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و أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني   و على والدي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ربي"
  91سورة النمل اآلية     "    برحمتك في عبادك الصالحين

 

على  من فضله بما لم يجد به الحمد اهلل الذي سخر لي من خلقه ما لم يسّخره لغيري، وجاد علي    
 .غيري ألتم عملي هذا بمشيئته وإذنه

  "من لم يشكر الناس لم يشكر ااهلل" و عمال بقول رسول ااهلل صلى ااهلل علية وسلم 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذة الفاضلة الدكتورة ساعو باية التي قبلت اإلشراف على هذا العمل و      
  .بحث بالنصح و اإلرشاد و التوجيهالتي لم تبخل علينا طوال مشوار إعداد هذا ال

  .كما نشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة مسبقا على تفضلهم بقبول مناقشة و إثراء هذه المذكرة    

و الشكر موصول إلى أسرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير من أساتذة، و طلبة، و      
  .عمال

 .قدم لنا يد العون و المساعدة من قريب أو من بعيد و الشكر الجزيل لكل من     

 

 

 

 



 

 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء

 ودتني بالحنان والمحبةز وإلى أمي التي  

 أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفة: أقول لهم

  جميعاً إلى زمالئي وزميالتي  و  إلى أساتذتي  وإلى إخوتي وأسرتي  

 تهله كل النجاح و التوفيق في حيا  اي شاركني في هذا العمل متمنيذال  محمدلى زميلي  وا

 يثم إلى كل من علمني حرف اً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمام
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 "صغيراوق ل رب ارحمهما كما ربياني  "الى من ق ال ال ل ه عز وجل فيهما  

 .الى رمز الحنان والوف اء والعطاء امي الغالية اطال ال ل ه في عمرها

 .الى من زرع في ق لبي الثقة بال ل ه والتوكل عليه ابي الغالي اطال ال ل ه في عمره

ين غمروني بعطفهم وحنانهم وسديد توجيهاتهم ودعمهم  ذتي االعزاء الواالى اخوتي واخ
 .المتواصل

 .اضل واصدق ائي األعزاءالى كل اساتذتي االف 

 تهله كل النجاح و التوفيق في حيا  اي شاركني في هذا العمل متمنيذال  عبد الرزاقلى زميلي  وا

 اهدي لكم جميعا هذا العمل عربون محبة وتقدير
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حيتل النظام املصريف مركزا حيويا يف النظم االقتصادية و املالية ملا له من تأثري اجيايب على التنمية االقتصادية من    
خالل تعبئة املدخرات و التوزيع الكفء هلذه األخرية و على االستثمارات املختلفة، وتعترب الصريفة االلكرتونية من 

ت بدورها مصارف تعمل عرب الشبكة  أو ما يسمى باملصارف اإللكرتونية ، واليت أنتج االلكرتوينمسات االقتصاد 
املالية ، كل ذلك  ةفضاًل عن حتول املصارف من مصارف عادية إىل مصارف شاملة واليت تعترب من مظاهر العومل

يزات امل جعل األنظمة املصرفية واملالية تطور آليات ووسائل عملها ، حيث أصبحت الصريفة اإللكرتونية من
 .األساسية للنظام املصريف املتطور 

منذ عدة سنوات شرعت اجلزائر يف إطار إصالحات اقتصادية شاملة يف إصالح منظومتها املالية واملصرفية ،     
استعداًدا إىل التحول حنو اقتصاد السوق ، وحتضريًا لالندماج يف اإلقتصاد العاملي ، ويف هذا اجملال مت إصدار 

 . عديالتوما حلقه من ت  6881وإصالحات  6891تشريعات أبرزها إصالحات العديد من ال
خالل السنوات األخرية كثر احلديث عن عصرنة املصارف كجزء من هذه اإلصالحات املالية واملصرفية ، ويف      

فعاًل ، ولعل من  هذا اإلطار مت اقرتاح العديد من األفكار واملشاريع ، غري أن ما ينتظر منها أكثر بكثري مما حتقق
أهم هذه املشاريع اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري كأداة لتطوير وحتديث النظام املصريف 

 .اجلزائري 
 :ثل فيما يليتمو املوعلى ضوء ما سبق، ميكن حصر إشكالية البحث يف سؤال جوهري      

 :إشكالية البحث * 
 ؟ النظام المصرفي الجزائري اإللكترونية فيماهو واقع اعتماد الصيرفة 

 :رتأينا جتزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية إوحىت يتيسر لنا اإلملام جبوانب املوضوع   
 ما املقصود بالصريفة االلكرتونية؟ و ما دورها يف تعزيز عمل املصارف؟ .

 ماهي أهم مراحل تطور اجلهاز املصريف اجلزائري ؟ . 
 ما مدى تأثري الصريفة اإللكرتونية على النظام املصريف اجلزائري ؟.           
 :فرضيات البحث* 

 :ملعاجلة اإلشكالية، وتسهيل اإلجابة على األسئلة املطروحة مت وضع الفرضيات التالية
خمتلف املعامالت الصريفة اإللكرتونية األساليب احلديثة يف النشاط املصريف ؛ وكذا تسوية  عززت:الفرضية األولى

 .بوسائل دفع حديثة وخدمات مميزة ختفض من الوقت والتكاليف و زيادة آداء ااجلهاز املصريف
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لعبت االصالحات االقتصادية اليت طرأت على النظام املصريف اجلزائري دورا مها يف تعزيز دور  :الفرضية الثانية
 .ة نوعية للنهوض باالقتصاد الوطينالقطاع اخلاص و إعطائه حيزا أوسع للمسامهة يف إعطاء نقل

اجلزائأأأأر يف مواكبأأأأة التطأأأأورات العامليأأأأة السأأأأيما يف ميأأأأدان املعلومأأأأات واإلتصأأأأال جعأأأأل  تتأأأأأخر  : الفرضييييية الثالثيييية 
إستعمال املصارف هلذه التكنولوجيا ضعيفا مما أدى إىل ضعف يف أداء اخلدمات املصأرفية ؛ ومأن أجأل مواكبأة هأذه 

ملصأأارف اجلزائريأأة إسأأرتاجتيات مناسأأبة ملواجهأأة التحأأديات املتباينأأة ، يف يلأأل اإلنفتأأاح املأأا  التطأأورات تبنأأت إدارات ا
 . والتحرير املصريف

 :أهمية البحث * 
العامل يشهد تبلور حتوالت إقتصادية عميقة تقودها تكنولوجيا املعلومات  أنتظهر أمهية هذا البحث بإعتبار 
، "الصريفة إللكرتونية " املعلومات وتشييد اإلقتصاد الرقمي ،وخنص بالذكر واالتصال ،واليت أّدت إىل بناء جمتمع 

إذ أن هذا التطور التكنولوجي أّدى إىل إحداث نقلة مهمة يف جمال وسائل الدفع، ومنها تظهر األمهية البالغة 
 .للموضوع ممّا دفعنا إىل حماولة دراسة جتربة اجلزائر يف هذا اجملال

 :أهداف البحث * 
ترمي هذه الدراسة بعد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة آنًفا وخمتلف التساؤالت السالفة الذكر إىل حتقيق      

 :مجلة من األهداف نذكر منها ما يلي 
 .أ حماولة تسليط الضوء على التجارة اإللكرتونية

 .أ حماولة إبراز وتقومي اإلصالحات املصرفية يف اجلزائر 
  .مستقبال يف اجلزائر أدائهاالصريفة اإللكرتونية يف املصارف اجلزائرية وكيفية اعتماد أ إبراز أمهية 

 
 :أسباب اختيار الموضوع * 

 :هناك عدة أسباب دفعتنا الختيار املوضوع نذكر منها ما يلي      
لرئيسية املطروحة من املواضيع ا هوما تقتضيأ يعترب موضوع اعتماد الصريفة االلكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري 

 .على الساحة املصرفية واملالية  يف اجلزائر 
و وتكوين فكرة عامة عنها، واليت بدأ ذكرها يتكرر يف اآلونة األخرية ،الرغبة الذاتية يف فهم املصطلحات حديثة أ 

 .، البنوك اإللكرتونية ، أساليب الدفع احلديثة وكيفية عملها  الصريفة االلكرتونية: منها
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 .تقدمها خمتلف املصارف اجلزائرية دمات الصريفة االلكرتونية اليتاخل عرف علىالت .
 :صعوبات البحث
  : بحث، واجهتنا بعض الصعوبات نرى من الضروري ذكر بعضهالأثناء إعدادنا هلذ ا

 .املوضوع حداثة املوضوع خلقت جوا من غياب ترمجة عربية لكل املصطلحات التقنية اليت ختص -
ن وجدت فهي قدمية، و نظرا للتطور السريع الذي اراجع اخلاصة وموضوع الدراسة و خاصة الكتب و نقص امل -

تعرفه تكنولوجيا املعلومات و االتصال بصفة عامة، و تكنولوجيا اإلنرتنت بصفة خاصة فان املعلومات الواردة يف 
 .هذه الكتب تصبح عدمية الفائدة

الكبري الذي تشهده  ذا املوضوع يف اجلزائر، بالنظر إىل التأخرهب اصةصعوبة إجراء الدراسات التطبيقية اخل -
 .الصريفة اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية 

ثقافة اإلنغالق اليت مازالت تنتهجها املؤسسات اجلزائرية و رفضها للتعاون مع الطلبة الباحثني حبجة سرية   - 
 .املعلومات

 :منهج البحث * 
عة البحث التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة ومتناسقة من أجل اإلملام ومحاور الدراسة لقد اقتضت طبي      

، فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي يف أغلب الدراسة ، إضافة إىل استخدام املنهج التارخيي الستعراض أهم 
الة النظام املصريف اجلزائري حل التعرضحمطات اإلصالحات املصرفية يف اجلزائر منذ االستقالل ، باإلضافة إىل 

 .وكيفية اعتماد الصريفة اإللكرتونية فيه ومستقبلها
  :حدود الدراسة * 

من اجل معاجلة اشكالية البحث مت حتديد إطارين مكاين و زماين ،فاإلطار الزماين حددت الدراسة مابني       
صريفة االلكرتونية و املصارف االلكرتونية اما عن اإلطار املكاين فيخص دراسة ال .1168اىل سنة  6811 سنة

  .بصفة عامة ،مع مسح شامل لكافة التطورات املنظومة املصرفية يف اجلزائر
 :الدراسات السابقة*

أفاق تطويرها يف اجلزائر،أطروحة مقدمة و السعيد بريكة،واقع عمليات الصرية االلكرتونية  :لدراسة األولىا -    
 1166البواقي، جامعة العريب بن مهيدي،أملعلوم االقتصادية،ختصص بنوك و تأمينات،راه يف او لنيل شهادة دكت

ملشاكل اليت تواجه عمليات الصريفة االلكرتونية أشكاهلا ا دراسته اىل ستة فصول تناول فيها،الباحث  قسمحيث ،
اليت قد تعرتضها، كذلك  ومقوماهتا، وواقع التحديات والفرص املتاحة أمام بنوك االنرتنت، وكذا أمناط املخاطر
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الباحث يف  استطاع التعرف على وضعية وسائل الدفع و آفاق تطوير الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر ، وقد توصل
 :دراسته اىل النتائج التالية

أن عمليات الصريفة االلكرتونية وسيلة جديدة من وسائل املعامالت البنكية فيما بني البنك و زبائنه،  -
 . حتمية فرضها التطور التكنولوجي واالقتصاد الرقميو نتيجة 
أن الصريفة اإللكرتونية تعد من التطورات احلاصلة يف اجملال املصريف، والبد من مواكبة هذه التطورات،  -

 .على عكس الدراسة احلالية اليت تعترب جزء منها
ختفاء النظام البنكي احلا  ذو االعتماد على الوسائل اجلديدة يف الدفع االلكرتوين قد يؤدي إىل ا -

 :الطابع االحتكاري تاركا مكانه هلياكل مالية أكثر تنافسية، فالعديد من املؤسسات مثل
 ( Microsoft IBM CardMaster et Visa)  تقوم بإنشاء شركات مشرتكة مما قد يوفر خدمات

ا تقوم ومشاركة مؤسسات مالية عمالقة ومعنی أن الشركات الكربى يف جمال صناعة التكنولوجي ،أكثر سرعة وأمان
 .يف جمال إصدار وسائل الدفع االلكرتونية من أجل تقدميها مضمونة وذات درجة عالية من األمان

سيا قاسيمي، أثر العوملة املالية على تطوير اخلدمات املصرفية وحتسني القدرة التنافسية للبنوك ا :الدراسة الثانية -
لنيل شهادة الدكتوراه شعبة اقتصاد ختصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة أمحد  اجلزائرية ، أطروحة مقدمة

طار النظري اإل ، حيث قسم الباحث دراسته اىل مخسة فصول تناول فيها 4102/4102بوقرة ، بومرداس 
 يلل العوملة املالية و للعوملة املالية و تطور اجلهاز املصريف اجلزائري و تناول حتديات الصناعة املصرفية اجلزائرية يف

وقد  ،يلافة اىل تطوير اخلدمات املصرفية كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للبنوك اجلزائريةباإلالتوجهات اجلديدة  
 :الباحث يف دراسته اىل النتائج التالية توصل
سواق إضافة إىل االعة هذه سواق املالية من طريق حتسني جنااالتؤدي العوملة املالية إىل حتسني الويلائف املرتبطة ب -

ختيارات اليت يريدها كل الفاعلني وما فيها مستثمرين ومدخرين، واليت االءات  تنويع احملفظة من خالل توسع فضا
.يرتبط بفكرة السعر اإلعالمترمي إىل حتسينها حمليا ودوليا، فمنح املوارد املالية وجناعة وسائل 

ساسية للنظام العاملي اجلديد وقاطرة حنو االللحدود، حدى السمات قتصادية العابرة االتعترب املؤسسات  -
االندماج العوملي، فبحكم ضخامة مركزها املا  و السيطرة احملكمة على اقتصاد العامل و تسيريه وما خيدم مصاحلها 

تقسيم  وىل فاستفادت من التحرير التجاري لتسويق منتوجاهتا و ختصيص مواردها يف إطار نظريةاالبالدرجة 
نتاج و حتريك أمواهلا بغرض البحث على فرص استثمار أحسن دون مراعاة أي حدود يف إطار االالعمل، و عوملة 

 . ما يسمى بالعوملة املالية
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يلهور الصريفة الشاملة و حتول معظم البنوك إليها رغبة يف مواكبة العصر، و كنتيجة لذلك اقتحمت البنوك  -
 .نواع اخلدمات املاليةأعمال التامني و غريها من أ

أطروحة دكتوراه  يف العلم ،  حنو تطوير وعصرنة القطاع املصريف يف اجلزائر حمرزي جالل، :الدراسة الثالثة
فصول  اربعحيث قسم الباحث دراسته اىل  ،4112،جامعة اجلزائر، يرياالقتصادية و علوم التسيري، ختصص تس

نظام كذلك تطرق اىل   ر النظام املصريف يف متويل النشاط االقتصاديدو و  تطورات املنظومة املصرفية تناول فيها
 :الباحث يف دراسته اىل النتائج التالية وقد توصل حتديات إصالح النظام املصرفو  متويل االقتصاد الوطن

ميكن القول أن الغاية من قانون النقد و القرض قد أصبحت غري واضحة بسبب االختالف امللحوظ  -
فهذه األخرية غري قادرة على االستجابة . االقتصاد املا  للسوق و السلوك املصريف الناتج عن بنوكنا بني معايري

 للشروط العادية للنشاط
البنوك ال تقدم منتوجات متنوعة و جاذبة لتلبية حاجيات تعبئة االدخار، أما فيما خيص التمويل،  -

 .باملقابل العمليات قصرية املدىفإهنا ترفض متويل االستثمارات طويلة املدى و تشجع 
 .إن التكنولوجيا املتطورة تفرض على البنوك إعادة النظر إىل املناهج و األساليب احلالية -
يعترب التكوين ذو أمهية كربى إذ جيب إعداد برامج تكوين لفائدة عمال البنوك لتمكينهم من مواكبة  -

 .املهارات املصرفية احلديثة
،و تطور النظام املصريف الصريفة االلكرتونية بصفة عامة ىمت الرتكيز عل:باقي الدراسات مايميز دراستنا عن* 

،وتأثري الصريفة االلكرتونية على النظام املصريف اجلزائري ، من  1168اجلزائري منذ االستقالل اىل غاية سنة 
 .صال يف اجلزائرخالل تسليط الضوء على تطوير وسائل الدفع و استعمال تكنولوجيا االعالم واالت

 :خطة الدراسة * 
لإلجابة على إشكالية البحث املطروحة واختبار الفرضيات ، ارتأينا تقسيم حبثنا إىل أربعة فصول ، 
سبقتهم مقدمة وتلتهم خامتة ، تتضمن ملخًصا عاًما عن البحث متبوع بأهم النتائج ، تليه جمموعة من التوصيات 

 .ديد اآلفاق املستقبلية للبحث واملقرتحات لننتهي بعد ذلك إىل حت
 إىل يف املبحث االول خالل التطرق من ، اإلطار املفاهيمي للعمل املصريف اإللكرتوين  نتناول يف الفصل
 .متطلباهتاو  هامبادئ،  ، أنواعها ماهية التجارة االلكرتونية ، لكرتونيةالامفاهيم عامة حول التجارة 

 نشأة املصارف االلكرتونية و تطورها، حيث تضمن صارف االلكرتونيةاملو يف املبحث الثاين تطرقنا اىل  
 .ئهامتطلبات إنشاو  ،و مزاياها
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 مفهوم و اإلطار العام للخدمة املصرفية الصريفة اإللكرتونية من خالل ذكراما يف املبحث الثالث فتناول 
 .يف العامل اواقع و حتدياهت، أمهيتها ، قنواهتا ، الصريفة االلكرتونية

من خالل التعرف على  خدمات الصريفة االلكرتونية و إطارها القانوينو املبحث الرابع تناولنا يف 
باإلضافة إىل جممل وسائل الدفع اإللكرتونية   ،خدمات الصريفة االلكرتونية و شبكات التحويل اآل  للمدفوعات

 .للصريفة االلكرتونيةالقواعد القانونية النايلمة  واملستخدمة يف الصريفة اإللكرتونية ، 
يف كل من املبحث  مع الرتكيز ،التطور التارخيي للنظام املصريف اجلزائريفيه إىل  نتطرق اينويف الفصل الث

، فضاًل عن  و أهم االصالحات اليت طرأت عليه النظام املصريف اجلزائري بعد االستقاللعلى  األول و الثاين 
 .يلل هذه اإلصالحات يف اجلزائري يفآليات عمل النظام املصر 

، مع الرتكيز على  موضوع بعد االصالحاتيف اجلزائر التطورات املصرفية و املبحث األخري تضمن على  
يف االلفية  التطورات التشريعية يف اجملال املصريف، و كذلك تطهري املصارف العمومية و انفتاح القطاع املصريف

حوصلة حول التطورات النقدية و  ،4102-4111زائري خالل فرتة مؤشرات اجلهاز املصريف اجلالثالثة،مشريا اىل 
 .4102بعد و املالية 

لنظام املصريف ا واقع و افاق  اعتماد الصريفة االلكرتونية يف واألخري نتناول فيه  لثالثأما يف الفصل ا
وسائل  طويرتو تطويرها و ، سيماهتا واقع اخلدمة املصرفية يف النظام املصريف اجلزائري، وذلك من خالل  اجلزائري

 . الدفع يف النظام املصريف اجلزائري
وواقع استخدام تكنولوجيا  من خالل  الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائرحتديات و املبحث الثاين تناول 

اًل عن  فض و العقبات اليت تواجه الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر املعلومات واإلتصاالت يف النظام املصريف اجلزائري ،
 .الصريفة إلكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري ، مع آفاقها املستقبلية  دكيفية اعتما

استخدام نظام التسوية من خالل التعرف على  الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر أفاقاما املبحث الثالث فتناول 
و النظام الصريفة االلكرتونية على االقتصاد  تأثريو كذلك  االئتمانيةتطوير استخدام البطاقة و  االمجالية الفورية
 .املصريف اجلزائري
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 :تمهيد
عصر التطورات املتالحقة إىل ظهور تغريات جوهرية  أدت ثورة االتصاالت و املعلومات يف هذا العصر،

يف طبيعة عمل القطاع املصريف و املايل ،نظرا الن القطاع سريع التأثر واالستجابة للمتغريات اخلارجية واليت أدت 
إىل وجود كيانات مصرفية عمالقة، فكان ال بد من إعادة النظر يف الدور التقليدي للمصارف الذي يقوم على 

لودائع وضمان االئتمان، و التطلع إىل تقدمي خدمات مصرفية و مالية متطورة و متنوعة، و ذلك باالعتماد قبول ا
على ما أنتجه التكنولوجيا و ثورة املعلومات من وسائل حديثة متطورة أدت إىل االستغناء عن بعض اخلدمات 

 .و االتصال التقليدية خبدمات الكرتونية اعتمد يف تقدميها على تقنية املعلومات
وقد فرض دخول االنرتنت على النشاط التجاري و بروز ظاهرة التجارة االلكرتونية و النمو املتسارع 

 .لالقتصاد العاملي على املصارف أن تستغل هذه الفرص لتقدمي خدمات الصريفة االلكرتونية
و اليت ميكن معاجلتها  ريف اإللكرتويناإلطار املفاهيمي للعمل املصسيتم من خالل هذا الفصل حماولة إبراز ،       

 . من خالل ثالث مباحث
 .املصارف االلكرتونية :املبحث الثاين - 
 .ماهية الصريفة االلكرتونية :املبحث الثالث -         

 .خدمات الصريفة االلكرتونية و إطارها القانوين :الرابعاملبحث  -         
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 .المصارف االلكترونية :ولالمبحث األ
أدى تطور االقتصاد و توجهه حنو الرقمية و زيادة املنافسة بني املصارف إىل استخدام أفضل و أحسن ما      

فبعد أن تطورت اخلدمة املصرفية من التقليدية إىل االلكرتونية،أصبح هناك مصارف  أفرزته التكنولوجيا املتقدمة،
افرتاضية تعمل عن بعد ،من خالل شبكات االتصال املختلفة،ليطرح بعد ذلك املصارف االلكرتونية متطلبات و 

 .حتديات
 .نشأة المصارف االلكترونية و تطورها :المطلب األول

أو مصارف ( ELECTRONIC BANKING)اصطالح املصارف االلكرتونية يستخدم    
كتعبري متطور و شامل للمفاهيم ظهرت مطلع التسعينيات كمفهوم   (INTERNET BANKING)االنرتنت

و تطور هذا ( REMOTE ELECTRONIC BANKING)اخلدمات املالية عن بعد أو املصارف عن بعد
 .مكن إنشاء املصارف االلكرتونية عرب هذه الشبكةاملفهوم مع ظهور وتطور االنرتنت إذا أ

 ظهور المصارف االلكترونية: أوال
يف ظل التطور اهلائل يف تقنيات احلوسبة و االتصال اليت حققت تبادال سريعا و شامال للمعلومات و ترافق     

ونية و التجارة االلكرتونية ذلك مع استثمار االنرتنت يف ميدان التجاري االلكرتوين ضمن مفاهيم األعمال االلكرت 
و االقتصاد الرقمي، يف ظل كل ذلك تطور مفهوم اخلدمات املالية على اخلط، للتحويل الفكرة من جمرد تنفيذ 
أعمال عرب اخلط خاص من خالل برجميات نظام حاسوب العميل، إىل مصرف له وجود كامل على الشبكة و 

؛ وفوق ذلك تطور مفهوم اخلدمة املصرفية من أداء  1ل املصرفيةحيتوي موقعه كافة الربجميات الالزمة لألعما
خدمات مالية خاصة حبسابات العميل إىل القيام خبدمات املال و االستشارة املالية و خدمات االستثمار والتجارة 

 .و اإلدارة و غريها
الذي شهد والدة أول مصرف  5991و يرجع تاريخ ظهور املصارف االلكرتونية أو مصارف االنرتنت إىل عام 

اللكرتونية تنشأ خاصة يف الدول و منذ ذلك بدأت املصارف ا( NET BANK)نت بنكعلى الشبكة و هو 
املتقدمة ، و هذه املصارف تعمل ككيانات منفصلة مرخصة هلا أو كمؤسسة تابعة أو كفروع للمصرف األجنيب  

أو كمصرف الكرتونية

                                           
 -الواقفففع والتحفففديات -، مداخلفففة يف امللتقفففى الفففوطظ حففول املنظومفففة املصفففرفية اجلاائريفففة و التحفففوالت االقتصفففادية البنفففوك االلكرتونيفففةيوسففم مسفففعدواي ، 1

 .442ص ،  4001ديسمرب 51و51جامعة شلم يوم 
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1. 
 تعريف المصارف االلكترونية: ثانيا
االلكرتونية مبعناها احلديث ليست جمرد فرع ملصرف قائم يقدم خدمات مالية و حسب بل موقعا  املصارف     

 .ماليا جتاريا إداريا استشاريا شامال، له وجود مستقل على اخلط
و ميكن إعطاء تعريم عام للمصاريم االلكرتونية ، فيشر املصرف االلكرتوين إىل النظام الذي يتيح للابون 

باته، أو أية معلومات يريدها و احلصول على خمتلم اخلدمات و املنتجات املصرفية من خالل الوصول إىل حسا
، رغم ذلك يظل معيار حتديد مفهوم  2شبكة معلومات يرتبط هبا جهاز احلاسوب اخلاص به أو أية وسيلة أخرى

اف و الرقابة األمريكية و املصارف االلكرتونية مثار لتساؤل، و وفقا للدراسات العاملية و حتديدا جهات اإلشر 
 :3األوروبية، فان هناك ثالثة صور أساسية للمصارف االلكرتونية على شبكة االنرتنت

و هو املستوى األساسي للمصارف االلكرتونية أو ما ميكن (:INFORMATIONAL)الموقع المعلومات . أ
ان املصرف يقدم معلومات حول براجمه و تسميته بصورة احلد األدىن من النشاط االلكرتوين املصريف، ومن خالله ف

 .منتجاته و خدماته املصرفية
حبيث يسمح املوقع بنوع من التبادل االتصايل  (:COMMUNICATION)الموقع التفاعلي أو االتصال. ب

بني املصرف و عمالئه ، كالربيد االلكرتوين و تعبئة طلبات أو مناذج على اخلط أو تعديل معلومات القيود و 
 .اتاحلساب

و هذا هو املستوى الذي ميكن القول أن املصرف فيه ميارس (:TRANSACTIONAL)الموقع التبادلي. جـ
خدماته و أنشطته يف بيئة إلكرتونية، حيث تسمح هذه الصورة السماح للابون بالوصول إىل حساباته و إدارهتا و 

مات االستعالمية و إجراء احلواالت بني حساباته إجراء الدفعات النقدية و الوفاء بقيمة الفواتري و إجراء كافة اخلد
 .داخل املصرف أو مع اجلهات اخلارجية، و هي اليت متثل املصارف االلكرتونية

و جتدر اإلشارة أن املصارف االلكرتونية ليست حكرا على املؤسسات املصرفية بل رمبا ال يكون هلا الريادة بل     
صرفية لتلبية احتياجات التسويق االلكرتوين اليت متارسها عرب للمؤسسات أخرى ،حيث تدخلت جهات غري م

                                           
 .19، ص 4004،القاهرة، مصر، سبتمرب 9، العدد99صاحل نصريل، حتديات املعامالت املصرفية االلكرتونية، جملة التمويل و التنمية، اجمللد  1
 .442نفس املرجع السابق، ص  2
، مداخلفة يف املفاتقي الفدويل الرابفع حفول عصفرنة نظفام الفدفع يف البنفوك خدمات جتاوزت حدود الامان و املكان-االلكرتونية الصريفةمعن ثابت العارف، 3
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مواقعها، فهناك قطاعات غري مصرفية قد دخلت بقوة سوق االستثمار يف املصارف االلكرتونية و ذلك عرب خمتلم 
 :1الطرق التالية

 .االستثمار املباشر -
 . توفري منصات خدمات للتعامالت املصرفية -
 .خدمات مصرفية بالنيابة تقدمي -

 أهمية و واقع المصارف االلكترونية: ثالثا
تعترب املصارف االلكرتونية الوسيلة املناسبة لتحقيق معدالت أفضل ملنافسة و البقاء يف السوق، يف ظل التنافس     

أفاق و فرص  القوى يف السوق املصريف و الذي عنوانه اخلدمة الشاملة و األسرع و األقل تكلفة، فهي تفتح
جديدة لالستثمار و مكان لتقدمي اخلدمة املالية السريعة بأقل كلفة   و مكان لإلدارة املتمياة الحتياجات الابون،  
كما أن تطور أنظمة الدفع االلكرتونية و ظهور النقود االلكرتونية املصاحب لتطور األعمال االلكرتونية و التجارة 

 .صارف االلكرتونيةااللكرتونية، يقدم مربر لوجود امل
و حسب الدراسات اليت أجريت على مواقع املصارف االلكرتونية إضافة إىل الدراسات البحثية الصادرة عن     

 :2مؤسسات األحباث املختلفة و اليت تظهر ما يلي
 .غالبية مواقع املصارف على االنرتنت مواقع تعريفية معلوماتية و ليست مواقع خدمات مصرفية على اخلط -
أن الكثري من مواقع البحثية توفر مدخل شامل لكافة مواقع املصارف على شبكة االنرتنت، و من هنا فان أهم  -

إسرتاجتية يف واقع املصارف على شبكة االنرتنت هي أن يدرك القائمون عليها انه البد من نشر موقع املصرف يف 
 .خمتلم حمركات البحث

ة و معلوماتية، لكن لن ميضي وقت على حتوهلا إىل مواقع خدمية تقيم عالقات غالبية املواقع تقدم مواقع تعريف -
 .تفاعل مباشرة مع الابون 

 مزايا المصارف االلكترونية : المطلب الثاني
إن ظهور املصارف االلكرتونية كانت استجابة ملتطلبات البيئة اجلديدة يف ظل االقتصاد الرقمي و اشتداد      

 .املصارفاملنافسة مابني 
 

                                           
 .442نفس املرجع السابق، ص ، يوسم مسعدواي 1
 .442يوسم مسعدواي ، نفس املرجع السابق، ص  2
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 مزايا المصارف االلكترونية: أوال
سواء للمصرف كمصرف أو للعميل و  الشك أن هذه املصارف اليت تعتمد على التكنولوجيا العالية هلا ماايا كثرية،

 :تتخلص أهم هذه املاايا فيما يلي
املصرف أو  أهم ماايا املصرف االلكرتوين هو ختفيض التكاليم عن عاتق :المزايا التي تتحقق للمصرف . أ

املؤسسة املنشأة له، حيث يتخلص املصرف من أعباء فتح فروع جديدة يف أماكن خمتلفة داخل أو خارج الدولة، 
 و ذلك الن نظام املصرف االلكرتوين ينقل املصرف و خدماته املتنوعة إىل كل عميل حيث ما كان، 

عالية من الراحة حيث توفر عليه الذهاب  حتقق املصارف االلكرتونية للفرد درجة:المزايا التي تحقق للفرد . ب
إىل مقر املصرف و الوقوف يف طابور حىت يتحصل على اخلدمة، كما توفر له الوقت و تتيح له خدمات جيدة،  
كسداد فواتري السلع و اخلدمات اليت حيصل عليها دون عناء و اخلدمات اجلديدة األخرى، اليت قد تتناسب مع 

امني أو و التعليم و غريها من اخلدمات، كما أن هذا النظام من املصارف حيقق سرية طلباهتا األخرى كوثيقة الت
  .احلسابات واملعامالت اليت يقوم هبا العميل

 معايير تقويم مدى نجاح المصارف االلكترونية: ثانيا
ال يقوم على ذات املعايري املعهودة يف البيئة التقليدية، ذلك  إن تقييم مدى جناح و مكانة املصرف االلكرتوين،    

أن تقومي مواقع املصارف خيضع أيضا العتبارات أخرى غري اعتبارات اخلاصة باملصارف االلكرتونية و حاجتها إىل 
وى اسرتاتيجيات أمنية و تسويقية و تصميمها ختتلم عن املصارف العادية، هلا اثر على جناح املصارف و مست

 :1املوثوقية خبدماته، هلذا اعتمدت معايري خمتلفة منها على سبيل املثال املعايري التالية
نطاق تقدمي املصرف للخدمة و مشوهلا، فضال عن تقدمي خدمات إضافية من خالل املصارف االلكرتونية  -

 التفاعلية؛
 مدة عمل املصرف يف البيئة االفرتاضية؛ -
 و نوعية اخلدمات االلكرتونية املقدمة؛ عدد و أمناط -
 آليات العمل و املعايري املتبعة؛ -
 بساطة اإلجراءات التقنية و فعالية الوثيقة القانونية؛ -
 مقارنة املعايري املتقدمة مع حجم املؤسسة املصرفية و سوقها البشري و االئتماين و الفئة اليت تعمل ضمنها؛ -

                                           
 .490يوسم مسعدواي ، نفس املرجع السابق ، ص  1
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 م على موقع املصرف؛اإلطار و احملتوى املعلومايت املقد -
 اإلطار التفاعلي مع الابون؛ -
 الوجود اإلضايف و الفعلي ملوقع املصرف على األرض و قدرة الوصل إىل مواقع خدماتية تفاعلية؛ -

و بتدقيق هذه املعايري و غريها نالحظ أن جهة التقومي مل تعد بالضرورة جهة مصرفية بل أن غالبية هذه     
ارون تقنيون أو قانونية أو حنو ذلك، و خالصة التقومي تكون حمال للمواد اإلعالمية املختلفة املعايري يقوم هبا مستش

.مما يضع املصرف يف حتدي التأثري بالرأي العام

  

 التحديات التي تواجهها المصارف االلكترونية: ثالثا
بأمن التعامالت املالية، و البد يفرض املصرف االلكرتوين عدة حتديا سواء كانت قانونية أو تقنية أو متعلقة      

 .له من مواجهة هذه التحديات حىت يستطيع املصرف االلكرتوين القيام بدوره كما ينبغي
تفرض التحديات القانونية على املصارف االلكرتونية مشكلة اإلثبات املصريف بالوسائل : تحديات القانونية . أ

سائل التقنية إال و هي مشكلة مقبولة هذه الوسائل من االلكرتونية، هذه احلقيقة تطرح مشكالت اإلثبات بالو 
القطاعات املتعلقة باألنشطة التجارية و املالية سواء األفراد أو الابائن أو مؤسسات و القاعدة األساسية اليت ميكن 

ت و هذا االنطالق منه لتحقيق هذه املقبولة، هي مدى االطمئنان لسالمة الوسائل االلكرتونية يف التعاقد و اإلثبا
 :1يعتمد بشكل رئيسي على ثالث عناصر أساسية  و هي

 .التكتيك املستخدم و حمتوي التقنية و القدرة على تبسيط الفكرة و إيصاهلا للمتعاملني -
 .مدى كفاءة نظام الرتاسل االلكرتوين -
 .الثقافة و التأهيل للتعامل مع مشكالت الرتاسل االلكرتوين -

تعاقد االلكرتونية، يتطلب برناجما توعويا شامال، للمتعاملني و مؤسسات ال إن حتقيق درجة قبول ممياة لوسائل     
األعمال و اجلهات القضائية و القانونية، ليست فقط للدفع حنو قبول وسائل التعاقد االلكرتوين و لكن إلجياد 

 .عصر املعلومات و االستجابة لتطور السريع ثقافة عامة متثل األساس للتعاطي مع كافة إفرازات
 
 
 

                                           
 .495، ص املرجع السابق يوسم مسعدواي ،نفس  1
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 :تحديات األعمال المرتبطة و المعايير اإلشرافية-ب
أن املصارف االلكرتونية ليست جمرد موقع الكرتوين يتعامل فيه املصرف مع عميله، إمنا بيئة من العالقات        

،فال بد من معرفة بيئة األعمال االلكرتونية  املتعددة جاء منها مرتبط بالابون وجاء آخر مرتبط جبهات األعمال
 .اليت تسمح للمصرف االلكرتوين ممارسة عمله فيها بكل أمان و ثقة

أما من جانب املعايري اليت تضع املصرف ضمن بيئة التواؤم مع التشريعات  و تعليمات اإلشراف فهي  تظل       
ية، إما أهنا غائبة يف هذا الوقت أو غري واضحة حمتوى تعليمات جهات اإلشراف يف حقل املصارف االلكرتون

، و يف كل وقت ميكن أن تكون مثة معايري ال جتد اهليئات املشرفة على النظام املصريف و املايل مهيأة بشكل 1املعامل
 . لتكيم معها

فية متثل امن املعامالت و املعلومات املصر :  أمن المعامالت و المعلومات المصرفية االلكترونية -جـ 
 االلكرتونية

و امن املصارف االلكرتونية و كذلك التجارة االلكرتونية جاء من امن املعلومات و نظم التقنية العالية عموما، و  
 : 2تشري الدراسات حول أن مستويات و متطلبات األمن الرئيسية يف بيئة تقنية املعلومات تتمثل فيما يلي

 الوظيفي؛الوعي مبسائل األمن لكافة األداء  -
 احلماية املادية للتجهياات التقنية؛ -
 ؛(اسرتاجتيات رقابة العمل و املوظفني)احلماية األدائية -
 احلماية التقنية من املخاطر اخلارجية؛  -

 :تحديات وسائل الدفع االلكترونية -د 
قات االئتمان إن ظهور املصارف االلكرتونية مرتبط بتطور وسائل الدفع االلكرتونية و يف مقدمتها بطا     

 . مبختلم أنواعها، مما تطرح ضرورة إجياد إطار قانوين ينظمها و يتناسب مع تطورها
 
 
 

                                           
 :املوقع حجية  اإلثبات باملستخرجات االلكرتونية يف القضايا املصرفيةيونس عرب،  - 1
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 :تحديات األنظمة الضريبية -هـ 
و هذا ما يعظ احتمال  إن األعمال االلكرتونية تلغي فكرة املوقع أو مكان بالنسبة للنشاط املايل و املصريف ،     

عدم الكشم على مقر النشاط املايل و املصريف، لذلك البد من نظام جبائي يستجيب هلذه التحديات مع 
 .أساليب جديدة يف التحصيل وحتديد الوعاء الضرييب معتمدة على ما وفرته التكنولوجيات احلديثة

 .رض نفسه، لذلك البد من مواجهة هذه التحدياترغم كل هذه التحديات إىل أن املصارف االلكرتونية واقع يف 
 :متطلبات إنشاء المصارف االلكترونية: المطلب الثالث

يطرح إنشاء املصارف االلكرتونية عدة متطلبات سواء متعلقة باالقتصاد ككل أو تتعلق باملصرف نفسه، رغم   
اطها هي بيئة االقتصاد رقمي و احلكومة ذلك ميكن التأكيد أن البيئة املناسبة جدا للمصارف االلكرتونية و نش

 :با ذلك من خالل العناصر التاليةو سن الكرتونية،
 البنية التحتية التقنية: أوال
و البنية التحتية  يقم يف مقدمة متطلبات إنشاء املصارف االلكرتونية و بالعموم أية مشروع تقظ أخرى،      

التقنية للمصارف االلكرتونية ليست  و ال ميكن أن تكون معاولة عن قطاع االتصاالت املعلومات للدول و 
، ذلك أن املصارف االلكرتونية ال تعمل إال يف بيئة األعمال االلكرتونية و التجارة االلكرتونية، 1خمتلم القطاعات

ية ناجحة و ضمان دخول امن و سليم لعصر املعلومات يتمثل يف بنية و املطلب األساسي لضمان أعمال الكرتون
قطاع االتصاالت و قدرة وكفاءة البنية التقنية و سياسات سعريه مقبولة مقابل خدمات الربط بشبكة االنرتنت 

يم حىت ياداد نسبة املشرتكني يف االنرتنت ، كما أن فعالية و سالمة بيئة االتصاالت تقوم على سالمة التنظ
 . 2االستثماري و دقة املعايري وتالئمها الدويل و كفاءة و فعالية التنظيم القانوين لقطاع االتصاالت

و بقدر ما تتحسن معايري التعامل السليم مع هذه العناصر يتحقق توفري أهم دعامة للتجارة االلكرتونية، بل      
وإجياد األجهاة و احللول و الكفاءات البشرية املدربة  و للبناء القوى للتعامل مع عصر املعلومات ،فضال عن توفري
 .و الوظائم االحرتافية و هذه دعامة الوجود  و االستمرارية

أما عناصر اإلسرتاتيجية البناء التحيت يف حقل االتصاالت و تقنية املعلومات، فإهنا تتمثل يف حتديد أولويات        
الئمة هدف الدخول لألسواق العاملية مع احتياجات التطوير التقنية وأغراض تطور سوق االتصاالت يف الدولة و م

للشركات اخلاصة،و السياسات التسويقية و اخلدمية و التنظيمية املتعني اعتمادها لضمان املنافسة يف سوق 
                                           

 41يونس عرب، نفس املرجع السابق ، ص 1
 .449يوسم مسعدواي، نفس املرجع السابق، ص  2



 اإلطار المفاهيمي للعمل المصرفي اإللكتروني                :                                   الفصل األول
 

 
8 

  االتصاالت، و لضمان جذب االستثمارات يف هذا القطاع، و تنظيم االلتاامات ملقدمي اخلدمات لتحديد معايري
و مواصفات اخلدمة املصرفية االلكرتونية و يف مقدمتها معايري امن و سالمة و تبادل املعلومات و سريهتا و 

خصوصية املشرتكني و توفري اإلطار القانوين الواضح، و أخريا حتديد نطاق التدخل احلكومي و حتديد أولويات 
 .1الدولةالدعم و ما يتعني أن يكون حمال للتشجيع االستثماري من قبل 

 : 2و بالتايل ميكن حصر عناصر إسرتاجتية البناء التحيت يف حقل االتصاالت و تقنية املعلومات فيما يلي 
 .حتديد أولويات و أغراض تطوير سوق االتصاالت يف الدولة -
 السياسات التسويقية و اخلدمية و التنظيمية املتعني اعتمادها لضمان املنافسة يف سوق االتصاالت و لضمان -

 .جذب االستثمارات يف هذا القطاع
تنظيم االلتاامات ملقدمي اخلدمات مع حتديد معايري و مواصفات اخلدمة املمياة، و يف مقدمتها امن و سالمة  -

 .و تبادل املعلومات و سريهتا و خصوصية املشرتكني
 .توفري اإلطار القانوين الواضح الذي ينظم األعمال االلكرتونية -
لتدخل احلكومي و حتديد أولويات الدعم و ما يتعني أن يكون حمال للتشجيع االستثماري أخريا حتديد نطاق ا -

 .من قبل الدولة
 الكفاءة األدائية المتفقة مع عنصر التقنية: ثانيا
و املقصود من ذلك توفري  هذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات األداء و التواصل والتأهيل و التدرييب؛     

املوارد البشرية يف خمتلم املستويات املؤهلة و املدربة،  و األهم من ذلك أن متتد كفاءة األداء الوظائم الفنية و 
 .املالية و التسويقية و القانونية و االستثمارية و اإلدارية املتصلة بالنشاط املصريف االلكرتوين

 التفاعلية مع المستجداتالتطوير و االستمرارية و : ثالثا
ان إنشاء املصرف االلكرتوين البد أن يوافق هذا البناء عناصر التطوير و االستمرارية و التنوع، فال يقم      

املصرف االلكرتوين يف اجلمود و ينتظر إىل إبداع اآلخرين فالبد أن يبادر إىل التميا و االنفراد خاصة يف ظل 
 .املنافسة العاملية القوية

 
 

                                           
  41يونس عرب ، نفس املرجع السابق، ص 1
 .495-490صيوسم مسعدواي، نفس املرجع السابق،  2



 اإلطار المفاهيمي للعمل المصرفي اإللكتروني                :                                   الفصل األول
 

 
9 

 :التفاعل مع المتغيرات والوسائل و االستراتيجيات الفنية و اإلدارية و المالية: رابعا
و التفاعلية ال تكون يف التعامل مع اجلديد فقط أو مع البىن التقنية فقط و إمنا مع األفكار  و النظريات      

تلك األفكار اليت تأيت وليد تفكري إبداعي و ليس  ،1احلديثة يف حقول األداء الفظ و التسويقي و املايل و اخلدمايت
 .و ليد تفكري منطي

 الرقابة التقنية الحيادية: خامسا
إن بقاء املصرف االلكرتوين و تطوره يرتكا على مدى تقييم األداء، و من هنا أقامت غالبية مواقع املصارف       

قانون و النشر االلكرتوين لتقييم فعالية أداء مواقعها االلكرتونية جهات مشورة يف ختصصات التقنية و التسويق و ال
؛ و يسود فهم أن كثرية زيارات موقع املصريف االلكرتوين دليل للنجاح املوقع، لكنه ليس كذلك دائما، و إن كان 

 . مؤشرا حقيقيا على سالمة املوقع، و رغبة العمالء يف ممارسة الصريفة االلكرتونية عليه
 .ية الصيرفة االلكترونيةماه: نيالمبحث الثا

مع تطور التجارة االلكرتونية و رقمنة االقتصاد، دخلت املصارف يف مرحلة جديدة من خالل عصرنة اإلدارة      
،                    (االلكرتونية اخلدمات املصرفية)و تطور اخلدمة املصرفية، وضمن هذا اإلطار تدخل الصريفة االلكرتونية . املصرفية
اول إبرازها من خالل هذا املبحث التطرق إىل نشأهتا و مفهومها و متطلباهتا و حتديتها من خالل ثالث و سنح

 .مطالب على التواىل
 :اإلطار العام للخدمة المصرفية: المطلب األول

تتنافس املصارف يف السوق املصريف على تقدمي خدمات مصرفية متمياة و متطورة، و ذلك لتلبية رغبات      
عمالء على اختالف أشكاهلم، و سنحاول من خالل هذه املطلب التطرق إىل مفهوم اخلدمة املصرفية و كيفية ال

 .إدارة و تسويق اخلدمة املصرفية، باإلضافة إىل تطورها يف ظل العوملة
 .مفهوم الخدمة المصرفية :أوال
رف الثاين املتمثل يف العميل إلشباع اخلدمة املصرفية هي عبارة عن ما يقدمه املصرف يف إطار نشاطه للط     

آما من منظور املصرف فإهنا متثل مصدرا للربح   و احلقيقة أن مفهوم التسويق للخدمة . حاجاته و رغباته املختلفة
 :2املصرفية ألقى االهتمام على مضمون اخلدمة، و عليه ميكن النظر إىل اخلدمة املصرفية من ثالث زوايا هي

                                           
 .41يونس عرب، نفس املرجع السابق، ص 1
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ثل يف ذلك البعد الذي يرتبط مباشرة بالدافع الذي يقم وراء طلب اخلدمة املصرفية، و يتم :جوهر الخدمة -
 .أي جمموعة املنافع األساسية اليت يستهدف العميل حتقيقها من وراء طلبه للخدمة

و تشمل جمموعة األبعاد اخلاصة جبودة اخلدمة و اليت مضموهنا يرتقى جبوهرها إىل مستوى  :الخدمة الحقيقية -
 .ل لدى العمالء و توقعاهتمالتفضي

و هي تتمثل مضمونا متكامال و تشري إىل جوهر اخلدمة و حقيقتها باإلضافة إىل جمموعة  :الخدمة المدعمة -
من اخلصائص و املاايا املقرتنة بتقدميها، و هنا جيب النظر إىل اخلدمة املصرفية ليس فقط من زاوية جوهرها و إمنا  

 .تحقيق اإلشباعكحل يسعى العميل إليه وصوال ل
و جتدر اإلشارة أن اخلدمة املصرفية ختتلم و تتنوع من مصرف إىل مصرف، إىل انه ميكن إثبات العكس فما  

تسليم األموال  : و ميكن ذكر بعض اخلدمات على سبيل املثال ال احلصر و هي  ،يسمى باملصارف الشاملة
فتح احلساب اجلاري و غريها من احلسابات األخرى ، منح دفاتر الشيكات، تسليم  كودائع مبختلم أنواعها،

 .األموال سواء بضمان أو بدون ضمان، خدمات مالية، خدمات الصندوق
 :الخصائص الرئيسية للخدمة المصرفية: ثانيا

 :متتاز اخلدمات املصرفية بعدة خصائص و من بينها ما يلي
طبعا ككل اخلدمات تتوفر يف اخلدمات املصرفية هذه املياة، حيث ال ميكن  :ملموسةالخدمة المصرفية غير -ا

 .1للشخص أن يلمس اخلصائص النفعية هلذه اخلدمة كما هو احلال بالنسبة للسلعة املادية
ك اخلدمة املصرفية تتميا بعدم إمكانية الفصل بني إنتاجها و توزيعها، أي أن هنا :تكاملية اإلنتاج والتوزيع-ب

 .تكامل بينهما
حيث يالحظ أن هذا النوع من اخلدمات أهم عامل يراد الوصول إليه  :فردية النظام التسويقي المصرفي -جـ

هو التواجد بصورة تسهيل على العميل تقدم اخلدمة املصرفية له، فاملصرف يضع توزيع جغرايف بكثافة لفروعه، و 
توفرة و منها شبكة االنرتنت العاملية حيث تساعده على حتقيق عليه استغالل مجيع فرص التكنولوجيا احلديثة امل

 .هذا اهلدف

                                           
 .452،ص4002،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،مبادئ التسويقحممد صاحل املؤذن، 1
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إن طبيعة اخلدمة املصرفية معروفة و تتصم بالتشابه، و هي تتمثل  :صعوبة التمييز بين الخدمات المصرفية -د
ة اليت تعترب يف األساس احلصول على أموال من السوق مث إعادة توظيفها يف نفس السوق، فمثال اخلدمات املصرفي

 :منطية و هي
 منح القروض؛ -           االعتمادات املستندية؛ - 
 خطابات الضمان؛    -احلسابات اجلارية؛ - 
 ودائع ألجل؛    -حسابات التوفري؛ - 

ختتلم مواصفات اخلدمة املصرفية من عميل ألخر  و هناك  :عدم تشابه معايير االختيار من عميل ألخر-ه 
عايري اليت يستخدمها عمالء املصرف عند اختيارهم للمصرف أوال،و يف اختيارهم للخدمة املصرفية تفاوت بني امل

 :1ثانيا و منه اخلدمة املصرفية تنتج حسب الطلب و ليس مقدما و يتم االختيار حسب املعايري التالية
صرف،أما بالنسبة للعميل اخل  وهذا بالنسبة للم...املوقع، السمعة، اجلودة يف أداء ،خدمات جديدة متطورة 

اخلصائص احلضرية و املعتقدات الدينية للجمهور، اإلسرتاجتية التسويقية للمصرف، املواقم و االجتاهات لدى 
 .األفراد، خصائص الثقافية االجتماعية للجمهور

 إدارة و تسويق الخدمة المصرفية: ثالثا
إن تواجد اخلدمة املصرفية داخل السوق تستدعي معطيات تتعلق بكيفية إدارهتا و تسيريها  و خاصة اجلانب      

التسويقي هلا فيما خيص السعر و طرق وضعه على أسس صحيحة وفق متطلبات السوق و بعدها طرق ترويج يف 
ت تسهل عملية توزيعها و إيصاهلا إىل ظل وسائل إعالمية متطورة  و ذات تقنيات عالية، ليتم اختيار فروع  وقنوا

 :طالبها، و تشمل إدارة و تسويق اخلدمة املصرفية العناصر التالية
إن اهلدف الرئيسي للمصرف هو تقدمي خدمات مصرفية تليب احلاجات املالية و :اـ تسعير الخدمة المصرفية

ا إدارة املصرف، هذا يؤدي بالضرورة إىل االئتمانية للعمالء عند مستوى معني من الرحبية اليت تسعي إىل حتقيقه
 . اختيار األسعار املناسبة اليت ترضي العمالء و منه فالسعر ميثل بعدا اسرتاتيجيا يف وضع برنامج اخلدمة املصرفية

بعد حتديد األسعار املالئمة للخدمة املصرفية و جعلها أكثر مالئمة لقدرة :ترويج الخدمات المصرفية -بـ
ستطيع أن يتحملها، تأيت عملية الرتويج للخدمة املصرفية و اليت يقصد هبا استخدام املصرف العميل، حبيث ي

                                           
 .452نفس املرجع السابق، ص  1
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لكافة اجلهود و األساليب الشخصية و غري شخصية ألخبار العميل و تاويدها بكل املعلومات املناسبة و اخلاصة 
 .1عامل مع املصرف فيهاباخلدمة املقدمة و مااياها و خصائصها و كيفية االستفادة منها و إقناعه بالت

توزيع اخلدمة املصرفية تشمل كافة اجملهودات اليت تبذهلا إدارة املصرف من اجل :توزيع الخدمة المصرفية -ج
توصيل خدماهتا املصرفية إىل األماكن املناسبة وفق األوقات املناسبة للعمالء و لكي نوضح ذلك نشري إىل قنوات 

 :2توزيع اخلدمة املصرفية و هي
    .فروع املصارف -  
 .نظام التوكيالت املصرفية توكيل شركة أو مصرف أو شخص حمل املصرف - 
 .وحدات التعامل اآليل - 
 .نظام التعامل باملقاصة - 
 .تقدمي اخلدمة املصرفية املتطورة تكنولوجيا،فضال عن تقدمي اخلدمات التامني املصرفية أو مايسمى صريفة التامني- 

 .االتجاهات الحديثة للخدمات المصرفية :رابعا
ميكن القول باختصار أن اخلدمات املصرفية كغريها من أوجه اخلدمات األخرى مرت بالعديد من مراحل      
حيث حتول النشاط من جمرد القيام بعمليات اإلقراض و اإليداع يف داخل حدود الدولة املعينة على قيام  التطور،

املصارف بالدخول يف جماالت االستثمار متلكها الكثري من املشروعات الصناعية و اخلدماتية و التجارية،  و  
الكثري من املصارف يف معظم دول العامل كذلك قيامها بتصدير خدماهتا إىل خارج حدود الدولة و انتشار فروع 

و ال شك أن هذا الدخول الكبري و التنوع امللحوظ يف اخلدمات . اخل...و ظهور مصارف متعددة اجلنسيات 
املصرفية و هذا كان مبثابة ضرورة فرضها واقع التطور و النمو السريع يف خمتلم األنشطة االقتصادية و أدى إىل 

و مواجهة التطور احلاصل حبكم املنافسة الشديد أخذت اخلدمة املصرفية اجتاهات حديثة   التفكري يف كيفية إدارة
 :مايلي نذكر منها

تتميا اخلدمة املصرفية يف الوقت احلايل بالتنوع و التعدد و قد : التنوع في األنشطة و الخدمات المصرفية -
 :3اجتهت املصارف إىل

 دمي كافة اخلدمات التأمينيةدخول املصارف يف صناعة التأمني من خالل تق. 

                                           
 .449ص  ، نفس املرجع السابق ناجي معال، 1

2 Zuhayr Mikdashi, les banques a L1ere de la mondialisation, ed -economica, Paris 1999, P 63. 
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 تقدمي اخلدمات املصرفية االلكرتونية مبختلم أنواعها و أدت إىل ظهور املصارف االفرتاضية. 
 مشولية اخلدمات املصرفية من خالل ما يسمى باملصارف الشاملة. 
 :تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية -
التطور الذي شهده العامل فيما خيص جتارة اخلدمات، واليت تعترب مل تكن اخلدمات املالية واملصرفية بعيدة عن     

 .نقطة حتول هامة يف العالقات االقتصادية الدولية
تقع اخلدمات املالية يف فئتني واسعتني  مها التامني واملصارف ،وكلتامها تغطي جمموعة ،حيث يصنم ملحق 

املصارف والتامني وإعادة التامني،ويبني حق  خدمات( GATS)اخلدمات املالية الذي أقرته اتفاقية اجلاتس
األعضاء يف اختاذ اإلجراءات اليت يروهنا ضرورية حلماية املستثمرين وأصحاب الودائع ،وضمان وحدة وسالمة 

كل انتقال اخلدمة ذاهتا من دولة املورد إىل دولة املستفيدة ،حيث أقرت االتفاقية حق البلد العضو . 1النظام املايل
لتنظيمات احمللية واليات العمل املصريف دون اإلخالل بالتااماته يف إطار االتفاقية ،مع احلفاظ على سرية يف وضع ا

 .2احلسابات وأنشطة العمالء ، أو أية بيانات سرية متلكها املؤسسات املصرفية
 :التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا -

من أهم مظاهر التقدم يف تقدمي اخلدمات املصرفية هي التوسع الكبري يف استخدام احلاسوب، حيث أدى      
هذا إىل السرعة يف تقدمي اخلدمات و تقليل األعباء البريوقراطية و توفري الوقت لكل من العمالء و العاملني يف 

 .املصارف
 :النمو عن طريق االندماج -

لتحقيق هذا النمو و التوسع تلجأ بعض املصارف الكبرية خاصة يف الدول املتقدمة إىل االندماج مع بعضها        
لتكوين جمموعات مصرفية تقدم سلسلة من اخلدمات املتكاملة و حتقيق تغطية شاملة للبلد املعني، هذا باإلضافة 

 .إىل غاو األسواق املالية و املصرفية الدولية
 
 
 

                                           
 .11،ص5999مصراإلسكندرية ،،الدار اجلامعيةعاطم السيد،اجلات والعامل الثالث،دراسة تقوميية للجات وإسرتاجتية املواجهة،  1
دراسة حالة اجلاائر ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري ، جامعة سعد دحلب –سامة ناايل ،التأهيل املصريف للخوصصة  2
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 : ظيمي و اإلداري للمصارفالتطور التن -
و تقدمي اخلدمات املصرفية حمليا أو دوليا يتطلب  الشك أن التوسع و التنوع التكنولوجي يف أداء األنشطة     

بالضرورة درجة عالية من املواكبة و التالؤم يف البناء التنظيمي للمصارف، باإلضافة إىل أساليب إدارة العمليات 
 .1اإلدارية بصفة عامة املصرفية و إجناز الوظائم

 :تطور وسائل الدفع و السداد -
مع بداية التحول إىل عصر املعلومات و املعرفة و يف ظل تفجر االستخدام املكثم لتقنيات املعلومات و      

قامت صناعة اخلدمات املصرفية و املالية بتوفري نظم و تطبيقات جديدة حتقق االستفادة القصوى مما  االتصاالت،
أتاحته هذه التكنولوجيا احلديثة هلذه اخلدمات، و ظهرت أساليب التعامل اجلديدة توفرها وسائل الدفع االلكرتونية 

 .و النقود االلكرتونية و الصرفية االلكرتونية
 مفهوم الصيرفة االلكترونية :المطلب الثاني

تشكل الصناعة املصرفية احد أهم مؤشرات النهضة االقتصادية اليت وصلت إليها اجملتمعات البشرية، نظرا      
إلسهامها الواسع يف توفري متطلبات االستثمار و التنمية، إذا ميكن قياس مستوى التقدم و التطور االقتصادي ألي 

 .عة نظامه املصريف و نوعية خدماته املتقدمةجمتمع ما مبدى كفاءة و جنا
 نشأة الصيرفة االلكترونية : أوال
لقد ظهرت الصريفة االلكرتونية بظهور النقد االلكرتوين، حيث تااوج النقد االلكرتوين بتقنيات املعلومات، غري     

 أن استخدام البطاقات بدل النقد االئتماين يف الواقع ظهر بفرنسا ،
ستخدام بطاقة كرتونية يف اهلاتم و يف الواليات املتحدة االمركية مت استخدام البطاقة املعدنية ،فهي مت ا 2فمثال،

تستعمل يف تعريم الابون على مستوى الربيد، مع ذلك كان البد من االنتظار حىت اخلمسينات من القرن املاضي 
 5912يف عام (AMERICAN EXPRESS)حىت يشهد العامل حتوال يف هذه البطاقات، حيث طرحت شركة
 .3بطاقة بالستكية، و اليت انتشرت على نطاق دويل يف الستينات

                                           
1 Monigue Zollinger، Eric la marque، Marketing et stratégie de la banque,dunod. Paris.1999, 
P18 

القفففدس، فلسفففطني، ، ، 2عفففدد الالففففرص واملعرفيفففة،  ،، جملفففة الدراسفففات املاليفففةاملصفففارف والبطاقفففات اإللكرتونيفففة والتحفففدياتشفففريم مصفففباح أبفففو كفففر ،  2
 .12، ص 4051

ملصففرفية اجلاائريففة و ،مداخلففة يف امللتقففى الففوطظ حففول املنظومففة االصففريفة االلكرتونيففة كمففدخل لعصففرنة املصففارف اجلاائريةرحففيم حسففني، هففواري معراج، - 3
 .956، ص  4001ديسمرب  51-51الواقع و التحديات،شلم،يوم -التحويالت االقتصادية
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 BANK) أصدرت جمموعة من الشريكات تتكون من مثانية مصارف كبرية بطاقة 5962و يف سنة 

AMERICARD) و اليت حتولت فما بعد إىل شركة(VISA)  املشهورة عامليا، و مت إصدار بطاقة الارقاء
(CARTE BLEU) و بفضل ثورة العوملة، مث تاويد البطاقات مبسارات 1يف فرنسا من قبل ستة مصارف فرنسية،

مغناطيسية يف البلدان املتقدمة، حيث أصبحت البطاقة حتوي على ذاكرة  و ميكن جتائة القيمة املخانة فيها إلجراء 
 .عمليات الدفع

جارة االلكرتونية و االقتصاد الرقمي، أدت إىل حتول  ومع االنفجار الذي حدث مع ثورة االنرتنت و تطور الت 
كبرية جملاالت الصريفة االلكرتونية و ظهرت اخلدمات املصرفية عرب شبكة االنرتنت و ظهور وسائل الدفع 

 ... االلكرتونية منها الشيك االلكرتوين و النقود  االلكرتونية 
 مفهوم الصيرفة االلكترونية: ثانيا
عاريم الصريفة االلكرتونية، جيب التمييا بني نوعني من املصارف اليت متارس الصريفة قبل ذكر بعض ت     

 اإللكرتونية، فهناك مصارف ليست هلا بنايات تأوي هياكلها وتسمى باملصارف اإللكرتونية أو االفرتاضية وهناك
عض أعمال الصريفة مصارف عادية أو املصارف األرضية، وهي تقدم خدمات تقليدية باإلضافة إىل ممارسة ب

 :2اإللكرتونية أما املقصود بالصريفة االلكرتونية فهناك عدة تعاريم نذكر منها
هي عبارة عن خدمات مصرفية الكرتونية متطورة ختتصر الامن وتقلل التكاليم يدخلها البنك مبا جيعله  -    

 .مؤهال للتعامل مع عمالئه بسهولة ويسر وعرب قنوات مؤمنة
وتعرف بأهنا إجراء العمليات املصرفية بطرق الكرتونية باستخدام تكنلوجيا اإلعالم واالتصال حبيث ال  -    

 "يكون العميل مضطرا للتنقل للبنك اذ ميكنه القيام باألعمال اليت يريدها يف أي زمان وأي مكان
اخلدمات املصرفية أو املبتكرة من  كما تعرف العمليات املصرفية االلكرتونية على أهنا قيام البنوك بتقدمي  -    

خالل شبكات اتصال الكرتونية، وتقتصر صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية اليت 
 :حتددها البنوك وذلك من خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة اإلتصال العمالء هبدف

 .إتاحة معلومات عن اخلدمات اليت يؤديها البنك دون تقدمي خدمات مصرفية على الشبكة  *

                                           
 .952نفس املرجع السابق ، ص  1
ص  ،4004، جامعة بسكرة ، اجلاائر، جوان 04، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  النظام املصريف اجلاائري و الصريفة االلكرتونيةحممد منصم تطار،  2

590 . 
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حصول العمالء على خدمات حمدودة كالتعرف على معلوماهتم وأرصدة حساباهتم وحتديث بياناهتم *
 .وطلب احلصول على قروض

 طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل حتويل األموال*
عريم الصريفة اإللكرتونية على أهنا تقدمي اخلدمات املصرفية باستعمال تكنولوجيا و يف األخري ميكن ت

املعلومات واالتصال أي من خالل االنرتنت، املوزعات اآللية، الشيكات اخلاصة، اهلاتم النقال والثابت 
فائقة  ساعة وكل أيام األسبوع وبسرعة 41واحلاسب الشخصي، فهي تتيح اخلدمة املصرفية عن بعد وخالل 

 .وبتكلفة اقل دون التقاء مكاين بني العميل واملصرف
 قنوات الصيرفة االلكترونية: ثالثا
يقدر العاملون يف القطاع املصريف أن تكلفة تقدمي اخلدمة من خالل القنوات التقليدية يكلم ما ال يقل عن      

يل فان أهداف العمل املصريف هي تقليل و بالتا ، 1ستة أضعاف تقدميها من خالل القنوات االلكرتونية احلديثة
 .التكلفة و تقدمي اخلدمات املصرفية للابائن

و بالتايل يهدف املصرف من إدخال تكنولوجيات االتصاالت يف تقدمي اخلدمة املصرفية إىل العمالء إىل     
فة االلكرتونية عدة ختفيض التكاليم و زيادة العوائد و تقدمي خدمة بأكثر نوعية و أعلى جودة، و تتخذ الصري 

 :قنوات و لعل أمهها
 :(ATM)الصرافات اآللية-أ
تعتمد خدمات الصرافات اآللية على وجود شبكة من االتصاالت تربط فروع املصرف الواحد أو فروع املصارف   

و اليت تتطلب الوصول  ،2كلها، يف هذه احلالة تقوم ماكينة الصرف اآليل خبدمة أي عميل من أي مصرف مشرتك
 .إىل بيانات حسابات العمالء فوريا

و تطور عمل الصرافات لتقوم بدفع الفواتري للمؤسسات اخلدمية و تسديد الرسوم غري انه مع ظهور البطاقات    
 .الذكية فتحت جمال اوسع هلذه اخلدمات

 : و الشكل التاىل يبني نسبة مستخدمي الصراف اآليل عرب العامل     
 
 

                                           
 .04ص  4005،بنك السودان،46،العدد الصريفة االلكرتونيةعا الدين كامل أمني مصطفى،  1
 09ص.نفس املرجع السابق 2
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 4002-4002نسبة استخدام الصراف اآللي عبر العالم :  (01) الشكل رقم

 
La source :   http : / / data. albankaldawli . org / indicator / FB . ATM . TOTL .le 20/07/2019 

عرفت تراجعا ب  4001ما عدا سنة  يوضح الشكل إىل أن عدد الصرافات األلية يف العامل يف تطور مستمر،     
، و هذا راجع لتبظ املصارف القنوات أخرى كاهلاتم النقال و الصريفة عرب االنرتنت، لكن سرعان ما أدركت 1%

مما انعكس على ارتفاع عددها بصورة مستمرة حيث بلغت نسبة : املصارف دورها يف النشاط املصريف 
% 19،10،حىت وصلت اىل  4051سنة % 10نسبة  ، و4055شخص راشد سنة  500صرافا لكل 90%

 .مما يوضح لنا توفر هذه اخلدمة بشكل كبري و تقريبها من العميل لنيل رضاه
 :الصيرفة عبر الهاتف-ب 
أنشئت هذه اخلدمة مع تطور اخلدمات املصرفية يف العامل وهذه اخلدمة أي اهلاتم املصريف يؤدي إىل تفادي       

ساعة يوميا، وهناك أشكال  41ستفسار عن بعض اخلدمات املصرفية وتستمر هذه اخلدمة طوابري الابائن يف اال
هلذه اخلدمة ظهرت يف بعض الدول ففي أمريكا بدأت هذه اخلدمة مع ميدالند مصرف الذي يقوم بتوفري اخلدمة 

من حتويل حتت اسم احلساب األول املباشر ويتم االتصال باملصرف عن طريق رقم سري خاص ميكن الابون 
وكانت تعمل بواسطة شاشة  5921األموال أو األمر بالدفع لصاحل دائنيه، أما يف بريطانيا دخلت هذه اخلدمة 

متوفرة لدى العميل يف املنال يتصل مباشرة مع املصرف، متكنه من معرفة كل املعلومات اليت هو يف حاجة إليه، أما 
ني الابون واملصرف مباشرة من خالل احلاسب اآليل اخلاص متت إضافة خدمة الصوت أي حمادثة ب 5922يف عام 
 .1بالابون

                                           
 االلكرتوين، ، نقال عن املوقع09، صاملصارف االلكرتونية،الفرص والتحديات حالة اجلاائرعلي قاپوسة،   1

le05/06/2019, www.bank.org/arabic/period   

http://www.bank.org/arabic/period
http://www.bank.org/arabic/period
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يندرج يف هذه القناة جمموعة اخلدمات و اليت يطلق   (INTERNET): الصيرفة عبر شبكة االنترنت -ج
 HOME)أو اخلدمات املصرفية من املنال (BANKING ONLINE)عليها اخلدمة املصرفية الفورية

BANKING)،  ولقد ساهم انتشار االنرتنت و استخدامه يف العمل املصريف إمكانية تقدمي هذه اخلدمة و من مث
اجتهت املصارف حنو التوسع يف إنشاء مواقع هلا على شبكة االنرتنت بدال من إنشاء مقررات جديدة هلا حىت 

 :1النرتنت اخلدمات أمهها ما يلييستطيع العميل أن يتصل بالفرع االلكرتوين بطريقة أسهل و يوفر املصرف على ا
 .شكل بسيط من أشكال النشرات اإلعالمية عن اخلدمات املصرفية -
 .االطالع على وضعية احلساب و أرصدهتا -
 .مساعدة العميل يف إدارة احملفظة املالية له -
 .إجراء خمتلم التحاويل لألموال بني حسابات العمالء املختلفة -

و تتميا اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت بأهم عاملني يعمالن على نشر اخلدمة، آما األول فيمثل أن هذه      
اخلدمات يف متناول اليد و مرحية و متوفرة طول اليوم و مجيع أيام األسبوع، و العامل الثاين هو تكلفتها املنخفضة 

نت توفري اخلدمات لكافة املستخدمني بتقدمي بالنسبة للمصرف،كما ميكن للمصارف من خالل نظم االنرت 
 .خدمات متنوعة و التسويق اجليد خلدماته املالية للعمالء حىت يف املناطق اليت ال توجد هبا هذه املصارف

داخل   WIDE AREA NET) WARK)(W.A.V)وحيتاج هذا النوع من اخلدمة إىل توفري شبكات عريضة     
، كما أهنا تتطلب من العميل معرفة استخدام برامج التصفح 2البالد على األقل و ربطها بالشبكة العاملية االنرتنت

على شبكة و ميثل األمن اهلاجس األكرب للعمالء و يعمل كحاجا نفسي النتشار اخلدمة، لذلك  جيب على 
ل جذاب للمستخدمني هلذه الشبكة، وذلك من املصارف عرض و تنسيق بياناهتا على االنرتنت املصريف بشك

 .خالل خفض التكلفة و إقناع العمالء بان االنرتنت املصريف يعد وسيلة أمنة
و تساهم اخلدمة املصرفية عرب شبكة االنرتنت يف تطور التجارة االلكرتونية و أصبحت ضرورة للحصول على 

 .3ء التعامالت املصرفية املختلفة عرب االنرتنتعمليات التجارة االلكرتونية املتكاملة، حيث تسمح بإجرا
 
 

                                           
 .65، ص 5999،القاهرة،مصر عامل التجارة االلكرتونية، املنظمة العربية للتنمية اإلداريةرأفت رضوان،  1
 .06عا الدين كامل أمني مصطفى، نفس املرجع السابق، ص  2
 .65نفس املرجع السابق،ص 3
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 :الصيرفة عبر الهاتف النقال -د
و هناك من يسمها باملصارف اخللوية و تقوم هذه القناة على تاويد الابون باخلدمة املصرفية  يف أي مكان و       

كاالستعالم عن األرصدة و   يف أي وقت، و تشتمل اخلدمات املصرفية عرب اهلاتم النقال اخلدمات املعلوماتية،
االطالع على عروض املصارف و أسعار العمالت و الفوائد و معدالهتا   و االستشارات و النصائح بشأن 

كما تشمل . 1القروض و التسهيالت و موقع املصرف الفعلية و دوائره و غري ذلك من اخلدمات االستعالمية
اب  و خدمات الدفع النقدي  و فتح احلسابات و غلقها، اخلدمات املالية كتحويل األرصدة من حساب إىل حس

 .و غريها من األعمال و اخلدمات املصرفية
 .4052-4050و  اجلدول التايل يبني لنا عدد مستخدمي الصريفة عرب اهلاتم النقال يف العامل 

 4002-4000 خالل الفترة عدد مستخدمي الصيرفة عبر الهاتف النقال عالميا: (01)الجدول رقم
 4052 4056 4051 4051 4059 4054 4055 4050 السنوات

عددمستخدمي الصريفة 
 عرب اهلاتم النقال

514 422 120 696 951 5545 5950 5126 

La source :http://blog.dimoco.eu. le   44/06/4059  

عرب اهلاتم النقال يف العامل يف تاايد مستمر  يتضح من خالل اجلدول السابق أن عدد مستخدمي الصريفة   
، كما 4050مليون مستخدم سنة  514مليون مستخدم بعدما كان  696ما يقدر ب  4059بلغ سنة  حيث

و هذا دليل على قبول و رضا  4052-4056نالحظ أن هناك توقعا الرتفاع هذا العدد يف السنوات األخرية 
 .املتعاملني على هذه اخلدمة

ظل التلفايون منذ أكثر من عقد من الوسائل الناجحة لإلعالم اجلماهريي  و قد مت   :فة عبر التلفزيونالصير -ه
تطوير نظام التلفايون ليتيح الرتاسل من املشرتك ملقدمي خدمة اإلرسال و أصبح ما يطلق عليه بالتلفايون 

 .(I.T.V)أو  (INTERACTIVE TV)التخاطيب 
يف احتالل موقعه يف الدول املتقدمة و بدأت العديد من الشركات يف التحول لتقدمي  بدا التلفايون التخاطيب     

هذه اخلدمة باملشاركة مع مؤسسات مالية لتوصيل اخلدمة للمشرتكني، و أصبح جاذبا حيث أن السعة اليت يتيحها 
التقليدي حبوايل ستة  التلفايون لنقل املعلومات عرب الصورة تفوق تلك اليت ميكن نقلها عرب تراسل البيانات

 .أضعاف

                                           
 .42يونس عرب، نفس املرجع السابق،ص  1
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و أصبحت خدمة االنرتنت يتم تقدميها عرب شبكة التلفايون التخاطيب خاصة و أن التلفايون احتل مكانته يف 
 . املنازل
 مزايا الصيرفة االلكترونية: ثالثا
أدت ثورة االتصاالت و املعلومات إىل ظهور تغريات جوهرية يف طبيعة عمل القطاع املصريف و املايل، نظرا      

 .الن هذا القطاع سريع التأثري و االستجابة للمتغريات اخلارجية والتوجه حنو الصريفة االلكرتونية وفتح وزيادة قنواهتا
 :1االلكرتونية بعدة صفات منها ما يلي و تتميا الصريفة    
 .أهنا خدمات تتم عن بعد و بدون اتصال مباشر بني أطراف اخلدمة املصرفية -
أهنا خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية و هذا ما طرح عدد من املسائل القانونية املتعلقة بأداة  -

 .اإلثبات
 .ا جغرافيةأهنا خدمات عرب احلدود و ال تعرف قيود -
و ميكن للمصرف الذي يرغب يف ممارسة الصريفة االلكرتونية أن حيصل على ترخيص من السلطات املختصة     

 :2بعد التأكيد من األمور التايل
 .السياسة العامة يف تأدية اخلدمات املصرفية و املالية و االلكرتونية* 
 .اخليارات التقنية و السياسة الرقابية* 
 .قانونية املتعلقة بتقدم هذه اخلدمةاملشاكل ال* 

 :البنية التحتية الالزمة للصيرفة االلكترونية: رابعا
يتطلب إرساء الصريفة االلكرتونية و التجارة االلكرتونية بصفة عامة إىل إجياد بنية حتتية معتمدة على قطاع     

نونية و تشريعية تنظم التعامالت تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت احلديثة، باإلضافة إىل متطلبات قا
 .االلكرتونية طبعا مع بيئة ثقافية و اجتماعية مناسبة

من خالل ما مت استعراضه سابقا يتضح لنا بان  :البنية التحتية الالزمة لبناء و إرساء الصيرفة االلكترونية . أ
 :البنية التحتية الالزمة إلجياد الصريفة االلكرتونية هي

                                           
يف أعمففال املصففارف مفففن الففوجهتني القانونيففة و االقتصففادية ، مداخلفففة يف املففؤمتر العلمففي السفففنوي   الصفففريفة االلكرتونية،اجلديففدحسففني شففحادة احلسففني،  1

 .599،ص 4004منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  بعنوان، اجلديد يف التمويل املصريف، اجلاء الثاين، كلية احلقوقق، جامعة بريوت العربية،
 599نفس املرجع السابق، ص  2
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وفقا ألسس  عريضة تضم كل اهليئات ذات الصلة و مربوطة بالشبكة العامليةّ االنرتنتوجود شبكة الكرتونية  -
 .قياسية مؤمنة عرب كل مراحل التعامالت املالية و املصرفية

وضع خطة ممرحلة للبدء يف إدخال خدمات الصريفة االلكرتونية وفقا لألوليات حتددها خطة إسرتاجتية على  -
، البلد و موقع البلد يف اخلارطة السياسة  و تعاونه املايل  مع الدول األخرى، و مستوى املصرف، املصرف املركاي

 .1أن يتم اشرتاك مجيع األطراف ذات االختصاص يف وضع هذه اخلطة
وضع النظم القياسية اليت تتيح الربط و تبادل البيانات بني خمتلم اهليئات، و هناك العدد من هذه النظم اليت  -

املالية و نظم التأمني القياسية املقرتحة للقطاع املايل لتبنيها و بالتايل إتاحة إمكانية الربط و  حتدد قوالب الرسائل
 .التبادل

تطوير التطبيقات املصرفية يف املصارف و توحيد هذا اجلهد لالستفادة من اخلربات املرتاكمة بني املصرفني و  -
 .الفنيني يف املصارف

دعم و تشجيع التعاون اإلقليمي و الدويل يف جمال تكنولوجيا املعلومات االتصاالت، مما يساعد على التكامل و  -
 .االستفادة من التجارب بعضهم البعض

سواء على املصرف الواحد  أو على مستوى  إنشاء اهليئة اإلدارية اليت تقوم بالتنسيق بني خمتلم اهليئات املعينة، -
و التعاون و التكامل بني خمتلم   املصرف املركاي أو على مستوى البلد أو املستوى اإلقليمي اليت تتيح الربط

 .الدول ذات املصاحل و أهداف املشرتكة
 :تامين الشبكات و المعامالت المالية-ب 
ة و أمنة، تلجأ الدول إىل وضع تأمني على الشبكات و ذلك قصد ضمان معاملة مالية الكرتونية فعال     

باستخدام خمتلم تقنيات التشفري و اليت يقصد هبا تغري شكل النص حبيث يغري من شكله املفهوم إىل الشكل غري 
املفهوم و ذلك باستخدام رقم يطلق عليها اسم املفتاح، و ميكن استعادة النص مرة أخرى بطريقة عكسية إذا مت 

فة مفاتيح التشفري املستخدمة و طريقة التشفري اليت استخدمت، كما أن هناك تشفري يستخدم مفتاح و يسمى معر 
التشفري متماثال، كما أن هناك تشفري يستخدم مفتاحني احدهم للتشفري النص و األخر لالستعادة النص و 

.يسمى عندئذ بالتشفري غري متماثل

  

 
                                           

 .01عا الدين كمال مصطفى، نفس املرجع السابق، ص  1
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 :بنية التجارة االلكترونية-جـ
أن تطور التجارة االلكرتونية يف أي بلد ما، مرتبط بتطور وسائل الدفع االلكرتونية املستعملة يف تسوية       

املعامالت االلكرتونية، و تدخل وسائل الدفع االلكرتونية ضمن خدمات الصريفة االلكرتونية و بالتايل لبناء 
ل متطلباهتا و كل يكمل بعضهم البعض، اذ تتميا البد من وجود التجارة االلكرتونية و ك. الصريفة االلكرتونية

 :التجارة االلكرتونية مبا يلي
إن امتالك أي شركة ملوقع على شبكة االنرتنت يعظ أن أعمال : نفاذ أسهل إىل األسواق وزيادة القدرة التنافسية -

اقا هائلة لالنطالق والدخول الشركة ومنتجاهتا تصبح متاحة ملاليني الناس من خمتلم بقاع العامل، وهو ما يفتح أف
 .1مبنتجاهتا يف األسواق دون التقيد حبدود الامان واملكان

يعترب خفض تكاليم التبادل التجاري احد املاايا اليت تسع اليها التجارة : خفض التكاليم وتوفري الوقت -
دة نقاط بيع وتصميم االلكرتونية، حيث إن تكلفة وضع موقع على شبكة االنرتنت اقل بكتري من تكلفة فتح ع

 . محلة إعالنية
لقد أصبحت املعلومات يف عامل التجارة االلكرتونية ذات صبغة رقمية ميكن : سهولة الوصول إىل املعلومات -

ختاينها وتداوهلا بواسطة أجهاة الكمبيوتر واسرتجاعها يف وقت احلاجة دون عناء كما حتقق التجارة اإللكرتونية 
 .علومات الشركة إىل املتعاملني معهاسهولة ويسر يف إيصال م

يتبع تواجد الشركات على االنرتنت التعرف على أذواق املستهلكني ورغباهتم، وبالتايل : تفاعل أكرب مع الابائن -
 .تكييم منتجاهتا حسب هذه الرغبات واالحتياجات

 :واقع و تحديات الصيرفة االلكترونية في العالم: المطلب الثالث
ت الصريفة االلكرتونية بتطور التجارة االلكرتونية السيما يف ما خيص وسائل الدفع االلكرتونية لقد تطور      

املستخدمة يف تسوية مدفوعات التجارة االلكرتونية، بل هناك من يعترب أن ظهور هذه الوسائل هي بداية نشأة 
 :الصريفة االلكرتونية، و سنحاول إبراز ذلك من خالل العناصر التالية

 
 
 

                                           
 .01عا الدين كمال مصطفى، نفس املرجع السابق، ص 1
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 واقع الصيرفة االلكترونية: ثانيا
و يرجع ذلك إىل عاملني أساسيني  لقد تطورت الصناعة املصرفية خالل السنوات األخرية بشكل مل يسبق له مثيل

 : 1مها
و هذا يف جمال التجارة أو االستثمار و  تنامي أمهية و دور الوساطة بفعل تاايد حركية التدفقات النقدية و املالية، -

 .الناجتة عن عوملة األسواق
تطور املعلوماتية و تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت، و اليت كانت يف كثري من األحيان استجابة للعامل  -

 .األول
و عرب شبكة . اخلط فعلى املستوى العاملي ارتفع عدد املصارف و احتادات االئتمان اليت تقدم خدماهتا على       

 54000من السوق، إىل  6%و هو ما كان ميثل حنو  5992مؤسسة و مصرف يف سنة  5400االنرتنت من 
من السوق، كذلك ارتفع عدد  75%، أي حنو 4009يف سنة  51211مرات و إيل (50)أي  4000يف سنة 

 .2يف العامل4001يف سنة  51.3%إىل  5999من سنة  18%املتعاملني مع االنرتنت املصريف من 
 . و فما يلي أرقام عن تاايد عدد املتعاملني عرب قنوات الصريفة االلكرتونية يف بعض البلدان األوروبية

                .  تطور عدد المتعاملين عبر قنوات الصيرفة االلكترونية في بعض الدول األوروبية: (02)الجدول رقم
 (مليون متعامل:الوحدة)

 بريطانيا ألمانيا اسبانيا فرنسا السويد إيطاليا سويسرا السنة
0111 0.4 0.5 5.0 0.4 0.2 0.9 5.0 
4000 0.1 0.9 5.9 0.1 5.9 5.6 4.0 
4000 0.6 0.1 5.1 0.2 5.2 4.1 9.5 
4004 0.6 0.2 5.2 5.5 4.5 9.1 9.9 
4002 0.2 5.9 5.9 5.2 4.1 1.9 1.9 
4002 0.2 5.2 4.0 4.5 4.2 1.9 1.1 

 .952رحيم حسني، هواري معراج، مرجع سبق ذكره ، ص  :لمصدر

                                           
 .956رحيم حسن هواري معراج ،نفس املرجع السابق،ص  1
 .952نفس املرجع السابق، ، ص  2
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فقد بلغت نسبة العائالت املتعاملة عن طريق الصريفة االلكرتونية على  أما يف الواليات املتحدة االمركية        
عدد املتعاملني يف سنة  من 57%و   4001يف سنة  50%( العمليات املصرفية و الدفع على اخلط) اخلط

 .         40021يف سنة  21%و يتوقع أن تصل هذه النسبة إىل  ،4001
ما من حيث وسائل الدفع االلكرتونية، فتايت البطاقة املصرفية و هي األكثر تداوال من الشيكات يف أ        

بارتفاع  4004بطاقة يف سنة  مليار 5.5البلدان املتقدمة، حيث بلغ حجم بطاقات الذكية املتداول عرب العامل 
مليون بطاقة يف نفس السنة  205، كما بلغ عدد بطاقات املعاجلة 4005مقارنة بالنسبة لعام   5.8% قدره
كما جتدر اإلشارة أن أوروبا تتقدم باقي مناطق العامل يف هذا اجملال، حيث حتتل حنو . 4005عن  17%مبعدل 
من السوق  11%ذ القارة األمريكية سوى على من السوق العاملي للبطاقات الربغوثية، يف حني ال تستحو  %70

 .2فقط من البطاقات املعاجلة عامليا 8%العاملي من هذا النوع من البطاقات، و على 
 : و ينب اجلدول التايل توزيع البطاقات حسب الفروع و حسب املناطق اجلغرافية كما يلي

فية عبر العام في توزيع استعمال البطاقات الذكية والمعالجة على المناطق الجغرا :(03)جدول رقمال   
 (مليون بطاقة: الوحدة)                                                                             4004سنة 

 املنطقة بطاقة الذكية %النسبة  بطاقة معاجلة %النسبة  اجملموع
 أوروبا الشرقية و الغربية، إفريقيا 995 %26 151 %59 201
 أسيا، جنوب الباسفيك، الصني 969 %34 495 %33 600
 أمفففريكا 941 %30 16 %8 925
 املفففجموع 5021 %100 205 %100 5226

 .952رحيم حسني، هواري معراج، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

 مخاطر الصيرفة االلكترونية: ثالثا
الصريفة االلكرتونية، رغم ما ميكن أن توفره من ماايا لالقتصاد العاملي عامة، تظل حماطة مبجموعة من إن     

املخاطر ال ميكن مواجهتها دون وضع إطار قانوين و تقظ و تطوره مع كل املستجدات و لعل أهم هذه املخاطر 
 :مايلي
 
 

                                           
 .952ني، هواري معراج، نفس املرجع السابق، ص رحيم حس 1
 .952نفس املرجع السابق ، ص  2
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 :المخاطر التنظيمية . أ
درجة عالية من املخاطر التنظيمية بالنسبة للمصارف و ميكن للمصارف تنطوي الصريفة االلكرتونية على      

توسيع النطاق اجلغرايف خلدماهتا عن طريق الصريفة االلكرتونية، بدرجة أسرع مما ميكن حتقيقه عن طريق املصارف 
فان هناك  ، و نظر الن شبكة االنرتنت تتيح الفرصة لالستفادة من اخلدمات من أي مكان يف العامل،1التقليدية

خطر يف أن حتاول املصارف التهرب من التنظيم و اإلشراف و يف هذه احلالة ميكن أن تطلب هذه املصارف أي 
اليت تقدم خدمتها من أماكن بعيدة عن طريق شبكة االنرتنت باحلصول على ترخيص لذلك ، والرتخيص وسيلة 

اجد بشكل كاف بني املصرف املقدم للخدمة مناسبة بصفة خاصة عندما يكون اإلشراف ضعيفا و عندما ال يتو 
االلكرتونية و جهة اإلشراف احمللي ، فقد تتهرب بعض املصارف من اخلضوع للسلطة النقدية، السيما يف الدول 

األقل تنظيما أو األقل تطورا من حيث تقنيات الرقابة على استعمال خمتلم الوسائل االلكرتونية يف التعامل 
 .املصريف

 :انونيةالمخاطر الق . ب
حتتوي الصريفة االلكرتونية على درجة عالية من املخاطر القانونية بالنسبة للمصارف، و جند ابرز فكرة تطرح       

حاليا كون الصريفة االلكرتونية ميكن ان تساهم يف عملية غسيل األموال و متويل العمل اإلجرامي و اإلرهايب يف 
وفرها هذه التقنية للمتعاملني، مما استدعى التفكري يف وضع إطار قانوين و العامل، و هذا كله ناجم من السرية اليت ت

تشريعي حيارب كل استعمال غري شرعي للصرفة االلكرتونية فضال عن تنسيق و التكامل الدويل لتضيق اخلناق 
ملختلفة و هناك خماطر أخرى مرتبطة بالنشاطات ا.على االستعمال الغري الشرعي وإنشاء وكالة خاصة للمراقبة

 .للقرصنة و ما ميكن أن تشكله من خطر على  نظام الشبكة االلكرتونية
 :جـ مخاطر العمليات

حيتاج االعتماد على التكنولوجيا احلديثة لتقدمي اخلدمات املصرفية إىل أمن النظام املصريف و الشبكات     
تائج املرتبة عنها، و هذا ال ميكن مواجهته إال اإللكرتونية املصرفية، فهناك خماطر مرتبطة بالنشاطات املختلفة و الن

من خالل تبظ نظام االلكرتوين مصريف أمن و متطور، حيث يوفر أكثر أمانا للمصرف و متعاملية، و يتعني على 
القائمني على تنظيم العمليات املصرفية االلكرتونية و اإلشراف عليها أن يتأكدوا من املصارف تتيح ممارسة سليمة 

                                           
 .15، ص نفس املرجع السابقصاحل نصريل،  1
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، و ينبغي أن جيري باستمرار اختيار ممارسة األمن و 1رية البيانات إىل جانب نااهة النظام و البياناتلضمان س
 .مراقبة األمن و مراجعته

 :مخاطر السمعة - د
قد تدمري انتهاكات األمان و االضطرابات يف توفري خدمات النظام مسعة املصرف، فكلما ازداد املصرف يف      

فقد يواجه .  2دة لتقدمي اخلدمة املصرفية االلكرتونية، ازدادت احتماالت خماطر السمعةاالعتماد على قنوات متعد
املصرف املقدم للخدمة االلكرتونية مشاكل تقنية، تؤدي إىل فقدان الثقة يف قنوات تقدمي اخلدمة املصرفية هذا من 

ء الحتياطات األمان أو اجلهل جانب املصرف،أما من العمالء فقد تنشأ خماطر السمعة من سوء استخدام العمال
باحلاجة، و عموما يتم حل هذه اإلشكالية من خالل الدور اإلعالمي للمصرف حول اخلدمة املصرفية االلكرتونية 

 .و ذلك من خالل تقدمي مساعدات تقنية واستشارية للعمالء
 .خدمات الصيرفة االلكترونية و إطارها القانوني: ثالثالمبحث ال  

من أهم نتائج التطورات األخرية يف جماالت االتصاالت ظهور الشبكات االلكرتونية واليت استخدمت يف        
التجارة االلكرتونية بشكل عام و العمليات املصرفية و املالية بشكل خاص ، و أصبحت الصريفة االلكرتونية و 

يف أي بلد، و سنحاول من خالل هذا املبحث النقود االلكرتونية من مسات تقدم أو ختلم النظام املايل و املصريف 
إبراز أهم اخلدمات املصرفية االلكرتونية ،باإلضافة اإلطار القانوين للصريفة الإللكرتونية و أهم وسائل الدفع 

 .االلكرتوين
 خدمات الصيرفة االلكترونية و شبكات التحويل اآللي للمدفوعات: المطلب األول

االلكرتونية خدمات متنوعة، ختتلم من مصرف إىل مصرف، و من دولة إىل أخرى، و ال  تطرح الصريفة     
ميكن أداء هذه اخلدمات غالبا إال بوجود شبكات التحويل اآليل االلكرتونية، السيما من جانب املدفوعات، و 

 .سنحاول إبراز أوال خدمات الصريفة االلكرتونية مث نتطرق بعد ذلك اىل هذه الشبكات
 
 

                                           
 .91، ص 4009بنك اإلسكندرية ،النشرة االقتصادية ،اجمللد اخلامس والثالثون ،اإلسكندرية، مصر 1
،ص 4001،جامعة سعد دحلب، 04العوملة و التطورات جمال االتصال و آثارها على املمارسات االقتصادية، جملة آفاق، العدد  مسدور فارس، 2

51. 
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  خدمات الصيرفة االلكترونية: والأ
، يف املصارف (ELECTRONIC BANKING SERVICERES)تنوعت خدمات الصرفية االلكرتونية    

التجارية و يرجع ذلك اىل تطور نظم االتصاالت و تقدم التقنيات مما اتاح للجمهور املتعامل مع املصارف اىل 
 :ات ما يلي االستفادة النوعية من هذه اخلدمات و تشمل اخلدم

 .أوامر الدفع املصرفية اإللكرتونية و خدمات املقاصة االلكرتونية-
 .االنرتنت املصريف-
 .خدمات اجهاة الصرافات االلية-
 .بطاقة اخلصم املستخدمة يف مواقع البيع-
 (.املدفوعات االلكرتونية)السحب االيل املباشر -
 (.BAY-BY-PHONE)خدمت فاتورة اهلاتم-
 .املعلومات اخلاصة باحلساباتخطوط -
 .اخلدمات الصريفة املنالية و املكتبية-
 .البطاقات البالستكية-

 شبكات التحويل اآللي للمدفوعات:ثانيا
قصد تطور املدفوعات النقدية يف الصريفة االلكرتونية، أصبحت هناك أنظمة التحويل االلكرتوين لألموال      

فانه من الضروري وجود شبكات لتحويل األموال الكرتونيا، سواء على لالستفادة من خدمات هذه األنظمة 
املستوى الوطظ أو على املستوى الدويل، سنحاول التطرق إىل ذلك من خالل دراسة الشبكات الوطنية احمللية 
ت للتحويل اآليل للمدفوعات احمللية من جهة، ومن جهة أخرى إىل دراسة شبكة سويم  للتحويل اآليل للمدفوعا

 .1الدولية
 :الشبكات الوطنية للتحويل اآللي للمدفوعات المحلية.أ

سنحاول بقليل من التفصيل التطرق إىل الشبكات الوطنية للتحويل اآليل للمدفوعات احمللية اليت نشأة عرب      
 .العامل ونأخذ مثال اململكة املتحدة،كمثال ألنظمة املقاصة اليت تعمل بكفاءة يف هذه الدول

 

                                           
 .951،ص 4005، دار غريب لطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر أدوات و تقنيات مصرفيةمدحت صادق،  1
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 :خدمات المقاصة اآللية -
بتأسيس شركة ملباشرة تنفيذ عمليات املدفوعات بني  5925قامت مصارف يف اململكة املتحدة يف سبتمرب       

املصارف على أساس الكرتوين أطلق عليه خدمات املقاصة اآللية وقد باشرت هذه الشركة نشاطها يف ديسمرب عام 
و اليت يتم (MAGNETIC TAPES)بني خمتلم الشرائط املمغنطةلتتوىل تنفيذ التحويالت النقدية  5925

إعدادها يوميا بواسطة املصارف، و تتضمن التحويالت اليت سيتم تنفيذها بني املصارف املختلفة أو بني املصرف 
الواحد،و بعد إعداد الشرائط املمغنطة بواسطة املصارف املختلفة فإهنا تسلم يوميا يف مواعيد حمددة إىل شركة 

حيث ( BACSTEL)خدمات املقاصة املصرفية اآللية أما بإرساهلا باليد أو عن طريق اهلاتم باستخدام خدمة
جتري معاجلتها إلكرتونيا، مث يعد الشريط املمغنط و يرسل إىل كل مصرف على حدا يتضمن املبالغ اليت ستقيد 

 LINE)عن وحدة املعاجلة املركايةحلسابات عمالئه، و يعترب هذا النظام االلكرتوين للتحويالت مستقال 

ELECTRONIC SYSTEM) حيث ال ترسل التعليمات مباشرة من مصرف احلاسوب املركاي،وال تستخدم
هذا النظام املصارف و حدها، و إمنا متتد خدماهتا إىل املؤسسات املالية األخرى اليت توجد لديها كم ضخم من 

كبار عمالء املصرف، و تستغرق عملية التحويل من هذا النظام التحويالت النقدية و كذلك تقدم خدماهتا إىل  
و يستفيد من خدمات هذا النظام العمالء الذين هلم مدفوعات متكررة مثل األجور، املرتبات الشهرية .1ثالثة أيام
 .اخل، كما تستفيد منها بعض الشركات مثل شركات التامني...املعاشات 

 :عاتغرفة المقاصة اآللية لنظم المدفو  -
اتفقت مصارف املقاصة الربيطانية و بنك إجنلرتا على تطوير نظام إلكرتوين للمدفوعات تشارك مجيعها فيه،       

و هكذا تأسس هذا النظام ( BRITISH TELECOMNETWORK)ويستخدم الدائه شركة بريتش تليكون 
، غري انه خيتلم عنه يف انه نظام (آلليةخدمات املقاصة املصرفية ا)، لينظم إىل النظام السابق 5921فرباير  9يف 

الكرتوين بوحدة املعاجلة االلكرتونية، كما انه باإلضافة إىل كونه نظاما إلجراء التسويات بني املصارف، فانه يقوم 
و سحبها يف . أيضا بتنفيذ تعليمات التحويل الثنائية فيما بني املصارف يف بعضها البعض الستالمها يف نفس اليوم

يوم، فكل مصرف من املصارف اليت تستخدم هذا النظام ميكنها إجراء مدفوعات فورية للمصارف األخرى نفس ال
و تقيد الفروق يف هناية اليوم يف حسابات املصارف املفتوحة لدى بنك إجنلرتا، و تغطى خدمات هذا النظام مجيع 

 .املصارف و فروعها يف اململكة املتحدة

                                           
 .956نفس املرجع السابق ، ص  ، مدحت صادق 1
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مع التطور العاملي حلجم املعامالت النقدية  (:SWIFT)للمدفوعات الدوليةشبكة سويفت للتحويل اآللي .ب
، وتستهدف شبكة سويفت يف 5922،اليت باشرت نشاطها الفعلي يف (*)و تعقدها، ظهرت شبكة سويفت

املقام األول تاويد أعضائها من املصارف و املؤسسات الدولية بالرسائل املتبادلة فيما بينها، و هي تستخدم يف 
 .1وفري هذه اخلدمة املوجودة يف املصارف املشاركة يف النظام و املرتبطة خبطوط اتصالت

و شبكةّ سويفّت ليست نظاما يف حد ذاهتا مبعىن أهنا ال تقوم بعمل تسويات بني حسابات املصارف و مراسليها، 
 .و إمنا تقتصر مهمتها على نقل التعليمات من مصرف ألخر بسرعة فائقة

 :2منها و هناك عدة ماايا تتحقق باستخدام شبكة سويفت
حتقيق السرعة الفائقة يف نقل الرسائل من دولة إىل أخر مهما بعدت املسافة بينهما، إذ ال يتعدى الوقت الذي  -

 .يستغرقه نقل الرسالة بضع ثواين دون أخطاء وبأقل تكلفة ممكنة
رة بواسطة املصرف احملول إليه يضمن صحة التحويل و تشفري الرسائل بواسطة املصرف و فك رموز الشف -

 .سالمته
ساعة يف السوق و على مدار العام، و يلتام كل مصرف من املصاريم  41أن نظام سويفت متاح ملدة  -

املشاركة يف النظام باستقبال رسائل سويفت ملدة سبع ساعات يوميا خالل مواعيد العمل الرمسية حسب التوقيت 
 .3يالامظ احملل

 :يغطي نظام سويفت احتياجات املصارف املستخدمة له، و اليت تتضمن العمالت التايل -
 .مدفوعات العمالء* 
 .التحويالت اليت تتم بني املؤسسات املالية* 
 .العمليات التجارية املالية و اليت تشمل عمليات الصرف األجنيب، القروض الودائع، اخليارات* 
 .عمليات التحصيل املستندي و خطابات الضمان االعتمادات املستندية و -

                                           
 .952نفس املرجع السابق ،ص  1
 SOCIETY FOR WORLD WIDEINTER BANKهففي اختصففار السففم الشففبكة  SWIFTكلمففة سففويفت  (*)

FINANCIAL TELECOMUNICATION    499بواسفطة جمموعفة مكونفة مففن  5929وقفد تأسسفت هفذه الشفبكة يف مففايو 
سل و ختضع للقانون البلجيكي، و هفي مؤسسفة ال هتفدف إىل الفربح بوصففها مؤسسفة أ و كندا  و يقع مركاها الرئيسي، يف بروك.م.بنكا، من أوروبا و الو

مصرف و مؤسسفة املاليفة مفن  1000تعاونية، و تقتصر عضويتها على املصارف واملؤسسات املالية  وحدها و يبلغ عدد املصارف األعضاء فيها  حوايل 
 . دولة  90أكثر من 

 .959نفس املرجع السابق ،  ص  2
3 Media Bank, Swift (1973-2003)trente années d.existence,bank of algerie, n° 69 ,2003,P69.    
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 .مطابقة كشوف احلسابات بني املصارف -
وقد استفادت املصارف املستخدمة لنظام سويفت فائدة كبرية بسبب ما تقدمه هذه الشبكة من خدمات متنوعة، 

عات بواسطة الشيكات و و السرعة الفائقة اليت تتم هبا عرب دول العامل املختلفة  و خاصة إذا ما قورنت باملدفو 
اليت تستغرق يومني أو ثالثة لتسليمها من مكان إىل أخر يف نفس الدولة، و ذلك أصبحت املصارف أكثر وعيا و 

 .أشد إقباال على نظام التحويل اآليل لألموال و اخلدمات املصرفية االلكرتونية
 وسائل الدفع االلكترونية: المطلب الثاني

فة االلكرتونية ملختلم األعوان االقتصاديني هو إتاحة وسائل دفع الكرتونية من خالل إن ابرز شيء تقدمه الصري 
نظام الدفع االلكرتوين الذي يشري عموما إىل الشبكات االتصاالت مبختلم أنواعها اليت تضمن تبادل خمتلم 

أيت الرتكا على بطاقة وسائل الدفع االلكرتونية ألداء خمتلم الصفقات و العمليات التجارية، و سنحاول فما ي
 .االئتمان  و النقود االلكرتونية باعتبارمها أهم وسلتني األكثر استعمال  و انتشارا

 بطاقة االئتمان: أوال
لقد شهد العامل من أوائل السبعينات دخول عديد من البطاقات البالستيكية إىل النشاط املصريف،و زاد من      

و . أمهيتها و تعدادها بتطور التجارة الدولية و تطور وسائل الدفع االلكرتونية، و منو حجم التجارة االلكرتونية
األكثر انتشارا يف العامل حيث ياداد استخدامها مبعدل  تعترب بطاقة االئتمان من أهم هذه البطاقة، وهي حاليا

مرتفع يف بعض الدول مثل الواليات املتحدة األمريكية و يالحظ البعض أن الغالبية العظمة من املشرتيات عرب 
يعود االنرتنت ما تاال تتم بواسطة بطاقة االئتمان و هذا يعظ أن االنتشار الواسع الناطق هلذه النوعية من البطاقة 
إىل جانب هام إىل زيادة شراء السلع و اخلدمات عن طريق شبكة االنرتنت أي إىل زيادة حجم التجارة 

 .1االلكرتونية
 :تعريف بطاقة االئتمان.أ

تصدرها املصارف أو منشآت التمويل الدولية متنح لألشخاص  هي بطاقة بالستيكية صغرية احلجم شخصية،     
هلم حسابات مصرفية و هي من أشهر اخلدمات املصرفية احلديثة، و مبوجب هذه البطاقة يستطيع املتعامل 

احلاملني هلذه البطاقة على ائتمانا جمانيا متفق عليها مع املصرف على منح هؤالء املتعاملني احلاملني هلذه البطاقة 

                                           
، اجلديففففد يف أعمففففال املصففففارف مففففن الففففوجهتني القانونيففففة و االقتصففففادية، مداخلففففة يف املففففؤمتر العلمففففي البنففففوك و التجففففارة االلكرتونيففففةامحففففد عبففففد اخلففففالق،  1

 .122، ص 4004ل املصريف، اجلاء الثاين، كلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان السنوي،بعنوان اجلديد يف التموي
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، و يطلق لفظ بطاقة االئتمان ، و اليت تعرب عن لفظ ائتمان و اعتماد، و 1ائتمانا جمانيا يقومون سداده بعد مدة
هذه البطاقة فضال عن كوهنا أداة للوفاء أو الدفع مثل بطاقة ضمان الشيك، فإهنا متنح حاملها ائتمان مصرفيا 

 .2نقصريا األجل، و هلذا يطلق عليها مصطلح بطاقات االئتما
و لعل ابرز تعريم للبطاقة هو ما عرفه مركا البطاقات بالبنك األوريب بأهنا أداة مصرفية للوفاء بااللتاامات      

مقبولة على نطاق واسع حمليا و دوليا لدى األفراد و التجار و املصارف كبديل للنقود لدفع قيمة السلع و 
يصال بقيمة التاامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو احلصول على اخلدمات املقدمة حلامل البطاقة مقابل توقيعه على إ

اخلدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من املصرف املصدر للبطاقة عن طريق املصرف الذي صرحه له بقبول 
 .البطاقة كوسيلة دفع، و يطلق على عملية التسوية بني املصارف اسم نظام الدفع االلكرتوين

ن القول بان بطاقة االئتمان أداة دفع أو وفاء لاللتاامات املالية و هي تقدم للبائع من قبل و مما سبق ميك    
حاملها على أن يكون مصدر البطاقة مسؤوال عن الدفع للبائع، و يكون حامل البطاقة مسؤوال عن الدفع ملصدر 

قرض على الذمة  أي بية أو دفع ائتمانياالبطاقة و هلذا فهي أداة دفع سواء كان هذا  الدفع نقدا ورقيا أو قيود حماس
و على الرغم من شيوع وصم بطاقة االئتمان بالنقود البالستيكية، إال أن هناك حتفظ على هذا . أو احلساب

الوصم باعتبار أن البطاقة االئتمانية ال متثل نقودا يف حد ذاهتا، و إمنا هي جمرد أداة لتداوهلا، شأهنا يف ذلك شأن 
 . 3تستخدم يف السحب من حسابات العمالء لدى املصارف و اليت يطلق عليها نقود الودائعالشيكات اليت 

يعود الفضل يف استخدام هذه األداة إىل شركات البرتول األمريكية اليت : نشأة و تطور بطاقة االئتمان.ب
 DINERS)ات ادخل األمريكي بطاق 5910استخدمتها يف مطلع العقد الثاين من القرن العشرين و يف عام 

CLUB )بدأت صناعة . هذه البطاقات يف اجملال التجاري و استخدامها كوسيلة دفع هامة يف األعمال املصرفية
،و كانت 4البطاقة عموما أول األمر يف بصورة بطاقات جتارية مث بطاقات السفر و السياحة، مث البطاقة االئتمانية

ا عالقة ثنائية حيث كانت هذه احملالت مستفيدة من إصدار هذه العالقة بني بطاقات احملالت التجارية و زبائنه

                                           
مداخلة يف  ، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية و االقتصادية،بطاقات االئتمان و العمليات املصرفية االلكرتونيةعبد اهلادي النجار،  1

، 4004وقية،لبنان املؤمتر العلمي السنوي،بعنوان اجلديد يف التمويل املصريف، اجلاء األول، لكلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، ، منشورات احلليب احلق
 .42ص 

 .61ص،4004 ، جامعة بسكرة، اجلاائر، جوان04، جملة العلوم اإلنسانية، العدد ، النظام املصريف بني النقود الورقية و النقود اآلليةسحنون حممود 2
، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية و االقتصادية، مداخلة يف  املؤمتر العلمي وسائل الدفع احلديثة البطاقة البالستكيةمسيحة القليويب ،  3

 .19، ص 4004بريوت العربية، ، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان  السنوي، بعنوان اجلديد يف التمويل املصريف، اجلاء الثاين،كلية احلقوق،جامعة
 .99نفس املرجع السابق، ص  ،عبد اهلادي النجار 4
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البطاقات من جهة ضبط  العمليات التجارية مع العمالء و زيادة حجم املبيعات، مث تطورت أنظمة الدفع 
 .االلكرتونية و أصبحت واسعة االستعمال يف مجيع احملالت ولألداء اخلدمات مبختلم األنواع

 :بطاقة االئتمانأطراف التعامل في .ج
 :أطراف التعامل يف بطاقة االئتمان هم بشكل عام على التوايل     

كمؤسسة عاملية تتوىل إنشاء البطاقة و رعايتها و املوافقة على عضوية املصارف يف   :المركز العالمي للبطاقة -
م بدور احملكم حلل أي نااعات مجيع أحناء العامل للمشاركة يف إصدارها و تسوية املستحقات املالية بينهم و القيا

 .MASTAR – EXPREX  - VISAنشأة بني املتعاملني بالبطاقة و أهم هذه املؤسسات 
و هي املصارف املنتشرة يف مجيع أحناء العامل حيث تتعاقد مع املركا العاملي للبطاقة لالشرتاك يف  :مصدر البطاقة -

البيع مبوجبها، و الرتويج للبطاقة، مث الرجوع على املصدر  عضوية إصدارها مث االتفاق مع التجار احملليني لقبول
 .بالثمن املستحق

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تصدر البطاقة لصاحله بناء على طلبه هبدف  :حمل البطاقات -
عن تسديد  كما قد خيّو ل استعماهلا لشخص أخر ويكون هو املسؤول. استخدامها الشخصي وانتفاعه خبدماهتا

 .1املبالغ اليت يدفعها البنك للتاجر
و هي اصطالح يطلق على الشركات و املؤسسات اليت يتم اتفاق املصدر معها على القبول البيع حلامل  :التاجر -

 .البطاقة مث الرجوع على املصدر بالثمن املستحق عليها
فانه ميكن النظر إىل املركا العاملي للبطاقة و املصدر احمللي كطرف واحد الن التااماهتم  و من الناحية التعاقدية،  

:و حقوق جتاه الطرفني اآلخرين واحد و بالتايل فانه من الناحية التعاقدية يوجد ثالثة أطراف و هم
  

 .عالقة بينهممصدر البطاقة، التاجر، حامل البطاقة و فيما يلي شكل أطراف التعامل بالبطاقة و ال -
 
 
 
 
 

                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير،تخصص قانون،قسم العلوم القانونية و النظام القانوني للبطاقة االئتمانيةاوجاني جمال ، 1

 .49،ص 2105،2106االدارية،
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 .أطراف التعامل ببطاقة االئتمان و العالقة بينهم: (02)الشكل رقم
  
 
 
 
 
 
 
 

 .99عبد اهلادي النجار، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر                                    
 

 :و هناك عدة أنواع للبطاقة االئتمان ميكن ذكر منها ما يلي: أنواع البطاقات .د
 :و يوجد نوعان :أنواع البطاقات بحسب المزايا التي تمنح لحاملها -
هي ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا ، و توفري هذه البطاقة مجيع أنواع :  البطاقة العادية أو الفضية -

 .اخلدمات املقدمة كالشراء من التجار و السحب النقدي من املصارف و أجهاة السحب اآللية
أو ائتمانا  (VISA)و هي ذات حدود ائتمائية عالية لدى بعض املنظمات راعية البطاقة مثل: الذهبيةالبطاقة  -

، و تصدر للعمالء ( AMERICAN EXPPRESS)غري حمدود بسقم معني لدى بعض مثل أمريكا اكسربيس 
التامني ضد احلوادث  : ة مثلذوي القدرة املالية العالية، و جبانب ذلك يتمتع حاملها ببعض املاايا اإلضافية اجملاني

و احلصول على استشارات طبية و قانونية و توصيل الرسائل إىل مجيع أحناء العامل،  و أسبقية احلجا يف الفنادق و 
كما توجد لدى املنظمات األخرى أنواع . شركات الطريان، و عادة ما يايد رسم االشرتاك فيها عن البطاقة الفضية

البطاقة اخلضراء والبطاقة املاسة اليت تصدر عن أمريكان : ، مثل1االئتمانية و اإلضافية  أخرى تتفاوت يف املاايا
 .اكسربيس

 

                                           
 .94عبد اهلادي النجار، نفس املرجع السابق، ص 1

 مصدر البطاقة

 التاجر
MERCHAT 

 حامل البطاقة
CARD - HOLDER 

 السلع المشتراة

 سداد قيمة اإلشعارات
الحد  –بطاقة االئتمان 
 إرسال إشعارات البيع االئتماني

المديونية قيمة  سداد

 على أقساط

 التوقيع على إشعارات البيع 
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 :و يوجد منها نوعان مها: أنواع البطاقة بحسب االستخدام -
و هي النوع األغلب و يستخدم يف الشراء من التجار و احلصول على اخلدمات و : بطاقة االئتمان العادية* 

 .ي من أجهاة السحب اآليل أو من املصارف املشرتكة يف عضوية البطاقةالسحب النقد
و تستخدم فقط يف عملية سحب النقود إما من أجهاة الصرف اآليل : بطاقة السحب النقدي االلكتروني* 

ب ذلك الدولية أو يف األجهاة القارئة لشريط املغناطيسي املاود هبا املصارف املشرتكة يف عضوية البطاقة و إىل جان
هناك و على نطاق مستبق البطاقة احمللية و هي اليت يقتصر استخدامها داخل حدود الوطن يف املصرف املصدر 
للبطاقة و بالعملة احمللية، آما النوع األخر و هو األكثر انتشار فهو الذي يستخدم يف مجيع أحناء العامل و بكل 

 . العمالت
 :1و يوجد منها أربع أنواع: بطاقةأنواع البطاقات بحسب الجهة المصدرة لل -
بطاقة الفياا : بطاقة تشارك يف عضوية إصدارها مجيع املصارف على مستوى العامل حتت رعاية منظمة عاملية مثل* 

 .،بطاقة املاسرتكارد
حيث تشرف مباشرة من خالل فروعها على عملية إصدار  بطاقة تصدرها و ترعاها مؤسسة مالية واحدة،* 

البطاقة و التسويات مع التجار دون أن متنح تراخيص إصدار البطاقة ألي مصرف أو مؤسسة مصرفية أخرى 
 .بطاقة أمريكان اكسربيس: ،مثل
حمطات بطاقات تصدرها مؤسسات جتارية ليستخدمها حاملوها يف الشراء من هذه املؤسسات و فروعها مثل * 

البناين و الفنادق و املطاعم الكربى و تدفع املستحقات إىل املؤسسة مباشرة ،آما بعد فرتة مما يتضمن منح ائتمان 
ختفيضات يف السعر أو تقدم اخلدمة : منها إىل حاملي البطاقة، و آما يف حصول حاملها على بعض املياات مثل 

 .أخرى هلم
رها املصارف لعمالئها ليقدموها عند دفع مستحقاهتم بشيكات و هي بطاقات تصد: بطاقة ضمان الشيك* 

 .مسحوبة على املصرف لتأكيد أن الشيك ستصرف قيمته عند تقدميه للمصرف
هذا و من اجلديد بالذكر أن النوعني األول و الثاين مها املقصودان حينا نشري إىل بطاقات االئتمان حيث      

 .لبطاقة و تستخدمان على نطاق واسع على مستوى أحناء العاملأهنما يتضمنان منح االئتمان حلامل ا

                                           
 .96 – 91نفس املرجع السابق ، ص 1
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و مثة أنواع أخرى للبطاقات حبسب النظم التكوينية الرئيسية للبطاقة سواء كانت بطاقات ممغنطة كالبطاقات      
 .الذكية، و كذلك هناك بطاقة قد سبق اإلشارة إليها

 :الدفع االلكتروني باستعمال بطاقة االئتمان عبر شبكة االنترنت .هـ 
قبل أن تتحول معظم بطاقات االئتمان العاملية املعروفة اليوم، إىل وسيلة دفع اليكرتونية فعلية عن بعد مينح       

ام استخدام بطاقة حاملها رقم سريا يستخدمه يف التوقيع االلكرتوين على عمليات الدفع، جتدر اإلشارة إىل أن نظ
إما أن يصدر التاجر إيصاال رقميا يوقعه الابون حامل البطاقة وإما أن :1االئتمان اقتصر طويال على طريقتني مها

 .يكتفي التاجر بتسجيل رقم البطاقة الظاهر وتاريخ صالحيتها من دون احلصول على توقيع الابون
لكرتونية عليها أدى إىل إجياد صيغة جديدة للدفع االلكرتوين ففي ظهور شبكة االنرتنت و تطور التجارة اال      

عرب شبكة االنرتنت باستعمال بطاقة االئتمان، حيث مينح حامل البطاقة رقما أو رماا سريا يستخدمه يف عملية 
إما عرب شبكات . الدفع أو التحويل أو يف سحب النقود أو غري ذلك من اخلدمات اليت حتصل مجيعها عن بعد 

 .تصال االلكرتونية املصرفية أو عرب شبكات العاملية و منها على اخلصوص شبكة االنرتنتاال
يسمى استخدام الرما السري للدفع بالبطاقة بالتوقيع االلكرتوين، و على هذا األساس يسري الدفع بواسطة      

ها خماطر متصلة بقضية القرصنة و تطرح هذه العملية عدة خماطر، من.البطاقة االئتمانية يف إطار شبكة االنرتنت
املعلوماتية احملتملة لألرقام السرية اليت تتجول بداخله و احتمال تعرض هذه األرقام العتداءات ذات طابع احتيايل، 

مبا قد يهدد األرقام أمن الصفقات احلاصلة عرب الشبكة برمتها لذلك البد من وجود نظام دفع الكرتوين أمن 
لوسائل الشائعة اليوم يف جمال التشفري، باإلضافة إىل ذلك البد من تقنني هذه العمليات يعتمد على اآلليات و ا

 .سواء على مستوى الوطظ أو الدويل، مما يضمن حقوق كل األطراف يف حالة وقوع هذه األخطار
 النـقود االلكـترونية: ثانيا
 :د تقسيماهتا و خصائصها األساسيةاحلديث عن النقود االلكرتونية يقتضي علينا تعريفها مث حتدي     

يشمل مصطلح النقود االلكرتونية جمموعة متنوعة من املنتجات املصممة لتاويد : تعريف النقود االلكترونية.أ
املستهلكني ببدائل لطرق الدفع التقليدية و إزاء تنوع هذه املنتجات و التطور املتالحق فيها، فانه من الصعب 

                                           
، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية و االقتصادية، مداخلة يف  الدفع االلكرتوين بالبطاقة االئتمانية يف شبكة االنرتنتطوين عيسى،  1

، 4004التقنيات املصرفية، اجلاء األول، كلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان املؤمتر العلمي السنوي، بعنوان اجلديد يف 
 . 410ص 
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مانع يتضمن كافة نظم النقود االلكرتونية على حنو ميياها بدقة من النواحي القانونية و  التوصل إىل تعريم جامع و
  : 1التقنية  و االقتصادية و أن مصطلح النقود االلكرتونية يشمل على وجه اخلصوص على صورتني مها

يها أيضا تعبري الصورة األوىل هي البطاقات السابقة الدفع املعدة لالستخدام يف أغراض متعددة و يطلق عل -
 .البطاقات خمتانة القيمة أو حمفظة النقود االلكرتونية

هي آليات الدفع خمتانة القيمة أو سابقة الدفع اليت متكن من إجراء مدفوعات من خالل : الصورة الثانية -
د و اليت يطلق عليها أحيانا نقود الشبكة أو نقو . استخدام شبكات احلساب اآليل املفتوحة خاصة االنرتنت

  (DIGITAL CASH)السائلة الرقمية
مما سبق ذكره يتبني أن تعبري النقود االلكرتونية يستخدم أساسا لإلشارة إىل جمموعة متنوعة من آليات و طرق      

  .الدفع حمدودة القيمة تتميا بأهنا قد سبق تسديد قيمتها أو ختتان قيمتها بداخلها
هناك تقسيمات عديدة مقرتحة للنقود االلكرتونية، فمن حيث متابعتها : تقسيمات النقود االلكترونية.ب

 :2والرقابة عليها نفرق بني ما يلي
و تتميا باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام بسحب النقود  :نقود الكترونية قابلة لتعرف عليها -

قات االئتمان يف متابعة حركة النقود داخل من املصرف يف بداية التعامل، مث االستمرار كما هو الشأن بالنسبة لبطا
 .النظام االلكرتوين و حىت يتم تدمريها يف هناية املطاف

و هي تستخدم متاما كاألوراق النقدية من حيث كوهنا مثبتة الصلة  (:غير اسمية مغلقة الهوية) نقود الكترونية -
 .فال ترتك وراءها أثرا يدل على هوية من انتقلت منه أو إليه مبن يتعامل هبا،

 :3كما ميكن تقسيمها حسب أسلوب التعامل هبا و ميكن أن منيا بني ما يلي
و هي نقود رقمية يتم يف بداية سحبها من مصرف أو مؤسسة مالية أخرى،  :نقود الكترونية عن طريق الشبكة -

وضع يف جهاز احلاسوب الشخصي و بالضغط على الفأرة اخلاصة هلذا اجلهاز و ختاينها يف أداة معدنية داخلية ت
ترسل النقود الرقمية عرب االنرتنت إىل املستفيد يف ظل إجراءات تضمن هلذا التعامل قدرا كبريا من األمان و 

                                           
، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني النقود االلكرتونية و تأثريها على املصارف املركاية يف إدارة السياسة النقديةامحد مجال الدين موسى،  1

بية، و االقتصادية، مداخلة يف املؤمتر العلمي السنوي، بعنوان اجلديد يف التقنيات املصرفية، اجلاء األول، كلية احلقوق، جامعة بريوت العر القانونية 
 .544، ص 4004منشورات احلليب احلقوقية، لبنان 

.544نفس املرجع السابق،ص 2

   

 
3 MASTAFA  Hashem, sherif, la monnaie électronique, édition roolles, Paris 2000, P 48. 
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اليت  السرية، فهي نقود حقيقية و لكنها رقمية و ليست مادية  و تتطلب معظم األنظمة املطروحة حاليا و
تستخدم هذا األسلوب اتصال طريف التعاقد إلكرتونيا باملصدر للتأكد من سالمة النقود املتداولة و هو ما يقلل 

 .من احتماالت الغش و التاييم
و هنا تتم التعامالت دون احلاجة لالتصال مباشرة باملصدر، فهي تتخذ عادة  :نقود الكترونية خارج الشبكة -

هلك و تتضمن مؤشرا يظهر له التغريات اليت تطرأ على قيمتها املختانة بعد إجراء كل صورة بطاقة حيوزها املست
 . تعامل نقدي، و هي تثري قدرا اكرب من املشاكل خاصة فيما يتعلق باألمان من خماطر الصرف املادوج

 :1التايل يتميا النقد االلكرتوين بعدة خصائص ميكن ذكر أمهها على النحو: خصائص النقد االلكتروني -جـ
 .انه حيتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصريف -
 .يسمح النقد االلكرتوين بتحويل القيمة إىل شخص أخر عن طريق حتويل املعلومات الرقمية -
 .انه يسمح بالتحويل عن بعد عرب شبكة عامة كشبكة االنرتنت أو شبكات االتصال الالسلكية -
 .ية القليلة القيمةيتناسب مع التعامالت النقد -
 .يتميا بالقابلية لالنقسام و لكونه متاحا بأصغر وحدات النقد املمكنة تتيسر إلجراء املعامالت حمدودة القيمة -
التعامل فيه متاحا يف كافة األوقات والظروف و يناسب مع الطبيعة الكونية لالنرتنت و ما تقتضيه من استمرار  -

 .ف التوقيت من بلد ألخراملبادالت الدولية وحىت يف ظل اختال
 :2و ما يضاف يف هذا اإلطار هو أن حياة النقود االلكرتونية متر بثالث مراحل و هي      
 .اإلصدار لصاحل صاحب البطاقة* 
 .االنتقال من صاحب البطاقة إىل طرف ثالث كالبائع الذي انتقلت إليه النقود االلكرتونية* 
 .قيام الطرف الثالث باسرتداد مقابلها من النقود التقليدية من املصدر تدمري النقود االلكرتونية عن طريق* 

 الحافظة االلكترونية: ثالثا
تتخذ احملفظة االلكرتونية عدة أشكال، فقد تكون عبارة عن بطاقة بالستيكيةأو قرص مرنا ميكن إدخاله يف      

و ميكن استخدام احملفظة االلكرتونية للدفع عرب األسواق  فتحة القرص املرن يف جهاز احلاسوب الشخصي،
 .االلكرتونية، أو عرب شبكة االنرتنت  و حىت يف األسواق التقليدية واليت تستعمل طبعا ألنظمة الدفع االلكرتوين

                                           
1 – MICHEL  Aglietta et LAURENCE Scialam, seconde génération de monnaie electronque, 
nouveaux défis. Problèmes économiques, la documentation française, N : 2785, 2002,  P 26. 

 .514 – 515ص  امحد مجال الدين موسى، نفس املرجع السابق، 2
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ببطاقات  و بذلك فان احملافظة االلكرتونية يف خدماهتا شبه الوظيفية املماثلة للمحافظة املادية اليت حيتفظ فيها
االئتمان و النقد االلكرتوين و اهلوية الشخصية ومعلومات اتصال املالك، و تقدم هذه املعلومات على موقع 

كما ختان احملفظة االلكرتونية معلومات الشحن و الفواتري الشاملة، أمساء . 1فحص التجارة االلكرتونية
ة، فهي توفري قدرا كبري من الوقت كما توفر إمكانيات و احملافظ االلكرتونية مفيدة بصفة عام.اخل ...املستهلكني

تسويق عمليات التجارية بأكرب قدر ومتنح إمكانية التسوق االلكرتونية، زيادة على جعل البطاقات املختلفة الدفع 
 .يف بطاقة واحدة على األقل ما يوفر اجلهد و املال

 الشيك االلكتروني: رابعا
حتاول املؤسسات املالية و املصرفية تطوير كافة وسائل الدفع املصرفية لتتناسب مع مقتضيات التجارة     

  .2االلكرتونية، و يف هذا اجملال مت تطوير استخدام الشيكات الورقية إىل نظام الشيكات االلكرتونية
 املسحوب عليه لدفع مبلغ إىل و الشيك االلكرتوين مثل الشيك التقليدي فهو أمر بالدفع من الساحب إىل

املستفيد أو حامله، غري انه خيتلم عنه يف انه يرسل إلكرتونيا عرب االنرتنت، فبعد أن يستلم املستفيد الشيك 
، كما ميكن النظر إىل 3يرسله إىل املصرف ليتم حتويل املبلغ لفائدته، مث يعيده إىل املستفيد مؤكدا له عملية التحويل

رقم الشيك ، :4كافئ للشيكات التقليدية فهو عبارة عن وثيقة الكرتونية حتتوي البيانات التاليةالشيك على انه م
اسم الدافع ،رقم حساب الدافع ، اسم املصرف ،اسم املستفيد، القيمة اليت ستدفع ، وحدة العملة املستعملة ، 

 . املستفيدتاريخ الصالحية ،التوقيع االلكرتوين للدافع، التظهري االلكرتوين للشيك 
و قد تبنت عدة مصارف فكرة بناء مواصفات قياسية للشيكات الرقمية من أمهها سييت بنك ، بنك بوسطن، و 

 .ذلك ألمهيته هذا النوع من الشيكات للعمل يف املستقبل
 القواعد القانونية الناظمة للصيرفة االلكترونية: المطلب الثالث

ونية و النمو السريع الستخدام شبكة االنرتنت يف جمال التجارة أدى استخدام وسائل الدفع االلكرت      
االلكرتونية خالل السنوات األخرية و الذي اظهر عديد من املشاكل تولد عنها ظهور خماطر كبرية للعمل التجاري 

                                           
 . 90، ص 4009/4001، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع،اإلسكندرية،مصر ، التجارة االلكرتونيةطارق عبد العال محاد 1
 .69، ص نفس املرجع السابقرأفت رضوان،  2
 .944رحيم حسني، هواري معراج، نفس املرجع السابق، ص  3
 .42 – 42، ص  4005، هال للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر تأمينهاالتجارة االلكرتونية و فاروق سيد حسني،  4
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ك نتطرق عامة و املصريف خاصة و بالتايل سنحاول التطرق إىل املخاطر يف العمل املصريف االلكرتوين، و مقابل ذل
 .إىل القواعد و التشريعات اليت مت سنها أو اقرتاحها للحد من هذه املخاطر

 ماهية المخاطر المصرفية :أوال
يف معرض نشاط املصريف للمصارف تتعرض إىل العديد من املخاطر، سواء خماطر تقليدية أو جديدة، و مهم       

 .1التقليدية إىل يكن فانه ال ميكن فهم املخاطر اجلديدة دون الرجوع 
و تشمل املخاطر املتعلقة بالقروض، خطر السيولة، خطر اخنفاض العملة، خماطر  :المخاطر التقليدية -أ

 .، خطر تغيري أسعار الفائدة(ناجتة أخطاء بشرية أو تقنية)عملية
من الصعب جدا إعداد قائمة كاملة متكاملة عن املخاطر املصرفية اجلديدة  :المخاطر الجديدة المصرفية-ب

اليت ميكن للمصارف اليت تباشر الصريفة االلكرتونية أن تواجهها، و ذلك بسبب التطور السريع يف جمال تقنيات 
رق إليها هي و سنحاول ذكر األهم منها، كما جيب اإلشارة هنا إىل أن مجيع املخاطر اليت سوف نتط.االتصاالت

 :خماطر ناجتة عن استعمال الصريفة االلكرتونية و النقود االلكرتونية و تشمل ما يلي
تنتج  املخاطر العملية يف الصريفة االلكرتونية من احتماالت اخلسارة الناجتة من خلل يف  :المخاطر العلمية -

و تشمل ,ئم للصريفة و النقود االلكرتونية معامشولية النظام أو من أخطاء العمالء أو من برنامج الكرتوين غري مال
 :ما يلي
 .خطر عدم محاية النظم االلكرتونية*
 .خماطر احتياله*
 .سوء استعمال اخلدمات املصرفية و النقود االلكرتونية من قبل العميل*
و هي عبارة عن خالصة مسعة سيئة للمصرف بني اجلمهور مما نتج عنه  :مخاطر تتعلق بسمعة المصرف -

نتج السمعة السيئة من ردة فعل املصرف على تصرفات من تخسارة كبرية يف عدد الابائن و يف األموال، و عادة ما 
، فمثال يف النقود االلكرتونية مصري و تصرفات املؤسسات تتعلق إىل درجة كبرية بالشركات إىل 2شخص ثالث

 .اخل...تصمم النظام االلكرتوين وتقدم خدمات شبكة االتصاالت 

                                           
، اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية و االقتصادية، مداخلة يف املؤمتر القواعد القانونية الناظمة للصريفة االلكرتونيةموسى خليل مرتي،  1

، ص 4004، اجلاء األول ،كلية احلقوق ،جامعة بريوت العربية، منشورات احلقوق احلليب،لبنان  العلمي السنوي، بعنوان  اجلديد يف التقنيات املصرفية
462. 

 .462موسى خليل مرتى، نفس املرجع السابق، ص 2
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و التشريعات النافذة و  تكون هناك خماطر قانونية عندما ال حيرتم املصرف القواعد القانونية: مخاطر القانونية -
و دقيقة خبصوص عمليات مصرفية  األعراف املصرفية و التجارية أو عندما ال تكون هناك نظم قانونية واضحة

لتنفيذ القانون و عدم صحة البنود أو عدم قابليتها ، رتوين، و تتعلق غالبية املخاطر القانونية بالتوقيع االلك1جديدة
 .الواجب التطبيق

اليت تظهر يف النظام نقل األموال إلكرتونيا و حىت يف األسواق املالية  املخاطرتشمل خمتلم  :المخاطر التلقائية -
طرف ي إىل عدم قدرة مشاركة كما ميكن أن يؤد،  املشاركني يف النظام تنفيذ التااماهتم على االلكرتونية مما يصعب 

 .أخر للقيام بدوره يف تنفيذ التااماته يف موعدها
 .القواعد القانونية إلدارة المخاطر المصرفية االلكترونية: ثانيا

و منوذج االحتاد األورويب ألمهيته و أخريا ألحدث  ،*سنحاول التطرق للنموذج املعد من قبل جلنة بازل املصرفية
 .القواعد و املختارة من الدول العامل اليت شهدت تطور كبري يف هذا اجملال أال و هي هونغ كونغ

جيب على السلطات عند مراقبة املصارف و اإلشراف عليها التأكد أن لدى املصارف  :نموذج لجنة بازل - أ
انطالق من وجهة النظر هذه،  ية واضحة و حمددة و كافية للسيطرة على هذه املخاطر،نظام إداريا جيدا و إسرتاجت

 COMMITE ON PAYMENT AND SETTEMENT)أعدت جلنة املدفوعات و نظام التسوية

SYSTEM)  منوذجا حلماية نظام األموال ،  هي نفسها تابعة لبنك التسوية الدوليةو التابعة للجنة بازل
هذا النموذج العناصر األساسية حلماية نظام النقود االلكرتونية تتضمن احملاسبة دوريا و املراقبة وفق .2االلكرتونية

الداخلية املستمرة و الفصل بني املسؤوليات و املعلومات اليت تصل إىل موظفي املصرف إضافية إىل الفحص و 
أي )م املادي للمعلومات املنقولة الكرتونياالتطوير املستمر ألجهاة احلاسوب و أنظمة املعلوماتية فيها و االستخدا

 .شكل اخلط األول للحماية ضد املخاطرتجمموعة هذه العناصر (بعد طبعها على الورق
إسرتاجتية متكاملة عند املصارف ملواجهة األوجه اجلديدة للمخاطر املالية يف املصرف،  وضعلذلك تقرتح جلنة بازل 

ساسية ميكن إجيازها على أهنا إجراءات لتقدير اخلطر و السيطرة على و هذه اإلجراءات تتضمن ثالثة عناصر أ
 :ميكن شرحها على النحو التايل و إمكانية التعرض خلطر و التعرض للخطر و إدارة اخلطر

                                           
 .462نفس املرجع السابق، ص  1
 لرأس المال بين كافة البنوك موحددف إلى وضع معيار ته هي لجنة للرقابة المصرفية تتكون من مجموعة الدول الصناعية العشر :جلنة بازل *

 .مراقبة أعمال المصارف و اإلشراف عليه بهدف هي عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي البنوك المركزية -  
 .420، ص نفس املرجع السابق 2
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 :تقدير املخاطر عبارة عن إجراءات مستمرة تتضمن ثالثة مراحل و هي :تقدير المخاطر -
 .أن يتعرض هلاحتديد املخاطر اليت ميكن للمصرف  *   
 .حتديد مقدار اخلطر الواجب اختاذه من قبل جملس إدارة املصارف *   
 .مقارنة اخلطر مع غريه من املخاطر و حتديد قدرة و إمكانية مواجهته *   
باحلد من التعرض ملخاطر هي إدارة و احلد املقصود  بازلوفق اقرتاحات جلنة   :الحد من التعرض للمخاطر -

 :1وهي ةهذه اخلطوة تتضمن مراحل عد،من هذه املخاطر 
 .وضع سياسة و إجراءات محاية املصرف إلكرتونيا*  
االتصال و احلوار املستمر بني إدارة املصرف و اإلطارات العليا يف املصرف حول سياسة ) االتصاالت الداخلية*  

 .(ة الواجب إتباعها من قبل املصرف و فن اخلطة املوضوعة من قبل إدارتهالصريفة االلكرتوني
 .حتديث املتطلبات االلكرتونية و تطورها*  
 .التعاون و التنسيق اإلقليمي و الدويل بني املصارف حول الصريفة االلكرتونية*  
 .إرشاد و تثقيم العميل*  
 .وضع خطة مضادة لألعطال االلكرتونية*  
لشبكات ا، خاصة يف جمال الصريفة االلكرتونية، بسبب استعمال ةعملية مراقبة املخاطر مهم:المخاطرمراقبة  -

 :2تتضمن مراقبة املخاطر عنصرين أساسني مهاو االلكرتونية و االنرتنت 
 .نظام الفحص و املراقبة الدورية* 
 .تدقيق احلسابات وذلك باالستفادة باخلرباء و الشركات املتخصصة* 

االلكرتونية  النقودو   و يتميا منوذج جلنة بازل كونه تطرق إىل كيفية مواجهة املخاطر يف الصريفة االلكرتونية    
: اإلضافة إىل نصائح و توجيهات متجانسة  و متباينة، إال أهنا غري حمددة إذا أهنا مل تتطرق إىل قضايا مهمة مثالب

 .ت الصريفة االلكرتونية التوقيع االلكرتوين و القانون املطبق على عمليا
مشاكل لل حلول يتناول موحد يسعى االحتاد األورويب حاليا إىل اعتماد تشريع:نموذج االتحاد األوروبي -ب 

ضمن هذا املسعى .اخل...قانونية خمتلفة يف التجارة االلكرتونية مثل العقود االلكرتونية وإبرامها، والتوقيع االلكرتوين
وثيقة بعنوان مبادرة االحتاد األورويب  5992و االجتماعية يف االحتاد األورويب يف عام  أصدرت اللجنة االقتصادية

                                           
 .420، ص نفس املرجع السابقموسى خليل مرتى،  1
 .425نفس املرجع السابق، ص  2
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يف التجارة االلكرتونية وقد مشلت هذه الوثيقة على اقرتاحات اعتماد نظام قانون ملقدمي اخلدمات االلكرتونية يف 
أدواهتا مثل التوقيع االلكرتوين و محاية  السوق األوروبية، فقد أظهرت هذه الوثيقة أمهية محاية النظم القانونية و

التشريعات  توحيد هذه اللجنة اقرتاحات أخري تسعى من خالهلا إىلقدمت كما ،  1ةوسائل الدفع االلكرتوني
 األوروبية حول التجارة االلكرتونية 

 :و سنحاول إعطاء بعض النقاط اهلامة يف هذا املشروع على النحو التايل      
 مقدم اخلدمات ال يعظ (موقع)يعترب االحتاد األورويب مكان إقامة :تحديد مكان إقامة الخدمات االلكترونية -

: فمثال 2العقود املربمة بالطرق االلكرتونية يفبه و القانون الواجب التطبيق أو القضاء املختص للنظر للنااع عند نش
بواسطة طرق االتصاالت االلكرتونية مع شخص مقيم  ابرم عقدو شاطه التجاري لكان ممصرف يتخذ من فرنسا 

يف مثالنا و قواعد التنازع ( فرنسا)يف أملانيا، ملعرفة القانون الواجب التطبيق جيب معرفة مكانة إقامة مقدم اخلدمات
ن أي ميكن أن خيضع العقد االلكرتوين لقواعد القانو ، القوانني اليت ميكن أن تطبق يف حالة نشوء نااع بينهما 

 الفرنسي أو األملاين أو أية دول أخرى،
 . و نالحظ أن املشرع مل حيدد مكان إقامة اخلدمات االلكرتونية بل تركه للتشريعات الداخلية لكل دولة      
يتطرق مشروع التوجهات إىل متطلبات إبرام العقد االلكرتوين  و إعداد الطرق  :صحة العقود االلكترونية -

حة اإلجياب و القبول و االعرتاف بقانونيتها من جهة و االعرتاف بصحة إبرام هذه العقود التقنية للتأكد من ص
من جهة أخرى، حيث يعرف التوقيع االلكرتوين بأنه بيانات يف شكل الكرتوين مدرجة يف رسائل بيانات أو 

البيانات و لبيان موافقة املوقع مضافة إليها أو مرتبطة منطقيا جيوز أن تستخدم لتعني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة 
 .3على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات

و التوسع يف اعتماد . هبذا اخلصوص و قد أكدت التعليمات على ضرورة اعتماد نظام أو معيار دويل و احد      
التوقيع االلكرتوين يقود حتما إىل توسيع التجارة االلكرتونية مبا يف ذلك العلميات املصرفية و طرق الدفع 

االلكرتونية الن املعيار الدويل يعظ االستقرار و احلماية لعمل التجاري و يقلل من خماطر االحتيال و األخطار 
 .4األخرى

                                           
 .422نفس املرجع السابق، ص  موسى خليل مرتى، 1
 .420نفس املرجع السابق، ص  2
، اجلديففد يف أعمففال املصففارف مففن الففوجهتني القانونيففة و االقتصففادية، مداخلففة يف املففؤمتر العلمففي العمليففات املصففرفية االلكرتونيففةحسففني شففحادة احلسففني،  3

 .449، ص 4004قوق،جامعة بريوت العربية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان السنوي،بعنوان اجلديد يف التقنيات املصرفية، اجلاء الثاين، كلية احل
 .421موسى خليل مرتى، نفس املرجع السابق، ص  4



 اإلطار المفاهيمي للعمل المصرفي اإللكتروني                :                                   الفصل األول
 

 
43 

 : ذج المقدم من هونغ كونغالنمو  -جـ 
قامت اللجنة القيادية املشرفة على تعايا البنية املالية هبونغ كونغ بتطور منوذج اخلاص حول إدارة املخاطر يف       

اخلدمات املالية و الذي أساسها خماطر األوراق املالية و السوق الثانوية باإلضافة إىل الصفقات االلكرتونية 
وهدفها  تشكل البنية التحتية االلكرتونية حجا الااوية يف برنامج هونغ كونغفة االلكرتونية، املستعملة يف الصري 

من أربعة  األساسي من ذلك تقليل املخاطر بشكل ممتاز،حيث يتألم نظام البىن التحتية االلكرتونية يف هونغ كونغ
 :1عناصر هي

كي تكون اتفاقية التقاص متكاملة، حبيث جيب أن اتفاقية مقاصة واحدة من اجل إدارة املخاطر بشكل أفضل ل -
 :تشمل العناصر التالية

 .إنشاء إدارة تقاص مباشرة*   
 .نظام تقاص مباشر لألموال بني املصارف*   
 .حمفظة أموال مؤسسة و القدرة على إدارة املخاطر ووضع إجراءات متاامنة تشمل عمليات التقاص*   
 . لالتصال االلكرتوين من اجل حتسني السعر والفاعليةإجراءات مباشرة بني املستخدمني -
من اجل نقل سوق األوراق املالية يفّ هونغ كونّغ إىل سوق إلكرتوين، وضعت : سوق األوراق املالية االلكرتونية -

 :2السلطات حيا التنفيذ كمايلي
 .إصدار أوراق مالية جديدة إلكرتونية*  
 .لقدمية بأوراق الكرتونية و تشجيع هذا التحويلإبدال األوراق املالية الورقية ا*  
 .تبظ وثيقة شاملة جلميع اإلصدارات الواردة يف شركات مقيمة خارجّ هونغ كونغّ *  
 .الكرتونية يف جتارة األوراق املالية االلكرتونية( النقود)اعتماد أموال *  
 .هيكلة تقنية مفتوحة و عملية و أمنة -

يعترب األكثر تطورا و الذي يسعي إىل السيطرة على املخاطر من  و نستنتج مما سبق أن نظام هونغ كونغ      
خالل إنشاء نظام تكنولوجي عاملي و جتنب املخاطر من خالل اعتماد نظام تقاص واحد بني مستخدمي النظام 

 .نيةااللكرتوين مبوجب إجراءات مباشرة و من خالل سوق األموال االلكرتو 

                                           
 . 426موسى خليل مرتى، نفس املرجع السابق، ص  1
 .422نفس املرجع السابق، ص  2
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 :خالصة الفصل
نتج عن النمو املتسارع لوسائل الدفع احلديثة و تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت آثار كبرية على 

 .ال هذه املصارف و تسويق خدماهتااملصارف و ذلك من ناحية أشك
من خالهلا ختفيض التكلفة و زيادة  استطاعة فلقد أتاحت الصريفة االلكرتونية للمصارف خدمات متطورة

حجم السوق املستهدف من خالل اخلدمة املصرفية عن بعد مبختلم أنواعها، كما اثر ذلك على عمالء 
املصارف، من خالل ختفيض تكلفة اخلدمة املصرفية و السرعة و الفعالية، و بدون االنتقال إىل املصرف، كما اثر 

 .التجاري، من خالل زيادة رقم أعماله و ارتفاع عدد متعامليه ذلك على مجيع القطاعات خاصة القطاع
و لقد تطورت الصريفة االلكرتونية إىل أن أصبح هناك مصارف تعمل عن بعد أو ما يسمى باملصارف 
االلكرتونية، هذا الكيان االفرتاض املصريف، مما فتح فرص جديدة للمتعاملني، حيث يعمل البنك االلكرتوين عرب 

التصال و بدون مقر،و خيتلم املصرف العادي على االلكرتوين، فمن حيث اخلدمة فهناك خدمات الشبكات ا
 .مصرفية عن بعد، آما املقر فهناك مقر على شبكات االتصال و اليت أبرزها االنرتنت

يعمل البنك االلكرتوين يف ظل بيئة جتارية الكرتونية و اقتصاد يعتمد على تكنولوجيات االتصاالت و  
علومات و قد طرح موضوع الصريفة االلكرتونية عدة قضايا، و منها اإلطار القانوين و أمن املعلومات املالية و امل

املصرفية، و رغم كل  اجلهود املبذولة يف معاجلة هذه القضايا، لكن غري كافية، و ذلك حلداثة هذه التقنيات و 
قود االلكرتونية، و لكن هذه القضايا مطروحة عامليا  تطورها بسرعة ولعل أهم مشكل يتمثل يف حجية اإلثبات الع
 .وخصوصا يف الدول املتقدمة و تبقى الدول املتخلفة بعيدة عنها
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 :تمهيد
عرف النظام املصريف اجلزائري منذ نشأته غداة االستقالل إىل يومنا هذا عدة حتووال،  فررهتاوا مياتوا، لاة تو      

 .  و فةرى ةارجت  متي ق  بالبتئ  اخلارجت  الدولت متي ق  به
ربيووووود فك فرتزوووووس اجلزائووووور اسوووووتقالتا عووووواك توووووا نظوووووام مصوووووريف تووووواب  ل جنووووو    ووووو  مصوووووا  اال تصوووووالي  لت ووووو      

الودول ربالر، اللو اا، نتنئووذ بالقتوام باملووالم املنظومو  املصووررت  مون اجوو  بنوايف نظووام وعو  مصووريف يت ا و  موو  
الي  املنتهجوو   و وود روورا هووذا التوجووه ع وو  املصووارف النشووا  يف واوويت  ال تلوو   تووا بووالتاور و اللتاسوو  اال تصوو

االست رار  إال فك جايف اإلملالم املصريف البارهت  و هي إملالنا، التليتنا، من القرك اليشرين من ةوالل  وانوك 
نشوأ، املصوارف اخلاملو  اليت عانس مدة  جديد ل توجه حنوو ا تصوال اللووح  نتو  ف( 09 / 09)النقد والقرا

الووووع  فو ابجنبتووو   وعوووول، بنووو  اجلزائووور إىل املهوووام املنوعووو  باملصوووارف املرعزيووو  يف الووودول املتقدمووو   إال فك بقايوووا 
تووأ ر ع وو  فلايف اخلدموو  املصووررت  يف اجلزائوور  رغوومل عوو  اجلهووول املبذولوو  و  لوو  موون ةووالل  ساملرن وو  االنتقالتوو  مزالوو

 .إجيال سوح نقدي  و إجيال إعار تشرييي مناسبتاهري املصارف الي ومت  و 
 .التاور التارخيي ل نظام املصريف اجلزائري و سنحاول إجرايف مل  عام  ع        
 .النظام املصريف اجلزائري بيد االستقالل :املبح  ابول -  
 .فهمل اإلملالنا، املصررت  يف ررتة التليتنا، :املبح  ال اين - 
 .بيد االملالنا،يف اجلزائر تاورا، املصررت  ال :املبح  ال ال  -  
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 .النظام المصرفي الجزائري بعد االستقالل:المبحث األول

لقوود ور ووس اجلزائوور غووداة االسووتقالل مةسلووا، مالتوو  و مصووررت  تابيوو  ل قاووان ابجنوو   لووذل    تووت زن موون     
ئ  وموووون ل ع  ووووس اللوووو اا، اجلزائريوووو  ع وووو  بووووذل ملووووايرة متا بووووا، التن توووو  املنشووووولة لال تصووووال اجلزائووووري النا وووو

جمهوووولا، عبووورية لبيووو  التن تووو  يف متووو  اطووواال، و منهوووا القاوووان املوووامل و املصوووريف  رأنشوووأ، املةسلوووا، املالتووو  و 
النقديو  الروروري  و الويت ال غوه عنهووا بالنلوب  ال تصوال في لولو  و ف وس املصووارف املوجوولة مون  بو  و فنشووأ، يف 

 .نظاما مصررتا جزائريا ينلجمل و متا با، التن ت فةر املااف 
 (النشأة و االنطالق) النظام المصرفي الجزائري : المطلب األول 

تيرا النظام املصريف اجلزائري منذ االستقالل و نىت هناي  اللتتنا، إىل بيض التحوال، و التيديال، من      
االستقالل عن التبيت  املالت  ل  لتي ر  و يف الفرتة  ةالل عدة مران  رراتها يف البداي  فرالة االنفصال و

 .الالنق  إىل االمت ال ملتا با، التن ت  اال تصالي  يف اجلزائر
 نشأة النظام المصرفي الجزائري : أوال
ور س اجلزائر عند استقالتا نظاما مصررتا واس   لذال  عاك ع تها فك تتخذ عدة إجرايفا، السرتجان کام     

وستالاا  بك النظام البنزي املوروث عاك متزونا يف فغ به من بنوك فجنبت  واليت رررس متوي  اال تصال نقو ها 
 .اجلزائري  ومن بني هذه اإلجرايفا، إنشايف اتتاع  الرروري  لذل 

زين  عقب االستقالل مبا رة  مت  س اخلاوة ابوىل يف الفص  بني اخلزين  الفرنلت  واخل :الخزينة العامة  -أوال
  واليت فةذ، ع   عاتقها الوظائف 0091فو،  8اجلزائري   و من جرايف  ل  انب قس اخلزين  اجلزائري  يف 

التق تدي  ل خزين   هتيالة ع    ل  ک فس بنق   روا االست  ار ل قاان اال تصالي و  روا التجهتز امل نون  
ملتهدر  يف  ل  تنفتذ برامج التن ت  اال تصالي  احملدلة  ل قاان الفالني امللري  اتتا  نظرا النقص املوارل املالت    

 1.من عرف الدول 
تأسس هذا البن  مبوجب القانوك ر مل  (:بنك الجزائر حاليا) C . A .B. البنك المركزي الجزائري  -ثانيا
  وهو ع    ز  مةسل  ع ومت  وعنت  تت ت  بالشخصت  املينوي  0091ليل رب  01بتاريخ  91/  011

الستقالل املامل  ورفس مال البن  هو م   ل دول   ويرفس البن  حمارظ ومدير عام يتمل تيتتنه ا مبرسوم من  ب  وا

                                           
 9 ص1998 اجلزائر 1املابوعا، اجلاميت  الابي    ليواك"حماارا، يف ا تصال البنوك" اعر القزوي   1
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رئتس اجل هوري  وبا رتام من وهتير املالت   والبن  ال يتيام  م  ابررال وال م  املنشآ، ب  م  املصارف والدول  
املت     يف اخلزين  اليام 

1 . 
 :  املرعزي اجلزائري ما ي يومن بني ةصائص البن

 .حيت  ملدارة اجلهاهت املصريف وهو     الل ا  الر ابت  الي تا ع   البنوك التجاري  -
 . ييترب مةسل  عام  يهدف إىل ةدم  املص ح  اليام  وتنظتمل النقول واالئت اك  - 
 . مةسل  نقدي   الرة ع   حتوي  ابملول احلقتقت  إىل فملول نقدي   -
 .مبدف الوندة في وجول بن  مرعزي وانديت تز  -

 :2و د فوع س ل بن  جم وع  من املهام منها
له ملالنت  إعالة اخلصمل ل بنوك وةصمل اللندا، الي ومت  واخلامل   ع ا  زنه إلةال سندا،       -  

 .ل قروا متوسا  ابج  يف حمفظ  ابوراح املالت 
 . نلاهبا اجلاريله ملالنت  من  اخلزين  س فا، مزشور  ع    - 
يلاعد الدول  يف املفاواا، اليت جتريها يف اطال النقدي واملامل م  املنظ ا،  املةسلا، املالت  والنقدي   -

 .الياملت   وهو الر تب ع   الت وي  اخلارجي
 ..يشارك م  الل اا، يف إعدال وتشري   وانني ل صرف وتنفتذها -
 ل  من ةالل اال رتاك م  وهتارة املالت   عن عريق التقارير املالت  اليت  ع ف مبرا ب  اجلهاهت املصريف  ويتمل  - 

 .تقدمها له البنوك  عذل  تلوي  نقوح و ليوك هذه البنوك عن عريق املقامل  
 : CADالصندوق الجزائري للتنمية  -ثالثا  

سل  عام    يف  ز  مة 0091ماي  90الصالر يف  91/  091تأسس هذا الصندوح مبوجب القانوك ر مل 
مت حتوي  0001/ 90/ 90وعبقا لقرار  انوك املالت  الصالر بتاريخ   3تت ت  بالشخصت  املينوي  واالستقالل املامل
 .4هذا الصندوح إىل البن  اجلزائري ل تن ت 

                                           
 19 ص1998 اجلزائر 1 ليواك املابوعا، اجلاميت   "الوجتز يف القانوك املصريف اجلزائري"حمفوظ لشيب  1
 .081-080: ص ص1998  مصر مةسل   باب اجلامي  بدوك عبي  االسزندري "اال تصال املصريف"ةباب  عبداهلل  2
 .املتر ن إنشايف الصندوح اجلزائري ل تن ت  0091ماي  90الصالر يف تاريخ  091-91القانوك ر مل  3
 .املتر ن تغتري تل ت  الصندوح اجلزائري ل تن ت  0001جوي ت   90املةرخ يف  19-01 انوك  4



 التطور التاريخي للنظام المصرفي الجزائري                                                  :    الفصل الثاني
 

 
64 

وا  هذا الصندوح مبا رة حتس وملاي  وهتارة املالت  وهو مز ف بت وي  االست ارا، املربجم   يف إعار الربامج 
املخااا، التن وي   وتياي  ااعا، نشاعه جزيفا عبريا من اال تصال الوع  وتش   الصناع  مبا رتها  اان و 

الاا   واملناجمل و اان اللتان  والنق  والتجارة والتوهتي  و املناعق الصناعت  والدواوين الزراعت  و اان الصتد 
 .1ومةسلا، اإلجناهت

بتاريخ  100-91فنشئ هذا الصندوح مبوجب القانوك ر مل  :تياط الصندوق الوطني للتوفير واالح -رابعا 
  وهو مةسل  عام  تت ت  بالشخصت  املينوي  واالستقالل املامل  ومن فهمل فنشاته م  0091فو،  09

 .2املدةرا، الفرلي  و فموال اتتئا، احمل ت  بج  بنايف اللزنا،
  وييترب فول 0099جواك  01  اجلزائري يف فنشئ البن  الوع :BNAالبنك الوطني الجزائري  -خامسا

 3: البنوك التجاري  اليت تأسلس يف اجلزائر امللتق   نت  فنه ن  حم   البنوك ابجنبت  التالت 
 .0099جوي ت   90القرا اليقاري ل جزائر وتونس بتاريخ  -
 0090جوي ت   90القرا الصناعي التجاري بتاريخ  -
 . 0098جوي ت   90ناع  يف إرريقتا بتاريخ البن  الوع  ل تجارة والص -
 . 0098بن  باريس والبالل املنخفر  بتاريخ ماي  -
 .0098مزتب اخلصمل مبيلزر جواك  -

واعترب البن  الوع  اجلزائري بن  ولائ  و است  ارا، وبن  املةسلا، الوعنت  فسند، له مه   لعمل ع  تا، 
 :4فهالتحول اال رتاعي يف الزراع  ومن فهمل وظائ

 . تنفتذ ةا  الدول  يف جمال االئت اك  صري واملتوسط ابج  - 
 .التزف  بت وي  القاان الزراعي امللري  اتتا وعذل  القاان الصناعي بشقته اليام واخلاص -
  .متوي  القاان التجاري ةامل  يف جمال االستريال -
 
 

                                           
 .019 ص1991 اجلزائر  1 ليواك املابوعا، اجلاميت  الابي "مدة  اىل التح ت  النقدي"حم ول محتدا،  1
 081 صملرج  اللابقنفس ا 2
 .املتي ق بانشايف البن  الوع  اجلزائري 0099جواك  01الصالر يف تاريخ  008-99ابمر ر مل  3
ع ت  الي وم  رسال  ماجلتري يف ع وم التلتري "تاوير فلايف و عفايفة اجلهاهت املصريف اجلزائري يف مواجه  املتغريا، الياملت  املالت "  ري نجت    4

 .1 ص1991جامي  اجلزائر ي وم التجاري  و ع وم التلتري  اال تصالي  و ال
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 :CPAالقرض الشعبي الجزائري  -سادسا
إملدار النظام اخلاص  0090ماي  00و د تب   ل  يف  0099ليل رب  10ي يف فنشئ القرا الشي  اجلزائر 

م توك لينار جزائري نت  فنه جايف لتح  حم  البن  الشي  التجاري  01ويقدر رفمساله ب  1هبذا البن  
ه رت ا والصناعي لز  من اجلزائر   لناتن   عناب   وهراك و البن  اجلهوي ل قرا الشي  باجلزائر  و د اندحمس ل

 19  الشرع  املارست ت  ل قرا بتاريخ 0098جانفي  90بيد جم وع  من البنوك عالبن  اجلزائري املصري بتاريخ 
وييترب القرا الشي  اجلزائري بن  ولائ  وخيتص يف النشاعا، .   الوعال  الفرنلت  ل قرا والبن 0098جواك 

 :النقدي  واملالت  املتي ق  ب
ال، واليتال  الصناع  التق تدي   والفنالح واللتان   تياونتا، اإلنتاج والتوهتي  غري ع  تا، التزويد باآل -

 . الفالنت 
 90الصالر يف  90/  191تأسس هذا البن  مبوجب املرسوم :  BEAالبنك الخارجي الجزائري  -سابعا
 تزه عن البنزتني  م توك لينار جزائري وييترب  ال  بن  ل ولائ  وما 19  يقدر رفمساله ب 0090فعتوبر 

اللابقني فك تأستله     احل ق  ابةرية من إجرايفا، التأمتمل املصري  نت  ورث فع ال وف غال مخل  بنوك 
 : 2وهي
 . 0090ليل رب  01القرا ال توين بتاريخ  -
 . 0098جانفي  09الشرع  اليام  بتاريخ  -
 .0098ماي  10 رص الش ال يف تاريخ  -
 .0098فرري   18ريخ بن  بار کالتز بتا -
 :وتت    وظائفه رت ا ي ي. 0098ماي  19بن  الصناع  اجلزائري  و البحر املتوسط بتاريخ  -
 . تلهت  تن ت  اليال ا، اال تصالي  بني اجلزائر والدول ابةرى - 
 .من اعت الا، لالستريال وا اك املصدرين اجلزائريني لتلهت  مه تهمل يف التصدير -
 .اجلتد لاللتزاما، الناجت  بني فسواح الدول  و اجل اعا، احمل ت  ا اك التنفتذ -

                                           
و املتي ق بانشايف القرا  0090ماي  00املةرخ يف  01-90امليدل و املت مل ل مر ر مل  0099ليل رب  10املةرخ يف  119-99ابمر ر مل 1

 .الشي  اجلزائري
 ع ت  الي وم اال تصالي  و التجاري  و ع وم التلتري  يف الي وم اإل تصالي  رسال  ماجلتري "تزتتف البنوك التجاري  م  ا تصال اللوح" اوش محتد  2
 091 ص1990جامي  اجلزائر  
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 (0790و 0791)اإلصالحات المالية والمصرفية لعامي: المطلب الثاني
بيووود فك جتووواوهت النظوووام املصوووريف اجلزائوووري مرن ووو  النشوووأة و التزووووين ع ووو  فنقووواا   فوووا، االسوووتقالل  جوووايف،      

لتلتجتب ل تحوال، اال تصالي  حنو بنوايف ا تصوال ا ورتاعي  رفورا  (0000و  0009)إملالنا، املالت  املصررت 
 :ع   املصارف االستجاب  تذه التحويال،  و سنحاول إبراهت  ل  من ةالل اليناملر التالت 

 و خصائصه(0790و  0791)محتوى اإلصالح المالي والمصرفي لعامي: أوال 
. لتزرس مناق ختاتط ع  توا، الت ويو   و مرعزاوا  0000 و 0009لقد جايف اإلملالم املامل واملصريف ليام      

  االعتبووار ابول و يت  وو  يف اوورورة التوارووق موو  1و يف احلقتقوو  روواك هووذه امل رعووزة تلووتجتب ل ال وو  اعتبووارا، فساسووت 
فتووذ الف لووف  الياموو  ل تنظووتمل اال تصووالي و اوورورة فك ينلووجمل نظووام الت ويوو  موو  هووذا التوجووه  باعتبوواره جموورل فلاة لتن

التن توو  الوويت توورتجمل يف  ووز   ااووا،  فمووا االعتبووار ال وواين رتت  وو  يف تيوواظمل مرعووزة  وورارا، االسووت  ار مبا وورة موو  
بداي  املخاط الرباعي ابول  و جيب فك يتب  نظام الت ويو  هوذا االجتواه او انا ملبودف االنلوجام  نتو  فك الوتحزمل 

درقا، النقديوو   بتن ووا يت  وو  االعتبووار ال الوو  يف ارتفووان ملووتوى يف التوودرقا، احلقتقتوو  جيووب فك يرارقووه حتزوومل يف التوو
ابهوووداف ع ووو  ملووويتد االسوووت  ار و جيوووب فك يزووورس نظوووام الت ويووو  لتحقتوووق هوووذه ابهوووداف  و لووون يوووتمل  لووو  إال 

 .بواسا  مرعزي   رارا، التدرقا، النقدي 
  و نوووودل فيروووووا عوووورح متويووووو  رؤيوووو  ل يال ووووا، الت ويووووو 0000-0000لقوووود محوووو  اإلملوووووالم املووووامل واملصوووووريف      

   : 2االست  ارا، الي ومت  املخاا  و هذه الارح هي
 . روا مصررت  متوسا  ابج  تتمل بواسا  إملدار سندا،  اب   إلعالة اخلصمل لدى البن  املرعزي -
البنوو  اجلزائووري ل تن توو  الووذي بوورمج :  ووروا عوي وو  ابجوو   نونوو  موون عوورف مةسلووا، مالتوو  متخصصوو  م وو  -

اري  تن ويوو  و تت  وو  مصووالر القووروا يف اإليوورالا، اجلبائتوو   و موووارل االلةووارا، امليبووأة موون عوورف لت ويوو  مشوو
 .اخلزين  و اليت من  فمر تلتريها إىل املةسلا، املتخصص 

 .الت وي  عن عريق القروا اخلارجت  املزتلب  من عرف اخلزين  و املصارف ابولوي  و املةسلا، -
 (0790 – 0791)ي في ظل إصالحاتخصائص النظام المصرف: ثانيا
جايف، لتحقتق  ال   فهداف تت    يف تي وتمل القوروا و ال مرعزيو  متويو   0000 – 0009إك إملالنا،      

 :االست  ارا، و مرعزي  املوارل و د متحور، فهمل ةصائص هذه اإلملالنا، يف ماي ي
                                           

 .000  ص 1991ليواك املابوعا، اجلاميت   الابي  ال انت    تقنتا، البنوك  اجلزائرالااهر لارش    1
 .081 – 080  ص نفس املرج  اللابقالااهر لارش  - 2
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االسوتغالل و ع توه رقود ظهور مفهووم  بوول  إعالة النظر يف إجرايف احلصول ع   الزشورا، و هذا يف إعوار متويو  -
 . اط الت وي  الذي فملب  من ملالنتا، املصارف التجاري  بيد ما عاك من مهام وهتارة املالت 

ت توووزم املةسلوووا، الي ومتووو  بفوووت  نلووواب يف مصووورف وانووود و فك مترعوووز نلوووابااا و ملوووفقااا ميوووه   و  زووون  -
 .ل  صارف مرا ب  نشاعا، املةسل 

التجاريوووو  تزتفووووي بووووالارة احلرعووووا، املالتوووو  املخااوووو  و الوووويت اوووودف اىل متويوووو  االسووووت  ارا،  فملووووبحس املصووووارف -
  .1الي ومت  مبوارل اخلزين  الي ومت 

توهتيوو  املهووام يف تابتووق املشوواري  االسووت  اري  املخااوو  بووني وهتارة التخاووتط و وهتارة املالتوو   روووهتارة التخاووتط تقوووم  -
ها و تلجت  هذه الي  توا، يف الوربامج اللونوي  فموا وهتارة املالتو  تقووم بتابتوق و بانتقايف االست  ارا، و  بول تزالتف

 .تنفتذ القروا الالهتم  يف متزانت  التجهتز
ملووار، اخلزينوو  الي ومتوو  يف اللووبيتنا، عنصوور فساسووا يف االسووت  ار و تقوووم بت ويوو  االسووت  ارا، الي ومتوو  موون  -

ا فلى ترووواعف املووووارل مووون ملوووالرا، الووونفط إىل إ وووال تيبئووو  عائووودا، البووورتول فو عووون عريوووق اإلملووودار النقووودي ع ووو
 .االلةار اخلاص

اإلملوووالنا، الووويت رراوووس ع ووو  املصوووارف متويووو  املةسلوووا، الي ومتووو   جيووو   ووورارا، الت ويووو  تووورتبط بقووورارا،  -
 .االست  ار اليت ختر  ملبدف التخاتط املرعزي

 هيكل النظام المصرفي على ضوء اإلصالحات: ثالثا 
تا مو  م و  اإلملوالنا، و بيود ع  تو  توأمتمل ل  صوارف ابجنبتو  رف، اللو اا، الي ومتو  اورورة إنشووايف متا و     

 :2هتئا، تتزف  مبرا ب  و إلارة القروا و هي
خيرووو  للووو ا  وهتيوووور املالتووو  و يقوووو  ع ووو  عاتقوووه تقوووودت اآلرايف و التوملوووتا، و املالنظووووا، يف : مجلسسسل القسسسسرض -

 .ا يتز ف بالدراسا، املتي ق  بلتاس  القراامللائ  املتي ق  بالنقد و القرا ع 
ختروو  بوودورها للوو ا  وهتيوور املالتوو  و تقوووم بتقوودت اآلرايف و التوملووتا، املتي قوو    توو   :اللجنسسة التقنيسسة المصسسرفية -

 .امللائ  اليت ترتبط بامله   املصررت  و مت  املهن املرتبا  هبا
متويووو  اال تصوووال الووووع  وإنزوووام الر ابووو   نتووو  فعاووو  :ا و لقووود فوعووو  ل نظوووام املصوووريف مه توووني فساسوووتتني  ووو    

 .املشرن ل  ةسلا، املصررت  ملالنت  مرا ب  املشاري  اليت  امس بت وي ها  و  زن فك تررض الت وي  فملال
                                           

 .90  ص 0000  اجلزائر ليواك املابوعا، اجلاميت  ال اجلزائر امللتق  ا تصامحد هه   - 1
 .09   صنفس املرج  اللابق احمد هني، 2
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 )0790 – 0791(أهم نتائج إصالحات: رابعا
سووو با ع ووو  املصوووارف و  إك اإلملوووالنا، الووويت مت القتوووام هبوووا فظهووور، عووودة عتووووب و تنا روووا، ع وووا انيزلوووس  

.املةسلا، اال تصالي 
  

 :وتت    ر ا ي ي: االنعكاسات على المؤسسة العمومية -أ
 .نلب  مرتفي  لالستدان  -
 .عدم القدرة ع   الورايف بالديوك -
 .عجز هتز ي يف التلتري -

و نتتجوو   ر قوود روورا عوودم اسووتقاللت  املصووارف يف إلارة القووروا : االنعكاسسسات علسسى مسسستوى المصسسار  -ب 
عووون  لووو  ظهووور،  ووواعر عووودم التلوووديد اخلاملووو  بوووالقروا القصووورية املووودى و هوووذا راجووو  إىل نقوووص ميوووايري مووون  
االئت اك و نقص ةربة املصررت  و إىل غتاب ستاسا، ا رااوت  وااوح   ع وا جتودر اإل وارة إىل فك توسو   وبزا، 

 .املصارف عانس ع   نلاب  النفقا، الي ومت  
  ع و  القوروا امل نونوو  رزانوس اوويتف   رروال عون  إ ووال نلو  لتيبئو  املوووارل املتزونو  فساسووا فموا عون الر ابوو     

ع ووا فك لور املصووارف يف الر ابوو    تزوون يف امللووتوى املا وووب نظوورا . موون إلةووارا،  اوواعي ابسوور و املةسلووا،
ان اليوووام نققوووس لرووويف عووورح مووو  املي وموووا،  و ع ووو  الي ووووم رووواك هوووذه اإلملوووالنا، الووويت عوووزهت، مزانووو  القاووو

ابهداف املرسوم  بشز  جزئي و يترو   لو  يف حتقتوق ملوتوى ميوني مون تيبئو  االلةوارا، و الر ابو  مون عورف 
 .املصارف بشز  نل 

ع ووا متتووز، روورتة مووا بيوود اإلملووالنا، باعووالة هتز وو  القاووان املصووريف هبوودف تقويوو  التخصووص املصووريف و بالفيوو  
اعا، ميتن   و هذا بغت  التق ت  من انتزار املصوارف ابةورى مليظومل رقد مت إنشايف مصارف جديدة تتزف  بقا

 :1 ااعا، ا تصالي   و يف هذا اإلعار مت إنشايف مصررني جتاريني  ا
و فوع س له مه و  تاووير القاوان الفالنوي و  0081مارس  01بن  الفالن  و التن ت  الريفت   مت إنشائه يف  -

 .تن ت  الريفت  بصف  عام 
و ع ف بت ويو  املةسلوا، الي ومتو  احمل تو   وهوو مصورف  0081ابري   19مت إنشائه يف :   احمل ت بن  التن ت -

 .وعال  10ولائ  و است  ار نت  انب ق عن القرا الشي  اجلزائري و تفرغس عنه 

                                           
1Abdelkrim naas, le système bancaire algérien , INAS Paris France 2003 p .10  
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 :0791و النقدية لعام  ةالمصرفي اتاإلصالح: المطلب الثالث
ر، عوووودة عتوووووب و تنا رووووا، انيزلووووس سوووو با ع وووو  املصووووارف و اإلملووووالنا، الوووويت مت القتووووام هبووووا فظهوووو اك      

 :  ا استوجب املدار تشرييا، جديدة لتغاتس هذه اليتوب و النقائص منها املةسلا، اال تصالي 
 :0791اصالحات -0

املتي وووووق بنظوووووام القووووورا والبنووووو  يف إعوووووار  0089-98-00املوووووةرخ يف  01-89ملووووودر القوووووانوك البنزوووووي      
املتبي  آنوذاك متا وتا مو  التحووال، اال تصوالي  الياملتو  وتأ ريااوا ع و  ا تصواليا، الودول  اإلملالنا، اال تصالي 

منووط تلووتري جديوود ل بنوو  والقوورا   0089فو،  00املصوودرة ل وونفط بابسوواس  وموون  هووذا القووانوك الصووالر يف 
نظوتمل النقودي باإلاوار  راستيال، مبوجبه البنوك ملةولتتها عن اخلار و ع ف البن  املرعزي بتلتري القوروا والت

 .إىل  ل  رقد مت إنشايف جم س القرا واملخاط الوع  ل قرا
 إعادة هيكلة النظام البنكي: أوال
بيوودة تغووريا، ع وو  ملووتوى هتاعوو  النظووام البنزووي نتوو   0089فو،  00جووايف القووانوك البنزووي الصووالر يف     

 :وهتئا، القرا املتخصص ( بنوك)يام بني الفرح بني البن  املرعزي وبني هتئا، القرا  ا، الااب  ال
 : 1 زن ت ختص مهام البن  املرعزي الذي جايف هبا هذا القانوك يف ابرب  مه ا، التالت : البنك المركزي-أ
 .نصول البن  املرعزي ع   امتتاهت إملدار النقول بأمر من الدول   -
 . اكتنظتمل و مرا ب  ع  ت  اإل راا يف إعار اخلا  الوعنت  لالئت  - 
 تز تف البن  املرعزي عبن  الدول  بر اك تقدم الت وي  الالهتم ل خزين  بشر  انرتام اخلا  الوعنت  لالئت اك -
 .القتام بدور مرا ب ل صرف واليال ا، اخلارجت   -
 : وتت    اتتئا، املتخصص  يف تقدت القروا ورقا تذا القانوك رت ا ي ي: هيئات القرض -ب 
تز وف البنووك ع ةسلوا، لا وراا   و  الولائو  مون :2"البنسو "اض ذات الطساب  العسام مؤسسات اإلقسر  -0

ابرووورال ومووون  القوووروا بووواةتالف موووداا وف وووزاتا  واووو اك تلوووتري وسوووائ  الووودر  والقتوووام بوووالتوظتف واالعتتووواب 
اخلاووو  الوعنتووو  والشووورايف  واالنتفووواظ وبتووو  القوووتمل املنقولووو  و عووو  منوووتج موووامل  وتقووودت االستشوووارة ومتابيووو  وتنفتوووذ 

 .لالئت اك  والقتام بصف  عام    ت  اخلدما، املتي ق  بتلهت  نشاعا، الزبائن

                                           
 91مل املالة ر  0089فو، 00املتي ق بنظام القراو البن  الصالر بتاريخ  01-89القانوك  1
  00املالة ر مل 0089فو، 00و البن  الصالر بتاريخ  املتي ق بنظام القرا 01-89القانوك ر مل  2
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تنشووط مةسلووا، القوورا املتخصصوو  ورووق الشووز  : 1"بنسسو  متخصصسسة"مؤسسسسات القسسرض المتخصصسسة  -2
القوروا و لو   الذي منحه تا القانوك  رال تقووم إال مو  بيوض فنووان الولائو   وباملقابو  ال متون  إال بيوض فنووان

 .2نلب عبتيتها القانونت  وإعار نشاعها
 .المخطط الوطني للقرض: ثانيا
 : 3مر وك املخاط الوع  ل قرا واملت    رت ا ي ي 01-89من القانوك البنزي ر مل  19ندل، املالة     
 نجمل وعبتي  مصالر القروا الداة ت  والقروا اليت متنحها ع  مةسل   را  -
 .ارجت  اليت  زن رملدها فو تيبئتهانجمل القروا اخل -
 .ملتوى تدة  البن  املرعزي لت وي  اال تصال -
 . عتفت  ومنط تلتري مديونت  الدول   -

 هيئات الرقابة: ثالثا
إنشووايف جم ووس وعووي ل قووروا وجلنوو  تقنتوو  ل قتووام بي  تووا، الر ابوو  ع وو  فع ووال البنوووك  01-89ورقووا ل قووانوك     

 : من اتتئتني بوظائف الر اب  التالت ومتابيتها  نت  تقوم عال
يلتشووار اط ووس الوووع  ل قوورا يف حتديوود اللتاسوو  الياموو  ل قوورا بابةووذ بيووني  :المجلسسل السسوطني للقسسرض -ف

االعتبار انتتاجا، اال تصال الوع  وةصوملا ما يتي ق بت وي   ااوا، وبورامج التن تو  اال تصوالي  و الواويت  
اط ووس باعوودال الدراسووا، املرتباوو  بلتاسوو  القوورا والنقوود وعوو  ابمووور املرتباوو  بابتيوو  النقديوو  ل ب وود  ويقوووم هووذا 

 .ونجمل وتز ف  القروا يف إعار  ااا، وبرامج التن ت  اال تصالي  الوعنت 
يوورفس هووذه ال جنوو  حمووارظ البنوو  املرعووزي وهووي مز فوو  مبتابيوو  متوو  املقووايتس  ا، : اللجنسسة التقنيسسة للبنسسك -ب

ظووتمل الوظتفووو  البنزتوو  ع وووا تلووهر ع ووو  اوو اك تابتووق التنظت وووا، والتشوورييا، القانونتووو  والبنزتوو  تبيوووا اليال وو  بتن
 .4لل اا، الر اب  املخول  تا وهدف الصالنتا، املخول  ل جن  إىل تشجت  االلةار و مرا ب  وتوهتي  القروا

                                           
  08املالة ر مل 0089فو، 00املتي ق بنظام القرا و البن  الصالر بتاريخ  01-89القانوك  1
ري يف الي وم اال تصالي    ختصص الارة فع ال  جامي   رسال  ماجلت"مدى تزتتف النظام املصريف اجلزائري م  ميايري جلن  باهتل"ليراف رائزة  2

 .091-091 ص1909ملت   
 فعرون  لعتوراه يف الي وم اال تصالي   ررن التح ت  " املالم النظام املصريف اجلزائري و ا رها ع   تيبئ  املدةرا، و متوي  التن ت"بااهر ع ي  3

 011 011: ص ص1999جامي  اجلزائر   وم التلتريع ت  الي وم اال تصالي  و التجاري  و ع  اال تصالي 
 رسال  ماجلتري يف الي وم اال تصالي  ررن النقول و "(1990-1999)اللتاس  النقدي  و لورها يف ابط اليرا النقدي يف اجلزائر"إعن لونتس  4

 .19 ص1900جامي  اجلزائر   ع ت  الي وم اال تصالي  و التجاري  و ع وم التلتري البنوك 
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 :0799إصالح  -2
وع توه رواك بيوض ابنزوام الويت  0088عوام  بو  ملودور  ووانني اإلملوالنا، يف  0089جايف ملودور  وانوك     

جووايف هبووا   تيوود تت ا وو  وهووذه القوووانني  ع ووا فنووه   يأةووذ بيووني االعتبووار امللووتجدا، الوويت عوورف، ع وو  ملووتوى 
التنظووتمل اجلديوود اال تصووال  وعوواك موون الووالهتم فك يزتووف القووانوك النقوودي موو  هووذه القوووانني بالشووز  الووذي يلوو   

  واملترووو ن القوووانوك 0088جوووانفي  01الصوووالر يف  99-88لقوووانوك ر ووومل بانلوووجام البنووووك ع ةسلوووا، مووو  ا
 .88التوجتهي ل  ةسلا، الي ومت  اال تصالي  و يف هذا اإلعار بذا، جايف القانوك 

اللووووابق الووووذعر و مروووو وك  ووووانوك  01-89امليوووودل واملووووت مل ل قووووانوك  0088جووووانفي  01الصووووالر يف  99-  
 .1وك يف إعار التنظتمل اجلديد لا تصال و املةسل ا ا إعاايف االستقاللت  ل بن  هو  0088

 :و يف هذا اإلعار  زن فك نلتنتج اليناملر الرئتلت  اليت جايف هبا القانوك و عراها يف ما ي ي
موجب هذا القانوك ييترب البن   خصت  مينوي  جتاريو  خترو  ملبودف االسوتقاللت  املالتو  والتوواهتك احملاسو   وهوذا  -

بن  خير  ابتدايف من هذا التاريخ إىل  واعد التجارة وجيب فك يأةد ف نايف نشواعه مبودف الرةتو  و يي  فك نشا  ال
 .املرلولي  ولزي حيقق  ل  جيب فك يزتف نشاعه يف هذا االجتاه

 زن ل  ةسلا، املالت  غري البنزت  فك تقوم بي  تا، التوظتف املامل کاحلصول ع   فسوهمل فو سوندا، ملوالرة  - 
 تي   لاة  الرتاب الوع  فو ةارجه  عن مةسلا،

 زن فيرا ملةسلا، القرا فك ت جأ إىل اجل هور من فج  اال رتاا ع   املدى الاويو   ع وا  زنهوا فك ت جوأ  -
 إىل ع ب ليوك ةارجت  

 .2وع   امللتوى الز ي مت لعمل لور البن  املرعزي يف تلتري اللتاس  النقدي  -
باملووودار  0009اجلهووواهت املصوووريف اجلزائوووري   ييووورف إملوووالنا جوووذريا إال عوووام  ورغووومل عووو  هوووذه القووووانني  إال فك

  واملتي ووق بالنقوود والقوورا الووذي جيوو  القووانوك املصووريف اجلزائووري 0009فرريوو   01املووةرخ يف  09-09القووانوك 
ور ابساسووت  يف سووتاح التشوورييا، املصووررت  املي ووول هبووا يف الب ووداك املتاووورة  ويف املبحوو  ال وواين سووتتمل إلراج احملووا

 .تذا القانوك
 

                                           
 .001 صسبق  عرهاهر لارش مرج  ع 1
 مداة   ا ن امل تق  الدومل نول املنظوم  املصررت  اجلزائري  و "وا   املنظوم  املصررت  اجلزئري  و منهج االملالم"عنوش عا ر  ي عب يزوهت بن  2

 .009 -001 ص ص 1991ليل رب  01/01التحوال، اال تصالي  وا   و حتديا، جامي    ف يومي 
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 .اإلصالحات المصرفية في فترة التسعينات: المبحث الثاني
رغوومل اطهووولا، املبذولوو  موون عوورف اللوو اا، اجلزائريوو  إلملووالم املنظوموو  املصووررت  فواةوور عقوود ال  انتنووا،  إال    

 ووانوك النقوود والقوورا توواريخ ملوودور  91/0009/   01فنووه   يلووتز   تأسووتس النظووام املصووريف اجلزائووري إال يف
 .الذي جايف استز اال لاعار القانوين إلملالم اجلهاهت املصريف 09-09

 .النظرة الجديدة و االصالحات المصرفية: المطلب األول
إىل حتقتق عدة فهداف و  د مح  يف عتاته مبالئ ( 45/55) يهدف إملدار  انوك النقد والقرا

رتجمل إىل ند عبري يف الصوورة الويت سووف يزووك ع تهوا النظوام و متزانتزما، جديدة ل ي   املصريف و اليت ت
 .املصريف اجلزائري يف امللتقب 

 :01-71مضمون االصالحات المصرفية في إطار قانون :أوال
رغب  من الل اا، يف تفالي س بتا، املرن   اللابق  وجتاوهت  صور اإلملالنا، و متا تا م  ستاس  التحول     

ل  االندماج يف اال تصال الياملي  جايف القانوك املتي ق بالنقد والقرا والذي فعال التيريف  إىل ا تصال اللوح وحماو 
ع ت  تتز  النظام املصريف اجلزائري وجي  القانوك املصريف اجلزائري يف ستاح التشري  املصريف اللاري املفيول يف 

ر لف  الي   املصريف م  املرن   اللابق   ت ف ب داك اليا  الست ا املتاورة منها  نت  ظهر تغتري جذري يف 
سوايف ع   ملتوى القواعد واإلجرايفا، فو ع   ملتوى التيام  واملتزانتزما، ررال عن تغري املفاهتمل وحتديد 
الصالنتا، املخول  ل  ةسلا، املصررت  ل قتام بدورها يف ظ  املرن   اجلديدة ومزاول  نشاعها يف إعار ا تصال 

فين مت إلةال تغتري جذري ع   الوظتف  )املتي ق بنظام البن  والقرا  0089إلملالم سن   اللوح رتيد التارح
الذي من  االستقاللت  ل بنوك يف إعار التنظتمل اجلديد لال تصال  0088  وبيدها إملالم سن  (البنزت 

 .واملةسلا،
مناق التحول إىل ا تصال  املتي ق بالنقد والقرا     منيافا نامسا رراه 09-09إملدار القانوك ر مل     

اللوح من فج  القرايف ع   نظام متوي  اال تصال الوع  القائمل ع   املديونت  والترخمل  نت  وا  هذا القانوك 
النظام املصريف ع   ملار تاور جديد متتز باعالة تنشتط وظتف  الوساع  املالت  وإبراهت لور النقد واللتاس  

  و ملتويني  وفعتد ل بن  املرعزي ع  ملالنتاته يف تلتري النقد واالئت اك يفر النقدي   ونتج عنه تأستس نظام مص
يف ظ  استقاللت  واسي   ول بنوك التجاري  وظائفها التق تدي  بوملفها فعوانا ا تصالي  ملتق    ع ا مت رص  متزانت  

تزانت  م  حتديد مداا  الدول  عن الدائرة النقدي  من ةالل وا  سقف لقرا البن  املرعزي لت وي  عجز امل
واسرتجاعها إجباريا يف ع  سن   وعذا إرجان ليوك اخلزين  الي ومت  جتاه البن  املرعزي املرتاع   ورق جدول  تد 
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سن   وإلغايف االعتتاب اإلجباري من عرف البنوك التجاري  للندا، اخلزين  اليام  ومن  ع   خص  01ع   
 .1، املالت  من فلايف هذه الي  تا،عبتيي و مينوي غري البنوك واملةسلا

 .أهدا  قانون النقد والقرض: ثانيا 
 : 2إىل حتقتق ما ي ي 0009فرري   01الصالر يف  09-09هدف  انوك النقد والقرا 

 . وا  ند لز  تدة  إلاري يف القاان املصري واملامل -
 .رل االعتبار لدور البن  املرعزي يف تلتري  ةوك النقد والقرا -
 (.من القانوك 10. 18.91.املالة)الة تقتتمل الي    الوعنت  إع -
 .ا اك تلتري مصريف جتد ل نقول  -. 
 . تشجت  االست  ارا، اخلارجت  والل ام بانشايف مصارف وعنت  ةامل  فو فجنبت  - 
امل تنوي  مصالر الت وي  ل  تيام ني اال تصاليني  ةصوملا بالنلب  ل  ةسلا، عن عريق إنشايف اللوح امل -

 .وبورمل  القتمل املنقول 
 .إجيال مرون  نلبت  يف حتديد سير الفائدة من  ب  البنوك -
 مبادئ قانون النقد والقرض: ثالثا 
لقد فتی  انوك النقد والقرا بيدة فرزار جديدة تصب جم  ها يف من  النظام البنزي مزانته احلقتقت          

لنظام اال تصالي اجلديد املنتهج يف اجلزائر ومن فهمل مبالئه ما ع حرك فساسي لال تصال و انيزاس لتوجها، ا
 :ي ي
 الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية . أ

لقد تبه  انوك النقد و القرا مبدف الفص  بني الدائرتني احلقتقت  و النقدي   و  ل  ةالرا ملوا عواك مي ووال بوه     
ال و املخاوط الووع  ل قورا  نتو  عواك اختوا  القورارا، النقديو  يتبو   ب   ل  يف إعوار التخاوتط املرعوزي لال تصو

الووودائرة احلقتقتووو  ر ووومل يزووون هنووواك فهوووداف نقديووو  وااوووح   لزووون يف إعوووار  وووانوك النقووود و القووورا رقووود فملوووبحس 
 .القرارا، النقدي  تتخذ ع   فساس ابهداف النقدي  احملدلة من عرف الل ا  النقدي 

 

                                           
امل تق  الدومل نول اللتاسا، يف  مداة   "لراس  لتقتتمل انيزاس االملالنا، اال تصالي  ع   اللتاسا، النقدي "عتوش عا ور ع ي   ب يزوهت بن 1

 .98  ص1991اعتوبر -19-10اال تصالي  يف اجلزائر الوا   و االراح جامي  ت  لاك يومي 
 .088-080ص   ص 1999 اجلزائر1ليواك املابوعا، اجلاميت    "حماارا، يف النظريا، و اللتاسا، النقدي "ب يزوهت بن ع ي  2



 التطور التاريخي للنظام المصرفي الجزائري                                                  :    الفصل الثاني
 

 
04 

 : 1ن ابهداف يف إعار هذا املبدف يف القانوك النقد والقرا نوجزها رت ا ي يو  زن حتقتق جم وع  م    
 .استيالة البن  املرعزي لدوره ع   رفس النظام النقدي و املصريف و امللةول ابول عن تلتري اللتاس  النقدي  -
 .و املةسلا، اخلامل  ت استيالة الدينار لوظائف التق تدي  و تونتد استي االته لاة تا بني املةسلا، الي وم -
 .حتري  اللوح النقدي  و تنشتاها  و إنالل اللتاس  النقدي  ملزانتها عوست   من وسائ  الربط اال تصالي  -
موووون  القووووروا يزوووووك نلووووب امليووووايري املتيووووارف ع تهووووا مصووووررتا ولوك   وووورو   متتزيوووو  بووووني املةسلوووو  الياموووو  و  -

 .املةسلا، اخلامل 
ير الفائوودة موون عوورف املصووارف  و جي ووه ي يووب لورا مه ووا يف اختووا  القوورارا، املرتباوو  إجيووال مرونوو  يف حتديوود سوو -

 .مبن  القروا
  الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة . ب
عانس اخلزين  الي ومت  يف النظام اللابق ت يب لورا فساستا يف تدبري الت وي  الالهتم   و  لو  ع و  اخلصووص       

  توا، القورا  في ال جوويف إىل املووارل املتأتتو  عون عريوق اإلملودار النقودي اجلديود  و  ود مسحوس توا بال جويف إىل ع
رتزيولوجتوو  النظووام اللووابق ال جووويف و بلووهول  نلووبت  إىل هووذه املوووارل لت ويوو  عجووز املتزانتوو   و  وود اوجوود هووذا ابموور 

داةال بووني فهوودارها الوويت ال تزوووك لومووا تووداةال بووني ملووالنتا، اخلزينوو  و ملووالنتا، اللوو ا  النقديوو   و إجيووال توو
 .2متجانل 
رقوود مت الفصوو  بووني الوودائرة النقديوو  و لائوورة متزانتوو  الدولوو  يف إعووار  ووانوك النقوود و القوورا  رقوود مت واوو   تووول      

زي  ع   احلري  اليت عانس تت تز هبا اخلزين  يف النظام اللابق من اج  متوي  عجزها و هوذا بوال جويف إىل البنو  املرعو
و يف هووذا الشووأك رقوود موون   ووانوك النقوود و القوورا اسووتقاللت  ل بنوو  املرعووزي لت ويوو  عجووز اخلزينوو  و واوو  لووذل  

 :3 واعد و د مس  هذا املبدف بتحقتق ابهداف التالت 
 .من  االستقاللت  التام  ل بن  املرعزي -
 .تنا ص التزاما، اخلزين  الي ومت  يف متوي  املةسلا، الي ومت  -
 .لظروف املالئ   عي ت يب اللتاس  النقدي  لورها بشز  ريالاتئ  ا -

                                           
 .000 - 009ص الااهر لارش  مرج  سبق  عره  ص  1
 .18  ص  1991جامي  الب تدة  سن   91جم   اراح  اليدل   اإلملالنا، املصررت  يف اجلزائرب هامشي جتالمل عارح   2
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 :الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة القرض -جس 
محوو   ووانوك النقوود و القوورا فرزووار جديوودة رت ووا يتي ووق بتنظووتمل النظووام املصووريف رقوود مزنووه موون اسووتيالة مهامووه     

ها منوووه اخلزينوو  الي ومتووو  يف النظوووام اللوووابق  نتووو   التق تديوو  و ةاملووو  ت ووو  املت   ووو  يف موون  القوووروا و الووويت سووو بت
عانس ت يب الدور ابساسي يف متويو  االسوت  ارا، الي ومتو    وا جيو  ل نظوام املصوريف لورا هامشوتا يقتصور ع و  

 .تلجت  انتقال ابموال من لائرة اخلزين  إىل املةسلا،
جوايف هبوا  وانوك النقود  و القورا مون ب ووف ابهوداف و  د مس  الفص  بني متزانتو  الدولو  و لائورة القورا الويت      
 :1التالت 
 .تنا ص التزاما، اخلزين  يف متوي  املةسلا، الي ومت  -
ال خيرووو  إىل  واعووود إلاريووو  و إمنوووا يرتزوووز فساسوووا ع ووو  مفهووووم اجلووودوى ( تقووودت القوووروا)فملوووب  توهتيووو  القوووروا  -

 .اال تصالي  ل  شرون
 :لةإنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستق -د

عانس الل ا  النقدي  سابقا مشتت  يف ملتويا، عديدة  روهتارة املالتو  عانوس تتحورك ع و  فسواس فهنوا اللو ا        
النقديووو   و اخلزينووو  ت جوووأ يف في و وووس إىل البنووو  املرعوووزي لت ويووو  عجزهوووا  و عانوووس تتصووورف ع وووا لوووو عانوووس هوووي 

  و لقود 2لو ا  النقديو  النتزواره امتتواهت إملودار النقوولالل ا  النقدي   و البنو  املرعوزي عواك   و  بابتيو  احلوال ال
جايف  انوك النقد و القرا ةالف  ل   رأنشوأ سو ا  نقديو  ونتودة و ملوتق   عون في جهو  عانوس  و  ود واو  
هووذه اللوو ا  النقديوو  يف الوودائرة النقديوو  و بالووذا، يف هتئوو  جديوودة امساهووا جم ووس النقوود و القوورا  و جيوو   ووانوك 

ذه الل ا  النقدي  ونتدة لتر ن انلجام اللتاس  النقديو  ملوتق   لترو ن تنفتوذ هوذه اللتاسو  النقد و القرا ه
 . من اج  حتقتق ابهداف النقدي 

 :وض  نظام مصرفي على مستويين-هس 
لقووود متوووز  وووانوك النقووود و القووورا مووون ةوووالل موووواله املخت فووو  بوووني لور البنووو  املرعوووزي علووو ا  نقديووو  و نشوووا      

ريوو  ع وووهتن ل قووروا  و موون ل رقوود نوورص  ووانوك النقوود و القوورا ع وو  تزووريس مبوودف واوو  نظووام املصووارف التجا
مصريف ع   ملوتويني  نتو  فملوب  البنو  املرعوزي   و  ريوال بنو  البنووك  يرا وب نشواعها و يتواب  ع  تااوا  ع وا 

                                           
 .18  ص نفس املرج  اللابقب هامشي جتالمل عارح   1
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 صوارف وروق موا يقتروته فملب  بامزاك توظتف مرعزه ع  جأ فةري لا وراا يف التوأ ري ع و  اللتاسو  اإل رتااوت  ل 
الواووو  النقووودي  و مبوجوووب ترفسوووه النظوووام النقووودي و تواجوووده رووووح عووو  املصوووارف  رامزانوووه حتديووود القواعووود اليامووو  

 .ل نشا  املصرف  و ميايري تقتمل هذا النشا  يف اجتاه ةدم  فهداره النقدي  و حتز ه يف اللتاس  النقدي 
 .قانون النقد و القرضهيكل النظام المصرفي على ضوء : المطلب الثاني

تيوديال، مه و  يف هتزو  النظوام املصوريف اجلزائوري سووايف تي وق ( 09/  09)لقد الة   وانوك النقود و القورا     
ابمر بالبن  املرعزي و اللتاس  النقدي  فو املصارف التجاريو   و بول مورة مت روت  القاوان املوامل و املصوريف ل قاوان 

 .ا عاك   وك ل دول  منذ االستقاللاخلاص الوع  و ابجن  بيد م
 :بنك الجزائر: أوال
بنوو  اجلزائوور يف مالتووه      مةسلوو  وعنتوو  تت توو  بالشخصووت  املينويوو  و "بأنووه ( 00)ييوورف  ووانوك النقوود و القوورا ا

 .و منذ ملدور هذا القانوك فملب  البن  املرعزي يل   يف تيام ه م  غري ببن  اجلزائر, "االستقالل املامل
 د مت إعااؤه ع  الصالنتا، املتي ق  مبرا ب  املصارف و اختا  القرارا، اخلامل  باللتاسو  النقديو  و تنفتوذها و     

 .إىل جانب اللهر ع   الر اك  املنتظمل لال تصال الوع  و استقرار النقد  و القرا
سوت  سونوا، مبرسوووم ( 99)يووتمل تيتوني احملوارظ ملوودة ( 09/  09)تابتقووا ملوا جوايف يف  وانوك  :المحساف  و نوابسه -أ

ع وووا يوووتمل إهنوووايف مهاموووه عووون عريوووق مرسووووم رئاسوووي  و تت  ووو  مهاموووه , رئاسوووي و تزووووك  اب ووو  ل تجديووود مووورة وانووودة
ابساسووت  يف إلارة البنوو  املرعووزي موون ةووالل اختووا  ملخت ووف اإلجوورايفا، التنفتذيوو  و بتوو  و  وورايف ابمووالك املنقولوو  و 

 عن مت  ه لدى الل اا، الي ومت  و البنوك املرعزي  التابيو  إىل لول فةورى ررال, غري املنقول  و غريها من ابع ال
 .1و اتتئا، املالت  الدولت  اال تصالي  و النقدي 

رهنووووواك عووووودل مووووون النوووووواب يوووووتمل تيتتووووونهمل مبرسووووووم رئاسوووووي نلوووووب موووووا جوووووايف يف القوووووانوك , باإلاوووووار  إىل احملوووووارظ   
و يلوووتات  احملوووارظ حتديووود مهوووام  و ملوووالنتا، عووو  , هملنتوو  حيووودل هوووذا املرسووووم رتبووو  عووو  وانووود مووون( 09/09)

 .واند منهمل
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 :مجلل النقد و القرض -ب
جم وووس النقووود و القووورا فع وو  هتئووو  لبنووو  اجلزائووور  رهوووو   ووو  اللووو ا  , (09/09)ييتوورب  وووانوك النقووود والقووورا     

مبرسوووم موون عوورف رئووتس نووواب لووه ييتنوووك ( 91)و  ووالث , النقديوو  يف اجلزائوور  و يتشووز  موون حمووارظ بنوو  اجلزائوور
 .احلزوم   ع ا ييني  ال   ملتخ فني لتيواوا ابعرايف ال ال   إلا ا ترس الررورة

:يت ت  جم س النقد و القرا بصالنتا، واسي  نت  يقوم بيدة مهام منها      
زائور  ع وا مه   تلتري و إلارة بن  اجلزائر  و يف هذا اإلعوار يقووم جم وس النقود و القورا بوالارة  وةوك بنو  اجل  -

يقووووم بووواجرايف موووداوال، نوووول تنظوووتمل إلارة بنووو  ,  زنوووه فك ينشووو يف جلانوووا استشووواري   و باعتبووواره جم وووس إلارة البنووو 
 .اجلزائر

يز ووف جم ووس النقوود و القوورا  بصووالنتا، إملوودار عوودل موون ابنظ وو  املتي قوو  موو ال باملوودار و تغاتوو  النقووول    -
 .ميايري الصرف  و تنظتمل الصرف

تت    يف تقدت و سحب االعت وال مون املصوارف  و املةسلوا، , القرا عدة ملالنتا، مت تزة ط س النقد و  -
 .املالت  اليام   يف اجلزائر  ع ا يل   بفت  مزاتب مت ت تا، املصارف و املةسلا، املالت  و ابجنبت  باجلزائر

باسووتقاللت  فع وور  نتوو  فعووال  يت توو ( 09/09)لقوود فملووب  بنوو  اجلزائوور  مبقتروو   ووانوك النقوود و القوورا        
هذا القانوك تشزت  لور البن  املرعزي بيتدا عون توأ ريا، و اوغوعا، اللو ا  الي ومتو   و  صود تيزيوز اسوتقاللت  

:بن  اجلزائر و امللاعدة يف نلن تنفتذ  راراته و فهداره فنشئس عدة هتئا، ر ابت  نوجزها ع ا ي ي

  

  مز فووو  مبرا بووو  نلووون تابتوووق القووووانني و ابنظ ووو  الووويت خترووو  توووا تنشوووأ جلنووو  مصوووررت :اللجنسسسة المصسسسرفية -ج 
 .1املصارف و املةسلا، املالت  و مبيا ب  املخالفا، تا

 :2و تتشز  ال جن  املصررت  اليت تتخذ  رارااا بابغ بت  من
 .حمارظ بن  اجلزائر رئتلا تا وييواه نائبه يف الرئاس  يف نال  غتابه -
 .من احملز   الي تا بيد استشارة اط س ابع   ل قرايف ااتني ينتدباك  -
بنوووايف ع ووو  عفايفا وووا يف ابع وووال املصوووررت  و ةاملووو   ا، البيووود ( فو اال تصوووال) خصوووني يقرتنه وووا وهتيووور املالتووو   -

 .احملاس 
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هتيارااووا ع ووا  زنهووا فك تقوووم بووذل  عوون عريووق , وتقوووم ال جنوو  بأع اتووا الر ابتوو  ع وو  فسوواس الو ووائق امللووتندي     
املتدانت  إىل مراعز املصارف و املةسلا، املالت  و تقوم بأع ال الر اب  مبلواعدة البنو  املرعوزي الوذي ييوني مون بوني 
ملووتخدمته موون يقوووم بتنظووتمل الر ابوو  امللووتد   ل جنوو   و حيووق تووذه ال جنوو  فك ختتووار موون الو ووائق مووا تووراه مناسووبا موو  

حيوق توا فك تا وب مون املصوارف و املةسلوا، املالتو  عو  املي وموا، و اإل باتوا،  ع وا, امله   الر ابت  اليت تقوم هبا
و اإليرووانا، الالهتموو  لوونفس الغرا بوو   زوون فيرووا فك  توود هووذا احلووق إىل ع ووب م وو  هووذه اإليرووانا، موون في 

اللور  خص لوه عال و  مبواوون الر ابو  لوك فك يزووك  لو  موربرا ل  صورف فو املةسلو  املالتو  لالنتجواج بودعوى 
املهوو  ع ووا  زوون ل جنوو  املصووررت  اختووا  في عقوبووا، تأليبتوو  يف نالوو  عوودم انوورتام املصووارف النصوووص التشوورييت  فو 
التنظت توو  املتي قوو  بنشوواعها  إاووار  إىل  لوو  راهنووا تت توو  بصووالنتا، روورا عقوبووا، فةوورى تصوو  نووىت سووحب 

 .االعت ال
 :مركزية المخاطر -د

رتباوو  بووالقروا يف إعووار الواوو  اجلديوود الووذي يتلوومل ةريوو  املبووالرة  و إلتووزام  واعوود إك تزايوود نلووب  املخوواعر امل     
مرعوز املخوواعرا تتزفو  هووذه اتتئوو   مستووس. اللووح يف الي وو  املصوريف لروو  إىل تأسووتس هتئو  تقوووم بتج تو  املي ومووا،

حوب  و الرو انا، املياواة     فمسايف امللتفتدين من القروا و عبتيتها و سقف القروا امل نون  و املبالغ امللو
  نتوو  ال  زوون بي هتئوو  مالتوو  فك متوون   رواووا ملوورم هبووا  1لزوو   وورا موون متوو  املصووارف و املةسلووا، املالتوو 

 .لدى مرعزي  املخاعر ع   فهنا  روا  ا،  اعر إىل في هتبوك إال بيد استشارها
 :مركزية عوارض الدف  -ه

من فج  تنظتمل املي وموا، املرتباو  بزو   (01/91)مبوجب النظام 0001مارس  11هذه اتتئ  يف مت إنشايف      
 .2املشاع  اليت تظهر عند اسرتجان القروا فو اليت تا عال   باستي ال  ت ف وسائ  الدر 

تيتوورب مرعزيووو  عووووارا الووودر  مب ابووو  وسوووت   إنتتوووا  اوود و وووون املخووواعر املرتباووو  بوووالقروا و فوامووور الووودر  الووويت      
نت  تقوم بنشر  ائ   عوارا الدر  و ما  زون فك يونجمل عنهوا مون تبيوا، و  لو  باريقو  , املالت  تواجه اتتئا،

 .لوري  و تب غها إىل الوساايف املالتني و إىل في س ا  فةرى ميتن 
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 :جهاز مكافحة إصدار الشيك بدون مؤونة -و
  الووودر  اخلاملووو  بوووالقروا بوووألوا، إ ا عانوووس مرعزيووو  عووووارا الووودر  تقووووم بتج تووو  املي وموووا، املرتباووو  مبشووواع    
روواك جهوواهت مزارحووو  إملوودار الشووتزا، بوودوك مةونووو  جووايف لتوودعمل اووبط  واعووود الي وو  بووأهمل فنوود وسوووائ  , الوودر 

و  .0001موووارس  11يف  املوووةرخ(91/ 01)مبوجوووب النظوووام الووودر  و هوووي الشوووت  و  ووود مت إنشوووايف هوووذا اجلهووواهت 
ارا لرو  الشوتزا، ليودم عفايو  الرملوتد و القتوام بتب توغ هوذه يي   هذا اجلهواهت ع و  جت تو  املي وموا، املرتباو  بيوو 

 .املي وما، إىل الوساايف املالتني املينتني
و مووووون املالنوووووظ فك إنشوووووايف مرعوووووز الو ايووووو  و مزارحووووو  إملووووودار  وووووتزا، بووووودوك رملوووووتد باإلاوووووار  إىل وظتفتوووووه      

لغوو   و ة ووق  واعوود ل تيامووو  اإلعالمتوو   يهوودف إىل تاهووري النظووام املصووريف موون امليووامال، تناوووي ع وو  عنصوور ا
 املوامل يقووم ع وو  فسواس ال قو  و يهوودف فيروا إىل واو  آلتووا، ل ر ابو  ع و  إسووتي ال وانود مون فهوومل وسوائ  الوودر  

 .1وامللتي    يف تلوي  ميظمل امليامال، التجاري  يف اجلزائر  و االستفالة من مزايا التيام  هبا
 .المصار  و المؤسسات المالية: ثانيا
د مسووو   وووانوك النقوود و القووورا إمزانتووو  إنشوووايف عوودة فنووووان مووون مةسلوووا، القوورا  يلوووتجتب عووو  نوووون إىل لقوو     

 .املقتاس و الشرو  اليت تتحدل ةامل  بابي  النشا  و ابهداف احملدلة تا
ف ووخاص مينويووو  مه تهوووا "ييووورف  ووانوك النقووود و القوورا املصوووارف التجاريووو  ع وو  فهنوووا  :المصسسار  التجاريسسسة - أ

  و بوالرجون إىل هوذه 2مون هوذا القوانوك 001إىل  009رئتلت  إجرايف الي  تا، املوملوور  يف املووال مون اليالي  و ال
 :املوال جند فك املصارف التجاري  هي ت   املةسلا، اليت تقوم بالي  تا، التالت 

 .م  الولائ  من اجل هور -
 .من  القروا -
 .للهر ع   إلارااتورري وسائ  الدر  الالهتم  ووايها حتس تصرف الزبائن و ا -
 :المؤسسات المالية-ب

ف ووخاص مينويوو  مه تهووا الياليوو  و الرئتلووت  القتووام " عوورف  ووانوك النقوود و القوورا املةسلووا، املالتوو  بأهنووا  
و ييو  هوذا التيريوف فك املةسلوا، املالتو  تقووم بوالقرا  3"بابع ال املصررت  ما عدا ت ق  ابموال من اجل هوور

                                           
 .190  ص نفس املرج  اللابق الااهر لارش  1
 (.09/09)من  انوك النقد والقرا  001املالة  2
 (.09/09)من  انوك النقد والقرا  001املالة  3
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و , (فموووال اجل هووور الوويت يف  ووز  ولائوو )و لزوون لوك فك تلووتي   فموووال الغووري , تجاريوو ع وو  غوورار املصووارف  ال
 زوون القووول فك املصووودر ابساسووي ل مووووال امللووتي    يت  وو  يف رفس موووال املةسلوو  املالتووو  و  ووروا امللوووا   و 

 .االلةارا، عوي   ابج 
 :المصار  و المؤسسات المالية األجنبية -جس

فملوب  بامزواك املصوارف و املةسلوا، املالتو  ابجنبتو  فك تفوت  , ملدور  انوك النقد و القرا ابتدايف من        
رروعا تا يف اجلزائر ختر  لقواعد القانوك اجلزائري  و عز  مةسل  مصررت  فو مالت   جيب فك خيرو  روت  هوذه 

رظ بنوو  اجلزائوور  و الفوورون إىل توورةتص ةوواص  نحووه جم ووس النقوود والقوورا  و يتجلوود يف  وورار ملووالر عوون حمووا
جيووووب فك تلووووتي   هووووذه املصووووارف و املةسلووووا، املالتوووو  ابجنبتوووو  رفمسووووال يووووواهتي ع وووو  اب وووو  رفس املووووال ابل  

 .املا وب تأمتنه من عرف املصارف و املةسلا، املالت  اجلزائري 
   ورو  تأسوتس في مصورف  فو مةسلو 0001جوانفي  91املوةرخ يف (90 /01)و  د ندل النظام ر ومل      

 :1مالت  و  رو  إ ام  ررون و مةسلا، فجنبت  و من هذه الشرو  املا وب  نذعر منها
 .حتديد برنامج النشا  -
 .الوسائ  املالت  و التقنتا، املرتقب  إلةاتا -
 . انوك ابساسي ل  صرف فو املةسل  املالت  -
و مالتو  جديودة  ت او  و ةاملو  فو  و  ود مسو  ملودور القوانوك املتي وق بالنقود والقورا بظهوور مةسلوا، مصوررت  

 .مزون  من جت ت  فموال ع ومت   و جايف، هذه املصارف لتدعتمل ت   املوجولة من  ب 
 آليات عمل النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض: المطلب الثالث

ويف القواعود و اآللتوا، الويت سنحاول من ةالل هذا املا ب التيرف عن عتفت  ع   هذا النظوام و  لو  يف او     
 (.09/09)فتانها  انوك النقد و القرا

 
 
 
 

                                           
 .90 ص نفس املرج  اللابق ب هامشي جتالل عارح    1
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 مهام بنك الجزائر: أوال
. استيال بن  اجلزائر يف إعوار إملوالم النظوام املصوريف ع رعوز توذا النظوام و لوره يف مرا بو  ع و  نظوام الت ويو       

ل نظوام رأملوب  لبنو  اجلزائور ( الرمسوي و لوتس)نتو  عانوس اخلزينو  هوي مرعوز الفي وي , و ع   ةالف الفرتة اللوابق 
 .1لورا يف ملتاغ  و ب ورة املفهوم اجلديد لدور نظام الت وي  و ملتقب ه

  فملوب  ي يوب ....(عبن  البنوك, إملدار النقول)و إىل جانب الوظائف التق تدي  اليت يةليها البن  املرعزي        
و  لووو  بالي وووو  ع ووو  اسووووتقرار , لوعنتوووو  لاة توووا و ةارجتووووا  لورا فساسوووتا يف الووودران عوووون القووودرة الشوووورائت  ل ي  ووو  ا
 .ابسيار الداة ت  و إستقرار فسيار الصرف ةارجتا

 : إصدار النقود -أ
ييول نق إملدار النقوول يف عامو  الورتاب الووع  إىل الدولو  الويت رواوته إىل البنو  املرعوزي  و يشو   مفهووم         

امليدنت   ع ا يقوم البنو  املرعوزي  و  لو  عون عريوق التنظوتمل بتيريوف اب وزال النقول هنا ابوراح النقدي  و القا  
ويف هووذا اطووال حيوودل البنوو  املرعووزي عوون عريووق  الوويت تأةووذها الونوودا، النقديوو    ةاملوو  مووا يوورتبط ةج هووا و  تهووا 

 :2ماي ي(  09/09) التنظتمل ورقا ل  الة اخلامل  من القانوك 
 .يدنت إملدار ابوراح النقدي  امل -
 .إ ارا، تيريف ابوراح النقدي  و القا  امليدنت  و الست ا  ت تها و نج ها و   ز ها و سائر مواملفااا -
 . رو  و عتفت  مرا ب  ملن  و إتالف ابوراح النقدي  و القا  النقدي  امليدنت   -

 .فما من نت  عال ته م  املةسلا، ابةرى رهي ختت ف من مةسل  بةرى
تتحوودل اليال وو  بوني البنوو  املرعووزي و املصووارف يف ظوو   واعوود  ووانوك :نسسك الجزائسسر بالمصسسار  التجاريسسةعالقسسة ب -ا

مووون ةوووالل مبووودفين تق تووودين  رالبنووو  املرعوووزي هوووو بنووو  البنووووك وهوووو امل جوووأ ابةوووري (  09/ 09) النقووود و القووورا 
ول   رهو يلوت د اخلاملوت  ال انتو  لا راا  و إ ا عانس اخلاملت  ابوىل يلت دها من ةالل حتز ه يف تاورا، اللت

 .من عونه ميهدا لاملدار  في فنه ييترب املصدر ابمل ي ل لتول   نت  يتحزمل يف إعالة متوي  املصارف
 عالقة البنك المركزي بالخزينة -ب 
 لقد فوجد  انوك النقد و القرا مناا جديد لتنظتمل اليال   بني بن  اجلزائر و اخلزينو  الي ومتو    مو  تبودل 

فهووداف اللتاسوو  اال تصووالي  و منووط تنظووتمل اال تصووال و تنووا ص لور اخلزينوو  الي ومتوو  يف النشووا  اال تصووالي  ربوودف 
                                           

 .100  ص  نفس املرج  اللابقالااهر لارش   1
 .101-101ص    ص نفس املرج  اللابق الااهر لارش   2
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تيريف اليال   اجلديدة بابيوال اخلزينو  فوال عون مرعوز نظوام الت ويو  و إعالتوه إىل البنو  املرعوزي بيود  لو  و بشوز  
 .ري ي إىل     النظام النقدي

( 08)ك القووروا الوويت  زوون فك تلووتفتد منهووا اخلزينوو   وود مت حتديوودها و تشووري املووالة وع وو  هووذا ابسوواس رووا   
موون  وووانوك النقوود و القووورا فك  اخلزينووو   زوون فك تلوووتفتد موون تلوووبتقا، البنووو  املرعووزي ةوووالل سوون  مالتووو  ميتنووو  يف 

املالتوو  اللووابق   و رقووط عحوود ف صوو  و لوو  موون اإليوورالا، الياليوو  ملتزانتوو  الدولوو  امللووج   يف اللوون  %( 09)نوودول
يوموووا متتالتووو  فو غوووري متتالتووو  ةوووالل اللووون  الوانووودة  ع وووا ينبغوووي ( 119)جيوووب فك التتجووواوهت مووودة هوووذه التلوووبقا،

 .تلديدها  ب  انقرايف هذه اللن 
بتوو  فو ) و وود مسوو   ووانوك النقوود و القوورا ل بنوو  املرعووزي بووأك يتوودة  يف اللوووح  النقوودي لتجووري ع  تووا،    
سوووت  ف وووهر  و ال جيووووهت فك يتيووودى املب وووغ اإلموووامل توووذه (  99) عامووو  تلوووتحق يف ف ووو  مووون ع ووو  سوووندا، (  ووورايف 

 .1من اإليرالا، اليالي  امللج   يف متزانت  اللن  املالت  اللابق%(  19) الي  تا،
 . تسير السوق النقدية -جس

القصورية ابجو   و املةسلوا،  زن تيريف اللووح النقديو  ع و  فهنوا املزواك الوذي توتمل رتوه ع  توا، القورا       
الوويت  زنهووا الوودةول يف هووذه اللوووح هووي املصووارف و املةسلووا، املالتوو  فو في مةسلوو  يلوو   تووا ملووران  جم ووس 

و يتووودة  يف هووذا اللووووح  . النقوود و القوورا بوووذل  و يقوووم البنوو  املرعوووزي بوودور املوونظمل و امللوووري ل لوووح النقديوو 
ع و  اليورا الوذي يقرتنوه املتودة وك اآلةوروك مون هوذه النقوول فو  بصف  عام  عندما يفوح ع ب بيض املتودة ني

ل واوووو  الووووذي يتصوووووره و مقووووايتس الوووويت ( ةاملوووو  املرتباوووو  مبيوووودل الفائوووودة ) عنوووودما مووووا يوووورى فك الشوووورو  املقرتنوووو  
  و يلتات  فك يتحزمل يف هذا اللوح عندما تزووك رتوه  وح  يف عورا النقوول املرعزيو   نتو  يلو   لوه 2حيدلها
 3جته اللوح يف االجتاه الذي يراه مناسبا  و ل  باستي ال ال ق  الذي    ه تدة ه يف م   هوذه احلواال، ل  بتو 

  وينلووق بنوو  اجلزائوور الي  تووا، يف اللوووح النقديوو  بووني املتوودة ني الاووالبني ل موووال بواسووا  مساسوورة فو وسوواايف و 
 .ملرعزيي يب لور الوستط فو الل لار يف اجلزائر و بصف  مة ت  البن  ا

 
 

                                           
 (.09/09)من  انوك النقد والقرا  00املالة  1
 .010ص نفس املرج  اللابق حم ول محتدا،   2

3 ABDELKRIM Naas, op cit, P 235. 



 التطور التاريخي للنظام المصرفي الجزائري                                                  :    الفصل الثاني
 

 
44 

    مهام المصار  و المؤسسات المالية و قواعد الحذر في التسيير   : ثانيا
مبوجب  انوك النقد و القرا استيال، املصارف و املةسلا، املالت  مهامها الرئتلت  التق تدي   رقود مت إلغوايف      

قوروا ورقوا لقواعود التجاريو   التخصص املصوريف  و فملوبحس ل  صوارف الي ومتو  مرونو  يف تيبئو  املووارل و مون  ال
و يف ظووو  عووو   لووو  عووواك لزاموووا ع ووو  اللووو ا  النقديووو  فك ترووو  آلتوووا، و  واعووود و ميوووايري جيوووب ع ووو  املصوووارف و 

 .املةسلا، املالت  فك حترتمها
 .أداء المصار  و المؤسسات المالية  - أ

ر إىل نظوام ل ت ويو  يوومل ف تو  فعورب يت تز اإلملالم املصريف بصف  فساست  بالغايف نظام الت وي  الت قوائي و املورو     
ل شرو  املصوررت  املتيوارف ع تهوا  رأملوبحس املصوارف الي ومتو  هوي املةسلوا، الرئتلوت  املز فو    و  ابمووال و 
توهتي  القروا  و د ورور هوذا الواو  اجلديود ل  صوارف ظروروا جتودة مون فجو  تاووير إمزانااوا ووسوائ ها يف اجتواه 

خيوص تيبئو  ابمووال فو ختصتصووها و احملواور ابساسوت  الويت  زون فك ترتزوز ع تهوا يف هووذا  حتلوني فلائهوا سووايف رت وا
اخلصوووص هوووي حتلووني تيبئتهوووا لالةوووارا، و الي وو  ع ووو  التق تووو  موون نجووومل التلووورب النقوودي إىل اخلوووارج النظوووام 

ا ةتوووو  يلوووو    لوووو  املصوووريف و املووووامل  و ال يووووتمل  لوووو  إال بتاووووير اإلبووووداعا، املتي قوووو  بوسووووائ  الووودر  و تنوييهوووو
بتق ووووتص لور التووووداول النقوووودي عووووألاة رئتلووووت  يف امليووووامال، املصووووررت  و ع وووو  ملووووتوى النشووووا  املصووووريف جنوووود فك 
املصوووارف و املةسلوووا، املالتووو   زنهوووا القتوووام بي  توووا، تيتووورب نلوووب  وووانوك النقووود و القووورا ع  توووا، فساسوووت  و 

 .1فةرى  انوي  فو تابي 
 :الي  تا، الرئتلت  ل  صارف التجاري  نول  الث فنوان فساست  هيترتعز : العمليات األساسية -
 .م  الولائ  مه ا عاك نوعها من اجل هور -
 .من  القروا مه ا عاك عبيتها -
واوو  وسووائ  الوودر  حتووس تصوورف الزبووائن و إلارة هووذه الوسووائ  بشووز  يلووه  إجوورايف الي  تووا، املالتوو  و يوسوو   -

 .من جماال، تدة  املصارف 
 زوون ل  صوورف فك يقوووم بي  تووا، فةوورى ييتربهووا  ووانوك النقوود و القوورا ع  تووا،  انويوو  فو :  لعمليسسات التابعسسةا -

 :تت    يف اليت تابي  و
 .ع  تا، الصرف لصا  الزبائن -

                                           
 .100-216 ص   ص نفس املرج  اللابقالااهر لارش   1
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 .توظتف القتمل املنقول  و مت  املوجولا، املالت  و االعتتاب تا و  رائها و إلارااا و نفظها و بتيها -
ورة و اإللارة املالتوو  و اتندسووت  املالتوو  و متوو  اخلوودما، الوويت تلووه  إنشووايف املةسلووا،   و تن تتهووا يف تقوودت املنشوو -

 .إعار القواعد و الشرو  القانونت  املنظ   ل  هن احلرة
 .ع  تا، القرا اإلجياري -
لا ميتنو  الدةول يف ملا ا، سوايف مةسلا، موجولة فو يف عريق اإلنشوايف لوك فك تتيود هوذه املةسلوا، نودو  -
 (.نصف ابموال اخلامل  ) 
 قواعد الحذر في تسيير المصار  و تمويلها -ب
ينبغي فك تزوك املصارف نذرة يف تيامالاوا املالتو  بشوز  حيوارظ ع و  توواهتك هتز هوا املوامل و الوروايف بالتزامااوا     

 .اجتاه الغري من فملحاب الولائ  
تلوو   لووه بتح توو  الواوو  النقوودي ل ووبالل موون جهوو   و تلوواعد موون ويفوورا البنوو  املرعووزي بيووض البتانووا، الوويت     

جه   انت  ع   متابي  و تقوت مودى ةروون املصوارف ل ونظمل الويت يصودرها  و ةاملو  ت و  الونظمل الويت يصودرها و 
 :1املرتبا  بانرتام ميايري و  واعد احلذر و تش   هذه املي وما، اليناملر التالت 

 .ملفص   و نلابا، النتائجبتانا،  هري  تظهر املتزانت  ا -
 . املتزانتا، و نلابا، االستغالل -
 .م  املي وما، اإلنصائت  اليت يراها مفتدة لتح ت  الوا  النقدي ل بالل -

 :2بااار  إىل  ل  راك ع  تا، متوي  املصارف تتمل باريقتني  ا    
ملرعووزي ل حصووول ع وو  اللووتول  مقابوو  إعووالة الت ويوو  باخلصوومل و هووي وسووت   ي جووأ املصوورف مبوجبهووا إىل البنوو  ا*   

التنوواهتل لووه عوون سووندا،  ووام هووذا املصوورف  اتووه لصوو ها ل غووري يف مرن وو  سووابق   و  زوون فك تزوووك هووذه اللووندا، 
 .ةامل  فو ع ومت  و لزن  ر  فك يتحدل تاريخ استحقا ها نلب نون اللندا، و عبتيتها

 :  تا، إعالة الت وي  يف اللوح النقدي  باريقتنيإعالة الت وي  عن عريق اللوح النقدي   زن فك تتمل ع* 

                                           
 (.09-09)من  انوك النقد والقرا  01املالة  1

2 Benhalima Ammour , le système bancaire algérien texte et réalité , 2eme édition , dahleb ,Alger 
2001,P66 
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يف الاريقووو  ابوىل توووتمل ع  توووا، إعوووالة الت ويووو  مقابووو  تقووودت سوووندا، ع ووو  سوووبت  الرووو اك فو ابمانووو   بتن وووا يف 
الاريقووو  ال انتووو   توووتمل ع  توووا، إعوووالة الت ويووو  لوك تقووودت سوووندا، مقابووو  القووورا و تلووو   عريقووو  الت ويووو  هوووذه 

 .بتاا يف اللوح النقدي بالي  تا، ع   ال
 .العمليات الخارجية للنظام المصرفي الجزائري: ثالثا
يف اجتاه لعمل مو   النظام املصريف اجلزائوري و فلائوه ع و  امللوتوى اخلوارجي فتوام  وانوك النقود  و القورا بيوض      

 :لت الوسائ  ابساست  بلايف الوظائف الرئتلت  يف هذا اطال  و اليت مت   النقا  التا
 :التدخل في سوق الصر  - أ
واوووو اك ( الوووودينار) يهوووودف التوووودة  يف سوووووح الصوووورف موووون عوووورف البنوووو  املرعووووزي إىل توووودعتمل الي  وووو  الوعنتوووو    

 :1استقرارها  ويف االجتاه حتقتق هذه ابهداف بامزاك البن  املرعزي القتام بالي  تا، التالت 
 . رايف و بت  سندا، الدر  بالي ال، ابجنبت  -
 .تا، ختص نفس اللندا، ع   سبت  الرهن فو اإلسرتهاك فو ع   سبت  نظام ابمان تنفتذ ع   -
 .احلق يف إعالة ةصمل هذه اللندا، -
 . بوتا عوليي  فو القتام باعدالها لدى هتئا، مالت  فجنبت  -
 .إلارة انتتاعا، الصرف و توظتفها -
الووويت تقووووم بي  توووا، تصووودير فو تت تووو   روووت  نلوووابا، بالي  ووو  ابجنبتووو  ل شووورعا، اخلااوووي  ل قوووانوك اجلزائوووري و -

بامتتوواهت اسووت  ار فموووالك الدولوو  املنج توو  و الاا ويووو   و إجبووار هووذه الشووورعا، ف نووايف تيامالاووا مووو  اخلووارج فك تقووووم 
 .بذل  باستي ال هذه احللابا، و الي ال، الصيب  املولع  لديها

سوووتفالة مووون مزايوووا التووودرقا، املالتووو  ع ووو  واووودف هوووذه اإلجووورايفا، إىل الوووتحزمل يف نرعووو  رؤوس ابمووووال و اال   
 .امللتوى الدومل

  :مراقبة الصر  - ب
ونلوب التنظوتمل اخلواص مبرا بو  الصورف و نرعوا، رؤوس ابمووال  زون لغوري املقت وني إلةوال رؤوس ابموووال إىل    

ا إعووالة هووذه اجلزائوور لت ويوو   نشوواعا، ختوورج عوون إعووار هت نوو  الدولوو  فو املةسلووا، املتفر وو  عنهووا  و  زوونهمل فيروو

                                           
 .121  ص  نفس املرج  اللابقالااهر لارش   1
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ابموووال و املووداةت  و النتووائج املتفر وو  عنهووا إىل اخلووارج  و يقوووم جم ووس النقوود و القوورا بتنظووتمل إجوورايفا، التحويوو  
 :1هذه فةذا يف االعتبار مدى ملا تها يف حتقتق ابهداف التالت 

موا، التجاريو  امللوج   إنشايف مناملوب ع و  و تر تو  الشوغ  و االسوتغالل ابم و  حم توا لوربايفا، االةورتان و اليال -
 .و اليالما، احمل ت  يف اجلزائر عبقا لالتفا تا، الدولت  

 .حتلني ملتوى اإلعارا، و امللتخدمني اجلزائريني -
 :توازن سوق الصر  -جس 
وتتمل مرا ب  الصرف بوا  جم وع  مون الرووابط و اآللتوا، الويت اودف إىل الوتحزمل يف متو  التودرقا، املالتو       

 :2ائر و اخلارج و  زن  عر فهمل هذه الروابط رت ا ي يبني اجلز 
يت تووو  ةوووق التحويووو  عووو   وووخص عبتيوووي فو مينووووي مقوووتمل يف اجلزائووور ع وووا يلووو   لغوووري املق وووني روووت  نلوووابا،  -

 .بالي    الصيب  لدى الوسائط املالت  امليت دة 
ع  توو  توووعني لوودى إنوودى  متوور ع  توو  متويوو  وارلا، فو ملووالرا، اللوو   و اخلوودما، مه ووا عانووس عبتيتهووا عوورب -

و ال  زن تذه ابةرية فك تررض ع  تا، التوعني موىت ترو نس عقوول الووارلا، و الصوالرا، . املصارف امليت دة
 .الشرو  التقنت  والتغات  املا وب 

وتقوووم املصووارف التجاريوو  بي  تووا، الصوورف لصووا  هتبائنهووا فو حللوواهبا اخلوواص  و  زوون تووذه الي  تووا، الك      
الصوورف نقوودا في ع  توو  بتوو  فو  وورايف : زوووك رت ووا بتنهووا فو موو  بنوو  اجلزائوور  و تتخووذ ملووتغ الصوورف نوووعني  ووا ت

الي ال، ابجنبت  مقاب  الدينار و تأةذ يف  ل  التليرية الرمست  لبنو  اجلزائور  و الصورف بجو  و هوي ع  توا، 
ينار و يتمل التل تمل فجال و االتفواح فنتوا و الصرف آلج  في ع  ع  تا،  رايف فو بت  ل ي ال، الصيب  مقاب  الد

 . ةتارا، الصرف و الصرف النهائت : زن فك يأةذ  ز ني  ا 
 .بعد االصالحاتفي الجزائر التطورات المصرفية :المبحث الثالث

 إك التحوال، اليت فملبحس تارف ع   اال تصال اجلزائوري نتتجو  انتقالوه مون ا تصوال  موجو  إىل ا تصوال اللووح     
و التوجه اجلديد حنو الشراع  و االنر ام املرتقب ل جرائر إىل املنظ   الياملت  ل تجارة  وبداي  تابوق اتفواح الشوراع  

 .م  االحتال ابوريب ررا ع   املصارف اجلزائري  ارورة التزتف م  هذه امللتجدا،
 

                                           
 .225  ص نقس املرج  اللابق 1

2  Benhalima Ammour , pratique des technique bancaire, édition dahleb , Alger , 1997, P 25. 
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 .تطهير المصار  العمومية و انفتاح القطاع المصرفي: االولالمطلب 
توووز، مرن ووو  التلووويتنا، مووون القووورك اليشووورين يف اجلزائووور بووورتاعمل الوووديواك املتي ووورة يف املصوووارف الي ومتووو  نتتجووو  مت     

  فوووا، املرن ووو  اللوووابق  و يف هوووذا إعوووار مت تاهوووري املصوووارف الي ومتووو  وإعاائهوووا الووودور املناسوووب   مقابووو   لووو  
 . فجنبت ظهر، بول مرة يف اجلزائر املصارف اخلامل  سوايف عانس حم ت  فو 

 تطهير المصار  العمومية :  أوال
يف إعار تدعتمل اتتز  اجلديد ل  صوارف الي ومتو  و املت  و  يف عوهنوا عتانوا،  انونتو  ملوتق   مت القتوام بتاهوري     

نارظا، املصارف الي ومت  وعذل  االهت ام بتاوير  درااا التنظت ت    و يف هوذا اإلعوار مت القتوام بي  تو  مراجيو  
ولقود ملوس هوذه  ( 0001-0001-0001-0000) هنا حتس إ راف بن  اجلزائر و هذا ةالل اللنوا، ليو 

 .اإلجرايفا، امللتوى املامل و التنظت ي
 امس الل اا، الي ومت  باعالة هتز   نارظا، املصارف الي ومتو   رقود     اموس : على المستوى المالي -.أ

 :1ررت  غري املدرة ل يائد و ع ته رقد  امس مبا ي ياخلزين  الي ومت  باعالة هتز   احلقوح املص
م توار لينووار مون عورف اخلزينو  الي ومتو  ل حقوووح املصوررت  غوري املودرة  ليائود إىل سووندا،  101حتويو  موا يقوارب  -

 .عوي   ابج 
اجتو  م تار لينار لصوا  املصوارف و هوذا مون عورف اخلزينو  لتيوويض ةلوائر الصورف الن 098لر  مب غ يقدر  بو  -

 .عن تلديدا، القروا اخلارجت  امل نون  من عرف املصارف من اج  لعمل تواهتك متزاك املدروعا،
) م تووار لينووار إىل سووندا، اخلزينووو  حلقوووح مصووررت  غووري مووودرة ليائوود الشوورع  الوعنتووو   080حتويوو  مبب ووغ يقوودر بوووو  -

 ..(.الشرع  الوعنت  ل نق  باللز  احلديدي    رع  سون غاهت 
مت إعدال عدة برامج ع و  فسواس التقوارير التقو تو  املخت فو  ل  وراجيني  و عوذل  تقوارير : لتوى التلتريع   امل. ب

بن  اجلزائر  هذه الربامج تتي ق بتاوير و عصرن  الوظوائف ل  صوارف و املت   و  يف الوظتفو  التجاريو  و احملاسوبت  و 
 .نظام املي وما، و تلتريه

جلزائووور باختوووا  عووودة تووودابري اووودف إىل حتووودي  و عصووورن  املصوووارف  و الي  توووا، و يف نفوووس الو وووس  وووام بنووو  ا    
الوويت ع فووس بالبحوو  عوون ( SATIM)املصووررت   نتوو  مت تزوووين  وورع  تووتمل امليووامال، النقديوو  مووا بووني املصووارف

                                           
أطروحة دكتوراه  في العلم االقتصادية و علوم التسيير، تخصص    وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر نحو تطويرحمرهتي جالل   1

 .11ص  5554تسببر،جامعة الجزائر، 
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  الي تووا آمووا يف جانووب اإلعووار تزوووين املوووارل البشووري  رووتمل إنشووايف املدرسوو. 1واوو  ميووايري تاوووير و تنويوو  وسووائ  الوودر 
ل  صووورر  و الووويت تزووووين متخصصوووني يف متوووداك املصوووارف يت ا ووو  و متا بوووا، حتووودي  النظوووام املصوووريف اجلزائوووري  
ررال عن تز تف التياوك م  املةسلا، املالتو  و النقديو  الدولو   نتو  مت تابتوق برنواجمني ع و  اال تصوال اجلزائوري 

ي نووووو  مووووون عووووورف املةسلوووووا، الدولتووووو  و  لووووو  ةوووووالل موووون ةوووووالل بووووورامج التصوووووحت  اتتز وووووي و بووووورامج الت بتوووووس امل
نتوو  . 2لووربامج الت بتووس( 0008 – 0001)بالنلووب  لووربامج التصووحت  اتتز ووي و( 0001إىل  0001)سوونوا،

 .مت يف هذا اإلعار لعمل اللتاس  النقدي  ةامل  واإلملالنا، املالت  و املصررت  يف اجلزائر عام 
و واملووو س املصوووارف الي ومتووو  ع  هوووا حنوووو اخلوملصووو  و الشوووراع   آموووا مووون جانوووب اخلووودما، املصوووررت  رقووود مت      

إلةوووال عووودة منتجوووا، مصوووررت  جديووودة و الووويت مووون فبرهتهوووا القووورا االسوووتهالعي  القووورا اليقووواري  متويووو  اللوووزن  
 ..امللا   يف االعتتاب اللندا، 

موون اللوووح املصووريف   إال فك عوودل  %09نتزووار املصووارف الي ومتوو  بووو و سووج س ع ومووا يف اللووان  املصووررت  ا   
 .الوعاال، و توهتييها اجلغرايف يظ  غري عايف

 .انفتاح القطاع المصرفي الجزائري: ثانيا
املتي وووق بالنقوووود والقووورا  بانشوووايف املصووووارف ( 91/00)وابمووور(09/ 09) لقووود مسووو   وووانوك النقوووود و القووورا       

فو الوعنت  فو عون عريوق الشوراع   رلوحب فةور اإلنصوائتا، عبيوا بيود تصوفت  بنو  اخل تفو   اخلامل  سوايف ابجنبت 
مصوورف ةوواص ميت وود موون  بوو  جم ووس  11و البنوو  التجوواري و الصووناعي و يووونني بنوو   نتوو  ب غووس فع وور موون 

اخلاملو  القرا و النقد  منهوا مصوارف جزائريو  و فةورى  ت او  و فةورى رورون ل  صوارف لولتو   ال مت و  املصوارف 
مون احملوارظ املصوررت  و مون املووارل املولعو  و مون ر ومل ابع وال و مون نصوص %( 09)الوعنت  وابجنبت  سوى ا و  

 .اللوح
لقد سا س  رت  تصفت  املصارف اخلامل  اللابق  الذعر يف التأ ري س با ع   النظوام املصوريف عزو  و ةصوملوا     

و ( 09/ 09) تاووورا عبوريا ابتودايف مون ملودور  وانوك النقود و القوورا ع و  املصوارف اخلاملو  البا تو  و الويت   تيورف 
املالنووظ فك فغ ووب املصووارف اخلاملوو  امليت وودة متخصصوو  فساسووا ع صووارف ل ع ووال ال يووزال نشوواعااا حمصووور يف 

 .ر زالس التجرب  رتت  ل  صارف اخلامل  . ع  تا، حمدلة  نت  استفال، من تدابري حترير التجارة اخلارجت 

                                           
 .11  ص  نفس املرج  اللابقحمرهتي جالل   1
 .011 اجلزائر ص 0000  لار اخل دونت   جم   الدارسا، اال تصالي   اليدل ابول ما ا تيرف عن ملندوح النقدملا  ملاحلي   2
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 س تصوووفت  بنووو  اخل تفووو  فهووومل فهتمووو  عررتهوووا املنظومووو  املصوووررت   بوووالنظر حلج هوووا  و تيوووديااا  ربنووو  اخل تفووو   ووز    
و عاك يت ت  بواو  ةواص مون عونوه مصورف وروق امليواير الدولتو   0008و اعت د عام   0000الذي تأسس عام 

 . ب  بن  اجلزائر  ميت دة من 01وعال  مصررت  منها  019وييترب بن  إيدان و عاك املصرف     
باإلاووووار  نالوووو  التصوووووفت  الوووويت تيووووورا تووووا عوووو  مووووون بنوووو  الووووودومل اجلزائووووري  يووووونني بنووووو   بنوووو  الصوووووناعي و      

رووأ ر  لوو  ع وو  القاووان املصووريف اجلزائووري و تا ووب توودة  اللوو ا  النقديوو  لتنظووتمل هووذا القاووان موون ةووالل .التجوواري
و حت  ووووس اخلزينوووو  الي ومتوووو  ةلووووائر الناموووو  عوووون ( بووووذل إنشووووايف ملووووندوح مز ووووف ) إجيووووال فنظ وووو  لتووووأمني الولائوووو  

آل ة تف  بن ا   .1إرالس ا
فمووا عوون املصووارف اخلاملوو  ابجنبتوو   رهووي تي وو  يف الغالووب بجوو  مصووا  ب وودها اال تصووالي  موون ةووالل متويوو       

 .و حتوي  عوائد الشرعا، ابجنبت  انتتاجا،  اان احملرو ا، يف اجلزائر
 ة االورمتوسطة وأثارها على النظام المصرفي الجزائرياتفاقية الشراك:ثالثا
ييتوورب  ووانوك النقوود والقوورا موون القوووانني املنظ وو  لالسووت  ار ابجنوو  يف اجلزائر وانتقووال رؤوس ابموووال موون واىل     

اسوا يف اخلارج  و د تيزهت هذا االنفتام بتو ت  اتفا تا، بني اجلزائر واالحتال ابوريب و ج ب ميه تبيوا، جتلود، فس
 .ملس القاان املصريف  والذي جزيف منه( MEDA)برنامج
بني اجلزائور واالحتوال ابوريب يف جانبوه املوامل واملصوريف  1999ليلرب00يهدف برنامج اتفا ت  الشراع  املو ي  يف     

ا ع ووو  تاووووير إىل حتووودي  القاوووان املوووامل واملصوووريف يف اجلزائووور وتر تووو  املنارلووو  بوووني مةسلوووا، القاوووان املصوووريف و ووودرا
املةسلا، اخلامل   وهذا يف إعار تشجت  الن و اال تصالي والشراع   باإلاار  إىل تأهتو  عو  مون القاوان املصوريف 

متوسووواي ل تبوووالل احلووور م  ووو  للتوووا اتفا تووو  بر ووو ون  وفيروووا -واملوووامل واال تصوووالي عزووو  لالنووودماج يف مناقووو  االورو
 .اتفا ت  اجلزائر االحتال ابوريب 

 : 2قتق هذه ابهداف عن عريق تابتق اإلجرايفا، التالت ويتمل حت
 .تأهت  إلارة املصارف واملةسلا، املالت  - 
 .امللا   يف الشرع  مابني املصارف اجلزائري  وابوربت  -

                                           
ختصص بنزي و نقدي ع ت  الي وماال تصالي  و الي وم التجاري  و ع وم   رسال  ماجلتري "ف ر اخلدما، املصررت  الي ومت  اجلزائري   حم وس هتعت  1

 .89  ص 1990جامي  ور     التلتري
2Abdelkrim Sade,le system bancaire ,la nouvelle reglementation :edition imprimerie, 
aben;alger,2004,P22  
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 .تاوير املنظوم  التشرييت  املصررت  اجلزائري  -
 .امللا   يف تاوير عفايفة املي وم  املالت   -
 : القاان املصريف عن عريق حتلني ريالت   -

 .جتديد وإملالم نظام املي وما، والتلتري  وةامل  تلري املخاعر*     
 .تب  انتتاجا، الزبائن*     
 .التلويق املصريف*     
 :ملاعدة املتيام ني اللوح املامل عن عريق -

 .تيريف وتاوير  اط املي وما، واالتصال*     
 .تاوير ابسواح ال انوي *     
 .حتلني مياير اإللارة*     
 :ملاندة إجرايفا، التزوين املامل واملصريف عن عريق  -

 .حتديد التزوين نلب االنتتاجا،*     
 .تقدت اليوك رت ا خيص التزوين الداة ي*     

 .في االلفية الثالثة التطورات التشريعية في المجال المصرفي: الثانيالمطلب 
  عوودة تاووورا،  منهووا مووا يتي ووق باملوودار  وووانني جديوودة فو ميدلوو   و منهووا مووا تي ووق  ووهد، اللووان  املصووررت     

 :باملدارا، جم س النقد و القرا ليدة نصوص تنظت ت  وسنحاول إبراهت  ل  من ةالل النقا  اآلتت 
 إصدار قانون الخاص باالعتماد اإليجاري: أوال
ا مصووررا فو مةسلوو  مالتوو  فو  وورع  تووأجري مةه وو   انونووا االعت ووال اإلجيوواري هووو عبووارة عوون ع  توو  يقوووم مبوجبهوو      

لوووذل   بواووو  اآلال، فو امليووودا، فو فيووو  فملوووول ماليووو  فةووورى ةوووواهتة مةسلووو  ملوووتي    ع ووو  سوووبت  اإلجيوووار مووو  
إمزانتوو  التنوواهتل عنهووا يف هنايوو  الفوورتة املتيا وودة ع تهووا و يووتمل التلووديد ع وو  ف لووا  يتفووق بشووأهنا تلوو    وون اإلجيووار  

 .1تي   االعت ال اإلجياري بول مرة يف الواليا، املتحدة ابمريزت و د إس
 :ومن ةالل هذا التيريف  زن استنتاج ةصائص االعت ال اإلجياري ابساست  و هي 

                                           
1 Guy Langueville, la globalisation financière : facteur de développement , problème 
économique, N°2. 829, 29 octobre 2003, P 24 
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إك املةسل  امللتفتدة من هذا النون من الت وي   و الويت تلو   املةسلو  امللوتأجرة  غوري ماالبو  بانفواح املب وغ  -
وتتر ن هذه اب لوا  جوزيف مون  ون  ورايف ابملوول . مرة واندة وإمنا تقوم بالدر  ع   ف لا الز   لالست  ار 

 .مرارا إلته الفوائد اليت تيول ل  ةسل  املةجرة  و مصارف االستغالل املرتبا  بابمل  املتيا د ع ته
 .سل  امللتأجرةم زت  ابمل  فو االست  ار ف نايف ررتة اليقد تيول إىل املةسل  املةجرة ولتس إىل املة  -
يف هناي  مودة اليقود  هنواك  والث ةتوارا، ل  ةسلو  امللوتأجرة إموا فك تا وب حتديود عقود اإلجيوار وروق  ورو   -

 .يتفق بشأهنا جمدلا  و إما الشرايف و إما التجديد
 .مل تقوم ع  ت  اإلئت اك اإلجياري بني  ال   فعراف هي املةسل  املةجرة و املةسل  امللتأجرة واملورل تذا اب -
يلووواهمل االعت وووال اإلجيووواري يف متويووو  االسوووت  ارا، نت  فك االعت وووال اإلجيووواري ال يتا وووب مووون  فمووووال    

إىل الزبوووك   امووس املةسلوو  ( اسووت  ارا، عتنوو ) نقديوو  إىل املقوورتا  و إمنووا يقوووم بوودل  لوو  بتقوودت فملووول عتنوو  
لزبوووك بوودر  ف لووا  تتزوووك موون نجوومل  وون املتخصصوو  يف هووذا النووون موون الي  تووا، بوودر   نهووا بالزاموو  و يقوووم ا

االست  ار و نظر تذه اخلصائص اإلجيابت  من النانت  اال تصالي     يقف متخوذو القورار يف اجلزائور لوك إلةوال 
هذه الاريق  يف نظام الت وي  الوع     رقد مت اعت الها يف الت وي  باريقو  رمستو    و توتمل تقنتتهوا بواسوا  ابمور 

املتي ووق باالعت ووال اإلجيوواري و بووالرغمل موون  لوو   روواك اسووتي ال هووذه الاريقوو   0009يف جووانفي  املووةرخ 09/90
ال يووزال يف بدايووو   و هنوواك جتوووارب بلووتا   وووام هبوووا بنوو  الربعووو  اجلزائووري يف هوووذا املتووداك  لوك تر وووي إىل ملوووتوى 

رتو  اعت واله مون عورف بنو  ع وا انرو ا إلتوه الصوندوح الووع  ل تيواوك الفالنوي بيود فك ا. امل ارسا، الشام  
املتي ووق (90 /09)اجلزائوور ل قتووام بابع ووال املصووررت  و متويوو  املشوواري  االسووت  اري الفالنتوو   و وود تروو ن  ووانوك 

االعت وووووال اإلجيووووواري التيووووواريف و املفووووواهتمل ابساسوووووت  املرتباووووو  باالعت وووووال اإلجيووووواري  باإلاوووووار  إىل املتزانتزموووووا، 
مون الت ويو  و ود تتاوور هوذه التقنتو  فع ور مو  الزيوالة لةوول املصواريف اجلديودة و الرروري  اليت حتزمل هذا النوون 

 .1هتيالة نجمل االست  ارا، يف اجلزائر
 المعدل لقانون النقد و القرض  10/ 10األمر : ثانيا
املوةرخ يف  90-90عن عريق فمور رئاسوي  وهوو ابمور ر ومل  09-09جايف فول تيدي  لقانوك النقد والقرا      
  نتوووو  مووووس هوووذا التيوووودي  اجلوانووووب اإللاريووو  رقووووط يف تلووووتري البنووو  املرعووووزي لوك امللوووواس 1990تفوووري ر 10

 90-90موون ابموور  91توونص املووالة  -بصوو ب القووانوك وموووارله املابقوو   نتوو  جووايف هووذا التيوودي  موون ةووالل 

                                           
 .املتي ق باالئت اك اإلجياري.0009جانفي  09  املةرخ يف 09/90من ابمر   9 - 1املوال   1
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ع و  التووامل حموارظ  نتو  يتووىل تلوتري البنو  املرعوزي وإلارتوه و مرا بتوه 09-09من القوانوك  11املت    ل  الة 
ع وو  عوودم  90-90موون ابموور  91وتوونص املووالة  -. يلوواعده  ووالث نووواب  و حمووارظ و جم ووس اإللارة ومرا بوواك

ةرووون وظووائف احملووارظ ونوابووه إىل  واعوود الوظتفوو  الي ومتوو   ع ووا فك القووانوك اجلديوود فلغووي االستشووارة الوجوبتوو  
ةوارج مووظفي البنو  الوذين يلوتيني هبومل احملوارظ  ع وا ال )ربايف ل حزوم  حملارظ البن   ع ا   يتمل حتديد مدة اخل

 زون ل  حوارظ فو نوابوه فك  ارسووا في نشوا  فو وظتفو  فو مهنوو  مه وا تزون ف نوايف  ارسو  وظوائفهمل ماعودا مت توو  
 .1الدول  لدى مةسلا، لولت   ا، عاب  مامل فو نقدي فو ا تصالي  ع ا   حتدل مدة تنصتب احملارظ ونوابه

 : 2مت تيدي  مزونا، جم س النقد والقرا و ل  بفص ه إىل هتئتني 90-90وجب ابمر مب -
 الوووذي يشووورف ع ووو  إلارة وتلوووتري  وووةوك البنووو  املرعوووزي اووو ن احلووودول املنصووووص ع تهوووا يف: مجلسسسل اإلدارة• 

 .القانوك
 بنو  اجلزائور هوو مز وف بوألايف لور اللو ا  النقديو  والتخ وي عون لوره ک ج وس إلارة: مجلل النقد والقرض• 

إال فك هوووذا التيووودي    يزووون لوووه ف ووور و  يوووأ، بتغتوووري عبوووري ع ووو  نشوووا  بنووو  اجلزائووور  وبيووود مالنظووو  اللووو اا، 
الروووويف الووووذي الهتال يتخووووبط رتووووه فلايف اجلهوووواهت البنزووووي  ةاملوووو  بيوووود ررووووتح  بنوووو  اخل تفوووو  والبنوووو  التجوووواري 

زائوور  رااووار، اجلزائوور إىل االسووت رار يف والصووناعي  نتوو  اتروو  اوويف آلتووا، املرا بوو  الوويت يلووتي  ها بنوو  اجل
 .00-91القتام بي  تا، اإلملالنا، رجايف ابمر 

( 09/09) لقوود جووايف التيوودي  ال وواين لقووانوك النقوود و القوورا :المتعلسسب بالنقسسد و القسسرض  00/ 10األمسسر : ثالثسسا
تووو  ل جزائووور يف لتووودة  اووو ن االلتزاموووا، الدول 1991فو،  19املوووةرخ يف ( 91/00)عووون عريوووق ابمووور الرئاسوووي 

املتداك املامل و املصريف  واستجاب  ل تاورا، اجلديدة يف اللان  املصررت  اجلزائري  ومون فجو  تزتوف النظوام املصوريف 
 :3واملقايتس الياملت  و يهدف إىل

بووني جم ووس  متزوني بنوو  اجلزائور موون  ارسو  ملووالنتاته بشوز  فرروو  موون ةوالل الفصوو  بوني إلارة بنوو  اجلزائور و  -
والفووووورا و توسوووووت  ملوووووالنتا، اط وووووس يف جموووووال اللتاسووووو  النقديووووو  و ستاسووووو  سوووووير الصووووورف و التنظوووووتمل و النقووووود 

 .اإل راف
                                           

 جم   ا تصالي  مشال ارريقتا الش ف اليدل "االملالنا، املصررت  يف القانوك اجلزائري يف اعار التلتري الصارم لشةوك النقد و القرا"اجلتالمل  عج  1
 .110  ص1999 91

 .111  ص نفس املرج  اللابق 2
ختصص ع وم   نال  اجلزائر  مذعرة لنت   هالة ماجلتري   املنظ   الياملت  ل تجارة و حترير اخلدما، املالت  و املصررت  لراسمصاف  بداوي  3

  .81ص   1991جامي  الب تدة  جتاري  ع ت  الي وماال تصالي  و الي وم التجاري  و ع وم التلتري 
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تيزيووز التشوواور بووني بنوو  اجلزائوور و احلزوموو  يف اطووال املووامل  و لوو  عوون عريووق إعووالم  ت ووف املةسلووا، الدولتوو   -
توو  إللارة ابرملوودة اخلارجتوو  و املديونتوو  الي ومتوو  و بتقوواريره لوريوو  و إنشووايف جلنوو  مشوورتع  بووني بنوو  اجلزائوور ووهتارة املال

 .حتقتق ستول  فرر  يف تداول املي وما، املالت 
اتئ  الظوروف مون فجو  محايو  فررو  ل  صوارف إاوار  إىل ابهوداف اللوابق  الوذعر  رواك التيودي  يهودف إىل  -

 :1حتقتق ابهداف التالت 
ملخواعر و امللوتحقا، غوري املدروعو  و إ وراك املهنو  ل  صوارف إنشايف هتئ  مرا بو  تلوهر ع و  او اك مرعزيو  ا*   

 .و املةسلا، املالت  يف ع  ت  املرا ب 
 .حتديد ملالنتا، ال جن  املصررت *   
إجيووووال  وووورو  جديوووودة إلنشووووايف املصووووارف اخلاملوووو  و منهووووا عوووودم اللوووو ام ملووووالزي املصووووارف بت ويوووو  مشوووواري  *   

 .اال تصالي  من املصارف اليت   زوهنا
جنووود فك ميظووومل املووووال جوووايف، بووونفس احملتووووى بالنلوووب  لقوووانوك  91/00ومووون ةوووالل القووورايفة القانونتووو  ل مووور        

ختوووالف  09/09ميوووال بيوووض املووووال الووويت جوووايف، بااوووفا، جديووودة ع ا مت إلغوووايف عووو  موووالة مووون  وووانوك . 09/09
 .املتي ق بالنقد والقرا 91/00ابمر 
 2112التعديالت التي أدخلت خالل :رابعا

 اخلاص باحلد ابل  لرفس املال ل بنوك واملةسلا، املالت  1991مارس  91الصالر يف  91-90القانوك ر مل 
 م توك لينار جزائري و 199اليت تنشط لاة  اجلزائر   انوك النقد والقرا ندل احلد ابل  لرفمسال البن  ب

 1.1ب  1991س املووال ل بنوووك يف سوون  م توووك لينووار ل  ةسلووا، املالتوو   بتن ووا نوودل احلوود ابل  لوورف 09ب 
م توووك لينووار ل  ةسلووا، املالتوو  رزوو  مةسلوو  ال ختروو  اىل هووذه الشوورو  سوووف ينووزن منهووا  199م تووار لينووار و

 .االعت ال وهذا يةعد حتزمل الل اا، النقدي  يف اجلهاهت املصريف 
إلجباري لودي لرواتر الذي خيص  رو  تزوين االنتتاعي ا 1991مارس  91الصالر يف  91-91القانوك  -

 91الصوووالر ب  91-91القوووانوك  -عحووود ف صووو  % 01بنووو  اجلزائووور وبصوووف  عامووو  يصووو  هوووذا امليووودل نوووىت 
الذي خيص نظام ا اك الولائ  املصررت  ويهدف هوذا النظوام إىل تيوويض املوولعني يف نالو  عودم  1991مارس 

زائوور نتوو  يقوووم بتلووتريه  وورع  ملووا   إمزانتوو  احلصووول ع وو  ولائيهوومل موون بنوووعهمل  يووولن الروو اك لوودى بنوو  اجل

                                           
 . 89  ص  نفس املرج  اللابق 1
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تل   بصندوح ا اك الولائ  البنزت  تلاهمل رتوه  صوص متلواوي  وتقووم البنووك بايودان عوالوة نلوبت  لصوندوح 
ليلوو رب موون عوو   10موون املب ووغ اإلمووامل ل ولائوو  امللووج   يف % 0اوو اك الولائوو  البنزتوو  وبقوودر مبيوودل سوونوي 

 .سن  بالي    احمل ت 
ر البن  املرعزي باعتباره امللةول عل ا  نقدي  واملز وف الرئتلوي باملرا بو  فمور اوروري ومهومل إال فنوه إك تدعتمل لو 

  جيووب املبالغوو  يف منحووه ملووالنتا، الوويت تيتووق ابلايف الابتيووي ل جهوواهت املصووريف عواووا عوون تفيت ووه وم ووال  لوو  
لي ومتوو  بمواتووا لوودى البنوووك الي ومتوو  التي ت وو  الصووالرة عوون رئووتس احلزوموو  املتي قوو  بروورورة إيوودان املةسلووا، ا

لوك اخلاملو    نتوو  عرنووس هووذه النقاوو  إ ووزاال عبووريا إ  ال  زوون حت توو  البنوووك اخلاملوو  امللووةولت  مبفرلهووا عوون 
 .1نقائص ومشاع  اجلهاهت املصريف الوعن رغمل ابهتما، املرتبا  هبا

 .2119تعديالت  :خامسا
واجهووو  ع  تووو  إملووودار الصوووزوك لوك رملوووتد ويووونص ع ووو  موووا متي وووق  هووواهت النوعتووو  مل 1998-90-98 وووانوك  

 :2ي ي
وا   وانني ملزارح  إملدار الصزوك بدوك رملتد مبشارع  ع  ابعواك اال تصوالي   الرتعتوز ع و  نظوام املرعزيو   -

 .ل  ي وما، املتي ق  ةوالث سحب الصزوك بلبب اخلاأ فو نقص الرملتد
 .  امل ف املرعزي عند من  ملزوك لزبائنها  تتفقد املصا  املالت119عبقا ل  الة  -

بشأك احلد ابل  لرفس مال البنوك واملةسلوا، املالتو  اليامو  يف  1998رتفري  10الصالر يف  91-98 انوك 
 .اجلزائر
 :3تضمنت ما يلي 2117تعديالت :سادسا

ص املووودينني غوووري املتي وووق بأرملووودة الي  ووو  الصووويب  ل  وووخا 1990رتفوووري  00املوووةرخ يف  90-90ابمووور ر ووومل  -
 . املقت ني يل   تمل بفت  رملتد من الي    الصيب  لدى البن  الوستط امليت د

 .املتي ق بامليامال، وفلوا، إجرايفا، اللتاس  النقدي   1990ماي  19الصالر يف  91-90ابمر ر مل  -
 ررت  املتي قووو املتي وووق بواووو   واعووود عامووو  ل واوووان املصووو 1990مووواي  19الصوووالر يف  91-90ابمووور ر ووومل  - 

 .بالقاان املصريف

                                           
 .00 ص نفس املرج  اللابق"حم وس هتعت   1

2www.bank of Algeria.dz.le 1900-99-90  
3 www.bank of Algeria.dz.le 1900-99-09  

http://www.bank/
http://www.bank/
http://www.bank/
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 2101تعديل قانون النقد والقرض لسنة :سابعا
نتو  جوايف  1909فو،  19املوةرخ يف  91-09عون عريوق ابمور ر ومل  1909جايف اإلملالم املصريف للن     

 : 1هذا اإلملالم بأهمل النقا  التالت 
رمهوا ع و  اسوتقرار ابسويار وباعتبواره هودرا اإلملالم بتيريف البن  اجلزائر وحتديد ملالنتاته ومهاموه  ون  فت -

مون فهووداف اللتاسو  النقديوو   ويف تووورري فررو  الشوورو  يف متووالين النقود والقوورا والصوورف واحلفواظ ع تهووا لن ووو 
سوووري  لال تصوووال مووو  اللوووهر ع ووو  االسوووتقرار النقووودي املوووامل  وتوووذا الغووورا يز وووف بتنظوووتمل احلرعووو  النقديووو  ويوجوووه 

الئ   توهتي  القرا وتنظتمل اللتول  ويلهر ع   نلن سري التيهدا، املالت  اجتاه اخلوارج ويرا ب بز  الوسائ  امل
 .و ابط سوح الصرف

يف إعووار سووالم  النظووام املصووريف وملووالبته  روورا بنوو  اجلزائوور ع وو  املصووارف اليام وو  يف اجلزائوور فك يزوووك تووا  -
لودر   لزوي حيورص ع و  التلورير احللون نلاب جاري لائن ميه لت بت  ناجا، ع  تا، التلوديد بينوواك نظومل ا

هووذه الوونظمل   ع ووا نوودل القواعوود املابقوو  ع تهووا عوون عريووق نظووام يصوودره جم ووس النقوود والقوورا  ع ووا نوورص هووذا 
ابةوووري ع وووو  فنووووه ال  زوووون الرتةووووتص بامللووووا ا، اخلارجتووو  يف البنوووووك واملةسلووووا، املالتوووو  الوووويت حيز هووووا القووووانوك 

ع ووو  اب ووو  مووون رفس املوووال  وهتيوووالة ع ووو  % 10امللوووا   الوعنتووو  املقت وو  ب  اجلزائووري  إال يف إعوووار  وووراع  مت ووو 
 لوو  مت وو  الدولوو  سووه ا نوعتووا يف رفمسووال البنوووك واملةسلووا، املالتوو   ا، رؤوس ابموووال اخلاملوو  الوويت خيووول تووا 

 .واجبها واحلق يف فك مت   يف فجهزة الشرع  لوك احلق يف التصويس
زين  الي ومت  بتزايد النفقا، واالفخفاا الزبري لايورالا، ع و  إ ور ابهتمو  البرتولتو  وبيد الرغو  املتزايدة ع   اخل

؛ مت التفزوووري يف بووودائ  تشووورييت  ل تخفتوووف مووون ابعبوووايف ع ووو  ملوووندوح اوووبط اإليووورالا، وانتتاعوووا، 1901منوووذ 
، ميتنوو  وملوودة الصوورف  رجووايف ا وورتام مشوورون  ووانوك لتيوودي   ووانوك النقوود والقوورا يلوو   لبنوو  اجلزائوور ورووق آلتووا

هووذا املقوورتم مت اعت وواله رمستووا عقووانوك . مخووس سوونوا، موون متويوو  اخلزينوو  الي ومتوو  اعت ووالا ع وو  إملوودارا، نقديوو 
 .19002فعتوبر  00املةرخ يف  00/  09حتس ر مل

زائور الويت يف إعار الت وي  غري التق تدي فو موا ييورف باباعو  النقوول  ورقوا ملوا ترو نته الواويت  املالتو  لبنو  اجل      
م توار لوالر فمريزوي  يف  وز  فوراح نقديو   00  م تار لينار مت   منهوا 1081نشر، يف اجلريدة الرمست   مت عب  

                                           
 .99-91 املالتني ر مل 1909فو،  19املتي ق بالنقد و القرا املةرخ يف  91-09ابمر  1
تالف ل بحوث و الدراسا، املرعز اجلاميي عبد احلفتظ بو  جم   م"الت وي  غري التق تدي يف اجلزائر ورق تيديال،  انوك النقد و القرا"محزة رم ي  2

 .101  ص1908 جواك 90 اليدل91الصوف مت   اجلزائر اط د 
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املتي وق  1991فو،  19املوةرخ  00-00مزوررا مون ابمور ر ومل  11مر ون  من  ب  الدول  اجلزائري  ورقوا ل  والة 
 1900.1فعتوبر  00 املةرخ 09-00بالنقد والقرا املز   بالقانوك ر مل 

يقوووم بنوو  اجلزائوور بشووز  اسووت نائي  وملوودة مخووس سوونوا،  بشوورايف مبا وور عوون »فنووه  ع ووا توونص هووذه املووالة ع وو       
ل لووندا، املالتوو  الوويت تصوودرها هووذه ابةوورية موون فجوو  امللووا   ع وو  وجووه اخلصوووص يف تغاتوو  انتتاجووا،   اخلزينوو  

 .»ومتوي  الصندوح الوع  لالست  ار متوي  اخلزين  ومتوي  الدين الي ومي الداة ي
 .2109-2111مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري خالل فترة  :المطلب الثالث

من نت  نجمل الولائ    اجلزائري  اخلامل  بالبنوك هتز  الولائ  البنزت  ستتمل التيرا إىل بيض مة را،       
 .  م  التح ت نجمل القروا البنزت  وعذا تاور 

 :  2109-2111 ائ  البنكيةهيكل الود-أ
 1990-2000إك نشا  م  املوارل البنزتو  و املت   و  يف الولائو  املصوررت  عرروس منووا ميتوربا ةوالل الفورتة        

-1999سوووونيت  %81.11اىل  %01.0الولائوووو  اجلاريوووو  يف املصووووارف الياموووو  موووون  ميوووودلافخفوووواا يف  رلووووج 
-1999سووونيت  %01.11اىل  %9.19رقووود ارتفيووو  مووون  ع ووو  التووووامل  و بالنلوووب  ل  صوووارف اخلاملووو  1991
و  %88.80اىل % 09.99و سوووووج  ميووووودل ولائووووو  بجووووو  بالنلوووووب  ل  صوووووارف اليامووووو  افخفااوووووا مووووون  1991

منوووووو ب و سوووووج  ميوووودل  1991-1999سوووونيت  %00.01اىل  %1.11ارتفاعهووووا يف املصووووارف اخلاملووووو  موووون 
ع وو  % 08.8و% 10.0املقودر بوو 1990-1999بيود االرتفووان امللوج  ةوالل سوونيت  1998سون  % 1.01

و الوووذي يرجووو  اىل افخفووواا موووداةت  احملرو وووا، % 1.1 ووودره  1990الرتتتوووب  لتلوووج  بيووود  لووو  افخفااوووا سووون  
بلوووبب االهتمووو  املالتووو  الياملتووو   و اجلووودول التوووامل يبوووني هتزووو  الولائووو  يف البنووووك اجلزائريووو  و نصووو  عووو  مووون البنووووك 

 .الي ومت  و البنوك اخلامل 
 
 
 
 
 

                                           
1 https://www.tsa-algerie.com/ar/  le 09/07/2019  

https://www.tsa-algerie.com/ar/على
https://www.tsa-algerie.com/ar/على
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م تار لينار هناي                  )2117-2112)خالل الفترة  البنكيةهيكل الودائ  ( :12:)دول رقمالج
 الفرتة

 1991 1991 1991 1991 1999 1990 1998 1990 

 الودائع الجارية

 البنوك العمومية

 البنوك الخاصة

 ودائع ألجل

 البنوك العمومية

 البنوك الخاصة

642.16 

548.13 
94.03 

1485.19 
1312.96 

172.22 

718.90 
648.77 
70.13  

1724.04 
1656.56 

67.47 

1127.91 
1019.90 

108.2  
1577.45 
1509.55 

67.90 

1244.41 
1108.3 

116.1 
1736.2 
1654.3 

81.9 

1750.4 
1597.5 

152.9 

1766.1 
1670.1 

96.0 

2560.8 
2369.7 

191.1 

1956.5 
1834.4 

122.1 

2946,9 
2705.1 

241.8 

2214.9 
2055.4 

159.5 

2502,9 
2241,9 

261 

2643,8 
2390,1 

253,7 
 5146,7 5161.8 4517.3 3516.5 2960.6 2705.4 2442.95 2127.35 الموارد  جمح.إ 

 حصة البنوك ع

 حصة البنوك خ
%87.5 
%12.5 

%94.4 
%5.6 

%93.5 
%6.5 

%93.3 
%6.7 

%92.9 
%7.1 

%93.1 
%6.9 

%92.2 
%7.8 

% 90 

 % 10 

La source : https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat  le 19/07/2019 
يظهر اجلدول فعاله تاور هتز  الولائ  لدى البنوك اجلزائري   رقد سج س الولائ  ارتفاعا ميتربا ةالل هوذه الفورتة 

نتتج  لالهتم  املالتو  الياملتو   و ييوول   1990بالرغمل من افخفااها يف %010.01بنلب  ب غس  1991-1990
 1:هذا االرتفان يف نجمل املوارل البنزت  إىل عدة عوام  ف ها 

 .استيالة التواهتك اخلارجي لال تصال اجلزائري- 
سوون   %10.0إىل    1991يف %  10.1نتوو  ارتفوو  بنلووب  , سووج  الةووار القاووان اليووام ارتفاعووا متزايوودا - 

 .ع   الرتتتب  بلبب ارتفان الةار  اان البرتول 1990و 1998سنيت % 11.1 % 10.0وبنلب   1999
مقابوو   1991موون إمووامل الولائو  سوون  % 99.9اهتليووال نجوومل االلةوار اليووائ ي و القاوان اخلوواص نتوو  ب وغ  - 

 .1990سن   % 10.0  و 1999ةالل سن   11.0%
إىل  2006سووون  %  09الولائووو  بجووو  ارتفووو  بشوووز  متزايوود و مبيووودل و يظهوور اجلووودول فعووواله فيروووا فك نجوومل 

بالرتتتووب  و هووذا مووا يلوو   ل بنوووك موون إمزانتوو  التوسوو  يف موون   1990و 1998سوونيت %00.19و % 01.0
القووروا القصووورية و املتوسوووا  ابجووو   مقارنوو  ةجووومل الولائووو  اجلاريووو  و الووويت سووج س افخفااوووا  نتووو  ب غوووس نلوووب  

سووووون  %10 و  1999 سووووون   %11 مقابووووو  1990سووووون  % 18ن إموووووامل نجووووومل الولائووووو  الولائووووو  اجلاريووووو  مووووو
2008.  

                                           
1 https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat  le 19/07/2019. 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
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 % 90بووو  1990و يالنووظ موون اجلوودول عووذل  ارتفووان نصوو  البنوووك الي ومتوو  نتوو   وودر، يف هنايوو  سوون        
بنوو   بووالرغمل موون االرتفووان امللووت ر حلصوو  البنوووك اخلاملوو  موون جم ووون الولائوو   و الوويت ارتفيووس موون جديوود بيوود فهتموو 

  2009.سن  % 09اىل  1991سن  %1.9اخل تف  و البن  الصناعي و التجاري من 
و زوون القووول فك إسوورتاتتجت  جووذب الولائوو  ةصوملووا االلةووار اليووائ ي و الةووار القاووان اخلوواص موون عوورف البنوووك 

االهت وووووام  نظووووورا للوووووويف التوهتيووووو  اجلغووووورايف ل ونووووودا، و الفووووورون املصوووووررت   إاوووووار  إىل عووووودم, الوعنتووووو  تبقووووو  اووووويتف 
 .قت  لتحفتز ابررال ع   االلةارباللتاسا، التلوي

 م تار لينار هناي  الفرتة                 201-2017 خالل الفترة البنكةهيكل الودائ  : (15)الجدول رقم

 
La source : https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm, Le 19/07/2019 .  

الودائع حسب القطاع  7101 7100 7107 7102 7102 7102 7102 7102
 المؤسساتي

4499.0 

2325.8 

1132.4 

541.7 

499.1 

4708.5 

1147.7 

446.2 

3001.0 

86.1 

1024.7 

10232.2 

%40.1 

%59.9 

3732.2 

1775.9 

1099.9 

532.1 

324.3 

4409.3 

1084.8 

370.2 

2881.9 

72.3 

938.4 

9079.9 

%36.9 

%63.1 

 

3891.7 

2023.4 

1076.2 

415.6 

340.5 

4443.4 

1222.9 

383.4 

2756.0 

81.0 

865.7 

9200.8 

%41.0 

%59.0 

4434.8 

2386.6 

1159.7 

421.2 

485.2 

4083.7 

1195.7 

279.7 

2515.6 

92.8 

599.0 

9117.5 

%44.9 

%55.1 

737353 

0.7281 

010281 

2.181 

21282 

7.1953 

017782 

7.280 

720782 

208. 

33855 

338357 

2082% 

%58.4 

773.57 

0.0.82 

...82 
 

22282 
 

20282 
 

77775. 
 

.278. 
 

72287 
 

70.287 
 

2182 
 

37855 
 

357855 
 

2782% 
 
 

2282% 

771358 

772282 
 

22282 
 

7.282 
 

70782 
 

538353 
 

27282 
 

7078. 
 

0.2.82 
 

.82 
 

77153 
 

.37755 
 

2282% 
 
 

2782% 

2870.7  

1787.7 

 672.2 

238.5 

02782 

535757  

579.5 

184.5 

1751.0 

.82 

75759 
 

389159 
 

2282% 
 
 

2282% 
 

 الودائع تحت الطلب 

مية المؤسسات و الهيئات العمو

 أخري

 الؤسسات الخاصة

 األسر و الجمعيات

 *اخرون

 الودائع ألجل

المؤسسات و الهيئات العمومية 

 أخري

 الؤسسات الخاصة

 األسر و الجمعيات

 *أخرون

 **الودائع كضمان

 إجمالي الموارد المجمعة

 ***حصة القطاع العام-

 ***حصة القطاع الخاص-

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm


 التطور التاريخي للنظام المصرفي الجزائري                                                  :    الفصل الثاني
 

 
45 

 .ع  تا، جاري    تقتد بيد يف نلابا، الزبائن*
 .الولائ  املخصص  عر اك لاللتزاما، بتو ت    يتمل اتباعها نلب القااعا،**

 . ون الولائ  املصنف  نلب القاان املةسلاينص  القاان بالنلب  ط***
رت ا خيص توهتي  الولائ  نلب القااعا،  عررس الولائ  اط ي  لدى القاان الي ومي ارتفاعا يقدر ب     

من إمامل الولائ  حتس الا ب %  00 19  نت  مت   1909يف %  0 00  مقاب  افخفاا  دره 1% 11
يف املقاب   افخفرس نص  الولائ  (. 1909يف هناي  %  0 19قاب  م)وبج  اط ي  من عرف املصارف 
 .1909يف %  0 10  مقاب  % 9 11بج  لدى القاان الي ومي إىل 

من إمامل % 0 10  ومت   %0 1فما بالنلب  ل ولائ  اط ي  لدى القاان اخلاص  رقد عررس ارتفاعا بنلب     
نلب تاريخ االستحقاح  م   نص  الولائ  بج  ا ن إمامل (. 1909يف % 0 91مقاب  )الولائ  اط ي  

 .1909يف % 9 99  مقاب %1 90ولائ  القاان اخلاص 
م تار لينار   918 1ع ا ارتفيس الولائ  اط ي  من عرف املصارف الي ومت  لدى القاان الي ومي ب  
 ي  لدى القاان اخلاص ارتفاعا   بتن ا  هد، ت   اط(1909م تار لينار يف  9 181مقاب  تراج   دره )

 (.1909م تار لينار يف  009)م تار لينار  1 011يقدر ب 
م تار  1 091بامل    سج س الولائ  اط ي  من عرف املصارف اخلامل  لدى القاان اخلاص ارتفاعا بقت     

 .م تار لينار يف اللن  اللابق  0 099  مقاب  ارتفان  دره 1900لينار يف هناي  سن  
؛ فما ت   1909يف % 9 0  مقاب  %1 0ا ن القاان اخلاص  سج س ولائ  املةسلا، ارتفاعا ب 

وعذل  احلال . يف اللن  اللابق % 9 1  مقاب  %8 1اخلامل  بابسر واجل يتا،  رقد  هد، تاورا مبيدل 
  %1 1% 08 1بالنلب  ل ولائ  بالي    الصيب  اخلامل  بابسر واملةسلا،  نت  عررس ارتفاعا،  درها

 .1ع   التوامل
 .2117-2112 رةتهيكل القروض خالل الف-ب
يبني اجلدول التامل القروا امل نون  ل قاان اليام و القاان اخلاص و نص  ع  من البنوك الي ومت  والبنوك      
 .اخلامل 

 
 

                                           
1 https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm , Le 19/07/2019.  

 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
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 لينار هناي  لفرتة م تار           .           2117-2112هيكل القروض خالل الفبرة (: 11)جدول رقم 
 1991 1991 1991 1991 1999 1990 1998 1990 

 قروض للقطاع ع
 بنوك عام 

 بنوك ةامل  

 قروض للقطاع خ 

 البنوك الي ومت  

 البنوك اخلاملو 

715.83 
715.83 

 -
550.20 
368.95 
181.25 

791.70 
791.49 

0.21 
587.78 
487.78 
100.12 

859.65 
856.97 

2.68 
674.73 
568.60 
106.12 

882.5 
881.6 

0.9 
896.4 
765.3 
131.1 

848.4 
847.3 

1.1 
1055 
879.2 
176.5 

989.3 
987.3 

2.0 
1214.4 

964.0 
250.4 

1202,2 
1200.3 

1.9 
1411.9 
1086,7 
325,2 

1485,9 
1484,9 
01,00 

1599,2 
1227,1 
372,1 

 3085,1 2614,1 2203.7 1904.1 1778.9 1534.4 1379.5 1266.96 إجمالي القروض

 نص  البنوك ن

 نص  البنوك خ
%85.7 
%14.3 

%92.7 
%7.3 

%92.9 
%7.1 

%92.6 
%6.7 

%90,7 
%9.3 

%88.5 
%11.5 

%87,5 
%12,5 

% 87,9 
%12,1 

La source : https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat  le 19/07/2019 
ييزس اجلدول فعاله تاور نجمل القروا امل نون  من عرف البنوك اجلزائري  نت  عررس هتيالة ميتربة ةالل    

يف سن  % 19.0 و سج  إمامل القروا ارتفاعا ومل  إىل % 011.19تقدر بو  1990-1991الفرتة 
القروا نلب القااعا، رقد مت  فما النلب امللج   يف نجمل  1998سن  %08.99مقارن  ب  1990

وهي نلب  مرتفي  %  11ل قاان اليام مقاب  نلب  ل قاان اخلاص  در، بو  1990سن  %81تلجت  نلب  
باملقارن  باللنوا، اللابق   وهذا ما ييزس توجها، الدول  يف جمال تشجت  القاان اخلاص ةالل اللنوا، 

 .ابةرية
بنوك الي ومت  ع   اعرب نص  من إمامل القروا امل نون   نت    تنزل ع ا يربهت اجلدول فعاله استحوا  ال    

بالرتتتب  و هو ما يفلر منو نص  القاان ( 1990-1999)ةالل الفرتة % 09هذه النلب  تقريبا عن 
لتشهد بيد  ل  تراجيا و تق ص ملا   البنوك  1991املصريف اخلاص  ب  ندوث فهتم  بن  اخل تف  ليام 

سن  % 01.0و نلب  %00.1إىل 1990للوح املصررت  اجلزائري  لرتتف  من جديد ابتدايف من اخلامل  يف ا
  .نظرا ل توس  يف من  القروا ل قاان اخلاص ويف  روا االستهالك املوجه  ل قاان اليائ ي 1990
  نشا  االستريال لزن تبق  ملا   البنوك اخلامل  يف متوي  اال تصال اجلزائري حمدولة نظرا الهت امها بت وي     

و ا تصار نشاعها ع   رت  االعت الا، امللتندي  و تقدت بيض التلهتال، االئت انت   صرية ابج   و هبذا 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
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الشز  ال  زننا القول باك البنوك اخلامل  ال تلاهمل يف التن ت  اال تصالي  بالشز  الذي ينتظر منها  بهنا ال 
 1.ري  املتوسا  و الاوي   ابج تزال بيتدة عن متوي  املشاري  االست  ا

 لينار هناي  لفرتة م تار      .             2109-2101هيكل القروض خالل الفبرة (: 19)جدول رقم 
 0202 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202 القطاعات/قروض المصار 

 القروض الممنوح للقطاع العمومي

 املصارف الي ومت 

 القروا املبا رة   

  رايف اللندا،   

 املصارف اخلامل 

 القروا املبا رة  

  رايف اللندا،   

 القروض الموجهة للقطاع الخاص

 املصارف الي ومت 

 القروا املبا رة   

  رايف اللندا،   

 املصارف اخلامل 

 القروا املبا رة  

  رايف اللندا،   

صافية من )مجموع القروض الممنوحة
 (القروض المعاد شرائها

 ارف الي ومت  نص  املص

 نص  املصارف اخلامل 

022042 
5645.5 

 
5544.6 

45.4 

 
5.5 

 
5.5 

 
5.5 

0.2242 

5546.0 

5546.5 

55.6 

655.4 

655.4 

5.5 
 
 

5544.4 
 

44.4% 
 

55.5% 

022042 

1742.3  

1703.3 
39.0 

 0.0  

0.0 

 0.0 

08.0.2 
5605.4 

5665.4 

4.4 

055.4 

055.4 

5.5 

 

3724.7 

%85.8 

%14.2 

022242 
2040.7  

1909.9 
19.0 
0.0  

0.0 

 0.0 

2222.7 
1675.4 

 
1669.0 

6.4 
569.5 
569.4 

0.1 
 

1181.9 
89.0 % 

 
01.1% 

022242 
5656.5 

 
5654.6 

56.4 
 

5.5 

 
5.5 

 
5.5 

 
020240 

5555.5 

5554.4 

4.6 

444.5 

444.5 

5.5 

 
0506.0 

 
44.0% 

% 55.0  

22.048 
5545.6 

 
5555.5 
545.5 

 
4.0 

 
5.5 

 
4.0 

 
200242 

5545.4 

5545.0 

5.5 

445.5 

445.5 

5.5 

 
4055.4 

 
44.4% 

55.5% 

22..48 
5444.0 

 
5055.4 

504.4 
 

4.0 

 
5.5 

 
4.0 

 
22.242 

5444.5 

5440.6 

5.4 

444.0 

444.0 

5.5 

 
4540.4 

 
44.0% 

55.0% 

28204. 
5465 

 
5444.0 
505.4 

 
4.0 

 
5.5 

 
4.0 

 
282242 

5445.5 

5445.5 

5.5 

445.5 

445.5 

5.5 

 
4454.4 

 
44.4% 

55.6% 

 

22004. 
6555.5 

 
6506.5 
56445 

 
4.0 

 
5.5 

 
4.0 

 
222040 

5655.4 

5655.6 

5.5 

5546.6 

5546.6 

5.5 

 
444454 

 
44.4% 

55.5% 

 
La source :  https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm ,Le 19/07/2019 . 

ملس عولة وترية توس  القروا املوجه  لال تصال ع  من القروا املوجه  ل قاان اال تصالي الي ومي  اليت     
% 1 0  مقاب  % 1 01  وعذا القروا املوجه  ل قاان اخلاص  اليت ارتفيس بدورها ب % 0 0ارتفيس ب 

٪ يف منو إمامل 10ه  ل قاان الي ومي بوا   سا س القروا املوج. 1909  يف 2  ع   التوامل% 1 09و 
                                           

1La source : https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat  le 19/07/2019  
2 https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm, Le 19/07/2019 . 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm


 التطور التاريخي للنظام المصرفي الجزائري                                                  :    الفصل الثاني
 

 
40 

ع ا عاك ع ته احلال يف %. 91القروا املوجه  لال تصال  وب غس ملا   القروا املوجه  ل قاان اخلاص 
  جتلد االرتفان ابع ر  وة ل قروا املوجه  ل قاان اخلاص يف ارتفان نصتها ا ن إمامل 1909و 1901

  1900يف %  1 10انتق س إىل نت                                القروا املوجه  لال تصال  
 8 11ل تذعري  ب غس هذه احلص  . 1901يف %  0 10و 1901يف %  1 10 1909يف % 1 19مقاب 
 .1901يف % 
ال تزال القروا املوهتع  من عرف املصارف الي ومت   املشارع  بقوة يف متوي  مشاري  عربى ل  ةسلا،    

تر ن . لت   املتي ق  باملصارف اخلامل %  1 01من نص  اللوح  مقاب  %  8 89 ن ب الي ومت   ات
املصارف الي ومت   بصف  ع ت  الت وي  املبا ر ل قاان الي ومي  م  انتفاظها ع   نص  ميتربة يف متوي  القاان 

ارف ةالل اللن   تد الدراس   اهتلال،  روا املص(. 1909يف % 1 01  مقاب   % 1 01)اخلاص 
فما بالنلب  لوترية توس  القروا . 1909يف % 8 8  مقاب  % 1 00الي ومت   ملارت  من إعالة الشرايف  ب 

% 0 8  مقاب % 1 00املوهتع  من عرف املصارف اخلامل   تقريبا ع تا ل قاان اال تصالي اخلاص  رقد ب غس 
 .19091يف 
%.  1 08ة تقريبا ع ت  متوي  اال تصال بوا   يف ظ  غتاب فسواح مالت  متاورة  تر ن القروا املبا ر     

%  0 01)رت ا خيص القاان الي ومي %  1 09تر ن هذه القروا الت وي  الز ي ل قاان اخلاص  وبنلب  
 (.1909يف 

 .2109بعد حوصلة حول التطورات النقدية و المالية :المطلب الراب 
سوونحال موون نتوو  هنا تاوووير النظووام النقوودي واملوامل  أاجلزائوري بيوودة املووالنا، موون  و اال تصووالي النظووام مور      

 .ةالل هذا املا ب اعاايف نومل   نول هذة التاورا، 
 اصالح و عصرنة القطاع المصرفي-أ  

ع ا هو مي وم لدى اجل ت   اليزال متوي  اال تصال اجلزائري مهت ن  بشز  عبري  من عرف اإلنفاح       
ع ا س اس ابواان ابةرية  الرويف ع   . بري  ع   الرريب  البرتولت الي ومي  الذي ييت د بدوره  إىل ند ع

التداعتا، اال تصالي  اليت  زن فك ترتتب عن وايت  مالت  عام  مليب  و د مس  ال جويف إىل الت وي  غري 
التق تدي  يف ظ  غتاب مصالر متوي  فةرى  بتخفتف هذا القتد املامل وا اك است راري  االنفاح الي ومي  
ولزن هذا ال  زن فك يشز  نال لائ ا  ع ا هو ميرتف به  ورق ابنزام القانونت  احملدلة تذا النون من 

بالفي   وورقا لنفس هذه ابنزام  راك استخدام هذه اآللت  من الت وي  هي حمدولة هتمنتا وتلتند . الت وي 
ال  من ةالل جم وع  واسي  من تدف استيالة تواهتنا، اال تصال الز ي وترستخ ع  ت  تنوي  اال تص

                                           
1 https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm, Le 19/07/2019 . 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
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اإلملالنا، اال تصالي  واملالت  واملةسلاتت  ا ن هذه اط وع  من اإلملالنا،  يشغ  إملالم و عصرن  
 .1القاان املصريف مزان   صوى

. ساهمل االست  ار الي ومي يف تزويد اال تصال الوع  بالبه التحتت  القاعدي  الالهتم  إلنشايف وتاوير املةسلا،    
نت  تشز  رعتزة هام  لتاوير است  ار منتج وملوح  من فج  تولتد منو ملتدام  لاة ي   ام   ومزتف 

 اتتا ع ا جيب ع   االست  ار املنتج واللوح فك يزلال ويتوس   فع ر بز ري  ا  هده يف املااي  يف الصناعا، 
ئر  ع ا هو الشأك يف لول فةرى  يف املةسلا، املي  ت  واخلدما، املنتج  امللو    اليت تت     اعداا  يف اجلزا

إك مرارق  هذا االست  ار بت وي  مالئمل فمر ناسمل إلجنام ع  ت  . الصغرية واملتوسا   عأهمل مورري لفرص الي  
لزن جيب ع   اللوح املالت   الذي ييد . يف هذا الصدل  ييترب لور املصارف فمرا بالغ اب ت . تنوي  اال تصال
ومن  أك توجته اط وعا، اال تصالي  الزبرية حنو هذه . يف مرن   جنتنت   فك ت يب لورها هي فيرا حلد اللاع 

اللوح  جلزيف من انتتاجااا الت وي ت   فك يلهمل بقوة يف تن تتها وفك يفل  جمال فعرب ل ت وي  املصريف 
  املصارف احملور االسرتاتتجي ل  ةسلا، الصغرية واملتوسا  يف اطال املصريف  جيب فك يزوك إملالم نوع 

ع ا جيب فك     إ ارة  وي  لتوجته . الرئتلي  ملرت دا مببالئ االستقاللت  والنجاع  وااللتزام ةلن ابلايف
اإلملالنا، املصررت  الرروري  القالرة ع   تشجت  املنارل  وفع ر ريالت  يف الوساع  املصررت  ييد م  املوارل فند 

م تار لينار من النقول الور ت   تد التداول  اليت مت   ما  1999من بني . املصريف اجلزائري نقا  الريف ل نظام
م تار لينار مت   الةار املتيام ني  1999و 0199  جند فك هناك ما بني M2٪ من الزت   النقدي  11يقارب 

 رس  لارم ةدما، مبتزرة  مبا اال تصاليني ةارج القاان املصريف إك حتلني اخلدما، املصررت  القائ   وستاس  
. يف  ل  ستاس  ميدال، رائدة جذاب   ستل   بالتأعتد   ب جزيف عبري من هذا االلةار حنو القنوا، املصررت 

وهذا النهج اروري ل غاي   نت  فك الوا  املري  الذي  تز اللتول  املصررت  نالتا جنمل  إىل ند عبري  عن 
يبقي بن  اجلزائر يف ةدم  اللان  املصررت  ملرارق  . يتو ف يف فرق هتم  حمدول الت وي  النقدي الذي من  أنه فك
 .هذا النهج  يف إعار تنفتذ مهامه

رت ا خيص متوي  االست  ار  جنمل االرتفان القوي يف نص  القروا متوسا  وعوي   ابج  ا ن إمامل    
يف % 01  إىل 1990٪ يف 10من )سنوا، ابةرية ( 09)القروا  الذي متس مياينته ةالل اليشر 

 .  فساسا عن االرتفان القوي ل قروا عوي   ابج  املوجه  لت وي  االست  ار  يف  ااعا، الاا   واملايف(1908
بالفي   ع   الرغمل من االرتفان املةعد الت وي  اال تصال يف اللنوا، ابةرية  ع ا تشري إلته ميدال، الن و 

  يبق  هذا االرتفان ال (1908يف %  8 01 1900يف % 1 01 1909يف % 0 8)اللنوي  ل قروا 

                                           
1 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf p 4, Le/19/07/2019. 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf
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نلب  إىل إمامل الناتج % 10,0ل تذعري  ب غس القروا املوجه  لال تصال . يش   ع تا مت   ااعا، اال تصال
  1908الداة ي يف 

 وع ته  رفي(. 1908م تار لينار يف  09 091  إىل 1909م تار لينار يف هناي   0090منتق   من )
امللتقب   جيب توجته الت وي   بصف  فعرب  حنو مشاري  الصناعا، املي  ت  واخلدما، املنتج   اليت تقوم هبا 

 .1املةسلا، الصغرية واملتوسا    ا، القت   املرار  املةعدة 
را ييد حتلني  درة املصارف واملةسلا، املالت  لدعمل إنشايف وتاوير املةسلا، الصغرية واملتوسا  املنتج  فم

ما وب   م  ه م   تيزيز فنشاتها االستشاري  ل زبائن  ةامل  اخلربة يف جمال لراس  املشاري   وهي مهن يتيني ع   
 .املصارف فك تاورها لتشجت  منو القروا املوجه  لالست  ار وإلارة فرر  ل  خاعر
من ةالل حتدي  وعصرن   يزرس بن  اجلزائر جهولا متوامل   لتيزيز هذا القاان ابنشا  املصارف  ال ست ا

 .  خلدم  اللان  املصررت (تلتري املخاعر وامللتحقا، غري املدروع )مرعزياته 
 .عصرنة أنظمة معلومات المصار  عن طريبتطوير الوساطة المصرفية، -ب
جيب فك يرتزز حتلني وتاوير الوساع  املصررت   بالررورة  ع   عصرن  فنظ   مي وما، املصارف  نت      
   هذه ابنظ   بتوست  جم وع  املنتجا، واخلدما، حنو الزبائن وعذا بتبالل ل  ي وما، مو و   و ام    ستل

الذي ييد رعتزة اروري  لتلتري ريال ل  صارف وإ راف فع ر جناع  من بن  اجلزائر  من  أنه ا اك استقرار 
ستا ب ال جن  املصررت  من املصارف  مالی ملتدام  خلدم  نشا  ا تصالي متنون ولينامتزي يف اللتاح  اته 

 .واملةسلا، املالت   القتام بي  تا، التد تق ع   ملتوى فنظ   مي ومااا  ع   فساس لررت  رو   ام  وموند
تناغ ا م  التاورا، اليت يشهدها اليا   جيب فك تتوجه عصرن  مصاررنا و مةسلاتنا املالت   ةزم  حنو      

إللماج مامل فوس   سوايف من نت  م  االلةار فو من نت  تلهت  احلصول ع   القرا الر  ن   عوست    وي  
يبذل بن  اجلزائر جهولا متوامل    مبا يف  ل  من ةالل تي ت ا، توجتهت  ونصوص تنظت ت  مناسب   لدعمل 

ت  والزبائن املدةرين حتقتق هذه ابهداف  ع   فساس االستيالة الدائ   ل  ق  الرروري  بني اللان  املصررت  واملال
يف هذا الصدل  من املرج  فك تيزهت املشاورا، الدائ   الررتي  امللتوى اليت فملبحس مألور  بني . وامللت  رين

ملةومل بن  اجلزائر واللان  املصررت  واملالت   نوارا م  را  هبدف تاوير  يف مص ح  اللان  وبتئتها  ابعر 
أهنا لعمل ابهداف امللارة  من بتنها تيزيز ال ق  املشرتع  بني اللان  املصررت  التنفتذي  والي  تاتت   اليت من  

 وهتبائنها 

                                           
1  https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf    p5. 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf%20p1
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf%20p1
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf%20p1
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تبدو هذه التحديا، املخت ف  يف متناول اللان  املصررت  واملالت   اليت فظهر،  دراا ع   املقاوم  جتاه     
  وإعالة رمس   مالئ   يتيني ع     بامزانا،  وي  ل  رلولي1سنوا،( 91)الصدما، اخلارجت  ملدة لامس فرب  

اللان  املصررت   من اآلك رصاعدا  التارح إىل اإلملالم املصريف واملامل  يهدف إىل تنوي  عرا الت وي  وإىل 
لينامتزت  عرا القرا يف نفس الو س  م  تيزيز  درا، املصارف جل ب فعرب لاللةار وتنوي  الوساع  املصررت  

التحقتق  ل   إك املصارف مدعوة ل شرون يف تأهت  لائمل ملوارلها البشري  . نارل  اليالل اليت تتلمل بظرف متتزه امل
وجي ها متخصص    صد القتام هبذا اإلملالم املامل بزفايفة فعرب جتاه املهن امللتحد   اجلديدة يف هذا اإلعار  

ملصارف  عالم  بارهتة يف هذا   املتي ق بلوح الصرف ما بني ا1900يشز  النظام الصالر عن بن  اجلزائر  يف 
اإلملالم  من  أهنا حتفتز املصارف  لتس رقط من نانت  الرتويج له  ع   ملتوى الزبائن  ب  وفيرا تزوين ررح 
 ا، ةربة مةعدة ت   هي باجياهت  املتا با، والتحديا، اليت يتيني ع   املصارف واملةسلا، املالت  رريها  يف 

 .رك منو اال تصالإعار القتام مبهامها  عوهنا حم
 .المصار  المعتمدة في الجزائر -ج
  نلب ما جايف  1908جانفي  1فع ن بن  اجلزائر عن  ائ   البنوك واملةسلا، املالت  امليت دة إىل غاي      

 1يف اليدل الراب  من اجلريدة الرمست  ومت حتديد  ائ   البنوك واملةسلا، املالت  امليت دة مبوجب مقرر مةرخ يف 
 :2  و ي  حمارظ بن  اجلزائر حم د لوعال 1908يناير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf   p4 
2
 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe le 02/08/2019. 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_abef022019arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe
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 .البنو  المعتمدة في الجزائر(: 19)جدول رقم
جانفي  2قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية  2109جانفي  2قائمة البنو  المعتمدة إلى غاية 

2109 
 بن  اجلزائر اخلارجي -
 البن  الوع  اجلزائري  - 
 زائريالقرا الشي  اجل -
 بن  التن ت  احمل ت  - 
بن  الفالن  والتن ت   - 

 الريفت 
الصندوح الوع  ل تورري  - 

 واالنتتا  عناب بن 
 بن  الربع  اجلزائري -
ررن )اجلزائر -اللتيت بن  - 

 بن 
 -املةسل  اليربت  املصررت   -

 اجلزائر 
 اجلزائر –نتتکلتس  -
 اجلزائر –سوستيت جتنريال  -

 اجلزائر –ريب البن  الي -
 –يب باريبانس . ك . يب  - 

 اجلزائر
 اجلزائر –تراسس بن   - 
بن  اإلسزاك ل تجارة  - 

 اجلزائر  -والت وي  
 اجلزائر  -بن  اخل تج  -
 اجلزائر  -ررنلا بن   -
اجلزائر  -يب . إس. إت  -

 ررن بن  
 .اجلزائر -مصرف اللالم  -

  رع  إعالة التحوي  الره   -
 (سورتناس)املالت  لالست  ار واللتان  والتوظتف  الشرع  -
 الشرع  اليربت  لاجيار املامل -
 اجلزائر  -املغاربت  لاجيار املامل  - 
 ستتتالم اجلزائر -
 " مةسل  مالت "الصندوح الوع  ل تياادي  الفالنت   - 
  رع  فسهمل-الشرع  الوعنت  لاجيار املامل  - 
  رع  فسهمل -إجيار لتزينغ اجلزائر  -
 اجلزائر إجيار    رع  فسهمل - 

La source: https://www.bank-of-algeria.dz 

بصف  عام  تقوم املصارف  بصفتهمل وساايف ميت دين      املوارل لدى اجل هور ومبن  القروا ل زبائن     
مةسلا، مالت  مبا رة فو من ةالل  رايف سندا، يف اللوح املالت   مصدرة من عرف مةسلا، ا تصالي  و 

فةرى  وبتورري وسائ  الدر  ل ي اليف وتلتريها  ع ا تقوم مبخت ف الي  تا، املصررت  امل حق  من جهتها  تقوم 
 .املةسلا، املالت    ت  الي  تا، املصررت   باست نايف م  الولائ  لدى اجل هور وتورري وتلتري وسائ  الدر 

ع   الرغمل من هت ن  املصارف الي ومت   من ةالل ف ت   بزااا  رت ا خيص اللان  املصررت  اجلزائري       
ووعاالاا املوهتع  ع   عام  الرتاب الوع   اهتلال، ع ار   بز  وعاال، املصارف اخلامل  ةالل اللنوا، 

ابةرية  لت    ما يقارب رب   بزا، الوعاال، املصررت   يف نني  تت و    بزا، وعاال، املصارف اخلامل   
 .ا  يف مشال البالل  بتن ا تغاي  بزا، وعاال، املصارف الي ومت  عام  الرتاب الوع فساس
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وعال    0011  ع   الرغمل من بقايف  بز  وعاال، املصارف الي ومت  مهت ن  ةوامل 1900يف هناي  ليل رب 
    تيزهت،  بز  املصارف اخلامل  بصف  ميتربة  نت1999وعال  يف  0019و 1909يف  0011مقاب  

  انتق  عدل وعاال، (1909يف  111) 1900وعال  يف  191إىل  1999 بز  يف  011انتق س من 
  بذل  ب غ إمامل وعاال، 1900وعال  يف  01إىل  1909وعال  يف  88املةسلا، املالت   من جهته  من 

 19 190  في ما ييالل وعال  واندة لز  1909يف  0100مقاب   0991املصارف واملةسلا، املالت  
  بقتس نلب  اللزاك اليام ني إىل الوعاال، املصررت  ملتقرة نلبت   في ما (1909نل   يف  19 080)نل   
  فما 1909 خص يف  0 989  مقاب  1900 خصا يف سن الي   لز   باك مصرری يف  0990ييالل 

فعرب من ع ار   بز  وعاال، بز ار   1900رت ا يتي ق مبرعز الصزوك الربيدي  رتت تز  بز  وعاالته يف هناي  
وعال  موملول  إلزرتونت   موهتع  ع   عام  الرتاب الوع   ما     وعال  واندة  1 819املصارف  نت  ترمل 

وعال   في  1119 خص عام   إماال ب غ عدل وعاال، املصارف ومرعز الصزوك الربيدي   1101لز  
 .1909خص عام  يف   1109 خص عام   مقاب   1191بنلب  وعال  واندة ل 

 روا ل  قت تني وةارج القروا امليال  راؤها من )رت ا خيص  روا املصارف واملةسلا، املالت  لال تصال     
يف % 11.1من إمامل الناتج الداة ي ةارج احملرو ا،  مقاب  %  91.1  رت    نلب  (عرف اخلزين  الي ومت 

 .  ي جأ إىل القروا املصررت   ع  ا فك  اان احملرو ا، 1901يف % 11و  1909
  م  بقايف 1من هتاوي  تاور الشبز  والقروا امل نون   نالنظ حتلنا ل وساع  املصررت   من سن  بةرى   

القروا امل نون  ل  ةسلا، الصغرية واملتوسا  فلين بز ري من املبالغ الالهتم  ل شرون يف لينامتزت  تنوي  
سلا، رعتزة النظام اإلنتاجي الوع   بامل   يشري وهتك تداول النقد الور ي اال تصال  وجي  هذه الفئ  من املة 

بصف  وااح  فك م  املوارل اليزال يشز  موعن ايف النظام املصريف %( 10نوامل )ا ن الزت   النقدي  
 .اب الوع انتشارا ع   ملتوى عام  الرت اجلزائري  ةامل  املصارف الي ومت  اليت مت    بز  وعاال، فع ر 

  عررس 1901يف % 1. 1و 1909يف % 1  مقاب  %0.1بنلب   1900ارتفيس فملول املصارف يف     
  مقاب   %81. 9احلص  النلبت  ل  صارف الي ومت  من جم ون فملول املصارف  رغمل هت نتها  افخفااا لتب غ 

  رقد  هد، نصتها   فما رت ا يتي ق باملصارف اخلامل 1901يف هناي  %  80.1و 1909يف % 89.8
ا ن املصارف الي ومت   مت   نص  ابملول بعرب . 1909يف %  01.1  مقاب  %01.1ارتفاعا لتب غ 

مصررني  ةصص متلاوي  تقريبا  ما يقارب نصف جم ون فملول القاان  فما رت ا يتي ق باملصارف اخلامل   رتب غ 
يف هناي  % 19ل املصارف اخلامل   مقاب  من جم ون فملو %  11.1نص  املصارف اخلامل  ال ال   ابوىل 

1909. 

                                           
1
 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe le 02/08/2019. 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe
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  :خالصة الفصل
لقوود موور النظووام املصووريف اجلزائووري منووذ نشووأته بيوودة إملووالنا، فررهتاووا البتئوو  الداة توو  و اخلارجتوو    ربيوود فك  

تن توووو  بنووووايف نظووووام متويوووو  وعوووو  جزائووووري يلووووتجتب ملتا بووووا، ال 0000و  0009عوووواك اتوووودف موووون إملووووالنا، 
لتيووام مشوواع  فةورى و منهووا اسووتقاللت   0089ك  جووايف، اإلملوالنا، النقديوو  و املصووررت  ليوام ااال تصوالي  فك  

غوري بنتو  تل( 09 / 09)املصارف و البن  املرعزي و تفت  التوجه حنو ا تصال اللوح  ل جوايف  وانوك النقود و القورا
تصوووال اللووووح و  لووو  بالةوووال املصوووارف اخلاملووو  الوعنتووو  و النظوووام املصوووريف اجلزائوووري و جيي وووه نظوووام يوووتاليفم مووو  ا 

 .ابجنبت  إىل اللوح املصررت 
و مووووا  تووووز هووووذه اإلملووووالنا، فهنووووا   متووووس مبا وووورة ملووووتوى فلايف اخلدموووو  املصووووررت  يف املصووووارف السووووت ا   

ى ع و  النشوا  تق تديو   و ظهور اال تصوال املوواهتي الوذي انتوو  سالي ومت  منها  ربقتس اخلدم  لوك امللتوى و بقتو
التجووواري و نوووىت املصوووريف بنلوووب  عبووورية  و فملوووب  نوووىت الشوووت  ال يفرووو  يف التيوووامال، التجاريووو  رغووومل عووو  اجلهوووول 

  .املبذول 
وجتوودر اإل ووارة فك جتربوو  املصووارف اخلاملوو  يف اجلزائوور جتربوو   صوورية تتا ووب الز ووري موون اطهووولا، اإلاووارت   

تاويرهوا رروال عون تفيتو  لور البورملو  و اللووح النقديو  رهوي املواعن  رال بد من ع و  الدولو  تودعت ها وتنظت هوا و
املالئوومل لي وو  القاووان اخلووواص بصووف  عاموو  و املصوووارف بصووف  ةاملوو  و فك جتيوو  القاوووان الي ووومي املصووريف مز ووو   

 .ل قاان اخلاص نىت  زن إجيال نظام مصريف عام  و متزام  يلتجتب ملتا با، التحول اال تصالي
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  .دـهيـتم
نظرا للتطور و .نظرا لواقع النظام املصريف اجلزائري الذي ال خيتلف كثريا عن ماضيه منذ استقالل اجلزائر      

املذهل الذي عرفته تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و تأثريها على كل جوانب احلياة و خاصة االقتصادية، 
 .االجتماعية و السياسية

بأهنا خدمة تقليدية، وال تتناسب مع ما   يطرهاا النظام املصريف اجلزائرين ما مييز اخلدمة املصرفية اليتفإ
 .عصرية لعلااجبحتديث اخلدمة املصرفية يف اجلزائر وذلك  التفكري يف أبدهو هاصل يف الدول املتقدمة، لذلك 

ومن بني أهم عناصر التحديث للخدمة املصرفية هو حتديث وسائل الدفع مبختلف أنواعاا وجلعلاا 
 .سال اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر يائل دفع إلكرتونية ، هىت وس

يف النظام املصريف اعتماد الصريفة اإللكرتونية  واقع و أفاقوسنحاول يف هذا الفصل التطرق فيه إىل 
 .، وذلك من خالل ثالث مباهث اجلزائري

 . جلزائريواقع اخلدمة املصرفية يف النظام املصريف ا :املبحث األول  - 
 .الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائرحتديات  :املبحث الثاين  -          
 .الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر أفاق :املبحث الثالث - 
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 .واقع الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري : المبحث األول
يف السنوات األخرية نتيجة اجلاود اليت بذلتاا اجلزائر لتحريره شاد النظام املصريف اجلزائري تطورًا كبريًا      

وإصالهه وتطوره ، كما تلعددت اخلطوات اليت بذلتاا املؤسسات املصرفية اللعاملة يف اجلزائر من حتسني خدماهتا 
لك وتطويرها ، لكناا أمثرت هذه اجلاود على نتائج غري كافية وال تتناسب مع الوضع الداخلي واخلارجي ، لذ

 .البد من املزيد من التحديث والتطوير 
 .ية في النظام المصرفي الجزائري سمات الخدمة المصرف: المطلب األول 

رغم كل اإلصالهات املالية واملصرفية اليت قامت هبا اجلزائر ، إال أن واقع اخلدمة املصرفية ال يلعكس ذلك ،      
هيث تتميز اخلدمة املصرفية يف النظام املصريف اجلزائري جبملة من ،  فاي غري مطابقة للملعايري الدولية وبقية تقليدية

 :السيمات هي
يف اجملتمع ، ففي الوقت الذي تقوم فيه  لخدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب هىت ألبسط التطور احلاص -

إىل مستوى  خدمة لزبائناا ، فإن املصارف اجلزائرية ال تصل هىت 063املصارف يف اللعامل بتقدمي أكثر من 
 .1خدمات املصرفية املقدمة يف الدول النامية ، مما يقلل من قدرهتا التنافسية وتنمية رأمساهلا

 .غياب التسويق املصريف ، الشئ الذي يقف كلعائق أمام هذه املصارف يف تسويق اخلدمة املصرفية  -
، باإلضافة إىل التارب الضرييب اخنفاض ملعدالت الفائدة وتوفر االستثمارات املرحبة يف السوق السوداء  -

مليار دينار جزائري خارج الدائرة  0873أكثر من ) واالستفادة من تكاليف الفرص البديلة يف الدائرة غري الرمسية 
 (.الرمسية للتداول 

 .2 6306حبسب اخر تقدير حملافظ البنك املركزي حممد لوكال يف سبتمرب 
 لعوق التنسيق الداخلي وتبادل امللعلومات بني خمتلف اهلياكل اإلدارية للمصرف توسيع وامتداد اجملال اجلغرايف مما ي -
 .ثقل اإلجراءات البريوقراطية ما يلعوق التنسيق الداخلي  -
ثقل اإلجراءات البريوقراطية والتلعقيدات يف امللعامالت املصرفية ، هيث تتجاوز فرتة دراسة ملف طلب قرض  -

ضلعف  . حتصيل شيك من والية إىل أخرى يأخذ يف الغالب أكثر من شارالسنة يف ملعظم األهيان ، كما أن 
 .كفاءة وأداء اللعنصر البشري

                                           
، مداخلة يف امللتقى الوطين هول املنظومة املصرفية اجلزائرية و يات املستقبلتشخيص الواقع وحتد -النظام البنكي اجلزائري مليكة رغيب ، هياة جناز ،  1

 .033 ، اجلزائر، ص6330ديسمرب  01و  00، جاملعة شلف، يومي  -الواقع والتحديات -التحوالت االقتصادية، 
2 https://www.el-massa.com/dz, le 21/07/2019. 

https://www.el-massa.com/dz%20%20%20%20%20%20%20%20تم%20الاطلاع%20عليه%20في21%20جويلية2019
https://www.el-massa.com/dz%20%20%20%20%20%20%20%20تم%20الاطلاع%20عليه%20في21%20جويلية2019
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 .استخدام قليل لتكنولوجيا امللعلومات داخل املصارف اجلزائرية  -
فرغم اإلصالهات املصرفية اليت قامت هبا اجلزائر إال أهنا غري كافية ، هذا ما أثّر سلًبا على تدفق      

 .ات األجنبية إىل اجلزائر السيما خارج قطاع احملروقات ، وضلعف أداء قطاع السياهة يف اجلزائر االستثمار 
فضاًل عن ضلعف يف السوق النقدية والسوق املايل ، فيحتاج النظام املصريف إىل وجود سوق مالية منظمة      

مني السيولة النقدية وتوفري أدوات الدفع ومتطورة ملا هلا من أمهية بالغة ال ميكن جتاهلاا ، هيث يتم من خالهلا تأ
للمصارف ، ومن خالل ذلك تستطيع هذه املصارف متويل النشاط االقتصادي مبختلف قطاعاته ، ومتكني كذلك 
السلطات النقدية من ممارسة رقابة فلعلية على االئتمان والنقود يف االقتصاد ، وجتدر اإلشارة إىل أنه مت  فتح أبواب 

، وهي بورصة هديثة و فتية ، تتسم بقليل من التلعامالت املالية  0337نقولة باجلزائر يف جانفي بورصة القيم امل
 .فياا ، وبذلك هرمت املصارف التجارية اجلزائرية من مزايا التلعامل مع هذه السوق

كما ه التطورات على  لقد بقي النظام املصريف اجلزائري بلعيًدا عن التطورات الدولية امللعروفة، وميكن إبراز أهم هذ   
 :1يلي

هيث انتشرت هذه الظاهرة إثر إزالة القيود على هركة رؤوس األموال،  :ـ ظاهرة اندماج األسواق المالية الدولية 
وتوريد اخلدمات املالية واملصرفية ، وزيادة هجم التدفقات الرأمسالية اليت فاقت هجماا التجارة اللعاملية للسلع ، مما 

فاع  عدد املصارف ،و ازداد املنافسة  بني املصارف هىت يف األسواق املصرفية احمللية ،وترابط األسواق أدى إىل ارت
املالية فما بيناا،فأصبح اللعامل كأنه سوق مايل موهد ،وهذا ما جلعل األسواق املالية شديد التأثر هىت يف األزمات 

 .غري اقتصادية
رن اللعشرين املاضي وبداية القرن الواهد واللعشرين برزت ظاهرة هيث مع هناية الق :ـ ظاهرة اندماج المصارف

، وأصبحت تقدم (املصارف الشاملة )اندماج املصارف فيما بيناا لتشكل مصارف عمالقة متلعددة اخلدمات 
 .اخلدمة املصرفية الشاملة، فاذه الظاهرة مزالة بلعيدة عناا املصارف اجلزائرية

هذه املصارف حتدي من الدرجة األوىل للنظام املصريف اجلزائري وكل األنظمة  تلعد :ـ ظاهرة المصارف اإللكترونية
املصرفية اللعاملية، حبث تتميز املصارف اإللكرتونية بقدرهتا الفائقة والسريلعة جًدا على تقدمي اخلدمات املصرفية يف 

 .أي وقت ودون انقطاع، وخالل مجيع أيام األسبوع
 

                                           
 .030مليكة رغيب ، هياة جناز،نفس املرجع السابق،ص 1
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 .رفية في النظام المصرفي الجزائريصالخدمة الم طويرت: المطلب الثاني
يف سياق املتغريات اليت اجتاهت البيئة املالية الدولية ، أصبح لزاًما على املصارف التجارية زيادة عنايتاا  

جبودة ما تقدمه من خدمات كأهد اللعناصر احملددة للقدرات التنافسية املصرفية يف السوق املصرفية الداخلية 
للعوملة املالية ، من خالل تفاعل رأس املال مع وسائل اإلتصال احلديثة ، مما يستوجب واخلارجية ضمن هلقة ا

 .اخلدمة املصرفية يف املصارف اجلزائرية طويرت
 طويرأساليب الت: أوال
 :1يف اللعناصر التالية طويرتتمثل أساليب الت   

والكفء ، واهلدف من هذا هو جلعل ويتم من خالل املوظفني املؤهلني وذوي التكوين اللعايل  :تحسين اإلدارة  ( أ
 .اإلدارة رشيدة ومسؤولة ، وتتمتع بأكثر ثقة من طرف الزبائن 

ويتم من خالل تطوير اإلجراءات واخلطوات واملراهل اليت ينبغي أن مير هبا الزبون هىت  :تحسين التسيير  ( ب
 .حيصل على اخلدمة لتصبح أكثر بساطة وأيسر وأعلى درجة من الكفاءة 

وذلك من خالل زيادة وتنوع اخلدمات مما يتالءم مع اهتياجات ورغبات الزبائن ،  :الخدمات  تحديث( ج 
فتسلعى املؤسسة لتلبية هذه الرغبات واالهتياجات ، مع زيادة تشكيلة وتطوير وإدخال تكنولوجيا يف اخلدمة 

 .وأدائاا لتصبح أكثر فلعالية وتنافسية 
 .الخدمة المصرفية طويرت: نياثا

اخلدمة املصرفية هي الرفع من مستوى اخلدمة املصرفية وجتديدها بتطبيق تقنيات هديثة مسايرة  يرطو ت     
للتوجاات اللعاملية يف تسيري املصارف ، من هذا املفاوم جيب على املصارف اللعاملة يف اجلزائر حتسني أدائاا يف 

مة والرهانات املستقبلية تفرض بشكل اللعمليات املصرفية األساسية ويف اخلدمات اجلديدة ألن اخلطوات القاد
خاص حتديث اخلدمات املصرفية وأنظمة الدفع ويف رفع مستوى اإلدارة يف املصارف ،فاالستلعداد للرهانات القادمة 

 :2ما يلي  طويريستوجب ت
 .ـ تقدير وزيادة املنتجات واخلدمات املصرفية لتحقيق اهتياجات وإشباع هاجيات األفراد

 .اإلقرتاضية يف متويل اإلستثمارات وتشجيع الصادرات ـ ترقية املؤسسات

                                           
،مداخلة يف  امللتقى الوطين هول املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية، حتديث النظام املصريف اجلزائريرزيق كمال، عبد احلليم فوضلي ،  1
 .086، اجلزائر، ص  6330ديسمرب  01/  00جاملعة شلف ،يومي  ، -التحديات الواقع و -
 .088نفس املرجع السابق ، ص  2
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 .ـ حتسني نوعية اخلدمات املالية وتطوير وسائل الدفع بشكل سريع
 :اخلدمات املصرفية يستند إىل مصادر خارجية ومصادر داخلية وهي على النحو  التايل طويروت   

فة املصادر داخل املصرف اليت ميكن أن تضم هذه املصادر كا :المصادر الداخلية لتطوير الخدمة المصرفية ( أ
 : تلعطي أفكار لتطوير اللعمل املصريف أو تطوير اخلدمة املصرفية، وأهم هذه املصادر ما يلي

ـ إدارة التسويق من خالل الدراسات التحليلية للسوق املصرفية، اهتياجات ورغبات الزبائن، أساليب تقدمي   
 .اخلدمات املصرفية

 .مللعلومات يف أداء اخلدمة املصرفيةـ إدخال تكنولوجيا ا
 .ـ مدير املصرف من خالل اقرتاهات لتطوير اخلدمة املصرفية 

 .ـ موظفي املصرف ، من خالل تنظيم دورات تدريبية وتكوينة هلم 
 :1تشمل املصادر اخلارجية لتطوير اخلدمة من اللعناصر التالية :المصادر الخارجية( ب
 .ـ زبائن املصرف احلاليني 
 .ـ املصارف املنافسة   
 .ـ ملعاهد ومراكز البحث اللعلمي   

 .ـ شركات الدراسات اخلارجية 
 .ـ إضافة خدمات جديدة

 االتجاهات الحديثة لتطوير الخدمة المصرفية في الجزائر :  ثالثا
رف لقد حتول النشاط املصريف من جمرد القيام بلعمليات اإلقراض يف داخل هدود الدولة إىل قيام املصا     

بالدخول يف جمال االستثمار يف مجيع القطاعات ومتلكاا للكثري من املشروعات الصناعية  واخلدماتية والتجارية 
وتنويع مصادر متويلاا بالداخل واخلارج ، فاالجتاهات احلديثة لتطوير النظام املصريف اجلزائري تكون على الشكل 

 :التايل 
لشاملة هي نتيجة هتمية لللعوملة املالية ، فاذه املصارف تسلعى إىل املصارف ا :التوجه نحو المصارف الشاملة  ( أ

تنمية مواردها من كافة القطاعات ، كما تقدم اإلئتمان لكافة القطاعات ، ففلسفة املصرف الشامل تقوم على 
 .التنوع هبدف استقرار وزيادة هركة الودائع واخنفاض تكلفة املخاطر 

                                           
 .087رزيق كمال، عبد احلليم فوضلي، نفس املرجع السابق ، ص   1
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خدمات مصرفية، ) بني أهم نتائج اللعامة لتحرير اخلدمات املالية من  :تحرير تجارة الخدمات المالية ( ب
 :ومبا أن هذا األمر أصبح منطقي فما على املصارف التجارية إال حترير هذه التلعامالت مما يؤدي إىل..( تأمني

 .ـ جلعل القطاع املصريف أكثر كفاءة واستقرار 
 .ـ اتساع السوق املصريف

 .ية وزيادة جودهتا بسبب درجات املنافسةـ ختفيض تكاليف اخلدمات املصرف
 .ـ تؤدي إىل املزيد من املنافع يف جمال نقل امللعرفة والتكنولوجيا 

ـ متكني عمليات التحرير من ختفيض خماطر السوق ، وتساعد على تطوير وتوسيع السوق املايل من خالل 
 .ريفة اإللكرتونيةظاور ما يسمى باخلدمة املصرفية اإللكرتونية و الص و هجم التلعامالت

 الخدمة المصرفية  طويرت مبررات: رابعا
إن التوجه إىل حتديث اخلدمة املصرفية ال بديل عنه يف ظل عوملة االقتصاد ، وتلعدد هاجات اجملتمع فأصبح      

مناسب حباجة إىل املزيد من اخلدمات املصرفية اجلديدة أكثر تنوًعا ، وإىل أدوات استثمارية تدير هلم عائد مايل 
 :وميكن هصر مربرات حتديث اخلدمة املصرفية فيما يلي 

 : العولمة المالية(أ
ميكن تلعريف اللعوملة املالية على أهنا ناتج األساسي للعمليات التحرير املايل والتحّول إىل االندماج املايل الذي      

الل عدة عمليات مناا ، إلغاء القيود يؤدي إىل تكامل وارتباط األسواق املالية احمللية باألسواق اخلارجية من خ
 . 1على هركة وتدفق رؤوس األموال من وإىل الدول مما يسال عمليات انتقاهلا وحتركاا حنو أسواق املال الدولية

 :فاللعوملة املالية تتضمن حترير امللعامالت التالية      
 .ـ امللعامالت املالية املتلعلقة باالستثمار مبختلف أنواعه

 .ت املالية املتلعلقة باالستثمار يف السوق املايلـ امللعامال
 .ـ امللعامالت اخلاصة باالئتمان ومنحه، التأمينات، اخلدمات األخرى

 :2وقد ساعدت على عملية اللعوملة املالية عوامل هي    

                                           
 .601، ص 6336اجلزائر، جوان  ، جاملعة بسكرة ،36، جملة اللعلوم اإلنسانية، اللعدد  اللعوملة املاليةصاحل مفتاح ،  1
، أطروهة مقدمة لنيل شاادة الدكتوراه شلعبة  أثر اللعوملة املالية على تطوير اخلدمات املصرفية وحتسني القدرة التنافسية للبنوك اجلزائريةقاسيمي،  سياا 2

 .686 ص، 6300/6301اقتصاد ختصص اقتصاديات املالية والبنوك، جاملعة أمحد بوقرة ، بومرداس 
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جياد فرص ـ ضغوط حترير التجارة اليت أّدت إىل ارتفاع قيمة وهجم اللعمليات التجارية الدولية ، مما تولد عناا إ
 .جديدة لالستثمار الدويل ، وبالتايل البحث على أساليب جديدة للتمويل 

 .ـ ثورة امللعلومات واالتصاالت احلديثة
 .ـ إن اللعوملة املالية طريق جديد لتحقيق عائد اقتصادي سريع ومرتفع

لعائلية وملعامالت املؤسسات ـ حترير النشاط التمويلي من املخاطر الغامضة وامللعرقلة ، اليت تؤثر على االدخار ال
 .واألفراد

 :ربحية البنك و تحسين الخدمات المقدمة للزبائن(ب
ومن أجل حتقيق رحبية للمصارف، وحتسني اخلدمات املقدمة للزبائن البد على املصرف التلعامل مع أفضل    

 : 1التقنيات وذلك بتحقيق أربلعة أهداف وهي
 .تسارع للعدد من هسابات الزبائن باملصارف ـ التلعامل بكفاءة مع النمو اهلائل وامل

 .ـ ختفيض التكلفة احلقيقية للمدفوعات، وإجراء املقاصة فيما بني الشيكات اليت متثل هذه املدفوعات
 .ـ حترير الزبائن من قيود املكان والزمان 

 .ن قبلـ تطبيق التقنيات احلديثة اليت متكن املصارف من تقدمي خدمات لزبائنام مل تكن ملعروفة م
 :قـوة المنافسة( ج

يف ظل توجه اجلزائر حنو انضماماا إىل املنظمة اللعاملية للتجارة ، واستلعادهتا املالية واملصرفية وبداية تطبيق      
الشراكة األورجزائرية مما ينجر عن حترير يف امللعامالت املصرفية واملالية، مما يفرض على املصارف التجارية اإلستلعداد 

واء تلعلق األمر باملصارف اخلاصة أو املصارف اللعمومية ، السيما املصارف اجلزائرية اللعمومية اليت حيب للمنافسة س
 (.30/00)واألمر  (33/03)أن متارس نشاطاا على أهنا شركة جتارية هسب ما نص عليه قانون النقد والقرض 

 .وسائل الدفع في النظام المصرفي الجزائري  طويرت: المطلب الثالث 
يلعترب حتديث وسائل الدفع من أهم عناصر حتديث اخلدمة املصرفية يف النظام املصريف اجلزائري ، ومنيز نوعني      

فاإلنتقال من التقليدية إىل اإللكرتونية ال مير إىل بتحديث وسائل الدفع ( إلكرتونية ) مناا التقليدية واحلديثة 
 .احلالية 

 
 

                                           
 .073س املرجع السابق ، ص  رزيق كمال، عبد احلليم فوضلي ، نف 1
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 .لمصرفي الجزائري واقع وسائل الدفع في النظام ا: أوالً 
ميكن تلعريف وسائل الدفع هي تلك األدوات املستلعملة يف أداء اللعمليات اإلقتصادية والتجارية واالئتمانية بني     

 . 1األفراد واملؤسسات وخمتلف اهليئات احلكومية
 :وتأخذ وسائل الدفع املستلعملة يف النظام املصريف اجلزائري عدة أشكال مناا 

وسيلة الدفع الوهيدة التامة السيولة ، وهي األكثر استلعمااًل من بني كل وسائل الدفع ، بل أن   هي :النقود  -(أ
كل هذه الوسائل تتحول يف النااية إىل هذه النقود ، سواء بواسطة اخلصم قبل تاريخ االستحقاق أو بواسطة 

اجر واملصرف يف هالة بطاقة تسديد هذه األوراق عند هلول هذا التاريخ ، وعن طريق حتويل النقود بني الت
اإلئتمان وعلى خالف وسائل الدفع األخرى اليت يصدرها أشخاص خمتلفون ، فإن النقود تصدر من جاة ملعروفة 
ومنظمة للنظام املصريف ، وميكننا أن نفرق بني النقود القانونية أو التامة السيولة ، والنقود األخرى ،اليت تشمل 

 .ة ،نقود الودائع النقود القانوني: نوعني مها 
وهو من بني وسائل الدفع األكثر انتشارًا إىل جانب النقود الورقية ، وهو عبارة عن  ( :الصك ) الشيك ( ب

وثيقة تتضمن أمًرا بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ احملرر عليه ، وقد يكون غري ملعروف إذا كان الشيك حمرًرا 
وقد يكون غري ملعروف إذا كان الشيك حمررًا حلامله ، والشيك هو ( الشيك  منذجة) حلامله ، ويتخذ شكل حمدد 

 .ويتم تداول الشيك من يد إىل يد 2أداة وفاء ال أداة إئتمان
 :السند ألمر  -( جـ

السند ألمر هو أصال ورقة جتارية ، حترر بني شخصني إلثباتات مالية واهدة ، فاذا السند هو إذا عبارة عن       
 . 3سطتاا شخص ملعني بدفع مبلغ ملعني إىل شخص آخر يف تاريخ الهق هو تاريخ اإلستحقاقوثيقة يتلعاد بوا

وعلى أساس هذا التلعريف ميكن أن نستنتج أن السند ألمر هو وسيلة قرض هقيقية ، هيث أن هناك مدة      
 .من الزمن من جانب الدائن لكي يسدد ما عليه يف تاريخ اإلستحقاق الذي يتفق بشأنه

 
 
 

                                           
 .00الطاهر لطرش ، نفس املرجع السابق ، ص   1
 .73، ص 6333، دار امللعرفة، اجلزائر،الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائريعمورة عمار ،  2
 .06الطاهر لطرش، نفس املرجع السابق ، ص 3
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 ( :الكمبيالة ) لسفتجة ا -( د
السفتجة هي عبارة عن ورقة جتارية ، ولكناا ختتلف عن األوراق األخرى ، كوهنا تظار ثالثة أشخاص يف آن      

واهد ، وتسمح بإثبات ذمتني يف نفس الوقت ، وهي من جاة أخرى عبارة عن أمر بالدفع لصاحل شخص ملعني 
 .1تتحول إىل وسيلة دفع أو آلمره ومن هذه النقطة بالذات ميكناا أن

 :سند الصندوق  -( هـ
حيدث أهيانًا أن يقوم شخص ما بإقراض مؤسسة أو مصرف أموااًل ألجل قصري مقابل احلصول على فائدة        

بإصدار وثيقة تلعرتف فياا هبذا الدين ، هذه الوثيقة ( تكون يف الغالب مصرفا ) ومقابل ذلك تقوم اهليئة املقرتضة 
، وميكن تلعريف هذا األخري بأنه إلتزام مكتوب  من طرف هذا املصرف أو هذه املؤسسة  2ندوقهي سند الص

يف تاريخ ملعني هو تاريخ اإلستحقاق ، وقد يكون هذا السند ( هو مبلغ القرض ) بدفع املبلغ املذكور يف السند  
 .حمرر باسم هذا الشخص  أو ألمر أو حلامل السند 

 يرة األجلالسندات العمومية قص -( هـ
األموال طويلة األجل لتمويل عملياهتا اخلاصة بالتجايز وأموال قصرية : حتتاج اخلزينة إىل نوعني من األموال       

األجل لتمويل نفقاهتا اللعادية أو اجلارية ، وتلجأ اخلزينة إىل إصدار سندات قصرية األجل لتمويل إهتياجات 
ية ، وذلك عندما يتأخر حتصيل اإليرادات الضريبية ، نظرًا لطابلعاا السلطة اللعمومية فيما خيص نفقاهتا اجلار 

  .3املتقطع يف الزمن ، وعدم القدرة على اإلنتظار الستلعجالية النفقات

 واقع استخدام وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر: ثانًيا 
املصرفية ملناقشة ملف توسيع عملية اهليئات  مت برجمة مجلة من االجتماعات واللقاءات مع خمتلف البنوك و      

و ستصل عدد  6308و بداية 6306الدفع بالبطاقة اإللكرتونية يف اجلزائر، اليت دخلت هيز التنفيذ منتصف 
هيث أكد الوزير املنتدب ،مليون بطاقة 01بطاقات الدفع اإللكرتوين اليت يرتقب توزيلعاا يف املرهلة األوىل هوايل 

، أنه مت تسجيل "ف باالقتصاد الرقمي وعصرنة األنظمة املالية السيد ملعتصم بوضيافلدى وزارة املالية املكل
، مشريا إىل أنه 2016ملعاملة جتارية عرب نظام الدفع االلكرتوين منذ انطالق هذه اخلدمة يف أكتوبر  1333
 .4كلمة سر مل تسلم بلعد حلاملي هذا النوع من البطاقات  303.333يوجد 

                                           
 . 81عمورة عمار، نفس املرجع السابق ، ص   1
 .01س املرجع السابق ، ص الطاهر لطرش، نف 2
 .87عمورة عمار ، نفس املرجع السابق ، ص   3

4 http://www.radioalgerie.info/news/ar/article/20161218/97447.html, le 28/08/2019.   
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خبدمة الدفع عن طريق األنرتنت واليت متت مباشرة تطبيقاا منذ فرتة، و تلعميماا يسري بوترية  أما فيما يتلعلق     
جيدة ، واليت ستشمل يف مرهلتاا األوىل القطاعات اخلدماتية، على غرار تلعميم عملية الدفع عن طريق األنرتنت 

، "ا شركة توزيع الكارباء والغاز سونلغاز، وكذ«، كاملؤسسة الوطنية لتوزيع املياه سيالالكربى الشركات الوطنية يف
و تلعمم لكل القطاعات بدون استثناء، مع .إضافة إىل مؤسسات النقل املختلفة، شراء التذاكر، احلجوزات وغريها 

 .الطموح إىل توهيد عملية الدفع اإللكرتوين يف بطاقة واهدة تستلعمل سواء للسحب أو التسديد
 اإللكترونية في الجزائرالصيرفة تحديات : المبحث الثاني 

إن اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر ينطلق أساًسا من إجياد البنية التحتية الالزمة وتوفري البيئة املالئمة      
و اللعقبات اليت تواجه الصريفة  إىل واقع استلعمال هذه التكنولوجيا يف النظام قلذلك ، وألجل ذلك سنحاول التطر 

 .وندرج يف األخري أمهية اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر  لنظام املصريف اجلزائريااللكرتونية يف ا
 .يالجزائر النظام المصرفي  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في  استعمال: المطلب األول

ة كان شاد قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلزائر إصالهات عميقة يف السنوات األخري      
كذا  و الغرض مناا حتديث هذا القطاع وتأهيله كجزء من جاد احلكومة لتنمية البنية القاعدية لالقتصاد الوطين،

 .من أجل تطوير و حتديث اخلدمات املصرفية
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر: أوال

ائر تأخرا كبري، غري أنه مع بداية خوصصة وحترير لقد عرف قطاع تكنولوجيا امللعلومات واالتصاالت يف اجلز      
  .القطاع، بدأ قطاع االتصاالت يتطور تطور ملحوظ السيما يف اهلاتف النقال وشبكة االنرتنت

 تطور األنترنت في الجزائر -1
سلعت اجلزائر لالستفادة من خدمات شبكة األنرتنت والتقنية املرتبطة هبا ، من خالل ارتباطاا بشبكة      

  سرييست ) ن طريق مركز البحث للملعلومات اللعلمية والتقنيةع،  0330األنرتنت يف شار مارس من عام 
Cerist) 661صدر املرسوم الوزاري رقم 1998 ز لألحباث تابع للّدولة اجلزائرية، يف عاموهو مرك 

ح للشركات اخلاصة بتقدمي هذه اخلدمة، الذي مبوجبه أهنى اهتكار خدمة اإلنرتنت من الدولة و مس 1998 للعام
أن هذا املرسوم اشرتط على الذين يريدون هذه اخلدمة ألغراض جتارية أن يكونوا جزائريي اجلنسية، ويتم  هيث

أوىل شركات التزويد اخلاصة و ارتفلعت ظارت  1998 ويف عام. تقدمي الطلبات مباشرة إىل وزير االتصاالت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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عدد التايل يبني ، و اجلدول  20001 حبلول شار مارس عام شركة07أعداد الشركات اليت تزود الزبائن إىل 
 .مستخدمي اإلنرتنت وعدد السكان يف اجلزائر

 :عدد مستخدمي اإلنترنت وعدد السكان في الجزائر:  (90)جدول رقم
 عام المستخدمين تعداد السكان .النسبة٪
0.2٪ 31795500 50000 2000 
5.8٪ 33033546 1،920،000 2005 
7.3  ٪  33506567 2460000 2007 

10.4  ٪  33769669 3،500،000 2008 
12.0  ٪  34178188 4،100،000 2009 

013.6  ٪  34586184 4،700،000 2010 
14.0  ٪  37367226 5230000 2012 
16.5  ٪  38813722 6404264 2013 
17.2  ٪  38813722 6669927 2014 
27.8  ٪  39542166 11،000،000 2015 
37.3  ٪  40263711 15،000،000 2016 
45.2  ٪  41063753 18580000 2017 

                              .  la source : https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm 

من عدد %  01.6، مبا يلعادل 18580000اىل هوايل   6308بلغ عدد مستلعملي األنرتنت سنة        
السكان الذات الفرتة، ويكرس ذلك النمو امللعترب جلاود الدولة يف سبيل حتديث احلياة االقتصادية وأمتتاا، إذا ما 

من عدد السكان، وعلى الرغم من هذا %  6. 3والذي مل يتجاوز  6333قورنت بلعدد مستلعملي األنرتنت عام 
انات وحتديات أمام املؤسسات الوطنية يف سبيل تغيري منط عملاا مع التحسن امللحوظ إال أن هناك ره

 .2مستجدات األلفية اليت برز فياا االقتصاد االلكرتوين على مصراعيه
إّن ما مييز شبكة األنرتنت يف اجلزائر أن استلعماهلا غري جتاري ، وتستلعمل باألخص يف جمال البحث والتطوير      

اقع املؤسسات والشركات على شبكة األنرتنت غري تفاعلية ففي الغالب هي مواقع ، وما إىل ذلك ، كما أن مو 
، فنجد املواقع األخرى غري مفلعلة ، ويرجع البلعض  بريد الجزائر  تلعريفة ال خدماتية ، باستثناء ما تقوم به شركة ّ 

ضافة إىل قلة الشبكات ذلك إىل غياب نظام دفع اإللكرتوين بسبب ما يلعانيه النظام املصريف اجلزائري ، باإل

                                           
 .66، ص  6336، جاملعة ورقلة اجلزائر،  30 ،جملة الباهث ، اللعدد ر، االنرتنت يف اجلزائراهيم خبيت إب 1

2 https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm, le 18/07/2019. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
../memoire%20ma/memoire%20ma/la%20source :%20https:/www.internetworldstats.com/af/dz.htm
https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
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فضاًل عن ارتفاع تكلفة استلعمال  ،اإللكرتونية اإلتصالية ذات البلعد الوطين و ضلعف قدرة أو سرعة األنرتنت
 .األنرتنت مقارنة بالدخل الفردي للجزائريني

 شبكة األنترنت والنظام المصرفي الجزائري-2
املنتجات واخلدمات املالية واملصرفية ، بفضل ما أصبحت شبكة االنرتنت اليوم مراد للعصر جديد لتوزيع       

تتحه هذه الشبكة ، الشئ الذي فرض يف اعتمادها يف النظام املصريف اجلزائري ديناميكية أكرب يف جمال املنافسة 
وحتسني اخلدمة املصرفية ، فاي طريقة تساهم يف حتسني أداء اخلدمة املصرفية وزيادة أكرب يف الكفاءة وتقليل 

 .يفالتكال
 :أما مواقع املصارف اجلزائرية يف شبكة االنرتنت ميكن مالهظة اللعناصر التالية     

لبنك اجلزائر موقع إلكرتوين على الشبكة االنرتنت ، له مامة إعالمية حبتة ، وهو ال : بالنسبة لبنك الجزائر  ( أ
ارنة مبواقع املصارف املركزية قي اللعامل  يقدم اخلدمات امللعلوماتية اإللكرتونية ، وال خيضع للتجديد إال نادرًا ،فمق

اليت يتم جتددها يف كل حلظة بامللعلومات اجلديدة ال سيما يف اجملال التقنيات املصرفية املستلعملة يف النظام املصريف 
لتك البلدان ، فضال على وضع فيه كل امللعطيات االقتصادية للبلد ، كما أن بلعض املصارف املركزية تشرف على 

 بنكلدفع االلكرتونية للمصارف تلك البالد انطالقا من موقلعاا االلكرتونية ، لذلك البّد من تفلعيل موقع ّ أنظمة ا
 .وجلعله كبقية املصارف اللعاملية املتطورة الجزائر  

جلميع املصارف اللعاملة يف اجلزائر مواقع إلكرتونية على شبكة األنرتنت ، وهي  :المصارف الجزائرية  - ( ب
عة من امللعلومات عن كل مؤسسة مصرفية ، وال تقدم خدمات عرب الشبكة ، وملعظماا مل جيدد مواقع تلعرض جممو 

ساعة وعلى مدار مجيع أيام األسبوع  60منذ مدة ، فاملصارف يف الدول املتقدمة تقوم بتجديد امللعلومات خالل 
 .أداء اخلدمة املصرفية  ، لذلك جيب على املصارف اجلزائرية أن حتسن وجتدد مواقلعاا وتطورها وتستلعملاا يف

يف وضع شبكة وطنية وربطاا  ربريد اجلزائونقف هنا على جتربة جديرة بالذكر، وهي ما قامت به مؤسسة ّ      
باألنرتنت، فيستطيع الزبون أن حيصل على بلعض اخلدمات عرب شبكة األنرتنت ، هيث تسمح باإلطالع كشف 

إمكانية تسديد فاتورة اهلاتف النّقال و فاتورة املاء و فاتورة احلساب الربيدي وطلب الصك الربيدي باإلضافة 
،و امكانية idoomالكارباء و الغاز عرب احلساب الربيدي و كذلك هجز تذكرة السفر ،و تسديد فاتورة االنرتنت 

 .1تتبع الطرد املرسل

                                           
1 https://www.baridinet.poste.dz/, le 17/07/2019  .  

https://www.baridinet.poste.dz/
https://www.baridinet.poste.dz/
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 .قطاع اإلتصال والبريد: ثانيا
إن أول جتربة يف اجلزائر هول شبكات : الجزائري اإللكترونية في النظام المصرفي شبكة االتصاالت -1

إدارة الربيد واملواصالت، هذه ( LUCENT TECHNOLOGIES)االتصاالت االلكرتونية هي ما قامت بيه 
وقد مت بالفلعل تشييد شبكة الربيد  1الشبكة تتميز بضماا ملختلف اخلدمات اليت تتطلباا التجارة اإللكرتونية،

لالستغالل، دون كلمة املرور، ودون اشرتاك أو التزام، فالتكلفة حتسب ضمنيا مع تسلعرية واملواصالت، وهي جاهزة 
اهلاتف، هاليا ميكن اإلطالع على ملعلومات خبصوص مصاحل احلسابات الربيدية اجلارية، وهذا بفضل املوزع 

لقطاع، هو إنشاء مؤسسة الصويت، وموقع الربيد على شبكة االنرتنت فأول مبادرة قامت هبا اجلزائر لتطوير هذا ا
الذي يلعتربها كمؤسسة عمومية اقتصادية  6333أوت  31بتاريخ  30/  6333اتصاالت اجلزائر حتت قانون 

 .2دج 03 333 333 ذات شكل قانوين يصفاا مبؤسسة ذات أسام، حبيث يقدر رأمساهلا االجتماعي
 اجلزائر عن داخل النظام املصريف ، لكنه البد ال خيتلف كثريا واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف      

 .من إبراز هذه النقطة املامة يف اعتماد الصريفة اإللكرتونية
يلعيش النظام املصريف اجلزائري مشاكل عديدة وملعقدة ، تظار أثناء تقدميه خلدماته حبيث تقف عائًقا  هيث    

ز الذي يللعبه هذا القطاع  يف هقل التنمية اإلقتصادية ، أمام تطوره وهاجزًا يف وجه اإلستثمار نظرًا للدور البار 
وتتلعلق هذه املشاكل عادة بالكفاءة والسرعة يف األداء هىت وإن تلعلق األمر باللعمل على املستوى احمللي هذا يف 

إن  ظل غياب شبكات حملية تربط خمتلف اهليئات املالية لتنسيق اللعمل بيناا وزيادة سرعة أداء اخلدمة املصرفية ،
 .هذه احلالة تفرض إجياد هلول جديدة من شأهنا أن تقدم خدمات أهسن وأسرع

بادرت بلعض املؤسسات املصرفية واملالية بتطوير شبكات إلكرتونية للدفع والتسديد منتشرة يف نقاط حمدودة من    
ء خدماهتا ، بسبب الرتاب الوطين ، لكن عدم القدرة على التحكم فياا وتسيريها ، جلعل بلعضاا تتوقف على أدا

اعتماد هذه املؤسسة على هلول وأنظمة مستوردة و غري متوافقة وخصائص السوق اجلزائرية ، وكذا عدم وجود 
التسديد  والدفع ببطاقة االئتمان اليت تشجيع بلعض املؤسسات على : الطلب املتزايد على هذه اخلدمات مثل

                                           
 .60إبراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره ، ص   1
، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شاادة ماسرت أكادميي يف اللعلوم اإلقتصادية واقع وحتديات البنوك اجلزائرية يف ظل الصريفة اإللكرتونيةمسية بلغول،  2

 .83،ص 6300/6300اجلزائر، ختصص مالية وبنوك، جـــــاملعـــــة أم البـــواقـــــــي،
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رت إىل إصدار بطاقات السحب مثل بطاقة السحب من مواصلة تقدمياا ،رغم ذلك إال أن بلعض املؤسسات باد
 :1الصرافات اآللية ملؤسسة الربيد واملواصالت ، البطاقة املصرفية للسحب والدفع للمصارف التالية

القرض الشلعيب اجلزائري، بنك الفالهة والتنمية الريفية، بنك اجلزائر اخلارجي، الصندوق الوطين للتوفري  
 .اجلزائريواالهتياط، بنك الربكة 

 .استعمال الهاتف في الخدمة المصرفية -2
شددت وزيرة الربيد وتكنولوجيات اللعالم واالتصال هدى إميان فرعون، لالنتقال مباشرة حنو خدمات الدفع     

، مؤكدة على ضرورة وضع أدوات من أجل محاية البيانات الشخصية للمستالكني  m - paiementبالنقال 
، ما سيسمح للمواطنني من االستفادة بصفة كلية وبكل أمان من  e-commerceكرتونية وقانون للتجارة االل

وتلعمل اجلزائر على تلعزيز أنظمة الدفع هيث سيتم جتايز املساهات . التكنولوجيات احلديثة للملعامالت التجارية
اليت مت نشرها وهدة  1333، واليت سوف تضاف إىل ( TPE)االف جااز دفع إلكرتوين  03التجارية حبوايل 

مما يدل على إرادة السلطات على توسيع استخدام البطاقة البنكية بطاقة احلساب اجلاري الربيدي  6306يف عام 
اتفاقا مع  6306ام ع، إىل أن جازي وقع 2 جازي شركةرئيس املدير اللعام لـ وأشار فينشانزو نيشي( الذهبية )

 اإلنرتنت للمنتجات وخدمات اهلاتف احملمول مما يتيح للمشرتكني بنك الفالهة والتنمية الريفية، بشأن الدفع عرب
يف شبكة جازي احلاملني لبطاقة بنكية تابلعة للشبكة الوطنية للخدمات املصرفية اإللكرتونية بني البنوك بشراء 

و "  e- Flexy"رصيد أو دفع فواتريهم على املوقع االلكرتوين جلازي عرب واجاات الدفع اإللكرتوين 
"facture-  web". 

 .العقبات التي تواجه الصيرفة االلكترونية في الجزائر:المطلب الثاني
و الشك ان تبين  الصريفة االلكرتونية و اعتمادها يف البنوك اجلزائرية ،يستوجب علياا مواجاة عدة عقبات     

 :وسوف جنيز امهاا فيما يليحتديات 
 :ائرعدم إعتماد التجارة اإللكترونية في الجز  -1

رغم األمهية البالغة لضرورة اعتماد التجارة اإللكرتونية كأداة متطورة يف االقتصاد اجلزائري، إال أن هذه التجارة      
، بل أننا ال نبالغ أن نقول أنه مل يتم هىت التفكري يف ضرورة اعتمادها ، هيث تأكد لنا أنه ليس كليا مل تلعتمد  

                                           
 .66 إبراهيم خبيت، نفس املرجع السابق ، ص  1
حتليل إهصائي هديث لواقع وآفاق تطور " حممد بن عزة،تطور اخلدمات املصرفية اإللكرتونية بني وسائل الدفع احلديثة والتقليديةاللعياطي جايدة ، 2

 .03،ص6306،جاميلعة ابو بكر بلقايد تلمسان،اجلزائر، 30اللعدد ، لوم املالية واحملاسبيةجملة البحوث يف اللع ،"الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/99
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/99
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إلهصائيات املتلعلقة هبذا النوع من التجارة، غري متوفرة لدى وزارة التجارة، هناك أي جاود يف إطار ذلك، بل إن ا
 .1بالتايل فإننا نسجل هنا جمموعة من األسباب

ارتفاع تكلفة استخدام االنرتنيت، يف ظل غياب املنافسة يف قطاع االتصاالت الذي ال تزال الدولة حتتكر اجلزء  -أ
  .األكرب منه

االقتصادية يف البلد هبذع التقنية التجارية احلديثة اليت ميكن أن تفتح هلم افاق نقص اهتمام املؤسسات  -ب
 .اقتصادية اوسع مما جيلعل انتشارها منلعدما يف بالدنا

 .عدم اهتمام اهليئات االدارية اللعليا باملوضوع -ج
 .ختلف النظام املصريف اجلزائري من هيث الوسائل و التقنيات الدفع احلديثة -د
ر األمية بامللعىن احلديث،أي األمية امللعلوماتية،أو يقصد هبا اجللعل باساليب و وسائل التلعامل يف جمال انتشا -ه

 .امللعلوماتية
 :يرتتب على البطاقة االئتمانية مشاكل مجة تلخصاا كالتايل:مشاكل البطاقة اإلئتمانية  - 2
امل مع الفواتري ومع تكرار األخطاء التقنية عدم الدقة جراء بلعض األخطاء املرتكبة من قبل املوظفني يف التلع - 

 . اللعميل  تفقد الثقة بني البنك و
 .سرقة البطاقة االئتمانية أو ضياعاا من طرف الغري

 .التكاليف اللعالية بالنسبة للبنك واخلاصة بتوزيع بطاقات وطبلعاا ومنح قروض دون فائدة -
 .البطاقة من طرف املتلعاملني خطر السيولة على البنك يف هالة اإلفراط يف استلعمال -
 .العقبات التي تواجه نظام الدفع اإللكتروني في البنوك الجزائرية -3 

للعل أهم ما مييز اللعمل املصريف يف عصر اللعوملة املالية هو تفاقم دور التكنولوجيا املصرفية والسلعي احلثيث حنو      
مللعلومات من أجل ترقية وتطوير وسائل تقدمي اخلدمة حتقيق االستفادة القصوى من فوائد تكنولوجيا االتصال وا

املصرفية مبا يتوافق واإليقاع املتسارع للصناعة املصرفية يف القرن الواهد واللعشرين، وسلعيا مناا ملواكبة التطورات يف 
جملاودات الصناعة املصرفية عملت البنوك اجلزائرية على ربط الشبكة مع خمتلف البنوك يف اللعامل وبالرغم من هذه ا

املبذولة إال أن الفجوة التكنولوجية بني البنوك اجلزائرية ونظرائاا من البنوك اللعربية والغربية ال تزال كبرية نظرا لللعديد 
 :2من امللعوقات اليت شكلت هجرة عثرة دون حتقيق القفزة املأمولة للعل من أمهاا 

 تجارة االلكرتونية باإلضافة إىل تلعدد املخاطر عدم وضوح البيئة القانونية والتشريلعية املتلعلقة بتنظيم ال
 .املرتتبة بتقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

                                           
،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شاادة ماسرت اكادميي،كلية اللعلوم االقتصادية و وسائل الدفع االلكرتوين يف اجلزائر،واقع و حتدياتمساح شلعبور،  1

 .76،ص 6306لعريب التبسي،تبسة،اجلزائر،علوم التسيري،ختصص علوم جتارية،جاملعة ال
 .70نفس املرجع السابق،ص 2
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مشاكل سوء استلعمال وسائل الدفع، فاملؤسسات اجلزائرية واألفراد يفضلون الدفع النقدي على الشيك نتيجة  
  .قليالالنقص أو غياب الثقافة املصرفية يف جمتمع ال يتلعامل بالشيك املصريف إال 

  ضلعف اإلقبال على استخدام وسائل الدفع االلكرتونية فكيف يف اقتصاد برفض الشيك كوسيلة للدفع
 .أن يقبل بطاقة الدفع

فالبنوك اجلزائرية مل تتأهل بلعد االستخدام النظم االلكرتونية اجلديدة اليت تسري عمليات اإليداع والسحب     
 .ز الصراف اآليلوتنظم هركة التلعامل مع اللعمالء مثل جاا

يف ظل هذه املتغريات اجلديدة وجدت البنوك التجارية اجلزائرية نفساا يف وضع بالغ احلساسية ال سيما مع     
تطبيق اتفاقيات حترير التجارة يف اخلدمات املالية، إذ أصبحت ملزمة بتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجاة هذه 

مكاسب تقنية امللعلومات وللعل أهم احملاور اليت جيب أخذها بلعني  التحديات املرهونة مبدى جناهاا يف حتقيق
 :االعتبار لتلعظيم االستفادة القصوى من ثورة اللعلم والتكنولوجيا يف اللعمل املصريف تتمثل يف

 .زيادة اإلنفاق االستثماري يف جمال تكنولوجيا امللعلومات -
 .اخلدمات املصرفية لللعمالء بكفاءة أعلى رتكلفة أقل التوسع يف استخدام االنرتنت لتقدمي تشكيلة متنوعة من - 
اللعمل على خلق شبكة مصرفية تكون مبثابة هلقة وصل الكرتونية بني البنوك من جاة وبني الشركات واللعمالء  -

 .من جاة أخرى
مللعلومات تفلعيل دور شبكة االتصال بني املركز الرئيس لكل بنك وبني باقي فروعه مبا حيقق السرعة يف تداول ا - 

اخلاصة باللعمالء وإجراء التسويات الالزمة علياا، باإلضافة إىل االرتباط بالشبكات االلكرتونية اخلاصة بالبنوك 
 .واملؤسسات املالية األخرى

 .أهمية اعتماد الصيرفة اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري  :المطلب الثالث
اجلزائر سوف يؤثر على أداء اإلقتصاد اجلزائري  وأداء النظام املصريف إن اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف       

مبرهلة التحول ، فبلعد أن كان يرتكز على اقتصاد  مراالقتصاد اجلزائري  ، فاجلزائري فاي تطرح عدة امتيازات هامة
د ودور الدولة فيه بدأ يف الدخول إىل اقتصاد السوق ، مما أدى إىل تغريات يف آليات عمل اإلقتصا( خمطط)ممركز 

، فأصبح اإلقتصاد اجلزائري يتسم بنوع من احلرية اإلقتصادية ومت فتح مجيع القطاعات أمام كل اخلواص سواء كانوا 
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أجانب أو وطنيني ، واملام هنا هو النظام املصريف اجلزائري الذي حترر واجته حنو اقتصاد السوق ، فماذا ستضيف 
 :1جلزائري ؟ وعموًما يكمن إبراز ذلك يف النقاط التالية الصريفة اإللكرتونية لالقتصاد ا

 :تأثير الصيرفة اإللكترونية على المؤسسة االقتصادية -أ
تساهم الصريفة اإللكرتونية واخلدمة املصرفية يف زيادة يف حتسني اإلدارة واقتصاد الوقت والتكلفة، وميكناا من     

 .دةتراتيجيات جديدة وهياكل وأعمال جدي بناء اس
 :المساهمة في محاربة االقتصاد الموازي -ب

إن اعتماد الصريفة اإللكرتونية وإقامة أنظمة دفع إلكرتونية سوف يسال دخول النقود املتداولة يف السوق      
املوازي إىل دائرة السوق املصرفية ، وبالتايل تساهم الصريفة اإللكرتونية يف التخفيف من هدة االقتصاد غري الرمسي 

 .لسوق املوازيةوا
 : زيادة الدخل المالي للبنوك الوطنية-ج 

هيث نستطيع حتديد رسوم رمزية على مستخدمي األنرتنت يف التلعامل املصريف مما تساعدها هذه الرسوم يف      
هذه الرسوم سوف تلعيد دورهتا يف اقتصاد البلد وتلعيينه من خالل استثمار . تطوير اخلدمة املصرفية عرب اإلنرتنت

 .البنوك يف الشركات احمللية
 :إيجاد وتطوير التجارة اإللكترونية في الجزائر-ج 

فاعتماد الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر سيساهم يف إنشاء وتطوير هجم التجارة اإللكرتونية وإعطائاا البلعد       
 .قطاع اخلدماتالدويل، وأن تطور التجارة اإللكرتونية سيساهم يف تطوير القطاعات األخرى خاصة 

 :المساهمة في نجاح الحكومة اإللكترونية في الجزائر -د 
تستلعد اجلزائر كغريها من بلدان اللعامل يف بناء احلكومة اإللكرتونية وبالتايل يتطلب ذلك وجود الصريفة      

 .االلكرتونية واملصارف اإللكرتوين
جلزائري سوف يتيح للنظام دخول اللعصرنة من أبواهبا إن اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف ا و   

الواسلعة ، سواء تلعلق األمر باملصارف التجارية أو ببنك اجلزائر، أو املؤسسات املالية األخرى ، فاي متنح عدة 
 :امتيازات ميكن هصرها فيما يلي 

يؤدي إىل ختفيض النفقات اليت  إن قيام املصارف اجلزائرية بتسوية أنشطتاا وخدماهتا املصرفية االلكرتونية ، -
تتحملاا يف أداء خدماهتا و يوفر تكلفة إنشاء فروع جديدة للمصارف يف املناطق البلعيدة ، خاصة أن اجلزائر 

                                           
، امللتقى الوطين األول هول املنظومة املصرفية اجلزائرية "امللعلوماتية واجلااز البنكي هتمية تطوير اخلدمات املصرفيةملعطي اهلل خري الدين، يوقموم حممد،  1

 .036ص  ،6330والتحوالت االقتصادية، جاملعة الشلف، اجلزائر،
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إنشاء موقع للمصرف عرب شبكة األنرتنت ال تقارن بتكلفة إنشاء فرع : بلد كبري املساهة ، وألن مثالً 
  .عمالة مدربة ومستندات وصيانةللمصرف مبا حيتاجه من مباين وأجازة و 

إن دخول املصارف اللعاملية شبكة األنرتنت ومبا متلكه من قدرات على املنافسة يلزم بضرورة دخول  -
املصارف اجلزائرية هلذه اخلدمة ملواجاة حتديات السوق املصرفية الدولية،  وبالتايل دخول السوق املصرفية 

رجية ، وجيب يف هذه احلالة أن تكيف املنظومة املصرفية اجلزائرية خدماهتا اجلزائرية يف املنافسة الداخلية واخلا
 .املصرفية وفق ما جيري هالًيا يف األسو اق املصرفية اللعاملية 

املنقولة باجلزائر ، من خالل إقامة سوق مالية إلكرتونية ، وإقامة أنظمة دفع القيم  تفلعيل دور بورصة -     
 .1أدائاا وترقيتااإلكرتونية تساهم يف تطور 

املسامهة يف جلب اإلستثمارات السيما اإلستثمار األجنيب املباشر ، من خالل توفري خدمة مصرفية  -    
 .وسبلعة أيام على سبلعة ايام( 60/60)الكرتونية

ري لكن هذا ال يلعين أن للصريفة اإللكرتونية يف ظل اعتمادها يف اجلزائر ليس هلا سلبيات ، بل هناك الكث      
 .ومناا مثاًل خماطر القرصنة، تكلفة الصيانة ، البنية التحتية ، أمن وسرية التلعامالت املصرفية 

 :الصيرفة اإللكترونية في الجزائر أفاق: المبحث الثالث 
يف إطار حتديث وعصرنة النظام املصريف اجلزائري ، السيما من هيث أنظمة الدفع، بادر بنك اجلزائر بالتلعاون      
زارة املالية ومبساعدة البنك اللعاملي يف إجناز نظام دفع إلكرتوين متطور ، أو ما يسمى بنظام التسوية اإلمجالية مع و 

  .، ومازال هذا اإلجناز قيد التنفيذ(Real Time Gross System)الفورية
 .االجمالية الفورية استخدام نظام التسوية :المطلب االول

ملصريف اجلزائري ، ال سيما من هيث أنظمة الدفع ، بادر بنك اجلزائر بالتلعاون يف إطار حتديث و عصرنة النظام ا
مع وزارة املالية و مبساعدة البنك اللعاملي يف إجناز نظام دفع إلكرتوين متطور هو نظام التسوية اإلمجالية 

 .  RTGS الفورية
 .RTGSنظام التسوية اإلجمالية الفورية : أوال

اإللكرتونية يف اجلزائر توفري عناصر مرتبطة بالبيئة املناسبة من جاة وبالنظام املصريف  يتطلب تطوير الصريفة     
اجلزائري من جاة أخرى و ذلك من خالل إقامة أنظمة الدفع باعتماد بطاقة االئتمان و تطوير شبكة االتصاالت 

دة البنك اللعايل يف إجناز نظام دفع و الربيد يف هذا اإلطار بادر بنك اجلزائر بالتلعاون مع وزارة املالية و مبساع

                                           
 .038ملعطي اهلل خري الدين، يومهوم حممد، نفس املرجع السابق ،ص 1
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يادف هذا املشروع لتحسني اخلدمة املصرفية ال "RTGSإلكرتوين متطور هو نظام التسوية اإلمجالية الفورية 
 . سيما من هيث أنظمة الدفع والرغبة يف الوصول إىل املستوى الدويل 

 : RTGSالتعريف بالنظام  -1
هو نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف وقت هقيقي ويتم فيه سري التحويالت  نظام التسوية اإلمجالية الفورية     

 .1بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس إمجايل
نظام مرکزي إلكرتوين يلعمل على أساس فوري إمجايل هنائي ومستمر التنفيذ أوامر : "كما يلعرف أيضا أنه      

 .2" ظمة التصفية اللعاملة يف بلد ما من خالل احلسابات املركزية للمصارفالتحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية ألن
 :RTGSإقامة نظام  -2

إن إمكانية اجناز هذا النظام و توفري الوسائل لتحقيقه يف التزام السلطات اللعمومية والسلطات النقدية بتنظيم      
مع املشرفني على اإلجناز و حتميس ملتقيات داخل الوطن وخارجه، وإنشاء ورشات عمل لتنظيم اجتماعات 

املشاركني من املصارف و مركز الصكوك الربيدية و مؤسسات مالية، ويتطلب دعم تقين من اخلرباء واملشرتكني 
الذين يتمتلعون خبربة واسلعة من املصارف املركزية األجنبية و دعم مايل من البنك اللعاملي إلقامة وهدة ناشطة وكفؤة 

ك بإنشاء جلنة قيادية حتت إشراف بنك اجلزائر تتوىل متابلعة املشروع وإقامة شبكة اتصاالت لتسيري املشروع، وذل
، وإقامة شبكة اتصال بني املصارف وبنك اجلزائر وإقامة شبكة "ساتيم"بني جااز املقاصة اإللكرتونية وشركة 

 .اتصال مع جااز احملاسبة اللعامة لبنك اجلزائر
 :RTGSية الفورية أهداف نظام التسوية اإلجمال -3

 : 3إن نظام التسوية اإلمجالية الفورية يادف إىل حتقيق ما يلي 
 تسوية عمليات البطاقة املصرفية يف وقت هقيقي، وكل وسائل الدفع األخرى؛ 
  تلبية خمتلف اهتياجات املستلعملني باستخدام نظام الدفع اإللكرتوين؛ 
 بية؛ تقليص آجال التسوية وتشجيع استلعمال النقود الكتا 
 ختفيض التكلفة اإلمجالية للمدفوعات ؛ 

                                           
1 Hadj Arab Abdlhamid , Projet  système de payement , RTGS , Média  Bank , n° 67 , Août . 
sep 2006 ,  p 12. 

و التجارية و علوم اللعلوم اإلقتصادية  كلية مالية و بنوك  ة ماجيستري، مذكرة نيل شااد الصريفة اإللكرتونية و النظام املصريف اجلزائريبوعافية رشيد ،  2
 .083،ص 6331، البليدة التسيري

 .077،ص6330/6330،مذكرة مقدمة لنيل شاادة املاجستري، جاملعةساعد دهلب، البليدة ، هالة اجلزائر -حتديث البنوك التجارية عامر بشري،  3
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 جلعل نظام الدفع اجلزائري يتمتع باملقاييس الدولية يف تسيري خماطر السيولة؛ 
  تقوية اللعالقات بني املصارف؛ 
 ؛تشجيع إقامة املصارف األجنبية 

 :1على املبادئ التالية RTGSيقوم تشغيل نظام : RTGSمبادئ تشغيل نظام  -4
املشاركة يف النظام مفتوهة لكل مؤسسة هلا هساب تسوية يف بنك اجلزائر، وميكن أن ينضم إىل : نالمشاركي -

النظام زيادة على بنك اجلزائر كمسري وهامل للتسوية جمموعة من املؤسسات املصرفية واملالية ، اخلزينة اللعمومية 
 .ومراكز الصكوك الربيدية

لنظام خمتلف اللعمليات املصرفية بني املؤسسات املالية واملشاركني وذلك يلعاجل ا: العمليات التي يعالجها النظام -
 :من خالل
 هيث تتم من خالل هذا التنظيم حتويال تبني املصارف أو هسابات الزبائن: عمليات مابين المصارف. 
 وهذا البنك هو الوهيد القادر على إصدار األوامر للقرض أو خلصم من :عمليات بنك الجزائر

 .شرتكنيهسابات امل
 إن املبالغ الدائنة واملدينة الناجتة عن طريق املقاصة اإللكرتونية تلعاجل قرضا ودينا يف نفس : تسوية المبالغ

ويف هالة استحالة تطبيق "الوقت ويف هسابات املشرتكني تلعمل على أساس مبدأ الكل أو الالشيء 
 .ن يلعيد اللعملية يف وقت الهقاللعملية ترفض من قبل غرفة املقاصة اإللكرتونية وعلى الراغب أ

 إن بنك اجلزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح يف سجالته باسم كل مشارك : حساب التسوية
هسابات تسوية، تقسم إىل هسابات نوعية وفرعية وهذه احلسابات حتول هسب هاالت يف زيادة أو 

لبنك اجلزائر، والتسويات اليت تتملعن  نقص احلسابات اجلارية للمشاركني واليت تضبطاا احملاسبة اللعامة
طريق النظام هيث تتم بصفة مستمرة ويف وقت هقيقي وبلعد التأكد األيل بوجود خمزون كاف يف 

مع األخذ بلعني االعتبار األولويات "هساب املشارك امللعين، ويطبق هذا املبدأ أو ملن يدخل أو ملن خيرج 
 :املبينة فيمايلي

 . بنك اجلزائرعمليات : األولوية األوىل -
 .املبالغ املخصصة للمقاصة: األولوية الثانية -
 .أوامر مستلعجلة بطبيلعتاا: األولوية الثالثة -

                                           
 .073نفس املرجع السابق،ص 1
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كما أن تسوية احلسابات امللعنية تتم بصفة هنائية، هيث مبجرد قبوهلا من طرف نظام إلغاؤها الهقا إذ تكون       
 :1دلة والذي يكون على النحو األيتالغاية من التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى يوم املبا

  وعمليات األسواق النقدي "بنك اجلزائر" من الساعة الثامنة ونصف صباها من خالل ملعاجلة عمليات ،
 .وعمليات الصرف

 التاسلعة ونصف صباها بدء امللعامالت. 
 منتصف الناار تسوية هصيلة املقاصة. 
  وقفا للمبادالت:الساعة الثالثة. 
  إىل الرابلعة تسديد املبالغ اليت متت يف اليوم األخري، وتسوية أورفض األوامر اليت كانت من الساعة الثالثة

 .يف اإلنتظار
  الساعة الرابلعة إختتام وغلق احلسابات، وإرسال إخطارات هصيلة احلسابات واستخراج هسابات

 .RTGSر عن طريق املشاركني و إفراغاا يف جااز احملاسبة اللعامة لبنك اجلزائر املتمركز ببنك اجلزائ
 : RTGSوظائف -5

 : 2يقوم بالوظائف التالية  RTGSإن النظام املركزي 
 مراقبة أوامر اإلنتظار  -
 تسوية األوامر وفق طبيلعتاا؛ -
 : ختصيص مبالغ املقاصة -
 امللعاجلة تتم يف هناية اليوم -
 .إدارة ومراقبة احلسابات لللعمليات امللعاجلة بواسطة النظام -
 :ملشاركني فتقوم بالوظائف التاليةأما فئة ا 

 تلقي و مراقبة صفة األوامر ومالءمتاا. 
  إصدار و تلقي األمر بنظامRTGS. 

                                           
1 Hadj Arab Abdlhamid , op  cit , P 13. 

 .086،نفس املرجع السابق،ص بوعافية رشيد 2
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  املستخدمني من خدمات ) متابلعة خطوط اإلنتظار للمشاركني امللعنيني مباشرة أو املشاركة غري املباشرة
 (.النظام 

 :  نظام المقاصة اإللكترونية -ثانيا
 هو نظام  RTGSنة نظام الدفع عرفت دفلعة جديدة بإنشاء نظام مکمل لنظام إن عملية عصر     

.ACTI-Algerie Télé-Compensation Interbancaire)). 
 تعريف النظام-1

إقتطاع، عمليات السحب والدفع  ،حتويل ،صكوك ،هذا النظام خيتص بامللعاجلة األلية لوسائل الدفع اللعام
والربجميات املختلفة، (  scanners)مال وسائل متطورة مثل املاسحات الضوئية بالبطاقات البنكية، وذلك باستلع

وميثل هذا النظام القسم الثاين من أنظمة الدفع املتطورة وفقا مللعايري دولية هبدف التحسني الناائي للخدمات 
 .1البنكية املقدمة للزبائن 

الت وكانت البداية مبلعاجلة الصكوك على أن يف أول يوم للتباد 6336ماي  01دخل النظام هيز التنفيذ يوم 
بنك اجلزائر ، كل البنوك ،إتصاالت اجلزائر ، بريد : بإشرتاك  6336تتطور اللعملية لتمثل باقي وسائل الدفع هناية 

مع كل فروعاا و مکاتباا عرب كامل الرتاب (  AREF) ، مجلعية البنوك و املؤسسات املالية  SATIMاجلزائر 
  .د هذا النظام على نظام التبادل امللعلومايت للبيانات الرقمية و الصورويلعتم. الوطين 

 : خصائص نظام المقاصة اإللكترونية-2
 :يتميز نظام املقاصة االلكرتونية باخلصائص التالية

 أنه نظام لإلعالم اآليل مركب يف جماالت بنك اجلزائر. 
 رصدة املتلعددة اجلوانب املدنية اليت يواكباا يلعترب حممي ذاتيا عن طريق احلدود القصوى املرخص هبا لأل

باستمرار ويرسل رسائل اإلنذار للقائم بإدارة النظام وللمشرفني امللعنيني يف هالة إذا اقرتب الرصيد املدنني 
 .به من احلد املرخص

  يلعترب مؤمن ضد خماطر االهتياط بالنظر إىل أن املبادالت يتم إجراءها عن طريق حتويل جمموعة من
قات امللعلومات املؤشرة واملشفرة واملوقلعة وفقا لربوتوكول مؤمن موجه من مرشد مدمج ملعا لنظام ومع بطا

 .أرضية التوصيل أو الربط
 استخدام نظام التسوية اإلمجالية. 

                                           
 .70مسية بلغول، نفس املرجع السابق ، ص  1
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 تسوية املبالغ عن طريق املقاصة اإللكرتونية. 
 :التجربة الجزائرية في المقاصة اإللكتروني -3. 

ة قصرية باملقاصة اإللكرتونية، وهي هاليا تغطي التسديدات عرب الصكوك والتحويالت فقط تقوم اجلزائر منذ مد
يف انتظار أن يشمل ذلك الوسائل األخرى، فاجلزائر تلعترب هديثة يف هذا اجملال فال ميكننا أن نتحكم على هذا 

بلعض النقائص اليت سيتم  تستظار فيه تالنظام أو ننتقده باعتبار أنه مل يستقر بلعد ، ألنه جديد ومع الوق
ذه التجربة هديثة اللعاد، هل ىتصحيحاا وإجراء التغريات يف كل مرة، وهلذا الغرض اخرتنا بلعض املالمح الكرب 

وذلك لكي نتمكن من حتديد وضلعية هذا املشروع، واجلدير بالذكر يف هذه النقطة هو أن اجلزائر ومبوجب التنظيم 
ماام غرفة املقاصة، اليت هتدف أساسا إىل تسايل اللعمليات املالية اليومية نظم يف مادته الثالثة تسيري  38-30

للمشرتكني فيما بينام بغض النظر عن الوسائل املستلعملة عادية كانت أو إلكرتونية يتحمل مصاريف تسيريها 
 .1املشرتكني فياا هسب الشروط املقررة من طرف البنك اجلزائري 

 :نية في الجزائرمقومات نظام المقاصة اإللكترو -أ
جتريد الشيكات " ونظام  L 'informatisation" نظام إعالمي "تقوم التجربة اجلزائرية على اختيار نظامني       

، فاقتضت إتباع خطة مقتضياهتا كثرية مرتبطة إىل هد ما بالظروف "Dématerialisationمن طابلعاا املادي 
والثابت، وجتسيد التزام هذه السلطات يف اشرتاك كل النظام املصريف،و  اجلغرافية والتزاما لسلطات اللعمومية احلاسم 

كان الغرض من اجناز مقاصة الكرتونية أن تأخذ بلعني االعتبار التأهيل االسرتاتيجي من خالل عصرية القطاع 
 :مناااملصريف اجلزائري ولقد اقتضى األمر إنشاء مراكز تسيري خمتلفة 

املصريف برئاسة حمافظ بنك اجلزائر من أجل قيادة املشروع، فقد هددت هذه اللجنة  ة القطاعناللجنة الوطنية للعصر 
الوطنية املشاريع الضرورية لتحديث البنوك على مستوى احمليط اللعام وعلى مستوى القطاع ، وكانت مشكلة أساسا 

 .من البنك املركزي والبنوك والوزارات امللعنية
 : زائرمبادئ المقاصة اإللكترونية في الج -ب

 : 2كما ميكننا تلخيص مبادئ هذا النظام اجلديد يف اجلزائر كما يلي  
 .جتريد السندات من طابلعاا املادي -
 .تسوية املقاصة على أساس تسجيالت إلكرتونية -

                                           
 .0337-30-61املؤرخ يف  08،املتلعلق بغرفة املقاصة الرمسية 0338نوفمرب  08رجب املوافق ل  06املؤرخ يف  30-38من التنظيم  30املادة  1
كلية ختصص مالية و بنوك ، مذكرة مقدمة لنيل شاادة ماجستري،" ديث وسائل الدفع كلعنصر لتأهيل النظام املصريف اجلزائريحت"محيزي سيد أمحد، 2

 .006،ص 6336اللعلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جاملعة اجلزائر ،
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" السكانري "تبادل امللعطيات امللعلوماتية والقيم امللعدة للمقاصة، وكذا صورها احملصل علياا عن طريق  -
 .يلبواسطة اإلرسال األ

بفضل النظام املصريف للمقاصة األلية ذلك ألن قاعدة ( شيكات وسندات ) اإلطالع على صور القيم  -
ستة أشار ( 36)البيانات تضمن ختزين صور القيم اليت توضع حتت تصرف البنوك على املباشر ملدة 

 .علما أن هذه الفرتة قابلة للتجديد
إذ أن مجيع البنوك تلعلم بكل احلوادث اليت تتلعرض هلا  شفافية عمل النظام بالنسبة لكلفة املشرتكني، -

 .غريها
 :أهداف نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائر -ج

 : 1قاصة اإللكرتونية يف اجلزائر إىل حتقيق األهداف التاليةاملهبدف نظام      
 .عصرنة وسائل التبادل يف البنوك -
 .اکتساب نظام مقاصة إلكرتونية عصري وناجح  -
 .تسوية عمليات املقاصة يف ظرف يومي عمل  ضمان -
 .غرس ثقافة جديدة للتبادل املصريف تقوم على أساس التلعاون الفين واحلرية التجارية -

نالهظ ان هدف السلطات اجلزائرية من إتباع وتطبيق نظام املقاصة اإللكرتونية يف امللعامالت البنكية هو          
هذه  دطاع املايل واملبادالت بني البنوك، وذلك لتحفيز الزبائن على قصالناوض بالقطاع املصريف وتطوير الق

 .األخرية
 :الصيرفة عبر الخط في الجزائر:ثالثا

إن أهد أهم أوجه الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر هي الصريفة على اخلط، ومتت بني تالت مؤسسات جزائرية       
ومركز اإلعالم اللعلمي والتقين  (SOFT ENGINEERING)و ( MAGACT MULTIMEDIA)هي 

(CERIST) لتنشأ على إثره شركة خمتلطة تسمى) E-AlegriaBanking Service ) واهلدف من إقامة هذه
املؤسسة هو حتقيق مشروع الصريفة على اخلط يف اجلزائر، وهو مشروع طبلعا يام كل املصارف اجلزائرية وهو مازال 

 :2اىل يف طور اإلجناز هتدف هذه الشركة أساسا

                                           
 .001نفس املرجع السابق،ص 1
، ،جملة كلية اللعلوم االقتصادية و التسيري و اللعلوم التجارية،اللعدد ملؤسسة املصرفية اجلزائريةآفاق الصريفة االلكرتونية يف ايح،بوزرورة ليندة، رازبريي   2

 .638،ص6306،اجلزائر،36،جاملعة البليدة06
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هلوال ملعتمدة أساسا على اخلدمات متلعددة القنوات وفلعالية ( بنوك، مؤسسات مالية)االقرتاح على الزبائن  -
 .عالية مع تأمني تام ملبادالت امللعلومات

 .تكييف اخلدمات وفق هاجات كل زبون ووفق رغباته -
مبا يتوافق مع مستلزمات كل واهد تسمح لزبائناا باكتساب نظام ملعلومات ممتد على جماالت عديدة وهذا  - 

 .منام 
يف تقدمي خدمات عرب األنرتنت وذلك من خالل ( AEBS)لقد اعتمدت اللعديد من املصارف اجلزائرية على  -

 :إمضاء عدة عقود نذكر مناا
  لتزويد البنك خبدمات  6331عقد مع القرض الشلعيب اجلزائري يف جويلية(DIAGRAMED1 ) 
  عقد مع البنكBNPPARIBAS (بی آن يب باريباس اجلزائر :) لتزويد هذا  6331نوفمرب  60يف

 (.DIAGRAM - E – BANKING)البنك اخلاص خبدمات 
ملعظم اخلدمات املقدمة عرب األنرتنت من طرف املصارف اجلزائرية عبارة عن خدمات بسيطة وقليلة حتتاج اىل  -

لصريفة اإللكرتونية ملا هققته من توفري اخلدمات تلعترب أول خطوة للجزائر يف جمال ا" AEBS"التنويع وشركة 
الصريفة االلكرتونية، لكن هذا ال ينفي وجود شركات أخرى لتقدمي خدمات الصريفة اإللكرتونية ألجل حتقيق 
املنافسة من جاة وتوسيع قاعدة هذه اخلدمات من جاة أخرى من أجل تطوير النظام املصريف املايل وحماولة 

 .األخرى اليت قطلعت أشواطا كبرية يف هذا اجملال اللحاق بركب الدول
 تطوير استخدام البطاقة اإلئتمانية : المطلب الثاني 

تتميز وسائل الدفع املستلعملة يف النظام املصريف اجلزائري بأهنا تقليدية وال تتناسب مع الواقع اللعاملي اجلديد       
 .الدفع اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري لذلك سنحاول التطرق إىل كيفية تطوير استخدام وسائل 

 :البطاقة البنكية في الجزائر : أوال
عرفت بطاقات الدفع تطوار ملحوظ خاصة بلعد استحداث املقاصة اإللكرتونية وتلعميماا عرب خمتلف      

 .الوكاالت البنكية والربيد اجلازئر
 :مراحل تطور بطاقة الدفع في الجزائر-1
 :1الدفع بلعدت مراهل وهي كالتايلمرت بطاقات  

 .0337بداية فكرة االنطالق لنظام السحب مابني البنوك كانت سنة • 

                                           
1 http://www.forum.univbiskra.net,   le 20/07/2019. 
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هيث ، "le systeme de paiement interbancaire"االنطالق الرمسي ملشروع التسديد اإللكرتوين : 6336• 
مع خمتلف البنوك الوطنية واخلاصة ، اليت جتsatimأعطي دور اإلشراف والريادة والتنسيق ما بني البنوك الشركة 

 . لتبادل امللعلومات والتنسيق يف عمليات السحب والدفع للموزع اآليل
  .ENVمت اختيار نظام الدفع بالبطاقة املطابقة ملواصفات :  6330•
 .(comité monetique intrebancaire COMI)إنشاء مجلعية : 6331 •

يف اجلزائر، هيث وزعت على خمتلف مستخدمي البنوك التجريب البداية األوىل ألول بطاقة سحب : 6336• 
 .وملعرفة النقائص

 .عرب كامل الرتاب الوطين يف الربيد واملواصالت والبنوك  CIBتلعميم بطاقة : 6338• 
 .الف بطاقة  033ام بلنسبة للبطاقات املوزعة  033تطور عدد املوزعات االلية ليصل اىل :2009 •
 جنرال اجلزائر بطاقة فيزا الجراء مجيع امللعامالت البنكية و التجارية ،يف اطار التقرب اطلق بنك سوسييت:6301•

 .من الزبائن من خالل االعتماد على االنشطة ذات الطابع اجلواري للزبائن
 :* CIBالبطاقة البنكية  - 2 

قبل مجيع البنوك، ويف هذا وضع نظام الدفع بالبطاقة لن يكون ناجحا إال إذا كان نطاق قبوهلا واسلعا من      
اإلطار شرع النظام البنكي اجلزائري بأمهية وضع نظام بنكي مشرتك لوسائل الدفع، يستجيب لرغبات الزبائن وفق 

يف تطبيق مشروع  SATIMأعلى شروط األمن، و يف هذا السياق شرعت البنوك اجلزائرية وبالتلعاون مع شركة 
هلياكل القاعدية املتوفرة لدى البنوك ولقطاع اإلتصاالت السلكية والالسلكية نظام الدفع بواسطة البطاقة، يتوافق وا

 .1اجلزائرية
وتلعترب هذه البطاقة بطاقة دفع وسحب ما بني البنوك داخل تراب الوطن، يتم التلعرف علياا بني البنوك      

لية التسديد لدى وباسم البنك املصدر تتضمن قرص إلكرتوين يضمن أمن عملية الدفع وعم CIBبالشلعار 
 :2وجند يف هذه البطاقة نوعني. إخل... خمتلف التجار أو الفنادق واحملالت التجارية 

 
 

                                           
*CIB:CARTE INTERBANCAIR. 

 .060،ص 6303،اجلزائر،سبتمرب 0ر،جملة االقتصاد اجلديد،اللعدد بطاقة اإلئتمان كوسيلة من وسائل الدفع يف اجلزائأمحد مجيل،  1
اادة ،دراسة هالة القرض الشلعيب اجلزائري،مذكرة مقدمة لنيل شدراسة حتليلية هولة التجربة اجلزائرية يف جمال النقد االيل البنكيابراهيم فوزي،بورزق، 2

 .80،ص 6338/6337كلية اللعلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جاملعة اجلزائر،ماجستري،
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 la carte classique: البطاقة الكالسيكية -أ
هي بطاقة توفر خدمات الدفع والسحب البنكي، وهي تقدم لزبائن البنوك وفق شروط حيددها البنك       

و للحصول على هذه البطاقة يتم ابرام عقد بني البنك و . و مواصفات أخرى کمداخيل الزبائن أو أمهيتام أ
 اللعميل 

 البطاقة الكالسيكية( 93)الشكل رقم                                 

                            
60/38/6303source :  https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique , le  

  la carte gold:البطاقة الذهبية -ب
مقرتهة أيضا من قبل البنوك للزبائن يتم اختيارها وفق لشروط حمددة، لكن باإلضافة إىل خدمات الدفع      

ومتنح لألشخاص . البطاقات تور خدمات إضافية، مع سقف سحب ودفع مرتفلعا نسبيا  والسحب فإن هذه
ألف دينار جزائري، ومدة  13املامني ورجال األعمال أصحاب الدخول املرتفلعة وسقف هذه البطاقة يفوق 

 . صالهيتاا عامني
 الذهبية تالبطاقا(:94)الشكل رقم                                           

                       
60/38/6303source : https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique, le  
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../memoire%20ma/memoir00/source :%20%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
../memoire%20ma/memoir00/source :%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
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 la carte visa: بطاقة فيزا -ج
لية تلعمل للسحب والدفع، موجه لزبائن ذوي هسابات مفتوهة باللعملة الصلعبة أو ملوكلام وهي و هي بطاقة دو 

 :1نوعان
أورو ويقدر سقف السحب  0133رصيد من اللعملة الصلعبة أكرب أو يساوي : بطاقة الفيزا الكالسيكية -أ 

 .أورو 03وي فيقدر ب أورو يف اليوم على أربع عمليات يف اليوم، أما االشرتاك السن 133هلذه البطاقة 
أورو هيث يقدر سقف السحب ب  1333رصيد من اللعملة الصلعبة أكرب أو يساوي  :بطاقة الفيزا الذهبية - أ

عملية  01أورو يف اليوم على  1063عمليات يف نفس اليوم أما سقف الدفع  8أورو يف اليوم على  113
 .أورو 63يف اليوم، ويقدر إشرتاكاا السنوي ب 

 بطاقة الفيزا الكالسيكية و بطاقة الفيزا الذهبية(: 95)الشكل رقم                        

 
60/38/6303source : https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique, le  

 :الوسائل المستخدمة في توزيع المنتجات البنكية المعاصرة  :ثانيا
 :للوصول إىل اخلدمات البنكية ميكن استلعمال

 :* (DAB)الموزع اآللي لألوراق  -1 
فاي أالت أوتوماتيكية تستخدم عن .املوزعات اآللية لألوراق هي صورة مبسطة للماكينة يف القطاع البنكي      

بطاقة إلكرتونية تسمح للمستالك بسحب مبلغ من املال بدون اللجوء إىل الفرع، وهكذا فاملامة الرئيسية طريق 
 .2للموزع اآليل لألوراق هي تقدمي اخلدمة األكثر ضرورية للمستالك 

                                           
1 https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique, le 23/07/2019 . 

 
* DAB:Distributeur  Automatique de Billet 

 زائرية و التحوالت عبد الوهاب نلعمون،النظم امللعاصرة لتوزيع املنتجات املصرفية و اسرتاجتية البنوك،مداخلة يف امللتقى األول هول املنظومة املصرفية اجل 2

 .680 ،ص6330ديسمرب  01-00االقتصادية،جاملعة هسيبة بن بوعلي،شلف،اجلزائر،يومي،

../memoire%20ma/memoir00/source :%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
../memoire%20ma/memoir00/source :%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
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 DABالموزع االلي لألوراق (:19)الجدول رقم                          
 لنتائجا التقنية املبادئ اللعامة الوسيلة

 
 

 DABاملوزع االيل لألوراق 

يسمح بالسحب لكل هائز 
 .على بطاقة السحب

يوجد يف الشوارع، احملطات،أو 
 .اماكن أخرى

 .يلعمل دون انقطاع

جااز موصول بوهدة مراقبة 
إلكرتونية تقرأ املدرات 

هذه . املغناطيسية اللبطاقة 
األخرية تسجل علياا املبالغ 

 املالية املمكن سحباا
 .عياأسبو 

 
ختفيض نشاط السحب يف 

 .الفروع

 .680عبد الوهاب نلعمون،نفس املرجع السابق،ص: املصدر

 *(GAB)الشباك األوتوماتيكي لألوراق  -2
الشبابيك األوتوماتيكية لألوراق هي أيضا أجازة أوتوماتيكية تقدم خدمات أكثر تلعقيدا وأكثر تنوعا بالنسبة      

األمر بأجازة أوتوماتيكية متصلة بشبكة تستخدم عن طريق بطاقات إلكرتونية واليت للموزع اآليل لألوراق يتلعلق 
باإلضافة إىل مامة سحب األموال تسمح بالقيام باللعديد من اللعمليات تشمل مثال قبول الودائع، طلب صك، 

حلاسوب فالشبابيك األوتوماتيكية لألوراق متصلة مباشرة با. إخل... عمليات حتويل من هساب إىل هساب 
الرئيسي للبنك وهي متثل يف الوقت احلاضر أهد املنتجات البنكية اإللكرتونية األساسية للنظام البنكي، ودورها 

 .1مام على مستوى التسويق ألهنا أصبحت متثل وسيلة للحوار مع املستالك
 GAB الشباك اآللي البنكي(: 11)الجدول رقم 

 النتائج التقنية املبادئ اللعامة الوسيلة

 الشباك األوتوماتيكي
 GABلألوراق 

 

 خيول لكل هائز على
 البطاقة القيام باللعديد من

 :اللعمليات مناا
 السحب، ملعرفة الرصيد،

 القيام بالتحويالت، طلب 
 .إخل... الشيكات 

جااز موصول بالكمبيوتر 
الرئيسي للبنك يقرأ مدرات 
مغنطيسية للبطاقة اليت تسمح 
مبلعرفة الزبون بفضل رمز 

 .سري

 :يستلعمل من طرف الزبائن 
 يف أوقات غلق -

 البنوك 
 الزبون املستلعجل -
 

 .680:عبد الوهاب نلعمون،نفس املرجع السابق:املصدر                                 

                                           
*GAB :Guichet Automatique de Banque 

 .680،صعبد الوهاب نلعمون،نفس املرجع السابق 1
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 الموزع اآللي للنقود(: 90)الشكل رقم 

               
60/38/6303source : https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique, le  

 * (TPV)نهائي نقطة البيع اإللكترونية  -3
لى القارئ اإللكرتوين إذا كان الزبون حيمل بطاقة ائتمان يف أي مكان موظف نقطة البيع أن ميرر البطاقة ع     

اخلاص ببطاقات االئتمان واملوصول مباشرة مع احلاسوب املركزي للبنك امللعين والذي بدوره يقوم بالتأكيد من  
كفاية الرصيد وخصم القيمة من الرصيد اخلاص بالزبون بلعد أن يدخل الزبون رمزا أو رقما سريا خاصا به والذي 

يقوم احلاسوب املركزي بلعد ذلك بإضافة القيمة لرصيد هساب ( PIN)يلعرف برقم التلعريف الشخصي السري 
 .1املتجر، يتم كل هذا يف جزء من الثانية

 TPVجهاز (:90)الشكل رقم 

                    
source :  https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/371423,le 23/07/2019.       

   
                                           

*TPV :Terminal Point de Vente. 
 .275،صعبد الوهاب نلعمون،نفس املرجع السابق1

  

../memoire%20ma/memoir00/source :%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
../memoire%20ma/memoir00/source :%20https:/www.cpa-bank.dz/index.php/fr/nos-produits/monetique
../memoire%20ma/memoir00/source :%20%20https:/akhbaar24.argaam.com/article/detail/371423,le
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 TPVنهائي نقطة البيع (:12)الجدول رقم
 النتائج التقنية املبادئ اللعامة الوسيلة

 هنائي نقطة البيع االلكرتونية
TPV 

  يوضع يف حمالت هيث
يسمح لللعميل بتسوية عمليته 
التجاري بالبطاقات أثناء 

 .التسديد

فروع موصولة بشبكة جتمع 
 .بنوك خمتلفة

 حيل مشاكل نقل 
 .األموال ويوفر األمن

 

 .686عبد الوهاب نلعمون، نفس املرجع، ص  :المصدر
  .الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تقدمها البنوك الجزائرية:ثالثا
 :امهاا يف اجلدول التايل تقدم البنوك اجلزائرية خمتلف اخلدمات االلكرتونية،هيث سنحاول ابرازه   

 .يوضح أهم الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تقدمها البنوك الجزائرية(: 13)الجدول رقم 
 اخلدمات املصرفية اإللكرتونية اليت يقدماا البـــــنــــــك

 of-algeria.dz-http/www.bank-موقع البنك  - بنك اجلزائر
 املقاصة االلكرتونية -

 املقاصة االلكرتونية - ري اخلارجيبنك اجلزائ
متنح للعمالء البنك والذين هلم متوسط الدخل الشاري ال يتجاوز  :CIBبطاقة  -

 دج ،  03.333
بطاقات الوقود نفطال تسمح لك بدفع مثن مشرتياتك بكل ساولة مما )بطاقة نفطال -

 (يضمن احلصول على الوقود بالبطاقة
فوظة للعمالء هساب البنك فيمكن من حم(أمريكان إكسربيس) AMEXبطاقة  -

 1333خالهلا هيازة عملة قابلة للتحويل مقابل قيمة وهو ما يلعادل وما ال يقل عن 
 .دوالر

 /http//www.bea.dzموقع البنك  -
Banking- Le Eخدمات مصرفية متنوعة عن طريق االنرتنت 

 CIBبطاقة - البنك الوطين اجلزائري
 http: //www.bna.dzموقع البنك  -
 الصارف االيل -

بطاقة وطنية خاصة صاحلة فقط بالسحب داخل شبكة اجلزائر  فيما  CBRبطاقة  - بنك الفالهة والتنمية الريفية
بني البنوك ، وهي تتيح حلاملاا جلعل السحوبات النقدية من ماكينات الصارف اآليل 

 .للبنوك
 CIBبطاقة -
 BADRبطاقة  -
 .ب داخل الوطن فقط وهي خاصة بالسح.   CBRبطاقة  -
- E-Banking  حتميل بيان  احلساب، )الصريفة اإللكرتونية عن طريق اإلنرتنت

 (.  الكشف عن الرصيد والتحويالت املالية اخلاصة باملؤسسات
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 املقاصة اإللكرتونية-
 /http: //www.badr-bank.dzموقع البنك -
 الصارف اآليل ،-

 الدوليةبطاقة الفياز  - بنك التنمية احمللية
 CIBبطاقة 

دفرت هساب التوفري اجملاز مبسار ممغنط والذي يسمح املسار ممغنط يف دفرت التوفري -
 .بالقيام بلعمليات السحب والدفع بصفة فورية 

وهو يقوم بتنفيذ التحويالت يف فرتة ال  ARTSحتويل مبالغ مالية كبرية عرب نظام  -
 .مليات تتجاوز ثالثة أيام ،باإلضافة إىل تأمني اللع

حيتوي بنك التنمية احمللية على عدد مام من املوزعات اآللية :املوزع اآليل لألموال -  
 33/  61ا جااز هسب آخر اإلهصائيات اليت متت يف    000لألموال والذي يبلغ 

 .وقائمة وكاالت بنك التمنية احمللية اليت حبوزهتا موزع آيل لألموال .6303/ 
دة عامليا يف صفاي الشركة االر (ئرالسريع لألموال من اخلارج إىل اجلز التحويل ا)املونيغارم -

والبنك يلعمل مع شركاء ذو جودة يف أكثر من  . خدمة حتويل األموال الدولية
بلدا واقليما من أجل توفري وسيلة آمنة وسريلعة 083نقطة بيع بالتجزئة يف   013333

 /http: //www.bdl.dzالبنك  موقع-.  إلستقبال األموال يف مجيع أحناء اللعامل 
 خدمات عن طريق االنرتنت -
 الصارف االيل -

 CIB Classic - القرض الشلعيب اجلزائري
، واليت تسمح بقدرة أكرب على الدفع، يف مأمن من اللعديد من  Goldبطاقة   -

 .املتاجر وملعاملة سريلعة
 .عرب اللعاملواليت تسمح بإجارء مجيع اللعمليات املصرفية  VISA Goldبطاقة  -
- VISA Classic   ، 

MasterCard    فبالنسبة للملعامالت السلفية النقدية اخلاصة باللعميل تقبل ماسرت
 CPAكارد 

 الصارف اآليل-
 /http: //www.cpa-bank.dzموقع البنك -
 خدمات عن طريق االنرتنت-

 CIBبطاقة - الصندوق الوطين للتوفري واالهتياط
 خدمات عن طريق االنرتنت-
 الصراف اآليل -
 http: //www.cnepbanque.dz/arموقع الصندوق -

 http: //www.cnma.dz/ARABE/accueil.htmlموقع   الصندوق الوطين للتلعاون الفالهي
  http: //www.albaraka-bank.com/frموقع البنك  بنك الربكة اجلزائر

 TPEدفع الربكة / بطاقة سحب- 
 الصراف اآليل

 CIBبطاقة -
 AL BARAKAاقة السحب بط-
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استخداماا  GABوهي متواجدة بشكلني أزرق وفضي هيث ميكن :بطاقة السحب   ABCاملؤسسة املصرفية اللعربية 
 ATMيف اجلزائر . على أي شبكة  

- ABC Online  سا واليت تسمح بلعرض وحتريراألرصدة ،    60/  60واملتاهة
مالت، إبداء رأي اللعميل وطلب دفرت عرض وحترير البيانات املصرفية مع تاريخ امللعا

 .شكات
 

  :http//www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/accueilالبنك  موقع  بنك ناتكسيس
 خدمات مصرفية متلعددة عن طريق االنرتنت-

 www online.citibank.com/US/Welcome.com سييت بنك اجلزائر
 /http: //www.arabbank.dz/arموقع البنك  البنك اللعريب اجلزائر

 بطاقة فياز الدولية-
 ف ا الصر اآليل-
 .خدمات مصرفية عرب االنرتنت يف أي زمان ومن أي كان:عريب أون الين -
واليت متكن اللعميل من السحب النقدي من أي صراف آيل حيمل شلعار   CIBبطاقة  -

CIB والقيام بلعمليات الشارء دون قيد فوائد مدينة 
 MasterCard بنك اخلليج اجلزائر

- VisaCard 
 smsالدولية  واليت تسمح لللعميل أي يكشف عن رصيد هسابه عن طريق 

Banking اهلاتف. 
 RIBبطاقة   واخلاصة ببنك اخلليج -
 CIBبطاقة -
 الصارف اآليل-
- AGB Online  االنرتنت طريق عن مصرفية خدمات 
 http: //www.ag-bank.comموقع البنك -

 /http: //www.housingbankdz.comموقع البنك  والتمويل اجلزائربنك االسكان للتجارة 
- BANQUE ONLINE 

 :httpموقع البنك  فارنس بنك اجلزائر
//www.fransabank.com/English/Pages/CorporateHome

page.aspx 
 خدمات مصرفية عن طريق االنرتنت-

 http: //www.alsalamalgeria.comموقع البنك  بنك السالم اجلزائر
 بطاقة السالم للدفع والسحب-
 TPEأجازة الدفع اآليل -
 GABأجازة السحب اآليل -

   :www.algeria.hsbc.com //httpموقع البنك إتش إ سيب سي اجلزائر
 خدمات مصرفية عن طريق املوقع-

،جاملعة 06ع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر،البحاث اقتصادية و ادارية،جملة علمية هكمة السادسية،اللعدد بللعياش ميادة،بن امساعيل هياة،مشرو :املصدر
 .77-71،ص ص،6300ديسمرب 30بسكرة،اجلزائر 

http://www.algeria.hsbc.com/
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 .تأثير الصيرفة االلكترونية على االقتصاد الجزائري و النظام المصرفي : المطلب الثالث
اليت تفرضاا  علياا مواجاة تأثريات و تداعياتاستوجب فة االلكرتونية ،يف ظل توجه اجلزائر حنو تبين الصري      

 .هذه االخرية على االقتصاد و النظام املصريف اجلزائري
 .رف الجزائرية والتغيرات المستجدةالمصا: أوال

 يف ظل اللعمل املصريف ، وتوجه اجلزائر حنو الدخول يف االقتصاد الدويل ، فرض على املصارف اجلزائرية
مواجاة هذه التغريات املستجدة، وتلعد خدمات االئتمان املصريف مبفاوماا الشامل أهم اجملاالت اليت تربز الضرورة 
لالرتقاء جبودهتا  والقدرة على املنافسة فياا، فاالنتقال إىل عصر امللعلوماتية يلعين ضرورة تكيف املصارف اجلزائرية 

 :كيف يقتضي اختاذ عدة إجراءات تلعتمد أساًسا على النقاط التاليةمع تغريات وتطورات احمليط اجلديد ، هذا الت
 :االرتقاء بالعنصر البشري- أ

إن اللعنصر البشري يلعد من الركائز األساسية لالرتقاء باألداء املصريف، على اعتبار أن الكفاءة يف األداء هي     
 .صل ما بني املؤسساتاالف
 :1لبشري تبين عددا من االسرتاتيجيات املتكاملة، نذكر مناا ما يليويتطلب االرتقاء مبستوى أداء اللعنصر ا 

تنمية ماارات اللعاملني بالبنوك وإعداد كفاءات مصرفية على مستوى عاملي وتطوير نظم اإلدارة من خالل  -  
اسام برامج التدريس املتطورة، و ضرورة مشاركة اللعاملني يف وضع أساليب تطوير األداء، ما يضمن التزامام ومح

 .عند التطبيق
إعداد الربامج التدريبية ملختلف املستويات اإلدارية للوصول إىل درجة االهرتاف يف املستويات اإلدارية اللعليا  -  

ترسيخ بلعض -والوسطى والتمثيلية بقدر كبري من املرونة والفاعلية يف ظل اإليقاع السريع لنشاطات الصريفة اللعاملية 
موظفي البنوك اليت تتلعلق بأمهية االبتكار واإلبداع ومواكبة التكنولوجيا احلديثة واملبادرة املفاهيم املتطورة لدى 

 .لكسب عمالء جدد مع التحرر من القيود الروتينية اليت تلعوق سري اللعمل
ة، تطبيق مبدأ قيادات املستقبل بصورة أكثر فلعالية وذلك بإعطاء فرصة لللعناصر الشابة لتويل الوظائف القيادي     

 .على أن يتم اختيار من تتوافر لديام الكفاءة والصفات الشخصية اليت تؤهلام لذلك
 :مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي  -ب

ال شك يف أن أهم ما مييز اللعمل املصريف يف عصر اللعوملة هو تلعاظم دور التكنولوجيا املصرفية واللعمل على      
صوى من مثار تكنولوجيا امللعلومات واالتصاالت، بغية تطوير نظم ووسائل تقدمي اخلدمات حتقيق االستفادة الق

                                           
 .033 نفس املرجع السابق،ص زبريي رابح،بوزرورة ليندة، 1
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املصرفية هىت تتسم بالكفاءة والسرعة يف األداء، وقد اهتمت الدول املتقدمة بشكل خاص بتكثيف االستخدام 
ملصرفية اليت تتم داخل أهدث تقنيات امللعلومات واالتصاالت يف اجملال املصريف لتحقيق هدف اخنفاض اللعمليات ا

باملئة من إمجايل اللعمليات، بينما تتم مجيع اللعمليات األخرى بواسطة  03فرع البنك هيث أصبحت ال تتجاوز 
قنوات الكرتونية مثل أجازة الصراف اآليل ونقاط البيع االلكرتونية، وهو ما ترتتب عليه تغريات ملحوظة يف طبيلعة 

 .1واليات تقدمي اخلدمة املصرفية
و عملت املصارف اجلزائرية على نقل اللعديد من التقنيات املصرفية إىل السوق الوطنية، السيما منذ سنة 

 .2جاازا 183هوايل 6301هيث شرعت يف إدخال آالت السحب اآليل إذ بلغ عددها يف مطلع سنة  0338
ملصارف اجلزائرية ونظائرها من لكن بالرغم من هذه اجملاودات املبذولة إال أن الفجوة التكنولوجية بني ا      

 :املصارف اللعربية و الغربية التزال كبرية نظرا لللعديد من امللعوقات اليت نوجزها يف
عدم وضوح البيئة القانونية و . : غياب ثقافة مصرفية يف اجملتمع فاو ال يتلعامل بالشيك املصريف اال قليال -

 .كرتونية التشريلعية املتلعلقة بالتجارة بتنظيم التجارة االل
 .تلعدد املخاطر املتلعلقة بتقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية -
 .ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة الشبكات اخلاصة باللعمليات املصرفية -

ويف ظل هذه املتغريات اجلديدة وجدت املصارف اجلزائرية نفساا يف وضع بالغ احلساسية، السيما مع تطبيق      
ة يف اخلدمات املالية، إذ أصبحت ملزمة بتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجاة هذه التحديات اتفاقيات حترير التجار 

املرهونة مبدى جناهاا يف حتقيق مكاسب تقنية امللعلومات، وللعل أهم احملاور اليت جيب أخذها بلعني االعتبار لتلعظيم 
 :فيما يلي االستفادة القصوى من ثورة اللعلم و التكنولوجيا يف اللعمل املصريف تتمثل

 زيادة اإلنفاق االستثماري يف جمال تكنولوجيا امللعلومات. 
  التوسع يف استخدام االنرتنت التقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات املصرفية لللعمالء بكفاءة أعلى وتكلفة

 اقل،

                                           
 .033،نفس املرجع السابق، ،ص زبريي رابح،بوزرورة ليندة 1
،جاملعة أم 36اللعددجملة اللعلوم االنسانية، ،-الواقع و امللعيقات و اآّلفاق املستقبلية-وسائل الدفع االلكرتوين يف النظام البنكي اجلزائريابسة،مسية عب 2

 .010،ص6306اجلزائر ،ديسمرب  ،البواقي
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93
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  اللعمل على خلق شبكة مصرفية تكون مبثابة هلقة وصل إلكرتونية بني املصارف من جاة وبني الشركات
 اللعمالء من جاة أخرى،و 
  تفلعيل دور شبكة االتصال بني املركز الرئيسي لكل مصرف وبني باقي فروعه مبا يطق السرعة يف تداول

امللعلومات اخلاصة باللعمالء و إجراء التسويات الالزمة علياا، باإلضافة إىل االرتباط بالشبكات 
 .االلكرتونية اخلاصة باملصارف و املؤسسات املالية األخرى

 : تطوير التسويق المصرفي( جـ
التسويق املصريف يلعين ذلك اجلزء من النشاط اإلداري للمصرف الذي يضطلع بتوفر تدفق اخلدمات       

واملنتجات املصرفية إلشباع رغبات جمموعة ملعينة من اللعمالء مبا حيقق تلعظيم رحبية املصرف وتوسلعه واستمراره يف 
يف املصارف اجلزائرية مازال مستواه ضلعيًفا إن مل نقل منلعدًما بسبب غياب  السوق املصرفية، فالتسويق املصريف

، واهتكار القطاع اللعام هلذه املصارف باإلضافة إىل أن هيكل املصارف غري مساعد على قيام 1املنافسة املصرفية 
لف حبوثه مبا يتالءم بالتسويق املصريف، لذلك البًد على املصارف أن تقوم بدراسات يف جمال التسويق وتطبيق خمت

 .ومتطلبات اللعصر 
باإلضافة إىل اللعناصر السابقة الذكر ، جيب على املصارف اجلزائرية أن تواكب امللعايري الرأمسالية وأن تستجيب      

لكفاية رأس املال  وتطور السياسات االئتمانية وان هتتم بإدارة املخاطر املصرفية ،كما جيب تفلعيل دور الدولة 
ملركزي يف تطوير النظام ومراقبته والتدخل يف وقت احلاجة لتفلعيل وتنشيط السوق املصرفية   واملسامهة يف والبنك ا

 .عمليات حتديث اخلدمة املصرفية
 .أثار الصيرفة االلكترونية على االقتصاد الجزائري و النظام المصرفي: ثانيا

 .على االقتصاد الجزائري:أ
إنتقالية حنو إقتصاد السوق جلعله مستلعدا لتبين كل الوسائل اليت تؤدي به إىل   إن مرور اإلقتصاد اجلزائري بفرتة

 .اإلستقرار
إن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يكون القاعدة حنو اإلنطالق يف  :بناء اإلقتصاد الرقمي في الجزائر  -/1 

التقنية  امللعلوماتية الرقمية ، ى يقوم أساسا عل مشاريع رقمية أخرى ، تنقل اإلقتصاد الوطين حنو إقتصاد رقمي

                                           
،  6330،جاملعة قسنطينة، اجلزائر، نوفمرب 01، جملة اللعلوم اإلنسانية ، اللعدد  يق املصريف كرائد لتنشيط النظام املصريف يف اجلزائرالتسو خلضر عزي ،  1

 .38ص 
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ويوظف امللعلومات وامللعرفة يف إدارته، بوصفاا املورد اجلديد للثورة، ومصدر إهلام لإلبتكارات اجلديدة ، وبذلك 
 .تساهم الصريفة اإللكرتونية بشكل كبري يف تبين هذا النوع من اإلقتصاد

فع يف املنظومة املصرفية اجلزائرية على املتلعاملني لقد فرض تأخر وسائل الد :محاربة اإلقتصاد الموازي  -/2
التجاريني التلعامل خارج الدائرة املصرفية ، هذا التلعامل قد ساعد على تداول النقود خارج هذا اإلطار والذي 

و تفشي ثقافة اإلكتناز، كلاا عوامل ساعدت على إرتفاع السوق املوازية  1*ساهم يف بروز ظاهرة اإلقتصاد املوازي
وهذا األمر أصبح يادد اإلقتصاد الوطين الذي مازال هشا ، و بالتايل فإن إعتماد الصريفة اإللكرتونية و إقامة ، 

أنظمة دفع إلكرتونية سوف يسال دخول النقود املتداولة يف السوق املوازي إىل دائرة السوق املصرفية و بالتايل 
 .املسامهة يف التخفيف من هدة اإلقتصاد غري الرمسي 

إن أساس ظاور التجارة اإللكرتونية يلعود يف األصل إىل مدى   :تطوير التجارة اإللكترونية في الجزائر -/3
إنتشار إستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية و الصريفة اإللكرتونية ، و بالتايل على اجلزائر تدعيم الصريفة و وسائل 

 .الدفع اإللكرتونية إلجياد وسط مناسب هلذه التجارة 
 .على النظام المصرفي:ب

 :إن إعتماد الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري سوف يتيح للنظام 
يف ميدان اخلدمات املصرفية اإللكرتونية ، علًما  خاصة: مواكبة المصارف الجزائرية للتطورات العالمية -/1

 .ر األجنيب أهنا تستلعد لإلندماج يف اإلقتصاد اللعاملي و تبحث عن جلب اإلستثما
من خالل ختفيض النفقات اليت تتحملاا املصارف يف أداء اخلدمات و إنشاء فروع  :تخفيض التكاليف -/2

جديدة يف مناطق خمتلفة ، خاصة أن اجلزائر مساهتاا واسلعة و التواجد على اإلنرتنت قادر على التكفل بالوصول 
ة و بتكلفة أقل ، إضافة إىل إمكانية تسويق خدماهتا إىل عدد كبري من  الزبائن و تقدمي خدمات جيدة و متنوع

 .املصرفية ،فضال عن التلعامالت بني املصارف و املبادالت اإللكرتونية 
إن إستخدام االنرتنت يف املصارف اجلزائرية يشكل نافذة إعالمية لتلعزيز الشفافية و ذلك : تعزيز الشفافية -/3

دماهتا و اإلعالم  عن تطورات املؤشرات املالية لوضلعاا حتت تصرف من خالل التلعريف هبذه املصارف و ترويج خل
 . الباهثني و سائر األطراف األخرى امللعنية باألمر

من خالل إقامة سوق مالية إلكرتونية و إقامة أنظمة دفع : تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر -/4
 .إلكرتوين تساهم يف تطور أدائاا و ترقيتاا 

 

                                           
ارس على هامش اإلقتصاد الرمسي من طرف أفراد و مجاعات حمرتفة،  " :  قتصاد املوازياإل" * للبحث  هو جمموعة من النشاطات غري الشرعية اليت متم

 . عن الربح السال و التارب من الضرائب و من املراقبة
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 .فصل خالصة ال
تتميز اخلدمة املصرفية يف النظام املصرفية اجلزائري بأهنا مزالة متخلفة وبطيئة وغري متنوعة ، رغم 

و يف . اإلصالهات اليت قامت هبا السلطات الوصية  واليت أمهل جانب اخلدمة املصرفية يف برناجماا اإلصالهي
للخدمة املصرفية ، من خالل إدخال بطاقات ظل التوجه اجلديد لالقتصاد اجلزائري ، برزت عمليات التحديث 

السحب وإنشاء بلعض املصارف شبكات إلكرتونية خاصة هبا ، فضاًل عن إدخال بلعض التكنولوجيات احلديثة  
كاستلعمال اإلعالم اآليل مثاًل،   واالهتمام باملوارد البشرية ، وحترير القطاع املايل واملصريف ، فضاًل  عن القفزة اليت 

اإلعالم واإلتصاالت يف اجلزائر ، من خالل انتشار شبكات األنرتنت ، اهلاتف النقال والثابت  شادها قطاع
 .وتشجيع اإلستثمار يف هذا امليدان 

إن اعتماد الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري مازال  يف البداية ، ورغم اللعدد اهلائل من 
 .الربامج واملشاريع

ر إىل إنشاء شبكة إلكرتونية مصرفية وطنية من خالل  استخدام نظام التسوية لذلك البد من املرو 
اإلمجالية ، الفورية مما له من فوائد وامتيازات ، وتطور استخدام بطاقات اإلئتمان مبختلف أنواعاا ، والنقود 

 .اإللكرتونية ، وتوسيع استلعمال شبكة األنرتنت
يث إداراهتا، وحتديث خدماهتا فضاًل عن تطور اإلعالم كما جيب أن تستلعد املصارف اجلزائرية لتحد

 . املصريف للمسامهة يف نشر ثقافة مصرفية يف اجملتمع،وضرورة أن تساهم املراكز التجارية واملوئسات األخرى يف ذلك
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،ة نن المننخاللننذهالاننراالة مت ةسننرالضالةسننات ةلالريفة ننلكالة يننوآرالةه  على ننراللف ل اننلالريةنن الة يننل  اللى ننل  لال
،الالآبنننلد كالة ينننل  الإىلالإى نننلاالةرنننمتملكالة يننن آ رالرعالإ  على نننرالللسنننل إالدآنننعالإ  على نننأدكالإىلاللجنننأدالأى فنننرالدآننن

ةإل  على ننراللورأ اننلالإىلالأبالأ ننبل الا نن إاليلمننإالرال نن كرالة ينن  الةإل  ننعل الة ننر الفتافننمتالريةنن الاللسننل إالدآننعال
الإجننن ةاالريفة نننلكالة املنننمتفمت،اللةاا نننل الى نننأدال ئف نننرالة  على نننر،المبنننإالارلئنننلكالةه افنننلب،المملننناكةرال نننب رالة تةأملو نننرالر

ةآعةضننن رالهالوتافنننمتالريةننن الكملنننلالكالا   نننرالك    نننر،اللإفنننلالريةننن الئننن االى متفنننرالةآعةضننن رال  ىنننرالريةننن اللسنننل  الة  على نننرال
ما أرينننر،الفنننااالمنننخاللذقنننلالوملنننمتفمتالئننن االة  نننعفلكالة  على نننلالدلبالة   ننن الإىلالئننن االة ملنننلالكالة أجنننأد الرالة ب نننأ المنننخال

مثالأانناالةرننمتملكالة نن الو ننمتم لالة ب ننأ الةه  على ننر،الريننخال  فننزالوأضنن االمننمت الةهمانن ة اللة ننعةا ال.المتفننرة تفننذكالة ا ة 
ة  بنننوفخالاننناالى ننناالة ا  أ أج نننلاللورنننأ الى ننناالة نننمتآعاللة ملنننمتةدالة يننن آ رالةه  على نننر،ال  ننن الوتنننمت الةسننناكذهال نننب رال

 نإالة ب لىنلكاللو نمتداللنمتملكالمل  نرالالةألىعى الاأةسررالة أةسبالإىلالالةساكذهال ب لكالةقأةوفالةرةأفرالرالريفة لكالى
يالأفإالةألمنأةهاللوملنمتفمتالة انأةوواللاوانلالمنخالةرنمتملكالة ن المي نخالو نمتمي لالرينوال نب لكالةقأةونفالةةفأ نر،المملناكةرال

 .ار كالو   لكالةألىعى اللى االةهويلهالة ذسة  رالرالفباللةكمت
أل الدل ننر،الآننجلبالةر ة نن اللريةنن الةبالورننأ الة   ننلصالة ينن رالفابننعالورننأ ال نن إاللى ننلصالة   ننل الةهئايننلد الة ابننعال

ا ة الة متلهالة  لم رال  متكالإ ذكلكالمي آ رال لمةرالةساتمتةدةال ةالأهال   لصالةئاينلدالة ملنأواللريانوةال ذىنمتمل الرال
ةهئايلدالة تل ي،الآخذهالة مل أةكالة  ة ةرالة لض رالأد ين الةر ة ن الضن ل  الرينمتف الى لم نلالة ين رالمنخاللنذهالإدلنلهال

لهكال ذ و نننلاالانننسالإىلالمملننناأ الوةنننكالة ارنننأ ةك،الللةنننينالانننرةالةإلد ة الإىلالوبننن الرينننمت الو  أ أج نننلالة تةأمنننلكاللةهويننن
 .م ل فعالرالإ ل الريمتف اللسل إالة متآعاللريي ىا لالمااف رالار كالةررأةكالةأللىلالحنأالورب زالة يوآرالةه  عل 

لورأ الة اجنل  الالإبالوب الة يوآرالةه  على رالا إالملالوارةبسالمخالا ئرالم لسبرالومل االرالا لاالةهئايلدالة  ئفي،
ةه  على نننر،الينننلالفارةنننبالونننمتلإالة متل نننرالإلينننلدالا ئنننرالة  على نننر،الإنالف نننأبالدل الة متل نننرالم فنننرالمنننخاللنننذهالةإل ننن ة ال
لة  ئلاننر،الآاننذالريننخالدريننااللورننأف الة  رننلهالةرننلوالكننجيالفملنن االرالورننأ اللإيننلدالة ب ئننرالة ذ مننرال ةاجننل  الةه  على ننراللال

ال.ة يوآرالةه  على رالرية الكمتالسأةا
آ نننمتالضالريننن لاللةئنننعالة ينننوآرالةإل  على نننرالرالةر ة ننن اللةرلا فنننرالةه  على نننرال ةب نننأ اللأاننناالةألى فنننرالاللمنننخالا نننل

ة اب ننننل الللضننننت رالئرننننلهالةإلريننننذصاللةهويننننله،اللةسنننناخمتةصالأدلةكالة ننننمتآعاللةىا ننننل الاللمت  ننننلكالوبنننن اللننننمتملكالة يننننوآرال
ال.ة  الم ل ىرالمعالملالاأالسل متالرالدلهالة تلملة  على ر،اللرية سالوباالأبالا ل الريمتفلكالأملصالة يوآرالةه  على رالرالةر ال

ال
ال
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 :نتائج اختيار الفرضيات* 
ال:اتمتالد ةسرالمأضأهالارةالة بل اللحملل رالةإلكل رالابتضالجأةىبسال،المي   لالإج ةاالةلابل ال ا ض لوساليفلالفةيالال
ال

ا لالجم دالمخاللذهالد ةسا لالرالة ايإالةهلهال أضأهالة يوآرالةإل  على رالة  اليلى الرالامتةفال:الفرضية األولى* 
ال  متالال الة   الة ا   ر الة بأ   المع الل  خ ال، الة  فب أو  الج ل  الاأةسرر الة ا ة متفر الة يل   الر الو متص الإ  على ر لمتملك
الدلبالكلجرال الإآعةض ر الة يل  الو متصاللمتملكالرالا ئر الةإلىعى الريأ  الارا ال ب ر الة أةسعالر ة تلملاللالةإلىا ل 

ال.ة يل  الة تلدفر،الآ راالة ا ض رال ل لرة تف إالةإلويلهالة بل  الال ي  ال،اللاأالملالمي  الالريخال
ال

الة ا ض راللل ئرال:الفرضية الثانية *  الأال.ارا الة ي رالم رالإن اللإ ذحالة   لص الريفأمل بالةإل ذكلكالةهئايلدفر
،الئرت الأ أة لاليبو الرالةجتلاالملالفملاة مسالةهئايلدالة تل ي،ال  خالا ف رال0991إ متة الئلىأبالة   متاللة   لالس رال

أميالرية الل فررالا  ةرالةر ل الة ي رالةر ة   اله ةه،ال ااالحملل رالةأللرالمب أملكالةهئايلدالة  رلهالة ي رالة تف
ة ي رالة تل ي،الاايفالال امل والةإلدة  الإنالوتأ االة    ر،الة اتل  ر،الة اجل فر،الة ال االرالة ا ل  فاللوأآ الةألمخالرال

ال.ى االة تةأملكاللس ريرالة االريإالآ  ل
ال

ا ضنن رال ننل لرالإىلالكننمتالات ننمتالك نن الأبالا ننل الريذئننراليبننو الانناالة انن ل الة ةلننأ الة ننر الاننراالة ال:الفرضييية الثالثيية* 
ف نن متاالة   نننلصالة يننن رالةر ة ننن  اللرينننمتصالمأةيبانننسال ارنننأ ةكالة تل  نننرالة ننن المملننن ال اةنننفالة  رلرينننلكاللمنننخالا   نننلالئرنننلهال

ر،آفخاللننذهالد ةسننا لالو  أ أج ننلالة تةأمننلكاللةإلويننله،اللآ فننلال ننينالةر ننأدالةر ة  فننرالة برل ننرال تينن ىرالة  رننلهالة ينن ال
 أةئنننعالة   أمنننرالة يننن آ رالةر ة  فنننراللجنننمتىلالأ نننلالوملنننت ال ةالنننمتف اللنننذهالة  نننل فعاللةررننن الة ملنننا بة رالة أضنننأريرالم  نننلال
ورننأف اللسننل إالة ننمتآعالةه  على ننراللاليننر كالى ننإالة تمتفننمتالمننخالة ا   ننلكالة ينن آ رالةىلالة ملننأوالة أ   ننر،الل فننلد الةهىاننلوال

ال.ة تةأملكةهسابفل  الرالجملهالو  أ أج لال
الالالالالالال

 :النتائج العامة للبحث* 
ال:  متالأآا الاراالة مت ةسرالإىلالةر ل الجبفةرالمخالة  ال جالىأ دالالآ فلالفةي

 الريمتدال الااخا ض الن ك الل الة ي آ ر الةرمتملك الو متد الل مخ الو ةار الختا ض الريةي الومللريمت الةه  على ر ة يوآر
ال.الة ي لآلكالةرل فر

 -اللو أالال الورأف  الر الةه  على ر الة يوآر الة أجأد الومللاا الةرمتملك الاارأف  اللن ك الة ي آ ر، الةرمتملك فع
ال.اللةاا ل اللمتملكالمي آ رالجمتفمت الم  ترال ةتفذاال
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 المي آ رالالال-ال اللمتملك الاا متد اللن ك ال ةفي   الجمتد الريفذا الجرب الرية  الةه  على ر الة يوآر الوتفإ يفل
رالرالة ا لهالالار ف رالس ةراللاا ل  فالم خااراللرال مخاللج  اللدلبالة لجرالإىلالة أئأ الرالة ياأ الة رأفة

 .آرالة ا ة متفرالواليفلالرالة ي
 ة   لصالة ي رالةر ة   الري  الريمت الإ ذكلكالرالة  برالةأللو ال   سالملالحي زالةهامتة الة  جأ الال. 
 ة   لصالة ي رالةر ة   الف  متالريمت الآال االلالآمللداليبوالاملببالة مل لسرالة ا ة متفرالة ابترال. 
 متالى لماالمهلالى لصالة املأفرالةإلمجل  رالة اأ فراللالة  ل رالريخاللالمخالأجإالريي ىرالة   لصالة ي رالةر ة   الوتاف

 .اتمتال
 الاتضال الإ متة  الر الوافبإ الة ملةرلك الئبإ المخ الحما فر الج أد الا ل  الةإل  على ر الة متآع اللسل إ ال ين آ فل

 .ة برلئلكالةإل  على رالة ي آ راللالورأف ال ب رالةإلويلهكاللالة وفمت
 رالةر ة  الرمتملكالة يوآرالةإل  على راللالئ لم لالاا لفمتالدلأهالةر ة  الريلملالة يوآرالرية الةر المخاللذهال  ي

 .ة ب أ الهبراالة ا   رال
 ةإلئايلدالةر ة   المل ةهالفتل اللالس  إالفتل الملدةصالة   لصالة ي رالات متالريخالةإلاافلصاللالات متالأيب الريخاليإال

ال.ملالاأالمارأ اللالملالملالوتريال سالأمه اساللالدل االرالارةالةإلئايلدال
 :اإلقتراحات و التوصيات

لضعالةرر الةهسعةو ج رالة أ   راللالة  أم رالنةكالةألامتة الةةمتد الهبمت الريي ىرالة   لصالة ي رال -
 .الدللهالة ا  أ أج لالة متفبراللو ج عالةساخمتةم لالرالة يل  

 .ة متة الئأةىااللالو  فتلكالة  الو  االريفة رالة يوآرالةه  على رال -
على راللالة أ أهالةىلالة تفذاالريوالأكمتثالض ل  المالاترالة ارأ ةكالة متفبرالرالجملهالة يوآرالةه   -

 .ة أسل إالةه  على رالاجلريابل الأبالقلالو  والمبل  الرية الجأد الةرمتملكالة ي آ ر
ض ل  الة اأجسالحنأالم  أمرالئلىأى راللو  فت رال لمةرال ا ملوالريفة لكالة يوآرالةه  على رالرالالةر ة  ال -

 .جمللهألرةالاتاالةهريابل الجتل باللفلن ال متلهالما متمرالرالارةالة
لضعالريا  ةكالمخال   لالدآعالة اجل الإىلالةإلريافلدالرية الأسةأبالة متآعالةإل  عل الامتهالمخالة متآعالال -

 .ة   مت 
اللالو لفجال - ال  افلبالجنلحالة يوآرالةه  على رالرية الة مت الفاأجبالرية الة يل  الوأس عالى ل  ل

ال ذ الةه  على ر المأةئت ل ال فلد  الآ و الةريرلا ال  فز الريخ اليبو الا  إ الة ي فار اليااللمتما ل ساالد 
 .ةرمتملكالة  الوت ض ل
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الة وةمجال - المالالك الل الم ليإ الر الواخب  المل ة   الة   الةر ة  فر الة ي آ ر الة   أمر الة ذخ أمه ر
ةه ذك رالة  الج االيبوالم  لالفتافمتالرية الريي ىرالة   لصاللالةريافلدالة يوآرالةه  على رالرية اللجسال

 .ةريأو
دةلهالول الالمسودالمخال ك فراللة وجلكالة متلمذفإال اةفالة وس  لى راله يو  الة وجل أف الةولمجالد -

 .ل  اى  الالةللفرال مل ة رالفأ سوالةمو لصالة ب  ياللةل  ى  الةلللدال ى ة
الةريلوالال - الةا  فر ال الب الرياى ي الإكمذ  الريذمك الوكسفر اللا امفمل ر الةسل فر الد ه الأ كةآع الل ملى لالدفبر

 .هسل ل ةاالن سال  لئال  وسالل المسوفرال فلد الالاك  متفرالىرالال و  م ل
ال

  :لبحثآفاق ا* 
ةآلآنلواللة النمتفلكال،اللمنخالال-اتمتالأبالو لل  لالرال ب لالمأضنأهالة ينوآرالةإل  على نراللة   نلصالة ين رالةر ة ن  ال

اللذهالى ل الة اتفاللة  يأ الة  الئمتالو   الرية الا ة المج عالة بلأثاللة مت ةسنلكالمنخالج نرال،اللمنخالج نرال لى نرالى ن  ة
سنلكالة  فةنرالمنخالأجنإالو فةنراللوكر نرالجأةىنبالة انتفالة أضأهال،الآجلبالة بل الحيال الإىلالة تمتفنمتالمنخالة مت ةال  لستر

ال:آ ساللمي خالريمتفمتالاتضالاراالةآلآلوالرالة أةض عالة ال  رال
ال.نالاللأ يرالة يل  الةر ة  فراللف ل الالرية الةرمتمرالة ي آ رال

ال.أ  الةساخمتةصالة يوآرالةه  على رالرية الو لآمل رالة ب أ اللالة ؤسمللكالة ل  ر.ال
ال.ى رلإل  عة يوآرالةصالةاخمتسإ تلمةرالرالظإالة  متالةمملا بإال.ال
ال.سبإالورأف الة اجل  الةه  على رالرالةر ة  ال.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع

 

 
731 

 باللغة العربية:أوال
 :الكـتب -1

 .1991،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،اقتصاد الجزائر المستقلةامحد هىن، .1
،ديززززززززززززوان املطبوعزززززززززززززات  محاضــــــــــــرات وــــــــــــن الة ر ـــــــــــــات و السيا ــــــــــــات الةق  ــــــــــــة بلعززززززززززززز   بزززززززززززز  علزززززززززززز ،.2

 . 2002،اجلزائر2اجلامعية،ط
 .2003وثون ،اإلسكندرية، مرر،اجمللد اخلامس  الثالالةشرة االقتصاد ة بنك اإلسكندرية ،.3
 .2002،مؤسسة شباب اجلامعة،بد ن طبعة،االسكندرية،مرر، االقتصاد المصرون خبابة عبداهلل،.4
 .1999، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة،مررعالم التجارة االلكترونيةرأفت رضوان، .5
 2002،اجلزائر،4اجلامعية،الطبعة ،ديوان املطبوعات  محاضرات ون اقتصاد البةوك شاكر القز يين،.2
 ،2003/2004، الدار اجلامعية للنشر   التو يع،اإلسكندرية،مرر التجارة االلكترونيةطارق عبد العال محاد، .7
 .2003 ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية ،تقةيات البةوكالطاهر لطرش، .2
اإلسزززكندرية الزززدار اجلامعية،يزززة للوزززات   سزززجاةية املوا  زززة، ،دراسزززة يقومالجـــات والعـــالم ال الـــ عزززاطل السزززيد،.9
 .1999مرر،

 .2000، دار املعرفة، اجلزائر،الوجيز ون شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار ، .10
 .2001، هال للنشر   التو يع ، القاهرة ، مرر التجارة االلكترونية و تأميةهافار ق سيد حسني، .11
 .2002،اجلزائر،3،ديوان املطبوعات اجلامعية،ط ن القانون المصرون الجزائريالوجيز و حمفوظ لشعب،.12
 .2002،دار الثقافة للنشر  التو يع،عمان ،مبادئ التسو قحممد صاحل املؤذن،.13
 .1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،الطبعة اال ىل،  م خل للتحليل الةق يحممود محيدات ،.14
 .2005،اجلزائر، 3،ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة تحليل الةق يم خل الى ال حممود محيدات،.15
 .2001، دار غريب لطباعة   النشر   التو يع، القاهرة، مرر أدوات و تقةيات مصرويةمدحت صادق، .12
 .1994، اجلامعة األردنية، األردن أصول التسو ق المصروننا   معال، .17

 
 
 
 

 

 

 



 قائمة المراجع

 

 
731 

 :الملتقيات-ز 2
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 .2002بري ت العربية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 
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 .2002 ت العربية، ، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان احلقوق، امعة بري 

، اجلديد يف أعمال املرارف م  ال وع االلكترونن بالبطاقة االئتمانية ون شبكة االنترنتطو  عيسى، .22
الو  تني القانونية   االقترادية، مداخلة يف  املؤمتر العلم  السنوي، بعنوان اجلديد يف التقنيات املررفية، اجلزء 
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، ، المعلوماتية والجهاز البةكن حتمية تطو ر الخ مات المصرويةمعط  اهلل خري الدي ، يوقموم حممد.31
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 تني ، اجلديد يف أعمال املرارف م  الو القواع  القانونية الةاظمة للصيروة االلكترونيةموسى خليا مجي، .34
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 .2002،كلية احلقوق ، امعة بري ت العربية، منشورات احلقوق احلليب،لبنان 
رزرفية اجلزائريزة   التحزوالت ، مداخلة يف امللتقى الوطين حزول املنظومزة املالبةوك االلكترونيةيوسل مسعد اي ،.35
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 .2012،اجلزائر،02، امعة البليدة12االقترادية   التسيري   العلوم التوارية،العدد 
، 02، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الة ام المصرون بين الةقود الورقية و الةقود اآلليةحممود،  سحنون.45

 .2002  امعة بسكرة، اجلزائر،  وان
واق -و ائل ال وع االلكترونن ون الة ام البةكن الجزائري مسية عبابسة،.42 الواقع و المعيقات و اآلآ

 .2012، امعة أم البواق ، اجلزائر ،ديسمرب 02العددجملة العلوم االنسانية، ،-المستقبلية
الفزززر  : ، جملزززة الدراسزززات املاليزززةالمصـــارف والبطاقـــات اإللكترونيـــة والتحـــ  اتشزززريل مرزززباك أبزززو كزززرش، .47

 .2014، 2 املعرفية، القدس، فلسطني، عدد 
دار اخللد نيزززة :  ،جملزززة الدارسزززات االقترزززادية ،العزززدد األ ل ف عـــن صـــة وق الةقـــ مـــاتا تعـــر صزززاحل صزززاحل  ،.42

 .،اجلزائر1999
 .2002،  امعة بسكرة ، ، ،اجلزائر،  وان 02، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  العولمة الماليةصاحل مفتاك ، .49
، 39نميززززززززة، اجمللززززززززد ، جملززززززززة التمويززززززززا   التتحــــــــ  ات المعــــــــامالت المصــــــــروية االلكترونيــــــــةصززززززززاحل نرززززززززريل، .50

 .2002،القاهرة، مرر، سبتمرب 3العدد
، 3،العززززدد39، جملززززة التمويززززا   التنميززززة، اجمللززززد تحــــ  ات المعــــامالت المصــــروية االلكترونيــــةصززززاحل نرززززريل، .51

 .2002القاهرة،مرر، سبتمرب 
و  االصـــالحات المصـــروية وـــن القـــانون الجزائـــري وـــن ا ـــار التســـيير الصـــارم لشـــؤون الةقـــ عوزززة اجلزززياليل،.52

 .04،2002،جملة اقترادية،جال افريقيا،الشلل،العدد ،القر 
 .2001،بنك السودان،22،العدد الصيروة االلكترونيةعز الدي  كاما أمني مرطفى، .53
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لكترونيـة بـين و ـائل الـ وع الح   ـة والتقلي  ـة تطور الخ مات المصروية اإل العياط    يدة ،حممد ب  عزة،.54
جملزة البحزو  يف العلزوم املاليزة  ،تحليل إحصائن ح    لواقع وآواق تطور الصيروة اإللكترونية ون الجزائـر"

 .2012،ان،اجلزائر اميعة ابو بكر بلقايد يلمس، 03،العدد   احملاسبية
، جملزة العلزوم اإلنسزانية ، العزدد  التسو ق المصرون كرائ  لتةشيط الة ام المصـرون وـن الجزائـرخلضر عزي ، .55

 . 2004، امعة قسنطينة، اجلزائر، نوفمرب 15
، جملززة العلززوم اإلنسززانية، العززدد رقزز   الة ــام المصــرون الجزائــري و الصــيروة االلكترونيــةحممززد منرززل يطززار، .52

 .2002 امعة بسكرة ، اجلزائر،  وان  ،02
، جملززة افززاق، العولمــة و التطــورات مجــال االتصــال و آثارهــا علــى الممار ــات االقتصــاد ةمسززد ر فززارس، .57

 .2004، امعة سعد دحلب، 02العدد 
 :مذكرات و األ روحاتال-ز4

لتةاوسية للبةوك أثر العولمة المالية على تطو ر الخ مات المصروية وتحسين الق رة ااسيا قاسيم ، .52
، أطر حة مقدمة لنيا ش ادة الدكتوراه شعبة اقتراد خترص اقتراديات املالية  البنوك،  امعة أمحد  الجزائر ة

 .2014/2015بوقرة ، بومرداس 
،أطر حة  اصالح الة ام المصرون الجزائري و اثرها على تعبئة الم خرات و تمو ل التةمية بطاهر عل ،.59

قترادية ،فر  التحليا االقترادي، كلية العلوم االقترادية   التوارية   علوم التسيري دكتوراه يف العلوم اال
 .2002، امعة اجلزائر،

، أطر حة دكتوراه  يف العل  االقترادية    نحو تطو ر وعصرنة القطاع المصرون ون الجزائرحمر ي  الل، .20
 .2002علوم التسيري، خترص يسبرب، امعة اجلزائر، 
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 .2004/2005على ش ادة املا ستري ،  امعة سعد دحلب ،البليدة 
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 2010االقترادية ، خترص ادارة أعمال ، امعة مسيلة،
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مزززةكرة لنيزززا شززز ادة ما ستري،خترزززص علزززوم ةارية،كليزززة العلوماالقترزززادية   العلزززوم التواريزززة   علزززوم التسزززيري، 
 .2004 امعة البليدة 

، مزةكرة مكملزة ضزم  متطلبزات ئر ـة وـن ظـل الصـيروة اإللكترونيـةواقـع وتحـ  ات البةـوك الجزامسية بلغول، .73
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