العربية كاإلمارا

 .نظم الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية
ما خيص تطوير وتشغيل أنظمة دفع إلكرتونية حديثة يف انتظار إدخال نظام املقاصة إىل املراكز الفرعية اخلزينة وفي   

املباشرين عكس ما كان سابقا أين كانت من املشاركني غري املباشرين، وكان ينوب عنها  العمومية لتصبح من املشاركني
 .وكذلك مشرو  الدفع للتأمني على السيارات من خالل شبكة اإلنرتنت يف املستقبل .البنك املركزي

وزير الربيد على رأس القطا   أما بالنسبة لنظام النقد اآليل يف بريد اجلزائر ما ميزه الوعود الكثرية للوزرا  القائمني  
بطاقات الّدفع ك بطاقات السحب بإمكان املواطنني استخدام مستقبال وتكنولوجيات اإلعالم واالّتصال أنه سيكون

وبالتايل تطوير البطاقة الربيدية ألن  سنة، كل  بداية منوذلك اإللكرتوين بطاقة السحب اخلاصة باحلساب الربيدي للشرا  
يف خمتلف النقاط مبا فيها وكاالت  اتنهائياآلالف من املوزعات وال وتنصيب وضعشغلة يف انتظار تصبح بطاقة دفع م

  .إال أن ذلك مل يتحقق ،سونلغاز واملراكز التجارية
إن تطوير وتشغيل أنظمة دفع وتسوية األوراق املالية مستقبال سيضمن يف النظام املايل زيادة يف جلب االستثمارات     

والقضا  على االقتصاد املوازي، وتعزيز شفافية املؤسسات املالية واالقتصادية مما قد يشّجع على تنشيط بورصة اخلارجية، 
دمات جديدة لفائدة املتعاملني االقتصاديني خل إذا ما أرادت السلطات املالية أن تتبىن بنية حتتية ،القيم املنقولة باجلزائر

 .وخاصة التحويالت اإللكرتونية لية داخل وخارج الوطنبالدرجة األوىل، لتسهيل تعامالهتم املا
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 :تمهيد الفصل الرابع

 
 احلديثة واالتصاللرتقية قطا  تكنولوجيات اإلعالم  واالتصال اإلعالمالربيد وتكنولوجيات  ارةهلا وز ذاجلهود اليت تب إن    

دعم مسعى تقليص الفجوة ، من خالل االقتصاديةمعامل التنمية  الذي سيصبح أهم القطاعات بعد الثروة النفطية يف
ومتتلك موارد هامة  ،خاصة وأن اجلزائر تنفتح على اقتصاد السوق واالقتصاد العصري ،الرقمية وإنشا  اجملتمع املعلومايت

 .تشجع على تطوير هذه التكنولوجيات يف السوق اجلزائرية

ة االقتصاد اجلزائري خبصوص مدى وضعه لقطا  تكنولوجيا حناول من خالل هذا الفصل، وخالل هذه الدراسة معرف    
اإلعالم واالتصال كأولوية ضمن أجندته الوطنية، من خالل التطرق إىل مؤشر اجلاهزية التكنولوجية، من أجل احلكم على 

املؤسسات املالية مدى توفر بنية حتتية لتكنولوجيا الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية من عدمها، واليت تستخدمها البنوك و 
يف نشاطها املايل واملصريف بصفة خاصة، واالقتصاد الوطين بصفة عامة، حىت يتحول إىل اقتصاد إلكرتوين أساسه جمتمع 

وكوننا استقينا من الشق النظري أن عملية تطوير أنظمة الدفع وتبنيها، تتطلب وجود بنية حتتية إلكرتونية  .معلومايت
 : هذا الفصل من جانب الوضعية والتقييم سنقسمه إىل أربعة مباحث وهي ةوملعاجل .واملصريفوشبكية يف النظام املايل 

عالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع والمق اصة بواقع البنية التحتية لتكنولوجيات اإلعالم   :األولالمبحث 
 .واالتصال الحديثة في االقتصاد الجزائري

 .الحديثة بالمجتمع الرقمي الجزائري  ةالدفع اإللكتروني  عالقة تطوير وتشغيل أنظمة :المبحث الثاني
بتكلفة استخدام تكنولوجيات اإلعالم    ةعالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني :المبحث الثالث

 .واالتصال في االقتصاد الجزائري
للدفع اإللكتروني  متطلعات تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كآلية إلنشاء بنية تحتية   :المبحث الرابع

 .والمق اصة اآللية
 

نظمة  البنية التحتية التقنية كآلية لتطوير وتشغيل أ: الرابعالفصل  
 _وضعية وتقييم_يالجزائر   االقتصاد  في  إللكترونية الحديثةا  الدفع
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ة التحتية  عالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع والمق اصة بواقع البني: األول  المبحث
االتصال الحديثة في االقتصاد الجزائريلتكنولوجيات اإلعالم و   

هذا القطا  كمحرك  نظرا للتطورات السريعة يف قطا  االتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم والدور الرئيسي الذي يلعبه  
يصدر املنتدى . رئيسي لعملية التنمية االقتصادية بصفة عامة وتطوير البنية التحتية للقطا  املايل واملصريف بصفة خاصة

 Networked Readinessاالقتصادي العاملي تقاريره السنوية يبني من خالهلا مدى جاهزية شبكة املعلومات واالتصاالت 

Index  وسنحاول من خالل هذا املبحث حتليل مقومات التجربة اجلزائرية يف جمال االتصاالت وقطا  . للدول املشاركة
وملعرفة هل ميكننا تطوير وتشغيل أنظمة  .تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كآلية لتحديث لبينية التحتية للدفع اإللكرتوين

 ية الشبكية التحتية؟الدفع احلديثة واملقاصة اإللكرتونية يف ظل اجلاهزية احلالية للبن
 جاهزية شبكية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في االقتصاد الجزائري: المطلب األول

املنتدى االقتصادي العاملي، وقد تطرقنا للجاهزية  عن للتعرف على هذه العالقة علينا متابعة التقارير العاملية اليت تصدر  
  (.لرابع من الفصل الرابع النظري في الباب األولراجع المبحث ا)يف اإلطار النظري من هذا البحث 

 أهمية التقارير العالمية لتكنولوجيا اإلعالم في معرفة مستوى التقنية في االقتصاد  :الفرع األول
، إىل أداة مرجعية مهمة لتحديد 5000حتول التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات، منذ إطالقه للمرة األوىل يف عام     

القوة والضعف على مستوى تقنية املعلومات واالتصاالت يف البلدان، اليت يشملها املسح السنوي، وكذلك لتقييم  مواطن
كما يسلط الضو  على األمهية املتزايدة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات   .التقدم أو الرتاجع الذي ُيسجل يف تلك البلدان
 .1 واالتصاالت من أجل التنمية والتطور االقتصادي

فإن تقرير املنتدى االقتصادي العاملي يعد حاليا من املعايري األكثر مشوال لتقييم آثار االستخدام  كذلك  لإلشارة     
املتطور لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف عمليات التنمية بنا  على معايري حمددة تشتمل على األمهية اليت توليها 

التقييم الدويل األكثر ويبقى هذا التقرير هو  .هانرتنت فينتشار استعماالت اإلاحلكومات لتحديث هذه اجملاالت، ومدى ا
يذكر أن و  .مشوال وموثوقية يف العامل لتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول

ية املعلوماتية على عملية تطور وتنافسية األمم، يعد من أمشل وأفضل عمليات التقييم الدولية لبحث أثر التقن Davosتقرير 
التكنولوجية حيث شهدت اقتصاديات دول العامل تطورا ملحوظا يف جاهزيتها  .سنويابنا  على معايري حمددة يتم حتديثها 

 .واجلدول املوايل يوضح ذلك، 5000_5000 :بني سنة

 
                                                 

1
  WEF  العاملي االقتصادي املنتدى بني تعاونال ومثرة ،العاملي املستوى اإلعالم على وتكنولوجيا االتصاالت جمال يف مةهلاا رات والدراساتاملنشو  كأحد التقرير يأيت 

مؤشر التنافسية : بإنشا  مؤشر األدا  اإللكرتوين العريب استنادا  إىل ستة مؤشرات عاملية مهمة وهي" Orient Planet"و" ث والتطويرمدار لألحبا"قامت  . INSEADومنظمة
ومؤشر تطور ،  (KWI)،  رفةومؤشر اقتصاد املع،  GIIومؤشر االبتكار العاملي،  IDIواالتصاالتومؤشر تطور تكنولوجيا املعلومات ،  NRIومؤشر اجلاهزية الشبكية  GCI العاملية

 . e-Governmentاحلكومة اإللكرتونية 
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 5010_5001: اهزية  في الفترةمؤشر الج حسب األولى العشر الدول ترتيب:  (41) الجدول رقم

 
Source: The Global Information Technology Report 2009–2010 ICT for Sustainability. World Economic 

Forum. INSEAD. 

املرتبة األوىل سنة  فإنه جدير باملالحظة أن السويد احتلت الدول املشاركة، ضمن زائرحتليل مرتبة اجليف قبل اخلوي      
املرتبة الثالثة بعد سنغافورة وملدة الدمنارك وحلت  املرتبة األوىل،  5009إىل  5002 :وملدة ثالثة سنوات متتالية من سنة 5000

من تكنولوجيا املعلومات  االستفادةكأفضل اقتصاد عاملي قادر على  5009_5002 :ثالث سنوات متتالية بني سنة
بعد أن كانت يف  ،يف حني تقدمت سنغافورة إىل املرتبة الثانية .مية املستدامةلضمان النمو االقتصادي والتن واالتصاالت

حسب ذات التقرير قائمة أفضل البلدان املستخدمة لتكنولوجيا اإلعالم  الدولوتصدرت  .5009املرتبة الرابعة عام 
ها على سياسة تشجع بفضل اعتماد الرابعواالتصال على املستوى العاملي، فيما حلت كل من سويسرا يف املركز 

ونتيجة هلذه السياسات الرشيدة والتطويرية بقيت الدول العشر نفسها تتداول املراتب  .االستثمارات لتطوير هذه اجملاالت
 .5002_ 5000 :األوىل بالنسبة لسنوات بني

 ترتيب االقتصاد الجزائري عالميا في استخدام التكنولوجيا : الفرع الثاني
 .5002_5005 :ن خالل اجلدول املوايل ابتدا  من أول سنة مت إدراجه يف التقرير وهي سنةسنتطرق إىل ذلك م   

 5014_5005: في استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الفترة جزائرترتيب ال(: 41)الجدول رقم 
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 .5002 _5000 :التقارير السنوية العاملية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
The Global InformationTechnology Report 2000–5014 Mobility in a Networked World. World 

Economic Forum, INSEAD. http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/previous 

                                                 
1
 Not Available, Not Applicable (parfois abrégé N/A), mot anglais pour dire qu'il n'y a pas de réponse 

http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/previous
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تظهر أن االقتصاد اجلزائري يف  5002_5002دول فإن التقارير العاملية للتكنولوجيا اإلعالم ومنذ سنة من خالل اجل  
كما تأيت يف   .إلطالق فمشرو  اجلزائر اإللكرتونية اجلزائر املتأخرة يف الوقت الذي تستعد اتباملر هذه وتأيت  .1تراجع 

ويف تطوير االقتصاد وحتسني  ، تطوير تنافسية املقاوالتالوقت الذي تلعب تقنيات اإلعالم واالتصال دورا هاما يف
 .املستوى املعيشي

 أن ،حول استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال عرب العامل يف طبعته السابعة 5002 سنةأفاد تقرير فمثال قد    
 احتلتا صدارة الرتتيب يف نيرب اللتبذلك عن تونس واملغ امغاربيا، متأخر  5 رعامليا وال 22احتل املرتبة  ياجلزائر  االقتصاد

 برمتأخرة  عامليا، 002تراجعت اجلزائر يف جمال استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال إىل املرتبة و  .منطقة املغرب العريب

، 2 022ضمن  059فقد احتلت املرتبة  5002أما سنة  . لرتتيب على الصعيدين الدويل والعريبامتذيلة قائمة  مراتب 00
 .هذا ما يبدي حتسنا طفيفاو 

  مؤشرات جاهزية التكنولوجيا حسب المحاور و  جزائريال االقتصاد ترتيب: المطلب الثاني
 .سنتطرق يف هذا املطلب إىل مرتبة االقتصاد اجلزائري عامليا يف مؤشرات جاهزية التكنولوجيا يف االقتصاد الوطين   

 5015ة قبل سنة ترتيب الجزائر حول مؤشر الجاهزي: الفرع األول
من أحدث التطورات  االستفادةيقاس مؤشر جاهزية الدول يف كما ذكرنا يف املبحث الرابع من الفصل الرابع أنه     

بيئة السوق والبيئة التشريعية ) البيئة التكنولوجية :من خالل ثالثة حماور رئيسية وأخرى فرعية تضم ،التكنولوجية
 ،(جاهزية األفراد وجاهزية مؤسسات األعمال وجاهزية احلكومة) الجاهزية التكنولوجية ،(والتنظيمية وبيئة البنية التحتية

 .(مؤشر استخدام األفراد ومؤشر استخدام مؤسسات األعمال ومؤشر استخدام احلكومة) التكنولوجي االستخدام
 .5005قبل سنة  تكنولوجيات اإلعالم تاجلدول املوايل يوضح ترتيب االقتصاد اجلزائري علميا يف مؤشرا 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 Measuring the "تطور تكنولوجيا اإلعالم العدد األخري من تقرير متأخرة يف  دائما جبنيف، أن اجلزائرلالتصاالت الحتاد الدويل من ا ناهيك عن التقارير اليت تصدر  1

Information Society"ق ، واستند التقرير يف تقييمه ملدى تطور شبكات االتصال على مؤشر الولوج إىل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذي يعتمد على معطيات تتعل
 .نرتنتب، وتلك اليت تتوفر على خدمات اإلليت تتوفر على حواسي، ونسبة األسر اواإلنرتنتباهلاتف الثابت واحملمول 

2
 The Global Information Technology Report 2091 Mobility in a Networked World, World Economic Forum. INSEAD. 
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 5015مؤشرات جاهزية التكنولوجيا قبل سنة حسب المحاور و  جزائرترتيب ال(: 20)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
_The Global InformationTechnology Report 2008_2009 Mobility in a Networked World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 151. 

_The Global InformationTechnology Report 2009_2010 Mobility in a Networked World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 181. 

_The Global InformationTechnology Report 2010_2011 Mobility in a Networked World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 163. 

يف طبعته الثامنة على التوايل تراجعا واضحا  .دولة عرب العامل 025أوضح التقرير حلوايل : 5001_5001 : بالنسبة لسنة_ 
خسر بذلك يدوليا، ل 002إىل  22من املرتبة  ه، بدليل تقهقر ياجلزائر  االقتصاد يف جمال استخدام التكنولوجيات املتطورة يف

كما    ،عربيا أي يف الرتتيب ما قبل األخري بعد موريتانيا 00اجلزائر يف املرتبة  وجا ت ،ة يف سلم الرتتيبنقط 50حنو 
 5002_5002تدهورت اجلزائر يف الرتتيب املغاريب إىل املرتبة الرابعة مقارنة مع املعطيات اليت أصدرها املنتدى خالل العام 

من  هومتكنت العديد من الدول املغاربية حسب املصدر نفس .من املغرب وتونس مسبوقة بكل لتحل ليبيا يف املرتبة الثالثة 

 جاهزيةالمحاور ومؤشرات ال

الترتيب حسب 

تقرير عام 

5001_5001 

من أصل 

 دولة( 104)

الترتيب حسب 

تقرير عام 

5001_5010 

من أصل 

 دولة( 100)

 الترتيب حسب

تقرير عام 

5010_5011 

من أصل 

 دولة( 101)

االستفادة من أحدث التطورات  جزائرمؤشر جاهزية ال

 التكنولوجية

(Networked Readiness Index (NRI)) 

101 110 110 

 120 =120 152 (Environment) البيئة التكنولوجية: المحور األول

 

 128 050 127 (Market Environment) بيئة السوق( 0

 Political and) لبيئة التشريعية والتنظيميةا( 5

Regulatory Environment) 
= 121 055 121 

 Infrastructure Environment 86 000 93)بيئة البنية التحتية ( 5

 100 93 16 (Readiness) الجاهزية التكنولوجية: المحور الثاني

 

 66 25 100 (Individual Readiness)جاهزية األفراد ( 0

 102 25 101 (Business Readiness)جاهزية مؤسسات األعمال( 5

 122 002 110 (Government Readiness)جاهزية الحكومة ( 5

 119 125 151 (Usage) االستخدام التكنولوجي: المحور الثالث

 

 93 005 81 (Individual Usage)مؤشر استخدام األفراد ( 0

 Business)استخدام مؤسسات األعمال مؤشر ( 5

Usage) 
133 052 129 

 128 050 122 (Government Usage)مؤشر استخدام الحكومة ( 5
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دوليا، يف حني أ ما  22دوليا واملغرب يف املرتبة  52حتسني ترتيبها يف التقرير الدويل على غرار تونس اليت حلت يف املرتبة 
 .1 عامليا على التوايل 22و 53حتصال على الرتبة 

من أحدث التطورات  االستفادةحسب مؤشر العام جلاهزية الدول و  يف هذه السنة :5010_5001: بالنسبة لسنة_ 
  تراجعتكون اجلزائر قد ت، وبذلك 2 دولة 055من بني  005على املرتبة  زائرالتكنولوجية، فقد أشار التقرير إىل حصول اجل

التقرير إىل أن اجلزائر يف تراجع مستمر  أشارو  .5002_5002 :مرتبة مقارنة بسنة 53و مراتب كاملة 2برخالل سنة واحدة 
يف ميدان التكنولوجيات احلديثة واستعماهلا، ما يعين أن اجلزائر يف تراجع مستمر مقارنة بالدول األخرى العربية حىت ال 
 .نقول الدول األوروبية املتطورة

ت العربية املتحدة اليت تصدرت الدول العربية على املستوى العريب ورا  كل من اإلمارا 05وقد جا ت اجلزائر يف املرتبة الر   
( 50) وسلطنة عمان( 20)واألردن  (59)وتونس  (52)والسعودية ( 50) وقطر( 59) عامليا تبعتها البحرين( 55) يف املرتبة

 .(005) وسوريا( 005) وليبيا( 22) واملغرب( 22) والكويت( 20)ومصر 

التكنولوجيات احلديثة يف جمال األعمال أين احتلت اجلزائر املرتبة األخرية هر ذات التقرير مدى تأخر استعمال ظوقد أ   
من بني جممو  الدول اليت مستها الدراسة، حيث سجلت اجلزائر املراتب األخرية يف كل ما يتعلق باستعمال 

جمال استعمال  يف االقتصادياتمن بني آخر  ياجلزائر  االقتصاد كما جا  .التكنولوجيات احلديثة يف جمال األعمال
وأحسن مرتبة حققتها اجلزائر كانت يف جمال  .عامليا 050حيث احتل املرتبة  ،التكنولوجيات على مستوى احلكومة

وحسب التصنيف فقد احتلت املراتب العشرة األوىل عامليا كل  .االستخدامات الشخصية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
را والواليات املتحدة األمريكية وفنلندا وكندا وهونغ كونغ وهولندا والنرويج على من السويد وسنغافورة والدامنارك وسويس

 .التوايل

كل ما يتعلق بتطوير التكنولوجيات احلديثة يف اجلزائر يبقى مرتأخرا عن الربط أن   ه ميكن القولالتقرير فإنهذا فبحسب   
املايل واملصريف ل العديدة حتول دون تطوير القطا  بشبكة االتصاالت وخلق مؤسسات تعمل يف القطا ، حيث إن العراقي

 .من استعمال التكنولوجيات احلديثةوالبنوك واملؤسسات املالية ومتكني اجلزائريني 

، حيث عامليا يف استعمال تكنولوجيات االتصال 117يف املرتبة  ياجلزائر  جا  االقتصاد :5011_5010 :بالنسبة لسنة_ 
على قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حتويل اجملتمعات يف العقد املقبل من  3لتقريرالنسخة العاشرة من ا ترّكز 

                                                 
1
دوليا، متبوعة  22ة املتحدة اليت تصدرت الرتتيب العريب وحلت يف املرتبة دون احلديث عن دول الشرق األوسط اليت حسنت من ترتيبها على املستوى الدويل كاإلمارات العربي 

 .40 على الصعيد الدويل، تليها اململكة العربية السعودية يف الرتتيب 29بقطر يف املرتبة 

2
مشريا ألمهية  ،ن األزمة االقتصادية اليت شهدها االقتصاد العامليظهر التقرير أمهية قطا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة خصوصّا يف مرحلة التعايف مأ 

 .وخلق جو من التنافسية على املدى البعيد ،القطا  يف التحفيز على اإلبدا 

3
ع الرتكيز على األثر الذي سترتكه النسخة العاشرة من التقرير التحوالت املقبلة اليت تدفعها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، م استكشفت، "0.2التحوالت "حتت عنوان  

 .األولويذكر أنه منذ وضع التقرير . على األفراد والشركات واحلكومات على مدى السنوات القليلة املقبلة



 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 529 - 

 

دولة اإلمارات العربية احتلت لتقرير العاملي لوفقا و  .دولة 052غطى للمرة األوىل  هذا التقرير .خالل العصرنة واالبتكار
واالتصاالت لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية،  اإلعالموجيات وىل عربيا يف استخدام تكنولعامليا واأل 52املتحدة املرتبة 

، (55)، اململكة العربية السعودية (50)، البحرين (53)مراتب بارزة يف التقرير، وهي قطر لتحتاوهناك دول عربية أخرى 
بلدان  تاقتصادياة األمر الذي يؤكد رياد، تزال السويد وسنغافورة حتتالن قمة التصنيف وكانت ال .(20)سلطنة عمان 

هذا  .الشمال والنمور اآلسيوية يف اعتماد جديد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقه من أجل تعزيز النمو والتنمية
وجند أ ا  .عموما االستفادة من أحدث التطورات التكنولوجيةمراتب إىل الورا  يف مؤشر اجلاهزية  2وتراجعت اجلزائر بر 
  .يف االستخدام التكنولوجي 059واملرتبة  053شر البيئة التكنولوجية إىل املرتبة تأخرت كذلك يف مؤ 

 5015 مؤشرات جاهزية التكنولوجيا بعد سنةحسب المحاور و  جزائرترتيب ال :الفرع الثاني
الدول تضمن املؤشر أربعة مؤشرات رئيسية، ليتم حتليل أدا    5005بعد سنة : التحول في مؤشر الجاهزية الرئيسي _1

مؤشر البيئة التكنولوجية، مؤشر اجلاهزية اإللكرتونية ومؤشر االستخدام التكنولوجي  :بنا  عليها، ومن مث تصنيفها وهي
  .ويبني الشكل أدناه احملاور األساسية اليت تدخل يف احتساب مؤشر اجلاهزية الرئيسي .ومؤشر األثر

 مؤشر جاهزية الشبكات في االقتصاد: (21)الشكل رقم 

 
http://www.networkedreadiness.com/gitr/  ,INSEAD, Economic Forum :Source 

يشري الشكل أعاله أنه مت إعادة هيكلة مؤشر اجلاهزية الرئيسي ليشمل حمور جديد ومؤشرات رئيسية جديدة، إضافة    
 حمور وهو جديدا حمورا وتضمن هذا التقرير. ؤشرات الفرعية، وإعادة توزيعها حسب املؤشرات الرئيسيةإىل تقييم هيكلية امل

 الرغم وعلى واجملتمع، االقتصاد من كل على اإلعالم واالتصاالت تكنولوجيا واستخدام انتشار أثر قياس ويشمل األثر،

 أكرب على تصميمه ليشتمل مت احملور هذا أن إال عقدةم تعد عملية املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا أثر قياس أن من

 .واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا عن النامجة واالجتماعية االقتصادية من اآلثار ممكن قدر

http://www.networkedreadiness.com/gitr/
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 :سيتم توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل :ترتيب االقتصاد الجزائري وفق مؤشر الجاهزية الرئيسي الجديد _5
 5015مؤشرات جاهزية التكنولوجيا بعد سنة حسب المحاور و  جزائرلترتيب ا(: 21)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

_ The Global Information Technology Report  5011_2012 Mobility in  a Networked  World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 175. 

_ The Global Information Technology Report 2012_2013 Mobility in a Networked World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 143. 

_The Global InformationTechnology Report 2013_2014  Mobility in a Networked World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 101. 

 جاهزيةالمحاور ومؤشرات ال

 الترتيب حسب

تقرير عام 

5011-5015 

من أصل 

 دولة( 145)

 الترتيب حسب

تقرير عام 

5015-5010 

من أصل 

 دولة( 144)

 الترتيب حسب

تقرير عام 

5010-5014 

من أصل 

 دولة( 141)

الستفادة من أحدث التطورات ا جزائرمؤشر جاهزية ال

 التكنولوجية

(Networked Readiness Index (NRI)) 

111 101 151 

 =106 140 143 (Environment) البيئة التكنولوجية: المحور األول

 Political and) البيئة التشريعية والتنظيمية( 0 

Regulatory  Environment) 
055 020 020 

 Business and) واالبتكاربيئة األعمال ( 5

Innovation Environment) 
052 025 023 

 11 16 101 (Readiness) الجاهزية التكنولوجية: المحور الثاني

 Infrastructur) البنية التحتية والمحتوى اإللكتروني( 0 

and Digital Content) 
003 009 127 

 30 22 42 (Affordability)القدرة على تحمل التكاليف ( 5

 92 000 102 (Skills) المهارات( 5

 150 140 134 (Usage) االستخدام التكنولوجي: المحور الثالث

 29 000 104 (Individual Usage)مؤشر استخدام األفراد ( 0 

 Business)مؤشر استخدام مؤسسات األعمال ( 5

Usage) 
020 022 147 

 053 059 134 (Government Usage)كومة مؤشر استخدام الح( 5

 140 145 137 (Inpact) األثر: الرابعالمحور 

 020 025 133 (Economic Impact) األثر االقتصادي( 0 

 053 020 140 (Social Impact)األثر االجتماعي (5 
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 من  002  مقارنة باملرتبة   142املشاركة الدول بني من  002 املرتبة يف اجلزائر  جا ت: 5015_5011 : بالنسبة لسنة_ 

 .دولة عربية 02عربيا قبل  سوريا واليمن ضمن  05تبة ، ويف املر 5000_ 5000دولة يف سنة   138  أصل

 .على الرتتيب عامليا( 52)والسعودية ( 50)اإلمارات العربية ( 52)وقطر  (52)حيث تصدرت الرتتيب كل من البحرين    
 بذات كني مل الفرعية واملؤشرات مستوى احملاور على الرتتيب أن إال تأخرت مبرتبة واحدة، قد العام الرتتيب أن ومع

إىل املرتبة  053من املرتبة )التكنولوجية  البيئة حموري املثال تراجع كبري سبيل فعلى الفرعية، واملؤشرات احملاور لكافة التوجه
 .(22 إىل املرتبة 22 من املرتبة)التكنولوجية  اجلاهزية(  052
عف هامة حتول دون قدرته على التمكن عاين من نقاط ضيزال يال  االقتصاد اجلزائريأن  التقرير ظهرأيف حني     

وتعجيل اآلثار اإلجيابية االقتصادية  ،الكامل الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رفع قدرته التنافسية
 .واالجتماعية اليت ترتبط بالتكنولوجيا

 تراجعفقد  ،''عالم جد موصول النمو والتشغيل في''الذي حيمل عنوان و تقرير ال هذا حسب :5010_5015 :بالنسبة لسنة_ 
بعدما كان  دولة 022من بني  يف الرتتيب العاملي يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت 050إىل املرتبة  ياجلزائر  االقتصاد

 .5005 سنة 002حتل املرتبة ا
شاد واللوزوطو، وتقدمت األخرية على الصعيد اإلفريقي، إىل جانب موريتانيا والت 00كما جا ت اجلزائر ضمن الدول    

والغابون  (052)وتنزانيا ( 052)وإثيوبيا ( 055املرتبة )عليها دول إفريقية أقل منها بكثري غىن واستقرارا، مثل دولة مايل 
( 20)ومصر  29كما تقدمت على اجلزائر العديد من دول القارة، مثل املغرب الذي احتل املركز   .(055)والبنني ( 050)

املرتبة )تصنيفا على املستوى العاملي يف قطر  األحسنوتتمثل الدول العربية  .(93)وغانا ( 92)وليبرييا  (002) والسنغال
وىل يف وعلى املستوى العاملي تتمثل الدول العشرة األ .(59املرتبة )والبحرين ( 53املرتبة )العربية املتحدة  اإلماراتو ( 55

 .وسويسرا واململكة املتحدة والدامنارك والواليات املتحدة وتايوان فنلندا وسنغافورة والسويد وهولندا والنرويج
تستمر يف  أ ايبني  050مرتبة يف ظرف سنة لتحتل املرتبة  05ن تراجعها برإنه فيما خيص اجلزائر فأىل إشار التقرير وأ   

 املرتبة)الصعيد االقتصادي قل ضعفا عامليا على أثر أعالم واالتصال مع تسجيل ضعف يف حمرك تنمية تكنولوجيات اإل
 اإلعالمت ضعيفة لتكنولوجيات آن منشأىل إشار أو  .(020 املرتبة)واالجتماعي ( عامليا فيما خيص هذا املعيار 025

مستويات جد ضعيفة يف جمال  إىل أدت( 000 املرتبة)قاعدة كفا ات ضعيفة  إليهايضاف ( 009 املرتبة)واالتصال 
 .(020 املرتبة)واالتصال  عالماستعمال تكنولوجيات اإل

 اإلعالمقاعدة االستعمال الفردي لتكنولوجيات  أساسعلى  000ن اجلزائر حتتل املرتبة أوضح التقرير أوهبذا الصدد    
 .يف استعماهلا يف اجملالني املؤسسايت واحلكومي 059و 022 عمال واملرتبةواالتصال واملرتبة يف استعماهلا يف جمال األ

املرتبة )واالبتكار  األعمالوالنقائص يف مناخ  ،(020 املرتبة)التنظيمي  اإلطارلنقائص الكبرية املسجلة يف ا أنواعترب   
  .واالتصال اإلعالمتعرقل القدرات االجيابية النا ة عن تكنولوجيات ( 025

مت انطالقا من عناصر  هكون أنعامليا   050الذي صنفها يف املركز  هذا التقريررفضت وزارة الربيد وتكنولوجيا وقد   
ألن  .املتعلق حبالة الشبكة Networked Readinessمؤشرا واحدا وهو  إال يرا ومل ومعطيات بعيدة عن الواقع والزمن، 
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 اهل العديد من االجنازات اليت حققها قطا  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف جمال متلك ودمقرطة  التقرير
 60000 أكثر من) ال يعرتف مبؤشرات تقييم أخرى سيما جهد وضع األلياف البصريةو  .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يف جمال تعميم تكنولوجيات  اقتصادناحيث ال جمال ملقارنة اجلزائر مع بعض البلدان على أ ا أحسن ترتيبا من  ،(كلم
القاعدية لالتصاالت  املنشآتيل وتطوير اجلهود املالية للدولة من أجل تأه تؤخذ بعني االعتبار ومل .1 اإلعالم واالتصال

 .2 مليار دوالر 0.3واليت تتجاوز قيمتها  ،السلكية والالسلكية
تقرير أن اجلزائر تبقى البلد الذي عجز عن تطوير فعلي لكافة أوجه ال هذاكشف  :5014_5010 :بالنسبة لسنة_ 

املتدنية يف التقييم العام، حيث احتلت اجلزائر املرتبة  ، وهو ما تكشفه املراتبيف االقتصاد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
اليمن وليبيا وموريتانيا، وصنفت اجلزائر يف  :عربيا ثالث دول فقط هي بذلك و اوزت يف إشارة إىل حتسن طفيف، ،059

تخدام الفردي وبالنسبة لالس .يف حميط أعمال اإلبدا  واالبتكار التكنولوجي 023وبالنسبة حمليط الضبط،  020املرتبة 
على مستوى استخدام التكنولوجيات يف جمال األعمال،  022، ويف الرتبة 002للتكنولوجيات، جا ت اجلزائر يف املرتبة 

يف جمال االستخدام احلكومي، يف وقت تؤكد فيه احلكومة مرارا على تطوير هذه الوسائل يف إطار احلكومة  052و
وال يزال تأثري هذه الوسائل نسبيا على  . تتكرس يف أي قطا  بصورة فعلية وكاملةاإللكرتونية والمادية التعامالت اليت مل

من حيث األثر االجتماعي، إذ تبقى فئات  20، فضال عن املرتبة 055املستوى االقتصادي، إذ جا ت اجلزائر يف املرتبة 
  .اجلزائري غري مستفيدة بصورة مثلى من هذه التكنولوجيات اجملتمععديدة من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
تطلبات اجلديدة للمواطن يف جمال يتال م أكثر مع التحوالت العاملية وامل كون التقرير مل يرا  أيضا جهد اجلزائر يف جمال التشريع من خالل وضع قانون جديد  البيان أسفت 

بإنشا  مرصد االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذي تتمثل مهمته يف البيان أن القانون اجلديد يقضي  وأكد. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 . اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين فيما خيص بنا  جمتمع املعلوماتوبالتايل ،تقييم تطور مؤشرات الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال باستمرار

2
 http://www.dp- |علوم واتصاالت|أخبار|الجزائر ترفض تقريرا دوليا صنفها في مرتبة متدنية بمجال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت  

; 17_02_2014. Voir le .tail.aspx?articleid=144515#ixzz2ey90QNe9news.com/pages/de 
 

 

 

file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/الجزائر%20ترفض%20تقريرا%20دوليا%20صنفها%20في%20مرتبة%20متدنية%20بمجال%20تكنولوجيا%20الإعلام%20والإتصالات%20|أخبار|علوم%20واتصالات|
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=144515#ixzz2ey90QNe9
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=144515#ixzz2ey90QNe9
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الحديثة بالمجتمع    ةعالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني: المبحث الثاني
 الرقمي الجزائري

نظمة الدفع اإللكرتونية وتقنيات ووسائل أمن خالل الشق النظري توصلنا إىل أنه هناك عالقة بني تشغيل وتطوير      
سنحاول من خالل  .املكونة ملا يسمى جمتمع املعلومات يف النهايةاالتصال بصفة خاصة والبنية التحتية بصفة عامة، و 

حمليا كفيل بالتحول إىل جمتمع  1لقطا  االتصاالت اجلزائري  ةهذا املبحث الوصول إىل معرفة ما إذا كان واقع البنية التحتي
للدفع، وتشغيل املقاصة على  كرتونيةاإلل معلومايت ميكن يف النهاية البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية من تطوير أنظمتها

ففي كل اقتصاديات دول العامل املتقدمة فإن قطا  االتصاالت هو املعول عليه يف  .نطاق واسع بني املتعاملني االقتصاديني
 .ةواملزود خلدمات االتصال السلكية والالسلكي ،تطوير أنظمة الدفع وآليات املقاصة والتسوية

  يتصاالت الجزائر حتية لقطاع االالبنية الت: المطلب األول
وكثافته، ومدى  عدد املشرتكني يف اهلاتف الثابت والنقال تطور سنحاول التطرق لوضعيته يف هذا املطلب من خالل  

 .مسامهة قطا  االتصاالت يف الناتج اإلمجايل احمللي يف االقتصاد اجلزائري
 والنقال الهاتف الثابتتطور عدد مشتركي  :الفرع األول

 ألحدث لتقنيات االتصاالت ذات النطاق العريض لالنتقالربامج طموحة ل قطا  االتصاالت اجلزائري عدادبعد إ   
اهتم بشبكة اهلاتف الثابت والنقال  ،املستخدم حاليا يف الدفع اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت من خالل اهلواتف الذكية

  .ول املوايل سنبني تطور عدد املشرتكني يف الشبكتنيويف اجلد. وعمد على توسيعها على املستوى الوطين

                                                 
1
 جوابوخدمات اإلنرتنت  موبيليستنشط يف جمال اهلاتف الثابت والنقال   2003عمومية جزائرية تأسست عام  مؤسسة: Algérie Télécom لالتصاالتاجلزائر مؤسسة  

يد واملواصالت لفصل قطا  الربيد عن قطا  االتصاالت، وقد دخلت رمسيا  يف سوق املرتبط بإعادة هيكلة قطا  الرب  2000 فيفرينشأت مبوجب قانون . واالتصاالت الفضائية
ما يلي  كة اتصاالت اجلزائر، ويفخدمة اإلنرتنت يف اجلزائر حمتكرة من قبل شر . اجلودة، الفاعلية ونوعية اخلدمات: وسطرت أهدافها املتمثلة يف  2003جانفي 0العمل يف 

 shttp://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=chiffre :صاالتتمؤسسة الجزائر لال، اتصاالت اجلزائر باألرقام

http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8_%28%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=chiffres
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                                                                                                                                                              5014_5004: تطور عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال والثابت في الفترة(: 25)الجدول رقم 

5014 2013 2012 2011 5010 5001 5001 5000 5006 5002 5004 
عدد المشتركين 

 بالماليين

3.10 3.14 3.23 5.02 2.92 2.57 3.07 3.07 2.84 2.57 2.49 
مشتركي الهاتف 

 الثابت

43.29 39.51 37.52 53.20 32.78 32.73 27.03 27.56 21.00 13.66 4.88 
 مشتركي الهاتف

 النقال

46.39 42.76 40.75 38.67 35.70 35.30 30.10 30.63 23.84 16.23 7.37 

إجمالي عدد 
مشتركي الهاتف 

 الثابت والنقال

 %ثابت / نقال  %196 %531 %739 %898 %881 %1270 %1122 %1163 %1161 %1262 %1396

 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
_ Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, Rapport Annuel de l’ARPT, 

2004_5002, P. 47. 

 ن وصلأإىل  امشرتك 0.93يقارب  ما 5005يف ارتفا  مستمر حيث بلغ يف سنة  كان  ن عدد مشرتكي اهلاتف الثابتإ   
لكن إمجاال فإن متوسط عدد املشرتكني  .5002سنة  5.00إىل غاية مث اخنفض العدد  ،5005مليون مشرتك سنة  5 .55 إىل

 5005اهلاتف النقال تطورا مستمرا حيث بلغ سنة  وباملقابل شهد أيضا مشرتك .مالين مشرتك 5يف اهلاتف الثابت قارب 
  .يون مشرتكمل 55.22بلغ عدد املشرتكني  5000ويف  ،مليون مشرتك 52.32إىل  5002مشرتك ليصل سنة  230000حوايل 

مليون نسمة  52علما أن الكثافة السكانية قدرت بر  2011مليون مشرتك سنة 53.5شبكة اهلاتف النقال  وقد بلغ عدد
إىل أن وصل  إمجايل عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال  ،5000مليون مستعمل مقارنة بسنة  2.5مسجال ارتفاعا قدره 

 .2014 سنة 46.39 والثابت يف االقتصاد اجلزائري إىل
باملائة من السكان من خدمات اهلاتف النقال اليت يوفرها ثالثة  93 وتشري هذه املعطيات إىل نسبة استفادة أكثر من   

جنمة _والوطنية تيليكوم ( خاص)جازي _وأوراسكوم تيليكوم( عمومي)يتعلق األمر مبجمع اتصاالت اجلزائر  .متعاملني
 .سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةة ل، وهذا حسب التقارير السنوي(خاص)

  في قطاع االتصاالت الجزائري تطور كثافة الهاتف النقال والثابت: الفرع الثاني
 اجملتمع اجلزائري والثابت داخل النقال اهلاتف ثقافة لنا تعكس الوطين االقتصاد يف النقال والثابت اهلاتف كثافة إن    

 :والشكل املوايل يوضح ذلك ،السكان بعدد مقارنة تبالنقال والثا اهلاتف مشرتكي من بةالنس معرفة خالل من
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 2014_5001: في الفترة والنقالتطور معدل النفاذية وعدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت (: 21) الشكل رقم

 
Source : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, Rapport Annuel de 

l’ARPT, 2014, P .39. 

حسب ما مت ) ن جمال اهلاتف النقال يعرف منوا متسارعا سوا  تعلق األمر بعدد املشرتكنييتضح من خالل الشكل أ  
ية معدل النفاذ وتعليقا على الشكل فإن .اهلاتفية حسب السكانأو بنسبة الكثافة  ((35)توضيح سابقا من خالل اجلدول رقم 

باستثنا  ، 5002سنة  %009.2إىل أن وصل معدل النفاذية   5000للهاتف النقال يف ارتفا  مستمر ابتدا  من سنة 
والذي  .5002تراجعا خالل عام  ياجلزائر  االقتصاد شهد قطا  اهلاتف النقال يفولقد  .5000وسنة  5002الرتاجع يف سنة 

 .وفقا لألرقام الصادرة عن سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اخنفايأول  يعترب
، أي ضعف 5000ماليني مشرتك يف عام  5إىل  وخبصوص عدد املشرتكني يف اهلاتف الثابت فهو جد حمتشم، ومل يصل  

قد متكن القطا  من حتقيق هذا التزايد وإمجاال  .%2.03لتايل ضعف معدل الكثافة اهلاتفية اليت قدرت بر وبا العدد احلايل
بفضل توسيعه مرافق التغطية اهلاتفية اليت تشمل حاليا غالبية النقاط النائية  الوطنيف نسبة التغطية اهلاتفية عرب ربو  

 ،راكز اتصاالتية جديدةملتشغيل اللرتكيب و ا اتخرية من حنو عمليوالبعيدة برتاهبا بعدما استفادت خالل السنوات األ
  .وأخرى للربط الرقمي عن بعد ،و هيز وحدات للهاتف الثابت والثابت الالسلكي

تشهد معدالت منو أسر  يف  تسهم زيادة معدالت مسامهة االتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول اليتهذا و  
 .خدمات احملمول

 مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج اإلجمالي المحلي في االقتصاد الجزائري مدى : رع الثالثالف
واجبا من أجل الرفع من مستوى الناتج اإلمجايل احمللي، بشكل مطلق أو نسيّب  االتصاالتاالستثمار يف قطا   يعترب  

املسؤول على الربط الشبكي اإللكرتوين يف االقتصاد وبالتايل إمكانية التحول إىل جمتمع رقمي إلكرتوين كون قيمة القطا  
واجلدول املايل يوضح ما مدى مسامهة قطا  االتصاالت اجلزائري  .اجلزائري تكمن مبدى مسامهته يف الناتج اإلمجايل احمللي

 .يف الناتج اإلمجايل احمللي

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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      5014_5001: لي في الفترةنسبة مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج اإلجمالي المح(: 20)الجدول رقم 

                                                                                                                                                                                    % : الوحدة                                                                                                                                                                   

 5014 5010 5015 2011 5010 5001 5001 5000 5006 02 04 السنة

 نسبة
PIB 

5602 5620 5622 5620 5652 5622 5635 5  _  5.2  5.90 

 :إعداد الباحث باالعتماد علىمن : المصدر

 _ Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT, Rapport Annuel de l’ARPT, 2004_ 

2014.  

من خالل الشكل نالحظ أن مسامهة قطا  االتصاالت اجلزائري يف الناتج اإلمجايل احمللي يف تزايد ابتدا  من سنة    
، وهي أعلى نسبة %5.20أين وصلت نسبة املسامهة  5003إىل غاية سنة  %0.22ت نسبة املسامهة حيث كان ،5000

مبعىن أنه مل  ،%5.50أما متوسط نسبة املسامهة يف العشر سنوات األخرية فقدرت بر  .مسامهة وصل إليها قطا  االتصاالت
التنمية  يف االتصاالت فعيل دور قطا العمل على ت ب . وهي نسبة ضعيفة جدا ،5003احملقق سنة  %5.20يتعد 
 عّدلتوسط املفم .عربية أو الدول النامية مما ُيستثمر يف دول أخرىإذا ما قارنا هذه املسامهة يف الناتج اإلمجايل  قتصاديةاال
 .1 من الناتج اإلمجايل احمللي يف الدول املتطّورة %8فقط من الناتج اإلمجايل احمللي، مقارنة بر   4%هو

 مرتبة االقتصاد الجزائري إفريقيا في استخدام اإلنترنت: لب الثانيالمط
وتزايد عدد  ،، بفضل النمو اهلائل لعدد املستخدمنيعامليا شهدت السنوات األخرية تطورا كبريا لشبكة اإلنرتنت    

 يف شبكة اإلنرتنت العاملية؟فما موقع االقتصاد اجلزائري من هذا التطور  .2 املواقع اإللكرتونية اليت تزودهم باملعلومات

 إحصائيات استخدام اإلنترنت في إفريقيا: الفرع األول
سنتعرف على مرتبة اجلزائر يف إفريقيا من خالل معرفة عدد مستخدمي اإلنرتنت ونسبة  ،(00)من خالل امللحق رقم    

 .نفاذ اإلنرتنت يف اجملتمع

                                                 
1 تؤكد منظمة اإلسكوا.   ESCWA يبلغ حوايل ( بكّل دولة)لوبة لرفع مستوى اخرتاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل العريب أن جممل االستثمارات املط مليار   40
  .دوالر

2
نت بلغ فإن عدد األشخاص الذين أتيح هلم النفاذ إىل اإلنرت « Internet World Stats  إحصا ات اإلنرتنت العاملية»حسب اإلحصائيات اليت ينشرها املوقع اإللكرتوين  

أما إحصائيات  .2000مليون مستخدم خالل سنة  400ومليار  0 ليصبح حوايل ،، وتضاعف هذا العدد بشكل كبري2000ديسمرب  20يف مليون شخص  360,985,492حوايل 
  :التايل لكرتوينأنظر املوقع اإل . 2,095,006,005يف العامل  تنرتنفقد بلغ عدد مستخدمي اإل 2000مارس  20

_Word  Internet  Usage  and  Population Statistics, 31 Mars, 2011 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 2مبرتبة  5000يف مارس مشارك  4.70لغ عدد املستخدمني ب :عدد مستخدمين اإلنترنت في االقتصاد الجزائري_ 1
فقد بلغ عدد  5005جوان  50أما يف  .مستخدم  30000حوايل  5000إفريقيا، وكان عدد املستخدمني يف ديسمرب 

 .ةدولة إفريقي 22مليون لتحتل اجلزائر بذلك املرتبة الثامنة بعد ما كانت اخلامسة إفريقيا ضمن  3.5مستخدمي اإلنرتنت 
وهي بذلك األكثر من حيث عدد مستخدمي مقارنة بتونس، أوغندا، وتفوق على اجلزائر كل من جنوب إفريقيا اليت بلغ 

يف حني وصل عدد  .مليون مشرتك 59.2مليون مشرتك، ومصر  02.3مليون مشرتك، ويف املغرب  2.3عدد املشركني هبا 
فيمكن توضيحها  5002جوان سنة  50مرتبة االقتصاد اجلزائري يف  أما عن .مليون مشرتك 22.2املشرتكني يف نيجرييا إىل 

 :الشكل املوايل من خالل
 5002جوان  50عدد مستخدمي اإلنترنت لعشر دول األولى إفريقيا في (: 60)الشكل رقم 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm  ; Internet World States, web site : Source 

من خالل الشكل يتضح أن االقتصاد اجلزائري يف تراجع كبري إفريقيا ومغاربيا، فوصل إىل ما بعد املرتبة العاشرة متأخرة   
 . 6.669,927إىل   ، ووصل عدد املستخدمنيعن تنزانيا والسودان ومايل وماالوي وكينيا وجنوب إفريقيا ومصر ونيجرييا

يعرب هذا املعدل عن عدد مستخدمي اإلنرتنت إىل : 5014معدل نفاذ اإلنترنت في االقتصاد الجزائري في سنة _ 5
 .اجلدول املوايل يوضح ذلكعدد أفراد اجملتمع، أما عن ترتيب االقتصاد اجلزائري إفريقيا يف هذا املعدل، 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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 5014الدول اإلفريقية في جوان نسب نفاذ اإلنترنت في (: 00)الجدول رقم 

 %: الوحدة                                                                                                      

 مصر السيشل المغرب ماالوي مالي مدغشقر البلد
جنوب 
 إفريقيا

 كينيا مايوت

 22.5 29.3 30.3 35.5 32.2 20.5 20.3 25.0 22.2 نسبة نفاد اإلنترنت

 زمبابوي 1موريشيوس غابون تونس البلد
سانت 
 هيلينا

 3ساوتون سودان نيجيريا  2كاب فارد

 53.2 52.5 52.2 52.3 52.2 52.2 59 59.5 22.5 نسبة نفاد اإلنترنت

إفريقيا  الجزائر أوغندا غانا ليبيا سنغال أنغوال سويزالند البلد
 الوسطى

زامبيا 
 بوتسوانا ناميبيا

 03 03.2 02.5 02 50.0 50.2 55 55.3 52.5 نسبة نفاد اإلنترنت

 (.00)امللحق رقم  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
من خالل قسمة  %02إفريقيا خبصوص نسب نفاذ اإلنرتنت بنسبة  02احتل االقتصاد اجلزائري املرتبة  5005يف سنة     

إىل عدد أفراد اجملتمع اجلزائري املقدر عدد هم  5,230,000قدر عددهم عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر امل
ليكون بذلك الثالث مغاربيا من خالل هذه املرتبة متأخرا عن املغرب صاحب املرتبة األوىل إفريقيا، وتونس  ،52992952

إفريقيا بنسبة نفاذ  53ع إىل املرتبة فقد تراج 5002أما يف سنة  .صاحبة املرتبة الثالثة، ومصر احتلت املرتبة الرابعة إفريقيا
ترتيب : الفرع الثاني.نسمة ليسبق بذلك زامبيا ونامبيا وبوتسوانا 38,813,722من إمجايل عدد السكان   %202.قدرت بر

 االقتصاد الجزائري إفريقيا حسب سرعة تدفق اإلنترنت عالميا 

، متقدمة فقط تدفق االنرتنت يف دول العامل يف 022ضمن  ما قبل األخرية 023 احتلت اجلزائر املرتبة :5015في سنة _ 
ووفقا  ،5005جوان  50إىل  5005جانفي  52ما بني   العابر  على شريطها  أجريتوفقا لتحليالت   على دولة الكامرون،

الشاملة حول الشريط العريض  اإلحصائيات  املعروفة بكو ا مصدر ”نت أندكس“حصا ات والتحقيقات لبوابة اإل
اليت تكشف عن هذه املعلومات على   ”Pingtest ”و ”Speedtest“كل من    كثر من مليار نتائج مجعتهاأىل إاستندت و 

 .4يف شبكة اإلنرتنت  موقعها

                                                 
1
 .نسمة 1,303,717عدد سكا ا  .كيلومرت  060حبوايل   (مدغشقر ) تبعد عن مالجاش احمليط اهلنديجزر صغرية بوسط  :موريشيوس 

2
كيلومرت من   500خضر على بعد تقع جزر الرأس األ. من اجلزر الواقعة غرب سواحل مشال أفريقيا لأرخبيتتكون من  ،أفريقيادولة يف قارة : فيردي أو كابخضر لرأس األا 

 .نسمة 516,100عدد سكا ا . سواحل السنغال يف احمليط األطلنطي

3
 . كم مربع  0000تبلغ مساحتها  ،الجابونتكون من جزيرتني يف خليج غينيا عند خط االستوا  غرب ، تإفريقيةدولة  :ساو تومي وبرينسيبي 

4
 . /http://www.speedtest.net/fr/ ،http://www.pingtest.net :راجع املواقع االلكرتونية اخلاصة باملؤسسات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.speedtest.net/fr/
http://www.pingtest.net/
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حتتل   تميغاباي 0.93برن اجلزائر إووفقا لذات الدراسة ف ،عنوان  256,348على النتائج بعد عدة حتاليل علىومت التعرف    
 .كما يوضحه اجلدول املوايل  .1يف سرعة تدفق اإلنرتنت  خريةاأل ما قبلاملرتبة 

 3303اإلنترنت في سنة تدفق مرتبة الجزائر إفريقيا حسب سرعة (: 00)الجدول رقم 
 Mbps :الوحدة                                                                                                           

كاب  غانا ليبيا بلدال
إفريقيا  المغرب ناميبيا كينيا فارد

 أوغندا نيجيريا سيشل تونس الجنوبية

سرعه تدفق 
 5.05 5602 5655 5625 5623 5623 2650 2.52 2622 2625 3623 اإلنترنت

 الكوتيفوار الجزائر السودان زامبيا مصر تنزانيا موزنبيق ماالوي مالي بوتسوانا لوزوتو البلد
تدفق  سرعه

 0629 0693 0600 0609 0652 0620 0625 0629 0632 0622 5600 اإلنترنت

 :من إعداد الباحث  باالعتماد على :المصدر
 /Net Index http://www.netindex.com/download/allcountries املوقع الرمسي ملؤسسة _

وىل اليت حتتل فيها وليست هذه املرة األمن خالل اجلدول نالحظ إن اجلزائر حتتل املرتبة ما قبل األخرية عامليا وإفريقيا،    
 .، فيما احتلت الدول الشقيقة املغرب وتونس مراتب متقدمةنرتنتيف اإل األخريةاجلزائر املراتب 

 بني الدول األسر  يف خدمات اإلنرتنت اعاملي 022ملركز رقم ا احتل االقتصاد اجلزائري 5002يف سنة  :5014 في سنة_ 
وبالنسبة خلدمة اإلنرتنت عرب  .ميغابايت لكل ثانية 562حيث تبلغ سرعة حتميل البيانات هبا  عربيا 02واملرتبة  ،095ضمن 

نرتنت يف تدفق اإل كشفها أن قوة .ميغابايت لكل ثانية 5.5، حيث تبلغ سرعة التحميل 92املوبايل فتحتل املركز رقم 
 .اجلزائر ما تزال بعيدة عن املستويات اليت بلغتها العديد من االقتصاديات يف العاملني املتقدم وحىت النامي

من  ياجلزائر  االقتصاد اليت ما تزال السمة األساسية هلذا القطا  يف االنغالقىل حالة تعود إهذه املرتبة هذا الرتاجع و      
نرتنت ذات التدفق العايل مستويات منخفضة جدا  ىل مراوحة نسب اإلإ باإلضافة ،ية يف اجملالالسنوات العشر املاض

من  (منح تراخيص استغالل اجليل الثالث)نرتنت وخدماهتا امللحقة عد اإلجرا ات البطيئة والتماطل يف حترير سوق اإلت كذلك
قطا   حتديثبشكل كبري على مشاريعها الرامية إىل  أثركبدها تأخرا كبريا   ،األسباب الرئيسية لكبوة القطا  يف اجلزائر
لكرتونية ومناهج مقبل على مشرو  احلكومة اإل ياجلزائر  االقتصاد خصوصا وأن ،التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

غري حمفزة على جعل من املنافسة  ا التأخرهذ .الرقمنة اليت تسعى إىل تطبيقها يف مجيع جماالت التسيري ويف كل القطاعات
نرتنت ذات التدفق يف أسواق خدمات اإل الرابع الثالث و اجليل  اليت سبقتنا يف تشغيل (تونس واملغرب)اجملاورة نقيض الدول 

 .العايل

                                                 
1
 ، /http://mire.ipadsl.net. ديسلمير أ: لكرتوين التايلنت يف حاسوبك الشخصي إرجع ألحد املواقع اإلنرت إذا أردت أن تعرف سرعة تدفق اإل 

mire.com-http://www.adsl/ ،0291_22_22 :طلع عليه رقمأ. 

http://www.netindex.com/download/allcountries/
http://mire.ipadsl.net/
http://www.adsl-mire.com/
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أهمية المجتمع المعلوماتي إلنشاء بنية تحتية للدفع اإللكتروني في االقتصاد : المطلب الثالث
 الجزائري

من احلكومة اإللكرتونية، إذ أنه يعكس صورة اجملتمع ككل من حيث التقدم واستيعاب  إن اجملتمع الرقمي أوسع   
وتكامل التقنيات الرقمية يف كل من املنزل والعمل والتعليم والرتفيه، وغريها من األنشطة املالية واملصرفية يف االقتصاد من 

 .أجل بلوغ مستوى للبنية التحتية للدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية

 مستوى بلوغ الرقمنة في الجزائر حسب تقارير تكنولوجيا اإلعالم : الفرع األول
 (التماثلية) اإلشارات، أو امللفات، الصورهو عملية متثيل األجسام،  Digitizing باإلجنليزيةالرقمنة أو التحويل الرقمي    

وتعين أيضا التحول يف األساليب التقليدية املعهود هبا إىل نظم  .1 جمموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلةباستخدام 
واختيار ما يتناسب مع البيئة  ،احلفظ اإللكرتونية، هذا التحول يستدعي التعرف على كل الطرق واألساليب القائمة

ريا حلل كثري من املشكالت املعاصرة من أمهها القضا  علي والتحول إيل الرقمية أصبح أمرا ضرو . الطالبة هلذا التحول
، وكذلك القضا  على مشاكل التكدس كومات اإللكرتونيةاحلالروتني احلكومي وتعقد اإلجرا ات يف ظل التوجه إىل 

2االسرتجا  وصعوبة 
. 

 مراحل وصول اقتصاد إلى الرقمنة(: 00)الشكل رقم 

 
Source ; The Global Information Technology Report 2012 Living in a Hyperconnected World, World 

Economic Forum. INSEAD, P. 124. 

، اتضح أن االقتصاد اجلزائري مصنف ضمن 5005لسنة   شكل ومن خالل التقرير العاملي لتكنولوجيا اإلعالممن خالل ال
واليت تضم كل من الدول الفقرية ودول العامل  ،(ةجمرب و  ةمكره) Constrainedالدول يف املرحلة اليت تلزمها تبين التكنولوجيا 

الطوغو، البورندي غانا، السلفادور، جيبويت، السينيغال، بينني، نيبال،  تونس، املغرب، اليمن، العراق، سوريا،   :الثالث
 ..كوتيفوار، نيجرييا، فيتنام، كومبوديا، ناميبيا، الباكستان

                                                 
1

 :التايلزيد من املعلومات أنظر املوقع اإللكرتوين مل، 2002يلية جو  infoglobe ،20، ، االستشاراتعصر الرقمنة ومميزاتها، بدرية طاهر 

http://infoglobe.org/blog/?p=349 ،0292_21_90 :طلع عليه يومأ. 

2
 .املرجع السابق 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://infoglobe.org/blog/?author=7
http://infoglobe.org/blog/?p=349
http://infoglobe.org/blog/?p=349
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لبنان، الصني، الربازيل، باناما، البريو، منغوليا، أرمينيا،  :فهي  Emerging أما الدول اليت بدأ فيها ظهور انتشار الرقمنة  
األردن، البحرين، عمان،  :هي Transitional أما دول اليت متر باملرحلة االنتقالية  ..، منغوليااستاريكأذربيجان، كو 

أما الدول  .الكويت، السعودية العربية، قطر، إيران، ماليزيا،  تركيا، املكسيك كولومبيا، األرجنتني، صربيا بلغاريا، كرواتيا
الدول املتقدمة اليت تعرف تطورا مذهال يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  فهي ،Advancedاليت متر باملرحلة املتقدمة  

اإلمارات العربية املتحدة، إسرائيل، اليابان، هولندا، هونكونغ، كوريا، إسالندا، روسيا رومانيا، ايطاليا، فرنسا،  :ومن بينها
 ..كا، أسرتاليا، بلجيةايرلندا، الواليات املتحدة، الربتغال، فنلندا، اليونان، سنغافور 

أوال ولكن حنتاج ، االقتصاد املعريفالوصول إىل من أجل حتقيق غاية اجلزائري بعض اإلمكانيات  االقتصادلقد استثمر     
وال نعلم مدى  .يؤسس القتصاد املعرفة هو من االقتصاد الرقميف ،حتقيق االقتصاد الرقمي لإلعداد لالقتصاد املعريف

ولكن من البديهي أن اقتصاد املعرفة سيستخدم أدوات  .قتصاد الرقمي القتصاد املعرفةجدوى القفز على مرحلة اال
اجلزائري جند أننا يف املرحلة األولية أين حنتاج فيها إىل تطوير بنية حتتية  القتصادوبالنظر  .وآليات االقتصاد الرقمي

 . إلكرتونية
 يبنية التحتية لتطوير الدفع اإللكترونرأي الباحث بخصوص شبكة اإلنترنت كأساس لل: الفرع الثالث

يوضح اجلدول املوايل مرتبة االقتصاد اجلزائري عامليا يف استخدام اإلنرتنت من قبل األفراد : بخصوص شبكة اإلنترنت_ 1
 .5002 واملؤسسات واحلكومة، وذلك باالعتماد على تقرير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لسنة

 5014اإلنترنت في سنة زائر عالميا في استخدام مرتبة الج(: 00)الجدول رقم 
 دولة 141 المرتبة عالميا من بين نوع المؤشر

 استخدام األفراد
 اشرتاكات اإلنرتنت عريضة النطاق الثابت_ 

 مستخدمو اإلنرتنت_ 

 

 عامليا 140

 عامليا 110

 استخدام مؤسسات األعمال
 مدى استخدام شبكة اإلنرتنت التجارية_ 

 

 اعاملي 147

 استخدام الحكومة
 مؤشر اخلدمات احلكومية على اخلط_ 

 

 عامليا 150

 

 :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

_ The Global Information Technology Report 2014 Living in a Hyperconnected World, World 

Economic Forum, INSEAD, P. 101. 

 

على  5002ن اجلزائر يف املرتبة األخرية دائما يف كثافة استخدام شبكة اإلنرتنت لسنة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أ  
مستوى استخدام األفراد أو احلكومة أو األعمال، باإلضافة إىل ضعف سرعة التدفق كما تطرقنا إليها سابقا والتعطالت 

ا األمر غري حمفز لتطوير أو تشغيل الدفع ، وهذوحول مشكل التعطالت وبط  التدفق الذي يعاين منه املشرتكونالعديدة، 
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اهلاتف لإلنرتنت دىن التدفق األهذا بالرغم من أن  .اإللكرتوين واملقاصة اآللية النعدام بنية حتتية أساسها شبكة اإلنرتنت
 5002سنة ول لالثانية خالل الثالثي األ/ Megabyte 0و 305 مث انتقل إىل ،الثانية/ KiloByte 052 يقدر كان  الثابت الذي

  .1الثانية/ KiloByte 2 ،2 ،5مث إىل 
كمن يف عجز اتصاالت اجلزائر على وضع خطة وطنية ي األول واألخري العائق إن :ضعف شبكة األلياف البصرية_ 2

واستغالهلا بشكل أمثل يف رفع  ،شاملة وواضحة املعامل ورؤية شفافة لكيفية استغالل الشبكة الوطنية لأللياف البصرية
اجلودة بنرتنت، وعجزها عن إقامة استثمارات جديدة يف جمال بنا  مراكز للخوادم وسرعة النفاد احمللي والدويل لإلسعة 
املوجودة يف أوروبا وأمريكا، وطرحها بأسعار مقبولة للمتعاملني والشركات اجلزائرية، مما اجنر عنه استمرار األخرية يف  هانفس

 .ة لزبائنها من شركات وأفرادتطبيق أسعار عالية جدا خبدمات رديئ
إن خطط اجملتمع الرقمي تشمل وتغطي البنية التحتية، واإلجرا ات التنظيمية يف القطا  املايل واملصريف، واليت تؤثر     

املالية واملصرفية اإللكرتونية، وتطوير قطا  تقنية املعلومات  مبشكل مباشر على االقتصاد الوطين وعلى املواطنني وتعامالهت
إال أنه يتم استعماهلا بكثرة يف  ،بطاقة بنكية يف اخلدمة مليون حوايلرغم وجود  فإنه نا سابقاأشر كما . واالتصاالت

نتيجة عدم توفر الشبكات والبىن التحتية املساعدة على إجرا  آليات الدفع  سحب األموال مقارنة بالدفع اإللكرتوين
 .ات املالية عن بعد يف إطار التجارة اإللكرتونيةاإللكرتوين واملقاصة، ومن مث القيام بالتسوي

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
ففي العقدين املاضيني، عندما  . يف غاية األمهية جلميع األفراد واجملتمعات والشركات مطلبا High-speed Broadband  باتت خدمات النطاق العريض العايل السرعة 1

لكن  . وأولئك الذين مل يتسن هلم ذلكاإلنرتنت،  إىلكان اخلربا  يتحدثون عن الفجوة الرقمية بني الشعوب، كانوا يقصدون تلك الفجوة بني األشخاص القادرين على الوصول 
فهي اليوم تشري إىل جودة ونوعية سعة البيانات اليت ميكن احلصول عليها، واليت باتت تفصل العامل إىل فريقني،   ،عىن املقصود بالفجوة الرقمية قد اختلفيف عامل اليوم، فإن امل

 .أوهلما تتاح له إمكانية التمتع بسعة بيانات عالية، وثانيهما مل حيظ بعد بتلك القفزة التكنولوجية املهمة
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بتكلفة استخدام    ةعالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني: المبحث الثالث

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في االقتصاد الجزائري
غيلها يف البنوك واملؤسسات املالية حنن نعلم أن الغري من استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية وتطوير أنظمة الدفع وتش   

 الفصل الرابعووقفنا على ذلك يف  .هو ختفيض التكاليف املرتتبة عن العمليات اإللكرتونية مقارنة بالعمليات التقليدية
 على اإلقبال خيص حامسا فيما عامال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات سعر ويُعترب .من الباب األول النظري

لذا سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل تكلفة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أجل التعرف  .يا الدفعتكنولوج
اجلوار أو بالدول ل مرتفعة أو متدنية مقارنة بدول على إمكانية تبين وتشغيل أنظمة دفع إلكرتونية يف ظل تكاليف اتصا

ية واملقاصة اآللية يف ظل تكلفة االتصال لبلوغ بنية حتتية مصرفية أي هل ميكن تعميم عمليات الدفع اإللكرتون .املتقدمة
 ومالية إلكرتونية؟ 
  تسعيرة اإلنترنت مقارنة بدول البحر األبيض المتوسط :المطلب األول

 اتصاالت اجلزائر األغلى يف منطقة البحر األبيض املتوسط واملنطقة العربية، حيث انرتنت الذي توفرهتعترب خدمة اإل    
تونس  :يف بلدان مثل Megabyte 50نرتنت بسرعة ويبلغ سعر اإل  .نرتنتتواصل اتصاالت اجلزائر رفض ختفيض سعر اإل

يف الشهر للخدمة اليت تتضمن أيضا اهلاتف اجملاين دج  5000 يعادل أو ماأورو  50 يطاليا حبوايلإواملغرب وفرنسا وبلجيكا و 
 532 بسرعة سعر اخلدمةاجلزائر فيبلغ  لدى اتصاالت االشرتاكأما   .جمانا تلفزيونية قناة 000 توفري حنو الثابت باإلضافة إىل

KiloByte كما تسبب أيضا . مع دفع سعر املكاملات ،نرتنت فقطشهريا لإلدج  0200 أورو أو ما يعادل 00.3 يف الثانية
شرتك النهائي باملقارنة مع دول منطقة الشرق نرتنت بالنسبة للمأسعار احلصول على خدمة اإل ارتفا القرار البريوقراطي يف 

األوسط ومشال إفريقيا، سوا  عن طريق خطوط اهلاتف الثابت أو عن طريق احلزم اهلرتزية املختلفة التناظرية أو الرقمية 
ختفيض األسعار سيتم تدرجييا أن  ناهيك عن الوعود حول . WiMAXواأللياف البصرية إىل البيت أو عن طريق خدمة 

 .غاية بلوغ املستوى املعمول به يف البلدان األخرى إىل
وحىت  ،وبسرعات حمدودة جدا مقارنة بالدول العربية ،هي أغلى مثنا ياجلزائر االقتصاد يف  ADSL نرتنتأسعار اإل   

 Megabyte 2قل سرعة يف اتصاالت املغرب هي أاملغرب مثال عندهم ف  .تونس واملغرب وحىت ليبيا :املغاربية مثل

 50وأقصى سرعة عند اتصاالت املغرب هي  ،دج  920أي ما يعادل  ،درهم 99لمشرتكني الدائمني وبسعر جد مغري ل
Megabyte  0قل سرعة هي أتونس  .دج 2230ما يعادل  درهم 299وبسعر Megabyte  دت 03يف اتصاالت تونس بسعر 
 0 أما يف اجلزائر فسعر . دج 5300 ل ما يعاد ، أيدت 30 بسعر Megabyte 50 دج وأقصى سرعة 230ما يعادل 
Megabyte 1 دج 0200 يعادل.   

                                                 
1
،  http://www.tunisietelecom.tn/tt/internet/ar/internet: ، راجع املواقع اإللكرتونية التاليةاألسعار اخلاصة بالزبائن املتعاقدينلى لالطال  ع 

algerietelecom.dz/ARhttp://www./ ،http://www.iam.ma/Pages/index.aspx. 

http://www.tunisietelecom.tn/tt/internet/ar/internet
http://www.algerietelecom.dz/AR/
http://www.iam.ma/Pages/index.aspx
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  مؤشرا دليل تنمية وسلة أسعار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :المطلب الثاني
، لق املكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت عن قياس جمتمع املعلوماتطأ  

 The ICT  من أدوات مرجعية موثوقة لرصد تطورات جمتمع املعلومات يف العامل، كال من مؤشري اثننيير وعري التقر 

Development Index (IDI)  و The ICT Price Basket (IPB)  يعمالن جنبا إىل جنب لقياس وتفسري االختالفات بني
 .واالتصاالتالبلدان وداخل املناطق فيما يتعلق بتطورات تكنولوجيا املعلومات 

صنف أدا  البلدان فيما يتعلق بالبنية التحتية يحيث  : IDIواالتصاالتمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات _ 
 تكنولوجيا تطور يف التقدم رصد هي IDI  الدليل إليها يرمي اليت واألهداف واملعلومات، االتصاالتلتكنولوجيا 
 على الرقمية الفجوة مدى السوا ، وقياس على النامية والبلدان مةاملتقد البلدان من كل يف واالتصاالت املعلومات

  0 من مدرّج سّلم على(واحدة  مرجعية قيمة يف مدجما مؤشرا 11 من مؤلف مركب دليل هو  IDI دليل وإن .العامل صعيد

 الفرعي والدليل ستعماللال الفرعي والدليل للنفاذ الفرعي الدليل :وهي فرعية أدلة ثالثة إىل الدليل كما ينقسم ،10) إل
واجلدول .  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية عملية من خمتلفة ومكونات جوانب يلتقط منها وكل .للمهارات

 :املوايل يوضح ذلك
 5014_5005 :في الفترة IDIمرتبة الجزائر من خالل الرقم القياسي لدليل (: 20)الجدول رقم 
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0.01 
 

 :الباحث باالعتماد على من إعداد: المصدر
 .2 .ص ،5005 قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسرا،، قياس مجتمع المعلومات ،لإلحتاد الدويل لالتصاالت ملخص تنفيذي_ 

 .2 .ص ،5000 قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسرا،، قياس مجتمع المعلومات ،لإلحتاد الدويل لالتصاالت ملخص تنفيذي_ 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 5009, P. 22. 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 2013, P. 24. 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 2014, P. 42. 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 5003, 22. 

                                                                                                                                                                  
 



 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 203 - 

 

 
 
دولة عامليا، حسب ما تظهره التقارير، هذا إن دل  030من بني تقريبا  011وعلى العموم فإن اجلزائر دائما مراتبها فوق  

على شي  إمنا يدل على ضعف نسب نفاذ واستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت يف االقتصاد اجلزائري، هذا 
ؤشر امل هذا وعن .بلدا 030 يفوق عددها البلدان من جملموعة لبعض السنوات بالنسبة IDI الدليل ل نتائجاجلدو  ويعري

قطر، واإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين واململكة العربية  :بعض الدول العربية أو اخلليج العريب وهيإن ف
، 50حبصوهلا على املرتبة  العربية دولالولة قطر تتصدر ، وأن ددولة األوىل 30حصلت على مراتب من بني  السعودية،

واجلزائر  .وهي تتفوق أيضا بالنسبة ملرتبة سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث حصلت على املرتبة الرابعة
 .وسوريا وفلسطني ومصر( سنة 95 املرتبة) وتونس( 5003 سنة 99 املرتبة)متأخرة دائما عن املغرب 

مقياس يتعقب ويقارن بني التكلفة والقدرة على هو  :IPBواالتصاالت شر سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات مؤ _ 
 الدويل االحتاد لذا عمل .على الصعيد العاملي االقتصادحتمل تكاليف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

 معلومات توفر العاملية املرجعية للمقايسة أداة وهي ت،واالتصاال املعلومات تكنولوجيا أسعار سلة وضع على لالتصاالت

 1التكاليف  هذه معقولية الثابت، وعن العريض والنطاق اخللوي واملتنقل الثابت اهلاتف خدمات تكاليف عن مفيدة
 5005إىل  5002رير إ ا اخنفضت يف كل مناطق العامل يف الفرتة من االتقتشري وفيما يتعلق باألسعار 

زالت  ، لكن ما2
ن انتشار شبكات االتصاالت إو. 3 وما زالت األسعار مرتفعة يف إفريقيا هناك فوارق كبرية من حيث معقولية التكلفة،

من الدخل  %0.3ففي الدول املتقدمة ال تتجاوز هذه التكلفة ، يزال ينمو بشكل واضح املتنقلة يف الدول النامية ال
 .الفرد يف الدول الناميةمن دخل  %02ىل إالشهري للفرد، بينما تصل 

 20عامليا من بني  29املرتبة  5005لسنة  التقرير الدويل حول أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات يف اجلزائر احتلت   
الرابع وصاحبة املركز  لالتصاالت،حيث تصدرت قطر عربيا قائمة الدول العربية املعلن عنها من طرف اإلحتاد الدويل  دولة

مث عمان يف  ،(03)يف املركز  البحرين تلتها ،(2)العربية يف املركز  مث اإلمارات لصني النرويج وسنغافورا،عامليا بعد ا
 . 4(23)يف املركز واألردن، ومصر ،(22)، تونس(39)لبنانو وعمان ( 20)يف املركز ، والسعودية(50)املركز

                                                 
 .02 .ص ،7007، قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسرا، قياس مجتمع المعلوماتملخص تنفيذي لإلحتاد الدويل لالتصاالت،   1

 ورا  الكامنة األسباب أهم أحد هو السوق يف النامية، التنافس البلدان يف منها مرات ست مبقدار اخنفاضا هي أكثر املتقدمة البلدان يف املتنقل العريض النطاق تكلفة 2

 .االتصاالت عامليا يف الدول املتقدمة خدمات أسعار اخنفاي

دولة و مع ما بني متوسط تكلفة االتصاالت اهلاتفية الثابتة واخللوية املتنقلة وخدمات  165واليت مشلت  ،7000ووفقا لسلسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعام  3
، وكان أكرب اخنفاي يف 7000-7001: بني عامي %01اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابتة، فقد اخنفض سعر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامليا بنسبة 

 .%27الذي تراجع متوسط أسعاره بنسبة خدمات اإلنرتنت عريض النطاق 

 .09. املرجع السابق، ص 4
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 5002سنة  ويف تقرير .الثابت العريض النطاق أسعارفقد غاب االقتصاد اجلزائري يف ترتيبه خبصوص  5005 ويف تقرير  

من  Mobile-broadband prices 1GB يف أسعار النطاق العريض يف اهلاتف النقال  علميا 000احتل االقتصاد اجلزائري املرتبة 
، مصر، البحرين (20)األردن ، (29) واملغرب  ،(20) متأخرا عن  االقتصاد يف السودان، والغابون، وتونس اقتصادا 032بني 
 90 فقد احتل االقتصاد اجلزائري املرتبة حول أسعار خدمات تكنولوجيا املعلوماتأما  .(2)، قطر (9)، الكويت (00)

، (50)، البحرين (39)،  تونس(20)، لبنان (20)مصر  ، (22)السوداين املرتبة  :واحتل االقتصاد .اقتصاد 020عامليا من بني 
 (.5)، الكويت (3)قطر 

    وهوية خدمات الدفع اإللكتروني والمقاصة في الجزائرالرقمية الثقافة : مطلب الثالثال
يف ظل  ؤسسات القطاعني احلكومي واخلاصممهمة هي  إن عملية تعميم ثقافة الدفع اإللكرتوين يف االقتصاد اجلزائري   

لتكنولوجيا اإلعالم  5014حسب تقرير  141من بين  105المرتبة ) وجود األمية التكنولوجية وقلة املهارات من ناحية اجلاهزية

 االتصال على أفضل املمارسات والتعرف على أحدث أنظمة وبرامج وحلول وتقنيات الطال من ا ولتمكينه ،(واالتصال
رتونية على ، ملواكبة جهود الدولة وسعيها حنو بنا  اقتصاد املعرفة وتعزيز التعامالت اإللكواملقاصة اآللية الدفع اإللكرتوينو 

يف إطار برنامج  االنطالقةيشهد مرحلة  وكما ذكرنا سابقا فإن مشرو  تعميم عمليات الدفع اإللكرتوين .الشبكات الرقمية
على  إجبارهم ال ميكنالذين  املتعاملني االقتصادينيجناح العملية مرهون بتجاوب  األخرى، كون تنويع عمليات الدفع
واللجو  إىل االعتماد  للنظام املايل واملصريف، لكرتونيةاإل البنية التحتية ن تطويرفإ التايلوب .احلديثالتعامل هبذا النمط 

لالطال  على أحدث حلول وأنظمة البطاقات الذكية وتطبيقات اهلوية الرقمية  على أمناط متعددة يف الدفع حل مثايل
ات اجلديدة اليت تواجهها دول العامل يف سعيها والدفع اإللكرتوين للمؤسسات احلكومية واخلاصة، اليت تواكب التحّدي

من خالل تطوير القدرات  ولن يكون ذلك إال ،املالية واملصرفيةعمليات اللتوفري منظومة متكاملة من األمن واألمان يف 
وطنية ضرورة إشراك املؤسسات ال مع، اجلزائرنشر ثقافة اخلدمات اإللكرتونية يف ، و البشريّة وتوفري التقنيات احلديثة

وشركات القطا  اخلاص حبمالت تسويقية هتدف إىل زيادة الوعي بالقنوات اإللكرتونية واخلدمات اليت ميكن 
إال  .ويف ظل  تعدد وسائل وأنظمة الدفع اإللكرتونية يف القطا  املايل واملصريف اجلزائري .للمستخدمني االستفادة منها

واملتمثلة بعدم ثقة  اجلزائري، االقتصاد يف تطويرها وتشغيلهاجه جناح اليت ما تزال تواو التحديات  هناك عديدا من أن
العمال  يف نظم الدفع اإللكرتوين، كخشية تعرضهم لالحتيال، حتد من انتشار تقنيات الدفع اإللكرتوين بني عموم 

تشمل  واملقاصة اآللية مع أن نظم الدفع اإللكرتوين احلديثة ،املستخدمني ال سيما الذين تفوق أعمارهم اخلمسني عاما
 . تقنيات متطورة لضمان محاية العمال  واملعلومات املتعلقة بعملية الدفع
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متطلعات تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كآلية إلنشاء بنية تحتية  : المبحث الرابع
 للدفع اإللكتروني والمق اصة اآللية

ماليني مشرتك  2من السكان أي  % 53بر 5000 يف ماي نرتنت على املستوى الوطينقدرت نسبة مشرتكي شبكة اإل   
1 لكرتوين جزائري خالل هذه الفرتةإموقع  33000مت تسجيل حوايل و  .نرتنت يف اجلزائريف شبكة اإل

ويعمل قطا   .
  االتصال على تطوير العديد من اخلدمات والتكنولوجيات احلديثة، بالرغم من أن القطا  كانت له بعض اإلجنازات اليت
كانت قيد التحضري من أجل إقامة بنية حتتية إلكرتونية تساعد يف األخري على عملية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع 

 .اإللكرتونية واملقاصة اآللية، واستغالهلا من قبل املتعاملني االقتصاديني وأصحاب املصلحة
 ي زائر الج االقتصاد اإلنترنت في شبكة ر مجال استعماليتطو آفاق : المطلب األول

 ةإن تطوير جمال استخدام اإلنرتنت يف االقتصاد اجلزائري بإمكانه أن يفتح آفاقا واسعة لتطوير الدفع اإللكرتوين يف بيئ  
 .مالية ومصرفية إلكرتونية مستقبال

 إنشاء وتشغيل الحظائر اإللكترونية : الفرع األول
  والنشاطات املشرتكة بني خمتلف الفاعلني يف جمال ،ربخلق انسجام عن طريق التقا إىلاحلظرية املعلوماتية هتدف   

 .حيث ستساهم بطريقة فعالة يف بنا  االقتصاد البديل ،تشكل نواة لالقتصاد الرقميو  ،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 : تتمثل يف :اإللكترونية في الجزائر الحظائرأنواع _ 1

 5009مشغلة منذ فيفري ( اجلزائر)احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد ا هل _ 
2
. 

 .5005مارس  0يف  اليت شغلت( مؤقتة)احلظرية التكنولوجية بورقلة _ 

للوكالة  5002_5000يف إطار خمطط التطور الرباعي   (عنابة، وهران، ورقلة)ثالث حظائر تكنولوجية جهوية إنشا  _ 
  .الوطنية لتدعيم وتطوير احلظائر التكنولوجية

 .غردايةو سطيف، قسنطينة وبوغزول باحلظرية التكنولوجية  :نولوجية أخرىثالث حظائر تكإنشا  _ 

الوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر  ة تتوىل املهمةجمال حتديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير احلظائر التكنولوجيويف    
هي هيئة ذات طابع و ، 5002مارس  52الصادر يف  90-02 قمأنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي ر  ، واليتالتكنولوجية

حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال توجد مقرها يف احلظرية التكنولوجية لسيدي  صناعي و اري
 .عبد ا هل

 

                                                 
1
: لكرتوين التايلزيد من املعلومات أنظر املوقع اإل، ملالبوابة الرسمية لخمسينية استقالل الجزائر 

ip.php?article199#.UC4wpaDvvnhhttp://www.djazair50.dz/sp0291_21_91: ، أطلع عليه يوم. 

2
 L’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques (A.N.P.T),  Mise en place en janvier 

2007. http://www.anpt.dz/index.php/l-agence/presentation-de-l-agence. Voir le; 12_07_2014. 

http://www.djazair50.dz/spip.php?article199#.UC4wpaDvvnh
http://www.anpt.dz/index.php/l-agence/presentation-de-l-agence
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ترمي هذه احلظرية إىل مجع مشغلة، فإ ا  1العتبارها أول حظرية : فعالية الحظيرة اإللكترونية لسيدي عبد اهلل_ 5
التناسق بفضل  انشا قطاعات السوق سيما املؤسسات اخلاصة والعمومية ومؤسسات التعليم والتكوين هبدف  خمتلف
     أن هذه احلظرية اإللكرتونية ستساهم يف منو و  .والتفاعالت بني أعضا  فر  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،القرب

يف هذا  ن خالل توفري ريادة وتشجيع اإلبدا  وروح املبادرةم يجلزائر القتصاد اوتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال با
وترمي هذه احلظرية إىل مجع خمتلف قطاعات السوق سيما املؤسسات اخلاصة والعمومية ومؤسسات التعليم  .اجملال

من  ير اجلزائاالقتصاد والتكوين وأن هذه احلظرية اإللكرتونية ستساهم يف منو وتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ب
ن هذا القطب قد أجنز يف إطار واسع يضم من جهة وإ. ليف هذا اجملا خالل توفري ريادة وتشجيع اإلبدا  وروح املبادرة

حيث يسعى إىل ضمان دعم وتوفري خدمات ذات  ،أهداف خاصة بالقطا  وأهداف تنموية اقتصادية من جهة أخرى
. واصلنوعية عالية باملؤسسات من خالل تقدمي دعم مبدئي ومت

2  

 الالسلكية في االقتصاد الجزائري الشبكاتتشغيل خدمات : الفرع الثاني
مت تشغيل تكنولوجيا للهاتف الثابت من اجليل الرابع  :G4 والرابع G3  الثالث الجيل تكنولوجياو إطالق خدمات _1

، بعدما KB/sec 022رب أدىن تقدرذات التدفق العايل مع سرعة  وتكنولوجيا اجليل الثالث هلاتف النقال ،5002يف أفريل 
أصبح املتعاملون للهاتف النقال جاهزين الستقبال هذه التكنولوجيا نظرا لفعالية شبكاته اهلاتفية وتوزعها عرب القطر 
الوطين، إذ يتمكن املشرتكون من استخدام شبكة اإلنرتنت يف اهلواتف، كما أن املكاملات اهلاتفية ستجرى بالصوت 

 .5002 رمسيا خالل السداسي األول من سنةويف انتظار تشغيل تكنولوجيا اجليل الرابع للهاتف النقال .  والصورة مستقبال
نرتنت يف املناطق الريفية واملنعزلة حبيث ستطلق هذه اخلدمة إىل وتسمح هذه التكنولوجيا اجلديدة برفع الربط بشبكة اإل

  .والثالث جانب تكنولوجيا اجليل الثاين

                                                 
1
 كهيكل الستقبال مرت مربع تلعب دورا حامسا 2.100مرت مربع، وحمضنة تقدر مساحتها بر   20.500وتتكون هذه احلظرية من بناية تقدر مساحتها ب  . هكتارا 92 برمتتد على مساحة تقدر  

مرت مربع ومكتب بريد معلومايت تتكفل به مؤسسة بريد  2.900كما تضم احلظرية مركز الدراسات والبحث يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذي تبلغ مساحته    .ومرافقة للمؤسسات
صصة للمؤسسات اجلزائرية آو األجنبية اليت تنشط يف جمال تكنولوجيات األعمال وهي خم  .مرت مربع منها برج لألعمال 21.000اجلزائر، إىل جانب فضا ات استثمارية مبساحة تقدر بر 

 .واالتصال

فأن هذه املؤسسة تسعى إىل كبح هجرة األدمغة عرب تطوير عروي العمل لفائدة الشباب حاملي الشهادات، وتنويع مصادر الدخل   وفيما يتعلق باألهداف االقتصادية  2
 .املعرفة الوطين خبلق قطا  نشط أساسه
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بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد مت تدارك مؤخرا ولو نسبيا الفراغ  :ة الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائريالحماي_ 5

لكن  .1القانوين يف جمال اإلجرام املعلومايت، وذلك باستحداث نصوص  رميية لقمع االعتدا ات الواردة على املعلوماتية 
كز على االعتدا ات املاسة باألنظمة املعلوماتية وأغفل االعتدا ات املاسة  در اإلشارة إىل أن املشر  اجلزائري قد ر 

 .2مبنتجات اإلعالم اآليل واملتمثلة يف التزوير املعلومايت 
 Certification هذا وأقدمت وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على إنشا  تشريع للتوثيق اإللكرتوين   

Electronique ،لكرتوين ومشرو  واعتماد جهات التوثيق اإل ،دراج مواد قانونية حتدد مشرو  نظام ترخيصوبالتايل إ
 .3 ومواد تنظيمية تتعلق بسرية املراسالت اإللكرتونية واألحكام اجلزائية اخلاصة هبا ،لكرتونيةحتديث قانون املعامالت اإل

 د الجزائريينتوقعات تشغيل خدمة الدفع اإللكتروني في التسوق عن: الفرع الثالث
واليت  ،العامل دول اقتصاديات كما هو احلال بالنسبة لكل  4يف نسختها الرابعة  Webdialna مؤسسة الدراسة اليت أعدهتا  

ستوضح نسبة الراغبني يف شرا  اخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت يف االقتصاد اجلزائري  ،نرتنتمستخدم لإل 052000مشلت 
 .املوايل كما يظهره الشكل. 5005يف سنة 

 5015مستخدمي اإلنترنت الراغبين في شراء الخدمات على الخط في سنة  (: 65)الشكل رقم 

 

                                                 
 .00/00/7009 يف 20 ، اجلريدة الرمسية،المتضمن قانون العقوبات 01/00/0200 املؤرخ يف 00/020 ألمر واملتمم املعدل 00/00/7009 املؤرخ يف 09/02 القانون 1

 :، راجعلياالعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية واالعتداءات الماسة بمنتجات اإلعالم اآل: ملزيد من املعلومات حول 2

   .22. ، ص7000، دار هومة للنشر، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، الحماية الجزائية للمعلوماتة في التشريع الجزائريأمال قادة، _ 

3 L’article 3 du décret suscité stipule que « l’établissement et l’exploitation des services de certification électronique sont 
subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’ARPT». loi 2000-03 du 05 août 2000 fixant les règles générales 
relatives à la poste et aux télécommunications. 

مواضيع تتعلق بواقع اإلنرتنت يف  ئر، بل أيضا من أجل مجع أرائهم حولالدراسة اليت مل يكن هدفها فقط الكشف عن توجهات وتصورات املبحرين على اإلنرتنت يف اجلزا 4
 :راجع  .اخل ..Ousraticومشرو  أسرتك  واإلنرتنت املتنقل، واإلعالنات على اإلنرتنت والتجارة  اإللكرتونية، ADSL اإلنرتنت بالتدفق العايل: اجلزائر مثل 

_ Dossier de Presse ,Webdialn@™ ,Etude sur les Usages et Perceptions  des Internautes du Web Algérien, Webdialna vague 4, 
2012, P. 8. 
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Source: Dossier de Presse ,Webdialn@™ ,Etude sur les Usages et Perceptions  des Internautes du Web Algérien, 

Webdialna vague 4, 2012, P. 8. 
من املستجوبني يرغبون يف شرا  تذاكر الطائرة والقطار عرب اإلنرتنت، ونسبة  %33أن  من خالل الشكل أعاله يتضح

 .ترغب يف شرا  الكتب واجملالت واجلرائد، وكذلك برامح الكمبيوتر %23وترغب يف حجز الفنادق عرب اخلط،  35%
 5015مستخدمي اإلنترنت الراغبين في شراء السلع على الخط في سنة (: 60)الشكل رقم 

 
Source: Dossier de Presse ,Webdialn@™ ,Etude sur les Usages et Perceptions  des Internautes du Web Algérien, 

Webdialna vague 4, 2012,  P. 8. 

يرغبون يف شرا  األثاث واألجهزة اإللكرتونية عرب شبكة  %33من خالل الشكل أعاله يتضح كذلك أن نسبة   
 %30هذا إن دل على شي  إمنا يدل على أن نسبة  . ملون يف شرا  احللي واأللبسة والورود واهلدايايأ %22واإلنرتنت، 

 .من املستجوبني يرغبون ويأملون يف الشرا  والبيع عرب شبكة اإلنرتنت للسلع واخلدمات
 أهمية تشغيل وتعميم التدفق العالي لبلوغ مرحلة الدفع اإللكتروني: المطلب الثاني

ات خبصوص مشاريع األلياف البصرية، مع دعلى تكثيف اجملهو  دارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالإل عمت   
األشغال العمومية، املوارد املائية، الداخلية  :استغالل كل الشبكات احلالية التابعة لباقي القطاعات الوزارية على غرار

يستدعي تطوير البين  لدفع اإللكرتويناأسلوب التحول إىل ف .ن التدفقوالرفع م لتعميم التغطية ..واجلماعات احمللية والصحة
 .اإلنرتنت ىعل وتوفري كل الظروف لنجاح خدمة الطلب ،التحتية

 أهمية استغالل تكنولوجيا األلياف البصرية وإطالق مشروع أسرتا: الفرع األول
 لالنتشاراملخطط الوطين  أشارو  .الليف البصريكلم من   43000 حاليا على منشأة طاقتها ياجلزائر  االقتصاد توفري  

كلم من الليف البصري ضرورية لربط   50000الذي بادرت به وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال إىل أن حوايل 
 .1 املقاطعات اجلديدة الواقعة يف املناطق الريفية أو احلضرية

   

                                                 
 .الموقع اإللكتروني نفسالبوابة الرسمية لخمسينية استقالل الجزائر،  1

http://www.djazair50.dz/spip.php?article199#.UC4wpaDvvnh
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وكذلك قدرهتا الكبرية يف احلفاظ على اإلشارة الصوتية  ،رية يف نقل البياناتالكب بدقتهاإن شبكة األلياف البصرية تتميز  

وهذه التقنية اجلديدة موجهة أساسا للمؤسسات االقتصادية الكربى، املؤسسات الصغرية . مع ضمان عدم تداخلها
 .1 واملتوسطة، إضافة إىل ذلك تستخدمها اجلامعات واملدارس وحىت املنازل

النقطة  يفخدمات احلزمة العريضة و  يف نقطة أوىل، بنا  وصالت ذات سرعات عالية اجلزائري على ويعمل االقتصاد   
جزائرية حبواسب آلية مربوطة  العائالت تزويدإىل الذي يسعى و  ،"أسرتك"برنامج حاسوب لكل عائلة  أما عن  .التالية
لكن هذه العملية مل تتمكن من  .5003 أكتوبر 55 يفشرو  الذي انطلق امل هذا .نرتنت من خالل التمويل البنكيباإل

 القائم على شبكات وتكنولوجيا االتصال  لتحول التكنولوجي احلقيقيفا .حتقيق األهداف املسطرة يف اآلجال احملددة

 .ويعمم التدفق العايل لبلوغ مرحلة الدفع اإللكرتوين ميكن أن يتيح

 للجنة الوطنية للشريط العريض اوتشغيل زيادة عرض النطاق الترددي : الفرع الثاني
عن زيادة عري النطاق  5000مطلع سنة  زيادة عري النطاق الرتددي بصفة منظمةباتصاالت اجلزائر  إدارة قامت  

وتسمح هذه العملية للمتعامل برفع عرضه  .نرتنتمن أجل حتسني جودة خدمات اإل Gigabyte 00الرتددي اخلاص به بر 
نرتنت ذات الطلب على توسيع رقعة انتشار اإل ويعترب  .من القدرة اإلمجالية % 50ة نسبتها أي بزياد Gigabyte 22إىل 

ولدفع عجلة النمو قدما وخلق فرص ، قليمي احلاصلملواكبة التغيري اإل ضروري لتوسيع الدفع اإللكرتوينالنطاق العريض 
 ،5005 فيفري دفق السريع والسرعة الفائقة يفوقد مت رمسيا تنصيب اللجنة الوطنية للشريط العريض ذو الت  .2 العمل

من التدفق السريع والسرعة الفائقة لشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية لوضعها  االستفادةيف ترقية  هايكمن دور و 
. 5002قصد تعجيل حتقيق أهداف التنمية الوطنية خصوصا يف حدود  ،حتت تصرف كافة املواطنني

أما تكنولوجيا  3
MSAN 35ىل إ 5ويف ذات السياق تطور التدفق من ، 5000تشغيلها يف سبتمرب  فتم Megabyte 

4. 
                                                 

1
 .FTTB األلياف للعمارات .FTTC األلياف للرصيف .FTTH ىل املشرتكنياأللياف إ: FTTx عائلة 
 .http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=dzpac لكرتوين الرمسي اخلاص باتصاالت اجلزائريد من املعلومات، أنظر املوقع اإلملز    

_  Différents sigles utilisés et architecture correspondante : 

FTTN : Fiber To The Neighbourhood (Fibre jusqu'au quartier), FTTC : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir, FTTN : 
Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur, FTTB : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment),FTTCab : Fiber To 
The Cab (Fibre jusqu'au sous-répartiteur), FTTP : Fiber To The Premises (Fibre jusqu'aux locaux - entreprises), FTTH : 
Fiber To The Home (Fibre jusqu'au domicile), FTTO : Fiber To The Office (Fibre jusqu'au bureau - entreprises), FTTLA : Fiber To The 
Last Amplifier (Fibre jusqu'au dernier amplificateur).   

2
، وذلك ألن التمتع %0.4يف دول االقتصاديات الناشئة من شأنه زيادة طاقة الناتج اإلمجايل احمللي بنحو    %00نرتنت بنسبة ديثة تؤكد أن زيادة سرعة اإلاألحباث العاملية احل 

العمل، ويسهم بفاعلية يف زيادة  والذي يقدم سعة بيانات عالية، سينعكس بال شك بشكل إجيايب على مجيع قطاعات،  Broadbandبربط سريع مع انرتنت النطاق العريض
 .معدل اإلنتاجية

3
 .لكترونياإل الموقع نفسالبوابة الرسمية لخمسينية استقالل الجزائر،  

4
 .ميغا بايت يف الثانية 2نرتنت بسرعة تدفق ال تقل عن إأنه حيتاج إىل شبكة ، إذ عرضا مزدوجا "Visiophonie Pro" يعد برنامج املكاملات عرب الفيديو 

http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=dzpac
http://fr.wikipedia.org/wiki/FTTB
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTP&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTO&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/FTTLA
http://www.djazair50.dz/spip.php?article199#.UC4wpaDvvnh
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   5010 للحكومة اإللكترونية مشروع الجزائر :الفرع الثالث
نظام  هذا ويعترب .نرى أن هذا املشرو  بإمكانه تطوير نظام الدفع اإللكرتوين على مستوى البنوك واملؤسسات املالية   

يف االقتصاد  1يهدف مشرو  احلكومة اإللكرتوين و  .تشغيلهمل يتم إىل حد اآلن و  ،قدمي جديد إللكرتوينالدفع احلكومي ا
اجلزائري إىل حتديث اإلدارة العمومية، وتقريبها من املواطن، والعمل على إدخال التكنولوجيات احلديثة يف كل مؤسسات 

 يندرج ضمن يف إطار بروز جمتمع املعرفةو   .مخس سنواتحمور رئيسي سطّرت على مدى  05الدولة، وتنحصر أهدافه يف 
، وتعميم بني مجيع املتعاملني االقتصاديني اجلزائري، والذي يرمي إىل إحالل نظام إلكرتوين متطور شامل يف االقتصاد

كة استعمال التكنولوجيات احلديثة من خالل ترقية نظام املعلوماتية يف خمتلف القطاعات، بوضع خدماهتا على شب
اليت تتوز   املتعاملني االقتصادينياستخدام الوسائل اإللكرتونية يف أدا  أعمال ، وربطه مع النظام املايل واملصريف، و اإلنرتنت

الصريفة  ،التجارة اإللكرتونيةاالقتصادي، القطا   ،قطا  الداخلية واجلماعات احمللية :على أهم القطاعات التالية
 Cyberسيدي عبد ا هل " احلظرية التكنولوجية، قطا  الربيد وتكنولوجيات االتصال، قطا  العدالة ،(قطا  املالية) اإللكرتونية

Park"، طلق منذ أالذي  برنامج اجلزائر اإللكرتونية نإو  .2 ليم العايل والبحث العلميعقطاعي الرتبية والت، قطا  الصحة
اخلطوات األوىل إلطالق مشرو  التجارة  وميكن أن تضع  .بدخول جمتمع املعلومات لالقتصادسيسمح  5009

  .ة، وهذا بعد التمكن من إنشا  بنية حتتية لنظام مايل ومصريف إلكرتويناإللكرتوني

 التحديات الشبكية للبنوك ولمؤسسات المالية الجزائرية : المطلب الثالث
 لتكنولوجي، هنا نؤكد أن البنوكحبكم التأخر يف ترتيب االقتصاد اجلزائري عامليا من خالل مؤشر اجلاهزية ا     

إنشا  بنية و  ،اإللكرتونية أنظمة الدفع ها املتمثلة يف تطوير وتشغيلتبقى بعيدة عن حتقيق أهداف يةاجلزائر للمؤسسات املالية 
  .حتتية متكن من مزاولة النشاط املايل واملصريف إلكرتونيا

 المالية للبنوك والمؤسسات البنية التحتية التقنية: الفرع األول 
قررف يف تطرقنررا إىل ترتيررب االقتصرراد اجلزائررري علررى املسررتوى العرراملي واألفريقرري مررن حيررث اجلاهزيررة التكنولوجيررة،  ن بعرردما   

يررة أوبررالعموم  ،نشررر البنيررة الشرربكية اجلزائريررة  واملؤسسررات املاليررة البنرروك إنشررا  البنيررة التحتيررة اإللكرتونيررة مقدمررة متطلبررات
ن تكررون معزولررة عررن بررىن االتصرراالت ألكرتونيررة ال ميكررن والبررىن التحتيررة التقنيررة للبنرروك اإل .ة التحتيررةالبنيررو  مشررروعات تقنيررة

مترررارس لكرتونيرررة اإل واملؤسسرررات املاليرررة البنررروك أنذلرررك و  .توخمتلرررف القطاعرررا القتصررراد اجلزائرررريوتقنيرررة املعلومرررات التحتيرررة 
 .لكرتونيةاإل األعماليف بيئة  نشاطها اإللكرتوين

                                                 
1
بدال من تنظيمها على أساس اإلدارة أو منوذج اخلدمة، تكامل   Life Eventsأحداث احلياة  اخلدمات على أساس تنظمن احلكومات على مستوى العامل من املعلوم بأ 

 . الرقمي املعريف احلكومة اإللكرتونية هي مكمل طبيعي لتطوير اجملتمع باعتبار. اث احلياة تأكد خبدمة املواطن كاملةأنظمة احلكومة اإللكرتونية حول أحد

 
 :راجع   للمزبد من املعلومات2

كتبات واملعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة لالحتاد العريب للم 72املؤمتر  ، _خطوة نحو إرساء مجتمع المعرفة_مشروع الحكومة اإللكترونية بالجزائر صربينة مقناين، _   
 .00. ، ص7007نوفمرب  70-01( قطر)الدوحة   _احلكومة واجملتمع والتكامل يف بنا  اجملتمعات املعرفية العربية_ والفنون والرتاث القطرية 
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للبيئرة التكنولوجيرة  وما زال أكرب حترد .يعتمد االتصال قريب املدى على خط أساسي قوي جدا  قابل للتشغيل البيينسو     
واهلواترررف اجلوالرررة   البيرررع والقارئرررات األخررررى يف هرررذا اجملرررال  ائيرررات نقررراطيقرررع علرررى البنيرررة التحتيرررة الالسرررلكية يف  اجلزائريرررة

 االنتقررال وكررذلكطررالق البنيررة التحتيررة لالتصررال قريررب املرردى بعررض الوقررت، إق ومررن البررديهي أن يسررتغر  .واألجهررزة اللوحيررة
يف وضرررع اسررررتاتيجية وطنيرررة واسرررعة  ترررأخرت وأن اإلدارات  .إىل بنيرررة حتتيرررة لنقررراط بيرررع جمهرررزة بتقنيرررة االتصرررال قريرررب املررردى

إنشررا  بنيررة حتتيررة لتكنولوجيررا الرردفع ه وال ميكنرر ،بالنسرربة خلدمررة الترردفق العررايل والسررريع يعرراين مررن ضررعف يف التنافسررية العامليررة
 .اإللكرتوين

هرو ، و واالرتبراطفشرل يف تروفري احلرد األدىن مرن مسرتوى التجهيرز  من خرالل مرا سربق ميكرن القرول أن االقتصراد اجلزائرري   
لررردفع لبلررروغ مشررراريع التحرررول إىل النشررراط اإللكررررتوين، ومرررن مث االنتقرررال مرررن أنظمرررة االفاعرررل الررررئيس يف قطرررا  االتصررراالت 

نتطرق هلررا بنررو  مررن التفصرريل يف جمموعررة مررن سررو  ،واملقاصررة التقليديررة إىل تشررغيل أنظمررة الرردفع اإللكرتونيررة واملقاصررة اآلليررة
 .التحديات يف الفر  املوايل

 

 التحديات التقنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية: الفرع الثاني
اجههررا املؤسسررات املاليررة والبنرروك التجاريررة اجلزائريررة يف إداراهتررا ألنظمررة يف مررا يلرري جمموعررة مررن التحررديات الرريت مازالررت تو    

 :وآلية املقاصة والتسويات املالية ةالدفع اإللكرتوني
هذا يعين أن البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية الراغبة يف : التنسيق والتشبيا الشبكي بين المتعاملين االقتصاديين_ 

تكون  لاملقاصة، وحتقيق نو  من النجاح فيها حتتاج إىل بنية حتتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصاحتديث أنظمة الدفع وآلية 
قادرة على حتقيق أعلى مستويات التنسيق مابني التعامالت املصرفية واملالية املرتبطة بالنشاط االقتصادي، وتلك املرتبطة 

وكذلك ربط وتشبيك شبكتها مع املنظمات  .ا وأقسامهاباألنشطة التشغيلية عرب عمليات أعماهلا على مستوى مصاحله
قباضات اخلزينة العمومية، املؤسسات االقتصادية، العمال ، شركات التأمني، بورصة اجلزائر، اإلدارات العامة،  املؤسسات )األخرى 

بالرغم من  األخرى، والدول االقتصاد اجلزائريرير أن اتسا  اهلوة الرقمية بني االتق تسجلحيث  (...اخلدمية اخلاصة
، تستمر اهلوة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم يشهدها االقتصاد اجلزائرياليت  يف التطوير والتشبيك املهمة احملاوالت 
للبنية التحتية لتكنولوجيات  نوعا ما توفر على ولوج حمدودي ، حيثاألقل تقدما ونشري أن االقتصاد اجلزائري .واالتصال

 . نرتنتا يف ذلك اهلاتف الثابت واحملمول واإلاإلعالم واالتصال، مب
إن إدارات البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية يف عصر االقتصاد الرقمي أو : إستراتيجية البنية التحتية اإللكترونية_ 

أدا  نشاطها املايل يف  (البنوك العمومية)تواجه حاليا حتديا يتمثل يف مدى قدرهتا على اخلروج من النزعة الذاتية  اإللكرتوين
واملصريف إىل نشاط اسرتاتيجي تعاوين، وعدم العمل يف إطار الشبكات احمللية والتطبيقات التقنية املنعزلة أو التقنيات 

وإمنا عليها االنطالق يف نشاط مايل ومصريف أوسع يتمثل يف أشكال وأنظمة جديدة  .املقتصرة على حدود تنظيمية ضيقة
ية التحالفية ذات التوجه والرؤى اليت حتقق أهداف النظام املايل واملصريف اجلزائري، وليس أهداف من األعمال اإللكرتون
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ودون هذا التحول اجلذري يف الفكر اإلداري والتغيري التنظيمي ستبقى أنظمة الدفع  .بنك أو مؤسسة مالية على انفراد
 .رد أدوات شكلية وفقطاحلديثة واملقاصة اآللية يف االقتصاد اجلزائري جم اإللكرتوين

التحدي الثالث الذي مازال  :انتقاء التقنيات المالئمة للبنية التحتية الجديدة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال _
املالية اجلزائرية يتمثل يف انتقا  التقنيات املالئمة للبنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيات  تيواجه إدارات البنوك واملؤسسا

 توفر قدرا حمدودا جدا من تكامل االرتباطية GAVAونظام  XMLفتكنولوجيا اإلنرتنت، ولغات برجمتها  .صالاإلعالم واالت

Connectivite  والتطبيقApplication. املالية ال متتلك تطبيقات رئيسية، لكي تكون  تفالعديد من البنوك واملؤسسا
 .1فاعلة، و لتنسيق العتاد والربجميات ومكونات الشبكات 

 التحديات القانونية والتشريعية لتعميم أنظمة الدفع اإللكترونية: لفرع الثالثا.

 فإننايف حقل االتصاالت وتقنية املعلومات،  للنشاط املايل واملصريف اإللكرتوين البنا  التحيت إسرتاتيجيةما عن عناصر أ  
العاملية مع  لألسواق، وموا مة هدف الدخول اجلزائريتطوير سوق االتصاالت  وأغراي أولوياتحتديد يف تتمثل  أ انرى 

والتنظيمية املتعني اعتمادها  املالية واملصرفية احتياجات التطوير التقنية للشركات اخلاصة، والسياسات التسويقية واخلدمية
دمات ملقدمي اخل االلتزاماتوتنظيم  .ولضمان جذب االستثمارات يف هذا القطا  ،لضمان املنافسة يف سوق االتصاالت

من وسالمة تبادل املعلومات وسريتها وخصوصية أمع حتديد معايري ومواصفات اخلدمة املميزة، ويف مقدمتها معايري 
بني أطراف الدفع اإللكرتوين  طراف العالقةأطار القانوين الواضح الذي حيدد االلتزامات على املشرتكني، وتوفري اإل

وما  ،ولويات الدعمأوحتديد  ،خريا حتديد نطاق التدخل احلكوميأ، و ية اجلزائريةواملقاصة اآللية يف البنوك واملؤسسات املال
 .ةن يكون حمال للتشجيع االستثماري من قبل الدولأيتعني 
التنظيم االستثماري، ودقة املعايري  تقوم على سالمة يف االقتصاد اجلزائري فعالية وسالمة بىن االتصاالت أنكما    
، وبقدر ما تسود معايري التعامل السليم مع اجلزائري  ة وفعالية التنظيم القانوين لقطا  االتصاالتالدويل، وكفا فقهاوتوا

أنظمة  تطوير وتعميم ، بل وللبنا  القوي للتعامل معللنشاط املايل واملصريف اإللكرتوينهذه العناصر يتحقق توفري دعامة 
لية بني العمال  واملؤسسات احلكومية ومن خالل البنوك املدفوعات واملقاصة اإللكرتونية من أجل التسويات املا

وهذه دعامة الوجود واالستمرارية واملنافسة، بل اسرتاتيجيات التواؤم مع املتطلبات وسالمة . واملؤسسات املالية اجلزائرية
تعظيم إمكانيات  تصاالت يفمنظومة اال إرسا مع  ،الربامج والنظم املطبقة لضمان تعميم التقنية بصورة منظمة وفاعلة

 ي، إىل جانب دمج االقتصاد غري الرمساملاليةوارد امللتزام والشفافية واحلفاظ على مبا يضمن اال االقتصاد الوطينوتوسعات 
 .الفصل الخامس والمواليوهذا ما سيتم التطرق إليه يف  .ياالقتصاد الرمس يف

 
 

                                                 
1
دون أن تضاف إليها معدات  Fibre Optiqueشبكات مبنية على معيار خمتلف قد ال تكون قادرة على التشابك واالرتباط ب(  X25)الشبكة املبنية على معيار معني  :مثال 

 .أخرى أو حتمل تكاليف مادية إضافية أو االستثمار يف موارد بشرية مؤهلة هلذا الغري
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 :خالصة الفصل الرابع
 

لوجيا اإلعالم احملرك الرئيسي لالقتصاد دول العامل املتطورة، وقد أدركت أمهية مواكبة يعترب قطا  االتصاالت وتكنو       
التطور العاملي يف هذا القطا ، وأن االستثمار يف البنية التحتية وخدمات االتصاالت لن يتأتى إال من خالل فتح اجملال 

ستغالل كل شبكات األلياف البصرية لتسهيل وا، أمام القطا  اخلاص لالستثمار يف توفري خدمات االتصاالت املختلفة
نرتنت ذات التدفق السريع باملناطق وحتسني خدمة االتصاالت، مع ضرورة تعميم خدمات اإل ،عملية نقل املعلومات

 .النائية

ص وطرح تراخيواالتصال من قبل املتعاملني االقتصاديني وحتسني خدمة االتصال تكنولوجيات اإلعالم تبين أن  نشري    
 واالستفادة من خدماتله أمهية يف إنشا  النظام املايل واملصريف اإللكرتوين خاصة  ،جديدة خلدمات اإلنرتنت واحملمول

، ومن مث إمكانية تبين أنظمة دفع نرتنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة الذي يسمى أيضا الشريط العريضاإل
 .والربط الشبكي يف النظام املايل واملصريف ات املاليةإلكرتونية حديثة، واستخدام املقاصة بني املؤسس

تبني أن االقتصاد اجلزائري احتل املراتب حول استخدام التكنولوجيات اجلديدة بعد الدراسة التحليلية للتقارير العاملية    
 وهذا ما أدى إىل ،التذبذب الواضح يف قطا  الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وهذا دليل على األخرية عامليا،

. وجود تأخر كبري جدا يف اكتساب الوسائل التقنية مقارنة بتونس واملغرب يف دراسة مقاربة أو دول متقدمة وحىت إفريقية

 .وهذا ما انعكس على البنية التحتية اإللكرتونية والشبكية للنظام املايل واملصريف اجلزائري

ونية لبلوغ مشرو  احلكومة، البنوك، املالية،  والتجارة اإللكرتونية يف حاولنا كذلك التطرق ملدى اجلاهزية اإللكرت   
واليت كانت ومازالت تدفع بطريقة تقليدية . ومن خالل بوابتها سيتم دفع املستحقات املالية واملصرفية .االقتصاد اجلزائري

  .مما أدى إىل شيو  استخدام النقد
بعيدا عن تبين مفهوم املالية والصريفة اإللكرتونية، بعدما اتضح أ ه يف املراتب  وتبني أيضا أن االقتصاد اجلزائري مازاال    

األخرية من خالل اجلاهزية واستخدام احلكومة اجلزائرية للتكنولوجيات احلديثة حسب ما أوضحته التقارير العاملية 
وبالتايل مت التأكيد على  . ي اإللكرتوينلتكنولوجيا اإلعالم انطالقا من احملاور الفرعية حملور مؤشر االستخدام احلكوم

غياب أنظمة دفع إلكرتونية حديثة وحقيقية يف النظام املايل واملصريف اجلزائري مما أدى إىل ظهور مظاهر اقتصادية خطرية 
 .يف االقتصاد الوطين
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 :تمهيد الفصل الخامس
 

دفع اإللكرتوين يف االقتصاد اجلزائري، والذي تأكد غيابه، وهذا ما توصلنا من خالل الفصول السابقة التحليلية لواقع ال  
كما توصلنا يف اإلطار النظري من هذا البحث أنه هناك متطلبات ومقومات . أفرز بعض املظاهر واإلشكاالت اخلطرية

ايل واملصريف، وأنه ال كرتونية واملقاصة اآللية، وحتديث النشاط املواجب توفرها من أجل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإلل
وأن هناك معوقات ومشاكل حتول دون االستخدام األمثل ألنظمة الدفع  .بد من التقليل من حدة العوائق واملخاطر

ومن وجهة اقتصادنا سنحاول التطرق إىل أهم املظاهر السلبية كنتيجة  .والسداد والتسويات املالية واملقاصة اإللكرتونية
ر وتشغيل أنظمة دفع حقيقية إلكرتونية جديدة يف االقتصاد اجلزائري،  ناهيك عن األمور لغياب عملية تبين وتطوي

راجع المبحث ) السياسية والبريوقراطية واملعوقات االجتماعية والثقافية املتمثلة يف األمية التكنولوجية للمجتمع اجلزائري
الوقت نفسه عوامل مسرعة للتحول من الدفع  وقد تكون هذه املعوقات واإلشكاالت يف .(الثالث من الفصل السابق

وال أظن أن أحدا ينكر أن  .النقدي الورقي إىل الدفع اإللكرتوين والسعي إلنشا  بنية حتتية لنظام مايل ومصريف إلكرتوين
الت بني العشرية السابقة هي عشرية فساد مايل املصاحبة الرتفا  أسعار البرتول عامليا، وشيو  التعامل النقدي يف املعام

  .املواطنني
بالرغم من حساسية املوضو  إال أننا حاولنا اخلوي يف غمار هذه املعوقات، وحاولنا قدر اإلمكان احلصول على    

    :  سنقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحثوملعاجلة هذه األخرية  .إحصائات تدعم دراستنا
 . يظاهرة تزوير العملة في االقتصاد الجزائر  :المبحث األول
 .ظاهرة اكتناز األموال في االقتصاد الجزائري: المبحث الثاني

إشكالية أزمة السيولة في البنوك ومراكز البريد الجزائرية وأهمية الدفع اإللكتروني  : المبحث الثالث
 .للحد منها

لية  الفساد المالي في البنوك والمؤسسات المالية وأهمية تطوير الدفع اإللكتروني كآ :المبحث الرابع
 .للحد منه

الدفع  نظمة  إشكالية غياب عمليات تطوير وتشغيل أ: الفصل الخامس
 في االقتصاد الجزائريلية المق اصة  اإللكترونية الحديثة وآ
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 ظاهرة تزوير العملة في االقتصاد الجزائري  : المبحث األول
ق اور األ وإن.  Hôtel des Monnaiesاملسؤولة عن صنع األوراق النقدية يف االقتصاد اجلزائري هي دار النقود  إن اهليئة    

ليست يف منأى عن التزوير، وهذا  وغريها (كو ا الفئة الكبرية) ألفي دينار ألف من فئة ملختلف الفئات وخاصة النقدية
يعترب من أهم املعوقات اليت حتول دون التبين األمثل أن تزوير األوراق النقدية و  .بالرغم من التقنيات املزودة هبا هذه الورقة

كان من وبالتايل فإنه   .ألنظمة الدفع اإللكرتونية من جهة، ومن جهة أخرى هي نا ة عن عدم وجدود أنظمة دفع شفافة
املفروي أن تفشي هذه الظاهرة سيسر  من عمليات تبين الدفع اآليل واملقاصة اإللكرتونية من أجل تقليل من عمليات 

 .تداول األوراق النقدية ومحلها واستخدام النقد اإللكرتوين
 إشكالية تزوير العملة في االقتصاد الجزائري: المطلب األول

 املزورة بالنقود املكلفة اخلليةإىل  وأساسا، العاصمة اجلزائر مستوى على القانونية املصاحل ةمديري إىل املزورة النقود ترسل   

 األوراق بإحصا  املكلف واحملاسب اخللية، عن املسؤول أو اإلداري املسؤول)على مستواها  يوجد واليت، 1 اجلزائر بنك مستوى على
 Banque de Réseau) الشبكة البنوك تودعها اليت املزورة النقدية

2. 

 األوراق النقدية االقتصاد الجزائريتزوير عدد القضايا والمتورطين في : الفرع األول
تعرضت للتزوير  يف العديد من  إال أ ا يف االقتصاد اجلزائري النقدية األوراقبالرغم من العناصر األساس اخلاّصة بأمن   

كامل الذكي لعناصر األمن يف الورقة النقدية البنكية، هي اليت تعطي وفيما يتعلق بتعري الورقة للتزوير، فإن الت ،املرات
 . هلذه األخرية محاية جيدة ضد التزوير

األسواق الوطنية  يف السنوات األخرية يف دج0000 خمتلفة وخاصة األوراق النقدية املزورة من فئة العديد من كتشافمت ا    
باعتبارها منسوخة على نفس الورق  ،ا عن باقي األوراق النقدية الرمسيةإىل صعوبة متييزه باإلضافة عدد من الواليات،ب

 .يف تزويرها العديد من التقنيات موتستخد .Papier Traméاألصلي املستعمل من قبل مطبعة البنك املركزي املعروف بورق 
ات واألرقام اليت ختص حجم من أجل احلصول على اإلحصا  3 املعهد الوطين لإلجرام واألدلة اجلنائيةتوجهنا إىل     

والشي  نفسه بالنسبة للبنك املركزي أي مت تذكرينا أن العملة الوطنية  .األوراق النقدية املزورة سنويا إال أننا قوبلنا بالرفض
ساسية اليت يقدمها هذا املعهد هي اخلدمة األ .رمز من رموز السيادة، وبالتايل يتعذر عليهم إفشا  سر من أسرار الدولة

  .ودعم وحدات التحري يف إطار مهام الشرطة القضائية ،دمة العدالةخ
ولكي تكون هذه الدراسة أكثر داللة جيب توفر اإلحصا ات اخلاصة بعدد األوراق النقدية املزورة وحجمها يف الوطن     

صيات السابقة ألوا ا، كما بكامله دون نقصان أو زيادة، وذلك يف اهليئات الرمسية كالبنك املركزي مثال، وهذه أوىل التو 
                                                 

1
 .الوطن واليات كل يف اجلزائر بنك فرو  هي :الشبكة البنوك، أما Cellule de la Fausse Monnaie (CFM) املكلفة بالنقود املزورة بالفرنسية  اخللية تسمى 
2
، وهو 5002جوان  52: اريخبت 02-025مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مت إنشا ه مبرسوم رئاسي رقم  مقره ببوشاويالذي يعد املعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام  

م هذا املعهد اطلع على املوقع ملزيد من املعلومات خبصوص مها .عومة بالتكنولوجيات املناسبةالتحاليل احلديثة واملدو  ةالتطبيقييشكل كذلك أداة مستلهمة من اخلربات 
 .5014_15_12: مأطلع عليه يو، http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined: لكرتوين الرمسي للدرك الوطيناإل

 

http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined
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الوقاية من هذه الظاهرة عوي  ةواملطلب املوايل سنوضح فيه كيفي .د اجلزائريه خبطورة هذه الظاهرة على االقتصاننو 
 .التفكري يف تطوير أنظمة الدفع إلكرتونية حديثة ومقاصة آلية، وتشغيلها مستقبال

 جزائريحجم األوراق المزورة في االقتصاد ال: الفرع الثاني
خطأ ضار  يف وسائل اإلعالم املسموعة واملكتوبة خصائص العملة ىعل من قبل السلطات النقدية اجلزائرية إن التكتم   

البد أن نضمن وصول ، و يصل للمعلومة ويستغلها خلدا  املواطنني وارتكاب جرميةأو املزور فاملقلد  وباملواطن، باالقتصاد
 .دينياملتعاملني االقتصااملعلومة لكل 

أما خبصوص عدد األوراق املزورة فإنه مل يتسن لنا الوصول إىل اإلحصائات بكل سهولة كون السلطات واهليئات    
وهي ممثلة يف اجلدول أسفله بعد  .الكشف عن إمجايل األوراق النقدية املزورة اليت مت سحبها من السوقترفض  النقدية

 .EXelحتليل قاعدة البيانات باستخدام برامج 
  2014 _ 2012: في الفترة يالجزائر االقتصاد  في العملة تزوير مبالغ وحجم عمليات عدد(: 21)الجدول رقم 

 دج                 :  الوحدة                                                                                                                                                        

2014 2013 2012 

 
 عدد المبالغ حجم

 العمليات
 المبالغ حجم

 عدد
 العمليات

 المبالغ حجم
 عدد

 العمليات 

 أدرار 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 عين الدفلة 195 178,900.00 184 181,100.00 49 45,900.00

 الجزائر 6,582 5,140,500.00 3,666 2,756,000.00 3,030 2,199,700.00
 عنابة 322 311,200.00 41 45,000.00 10 8,700.00

 عين تموشنت 105 104,000.00 173 199,000.00 61 70,300.00
 باتنة 124 123,700.00 20 20,000.00 20 21,000.00
 برج بوعريريج 1,204 1,158,000.00 462 433,800.00 536 509,500.00

 بشار 23 23,000.00 44 46,500.00 7 6,200.00
 بجاية 3,738 3,619,900.00 2,427 2,408,500.00 724 698,300.00

 بسكرة 217 219,000.00 1 1,000.00 0 0.00
 البليدة 2,664 2,358,300.00 1,969 1,791,300.00 995 802,700.00
 البويرة 429 420,000.00 84 86,600.00 70 60,800.00
 بومرداس 1,167 1,166,500.00 600 599,800.00 312 325,100.00
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 الشلف 84 85,500.00 41 44,000.00 35 33,000.00
 قسنطينة 199 194,800.00 463 463,800.00 47 50,000.00
 الجلفة 16 19,000.00 0 0.00 17 17,200.00

 البيض 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 الواد 14 13,500.00 13 11,700.00 4 3,500.00
 الطارف 0 0.00 1 1,000.00 5 6,400.00
 غرداية 20 19,700.00 7 5,700.00 6 2,300.00

 قالمة 0.00 0.00 0 0.00 29 27,600.00
 إليزي 2 400.00 0 0.00 1 2,000.00

 جيجل 1 1,000.00 0 0.00 51 47,700.00
 خنشلة 49 47,700.00 10 10,000.00 2 2,000.00

 األغواط 21 21,200.00 5 3,700.00 0 0.00
 معسكر 40 39,000.00 38 37,200.00 31 31,200.00
 المدية 482 395,100.00 165 157,700.00 166 139,300.00
 ميلة 93 92,200.00 0 0.00 24 32,500.00
 مستغانم 240 237,100.00 38 38,000.00 28 26,900.00
 المسيلة 275 270,600.00 124 120,200.00 33 21,900.00
 النعامة 25 26,000.00 3 3,000.00 28 56,000.00
 أم البواقي 105 101,100.00 48 46,000.00 94 93,300.00

 وهران 2,147 2,131,700.00 1,630 1,612,400.00 1,570 1,692,700.00
 ورقلة 3 3,500.00 17 14,700.00 7 5,700.00

 غليزان 105 103,700.00 9 10,000.00 0 0.00

 سعيدة 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 سيدي بلعباس 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00

 سطيف 3,136 2,904,600.00 2,738 2,600,900.00 1,338 1,250,700.00
 سكيكدة 332 314,800.00 181 172,900.00 126 118,000.00
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 سوق أهراس 25 28,100.00 5 4,200.00 10 6,100.00

 تمنراست 47 46,100.00 27 27,000.00 9 10,500.00
 تبسة 54 53,500.00 10 11,500.00 4 800.00

 تيارت 41 43,500.00 14 16,000.00 62 64,400.00
 تندوف 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 تيبازة 136 99,200.00 143 122,300.00 109 70,700.00
 تيسمسيلت 1 1,000.00 1 2,000.00 0 0.00

 وتيزي وز  1,920 1,842,400.00 1,881 1,818,200.00 991 944,600.00
 تلمسان 231 221,400.00 115 110,400.00 146 168,900.00

 المبلغ اإلجمالي 26,614 24,180,400.00 17,398 16,033,100.00 10,788 9,675,100.00
Source: Banque d'Algérie, Fausse Monnaies Algérie, Rapport sur Faux-Monnayage, Direction Générale 

 du Réseau et des Systèmes de Paiement (D G R S), Alger, Algérie, 2015. 
 

يف البداية يتحفظ الباحث على مدى مصداقية هذه اإلحصائيات، كون بعض الواليات اجلنوبية كتندوف وأدرار مل    
 يف زورةامل النقود كمية أن أعاله اجلدول يف الواردة البيانات أظهرتكما   .تسجل فيها وال عملية تزوير، وهذا غري معقول

 2012  دج يف سنة 24.180.400.00 مببلغ عملية 26614 حوايل مابني تراوحت فلقد الدراسة، سنوات خالل مستمر تناقص

 2012 سنة يف رتفا كحد أدىن، وهذا اال 2014دج يف سنة  9.675.100.00 مببلغ عملية 10,788 كحد أقصى، وحبوايل

 سنة مرسيليا حادثةناهيك عن  .وقيمتها العملة إزا  واضحة اديةاقتص سياسة وجود عدمقد تكون  أسباب لعدة راجع
 1000 فئة منها اجلزائر بنك من النقدية األوراق لفافات سرقت حيث اجلزائر، تاريخ يف تزوير عملية أكرب تعد اليت 2006

إضافة إىل أن  .ةاملزور  باألوراق اجلزائرية النقدية السوق إلغراق مرسيليا إىل وبالتحديد وفرنسا إيطاليا إىل متجهة ،1 دينار
 من معاجلتها مت اليت العملياتففي غالب األحيان   .فيها األمان خصائص نقص بسبب العملة فئات خمتلف تزويرسهولة 
 يتم فقط بطبعها، يقوم الذي الشخص أو، (الشبكة رأس) احلقيقيني املدبرين إىل تتوصل ال األمنية املصاحل طرف

يف ظل غياب  املالية بالسيولة إال تعامالته يف يثق النفسه  اجلزائري املواطنكما أن   .السوق يف داولةاملت األوراق اكتشاف
 .اإللكرتوين الدفع بطاقاتكوسائل الدفع اإللكرتوين   استعمال

إن هذا االخنفاي يف حجم ظاهرة تزوير العملة يظهر نوعا يقظة األجهزة األمنية املختصة، وكذلك دور السلطات   
لنقدية يف التحكم فيها بنا  على تصرحيات املصلحة الوالئية للشرطة القضائية، وبالتحديد الفرقة االقتصادية، وكذلك ا

                                                 
1
، هبدف زيادة الربح ال دج0111 ر، يفضل املزورين تزوير ورقة بدج011أو  دج011ر بالفئة األكثر تعرضا للتزوير، ألنه عوي أن تزور ورقة  دج 0111تعترب الورقة النقدية من فئة  
دورها احلديث، مث ارتفعت يف السنوات املوالية ولكن بشكل طفيف لصعوبة تزويرها نسبة تزويرها معدومة بسبب ص 0100جزائري يف سنة  دينار 0111ورقة  كانتفلقد   .أكثر

 .وتشديد الرقابة بواسطة اآلالت الكاشفة
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عملية مجع بيانات املعلومات املكثفة وتطبيق القانون وإعادة تصميم العملة وما تقوم به من  .إطارات فرو  بنك اجلزائر
التمادي بتوسيع و الناشطني يف هذا اجملال  قلل من رمبا اسية واألمنية الراهنةالسي كما أن اخنفاي حدة األزمة. الورقية

أو  يفّضلون متزيق األوراق النقدية املزيفة، الت وموظفي البنوكأكثر أصحاب احملكذلك  .نشاطهم يف خمتلف املناطق
وبالتايل خضوعهم للتحقيقات  وعدم إبالغ املراكز األمنية تفاديا  لتعرضهم للمسا لة القانونية، إرجاعها لصاحبها

 .والشكل املوايل يوضح ترتيب واليات اجلزائر حسب عدد عمليات التزوير .وجمرياهتا
 2014_ 2012 :في الفترة العملة تزوير عمليات عدد حسب الجزائر واليات ترتيب(: 64)الشكل رقم               

 
 (.20)ول رقم معطيات اجلد: من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

 إىل  2012 سنة من اجلزائر يف العملة تزوير عمليات فيها تنتشر اليت األماكن أن نالحظ البياين املنحىن خالل من    
 أنشطة على حتتوي واليت واجتماعي، اقتصادي مركز وذات كبرية، السكانية الكثافة فيها تكون اليت املناطق هي 2014
 ومن .األجنبية والعمالت واألورو كالدينار كبرية النقود دوران سرعة تكون ينأ، سياحي قطب وذات ضخمة صناعية

 .اخل..وزو تيزي جباية، البليدة، بوعريريج، برج سطيف، وهران، العاصمة، :اجلزائر الواليات هذه بني
 املزورة العملة لرتويج اوأسهله األماكن أكثر تعترب اليت املناطق تلك يف املوازية السوق انتشار إىل يعود الثاين والسبب 

  العملة لتزوير الرئيسية الشبكة يعتربون الذين املناطق هذه يف األفارقة ومتركز فيها، الرقابة انعدام بسبب
 كاملخدرات املزورة العملة على كبرية بنسبة تعتمد اليت الشرعية غري والنشاطات التجارية التعامالت وجود من فبالرغم   

 .واملالية النقدية السلطات قبل من عليها متكتم يبقى أنه إال احلدود من وقرهبا الوقود، ريبوهت األموال وتبييض
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 طرق الوقاية من تزوير العملة الوطنية في االقتصاد الجزائري: المطلب الثاني
 مزورة نقود تسمى أصبحت ذلك بعد مث ا،فيه مشكوك نقود تسمى 2012 غاية إىل 2008 سنة من املزورة النقود كانت  

 .2010 فيفري يف للبنوك جلبت اليت املزورة النقدية األوراق تكشف اليت اآلالت ظهور بسبب
 دج 5000من فئة الورقة النقدية الخصائص األمنية : الفرع األول

 ،دينار 5000مواصفات الورقة النقدية اجلديدة من فئة ومن  ،من العناصر األساس اخلاّصة بأمن الورقة النقدية اجلديدة 
حيث تتضّمن على خلفيات أمنية يف الوجه والظهر املكونة من أشكال هندسية، مناقيش وبصمات مصغرة، كما حتتوي 

وشريط العالمة  ،وتغطي اخللفية األمنية املنطقة اليت حيتلها الرسم املؤطر ،على أشكال وفقا لعلم املسكوكات التخطيطي
وكذا نصوص بنك واجلزائر  ،ملمتدة صورة األمري عبد القادر وصورة يوغرطةفيما تعري العالمة املائية ا .املائية للوجهني
 .باللغة الوطنية

باستعمال وسائل حواس  :دينار اجلديدة على عّدة مستويات، حيث يتمثل املستوى األول 5000وميكن فحص فئة    
، أما املستوى ''األلوان تغيري، اهلولوغرام''حنراف اللون، قيمة امسية والعالمة املائية، ملس الطباعة، ا اإلنسان، من خالل الرؤية

فيتم الفحص باستعمال أدوات بسيطة كاملكرب ومصباح األشعة فوق البنفسجية، يف حني يتمثل املستوى الثالث  :الثاين
 .بةيف اخلربة املعّمقة، وتقع هذه العملية على عاتق اخلربا  وتتم على مستوى املخرب العلمي للشرطة وهيئات الرقا

بآالت جمهزة بأحدث التكنولوجيات  واملؤسسات املالية بتجهيز البنوك السلطات النقدية واملاليةتتصدى  كذلك    
 .ملكافحة الظاهرة، وستستمر يف مكافحتها نتيجة انتشارها

 أجهزة كشف العمالت المزورة في القطاع المصرفي : الفرع الثاني
دث اآلالت املتطورة املتخصصة يف الكشف عن األوراق النقدية املزورة من البنك املركزي اجلزائري  ريب أح قام   
فإن آلة عد النقود اجلديدة تعترب  دينار، يف انتظار تعميمها على مجيع الوكاالت البنكية عرب كامل الرتاب الوطين 1000فئة

ATM dolaryآخر النماذج املقرتحة من املصنع الياباين 
لتعديالت والتغيريات على حيث مت إدراج مجلة من ا .1

خصوصيات هذه اآللة، مبا ميكنها يف مرحلة أوىل من متييز العملة الوطنية دون سواها، فعلى عكس باقي اآلالت السابقة 
اليت تعمل انطالقا من التأكد من وجود شريط األمن  ATM dolaryاملستعملة يف هذا اإلطار على غرار آلة عد النقود 

بإدراج تغيريات قاعدية مبا  يةالصيني الشركة تفقد قام، رقة للتحليل بواسطة األشعة فوق بنفسجيةالسري بعد إخضا  الو 
 ''Glory GFR 220''يتماشى مع مستوى التكنولوجيات املستعملة يف تزوير هذه األوراق، وذلك من خالل تزويد منوذج 

للتأكد من نوعية احلرب املستعمل،  ةحدبعدسة مصورة تصدر أشعة حتت احلمرا  وتسهر على تصوير كل ورقة على 
باملوازاة مع مطابقتها األرقام التسلسلية مع سجل قاعدة معطيات البنك املركزي، كما تتميز هذه اآللة بسرعة معاجلتها 

 .شبه منعدمة ئورقة يف الدقيقة الواحدة مع نسبة خط 0000الفائقة واليت تزيد عن 

                                                 

 جلزائر،ا High Tech Systemsالعاملية الرائدة يف تطوير وتصنيع آالت معاجلة األموال ونظم اإلدارة النقدية، واليت تشرف على استريادها حمليا مؤسسة  هي الشركة 1 
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 وفق أحكام قانون العقوبات الجزائري تزوير وتزييف العملة :الفرع الثالث

وقررد تنرراول  . رردر اإلشررارة أن هررذه اجلرررائم هرري يف األسرراس تكررون جنائيررة، لكنهررا قررد تكررون جنحررة يف بعررض احلرراالت    
املشر  اجلزائري جرائم التزييف يف القسم األول مرن الفصرل السرابع مرن قرانون العقوبرات وقرد جرا  هرذا القسرم حترت عنروان 

 .ورةالنقود املز 
علرررى السرررجن املؤبرررد لكرررل مرررن قرررام بالتقليرررد والتزويرررر  1 مرررن قرررانون العقوبرررات 092لقرررد نرررص املشرررر  اجلزائرررري يف املرررادة     

فقرررد  092أمرررا املرررادة  ،2والتزييرررف للنقرررود املعدنيرررة أو األوراق النقديرررة ذات السرررعر القرررانوين يف اإلقلررريم الررروطين أو يف اخلرررارج 
ؤبررد كررل مررن أسررهم عررن قصررد بأيررة وسرريلة كانررت يف إصرردار أو توزيررع أو بيررع أو إدخررال نصررت علررى أنرره يعاقررب بالسررجن امل

  .فقد نصت على شروط اإلعفا  من العقوبات املقررة هلذه اجلرائم 099، أما املادة 3أعاله  092النقود املبينة يف املادة 
كل من قام بتلروين النقرود   سرنوات 5 هر إىلمن قانون العقوبات فقد نصت على معاقبة باحلبس من ستة أش 500أما املادة    

ذات السرررعر القرررانوين يف اإلقلررريم الررروطين أو اخلرررارج بغرررري التضرررليل يف نرررو  معرررد ا، أو أصررردر مثرررل هرررذه النقرررود امللونرررة أو 
 .4أدخلها إليه 

 أهمية الدفع اإللكتروني في الوقاية من تزوير العملة في االقتصاد الجزائري : المطلب الثالث
مبحاولة النهوي بالنقد اإللكرتوين، ومن مث تعميم  لوقاية والتقليل من تزوير العملة يف النهاية لن يكون يف النهاية إالإن ا  

 .وسائل الدفع والسحب احلديثة، والتقليل من استخدام النقود والورقية يف االقتصاد اجلزائري
 ليةضرورة تبني المدفوعات اإللكترونية والمقاصة اآل: الفرع األول

وهو ما  واملالية، املؤسسات املصرفية يفمن السيولة املالية يتم التعامل هبا فقط باملائة  20 أقل منأن  ذكرنا فيما سبق   
أن حاالت تزوير األوراق النقدية  السلطات تؤكدغري أن  .فتح اجملال واسعا التسا  ظاهرة تزوير العمالت النقدية

القلق، كو ا مرتبطة مبحاوالت فردية لشباب يسعون للربح السريع، خالفا ملا هو ال تبعث على  باالقتصاد اجلزائري
 .الدول اقتصاديات مسجل عرب عديد من

في كل سنة ف .لكن حنن نقر خبطورة األمر وأن حجم التزوير كبري جدا يف ظل عدم مصداقية اإلحصائيات املتوفرة   
 .كاملة  جزية أو لكرتونية بصورةالعتماد املدفوعات اإل  بنية حتتية وشبكية البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية إنشا حتاول

األداة الوحيدة  يلكرتونية هصدار قرار باعتبار املدفوعات اإلإ تعمل على ممثلة يف بنكها املركزي وزارة املاليةوهذا كون 

                                                 
 .7000 ديسمرب سنة 70املؤرخ يف  72_00رقم : من قانون العقوبات 022املادة  1

 .دج 7000000إىل  0000000: سنة والغرامة من 70سنوات إىل  00دج تكون العقوبة السجن املؤقت من  200000إذا كانت قيمة النقود املتداولة تقل عن  2

 .دج 200000دج إذا كانت قيمة النقود تقل عن  7000000دج إىل  0000000: سنة والغرامة من 70إىل سنوات  00تكون العقوبة السجن املؤقت من  3

 .دج 200000دج إىل  20000: سنوات وبغرامة مالية من 2ستة أشهر إىل تكون العقوبة السجن من  4



 حالة المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية.................................................................................................. الفصل التطبيقي

 

 

- 253 - 

 

املدفوعات  اتخدم تشغيلضو   وذلك يف ،موال نقديةأو أوالتوقف عن قبول شيكات  املستحقات املالية،لسداد 
  .دعم االقتصاد الوطينوهذا ما سيؤدي يف النهاية إىل . لكرتونيةاإل

 الدفع اإللكتروني وتقليل من تداول أو إصدار  العمالت الورقية والمعدنية: الفرع الثاني
تتبناه وزارة املالية  يوالذ صريف، واملشهدها القطا  املايل هم اخلطوات اليتأمن  لكرتونيةاملدفوعات اإل تطوير  ن مشرو إ  

الدفع والتحصيل مبا فيها  حيث يقلل من التعامالت الورقية يف ،دف التخلص من خماطر الطرق التقليديةهب يوالبنك املركز 
السرقة والسطو وفقد الشيكات وتزييف  :تواجه طرق الدفع التقليدية مثل على مجيع املخاطر اليت والتغلب يالشيك الورق

 .ود جبانب خطأ العدالنق
إىل توفري األمن يف جمال املعامالت املالية، وكذا التقليص من انتشار الظاهرة اإلجرامية  كذلك املشرو  يهدف هذا  

يف  ،خاصة إذا كانت املبالغ املالية كبرية اجلديدة املتمثلة يف التزوير، واليت ستزداد أكثر إذا استمر التعامل باألوراق النقدية
مي إىل كبح النزيف احلاد الذي يتعري إليه االقتصاد الوطين إثر جناح شبكات خطرية يف اخرتاق األنظمة األمنية خطوة تر 

على حاله دون تطوير وجعله  اجلزائريمن أجل إبقا  االقتصاد  .احلالية وتسريب مبالغ طائلة من األوراق النقدية املزورة
 .بلدا استهالكيا للسلع

يف حجررم السرريولة  كبرررياخلطررر   ، فررإنمررن سررنة إىل أخرررى االقتصرراد اجلزائررريات تزويررر العملررة يف توسررع لشرربكويف ظررل     
وهررو مررا سيسرراهم مسررتقبال يف تنررامي ظرراهرة التزويررر، وتبقررى مسررؤولية الدولررة يف مررا  ،املاليررة املتداولررة خررارج اإلطررار القررانوين

الرريت اسررتعملت يف صررك العملررة الوطنيررة الرريت أصرردرها بنررك  آلررت إليرره وضررعية األوراق النقديررة كبرررية، فطبيعررة املررادة األوليررة
 .اجلزائر بداية من مطلع التسعينيات تفتقد إىل اجلودة املطلوبة، إذا ما متت مقارنتها بعمالت أجنبية
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 ظاهرة اكتناز األموال في االقتصاد الجزائري: المبحث الثاني

برراملرتاكم منرره نقرردا سررائال مرردة زمنيررة غالبررا مررا تكررون طويلررة، وبررذلك يظررل االكتنرراز هررو مجررع املررال وتكديسرره واالحتفرراظ    
فاالكتنررراز أكثرررر شررريوعا يف االقتصررراديات  .املرررال املكتنرررز جممررردا بعيررردا عرررن الترررداول ودون فائررردة مباشررررة أو نفرررع اقتصرررادي

وين واملقاصرة اآلليرة بشركل واسرع وهو يف الوقت نفسه نتراج عردم تشرغيل الردفع اإللكررت  .املتخلفة مبا فيها االقتصاد اجلزائري
 .يف اقتصاديات الدول املتخلفة كو م يرغبون يف االحتفاظ بالسيولة النقدية

مليون جزائري يرفضون ختزين أمواهلم بالربيد والبنوك ويفّضلون  05كشف تقرير صادر عن البنك املركزي أن هذا و    
 آنذاك واملقّدر عددها ،ويرفضون اللجو  إىل الوكاالت البنكية، ألموالكما ال يثقون يف اآلليات القانونية حلفظ ا  ،اكتنازها

 .1 وكالة 0252بر 
 الجزائري فقدان الثقة في النظام االقتصادي: المطلب األول

دفع إىل بروز ظاهرة من طرف األعوان االقتصاديني  ككل  السياسي فقدان الثقة يف النظام االقتصادي والنظام إن   
وهذا ما أحدث فيما بعد على سبيل املثال  .اجلزائرية  لدى املدخرين والنفور من البنوك واملؤسسات املاليةكتناز السليباال 

على مستوى مراكز الربيد وبدرجة حمدودة لدى  (سيتم التطرق إليها بشكل مفصل في المبحث الموالي) مشكل السيولة
  .بعض البنوك
 فقدان الثقة لدى المودعين: الفرع األول

 5000و 5009الظروف العامة اليت برزت يف أعقاب سلسلة القرارات املتخذة سنيت ب متعلقة فقدان الثقة لدى املودعني   
واليت سامهت يف تدعيم السوق املوازية والتعامالت غري الرمسية، ودفعت حىت بعض املتعاملني االقتصاديني إىل التوجه يف 

واملؤسسات  دخل البنوكتمن النقود ال  كمية كبرية أن   واملالحظ  .رفتعامالهتم إىل هذه السوق خاصة يف جمال الص
هذا الوضع يشجع التعامل نقدا،  .بقى خارجها، يف وقت أضحت فيه الدولة عاجزة عن التحكم يف اقتصادهاتو  املالية

  .خاصة أن اهليئات العمومية ذاهتا ال تتعامل بأدوات الدفع
، أو حبافز ترقب ربح املضاربةفراد واملؤسسات بتجميد املال وحبسه سائال رغبة بكذلك من املألوف أن يقوم بعض األ    

ربز فجأة واليت يتطلب العمل فيها جاهزية مستقبلي، فيكتنزون استعدادا القتناص الفرص االستثمارية أو التجارية اليت قد ت
ومن األمور اليت  عل املواطن يكتنز  .يف رأس املال، أو يكتنزون ترقبا لركود اقتصادي ممكن حني تنخفض أسعار السلع

  .هو ختلف البنوك اجلزائرية، واليت تفري على عمالئها انتظار أيام عديدة من أجل سحب أمواهلم
 
 

                                                 
.  5010_04_10: جريدة اخلري، يومية جزائرية مستقلة، مقال منشور يوم ك،موال خارج البنو ام االقتصادي يدفع إلى اكتناز األفقدان الثقة في النظمسية يوسفي،  1

http://www.djazairess.com/elkhabar/250419 ،5010_04_10: طلع عليه يومأ. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12416&vid=34
http://www.djazairess.com/elkhabar/250419
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 دج 5000األوراق النقدية المتداولة وشراء الورقة النقدية  تلف: الفرع الثاني

من جهة أخرى،  املتعاملوغياب هذه الثقافة لدى  ،من جهة الدفعآليات التعامل عن طريق بطاقات  شيو ن عدم إ  
إن و ف، جعل الورقة النقدية حاضرة يف كل العمليات التجارية، وهو ما يعين تعرضها لكل أشكال االحتكاك املسبب للتل

احنصار ثقافة استعمال حافظات الوثائق يف اجملتمع اجلزائري يعد من بني األسباب اليت تؤثر أيضا على وضعية األوراق 
 .هذا ما يؤدي إىل عدم صمود األوراق النقدية أمام املؤثرات اخلارجية والتغريات الطبيعية النقدية،

 ،1وفوضى بسبب الفهم اخلاطئ ومية طوابري طويلة ومشادات شهدت البنوك العمولكن بعد قرار استبدال العمالت   
رفض كثري من التجار وحمطات البنزين التعامل هبا، ما تسبب يف حالة من االحتقان وقد وقفنا على هذه الظاهرة، حيث 

ستبداهلا إىل االنتظار لساعات طويلة الستبدال أوراقهم النقدية، ورفضت بعض البنوك ا واأين اضطر  ، املواطننيوسط 
فمن غري املعقول أن يتعاملوا مع البنك  .بسبب كثرة الطلب مقابل نقص العري يف العمالت املعدنية واألوراق اجلديدة

 .املركزي عوضا للبنوك التجارية وبريد اجلزائر اليت تعترب أهم متعامل مع البنك املركزي وليس األفراد
دج املتداولة يف السوق مبجرد  5000شرا  كل األوراق اجلديدة من فئة بية  ار كبار ينشطون يف السوق املواز هذا ويقوم   

دج للورقة الواحدة، بالنظر إىل املزايا العديدة اليت توفرها هذه الفئة اجلديدة،  5000خروجها من البنوك التجارية مقابل 
يوت من طرف أصحاب الثروات الكبرية وخاصة يف جمال نقل األموال خارج الشبكة الرمسية أو اكتناز مبالغ كبرية يف الب

خاصة يف التجارة املوازية وتبييض أموال الفساد ) اليت تكونت خالل العشرية األخرية يف ظروف غامضة يف أغلب األحيان
2( ..والرشوة وأموال شبكات اجلرمية املنظمة واملخدرات واإلرهاب

. 
وق حمتكرة من قبل رجال املال واألعمال وكبار التجار الذين دينار اليت يتم تداوهلا يف الس 5000من أوراق  %  80 إن 

من  كان  ، خاصة وأنه0000من فئة  يفضلون إدراجها يف صفقاهتم لتقليص اجلهد وتفادي األوراق االئتمانية املزورة
 .ز هباللتقليد أو التزوير نظرا للمعايري اليت تتمي  2011دينار اليت مت استحداثها يف  5000الصعب إخضا  ورقة 

دج من قبل  000 ،30 ،50  ،00 ،3 :من فئة( الصرف)ناهيك عن النقود الورقية، مت املتاجرة حىت يف النقود املعدنية    
بعض األفراد بعد احتكارها وتكديسها مما أدى بندرهتا يف األسواق، خاصة أن املعامالت الصغرية احلجم حتتاج إىل سيولة 

 .موازية يف إطار غري رمسي يعاقب عليه القانون معدنية،  مشكلني بذلك سوق نقدية
 
 

                                                 
1
، وتتم هذه 2024ديسمرب  20إىل غاية  7002يناير  0سنوات ابتدا ا من  00ال األوراق املسحوبة يف فرتة  در اإلشارة أن بنك اجلزائر أوضح أنه باستطاعة اجلمهور استبد 

 .العملية فقط لدى شبابيك بنك اجلزائر عرب شبكة وكاالته املفتوحة يف كل واليات الوطن

يب تتعلق بتداول أوراق مزورة على نطاق واسع، من أجل تشكيك املواطنني العاديني يف دج برتويج أكاذ 7000بدأت املرحلة األوىل من االستحواذ على الورقة اجلديدة من فئة  2
وقرر بنك اجلزائر ختفيض وترية إصدار  .الورقة اجلديدة، حىت يفرغ اجلو لكبار التجار ومافيا السوق السودا  لالستحواذ على كل ورقة تصدرها دار اإلصدار التابعة لبنك اجلزائر

دج أعلى من  7000د حصوله على معطيات من بنوك الساحة بأن وترية تداول ورقة بني البنوك والقطا  التجاري واملواطنني غري طبيعية، أن معدل خروج ورقة الفئة اجلديدة بع
 .ق املوازي، نتيجة االستحواذ عليها واكتنازها من قبل كبار التجار يف السو املعدل الطبيعي لعودهتا مرة أخرى إىل البنوك ومؤسسات الربيد
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 ظاهرة االكتناز في االقتصاد الجزائري: الثانيالمطلب 

يف هذا املطلب سنتطرق إىل ظاهرة ليست غريبة على اجملتمع اجلزائري، وهي تفضيل التعامل نقدا، يف ظل تأخر    
 .نظام املايل واملصريف اجلزائريعمليات تطوير وتشغيل آليات الدفع اإللكرتوين احلديث يف ال

 واقع ومظاهر ظاهرة االكتناز في االقتصاد الجزائري :  الفرع األول
ن هناك املاليني من وأ ر،تفاقم ظاهرة االكتناز السليب وغياب االّدخا بعد الزيارات امليدانية توصلنا إىل أن هناك   

، واملؤسسات املالية دون توظيفها من طرف البنوك السنةت تتجاوز ويتم اكتنازها مبعدال ،الدينارات اليت يتم سحبها يوميا
 .ما جيعلها خارج اإلطار الرمسي لتداول السيولة النقدية

إذا ما استبعدنا الدوافع الذاتية البحتة كصفات الشح واجلشع وحب االكتساب واالختزان، ألن سلبيتها نامجة غالبا عن   
رة بفئة معينة من املواطنني، وال ميكن فهمها أو حتليلها بالعقالنية االقتصادية، فإنه أمور اجتماعية أو نفسية ضيقة وحمصو 

 .يالحظ أن مثة أسبابا موضوعية معينة تدفع األفراد واملؤسسات املالية ملمارسة االكتناز يف حدود ضيقة ويف أوقات معينة
 . تقا  للطوارئ أو ألزمات متوقعة أو ممكنةوغالبا ما يكون ذلك التماسا لألمان واالستقالل أو بدافع احليطة ا

يها التهّرب من دفع نز هناك مبالغ معتربة ال يتم التحكم فيها حاليا حيث ال ختضع ألية مراقبة، ما يسمح ملكت   
تمركز ظاهرة االكتناز ت  فانه فضال عن ذلك .الضرائب، وإجرا  تعامالت  ارية ال تعتمد على مبادئ الشفافية احملاسبية

 نشاطات ختص القطا  املوازي، خاصة بالنسبة لبعض التجار الذين يفضلون التعامل نقدا، دون اللجو  إىل استعمال يف
سبب تردد هؤال  يف استعمال وسائل الدفع املصرفية، إىل  هوأرجع التقرير نفس .احلواالت أو الصكوك الربيدية والبنكية

صكوك واحلواالت، أما اجلز  األكرب فيلجأ حسب ما استخلصه عدم ثقة جز  من املكتنزين يف عمليات تداول ال
 .1 كتناز هترّبا من الضرائباملتعاملون االقتصاديون إىل اال 

يف ترسيخ ثقافة ختزين  تسببت إدارة بريد اجلزائر بقرارها واملتمثل يف حتديد سقف للمبلغ املايل الذي يتم سحبه :مثال   
كاتب الربيدية عن توفري السيولة النقدية يف األيام العادية دون احلديث عن املناسبات ، بعدما عجزت املاجملتمعاملال لدى 

وسيتم احلديث عن أزمة السيولة  ،(تاريخ تسّلم األجور، منح التقاعد، واأليام اليت تتزامن مع حلول املناسبات الدينية والوطنية)املهمة 
  .يف املبحث املوايل

خوفا من سرقتها أو ضياعها أو  حفظ أمواهلم يف البنوك رغم أ ا املكان األكثر أمانا ويعزف كثري من العمال  عن   
ولعل فضيحة بنك اخلليفة أصدق مثال يربر ختوف هؤال ، وكذلك التعامالت املالية الربوية يف البنوك  .تعرضها لالختالس

 .2أيضا من بني أسباب عزوف بعض عن حفظ أمواهلم فيها 
                                                 

1
 :نظرملزيد من املعلومات أ .2002_  00_20 :يوم، يومية  جزائرية مستقلة، مقال منشور جريدة اخلرب تقرير يكشف عن اكتناز ماليير غير خاضعة للضرائب،مسية يوسفي،  
 78732http://www.djazairess.com/elkhabar/20290_29_22: ، أطلع عليه يوم. 

2
نك، وهو ال يريد أن يشارك هم يف ذلك أنه حىت ولو كانت الزيادات الربوية ال متس أمواله احملفوظة يف البنك، إال أن أمواله تستغل يف منح قروي ربوية لزبائن البحجمن بني  

 .يف هذه العملية

http://www.djazairess.com/elkhabar/278732
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 األفراديف بيوت  1االكتناز يف االقتصاد الوطين هو الرواج الذي تعرفه اخلزانات املصفحة أو الفوالذية ومن بني مظاهر    
ال و  ،يف قضايا املخدرات واالحتيال واملتورطون مناطق الوطناألفارقة الذين غزوا حىت  .من مجيع املستويات االجتماعية

 .2 بنكيميتلكون الوثائق الضرورية اليت تسمح هلم بفتح حساب 

 مؤشرات وأرقام بخصوص ظاهرة االكتناز : الفرع الثاني

مليون جزائري  03.0مليون جزائري خيزّنون أمواهلم يف الوكاالت البنكية والربيدية منهم  52.0أن  هأفاد التقرير نفس    
األشخاص الذين ميتلكون  يكتنزون أمواهلم يف حسابات بنكية، يف حني ارتفع عدد مليون 9.00وخيزنون أمواهلم يف الربيد 

يف حني أن اجلزائريني يثقون يف البنوك العمومية  .5000مقارنة مع سنة  %2.3مبا يعادل  5000حسابات مالية خالل سنة 
 .3 أكثر من ثقتهم يف البنوك اخلاصة اليت حتتل املرتبة األخرية يف نسبة اللجو  إليها لتخزين األموال

إال أن معظم اجلزائريني  .املبادالت املالية رغم سرعة وترية منو القطا  اخلاص جممل على املسيطرإن القطا  العام هو    
ليلجأوا كمالذ أخري إىل البنوك اخلاصة اليت تبقى الوجهة غري  ،ويف البنوك العمومية الستة ثانيا ،يثقون يف الربيد أوال

فضلون اكتناز أمواهلم يف بيوهتم بعيدا عن أي من هذه مع العلم أن ثلث اجلزائريني ي ،املقصودة بكثرة لتخزين األموال
 .الوكاالت واملراكز

 أهمية تشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية وتأثيرها على عملية االكتناز: المطلب الثالث
غيل إن هلذه الظاهرة خطرا كبريا على النظام املصريف واملايل خاصة وعلى االقتصاد اجلزائري عامة، لكن قبل تطوير وتش   

 .أنظمة الدفع البد من تفعيل التعامل بالشيك على مستوى املعامالت االقتصادية

  خطر ظاهرة  االكتناز وكيفية عالجه: الفرع األول
، ونرى أن  يف االقتصاد اجلزائري مشكلة خطرية جدا خاصة بالنسبة للمتعاملني االقتصاديني السليب االكتناز إن ظاهرة   

 .والتلف لسبب ما والزالزل احلرائق والسيولو  السرقة عرضة ملخاطر مجة، مبا فيها خماطر حفظ األموال يف البيوت
الوطين أي جلم حركة منا   االستثمارجململ هو يف الواقع إنقاص  االدخاركذلك فإن االكتناز يعترب  ميدا لقسم من     

اخلطورة النامجة عن بروز سوق خاصة ببعض الفئات من األوراق ف. الدخل العام وتعويق للنشاط االقتصادي بوجه عام
ن وبالتايل فإ .ة الوطنية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعملة الصعبة، وهو ما دمر من مسعة االقتصاد الوطينالنقدي

 ومازال يفقد الذي فقد هذه املمارسات تؤكد على أن القطا  املوازي خرج فعال من االحنراف البسيط إىل احنراف خطري،
ويبقى التساؤل  .جدا من طرف القطا  غري املهيكل واملضاربني واملكتنزين مبالغ هائلة عن طريق اكتناز كتل نقدية هائلة

                                                 
نة، بلد التصنيع، الشفرة، اماليني سنتيم، ورمبا أكثر، حسب نوعية اخلز  2دينار إىل  2000مانا مهما بلغ مثنها، وهو يرتاوح من عن أكثر اخلزانات أ الكثري من الزبائنيبحث  1

 .عن خزنة تتيح إمكانية التثبيت يف احلائط إلبعادها عن العيونو وتوفرها أيضا على جهاز اإلنذار يف حال حاول أحدهم فتحها ووضع رقم خاطئ، 
2
 :نظرملزيد من املعلومات أ .5002 ماي  05 :يوم، مقال منشور في جريدة الخبر، يومية جزائرية، نوك سرية في بيوت الجزائريينب، ازسلمى حر  

vSHbzR.dpufhttp://www.elkhabar.com/ar/nas/401165.html#sthash.uL5014_02_02: ، أطلع عليه يوم. 
3
http://www.al-  .2002_02_24 :مستقلة، مقال منشور يوم جزائرية جريدة الفجر، يومية، موال في بيوتهممليون جزائري يكتنزون األ 90، اميان كيموش 

nomie/220496.htmlfadjr.com/ar/eco ،0290_21_01: طلع عليه يومأ. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=290&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14445&vid=34
http://www.elkhabar.com/ar/nas/401165.html#sthash.uLvSHbzR.dpuf
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/220496.html
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/220496.html
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/220496.html
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 ناستمر اقتصاديبكل أشكاله؟ وإىل مىت س االكتنازحملاربة   1ستفعل السلطات النقدية واملالية اجلزائرية ماذا  :املهم مطروحا
  ؟ه الظاهرةعاين من هذي

 كالصكو  إجبارية الدفع اآللي باستعمال: الفرع الثاني
 5003 أنه بداية من الفاتح من جويلية يف عديد من املرات املالية ةر اوز  بعد اخنفاي السيولة يف النظام الرمسي أكدت  
يف إطار التعامالت املالية، وهي ختص العقارات اليت تزيد عن  الصكوك باستعمالبالدفع اآليل  املتعامل االقتصادييقوم س
كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية يف التعامالت اليت  .ق مليون دينار جزائريماليني دينار والسيارات اليت تفو  3

تفوق قيمتها مليون دينار فيما خيص بيع وشرا  اجلواهر والتحف القدمية واألعمال الفنية واألثاث القدمي واملبيعات 
الرمسية  واهليئاتكما يلزم اإلدارات العمومية  .باإلضافة إىل تسديد الديون واملستحقات املالية العلين،املعروضة للمزاد 

البنكية، إضافة إىل األمر من وزارة املالية للبنوك الذي يقر بقبول كل واملؤسسات العمومية واخلاصة بقبول وسائل الدفع 
لطات وهذا غري معقول كون أن الس. 2  7%مالين دينار بضريبة جزافية قدرها 00وإذا فاق  .األموال خارج املنظومة

حتولت من حماربة لتبييض األموال إىل القائمة على العملية وفق قانون ينظم العملية من أجل إرجا  السيولة إىل النظام 
إضافة إىل اطالق احلكومة للقري . املصريف بدل التفكري يف وسائل جادة كتطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية وتشغيله

اسم القري الوطين للنمو االقتصادي الستعادة األموال والسيولة اليت تستغل السندي الذي أطلقت عليه وزارة املالية 
حيث مت حتديد . 5002أكتوبر  02وأفريل  02خارج القطا  الرمسي وإعطائها الصفة القانونية، وهذا خالل الفرتة بني 

 . نسبة فائدة السندات وكيفية االكتتاب فيها
 حاربة  االكتناز في االقتصاد الوطنيالدفع اإللكتروني كآلية لم :الفرع الثالث

وبوترية متزايدة، ما يتسبب يف تراجع سرعة  واتمازالت مستمرة خالل هذه السن االكتناز يف اقتصادناإن عمليات   
يف العودة  واملؤسسات املالية ، حيث تتأخر املبالغ اليت سحبها من طرف البنوكوالنقدي تداول النقود يف السوق املايل

يبقى احلل الذي نراه حنن هو ضرورة تبين أنظمة دفع إلكرتونية مع تعميم استخدام البطاقة البيبنكية يف الدفع و  .إليها
راجع الفصل )اإللكرتوين وجعل بطاقات السحب الربيدية بطاقات دفع يف األجل القصري مبختلف أشكاله وأنواعه وآلياته 

ع اإللكرتونية اليت تعمل على تقليل من حركة األموال وسرعة دوران وخمتلف وسائل الدف (الثاني من الباب األول النظري
 . النقود بني األفراد واملؤسسات املالية واالقتصادية يف االقتصاد الوطين

وعوضا أن يتم اإلسرا  يف عمليات التطوير والتشغيل للدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية حثت السلطات النقدية يف  اية   
أل ا  ،مكتنزيها خارج البنوك 5002بعد اخنفاي السيولة بالبنوك التجارية، وتوعدت سنة  موالاألإيدا   على 5003سنة 

وهذا مبثابة ختويف جعل من األفراد يقدمون  .تعترب موارد من شأ ا املساعدة على اخلروج من نفق التبعية للمحروقات
 .منه إىل التفاؤل على سحب أمواهلم بعد بروز جو عام مييل إىل التشاؤم أكثر

                                                 
ية والقيمة يف املائة من أرصدة احلسابات املصرف 20اليت تفرضها القوانني الضريبية يف بريطانيا عند الوفاة، بنسبة تصل إىل  Inheritance Tax ضريبة الرتكة مثال عن ذلك  1

 .من خالل فري هذه الضريبة كتنازاال حتارب ( مثل بريطانيا)دمة ملتقأن بعض الدول ا ناقد ذكر  االسوقية للعقارات، كن
2
 Ordonnance N° 15-01 du 23 juillet 2015, Portant Loi de Finances Complémentaire- Article 43 et Instruction 

Ministérielle N° 002 du Juillet 2015- Ministère des Finances. 
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إشكالية أزمة السيولة في البنوك ومراكز البريد الجزائرية وأهمية  : الثالثالمبحث  
 الدفع اإللكتروني للحد منها

مشكل نقص و  .أزمة السيولة النقدية ظاهرة عرب الوطنووكاالت البنوك التجارية  يف خمتلف مراكز بريد اجلزائر برزت   
بالتوصل إىل حل  ائي هلذا املشكل السلطات املسؤولة ككل سنة بالرغم من وعود  ،5000 أوت منذالسيولة بدأ يتفاقم 

السلطات اليت با ت بالفشل من طرف  ، على اعتبار أن القضية عمرت كثريا، على الرغم من االجتهاداتسنواتمنذ 
  .النقدية واملالية

وأسباهبا، واحللول املعتمدة للتخفيف من حدة أزمة سنعرج يف هذا املبحث على هذه اإلشكالية مع ذكر مظاهرها     
 .السيولة يف البنوك التجارية وبريد اجلزائر

 أهمية السيولة في االقتصاد الوطني واآلثار المترتبة عن نقصها:  المطلب األول
 عملها اليومي يُعّد موضو  السيولة من املواضيع املهّمة يف مراكز الربيد أو البنوك التجارية، وشغلها الشاغل يف  

  .واحتكاكها بالزبائن
 أهمية السيولة بالنسبة للبريد والبنوك التجارية: األولالفرع 

قد خيسر مركز الربيد أو البنك عددا  من زبائنه نتيجة عدم توفر السيولة الكافية، وبالعكس من ذلك فقد حيتفظ البنك   
ك حالة االستخدام غري الصحيح للموارد املتاحة، وفقدان اإلدارة أو املركز الربيدي بسيولة تفوق حاجته، مما ينتج عن ذل

واملوّدعني، وال متكن البنك من استغالل الفرص  (البنك املركزي)اجليدة للسيولة تساهم يف انعدام ثقة السلطات الرقابية 
 :وهلذا فإن السيولة بصفة عامة .املناسبة لتحقيق أقصى األرباح

  .ن واحلماية، وتُبعد عن خطر عدم الدفع، ومن مث اإلفالس بالنسبة للبنوك واملؤسسات ملاليةمتثل السيولة عنصر األما_ 

  ؛املرونة يف اخليار، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن االستثمارات األفضل_ 

 ؛اخل.. ، مؤشر إجيايب لدى البنوك املراسلة وجهات التصنيف_ 

  ؛اه املودعني وغريهم من أصحاب احلقوق، وبالتايل تعزيز الثقة يف البنكقدرة البنك على الوفا  بالتزاماته  _ 

  ؛ُ نِّب البنك واملؤسسة املالية البحث عن مصادر متويل عالية الكلفة_ 

 .مُتكِّن البنك واملؤسسة املالية من مواجهة األزمات عند وقوعها ومواجهة متطلبات النمو والتشغيل_ 

 رتبة على نقص السيولة في االقتصاد الوطنياآلثار المت: الفرع الثاني
 :هناك عديد من اآلثار حتدث نتيجة االخنفاي يف السيولة منها   

 ؛وعدم قدرة السلطة على حتويل رواتب املوظفني ،اخنفاي يف احلواالت واألنشطة التجارية واالقتصادية_ 
 ؛وقف أنشطة االسترياد والتصدير يف معامالت التجارة اخلارجية_ 

 ؛قيام املودعني بسحب أرصدهتم اجلارية كلية، وإجبار بعض البنوك ومؤسسات الربيد على إغالق أبواهبا _
 ؛معاناة وكاالت البنوك والربيد من نقص السيولة لديها مع العلم أن غالبية نشاطاهتا تتم بالسيولة_ 
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 .ليهاعدم توفر السيولة يف النظام املايل واملصريف سيؤدي إىل زيادة الطلب ع_ 

 مظاهر وأسباب أزمة السيولة النقدية في البنوك وبريد الجزائر:  المطلب  الثاني
على مستوى مراكز  1 أزمة خانقة بسبب ندرة السيولة املالية لنظام املايل واملصريفعلى خالف السنوات املاضية عرف ا  

خاصة خالل شهر رمضان وعيدي الفطر و  عياالجتماالدخول مثال مع اليت شهدت ضغطا كبريا، تزامنا  والبنوك الربيد
 . من كل شهر 55و 02وعطلة الصيف وأيام دفع الرواتب واملعاشات يف  واألضحى

 بعض من مظاهر أزمة السيولة في البريد والبنوك التجارية الجزائرية: الفرع األول
 :من مظاهر أزمة السيولة ما يلي: بعض مظاهر أزمة السيولة_ 1
وقو  يف كثري من األحيان و  ،منها يف الوطن أمام الشبابيك يف عدد من الوالياتوطوابري بريا اكتظاظا كتسجيل  _

  .الربيدية والبنكية مشادات وفوضى على مستوى هذه املكاتب
خاصة  ،مما تسبب يف شل عديد من املراكز الربيدية الفرعية البنوك واملؤسسات املالية،كبري يف أوساط زبائن ال تذمرال_ 
 .لواليات احلدودية أو الواليات اليت حتوي مناطق عسكريةيف ا
إىل االصطفاف منذ الساعة السادسة والنصف صباحا أمام هذه املكاتب حىت يتمكنوا من استخراج  الزبائن اراضطر _ 

تكوين الصحة، الرتبية، الربيد واملواصالت، املتقاعدين، اجلماعات احمللية، ال :من يف خمتلف القطاعات بعض أمواهلم
 ..املهين، التعليم العايل

يسمح هلم  األحوال أحسنالعمال واملوظفني ال يستطيعون سحبها، ويف  أجور أنزمة حادة يف السيولة النقدية لدرجة أ_ 
  .بسحب مبالغ بسيطة

األموال سحب  مت تقننيو ويف أحسن الظروف فارغة من األموال،  ،املوزعات اآللية للنقود معطلة كثري من األحيانيف  _ 
 .فقط دج 3000من بعض املوزعات بر 

يف عديد من  وقفنا على الظاهرة يف هذا البنك الوحيد :أزمة طوابير المتقاعدين في بنا الفالحة والتنمية الريفية_ 5
للحصول على مبالغهم بالعملة  معاناهتم الكبرية وتبني لنا .يدفع معاشات املتقاعدين بالعملة الصعبةالذي  الوكاالت

بنك وليس الصندوق الموال مرده األالتأخر يف استالم  وتوصلنا إىل أن .يف الطوابري الطويلة اليت يشكلو ا يوميا لصعبةا
 .الفرنسي للتقاعد، امللتزم بدفع حقوقهم يف اخلامس وكذا العشرين من كل شهر

ىل كثرة عدد املتقاعدين الذين اشتغلوا إ وترجعوإمنا تعود إىل عدة سنوات،  ،2 ليست وليدة اليوم ظاهرة الطوابريإن    
  .إضافة إىل انعدام آلية دفع متكنهم من احلصول على مستحقاهتم بطريقة سهلة وسريعة ،سابقا بفرنسا

                                                 
1
دينار  000 اكز الربيد من ظاهرة عدم عودة السيولة إىل الدائرة الرمسية مع تنامي دور السوق املوازية، حيث تفيد التقارير املختصة بأنه من جممو املؤسسات املالية ومر  تعان 

البنوك ال يعرف عمليات حتويالت كبرية، وال دينارا، مما يؤثرر على مستوى السيولة النقدية، خاصة وأن بريد اجلزائر على عكس  20تسحب، ال يعود منها إىل دائرة الربيد حوايل 
 .إيدا  لألموال

2
 1إىل  200سعر الدور من )أجري دورهم بعض املظاهر متثل يف الطوابري والفوضى واحلركة اليت تبدأ كل مسا  من اليوم إىل غاية صباح اليوم املوايل كون أن الشباب يتخذون من ت 

 .. البطالةيف الطابور مهنة للتخلص من  (آالف دينار
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من  5005و 5000،5000سنة بريد اجلزائر و   البنوك تعذر على عدد من زبائن :أزمة الصكوك البريدية والبنكية_ 0
اليت مل تصل أصحاهبا  والبنكية يف إصدار دفاتر الصكوك الربيدية والبنوك حل الربيدسحب أمواهلم، بسبب تأخر مصا

إذ جيد كثري من هؤال  صعوبات يف سحب أجورهم بعد  ميد املكاتب الربيدية العمل بصك  ، كثرر من ثالثة أشهرأل
ندرة الصكوك إىل عدم  أن يدية كز الصكوك الرب ا وأرجع موظفون مبر  هذا. Chèque de Retrait( أو السحب) االستعجايل

تعطل جهاز وكذلك متوين املركز بالورق الذي يدخل يف صناعة الدفاتر، والذي يتم جلبه من املطبعة الرمسية للجيش، 
 االستعمالتوقع بأن من امل كان  حيث. توتة املركز الوطين للصكوك الربيدية بالوحدة التقنية لبئربإنتاج الصكوك الربيدية 

  .سيؤدي بالضرورة إىل االخنفاي التدرجيي يف الطلب على الصكوك ةاملغناطيسيللبطاقات املتزايد 

 أسباب أزمة السيولة في النظام المالي والمصرفي : الفرع الثالث
األمر الذي أدى إىل تبادل التهم بني وزارة بعد اشتداد األزمة وزيادة شكاوى العمال ، وانعدام حىت احللول املؤقتة      
أردنا التحري يف األمر والنزول إىل امليدان . من جهة، وبنك اجلزائر من جهة أخرى واالتصاليد وتكنولوجيات اإلعالم الرب 

هذا وجعلنا األسباب العديدة اليت أقرها عديد  .رائهم يف األزمة وإعطائنا حلوال لذلكآملعرفة  1ومقابلة أهل االختصاص 
  .2من صحتها أو خطئها من االختصاصيني على أ ا فروي للتأكد 

عن النقص املسجل يف السيولة النقدية، أل ا  مسؤولليس بريد اجلزائر على أن  أقروا بعض اإلطارات: الفرض األول_ 1
وبالتايل فإنه يوفر ما هو متاح،  ،أن بريد اجلزائر ال ميكنه إصدار األوراق النقديةو  تعترب قناة لتوزيع السيولة النقدية املتوفرة،

بعد سحبها، وبالتايل فإن املسؤولية ال  (الربيد والبنوك)مت تسجيل جز  كبري من الكتلة النقدية ال يعود إىل الدائرة الرمسية وقد
للبنك املركزي   يتحملهاولية نقص السيولة املالية مبراكز الربيد عرب خمتلف واليات الوطينؤ مسف. هاميكن أن تقع على عاتق

التدابري القانونية املعتمدة يف قانون املالية  ومن بني األسباب كذلك  . السيولة املالية املطلوبةاجلزائري الذي عجز عن توفري
كآخر أجل قبل فري الصك يف كل التعامالت اليت تساوي   5000مارس  50واليت حددت تاريخ  ،5000التكميلي 
فاظ على السيولة املالية، خاصة يف جمال واحل االكتنازمن الفئات إىل  األف دينار، هي اليت دفعت عديد 300وتفوق 

 .السوق املوازية اليت تستخدم النقد يف تعامالهتا
ن نقص السيولة يُعزى إىل ارتفا  الطلب على األوراق املالية، وهو ما أ هو اآلخر أوضحبنك اجلزائر  :الفرض الثاني_ 5

  .حيدث يف بعض األحيان مباشرة قبل األعياد الدينية
كثرة الطلب على   إىلومراكز الربيد  البنوككرمي جودي نقص السيولة النقدية على مستوى   آنذاك املاليةوعزا وزير    

املؤسسة اليت و الفرق الكامن بني متوينات بنك اجلزائر،  إىلاملالية راجع  األوراقن نقص وأ  .األجورنتيجة زيادات  األموال

                                                 
 .املدرا  العامون لبعض مراكز الربيد وحىت املكاتب الفرعية، ومدرا  الوكاالت البنكية يف سطيف 1

 املؤسسات على القائمني أن حيث األيام، هذه مثل يف السيولة على للطلب تقدير سو  إىل أساس ا يعود نظرنا يف املشكلة هذه ظهور ناصر فإن حسب الدكتور سليمان 2
 :راجع.  املتوقع الطلب تقدير حيسنوا مل للسيولة ةاملوفر 
 دورية أكادميية حمكمة، نصف سنوية، تصدر عن كلية االقتصاد  جملة الباحث، وحلول، أسباب الجزائر في النقدية السيولة أزمةسليمان ناصر، _ 

 .702. ، ص7000، 02جلامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 
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 أجورنتيجة للزيادة يف  األخريةالستة  األشهرد اليت تزايدت خالل تصدر النقود والطلب الكبري على مستوى مراكز الربي
 األحيانوصلت يف بعض  األجورواستفاد كل املوظفني من زيادات متفاوتة يف  .القطا  العام أيعمال الوظيف العمومي 

 .5002 ذ سنةرجعي من وبأثر، %30 إىل
 على سحب جممو  األموال من أرصدهتم مبجرد دخوهلا األفرادمن بني أسباب هذه الظاهرة إقدام : الفرض الثالث_ 0

املشكلة و  .إمكانات كبرية لتشكيل خمزون من األموالوالوكاالت البنكية ، وهو ما ال يوفر للمراكز الربيدية دفعة واحدة
ع دارات تغيري تاريخ دفوال تستطيع اإل .موظفيها يف وقت واحد أجوراليت تصب  اإلداراتخمتلف  إىل أساسا ترجع

نظام العمل يف الربيد يتطلب جردا مفصال للمداخيل  كون .ألن ذلك سيثري غضب املوظفني ،يامأجور ولو بضعة األ
ومتنع التصرف إال يف األموال املوجهة للدفع أو التحويل، وهذا هبدف  ،اليومية اليت جيب دفعها يف  اية اليوم للخزينة
 .والتحويل يف املراكز الربيدية التحكم يف احلسابات بعد انتشار ظواهر السرقة

 الحلول المعتمدة للحد من أزمة السيولة في البنوك وبريد الجزائر: المطلب الثالث
اعتمدت السلطات النقدية واملالية يف االقتصاد اجلزائري عديدا من  بدل تكريس وتعميم الدفع اإللكرتوين وآلية املقاصة  

 . احللول من أجل  اوز هذه األزمة
 زيادة اإلصدار النقدي : ع األولالفر 
 :جا  لالستجابة لردينار  5000ورقة مالية جديدة قيمتها  إصدار إىلجلو  البنك املركزي  إن   
 ؛االئتماينالرغبة يف رفع عري النقد و النقدية  األوراقسرعة للطلب على  _
   ؛سعيناتحتديث الورق النقدي كون األوراق املتداولة حاليا تعود إىل سنوات الت _ 
 .وكذا عري فئة تتماشى مع التقدم التكنولوجي يف هذا امليدان ،دعم مكافحة تزوير األموال_ 
أن إصدار هذه الورقة و  .دج 5000بعري الورقة النقدية اجلديدة من فئة   25_04_2011 :االثننيقام بنك اجلزائر يوم و   

القانون وأصدر البنك املركزي  .الشرو  يف تداوهلا متحيث ، الوطنية إلنشا  العملة 22رالاملالية اجلديدة يتزامن مع الذكرى 
 يف  هذه الورقة النقدية اجلديدة اليت ترمي بشكل أساس إىل إثرا  جمموعة األوراق النقدية  صدار وتداولإلاملتضمن 
 .دج 5000ودج  0000و  دج 300دج و 200دج و 000 :اليت تنتقل بذلك إىل مخس فئات من األوراق االقتصاد
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 في وكاالت البنوك ومراكز البريد ةاإلجراءات العديدة لحل أزمة السيول :الفرع الثاني

 :من خاللذه اإلشكالية هل ولحل إجياد على السلطات املسؤولة تعكف  
تزود  فهي تزود تيبازة وبومرداس، كما :فبالنسبة للعاصمة مثال بالسيولة، أخرى بتزويد مراكز املراكزمن قيام عديد  _

  ؛البليدة، عني الدفلى واملدية وتزود قسنطينة، مدينة ميلة وغريها أيضا
 ؛كما ذكرنا سابقا  فقط دج 3000قيمة األموال املمكن سحبها من بعض املوزعات بر وتسقيف قرار بتحديداختاذ _ 
وهو ما يربك مصاحل  ،ن الشهرتغيري تاريخ سحب أجور املوظفني ومنح املتقاعدين اليت عادة ما تتم يف الفرتة ذاهتا م _

 ؛فتح مراكز الربيد يوم اجلمعةومن مث إمكانية  مؤسسة الربيد
 ؛األزمةإلغا  الرسوم على كافة عمليات التحويالت اليت تقوم هبا البنوك واهليئات واملؤسسات العمومية للحد من _ 
إىل حتديد  اتدف اللقا هتو  ،ميثلون كل الواليات نيمركزي نيمع املديرية العامة لربيد اجلزائر مع مسؤول  اتلقا  عقد_ 

 ؛يف املناسبات اهلامة جممل اآلليات والشروط املوضوعية الكفيلة بتوفري السيولة النقدية
من أجل حتجيم الطوابري للمسنني املتقاعدين مت إقرار  صب أموال املعاشات على فرتات متقطعة، ويف تواريخ خمتلفة _ 

تدابري خاصة على مستوى كافة الواليات لتفادي أي  واعتماد .ألف متقاعد دفعة واحدة 500وبدل من صب مليون 
ختص كل منطقة أو والية أو إجرا ات تضمن التنسيق بني العديد  مؤقتة نقص يف السيولة، حيث مت اقرتاح حلول عملية

 .من املراكز

 زائرتشخيص أزمة السيولة في البنوك التجارية وبريد الج:  الفرع الثالث
بعد الزيارات امليدانية للفرو  البنكية ومراكز الربيد نرى أن إشكالية أزمة السيولة يف البنوك التجارية ومراكز الربيد تعود      
  :يلي إىل ما

مشكل السيولة املتواجد على مستوى مراكز ف، السيولة أزمةكثريا على استخدام الشيك للتخفيف من   عدم التعويل_  
ه أيضا البنوك بعد تسجيل ارتفا  مستويات السحب دون أن تعود املبالغ املالية املسحوبة إىل الدائرة الرمسية، الربيد تتقامس

فحىت املوزعات اآللية والسحب اآليل مل تتمكن من القضا  على الطوابري . ما يكشف عن ارتفا  حجم السوق املوازية
 .وأزمة السيولة

بالدفع بالصك وسعر آخر إذا  ام العميلضاعفة أو املزدوجة، أي حتديد سعر إذا قالتسعرية امل أن يتم فري إمكانية_ 
وتسجيل ظاهرة سحب   ،دفع نقدا، على غرار ما ظهر يف فرنسا ودول أوروبية مع  اية السبعينيات وبداية الثمانينيات

 .كامل األجر من قبل املودعني

، مما ساهم يف تأخره، اإللكرتونية والنقد اآليل بطاقات الدفع مشرو مل تساير  واملؤسسات املالية وبريد اجلزائر البنوك _
ماليني من حاملي البطاقات الذين ميكنهم تسديد كافة الفواتري يف خمتلف مراكز  2أكثرر من متكني حوايل وتعين العملية 

حب والدفع، دون احلاجة إىل الربيد والوكاالت املعنية مياه وكهربا  وهاتف ببطاقة السحب اليت تتحول إىل وظيفيت الس
 .سحب األموال
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إىل  يف النظام املصريف يف الفرتات اليت حتدثنا عنها سابقا ترجع يف األساس مشكلة نقص السيولة النقدية على العموم إن  
 فتشغيل، ةوعربية وأجنبي ، مقارنة مع دول مغاربيةالبنكية والربيدية بواسطة البطاقات اإللكرتوين منظومة الدفع تطويرعدم 

 الذكية وطرق الدفع املختلفة اليت ذكر ا يف الشق النظري ةوعرب اإلنرتنت واألجهز  مشرو  العمل بنظام الدفع بالبطاقات
 .السيولة النقدية استخدام والتعامل التجاري هبا سيسمح بتقليص احلاجة إىل

وتنويع طرق سحب  ،كوك والدفع النقديمضطر إىل بلوغ هذه املرحلة وتقليص العمل بالص االقتصاد اجلزائري    
من خالل آليات وطرق الدفع اإللكرتوين احلديثة واملقاصة اآللية، واليت تعد ، والدفع اللتزاماهتم املالية املواطنني ألمواهلم

 مشرو تبين  تفكر يف إدارة الربيد  لكن لألسف .يف االقتصاد أحد البدائل املقرتحة للتقليل تدرجييا من استخدام النقد
 .يف األجل القريبلذلك لن يكون حل مشكل السيولة النقدية   .Banque Postale 1 البنك الربيدي

 

                                                 
1
املوقع  ، راجععلى هذا النو  من املؤسسات املالية وخمتلف خدماهتا كثرولإلطال  أ .واملصرفية العاملية كفرنسا مثال نظمة املاليةاملالية يف العديد من األتوجد هذه املؤسسة  
 .0291_22_90 :أطلع عليه يوم. uepostale.fr/accueil.htmlhttps://www.labanq :لكرتوين للبنك الربيدي الفرنسياإل

 

https://www.labanquepostale.fr/accueil.html
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الفساد المالي في البنوك والمؤسسات المالية واالقتصادية وأهمية  : المبحث الرابع
 تطوير الدفع اإللكتروني كآلية للحد منه

عملية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع سبب يف عرقلة يت قد لفساداكما أوضحنا من خالل الباب األول النظري فإن      
النقدي يعيق  الدفع ، وأن شيو اجلزائر سامهت يف تنامي قضايا وفضائح الفساد عرفتهاالوفرة املالية اليت وأن  .اإللكرتونية

 .1من الشفافية والوضوح  عمليات تبين أنظمة دفع إلكرتونية حديثة ومسرعة يف النفس الوقت لتجنبها أل ا تسمح باملزيد
وسنذكر يف هذا املبحث على سبيل الذكر الفساد يف شركة اتصاالت اجلزائر، سوناطراك، اخلليفة، البنوك وبريد اجلزائر، 

للحد من الفساد يف  2و 5وأمهية الدفع اإللكرتوين ونظام اإلنذار املبكر وتقنية اجليل  .دار النقود، اخلزينة العمومية
  .زائرياالقتصاد اجل

 الفساد في المؤسسات االقتصادية، البنوك والمؤسسات المالية  : المطلب األول
على سبيل الذكر مؤسسة اتصاالت اجلزائر اليت كان من املنتظر أن تكون هي الدعامة األساسية لتطوير البنية التحتية   

  .سف تعاين من وضعيات كارثية عديدةولكن لأل ،والشبكية من أجل بلوغ مشرو  الدفع اإللكرتوين وآليات التسوية
 وضعية الشركة اتصاالت الجزائر واألسواق الموازية: الفرع األول

انتقد تقرير رمسي الوضعية الكارثية اليت يعيشها جممع اتصاالت : احتكار مجمع اتصاالت الجزائر وخسائره المالية_ 1
نرتنت، مشريا إىل أن الشركة غري قادرة على توفري مات اإلالذي حيتكر توفري خدمات االتصاالت الثابتة وخد 2 اجلزائر
من املشرتكني يف شبكتها األرضية مع متطلبات نظام  %20نرتنت السريعة جدا يف اجلزائر، بسبب عدم مطابقة اإل

 مما يتطلب برنامج حقيقي إلعادة تأهيل الشبكة األرضية قبل أي حديث عن السرعة  ،MSAN الدخول املتعدد اخلدمات
  .رنرتنت يف اجلزائالعالية جدا لإل

مليار سنتيم سنويا  0300واليت ال تقل عن  ،عن اخلسارة يف األرباح اليت تكبدهتا الشركة كشف التقرير للمرة األوىل كما   
 .أنذاك سنويا خالل األعوام األربعة األخرية % 20يف املتوسط، مع حتقيق الشركة لنمو سليب يف رقم أعماهلا بر

 .املطلقة على استشراف نظرة اسرتاتيجية أو برنامج عمل لتطوير الشركة معدم قدرهت نياملسؤول عديد منظهر أ كما    

                                                 
1
 :نظرأ. هو مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب CIBو ARTSو ATCI :الدفع أنظمةهداف إقامة كان كذلك من بني أ 

_ Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2006-Juin 2007, P. 112. 

2
، 2012/05/28جريدة الشروق اليومية، يومية مستقلة جزائرية،  مقال منشور يف ،مليار سنويا 1200بـخسارة " اتصاالت الجزائر"سوء التسيير يكب د  ،عبد الوهاب بوكروح 
: أطلع عليه يوم،  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/130497.html :لكرتوين الرمسيزيد من املعلومات أنظر املوقع اإلمل

51_02_5015. 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/130497.html
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عن وجود اقتصاد موازي حقيقي ي اجلزائر  االقتصاد ميكننا احلديث يف :الموازية في االقتصاد الجزائري األسواق_ 5
بعمليات املضاربة اليت يقوم هبا  ،1 لنقد املتداول يف السوق املوازيةوكذا كتلة ا ،بالنظر إىل كمية السلع واخلدمات املتوفرة

مبعىن أن هذه النشاطات على هامش الشرعية غري اخلاضعة للضريبة، نشاطات يستعمل فيها عماال دون  .املتعاملون
يف حال تبنّي و  .من الناتج الداخلي اخلام %20_50تغطية من الضمان االجتماعي، وهي النشاطات اليت أصبحت متثل 

 .اليوم أن الرقم دقيق فهذه كارثة بكل املعايري
من حجم القطا  التجاري  %53يف القطا  التجاري على سبيل املثال فإن النشاطات غري املصرّح هبا تقّدر حبوايل   

    . لضرائبمصاحل ا اتمليار دج سنويا، حسب تقدير  53بأكثر لقد بلغ حجم العمليات التجارية دون فوترة  .باجلزائر

فإ ا يف احلقيقية أهم بكثري من التقديرات اليت  ،وإذا كانت هذه املصاحل عاجزة عن تقدير حجم العمليات غري املصرّح هبا
ما اخلسارة الثانية فتتكّبدها اخلزينة العمومية، على اعتبار أن النشاطات اليت حتقق فوائد كبرية غري خاضعة أ .وضعتها

على اعتبار أن النشاطات املوازية غري خاضعة ألي ، بأي شكل من األشكال االقتصاد الوطينمنها ستفيد يللضريبة، وال 
 .أعبا  ضريبية أو جبائية واجتماعية

 الفساد المالي في البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني
ياب عملية تشغيل أو تطوير أنظمة هناك عديد من األزمات اليت أصابت النظام املايل واملصريف اجلزائري كانت نتيجة غ   

 .ومن بينها ،الدفع وآليات املقاصة والتسوية املالية
والذي يضم شركة خليفة للطريان  ،من خليفةؤ يقصد به اجملمع الذي ترأسه عبد امل بنك اخلليفة: أزمة  الخليفة بنا_ 1

 .وتلفزيون اخلليفة وشركة خليفة لتأجري السيارات
عندما اختذت السلطات اجلزائرية قرارا بتجميد عمليات اخلليفة بنك  5005 وعة اخلليفة سنةبدأت بوادر سقوط جمم   

حيث كشفت عن أكرب قضية فساد   .2 وفرنسا حينها لقيت القضية اهتماما واسعا يف اجلزائرو  .إثر اكتشاف اختالسات
فسهم عاطلني عن العمل كما أدت إىل يف تاريخ اجلزائر احلديث، وتركت أثرها على عماهلا الذين وجد كثري منهم أن

ن أكد بنك اجلزائر حيث أ. حىت اليوم حبقوقهما يطالبون و تضرر عشرات املودعني الصغار يف بنك اخلليفة الذين مازال
 .تعويض زبائن بنك اخلليفة سابقا سيتم من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية حتت مراقبة اللجنة البنكية

 :مستوى مراكز فروع البريد والبنوك التجاريةالفساد المالي على _ 5
 تحتدث عديد من السرقات املتكررة وخاصة يف الوكاال :السرقات المالية على مستوى البنوك ومؤسسات البريد_ 

م للمليارات بالرغم من تزويده سرقةال عانوا املراكز من  فقد .البنكية ومراكز الربيد الواقعة يف مناطق نائية وحىت يف املدن

                                                 
1
يستعمل   ملجأ، خمرج لقطا  واسع حنن هنا أبعد ما نكون عن التعريف التقليدي للسوق املوازية الذي وضعه املكتب الدويل للعمل، والذي يشري إىل القطا  املوازي بأنه قطا  

 .تقنيات بسيطة وموارد حملية بسيطرة عائلية واضحة

2
ده حينها من خليفة احملبوس يف بريطانيا، والذي صدر ضؤ يف غياب املتهم الرئيسي عبد امل 5002وجرت احملاكمة األوىل سنة  ،بفضيحة القرنجلزائريون على تسميتها عمد ا 

مليون دوالر يف الصندوق  200مليار دينار أي حوايل  5.5بعد اكتشاف بنك اجلزائر عجزا ماليا بر حقيق يف املوضو  جلزائري بالتوبدأ القضا  ا .حكم بالسجن مدى احلياة
 .الرئيسي لبنك اخلليفة
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والسرقة قد تكون من قبل غربا ،  .مباشرةجيب عليهم التنقل عناصر األمن أين  واملربوط معجرس اإلنذار املضاد للتسلل 
 .أو من قبل موظفني يف املركز وخاصة القابض أو مدير املركز، وال يسعنا املقام لذكرها أل ا عديدة وكثرية

تعرف نسبة هتريب العملة  :Transfert Illicite de Capitaux  تحويل األموال الغير شرعية تهريب العملة أو_ 
تسعى أعداد هائلة من رجال املال واألعمال إىل  نب الطرق القانونية و  الصعبة إىل اخلارج ارتفاعا كبريا وتنظيما لعملياهتا،

أخرى غري شرعية، خاصة حنو  املعمول هبا فيما يتعلق بتحويل األموال إىل اخلارج، وهو ما يدفعها إىل اللجو  إىل قنوات
دول أوروبية وآسيوية والصني اليت تعترب الوجهة رقم واحد من حيث إقبال املستوردين اجلزائريني، وذلك من أجل تسديد 

 .1 يتاجرون معهم نفواتري املتعاملني األجانب الذي
لتحويل العملة بطريقة غري شرعية،  اجلزائري يستغلون ثغرات قانونية يتضمنها النظام املصريف املايل األجانبن و تعاملفامل   

كشف عن حتويالت كربى تتم سنويا حتت غطا  اقتنا  املعدات من اخلارج، واسترياد التجهيزات اليت ال توجد ومت ال
تضّمرُن مهّمة تطوير نشاط الوقاية من الفساد اليت  2هذا وقد أنشئت اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  .اجلزائريةبالسوق 

 5002فرباير  50املؤرخ يف  00-02 ن رقمجيب على اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته القيام هبا، تطبيقا للقانو 
 .املتعّلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

كشف عمليات التالعب باملال العام وهتريب أموال ضخمة من العملة من خالهلا مت  : HSBC فضيحة تسريبات بنا_ 
حساب بنكي  220صحاب اجلزائرّيني أ يف ومتثلت الفضيحة .السويسري HSBC بنك  من طرف األجنبية عرب قنوات سرية

فضائح حتويل أموال اجلزائريني إىل اخلارج، تشنها مافيا هتريب العملة بالتنسيق مع  تواىللتوالّتهرب الضرييب،  HSBC يف 
 .مافيا هتريب املخدرات

شر فرعه بسويسرا، وذلك بعد ن الربيطاين للعمال  واملستثمرين عن ممارساته السابقة يف HSBC بنكاعتذر هذا وقد   
صحف أوروبية تسريبات أطلق عليها سويسليكس وتتعلق حبسابات مصرفية سرية ألكرب من مائة ألف عميل ساعدهم 

 .الفر  السويسري على التهرب الضرييب مستفيدا من السرية املصرفية اليت تتمتع هبا سويسرا

 االستعالمتقرير جمموعة  5000ان اجلزائر يف شهر جو  تستلما: خطر ظاهرة تبييض األموال في االقتصاد الجزائري_ 
للمصادقة على التقرير  اجلزائريليتم مناقشته مع الطرف  GAFI'' 3''املايل الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشايل إفريقيا 

مت التحقيق فيها من طرف خلية ، و اجلزائرجيل ارتفا  عدد التصرحيات بشبهة تبييض األموال يف تس ومت .4 النهائي

                                                 
1
 يب العملة الصعبة إىل فوترة نفسوقد جلأ هؤال  املستوردون املزورون لتهر . ن عمليات استرياد البضائع املوطنة يف هذا البنك اخلاص غري معرفة ومتت بسجالت  ارية مؤجرةإ 

قل قدر ممكن وأخرى مقلصة املبلغ تقدم للجمارك لدفع أ ،إحداها مضخمة يقدمو ا للبنك لتهريب أكرب مبلغ ممكن من العملة الصعبة إىل اخلارج: البضاعة بفاتورتني خمتلفتني
 .من الرسوم اجلمركية

2
Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption (ONPLC), http://www.onplc.org.dz/. Voir le ; 

14_03_2014. 
3
 Le Groupe d'Action Financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF), http://www.fatf-gafi.org/fr/. 

4
، حيث كانت يف كل مرة تطلب معلومات إضافية 5009شهر ديسمرب من سنة  اجلزائرمنذ زيارة وفد رفيع املستوى  اجلزائرانطلقت يف إعداد تقرير  قد ''GAFI''كانت هيئة  

 .اجلزائرعن نظام املراقبة املصرفية واملالية يف 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.onplc.org.dz/
http://www.fatf-gafi.org/fr/
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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الذي أعطى  اجلزائرلى البنوك من طرف بنك ارتفا  عدد القضايا املشتبه فيها إىل تشديد الرقابة ع ويعود .االستعالم املايل
ومراقبة التحويالت املالية  ،تعليمات صارمة ملراقبة مجيع احلسابات املتواجدة على مستوى البنوك العمومية واخلاصة ألعوانه
، أما األخرى فإ ا اجلزائرن أغلب التصرحيات بشبهة تبييض األموال متأتية من بنك وأ .والشركات واألشخاص للهيئات

 .1 ختص البنوك ومصاحل اجلمارك
ملف الشركة ك ،قضايا الفساد يف قطا  الطاقة اجلزائري تعترب من: 5 وسوناطراك 1قضية فضيحة سوناطراك _ 

، % 30بواقع  ”سوناطراك“اليت كانت متلكها جمموعة ” Brown and Root Condor” BRC“املختلطة اجلزائرية األمريكية 
ق ديك تشيين بنسبة اململوكة لنائب الرئيس األمريكي األسب ”Halliburton“فر  شركة  ”Kellogg Brown & Root“وشركة 

ن وإ .باملائة، واللجو  إىل حلها بطريقة سريعة وغامضة، وفر احلماية والضمانة الكاملة لعدم مسا لة شكيب خليل 29
التحقيق يف قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي مت يف ) 5000التحقيق يف قضية سوناطراك انطلق مطلع شهر جانفي 

   .التهاموهذا بعد إحالة امللف من قبل قاضي التحقيق لغرفة  .(يطالياإفرنسا وسويسرا و 
ناهيك عن السوق الشهري السكوار يف العاصمة توجد عديد (: مثاال السكوار)خطر السوق السوداء للعملة الصعبة _ 0

 ،الصعبة ةموازية للتجارة يف العمل سوقوهو  .مستوى القطر اجلزائري، وحىت يف والية سطيف والعلمةمثاله على من أ
بارونات  هاوورا  ،منظمة سريا الغري رمسية وغري القانونيةق اسو هذه األ .وبالقرب أحيانا من مراكز البنوك واملؤسسات املالية

إطارات  كبار  هامن بني زبائن وجند .للبنكأسواق موازية  استمراراالقتصاد اجلزائري من خالل آليات  على تسيطر
 .الرمسية إضافة إىل التجار واملستوردين ت العمومية واملؤسساتااإلدار 

بفتح مكاتب صرف  الصعبة م قطا  العملةيتنظ للسلطات املالية من أجلإرادة سياسية باملوازاة مع هذا جند غياب   
فبوجود هذه السوق وحبثا عن الشفافية، ال بد من تشغيل أنظمة الدفع  ،اقتصاديات دول العاملمثلما يتواجد يف كثري من 

  .كرتونية مبا يعود بالفائدة على االقتصاد اجلزائرياإلل

                                                 
1
 .شرا  العقارات شبهة تبييض األموال املتأتية من طرف البنوك الوطنية، أغلبها يتعلق بعمليات التجارة اخلارجية، إىل جانب عمليات داخلية لتعامالت مثلخبصوص التصريح ب 

 02ه املوافق 0253ذي احلجة عام  52رخ يف ، املؤ المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما 03/00بطرح القانون رقم  5003وأن اجلزائر بادرت سنة 
 Cellule de Traitement du Renseignementومن بني ما جا  فيه قضية االستكشاف ونشاط خلية االستعالم املايل . مادة 52ويتضمن  5003فيفري 

Financierومات املالية ومعاجلتها وحتليلها وتبادهلا مع خالل أخرى لالستعالم املايل يف مثيالهتا من وهي هيئة خمتصة ومستقلة مكلفة جبمع املعل. ، واليت مت استحداثها مبوجب مرسوم تنفيذي
 .الدول األجنبية

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 حريق دار النقود وبريد الجزائر والخزينة العمومية: المطلب الثاني

واليت من  .سنعرج يف هذا املطلب على عديد من أنوا  الفساد كاحلرائق اليت نشبت يف املؤسسات املالية اجلزائرية   
إلسرا  يف عمليات تطوير تقنيات الدفع اإللكرتونية، وعدم التخلي عن الدفع املفروي كانت تعد السبب الرئيس يف ا

  .التقليدي
 كيفية نشوب الحريق في دار النقود :الفرع األول

الفرتة لتدارك العجز  تلكحيث تقرر تكثيف العمل خالل  .5005أوت  50يوم االثنني  1نشب احلريق يف دار النقود    
 .دينار 5000و 0000خاصة من فئة  املسجل يف األوراق النقدية

يقف ورا  احلادث عصابة وال  ،أثبتت التحقيقات األولية أن األمر يتعلق بشرارة كهربائية: تفاصيل نشوء الحريق_ 1
هو جمرد  احنرقأن ما و حيث تنقلت احلماية املدنية إىل عني املكان ومتت السيطرة على احلريق، ، إجرامية ليلة عيد الفطر

  هممهو  .2 ما تعري للحريق سيتم اسرتجا  منه كميات كبريةو اليت كانت موجهة لإلنتاج،  االئتماينولية من الورق املادة األ
  .االئتمانيةكان يتمثل يف السيطرة على احلريق ومنع انتشاره سيما على ورشة اإلنتاج أو إتالف األوراق 

أن شيئا مل و  ،يكون هناك نقص يف السيولة ولنز الربيد والبنوك الشار  اجلزائري بشأن توفري السيولة يف مراك مت طمأنة    
كما مل يتلف أي شي  من القطع النقدية، وكل ما   ،3 حيرتق من العملة الوطنية، ومل حترتق أي آلة لطباعة أو إنتاج النقود

 .أو قطعا نقدية مل تصك بعد االئتمانيةاحرتق ميثل مادة أولية ضئيلة جدا من األوراق 

املطبعة الرمسية لبنك اجلزائر استنجدوا مبؤسسة خاصة من اجلزائر لفحص والوقوف و  دار النقود: ف طابعات النقودتل_ 5
، بسبب قدرهتا على 302ينوون تشغيل الطابعة رقم وا وكان، على سالمة ومدى األضرار اليت أصيبت هبا طابعات النقود

، إال أ م تفاجأوا بإصابة الطابعة بعطب 305و 305ع الطابعتني سحب وطبع النقود بكمية أكرب ووترية أسر ، مقارنة م
إثر احرتاق مولدها الكهربائي، بسبب النريان، وبالتايل فإنه من غري املمكن تصليحها يف وقت قصري، األمر الذي جعلهم 

                                                 
1

 ليال دقيقة 23ويف حدود الساعة التاسعة  حيث جرى احلريق. دار النقود الكائن مقرها حبي املعدومني يف الرويسو باجلزائر العاصمة 
 الوطنية ةوطباعة العمل صناعة مصدر كو ا ”الجزائريين مال بيت” دّ تع برويسو ”النقود دار” أن ومعلوم

2
د من ملزي، 2012/08/24، ، حوار مع مدير التنظيم وممثل ينك اجلزائر، جريدة الشروق، يومية مستقلة جزائريةائرين يوم العيدهكذا احترق بيت مال الجز فضيلة خمتاري،  

 .0292_29_29: أطلع عليه يوم. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/139492.html :لكرتوين التايلأنظر املوقع اإل تاملعلوما

3
لقناة  محود بن عمارة: Directeur Central de la Fabrication de Billet de Banque وراق البنوكه املدير املركزي إلنتاج وطباعة أصريح صرحنفس الت 

rieCanal Algéنظر الفيديو التايل من موقع اليوتوب، ملزيد من املعلومات أ: http://www.youtube.com/watch?v=8FtiFAoUCNkأطلع عليه يوم ، :

02_22_0290. 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/139492.html
http://www.youtube.com/watch?v=8FtiFAoUCNk
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ن مكلفني ، للوقوف على مدى سالمتها، بسبب عدم وجود أعوا305يستنجدون مبؤسسة خاصة ملعاينة الطابعة رقم 
 .1 بصيانة اآلالت على مستوى املطبعة

 كيفية نشوء الحريق في بريد الجزائر والخزينة العمومية: الفرع الثاني
أن التحقيقات األولية اليت قامت هبا ال إ ،5005ديسمرب  09وقع احلريق يف  : سبب وآثار نشوء الحريق في بريد الجزائر_ 1

مية التابعة ألمن والية اجلزائر، أثبتت أن السبب الرئيس للحريق الذي شب بالرواق مصاحل احلماية املدنية والشرطة العل
املسرية من طرف بريد اجلزائر،  األليافاألرضي للربيد املركزي يعود إىل شرارة كهربائية، نا ة عن تشابك واكتظاظ 

 .نرتنت بشكل كليتعليمات إلصالح وإعادة تشغيل اخلطوط اهلاتفية واإل يتأعطو 
ختريب األلياف و ن احلريق الذي أصاب الربيد املركزي تسبب يف إتالف البنية التحتية لالتصاالت مبنطقة اجلزائر وسط، إ  

الربيد يف مراكز  اآللية كما أدى إىل توقف موزعات  .اهلاتف الثابت والفاكسو  نرتنتالبصرية ما أدى إىل انقطا  شبكة اإل
 .والبنوك

 ،2 جز  من ملفات أرشيف اخلزينة العمومية 5002أوت  3االثنني احلريق الذي التهم مسا   :حريق الخزينة العمومية_ 5
تساؤالت عديدة حول أسباب هذا احلريق وتوقيته وعالقته باحلرائق السابقة اليت مست بنك التنمية احمللية  طرحتحيث 

، إضافة إىل كل من جملسي قضا  العاصمة 5002 وأرشيف اخلزينة العمومية يف والية غرداية شهر أفريل، 5005يف زرالدة 
ووهران ومقر الربيد املركزي وقبلهم املطبعة الرمسية لبنك اجلزائر خاصة وأن احلرائق أصبحت تستهوي كثريا املؤسسات 

  .، ليأيت الدور هذه املرة على مؤسسة أخرى تابعة لوزارة سياديةواملالية القضائية والبنكية
  ث حول الحرائق وخاصة حريق دار النقودرأي الباح: الفرع الثالث

قمنا بزيارة دار النقود، إال أننا مل نتمكن  لذا. وكلها ترجع إىل الشرارة الكهربائية جمهولةائق بقيت أسباب نشوب احلر     
ائل اإلعالم وما تناقلته وس فبعد الزيارة امليدانية .هذا وتبقى عديد من األسئلة واملالحظات مطروحة .من مقابلة املسؤولني
رشيف ومصلحة مصلحة األاما، وتبني أنه من بني املصاحل اليت مستها احلرائق على العموم مت اتناقضوجدنا أن هناك 

جمهز بنظام مضاد للحرائق أم  اتهل هذا املقر وبذلك فإن التساؤل املطروح ملاذا هاتني املصلحتني؟ و  .مرياتااملراقبة بالك
 وقد احرتقت ،عمل إجراميوجود وعدم  عبارة الشرارة الكهربائية،كان تركيزهم على  ىومن جهة أخر  .هذا من جهةال؟ 

على جهاز مكافحة  يف النظام املايل واملصريف هبذه القيمة  كيف ال تتوفر مؤسسة  حنن نتسا ل لذا .كمية ضئيلة جدا  
أحد ثباتات اليت ال يصدقها الذرائع واإل جيادوإ ،احلدود أقصىىل إتقزمي القضية  موحماولتهاملسؤولني تربيرات ؟ وإن احلرائق
 .جراميةعملية اإلاليد يف  للشرارة الكهربائيةنه مل يكن أب ينكدتأم اجيعلن

                                                 
1
 .2002_00_20، ، يومية مستقلة جزائريةمقال منشور على شبكة اإلنرتنت، جريدة اخلرب، دار النقود تستنجد بمؤسسة خاصة لفحص آالت الطبع، جممد الفاتح خوخي 

 .0290_22_02 :طلع عليه يومأ،  m/ar/watan/299841.htmlhttp://www.elkhabar.co:لكرتوين التايلد من املعلومات أنظر املوقع إملزي

2
 ._اجلزائر_نوفمرب يف ساحة الشهدا  بالعاصمة 0اخلزينة العمومية الواقعة بنهج  

http://www.elkhabar.com/ar/watan/299841.html
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 للحد من الفساد  4و 0الدفع اإللكتروني ونظام اإلنذار المبكر وتقنية الجيل : المطلب الثالث

ال بد من احلد من  يوتشغيلها على املستوى الكلي واجلزئذكرنا يف الشق النظري أنه من أجل تطوير أنظمة الدفع    
 :وقامت السلطات النقدية باألعمال التالية .الفساد املايل يف االقتصاد اجلزائري

 الوقاية من تبييض األموال في نظام بنا الجزائر تشغيل : الفرع األول
إلجرا ات اجلديدة هتدف إىل كا ،بنك اجلزائرا سيشر  يف تنفيذه سلسلة من اإلجرا ات الرقابية اجلديدة يف إطار    

حيث مت وضع أنظمة إنذار تسمح بالكشف عن العمليات والنشاطات اليت تثري  .محاية البنوك واملودعني على حد سوا 
شبهة تبييض األموال أو متويل اإلرهاب، مع مراقبة مسار السيولة النقدية من خالل تضييق اخلناق على مستخدمي هذه 

  .ات، ملواجهة تضارب املصاحل وما ينتج عنها من تواطؤ داخلياهليئ
دخل نظام بنك اجلزائر اخلاص بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما حيز التطبيق بعد صدوره يف   

دف حتديد هباملالية  ، املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات02ـ00على النظام رقم  ومت التوقيع، اجلريدة الرمسية
 .1 مضمون املراقبة الداخلية اليت جيب على هذه اهليئات وضعها

جل أواملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر برناجما مكتوبا من  البنوكن متتلك أوينص هذا النظام على وجوب   
 .الوقاية والكشف عن تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

جرا ات وعمليات الرقابة ومنهجية الرعاية الالزمة فيما خيص معرفة ن يتضمن اإلأن الربنامج جيب إفقا هلذا النظام فوو    
 .الزبائن وتوفري تكوين مناسب ملستخدميها وجهاز عالقات مع خلية معاجلة االستعالم املايل

ار العناصر األساسية لتسيري املخاطر وإجرا ات الرقابة ن تأخذ بعني االعتبأن املعايري املتعلقة مبعرفة الزبائن جيب أكما   
 .وهوية وعنوان الزبائن وطبية ونو  نشاطه وبالرقابة على حركة احلسابات

ن هذه املؤسسات مطالبة حبيازة على أنظمة رقابة املعامالت تسمح بالكشف عن النشاطات املشبوهة على غرار أكما    
و اليت أ ،اليت متثل حركات رؤوس أموال غري متجانسة مع رصيد احلسابو  ، اري وأتلك اليت ليس هلا مربر اقتصادي 
 .و مربرأتكون معقدة بشكل غري معتاد 

 إنشاء وتشغيل أنظمة اإلنذار المبكر : الفرع الثاني
لتنبؤ بالبنوك اليت قد تعترب مناذج مفيدة ل يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية مناذج اإلنذار املبكر اإلحصائية إن تطوير   

فإنه ميكن  الوضعية املصرفية اجلزائريةوحبسب . مستقبال، وبالتايل حتديد البنوك اليت حتتاج لرقابة مكثفة تتواجه مشكال
القطا  املصريف باستخدام بيانات إمجالية عن هذا القطا ، إال أن البيانات اإلمجالية قد ختفي بعض  مشكالتحتديد 

                                                 
1
و االلتزامات املمنوحة، إضافة إىل واملؤسسات املالية، وكذا خطر الرتكيز الناجم عن القروي أ البنوكوقواعد احلذر يف تسيري  بالقرضحيث مت حتديد تسعة خماطر تتعلق أساسا  

الناجم عن عمليات الصرف خالل الفرتة اليت تفصل بني حلظة  وخطر التسويةاإلمجايل الذي ميكن التعري له يف حالة حدوث تغري يف معدالت الفائدة،  معدل الفائدةخطر 
 .العملياتيواخلطر  المطابقة عدموخطر  القانوني واخلطر السوق والسيولةرف واحد، وأخريا خطر التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية مت بيعها، واليت ال ميكن إلغاؤها من ط
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 ضرورة وجود أنظمة تراقب هيكل خماطر كل بنك على حدةو  ،املؤسسات املصرفية بشكل انفرادي اخلطرية يف األمور

، اجلزائري، يف تعزيز وسالمة ومتانة القطا  املصريف واملالية إقرار نظام اإلنذار املبكر للمؤسسات املصرفية يف همايسو
 .ا يار أسعار النفط العامليةقتصادية بسبب االزمة األ دخل مرحلة ياجلزائر االقتصاد أن وخاصة و 

 تقنية الجيل الثالث والرابع كآلية للحد من الفساد المالي  :الفرع الثالث
قادرة على تفادي فضائح الفساد من خالل مراقبة دقيقة للنفقات وموارد الشركات السلطات النقدية واملالية إن    

وعلى إثر  .وتعميمها للهاتف النقال والرابع اجليل الثالث تقنية تشغيليف حال  .وحركة األموال يف البنوك ،العمومية
 :ابإمكا  االنتقال إىل ممارسة النشاط املايل واملصريف اإللكرتوين سيكون

يتم كشفها بعد سنوات على غرار  اليت مراقبة كافة ملفات الفساد عن كثب وستمنع وجود أية اختالسات يف األموال _ 
 ؛5و 0ناطراك ما حدث يف ملفي اخلليفة وسو 

ستمكن من اكتشاف كافة الثغرات املالية اليت يتم تسجيلها عرب املؤسسات املصرفية  والرابع ن تقنية اجليل الثالثإ_ 
 ؛والبنوك والشركات الوطنية من خالل التدقيق يف مداخيل ونفقات هذه الشركات

عملية تبادل وحتويل األموال مراقبة عرب وهو ما سيجعل  _الشكارة_كذا اعتماد الدفع اإللكرتوين بدل معامالت_ 
 ؛أجهزة إلكرتونية تدون كل شي 

عملية الدفع اإللكرتوين املتضمنة يف تقنية اجليل الثالث للهاتف النقال ستقلص أيضا نسبة االختالسات املسجلة على  _
   ؛منها أيام سحب األجور ورواتب املوظفني % 90مستوى البنوك والربيد واليت حتدث 

 السلطات املالية والنقدية وهو ما ميكن املتعاملني االقتصاديني،على مستوى  املالية نع حدوث أخطا  يف احلساباتمت_ 
 .التخلص من أعبا  مالية هي يف غىن عنهاو  التدقيق عليها،من 
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 :خالصة الفصل الخامس

 
   
 ،يف االقتصاد اجلزائري من أجل إنشا  بنية حتتية إلكرتونيةلتشغيل أنظمة دفع إلكرتونية حقيقية  املقاومة احلقيقيةإن  
 عدم انسجام القطا  التجاريو فشل تعميم استعمال وسائل الدفع احلديثة مصدرها يف الواقع القطا  غري الرمسي،  و 

لغ خيالة يف يف العملية بسبب توسع القطا  املوازي الذي يرفض مجلة وتفصيال حتديد املسار الذي تتخذه مبا واالقتصادي
واملؤسسات الذي ميثل العقبة الرئيسة أمام البنوك و  تتمثل يف الفساد بشىت أنواعه،أخرى  اأسبابهناك أن و  السوق السودا ،

وناهيك كذلك عن البريوقراطية،  ،ة واحلكومة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونيةاإللكرتونية وتطوير التجارة اإللكرتونياملالية 
 .ة اليت ميارسها بنك اجلزائر على بقية  البنوك واملؤسسات املاليةوكذلك الوصاي

ال  الذي الدفع اإللكرتوينوتفضيل ، أو األوراق النقدية من التداول تدرجييا ن أولوية احلكومة اآلن هي سحب املالإ  
 إضافة إىل .ايل واملصريفمن السيولة خارج النظام امل %20، وتداول حوايل يزال يف بدايته خصوصا مع شيو  الدفع نقدا

 .عدم الرغبة يف استخدام وسائل الدفع األخرى كالشيك والبطاقة املصرفية
السلطات النقدية واملالية من أجل  اوز اإلشكاالت الكبرية  ترفعه ا وحتديا كبريا رهانبعد هذا الفصل نستنتج أن هناك   

ال بعملية التبين أو التشغيل أو التطوير أو حىت االستخدام األمثل واملظاهر اخلطرة يف االقتصاد اجلزائري، ولن يكون ذلك إ
على تنسيق جهود  العمل سريتكز نشري أنهو  .ألنظمة الدفع اإللكرتونية احلديث واملقاصة اآللية يف االقتصاد اجلزائري
ربا  اخلاملايل و  املصريف القطا  يف نيسؤلوحىت امل عديد من الشركا  سوا  من الوزارات أو الفاعلني اخلواص منهم والعموميني

 االقتصاد اجلزائريأن و  .والبنوك والربيد وشركات التأمني وقباضات اخلزينة العمومية وبورصة اجلزائر ، يف النقديةنيتخصصامل
، ينوبعد ما توصلنا إليه حلد اآلن من هذه الدراسة يعاين من ضعف البنية حتتية ملمارسة النشاط املايل واملصريف اإللكرتو 

دفع  أنظمة وتشغيل وتبين سنوات من احلديث عن تطوير 00بعد أكثرر من تعد يف كل مرة و على الرغم من أن السلطات 
.ة جديدة على غرار ما هو متعامل به عامليا وحىت عربيا ومثل اليت ذكرناها يف احملور اخلاص بالتطلعاتإلكرتوني
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 : الباب الثاني خالصة

 
تطرروير وتشررغيل أنظمررة الرردفع اإللكرتونيررة واملقاصررة اآلليررة مررن أجررل إنشررا  بنيررة حتتيررة إلكرتونيررة يف إن إشرركالية وعمليررة    

املعرررامالت لكرتونيرررة يف واسرررتعمال الوسرررائل املعلوماتيرررة واإلتنبثرررق مرررن سياسرررة حترررديث وسرررائل الررردفع النظرررام املرررايل واملصرررريف 
توجيهررات وزارة املاليررة لإلصررالح العررام للعالقررة بررني البنرروك  واملاليررة داخليررا وخارجيررا، وذلررك مررن خررالل املصرررفية واألنشررطة

، وتسررريع حركيررة االقتصرراد الرروطين يف إطررار إنشررا  بنيررة حتتيررة واملؤسسررات يف إطررار حتررديث خمتلررف األدوات البنكيررة واملاليررة
 .لنظام مايل ومصريف إلكرتوين

إال أنرره مل يتطررور باسرررتثنا  بعررض النجاحرررات  5003نة واملقاصررة سررر لقاعررردة التقنيررة لنظررام الررردفع اإللكرررتوينا إنشررا رغررم    
وهذا مرا أبقرى علرى إشركاالت عردة ومظراهر خطررية يف االقتصراد اجلزائرري كرالتزوير والفسراد املرايل واالكتنراز  .البسيطة جدا

، وزارة الربيررررد خليررررةوزارة املاليررررة ومؤسسرررراهتا، وزارة الدا)عرررردة  وصررررية جهررررات يف ظررررل متاطررررل وأزمررررة السرررريولة املتكررررررة والبريوقراطيررررة
 يبقري يف تطوير وتشغيل الدفع اإللكرتوين وآليرات املقاصرةتأخري ال هذا نإ .(مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقينواملواصالت، 

 .والقطا  االقتصادي رات العموميةادعلى حال الفوضى العارمة اليت تعاين منها اإل
يتعلررق مل ن األمررر فررإ ، ولتحقيررق ذلرركجررل مبررادالت غررري ماديررة مؤمنررةأحتررديات مررن وكمررا أوضررحنا أنرره هنرراك تطلعررات و   

صروص حتررديث البنيررة التحتيرة التكنولوجيررة لالقتصراد الرروطين للتحررول سياسرة إراديررة خبو  سياسررة نقديرة وماليررة فعالررة، بانتهراج
 .لتسيريداري املتمثل يف سو  اواإل املايل الفسادإىل نظام مايل ومصريف إلكرتوين، والتقليل كذلك من 

، لكرتونيررةاإل واملاليررة ةفري صرروعمليررات ال احلديثررة واملقاصررة اآلليررة نظررم الرردفع وتشررغيل تطررويريف األخررري نشررري أن عمليررات    
 إصرالح يف غيرابتحقرق تلرن و  ،ري واملمراطالتمرن الترأخ اعديدعرف تع ير امازالت جمرد مشواليت مت ذكرها يف الباب األول 

، كبرريالريت مازالرت مترأخرة بشركل  و  ية واملؤسسات املالية اليت تتحكم يف التطوير والتشرغيل،العموم يف البنوك وحتديث فعلي
كررون أن جنرراح تطرروير   .والبنرروك العامليررة بشرركل عررام وبعيرردة كررل البعررد عررن مسررتوى البنرروك التونسررية واملغربيررة بشرركل خرراص

نشررا  بنيررة حتتيررة إلكرتونيررة للنظررام املررايل واملصررريف وتشررغيل الرردفع اإللكرررتوين وآليررة املقاصررة يف االقتصرراد اجلزائررري مررن أجررل إ
 .وسياسية وثقافية واجتماعية وحركية اقتصادية متوافقة معه حيتاج إىل بيئة تقنية

التطرق من خالل خامترة عامرة إىل تفسرري نترائج الدراسرة امليدانيرة واالسرتفادة منهرا واختبرار هذا البحث   ايةسنحاول يف   
 . أفاق البحث املستقبليةالفرضيات والنظر يف 
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واملقاصة اآللية يف القطا  املايل واملصريف اجلزائري على مستوى مجيع  الوطين لكرتوينميكن القول أن نظام الدفع اإل  

رجيي من خالل التكيف التد بعد عمليات التطوير والتشغيل 5002منذ سنة  املتواضعة من احلركية مكوناته شهد نوعا
 اإللكرتوين إىل مستوى النشاط املايل واملصريف للتحولاملعنية  النقدية واملالية تقوم هبا السلطات وما لوظيفة النقد اآليل،

املعلوماتية ولو جبزئها  الربامجستفادة واستعمال وقد تطلب التكيف مع هذا التطور اال .املطلوب خاصة  االقتصادي عامة
 .والدول اجملاورة ؤسسات املالية واملصرفية يف الدول املتقدمةامل مقارنة مع جدا القليل
 كانت حدثا  ياجلزائر  االقتصاد يف حديثة إلكرتونية نظمة دفعأ تطويروحماولة  لكرتونيةاملقاصة اإل تشغيلعملية ن إ   
ميمها على مستوى البنوك وكان التشغيل ألنظمة الدفع املذكورة على املستوى اجلزئي، ومن مث تع نوعية، نقلة تكنولوجيةو 

من تطوير وحتديث  يبدأ بصفة عامة إنشا  بنية حتتية إلكرتونية يف القطا  املايل واملصريفإن و  .واملؤسسات املالية اجلزائرية
بنوك حتمية لبقا  الو  ،رية للعمل على استقطاب زبائن جددعملية ضرو واملقاصة يف االقتصاد اجلزائري كو ا  أنظمة الدفع

 .اواستمراره سات املالية اجلزائريةواملؤس
بأن الوضعية  ، ينبغي أن ندرك(مليار دوالر 200 ما يقارب)سنة السابقة  03يف  إذا نظرنا إىل اإلمكانيات املالية املتاحةو    

لالرتقا  ي اجلزائر  كان ينبغي استغالهلا يف إنشا  بنية حتتية تكنولوجية يف االقتصادو  ،قد ال تعويجيدة فرصة  املالية كانت
على  فمشر  اقتصادناعتقد بأن نال و  .وتقنياته احلديثة لكرتوينالدفع اإلو  املقاصة إىل مستوى التحديات وتطوير آليات
هذا كون بنوكنا ، E-Gouvernement E-Commerce، E-Finance، E-Bankingمرحلة من النمو الكبري يف جمال 

النشاط املايل واملصريف اإللكرتوين، وخاصة يف ظل تراجع املوارد املالية للدولة  ومؤسساتنا املالية مل تصل وحلد اليوم بعد إىل
واملؤسسات املالية هتيمن عليه البنوك  واملايل القطا  البنكيناهيك أن  .بعد اخنفاي أسعار البرتول 5002ابتدا  من سنة 

 .اجلارية أنشطتهما يزال يعتمد على الورق يف  تقليديالعمومية، اليت يسودها نظام 

عدم  ناهيك عن ،مؤمنة وإلكرتونية غري مادية مالية ومصرفية جل مبادالتأحتديات من نه هناك وكما أوضحنا أ    
 ةاملالي للمبادالتلية اآلتشغيل املقاصة ، و لكرتونيةاإل الدفع صوص تعميم وتفعيل وسائلسياسة خاصة خب ةإرادانتهاج 
 حيث من النمو الكمي على يف االقتصاد اجلزائري مل يعد يقتصر واملصريف املايل القطا  ريتطو ف .ة اإللكرتونيةواملصرفي

حديثة  ةث وتطوير أنظمة دفع إلكرتونيإىل حتدي تعداه وإمنا، فحسب ئتمانواال الودائع حجم ومنو املؤسسات عدد زيادة
 .قتصاد اجلزائريلتفعيل حركية النشاط املالية واملصريف اإللكرتوين واال ليات للتسوية واملقاصةوآ
 واإلدارة وثقافة العمال  والتجار واملؤسسات املالية البنوكيف الواقع قادم من مجيع األطراف مبا يف ذلك  رالتأخغري أن   

 هذا سنتطرق يف ختام للتفصيل أكثر و  .واالقتصادية ممثلة يف السلطات املالية والنقدية وكل األعوان االقتصاديون السياسية
 :النقاط التاليةإىل  البحث
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 : باإلطار التطبيقي للبحث الخاصة  نتائجال_ أوال
  :النتائج اهلامة من ىل جمموعةيف األخري توصلنا إ   
  :وقطاع االتصاالتبخصوص واقع البنية التقنية والشبكية في البنوك والمؤسسات المالية   _1

 .البنكية والربيدية واملؤسسات املالية حمل الدراسة تلوكاالزياراتنا املتكررة للعديد من املديريات اجلهوية وامن خالل    
 :تبني وبعد مالحظاتنا للوضعية التكنولوجية يف االقتصاد الوطين

ي صريف لكنها كانت غري كافية للنهو يف النظام املايل وامل 5003عمليات التحديث والعصرنة انطلقت قبل سنة أن _ 
 .واملؤسسات املالية لبنوكمبشرو  حقيقي للشبكة النقدية ما بني ا

نظام املعلوماتية معمم تقريبا على كل املصاحل، كما أن اهليئات املالية مزودة بشكة اإلنرتانت تربط بني الوكاالت وكذا _ 
بينها وبني مديريات وسائل الدفع، وما يعاب عليها أ ا غري مزودة بشبكة اإلنرتنت بالرغم من وجود مواقع إلكرتونية 

 . ي يفقدها جمموعة من املزايا اليت متنحها شبكة اإلنرتنتالشي  الذ
أنظمة التشغيل والتسيري يف املصاحل والوكاالت قدمية ومت تنصيبها على سبيل الذكر يف الصندوق الوطين للتوفري _ 

 .ومل يتغري حلد اآلن 0992منذ سنة  DANSYSبنك مت وضع نظام _واالحتياط
 .ي املؤسسات الوحيدة اليت تعاين نقصا فادحا يف املعلوماتية وخدمات اإلعالم اآليلالقباضات واخلزينة العمومية ه_ 
بعيدة كل البعد عن واقع التكنولوجيا احلديثة يف البنوك األجنبية وحىت العربية  البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية_ 

(Workflow، Groupware ، Serveur Vocal، Home Banking، Minitel، IPTV، NFC، Credit Cards، 

Monnaie Virtuelle، Bitcoin، Payment Gateway، F-ED، Mobile Electronic Cash، Data Mining ،
EMV، Phone Banking...)  
رة من عترب مبثابة صو ا تكو   ،فقط اقع معلوماتيةمو  اجلزائرية للبنوك واملؤسسات املالية ةلكرتونياقع اإلميكن اعتبار املو _ 

 مواقع معلوماتية وليست مواقع خدمات مصرفيةفيمكن اعتبارها  .لكرتوين املصريف واملايلد األدىن للنشاط اإلصور احل
 .وبالتايل حنن بعيدون كل البعد عن الدفع اإللكرتوين عن طريق شبكة اإلنرتنت ،.على اخلط ومالية
ما مل تكن  ،سسات املالية اجلزائرية بقيت قاصرةن جل التقنيات وأدوات االتصال واملعرفة املستخدمة يف البنوك واملؤ إ_ 

أال وهي حتويل النشاط املايل  منصهرة يف بوتقة صلبة تتمثل يف بنية حتتية متكاملة تكون قادرة على بلوغ األهداف املسطرة
 .واملصريف من تقليدي إىل إلكرتوين

على املستوى  والنمو تطّورال هر بعض عالماتقطا  االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم يظ الدراسة التطبيقية أن أظهرت_ 
، فضال عن اخلدمات اليت وأرقام األعمال احملققة السنوية بدليل عدد املشرتكني ومستخدمي اهلاتف النقال يف اجلزائر احمللي

النشاط املايل ها اليت تليّب كل الشروط املسبقة اليت يتطلب اإللكرتونية توّفر حىت اآلن البيئةت، ولكن ال يقدمها املتعاملون
  .وأنه يعترب غري كايف وبطي  مقارنة بدول اجلوارواملصريف اإللكرتوين، 

التقنية  اإلطارات غيابكذلك   .ن التطور الذي يعرف قطا  اتصاالت اجلزائر أفضل بكثري منن القطا  املايل واملصريفإ_ 
 .ةلتقنيات الدفع واملقاصة اإللكرتوني الربجمة على املختصة باإلشراف
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  إفريقيا وعامليا وحىت عربيا، ذات التدفق العايل األخرية يف سرعة نفاذ اإلنرتنت تبااملر إن احتالل االقتصاد اجلزائري _ 
لتماطل يف حترير اإلجرا ات البطيئة وا إىل باإلضافة ،األساسية هلذا القطا اليت ما تزال السمة  االنغالقىل حالة إتعود 

لن ميكن من تطوير وتشغيل أنظمة دفع  .(والرابع منح تراخيص استغالل اجليل الثالث)لحقة ت وخدماهتا املنرتنسوق اإل
 .، وإنشا  بنية إلكرتونية يف النظام املايل واملصريفقلومقاصة إلكرتونية يف الوقت احلايل على األ

األنشطة مرده العوائق  على مستوى  العديد من ياجلزائر االقتصاد إن التأخر يف استخدام شبكة اإلنرتنت يف _    
عن إقامة استثمارات جديدة يف جمال بنا  مراكز للخوادم بنفس اجلودة املوجودة السابقة الذكر، وعجز اتصاالت اجلزائر 

  .اجلزائريةيف أوروبا وطرحها بأسعار مقبولة للمتعاملني والشركات 
إال أ ا ال تزال عاجزة عن  ،بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف تنمية وتعميم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال _

، خلطة مشرتكة لتطوير حقل االتصاالت املتطورة االقتصادإىل افتقار  األمر رجعوي، لتطورات العاملية يف هذا اجملالمسايرة ا
  .إضافة إىل عدم تشجيع االستثمار يف هذا القطا  الرائد

خاصة  املواطنني واألعوان االقتصادينيتصل إىل تطلعات  مل5003عمليات التحديث واإلصالحات العديدة قبل سنة _ 
الثابت أو وا  بالنسبة للهاتف وأن غالبية املناطق النائية وحىت التجمعات احلضرية الكبرية ال متسها شبكة التغطية س

 .مقارنة بدول اجلوار نرتنتاإل
جمتمع  إنشا و  ،نرتنتمن الولوج إىل عامل اإلإىل متكني األسر واهلادف  السلطاتالذي تبنته  أسرتك مشرو فشل _  

 . لكرتونيةاإلوالتجارة واحلكومة  املعلومات
 تتجاوزال معدل نفاذية )يل واحمللي على املستوى الدو  يعود السبب يف ركود الطلب على خدمات االتصاالت الثابتة_ 
 .هبا شرتاكاالت االتصاالت املتنقلة، وسهولة إىل سرعة انتشار خدما (01%

  :في النظام المصرفي ATCIبخصوص نظام المق اصة اإللكترونية    _2
 :ATCIموعة من النتائج خبصوص نظام ىل جمتوصلنا إ  

تلزم  احلديث واملقاصة اآللية بنظام للدفع اإللكرتوين ؤسسة املالية اجلزائريةوامل إن القاعدة األوىل واألساسية لتزويد البنك_ 
وهذا لألسف غائب تقريبا يف االقتصاد  .احملكم دارياإل التنظيمو ة يالشبكو  األجهزة التقنية :ثالث متطلبات أساسية

 .اجلزائري
أو املؤسسة  من قبل موظف البنك اتالمهحال اس ضوئيا وسيلة الدفع (مسح)بتصوير  ATCIنظام تتلخص طريقة عمل _ 

إىل إدارة البنك املستلم لتسجيلها كما هو  يصالاإلاملستلم وإرسال الصورة اإللكرتونية للشيك باستخدام خطوط  املالية
املركزي  إىل جهاز املقاصة يف البنك لكرتونية آنياكافة الفرو  حيث ترسل الصورة اإل  احلال لكافة الشيكات األخرى من

الدافع للمصادقة الفنية واملالية على الصرف إذ تعود اإلجابة  أو املؤسسة املالية مث ترسل إىل البنك يتم تسجيلها إلكرتونيال
مث تعود اإلجابة إىل البنك  ،ك املركزي ليتم التقاص إلكرتونيااإللكرتونية باملوافقة على الصرف من البنك الدافع إىل البن

 .والفر  املستلم

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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تأخرين يف عملية تشغيل  وتطوير نظام املقاصة  اإللكرتونية بعدما مت وضع القاعدة األساسية والبنية التحتية، لسنا م_ 
 عملية 222322ما يعادل  5002مليون عملية بعدما كانت سنة  50.230بر 5002وبلغ عدد العمليات يف النظام سنة 

 .5002ربية، وحىت املتقدمة قاموا بتطوير نظامهم للمقاصة سنة فغالبية البلدان الع .وأدى ذلك إىل ارتفا  حجم املبالغ 
 . لكن لألسف مل يتم تغيريه وتعديله أو حتسينه حلد اآلن يف االقتصاد اجلزائري

موال يف حساب العميل يف فرتة وجيزة األ وإيدا ع عملية حتصيل الشيكات هذا النظام تسري تشغيل هم ميزاتأمن _ 
  .%000ات التقليدية باملعيارية بنسبة ، ومت استبدال الشيكجدا
 أشهر يف املتوسط 5يوم يف املتوسط وقد تصل إىل  50 من حنو مرات 2حبوايل  اختصار الزمن الالزم لصرف الشيك _ 
، حسب وقت إيدا  مستقبالساعة   24 يف انتظار تطوير املقاصة اآللية لتصبح ،أيام 5 بني إىل فرتة ترتاوح 5003قبل 

 .يف خطوة هتدف إىل زيادة تدفق النقد يف السوق وحل مشكلة تأخر املدفوعاتوذلك ، لبنكالشيك يف ا
 التقليدية، قاصة اليدويةخلص أصحاب البنوك من أعبا  امل (الشيكات، التحويالت، البطاقة)لوسائل الدفع  ATCIنظام  _
حلظية لنظام الدفع بالشيكات كما ساعد راقبة وتدقيق وم ،وفر إدارة أفضل لألموالو  ،لتقليديةقلل من تكاليف املقاصة او 

 .خرزالت تطال البنوك بني احلني واآل الاليت  االحتيال ةعلى احلد من ظاهر 
ايب على احلراك ثر بشكل اجيأطراف املتعاملة بالشيكات مما األ ىل كافةإكرب أمانا وثقة أ ىعطأللشيكات  ATCIنظام _ 

واختصار  ،س املالأر تدوير التدفقات النقدية وسرعة  وإدارةت التجارية الداخلية ، وانسيابية التعامالالتجاري بشكل عام
 .حد كبري يف الكثري من التعامالت التجارية إىلالوقت 

إىل أن  (فعليا سنة بداية تشغيل النظام) 5002غ ابتدا  من سنة عمليات مقاصة الشيكات وحجم املبالارتفا  يف عدد _ 
 . 5003سنة  2202223بعدما كان عدد العمليات  5002عملية سنة  2.290وصل عدد العمليات إىل 

  :بخصوص وظيفة النقد اآللي في النظام المالي والمصرفي الجزائري _0
ل املراحل التجريبية، لكن البداية احلقيقية للتعام ، إال أ ا مل تتعد0923تعود أوىل احملاوالت يف اجملال النقدي إىل سنة  _

والقري الشعيب اجلزائري ابتدا ا من ( سابقا)كل من مؤسسة الربيد واملواصالت من خالل  نكية كانت بالبطاقات الب
0929. 
 ياااملز  (الربيدية البيبنكية)وفرت عملية تشغيل  ائيات نقاط البيع والشبابيك اآللية للموزعات وبطاقة السحب والدفع  _ 

بل أكثر من  .ة، ويف نفس الوقت وجود العديد من املعوقات واملشاكلثالزبائن، احلدا إرضا  ة،السرع ن، األما :التالية

ذلك توجد آالف البطاقات مهملة في مكاتب البريد ولم يتقدم أصحابها لسحبها من أجل تشغيلها 

 .واستعمالها في جميع العمليات
يعتمد على  _نقديال _إىل جمتمع للتحول  اجلزائري املركزيوالبنك  السلطات النقدية واملالية وعلى رأسها مساعيرغم _ 

ل ظ يفيؤخر تلك اخلطوة، ال سيما  اإللكرتوينضعف انتشار نقاط البيع ووسائل الدفع  بقي ،اإللكرتوينوسائل الدفع 
مع بعض  تتعاقد وكال سيما أن البن .االنتشارلكرتونية على  بنوك حملية فقط وتباطئ معدل اقتصار نقاط البيع اإل

والكثافة  غري كاٍف وال يتناسب مع قدرات السوق لنقاط البيع احلايلالعدد  لكن .نظومة التشغيل،املتاجر لدخوهلا م
 .البنكية
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 (MasterCard أو  visa) تماناالئرتنت بواسطة استخدام بطاقات نظام الدفع اإللكرتوين أو الدفع عرب شبكة اإلن إن_ 
 .الذي يشهده العامل يف جمال التجارة اإللكرتونيةالتطور الكبري  بالرغم من يف االقتصادباجلزائر ال يزال غري معمول به 

 ، سوا  املستعملة بني الشبكات البنكيةكبرية مقارنة بعمليات الدفع  قيمة السحوبات املالية بواسطة بطاقات السحب_ 
مليون عملية، يف  50مقابل  (مليون عملية 52.3)ية بات الربيدحو سعدد المع  أقل بكثري (5002 عملية سنة 3029290)

  .ت السحب الربيديةد االستعمال الواسع لبطاقاالوقت الذي كانت قيمتها منذ مخس سنوات تكاد تنعدم، ما يؤك
 .سوا  املصرفية أو الربيدية تأقلم املواطنني مع استعمال البطاقات اإللكرتونية بداية األرقام تؤكد_ 

 ثقافة نقصو  ،التجاري النشاط يعيق الذي االقتصادي الركود إىل يعود عدم تطور نظام الدفع اإللكرتوين الوطين_  

ضعف محالت و  ،الدفع اإللكرتوينباإلضافة إىل نقص االتصال حول فائدة  ،(األمية عامل) اجلمهور طرف من االستعمال
 الدفع وسائل استخدام على اإلقبال ضعف وبالتايل ،نكيةيبالب اإلسرتاتيجية الستعمال البطاقات التحسيس باألمهية

الصيدليات وحمالت اجملوهرات وحمالت املالبس الكربى و  احملالت أصحاب جعل الذي الضرييب التهربو  ،لكرتونيةاإل
 لكرتونيةإ آالتوميتنعون عن تنصيب  .البنوك دفاتر يف مهتعمليا تسجيل عن يبتعدون واملساحات التجارية واملطاعم

بالتحديد، فضال  اإليرادات ورقم األعمالكونه يعترب إثبات ا عن حجم  بة الضريبيةمن احملاس اختوف لكرتويناإل بالدفع خاصة
  .دفع عمولة للبنوك املالكة لنقاط البيع يفعن عدم رغبة بعض التجار 

ال يثقون يف  مستخدميهادليل على أن  االقتصاد الوطينبطاقة الدفع اإللكرتونية اليت مل يتم تعميمها إىل حد اآلن يف _ 
لكرتوين واحلفاظ فضلون االبتعاد عن نظام الدفع اإلأن التجار واملتعاملني االقتصاديني يو امالت اإللكرتونية وسريتها، التع
 .التقليدية النقدية النمط القدمي والتعامالت على
مت  5222من أصل  مشغلجهازا  095الدفع اإللكرتوين تأخرا كبريا حبكم أن   ائي نقطة عرفت عملية إدخال نظام_ 

مت توزيع حوايل مليون بطاقة دفع  فبالرغم من أنه .وهي نسبة ضعيفة جدا ،%2أي نسبة  .5003إىل غاية أفريل  تركيبه
  .%0وسحب آلية إال أن عدد عمليات االستعمال مل يبلغ إال 

املبلغ الذي استعمال البطاقات البنكية والربيدية، املتمثل يف وضع سقف لقيمة  تعميم من سبب رئيسي آخر يعطل_ 
دينار للحساب  50000وألف دينار بالنسبة لبطاقات السحب البنكية،  53يسمح بسحبه، والذي ال ميكن أن يتعدى 

 .اجلاري للربيد
وبرامج الدفع اإللكرتوين واحلماية التقنية من  البنكية النظم أحدث استخدام علىاملدربة  املصرفية اإلطاراتضعف وقلة _ 

 .اإللكرتونية خالل إدارة املخاطر
 البنكية املؤسسات من العديد نإ حيث تنتظم، بدأت واملؤسسات املالية اجلزائرية البنوك يف اآليل النقد هياكل إن_ 

 يف تتمثل أغلبها أن إال ،ما عدا القباضات املختلفة اليت تعرف تأخرا كبريا نقدية مديريات بإنشا  قامت ومراكز الربيد
 .وغياب اليقظة التكنولوجية لكافيةا باخلربة تتمتع ال هياكل
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 :بخصوص نظام التداول اإللكتروني في البورصة الجزائرية والتحويالت المالية _4
 على القدرة بعدم تتصف اليدوية األنظمة أن املعروف ومن يدوية، تداول أنظمة ستخدمي زالي ال االقتصاد اجلزائري_ 

 .االقتصاديني وأصحاب املصلحة املتعاملني بني العدالة حتقيق عدم علىو  والشرا ، البيع عمليات يف الكفا ة حتقيق
 من تطوير السوق املالية 5003الوطين بداية من سنة  اإللكرتوين عدفمكن عمليات التطوير والتشغيل لنظام التمل ت_ 

  .لى املستوى الدويلمن خالل مواكبته للمعايري املتعامل هبا عكونه يتميز بكفا ة عالية   ودعم السياسة النقدية،
 2.220إىل  5002لتصل سنة  ARTSارتفا  ملحوظ يف حجم املبالغ وعدد التحويالت وفق نظام الدفع اإللكرتوين _ 

 5003وبعدما كانت عدد التحويالت وفق النظام التقليدي سنة  . مليون عملية، باستثنا  سنوات اخنفاي نفقات الدولة
  .عملية 352550ما يقارب 

م تطوير أنظمة التحويالت اإللكرتونية وتوسيعها بالشكل الذي يساير متطلبات إنشا  والتجارة اإللكرتونية مل يت_ 
 .بقي كما هو ARTSفنظام  ،5002واحلكومة اإللكرتونية منذ تبنيه سنة 

ما  هذا Moneygram و Western Unionما عدا وقلتها  اخلارجية لكرتونيةأنظمة التحويالت املالية اإلضعف  _
 . نعكس على عدد التحويالت وحجمهاا

 .لكرتونية يف االقتصاد اجلزائريصيل الفواتري إلكرتونيا نتيجة تأخر مشرو  احلكومة اإلخر الكبري يف تشغيل نظام حتالتأ_ 
 :في االقتصاد الجزائري  المالي والمصرفي اإللكتروني  النشاطبخصوص غياب  _ 2

وهي ليست  ،هي إسرتاتيجية على املدى الطويلاإللكرتوين يف االقتصاد اجلزائري يف واملايل النظام املصر  إن إنشا    
 :يعود لألمور التالية اآليل البط  يف شيو  استخدام النقدوأن  ،لوحدها والنقدية مسؤولية السلطات املالية

اهزية التكنولوجية، البيئة التكنولوجية، اجل)احتالل املراتب األخري عامليا خبصوص البنية التحتية والشبكية لالقتصاد اجلزائري _ 
 .االقتصاديني عموما والبنوك واملؤسسات املالية خصوصا ومتعامليه( االستخدام التكنولوجي

 لتتناسب مع متطلبات مرحلة التحول_ نظام الدفع احلكومي_اجلزائرية املؤسسات احلكومية تطبيقات غياب الشبكية بني_ 
واليت هتدف إىل الوصول للتكامل بني التطبيقات احلكومية عرب البوابة احلكومية واألنظمة  املايل واملصريف اإللكرتوين،

سلطة الضبط ووزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واخلدمات اليت توفرها  املالية واملصرفية، طبيقاتاملركزية لتكامل الت
 .واالتصال

غياب محالت و مم يف كيفيات التسويق ونقص اإلعالعدم التحك، و املالية اإللكرتونية غياب قوانني تسرّي التعامالت_ 
 .بدرجة أقل تداول الشيكاتو  النقد السائل ، حيث ال يزال املواطن يفضلاملنتجتروجيية هلذا 

 .ضمن إطار املنافسة واالستجابة للتطورات العامليةغياب ثقافة التغيري يف البنوك واملؤسسات املالية لتطوير آليات الدفع _ 
دفع التقليدية على الطرق حيبذ استخدام طرق ال أنه بشكل بطي ، مبعىن املتعامل االقتصادي اجلزائريتغري عادات  _

  .احلديثة الدفعختص استعمال وسائل اليت ثقافة وال اجلاهزية غياب، ووالعمليات املصرفية واملالية التقليدية، احلديثة
 .والربيدية تبقى ضعيفة مقارنة بطلبات دفاتر الصكوك البنكية ةلكرتونياإل CIBطلبات احلصول على بطاقات _ 
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يضمن هلم  ال ن استخدامهاباملنظومة املالية واملصرفية وبالدفع اإللكرتوين، مبعىن ختوفهم من أعمال  العدم ثقة _ 
   . لكرتونيالومات أو األموال اليت يتم انتقاهلا إاخلصوصية واألمان فيما يتعلق باملع

 وغياب إرادة سياسية  ي بشأن تشغيل أنظمة دفع إلكرتونية فعالة،اجلزائر  االقتصاد لدى صانع القرار يف التخوف  _
 موالانتشار ظاهرة االكتناز لألو صاديني، لدى األعوان االقتشيو  التعامل بالنقد ك مظاهر اقتصادية سلبية ظهورو 

 .لكرتوينكانت مقاومة للتغري، والتبين األمثل لعمليات التطوير وإنشا  نظام مايل ومصريف إ  دارياإلو والفساد املايل 
 البحث  فرضياتاختبار  : ثانيا

ر وتشغيل أنظمة ، مكنت عمليات تطوي5002منذ مباشرتها سنة _ مفادها : اختبار الفرضية العامة األولى_ 1
 الحديثة والمقاصة اآللية وتحسن أدائهم من إنشاء بنية تحتية إلكترونية للنظام المالي والمصرفي لكترونيةالدفع اإل

 ؛في االقتصاد الجزائري
بغري  5003مرفوضة كون أن حماولة االقتصاد اجلزائري لتبنيه أنظمة دفع إلكرتونية حديثة بعد سنة  وىلاألالفرضية    
كان هناك جناح    .للتحول إىل النشاط املايل واملصريف اإللكرتوينالتدفقات النقدية واملالية  وانسيابيةني وزيادة كفا ة تأم

بسيط الذي حققه يف أدا  األنظمة، ولكنه غري كاف، حيث توصلنا إىل أن هناك تطورا يف ارتفا  عدد عمليات السحب 
، نظام النقد اآليل على مستوى الربيد والبنوك ATCIى مستوى نظام املقاصة والدفع وحجم املبالغ اخلاصة بالعمليات عل

وأن هذا االرتفا  كان ناتج عن  .(%99.99)نتيجة الخنفاي الرفوضات وارتفا  نسبة اجلهوزية  ARTSالتجارية ونظام الر 
قيا يعرب عن حركية اقتصادية و ارية وليس ناتج اقتصادا حقي ،(االقتصاد الريعي)زيادة نفقات الدولة بارتفا  سعر البرتول 

 %50ىل إ 50ىل الكتلة النقدية  مابني كما بقيت نسبة النقد االئتماين إ  .وتفاعلية النظام املايل واملصريف يف هذه احلركية
عملية وشيو  استخدام النقد  5002 سنة 03952 اليت قاربت البيبنكيةفاي عدد عمليات الدفع بالبطاقة ىل اخنإضافة إ

كما الحظنا اخنفاي يف عد   .لكرتونيةتقنيات الدفع احلديثة والصريفة واملالية اإلوغياب . لسائل يف النظام املايل واملصريفا
وهو عدد  5002سنة  5252بطاقة، واخنفاي عدد النهائيات  503225البطاقات البنكية املستخدمة فعال لتصل إىل 

ب آليات الستيعااحلقيقية، وعدم ونصوص تشريعية وقانونية  لكرتونيةاإللبوابات الدفع  فعلي وكذلك غياب. هزيل جدا
  .انتشار التجارة اإللكرتونية

 هذا ال ينفي، و الثالثةهذا وكانت عملية التشغيل تدرجيية وفق مراحل قبل عمليات التعميم الكامل بالنسبة لألنظمة   
املالية  املؤسساتو  البنوك لدى بعض الداخلية ألنشطةوا يف أمتتة األعمال البسيطة واملتواضعة وجود بعض النجاحات

بعض املؤسسات املتقدمة يف جاهزيتها كذلك غياب كما يسمى التواجد اإللكرتوين ل  .اجلزائرية يف إطار العصرنة والتحديث
اجلاهزية  ، ومن مث التحول إىل النشاط املايل واملصريف اإللكرتوين كمرحلة أخرية من مستوياتللتعامالت اإللكرتونية

، وعدم توفر خطة مناسبة ساليب التحديث العامليةأ يف ظل ضعف، اإللكرتونية على مستوى االقتصاد الوطين ككل
     (.املرحلة االبتدائية، مرحلة التقييم، مرحلة التنفيذ)لكرتونية لتطوير خدمات الدفع اإل
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دائما غري   بقيتإال أ ا وظيفة النقد اآليل، جل النهوي بمن أ السلطات النقدية واملاليةها تبذلود اليت رغم اجلهلكن     
نظرا للرتدد امللحوظ يف تطبيق بعض القرارات املشجعة  وكافية، مما أدى إىل شيو  استخدام النقد الورقي واملعدين كاملة

  .والتقليل من تداول السيولة ،الستعمال وسائل الدفع احلديثة
الحديثة والمقاصة  لكترونيةأنظمة الدفع اإل تطوير وتشغيل تسهم عمليات_  مفادها :الفرضية الثانيةاختبار _ 5

في االقتصاد  لبلوغ النشاط المالي ومصرفي إلكترونيجاهزية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تحسين و اآللية 
 .الجزائري

يستلزم االقتصاد كرتوين حقيقي يف ن إقامة نظام دفع إلأالفرضية الثانية مقبولة، فقد تبني من خالل الدراسة النظرية    
االتصاالت والربيد  قطا  من املتعاملني االقتصاديني انطالقاوتعميمها على كل  الثالثة، تطوير كل من شبكات االتصال

وبالتايل كون االقتصاد اجلزائري احتل املراتب األخرية يف جاهزية تكنولوجيات اإلعالم  .والبنوك واملؤسسات املالية
والتأخر الكبري إفريقيا وعامليا  5002_5002 بني سنة (اجلاهزية التكنولوجية، البيئة التكنولوجية، االستخدام التكنولوجي) واالتصال

سبة يف الناتج اإلمجايل احمللي إال بناهم قطا  االتصاالت وحيث ال يس وعربيا وحىت مقارنة بدول اجلوار كتونس واملغرب،
ين بنية حتتية غري متطورة من أجل استخدام وسائل دفع اإللكرتونية والوصول إىل هذا يع ، وهي نسبة ضعيفة جدا 5%

مستويات املقاصة اآللية بني احلسابات املالية واملصرفية، ومن مث إنشا  بنوك ومؤسسات مالية إلكرتونية،  وال ميكن تطوير  
يف ة باجلزائر من خالل إقامة سوق مالية إلكرتونية تساهم يف تفعيل دور بورصة القيم املنقول اليتلكرتونية أنظمة الدفع اإل

  .ظل غياب كامل للجاهزية التكنولوجية
 Constrainedالدول يف املرحلة اليت يلزمها تبين التكنولوجيا  اقتصاديات ضمن االقتصاد اجلزائري مصنفاتضح أن و     
 ياجلزائر أن االقتصاد خري ميكن القوللكن يف األ .ث، واليت تضم كال من الدول الفقرية ودول العامل الثال(ةجمرب و  ةمكره)

  .شبكية إلكرتونية متكن من تطوير وتشغيل آليات التسوية املالية والدفع اإللكرتوينتشكيل ما يزال بعيدا عن 
نظمة الدفع اإللكترونية الحديثة والمقاصة تطوير وتشغيل أ تسهم عمليات_  مفادها :لفرضية الثالثةااختبار _ 0

في ممارسة الصيرفة والمالية اإللكترونية في االقتصاد  لى مجتمع معلوماتياآللية ومدى تحول المجتمع الجزائري إ
 ؛الجزائري

وحتديث  ،بصفة عامة املصريف واملايل للنظام نشا  بنية حتتية إلكرتونيةإ، قد أصبح من املؤكد أن الثالثة مقبولةالفرضية     
مايت حول اجملتمع اجلزائري إىل جمتمع معلو جوب أن يتو  .حتمية للصاحل العاممصريية و  وسائل الدفع بصفة خاصة قضية

من خالل هذه  .ية اجلزائريةواملال التحتية غري كاف خاصة باملنشآت املصرفية البىنتوفر فإن  .قائم على شبكة اإلنرتنت
تبني لنا تقمص اجلزائر للمراتب األخرية يف سرعة تدفق اإلنرتنت، واحتالهلا  وبعد تطرقنا إىل عديد من املؤشرات الدراسة
األوىل وإمنا يف  يف دول العامل وليست املرة 022ضمن  022أي املرتبة  ،5002ما قبل األخرية عامليا وإفريقيا سنة  املرتبة
ومبعدل نفاذية قدر ، 5002جوان لسنة  50مليون مشرتك يف  2من السنوات، حيث بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت  عديد
للمراتب األخرية حسب تقارير تكنولوجيات اإلعالم  ياجلزائر  االقتصاد وهذا ما تأكد من خالل احتالل، %02.5بنسبة 

  .واالتصال
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خمتلف األنشطة  يف فيه املعلومةستخدم ال ت القتصاد اجلزائرييف ا جمتمع املعلوماتوحسب ما توصلنا إليه فإن 
ويف ظل عتمد أساسا على املعلومات وتقنيات املعلومات والتكنولوجيا احلديثة، ي االقتصاد الذي البأنه و  ،االقتصادية

مل مؤسسية وتشريعية مشكلة البحث عوامل البنية التحتية، عوامل اقتصادية وسياسية، عوامل ثقافية وتربوية عوا) العوائق سابقة الذكر
والعمليات  ارتفا  تكلفة تطبيق واستخدام طرق الدفع احلديثة كذلك .اليت حتول دون نقل اجملتمع اجلزائري (والتطوير

 مدوعاملشاريع االقتصادية وللعمال ، و  ،(تكاليف االتصال، البنية التحتية، الكهربا ، الصيانة) لنظام املايل واملصريفالتقنية يف ا
من خدمات  لالستفادةاجلزائري  املستخدم تبقى التكلفة اليت يدفعهاهذا و  .القدرة على تغطية التكاليف من قبل هؤال 

، وهذا نرتنت مضاعفة، وأكرب بكثري من معظم بلدان العامل، مع احلصول على معّدل تدّفق أقل بكثري من هذه البلداناإل
 .دفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية للعمال يعيق كذلك عمليات التطوير والتشغيل لل

كآلية  ومقاصة آلية حقيقية ةنظمة دفع إلكترونيأل التطوير والتشغيلإن _  مفادها :الرابعةلفرضية اختبار ا_ 4
االقتصاد الجزائري بمختلف في إلنشاء بنية تحتية مالية ومصرفية إلكترونية سيقلل من مظاهر ومخاطر الفساد 

 ؛نللعمليتي األمثل تبنيال سيحول دون عطال والعوائق والمخاطرالحد من  التحديات واأل أشكاله، وأن عدم
، فاملعوقات واإلشكاالت اليت ذكرناها يف الفصل اخلامس من الباب النظري، خرىهي األالفرضية الرابعة مقبولة    

فية حتد من عملية إنشا  بنية حتتية إلكرتونية يف ناهيك عن البريوقراطية وغياب اإلرادة السياسية والعوامل االجتماعية والثقا
وأما اليت  .القطا  املايل واملصريف عامة، أين ال نتمكن يف النهاية من تطوير وتشغيل أنظمة حديثة يف الدفع اإللكرتوين

قتصادية  دعمها الفصل اخلامس من الباب التطبيقي كمظاهر سلبية ظهرت يف االقتصاد اجلزائري، ومتثلت يف اجلرائم اال
االكتناز، أزمة السيولة والصكوك، الشكارة، تبييض  ،..(حريق دار النقود، حريق بريد اجلزائر)كالتزوير والتزييف، الفساد املايل 

فقد ظهرت نتيجة غياب أنظمة دفع إلكرتونية حقيقة ومقاصة آلية فعالة تراقب كل هذه التجاوزات وتعمل  ..األموال
 .لكرتونيةفية يف كل التعامالت املالية واإلضفا  الشفاإ وتسعى إىل، على احلد منها

عوائق وخماطر بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية تواجهها لكرتونية احلديثة توصلنا كذلك إىل أن أنظمة الدفع اإل   
ومن  . النظم التقليدية وأكثرمثل  ها، وبالتايل هبا املشاكل نفسأو التوسع يف استخدامها كمظاهر اجلاهزية نتيجة تبنيها

ستخدام اجملرد وين يف االقتصاد اجلزائري يقتصر فقط على االلكرت املصريف واملايل اإل ن العملاخلطأ االعتقاد بأ
مهما كانت هذه التقنيات متطورة، فبيئة األعمال املصريف واملالية اإللكرتونية تتسم لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

ل والتشابك على النطاقني الكلي واجلزئي كالتنسيق والتشبيك الشبكي، اإلسرتاتيجية الواضحة للبنية بالتكامل والتداخ
التحتية اإللكرتونية، انتقا  التقنيات املالئمة للبنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة، إضافة إىل 

 .املخاطر اإللكرتونية
سلطات النقدية واملالية مصاعب يف انتقا  التشكيلة والتوليفة املالئمة من التقنيات هذا وقد واجهت وستواجه ال  

ويف انتظار تعميمها  .الضرورية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وأنظمة الدفع اإللكرتونية خاصة يف بدايات عمليات التبين
مواجهة التحديات  اجلزائرية على واملالية ملصرفيةفإن قدرة املنظومة ا وتشغيلها على املستوى الكلي مستقبال بشكل واسع،
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 على املستوى الداخلي واخلارجي واملالية املصرفية يةسيمكنها من زيادة قدرهتا التنافسية يف ظل تغريات البيئاملختلفة 
 .مستقبال

ع عمليات مشرو  يعانيالتي  والتحديات والمخاطر رغم الصعوباتعلى ال_  مفادها: اختبار الفرضية الخامسة _2
سفر عن الواقع الحالي لم ي نأ، إال الدفع اإللكتروني والمقاصة اآللية في االقتصاد الجزائري تطوير وتشغيل
إنشاء بنية تحتية لنظام مالي ومصرفي في  السلطات النقدية والماليةتوحي بإرادة  كمتطلعات وآفاق  البوادر األولية

    .إلكتروني
ذلك أنه وبعد الدراسة التطبيقية توصلنا إىل أن السلطات النقدية واملالية اجلزائرية سعت الفرضية األخرية مرفوضة، و    

واليت حتدثنا ، لكرتونيةمن أجل إنشا  البنية التحية اإل وتسعى جاهدة لبلوغ هذا مشرو  الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية
امت كخطوة أولية يف إنشا  قاعدة بنيوية باستحداث نظام عنها يف هذه الدراسة التطبيقية بعنوان املتطلعات واآلفاق، فق

، ، ونظام النقد اآليل يف الربيد CIBواآلخر لنظام البطاقة اإللكرتونية ARTSوآخر للدفع املستعجل  ATCIللمقاصة 
نرتنت يف انتظار تشغيل تقنيات وخدمات الدفع اإللكرتوين عرب اإل .على غرار ما هو متعامل به عامليا وتقنيات أخرى

للمستحقات احلكومية وجلميع الفواتري والرسوم، وتشغيل نظام الدفع اإللكرتوين عرب اهلاتف  ةوعرب البطاقة اإللكرتوني
  ..النقال واألجهزة اللوحية، وإنشا  نظام للتداول اإللكرتوين

األخرى  واملالية مة املصرفيةمقارنة باألنظوبطيئة هذا النظام فمازال يف مرتبة متأخرة  وحتديث أما من جهة عصرنة   
 واملالية عتماد الصريفةئل اإللكرتونية يف أنشطته وذلك با، ويظهر هذا يف عدم إدخال الوساوحىت املغربية والعاملية العربية

غم تشغيل وتطوير عديد من اخلدمات من التأخري واملماطالت ر  اعديدة اليت مازالت جمرد مشرو  يعرف اإللكرتوني
 Carte CIB-CCP،  Cash-Advance ،Master-Visa Card ،Carte  :إللكرتونية املالية واملصرفية نذكر منهاوالتقنيات ا

d’epargne ،Naftal Card ،E-Banking ،E-Storm ،Money Grame ،E-Diagram Banking ،Racidi ،
03.50، eccp. IFS /IMO،..شأت جمموعة منفعة االقتصادية نوأGIE  كثرالنقد اآليل أكثر فأمن أجل تنظيم نشاط. 

نظرا للعوائق  ،سيتم بصفة تدرجيية ياجلزائر  االقتصاد النقدي يف يف النقد اآليل وبصفة عامة فإنه من الواضح أن التطور  
وحتاول . (5002بداية سنة  يف ظل عودة اخنفاي أسعار النفط) اليت تواجهه سوا  البشرية أو التقنية أو القانونية أو املالية

 هو ا اه تعمل عليه البنوكو  طات النقدية واملالية تبين أنظمة دفع جديدة كما مت ذكرها كمتطلعات مستقبيلة،السل
سنوات يف تطوير وتشغيل  00  ربةأن السلطات النقدية واملالية كان هلا بني لنا تو  .واملؤسسات املالية والسلطات املعنية

وتوفري الظروف املالئمة ، وتطبيق املبادئ األساسية واإلشراف والرقابة لية،الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآل وظيفةوإجناح 
ونكتفي يف  .تحول مع مرور الزمن إىل نشاط مايل ومصريف إلكرتوينالرة وباقي الدول الرائدة و للحاق بركب الدول اجملاو 

، وتوفري بىن وحلول برجمية ،تطور التقنيةمستقبل  إدراكهو  لدفع اإللكرتوين واملقاصة اآلليةتطوير ان أهذا املقام بالقول 
 .حتسني األدا  الداخلي واخلارجيواصلة تتيح م والبد  يف استحداث أنظمة جديدة
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 البحث   توصيات: ثالثا
مو  من جم وضع ينا، ارتأالتطبيقي الباب كل فصل من فصول  اليت ذكرناها يف املستقبيلة تطلعاتناهيك عن ال   

 :واليت هي ختص النقاط واحملاور التالية ،كيد على ما جا  به سابقاللتأالتوصيات واالقرتاحات 
  :بخصوص اليقظة والتطوير التكنولوجي من أجل التحول إلى نشاط مالي ومصرفي إلكتروني _1
ين للدفع اإللكرتو أجل االستفادة من التكنولوجيات احلديثة  من األجنبية واملؤسسات املالية االحتكاك بالبنوكأمهية _ 

 .، وكذلك خربهتم وثقافتهم العالية يف هذا امليداناآللية واملقاصة
حداث وظيفة حبث واست ،يف اإلعالم واالتصال احلديثةضرورة ختصيص ميزانية مناسبة لتطوير قاعدة التكنولوجيات _ 

 . مستقبال افسةاملن واملؤسسات املالية من أجل الصمود يف وجه البنوك النقد اإللكرتوين، الجموتطوير يف هذا 
اجليل   Ciscoشركة  منللبقا  على اطال  دائم بأهم التقنيات احلديثة املتوافرة، لبنوك واملؤسسات املالية ا حاجة_ 

  Cisco حلولو  ، High Performance Trading (HPT)اجلديد من حلول البىن التحتية املصرفية من خالل حلول
بني حتسني مستوى التواصل والتعامل من أجل  Cisco Collaborative Customer Experience خلدمات العمال 
 .ضمان وصول املعلومات الدقيقة والالزمة للعمال  واملوظفني مبعىنخمتلف األقسام، 

بأنظمة جديدة أكثر حداثة يف البنوك التجارية العمومية اجلزائرية   Delta version 7اإلسرا  يف تغيري نظام التشغيل _ 
 .Temenos T24 (T24) كنظام

بكل العيوب اليت حتملها واستبداهلا  x25والتخلي عن الشبكة التقليدية  واملؤسسات املالية شبكة بني البنوكالتطوير _ 
 .مبعىن حتسني التدفق والتقليل من االنقطاعات يف الشبكة ،الساتلبشبكة الربط عن طريق األلياف البصرية أو 

املتطورة املتاحة يف  املالية األمثل للتكنولوجيا ستغاللاالمن  هممن أجل متكين وظفني،ن للماالتدريب والتكوين املستمر _ 
 .واملخاطر العديدة وصيانتها ومحايتها من األعطال بنوك واملؤسسات املاليةال

ك و البن ىل كافةإ واملؤسسات املالية كو االتصالية للبن التحتية حتديث البىنو  ،العمل على إدخال شبكة اإلنرتنت_ 
واملؤسسات املالية  كو الوكاالت واملصاحل املختلفة يف البن ربط مبعىناملالية واملصرفية،  لتسهيل املعامالت واملؤسسات املالية

 .مع كل األعوان االقتصاديني داخليا وخارجيا

أنظمة تبادل و مستوى االتصال املؤسسايت  ، وتفعيلتنظيم عملية التحول يف أمتتة العمل داخل املؤسسات احلكومية_ 
 .بني القباضات واخلزينة العمومية املعلومات واملعطيات

 .االقتصادية نرتنت الذي ليس متوفر يف مجيع البيوت واملؤسساتبالتدفق العايل لإل األعوان االقتصاديني ربطضرورة _ 
  .سلطة الضبط ،يةواملؤسسات املال البنوكمجعية  ،SATIMشركة  بينها وبني األساسية لالتصاالت تعزيز البنيةو 

 إىلن تؤدي أميكنها  ، واليتنفاق االستهالكيلكرتونية من اإلحصة املدفوعات اإليف  %00زيادة قدرة  العمل على_ 
 .مجايليف الناتج احمللي اإل % 0ل دزيادة تعا

االقتصاد الرقمي  هأسر  وقت ممكن وما يتطلب إنشا  أنظمة معلوماتية حول اهليئات املالية واالقتصادية الوطنية يف_ 
 .وعصرنة األنظمة املالية
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 :بخصوص تطوير وتشغيل نظام المق اصة اإللكترونية وتطوير النقد اآللي والتجارة اإللكترونية _5
كما  ،و يوم واحدالعمل على تطوير نظام املقاصة اآللية من أجل تقليص تقاص الشيكات من ثالثة أيام إىل يومني أ_ 

 .التصور الضوئي بني كل املتعاملنيتعتمد على  اليت تقنية جديدةالريق استخدام عن ط عاملياهو معمول به 

لكترونية عند القيام بأي عملية تتعلق اشتراط تقديم بطاقة السحب اإلعلى البنوك التجارية وبريد اجلزائر  _

 الزبائن على استعمال بطاقاتهمبالحساب الجاري، سواء سحب أو إيداع أو كشف، وذلك إلرغام 

  .لكترونيةاإل
املعنية برتكيب والبنكية واألماكن  املكاتب الربيدية عددعتبار يات مع األخذ بعني االالنهائو  اآللية عدد املوزعات تعميم_ 

 الماليتطبيق مفهوم الشمول ، واملسجلة درجة اإلقبالو  ،الكثافة السكانية للمنطقة ومعدلمثل هذه األجهزة 

لعدم تعرضها ألي أعمال  مراعاة مدى توفر الشروط األمنية الالزمةو  لسوقا فيوخفض معدل تداول النقود 
 .وضرورة وضع أجهزة املراقبة عليها ختريب

جهزة الدفع على مستوى أومية واخلاصة على تعميم تعمل رفقة البنوك واملؤسسات املصرفية العمأن  SATIM على شركة_ 
وإعطاء  ،املطارات وحمطات النقل واملستشفياتو  اضات املختلفةالقب فضال عن ،التجار واملطاعم واحملالت الكربى

 .القتنائهاتسهيالت ائتمانية 
اإلسرا  يف تطوير بطاقات السحب الربيدية إىل بطاقات دفع إلكرتونية من أجل دفع  على البنوك واملؤسسات املالية _ 

وإشراك الشركات  من نفقات األسر، %20 إىل 50واليت متثل حوايل  ، ..(ما ، غاز، كهربا ، هاتف)كافة الفواتري 
 . واملقاصة اآللية تخصصة يف جمال الدفع اإللكرتوينامل

وبسبب عدم فعالية هذه اخلطوط  ية،اخلاصة باملوزعات اآللية لألوراق النقد X25احلد من تعطالت اخلطوط اهلاتفية _ 
تكاليفها،  واليت تتميز بقلة IPل اخلطوط اخلاصة جيب على البنوك التفكري يف التحول إىل استعما ،وارتفا  تكاليفها

 .هبا واخنفاي نسبة التعطالت
أعماهلا منظمات أعمال متارس  اخبدمات إضافية وجعله اوتزويده واملؤسسات املالية كو للبن ةقع إلكرتونياو املحتديث _ 

 :مثللتطوير التجارة اإللكرتونية  اعليةجعلها على غرار املواقع املعلوماتية واالتصالية مواقع تف ، مبعىنإلكرتوينبشكل 

DzMoney، Masterdz.biz.. 

 وضعو  ،إىل بطاقة مصرفية مغاربية وتشغيلها تستخدم على املستوى اإلقليمي والدويل CIBتطوير البطاقة املصرفية _ 

 املبادرات حتديدو اجلزائرية  احلدود خارج الدفع واعتماده قبول وضمان العربية، املنطقة صلب متجانس قانوين إطار

 .العربية املنطقة داخل املركزية البنوك مستوى على
والرقابة وتفعيلها، وتوفري املستلزمات املطلوبة ملمارستها بشكل فعال على كافة  فالسعي لتوسيع نطاق وظيفيت اإلشرا_ 

بعد تفعيل عضوية البنك املركزي  أنظمة الدفع والتسوية، واالسرتشاد يف هذا الصدد  باملبادئ الدولية املشار إليها سابقا
 .اجلزائري يف بنك التسويات الدولة

   .دمج شركات التأمني يف نظام النقد اآليل بعد تشغيل خدمة دفع أقساط التأمني من خالل البطاقات البنكية والربيدية_ 
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لتصريح باالشرتاكات اجلبائية اإلسرا  يف تشغيل مصلحة املقاصة على مستوى اخلزينة العمومية، والنظام اإللكرتوين ل_ 
 .واستخدام البطاقة املغناطيسية للتعريف اجلبائي، وتطوير خدمة السجل التجاري اإللكرتوين

، بعد احملمول اهلاتف بواسطة الدفع بعملية من القيامأو بريدي ا بنكي حساب لديهم ليس الذين املتعاملني متكني _
 . فيف العب  على الشبابيكلتخ  قلة أجهزة السحبنكية و قلة عدد الفرو  الب تشغيل التقنية، نتيجة

شركة اتصاالت اجلزائر انطالقا من اهلاتف النقال، من قبل  والّرسوم للفواتريتشغيل خدمة الدفع اإللكرتوين سرا  يف اإل_ 
، قطر، اإلمارات العربية األردن)يف بعض الدول العربية  مثل ما هو متعامل به الثالث والرابع تقنية اجليل تعميممباشرة بعد 

 . كينيا :مثل إفريقياو  وروبيةناهيك عن الدول األ ..(املتحدة، السعودية

 املتجددة التكنولوجيات وإدخال  NFC :مثل احملمول اهلاتف خدمات على تعتمد وذكية رائدة توزيع شبكة تشغيل _

 مت قد أنه باعتبار ،القصرية سالياتاإلر  SMS أوUnstructured Supplementary Service Data (USSD ) :مثل
 .واسع صعيد على التواصل أجهزة توفري

، الدفعلتحقيق نقلة فريدة من نوعها يف  PS-mPay للدفع عرب اهلاتف النقال  Progress Softتطبيق حلول شركة _ 
غلو شبكات اهلواتف النقالة، كومة والبنوك التجارية ومشاحلوذلك بالتعاون بني مجيع املعنيني ومن ضمنهم البنك املركزي و 

 .Progress Softشركة كباإلضافة إىل مزود اخلدمة  

الوثيق بأنظمة  ااحلكومية الرتباطه اإللكرتونية بوابة الدفع وتشغيل تطوير يف اإلسرا  السلطات النقدية واملاليةعلى  _ 
 .للدفع حللول التقنيةمن ناحية ا للعمال احمليط املناسب  توفريمن أجل  املصرفية والتسوية الدفع
 بواسطة الدفع خدمات لتشجيع العريب واإلقليمي احمللي الواقع مع ومال متها ،اجملال يف العاملية بالتجارب ستئناساال_

 .واستغالل ميزة الشبكة الواسعة للهاتف النقال، وخدمة اجليل الثالث والرابع ،احملمول اهلاتف

  :معلومات وثق افة الدفع اإللكترونيةومجتمع ال  االتصالبخصوص تطوير قطاع   _0
مث ومن  ، وإعادة الثقة للتعامل معها ،والبورصية والتأمينية نشر الثقافة املصرفية يف تمثلتنعتقد أن احللول بالدرجة األوىل   

  :من الضروري
)  اركة مجيع الفاعلنيومبش ،ستثمارااللربيد لتحديد عناصر العائد من إجرا  التقييم االقتصادي لقطا  االتصاالت وا_ 

إىل ممثلني  ةجممع اتصاالت اجلزائر، اتصاالت اجلزائر اهلاتف النقال موبيليس، أوراسكوم تيليكوم اجلزائر، الوطنية لالتصاالت جنمة باإلضاف
 .(حظائر معلوماتية تابعة للحضرية املعلوماتية الوطنية لسيدي عبد ا هل 

سسة اتصاالت اجلزائر، كضمان لعصرنة قطا  االتصاالت يف اجلزائر، ويعين الذي بادرت به مؤ   FTTxمشرو   تعميم _ 
 .توصيل شبكة األلياف البصرية إىل املنازل

من أجل حتسني على زيادة عري النطاق الرتددي اخلاص به بصفة منظمة  العمل جممع اتصاالت اجلزائرإدارة  على_ 
القدرة الشرائية للمستخدمني يف اخلدمات يف قطاعي االتصاالت والوصول إىل أسعار قريبة من ، تنرتنجودة خدمات اإل

 .مقارنة بتونس واملغرب فقد تبني أ ا األغلى يف املنطقة .وتكنولوجيا املعلومات
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من أجل تعميم  ،5002اإلسرا  يف تشغيل بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية اإللكرتونية املزمع اعتمادها يف جانفي _ 
 .لكرتونيةوالشرو  يف مشرو  احلكومة اإلونية اإلدارة اإللكرت 

، إىل االقتصاد الرقمي لالنتقالإىل  لالنتقال سعيمن أجل ال ،الرابعو  ثالثاجليل ال تعميم اإلنرتنت وخدمة اإلسرا  يف_ 
 إدارة نظام ابة، باإلضافة إىل بو IPTV ، وعريEVDO -USBاملفتاح اجلديد و ،   Visiophoneحلول اهلاتف الفيديوو 
 .E-CRM العمال  ة مععالقال

إقحام مؤسسات واالتصال، و  اإلعالم تتكنولوجيا على القائمة املشروعات إنشا  تشجيعو  تنميةالعمل على _ 
 .جديدة خمتصة يف جمال اإلعالم واالتصال

يهم البنوك املتعاملني االقتصاديني مبا ف بني التواصل لتمكني األرضيات والشبكات خمتلف واستغالل ضرورة اندماج_ 
 من العمال  ومتكني ،السوق املالية واملصريف يف املتدخلني بني خمتلف املشرتك التشغيل تأمني دفهب، واملؤسسات املالية

  .اإللكرتونية دماتاخل
والقطا   اإلدارة الستثمارات كبرية من طرف حتاج وسن ،واالتصال إقليميا اإلعالمنسبة التطّور يف تكنولوجيا  الرفع من_ 

 .احمللي اإلمجايلمنّو الناتج  للرفع من نسبة مليار دوالر 50تبلغ  اخلاص

ات أكثر انفتاحا مالئمة يتطوير اقتصاد :هيو  ةربعة من جماالت السياسات الرئيساإلصالحات يف أتعميق جيب _ 
 ..ملشاريع العمل احلر، وإعداد مواطنني أفضل تعليما وأكثر مهارة، وحتسني قدرات البحث واالبتكار

التصاالت وتكنولوجيا املعلومات، سعار قريبة من القدرة الشرائية للمستخدمني يف اخلدمات يف قطاعي اأىل إلوصول ا_ 
 .ىل اجملتمع املعريفإىل املسامهة يف االنتقال إضافة إ

لدفع والسحب من أجل نشر ثقافة امصلحة نشر الثقافة الرقمية وإنشا   ،تبين محلة وطنية حملو األمية التكنولوجية_ 
  .من املستخدمني والعمال  بشأن آليات وتقنيات الدفع اإللكرتوين املختلفة لدى العموم لكرتويناإل

حتفيزات  ومنح .االئتمان توبطاقا والدفع التعامل بوسائل الدفع اإللكرتونية كبطاقات السحب وترغيب تشجيع_ 
  .اقاتيقبلون التعامل بالبطجبائية وشبه جبائية للتجار الذين 

 أو أية وسيلة دفع، وبني التعامل مع احلواسيب العمال عديد من احلواجز النفسية اليت تفصل بني كسر العمل على   _
  .واملوظفني املديرين بعض قبل من السلبية  اهاتاال بعض وجودو  .وخاصة املوزعات والنهائيات

 :البد من :ماليتشغيل خدمة التداول اإللكتروني والتحويل التطوير و   بخصوص_ 4

املالية يف  االستثماراتاملالية مبا يساهم يف تنشيط  البورصة اجلزائريةتعزيز وتفعيل استخدام أنظمة التداول اإللكرتوين يف _ 
 .االقتصاد اجلزائري

يف األوراق  ستثماراالوتسهيل الوصول إليها لتنشيط اجلزائر،  توسيع شبكة املعلومات حول مؤشرات أدا  بورصة_ 
 .تطوير عمل الوسطا  املاليني وحتقيق نقله نوعية يف طبيعة األساليب املستخدمة يف أعماهلمو  ،ملاليةا

رته على تقدمي بيانات مل مبزايا وقد اجلزائريني توعية مجهور املستثمرينو نظام التداول اإللكرتوين  تطوير وتشغيلوجوب _ 
 .التقليدي مكان احلصول عليها حسب نظام التداول اليدوييكن باإل



 الخاتمة العامة....................................................................................................................................................

 

- 220 - 

 

مليون واستغالل معدل النفاذية اليت  59.30استغالل الشبكة الواسعة للهاتف النقال للمتعاملني الثالثة واليت تقدر بر _ 
 تسهيرل إجرا ات حصول املتعامليرن مع بورصةو  ،من أجل تشغيل خدمة التداول اإللكرتوين 5005سنة  %005.0بلغت 

 .كاهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية  استخدامها يف العمليات املالية هبدف اإلعالمعلى وسائل تكنولوجيا 
أو  خدمة التداول عرب اهلاتف اجلواليف  ستثمارلالشركة الراجحي املالية االستفادة من  ربة الدول العربية وشركاهتا ك_ 

 .التداول عرب اإلنرتنت

 .ARTSأيام من ذلك تليق بنظام  2إىل أقل من تقليص آجال التحويالت املالية من مثانية أيام كحد أقصى   _
 Money Transfer ،Coinstar،Money :تشغيل أنظمة إرسال األموال عبري أنظمة التحويل العاملية األخرى مثل_ 

Express ، Transferwise وحىت اهلاتف النقال عن طريق الوكال  وعن طريق اإلنرتنت بواسطة بطاقات االئتمان. 

 :والحد من الفساد المالي في االقتصاد الوطنيمعلومات المالية والمصرفية  بخصوص أمن ال _2
اإلسرا  يف إصدار التشريعات الالزمة لتنظيم قضايا أمن املعلومات والسرية واخلصوصية وامللكية الفكرية واجلرائم _ 
  .اإللكرتوين اجملال املايل واملصريفعلى حنو يتوافق مع التطورات السريعة يف  ،وغريها لكرتونيةاإل
بالتزاماهتم وواجباهتم املطلوبة ا اه محاية نظم  يف البنوك واملؤسسات املالية تعريف موظفي الوكاالت واملديريات اجلهوية _

  .املالية واملصرفية لتزام بتطبيق أهداف تأمني املعلومات، مبعىن االالكمبيوتر والشبكات وكذا محاية املعلومات
أمن الدفع اإللكرتوين و  الرامية إىل نشر الوعي حول أمهيةاإلعالم واملؤسسات اإلعالمية يف اجلهود التعاون مع وسائل  _

والرتكيز على التدريب يف جمال أمن املعلومات للشرائح  ،للبطاقات الربيدية والبنكية املعلومات وقضايا السرية واخلصوصية
 .النهائي إىل املستخدم من أصحاب القرار وصوال املختلفة ابتدا   

املالية  تشجيع إقامة شراكات مع مؤسسات عاملية ملنح شهادات االعتمادية للتطابق مع معايري أمن املعلومات _
 ..،على برجميات األمن واحلمايةنفاق اإل ضرورة زيادةو   ،واملصرفية

والذي حيضره ، 5003منذ سنة  ضرورة املشاركة يف فعاليات امللتقى الدويل ألمن املعلومات واالتصاالت املنعقد سنويا_ 
مشارك من اخلربا  واملختصني من الدول العربية واألجنبية، والشركات األجنبية واحمللية املتخصصة يف أمن  0000 ما يقارب

 (.ن الجزائر لم تشارك وال مرة في هذا الملتقىلإلشارة فقط فإ) .املعلومات واالتصاالت

لبنوك، مع تزويد هذه األخرية جبانب احلماية واألمان من أجل اكتساب ثقة تعميم بطاقات الدفع والسحب ما بني ا_ 
  ؛البنكية والربيدية يسهل التخلي عن استعمال الشيكات وبالتايل ،(أشخاص طبيعية أو معنوية)املتعاملني 

وعدد  ت والعمال توافق بني عدد البطاقا بريدية وبنكية، ليكون هناك مالين بطاقة 2زيادة عدد البطاقات إىل أكثر _ 
  .مليون بنكية وبريدية 20املكاتب الربيدية على األقل الوصول إىل 

 .موز ، وهو اهلدف املسطر يف األجل القريب 5000وبلوغ   0522 كثرع عدد املوزعات اآللية إىل أرف_ 
  .كامل الرتاب الوطينموز  عرب   3000 من كثرالنهائيات يف احملالت التجارية إىل أ رفع عدد_ 
قبل  من الناحية األمنية ملا هلا من فائدة والبنكية والبطاقات الربيدية واملصرفية التعامل بالصكوك الربيدية وفري تكثيف_ 

 .تعميم الدفع اإللكرتوين بالبطاقة البيبنكية، وتكثيف عمليات املقاصة اللحظية مستقبال
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( املهرتئة والبالية )كية، والتقليل من استخدام النقود القانونية وخاصة البطاقة البيبن لكرتوينتعميم الدفع اإلسرا  يف اإل_ 
 . كآلية للحد من التزوير واالكتناز والفساد املايل يف االقتصاد الوطينوتكلفة إصدارها 

 .واملؤسسات املالية لتجنب األزمات املالية بنوكاليف كل  لنقديةمن قبل السلطات ا نظام اإلنذار املبكرأمهية فري _ 
 للبحثف اق المستقبلية  اآل: ابعار 

واليت قد  ،وبكل تواضع ال تزال عالقة اإلشكالياتكثري من ن  ، إال أحبثنااإلجابة على خمتلف جوانب  نارغم حماوالت    
 العديدإىل  هلذا ارتأينا متديد حبثناو  .يراها الباحث واألساتذة املناقشون واملختصون، وخمتلف القرا  ضرورية لإلجابة عليها

من التساؤالت، واليت نتمىن أن تكون لنا فرصة يف معاجلتها مستقبال يف خمتلف الندوات وامللتقيات واملؤمترات الدولية، أو 
نشرها يف جمالت علمية حمكمة أو جرائد وصحف وطنية، أو اقرتاحها على شكل إشكاليات ملذكرات ورسائل على 

ومن بني هذه التساؤالت  .وعات وكتب يستفيد منها الطلبة والباحثونمستوى املاسرت والدكتوراه، أو جعلها يف شكل مطب
 :واإلشكاليات املتعددة املعامل ما يلي

  لتطوير النظام املايل واملصريف اجلزائري؟ وحتديث أنظمة الدفع اإللكرتونية هل يكفي حتقيق مشرو  املقاصة اآللية_ 
 يف االقتصاد اجلزائري عمليا يف احلد من جرائم التزوير والتزييف؟ كيف تؤثر فعالية أنظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة_
 االقتصاد اجلزائري مستقبال؟تقييم فرص وحتديات الدفع عرب اهلاتف احملمول على مستوى كيف ميكن _ 
النظام ما هي األمهية القانونية لنظام املدفوعات واملقاصة يف إطار التجارة اإللكرتونية كمتطلعات لتحديث وعصرنة _ 

 املايل واملصريف اجلزائري؟ 
ما هو أثر املعرفة اإللكرتونية على عمليات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة يف النظام املصريف واملايل _ 

 اجلزائري؟
يميا يف ظل كدراسة استشرافية، ما هو مستقبل الدفع اإللكرتوين واملقاصة اآللية يف االقتصاد اجلزائري عامليا وإقل_ 

 Bitcoinو البتكويناحلكومة الذكية والنقود البالستيكية و ) اخنفاي أسعار النفط، ويف ظل التوجهات العاملية لالقتصاديات

 ؟(والدينار الذهيب
 ما هي خصائص أنظمة الدفع احلديثة اليت ميكنها أن تساعد على حتقيق مقاصد الشريعة وتعزيز التنمية االقتصادية؟_ 

حقه يف حدود ما  هذا البحثوإعطا   ،، نأمل التوفيقاملقام مقاله، وإحلاق اجلز  بكله سبيل ما بذلنا إلضفا  ختاما يف  
 .، ومجع مادته العلمية الرصينة يف منهج علمي، وعرضه بالشكل الذي نبتغي به فضل ا هل عز وجلُوفقنا له

، حتوائها على النقصاحيث إمكانية دراسات من كما أننا على يقني تام بأن دراستنا هذه ال ختتلف عن باقي ال 
 نا بال لتقييمكم نصغي علينا أن نذكركم وإيانا أننا دائما سنعمل جاهدين ألن لذا .وتعرضها للنقد بأي حال من األحوال

 .وسعيا منا لتطويره ،عيننا يف تسديد ُخطانا خدمة للبحث العلميتبصدر رحب وانتقاداتكم  قرتاحاتكموا
 ..، وفوَق كلِّ ذي علٍم عليٌم، وا هل أعلى وأعلمأنَّنا األعلمُ  _وال حيقُّ لنا أْن نزعمَ _ا إليه هو اجتهاُدنا، وال نزعُم ما ذهْبن  

 .فإن أصبنا فمن ا هل وإن أخطانا فمن أنفسنا والشيطان

.والهادي إلى سواء السبيل  وحده  وهو الموفق
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 ية  للغة العربق ائمة المراجع با: أوال
 الكتب_ 

 
 .5000 ،، املكتبة األكادميية، القاهرة، مصرالتجارة اإللكترونيةإبراهيم العيسوي، _ 
حبوث حمكمة )دراسات يف املصارف والبنوك ،_دراسة ميدانية_نترنت المصرفيمحددات استخدام عمالء اإلإبراهيم حممد عبد احلميد، _ 

   .5002قاهرة، مصر، ال دارية،املنظمة العربية للتنمية اإل ،(منتقاة
 .5002، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، أنظمة الدفع اإللكترونيةأمحد سفر، _ 
 .5002، لدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، _ةاإلطار الفكري والنظم التطبيقي_نظم المعلومات المحاسبيةأمحد علي حسني، _ 
 .5003، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، منية المعلومات وتقنيات التشفير، أأمحد عوي حاج علي وعبد األمري خلف حسني _
 .5009، 5دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط ، _مدخل تحليلي ونظري_النقود والمصارف أكرم حداد ومشهور هذلول، _
 .5000األردن،  ،ون، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعاقتصاديات النقود والبنوكالسيد متويل عبد القادر، _ 
 .5002 ،2اجلزائر ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية  تقنيات البنوك،الطاهر لطرش، _ 
  .5003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعة وتدقيق نظم المعلوماتأمني السيد أمحد لطفي، _ 
 .5000 ، مصر،القاهرة ،، دار الفاروقترمجة الدكتور خالد العامري ،نترنتسوق عبر اإلتال ،بريستون جراال _
، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، _مدخل تسويق استراتيجي_الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق، العالق بشري عباس_ 

 .5005، مصرالقاهرة، 
 .2003، عمان، األردن، ، دار املناهج للنشر والتوزيعالتسويق في اإلنترنت تطبيقات، العالق بشري عباس_ 
، منشورات املنظمة العربية للتنمية، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالة، العالق بشري عباس _

 .5002القاهرة، مصر، 
 .5002، عمان، األردن، لنشردار النفائس ل ،_طرقه الدولية وأحكامه الشرعية_التداول اإللكتروني للعمالتبشري حممد موفق لطفي، _ 
حبوث )دراسات يف املصارف والبنوك_دراسة تطبيقية_لكترونية في المصارف التجارية األردنيةالصيرفة اإلثائر عدنان قدومي، _ 

   .5002القاهرة، مصر،  ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،(حمكمة منتقاة
 .5000، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ونية في الشريعة االسالميةلكتر المعامالت التجارية اإلحسين عبد السميع، _ 
 .5002 ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردنوسائل الدفع اإللكتروني جالل عايد الشورى،_ 
، طروحات الدكتوراهسلسلة أ ،_يقيةدراسة تطب_استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة التنظيميةأثر مجانة زياد الزعيب،  _

 .5003 ،دارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصراملنظمة العربية للتنمية اإلمنشورات 
 .5002ترمجة عال أمحد صالح، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر،  تنمية الموارد البشرية،جنيفر جوي ماثيور، _ 
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دار احلامد للنشر، عمان، األردن، ، _داريوإمنظور تقني وتجاري _ونية واألعمال اإللكترونيةإللكتر التجارة اخضر مصباح الطيطي، _ 
5002. 

جنلرتا، لندن دراسات املصارف املركزية، مصرف إ كتيبات حول البنوك املركزية، منشورات مركز، تأنظمة المدفوعاديفيد شيبارد،  _
 .5000جانفي، 

 .5002، دار الصفا  للطباعة والنشر، عمان، األردن، تسويق المعلوماتامرائي، رحبي مصطفى عليان وإميان فاضل الس_ 
 .5002األردن،  ،عمان ،، دار الراية للنشرإدارة العمليات النقدية والماليةزاهر عبد الرحيم عاطف، _ 
 .5005ردن، ملناهج للنشر والتوزيع، عمان، األدار ا ،تحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسني، _ 
 .5002ردن، يازوري للنشر والتوزيع، عمان، األال نظم المعلومات اإلدارية،سعد غالب ياسني،  _
، املوسوعة االقتصادية الدولية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، التجارة الدولية والصيرفة اإللكترونيةصالح الدين حسن السيسي، _ 

 .5002 مصر،
 .5000، مصرحلرمني للكمبيوتر، القاهرة، ا، لومات المصرفيةإدارة البنوك ونظم المعطارق طه، _ 
  .5005، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، لكترونيةالتجارة اإلطارق عبد العال محاد، _ 
 .5002 ،مصر رة،القاه نشر،والطبع لل الدار اجلامعية على أعمال البنوك، نعكاساتهاواالتطورات العالمية طارق عبد العال محاد، _ 
 .5000ردن، دار وائل للنشر، عمان، األ، _مدخل تحليلي_ير التنظيميالتطو محد علي صاحل، طاهر حمسن الغايل وأ_ 
 .5005كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، _ رؤية استراتيجية_ دارة الموارد البشريةإعادل حممد زايد، _ 
 .5009،  الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهائي، عامر إبراهيم قنديلي وإميان فاضل السامرا_ 
 .5009، ، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر_الحاسوب الشخصي وأجهزته المحيطة_مدخل إلى المعلوماتيةعبد احلق ط،  _

 .5005، مصر  ، القاهرة،اإلدارة اإللكترونية وتحديات المستقبل عبد الرمحان توفيق،_ 
 .5002، مصر القاهرة، ، الدار اجلامعية،اإلدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي و عبد السالم أبو قحف، _ 
 .5002، مصر، ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةحماية المستهلا عبر شبكة اإلنترنت حجازي، بيومي الفتاح عبد_ 
، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم املكتبات، جامعة تكنولوجيا المعلومات محاضرات فيعبد املالك بن السبيت، _ 

 .5002احلزائر، اجلز  األول،  ،_قسنطينة_منتوري

  .5002دار زهران للنشر، عمان، األردن،  _األسس والعمليات_التدريب وتنمية الموارد البشريةعبد املعطي حممد عساف،  _
 دار اليازوري دارة والتسويق،تطبيقات الحاسوب في اإلأمحد  جردات، حممود حممد العجلوين وزياد حممد املشقابة، عبد الناصر  _

 .5009، عمان، األردن، للنشر
 .5003للنشر، القاهرة، مصر،  الرضا ، داروالبورصات التجارية البنوك محاسبة في دراساتالعربيد،  فهد عصام_ 
 .5003، دار وائل للنشر، بريوت، لبنان، المعلومات تكنولوجيالساملي وحسني عال  عبد الرزاق الساملي، عال  عبد الرزاق حممد ا_ 
 .5000، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دارة المعلومات والمعرفةإعال  فرج الطاهر، _ 
 .5002، عمان، األردن، دار املناهج للنشر ،_لية وتقنياتمفاهيم ومداخل، تطبيقات عم_ إدارة التكنولوجياالالمي،  داود غسان قاسم_ 

، عمان، األردن، الوراق للنشر ،_االستخدامات والتطبيقات_تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمالمي، الغسان قاسم داود ال_ 
5000. 

لقانون والشريعة اإلسالمية، المقاصة المصرفية دراسة مقارنة بين ا _المقاصة في المعامالت المصرفيةفؤاد قاسم مساعد قاسم السعيدي، _ 
 .5002منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،_إللكترونيةاو 

 .5000، هال للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ينهاالتجارة اإللكترونية وتأمفاروق سيد حسني، _ 
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 .5002عية، اإلسكندرية، مصر، الدار اجلام لكترونية،وسائل المدفوعات اإلفريد ووليد النجار، _ 
 .5002، 5مطابع دار اهلالل لألوفست، الرياي، السعودية، ط المال واالستثمار في األسواق المالية،فهد عبد ا هل احلومياين، _ 
  .5002، دار هومة للنشر، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، في التشريع الجزائري ةالحماية الجزائية للمعلوماتي، قادة أمال_ 

 . 5009األهرام، القاهرة، مصر،  ،ترمجة الشحات منصور التجارة اإللكترونية العالمية،كاثرين ملان،  _ 
 .5002 للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حامددار العمليات المصرفية الخارجية، ماهر كنج شكري، _ 
 .5005، مصر القاهرة، رتاك للنشر،ي، إالتسويق المصرفيحمسن أمحد اخلضريي،  _
 .5000، مصر القاهرة، رتاك للنشر،ي، إالتسويق في ظل عدم وجود نظام معلوماتحمسن أمحد اخلضريي،  _
 .5009، اجملموعة العربية للنشر والتدريب، القاهرة، مصر ،_دراسة تكنولوجية_التجارة اإللكترونية ، حممد سراج الدين_ 
، منشورات احلليب احلقوقية، _دراسة مقارنة _لكترونيةلمعامالت التجارة اإل أساليب الحماية القانونيةحممد سعيد أمحد إمساعيل، _ 

 .5009لبنان،  ،بريوت
 .5009دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  نترنت،عبر اإلالتسويق حممد عبده حافظ، _ 
 .5009تسويق والتوريدات، بريوت، لبنان، ، الشركة العربية املتحدة لللكترونيةالتجارة اإلحممد نور برهان وعز الدين خطاب،  _

 .5009، احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التجارة اإللكترونيةحممد نور صاحل اجلداية وسنا  جودت خلف، _ 
 .5009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الخدمات البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنتحممود حممد أبو فروه، _ 
 .5005، كلية التجارة، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة وتكنولوجيا المعلوماتحممود مراد مصطفى وناصر نور الدين عبد اللطيف، _ 
 .5003مصر،  ،جامعة اإلسكندرية ،قسم االقتصاد  نقود وبنوك وأسواق مالية، اقتصادياتحممود يونس وكمال أمني الوصال، _ 
 .5000، مصر القاهرة، لنشر،ادار غريب للطباعة و  فية،تقنيات مصر أدوات و مدحت صادق، _ 
 .5000، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نترنتاإل إلى مقدمةمراد شلباية وعلي فاروق،  _

 .5009 احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، الصناعة المصرفية في ظل العولمة، مصطفى كمال السيد طائل، _ 
سكندرية، مصر، ، دار الفكر اجلامعي، اإلاألوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثةل طه ووائل أنور بندق، مصطفى كما_ 

5003. 
 .5009دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  لكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية،التجارة اإلمعوان، مصطفى _ 
 .5003، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، إللكترونيةالبنوك امنري وممدو ح حممد اجلنبيهي، _ 
 .5003دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  النقود اإللكترونية،منري وممدوح حممد اجلنبيهي، _ 
 .5002، ، دار الثقافة، عمان، األردنالمعلوماتية الجرائم ال عبد القادر املومين، _ 
 .5002ركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، ، الشإدارة المصارفهاشم جرب،  _
 .5005، دار املسرية للنشر، عمان األردن، الخدمات المصرفية اإللكترونية، خرونوآوسيم حممد احلداد  _
 .5003 لنان، ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،لكترونيةارة األعمال التجارية اإلإديورك برس، _ 
 .5002، عمان، األردن، دار وائل للنشر ،_عناصر المزيج التسويقي عبر اإلنترنت_لكتروني التسويق اإلارة، فو يوسف أمحد أب_ 
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 المجالت والتق ارير_ 

 
دارة العامة ة واقتصادية ربع سنوية تصدرها اإلجملة الصرييف، جملة مصرفي ،Bitcoin البت كوينعملة ، الدين عصام أمجد حممد _

 .5002، 25 العدد السودان، حوث واإلحصا ،  بنك السودان املركزي،للسياسات والب
واملصرفية، جملة دورية تصدر عن األكادميية  املالية الدراسات ، جملةلكترونية وطرق حمايتهاأنظمة الدفع اإلأشرف حسن حممد جواد، _ 

 .5002 ، 55، اجمللد 5 العدد األردن، ، عمان، (مركز البحوث املالية واملصرفية)العربية للعلوم املالية واملصرفية 
 5 ،واشنطن، بيان صحفي، من النفقات اإلدارية %02برامج دفع إلكترونية تمكن الحكومات من توفير ، البنك الدويل_ 

 .5005 آب/أغسطس
ية مياحث، جملة دورية أكادجملة الباإلسالمية،  البلدان في البشرية الموارد تنمية على والتحفيز التدريب أثر تحليل، الداوديالشيخ _ 

 .5002 ،2العدد  اجلزائر، متخصصة حمكمة تعىن بالبحوث االقتصادية، جامعة ورقلة،
 دراسة حالة_اتيجية كأداة تنافسية في المصارف نموذج تقييم أنظمة المعلومات اإلستر أمني عقيل يوئيل وعبد الستار حممد علي، _ 
 .0999، 5، العدد 52ية، اجمللد جملة اإلدارة العامة، الرياي، السعود، _
، صندوق مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية ومسؤوليات المصارف المركزيةاللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية،  تقرير _

 .5002  ،، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدةالنقد العريب، أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية
، صندوق النقد العريب، أمانة جملس نظم الدفع الخاصة بعرض وسداد الفواتير إلكترونيااللجنة العربية ألنظمة الدفع والتسوية، تقرير _ 

 .5002  ،، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدةحمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية
 .5000 الصادر يف سبتمرب ،Norton Cybercrime Report 5011 تقرير سيمانتك كوربوريشن_ 
 .5005 الصادر يف سبتمرب ،Norton Cybercrime Report 5015 تقرير سيمانتك كوربوريشن_ 
 .5000جانفي ، الدولية التسويات بنك ،المبادئ األساسية لنظم الدفع الهامة نظاميا  ، "CPSS"تقرير جلنة التسويات  _
   .5000، ةومراقبتها السنوي البورصة عمليات تنظيم لجنة ،ومراقبتها البورصة اتعملي تنظيم جلنةتقرير _ 
،  2العدد  اجلزائر، بسكرة، ،، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضرسبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، سامليمجال _ 

5003. 
 _المالية باألوراق ستثماراال ومخاطر عائد على لكترونياإل داولالت نظام تطبيق أثردعا  نعمان اجلسيين وعدنان سامل قاسم،  _
االقتصادية ،  جملة تكريت للعلوم 5005_ 5005 :السعودي للفرتة املال سوق يف املسجلة الشركات أسهم من عينة على تطبيقية سةادر 
 .5000 ،50، العدد 2اجمللد  العراق، دارية،واإل
جملة العلوم اإلنسانية، جامعة  ،_دراسة نظرية_جودة الخدمة المصرفيةنترنت و شبكة اإلقة بين همية دراسة العالأ رعد حسن الصرن،_ 

   .5003، 2 العدد اجلزائر، بسكرة،
، جملة تنمية املوارد عالم واالتصال في تفعيل أنشطة البنوك التجاريةور التكنولوجيات الحديثة لإلدشايب،   حممدو زين الدين بروش _ 

علمية دورية حمكمة تعاجل قضايا التجديد واإلبدا  يف التنمية البشرية، صادرة عن وحدة البحث تنمية املوارد البشرية، جامعة  البشرية، جملة
 .5005، 2، اجلزائر، العدد 5فرحات سطيف

ة دورية تصدر عن واملصرفية، جمل املالية الدراسات جملة ،دور تقنية المعلومات المحوري في الصناعة المصرفية، سامر أبو زايد_ 
 .5002 ، 55، اجمللد 5 العدد ، عمان، األردن، (مركز البحوث املالية واملصرفية)األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية 
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 ،LLC سلسلة ابتكارات تكنولوجيا املعلومات، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقرا  وشركة آالت الصراف اآللي،ستيف ويالن، _ 
Echange، Microfinancegateway، 5002.  

، جملة الباحث، دورية أكادميية حمكمة، نصف سنوية تصدر عن كلية وحلول أسباب الجزائر في النقدية السيولة أزمةسليمان ناصر، _ 
 .5000، 09االقتصاد جلامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 

 .5000نوفمرب  itp.net ،52 جملة عامل التقنية فريقيا والشرق األوسط، شمال إالتحول إلى الدفع اإللكتروني في ، رامزشحادة  _
لكرتونية، أكتوبر عامل التقنية، جملة إ ،(مقال حتليلي) جملأآلية الدفع عند التسليم تطبيقه جميل لكن التخلص منه ، الفقيه شهاب_ 

5005 . 
نوفمرب  2 معلومات قانونية، الدراسات واالستشارات القانونية، تها،ناصرها واستراتيجي، أمن المعلومات، ماهيتها ععائض املري_ 

5000. 
جملة االقتصاديات املالية البنكية  واقع تحديث أنظمة الدفع في الجزائر وأثره على المنظومة المالية الجزائرية،عايدة عبري بلعبيدي، _ 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  عمال، خمرب مالية، بنوك وإدارة األعمال، كلية العلوموإدارة األ
 .5002 العدد االفتتاحي،

المخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اإللكترونية كأحد التحديات التي تواجه ، الشحات البحطيحي عبد الرحيم _
 .5002، 5العدد  السعودية، ،50دارة، اجمللد واإل امللك عبد العزيز، االقتصاد ، جملة جامعةالنظم المصرفية

جملة ، 5010 _1165الجزائر  المصرفية حالة الخدمات على وأثرها البنكية الدفع وسائل في التحكم إشكالية ،حببحعبد القادر  _
 .5000، 09لعدد ا  كادمية دولية سنوية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،الباحث، دورية أ

ية للدراسات األكادمي جملةرساء التكنولوجيا المصرفية في دعم الذكاء التنافسية بالبنوك الجزائرية، متطلبات إ،  مطاي لقادرعبد ا_ 
 الشلف،صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي، حمكمة  سداسية دولية جملةنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، االجتماعية واإل

 .5005ان ، جو 00العدد  اجلزائر،
 املالية، جملة عمان بورصة على تطبيقية دراسة المالية، األسواق في اإلنترنت أثر زيد، أبو سليم خري وحممد الزيود طلب الناصر عبد_ 

 .5002األول،  العدد ،55اجمللد  سوريا، االقتصادية والقانونية، للعلوم دمشق جامعة
، جملة الباحث نصف سنوية ودولية عالم واالتصال في دفع عجلة التنميةلوجيا اإلأثر تكنو ، بن تركيزينب و عبد الوهاب بن بريكة _ 

 .5000، 02متخصصة وحمكمة صادرة عن جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد 
، جملة دورية واملصرفية املالية الدراسات جملة ،(IBAN) األردن المصرفي في الدولي للحساب الرقم تطبيقسعد،  عقيل عدنان _

 .2013، 5 العدد ، عمان، األردن، (مركز البحوث املالية واملصرفية)كادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية األتصدر عن 
اجمللة األكادميية للدراسات  لكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري،ر تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإلدو  رابح، عرابة _

 .5005، 2صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، العدد  حمكمة ية سداسيةدول جملةنسانية، االجتماعية واإل
، غزة، األزهر جامعة جملة ،اإلنسانية العلوم سلسلة ،نظم الدفع اإللكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليهاعلي عبد ا هل شاهني،  _ 

 .5000، 0 العدد ، 12اجمللد ،فلسطني
 ، نموذجا   5005لكترونية مشروع الجزائر الحكومة اإل: ستراتيجية إلى التطبيقلكترونية من اإلالحكومة اإلمشاريع ، عادلغزال _ 

Journal Cybrarians 5002 ،52العدد  املكتبات،إلكرتونية فصلية حمكمة يف جمال  دورية. 
لة فصلية وحمكمة إللكرتونية، جم، جملة سيرباربنز ااإللكترونية الحكومة ظل في المعلومات وشفافية أمن توجهات، حممد اهلادي حممد_ 

 .5002يونيو  ،9العدد متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات، 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journal.cybrarians.org%2F&ei=Ven4U7arOenK0QWUxoDYAg&usg=AFQjCNE0_aAtYkOzS3xVDd9VfFPS76hzIQ&bvm=bv.73612305,d.bGQ
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والتقانة احلديثة، جملة شهرية  ت، جملة املعلوماتية املتخصصة يف املعلوماتية واالتصاالبروتوكول التطبيقات الالسلكية، محامي حممد_ 
   .5002، آذار 0، العدد صادرة عن اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

، اجمللة اجلزائرية للدراسات املالية نمط وأهمية تطبيق تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في شركات التأمين،  شايب حممد_ 
، اجلزائر، 0سطيفسواق رؤوس األموال اجلزائرية يف ظل العوملة، جامعة ال املايل واملصريف، خمرب تقييم أواملصرفية، حمكمة ومتخصصة يف اجمل

 .5000، 0، العدد 0اجمللد 
 ،_البنوك لي بيندراسة تقييميه لشبكة النقد اآل_البطاقة البيبنكية في القطاع المصرفي الجزائري بين الواقع والمتطلعات، حممد شايب _
، عمان، (مركز البحوث املالية واملصرفية)صرفية كادميية العربية للعلوم املالية وامل، جملة دورية تصدر عن األواملصرفية املالية الدراسات جملة

 .5002 ، 55، اجمللد  7 العدد األردن، 
 جملة  ، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية،المصارف اإلسالمية وحتمية تبني التكنولوجيات الحديثة مقارنة بالتقليدية، شايب حممد_ 

اإلسالمية  العدد  املعامالت فقه أحباث مركز مع بالتعاون اإلسالمية املالية سساتواملؤ  للبنوك العام اجمللس صادرة عن )إلكرتونية (شهرية
 .5002، سبتمرب 52
 .5005، قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسرا، قياس مجتمع المعلوماتملخص تنفيذي لإلحتاد الدويل لالتصاالت،  _
 .5000، قطا  تنمية االتصاالت، جونيف، سويسرا، ماتقياس مجتمع المعلو ملخص تنفيذي لإلحتاد الدويل لالتصاالت،  _
لكرتونية فصلية حمكمة متخصصة دورية إ journal cybrarians  جملة سيرباريان، قياس مجتمع المعلومات  مؤشرات ،علوي هند _

 .5002، سبتمرب 00يف جمال املكتبات واملعلومات، العدد 

 
 يات والمؤتمراتقالملت_ 

 
، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص رؤى مستقبلية..رفة واالستثمار البشري في البنوكاقتصاد المع، أمحد زكريا  صيام  _

 .5002مارس  00و 9 :يومي ورقلة، اجلزائر، قاصدي مرباح االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفا ات البشرية، جامعة

لكرتونية بني الشريعة مؤمتر األعمال املصرفية اإل ة اإللكترونية وأهم تطبيقاتها،مفهوم األعمال المصرفيحممود أمحد إبراهيم الشرقاوي،   _
 .5005 ماي  12_ 10 :أيام رات العربية املتحدة،ام، اإلديب ، غرفة  ارة وصناعةكلية الشريعة والقانون و  والقانون،

مداخلة ضمن امللتقى التقليدية في ظل وجودها،  تقييم وسائل الدفع اإللكترونية ومستقبل وسائل الدفع ، عبد الرحيموهيبة   _
، _عري  ارب دولية_لكرتونية يف اجلزائرة اعتماد التجارة اإلعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالي :العلمي الدويل الرابع حول

 .5000فريل أ 52_52 :زائر، يومياملركز اجلامعي خلميس مليانة، اجل
، أعمال املؤمتر العلمي النقود اإللكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، أمحد مجال الدين موسى_ 

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، _أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية_احلقوق جبامعة بريوت العربية  السنوي لكلية
 .5005لبنان، 

أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت  ،_بطاقات الوفاء، النقود اإللكترونية_رونية لكتوات الدفع اإلأدتوفيق شنيور، _ 
 .5005منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،_أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية _العربية 
ندوة اخلدمات  ،_حاالت تطبيقية_ه في تنشيط حركة التعامل المصرفيودور  SWIFTنظم المعلومات حسني مصطفى هاليل، _ 

 .5002نوفمرب  59_53 :أيام ، القاهرة مصر،(رؤية مستقبلية)لكرتونية الشاملة البنكية اإل
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تصاد املعرفة املؤمتر العلمي اخلامس بعنوان اق الذكاء االقتصادي في خدمة منظمات األعمال،، أحالمبوعبديل و خليل عبد الرزاق  _
 .5003أفريل  59_52 :أيام والتنمية االقتصادية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، عمان، األردن،

، _رؤية مستقبلية _المعلومات المصرفيةتنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق أمنية تكنولوجيا ، زين الدين بروش وحممد شايب_ 
بكلية : رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة: ات امللتقى الدويل اخلامس حولاملشاركة يف فعالي

 .5000 ديسمرب 02و 05 :العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري، الشلف، اجلزائر، يومي
أعمال املصارف من  -وي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العربية أعمال املؤمتر العلمي السن وسائل الدفع الحديثة،مسيحة القليويب،  _

 .5005، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، -واالقتصادية الوجهتني القانونية
لكرتونية بني الشريعة حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية اإل ،_رؤية مستقبلية_لكترونيةمحفظة النقود اإلشريف حممد غنام،  _
 .5005ماي  05_00 :، ديب، أيامجامعة اإلمارات العربية املتحدةقانون، املنعقد يف وال

: امللتقى الدويل حول، "بريد الجزائر"في تحديث مؤسسة  معوقات استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال صاحل بو عبد ا هل،_ 
، بسكرة، صادية والتسيري، جامعة حممد خيضركلية العلوم االقتالركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات،   :املعرفة

 .5003نوفمرب  05و 05 :اجلزائر، يومي
 في والمحاسبية المصرفية العمليات إدارة في هميتهاوأ البيانات عن التنقيب تقنياتعبد الرزاق الشحادة ومراد خالد الردايدة، _ 

 الزيتونة اإلدارية، جامعة والعلوم االقتصاد كلية ،_املعرفة واقتصاد األعمال ذكا  _،عشر احلادي السنوي العلمي ، املؤمتراألردنية البنوك

 .5005 أفريل 52_55 :أيام األردن،  عمان األردنية،
، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت بطاقات االئتمان والعمليات المصرفية اإللكترونيةعبد اهلادي النجار، _ 

 .5005، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، _أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية _العربية 
، ورقة عمل مقدمة يف ندوة املال العام ومكافحة الفساد اإلداري مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربيعطا ا هل خليل، _ 

 .5002ماي  02_02 :أيام اإلدارية، تونس،واملايل، املنظمة العربية للتنمية 
 ورقة ،_مقارنة دراسة  _السعودية المالية والسوق المالية طوكيو سوق  في اإللكتروني التداول نظام، السحيباين إبراهيم بن حممد _

 .5002رب نوفم 02و  05 :يومي خالد، السعودية، امللك جامعةنظرة مستقبلية،  :السوق املالية السعودية لندوة مقدمة
فعالية استخدام التكنولوجيات الحديثة في انتشار ظاهرة غسيل األموال والحد منها في البنوك حممد شايب وعز الدين عمران، _ 

كلية العلوم    _الواقع والتحديات_ ل يف املؤسسات املالية اجلزائريةملتقى وطين حول مكافحة تبييض األمواوالمؤسسات المالية، 
 .5005مارس  03_02 :يومي ،جارية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائراالقتصادية، الت

أحباث املؤمتر  ،بعد عشرية من اإلصالحات..تقييم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم في الجزائرحممد شايب وحلسن هدار،  _
،  5002_5000تشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة الدويل حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على ال

 .7002 مارس 07و 00 :يومي ،، اجلزائر0كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 
مداخلة ، _التوصيات والمتطلبات_وضرورته في تسهيل معامالت التجارة الدولية يالتحكيم اإللكترون حممد شايب ونعيمة بارك،_ 

بكلية احلقوق والعلوم السياسية، الشلف، : التحكيم البحري ودوره يف التجارة الدولية: يات امللتقى الوطين الرابع حولفعال مقدمة ضمن
 .5000 ديسمرب 02و 05 :اجلزائر، يومي

ى الدويل فعاليات امللتقمداخلة ضمن ، السياسة النقدية دارةإلكترونية على دور البنا المركزي في تأثير النقود اإل حممد شايب، _
مارس  02_05 :اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية باملركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، يومي

5005. 
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ضمن  مداخلة، _إشارة إلى أنظمة الدفع اإللكترونية الجزائرية_اليقظة والجاهزية التكنولوجية في البنوك التجارية عملياتشايب،  حممد_ 
 االقتصادية،كلية العلوم   :احلديثة األعمالالذكا  االقتصادي والتنافسية املستدامة يف منظمات  :امللتقى الدويل السادس حول فعاليات

 .5005 نوفمرب 02و 02 :، اجلزائر، يومي_الشلف_التسيري والعلوم التجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي 
حالة  بعض الشركات واألسواق المالية العربية _ سهم عبر األجهزة والهواتف الذكيةليات تداول األمميزات وآ ،شايبحممد _ 

بني الصناعة .. بتكار املايل واهلندسة املاليةمنتجات وتطبيقات اال: الدويل حول فعاليات املؤمترمداخلة ضمن  ،_البريطانية ندكسأسيتي و 
 2و 3 :، اجلزائر، يومي_0_علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف سالمية بكلية الة التقليدية والصناعة املالية اإلاملالي
 .5002 ماي
األول حول  املؤمتر العلمي املغاريب ،التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعامالت اإللكترونية المدنية والتجاريةناجي الزهرا ، _ 

  .5009أكتوبر  59و 52 :، يوميطرابلس، ليبيا ،لعلياا الدراسات ةأكادميي ،املعلوماتية والقانون
 :أيام ،، القاهرة، مصر_رؤية مستقبلية_رتونية الشاملة،، ندوة اخلدمات البنكية اإللكخدمات مواقع البنوك اإللكترونيةهيثم املسريي، _ 
 .5002نوفمرب  59_53
دراسة حالة سوق )االستثمارات ول اإللكتروني على تنشيط أثر تحديث األسواق المالية وإدخال نظام التدا، وليد زكريا صيام_ 

قتصاديات يف اال االستثماراتسبل تنشيط   املؤمتر الدويل العلمي الثاين إىلحبث مقدم ، _اململكة األردنية اهلامشية _عمان لألوراق املالية 
 . 2003مارس   03و 02:يومي، اجلزائر، جامعة سكيكدة، وعلوم التسيري االقتصاديةكلية العلوم  ،إشارة خاصة حلالة اجلزائراالنتقالية 

 
 الرسائل والمذكرات_ 

 
دراسة حالة القري الشعيب اجلزائري _ تحليلية حول التجربة الجزائرية في مجال النقد اآللي البيبنكي  دراسة، بورزقإبراهيم فوزي _ 

CPA_ ،جامعة اجلزائر، اجلزائر، ختصص حتليل اقتصادي ،االقتصادية مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري شعبة العلوم ،
5002/5002. 

رسالة مقدمة لنيل  _دراسة حالة االقتصاد الجزائري_وراق المالية في تمويل االقتصاددور الخوصصة وبورصة األ، خبابة حسان_ 
 .5003_5002 ،شهادة الدكتوراه يف االقتصاد، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر

 األطروحة مقدمة  _دراسة مقارنة_،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكترونيرجا  نظام حافظ بين مشس، رجا  نظام حافظ بين مشس، _ 

 .5009 ،فلسطني نابلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات بكلية اخلاص القانون يف املاجستري درجة ملتطلبات استكماال

، أطروحة حرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةالتعبد القادر بريش، _ 
 .5002جامعة اجلزائر،  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود مالية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

تطلبات نيل مل مقدمة استكماالتمذكرة  ،_دراسة مقارنة _لكترونيستهلا في التعاقد اإلحماية المعبدا هل ذيب عبدا هل حممود، _ 
 .5009فلسطني،  ، نابلس،جامعة النجاح ،يف القانون اخلاص شهادة ماجستري

ة يف أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دول ،تجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةاالحممد حشماوي، _ 
  .5002العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير _لوجيا اإلعالم واالتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائريةأثر تكنو يب، حممد شا_ 
ختصص اقتصاديات املالية،  ادية،مذكرة مقدمة كجز  من متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتص ،_واالحتياط بسطيف

 .5002 ماي اجلزائر، ،_سطيف_ ، جامعة فرحات عباس، التجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية  بنوك ونقود،
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 والمعاجم  القواميس_ 

 
 .5000، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، قاموس الموردمنري البعلبكي، _ 
 .5005نرتناسيونال، بريوت، لبنان، أكادمييا إ ،_يزي، عربيإنجل_قاموس أكسفورد المحيط _ 
 .5002، _، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اجمللد الثاينالموسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب، _ 
 .5002، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، الني لمصطلحات الكمبيوتر واإلنترنتيمعجم الكتيسري الكيالين، _ 
 .5000، مكتبة العبيكان، الرياي، السعودية، المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب اآللي واإلنترنتحممود الربيعي وآخرون، _ 
 

 :القرارات والقوانين_ 

 
والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور ، 2005ديسمرب  05املوافق  06_05من النظام   00،  4املواد _ 

 .2006 أفريل 22 ،26عدد اجلزائر، ال، اجلريدة الرمسية ، رىالعريض األخ

، العدد اجلريدة الرمسية ،نظام التسوية اإلجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجلاملتضمن  04/05من النظام رقم  20،22املادة _ 
02 ،2006. 

 مجادى 22املؤرخ يف  03_11 رقم مراأل ويتمم يعدل  2000وت  أ 26املوافق  0420  عام رمضان 16املؤرخ يف  10_04 أمر رقم _ 

 .والمتعلق بالنقد والقرض  2002وت  أ 26 املوافق 0424 عام الثانية

المتعلق ببورصة  0992ماي  55الصادر يف  00_92املعدل و املتمم للتشريع رقم  2002فيفري  22الصادر يف  04_02القانون رقم _ 
 .القيم المنقولة

، اجلريدة العقوبات قانون المتضمن 00/06/0966 املؤرخ يف 66/056 مرأل واملتمم املعدل 00/00/2004 املؤرخ يف 04/05 القانون_ 
 .00/00/2004 يف 20 اجلزائرية، الرمسية

من   المواطن إعفاء  يتضمن  2015  سنة  يوليو  27  وافق  1436  عام  شّوال  11  يف  مؤرخ  15_204  رقم  تنفيذي  مرسوم_ 
 .للحالة المدنية  اآللي  الوطني  السجل  ضمن  الحالة المدنية المتوفرة  وثائق يمتقد

 

 

 

 



 

- 225 - 

 

 األجنبيةللغة  ق ائمة المراجع با :ثانيا
 الكتب  _ 

 
_  Delbar Jafarpour, The Impact of Online Trading on Customer. Satisfaction in Tehran Stock 

Exchange, Luleå University of Technology Master Thesis, Continuation Courses Marketing and e-

commerce Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Industrial 

marketing and e-commerce, 2006. 

_  Dominique Rambure, Les systèmes de paiement, Economica, Paris, France, 5003. 

_ Donna Kay and Ali Ovilia, Accounting Information Systems, Pearson Éducation, USA, 

America, Second Edition, 2014. 

_ Efraim Turban and  Linda Volonino, InformationTechnology for Management _Improving 

Strategic and Operational Performance_, John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United States of 

America, 2011. 

_ Kenneth C. Laudon and Carol Traver, E-Commerce 2015,  Prentice Hall. Cloth, USA, 11 
ème

 

édition, 2014. 

_  Régine Bonhomme, Instrument de Crédit et de Paiement, L.G.D.G, Paris, France, 2011. 

ederic _ Fr  et la, La Monnaie Marchandise, Fiduciere, Scripturale, ElectroniqueMishkin, 

, Pearson Education,  Paris, France, 2014. l’Etat de Monnaie  

, Pearson Education,Financière Marchés et Banque, Monnaie_ Frederic Mishkin,  édition,   
ème

9  

2010. Paris, France, 

_ Gilles Bressy et Christian Konkuyt, Economie d’Entreprise, Dalloz, Paris, France, 7
 ème

 édition, 

2004. 

_ H. Kent Baker and Leigh A. Riddick, International Finance, Oxford University Press, New 

York, USA, 2013. 

_ Henri Isaac et  Pierre Volle, E-commerce: de la Stratégie à la mise en Oeuvre Opérationnelle, 

Pearson Education, Paris, France, 2
 ème

 édition, 2011. 

_  J. Botha, C. Bothma, P. Geldenhuys, J. A. R Botha, Managing E-Commerce in Business, by Juta 

& Company, USA, Second Edition, 2008. 

_  Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management, Fourth Edition, john 

Wiley and Sons, Inc, Sigapore, 2013. 

Financial, Schoenmakerand  Sander Oosterloo, Jakob De Haan_  Markets and Institutions,  

.Cambridge University Press,  Second Edition, 2012 

, International Monetary and Financial Economics, Van Hoose .Joseph P. Daniels and David D_ 

Pearson International Edition, United States, America, 2013-2014. 

_ Mamadou N'Dao, Manuel des Techniques Bancaires et Financières, Edition Amazon, Paris, 

France, 2008. 

_ Marie–Hélène Delmonde et Autres, Management des Systèmes d’Informations, Dunod, Paris, 

France, 2003.. 

_ Mélissa Saadoun, Technologies de l'Information et Management, Hermès Sciences 

Publications, France, 2006. 

_ Michel Badoc et Autres, E-Marketing de la Banque et de l'Assurance, Edition d'Organisation, 

Paris, France, 2
ème

 Edition. 2000. 

_ Michel Lafitte, Les Systèmes d'Information dans les Etablissements Financières, Presses de 

Jouve, Paris, France, 2000. 

http://www.goodreads.com/author/show/5754756.J_Botha_C_Bothma_P_Geldenhuys
http://www.goodreads.com/author/show/5754756.J_Botha_C_Bothma_P_Geldenhuys
http://www.goodreads.com/author/show/5623861.J_A_R_Botha
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Dirk%20Schoenmaker&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Sander%20Oosterloo&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jakob%20De%20Haan&search-alias=digital-text&sort=relevancerank


 

- 222 - 

 

_ Mohammad Sarlak, E-Banking and Emerging Multidisciplinary Processes: Social, 

Economical and Organizational Models, Business Science Reference, Merchey, New York, 2011. 

_ Monique Zollinger et Eric Lamarque, Marketing et Stratégie de la Banque, Dunod, Paris, 

France, 2004. 

_ Mouhamed Louadi, Introduction aux Technologies de l'information et de la 

Communication ,Centre de Publication Universitaire, Algérie, 2005. 

_ Nadine Tournois, le Marketing Bancaire Face Aux Nouvelles Technologies, Masson, Paris, 

France, 2005. 

_ O’Brien and Marakas, Management Information Systems, MaGraw-Hill, USA, Tenth Edition, 

2011. 

_ Oullion, Jean-Michel,  Les Métiers d'Internet Le Guide 2011-2012, L'Etudiant, Paris, France, 

2011. 

_ Philippe D’Arvisenet et Jean Piérre Petit, Economie International: la place des banque, Dunod, 

Paris, France, 1999. 

_ Philippe Rigaux, Pratique  de MySQL et PHP Conception et Réalisation de Sites web 

Dynamiques, Dunod, Paris, France, 4 
ème

 édition, 2009. 

_ Robert Reix, Système d’Information et Management des Organisations, Vuibert, Paris, 

France, 4
ème

 édition, 2002. 

_ Robert Reix, Système d’Information et Management des Organisations, Vuibert, Paris, 

France, 00
ème

 édition, 5000. 

_ The  :, Emergence of Payment Systems in the Age of Electronic CommerceSumanjeet Singh

State of Art Global Journal of International Business Research Vol. 2. No. 2. 2009. 

_ Sylvain Wassermann, l'Organisation Relation Client, Dunod, Paris, France, 2004. 

_ Thomas Stenger et Stéphane Bourliataux-Lajoinie,  E-marketing & E-commerce _ Concepts, 

Outils, Pratiques_, Dunod, Paris, France, 7
 ème

 édition, 2014. 

 

 اريرالمجالت والتق _ 
 
_  Algérie Poste, Mode Opératoire-Epayment, Paiement des Recharge ADSL par Internet, 

Version 1.0, Janvier 2014. 

_  Banque d'Algérie, Fausse Monnaie Algérie, Rapport sur faux-Monnayage, Direction générale 

du réseau et des systèmes de paiement (D G R S), Alger, Algérie, 2015. 

_  Global ICT Developments,; ITU Statistics, 2000-2010.  

_ Henri Martre, Intelligence Economique et Stratégie des Entreprises, Rapport du Groupe, 

Commissariat Général du Plan, Paris, France, Février 1994. 

_  La Fédération bancaire française, Moyens de paiement en France,Raport 2012.  

_  Statistics Pocket Book , European Central Bank, May  2013. 

_ Sylvie Gerbaixe, L’Accès Direct au Système d’Information par les Clients via les Médias 

Électroniques. Quelles implications ? Le Cas des Prestations Bancaires à Distance .Horizon 

Bancaires, N uméro  3 1 6 ,  Février 2003. 

_ Banque d’Algérie, Évolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport Juin 2006_Juillet 

2015. 

_ Comité de Bâle sur contrôle bancaire, Saines Pratiques pour Gestion et la Surveillance du  

Risque Opérationnel, BRI, Bâle, février 2003. 

_ Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), General Guidance for Payment 

System Development, Consultative Report, Bank for International Settlements (BIS), May 2005. 

_ Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), Security of Electronic Money, Group 

of Computer Experts  Systems, Bank for International Settlements (BIS),  August 1996. 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mohammad+Sarlak&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Mohammad+Sarlak&sort=relevancerank
http://www.fimaktabati.dz/catalog/book/docid/88802593/searchstring/INTERNET
http://www.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/127
http://www.amazon.fr/Thomas-Stenger/e/B004N49CNK/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=St%C3%A9phane+Bourliataux-Lajoinie&search-alias=books-fr&field-author=St%C3%A9phane+Bourliataux-Lajoinie&sort=relevancerank


 

- 223 - 

 

_ Dossier de Presse, Webdialn@™, Étude sur les Usages et Perceptions  des Internautes du 

Web Algérien, Webdialna Vague 4, 2012. 

_ Federal Financial Institutions Examination Counci, Retail Payment Systems, Examination 

Handbook ,RPS, March 2004. 

_ Gareth Lodge, Global Non-Cash Payments: Trends and Forecasts, Industry Trends, November 

27, 2012. 

_ Gareth Lodge, Global Non-Cash Payments: Trends and Forecasts, Industry Trends, December 

3, 2014.  

_ Georges Pauget et  Emmanuel Constans, l’Avenir des Moyens de Paiement en France, Paris, 

France, Mars 2012. 

_ KPMG, Guide Des Banques et Etablissements Financiers en Algérie,  Algérie, Edition 

2012_2013. 

_ László Z. Karvalics, Information Society_What is it Exactly? (The Meaning, History and 

Conceptual Framework of an Expression), Budapest, March-May 2007. 

_ Austin Briggs , Laurence Brooks, Electronic Payment Systems Development in a Developing 

Country: The Role of Institutional Arrangements, The Electronic Journal of Information 

Systems in Developing Countries, Vol 49, 3, 2011. 

_ Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR), Principes Fondamentaux pour 

les Systèmes de Paiement d'Importance Systémique, Rapport du Groupe de travail sur les 

principes et pratiques applicables aux systèmes de paiement. La Banque des règlements 

internationaux (BRI), Bâle, Suisse, 2001. 

_ Media Bank, le Système ARTS, ANEP, Publication Bimestrielle, Bank of Ageria, Algeria,  

N:°81, Janvier 2006. 

_ OECD Conference on, Empowering E-consumers, _Strengthening Consumer Protection in the 

Internet Economy_, Background Report, Washington D.C, 8-10 December 2009. 

_ P. Angelini, G. Maresca and D. Russo, Systemic Risk in the Netting System,  Journal of 

Banking & Finance, vol 31, 2001. 

_ Patrice Norday, de la Documentation à l'Intelligence Economique, Documentos de lectura, 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya,  editorial  EurecaMedia, SL, septembre 2002. 

_ Rapport Annuel de l’ARPT, Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 

ARPT, Rapport annuel de l’ARPT pour l’exercice ,Algérie, 2010_2012 . 

_ Rapport d’Activité du Groupement des Cartes Bancaires, Integrateur d'Innovation, France 

2012. 

_ Recommendations and Reports, Report of the Working Group Working Group on 

Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frau, 

Reserve Bank of India, Central Office Mumbai, January 14, 2011. 

 Finance &, Banking Revolution-ges of the EChallen, Schaechter_ Saleh M. Nsouli and Andrea 

er, , Septemb39, Number3, Volume IMFDevelopment, A quarterly magazine published by the 

 .2002 

_ Steve Wan Lan Yun, Projet de Développement de l’Infrastructure du  Système Financier - 

Démarrage du Système de Reglement Brut en Temps Réel (RTGS), Nawafid, La Lettre 

d’information trimestrielle du Groupe de la Banque mondiale au Maghreb - N°2, Mai 2006. 

_ The European Central Bank,  Eurosystème, TARGET Annual Report, May 2007_Juin 2015. 

_ The Federal Reserve Banks,  Payment System Improvement - Public Consultation Paper,  

September 10, 2013. 

_ The Global Information Technology Report ICT for Sustainability. World Economic Forum. 

INSEAD, . 5005–5002 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 5009. 

_ The International Telecommunication Union; Measuring the Information Society The ICT  

Development Index, Geneva Switzerland, 2014. 

_ World Payments Report, Capgemini, RBS,  2014. 

http://www.celent.com/analysts/gareth-lodge
http://www.celent.com/analysts/gareth-lodge
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/nsouli.htm#author
file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/,%20Number3,%20Volume%2039,%20September,%202002
file:///C:/Users/DELL/Desktop/المذكرة%20النهائية/شايب/خدمتي/,%20Number3,%20Volume%2039,%20September,%202002


 

- 222 - 

 

 الملتقيات والمؤتمرات_ 
 
_ Abel François, Les Systèmes de Paiement, Séminaire d’économie  IPAG de Strasbourg, Paris 

,France, 2007. 

_ Chekkour Mohamed, les Systèmes de Paiement, Synthèse de la Première Partie du Séminaire: 

Généralités sur les Systèmes de Paiement, Hôtel Elaurassi, 22-08-2003. 

_ Gérard Lelarge, Impact des NTIC Sur les Métiers et les Compétences dans le Secteur 

Bancaire et Financier, Groupe de Prospective Vision, Paris-Caen, Université Paris Dauphine, 

2001. 

_ Newel ben kritly, le Système de Payement par Carte en Algérie, Rencontre sur la Carte 

Bancaire au Maghreb, Journée du 8 et 9 Février, Tunis, 2007. 

_ Sophie Larivet et François Brouard, Stratégies des PME et Pratiques d’Intelligence 

Économique et de Veille Stratégiques, 5
 ème

 Congres International de l’Académie de 

l’Entrepreneuriat, Communication soumise à l’Académie de l’entrepreneuriat 2007 Sherbrooke, 4-5 

octobre 2007. 

 

 سائل والمذكراتالر _ 

 
_  Adou Christelle Loba, La modernisation des systèmes de paiement – le Projet SEPA (Single 

Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros), Doctorat en Sciences 

Économiques, Laboratoire d’Analyse et de Recherche Économiques : économie et finance 

internationales (EA 2954), École Doctorale de Sciences Économiques, Gestion et Démographie 

(E.D. 42), Université  Montesquieu – Bordeaux IV , France, 2011. 

_  Malek Rania, la Modernisation du Système de Paiement en Algérie, Mémoire Préparé pour 

l'Obtention du Diplôme de Magistère en Science de Gestion, École Supérieure du Commerce, 

Algérie, 2003 .  

_ Dahirou Bello, La Modernisation des Systèmes et  Moyens de Paiement  et  du Financement 

du Commerce  International dans  l'UEMOA, Institut Universitaire  de Gestion, Unité  de 

Formation et de  Production, Mémoire de  Fin de Cycle, Mali. 2010. 

 

 والمعاجم  القواميس_ 

 
_  Ahmed Silem et Jean-Marie Albertini, Lexique de l'Economie, Dalloz, Campus, 7

 ème
 Edition, 

2002. 

_  Banque des règlements internationaux. Glossaire des Termes Utilisés pour les Systèmes de 

Paiement et Dérèglement. ISBN 92-9197-200-2, Mars 2003. 

_  Dahirou Bello, la Modernisation des Systèmes et  Moyens de Paiement  et  du Financement 

du Commerce  International dans  l'UEMOA, Institut Universitaire  de Gestion, Unité  de 

Formation et de  Production, Mémoire de  Fin de Cycle, Mali. 2010. 

_  Dictionnaire Encyclopédique  Bilingue. de la Micro Informatique, Microsoft Press, un 

Département de Microsoft, Paris, France, 1999. 

_  Dictionnaire Encyclopédique des Science de l'Information et de la Communication, Ellipses, 

Paris, France,2000. 

_  Muftah  Mohammed Dyab, Glossary of Information Systems and Technology, International 

Publishing House, Egypt, 1995. 

_ Mourad Abdel Fattah, Encyclopedia of The Terms of The Computer and Internet, English – 

Arabic, Alexandria – Egypt, 2005.  



 

- 222 - 

 

_ Vocabulaire des Techniques de l’Information et de la Communication, Commission Générale 

de Terminologie et de Néologie, Paris,  France, 2006. 

 

:القرارات والقوانين  
_  Article 2 : règlement de la banque d’Algérie N°05-06 décembre 2005, Compensation des 

Chèques et autres Instruments de Paiement de Masse. 
_  Article 2, Instruction  N°04-08 du 25 Mars 2008 Portant Création d’une Cellule Interbancaire 

de  Gestion de Risque et de  Crises. 

_  La loi N° 03-04 du 17 Février 2003, modifiant et complétant le décret législatif  N° 93-10 du 23 

Mai 1993, relatif à la Bourse des Valeurs Mobilières. 

_  Carte CIB, Conditions Générales de Fonctionnement de la Carte, Algérie Poste , Algérie, 

2012. 

_  Ordonnance N° 15-01 du 23 juillet 2015, Portant Loi de Finances Complémentaire- Article 

43et Instruction Ministérielle N° 002 du Juillet 2015- Ministère des Finances. 

 :مواقع شبكة اإلنترنت: ثالثا

 http://www.cert.nat.tn/?cont_id=00157&lang=AR  مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت_ 

  /http://www.swift.com  شبكة سويفت العالمية_ 

 //:w.cisco.comwwhttp العالمية شركة سيسكو_ 

 http://www.internetworldstats.com  اإلحصائيات العالمية لإلنترنت_ 

  wd.com/-echhttp://www.t  المجلة اإللكترونية لعالم التقنية_ 

   http://www.visa.com  شركة فيزا كارد_ 

 http://www.mastercard.com  شركة ماستر كارد_ 

 https://www.americanexpress.com  سشركة أمريكن إكسبري_ 

 www.dinersclub.com  شركة دينرز كالب_ 

 http://www.statista.com   الموقع اإللكتروني لإلحصائيات_ 

 http://www.ecb.europa.eu البنك المركزي األوروبي _ 

 http://www.itu.int/ict/statistics اإلتحاد الدولي لالتصاالت _ 

 /http://www.mptic.dz/ar. وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال_ 

 http://www.algerietelecom.dz  مؤسسة اتصاالت الجزائر_ 

 algeria.dz-of-http://www.bank البنك المركزي الجزائري _

 SATIM  dz.com-http://www.satimشركة النقد اآللي والعالقات التلقائية ما بين البنوك  _

 http://www.bis.org  بنك التسويات الدولية _

 http://www.poste.dz   ؤسسة بريد الجزائرم  _

 z://www.djazair50.dhttp الجزائرالبوابة الرسمية لخمسينية استقالل _ 

 http://www.algerieclearing.org مؤسسة الجزائر للتسوية _  

  /http://www.sgbv.dzبورصة الجزائر  _  

  http://www.networkedreadiness.comكنولوجيا اإلعالم  التقارير العالمية لت_ 

 IndexNet   http://www.netindex.comمؤسسة  _ 

 http://digital.argaam.com  أرقام الديجيتال_ 

 /https://www.bitakati.dz الموقع الرسمي للبطاقة االلكترونية في الجزائر_ 

 

http://www.cert.nat.tn/?cont_id=00157&lang=AR
http://www.swift.com/offices?lang=en
http://www.cisco.com/
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.tech-wd.com/wd/2013/10/02/broadband-2013/
http://www.visa.com/globalgateway/gg_selectcountry.jsp?retcountry=1
http://www.mastercard.com/global/
https://www.americanexpress.com/
http://www.dinersclub.com/
http://www.statista.com/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.itu.int/ict/statistics
http://www.mptic.dz/ar/?-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
http://www.algerietelecom.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.satim-dz.com/
http://www.bis.org/
http://www.poste.dz/
http://www.djazair50.dz/?%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9
http://www.algerieclearing.org/index.php/fr/presentation
http://www.algerieclearing.org/index.php/fr/presentation
http://www.sgbv.dz/?lang=fr
http://www.networkedreadiness.com/
http://www.netindex.com/
http://digital.argaam.com/article/detail/94873
https://www.bitakati.dz/


 

- 222 - 

 

 
 

 

 

  
 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 07 التدرج من اليقظة إلى الذكاء االقتصادي 01

 08 جيةعمليات اليقظة التكنولو 05

 14 العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة 00

 36 خادم/مثال عن نظام العميل 04

 39 برمجيات المجموعة وتدفق األعمال 02

 40 شبكة اإلنترنت، اإلنترانت واإلكسترانت 06

 56 عالقة التجارة اإللكترونية باألعمال اإللكترونية 00

 60 اإلنترنت كنسبة مئوية من البالغين تجارة السلع والخدمات على شبكة 01

 63 مثال عن عملية البيع والشراء اإللكتروني 01

 64 خطوات الشراء اإللكتروني 10

 68 تطور عمليات الدفع من خالل الشيك والبطاقة في فرنسا 11

 69 5011 نسب توزيع وسائل الدفع في فرنسا واالتحاد األوروبي لسنة 15

 70 نترنت عبر العالم حسب األقاليمنسب استخدام اإل 10

 71 (5014جانفي ) النطاق العريض المتنقل 14

 75 عمليات النقد اآللي بين األطراف األربعة 12

 NFC 77 توقعات حجم األرباح في سوق تقنية االتصال القريب 16

 90 تطور حجم الدفع االلكتروني حسب األقاليم 10

 91 مستقبل وسائل الدفع 11

 92 وزيع حجم المعامالت حسب نوع بطاقات الوفاءت 11

 92 حصص الدفع العالمي حسب بطاقات الوفاء 50

 93 مستقبل حجم الدفع اإللكتروني 51

 94 التوقعات نمو حجم التجارة اإللكترونية 55

 98 صور المعامالت المصرفية اإللكترونية 50

 110 العناصر المشتركة لعملية الدفع اإللكتروني 54

 111 نظام الدفع التقليدي 52

 112 نظام الدفع اإللكتروني 56

 114 نظام الدفع للمبالغ الكبرى والتجزئة في فرنسا 50

 115 نظام البطاقة البنكية 51

 116 تطور الدفع والسحب بالبطاقة 51

 120 حجم تجارة التجزئة عبر اإلنترنت من خالل الهواتف النقالة 00

 139 مدفوعات ثنائية ترتيبات مراسلة 01

 140 دور وكيل التسوية 05

 141 دور غرفة المقاصة 00

 147 االعتمادية الدولية للمدفوعات 04

 150 تسوية المدفوعات في نظام التسوية اإلجمالية في الوقت الفعلي 02

الفه    رس األشك        

 



 

- 229 - 

 

 177 تعدد عوامل تطوير وتشغيل أنظمة الدفع 06

 184 اإلشراف والرقابة على أنظمة الدفع 00

 200 مظاهر جاهزية تكنولوجيا أنظمة الدفع 01

 202 مراحل تغير مؤشرات مجتمع المعلومات 01

 204 شبكية البنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية 40

 209 سيـاق نشوء الخطر المالي المعلوماتي 41

 211 المخاطر الناتجة عن المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية 45

 216 عمليات حماية نظام المعلومات المالي والمصرفي 40

 239 الطابعات المستخدمة في عمليات التزوير 44

 240 عدد األوراق المزورة المكتشفة في المليون ورقة والمتداولة  عالميا 42

 244 األهداف األربعة لتأمين أمن المعلومات المالية والمصرفية 46

 271 5002_1111: بيبنكية والبريدية المتداولة في الفترةتطور مجموع البطاقات ال 40

 273 عدد عمليات السحب بالبطاقة البريدية إلى مجموع عمليات السحب بالبطاقة البيبنكية    41

 309 5014_5006: تطور عدد الرفوضات في الدفع في الفترة 41

 312 ية الفوريةالبنية الشبكية والوظيفية لنظام الجزائر للتسويات اإلجمال 20

 322 مراحل المعامالت في نظام النقد اآللي البيبنكي 21

 327 5014_5001: تطور عدد الموزعات والنهائيات الخاصة بالبطاقة البيبنكية في الفترة 25

 329 5014_5001: عمليات السحب والدفع بالبطاقة البيبنكية في الفترة 20

 350 5014_5006: لفترةتطور رقم أعمال بريد الجزائر في ا 24

 367 تصور لمشروع نظام الدفع في الخزينة العمومية 22

 370 الجزائر للتسوية 26

 376 5014_5006: تطور معدل الكثافة البريدية في الفترة 20

 389 مؤشر جاهزية الشبكات في االقتصاد 21

21 
: قال في الفترةتطور معدل النفاذية وعدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت والن

5001_5010 
395 

 397 5014جوان  00عدد مستخدمي اإلنترنت لعشر دول األولى إفريقيا في  60

 400 مراحل وصول اقتصاد إلى الرقمنة 61

 409 5015مستخدمي اإلنترنت الراغبين في شراء الخدمات على الخط في سنة  65

 410 5015لخط في سنة مستخدمي اإلنترنت الراغبين في شراء السلع على ا 60

 421 2014_ 2012: ترتيب واليات الجزائر حسب عدد عمليات تزوير العملة في الفترة 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 220 - 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

29 
 نمط تطبيق التكنولوجيا الجديدة في البنوك ومؤسسات التأمين

22 

 26 الموزع اآللي لألوراق النقدية 20

 27 لألوراق النقدية اآللي الشباك 22

21 
 نهائي نقطة الدفع اإللكتروني

29 

 40 الفرق بين اإلنترنت واإلنترانت 22

 57 تطبيقات اإلنترنت في األنشطة التجارية  21

 61 5011_5000 :اإلنفاق على تجارة التجزئة اإللكترونية ونسبة التغير في الفترة 21

 في نظام التارجات تطور عدد العمليات وحجم الصفقات 22
152 

21 
 تطور عدد المشتركين الدول والرسائل في نظام سويفت

153 

 أنظمة الدفع العالمية باألرقام 92
157 

99 
 180 وعيوب قيادة الخدمات التقنية للدفع اإللكتروني مميزات

 5002_5000 :تطور حجم وسائل الدفع في الفترة 90
267 

 268 5002_5000 :غرفة المقاصة في الفترة وضعية الشيكات  المعالجة في 92

91 
 5002_5000 :حجم التحويالت المعالجة في غرف المقاصة في الفترة

269 

 270 0222_0222: عدد وحجم السفتجات والسند ألمر المقاصة ببنك الجزائر في الفترة 92

 271 2005-9111: عدد البطاقات البنكية حسب البنوك في الفترة تطور 91

 272 0222_9111 :التطور السنوي لعدد عمليات السحب بالبطاقات البيبنكية في الفترة 91

 273 0222سنة  عدد الموزعات اآللية للنقود في 92

 فه      رس الج       داول

 



 

- 220 - 

 

 274 0222عدد نهائيات نقاط البيع إلى غاية سنة  91

 296 نسبة المساهمة في مركز المقاصة المصرفية المسبقة بين البنوك 02

 300 0291_ 0221 :في الفترة ATCIصة وسائل الدفع في نظام تطور آداء مقا 09

 303 0291_0221 :متوسط عدد العمليات وحجم المبالغ شهريا في الفترة 00

 304                                                                             0291_0221 :تطور نسب استبدال الشيكات التقليدية بالمعيارية في الفترة 02

 304 0291_0221 :تطور عدد الشيكات المتبادلة في نظام المقاصة اإللكترونية في الفترة 01

 305 0291_0221 :متوسط عدد العمليات وحجم المبالغ يوميا في مقاصة الشيكات في الفترة 02

 306 0291_0221 :في الفترة ATCIتطور استخدام البطاقة المصرفية في نظام  01

 309 0292_0221 :تطور عدد الرفوضات في نظام الدفع في الفترة 01

 314 0291_0221 :تطور آداء نظام التسويات اإلجمالية في الفترة 02

 316 0291_0221 :في الفترة ARTSالتطور اليومي لمتوسط عدد العمليات وحجم المبالغ في نظام  01

 317 0291_0221 :في الفترة ARTSالمبالغ في نظام التطور الشهري لمتوسط عدد العمليات وحجم  22

 317 0291_0221 :في الفترة  ARTSنسبة جاهزية نظام  29

 323 0291_0222 :عدد البطاقات البيبنكية المصدرة والمتداولة في الفترة 20

 325 مواصفات البطاقات البيبنكية للسحب والدفــع 22

 326 0291_0222 :لفترةتطور عدد الموزعات والنهائيات في ا 21

 328 0291_0222 :عمليات السحب والدفع بالبطاقة البيبنكية في الفترة 22

 330 0291_0221 :نسبة النقد االئتماني إلى الكتلة النقدية في االقتصاد الجزائري في الفترة 21

 331 0291_0221 :إلى الناتج اإلجمالي المحلي في الفترة ATCIنسبة المدفوعات في نظام  21

 332 0291_0221 :مقارنة بين عدد العمليات المسجلة في البنك المركزي وشركة ساتيم في الفترة 22

 339 كثافة الموزعات والنهائيات بالنسبة لعدد السكان 21

 346 0292_0291 :في الفترةMoney Gram تطور نظام الدفع الخاص بالتحويالت المالية في نظام  12

 350 0291_0222: تب بريد الجزائر في الفترةتطور عدد مكا 19



 

- 225 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 355 0291_0221: تطور عمليات السحب من الشبابيك في بريد الجزائر في الفترة 10

 356 0291_0221 :تطور عدد بطاقات السحب البريدية مقارنة بعدد الحسابات البريدية في الفترة 12

 357 0291_0221 :تطور عدد الشبابيك اآللية البريدية في الفترة 11

 363 0291_0290: ترتيب  الحكومة حسب محاور ومؤشرات جاهزية التكنولوجيا في الفترة 12

 364 0291_0290 :ترتيب الحكومة حسب المحاور الفرعية لالستخدام اإللكتروني في الفترة 11

 375 الكثافة البريدية ووظيفة النقد اآللي 11

 385 0292_0229 :ؤشر الجاهزية  في الفترةم حسب األولى العشر الدول ترتيب 12

 385 0291_0220 :ترتيب الجزائر في استخدام تكنولوجيا اإلعالم في الفترة 11

 387 0290ترتيب الجزائر حسب المحاور ومؤشرات جاهزية التكنولوجيا قبل سنة  22

 390 0290ترتيب الجزائر حسب المحاور ومؤشرات جاهزية التكنولوجيا بعد سنة  29

 394 0292_0221 :تطور عدد المشتركين في شبكة الهاتف النقال والثابت في الفترة 20

 396 0299_0229 :نسبة مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج اإلجمالي المحلي في الفترة 22

 398 0291نسب نفاذ اإلنترنت في الدول اإلفريقية في جوان  21

 399 0290تدفق اإلنترنت في سنة مرتبة الجزائر إفريقيا حسب سرعة  22

 401 0291مرتبة الجزائر عالميا في استخدام اإلنترنت في سنة  21

 404 0299_0220: في الفترة IDIمرتبة الجزائر من خالل الرقم القياسي لدليل  21

 418 2014_  2012 :عدد عمليات وحجم مبالغ تزوير العملة في االقتصاد الجزائري في الفترة 22



 

- 225 - 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات الصفحة

 المقدمة العامة م_أ

1_5 

اإلطار النظري للتكنولوجيا المالية، الدفع اإللكتروني  : الباب األول
 .والمق اصة اآللية ومتطلباتهم ومخاطر استخدامهم

0 
التكنولوجيا المصرفية والمالية المستخدمة في البنوك   :الفصل األول

 .ميةوالمؤسسات المالية العال

4 
الذكاء االقتصادي، اليقظة التكنولوجية واألنظمة الخبيرة في   :المبحث األول

 .البنوك والمؤسسات المالية العالمية

 األنظمة المعلوماتية في القطاع المالي والمصرفي :المطلب األول 4

 بكروأنظمة اإلنذار الم الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة المصرفية :المطلب الثاني 9

 التكنولوجيا والتقنية في القطاع المالي والمصرفي :المطلب الثالث 11

13 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في البنوك والمؤسسات   :المبحث الثاني

 .المالية العالمية

 في البنوك والمؤسسات المالية أساسيات في تكنولوجيات اإلعالم :المطلب األول 13

 تكنولوجيات االتصال في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثاني 16

 قنوات االتصال عن بعد في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثالث 17

21 
عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم الخاصة بالبنوك   :المبحث الثالث

 .والمؤسسات المالية العالمية

 لتكنولوجيا المالية والمصرفيةنمط استخدام وتبني ا :المطلب األول 21

 الشبكات التكنولوجية المعتمدة في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثاني 26

 فهرس المحتويات

 



 

- 222 - 

 

 تطبيق ات جديدة للمعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثالث 35

44 
سات  مزايا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتبناة في البنوك والمؤس :المبحث الرابع

 .المالية

 مزايا التكنولوجيا المالية والمصرفية :المطلب األول 44

 المزايا العامة للشبكات المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثاني 45

 مزايا التطبيق ات والتقنيات التكنولوجية في البنوك والمؤسسات المالية :المطلب الثالث 48

 خالصة الفصل األول 52

53 
آليات استخدام التجارة وسائل الدفع اإللكترونية في   :الفصل الثاني

 .البنوك والمؤسسات المالية العالمية

 .أساسية في التجارة اإللكترونية مف اهيم :المبحث األول 54

 تعريف التجارة اإللكترونية :المطلب األول 54

 أنواع ومستويات التجارة اإللكترونية  :المطلب الثاني 57

 البيئة العامة والبنية التحتية للتجارة اإللكترونية: المطلب الثالث 62

 .وسائل الدفع اإللكترونية في البنوك والمؤسسات المالية :المبحث الثاني 65

 وسائل الدفع التق ليدية وآلية تحولها إلى وسائل إلكترونية: المطلب األول 65

 ة إلنشاء بنية تحتية للدفع اإللكترونيالنقود اإللكترونية كآلي: المطلب الثاني 73

 البطاق ات اإللكترونية كآلية إلنشاء بنية تحتية للدفع االلكتروني :المطلب الثالث 78

84 
لكترونية في البنوك  استخدام وسائل وبوابات الدفع اإل :المبحث الثالث

 .والمؤسسات المالية وتطور ها مق ارنة بالتق ليدية

 استخدام وسائل الدفع اإللكترونية  مزايا :المطلب األول 84

  البنية التحتية لبوابة الدفع اإللكتروني في التجارة اإللكترونية :المطلب الثاني 86

 تطور وتوقعات الدفع والتجارة اإللكترونية  في االقتصاد العالمي:  المطلب الثالث 90

95 
سات المالية  البنوك النشاط اإللكتروني في البنوك والمؤس :المبحث الرابع

 .العالمية



 

- 223 - 

 

 البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية  :المطلب األول 95

 عمليات البنوك والمؤسسات المالية اإللكترونية وإطارها الق انوني   :المطلب الثاني 98

 متطلبات النشاط المالي والمصرفي اإللكتروني: المطلب الثالث 101

 خالصة الفصل الثاني 103

104 
  وآلية المق اصة للتسويات المالية    أنظمة الدفع اإللكترونية :الثالثالفصل  

 .المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية

105 
أساسيات في نظم الدفع اإللكترونية الحديثة في البنوك  : المبحث األول

 .والمؤسسات المالية العالمية

 ع اإللكترونيمف اهيم أساسية حول نظام الدف: المطلب األول 105

 الدفع في البنوك والمؤسسات المالية أنظمة أشكال: المطلب الثاني 110

 معايير تصنيف أنواع أنظمة الدفع اإللكترونية: المطلب الثالث 112

115 
أنواع وأساليب أنظمة الدفع النقدي اإللكتروني في البنوك   :المبحث الثاني

 .والمؤسسات المالية العالمية

 الدفع من خالل الشيك اإللكتروني والبطاقة والمحفظة اإللكترونية: األولالمطلب   115

 نظام الدفع اإللكتروني عبر الهاتف الجوال واألجهزة اللوحية: المطلب الثاني 118

121 
نظام الدفع اإللكتروني لنق اط البيع وشبكة اإلنترنت وتحصيل الفواتير  : المطلب الثالث

   إلكترونيا

127 
التداول اإللكتروني في البورصات العالمية والتحويالت المالية   :ثالثالمبحث ال

 .اإللكترونية

 اإللكتروني في البورصة نظام اتصاالت التداول: المطلب األول 127

 عبر اإلنترنت التداول خدمات التنقيب عن األسهم ومميزات: المطلب الثاني 130

 ترونية في البنوك المؤسسات الماليةالتحويالت المالية اإللك: المطلب الثالث 132

138 
آليات المق اصة اإللكترونية والتسويات المالية في أنظمة    :المبحث الرابع

 .المدفوعات العالمية



 

- 222 - 

 

 عمليات المق اصة اإللكترونية: المطلب األول 138

 التسوية والدفع العالمي بين البنوك والمؤسسات المالية: المطلب الثاني 145

 أنظمة التحويالت والتسويات المالية اإلجمالية العالمية: الثالث  المطلب 148

 خالصة الفصل الثالث 158

159 

متطلبات تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية   :الفصل الرابع
 .والمق اصة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية

160 
واالبتكار والتشغيل    مف اهيم أساسية في عمليات التطوير، التحديث: المبحث األول

 .في أنظمة البنوك والمؤسسات المالية

 التطوير والتغيير والتشغيل للخدمات في البنوك والمؤسسات المالية: المطلب األول 160

 التحديث في المجال المصرفي والمالي  : المطلب الثاني 170

 االبتكار في النشاط المصرفي والمالي  : المطلب الثالث 173

175 
إدارة التغيير كآلية لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية   :حث الثانيالمب

 .الحديثة والمق اصة اآللية

 أهمية العوامل الداخلية في إدارة التغيير في البنك والمؤسسة المالية: المطلب األول 175

 ؤسسة الماليةالعوامل الضرورية لتبني أنظمة دفع إلكترونية  في البنك والم: المطلب الثاني 176

178 
دور التغيير التكنولوجي في إدارة خدمات الدفع في البنوك والمؤسسات  : المطلب الثالث

 المالية

182 
الظروف والمتغيرات الخارجية والمتطلبات الق انونية كآلية  : المبحث الثالث

 .لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني

182 
ه النقدية كآلية لتحديث وتطوير أنظمة الدفع  البنك المركزي وسياست: المطلب األول

 اإللكتروني

188 
العوامل الخارجية ومبررات التطوير والتشغيل للدفع اإللكتروني والمق اصة  : المطلب الثاني

 اآللية

 المتطلبات الق انونية كآلية لتطوير وتشغيل خدمات الدفع اإللكتروني: المطلب الثالث 191



 

- 222 - 

 

197 
التطوير والتشغيل بخصوص متطلبات شبكة البنية التحتية    مصادر: المبحث الرابع

 .في بيئة أنظمة الدفع والمق اصة اآللية

197 
الجاهزية والتحول إلى المجتمع المعلوماتي كآلية لتطوير وتشغيل الدفع  : المطلب األول

 اإللكتروني

204 
الدفع اإللكتروني  الشرائح المعنية بالبيئة التكنولوجية في تطوير أنظمة  : المطلب الثاني

 وتشغيلها

 خالصة الفصل الرابع 207

208 

مخاطر استخدام وتبني المعلوماتية والدفع   :الفصل الخامس
اإللكتروني والمق اصة وطرق الوق اية منها في البنوك والمؤسسات  

 .المالية العالمية

 .إدارتهامخاطر المعلوماتية في البنوك والمؤسسات المالية وكيفية  : المبحث األول 209

 مخاطر أنظمة المعلومات وطرق الوق اية منها في المؤسسات المالية :المطلب األول 209

 طرق الوق اية من أخطار أنظمة المعلومات المالية والمصرفية: المطلب الثاني 214

    من المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية  إدارة عمليات الوق اية: المطلب الثالث 215

218 
 التجارة في الدفع أنظمة تطور عن الناجمة المالية المخاطر :حث الثانيالمب

 . اإللكترونية وكيفيات الوق اية منها

 اإللكترونية المصرفية والمالية المعامالت مخاطر :األول  المطلب 218

220 
سرقة البطاق ات المصرفية وأجهزة الموزعات اآللية للنقود وكيفية الوق اية  : المطلب الثاني

 هامن

 اإللكترونية الدفع المالية أنظمة تبني عن الناجمة المالية المخاطر  :المطلب الثالث 225

232 
مظاهر غياب أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة وآليات المق اصة  : المبحث الثالث

 .في االقتصاد

 الفساد المالي وظاهرة غسيل األموال  : األول  المطلب 232

 ية التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد المالي وغسيل األموالفعال :الثاني  المطلب 235



 

- 222 - 

 

 آليات التزييف والتزوير في االقتصاديات الدولية: الثالث  المطلب 237

243 
أمنية المعلومات المالية والمصرفية في البنوك والمؤسسات المالية  : المبحث الرابع

 .العالمية

 مالية والمصرفيةتأمين المعلومات ال: األول  المطلب 243

   التشفير وأساليب الرق ابة الداخلية: الثاني  المطلب 247

 العنصر البشري وأمنية المعلومات المصرفية والمالية: الثالث  المطلب 250

 خالصة الفصل الخامس 253
 خالصة الباب األول 254

255 

اإلطار التطبيقي إلشكالية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع  : الباب الثاني
كآلية للتحول إلى النشاط المالي والمصرفي اإللكتروني في  اإللكترونية والمق اصة اآللية  

 .االقتصاد الجزائري

259 

واقع البنية التحتية للمنظومة المالية والمصرفية الجزائرية  : الفصل األول
وأداء المدفوعات قبل عمليات التطوير والتشغيل ألنظمة الدفع والمق اصة  

 .اآللية

260 
واقع أنظمة وسائل الدفع قبل عمليات التحديث والتطوير في  : لمبحث األولا

 .النظام المصرفي والمالي الجزائري

  ارتف اع حدة المنافسة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية عالميا :المطلب األول 260

 اضعف فعالية أنظمة الدفع على المستوى المصرفي والمالي محلي :المطلب الثاني 261
 العمومية عيوب ومشاكل نظام الدفع في البريد والبورصة والخزينة :المطلب الثالث 262

266 
تطور أداء وسائل الدفع التق ليدية قبل تطوير وتشغيل أنظمة  : الثاني المبحث

 .الدفع اإللكترونية وآلية المق اصة في النظام المصرفي

 المصرفية وكيفية تحصيلها ماتالخد في المستعملة الدفع وسائل :المطلب األول 266

267 
تطور حجم وسائل الدفع قبل تبني أنظمة الدفع اإللكترونية في النظام   :المطلب الثاني

 المصرفي



 

- 229 - 

 

  واقع آداء نظام النقد اآللي قبل تشغيل نظام المق اصة اإللكترونية :المطلب الثالث 270

276 
والدفع في البنوك    أهمية تحديث وعصرنة نظام المعلومات: المبحث الثالث

 .والمؤسسات المالية الجزائرية

 التحديث والعصرنة في البنية التحتية البنوك والمؤسسات المالية   :المطلب األول 276

277 
وتح  ديث نظ  ام ال  دفع ف  ي البن  وك والمؤسس  ات   دواف  ع وأه  داف تط  وير :المطل  ب الث  اني

 المالية

 النقد اآللي في النظام المالي والمصرفي    مشروع تطوير الدفع وتعميم :المطلب الثالث 279

284 
اإلصالحات ونموذج تجربة أنظمة اإلدارات التقنية كآلية للتحديث    :المبحث الرابع

 .والتطوير في البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي

 إدارات البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: المطلب األول 284

 دارات التقنية في البنوك التجارية الجزائريةاإل :المطلب الثاني 286

 اإلدارات التقنية في مؤسسات التأمين وخزينة البلدية والجمارك :المطلب الثالث 287

 خالصة الفصل األول 291

292 
تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكتروني ة الحديث ة والمق اص ة  : الفصل الثاني

 .اآللية في النظام المصرفي الجزائري

 .مابين البنوك التجارية الجزائرية تشغيل نظام الجزائر للمق اصة اآللية: المبحث األول 293

 إنشاء نظام المق اصة اآللية، المميزات، األهداف، الوظائف والمشاركون فيه: المطلب األول 293

 تقييم أداء تشغيل المق اصة اآللية وسائل الدفع في االقتصاد الوطني: المطلب الثاني 300

 ATCI المعوق ات والمشاكل واألخطار والحلول األمنية في نظام :المطلب الثالث 307

310 
 تشغيل نظام الجزائر للتسويات اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة: الثاني المبحث

 .والدفع المستعجل

 في االقتصاد الجزائري ARTS إنشاء وتشغيل نظام الدفع :المطلب األول 310

312 
والعمليات المقبولة  ARTS   البنية التحتية لنظام دفع التسويات اإلجمالية :ثانيالمطلب ال

 فيه



 

- 290 - 

 

 ومخاطرهARTS  تطور تشغيل أداء نظام دفع للتحويالت: المطلب الثالث 314

 .تطوير نظام النقد اآللي في البنوك التجارية الجزائرية :المبحث الثالث 319

 النقد اآللي والعالق ات التلق ائية بين البنوك التجارية  إنشاء وتشغيل شبكة :المطلب األول 319

 تشغيل نظام البطاقة البيبنكية في النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثاني 323

 تقييم تجربة الطلب النقدي بعد تبني أنظمة الدفع في القطاع المصرفي :المطلب الثالث 329

337 
 ظمة الدفع وآلية المق اصةمتطلعات تطوير وتشغيل أن: المبحث الرابع

 .في النظام المصرفي 
 تشغيل أنظمة دفع جديدة واإلشراف عليها على مستوى البنوك التجارية :المطلب األول 337

 تطوير الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية وتبني الصيرفة اإللكترونية :المطلب الثاني 341

 شبكة اإلنترنت في إطار التجارة اإللكترونيةتطوير عملية الدفع عبر   :المطلب الثالث 343

 خالصة الفصل الثاني 347

348 
تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية في   النظام الم الي   :الفصل الثالث

 .الجزائري

 .تطوير وتشغيل نظام النقد اآللي في بريد الجزائر :األول لمبحثا 349

 المالية في بريد الجزائر  تطوير وعصرنة الخدمات :المطلب األول 349

 تطوير وتشغيل نظام المق اصة في بريد الجزائر :الثانيالمطلب   353

 المشاكل والمعوق ات ومخاطر نظام النقد اآللي في بريد الجزائر :المطلب الثالث 358

361 
 أهمية تطوير نظام الدفع في الخزينة العمومية الجزائرية  : المبحث الثاني

 .حكومة اإللكترونيةفي إطار برنامج ال
 أساسيات في الخزينة العمومية الجزائرية :المطلب األول 361

 مكانة الجزائر عالميا في االستخدام التكنولوجي للحكومة   :الثانيالمطلب   363

   إمكانية وأهمية إنشاء وتشغيل نظام للمدفوعات الحكومية: المطلب الثالث 366

369 
تداول اإللكتروني في البورصة الجزائرية وإمكانيات  واقع نظام ال :المبحث الثالث

 .تشغيله



 

- 290 - 

 

 واقع بورصة الجزائر بعد عمليات تشغيل أنظمة الدفع :المطلب األول 369

370 
أهمي  ة تط  وير وتش  غيل قواع  د ال  دفع والت  داول اإللكترون  ي ف  ي التع  امالت   :المطل  ب الث  اني

 المالية

373 
 أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة  متطلعات تطوير وتشغيل   :المبحث الرابع

 .في النظام المالي الجزائري
  إمكانية تشغيل خدمات الدفع اإللكتروني للفواتير في بريد الجزائر :المطلب األول 373

 تطوير وتشغيل نظام الدفع اإللكتروني لتأمين السيارات والضريبة عن بعد :المطلب الثاني 378
 تطوير وتشغيل التداول اإللكتروني في بورصة الجزائرتطلعات   :المطلب الثالث 380

 خالصة الفصل الثالث 382

383 
البني  ة التحتي  ة التقني  ة كآلي  ة لتط  وير وتش  غيل أنظم  ة ال  دفع  : الفص  ل الراب  ع

 ._وضعية وتقييم_اإللكترونية الحديثة في االقتصاد الجزائري

384 

مق اصة بواقع البنية التحتية  عالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع وال :األولالمبحث  
 .لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال الحديثة في االقتصاد الجزائري

 
 جاهزية شبكية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في االقتصاد الجزائري :المطلب األول 384

   ترتيب االقتصاد الجزائري حسب المحاور ومؤشرات جاهزية التكنولوجيا :المطلب الثاني 386

393 
عالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية الحديثة بالمجتمع   :المبحث الثاني

 .الرقمي الجزائري

 البنية التحتية لقطاع االتصاالت الجزائري :المطلب األول 393
 مرتبة االقتصاد الجزائري إفريقيا في استخدام اإلنترنت :المطلب الثاني 396

400 
تمع المعلوماتي إلنشاء بنية تحتية للدفع اإللكتروني في االقتصاد  أهمية المج :المطلب الثالث

 الجزائري

403 
عالقة تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية بتكلفة استخدام   :المبحث الثالث

 .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في االقتصاد الجزائري



 

- 295 - 

 

 البحر األبيض المتوسط  تسعيرة اإلنترنت في الجزائر مق ارنة بدول :المطلب األول 403

 مؤشرا دليل تنمية وسلة أسعار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  :المطلب الثاني 404

    الثق افة الرقمية ومهارة الدفع اإللكتروني والمق اصة في االقتصاد الجزائري :المطلب الثالث 406

407 
ية إلنشاء بنية تحتية  متطلعات تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كآل: المبحث الرابع

 .للدفع اإللكتروني والمق اصة اآللية

 آف اق تطوير مجال استعمال شبكة اإلنترنت في االقتصاد الجزائري :المطلب األول 407

 أهمية تشغيل وتعميم التدفق العالي لبلوغ مرحلة الدفع اإللكتروني :المطلب الثاني 410

 وك والمؤسسات المالية الجزائرية  لتحديات الشبكية للبنا :المطلب الثالث 412

 خالصة الفصل الرابع 415

416 
معوق      ات وإش     كاليات تط     وير وتش     غيل أنظم     ة ال     دفع  : الفص     ل الخ     امس

 .اإللكترونية وآلية المق اصة والتسويات المالية في االقتصاد الجزائري

 .ظاهرة تزوير العملة في االقتصاد الجزائري :المبحث األول 417

 إشكالية تزوير العملة في االقتصاد الجزائري :ألولالمطلب ا 422

 طرق الوق اية من تزوير العملة الوطنية في االقتصاد الجزائري :المطلب الثاني 423

425 
أهمية الدفع اإللكتروني في الوق اية من تزوير العملة في االقتصاد   :المطلب الثالث

  الجزائري

 .ع لألموال في االقتصاد الجزائريظاهرة اكتناز المجتم :المبحث الثاني 425

  فقدان الثقة في النظام االقتصادي :المطلب األول 425

 ظاهرة االكتناز في االقتصاد الوطني :المطلب  الثاني 427

 أهمية تشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية وتأثيرها عملية االكتناز :المطلب الثالث 428

430 
يولة في البنوك ومراكز البريد الجزائرية  إشكالية أزمة الس :المبحث  الثالث

 .وأهمية الدفع اإللكتروني للحد منها

 أهمية السيولة في االقتصاد الوطني الجزائري واآلثار المترتبة عن نقصها  :المطلب األول 430

 مظاهر وأسباب أزمة السيولة النقدية في البنوك وبريد الجزائر  :المطلب  الثاني 431



 

- 295 - 

 

 الحلول المعتمدة للحد من أزمة السيولة في البنوك وبريد الجزائر   :لثالثالمطلب  ا 433

436 
الفساد المالي في البنوك والمؤسسات المالية وأهمية تطوير   :المبحث الرابع

 .الدفع اإللكتروني كآلية للحد منه

   الفساد في المؤسسات االقتصادية، البنوك والمؤسسات المالية :المطلب األول 436

 حريق دار النقود وبريد الجزائر والخزينة العمومية :المطلب الثاني 440

442 
للحد من   4و 0 الدفع اإللكتروني ونظام اإلنذار المبكر وتقنية الجيل :المطلب الثالث

 الفساد

 خالصة الفصل الخامس 444

 خالصة الباب الثاني 445

  الخاتمة العامة 462-446
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ق اموس  

 المصطلحات

 
 



 

- 293 - 

 

 
 

 

 
 التقني باإلنجليزية  المصطلح
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 غرفة المقاصة اآللي

 أجهزة الموزع اآللي
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Extranet 

Electronic Bill Presentment and Payment 

 

 رانتاإلكست

 نظام عرض الفواتير والتسديد االلكتروني
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Failure Prediction 

Failure Rate 

Faxmile 

Fibre Optics 

File Transfer Protocol  

Fire Wall 

Floppy Disk 

Formating 

Frequency Band 

Fully Connected Network 

 

 التنبؤ بالخطأ

 معدل الفشل

 جهاز نسخ عن بعد

 ألياف الضوئية

 ول نقل الملفاتبروتوك

 جدران النار

 قرص مرن

 تهيئة جديدة

 موجات بترددات 

 شبكة كاملة االرتباط
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General packet radio service 

Global System for Mobile 

Global Positioning System 

GroupWare 

 

 

 الخدمة الراديوية العامة بأسلوب الرزم

 النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة

 عالمي لتحديد المواقعنظام ال

 برمجيات المجموعة أو التعاضد 
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Hard Disk 

Herarchical Network 

Home Banking 

Hyperlinks 

Hypertext Marke up Language 

Hypertext Transfer Protocol  

 

 

 القرص الصلب

 الشبكة الهرمية

 البنوك المنزلية

 الوصالت المتشعبة

 لغة النص المترابط والمتشعب

 وتوكول نقل غير تتابعيبر

I 

Incorrect PIN 

Informatics 

Information Appliance  

Information Bank 

Information Economy 

Information Illiteracy 

Information Systems  

Information technology 

Infrared 

Initial Computer 

Integrated Circuits 

Integrated Services Digital Network 

Interctive-TV 
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Internet 

Internet Service Providers 

Internet protocol 

Internet Protocol Television 

Internet Security 

Internet Service Provider 

 

 رقم سري خاطئ

 المعلوماتية

 أجهزة المعلومات

 بنك المعلومات

 تاقتصاد المعلوما

 األمية التكنولوجية

 نظم المعلومات

 تكنولوجيا اإلعالم

 تحت الحمراء

 الحاسوب الرئيسي

 الدوائر اإللكترونية المتكاملة

 شبكة رقمية متكاملة الخدمات

 التلفاز التفاعلي

 ذاكرة الحاسوب الداخلية

 االنترنت

 مزود خدمة اإلنترنت

 بروتوكول اإلنترنت

 التلفزيون الرقمي المنزلي

 نترنتأمن اإل

 مزود خدمة اإلنترنت
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Issuing Bank  

 

 اإلنترانت

 بنك اإلصدار

J 

Java system 

 

 

 نظام جافا

K 

Keyboard 

 

 

 لوحة المفاتيح

L 

Local area network  

 

 

 شبكة االتصال المحلية

M 

Magnetic Band  

Magnetic Disk 

Main Frame 

Management Information Systems 

Mass Memory 

Menu 

Micro Computer 

Microwave 

Mixed Network  

Mobile Commerce 

Mobile Computers 

Mobile Computing Devices 

Mobile Electronic Cash 

Mobile Network Operators 

Mobile Payment Platforms 

Mobile Phone Cash Machine 

Mobile Security 

Mobile Telephone Network 

Modem 

Monitor 

Multicasting 

Multimedia 

Multimedia Messaging service 

 

 

 الشريط الممغنط

 القرص المغناطيسي

 الكمبيوتر الكبير

 نظم المعلومات اإلدارية

 الذاكرة الواسعة

 قائمة الخيارات

 الكمبيوتر الشخصي

 موجات الميكرويف

 شبكة مختلطة

 التجارة النقالة

 الحاسبات اإللكترونية

 األجهزة الحاسوبية النقالة

 تروني النقالالنقد اإللك

 مشغلو الشبكة النقالة

 قواعد الدفع النقالة

 آلة نقد الهاتف النقال

 أمن المحمول

 شبكة الهواتف المحمولة

 جهاز تحويل اإلشارات

 لشاشةا

 خدمة الرسائل متعددة الوسائط

 الوسائط المتعددة

 اإلرسال المتزامن المتعدد الوجهات

N 

Networks  

Netwok Interface 

Network Architecture 

Next Genration Internet 

 

  

 الشيكات

 واجهة الشبكة

 الهيكل البنيوي للشبكة

 إنترنت الجيل الثالث

O 

Office Automation Systems 

Operator of Network 

Operrating  System 

Open Systems 

 

 

 نظم أتمتة المكاتب

 مشغل الشبكة

 نظام التشغيل

 النظم المفتوحة
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P 

Packets 

Payment Gatway 

Phone Banking 

Phone Insuring 

Pass Word  

Paging Systems 

Payment 

Payment Agents 

Payment Authentication 

Personal Organiser 

Personal Identification Number 

Personal Communication System 

Personal Digital Assistants 

Physical Terminals 

Point-of-Sale-Terminals 

Personnel Communication Service 

Printers 

Privacy 

Procedural Technique 

Program 

Processor 

Portable Computers 

 

 

 حزم أو رزم

 إطار الدفع

 الهاتف المصرفي

 الهاتف التأميني

 كلمة السر

 نظم المناداة

 الدفع

 وكالء الدفع

 توثيق الدفع

 المنظم الشخصي

 بيان التعريف الشخصي

 نظام االتصال الشخصي

 المساعدات الرقمية الشخصية الالسلكية 

 المحطات الطرفية المادية

 نهائيات نقاط البيع االلكترونية

 خدمة االتصاالت الشخصية

 طابعات

 الخصوصية

 تقنيات إجرائية

 برنامج

 المعالج

 الحواسيب النقالة

Q  

R 

Rebootting 

Ring network  

Risk Management 

 

 

 غيل الجهازإعادة تش

 الشبكة الدائرية

 إدارة المخاطر

S 

Screen 

Structured Query Language 

Screenphone  

Scanner 

Scanning 

Signals  

Satellites 

Security of System 

Security Smart Cards  

Secure Sockets Layer 

Secure Electronic Transaction 

Security Measurements 

Short Message Service 

Smart Card 

Smart Card Reader 

Smart Phone 

Software Systems 

Settlement  

Start Network 

 

 الشاشة

 لغة التساؤل الهيكلية

 الهاتف ذو الشاشة

 الماسح الضوئي

 المسح الضوئي

 إشارات

 األقمار الصناعية

 أمن النظام

 يةالسرية في البطاقات الذك

 بروتوكول الطبقات اآلمنة

 تعامالت إلكترونية آمنة

 المقاييس األمنية

 خدمة الرسائل القصيرة

 البطاقة الذكية

 قارئ البطاقات الذكية

 الهواتف الذكية

 نظم البرمجيات

 الدفع أو التسديد

 شبكات نجمية
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Single Euro Payments Area (SEPA) 

 

 نظام الدفع الموحد في كل أنحاء أوروبا

T 

Third  Generation 

Technical Knowledge 

Telephone Banking  

Teletext 

Thechnology 

Technical Limitation 

Transfer and Control protocol 

Telephone Line 

Teleconference 

Telecommunication  

Technical Infrastructure 

Technical Attack 

Technical Agrements 

Terminals  

 

 

 الجيل الثالث

 المعرفة التقنية

 لمصرفيالهاتف ا

 نظام التيليتكس

 التكنولوجيا

 المحددات الفنية

 بروتوكول النقل والسيطرة

 خط هاتفي

 المؤتمرات عن بعد

 اتصاالت البيانات

 البنية التحتية التقنية

 الهجوم التقني

 االتفاقيات التقنية

 المحطات الطرفية

U 

Universal Mobile Telephone System 

Uninterruptible Power Supply 

Universial Standards 

Universial Mobile Telecommunication System 

Unix 

Unstuctured  Supplementary Services Data 

User Name 

User Interface 

Uniform Resource Locator 

 

 نظام العالم للهاتف النقال

 وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي

 معايير موحدة عالميا

 لعالمي المحمولنظام االتصاالت ا

 نظام التشغيل

 بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة

 اسم المستخدم

 واجهة المستفيد

 باحث الموارد الموحد

V 

Video Conferencing 

Virtual Credit Card 

Virtual Private Network  

 

 

 مؤتمرات الفيديو

 البطاقات االفتراضية

 الشبكة الخاصة االفتراضية

W  

Weknesses  and  Threats 

Wide area Networks  

Wireless Application Protocol  

Wireless Intrnet Access 

Wireless Modem 

Wireless Terminal  

Wireless Transmission 

Withdraw Cash 

Word Wide Web  

Work Organization Software 

Work Stations  

Workflow 

 

 الضعف والتهديدات

 ال العالميةشبكات االتص

 بروتوكول التطبيقات الالسلكية

 الدخول إلى اإلنترنت ال سلكيا

 موديم السلكي

 محطة طرفية ال سلكية

 البث الالسلكي

 سحب النقود

 برامج تنظيم العمل

 الشبكة العنكبوتية العالمية

 محطات العمل

 انسياب العمليات

X  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ق ائمة

 المالحق
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 ستخدام البطاقة اإللكترونية والموزع اآلليمثال واقعي عن خطر ا (:01)الملحق رقم  

 االعتيادية

 .يف الصورة نرى رجل يبدو وكأنه يقوم باستخدام جهاز املوز  اآليل كأي شخص آخر

 

 نصب الفخ

 .ما يقوم به يف احلقيقة هو نصب فخ لسرقة بطاقة العميل التايل الذي يستخدم اجلهاز بعده
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  المراقبة والرصد والتحذير

 .صد حيذر اللص يف حالة وجود شاهد أو قدوم العميل الضحيةالرا

 

 العميل الضحية 

 .ويقوم بإدخال بطاقته يف اجلهاز للقيام بعملية سحب .العميل يريد استخدام اجلهاز بعد نصب الفخ 
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 الوقوع في الفخ

  !اجلهاز يصادر بطاقة املوز  اآليل والعميل يقع يف حرية من أمره

 

 شوشةالمساعدة المغ

  .يهب ملساعدة مستخدم املوز _ يف الزجاج العاكس_وهنا نرى اللص 

 

 وقوع بطاقة العميل في الفخ

 .ما يقوم به يف احلقيقة هو حماولة احلصول على الرقم السري
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  الحصول على الرقم السري

 “إدخال”على زر  يقنع العميل الضحية بأنه ميكن استعادة البطاقة إذا أدخل رقمه السري بينما يضغط اللص
 .يف نفس الوقت “إلغا ”وزر  

 

 
 االقتناع بمراجعة البنا

 !بعد عدة حماوالت يقتنع العميل الضحية بأن البطاقة صادرها اجلهاز

 .وخيرج خلفه اللص ،وخيرج لرياجع أقرب فر  للبنك
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 استعادة البطاقة

 .من الفخبعد أن تأكد من أن املوقع خايل، يعود اللص الستعادة البطاقة 

 .اآلن لديه بطاقة العميل ورقمه السري

 

 الهروب

 وحبصوله على بطاقة العميل ورقمه السري يرتك اللص املوقع بعد أن سحب احلد األعلى املسموح به
 !دقائق فقط 2والعملية من بدايتها إىل النهاية متت يف  .لذلك اليوم من حساب العميل 

 

.https://images.google.com ; Read More: Source 

 

https://images.google.com/


 

- 302 - 

 

 اآللية  اتالطرق المستخدمة في سرقة أجهزة الموزع (:02)الملحق رقم
 The Lebanese Loop  طريقة: الطريقة األولى

لونه األسود مشابه للون فتحة  ففيلم األشعة هو املادة املفضلة ألن .الفخ عبارة عن شريط مقصوص من فيلم أشعة ومثين يف املنتصف     
 .إدخال البطاقة يف جهاز املوز  اآليل فال يرى

 .الصور التالية تبني شكل الشريط األسود الذي يتم إدخاله، وتبني أيضا كيف يقوم املخرتق بسحب البطاقة عن طريق سحب الشريط

 

 

 كيفية نصب الفخ ؟

  .لعدم إدخال كل الشريط يدخل الفخ يف فتحة جهاز املوز  اآليل مع االنتباه

 .وميكن كذلك تثبيتهما بصمغ قوي .يتم ثين طريف الشريط، ويثبتان بإحكام بإدخاهلما حول حواف الفتحة
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 .بعد تثبيت الشريط يف الفتحة يكون من شبه املستحيل على املستخدم العادي للجهاز مالحظتها
 

 

 كيف يتم احتجاز البطاقة؟

 .املوز ل مائل وجزئي لتعلق فيها البطاقة، وال خترج من يقص جانيب الشريط بشك
 

 

 

  استعادة البطاقة المصادرة

  .بعد مغادرة العميل الضحية وحصول اللص على الرقم السري يقوم بإخراج الفخ، وذلك بسحب طريف الشريط فتخرج البطاقة   

 
.https://images.google.com ; Read More: Source 

/ 

https://images.google.com/
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 طريقة سرقة معلومات البطاقة: الطريقة الثانية

حيث يتم تركيب هذا اجلهاز فوق  ATM Card Skimmingالصورة التالية تبني جهاز يستخدم يف سرقة بيانات بطاقات املوز  اآليل 
 .القارئ األصلي مباشرة
 .ه فوق القارئ األصليالصورة التالية أيضا تبني قارئ مزيف يتم تركيب

 

باستخدام هذه الطرق سوف يتم سرقة معلومات البطاقة ويتم نسخها يف بطاقة أخرى مزيفة، وهكذا سوف تعمل البطاقة املزيفة كما لو 
 حىت يستطيع سرقة احلساب وسحب األموال ويتم ذلك عن طريق األجهزة املخصصة PINأ ا احلقيقية، ويبقى على املخرتق سرقة رقم 

 .PIN Capturing Devicesلسرقة األرقام السرية 
 

 األجهزة المستخدمة في سرقة األرقام السرية: الطريقة الثالثة
 .الصورة التالية تبني نو  من كامريات مراقبة لوحة املفاتيح وتبني كيف يتم وضعها بالقرب من جهاز املوز  اآليل
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 .ا يف الغطا  الذي يوجد فوق لوحة املفاتيح مباشرهأما الصورة التالية تبني كيف يتم تركيب الكامري 

 
 .وعند فك هذا الغطا  من الداخل سوف جند أدوات السرقة واالتصال باملخرتق                        

 
لصور مباشره إىل صورة أخرى لغطا  من نو  أخر، وكما يتضح أن اجلوال يتصل مباشره بالكامريا اليت تقوم بالتصوير ويقوم اجلوال بإرسال ا

 .املخرتق
يتم وضعه فوق لوحة املفاتيح مباشره ويقوم بتسجيل كل ما يكتبه العميل  PINالنو  األخري من أجهزه سرقة أرقام املرور 

 .على اللوحة، الصورة التالية تبني ذلك

 

..comhttps://images.google ; Read More: Source 

 
 

https://images.google.com/
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 استخدام اإلنترنت إفريقيا: (03)الملحق رقم  

AFRICA 
Population 
(2014 Est.) 

Internet 
Users 

31-Dec-
2000 

Internet 
Users 

30-Jun-2014 

Penetration 
(% 

Population) 

Internet 
% Africa 

Facebook 
31-Dec-

2012 

Algeria  38,813,722 50,000 6,669,927 17.2 % 2.2 % 4,111,320 

Angola  19,088,106 30,000 4,286,821 22.5 % 1.4 % 645,460 

Benin  10,160,556 15,000 497,867 4.9 % 0.2 % 171,780 

Botswana 2,155,784 15,000 323,368 15.0 % 0.1 % 294,000 

Burkina Faso  18,365,123 10,000 808,065 4.4 % 0.3 % 141,740 

Burundi  10,395,931 3,000 405,441 3.9 % 0.1 % 41,900 

Cameroon  23,130,708 20,000 1,486,815 6.4 % 0.5 % 562,480 

Cabo Verde  538,535 8,000 201,950 37.5 % 0.1 % 107,340 

Central African 
Rep.  

5,277,959 1,500 184,729 3.5 % 0.1 % 163,780 

Chad 11,412,107 1,000 317,197 2.8 % 0.1 % 43,120 

Comoros  766,865 1,500 49,846 6.5 % 0.0 % 19,940 

Congo  4,662,446 500 307,721 6.6 % 0.1 % 107,640 

Congo, Dem. Rep.  77,433,744 500 1,703,542 2.2 % 0.6 % 903,020 

Cote d'Ivoire  22,848,945 40,000 968,000 4.2 % 0.3 % n/a 

Djibouti 810,179 1,400 80,378 9.9 % 0.0 % 50,140 

Egypt  86,895,099 450,000 46,200,000 53.2 % 15.5 % 12,173,540 

Equatorial Guinea  722,254 500 124,035 17.2 % 0.0 % 32,980 

Eritrea  6,380,803 5,000 377,363 5.9 % 0.1 % 20,940 

Ethiopia  96,633,458 10,000 1,836,035 1.9 % 0.6 % 902,440 

Gabon  1,672,597 15,000 657,928 39.3 % 0.2 % 132,000 

Gambia  1,925,527 4,000 271,711 14.1 % 0.1 % 97,280 

Ghana 25,758,108 30,000 5,171,993 20.1 % 1.7 % 1,630,420 

Guinea 11,474,383 8,000 205,194 1.8 % 0.1 % 68,780 

Guinea-Bissau  1,693,398 1,500 57,764 3.4 % 0.0 % n/a 

Kenya  45,010,056 200,000 21,273,738 47.3 % 7.1 % 2,045,900 

Lesotho  1,942,008 4,000 110,065 5.7 % 0.0 % 51,440 

Liberia  4,092,310 500 188,246 4.6 % 0.1 % n/a 

Libya  6,244,174 10,000 1,362,604 21.8 % 0.5 % 781,700 

Madagascar  23,201,926 30,000 17,321,756 74.7 % 5.8 % 282,880 

Malawi 17,241,754 15,000 12,150,362 70.5 % 4.1 % 203,840 

Mali 16,455,903 18,800 11,862,559 72.1 % 4.0 % 212,020 

Mauritania 3,516,806 5,000 455,553 13.0 % 0.2 % 106,200 

Mauritius 1,331,155 87,000 519,150 39.0 % 0.2 % 367,900 

Mayotte (FR)  217,909 n/a 107,940 49.5 % 0.0 % 19,500 

Morocco  32,987,206 100,000 20,207,154 61.3 % 6.8 % 5,091,760 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ao
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bi
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cv
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#td
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#km
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ci
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gq
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#er
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ga
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ls
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#lr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ml
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mu
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#yt
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
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Mozambique  24,692,144 30,000 1,467,687 5.9 % 0.5 % 362,560 

Namibia  2,198,406 30,000 347,414 15.8 % 0.1 % 231,340 

Niger  17,466,172 5,000 298,310 1.7 % 0.1 % 63,500 

Nigeria  177,155,754 200,000 70,300,000 39.7 % 23.6 % 6,630,200 

Reunion (FR)  867,687 130,000 300,000 34.6 % 0.1 % 240,040 

Rwanda 12,337,138 5,000 1,110,043 9.0 % 0.4 % 188,800 

Saint Helena (UK)  4,255 n/a 1,600 37.6 % 0.0 % n/a 

Sao Tome & 
Principe  

190,428 6,500 48,806 25.6 % 0.0 % 6,940 

Senegal  13,635,927 40,000 3,194,190 23.4 % 1.1 % 675,820 

Seychelles  91,650 6,000 50,220 54.8 % 0.0 % 27,600 

Sierra Leone  5,743,725 5,000 97,643 1.7 % 0.0 % 76,880 

Somalia  10,428,043 200 163,185 1.6 % 0.1 % 123,480 

South Africa  48,375,645 2,400,000 24,909,854 51.5 % 8.4 % 6,269,600 

South Sudan  11,562,695 n/a 100 0.0 % 0.0 % n/a 

Sudan  35,482,233 30,000 9,307,189 26.2 % 3.1 % n/a 

Swaziland  1,419,623 10,000 350,647 24.7 % 0.1 % 89,500 

Tanzania 49,639,138 115,000 7,590,794 15.3 % 2.5 % 705,460 

Togo 7,351,374 100,000 356,300 4.8 % 0.1 % 117,420 

Tunisia 10,937,521 100,000 5,053,704 46.2 % 1.7 % 3,328,300 

Uganda  35,918,915 40,000 6,523,949 18.2 % 2.2 % 562,240 

Western Sahara  554,795 n/a n/a n/a 0.0 % n/a 

Zambia  14,638,505 20,000 2,313,013 15.8 % 0.8 % 327,600 

Zimbabwe 13,771,721 50,000 5,348,433 38.8 % 1.8 % n/a 

TOTAL AFRICA 1,125,721,038 4,514,400 297,885,898 26.5 % 100.0 % 51,612,460 

Source; Read More: http://www.internetworldstats.com/stats1.htm, Voir le ; 17_07_2015. 

 

 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#na
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ne
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#rw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sc
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sl
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#so
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ss
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
http://www.internetworldstats.com/af/ug.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm


 

 

 

 

 

 

 : الملخص
واملقاصة اآللية يف االقتصاد اجلزائري، شرعت السلطات النقدية واملالية  احلديثة كنتيجة ألمهية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتونية     

نظام ، ATCI يف تبين أنظمة دفع إلكرتونية كنظام املقاصة اإللكرتونيةوعلى رأسها البنك املركزي واهليئات املالية واالقتصادية الفاعلة 
وتعد هذه األنظمة اإللكرتونية أوىل عتبات عمليات  .5003بداية من سنة  CIB، نظام البطاقة البيبنكية ARTSالتسويات اآلنية اإلمجالية 

 .رتويناإلصالح والتحديث للنشاط املايل واملصريف، وحتويله من تقليدي إىل إلك
 واملناقشة يف بابني، األول نظري والثاين تطبيقي وميداين، إشكالية التطوير والتشغيل بالتحليل تناول على البحث كزسري ألجل هذا    
 يقف من خالله على التكيف التدرجيي ورمبا البطي  جدا للواقع اجلديد لبلوغ اهلدف أال وهو إنشا  بنية حتتية إلكرتونية للنظام املايلسو 

 .عديدةواملصريف اجلزائري، واليت تعتمد عليها التجارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية يف ظل خماطر عوائق وحتديات 
أنظمة يف  إىل مقومات التجربة اجلزائرية البحث هذا  كما سيتطرق. تفتقر للبنية التحتية الشبكية واالتصالية وطنية  ويف ظل بيئة اقتصادية

وتطلعات التطوير والتشغيل مستقبال، واملظاهر االقتصادية اخلطرية اليت خلفها   5003الدفع اإللكرتونية واملقاصة اآللية قبل وبعد سنة 
 .غياب أنظمة دفع إلكرتونية  حديثة وفعالة، ومقاصة آلية حقيقة، وأثر ذلك على االقتصاد الوطين

 

نظمة الدفع اإللكرتونية احلديثة، املقاصة والتسوية اآللية، التطوير والتشغيل، النظام املايل أ م واالتصال،تكنولوجيا اإلعال: الكلمات المفتاحية
 .واملصريف اجلزائري

 

Abstract:  

    Since 2005, As a result of the importance of the development and operation of modern electronic 

payment systems and clearing mechanism in the Algerian economy, the Algerian  monetary and 

financial authorities  represented by the central bank and the financial - economic institutions  have  

Started  adopting the modern electronic payment systems, such as: the electronic clearing system 

ATCI, Algerian  Real Time Settlements ARTS, and  the Interbank Card CIB. This electronic systems 

are considered as the first operations' thresholds to construct and develop the banking and financial 

activity, and then transform it from traditional to an electronic one. 

     This  research is focused broadly on the development of new electronic payment systems and 

their application in two aspects : theoretical and practical.  

     This  research will highlight the slow gradual adaptation to new reality, to achieve the objective 

of creation of electronic infrastructure of Algerian banking and financial system, on which they 

depend to: e-commerce, e-government, and e-business, under the several risks and challenges, in 

the national economic environment, lacks of networking and communication infrastructure. 

     The studing case will give consideration to the elements of the Algerian experience in electronic 

payment systems and the clearing mechanism before and after the year 2005,  also,  the aspirations 

of its development and operation in the future, the serious economic aspects in the absence of 

modern and effective electronic payment, with  no  real clearing  mechanism, and their effect on the 

national economy. 
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    Information and Communication Technology, Modern Electronic Payment Systems, Clearing 

and Settlement Mechanism, Development and Operational, Algerian Financial and Banking 

System. 
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