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الملخص
لقد أحدثت التطورات التكنولوجية املتسارعة حتوالت عميقة يف طبيعة وسائل وأنظمة الدفع مما جعل
 وامتدت هذه التطورات إىل اجلهاز املصريف الذي،االقتصاد العاملي يستفيد من السرعة والفعالية اليت توفرها له
 حىت،استغلها كبديل فتح اجملال الواسع البتكار وسائل دفع إلكرتونية حققت قفزات نوعية منذ نشأهتا
أصبحت اليوم من أهم وسائل التسديد املستحقة عامليا ملا حتمله من منافع سواء للمصارف أو للعمالء أو
 واجلزائر، هو ما جعل خمتلف دول العامل تدرك بأن لتطوير وحتديث أنظمة الدفع أولوية هامة،االقتصاد الوطين
هي األخرى مدركة متاما هلذه الضرورة ألجل االستفادة من التكنولوجيا وتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجهة
.التحديات والعراقيل
Abstract

The rapid technological developments have brought about profound
transformations in the nature of payment methods and systems, which made the global
economy benefit from the speed and effectiveness that it provides for it, and these
developments extended to the banking system, which exploited it as an alternative to
open the wide field to create electronic payment methods that have made qualitative
leaps since its inception, until today it is one of The most important means of payment
due globally for the benefits that it carries, whether for banks, clients or the national
economy, is what has made the various countries of the world realize that developing
and modernizing payment systems is an important priority, and Algeria is also fully
aware of this necessity in order to benefit from technology has strengthened her
competitiveness to meet challenges and obstacles.
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.1مقدمة
حساسا داخل أي اقتصاد وبتواجده يف مركز النشاطات االقتصادية فانه يقوم بدور
يعترب اجلهاز املصريف قطاعا
ً
الوساطة املالية بني أصحاب العجز املايل وأصحاب الفوائض املالية ،وألداء هذا الدور القيم يقدم أدوات ووسائل دفع
تسهل انتقال النشاطات البنكية ،حيث مسح التطور التكنولوجي خبلق وسائل دفع الكرتونية خاصة وأن وسائل الدفع
التقليدية مل تعد فعالة يف عصر يتطلب السرعة يف معاجلة املعامالت والصفقات.
وقد ساعد يف ظهور وتطور وسائل وأنظمة الدفع االلكرتونية مؤسسات وشركات عاملية رائدة يف هذا اجملال ،ولكن
وعلى الرغم من مزاياها العديدة إال أهنا ال ختلو من العيوب واملخاطر ،لذلك فإن العمل املتناسق ألنظمة ووسائل الدفع
االلكرتونية يتطلب تنظيما ودرجة أمان عالية.
ويف أعقاب االنفتاح االقتصادي والتغريات العاملية ،وجدت البنوك اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية ،وأصبحت
ملزمة بتدعيم قدرهتا التنافسية بإدخال التقنيات احلديثة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع احلديثة.
.1.1إشكالية الدراسة:
تتبلور إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
ما هو واقع تطبيق أنظمة ووسائل الدفع االلكتروني في البنوك الجزائرية؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
 ما املقصود بكل من أنظمة ووسائل الدفع االلكرتوين؟ ما هي خصائص وأنواع وسائل الدفع االلكرتوين املطبقة عامليا؟ ما هي مزايا وعيوب وسائل وأنظمة الدفع االلكرتوين؟ وما هو واقع استخدامها يف البنوك اجلزائرية وحتدياهتا؟ .1.1فرضيات الدراسة:

 يساهم استخدام وسائل الدفع االلكرتوين يف تطوير أداء البنوك وحتسني خدماهتا املقدمة؛ هتدف البنوك ملواكبة خمتلف التطورات يف جمال تكنولوجيا االتصال لتطوير وسائل الدفع االلكرتوين؛ -تسعى اجلزائر ملواكبة التطورات التقنية يف جمال العمل املصريف.

 .1.1أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل مالمسة النقاط التالية:
 التعرف على أنظمة الدفع االلكرتوين ،مزاياها وعيوهبا؛ التعرف على وسائل الدفع االلكرتوين ،خصائصها وأنواعها؛ -حتديد وسائل وأنظمة الدفع االلكرتوين املستخدمة يف البنوك اجلزائرية وحتدياهتا.
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 .1.1منهج الدراسة:

من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة ،واملعاجلة السليمة لإلشكالية املطروحة ستعتمد الورقة البحثية على املنهج
الوصفي التحليلي ،وذلك لوصف املفاهيم النظرية ،وكذلك حتليل املعطيات املتعلقة بواقع الدفع االلكرتوين يف البنوك
اجلزائرية.
 .1ماهية أنظمة ووسائل الدفع االلكتروني وأنواعها:
مل تسمح التطورات االقتصادية ألنظمة ووسائل الدفع باالستقرار على شكل معني ،بل تطورت على عدة
مراحل لتتخذ أشكاال معروفة ألزمنة معينة ،وبسبب حمدودية وسائل وأنظمة الدفع التقليدية ومع التطورات التكنولوجية
وزيادة تطبيقها ،مت استخدام أنظمة دفع الكرتونية ختتلف عن سابقتها واليت تتالءم مع طبيعة العمليات والصفقات
االلكرتونية.
 .1.1مفهوم أنظمة الدفع االلكتروني:

يعرف البعض تقنيات الدفع االلكرتوين بأهنا":تقدمي البنوك اخلدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة ،من خالل
شبكات اتصال الكرتونية ،وتقتصر صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية اليت تتخذها

البنوك ،ومن خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء"( .الشرقاوي ،0112 ،صفحة )01
وميكن تعريفها أيضا على أهنا " النظم اليت متكن املتعاملني بتطبيقات التجارة االلكرتونية من التبادل املايل
الكرتونيا بدال من استخدام النقود املعدنية والورقية أو الشيكات الورقية ،حيث يقوم البائع عن طريق االنرتنيت بتوفري
طرق سهلة وآمنة للحصول على إمثان منتجاهتم من الزبائن"( .الطائي ،0101 ،صفحة )001
أنظمة دفع تتم الكرتونيا بدال من الورق(كاش ،الشيك) يستطيع شخص مثال إن حياسب على فواتري الكرتونيا،
أو يقوم بتحويل النقود الكرتونيا عرب حسابه البنكي اخلاص( .اجلداية و خلف ،0111 ،صفحة )220
وكذلك هي عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام حبركات التحويالت املالية الدائنة واملدينة إلكرتونيا من حساب
بنكي إىل حساب بنكي آخر أي أن عملية التحويل تتم الكرتونيا عرب اهلاتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة مودم عوض
عن استخدام اإلدارة.
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الجدول رقم ( :)11مزايا وعيوب أنظمة الدفع االلكتروني
الجهات
حامل البطاقة

المزايا
-

التاجر

مصدر البطاقة

سهولة ويسر االستخدام؛
األمان وتفادي السرقة والضياع؛
توفري فرصة احلصول على االئتمان
اجملاين لفرتة حمدودة؛
إمتام الصفقات فوريا مبجرد ذكر رقم
البطاقة؛

العيوب
 زيادة االقرتاض واإلنفاق ملا يتجاوزالقدرة املالية؛
 عدم سداد حامل البطاقة قيمتها يفالوقت احملدد يرتتب عنه وضع امسه
يف القائمة السوداء؛

 تعد أقوى ضمان حلقوق البائع؛ يهتم يف زيادة املبيعات؛ نقل عبء متابعة ديون الزبائن إىلعاتق البنك والشركات املصدرة؛

 قد تؤدي خمالفاته أو عدم التزامهبالشروط إىل إلغاء البنك التعامل معه
ووضع امسه يف القائمة السوداء ،وما
يرتتب على ذلك من صعوبات يف
ممارسة نشاطه التجاري؛

 تعزيز األرباح من خالل الفوائدوالرسوم والغرامات.

 تأخر سداد حاملي البطاقات للديوناملستحقة عليهم؛
 -حتمل البنك املصدر نفقات ضياعها.

المصدر :حممد عبد حسني الطائي(" .)0101التجارة االلكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة" .دار الثقافة للنشر والتوزيع،
الطبعة األوىل ،األردن ،ص.081

.0.0أهمية أنظمة الدفع االلكتروني:

تتمثل أمهيتهفي( :الطائي ،0101 ،صفحة )082
 يتسم الدفع االلكرتوين بالطبيعة الدولية ،أي انه وسيلة مقبولة من مجيع الدول ،حيث يتم استخدامه لتسويةاحلساب يف املعامالت اليت تتم عرب فضاء الكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل ،خاصة مبا أن عمليات
التجارة تتوسع إقليميا ودوليا ،وبذلك تساعد وسائل الدفع االلكرتوين على حتسني السيطرة على عمليات
التوزيع والنقل؛
 يتم الدفع باستخدام النقود االلكرتونية ،وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هلا ذاكرة رقمية أو الذاكرة الرئيسيةللمؤسسة اليت هتيمن على إدارة عملية التبادل؛
 يستخدم هذا األسلوب لتسوية املعامالت االلكرتونية عن بعد حيث يتم إبرام العقد بني أطراف متباعدة يفاملكان ،ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنيت ،أي من خالل املسافات بتبادل املعلومات االلكرتونية بفضل وسائل
االتصال الالسلكية ،يتم إعطاء آمر الدفع وفقا ملعطيات الكرتونية تسمح باالتصال املباشر بني طريف العقد.
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 .1.1مفهوم وسائل الدفع اإللكترونية:

متثل أهم مكونات نظام الدفع اإللكرتوين وتنفذ فيه املعامالت بواسطة وسائل دفع إلكرتونية ومصطلح إلكرتوين:

"يعين تقنية تستخدم فيها وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكرتومغناطيسية يف تبادل املعلومات وختزينها".
(الكيالين ،0118 ،صفحة )00
من جهة أخرى يعرفها البنك املركزي األورويب" :بأهنا كل عملية دفع صدرت وعوجلت بطريقة إلكرتونية".
كما تعرف وسائل الدفع اإللكرتونية على أهنا :الوسيلة اإللكرتونية اليت نستعملها يف حياتنا اليومية ،والفرق بينها
وبني الوسائل التقليدية هي أن الدفع اإللكرتوين تتم عملياته وتسيريه إلكرتونيا ،وال وجود للحواالت وال القطع النقدية.
(أبو فرة ،0111 ،صفحة )02
وتعرف أيضا بأهنا الدورة اإللكرتونية املأمونة والسريعة لنقل األموال من املشرتي إىل البائع عرب املؤسسات املالية
وبأقل التكاليف.
 .1.1خصائص وسائل الدفع اإللكتروني:

تتميز وسائل الدفع اإللكرتونية باخلصائص التالية( :بريكة ،0100-0101 ،صفحة )00

 يتسم نظام الدفع اإللكرتوين بالطبيعة الدولية ،أي أهنا وسيلة مقبولة من مجيع الدول حيث يتم استخدامهالتسوية احلسابات يف املعامالت اليت تتم عرب القضاء اإللكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل؛
 يتم الدفع من خالل استخدام النقود اإللكرتونية :وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هبا ذاكرة رقمية أو ذاكرةرئيسية للمؤسسة اليت هتيمن على إدارة عملية التبادل؛
 يستخدم هذا األسلوب لتسوية املعامالت اإللكرتونية عن بعد :حيث يتم إبرام العقد بني أطراف متعاقدين يفاملكان ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنت أي من خالل مسافات يتبادل املعلومات اإللكرتونية بفضل وسائل
االتصال الالسلكية؛
 يتم إعطاء أمر الدفع وفقا ملعطيات إلكرتونية تسمح باالتصال املباشر بني طريف العقد؛ يتم الدفع اإللكرتوين بأحد األسلوبني: األول:من خالل نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض ومن مث فإن الدفع ال يتم إال بعد اخلصم من هذه النقود ،والميكن تسوية معامالت أخرى تعترب هذه الطريقة ويشبه ذلك العقود اليت يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما؛
 الثاين :من خالل البطاقات البنكية العادية حيث ال توجد مبالغ خمصصة مسبقا هلذا الغرض بل أن املبالغ اليتيتم السحب عليها هبذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كشيك لتسوية أي معامالت مالية؛
 -تتطلب توفر أجهزة تتوىل هذه العمليات اليت تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف هبا وتوفري الثقة فيما بينها؛
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 يتم الدفع اإللكرتوين من خالل نوعني من الشبكات ،شبكة خاصة ويقتصر االتصال هبا على أطراف التعاقدويعرتض ذلك وجود معامالت وعالقات جتارية مالية مسبقة بينهم ،وشبكة عامة حيث يتم التعامل بني العديد
من األفراد ال يوجد بينهم قبل ذلك روابط معينة.
 .1.1أنواع وسائل الدفع اإللكتروني:
 -البطاقات الذكية( Smartcards :بنه ،0118 ،صفحة )01

بطاقات بالستيكية حبجم بطاقة االئتمان ذات سعة كبرية لتخزين البيانات ،حتتوي على سجل البيانات،
املعلومات ،األرصدة ،املصروفات املالية ،الرقم السري ،حيث هذا النوع من البطاقات اجلديدة يسمح للعميل باختيار
طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو دفع فوري وهو ما جيعلها بطاقة عاملية تستخدم على نطاق واسع يف معظم الدول
األوربية واألمريكية.
ومن أهم مزايا البطاقات الذكية ما يلي( :الرومي ،0110 ،صفحة )000
 قدرهتا على ختزين املدخل البيولوجي؛ البطاقات الذكية الوحيدة ميكنها يف أي وقت أن تؤدي وظائف بطاقة االئتمان وبطاقة الصرف اإللكرتوين(السحب اآليل من  )ATMوبطاقة االئتمان املدنية؛
 ميكنها القيام بدور الشيك؛ ميكنها أن تكون سجال ماليا جلميع املعامالت املالية اليت متت حديثا ،وكذلك موازنات احلساب اجلاري؛ تتيح للمسافر أداء مهام جديدة كتخزين ومعاجلة بيانات حول شركات الطريان وإجراءات تأجري السياراتوحجز الفنادق ...اخل؛
 تقلل من معدل اجلرمية ،فعكس البطاقات املمغنطة اليت تعترب سهلة التقليد البطاقات الذكية ال ميكن قراءهتا؛ ميكن سداد الرسوم بطريقة إلكرتونية؛ سهولة أدائها مصرفيا.وميكن تقسيم البطاقات الذكية لألنواع التالية( :الطيطي ،0118 ،صفحة )22
 البطاقات املتصلة :هي اليت عند استخدامها جيب أن يتم إيصاهلا مع قارئ البطاقات الذكية حىت تتم عمليةحتديث املعلومات وقراءهتا من قبل شرحية الكمبيوتر املوجودة على البطاقة الذكية؛
 البطاقات غري املتصلة  :حيث تتم عملية تبادل البيانات الذكية العادية حيث ميكن إرسال املعلومات وقراءهتاعرب بثها السلكيا ونعترب البطاقات الذكية الغري متصلة مفيدة جدا حيث أهنا تعترب مالئمة وسريعة ،وهي
تتطلب من املستخدم إدخال كلمة املرور ،اسم املستخدم صحيحني حيث تعطيها مزيد من األمن ،احلماية
من السرقة واالحتيال.
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 -النقود اإللكترونية( :غنام ،0111 ،صفحة )10

هي جمموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرمسية اليت تتيح للرسالة االلكرتونية أن حتل فعليا حمل تبادل العمالت

الورقية عرب وسيلة إلكرتونية يف شكل أرقام رمزية ذات قيمة معينة أو هي وحدات رقمية إلكرتونية يتم انتقاهلا بطريقة
معينة من حساب شخص إىل حساب شخص آخر.
ومن أهم مميزات النقود اإللكرتونية( :اجلنبهي و اجلنبهي ،0111 ،صفحة )01
 تكلفتها الزهيدة :حتويل نقود إلكرتونية عرب االنرتنت أو شبكات أخرى أرخص كثريا من استخدام األنظمة البنكيةالتقليدية؛
 ال ختضع للحدود :ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر يف العامل ويف أي وقت كان وذلك العتمادهاعلى االنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف باحلدود اجلغرافية وال باحلدود السياسية؛
 بسيطة وسهلة االستخدام :تسهل النقود اإللكرتونية التعامالت البنية إىل حد كبري فهي تغين عن مأل االستماراتواإلجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف؛
 تسريع عملية الدفع :جتري حركة التعامالت املالية ويتم تبادل معلومات التنسيق اخلاصة هبا فورا يف الزمن احلقيقيدون احلاجة إىل أي وساطة ،مما يعين تسريع هذه العملية على عكس مما لو كانت تتم بالطرق التقليدية؛
 تشجيع عملية الدفع اآلمنة :تستخدم املتصرف اليت تتعامل بالنقود اإللكرتونية أجهزة خاصة تدعم بروتوكول احلركاتاملالية اآلمن ،أما مستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم الربوتوكوالت األمنية مما جيعل عملية الدفع اإللكرتونية أكثر
أمنا.
 -المحافظ اإللكترونية( Electronicwallets :طه و بندق ،0102 ،صفحة )210

ميكن تعريفها بأهنا "وسيلة دفع افرتاضية تستخدم يف سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو غري مباشر"؛
ونعرفها أيضا :برنامج يقوم املستخدم بتنصيبه على جهاز احلاسب الشخصي ،ويتم ختزين املعلومات الشخصية وأرقام

البطاقات االئتمانية يف هذا الربنامج ،وعندما يقوم املستخدم بعملية الشراء نضغط على كبسة واحدة ليتم تعبئة املعلومات
املطلوبة آليا ،وظهرت هذه الطريقة بدال من قيام العميل بتعبئة منوذج الشراء عند كل عملية ،ومن أمهم الشركات
املصدرة " "visacardو "."mastercard
 -الشيكات اإللكترونية

checksElectronic

هو حمرر ثالثي األطراف معاجل إلكرتونيا بشكل كلي أو جزئي ،يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل
البنك املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن شخص ثالث يسمى املستفيد ،حبيث خيضع الشيك اإللكرتوين
لذات األحكام اليت حتكم الشيك التقليدي ،يقوم مبالئمة األفراد الذين ال ميلكون بطاقات ائتمان.
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ومن أهم مميزات الشيك اإللكرتوين( :طه و بندق ،0102 ،صفحة )210
 فحص تكاليف املصروفات اإلدارية من خالل زيادة السرعة وتقليل تكلفة املواد الورقية والطباعة؛ زيادة كفاءة اجناز عمليات احلسابات والودائع للتجارة واملؤسسات املالية؛ تسريع عملية الدفع واحملاسبة اليت يقوم هبا الزبون؛ تزويد الزبون مبعلومات وتفصيالت أكثر يف كشف احلساب..1واقع الدفع االلكتروني في البنوك الجزائرية:

تتطلع القطاعات املالية واملصرفية يف البلدان العربية سحابة السنوات القليلة القادمة إىل تطبيق التقنيات

التكنولوجية املتطورة من اجل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية املتقدمة لزبائنها واملتعاملني معها بكلفة تنافسية جتعل من
هذه املصارف سباقة يف جين الفوائد والبنوك اجلزائرية كغريها من البنوك األخرى تسعى إىل تطوير ذاهتا وتقدمي خدمات
متميزة لعمالئها لتحقيق الرضا والوالء لذا كان لزاما عليها إدخال التكنولوجيا احلديثة ووسائل الدفع املتطورة والتكنولوجيا
يف معامالهتا.
 .1.1استعمال وسائل الدفع االلكتروني:
 البطاقات البنكية:عرفت بطاقات الدفع تطورا ملحوظا باجلزائر ،وتعترب أداة جديدة لتداول النقود عرب املوزعات اآللية واملنتشرة اآلن
عرب أحناء الوطن على مستوى خمتلف املؤسسات البنكية واملراكز الربيدية.
وقد مرت بطاقة الدفع بعدة مراحل وهي كاآليت:
  :0118بداية فكرة االنطالق لنظام السحب ما بني البنوك؛  :0110االنطالق الرمسي ملشروع التسديد االلكرتوين interbancairelessystèmedepaiementحيثأعطى دور اإلشراف والزيادة ما بني البنوك لشركة  satimاليت جتمع خمتلف البنوك الوطنية لتبادل املعلومات
والتنسيق يف عمليات السحب والدفع للموزع اآليل؛
  :0110مت اختار نظام الدفع بالبطاقة املطابقة ملواصفات EMV؛  :0111إنشاء مجعية COMI؛  :0110البداية األوىل ألول بطاقة سحب يف اجلزائر حيث وزعت على خمتلف مستخدمي البنوك للتجريبومعرفة النقائص؛
  :0111تعميم بطاقة  CIBعرب كامل الرتاب الوطين يف الربيد واملواصالت والبنوك. وقدوضعت البنوك اجلزائرية حتت تصرف زبائنها منتوج متمثل يف بطاقة السحب CIBوالذي يعترب منوذج متطورلبطاقة السحب القدمية واليت كانت تقتصر على املدفوعات اآللية اخلاصة مبصدريها ،وتعترب بطاقة سحب ودفع
ما بني البنوك داخل الرتاب الوطين ،يتم التعرف عليها بشعار CIBشعار باسم البنك املصدر تتضمن قرص
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الكرتوين يضمن امن عملية الدفع وعملية التسديد لدى خمتلف التجار أو الفنادق أو احملالت التجارية.
(ميهوب ،0111-0110 ،صفحة )01
 -إنشاء شبكة لتألية الصفقات البنكية المشتركة

والنقديةSATIM:

مت تأسيس شركة  satimنتيجة سعي اجملتمع البنكي وراء إجياد وسيلة متكنهم من استغالل املزايا املكتسبة من
النقدية اآللية كي تساعد يف عملية إصالح النظام البنكي و هي تظم البنوك التالية

 ،BNA.BEA.CPA.CNEP.BDL.BADR.BARAKAوقد أنشئت سنة  0111ويف خضم التطور أصبحت
 satimأهم متعامل للقطاع املايل املختص يف الرتقية وأداء اخلدمات ذات الصلة بتحديث وسائل الدفع من حيث
تنظيمها ومعاجلة التحويالت النقدية ملا بني البنوك ،ويف سنة  0110قامت  satimبإطالق مشروع ميكن من إجياد
حلول للنقدية اآللية بني البنوك واملتعلقة فقط باملوزعات اآللية للنقد أطلقت عليه تسمية الشبكة النقدية اآللية بني
البنوك متنح حاملي البطاقات إمكانية استعمال طاقتهم لدى أي موزع ألي( .DABواقد  ،0100-0101 ،صفحة
)01
 مركز معالجة النقدية بين البنوك:إن مركز معاجلة النقدية يتوىل ربط املوزع اآليل إىل مقدم اخلدمات  frontofficeبواسطة خطوط  X22عرب شبكة
االقتصاد الوطنية ) (d2-dacومركز االعرتاض على البطاقات الضائعة أو الضرورية ،فعملية السحب تتم يطلب ترخيص
فوري توجه إىل مركز الرتخيص بالوكالة الذي يرخص او يرفض الصفقة.
الشكل رقم ( :)11كيفية سير السحب بواسطة البطاقة البنكية في الجزائر

المصدر :عامر بشري (".)0110تحديث البنوك التجارية دراسة حالة الجزائر" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص
بنوك وتأمينات ،جامعة البليدة ،اجلزائر ،ص.010
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 الوسائل المستخدمة في توزيع المنتجات البنكية المعاصرة:للوصول إىل اخلدمات البنكية ميكن استخدام( :واقد )0100-0101 ،
 الشباك األوتوماتيكي لألوراقGABوهي أجهزة أوتوماتيكية تقدم خدمات أكثر تعقيدا أو أكثر تنوعا للموزع اآليللألوراق
الجدول رقم( :)02الشباك األوتوماتيكي لألوراق

GAB

الوسيلة

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

الشباك
األوتوماتيكي
لألوراقGAB

خيول لكل حائز على البطاقة
القيام بالعديد من العمليات منها:
السحب معرفة الرصيد القيام
بتحويالت طلب شيكات

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيسي
للبنك يقرا املدارات
املغناطيسية للبطاقة اليت تسمح
مبعرفة الزبون بفضل رمز سري

يستعمل من طرف الزبائن
يف أوقات غلق البنوك
الزبون املستعجل

المصدرWWW.bramejnet.com/vb3/shouthred.php consulté le : 14/4/2019:

 -الموزع اآللي لألوراق

النقديةDAB:

هي صورة بسيطة للمكنة يف القطاع البنكي فهي آالت أوتوماتيكية تستخدم عن طريق بطاقة الكرتونية تسمح

للمستهلك بسحب مبلغ من املال بدون اللجوء إىل الفرع وبالتايل تقدمي اخلدمة األكثر أمهية للمستهلك.
الجدول رقم ( :)13الموزع اآللي لألوراق
الوسيلة

المبادئ العامة

املوزع اآليل
لألوراق

يسمح بالسحب لكل حائز على
بطاقة يوجد يف الشوارع احملطات
وأماكن أخرى يعمل دون
انقطاع.

.DAB

التقنية

DAB

النتائج

ختفيض نشاط السحب يف
جهاز موصول بوحدة مراقبة
الفروع.
الكرتونية تقرا املدارات املغناطيسية
للبطاقة هذه األخرية تسجل عليها
املبالغ
املالية املمكن سحبها أسبوعيا.

المصدر:دبوش عبد القادر (".)0100-0101انعكاسات سياسة التحرير المصرفي على البنوك الجزائرية وإستراتيجية عمل

البنوك لمواجهتها" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة أم البواقي ،ص.010

 -نقاط البيع

االلكترونية:TPV

إذا كان الزبون حيمل بطاقة ائتمان فبإمكان موظف نقطة البيع أن ميرر البطاقة على القارئ االلكرتوين اخلاص

ببطاقات االئتمان واملوصول مباشرة مع احلاسوب املركزي للبنك املعين والذي بدوره يقوم بالتأكد من كفاية الرصيد
وخصم القيمة من الرصيد اخلاص بالزبون بعد إدخاله رم التعريف الشخصي السري ( )Dinيقوم احلاسوب املركزي
بإضافة القيمة لرصيد حساب املتجر ويتم كل هذا يف جزء من الثانية.
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الجدول رقم ( :)14نقطة البيع

االلكترونية TPV

الوسيلة

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

املوزع اآليل لألوراق DAB

يسمح بالسحب لكل حائز
على بطاقة ،يوجد يف الشوارع
واحملطات وأماكن أخرى.
يعمل دون انقطاع.

جهاز موصول بوحدة مراقبة
الكرتونية.
تقرا املدارات املغناطيسية
للبطاقة ،هذه البطاقة تسجل
عليها املبالغ املالية املمكن
سحبها أسبوعيا.

ختفيض نشاط السحب يف
الفروع.

المصدر :نعمون عبد الوهاب(يومي  01-00ديسمرب ".)0110النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية واستراتيجية
البنوك" .امللتقى األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ،جامعة الشلف ،ص .010

 -نظام المقاصة االلكترونية

:Acti

يعرف نظام املقاصة بنظام الدفع الشامل ويتعلق بتطوير وسائل وعمليات معاجلة سواء وسائل الدفع التقليدية أو

االلكرتونية (البطاقات البنكية) ،ويف سنة  0110مت وضع جمموعة عمل تولت تسطري االسرتاتيجيات املتعلقة بعمليات
الدفع والدفع الشامل ويتعلق األمر بصفة خاصة املقاصة االلكرتونية والتفكري يف النصوص القانونية ميثل هذا التطور.
 نظام :RTGSهو نظام خيص أوامر الدفع اليت تتم مابني البنوك باستخدام التحويالت البنكية او الربيدية الكبرية او للدفع
الفوري احملقق من قبل املشاركني يف هذا النظام ولشرح كيفية عمل هذا النظام تستطيع االعتماد على الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)12كيفية عمل

نظامRTGS

المصدر :عامر بشري (".)0100تحديث البنوك التجارية دراسة حالة الجزائر" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص
بنوك وتأمينات ،جامعة البليدة ،اجلزائر ،ص .000
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إن من بني األهداف املرجوة من عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية هي التفكري يف كيفية تثمني تكنولوجية النقل
االلكرتوين ،وإنشاء جمال للدفع االلكرتونيوهذا التحدي ال ميكن رفعه لوحده بل جيب على مجيع القطاعات املسامهة
حىت تتمكن من مواكبة تطورات العصر ومواجهة املنافسة الدولية والتصدي للتكنولوجيا العارمة.
 .4تحليل النتائج:
يف ظل التغريات العاملية اجلديدة وأعقاب االنفتاح االقتصادي وخاصة يف جمال الصريفة ،وفتح اجملال للبنوك األجنبية،
إضافة إىل سعي اجلزائر ملواكبة هذه التطورات ،وجدت البنوك اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية ،وأصبحت
ملزمة بتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجهة هذه التحديات ،ومسايرة التغريات اليت عرفها اجملتمع اجلزائري وخاصة ثقافة
اإلنرتنيت ،لذا تسعى البنوك اجلزائرية إىل حتسني جودة خدماهتا املقدمة من جهة ،وتعزيز األداء البنكي من جهة
أخرى من خالل اعتمادها على ما أنتجته التكنولوجيا من تطورات هائلة وقد مت التوصل للنتائج التالية:
 هناك ضعف نسيب يف حجم اخلدمات اليت تقدمها البنوك من خالل أدوات الدفع املقدمة وكذلك حجمهذه األدوات اليت متلكها البنوك؛
 ال يزال النظام املصريف اجلزائري بعيدا نوعا ما عن واقع وسائل الدفع االلكرتونية يف الدول املتقدمة بالرغم مناجلهود املبذولة للنهوض بالقطاع؛
 عدم اختفاء وسائل الدفع التقليدية وذلك لتمسك املتعاملني هبا باعتبارها البديل األساسي يف الكثري مناحلاالت.
 .1الخاتمة:

نتيجة التطورات اليت حدثت يف جمال التجارة اإللكرتونية واليت متخض عنها اعتماد الصناعة البنكية وتطبيقاهتا
لنظم ووسائل الدفع اإللكرتونية حديثة ،تعددت وتنوعت حسب الغرض من استعماهلا واليت سرعت من وترية املعامالت
وتسوية املدفوعات ،ومن بني العوامل اليت ساعدت على جناح املعامالت اإللكرتونية ظهور شركات ومؤسسات مالية
وجتارية كربى يف جمال أنظمة الدفع اإللكرتوين حيث أهنا أصبحت رائدة يف اجملال ،ولكن رغم املزايا العديدة اليت حققتها
فقد تعددت اجلرائم اليت ترتكب بواسطتها واملخاطر منها ،وبالتايل ظهور حتديات جديدة لتأمني ومحاية املعامالت
املصرفية والرقابة عليها.
واجلزائر من بني الدول اليت تسعى جاهدة إىل حتسني أنظمة الدفع خاصتها وحتديثها ومواجهة كل تلك العقبات اليت
تنتظرها وميكن تقدمي مجلة من التوصيات كالتايل:
 ضرورة تكوين القائمني على أنظمة الدفع االلكرتوين وذلك من أجل حتسني اخلدمات وتقليص الوقت؛ تشجيع التجار على استخدام وسائل الدفع االلكرتوين خاصة مع انتشار ظاهرة الرتويج للمنتجات يف االنرتنت؛ السهر على إقناع الزبائن بضرورة التعامل هبذه الوسائل من خالل كسب ثقتهم وذلك كوهنا وسيلة آمنة وموثوقةإلمتام معامالهتم.
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