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I

سبله، لك احلمد ربنا يا من مننت علينا بنعمة العلم، و يسرت لنا
.و أعنتنا على حتصيله، و علمتنا ما مل نعلم

على خري املعلمني حممد سيد اخللق و على آله السالمو الصالة 
و صحبه أمجعني.

الدكتورة املشرفة األستاذةأتقدم خبالص شكري و تقديري إىل بداية 
ا اليت بذلتها ألجل مساعديت وكذا "بن اسماعين حياة" على عظيم جمهودا

ا السديدة .نصائحها و توجيها

كما أوجه شكري و عرفاين إىل كل من قدم يل يد املساعدة و أخص 
مسؤويل يف العمل.زمالئي و بالذكر

لمي سواء كانوا باإلضافة إىل مجيع من ساندين يف مشواري الدراسي و الع
أساتذة، موظفني، عائلة، أو أصدقاء.



II

هدي هذا العمل املتواضعأ

من أمداين بالعون و املعونة، و كانا يل مشعا أضاء يل دريب،إىل

والدي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها و حفظهما يل،

أنوار أسريت ومشوعها إىل إخواين: حمي الدين، منري، مؤمن باهللا، إىل

سندي زوجي حفظه اهللا يل، إىل

خاليت و أخيت جناة،إىل

إىل من كتبت حروف امسها وساما على صفحات القلب 

مثلما يكتب النسيم أسراره على وجه املاء حبنان، إليك جديت منصورة،

كل أساتذيت الكرام،إىل

كل من علمين حرفا،  إىل

عز سالمي.أهديهم أل من نسيهم قلمي ولم ينسهم قلبي إلى ك

بلعايشميادة





III

:ملخص
المعلومات إلى بروز ظاهرة العولمة المصرفیة، التي فرضت على البنوك تقدیم خدمات أدت ثورة االتصاالت و 

. و قد كان لذلك أهمیة اقتصادیة بالغة و لكنه في نفس لكترونیةقنوات إعدةعبرممثلة في عدة نماذج مصرفیة 
من أهم األدوات ، و التي تعد إدارة السیاسة النقدیةالوقت كان له أثر على قیام البنك المركزي بمسؤولیاته في

لتي تسعى لتحقیق االستقرار االقتصادي، حیث تعتبر السیاسة النقدیة ااإلقتصادیة اإلدارةالمستخدمة من قبل 
ا الكلیة، فهي أحد العناصر األساسیة المكونة لها إذ أن لها تأثیر اإلقتصادیةبمثابة حجر الزاویة في بناء السیاسة 

كبیرا على حالة االقتصاد الوطني على المستوى الكلي انكماشا أو توسعا، فالدولة تتدخل من خالل السیاسة 
النقدیة التي یتم التخطیط لها في البنك المركزي، هذا األخیر الذي ینبغي بأن یقوم بدور أكثر فعالیة في التحكم 

بة على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة خاصة في ظل في الرصید النقدي والرقابة على التمویل وبالتالي الرقا
التحول إلى االقتصاد الرقمي وأشكالوزیادة استخدامها كشكل من اإللكترونیةخدمات الصیرفةانتشار 

فتراضي.اإل
مرحلة االنتقالیة من الجزائر كغیرها من الدول التي عرفت تطورات وتغیرات في المجال االقتصادي خالل ال

السیما الجهاز شتراكي إلى االقتصاد اللیبرالي، و الذي یقوم على مبادئ و أسس اقتصاد السوق. واالقتصاد اال
االقتصادي، و الذي یقوم بدوره بالتحكم في التدفق النقدي و لنشاطهاالمصرفي الذي یعتبر المحرك األساسي 

، عرف 1986لسیاسة النقدیة المثلى. فبعد أزمة سنة الرقابة على التمویل و بالتالي الرقابة على البنوك بواسطة ا
واالجتماعیة والسیاسیة.اإلقتصادیةهذا القطاع عدة إصالحات بهدف تحسینه وتماشیه مع أهداف البالد 

في التعامل مع األطراف اإللكترونیةالعدید من األجهزة المصرفیة في العالم إلى نظم الصیرفة و إن تحول
الجزائر ، ألزم ستوى الخدمة المصرفیة و الحصول على درجة عالیة من رضا المتعاملینرفع مبهدف المختلفة 

تطویر الخدمات وآلیة عمل المصارف  بما یتوافق وسلم التطور العالمي بدءا من البنیة علىفي السنوات األخیرة 
ل الخدمات للزبائن، من التحتیة لمنظومات شبكات الربط الواسعة وصوال إلى أرقى النظم المصرفیة وتوفیر أفض

أجل تحقیق منافسة قویة و تحسین نوعیة الخدمات وجلب الزبائن وتقدیم أفضل العروض.
اإللكترونیة، الصراف اآللي، بطاقات اإلئتمان، البنوك اإللكترونیةالصیرفة :كلمات مفتاحیة

Résume
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Révolution de l'information et de la communication a conduit à l'émergence du phénomène de
la mondialisation de la banque, qui a forcé les banques à fournir des services bancaires représenté
dans plusieurs modèles de services bancaires à travers de multiples canaux électroniques. Et a été si
importante sur le plan économique, mais en même temps il a eu un impact sur les responsabilités de
la banque centrale dans la conduite de la politique monétaire, qui est l'un des outils les plus
importants utilisés par la gestion économique, qui cherche à atteindre la stabilité économique, Où la
politique monétaire est considéré comme une pierre angulaire dans la construction d'une politique
macro-économique, elle est l'un des éléments de base constituante comme ayant un impact
significatif sur l'état de l'économie nationale à la contraction au niveau macro ou d'expansion, L'Etat
intervient à travers la politique monétaire, qui est prévu dans la banque centrale, ce dernier qui
devraient jouer un rôle plus efficace dans le contrôle de la solde de trésorerie et de contrôle sur le
financement et donc le contrôle sur les banques commerciales, les institutions financières privées à
la lumière de la propagation de services bancaires électroniques et d'accroître leur utilisation comme
une forme de rôle la transition vers l'économie numérique et la valeur par défaut.

L’Algérie, comme d'autres pays qui connaissent les développements et les changements dans le
domaine économique au cours de la transition d'une économie socialiste à une économie libérale,
qui est basé sur les principes et les fondements d'une économie de marché. En particulier, le
système bancaire, qui est le principal moteur de l'activité économique, qui à son tour de contrôler le
flux de trésorerie et de contrôle sur le financement et donc de contrôle sur les banques par la
politique monétaire optimale. Après la crise de 1986, ce secteur a identifié plusieurs réformes pour
améliorer la compatibilité avec les objectifs économiques, sociaux et politiques du pays.

Et que plusieurs des systèmes bancaires dans le monde se tournent vers les systèmes bancaires
électroniques dans le traitement avec les différentes parties afin de lever le niveau de service
bancaire et obtenir un haut degré de satisfaction de la clientèle, l'Algérie engagés ces dernières
années sur le développement des services et le mécanisme d'action des banques conforme aux
échelle du développement mondial à partir de systèmes d'infrastructure, de vastes réseaux
d'interconnexion vers le bas pour les meilleurs systèmes bancaires et fournir de meilleurs services
aux clients, afin de parvenir à une forte concurrence et d'améliorer la qualité des services et attirer la
clientèle et de fournir les meilleures offres
Mots-clés: les services bancaires électroniques, guichets automatiques, cartes de crédit, les services
bancaires électroniques
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114...........................................................النقدیة

114..............................................................الفرع األول: األهداف النهائیة
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114......................ستقرار في المستوى العام لألسعار ومحاربة التضخمحقیق اإلأوال: ت

115......................................................................ثانیا:العمالة الكاملة

116........................................................ثالثا: تحقیق معدل عال من النمو

116.........................................................رابعا: توازن میزان المدفوعات

118.............................................................الفرع الثاني: األهداف الوسیطة

118.....................................................................أوال:األهداف الكمیة

119......................................................................ثانیا: معدل الفائدة 

120.....................................................................ثالثا: سعر الصرف

120...............................................................ألهداف األولیةالفرع الثالث:ا

120.......................................................حتیاطات النقدیةأوال: مجمعات اإل

121.................................................................ظروف سوق النقدثانیا:

النقدیةالسیاسةأدوات: الثانيالمبحث
121...................................................المطلب األول: األدوات الكمیة للسیاسة النقدیة

122.....................................................الفرع األول: سیاسة سعر إعادة الخصم

122...................................................یاسة معدل إعادة الخصمأوال: ماهیة س

123..........................................................ثانیا: تأثیر معدل إعادة الخصم

123..........................................................ثالثا: فعالیة معدل إعادة الخصم

الفرع الثاني: سیاسة السوق 
124.......................................................المفتوحة

124......................................................أوال: ماهیة سیاسة السوق المفتوحة

125........................................................ثانیا: أثر سیاسة السوق المفتوحة

125......................................................ثالثا: فعالیة سیاسة السوق المفتوحة

126....................................................اإلجبارياإلحتیاطيالفرع الثالث: نسبة 

127........................................................اإلجبارياإلحتیاطيماهیة أوال:

127.....................................................القانونياإلحتیاطيأثر سیاسة ثانیا:
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127.................................................اإلجبارياإلحتیاطيثالثا: فعالیة سیاسة 

ني: األدوات الكیفیة للسیاسة المطلب الثا
128...................................................النقدیة

128........................................................الفرع األول: سیاسة تأطیر القروض

128......................................................الفرع الثاني: التنظیم االنتقائي للقرض

129.....................................................الفرع الثالث: هامش الضمان المطلوب

129..........................................الفرع الرابع: فرض أسعار تفاضلیة إلعادة الخصم

129.......................................................الفرع الخامس: تنظیم معدالت الفائدة

الفرع السادس: الرقابة على شروط البیع 
129...........................................بالتقسیط

130.........................................اإلستیرادالودائع المشروطة من أجل الفرع السابع:

130................................البنك المركزي ببعض العملیات المصرفیةقیام الفرع الثامن:

130.................................................المطلب الثالث: األدوات األخرى للسیاسة النقدیة

130................................................................الفرع األول: اإلقناع األدبي

131..............................................الفرع الثاني: التعلیمات و التوجیهات المباشرة

131...........................................................الفرع الثالث: التشاور مع البنوك

131.......................................................................الفرع الرابع: اإلعالم

األخرىبالسیاساتالنقدیةالسیاسةعالقة: الثالثالمبحث
المطلب األول: عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسة 

132............................................المالیة

الفرع األول: مفهوم السیاسة 
132.........................................................المالیة

الفرع الثاني: طبیعة العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة 
133.............................المالیة

الفرع الثالث: التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة 
134...................................المالیة
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ع: اآلثار النقدیة للسیاسة الفرع الراب
..................................................المالیة

135

135......................................................من البنك المركزياإلقتراضأوال: 

136.....................................................من البنوك التجاریةاإلقتراضثانیا: 

136..............................................................من األفراداإلقتراضثالثا: 

قة السیاسة النقدیة بالسیاسة عالالمطلب الثاني:
138.......................................اإلقتصادیة

مفهوم السیاسة الفرع األول:
138.....................................................اإلقتصادیة

الفرع الثاني: طبیعة العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة 
138........................اإلقتصادیة

139....................................أوال: وسائل النقد المتاحة ومستوى النشاط االقتصادي

140...................................یاسة النقدیة بسیاسة التوازن االقتصاديثانیا: عالقة الس

140.........................................اإلقتصادیةثالثا: السیاسة النقدیة ومشكلة التقلبات 

المبحث الرابع: إتجاهات السیاسة النقدیة
141............................................................التوسعياإلتجاهاألول: المطلب

نكماشي)التقییدي (اإل اإلتجاهالمطلب الثاني: 
...............................................141

142.........................................حسب ظروف الدول النامیةاإلتجاهالثالث: المطلب

143..................................................................................خالصة الفصل

]235- 145[الثالث: عصرنة المصارف الجزائریةالفصل

145...........................................................................................تمهید

الم األساسیة للنظام المصرفي الجزائري و تطورهالمبحث األول: المع
146..............................المطلب األول: الجهاز المصرفي الجزائري كامتداد للنظام الفرنسي

146...........................................الفرع األول: المؤسسات المصرفیة قبل اإلستقالل

147.........................................لظام التمویل قبل اإلستقال الفرع الثاني: خصائص ن
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148...................مظاهر االقتصاد الجزائري قبل االنفتاح على االقتصاد العالميالمطلب الثاني: 

148................................................1970-1962الفرع األول: المرحلة األولى 

BCA............................................148أوال: إنشاء البنك المركزي الجزائري 

CAD...........................................148للتنمیةالجزائريالصندوقثانیا: إنشاء 

CNEP...................................148واالحتیاطللتوفیرالوطنيالصندوقإنشاءثالثا: 

Banque Nationale d'Algérie)BNA(............149الجزائري الوطنيالبنكرابعا: 

Crédit Populaire d’Algérie)CPA(.............149خامسا: القرض الشعبي الجزائر

Banque Extérieure d'Algérie)BEA(..........150بنك الجزائر الخارجي سادسا:  

151.................................................1985- 1971لفرع الثاني: المرحلة الثانیة ا

153................................................1989- 1986الفرع الثالث: المرحلة الثالثة 

153....................................................1986أوال: اإلصالح المصرفي سنة 

154.................................................................1988سنةقانونثانیا: 

155.....................-10-90إصدار قانون النقد و القرض -الفرع الرابع: المرحلة الرابعة 

156..............................................................10- 90أوال: مبادئ قانون 

159.............................................................10-90ثانیا: أهداف قانون 

160.....................................................: تعدیالت قانون النقد و القرضثالثا

في الفترة الراهنة ه هیكلو لجهاز المصرفي الجزائريأهم المؤشرات العامة لالمطلب الثالث: 
.......................................................) و التحدیات التي تواجهه2014- 2000(

162

162..............2013- 2002: أهم المؤشرات العامة للجهاز المصرفي الجزائرياألولالفرع 

162............................................................................الودائعأوال: 

165..........................................................................ثانیا: القروض

166........................2013سنةنهایة: هیكل النظام المصرفي الجزائري في الثانيالفرع 

168............................: التحدیات التي یواجهها النظام المصرفي الجزائريالثالثع الفر 

168..................................................................أوال: التحدیات الداخلیة

171................................................................ثانیا: التحدیات الخارجیة
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172........................................المطلب الرابع: الواقع العملي للشبكة المصرفیة الجزائریة

المبحث الثاني: واقع الخدمات المصرفیة الجزائریة
174............أثر متغیرات البیئة المصرفیة الدولیة على النظام المصرفي الجزائريالمطلب األول: 

174......................الفرع األول: أثر التطورات التكنولوجیة على العمل البنكي في الجزائر

175...........................الفرع الثاني: مواكبة القطاع المصرفي الجزائري للمعاییر الدولیة

177.............................الفرع الثالث: أثر تجارة الخدمات المالیة على البنوك الجزائریة

178....المطلب الثاني: سمات الخدمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري......................

180.................................: وضعیة الخدمات المصرفیة التقلیدیة في الجزائرالثالثالمطلب 

181........................................................................الفرع األول: الشیك

182................................................................الفرع الثاني: أوامر التحویل

الفرع الثالث: السفتجة و السندات 
183......................................................ألمر

و إعادة في الجزائرالمطلب الرابع: المشاكل الناجمة عن استخدام خدمات الصیرفة التقلیدیة
184.....................................................................................االعتبار لها

184............ي الجزائرالفرع األول: المشاكل الناجمة عن استخدام خدمات الصیرفة التقلیدیة ف

186......الفرع الثاني: إعادة االعتبار لخدمات الصیرفة التقلیدیة في الجزائر....................

2013-2000في الجزائر اإللكترونیةالمبحث الثالث: حقیقة الصیرفة 

188..............................في الجزائراإللكترونیة: واقع قنوات توزیع الصیرفة األولالمطلب 

188...................الجزائرفيالمعلوماتواالتصاللتكنولوجیااألساسیةالبنیةالفرع األول: 

188....................................................................الكمبیوترآالتأوال: 

189...........................................................لالتصاالتالعامةالشبكةثانیا: 

189...................................................................الحاسوببرامجثالثا: 

190.......................................................الجزائرفياألنترنتشبكةرابعا: 

قع إستعمال تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت في النظام المصرفي الثاني: واالفرع 
194....الجزائري...................................................................................
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194....الجزائريالمصرفي في النظاماإللكترونیةو شبكات اإلتصاالت األنترنتشبكة أوال: 

196.........................................الخدمة المصرفیة عبر الهاتف في الجزائرثانیا: 

197..............................................................: الصرافات اآللیةالثالثالفرع 

198..................................................الفرع الرابع: نهائي نقاط الدفع اإللكتروني

201...................................في الجزائراإللكترونیة: واقع خدمات الصیرفة الثانيالمطلب 

202................................................................الفرع األول: البطاقة البنكیة

210....................................................الشیك اإللكتروني.........: الثانيالفرع 

211........................................................: نظام المقاصة عن بعدالثالثالفرع 

211...........................................أوال: مقومات نظام المقاصة اآللیة في الجزائر

212....................................................نظام المقاصة في الجزائرثانیا: لجان

216......................................في الجزائراإللكترونیةلصیرفة لمرتكزاتالمطلب الثالث: 

SATIM................216شركة النقد اآللي و العالقات التلقائیة ما بین البنوك الفرع األول:

216..............................البنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةنشأةأوال: 

217..............................البنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةمهامثانیا:

217...........................البنوكبینماائیةالتلقوالعالقاتاآلليالنقدشركةوظائفثالثا:

ABES................................218اإللكترونیةالجزائر لخدمات الصیرفة الفرع الثاني: 

218................................"اإللكترونیةالتعریف بـ "الجزائر لخدمات الصیرفة أوال: 

AEBS...................................................................218ثانیا: خدمات 

219......................................"اإللكترونیةالجزائر لخدمات الصیرفة ثالثا:أهداف "

219.................................2013في الجزائراإللكترونیةالفرع الثالث: أنظمة الصیرفة 

ARTS.........................................220: نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبیرة أوال

ATCI.....222للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض آتكي اإللكترونیةنظام المقاصة ثانیا: 

223.......................................2013اإللكترونیةمشروع الجزائر حقیقة : المطلب الرابع

وسائل حمایتهافي الجزائر و اإللكترونیةالمبحث الرابع: مخلفات الصیرفة 
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227..............................على اإلقتصاد الجزائرياإللكترونیةتأثیر الصیرفة المطلب األول: 

227...........................اإلقتصادیةعلى المؤسسة اإللكترونیةالفرع األول: تأثیر الصیرفة 

227.........................................................أوال: محاربة اإلقتصاد الموازي

227.....................................في الجزائراإللكترونیةثانیا: إیجاد و تطویر التجارة 

227........................................ثالثا: إعطاء دفع للحكم اإللكتروني في الجزائري

227.................................................رابعا: بناء اإلقتصاد الرقمي في الجزائر

228.....................في النظام المصرفي الجزائرياإللكترونیةالثاني: تأثیر الصیرفة الفرع

228................مات المصرفیة في النظام المصرفي الجزائريتحدیات رقمنة الخد: الثانيالمطلب 

228...........................................اإللكترونیةالفرع األول: مشاكل وسائل الصیرفة 

230.......................................في الجزائراإللكترونیةالفرع الثاني: معوقات التجارة 

230...................................اإللكترونیةالمصارف الجزائریة أمام الصیرفة :الثالثالمطلب

230.........................................................الفرع األول: مسؤولیة سلطات البلد

231.............................................................الفرع الثاني: المسؤولیة الدولیة

231................الفرع الثالث: مسؤولیة المؤسسات المالیة و المصارف و المؤسسات األخرى

231........................في الجزائراإللكترونیةوسائل حمایة الخدمات المصرفیة : الرابعالمطلب 

232.......................................ي الجزائرالفرع األول: الحمایة التقنیة لوسائل الدفع ف

232.................................................................اإللكترونیةأوال: الكتابة 

232.................................................................ثانیا: التوقیع اإللكتروني

234.....................................................في الجزائروقیع اإللكتروني: التثالثا

234.....................في الجزائراإللكترونیةالفرع الثاني: الحمایة القانونیة لخدمات الصیرفة 

235..................................................................................الفصلخالصة

ظلفيلكل من الجزائر و فرنسا النقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسة: الرابعالفصل
]320- 237[اإللكترونیةالصیرفة

237...........................................................................................تمهید
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في إدارة السیاسة النقدیةالبنك المركزي الجزائري و الفرنسيكل مندور: األولالمبحث
238...............................................مدخل عام حول البنوك المركزیة.المطلب األول: 

238.........................................................البنك المركزيماهیةالفرع األول: 

238.............................................................أوال: مفهوم البنك المركزي

239..............................................................ةالمركزیثانیا: نشأة البنوك

241....................................................: خصائص البنوك المركزیةالثانيالفرع 

242.......................................................الفرع الثالث: وظائف البنك المركزي

242...................................................................أوال: اإلصدار النقدي

243.........................................................................ثانیا: بنك الدولة

243...................................ثالثا: القیام على احتیاطات الدولة من العمالت األجنبیة

243.................................................رابعا: آخر ملجأ لإلقراض (بنك البنوك)

244...............النقدیة من خالل التأثیر على حجم اإلئتمان و توجیههخامسا: رسم السیاسة 

244..........................................................سادسا: بنك المقاصة المركزیة

244................................: آلیات عمل البنك المركزي إلدارة السیاسة النقدیةالثانيالمطلب 

245................................................................اآللیات الكمیة: الفرع األول

245............................................................: سیاسة السوق المفتوحةأوال

245.........................................................ثانیا: سیاسة معدل إعادة الخصم

246......................................................اإلحتیاطي: سیاسة تغییر نسبة ثالثا

246...............................................................الفرع الثاني: اآللیات النوعیة

247........................لجزائري في إدارة السیاسة النقدیةتجربة البنك المركزي االمطلب الثالث:

247...............................................البنك المركزي الجزائريماهیةاألول: الفرع

247..................................................................أوال: نشأة بنك الجزائر

247...............................................................تعریف بنك الجزائرثانیا:

248................................................البنك المركزي الجزائريمهام: الثانيالفرع 



المحتویـــــاترس ــفھ

XVIII

248......................................................................إصدار النقودأوال: 

248......................................................عالقة البنك المركزي بالبنوكثانیا: 

248......................................................القة البنك المركزي بالخزینةثالثا:ع

249..................................................................مراقبة الصرفرابعا: 

249................................................بنك الجزائرالتنظیمي لهیكل الالفرع الثالث: 

252......................: اآللیات التي یعتمدها بنك الجزائر إلدارة السیاسة النقدیةالرابعالفرع: 

252...........................................لسیاسة النقدیة في الجزائر: محاور إدارة اأوال

253.......................................أهم قنوات إبالغ السیاسة النقدیة في الجزائرثانیا: 

254.........................في إدارة السیاسة النقدیةالفرنسيتجربة البنك المركزي :الرابعالمطلب 

255..............................................................الفرع األول: ماهیة بنك فرنسا

255.................................................................أوال: تعریف بنك فرنسا

255....................................................................ثانیا: نشأة بنك فرنسا

255...............................................................الفرع الثاني: مهام بنك فرنسا

256............................................................الفرع الثالث: أهداف بنك فرنسا

النقدیة في : تفسیر السیاسةالفرع الرابع
257...............................................فرنسا

258..............................: البنك المركزي الفرنسي وٕادارة السیاسة النقدیةالخامسالفرع 

258....................اآللیات الخاصة بالبنك المركزي الفرنسي إلدارة السیاسة النقدیةأوال: 

258.............................................ثانیا: إستراتیجیات السیاسة النقدیة في فرنسا

و تأثیرها على دور المصارف المركزیة في إدارة اإللكترونیةالصیرفة خدمات : الثانيالمبحث
السیاسة النقدیة

260...........................ةاإللكترونی: آلیة عمل المصارف وفق أسالیب الصیرفة األولالمطلب 

260.................................................اإللكترونیةالفرع األول: الودائع المصرفیة 

260........................................................................أوال: إیداع النقود

263....................................................................ثانیا: إیداع الصكوك
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أ

I.هیدتم:
نجد أن معظم حیث،فهي محل عرض و طلب،تعتبر النقود أداة التعامل في كل مجتمع متحضر

النظریات االقتصادیة قد سعت إلى إیجاد نظام نقدي یمكن من خالله توفیر قاعدة یتم اعتمادها في التبادالت 
بمرحلة المقایضة، إلى ، بدایة مما نتج عنه عدة مراحل لتطور النقود،سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي

الورقیة.النقود غایة ظهور 
و التي أثرت تأثیرا جذریا ،شهدت السنوات القالئل الماضیة ثورة تكنولوجیا االتصاالت و المعلوماتو قد

و ذلك ما أثر بدوره على نوعیة النقود ،على الطریقة التي تمر بها المعامالت المصرفیة و الصفقات التجاریة
یغلب علیها ،للعمل المصرفيظهور صور جدیدة مما أدى إلى،تسوى بها تلك المعامالت و الصفقاتالتي

توسعا كبیرا على المستوى ، فشهدت هذه األخیرة انتشارا و اإللكترونیةتسمى بالصیرفة الطابع التكنولوجي،
.التقلیدیةبالمعامالتارنة و ممیزات مقخصائصلما لها من قد یكون ذلك ، ، خاصة الدول المتقدمةالعالمي

، دفع بعض االقتصادیین إلى التنبؤ بعالم بدون ورق مستقبًال، حیث تسویة المعامالتو هذا التطور في 
الجدیدة التي تعتمد على االلكترونیات محل تلك التقلیدیة ذات الركیزة الورقیة.الصیرفةستحل وسائل 

مجریات النشاط االقتصادي من خالل السیاسات علىثیرالتأفيتلعب اإلدارة االقتصادیة دورا هاما
.االقتصادیة التي تنفذها، ویأتي هذا الدور عبر آلیة التدخل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

االقتصادیة والتي تسعى لتحقیق اإلدارةواحدة من أهم األدوات المستخدمة من قبل النقدیةالسیاسةتعدو
بما االقتصادیة الكلیة، السیاسةبناءفيبمثابة حجر الزاویةالنقدیةالسیاسةادي، حیث تعتبراالستقرار االقتص

حالة االقتصاد علىإذ أن لها تأثیرا كبیرا،دیةاتصللسیاسة اإلقأحد العناصر األساسیة المكونة أنها
هذه من خاللدها، یكوناقتصاللتحكم فيالدولة فتدخل .انكماشا أو توسعا،المستوى الكليعلىالوطني
و التحكم الرصید النقدي رقابة فيهدور الذي یتمثلهذا األخیر المركزي،البنكفيالتي یتم التخطیط لهاالسیاسة

من أهم الجوانب التي تثیر دراسات ، اإللكترونیةفي ظل انتشار الصیرفة فتعتبر بذلك إدارة السیاسة النقدیة.فیه
.لنقدیة و المصرفیة المسؤولة على النطاقین المحلي و الدولياالقتصادیین و السلطات ا

المصرفیةالبیئةمستجداتمعللتعایشمنهابدالضرورةأصبحالمصرفيالعملفياالتجاههذاتبنيإن
هذه لتطبیقالكفیلةالسبلإیجادفيجدیةبصورةالتفكیرالدول النامیة علىأصبحاألساس،هذاوعلى. المعاصرة

تناميظلفيوخاصةالعالمیة،المصرفیةباألجهزةمرتبطةأصبحتالتيوالمصرفیةأجهزتهاخدمات لدىال
.العولمةظاهرة

بمكاناألهمیةمنأصبحاالقتصاد،لتمویلاألساسیةالركیزةالمصرفيالجهازوباعتبارللجزائر،وبالنسبة
في ظل ذلك أدركت ،التقلیدیةغیرنشطة األفضاءإلىةالجزائریللبنوكالتقلیدیةاألنشطةقوقعةمنالخروج

الصیرفةأنظمةو بالتالي ضرورة تحدیث ،الجزائر ضرورة االرتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك التطورات
عاني من مجتمع بل و أیضا تاإللكترونیةالصیرفةعاني فقط من تأخر في تطبیق و إدخال وسائل التي ال ت
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إال قلیال معطیا األولویة للسیولة النقدیة في تعامالته، و خلص هذا اإلدراك الحدیثةبالوسائل یرفض التعامل 
.اإللكترونیةالصیرفة متضمنة بذلك الخطوات األولى نحو تطبیق ،بتبني عدة مشاریع

التي ضمن هذا اإلطار العلمي و الفكري المتداخل و أمام العرض السابق تبرز مالمح إشكالیة البحث و 
یمكن صیاغتها على النحو التالي:

II.الدراسة:إشكالیة
بما أن دراسة موضوع السیاسة النقدیة یعتبر واحدا من الموضوعات الهامة و أكثرها مثارة للنقاش حول دورها 

یعد من المواضیع اإللكترونیةالصیرفةن موضوع أو ،السلطاتفي تحقیق األهداف االقتصادیة التي ترسمها 
المطروحة:ن اإلشكالیة إرتقاء إلیه فو الذي أدركت الجزائر لزوم اإل،ةالحدیث

على فعالیة السیاسة النقدیة في كل من الجزائر و فرنسا ؟اإللكترونیةكیف تؤثر خدمات الصیرفة 

و لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة تم وضع األسئلة الفرعیة التالیة:
لصیرفة التقلیدیة؟و ااإللكترونیةما لفرق بین الصیرفة .1
تنظیم قانوني خاص؟ اإللكترونیةالصیرفةهل تطلب ظهور .2
ماهیة أسالیب البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة؟ .3
إلى تحقیق أهداف السیاسة النقدیة ؟اإللكترونیةستخدام الصیرفةإؤدي هل ی.4
؟رونیةاإللكترفة یستخدام خدمات الصالناجمة عن التوسع في إما هي اآلثار.5
؟اإللكترونیةالنقودلمركزي مع إدارة أهداف السیاسة النقدیة في ظل كیف یتعامل البنك ا.6
؟و فرنساالجزائركل من فياإللكترونیةالصیرفةاق اعتماد فیما تتمثل آف.7
؟اإللكترونیةتبني الصیرفة إلىأهم العوامل التي أدت بالنظام المصرفي الجزائري تبرزفیما .8

III.سةالدرافرضیات:
نطالقا من مجموعة األسئلة الفرعیة المطروحة و التي تشكل إشكالیة الموضوع نقدم مجموعة من إ

الفرضیات هي كالتالي:
الصیرفة التقلیدیة.تكنولوجیا المعلومات و االتصال على إدخالهي اإللكترونیةالصیرفة .1
خاصا یسمح باالستفادة قانونیاً من المؤكد یتطلب تنظیماً ، جدیدة في المیدان المصرفيإن ظهور خدمات .2

ذي یتمتع به نظام المعامالت المصرفیة التقلیدیة.، كالأكثر ما یمكن من مزایاها و تجنب مخاطرها
تعتبر قنوات لتدخل و التي ،أدوات هذه السیاسةدارة السیاسة النقدیة في أسالیب البنك المركزي إلتتمثل .3

.أو غیرهاكیفیةوكمیة هذه األدواتء كانتسوافي االقتصاد المحلي، البنك المركزي
على البنك التي تحقق األهداف المثلى للسیاسة النقدیة یستلزم اإللكترونیةلصیرفةااستخدام من أجل .4

.على أدوات هذه السیاسةرقابیة و قانونیةإجراءاتعدة المركزي وضع 
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،البنك المركزي في إصداره للنقدلص دورمن شأنه أن یقاإللكترونیةخدمات الصیرفة ستخدام إالتوسع في .5
.د دوره في إدارة السیاسة النقدیةولكن لن یهد

من وجود ضوابط إلصدار النقود البد ،النقدیةهلسیاستلكي تكون هناك إدارة فعالة للبنك المركزي .6
.اإللكترونیة

یصعب مالي و االقتصادي لهاو كثرة المشاكل التي یعاني منها النظام الالجزائرنظرا لمحدودیة إمكانیات.7
فتحدیث الصیرفة التقلیدیة مرهون بتغییر و تحدیث الثقافة ،اإللكترونیةالصیرفةعلى الجزائر االعتماد على 

نظرا لمسایرة العمیل ، على عكس فرنسا التي أبرزت نجاحها في هذا الجانبالمصرفیة لدى الجمهور الجزائري
.المعلوماتوتكنولوجیا االتصاللتطوراتالفرنسي 

الرغبة في االنفتاح على اقتصاد السوق العالمي الذي یحتم تبني مظاهر العولمة و التي تعد الصیرفة إن.8
یعتبر أهم ، على النظام المصرفيو الذي تم من خالل اإلصالحات التي طبقتها الجزائر،من أبرزهااإللكترونیة

.في الجزائررقمنة الصیرفة التقلیدیةأسباب 

IV.ب اختیار الموضوع:أسبا
:أهمهاإن اختیارنا لهذا الموضوع نتج عن اجتماع جملة من األسباب

و المتمثل في اقتصادیات النقود و البنوك واألسواق المالیة.التخصصصمیم كونه موضوع ضمن
 خصوًصاو المتعلقة بالجزائرما جد في النظام االقتصادي العالمي، وكلالحدیثة الخوض في المواضیع.
 بصفة عامة واقع أملته التطورات التكنولوجیة و الظروف اإللكترونیةو وسائل الدفع اإللكترونیةكون النقود

االقتصادیة و االجتماعیة المحیطة، ما یستوجب دراستها و التعرف علیها بشكل أدق، وذلك لما لها من تأثیرات 
ة.   و تغییرات جذریة في مختلف التعامالت و الصفقات االقتصادی

ٕاسقاطها على واقع و في مثل هذه الدراسات المتعلقة بالنقود و السیاسة النقدیة النظریة و التطبیقیة النقص
من االقتصادیات مع أخذ االقتصاد الفرنسي كوجه مقارنة.امقارنة مع غیرهالجزائرالحیاة االقتصادیة في 

V. الدراسةأهمیة:
تبرز أهمیة اختیارنا لهذا الموضوع في:

نظام المصرفيبالوكل ما یتعلق المبادالت االقتصادیةعلى مستوى واكبة التطورات الحاصلة م .
.أهمیة القطع المصرفي في سیاق التحوالت التي تمر بها االقتصادیات
 إبرازالحدیثة في الجزائر مما یستوجب الوقوف على طبیعتها و الخدمات المصرفیةاستخدام هذا النوع من

.وئهامزایاها و مسا
بأسالیب إلكترونیة حدیثةو فرنسا أمام شیوع التداولمن الجزائركل متابعة سیر السیاسة النقدیة في.
 الموضوع یستدعي االهتمام و المتابعة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها االقتصادیات النامیة و

ي.، و التي  تزداد في ظل االنفتاح و التحریر المصرفالمتقدمة على حد سواء
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VI. الدراسةأهداف:
إلى تحقیق جملة من األهداف نذكر منها:ترمي هذا الدراسة 

و السیاسة النقدیةاإللكترونیةللصیرفةو واضحمحاولة تحدید مفهوم دقیق.
و مقارنتها بالسیاسة النقدیة الفرنسیة الستخراج أوجه الشبه و االختالف بین ئرفهم السیاسة النقدیة في الجزا

.االقتصادین
 اإللكترونیةتحلیل العالقة القائمة بین السیاسة النقدیة و النقود.
 الوقوف على أبرز معالم النظام المصرفي الجزائري و تشخیص المنظومة المصرفیة من حیث فرص اندماجها

في االقتصاد العالم و التحدیات التي تواجهها.
 على النشاط اإلقتصادي.محاولة رصد انعكاسات التطور الحاصل في الخدمات المصرفیة
 السیاسة النقدیةعلى اإللكترونیةاستخدام الصیرفة دراسة اآلثار الناجمة عن.
 تحدید كل مع اإللكترونیةبخدمات الصیرفةالوقوف على أهم العراقیل و التحدیات التي تواجه التعامل الحسن

القانونیة و التشریعیة الخاصة بها.اإلجراءات
ف المصارف الجزائریة و كیفیة أدائها مستقبال في الجزائر.اإللكترونیةماد الصیرفة أهمیة اعتإبراز

VII.:الدراسات السابقة
نظرا ألهمیة الموضوع فقد اهتم به عدد من الباحثین و الدارسین و هذا في ظل بیئات مصرفة مختلفة و من بین 

تلك الدراسات نذكر:
الدراسة عبارة عن مقال ، اإللكترونیةجزائري و الصیرفة النظام المصرفي التطار محمد منصف، بعنوان: .1

ثالثة ، الدراسة جاءت ضمن 2002، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02منشور بمجلة العلوم اإلنسانیة، العدد 
الد یحول اإلقتصاد الجدید (ماهیته، بعض آثار تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال، كیف شهد العالم ممحاور، األول 

فیه ، و المحور الثالث تناول اإللكترونیةاستعرض فیه اإلطار النظري للصیرفة د،..)، المحور الثاني إقتصاد جدی
. و قد أكدت هذه الدراسة على ضرورة عمل البنوك الجزائریة اإللكترونیةمواجهة البنوك الجزائري للصیرفة 

سواء على المستوى المحلي أو الدولي.و التوسع في تقدیمها لمواجهة المنافسة اإللكترونیةبأنظمة الصیرفة 
بحث مقدم ضمن عبارة عن ، اإللكترونیةالقواعد القانونیة الناظمة للصیرفة موسى خلیل متري، بعنوان: .2

أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء األول، الجدید في التقنیات 
األول منها أظهر محاور، ثالثة. الدراسة جاءت في2002یروت، ورات الحقوق الحلبي، بالمصرفیة، منش

أسالیب تقدیم فیهاستعرض(تعریفها، نشأتها، ،...)، أما المحور الثاني اإللكترونیةاإلطار العام للصیرفة 
التشریعات و النظم القانونیة للصیرفة أهمإلىو المحور الثالث تطرق فیه ، اإللكترونیةخدمات الصیرفة 

حتمیة تطویر و تفعیل هذه القوانین.باإلضافة إلى لكترونیةاإل
، ورقة عمل مقدمة ضمن الملتقى الفعالیة النسبیة المالیة والنقدیة في الجزائربعنوان: البشري عبد الكریم، .3

ام الباحث ق، و قد2008من سنة نوفمبر25و24یومي و ذلكبتلمسانالدولي حول السیاسات االقتصادیة
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المتعلقة فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر، فأعطى بعض المؤشرات و المعطیات إلىته بالتطرق في دراس
بتطور أدوات السیاسة النقدیة فیها، كما تعرض إلى واقع السیاسة المالیة في الجزائر.

التنافسیةالقدرةوزیادةالمصرفیةالخدماتتطویرومتطلباتالمصرفيالتحریربعنوان:،بریشالقادرعبد.4
یة، تخصص في العلوم اإلقتصاددكتوراهمقدمة للحصول على درجة الأطروحةتمثل الدراسة ،الجزائریةللبنوك

حیث . 2005،الجزائربكلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،في جامعة الجزائر، ، مالیةنقود و 
باإلضافةلكل من الخدمة المصرفي و القدرة التنافسیة، الجانب النظري دراسة إلىتعرض الباحث في دراسته

تحدیث و تطویر الخدمات المصرفیة، كما قام بتناول المتطلبات الالزمة لتطویر الخدمات المصرفیة دراسة إلى
التي تؤدي إلى زیادة القدرة التنافسیة للبنوك.

االقتصادي "دراسة حالة الجزائر،فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق التوازن بعنوان: ،معیزي قویدر.5
و علوم في العلوم اإلقتصادیة، بكلیة العلوم اإلقتصادیةدكتوراه مقدمة لنیل شهادة الأطروحة الموضوع عبارة عن 

الجانب النظري و المتمثل إلى. و قد تطرق الباحث في دراسته 2008جامعة بسكرة، التجاریة و علوم التسییر ب
إلى فهم التوازن االقتصادي، أما فیما باإلضافةو اتجاهاتها ...، أدواتهاالنقدیة و في دراسة ماهیة السیاسة

یخص الجانب التطبیقي فقد تعرض فیه إلى واقع التوازن االقتصادي في ظل السیاسة النقدیة المطبقة في 
الجزائر.

، -دراسة حالة الجزائر-السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن االقتصادي،بعنوان: درواسي مسعود،.6
یة بكلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة االقتصادالعلوم في دكتوراهالدراسة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة

ذي یشمل و قد تضمنت الدراسة اإلطار النظري للسیاسة النقدیة و ال، 2006جامعة الجزائر،و علوم التسییر ب
فهم إلىباإلضافةة النقدیة باعتبارها جزء من السیاسة االقتصادیة، هو اآلخر على جزء یتعلق بفهم السیاس

هي سبل تحقیقه، أما الجزء التطبیقي فقد تعرض فیه الباحث الى دراسة مدى تحقیق التوازن االقتصادي و ما
السیاسة المالیة في الجزائر لتوازن االقتصاد المحلي.

ورقة مقدمة ضمن ،و آثارها على المصارف المركزیةاإللكترونیةالنقود بعنوان:محمد سعدو الجرف، .7
و قد قسمت الباحثة ، 2004سنةجویلیة14و 12یومي: مؤتمر القانون و الحاسوب بجامعة الیرموك باألردن 

القسم الثاني فقد شمل أما، أنواعهاو اإللكترونیةماهیة النقود إلىاألولقسمین فتعرضت في القسم إلىدراستها 
إدارةعلى اإللكترونیةللمصارف المركزي، و في القسم األخیر أظهرت كیفیة تأثیر النقود النظرينب على الجا

البنك المركزي للسیاسة النقدیة.
و تأثیرها على دور البنوك المركزیة في إدارة السیاسة اإللكترونیةالنقود بعنوان:حسن علي القفعي،.8

14و 12یومي:الحاسوب بجامعة الیرموك في األردن و ذلكة مقدمة ضمن مؤتمر القانون وقور ، النقدیة

محاور، تضمن المحور األول الجانب النظري للنقود أربعةدراسته شملت، و قد 2004من سنة جویلیة
الجانب إلىمحور الثاني فقد تطرق فیه و تعریفها و أنواعها...، أما النشأتهاو الذي تمثل في اإللكترونیة

فیما یخص المحور الثالث فقد أما ماهیتها و اتجاهاتها و أدواتها، إبرازالنقدیة من خالل النظري للسیاسة
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و

توصل فیه المحور الرابع الذي أخیراالسیاسة النقدیة، و إدارةدور البنك المركزي في إلىتعرض الباحث فیه 
السیاسة النقدیة.ارةإدالنقود الرقمیة على دور المصارف المركزیة و المتمثل في تأثیرإلىالبحث 

VIII. الدراسةمنهج:
إلجابةلولقد اقتضت طبیعة البحث للتعامل بعدة مناج متكاملة و متناسقة من أجل اإللمام بمحاور الدراسة

:و هي كالتاليالفرضیاتصحةاختباروالمطروحةاإلشكالیةعلى
التي مرت بها السیاسة و المراحلالمحطاتو ذلك العتمادنا على التسلسل الزمني لبعض : المنهج التاریخي

باإلضافة لإلصالحات المصرفیة منذ االستقالل.اإللكترونیةالصیرفةالنقدیة و 
السیاسة كل من في الفصل األول و الثاني لوصف استخدم في أغلب الدراسة خاصةالذي :المنهج الوصفي

.اإللكترونیةالصیرفةالنقدیة و نظام 
و ذلك لتحلیل جمیع اإلحصائیات و الرابعاألول و الثالث و في الفصل استعملو الذي :المنهج التحلیلي

المعطیات.
 لتحدید الدراسة في الجزائر و فرنسا بغیة معرفة مدى التباین و الرابعتم اعتماده في الفصل :المقارنالمنهج

.وجود صیرفة إلكترونیةالتشابه بین الدولتین في فعالیة السیاسة النقدیة في ظل 

IX.:حدود الدراسة
تم تحدید هذه الدراسة بمجموعة حدود نوجزها فیما یلي:

في العالم بشكل عام، ثم استشهدنا اإللكترونیةحالة الخدمات المصرفیة من الناحیة المكانیة استعراضنا 
ل جربة الدول المتقدمة (دو لتتعرضناث تجارب بعض البلدان المتقدمة فیما یخص الموضوع محل الدراسة حیب

لواقع من خالل تطرقنا تجارب الدول العربیة، كما تطرقنا إلى )...اإلتحاد األوروبي، الوالیات المتحدة األمریكیة،
الصیرفة ، من جهة أخرى اهتممنا بالبعد الوطني حیث قمنا بدراسة مفصلة عن حالة فیهااإللكترونیةالصیرفة 

في اإللكترونیةها بفعالیة السیاسة النقدیة في ظل الصیرفة و مقارنتفي الجزائرو السیاسة النقدیة اإللكترونیة
.فرنسا
مرحلة بوادر ظهور الخدمات المصرفیة في المجتمعات، من الناحیة الزمانیة، فقد تناولنا الفترة الممتدة منذ أما

كترونياإللالشكلإلىالعصر الحدیث و وصول الخدمات المصرفیة إلىمرورا بمختلف مراحل تطورها، وصوال 
.2012غایة إلىو المعطیات المتوفرة اإلحصائیاتمحاولة استخدام احدث إلىالذي هي علیه اآلن، باإلضافة 

X. الدراسةمحتویات:

فتمثل الجانب النظري في الفصل ، وفق خطة تحوي أربعة فصولالدراسةتم تقسیم الموضوع ألممیةنظرا 
خصصا للجانب التطبیقي من الدراسة، حیث:الثالث و الرابع الفصل، أما األول و الثاني

فیه إلى تعرضناو الذي اإللكترونیةلصیرفة امدخل عام حولعنوانبهذا الفصل جاء:األولالفصل
توضیح فكرة رقمنة من اجل و هذا ،اإللكترونیةالمصرفیةلخدمة اوللخدمة المصرفیة لكل من اإلطار العام 
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ز

منافذإلىكما تطرقنا عوامل نجاحها.و أهم اإللكترونیةصائص الصیرفة خإلى، باإلضافة الخدمات المصرفیة
و ، في بعض الدول العربیةحتى و الدول الصناعیة و واقعها في العالمإلىو أنواعها، و اإللكترونیةالصیرفة 

القوانین و و كیفیة مواجهتها من خاللاإللكترونیةالمخاطر و التحدیات التي تواجه الصیرفة أهمإلىأخیرا 
المتعلقة بها.التشریعات 

السیاسة النقدیة ماهیة إلىتطرقنا فیه ، و الذي للسیاسة النقدیةتحت عنوان اإلطار النظري : الفصل الثاني
للتحكم في اقتصادها المحلي، تها الدولة تتدخل بواسطأهم أدوات السیاسة النقدیة التي إلىباإلضافةو تطورها، 

عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسات إلىفي هذا الفصل أیضاتوسعیة، و تعرضنا أونكماشیة سواء بهدف سیاسة ا
اسة و اتجاهاتها.یأهداف هذه السإلىي السیاسة المالیة و اإلقتصادیة، و األخرى و المتمثلة ف

لك و ذأما فیما یخص هذا الفصل و الذي كان تحت عنوان عصرنة المصارف الجزائریة، :الفصل الثالث
مواكبة المنظومة المصرفي الجزائریة للتطورات التكنولوجیا واضحة و شاملة عن صورةإلعطاءفي محاولة منا 

المعالم األساسیة للنظام المصرفي الجزائري و تطوره، و الواقع العملي ألهمو المعلوماتیة، من خالل التطرق 
في اإللكترونیةالتقلیدیة و بنوعیها دمات المصرفیة واقع الخفیه إلى، كما تعرضنا للشبكة المصرفیة الجزائریة

.في الجزائر و القوانین التي تحكمهاإللكترونیةمخلفات الصیرفة إلىباإلضافة، 2012-200الجزائر
دراسة مقارنة لفعالیة السیاسة النقدیة في ظل الصیرفة في هذا الفصل و المعنون ب:الفصل الرابع

المركزیة في المصارف على دور اإللكترونیةالصیرفة تأثیرإلىتطرقنا ائر و فرنسا، في كل من الجز اإللكترونیة
انعكاسات استخدام خدمات ة و یاسالسهذه إدارةدراسة دور البنك المركزي في لالسیاسة النقدیة من خالإدارة

كل السیاسة النقدیة في المتعلقة بواقععض المؤشرات صورة عن ببإعطاءعلیها، كما قمنا اإللكترونیةالصیرفة 
خدماتسیرورة هذه السیاسة في ظل تطبیق إبرازثم الفرنسيالنظام المصرفيالنظام المصرفي الجزائري ومن 

الحالتین.كلتا و المقارنة بین اإللكترونیةالصیرفة 

XI.:صعوبات الدراسة
من الصعوبات التي واجهتنا إبان إعداد بحثنا هذا نذكر:

، التـي غالبـا مـا نجـدها تـذكر كعنصـر صـغیر فـي المراجـع اإللكترونیـةالصـیرفةصصة في قلة المراجع المتخ- 
.اإللكترونیةموضوع التجارة التي تتناول 

سواء في الجزائر أو في فرنسا.اإللكترونیةقلة المعطیات و اإلحصائیات خاصة بالنسبة لواقع الصیرفة - 
صعوبة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمیة.- 



األولالفصل 
اإللكترونيةمدخل عام حول الصيرفة 
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تمهید
یشهد العالم منذ سنوات توسعا و تطورا مذهال في سوق المعلوماتیة و االتصاالت، و في تقنیات هذا 

شطة و المجاالت االقتصادیة على تنوعها، و ألنالسوق، و قد أخذت تقنیات المعلوماتیة و االتصاالت ترتبط با
.شطةألنه التقنیات عنصرا مساعدا للتقدم و التطور في تلك اأخذت هذ

من أبرز القطاعات التي تتأثر بثورة المعلوماتیة و االتصاالت و التي ما كان قطاع المصارفو رب
ائل السبعینیات و في اتجاهات متطورة للغایة خالل فترة أو شكلت عامال مساعدا لتنمیة العمل المصرفي منذ 

النهضة االقتصادیة التي مؤشراتأهمأحدكو هذا لما یمثله هذا القطاعالتسعینیات و حتى الیوم.الثمانینیات و 
متطلبات االستثمار و التنمیة، إذا یمكن قیاس الواسع في توفیر إلسهامهاالمجتمعات البشریة، نظرا إلیهاوصلت 

نظامه المصرفي و نوعیة خدماته مجتمع ما بمدى كفاءة و نجاعةأليمستوى التقدم و التطور االقتصادي 
المقدمة.

تقدما ملموسا في مجال السماح لعمالء البنوك األخیرة اآلونةشهدت الصناعة المصرفي في وبالتالي 
اتجهت الدول المتقدمة الستینیاتاخر أو في ، فاإللكترونیةخالل شبكات االتصال العملیات المصرفیة منبإجراء

و كتطویر لوسائل الدفع التقلیدیة، سعیا منها لتحقیق عدة كبدیل اإللكترونیةالدفع ما یسمى بوسائلإستخدامإلى
تتمامر الدفع و التحویالت و طول الفترة الزمنیة حتى أو الشیكات و تداولالخفض من تكلفة أهمهاأهداف كان 

امر الدفع.أو یكات و احتماالت التزویر في الشإلىباإلضافةهذه الوسائل إستخدامالتسویة النهائیة عند 

نشأةإلىالتعرض ك، اإللكترونیةحول الصیرفة أهم الجوانب النظریة في هذا الفصل لاو سنتنو 
إلىباإلضافة ،اإللكترونیةهم الخدمات المصرفیة أو ، قنواتها اإللكترونیة، مفاهیم الصیرفة اإللكترونیةالصیرفة 

.القانونیةحدودهاو ابرز مخاطرها

مباحث:أربعةقع هذا الفصل في یبالتالي و 

اإللكترونیةل: ماهیة الصیرفة و المبحث األ
او الخدمات المقدمة عن طریقهاإللكترونیةقنوات توزیع الخدمات المصرفیة المبحث الثاني: 
اإللكترونیةواقع الخدمات المصرفیة المبحث الثالث: 
ترونیةاإللكالعملیات المصرفیة و تحدیات مخاطر المبحث الرابع: 
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اإللكترونیةماهیة الصیرفة ل: والمبحث األ 
المصارف دخولإلىاألسباب التي أدت أهمیعتبر من و رقمنة االقتصاد، اإللكترونیةالتجارة تطورإن

خدمة إلىفیها،التقلیدیة المصرفیة، و تطور الخدمة المصرفیة اإلدارةفي مرحلة جدیدة من خالل عصرنة 
ات اإللكترونیتحول النقود من شكلها المادي الملموس لتصبح تیارا غیر مرئي من ، و بالتالي إلكترونیةمصرفیة 

.نترنتاللشبكة االمعلوماتيعلى الفضاء أوعلى قرص صلب للكمبیوتر أوالمحفوظة في البطاقات الذكیة 
الصیرفةنى معالدالئل التي تعطي مفهوم و أهمفي هذا المبحث إبراز سنحاولاإلطارو ضمن هذا 

خصائصها.إلىباإلضافة ، في نشأتهاالمراحل التي مرت بها أهم، و حدیثةكخدمة مصرفیة اإللكترونیة

اإللكترونیةو الخدمة اإلطار العام للخدمة المصرفیةل: والمطلب األ 
من كلفي هذا المطلب فهم و توضیح سنحاولاإللكترونیةمن أجل فهم الجانب النظري للصیرفة 

.اإللكترونیةة المصرفیة و الخدمة الخدم

اإلطار العام للخدمة المصرفیةل: والفرع األ 
تتنافس المصارف في السوق المصرفي على تقدیم خدمات مصرفیة متمیزة ومتطورة، و ذلك لتلبیة 

مفهوم الخدمة المصرفیة و أهم إلىالتطرق في هذا الجزءسنحاولرغبات العمالء على اختالف أشكالهم، و 
.اإللكترونیةائصها، و ذلك كمدخل لفهم الصیرفة خص

مفهوم الخدمة المصرفیةال: أو 
تمثل الخدمة المصرفیة مجموعة الخدمات التي یقوم البنك بتقدیمها لعمالئه، حیث یمكن تعریفها على 

ع حاجاته شطة التي یكون جوهرها غیر ملموس، یقوم البنك بتقدیمها لعمیله بغیة إشباألنمجموعة اأوأنها نشاط 
و بالتالي 1و ال یترتب عنها أي انتقال للملكیة.ج مادي و قد ال یكون،تو رغباته، و قد یكون إنتاجها مرتبطا بمن

الكامن في مجموعة من العناصر الملموسة (الحقیقیة)، وغیر من العملیات ذات المضمون المنفعيمجموعةهي
المؤسسات من خالل دالالتها وقیمتها المنفعیة التي تشكل أواد المدركة من قبل األفر ،الملموسة (غیر الحقیقیة)

یة الحالیة والمستقبلیة التي تشكل في الوقت نفسه مصدرا لربحیة اإلئتمانمصدرا إلشباع حاجاتهم المالیة و
ویتصف مضمون الخدمة المصرفیة بتغلب العناصر غیر الملموسة على العناصر 2الخدمة المصرفیة،

3.الملموسة

1 - Christine Ennew & Nigel Waite, Financial Services Marketing: an international guide to principles and
practice, Boston, Buterworth-Heinemann, 2007, P.53.

غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة عین ، رسالة دكتوراه نموذج مقترح لقیاس جودة الخدمات المصرفیة بدولة قطرمحمد حمد عبد الهادي الرویس، -2
.62، ص.2002شمس، مصر، 

، جامعة الشلف، دیسمبر 03، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوكبریش عبد القادر، -3
.253، الجزائر، ص. 2005
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1یمكن إظهار ارتباط الخدمة المصرفیة بمنتج مادي كما یلي:و

ترتبط سرعة انجاز الخدمة و طریقة تقدیها بمدى تطور األجهزة و المعدات التي تساعد في تحقیق ذلك.-أ
الصراف اآللي عند قیامه بسحب نقوده منه.إلىیلجأ المستفید -ب
ة مساعدة و هي مستندات السحب و اإلیداع.سلعإستخداماإلیداع یرتبط بأوإن ملئ استمارة السحب -ت
الخدمة المصرفیة من ثالث زوایا هي:إلىیمكن النظر مما سبقو 
بالدافع الذي یقف وراء طلب الخدمة المصرفیة، مباشرةالذي یرتبط البعد األساسيیتمثل في:جوهر الخدمة

2طلبه للخدمة.التي یستهدف العمیل تحقیقها من وراءاألساسیةمجموعة المنافع أي

التي یتصف بها والسماتمجموعة المزایا و الخصائص مثل یالذيالبعد الملموس فهو :الخدمة الحقیقیة
البعد الثاني یرتبط بالخدمة فإن ل یرتبط بالعمیل نفسه. و المضمون المنفعي المباشر للخدمة، وٕاذا كان البعد األ

مستوى توقعات العمیل و إدراكا ته. و إن هذه النظرة إلىها المصرفیة نفسها ویعبر عن مستوى جودتها ویرقى ب
الشمولیة للخدمة المصرفیة لها انعكاسات هامة على المدخل الذي یستخدم فیه تسویقها وبیعها، ففي حین یكون 
للبعد المنفعي الملموس مضامین تطبیقیة في مجال بیع الخدمة المصرفیة حیث ینبغي على بائع هذه الخدمة 

البعد هذا البعد فإن المنافع األساسیة في مضمونها وربطه بنظام حاجات العمیل كمدخل إلقناعه بشرائها، إبراز 
حیث یجب على من یقوم بترویج الخدمة المصرفیة إبراز خصائصها مضامین تطبیقیة في مجال الترویج،له

3لیستطیع التعبیر عن جودتها. 

غیر ملموسة و أومجموعة العناصر اإلضافیة سواء كانت ملموسة أيالمدعم البعد: و هو الخدمة المدعمة
التي یحصل علیها العمیل عند قیامه بشراء الخدمة المصرفیة، حیث تكون داعمة و مرافقة للخدمة األساسیة، و 
مثال ذلك طریقة تعامل المصرف مع طالب القرض خالل مرحلة تقدیم الطلب و عملیة التقییم، كشوفات شهریة 

ة و واضحة، استجابة سریعة لتساؤالت طالب القرض،...... و هذه الحالة تمثل ما یسمى ببیع النظم، مفهوم
4حیث تمثل إستراتیجیة لتسویق حلول متناسقة لكامل المشكلة التي تعترض العمیل.

و یمكن ذكر بعض ، أخرإلىالخدمة المصرفیة تختلف و تتنوع من مصرف أنإلىاإلشارةجدر و ت
، فتح الحساب الجاري و غیرها من الحسابات أنواعهاكودائع بمختلف األموال: تسلیم ةت المصرفیالخدما
5بدون، خدمات الصندوق.....أوسواء بضمان األموال، منح دفاتر الشیكات، تسلیف األخرى

.59، ص.2005، عمان، دار المناهج، التسویق المصرفي مدخل استراتیجي، كمي، تحلیليان یوسف، محمد جاسم الصمیدعي و ردینة عثم-1
.26، ص.2001، دائرة المكتبة الوطنیة، عّمان،،  قیاس جودة الخدمات المصرفیة التي تقدمها المصارف التجاریة األردنیةمعال، ناجي-2
ورقة مقدم، نقراضإل وني  والقدرة التنافسیة للمصارف األردنیة "إن المصارف دیناصورات تواجه االتسویق المصرفي اإللكتر شاكر تركي إسماعیل، - 3

.7،  ص.5/07/2007-4، جامعة فیالدلفیا، عمان، األردن، یومي: إلكترونیةتثماري وأعمال مصرفیة ر العلمي الخامس نحو مناخ اسضمن المؤتم
.47، ص.2001، عمان، دار البركة للنشر و التوزیع، : مدخل نظري تطبیقي، تسویق الخدمات المصرفیةأحمد محمود أحمد-4
.8شاكر تركي إسماعیل،، مرجع سابق، ص. -5
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: خصائص الخدمة المصرفیةثانیا
هو و منها مابطبیعتها كخدمة، هو متعلقالخدمة المصرفیة بمجموعة من الخصائص منها ماتتمیز 

، و من هذه الخصائص نجد:متعلق بطبیعة النشاط المصرفي
المصارف تكون أن: تتمیز الخدمات المصرفیة بتعددها و تنوعها باعتبار تعدد و تنوع الخدمات المصرفیة- 

مترابطة مثل ة على تقدیم مجموعة واسعة من الخدمات حتى تستطیع تلبیة االحتیاجات المتنوعة و الر مجب
1.األخرىیة و الخدمات المصرفیة اإلئتمانو التمویلیةاالحتیاجات 

: طبعا ككل الخدمات تتوفر في الخدمات المصرفیة هذه المیزة، حیث ال یمكن الخدمة المصرفیة غیر ملموسة- 
یلمس الخصائص النفعیة لهذه الخدمة كما هو الحال بالنسبة للسلعة المادیة.أنللشخص 

هناك أنأيو توزیعها، إنتاجهاالفصل بین إمكانیة: الخدمة المصرفیة تتمیز بعدم و التوزیعاإلنتاجتكاملیة - 
تكامل بینهما.

شطة المصرفیة ألنلب اتتطاإللكترونیةالمصارفواإللكترونیةفي ظروف الصیرفة :أحدث التقنیاتإستخدام- 
أحدث التقنیات لتنفیذها. ویتكامل ذلك مع التدریب والتطویر لخلق المصرفي المتخصص العارف إستخدام

بالتطورات المالیة والمصرفیة في اإلطار الجغرافي اإلقلیمي والدولي.
ي وهذا مهم لیس ف،ولیات ألي مصرف هي حمایة ودائع ومكاسب زبائنهؤ من أهم المسیة:اإلئتمانولیة ؤ المس- 

المتمثل المصارفیثیر هذا األمر واجب من واجباتوى، فقط بل في اغلب المؤسسات المالیة األخر المصارف
يبها للبنك ویمتد هذا الواجب لیغطوالمعلومات التي یتقدم الزبونفي السریة المصرفیة في التعامل مع حسابات 
2ما بعد انتهاء تعامالت الزبون مع البنك .إلىلیس فقط فترة تعامل الزبون مع البنك بل یمتد 

اجها مباشره مما یجعل من صعوبة أي أن الخدمات المصرفیة ُتستهلك أثناء إنت:صعوبة الرقابة على الجودة- 
الرقابة وضبط الجودة، و بالتالي لكي یقدم هذا المصرف نوعیة وخدمات ذات جودة عالیة یتوجب علیه أن تتم 

3هذه الخدمة التي یقدمها بأرقى التعامالت لكي تجذب هذا العمیل مرة أخرى لهذا المصرف.

الخدمات المصرفیة بطبیعتها تحتاج أنباعتبارة جدا، كبیر أهمیةالخاصیة: تكتسي هذه تشار الجغرافينإلا- 
قنوات التوزیع العادیة تكون غیر نافعة، و علیه فحتى أنها و المستفید منها، و هذا یعني ماحتكاك بین مقدإلى

، و المرتقبینأوعمالئها سواء الحالیین إلىتكون قادرة على الوصول أنتحقق البنوك النجاح المنشود، علیها 
كبر عدد ممكن من أإلىا یعني ضرورة امتالكها لشبكة متكاملة من الفروع تقوم بتقدیم خدماتها المصرفیة هذ

حتى أوالعمالء في مناطقهم، و ذلك من خالل تغطیة احتیاجاتهم سواء كانت على المستوى المحلي، الوطني 
4على المستوى الدولي.

.51، ص.2001أحمد محمود أحمد، مرجع سابق، -1
2 - http://www.boxiz.com/blogs/2409/ 10/04/2013
3 - http://isegs.com/forum/showthread.php?t=6116 10/04/2013

.49ناجي معال، مرجع سابق، ص.-4
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فلكي تعرف لدى العمالء یتوجب على هذا یق الفردي:الخدمة المصرفیة تتصف باعتماده على نظام التسو - 
المصرف أن یوجد طریقه لكي یوصل معنى الخدمة وكیفیة أدائها وما هي الفائدة المرجوة من جراء تقدیم هذه 

1.الخدمة للعمالء وذلك لجلب هؤالء العمالء لشراء مثل هذه الخدمات اقتناء مثل هذه الخدمات

2ئما الخدمات المصرفیة تقلبات في الطلب علیها لدى القطاع المصرفي.: حیث تشهد داتقلبات الطلب- 

أنمتطابقة، و أوالخدمات التي تقدمها البنوك تكاد تكون متشابهة أن: و تعني هویة خاصةإلىاالفتقار - 
حة على الراأوالفرع الذي سیتعامل معه، سیعتمد في ذلك على القرب الجغرافي أوالعمیل في اختیاره للمصرف 

هویة متمیزة عن طریق إرساءإلىالمصرف سیسعى فإن المالئمة التي یقدمها ذلك المصرف، و علیه أو
ابتكار منتجات جدیدة لمواجهة حدة أحیاناو ،یةالناإلعاالهتمام بموقعه، سمعته، كفاءة موظفیه، زیادة الجهود 

3.المنافسة و جذب المزید من هؤالء العمالء

و توزیعها.إنتاجهاالفصل بین إمكانیة: تتمیز الخدمة المصرفیة بعدم التوزیعو اإلنتاجتكاملیة- 
ن المخاطر : حیث یجب مراعاة وجود توازن بین تقدیم الخدمة المصرفیة و بیالتوازن بین النمو و المخاطر- 

4تنجم عن ذلك.أنالتي یمكن 

اإللكترونیةاإلطار العام للخدمة الفرع الثاني: 
كان نتیجة التوسع الهائل و السریع في اقتصاد المعلومات و اإللكترونیةدمة إن ظهور عصر الخ

، التي أعطت دفعا لمنظمات األعمال عامة و البنوك على وجه الخصوص للتمركز أكثر اإللكترونیةالشبكات 
العمالء و تقدیمها لهم خدمات شخصیة إلىفي السوق، كما وفرت لها فرصا و قدرات تمكنهم من الوصول 

.أحیاناو تفوق توقعاتهم إدراكاتهممفصلة على مقاساتهم و بمستویات من الجودة تتناسب و 

تنطوي على تقدیم الخدمة عبر وسائل و بأنها "2001سنة Rust and lemonكل منعرفها و لقد 
ة . و یتضمن هذا التصور لیس فقط الخدمات التي اعتادت مؤسسات الخدمنترنتمثل االإلكترونیةشبكات 

على جودة تمد نجاحهمتلك الخدمات المقدمة من قبل الصناعیین ممن یعأیضاإنماالتقلیدیة على تقدیمها، و 
فقط بل و ال یقتصر على مزودي الخدمات إطارهواسع في اإللكترونیةمفهوم الخدمة الخدمات. و علیه فإنهذه 

5عملیة أساسا".لموجه للطرف الثاني ل

.164ص.، 1999،  مصر،البیان للطباعة والنشر، المصرفیةماتالخدتسویق، عوض بدیر الحداد-1
2 - Monique Zollinger & Lamarque Eric, Marketing et strategies de la Banque, 4eme edition, Paris, dunod, 2004, P.29.

.48أحمد محمود أحمد، مرجع سابق، ص.-3
4 - Monique Zollinger & Lamarque Eric,Op.Cit, P.29.

، ص.2004، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، بین النظریة و التطبیقاإللكترونیةالخدمات بشیر عباس العالق، -5
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الشكل إلىتي تغیرت جذریا المنتجات و الخدمات الحالیة البأنها "2003سنة Santosكما عرفها 
على زیادة عن طریق وسائل تكنولوجیا المعلومات األكثر وضوحا و انتشارا، نترنتالرقمي، و تقدمها شبكة اال

1".إلكترونیةتفاعلیة مع عمالئه و یمكنهم من الحصول على خدمات وظائفیقدم نترنتذلك اال

على أنها 2003سنة اإللكترونیةالخدمة وافقد عرفIwworden, Wiele, Banll and Millenأما 
تشكل بعض التحدیات لمقدمي الخدمات، ألن عملیة االتصال و التي، نترنتخدمات المقدمة عبر شبكة اال"ال

هي لحظة نترنتاللخدمة قد تغیرت تماما، فأصبحت مواقع اام یطرفي العملیة مفقودة و طریقة تقدبین ةالمباشر 
2الحقیقة بین المنظمة و الزبون".

، خدمات العمالء، انترنتكخدمات: تفاعلیة، تمركز محتوى، قاعدة اإللكترونیةإن اآلراء حول الخدمات 
الدعم للعالقات إجراءاتمع بإدماجهایمكن قیادتها عن طریق العمالء لكن اإللكترونیةالخدمات أنیفسر مما 

إن میدان الخدمات كنولوجیة للعمیل، بهدف تقویة خدمة العمالء للحفاظ على هذه العالقة. و التنظیمیة و الت
رغباتهم، ویمكن تحدید األنواع إشباعلتفاعل المنظمة مع عمالئها و اإللكترونیةیعرض القنوات اإللكترونیة

، تطویر الترویج، التفاوضیةفاعالت یلي: قاعدة المعلومات، التبادالت التفاعلیة، التبعض ماأوالتفاعلیة في كل 
المنتجات.أوتطویر الخدمات 

و المتخصصین معا في فهم كیف لألكادیمیینلدت اهتماما كبیرا و اإللكترونیةو بالتالي فالخدمة 
3للعمالء.اإللكترونیةتوفیر نظم فعالة من الخدمات نترنتیستطیع محیط اال

طورها عبر التاریخو تاإللكترونیةالصیرفة المطلب الثاني: 
خالل العقود القلیلة السابقة شهدت الصناعة المصرفیة تغیرات كثیرة، لكن في الوقت الحالي وبسبب 

فإن  التغیرات كانت جوهریة وأكثر أهمیة من التغیرات السابقة، حیث أن نترنتالتطور التكنولوجي وانتشار اال
األساس نترنتولیست أداة لتسریع التعامالت بل یعتبر االلیست أداة تسویقیة فقط بل أداة إعالنیة،نترنتاال

و إن التطور السریع في وسائل االتصال دفع الكثیر من شركات الخدمات 4لشكل جدید من الصناعة المصرفیة.
بما فیها المؤسسات المالیة للبحث عن وسائل جدیدة إلیصال الخدمة لعمالئهم، و هذا من أجل تخفیض 

الخدمات إستخدامالعالقة بین المستخدم ومزود الخدمة وتطویر قدرات المستخدم على التكالیف وتحسین 
5المختلفة. 

1 - Nittana Sukasame, E-service quality (a paradqme for competitive success of e+commerce entrepreneurs), voir le
site: http://www.pacis-net.org/file/2005/390.pdf, 12/02/2012 , P2.
2 -Nittana.suksame, The development of E-service in the governemment, voir le site:
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2004/nittan.pdf, 20/10/2012, P.3.
3 - Ibid, P.3.
4 - Yakhlef, A, Does the internet compete with or complement bricks bank branches, International Journal of Retail &
Distribution Management, Vol. 29, No. 6, 2001, p.p.272.281.
5 - Lee and others, Segmenting the non-adopter category in the diffusion of internet banking, International Journal of
of Bank Marketing, Vol.23, No. 5, 2005, p.p. 414.437.
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اإللكترونیةالصیرفة ل: نشأة والفرع األ 
ل أو بمجموعة من المراحل التاریخیة، حیث عرفت المجتمعات القدیمة النقود كوسائل الدفع لقد مرت 

ل ما ظهر منها النقود أو جتمعات و عدد حاجیاتهم، فقد كان وسیلة دفع و التي تطورت أشكالها بتطور الم
القدیم في المعادن وسیطا للمبادالت، و قد اإلنسانثم وجد السلعیة و هذا مباشرة بعد اختفاء نظام المقایضة.

و هي عبارة عن ،المسكوكاتإستخدامإلىاإلنسانفرضت المعادن النفیسة نفسها كوسیلة للوفاء، ثم اهتدى 
من المعادن النفیسة محددة الوزن بدقة، و لها شكل معین و یحدد على وجهها قیمتها و الدولة المصدرة قطع 

یبحث عن وسیلة لتأمینها اإلنسانبعدها ظهرت النقود الورقیة كوسیلة للوفاء و للتعامل، و بظهورها بدأ و1،لها
و 2،دیإلىمن ید و تقالها من مكان آلخرنإلمن المخاطر التي تتعرض لها كالسرقة و الضیاع و أیضا كوسیلة 

إال لتسویة قد كانت السفتجة أقدم هذه الوسائل على اإلطالق، حیث تطورت من سند قابل للتحویل ال یصلح
سند قابل للتظهیر نظرا الحتیاجات التجار في تسویة أكثر من معاملة سند واحد. إلىواحدة من المعامالت فقط 

اریة الشیك الذي یعتبر و بحق بدایة حقیقیة لتطویر وسائل الوفاء آنذاك. كما انتشرت في ثم ظهر في البیئة التج
ساط المصرفیة و المالیة السندات ألمر، لتأخذ مكانة ال بأس بها بین وسائل الدفع. أما البنوك فقد لعبت دورا و األ

راق التجاریة، و هي النقود و ن األخلق وسیلة للدفع أكثر تقدما مإلىأساسیا بأسالیب الفن المصرفي المتطور 
القیدیة، حیث یمكن للبنك القیام بدور الوسیط في الوفاء عن طریق النقل المصرفي بین البنوك و ذلك بمجرد 

الحواالت المصرفیة.أوو هنا ظهر ما یسمى بالتحویالت 3قیود في الحسابات المصرفیة.
التزاید المستمر في الوزن إلىهده مختلف االقتصادیات أدى التطور الذي تشفقد أما في العصر الحدیث 

، مما استلزم تطورا في كیفیة تسویة هذه المدفوعات لكي ال تكون قیدا یعرقل التطور اإللكترونیةالنسبي للتجارة 
االقتصادي ذاته، و یعتبر القطاع المصرفي كغیره من القطاعات و المجاالت التي تتماشى و هذه التطورات و 

هي مرحلة، دخلت المصارف في مرحلة جدیدة اإللكترونیةمع رقمنة اإلقتصاد و ظهور التجارة یرات، فالتغ
، و قد كانت بدایة هذه التطورات تبرز بتطور دور و تطور الخدمة المصرفیة فیهاعصرنة اإلدارة المصرفیة

تقال من نإلاة و التي تعني اإلفتراضیاإللكترونیةالبنوك في حد ذاتها، و من ثم ظهور ما یعرف بالبنوك 
المصارف التقلیدیة و التي لها وجود مادي في شكل فروع و معامالت تتبادل فیها المستندات و النقود المعدنیة 

، أي تسویة اإللكترونیةالوسائط أوما سمي بالمصارف االفتراضیة و التي تعتمد على الركائز إلىو الورقیة، 
ظهور ما تطور الخدمات التي تقدمها هذه البنوك و إلىالورقیة، و هذا ما أدى النقود إستخدامالمدفوعات دون 

و هذا ما ساهم في ).اإللكترونیةلمصرفیة (الخدمات ااإللكترونیةالصیرفة أویسمى بالخدمات البنكیة الرقمیة 

.4، ص.1990ة الجالء الجدیدة، مصر، ، مكتببطاقات الوفاءرضوان فایز نعیم، -1
. 2، ص.2003، دار النهضة  العربیة، القاهرة، -جرائم بطاقات الدفع االلكتروني–اإلئتمانالحمایة الجنائیة لبطاقات سامح محمد عبد الحكیم، -2
.5.4رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص.ص.-3
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بكات الرقمیة، فتح الموسع للكمبیوتر و الشستخداملكترونیات، حیث نتج عن اإلإإلىو تحویلها األموالتبخر 
1.أرقام و وقائع افتراضیةإلىباب واسع أمام تحول األموال 

7ساعة یومیا و 24قد تم إضافة أبعاد جدیدة للعمل المصرفي مثل: العمل على مدار الساعة و بذلك 

تقال (سواء نإلاإلىكل مكان و بدون تكلفة كبیرة و بدون الحاجة إلىأیام في األسبوع و بدون توقف، و االمتداد 
العمیل)، و تخطي كافة الحواجز و القیود المكانیة و اإلداریة، و قد ساعد على إلىالبنك أوالبنك إلىالعمیل 

األكثر اإللكترونیةالتي تعتبر الركیزة "نترنتالذلك التطور الهائل الذي حدث في شبكة المعلومات الدولیة "ا
2و المالیة، و العمالء حول العالم.تفضیال لدى الكثیر من المؤسسات المصرفیة

السبعینیات من القرن العشرین عندما بدأت البنوك تعرض بدایة إلىاإللكترونیةتعود نشأة الصیرفة 
طالع على أرصدته، تحویل األموال و الخط الهاتفي لإلإستخدامن الزبون خدماتها عبر الهاتف، فأصبح بإمكا

من نفس القرن أصبحت تلفزة الكابل و الحاسوب الشخصي وسائل جدیدة یمكن تسدید الفواتیر. و في الثمانینیات 
و ها في الصیرفة بالبیت، وحلت بذلك مشكلة محدودیة األنظمة الهاتفیة فیما یخص الكتابة و الصورة.إستخدام

عرض أن تصبح هذه األخیرة الوسیلة المثلى لإلىأدى نترنتإن التطور الكبیر الذي عرفته تكنولوجیة اال
عندما 1995العملیات المصرفیة المرتبطة بالحسابات و العملیات المالیة دون تحرك للسیولة النقدیة. ففي سنة 

)، أصبحت الصیرفة عبر الخطوط Internet Browserل برنامج یسمح بدخول مواقع الواب (أو Netscapeأنجزت 
3الحقیقیة ممكنة.

مفهوممع بدایة الثمانینیات، حیث برز اإللكترونیةود هور النقبظاإللكترونیةو قد ظهرت الصیرفة 
Monétique یرجع في اإللكترونيالبطاقات بدل النقد إستخدامأن ك، غیر اإللكترونیالنقد بتزاوج، الذي یعني

(بطاقات كرتونیة تستخدم في الهاتف العمومي)، و في الوالیات بدایات القرن الماضي في فرنسا إلىالواقع 
تستعمل في تعریف الزبون على مستوى البرید)، و مع ذلك كان البد من (بطاقات معدنیةاألمریكیةالمتحدة

سنة American expressتظار حتى الخمسینیات حتى یشهد العالم تحوال في هذه البطاقات، حیث اصدرنإلا
.الستینیاتبطاقات بالستیكیة، و التي انتشرت في نطاق دولي في 1958

لتتحول، و التي دولت Bank Amricardمجموعة من ثمانیة بنوك بطاقة أصدرت1968و في سنة 
من قبل ستته Carte bleueالبطاقة الزرقاء إصدارالعالمیة. كما تم في نفس العام Visaشبكة إلىفیما بعد 

بنوك فرنسیة.
قارئة بأجهزةفي تزوید غرف الهاتف العموميFrance Telecomشرعت اتصاالت فرنسا 1986و منذ 

(بطاقات كل البطاقات المصرفیة أصبحت1992. و مع بدایة التسعینیات Carte a mémoireلبطاقات الذاكرة 

االلكتروني: ، على الموقع2005دیسمبر03، تاریخ اإلطالع: بدأت تحتل مكان األوراق النقدیةترونیةاإللكوسائل الدفع شبكة النبأ المعلوماتیة، -1
www.annabaa.org.

2 - Stuart .E. Weiner Says, Electronic payments in the U.S Economy: an Overview, Economic Review Kansas City,
1999, P.54.

.191محمد منصف تطار، مرجع سابق، ص.-3
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)، و بالتالي فهي تسمح بالتعرف على سالمة البطاقة و Des cartes a puceسحب) في فرنسا برغوثیة (أودفع 
1تي تجرى بها.العملیات الألمنعلى هویة صاحبها، و هو ما یعد كبیر 

ل بنك إلكتروني في الوالیات المتحدة األمریكیة یمّیز بین نوعین من البنوك أو التسعینات ظهر أما في منتصف 
2:اإللكترونیةكالهما یستخدم تقنیة الصیرفة 

ستة أضعاف البنك العادي.إلى: تحقق أرباحا تصل )نترنتالبنوك االفتراضیة (بنوك اال
اإللكترونیةالبنوك التي تمارس الخدمات التقلیدیة وخدمات الصیرفة : وهي البنوك األرضیة.

3أساسیین:عاملین إلىاإللكترونیةعموما یرجع ظهور وانتشار البنوك و

 مجال أوتنامي أهمیة ودور الوساطة بفعل تزاید حركیة التدفقات النقدیة والمالیة إما في مجال التجارة
مة األسواق .االستثمار والناتجة عن عول

 ،ما یعرف "بالصدمة التكنولوجیة" والتي كانت في كثیر أوتطور المعلوماتیة وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال
ل.و األمن األحیان استجابة للعامل 

اإللكترونیةمراحل تطور الصیرفة الفرع الثاني: 
ت بإدخال المحترفین ، ابتدأ1950حصل في العمل المصرفي ثالث تطورات مهمة انطالقا من سنة 

(Professional)و من ثم دخول 1914لى في عام و العمل المصرفي أعقاب نهایة الحرب العالمیة األإلى ،
، و أخیرا مرحلة تنامي دور التكنولوجیا المتقدمة في العمل (Marketing and Sales)ثقافة التسویق و البیع

:المصرفي، و التي مرت هي أیضا بستة مراحل و هي
أعمال المصارف بغرض إیجاد حلول إلىو هي المرحلة التي دخلت فیها التكنولوجیا مرحلة الدخول:.1

، حیث بدأ األخصائیون یدخلون التكنولوجیا في (Back Office Operations)لألعمال المكتبیة الخلفیة
ي إعداد التقاریر المالیة و الشؤون المصرفیة إلیجاد حلول لمشاكل األعمال المصرفیة، مثل: مشكالت التأخیر ف

في أوالمحاسبیة، و لم یكن هناك تدخل مباشر من قبل اإلدارات الوسطى و العلیا التنفیذیة في الحلول المقترحة 
كلفتها، فكان المهم هو حل المشاكل المتعلقة بالعمل المصرفي.

التي بدأت بتعمیم الوعي و هي المرحلة (Technology Awareness):مرحلة تعمیم الوعي بالتكنولوجیا.2
التكنولوجي على كافة العاملین بالمصرف، من خالل برنامج تدریب تغلب علیه التقنیة على حساب المعرفة 

سع لدخول التكنولوجیا، و تمیزت هذه المرحلة بعدم وجود تدخل مباشر من أو باألعمال، و كانت مرحلة تحضیر 
4قبل اإلدارات الوسطى و العلیا. 

1 - Statistics for Online Banking, voir le site : http://www.epaynews.com/stasistics/bankstats.html 04/03/2012
2 - http://www.businesstendersmag.com 22/03/2012.

.  15ص.،2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، اإللكترونیةالبنوك منیر الجنبیهي، ممدوح الجنبیهي، -3
، دار وائل للنشر و التوزیع،التوسعو التطبیقات و معیقاتاألدوات: اإللكترونیةالصیرفة ،العبدالالتالشمرى، عبد الفتاح زهیر ناظم محمد نورى-4

.25، األردن، ص.2007
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و تمیزت هذه (Online real Time):اإلتصاالت و التوفیر الفوري لخدمات العمالءمرحلة دخول.3
المرحلة بالتكالیف العالیة، حیث بدأ اهتمام اإلدارات العلیا بالتكنولوجیا.

و هي مرحلة ضبط االستثمار في التكنولوجیا، : (Cost control)السیطرة على التكالیفأومرحلة ضبط .4
اإلستعانة بأخصائیین و استشاریین في شؤون التكنولوجیا لمساعدتهم في ضبط إلىات و عمدت هذه اإلدار 

التكالیف.
و بالتالي یجب أن یجني هذا األصل مردودا كباقي مرحلة اعتبار التكنولوجیا أصال كباقي أصول المصرف:.5

..(Technology Management)األصول، و هنا بدأت مرحلة إدارة التكنولوجیا
و التي ارتكزت على تفعیل اإلنتاجیة على الصعید عتبار التكنولوجیا عمال ضمن أعمال المصرف:مرحلة ا.6

1الداخلي، و تحسین الضبط على الصعید العملي، و تسویق التكنولوجیا على الصعید الخارجي.

اإللكترونیةالصیرفة ظهورأسبابالفرع الثالث: 
االتجاه نحو أسلوب جدید للصیرفة، غیر الصیرفة لىعإن بروز االتجاهات الحدیثة للصیرفة ساعدت 

، و هذا راجع لعدة أسباب أهمها:اإللكترونیةالتقلیدیة و هي الصیرفة 
حیث أن المؤسسات المصرفیة وغیر المصرفیة تتسابق المصرفیة:اشتداد المنافسة في صناعة الخدمات - 

أن تطور نسبة إلىدوما هذه المؤسسات الستحداث خدمات ومنتجات مالیة كثیرة ومصرفیة جدیدة وتسعى 
2.ممكنةأعلى حصة سوقیة أوزبائنها والمتعاقدین معها لتحقق أعلى ربح ممكن 

حیث تمكننا هذه البرمجیات :ة االتصاالت واألجهزة والبرمجیاتتسارع التطور التقني في مجال أنظم- 
وتسهل على المؤسسات الزیادة ،جودة عالیةواألدوات من معالجة المعامالت المالیة والمصرفیة بسرعة كبیرة و 

.الكبیرة في حجم العملیات المصرفیة
هذا الكادر یجب أن یملك الخبرة والعلم والدرایة من :مؤسسات المالیة والمصرفیة للكادرافتقاد العدید من ال- 

قیاس حجم هذه األخطار لكي یتمكن من معرفة و اإللكترونیةة التقنیة وٕادارة المخاطر بالعملیات المصرفیة یالناح
ورسم الخطط البدیلة ووضع الحلول المناسبة لها كوننا نتعامل مع سلعة مهمة جدًا وهي األموال وٕاال لفقدت 

3.المؤسسة الكثیر من أرباحها وقد یؤدي ذلك بها لإلفالس

ظاهرة جدیدة نة األخیرة بدت و : في األتزاید االعتماد على التعاقد مع جهات خارجیة بتقدیم هذه الخدمات- 
بحثت المصارف عنها كمورد إضافي وهو التعاقد مع المؤسسات الخارجیة وتأمین مجموعة من الخدمات إلیها 
وبناء تحالفات معها بغیة تسهیل اإلجراءات المالیة فیها مما یساعد هذه المؤسسات ویقدم أرباح إضافیة لقاء 

4.الخدمات المقدمة من المصرف للمؤسسات المالیة

1 - http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:155373&q= 2/10/2011
2 - Yves Simon et Samir Mannaï, Techniques Financières Internationales, édition N° 6, ECONOMIA, Paris, 2002, p 562.

2PklLlBt3topic#ixzz-forums.com/t4519-http://hamaeconomics.site05/02/2011-منتدى اقتصاد حماة-3
.312، ص 2001دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، ،أدوات و تقنیات مصرفیةمدحت صادق، -4
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من قبل ستخدام: وهو نتیجة لوجود بنى تحتیة عالمیة مرنة وقابلة لإلالحاجة على المستوى الدوليتزاید- 
لألطراف الخارجیة هذا كله یكفل لهذه المؤسسات الوقت والتكلفة ویؤمن أوالمؤسسات سواء لعملیاتها الداخلیة 

1.السالمة واألمان ویوفر الملومات والخدمات بشكل آني وسریع

تحدث هذه األمور عندما تغیب المعاییر والمبادئ الفعالة ویكون لدینا :حدوث احتیال ماليكانیةإمتزاید - 
یوجد ضوابط ومعاییر اآلنأما ،بكل األحوال الرقابة التقلیدیة صعبة التطبیق رغم دقتهاضعف في الرقابة و

2.ماالت أصغرتمنع حدوث هذه العملیات بنسب أكبر واحتتحدد هویة المستخدم بشكل دقیق و

السرقة واالختالس التي یمكن أن تحدث لسرقة دفتر التاو لمحنتیجة الخصوصیة:ظهور قضایا انتهاك - 
3.األخرىغیرها من العملیات أوبطاقة ائتمان أوشیكات 

قضى ظهور الخدمات المصرفیة التقلیدیة على الكثیر من :تراجع فعالیة الخدمات المصرفیة التقلیدیة- 
اجمة عن حمل النقود، كالسرقة والضیاع و ثقل عبئ حملها إن كانت بمبالغ كبیرة، فأصبحت بذلك المشاكل الن

بدیلة عن النقود، و بالتالي سهلت الكثیر من العملیات خاصة منها التجاریة، و لكن و بعد مرور الوقت أصبح 
حیث ظهرت لهذه 4جدا،اإلحساس باألمان الذي ولدته الخدمات المصرفیة التقلیدیة بمرور الوقت منخفض

الوسائل مشاكل كثیرة أهمها:
الوجود الشخصي.إلىنعدام المالئمة: أي الحاجة إ
 إرتفاع التكلفة: فالبنوك من جهتها تعاني من ارتفاع تكالیف معالجة الشیكات ذات المبالغ الصغیرة نظرا

فالشیكات ، 19975ملیار فرنك سنة 3لتعددها، فعلى سبیل المثال بلغ ثمن معالجة الشیكات في فرنسا حوالي 
أثقلت كاهل الدول باستهالكها الكبیر للورق الذي یستعمل كدعامة لها و الذي بدوره یستنزف أموال الورقیة

ضخمة في صناعته، كما أن الشیكات الورقیة تتطلب في عملیاتها الید البشریة إلجراء عملیات الدفع و 
6المقاصة.تكالیف عملیة إلىالتحصیل باإلضافة 

نعدام األمن: أكبر مشكل یواجهه المجتمع فیما یخص وسائل الدفع التقلیدیة، هو مشكل الشیكات بدون إ
5,8الواسع لها، فقد سجلت فرنسا على سبیل المثال اإلنتشاررصید حیث أصبحت مشكلة اجتماعیة بسبب 

أمر للمسحوب علیه بعدم إصدار، و من الجرائم أیضا التي ترتكب في حق الشیك1996.7ملیون حالة سنة 
صرف الشیك في غیر الحاالت المقررة قانونا و تحریر شیك و التوقیع علیه بصورة تحول دون صرفه، و غیرها 

8من المشاكل األخرى.

1 - www.minshawi.com/vb/attachment.php 02/10/2011
.163، ص.2000، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، القانون التجاريعریني محمد فرید، البارودي علي و ال-2

3 - http://mustafaameer2.wordpress.com/2012/09/28/ 02/10/2012
.146.145، ص.ص 2003اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،نیةاإللكتروالتجارة طارق عبد العال حماده، -4
، على الموقع 2010فیفري 04جریدة العرب الدولیة، تاریخ اإلطالع: - الشرق األوسطرصید،قضایا الشیكات بدونالحدیدي هاال، -5

www.awsat.com18/05/2011:االلكتروني
6- Monod Didier  Pierre, Moyens et Technique De Paiement Internationaux, Edition ESKA, Paris, 1993, p 44.
7 - Gamdji Mohamadou, La Sécurité Du Chèque, Edition L' HARRAMTTAN, Paris, 1992, p.p.37.38.

.69، ص 2003، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر، جرائم الشیك و أوجه الدفاع و المدفوع فیهحمیدي معوض عبد التواب، -8
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و خصائصهااإللكترونیةالصیرفة مفهوم : الثالثالمطلب 
سریع في اقتصاد المعلومات و الشبكات كان نتیجة التوسع الهائل و الاإللكترونیةإن ظهور عصر الخدمة 

، التي أعطت دفعا لمنظمات األعمال عامة و البنوك على وجه الخصوص للتمركز أكثر في السوق، اإللكترونیة
العمالء و تقدیمها  لهم خدمات شخصیة مفصلة على إلىمن الوصول وفرت لها فرصا و قدرات تمكنهم كما

نا.ااسب و إدراكاتهم و تفوق توقعاتهم أحیمقاساتهم و بمستویات من الجودة تتن
و رغم أن القطاع المصرفي و المالي في العالم عرف عدة تغیرات و تطورات على مستوى جمیع الخدمات 

ال تزال مفهوما حدیثا، و هذا یتضح من خالل تعدد و اإللكترونیةالتي یقدمها، إال أن الخدمات المصرفیة 
، إال أنهم اجمعوا و اتفقوا على أنها خدمة اإللكترونیةموحد للخدمة المصرفیة اختالف الباحثین في وضع تعریف 

. نترنتتقلیدیة مقدمة عبر شبكة اال

E-bankingاإللكترونیةل: مفهوم الصیرفة والفرع األ 

ج مع تطور تكنولوجیا أو من أرقى ما وصل إلیه الفكر المصرفي الحدیث بالتز اإللكترونیةتعد الصیرفة 
قبل أن و ت و المعلومات مما وسع و عمق من تحریر هذا النشاط و توسیع نطاقه و تعظیم أرباحه.االتصاال

تعریف الصیرفة كمفهوم إلىنتطرقال أن أو كمفهوم مركب، یجب علینا اإللكترونیةنخوض في تعریف الصیرفة
.اإللكترونیةللصیرفة منفصل من أجل فهم دقیق و واضح 

Bankingالصیرفةتعریف: الأو 

یجب معرفة تعریفها لغة تعریفهاإلىمن أجل التعرف والتطرق و هو مصرف إن أصل كلمة صیرفة 
واصطالحا.

I.لغةالصیرفة
لدرهم، و صرف الذهب و الفضة في المیزان، أي فضل الدرهم على اصیغة مشتقة من الصرف، وهو هي

ه ألنالذهب بالفضة، بیع، و الصرف أیضا كل واحد منهما یصرف عن قیمة صاحبهألنالدینار على الدینار، 
النقاد من المصارفة وهو من التصرف هوالصیرف والصیرفيوالصراف و،جوهرإلىینصرف به عن جوهر 

.1صیارفوالجمع صیارفة و

یستفاد مما سبق أن الكلمة قدیمة یتم التعامل بها في المعامالت التجاریة كصیغة من صیغ التبادل التجاري 
.هي صیغة من صیغ الصرفو قود یستعمل لتبادل المنافع وهي أداة لحفظ القیمة وتبادل المنافع في الن

1 - www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=3479 18/02/2012
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افع أي تبادل السلعة في الزمان لتبادل المنیستخدمانهو بیع الذهب بالفضة والذهب والفضة مقیاسین و 
یمة توازنیة ویكونان في رضاءق)البائع والمشتري(قیمة تبادل الذهب بسلعة أخرى تعتبر للجهتین ، و بین األفراد

1.تام 

لعملیة التجاریة ومقابل السلع نجد أن بموجب هذا التبادل الذي بین الطرفین صرف وتصرف وفي ذات اإذا
بین أیدي تداولمقطع من الذهب هناك حفظ لقیمة السلعتین السلعة المستهلكة والذهب كنقود بي تم صرفها تال

.النقودأوجوهر السلعة أوبین الطرفین بمضمون لیة تم تبادل المنافعوأیضًا نظیر تلك العم،األفراد

بالتالي وأما صیرفي فیعني الذي یقوم بعملیة صرف النقود مقابل عملیات تجاریة یتم بین الصراف والعمیل، 
.صیارف وصیارفةجمعه هوو ،)من التصرفأي(مكان له لك العملیة الصراف یتخذ من تفإن 

II.حااصطالالصیرفة
، بسبب اشتراك بعض المنشآت المالیة في ابیان حقیقتهو اصطالحًا الصیرفة تعریف إنه لیس من السهل 

تعدد عملیات المصرف وتعقدها وظروف نشأتها إن و،أكثر من الخدمات التي یؤدیها المصرفأوأداء واحدة 
.ملیات وتفسیرها مختلفًا وشاقاالعواألسلوب الذي یتخذ لتحقیق األهداف المطلوبة منها یجعل تكییف هذه 

من المصرف یأخذ صفة البنك ألنكل بنك مصرف ولیس كل مصرف بنك أن ما سبق ذكره میالحظ و 
ظم یمتلك معظم القرارات التي تأون ضوابط معینة ومنها انطواءها تحت مظلة البنك المركزي الذي یضمخالل 

باعتبارها جهة وزارة المالیةهو نها مباشرة علمسئول اأما المصرف ف،تلك المؤسسة وضبط أدائها التجاري
2استثماریة.

اإللكترونیةتعریف : ثانیا
ما:تعریفها من خالل بعدین هیمكنككلمة یصعب تعریفها ولكن اإللكترونیةإن
لوالبعد األ 
ورتها التقلیدیة وتعتمد بص،عامیة بشكلاإلنتاجاألدوات الكهربائیة في إنجاز المهام اإلداریة و إستخدامهو 

أجهزة الحاسوب بشقیها الصلب إستخدامشكلها الحدیث یظهر في ، أما األدوات الكهربائیة الصلبةإستخدامعلى
.والخفیف
تكنولوجیا الكهرباء رقمیًا هو إستخدامإنتاجي تم عن طریق أوكل إنجاز إداري أنیستفاد مما سبقو 
في شكلها العام تعتمد یة اإلنتاجإنجاز المهام اإلداریة و رة التقلیدیة هي الصو فإن من خالل هذا البعد ف،إلكترونیة

أيأجهزة الحاسوب إستخدامأما بشكل الحدیث فهو یظهر ب.ألدوات الكهربائیة الصلبةاعتماد مباشر على إ
.باألدوات الكهربائیة الحقیقیة

1 - www.tkroni.com/vb/showthread.php?t=45016 18/02/2012
غیر ،أطروحة دكتوراه، الصرافة والمضاربات على العملة دراسة مقارنة بین االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالميمحمد رشدي إبراھیم مسعود،-2

.18، ص.2006ه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة األزھر، مصر، منشور
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البعد الثاني
نیات العملیة في تطویر التقنیات الحدیثة التي تعتمد على اإلمكاإستخدامهي اإللكترونیةحیث تعتبر العملیة 

.أجهزة الحاسوب والموارد البشریة المستخدمة لها

، مصارف على الخط، مصارف عن بعد، اإللكترونیةالمصارف أو، اإللكترونیةالصیرفة فإن و بالتالي 
"في أعمالها، إذ نجد لكترونیةاإل، كلها اصطالحا تؤدي ذات المقصود، مع فرق في درجة "نترنتالمصارف ا

اإللكترونیةمصارف تعمل على الخط، فهي بالتالي مصارف افتراضیة، و مصارف أخرى تقدم خدمات بالطرق 
1.عملها بالطرق التقلیدیةإلىباإلضافة 

اإللكترونیةالصیرفة: تعریف ثالثا
ي عموما، و في الفكر اإلداري المصرفي في أدبیات الفكر اإلدار اإللكترونیةیعتبر االهتمام بظاهرة الصیرفة 

خصوصا حدیث العهد، إال أن الباحثین لم یبخلوا في إزالة الغموض في تحدید مفهومها و مزایاها.

، یجب التمییز بین نوعین من المصارف التي تمارس اإللكترونیةقبل أن نذكر أهم التعاریف للصیرفة 
أواإللكترونیةي هیاكلها و تسمى بالمصارف أو لها بیانات ت، فهناك مصارف التي لیستاإللكترونیةالصیرفة 

ممارسة الصیرفة إلىتقدم خدمات تقلیدیة باإلضافة التي و هي العادیةمصارف الاإلفتراضیة، و هناك 
2.اإللكترونیة

Internet Bankingنترنتبنوك االأوElectronic Bankingاإللكترونیةاصطالح البنوك إنو 

الیة عن بعد ور و شامل للمفاهیم التي ظهرت مع مطلع التسعینات كمفهوم الخدمات المكتعبیر متط
Electronic Banking Remoteالبنك المنزلي أوHome Bankingنك على الخط بالأوOnline

Bankingالخدمات المالیة الذاتیة أوSelf-service Banking و جمیعها تعبیرات تتصل بقیام الزبائن ،
مكان آخر و في الوقت أيأوالمكتب أوحساباتهم و انجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طریق المنزل ةبإدار 

و یعبر عنه بعبارة (الخدمة المالیة في كل وقت و من أي مكان)، و قد كان الزبون عادة الذي یرید الزبون. 
له الخدمة عن طریق خط خاص، و یتصل بحساباته لدى البنك و یتمكن من الدخول إلیها و إجراء ما تتیحه 

، لكن بقیت نترنتإذ أمكن للزبون الدخول من خالل االشتراك العام عبر االنترنتاالتطور المفهوم هذا مع شیوع 
الخدمة المالیة عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجیات المناسبة داخل نظام كمبیوتر الزبون، بمعنى أن فكرة 

و هذه - لقاء رسوم مالیةأوإما مجانا –البرمجیات ) بحزمة PCكمبیوتر الشخصي البنك یزود جهاز العمیل (ال
كان العمیل یحصل على حزمة البرمجیات الالزمة أوتمكنه من تنفیذ عملیات معینة عن بعد (البنك المنزلي)، 

PFMعبر رائها من الجهات المزودة، و عرفت هذه الحزم باسم برمجیات اإلدارة المالیة الشخصیة  Personal-

Financial-Management مثل حزمةMicrosoft’s Money و غیرها و هذا المفهوم للخدمات المالیة

1 - http://www.tkroni.com/vb/showthread.php?t=45016 18/01/2013.
.190، ص 2002، جوان 02جامعة بسكرة: مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد ، اإللكترونیةالنظام المصرفي الجزائري و الصیرفة محمد منصف تطار، -2
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قائم و ال و هو مفهوم و شكل PC Bankingعن بعد هو الذي یعبر عنه واقعیا ببنك الكمبیوتر الشخصي 
.اإللكترونيیزال األكثر شیوعا في عالم العمل المصرفي 

، مصارف على الخط، مصارف عن بعد، مصارف اإللكترونیةالمصارف أولكترونیةاإلالصیرفة أنكما 
نجد مصارف " في أعمالها، إذ اإللكترونیة، كلها اصطالحات تؤدي ذات المقصود، مع فرق في درجة "نترنتاال

اإللكترونیةتعمل كلیة على الخط، فهي بالتالي مصارف افتراضیة، و مصارف أخرى تقدم خدمات بالطرق 
1عملها بالطرق التقلیدیة.إلىباإلضافة 

نذكر منها:اإللكترونیةلصیرفة اتعاریف و قد تعددت و تنوعت 
على إدخال تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال في النشاط المالي المصرفي، اإللكترونیةیعبر مدلول الصیرفة 

2تحویالت المالیة،.........إلخ.، الاإلئتمانالدفع و السحب، مع ما یتطلب ذلك عن عصرنة كل من أنظمة 

المبتكرة من خالل شبكات اتصال أوالتقلیدیةتقدیم البنوك الخدمات المصرفیة اإللكترونیةیقصد بالصیرفة 
و تقتصر صالحیة الدخول إلیها على المشاركین فیها وفقا لشروط العضویة التي تحددها البنوك و إلكترونیة

التصال العمالء بها بهدف:كوسیلةشبكة ذلك من خالل أحد المنافذ على ال
 یؤدیها البنك دون تقدیم خدمات مصرفیة على الشبكة.إلىإتاحة معلومات على الخدمات
 حصول العمالء على خدمات مثل التعرف على معامالتهم و أرصدة حساباتهم و تحدیث بیاناتهم و

الحصول على قروض.
ل األموال، و ذلك یتطلب أن یتوافر لدى البنوك سیاسات و طلب العمالء تنفیذ عملیات مصرفیة مثل تحوی

و متابعتها CONTROLLINGو الرقابة علیها ASSESSINGإجراءات لتقییم المخاطر 
MONITORING.3

هي جمیع المعامالت المالیة بین المؤسسات المالیة و األفراد و الشركات التجاریة و الحكومیة، و التي 
ة، من خالل خفض التكالیف كخفض المصروفات التشغیلیة، عن طریق استغالل تحسین الربحیإلىتهدف 

4االبتكارات الحدیثة للتكنولوجیا.

فیما بین مجموعة من أوو التي تتم سواء داخل المصرف مجموعة من العملیات اإلداریة والمالیةو هي
قلة الكفاءة اإلداریة والمالیة أوبطء معالجةمن أجلجاءتحدیثةإلكترونیةوسائلإستخدامو ذلك بالمصارف

5.للنشاط المصرفي على النحو العام

.157، ص.2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، العمل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربیةأحمد سفر، -1
كلیة القانون بالتعاون ، جامعة الیرموك، التطبیقیة وورقة مقدمة ضمن مؤتمر تشریعات عملیات البنوك بین النظر، البنوك الشاملةأحمد عبد الخالق، - 2

.23، ص.22/12/2002، األردن،مع كلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة
بین الشریعة و اإللكترونیةاألعمال المصرفیة ورقة مقدمة ضمن مؤتمر ،مفھوم األعمال المصرفیة و أھم تطبیقاتھامحمود أحمد إبراھیم الشرقاوي، -3

.17، ص.12/05/2003-10ون، كلیة الشریعة و القانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، القان
.141طارق عبد العال حماده، مرجع سابق، ص.-4
.426، ص.2003دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ،اإللكترونیةالنظام القانوني لحمایة الحكومة حجازي بیومي عبد الفتاح، -5
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-E–اإللكترونیةیقصد بمصطلح الصیرفة  Banking - جمیع الخدمات المعروضة و المقدمة اعتمادا على
، تبادلاإلئتمانبطاقة إستخدام: مثل خدمات على موقع الواب، خدمات مقدمة عبر الهاتف، إلكترونیةوسائط 

1.إلخ..،..اإللكترونيالبریدأوالمعلومات بین المصرف و عمالءه عبر الفاكس 

وسیلة بین المصرف و العمیل، و بمساعدة نظم و برامج نترنتالافهو العمل المصرفي الذي تكون فیه 
ا یصبح العمیل قادرا على االستفادة من الخدمات و الحصول على المنتجات المصرفیة المختلفة التي یقدمه

المصرف و كل ذلك عن بعد.

أي أنه عبارة عن نظام یسمح للعمیل التعامل مع حساباته من أي مكان في العالم من خالل التعامل مع 
الذهاب إلىمما یسهل للعمالء التعامل مع البنوك دون الحاجة نترنتالمواقع البنوك المصممة على شبكات ا

مباشرة.إلیهم

تكنولوجیات إستخدام، أي بإلكترونیةهو إجراء العملیات المصرفیة بطرق نیةاإللكترو و المقصود بالصیرفة 
راقو األالتعامل في أوالتحویل أواإلئتمانأوبالدفع أواإلعالم و اإلتصال الجدیدة، سواء تعلق األمر بالسحب 

إلىمضطرا للتنقل . و في ظل هذا النمط من الصیرفة ال یكون العمیل غیر ذلك من أعمال المصارفأوالمالیة 
بعدي تجاوزفي مكتبه، و هو ما یعني أوالبنك، إذ یمكنه القیام ببعض العملیات مع مصرفه و هو في منزله 

2المكان و الزمان.

، حیث یستطیع الزبون للزبائن) SystemsOn Lineهي تقدیم الخدمة عبر الخط (اإللكترونیةالصیرفة 
م ربطه بحواسیب المصرف عبر الخطوط الهاتفیة القیام بمختلف انطالقا من حاسوبه الشخصي و الذي یت

إجراءمن أیضا، حیث ال یتوجب علیهم التنقل، و تمكن الزبائنالعملیات المصرفیة و هذا ما یزید كثیرا في راحة 
3العملیات لیس فقط على المستوى المحلي بل الدولي أیضا دون انقطاع.

و نترنتالتوماتیكیة و شبكة او ترونیا، عن طریق آالت الصرف األو هي إجراء المعامالت المصرفیة إلك
التي تعتبر قناة جدیدة لتقدیم الخدمات المصرفیة، و بالتالي أصبح هناك إمكانیة الحصول على الخدمة على 

4مدار األربع و عشرین ساعة و بسرعة و أین ما كان العمیل.

1 - Veljko Frederic , E-banking and E-challenges, Amsterdam :Edition IOS,2002, P.68, online  at :
www.books.google.fr, 12/01/2008.

تقى الوطني حول المنظومة المصرفیة أعمال  المل، ورقة مقدمة ضمن الصیرفة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریةرحیم حسین، ھواري معراج، -2
.316، ص.2004دیسمبر 15و14،الجزائریة و التحوالت االقتصادیة الواقع و التحدیات ، جامعة الشلف

.174، ص.2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب ناشرین، طرابلس، لبنان، العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربیةأحمد صقر، -3
، مجلة آفاق، جمعیة آفاق اقتصادیة، جامعة النشاط المصرفي اإللكتروني كأداة لتفعیل اندماج المصارف الجزائریة في االقتصاد العالميرس، مسدور فا- 4

.21، ص.2005جانفي ، 04البلیدة، العدد 
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الوسیلة التقلیدیة للدفع و التي نستعملها في حیاتنا أوهي عبارة عن الصورة اإللكترونیةإن الصیرفة 
تتم كل عملیاتها و تسیر إلكترونیا، و ال اإللكترونیةالیومیة، الفرق األساسي بین الوسیلتین هي أن وسائل الدفع 

1......وجود للحواالت و ال للقطع النقدیة

أوعبر الخط أوم الخدمة المصرفیة عن بعد على أنها تقدیاإللكترونیةیعرف بنك التسویة الدولیة الصیرفة 
2خارجه.أولغیر المقیمین داخل البلد أوسواء للمقیمین إلكترونیةمن خالل قنوات 

للتعامل و التبادل الفوري للمعلومات نترنتالشتراك في ایب الشخصیة و اإلالحواسإستخدامهي عبارة عن 
األسواق المالیة و الشركات و المستثمرین المتعاملین. و التي تربط في شكل شبكة تظم المؤسسات المالیة و

3.اإللكترونيیؤخذ ذلك شكل برنامج ابتكاري للتواصل بین المشتركین عن طریق البرید 

، اإللكترونیةنالحظ من خالل مجموع التعریفات السابقة أنه یوجد اتجاهین لتعریف الخدمة المصرفیة 
الشبكات الخاصة، أما أونترنتالللنشاط المصرفي عن بعد من خالل شبكة ال اعتبر أنها ممارسة و فاالتجاه األ

ذلك قنوات أخرى، كالهاتف الثابت، الموزعات اآللیة و الهاتف النقال........إلىاالتجاه الثاني فقد أضاف 

مال هي عبارة عن تقدیم الخدمات المصرفیة باستعاإللكترونیةو من خالل ما سبق یتضح لنا أن الصیرفة 
، الموزعات اآللیة، الشبكات الخاصة، الهاتف النقال نترنتالتكنولوجیات المعلومات و االتصال، أي من خالل ا

و الثابت، و الحاسب الشخصي.....

اإللكترونیةلثاني: خصائص الصیرفة الفرع ا
إلىریة، إضافة تسمح بتقلیل و تخفیض تكالیف العملیات التجااإللكترونیةتوجد عدة خصائص للصیرفة 

التجاریة بین الممولین و العمالء نذكر أهمها:على تحسین إدارة النقد و الشراكة عالوةأنها تنظم الوقت، 

تتمیز الخدمات المصرفیة بتنوعها و عدم تجانسها مما یجعلها خدمات غیر معیاریة و من الصعب التنوع:-1
فإن ت الخبرة، المهارة و النوعیة في تقدیمها، و بالتالي اعتباراإلىإخضاعها للقیاس مادامت تستند في أدائها 

الظاهر في الخدمة یأخذ مكانة واضحة في القطاع المصرفي. التنوع
توفر في النفقات فهي تعد بدیال عن تخفیض أنهااإللكترونیةمن أهم مزایا الصیرفة التقلیل من التكلفة:-2

ین البنك و العمیل.جزء كبیر من رأس المال إلقامة عالقات مستمرة ب
.اإللكترونیةاعتراف المؤسسات المالیة بجمیع الخدمات المصرفیة -3
4تعد معرضة ألخطار وقوع أخطاء بشریة و تكنولوجیة.-4

18/03/2011تاریخ اإلطالع: ، mowww.alwatan.c:  ، على الموقع االلكترونينظم الدفع االلكترونيالبرواني طارق،-1
2 - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Basel committee on banking supervision, management and supervision
of cross border electronic banking activities, July 2003, P.P.3.4

.478، ص.2007، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، اإللكترونیةو إعادة ھیكلة االستثمار و البنوك األنترنترقمي: االقتصاد الفرید النجار، -3
4 - http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches...doc-cvt.asp 12/01/2012
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اإلرادةجهاز الحاسب المتصل بشبكة المعلومات الدولیة التي تقوم بنقل التعبیر عنلكتروني كوجود وسیط إ-5
1في ذات اللحظة رغم تباعد المكان و المواطن.لكل من الطرفین (البنك و العمیل) 

2األعمال.السرعة في انجاز -6

سیعیقأن انعدام ظاهرة التخزین للخدمة تنتج و تستهلك في نفس الوقت، أيأن الخدمةو نعني بهالتالزم: -7
ران بشكل التكلفة و النوعیة تظهسنالحظ في هذه الحالة أنابتكار خدمات جدیدة، الطلبات المستقبلیة، فعند

.واضح 
مقبولة من جمیع الدول، اإللكترونیةبالطبیعة الدولیة، أي أن الخدمات المصرفیة اإللكترونیةتتسم الصیرفة -8

ها لتسویة الحساب في المعامالت التي تتم عبر فضاء إلكتروني بین المستخدمین في كل إستخدامحیث یتم 
3.أنحاء العالم

ة فروع في أي مصرف ذي حجم و مجال واسعین و بشكل متتابع إن امتالك شبكالتشتت الجغرافي: -9
للتزوید بالمنافع و تلبیة الحاجات المحلیة، الوطنیة و حتى العالمیة یجعل من الخدمات و الترویج ذات تطبیق 

4واسع. 

تعمل المؤسسات المصرفیة على تقدیم مدى واسع من الخدمات و المنتجات لتلبیة الحاجات لتمایز: ا- 10
یة المتنوعة من قبل زبائن مختلفین، و في مناطق مختلفة، حیث تقدم من جهة خدمة لزبون صناعي و المصرف

5في الجهة األخرى تقدم خدمة لزبون عادي.

تتمیز الخدمة المصرفیة بكونها في طبیعتها غیر ملموسة و غیر مرتبة، و ال تمتلك أیة قابلیتها للمس: - 11
ه فإن في إیجاد و ابتكار خدمات جدیدة في القطاع المصرفي صفات مادیة و لكن عندما ترغب المصارف

یفترض االستعانة بالظواهر و الجوانب المادیة التي یمكن أن تظهر من خاللها الخدمة المصرفیة كظهور اآللیة 
البطاقات المصرفیة لم یكن لیتحقق لوال وجود اآلالت استخدامفالجدیدة الكفیلة بتقدیم الخدمات المصرفیة، 

6الكفیلة بتقدیم الخدمات من خاللها.اإللكترونیةظمة ألنحدیثة و اال

اإللكترونیةلصیرفة اعوامل نجاح:الرابعالمطلب 
یقتضي االلتزام بجملة من العوامل والتي هي بمثابة قواعد للعمل  اإللكترونیةإن إقامة نظام للصیرفة 

و المتمثلة في:االلكتروني

.2005نوفمبر 10، تاریخ اإلطالع: www.islamonline.net:، على الموقع االلكترونيمن یحمیھاإللكترونیةالدفع حیدر أمیر، -1
كلیة التجارة، ،مجلة الجامعة اإلسالمیة،لسطین و معوقات انتشارھافي قطاع غزة بفاإللكترونیةأھمیة و مزایا البنوك رشیدي عبد اللطیف وادي، -2

.7.6،ص.ص.2008،جوان 02الجامعة اإلسالمیة، فلسطین، العدد 
.12ص.مرجع سابق.،نظم الدفع االلكترونيالبرواني طارق،-3
، الملتقى الدولي حول ل لبناء االقتصاد الرقمي في الجزائرفي المؤسسات المصرفیة كمدخاإللكترونیةالصیرفة عبد الكریم قندوز، بومدین نورین،- 4

،دیسمبر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.4-5المعرفة في ضل االقتصاد الرقمي و مساھمتھا في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، یومي 
.12، ص.2012

مداخلة مقدمة للمؤتمر الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة واالقتصادیة،تداولھاو آلیةاإللكترونیةالصیرفة عبد الھادي نجار، -5
.55، بیروت، ص.2004العلمي لكلیة الحقوق، 

.12ص.مرجع سابق.،نظم الدفع االلكترونيالبرواني طارق،-6
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و التياألساسیة لها، الضروریة ومن أهم المتطلباتاإللكترونیةالتحتیة للصیرفة تعد البنیةالبنیة التحتیة: .1
متطلبات قانونیة و إلىالحدیثة، باإلضافة االتصاالتقطاع المعلومات وال یمكن أن تكون معزولة عن

تتمثل البنیة التحتیةو بالتالي 1مناسبة.اجتماعیةطبعا مع بیئة ثقافیة و اإللكترونیةتشریعیة تنظم التعامالت 
في:اإللكترونیةللصیرفة 

"، وفقا نترنتالعریضة تضم كل الهیئات ذات الصلة و مربوطة بالشبكة العالمیة " اإلكترونیةو جود شبكة - 
ألسس قیاسیة مؤمنة عبر كل مراحل التعامالت المصرفیة.

تصاالت والتي تقوم على:بنى اإلفعالیة وسالمة
تثماري.سالمة التنظیم االس
.دقة المعاییر وتواؤمها الدولي
.كفاءة و فعالیة التنظیم القانوني لقطاع االتصاالت
تقنیة المعلومات:- 
.األجهزة
. ملحقات األجهزة
.البرمجیات والحلول
 2.الكفاءات البشریة المدربة والوظائف االحترافیة

اتیجیة لویات، تحددها خطة إستر و فقا لألو اإللكترونیةللبدء في إدخال خدمات الصیرفة متدرجةوضع خطة - 
المالي مع الدول األخرى، و أن یتم تعاونهعلى مستوى المصرف المركزي، و التي تخدم البلد و موقع البلد و 

3في وضع هذه الخطة.االختصاصاشتراك جمیع األطراف ذات 

كفاءة البنیة التحتیة : وتتمثل في األتي:- 
 سوق االتصاالت في الدولة .لویات وأغراض تطویر أو تحدید
. مواءمة هدف الدخول لألسواق العالمیة مع احتیاجات التطویر التقني للشركات
 السیاسات التسویقیة والخدمیة والتنظیمیة المتعین اعتمادها لضمان المنافسة في سوق االتصاالت ولضمان

جذب االستثمارات في هذا القطاع .
وفي مقدمتها:لممیزة،تحدید معاییر و مواصفات الخدمة ا- 
. معاییر امن وسالمة تبادل المعلومات وسریتها وخصوصیة المشتركین
لتزامات على أطراف العالقة.ار القانوني الواضح الذي یحدد اإلتوفیر اإلط
 اإللكترونیةعصرنة التشریعات المصرفیة على أساس مراعاة المستجدات في الخدمات المصرفیة بالطرق.

، الجامعة المستنصریة، 07، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد یجيو سبل تطبیقھا: مدخل استراتاإللكترونیةالحكومة سحر قدوري الرفاعي، -1
.313، ص. 2009بغداد، العراق، 

، بیروت، 21، المجلد 244المصارف العربیة، العدد ، مجلة اتحادالجدیدتطبیق التكنولوجیا للنجاح في االقتصاد اإللكترونیةالصیرفة جوزیف طربیة، -2
.190، ص.2001

.4، ص.6/02/2001، بنك السودان، 26، مجلة المصرفي، العدد اإللكترونیةالصیرفة ن كامل أمین مصطفى، عز الدی-3
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القضائیة و تسهیل إجراءات التقاضي بموازاة قواعد فحص المنازعات و قواعد التحكم الدولیة.تطویر األنظمة
 لویات الدعم وما یتعین أن یكون محًال للتشجیع االستثماري من قبل أو تحدید نطاق التدخل الحكومي وتحدید

1.الدولة 

ي نتائجها، حیث یتم تفاعل أطراف مشاریع استكشافیة یمكن التحول فتبنيالبدء في تنفیذ الخطة یستلزم - 
. و المجتمع ككل، و أن تصاحب هذه المشاریع خطة تدریبیة تغطي الجوانب التي یحتاج إلیها الكادر البشري

على نطاق واسع، كما أنها تقرب المفاهیم اإللكترونیةالتحكم في تقدیم خدمات الصیرفة إلىتهدف هذه المشاریع 
قدیم الخدمات و االستفادة منها.عملیا لألطراف المشتركة في ت

قات المصرفیة في المصارف و توحیده لالستفادة من الخبرات المتراكمة بین المصرفیین البدء في وضع التطبی- 
و الفنیین في المصارف، و یتم هذا التوحید على مستویات مختلفة و وفقا لخطة قادرة على تبني طرق قیاسیة 

دریب و أهدافه.للتطیر، و المشاركة في توحید الت
إنشاء الهیكل اإلداري الذي یتولى التنسیق بین األطراف المعنیة على كل مستوى: المصرف الواحد، مستوى - 

مع البالد ذات المصالح و التعاونالبنك المركزي، مستوى البالد، على المستوى اإلقلیمي الذي یتیح الربط و 
المشتركة.األهداف

و الدولي في مجال تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت، مما یساعد على اإلقلیميالتعاوندعم و تشجیع - 
من الخبرات المتراكمة بین المصرفین و الفنیین في المصارف، و یتم هذا التوحید على التكامل و االستفادة

2مستویات مختلفة وفقا لخطة، لتبني طرق قیاسیة للتطویر و المشاركة في توحید التدریب و أهدافه.

على أواء الهیئة اإلداریة التي تقوم بالتنسیق بین مختلف الهیئات المعینة، سواء على المصرف الواحد إنش- 
و التكامل بین ناو التعالمستوى اإلقلیمي التي تتیح الربط و أوعلى مستوى البلد أومستوى المصرف المركزي 

3مختلف الدول ذات المصالح و األهداف المشتركة.

، و یستخدم التشفیر في المعامالت والرسائل المتبادلة بین األطرافالمعامالت المصرفیة: تأمین الشبكات و - 
إستخداموضع تأمین على الشبكات و ذلك بإلىفعالة و آمنة، تلجأ الدول إلكترونیةقصد ضمان معاملة ذلك 

شكل غیر مفهوم إلىمختلف تقنیات التشفیر و التي یقصد بها تغییر شكل النص بحیث یغیر من شكله المفهوم 
4رقم یطلق علیه اسم المفتاح.إستخدامو ذلك ب

ماط الجدیدة من العمل القائم ألنتوفر الكوادر البشریة المؤهلة و القادرة على أداء اإن الكوادر البشریة الكفؤة:.2
األمر یتطلب ، و ذلكاإللكترونیة، یعد من المتطلبات الهامة لضمان التحول نحو الصیرفة على التقنیة الحدیثة

و التدریبي للكوادر في مختلف الوظائف الفنیة و المالیة و التسویقیة و االستشاریة و اإلداریة.التأهیليالتواصل 

.231، ص.2001، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، العولمة و اقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، -1
.87.86بق، ص.ص.مرجع سا،العمل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربیةألحمد سفر، -2

3- http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/05/blog-post_9668.html 10/04/2010
4- Benhalima Ammour, pratique des technique bancaire, edition Dahleb, Alger, 1997, p.p.224.225.



اإللكترونیةمدخل عام حول الصیرفة األولالفصل

29

: وهذا العنصر یتقدم على العدید من عناصر ستمراریة والتفاعلیة مع المستجدات التقنیةاإلالتطویر و.3
1التمیز.نتظار اآلخرین ال یتفق مع اقتناص فرص الجمود واألنوتمیزها،متطلبات بناء المصارف 

التقییم الموضوعي و المستمر لفاعلیة اإللكترونیةتتطلب االستمراریة في أداء المصارف التقییم المستمر:.4
، باالستعانة بالجهات و الكوادر المتخصصة، لمعرفة سالمة أداءها و الوقوف على اإللكترونیةأداء أدواتها 

2واجه عملها، و اتخاذ القرارات و اإلجراءات المناسبة للحد منها.الصعوبات التي ت

الخدمات المقدمة عن طریقهاو اإللكترونیةقنوات توزیع الخدمات المصرفیةالمبحث الثاني:
إستخدامالحاصلة خاصة في مجاالت اتتتمیز البیئة المصرفیة بالسرعة في المعامالت و مواكبة التطور 

منها ما أصبح تقلیدیا كالوفاء التقلیدیةالخدمات المصرفیةثة، حیث ظهرت بدائل متعددة عن وسائل الدفع الحدی
دمات الصیرفة للنقود الورقیة، و هو ما یطلق علیه بختداولراق التجاریة، و منها ما هو آلي بدون و باأل

و التي ، اإلئتمانمؤسسات التي تصدرها المصارف و اإللكترونیةوهي مجموعة األدوات والتحویالت اإللكترونیة
إن نجاح المصرف یتوقف على اختیار منافذ توزیع ، حیث من األسالیب الحدیثة للخدمات المصرفیةتعتبر 

تلبیة حاجات و و المتمثل في له لو األتحقیق الهدف، و الذي یساهم فيخدماته المصرفیة بالشكل المناسبل
.لىو بالدرجة األرغبات العمیل

التي تقدمها البنوك و اإللكترونیةأهم الخدمات المصرفیة إلىهذا المبحث ضمنسنتطرق وفي هذا اإلطار
، و أهم قنوات توزیعها.المؤسسات المالیة

اإللكترونیةالصیرفة منافذل: والمطلب األ 
حوال نوعیا غیر ن عالم الوساطة المالیة عرف تعلى المستویات الجزئیة، فإاإللكترونیةمهما كانت درجة 

منطقیة لثورة نتیجةستراتیجیات المصارف في السنوات القلیلة األخیرة. و كان ذلك ن أبعاد و أهداف إم
و تتخذ الصیرفة 3.التكنولوجیات الجدیدة في اإلعالم و اإلتصال و عولمة األسواق المالیة و المصرفیة

عدة قنوات أهمها:اإللكترونیة

Automaticاآلليالصراف جهازل: والفرع األ  Teller Machine

توماتیكي لخدمة العمالء دون تدخل العنصر البشري ضمن برامج أو جهاز علىهو عبارةالصراف اآللي 
ساعة، و ذلك من خالل 24/24معدة سلفا تلبي العدید من الحاجات المصرفیة لصالح العمالء على مدار 

عن البنك و توضع تحت تصرف بالستیكیة بمواصفات معینة تصدرو هي بطاقة ،بطاقة الصراف اآللي

.443، ص. 1997، اإلسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، إدارة البنوكعبد الغفار حنفي، -1
، ورقة مقدمة ضمن بحوث و مناقشات المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات الصناعة المصرفیة العربیة في ظل التحدیات العالمیةھناء الخفاجي، -2

.223، ص.2002العراقي و متغیرات البیئة العربیة و الدولیة، بیت الحكمة، بغداد، االقتصادیة بعنوان االقتصاد 
.24، ص.2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أنظمة الدفع اإللكترونيأحمد سفر، -3
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و هرقم سري یعرف،معلومات العمیل و حسابهإلىباإلضافةالعمیل بناءا على طلب منه، و تحمل هذه البطاقة 
1یحدده حامله فقط.

نظام یتیح للعمالء حملة البطاقات التعامل مع حساباتهم البنكیة في أي وقت سواء في عرف على أنهكما ی
و تعد أكثر الوحدات ساعة.24غیرها، و خالل اإلجازات و العطالت على مدار أوة مواعید العمل الرسمی

Electronic(إلكترونیةمحطات طرفیة هي عبارة عنا في مجال الخدمة المصرفیة، و إستخدامشیوعا و 

Terminals ( یتم من خاللها تقدیم الخدمات المصرفیة دون توقف و دون مساعدة من الصارف البشري ،
2وظف البنك).(م

تقوم معظم البنوك العالمیة حالیا بربط آالت الصرف الذاتي بشبكة اآلالت العالمیة لتقدیم الخدمة و 
و هو ما یطلق علیه اآلن بعولمة آالت 3األقمار الصناعیة كوسائط لإلتصال،إستخدامالمصرفیة الدولیة ب

5:ليفیما یو تتمثل الخدمات التي یقدمها الصراف اآللي4الصرف.

السحب من حسابات الطلب و التوفیر نقدا بالعملة المحلیة
اإلیداع بالحسابات نقدا
التحویالت من حساب آلخر
االستفسار عن الرصید
طلب دفتر شیكات
طلب كشف الحسابات
تسدید بعض فواتیر الخدمات (كهرباء، ماء، غاز.(..

بشكل مستقل، و تكون متصلة بشبكة أوباألماكن المختلفة سواء بالجدارنشر هذه األجهزةو یمكن 
الذكیة للحصول على الخدمات بطاقة الأوالبالستیكیةالبطاقةإستخدامحاسب المصرف، و یقوم العمیل ب

من المستلزمات الیومیة في تنفیذ العملیات المصرفیة نذ بدء تشغیلها و قد أصبحت هذه األجهزة مالمختلفة، 
6الحدیثة لألفراد.

BARCLAYSبأحد فروع البنك 1968هذه اآلالت بالشكل المتعارف علیه سنة تخدامإسو قد بدأ 

Cashو كانت تتیح فقط للعمالء خدمة السحب النقدي، لذا سمیت آنذاك بالصراف النقديبالمملكة البریطانیة،

Dispenserكیة بواسطة بنو عقب النجاح الذي صادفته تلك اآلالت بدأ تطبیقها في الوالیات المتحدة األمریك
First National بمدینة أطلنطا. ثم انتشرت آالت الصرف الذاتي في مختلف أنحاء العالم. خاصة بعد دخول

للحاسبات اآللیة في مجال تصنیع تلك اآلالت. و في المقابل واصل منحنى نموها في التصاعد IBMشركة 

.207، ص.2006، دار وائل للنشر، األردن، إدارة العملیات المصرفیةخالد أمین عبد هللا و إسماعیل إبراھیم الطراد، -1
.266، ص.2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، النقود البالستیكیةثناء علي القباني، -2
.3، ص.مرجع سابقعز الدین كامل أمین مصطفى، -3
.129، ص.2007، اإلسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، األنترنت، إدارة البنوك في بیئة العولمة و طارق طھ-4
. 207أمین عبد هللا و إسماعیل إبراھیم الطراد، مرجع سابق، ص.خالد -5
.32العبدالالت ، مرجع سابق، ص.عبد الفتاح زھیر والشمرىناظم محمد نورى-6
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ذا ما آالت الصرف الذاتي، هإستخداممقارنة بلغایة لء فرع جدید مرتفع بصورة حادة خاصة و أن تكلفة إنشا
زمنیة مالئمةبالنسبة لجانب الطلب و هم العمالء فهي تمثل لهم أماها، إستخدامشجع البنوك على التوسع في 

1و مكانیة كبیرة مما انعكس على ارتفاع في عدد التعامالت المصرفیة.

قطعا أوراق نقدیة أو یداعات نقدیة سواء صراف آلي یسمح بإاخترع في فرنسا 2003في نهایة سنة و 
ورقة مالیة و یستطیع 250شیك و 100حتى شیكات، حیث یقبل هذا الجهاز التعامل بحوالي أومعدنیة 
2.قطعة نقدیة في الدقیقة500حساب 

فیما یلي: اآللیةوتتمثل الصرافات 
آالت الصــرف أو:es(D.A.B) Distributeur Automatique de Billراق و المــوزع اآللــي لــأل-1

بسـحب مبلـغ مـن إلكترونیـةیكیـة تسـمح للعمیـل عـن طریـق بطاقـة توماتأو هـو آلـة و Internal ATMالداخلیـة 
3.الفرعإلىالمال دون حاجة  اللجوء 

D.A.Bراق  و ): الموزع اآللي لأل 01جدول (ال

راقو الموزع اآللي لأل 
D.A.B

العامةالمبادئ
یســــمح بالســــحب لكــــل حــــائز -
.لى بطاقة السحبع
یوجـــد فـــي البنـــوك، الشـــوارع، -

.أماكن أخرى
نقطاعیعمل دون إ-

التقنیة
جهاز موصـول بوحـدة مراقبـة -

ــــــــــــــة ــــــــــــــرأ المــــــــــــــدارات إلكترونی تق
المغناطیسیة للبطاقة

ســجل علیهــا المبــالغ المالیـــة ی-
الممكن سحبها أسبوعیا

النتائج

تخفیض نشاط السحب في -
الفروع

ملتقى المنظومة إلى، مداخلة مقدمة المعاصرة لتوزیع المنتجات المصرفیة وٕاستراتیجیة البنوكالنظمنعمون وهاب،:المصدر
دیسمبر 14/15الجزائر، یومي - جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف-واقع وتحدیات- المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 

.273.، ص2004
مــا یســمى بــآالت الصــرف أو:caireGuichet Automatique Ban(G.A.B)الشــباك اآللــي للــوراق -2

خدمــة إلــىتوماتیكیــة أكثــر تعقیــدا وتنوعــا، فباإلضــافة أو هــو أیضــا آلــة و Off Permises ATMخــارج المبنــى 
آخــر ...إلــخ إلــىالســحب النقــدي تقــدم خــدمات أخــرى كقبــول الودائــع، طلــب صــك، عملیــات التحویــل مــن حســاب 

4متصلة بالحاسوب الرئیسي للبنك.راقو توماتیكیة لألو وكل ذلك والشبابیك األ

G.A.Bراق و ): الشباك اآللي لأل 02جدول (ال

.285مرجع سابق، ص.،العمل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربیةأحمد سفر،-1
2 - Revue Banque Stratégie, "L’ATM 3000", Banque De France, N° 18, Janvier/Février 2003, P.18.

.130طارق طھ، مرجع سابق، ص.-3
.5رحیم حسین، مرجع سابق، ص.-4
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راقو الشباك اآللي لأل 
G.A.B

المبادئ العامة

یخول لكل حائز على -
البطاقة القیام بالعدید من 

السحب،ملیات منها : الع
معرفة الرصید، القیام 
...بتحویالت، طلب شیكات

التقنیة

یوتر بالكمبجهاز موصول-
مدارات الرئیسي للبنك یقرأ ال

المغناطیسیة للبطاقة التي 
تسمح بمعرفة الزبون للرصید 

بفضل رمز سري

النتائج

رف الزبـائن من طـیستعمل-
ـــــــوك، أو فـــــــي  ـــــــق البن ـــــــات غل ق

خاصة بالزبون المستعجل 

.274.ص،مرجع سابقنعمون وهاب،:المصدر

و تسمى أیضا بآالت بعیدة :Pointe de Vente(T.P.V) Terminalاإللكترونیةنهائي نقطة البیع -3
وألكثر توضیح ندرج الجدول التالي الذي یوضح أهمیة التكنولوجیا و الصیرفة Remote ATMالمدى 

التقنیة بخصم قیمة مشتریات العمیل من رصیده الخاص تسمح هذه.في تحسین الخدمات المصرفیةاإللكترونیة
الموصول مباشرة مع الحاسوب اإللكترونيیة على القارئ اإلئتمانلبطاقة بعد أن یمرر موظف نقطة البیع ا

رصید إلىأین تخصم القیمة من رصیده وتضاف (code pin)المركزي للبنك بإدخال الرقم السري للعمیل 
1المتجر إلكترونیا.

T.P.Vاإللكترونیة): نهائي نقطة البیع 03جدول (ال

ع   نهائي نقطة البی
اإللكترونیة

T.P.V

المبادئ العامة
یوضع فـي المحـالت حیـث -

یسمح للعمیل بتسـویة عملیاتـه 
ـــــــــــة بالبطاقـــــــــــة أثنـــــــــــاء  التجاری

التسدید

التقنیة

فـــــــــروع موصـــــــــولة بشــــــــــبكة -
تجمع بنوكا مختلفة

النتائج

یحـــل مشـــاكل نقـــل األمـــوال -
ویوفر األمن

. 275، ص.مرجع سابقنعمون وهاب، لمصدر:ا

2:اإلدارة النقدیةفي فادت من هذه اآلالتو نجد أن البنوك قد است

قلیل حجم التعامل بالشیكات بالنسبة لكل موظف في البنكت- 
انخفاض حجم النقدیة المطلوبة للعملیات- 
الصادرة و الواردةتقلیل مصارف معالجة الشیكات - 
البنكإلىفیها الشیكات لتصل تتأخرتفادي فترات التأخر التي - 

Banking Onlineنترنتشبكة األ بر الصیرفة عالفرع الثاني: 

. 28، ص.2007، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، إدارة المصارفمحمد الصیرفي، -1
، جامعة ورقلة، أیام: اإللكترونیة، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التجارة - التحدیاتاآلفاق و –اإللكترونیةوسائل الدفع نوال بن عمارة، -2

.3، ص.2004مارس، 15/16/17
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تستخدم و بصفة أساسیة كأداة للعسكریین و األكادیمیین، أما 1990عهد قریب حتى إلىنترنتظلت اال
مزیدا من نترنتو قد اجتذبت االالیوم فقد انتشرت في جمیع أنحاء العالم و اكتسبت قیمة تجاریة عالیة، 

، فلم ة زمنیة أقصر من أیة وسیلة اتصاالت أخرى عبر التاریخالمستخدمین في عدد من البلدان خالل فتر 
جانفي في بینت اإلحصاءات أنه مستخدم. فملیون50إلىیستغرق األمر سوى أربعة سنوات فقط كي تصل 

و في سنة، نترنتبلدا، مربوطة بشبكة اال220ملیون حاسوب في أكثر من 72كان هناك أكثر من 2000
فقد وصل 2003أما في نهایة ملیون شخص، 200في العالم نحو نترنتشبكة االقدر عدد مستخدمي2002

، و حسب بعض من سكان العالم%11.8أي ملیون 676نترنتاالإلىعدد األشخاص الذین أتیح لهم النفاذ 
وصل 2008و في سنة ،ملیون852.14إلى2004وصل سنة نترنتاإلحصائیات فإن عدد مستخدمي اال

ملیون.  1650ز عددهم و افقد تج2010ملیون، أما سنة 1262أكثر مننترنتمي االعدد مستخد
في الوالیات المتحدة وقد قدر عددهم، ملیون750إلىعبر الشبكة الثابتة نترنتعدد مشتركي االالیوم و 

ل عدد أما في الوطن العربي فقد وص،2000سنة %34.9إلى1996سنة %14.9األمریكیة فقد ارتفع من 
كبیرة من سنة ألخرى في عدد نالحظ زیادة ف،350ملیون مستخدم من أصل 70إلىنترنتمستخدمي اال

لیرتفع سنة ملیون 723حوالي 2000حیث بلغ سنة 2004-200خالل الفترة نترنتالحواسیب المربوطة باال
1716حوالي 2003، لیبلغ سنةملیون1473بلغ 2002، و في سنة ملیون1095ما یقارب إلى2001

2004.1سنة 2331.01481إلىحاسوب، لیصل ذلك العدد ملیون

2004-2000في العالم نترنت): عدد مستخدمي اال 04جدول (ال

20002001200220032004السنوات

387.532495.886626.579675.678852.14)ملیونعدد (

27.9626.367.8426.11-التغیر

Source : E-commerce and_devlopement, report 2004,www.unctad.org/en/docs/ecdr2004_en.pdf,
16/02/2012, p.02.

2010-2000عالمیا نترنت):  نمو عدد مستخدمي األ 01الشكل (
ملیون مستخدمالوحدة: 

1 - E-commerce and_devlopement, report 2004, op.cit, p.02.
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Source: a student achievement, based on information from: internet world states, avaible on
the website : www.intrnetworldstates.com/states.htm , Date access: 02/02/2012.

حسب القارات فكانت نترنتخدمي األتوزیع مستنسب و المتعلقة ب2013سنة ائیاتإحصما بالنسبة آلخر أ
حسب الشكل التالي:

2013حسب القارات سنة نترنت): نسب مستخدمي األ 02شكل (ال
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http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetusers.html12/05/2014المصدر:

بها و تطوره من سنة نترنتالو هذا جدول یوضح عدد سكان العالم حسب كل قارة و عدد مستخدمي ا
.2013حتى 2000

)2013-2000بها (نترنترة و عدد مستخدمي اال ): عدد سكان العالم حسب كل قا05جدول (ال

Internet Users Latest
Data

Internet Users
Dec.31.2000

PopulationWorld Regions

167,335,6764,514,4001,073,380,925Africa

1,076,681,059114,304,0003,922,066,987Asia

518,512,109105,096,800820,918,446Europe

90,000,4553,284,800223,608,203Middle East

273,785,413108,096,800348,280,154North America

254,915,74518,068,919593,688,638Latin
America/Caribbean

24,287,9197,620,48035,903,569Oceania/Australia

.http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetusers.htmlOp.citالمصدر:
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2013لسنة نترنتلى حسب عدد مستخدمي اال و دول عربیة األ 10): ترتیب الـ 06الجدول (

12345678910الترتیب

األردنالیمنتونسسوریاالجزائراإلماراتالسودانالسعودیةالمغربمصرالدولة

عدد 
مستخدمي 

نترنتاال

29,809,7
24

16,477,7
12

13,000,0
00

6,499,
275

5,859,
118

5,230,
000

5,069,
418

4,196,
564

3,691,
000

2,481,
940

user.html-internet-http://th3easyway.blogspot.com/2014/01/statistic12/05/2014المصدر:

في العالم فهي عدیدة جدا، و كان عددها اإلجمالي عام نترنتأما فیما یخص شركات تقدیم خدمات اال
للمنطقة نفسها كما هو مبین نترنتزعها الجغرافي مع النشاط على االشركة، و یتناسب تو 11352یبلغ 2002

الشكل التالي:في 

2002سنة في العالمنترنتاال خدمات عدد مقدمي : )03(الشكل
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user.html-internet-tp://th3easyway.blogspot.com/2014/01/statisticht12/05/2014المصدر:

للمصارف التعامل مع العمالء من خالل خدمات المصرف نترنتات االإستخدامانتشار أتاحو بالتالي قد
المقر العقاري، ن ، بدال منترنتحیث تم إنشاء مقر لها على االا یسمى بالخدمة المصرفیة الفوریة، مأوالمنزلي
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رة موظف أو محهیمكن، و هو في منزله، فنترنتاالسهل على العمیل التعامل مع المصرف عبر و من ثم 
یستطیع العمالء من خالل موقع حیث 1كافة العملیات المصرفیة.لمصرف على شاشة الكمبیوتر، و إجراءا

أوالمتاجر أوتهم الشخصیة في المنازل التعامل و اإلستعالم عن حساباتهم من أجهز نترنتالبنك على اال
العمیلمع المصرف عملیة التواصل على یسهل و بالتالي .المكاتب، و ذلك بواسطة رقم سري خاص لكل منهم

2أهمها:نترنتمن خالل توفیره لمجموعة من الخدمات على اال

شكل بسیط من أشكال النشرات اإلعالمیة عن الخدمات المصرفیة
عیة الحساب و أرصدتهااإلطالع على وض
مساعدة العمیل في إدارة المحفظة المالیة له
الحصول على قروض
دفع الفواتیر إلكترونیا
إجراء مختلف التحویالت المالیة
شهرًا 18تمكن خالل نترنتبـتأسیس بنك على االPrudential Insuranceفي بریطانیا قامت إحدى شركاتف

% من السوق المصرفیة البریطانیة، وفي فنلندا زادت أرباح بنك 1یعادل ملیار دوالر ما13جذب ما یقارب 
Nordeaملیار 2.2إلى1999ملیار في عام 1.8من اإللكترونیةفي الصیرفة ةوالذي یعتبر من البنوك الرائد
.فرع400إلى800، وقام البنك بتقلیص عدد الفروع من 2000في عام 

امر البیع و الشراء لألسهم في البورصات أو یكیة، خدمة تلقي و تنفیذ المصارف األمر الیومتقدمكما 
، قدم أكثر من 2000و حسب إحصائیَّات سنة 3.فتراضیاإبنًكا30نحو 2001سنة فیهاتواجد ، بعدما العالمیة

وفنلندا السوید بینما في، نترنتمن مجموع البنوك العاملة في سویسرا الخدمات المصرفیَّة عن طریق اال57%
في حسب دراسة أجریت وفي معامالتهم المصرفیَّة، نترنتمن عمالء البنوك یستخدمون اال1/3فإنَّ حوالي 

سنة فقط، أصبحت الشبكة 13، أنه و في ظرف 23/02/2009في نشرها، و التي تم 2008سنة النرویج 
حساب خط، و هو ما ملیون4.2اء العنكبوتیة الوسیلة المستعملة في إتصال العمالء بالمصارف، إذ تم إحص

یمثل حساب لكل مواطن نرویجي، أي أن كل المواطنین النرویجیین یستخدمون حسابات على الخط لإلتصال 
فاتورة 61تبین أن الفرد النرویجي و عن طریق حسابه على الخط یقوم بتسدید ذلكإلىباإلضافة 4،بمصارفهم

مقارنة %12قة في دفع الفواتیر قد سجلت ارتفاعا محسوسا قدر بـ ، و أن هذه الطرینترنتفي السنة عبر اال
5بالسنوات الماضیة.

.128، ص.2003، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصراإللكترونیة، المسؤولیة محمد حسین منصور-1
.61، ص.1999، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، اإللكترونیةعالم التجارة رأفت رضوان، -2
.32العبدالالت ، مرجع سابق، ص.عبد الفتاح زھیر والشمرىناظم محمد نورى-3
یات المعامالت المصرفیَّة صالح نصولي وأندریا شایختر، -4 .49، ص.2002، سبتمبر93، المجلَّد 03، مجلَّة التمویل والتنمیة، العدد ةاإللكترونیتحدِّ

5 - Audrey Dejardin, un norvégien paie 61 factures en ligne par an, revue : point banque, N°55, mars-avril, 2009,
P.28.
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تتضمن عدد من الخطوات المتتابعة من خالل آلیة نترنتعلى االاإللكترونیةیتم التعامل مع خدمات الصیرفة و
1و هي:

المصرفعن طریق إدخال عنواننترنتقیام العمیل بزیارة موقع المصرف على شبكة اال- 
الخطوة إجابة العمیل على مجموعة من التساؤالت المعروضة من أجل التحقق من هویته، و یتم في هذه- 

إدخال رقم التعامل الشخصي
ر المسمى الحسابللتعامل مع خدمة اإلستعالم عن الحسابات یقوم العمیل بانتقاء االختیا- 
النقديلللحصول على خدمة التحویل، یقوم باختیار المسمى التحوی- 

حسب دراسة هیئة اإلشراف و الرقابة التابعة للوالیات المتحدة األمریكیة، هناك ثالث مستویات تمارس فیها و 
2:نترنتالصیرفة على اال

معلوماتيالموقع الInformational:وأب، یعتمد على موقع نترنتهو الحد األدنى من نشاط صیرفة اال
موقعا إذا ، فهو یمثل برامج المصرف و منتجاته و خدماته المصرفیة، و یقدم خدمات حولنترنتعلى شبكة اال
إعالمیا فقط.

يالموقع اإلتصال:Communicative أنه موقع معلوماتي، فهو موقع یسمح بالتبادل إلىإضافة
نماذج على الخط.....إلخ.أو، تعبئة طلبات اإللكترونياإلتصالي بین المصرف و العمیل، كالبرید 

تبادليالموقع ال:Trançactionalته و خدماته في بیئة و هو المستوى الذي یمارس فیه المصرف أنشط
مجموعة الخدمات التالیة:إجراءالعمیل هنا ، و بالتالي یستطیع إلكترونیة

حیث یمكن للعمیل مراجعة حسابه في أي وقت و كذلك مراجعة آخر التعامالت التي مراجعة الحسابات :
3.اإلئتمانبطاقة إستخدامالمصرف من خالل لدى ا فتح حساب تمت، و یمكن أیض

آخر، فبعض المصارف تقوم بهذه إلىتحویل األموال من حساب إمكانیةو هذا یعني :تحویل المدخالت
فور طلب العمیل لها و البعض اآلخر یأخذ بعض الوقت.العملیة
و ذلك نترنتعلى االالمصارفخالل موقع : هنا یمكن للعمیل دفع أي فواتیر خاصة به من دفع الفواتیر ،

مجانا.هاتقدمالتي المصارف مقابل رسوم معینة، كما توجد بعض 
 المصارف معدالت فائدة أعلى على هذه الشهادات، إذا تم شراؤها عن شراء شهادات االدخار: حیث تعرض

الفائدة.و ذلك نظرا لشدة المنافسة بین المصارف فیما یتعلق بمعدالتنترنتطریق اال
ذلك إلى: یمكن الحصول على قروض من خالل موقع المصرف فورا، و باإلضافة الحصول على قروض

یسمح للعمیل بمقارنة أسعار الفائدة للمصارف األخرى و ذلك من خالل الموقع الخاص بالمصرف الذي یتم 
4التعامل معه.

.512طارق طھ، مرجع سابق، ص.-1
، أطروحة دكتوراه في العلوم التنافسیة للبنوك الجزائریةالقدرة ي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة التحریر المصرفبریش عبد القادر، -2

. 147، ص.2006اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.29، ص.2003، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، األردن، رونیةاإللكتالمسؤولیة في العملیات المصرفیة نعیم الصمادي، -3
.72.69، ص.ص.2006، دار المناھج للنشر و التوزیع، عمان، األردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصیرفي، -4
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 و الحصول نترنتالطلب عن طریق االهذا مألیمكن للعمیل : ئتمانیةإمأل طلب الحصول على بطاقات
على البطاقة في المنزل، و ذلك بعد المقارنة ین المصارف المختلفة فیما یتعلق بالرسوم و الفوائد، و أحد أفضل 

.مباشرةالحیة البطاقة القدیمة صنتهاء اقة جدیدة عند إالمیزات هنا هو إمكانیة الحصول على بط
 و نترنتالعمیل عبر االإلىالفواتیر إلكترونیا بإرسالالذي یسمح : و هو النظاماإللكترونیةالفواتیر ،

المعلومات المطلوبة تكون مطبوعة على الفاتورة، و یتم تسدید قیمتها من خالل حساب العمیل الجاري إلكترونیا.
إلىررة العمیل بصورة دوریة و متكإلى: یسمح هذا النظام بإضافة المبالغ التي تصل نظام اإلیداع المباشر

ات األجور و الحساب مدفوعإلىو بشكل آلي، كأن تضاف مباشرةحسابه لدى المصرف الذي یتعامل معه 
جتماعي، المعاش، شكات المعونة الحكومیة، أرباح األسهم، و ما یشبه ذلك من مدفوعات الرواتب، التأمین اإل

1دوریة. 

واتجهت معظم المواقع للدعایة،اقع معلوماتیة خر مو آبأوت بشكل أنشأغالبیة المصارف في العالم قد إن 
جاهات إتالتي ال تزال التبادلیة،على عكس المواقع الزبون،صال التفاعلي مع تبعض وسائل اإلإستخدامإلى

فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفیة عدیدة،عتباراتالالمصارف نحوها تخضع 
.نترنتاالعن بعد ومن خالل 

Phoneعبر الهاتفاإللكترونیةخدمة الصیرفة الفرع الثالث:  Banking

و التي ،العالم أنشأت المصارف خدمة "الهاتف المصرفي"مع تطور الخدمات المصرفیة على مستوى 
ي ، و هلتسهیل إدارة العمالء لعملیاتهم البنكیة وتفادي البنوك طوابیر العمالءCall Centerبـ تسمى أیضا 

ساعة طوال العام بال إجازات، 24حیث تعمل طریقة متطورة ألداء الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء، 
فاتورة مطلوبة، أوسحب مبلغ من حسابه و تحویله لسداد كمبیالةبه،رقم سري خاصواسطة العمیل بفیستطیع

من طرف هذه الخدمة المصرفیة إستخدامو رغم أن 2و كذلك الحصول على قروض و فتح إعتمادات مستندیة.
تواكب التطورات التكنولوجیة و المعلوماتیة، و ذلك إال أنها الزالت ،ایعتبر حدیثالمصارف و تقدیمها للعمالء، 

،أصبح باإلمكان إدخال أجهزة البرید التلقائي على مكالمات العمالءفنالحظ أنه، المزید من المزایاقتحقیبهدف
نذكر منها:متعددةجراء عملیاتو تقدیم خیارات لهم إل

كشف حساب
 آخرإلىمن حساب مبالغ مالیة إجراء تحویل
طلب دفتر شیكات
فتح حساب
3...تلقي طلبات إقتراض و تسدید الفواتیر

.51، مرجع سابق، ص. عبد الفتاح زھیر العبدالتوالشمرىناظم محمد نورى-1
.127جع سابق، ص.محمد حسین منصور، مر-2
.30، ص.2003مرجع سابق،حازم نعیم الصمادي، -3
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و بالتالي نجد أن الهاتف المصرفي قد نشأ مع تطور خدمات البنوك للرد على استفسارات العمالء بخدمة 
نجد أن رغم ذلكاده و أنواع الخدمات التي یقدمها. وآخر في أسالیبه و أعدإلىمن بنك و هو یختلف ،مستمرة

إئتمانیة یفضلون استعماله في العملیات البسیطة أما عملیات الحصول على قروض العمالء في معظم األحیان 
تعقیداتها، و تحاشي وجه مع موظفي المصرف نظرا لفتح إعتمادات مستندیة فیفضلون أن یتم إجراؤها وجها لأو

1حدوث أي خطأ و للرد على استفساراتهم بخصوص بعض األمور المعقدة فیها.

مراكز لالتصال لخدمة العمالء، مما یوفر علیها الكثیر من إنشاءعلى تعتمد هذه الخدمة أصبحتالیوم و 
هذه إستخدامأبرز أمثلة ومن 2زیادة على اقتصاد التكلفة.غرق منها و من العمیل وقتا مقدرا،الخدمات التي تست

3الخدمة على المستوى العالمي نذكر:

سم بنك" بإیتم تطبیق هذا النظام في "میالند"First Direct Acount"و تصاالت الهاتفیة عن طریق اإل
لتزاماته مثل فاتورة التلیفون، حسابه بالمصرف لسداد بعض إبإدخال الرقم السري الخاص بالعمیل لیحول من 

..از، الكهرباء .الغ
 وتعمل بواسطة شاشة لدى العمیل في ،1985في المملكة المتحدة األمریكیة أدخلت هذه الخدمة منذ عام

تم إدخال خدمات جدیدة للهاتف المصرفي تتمثل في 1986سنةتصال مباشر بالمصرف، وفي ، لها إمنزله
بیاالت والفواتیر علیه.سداد الكمخدمة التحویالت المالیة من حساب العمیل المدفوعة ل

 لتزامات وأتاحت خدمة الهاتف ك" خدمة تحویل األموال، ودفع اإل"باركلیز بنستحدثا1994وفي نوفمبر
فتح إعتمادات مستندیه وغیرها.أوالمصرفي للعمیل فرصة التعاقد للحصول على قرض 

Mobile Bankingالصیرفة المحمولة :الرابعالفرع 

األمر الذي استلزم تطویر الة بصورة مطردة،الهواتف الجو إستخداممتسارعة نحو بخطى یتجه العالم الیوم 
في نقل حیث بینت الدراسات أنه وصل عدد الهواتف النقالة المستخدمةاته للعدید من األغراض، إستخدام
مات المصرفیة التي تقوم على فكرة تزوید الخد،سمى بالبنوك الخلویةت ما تظهر فبلیون جهاز،1.2البیانات 

نوعین من الخدمات:یشمل هذا النوع من القنوات و للزبائن في أي مكان و في أي وقت،  
كاالستعالم عن األرصدة و اإلطالع على عروض المصارف و أسعار العمالت و :الخدمات المعلوماتیة

.علیة و دوائره و غیر ذلكموقع الفالفوائد و معدالتها و االستشارات و النصائح بشأن القروض و التسهیالت و 

آخر و خدمات الدفع النقدي و فتح الحسابات و غلقها إلىكتحویل األرصدة من حساب :الخدمات المالیة
4...الخ.

.117، ص.2004، المملكة العربیة السعودیة، دار المریخ، " اإلستراتیجیة و الوظائف و المشكالت"اإللكترونیةالتجارة ھند محمد حامد، -1
.157، ص.مرجع سابقعبد المطلب عبد المجید، -2
5و 4، جامعة فیالدلفیا،  یومي: اإللكترونیة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول األعمال المصرفیة اإللكترونیةالبنوك في فریدة، مفتاح صالح و معار-3

. 14، عمان، ص.2007، جویلیة
.33عز الدین كامل أمین مصطفى، مرجع سابق، ص.-4
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من عمالء المصارف یستخدمون هواتفهم النقالة لإلطالع على حساباتهم الشخصیة، %41ففي فرنسا مثال 
فالعمیل إذا في هذا الحالة یستفید من:.نترنتیستطیعون اإلطالع علیها عبر االعندما ال

خدمات االستعالم عن حالة الرصید-
تعلمه عن حاالت الطوارئ المتعلقة بأرصدتهإلكترونیةاستقباله لرسائل -
حصوله على كشف جوري تاریخي لكل التعامالت و العملیات المصرفیة التي حدثت-
متابعة كل الشیكات المحصلة-
لتي تمت على حسابهمتابعة التحویالت ا-

اإللكترونیةخدمات المقاصة امر الدفع المصرفیة و أو :الخامسالفرع 
مجموعة القواعد واإلجراءات المعتمدة في تحویل األموال (TFE)اإللكترونیةالتحویالت المالیة یقصد بنظام 
أمر التحویل عن صدارإمرخص لها للقیام بهذه العملیة. ویتم انترنتمصارف أوإلكترونیةعبر مصارف 
1الهاتف المحمول.أوطریق الكمبیوتر

تحظى أكثر فأكثر بالمصداقیة واألمان اإللكترونیةوبفضل تعزیز أنظمة األمن أصبحت التحویالت المالیة 
لدى المتعاملین. هذا فضال عما یتیحه هذا النظام من اختصار للزمن ووفر في الجهد والتكلفة ویسر في 

، إذ یمكن توزیع مبلغ مستند التحویل على (Divisibilité)من خصائص هذا التحویل قابلیته للتجزئة التعامل. ف
أكثر من مستفید، وهو ما ال یتوفر في الشیك.

وبطبیعة الحال البد أن یتوفر لدى الزبون في كمبیوتره الخاص برنامج یسمح له بإجراء العملیة، وٕاال سیضطر 
غرفة المقاصة اآللیة (وهي شبكة تابعة إلىص، والذي یتولى بدوره تحویل األمر االتصال بوسیط متخصإلى

لمجموعة بنوك)، والتي بدورها أیضا تقوم بتبلیغ المصرف المعني حتى یتأكد من كفایة الرصید القتطاع المبلغ 
رصید لدى المراد تحویله. ویمكن للزبون إرفاق شیك مصادق علیه حتى یتم تحویل المبلغ دون مراجعة ال

2المصرف، إذ أن مصادقة المصرف على الشیك تجعله ضامنا لمبلغ الشیك.

كانت محدد بناءا على طلب العمیل، و قد و شخص تاریخ لامر الدفع المصرفیة إحدى وسائل الدفع أو تعد و 
BACS(Banker’s Automated(تتم یدویا و لكنها اآلن تتم في بعض المصارف من خالل نظام

Clearing Services و التي یتم من خاللها تحویل النقود من حسابات العمالء ، 1960و التي تأسست سنة
أي فرع و ألي مصرف في دولة أخرى، كدفع المرتبات الشهریة من حسابات أشخاص و هیئات أخرى فيإلى

حة الكهرباء، مصلإلىدفع إلتزامات دوریة من حساب العمیل أوحساب الموظفین، إلىحساب صاحب العمل 
الغاز...

"نظام التسویة Real Time Gross Settlement Systems(RTGS)نظام ظهر1995م بحلول عاو
و 1984عام اؤهتم إنشإلكترونيو هو نظام ،اإللكترونیةخدمات مقاصة ضمناإلجمالیة بالوقت الحقیقي" 

.31، ص.2001ان للطباعة والنشر، اإلسكندریة،، البیاقتصادیات النقود والبنوكعبد المنعم راضي، فرج عزت، -1
، رسالة دكتوراه، قسم العلوم اإلقتصادیة، فرع تخطیط، كلیة دور التسویق في القطاع المصرفي في حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیةزیدان محمد، -2

.89، ص.2005العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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ث تتم المدفوعات في تشمل عنصري الیقین حیتطبقه العدید من المصارف للحصول على مزایاه المتعددة و التي
1.تأخیرأوو دون إلغاء و بنفس قیمة الیوم،نفس الیوم

شبكات لتحویل لألموال تستوجب وجود اإللكترونيمن خالل ما سبق یتضح أن وجود أنظمة التحویل و 
الدولي.أوعلى المستوى الوطني سواءاألموال إلكترونیا، 

بتأسیس شركة 1971: قامت مصارف في المملكة المتحدة في سبتمبر لمحلیةخدمات المقاصة اآللیة ا
اآللیة، و قد أطلق علیه خدمات المقاصة تنفیذ عملیات المدفوعات بین المصارف على أساس إلكتروني لمباشرة

نطة، و لتتولى تنفیذ التحویالت النقدیة بین مختلف الشرائط الممغ1971باشرت هذه الشركة نشاطها في دیسمبر 
أوالتي یتم إعدادها یومیا بواسطة المصارف، و تتضمن التحویالت التي سیتم تنفیذها بین المصارف المختلفة 

و بعد إعداد الشرائط الممغنطة بواسطة المصارف المختلفة فإنها تسلم یومیا في مواعید 2بین المصرف الواحد.
خدمة إستخدامعن طریق الهاتف بأوبإرسالها بالید إما شركة خدمات المقاصة المصرفیة اآللیة،إلىمحددة 

BACSTEL .كل مصرف على حدا یتضمن إلىثم یعد شریط مغنط و یرسل حیث تجري معالجتها إلكترونیا
للتحویالت مستقبال عن وحدة المعالجة اإللكترونيالمبالغ التي ستقید لحسابات عمالئه، و یعتبر هذا النظام 

و ال تستخدم هذا النظام المصارف وحدها، ي ت مباشرة من مصرف الحاسوب المركز یماال ترسل التعلالمركزیة 
كذلك المالیة األخرى التي توجد لدیها كم ضخم من التحویالت النقدیة و المؤسساتإلىو إنما تمتد خدماتها 

. و یستفید من كبار عمالء المصرف، و تستغرق عملیة التحویل من هذا النظام ثالثة أیامإلىتقدم خدماتها 
لهم مدفوعات متكررة مثل األجور، المرتبات الشهریة،....الخ، كما تستفید منها خدمات هذا النظام العمالء الذین 

3بعض الشركات مثل: شركات التأمین.

 شبكة سویفت للتحویل اآللي للمدفوعات الدولیةSWIFT مع التطور العالمي لحجم المعامالت النقدیة و :
The Society forشبكة سویفت تعقدها، ظهرت worldwide international bank financial

telecommunications أن هذا النظام هو إلى، و یجدر اإلشارة نشاطها الفعلي في 1977سنة التي باشرت
م تستهدف شبكة سویفت في المقاحیث، لهذه الشبكة العالمیة یقع في بلجیكا، و المقر الرئیسيبدیل للتلكس

ل تزوید أعضائها من المصارف و المؤسسات الدولیة بالرسائل المتبادلة فیما بینها، و هي تستخدم في توفیر و األ
و هناك عدة مزایا تتحقق هذه الخدمة الموجودة في المصارف المشاركة في النظام و المرتبطة بخطوط إتصال.

4شبكة سویفت منها:إستخدامب

آخر مهما بعدت المسافات بینهما.إلىالرسائل من دولة تحقیق السرعة الفائقة في نقل - 
Costأسالیب لتحویل األخرى أقل كلفة بالنسبة للبنك من-  reducation

و فك رموز الشفرة بواسطة المصرف المحول إلیه یضمن صحة التحویل تشفیر الرسائل بواسطة المصرف - 
.Securityو سالمته

.31، ص.مرجع سابقراضي، فرج عزت، عبد المنعم-1
.314مدحت صادق، مرجع سابق، ص.-2
.316المرجع نفسھ، ص.-3

4 - Media Bank, Swift (1973-2003) trente année d.existence, bank of Algeria, N°69, 2003, P.P.69.70.
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.Availabilityي السوق على مدار العامساعة ف24إن نظام سویفت متاح لمدة - 
مدفوعات العملیات التالیة:یغطي نظام سویفت إحتیاجات المصارف المستخدمة له، و التي تتضمن - 

اإلعتمادات روض و الودائع،قالعمالء، التحویالت التي تتم بین المؤسسات المالي، الصرف األجنبي، ال
مطابقة كشوف الحسابات بین المصارف.وابات الضمانخطندي،عملیات التحصیل المست،المستندیة

عدد المؤسسات المالیة و تجاوزو حسب آخر إحصائیة صادرة عن المقر الرئیسي لهذه الشبكة فإنه قد 
دولة حول العالم، 200موزعین على أكثر من 2004مشتركا و ذلك حتى نهایة 7650البنوك المشاركة فیها الـ 

نمو الكبیر قامت الشركة مؤخرا بإجراء تخفیض على أسعار الرسائل المتبادلة بین المشاركین و بناءا على هذا ال
1سنوات األخیرة.10و ذلك خالل الـ %70ما یزید عن إلى

اإللكترونیةالمطلب الثاني: تقسیمات الصیرفة 
طر الكالسیكیة للتعامل ) مجموعة من التغیرات في األنترنتلقد رافق تطور شبكة اإلتصاالت العالمیة (اال

یسیر تبادل القیم النقدیة ، و البطاقة الذكیة، حیث أصبح من الاإللكترونیةالمصرفي و التجاري، كظهور األموال 
.األموال من خالل وسائل التكنولوجیا الحدیثةیتداول، و أصبح قطاع البنوك كأي قطاع تجاري نترنتعبر اال

البالستیكیة)لنقودا( البطاقات البنكیةل: والفرع األ 
زاد النشاط المصرفي و ماإلىكیة ائل السبعینیات دخول العدید من البطاقات البالستیأو لقد شهد العالم في 

. اإللكترونیةو نمو حجم التجارة اإللكترونیةتطور التجارة الدولیة و تطور وسائل الدفع و تعددها من أهمیتها 
ها في إستخدامیستطیع حاملها التي و ، ونوعیة النقودالمستمر ألشكالالتطور ظهرت النقود البالستیكیة مع ف

حمل مبالغ مالیة كبیرة و إلىأداء مقابل ما یحصل علیه من خدمات دون الحاجة أو، شراء معظم احتیاجاته
فهذه البطاقة توفر على صاحبها العدید من  المتاعب ، التلفأوالضیاع أوالتي قد تتعرض لمخاطر السرقة 

2حمل األموال معه .إلىالتي قد تنجر عن التعامل التقلیدي بالنقود و كذا تسهل علیه السفر دون حاجة 

و األكثر إنتشارا في العالم، حیث یزداد اإللكترونیةع الصیرفة أنوامن أهم البنكیةبطاقة الو تعتبر 
تحدة األمریكیة، و یالحظ البعض أن في بعض الدول مثل الوالیات الم%7.8إلىها بمعدل مرتفع نسبیا إستخدام

الواسع نتشاراإلو هذا یعني أن البنكیةما تزال تتم بواسطة بطاقة نترنتالغالبیة العظمى من المشتریات عبر اال
.اإللكترونیةهو زیادة حجم التجارة جانب هام إلىالنطاق لها یعود  

ال: مفهوم و واقع البطاقات البنكیةأو 
للدفع عبر البطاقاتهذه إستخدامسلفا تكون القیمة المالیة مخزنة فیها و یمكن القیمة بطاقات مدفوعة هي 

.Point Of)Sale (POSها للدفع في نقاط البیع التقلیدیة إستخدامو غیرها من الشبكات، كما یمكن نترنتاال

، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي في البنوك الجزائریة بین الواقع و اآلفاقنیةاإللكتروتطبیق أنظمة الصیرفة عبد الغني ربوح و نور الدین غردة، -1
.7، ص.2008مارس ، 12و 11، ورقلة، یومي: حول إصالح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراھنة، جامعة قاصدي مرباح

.4رحیم حسین، مرجع سابق، ص.-2
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أوالمصارف على أنها بطاقة بالستیكیة صغیرة الحجم شخصیة، تصدرها البنكیةبطاقة الكما تعرف 
منشآت التمویل الدولیة تمنح لألشخاص الذین لهم حسابات مصرفیة، و هي من أشهر الخدمات المصرفیة 

متفق علیه مع إئتمان مجانيالحدیثة، و بموجب هذه البطاقة یستطیع المتعامل الحامل لها الحصول على 
ألنها تي تعبر عن لفظ إئتمان و إعتماد، ، و الاإلئتمانو یطلق لفظ بطاقة 1یقومون بسداده بعد مدة.المصرف

.الدفع مثل بطاقة ضمان الشیكأوفضال عن كونها أداة للوفاء تمنح حاملها ائتمانا مصرفیا قصیر األجل، 
وبالتالي فهي عبارة عن وسیلة لتخزین ،(pré-paiement)على مبدأ الدفع المسبق تقوم هذه البطاقات أي أن

.(porte-monnaie électronique)إلكترونیةظات نقد النقد، أي أنها بمثابة حاف
شراءهي عبارة عن مستند یقدمه مصدره، لشخص معین، یمكن هذا األخیر من البالستیكیةبطاقة الو 

اإلئتمانبطاقة إستخداملسلع و الخدمات بحیث یعود البائع على مصدر المستند لیستوفي منه الثمن، كما یمكن ا
نوك.النقود من البببسح

لتزامات أصبحت مقبولة على نطاق واسع ى أنها: "أداة مصرفیة للوفاء باإلو قد عرفها البنك األهلي المصري عل
محلي و دولي لدى األفراد و المصارف و التجار كبدیل للنقود تستخدم لدفع قیمة السلع و الخدمات المقدمة 

حصوله على أوناشئ عند شرائه السلع و الخدمات بقیمة التزامه الإیصالاألخیر على لحاملها مقابل توقیع 
2".عند الدفع لمصدر تلك البطاقةدمة، فیكون حامل هذه البطاقة مسئوالالخ

روبي بأنها أداة مصرفیة للوفاء و هو ما عرفه مركز البطاقات بالبنك األالبنكیةبطاقة الو لعل من أبرز تعاریف 
و دولیا لدى األفراد و التجار و المصارف كبدیل للنقود لدفع قیمة مقبولة على نطاق واسع محلیا بااللتزامات

أولتزامه الناشئ عن شرائه للسلعة إیصال بقیمة إالسلع و الخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقیعه على 
بتحصیل القیمة من المصرف المصدر للبطاقة عن طریق المصرف الحصول على الخدمة على أن یقوم التاجر

البطاقة كوسیلة دفع، و یطلق على عملیة التسویة بین المصارف األطراف فیها إسم نظام ذي صرحه له بقبول ال
3.اإللكترونيالدفع 

، بأنها " كل 30/10/1935من المرسوم التشریعي المؤرخ في 1-57كما عرفها المشرع الفرنسي في المادة 
مؤسسة مالیة أوكن أن تصدر إال من طرف هیئة قرض بنقل األموال، و ال یمأوبطاقة تسمح لحاملها بسحب 

4".البطاقات كالمصارف، الخزینة العامة، مصالح البریدإصدارمصلحة مرخص لها بوضع أو

سم ة ما یسمى بالشریط الممغنط یحمل إهي بطاقة مستطیلة الشكل تحمل هذه البطاقالبالستیكیةالنقودو عموما 
على البطاقة لتخزین البیانات نتهاء صالحیتها وهو المكان المخصصو تاریخ إرقم البطاقة ورقم حسابهحاملها و 

و ،الصورة ثالثیة األبعاد (الهولوجرام)إلى. إضافة الحاسب اآللي للتعرف على البطاقةالتي یحتاجها اإللكترونیة

، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و اإلقتصادیة، أعمال اإللكترونیةاإلئتمان و العملیات المصرفیة اقات بطعبد الھادي النجار، -1
27، ص.2002منشورات الحلبي الحقوقیة، جامعة بیروت العربیة، الجزء الثاني، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق،

.70.65، ص.ص.2002، 02، جامعة بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد النقود الورقیة و النقود اآللیةالنظام المصرفي بین سحنون محمود، -2

.70.65، ص.ص.2002، 02، جامعة بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد النظام المصرفي بین النقود الورقیة و النقود اآللیةسحنون محمود، -3
4 - Jeantin Michel & Le Cannu Paul, Droit Commercial – Instruments De Paiement Et De Crédit – Entreprise
Difficulté -, 5eme Edition, Précis: Dalloz, Paris, 1999, P.02.



اإللكترونیةمدخل عام حول الصیرفة األولالفصل

45

. كما نجد كذلك بطاقاتالإصدارلمؤسسات المالیة بهو العالمة الممیزة للهیئة الدولیة والتي تعطي التصریح ل
ن التأكد من خالله و یمكبالتوقیع علیه عند تسلم البطاقة،وهو المكان الذي یقوم حامل البطاقةشریط التوقیع

. أما رقم الترمیز وقیع مع التوقیع على إشعار البیعمن هویة حامل البطاقة بمضاهاة هذا التمن قبل التاجر
.الشخصي فهو ما یسمى بالرقم السري

بالنقود البالستیكیة، إال أن هناك تحفظ على هذا الوصف البنكیةبطاقة العلى الرغم من شیوع وصف و
، شأنها في ذلك شأن تداولهالال تمثل نقودا في حد ذاتها، و إنما هي مجرد أداة البنكیةباعتبار أن البطاقة 

1ي یطلق علیها نقود الودائع.الشیكات التي تستخدم في السحب من حسابات العمالء لدى المصارف و الت

مصرفیة تكون عضوا في منظمة أوأن أي بطاقة بنكیة تصدر عادة عن مؤسسة مالیة إلىو یجب اإلشارة 
الماستر العالمیة و غیرها. و تكون هذه المنظمة هي أولعالمیة مة الفیزا امثل منظLOGOعالمیة علیها شعار 

هیئة أونادیا فیة التي تحمل اسمها و شعارها، و هذه المنظمة تعتبر صاحبة الترخیص (اإلمتیاز) للبطاقة المصر 
مؤسسة 30,000إلىالغالب المالیة، و یصل عددها فيالمؤسساتمالیة، األعضاء فیها هم المصارف و 

في إدارة نشاطاإلداریةمة هو تزوید األعضاء بالخبرات الفنیة و الرئیسي لهذه المنظمالیة و مصرف، و الهدف 
2البطاقات و تقدیم الخدمات.صدارإ

في الوالیات المتحدة البترولیة، عندما أصدرت بعض الشركات 1914بطاقات منذ عام الظهوركانو قد 
راء بعض مشتقات البترول من المحطات التابعة لها، و تتم ها في شإستخدامت لعمالئها من أجل بطاقااألمریكیة

نشأة مصرفیة تكنلم اإلئتمانبطاقات بدایة نشأة ، إذا فة زمنیة متفق علیهاتسویة هذه العملیات في نهایة كل مد
Dinersستعمل األمریكیون بطاقة حیث إ،1950عامالحقیقیة كانت النشأةأما، كما قد یتصور البعض Club

بطاقات المحالت بدأت تظهر ثم،في المجال التجاري و استخدمت كوسیلة هامة في األعمال المصرفیة
Travelو من بعدها بطاقات الترفیه لتجاریة ثم بعد ذلك بطاقات السفر، ا & Entertainment یطلقالتي

Chargeعلیها اسم  Cards اإلئتمان، ثم بطاقاتCredit Card . زیادة حجم إلىالبطاقات و قد أدت هذه
جمیع المجاالت ألداء الخدمات ، و أصبحت واسعة اإلستعمال في اإللكترونیةالمبیعات، ثم تطورت أنظمة الدفع 

3بمختلف أنواعها.

ر عنصر األمان فیها، فضال عن السهولة التي یت به هذه البطاقات، خاصة مع تطو ونظرا لإلقبال الذي حظ
تتیحها، فقد تطورت بشكل سریع حتى أصبح باإلمكان إعادة شحن البطاقة الواحدة عدة مرات، كما أن البطاقة لم 

تشفیر إلىیمة، بل أصبحت تتضمن معالجا إلكترونیا یسمح بمعرفة هویة حاملها، باإلضافة تعد مجرد مخزن للق
نحو البطاقة المصرفیة، حتى أن الجهود تسیر إستخدامتوسع نطاق البطاقة بمفتاح سري. ومن ناحیة أخرى 

.ات وعلى مستوى دوليستخدامإیجاد بطاقة موحدة متعددة اإل

ادیة، أعمال المؤتمر العلمي ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و اإلقتص-البطاقة البالستیكیة-وسائل الدفع الحدیثة سمیحة القلیوبي، -1
.59.58، ص.ص.2002منشورات الحلبي الحقوقیة، جامعة بیروت العربیة، الجزء الثاني، السنوي لكلیة الحقوق،

.357، ص.2007، دار النفائس للنشر و التوزیع، األردن، الشامل في معامالت و عملیات المصارف اإلسالمیةمحمود عبد الكریم أحمد إرشید، -2
.39سحنون محمود، مرجع سابق، ص.-3
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بعدم تجانس مستویات تكنولوجیا إشكاالت تتعلق أساسا بمشكلة أمنیة البطاقة وطرح فإنه ما تزال ترغم هذا 
رین لهذه البطاقات، مما ا، فضال عن تضارب مصالح المصدصناعة البطاقات ما بین البلدان الصناعیة نفسه

1فیما بینهم لیس سهال.(mono-émetteur)یجعل إیجاد تجمع توافقي 

ثانیا: أنواع البطاقات البنكیة
البطاقات فمنها:و ذلك حسب معیار التقسیمأنواع،عدة إلىتنقسم النقود البالستیكیة ( البطاقات البنكیة) 

و ،إستعمالها حدود الدولةیتجاوزال و التيمحلیة البطاقات ال،یةاإلئتمانضیة) و البطاقات غیر یة (القر اإلئتمان
ها سقفا كما نجد كذلك البطاقات الذهبیة التي تمنح حاملتستخدم في كل دول العالم، التي عالمیة البطاقات ال
2....الخعالیا.ئتمانیا ا

أنواع البطاقات البنكیة من حیث التعامل بها.أ
و تسمى كذلك بطاقات الخصم، و بطاقات الدفع الفوري،: )CardDebitالبطاقة المدینة (بطاقات الدفع -1

بطاقات تعتمد على وجود أرصدة فعلیة للعمیل لدى بارة عن عو هي شركات التمویل الدولیة، أوتصدرها البنوك 
یمكن الدخول في البطاقة بذلك المبلغ، لیتم التخفیض التدریجي لمبلغ البطاقة ف،نك في صورة حسابات جاریةالب

یة، اإلئتمانعكس البطاقات مباشرةو یتم السحب في البنك حیث تسمح له بتسدید مشتریاته، كلما تم إستعمالها
فهي إذا أداة وفاء ال یمكن إعتبارها البائع عند استعماله لهذه البطاقة، إلىن العمیل یحول األموال العائدة له فإ

تتمیز هذه البطاقات بالتالي و لكونها ال تعطي للعمیل أجال لفترة من الزمن، بأي شكل من األشكال أداة إئتمان
قت و الجهد للعمالء و كذلك زیادة إیرادات البنك المصدر توفر الو و أنها ال تعطي العمیل أي إئتمان، بأنها 
3لها.

خالل أویدل تعبیر بطاقة الحسم الفوري على أن یتم الخصم من حساب العمیل بطریقة فوریة بصفة عامةو 
فیتم تسجیل المبلغ على حساب آخر، إلىأیام دون تقسیط المبلغ على فترات أي دون ترحیل الدین م شهر 

4المصرف.إلىتورة الحساب ار ورود القید على فالعمیل فو 

، خاصة في اإلقتصادات اإللكترونیةهذه البطاقات أعلى معدل نمو في وسائل الدفع إستخدامیشهد حیث
5:إلىها إستخدامرتفاع معدل المتقدمة، و یعود إ

زدیاد تعودهم علیهامتزاید من قبل العمالء و التجار إلالقبول ال- 
أسالیب التسویق الهجومیة من جانب البنوكلىإتزاید اللجوء - 
في بطاقة واحدة دورا كبیرا في ذلكPOSعند نقطة البیع ستخدامو اإلATMلعب الجمع بین نظام - 

.92، ص.2005، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، األردن، اإللكترونیةأحكام عقود التجارة نضال إسماعیل برھم، -1
.72رأفت رضوان، مرجع سابق، ص.-2
.125محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.-3
.70، القاھرة، مصر، ص.1985، أفریل 109، مجلة األمن العام، العدد ائج خبراء الخطوطالتفسیر العلمي لنتریاض فتح هللا بصلة، -4
.165.164، ص.ص.2008،  منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، و العولمةاإللكترونیةالتجارة السید أحمد عبد الخالق، -5



اإللكترونیةمدخل عام حول الصیرفة األولالفصل

47

لجوء بعض الجهات الحكومیة في –لعل من العوامل المهمة و التي تكتسب أهمیة متزایدة في المستقبل - 
مثل المعاشات و المرتبات، حیث یسمح لمتلقیها DCبطاقة الحسم الدول المتقدمة لتأدیة خدماتها عن طریق
ها في التسوق و الخصم الفوري من الحساب.إستخدامأوبالسحب النقدي من آالت الصرف الفوري 

، كما تواجه بعض اإلئتمانفوائد عدیدة لمستخدمیها، مثلما هو الحال في بطاقات و تحقق هذه البطاقات مزایا و
عند االستعمال الشخصي في المحالت، و التوقیعإلىي تواجهها من إدخال البیانات و الحاجة المشكالت الت

1الخ.عند التصدیق،....

و تسمى أیضا بالبطاقات : Charge Cardبطاقة الدین أوالقید ألجل أوالخصم الشهري بطاقة-2
البطاقة كأداة وفاء، و إئتمان في الوقت قد تستخدماإلئتمانفي هذا النوع من بطاقات یة الغیر متجددة، اإلئتمان

مثل هذا النوع من البطاقات، و ال یشترط على العمیل صاحب الحساب الجاري أن إصدارنفسه، فیقوم البنك ب
أوالبطاقة بها، إستخدامللحد األعلى للقیمة المسموح یااو مسفي حده األدنى یكون قد دفع في حسابه مبلغا 

الحال في النوع السابق و إنما قد تحدث المحاسبة بشكل شهري عن طریق إرسال بصورة حساب جار، كما هو
یحتوي على تفاصیل المبالغ المستحقة علیه نتیجة الذيكشف من البنك مصدر البطاقة لحامل هذه البطاقة و

دمة، كما ینظم ما تم سحبه منخمن صاحب الأومشتریاته و حصوله على السلع و الخدمات من التجار، 
ه و سحبه إستخدامالحد األقصى المسموح له بیتجاوزمن البنك و كل ذلك یجب أن ال أوالصراف اآللي، 

یوما و إال فإن البنك سوف یحمله 40- 25بین تتراوحببطاقته، فیطلب من العمیل تسدید هذه المبالغ خالل مدة 
لتالي نالحظ أن الفترة الواقعة بین شراء و باشهریا على المبالغ المسحوبة.%1.75-%1.5ما بین تتراوحفوائد 

الخدمات، و السداد هي مدة إئتمان و هي خدمة یقدمها البنك للعمالء في صورة قرض دون فائدة و أوالسلعة 
2یعتبر إئتمانا قصیر األجل. 

حامل هذه البطاقة تمثل إئتمانا حقیقیا ل:CardCreditالتسدید باألقساط أویة القرضیة اإلئتمانبطاقات -3
لها حیث ال یلزم الوفاء فورا بالسداد. و عادة ما ها بإئتمان فعلي من البنك المصدرالبطاقة، حیث یتمتع حامل

یة المقدمة للعمیل و شروط هذه التسهیالت سواء اإلئتمانتتضمن العالقة بین البنك و العمیل تنظیما للتسهیالت 
، كما یتضمن اإلتفاق على الحد األقصى ب العمیلمن حیث فترة السماح التي یبدأ الخصم بعدها من حسا

3كوسیلة دفع ألجل محدد.اإلئتمانمواعید الوفاء بها. و تستخدم بطاقة أوها إستخدامللمبالغ المسموح 

، شأنه شأن النوع یقوم على مبدأ عدم الدفع المسبق لمصدر هذه البطاقةاإلئتمانبطاقات فإن هذا النوع من
أن ال یدفع كل حامل البطاقة على تالف بینهما قد یكون في وقت دفع المستحقات، أي الثاني، إال أن اإلخ

المستحقات في نهایة الشهر، و إنما بشكل أقساط دوریة متناسبة مع دخله الشهري، و ما یتبقى على حامل 

.8سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص.-1
، الریاض، 1995، 19، المجلة العربیة للدراسات األمنیة و التدریب، العدد الممغنطة و مخاطر التزویراإلئتمانبطاقات بصلھ، ریاض فتح هللا-2

.114ص.
، كلیة الشریعة األنترنت، بحث مقدم لمؤتمر القانون و الكمبیوتر و الكمبیوتر كوسیلة وفاءإستخدامالبنوك عن مسؤولیةفیاض ملفي القضاة، -3

.5، ص.2000جویلیة 3-1اإلسالمیة و القانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، 
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بیانه ب ما تم ستحقة علیه و نسبة الفائدة تكون حالفوائد المسإلىالبطاقة من مستحقات یعتبر قرضا باإلضافة 
في األنواع األخرى، فتعتبر أداة و فاء و إئتمان في نفس الوقت.

و كما أنها تنشئ دینا متجددا باستمرار في ذمة حامل البطاقة، فتكون ذمته مشغولة لمصدر البطاقة بقیمة ما تم 
ما تم دفعه في نهایة الفائدة المتفق علیها مخصوما منهاإلىحصل علیه من خدمة باإلضافة أوشراؤه أوسحبه 

الشهر، فیقوم حامل البطاقة بتسدید ما یتراكم في ذمته من أموال بشكل شهري و ما یدفعه من أقساط شهریة هي 
شراء أكثر من أولتغطیة جزء من القرض و الفوائد التراكمیة المستحقة علیه، مع العلم بأنه ال یستطیع سحب 

إلتفاق المبرم بین مصدر البطاقة و حاملها.اقته حسب االقیمة المسموح له بها في بط
أنواع البطاقات البنكیة من حیث المزایا التي تمنح لحاملها.ب
هي بطاقة ذات حدود إئتمانیة منخفضة نسبیا و تمنح ألغلب العمالء من : الفضیةأوالبطاقات العادیة -1

ع الخدمات المقدمة كالشراء من أطباق الحد األدنى من المتطلبات علیهم، و توفر هذه البطاقة جمیع أنوا
1المتاجر، و السحب من المصارف و أجهزة السحب اآللیة.

،VISAمثل البطاقة،: و هي بطاقة ذات حدود إئتمانیة عالیة لدى بعض المنظمات راعیةالبطاقة الذهبیة-2
Americanبسقف معین لدى البعض مثل و إئتمان غیر محدود  Exppress،ر تصدیبیقوم و هي نوع

له الممنوحة فحامل هذا النوع من البطاقات تضاف إلیه بعض المزایا األخرى،لعمالء ذوي القدرة المالیة العالیةا
إلىتوصیل الرسائل و قانونیة، كما یتم مثل: التأمین ضد الحوادث، و الحصول على استشارات طبیة مجانا

یزید رسم اإلشتراك في أغلب األحیانلطیران، و جمیع أنحاء العالم، و أسبقیة الحجز في الفنادق و شركات ا
یة و اإلضافیة اإلئتمانتة في المزایا أو كما توجد لدى المنظمات األخرى أنواع أخرى متففیها عن البطاقة الفضیة

المالي و التاریخ اإلئتمانیكون . فمثل البطاقة الخضراء، و البطاقة الماسیة التي تصدر عن أمریكان إكسبریس
2لصاحب الطاقة معیارا لهما و محددا في نوع البطاقة التي تصدر له.المالي 

ستخدامأنواع البطاقة البنكیة من حیث اإل.ت
ا، هي تستخدم في إستخدامالعادیة هي أكثر أنواع البطاقات اإلئتمان: إن بطاقات العادیةاإلئتمانبطاقة -1

من البنوك التي تكون أو، اآلليي من الصراف و الحصول على خدمات، و إمكانیاتها في السحب النقدالشراء
3في عضویة هذه البطاقة.مشتركة

تستخدم :Machine CardTallerAutomated(ATM Card)اإللكترونیةبطاقة السحب النقدي -2
أوالدولي، أوبطاقة الصراف اآللي في عملیة سحب النقود، سواء كانت من أجهزة الصراف اآللي المحلي 

، بحث مقدم في المؤتمر اإلسالمي لمجمع الفقھ اإلسالمي، البطاقات البنكیة اإلقتراضیة و السحب المباشر من الرصیدعبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، -1
.39، ص.1998الدورة العاشرة، دار النشر،جدة، 

.32جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص. -2
.39عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مرجع سابق، ص.-3
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ي تحصل علیها البنوك من مصدر هذه البطاقة و تكون تلك البنوك مشتركة في عضویة هذه التاألجهزة 
1.البطاقات

و في إن هذا النوع من البطاقات ال یستخدم إال داخل حدود إقلیم البنك مصدر البطاقة: البطاقات المحلیة-3
ال یعطي حامله ألنهد ضیقة، هذا النوع من البطاقات قلیل جدا و في حإستخدامنفس عملة ها اإلقلیم، فإن 

میزات مثل النوع اآلخر الذي ستخدم بنسبة كبیرة و یستخدم في جمیع أنحاء العالم و یمكن سحب جمیع عمالت 
2راف بالعملة التي یرغب بها حامل البطاقة.صو سحبه من

یة من حیث الجهة المصدرة لهااإلئتمانأنواع البطاقات .ث
رف مجوعة من المنظمات العالمیة والمؤسسات المالیة والتجاریة نذكر تصدر البطاقات المصرفیة من ط

منها:   
1 -Visa Card من البطاقات من األنواعدر هذه تص: و هي من أشهر و أكثر أنواع البطاقات استعماال، و

Visaحیث تعد فیزا الدولیة 3عالمیة.برعایة منظماتعضویتها، فتصدرفي جمیع بنوك العالم المشاركة 

Card International عام إلىیعود تاریخ  إنشائها و یة، اإلئتمانالبطاقات إصدارأكبر شركة دولیة في
4والذهبیة .عندما أصدر مصرف أمریكا البطاقات الزرقاء والبیضاء 1958

2-Master Card: أما ماستر كاردInternationalCardMaster فتعد ثاني أكبر شركة دولیة في

9,4یة، مقرها في الوالیات المتحدة األمریكیة، بطاقاتها مقبولة لدى أكثر من اإلئتماناقات البطإصدار

ملیون دوالر.200ت بلغت أكثر من لتسویة معامالستخدمتملیون محل تجاري، ا
3 -American Express هذا النوع من البطاقات یصدر من مؤسسة مالیة واحدة، و هي التي تشرف على :

إصدارو تعمل على تسویة عملیاتها مع التجار، كما أن هذه المؤسسة ال تمنح أیة تراخیص ،هاإصدار عملیة 
المؤسسات المالیة األخرى، فتستخدم هذه البطاقة من خالل فروعها و لكن یمكن تفویض أوالبطاقات للبنوك 

البطاقات:وأهم أنواع هذه 5من حساب العمیل.مباشرةالبنك لسداد قیمتها 
 ء ذوي المالءة المالیة العالیة.: تمنح للعمالضراءالخسإكسبر
ء ذوي المالءة المالیة العالیةي، تمنح للعمالاإلئتمان: تمتاز بتسهیالت غیر محددة السقف ذهبیةإكسبرس ال.
ورة أن یفتح حاملیها حساب : تصدر لحاملیها بعد التأكد من المالءة المالیة، ولیس بالضر إكسبرس الماسیة

لدیها.
من فروعها و مؤسساتها، الشراءك بطاقات تصدر عن المؤسسات التجاریة، لتستخدم من قبل زبائنها في هنا

المطاعم، و، و الفنادقو محطات البنزین، :فیتحقق ذلك عندما تملك تلك المؤسسات عدة مشاریع كبرى مثل
و طلب الخدمات من أي نوع من الموالت الكبرى، فتقوم تلك المؤسسات بطرح بطاقات لتمكن زبائنها من الشراء

. 89نضال إسماعیل برھم، مرجع سابق، ص.-1
.37عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، مرجع سابق، ص.-2
.38.37، ص.ص.2002، جانفيجلد الواحد و العشرین، ، مجلة البنوك في األردن، الماإلئتمانبطاقات محمود الكیالني، -3
.161السید أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص.-4
.34جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص.-5
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المؤسسة إلىاألنواع المستخدمة في فروعها و ذلك للمحافظة على زبائنها و لتنظیم عملیات البیع، فیدفع الزبون 
بعد فترة من الزمن، فتعطي هذه البطاقة حاملها إئتمانا، و قد یحصل حاملها على میزات أخرى أومباشرة

1في تقدیم الخدمات لحاملها.لویةو األأوكتخفیض في األسعار، 

4-GuaranteeCheque یسمى هذا النوع ببطاقات ضمان الشیك تصدرها البنوك لعمالئها، لیستخدمها :
شیكات المسحوبة عن البنك ه الحاملها عندما یسوي عملیات الشراء و یدفع المستحقات علیه، بواسطة هذ

دیمه من حامله للبنك.ف قیمته في حالة تقر تأكد من أن الشیك ستصللمصدرها، 
,Visa-Master)ل و الثاني و األالنوعینأن إلىو یجب التنویه  American Express) هما المقصودان عند

سع نطاق و على مستوى العالم. أو فهما یمنحان حاملهما إئتمانا و تستخدمان في ،اإلئتمانبطاقات إلىاإلشارة
د الذي تضمنه هذه حو باله البطاقةهذإستخدامبع قیمة الشیك المسحوب مثل كفالة البنك لدفوهفأما النوع الرابع 

2البطاقة.

أنواع البطاقات من حیث نوع الضمان.ج
أوجزئیا(مؤسسة مالیة كبرى من عمیله أن یقدم ضمانا عینیا أوقد یطلب المصدر للبطاقة سواء أكان بنكا 

أومیل و مالءته المالیة و تاریخه المالي مع البنك شخصیا فیعتمد قبول هذا الضمان على ثقته بالعأوكلیا) 
یحتفظ علیه مصدر البطاقة ،استثماريأوالمؤسسة، كطلب مصدر البطاقة من عمالئه تقدیم صورة حساب جار 

3بصورة ضمان، على أن ال تقل قیمة الضمان في حده األدنى عن الحد األعلى للبطاقة.

بنكیة): أنواع البطاقات ال04الشكل (

. 20، ص.1999، ، أفریل18، المجلد ، مجلة البنوك في األردن، العدد الثالثبطاقات الوفاءوائل إسماعیل عصفور، -1
.40، مرجع سابق، ص.محمود الكیالني-2
.35جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص.-3
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، 06، مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة، المجلد هر مصدریهاشو أاإلئتمانأنواع بطاقات رة، بانواف عبد اهللا باتو المصدر:
. 47، ص.1998، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة، األردن، دیسمبر 04العدد 

): مصدروا البطاقات البنكیة05الشكل (

47، ص.المرجع نفسهبارة، ف عبد اهللا باتو نواالمصدر:

و یمكن حصر هذه ،أن استخدام البطاقات بمختلف أنواعها، یختلف من قطاع إلى آخرإلىكما یجب اإلشارة 
القطاعات األساسیة في:

 اإللكترونیةالقطاع المالي و المصرفي في التعامالت المالیة.
.قطاع اإلدارة و الصحة
 من خالل الفنادق و المراكز التجاریة.و السفر السیاحةقطاع
 و برامج التلفزیون.االنترنتاتاإلشتراك في خدم:تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت مثلقطاع
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إلىأخرى و من منطقة جغرافیة إلىقطاع و من دولة إلىكما یختلف توزیع استعمال البطاقات من قطاع 
1منطقة أخرى.

ت البنكیةثالثا: مزایا و عیوب البطاقا
2:مزایا عدیدة أهمهاتحقق البطاقات البنكیةالمزایا:

تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقیة وتفادي السرقة ،  كما ستخدامسهولة ویسر اإل: بالنسبة لحاملها
محددة، كذلك تمكنه من إتمام صفقاته رةالمجاني لفتاإلئتمانا أن لحاملها فرصة الحصول على والضیاع، كم

ا بمجرد ذكر رقم البطاقة . فوری
تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساهم في زیادة المبیعات كما أنها أزاحت عبء متابعة دیون بالنسبة للتاجر :

المصدرة.الزبائن طالما أن العبء یقع على عاتق البنك والشركات 
ها المصارف والمؤسسات المالیة: تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح التي تحققبالنسبة لمصدرها.
3ها:عیوب.أ

القدرة المالیة، وعدم سداد یتجاوزقتراض واإلنفاق بما سلبیات البطاقة البنكیة زیادة اإل: من بالنسبة لحاملها
سمه في القائمة السوداء .في الوقت المحدد یترتب عنه وضع إحامل البطاقة قیمتها

لتزامه بالشروط یجعل البنك یلغي عدم إأومن جانبه لمخالفات: إن مجرد حدوث بعض ابالنسبة للتاجر
.التعامل معه ویضع اسمه في القائمة السوداء وهو ما یعني تكبد التاجر صعوبات جمة في نشاطه التجاري

أهم خطر یواجه مصدریها هو مدى سداد حاملي البطاقات للدیون المستحقة علیهم وكذلك بالنسبة لمصدرها :
ضیاعها.المصدر نفقات تحمل البنك

اإللكترونیةالفرع الثاني: النقود 
"النقود الرقمیة" والتي هي عبارة عن نقود غیر أو" اإللكترونیةظهرت "النقود عد ظهور البطاقات المصرفیةب

في مكان آمن على الهارد دیسك لجهازتخزن ها بنوكإصدار تقوم بإلكترونیةتأخذ صورة وحدات ملموسة
فتكون في صورة وحدات لعمالت صغیرة القیمة ،اإللكترونیةالخاص بالعمیل یعرف بإسم المحفظة الكمبیوتر

عالمة خاصة من البنك المصدر لها ، تعمل بأسلوب و نظام عمل العمالت التقلیدیة صغیرة أوولكل عملة رقم 
4.التحویلأواء الشر أوهذه المحفظة في القیام بعملیات البیع إستخدامو یمكن للعمیل القیمة، 

5في صورتین : اإللكترونيوعلى ذلك یمكن تجسید النقد 

 اإللكترونيحامل النقد(PME)Le porte- monnaie électronique: ببطاقة مخزنة أیضاو تسمى
Electroniqueالقیمة  Purses،تحتوي على دائرة و التيحتیاطي نقدي مخزن في البطاقةحتوي على إی

.22وائل اسماعیل عصفور، مرجع سابق، ص.-1
.46مرجع سابق، ص.، تداولھاوآلیة اإللكترونیةالصیرفة عبد الھادي نجار، -2
.11سابق، ص.مفتاح صالح و معارفي فریدة، مرجع-3
.7صالح مفتاح، مرجع سابق، ص.-4
.307، ص.2001، بیروت، لبنان، األنترنتالتنظیم القانوني لشبكة طوني میشال عیسى، -5



اإللكترونیةمدخل عام حول الصیرفة األولالفصل

53

الدفع اآلالت الخاصة بها عند التجار إلجراءأو،یتم إستعمالها عن طریق الموزع اآلليPuceإلكترونیة
.للمشتریات الصغیرة

فتراضيالنقد اإل(PMV)La monnaie virtuelle :و تسمى كذلك بنقود الشبكةNet moneyالنقود أو
.نترنتفع عبر شبكات االیسمح بإجراء الدعبارة عن برنامج، و هي Digital Cashالسائلة الرقمیة 

اإللكترونیةد ال: تعریف النقو أو 
أناإللكترونیةعلى أنها مجموعة البروتوكوالت و التواقیع الرقمیة التي تتیح للرسالة اإللكترونیةالنقود تعرف 

قود للناإللكترونيتحل فعال محل تبادل العمالت التقلیدیة، و بعبارة أخرى فإن النقود الرقمیة هي المكافئ 
.التقلیدیة

Digitalو هي مخزون للقیمة النقدیة تكون محفوظة بشكل رقمي  Form حاملها في یستخدمهاأنیمكن
1الوقت نفسه في معاملته.

. و الكمبیوترأجهزةهو عبارة عن نقد یتم تخزینه بواسطة الخوارزمیات في المعالجات و اإللكترونيو النقد 
Digiلكامل على البروتوكول الذي طورته شركة ااإللكترونیةیرتكز نظام النقد  Cash و الذي یسمىE-Cash

في سانت لویس Mark Twain Bankبدأ بنك 1995نهایة و في، 1994ه في هولندا عام إستخدامو بدأ 
2.اإللكترونیةالنقود إصدارروبیة في فلندا بو األEventبالدوالر، كما بدأت شبكة إلكترونیةنقود إصدارب

تمر اإللكترونیةیتضح لنا أن حیاة النقود اإللكترونیةو التفسیرات السابقة للنقود التعریفاتمن خالل و 
بثالثة مراحل هي:

.اإللكترونيلصاحب النقد صداراإل.1
طرف ثالث.إلىاإلنتقال من صاحب النقد .2
النقود التقلیدیة من المصدر.عن طریق قیام الطرف الثالث باسترداد مقابلها من اإللكترونیةتظهیر النقود .3

اإللكترونیةتقسیمات النقود ثانیا:

، مؤتمر القانون و الحاسوب، جامعة الیرموك، و تأثیرھا على دور البنوك المركزیة في إدارة السیاسة النقدیةاإللكترونیةالنقود حسن علي القفعي، -1
.3، ص.2004جویلیة، 14و 12األردن، یومي:

.49ابق، ص.نواف عبد هللا باتوبارة، مرجع س-2
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1:منهانذكر من عدة نواحياإللكترونیةهناك تقسیمات عدیدة مقترحة للنقود 

من حیث متابعتها و الرقابة.أ
و تتمیز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي:Identifiableقابلة للتعرف علیهاإلكترونیةقود ن.1

التعامل ثم اإلستمرار كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة اإلنتماء في متابعة بدایةفي قام بسحب النقود من المصرف 
زها في نهایة المطاف.یو حتى یتم تمیاإللكترونيحركة النقود داخل النظام 

یة من راق النقدو و هي تستخدم تماما كاأل: Anonymeغیر إسمیة (مجهولة الهویة)إلكترونیةنقود .2
أثر یدل على هویة من انتقلت منه و إلیه.أي كونها وثیقة الصلة بمن یتعامل بها، فال تترك وراءها حیث 

من حیث أسلوب التعامل بها.ب
یة سحبها من او هي نقود رقمیة یتم في البد: On line e-moneyعن طریق الشبكةإلكترونیةنقود .1

Internal)اة معدنیة داخلیة مالیة أخرى، و تخزینها في أدمؤسسة أومصرف  hard ware device) توضع
الفأرة الشخصیة لهذا الجهاز، و ترسل النقود الرقمیة عبر و بالضبط على الشخصيفي جهاز الحاسوب 

المستفید في ظل إجراءات تضمن لهذا التعامل قدرا كبیرا من األمان و السریة، فهي نقود حقیقیة و إلىنترنتاال
تصال الیا و التي تستخدم هذا األسلوب إلیست مادیة، و تتطلب معظم األنظمة المطروحة حلكنها رقمیة و

حتماالت الغش و ، و هو ما یقلل من إةتداولالمطرفي التعاقد إلكترونیا بالمصدر للتأكد من سالمة النقود 
التزویر.

مباشرةالحاجة لإلتصال و هنا تتم التعامالت دون:Off line e-moneyخارج الشبكةإلكترونیةنقود .2
یظهر له التغیرات التي تطرأ على مؤشرافهي تتخذ عادة صورة بطاقة یحوزها العمیل، و تتضمن ،بالمصدر

إجراء كل تعامل نقدي، و هي تثیر قدرا أكبر من المشاكل خاصة فیما یتعلق باألمان من قیمتها المخزنة بعد
Doubleمخاطر الصرف المزدوج spending.

اإللكتروني: خصائص النقد اثالث
2بعدة خصائص أهمها:اإللكترونيیتمیز النقد 

بالقیمة كمعلومات رقمیة مستقلة عن أي حساب مصرفي.اإللكترونيیحتفظ النقد - 
شخص آخر عن طریق تحویل المعلومات الرقمیة.إلىیسمح بتحویل القیمة - 
النقد الممكنة كتسییر إلجراء المعامالت محدودة یتمیز بالقابلیة و اإلنقسام، لكونه متاحا بأصغر وحدات- 

القیمة.
، و ما تقتضیه من نترنتقات و الظروف و یتناسب مع طبیعة تكوین االو التعامل فیه متاح في كافة األ- 

إستمرار المبادالت الدولیة و حتى في إختالف التوقیت من بلد آلخر.

واقع و –، مجمع أعمال ملتقى المنظومة المصرفیة و التحوالت اإلقتصادیة الصناعة المصرفیة و التحوالت العالمیةوصاف سعدي و وصاف عتیقة، -1
.302، جامعة الشلف، ص.2004دیسمبر 15و 15، یومي: - تحدیات

، مجلة األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة و اإلنسانیة، العدد في عصرنة الجھاز المصرفياإللكترونیةلوجیا الخدمات المصرفیة دور تكنوعرابة رابح، - 2
.06، ص.2012، 08
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اإللكترونیة: طبیعة النقودرابعا
و ما إذا كان یمكن اعتبارها نقودا حقیقیة أم ال، و یرى اإللكترونیةراء حول طبیعة النقود قد تعددت اآل
هي نقود حقیقیة ألنها تقوم بكل الوظائف التي تقوم بها النقود التقلیدیة، و یعرفونها اإللكترونیةبعضهم أن النقود 

البعض اآلخر ال یعدها من النقود، و بالتالي بأنها عبارة عن وسیط للتبادل كما أنها مقیاس و مستودع للقیمة، و
جد أو و لقد للنقود، و یقول أنها ال تخضع للرقابة من قبل البنوك المركزیة.ال تعد أداة نقدیة بالمعنى الحقیقي

هذان الرأیان عدة أراء متباینة لكنها أقل حدة منهما، و یمكن التعرض لهذه اآلراء.
صیغة غیر مادیة للنقود الورقیةةاإللكترونیل: النقود و الرأي األ

ات مع حداثة و تعقیدات ستخدامفي عصرنا الحاضر من أكثر اإلاإللكترونیةالنقود إستخدامبح صأ
ال تأخذ نفس اإللكترونیةو ما سبقها من نقود یكمن في أن النقود اإللكترونیةه، إال أن الفرق بین النقود إستخدام

أي ما تها المادیة بل أصبحت تؤخذ بشكل معلومات تنتقل بین األطراف، شكل النقود السابقة من حیث طبیع
على أحد األطراف إال نقل معلومات عن النقود المراد نقلها للطرف اآلخر لذا تعتبر المعلومات المتعلقة بهذا 

النقد أهم من النقد نفسه، و هذا یعد فرقا جوهریا.

تكون صدار، و العملیة التي یتم بها اإلالتقلیدیةالمادیة للنقود هي الصیغ غیراإللكترونیةو علیه فإن النقود 
1.اإللكترونیةالنقود إلىالتقلیدیةبإجراء تحویل في شكل النقود من النقود 

أداة تبادل و لیست أداة دفعاإللكترونیةالرأي الثاني: النقود 
بینما ل یصدر من البنك المركزي،و نوع األفي أن الاإللكترونیةیكمن الفرق بین النقود التقلیدیة و النقود 

و حسب هذا الرأي فإن اإلقتصادیین، و علیه و هذا الرأي هو األكثر شیوعا بین،النوع الثاني فال یصدر منه
نوعا من بیع أصول المصدر، فالمشتري یقوم بشراء هذه النقود من المصدر یعتبر اإللكترونیةالنقود إصدار

بشرائها مقابل دفع اإللكترونیة، و بمعنى آخر یقوم الشخص طالب النقود لتقلیدیة ثمنا لهامقابل إعطائه النقود ا
أن مصدرها اإللكترونیةنقود بنقود، و النهایة الطبیعیة للنقود شراءما یعادلها من نقود البنوك المركزیة أي 

صدارو تبعا لذلك فإن مؤسسات اإلمن البائعین الذین اشتروا بها السلع و الخدمات.بشرائهایرجعها كأنه قام 
، و هذا اإللتزام اإللكترونیةباعته من النقود لما ملزمة بالمحافظة على النقود التقلیدیة التي حصلت علیها مقابال 

2تحل مكان النقود األخرى.اإللكترونیةاتها ألن النقود إصدار یكون بشكل قید على 

إئتمانأداة اإللكترونیةالرأي الثالث: النقود 
، كما لالئتمانیدور مضمون هذا الرأي حول نقطة أساسیة مهمة هي أن جمیع صور النقود هي أشكال 
ا تعد دینا على تستخدم أداة للتبادل، و إذا أخذنا العملة المستخدمة كمثال فإنها تعتبر أداة إئتمان و ذلك ألنه

.26، ص.1990، دار النھضة العربیة، مص، مقدمة في النقود و البنوكمحمد زكي شافعي، -1
.65جالل عاید الشورة، مرجع سابق، ص.-2
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إلكترونیا و مخزن، فهي شكل من أشكال في رصید نقدي مسجل اإللكترونیةمصدرها (الحكومة)، و النقود 
، فیمثل اإللتزام القانوني للمصدر اتجاه حاملها بمقدار الوحدات من جهة كونها دینا على مصدرهااإلئتمان

النقدیة و الرقمیة المسجلة، أما ما تلتزم الحكومة تجاه من یحمل العملة فإنه متمثل في قطعة العملة التي یحملها 
1.صاحبها نفسها

األطراففتراضیة ثالثیة صورة إاإللكترونیةالنقود الرابع: رأيال
لتقوم بشراء النقود التقلیدیة مقابل إلكترونیةات المؤسسات من نقود إصدار بمتعلقة أفكارما یطرح من إن

.الرأيالثاني و یرفضه القائمون على هذا الرأيأصحابهذه النقود و هي ما دافع عنه 
ن شراء و الحقیقة، و الفكرة المطروحة بشأیتلقاها كودیعة فهذا الواقع إنماو اإللكترونیةقود المصدر ال یملك النف

هذه النقود ال إناألمرحقیقة أنإالن هذه النقود قد غادرت المؤسسة المصدرة لها، األصول قد تظهر لهم بأ
تخرج من المؤسسة، بل تبقى عندها بشكل ودیعة.

اإللكترونیةود النقو عیوبخامسا: مزایا
كر منها:لها إیجابیات و سلبیات نذاإللكترونیةكغیرها من أنواع الصیرفة اإللكترونيالنقود 

المزایا:.أ
الشبكات األخرى أونترنتأي الرقمیة عبر االاإللكترونیةتحویل النقود فتداولهاتكلفة حیث أن :الكفاءة

علما أن تحویل ، األعمالأنشطةزیادة، و هذا ما یشجع على دیةاألنظمة البنكیة التقلیإستخدامأرخص كثیرا من 
متواجدة و أساسیةالتحویل یتم عبر بنیة ، ألناإلئتمانإجراءات عملیات بطاقات قل من یكلف أاإللكترونيالنقد 
عملیة النقد المادیة للقیام بن التكلفة الثابتة للعناصرلذلك فإ، و من خالل نظم الكمبیوتر الموجودةنترنتاالهي 

اإللكترونیةذات مجال عالمي فإن المسافة التي على العملیة نترنتن االتكاد تكون صفرا، و ألاإللكتروني
قطعها ال تؤثر في التكلفة.

العمیــل تــرخیص یكــون لــدى أن، فهــي ال تســتلزم اإللكترونیــةالنقــود إســتخدام: یســتطیع كــل فــرد ســهولة الحیــازة
.اإلئتمانببطاقات التي تتم ت صفقاالخاص مثلما یلزم في 

أي مكان في العالم وفي أي وقتٕالىمن أي مكان و اإللكترونیةیمكن تحویل النقود ف:ال تخضع للحدود.
2.ستخدامبسیطة وسهلة اإل

وفر السرعة في إتمام المعامالت.ت
 خادمــة تــدعم بروتوكــول أجهــزةاإللكترونیــةبــالنقود الــدفع اآلمنــة: تســتخدم البنــوك التــي تتعامــل عملیــاتتشــجع

تــدعم بروتوكــول الطبقــات األمنیــة، ممــا یجعــل ، كمــا تســتخدم مستعرضــات لشــبكة الویــب األمنیــةالحركــات المالیــة 
3أكثر أمانا.اإللكترونیةالنقود إستخدام

1:عیوبها.ب

www.avokato.com11/12/2008.،2005نوفمبر 21، تاریخ اإلطالع: -أخبار و مقاالت–، أفوكاتو الجزائر البنوك الخلویةیونس عرب، -1
.110طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص.-2
16حسن علي القفعي، مرجع سابق، ص.-3
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التزویر
غسیل األموال
 أيذلك قد یتماثل مع أنالإ، إلكترونیةمبالغ نقدیة فقدان إلىتعرض القرص الثابت للتعطل، قد یؤدي

ذلك.إلىما أوانالفقدأوالنقد للغسیل أوراقمشاكل تحدث في التعامل مع 
 قد تتحول اإللكترونيالنقود و الذي یجعلها في حالة التوسع في النقد إصدارسیطرة البنوك المركزیة على

.إلكترونیةبنوك إلى
تاجر عیستطیالتي تطرح مشكالت و أسئلة كثیرة فهل نترنتالضریبة: في و.م.أ تثار فكرة ضریبة اال

تتلقى أنعلى زیمبابوي ؟، و هل زیمبابوي على سلعة مباعة لمشتري في انترنتتحصیل و تحمیل ضریبة 
ة.لسداد أي ضریبة ال یتیح مجاال للمراجعاإللكترونينصیبا من الضریبة؟، و لألسف فإن إستخدام النقد 

الوالیات (علما أن األخرى، اإللكترونیةضعیفا مقارنة بوسائل الصیرفة اإللكترونیةد النقو إستخدامو ال یزال
العدید من إلىهذا یرجع و )،اإللكترونیةل الدول التي عرفت النقود أو تعد من المتحدة األمریكیة 

:أهمهااألسباب و العوامل المؤثرة في حجم التعامل بها نذكر 

مع و التي ستنخفض و یرجع السبب في ارتفاع التكلفة ،النقود السائلةبمقارنةتفعةمر اإللكترونیةالنقود ةتكلف- 
ها.إستخدامحداثة إلىها إستخدامتطور 

وجودها و فلتسویقها، إعالندعایة و إلىباقي المنتجات البنكیة فهي تحتاج مثلها مثلاإللكترونیةإن النقود - 
2لى للتعامل بها.و خاصة في المرحلة األنتشارها عف الدعایة لها من شأنه أن یعیق إض

المالیة و توفیر الخبرات الصناعة ن ی، فتحساإللكترونیةتشار النقود تساعد البیئة الضعیفة على إنال - 
اصر الضروریة للتعامل بها.، و خاصة في العنتداولهاالتكنولوجیة المتقدمة تنعكس إیجابا على 

المؤثرة على انتشارها.العواملأبرزمن ها إصدار ائمین على المصرفیة و تدریب القالخبراتإن تطویر - 
لدى الجمهور من خالل تخفیض مخاطرها و تقدیم الضمانات الكافیة لهم یساعد اإللكترونیةإن قبول النقود - 

بها.المعامالتعلى تطویر حجم 
.اإللكترونيلعدم دخول و قبول النقد أساسيعدم نضوج السوق هو عامل - 

الزالت في بدایاتها حیث یعتقد المراقبین لها اإللكترونیةخدمات الصیرفة أنا سبق یمكن القول من خالل م
المعامالت، و لكن توقعات إلجراءمثیرا أسلوباللناس ملم تتطور لتقدمستقبلها مظلم ماأنفي الفترة األخیرة 

األجلین القصیر و المتوسط و سیكون نموها سیكون بطیئا في أنرجال المال و اإلقتصادیین تتجه نحو تأكید 
3محل النقود السائلة بشكل تدریجي.في المدى الطویل، و بالتالي فإن السوق الواعد لها سیحلأسرع

.111طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص.-1
ة -2 ود الھیئ اض، النق ة الری ویر مدین ا لتط ةالعلی ع 2003، اإللكترونی ى الموق ة، عل : اإللكترونی

www.arriyadh.com/economic/leftBAR/Researches/.......doc_cvt.asp22/10/2012.
تموز، 14و 12، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر القانون و الحاسوب، یومي: ھا على المصارف المركزیةو آثاراإللكترونیةالنقود و الجرف، محمد سعد-3

.5، ص.2004جامعة الیرموك، األردن، 
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فإن أغلبها الزالت لم تدخلها في اإللكترونیةفي مجال التعامل بالنقود ةأما بالنسبة لحالة الدول العربی
دولي ن نظام مالي هذا التطور حتى ال تجد نفسها ضمتستعد لمواكبةأنل لها من األفضالتعامالت المالیة، لذا 

1مفروض علیها دون توقع و استعداد وما لذلك من آثار على جهازها المصرفي و اقتصادها ككل.

اإللكترونيالشیك الفرع الثالث: 
على اإللكترونيرة الشیك تعتمد فكحیث ،لشیك التقلیديالمكافئ لالشكل الجدید و هو اإللكترونيالشیك 

وجود وسیط إلتمام عملیة التخلیص والمتمثل في جهة التخلیص (المصرف) الذي یشترك لدیه البائع والمشتري 
لكل منهما وتسجیله في قاعدة اإللكترونيمن خالل فتح حساب جاري بالرصید الخاص بهما مع تحدید التوقیع 

مصرف بوسطن، سیتي اإللكترونیةرف التي تتبنى فكرة الشیكات من المصا،اإللكترونيالبیانات لدى المصرف 
2مصرف.

اإللكترونيال: تعریف الشیك أو 
مستلم الشیك إلىموثقة و مؤمنة رسلها مصدر الشیك إلكترونیةعلى أنه رسالة اإللكترونيو یعرف الشیك 

حساب إلىك المالیة بتحویل قیمة الشیال أو ، لیقوم البنك نترنت(حامله) لیعتمده و یقدمه للبنك الذي یعمل عبر اال
مستلم الشیك (حامله)، لیكون دلیال على أنه إلىحامل الشیك. و بعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك و إعادته إلكترونیا 

و و یمكن لمستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ لحسابه.قد تم صرف الشیك فعال 
عملیات السداد بین طرفین من خالل وسیط، و هي تختلف و شكلها إلتماماإللكترونیةخدم الشیكات بالتالي تست

3من بن آلخر، و تتضمن البیانات التالیة:

رقم الشیك
اسم الدافع
اسم المستفید
القیمة التي ستدفع
 للدافعاإللكترونيالتوقیع
وحدة العملة المستعملة
تاریخ الصالحیة

اإللكترونيثانیا: التوقیع
، و الذي أصبح الیوم معترف به قانونا اإللكترونيقضیة التوقیع إلىاإللكترونيعن الشیك الحدیث یجرنا

و 4.اإللكترونیة، بل و في مختلف المعامالت و العقود اإلئتمانالنقد و في بعض البلدان، لیس فقط في قضایا

.5حسن علي القفعي، مرجع سابق، ص.-1
.13رأفت رضوان، مرجع سابق، ص.-2
.62سابق، ص.محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع-3
.124، ص.2002، ترجمة ھاني مھدي الجمل، دار مجموعة النیل العربیة، القاھرة، اإللكترونیةالمرشد األساسي في التجارة زیلیكوس دانییل، -4
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و .اإللكترونيتشریعا خاصا بالتوقیع تضع بعد ل الصناعیة، لم مع ذلك یبقى أكثر الدول في العالم بما فیه الدو 
1هما:اإللكترونیةعتمادهما حالیا للشیكات أهم نظامین یتم إ

 نظامIntegrity) File SystemFSIC( هو نظام معتمد من طرف إتحاد مالي لمجموعة كبیرة من :
لهیئات المصرفیة األمریكیة.البنوك و ا

لشركة اإللكترونیةعبارة عن نظام دفع یعتمد على الشیكات :دیةنیة النقنظام السیبراCYBER CACH

األمریكیة، تتعامل به مجموعة البنوك و المؤسسات التجاریة المشتركة في النظام.

اإللكتروني: الشیك )06(الشكل 

Source : www.paybycheck.com/demo.html 22/10/2013

اإللكترونيثالثا: مزایا الشیك 
2جملة من المزایا أهمها:اإللكترونيیحقق الشیك 

السریة
األمان

.125المرجع نفسھ، ص.-1
.112طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص. -2
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توماتیكیاأو التسویة، ألن العملیة تتم أوحیث تنعدم تكالیف المقاصة إنخفاض التكالیف
إلغاء الحدود

Electronicاإللكترونیةالمحفظة الفرع الرابع:  Wallet

ثر من أكإستخداملكمبیوتر الخاص به، یتیح للعمیل و هي عبارة عن عدة برامج یتم تحمیلها مجانا على ا
قاقة و شاشة صغیرة قیاسات بطاقات الدفع، تحتوي على ر طریقة للدفع بها إلكترونیا،  و هي بطاقة من نفس

.ستحل محل النقود العادیة مستقبالو الشحن و التي قابلة للتفریغ 
في إدخالهتكون قرصا مرنا یمكن أوبطاقة ذكیة یمكن تثبیتها على الكمبیوتر اإللكترونیةو قد تكون المحفظة 

.نترنتفتحة القرص المرن في الكمبیوتر الشخصي لیتم نقل القیمة المالیة منه ا والیه عبر اال
ضعف 500خزین بیانات تعادل قادرة على تChipالبطاقة الذكیة مزودة بشریحة أنإلىو تجدر اإلشارة

1البطاقات البالستیكیة الممغنطة.تخزنهأنما یمكن 

و شركة Netscapeو شركة Cyber Cashو من أشهر الشركات التي توفر خدمة هذا النظام: 
Microsoft. هناك: اإللكترونیةو من األنظمة المعروفة التي تعتمد المحفظةMaster Card, Visa Card,

Proton ، یة العادیة الممغنطة، و تسلم من خالل مؤسسات اإلئتمانهذه البطاقات تتشابه مع البطاقات و
المعلوماتي النظامیة من خالل عدم اإلتصال مع اإلئتمانالمصارف، لكنها تتمیز عن البطاقات أوالتسلیم، 

2مین صحة هذه العملیة.لیة دفع لتأللمصرف عند كل عم

اإللكترونیةالمعامالت المصرفیة صور ):07(شكل ال

.54، ص.منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، مرجع سابق-1
.92، ص.2007، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، اإللكترونیةالمصارف و النقود نادر عبد العزیز شافي، -2

اإللكرتونيةخدمات الصريفة 

ويل اإللكرتوين توفر خدمات التحويل عن طريق التحإلجراء التعامالت املصرفيةاإللكرتونيةالنقود 
إلكرتونيةقنوات 
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14صالح و معرفي فریدة، مرجع سابق، ص.مفتاحالمصدر:

اإللكترونیةالمزایا التي تحققها الخدمات المصرفیة المطلب الثالث: 
عدة للعمیلأوللبنك سواءحتیاجات العمیل وهو ما یحقق إلتقدم الیوم معظم البنوك خدمات متمیزة تلبیة 

سنتطرق لكل منها في هذا المطلب.، مزایا

بالنسبة للبنوكالتي تحققها المزایال: واأل الفرع
، حتـى باتـت العملیـات اإللكترونیةتعمل المؤسسات المصرفیة منذ سنوات على توسیع دائرة خدماتها بالطرق 

و تحویــل أموالهــا و مــن ســحب أمــوال و كشــف حســاب اإللكترونیــةالمصــرفیة تعتمــد بشــكل متزایــد علــى الوســائل 
أهمها:مزایاعدة اإللكترونیةغیرها. و للعملیات المصرفیة 

 بین المؤسسات المالیة و المصرفیة، رتفاع حدة التنافس في إیساهماإللكترونیةإن تقدیم الخدمات المصرفیة
ه متالك میزة تنافسیة و تدعم عالقتده على إتساعاإللكترونیةالصیرفة لخدماته بواسطة وسائل فممارسة البنك 

1رتباطهم به.زیادة إإلىمع عمالئه مما یؤدي 

 و و البرامج المعلوماتیة، المساهمة في نجاح التطور المتسارع في تكنولوجیا اإلتصاالت و أجهزة الكمبیوتر
بالتالي تعزیز رأس المال الفكري و تطویر تكنولوجیا المعلومات.

التعامل بین البنوك و جعله متواصال على مدار الوقت.تؤدي لتیسیراإللكترونیةة مصرفیالخدمات الإن
بالمرونة و السهولة و السرعة، مما یتیح توسیع دائرة التعامل بها داخل المؤسسات هذه العملیات صافإت

ت المصرفیة عبرها، و مما یؤمن الحمایة و التكامل بین المعلومات و الخدماأوالمصرفیة و المالیة 
2.اإللكترونیة

.15، مرجع سابق، ص.ص.الجنبیهيو ممدوح الجنبیهيمنیر -1
.68محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص.-2

خدمات ومنتجات أخرى للتأمني واالتصال املباشر 
إلجراء العمليات املصرفية

: تقدمي املنتجات عن طريق اإللكرتونيةاملعامالت املصرفية 
تواصل إلكرتوين

صرفية عن طريق شبكة األنرتنتمعامالت م

معامالت مصرفية عن طريق اهلاتف

لكرتوينة عن طريق قنوات أخرى للتواصل إمعامالت مصرفي
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 و لتعزیز الشفافیة، و ذلك من خالل التعریف بهذا البنك إعالمیةنافذة اإللكترونیةالصیرفة إستخدامیشكل
ترویج خدماته و اإلعالم عن مراحل و تاریخ نشأته و تطوره و مؤشراته المالیة لوضعها تحت تصرف الباحثین 

معنیة باألمر.و الدارسین و سائر األطراف األخرى ال
 من خالل شبكة اإلتصاالت التكنولوجیة المتطورة، مما یسمح بتخطي سهولة التواصل بین الداخل و الخارج

العقبات الجغرافیة و الزمنیة في إنجاز الصفقات المصرفیة و التجاریة و المالیة بشكل عام.
توسیع إلىالعالمیة، مما یؤدي نتنتر جمعة و المخزنة على شبكة االملاستفادة من المعلومات الجمة،اإل
.ستثمارات في الداخل و الخارج على حد سواءاإل
مصرفیة، فهمي خدمات عبر خدمات تتم عن بعد، بدون وجود شخصي مباشر بین أطراف العالقة الإنها

و بالتالي إختصار المسافات الجغرافیة و رفع الحواجز التقلیدیة.الحدود ال تعرف قیود جغرافیة.
و اإللكترونیةنتعاش التجارة الوسائل األخرى، مما یساعد على إتكلفة الخدمات المصرفیة مقارنة معخفض ،

دة، و ترویج الخدمات المصرفیة و العالقات التجاریة الدولیة دون الحاجة لفتح أسواق جدیإنشاءزیادة فرص 
1و تلبیة حاجاتها.أعمالهاستقطاب العمالء و تیسیر إ

 و أرصدتهمالعمالء بالمعلومات عن إمدادسائل جدیدة لإلعالن عن خدماتها المصرفیة و تؤمن للمصارف و ،
األرصدة و تحویل األموال إلكترونیا.كإدارةتوفیر الخدمات الممكنة، 

 تكلفة توفیرإلىو هذا ما یؤدي ، المختلفةالمصرفیةالمعامالت تخفیض نفقات المصارف إلجراء بعض
ال تقارن بتكلفة نترنتللمصرف في المناطق البعیدة، إذ أن تكلفة إنشاء موقع للبنك على االإنشاء فروع جدیدة

یحتاجه من بناء و أجهزة و صیانة و عنصر بشري مختص و غیرها.بمافرع جدید للبنك إنشاء
 ستثمار، و بالتالي زیادة فرص العمل.المزید من فرص اإلتوفیر
 لمصرف كمصرف متطور تكنولوجیا.عن االعمالءخلق إنطباع جید لدى
 األبحاث و الدراسات، و وضع خطط جدیدة، و كشف العقبات و معالجة المشاكل بسرعة و إجراءتسهیل

2بسهولة و أقل تكلفة.

لعمیلبالنسبة لحققها ي تالتالمزایا : الثانيالفرع 
 ء معامالته في أي وقت أراد.ساعة، و بالتالي یستطیع العمیل إجرا24/24توفر الخدمة المالیة على مدار
بحسابهو المتعلقةجمیع المعلومات الحدیثة الحصول علىیستطیع العمیل.
 بشكل مرئي من خالل أواإللكترونيالحصول على نصائح مالیة من المصرف سواء من خالل البرید

3.الكامیرات

.16ص.ص.، مرجع سابق،الجنبیهيو ممدوح الجنبیهيمنیر -1
.69محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص.-2
.78، ص.2008، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، األردن، التسویق المصرفي بین النظریة و التطبیقصالح محمد أبو تایھ، -3
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تعقیدات قد تطیل من إتمام وإجراءات أیة ، بحیث أن هذه الخدمات ال تتطلب ستخدامسهولة و یسر اإل
المعاملة المصرفیة.

 دي السرقة و الضیاع.او تفتمنح هذه الخدمات حاملها األمان
 .توفر فرصة الحصول على إئتمان مجاني لفترة محددة
 یتم بمجرد ذكر رقم البطاقة.الذيالسرعة في إتمام الصفقات و
  ساعة.24سهولة التواصل مع البنك و على مدار
1صل مع البنك من أي مكان.التوا

على األداء المصرفياإللكترونیةة ی): إنعكاس إستخدام الخدمات المصرف08(الشكل

معهد اإلدارة، ،في القطاع المصرفي الحكومياإللكترونیةمعیقات تطبیق الصیرفة نبیل ذنون جاسم و مرهوم مبارك، المصدر:
.06، ص.2008بغداد، 

اإللكترونیةالقانونیة للصیرفة المطلب الرابع: األسس 
قدم تال ها تقلیدیة، أي أنهاتكل قنوات تقدیم خدماكانت البنوك التقلیدیة اإللكترونیةفي بدایة انتشار البنوك 

أصبحت األمرتطورو مع كل بنك یقدم خدماته حسب نوعیته،كانو بالتالي ،اإللكترونیةبالطرق خدمات أي 
1موجود في شبكة األنترنت.المصرفیة إلكترونیا عبر موقع إلكتروني العملیاتتقوم بالبنوك التقلیدیة 

.70محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص.-1
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إن استخدام النظام الرقمي في البنوك وسع العملیات البنكیة و سهل نقل المعلومات و اإلتصال بالعمالء، 
العدید من ر ففي بعض التشریعات العربیة كالجزائري و المغربي مثال یظه2،رتب بعض اآلثار القانونیةإال أنه 

داخل إطارات تشریعاتها، و یرجع اإللكترونیةالمشاكل عند محاولة البحث عن القواعد المنظمة للعملیات البنكیة 
ذلك لعدة أسباب أهمها قصور هذه التشریعات عن استیعاب التطورات الحدیثة لیس في هذا المجال فقط، بل و 

في إطار التعامالت بالوسائل الحدیثة عموما.

على اإلقتصاد الوطني برمته مؤثرلق األمر بمجال حیوي عظهر المشكلة بوضوح أكثر عندما یتو ت
كالقطاع البنكي الذي یشكو من عدم مالئمة القانون إلى ما توصلت إلیه التكنولوجیا و التطورات الحدیثة فیه، 

بات التصرفات القانونیة؟ و ما مما یدعو التساؤل عن مدى قانونیة استخدام تلك الوسائل في القطاع البنكي إلث
مدى استیعاب القواعد العامة لتلك التطورات، و من جهة أخرى توسعت المخاطر المحیطة بالعمل البنكي أكثر 

الذي أصبح معه اإلضرار بمصالح العمالء المستهلكین أو الشيءاألنترنت، عند دخول البنوك للعمل في بیئة 
، كل ذلك أدى إلى توسیع دائرة مسؤولیة البنك في التقلیدیةي ظل الخدمات التجار أكثر ورودا مما كانت علیه ف

مواجهة األضرار التي تحدث نتیجة للخطأ في استخدام النظام الرقمي.

نوكا إلكترونیة من حق تلك البنوك التي یطلق علیها بكانو قد أثار الكثیر من الجدل في البدایة عما إذا 
التقلیدیة؟التي تقوم بها البنوك ةالقیام بالعملیات المصرفی

الحدیثة، فصرح بأنه من حقها القیام بكافة إال أن هذا الجدل لم یلبث إال و حسم لصالح تلك البنوك 
من توفیر للوقت و الجهد ،ةن البنوك التقلیدیالعملیات المصرفة بطرقة إلكترونیة، و ذلك لما فیه من ممیزات ع

ك نفسه.و األموال سواء للعمالء أو للبن

سوى تتمتع بنفس الكیان القانوني للبنوك التقلیدیة و ال اختالف بینهما اإللكترونیةو حیث أن تلك البنوك 
تلك بل إنو المراقبة، و یقدمان نفس الخدمات، اإلشرافة تقدیم الخدمة المصرفیة، فیخضعان لنفس في طریق
یدیة بمعناها التقلیدي أن رونیة ال تستطیع البنوك التقلخدمات مصرفیة إلكتتقدمأناستطاعت اإللكترونیةالبنوك 
تقدمها.

ه و لحد ن، إال أفي دول العالمالصیرفة التقلیدیة بالنظم و القوانین المتعلقة و تعددو رغم اختالفو علیه 
و لكترونیةاإلهناك تماثل في األطر القانونیة بین الصیرفة ، فاإللكترونیةلم توضع قوانین محددة للصیرفة الیوم

الفنسبة المخاطر.اإلختالف واضح بینهما، سواء في طریقة تقدیم الخدم أو في أن ، رغم فة  التقلیدیةالصیر 
3.اإللكترونیةزالت الجهود القانونیة قائمة لوضع أطر قانونیة واضحة و مختصة للصیرفة 

و إطارها القانونياإللكترونیةواقع خدمات الصیرفةالمبحث الثالث: 

.29سابق، ص.منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، مرجع-1
.115، ص.2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، األنترنتعبر اإللكترونیةالخدمات البنكیة محمود محمد أبو وفرة، -2
.13، ص.2005، 23د ، مجلة المحاسب المجاز، الفصل الثالث، العد2اإلدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازلعلي بدران، -3
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قد تطورت الصناعة المصرفیة خالل السنوات األخیرة بشكل لم یسبق له مثیل، ویرجع ذلك إلى عاملین ل
1:هماأساسیین

في في مجال التجارة أوإماتناهي أهمیة ودور الوساطة المالیة بفعل تزاید حركیة التدفقات النقدیة والمالیة، -
ثمار، والناتجة عن عولمة األسواق.ستمجال اإل

والتي كانت في كثیر تصال، أو ما یعرف بالصدمة التكنولوجیة،لوماتیة وتكنولوجیات اإلعالم و اإللمعتطور ا-
للعامل األول.ستجابةمن األحیان ا

حقیقة و في ، هذه الصناعةشهدتهاو التغیرات التي هي نتاج لهذه التطوراتاإللكترونیةالصیرفةو بالتالي فإن 
مستوى طموحات الصیارفة واسعا رغم أنمن الصیرفة لم یشهد قبوال و انتشارا هذا النوع الجدید أناألمر

Deloitte، و هذا ما تؤكده عدة دراسات أجریت حولها مؤخرا. فحسب دراسة أجرتها كانت عالیةالمتحمسین لها

Consulting امة لیست هاإللكترونیةو التي مست عشرة دول، فإن أغلب زبائن البنوك یرون أن الصیرفة
خدمة اإللكترونیةبالنسبة لعالقتهم مع بنوكهم. باإلضافة إلى أن أقل من ثلث هؤالء فقط یرون في الصیرفة 

، و إلكترونیة أم الال یعرفون ما إذا كان بنكهم یعرض خدمات الزبائنمن %30هامة، بل أسوء ما في ذلك أن 
2الزبائن للصیرفة عبر قنوات إلكترونیة.كل هذه النتائج و غیرها تناقض التوقعات السابقة حول تحمس 

على المستوى العالمياإللكترونیةالمطلب األول: واقع الصیرفة 
امیة تطویر القطاع المالي و المصرفي في بعض ز أدى إلى استلبالعولمةإن دخول العالم فیما یسمى 

توغلت ئا، إلى أن یرات تنتشر شیئا فشدأت هذه التطو عبر العالم، و بو التجاریة المؤسسات المالیة و المصرفیة 
أرجائه.في معظم 

و ابرز التحدیثات التي حدثت على مستوى القطاع المالي و المصرفي أهممن اإللكترونیةالصیرفة تعد و 
رقت و تفاوتت نسب افتف، و إن انتشارها تطلب عدة جهود سواء على المستوى الدولي أو اإلقلیمي،في العالم

ث و في هذا المبح، قطاع إلى آخراألخیرة من دولة إلى أخرى، و من مناطق إلى أخرى، و من انتشار هذه 
من منطقة تفاوتهاإلى نسب باإلضافةعبر العالم، اإللكترونیةسنحاول التعرض إلى توزیع الخدمات المصرفیة 

ألخرى.

الفرع األول: واقع األنترنت المصرفي في العالم
تحادات اإلئتمان التي تقدم خدماتها على الخط و عبر شبكة عدد المصارف و إارتفععلى المستوى العالمي 

من السوق، إلى %06و هو ما كان یمثل نحو 1998مؤسسة و مصرف في سنة 1200نترنت من األ
و قد بلغ ،من السوق%75أي نحو 2003في سنة 15845وٕالى ،مرات10أي 2000في سنة 12000

. 2010سنة %90حوالي

.315م حسین، ھواري معراج، مرجع سابق، ص.رحی-1
2 - BBC News online, consumer shy away from e-banking, 23/11/2012.
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في %51.30إلى 1999سنة %18من قد ارتفع المصرفي نترنت عدد المتعاملین مع األلوحظ أن كما 
.2010مع آفاق %75في العالم، مع احتمال وصول هذه النسبة إلى 2004سنة 

الصیرفة المحمولة في العالم: واقعالثانيالفرع 
افقد قدر حجم المتعاملین به،یرا من طرف عمالء البنوكلصیرفة المحمولة فلقد لقیت قبوال كبافیما یخص

% 30و 2001% بالمقارنة مع سنة 15,3ملیار مستعمل، وحقق نموا معدله 1,1في السوق العالمي بـ 
ت و الشكل التالي یبن لنا مدى اتساع إستخدام الهاتف المحمول في المعامال.2000بالمقارنة مع سنة 

لمیة.المصرفیة في األسواق العا

)روأو (ملیار 2012- 2008): قیمة المدفوعات بالهاتف الجوال في السوق العالمیة 09شكل (ال

2008 2009 2010 2011 2012

األسواق المتطورة 16,5 41,5 28,7 40,4 56,6

األسواق الناشئة 12,5 20,9 30,3 49 83,4

12,5 20,9
30,3
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%48.6

%36.8
األسواق المتطورة
األسواق الناشئة

Source: Capgemini & RDS & ESMA, Word payement report 2010, P.17, A vailable on the web
site : www.gbsites.rds.com,   02/06/2012.

البطاقات البنكیة في العالم: واقعالثالثالفرع 
ملیون بطاقة 1أكثر من 1996بلغت سنة أنها قد حیث تطورا كبیرا البطاقات البنكیة كما شهد استعمال 

ملیون 110، ثم ارتفعت إلى 1997ملیون بطاقة بنكیة في نهایة سنة 100في العالم، و وصلت إلى حوالي 
والتي تعد رائدة في في فرنسا وحدها و من هذه البطاقات توجد في أوروبا، %95و حوالي 1998بطاقة سنة 

ملیون بطاقات مصرفیة 41,5، منها 2002ملیون في سنة 45,5هذا المجال، بلغ عدد البطاقات المصرفیة 
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%)، منها 80هم بطاقة مصرفیة (من8سنة) یمتلك كل 18فرنسیین (أكبر من 10من ضمن كل دولیة. و
2001الجدول التالي یعطي لنا صورة عن تطور هذه البطاقات خالل سنتي و 1% بطاقات دولیة.91يحوال

:2002و

2002-2001خالل اإللكترونیة): تطور البطاقات 07الجدول (

Part de marché
(2002)

Croissance
(2001/2002)

Nombre de cartes (en
millions)

60,50%10,20%1 071,80Visa

33,3%13,60%590,1MasterCard

3,20%3,80%57,3
American
Express

2,60%13,80%45,3JCB

0,50%- 5,90%8Diner Club

100%11,10%1 772,50TOTAL

حولالوطنيملتقىالأعمال، ریةكمدخل لعصرنة المصارف الجزائاإللكترونیةالصیرفة رحیم حسین و هواري معراج، المصدر:
، 2004دیسمبر، 15و 14جامعة الشلف، یومي:،- واقع و تحدیات–المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 

.179ص.
والجدول التالي یبین لنا التوزیع 2ملیون بطاقة،6وصل استعمال البطاقات البنكیة إلى 2003في سنة و

.2002- 1997البنكیة في العالم خالل سنتي الجغرافي للبطاقات

2002لسنة كیةجغرافي لسوق البطاقة البن): التوزیع ال08الجدول (

المناطق
19972002السنوات

46%70%أوروبا

1 - BBC News online, Op.cit.
.317رحیم حسین ، ھواري معراج ، مرجع سابق ص -2
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22%11%أمریكا

28%14%آسیا

04%05%باقي العالم

Source: Jérome Baumgarten, Nicolas Descamp, La carte a puce, 2002-, p.7, site :
http://tpe.camarades.free.fr/tpe.pdf , consulté le : 04/02/2012.

و التي تنتشر بشكل واضح و بارز خاصة Visa Cardهو بطاقة فیزا لبطاقاتاأكبر إستخدام ألنواعإن و 
مریكیة، حیث بینت اإلحصائیات و التي تمت من قبل شركة فیزا العالمیة و التي نشرتها في الوالیات المتحدة األ

من العملیات التي تتم ببطاقة فیزا الدولیة في العالم %41أن 30/12/2005عل الموقع الخاص بها في 
كل التالي:و هذا وفقا للش1. %32تستحوذ علیها الوالیات المتحدة األمریكیة و یلیها اإلتحاد األوروبي 

32%
10%

2%
12%

3%

41%

م  نمآلبث بمثآل ثثن ةةعبكت قآلسب قآل بمغبمن هىبآلت شهت ): 10(بمصل 2005خحن بمغ

اإلتحاد األوروبي
.أمریكا الالتینیة

كندا
CEMEAآسیا و الباسفیك
الوالیات المتحدة األمریكیة

Source: visa international, Statistique about Visa Card, http://www.corporate.vasa.com
22/10/2012.

ت الذین استخدموا نظام الدفع كما كانت قد أعلنت هذه الشركة أن قطاع األعمال في العالم و إنفاق الحكوما
58.6تریلیون دوالر لیصل إلى 54.8حوالي 2004اإللكتروني التابع لها  قد وصل معدالت مرتفعة سنة 

و ذلك حسب الشكل التالي:2.%6.1، مما یعني زیادة تقدر بـ 2006تریلیون دوالر سنة 
2005- 200): معدالت الدفع اإللكتروني لفیزا 11الشكل (

1 - visa international, Statistique about Visa Card, http://www.corporate.vasa.com Op.Cit.
2 - international services association, Visa lunches-commercial index, http://www.visa.com ,
Op.cit.
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بطاقة و ذلك ملیون749.3أكثر من 2005فقد سجلت في نهایة Master Cardماستر كارد شركةأما 
شركة مالیة تابعة لها عبر مختلف 25.000، و هذه البطاقة تدیرها 2004مقارنة بـ %10.5بزیادة تقدر بـ

ملیون موقع في العالم یقبل 24أنحاء العالم، حیث مالكي هذه البطاقات یمكن لهم إستخدامها عبر أكثر من 
ملیار عملیة تمت ببطاقة من عالمة ماستر كارد 19.1كما سجلت هذه الشركة حوالي التعامل بهذه البطاقة.

%11.9تریلیون دوالر من إجمالي قیمة األعمال مع إرتفاع بنسبة 1.7و حققوا Cirusو  Maestroباستثناء 

،  كما بینت الشركة من خالل موقعها أن حركة الشراء بواسطة بطاقاتها عرفت نمو ارتفع 2004مقارنة مع سنة 
1تریلیون دوالر.1.2لى ما یقارب إ%13.7بنسبة 

من الشیكات في البلدان الصناعیة، فقد بلغ حجم تداوالوبمؤشر البطاقات المصرفیة، التي أصبحت أكثر 
% بالمقارنة مع سنة 5,8بمعدل نمو ، 2002ملیار بطاقة في سنة 1,1الم ة عبر العتداولبطاقات الذاكرة الم

ملیون بطاقة في نفس العام 701(cartes à microprocesseur)ج ، كما بلغ عدد بطاقات المعال2001
مع اإلشارة أن أوروبا تتقدم باقي مناطق العالم في هذا المجال، حیث تحتل نحو .2001% عن 17بمعدل نمو 

، في حین ال تستحوذ القارة األمریكیة سوى (cartes à puce)% من السوق العالمي للبطاقات البرغوثیة 70
الجدول و .% فقط من بطاقات المعالج8من السوق العالمي من هذا النوع من البطاقات، وعلى %11على 
.2002سنة لتوزیع استعمال البطاقات الذكیة و المعالجة على المناطق الجغرافیة عبر العالم فهو یبین التالي 

1 - Philippe David, Un nouveaux monde pour les cartes bancaires, Revue banque stratégie, 24 novembre 2005, Paris,
P.26.
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2002لسنة ): توزیع استخدام البطاقة الذكیة و المعالجة في العالم09الجدول (
المناطق

المجموع%النسبةبطاقة المعالجة%النسبةالبطاقة الذكیةالبطاقة

3912641459805أوروبا، إفریقیا

3693423133600أسیا، جنوب الباسفیك ، الصین

325305608381أمریكا

10851007011001786المجموع

Source: Jérome Baumgarten, Nicolas Descamp, Ibid.

:أما من حیث مجاالت استعمال هذه البطاقات فیمكن تلخیصها في الجدول اآلتي
2002حسب مجاالت اإلستعمال لسنة الذكیة و المعالجة في العالمالبطاقة):10الجدول (

Carte a microprocesseurCarte a mémoire

Total
Croissance
2002/2001

2002
Croissance
2002/2001

2002

138010.3%430-9.5%950Télécommunications

19815.9%175-41.0%23
Services

financiers/fidélité

62100%3287.5%30Administration/santé

7587.5%15122.2%60Transports

3540%35_0Télévision payante

1640%711.1%9Sécurité

2075%7-35%13Autres

178617%701-5.8%1085Total

Source : Jérome Baumgarten, Nicolas Descamp, Ibid.

2005ملیون بطاقة ذكیة سجلت سنة 300مفادها أن و التيEuro smartشركة و حسب دراسة أجرتها 

وقع أن في السنوات ، و یت2002تحمل رقاقات، و بدأت نسبة الزیادة في هذا النوع من البطاقات منذ سنة 
، ستضاعف لها IBSملیار بطاقة في العالم من بطاقات فیزا و ماستر كارد و أمریكان إكسبرس و 2القادمة 

من الحجم %25ه في أوروبا بـ تداولرقاقات لتصبح من البطاقات الذكیة، و سجل أكبر حجم لهذه البطاقات یتم 
.2004العالمي لسنة 

2005- 1999الم الععبرالذكیة ): حجم البطاقات 12(الشكل
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في الدول المتقدمةاإللكترونیة: واقع الصیرفة الثانيالمطلب 
بمختلف أنواع خدماتها بارزة في الدول المتقدمة و الصناعیة، و اإللكترونیةمما ال شك فیه أن الصیرفة 

شهده هذه الدول، رغم ذلك فهناك تفاوت بین تشهدته و الزالت و هذا نظرا للتقدم التكنولوجي و المعلوماتي الذي 
من خالل المعطیات و اإلحصائیات في هذا ، و هذا ما سنالحظه اإللكترونیةالصیرفة هذه الدول في استخدام 

المطلب.

الفرع األول: األنترنت المصرفي في الدول المتقدمة
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، و اإللكترونیةستخدام الصیرفة ل الرائدة في إتعد الدول المتقدمة و في مقدمتها الوالیات المتحدة، من الدو 
بشكل سریع في أمریكا. فالدراسات تؤكد وجود ثورة في استخدام اإللكترونیةاستخدام تكنولوجیا الصیرفة قد نمى

من العمالء یجرون حركات مالیة عبر %85تبین أن 1999عام هذه التكنولوجیا المتطورة، و في دراسة أجریت 
ملیون حركة شهریا 907، و قد بلغت عدد الحركات المالیة عن طریق جهاز الصراف اآللي اإللكترونیةالقنوات 

مالیین شخص یستخدمون 7ملیون شهریا، و یوجد 202و بلغت عدد الحركات المالیة عبر نقاط البیع 
Online Banking.

عبر خدماتهاعدد البنوك األمریكیة التي تعرض بلغ 1998دراسة بیون التي أجریت في أمریكا عام و في 
في السنة التالیة، بینما بلغ عدد بنوك األنترنت في 49990بنكا، و ارتفع العدد إلى 770اإللكترونیةالقنوات 

بنكا، وقد 1845حدة، إیطالیا، إیرلندا، فرنسا، المتملكة سبانیا، المبیة: ألمانیا، بلجیكا، هولندا، إثماني دول أورو 
شكلت البنوك األلمانیة القسم األكبر من هذه البنوك، و كان العدد األقل من هذه البنوك في فرنسا.

و قد أدخلت المصارف الفرنسیة نظاما للتعرف على الخدمات المصرفیة عبر األنترنت شبیه بنظام 
Minitelتؤمن الخدمات المصرفیة عبر األنترنت مجانا، و التي نیة و السویسریة ، على عكس المصارف األلما

یوجد سبعة مصارف من أصل عشر مصارف كبیرة في أوروبا أطلقت مواقع لها على 1998و 1997بین 
عن األرصدة و التحویل من و إلى الحساب، و بعضها تؤمن ستعالمكاالأساسیة األنترنت، و تؤمن خدمات 

الیابانیةأمریكا و أوروبا نجد أن البنوك يمع المصارف فالیابانیةفي مقارنة بین المصارف خدمات وساطة، و
تكملة لخدمات الصراف اآللي و الخدمات المصرفیة عبر الهاتف و تقیم األنترنت على أنه في األنترنت ترى في 

و أوروبا فینظرون إلى األنترنت أما في شمال أمریكاالمرتبة الثالثة من حیث األهمیة بعد الفروع و الهاتف، 
تعامل مع الزبائن خالل السنوات للة یلوسو سیكون أهم كلفة الخدمات المصرفیة،على أنه وسیلة لتخفیض 

1.القادمة

الفرع الثاني: البطاقات البنكیة في الدول المتقدمة
تحتل أوروبا ففي البلدان المتقدمة، ة تداولالماإللكترونیةمن أكثر وسائل الصیرفة البطاقة المصرفیة تعتبر

من السوق العالمي من هذا النوع %70یقدر نصیبها حوالي في تبنیها لهذه الخدمة عالمیا،  و المرتبة األولى 
و قد شهد في السنوات األخیرة استخدام عالمیا.فقط من البطاقات المعالجة%08من البطاقات، و على 

االتحاد دول في 2013سنة كانت نسبتهو الذي، 2012بالنسبة لسنة عا ملحوظاارتفااإللكترونیةالبطاقات 
أي بنسبة زیادة تقدر 2013ملیار سنة 760حواليفیه استخدام البطاقات قدر ، حیث %حوالي 3.0األوروبي

.ردبطاقة للف1.5أي ما یعادل ، ملیون508حوالي بعلما أن عدد التعداد السكاني فیه یقدر ، %9.6بـ 

.52ناظم محمد نوري الشمري، و زھیر عبد الفتاح العبدالالت ، و ،مرجع سابق، ص-1
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2013-2000): تطور استخدامات وسائل الصیرفة في أوروبا 13الشكل (

ملیارالوحدة:
Source : Banque centrale européenne, communiqué de presse, statistiques relatives aux
paiements pour 2013, Paris, 2014. http://www.banque-france.fr 22/10/2014.

تقدر نسبته 2013فقد شهدت هبوطا سنة في دول اإلتحاد األوروبي DABبـلصرافات اآللیة أما بالنسبة ل
انخفاضا TPVنهائي نقاط البیع كما شهدتوحدة، 430000دات الصراف اآللي بـ ، فیقدر عدد وح%0.2بـ 

التغیر و الجدول التالي یوضح ملیون.9.1علما أن عددها قدر بـ ، 2012رنة بسنة مقا%1.9قدرت نسبته بـ 
.2013-2012بین مقارنة ول أوروبادبعض استخدام البطاقة البنكیة في في 

2013-2012استخدام البطاقة البنكیة في بعض الدول األوروبیة التغیر في): 11الجدول (

2012نسبة استخدام البطاقة البنكیة بالنسبة لـ 2013استخدام البطاقة البنكیة لسنة 

بلجیكا49.310.45

بلغاریا17.73.26

الدانمرك0.990.99

ایرلندا2.042.04
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اسبانیا0.670.67

فرنسا2.642.64

ایطالیا2.2040.41

سلوفاكیا2.0936.32

ألمانیا0.9218.39

بولونیا2.8643.71

ویدالس1.0966.54

المملكة المتحدة1.8658.86

البرتغال1.07-67.63

مالطا2.00-47.59

لغسنبرغ0.80-6.32
Source : banque de France, Op.cit, P.6.

الفرع الثالث: الصیرفة المحمولة في الدول المتقدمة
فمثال في ،وات في البلدان الصناعیةاإلنفاق في مجال الصیرفة المحمولة نموا متزایدا عبر السنیشهد 

سنة %50على الخط اإللكترونیةالوالیات المتحدة األمریكیة بلغت نسبة العائالت المتعاملة عن طریق الصیرفة 
.2008سنة %85إلىهذه النسبة ،، ثم وصلت2004من عدد المتعاملین في سنة %57و2005

و 20031ملیون دوالر خالل سنة 344فیها وحدها ما یقارب ونیةاإللكتر بلغ حجم اإلنفاق على الصیرفة 
من المناطق الرائدة في أوروبا تعدكما ذكرنا سابقا و . 2010ملیار دوالر خالل سنة 1.5وصل هذا الرقم إلى 

317رحیم حسین ، ھواري معراج ، مرجع سابق ص 1
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بعض الجدول التالي یبین، و ، مما یستدعي اإلنفاق المتواصلعصرنة الخدمات المصرفیة و تحدیثها
على خدمة الصیرفة المحمولة في أوروبا الغربیة.تكالیف اإلنفاق حول اإلحصاءات 

اإللكترونیةأطلقت مؤسسة باركلي كارد المتخصصة في مجال تطویر خدمات الدفع ، 212في سنة حیث أنه 
والخاصة ببطاقات االئتمان خدمة متمیزة تتمثل في بیع الصقات صغیرة الحجم حوالي ثلث حجم بطاقات 

ویتم لصقها بالهاتف الجوال من NFC. المزودة بتقنیة االتصال قریب المدى المعروفة اختصارًا باسماالئتمان
الخلف بما یتیح للمستخدمین إنجاز بعض المعامالت النقدیة من خالل الدفع اإللكتروني عبر الهاتف. ووفقا 

أو المعقدة. ولكنها التزال في لمؤسسة باركلي فإن طرق الدفع عبر الهواتف الذكیة لیست بالعملیة الصعبة
والسبب في ذلك عدم توافر عدد كبیر من األجهزة الداعمة لتلك التقنیة. فیما عدا برنامج شركة .مراحلها األولى

والموجود بهاتف نیكسوس إس الذكي. وتتیح الصقات باركلي كارد التي ُأطلق ، 2010سنة جوجل الذي أطلقته 
.ي هاتف أن یتحول إلى محفظة رقمیة تدعم تقنیة إن إف سيألpay tagعلیها اسم باي تاج

وتتسم هذه الالصقات بأنها تتوافق مع كافة الهواتف مهما كان نوعها أو عمرها أي أن الشخص لیس في حاجة 
ماسة إلى استبدال هاتفه بآخر یدعم تلك التقنیة لتسهل علیه عملیة الدفع اإللكتروني. فهذه الالصقة مثال تعمل 

.1999الصادر عام 25مع هاتف سیمینس إس حتى 

من المعامالت %4إلى أن Cap Gemini Emst & Youngو قد أخلصت دراسة مكتب االستشارة 
، و في الوالیات المتحدة األمریكیة 2003سنة %25المصرفیة تجري عبر الخط في أوروبا، فوصلت نسبتها إلى 

اسات و األبحاث قد توصلت إلى أنه للوصول إلى نسب علیا . علما أن الدر 2003في %12قدرت نسبتها بـ 
یجب نشر معلومات حول فوائد هذه الخدمات لدى زبائنها و جمهورها أي نشر اإللكترونیةإلستخدام الصیرفة 

في المجتمع.اإللكترونیةرفة یثقافة الص

2003-1999تكالیف اإلنفاق على الصیرفة المحمولة في أوروبا الغربیة):12الجدول (

السنوات المجموع

1999 ملیون$12

2000 ملیون$43

2001 ملیون$116

2002 ملیون$254
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2003 ملیون$344
.317رحیم حسین، مرجع سابق، ص.المصدر: 

روبیة :           و في بعض البلدان األاإللكترونیةما یلي أرقام عن تزاید المتعاملین عبر قنوات الصیرفة و فی

2004-1999في بلدا أوروبااإللكترونیة): عدد المتعاملین عبر قنوات الصیرفة 13الجدول (

Year
UK

(mn)
Germany

(mn)
Spain
(mn)

France
(mn)

Sweden
(mn)

Netherlands
(mn)

Italy
(mn)

Switzerland
(mn)

1999 1.0 0.9 0.7 0.2 1.0 0.2 0.1 0.2

2000 2.0 1.6 1.3 0.4 1.3 0.5 0.3 0.4

2001 3.1 2.5 1.8 0.8 1.5 0.9 0.5
0.6

2002 3.9 3.5 2.1 1.1 1.7 1.2 0.8 0.6

2003 4.9 4.3 2.5 1.8 1.9 1.5 1.3 0.7

2004 5.4 4.9 2.7 2.1 2.0 1.7 1.7 0.8

ملیونالوحدة:
.317رحیم حسین، مرجع سابق، ص.المصدر:

2003و 1996ل الدفع في االتحاد األوروبي بین سنتي : توزیع وسائ)14(لشكل رقم ا
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Source: Fédération Bancaire De France "Les Européens Et Leurs Moyens De   Paiement", http//:
www.fbf.fr , Consulté le: 10/02/2013.

اإللكترونیةلنقود و الشیكات الفرع الرابع: ا
لدى إنتشارااإللكترونیةمن أضعف وسائل الصیرفة اإللكترونیةاتو الشیكالنقود اإللكترونيكل من تعد 

ملیون 51بقیمةشهد ارتفاعا اإللكترونیةالنقود أن إستخدام إلى ، و رغم ذلك تشیر اإلحصائیات الدول المتقدمة
اإللكترونیة. و في ألمانیا ارتفع حجم النقود %30، بمعنى زیادة قدرها 1996ملیون سنة 145إلى 1992سنة 
أنویقدر معهد أبحاث ،1998ملیون مارك ألماني سنة 1238إلى 1997ملیون مارك ألماني سنة 511من 
(واحد من كلملیون40إلىوصلقدن الرقم أیستخدمونها حالیًا في الیابان، و األقلملیون شخص على 15
1في الدول األوروبیة سنجد أن حجمها في تزاید مستمراإللكترونیةأما لو أخذنا النقود .2008یابانیین) عام 3

و هذا ما یوضحه الشكل التالي:

2004- 1998): تطور حجم النقود اإللكترونیة في أوروبا 15الشكل (

1 - http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=129&mainCatID=127&sID=9467 22/06/2011
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ملیون أوروالوحدة: 

Source : http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre
officiel/20140101_liste-EME.pdf 12/02/2014.

انخفاضا محسوما نحو اإلنخفاض في استعمالها، فشهدت الدول األوروبیة تتجهاإللكترونیةالشیكاتو أن 
اتجاهها نحو بسب، أسجل أكبر إنخفاض في هولندا و هذا 1990مقارنة بسنة 2003في عدد الشیكات سنة 

.ستخدام البطاقاتإ
إثبات أوروبا في ، 2010ماي3أصبح بإمكان الشركات والخواص منذ أما فیما یخص التوقیع اإللكتروني فقد 

وتحمل اسم ” أو أس بي” بفضل بطاقة تشتمل على شریحة أو مفتاح اإللكترونیةخالل المعامالت من هویاتهم 
ملیون فرنك، 17. وتعلق الكنفدرالیة آماال عریضة على هذا المشروع الذي رصدت له ”الُمعّرف السویسري”

روني أخفقت خالل السنوات الماضیة. ویعتبر خصوصا وأن محاوالت متعددة لفرض استخدام التوقیع اإللكت
مطابق للمواصفات السویسریة یهدف الستخدامه دلیال إلثبات منتجأول ” سویس آي دي”المعرف السویسري أو 

.المؤّمنةاإللكترونیةالهویة 

في الدول العربیةاإللكترونیة: واقع الصیرفة الثالثالمطلب
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و إصالح و تحریر قطاعاتها الدول العربیة إهتماما متزایدا لتطویرأولت السلطات النقدیة و المصرفیة في
المصرفیة انطالقا من الدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في تعزیز النمو اإلقتصادي. و قد شهد القطاع 

ربیة التي بذلتها معظم الدول العالجهودفي السنوات األخیرة نتیجة المصرفي في الدول العربیة تطورا كبیرا 
إلصالحه و تطویره إلى جانب الدور الكبیر لهذه المصارف على المستویات المؤسساتیة و الرأسمالیة و البشریة 

و التكنولوجیة.

، خاصة فیما یتعلق بالصیرفة ةلكن و رغم كل تلك الجهود المبذولة لمواكبة عصرنة الخدمات المصرفی
عنمتأخراالوطن العربي ال یزال قطاع المالي و المصرفي،و التي تعتبر من أبرز دالئل تطور الاإللكترونیة

یواجهها و تحدیات و معوقات السبب في ذلك وجود عدة و مقارنة بالدول المتقدمة، و ذلكمواكبة هذه التطورات
1.داخلةاإللكترونیةانتشار الصیرفة وتوسیععملیة التي تؤخر 

في الوطن العربيرونیةاإللكتالفرع األول: تطور الخدمات المصرفیة 
مصرف و مؤسسة مالیة، 500من نحو 2008یتكون القطاع المصرفي في البلدان العربیة حتى عام 

مصرف، و العراق 52مصرف، و من ثم اإلمارات بنحو 63حیث یتواجد العدد األكبر منها في لبنان بواقع 
التجاریةالمصارفتزالوال2مصرفا،27مصرف، و البحرین بنحو 39مصرف، أما مصر فحوالي 35بواقع 

.العربیةالبلدانفيالمصرفيللقطاعالموجوداتإجمالي مناألكبرالجزءعلىتهیمنالتقلیدیة
ظلفيتعملزالتالأنهاالعربیةالمصارفیمیزماأهمإنإالو رغم قوة المصارف التقلیدیة في الوطن العربي، 

األنظمةوتطبیقالحدیثةالمصرفیةالتكنولوجیااستخدامإلىالعربیةمصارفالتفتقرإذتقلیدیة،عملأنظمة
التكنولوجیااستخداموضعف3والخارجي،الداخليالصعیدینعلىالمنافسةعلىقادرةلتكونالعصریةوالبرامج

فيالواردةالبیاناتفتشیر.فیهااألداءكفاءةانخفاضوبالتاليالمقدمةالمصرفیةالخدماتفيالتنوعانحساریعني
األحیانأفضلفيبلغتوالتياآللیةالصرافاتإعدادفي،البلدانبعضفياالفتقاربلاالنخفاض،إلىالجدول

.الكویتفيآليصراف884لىإ و لیبیافيآليصراف1071لىإ و السعودیةفيليآصراف7534إلى

2008-2000العربیةالبلدانفيالمصرفیةوالتقنیةالكثافة):14الجدول (

.79صالح محمد أبو تایھ، مرجع سابق، ص.-1
.126، ص.2009، أبو ظبي، التقریر االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، -2
.71، ص.2004، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، و الكفاءة االستثماریةةبی، البنوك العرعماد صالح سالم-3
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البلــــد
الكثافة المصرفیة عدد الفــروععدد المصــارف

الوحدة: ألف نسمة
عدد أجهزة الصرف 

اآللي
20002008200020082000200820002008

212746259710.59.6274643األردن

46523836387.87.1512576اإلمارات

21271071316.45.8154249البحرین

2020811105111.89.7249729تونس

--19251071133828.425.5الجزائر
11171199135317.017.922347534السعودیة

--243261755750.466.8السودان
--61527034860.454.9سوریة
--213549258648.952.1العراق

666-20193583866.77.1انعم

--222211512627.932.4فلسطین
817651579.55.6169316قطر

884-101615327514.612.1الكویت

76637738646.94.6433632لبنان

101537844114.916.0161071لیبیا

--62391346180947.040.2مصر
--21151703274716.911.7المغرب
--79326682.747.4موریتانیا
--1517169157108.3149.5الیمن

، مجلة كلیة اإلدارة و اإلقتصاد، في البلدان العربیةاإللكترونیةإمكانات التحول نحو الصیرفة نصر حمود مزنان فهد، المصدر:
.23.ص،2011، 04العدد 

األصولمجملفيالمصارفمنقلیلعددنصیبارتفاعفيالعربیةالمصارفنصیبفيالتركزیتمثل
لالرتقاءالمطلوبةالمنافسةمنیحدالذياألمر،عامبشكلالسوقعلىالمصارفتلكهیمنةیعنيمما،المصرفیة

ة فحص.المصرفيالعملساحةتشهدهاالتيالحدیثةالتطوراتومواكبةالمصرفیةالخدماتأفضلوتقدیمبالعمل
هذهفتكونمنفردةالعربیةالبلدانمستوىعلىأما1،%93.5تصل إلى لاألصو منعربيمصرف100أول

مصرفاً 13یضمالذيالمصرفيالنظامعلىمصارفخمسةتونسفيتسیطرالمثالسبیلفعلى،الظاهرة أكثر
كماالمصرفي،القطاعیقدمهاالتيالتسهیالتكافةعنالً فضاألصولجماليإثلثينحوامتالكهاخاللمنتجاریاً 

، بحث مقدم إلى قراءة في اتجاھات القطاع المصرفي العربي نحو االندماج و التكتل باإلشارة إلى تجارب عربیة مختارةعبد الكریم جابر شنجار، -1
.8، ص.2007مال مصرفیة إلكترونیة، كلیة العلوم اإلداریة و المالیة، جامعة فیالدلفیا، األردن، المؤتمر العلمي الخامس  بعنوان: نحو مناخ استثماري و أع
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فياألصولتلكمنكبیرةنسبةتمتلكمنفردةمصارفوهناكماثلة،تمنسباً األردنفيمصارفخمسةتمتلك
ومصر،الجزائرفيواضحبشكلالظاهرةهذهوتبرز،%30الكویتوبنك%45.2قطربنكمثلالواحدةالدولة
مصرفيأما ،المصرفیةاألصولإجماليمن%95منأكثرللدولةالمملوكةالستةالمصارفتمتلكاألولىففي
1.مصرفيالعاملةالتجاریةالمصارفإجماليمن%70الحكومیةالتجاریةاألربعةالمصارفحصةتبلغ

للعملالتقلیديالنمطمنبهاوالتحولالعربیةالمصارفتحدیثإمكاناتهيماهو،هنایطرحالذيوالسؤال
؟اإللكترونیةالصیرفةعلىالقائمالحدیثالنمطإلىالمصرفي

الشرطبوصفهاواسعةتبریراتتجدالعربيالمصرفيالعملتحدیثدوافعأننقول،السؤالهذاعنولإلجابة
التيالخدمیةعاتالقطامقدمةفيیعدالمصرفيالقطاعأنكمام.عابشكلاالقتصادوتطویرلتحدیثالمسبق

ونعنيوأنشطته،فعالیاتهطبیعةبحكمواالتصاالتالمعلوماتیةالثورةمجالفيالعالمياالقتصادباتجاهاتتتأثر
ووسائلتاالنترنطریقعنالمصرفیةالخدماتوتقدیماإللكترونیةالصیرفةنحوالتحولالمصرفيالقطاعبتحدیث
ومواصلةالشاملةالصیرفةإلىالتحولمنوتمكنتدعمالتيالمؤسسیةطراألتحدیثعنفضالالحدیثة،االتصال

2.ةالمبتكر الخدماتأحدثتقدیم

إال أن نسبة استخدام األنترنت في المجال تحقق نسبة استخدام االنترنت في الوطن العربي نموا واضحا، 
2007عامفيالسكانإجماليمن%10.6إلىتصلمتدنیةاإلقتصادي في البلدان العربیة ما یزال بحدود

متدنیةتعتبرالنسبةوهذهمستخدم،ملیون240300نحوالعربیةالبلدانفياالنترنتمستخدميعددبلغعندما
إجماليمن%19نسبتهمایتجاوزالاالقتصادیةالمعامالتألغراضتاالنترناستخداماتأنعلماجدا،

3.والتصفحااللكترونيالبریدألغراضلالستخداماتالكبرىالنسبةفكانت،االستخدامات

البلدانمستوىوعلىالسكان،إجماليمن %22أكثر من 2008تشكل نسبة األمیة في البلدان العربیة عام و 

،المغربفي%45.3بینتراوحتالعامالمعدلمنأعلىمعدالتالعربیةالبلدانسجلت غالبیةفقدفرادىالعربیة
المعدالتوهذه4،السعودیةفي%14.9و،السودانفيأما،%42.7الیمنفي، و %44.8تانیاموریفي

فياإللكترونیةالصیرفةنحوالتحولفيالرغبةأمامتقفأساسیةعقبةتعدالعالم،فياألعلىتعدوالتيالمرتفعة
یجبالتيالعلمیةالمهاراتعلىیعتمدلكترونياإلالمصرفيللعملاألكبرالجزءبانعلمناماإذاالعربیةالبلدان

5.كفوءةبصورةالحدیثةللوسائلوفقاالمصرفیةعملیاتهإدارةمنیتمكنكيالزبونیمتلكهاأن

2007-2000السكانعددإلىونسبتهمالعربیةالبلدانفياالنترنیتمستخدميعدد):15(الجدول 

.72عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص.-1
.23نصر حمود مزنان فھد، مرجع سابق، ص.-2
.191عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص.-3
.126صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص. -4
.24حمود مزنان فھد، مرجع سابق، ص.نصر-5
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البلد
عدد المستخدمین 

(ألف نسمة)
ة إلى عدد النسب

السكان في عام 
2007

عدد المستخدمین البلد
(ألف نسمة)

النسبة إلى عدد 
السكان في عام 

2007

2000200720002007

15.0003301الیمن450.0005500609مصر

90.00028510عمان100.000460015.1المغرب

30.00021926.6قطر30.00025407.6السودان

10.0002053.3لیبیا200.000192010.6ودیةالسع

40.0001550.7البحرین50.00013975.7الجزائر

900.8-الصومال30.000110035.1اإلمارات

30.1-العراق100.0009535.6سوریا

200.5-موریتانیا150.0007009.2تونس

101.1-جیبوتي127.30063025.6الكویت

35.000243709فلسطین300.00060011.7األردن

15.4لبنان

http://www.freearabvoice.org، مقال منشور على األنترنت، العربيالوطنفياألنترنتثورةعلوش،إبراهیمالمصدر:

14/01/2013.

یات التي تواجه القطاع المصرفي العربي: أهم التحدالثانيالفرع 
،واألردنولبنانالخلیجیةالبلدانخاصةالعربیة،البلدانمنعددفيالمصارفمنعددءبدمنالرغملىع

بالمصارفأسوةاإللكترونیةخدماتهاتفعیلبأهمیةمنهاإیمانا،اإللكترونیةالصیرفةمجاالتمنالعدیدارتیادفي
القطاعهذاتدعیمفيللمساهمةعدیدةخطواتاتخاذعلىجانبهامنالمختصةالسلطاتحرصتكماالعالمیة،
الصیرفةنحوالتحولفعملیةالمطلوب،بالتحولیسمحالذيالحددونتزالالالجهودتلكأنإالالواعد،

تحدیات أهمها:تواجهالعربیةالبلدانفياإللكترونیة
المصارف العربیة الزالت رغم زیادة أصولها و رؤوس أموالها، تعاني من إنصغر حجم المصارف العربیة:.أ

تبرز أهمیة اإلندماج بین البنوك و من هنا،صغر حجمها مقارنة مع المصارف األخرى في الدول المتقدمة
ثر العربة أو اإلندماج مع مصارف أجنبیة في اإلستفادة من التقنیات العالمیة، و لكي تكون وحدات أقوى و أك

فعالیة.
Overالزائدةیتسم عدد األسواق المصرفیة العربیة بظاهرة الكثافة المصرفیة الكثافة المصرفیة:.ب

Banking .حیث ال یتناسب عدد المصارف مع السوق المصرفي و اإلقتصاد ،
و هو ارتفاع نصیب عدد قلیل من المصارف من مجمل األصول المصرفیة، التركیز في نصیب المصرف:.ت

الذي یحد من المنافسة.األمر 
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1.أي المساهم الكبیرة للقطاع العام في ملكیة المصارفهیكل ملكیة المصارف:.ث

لمواكبة التطورات الحدیثة في العمل المصرفي، بالتالي تحتاج و هذاضعف استخدام التكنولوجیا: .ج
یق األنظمة العصریة لتكون المصارف العربیة إلى زیادة االستثمار في التكنولوجیا المصرفیة الحدیثة، و تطب

قادرة على المنافسة في األسواق المحلیة و العالمیة، و یمكنها من التوسع و التنوع في الخدمات التي تقدمها 
للعمالء.

تتطلباإللكترونیةالصیرفةباتجاهالسیرعملیةأنإذ:اإللكترونیةالصیرفةنحوالتحولتكلفةارتفاع.ح
اهذو،المتطورةاالتصالووسائلالمعلوماتوتكنولوجیاالحدیثةالتقنیاتاالتمجفيموسعبشكلاالستثمار

تصفیوالتيالعربیةالبلدانفيالمصارفغالبیةلدىتتوافرالقدباهظةأموالإنفاقبالتأكیدیتطلبالتوجه
.أموالهارؤوسومحدودیةأحجامهابصغرغالبیتها

لمة و تحریر الخدمات المالیة التي أدت إلى زیادة المنافسة نتیجة و من التحدیات الخارجیة ظاهرة العو .خ
في مجال Gatsالتقدم الهائل في التكنولوجیا المصرفیة، و حریة انتقال رؤوس األموال نتیجة اتفاقیة الجات 

الخدمات المصرفیة و المالیة.
وتحریرتحدیثنحوبالتحولسمحتالتيالعربیةالبلدانفيوالتنظیمیةوالقانونیةالتشریعیةاألطرضعف.د

تعامالتهابتحریرتسمحالالعربیةالبلدانغالبیةتزالفالوالخارجي،الداخليالصعیدینعلىالمصرفیةالتعامالت
تجاهاالعقباتمنمزیدایعنيمماالمحاسبي،اإلفصاحوالشفافیةمنمعینةبمستویاتالسماحأوالمصرفیة

.العربیةالبلدانفياإللكترونیةفةالصیر نحوالتحولعملیة

فياإللكترونیةاألنماطفيللدخولالحافزلدیهمیضعفالذینالعربیةالبلدانفيالسنكبارلدىالثروةتركز.ذ
للعملالتقلیدیةباألنماطواقتناعهم،سیواجهونهاأنهمیعتقدونالتيالمخاطرمنخوفاالمصرفیة،التعامالت
كتروني،لاإلالمصرفيالعملنحوللتحولضعیفاسیكونالعربیةالمصارفلدىالحافزنإفذلكلونتیجةالمصرفي

2.المصرفيللعملالتقلیديالنمطتفضلللزبائناألكبرالشریحةكون

محاورهابكافةاإللكترونیةالصیرفةنحوالتحولاستراتیجیاتتنفیذفيالعربیةالمصارفنجاحنإفوبذلك
یتطلبماوهومعاصرة،مصرفیةبتقنیاتمعززةالتأهیلعالیةبشریةكوادربتوفیرمرهونأمرهولیةوفاعبكفاءة
قیامضرورة،أیضایتطلبوذلك"الفعالالمصرفي"النموذجإلىللوصولالمتكاملةالسیاساتمنعددتبنى

واالستمرارللمستقبل،استثمارتبارهباعالبشریةالمواردفيلالستثمارأرباحهامنمحددةنسبةبتخصیصالمصارف
بأهمیةتتعلقوالتيلدیهمالمتطورةالمفاهیموترسیخالحدیثة،التكنولوجیااستخدامعلىالمصرفیةالكوادرتدریبفي

3.الحدیثةالتكنولوجیاومواكبةواإلبداعاالبتكار

.80صالح محمد أبو تایھ، مرجع سابق، ص.-1
، 2009، أبو ظبي، ، أوضاع القطاع المصرفي في البلدان العربیة و تحدیات األزمة العالمیة، صندوق النقد العربيجمال الدین زروق و آخرون-2

. 21ص.
.128صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص.-3
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تي تعتمد أساسا على قبول الودائع و و قد بدأت البنوك العربیة بإعادة النظر في أعمالها التقلیدیة ال
إقراضها، حیث وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع المتغیرات المالیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة المستجدة على 
الساحتین المحلیة و الدولیة، و لقد أصبحت البنوك في العالم تعتمد على توفیر خدمة ما أو بیع منتج معین أكثر 

1القروض للعمالء، حیث مرت البنوك خالل عملیة اإلنتقال هذه بمراحل ثالث:من اعتمادها على تقدیم

و هي مرحلة نمو صنادیق اإلستثمار المشتركة على حساب الودائع.المرحلة األولى:
و هي حدوث نمو مطرد في سوق األسهم و السندات على حساب القروض المصرفیة التقلیدیة.المرحلة الثانیة:
و هي التركیز على تغییر منافذ توزیع الخدمات المصرفیة، حیث انتشرت أجهزة الصراف اآللي :المرحلة الثالثة

منذ عدة سنوات، و خدمة البنك الناطق، ثم الخدمات المصرفیة المقدمة من خالل األنترنت.

اإللكترونیةواقع البنوك التقلیدیة و البنوك : الرابعالمطلب 
سواء اإللكترونیةلمقارنة بین البنوك التقلیدیة و البنوك لالبد من التطرقمن أجل فهم أكثر لهذا الموضوع 

من ناحیة تقدیم الخدمات أو من ناحیة اإلطار القانوني.

مقارنة بین العمل المصرفي التقلیدي و العمل المصرفي اإللكترونيالفرع األول:
اإلتصال بالمعلومات م للعمالء، فرصة و یالاإللكترونیةیتیح التطور التكنولوجي في الخدمات المصرفیة 

، باإلضافة إلى بتكالیف منخفضةمعامالتهمممارسة جمیع إضافة إلىالمصرفیة في أي وقت و في أي مكان،
لیدي و العمل المصرفي اإللكتروني.هذا السیاق سنتطرق إلى المقارنة بین العمل المصرفي التقو في

من ناحیة التكالیف في توزیع المنتجات نترنتیدیة و شبكة األما یلي مقارنة بین القنوات التقلو فی
:2003المصرفیة لنهایة سنة 

2003عبر االنترنت لنهایة سنة ): فرق التكلفة بین القنوات التقلیدیة و16جدول (ال
دوالر للصفقةالوحدة: 

تذكرة الطیرانالمعامالت البنكیةتوزیع البرمجیاتدفع الفواتیر

3,3215,001,089,10-2,22قنوات التقلیدیةال

.23جمال الدین زروق و آخرون، مرجع سابق، ص.-1
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0,100,131,18-1,100,20-0,65عبر االنترنت

%87%89%99-%97%71-%67نسبة التوفیر

على الموقع: نترنت، مقال منشور على االوالمسائل القانونیةاإللكترونیةسیاسات التجارة تبول الطیب، المصدر:
www.ityarabic.org/e-businers.

، أما %71و %67ما بین تتراوحنترنتمن تحلیل الجدول یتضح أن فرق التكلفة في دفع الفواتیر عبر اال
فهي نسب فرق التكلفة في توزیع البرمجیات، أما بالنسبة للمعامالت البنكیة فرق التكلفة %98و%70نسبة 

كنسبة توفیر لفرق التكلفة . %87إلىصل ،في حین فرق التكلفة لتذكرة الطیران ت%89یمثل نسبة توفیر 
منخفضة بنسبة كبیرة مقارنة بالقنوات التقلیدیة ح أن تكلفة العمل المصرفي على االنترنتوهو ما یستدل بوضو 

.الحدیثة
فنجد أنه في بعض الدول مثل: هونج كونج و سنغافورة یمكن دفع قیمة أیة فاتورة من خالل الصراف اآللي، 

، بینما $2.75إلى $0.75طریقة عدة مزایا منها تخفیض التكالیف، فالفاتورة الورقیة تكلف بین فتوفر هذه ال
1.$0.3إلى $0.25تكلف ما بین اإللكترونیةتكلفة الفاتورة 

في تحسین الخدمات اإللكترونیةالصیرفة وألكثر توضیح ندرج الجدول التالي الذي یوضح أهمیة التكنولوجیا و
المصرفیة .

): تقدیر تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة17دول (جال

تقدیر التكلفةقناة تقدیم الخدمة
خدمة عبر فرع البنك

خدمة من خالل مراكز االتصال الهاتفي
نترنتخدمة من خالل اال

خدمة من خالل الصرافات اآللیة

وحدة295+
وحدة56+
وحدة4+
وحدة1+

:  على الموقعنترنت، مقال منشور على االاإللكترونیةلصیرفة اعز الدین كامل أمین مصطفى،المصدر:
www.bank.org/arabic/period22/11/2013.

% بالنسبة لدفع 70إلى خالل الجدول تبین أن نسبة التوفیر مرتفعة في المعامالت وتصل من و
أما بالنسبة لتذكرة للطیران % بالنسبة للمعامالت البنكیة ،89توزیع البرمجیات و ي% ف98وحوالي الفواتیر،
كما .التعامالت عبر األنترنت تقلل التكالیف بنسب كبیرة% ، وبالتالي نستنتج أن87نسبة التوفیر إلى فتصل

التقلیدیة ال تقل عن ستةالقنوات یقدر العاملون في القطاع المصرفي أن تكون تكلفة تقدیم الخدمة من خالل 
داف العمل المصرفي تقلیل التكلفةوبالتالي فإن من أهالحدیثة،اإللكترونیةتقدیمها من خالل القنوات أضعاف

و یوضح الجدول التالي بعض التقدیرات لخدمات تقدم عبر قنوات مختلفةأعلى،بكفاءة وتقدیم الخدمات للعمالء
.

. 52ناظم محمد نوري الشمري و زھیر عبد الفتاح العبدالالت، مرجع سابق، ص.-1
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$و£المختلفة و الفروع بـ:اإللكترونیةالخدمة المصرفیة عبر القنوات : تكلفة الحصول على)18(الجدول

روعـالففـالهاتراف آليـصاالنتـرنتاإللكترونیةةاـالقن

0.090.170.401.06£ة ـة الخدمـتكلف

0.010.270.541.07$ةـة الخدمـتكلف

.40، مرجع سابق، ص.تالعبدالناظم محمد نوري الشمري و عبد الفتاح زهیر المصدر: 
% من التكلفة بدون 98نالحظ من خالل الجدول أن تقدیم الخدمات المصرفیة من خالل األنترنت توفر 

% في حالة إستخدام الصرافات 99التكلفة اإلنسانیة، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من االعتباربعین األخذ
.اآللیة

€یة عبر القنوات اإللكترونیة المختلفة و الفروع بـ: ): تكلفة الحصول على الخدمة المصرف16(الشكل
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فرع الھاتف صراف آلي انترنت

Source : Dominique plihon & Jézabel couppey-soubeyran & saidane, les banques -acteur de
globalisation financière-, les études de la documentation française, édition : la documentation
française, Paris, France, 2006, P.61.

، بینما €65الفروع، و ذلك یكلف إلى، تبین أنه و لفتح حساب علینا الذهاب 2005و في دراسة سنة 
أن المصرف یقوم بالتسویق لباقي إلىفقط، هذا باإلضافة €15كلفة فتح حساب من خالل األنترنت فهي 

1رنت في نفس الوقت.خدماته التي یقدمها عبر األنت

اإللكترونیةالفرع الثاني: مدى سریان القواعد القانونیة الخاصة بالبنوك التقلیدیة على البنوك 
و في هذا الفرع سنتعرض إلى رأین هما كالتالي:

.40ناظم محمد نوري الشمري و عبد الفتاح زھیر العبدالت، مرجع سابق، ص.-1
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أوال: الرأي األول
البنوك ها، بینما بوجود كیان قانوني لها، حیث تتعدد و تنتشر فروع: تتمیز البنوك التقلیدیة الكیان القانوني.1

كان الوقت هي عبارة عن بنك واحد یستطیع أي من العمالء الوصول إلیه مهما كان مكانه، و مهمااإللكترونیة
1، باإلضافة إلى عدم توفره لعدد هائل من الموظفین كما هو الحال في البنوك التقلیدیة.الذي یرید الدخول إلیه

مة للعمالء فإن البنوك التقلیدیة تقدم كافة العملیات المصرفیة حیث الخدمات المقدمن: الخدمات المقدمة.2
البنك و (تحتاج الكثیر من الجهد و الوقت بالنسبة لكال الطرفین مباشرةإلى عمالئها، و لكن بطریقة تقلیدیة 

وفر الجهد لكترونیة حدیثة تإلى عمالئها و لكن بطریقة إفهي تقدم ذات الخدمات اإللكترونیة. أما البنوك )العمیل
و الوقت.

البد أن تخضع لذات القواعد القانونیة المنظمة لتلك البنوك بشكلها التقلیدي، اإللكترونیةو علیه فإن البنوك 
2عند قیامهم بالتعامل مع تلك النوعیة من البنوك.الطمأنینةالمناسب من و ذلك حتى یتوفر للعمالء الحد 

ثانیا: الرأي الثاني
أمثلة أصحاب و من ، اإللكترونیةتقلیدیة على الصیرفة قوانین الصیرفة الإسقاطال یقبل رأي كرغم ذلك هنا

، و اإللكترونیةبهذا الرأي المقارنة بین الخدمات التقلیدیة و قد اعتمد في األخذ ، و الدكتور أحمد سفرهذا الرأي
ونیة الموضوعیة لتنظیم و حمایة الكبیر بینها فإنه ال یمكن تطبیق النصوص و األحكام القانلالختالفنظرا 

3.اإللكترونیةالعملیات المصرفیة التقلیدیة على طرائق و وسائل الصیرفة 

فمثال نجد أن للشیك قوة إبرام وفق القانون. لكن مخالفة النصوص التي وجدت لحمایة الشیك، كتحریره و 
و كذلك تحریره بطریقة ال یعلمها أدفعه للتعامل بال رصید، أو كذلك إقفال الحاسب بمعرفة صاحب الشیك، 

واضحة و ذلك على اعتبار أن الشیك الجنائي بنصوص قانونیة صاحب الشیك، كل ذلك یعاقب علیه القانون 
المختصة في حالة عدم تمكن المستفید من الحصول على وسیلة مادیة موجودة یمكن تقدیمها للجهات القضائیة 

4بقوة القانون.قیمة الشیك، ما یحمله على استرداد حقه 

للشیك العادي، فإنه كنایة عن رسالة بیانات مالیة إلكترونیة إللكترونيفهو المكافئ ااإللكترونیةأما الشیك 
ة التي یرسلها مصدر الشیك إلى المستفید منه وب، أي القیمة المالیة المطلالمطلوبةمؤمنة و موثقة فیها البیانات 

نترنت و یملك حسابا لدیه، لیقوم البنك بعدئذ بتحویل قیمة الشیك المالیة و یقدمه إلى البنك الذي یعمل عبر األ
إلى حساب المستفید، ثم یعمد إلى إلغاء الشیك و إعادته إلكترونیا إلى المستفید یكون دلیال على أنه صرف 

ه.الشیك فعال بحیث یمكن للمستفید أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم فعال تحویل المبلغ إلى حساب
و هكذا یتبین أن اإلختالف كبیر بین الحالتین، فالشیك اإللكتروني هو رسالة بیانات مالیة ال یتوافر فیها 
العنصر المادي للتعامل كما في حالة الصك العادي، لذا ال تطبق علیه األحكام ذاتها التي تطبق على الشیك 

.22أحمد سفر، مرجع سابق، ص.-1
.28مرجع سابق، ص.منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، -2
.22أحمد سفر، مرجع سابق، ص.ص.-3

4 - http://www.arriyadh.com/economic/leftbar/researches/doc.      13/04/2012.
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. و كذلك ینطبق األمر على لنقود اإللكترونیةطریق الصك العادي، و البد أن تكون هناك أحكام تنظم الخدمة 
و النقود الحقیقیة.اإللكترونیة

، بات من الالزم و المحتم أن یتم أصبح قائما حقا و واقعا معاشاشاسع و التعامل و بما أن الفرق كبیر و 
واسعة في هذاتي خطى معظمها خطوات في الدول العربیة، و الاإللكترونیةقوانین ترعى هذه التعامالت إصدار

منها: البحرین، األردن، اإلمارات، مصر، تونس، اإللكترونیةالشأن، حیث سنت القوانین الخاصة بالتعامالت 
وقطر و لبنان ...

ه و لتوسعمالئمةتستلزم أطرا قانونیة و تنظیمیة و طالما أن التعامل اإللكتروني قد أصبح حقیقة واقعة
، و قانونیة عدیدة كحاالت عدم الوفاء و االستنكارإشكالیاتنه حتما تثور إتطوره و إال في حالة عدم وجودها ف

1یات المصرفیة التقلیدیة.لو مسائل لها أحكام مستقرة في نطاق العمقضایاشابه من ما

العمل المصرفي اإللكترونيو تحدیاتمخاطر: الرابعالمبحث 
ایا لإلقتصاد العالمي عامة، تظل محاطة بمجموعة و رغم ما یمكن أن توفره من مز اإللكترونیةإن الصیرفة 

ما و هذا من المخاطر ال یمكن مواجهتها دون وضع إطار قانوني و تقني و تطویره مع كل المستجدات، 
و أنواعها باإلضافة إلى كیفیة اإللكترونیةمفهوم مخاطر الصیرفة إلیه في هذا المبحث من خالل إبرازسنتطرق 

إدارة هذه المخاطر. 

: مفهوم المخاطراألولالمطلب 
قضیة المخاطر هي جزء جوهري في انشغاالت أي مؤسسة، كیف ال و هي تمثل جمیع األحداث التي قد 
تؤدي إلى منع هذا التنظیم جزئیا أو كلیا من تحقیق أهدافه أو تعظیم أدائه، ذلك بتقویض المزایا المستدامة لكل 

التأكد، تقلیص احتماالت النجاح، تخفیض الفرص وزیادة التهدیدات نشاط ترافقه من خالل: استنفار حالة عدم 
الناجمة عن تلك األنشطة في ثالثة أبعاد الربحیة واالستمرار والنمو. أو تفضي إلى رفع احتماالت الضرر في 

ل الموارد المادیة أو القیم المعنویة نتیجة عوامل غیر متوقعة في اآلجال الطویلة أو القصیرة إلتمام العم
المصرفي المستهدف، بحیث یكون أثر هذه المخاطر قابال للتقدیر من طرف العون االقتصادي بصفة موضوعیة 
من خالل احتماالت رقمیة محددة، بینما في حالة عدم التأكد یفترض أن العون ال یستطیع أن یحسب أیة قیم 

.محتملة في تقییمه للموقف. و من ناحیة السیاسة األمنیة للمؤسسة

محاوالت استغالل تهدیدات، السیما التهدیدات الخاصة بـ: الموقف على أنها:المخاطر التالي تعرف و ب
2المالي، كفاءة الجهاز التشغیلي، و الوضعیة التنافسیة.

): سیـاق نشوء المخاطر17الشكل رقم (

.24أحمد سفر مرجع سابق، ص.-1
2 - Amine Tarazi, Op.cit, P.10.

Menaceدــــالتهدی Vulnerabilityنــــوه Riskرةـالمخاط
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wd.com-http://www.tech/22/02/2012باالنترنت: اإللكترونیةباالعتماد على الموسوعة من إعداد الباحث:المصدر

هو محاولة تثبیط السیر الحسن لنشاط المؤسسة أو التعرض لبقائها و فرص نجاحها، :Menaceالتهـدید .أ
هناك ثالث مركبات أساسیة للتهدید، و هي:مثل: ظهور منافسین جدد أو نقص في الكفاءات والخبرات.

و هو المحل الذي یریده المهاجم، مثل: الخصوصیات بكشف المعلومات السریة للغیر، السالمة دف: اله.1
إخفاء هجوم على مركز آخر بتغییر ، بزعزعة المواقف و الوضعیات، األنظمةبإلحاق الضرر بكفاءة و/أو فعالیة 

.سجل األحداث
نفذ دخول على النظام) أو غیر مباشرة (أي التي تقود إلى الهدف، و قد تكون مباشرة (أي لدیه مالطریقة:.2

عن طریق وسیط)، و یتم تحدید الطریقة المناسبة إلحداث التهدید بعد رصد معلومات كافیة عن الهدف وبعد 
.تحدید الدوافع

الواقعة التي تترتب عنها خسائر، مثل: الغش، االحتیال، االختالس، السرقة، إتالف الوسائل، الحدث: .3
1هني، تزییف بطاقات، قرصنة، التصنت على الرسائل.تقصیر في واجب م

والتي من خاللها یستطیع المهاجم : نقاط و مواطن الضعف في المنظمة،Vulnerabilityالوهــن ب. 
تدمیر/تخریب/عرقلة المحل الذي هاجم من أجله. بالنسبة للعمل المصرفي یمكن تصنیفها إلى خمسة أقسام 

2ة:أساسی

تـمس االقتصاد الذي ینشط فیه البنك أو مجتمع المدینین أو األسواق، وهي الكلي: وهن متعلق باالقتصاد.1
تعكس درجة التعرض االقتصاد إلى الصدمات و حاالت االختالل، مثل هذه العوامل: ارتفاع أسعار المواد 

.األولیة، معدل البطالة، معدل النمو، التضخم
لة النقدیة، نتیجة االرتفاع السریع و حتى المفرط في تسبب تضخم الكت: ئتمانيوهن منبثق عن النقد اإل .2

.منح القروض، بحیث یكون األعوان االقتصادیون مثقلین بالدیون
التي یقع فیها المشاركون في سوق یؤدي بهم إلى تقدیرها بقیمة أقل من القیمة مصیدة تقدیر المخاطر: .3

.لهذا القرضSpreadالحقیقة، مثال مخاطر اإلقراض بالنظر إلى هامش االئتمان 
حول قطاعات ذات صلة وو هو االنحصار المحتمل للمخاطر في عدد محدود من المؤسسات أالتركیز: .4

.بالبنك مثل قطاع التأمینات
ارتفاع أشكال التبادل/ التكامل/ التداخل/ التشابك بین مختلف وحدات القطاع المالي وحتى تنامي الترابط:.5

العالم.تعن اقتصادیابین القطاعات االقتصادیة فضال

المصرفیةالمخاطرأنواعالمطلب الثاني: 

.450، مرجع سابق، ص.خالد ممدوح إبراھیم-1
2  - Banque de France, Gestion du risque de crédit et stabilité financière, Revue de la stabilité financière, Paris, N: 05,
novembre 2004, P.116.
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إن النشاط المصرفي معرض للعدید من المخاطر و على مدار الساعة، و هذا راجع لعدة عوامل قد تكون 
ما یهمنا في هذه ، و أو بنوعیة الخدمات التي یقدمها هذا المصرفبالمصرف في حد ذاتهأو بالزبونمتعقلة

ألنه ال یمكن فهم فهم مخاطر العملیات المصرفیة بنوعیها التقلیدي و اإللكترونيو التعرض ألهم الدراسة ه
ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب.، و هذا المخاطر الجدیدة دون الرجوع إلى التقلیدیة

الفرع األول: مخاطر العملیات المصرفیة التقلیدیة
صرف، مخاطر التسعیر، مخاطر السیولة، مخاطر التشغیل، و تشمل المخاطر اإلئتمانیة، مخاطر أسعار ال

.المخاطر القانونیة، و مخاطر اإللتزام، المخاطر اإلستراتیجیة
إن اإلتجاه المتزاید نحو العولمة في السنوات األخیرة أدى إلى زیادة :Credit Riskالمخاطر اإلئتمانیة .1

ت دول أخرى بفعل العدوى. و قد أوضحت أغلب األزمات المالیة و انتشارها، و تأثر بعض الدول بأزما
ء في الدول النامیة االدراسات اإلقتصادیة أن أزمات البنوك كانت القاسم المشترك في معظم األزمات المالیة، سو 

سوء اإلدارة من أهم أسباب تعثر البنوك و إلىأو المتقدمة. و كانت المخاطر الناتجة عن اإلئتمان باإلضافة 
1حدوث األزمات.

إحجام من المخاطر، مثل عدم قابلیة أو للبنوك، و التي ترتبط بعددالرئیسةیعد التوسع اإلئتماني من األنشطة 
العمیل أو الطرف اآلخر للوفاء بالتزامهم فیما یتعلق باإلقتراض، التجارة، الحمایة من الخسائر، التسدید و 

تحدید جودة األصول و ما یترتب أو فشل البنك في المالیة األخرى، أو مخاطر التركیز اإلئتماني،یات لالعم
و هذا و ذلك من عدم تكوین المخصصات الكافیة لتجنب تعرض أموال المودعین لخسائر غیر محسوبة،على

تشمل المخاطر اإلئتمانیة البنود داخل المیزانیة مثل القروض و السندات و البنود خارج المیزانیة مثل خطابات 
2ات المستندیة.الضمان و اإلعتماد

تواجه البنوك خطر فقدها لجزء من أصولها نتیجة : Foreign Exchange Riskالصرف أسعارمخاطر .2
القواعد المحاسبیة الراسخة من شفافیة و تحدید بصورة تتیحهغم مما لتحركات أسعار الصرف، و ذلك على الر 

لبنوك لمراكز مفتوحة لعمالتها في وقت تتسم االمثال فإن تبنينموذجیة لهذه النوعیة من المخاطر، على سبیل 
السوق التي یتعرض لها البنك، هذا و یشمل الصرف بعدم اإلستقرار، سوف یسهم في زیادة مخاطرفیه أسعار 

Spotكز المفتوح العملیات الفوریة المر  Transactionبأشكالها المختلفة، و التي تندرج و العملیات اآلجلة
.Derivativesالیة مسمى المشتقات المتحت

وق بما طر عن تقلبات أسعار الفائدة بالستنشأ هذه المخا: Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة .3
إلى تحقیق خسائر ملموسة للبنك في حالة عدم اتساق أسعار الفائدة على كل من اإللتزامات و األصول.یؤدي 

.67مدحت صادق، مرجع سابق، ص.-1
، و متطلبات تحقیق اإلستقرار المالي و العالمي ما بعد األزمة المالیة العالمیة3و 2طر المصرفیة وفقا لمقررات بازل المخابریش عبد القادر، إدارة -2

.27، ص.2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 29مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد 
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سعار األصول، و بوجه خاص محفظة أو تنشأ عن التغیرات في: Price Riskمخاطر التسعیر .4
التسعیر، منها الظروف اإلقتصادیة اإلستثمارات المالیة، و توجد عوامل خارجیة و داخلیة تؤثر في مخاطر

1المحلیة، مناخ األعمال السائد بالسوق ....الخ.

Liquidityمخاطر السیولة .5 Risk : قبل الغیر عن عدم قدرة البنك على تلبیة إلتزاماتهتنشأ هذه المخاطر
یل و خاصة عند عدم القدرة على التسیأو تمویل زیادة األصول، وهو یؤدي إلى التأثیر السلبي على ربحیة البنك

الفوري لألصول بتكلفة مقبولة.
اإلدارة مجلسیعد قصور الرقابة الداخلیة، و ضعف سیطرة : RiskOperationalمخاطر التشغیل .6

أهم أنواع مخاطر التشغیل التي یمكن أن تؤدي إلى خسائر مالیة نتیجة على مجریات األمور في البنوك من
، للخطأ أو التدلیس أو تعطیل تنفیذ القرارات في الوقت المناسب، أو ممارسة العمل المصرفي بأسلوب غیر مالئم

2المعلومات.تكنولوجیاتو األخطاء الناجمة عن األعطالباإلضافة إلى 

قد تؤدي هذه المخاطر إلى فقدان جانب من أصولها أو زیادة التزاماتها من :Legal Riskمخاطر قانونیة .7
م أو عدم كفایة المستندات القانونیة، أو الدخول في أنواع ، و ذلك نتیجة عدم توافر رأي قانوني سلیقبل الغیر

در تشریع كذلك في بعض األحیان عندما یصجدیدة من المعامالت مع عدم وجود قانون ینظم هذه المعامالت،
3جدید یؤثر في إمكانیة حصول مانح اإلئتمان على حقه كامال و في أجل اإلستحقاق.

جزاءات مالیة و یقصد بها تعرض البنك لعقوبات سواء في شكل :Compliance Riskمخاطر اإللتزام.8
مخالفات.الرتكابهأو الحرمان من ممارسة نشاط معین 

Stategieمخاطر إستراتیجیة .9 Risk:تنشأ نتیجة لغیاب إستراتیجیة مناسبة للبنك یحدد من خاللها و هي
المسار الواجب إتباعه لتحقیق أهدافه في األجلین القصیر و الطویل، في ضوء الظروف البیئیة العامة و ظروف 

4المنافسین و اعتمادا على تحلیل القوة الذاتیة.

اإللكترونیةني: مخاطر العملیات المصرفیة الفرع الثا
و إلى خلق تحدیات جدیدة أمام البنوك اإللكترونیةالنمو الكبیر في أنشطة العملیات المصرفیة أدى

الجهات الرقابیة في ضوء افتقار اإلدارة و العاملین بالبنوك إلى الخبرة الكافیة لمالحقة التطورات المتسارعة في 
توحة مثل و الغش على الشبكات المفتكنولوجیا اإلتصاالت، هذا باإلضافة إلى تصاعد إمكانیات اإلحتیال 

الممارسات التقلیدیة و التي كان یتم من خاللها التأكد من هویة العمیل و شرعیته، لهذا األنترنت، نتیجة لغیاب
فقد أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى أهمیة قیام البنوك بوضع السیاسات و اإلجراءات التي تتیح إدارة 

و حسب تقریر لمجموعة اإللكتروني من خالل تقییمها و الرقابة علیها و متابعتها، العمل المصرفيمخاطر
.68مدحت صادق، مرجع سابق، ص.-1
، 2010، دار شتات للنشر و البرمجیات، مصر، االعتماد المستندي و المخاطر التي تواجھھمسؤولیة المصرف فيبختیار صابر بایز حسین، - 2

.  317ص.
دراسة تحلیلیة آلراء عینة من –اإللكترونیةالعوامل المؤثرة في اختیار نوع الخدمات و النوافذ التي تقدمھا البنوك طارق محمد خلیل األعرج، -3

.61أطروحة دكتوراه، ص.، -المتعاملین مع البنوك القطریة
4 - Amine Tarazi, Risque bancaire, déréglementation financiers et réglementations prudentielles, PUF, Paris, 1996,
P.13.
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والمنبثقة عن لجنة بازل في أكتوبر Electronic Banking Group–EBGاإللكترونیةالعملیات المصرفیة 
لمخاطر في: المخاطر اإلستراتیجیة، ااإللكترونیة، حصر المخاطر األساسیة المرتبطة بالصیرفة 2000عام 

التشغیلیة، المخاطر االئتمانیة، مخاطر السوق، مخاطر السیولة وهذه المخاطر كانت من األمور التي أثرت على 
مبادئ إلدارة 2001و ماي 1998كما أصدرت خالل مارس ، اإللكترونیةالصورة الشاملة للعملیات المصرفیة 

1هذه المخاطر.

وروبیة لغسیل األموال تعریفا لهذه العملیة و حددت عناصرها اللجنة األوضعتلقد مخاطر تبییض األموال:.1
ة جرمیبأنها "عملیة تحویل األموال المحصل علیها من أنشطة 1990في دلیلها الصادر عام احیث عرفته

لیتجنب المسؤولیة القانونیة عن اإلحتفاظ بمحصالت هذا الجرم".
لیب القیام بعملیات التبییض تتطور هي األخرى، جراء فإن أسااألموال تتطور إذا كانت وسائل مكافحة تبییض 

و منها و العملیات المصرفیة المنفذة إلكترونیا،التقدم التكنولوجي المذهل، وال سیما العملیات العابرة لحدود الدول 
ةاإللكترونیالمصرفیة ستخدام شبكة األنترنت، و كذلك التحویل، و سائر العملیات فتح الحسابات المصرفیة بإ

.التي یمكن أن تنفذ مباشرة
و تبعا لخصائص هذه العملیات أصبح ممكنا معرفة التوقیت المحلي لبلد المصرف و قیمة العملیة المنفذة و 

من ه یكاد لصاحب الحساب، ألنالحقیقیةنزعها عند تحریك المشترك للحاسب، إنما یصعب تحدید الهویة 
أنه بوسع یستتبعمستفید منها و تحدید مكان وجودها فعال، األمر الذي العملیة و للالمستحیل بیان الهویة لمنفذ

عي بالضرورة انتباه المؤسسة أو ن یستدشخص بمفرده إدارة عدد من الحسابات في الوقت عینه دون أ
المؤسسات التي تمسك هذه الحسابات، نظرا ألن هذه العملیات ال تستلزم بالضرورة حضور الزبون إلى 

ألن ، Know Your Customerشترط ذلك إعماال لمبدأ اعرف عمیلك ن اللمصرف أذا سبق المصرف، إال إ
من شأن ذلك الحد من المخاطر التي تتأتى من عدم معرفة الزبائن.

السائد الیوم هو أنه لیس فاالتجاهتعامالت في داخل حدودها لإمالء شروط لو إذا كان باستطاعة الدول 
ح حسابات مصرفیة عبر شبكة األنترنت في مؤسسات أجنبیة تقدم خدمات مصرفیة، بوسعها منع مواطنیها من فت

إضافة إلى إشكالیات البطاقات المصرفیة التي تثیر جملة من التساؤالت التي تتعلق بتبییض األموال تبعا لتعدد 
و كذلك اءاتها،األموال و بتدابیرها و إجر األنظمة المعمول بها. لكن یقتضي إعادة النظر بطرق مكافحة غسل 

بأنظمة األمان المصرفي و السالمة المالیة عموما، وسط تطورات تكنولوجیة و إلكترونیة هائلة من شأنها أن 
ملیات تبییض األموال.أداة سریعة و فاعلة على القیام بعتوفر في أحد أشكالها 

وق و اإللتزامات القانونیة و هي تلك المخاطر الناجمة عن عدم التحدید الواضح للحقالمخاطر القانونیة:.2
تلك العملیات المصرفیة أداةال سیما و أن العدید من وسائل 2الناتجة عن العملیات المصرفیة اإللكتروني،

و قواعد إرسال و تلقي السجالت اإللكترونیةالسجالت و التوقیعات و العقود الزالت في طور التطویر مثل 

. 12.، ص2005، بازل، 23، المحاسب الجاز، الفصل الثالث العدد 2اإلدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل علي بدران، -1
.27، مرجع سابق، ص.اإللكترونیةأنظمة الدفع أحمد سفر، -2
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عد التصدیق اإللكتروني، و إحكام السریة و اإلفصاح، كذلك انتهاك ، و اإلعتراف بسلطات و قوااإللكترونیة
القوانین أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسیل األموال.

، اإلثبـاتحجیتهـا فـي ،اإللكترونیـةتحـدي قبـول القـانون للتعاقـدات متمثلـة فـي لتحدیات القانونیة اوتبرز  أهم
، الـدفع النقـديأنظمـة، اإللكترونیـة، التواقیـع الشخصـیة، إثبـاتلتحدیات الضـریبیةا، وسائل الدفع،المعلوماتأمن

التقنیــة العالیــة، خصوصــیة إجــرامالمعلومــات مــن مخــاطر أمــن، ، ســریة المعلومــاتاإللكترونــيأوالمــال الرقمــي 
، اإللكترونیـــةتعاقـــدات المصـــرفیة ، الاإللكترونیـــةحجیـــة المراســـالت ، والمخـــاطراألخطـــاء، المســـؤولیة عـــن العمیـــل

عالقـات ،المرتبطـة بهاأوالمستخدمة مـن موقـع البنـك أومسائل الملكیة الفكریة لبرمجیات وقواعد معلومات البنك 
مــــع المواقــــع الحلیفــــة مشــــاریع االنــــدماج أوالمــــوردة لخــــدماتها أووتعاقــــدات البنــــك مــــع الجهــــات المــــزودة للتقنیــــة 

1.ماتیةوالمشاركة والتعاون المعلو 

توفیر المعلومات تعتمد على األنترنت من أجلاإللكترونیةالعملیات المصرفیة إنالمخاطر اإلستراتیجیة:.3
لعمالئها و أیضا تنفیذ العملیات التي یطلبونها، و الشك في أن التطورات السریعة في التكنولوجیا، و ازدیاد حدة 

المصرفیة، قد تعرض المصارف إلى مخاطرة كبیرة في حال التنافس بین المصارف ذاتها و بین المؤسسات غیر 
.اإللكترونیةالمصرفیةعدم سالمة عملیات التخطیط و التنفیذ إلستراتیجیة العملیات 

رنت في الحفاظ على تنافسیة نتاأللمدى مساهمة إستراتیجیة متأنو علیه فإن المصرف بحاجة إلى درس 
صول زیادة غیر مرغوبة بها في بنیة المخاطر. و على السلطات المؤسسة و ربحیتها، مع التأكد من عدم ح

2الرقابیة أن تتوقع من المصارف قیامها بتقییم الفوائد و المحاذیر المرتبطة بخیاراتها اإلستراتیجیة.

نظرا العتماد كل نشاطات البنوك على التكنولوجیا، فإن المخاطر التشغیلیة التي تواجههامخاطر التشغیل:.4
3أصعب المخاطر.تشكل المصارف

و هذه المخاطر لها مصادر متعددة، فهناك أوال ما یرتبط بحقیقة أن الكثیر من البنوك یعتمد على طرف ثالث 
هذا ظمة بأنأنظمته ترتبط، بحیث اإللكترونیةإلدارة البنیة التحتیة التكنولوجیة المناسبة لدعم عملیات البنوك 

د تشغیل العملیات في حال كانت ن تتعرض إلى أخطاء على صعییمكن أو هكذا فإن المصارف الطرف الثالث.
.غیر متكاملة بالشكل المطلوباإللكترونیةمة البنوك أنظ

بها بشكل مالئم، كما التحكممن أن هذه المعطیات یتم مراقبتها و تتأكدمن هنا یتعین على المصارف أن 
4متواصلة إلدارة المصرف على تحقیق ذلك.یتعین على السلطات الرقابیة تقییم مدى القدرة ال

، إذ إن قنوات التوزیع اإللكتروني المفتوحة تطرح أمام الحمایةو ثمة مصدر آخر للمخاطر التشغیلیة یتمثل في 
و تكامل المعلومات، و التأكد من هویة العمالء و شرعیتهم بالنسبة المصارف قضایا الحفاظ على سریة 

مداخلة مقدمة إلى المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة:،احمایتھ- مخاطرھا-: ماھیتھااإللكترونیةالصیرفة ، مدوخ ماجدةو شول شھرة- 1
.15.، ص2005جوان07و 06الجزائر، یومي-منافسة،مخاطر، تقنیات، جامعة جیجل

.226أحمد صقر، مرجع سابق، ص.-2
منیر الجنبیھي و ممدوح الجنبیھي، مرجع سابق، ص-3
.26، مرجع سابق، ص.اإللكترونیةأنظمة الدفع أحمد سفر، -4
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إلى حساباتهم، خاصة مع ازدیاد الغش و الخداع و الشرعیینالعمالءبنفاذ كمالتحالمصرفیة، و للحسابات
غیر الشرعي لشبكة األنترنت العالمیة و حسابات العمالء األصلیین.االختراقاالحتیال و 

ر و الداخلیة بما یتناسب و المعاییأنظمتهایتوجب على المصارف تطویر أنظمة الحمایة المالئمة و إدارة ف
على أصعدة التأكد من هویة العمالء و شرعیة التوقیع اإللكتروني و التشفیر و د المعمول علیها دولیا القواع

خالفه. و على المستوى الدولي یتعین على السلطات الدولیة تشجیع عملیة تطویر منهج شامل لغدارة المخاطر 
المرتبطة بتعرضات الحمایة الداخلیة و الخارجیة.

خاطر التشغیلیة یرتبط بمسألة تكامل المعلومات، و التي تعتبر مكونا هاما لحمایة النظام.و المصدر الثالث للم
جب على المصارف تحسین قدرة تداخل العملیات داخل المصرف و عبره من أجل إدارة العالقات بشكل تو فی

ر محددة إلدارة فاعل مع العمالء و المصارف األخرى و مزودي الخدمات الخارجیین. و ریثما یتم وضع معایی
تستمر في مواجهة تحدي إقامة إجراءات الضبط الفاعلة من أجل المعلوماتیة، إلكترونیا، فإن المصارف سوف 

ضمان دقة و تكامل المعلومات التي تتم الحصول علیها و نقلها. كما على السلطات الرقابیة أن تقوم بتشجیع 
إلى ها و المستخدمة بواسطة أنظمة إدارة المخاطر لدیها.المصارف على المتابعة الدائمة لمدى تكامل معلومات

توافر في عدم قدرة المصارف على الرقابة على أهمها تمثل أخرى للمخاطر التشغیلیة یجانب ذلك، ثمة مصادر 
. مما یستلزم حاجة المصرف كجزء من خطط الطوارئ المطلوب توافرها، إلى وسائل بدیلة شبكة األنترنت ذاتها

1لخدمات في حالة حصول خلل معین في شبكة األنترنت.لتوزیع ا

مركبات المخاطر التشغیلیة لدى البنوك وفق لجنة بازل:)18الشكل (

بحثیة منشورة ، ورقة إدارة مخاطر الصیرفة اإللكتروني وفق معاییر لجنة بازل الدولیةعبد الرزاق خلیل و حمزة طبي، المصدر:
.5، ص.2004،یةالمصرف-العملیات-مخاطر-إدارةwww.docstoc.com: اإللكترونيعلى الموقع

تجاه البنك، األمر الذي قد یمتد إلى اتنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأي عام سلبي مخاطر السمعة:.5
2رة البنك على إدارة نظمه بكفاءة أو حدوث إختراق مؤثر لها.التأثیر على بنوك أخرى، نتیجة عدم مقد

.12، مرجع سابق، ص.مدوخ ماجدةو شول شھرة-1
.231منیر النبیھي و ممدوح الجنبیھي، مرجع سابق، ص.-2

التشغیلیةالمخاطر
الداخليالغـش

التجاریةاألعمالوالزبائن

ملموسةالاألصولتلف

الخارجيالغـش
موقعفياألمنوالتشغیل

العمل

سیرواألنظمةتعطل
العملیات
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اتیة التي یمكن أن تعترض تقدیم المصرف لخدماته و منتجاته غیر الذو إن مخاطر السمعة تتعلق بالتطورات
.اإللكترونیةمن خالل قنوات المصارف 

كما.اإللكترونیةالمصارف من هنا تكمن أهمیة امتالك المصرف لشبكة موثوق بها لدعم أنشطته في حقل
یمكن أن تتعرض سمعة المصرف ألضرار فادحة في حال عدم توفیر الخدمات المصرفیة عبر األنترنت و 

1معاییر األمان و السریة و الدقة و التوقیت و االستمراریة و اإلستجابة الفوریة لحاجات و متطلبات عمالئه.

بالنسبة للمخاطر المصرفیة التقلیدیة انعكاسااإللكترونیةیةالخدمات البنكإن لقنوات توزیع مخاطر أخرى:.6
األخرى، مثل مخاطر التسلیف و السیولة و سعر الفائدة و السوق، حیث بإمكان هذه القنوات لیس فقط زیادة أو 

ق تحول في هذه المخاطر و وفق طرق معقدة في بعض األحیان.تقلیل بنیة مخاطر المصرف، بل أیضا 
قد ال یمكن المصرف اإللكترونیةالتسلیف، فإن توزیع الخدمات المصرفیة وفق القنوات لمخاطر و بالنسبة 

الخارجیة، و بالتالي عدم اإلحاطة بهویة و أهلیة األسواقفي أومن إدراك حقیقة آلیات السوق و مخاطره محلیا 
یة في عملیة صنع القرارات اإلئتمانیة أساسشروطاالعمیل اإلئتمانیة و التأكد من ضماناته المتاحة و التي تعتبر 

السلیمة.
أما مخاطر السیولة فإن أي معلومات سلبیة أو غیر صحیحة عن المصرف یمكن أن تنتقل بسرعة عبر 
األنترنت و تحمل عمالئه على سحب ودائعهم بسرعة ما قد یعرضه ألزمة سیولة. كما أن بنوك األنترنت 

ما أن المودعین الجدد یحافظون على حساباتهم لدى هذا المصرف أو ذلك وفق زیادة حركة الودائع، طالبإمكانها 
أهمیة حرص المصرف على مراقبة سیولته التغیرات الحاصلة في ودائعه تأتي ، من هنا فائدةالو معدالت شروط

2و قروضه بشكل مستمر و دقیق.

ل قبوله حايیتعرض لهذه المخاطر ففإن المصرف یمكن أن و أخیرا فیما یتعلق بمخاطر القطاع األجنبي،
فتحه حسابات مقومة بالعمالت األجنبیة.الودائع من عمالء أجانب و

مكن أن تزداد في حاالت التطورات اإلقتصادیة و السیاسیة و اإلجتماعیة السلبیة في یكما أن هذه المخاطر 
الدول األخرى.

التي تعتمد البنوكالق المصرف ألنشطته في میدان من هنا یتعین على السلطات الرقابیة التأكد من أن إط
عبر حدود دولته یتماشى تماما مع امتالك األنظمة المناسبة إلدارة هذه المخاطر اإللكترونیةعلى الخدمات 

3البنكیة.

و رقابتهااإللكترونیةیرفة صإدارة مخاطر ال: مبادئالمطلب الثالث
ى فن إدارة المخاطر، و علیه فإن قیاس المخاطر بغرض ترتكز الصناعة المصرفیة في مضمونها عل

مراقبتها و التحكم فیها هو دور أساسي تخدم به إدارات المخاطر الجدیدة ف البنوك عددا من الوظائف الهامة 
1بهذه البنوك، نذكر منها:

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي في المالیة حول إشكالیة 2الصناعة المصرفیة العربیة و تحدیات اتفاقیة بازلخلیل و أحالم بوعبدلي، عبد الرزاق 1
.10، ص.2004نوفمبر، 24و 23، جامعة باجي مختار، عنابة، یومي: -حالة اإلقتصاد الجزائري–البروز في ظل ضغوط العولمة المالیة

.263ر، مرجع سابق، ص.أحمد صق-2
.453، ص.2009، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، اإللكترونیةفن التحقیق الجنائي في الجرائم خالد ممدوح إبراھیم، -3
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.المساعدة في تشكیل رؤیة مستقبلیة واضحة، یتم بناء علیها تحدید خطة و سیاسة العمل
الحالیة و المستقبلیة التي تؤثر على التكالیفة و تطویر میزة تنافسیة للبنك عن طرق التحكم في تنمی

الربحیة.
.تقدیر المخاطر و التحوط ضدها بما ال یؤثر على ربحیة البنك
.المساعدة في اتخاذ قرارات التسعیر
ن خالل تحسین الموازنة بین تطویر إدارة محافظ األوراق المالیة و العمل على تنویع تلك األوراق، م

المخاطر و الربحیة.
 مساعدة البنك على احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة بازل، و الذي سیمثل

عقبة رئیسیة أمام البنوك التي لن تستطیع قیاس و إدارة مخاطرها بأسلوب علمي، حیث أن المتطلبات الجدیدة 
Normsالمتوقعةالقدرة على قیاس و متابعة و التحكم في معدالت لخسائر للجنة بازل تعتمد على Loss هذا ،

التي یشملها المقترح بشأن كفایة رأس المال، بخالف اإلنفاقأنواع جدیدة من المخاطر إلى إضافةفضال عن 
الحالي.اإلنفاق

اإللكترونیةالفرع األول: مبادئ إدارة مخاطر الصیرفة 
ة المخاطر على التقییم و الرقابة و المتابعة و ذلك على النحو التالي:تشمل إدار 

2و یشتمل على ما یلي:أوال: تقییم المخاطر:

تحدید المخاطر التي قد یتعرض لها البنك، و مدى تأثیرها علیه.-
وضع حدود قصوى لما یمكن للبنك أن یتحمله من خسائر نتیجة التعامل مع هذه المخاطر.-

3و تشتمل على:قابة على التعرض للمخاطر:ثانیا: الر 

تنفیذ سیاسات و إجراءات التأمن:.1
/ التصدیقتحدید شخصیة التعامل مع النظم-
ضمان عدم إجراء تعدیالت على رسائل العمالء أثناء انتقالها عبر القنوات.-
ضمان الحفاظ على سریة معامالت العمالء.-
مرسل الرسالة لهاإنكارضمان عدم -
:اإللكترونیةالتأمین اإلضافیة الخاصة بإصدار وسائل دفع للنقود إجراءات .2

.23منیر الجنبیھي، مرجع سابق، ص.-1
، كلیة -واقع و تحدیات-ة و التحوالت االقتصادیةملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریمداخلة مقدمة ضمن ،اإللكترونیةالبنوك ، یوسف مسعداوي-2

.228.227ص.ص.، 2004دیسمبر 15و 14یومي: لجزائر، ، االشلف، وم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیةالعل
.8عبد الرزاق خلیل و حمزة طبي، مرجع سابق، ص.-3
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اإلتصال المباشر مع مصدر البطاقات أو المشغل المركزي للحمایة من التزییف.-
متابعة العملیات الفردیة.-
اإلحتفاظ بقاعدة بیانات مركزیة لتتبع عملیات غسیل األموال.-
على یرها مع مراعاة وضع حد أقصى لما یخزن توافر شروط األمان في البطاقات الذكیة، أو غ-

البطاقة.
تدعیم اإلتصاالت بین المستویات المختلفة بالبنك من مجلس إدارة و إدارة علیا، و بین العاملین -

بشأن سالمة أداء النظم، و توفیر التدریب المستمر للعاملین.
استمرار تقدیم و تطویر الخدمات.-
على مصادر خارج البنك لتقدیم الدعم الفني.الة االعتمادللحد من المخاطر في حضوابطوضع -

تتمثل متابعة المخاطر في اختیار النظم و إجراءات المراجعة الداخلیة و الخارجیة و متابعة المخاطر: : اثالث
1ذلك على النحو التالي:

:إجراء اختبارات دوریة للنظم و التي یكون من ضمنها.1
تحدید و عزل و تعزیز تدفق البیانات من خالل النظم إلىلذي یهدف إجراء اختبار إمكان االختراق ا-

.لالختراقإجراءات لحمایة النظم من المحاوالت غیر العادیة إتباعو 
إجراء مراجعة دوریة من خالل النظم للتأكد من فاعلیة إجراءات التأمین و الوقوف على مدى اتساقها -

مع سیاسات و إجراءات التأمین المقررة.
الثغرات و الخارجیة في تتبع الداخلیةتساهم المراجعة اءات المراجعة الداخلیة و الخارجیة:إجر .2

و حاالت عدم الكفاءة و تخفیض حجم المخاطر بهدف التحقق من توافر سیاسات و إجراءات مطورة و 
التزام البنك بها.
اإللكترونیةرقابة مخاطر الصیرفة الفرع الثاني: 

سلطات الرقابة في تنمیة وتشجیع الممارسات الهـادفة إلى إدارة المخاطر في اهتمت لجنة بازل بدور
البنوك، ومعالجة القصور في أدوات التعامل مع المخاطر، في قمتها كفایة األموال الخاصة و اإللتزام بمتطلبات 

قة اإلفصاح، فضال عن وسائل الرقابة الداخلیة كـ: الضوابط الداخلیة، تعزیز السیاسات المتعل
االحترازي كمحور ثان (على غرار كفایة األموال - بالمخصصات...الخ. فتركز اللجنة على اإلشراف الرقابي

، وتحث السلطات الرقابیة المعنیة بتنفیذ IIالخاصة و انضباطیة السوق) نحو التطبیق السلیم التفاقیة بازل
ثم معالجة النقائص في مجال إدارة على تنظیمها المصرفي الستخراج االنحرافات و من IIبازلمعاییر 

2المخاطر.

.24منیر الجنبیھي، مرجع سابق، ص.-1
.47، ص.2006، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطرأطر أساسیةإبراھیم الكرسانة، -2
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رقابة تمارس من طرف يوعندما نتكلم عن الرقابة على البنوك فإننا نتكلم عن الرقابة المصرفیة، وه
جهات من خارج البنك تابعة للبنك المركزي أو السلطة النقدیة للدولة، بحیث تقوم هذه السلطات الرقابیة بمهمة 

لألوامر والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي و الهیئات التابعة له و من ثم معالجة متابعة امتثال البنوك 
التجاوزات المسجلة بحكم القانون أو بحكم التنظیم، وكذا فتح أبواب الحوار مع البنوك للبحث في القضایا التي 

ة أي قصور في التنظیم تعرقل السیر الحسن للمؤسسة المصرفیة أو تحد من فعالیة لجنة الرقابة أو لمعالج
مثال تعتمد سلطة الرقابة ،اإلحترازي بفعل المحیط المصرفي، ثم اتخاذ إجراءات مناسبة سریعة لتصحیح الوضع

) Profilإستراتیجیة بعد تقییم االحتیاجات المالیة لمواجهة المخاطر، مفادها العنایة بالبنوك التي تتمیز بشكل (
فمن 1حتاللها موقعا حساسا أو لمزاولتها نشاطا هاما في االقتصاد الوطني، محدد من المخاطرة اإلجمالیة أو ال

:بین التعلیمات التي تطلقها اتجاه بنك أو تنظیم مصرفي في إطار الرقابة المصرفیة
: تصدر السلطات الرقابیة ترتیبات تحكم السیاسات التي تنتهجها إدارة إعداد السیاسات وتنفیذ اإلجراءات.أ

البنك لهذه المتطلبات، من أهم الممارسات التي امتثالمخاطر أنشطته، و تتحقق فیما بعد من البنك لتغطیة 
الحالي، بحیث یأخذ بعین االعتبار العملیات البرنامجتتطلبها السیاسة األمنیة إعداد برنامج شامل أو تطویر 

ع األطراف، باإلضافة إلى التدابیر ، و یحدد بالتفصیل المسؤولیات و المهام لجمیةالجدیداإللكترونیةالمصرفیة 
التي سیقوم بها البنك في حال خرق الخطوط األمنیة و هذا یتطلب ضمن ترتیبات المعالجة تقدیر تكلفة االختراق 

2وموافاة مجلس اإلدارة دوریا بدرجات المخاطر المترتبة عن هذا النشاط.

م أنظمة المعلومات و أنظمة التقاریر أو التوثیق تقوم سلطات الرقابة بتقییكثافة المعلومات وقنوات تدفقها:.ب
الضعف التي تؤدي إلى تشویه أداء المهام الملقاة على عاتق مواطنتحدید بغرضلدى المؤسسة المصرفیة، 

اإلدارات العلیا والتنفیذیة و انحراف القرارات.
دة للبنوك، یتعین على سلطات : ضمن متطلبات الحوكمة أي اإلدارة الرشیالنزاعات بین األطراف ذات العالقة.ت

، بتوضیح لكل جهة ما علیها من واجبات بهالرقابة دعم البنك في ضبط العالقات مع األطراف ذات الصلة 
لتنال ما لها من حقوق، أو تجنیب المؤسسة تضارب المصالح وتوجیه القرارات خصوصا اإلستراتیجیة نحو 

ن، المقترضین، الجهاز التنفیذي، عالوة على المدققین مآرب شخصیة، بین: مجلس اإلدارة، كبار المساهمی
الداخلیین والخارجیین.

: تقع مسؤولیة إدارة البنك بشكل أساسي على مجلس دور مجلس اإلدارة ومسؤولیاته اتجاه سلطة الرقابة.ث
حقوق اإلدارة، فتتمثل مهمته في رسم السیاسات و إقرار النظم و التأكد من سالمة تنفیذها و المحافظة على

الرقابیة عن أداءات البنك ونتائجه، السیما السلطاتالمودعین و أمالك البنك، بالتالي هو المسؤول األول أمام 
متانة المركز المالي وشفافیة المعلومات المصرح بها إلى السلطات الرقابیة، بما في ذلك إشعارهم بمرشحین 

ن. لذا، یتعین علیه المصادقة على إستراتیجیة البنك في تقدیم لعضویة مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة و التعیی

.13عبد الرزاق خلیل و أحالم بوعبدلي، مرجع سابق، ص.-1
.48إبراھیم الكرسانة، مرجع سابق، ص.-2
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خدمات مصرفیة الكترونیة إلى جانب الموافقة على سیاسات اإلدارات التنفیذیة في إدارة المخاطر و تقییم نظام 
1الرقابة الداخلیة عن طریق لجان مختصة تابعة له.

تعمل السلطات الرقابیة على إمالء الشروط :دور الجهاز التنفیذي ومسؤولیاته اتجاه سلطة الرقابة.ج
الواجب توفرها في الموارد البشریة التي تتولى مسؤولیات اإلدارة التنفیذیة في البنك، من بین ذلك: الكفاءة 
العملیة، األهلیة العلمیة، السمعة الجیدة وخبرة مناسبة، األمانة، خلوه من سوابق عدلیة...الخ، من ناحیة أخرى 

شؤون البنك وفق السیاسات تصریفن المتطلبات على البنوك تحكم أفعال اإلدارة التنفیذیة نحو كفرض جملة م
المرسومة من قبل مجلس إدارته في ظل اإللتزام بجمیع القوانین: نحو نوع العالقة بین هذه اإلدارة و المفتشین 

لمطلوبة من قبل مجلس اإلدارة أو الذین ترسلهم السلطات الرقابیة، نحو التقاریر اإلحترازیة و اإلحصائیة ا
2السلطات الرقابیة...وهكذا.

: یتعین على السلطات الرقابیة تشجیع البنوك من خالل معاییر توجیه أعمال المدققین الداخلین والخارجین.ح
تصدرها حول المدقق الداخلي و أعمال المدقق الخارجي، من شأنها تنظیم تعیین المدققین ومسؤولیاتهم (المهنیة، 
المدنیة والجزائیة) و عالقاتهم بالسلطات الرقابیة، بشكل یكفل الحیاد والموضوعیة في تبعیة دائرة التدقیق إلى 

مهنته عن إدارة البنك وحتى عن ضغوط أداءمجلس اإلدارة، ویضمن إضافة إلى ذلكم استقاللیة المدقق في 
أكثر على المؤسسات، إال أنه في قطاع المساهمین. وبالرغم من أن القوانین تفترض تعیین مدقق خارجي ف

البنوك یتعین الحصول على موافقة السلطة الرقابیة المختصة إلى جانب قرار الجمعیة العمومیة، ویحق للسلطات 
الرقابیة الحصول منه على أي بیانات أو إیضاحات الزمة مع الحق في أن تكلفه بمهام تراها ضروریة على 

في حین یخول له الرجوع إلى السلطات الرقابیة ضمن متطلبات العمل.البنك المعني ألغراض رقابیة،
في جمیع األحوال، تدعو لجنة بازل أن توفر قوانین البالد إلى سلطات الرقابة هامشا مالئما من االستقاللیة 

سناد وكذا إمكانیات كافیة سواء مالیة أو بشریة أو تقنیة من أجل أداء مهامها على أكمل وجه، والهدف من إ
الرقابة المصرفیة إلى هیئات محددة تابعة للبنك المركزي أو السلطة النقدیة في أغلب الدول هو سد مخاطر 
الوقوع في التضارب بین الرقابة على البنوك و السیاسة النقدیة التي قد تؤدي إلى آثار وخیمة على الحیاة 

نك المركزي جهدا كبیرا في اإلشراف على أعمال اإلقتصادیة للوطن، وتوفیر هذا الجهاز الرقابي یوفر على الب
البنوك، بحیث یصبح دوره اإلطالع على تقییمات اللجان الرقابیة لصیاغة التوجیهات المالئمة إلى التنظیم 

3المصرفي.

اإللكترونیةةیرفصمخاطر الدارة النماذج القانونیة إلالمطلب الرابع: 
یمثل إطار قانوني یساعد على تنظیم الصیرفة اإللكترونیةجارة أن اإلطار القانوني للتإلىاإلشارةتجدر 

زل، و لجنة با. و سنحاول التطرق للنموذج المعد من قبل اغیر أنه البد من وجود قانون خاص بهاإللكترونیة

.8عبد الرزاق خلیل و حمزة طبي، مرجع سابق، ص.-1
.235سابق، ص.أحمد سفر، مرجع -2
.8عبد الرزاق خلیل و حمزة طبي، مرجع سابق، ص.-3
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ر في هذا بهدت تطور كبشألحدث النماذج و القواعد المختارة من دول العالم التي نموذج االتحاد األوروبي، و 
لمجال أال و هي هونغ كونغ.ا

: نموذج لجنة بازلالفرع األول
نظام إداري جید و أن لدى المصارف التأكدعلیها اإلشرافیجب على السلطات عند مراقبة المصارف و 

النظر هذه أعدت لجنة وجهةانطالقا من و سیطرة على هذه المخاطر، إستراتیجیة واضحة و محددة و كافیة لل
لي، نموذجا لحمایة نظام التابعة لبنك التسویة الدو م التسویة التابعة للجنة بازل و هي نفسها المدفوعات و نظا

تتضمن المحاسبة اإللكترونیةمایة نظام النقود هذا النموذج العناصر األساسیة لحوفق 1،اإللكترونیةاألموال 
ات التي تصل إلى موظفي المصرف دوریا و المراقبة الداخلیة المستمرة و الفصل بین المسؤولیات و المعلوم

مة المعلوماتیة فیها و اإلستخدام المادي ویر المستمر ألجهزة الحاسوب و أنظإضافة إلى الفحص و التط
، مجموعة هذه العناصر تشكل الخط األول للحمایة ضد المخاطر.المنقولة إلكترونیاللمعلومات

للمخاطر المالیة لمصارف لمواجهة األوجه الجدیدةمتكاملة عند اإستراتیجیةلذلك تقترح لجنة بازل وضع 
لتقدیر الخطر و إجراءاتهذه اإلجراءات تتضمن ثالثة عناصر أساسیة یمكن إیجازها على أنها في المصرف، و 
و التي یمكن شرحها على النحو التالي:.و إدارة الخطر،لهالتعرض إمكانیةالسیطرة على 

:من ثالثة مراحل:تتضإجراءاتو هي تقدیر المخاطرة
تحدید المخاطرة التي یمكن للمصرف أن یتعرض لها.-

تحدید مقدار الخطر الواجب اتخاذه من قبل مجلس إدارة المصارف.-
مقارنة الخطر مع غیره من المخاطر و تحدید قدرة و إمكانیة مواجهته.-
المخاطر عن طریق:جنة یجب إدارة و الحد من هذهل: وفق اقتراحات هذه الالحد من التعرض للمخاطر
و إجراءات حمایة المصرف إلكترونیا.اتوضع سیاس-
فیه حول سیاسة العلیا اإلطاراتالمصرف و إدارةو المتمثلة في الحوار المستمر بین ،صاالت الداخلیةاإلت-

.إتباعهاالواجب اإللكترونیةالصیرفة 
.اإللكترونیةتحدیث المتطلبات -
و تثقیف العمیل.إرشاد-
. اإللكترونیةمضادة لألعطال وضع خطة -
تتضمن عنصرین أساسیین::مراقبة المخاطر
نظام الفحص و المراقبة الدوریة.-
یق الحسابات و ذلك باالستفادة بالخبراء و الشركات المتخصصة.تدق-

، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و اإلقتصادیة، بحث مقدم اإللكترونیةالقواعد القانونیة الناظمة للصیرفة موسى خلیل متري، -1
لعربي، الجزء األول، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحقوق الحلبي، ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت ا

.270، ص.2002بیروت، 
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اإللكترونیةو النقود الصیرفةنه تطرق إلى كیفیة مواجهة المخاطر في لجنة بازل كو نموذجو یتمیز 
ا لم تتطرق إلى قضایا مهمة أنهمتباینة، إال أنها غیر محددة إذافة إلى نصائح و توجیهات متجانسة وباإلض
.اإللكترونیةالتوقیع اإللكتروني و القانون المطبق على عملیات الصیرفة مثل 
إلتحاد األوروبي: نموذج االثانيالفرع

مختلفة في التجارة قانونیةمشاكل ناول حلول لاعتماد تشریع موحد یتیسعى اإلتحاد األوروبي حالي إلى 
ضمن هذا المسعى أصدرت اللجنة و إبرامها، و التوقیع اإللكتروني ...الخ.اإللكترونیةمثل العقود اإللكترونیة

ي التجارة وثیقة بعنوان مبادرة اإلتحاد األوروبي ف1997عام اإلقتصادیة و اإلجتماعیة في اإلتحاد األوروبي 
في السوق اإللكترونیةعلى اقتراحات اعتماد نظام قانون لمقدمي الخدمات ت هذه الوثیقة ، و قد شملیةاإللكترون

األوروبیة، فقد أظهرت هذه الوثیقة أهمیة حمایة النظم القانونیة و أدواتها مثل التوقیع اإللكتروني و حمایة وسائل 
هذا المشروع:و سنحاول إعطاء بعض النقاط الهامة في1.اإللكترونیةالدفع 
 القانون: یعتبر اإلتحاد األوروبي مكان إقامة مقدم الخدمات ال یعني اإللكترونیةتحدید مكان إقامة الخدمات

فمثال: 2،اإللكترونیةالمبرمة بالطرق الواجب التطبیق أو القضاء المختص للنظر للنزاع عند نشوبه في العقود
مع شخص اإللكترونیةعقد بواسطة طرق اإلتصاالت إبراملنشاطه التجاري ومصرف یتخذ من فرنسا مكان

مقیم في ألمانیا، لمعرفة القانون الواجب التطبیق یجب معرفة مكانة إقامة مقدم الخدمات (فرنسا) في مثالنا و 
قواعد التنازع القوانین التي یمكن أن تطبق في حالة نشوء نزاع بینهما، أي یمكن أن یخضع العقد اإللكتروني 

إقامة بل تركه اعد القانون الفرنسي أو األلماني أو أیة دول أخرى، و نالحظ أن المشرع لم یحدد مكان لقو 
للتشریعات الداخلیة لكل دولة.

 متطلبات إبرام العقد اإللكتروني و إعداد الطرق یتطرق مشروع التوجهات إلى :اإللكترونیةصحة العقود
بصحة إبرام هذه العقود تها من جهة و اإلعتراف و اإلعتراف بقانونیب و القبول التقنیة للتأكد من صحة اإلیجا

في شكل إلكتروني مدرجة في رسائل بیانات أو بیاناتمن جهة أخرى، حیث یعرف التوقیع اإللكتروني بأنه 
فقة بالنسبة إلى رسالة البیانات و لبیان مواإلیها أو مرتبطة منطقیا یجوز أن تستخدم لتعین هویة الموقع مضافة

.البیاناتالموقع على المعلومات الواردة في رسالة 
أو معیار دولي واحد بهذا الخصوص، و التوسع في اعتماد نظام و قد أكدت التعلیمات على ضرورة اعتماد 

ألن اإللكترونیةبما في ذلك العملیات المصرفیة و طرق الدفع اإللكترونیةإلى توسیع التجارة التوقیع یقود حتما
3و األخطار األخرى.اإلحتیالعمل التجاري و یقلل من مخاطر لر الدولي یعني اإلستقرار و الحمایة لالمعیا

: النموذج المقدم من هونغ كونغالفرع الثالث

.278، ص.2002، 02، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بسكرة، العدد النظام المصرفي بین النقود الورقیة و النقود اآللیةسحنون محمد، -1
.280موسى خلیل متري، مرجع سابق، ص.-2
، أعمال المؤتمر العلمي ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و اإلقتصادیةاإللكترونیة، العملیات المصرفیة حسین شحادة الحسین-3

.285، ص.2002السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء الثاني، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 
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130في آسیا، حیث یعمل فیها أكثر من اإللكترونیةلدى هونغ كونغ إحدى أفضل نظام شبكة اإلتصاالت 

بإنشاء إحدى أكثر الوسائل تطورا في 1996عام قامت هونغ كونغ في نهایة شركة تقدم خدمات األنترنت، كما
.اإللكترونیةالعالم لوسائل الدفع 

البیئة المالیة بهونغ كونغ بتطور نموذج خاص حول إدارة المخاطر للجنة القیادیة المشرفة على تعزیزقامت ا
اإللكترونیةو السوق الثانویة باإلضافة إلى الصفقات في الخدمات المالیة و الذي أساسها مخاطر األوراق المالیة

و هي برنامج هونغ كونغ يحجز الزاویة فاإللكترونیة، تشكل البنیة التحتیة اإللكترونیةرفة یالمستعملة في الص
من أربعة عناصر:تتألف 
مباشرة بین المستخدمین لالتصال اإللكتروني من أجل تحسین السعر و الفعالیة.إجراءات
 التقاص متكاملة، بحیث یشمل إتفاقیة مقاصة واحدة من أجل إدارة المخاطر بشكل أفضل لكي تكون اتفاقیة

ما یلي:
.مباشرةإدارة تقاص إنشاء-
بین المصارف.لألموالنظام تقاص مباشر -
محفظة أموال مؤسسة و القدرة على إدارة المخاطر و وضع إجراءات متزامنة تشمل عملیات -

التقاص.
لكترونیة غیر سوق إكون إلىفي هونغ المالیة: من أجل نقل سوق األوراق اإللكترونیةألوراق المالیةسوق ا

1السلطات حیز التنفیذ:مادیة، وضعت 

لكترونیة.مالیة جدیدة إأوراقإصدار-
كترونیة و تشجیع التحویل.بأوراق إلالمالیة الورقیة القدیمة األوراقإبدال-
.اإللكترونیةاألوراق المالیة تجارةفي لكترونیةأموال إاعتماد -
الواردة في شركات مقیمة خارج هونغ كونغ.اإلصداراتتبني وثیقة شاملة لجمیع -

السیطرة على المخاطرة من إلىنظام هونغ كونغ یعتبر األكثر تطورا و الذي یسعى أنو نستنتج مما سبق 
مباشرة و من خالل سوق إجراءاتبموجب كتروني لقاص واحد بین مستخدمي النظام اإلاعتماد نظام تخالل 

.اإللكترونیةاألموال 

.289موسى خلیل متري، مرجع سابق، ص.-1
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خالصة الفصل

كان من ابرز مالمح العقود الثالثة من القرن الماضي، النمو الهائل في القطاع الخدمي، و خاصة في 
ظهور خدمات إلىأدىا ما القطاع المصرفي، و ذلك في ظل االقتصادیات الصناعیة المتطورة في العالم، و هذ
الیومیة.الحیاةجدیدة بصورة مستمرة، تختلف عن تلك التقلیدیة، و تعطي جانبا كبیرا من متطلبات 

آثار كبیرة تكنولوجیا المعلومات و االتصال، انتشار المصرفیة الحدیثة و اتالخدمظهور هذه عن نتجف
مواجهة ضغط منافسة المصارف األجنبیة اح، و السعي وراء تعظیم األربمن جهةعلى المصارف، و ذلك 

خدمات متطورة استطاعت من و هي ،لمصارففي ااإللكترونیةالصیرفة ظهور ،الموجهة أساسا لجذب العمالء
الخدمة المصرفیة عن بعد بمختلف بواسطةتخفیض التكلفة و زیادة حجم السوق المستهدف هذه األخیرة خاللها 

و عة و الفعالیةعمالء المصارف، من خالل تخفیض تكلفة الخدمة المصرفیة و السر أنواعها، كما أثر ذلك على
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من خالل زیادة منها، وذلكالتجاريخاصة تالقطاعاأثر جمیع تإلىباإلضافةالمصرف، إلىبدون االنتقال 
رقم أعمالها و ارتفاع عدد متعاملیها.

ة األخیرة قلب عالم المال واألعمال رأسا على الشك أن ما شهده عالم الصیرفة من تحوالت في العشریو 
عقب، وعمق الفجوة الرقمیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة، وخلق متاعب كبیرة لحكومات تسعى لالندماج 

على المستوى العالمي.دة المنافسة في السوق المالي والمصرفيفي هذا االقتصاد الجدید، كما ضاعف من ح

وجي كثیرًا من المشكالت سواء على المستوى االقتصادي أو القانوني أو االجتماعي. یثیر التقدم التكنول
مجاًال خصبًا لكثیر من الجرائم الخطیرة التي من شأنها أن تعكر لیس فقط أمن اإللكترونیةالصیرفةحیث تمثل

لتحكم فیها عن طریق عدة التي یمكن او . جرائمعدة المجتمع وٕانما أیضًا استقراره االقتصادي والمالي من خالل 
وضرورة وجود اإللكترونیةةبالصیرفضرورة توضیح حقوق والتزامات األطراف المختلفة المتعاملة تلزم إجراءات

األنواع إشراف قوي ورقابة صارمة من قبل األجهزة المصرفیة الحكومیة على الجهات المسموح لها بإصدار تلك 
.اإللكترونیةالمصرفیة تالخدمامن 



الفصل الثاني
اإلطار النظري للسياسة النقدية
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تمهید

لسیاسات النقدیة ، فلقد ظهر االهتمام لاألفكار تطورإن التطور المستمر للمتغیرات االقتصادیة أدى إلى 
رت جلیا بالسیاسة النقدیة أثناء األزمات النقدیة ، فظهرت ممارسات السیاسة النقدیة بصورة واضحة عندما تطو 

البنوك المركزیة وازداد تخصصها في مجاالت اإلصدار واألسواق المالیة عامة.
تعتبر السیاسة النقدیة جزءا مهما من أجزاء السیاسة االقتصادیة وألدل على ذلك هو تأثیر النقود على باقي ف

ة الكلیة، وذلك المتغیرات االقتصادیة األخرى، فضال عن مهماتها في تحقیق مجمل أهداف السیاسة االقتصادی
من خالل دعم عملیة التنمیة وتحقیق معدل نمو مرتفع ومستقر من خالل استخدام األدوات المتاحة للسلطة 

النقدیة.

ختالالت االقتصادیة وخاصة محاربة التضخم، إذ البد من یع السیاسة النقدیة لوحدها حل اإلوال تستط
متها السیاسة المالیة، وهنا نستنتج انه توجد عالقة بین هذه لسیاسة االقتصادیة وفي مقدلتضامن األجزاء األخرى 

السیاسات وهذا ما أكدته التجارب العلمیة والعملیة العدیدة في الكثیر من األزمات التي حدثت في الدول 
ها على السیاسة ار الصناعیة الكبرى على أهمیة هذا الترابط، لكون اإلجراءات المالیة واالقتصادیة تنعكس أث

دیة، كما أن اإلجراءات النقدیة تنعكس أثارها على السیاسة المالیة واالقتصادیة.النق

وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثالثة  مباحث:

المبحث األول : ماهیة السیاسة النقدیة وأهدافها.
المبحث الثاني:عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسات األخرى.

دیة.المبحث الثالث: أدوات السیاسة النق
السیاسة النقدیةاتجاهاتالمبحث الرابع: 
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المبحث األول: ماهیة السیاسة النقدیة وأهدافها
تعتبر السیاسة النقدیة إحدى أهم مجاالت السیاسة االقتصادیة التي تتخذ من المعطیات النقدیة موضوعها 

وما یشكله االستقرار النقدي من مناخ عتبار عالقة النقود بالنشاط االقتصادي من جهة لتدخلها آخذة بعین اال
مالئم لممارسة النشاط االقتصادي من جهة أخرى، وطالما أن السیاسة النقدیة ما هي إال مظهر من مظاهر 

السیاسة االقتصادیة فإنها تسعى في الواقع إلى إدراك نفس أهدافها المتمثلة في:
.تحقیق التنمیة االقتصادیة
.القضاء على البطالة
 التوازن في میزان المدفوعات.تحقیق
.المحافظة على استقرار األسعار

أهدافها الخاصة التي تمیزها عن غیرها من السیاسات األخرى.النقدیة رغم ذلك یبقى للسیاسة و

تعریف السیاسة النقدیة   المطلب األول:
.لذي تتكون منهیقتضي تعریف السیاسة النقدیة تناول مفهوم السیاسة أوال ثم المفهوم المركب ا

الفرع األول: ماهیة السیاسة عموما
من أجل التعرف والتطرق إلى ماهیة السیاسة یجب معرفة تعریفها لغة واصطالحا.

أوال: السیاسة لغة
وقال سوس فالن ،التسوس أي الریاسةه، وبأي قام سیاسة قال العرب ساس األمر جاء في لسان العرب : "

1.سیس علیه، أي أمر وأمر علیه"تهم ، قد ساس وأمر بني فالن أي كلف سیاس

یقال سست الرعیة: أي أمرتها ونهیتها، وسوس فالن أمر الناس على ما لم یسمى «في القاموس المحیط: و
2.»ر ملكا، فالسیاسة تعني تولي األمر بالنهي واألمر مع الطاعة للسائسیفاعله ص

3.»یغلب فیه معنى التحسین واإلصالحاعة ما تدبیر التدبیر ألمر عام في جما« یقد بها أیضا: و

صطالحاإثانیا:السیاسة 
وكانت في البدایة "دولة المدینة" فتطورت وصارت ،منذ أن استعملها الیونان فیقصد بها تدابیر أمور الدولة

للمصطلحین المقابلین الدولة القومیة الحدیثة، ولهذا تبدأ السیاسة من مجتمع المدینة، ویؤكد األصل الیوناني
,Policy)االنجلیزي والفرنسي  Politique)، وهو ما یدل على أنها مشتقة من كلمة(Polis) ویرى ،أي مدینة

1
.84، ص 2007، دار الخلدونیة، الجزائر ، السیاسة النقدیة في النظامین اإلسالمي والوضعيدعاس، جمال بن -

.85المرجع نفسه، ص -2
.328، 327، ص ص.1975، الهیئة المصریة العامة للكتاب، معجم العلوم االجتماعیةإعداد نخبة من األساتذة العرب المختصین، -3
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البعض أن هذا المفهوم للسیاسة ال ینطبق على كثیر من الجماعات التي ال تتوفر فیها ال دولة وال سلطة عامة، 
هنا التحدید "دوجي"الف مدرسة العمید الفرنسي خها أبویة، في حین تكالمجتمعات القبلیة ألن السلطة تكون فی

ومحكومین، وهذا یتوفر في أي مجتمع طالما وجد مجتمع فیه حكاما توجد لمعنى السیاسة ومجالها، فترى أنه 
بشري ولو كان بدائي أو أسرة، أو قبیلة أو هیئة دینیة، وهكذا تطور مفهوم السیاسة عبر العصور، وأصبحت 

التي تدبر بها شؤون األمة في حكوماتها وتشریعاتها السلوكیاتهي اسم لألحكام و« لسیاسة اصطالحا ا
. 1»وقضائها وفي جمیع سلطاتها التنفیذیة واإلداریة وفي عالقاتها الخارجیة التي تربطها بغیرها من األمم 

سیاسة نقدیة، سیاسة زراعیة، مبادئ وقواعد إدارة المجتمع مثل سیاسة اقتصادیة،« وعرفت على أنها: 
سیاسة تجاریة، فهي إتباع منهج أو طریقة إلدارة جوانب المجتمع المختلفة سواء تعلق األمر بالجانب االقتصادي 

2».أو المالي أو النقدي أو الزراعي أو الصناعي أو  التجاري .. الخ 

ت واألوامر والتشریعات واللوائح التي تصدرها وبالتالي یتضمن المفهوم العام للسیاسة على أنها كل القرارا
الحكومة للتعبیر عن توجهاتها أو إنفاذ تلك التوجهات.

الفرع الثاني: تعریف السیاسة النقدیة
إن مصطلح السیاسة النقدیة هو مصطلح حدیث نسبیا، ظهر في أدبیات اإلقتصاد في القرن التاسع عشر 

یة كانوا كثیرین، و كانت كتاباتهم تبرز بین الحین و اآلخر إبان األزمات فقط، غیر أن الذین كتبوا السیاسة النقد
و فترات عدم اإلستقرار  اإلقتصادي. كما شهد القرن بدء الدراسة المنتظمة لمسائل السیاسة النقدیة على إختالفها 

من قبل المنظرین اإلقتصادیین. و كذلك من قبل المهتمین باإلقتصاد التطبیقي أو العملي.

و قد نشأ ذلك عن المشاكل التي نجمت عن الدورات اإلقتصادیة المتكررة و في القرن العشرین أصبحت 
السیاسة النقدیة و دراستها من نواحیها المختلفة جزءا ال یتجزأ من السیاسة اإلقتصادیة العامة للدولة. 

أو سیاسة األسعار و السیاسة و قد بدأت تستخدمها الدولة إلى جانب السیاسات األخرى كالسیاسة المالیة 
التجاریة، أو سیاسة األجور، للتأثیر على مستوى النشاط اإلقتصادي من خالل تأثیرها على المتغیرات األساسیة 

3لهذا النشاط كاإلستثمار و األسعار و اإلنتاج و الدخل.

زمة التي تمكن السلطات اإلجراءات الال« تعددت تعاریف السیاسة النقدیة فقد عرفت على أنها:و بالتالي قد 
.4»النقدیة من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي بما یتماشى وحاجة المتعاملین االقتصادیین 

.8.7ص .ص،1983مطبعة دار التألیف، ، النقدیة والفقه اإلسالميالسیاسة ، عبد الرحمن تاج-1
.98، ص2005، الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع،النقود والسیاسة النقدیةصالح مفتاح، -2
.185، ص 2006عمان، األردن، ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیةزكریا الدوري و یسرى السامرائي، -3
.112.ص،2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة،بلعزوز بن علي-4
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مجموعة اإلجراءات واألحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثیر والرقابة على « كما تعّرف على أنها: 
1».دیة االئتمان بما یتفق وتحقیق مجموعة أهداف السیاسة االقتصا

ما تقوم به الحكومة من عمل یؤثر بصورة فعالة في حجم « على أنها (G.l Bash)وقد عّرفها االقتصادي 
وتركیب الموجودات السائلة التي یحتفظ بها القطاع غیر المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات 

.2»حكومیة 
التأثیر على االقتصاد بواسطة النقود والتي تستعمل تلك السیاسة التي لها « وتعرف السیاسة النقدیة بأنها 

.3»الدخل –العالقة : النقود 
عن اإلستراتیجیة المثلى أو دلیل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدیة من أجل « والسیاسة النقدیة هي عبارة 

ي المتوازن عن طریق زیادة المشاركة الفعالة في توجیه مسار الوحدات االقتصادیة القومیة نحو تحقیق النمو الذات
4».الناتج القومي حتى تتفادى الضغط على األرصدة النقدیة للدولة 

) بأن السیاسة النقدیة هي مجموعة التي تتبعها اإلدارة النقدیة لمراقبة عرض النقد بهدف بلوغ Kentو یرى (
بأن السیاسة النقدیة تشمل )Pratherهدف إقتصادي معین كهدف اإلستخدام الكامل و ینفس اإلتجاه یرى (

تنظیم عرض النقد (العملة و اإلئتمان المصرفي) عن طریق تدابیر مالئمة تتخذها السلطات النقدیة ممثلة بالبنك 
5المركزي أو الخزینة .

6».القرارات الخاصة بتغیر الكتلة النقدیة الحقیقیة « كما یقصد بها أیضا 

أن السیاسة النقدیة تشمل « وهو Einzigي قدمه االقتصادي وهناك تعریف شامل للسیاسة النقدیة الذ
جمیع  القرارات واإلجراءات النقدیة بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدیة أو غایر نقدیة، وكذلك جمیع 

.7»اإلجراءات غیر النقدیة التي تهدف إلى التأثیر في النظام النقدي 

.53، ص 2003الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، عبد المجید قدي-1
.www.rsscrs.info15/01/2013، على الموقع اإللكتروني: 02، ص.السیاسة النقدیةلعلمي، ملتقى البحث ا-2

3 -J. Pierre Pattat ، Monnaie، Institution Financières et Politiques monétaires ، 4 édition ، Econimica ،
paris ، 1987 ، P.277.

.39، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة، مصر، ، السیاسة النقدیة والبعد الدولي، فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسنأحمد-4
، على الموقع اإللكتروني:2، صالسیاسة النقدیة،إقتصاد أون الین-5

http://search.4shared.com/postDownload/9VUCU_v1/__online.html10/04/2013.
ورقة عمل مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول السیاسات االقتصادیة، تلمسان، یومي ، »الفعالیة النسبیة المالیة والنقدیة في الجزائر«، عبد الكریمیربش-6

.5ص ،2008نوفمبر، 25و24
النهضة ، دار التوزیع العادل للدخول في التنمیة االجتماعیة، ضبط التضخم،لیة في تحقیق التنمیة االقتصادیةدور السیاسة الماواحد، عطیة عبد ال7-

.16، ص 1993العربیة، مصر،
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عنى الضیق للسیاسة النقدیة. أما السیاسة النقدیة بمعناها و جمیع التعاریف السابقة تدخل ضمن الم
ة لما لها من دور مؤثر في مراقبة حجم النقد المتیسر في جمیع التنظیمات النقدیة و الصیرفالواسع فتشمل على 
النظام اإلقتصادي.

زي و الخزینة بهذا المعنى فإنها تشتمل على جمیع اإلجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة و البنك المرك
الحكومي أي حجم و تركیب اإلقتراضبقصد التأثیر على مقدار و توفیر و إستعمال النقد و اإلئتمان و كذلك 

الدین الحكومي.
و هكذا فإن مهمة السیاسة النقدیة ال تقف عند حدود الرقابة على حجم العملة المصدرة و عرض و إستخدام 

یة للقطاع الحكومي، لما لهذه األخیرة من إنعكاسات اإلقتراضالسیاسة اإلئتمان الصیرفي، بل تمتد لتشكل أیضا
1واضحة على عرض النقد.

ماوالنقودعرضمجالهایكونالتيالسیاسةتلكأنهافيالنقدیةالسیاسةمفهومتحدیدیمكنو بالتالي
الناجمةالنتائجوشروطهوالممنوحاالئتمانحجمفيالتأثیرودورانهاسرعةوكمیتهاحیثمنفیهایؤثر
النقودكمیةیتضمنالذياإلطارهذافيتعملالمركزيالبنكفسیاسةإذنالنقودبخلقیسمىماحیثمنعنه
المركزيالبنكیمارسهامشهورةأدواتخاللمنالعكسأوالنقودخلقلزیادةاإلئتمانتشجیعونقصا،وزیادة

.2

إن أي تعریف شامل وكاف للسیاسة النقدیة البد أن یضم مجموعة من ومن خالل التعریفات السابقة ف
هي:العناصر الهامة و

:إن السیاسة النقدیة تختلف عن النظریة النقدیة، فاألولى اإلجراءات واألعمال التي تقوم بها السلطات النقدیة.1
متمثلة عادة في البنك المركزي لحل تعین مجموعة اإلجراءات والتدابیر العملیة التي تقوم بها السلطات النقدیة ال

النقدیة تهتم بمحاولة تفسیر مشاكل اقتصادیة قائمة أو الحمایة ضد وقوع مشاكل محتملة، في حین أن النظریة
تلك الظواهر االقتصادیة، وتبیان طرق معالجتها فهي تنظر إلى المشكلة االقتصادیة نظرة علمیة مجردة، وفي 

ي أن یكون علیه النظام االقتصادي.ظروف معینة، فتوصي مما ینبغ
: تستعمل اإلجراءات للتأثیر على المتغیرات النقدیة وبالتأثیر في سلوك األعوان المصرفیة وغیر المصرفیة.2

إن وسائل العمل للسلطات النقدیة تستطیع أن تؤدي إما إلى رقابة مباشرة من طرف السلطات للمتغیرات النقدیة 
دة) وٕاما إلى تدخالت في سوق األموال بهدف التأثیر في سلوك خلق النقود (القرض ، الصرف، معدل الفائ

لمؤسسات القرض (عرض النقود) وسلوك األعوان غیر المالیین من ناحیة التمویل وحیازة السیولة.
:إن السیاسة النقدیة تعمل على تحقیق أهداف ویجب التفرقة بین تحقیق أهداف تحددها السلطات النقدیة.3

وسیطة للسیاسة النقدیة واألهداف النهائیة، فاألهداف الوسیطة هي المتغیرات النقدیة المراقبة من األهداف ال

، 63حوث و التدریب، بحث رقم ، المعھد اإلسالمي للبأدوات السیاسة النقدیة التي تستخدمھ البنوك المركزیة في اقتصاد إسالميحسین فھمي كامل، -1
.http://www.4shared.com/get/EDx7Ba3f/_________.html23/04/2013، على الموقع اإللكتروني: 13، ص.2006جدة، السعودیة، 

2 -http://cubba.yoo7.com/t752-topic 23/01/2012
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السلطات النقدیة والمرتبطة بشكل كاف مستقر ومقدر باألهداف النهائیة مثل معیار النمو السنوي للكتلة النقدیة، 
.أما األهداف النهائیة فهي التي تتأثر فعلیا بالمتغیرات النقدیة 

المطلب الثاني: تطور السیاسة النقدیة
لقد ظهر اإلهتمام جلیا بالسیاسة النقدیة في الفكر االقتصادي خالل القرن التاسع عشر ثم أخذ هذا االهتمام 

السیاسة اعتبرتیتزاید خاصة أثناء األزمات النقدیة وعدم اإلستقرار اإلقتصادي الذي شهدها القرن الحالي.لذلك 
اسیا ومهما من أجزاء ومكونات السیاسة االقتصادیة العامة للدولة.النقدیة جزءا أس

، 1ولقد تطور مفهوم السیاسة النقدیة بتطور األفكار والنظریات االقتصادیة عبر المراحل الزمنیة المتعاقبة
رن والتي كانت األحداث االقتصادیة هي المحرك لها، فقد كان التضخم الذي انتشر في اسبانیا وفرنسا في الق

باإلضافة إلى المشاكل المالیة في بریطانیا والتضارب ،السادس عشر سببا في ظهور أبحاث عن السیاسة النقدیة 
بین النقود الورقیة والمعدنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة في نهایة القرن التاسع عشر فإن التضخم والمشاكل 

ور الدراسة المنتظمة لمسائل السیاسة النقدیة، وفي القرن النقدیة األخرى من العوامل الهامة التي أدت إلى ظه
وبصورة عامة یمكن 2،العشرین أصبحت دراسة السیاسة النقدیة جزءا ال یتجزأ من السیاسة االقتصادیة للدولة

تلخیص مراحل تطور دراسة السیاسة النقدیة فیما یلي: 

3)خل الدولةبین الحریة اإلقتصادیة وتد(المرحلة األولىالفرع األول: 

في ظل الفكر اإلقتصادي الكالسیكي كان الهدف األساسي الذي تسعى إلیه السلطات النقدیة یتمثل في 
المحافظة على ثبات المستوى العام لألسعار، وذلك بالربط بین كمیة النقود المعروضة وبین كمیة السلع 

سعار یتأثر فقط بالتغیرات في كمیة النقود والخدمات المتاحة في السوق، وبموجب ذلك فإن المستوى العام لأل
المعروضة، وٕان التوسع النقدي سیقود إلى التضخم التراكمي باعتبار أن سلوك الوحدات االقتصادیة سیتكیف 

وفي ظل عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي في زیادة حجم اإلنتاج كون هذا ،لقائیا مع توقعات استمرار التضخمت
الكامل للموارد االقتصادیة بحسب ما افترضه الكالسیك.األخیر عند مستوى التشغیل

ولهذا فقد اهتمت النظریة النقدیة الكالسیكیة (نظریة كمیة النقود) بتحلیل العوامل المؤثرة في قیمة النقود، 
ار هذه العوامل تتمثل أصال في التغیرات الناشئة في كمیة النقود التي ستؤدي بها إلى تغییر المستوى العام لألسع

بحكم العالقة الطردیة والتناسبیة التي افترضها الكالسیك بین هذین المتغیرین، إذ أن المستوى العام لألسعار 
یتحدد بتكافؤ حجم المعروض النقدي مع الطلب على النقود.

وعلى هذا األساس یصبح في مقدرة السلطات النقدیة التحكم في المستوى العام لألسعار، وذلك بالسیطرة 
میة المعروض النقدي، ومن هنا تظهر أهمیة السیاسة النقدیة في التحلیل الكالسیكي. على ك

.427ص ،1999دار زهران للنشر والتوزیع، مصر،، النقود والمصارف والنظریة النقدیة،ناظم محمد نوري الشمري1-
ن الملتقى الدولي حول السیاسات ورقة عمل مقدمة ضم،ضعیها وعالقتها بالسیاسات األخرىالسیاسة النقدیة والمعلومات الالزمة لو ، صالح مفتاح-2

.2ص ،2004نوفمبر 30و 29ع وآفاق، جامعة تلمسان، یومي اقاالقتصادیة، و 
.240،ص.2000، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، األردن، مبادئ اإلقتصاد الكليمصطفى سلمان و حسام داود، -3
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األداة الوحیدة المستخدمة لتحقیق 1929وبذلك كانت السیاسة النقدیة قبل حدوث أزمة الكساد سنة 
االستقرار والتأثیر على مستوى النشاط االقتصادي ومكافحة التضخم واالنكماش.

)السیاسة الكینزیة الجدیدة(رحلة الثانیةالمالفرع الثاني: 
كان محدود النطاق فكان ،إن تدخل الدولة من خالل السیاسة النقدیة، أو السیاسة االقتصادیة بوجه عام

سیر االقتصاد یخضع آللیة األسعار وقانون المنافذ لساي، وقد كان من الممكن استمرار هذا الوضع لوال أنه  
، 1929أكتوبر 24في Wall-streetأصبحت عالمیة بعد أن بدأت في سوق اصطدم بحدوث أزمة كبرى 

فتراجعت أهمیة التحلیل الكالسیكي بسبب عجز هذه النظریة (الكالسیكیة) عن معاجلة هذه األزمة بفعالیة، وعلى 
الرغم من محاوالت االقتصادیین النیوكالسیك تقدیم تفسیرات ترتكز على نطاق السوق (ما یسمى بحصیلة

La Synthèse)النیوكالسیك  néce – classique)فظهرت بعد ذلك 1إال أنها لم تصل إلى األهداف المرجوة ،
إلى حیز الوجود النظریة الكینزیة التي تولت تشخیص هذه األزمة و وضع الحلول المناسبة لمعاجلتها، ومن 

التوازن في سوق النقد یتم بتعادل كمیة خالل الربط بین جانبي الدخل واإلنفاق واعتبار الشرط الالزم لتحقیق
النقود القائم على أساس التفضیل النقدي الذي یتحدد بدوافع الدخل واالحتیاط . كما أن التوازن في السوق 
السلعي یتم عن طریق التعادل بین االدخار واالستثمار وأن توازن السوقین (النقدي والسلعي) كفیل بتحقیق 

ل تحقیق التوازن في السوقین المذكورین، ومن هنا تظهر أهمیة السیاسة النقدیة في التوازن االقتصادي من خال
ولهذا فقد استطاعت أفكار كینز أن تنسف نهائیا مبدأ حیاد النقد التقلیدي لتحول النقاش إلى 2.التحلیل الكینزي

بینهما والذي كان سائدا في مالمرغو آلیات التزاوج بین االقتصاد الحقیقي واالقتصاد النقدي بدال من االنفصام 
. وبذلك فإن كینز أعطى دورا أكبر للدولة للتدخل عن طریق السیاسة المالیة أوال ثم السیاسة النقدیة 3ذلك الوقت

.4ثانیا 

5)اللیبرالیة الجدیدة و الكینزیة الجدیدةالفرع الثالث: المرحلة الثالثة (

ظل اقتصادیون آخرون یرفضون مبدأ تدخل الدولة ،مع ما حظیت به أفكار كینز الجدیدة من الترحیب
في الحیاة االقتصادیة معتبرین أن هذا التدخل لن یؤدي إلى حل مستمر للمشاكل االقتصادیة وقد تشكل هؤالء 
في تیار جدید سمى نفسه "اللیبرالیة الجدیدة" ثم تولى رواد مدرسة شیكاغو ، أو ما یعرف بالنقدیین فیما بعد حمل 

ا التیار الجدید. ولقد استمر التعایش بین األفكار الكینزیة واألفكار اللیبرالیة الجدیدة حتى مطلع السبعینات لواء هذ
، ومع هیمنة نسبیة للكینزیة، حیث بدء تدریجیا في إعادة النظر في التركیب الكینزي، بعدما زعزع الوجود 

قمة ، وكان ذلك رمز لفشل السیاسات الكینزیة، حتى المتزامن لمعدالت التضخم المرتفعة ومعدالت البطالة المتفا

.128.ص،2006دار المناهج للنشر والتوزیع األردن، ، طار الفكرین اإلسالمي والغربيالنقد والسیاسة النقدیة في إ، رحیم حسین1-
.428ص مرجع سابق،، ناظم محمد نوري الشمري2-

3  -Monique Beziade ، La Monnaie et ses mécanismes ، nouvelle édition la decouverte ، Paris ، 1995 ، P . 93.
.3ص مرجع سابق،نقدیة والمعلومات الالزمة لوضعیها وعالقتها بالسیاسات األخرى،السیاسة ال، صالح مفتاح-4
.129.130.ص. ص مرجع سابق،، رحیم حسین-5
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راح البعض یفسر المصاعب المتزایدة التفاقم خالل السبعینات على أنها من اآلثار الثانویة المترتبة عن الوصفیة 
الكینزیة الخطیرة المتسببة في التضخم. وعلى إثر ذلك الفشل في السیاسات الكینزیة ، وتلك االنتقادات العنیفة 

ظهر تیار اقتصادي جدید، في الثمانینات سمي "االقتصاد الكینزي الجدید" حاول خلق نوع من ،موجهة لهاال
االندماج بین األفكار النیوكالسیكیة والنظریة الكینزیة، أو باألحرى البحث في األسس الجزئیة لالقتصاد الكلي 

فكار النظریة العامة، التي طفح بها الكیل بفعل الكینزي، بعدما كانت أفكار الكینزیین الجدد مستمدة أساسا من أ
التطورات االقتصادیة التي عرفتها السبعینات (الكساد التضخمي).

وحسب "بول سام ویلسون" یمكن اعتبار أن أغلب االقتصادیین الذین كتبوا في الثمانینات كاقتصادیین 
إذن للسیاسة النقدیة آثار هامة أیضا. ولقد ما بعد كینز، یعتقدون أن "النقد هام" ف(Electiques)اصطفائیین 

متمیزا فیما یتعلق بالنقد ، فاالئتمان یخلق النقد الذي یشكل (Post-Keunesiens)كان موقف البعد كینزیین 
أحد وسائل التوجیه التي یتصرف من خاللها الزمن التاریخي وعدم الیقین والتوقعات، والحاصل أن "البعد 

ن التركیب (التیار االندماجي) أو النقدیة بمفهوم داخلي لعرض النقد كان كینز قد طوره كینزیین" واجهوا كال م
بنفسه في تطویراته الالحقة للنظریة العامة حول أسباب التمویل ، على أساس حیازة األموال السائلة.

النقدي)–الجدل الكینزي الفرع الرابع: المرحلة الرابعة (
السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة خاصة بعد ظهور نواقص كل منها، احتدم الجدل بین أنصار كل من

فأصبح كل فریق یعتقد أن سیاسته هي التي یمكنها أن تحقق االستقرار االقتصادي في المجتمع ، وهكذا عاد 
فهناك عودة في التسعینات خصوصا في أمریكا على ید الرئیس 1الفكر االقتصادي مرة أخرى إلى الخلف،

كي" بیل كلینتون" إلعادة فكر الثالثینات الكینزي إلى السیاسة االقتصادیة، ویبقى أنصار الفكر النقدي األمری
یصرون على جدوى السیاسة النقدیة وفعالیتها وعدم فعالیة السیاسة المالیة وحاولوا تجرید السیاسة المالیة كلیة 

زمات وتحقیق االستقرار العام. ومن الطبیعي أن من أیة قدرة على التأثیر على الناتج الوطني والخروج من األ
یظهر أنصار السیاسة المالیة دفاعا عما یدعي علیهم النقدیون ومازالوا یقدمون امتیازات السیاسة المالیة عن 
النقدیة وقدرتها على التأثیر في النشاط االقتصادي، فهم یعترفون بضرورة السیاسة النقدیة وأنها مكملة للسیاسیة 

ة ، ولكن تبقى السیاسة المالیة هي األولى من حیث األهمیة. بینما النقدیون صبوا جم جهودهم على المالی
السیاسة المالیة نظرا لما تتمیز به من بطء زمني ولكونها تحتاج إلى ترتیبات وٕاجراءات تشریعیة وهذا یستغرق 

إلى بروز فریق ،یقین لسیاسة معینةتعصب كل من الفر ىاالقتصادیة، وقد أداإلختالالتوقتا طویال لمعالجة 
ثالث بزعامة االقتصادي األمریكي "والتر هیلر" الذي یرى أن التعصب لسیاسة مالیة أو نقدیة لیس له مبرر ألن 
استخدام إحداهما بمفردها ال یغني عن ضرورة استخدام األخرى، فكالهما أصل وال تقل أهمیة أي منها عن 

1 - John.N. Smithin،Macro economics after Thatcher and  Regan. Billing & Sons، 1990 p.p 8.13.
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زمات االقتصادیة وتحقیق االستقرار االقتصادي ولكل منها فعالیتها في الظرف األخرى في العمل للخروج من األ
1االقتصادي السائد المناسب لها.

المطلب الثالث: أهداف السیاسة النقدیة
یتفق الكثیر من االقتصادیین على أنه یجب إتباع إستراتیجیة معینة للوصول إلى األهداف التي ترمي إلیها 

المتمثلة في االستقرار العام لألسعار، والبطالة المنخفضة ونمو اقتصادي مقبول، واستقرار قیمة السیاسة النقدیة، و 
العملة في السوق الدولیة، وهي تعتبر كأهداف عامة للسیاسة النقدیة، وال تتحقق هذه األهداف العامة إال بإصابة 

ي بدورها تؤثر في األهداف النهائیة (العامة) األهداف األولیة (التشغیلیة) التي تؤثر على األهداف الوسیطة، والت
ویمكن حصر األهداف التي تسعى إلى تحقیقها السیاسة النقدیة فیما یلي:

الفرع األول: األهداف النهائیة
إن الهدف العام للسیاسة النقدیة هو نفسه هدف السیاسة االقتصادیة وهو الحفاظ على األوضاع النقدیة 

ظل اقتصاد سلیم ، وتعتقد السلطات النقدیة أن االقتصاد السلیم یمتاز بعمالة عالیة واالئتمانیة المالئمة، في
، 2ومعدل نمو جید، ویمكن المحافظة علیه باستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنیة بالعملة األجنبیة المختلفة 

3وتتمثل األهداف النهائیة للسیاسة النقدیة في:

م لألسعار.تحقیق االستقرار في المستوى العا- 
العمالة الكاملة.- 
تحقیق معدل عال من النمو.- 
توازن میزان المدفوعات. - 

أوال: تحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعار ومحاربة التضخم
اإلقتصادیةالمؤشراتواإلقتصاديالنشاطعلىتؤثرالتيالعواملأهممنیعتبراألسعارإستقرارإن
نظرااألسعارمستوىفيالعنیفةوالمستمرةالتغیراتمحاربةعلىالعملفيالغایةهذهتنحصرو. الرئیسیة

ضارةآثاربالتاليوالنقودقیمةعلىسلباتؤثرالتيالعواملمناألسعارمستویاتفيكبیرةتغییراتأيألن
األداءعلىبالتاليواإلنتاجیةالفروعبیناإلقتصادیةالمواردتخصیصوالثرواتوالدخولمستوىعلى

4.اإلقتصادي

هدف محوري بالنسبة للسیاسة النقدیة للدول المتقدمة هو ستقرار األسعار و بذلك فإن المحافظة على إ
تصبح مسؤولیة السلطة تسعى كل دولة لمحاربته، وبذلكوالنامیة على حد السواء، تجنبا لحدوث التضخم الذي

.4-3ص مرجع سابق،الالزمة لوضعیها وعالقتها بالسیاسات األخرى،السیاسة النقدیة والمعلومات ، صالح مفتاح-1
.249ص ،1982، ترجمة طه عبد اهللا منصور وآخرون،المملكة العربیة السعودیة، النقود والبنوك واالقتصاد،باري سیجل-2
اإللكتروني:، على الموقع2، ص.السیاسة النقدیة في الجزائر بین األداء و الفعالیةبابا عبد القادر، -3

http://www.4shared.com/get/7N5cZMuR/___.html13/02/2013.
4 - http://www.startimes.com/f.aspx?t=26216001 10/05/2012
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بات مستوى األسعار إلى أدنى مستوى لها، فعدم االستقرار في األسعار النقدیة في غایة األهمیة الحتواء تقل
یعرض االقتصاد ككل إلى هزات عنیفة من خالل حدوث الكساد والرواج، فتتدهور قیمة العملة في حالة التضخم 

ریدمان " ، وتسود البطالة في حالة الكساد، نظرا للعالقة الوثیقة بین مستوى األسعار وعرض النقود، وقد أكد " ف
في اللجنة االقتصادیة للكونجرس األمریكي ، عندما بّین بأنه من الصعوبة التحكم في 1959هذه العالقة سنة 

األسعار المحلیة دون ضبط معدل زیادة كمیة النقود المعروضة، وأنه ال توجد دولة في العالم استطاعت التغلب 
میة النقود، واستدل على ذلك بتجارب بعض الدول على مشكلة التضخم دون اللجوء إلى خفض معدل زیادة ك

بعد الحرب العالمیة الثانیة مثل: ألمانیا الغربیة ، ایطالیا وفرنسا.
إن تثبیت المستوى العام  لألسعار لیس معناه تثبیت معدل زیادة كمیة النقود وجعل هذا المعدل مساویا 

قیة سالبة أثناء دورة األعمال وٕانما المقصود هو أن للصفر، ألن ذلك غیر ممكن بأن تكون أسعار الفائدة الحقی
تكون نسبة زیادة المعروض النقدي تتماشى ونسبة زیادة مستوى اإلنتاج. و إن التركیز على تحقیق استقرار 
األسعار وخفض التضخم نابع من اآلثار السلبیة التي یسببها التضخم سواء للفرد، االستثمار، االدخار، میزان 

1وحتى للمستوى االجتماعي والسیاسي.المدفوعات، 

ثانیا:العمالة الكاملة
المقصود بالتوظیف الكامل " الحالة التي یتم فیها توظیف كل شخص قادر وراغب ویبحث عن عمل إن 

یجب أن یلحق به وٕاال فإن التوظیف یكون غیر كامل وینتج عنه بطالة ".
من إجمالي قوة %5و %4معدل بطالة یتراوح بین فحسب هذا المفهوم فإن التوظیف الكامل یتمیز بوجود 

الطبیعي والذي یعرف على أنه "معدل البطالة عند ثبات العمل، وهو ما یطلق علیه "فریدمان" معدل البطالة
معدل التضخم السائد تمییزا له عن معدل البطالة الفعلي الذي یعبر عن معدل البطالة في قوة العمل". و یمكن 

ظیف الكامل من خالل التشغیل الكامل للطاقات اإلنتاجیة، بحیث ال یبقى جزء من الموارد التعبیر عن التو 
معطال، األمر الذي ینتج عنه عدم تحقیق الهدف المرغوب فیه في ظل الموارد واإلمكانیات المتوفرة، وهذا بدوره 

2ینتج بطالة بالمفهوم الواسع.

منمرتفعمستوىأوكاملالتوظیفضمانیكوننأعلىاإلقتصادیینبینإجماعهناكو بالتالي 
علىالنقدیةالسلطاتتحرصأنهوبذلكیرادوالنقدیة،السیاسةإلیهاتسعىالتياألهدافبینمنالتشغیل

السلطاتعلىوالبشریة،والطبیعیةللمواردالتوظیفمنممكنمستوىأعلىعنداإلقتصاديالنشاطتثبیت
واإلنتاجفيإنكماشیةعواملمنیرافقهاماوالبطالةاإلقتصادبتجنیبالكفیلةاإلجراءاتجمیعاتخاذالنقدیة
الالزمالمستوىإلىالكليالطلبحجمرفعاإلجراءاتهذهمنو. اإلجتماعیةالعالقاتفياضطراباتوالدخل

.المستغلةغیراإلنتاجیةالمواردلتشغیل

.ص،2008أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بسكرة، فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق التوازن االقتصادي "دراسة حالة الجزائر"،، عیزي قویدرم-1
.80.79. ص

.218-217ص ص ،1974دار النهضة العربیة، القاهرة، اقتصاد النقود والتوازن النقدي،، هاشم عوضفؤاد -2
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دیة في تثبیت معدل البطالة عند مستوى ینخفض عن المعدل الطبیعي تتمثل مساهمة السیاسة النقبذلك و 
للبطالة فعلیا برفع معدل النمو النقدي، وهذا ما یجعل المیزان النقدي أعلى مما یرغب األفراد، وهذا ینتج عنه 

الستهالك انخفاض في أسعار الفائدة، وبالتالي یتحرك اإلنفاق ویرتفع الدخل واإلنتاج وینخفض االدخار ویرتفع ا
1واالستثمار .

تحقیق معدل عال من النموثالثا:
یعبر النمو االقتصادي عن الزیادة المستمرة في الناتج الداخلي  الخام، كما یعبر عن الزیادة المضطردة 
طویلة األجل في الدخل الفردي الحقیقي، بصورة تلقائیة وبدون تدخل اإلنسان والمجتمع متى توافرت الظروف 

المهیئة كما هو الحال في الدول المتقدمة، فلم یكن النمو االقتصادي هدفا واضحا للسیاستین والعوامل 
، وهنا بدأ النمو االقتصادي 2االقتصادیة والنقدیة، إال بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث برزت دول العالم الثالث

مام بدور السیاسة االقتصادیة ومنها دور یشغل بال المفكرین والساسة ویسیطر على اهتمامهم، ومن ثم بدأ االهت
السیاسة النقدیة في النمو االقتصادي، وفي الخمسینات أصبح النمو االقتصادي من أهداف السیاسة االقتصادیة 
بصفة عامة والسیاسة النقدیة بصفة خاصة. وٕاذا نظرنا إلى دور السیاسة النقدیة في تحقیق معدل عال لنمو 

ها باستطاعتها أن تعمل على تحقیق ذلك، كما أنها تساعد في المحافظة على النمو، االقتصاد الوطني، نجد أن
ولكن هناك عوامل أخرى غیر نقدیة یجب توافرها لتحقیق هذا المعدل العالي، كتوافر الموارد الطبیعیة والقوى 

ة النقدیة یجب أن العاملة الكفؤة وتوافر عوامل وظروف سیاسیة واجتماعیة  مالئمة ، ولذلك فإن دور السیاس
3یعمل بالتنسیق مع هذه العوامل، وكذلك مع سیاسة مالیة مالئمة غیر مناقضة لدور السیاسة النقدیة .

وتستخدم السیاسة النقدیة في تحقیق النمو االقتصادي تشجیع المنتجین على زیادة المخزون الرأسمالي 
لى تشجیع المشروعات على االستثمار أو یمكن واالستثماري ، ویتم ذلك بخفض معدالت الفائدة مما یؤدي إ

تحقیق النمو االقتصادي من خالل تحقیق االستقرار النقدي واستقرار األوضاع االقتصادیة بصفة عامة، فهذا هو 
العامل الكفیل بتخفیض درجة عدم الیقین اتجاه الظروف االقتصادیة القادمة ، ویجعل المنتجین رغبتهم ترتفع 

4استثماریة طویلة األجل، وبالتالي یتحقق النمو االقتصادي .للقیام بمشروعات 

توازن میزان المدفوعاترابعا:
میزان المدفوعات لدولة "هو سجل منتظم بجمیع معامالتها االقتصادیة مع العالم الخارجي في سنة معینة"، 

ستخدم السیاسة النقدیة لتصحیح بینما ت،وتستخدم السیاسة المالیة لتصحیح االختالل الداخلي (الموازنة العامة)
االختالل الخارجي (میزان المدفوعات) ، كما یعرف میزان المدفوعات بأنه الحساب الذي یسجل قیمة الحقوق 
والدیون بین بلد معین والعالم الخارجي، نتیجة لمبادالته خالل فترة تحدد عادة بسنة، ویمكن التعرف بواسطته 

.274حسام داود، مرجع سابق، ص.مصطفى سلمان و-1
- .83-82ص .صمرجع سابق،،هاشم عوضفؤاد 2

.139ص ،مرجع سابق،النقود والسیاسة النقدیة، صالح مفتاح-3
.356ص،2002دار النهضة العربیة، القاهرة، التحلیل االقتصادي الكلي،، عطیة عبد الواحد-4
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ید مركز الدولة المالي بالنسبة للعالم الخارجي. وفي الغالب ال یتساوى طرفا على درجة التقدم االقتصادي وتحد
میزان المدفوعات، فقد یتحقق فائض أو یحدث عجز تسعى الدولة لتجنبه باستخدام وسائل عدیدة منها تشجیع 

ر السلع الصادرات وتقیید الواردات ، فالعجز یتطلب سیاسة نقدیة تتفادى الضغوط التضخمیة التي ترفع أسعا
المحلیة، مما یؤدي إلى ضعف قوتها التنافسیة مع أسعار السلع األجنبیة، فتحجم الدول األخرى عن استیرادها، 
والسیاسة النقدیة السلیمة هنا هي إتباع سیاسة انكماشیة للحد من ارتفاع األسعار، وذلك عن طریق سحب جزء 

D.Bruneelوعلى حد تعبیر .1من المعروض النقدي باستخدام أدوات السیاسة النقدیة إن السعي لتحقیق ""
ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي:2األهداف النهائیة هو البحث عن "المربع السحري".

): المربع السحري19الشكل (

.34، ص2003،رئالجزا،المطبوعات الجامعیةندیوا،إلى السیاسات االقتصادیة الكلیةلالمدخعبد المجید قدي، :المصدر

ومن خالل الشكل التالي یالحظ أن تحقیق هذه األهداف یواجه أخطار االبتعاد عن تحقیق هدف عن 
األهداف األخرى، وهذا یطرح مسألة األولویة في طرح هذه األهداف، وهي عملیة تتعلق بجملة من المعطیات 

رة أن أهداف تحقیق التوازن الخارجي حسب األنظمة الحكومیة ونظرتها لألولویات، وأثبتت السنوات األخی
واستقرار األسعار ال یمكنها أن تتحقق دون أن تخلف وراءها آثارا على النمو والتشغیل، وبالمقابل فإن صب جل 

لیة قد یحمل معه ضغوطا اهتمام السیاسة االقتصادیة على تحقیق نمو اقتصادي أكبر ودرجة تشغیل عا
التوظیف والعمالة یؤدي إلى رفع األسعار، واختالل في میزان المدفوعات، ختالالت خارجیة، فزیادةتضخمیة و إ

و زیادة حجم الصادرات تقتضي خفض مستوى األسعار وتحسین الجودة وزیادة القدرة التنافسیة بالمقارنة بالدول 
إلى زیادة المیل األخرى، وبزیادة الصادرات تتحقق زیادة الدخل والعمالة، إال أن زیادة العمالة، والدخل ستؤدي 

لالستیراد واحتمال ارتفاع في مستویات األسعار المحلیة داخلیا، وهكذا یمكن أن یؤدي التوظیف الكامل إلى رفع 

.94جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص -1
.302.، ص195، لبنان، ، دار النهضة العربیةمقدمة في النقود و البنوكمحمد زكي الشافعي، 2-

النـــمــــــــو 

استقرار األسعار التــــــــوازن

التشغیــــل

0

0
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مستویات األسعار المحلیة وزیادة حجم الواردات مقارنة بحجم الصادرات، وبالتالي التأثیر سلبیا على میزان 
1المدفوعات .

إلى الرقابة على التضخم تمیل إلى الحد من إمكانیة النمو االقتصادي، وخاصة كما أن السیاسة التي تهدف 
ة إلتباع سیاسة االنكماش إذا سادت دورة حادة من التضخم بحیث یقتضي األمر إیجاد اإلجراءات الالزم

2.المعتدل

الفرع الثاني: األهداف الوسیطة 
ل التأثیر على متغیرات وسیطة، وهذا لعدم قدرة تحاول السلطات النقدیة تحقیق األهداف النهائیة من خال

السلطات النقدیة على التأثیر المباشر في األهداف النهائیة، مثال على الناتج المحلي الخام ومكوناته، ولهذا 
3تحاول التأثیر على متغیرات تؤثر على الناتج المحلي الخام .

طریق مراقبتها وٕادارتها الوصول إلى تحقیق األهداف الوسیطة هي عبارة عن متغیرات نقدیة یمكن عن و
5:بشرط أن تكون هناك4،األهداف النهائیة

.عالقة مستقرة بینها وبین الهدف النهائي
.إمكانیة مراقبتها بما للسلطات النقدیة من أدوات

معدالت الصرف.وتتمثل هذه األهداف في أسعار الفائدة، المجمعات النقدیة والقرض، و

ف الكمیةاألهداأوال:
تنقسم إلى قسمین هما: المجمعات النقدیة والقروضو

:المجمعات النقدیة.1
،هي مؤشرات إحصائیة لقیاس كمیة النقود المتداولة، وتعكس قدرة األعوان المالیین المقیمین على اإلنفاق

الیة، فالنقدیون وعدد المجمعات النقدیة على صلة وثیقة بطبیعة االقتصاد ودرجة تطور الخدمات المصرفیة والم
یرون بأنه عندما یكون معدل نمو الكتلة النقدیة قریب من معدل نمو االقتصاد الوطني، هذا یمثل هدف مرغوب 

%5و %3فیه  للسلطات النقدیة، كما یرون بأنه عندما یكون معدل نمو مستقر للكتلة النقدیة یتراوح ما بین 

6قتصادي بسبب الفوائد التي یحققها .هو أفضل وسیط إلحداث التوازن واالستقرار اال

وهي ،Mومنه یقصد بالمجتمعات النقدیة عرض النقود كما یطلق علیها النقود بمعناها الواسع، ویرمز لها بـ: 
عدة أنواع: 

. 90، ص 2003، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، السیاسات االقتصادیة على مستوى االقتصاد القوميعبد المطلب عبد الحمید، -1
. 208، ص 1996ضة، بیروت، لبنان، ، دار النهمذكرات في النقود والبنوكإسماعیل محمد هاشم، 2-
.54عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 3-
. 193، ص 2000، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، النقود والسیاسة النقدیة الداخلیةوسام مالك ، 4-
.54عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 5-
.87معیزي قویدر، مرجع سابق، ص -6
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M1.تعبر عن النقود المتداولة خارج البنوك + الودائع الجاریة تحت الطلب :
M2: تعبر عنM1یع أنواع الودائع األخرى في شكل أشباه النقود لدى البنك المركزي + الودائع االدخاریة وجم

والبنوك األخرى فیما عدا البنوك المتخصصة.
M3 تعبر عن :M2 الودائع الجاریة وغیر الجاریة الحكومیة ویطلق علیه إجمالي السیولة المحلیة أو المسح +

1النقدي.

وتهدف ،M2ال أن فئة كبیرة من الدول تعتمد على تحدید عرض النقود یختلف من دولة إلى أخرى إإن و 
النقود إلى التأثیر على الثروة لتخفیض الطلب على السلع والخدمات وتخفیض التوقعات التضخمیة.

:القروض.2
وهي أنواع حیث نجد القرض الداخلي الذي یشمل قروض بنكیة للمقیمین، وذلك في القطاع العام والخاص 

، »القروض البنكیة وغیر البنكیة للمقیمین « والذي یشمل مختلف التمویالت  الداخلیة والقرض الداخلي الشامل، 
وهذه » قرض داخلي شامل وتمویل خارجي « وأخیرا القرض اإلجمالي والذي یشمل مختلف تمویالت االقتصاد 

2الدیون لها عالقة تربطها بالنشاط االقتصادي .

ثانیا: معدل الفائدة 
ائالت على حد سواء شدیدي الحساسیة لمعدالت الفائدة من ناحیة تكلفة قروضهم، ومن إن المستثمرین والع

ناحیة تلقي التعویضات عن توظیف مدخراتهم، ولذلك یجب على السلطات العامة أن تهتم بتقلبات معدالت 
لة أن تحافظ الفائدة، لكن المشكل یكمن في تحدید المستوى األفضل لهذه المعدالت، وعلى السلطات في هذه الحا

على أن تكون معدالت الفائدة ضمن هوامش أو مجاالت واسعة كثیرا وحول مستوى وسطي مقابل للتوازن في 
األسواق ألن المجال الواسع لتقلبات معدالت الفائدة یمكن أن یحدث تذبذبا في االستقرار االقتصادي وأن عملیات 

لیة من التضخم والركود، ولهذا السبب تكون السلطات متتالیة من عدم التوازن یتولد عنها حاالت أیضا متوا
مضطرة أن تترك هامش لخلق كمیة من النقود أكبر أو أقل من تلك التي كان من المفروض تقییدها بالهدف 

إال أن معدالت الفائدة مهمة سواء على مستوى الصعید الداخلي أو 3الكمي بالنسبة للمجمعات النقدیة.
عید الداخلي: تؤثر على مستوى استثمارات المؤسسات مثل االستثمارات في السكن، الخارجي.فعلى مستوى الص

وعلى االختیارات بین السندات والنقد. وعلى مستوى الصعید الخارجي : تؤثر بشدة على تحركات رؤوس األموال 
نخفضة ، في األجل القصیر وفي المجموع یجب أن تكون معدالت الفائدة ایجابیة، ال هي مرتفعة وال هي م

ومستقرة قدر اإلمكان في الزمن . 

ثا: سعر الصرفثال
1 - Jean Louis Besson،Monétaire et Finance، O.P .U، Alger، 1993، p105.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة "دراسة حالة الجزائر"،فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنةماجدة مدوخ ،-2
.10، ص2003ر، بسكرة، الماجستیر في العلوم االقتصادیة ، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیض

.127-126، مرجع سابق، ص صالنقود والسیاسة النقدیةصالح مفتاح، -3
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یعتبر سعر الصرف مؤشر مهم ، ألنه یعكس األوضاع االقتصادیة ألیة دولة، ومن خالل الحفاظ علیه في 
مستوى القدرة الشرائیة ، وتزداد أهمیته في التوازن االقتصادي عندما یكون سعر الصرف للعملة المحلیة یساوي 

العمالت األخرى، ویعتمد سعر الصرف كهدف وسیط ألن انخفاضه یحسن من وضعیة میزان أو یفوق
المدفوعات، وثباته یعطي االنطباع الجید على استقرار األوضاع االقتصادیة، ولذلك تحرص الدول على استقرار 

الصرف مما عمالتها مقابل العمالت األخرى، ولكن المضاربة على العمالت أصبحت تحدث تقلبات في سوق 
1یخلق صعوبة في السیطرة على هذا الهدف .

إن رفع سعر الصرف للعملة یقلل من حدة التضخم ، وهذا یساهم في تحقیق الهدف النهائي للسیاسة 
النقدیة، فعند رفع سعر الصرف تنخفض تبعا لذلك قیمة الواردات، وبانخفاض تكالیف االستیراد في الفترة القصیرة 

دخارات لتمویل االستثمار، ون الفرصة مواتیة للدولة لتكوین إایجابیة بالنسبة للتضخم وهنا تك، تكون هناك آثارا
معترك التنافس الدولي، وبالتالي تنقل اآلثار االیجابیة بمنتجاتهاوهذا یساعد على إیجاد مؤسسات قویة تدخل 

2إلى میزان المدفوعات في األمد القصیر وزیادة النمو في األجل الطویل .

الفرع الثالث:األهداف األولیة
نظرا لتنوع األهداف الوسیطة للسیاسة النقدیة، استلزم األمر تحدید أهداف عملیة، وهي متغیرات نقدیة 

،هذه األهداف العملیة تسمى 3یمكن للسلطات النقدیة الوصول إلیها بصفة جیدة باستخدام أدوات في حوزتها 
ات تستخدم للتأثیر على األهداف الوسیطة وتتكون من مجموعتین األولى باألهداف األولیة وهي عبارة عن متغیر 

تسمى بمجامیع االحتیاطي وتتضمن القاعدة النقدیة ومجموع احتیاطي البنوك واحتیاطي الودائع الخاصة، أما 
بنوك المجموعة الثانیة فتسمى بأحوال سوق النقد، مثل سعر الفائدة على األرصدة المقترضة لمدة قصیرة بین ال

.4

حتیاطات النقدیةأوال: مجمعات اإل
تتكون القاعدة النقدیة من النقود المتداولة لدى الجمهور واالحتیاطات المصرفیة، كما أن النقود المتداولة 
تضم األوراق النقدیة والنقود المساعدة، ونقود الودائع، أما االحتیاطات المصرفیة فتشمل ودائع البنوك لدى البنك 

ضم االحتیاطات اإلجباریة واالحتیاطات اإلضافیة والنقود الحاضرة في خزائن البنوك.المركزي وت
أما االحتیاطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل االحتیاطات اإلجمالیة مطروحا منها االحتیاطات 

ي تساوي اإلجباریة على ودائع الحكومة والودائع في البنوك األخرى . أما االحتیاطات غیر المقترضة فه
5االحتیاطات اإلجمالیة مطروحا منها االحتیاطات المقترضة (تنمیة القروض المخصومة) .

.76عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص-1
.89معیزي قویدر، مرجع سابق، ص -2
. 363، ص 2000،دیوان المطبعات الجامعیة، الجزائر، ، تقنیات وسیاسات التعبیر المصرفيفریدة بخزاز یعدل-3
. 14، ص 1996، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،مدخل للتحلیل النقديمحمد حمیدات،-4

5 -www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=653&d 14/02/2012.
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ظروف سوق النقدثانیا:
وهي التي تحتوي على االحتیاطات الحرة، ومعدل األرصدة البنكیة وأسعار الفائدة األخرى في سوق النقد 

كل عام قدرة المقترضین ومواقفهم السریعة أو البطیئة في التي یمارس البنك المركزي علیها رقابة قویة، ویعین بش
معدل نمو االئتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة وشروط اإلقراض األخرى، وسعر فائدة األرصدة 
البنكیة هو سعر الفائدة على األرصدة المقترضة لمدة قصیرة یوم أو اثنین بین البنوك، واالحتیاطات الحرة تمثل 

یاطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزي مطروحا منها االحتیاطات التي اقترضتها هذه البنوك من البنك االحت
وتكون االحتیاطات الحرة موجبة إذا كانت االحتیاطات الفائضة أكبر من اإلقتراضالمركزي، وتسمى صافي 

من االحتیاطات الفائضة، كما االحتیاطات المقترضة وتكون سالبة إذا كانت االحتیاطات المقترضة أكبر 
استعملت ظروف سوق النقد كأرقام قیاسیة مثل معدالت الفائدة على أذون الخزانة واألوراق التجاریة ومعدل 

1الفائدة الذي تفرضه البنوك على أفضل العمالء ومعدل الفائدة على قروض البنوك فیما بینها.

المبحث الثاني: أدوات السیاسة النقدیة
غیر مباشرة من خالل السیاسة النقدیة ة مباشرة أوبطریقسواءتتدخل الدولة في النشاط االقتصادي

التي تتبعها،ویعتبر التأثیر على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السیاسة النقدیة،وذلك بامتصاص 
النقدیة للتأثیر على حجم افي تنفیذ سیاستهلةالدو عتمد و ت.الزائدة أو توفیر أرصدة تغذیة جدیدة للتعاملالنقود

ستخدمها حسب الظروف االقتصادیة تونوع االئتمان المصرفي على مجموعة من الوسائل واألدوات التي 
قتصادي والنشاط االاتلك األدوات التي یمكن من خاللها تنظیم نشاطه،والمسموح باستخدامها بحكم القانون 

تمارس السیاسة النقدیة تأثیرها ف.دوات هي ما یطلق علیها بأدوات السیاسة النقدیةاألعامة، وهذهبصورة الوطني
عرض النقود والمناخ من على النشاط االقتصادي من خالل مجموعتین من األدوار المتاحة للتأثیر على

.وهي األدوات العامة و األدوات الخاصةاالئتمان

دیة المطلب األول: األدوات الكمیة للسیاسة النق
هذه استخدامو یطلق على هذه الوسائل أحیانا بالوسائل غیر المباشرة، و یتحدد الغرض األساسي من 

اإلقتراضالوسائل في التأثیر في كمیة اإلئتمان المصرفي أو حجمه، أي التأثیر في حجم عملیات اإلقراض و 
مؤسسات المصرفیة و المالیة و الحكومات و التي تقوم بها أطراف اإلئتمان المصرفي و المتمثلة في األجهزة و ال

2األفراد .

و إن إستخدام الوسائل الكمیة بهدف التأثیر في كمیة اإلئتمان المصرفي ینعكس على عرض النقد و على 
حجم السیولة المحلیة اإلجمالیة. و على هذا األساس تستطیع السیاسة النقدیة التأثیر في النشاط اإلقتصادي من 

الوسائل الكمیة بطریقة توسعیة أو تقییدیة تجاه قدرة المصارف على منح اإلئتمان بحیث تكون خالل إستخدام

1 -www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=652&d 06/01/2012.
.15، ص1996، 1، العدد 33، مجلة التمویل و التنمیة، المجلد إستخدام أدوات غیر مباشرة في السیاسة النقدیةتوماس بالیتور و آخرون، -2
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و بحسب مقتضیات الوضع انخفاضهنتائج هذه السیاسة ملموسة في زیادة كمیة اإلئتمان المصرفي أو 
1اإلقتصادي السائد.

االحتیاطي المفتوحة،لسوق االخصم،ثالث سیاسات: سعر إعادة و تضم الوسائل الكمیة أو العامة
القانوني.

الفرع األول: سیاسة سعر إعادة الخصم
تعتبر من أقدم السیاسات التي تستخدمها الدولة وهي طریقة غیر مباشرة للتأثیر في عرض االئتمان 

المصرفي.

ماهیة سیاسة معدل إعادة الخصمأوال:
لجوء البنك المركزي من البنوك التجاریة عند هایتقاضاالتينه الفائدة یقصد بسعر إعادة الخصم على أ

بضمان األوراق اإلقتراضأو 2األخیرة إلى إعادة خصم األوراق التجاریة أو المالیة القصیرة األجل التي بحوزتها،
المالیة الحكومیة من أجل حصولها على موارد نقدیة جدیدة أ إضافیة لتدعیم إحتیاطاتها النقدیة و بالتالي زیادة 

3درتها على منح اإلئتمان و خلق ودائع جاریة جدیدة .مق

وض الممنوحة إلى البنوك كما تعرف على أنها ذلك السعر الذي یفرضه البنك المركزي على القر 
إلى احتاجتفالبنوك التجاریة تلجأ إلى البنك المركزي كلما ،بغیة التأثیر في حجم االئتمان المتاحالتجاریة، 

سواء ،باعتباره بنكا للبنوك و المقرض األخیر للجهاز المصرفي،ة لتمویل عملیاتها المصرفیةموارد نقدیة إضافی
وهي أقدم وسیلة من ، المباشر أو مقابل إعادة خصم أذونات الخزانة و األوراق المالیة و التجاریةاإلقتراضب

وسیلة للسیطرة على االئتمان حیث كان بنك انجلترا أول من طور معدل الخصم ك4،وسائل الرقابة غیر المباشرة
الملجأ األخیر "ثم سار البنك المركزي تدریجیا خالل هذه الفترة على وضع یجعله 1847بدایة من سنة 

إما في الجزائر فلم تستخدم إال في ،1913وفي و.م.أ سنة ،1857وفي فرنسا سنة "لإلقراض
01/01/1972.5

ثانیا: تأثیر معدل إعادة الخصم
ة إعادة الخصم تأثیر نفسي و معنوي في المصارف التجاریة ألنها تعكس سیاسة المصرف یكون لسیاس

المركزي و نظرته إلى األوضاع النقدیة و اإلئتمانیة و اإلقتصادیة في البلد. 
یقوم البنك المركزي بتحدید معدل إعادة الخصم بإرادته المنفردة مراعیا في ذلك السیاسة النقدیة التي ترمي 

.186، ص 2005، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، النقود و المصارف: مدخل تحلیلي و نظريد.أكرم حداد و مشھور ھذلول، -1
.43صالھدى،دار،الجزائر،ملیلةعین،العمالتصرفأسعارعطون،مروان-2
.247.ص،1985مصر،اإلسكندریة،النشر،وعةللطباالجامعیةالدار،المصرفيوالنقدياالقتصاد،شیحةرشديمصطفى-3
ص.ص ، 2000، دار وائل للنشر،عمان، الطبعة الثالثة، مبادئ االقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق، أحمد حسین الرفاعي، واصف الوزینخالد -4

307.306.
5 - www.ecotlem.forumarabia.net/montada-f32/topic-t54.htm    13/02/2012.
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فإذا كان الهدف هو إتباع سیاسة نقدیة تقییدیة في الحاالت التي یسود 1حقیق توازن النشاط االقتصادي.إلى ت
الذي ،فالبنك المركزي یلجا إلى رفع معدل إعادة الخصملتوسع االقتصادي غیر المرغوب فیه، فیها التضخم و ا

و بالتالي ،بنوك التجاریة من البنك المركزيیؤدي بالبنوك التجاریة إلى رفع تكلفة القروض التي تتحصل علیها ال
وهذه تقلل إقبال المتعاملین إلجراء الخصم ة ، ترتفع تكلفة التي یتحصل علیها العمالء من البنوك التجاریة

فینخفض الطلب على السلع و الخدمات حتى یتوازن نع المعروض النقدي المتاح ،اإلقراض من البنوك التجاریة
أما في حالة تخفیض معدل الخصم فانه سیحدث عكس النتائج 2االتجاه التضخمي. و النتیجة هي انخفاض 

3السابقة و التي تكون كالتالي:

قراضیة لها.االئتمان بسبب زیادة المقدرة اإلزیادة توسع البنوك التجاریة في منح
ؤسسات على انخفاض معدالت الفائدة من قبل البنوك التجاریة سیؤدي إلى زیادة طلب األفراد و الم

اإلقراض بسبب انخفاض تكلفة القروض الممنوحة لهم.
.زیادة طلب البنوك التجاریة على اإلقراض من البنك المركزي
.زیادة كمیة النقود في االقتصاد و بالتالي زیادة المعروض النقدي

فعالیة معدل إعادة الخصمثالثا:
لبنوك التجاریة في التوسع أو التقیید من حجم لیس المقصود من سیاسة سعر الخصم التأثیر في قدرة ا

،قروضها فحسب بل التأثیر أیضا على اتجاه السوق النقدیة ككل و خاصة ما یتعلق منها بأسعار الفائدة السائدة
و فاعلیة هذه السیاسة بصفة عامة تستدعي أن ال تكون هناك 4أي أثمان اقتراض رؤوس األموال للمدة القصیرة.

أو لالئتمان سواء في السوق النقدیة ذاتها أو في األسواق األجنبیة بخالف البنك المركزي من مصادر للسیولة
فالرفع من سعر الخصم ال یكون له تأثیر على 5شأنها أن تقلل من أهمیة قروض األخیرة و تكلفة هذه القروض.

كما ،لحاصلة غي عرض النقودعلى مقدرة السوق النقدیة في تقدیم القروض و زیادة حجم االئتمان نظرا للزیادة ا
أن الرفع منه ال یمكن أن یؤثر على التوسع في منح االئتمان من طرف البنوك التجاریة مادام أن أصحاب 
المشروعات مستعدة لالقتراض و البنك التجاري یدرك بان أصحاب المشروعات هم الذین یتحملون الزیادة 

وذلك یعود إلى ،االئتمان بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدةواستمرارهم في الطلب على،المفروضة في سعر الخصم
إمكانیة تعویض ذلك من خالل رفع اإلنتاجیة أو أسعار السلع.و حتى في الفترات التي تشهد انكماشا و التي 
یخفض فیها البنك المركزي من سعر الخصم من أجل التوسع في منح القروض فانه یمكنه أن ال ینجح في ذلك 

حاب المشاریع أن طلب السیولة ال یعود علیهم بعائد كبیر. و علیه یتوقف نجاح سیاسة سعر إذا رأى أص
الخصم في التأثیر على حجم االئتمان على عدة عوامل أهمها:

.79ص ،1971،القاهرة،داار الهناء للطباعة،اقتصادیات النقود و البنوك، محي الدین الغریب-1
. 555،554ص.ص ،2003،مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،اقتصادیات النقود و البنوك،سامي خلیل-2

3 - www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=654&d 12/02/2012.
.49ص ،1996،الجزائر،دار الملكیة للطباعة و اإلعالم و النشر و التوزیع،النظریات و السیاسات النقدیة،محمود حمیدات-4
.246ص ،1996،مصر،القاهرة،جامعیةدار المعرفة ال،اقتصادیات النقود والمصارف و المال،مصطفى رشدي شیحة-5
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مدى اتساع سوق النقد و خاصة سوق الخصم.-
ال في عملیات مدى أهمیة سعر الفائدة بالنسبة للمقترضین و التي ترتبط بأوجه األنشطة االقتصادیة فمث-

المضاربة نجد رجال األعمال یقترضون و لو بأسعار مرتفعة مما یضعف أهمیة سعر الفائدة المدفوعة للحصول 
1على االئتمان و بالتالي یضعف أثر رفع سعر الخصم في التقلیل من االئتمان.

ة.مدى اعتماد البنوك الخارجیة على البنك المركزي في الحصول على موارد نقدیة إضافی-
وبهذا تعتبر سیاسة سعر الخصم وسیلة للتأثیر في أسعار الفائدة و في حجم القروض و اتجاهات السوق 

عندما تكون تغیرات سعر الخصم ضئیلة و بالتالي یكون ،النقدیة و بالرغم من هذا تعتبر أداة ذات فعالیة ضعیفة
أي توفر اإلقتراضتجاریة في حاجة إلى تأثیرها على قروض البنوك ضعیف أو منعدم عندما ال تكون البنوك ال

2األموال لدیها. 

سیاسة السوق المفتوحةالفرع الثاني:
إحدى الوسائل غیر المباشرة التي تستخدمها البنوك المركزیة السیما في هيعملیات السوق المفتوحةإن

یث یؤثر البنك المركزي آلیا على الدول المتقدمة، للتأثیر على النشاط االئتماني في البنوك التجاریة ح
االحتیاجات النقدیة للبنوك التجاریة. 

ماهیة سیاسة السوق المفتوحةأوال:
األسهمومشتر لألوراق المالیة (كبائعالسوق الماليفيالبنك المركزي تدخلتعني عملیات السوق المفتوحة 

ندات الحكومیة أو الخاصة بهدف تقلیص أو زیادة للسسوق النقدیة بوصفه بائعا أو مشتریاالفيأو3،)والسندات
حجم المبالغ السائلة أو اإلحتیاطات النقدیة لدى المصارف التجاریة و التأثیر في مقدرتها على خلق اإلئتمان، و 

.4بالتالي تغییر كمیة التداول النقدي بما ینسجم و مستوى النشاط اإلقتصادي
التطبیق وطبیعة العالقة بین إعادة الخصم من ناحیة مجالة سعروسیاسة السوق المفتوحة تتمیز عن سیاس

التجاریة وبالتالي في الثانیة التأثیر في سیولة البنـوكالمركزي فبینما یحاول البنـك المركزيالبنوك التجاریة والبنـك
غوبة نجده على بحسب األهداف االقتصادیة المر النقدیة لمحاولة تقیید أو توسیع االئتمانفي سیولة السوق
بهدف التأثیر في السوقفي سیولة السوق النقدیة وفي هیكل هذایحاول في األولى أن یؤثرالعكس من ذلك

.5التجاریة على خلق االئتمانسیولة وقدرة البنوك

أثر سیاسة السوق المفتوحةثانیا:

. 163ص ،1984،لبنان،بیروت،دار النهضة العربیة،النقود و البنوك،صبحي تادرس-1
.210ص ،2000،مصر،اإلسكندریة،الدار الجامعیة ،مبادئ االقتصاد الكلي،كامل البكري و آخرون-2

3 - www.jps-dir.com  13/01/2012
.187، ص 2002، دار النھضة العربیة، بیروت، ت النقود و المصارفإقتصادیامحمود عزت غزالن، -4

5 - www/islamfin.go-forum.net 26/01/2012
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یة و النقدیة المتوسطة و یرجع سبب دخول البنك المركزي بائعا أو مشتریا للسندات و األوراق المال
ذلك و ، تأثیر على النشاط االقتصاديالي و السوق النقدي إلى محاولة الالطویلة و القصیرة األجل في السوق الم

1ستثماري.لتوسع أو التقلیص لحجم نشاطهم اإلئتماني و اإلمن خالل التأثیر على قدرة البنوك و األفراد في ا

الدفع( السیولة) على حجم اإلئتمان عن طریق التغییر في كمیة وسائلثرتؤ سیاسة السوق المفتوحةحیث أن
السندات الحكومیة التي تحتفظ بها المصارف التجاریة سیزید فإذا ما قام البنك المركزي بشراء وفي سعر الفائدة،

عند منح –من اإلحتیاطات النقدیة المتوفرة لدى تلك البنوك و یمدها بقدرة جدیدة على اإلقراض مما یؤدي
حالة مرور اإلقتصاد وهذا ما یظهر جلیا فيإلى زیادة األخیرة و بالتالي إلى زیادة عرض النقد، - اإلئتمان

.الوطني بحالة ركود أو إنكماش إقتصادي
یتدخل البنك المركزي بصفته بائعا لألوراق المالیة التي بحوزته األمر الذي من أما في حالة التضخم

كبدائل للنقود فیتقلص ائض من الكتلة النقدیة نتیجة قیام البنوك بشراء تلك األوراق المالیةأن یمتص الفشأنه
أما فیما یتعلق بسعر الفائدة فال 2.اإلئتمانحجم السیولة وتنخفض قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح

ید من الطلب علیها مما یؤدي إلى إرتفاع األوراق المالیة من السوق النقدیة سیز شك أن قیام البنك المركزي بشراء
من شأنه أن یؤدي السوقیة وبما أن العالقة بین سعر األوراق المالیة وأسعار الفوائد عالقة عكسیة فهذاقیمتها

3.طلب اإلئتمانإلى إنخفاض معدالت الفائدة،ومن ثم تحفیز المستثمرین على المزید من

لسوق المفتوحة ینصب على حجم اإلحتیاطات النقدیة لدى و بذلك فإن التأثیر المباشر لعملیات ا
ي عرض النقد و لكن المصارف التجاریة و كذلك على حجم الودائع لدیها، و سیكون هناك تأثیر في النهایة ف

ر األوراق المالیة و في أسعار الفائدة و في هذه العملیات ستؤثر في أسعاو ذلك أن،بشكل غیر مباشر
4.التجاریة و قروضها أیضاإستثمارات المصارف

فعالیة سیاسة السوق المفتوحةثالثا:
سیولة السوق النقدیة ككل وعلى ذلك یجب في تحقیق سیولة أو عدمتتحدد فاعلیة هذه األداة بقدر نجاحها

یجب یث بحمایجعلها معبرة عن إمكانیات النقود واالئتمان القتصادمن الشمول والسعة ماأن تكون لهذه السوق
ها في تداولالخزانة واألوراق المالیة والتجاریة والتي یمكنكافیة للصكوك المتمثلة في أذوناتأن تتوافر بكمیات

حیث انه توجد دالئل واضحة على تفوق سیاسة السوق المفتوحة على غیرها و ذلك نظرا لما تتمتع 5هذه السوق.
6به من خصائص منها:

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في ،-دراسة حالة الجزائر-فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في معالجة التضخم  ،نجاة مسمش-1
.94ص،2004/2005،دفعة جامعة بسكرة،صص نقود و تمویلتخ،العلوم االقتصادیة

2 - www.islamfin.go-forum.net/ op.cit .
.ص،2002یة السعودیة،ض،المملكة العربالریا،دار المریخ للنشر،النقود و البنوك و االقتصاد،ترجمة السید أحمد عبد الخالق،توماس مایر و آخرون- 3

509.
.82، ص 2009، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، أثر السیاسات اإلقتصادیة في أداء المصارف التجارينصر حمود مزنان فھد، -4
.95ص، 1999، األردن، عمان،دار وائل للطباعة و للنشر،أساسیات في الجهاز المالي، جمیل الزیدانین-5

6 - www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=652&d Op.cit.
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كما أن المبادرة للدخول في ،ون بید البنك المركزي للسیطرة على االئتمانإن عملیات السوق المفتوحة تك
السوق المفتوحة بیعا و شراء تعود إلى البنك المركزي.

ةباإلضاف،یستطیع البنك المركزي القیام بعملیة شراء لألوراق و یتبعها بعملیة بیع كبیرة خالل فترة قصیرة
بالتالي التحكم و،راء و هذا یجعله یتمتع بمرونة كبیرة للتحكم في االئتمانإلى قدرته على القیام بعملیة إعادة الش

في المعروض النقدي في فترة قصیرة من الوقت.
وكما یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة عندما ،إن االستعمال المستمر لهذه األداة ال یعقب آثارا في التوقعات

دي إلى إنعاش االقتصاد.و هذا االنخفاض یؤ ،یقوم بعملیة الشراء لألوراق
من جانب،والبنوك التجاریة والمشروعات هذه السیاسة تتحقق بتالقي إرادتین : البنك المركزيفاعلیةو 

تتوقف على وجود أسواق مالیة متقدمة،فإذا لم توجد هذه األخرى من جانب آخر.كما أن فعالیة هذه الوسیلة
ماما في اإلقتصاد القومي بحیث ال تؤثر في سلوك بدائیة وغیر مندمجة تالسوق أصال أو كانت سوقا

هو الواضح أن عملیات السوق المفتوحة ستكون عدیمة األثر أو على األقل محدودة جدا وهذااألفراد،فمن
السوق المفتوحة تستطیع ما یمكن أن نقوله هو أن سیاسةالغالب في كثیر من البلدان خاصة النامیة منها.

:وفر الشرطین التالیینتحقیق هدفها في حالة ت
من توافر عدد معتبر من حیث أنه البد،توفر األوراق المالیة لدى البنك المركزي لطرحها في السوق

من اإلئتمان،أو توفر هذه األوراق المالیة في السوق األوراق المالیة لدى البنك المركزي للبیع إذا ما أراد الحد
ة رغبته في زیادة قدرة البنوك التجاریة على خلق اإلئتمان أي الرفع من في حالالنقدیة لیشتریها البنك المركزي

.على النقودالطلب

عند قیام البنك المركزي ببیع أصوله السیاسةعدم عرقلة البنوك التجاریة لهدف البنك المركزي من هذه
نوك التجاریة أن تعرقل هدف یرید أن یقلل من حجم اإلئتمان،فال ینبغي للبالمالیة في السوق النقدیة فإنه بذلك

1.وذلك بإقدامها على خصم أوراقها التجاریة لدى البنك المركزيالمركزي،البنك

اإلجبارييحتیاطالفرع الثالث: نسبة اإل
من الوسائل الحدیثة التي تلجأ إلیها البنوك المركزیة للتأثیر في مقدرة البنوك نسبة اإلحتیاطي اإلجباري 

التشریعات الحدیثة التي تنظم اإلئتمان على ضرورة تنصحیث ، االئتمان و خلق الودائع التجاریة على تقدیم 
مثل نسبة معینة من الودائع لدیها. تحتفاظ البنوك التجاریة بأرصدة لدى البنك المركزي إ

ماهیة اإلحتیاطي اإلجباريأوال:
لدى لى البنوك التجاریة أن تحتفظ بهاي تلك النسبة من النقود التي یجب عهالقانوني إن نسبة اإلحتیاطي

بجزء باالحتفاظتصب في تلك البنوك،إذ یلتزم كل بنك تجاريالتي من حجم الودائع والتي هي ، البنك المركزي
وعلى البنك المركزي أن یطلب من .المركزيأو نسبة من أصوله النقدیة وودائعه في شكل رصید دائم لدى البنك

.96ص، مرجع سابق، جمیل الزیدانین-1
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حتیاطي نقدي إلزامي لدیه بنسبة أو بنسب معینة من ودائعها المختلفة على أن ال تقل البنوك المرخصة إیداع ا
، إذ یقوم المصرف المركزي بتغییر هذه النسبة بالزیادة أو منها%35و ال تزید عن %5هذه النسبة عن 

ف التجاریة على فتغیر هذه النسبة یغیر بدوره من قدرة المصار 1النقصان تبعا لألوضاع اإلقتصادیة السائدة، 
،1933منذ وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة أول دولة في العالم تطبق هذه األداة.منح اإلئتمان المصرفي

2.لینتشر بعد ذلك إستعمالها في باقي دول العالم 

أثر سیاسة االحتیاطي القانونيثانیا:
ین:یستخدم البنك المركزي تقنیة االحتیاطات اإلجباریة في الحالت

أوقاتأثناءفيالتجاریةالمصارفعلىالمفروضالقانونياإلحتیاطينسبةبتخفیضیقوم البنك المركزي -
دعم سیولة الجهاز أي المصرفي،اإلئتمانمنالمزیدمنحعلىتشجیعهابهدفاإلقتصادي،الكسادوالركود

و  بذلك تنمیةمكن من الزیادة في قروضها وبالتالي الت، وتعزیز مقدرته على خلق النقود االئتمانیة، المصرفي
3حركة النشاط االقتصادي.إنعاشالمشروعات و 

إلىیعمدفإنهاإلقتصاديالتضخمأوقاتأثناءذلكونك المركزي تخفیض حجم االئتمان أما إذا أراد الب-
حتیاطات جزء كبیر من إ، أي تجمید اإلقتصادفيالمتاحةالدفعوسائلكمیةتنخفضبالتاليوالنسبةهذهزیادة

نكماش في ق النقود اإلئتمانیة و بالتالي حدوث إالبنك التجاري مما یؤدي إلى التقلیل من قدرته على خل
4االقتصاد. 

فعالیة سیاسة االحتیاطي اإلجباريثالثا:
أن ثحی،ىتعتبر هذه األداة ذات تأثیر سریع المفعول على احتیاطي البنوك التجاریة مقارنة باألدوات األخر 

یخضع الكل للنسب المحددة من طرف البنك ذإ،تأثیرها یشمل كل البنوك التجاریة سواء الصغیرة أو الكبیرة
المركزي بغض النظر عن حجم ودائعها. كما أن عملیة تغییر االحتیاطي لیست سوى خلق تقلبات موازیة في 

حیث أن البنوك التجاریة في البالد المختلفة ، لمنتظرةإذ یمكن أن ال یكون لهذه الوسیلة النتیجة ا، السوق النقدیة
لن ،عادة ما تحتفظ باحتیاطات فائضة كبیرة ومن ثم فان رفع نسبة االحتیاطي القانوني ما لم یكن كبیرا جدا

یخفض النسبة الفعلیة لألرصدة النقدیة إلى الودائع دون الحد األدنى الذي یشترطه القانون و بالتالي لن یؤثر في 
و هو ما یستدعي القول بأن وسیلة االحتیاطي اإلجباري یجب استعمالها بجانب وسائل أخرى ، عملیات اإلقراض

5مكملة.

، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، النقود و البنوك و العالقات اإلقتصادیة الدولیةمحمد عبد العزیز عجمیة و مدحت محمود العقاد، -1
.110، ص 2003

.249ص ، 2000، األردن، عمان،دار الصفاء للنشر و التوزیع، محاسبة البنوك، الحلیم كراجةعبد-2
.97.96.صص، سابقمرجع، زیدانینجمیل-3
.607، ص 1990النشر، الموصل، ، دار الحكمة للطباعة والنقود و البنوكعوض فاضل إسماعیل الدلیمي، -4
مذكرة مقدمة ضمت متطلبات ، - دراسة حالة الجزائر-فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنة،ماجدة مدوخ-5

.19.، ص2002/2003،دفعة جامعة بسكرة، تخصص نقود و تمویل، نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة
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یة المطلب الثاني:األدوات الكیفیة للسیاسة النقد
إضافة إلى الرقابة الكمیة یمارس البنك المركزي رقابة كیفیة تختص بمراقبة مختلف األوجه التي یوظفها 
االئتمان بشكل ال یتعارض مع أهدافه السیاسیة المسطرة.وتهدف الرقابة الكیفیة إلى توجیه االئتمان إلى وجوه 

توافر االئتمان بین وجوه االستعمال المختلفة االستعمال المرغوب فیها و ذلك بالتمییز في السعر أو في مدى
التي یراد استخدامه فیها، ولهذا یطلق على هذا النوع من الرقابة اصطالح الرقابة االنتقائیة، بحیث ال تتجه إلى 
التأثیر على االئتمان المصرفي في مجموعه، وٕانما تنتقي أنواع االئتمان التي تنصرف إلى التأثیر علیها ویمكن 

المركزي أن یمارس الرقابة الكیفیة باستخدام عدة أسالیب. للبنك
الوسائل للسیاسة النقدیة یستهدف توجیه اإلئتمان إزاء بعض القطاعات و بذلك فإن هذا النوع من 

، و التأثیر في حجم القروض الممنوحة إلى قطاعات خاصة في إستراتیجیةاإلقتصادیة التي تمثل أهمیة 
1ل علیها و أمد استحقاقها، اإلقتصاد و كلفة الحصو 

سیاسة تأطیر القروضالفرع األول:
الممنوحة من قبل البنوك التجاریة وهو إجراء تنظیمي تقوم بموجبه السلطات النقدیة بتحدید سقوف القروض

،كأن ال یتجاوز إرتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معینة.السنةبكیفیة إداریة مباشرة وفق نسب محددة خالل
2.اإلجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات،تتباین من دولة إلى أخرىفي حال اإلخالل بهذهو 

التنظیم االنتقائي للقرضالفرع الثاني:
تهدف هذه اإلجراءات االنتقائیة إلى تسهیل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة توزیعها 

ف مخصصة ألهداف معینة والهدف من هذه اإلجراءات هو عادة ما تكون هذه القروض في شكل سقو .أحیانا
التأثیر على اتجاه القروض نحو المجاالت المراد النهوض بها أو تحفیزها والتي تتماشى وأهداف السیاسة 

كتحدید مبلغ القرض الذي یسمح للبنوك التجاریة أن االقتصادیة للدولة، ولهذا یمكن اتخاذ بعض اإلجراءات
ین من المقترضین، باإلضافة إلى تحدید مبالغ وتاریخ استحقاق القروض الموجهة تمنحه إلى عدد مع

لالستعماالت الخاصة، كما یجب التعریف بأنواع القروض الممنوعة التقدیم إطالقا، البد من اإلشارة أن استعمال 
حالة تضخمیة هذا هذه اإلجراءات االنتقائیة قد تؤدي إلى ارتفاع األسعار في بعض القطاعات وبالتالي وجود 

باإلضافة إلى ظهور بعض المشاكل اإلداریة، كأن تقوم الفئة المحددة من المقترضین بتحویل  رؤوس أموالهم 
3.إلى نشاطات أقل أهمیة األمر الذي یتطلب متابعة ومراقبة  صارمتین

هامش الضمان المطلوبالفرع الثالث:

عماد محمد علي العانیى،-1
.143ص،مرجع سابق،معیزي قویدر-2
جامعة ،أطروحة دكتوراه في االقتصاد منشورة،- دراسة حالة الجزائر-،السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن االقتصادي،درواسي مسعود-3

.164ص.،2006،الجزائر
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وبالتالي تحدید القیمة ،و الذي تحدده السلطة النقدیة،ةیقصد به الفرق بین قیمة القرض و القیمة السوقی
وهذه الوسیلة تؤثر مباشرة على طلب ،القصوى التي یستطیع مشتري السندات أن یقترضها بضمان السندات

وهنا یستطیع المتعاملون الحصول على نسبة معینة من 1،القروض بدال من أن تؤثر على كمیتها أو تنقصها
ویمكن ،وتسدید الباقي من أموالهم الخاصة،تجاریة لتمویل نسبة معینة من قیمة الورقة المالیةالنقود من البنوك ال

2للبنك المركزي تحدید هذه النسبة وفق الظروف االقتصادیة السائدة.

فرض أسعار تفاضلیة إلعادة الخصمالفرع الرابع:
لموجهة لبعض األنشطة التي ترید تفرض السلطات النقدیة معدل إعادة خصم مفضل للتأثیر على القروض ا

3وهذا حسب الظروف االقتصادیة السائدة انكماشیة كامن أو تضخمیة. ،الدولة تشجیعها

4تنظیم معدالت الفائدة الفرع الخامس:

عندما تمنح البنوك القروض تحصل على فوائد، وحتى یكون نشاط البنوك مفیدا ومربحا یجب أن تأخذ 
عار الفوائد المدینة، وهي الفوائد التي تدفع من طرف الزبائن مقابل القروض التي تمنحها لهم بعین االعتبار أس

لدیها من تودعالبنوك، إضافة إلى أسعار الفوائد الدائنة وهي الفوائد التي تمنحها البنوك مقابل الودائع ألجل 
ر من الفوائد التي تدفعها، ولهذا بحیث یجب أن تكون الفوائد التي تتحصل علیها البنوك أكث.طرف أصحابها

:یترتب على تحدید سقف لمعدالت الفائدة على الودائع والقروض ما یلي

 ي تتمكن من جلب المودعینك)المؤسسات المالیة غیر المصرفیة(حمایة منافسي البنوك.

 خالل الفرق تنظیم الهامش فتحدید سقف لسعر الفائدة من شأنه تنظیم الهامش الذي یحصل علیه البنك من
.بین الفوائد المحصلة والمدفوعة

الرقابة على شروط البیع بالتقسیطالفرع السادس:
هو إجراء یشمل وضع القواعد الخاصة بكیفیة السداد و المدة القصوى للتقسیط بالنسبة لشراء أنواع معینة 

یط إلى زیادة االستهالك بصفة ویؤدي نظام البیع بالتقس،...)،سیارات،من السلع االستهالكیة المعمرة (أثاث
ومدة التقسیط یمكن للبنك المركزي أن ییسر ،حد أدنى من ثمن السلعة یسدد مسبقا،ویتطلب توفر عنصرین،عامة

أو إطالة مدة ،شروط هذا البیع في حالة الكساد بتخفیض الحد األدنى لما یدفع مسبقا من ثمن السلعة
لة الرواج برفع الحد األدنى للثمن المدفوع مسبقا أو تخفیض مدة كما یمكنه تقیید شروط البیع في حا،التقسیط
أما في الدول النامیة له نفس األهمیة بسبب قلة ،مع مالحظة أن هذا النظام ینتشر في الدول المتقدمة،التقسیط
5انتشاره.

.253ص.،2000،مصر،اإلسكندریة،ر الجامعة الجدیدة للنشردا،اقتصاد النقود و المال،مجید محمود شهاب-1
.144ص.،مرجع سابق،معیزي قویدر-2

3 - www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=652&d Op.cit.
.143ص.،مرجع سابق،معیزي قویدر-4
.272ص.،1993،الجزائر،دار الفكر،االقتصاد النقدي،ضیاء مجید الموسمي-5
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الودائع المشروطة من أجل االستیرادالفرع السابع:
دین إلى إیداع المبالغ الالزمة لسدید ثمن الواردات وفي صور ودائع الهدف من هذا اإلجراء هو دفع المستور 

لدى البنك المركزي لمدة معینة وبما أّن المستوردین في غالب األحیان هم غیر قادرین عن تجمید أموالهم فهم 
إلى یلجؤون عادة إلى االفتراض، ومنه تعمل هذه األداة على تقلیل حجم القروض في االقتصاد هذا باإلضافة 

1.رفع تكلفة الواردات

قیام البنك المركزي ببعض العملیات المصرفیةالفرع الثامن:
عندما تكون أدوات السیاسة النقدیة محدودة األثر، فعندئذ یلجأ البنك المركزي لهذه الوسیلة أین یقوم ببعض 

بنوك التجاریة، حیث یقوم العملیات التي هي من اختصاص البنوك التجاریة وبها یصبح البنك المركزي منافس لل
بمهامها بصفة دائمة أو استثنائیة كأن تمنع أو تعجز البنوك التجاریة على منح القروض لبعض القطاعات 
األساسیة في االقتصاد والتي هي بحاجة ماسة إلى موارد مالیة، فعندئذ یكون البنك المركزي مجبر على تقدیم 

2.هذه القروض مباشرة إلى الراغبین فیها

األدوات األخرى للسیاسة النقدیةلمطلب الثالث:ا
وال تظهر نجاحا كبیرا في الوصول إلى ،قد ال تكون األدوات الكمیة و النوعیة كافیة في بعض الظروف

ومن ثم فان للسلطات النقدیة إجراءات ،التأثیر المطلوب على كمیة القروض أو على اتجاهاتها و كیفیة توزیعها
یسمى بالرقابة المباشرة.أخرى مباشرة وهذا ما 

اإلقناع األدبيالفرع األول:
تستخدم هذه الوسیلة عندما یالحظ أن میكانیزم السوق ال یتماشى مع المصلحة العامة ویستخدمها البنك 

وذلك عن طریق قیام البنك المركزي .المركزي في التأثیر على البنوك التجاریة كي تسیر في االتجاه الذي یرغبه
مناشدة البنوك التجاریة بزیادة أو خفض حجم االئتمان في مجال معین بوسائل منها االقتراحات والتحذیرات ب

فإذا الحظ البنك المركزي أن التوسع في حجم االئتمان من طرف البنوك التجاریة ینعكس .الشفهیة أو الكتابیة
االئتمان دون اللجوء إلى تطبیق سیاسة سلبا على المصلحة العامة،فعندئذ یطلب من هذه البنوك تخفیض حجم

سعر إعادة الخصم أو السوق المفتوحة أو نسبة االحتیاطي القانوني، ونظرا للعالقة المتینة بین البنك المركزي 
والبنوك التجاریة باعتباره بنك البنوك والملجأ األخیر لإلقراض، فعندئذ تكون البنوك التجاري ملزمة باإلقناع 

ي فإن اإلقناع األدبي هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجاریة بتعلیمات وٕارشادات البنك المركزي األدبي وبالتال
.أدبیا بخصوص تقدیم االئتمان وتوجیهه حسب االستعماالت المختلفة

التعلیمات و التوجیهات المباشرةالفرع الثاني:

.165ص،مرجع سابق،درواسي مسعود-1
2 - www.businessbookmall.com.    15/04/2012.
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بخصوص ،باشرة إلى البنوك التجاریةكما یقوم البنك المركزي بإصدار توجیهات أو تعلیمات و أوامر م
وبواسطة هذه التعلیمات یمكن للبنك المركزي أن یفرض قیودا على بعض أنواع ،االئتمان الذي یمنح للمتعاملین

ومثال على ذلك منع البنوك التجاریة من منح القروض التي تستعمل في أغراض ال تخدم مصلحة ،االئتمان
أو یقوم بتحدید النسبة بین ،توجه ألغراض المضاربة في السوق العالمیةكمنع القروض التي ،االقتصاد الوطني

ویلجأ إلى هذا األسلوب في حالة عدم ،رأسي المال و االحتیاطي للبنوك من جهة وحمایة أصولها من جهة ثانیة
1االستجابة ألسلوب اإلقناع األدبي.

التشاور مع البنوكالفرع الثالث:
الئتمانیة یلجأ البنك المركزي إلى أسلوب التشاور مع مسؤولي البنوك التجاریة عند وضع السیاسة النقدیة و ا

2و یدعوهم لحضور االجتماعات التي تعقد دوریا أو عندما تتطلب الحاجة لذلك.بما یضمن اإلدارة الجیدة للنقد. 

اإلعالمالفرع الرابع: 
عن حالة االقتصاد الوطني أمام الرأي العام، كتفسیر یكون ذلك عن طریق قیام البنك المركزي بوضع الحقائق واألرقامو

وأدلة لألسباب التي جعلته یتبنى سیاسة معینة لتوجیه حجم االئتمان، األمر الذي یجعل البنوك التجاریة في موقف ال یمكنها معه 
3.تجاهل أرائه بل األخذ بها

د استخدامه لألدوات الكمیة للسیاسة النقدیة من الجدیر ذكره في األخیر هو أن االقتصاد كلما كان متقدما ازدا*
من سیاسة سعر إعادة الخصم إلى سیادة السوق المفتوحة إضافة إلى نسبة االحتیاطي القانوني نتیجة توفر سوق 

في حین  وعلى العكس مما ذكرناه آنفا نجد .مالیة ونقدیة متقدمة ببنیتها الفنیة الكاملة وعالقاتها وعمق تواصلها
ي السیاسة النقدیة وذلك على حساب ف)المعنوي(النامیة االعتماد بشكل كبیر على الوسائل الكیفیة في الدول 

4.األدوات الكمیة نظرا لعدم وجود سوق مالیة ونقدیة متقدمة فیها

عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسات األخرى واتجاهاتهاالمبحث الثالث:
ف متعددة ولكنها ال تستطیع لوحدها التكفل بذلك فهي تحتاج إلى إن السیاسة النقدیة تعمل على تحقیق أهدا

مساعدة عدة سیاسات ومن هنا تتولد العالقة بین السیاسة النقدیة وغیرها من السیاسات االقتصادیة والمالیة 

.146ص.،مرجع سابق،معیزي قویدر-1
.433ص،مرجع سابق،ريناظم محمد نوري الشم-2
.166ص.،مرجع سابق،درواسي مسعود-3

4 - www.ehow.com/15/05/2012.
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تطرق ،بحیث یكون اتجاه السیاسة النقدیة مرهون بنوع المشكلة أو األزمة القائمة وبمحاولة معالجتها ، ولهذا سن
العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة ،العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة،في هذا المبحث إلى

االقتصادیة و إتجاهات السیاسة النقدیة. 

عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسة المالیةالمطلب األول: 
صادیة الكلیة، ولذا تأتي أهمیة التنسیق تعتبر السیاسة النقدیة والمالیة من أهم مكونات السیاسات االقت

والترابط بینها ، بل إن التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة یظل بمثابة السالح الوحید الذي یمكن استعماله 
لتحقیق التوازن واالستقرار  االقتصادي ، وتالشي األضرار التي یمكن أن تحدثها التقلبات االقتصادیة، ألن 

تسعى لتحقیقها السیاسة النقدیة هي نفس أهداف السیاسة المالیة رغم أنه لكل سیاسة أدواتها األهداف التي 
الخاصة بها.

الفرع األول: مفهوم السیاسة المالیة
السیاسة المالیة هي "مجموعة اإلجراءات والتدابیر المالیة التي تتخذها الدولة انطالقا من مبادئ المذهب 

النظام االقتصادي المطبق ، وفي مرحلة معینة من مراحل تطور المجتمع التي االقتصادي المتبع، وفي إطار
تعكس أوضاعا داخلیة وظروفا دولیة، من أجل ضبط وتحصیل وتنمیة مواردها المالیة بكفاءة وحسب تخصیصها 

1في مجاالت اإلنفاق المتعددة، التي تحقق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأحیانا ثقافیة ".

بشكل عام یمكن القول أن الدولة تلجأ إلى عملیة التدخل والتأثیر على حجم الطلب الكلي وكذلك التأثیر و 
على مستوى التشغیل، وبالتالي الدخل القومي من خالل استخدام أسالیب السیاسة المالیة، باإلضافة إلى أنها 

رادات من خالل اللجوء إلى آلیات السیاسة یمكنها إیجاد التوازن في میزان الدولة سواء من حیث النفقات واإلی
المالیة، حیث أن أهم هذه األدوات الضرائب والرسوم ،...

هي بالتالي صورة من صور تدخل الدولة في النشاط االقتصادي عن طریق تنظیم اإلیرادات العامة و
2والنفقات العامة من خالل الموازنة العامة للدولة، من خالل السعي إلى تحقیق: 

.العمل على التوظیف الكامل لعناصر اإلنتاج
.استقرار المستوى العام لألسعار
.إعادة توزیع الدخول والثروات
.تحقیق النمو االقتصادي

ولهذا نالحظ أن السیاسة المالیة تعمل جنبا إلى جنب مع السیاسة النقدیة لخدمة السیاسة االقتصادیة 
للدولة.

.95جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص -1
2 - www.aléppeéconomics.com      23/05/2012.
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ن السیاسة النقدیة والسیاسة المالیةطبیعة العالقة بیالفرع الثاني:
1یأخذ التوجیه الحكومي للنظام االقتصادي واحدا أو أكثر من األشكال التالیة:

یمكن للحكومة أن تؤثر في الدخول الفردیة بصورة مباشرة عن طریق إجراءات تعمل من خالل التغیرات في :أوال
المالیة.اإلنفاقیة أي عن طریق السیاسة السیاسة الضریبیة و

أن تؤثر في مستوى الدخول عن طریق إجراءات نقدیة تتخذها ، وتعمل من خالل التغیرات في وفرة :ثانیا
االئتمان وكلفته ، مؤثرة بذلك على قدرة القطاع الخاص ورغبته في اإلنفاق، ولهذا النوع من السیاسة الحكومیة 

تأثیر مهم ولو غیر مباشر على مستوى النشاط االقتصادي.
أن تعرض الحكومة ضوابط مباشرة ونوعیة متعددة لتنظیم نواح معینة ولیست عامة، من النشاط :ثالثا

االقتصادي.
ونجد أكثر من وجهة نظر حول تأثیر كل من السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة، فالنقدیون یرون أن السیاسة 

یة سواء في المدى القصیر أو الطویل ، ولهذا النقدیة هي أكثر فعالیة في توجیه االقتصاد عن السیاسة المال
تراهم یهمشون السیاسة المالیة ، وحسب اعتقادهم أن نمو المعروض النقدي بنسب محسوبة شرط ضروري 
وكافي من أجل نمو الدخل، في حین أن الكینزیون یعظمون دور السیاسة المالیة في التأثیر على النشاط 

ولكن هذه المناقشة قد تجاوزت األحداث و تقرر أن 2ة النقدیة في ذلك. االقتصادي وأنها ال تقل عن السیاس
السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة لكل منهما معوقات ألهدافها، إال أن المناقشة الحدیثة هي هل یجب أن تمارس 

لألخرى؟السیاستان تأثیرات واحدة لتحقیق نفس الهدف، أم ینبغي أن تكون إحداهما موازنة وأداة عالجیة 
إن التوازن االقتصادي (عدم وجود انكماش أو تضخم) یمكن أن یتم بسیاسة مضادة أو محایدة للسیاسة 
المالیة، فیمكن للحكومة إذا رغبت في التوسع في االئتمان أم یقوم البنك بتخفیض معدل إعادة الخصم ، إال أن 

طویلة ، ومن األفضل أن تكون السیاسة النقدیة سیاسة المیزانیة بطیئة وثقیلة فهي تنتظر التصویت علیها لمدة
3تسیر في نفس اتجاه السیاسة المالیة وتكملها وتدعمها وال تعوقها. 

وتعني العالقة بین السیاستین أن تصبح السلطتان المالیة والنقدیة على قدم المساواة، بحیث ال تتغلب 
تختلف من دولة إلى أخرى، لكن یبقى االرتباط قائم إحداهما على األخرى وتمنع تحقیق أهدافها، وطبیعة العالقة

بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة، وعلیه فاإلجراءات والسیاسات التي یتخذها البنك المركزي یكون لها تأثیر 
4على دور وأهداف السیاسة المالیة، وكذلك یكون للسیاسة المالیة تأثیر على دور وأهداف السیاسة النقدیة.

ل التعاون المشترك بین السیاستین النقطة األساسیة في طبیعة العالقة بینهما، ویؤكد ذلك التعاون عن ویمث
قوة السیاستین وتأثیرهما على مختلف مكونات اإلنتاج ، فالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة یمكن لهما التأثیر لیس 

. 382، ص 2004دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، النقود والمصارف واألسواق المالیةعبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، -1
.255درواسي مسعود، مرجع سابق، ص -2
. 7، ص مرجع سابق،وضعها وعالقتها بالسیاسات األخرىالسیاسة النقدیة والمعلومات الالزمة لصالح مفتاح، -3

، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، سة المالیة والنقدیة مع إشارة خاصة لمصرتجاهات الحدیثة في العالقة بین السیااإل سید عطیة عبد الواحد،4-
100 .
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تكوین الناتج ، من خالل تغییر جزء من اإلنتاج على مستوى اإلنتاج الوطني فقط، بل یتعدى التأثیر حتى إلى 
1المتعلق باستثمار الشركات وباالستهالك وبالصادرات وشراء سلع وخدمات .

التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیةالفرع الثالث:
البلوغ لكل دولة أهداف اقتصادیة تسعى لتحقیقها وهي في ذلك تستند إلى سیاسة اقتصادیة عامة بهدف 

لتلك األهداف ونظرا لألهمیة الكبیرة التي تتمتع بها كل من السیاستین، فان التنسیق بینهما وبین أهداف كل منها 
هذا بهدف تجنب التضارب بین أهداف و وسائل كل من السیاستین و بین ،أصبح ضرورة حتمیة ال مفر منها

والنقدیة هي وسائل فعالة في الرقابة االقتصادیة وألن العملیات المالیة 2وسائل وأهداف كل سیاسة وحدها .
العامة، فإن التنسیق بینهما یصبح ضرورة ماسة، ذلك أنهما قد یتعارضان مع بعضهما بصورة تضعفهما معا، 
وتمنع السلطات الحكومیة من تحقیق أهدافها المرسومة ، ویشدد على هذه الضرورة التداخل الموجود بین هذین 

وتتجلى أهمیة التنسیق بین السیاستین في قدرتها على مواجهة بعض األزمات 3ات .النوعین من العملی
االقتصادیة، كالضغوط التضخمیة التي تتمثل في انخفاض العرض الكلي من السلع والخدمات عن الطلب 

لتوازن الكلي، نظرا لوصول االقتصاد إلى مرحلة التشغیل الكامل، حیث ال یمكن زیادة حجم اإلنتاج، وإلعادة ا
بین الطلب الكلي والعرض الكلي و للتخفیض من حدة الضغوط التضخمیة تتخذ كل من السلطة النقدیة و 

و عملیة التنسیق بین التدابیر المالیة والنقدیة هي أمر ضروري وذلك 4المالیة مجموعة من اإلجراءات والتدابیر .
بسبب االختالف بین طبیعة كل منهما:

المالیة إلى أن تكون واسعة النطاق من حیث حجمها ومداها وفي حین تتجه العملیات : تمیل العملیات أوال
5النقدیة إلى أن تكون محدودة ألنها تنحصر بصورة رئیسیة في القطاع المالي والمصرفي.

ما تمیل التدابیر المالیة من ناحیة أخرى إلى أن تكون بطیئة ومتصلة ألسباب دستوریة وقانونیة عموما بین:ثانیا
تكون اإلجراءات النقدیة أكثر مرونة وسرعة التخاذ القرار فیها من طرف السلطات النقدیة، ویمكن تغییرها في 

وقت قصیر جدا، كتغییر سعر الفائدة ونسبة االحتیاطي أو الخصم.
ات تكون السیاسة المالیة أكثر فعالیة في مواجهة الركود االقتصادي حیث یتطلب األمر اتخاذ إجراء:ثالثا

توسعیة بینها قدرتها على الحد من التضخم ضعیفة، وهذا عكس السیاسة النقدیة التي تكون قوتها أكبر في الحد 
6من التضخم من خالل الحد من قدرة الجمهور على الحصول على االئتمان المصرفي.

الفرع الرابع: اآلثار النقدیة للسیاسة المالیة

.100.99.ص.معیزي قویدر، مرجع سابق، ص1-
.157.، صنفسهمرجع معیزي قویدر،2-
.382عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 3-
.168درواسي مسعود، مرجع سابق، ص -4

.383عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص 5-
.179بن دعاس، مرجع سابق، ص جمال-6
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الذي یعنینا بصفة خاصة، في دراستنا هذه هو نوع واحد من اآلثار هناك عدة آثار للسیاسة المالیة، ولكن
الناتجة عن السیاسة المالیة، وهي اآلثار النقدیة، فإن الحكومة تستطیع التأثیر، لیس فقط في حجم الموجودات 

السیاسة فتتأثر1المالیة والحقیقیة، التي یحتفظ بها المجتمع، وٕانما أیضا في محتوى أو تركیب هذه الموجودات.
النقدیة بالسیاسة المالیة المتبعة، من خالل النظام الضریبي المتبع الذي له أثر على السیاسة النقدیة االنكماشیة 
في مجال تحقیق هدف تخفیض التضخم، كما یحلو لها، مما یعطل على السیاسة النقدیة تحقیق أي من 

ة المالیة من خالل الدور الذي تقوم به السلطات النقدیة و بالتالي فإن السیاسة النقدیة ترتبط بالسیاس2أهدافها.
وبقیة الجهاز المصرفي لتمویل العجز في المیزانیة الحكومیة، أو الدور الذي تقوم به الحكومة باستخدامها 

اإلقتراضویتولد تحكم الدولة في حجم الموجودات المالیة والحقیقیة عن طریق سیاسة 3لفائض المیزانیة.
ن جهة، ومن جهة أخرى عن طریق استعمال الحكومة للنقد الحاصل من فائض الضرائب ، الحكومیة م

فالمدلوالت النقدیة للسیاسة المالیة تنعكس بصورة خاصة في عرض النقد ، وهي تشح في الغالب عن وجود 
لثاني (الفائض).عجز أو فائض في المیزانیة العامة، وعن الكیفیة التي یتم بها تمویل األول (العجز) واستعمال ا

و من أجل التعرف إلى طبیعة اآلثار النقدیة التي تخلفها السیاسة المالیة نفترض أن میزانیة الدولة تعاني من 4
من الجهات اآلتیة: اإلقتراضعجز، ویمكن تمویل هذا العجز عن طریق 

البنك المركزي..1
المصارف التجاریة..2
األفراد..3

من البنك المركزياإلقتراضأوال:
من البنوك المركزیة بهدف تمویل عجز میزانیتها السنویة ، وأنفقت األموال اإلقتراضإذا قامت الحكومة ب

التي اقترضتها، فسیؤدي هذا اإلنفاق الحكومي إلى زیادة دخول األفراد ثم زیادة حجم الودائع لدى المصارف 
لمصرفي بالقیاس إلى الفترة التي سبقت التجاریة مما یزید من قدرة المصارف على اإلقراض ومنح االئتمان ا

اإلنفاق الحكومي الممول من البنك المركزي.وتوسع المصارف التجاریة في منح االئتمان سوف یؤدي إلى زیادة 
من البنك المركزي اإلقتراضعرض النقد وهنا تجدر اإلشارة إلى عدم وجود فرق جوهري بین قیام الحكومة ب

ة أو قیامها بتمویل هذا العجز عن طریق اإلصدار النقدي الجدید الذي یتواله البنك لتمویل عجز میزانیتها السنوی
المركزي باعتبار أن النتائج االقتصادیة والنقدیة المترتبة على كال األسلوبین هي واحدة تظهر في النهایة بصورة 

ى زیادة حجم الطلب الكلي زیادة حجم السیولة المحلیة اإلجمالیة موزعة بین األفراد والمصارف مما یؤدي إل
5بجانبیه االستهالكي واالستثماري. 

.385عبد المنعم السید علي ، نزار سعد الدین العیسي، مرجع سابق، ص -1
- .269درواسي مسعود، مرجع سابق، ص 2

.84ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص -3
.385سید علي ، نزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص عبد المنعم ال-4
.466ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص -5
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من البنوك التجاریةاإلقتراضثانیا:
أما في هذه الحالة فهناك وضعان محتمالن: فإما أن تكون حالة االحتیاطي النقدي لدى البنوك في وضع 

لقطاع الخاص، وذلك لتوفر تستطیع تالشي حاجة الحكومة إلى األموال دون الحاجة إلى تقلیص قروضها إلى ا
الحكومي، أما عرض النقود فإنه اإلقتراضاحتیاطات فائضة لدیها فان االستثمار الخاص لن یتأثر بالضرورة ب

سیزداد نتیجة لذلك بسبب التوسع في االئتمان المصرفي وارتفاع دخول األفراد ، أما إذا لم تكن لدى البنوك 
ذ یمكن أن تجاوب الحكومة إلى طلبها بإحدى الطریقتین أو بكلیهما:التجاریة احتیاطات نقدیة فائضة فعندئ

تخفیض متطلبات االحتیاطي النقدي القانوني للبنوك التجاریة، أو قیام البنك المركزي لشراء السندات .1
الحكومیة في السوق المفتوحة، مما یزید من االحتیاطات الفائضة التي تسمح للبنوك بالتوسع في االئتمان، 

تالي زیادة عرض النقد.وبال
قیام البنوك التجاریة نفسها بتقلیص قروضها إلى األفراد والمشاریع، وفي هذه الحالة لن یتأثر عرض النقد .2

بل سیبقى على حاله ألن البنوك تستبدل القروض العامة بالقروض الخاصة، غیر أن حجم االئتمان الخاص 
1سیقل، و كلفته ستزداد نتیجة لذلك.

من األفرادقتراضاإلثالثا:
من الجمهور لغرض تمویل میزانیتها السنویة ؛ أي قیام الحكومة ببیع اإلقتراضأما إن لجأت الحكومة إلى 

السندات المضمونة من قبلها لألفراد فإن ذلك سیؤدي إلى انخفاض الودائع لدى المصارف التجاریة في بدایة فترة 
إلى ما كان علیه قبل فترة شراء األفراد للسندات الحكومیة ألن الحكومي، لكن سرعان ما یرجع الوضعاإلقتراض

األفراد یستلمون مدفوعات جدیدة مصدرها اإلنفاق الحكومي مما تضعف هذه المدفوعات إلى عرض وٕالى إجمالي 
السیولة المحلیة ما سحب من أرصدة نتیجة بیع السندات الحكومیة.مما تقدم تتضح اآلثار النقدیة الناشئة عن 

یام الحكومة بتمویل عجز میزانیتها ، ویالحظ أنه ال یمكن اعتبار أسالیب التمویل المذكورة تضخمیة على ق
الدوام، فقد تكون هناك قدرة على تمویل عجز المیزانیة ودون التأثیر بالزیادة في عرض النقود ثم على المستوى 

وبافتراض بلوغ مستوى التشغیل الكامل لموارده من األفراداإلقتراضالعام األسعار خاصة عندما تقوم الحكومة ب
فإن الزیادة في عرض النقد سببا وراء الزیادة في المستوى العام لألسعار.أما إذا كان الوضع االقتصادي على 

من المصارف أو من البنوك المركزیة اإلقتراضعكس ذلك فإن قیام الحكومة بتمویل عجز میزانیتها عن طریق 
ضغوط تضخمیة باعتبار توافر مرونة كافیة للجهاز اإلنتاجي في زیادة حجم المعروض دون أن یصاحب ذلك

السلعي. أما إذا اعتبرنا وجود فائض في المیزانیة ، فإن أثر الفائض الضریبي یعتمد في جزء منه على كیفیة 
لضرائب تفرق، استعمال هذا الفائض، وبصورة عامة یفترض تمویل الفائض انكماش في عرض النقود وبما أن ا

في هذه الحالة النفقات فإن تمویل الفائض ینطوي في العادة على إطفاء جزء من الدین الحكومي العام ، وهنا 
یمكن التمییز بین أربع حاالت:

.386عبد المنعم السید علي ، نزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص 1-
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قد یستعمل الفائض لزیادة نقد الخزینة و ودائعها لدى البنك المركزي أو لدفع دیون الخزینة للبنك المذكور :أوال
الة ینكمش عرض النقد لدى الجمهور بسبب انكماش حجم االحتیاطي النقدي لدى البنوك، وهو في هذه الح

انكماش ناتج عن وجود الفائض نفسه ، مما یؤدي إلى تقلیص وفرة االئتمان وارتفاع كلفته، وقد یعمل البنك 
المركزي على مواجهة ذلك جزئیا عن طریق سیاسة نقدیة متساهلة.

ل الفائض لزیادة ودائع الحكومة لدى البنوك التجاریة فإن متطلبات االحتیاطي النقدي أما إذا استعم:ثانیا
القانوني الالزم ستزداد أیضا مما یؤدي مبدئیا إلى تقلیص عرض النقد لدى الجمهور نتیجة الفائض المذكور، 

اعدة االئتمانیة للبنوك ولكن بدرجة تقل عن الحالة األولى ،وكذلك سیؤدي الفائض في هذه الحالة إلى تقلیص الق
1التجاریة، ولكن بدرجة تقل أیضا عن الحالة السابقة وذلك ألن البنوك لن تفقد من احتیاطها شیئا.

: أما إذا استخدمت الحكومة فائض المیزانیة في إطفاء دیونها والخاصة بالمصارف التجاریة بواسطة شراء ثالثا
حتیاطات المصارف التجاریة القابلة لالقتراض تتزاید مما یؤدي السندات الحكومیة من المصارف التجاریة فإن ا

إلى زیادة قدرة المصارف التجاریة على منح االئتمان (المبالغ المتحصلة من بیع السندات لدى المصارف 
2التجاریة مضروب في معامل اإلقراض).

مهور فإن ذلك لن یؤثر على أما إذا استعملت الحكومة الفائض إلطفاء دیونها وسنداتها لدى الج:رابعا
االحتیاطات النقدیة للبنوك، وال على قاعدتها االئتمانیة وذلك ألن ودائع الجمهور لدى البنوك ستزداد كلما أطفأت 
الحكومة جزء من سنداتها، وهكذا لن یكون هناك تأثیر أیضا على عرض النقد لدى الجمهور ألن الفائض سیعود 

3ي العام الذي یحتفظ به األفراد.كمدفوعات إلطفاء الدین الحكوم

وهكذا تظهر مجددا أهمیة التعاون والتنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة وتالقي اآلثار النقدیة 
واالقتصادیة التي یمكن أن تنشأ عن السیاسة المالیة والتي یمكنها أن تؤثر على األوضاع االقتصادیة تأثیرا غیر 

لته بتزاید مستوى األسعار، كما أن هذا التنسیق والمالئمة بین السیاستین مرغوب فیه یتمثل عادة في محص
تنسحب أهمیته على مستوى المالئمة بین اإلجراءات والتدابیر الخاصة بكل سیاسة وأخرى سواء كانت هذه 

4اإلجراءات مستخدمة في بلد متقدم أو متخلف.

ادیةقتصالقة السیاسة النقدیة بالسیاسة اإلعالمطلب الثاني:
تعتبر السیاسة النقدیة إحدى أهم مكونات السیاسة االقتصادیة، أي أن هناك ارتباط وثیق بین النشاط 
االقتصادي وبین النشاط النقدي، ویظهر ذلك جلیا من خالل ارتباط المشاكل االقتصادیة مثل: البطالة والتضخم 

النقدیة في تحقیق األهداف العامة للسیاسة وانخفاض قیمة العملة بالحلول النقدیة، إضافة إلى دور السیاسة 
االقتصادیة.

.388- 387ص .عبد المنعم السید علي ، نزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص-1
.469لشمري، مرجع سابق، ص ناظم محمد نوري ا2-
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مفهوم السیاسة االقتصادیةالفرع األول:
یقصد بالسیاسة االقتصادیة التأثیر التوجیهي الذي تمارسه الدولة على النشاط االقتصادي، وكذلك مقدار 

1قتصادیة عملها.تدخلها وتأثیرها في تحدید الجانب االقتصادي الذي تؤدي فیه إلى الوحدات اال

تعرف على أنها كل ما یتعلق باتخاذ القرارات الخاصة باالختیار بین الوسائل المختلفة التي یملكها و
المجتمع لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة معینة والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقیق هذه 

2األهداف.

ءات واألدوات التي یتبعها النظام االقتصادي في حل كما تعرف السیاسة االقتصادیة أیضا بأنها " اإلجرا
3فتهدف السیاسة االقتصادیة إلى تحقیق:المشكالت االقتصادیة ".

.التنمیة االقتصادیة
.االستقرار االقتصادي
.التوزیع الكفئ للموارد

طبیعة العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة االقتصادیةالفرع الثاني:
اف السیاسة النقدیة وهو تحقیق نوع من االستقرار االقتصادي في ظل النمو المتوازن إذا كانت أهم أهد

فمعنى هذا أن هناك ارتباط وثیق بین النشاط االقتصادي وبین النشاط النقدي ویظهر هذا واضحا، من ارتباط 
قدیة، وبذلك یمكن المشاكل االقتصادیة الخاصة بالبطالة والتضخم وانخفاض قیمة العملة الوطنیة بالحلول الن

أن تحقق نوعا من االستقرار االقتصادي.إال أن -لو توافرت لها الظروف االقتصادیة المالئمة–للسیاسة النقدیة 
هذا ال ینفي أن كثیرا من السیاسات النقدیة وخاصة في الدول المتخلفة تكون من أهم أسباب االختالل 

ب غیرها من المتغیرات االقتصادیة األخرى.و ال یجب أن االقتصادي الداخلي والخارجي، هذا طبعا إلى جان
نتجاهل أهمیة تضامن السیاسة النقدیة مع السیاسة االقتصادیة العامة من أجل تحقق نوع من االستقرار الداخلي، 
فالسیاسة النقدیة قد تستخدم أدواتها المتصاص فائض القوى الشرائیة في سوق السلع والخدمات، وذلك عن 

طاب هذا الفائض في صورة أوعیة ادخاریة مغریة، وأیضا تستطیع السیاسة النقدیة التأثیر على سعر طریق استق
الصرف للعملة الوطنیة بالقدر الذي یقلل من حدة العجز في میزان المدفوعات وبذلك تكونت السیاسة النقدیة 

یضا لحمایة عملتها الوطنیة من إحدى أدوات السیاسة االقتصادیة العامة والتي تستخدمها لمحاصرة التضخم وأ
التدهور ولتحقیق التوسع االقتصادي القائم على أساس تمویل األنشطة اإلنتاجیة المختلفة حتى تقضي الدولة 

و للتفصیل في هذه العالقة أكثر یجب التطرق إلى : 4على االختالل بین التیار النقدي والتیار السلعي.
النشاط االقتصادي.أوال: وسائل النقد المتاحة ومستوى 

ثانیا: عالقة السیاسة النقدیة بالتوازن االقتصادي.

www.etudiantdz.com 26/08/2011.-1

2
.20، ص 2000، دار الصفاء للطباعة،عمان، ةمبادئ المالیة العامإبراهیم عبد اهللا، - 

3 - www.9alam.com 12/09/2011
.156أحمد فرید مصطفى، سهیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص -4



لسیــاسة النقدیــــةلنظري لاإلطار انيالثاالفصل

139

ثالثا: السیاسة النقدیة ومشكلة التقلبات االقتصادیة.

قتصاديالنقد المتاحة ومستوى النشاط اإلوسائلأوال:
ثارا كبیرة لقد اتفق علماء االقتصاد أن التغیرات في المعروض النقدي وأسعار الفائدة یمكن أن یكون لهما أ

على االقتصاد، حتى وٕان اختلفوا حول إمكانیة استعمال السیاسة النقدیة كأداة لتحقیق االستقرار االقتصادي 
والتوافق مع األزمات المؤقتة الرتفاع األسعار.و لقد أشار كینز بأن التغیر في المعروض النقدي الموجود لدى 

الطلب، وبواسطة هذا التغیر في الطلب یمكن لإلصدار الوسطاء االقتصادیین في أي اقتصاد سوف یؤثر على
النقدي أن یؤثر على المستوى العام لألسعار، وٕاذا كانت زیادة الطلب تسببت فیها زیادة اإلصدار النقدي، 
فالنتیجة هي زیادة العرض باعتبار الطاقة اإلنتاجیة لم تستغل أحسن استغالل، ولذلك فاألسعار ال تتأثر 

دلیل على عدم وجود عالقة قویة بین التغیر في كمیة وسائل النقد المتاحة وبین التغیر في باالرتفاع وهذا
1األسعار، إال في حالة واحدة تتمثل في االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجیة.

إال أن فریق النقدیون بزعامة " ملتون فریدمان " یعترف بوجود العدید من اآلثار للسیاسة النقدیة بالنسبة 
لحیاة االقتصادیة سواء في األجل القصیر أو في األجل الطویل، وهذه التأثیرات یمكن أن تكون ذات عالقة ل

غیر مباشرة بین وسائل الدفع المتاحة بمستوى اإلنتاج ومستوى األسعار.و عند زیادة وسائل النقد المتاحة فإن 
رة االكتناز، وتزداد هذه الظاهرة حدة، ذلك یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة كما أن ذلك سوف یؤدي إلى ظاه

ویمكن أن تتواصل حتى في حالة ثبات أسعار الفائدة وبالتالي فإن التغیر في كمیة النقود هو المؤشر الرئیسي 
لطلب اإلنتاج واألسعار أیضا، ولهذا یمكن القول أن زیادة كمیة النقود تلعب دور المحرك للنشاط االقتصادي 

أي حالة عدم التشغیل الكامل ، كما یمكن أن تلعب دور المفرمل لحدة ،االقتصادي وخاصة في حالة الركود
التوسع إلیقاف التیارات التضخمیة عن طریق السیاسة النقدیة، وبالتالي فعن طریق السیاسة النقدیة یمكن التأثیر 

2التوازنیة لالقتصاد.على االقتصاد والخروج من الكساد إلى االنتعاش االقتصادي ومن التضخم إلى الحالة 

ثانیا: عالقة السیاسة النقدیة بسیاسة التوازن االقتصادي
إذا كان الهدف للسیاسة النقدیة هو تفادي وتخفیض حدة العجز الخارجي، ففي هذه الحالة البد أن تستعین 

قتصادیین بغیرها من السیاسات حتى تستطیع تحقیق التوازن وقد یتطلب هذا األمر تطویر سلوك الوسطاء اال
وأیضا تغییر هیكل الجهاز اإلنتاجي.وبذلك نجد أن تحقیق إعادة  التوازن یعتمد أیضا على أجنحة أخرى للسیاسة 
االقتصادیة حتى تستطیع هذه السیاسة أن تحدد االستهالك العام والخاص وتساهم في تصحیح رصید المعامالت 

تستطیع أن تلعب دورا هاما بالنسبة لسیاسة التصنیع وذلك الجاریة عن طریق تقیید الواردات ، فالسیاسة النقدیة
باستخدام السیاسة التمییزیة في منح القروض، فضال على أنه في استطاعتها المساهمة في تطویر وتقویة 
القطاعات الدینامیكیة واألساسیة بالنسبة للتصدیر، ومن ناحیة أخرى فهي تسمح عن طریق معدل سعر الصرف 

.77معیزي قویدر، مرجع سابق، ص -1
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تقوي المركز التنافسي للمشروعات الوطنیة وتجعل في استطاعتها الوقوف أمام المنافسة المرغوب فیه أن
مع سیاسة التصنیع - خاصة في األجل الطویل- العالمیة. كما یتحتم على السیاسة النقدیة أن تكون منفعة 

الكفیلة بإعادة بالقدر الذي تحقق به ضمان زیادة عرض السلع التنافسیة، وذلك عن طریق استخدامها أدواتها
وتستطیع أن تؤثر السیاسة النقدیة على االستهالك إما بالزیادة أو التقیید، 1التوازن الخارجي في األجل الطویل.

فعن طریق التوسع في التسهیالت االئتمانیة یزداد االستهالك، أما تخفیض االستهالك فیكون عن طریق تقیید 
اإلنتاج، وخاصة في البلدان التي تعاني من قلة اإلنتاج وزیادة من أجل تقیید االستهالك وتشجیعاإلقتراض

االستهالك، وهذا بالتنسیق مع السیاسات األخرى ، كالسیاسة المالیة وسیاسة األجور لتحقیق هذه األهداف، وهذا 
2ما یؤكد عالقة السیاسة النقدیة بالسیاسة االقتصادیة.

قتصادیةالسیاسة النقدیة ومشكلة التقلبات االثالثا:
تعتبر مشكلة التقلبات في مستوى النشاط االقتصادي، من المشكالت الرئیسیة التي تواجهها معظم 
االقتصادیات، وهذه التقلبات في شدتها بین المعتدلة وبین العنیفة والمدمرة، كذلك التي أصابت العالم الرأسمالي 

تقلبات یصعب استعمال السیاسات االقتصادیة . والجدیر بالذكر أن عدم انتظام هذه ال1933-1929في الفترة 
لمواجهة االضطرابات المترتبة عنها، وبالرغم من أن مسألة انتظام الدورات االقتصادیة تبقى مسألة معقدة لكن 
أشباهها قد تتكرر بشكل دوري، وباستقراء التاریخ النقدي یمكن الحكم على أنه هناك عالقة وثیقة بین النقود 

صادیة، فقد اقترن االنكماش والتوسع في الكثیر من األزمات بزیادة النمو النقدي أو بانخفاضه، والواردات االقت
ولذلك یرى الكثیر من االقتصادیین بأن السیاسة النقدیة یمكنها أن تكون مصدرا أساسیا لالستقرار االقتصادي، 

تخدم السیاسة النقدیة لمواجهة وتمنع النقود من أن تكون مصدرا لالضطرابات االقتصادیة، كما یمكن أن تس
االضطرابات الرئیسیة التي یتعرض لها النظام االقتصادي من مصادر أخرى، ویقترح هؤالء االقتصادیین عند 
وضع السیاسة النقدیة أن تستعمل المعاییر التي تكون تحت سیطرتها، وبالدرجة األولى نجد كمیة النقود التي 

دمها السیاسة النقدیة، بسبب خضوعها كلیة للسلطات النقدیة وهي بذلك تعتبر أفضل معیار وأحسن مرشد تستخ
3تفوق معیار األسعار والتوظیف أو أسعار الفائدة.

ومن كل ما سبق نستخلص أنه هناك عالقة بین االضطرابات االقتصادیة من بطالة وتضخم وانخفاض 
تتوفر لها الظروف االقتصادیة المناسبة أن تحقق العملة الوطنیة بالحلول النقدیة، وعلیه للسیاسة النقدیة عندما

التوازن واالستقرار االقتصادي، وتوفر الثقة للمنتجین والمستهلكین بأن المستوى العام لألسعار سیتحرك بطریقة 
معروفة في المستقبل تفادیا ألیة أزمة. 

تجاهات السیاسة النقدیة: إالرابعالمبحث
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اممارستهخاللمن،الدولة االقتصادیة ف اهدقدیة هي عبارة عن تحقیق أكما ذكرنا سابقا أن السیاسة الن
من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي هااإلجراءات الالزمة التي تمكنالقیام بجمیعأي،للرقابة على النقود

یة حسب وبذلك یظهر لنا أن الدولة تستطیع تغییر سیاستها النقد،لیتماشى وحاجة المتعاملین اإلقتصادیین
فتكون إما ذات اتجاه توسعي أو اتجاه ،ویمكن التمییز بین ثالثة أنواع رئیسیة من السیاسات النقدیة ،حاجتها 

تقییدي أو اتجاه حسب ظروف الدول النامیة.

تجاه التوسعياألول: اإل المطلب
وجعله متاحا بدرجة عندما تستخدم مختلف األدوات لمنح االئتمان ،تسعى الدولة إلى سیاسة نقدیة توسعیة 

فهي بذلك تتجه نحو زیادة النشاط االقتصادي حتى ولو أدى إلى ارتفاع ،كبیرة و بتكلفة بسیطة و بشروط میسرة 
لكن في المقابل یؤدي إلى زیادة القوة الشرائیة و زیادة الطلب االستثماري و تحقیق ،محسوس في معدل التضخم

ذا سعى البنك المركزي لزیادة حجم وسائل الدفع و تشجیع االئتمان و وهذا ال یأتي إال إ،مستوى أعلى للتوظیف
1خفض سعر الفائدة.

تجاه التقییدي (االنكماشي)الثاني: اإل المطلب
یعاني منها إقتصاد بلد ما التيالنوع من السیاسات النقدیة إلى عالج الحالة التضخمیةیهدف أساسا هذا

من خلق أدوات نقدیة أي الحد من خلق النقود دهو الحجاه التضخموبالتالي فإن هدف السیاسة النقدیة إت
ویرى .والمؤسسات على شراء السع والخدماتالحد من إنفاق األفرادالمعروض النقدي وبالتالي یتموتخفیض

السیاسةال تندفع نحو إحداث التضخم في مرحلة ثم عالجه ، بلسیاسة نقدیة ناجحة هي التيالبعض أن أي
المعروض النقدي ألن ذلك هو الذي یة المتوازنة هي التي تعمل على الحفاظ على معدل تزاید ثابت لنموالنقد

النقدي هو المحدد الرئیسي لكل من المستوى العامالمعروضأنریحقق إستقرار مستوى األسعار، بإعتبا
.2لألسعار ومستوى الناتج القومي وكذا التوظیف أو العمالة

تجاه حسب ظروف الدول النامیةاإل الثالث: المطلب
فهذه الدول تعتمد إما على الزراعة الموسمیة أو ،هناك اتجاه آخر للسیاسة النقدیة خاص بالدول النامیة 

وعلیه یقوم البنك المركزي بزیادة حجم وسائل الدفع ،على محصول واحد و تصدیر المواد األولیة الو الخارج 
وهذا لحصر آثار ،ویقلص من حجمها عند مرحلة بیع المحصول ،و تمویل المحصول عند مرحلة بدء الزراعة 

3التضخم.
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.4ص. ،مرجع سابق،ماجدة مدوخ-3
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خالصة الفصل

تعددت تعاریف السیاسة النقدیة و التي من خاللها یمكننا إعطاء تعریف شامل لها : السیاسة النقدیة هي 
ك عرض النقود إلى االرتفاع أو االنخفاض للوصول اإلجراءات التي تقوم بها السلطات النقدیة والتي تبدأ بتحری

إلى أهداف محددة، وهذا التحریك یكون عن طریق أدوات السیاسة النقدیة والتي تنقسم إلى أدوات كمیة وأخرى 
كیفیة ومباشرة .

ر وقد مر تطور السیاسة النقدیة عبر مراحل، فالمرحلة األولى تبدأ من بدایة القرن العشرین والتي كانت تنظ
إلى أن النقود هي عنصر محاید، وال یؤثر على حركة النشاط االقتصادي، وٕاذا زادت كمیة النقود المتداولة ومع 
ثبات اإلنتاج فإن ذلك سیرفع من مستوى األسعار.والمرحلة الثانیة تبدأ بظهور الفكر الكینزي بعد الخروج من 

ر بالسیاسة المالیة . وفي المرحلة الثالثة تراجعت أهمیة ومع ظهور األفكار الكیزیة  بدأ االهتمـام أكب1929أزمة 
إلى أن جاءت موجة النقدویون بزعامة "فریدمان" التي كانت 1951السیاسة المالیة وعودة السیاسة النقدیة سنة 
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سیاسة لمرحلة الرابعة بعودة مزاحمة السیاسة المالیة للافترة تربع النقدویون على قمة األفكار االقتصادیة.وتمیزت
النقدیة واحتدام الجدل بین الفكر المالي والنقدي وٕاصرار كل فكر على جدوى سیاسة معینة وكانت عودة الفكر 
المالي والتركیز على السیاسة المالیة على ید الرئیس األمریكي "بیل كلینتن" في التسعینات، وبالرغم من تعصب 

التعصب لسیاسة واحدة فقط لیس له أي مبرر. كل فریق لسیاسته إال أنه ظهر فریق ثالث الذي یرى أن
حمایة العملة ،تتمثل أهداف السیاسة النقدیة بصفة عامة في األهداف االقتصادیة العامة ( محاربة التضخم

و أهداف ،وسیطة،و تنقسم هذه األهداف إلى أهداف أولیة،الوطنیة، وتحقیق معدل نمو اقتصادي متوازن)
نهائیة. 

النقدیة عن السیاسة المالیة في موضوعها وأدواتها، كما أن للسیاسة المالیة أدواتها أو أنها تتمیز السیاسة 
في عالج الكساد والتضخم والتشغیل عن طریق االتفاق الحكومي والضرائب ولكن آثارها مختلفة عن السیاسة 

على ذلك هو تأثیر النقود على كما تعتبر السیاسة النقدیة جزءا هاما من السیاسة االقتصادیة والدلیل النقدیة.
.المتغیرات االقتصادیة باإلضافة إلى مساهمة السیاسة النقدیة في تحقیق األهداف العامة للسیاسة االقتصادیة

و من هنا تظهر ،یمكن للدولة استخدام سیاسة نقدیة انكماشیة أو توسعیة و ذلك حسب ظروفها االقتصادیة
تجاهاتها. لنا إ
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تمهید

مما ال شكل فیه أن النظام المصرفي الواجهة الحقیقیة لحالة اإلقتصاد ألي دولة، ففي كل دول العالم و 
خاصة دول التوجه االشتراكي السابق، قد أولت نظمها المصرفیة أهمیة قصوى حین وضعها ألسس التحول نحو 

لما له من قیمة لدى المستثمرین المحلیین و األجانب.اقتصاد السوق

الجزائر كغیرها من الدول اجتهدت للتخلي عن النهج االشتراكي الذي تمیز بالتخطیط المركزي و سیطرة 
الدولة على كل أوجه النشاط اإلقتصادي بما في ذلك العمل المصرفي، الذي یعتبر عجلة اإلقتصاد بما یقوم به 

ویل و الدعم و تنشیط و تفعیل العملیات اإلقتصادیة، و تسهیل عملیة إندماج اإلقتصاد في من عملیات التم
.اإلقتصاد العالمي و ذلك بمواكبة كل تطور یشهده و اإلستفادة من كل ما یقترحه من حلول

إلىالداخلیة و الخارجیة، و التي تضطره التحدیاتجملة یواجه ال یزال الجزائريالمصرفي القطاع إن
مواصلة اإلصالحات المصرفیة التي شرع فیها منذ سبعینیات القرن العشرین، و ذلك بغرض تكییفه مع واقع 

و التطورات العالمیة المعاصرة في المستجداتالصناعة المصرفیة العالمیة و كذا مواكبة التحدیات التي تفرضها 
مجال العمل المصرفي.

عصرنة المصارف كجزء من هذه اإلصالحات، و في الحدیث عنكثرخالل الخمس سنوات األخیرو 
بكثیر مما تحقق فعال. و لعل رهذه اإلطار تم إقتراح العدید من األفكار و المشاریع، غیر أن ما ینتظر منها أكث

التي و التي أصبحت حتمیة لدى المنظومة المصرفیة الجزائریة، ذه المشاریع الصیرفة اإللكترونیة، من أهم ه
ط في المشاكل و متاهات البرامج اإلصالحیة المتعددة التي جزء كبیر منها یعتمد على عصرنة الزالت تتخب

رفة اإللكترونیة على وجه الخصوص.النظام و إعتماد الصی

سنتطرق في هذا الفصل إلى أربعة مباحث كالتالي:من هذا المنطلق 

رهالمعالم األساسیة للنظام المصرفي الجزائري و تطو ل: و المبحث األ
واقع الخدمات المصرفیة الجزائریةالمبحث الثاني: 

2013- 2000حقیقة مشروع الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر : الثالثالمبحث

وسائل حمایتهامخلفات الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر و : الرابعالمبحث 
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وره المبحث األول: المعالم األساسیة للنظام المصرفي الجزائري و تط
بنظام مصرفي یغلب علیه الطابع العمومي، بقدرات تنافسیة تدخل الجزائر القرن الواحد و العشرین

یجري تشكلها و تتسارع تحوالتها، األمر الذي تطلب من البنوك الجزائریة القیام ةمتواضعة في ظل بیئة مصرفی
العالمیة و استعدادا لالندماج في اإلقتصاد ثة للرفع من كفاءة و أداء هذه المؤسسات لتسایر التحوالتحثیبجهود 

كان النظام االستقالل، أینقبلمر النظام المصرفي الجزائري بعدة مراحل كانت أولها مرحلة ما فالعالمي.
فیهاعملتمرحلة ما بعد االستقالل، أینفي فتمثلت المصرفي الجزائري تابعا للنظام الفرنسي، أما ثاني مرحلة

امة جهاز مصرفي جدید برأسمال عمومي و ذلك من أجل تحقیق أهداف السیاسة اإلقتصادیة الجزائر على إق
العامة في إطار التخطیط المركزي، و مع بروز شعارات مختلفة كالعولمة، اقتصاد السوق، اإلستثمار األجنبي 

الدولیة و ذلك وجدت المصارف الجزائریة نفسها مجبرة على مسایرة التطوراتظهرت المرحلة الثالثة، حیث
بالقیام بإصالحات جذریة تتماشى مع متطلبات المحیط اإلقتصادي الجدید.

كامتداد للنظام الفرنسي الجهاز المصرفي الجزائري : المطلب األول
تتمیز بقلة دور العثمانیة،ةكانت الجزائر كسائر أجزاء اإلمبراطوری،1830عند االحتالل الفرنسي في 

أما التعامل وكانت هناك دار لصك النقود،في العملة،وبنظام المعدنین (الذهب والفضة)،المبادالتالنقود في 
.1849عاما أي في 19الرسمي بالفرنك الفرنسي واعتباره كعملة للبالد تقرر بعد 

ستقاللقبل اإلالمؤسسات المصرفیة: الفرع األول
بنكًا أجنبیًا خاصًا أغلبها من جنسیة 24النظام المصرفي قبل استقالل الجزائر بوجود أكثر منتمیز 

، وباإلضافة لذلك كانت هناك سوق رأسمالیة صغیرة وشركتان للتأمین وصنادیق البرید للودائع واالدخار،فرنسیة
قامتقد بمثابة فرع لبنك فرنسا وكانت ، 1843جویلیة 19أنشأت أول مؤسسة مصرفیة في الجزائر فيحیث
وذلك بسبب إقصاء لغي المشروع وجرى تعویض المساهمین،، لكن سرعان ما توقفت وأدبعملیة إصدار النقفعال

.لویس فلیب عن العرش في فرنسا و إعالن الجمهوریة الثانیة
Laثاني مؤسسة كانت الصندوق الوطني للمناقصاتو  caisse national d'escompte تقتصر و التي

1ر النقود، فلم تنجح هذه المؤسسة بسبب قلة الودائع.وظیفتها على االئتمان، و ال تتمتع بحق إصدا

وقد اهتمت به مالیین فرنك،3سمال قدره أبر ، 1851سنةالذي تأسس ثالث مؤسسة هي بنك الجزائر أما 
وفي الفترة ،حتیاطيوربطته بقیود تخص  مقدار اإلة ومنحته حق إصدار األوراق النقدیة، یالسلطات الفرنس

مما نك بأزمة شدیدة نتیجة إسرافه في منح القروض الزراعیة بضغط من المعمرین،مر الب1900إلى1880
دفع السلطة الفرنسیة إلى نقل مقره إلى باریس وتغییر اسمه إلى بنك الجزائر وتونس، وتغییر أسس اإلصدار 

البنك حق فقد 1958سبتمبر 19، وفيسعضو من فرنسا، الجزائر وتون15والتغطیة وتعیین محافظ ونائبه مع 

منشورة،غیردكتوراهأطروحة،الجزائریةللبنوكالتنافسیةقدرةالوزیادةالمصرفیةالخدماتتطویرومتطلباتالمصرفيالتحریربریش،القادرعبد-1
.110، ص.2005الجزائر ،، الجزائرجامعةومالیة،نقودفرعاالقتصادیة،العلومقسموالتسییر،االقتصادیةالعلومكلیة
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اإلصدار بالنسبة لتونس بعد استقاللها، وعاد اسمه مجددا بنك الجزائر، وقد ظل یعمل إلى تاریخ 
، و قد قام هذا األخیر بخدمة أطلق علیه البنك المركزي الجزائري، وحیث ورثته الجزائر، 31/12/1962
.حتالل ما یقارب القرناإل

1.قتصاد الفرنسيات المتخصصة موجهة كلها لخدمة اإلذلك تأسیس شبكة هامة من البنوك والمؤسسيتل

لقبل اإلستقال خصائص نظام التمویل: الفرع الثاني
ىتهتم بتمویل القطاع العصري الموجه إلةإحداهما متطور كانت تتمیز هذه الفترة بوجود شبكتین للتمویل،

.الحرفيقل تطورا تهتم بتمویل القطاع التقلیدي الفالحي و وشبكة أالخارج،
2ما یلي:: ضمتالشبكة المتطورة.أ

القرض المحلي الجزائري، الشركة الجزائریة لإلقراض: البنوك المحلیة.
الشركة العامة، شركة مرسیلیا، القرض اللیوني، قرض الشمال، البنك الوطني للتجارة و : البنوك الودائع

الصناعة وغیرهم.
ي للجزائر و بلدان البحر المتوسط، البنك الصناعي لشمال منها بنك باریس، البنك الصناع:بنوك األعمال

إفریقیا، و القرض الجزائري.
بنوك شعبیة تهتم بقطاع الجزائریة و تهتم بقطاع الفالحة، باإلضافة إلى الصنادیق:المؤسسات التعاونیة

التجارة.
ري و صندوق القرض العقا:وتنقسم إلى فرعیة مثل،تخضع للخزینة العامة:المؤسسات العامة و شبه العامة

أنشئ خصیصا في الجزائر الذي لى مؤسسات محلیة مثل صندوق التنمیة و التجهیز الودائع و األمانات وإ 
.1959لتمویل مشروع قسنطینة سنة 

3:تهتم بتمویل القطاع الفالحي و الحرفي عن طریقو التي الشبكة التقلیدیة:.ب

و نقدیة باإلضافة إلى قروض استهالكیة، و قروض خاصة یمنح قروض عینیة و الذي : يالقرض الفالح
بالقطاع الحرفي و الخدمات البسیطة.

ن النظام المصرفي نشأ في الجزائر المحتلة، و ترعرع كامتداد و كظل للنظام و من خالل ما سبق نستنتج أ
سیة لمثیلتها في فرنسا، نعكالمحتلین و مصالحهم، أما سیاسة اإلئتمان فقد ظلت إالفرنسي، كانت وظیفته خدمة ا

أما المؤسسات النقدیة فقد تمیزت بوجود شبكة بنوك هي األكثر تطورا من أیة مستعمرة فرنسیة أخرى، و بجانب 
البنوك الخاصة كانت هناك بنوك تابعة للقطاع العام، إضافة لفروع البنوك الفرنسیة.

متیاز للجزائر لمحتلة رغم علله إال أنه بمثابة إي الجزائر امنه بالفعل یمكننا القول إن النظام المصرفي فو
لم تحض بمثله المستعمرات الفرنسیة األخرى.

نقاشفتحأجلمنعناصر-المصرفیة المنظومةإصالححولتقریرواالجتماعیة،االقتصادیةالتنمیةآفاقلجنةواالجتماعي،االقتصاديالمجلس-1
.18، ص.2000نوفمبر، عشر،السادسةالدورة،- اجتماعي

منشورة،غیردكتوراهأطروحةالجزائر،حالةإلىاإلشارةمعالمالیةاألوراقفياالستثمارعلىالمالرأسسوقكفاءةأثرصاطوري،الجودي-2
.151، ص.2005الجزائر، للتجارة،العلیاالمدرسةفرع مالیة،التسییر،علوم

.12، مرجع سابق، ص.بریشالقادرعبد-3
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مظاهر االقتصاد الجزائري قبل االنفتاح على االقتصاد العالميالثاني: المطلب
النظام و أصبحمراقبة وسیطرة الدولة الجزائریة، تحتالقطاع المصرفي أصبح بعد استقالل الجزائر

، لیقوم بإصدار النقود وٕادارة احتیاط 1963نشأ في العام من البنك المركزي الذي أیتكون الجزائري في المصر 
القطع األجنبي (العمالت األجنبیة) ومراقبة عرض النقود والعقود الدولیة المبرمة بین الجزائر والعالم الخارجي 

عامةبصفةو.ات من القرن العشرینیعقد الستیني التي باشرت أداء أعمالها فالبنوك التجاریةوأخیرًا مراقبة
:یليفیماالجهازهذاتطورمراحلحصریمكن

1970- 1962الفرع األول: المرحلة األولى 
عكساللیبراليالتوجهذو،الفرنسيلالقتصادالتبعیةعلىقائمامصرفیاجهازااستقاللهاعقبالجزائرورثت

التعامالتجلكانتفقد،التنمیةشروطألدنىالجزائریةالدولةافتقرتحیثك،تتبناه آنذاالذياالشتراكيالتوجه
تمویلیة،مصادرعلىحصولهاعدمبسبباالقتصادیةالنشاطاتعرقلةعنفضالالفرنسیینالمتعاملینمعتتم

لالقتصادالتبعیةمنالتخلصبهدفجهود كبیرةبذلإلىمباشرةاالستقاللبعدالجزائریةبالسلطاتدفعماوهذا
اتخذتهاالتياإلجراءاتأهمبینومن،وطنیةعملةوٕانشاءالنقدإصدارفيحقهااسترجاعوكذلكالفرنسي
:یليمانذكرالجزائریةللدولةالوطنیةالسیادةترسیخبهدفالسلطات

BCAجزائري ء البنك المركزي الإنشاأوال: 

- 62رقمالقانونبموجب01/01/1963المستقلة في الجزائرفيهاتأسیستمنقدیةمؤسسةأولیعتبروالذي
وتحدیدالمركزيالبنكبإنشاءوالمتعلق،13/12/1963فيالتأسیسيالمجلسقبلمنعلیهالمصادق، 441
1.األساسيقانونه

CADللتنمیةالجزائريالصندوقإنشاء ثانیا: 

النظامعلىطرأالذيالتغییروبعد،إنشاء،165- 63رقمالقانونبموجب، 07/05/1963فيتأسس
وصایةتحتمباشرةوضعوالذي، BADللتنمیةالجزائريالبنكلیصبحاسمهتغیرالصندوقلهذااألساسي

. باالستثماراتالخاصةوالمخططاتالبرامجإطارفي،المنتجةاالستثماراتبتمویلمكلفوهوالمالیة،وزارة
وقطاعوالمناجمالطاقةقطاعفیهابماالصناعةوتشمل، الوطنياالقتصادمنكبیراءاجز نشاطهقطاعاتوتغطي
2.االنجازومؤسساتالصیدوقطاعالزراعیةوالدواوینالصناعیةوالمناطقوالتوزیعوالتجارةوالنقلالسیاحة

CNEPواالحتیاطللتوفیرالوطنيالصندوقإنشاءثالثا: 

الصغیرةالمدخراتجمعمهمةإلیهأسندتوقد، 227- 64القانونبموجب، 10/08/1964فيتأسسالذيو
البناءتمویلهيالعملیاتمنأنواعثالثةلتمویلمدعوالصندوقإنفالقرضمجالفيأما،واألفرادللعائالت

الصندوقفإناألخیرة،العملیاتإطارفيو.الوطنیةالمنفعةذاتالخاصةالعملیاتوبعضالمحلیةوالجمعیات
.125، ص.2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل التحلیل النقديمحمود حمیدات، -1
.188ثة، ص.، الطبعة الثال2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاھر لطرش، -2
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وزارةمنبقرارو1971سنةمنابتداءو. العمومیةالخزینةتصدرهاالتيالتجهیزسنداتبشراءالقیامبإمكانه
مواردهزیادةنتیجةقویادفعاأعطاهمماللسكنوطنيكبنكواالحتیاطللتوفیرالوطنيالصندوقتكریستمالمالیة
شملتوقد، الصندوقبرامجإطارفيسكنعلىالحصولفيالراغبةالعائالتمدخراتزیادةعنالناجمةالمالیة

المقترضة مشاركتمویلأوجدیدسكنشراءأوسكنلبناءإماالقروضمنحالصندوقلهذاراضیةقاإلالسیاسة
1.عقاریةتعاونیةفي

و،رالجزائفيالعاملةوالمصرفیةالمالیةالمؤسساتمنالكثیرتأمیم1967و1966سنتيشهدتوقد
:فيوالمتمثلةالثالثةالعمومیةالتجاریةالبنوكعنهنتجالذي

)Banque Nationale d'Algérie)BNAالجزائري الوطنيالبنكرابعا: 

األمربموجبوالزراعياالشتراكيللفكرودعامةالماليللتخطیطأداةلیكون،13/06/1966فيأنشئالذيو 
لهالمشابهةاألنظمةذاتالبنوكجمیعذلكبعدالبنكهذاضمقدو.13/06/1966فيالمؤرخ،178-66رقم

:فيتتمثلوالتي

1966جویلیةشهرفيالتونسيالجزائريالعقاريالتسلیفبنك

1967جویلیةشهرفيوالتجاريالصناعيالتسلیفبنك

1968جانفيشهرفيالوطنيباریسبنك

1968جوانشهرفيالمنخفضةوالبالدباریسبنك

جانبإلىزراعیا،أوكانصناعیاالعمومياالقتصاديالقطاعتمویلالجزائريالوطنيالبنكأنشطةأهممنو
2.اإلیداعببنوكالخاصةالتقلیدیةالمصرفیةالعملیات

Crédit Populaireالقرض الشعبي الجزائرخامسا:  d’Algérie)CPA(

، 29/12/1966، المؤرخ في 36-66بموجب المرسوم رقم ،29/12/1966تأسس هذا البنك بتاریخ 
و هو ثاني بنك جزائري تم تأسیسه في الجزائر ، 11/05/1967المؤرخ في 75-67المعدل و المتمم باألمر رقم 

ا التاریخ و التي هي كالتالي:لیخلف المصارف الشعبیة العدیدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذ
التجاري و الصناعي الوهرانيشعبيالبنك ال
بنك التجاري و الصناعي الجزائريال
 التجاري و الصناعي لعنابةيالبنك الجهو
 الشعبي الجزائرييالبنك الجهو

.130محمود حمیدات، مرجع سابق، ص.-1
2 - Ammour Ben Halima, Le System Bancaire Algérien, Alger, édition dahlab, 2001 ,P.51.
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، و تم تدعیمه بثالث بنوك أجنبیة أنقاضها القرض الشعبي الجزائريو قد تم دمج هذه البنوك و أنشئ على 
هي :  1،أخرى
 30/06/1968ض شركة مرسیلیا للقر

1971المؤسسة الفرنسیة للقرض و البنك

 01/01/1968في مصر–البنك المختلط الجزائر

یقوم هذا البنك بجمع الودائع و تقدیم القروض باعتباره بنك تجاریا كغیره من البنوك، و تبعا لمبدأ التخصص 
ا یمول عدد كبیر من المؤسسات الخاصة البنكي یهتم بتمویل السیاحة و األشغال العمومیة و الصید البحري، كم

2قصد تدعیم الصناعات المحلیة و المهن الحرة .

)Banque Extérieure d'Algérie)BEAبنك الجزائر الخارجيسادسا:  

خر بنك تجاري یتم تأسیسه تبعا و هو ثالث و آ،01/10/1967تأسس بنك الجزائر الخارجي بتاریخ
:نشاؤه بضم خمسة بنوك أجنبیة  هي، و قد تم إيلقرارات تأمیم القطاع البنك

القرض اللیوني
 الشركة العامة
قرض الشمال
 البنك الصناعي الجزائر و المتوسط
بنك باركلیز

یمارس البنك الخارجي الجزائري كل مهام البنوك التجاریة، و یتكفل بتمویل عملیات التجارة الخارجیة، حیث 
همین المصدرین الجزائریین و تقدیم الدعم المالي لهم، كما تمتد نشاطاتأو تدیقوم بمنح القروض لالستیرا

تو قاطعاالبتر وكیماویةإلى الشركات الكبرى مثل سونطراك و شركات الصناعات الكیماویة و اإلقتراضیة
3على عكس ما هو منصوص علیه فیما یتعلق بتخصیص النظام البنكي.،اقتصادیة أخرى

الدولةعلیهتسیطروطنيمصرفيلنظامالفعليالتأسیسمرحلةبمثابةهيالمرحلةههذبأنالقولیمكنو
تمحیثالوطنیة،التنمیةأغراضلخدمةاألجنبیةالبنوكأنقاضعلىقامتالتيالوطنیةالبنوكتكریسخاللمن

.عینماقتصاديقطاعبتمویلبنككلتكفلخاللمنالبنوكلتلكالقطاعيالتخصصفكرةتطبیق

الملتقىة ضمنمداخلة مقدم، -اإلسالمیةالمصارفإلىخاصةإشارة-المصرفیةاألجھزةعلىالمالیةالعولمةأثارغانم،هللاعبدعیشي وبنبشیر-1
.8، ص.2006أفریل، 24و 25الجزائر، یومي: بشار،الجامعيالمركزواالقتصادیة،القانونیةالتحوالتظلفيالبنكیةالمنظومةحولاألولالوطني

.190طاھر لطرش، مرجع سابق، ص -2
حولالوطنيالملتقىورقة مقدمة ضمن ،-الجزائرحالة–فسیةالتناالقدرةلزیادةكآلیةالمصرفياالندماج،داروسيمسعودوبوزعرورعمار-3

.11، ص.2004دیسمبر، 15و 14یومي: ، الجزائرالشلف،جامعة، -والتحدیاتالواقع- االقتصادیةوالتحوالتالجزائریةالمصرفیةالمنظومة
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1985- 1971الثانیةالفرع الثاني: المرحلة 
إعادة هیكلیة 1983انطلقت اإلصالحات الهیكلیة للقطاع االقتصادي مع الثمانینات، حیث تمت سنة 

مركزي، مع تغییر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى نظام ال400مؤسسة عمومیة، لیصبح عددها 102
1:أهمها فيو التي برزتعمل هذا الجهاز المصرفي نقائص تعدیالت و غیرها من

البنوك التجاریةعدم احترام مبدأ التخصص في.
 .نزاعات بین السلطات النقدیة الثالث: وزارة المالیة، البنك المركزي و الخزینة العمومیة
.غیاب قانون مصرفي موحد یضم عمل و عالقات الخزینة العمومیة، فكانت هناك قوانین مبعثرة
تمثیل البنوك على التراب الوطني لم یكن عادل فهناك بنوك ممثلة في كامل الوطن و أخرى غیر ممثلة،

فكانت السیاسة التمویلیة مبنیة على العوامل التالیة :
تجمع الموارد في الخزینة العمومیة باعتبار الجزائر تتبنى النظام المخطط، الذي :مبدأ مركزیة الموارد المالیة.أ

معرفة حجم الموارد المالیة، و االستعمال األمثل لها یتطلب حصرها في جهة واحدة  الخزینة العمومیة، یستوجب
هذه األخیرة التي تقوم بجمع جمیع مواردها من عائدات النفط و الضرائب األخرى، كما كانت تجبر المؤسسات 

2.العامة على المساهمة في المیزانیة بنسبة معینة

: قامت به السلطات في تلك الفترة لتنظیم الوساطة المالیة، حیث حددت مهام ئتمانالتوزیع المخطط لال.ب
تتولى الدولة مجسدة في الخزینة العامة فالبنوك التجاریة و الخزینة العامة عن طریق تقسیم تمویل االستثمارات، 

یز، أما البنوك فتتولى تمویل بتمویل االستثمارات العامة و االستثمارات المنتجة الطویلة األجل عبر حساب التجه
3االستثمارات المنتجة قصیرة األجل.

أسندت وظیفة مراقبة األموال الممنوحة للمؤسسات العامة في شكل : مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالیة.ت
إلى البنوك، باعتبارها حلقة وصل بین الخزینة العمومیة و البنك المركزي و بین المؤسساتإعتماداتقروض و 

ستعمال األموال من طرف هذه المؤسسات سواء كان البنوك بتقدیم كشوفات و محاضر إلالعامة، فألزمت
4ك المركزي و وزارة المالیة.نبالعملة الوطنیة أو األجنبیة للب

طلبعلىمجبرةفھيالذاتیةمواردھامناستثماراتھاتمویلللمؤسساتیمكنالحیث:منع التمویل الذاتي.ث
.البنوكنمالتمویل

معناه أن كل مؤسسة عامة ملزمة بالتعامل مع بنك واحد فقط بفتح حسابین :التوطین المصرفي الموحد.ج
هما: حساب االستغالل (دورة المنتوج قصیر األجل) و حساب االستثمار (یخلق دورات إنتاج جدیدة یفوق السنة 

ها بق عظم دور الخزینة العامة و أعطاالساو یمنع أي تداخل بین هذین الحسابین. نستنتج أن المبدأ،عادة)

االقتصادیةالعلومكلیة،منشورةغیردكتوراهطروحةأسوق،الاقتصادظلفيالجزائریةالمصرفیةالمنظومةتكییفإستراتیجیةدریس،رشید- 1
.164، ص.2006الجزائر،الجزائر،جامعةالتخطیط،فرع،االقتصادیةالعلومقسم،والتسییر

. 140، ص.139، ص 2000الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،العملة و النقودأحمد ھني، -2
، المؤتمر الدولي الوطني حول القطاع البنكي و اإلصالح اإلقتصادي، جامعة جیجل، 2003-1970فیة في الجزائر اإلصالحات المصرصالح مفتاح، -3

.181.182، ص.ص.2005ماي، 4-2الجزائر، یومي: 
سسة االقتصادیة ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني األول حول المؤاإلصالحات المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوقسعیدة بوزیدي، -4

.3، ص.2003الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید، جامعة ورقلة، الجزائر، أفریل 
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طار لجزائري، و أصبح عرض النقود في إأهمیة كبیرة في إحداث القرض، بالمقابل انكماش دور البنك المركزي ا
1.یجب أن یتكیف حتما مع احتیاجات االقتصادو الذي التخطیط المتغیر داخلیا 

و،القطاعنفسفيتعملمؤسساتأوعینةمقطاعاتتمویلفيبنككلیتخصصحیث:تخصص البنوك.ح
إصالحات هیكلیة تزامنت مع المخطط الخماسي األول 1985-1982ة الفتر شهدتقدأنهإلىاإلشارةتجدر

اللذینالجزائريالشعبيوالقرضالجزائريالوطنيالبنكمنكالهیكلةإعادةنتائجهامنكان1980-1984،2
ا:همجدیدینبنكیینعنهانتج
الریفیةوالتنمیةالفالحةنكبBanque de l'Agriculture et du Développement Rural
)BADR(:و كان ،13/03/1982فيالمؤرخ106–82مالمرسو بموجب، 13/03/1982فيأنشئوالذي

3:التالیةبالوظائفالبنكهذاكلفقدو، تأسیسه تبعا إلعادة هیكلة البنك الوطني الجزائري 

.الفالحيباإلنتاجالصلةذاتواألنشطةلهیاكلاتمویل- 
.الفالحیةوالصناعیةواألنشطةالهیاكلتمویل- 
.الریفیةوالحرفالتقلیدیةالصناعاتوأنشطةالهیاكلتمویل- 
.التقلیدیةالمصرفیةالعملیاتبجمیعقیامه- 

نظرا للصعوبات المالیة التي ،دفعا قویا لهذه المؤسسات الوطنیةعط عادة هیكلة المؤسسات الوطنیة لم تإن إ
، 1983كانت تعاني منها، فجاء التطهیر المالي المتمثل في إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات العمومیة سنة 

4.فتمخض عنه ظهور بنك جدید ینشط على المستوى المحلي سمي بنك التنمیة المحلیة

 بنك التنمیة المحلیةBDL : المرسومبموجب،30/04/1985فيهو أحدث البنوك في الجزائر تأسس
ینفرد بخاصیة كون مقره ،تبعا إلعادة هیكلة القرض الشعبي الجزائري، 30/04/1985المؤرخ في 85- 85

امتدت فروعه خالل سنة ونصف من تأسیسه على ،دون كل البنوك الجزائریة األخرىبتیبازة خارج العاصمة
بمهمتيالتقلیدیةالمصرفیةالعملیاتبجمیعالقیامإلىافةباإلضالبنكهذاكلفقدو. مجمل التراب الوطني

5.الرهنعملیاتوتمویلالمحلیةالجماعاتطرفمنالمخططةاإلنتاجياالستثمارعملیاتتمویل

إشارة انطالقمخططات اإلنمائیة السابقة مما أعطى على إعادة النظر في الحثتو إن عیوب هذه الفترة 
في أنشطتها، فجاء صختصااإلقصد إعطائها نوع من الوطنیة،یكلة للمؤسسات العمومیة في عملیة إعادة اله

االستثماراتمویلتقطر دیحدتو،التمویللعالقاتجدیدةرؤیةو الذي یتضمن، 1971اإلصالح المالي لسنة 
6:نذكرالطرقتلكبینومنوالمبادئ،األسسمنالعدیدوفقالعمومیة

المركزيالبنكلدىالخصمإلعادةقابلةسنداتإصداربواسطةتتماألجلمتوسطةبنكیةروضق.

. 134محمود حمیدات، مرجع سابق، ص.-1
.165، مرجع سابق، ص.دریسرشید-2
.16، مرجع سابق، ص.بریشالقادرعبد-3
.167رشید دریس، مرجع سابق، ص.-4
.135مرجع سابق، ص.محمود حمیدات،-5
.182الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص.-6
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وتتمثل،للتنمیةالجزائريالبنكمثلمتخصصةمالیةمؤسساتطرفمنممنوحةاألجلطویلةقروض
أمرمنحوالتيالعمومیة،الخزینةطرفمنالمعبأةاالدخارومواردالجبائیةاإلیراداتفيالقروضهذهمصادر

.المتخصصةالمالیةالمؤسساتهذهإلىیسیرهات
والمؤسساتاألولیةوالبنوكالعمومیةالخزینةطرفمنالمكتتبةالخارجیةالقروضطریقعنالتمویل.

حول البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز ،نالحظ أن التسییر اإلداري و المركزي للنظام المصرفي
تمویل المشاریع المخططة مركزیا، لكون توزیع القرض یخضع لمراسیم االقتصادي المخطط، مهمتها الوحیدة

مجرد صنادیق ملزمة بتغذیة المؤسسات المؤسسات. فأصبحت البنوكةإداریة دون األخذ بعین االعتبار مرد ودی
مننقائصبعدةتمیزتالمرحلةهذهبأنالقولیمكنو بالتالي العمومیة بالموارد النقدیة حسب احتیاجاتها، 

1:أهمها

.والمالیةالتخطیطوزارتيفيالنقدیةالسلطةقرارانحصار- 
.والمصرفيالماليالنشاطأوجهعلىوهیمنتهاالوطنياالقتصادتمویللعملیةالعمومیةالخزینةاحتكار- 
النشاطتمویلفيالمركزيوالبنكالتجاریةالبنوكدورفیهیتداخلواحدمستوىذومصرفينظاموجود- 
.قتصادياال
العمومیةالخزینةمنالمالیةالتدفقاتلنقلإداريوسیطمجرده لكونالمصرفيالجهازدوریمیزكبیرقصور-

،العمومياالقتصادیةالمؤسساتإلى
.1986سنةإصالحاتفيتجسدتعمیقةمصرفیةإصالحاتإلجراءالنقدیةالسلطاتاستدعىماوهذا

1989- 1986الفرع الثالث: المرحلة الثالثة 

تمیزت هذه المرحلة باإلصالحات المصرفیة التالي:

1986أوال: اإلصالح المصرفي سنة 
إصالح القطاع الفالحي، بتخصیص مزارع الدولة و تنظیمها في شكل تعاونیات، 1986تم في سنة 

النفط ابتدأ فأصبحت هذه اإلصالحات ضروریة، خاصة بعد تدهور وسائل الدفع الخارجیة اثر انخفاض أسعار 
إصالح القطاع الفالحي، بتخصیص مزارع الدولة و تنظیمها في شكل كما تم في هذه السنة، .1986من سنة 

جیة اثر انخفاض أسعار تعاونیات، فأصبحت هذه اإلصالحات ضروریة، خاصة بعد تدهور وسائل الدفع الخار 
.1986من سنة النفط ابتدءا

المتعلق بنظام البنوك و القرض، و حمل في طیاته العناصر 12-86رقمصدر القانون19/08/1986و في 
األولى لإلصالح الوظیفي للنظام المصرفي موضحا مهام و دور البنك المركزي و البنوك التجاریة حسب ما 

.127محمود حمیدات، مرجع سابق، ص.-1
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مستوى توزیع عدة إجراءات شملت المستوى المؤسساتي و قد ترتب عن هذا القانون ویقتضیه اقتصاد السوق، 
1:التالیةاإلجراءات1986إصالح تضمن. فع المواردض وجمو القر 

المصرفيالنظامصالحیاتوتنظیمتعریف.
المركزيالبنكإلىاستثنائیةبصفةوالمخولةللدولةالتابعةالنقودإصدارامتیاز.
القرضونظامللقرضالوطنيالمخطط.
األموالرؤوسجلبیخصفیماالقرضاتهیئبهاتتمتعالتيواالمتیازاتضماناتالبتتعلقخاصةإجراءات

.العمالءلدىالدینأیاموعموالت

2:كالتاليالقانونتضمنهاالتياألفكارأهمكانتكما

للبنوككبنكلدورهالمركزيالبنكاستعادة.

نشاطاتوبینلإلقراضأخیركملجأالمركزيالبنكبینالفصلتمحیثمستویینعلىمصرفينظاموضع
.لتجاریةاالبنوك

إطارفيالقروضوتوزیعاالدخارتعبئةخاللمنالتمویلنظامداخلدورهاالتمویلمؤسساتاستعادة
الشكلكانمهماالقروضوتمنحالودائعتتسلمأنالبنوكبوسعالقانونهذابعدوأصبحللقرضالوطنيالمخطط

.وردهالقرضمتابعةحقاستعادتكما.المدةو
ة.المالیالمواردمركزیةوتغییبالتمویلنظامفيالعمومیةالخزینةدورمنتقلیلال
أخرىاستشاریةوهیئاتالمصرفيالجهازعلىرقابةهیئاتإنشاء.

1988سنةقانونثانیا: 

، و هذا في تطبیق برنامج إصالحي واسع من مجموع القطاعات االقتصادیة1988شرعت الجزائر منذ 
قد مست اإلجراءات المتخذة فدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید لإلقتصاد،بهدف التوافق مع المستج

في هذا اإلطار المؤسسات العمومیة بالدرجة األولى، و التي كان على عاتقها أهم النشاطات االقتصادیة.
ت ، و المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسا12/01/1988الصادر في 01- 88القانون و باالنسجام مع

12-86، المعدل و المتمم للقانون 12/01/1988الصادر في 06- 88العمومیة اإلقتصادیة، جاء القانون رقم 

ها هو القیام بإصالحات جدیدة تعطي البنوك اإلستقاللیة و جعل1988السالف الذكر. و مضمون قانون سنة 
3:جاء في هذا القانونو أهم ما.ةمؤسسات عمومیة مستقلة تسیر حسب مبادئ التجارة و المردودی

یخضع نشاطه لمبدأ الربحیة الستقاللیة المالیة حیث اعتبار البنك شخصیة معنویة تجاریة خاضعة لمبدأ ا- 
.الذي یقود البنك إلى اقتصاد السوق الحرة

المنظومةالوطني األول حولالملتقىمداخلة مقدمة ضمن ، -تشخیص الواقع و تحدیات المستقبل-النظام البنكي الجزائريملیكة و حیاة نجار، زغیب- 1
.28، ص.2004دیسمبر 15و14، جامعة الشلف -تحدیاتواقع و -االقتصادیة لجزائریة و التحوالت المصرفیة ا

، الجمعیة العلمیة الثقافیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة 05، مجلة آفاق، العدد تحدیث النظام المصرفي الجزائريشارفي ناصر، -2
.102.101.، ص2005البلیدة، 

.195ابق، ص الطاھر لطرش، مرجع س-3
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االقتراض من السوق الداخلیة و إلى جوء البنكیة مثل شركات التأمین باللالسماح للمؤسسات المالیة غیر - 
وق الخارجیة، كالحصول على أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، الس

كما یمكنها اللجوء لالقتراض من الجمهور.
.تحدید سقوف إعادة الخصممن خالل تعزیز دور البنك المركزي في تسیر السیاسة - 

1:یليبماالمرحلةهذهتمیزتعموماو

الوطنياالقتصادلتمویلالالزمةوالموارداالدخارتعبئةإمكانیةعدمخاللنمالمصرفيالجهازضعف.
التمویلبعملیاتالقیامأجلمنالبنوكلدىالسیولةنقص.
الفترةهذهخاللمتتالیةتخفیضاتالجزائريالدینارعرف.
لیسنداالقتصادیةالعمومیةالمؤسساتتمویلعنالعمومیةالخزینةتخلتكماالوحیداإلجباريالتوطینإلغاء

.المصرفيالجهازإلىذلك
مع الظروف الصعبة التي تمهیدیة لمرحلة قادمة للتنفیذ، فمنه یمكننا اعتبار فترة الثمانینات مرحلة و

النقدیة و المالیة ظاهریا فقط، ةعرفتها البالد في أواخر هذه الفترة، تداخلت الوظائف و كان الفصل بین السیاسی
كان مستوى السیولة یتحدد بوضع المیزانیة العامة للدولة، أما تمویل النفقات العامة فیتم غالبا من خالل حیث 

موارد بیع البترول، الذي یعتبر أساس نمو السیولة النقدیة، فوجدت السلطات النقدیة صعوبة في التحكم في اتجاه 
الكتلة النقدیة.

- 10-90نون النقد و القرض إصدار قا-المرحلة الرابعة : الفرع الرابع
لم تكن التعدیالت السابقة كافیة لمالئمة الجهاز البنكي الوطني للوضعیة االقتصادیة الجدیدة، و بناء 

إصالحات جدیدة لتطویر النظام المصرفي و إحداثاقتصاد یعتمد على میكانیزمات السوق، فكان البد من 
هیكلة النظام إلعادة14/04/1990ن النقد و القرض المؤرخ في انو ه مع اقتصاد السوق الحر، فجاء قیتماش

المصرفي الجزائري و جعل القانون البنكي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي الساري في الدول المتطورة.
السابقین، األول الخاص بنظام البنوك و متمما للقانونین یعتبر قانون النقد و القرض معدال و مغیرا و حیث 

أفكار جدیدة ال تقتصر على ضمان 10-90ض، و الثاني المتعلق باستقاللیة البنوك، فقد حمل قانون القر 
بل یزیل هذا القانون كل ،استقالل نسبي نظامي وظیفي للبنك المركزي الجزائري من خالل المهام و األهداف

2العالمي.اإلقتصاداالنفتاح على العراقیل أمام  

د و القرض: مبادئ قانون النقأوال

.29، مرجع سابق، ص.ملیكة و حیاة نجارزغیب-1
2 - Dib said directeur des agreement de la reglementation bancaire, reforme du système bancaire ou l’enveremment
bancaire, la banque d’Algérie, article media bank, N°46, mars 2000, P.03.
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إلى تنظیم الجهاز المصرفي من خالل تبني المبادئ التالیة:10- 90یهدف القانون 
الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیة.أ

لم في النظام السابق (التخطیط المركزي لالقتصاد) كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا للقرارات الحقیقیة، حیث 
األساسي هو تعبئة الموارد الالزمة لتمویل البرامج المخططة فة، بل كان الهدتكن هناك أهداف نقدیة بحت

، بناءا على 1بموجب هذا القانون أصبحت القرارات النقدیة مبنیة على أساس أهداف نقدیة تحددها السلطة النقدیة
قانون النقد و القرض إن تبني هذا المبدأ فيتم تقدیره من طرف السلطة النقدیة، و الوضع النقدي السائد الذي ی

2:یسمح بتحقیق مجموعة من األهداف أهمها

األول عن تسییر السیاسة النقدیة.لالمسؤو ، و اعتبارهاستعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي
و توحید استعماالته داخلیا بین المؤسسات العمومیة و العائالت ،استعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة
مؤسسات الخاصة.وال
و احتالل السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط االقتصادي.،تحریك السوق النقدیة و تنشیطها
.منح قروض بشروط غیر تمییزیة بین المؤسسات العامة و الخاصة
من طرف البنوك.ةمرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدیجادإ

و یعني ذلك التمیز بین نشاط البنك المركزي ،ام بنكي على مستویینكما كرس هذا القانون مبدأ وضع نظ
،أصبح البنك المركزي بنكا للبنوككسلطة نقدیة و نشاط البنوك التجاریة كموزعة للقرض، بموجب هذا الفصل

وك للبناإلقتراضیةله تأثیر على السیاسات فها، كما أصبح الملجئ األخیر للقرار، یتابع عملیراقب نشاطها و
الوضع النقدي للدولة.هیوفقا لما یقتض

الفصل بین الدائرة النقدیة و دائرة میزانیة الدولة.ب
لقد تم وضع قیود على الحریة التي كانت تتمیز بها الخزینة في النظام السابق من أجل تمویل عجزها و 

تجاه املیار دج 110حوالي ،1989، حیث بلغ دین الخزینة العمومیة نهایة سنة هذا باللجوء إلى البنك المركزي
من الدین العمومي المحلي % 50تجاه البنوك التجاریة، و هذا المبلغ یشكل املیار دج  10و ،البنك المركزي
3، و في هذا الشأن فقد منح قانون النقد و القرض استقاللیة للبنك المركزي لتمویل عجز الخزینة.في تلك الفترة

:قرض المبادئ الالزمة لوضع حد لهذه الحالةو لقد تضمن قانون النقد و ال
 سنة.15تجاه البنك المركزي وفق جدول یمتد على اإرجاع دیون الخزینة العمومیة
 العادیة للسنة المالیة تااإلراد% من 10تحدید حجم التسبیقات التي یقدمها البنك المركزي للخزینة العمومیة

4.تسدید هذه التسبیقات قبل نهایة كل سنة مالیةوشهر، أ8السابقة، مع تحدید مدتها بما ال یتعدى 

بل البنوك التجاریة.تاب اإلجباري لسندات الخزینة من قإلغاء االكت

.142یدات، مرجع سابق، ص محمود حم-1
.196.198الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص.ص.-2
.82، ص 1999الجزائر، ، دار األطلس للنشر،بورصة الجزائرشمعون شمعون، -3
.1990أفریل 14من قانون النقد و القرض المؤرخ في 78المادة -4
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20فظته، و التي ال تتعد نسبة ن یقبلها البنك المركزي في محیمة السندات العمومیة التي یمكن أتحدید ق %
1.قةالعادیة للسنة المالیة السابداتااإلر ن قیمة م

الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة القرض.ت
ضلت الخزینة العمومیة لغایة نهایة الثمانینات، تشكل أهم مؤسسة لتجمیع الموارد و توزیع القروض، خاصة 
فیما یتعلق بتمویل االستثمارات العمومیة طویلة المدى، و لكن بموجب دخول المؤسسات العمومیة في مرحلة 

، بدأت تتخلى عن وظیفة التمویل، أي عن تمویل االستثمارات التي تقررها 1988االستقاللیة منذ عام 
تكتفي بالتدخل في تمویل االستثمارات اإلستراتجیة المخططة من طرف الدولة.فالمؤسسات العمومیة، 

أنه لقد أكد قانون النقد و القرض إبعاد الخزینة العمومیة عن النشاط االئتماني وذالك بتعریف االئتمان ب
و إلغاء الدور الهامشي للنظام المصرفي و الذي كان یتمثل بتسجیل عبور من جهة،عملیة من عملیات البنك

األموال من دائرة الخزینة إلى المؤسسات من جهة أخرى. 
2: بلوغ األهداف التالیةة میزانیة الدولة و دائرة القرض من الفصل بین دائر و قد سمح 

في تمویل االقتصاد.الخزینة تلتزاماتناقص إ
البنوك و المؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة و خاصة تلك المتمثلة في منح القروض.إستعادت
 قتصادیة یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى اإلأصبح توزیع القرض ال یخضع إلى قواعد إداریة، و إنما

للمشاریع.
إنشاء سلطة نقدیة وحیدة و مستقلة.ث

المالیة كانت تتحرك على أساس أنها السلطة فوزارةقدیة سابقا مشتتة في مستویات عدیدة كانت السلطات الن
كما لو كانت هي النقدیة، و الخزینة تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمویل عجزها، و كانت تتصرف 

و جعل النقود.إصدارز امتیاهكان یمثل السلطة النقدیة الحتكار هو من البنك المركزي السلطة النقدیة، رغم أن
3:قانون النقد و القرض هذه السلطة النقدیة

.وحیدة لضمان انسجام السیاسة النقدیة
.مستقلة، لیضمن تنفیذ هذه السیاسة من أجل تحقیق األهداف النقدیة
.موجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد و یتفادى التعارض بین األهداف النقدیة
وضع نظام مصرفي على مستویین.ج

لقد میز قانون النقد و القرض من خالل مواده المختلفة بین دور البنك المركزي كسلطة نقدیة، و نشاط 
مستویین، على تكریس مبدأ وضع نظام مصرفي على حرص المصارف التجاریة كموزع للقروض، و من ثم 

ب نشاطها و یتابع عملیاتها، كما أصبح بإمكان توظیف حیث أصبح البنك المركزي یمثل فعال بنك البنوك، یراق
مركزه كملجأ أخیر لإلقراض في التأثیر على السیاسة اإلقتراضیة للمصارف وفق ما یقتضیه الوضع النقدي، و 

. 1990أفریل 14من قانون النقد و القرض المؤرخ في 11المادة -1
. 198الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص -2

3  - Abdelkarim Naas, Le système bancaire algérien de la colonisation a l’économie de marché, Maison Nouve et
Rose, Paris, France, 2003, P235.
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بموجب ترأسه النظام النقدي و تواجده فوق كل المصارف، فبإمكانه تحدید القواعد العامة للنشاط المصرفي ذو 
1.مه في السیاسة النقدیةنقدیة و تحكفي اتجاه خدمة أهداف الالنشاطم هذا معاییر تقدی

تعارض مع األحكام الواردة فیه و ألغى قانون النقد و القرض كل القوانین و األحكام التي تلقد و بالتالي 
2:عتبر القانون الوحید الذي ینظم الوظیفة البنكیة و یضبط قواعد العمل البنكي، فلقد حددا

ص تكوین و تسییر السیاسة النقدیةمثل مجلس النقد و القرض فیما یخلطات النقدیة الس.
بین البنك المركزي و البنوك التجاریة باألخص فیما یتعلق بإعادة الخصم (إعادة إعادة رسم العالقة ما

ك األولیة. تمویل)، و العالقة بین النظام البنكي و الخزینة حددت مهامه في تسییر جزء من محافظة البنو 
ك المركزي نعصرنة الجهاز المصرفي الجزائري و إدخال التكنولوجیا و تنمیة نظام المعلومات الخاصة بالب

أول قانون یصدر القتحام الجزائر في اقتصاد السوق و قفزة نوعیة و عمالقة في 10–90رغم اعتبار قانون 
3.إلى مستوى طموحات نصوصهالتشریع المصرفي تبقى نتائجه محتشمة و بطیئة و لم ترقى

القیام بوظائفها عنتمیزت بالسیطرة الكلیة للبنوك العمومیة التي عجزت الفترة أن هذهإلىیجدر اإلشارة و 
األساسیة و أهمها وظیفة الوساطة المالیة، كما أن ظهور البنوك و المؤسسات المالیة الخاصة لم یبدأ بقوة إال

4في نهایة التسعینات حیث أنشأ:

1990ك البركة الجزائري سنة بن.
 بنك األعمالUniom Bank یسمى البنك االتحادي.1995سنة
 المؤسسة العربیة المصرفیةABCL'Arab Banking Corporation 1998سنة.
City Bank 1998سیتي بنك سنة.
 سباب تتعلق باستنزاف أموال الشعب.و الذي تمت تصفیته أل،1998بنك الخلیفة

الرغم من اقتحام القطاع الخاص للنظام المصرفي الجزائري إال أن سیطرة البنوك العمومیة الزالت على 
5قائمة لعدة أسباب أهمها :

الجغرافي الواسع.انتشارها-
تعامل كل المؤسسات و الهیئات العمومیة معها.-
قص اإلشهار بشأنها.ضعف البنوك الخاصة من حیث اإلمكانیات و االنتشار الجغرافي، باإلضافة إلى ن-

و المغرب ،بنك)40نسبیا مقارنة بدول المغرب العربي خاصة تونس (حوالي یبقى عدد البنوك ضئیال
بنك)، كما  تتمیز البنوك في هاتین الدولتین عن نظیرتها في الجزائر بخدماتها البنكیة السریعة و 30(حوالي 

.ل سعیا لكسب ثقتهیاالهتمام الفائق بالعم

.57، ص.2005، جامعة البلیدة، الجزائر، 04مجلة آفاق، العدد،اإلصالحات المصرفیة في الجزائربلھاشمي جیالني طارق، -1
مداخلة مقدمة ضمن أعمال  الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة ، استقاللیة البنك المركزي و أثرھا على فعالیة السیاسة النقدیةمنصور الزین، -2

.43، ص 2004یسمبر، د15و 14، جامعة الشلف، یومي -واقع و تحدیات-الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 
.194مرجع سابق، ص.محمد منصف تطار،-3
.199الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص.-4

5 - Youssef Debout, Le nouveau mécanisme économique en Algérie, office des publications universitaires, Alger,
2000, P.36.
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السیاسة النقدیةإصالح .خ
، لكونها اشتملت على تناقضات 10- 90ال یمكن الحدیث عن سیاسة نقدیة في الجزائر قبل صدور القانون رقم 

1منها:

تداول نقدي كبیر خارج الجهاز المصرفي.- 
ضعف في تعبئة اإلدخار.- 
عدم قابلیة تحویل الدینار الجزائري.- 
عجز هیكلي في سیولة الجهاز المصرفي.- 

اإلطار القانوني للسیاسة النقدیة في الجزائر، حیث تم تطبیق سیاسة 10- 90س القانون و بذلك أس
، 1996، ثم تطبیق سیاسة السوق المفتوحة في نهایة سنة 1994اإلحتیاطي القانوني اإلجباري ألول مرة سنة 

اإلجراءات التي باإلضافة إلى تحریر أسعار الفائدة على ودائع البنوك. و على صعید آخر، اتخذت جملة من 
تحقیق االستقرار النقدي إلیقاف عجز المیزانیة كتخفیض العملة الوطنیة، و تحقیق التسبیقات التي إلىتهدف 

یمنحها البنك المركزي للدولة ثم تعدیل معدل صرف الدینار الجزائري.

10-90أهداف قانون : ثانیا

تسییر المركزي الذي أثبت فشله نتیجة یهدف هذا القانون بالدرجة األولى إلى القضاء على نمط ال
وضع قواعد تسییریة و آلیات اقتصاد السوق، و هنا نفرق بین نوعین من األهداف.االقتصادیة المحققة، و

2بینها:من إلى عدة أهداف إقتصادیة 10-90یهدف قانون :االقتصادیةاألهداف .أ

ات المالیة و البنكیة القیام بالعملیات المحددة في داري في القطاع المالي، أي البد للمؤسسإلاإیقاف التسییر .1
القواعد االحترازیة.

التشجیع على إقامة استثمار بین المتعاملین الوطنیین و األجانب، من أجل التفتح على االستثمار الخارجي، .2
تم وضع ضمانات فیما یخص ، 184و رغبة في خلق مناصب شغل جدیدة و جلب التكنولوجیا، و في المادة 

في الوطن نطرق نقل و تحویل رؤوس األموال و المداخیل و الفوائد للمستثمرین األجانب، أما بالنسبة للمقیمی
جل ضمان تمویل النشاطات التكمیلیة في الخارج لعملهم في الجزائر.حق لهم تحویل أموالهم للخارج من أفی
للقطاع البنكي منها إلغاء التفرقة بین من قانون النقد و القرض، حددت القواعد التجاریة 171في المادة .3

المتعامل الخاص و العام و نمت المساواة بینهم فیما یخص الحصول على المنتجات البنكیة.
جل القضاء على احتكار القطاع مال األجنبي أو الوطني، وهذا من أة على الرأس158تفتح الوظیفة البنكي.4

العام.
3لتالي:: تتجسد في ااألهداف النقدیة و المالیة.ب

.35، ص.2000، 25، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة ییر المصرفي، تقنیات و سیاسات التسبخزاز یعدل فریدة-1
2 - Benssad Hocine, Algérie Restriction et reforme économique 1979-1993, OPU, Algérie, 1995, P.36.

.19.18، ص.ص.2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، القانون المصرفيمحفوظ لعشب، -3
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حق حیث یعود للبنك المركزي ،تسییر السیاسة النقدیةقمة النظام النقدي و مسؤولیةاستعادت البنك المركزي .1
إدارته محافظ یساعده ثالث نواب.كما یقوم بتسییره و،04المادة امتیاز إصدار األوراق النقدیة حسب 

یصدره رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح الوزیر مهمة مراقبة البنك المركزي لمراقبان یعینان بمرسوم أتیحت.2
.51حسب المادة المكلف بالمالیة 

تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة بطریقة نشطة..3
:اقتصاد مختلط بین بنوك خاصة و أجنبیة من خاللالوصول إلى .4
.االتي یجب على كل بنك احترامهدوضع جمیع القواع-
حمایة المودعین -
تقدیم الخدمات البنكیة أمام الجمیع.المساواة في -
.11لخزینة العامة، المادة مؤسسات العمومیة عن طریق الالتطهیر المالي ل.5
.114و المؤسسات المالیة حسب المادة تحدید و تصنیف مهام البنوك .6
رغیإنشاء السوق النقدیة، حیث تقوم من خاللها المؤسسات المالیة و البنوك بتوظیف القیم المنقولة و ال.7

منقولة و االكتتاب بها، شرائها ،إدارتها ،خفضها و بیعها.
إدخال عوامل التعدیل النقدي، مثل النسب البنكیة االحتیاطات و سقوف إعادة التمویل..8

ثالثا: تعدیالت قانون النقد و القرض
لمتعلق بالنقد و ا10-90قانونعلىتعدیالتعدةإجراءتمفقدالمتغیرة،المصرفیةالبیئةظروفمعماشیات

القرض، و ذلك كما یلي:
10:1-90المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 01- 01األمر رقم .1

الجوانبمباشرةوبصفةالتعدیلهذامسحیثرئاسي،أمرطریقعنوالقرضالنقدلقانونتعدیلأولجاء
الفصلتمالتعدیلهذاوبموجبالمطبقة،وموادهالقانونبصلبالمساسدونفقطالجزائربنكتسییرفياإلداریة

:یليكمااألخیرهذاتسییریتمحیثوالقرض،النقدومجلسالبنكإدارةمجلسبین

المجلسمنأعضاءستةحضوریكونحیث. أعمالهجدولویعدویرأسهلسلمجاأعضاءالمحافظیستدعي- 
.اجتماعاتهلعقدضروریا

.مرجحاالرئیسصوتیكوناألصواتعددفيالتعادلحالةوفيألصوات،لالبسیطةباألغلبیةالقراراتتخذت- 

.لسلمجااجتماعاتفيیمثلهأوعنهینوبمنیعوضأنسلمجلافيعضوأليیجوزال- 

كلمالالجتماعیستدعيأنویمكنرئیسهمناستدعاءعلىبناءااألقلعلىأشهرثالثةكلمرةسمجلالجتمعی- 
.أعضاءأربعةمنأورئیسهمنادرةبمبلذلكالضرورةدعت

:14/11/2002الصادر في 03-02التنظیم رقم .2

.27/02/2001، الصادر بتاریخ 14المتعلق بالنقد و القرض، الجریدة الرسمیة، العدد 01/01األمر رقم -1
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اهبمرتالتيلالزماتتبعاالمالیةوالمؤسساتللبنوكالداخلیةبالرقابةو المتعلق 03-02التنظیم رقم صدر
التجاريالبنكامنهیعانيكانالتيالمالیةوالصعوباتالخلیفةبنكوٕافالسیارنها(، الخاصةالبنوكبعض

BCIA(.1الجزائريوالصناعي

:10-90المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 11- 03األمر رقم .3
البنوكفيالمسؤولینمعتشدداأكثرالقانونهذاكانحیث26/08/2003بتاریخ 03/11صدر األمر رقم 

2.التسییرفيبسوءأومخالفات،، لهامالیةمشاكلفيتسببواإذا

سیماوالالبنكي،النظاماستقراربتقویةوذلكالبنكي،للنشاطالقانونياإلطار03/11رقماألمردعمماك
.البنكیةالمهنةفيالدخولشروط

ة المصرفیالمعاییرمعالجزائریةالمصرفیةالمنظومةتالؤمعملیةتجسیدأجلمن03/11رقماألمرجاء
3:یليفیماذكرهایمكناألهداف،منوعةمجمتحقیقخاللمنوذلكالعالمیة،

:طریقعنلصالحیاتهأحسنبممارسةالجزائرلبنكالسماح.أ
.الجزائربنكإدارةمجلسوصالحیاتوالقرضالنقدمجلسصالحیاتبینالفصل- 
.والقرضالنقدمجلسصالحیاتتوسیع- 
.نوكالبأنشطةمراقبةفيدورهاوتفعیلالمصرفیةاللجنةاستقاللیةتدعیم- 
:طریقعنالجمهوروالدخارللبنوكحمایةأحسنتوفیر.ب
المخالفینعلىالجزائریةالعقوباتإقراروومسیریها،البنوكاعتمادبتراخیصالمتعلقةوالمعاییرالشروطتدعیم- 

.المصرفيالعملوقواعدلشروط
.الودائعجمیعبتأمینالبنوكیلزمالذيالودائععلىالتأمینصندوقإنشاء- 
.المخاطرمركزیةعملشروطتدعیمو توضیح- 
:طريقعنواحلكومةاجلزائربنكبنيوالتشاوراالتصالتقوية.ت
.الخارجيوالدینالخارجیةالموجوداتلتسییرالمالیةووزارةالجزائربنكبینمشتركةلجنةإنشاء- 
.الجزائربنكوتسییروالمالیةاالقتصادیةالتقاریرومحتوىشروطإثراء- 
.للبالدالمالياألمنتوفیرعلىوالعملالمالي،والمصرفيبالنشاطالخاصةللمعلوماتالجیدالتداول- 

:04/03/2004الصادر في 01-04القانون .4
ئر.الجزابنكلدىاإلجبارياإلحتیاطيتكوینبشروطیتعلق هذا القانون

:04/03/2004الصادر في 02-04القانون .5

.27/08/2003، الصادر بتاریخ 52المتعلق بالنقد و القرض، الجریدة الرسمیة، العدد 03/11األمر رقم -1
و المتعلق بالنقد و القرض.26/08/2003المؤرخ في 03/11من األمر رقم 137إلى 131المواد من -2

3 - Abdelkarim Naas, Op.cit, P24.
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إجماليمن1%ـبتقدرنسبیةعالوةبإیداعالبنوكتقومحیث، المصرفیةالودائعضمانبنظاموالمتعلق
1.ودائعهمعلىحصولهمعدمحالةفيالمودعینتعویضبهدفالودائعضمانصندوقلدىالودائع

)2013-2002(في الفترة الراهنة ه هیكلو أهم المؤشرات العامة للجهاز المصرفي الجزائريالمطلب الثالث: 
التحدیات التي تواجههو

شهدت الساحة المصرفیة الجزائریة انفتاحا كبیرا على االستثمار األجنبي للبنوك و المؤسسات المالیة غیر 
و سنتناول في هذا المطلب هیكل .1990المصرفیة، نتیجة تحریر القطاع المصرفي بعد إصالحات سنة 

م التحدیات التي ه، باإلضافة الى أ2013-2000راهنة في الفترة المؤشراتهوأهمالجزائريالمصرفيالجهاز
تواجهه.

2013- 2002: أهم المؤشرات العامة للجهاز المصرفي الجزائرياألولالفرع 

و المتمثلة في كل من المصرفي الجزائريالجهازبالخاصةالمؤشراتبعضإلىالتعرضیليفیماسیتم
.2013-2002لفترة لهیكل الودائع و القروض،

عالودائ:الأو 
-2002خالل الفترة الجزائریةالمصرفیةالسوقفيالعاملةالتجاریةالبنوكقبلمنالودائعجمعنشاطشهد

:التالیةولاالجدتبرزهماوهذاملحوظةتطورات، 2013

2003- 2002: هیكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة )19الجدول (
ج .دمالییرالوحدة:

% 2003 % 2002 البیان
33 849040 33.6 751653 ودائع تحت الطلب-

84.7 718905 85.4 642168 ودائع لدى البنوك-
1.5 12945 1.2 8843 ودائع لدى الخزینة-

13.8 117190 13.4 100642 ودائع إلى حساب البرید الجاري-
67 1724043 66.4 1485190 ودائع ألجل-

90.1 1553246 88.6 1316433 دائع بالدینارو -
9.1 170797 11.4 168757 ودائع بالعملة الصعبة-
100 253083 100 2236843 المجموع

Source : Media Banque, Situation De La Banque D’Algérie, Juillet 2005, N°78, p  26.

عاله یتضح اآلتي:من الجدول أ
ة من % خالل الفتر 33.6% و 33ئري ما بین الجزاودائع تحت الطلب بالجهاز المصرفي تراوحت ال

. وتشیر النتائج % خالل نفس الفترة67% و 66.4أما الودائع ألجل فقد تراوحت ما بین ، 2003- 2002

.22محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص.-1
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المحققة إلى أن الودائع اآلجلة تشكل أكثر من ثلثي ودائع الجهاز المصرفي الجزائري، وهذا یشكل جانبًا ایجابیًا، 
.لجزائریة على منح القروض واالئتمان متوسط وطویل األجللمصارف امما یعني قدرة ا

بینما سجلت 89.35عند تحلیل الودائع ألجل، یالحظ أن متوسط الودائع ألجل بالدینار الجزائري بلغ ،%
% خالل نفس الفترة. وهذا یشیر إلى أن هناك ثقة كبیرة من المتعاملین 10.25الودائع بالعمالت األخرى نسبة 

1.الجزائریة بالعملة الوطنیة وهى الدینار الجزائريمع المصارف

2007-2004للفترةالمصرفيالجهازودائعتطور):20(الجدول
ج نهایة السنة.دمالییرالوحدة:

% 2007 % 2006 % 2005 % 2004 البیان
56.69 2560.8 49.78 1750.4 41.35 1224.41 41.69 11279 ودائع تحت الطلب-
38.98 1761.0 46.92 1649.8 55.15 1632.90 54.66 1478.7 ألجلودائع -
4.33 195.5 3.3 116.3 3.5 103.3 3.65 98.8 االستردادقبلودائع -
100 4517.5 100 3516.5 100 29606 100 2705.04 المجموع

.96، ص.2007، بنك الجزائر، التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائر، 2007التقریر السنوي المصدر:

في56.69%بلغتحیثألجل،بالودائعمقارنةالطلبتحتالودائعفيكبیرةزیادة)20(الجدولمنالحظن
ألجلالودائعت بلغبینما،2005سنةنهایةفي41.35%و2006نهایةفي49.78%مقابل،2007سنةنهایة

، 2005سنةنهایةفي%55.15و، 2006سنةنهایةفي46.92%مقابل،2007سنةنهایةفي%38.98
متوسطةالقروضمنحعلىالبنوكقدرة2006سنةنهایةزیادةیعنيماوهذا، 2004سنةنهایةفي54.66%و

28.47نموبمعدلكبیرةزیادةالودائعإجماليسجلفقدإجمالیةوبصورة،األجلوطویلة 2007سنةنهایةفي℅

18.78مقابل 9.43و2006سنةنهایةفي℅ استمراراأكثرتحسنیعكسماوهو، 2005سنةنهایةفي℅
.المصرفیةللسیولة

2011-2008للفترةالمصرفيالجهازودائعتطور):21(الجدول
ج نهایة السنة.دمالییرالوحدة:

% 2011 % 2010 % 2009 % 2008 البیان
51.92 3495.8 49.33 2870.7 48.63 2502.9 57.09 2946.9 ئع تحت الطلبودا-

ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و مداخلة مقدمة ضمن ،العولمة و آثارھا االقتصادیة على المصارف، عبد المنعم محمد الطیب و النیل حمد- 1
.8، ص.2004دیسمبر 15و 14یومي لجزائر، ، االشلف، جامعة ، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة-واقع و تحدیات- التحوالت االقتصادیة
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41.40 2787.5 45.09 2624.3 43.30 2228.9 38.57 1991.0 ألجلودائع -
6.67 449.7 7.28 424.1 8.05 414.6 4.33 223.9 ودائع قبل االسترداد-
100 6733.0 100 5819.1 100 5146.4 100 5161.8 المجموع

.104، ص.2011، بنك الجزائر، ئرالتطور اإلقتصادي و النقدي للجزا، 2011التقریر السنوي المصدر:
2013-2012للفترةالمصرفيالجهازودائعتطور):22(الجدول

ج نهایة السنة.مالییر دالوحدة:
% 2013 % 2012 البیان

45.42 3537.5 46.37 3356.4 ودائع تحت الطلب-
47.40 3691.7 46.05 3333.6 ألجلودائع -
7.16 558.2 7.57 548.0 تردادودائع قبل االس-
100 7787.4 100 7238.0 المجموع

.104، ص.2013، بنك الجزائر، التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائر، 2013التقریر السنوي المصدر:

و2012في%6.5مقابل2013في%1.8ـبللمصارفوألجلالطلبتحتالمواردجمعنشاطارتفع
البالتاليونسبیامجمدةتبقىوالتي،توقیعالبلاللتزاممانكضالمخصصةالودائعبإدماج،2011في16.5%
بعد جاءأي استقرار،2012في%7.5مقابل%7.6الودائعنموبلغ،M2، بمفهوم النقدیةالكتلةفيتندرج

.2011لسنةالقوياالرتفاع
المصارفودائعبحصةنةمقار معتبرةالعمومیةالمصارفودائعحصةتبقىتدریجي،انخفاضفيكونهارغم

الودائعحصةتعرفالطلب،تحتودائعشكلفيأساساهيالتيالمحروقات،قطاعودائعانخفاضمعالخاصة
ألجلالودائعارتفاعیبقىبالفعل،ألجلالودائعلصالحانخفاضاالمصارفطرفمنالمجمعةالطلبتحت

،2012سنةفي%19.6مقابل%10.7ارتفاعهوتیرةتبلغحیثمعتبرا،العمومیةالمصارفطرفمنالمجمعة
فيألجلالودائعحصةجعلمما،2012في%19مقابل%11.2الخاصةللمصارفبالنسبةالحالهوكما

إلىأخیرا. و 2012في%49.8إلى2011في%44.4منتنتقلالمجمعةوألجلالطلبتحتالودائعإجمالي
. 2013سنةفي51.1%

الشبكةتطورزاویةمنتدریجیایتحسنالمصرفیةالوساطةمستوىأناإلجمالیةالمؤشرات هذهتبّیني و بالتال
.الُمجمعةالودائعومستوىالحساباتوعدد

: القروضثانیا
:ةالتالیولاالجدتبینهماوهذاملحوظة،تطوراتبدورهاإلقراضيالنشاطشهدحیث

2008-2004مصرفي الجزائري خالل الفترة : هیكل القروض للجهاز ال)23(جدول ال
.ج نهایة المدةمالییر دالوحدة:
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% 2008 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 البیان

45.48 1189.1 46.56 1026.1 48.09 915.7 51.9 923.3 53.98 828.3
قروض -

قصیرة األجل

54.50 1424.7 53.44 1778.9 51.91 988.4 48.1 855.6 46.02 706.0

قروض -
متوسطة و طویلة 

األجل

45.98 1202.2 44.89 989.3 44.56 848.4 49.61 882.5 56.03 859.7
قروض -

للقطاع العام

54.01 1411.9 55.11 1214.4 55.44 1055.7 50.39 896.4 43.97 674.1
قروض -

للقطاع الخاص

100 2614.1 100 2203.7 100 1904.1 100 1778.9 100 1534.4 إجمالي القروض
.123، مرجع سابق، ص.2008التقریر السنوي مصدرال

2013-2009: هیكل القروض للجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة )24(جدول ال
مالییر د.ج نهایة المدةالوحدة:

% 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 البیان

45.48 1423.4 46.56 1361.6 48.09 1363.0 40.13 1311.0 42.80 1320.5
وض قر -

قصیرة األجل

54.50 3731.1 53.44 2924.0 51.91 2361.7 59.86 1955.7 57.19 1764.6

قروض -
متوسطة و طویلة 

األجل

45.98 2434.3 44.89 2040.7 44.56 1742.3 45.34 1481.4 48.19 1486.9
قروض -

للقطاع العام

54.01 2720.2 55.11 2244.9 55.44 1982.5 55.26 1805.3 51.83 1599.2
قروض -

للقطاع الخاص

100 5154.5 100 4285.6 100 3724.7 100 3266.7 100 3085.1 إجمالي القروض
.106، مرجع سابق، ص.2013التقریر السنوي :المصدر
القصیرةبالقروضمقارنةاألجلوالطویلةالمتوسطةالقروضفيطفیفةزیادة) 24(الجدولخاللمننالحظ
و2006سنةنهایةفي%15.52مقابل،2007سنةنهایةفي%80.98انموهمعدلبلغحیثاألجل،

،2007سنةنهایةي ف%12.06األجلالقصیرةالقروضنمومعدلبلغبینما، 2005سنةنهایةفي21%
جدیداتجاهإلىأساسیةبصفةذلكویعزى، 2005سنةنھایةفي11.47%و2006سنةنھایةفي%0.82مقابل
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توزیعیخصمایفأما.والمیاهالطاقةقطاعاستثماراتلتمویلالموزعةلاألجطویلةالقروضتطورإلىیعود
یفسرأنویمكن،2004سنةباستثناءالعامالقطاععلىالخاصالقطاعتفوق،القانونيالقطاعحسبالقروض

الشبابمشاریعالخاصالقطاعتشجیعنحو2007- 2005الفترةخاللالجزائریةالحكومةبتوجهذلك
).والمتوسطةالصغیرةالمؤسسات(

، یعتبر تطور القروض الموزعة من طرف المصارف أكثر أهمیة مما كان علیه األمر في سنة 2008في أما 
2007ملیار دینار في نهایة 2298.6. حیث انتقل مجموع القروض الموزعة من طرف المصارف، من 2007

. أما 2007في %15.2مقابل %17.8، و هو ما یوافق ارتفاعا بواقع 2008یة ملیار دینار نها2708.9إلى 
رف المصارف، حیث یتبین من فقد سجلت نموا متواصال في القروض الموزعة من ط2013بالنسبة لسنة 

أن حصة القروض الموزعة من طرف المصارف الخاصة مقارنة بإجمالي القروض الموزعة قد استقرت الجدول 
و قد بلغ مجموع قروض .2011في نهایة %14.2، و 2012نهایة %13.3مقابل %13.5بلغت نسبیا حیث 
مقابل %20.3، و هو ما یوافق ارتفاعا للقروض بواقع 2013ملیار دینار في نهایة سنة 5154.5المصارف 

اإلتجاه 2013. و یؤكد هیكل قائم القروض الموزعة من طرف المصارف في نهایة 2012في 16.8%
من القروض الموزعة 72.4%لتصاعدي للقروض المتوسطة و الطویلة األجل و التي بلغت حصة نسبیة قدرها ا

بالنسبة للقروض قصیرة األجل. %27.6مقابل 

2013نهایة سنة: هیكل النظام المصرفي الجزائري في الثانيالفرع 

مقراتهاكلتقعمالیة،مؤسسةو مصرفا(29)وعشرینتسعةمن2013نهایةفيالمصرفيالنظامیتشكل
1:یليكماالمعتمدةالمالیةوالمؤسساتالمصارفتتوزعو .العاصمةبالجزائراالجتماعیة

التوفیرصندوقبینهامنعمومیة،مصارف)06(ستة.
مختلطةأموالبرؤوس) 01(واحدومصرفأجنبیةأموالبرؤوسخاصامصرفا) 13(عشرثالثة.
عمومیتان)02(اثنتانبینهامنمالیة،مؤسسات)03(ثالثة.
خاصتان)02(إثنتانمنهااإلیجاريلالعتمادشركات)05(خمسة.
مؤسسةصفة،2009ةنهایفيأخذت،والتيالمصرفیةبالعملیاتللقیاممعتمدةالفالحيللتأمینعاضدیةت

.مالیة

2013): هیكل القطاع المصرفي الجزائري في نهایة سنة 20الشكل (

.100، مرجع سابق، ص.2013بنك الجزائر، التقریر السنوي -1

مكاتب التمثیلالمؤسسات المالیة التجاریةبنوكال

بنك الجزائر المركزي
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:علىباالعتمادةالباحثإعدادمنالمصدر:
Banque d’Algérie, banque et établissement Financières, a partir de site d’internent :
Http//www.bank-OF-algeria.com.htm, consulté le : 2014/03/12

یواجهها النظام المصرفي الجزائريیات التي: التحدالثالثالفرع 
بالذكرنخص–وحداتهبمقدرةوثیقبشكلترتبطوالتطورالنموعلىالجزائريالمصرفيالجهازمقدرةإن
:إلىتقسیمهایمكنوالتيتواجهها،التيالجدیدةالتحدیاتمواجهةعلى-الجزائریةالعمومیةالبنوك

أوال: التحدیات الداخلیة

الجزائر- الشركة العربي لإلیجار المالي .1
رالجزائ- سالم .2
الجزائر-الشركة المغربیة لإلیجار المالي .3

البنك الخارجي الجزائري.1
يالبنك الوطني الجزائر .2
القرض الشعبي الجزائري.3
بنك الفالحة والتنمیة الریفیة .4
صندوق التوفیر واالحتیاط.5
الحيالصندوق الوطني للتعاون الف.6

I.المؤسسات المالیة العامة

II.المؤسسات المالیة المتخصصة

للتنمیةيبنك الجزائر ال.1
الشركة الجزائریة لالعتماد اإلیجاري .2

المنقول
شركة إعادة التمویل الرهني.3
الشركة المالیة لالستثمار و التوظیف.4

سیتي بنك.1
يالقرض الملیون.2
البنك العربي البریطاني .3

التجاري
یةبنوك العربالاتحاد.4

الفرنسیة
لصناعي ض االقر .5

والتجاري
القرض الفالحي.6
بنك تونس الدولي.7

I.البنوك العمومیة

بنك البركة الجزائري.1

III.البنوك الخاصة األجنبیة

الجزائر-المؤسسة العربیة المصرفیة .1
الجزائر-سوسیتي جینیرال بنك .2
الجزائر-ناتیكس بنك.3
المؤسسة العامة للجزائر.4
الجزائر-سیتي بنك .5
البنك المتوسط العام .6
ائرالجز -يبنك العربال.7
الجزائر- الباریسي البنك الوطني .8
الجزائر-ترست بنك .9

بنك أركو .10
الجزائر- بنك الخلیج .11
الجزائر-هاوسینغ بنك .12

II.البنوك المختلطة
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أهمها ما یأتي ذكره فیما یلي:و من 
منحسیاسةأوالودائعجمعسیاسةبواقعاألمرتعلقسواء:المصرفيالعملممارسةفياالحترافیةفقدان.1

1لـ:فبالنسبةالقروض،

ذلكویعزىالمجال،هذافيكبیرضعفمنتعانيالجزائریةالعمومیةالبنوكزالتفال: الودائعجمعسیاسة
:نهامأسبابلعدة

.محددةأجلفيمستقرةلمواردالجزائریةالمصرفیةالمنظومةافتقاد- 
سحبأواإلفالسحالةفيالودائعبضمانیتعلقفیماللبنوكبالنسبةالجمهورلدىالثقةعاملتذبذب- 

.البنوكمناالعتماد
.المودعالمبلغعلىللتفاوضقابلفائدةسعروجودعدم- 
.المدنعلىبنكیةالالوكاالتوتركیزاقتصار- 

أهمهانقائصعدةتوجدالسیاسةلهذهبالنسبةحیث:اإلقراضسیاسة:
المصرفیةالسوقفيالمنافسةحدةمنیضعفماوهواإلقراضيالنشاطعلىالستةالعمومیةالبنوكسیطرة- 

.الجزائریة
طلبملفاتدراسةعندالجزائریةالبنوكقبلمنتفرضوالتياالستثمار،علىمشجعةغیرالالشروط- 

.القروضهذهلمنحالمطلوبةالضماناتتحقیقصعوبةعنناهیكالقروض،
:مستویینعلىتتضحالتيو:المصرفيالجهازفعالیةعدم.2
تضعهاالتيوالمعلوماتتقدمهاالتيالخدماتبتكلفةالمصرفیةالمنظومةفعالیةتقاسحیث: الماليالمستوى
:إلىذلكویعزيالفعالة،منالنوعهذاإلىالجزائریةالبنوكروتفتقالعمالء،متناولفي

النظامزالماالتياالحتكاروضعیةعلىاالعتمادظليفالمصرفیةالسوقفيحقیقةمنافسةغیاب-
.المنظومةلهذهیكفلهااالقتصادي

.الجزائریةالبنوكقبلمناآللياإلعالماستعمالوضعفالتكنولوجيالتأخر- 
ضعفظلفيالتنافسیةقدرتهامنیخفضماوهذاوالتطور،البحثمراكزعلىالجزائریةالبنوكاعتمادعدم- 

.المقدمةالخدماتتشكیلة
.الحساباتوتدقیقمراقبةفيالكبیرالعجز- 
وتخصیصالدفعلنظامجیدبتسییرقامتإذافعالةالمصرفیةالمنظومةتعتبرحیث:اإلقتصاديالمستوى

المختلفةاالستخدامبنودعلىالبنوكلدىالمتاحةاألموالتوزیععملیةالمواردبتخصیصویقصدوارد،للمأمثل
البنوكالزالتاللتانالمسألتانوهماوالربحیة،العائدوتحقیقالسیولةاحتیاجاتبینالمالئمةتضمنوبطریقة
.القروضومنحودائعالجمعبسیاسةتتعلقأسبابنتیجةفیهماقصوراتعانيالجزائریة

1 - Banque d’Algérie, Op.Cit, P.112.
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ملكیةهیكلعلىالعامالقطاعیسیطرحیث:نصیبهافيوالتركزالجزائریةالعمومیةالبنوكملكیةهیكل.3
إجماليمن92.2%علىالستةالعمومیةالبنوكاستحوذتوقدرأسمالها،فيالوحیدالمساهمهيفالدولةالبنوك

علىالبنوكمنقلیلعدداستحواذفيتتجسدالتيالمصرفيزالتركظاهرةعنیعبرماوهوالمصرفیة،األصول
األمرهووالمصرفیةالشبكةمن84.8%علىالبنوكهذهاستحواذعنناهیكالمصرفیة،األصولمجموع

هامةانعكاساتالبنوكبعضلممارساتیكونالحاالتهذهمثلفيألنهالمنافسةمنیحدأنشأنهمنالذي
.المصرفیةالصناعةوتطویراألخرىالبنوكأداءعلى
بالنسبةدجملیار2.5بالماللرأساألدنىالحدتحدیدرغمحیثصغر حجم رأسمال البنوك الجزائریة:.4

وفقاالحجمصغیرةتزالالالجزائریةالعمومیةالبنوكأنإالالمالیة،للمؤسساتبالنسبةدجملیون500وللبنوك
منیحدكماالبنوكلهذهخطیرةمالیةمشاكلیثیرماوهذا1.األجنبیةبالبنوكقورنتماإذاالمالرأسلمعیار
أنبالذكروالجدیر،ةعمالقمصرفیةتكتالتمنالعالمیةالمصرفیةالساحةتشهدهماظلفيالتنافسیةقدراتها
دجملیار3.5وللبنوكبالنسبةدجمالییر10إلىالماللرأساألدنىالحدرفعأقرقدوالقرضالنقدمجلس
2.اإلجراءبهذاللتقیدشهرا12مهلةتحدیدیتمأنعلى25/12/2008بتاریخوذلكالمالیةللمؤسساتبالنسبة

عنالنظربغضالجزائرانتهجتهاالتيالتوسعیةاإلقراضیةالسیاساتأمامحیث:مشكلة القروض المتعثرة.5
بفعلواالئتمانمنحخاصةبصفةوالمصرفيالنشاطتحكمالتيالمالیةالمردودیةواالقتصادیةالفعالیةقواعد

والتيالمتعثرةالقروضظاهرةعنهاوتولدتالبنوكوضعیةتفاقمتوالمصرفیةالمالیةللقضایااإلداريالتسییر
النشاطعرقلةإلىأدىمماالقائمةالقروضإجماليمن50%ـب1997لسنةمتوفرةبیاناتحسبحجمهاقدر

.القروضتلكواسترجاعتسییرعلىالمقدرةفقدانبسببالمصرفي
فياالستثمارمستوىزیادةإلىالجزائريالمصرفيالجهازیحتاجحیث: ضعف استخدام التكنولوجیا.6

داخلیاالمنافسةتحديمواكبةعلىقادرایكونحتىالعصریةالبرامجوتطبیقالحدیثةالمصرفیةالتكنولوجیا
.جیاوخار 

مجالفيالمطبقةالمقاییسالعتمادمهیأةغیرالجزائریةالبنوكالزالتحیث: ضعف سیاسة إدارة المخاطر.7
واقعمعطیاتظلفيبازلاتفاقیةتطبیقأنإلىالخبراءأحدأشارفقد،الداخلیةوالرقابةاالئتمانمخاطرإدارة

معتتعاملالزالتالجزائریةفالبنوك،منهینتظرالمومعاكسفعالغیرسیكونالجزائرفيالمصرفيالجهاز
.المفاجئةالمالیةاألزماتوتجنبإدارةعلیهایصعبمماتقلیدیةبطریقةالمخاطر

تغطیةفيبالبنوكالخاصالقطاعيالمحاسبيالمخططمالئمةعدممنها: القیود المحاسبیة و التنظیمیة.8
هذهواقعمعمكیفةدقیقةبنكیةتحلیلیةمحاسبةغیابوكذلكالمصرفیةالعملیاتمعالجةوطرقالحسابات

مماالمسؤولیة،خطوطوطولالمصالحمختلفبینالتنظیمياالتصالمنظومةضعفعنناهیكالبنوك،
3.القراراتخاذعملیةعلىسلباینعكس

.27/12/2008یومالصادر5510العددالخبرجریدة،دینارمالییر10إلىرأسمالھابرفعالبنوكتلزمجدیدةإجراءات،صوالیليحفیظ-1
، الصادر في 27الجریدة الرسمیة، العدد ،بالحد األدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة بالجزائرالمتعلق 04/01األمر رقم - 2

28/04/2004.
3 - Banque d’Algérie, Op.Cit, P.113.
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الموظفینمنكبیرعددمنالجزائریةالعمومیةالبنوكتحوزهمارغم: نقص اإلطارات البشریة ذات الكفاءة.9
نتیجةوهذالدیها،واإلبداعالمبادرةروحوانعدامفعالیتهاوضعفمردودیتهاقلةمنتعانياإلطاراتهذهتزالفال

:منهعدیدةلعوامل

.البنوكتسییرفيالمختصةالمعاهدالمستوىعلىالتكوینضعفأيالقاعدي،التكوینضعف- 
زیادةبهدفالبشریةللمواردالدائمةالرسلكةوالمستمرالتأهیللضرورةفنظراالرسكلة،والتأهیلعملیةبطئ- 

استمرارعلىادائمیحافظماواألخرىالرسكلةبینماالمدةوطولالتأهیلعملیةبطئهوالغالبفإنالمردودیة،
.رالتسییفيالتقلیدیةوالطرقباألسالیبالتعامل

.مهنیةالالمشاكلوكثرةالمحفزاتنقص- 
یجعلهامماللبنوكوالحدیثالعقالنيبالتسییرالمتعلقةالمعارفجملةبهایقصدوالتيالمصرفیة،الثقافةغیاب- 

المسیرةالبشریةاإلطاراتلدىغیابهیلمسالذياألمرهوو،العصرنةوالتقدممنالمزیدنحوتتطلعدائما
االبتكاروعقلیةاإلبداعروحمنخالروتینيبشكلوظائفهابأداءأغلبهافيتكتفيوالتيالجزائریة،للبنوك
.التطویرفيوالرغبة
أوبطریقةاالنتشارمبدأعلىالمصرفیینمنالكثیرتحدثحیثف الكثافة المصرفیة في الجزائر:عض.10

1967سنةوضعوالذيCameronكامیروننموذجمنهاالمجال،هذافيوضعتعدیدةنماذجبأخرى وهناك

المصرفیةالكثافةیقیسدوليعرفعلىمبنيالنموذجهذاومبدأ، فرعساكن10000لكلأنعلىینصحیث
10000السكان)*الفروع/عدد(عدد=المصرفیةالكثافةیة: التالالمعادلةخاللمن

انحراففهناكالواحدمنأكبركانتوٕاذاللتوزیع،المثاليالعددفهوالواحدتساويالنسبةهذهكانتفإذا
عبءیشكلقدمماإلیهالحاجةمنأكبراالنتشارهذایكونوقدللبنوك،كبیرانتشارهناكأنبمعنيموجب
انحراففهناكالواحدمنأقلكانتوٕاذاربحیتها،انخفاضبالتاليو،البنوكهذهعلىالتكلفةحیثمنكبیرا
1.المصرفیةالخدماتمإلیهتصلالالناسمنشریحةهناكأنبمعنيسلبي

، 2007سنةنهایةفيساكن25700لكلواحداشباكاللسكانبالنسبةالشبابیكعددبلغمثال الجزائر،حالةوفي
إلیهمتصلالالمجتمعمنشریحةهناكیعنيمماالواحدمنأقلوهي،0.39تساويأي أن الكثافة المصرفیة 

2.المصرفیةالخدمات

نقدیةسوقوجودإلىالمصرفيالجهازیحتاجحیث:والثانوياألوليالنقديوالماليالسوقضیق.11
تستطیعذلكخاللومنللبنوك،الدفعأدواتوتوفیرالنقدیةالسیولةتأمینخاللهامنیتموالتيومتطورة،منظمة

بورصةتبقىق،السیانفسفيوة.ممكنتكلفةبأقلقطاعاتهبمختلفاالقتصاديالنشاطتمویلالبنوكهذه
خاللمنالسوقهذهمعالتعاملمزایامنالجزائریةالبنوكحرممماالتعامالتبقلةتتسمكماوفتیةحدیثةالجزائر

.124جمیل سالم الزیدانین، مرجع سابق، ص.-1
.38مرجع سابق، ص.، 2007التقریر السنوي بنك الجزائر، -2
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الفنیةوالكفاءةالقدرةذاتالمتخصصةالخبراتوتوفیرواإلصالحالجهودمنالمزیدیتطلبماوهذاالتمویل،
1یة.العال

الخارجیة: التحدیات ثانیا
لتشملتمتدبلالذكر،سالفةالداخلیةالتحدیاتعندالجزائريالمصرفيالجهازتواجهالتيالتحدیاتتتوقفال

البیئةتشهدهاالتيالمعاصرةالعالمیةوالتطوراتالمستجداتفيتتمثلوالتيالخارجي،المستوىعلىالتحدیات
األمروهوبمتغیراتها،یتأثركمامكوناتهامنءاجز يالجزائر المصرفيالجهازیعتبروالتيالحدیثة،المصرفیة

التنمیةعملیةفياإلسهاممقدمتهافيوالتيوظائفها،أداءعلىالجزائریةالبنوكقدرةعلىیؤثرأنشأنهمنالذي
:یليفیماالتحدیاتهذهأهمنذكرأنویمكنالوطن،فياالقتصادیة

سواءالجزائریةالتجاریةالبنوكأداءعلىمباشربشكلستؤثرتيوالة:والمالیالمصرفیةالخدماتعولمة.1
تحسینذلكعنفیتولدالمصرفيالتحریرظلفيالمنافسةحدةزیادةفيالمساهمةفيأساسایتمثلإیجابيبشكل

فيأساسایتمثلسلبيبشكلإماوة.العالمیللمستویاتبهاواالرتقاءالبنوكأداءكفاءةورفعوتنویعهاالخدمات
إلىتحتاجالتيالجزائریةالبنوكمقابلالجزائرإلىنشاطهایمتدالتياألجنبیةالبنوكمعالمتكافئةغیرالمنافسة

العالمیةالمنطقةإلىاالنضمامترتیباتاستكمالفإنالصدد،هذهوفي. المنافسةهذهلمواجهةتأهیلهاإعادة
تفرضهجدیدواقعأمامالبنوكیجعلوالمصرفیةالمالیةالخدماتبتحریرقیتعلفیماخاصةبهالتزاماإلوللتجارة

البنوكوواقع،المصرفيالعملعلىمباشرغیرالو المباشرالتأثیرلهایكونوالتيوالتطورات،المستجداتهذه
إذالمحتملةالمنافسةلمواجهةالمقدمةوخدماتهاعملهاكیفیةفيالنظرتعیدالجزائریةالبنوكیجعلوالذيالجدید،

2:یليبماالبنوكتتأثرأنالمتوقعمن

.خدماتهاوتواضعحجمهالصغرنظرااألجنبیةالبنوكمعمتكافئةالغیرالمنافسةمننوعخلق-

بمامقارنةتنافسیةغیرخدماتتقدموالتيالمرتفعةالتشغیلیةوالتكالیفالمتدنیةالكفاءةذاتالبنوكبعضتأثر-
.األجنبیةالبنوكمننظرائهاتقدمه

نفاذ(مالیةأزمةإلىیؤديأنشأنهمنالذياألمروهومصالحها،وفقلألموالاألجنبیةالبنوكتحریك-
.المصرفیةللسوقاألجنبیةالبنوكاحتكارمخاطرعلىعالوة،)السیولة
اقتصادیاتمستقبلفيمهمادوراالتكنولوجیاهذهتلعبحیثتحدیات تكنولوجیا المعلومات و اإلتصال:.2

علىقیوداتضعأندولةأیةعلىالصعبمنأصبحأنهدرجةإلىالمالیةاألسواقعلىتؤثرأنهاإذ،الدول
تكنولوجیادوریتعاظمو.المطلوبةالنمومعدالتتحقیقأجلمنیتعاونواأنالجمیععلىویتوجبمعامالتها،
:یليماخاللمنالبنوكلكافةحقیقيتحديبمثابةلتصبحالمعلومات

.الحمائیةواإلجراءاتالقیودوضععلىلتأثیرا-

.124جمیل سالم الزیدانین، مرجع سابق، ص.-1
ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و ضمن مداخلة مقدمة واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول الى إقتصاد السوق،بوخدوني وھیبة، - 2

.128، ص.2004دیسمبر 15و 14یومي لجزائر، ، االشلف، جامعة ، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة-واقع و تحدیات- التحوالت االقتصادیة
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.تقدیمهاوطرقالخدماتنوعیةعلىالتأثیر-

.الربحهامشعلىالتأثیر-

نسبةكبازلاتفاقیاتفيجاءبماااللتزاممثال الجزائریةالبنوكعلىیجبحیثالدولیة:تفاقیاتباال اإللتزام .3
1.أخرىجهةمنالمصرفيالقطاعبتحریروااللتزامجهة،من، (معیار كفایة رأس المال)ةالمالیالمالءة

2013لنهایة سنة المطلب الرابع: الواقع العملي للشبكة المصرفیة الجزائریة
سنداتراء شخاللمنأومباشرةللزبائنالقروضوُتوزعالجمهورلدىالمواردبجمعالمصارفتقوم

. ملحقةمختلفةمصرفیةبعملیاتأیضاتقومكما. تسییرهاوتضمنالدفعأدواتالزبائنبحوزةتضعو، المؤسسات
وتسییرالجمهورلدىالمواردجمعباستثناءالمصرفیةالعملیاتبجمیعفهي األخرى تقومالمالیةالمؤسساتأما

.الدفعوسائل
خاللمنالمصرفيالقطاعفينتهاهیمالعمومیةالمصارفُتواصلالمصرفي،القطاعهیكلیخصفیما
فيالخاصةالمصارفوكاالتإنشاءوتیرةتسارعرغم، الوطنيالترابكاملعلىالموزعةوكاالتهاشبكاتأهمیة
األمرتعلقسواءالمنافسةترقیةفيالخاصةالمصارفنشاطفيالمستمرةالزیادةُتساهم. األخیرةالسنواتهذه

نهایةففي.للزبائناألساسیةالمصرفیةالخدماتوعرضالقروضتوزیعتوىمسعلىأوالمواردبجمع
301للمصارفوكالة315ووكالة،1094العمومیةللمصارفالشبكةوكاالتعددبلغ،2013دیسمبر

تغطي. و 2012نهایة فيالتواليلىع،86، 301، 1091وكالة للمؤسسات المالیة مقابل 85الخاصة، و 
2.الوطنشمالفيأساساشبكاتهاالخاصةالمصارفطورتبینماالوالیاتكلالعمومیةالمصارفشبكة

، 2012في1478مقابلشباك1494بلغالمالیةوالمؤسساتالمصارفوكاالتشبابیكمجموعفإنوعلیه
نسبيالاالستقرارهذاو یتضح.2012فينسمة25370مقابلنسمة25600لكلواحداشباكایعادلماوهو
شخصا8000تبلغوالتيالمصرفیةالشبابیكإلىالنشطةالعاملةالیدنسبةخاللمن2013لسنةالصیرفةفي
مركزوكاالتشبكةوتتمیزهذا، 2012سنةفيشخص7700مقابلمصرفيشباكلكلالعملسنفي

فيشباكا3498نتبعدما كا2013في شباكا3633منتتشكلحیثكثافة،بأكثرالبریدیة،الصكوك
مقابلالعملسنفيشخصا3290لكلواحداشباكایمثل ماوهوالوطني،كامل الترابعلىموزعا2012
2012.3فيشخصا3260

حسابات(المودعینالزبائنلصالحالمصارفطرفمنالمفتوحةالحساباتعددزاویةومنأخرى،ناحیةمن
حدودفي2013فيالصیرفةمستوىیقعالبریدیةالصكوكراكز مطرفومن)الصعبةبالعملةوبالدینارنشطة
15سنهمیفوقالذیناألشخاصإلىنسبةً .2012في2,5مقابل،العملسنفيشخصلكلحساباً 2,6
.2012في1.1مقابلشخصلكلحساب1.2ـبالمعدلهذاُیقّدرسنة،

.126جمیل سالم الزیدانین، مرجع سابق، ص.-1
.102رجع سابق، ص.، م2013بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
.97، مرجع سابق، ص.2012بنك الجزائر، التقریر السنوي -3
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62.5%الداخليالناتجإجماليإلى)المالیةوالمؤسساتالمصارف(المصارفقطاعأصولإجمالينسبةبلغت
الناتجإجماليفي، كانت الزیادة2012(في ،2011في نهایة 62.1%و 2012نهایة في60.1%مقابل

إجمالينسبةبلغتي). المصرفالقطاعأصولفيالزیادةمنأعلىالجاریةباألسعارالمحروقاتلقطاعالداخلي
خارجالداخليالناتجإجماليإلى) المحروقاتقطاعودائعتوظیفخارج(صارفالملقطاعاألصول

.2011في86.1%و2012في85.6%مقابل84.8%المحروقات
إجماليإلىالمحروقاتخارج)نقدیةوغیرنقدیة(الودائعنسبةبلغتالسوق،اقتحاممؤشریخصفیما

و 2011.1نهایةفي61.4%و2012نهایةفي62.4%مقابل62.7%المحروقاتخارجالداخليالناتج
المعادالناجعةغیرالدیونذلكفيبما)للمقیمینقروض(لالقتصادالمالیةوالمؤسساتالمصارفقروضتمثل

إجماليمن50.0%نسبة)، أجلهایحنلمسندات(سنداتإصدارعبرالعمومیةالخزینةطرفمنراؤها ش
.2012في46.6%مقابلمحروقاتالخارجالداخليالناتج

وعددالشبكةتطورزاویةمنتدریجیایتحسنالمصرفیةالوساطةمستوىأناإلجمالیةهذه المؤشراتتُبّین
المجاورةالمتوسطیةالبلدانبعضبلغتهالذيالمستوىدونتبقىأنهاولوالُمجمعة،الودائعومستوىالحسابات

وتوزیعاألسرمنللزبائنالقاعدیةالمصرفیةالخدماتجوانبأساسانسبیا،الضعیفاألداءهذایخص.للجزائر
بتطویرالمالياإلدماجلتحقیقمعتبرمجالتوفریعكسماوهذا. والمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالقروض
الجزائر.فيالمالیةالوساطة

المصارفتبقى6.8%قدرهابنسبةالمصارفمیزانیاتفيتحسناجدیدمنسجلتقد2013سنةكانتإذا
ضمن. 2012في 86.4%مقابلاألصولإجماليمن85.9%ـبتقدرنسبیةبحصةُمهیمنةالعمومیة

یمثلو،القطاعأصولمجموعمن25.3%األولىالمرتبةیحتلالذيالمصرفیمثلالعمومیة،المصارف
أما. 2012نهایةفيالتواليعلى24.9%و28.8%مقابلاألصولهذهمن24.7%یلیهالذيالمصرف

6.2%األولىالثالثةالخاصةالمصارفتمثلحیث،14.1%حصتهافتبلغالخاصة،بالمصارفیتعلقفیما
على44.7%و6.1%مقابلالخاصةالمصارفأصولإجماليمن44%والمصارفأصولإجماليمن

.2012نهایةفيالتوالي
من زاویةسواءحیویةأكثرالخاصةالمصارفنشاطیعرفاألخیرة،السنواتهذهفيو بالتالي نجد أنه

2.لنشاطهااألساسيالعنصریمثلیبقىالعالمبقیةمععملیاتهاتطویرأنّ ولوالقروض،توزیعأوالمواردتعبئة

واقع الخدمات المصرفیة الجزائریة: الثانيالمبحث
مر الذي دفع المصرفیة، األالتكنولوجیاو تفاقم دور لعل أهم ما یمیز العمل المصرفي في عصر العولمة ه

لى السعي حثیثا نحو تحقیق االستفادة القصوى من فوائد التكنولوجیا من أجل ترقیة وسائل بالبنوك الجزائریة إ

.114، مرجع سابق، ص.2011بنك الجزائر،التقریر السنوي -1
.102، مرجع سابق، ص.2013بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
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تقدیم الخدمة المصرفیة بما یتوافق و التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفیة و لمواجهة المنافسة خاصة 
ظیراتها األجنبیة.من قبل ن

أثر متغیرات البیئة المصرفیة الدولیة على النظام المصرفي الجزائريالمطلب األول: 
إلىجوهرهافي، تهدف الجزائریةالمصرفیةالمنظومةعلىأجریتالتياإلصالحاتفإناإلشارة،سبقكما
خاللمنإالیتمالهذاو.الدولیةلمصرفیةاالبیئةمتطلباتمعوالتالؤملالندماجالجزائریةالبنوكتأهیلضرورة

ظروفتتطلبهماوفقالبنوكتنافسیةزیادةوبالتاليالمصرفیة،السوقعلىالتأثیرمنتمكنفعالةسیاساتتبني
.الراهنةالمرحلة

الفرع األول: أثر التطورات التكنولوجیة على العمل البنكي في الجزائر
ضمنمنیعتبرالتكنولوجي،المجالفيالمصرفیةالسوقمستوىعلىالحاصلةالتطوراتمواكبةإن

إدخالالمعنیةالسلطاتحاولتفقدلذلكة.الجزائریالبنوكأداءمستوىتحسینإلىللوصولاألساسیةاألولویات
ماتخدتقدیمخاللمنالدولي،االقتصاديالمحیطمعالتالؤمأجلمنالمصرفیةالمنظومةعلىشاملةتغیرات
1:رذكیمكنالمتغیراتهذهأهمومن.للمستهلكینإشباعأكبرتحقیقإلىللوصولمتمیزة

.النقوداستخدامتقلیصعنفضالللمدفوعات،الحقیقیةالتكلفةالسیماالتشغیلتكلفةانخفاض- 
.االلكترونیةالنقودااللكترونیة،الشیكاتاالئتمان،بطاقاتمثلااللكترونیة،الدفعوسائلاستخدامأهمیةتزاید- 
الوقتتوفرالتيالمنزلیةالمصرفیةبالخدماتیعرفماظهوروالزمان،والمكانقیودمنالعمالءتحریر- 

Homeالبنوكلعمالءوالجهد Banking.
وزارةمعالوثیقبالتعاون–السریعةبالتغیراتتمیزتالتي-األخیرةالفترةخاللالجزائربنكقاملذلكتبعا
االتصاالتمجالفيالتحتیةالبنیةوتدعیم،الخدمات التي یقدمهاوتحدیثبتطویرالبنكیة،األسرةوٕاشراكالمالیة،

.بذلكالمرتبطةااللكترونیة
لجنةطرفمنالمعدةللمعاییرتستجیبوالتيوالشفافیةالفعالیةذاتالعصریة،الخدمات المصرفیةبدأت

اإلجماليالدفعنظامدخلحیث،2006فيالتشغیلفيالدولیةالتسویاتبنكمستوىعلىوالتسویةالدفعأنظمة
عملیة195175تسجیلتمقدو.2006فیفريشهرفياإلنتاجفي)آرتس(المستعجلوالدفعالكبیرةللمبالغالفوري
دینار،ملیار607138یساويكلیامبلغاتمثل،2008سنةخاللالجزائربنكدفاترفيمحاسبیاسجلتتسویة

2.دینارملیار50595یساويمتوسطبمبلغعملیة16265قدرهشهریامتوسطایعادلبماأي

التسلیمنظامربطأمكنكما، 2006مايشهرفيأتكيالكثیفةللمدفوعاتااللكترونیةالمقاصةنظامدخل
هذاتشغیلفيالشروعمنذالمستعجلوالدفعكبیرةالللمبالغالفورياإلجماليالدفعنظاممعالسنداتتسویةمقابل
العریضبالجمهورالخاصةللمدفوعاتالدفعوسائلكلبتبادلأتكيااللكترونیةالمقاصةنظامویسمحر. األخی

.33، ص.2001، بیروت، لبنان، سبتمبر 249مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد مصارف الغد،اتحاد المصارف العربیة، -1
.151.153، مرجع سابق، ص.ص.2008بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
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بمقاصاتالنظامتشغیلبدأحیث )،البطاقاتعلىعملیاتآلیة،اقتطاعاتتحویالت،تجاریة،أوراق،شیكات(
.تدریجیاالنظامفياألخرىالوسائلوأدخلتة،الموحدالشیكات

9.320أتكينظامأنجزحیثهاما،والقیمةالحجمأساسعلى،2008سنةفيالمسجلالتطوریعتبر

مقابلدینار،ملیار7188.25یساويكليبمبلغ،2007فيدفععملیةملیون6.926مقابلدفع،عملیةملیون
.القیمةأساسعلى31.8%و34.6%بنسبةبالحجمزیادةیعادلماوهو،2007فيدینارملیار5452.18

البطاقاتاستخدامتعمیمخاللمنالجزائر،فيالبنكيالقطاعیخصفیماالتكنولوجيالعاملمالحظةویمكن
SATIMبنوكالبینالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةبیناتفاقیةاألخیرةالسنواتفيأبرمتحیثالبنكیة،

، DABلألوراقاآللیةالموزعاتمنكبیرعددلتركیب) Ingenico Data Systems)IDSالفرنسیةوالشركة
وفي.الجزائريالترابكلعلىالتجارلدىTPEااللكترونیةالبیعنقطةائيهن10000وموزع،500حوالي
Digramنسیةالفر المؤسسةأنشأتفقدااللكترونیة،المصرفیةالخدماتمجال E-Banking)EDI(الجزائرمع
-Algeria Eتسمىمختلطةشركة Banking Servicesالخدماتتقدیمفيالجزائریةالبنوكمساعدةمهمتها

1هذا المجال.فياإلطاراتوتكوینااللكترونیة،المصرفیة

الفرع الثاني: مواكبة القطاع المصرفي الجزائري للمعاییر الدولیة
أنیمكناهنفإالعجز،وأصحابالفائضأصحاببینماليكوسیطالبنوكتلعبهالذيالدورمنانطالقا

علىالعولمةتأثیرتزایدومع.السوقیةحصتهاوعلىأدائهاعلىتؤثرالتيالمصرفیةالمخاطرمنللعدیدتتعرض
ل. المارأسبتدعیمیتم ذلكو ،المخاطرمناالحتیاطالبنوكعلىلزاماأصبحفقداالقتصادیة،األنشطةمختلف

ذاهبالعاملةالبنوكتأثرتحیث،1988سنةبازللجنةقرارمنذمتزایدةأهمیةالمالرأسكفایةمعیاراتخذوقد
المخاطرةبأوزانترجیحهابعدأصولهامجموعرأسمالنسبةتصلبأنملزمةوأصبحتالسنة،تلكمنذالمعیار

إلىالدولتصنیفأساسعلىبازللجنةمقرراتقامتیث ح1992.2ایةهنمعىأدنكحد8%إلىاالئتمانیة
3ن:مجموعتی

التعاونمنظمةدولتظموالتي-المنخفضة–المتدنیةالمخاطرذاتالدولمجموعةوتشمل:المجموعة األولى
ترتیباتعقدتالتيولالدمنباعتبارهاالسعودیةالعربیةالمملكةإلىباإلضافة، OCDEوالتنمیة االقتصادي

.الدوليالنقدصندوقمعخاصةقراضیةإ
.مرتفعةمخاطرذاتدوالبازللجنةو اعتبرتهاالعالم،دولباقيوتشمل:المجموعة الثانیة

المنطلقهذاومن.دولیةومعاییرلقواعدمتزایدبشكلوالمالياالقتصاديالنشاطخضوعبازلمقترحاتتعكس
أما 4المجال.هذافيالدولیةالمعاییروالقواعدوضعمسؤولیةمننوع-البنوكإدارةمجالفي–بازلبلجنةیناط

.272.273نعمون وھاب، مرجع سابق، ص.ص.-1
لمصرفیة و التحوالت ، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة االعولمة و آثارھا االقتصادیة على الجھاز المصرفيمرابط آسیا، - 2

.241، ص.2004دیسمبر 15و 14، جامعة الشلف، -واقع و تحدیات–اإلقتصادیة 
.116بریش عبد القادر، مرجع سابق، ص.-3
.239، ص.2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع و دور البنوك المركزیةأحمد شعبان محمد علي، -4
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بتاریخ 19/09رقمالتنظیمالسلطاتأصدرتفقد،Iبازلالتفاقیةومسایرتهالجزائريالمصرفيللنظامبالنسبة
74/94رقمالتعلیمةثمالمالیة،توالمؤسساالبنوكتسییرفيوالحذرالحیطةلقواعدالمحدد،14/08/1991

.1991سنةتنتهيوالتيالسابقالتنظیمتطبیقكیفیةوضحتالتي، 29/11/1994بتاریخ 
أكثرتنافسیةبیئةإلىالوصولفيساهمتكماالدولي،المصرفيالنظاماستقرارزیادةفيIساهمت اتفاقیة بازل

برزتفقداألولى،االتفاقیةتطبیقصادفالذيالنجاحمنبالرغمهانإالالدولي،الصعیدعلىالبنوكبینعدالة
1:أهمهامناالتفاقیةهذهفيالنظرإعادةفرضتأسبابعدة

عالمیاالماليالقطاعهیكلةإعادةإلىأدتالتيالتكنولوجیافيخصوصاالحدیثةواألسبابالتطورات.
مثلبازل،لمعیارالسلبیةاآلثارتفادياألساسيهدفهاتيوالالمصرفیة،العملیاتفيحدثتالتيالتجدیدات

.االتفاقیةفعالیةإنقاصإلىأدتوالتيبازل،لجنةقواعدبسببالناشئةاالئتمانیةوالمشتقاتالتوریق
،2004جویلیةفيالنهائياالتفاقبصدور1999سنةمنابتداءتعدیالتإجراءإلىبازللجنةسعتفقدلذلك

.IIبازلباتفاقیةسميوالذي
فيموجودةتكنلمالمخاطرمنمجموعةإدراجخاللمنالمصرفیةالمخاطرلىعIIلباز اتفاقیةركزت

حیث .االئتمانیةالمخاطرإلىباإلضافةالسوقیة،والمخاطرالتشغیلیةبالمخاطراألمرویتعلقاألولى،االتفاقیة
:التاليالشكلفيمبینهوماحسبأساسیةائمدعثالثمنالمقترحالجدیداإلطاریتكون

II): الدعائم الثالث إلتفاق بازل 21الشكل (

، الدولیة مجلة اإلقتصاد المعاصر، إدارة المخاطر المصرفیة في ظل متغیرات البیئة المصرفیة الدولیةبریش عبد القادر، المصدر:
.35، ص.2007، أكتوبر 02معهد اإلقتصاد، خمیس ملیانة، العدد

.120بریش عبد القادر، مرجع سابق، ص.-1

الدعائم الثالث

الدعامة الثالثةالدعامة األولى الدعامة الثانیة

المراجعة الرقابیة 
لمتطلبات رأس 

المال

انضباط السوق الحد األدنى 
لمتطلبات رأس 

المال
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اهنلكو(بازللجنةمقرراتتطبیقعلىالعالمدولمنالكثیرحرصمنبالرغمأنهاألخیرفيالقولیمكن
كانتولوالدولعلىتوصیاتلفرضقانونیةصالحیاتتملكالاالتفاقیةهذهأنإالا)،دولیعلیهامصادقمعاییر
للتوصیاتالدولمختلففيالمركزیةالبنوكمحافظياعتمادیتطلبراألمنإفوبالتالياللجنة،فيأعضاء
1.لهاملزمةلتصبحاللجنةتلكعنالصادرة

الجزائر،بنكطرفمن 14/11/2002بتاریخ 02/03رقمالتنظیمإصدارتمفقد، IIبازلاتفاقیةلتطبیقبالنسبة
المخاطر،لمختلفالتصديمنتمكنهاالداخلیةللرقابةأنظمةتكوینعلىالمالیةوالمؤسساتالبنوكأجبروالذي
تتمكنلمالجزائریةالبنوكلكن.الثانیةاالتفاقیةبنودمسایرةأجلمنتسویقیةأوتشغیلیة،أوائتمانیة،كانتسواء
الالزمةلتدابیرااتخاذالجزائربنكعلىاستوجبمماتعقید،منأفكارهابهتتمیزلمانظراIIبازل اتفاقیةتطبیقمن

تكوینإلىالبنوكسعتلذلك.المحدداآلجالوفقالتطبیقعملیةفيتتأخرالحتىاألفكارهذهوتوضیحلتفسیر
لحدنجحتقدو. IIبازلالتفاقیةاألساسیةالركائزمناألخیرةهذهكونمنانطالقاوتطویرهاالداخلیةللرقابةنظم
التنمیةبنكوالریفیة،التنمیةوالفالحةبنكواالحتیاط،للتوفیرالوطنيصندوقال:وهي. عمومیةبنوكثالثاآلن

.المحلیة

الفرع الثالث: أثر تجارة الخدمات المالیة على البنوك الجزائریة
جولة أورغواياعنهأسفرتاتفاقیاتمجموعةمنواحدة ،GATSالخدماتفيللتجارةالعامةاالتفاقیةتعتبر
جدیدإطارإلىكلهاوخرجت،GATSوالتجارةللتعریفاتالعامةاالتفاقیةنطاقفيتمتالتيو ،1994- 1986
، لتغطي تلك االتفاقیات جوانب التجارة السلعیة، الخدمیة، حقوق الملكیة OMCللتجارةالعالمیةالمنظمةتتصدره

2الفكریة، وسائل مكافحة اإلغراق و آلیات فض النزاعات.

اإلجماليالناتجمنهامةنسبةتمثلأصبحتاهنألاالتفاقیة،فيبالخدماتالمتعلقةاألنشطةجإدراتمأنهیالحظ
الدولاقتصادیاتعلىالخدماتتجارةتحریرأثرعنالحدیثیعدلذلك، 70%إلىتصلقدالدولأغلبفي

أصبحوالمصرفیةالمالیةدماتالخقطاعأنالقولیمكنكما.بالغهتمامإبتحضىالتياألمورمنالنامیة،وخاصة
3.األخرىالقطاعاتتنمیةفيعلیهااالرتكازیتمالتيالقائدةالقطاعاتمن

الخدماتتجارةتحریرآثارلمواجهةفعالةإستراتیجیةتبنيیستدعياألمرفإنالجزائري،المصرفيللنظامبالنسبة
اآللیاتخاللمنوذلكالعمومیةللبنوكالتنافسیةدرةالقزیادةعلىوالعملالمكاسب،تعظیمأجلمنالمصرفیة،

4:التالیة

.71، ص.2006، مكتبة الریام، الجزائر، عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثةسلیمان ناصر، -1
، القاھرة، نوفمبر 02لدراسات االقتصادیة و المالیة، العدد ، مركز البحوث و اسلسلة أوراق اقتصادیةاالتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات، حسن عبید، - 2

.01، ص.2002
، المجلة العلمیة لإلقتصاد و التجارة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، العدد البنوك اإلسالمیة و إتفاقیة تحریر الخدمات المالیةمحمود صفوت قابل، -3

.248، ص.2002، 01
.248زیدان محمد، مرجع سابق، ص.-4
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العالمیة،المصرفیةالمنافسةمواجهةنحوكخطوةوالمتطورةالمتنوعةالخدماتذاتالشاملةالبنوكإلىالتحول.1
،جودتهاوتحسینالمصرفیةوالخدماتالمنتجاتتنویعیتطلببمامستویات،عدةعلىالعملذلكیستوجبو

.المخاطرل وتقلیالربحیةأهدافلتحقیقبكفاءةالمواردوٕادارة
والعقودالمشتقات،فيالمتمثلةالحدیثةالمصرفیةالمستحدثاتمعبقوةالتعاملفيللدخولالجیدستعداداإل.2

صةالمقاوعملیاتوالمبادالت،المالیةاألوراقومقایضةاالختیارعقودمثلاالستثمار،وعقودالمستقبلیة،
.البنوكداخلااللكترونیة

معالشراكةطریقعنأوالمصرفي،االندماجعملیاتطریقعنسواءالجزائریة،البنوكمالرأسقاعدةتقویة.3
.واألجنبیةالخاصةالبنوكمنافسةلمواجهةوذلكالمعروفة،العالمیةالبنوك
.وعالمیایاإقلیممتكاملةصورةفيوضعهاوالمصرفیةالمعلوماتشبكةتقویة.4
مناإلدارة،نظموتطویرعالميمستوىعلىالمصرفیةاإلطاراتبإعدادوذلكبالبنوك،العاملینمهاراتتنمیة.5

الصناعةتطویرفيوتساعدالمصرفي،العملمجالفيأدائهمزیادةعلىتعملمتطورةتدریبیةنظمخالل
المجال.هذافيواألجنبیةمحلیةالبالخبراتواالستعانةالوطنیة،البنوكلدىالمصرفیة

.الرقابیةووالتنظیمیةاإلشرافیةالقدرةحیثمنالمصرفیةالخدماتتحریرمرحلةفيالمركزيالبنكدورتقویة.6

المطلب الثاني: سمات الخدمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري
لي:تتسم الخدمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري حالیا بما ی

 خدمات مصرفیة تقلیدیة ال تستجیب حتى ألبسط التطور الحاصل في المجتمع، ففي الوقت الذي تقوم فیه
ال تصل حتى الى مستوى الجزائریة، فإن المصارف لزبائنهاخدمة 360المصارف في العالم بتقدیم أكثر من 

خدمة مصرفیة مما یقلل من قدرتها 40الخدمات المصرفیة المقدمة في الدول النامیة، حیث تقدر في الجزائر بـ 
1التنافسیة و تنمیة رأسمالها.

 ،الذي یقف أمام هذه المصارف في تسویق الخدمة المصرفیة.الشيءغیاب التسویق المصرفي
 انخفاض معدالت الفائدة و توفر االستثمارات المربحة في السوق السوداء، باإلضافة إلى التهرب الضریبي و

خارج الدائرة جرائريملیار دینار 1400لیف الفرص البدیلة في الدائرة غیر الرسمیة (أكثر من من تكااإلستفادة
الرسمیة للتداول).

 توسع و امتداد المجال الجغرافي مما یعوق التنسیق الداخلي و تبادل المعلومات بین مختلف الهیاكل اإلداریة
للمصرف.

 الداخلي.ثقل اإلجراءات البیروقراطیة ما یعوق التنسیق
 ثقل اإلجراءات البیروقراطیة و التعقیدات في المعامالت المصرفیة، حیث تتجاوز فترة دراسة ملف طلب قرض

في الغالب أكثر من شهر.یأخذالسنة في معظم األحیان، كما أن تحصیل شیك من والیة إلى أخرى 
 طنیة و غیر كافیة.ضعف كفاءة و أداء العنصر البشري، خاصة أن هناك مدرسة وحیدة متخصصة و

.399ملیكة زغیب و حیاة نجار، مرجع سابق، ص.-1
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.1استخدام قلیل لتكنولوجیا المعلومات داخل المصارف الجزائریة

غیر كافیة، هذا ما أثر سلبا على تدفق المصرفیة التي قامت بها الجزائر إال أنها اإلصالحاتفرغم 
الجزائر.قطاع المحروقات، و ضعف أداء قطاع السیاحة في لى الجزائر السیما خارج األجنبیة إاالستثمارات 

، فیحتاج النظام المصرفي الى وجود سوق مالیة منظمة و السوق النقدي الماليفضال عن ضعف في أداء
یة و توفیر أدوات متطورة لما لها من أهمیة بالغة ال یمكن تجاهلها، حیث یتم من خاللها تأمین السیولة النقد

قتصادي بمختلف قطاعاته، و اإلنشاطو من خالل ذلك تستطیع هذه المصارف تمویل الالدفع للمصارف. 
إلى یة من ممارسة رقابة فعلیة على اإلئتمان و النقود في اإلقتصاد، و تجدر اإلشارةتمكین كذلك السلطات النقد

، و هي بورصة حدیثة و فتیة، تتسم بقلیل من 1998في جانفي بالجزائرنه تم فتح بورصة القیم المنقولة أ
مع هذه السوق.التعاملبذلك حرمت المصارف التجاریة الجزائریة من مزایا التعامالت المالیة فیها، و

التطورات الدولیة المعروفة الیوم، و یمكن إبراز أهم هذه الجزائري بعیدا عن لقد بقي النظام المصرفي 
2التطورات على النحو التالي:

إزالة القیود على حركة رؤوس األموال، : حیث انتشرت هذه الظاهرة إثرلیة الدولیةاظاهرة إندماج األسواق الم-
و توحید الخدمات المالیة و المصرفیة، و زیادة حجم التدفقات الرأسمالیة التي فاقت حجمها التجارة العالمیة 

حتى في األسواق المصرفیة المحلیة، و المصارف، و ازدیاد المنافسة بینها لى ارتفاع عددإللسلع، مما أدى
المالیة شدیدة األسواقجعل ة فیما بینها، فأصبح العالم كأنه سوق مالي موحد، و هذا ماترابط األسواق المالی

قتصادیة.إالتأثر حتى في األزمات الغیر 
رن الواحد و العشرین برزت : حیث مع نهایة القرن العشرین الماضي و بدایة القندماج المصارفإظاهرة -

أصبحت ، و (المصارف الشاملة)عمالقة متعددة الخدماتندماج المصارف فیما بینها، لتشكل مصارفظاهرة إ
هذه الظاهرة مازالت بعیدة عنها المصارف الجزائریة.تقدم الخدمة المصرفیة الشاملة، و 

: تعد هذه المصارف تحدي من الدرجة األولى للنظام المصرفي الجزائري و كل ظاهرة المصارف اإللكترونیة-
تتمیز هذه المصارف بقدرتها الفائقة و السریعة جدا على تقدیم الخدمات بحیثاألنظمة المصرفیة في العالم، 

قطاع، و خالل جمیع أیام األسبوع.أي وقت و دون إنالمصرفیة في 

: وضعیة الخدمات المصرفیة التقلیدیة في الجزائرالثالثالمطلب 
في أداء العملیات اإلقتصادیة المستعملة األدواتمات المصرفیة التقلیدیة أنها تلك دالخوسائل یمكن تعریف 

نظر إلیها من ثالثة زوایا أساسیة: هي أداة وساطة كما یمكن ال.و العمیلمع البنك و التجاریة و اإلئتمانیة 
مهمتها تسهیل التداول و تمكین إجراء الصفقات بسهولة، و هذا ینطبق باألساس على النقود في شكلها 

، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني المعلومات و الجھاز المصرفي حتمیة تطویر الخدمات المصرفیةمعطى هللا خیر الدین و بوقموم محمد، -1
، 2004دیسمبر، جامعة الشلف، الجزائر، 15و 14، یومي: -تحدیاتالواقع و ال–األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت اإلقتصادیة 

.198ص.
.399ملیكة زغیب و حیاة نجار، مرجع سابق، ص.-2



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

180

، و من جهة أخرى تمثل أدوات للدفع العاجل، و هذا األمر ینطبق اریةالمعاصر، و بصفة أقل على األوراق التج
1وات تمكن من نقل اإلنفاق في زمن.، و أخیرا هي أدعلى النقود و الشیكات بدرجة أقلخاصة 

إن أغلب التعامالت و الصفقات التجاریة في الجزائر الزالت تتم نقدا، حیث أكد یایسي فرید خالل الملتقى 
ز تطویر التكنولوجیا الحدیثة بالتعاون مع الشركة الكندیة لمحطات الدفع االلكتروني المباشر و الذي نظمه مرك

من التعامالت الجاریة في الجزائر الزالت تتم نقدا". و یأتي الشیك في %80"بأن 2005،2دیسمبر 14ذلك في 
من العملیات %10یالت التي مثلت المرتبة الثانیة من حیث األهمیة في وسائل الدفع التقلیدیة و تلیه التحو 

أما السفتجة و السند ألمر فهما قلیال االستعمال، و علیه فإجماال وسائل الدفع التقلیدیة في 2000،3البنكیة سنة 
الجزائر تأتي في المرتبة الثانیة و النقود (قطع نقدیة و أوراق نقدیة) هي التي تحظى بحصة األسد من وسائل 

یمكن اإلطالع على وضعیة وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر من خالل التطرق لحجم هذه والدفع في الجزائر.
و هو ما یوضحه الجدول 4الوسائل المعروضة على غرف المقاصة عبر الوطن و هذا حسب بنك الجزائر،

و ذلك كما یلي:2005إلى غایة 2003الموالي في الفترة الممتدة من 

-2003المقدمة للتحصیل بغرف المقاصة ببنك الجزائر للفترةالصیرفةم وسائل : تطور حج)25(الجدول 
2005

الملیون دجالوحدة:
200320042005

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
439935443677944308762473762344178755804200الشیكات

43206120335467209177048271107469سند ألمر+سفتجة

489754397668470078463515452915527220التحویالت

493231448857974825560529290849190616439889المجموع
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, Document Interne De La Banque
D'algerie.

حجمها بالقیمة یشهد من حیث العدد بینماحجم وسائل الدفع یبقى محدوداو یتبین من الجدول أعاله أن
باقي تطورًا من سنة إلى أخرى و یعود ذلك للتطورات االقتصادیة، كما یمكن مالحظة هیمنة الشیكات على 

وسائل الدفع و قد یكون ذلك أكثر وضوحا من خالل استخراج النسب المئویة كما یلي:

.31الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص.-1
www.avokato.com: لكتروني، على الموقع اإلمن التعامالت التجاریة في الجزائر تتم نقدا%80مقاالت و أخبار،، أفوكاتو الجزائر-2

07/01/2006.

3 - BNA Finance, Le Système De Paiement En Algérie, Revue Trimestrielle, N° 01, Juillet/Septembre 2002, P.15.
4 - Le système de Paiement En Algérie, Banque D’Algérie, Op.Cit, P.35.
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2003-2005في الجزائر للفترة الصیرفةتطور نسبة وسائل ):26(الجدول
الملیون دجالوحدة:

200320042005
89,81%89,29%89,19%الشیكات

1,86%0,97%0,88%السفتجة + السند المر

8,19%9,74%9,93%التالتحوی

100%100%100%المجموع
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, op.cit.

سنتناول كل وسیلة على حدة لمعرفة عدد و قیمة كل وسیلة تعرض على غرف ضح الصورة أكثرو حتى تت
منها و المرفوضة الدفع.المقاصة، بما یشمل القابلة للدفع 

الشیكالفرع األول:
إلى جانب النقود الورقیة، و هو عبارة إنتشاراو هو من بین الوسائل المستعملة في الصیرفة التقلیدیة و األكثر 

ك محررا قد یكون غیر معروف إذا كان الشیعن وثیقة تتضمن أمرا بالدفع الفوري للمستفید للمبلغ المحرر علیه، 
الشیك محررا لحامله، و الشیك عبارة عن أداة كان إذاغیر معروف یتخذ شكل محدد، و قد یكونلحامله، و

الودائع بحیث كما یدخل الشیك فیما یعرف بنقود یتم تداوله بمجرد انتقاله من الید، 1للوفاء ال أداة لإلئتمان.
جیل المحاسبي في دفاتر المصرف تبعا یسمح بتسویة المعامالت دون تحویل أموال حقیقیة، بل مجرد القیام بالتس

التي تم معالجتها في في الجزائر و الجدول الموالي یوضح عملیات الدفع بالشیك و 2الستالمه لهذه الشیكات.
غرف المقاصة.

2003-2005وضعیة الشیكات التي تم معالجتها عبر غرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة ):27(الجدول
الملیون دجالوحدة:

200320042005
المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

426297442378014172795462497843016085712930شیكات قابل للدفع

13638012999313596711267511626791270شیكات غیر قابلة للدفع

439935443677944825560529290844178755804200المجموع
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, op.cit.

النعدام الرصید أو ألسباب أخرى (كعدم مطابقة اإلمضاء، تخلف قابلة للدفع الالشیكات غیر أسبابتعود
یصا من قبل أصحاب الحسابات ستعمال الشیك كوسیلة دفع یتم خصنات الالزمة في الشیك...الخ)، وإ أحد البیا

البریدیة و الخزینة، كما له أهمیة لدى المؤسسات و اإلدارات و كذا الخواص.
أما إذا ما نظرنا إلى البنوك كل على حدا سنالحظ ارتفاع مبالغ الشیكات المسحوبة على البنك الخارجي 

1485222نة بباقي البنوك الجزائریة الجزائري حیث یحتل المرتبة األولى من حیث ارتفاع مبالغ الشیكات مقار 

.29لطرش، مرجع سابق، ص.الطاھر-1
.80، ص.2000، دار المعرفة، الجزائر، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار، -2
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من دج1741868و 2002سنة 4399354دج من إجمالي المبالغ المسحوبة على البنوك و التي تقدر بـ 
، و یعود ذلك ألن هذا البنك 2003سنة 4367794إجمالي المبالغ المسحوبة على البنوك و التي تقدر بـ 

الیة البترولي.  مكلف بالشیكات المستلمة التي تخص نظام الم

الفرع الثاني: الدفع بأوامر التحویل
حجم التحویالت التي تمر بالمقاصة بین البنوك محدودة سواء بالعدد أو بالمبلغ مقارنة بالشیكات و هي 
تتعلق خصیصا بإشعارات االقتطاع اآللیة للفواتیر (فاتورة الماء، الكهرباء، الهاتف...الخ)، والجدول الموالي 

. 2005- 2003عدد و مبلغ التحویالت المقدمة في غرف المقاصة للفترة یوضح

2005-2003: حجم التحویالت التي تم معالجتها عبر غرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة )28(الجدول 
ملیون دجالوحدة: 

200320042005
المبلغالعددبلغالمالعددالمبلغالعدد

487891397398468522463249451183526861تحویالت قابلة للدفع

324186315562661732359تحویالت غیر قابلة للدفع

489754397668470078643515452919527220المجموع

، ، جامعة ورقلة09، مجلة الباحث، العدد -فاقالوضعیة و اآل–وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر وهیبة عبد الرحیم، المصدر:
.البلد02، ص.2011

یتضح من خالل الجدول أعاله أن استعمال أوامر التحویل قلیل مقارنة بالشیكات، حیث كان عدد الشیكات 
بمبلغ 4825560فقدر عددها 2004دج، أما سنة 4367794بمبلغ 4399354هو 2003لسنة 

دج، أي أن الشیكات تفوق 5804200بملغ 4417875لت عدد الشیكات سج2005دج، و سنة 5292908
التحویالت من حیث العدد و القیمة، كما أن حاالت رفض عملیات التحویل هو اآلخر منخفض مقارنة بالشیكات 

و 2004شیك سنة 2003135967سنة 136380فسجلت الشیكات حاالت عدم السداد و التي قدرت بـ 
ألن وسیلة الدفع هذه ال تفتح الكثیر من المجال لعملیات االحتیال عكس الشیكات التي ، 2005سنة 116267

1تعاني من ظاهرة الشیكات المنعدمة الرصید.

الفرع الثالث: السفتجة و السندات ألمر
السفتجة هي عبارة عن ورقة تجاریة، و لكنها تختلف عن األوراق األخرى في كونها تظهر ثالثة أشخاص 

حد، و تسمح بإثبات ذمتین في نفس الوقت، و هي من جهة أخرى عبارة عن أمر بالدفع لصالح في آن وا
شخص معین أو آلمره، و من هذه النقطة بالذات یمكنها أن تتحول إلى وسیلة دفع. أما بالنسبة للسند ألمر فهو 

قة یتعهد بواسطتها شخص ورقة تجاریة تحرر بین شخصین إلثباتات مالیة واحدة، فهذا السند هو عبارة عن وثی

.03وھیبة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص.-1
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یمكن أن نستنتج معین بدفع مبلغ إلى شخص آخر في تاریخ الحق هو تاریخ االستحقاق. و على هذا األساس 
1أن السند ألمر هو وسیلة قرض حقیقیة.

محدودة جدًا في الجزائر، فالمؤسسات العمومیة نادرًا ما تكتتب الت السفتجة و السند ألمر و إن استعما
و أغلب السندات ألمر و السفتجات المقدمة لغرف المقاصة تخص المؤسسات الخاصة، و الجدول سندات، 

الموالي یوضح قلة استعمال هاتین الوسیلتین للدفع.

-2003حجم السندات ألمر و السفتجات المقدمة لغرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة :)29(الجدول 
2005

ملیون دجالوحدة: 
200320042005

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
3941410119942099843944205892945(السفتجة + سند ألمر)   القابلة للدفع

37921913646217376621315524(السفتجة + سند ألمر) غیر القابلة للدفع

43206120335467209177048271108469المجموع
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, op.cit.

مقارنة بالتحویالت، و علیه فإن استعماالتهایثبت هذا الجدول قلة استعمال هاتین الوسیلتین في الجزائر
أما 4417875سجلت حاالت استعمال الشیك بـ 2005على سبیل المثال سنة منخفضة جدًا مقارنة بالشیكات، ف

استعمال، كما یوضح الجدول أعاله سجلت السندات ألمر و السفتجات مجتمعة 452919التحویالت سجلت 
2استعمال، و یعود ذلك لعدم ثقة العمالء خاصة التجار بهاتین الوسیلتین.48271

و إعادة االعتبار لهاالتقلیدیة في الجزائرالصیرفةخدمات جمة عن استخدام الرابع: المشاكل الناالمطلب
المشاكل الناجمة عن استخدام أسالیب الصیرفة التقلیدیة في المنظومة أهمسنتطرق في هذا المطلب الى 

الخدمات.ى أهم الخطوات التي قامت بها الجزائر بهدف إعادة االعتبار لهذه إلالمصرفیة الجزائریة، باإلضافة

الجزائرالتقلیدیة فيالصیرفةالمشاكل الناجمة عن استخدام خدمات الفرع األول:
التقلیدیة وسائل الصیرفة في الجزائر، و عموما تستعملسنركز في دراستنا على الشیك باعتباره أكثر وسیلة 

هذا باإلضافة 3،ات المعالجةلعملیمعالجتها و ضعف كبیر في التألیةفي الجزائر تعاني من التماطل المفرط في
4إلى:

.32الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص.-1
.03وھیبة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص.-2

3  - BNA Finance, Système De Paiements éléments Pour Une Solution Interbancaire, 2éme Année, N°6,
Octobre/Décembre 2003, p31.

.05.وھیبة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص-4
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 ل التقنیة الیدویة على مستوى الوكاالت مما یؤدي إلى طوابیر انتظار طویلة رغم توفر الوسائاستخدام الطرق
.و وسائل اإلعالم اآللي

 ،طلبات االستعالم) ترغم العمیل وثائق اإلثبات و مشاكل ذات طابع إداري (تسلیم البرید، دفاتر الشیكات
.لتنقل إلى الوكالة التي تدیر حسابهعلى ا

شوف الدوریة إلى مقر سكن الزبائن.ندرة إرسال مستخلصات الحسابات و الك
 یومًا ویمكن أن تصل هذه المدة إلى أكثر من 14قد یستغرق الحصول على دفتر الشیكات في المتوسط

أیام لدى بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ثالثة أسابیع في القرض الشعبي الجزائري، وتنخفض هذه المدة إلى تسعة 
.یوما17تظر المؤسسات في المتوسط على سبیل المثال، أما فیما یخص التحویالت المالیة فقد تن

 یتعمد الكثیر من األشخاص عدم اإلمضاء بصورة صحیحة على الشیك، حتى ال یـتمكن حاملـه مـن الحصـول
صــید، خاصــة مــع ثقــل اإلجــراءات القانونیــة و القضــائیة یجعــل علــى المبلــغ، هــذا باإلضــافة لخطــر الشــیك بــدون ر 

األفراد یتهاونون في تقدیم هذه الشیكات للعدالة، مما یشجع على إصدار العدید من الشیكات بدون رصید.
وسائل في الجزائر إال أنها تسجل الكثیر من حاالت عدم الدفع و أكثرها الشیكات الهذهرغم قلة استعمال

بالعدد الصیرفةالرصید أو عدم كفایته أو حتى ألسباب أخرى، و الجدول الموالي یبین حجم وسائل بسبب انعدام
و المبلغ الغیر المسددة.

غیر القابلة للدفع المعروضة على غرف المقاصة ببنك الجزائر الصیرفة: تطور بنیة وسائل )30(الجدول 
2005-2003الفترة

ملیون دجالوحدة: 
200320042005

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
13638012999313596711267511626791270الشیكات

37921913646217376621315524سفتجة+سند ألمر

186326915562661732359التحویالت

14203514939812144120317124212107153المجموع
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, op.cit.

135967تسجلها الشیكات، رغم ذلك فهي سجلت انخفاضًا محسوسًا من الصیرفةیالحظ أن أكثر حوادث 

ى اتخاذ إجراءات جدیدة تخص الشیكات ، و قد یعود ذلك إل2005شیك سنة 116267إلى 2004شیك سنة 
و المتعلقة بكیفیة تداول الشیكات بین البنوك بطریقة إلكترونیة و توحید الرموز و األرقام 2004انطالقًا من سنة 
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التي تتضمنها الشیكات مما یسمح بالتعرف على أي خلل، و قد دخل هذا النظام الذي یطلق علیه بنظام الدفع 
2006.1بدایة سنة الشامل حیز التطبیق 

و حسب غرف المقاصة لبنك الجزائر فإن حوادث الدفع للشیكات تعود أساسا للشیكات بدون رصید أو عدم 
كفایته كما یوضحه الجدول الموالي:

2005-2004: حجم الشیكات غیر القابلة للدفع في الجزائر لسنتي )31(الجدول 
ملیون دجالوحدة: 

20042005
المبلغالعددالمبلغالعدد

98132808457952262366'1'الشیكات بدون رصید

أسباب أخرى (تواقیع غیر مطابقة، حساب مجمد بسبب حجز أو 
'2'توقیف...)

37835318303674528904

13596711267511626791270'2'المجموع

72,1771,7568,4068,33'1/2'المعدل
Source: Mouvement Des Chambres De Compensation, op.cit.

نعدام الرصید سنة دفع بالنسبة للشیكات یعود سببه إلمن حاالت عدم ال71,75أن معدل یبین الجدول
إلجراءات المتخذة لمواجهة مشكل الشیكات ، و هذا رغم ا2005سنة 68,33و یصل هذا المعدل إلى 2004

سنوات و بغرامة 5یعاقب بالحبس من سنة إلى من قانون العقوبات: 374ص المادة حیث تن2،بدون رصید
3:كل منمالیة ال تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

قل من قیمة الشیك أو قام بسحب أائم و قابل للصرف أو كان الرصیدأصدر بسوء نیة شیكا ال یقابله رصید ق.1
شیك أو منع المسحوب علیه من صرفه.الرصید كله أو بعضه بعد إصدار ال

الفقرة السابقة مع علمه بذلك.قبل أو ظهر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیها في .2
ترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.قبل أو ظهر شیكا و اشأو أصدر .3

و بغرامة ال یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات: فس القانون على أنمن ن375كما تنص المادة 
4:كل منتقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

أو زیف شیكا.زور .1
قبل استالم شیكًا مزورًا أو مزیفًا مع علمه بذلك..2

5فع و هما:هذا باإلضافة إلى وجود مصلحتین تابعتین لبنك الجزائر تتولى متابعة حوادث الد

من أجل تجمیع 22/03/1992المؤرخ في 92/03تم إنشاؤها بموجب النظام :مركزیة عوارض الدفع
1 - BNA Finance, Op.Cit, P.32.

.06.ق، صوھیبة عبد الرحیم، مرجع ساب-2
3 - BNA Finance, Op.Cit, P.32.

.105، ص 1999، الدیوان الوطني لألشغال العمومیة، قانون العقوباتوزارة العدل، -4
.60، مرجع سابق، ص.بلھاشمي جیالني طارق-5



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

186

المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید و القیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء 
عناصر الغش و التي تنطوي على تالمالیین المعنیین، حیث یهدف إلى تطهیر النظام المصرفي من المعامال

ة بیانا إحصائیا كل شهر و من هذا المنطلق تعد هذه المدیری،خلق قواعد للتعامل المالي یقوم على أساس الثقة
و كل سنة.

التي تهتم بوسائل الدفع غیر المسددة من المدفوعات ما بین البنوك التي تمر بغرف :مدیریة الشبكة
إحصائیة شهریة و سنویة حول إجمالي وسائل الدفع المتبادلة في غرف المقاصة.المقاصة، و هي تعد نشرة 

عتبار لخدمات الصیرفة التقلیدیة في الجزائرالفرع الثاني: إعادة اإل
تالتقلیدیة و للحد من هیمنة النقود على المعامالالصیرفةلخدماتلقد تم في إطار إعادة االعتبار 

حیز التطبیق ابتداء من دخلاألخرى الصیرفةوسائل ك و دید للصالتجاریة، إدخال جهاز أمني ج
ستعمال اإلجباري لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ التي تزید عن و یتضمن هذا المشروع اإل.01/09/2006

دج سعیا للحد من تداول العمالت الورقیة، و قد صدر مرسوم یخص هذا المشروع، إذ یتعلق األمر 50000
و الذي یبین الحد المطبق على عملیات الدفع ،14/11/2005مؤرخ في ال442-05فیذي رقم بالمرسوم التن

یجب أن یتم كل دفع : "بحیث تنص المادة الثانیة من هذا المرسوم على، الصیرفةبأسالیبالتي یجب أن تتم 
و كل وسیلة دفع ،قتطاع، السفتجة، السند ألمربواسطة صك، تحویل، بطاقة دفع، اإلدج 50000یتجاوز مبلغ 

كتابیة أخرى"، و یستثني هذا القانون األشخاص الطبیعیین غیر المقیمین في مادته الثالثة كما یلي: "یجوز 
أعاله، 02لألشخاص الطبیعیین غیر المقیمین في الجزائر أن یدفعوا نقدا مبلغا یفوق الحد المذكور في المادة 

1شریطة تبریر صفتهم كغیر مقیمین".

التي تنص على ما 04خالف أحكام هذا المرسوم فسیعاقب بدفع غرامة مالیة و ذلك حسب المادة أما من ی
دج إلى 50000یعاقب بغرامة مالیة تقدر بـ 06،2للمادة یلي: "أي شخص كان یقبل الدفع بطریقة مخالفة 

استثناء غیر دج، ب50000مما یعني أن من یقوم بالدفع نقدا في العملیات التي تفوق 3دج".500000
دج، و سریان مفعول هذا المرسوم 500000دج إلى 50000المقیمین، فستسلط علیه غرامة مالیة تتراوح من 

من نفس القانون.05، حسب ما نصت علیه المادة 01/09/2006یكون ابتداء من 
من استعمال الجزائریون سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات لن یتمكنوا، 2006سبتمبر و علیه فابتداء من 

و ذلك بقوة ، €500حوالي و التي تقدر بدج 50000السیولة النقدیة في عملیات الدفع التي تكون أكثر من 
الصیرفةبأسالیبالقانون ما عدا غیر المقیمین، و سیتم تنفیذ هذا القانون في بادئ األمر باستخدام الشیك ثم 

األخرى التي نص علیها القانون.

.20/11/2005، بتاریخ 75، الصادر بالجریدة الرسمیة، رقم 06/02/2005، المؤرخ في 442-05مرسوم تنفیذي رقم -1
طریق وسائل كل دفع بمبلغ أعلى من القیمة المحددة من قبل القانون یجب أن تتم عن أن تنص على، التي442-5من المرسوم التنفیذي 06المادة -2

.الدفع عبر الدوائر البنكیة و المالیة
.09/02/2005، بتاریخ: 11یدة الرسمیة، رقم ، الصادر بالجر06/02/2005، المؤرخ في 01-05، المرسوم التنفیذي رقم 31المادة -3
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فإن هذا القانون لن یحد من استعمال السیولة النقدیة كما عض الباحثین اإلقتصادیینبحسب وجهة و لكن 
هو متوقع لها، ألن السوق الموازیة تلعب دورًا كبیرًا في اقتصاد الجزائر و بالتالي ستصعب من تحقیق هدف هذا 

، $ملیار19ما یقارب من الناتج المحلي أي %30نسبة 2004سنة السوقالقانون الجدید، حیث بلغ حجم هذه 
1من الكتلة النقدیة في الجزائر.%40یسیطر االقتصاد الموازي على ف

التقلیدیة، بدأت الجزائر في تطبیق مشروع یتعلق الصیرفةلخدماتفي إطار إعادة االعتبار و كذلك 
األخرى، إذ بتحدیث طرق التحصیل و معالجة هذه الوسائل خاصة منها الشیك ألهمیته مقارنة بوسائل الدفع

ستخدام الصور و االقتصار على تبادل المعطیات بإالصیرفةترمي هذه العملیة إلى إلغاء المادیة لوسائل 
و في هذا اإلطار تقوم البنوك SCANNER،2أجهزة عن طریقلكترونیة عوضا عن التبادل المادي و ذلك اإل

بما یلي:
دج.50000من التسجیل الرقمي للشیكات، و التي تكون قیمتها أقل -
، و ذلك للشیكات التي مبالغها تكون بین SCANNERالتسجیل الرقمي و تصویر الشیك باستخدام جهاز -

دج،200000دج و 50000
و تحویل ورقة الشیك لألرشیف و ذلك عندما ، SCANNERالتسجیل الرقمي و تصویر الشیك بجهاز -

دج.200000یكون مبلغه أعلى من 
ك مواعید المعالجة، بحیث یجب على كل بنك إرسال الشیكات للمقاصة في مدة و یجب أن تحترم البنو 

3.أقصاها یومان، و یجب أن تتم المقاصة في مدة أقصاها ثالثة أیام

كما أن هناك مشروع یتم العمل علیه و یتعلق بالناحیة القانونیة من أجل محاربة الشیكات بدون رصید، 
یر المدفوعة، قبل إصدار دفتر الشیكات، و ضرورة اإلعالن على یجعل البنوك تتصل بمراكز الشیكات غ

مستوى هذا المركز عن كل عملیة إصدار شیك بدون رصید أو غیر كافي الرصید، كما یتم أیضا مراجعة 
القانون التجاري لیتضمن الوسائل الجدیدة و المتطورة كاالقتطاعات و بطاقات الدفع.

عمل مكلفة بالمراجعة اإلجمالیة للقانون التجاري الجزائري، لوضع في هذا اإلطار تم تشكیل مجموعة و 
لكتروني دني و إدراج التوقیع اإلالتعدیالت المناسبة القتصاد السوق، و یشمل المشروع أیضا مراجعة القانون الم

و المالیة، و هذا حسب و زیر العدل و حافظ المصرفیةكدلیل إثبات، و ذلك في إطار تطویر العملیات 
4ألختام.ا

2013-2000حقیقة مشروع الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر : الثالثالمبحث

www.arabic.peopledaily.com:على الموقع االلكتروني،ملیون دوالر خسائر الجزائر من السوق الموازیة250، وزیر الخارجیة- 1
20/02/2006.

2 - BDL Revue, Trois Etapes Pour Un Nouveau Système De Paiement, N°03, Décembre  2004, p 21.
3  - Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement, Document Interne De La Banque
D'Algérie, Février 2005, p.p.19.23.
4 - Media Banque, Nouvelles Dispositions Pour Les Emission De Chèques, N°78, Juillet 2005, p 23.
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تطورمدىیعكسوالذيمصرفي،جهازأليالعصرنةوالحداثةمظاهرأهممناإللكترونیةالصیرفةتعتبر
بنكرأسهاوعلىالجزائریةالبنوكعكفتوقدهذاالمعلومات،معالجةوطرقوالمصرفیةالمالیةالمعامالتنظام

.الجزائرفيالمصرفیةالمنظومةإصالحمحاورأهمأحدیعدالذيالجانبهذاتطویرعلىالجزائر

في الجزائرقنوات توزیع الصیرفة اإللكترونیة : واقع األولالمطلب 
تكنولوجیاوالبریدتطورمنتحتیةبنىوأساسیةركائزعدةعلىالجزائرفيواالتصالاإلعالمتكنولوجیاتقوم
:یليفیماسنعرضهاوالتيااللكترونیة،االتصاالتشبكةإلىاالتصالواإلعالم

الجزائرفيالمعلوماتواالتصاللتكنولوجیااألساسیةالبنیةالفرع األول: 
بناءفيتساعدأنشأنهامنالمصرفيقطاعالفيالمؤهالتواإلمكاناتبعضعلىحالیاالجزائرتتوفر
1یة:التالالعناصرفيلهاسنتعرضالتيوالمعلومات،مجتمع

الكمبیوترآالتأوال: 
آلة250000وكمبیوتر50000بسنویاالمستوردةاألجهزةعددقدرالقطاعفيالمتعاملینلتقدیراتاستنادا

معیتعارضماهذافامكلالحدیثةالتكنولوجیاتاستعمالإلىالوصولیزالمالكنالطلب،مكانةیبینماهذا.نسخ
.التكنولوجیاهذهاستعمالتعمیمفيالعلیاالسلطاتهدف

لالتصاالتالعامةالشبكة: ثانیا
وة الهرتیزیالخطوطمنكلم22000ـبتقدربشبكةالوطنيالترابغالبیةالجزائرفياالتصاالتشبكةتغطي
إلرسالشبكةإلىباإلضافةي، ریفنظام100وأرضیةمحطة50كذلكالبصریةاأللیافمنكلم15000
،2000سنةفيخط45000إلى ووصلت1992سنةمنذاستغاللهابدأالتيDZPACبالجملة المعطیات

واإلعالموزارةتصرفتحتوضعتالتي MEGAPACبالجملةالمعطیاتإلرسالالخاصةالشبكةأیضا
إن أول تجربة في الجزائر حول شبكات . والبریدبقطاعةالخاصالمؤسساتیةالشبكةإلىباإلضافةاالتصال

Lucentاإلتصاالت اإللكترونیة هي ما قات به إدارة البرید و المواصالت بالتعاون مع الموزع األمریكي 

Technologies بحیث تستهدف شبكاتها األفرادشبكة لتقدیم خدمات االنترنت كموزع للمؤسسات و إقامةفي ،
2مشترك.1.000.000خط و یتوقع أن یكون لها 10.000ن، قدرتها تفوق كل والیات الوط

:اآلتيشكلهعلىأصبحأنإلىعدةبخطواتاالتصاالتقطاعمرلقد
جاءوالذي2000لعام03رقمالقانونهواالتصاالتلقطاعجدیدقانونإصدارفياألولىالخطوةتتمثل 

إدارةأوواستغاللالتنظیمنشاطيبینفاصالحداوضعو،مواصالتوالالبریدلنشاطاتالدولةاحتكارإلنهاء
1  - Media Banque, Les Existence D'une Economie Moderne Et Perforante, Le Journal Interne De La Banque
D'Algérie, N° 76, Février/Mars 2005, p 13.

.23إبراھیم بختي، مرجع سابق، ص.-2
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حكماتقفمستقلةسلطةتعتبروالتي"واالتصاالتالبریدضبطسلطة"إنشاءتمالقانونهذاصدورومعالشبكات،
ومةللحكالتابعةواألمالشركةيوه"الجزائراتصاالت"االتصاالتسوقعلىتهیمنو. المختلفةالجهاتبین

الهاتفخدماتقدمتالتياألولىالشركةتكنلمولكنهاوالمحمولة،الثابتةالهاتفیةتصاالتاإلخدماتتقدموالتي
الجزائرفيالمحمولالهاتفلتشغیلرخصةأولعلىالمصریةأوراسكومشركةحصلتحیثالجزائرفيالمحمول

ة"یتیالكو الوطنیة"شركةوأخیرا" موبیلیس"اشركتهلالتصاالتالجزائریةتطلقأنقبلي" جیز "شركتهاعبر
بعددالوصولفيسنواتأربعتتجاوزالفترةخاللالشركاتهذهونجحت"نجمة"شركةخاللمنثالثكمشغل
مشتركيعددفیهیتجاوزالالذيالوقتفيمشترك،ملیون13منأكثرإلىالمحمولالهاتفخدماتمشتركي
إعالنرغمهذا. االنترنتخدماتانتشارعلىواضحبشكلیؤثرالذياألمر،مشتركملیون2.6الثابتةالهواتف
وتكنولوجیاتالبریدوزیر"هیشورجمعةبو"اعتبرحیثاالتصاالتبقطاعكبیرااهتماماتبديبأنهاالجزائریةالدولة

هذاعلىوكدلیلالنفطیة،الثروةبعدالمستثمرینتجتذبالتيالقطاعاتأهمسیصبحأنهواالتصاالتالمعلومات
1.كترونياإلللحكماالنتقالنحوإستراتیجیةوضعبصددالجزائرفإناالهتمام

الحاسوببرامجثالثا: 
فيالسببویرجع،كفاءةذاتبشریةمواردوجودرغمالعالمیة،األداءمستویاتعنبعیداالمجالهذایزالال
فيمستعملامجنبر 95من أكثرإلىباإلضافةالمیدان،هذافيالعالمیةالشركاتمنجداالقویةالمنافسةإلىذلك

.الحاسوببرامجتطویرمعوقاتأهممنتعتبرالعملیةهذه. وقرصنةلعملیةنتیجةهي، و الجزائر

الجزائرفيتاالنترنشبكةرابعا: 
عن 1991سنة ابتداء من رتبطة بها، سعت الجزائر لإلستفادة من خدمات شبكة األنترنت و التقنیة الم

أصبح 1993و في اون مع جمعیة العلماء الجزائریین، بالتعUNIXطریق الجمعیة الجزائریة للمستعملین لـ 
هیئة جامعیة عمومیة، الممون الوحید للحصول على CERISTمركز البحوث و اإلعالم العلمي و التقني

من قبل وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، و 1986سنة في أفریل منأنشئالذي ، و خدمات االنترنت
و قد عرفت الجزائر منذ كانت مهمته األساسیة یوم ذلك العمل على إقامة شبكة وطنیة و ربطها بالشبكة الدولیة. 

تقدما ملحوظا في مجال اإلهتمام في اإلشتراك و التعامل مع األنترنت، ففي نفس السنة كانت 1994سنة 
حرف ثنائي في الثانیة، و تكون 9600ئر مرتبطة باألنترنت عن طریق إیطالیا و قدرت سرعة اإلرتباط الجزا

ألف 64وصلت سرعة الخط الى 1996و في سنة الجزائر هي النقطة المحوریة للشبكة في شمال إفریقیا.
عن نبواشنطجزائر ربط ال1998، یمر عن طریق العاصمة الفرنسیة، و تم في شهر مارس الثانیةحرف في 

ولون فتح المجال للمتعاملین قرر المسؤ سنة و في نفس الت في الثانیة.میغابای01طریق قمر صناعي بقدرة 
ممونًا لیصبح العدد مع نهایة سنة 28، 2000الخواص حیث أصبح عددهم في نهایة الثالثي األخیر من سنة 

.78، ص.مرجع سابقبد الكریم جابر شنجار، ع-1
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71من حیث عدد الممونین، و المرتبة 10تل المرتبة ، و هذا العدد قد مكن الجزائر أن تح80أكثر من 2004

1من حیث عدد مستعملي االنترنت.

و بالتالي نالحظ أن الجزائر قد بذلت و ال زالت تبذل جهودا لتطویر و تعمیم فكرة االنترنت لدى األفراد و 
المؤسسات و الهیئات.

فأكثر هذه أكثرع الخاص الذي یستثمر و لقد انتقلت الجزائر بفضل الجهود المبذولة خاصة من قبل القطا
وزیرمنعنهاالمصرحالجزائرفيباالنترنیتالخاصةاألرقامعلىاعتمادافدة.الى نتائج جد جیالتكنولوجیا 

01/03/2004:2فياالتصالوإلعالماوتكنولوجیاالبرید

الرقمهذاوصولو2004يفیفر نهایةفيموزع95إلى2000من سنة 04منتاالنترنمقدميعددارتفع
.20یتجاوزالفعلیاینشطونلذیناالموزعینعددأنإلىاإلشارةیجبأنهغیر.2004نهایةفي120إلى
الویبمواقعأماCite Webوهذا2004فیفريفي2500إلى2000سنةفيموقع20منعددهافقد ارتفع

فارتفعتاالنترننواديأما،2005نهایةفي25000إلىلووص،2004نهایةفي5000ـبوقدرتضاعفالرقم
نهایةفي6000إلىالعددهذاارتفع، كما2004فیفريفي4800إلى2000سنةنادي100حواليمنعددها

.للمنازلاالنترنیتدخولبسببالعكسحدث2005فيلكن2004
تكنولوجیا المعلومات خالل والبریدوزارةموقعفيعنهاالمعلنالجزائرفيتباالنترنالخاصةاألرقامأما
:التاليالجدولفيملخصة2008-2009

2009- 2008خاللالجزائرفياالتصالواإلعالمتكنولوجیةمؤشرات:)32(الجدول
النسبةالمبالغالتعیینالتعریفالفئة

مؤشرات
الهیاكل

:01مؤشرال
عمومیةتجهیزات

1000لـ 
مقاهي(نسمة

شاككاألاإلنترنت،
الخدمات،المتعددة
عمومیةمخادع

)للهاتف

93000.164مقاهي االنترنت

األكشاك المتعددة 
الخدمات

515042.17

مخادع عمومیة للهاتف
اتصاالت 

الجزائر
4247

0.874 16500أخرى

20747المجموع

الكثافة:02مؤشر
بة لـ بالنسالهاتفیة
نسمة100

هاتف الثابت:ال
الخطي-
-WILL

299000
69760313.35

3687603المجموع

770368997.90الهاتف الجوال:

.279ص.مرجع سابق، نعمون وھاب، -1
2 - Le facteur (communication d’Algérie poste), publication, mensuelle des postier, N°09, mars 2004, P.02.
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موبیلیس-
جیزي-
نجمة-

14108857
5218926

27031472المجموع

:03مؤشر
اإلعالمتجهیزات

االتصالواآللي

نسبة العائالت التي لها 
100حاسوب بالنسبة لــ 

عائلة
71096712.31

نسبة السكان الذین لهم 
100جهاز تلفاز بالنسبة لـ

نسمة
3157961693.1

:04مؤشر
اإلعالمتجهیزات

التربیةلقطاعاآللي

نسبة تجهیزات التربیة

معلومة غیر متوفرةالطور االبتدائي
الطور المتوسط:

3158117حاسوب/18384

تلمیذ

100حاسوب/0.58

تلمیذ

:الطور الثانوي
974736حاسوب/24848

تلمیذ

100حاسوب/2.54

تلمیذ

نسبة تجهیزات التعلیم 
العالي

952067حاسوب/45000

طالب
طالب100حاسوب/4.72

416642حاسوب/20000

متربص
100حاسوب/4.80

متربص

النفاذمؤشرات
إلى

تكنولوجیات
اإلعالم

واالتصال

النفاذ:05مؤشر
االنترنتالى
مقیمینالینكالمشتر 

نسبة النفاذ إلى االنترنت 
ذي التدفق المنخفض 

نسمة100بالنسبة لـ 
1058921.83

نسبة النفاذ إلى االنترنت 
ذي التدفق المنخفض 

نسمة100بالنسبة لـ 
58545510.14

النفاذ:06مؤشر
إلى
للمهنییناإلنترنت

تنسبة النفاذ إلى األنترن
للمشتركین المهنیین 

(مؤسسات)
1657913.94

أسعار:07مؤشر
اإلنترنتإلىالنفاذ

أسعار النفاذ إلى تجهیزات 
اإلعالم اآللي في السوق 

المحلیة

السعر المتوسط لحاسوب في 
السوق/األجر الوطني األدنى 

المضمون

األجر الوطني 1.8
األدنى المضمون

األجر الوطني 4.91%السعر المتوسط للوصلة في 
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أسعار النفاذ إلى األنترنت 
في السوق المحلیة 
دبالعرض غیر المحدو 

السوق/األجر الوطني األدنى 
المضمون

األدنى المضمون

أسعار النفاذ إلى األنترنت 
في السوق المحلیة 
بالعرض غیر المحدود

السعر المتوسط للوصلة في 
السوق/األجر الوطني األدنى 

المضمون

األجر الوطني %3.33
األدنى المضمون

اتمؤشر 
استعمال

تكنولوجیات
واإلعالم

االتصال

: 08مؤشر
االستعمال

لإلنترنتالشخصي
التدفقذي

"ترنت"المنخفض

ت نسبة استعمال االنترن
ذي التدفق المنخفض من 

خاصطرف األش
سا/ شهرین3.18دقیقة/ شهرین192

:09مؤشر
المهنياالستعمال

لإلنترنت

نسبة استعمال االنترنت 
سساتمن طرف المؤ 

سا/ شهري3.18دقیقة / شهرین192
58.4%عنوان إلكتروني

29.4%موقع ویب

نسبة الدخول إلى 
االنترنت من طرف 

المؤسسات
15.2%اسم مجال

Source: http://www.mptic.dz/ar 22/04/2013

Intranetالمحلیةالشبكاتانتشارضعفهوالمعلوماتلتكنولوجیاثلاألماالستغاللضعفمؤشراتمن

بصورةیمثلالالویبلمواقعالمتزایدالعددذلكإلىإضافةة.قلیلتبقىالتقنیةلهذهالمستعملةفالمؤسسات
.المواقعنوعیةموضوعیة

ملیون 10شترك، و ملیون م3مشتركي الهاتف الثابت قد وصل إلى عدد نأفنجد 2009أما عن سنة 
إلى 2010و الذي ارتفع في سنة ADSLملیون خط 2.1مشترك في الهاتف النقال (موبیلیس)، باإلضافة إلى 

أو ما یسمى باالنترنت ذي ADSLألف مستعمل لالنترنت یستعملون 700كما تم إحصاء ألف مشترك.650
و اإلعالمشف وزیر البرید و تكنولوجیا كما ك،2013مالیین سنة 6الفائقة، و الذي وصل إلى السرعة 

ملیون مشترك، و عدد مشتركي 31في الجزائر، بلغ الهاتف النقال أن عدد مشتركياالتصال حمید بصالح 
1مالیین مستعمل.4الهاتف الثابت ملیونین و نصف، و عدد مشتركي األنترنت 

ADSL2008 -2010شبكة االنترنت الجزائر على): عدد المشتركین في22شكل (ال

، على الموقع االلكتروني: 21/03/2010، جریدة الشروق الیومیة، ت قریباطلبات العمل و رخص البناء و البطاقات الرمادیة على االنترنجمیلة بلقاسم، -1
http://www.echoroukonline.com05/02/2012.



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

193

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2008 2009 2010

عدد المشتركین

.http://www.algerietelecom.dz12/02/2012، على الموقع اإللكتروني: باألرقامالجزائراتصاالت المصدر:

م المصرفي: واقع استعمال تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في النظاالثانيالفرع 
ال یختلف كثیرا واقع قطاع تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت في الجزائر عن داخله النظام المصرفي 

الجزائري، لكن ال بد من إبراز هذه النقطة المهمة في إعتماد الصیرفة اإللكترونیة.

اإلتصاالت اإللكترونیة في النظام المصرفي الجزائرياألنترنت وشبكات : شبكة أوال
أصبحت شبكة االنترنت الیوم أساسا لعصر جدید لتوزیع المنتجات و الخدمات المالیة و المصرفیة، بفضل 
ما تتیحه هذه الشبكة، الشيء الذي فرض اعتمادها في النظام المصرفي الجزائري دینامیكیة أكبر في مجال 

مة المصرفیة و زیادة أكبر في المنافسة و تحسین الخدمة المصرفیة، فهي طریقة تساهم في تحسین أداء الخد
نبرز عناصرها في التالي:االنترنتشبكةعلىمواقعلهاالجزائریةالبنوكجمیعإنو 1الكفاءة و تقلیل التكالیف.

نترنتاألعلىموقعهالجزائرلبنكالنسبةبwww.bank‐of‐algeria.dzالمعطیاتمنمجموعةفیهتظهر
موجودسنويتقریرآخرفمثال، متجددةغیرولكنهامختلفةإحصائیاتوالمالیةوالنقدیةالسیاسةعنالبیاناتو

.www.openara.net12/03/2012، على موقع العربي لالنترنت   -دراسة حول الجزائر-اإلتصاالت و األنترنت -1
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فيالمركزیةالبنوكمواقعبعكسإلكترونیة،معلوماتیةخدمةأيیقدمالهوو،2013سنةتقریرهوالموقععلى
.اإللكترونيموقعهمنانطالقاالدولتلكلمصارفاإللكترونیةالدفعأنظمةعلىیشرفبعضهاالتيوالعالم
منذیجددلمومعظمهانفسهاعنالمعلوماتمنمجموعةتعرضفمواقعهاالتجاریة،للمصارفبالنسبةأما

و)النظامفيالمشتركینللزبائن(الرصیدعلىباإلطالعتسمحمصارفهناكأننذكرأنیجبأنهإالمدة،
الشعبيالقرضواالحتیاط،للتوفیرالوطنيصندوقالموقع:البنوكتلكمواقعأمثلةومنى.األخر العملیاتبعض

.نوعیتهاأوالخدمةنطاقحیثمنسواءمحدودةعملیاتتقدملكنهاوالریفیة،والتنمیةالفالحةبنكالجزائري،
بادرت بعض المؤسسات المصرفیة و المالیة بتطویر شبكات إلكترونیة للدفع و التسدید منتشرة في و قد 
علىذلكوالتجاريالتخلیصبنظامخاصةشبكةإنجازتم2002سنةفيفودة من التراب الوطني، نقاط محد
عنبالدفعالنظامهذایسمحبحیثالعالمیةالبنوكلمختلفالشبكيبالنظامربطهابعدفیمالیتمالوطنيالمستوى

والنظامهذافياشتراكللتاجریكونأنبشرطالبنوكبینماالعالقاتشبكةفيالسحبنظامإلىالدخولطریق
وبنك40دخولاحتمالمعأشهر8لمدةذلكوتاجر500إلى200مناشتراكتضمنتتجریبیةمرحلةفيذلك

والیاتكلعلىبعدفیماتعمیمهالیتم، العاصمةالجزائرمدینةمستوىعلىالتجربةهذهفيمصرفیةمؤسسة
1.الوطنيالتراب

یتوقف عن أداء خدماته رة على التحكم في تسییر شبكات اإلتصال اإللكترونیة، جعل بعض البنوكم القدعدإن
و ذلك بسبب اعتماد هذه المؤسسات على حلول و أنظمة مستوردة و غیر متوافقة و خصائص السوق الجزائریة، 

من الممكن أن یشجع هذه المؤسسات على و كذلك عدم تزاید الطلب على هذه الخدمات، هذا العامل الذي كان
مواصلة العمل بهذه الوسائل (العامل أي زیادة الطلب)، و رغم ذلك لقد بادرت بعض المؤسسات بإصدار 

لمؤسسة البرید، القرض الشعبي الجزائري، DABبطاقات السحب مثل: بطاقات السحب من الصرافات اآللیة 
جزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط، بنك البركة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة، بنك ال

إطالقب2009جویلیة شهرفي"ساتیم"البنوكبینالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةقامتقد والجزائري.
التيرونیةااللكتالدفعبطاقاتاستخدامخاللمناالنترنتشبكةعلىالمنتوجاتلشراءااللكترونيالدفععملیة
یمتلكونالذینالتجارعندمنأواالنترنتعبرسواءالمقتنیاتشراءتكالیفدفعالبطاقاتهذهمستعمليتمكن
2013االلكترونیةالحكومةمشروعإطارفيالعملیةوتدخلمنها،واالقتطاعااللكترونیةالبطاقاتلقراءةأجهزة

بتطویر"ساتیم"تكفلتة أخرى جهومن"كومارسأي"ترونیةااللكالتجارةبقطاعخاصمشروعتتضمنوالتي
عبرللتجارةموجهةااللكترونيللدفعمعلوماتیةأرضیةوضعخاللمنبالجزائروالتجاريالمصرفيالقطاع

بطاقاتعبرتتمالتيالتجاریةالتعامالتكللمتابعةالتقنیةالقیادةلوحةSATIMأعدت شركة . و قداالنترنت
2010.2سنةمنالثانيالسداسينهایةفي اآلليفعالد

و بالنسبة لجانب اإلدارة و تحدیثها فقد تم إدخال الحاسوب الى جمیع الوكاالت و المكاتب و المصالح في 
جمیع المصارف غیر أن استعمالها یكاد یكون في العملیات العادیة المتعلقة بالحسابات و استخراج الوثائق.

.230مرجع سابق، ص.یوسف   مسعداوي، -1
2 - http://www.elahdath.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15371&Itemid=1 2012/02/12
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من رواد المؤسسات المصرفیة الجزائریة، فقد قطع شوطا كبیرا BADRحة و التنمیة الریفیة یعد بنك الفالو 
على مستوى نظام االتصاالت فهو یمتلك شبكة اتصاالت تعم جل مناطق الوطن، و هي متخصصة للتحویل 

مؤسسة و دعم للنشاط المصرفي للBADRالمالي المباشر من وكاالتها، و تعتبر بطاقة السحب و الدفع لـ 
1زیادة لمواردها و وسیلة لتحسین خدماتها المصرفیة.

كشفعلىاإلطالعمثلالشبكةعبرخدماتبتقدیمه"الجزائربرید"تجربةننسىالالسیاقهذافيو
بفرعالخاصالنقالالهاتففاتورةتسدیدإمكانیةإلىباإلضافةالبریديالصكطلبوالبریديالحساب

فواتیرودفعالبریديالحسابحوللالستعالمالصوتيالموزعخدمةإنشاءالبریدي،لحساباعبر"موبیلیس"
.الماءالغازوالكهرباء

:أعدت شركة1996في سنة الشبكة النقدیة ما بین المصارفSATIM مشروعا إلیجاد حل للنقد بین
لت في إعداد شبكة نقدیة إلكترونیة تمث1997المصارف، و أول مرحلة لهذا المشروع الذي بدأ في العمل سنة 

بین المصارف في الجزائر، هذه الشبكة ال تغطي إال الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفیة الخاصة 
بالسحب من الموزع اآللي محلیا و بالتالي یمكن للمصارف الوطنیة و األجنبیة الخاصة و العامة أن یقدموا إلى 

كامل الموزعات اآللیة مع عدد من المصارف هذا باإلضافة إلى تأمین قبول كل زبائنهم خدمة السحب، و ت
البطاقة في جمیع مصارف المشاركین، و المؤسسة المسؤولة عن المقاصة، كذلك تعمل هذه الشركة على مراقبة 

2.البطاقات المزورة و كشف كل التالعبات

تشرف شركة مركز لمعالجة النقدیة ما بین المصارف :SATIMى مركز المعالجة النقدیة بین عل
و تعمل على ربط الموزع اآللي بمقدم الخدمة بواسطة خطوط عبر الشبكة الوطنیة، و مركز المصارف،

لإلعتراض على البطاقات الضائعة أو المزورة.
ي لى مركز الترخیص بالوكالة الذي یقبل أو یرفض الطلب، و فالسحب تتم بطلب ترخیص یوجه إفعملیة 

المسموح به أسبوعیا لكل زبون كما یراقب هذا المركز اإلشارة السریة، كما أن بول یراقب المركز السقفحالة الق
السحب الذي یتم بالبطاقة ال یمكن الرجوع فیه بعد ذلك، و على الساعة الصفر یقوم المركز بمعالجة كل 

كة بین المركز و جمیع الصفقات التي قامت في ذلك الیوم، و تنظیمها حسب كل مصرف موجود في الشب
المصارف المشاركة، و تسجل العملیات لدى جمیع المصارف، و یتم إجراء عملیة المقاصة في مركز الصكوك 

البریدیة التي لها كل الحسابات الخاصة بالمصارف.
السحب تتم في أسلوب نصف مباشر، فتوجد شبكة بین المصارف و شركة ةو لهذا یمكن القول أن عملی

SATIM هذا ما یخلق نوعا من المخاطر، إضافة الى إحجام الناس على التعامل بهذه الوسائل، مما یجعل و
3اإلقبال علیها ضعیفا ألسباب عدیدة.

ثانیا: الخدمة المصرفیة عبر الهاتف في الجزائر
.06.05، ص.ص.2004، مارس 09، مجلة ساعي البرید، الجزائر، رقم عصرنة الخدمات البریدیةبرید الجزائر، -1
.18عبد الغني ربوح و نور الدین غردة، مرجع سابق، ص.-2
.304وصاف سعدي و وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص.-3
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سنوات األخیرة و هو عمر انفتاح السوق على09لقد شهدت سوق االتصاالت في الجزائر على امتداد 
استعمال الهاتف فیما یخص االستثمارات الخاصة، تطروا ملحوظا سواء في حجم االستثمارات أو التوظیف، أما 

فهو یشهد ضعفا كبیرا لدى المصارف الجزائریة، سواء كانت عبر الهاتف الثابت أو في الخدمات المصرفیة
ئریة في السنوات القلیلة الماضیة، و المحمول، رغم ما شهده هذه األخیر من تطور كبیر بعد فتح السوق الجزا

على المصارف االستفادة من عدد مشتركي خدمة الهاتف في تقدیم خدماتها لجلب أكبر عدد ممكن من 
1الزبائن.

و ما یالحظ أن النظام المصرفي الجزائري ما زال بعیدا عن التطورات التكنولوجیة في المیدان المصرفي، هذا 
واكب المعاییر الدولیة و ال یؤدي خدمة مصرفیة متطورة.ما جعل من أسبابه أنه ال ی

: الصرافات اآللیةالثالثالفرع 
من أهم الشروط الواجب توفرها إلنجاح أي نظام للنقد اآللي هي وجود عدد كاف من الموزعات اآللیة 

كان أو زمان.لألوراق النقدیة، و توزعها على نطاق واسع یساعد على إستعمال البطاقة البنكیة في أي م
موزع40وضعتم1998العامفيو، 1997آالت السحب اآللي للنقود بالجزائر سنة إدخالبدأ و قد 

:هيومالیةهیئات3علىتوزیعهمتمأوتوماتیكي
10 جهازDABالریفیةالتنمیةوالفالحيالبنكلوكاالتBADR.

10 جهازDABالجزائريالخارجيالبنكلوكاالتBEA.
20 جھازDAB لوكاالت مركز الصكوك البریدیةCCP.

:التاليالتوزیعحسبالخدمةفيDABجهاز 86بوضع1999عامفيالشركةهذهقامتكما
26الوطنيالشعبيالقرضبنكلوكاالتجهازCPA.
30 جھاز لوكاالت صندوق التوفیر و االحتیاطCNEP.

راف اآللي عبر كبریات المتاجر في الجزائر و المناطق اآلهلة تم تعمیم ماكینات الص2009و في نهایة سنة 
على كبریات المدن الجزائریة، و یعتبر هذا العدد ضعیفا جهاز موزعة250لیصل عدد األجهزة إلى بالسكان، 

جهاز و ال مجال للمقارنة بالدول الصناعیة، و 600جهاز و المغرب 500إذا اقتصرنا على المقارنة بتونس 
و من األسباب التي 2أخرى یبقى إقبال الزبائن على السحب الفوري باستخدام هذه األجهزة ضعیفا، من جهة

3یبروها الزبائن لنفورهم على استخدام الموزع اآللي للنقود هي:

.04، ص.19/03/2005، 2417العدد ، الخبر، یومیة جزائریة،ة الدول المحققة لنسبة نمو قیاسیة للنقالالجزائر تصنف في طلیعش.نبیل، -1
.12تطار محمد منصف، مرجع سابق، ص.-2
.13المرجع نفسھ، ص.-3
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.األعطاب المستمرة و التي یرجعها المسؤولون إلى شبكة الهاتف
.األخطاء
ت حول وضع الزبون المالي أمام الناس في الشارع.المیول للسریة و اإلحجام عن إظهار معلوما
.بیروقراطیة البنوك

و هناك من یرجع نقص إقبال األفراد هذا الى نقص اإلعالم و نقص اإلتصال مع الزبائن.

2005نهایة في الجزائر DAB): عدد الموزعات اآللیة للنقود 33الجدول (

لموزعات اآللیة في طور اإلنجازعدد اعدد الموزعات اآللیة المنجزةالمؤسسة
ALP (CCP)112300

BEA40 -
BNA50100

CPA26100

BADR6060

CNEP31100

BDL1630

SGA0610

- 02بنك البركة
- 03بنك الریان

- 01هاوستین بنك
350700المجموع

.SATIMمن إعداد الباحثة اعتمادا على موقع شركة المصدر:
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700حوالي 2005) نالحظ تطور عدد الموزعات اآللیة للنقود و التي كان مجموعها سنة 33الجدول (من

أن العدد اإلجمالي للصرافات اآللیة و الموزعة SATIMو حسب شركة 2013موزع آلي، و تشیر إحصائیات 
لهذه اآلالت و الذي ، و هذا العدد یدل على اإلنتشار الجید 1250عبر كامل التراب الوطني قد وصل إلى 

.البطاقات البنكیةعلى مستوىستلزمه التطور الحاصل إ
حسب البنوك.GABأو DABأما الجدول التالي فیوضح الموزعات أو الشبابیك اآللیة لألوراق النقدیة 

2008حتى بدایة سنة البنوكحسبالمستخدمةاآللیةالموزعاتتوزیع):34الجدول (

فيالموزعاتعددمستخدمةالالموزعاتنسبةالمستخدمةت الموزعاعدد
التركیبطور

ALP (CCP)472%85.4800

BEA55%43.7328

BNA52%51.0600

CPA77%86.4950

BADR47)07(14.2900%فقط بین بنكیة

CNEP100%66.6730

BDL55%93.3325

SAG32%96.4300

10000%02بنك البركة

BNP29%98.8600

AGB11%10009

NATEXIS09%10000

78.03142%933المجموع
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2008سنة SATIMالتقریر السنوي الخاص بالنقد اآللي لـ المصدر:

نالحظ أن هناك عدد مهم من الموزعات التي یكتسبها كل بنك، إال أن هناك إختالل في توزیع هذه 
تیجیة أین یتم اإلستعمال الواسع للبطاقة. حیث أن كل البنوك تقوم بتركیب الموزعات على المناطق اإلسترا

الموزعات على مستوى وكاالتها فقط، لكن هناك تغیر في اإلستراتیجیة لدى بعض البنوك التي قامت بتركیب 
ل موزعات على مستوى المناطق التي تحفز على إستعمال البطاقات، و هذا ما نراه عند بنك سوسیتي جینیرا

، حیث قام هذا األخیر بتركیب موزعات على مستوى مركب الحدید و الصلب بالحجار و كذا SGAالجزائر 
، و بالتالي تجنیب العمال التوجه إلى البنوك لتقاضي رواتبهم أو سحب MICHELINلدى مؤسسة العجالت 

CIB.1قة النقود من جهة، و من جهة أخرى كسب العمال كزبائن للبنك من خالل تزویدهم ببطا

الفرع الرابع: نهائي نقاط الدفع اإللكتروني
Lesهي موافقة للمعاییر الدولیة لألمان الخاصة بالنقد اآلليكیبها و إستعمالها لدى التجار، و یتم تر 

Normes EM ، و تقبل البطاقاتCIB للسحب و الدفع التي یمكن من خاللها تسدید قیم المشتریات لدى
أي یتم فیها إرسال طلب On-lineسواء كانت هذه العملیات 2امل بالبطاقات البنكیة،التجار القابلین للتع

أي Off-lineإلى مركز التراخیص (في حالة البطاقات الكالسیكیة)، أو كانت عملیات TPEترخیص من قبل 
وطنیة دون اللجوء إلى طلب ترخیص من مركز التراخیص (في حالة بطاقات ذهبیة)، كما تقبل البطاقات ال

CIB أو كلتا البطاقتین الوطنیة و الدولیة معا. و الجدول التالي یوضح بدایة إنتشار الـTPE لدى التجار في
.2005الجزائر حسب البنوك سنة 

2005سنة TPEالمزودین بنظام في الجزائر ): عدد التجار 35الجدول (

TPEعدد التجار المزودین بنظام المؤسسة

ALP (CCP)56

BEA20

BNA246

CPA47

BADR27

CNEP61

.26، مرجع سابق، ص.2005بنك الجزائر، التقریر السنوي -1
.33ص.، مرجع سابق،2007بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
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BDL0

SGA9

4بنك البركة

0بنك الریان

2هاوستین بنك

254المجموع
.SATIMمن إعداد الباحثة اعتمادا على موقع شركة المصدر:

أما الجدول التالي فیوضح توزیع نهائیات الدفع اإللكتروني حسب البنوك

2007نهایة البنوكحسبالتجارلدىالمركبةاإللكترونيالدفعاتنهائیتوزیع):36الجدول (

المجموع200520062007

ALP (CCP)43070252

BEA20030629

BNA12041935

CPA102118226446

BADR14001832

BDL442049113

SAG03200932

08010009بنك البركة

246173329748المجموع

SATIMالتقاریر السنویة الخاصة بالنقد اآللي لـ المصدر:

في هذه الفترة كان یحتل الصدارة بین البنوك التي وفرت للتجار CPAنالحظ أن القرض الشعبي الجزائري 
كان من النهائیات المستعملة، و بالتالي فهو 59.62%التابعین لها نهائیات الدفع اإللكتروني، حیث أنه یمتلك 

یسعى إلى تطویر و تنمیة وظیفة النقد اآللي، رغم أن النهائیات التي لم یتم تركیبها لدى التجار التابعین لهذا 
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نهائي دفع إلكتروني على المستوى الوطني. كما 1.066البنك و الذین قاموا بإمضاء عقود قبول البطاقة قدر بـ 
و هي مستعملة GPRSدفع إلكتروني یعمل وفق نظام نهائي 151یوجد 446أن من بین هذه النهائیات الـ 

تبعا لإلتفاقیة المبرمة بینه و بین البنك.Djezzyلدى متعامل الهاتف النقال 

اإللكترونیة في الجزائرالصیرفة: واقع خدمات الثانيالمطلب 

ف المنافسة الوساطة المصرفیة، و تطویر المؤسسات و تكثیخالل السنوات األخیرة دفع التقدم في مجال
بتطور وسائل الدفع و تنوعها. و سمحت التكنولوجیات الجدیدة في مجال اإلعالم اآللي بتحسین إجراءات الدفع 

في هذا الظرف المتمیز بالمتغیرات السریعة، قام بنك 1و التحصیل في كثیر من الدول المتقدمة و الناشئة.
األسرة المصرفیة، بتطویر خدمات الصیرفة من خالل ضبط الجزائر بالتعاون الوثیق مع وزارة المالیة و إشراك 

المعاییر و المقاییس التي تحكمها، و تحدیث البنیة التحتیة المصرفیة في مجال وسائل الصیرفة و تدعیم قطاع 
االتصاالت اإللكترونیة المرتبطة بها.

و تعتبر هذه األنظمة ذات ،2006لقد بدأت أنظمة الصیرفة اإللكترونیة بین المصارف في العمل خالل سنة 
فعالیة و شفافیة عالمیة، كما تستجیب للمعاییر المعدة من طرف لجنة أنظمة الصیرفة و التسویة على مستوى 
بنك التسویات الدولیة. كما دخل نظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ المالیة الكبیرة و الدفع المستعجل آرتس في 

المقاصة اإللكترونیة للمدفوعات الكثیفة آتكي في شهر ماي من نفس السنة. ، و2006اإلنتاج في شهر فیفري 
و هو األمر الذي مكن من ربط نظام التسلیم لتسویة السندات مع نظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة و 

مجال تحدیث أنظمة الدفع المستعجل منذ الشروع في تشغیل هذا األخیر. و قد قدم البنك العالمي معونة فنیة في 
و قد كلف بنك الجزائر قانونیا السهر على السیر الحسن ألنظمة الدفع و 2الدفع، و بشكل أساسي نظام آرتس.

، بمهمة رقابة نموذجیة على أنظمة الدفع 2007أمنها، حیث قامت المدیریة العامة للمفتشیة العامة خالل سنة 
ن خاصان)، و تتلخص نتائج هذه المهمة الرقابیة في مست خمسة مصارف (ثالثة مصارف عمومیة و مصرفا

، و تنظیمها و ضبط العملیةضرورة تحسین التكفل الكامل بأمن العملیات و اإلشراف علیها، فیما یخص الهیاكل 
المسؤولیات لكل إجراءات النظام، و التي بدت من خالل عملیة الرقابة غیر مضبوطة، كما یجب ضمان تكفل 

اخلیة على هذه الهیاكل. و على مستوى اإلشراف تم الشروع في دراسة تستهدف تحدید مجال أفضل للرقابة الد
لرقابة دینامیكیة دائمة على أنظمة الدفع آرتس و آتكي، إضافة إلى مهمة الرقابة الظرفیة في عین المكان على 

3ائر) و المصارف المشاركة.مستوى مسیري هاته األنظمة (المدیریة العامة للشبكة و أنظمة الدفع لدى بنك الجز 

الفرع األول: البطاقة البنكیة
الموزعاتعبرالنقودلتداولجدیدةكأداةالبنكیةالبطاقاتباستعمالبدأتقدالعالمدولغرارعلىالجزائر

ظهرتلقدو .البریدیةوالمراكزالبنكیةالمؤسساتمختلفمستوىعلىالوطنأنحاءكلفياآلنوالمنتشرةاآللیة

.36، مرجع سابق، ص.2007بنك الجزائر، التقریر السنوي -1
.34، مرجع سابق، ص.2007بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
.122، مرجع سابق، ص.2008بنك الجزائر، تقریر بنك الجزائر -3
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الوطنيالشعبيالقرضبنكأصدرحیث، 1990عامفيواضحةبصورةالجزائرفيمرةألولالبنكیةالبطاقات
:وهمااألوفیاءلزبائنهالبطاقاتمننوعینCPAالجزائري

السحببطاقةCASH

دولیةبطاقةVISA
موزع22ووضعدولیةبطاقة1600وسحببطاقةألف18.4بإصدارCPAالبنكقامم1995العامفيو

بنك(المركزيالبنكبیناتفاقیات1995العامنفسفيجرتوقد، TPEزبجهاتاجر300جهزوالخدمةفيآلي
فیماالواقعاألمرإلىوالمرورالمحاوالتعلىالتخليمنهاوالتيالعقودعلىأمضىالعالميالبنكو)الجزائر
البنوك بینالتلقائیةالعالقاتواآلليالنقدشركةظهوربذلكتسنىوقدئر،الجزافيالبطاقاتاستعمالیخص

Satimتسییرومعالجة،الجزائریةالمالیةالمؤسساتلمختلفالبطاقاتإصداربهدف1995عامأسستوالتي
بطاقةألف20یقاربماالشركةهذهأصدرت1998العامفيو1.البطاقاتبهذهالمجراتالمعامالتكلومراقبة

سحبخدمةتعرضسحببطاقاتهيبالجزائرالمتوفرةالبنكیةالبطاقاتو .CCPالبریدیةلمركز الصكوك
دج10.000هولهاسقفأعلىحیثSATIMشركة طرفمنالخدمةفيالموضوعةاألجهزةكلمنالنقود

تمإذااألسبوعفيدج5000و،CCPالبریدیةالصكوكمراكزوكاالتأجهزةاستعمالتمإذا،األسبوعفي
تقدروالمستفیدینإعجابلتلقيالمعقولحدودفيوالتعریفةالمساهمةحددتوقداألخرى،البنوكأجهزةاستعمال
التوزیعنظامفيالمشتركینعددبلغوقد2.عملیةلكلدج30ـبالتعریفةحددتودج300ـبالسنویةالمساهمة

حیثمناألسدحصةعلىالعاصمةتستحوذبحیث،مشتركألف130ـب2003سنة النقدیةلألوراقاألوتوماتیكي
الوكاالتعددبلغتوقدة،الوالیفيموزعةآلة31توفرمعسحبعملیةألف95منبأكثرالزبائنعدد

500، وأكثرأومشتركتاجر15000تسجیلمعوكالةألف1000حوالي2003عامالدفعبشبكةالموصولة

موحدةبطاقةإصدارتمأخرىجهةمن،آخرإلىبنكيحسابمنتحویلعملیةملیون5.2تقدیرمعزبونألف
عالمیةشركةأكبرمعSATIMشركةدخلتوالجزائر،فيحالیامتداولةأنهاعلماواحدآنفيالسحبوالدفع

ذاتجعلهاوللبطاقةإضافیةناتتحسیوضعقصدVISAشركة وهيالبطاقاتمنالنوعهذافي متخصصة
مؤسساتوبنوكتسعةبمشاركةذلكوالبنوكبینماالدفعبطاقاتإدخالتم2005العاموفي.دولياستعمال

الخارجيالبنكالوطني،الشعبيالقرضوالریفیة،التنمیةوالفالحةبنكوالجزائري،الوطنيالبنك:هيومالیة
الصندوقإلىإضافة،الجزائروبریداالحتیاطوللتوفیرالوطنيالصندوقوالمحلیة،ةالتنمیبنكوالجزائري،

معوالوطني،الترابكلتشملوواسعنطاقعلىینفذالمشروعوهذا،البركةبنكوالفالحیة،للتعاونیاتالوطني
.الوطنيالترابلكاملالدفعبطاقةاستخدامتعمیمتم2005نهایة

،2006عامبطاقةملیونتوفیروالتجارلدىآالف10إلىلتصلتدریجیااإللكترونيالدفعاكزمر زادتوقد
كما وزعت في هذه السنة بطاقات السحب على مختلف مستخدمي البنوك للتجریب و معرفة النقائص و اإلحتیاط 

ربطخاللمن2005عاممنالثالثالثالثيبدایةمعاعتمادهتمفإنهالدوليالدفعوالتخلیصبخصوصأمالها.
.fadjr.com/ar/economie/134194:html-http://www.al14/02/2012، على الموقع اإللكترونیة: البطاقات النقدیة بالجزائرخلدون.ع، -1
.305ص.مرجع سابق،وصاف سعدي و وصاف عتیقة، -2
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وباإلیداعالمؤسساتوالهیئاتلمختلفسمحمما"ماستركاد"و"فیزا"الدولیةبالهیئاتSATIMشركة
للقوانینطبقاتقنیامتعامالبصفتهSATIMشركةخاللمنالدولیةالبنكیةاالئتمانبطاقاتعلىالحصول
بطاقةاعتمادالدفع،نظامعصرنةوتطویرأجلمنانطلقتالتيریعالمشاضمنمنأنهكما.دولیابهاالمعمول

بكلالقیاممنالبطاقةحاملبفضلهیستطیعواحدإلكترونينظامفيبنوك8تجمعالتيواإللكترونیةالدفع
لهذهذجیةالنمو العملیةفياالنطالقتمواإللكترونيللدفعمنظومةوجدتحیثمایریدهاالتيالمصرفیةالعملیات
والعملیةلهذهالمراقبهوالجزائربنكأماتجاریةوواجهةمحل100شملو، 2005العامبدایةفيالبطاقات

و في سنة .الوطنيالترابكاملعلىبعدفیماالعملیةهذهتعمیمتموسلیمةبطرقالمصرفیةالعملیاتإتمام
بر كامل التراب الوطني في البرید و المواصالت و البنوك، عCIBتم تعمیم بطاقة الدفع ما بین البنوك 2007

1تم تعمیم استخدام بطاقة الدفع لدى المواطنین عبر كافة أرجاء الوطن.2009و في أواخر سنة 

- األسباب و األهداف-): تقییم إستخدامات وسائل الدفع في الجزائر37الجدول (
القربالبعدوضوحالالخصوصیةبالنسبة لألفرادبالنسبة للمؤسسات

M(F)I(M)XXXXالشیك

FF(I)XXالبطاقة البنكیة

F(I)F(M)XXXالتحویل

I-XXXالكمبیالة
.14، ص.2007بنك الجزائر، وسائل الدفع و أنظمة الدفع، المصدر:

الضعیفة: اإلستخدامات F/: اإلستخدامات المتوسطةM/ : اإلستخدامات الهامةIحیث أن:
و یتبین من خالل الجدول أن البطاقات البنكیة تتمیز بإستخدام ضعیف لدى المؤسسات و إستخدام ضعیف 
لإلستخدامات الهامة بالنسبة لألفراد، كما أنها تستخدم في سبیل التقلیل من المسافات و لما لدیها من خصوصیة 

بالنسبة للعمیل.

2005- 2000خالل الفترة و المؤسسات المالیة الجزائریة البنوك لدى): تطور البطاقات البنكیة 38الجدول (

200020012002200320042005

ALP
(CCP)10431113009415415178311182432271291

BEA178125593622547786008700

BNA2145528597753265400

CPA2670419248165005485622081

.32، مرجع سابق، ص.2009بنك الجزائر، التقریر السنوي -1
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BADR119321634339407337953830

CNEP061530173619051936

BDL00651163920692100

SAG0066555850900

11114164204208310بنك البركة

000335985بنك الریان

00004166هاوستین بنك

110066139223173131203030210141316438المجموع

.SATIMإعداد الباحثة اعتمادا على موقع شركة من المصدر:

) التزاید الملحوظ في عدد البطاقات التي أصدرتها البنوك الجزائریة و برید الجزائر، هذا 38یعكس الجدول (
من إجمالي %80بطاقة سحب و هو رقم یشكل نسبة 182432األخیر الذي استحوذ على مجموعه من 

.2005بطاقة في 271291، و 2004بطاقة في سنة 210141البطاقات البنكیة المقدر بـ 
و المتعلقة بعدد البطاقات البنكیة في الجزائر، أنه 25/12/2006التي صدرت في و تشیر اإلحصائیات 

قدر عدد البطاقات بـ 30/04/2007بطاقة، إال أنه في إحصائیات جدیدة بتاریخ 458590یقدر هذه العدد بـ 
ملیون 1.3) بأكثر من 2008ء فیه أنه یقدر عدد البطاقات في الوقت الراهن (ملیون بطاقة، و جا1.268

ملیون 10بطاقة، في حین أن األرقام الرسمیة تقدر عدد السكان المرشحین للحول على هذه البطاقة بحوالي 
خدام هذه ستالجزائر و ارتفاع وعي العمالء إلالصناعة المصرفیة فيتكنولوجیاو هو ما یدل على تطور مرشح،

البطاقات.
Diagran Ediو في مجال الخدمات المصرفیة اإللكترونیة تم عقد إتفاق شراكة بین المجموعة الفرنسیة 

المالیة، و ثالث مؤسسات تالبیاناالرائدة في مجال البرمجیات المتعلقة بالصیرفة اإللكترونیة، و أمن تبادل 
و مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني ،MGT Multimédia, Soft Engineeringجزائریة هي 

SERIST لتنشأ على إثره شركة سمیت بالجزائر لخدمات الصیرفة اإللكترونیة و الهدف من إقامة هذه المؤسسة
هو تحقیق مشروع الصیرفة على الخط في الجزائر.

ور كان متواضع في إال أن اإلقبال علیها من طرف الجمهالبنكیةبالرغم من هذا التطور في البطاقات 
البدایة و مرد هذا إلى الثقافة السائدة في المجتمع، أي غیاب ثقافة مصرفیة فیه، و التعطیالت التي تصیب تلك 

ى هذه الموزعات خاصة في للجوء إلمفرا من االزبون یجدالموزعات...إلخ، لكن تم إستدراك بعض النقائص و لم 
1سحب من الشبابیك البنكیة.بعض المواسم و الفترات التي یكثر فیه ال

.329رحیم حسین و معراج ھواري، مرجع سابق، ص.-1
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SATIM): أنواع البطاقات التي تصدرها شركة 39الجدول (

خصائصهاالبطاقة
، تعطى للعمالء وفق معاییر البطاقة الذهبیة

متفق علیها، و هي عبارة عن بطاقة سحب و دفع، و 
هي تقدم عدة میزات لصاحبها كحدود إضافیة لمبالغ 

السحب و الدفع...
تعطي خدمات دفع و سحب الكالسیكیة،البطاقة 

كل بنك.رما بین البنوك، و تقدم للعمیل وفق معایی

، مرجع سابق.SATIMموقع شركة المصدر:

2007- 2005بها في البنوك الجزائریةالعملبدایةمنذCIBالبنكیةالبطاقاتإصدار):40(جدولال

المؤسسة

200520062007

بطاقات
بالسح
فقط

قاتبطا
السحب
والدفع

الكالسیكیة

بطاقات
السحب
والدفع
الذهبیة

بطاقات
بالسح
فقط

بطاقات
السحب
والدفع

الكالسیكیة

بطاقات
السحب
والدفع
الذهبیة

بطاقات
بالسح
فقط

بطاقات
السحب
والدفع

الكالسیكی
ة

بطاقات
السحب
والدفع
الذهبیة

ALP
(CCP)

102.61
1707130283.2

3580415902424387.6
94

BEA7.5362240246272.48119006548713.47
9

BNA1252416104051640719473353.330

CPA3.62413.462163771125.6984410028.4314.52782.50
0

BADR064612701.57719203311142.987

CNEP07324091423021.066162.118

BDL02162834906.64760703.17740512.81
5

BNP000742482904.4891.1706.010

SGA011011801.7223.9132305.7894.46318517.58
3

El
Barak

a
01500420117075
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AGB00085500294001.149

CNM
A0025300000055

113.89المجموع
8222902868286.6

2942.4705.8476.10543.1256.563

139.056334.94655.793529.7
95

، مرجع سابق.SATIMموقع شركة المصدر:

لدیها أكبر عدد من البطاقات الصادرة بإختالف ALPهذه المعطیات أن برید الجزائر نالحظ من الجدول 
فقط، و هذا راجع إلى تخصصها في وظیفة السحب دون أنواعها، إال أن أغلبیة البطاقات هي بطاقات سحب

یفضلونوظیفة الدفع، و كذا العدد المهم من الحسابات الجاریة على مستوى هذه المؤسسة هي لألجراء الذین 
67.603إستعمال بطاقاتهم في عملیات السحب لرواتبهم، ثم یلیها القرض الشعبي الجزائري، و الذي یحوز على 

أغلبیتها بطاقات سحب و دفع بنكیة و توقفها نهائیا عن 2007و 2005،2006السنوات بطاقة على مدى 
بالنسبة 2007، كما نالحظ تراجع عدد البطاقات سنة 2006إصدار بطاقات السحب منذ الثالثي الثاني سنة 

التي تعتبر و قیامه بإصدار بطاقاته بنفسه و SATIMو هذا راجع إلى إنسحاب برید الجزائر من 2006لسنة 
بطاقات سحب فقط.

الرسم البیاني التالي یوضح نسب إصدار البطاقات البنكیة سواء الكالسیكیة أو الذهبیة أو بطاقات السحب 
.2007لفائدة زبائن البنوك المشاركة في الشبكة البین بنكیة لسنة SATIMالصادرة عن 

2007سنةالجزائرفيالبنكیةالبطاقاتإصدار): 23الشكل (
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Cartes Gold

10,80% 12%

0,12%

3,80%

13,77%

20,40%

47,06%3,25%

0,16%
5,06%

0,93%

BNA BDL BEA
CPA BADR AP
CNEP Al Baraka BNP
SGA NTX

Cartes Retrait

96%

2,86%

1,07%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

BNA BDL CPA
CNEP Al Baraka SGA
AGB

Cartes Classics

1,27%

0,69%

0,05%

48,47%

16,02%

3,23%

5%

0,16% 0,90%

4,74%

19,28%

5,20%

BNA BDL BEA
CPA BADR AP
CNEP Al Baraka BNP
SGA NTX SGA

من إعداد الباحثة باإلعتماد على الجدول السابق.المصدر: 

2007غایة إلى2005سنةبدایةمنذCIBبالبطاقاتالتعامالت): 41الجدول (

المؤسسة
200520062007

عملیاتعددعملیاتددععملیاتعدد

المجموعالسحبالدفعالمجموعالسحبالدفعالمجموعالسحبالدفع

ALP656487134722.22822.27525154.584154.609
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(CCP)

BEA283.2773.3055717.10417.1612612.93212.958

BNA144688832676.3946.4611576.0786.235

CPA3283.0943.42261851.42152.039355126.476126.831

BADR301141412.3532.394695.3246.393

CNEP351853091.1081.117105.1955.205

BDL3721.2911.66334124.79025.13115444.43344.587

BNP000000001.7601.76010967.81967.906

SGA0920296515.45515.5109860.58760.685

El
Baraka4605542729432101264265

AGB000000002.7072.707001.0961.096

CNMA010001000000000000

1.0619.05210.1131.272145.604146.8761.008484.898485.906المجموع

بق.، مرجع ساSATIMموقع شركة المصدر:

من خالل الجدول تبین اإلحصائیات التطور المستمر للتعامالت التي تتم بواسطة البطاقات البین بنكیة 
CIB تم يلم یتجاوز مجموع العملیات الت2005، سواء في عملیات السحب أو الدفع، حیث نالحظ أنه في سنة

عملیة تم القیام 146.876ذا العدد إلى بطاقة بین بنكیة، لیرتفع ه139.059عملیة بواسطة 10.113القیام بها 
، و هذا التطور راجع بالدرجة األولى إلى تطور 2007عملیة تم القیام بها سنة 485.906، ثم 2006بها سنة 

الثقافة النقدیة لدى المواطن الجزائري و األهمیة المتزایدة التي تولیها الدولة للنهوض بوسائل الدفع الحدیثة.

یح عملیة الدفع بواسطة البطاقة البنكیة): توض24الشكل (
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Source : http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=32 Op.cit.

بواسطة البطاقة البنكیةمعامالت الدفع مراحل إجراء
.من قبل التاجرTPEأو DABة في حامل الجهاز  إدخال البطاق.1
.هذا الطلبالرد على و . للبطاقةالمصدرالبنك الحصول على ترخیص من التاجر طلب .2
المستفید.البنك تحصیل المعاملة من قبل .3
.تحویل األموال على البنك المصدر للبطاقةالمستفید لعملیة البنك عرض .4
السحب من حساب صاحب البطاقة..5

رع الثاني: الشیك اإللكترونيالف
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وسیلة من وسائل خدمات الصیرفة اإللكترونیة ذات الطابع هو عبارة عن الشیك اإللكتروني في الجزائر إن
المحلي و الوطني، حیث أن شروط و مبادئ إستخداماته تفرض على البنوك من خالل القوانین و التشریعات، و 

الوطني، و هو یحتوي على معلومات خاصة بحامله على المستوىتتم عملیة طبع هذه الشیكات بشكل موحد 
(اإلسم، اللقب، رقم حساب العمیل، ....) باإلضافة إلى مجموعة من األرقام التسلسلیة و التي تدل على البنك، 
الوكالة، الفرع...إلخ، حیث أنه و عند مرور هذا الشیك على السكانیر تحفظ هذه المعلومات  و ترسل إلى البنك

ATCIو یتم تجرید هذا الشیك من خالل نظام األصلي إذا تمت العملیة من بنك آخر أو من منطقة أخرى.

بواسطة المسح الضوئي لقیمة المبلغ.
و ترى المنظومة المصرفیة في الجزائر أن الشیك اإللكتروني یعطي عدة فوائد منها:

حریة العمیل.-
سرعة في إنجاز التحویالت.-
إلغاء المسافات.-
مرونة اإلستخدام.-
بساطة اإلستخدام.-

أما بالنسبة لعیوبه فتتمثل أهمها في:
الضیاع.-
.اإلحتیال و الغش-
ثقل المعالجة.-

نموذج للشیك اإللكتروني في الجزائر:)25(الشكل 

إعتمادا على موقع بنك الجزائر الخارجي.المصدر:
یعتبر الشیك اإللكتروني في الجزائر من أكثر وسائل الدفع إستعماال و هذا راجع لتبني الدولة ما یسمى 

عملیة المقاصة أمرا سهال سواء بالنسبة للبنك المركزي أو بالنسبة بالمقاصة اإللكترونیة، و التي جعلت من 
.للبنوك التجاریة



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

211

د: نظام المقاصة عن بعالثالثالفرع 
تسنوات بالمقاصة اآللیة، و هي حالیا تغطي التسدیدات عبر الصكوك و التحویال10تقوم الجزائر منذ 

ألخرى.فقط، في انتظار أن یشمل ذلك الوسائل األخرى و القیم ا

أوال: مقومات نظام المقاصة اآللیة في الجزائر
تقوم التجربة الجزائریة على اختیارات جذریة للنظامین النظام اإلعالمي و تجرید الشیكات من طابعها 
المادي، فاقتضت إتباع خطة مقتضیاتها كثیرة، مرتبطة على حد ما بالظروف الجغرافیة، و إلتزام السلطات 

الثابت، تجسد إلتزام هذه السلطات في إشراك:العمومیة الحاسم و
(البنك المركزي، البنوك التجاریة، المجموعة المصرفیة) كل النظام المصرفي
 اإلدارة العمومیة (وزارة المالیة، وزارة البرید و المواصالت، وزارة العدل) على جمیع مستویات المشروع، و

ب تحقیقها.في إطار قانوني متفتح كلیا على النتائج الواج
و كان الغرض من ذلك إنجاز مقاصة آلیة كان ینبغي أن تأخذ بعین اإلعتبار التأهیل اإلستراتیجي من 
خالل عصرنة القطاع المصرفي الجزائري، و قد اقتضى األمر إنشاء مراكز تفكیر و تسییر مختلفة و هي: 

من أجل القیام بقیادة المشروع.اللجنة الوطني لعصرنة القطاع المصرفي برئاسة محافظ البنك المركزي
و قد حددت هذه اللجنة الوطنیة المشاریع الضروریة لتحدیث البنوك على مستوى المحیط العام و على 

10من البنك المركزي و البنوك التجاریة و الوزارات المعنیة متمثلة في تتكونمستوى القطاع، و كانت 

1لجان فرعیة، حیث برزت هذه المشاریع في:

لمقاصة اآللیة و وسائل التبادل األخرى.ا
 النقدیةLa monétique.
.خلفیة معلوماتیة
.التحصیل
.نقل األموال
 د البشریة.الموار
.مركز اإلعالم
.إعادة الهیكلة المصرفي
.اإلطار القانوني و التنظیمي
.تحدیث الضمانات و تقییمها

2ئر كما یلي:كما یمكننا تلخیص مبادئ هذا النظام الجدید في الجزا

.تجرید السندات من طابعها المادي
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إصالحات النظام المصرفي الجزائري و أثارھا على تعبئة المدخرات و تمویل التنمیةبرھان الدین جمل، - 1

. 66، ص. 2006
.135، ص.2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الجھاز المصرفي و محاولة تقییم أداء السیاسة النقدیةحمیزي سید أحمد، -2
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.تسویة المقاصة على أساس تسجیالت إلكترونیة
 تبادل المعطیات المعلوماتیة و القیم المعدة للمقاصة، و كذا صورها المحصل علیها عن طریق السكانیرLa

scannérisation.بواسطة اإلرسال اآللي
 یكات على سبیل المثال) یحتفظ بها البنك المسلم دي ألن القیم (الشالتبادل الماانعدامEmetteur.
على أنشأت، و بالفعل المباشرطالع على صور القیم بفضل نظام األرشیف اإللكتروني الجاهز على اإل

مستوى النظام المصرفي للمقاصة اآللیة قاعدة بیانات تضمن تخزین صور القیم التي توضع تحت تصرف 
أشهر علما أن هذه الفترة قابلة للتجدید.06ة البنوك على المباشر لمد

.شفافیة عمل النظام بالنسبة لكافة المشاركین
.یعتبر تعاون البنوك من أهم المبادئ

نظام المقاصة في الجزائرلجانثانیا: 
1تتعدد لجان نظام المقاصة في الجزائر نذكر أهمها:

إلصالحات القانونیة، و تحدید الخصائص الوظیفیة.: مكلفة بإعداد دفاتر الشروط، و دراسة الجنة التفكیر.أ
: التي تعني بدراسة العروض و اختبار ممون البرامج و العتاد.لجنة الفرز.ب
: التي أنبطت بها مهمة تحدید اإلجراءات التنظیمیة و تحدید النظام الداخلي لمركز المقاصة لجنة التنظیم.ت

اآللیة.
لتحقق من تطابق األجهزة.اار البرامج و التطبیقات، و كذا : تهتم باختبلجنة االختبار و االستقبال.ث

:هيالجزائریةالبنوكالتي قدمتهالكترونیةاإلالمصرفیةالخدماتو أبرز فإن أهمعموما و
تسمىجدیدةخدمةالریفیةوالتنمیةالفالحةبنكتقدیمBadr consulteالكبرىللشركاتتسمحالتي

فيسحببطاقةأولصاحبكانالبنكهذافإنولإلشارةبعد،عنالرصیدعلىعلإلطالحساباتهاإلىبالدخول
لبطاقة إصدارهعنناهیكالبنك،بهذاالخاصةالوكاالتعلىمقتصرااستعمالهاكانالتي،1994سنةالجزائر

zip zap2.الكبارلعمالئهخصیصا1996سنة

بطاقاتبتسویقالمحلیةالتنمیةبنكقیامVISA- CARTنوعيGold ،منانطالقاالمسبقوالدفع
لجمیعمتاحفهوالثانيالنوعأماالعالیة،المداخیلذويبالعمالءاألولالنوعیتعلقحیث،2008أوتنهایة

مزایاعدةالمسبقالدفعبطاقاتوتوفرالبنك،هذافيحساباتیملكونالالذینأولئكفیهمبمااآلخرینالعمالء
بالنسبةالسیولةنفاذحالفيبالجزائرالبنكوكاالتمنانطالقاتعبئتهاالبطاقةهذهمنللمستفیدینمكنیبحیث

.التأمینخدمةالنوعهذایتضمنكماأخرى،دولفيوالمتواجدینلحاملیها

.137برھان الدین جمال، مرجع سابق، ص.-1
.88صاطوري، مرجع سابق، ص.الجودي-2
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ة في الوسائل النعدام الثقتبقى النقود العادیة األكثر استعماال في المعامالت بین الجزائریین و رغم كل هذا 
1.خرى، و یدل هذا على أن النظام المصرفي الجزائري مازال متأخرا كثیرا في المیداناأل

2014أهم الخدمات المصرفیة اإللكترونیة التي تقدمها البنوك الجزائریة لسنة ):42الجدول(
الخدمات المصرفیة اإللكترونیة التي یقدمهاالبنك

/http://www.bank-of-algeria.dzموقع البنك -بنك الجزائر

المقاصة االلكترونیة-

بنك الجزائر 
.(BEA)الخارجي

المقاصة اإللكترونیة-
39.999الــدخل الشــهري ال یتجــاوز : تمــنح لعمــالء البنــك و الــذین لهــم متوســط CIBبطاقــة -

دینار.
كـل سـهولة، ممـا یضـمن بطاقة نافتال (بطاقات الوقود نفطال تسمح لك لدفع ثمن مشتریاتك ب-

لك الحصول على الوقود بطاقة، و هي بطاقة أمنیة قصوى).
( أمریكـــان إكســـبریس) محفوظـــة لعمـــالء حســـاب البنـــك فـــیمكن مـــن خاللهـــا AMEXبطاقـــة -

$5000حیازة عملة قابلة للتحویل مقابل قیمة وهو ما یعادل و ما ال یقل عن 
/http://www.bea.dzموقع البنك -

-le E-bankingخدمات مصرفیة متنوعة عن طریق االنترنت

البنك الوطني 
(BNA)الجزائري

CIBبطاقة -

/http://www.bna.dzموقع البنك -

الصراف اآللي-

بنك الفالحة والتنمیة 
.(BADR)الریفیة

یـــة خاصـــة صـــالحة فقـــط بالســـحب داخـــل شـــبكة الجزائـــر فیمـــا بـــین بطاقـــة وطنCBRبطاقـــة -
البنوك، و هي تتیح لحاملها جعل السحوبات النقدیة من ماكینات الصراف اآللي للبنوك.

CIBبطاقة -

توفیرBADRبطاقة -
و هي خاصة بالسحب داخل الوطن فقط.CBRبطاقة -
-E-Banking بیان الحسـاب، الكشـف عـن الصیرفة اإللكترونیة عن طریق اإلنترنت (تحمیل

الرصید و التحویالت المالیة الخاصة بالمؤسسات).
المقاصة االلكترونیة-
/http://www.badr-bank.dzموقع البنك -

الصراف اآللي-

بنك التنمیة 
.(BDL)المحلیة

بطاقة فیزا الدولیة-
CIBبطاقة -

یسـمح المسـار ممغـنط فـي دفتـر التـوفیر و الذي دفتر حساب التوفیر المجهز بمسار ممغنط-
.بالقیام بعملیات السحب والدفع بصفة فوریة

و هو یقوم بتنفیذ التحـویالت فـي فتـرة ال تتجـاوز ARTSتحویل مبالغ مالیة كبیرة عبر نظام-
.162، مرجع سابق، ص.بریشالقادرعبد-1
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.باإلضافة إلى تأمین العملیات.ثالثة أیام

یحتـــوي بنـــك التنمیـــة المحلیـــة علـــى عـــدد مهـــم مـــن الموزعـــات اآللیـــة اآللـــي لألمـــوال: المـــوزع -
. 25/09/2010جهاز, حسـب آخـر اإلحصـائیات التـي تمـت فـي 134لألموال و الذي یبلغ 

.موالو قائمة وكاالت بنك التمنیة المحلیة التي بحوزتها موزع آلي لأل

المونیغرام (التحویل السریع لألموال من الخارج إلى الجزائر): فهي الشركة الرائـدة عالمیـا فـي -
150000خدمــة تحویــل األمــوال الدولیــة. والبنــك یعمــل مــع شــركاء ذو جــودة فــي أكثــر مــن 

ـــدا وٕاقلیمـــا مـــن أجـــل تـــوفیر وســـیلة آمنـــة وســـریعة إلســـتقبال 170نقطـــة بیـــع بالتجزئـــة فـــي  بل
.في جمیع أنحاء العالماألموال

/http://www.bdl.dzموقع البنك -

خدمات عن طریق االنترنت-
الصراف اآللي-

القرض الشعبي 
.(CPA)الجزائري

-CIB Classic
و التـي تسـمح بقـدرة أكبـر علـى الـدفع، فـي مـأمن مـن العدیـد مـن المتـاجر و Goldبطاقـة -

معاملة سریعة.
و التي تسمح بإجراء جمیع العملیات المصرفیة عبر العالم.VISA Goldبطاقة -
-VISA Classic
-MasterCard فبالنســبة للمعــامالت الســلفیة النقدیــة الخاصــة بالعمیــل، تقبــلCPA ماســتر

كارد.
الصراف اآللي-
/http://www.cpa-bank.dzموقع البنك -

نترنتخدمات عن طریق اال-

الصندوق الوطني للتوفیر 
(CNEP)واالحتیاط

CIBبطاقة -

خدمات عن طریق االنترنت-
الصراف اآللي-
/http://www.cnepbanque.dz/arموقع الصندوق -

الصندوق الوطني للتعاون 
(CNMA)الفالحي

http://www.cnma.dz/ARABE/accueil.htmlموقع الصندوق -

الجزائربنك البركة

/http://www.albaraka-bank.com/frموقع البنك-

TPEبطاقة سحب/ دفع البركة -

الصراف اآللي-
CIBبطاقة -

AL-BARAKAبطاقة السحب -

المؤسسة المصرفیة 
"ABC"العربیة –

الجزائر

و هــي متواجــدة بشــكلین أزرق و فضــي حیــث یمكــن اســتخدامها علــى GABبطاقــة الســحب -
في الجزائر.ATMأي شبكة 

-ABC Onlineسا و التي تسمح بـ: عرض و تحریـر األرصـدة، عـرض 24/24متاحة و ال
و تحریر البیانات المصرفیة مع تاریخ المعامالت، إبداء رأي العمیل و طلب دفتر شكات.
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الصراف اآللي-
http://www.arabbanking.com.dz/fr/index.aspالبنكموقع-

http://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/accueilموقع البنك -بنك ناتكسیس

خدمات مصرفیة متعددة عن طریق االنترنت-

الجزائرسوسیتیه جنرال

CIBطاقة ب-

خدمات مصرفیة الكترونیة عن طریق االنترنت-
الصراف اآللي-
/http://www.societegenerale.dzموقع البنك -

https://online.citibank.com/US/Welcome.cموقع البنك -الجزائرنكسیتي ب

الجزائرعربيالبنك ال

/http://www.arabbank.dz/arموقع البنك -

بطاقة فیزا الدولیة-
الصراف اآللي-
عربي أون الین: خدمات مصرفیة عبر االنترنت في أي زمان و من أي كان.-
الصراف اآللي-
CIBف آلي یحمل شـعاروالتي تمكن العمیل من السحب النقدي من أي صراCIBبطاقة -

والقیام بعملیات الشراء دون قید فوائد مدینة.

الجزائربنك الخلیج

-MasterCard
-VisaCardالدولیة
-Sms Bankingیل أي یكشف عن رصید حسابه عن طریق الهاتف.و التي تسمح للعم
و الخاصة ببنك الخلیجRIBبطاقة -
CIBبطاقة -

الصراف اآللي-
-AGB Onlineخدمات مصرفیة عن طریق االنترنت
/http://www.ag-bank.comموقع البنك -

بنك اإلسكان للتجارة 
الجزائروالتمویل

/http://www.housingbankdz.comموقع البنك -

-BANQUE ONLINE)E-Banking(
CIBبطاقة -

فرانس بنك الجزائر
-http://www.fransabank.com/English/Pages/Corporateموقـــــــــــــــــــــع البنـــــــــــــــــــــك -

Homepage.aspx
خدمات مصرفیة عن طریق االنترنت-

بنك السالم الجزائر

/http://www.alsalamalgeria.comموقع البنك -

بطاقة السالم للدفع والسحب-
TPEأجهزة الدفع اآللي-

GABأجهزة السحب اآللي-

السالم مباشر-



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

216

/http://www.algeria.hsbc.comموقع البنك -الجزائرإتش إس بي سي

خدمات مصرفیة عن طریق الموقع-
من إعداد الباحثة و باإلعتماد على مواقع البنوكالمصدر:

زائرلمطلب الثالث: المكونات الرئیسة للصیرفة اإللكترونیة في الجا
إلنجاز هدفها، و إن سعي الجزائر وراء تحدیث و تطویر خدماتها المصرفیة ألزم علیها إیجاد سبل و قنوات 

أهمها.من ACTIو ARTSو SATIMالبنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةكل من تعد 

SATIMالبنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةالفرع األول: 

یهدفأنهحیثالجزائر،فيوالبنكيالمصرفيالقطاعوتطویرتحدیثإطارفيمسجلاآلليالنقدمشروعإن
والمؤسسات،لألفرادالیومیةالتعامالتفيوشاملواسعبشكلوالسحبللدفعالوطنیةالبطاقةإدماجإلىأساسا

1.المعدنیةوأالورقیةبالنقودالتعامالتحجموتقلیصتعویضوبالتالي

البنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةنشأةأوال: 
Société d’automatisation desالبنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةإنشاءإن

transactions interbancaire et Monétique « SATIM الساعیةالبنكیةالمؤسساتمبادرةعنناتج، «
بإنشاءبنككلقیامالستحالةوكذاالدفع،وسائلوتحدیثاآلليالنقدإلىالتحولعملیةفيالتحكموتسهیللتطویر
مماضخمة،وتكالیفاستثماراتمنذلكعنیترتبلمانظرابه،الخاصةاآلليالنقدعملیاتودراسةتسییرمراكز
بینهافیمامشتركةهیئةإنشاءالبنوكمنمجموعةقررتنطلقالمهذاومن. بدایاتهافيكونهاخاصةالعملیةیعیق

أسهمذاتشكل شركةفي1995سنةSATIMمیالدجاءوهنااآللي،بالنقدالخاصةبنكیةالالعملیاتلتسهیل
SPAدج1.271.000.000برأسمال قدرهجزائریةتجاریةبنوك08ـلفرععنعبارةوهي.

الریفیةوالتنمیةالفالحةبنك ،BNAالجزائريالوطنيالبنك:منكلهمالمالرأسفيوالمشتركون
BADR ،الجزائريالخارجيالبنكBEA،اإلحتیاطوالوطني للتوفیرلصندوقاCNEP،الشعبيالقرض
. البركةوبنك،CNMAالفالحيللتعاونالوطنيالصندوق،BDLالمحلیةالتنمیةوبنك،CPAالجزائري

,الجزائربریدوهيأالاآلليالنقدشبكةفيمصرفیة تشاركمؤسساتاكهنأنكما BNP Paribas, ALP,
AGB, Natexis Algérie, Housing Bank, ABC Bank, Algérie Société Générale,

d’Algérie. 2

البنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةمهامثانیا:
األساسیةالمهاممنمجموعةأداءبغرضالبنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتلياآلالنقدشركةإنشاءجاء

3:یليفیماالمهامهذهتتمثلوالبنكي،اآلليالنقدلتعامالتالفعالالسیرتحققالتيوالضروریة

1 - Revue de la SATIM, Analyse de l'existant, SATIM, 2002, P.P. 15-16.
2 - Magazine de la Monétique, société d’automatisation des transactions interbancaires SATIM, Alger, 2005, P.19.
3 - Revue de la SATIM, Op.Cit. P.18.
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.الجزائريالمجتمعفياستخدامهاوتطویراإللكترونیةالدفعبوسائلالنهوض.1

.التكنولوجیاأحدثإتباعخاللمننكي،بالاآلليالنقدتطویر.2

متناولفيووضعهااآلليبالنقدخاصةمنتجاتهاإصداركذاوالنقدیةالوظیفةتطویرفيالبنوكمرافقة.3
.زبائنها

آلیة،موزعاتبطاقات،"اآلليبالنقدالخاصةالتقنیةوالوسائلالهیاكلتسییریخصماكلعاتقهاعلىتأخذ.4
."تعامالت،ةیإلكتروننهائیات

وضعوكذاالبنكیةالبطاقاتبواسطةتتمالتيبالعملیاتالخاصةوالقواعدبالمبادئالتعریففيالمشاركة.5
"بواسطتهاتتمالتيوالعملیاتالبطاقات"النقدیةالمنتجاتوأسعارالتسییروأسستقنیاتقوانین،

.بنكیةالالشبكةفيالمشاركةنوكالبكللصالحوتشخیصهاالبنكیةوالبطاقاتالشیكاتإصدار.6

التحلیلكمركزالبنكیة،بالبطاقاتوالسحبللدفعالدولیةالشبكةفيالعضویةعلىSATIMستتحصلقریبا.7
.الدولیةالبطاقاتتشخیصكمركزوأیضاالجزائر،فيبنكيالللمجتمعوالدراسة

.البنكیةاتبالبطاقبالتعامالتالخاصةنكیةالبالمقاصةبعملیاتالقیام.8

البنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدشركةوظائف:ثالثا
عمليحلوتسییرتطویرعلىترتكزالبنوكبینماالتلقائیةوالعالقاتاآلليالنقدلشركةاألساسیةالمهمةإن

والنقداآللياإلعالمبمراكزةومرتبطمؤمنةتقنیةووسائلهیاكلعلىیعتمدوالذياآللي،للنقدبنكیةالللتعامالت
وهي أالتطورااألكثراآلليبالنقدالتعامالتبتأمینالخاصةالدولیةللمعاییرتخضعالتيبالبنوك،الخاصةاآللي

1.هذایومناغایة،إلىاختراقهایتملمحیثوالقرصنة،التزویرمحاوالتكلتحبطالتيEMVمعاییر

السحبأو، TPEاإللكترونيالدفعنهائیاتمستوىعلىالدفععملیاتكلنمتتشكلاآلليالنقدعملیات
وطنیةبطاقاتبواسطة، الوطنيالمستوىعلىتتمالتي،DABالنقدیةلألوراقاآللیةالموزعاتمستوىعلى
2:لتالیةاالمستویاتعلىتقسیمهایتموظائفمجموعةخاللمنالعملیاتهذهوتتشكلالدولیة،البطاقاتدون

1.office-Front:اإللكترونيالدفع نهائیاتالتجار،البنوك،بیناإلرتباطیؤمنالذيوهوTPEوالموزعات
.DABالنقدیةلألوراقاآللیة

2.office-Back:ودراستهاالبنكیةبالبطاقاتتتمالتيالعملیاتلكلالداخلیةبالمعایناتیقومالذيوهو.

ABESخدمات الصیرفة اإللكترونیةالجزائر لالفرع الثاني: 

إن احد أهم أوجه الصیرفة اإللكترونیة هي الصیرفة على الخط ، و في إطار سعي الجزائر لتبني مشروع 
الصیرفة اإللكترونیة عملت على إیجاد هذا النوع من الخدمة في السوق المالي الجزائري ، لكن قدرات المصارف 

1 - Magazine de la Monétique, Op.Cit, P.32.
2 - Media Banque, Nouvelles Dispositions Pour Les Emission De Chèques, Op.cit., P.04.
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جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد المصارف الجزائریة على تقدیم ومن هنا1الجزائریة لم تسمح بذلك ،
".هذا النوع من الخدمات فكانت "الجزائر لخدمات الصیرفة اإللكتروني

"التعریف بـ "الجزائر لخدمات الصیرفة اإللكترونیةأوال: 
في مجال الرائدةDIAGRAM EDIنتجت هذه الشركة عن إتفاق شراكة بین المجموعة الفرنسیة

ھيو ثالث مؤسسات جزائریة البرمجیات المتعلقة بالصیرفة اإللكترونیة و أمن تبادل البیانات المالیة،

MAGACT MULTIMEDIAوSOFT ANGINERING و مركز البحث في اإلعالم العلمي و
شركة خدماتها لتنشأ شركة مختلطة سمیت الجزائر لخدمات الصیرفة اإللكترونیة تقدم هذه الCERISTالتقني

باختالفت المالیة المتعلقة بالمصارف عن بعد و تسییر و أمن تبادل البیانات المالیة لجمیع البنوك و المؤسسا
أنشئت هذه .بتقدیم تشكیلة من الخدمات بدرجة عالیة من األمن و سالمة في أداء العملیات، أصناف زبائنها

ملیات تطویر و تدعیم موجهة جهودها بصفة رئیسیة نحو ، في البدایة ركزت على ع2004الشركة في جانفي 
2.عصرنة الخدمات البنكیة و أنظمة الدفع اإللكترونیة

AEBSخدمات ثانیا: 

برمجیات تقدم باقتراحإن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبیة حاجات المؤسسات المالیة 
DESخدمات عن طریق برمجیات متعددة PROGICIELS3:ك من خاللو ذل

إقتراح حلول المصارف عن بعد من جهة.

 متعددة األقسام من جهة أخرىاإللكترونیةتبسیط و تأمین المبادالت.

:التكنولوجيقسمین على نفس الدرجة من التطور توجد علىهاقدمالتي تالخدمات إن و 

DIAGRAM:الصنف الخاص بالبنك.أ E - BANKING

DIAGRAMمتعدد الوجهات و األقسام EDIلبیاناتصنف التبادل اإللكتروني ل.ب E- FILES

"الجزائر لخدمات الصیرفة اإللكترونیة"ثالثا:أهداف 
4:إلىأساساAEBSتهدف

.18سابق، ص.رحیم حسین، ھواري معراج، مجع-1
2 - www.aebs.dz 22/12/2012.
3 - Modernisation des systèmes des paiement, P.21, voir le site : www.bank-of-algeria.dz 12/12/2012.
4 - www.aebs.dz Op.cit.
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عالیةفعالیةوالقنواتمتعددةالخدماتعلىأساسامعتمدةحلول)مالیةمؤسساتبنوك(الزبائنعلىاالقتراح.1
.علوماتالملمبادالتتامتأمینمع
.رغباتهوفقوزبونكلحاجاتوفقالخدماتتكییف.2
.منهمواحدكلمستلزماتمعیتوافقبماهذاوعدیدةمجاالتعلىممتدمعلوماتنظامباكتسابلزبائنهاتسمح.3
خاللمنوذلكاالنترنتعبرخدماتتقدیمفيAEBSعلىالجزائریةالمصارفمنالعدیداعتمدتلقد.4

1:منهانذكر،عقودإمضاء

بخدماتالبنكلتزوید2005جویلیةفي:الجزائريالشعبيالقرضمععقدDIAGRAM EDI

عقدBNP PARIBASالخاصالبنكهذالتزوید21/11/2005في:الجزائرباسباريبيأنبيالبنكمع
DIAGRAM.بخدمات E ‐ BANKING

رفة اإللكترونیة بما حققته من توفیر هذه تعتبر أول خطوة للجزائر في مجال الصیAEBSإن شركة
الخدمات،ولكن هذا ال یمنع وجود شركات أخرى لتقدیم خدمات الصیرفة اإللكترونیة و هذا لتحقیق المنافسة من 
جهة وتوسیع قاعدة هذه الخدمات من جهة أخرى من أجل تطویر النظام المصرفي و المالي و محاولة اللحاق 

.طعت أشواطا كبیرة في هذا المجالبركب الدول األخرى التي ق

2013في الجزائرالصیرفة اإللكترونیة: أنظمة الثالثالفرع 

المصرفیةالمؤسساتتطویرمجالفيبیرا كتقدماتحقیقتماألخیرة،العشریاتخاللالدولي،الصعیدعلى
ساهمتالوقت،نفسيف. الدفعووسائلأدواتتنویعإلىهذاوأدى.المنافسةوتكثیفالوساطةونوعیة

إجراءاتفيجذريتغّیرفياآللياإلعالممجالفيوالتقدمالمعطیاتإرسالمجالفيالجدیدةالتكنولوجیات
.والتسدیدالدفع

تطورات المؤسسات،یزانیات ومالقرضمخاطرمركزیاتخصوصاالمعلومات،مركزیاتعرفتكذلك،
یتعلقفیما.المصرفیةللمخاطرحذرأكثرتسییرفيبذلكمساهمةالمركزیة،البنوكوخارجداخلفيمعتبرة

وشفافانوفّعاالنآمنانوهما،2002سنةفياإلنتاجفيالمصارفبینللدفعالجدیدانالنظاماندخل،الجزائرب
2.الدولیةالتسویاتلبنكوالتسویةالدفعأنظمةلجنةطرفمنالُمعّدةللمعاییرویستجیبان

والمجالبهذاالخاصةوالمقاییسالمعاییرتطویراألمربدایةفيالدفعألنظمةالفعلیةالعصرنةتطلبتو قد 
حالیااألمرویستدعيهذا.االتصاالتهیكلتعزیزوكذاالمعلومات،أنظمةخاصةالمصرفیة،الهیاكلعصرنة
.لهالمصممةالمؤسسةمنالتحسیناتآخرالنظامهذافياإلدراج

ARTS"Alegria realآرتساإلجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة و المدفوعات المستعجلةم الدفع أوال: نظا
time Settlelements"

1 - Modernisation des systèmes des paiement, Op.cit.  P.22.
. 151، مرجع سابق، ص.2013بنك الجزائر، التقریر السنوي -2
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والدفعالكبیرةللمبالغاإلجمالیةالتسویةنظام، 13/10/2005فيالمؤرخ04- 05رقمالنظامحدد
ستجیب لمجموع ، تالدفعأنظمةنةلعصر كقاعدة2006فیفريشهرفياإلنتاجفيدخلو قدالمستعجل،

ضمن شفافیة العملیات لتابعة لبنك التسویات الدولیة و تالمبادئ التي أوصت بها لجنة أنظمة الدفع و التسویة ا
من أولها إلى آخرها،

و من بین الوظائف األساسیة لهذا النظام هو معالجة المدفوعات المستعجلة و تسویة األرصدة التي 
اصة التقلیدیة المسیرة من طرف بنك  الجزائر و األرصدة التي یصبها نظام المقاصة تصبها غرف المق

عملیةهيالعامةوالقاعدةسماح،فترةدونحقیقيوقتفيالتحویلأوامرتنفیذالنظامهذایعنيف، 1االلكترونیة
نظام المقاصة أما .دج1000.000مبلغهایفوقالتيالبنوكبینمابالتحویالتاألمرویتعلق،بعملیة

فهو ل)العمیمنبطلبدج 1000.000منأقلتكونالتيالسریعةالتحویالت(للمدفوعات صغیرة الحجم
یعمل بشكل آلي للشیكات، و السندات، و التحویالت، و البطاقات، و االقتطاعات اآللیة. و یشكل هذا النظام 

وإن هذا النظام هوبالتالي.كبیرة و المدفوعات المستعجلة،عنصرا مكمال لنظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ ال
كلأنبمعنى، البنوكبنكبوصفهویدیرهعلیهیشرفالذيفهو،الجزائرببنكخاصEndogèneداخلينظام

ظامالنهذافيالمشاركونأماالنظام،هذاداخلتلقائیاتعالجالبنوك،بینفیماوالعملیاتالجزائربنكمعالعملیات
ومركزللتسویة،الجزائرالجزائر،بریدالعمومیة،الخزینةالتجاریة،البنوك: فيفیتمثلونالجزائرلبنكإضافة

".المقاصةألرصدةاإلجمالیةالتسویة"المصرفیةالمقاصة
غیلتشفيالشروعمنذآرتسنظاممعالسنداتتسویةمقابلالتسلیمنظامربطتمّ یجب اإلشارة الى أنه قدو 

2.األخیرهذا

والمدفوعاتالكبیرةللمبالغالفورياإلجماليالدفعلنظام2006فیفريفيالتشغیلقیدالدخولعننتج
كللكونذلك،المصارفخزینةتسییرعلىأثراتشغیله،وتیرةفيالتدریجياالرتفاعو )،آرتسنظام(المستعجلة
.دینارملیون1كما ذكرنا قتفو أوتعادلالتيالمصارفبینماالمدفوعات
تعبر، ف99.99%بنسبةالنظامهذاتوافر، آرتسبالنظامالعملمنالثامنةالسنةوهي،2013سنةسّجلت

للنظام إلجراءاالسمياالفتتاحومدةبالساعاتالمقاسللنظامالفعليالتشغیلبینالعالقةعلىالنسبةهذه
للمعاییرُمطاِبقااألداءهذایعتبر.)2013يفعملیوم253(عملومیلكلساعات8ثمانیةأيالمعامالت،

.الكبیرةللمبالغالفوریةاإلجمالیةالتسویةألنظمةالعملیةالموثوقیةلقیاسعمومابهاالمعمول
بنكدفاترفيمحاسبیامسجلةتسویةعملیة290418راسة الدقیدالسنةخاللآرتسنظامسّجل
ملیار دینار في 535234(دینارملیار358026یساويكلیامبلغاممّثلة)، 20012في 269557الجزائر(
ملیار دینار، 29835عملیة بمبلغ شهري متوسط یساوي24202هقدر شهریامتوسطایمثلماوهو)،2012

نسبة عرف النظام اشتغاال ارتفع ب2012. مقارنة بسنة 2013یوما في سنة 253هذا و قد اشتغل النظام 
وذلك بسبب عملیا %33.1من حیث عدد المدفوعات، لكنه عرف انخفاضا من حیث القیمة بنسبة 7.7%

1 - www.bank-of-algeria.dz , Op.cit.
2 - Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2001, juillet 2002, P.58.
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بقیمة متوسطة قدرها معاملة1148السیاسة النقدیة و العملیات ما بین المصارف. بلغ الحجم الیومي المتوسط 
2012.1ر دینار في سنة ملیا2124معاملة بمبلغ متوسط یومي قدره 1070ملیار دینار مقابل 1415

و یتمیز أساسا النظام المصرفي الجزائري للدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة و المدفوعات المستعجلة 
) یقل حجم التحویالت لصالح زبائن 2012في %35.7مقابل %32.9(بحجم عملیات ما بین المصارف 

تمثل حصة العملیات لصالح الزبائن نسبة من حیث القیمة، ) 2012في %64.3مقابل %67.1المصارف (
للعملیات ما بین المصارف، منها %97.1مقابل ت) من المبلغ الكلي للمعامال2012في 1.8%(2.9%
الخارجیة.ص األنظمةتخ2.2%

البریدیةالصكوكمركزآرتس (بما فیها نظامفيوالمصارفالمركزيالبنكعملیاتبلغتالقیمة،حیثمن
لألنظمةبالنسبة%2.3محدودمعدلمقابلالتواليعلى%47.6و%50.1قدرهامعدالت)لعمومیةاوالخزینة
لعملیاتهالكليالمبلغمن%88.6أيالنقدیة،السیاسةعملیاتأساسابنك الجزائرعملیاتتخصة.الخارجی
.2012في%92.8مقابلبالقیمة

التي)السنداتعلىالعملیاتااللكترونیة،المقاصة(ارجیةالخاألنظمةمنالمتأتیةالمعامالتهیكلُیشیر
األنظمةهذهمدفوعاتمجملفيااللكترونیةللمقاصةمعتبرنشاطإلى،متعددة األطرافاألرصدةلتسویةحدثت

الكليالحجممن%2.2◌ّ إال2013سنةخاللالخارجیةاألنظمةمعامالتحجمیمثلالبالفعل.الخارجیة
%97.1رافاألطمتعددةالصافیةاألرصدةتسویةُتمثلالخارجیة،لألنظمةالكليبالحجممقارنة.للمعامالت

.السنداتعلىالعملیاتیخّص فیما2.9%مقابلااللكترونیةللمقاصةبالنسبة
من6.9%تمثل)دینارملیونالواحددونما(المستعجلةالمدفوعاتأنإلى2013في المحققالحجمیشیر
تمثلبینمادینار،مالیینوخمسةملیونواحدبینمبالغهاالتي تتراوحللمدفوعات48.1%مقابلاإلجماليمالحج

مالیینخمسةبینمبالغهاتتراوحالمدفوعاتحجمیمثل، 14.6%دینارملیونمائةمبالغهاتفوقالتيالمدفوعات
الذيذلكعنبكثیریختلفطابعاالتوزیعذاهیكتسي.اإلجماليالحجممن30.4%دینارملیونومائةدینار
دینارملیون100مبالغهاتفوقالتيالعملیاتإلىالحجمفيحصةأكبرعادتحیث2012سنةخص

)%94.9.(2

-ATCI"Algérie Téléتكيآثانیا: نظام المقاصة اإللكترونیة للمدفوعات الخاصة بالجمهور العریض
Compensation Interbancaire"
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الخاصةالدفعوأدواتالصكوكبمقاصةالمتعلقالتشریع،15/12/2005المؤرخ في 06- 05رقمالنظامحدد
مصرفا و برید ) 18ثمانیة عشر (بمشاركة،15/05/2006فياإلنتاجفيدخلو الذي،العریضبالجمهور
ثم ،2006ت في جویلیة األولى بمقاصة الشیكات التي تبعتها التحویالحیث انطلق في مرحلتهالجزائر،

1. 2006في أكتوبر (monétique)المعامالت المتعلقة بالنقد اآللي

النظامهذاسیرمسؤولیاتوتحدیدبالجمهورالخاصةالدفعبأوامرمقاصةوضعإلىالنظامهذاویهدف
للصكوكلكترونیةاإلمقاصةبالتعلقالذيالنظامهذاالجزائربنكأنشأوقداستغالله،قواعدوكذافیه،والمشاركین
النظامهذایشتغلكمادج،1000000عنقیمتهاتقلالتياألوتوماتیكیة،واالقتطاعاتالتحویالتوالسندات،

أرصدةتسویةویتمفیه،المشاركونیقدمهاالتيالدفعألوامراألطرافالمتعددةلكترونیةاإلالمقاصةلمبدأوفقا
.المستعجلوالدفعالكبیرةللمبالغالفوریةاإلجمالیةالتسویةنظامفياألطرافالمتعددةالمقاصة
،لبنك الجزائرتابع و هو فرع، CPIالمصارفبینالمسبقةالمقاصةمركزطرفمنكيآتنظام یسّیر

األطرافمتعددةالمقاصةأساسعلىالنظامیعمل.للمصارفسمالهاأر فتحأسهمذاتشركةشكلعلىمنشأة
.النظامفيمسبقامحددةساعةفيفي نظام آرتس المؤجلةللتسویةالصافیةاألرصدةصبویتمالدفعألوامر

التبادل، و مرحلة یوملطابعوفقاالدفع،ألوامرالمشاركینبینمتواصلتبادلمرحلةتكي آنظامبنیةتشمل
األرصدةصبومرحلةلتبادلایومإقفالقبلمشارككلحسباألطرافمتعددةالصافیةالوضعیاتحساب

تكونوالهذا.تسویتهاقصدوذلكآرتسنظامفيوالمفتوحةبالمشاركینالخاصةالتسویةحساباتفيالصافیة
حساباتبمؤونةمغطاةالمدینةالصافیةالوضعیاتمجموعیكونعندماإّال،فقطوإّال،فعلیةاألرصدةتسویة

".شيءكل أو ال "البلمبدأوفقاالمعنیة،التسویة
غیرالصكوكلمعالجةمفتوحةالیدویةالمقاصةغرفبقیتاإلنتاج،فيااللكترونیةالمقاصةنظامدخولعدب

فيبعدإدماجهایتملمالتياألخرىالدفعوأدواتاإلنتاجفيآتكينظامدخولتاریخعندالمتواجدةالمضبوطة
2012.2بدایةفيیدویةمقاصةغرفةآخرغلقتمّ .االلكترونیةالمقاصةنظام

أمن:الزبائنلصالحالمؤداةالخدماتبتحسنالنظام،فياألوسعالمقطعیمثلالذيالصك،صورةتعمیمرِجمتُ 
.بالمدفوعاتالمتعلقةالمعلوماتموثوقیةونوعیةارتفاعاآلجال،تخفیضالمدفوعات،

19,470آتكينظامسّجلحیث السنة،هذهخالل.قیمةوالالحجمفيمعتبراتطو،2013ةسنفيالنظامسجل

ملیار دینار12661.6یساويكليبمبلغوهذا،2012فيدفععملیةملیون17,387مقابلدفععملیةملیون
حیثمن7.5%الحجمحیثمن12%بنسبةزیادةیعادلما، و هو2012ملیار دینار في 11766.1مقابل 
شهري بمبلغ2012فيعملیةملیون1.449مقابلعملیةملیون1.622قدره وسطمتالنظامعالج. القیمة

.2012ملیار دینار في 981.340ملیار دینار مقابل 1055.137متوسط قدره 
المعالجةاألحجاممنأقل2013آتكیسنة في نظام المعالجةالدفععملیاتحجمیبقىالمتزایداالرتفاعمنبالرغم

وكاالتشبكاتتضمالعمومیةالمصارفكونعنخصوصا،هذا،ینجم.المماثلةالدولفيعالدفأنظمةفي
.134.131مرجع سابق، ص.ص.، 2006التقریر السنوي ، بنك الجزائر-1
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حیثمن. المصارفبینالمدفوعاتحجمأضعافخمسةالمصارفداخلالمدفوعاتحجمیفوقبحیثكبیرة،
قاصته ملیون صك تمت م8.210بلغوبحجمبالفعل،هیمنتهاالصكبواسطةالمدفوعاتُتواصلالدفع،أدوات

من الحجم الكلي %42.2، تمثل أداة الدفع هذه نسبة 2011ملیون صك تمت مقاصته في 8.034مقابل 
معاملة 32451، أي متوسط یومي قدره 2012في %46.2مقابل 2013للعملیات التي تمت مقاصتها في 

ملیار دینار.46.333بقیمة قدرها 
)، نسبة 2012ملیون عملیة في 5.227ن عملیة (ملیو 6.479یمثل حجم عملیات التحویل، الذي بلغ 

).2012في %30.1من الحجم الكلي للعملیات المعالجة (32.3%
ملیون عملیة 4.570أي ، 2013في %15.6ارتفع حجم المعامالت عن طریق البطاقة المصرفیة بنسبة 

في %22.7مقابل من المجموع الكلي لعملیات الدفع%23.5)، ممثلة 2012ملیون عملیة في 3.953(
. في حین، كان حجم عملیات السحب عن طریق البطاقة التي یقوم بها الزبائن على مستوى موزعات 2012

، 2012األوراق النقدیة التابعة للمصارف المعنیة و برید الجزائر و التي تمر عبر نظام آتكي أكبر أهمیة. في 
بولة لدى موزعات المصارف األخرى.برید الجزائر تدابیر لكي تكون هذه البطاقات مقاتخذ

عملیة في 176314(2013عملیة في 141231یبلغ العدد اإلجمالي لحاالت الرفض المصرفیة المسجلة 
%0.85من الحجم اإلجمالي للعملیات المعالجة في نظام آتكي مقابل %0.72)، و هو ما یمثل نسبة 2012

1في هذا المجال.، و یشیر هذا إلى مواصلة التحسن المسجل2012في 

2013مشروع الجزائر اإللكترونیةحقیقة : الرابعالمطلب

بدأت المؤسسات المالیة تحضر األرضیة لمشروع الجزائر اإللكترونیة و هذا بهدف2013سنة مع بدایة 
وتیرة إدخال تقنیات الصرف الحدیثة لتخطي أزمة تسریعفيالحكومة ، حیث بدأتلتصدي ألزمة السیولةا

إصدار البنك المركزي خاصة بعدولة المالیة التي یعاني منها عدد من المؤسسات المالیة في الفترة األخیرة، السی
عن طریق األنترنت والهاتف ةاإللكترونیالصیرفةتعمیم تقنیات و بالتالي ،دج2000الورقة النقدیة الجدیدة لفئة 

إلى التحویل عبر األرصدة، وهو ما یتماشى ومشروع النقال بما یسمح بتحویل التعامالت من األوراق النقدیة
إطالق خدمة الدفع عن طریق األنترنت والهاتف النقال بالنسبة تم 2013من . فابتداء 2013الجزائر اإللكترونیة 

عد المرحلة الثانیة في مخطط عصرنة فتلعدد من الخدمات على غرار تسدید فواتیر الهاتف والكهرباء والماء، 
اقتراح خدمة ، باإلضافة إلىن طریق بطاقات الدفع اإللكترونیةالمصرفیة بعد إطالق خدمة السحب عالمنظومة 

التعامالت المالیة تكون أن و یوعداقتناء التذاكر الخاصة بالرحالت الجویة والبحریة عن طریق االنترنت. 
ون عناء التنقل إلى البنك وهو مستقبال عبر الصیغة االفتراضیة من خالل تحویل األموال من رصید إلى آخر د

2ما یندرج ضمن مشروع الجزائر اإللكترونیة.

.121، مرجع سابق، ص.2013بنك الجزائر، التقریر السنوي -1
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تخطي أزمة السیولة المالیة مع تنویع ةاإللكترونیخدمات الصیرفةوتتوقع وزارة المالیة من خالل تعمیم 
الیة مع الخدمات المقترحة على الزبائن الوطنیین منهم واألجانب الذین سجلوا عدة نقائص في تعامالتهم الم

ستعمال القارءات لدى التجار، إن على البطاقات نظرا لعدم تعمیم ورغم اإلقبال المحتشم للجزائریی. مختلف البنوك
أن و تتوعد الحكومة نهائي لدى عدد من الصیدلیات والمطاعم الفخمة، 3000حیث تحصي الجمعیة الیوم 

بیة طلبات الزبائن من كل الفئات خاصة رجال التحول الجدید لعمل المؤسسات المصرفیة یسمح مستقبال بتل
1األعمال.

عملیة باشرت المؤسسات المصرفیة البحث عن مكاتب مختصة إلعداد الدراسات الالزمة ومسایرةوقد
5أن قرار إجباریة التعامل بالصكوك المالیة بالنسبة للمبالغ المالیة التي تزید عن التحول الجدیدة، خاصة 

تعثرات في التنفیذ، وعلیه كان برید الجزائر سباقا لعصرنة نظامه المصرفي من خالل اختیار مالیین سنتیم یشهد 
شریك أجنبي إلعداد الدراسات التقنیة الالزمة بغرض تطویر صیغة الدفع اإللكتروني، واختیار األنظمة 

ه السنة تجربة خدمة دفع المعلوماتیة المواتیة لعملیة الدفع عن بعد، ولتحضیر األرضیة قررت وزارة المالیة هذ
مستحقات تذاكر الخطوط الجویة الجزائریة عن طریق االنترنت، على أن یكون الزبون متحصال على بطاقة دفع 
إلكتروني ورقم سري، غیر أن اإلشكال الذي سیطرح مستقبال هو إقناع عدد إضافي من التجار الستعمال تقنیات 

ة تحسین عمل الدفع عن طریق البطاقات المغناطیسیة.الدفع العصریة عوض الدفع النقدي، مع ضرور 
ن تعمـیم اسـتعمال فا،وعن المنافع التي ستنعكس مستقبال على االقتصاد الوطني مع اعتماد نظام الدفع العصري

بطاقـــات الـــدفع اآللـــي تســـمح بوضـــع حـــد للتهـــرب الضـــریبي مـــن جهـــة، كمـــا یمكـــن التـــدقیق فـــي حســـابات التجـــار 
وتخطـي أزمــة السـیولة المالیــة بكـل ســهولة مـا دامــت التعـامالت ال تــتم عـن طریــق األوراق والشـركات بصـفة آلیــة، 

النقدیة خاصة بالنسبة للتعامالت الكبیرة. 
إلــى إطــالق خــدمات بنكیــة جدیـدة تنــدرج فــي إطــار مــا ُیعــرف ســنوات3بــادر القــرض الشــعبي الجزائــري منـذ و قـد

الجدید المتعدد الوسائط بالقیام بعدة عملیات بنكیة عن بعد عن طریق بـ''البنك اإللكتروني''، حیث یسمح  المنتوج 
اقتــراح أربــع قنــوات متعــددة الوســائط مــن األنترنــت والفــاكس والرســائل القصــیرة عبــر الهــاتف الخلــوي وكــذا الوســائط 

یــة الصــوتیة عبــر المــوزع اآللــي، وهــي الخــدمات التــي تســمح للمتعــاملین بــاإلطالع علــى أرصــدتهم وممارســة عاد
رغـم ذلـك مع تقـدیم طلبـات دفـاتر الصـكوك بشـكل سـهل وفـي وقـت قیاسـي، الفواتیر لخدمات الدفع البنكي وتسدید 

الخــدمات الجدیــدة بــالنظر لعــدد الزبــائن المهتمــین بهــا وهــو مــا أرجعــه  المختصــون إلــى ثقافــة لهــذه تعثــر فهنــاك
بقـي و رغـم ذلـك فقـد التعامل بالسیولة المالیة. المواطن في مجال التعامالت المالیة فهو ال یثق في اآللة ویفضل

اندماج الصیرفة االلكترونیة، الجهاز المصرفي الجزائري بعیدا عن التطورات الدولیة المعروفة الیوم، ومنها ظاهرة 
وظاهرة اندماج األسواق المالیة الدولیة نتیجة إزالة القیود على حركة رؤوس األموال، وتورید الخدمات ،المصارف

لمالیة والمصرفیة .ا

http://www.el-لكتروني: ، مقال منشور في جریدة المساء، على الموقع اإل2013المؤسسات المالیة تحضر ألرضیة الجزائر االلكترونیة -1
/view/45798contentmassa.com/ar// ،22/05/2014
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و بالتالي قد كان تطـویر البنـوك الجزائریـة ضـرورة حتمیـة للتماشـي مـع التطـورات الهائلـة التـي تعرفهـا البنـوك 
1العالمیة في ظل التطورات الالحقة. و لذا و لتحقیق أهداف هذا المشروع التجدیدي یجب توفر ثالث أساسیات:

مضبوطةتحدید الهدف بوضوح و دقة، مع تحدید آجال -أ
تخصیص الموارد المالیة و البشریة الالزمة-ب
توفیر بیئة قانونیة، صناعیة، سیاسیة.... مالئمة و محفزة-ت

فرض على المصارف الجزائریة مواجهة و التوجهت الجزائر نحو الدخول في االقتصاد الدولي، و لهذا
لیة هو تفاقم دور التكنولوجیا المستجدة، و ما یمیز العمل المصرفي في عصر العولمة الماهذه التغیرات 

الجزائریة إلى عصر المعلوماتیة أوجب  علیها ضرورة التكیف مع تغیرات وتطورات المصارففانتقالالمصرفي، 
2:المحیط الجدید، هذا التكیف یقتضي اتخاذ عدة إجراءات تعتمد أساسا على ما یلي

ز األساسیة لالرتقاء باألداء المصرفي على اعتبار : یعد العنصر البشري من الركائاالرتقاء بالموارد البشریة
أن الكفاءة في األداء هي الفاصل ما بین المصارف، فمهما تنوعت مصادر الكفاءة یظل العامل البشري وراءها، 
ومن أجل مسایرة أحدث ما وصل إلیه العلم في مجال التكنولوجیا المصرفیة ینبغي تطویر إمكانیات العاملین 

یعاب التطورات في مجال الخدمات المصرفیة بما یحقق تحسین مستوى تقدیم الخدمة المصرفیة وقدراتهم الست
وتحقیق أفضل استخدام للموارد البشریة في المصارف الجزائریة، ویتطلب االرتقاء بالعنصر البشري تبني العدید 

3:من االستراتیجیات نذكر منها

على استخدام أحدث النظم ولیة في تدریب اإلطارات المصرفیة االستعانة ببیوت الخبرة ومكاتب االستشارة الد- 
المصرفیة.

وحدة ودوره في وضع نموذج لتقییم أداء العنصر البشري، من خالل عدة معاییر تأخذ في اعتبارها أداء ال- 
تحقیق هذه النتائج.

لخریجي الجامعات.الرفع من مستوى كفاءة العاملین بإعطاء األولویة في التوظیف - 
صصة وتطویر البحث العلمي في میدان الخدمة المصرفیة.ء المعاهد المتخإنشا-
لعل ما یمیز العمل المصرفي في عصر العولمة مواكبة أحدث التطورات التكنولوجیة في العمل المصرفي :

جیا المالیة هو تفاقم دور التكنولوجیا المصرفیة والسعي الحثیث وراء تحقیق االستفادة القصوى من فوائد تكنولو 
اإلعالم و االتصال من أجل ترقیة وتطویر وسائل تقدیم الخدمة المصرفیة بما یتوافق واإلیقاع المتسارع للصناعة 
المصرفیة في القرن الواحد والعشرین، وسعیا منها لمواكبة التطورات عملت المصارف الجزائریة على نقل العدید 

حیث شرعت في إدخال آالت السحب 1997نذ سنة من التقنیات المصرفیة إلى السوق الوطنیة، السیما م
4.جهاز300حوالي 2006اآللي، إذ بلغ عددها في مطلع سنة 

.20ربوح عبد الغني و نور الدین غردة، مرجع سابق، ص-1
.23، ص.2000بیروت،دار النھضة العربیة،،البنوك االلكترونیةمحمد كرباج، -2
.10، مرجع سابق، ص.لكترونیةترونیة والتجارة اإل البنوك االلكصالح مفتاح، -3
.10شول شهرة،مدوخ ماجدة، مرجع سابق، ص.-4
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محورا أساسیا و 13في إطار مشروع "الجزائر اإللكترونیة" تتمحور حول و قد تم برمجة خطة عمل و ذلك 
1نذكر منها:

النترنت في اإلدارة العمومیة (كتطویر الخدمات تسریع استخدام تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال ال سیما شبكة ا.1
اإللكترونیة لفائدة المواطنین و الشركات و العمال...) و الشركات (خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و 

خاصة في مجال عرض الخدمات اإللكتروني).
ن تجهیزات و شبكات تطویر اآللیات و اإلجراءات التحفیزیة الكفیلة بتمكین المواطنین من االستفادة م.2

تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال خاصة عن طریق إعادة بعث عملیة "أسرتك"، و عن طریق توفیر حواسیب 
شخصیة و خطوط توصیل ذات التدفق لسریع، و عن طریق أیضا زیادة الفضاءات لعمومیة الجماعیة و 

محالت االنترنت و غیرها من المرافق.
لبرمجیات، الخدمات و التحفیز)، و خاصة توجیه النشاط االقتصادي في دفع تطویر االقتصاد الرقمي (ا.3

مجال تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال نحو التصدیر.
تعزیز البنیة األساسیة لالتصاالت ذات التدفق السریع و الفائق السرعة خاصة فیما یخص تأمین الشبكات و .4

نوعیة خدمات الشبكات.
البحث، التطویر و االبتكار.تطویر الكفاءات البشریة و تدعیم.5
ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني، و اإلجراءات التنظیمیة، و تهیئة مناخ یشجع على إقامة الحكومة .6

اإللكترونیة.
إللكترونیة من شأنه تسهیل اتصال المواطن بمختلف اإلدارات و الخدمات (الكشف اإن مشروع الجزائر 

عمل في البیت، التجارة اإللكترونیة...)، و كذا تسهیل اتصال اإلدارات و الطبي عن بعد، التعلیم عن بعد، ال
المؤسسات و المصارف فیما بینها و مع فروعها.

وسائل حمایتهاالصیرفة اإللكترونیة في الجزائر و مخلفات المبحث الرابع: 
ت اإلیجابیة على ید من التغیراإن تبني نظام الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر سیؤدي إلى حدوث العد

و األضرار طبعا باإلضافة إلى السلبیات قتصاد بصفة عامة و على النظام المصرفي الجزائري بصفة خاصة. اإل
تستلزم مجموعة من القوانین و التشریعات لضبطها و التحكم فیها.عنها، و التيالناجمة

يتأثیر الصیرفة اإللكترونیة على اإلقتصاد الجزائر المطلب األول: 
لصیرفة اإللكترونیة على اإلقتصاد الجزائري.الناجمة عن اإلى أهم اآلثار سنتطرق في هذا المطلب 

ministre.gov.dz-ttp://www.premierh، على الموقع اإللكترونیة: 2008، دیسمبر 2013الجزائر اإللكترونیة اللجنة اإللكترونیة، -1
05/05/2012.
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الفرع األول: تأثیر الصیرفة اإللكترونیة على المؤسسة اإلقتصادیة
على زیادة تحسین اإلدارة، و إقتصاد الوقت و التكلفة و االستفادة من خدماتها اإللكترونیةتعمل الصیرفة 

الصیرفة اإللكترونیة على المؤسسة اإلقتصادیة فیما یلي:تأثیرو یظهر ة عالیة، و بتكلفة و بجهد أقل. ودبج

1أوال: محاربة اإلقتصاد الموازي

التجاریین التعامل خارج على المتعاملینالمصرفیة الجزائریة وسائل الدفع في المنظومةلقد فرض تأخر 
في بروز ظاهرة اإلقتصاد عد تداول النقود خارج اإلطار الذي ساهم بدوره الدائرة المصرفیة، هذا التعامل قد سا

الموازي (غیر الرسمي)، و تفشي ثقافة اإلكتناز، كلها عوامل ساعدت على إرتفاع السوق الموازیة، و هذا األمر 
ة أنظمة دفع أصبح یهدد اإلقتصاد الوطني الذي مازال هشا و بالتالي فإن اعتماد الصیرفة اإللكترونیة و إقام

إلى دائرة السوق المصرفیة و بالتالي المساهمة الموازيإلكترونیة سوف یسهل دخول النقود المتداولة في السوق 
في التخفیف من حدة اإلقتصاد غیر الرسمي و السوق الموازیة باألخص في ظل توفیر بیئة مناسبة لذلك.

رثانیا: إیجاد و تطویر التجارة اإللكترونیة في الجزائ
إن أساس ظهور و تطور التجارة اإللكترونیة یعود في األصل إلى مدى انتشار استخدام وسائل الدفع 
اإللكترونیة، و ال أحد تخفى علیه أهمیة التجارة اإللكترونیة، و بالتالي على الجزائر تدعیم الصیرفة و وسائل 

2الدفع اإللكترونیة إلیجاد وسط مناسب لهذا النوع من التجارة.

ثا: إعطاء دفع للحكم اإللكتروني في الجزائريثال
ئر على االقتصاد العلمي، و الجزالقد أصبحت فكرة إنشاء الحكومة اإللكترونیة أمرا البد منه في ظل انفتاح

لالستثمارات األجنبیة، و تزاید المطالب الشعبیة بضرورة تخفیف األعباء البیروقراطیة، و هذا المشروع تشجیع
أحد دعائمها هي الصیرفة اإللكترونیة.نیة أساسیة لالنطالقیتطلب توفیر ب

رابعا: بناء االقتصاد الرقمي في الجزائر
نحو اإلنطالق في مشاریع رقمیة أخرى، تنقل اإلقتصاد إن تبني نظام الصیرفة اإللكترونیة یكون القاعدة

3الوطني نحو إقتصاد رقمي.

في النظام المصرفي الجزائري: تأثیر الصیرفة اإللكترونیةالثانيالفرع

ن اإلقتصاد الموازي ھو مجموعة من النشاطات غیر الشرعیة التي تمارس على ھامش االقتصاد الرسمي من طرف أفراد و جماعات محترفة في المیدا1
األساسي للبحث عن الربح السھل و التھرب من الضرائب و المراقبة.

، 21/01/2007، 16، إعالمیتك: أسبوعیة وطنیة متخصصة، العدد الحكومة اإللكترونیة ھل تقضي على البیروقراطیة في الجزائردي، حمید عبد الھا-2
07ص.

www.echourokonline.com،  على الموقع اإللكتروني: 10/03/2007، مقالة منشور بتاریخ ماكس- نظام ويغنیة غمراوي، اتصاالت الجزائر، -3
22/12/2012
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عتماد الصیرفة اإللكترونیة في النظام المصرفي الجزائري سوف یتیح للنظام دخول العصرنة من أبوابها إإن 
متیازات لمؤسسات المالیة، و هي تمنح عدة إاأوالجزائرالواسعة سواء تعلق األمر بالبنوك التجاریة أو بنك 

1مثل:

رف الجزائریة یشكل نافذة إعالمیة لتعزیز الشفافیة و ذلك من خالل التعریف ستخدام االنترنت في المصاإ.1
المالیة لوضعها تحت المؤشراتبهذه المصارف، و ترویج خدماتها و اإلعالم في النشرة اإلخباریة، و تطورات 

تصرف الباحثین، و سائر األطراف األخرى المعنیة باألمر.
جدیدة في مناطق مختلفة، خاصة فروع إنشاءو في أداة الخدمات تخفیض النفقات التي تتحملها المصارف .2

لى عدد كبیر من الزبائن، و الوصول إقادر على التكفل باألنترنتو التواجد على ،أن الجزائر مساحتها واسعة
إضافة إلى إمكانیة تسویق خدماتها المصرفیة فضال عن التعامالت تقدیم خدمات جیدة و متنوعة و بتكلفة أقل.

بین المصارف و المبادالت اإللكترونیة.
تساهم ثورة اإلتصاالت و المعلومات في شؤون الحیاة الیومیة، و ذلك بتحسین و تسهیل معیشة العائالت و .3

بترقیتها لألفضل، و تطویر المجتمع بتمكینه من وسائل جدیدة.،األفراد
و إقامة أنظمة دفع إلكتروني ،مالیة إلكترونیةتفعیل دور بورصة القیم المنقولة بالجزائر من خالل إقامة سوق .4

أدائها و ترقیتها.تساهم في تطور 
یساعدها على مواكبة المصارف الجزائریة للتطورات العالمیة في میدان الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، .5
اإلستثمار األجنبي.عن البحثإلندماج في اإلقتصاد العالمي، و ا

ة الخدمات المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري: تحدیات رقمنالثانيالمطلب 
نطالق المشروع الجدید للبطاقات لسنة مشروع بطاقات السحب البنكي (قبل إإن الفشل النسبي الذي سجله 

) بسبب عدم القدرة على التحكم فیها و تسییرها، جعل بعض هذه البنوك  و المؤسسات المالیة المشاركة 2005
عتماد هذه البنوك على حلول و أنظمة مستوردة، غیر تقدیم خدماتها، و یعود ذلك إلعن في المشروع تتوقف

.متوافقة و خصائص السوق الجزائریة
و حسب وجهة نظرنا فإنه ال فائدة من االنطالق في تجربة جدیدة دون تقییم التجارب السابقة و معرفة 

.أسباب فشلها لتفادیها مستقبال

لكترونیةاإل الصیرفةمشاكل وسائل :الفرع األول
عاب أو استعمال مشكل األمیة یجعل األشخاص ال یثقون سوى في السیولة النقدیة و غیر قادرین على استی- 

خدمات الصیرفة اإللكترونیة.
یحبذ المواطن الجزائري استخدام النقد ألنها أحسن وسیلة للتهرب من الضرائب و عدم القدرة على فرض - 

یمة الفعلیة لتعامالتهم ار الذین ستجبرهم عملیة البیع بالبطاقات على التصریح بالقرقابة، خاصة بالنسبة للتج

.08، ص.مرجع سابقحمید عبد الھادي، -1
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1التجاریة.

وجود أزمة ثقة بین العمالء و التجار و بین المؤسسات المالیة التي تسیر حساباتهم، و قد زاد من حدة هذه -
البنوك الجزائریة كبنك آل خلیفة.األزمة الفضائح المالیة التي عرفتها

م الثقة في النظام و المحاكم القضائیة التي حال وقوع مشاكل ستأخذ وقتا طویال للفصل في القضایا، و عد-
ایا المتعلقة بالشیكات بدون رصید.مرد انعدام الثقة یعود إلى طول اإلجراءات القضائیة التي تتخذ في القض

ساهم في رفع الثقة عن وسائل ،یدارتفاع االستعماالت المتكررة للشیكات بدون رصید أو غیر كافیة الرص-
2الدفع مما ساهم في تفضیل السیولة النقدیة.

و هذا باإلضافة إلى المشاكل التي تواجهها الخدمات المصرفیة اإللكترونیة في أي دولة كانت و هي:
ت : و لمواجهة هذا المشكل تم وضع في المتناول مركز خاص بهذه الحاالت یتلقى اإلتصاالالسرقة والضیاع.1

و الذي بمجرد أن یتلقى إتصال SATIMأیام، و هو مركز تابع لشركة 7/أیام7سا و 24/سا24لمدة 
بضیاع أو سرقة معینة، یقوم بوضع الخدمة في حالة معارضة، لكن إن لم یتلق هذا المركز التأكید الكتابي من 

رفع الحجز عن البطاقة، و تصبح یوما فسیقوم ب15طرف الحامل أو بنكه على ضیاع أو سرقة الخدمة في مدة 
المسؤولیة على عاتق الحامل أو البنك. 

في حال اكتشاف استعمال مشبوه فیه سیتم حجزها مؤقتا حتى یتم التأكد من عملیة 3:ستعمال اإلحتیالياإل.2
أخرى لصالحه.وسیلة جیدة الغش، و في حال التأكد من براءة الحامل ستصدر 

طرق لمثل هذه الحاالت و التي بالتأكید إن كانت موجودة ستساهم في قمع حاالت لكن القانون لم یقم بعد بالت
المؤرخ في 91/1382من قانون العقوبات رقم 67/01الغش و التزویر و السرقة فمثال في فرنسا تنص المادة 

حدى سنوات و بغرامة مالیة أو بإ)07(ةیعاقب بالحبس من سنة إلى سبع: "على ما یلي1991دیسمبر 30
هاتین العقوبتین فقط:

.كل من قلد أو زور بطاقة الدفع أو السحب
 كل من، رغم علمه بالتقلید أو التزویر، استعمل أو حاول استعمال السحب أو التسدید ببطاقة مقلدة أو

مزورة."
: كل بطاقة أصبحت غیر صالحة لالستعمال كانقضاء مدة صالحیتها أو تجاوز العمیل العملیات التعسفیة.3

للمبلغ المصرح له من قبل البنك، و تم قبول الدفع بهذه البطاقة من طرف التاجر، یتم وقف عمل األجهزة التابعة 
للبنوك و التي تكون موجودة لدى هذا التاجر، و یطلب من البنك المتعامل مع التاجر إلغاء العقد.

من خالل التسجیالت صرفیة اإللكترونیةلوسیلة الخدمة الم: یتم إثبات العملیات المستخدمة إشكالیة اإلثبات.4
لكتروني، كما یتم استخدام كافة البیانات المسجلة حول كل عملیات السحب تي تتم أتوماتیكیا على الشریط اإلال

1 - http://isegs.com/forum/showthread.php?t=6116
2 - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit.
3  - Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement, Document Interne De La Banque
D'Algérie, Op.cit. P.10.
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1إال حینما یطرح نزاع على القضاء.ر، و عادة هذه المشكلة ال تثاDABو GABو TPEمن أجهزة 

لكترونیة في الجزائرمعوقات التجارة اإل : الفرع الثاني
في الحقیقة لیس هناك تجارة إلكترونیة في الجزائر ماعدا األقلیات التي تستخدم البطاقات البنكیة الدولیة، و 

:لعل أهم معوقاتها في الجزائر ما یلي
ن : و یقصد بها الجهل بأسالیب و وسائل التعامل في مجال المعلوماتیة، عدد الذین یملكو األمیة المعلوماتیة-

ملیون نسمة في الوقت الذي ال یفوق فیه عدد المؤهلین إلستعمال هذه 17,5مستوى تعلیمیا مقبوال یصل إلى 
.2004ملیون جزائري لسنة 13التقنیة 

أن معظم التعامالت التجاریة اإللكترونیة تتم باللغة اإلنجلیزیة.إذ:الحاجز اللغوي-
تتم في معظمها بالنقود التقلیدیة و لیس بأدوات التعامل : حیث أن التعامالتسیطرة قیم المجتمع النقدي-

المالي الحدیثة.
: األمر الذي ال یشجع الكثیرین على التعامل مع أطراف الطابع الالمادي و غیر الملموس للتعامل اإللكتروني-

2ال یواجهونهم وجها لوجه و على وسائط إلكترونیة غیر ورقیة.

الجزائر ال تزال بعیدة جدا عن وضع : و لكترونیةظم العملیات المصرفیة اإلالتي تنتطور القوانین المصرفیة-
و ما بالك العملیات لكترونیةالتجاریة اإللم تقم بوضع قوانین منظمة للمعامالت فهيمثل هذه القوانین، 

3لكترونیة.المصرفیة اإل

المصارف الجزائریة أمام الصیرفة اإللكترونیة:الثالثالمطلب 
نعكاس للنظام اإلقتصادي، ي إنعكاس للنظام المصرفي، و بالتالي إیه أن المصارف الجزائریة همما الشك ف

و تحوالت مست تغیراتفإذا ركزنا األضواء على النظام المصرفي الجزائري نجد أنه على الرغم مما شهد من 
تراجع اللجوء للوساطة، و بم، نتیجة ثورة االتصال الحدیثة، إال أنه تمیزفي العالالقطاع المالي و المصرفي 

بوتیرة سریعة دون اللجوء و هادور بیمكن للمصارف الجزائریة القیام بالتالي التقلص الرقابة و التنظیم، و 
لإلستخدام المكثف للتكنولوجیات الحدیثة فهناك عدة شروط حتى یدخل اإلقتصاد عامة و المؤسسات خاصة إلى 

اإلتصاالت.تكنولوجیا المعلومات و

البلدسلطات األول: مسؤولیة لفرع ا
و التكوین الذي یعطي قوة مؤهلة في مجاالت عالم تكنولوجیا اإلعالم و التربیةستثمار في اإلإن 

قتصاد العالمي، ، عامالن هامان لإلقتصادیات الوطنیة و لإلاإلتصاالت و تخفیف القیود على قطاع اإلتصاالت
MC DENNELL INTERNATIONALستشارة األمریكي ب اإلتستفید الجزائر من تقریر مكتأن و یمكن 

1 - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit.
2 - Media Banque, Situation De La Banque D’Algérie, Op.cit.
3 - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit.
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)L.L.C ،( عداد اإللكترونيیركز على ما سماه المكتب باالستو الذيe-readiness توفیر ضرورةفیرى
و هي:1،خمسة نقاط قوة في اإلقتصاد حتى یعمل في عالم تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصاالت

) الربطConnectirrily( ؟االستخدامجیا المعلومات قابلة و سهلة : هل شبكات تكنولو
) القیادة اإللكترونیةleadership-Eكأولویة وطنیة؟عت الحكومة االستعداد اإللكتروني): هل وض
 أمن المعلومات)SecurityInformation(:تخزینل یمكن للمستخدمین وضع ثقتهم في معالجة و ه

المعلومات بالشبكات المعلوماتیة؟
 شري البالمالأسر)capitalHuman(: التكوین المناسب لبناء و تدعیم هل حصلت القوة العاملة على

األعمال اإللكترونیة و مجتمع المعلوماتیة؟
 مناخ األعمال اإللكترونیة)climatebusiness-E(:إلى أي مدى یسهل القیام باألعمال اإللكترونیة بالبلد؟

یسمح لها بتهیئة حتىة و المتمثل في القیادة اإللكترونیة كخطوة على الجزائر أن توفر الشرط الثاني كأولوی
األخرى.للشروطالبیئة 

الدولیةمسؤولیة ال: الثانيالفرع 
فجوة الرقمیة، لمتقدمة و المتخلفة أو ما یسمى بالبمعالجة مسألة الهوة بین الدول اهتمام عبر العالم اإلیتزاید 

من القیام بذلك لجزائر هذه الفجوة، حیث یمكن للدول النامیة في تضییق لذلك على البلدان المتقدمة أن تساعد ا
خالل التعاون اإلقلیمي و الدولي، و إیجاد موارد للتمویل و كذا وضع سیاسة حكومیة تشجع المنافسة في قطاع 

2نترنت و التجارة اإللكترونیة، و فتح اإلستثمار في هذا المیدان.إلتصاالت و هیاكل األا

المؤسسات المالیة و المصرفیة و المؤسسات األخرى: مسؤولیة ثالثالالفرع 
عتماد الصیرفة اإللكترونیة، یجب على المصارف أن تعید هیكلة جهازها و تحدیث إطار إستعمال و إفي 

و وضع إعالم مصرفي قوي ،إدارتها، و ذلك بإدخال مختلف الوسائل التكنولوجیة، فضال عن نوعیة الزبائن
، من جانب آخر على المؤسسات و المراكز التجاریة أن تستعد لذلك، و اإللكترونیةعتماد الصیرفة یسهل نجاح إ

هذا بإدخال مختلف وسائل التكنولوجیة في أداء نشاطاتها التجاریة، و تكوین اإلطارات المناسبة لذلك، حتى 
اإللكترونیة ناجحة بمختلف یكتمل عملها بما تقوم بها المصارف و الدولة، و تكون عملیة إعتماد الصیرفة

3المعاییر.

في الجزائرلكترونیةإل الخدمات المصرفیة اوسائل حمایة : الرابعالمطلب 
المنظومة المصرفیة الجزائریة و الضوابط المستخدمة داخلاإلجراءات أهمسنتطرق في هذا المطلب إلى 

اإللكترونیة.هاحمایة خدماتبهدف 

.195محمد منصف تطار، مرجع سابق، ص.-1
2 - Media Banque, Situation De La Banque D’Algérie, Op.cit.
3 - Modernisation des systèmes des paiements, Op.cit.
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ة لوسائل الدفع في الجزائرالفرع األول: الحمایة التقنی
.ینقسم هذا العنصر إلى الكتابة اإللكترونیة و التوقیع اإللكترونیة

أوال: الكتابة اإللكتروني
من النظام الورقي في المدني الجزائري انتقل المشرعالمعدل و المتمم للقانون10-05بصدور القانون 

المؤرخ 01- 05من القانون المدني 1مكرر 223اإلثبات إلى النظام اإللكتروني. و ذلك بنص المادة 
1"كتابة على الورق."یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بال:حیث تنص على،20/06/2005

ا قطب، وفي القانون المدني الجزائرياإلثباتللكتابة في الشكل اإللكتروني مكانا ضمن قواعد أصبح و بالتالي
مكرر مدني جزائري الكتابة في الشكل اإللكتروني ذات التسلل في الحروف أو األوصاف أو 323لنص المادة 

ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة اإللكترونیة المستعملة و مهما كانت ،أو رموزاألرقام أو أیة عالمات
طرق إرسالها.

كتابة المقصود منه سواء الكتابة على بأن المشرع الجزائري اعتمد المفهوم الواسع للبق سو هكذا یتضح مما 
و من أجل إزالة كل غموض أو نزاع الورق أو الكتابة اإللكترونیة المثبتة على دعائم غیر مادیة غیر ورقیة.

مكرر مدني جزائري، فیما أثار اإلشكال "هل 323یمكن أن یحدث من الناحیة القانونیة بشأن تطبیق نص المادة 
في اإلثبات مقارنة مع الوثیقة العادیة؟"القیمة القانونیة للوثیقة اإللكترونیة نفس

في وجود اجتهادالتي تقول ال الفقهیة مكرر جاء المشرع بحل قانوني، و وفقا للقاعدة 323بموجب المادة 
النص القانوني، فإن المشرع یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كالكتابة على الورق بشرط إمكانیة 

و الكتابة اإللكترونیةد سوى بین الكتابة و بهذا یكون المشرع الجزائري قتأكد من هویة الشخص الذي أصدرها.ال
العادیة من حیث حجیة اإلثبات.

ثانیا، التوقع اإللكتروني
التوقیع اإللكتروني هو شهادة رقمیة تحتوي على بصمة إلكترونیة للشخص الموقع، توضع على وثیقة و 

و ذلك و هویة من وقع علیها، و یتم الحصول على الشهادة من إحدى الهیئات المعروفة دولیا.تؤكد منشأها
طالب التوقیع، ثم تصدر الشهادة.مقابل رسوم معینة من حیث تراجع هذه الهیئات األوراق الرسمیة التي یقدمها

فالتوقیع قع دون غیره.ة المو یفهو عبارة عن رموز أو أرقام أو حروف إلكترونیة و التي تدل على شخص
اإللكتروني مصطلح قد یشمل على سبیل المثال إنتاج توقیع الشخص من خالل تثبیت صورة التوقیع الخطي 
الصادرة عن ید الموقع و المخزنة إلكترونیا على السند المراد توقیع، كما قد یشمل إنتاج توقیع الشخص من 

ستعمال رقم سري أو شفرة خاصة اإللكتروني أو من خالل إة البرید خالل طباعة اسم المرسل في نهایة رسال
و بطاقات الصراف اآللي، كما قد یتم لدفع بواسطة البطاقات اإلئتمانیة كما هو الحال في أوامر ابشخص الموقع 

.62، ص.2007الجامعي، اإلسكندریة، مصر، ، دار الفكرالحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب اآلليمحمد آل خلیفة، -1



عصرنة المصارف الجزائریةالثالثالفصل

233

ستعمال خواص بیولوجیة أو فیزیولوجیة ممیزة للشخص، و على ذلك فإن التوقیع اإللكتروني التوقیع بإإنشاء
1ا یلي:یسمح بم

:التأكد ما إذا كان صاحب دائن.التأكد من هویة المستخدم و كذلك البائع
مستخدمةأن تكون : من جهة التأكد من هویة البائع، و من جهة أخرى التأكد بأن هویة البنك ال یمكن العمیل

من قبل شخص ثالث.
یسمح بضمانات تؤكد نزاهة المعلومات المحولة.جمالیا :

أو رموز لها طابع منفردة تسمح بتحدید شخص یع اإللكتروني عبارة عن حروف أو أرقام و بما أن التوق
2صاحب التوقیع و تمیزه عن غیره، فإن أشكال التوقیع اإللكتروني عبارة عن ما یلي:

د لف المراإلى الم،و معناه نقل التوقیع اإللكتروني المكتوب بخط الید على المحرر:التوقیع بالقلم اإللكتروني
إلىو علیه ینقل المحرر الموقع علیه من طرف صاحبه ،ستخدام جهاز سكانیرنقل هذه المحرر إلیه، و ذلك بإ

ستخدام شبكة األنترنت.أي شخص آخر بإ
ستقبل التوقیع عن ي المستقبل أن یحتفظ الشخص الذي إلكن لهذه الطریقة عیوب أهمها عدم الثقة، فیمكن ف

بوضعه على مستند آخر لدیه دون وجود أي طریقة من خاللها لیتم التأكد من و یقوم طریق شبكة األنترنت، 
ما جعل التوقیع اإللكتروني یواجه مشكلة حجیة اإلثبات عن طریق المحررات مصداقیة صاحب التوقیع، و هو 

.اإللكترونیة
التوقیع باستخدام الخواص الذاتیة (التوقیع البیومیترSignatureBiometric(:ذا النوع من التوقیع یعتمد ه

الشخصیة، مسح العین البشریة، التحقق من على الخواص الكیمیائیة و الطبیعیة للفرد و یشمل ذلك البصمة 
مستوى و نبرة الصوت، التعرف على الوجه البشري، خواص الید البشریة و التوقع الشخصي.

ي الحاسب فأخذ صورة دقیقة لها و تخزینهاو هو ما یعني أنه یتم تعیین الخواص الذاتیة للعین مثال عن طریق 
اآللي لمنع أي استخدام من أي شخص آخر بخالف الشخص المخزنة الذاتیة لعینه، و هكذا بالنسبة لباقي 
الخواص و إن تم التحقق من وجود أي اختالف مهما كان بسیطا ال یتم السماح لهم بالدخول على هذا الحاسب.

التي تتضمن رقما سریا "ال البطاقاتلنظام في التعامالت البنكیة و غیرها، مثل : یستخدم هذا االتوقیع الرقمي
یعني التوقیع و السحب عندما یرغب في سحب جزء من رصیده." الذي یدخل البطاقة في آلةلیعرفه سوى العمی

مونها، و الرقمي منظومة بیانات في صورة شفرة بحیث یكون في إمكان المرسل إلیه التأكد من مصدرها و مض
لكن أكثرها شیوعا التوقیعات الرقمیة القائمة على ترمیز المفاتیح التي نجد منها المفاتیح العامة و التي تسمح 

أي تعدیل علیها فإذا ما وافق على مضمونها و لكل من یهتم بقراءة الرسالة أن یقرأها دون أن یستطیع إدخال 
المزایا على التوقیع الرقمي أن یتوفرو ،الل مفتاحه الخاصأراد إبداء قبول بشأنها وضع توقیعه علیها من خ

:التالیة

.66موسى خلیل متري، ص.-1
أوت 14و 12، بحث مقدم  ضمن مؤتمر القانون و الحاسوب، جامعة الیرموك، األردن، یومي: التوقیع الرقمي و جھات التوثیقأیمن مساعد، -2

.12، ص.2004
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.أن تكون دائمة و مستمرة، بحیث ال یخضعها للتغییر في كل مرة
نتهاك و أن تعرف بالشخص الذي قام بإمضائها.تكون غیر قابلة لإلنأ
ال تدل على ما یمكن أن یشوبها.أن تعطي ثقة فوریة، بحیث

اإللكتروني في الجزائرثالثا: التوقیع 
، المعدلة بالقانون مدني جزائري327/2المادةعتمد المشرع الجزائري بالتوقیع اإللكتروني ألول مرة في نصإ
مكرر أعاله 323على "....یعتمد بالتوقیع اإللكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة نص ، و التي ت05-10

فإن القانون الجزائري یمیز بین التوقیع و بالتالي 1".ات اإللكترونیةو ذلك من أجل إضفاء الحجیة على المحرر 
اإللكتروني هو أسلوب "التوقیع162-07من المرسوم التنفیذي 03و ذلك بموجب المادة ،اإللكتروني و المؤمن

2"1مكرر323مكرر و 323المحددة في المادتین للشروطعمل یستجیب 

لخدمات المصرفیة اإللكترونیة في الجزائرة لالفرع الثاني: الحمایة القانونی
: التعدیل خالل حمایة الوسائللم ینص المشرع الجزائري على الحمایة التشریعیة لخدمات الصیرفة اإللكترونیة

المتضمن قانون 156- 66رقم لألمرالمعدل و المتمم 10/11/2004المؤرخ في 15- 04بموجب القانون رقم 
و الذي المعالجة اآللیة للمعطیات، لقسم السابع مكرر منه تحت عنوان المساس بأنظمة العقوبات و الذي أفرد ا
".07مكرر 394مكرر حتى المادة 394تضمن ثمانیة مواد هي 

سارت السیاسة البنكیة الجزائریة من أجل ضمان عملیات الدفع اإللكتروني، و في هذا الشأن أصدر و قد 
04- 09تضمن القانون رقم كمابأمن أنظمة الدفع.یتعلق 28/12بتاریخ07-05بنك الجزار تنظیم داخلي رقم 

القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال و 14/08/2009المؤرخ في 
مكافحتها و الذي نص في المادة األولى منه أن الهدف الذي وضع من أجله هو وضع قواعد خاصة بالوقایة 

3الجرائم المتصلة بتكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال.من

خالصة الفصل

ن القانون المدني.المتضم58-75المعدل و المتمم لألمر 10-05القانون -1
المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكة بما فیھا الالسلكیة الكھربائیة و على 123- 01یعدل و یتمم المرسوم 162-07المرسوم -2

مختلف خدمات المواصالت السلكیة و الالسلكیة.
المتضمن قانون 156- 166، المعدل و المتمم لألمر رقم 10/11/2004مؤرخ في ال15- 04من القانون رقم 1مكرر394مكرر و 394المواد -3

العقوبات.
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و غیر متنوعة، رغم بطیئةمتخلفة و مازالتتتمیز الخدمة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري بأنها 
اإلصالحات التي قامت بها السلطات الوصیة و التي أهملت جانب الخدمة المصرفیة في برنامجها اإلصالحي، 

ي ظل التوجه الجدید لإلقتصاد الجزائري، برزت عملیات التحدیث للخدمة المصرفیة، من خالل إدخال و ف
الحدیثة إدخال بعض التكنولوجیات وشبكات إلكترونیة خاصة بها، لبعض المصارف إنشاءبطاقات السحب و 

لمصرفي، فضال عن القفزة التي اإلعالم اآللي مثال، و اإلهتمام بالموارد البشریة، و تحریر القطاع اكاستعمال
شبكات األنترنت، و الهاتف النقال و الثابت، إنتشارقطاع اإلعالم و اإلتصاالت في الجزائر، من خالل شهدها

تشجیع اإلستثمار في هذا المیدان.و 

ائل رغم العدد الهرفي الجزائري مازال في البدایة، و ذلكإن إعتماد الصیرفة اإللكترونیة في النظام المص
تسعى الجزائر لتطبیقها و تنفیذها.من البرامج و المشاریع المعدة التي 

ل نشاء شبكة إلكترونیة مصرفیة وطنیة من خالإلفكانت أولى خطوات المنظومة المصرفیة الجزائریة السعي
خدام ر إستیتطو باإلضافة إلى مما له من فوائد و إمتیازات، إستخدام نظام التسویة اإلجمالي و الفوري،

البطاقات البنكیة بمختلف أنواعها، و النقود اإللكترونیة، و توسیع إستعمال شبكة األنترنت مع إدخال نظام البث 
.ADSLالسریع 

و المتمثلة في تبني خدمات الصیرفة اإللكترونیة التقنیة هذهالستقبالتستعد المصارف الجزائریة الزالتو 
للمساهمة في اإلعالم المصرفي، و تطویر خدماتهااتها، وحدیث إدار من خالل تبمختلف أقسامها و أنواعها، 

وضع قوانین و باإلضافة إلىقبوله لخدمات مصرفیة رقمیة،الذي یتمیز بعدم في المجتمعةثقافة مصرفیرنش
ة ،سلبیكانت إیجابیة أو آثارها سواءبما یتوافق مع  المصرفیةتشریعات تحكم هذا النوع الجدید من الخدمات 

ر و نشاألخرى في مؤسساتهاو ها التجاریةمراكز إلى ضرورة مساهمة 2005كما تسعى الجزائر منذ سنة 
لتسویق و توزیع هذه المنتجات.فعالةاستعمال هذه الخدمات الحدیثة، باعتبار ها طریقة
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الرابعالفصل 
النقديةالسياسةلفعاليةمقارنةدراسة

ظلفيوفرنساالجزائرمنكلل
اإللكترونيةالصيرفة
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تمهید

إن أي نظام إقتصادي یحرص دائمًا على تفعیل تنمیة أعمال المنظومة المصرفیة فیه، حتى تواكب 
من التعدیالت و التغییرات في إستراتیجیتها التطورات و المستجدات العالمیة، ویتجسد ذلك في إدخال الكثیر 

والسیاسات المتعلقة بتشغیلها.

تعتبر المؤسسات المصرفیة الید المعالجة للعدید من األمراض المعرض لها أي نظام إقتصادي مثل: 
...إلخ، وتتم هذه المعالجة عن طریق عدة وسائل، تبرز في أدوات السیاسة النقدیة للدولة و التضخم، الكساد،

كل أداة إستخدامداخل الدولة، حیث یتم اإلقتصاديالتي تهدف أساسا إلى تحقیق اإلستقرار النقدي و بالتالي 
القائم فیها.اإلقتصاديحسب طبیعة المشكل 

یة في كل دولة تعتمد بدرجة كبیرة على درجة نمو النظام المصرفي، و نظرًا أن فعالیة السیاسة النقد
ومدى الوعي فیه، فإن التغیرات التي یواجهها العالم اآلن تقتضي تطویر األجهزة المصرفیة الموجودة، خاصة في 

ي یعمل ظل الصراعات الكبیرة نحو تسویة المعامالت عبر شبكة األنترنت. وبالتالي و بعدما كان اإلقتصاد النقد
بهدف استقرار نقدي إلصدارات حقیقیة وفق أسالیب محددة، أصبح یعمل بهدف تحقیق إستقرار نقدي إلصدارات 

وهمیة، تختلف تماما عن سابقتها.

اإللكترونیةونتیجة لذلك كان من الضروري تطویر األجهزة المصرفیة الموجودة، لتالءم تلك التحدیات 
التي قد اإلقتصادیة، وأیضا حتى یتم معالجة المشاكل اإلقتصادیةالتي أصیبت بها المعامالت التجاریة و 

بأسالیب تعادل األسالیب التقلیدیة في تحقیق فعالیتهااإلقتصاديیصاب بها النظام 

فیة وتأسیسًا على ما سبق فإننا سنتناول في هذا الفصل عرض آللیة عمل لكل من المنظومة المصر 
على اإللكترونیةوسائل الصیرفة تأثیر، و هذا بهدف إبراز اإللكترونیةالجزائریة و الفرنسیة في ظل الصیرفة 

إلى توضیح مدى اإلختالف بین المنظومتین في تسییر باإلضافةدور البنوك المركزیة في إدارة السیاسة النقدیة، 
.اإللكترونیةلة في الصیرفة السیاسیة النقدیة على ضوء مستجدات الصیرفة و المتمث

مباحث:أربعةهذا الفصل في قسمبالتالي و 
دور كل من البنك المركزي الجزائري و الفرنسي في إدارة السیاسة النقدیةل:و المبحث األ

خدمات الصیرفة اإللكترونیة و تأثیرها على دور المصارف المركزیة في إدارة السیاسة النقدیة: الثانيالمبحث
سیرورة السیاسة النقدیة في الجزائر قبل و بعد الصیرفة اإللكترونیة: الثالثالمبحث 
2013- 2000فعالیة السیاسة النقدیة لكل من فرنسا و الجزائر في ظل الصیرفة اإللكترونیة : الرابعالمبحث
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في إدارة السیاسة النقدیةالبنك المركزي الجزائري و الفرنسيكل مندور: األولالمبحث
مجال الصیرفة،فيإبتكارهتمماآخرفهيالنشأة،حدیثةدفعوسائلاإللكترونیةخدمات الصیرفةتعتبر

جعلماوهوالمركزیة،البنوكأنشطةتواجهالتيالتحدیاتأكبرمنجعلتهاالخصائصمنبجملةتمیزتحیث
السیاسةإدارةفيدورهوخاصةواإلشكالیاتالتساؤالتمنالعدیدمحلالمركزيالبنكوظائفعلىآثارها
و في هذا المبحث سنتطرق إلى الدور الحقیقي إلدارة السیاسة النقدیة من طرف بلدین مختلفین من عدة .النقدیة

و إجتماعیة و سیاسة، و هما الجزائر و فرنسا.إقتصادیةجوانب 

المركزیةمدخل عام حول البنوك المطلب األول: 
الحدیثة، لیس فقط لدوره الهام في حشد اإلقتصاداتیعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في 

، بل لكونه أصبح اإلقتصاديستثمار الذي یمثل عصب النشاط وتعبئة المدخرات المحلیة واألجنبیة وتمویل اإل
واحدًا من أهم كما ذكرنا القطاع المصرفي، وٕاذا كان. صال األكثر أهمیة مع العالم الخارجيتیمثل حلقة اإل

الذي یسعى إلى توجیه المنظومة و ، لهذا القطاعي، فإن البنك المركزي یمثل المحور الرئیساإلقتصادیةالقطاعات 
فهم دور البنك المركزي . و بهدفة النقدیةتلسیاسالسلیمة دارة عن طریق اإلالتنافسیةازیادة قدرتهالمصرفیة إلى 

.إلخ..سنتعرض في هذا المطلب إلى أهم محاوره النظریة، كالتعرف على مفهومه، نشأته، خصائصه

الفرع األول: ماهیة البنك المركزي
سنحاول في هذا الفرع التعرض إلى أهم التعاریف الخاصة بالبنك المركزي، و إلى أهم المراحل و التطورات 

ه.التي مر بها في نشأت

أوال: مفهوم البنك المركزي
للبنك المركزي، رغم أصبح من الصعب إعطاء تعریف ثابت المصرفي، نظرا للتطورات التي عرفها الجهاز 

واضح و شامل.تعریف ئهعطاإلیناإلقتصادیمحاولة أهم 
الوحید هو البنك البنك المركزيبأن ،من خالل تركیزه على وظیفة اإلصدار النقدي، آدم سمیثیرى حیث 

هي للبنك المركزي أن الوظیفة األساسیة Elkenآلكن یرى كما ذو الحق في إصدار النقود الورقیة و المعدنیة.
داخل الدولة.نظام النقديللتوازن تحقیق 

قیمة وضع قف على تو التيالمؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد و قد عرف أیضا على أنه 
1للدولة.لنظام المصرفيل

.06، ص.2006ر و التوزیع، عمان، األردن، ، دار الیازوري العلمیة للنشالمركزیة و السیاسات النقدیةالبنوك زكریا الدوري و یسرى السامرائي، -1
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ویقصد بذلك أنها مؤسسة ذات ،لكنها مستقلة،مؤسسة عامة أي حكومیةعبارة عنالبنك المركزي هوو 
وٕاداریًا ترتبط عادة برئیس الوزراء )،نشاطها مستقل عن الوزارات(فهي ال تتبع للحكومة ،ستقاللیة مالیة وٕاداریةإ

.رئیس الدولة مباشرةأو

ل مركز الصدارة في الجهاز ، إذ یحتلیس بنكا أو مؤسسة عادیةو یرى البعض أن البنك المركزي 
في التأثیرو القدرة على ،من قدرة على إصدار و تدمیر النقود من الناحیةلدیهبمافالبنك المركزي .يالمصرف

إمكانیات البنوك التجاریة في إصدار نقود الودائع من ناحیة أخرى، یمثل سلطة الرقابة العلیا على البنوك 
1.التجاریة

بوسائل شتى سالمة تضمن التي لتي تتولى إصدار البنكنوت، و االهیئة و یعرفه البعض اآلخر على أنه
یة في الدولة بما یترتب على هذه السیاسة من اإلئتمانیوكل إلیها اإلشراف على السیاسةحیث النظام المصرفي، 

2ي.جتماعو اإلاإلقتصاديالنظامین ات هامة في تأثیر 

على وهو الذي یقف ،لبنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقدو بالتالي فإن ا
مختلف النظم النقدیة العام في ظلاإلقتصاديویهدف أساسا على خدمة الصالح ،قمة النظام المصرفي

ویقدم جمیع أحكامه وفقا ،یستمد وجوده كمؤسسة عامةف،عتباریة مستقلةإیتمتع بشخصیة و هو والمصرفیة.
وتقام علیه ،وأن یتعاقد وأن یقیم الدعاوى،هله الحق في أن یمتلك ویتصرف في ممتلكاتحیث ،ألحكام القانون

من أهم ستقرار النقدي الحفاظ على اإل. و یعدیعفى من كافة الضرائب والرسومباسمه ویكون له خاتم خاص به و 
.أهداف البنك المركزي

ثانیا: نشأة البنوك المركزیة
ل قد جاءت نشأة البنوك المركزیة متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجاریة التي ظهرت في الدو 

ففي بادئ األمر، كانت البنوك التجاریة تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع ر.األوروبیة قبل القرن السابع عش
لم تكن هنالك حاجة لوجود فوالمالي في تلك الفترة، اإلقتصاديفي ضوء بساطة وتواضع النشاط ض القرو وتقدم 

ذه البنوك ولكن إفراط بعض هك،القواعد التنظیمیة لعمل البنو هیئة إشرافیة تتولى رسم سیاسة عامة أو تضع 
وتوسعها في إصدار النقود أدى إلى حدوث أزمات مالیة انعكست سلبًا على االقتصاد، األمر الذي استدعى 

وقد أوكلت هذه د.النقود للتحكم بعرض النقوجود مؤسسة تعنى بتنظیم النشاط المصرفي وتنظیم عملیة إصدار 
وتزاید احتیاجات اإلقتصاديومع تزاید النشاط ة.القائمالتجاریة األمر إلى أحد البنوك بدایةالمهمة في 

الحكومات للتمویل، وتزاید حركة السلع واألموال عبر الحدود، أصبحت المعامالت المصرفیة أكثر تعقیدًا، 
ظهرت الحاجة إلى وجود هیئة من خارج البنوك لتتولى عملیة اإلشراف على عمل تلك البنوك وتنظیم العمل ف

مقال على الموقع ،12ص.،- بین النظریة و التطبیق–حقیقیة ثر استقاللیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیةأ، إبراھیميو عیاش قویدر -1
http://hakkou.arabblogs.com/archive/2007/10/363276.html12/02/2012:اإللكتروني

.22، ص.2007ندریة، مصر، ، الدار الجامعیة، اإلسكانعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع و دور البنوك المركزیةأحمد شعبان محمد علي، -2
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ن إنشاء یتضح لنا أمن هنا وة.نشأة البنوك المركزیفجاءت.إصدار النقدنظیم عملیة إلى تباإلضافةالصرفي، 
1ا.البنوك المركزیة جاء للتحكم في عرض النقود وتنظیم إصداره

ات المدمرة، اإلقتصادیوبعد الحرب العالمیة الثانیة، ونظرًا لضخامة حجم رؤوس األموال الالزمة إلعادة بناء 
تطورت أهداف ومهام البنوك المركزیة من دور بسیط یتمثل، كما أسلفنا، في عملیة إصدار النقود وتنظیم أعمال 

الدولیة آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن المؤسسات اإلقتصادیةالبنوك التجاریة، إلى دور تنموي دعمته األدبیات 
الدولة العالمیة الثانیة وحتى أواخر السبعینات، راجت فكرة تدخل فمنذ انتهاء الحربن.كالبنك والصندوق الدولیی

وقد فرض هذا . لتحقیق التنمیةاإلقتصاديهیمنت على معظم الدول فكرة التخطیط كما ،اإلقتصاديفي النشاط 
النقدي الواقع، وخصوصًا في الدول النامیة، على البنوك المركزیة أن تتجاوز في سیاستها النقدیة هدف اإلستقرار 

تحقیق ذلك كان من الطبیعي أن تتوسع البنوك و من أجل 2. اإلقتصاديإلى هدف المساهمة في دعم النمو 
یة للبنوك اإلئتمانعلى السیاسات التأثیرالمركزیة في تمویل عجوزات الموازنات العامة للحكومات، وأن تلجأ إلى 

اعات التي ترغب الدولة بتنمیتها وخاصة قطاعات نحو القطاإلئتمانمن خالل اإلجراءات اإلنتقائیة لتوجیه 
.اإلنتاج السلعي كالصناعة والزراعة

وبعد السیر في هذا اإلتجاه ألكثر من ثالثة عقود، أثبتت التجربة العملیة خطأ هذا النهج، حیث أدى التوسع 
الیقین ومن ثم اإلضرار النقدي المبالغ فیه إلى ارتفاع معدالت التضخم، والذي أدى بدوره إلى تزاید ظروف عدم

الموارد إستخدامومن ناحیة ثانیة، أدت اإلجراءات اإلنتقائیة للسیاسة النقدیة إلى إساءة .اإلقتصاديبالنمو 
. اإلقتصاديوٕاضعاف اإلنتاجیة، األمر الذي انعكس سلبیًا على معدالت النمو 

بینما ساهم في زیادة ،اإلقتصاديو وخالصة القول، أن هذا النهج فشل في تحقیق هدف زیادة معدل النم
معدالت التضخم وقاد في نهایة المطاف إلى أزمات مالیة عمیقة في كثیر من دول العالم النامیة وخاصة دول 

أملى ذلك تغیرًا وقد. عن مثل هذه النتائج السلبیةأيال یخفى أن دولنا العربیة لم تكن في منوة.كا الالتینیأمیر 
ملحوظًا في دور البنوك المركزیة منذ أوائل الثمانینات، حیث أصبح دور البنك المركزي یتمركز من جدید حول 

ضمن هذا اإلطار، و. إرساء سیاسة نقدیة سلیمة ذات فاعلیة عالیة في تحقیق االستقرار النقدي بالدرجة األولى
تقدمة التي فصلت وظیفة اإلشراف والتنظیم عن بنوكها المركزیة، انصرفت البنوك المركزیة في بعض الدول الم

لسیاستها النقدیة وذلك في ضوء تحریر أسواق رأس يإلى التركیز على استهداف معدل التضخم كهدف رئیس
عن ، فتعتبر مسؤولةالتجاریةأّما البنوك المركزیة التي تتولى مهام التنظیم والرقابة على البنوكم.العالالمال في

3.توفیر البیئة المصرفیة المناسبة وعن ضمان سالمة األوضاع المصرفیة إلى جانب رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة

ستقرار النقدي حوالت، ترّكز على اإلبالنتیجة، فقد أصبحت السیاسة النقدیة، ورغم مرورها بالعدید من التو
ستقرار سعر الصرف)، (إألسعار) واالستقرار الخارجي ستقرار المستوى العام لإستقرار الداخلي (اإلونقصد هنا 

.اإلقتصاديهذا فضًال عن توفیر المتطلبات المالیة للنشاط 

.56، ص.2006، مكتبة الریام، الجزائر، عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیةسلیمان ناصر، -1
.26، ص.2006، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، األردن، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیةزكریا الدوري و یسرى السامرائي، -2
، مداخلة مقدمة ضمن أعمال  الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة استقاللیة البنك المركزي و أثرھا على فعالیة السیاسة النقدیةمنصور الزین، -3

.16، ص.2004دیسمبر، 15و 14، جامعة الشلف، یومي -واقع و تحدیات-اإلقتصادیةالجزائریة و التحوالت 
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إال في يارس سلطاته كبنك مركز ، و لكن لم یمإنجلترا، و هو بنك 1694سنة وقد أنشئ أول بنك مركزي 
فرنسا سلطة إصدار النقود إال في عام ، و في فرنسا لم تخول 1844النصف الثاني من القرن التاسع عشر عام 

و في الوالیات المتحدة حیث تباشر مهمة البنك المركزي مجموعة ،1800و ذلك رغم نشأته في عام ،1848
و بصفة عامة أخذ كثیر من بالد .1918سنةفيإالألفدرالیة، لم تنشااإلحتیاطيبنوك یطلق علیها اسم بنوك 
1800نه بعد سنة أمع العلم العشرین.من القرن1940-1930ة خالل السنوات العالم بنحو إنشاء بنوك مركزی

1882.1بنك الیابان 1818النمسا 1814تتابع إنشاء البنوك المركزیة فأنشئ بنك هولندا 

: خصائص البنوك المركزیةالثانيالفرع 
تتمثل أهمها في:الخصائص مجموعة من یتمتع البنك المركزي ب

التجاریة البنوك بما له من سلطة الرقابة العلیا على ، و ذلك الجهاز المصرفيالصدارة وقمةیحتل مركز .1
.وبما له من القدرة على خلق وتدمیر النقود القانونیة دون سواها،تجاریةالوالغیر 

أي هو القادر على خلق ،یتمتع بالقدرة على تحویل األصول الحقیقیة إلى أصول نقدیة والعكس بالعكس.2
مؤسسة ما یجعله یعتبر، )قتصاد الوطنيلإل(التسلیفاإلئتماننیة والمهیمن على شؤون النقد والنقود القانو 

.عادیةغیر نقدیة 
هذا ال یمنع لكن و،نجلترا والجزائرإ زي واحد كما هو الحال في فرنسا و أي وجود بنك مرك، مبدأ الوحدة.3

2.المركزیة كما هو الحال في الوالیات المتحدة األمریكیةوجود تعدد البنوك 

اإلشرافتنظیم المصاریف للدولة، حیث یقوم بمؤسسة عامة كونهینفرد دون غیره من المصاریف في .4
شترك مع الحكومة في رسم السیاسة النقدیة وتنفیذ هذه السیاسة عن طریق التدخل والتوجیه ویعلیها، كما

.المراقبة
یتمیز البنك المركزي باإلستقاللیة الكاملة، حیث تتضح هذه الخاصیة في إستقاللیته ألداء السیاسة النقدیة .5

ثم في مؤتمر 1920و قد أكدت هذه الخاصیة في مؤتمر بروكسل سنة بعیدا عن أي تدخل للسلطات التنفیذیة. 
أت هذه اإلستقاللیة بالتراجع لتأخذ بد1933-1929العالمیة اإلقتصادیة، و بحلول األزمة 1922جنوة عام 

منحنى تأمیم البنوك المركزیة القائمة و حیازة البنوك المركزیة الجدیدة لملكیة الدولة، غیر أن هذا لم یدم طویال 
نظرا إلحتكار الدولة للبنوك المركزیة و الضغط علیها لإلقتراض بهدف تغطیة نفقات الحرب العالمیة الثانیة، و 

جة الملحة لتحدید طبیعة العالقة بین الحكومات و البنك المركزي.هنا برزت الحا
في حین أن النقود ،قانونیة ذات إبراء نهائي في التعاملاالتي یصدرها المصرف المركزي نقودتعتبر النقود.6

.التي تصدرها المصارف تبرئ ذمة المدین لكنها تلزم الدائن بقبوله في التعامل
ن حصل على الربح فیكون ذلك من قبل إ و الربح هدفا له، من خالل عملیاته ال یتخذ المصرف المركزي .7

تحقیق یكون أن، فهدف المصرف المركزي یجب جلهاأالتي وجد من ،األعمال العارضة ولیس األساسیة

.56ص.،مرجع سابقسلیمان ناصر، -1
.56جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص.-2
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و هذا ما یفسر إمتالك ،اإلقتصاديونظیم النشاط النقدي والمصرفي دون سواها، عن طریق تالمصلحة العامة 
1الدولة له.

الفرع الثالث: وظائف البنك المركزي
یتمیز البنك المركزي (بنك الدولة) بمجموعة من الوظائف الهامة، و التي یعتد علیها النظام المصرفي و 

ككل، فتكمن أهم وظائف البنك المركزي في:اإلقتصاديالنظام 

أوال: اإلصدار النقدي
أوراق النقد قد سارت وظیفة إصدار و ،وظائف البنك المركزيتعتبر وظیفة إصدار أوراق البنكنوت أولى 

و. العوامل األساسیة التي میزته عن البنوك التجاریةكما اعتبرت من ،جیدمتیازإبنفراد للبنك المركزي و بإ
عملة قانونیة ذات قوة ،عندما أصبحت أوراق النقد المصدرةة البنك المركزيتنادا إلى هذه الوظیفة زادت مكانسإ

تطور فكانت هذه الوظیفة تتماشى و ال،مقابل ودائعهاإحتیاطيالبنوك كستخدمتها فإ،إبراء غیر محدودة
حتى أوائل منذ النشأة لتمیز هذا النوع من البنوك عن غیره الحاصل على مستوى النظام النقدي و المصرفي،

2.ه بنك اإلصدارأنأصبح البنك المركزي یعرف على ف،القرن الحالي

3و سنلخص حاالت لجوء البنك المركزي لعملیة اإلصدار في النقاط التالیة:

.العجز في النفقات اإلستثماریة أو التشغیلیة للدولة
 وجود فائض في میزان المدفوعات، سواء من جهة دخول رؤوس األموال قصیرة األجل أو طویلة األجل أو

التجاري الذي یتطلب إصدار أموال بقدره.من جهة فائض في المیزان 
.عند حاجة البنوك إلى سیولة

و تتم العملیة بتحویل األصول التي یحصل علیها البنك المركزي من الحكومة أو البنوك التجاریة و التي 
البنك تتمثل في الذهب و العمالت األجنبیة إلى وحدات من العملة مساویة لما تم الحصول علیه. كما یسعى 

العملة وضمان قابلیة تحویلها وذلك من خالل:إصدارالمركزي دائما إلى 
 .طباعة النقد والموائمة بین النقد المصدر والنقد المسحوب من التداول للمحافظة على عرض النقد
 لتمییز النقد الحقیقي عن الزائف. األمنیةالمحافظة على النقد من التزویر وكشفه وتوعیة الجمهور بالعالمات
تلبیة حاجة السوق المحلي من العمالت األجنبیة.
 فة.صرف العمالت الرئیسیة ومراقبة أعمال مؤسسات الصراأسعارمراقبة

ینادي بحریة الذي كان أولهما لوظیفة اإلصدار من أهمیة كبیرة ظهر رأیین في هذا المجاللنظرا و
.بتقیید اإلصدار، و اآلخر ینادياإلصدار

ثانیا: بنك الدولة

.30، مرجع سابق، ص.زكریا الدوري و یسرى السامرائي-1
.17، مرجع سابق، ص.منصور الزین-2
.56، ص.مرجع سابقسلیمان ناصر، -3



وفرنساالجزائرمنكلفياإللكترونیةالصیرفةظلفيالنقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسةالرابعالفصل

243

، إذ أصبح البنك المركزي و الملكیة العامة للبنك المركزيهذه الوظیفة مشتقة من خاصیتین هما الوحدة
أذونات ستقبالإبإذ یقوم ،بل تعداها،النقدیة و المالیة فحسبألوراق النقدیة أو مراقبا للسیاسة لالیس مصدر 

، إلى جانب هذه نشاطها، و یمدها دائما بوسائل الدفع الالزمة لتأدیة السلطة التنفیذیةالصادرة عن الخزینة 
، و یقوم سابات الحكومة والمشروعات العامةالعالقة فالبنك المركزي یقدم للحكومة العدید من الخدمات إذ ینظم ح

زیادة على ذلك فهو یصدر ،ت األجنبیة و المدفوعات الخارجیة، و تجمیع العمالالتمویل الخارجیةبعملیات 
ینظم الدین العام، و لعل من أهم الوظائف في هذا المجال هو قیامه بتقدیم القروض المباشرة القروض العامة و

، و كل إمكانیاته بشریة كانت أو فنیة هي مستشار الحكومة الماليللحكومة لمواجهة عجز الخزینة العمومیة فهو 
.لخدمة أغراض السلطة التنفیذیة

یسر على 1800و یعد بنك إنجلترا أول مصرف عمل كوكیل مالي للحكومة، فوجوده في مدینة لندن سنة 
الحكومة بیع سندات الخزینة و إدارة دین الحكومة بشكل عام، و هذا ما زاد من شهرة البنك و رغبة المصارف 

1التجاریة في اإلحتفاظ بودائعها فیه.

من العمالت األجنبیةحتیاطات الدولةثالثا: القیام على إ
یتدخل البنك المركزي كمراقب و منظم إلحتیاطات الدولة من العمالت األجنبیة و عملیات التحویل 

مخاطر یمكن أن تتعرض لها.أياألجنبیة وسیلة حمایته للعملة الوطنیة من العمالتالخارجي، حیث تمثل 
أیضا هاتحویلها لعمالت وطنیة، كما یستخدمإضافة إلى توفیر السیولة داخل اإلقتصاد الوطني عن طریق 

على یحصلللعدید من البلدان بنكا مركزیا للتحویل، إذ أصبحأسعار الصرف و قد إستقرارللحفاظ على 
2فائض في میزان المدفوعات كما یسد العجز في حالة عجز المیزان.دالفائض من العمالت في حالة وجو 

ملجأ لإلقراض (بنك البنوك)رابعا: آخر
، و من العالقة الخاصة بین البنك زدواج في النظام المصرفياإلهذه الوظیفة من خاصیة مبدأ تندرج 

) المؤسسات النقدیة (البنك المركزي و البنوك التجاریةفي مكانة النوعین منالتدرج و التجاریة، المركزي و البنوك 
و كل هذا تولد ووضع البنك المركزي المتمیز و الرئاسي بالنسبة للبنوك التجاریة ، داخل المنظومة المصرفیة، 

مجموعة من الحقوق للبنوك علیه رتب من البنك المركزي تجاه البنوك التجاریة، فتتزامات لمن اإلمجموعة عنه
إیداع جزء من رصیدها بالبنوك التجاریة تقوم ف،)واجبات على البنك المركزي قبل البنوك التجاریة(التجاریة 

لتزاماتها، هذه النسبة یحددها البنك المركزي بإرادته، و إمعینة من یعادل نسبة و الذي النقدي في البنك المركزي 
المقصود منها حفظ حقوق المودعین و تحقیق رقابة جدیة من البنك المركزي على البنوك التجاریة بمناسبة یكون 

3.ما تقوم به من خلق نقود الودائع

یلتزم البنك المركزي أدبیا و فنیا تجاه البنوك التجاریة بتقدیم و حدات النقد القانونیة الالزمة لتحقیق حیث 
على ، و السیولةمصدرالبنك المركزي یمثل مما یجعل ،نقود الودائعخلق ولمواجهة نتائج نشاطها فيالسیولة 

.94، ص.2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفيبخزاز یعدل فریدة، -1
.253مرجع سابق، ص.ضیاء مجید الموسوي، -2
.220مجدي محمود شھاب، مرجع سابق، ص.-3
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ى نقود إلخلقها لنقود الودائععملیةعن الناتجة النقودالبنوك التجاریة أن تتوقع عاجال أم آجال ضرورة تحویل
.قانونیة

و توجیههاإلئتمانعلى حجم التأثیرخامسا: رسم السیاسة النقدیة من خالل 
باعتبار أن البنك المركزي هو القلب النابض للجهاز المصرفي، لقد أوكلت الدولة له مهمة اإلشراف و 

یة للجهاز المصرفي و حمایة أموال اإلئتمانالرقابة على البنوك، و التي تهدف من خاللها  إلى تحسین القدرة 
تمكنه من إجراء رقابة فعالة على المودعین، حیث یمارس البنك المركزي عدد من األسالیب و اآللیات التي

1من ناحیة و على وحدات الجهاز المصرفي من جهة أخرى.اإلئتمان

سادسا: بنك المقاصة المركزیة
كذلك بدور الوسیط بین البنوك التجاریة هذا البنك یقوم إلى وظائف البنك المركزي المذكورة سابقا، باإلضافة

و تتم هذه و هو تسویة الدیون والحقوق الناشئة عن تعدد العمالت و البنوك و األشخاص المتعاملین،من أجل
2.یساهم في تحسین المقدرة األدائیة للجهاز المصرفينجد أن هذا البنك ف. عن طریق غرفة المقاصةالعملیة

: آلیات عمل البنك المركزي إلدارة السیاسة النقدیةالثانيالمطلب 
الهدف الذي یجب أن تضعه السلطات النقدي بشكل كبیر و ذلك كونه ستقرار باإلتمام هالرأي إلى اإلتجه إ

نكماش في وسائل الدفع من نقود حكومیة مساعدة أو أوراق بالتوسیع أو اإلیتعلق النقدیة في اتخاذها ألي قرار 
العوامل التي تؤثر م أهأو اتجاهه یعتبر من اإلئتمانعلى حجم التأثیرومن ذلك نرى أن . إئتمانبنكنوت أو 

لذلك فإن من أهم الوظائف التي یقوم بها البنوك ، فیزداد بزیادته وینخفض بنقصانهاإلقتصاديعلى النشاط 
المركزیة في الوقت الحاضر هو التدخل دائما أو حینما یقتضي األمر بوسیلة واحدة أو بمجموعة من الوسائل 

ستقرار في مستوى األسعار وبالتالي المحافظة اإلبما یحقق اإلئتمانعلى تأثیرللذلك حسبما تقتضي الظروف و 
من النمو على القوة الشرائیة للنقود ومستوى التشغیل والدخل القومي أو دفعها إلى أعلى بما یحقق مزیدا 

.اإلقتصادي
بنكیة غلى نوعین أساسیین تتنوع آلیات عمل البنك المركزي و التي نشأت و تطورت مع تطور األنظمة الف

في أغلبیة الدول هما:

اآللیات الكمیة: الفرع األول
اإلئتمانفي البنوك بغض النظر عن نوع ئتمانفي الحجم الكلي لإلالتأثیرلى اآللیات إعادة ما تهدف هذه 

:اآللیاتومن هذه الممنوح،اإلئتمانرض الذي یخدمه أو الغ

: سیاسة السوق المفتوحةأوال

.11، ص.2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، إدارة البنوكمحمد سعید أنور السلطان، -1
.99بخزاز یعدل فریدة، مرجع سابق، ص.-2
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یقوم بموجبها البنك المركزي بدخول سوق األوراق المالیة اآللیات التيعملیات السوق المفتوحة هي إحدى
بائعًا أو مشتریًا لألوراق المالیة من جمیع األنواع وخاصة السندات الحكومیة، وذلك بهدف خفض أو رفع قدرة 

الذهب والعمالت -إلى جانب األوراق المالیة- ل . وقد یصل األمر أحیانًا لیشماإلئتمانالبنوك التجاریة على منح 
األجنبیة. وحقیقة فإن هذه الوسیلة لها أثر مستمر ومرن للغایة بحیث یستطیع أن یتالءم مع الظروف الیومیة. 

على معدل الربحیة في التأثیركما أن لهذه الوسیلة أمر إیجابي وهام للغایة أال وهو دعم سوق رأس المال وكذلك 
اق المالیة، وذلك في حالة قدرتها على رفع الطلب على األوراق المالیة بالقدر الذي یؤثر على سعرها سوق األور 

السوقي. وعلى العكس من ذلك فإن البنك المركزي إذا استطاع زیادة بیع األوراق المالیة في السوق بحیث یؤدى 
ئدة ومن ثم الرغبة یر على سعر الفاذلك إلى زیادة المعروض منها وبالتالي انخفاض سعرها، حیث یؤثر األخ

1.اإلئتمانوالطلب على 

2یترتب عن إستعمال البنك المركزي لهذه السیاسة جملة من النتائج أهمها:كخالصةو

زیادة أو نقص كمیات النقود كلما إشترى أو باع البنك أوراق مالیة.- 
التجاریة تبعا لزیادة أو نقص إحتیاطاتها لدى زیادة أو نقص القروض و اإلستثمارات التي تقوم بها البنوك - 

البنك المركزي.

ثانیا: سیاسة معدل إعادة الخصم
الذي یقدمه للبنوك التجاریة، و یعتبر البنك اإلئتمانهو عبارة عن الثمن الذي یحصل علیه البنك مقابل 

ستمدها من وظیفته كملجأ أخیر لإلقراض، و یقوم البنك المركزي برفع سعر یالمركزي هذا السبیل كوسیلة 
غیر ،اإلئتمانالذي تطلبه إذا كان األمر في توسیع اإلئتمانالخصم أي زیادة الثمن الذي یحصل علیه مقابل 

مل به و تستند هذه السیاسة على النظریة التي تنص على أن التغیرات في سعر الخصم الذي یتعامرغوب فیه.
جلب معها إلى حد ما تغیرات مماثلة في معدالت الفائدة في سوق النقد المحلیة بصورة عامة. البنك المركزي ست

و اإلئتمانا على العرض و الطلب على نقود اتهتأثیر ن خالل مو إن مثل هذه التغیرات في أسعار فائدة النقود و 
یة لألسعار، التكالیف، ى إعادة تسویة المستویات المحلعلتأثیرسیكون لها ،على التدفق الدولي لرأس المال

3التجارة، و إصالح أي خلل في میزان المدفوعات.اإلنتاج،

اإلحتیاطي: سیاسة تغییر نسبة ثالثا
ستخدمها الكثیر من البنوك في كثیر من بلدان العالم إالنقدي تعتبر من السیاسات التي اإلحتیاطيتغییر إن 

الذي یلزم البنوك التجاریة أن تحتفظ به اإلحتیاطيیمكن للبنك المركزي أن یخفض من نسبة ف،لمكافحة الكساد
وهذا معناه إطالق الحریة لبعض األرصدة النقدیة المحسوبة في خزانتها أو أرصدتها الدائنة المجمدة في البنك 

.85، ص.2005العربي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، ، المكتب النقود و البنوكإسماعیل محمد ھاشم، -1
.122سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص.-2
.86إسماعیل محمد ھاشم، مرجع سابق، ص.-3
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على ذلك زیادة الطلب الكلي المركزي وبالتالي تصبح هذه البنوك قادرة على إعطاء المزید من القروض وینجر 
أما في حاالت التضخم . االستثماري مما یؤدي إلى زیادة التشغیل والدخل القومي للمجتمعأوستهالكي اإلسواء 

النقدي أن یحد من قدرة البنوك التجاریة على منح اإلحتیاطيفإن البنك المركزي یمكنه عن طریق رفع نسبة 
تمكن تالزمن حتى لفترة من اإلئتمانفسها مضطرة إلى التوقف عن منح یة ن، إذ قد نجد البنوك التجار اإلئتمان

بل قد تلجأ هذه البنوك إلى ،الجدیدةاإلحتیاطيمن رفع رصیدها لدى البنك المركزي للقدر الذي تتطلبه نسبة 
كبیرة أو إذا اإلحتیاطيالتخلص من بعض األوراق المالیة أو التجاریة التي تحتفظ بها إذا كانت الزیادة في نسبة 

1.طویلةالغیر الكانت المهلة المغطاة لها تعدل من أوضاعها 

الفرع الثاني: اآللیات النوعیة
،ستعماالت المطلوبةإلى أنواع معینة من اإلاإلئتمانءات التي یتم عن طریقها توجیه وهي مجموعة اإلجرا

الفرعیة تبعًا لطبیعة األنشطة القطاعیة و بین مختلفئتماني لإلستخدامالتي تهدف إلى التخصیص اإلو 
ولیس اإلئتمانات إستخدامموجهة باألساس نحو النوعیةالرقابة آلیاتبمعنى أن السائدة.اإلقتصادیةاألوضاع 

2:متعددة نذكر منهانحو حجمه الكلي لتحقیق أهداف

 اإلقتصاديالمصرفي وربطها بالوضع اإلئتمانات إستخداممحاولة ترشید.
 اإلستراتیجیة.اإلقتصادیةمعالجة وضعیة القطاعات
 ستهالكي وتوجیهه.اإلاإلئتمانضبط
 التجاریة والمالیة.اإلئتمانالرقابة على أنواع
على وضعیة میزان المدفوعات.التأثیر

:إلى االستعماالت المطلوبة نذكر ما یلياإلئتمانومن أهم وسائل وأدوات توجیه 
سعر إعادة الخصم.التمییز في
.تغییر ماهیة األصول الممكنة الخصم
حتیاطات النقدیة المقبولة.تحدید أنواع ونسب اإل
.إلزام المصارف بموانع وحدود للتوظیف في قطاعات معینة

تجربة البنك المركزي الجزائري في إدارة السیاسة النقدیةالمطلب الثالث:

.127، ص.2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیةأحمد أبو الفتوح الناقة، -1
.12، ص.2000، دار الجامعة الجدیدة، مصر، إدارة البنوكمحمد سعید أنور السلطان، -2
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هاما في إدارة السیاسة النقدیة، و تحقیق األهداف المرجوة منها، و یلعب البنك المركزي الجزائري دورا 
المتمثلة في تحقیق اإلستقرار النقدي عن طریق تحقیق إستقرار المستوى العام لألسعار و إستقرار سعر الصرف 

و خلق هیكل أسعار فائدة منسجم مع الظروف اإلقتصادیة  المحلیة و الدولیة.
براز أهم العناصر المتعلقة بالبنك المركزي الجزائري، خاصة تلك المتعلقة و في هذا المطلب سنحاول إ
بكیفیة تحكمه في سیاسته النقدیة. 

البنك المركزي الجزائريماهیةالفرع األول: 
ینقسم هذا الفرع إلى قسمین هما: نشأة بنك الجزائر و تعریفه، و هي كالتالي:

أوال: نشأة بنك الجزائر
الجمعیة التأسیسیة فيالذي اعتمدته144-62رقمبموجب قانونيالجزائر المركزيالبنك تم إنشاء

یعتبر هو ، على شكل مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و اإلستقالل المالي، و 13/12/1962
منذ نشأته كبنك نشاطه. و قد زاول بنك الجزائر بعد االستقاللأول مؤسسة نقدیة یتم تأسیسها في الجزائر 

إصدار و بنك إئتمان في آن واحد، و بعد نصف قرن من نشأته بدأت وظیفته تتقلص شیئا فشیئا إلى أن 
و منذ تأسیسه و الجزائر أرادت أن تبرز نیتها التي تعبر عن تأسیسه كبنك مركزي، تاریختخصص بعد قرن من 

، فأصبح البنك المركزي الجزائري 1990ي أفریل سیادتها و إستقاللها، إلى أن جاء قانون النقد و القرض ف
1یسمى في تعامالته مع الغیر بنك الجزائر، و یتواجد المقر اإلجتماعي لبنك الجزائر بالعاصمة.

ثانیا: تعریف بنك الجزائر
- 10-09، و المتعلق بالنقد و القرض في مواده رقم 26/08/2003الصادر في 11-03یعرف األمر رقم 

جزائر بأنه "مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و اإلستقالل المالي، و یدعى البنك بنك ال11-12
الغیر ببنك الجزائر، و یعتبر تاجرا في عالقاته مع الغیر، وهو یخضع ألحكام عالقاته معالمركزي الجزائري في 

اآلجال القانونیة الخاصة به على خالف ذلك، إال أنه ال یخضع القوانین التي ترعى التجارة بقدر ما تنص
التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة و لمراقبة القانونیةللتسجیل في السجل التجاري، كما ال یخضع لألحكام 

مجلس المحاسبة، بل یتبع القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة التجاریة".
و یحدد مبلغه بموجب القانون، وهو قابل ،الدولة كلیاتكتتبهللبنك من تخصیص یتألف رأس المال األول 

للزیادة بإدماج اإلحتیاطات.
یتولى إدارة البنك المركزي الجزائري محافظ بمساعدة ثالث نواب محافظ معینین بمرسوم من رئیس الدولة، 

ي كذلك بمرسوم من رئیس الدولة، و یتمتع و یتم تعیین األعضاء المشكلین لمجلس إدارة البنك المركزي الجزائر 
البنك المركزي الجزائري بأهم الصالحیات التي تتمتع بها كافة البنوك المركزیة فهو بنك الدولة و له سلطة مراقبة 

2و توزیع القروض.

1 - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm 22/12/2013
.26/08/2003الصادر في 30/11من األمر 11إلى 09المادة -2
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الفرع الثاني: مهام البنك المركزي الجزائري
قدي داخل اإلقتصاد المحلي، و المحدد للشروط لقد أنشئ بنك الجزائر كمنظم لتطویر المجال المالي و الن

العامة للمؤسسات المالیة الجزائریة و األجنبیة و المتمثلة في المعاییر التي یجب أن یلتزم بها كل بنك في جمیع 
1األوقات، خاصة المتعلقة بما یلي:

نسب تسییر البنوك.- 
نسب السیولة.- 
إستخدام رأس المال.- 
المخاطر بشكل عام...إلخ- 
تتمثل مهام بنك الجزائر بشكل عام في:و 

إصدار النقودأوال: 
بنك الفي كامل التراب الوطني إلى )األوراق النقدیة والقطع المعدنیةبنوعیها (یعود امتیاز إصدار النقود

خاصة ما یرتبط بحجمها ،یقوم البنك المركزي بتعریف األشكال التي تأخذها الوحدات النقدیة، حیثالمركزي
باإلضافة ،قتصادي والنقدياإلویتم حجم اإلصدار النقدي وفق النظرة التقدیریة للبنك حول الوضع العام .وقیمتها

ن تؤثر على وضع السیولة العامة مثل سرعة التداول النقدي أعتبار كل العناصر التي یمكن اإلإلى األخذ بعین
.ع هذه السیولة من خالل إصدارها للنقود الكتابیةوقدرة البنوك التجاریة على توسی

عالقة البنك المركزي بالبنوكثانیا: 
تحكمه في ، و یتبین ذلك من خالل بنك البنوك والملجأ األخیر لإلقراضالجزائري البنك المركزي یعد 

2.عادة تمویل البنوكإلأو كمصدر،للسیولةسواء كمعهد أصلي تطورات السیولة 

البنك المركزي بالخزینةالقةعثالثا: 
ومع ،والخزینة العمومیةالجزائريأدخل قانون النقد والقرض نمطا جدیدا لتنظیم العالقة بین البنك المركزي

فإن ،تبدیل أهداف السیاسة االقتصادیة ونمط تنظیم االقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزینة مقارنة بالفترة السابقة
بین الجدیدة عالقة للاتعریفغموض، و قد أعطى هذا القانونأي ینتابهتحدید هذه العالقة بشكل دقیق لم یعد 

عادة البنك إ وال عن مركز نظام التمویل و أالخزینة البنك المركزي الجزائري و الخزینة العمومیة، عن طریق إبعاد
ن القروض التي یمكن أن تستفید إوعلى هذا األساس ف.ينظام النقدالالمركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة 

والقرض أن الخزینة یمكن أن تستفید من النقد من قانون 78تشیر المادة حیث ،قد تم تحدیدهامنها الخزینة 
وذلك من اإلیرادات العادیة ،فقط كحد أقصى%10تسبیقات البنك المركزي خالل سنة مالیة معینة في حدود 

یوم متتالیة 240یجب أن ال تتجاوز مدة هذه التسبیقات كما ،لمیزانیة الدولة المسجلة في السنة المالیة السابقة
یمكن أن یتدخل البنك المركزي . و انقضاء هذه السنةینبغي تسدیدها قبل و،أو غیر متتالیة خالل السنة الواحدة

1 - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm#pre2 Op.cit.
.56، ص.2004، التقریر السنوي التطور اإلقتصادي و النقدي في الجزائربنك الجزائر، -2
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عملیات (بیع وشراء) على سندات عامة تستحق في أقل من ستة شهر وال یجوز أن في السوق النقدیة لیجري
% من اإلیرادات العادیة للدولة المسجلة في میزانیة السنة المالیة 20جمالي لهذه العملیات یتعدى المبلغ اإل

ضروریا لتسویة لدى مركز الصكوك البریدیة أي مبلغ یراهين یبقألبنك المركزي دائما او یستطیع،السابقة
.حاجاته المتوقعة و بطبیعة الحال یجوز للخزینة استعمال هذه األموال على أن تكون جاهزة حالما یطلبوها

مراقبة الصرفرابعا: 
تم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط واآللیات التي تهدف إلى التحكم في جمیع التدفقات المالیة ت

:هذه الضوابط فیما یليبین الجزائر والخارج ویمكن ذكر
كما یسمح لغیر المقیمین فتح حسابات ،كل شخص طبیعي أو معنوي مقیم في الجزائر،یتمتع بحق التحویل
.لة الصعبة لدى الوسائط المالیة المعتمدةمبالع
 توطینالعملیة عن طریقتمر عملیة التمویل إلیرادات أو صادرات السلع و الخدمات مهما كانت طبیعتها،
إحدى البنوك الوسیطیة المعتمدة وال یمكن لهذه األخیرة أن ترفض عملیات التوطین متى تضمنت عقود لىع

.الواردات والصادرات الشروط التقنیة والتنظیمیة المطلوبة 

 ستیراد ضمن الشروط المحددة إللمستورد العملة الصعبة الالزمة لتمویل عملیة اابقوم الوسیط المعتمد بمنح
من التأكد الوسیط المالي المعتمد علىیجب حیث ،تسییر الدین الخارجيو ذلك ضمن،بنك الجزائرمن طرف 

شرط توفر كفایة المساحة المالیة للمستورد وتوفر الضمانات الكافیة وقدرة المستورد على إتمام عملیة التجارة 
لتزاماته إعدم قدرة المستورد على الوفاء بیكون هذا الوسیط المالي مسؤوال أمام بنك الجزائر في حالةف،الخارجیة

ن.هذا الشأب
 قتطاع نصیب المصدر من العملة الصعبة المحددة بواسطة إعوائد الصادرات ببتقییم م البنك الوسیط یقو

1العملة المحلیة (الدینار الجزائري).منحه مقابل الرصید المتبقي ثم التنظیم وتحویله إلى رصیده بالعملة الصعبة 

بنك الجزائرالتنظیمي لهیكل الالثالث: الفرع
:تتمثل هیاكل البنك المركزي في

17-16-15-14-13و حسب المواد رقم المتعلق بالنقد و القرض،11- 03حسب األمر : المحافظ ونوابه.1

بنك الجزائر مجلس إدارة یترأسه المحافظ، و من بین أعضائه ثالث نواب محافظ، من هذا األمر، یقوم بإدارة
، للتجدید مرة واحدةلمدة ستة سنوات وخمسة سنوات على التوالي قابلة یعین جمیعهم بموجب مرسوم رئاسيحیث 

وتتمثل . ویكون ذلك في حالتین فقط: العجز الصحي والخطأ الفادحأیضا، يكما تتم إقالتهم بموجب مرسوم رئاس
یمكن للمحافظ و نوابه ممارسة أي نشاط أو مهنة و ال إدارة أعمال البنك المركزي،للمحافظ فيالمهام األساسیة 

لدى السلطات العمومیة والبنوك المركزیة التابعة لدولة البنكتمثیلما عدا أو تولي أي منصب خالل فترة والیتهم
كما یمكن أن تستشیره الحكومة في سائر المسائل المتعلقة بالنقد والقرض أو تلك أخرى والهیئات المالیة الدولیة،

و ال یجوز للمحافظ و نوابه خالل .التي تنعكس على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبیعة نقدیة في أساسها
1 - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm#pre2 Op.cit.
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سنتین بعد إنتهاء فترة والیتهم أن یدیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر، أو شركة 
1تسیطر علیها هذه المؤسسة.

، كان لمجلس النقد و 2001قبل تعدیل قانون النقد و القرض سنة :رضمجلس النقد والقمجلس اإلدارة و .2
القرض دورین، حیث كان یمثل مجلس إدارة بنك الجزائر و السلطة النقدیة في نفس الوقت، و جاء هذا التعدیل 

إلى18و حسب المواد من لیفصل بین هذین الدورین بإنشاء مجلس إدارة باإلضافة إلى مجلس النقد و القرض، 
:المتعلق بالنقد و القرض، فإن مجلس إدارة بنك الجزائر یتكون من11-03من األمر رقم 25
لمحافظ رئیساا- 
نواب المحافظ كأعضاء - 
یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، نظرا لقدراتهم في الشؤون اإلقتصادیة و المالیة، كما ثالث موظفین سامین- 

2.عند الضرورةالثالثالسامین ثالث مستخلفین یعوضون األعضاء یتم تعیین

و المتعلق بالنقد و القرض، فإن مجلس النقد و 11- 03من األمر رقم 62إلى 58و حسب المواد من 
القرض یتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم:

أعضاء مجلس اإلدارة لبنك الجزائر.- 
النقدیة، و یتم تعیینهما بموجب مرسوم رئاسي.شخصان یختاران نظرا لقدراتهما اإلقتصادیة و- 

و یرأس جلساته و یحدد جدول أعماله، و یكون حضور أربعة أعضاء ،المجلس لإلجتماعالمحافظویستدعي 
من المجلس على األقل ضروریا لعقد إجتماعه، كما أن القرارات تتخذ باألغلبیة البسیطة لألصوات، و یجتمع 

من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما یجتمع إذا طلب ثالثة أعضاء ذلك.المجلس بناءا على إستدعاء
یرأس مجلس النقد و القرض محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه لإلجتماع و یحدد جدول أعماله، كما تتم 

3عملیة التصویت على القرارات بنفس الطریقة التي یعمل بها مجلس اإلدارة.

إن هیكلة و تنظیم بنك الجزائر تغیرت جذریا و أخذت بعدا آخرا یتماشى في آن واحد مع المدیریات العامة: .3
التحوالت اإلقتصادیة الوطنیة و الدولیة، و حالیا فإن هیكل بنك الجزائر و باإلضافة إلى منصب المحافظ و 

التي تتفرع بدورها إلى مدیریة عامة، و 11نوابه الثالثة و مجلس اإلدارة و مجلس النقد و القرض، هناك أیضا 
79مدیریة مركزیة، و هذه األخیرة بدورها تتفرع إلى نیابات مدیریات و عددها 34مدیریات مركزیة و عددها 

4نیابة مدیریة، و سنكتفي بذكر المدیریات العامة، و هي كما یلي:

و من وظائفها القیام بعملیات إعادة تمویل البنوك، و السهر على :البنكيالمدیریة العامة للقرض و التشریع
تسییر السوقین المالي و النقدي، و كذلك التشریع البنكي و منح الرخص إلنشاء البنوك، باإلضافة إلى تسییر 

البنوك التجاریة.

من قانون النقد و القرض.11-30من األمر 17إلى 13المواد من -1
القرض. من قانون النقد و 11-03من القانون 25إلى 18المواد من -2
من قانون النقد و القرض.11- 03من األمر رقم 62إلى 58المواد من -3
موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.-4
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بنك الجزائر، و مراقبة المدیریة في آن واحد بمراقبة وكاالت : و تقوم هذهالمدیریة العامة للمفتشیة العامة
البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة.

و مهمتها المساعدة في تسییر وكاالت بنك الجزائر.: المدیریة العامة للشبكة
و تقوم بتسییر و استغالل وسائل اإلعالم اآللي و المحاسبة و الموازنة، :المدیریة العامة لإلدارة و الوسائل

باإلضافة إلى تسییر الوسائل العامة.
:و یتمثل دورها في إدارة الموارد البشریة، و الوقایة و األمن، و كذلك التكوین.المدیریة العامة للموارد البشریة
مع اإلحصائیات و العالقات مع التنظیمات الرسمیة المتعددة بجمو وظیفتها القیا:تالمدیریة العامة للدراسا

األطراف، و تحلیل الظروف اإلقتصادیة و كذلك نشر الوثائق و ترجمتها.
:و مهمتها تسییر األرصدة و العملیات الخارجیة، و السهر على المدیریة العامة للعالقات المالیة الخارجیة

األسواق و التمویالت الخارجیة.المصالح البنكیة مع الخارج، و كذلك على
:و من وظائفها مراقبة عملیات الصرف و تسییر المدیونیة الخارجیة، و كذلك میزان المدیریة العامة للصرف

المدفوعات.
و تقوم بإصدار و إلغاء األوراق النقدیة و مراقبتها.: المدیریة العامة للصندوق العام
:و الصیانة.ةو وظیفتها طبع األوراق النقدیة و المیدالیات، و البرمجالمدیریة العامة للمطبعة
تسهر هذه المدیریة على التكوینات قصیرة و طویلة المدى، و كذلك : المدیریة العامة للمدرسة العلیا البنكیة

طبع الوثائق البیداغوجیة.
المتعلق بالنقد و القرض، تتولى و 11-03من األمر 27- 26حسب المادتین مراقبة بنك الجزائر: ة. هیئ4

اسي، كما تنتهي مهمهما بموجبه مراقبة بنك الجزائر هیئة مكونة من مراقبین، یتم تعیینهما بموجب مرسوم رئ
أیضا. و یشترط في المراقبین أن یتمتع كل منهما بكفاءات، السیما في مجال المالیة و محاسبة البنك المركزي، 

1و تؤهلهما للقیام بمهمتهما.

النقدیةاآللیات التي یعتمدها بنك الجزائر إلدارة السیاسة :الفرع الرابع
سنحاول فیما یلي توضیح آلیات بنك الجزائر في إدارة و تسییر السیاسة النقدیة من خالل تحدید أهداف هذه 

النقدیة.لتتناسب و األوضاع اإلقتصادیة و التطورات هذا البنك السیاسة و أدواتها التي سطرها 
أوال: محاور إدارة السیاسة النقدیة في الجزائر

یعرف القانون المتعلق بالنقد و القرض و تعدیالته اإلطار المؤسساتي للسیاسة النقدیة و یحدد مسؤولیات 
" بـ:من هذا القانون إلى هدف السیاسة النقدیة55تشیر المادة حیثبنك الجزائر فیما یخص السیاسة النقدیة، 

من قانون النقد و القرض.11-03من األمر 27و 26المواد من -1
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م لإلقتصاد الوطني و تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد و القرض في توفیر أفضل الشروط لنمو منتظ
بإنماء جمیع الطاقات اإلنتاجیة الوطنیة مع السهر على اإلستقرار الداخلي و الخارجي". الحفاظ علیه

ألسعار الذي یفهم منه زیادة محصورة إن الهدف النهائي للسیاسة النقدیة إذا هو المحافظة على إستقرار ا
إلستهالك.افي األرقام القیاسیة ألسعار 

و لتحقیق الهدف النهائي للسیاسة النقدیة في الجزائر، فقد تم وضع الهدف الوسیط لها الذي كان خالل 
دهاو بعممثال بصافي األصول الداخلیة لبنك الجزائر مع تثبیت األهداف ربع سنویة، 1998-1994األعوام 

النقد األساسي كهدف وسیط، و من البدیهي أن یعمل المضاعف النقدي لصالح 2002-2001برز منذ عامي 
1هذه المجامیع.

عامو بشكلتتركزنقدیة السیاسة التجربة البنك مركزي الجزائري في إدارة من خالل ما سبق یتضح أن و 
2:هيمحاورثالثةعلى 

ي یستهدف البنك المركزي الجزائري تحقیقها في ستقرار النقدي التعناصر اإلتتمثل : ستقرار النقديتحقیق اإل.1
أسعار فائدة ینسجم مع الظروف وخلق هیكل،ستقرار سعر صرف الدینارإستقرار المستوى العام لألسعار وإ

تنظیم إلى تحقیق ذلك من خالل الجزائري یسعى البنك المركزي حیث دیة المحلیة والتطورات الدولیة. قتصااإل
.قتصادي الحقیقيطني بما یتناسب وتمویل النشاط اإلو القتصاد نمو السیولة المحلیة في اإل

قتصاد وحدات الفائض ووحدات العجز في اإلفهي بمثابة حلقة وصل بین : تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة.2
یق الكفاءة في عملیة تخصیص الموارد وبالتالي تعتبر من أهم شروط تحق، حیثالمستثمرأو بین المدخر و

.قتصاديتوفیر التمویل المناسب للنشاط اإل

عتباره وعاًء إقتصادي بأساسیًا في دفع عجلة النشاط اإلیلعب سوق رأس المال دوراً ل:تطویر سوق رأس الما.3
.ستثمارات األجنبیةالمدخرات الوطنیة وجذب اإلضروریًا لحشد وتعبئة

البنك المركزي بشكل فعال في إنشاء الشركة الجزائریة إلعادة تمویل الرهن العقاري والشركة كما ساهم 
قتصار ى إصدار إسناد القرض بدًال من اإلوشجع البنوك عل. ئتمان الصادراتإالجزائریة لضمان القروض و

یق السندات وعدم طر على اإلقراض المباشر لعمالئها، وحث الشركات الكبرى على الحصول على التمویل عن 
تصدرها كما تم إعفاء السندات ذات اآلجال الطویلة التير. قتراض المصرفي المباشعتماد على اإلكتفاء باإلاإل

إلى تشجیع البنوك هذا باإلضافة. حتیاطي النقدي اإللزاميبها البنوك من الوعاء الخاضع لإلالشركات وتكتتب
.كشهادات اإلیداع وٕاسناد القرض والسنداتستحداث األدوات الرأسمالیةإوالشركات على 

ثانیا: أهم قنوات إبالغ السیاسة النقدیة في الجزائر
یتم تحقیق الهدف النهائي و المعبر عنه باألسعار على المدى المتوسط بمعنى التضخم، و الذي یحدد 

غیر مباشرة المستواه األدنى عن طریق تخفیض تضخم أسعار اإلستهالك، بواسطة تطبیق منظم لألدوات 

.35، ص.2004أبو ظبي، ، صندوق النقد العربي، الوضعیة النقدیة و سیر السیاسة النقدیة في الجزائرمحمد لكصاسي، -1
موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.-2
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المتمثلة في اإلحتیاطي اإللزامي و إستعادة السیولة و الودیعة 1994و التي أرست دعائمها منذ للسیاسة النقدیة 
المغلة للفائدة.

:في الجزائر تعتبر سیاسة اإلحتیاطي اإلجباري من اآللیات الرقابیة التي استحدثها آلیة اإلحتیاطي اإلجباري
بمادة صریحة، و حدد فیها صالحیات بنك الجزائر في فرض هذه النسبة بقیمة حیث خصصها 10-90قانون 

إال في حاالت الضرورة المنصوص علیها قانونیا، و فوض له استخدامها كإحدى أدوات %28ال تتعدى 
لم یذكر أداة اإلحتیاطي اإلجباري 10- 90المعدل و المتمم للقانون 11- 03السیاسة النقدیة، إال أن األمر 

، و التي حدد من خاللها 2004ورة مباشرة، غیر أن بنك الجزائر أعادة تقنینها عبر تعلیمة صادرة عنه سنة بص
خضوع مختلف الودائع (الجاریة، ألجل، سندات الصندوق، دفتر التوفیر، الودائع المشترطة في عملیات 

دون إستثناء و بنفس %15ل حتى اإلستیراد و الودائع األخرى) لمعدل اإلحتیاطي اإلجباري الذي یمكن أن یص
1األسلوب، و یتم تحدید وعاء اإلحتیاطي بصورة شهریة تبدأ من منتصف الشهر.

باإلضافة إلى ذلك فإن تطبیق هذه السیاسة في الجزائر یتضمن منح بنك الجزائر عائد على اإلحتیاطات 
مدة مكوثها لدى بنك الجزائر.اإلجباریة في شكل فائدة، یتم حسابها انطالقا من حجم اإلحتیاطات و 

یعتبر تأكیدا من جانب السلطات النقدیة على أهمیة هذه 2002إن رفع معدل اإلحتیاطي اإلجباري منذ 
األداة في التأثیر على سیولة البنوك التجاریة، و قد أدى تطور معدالت اإلحتیاطي اإلجباري بعد هذه السنة إلى 

لتجاریة لدى بنك الجزائر تحت بند اإلحتیاطي اإلجباري.تأثیر ملحوظ في حجم حسابات البنوك ا
 تعتبر آلیة استرجاع السیولة عن طریق المناقصة من طرف بنك الجزائر أحد 2سترجاع السیولة:إآلیة

التقنیات التي استحدثها بنك الجزائر كأسلوب لسحب فائض السیولة، و التي دخلت حیز التنفیذ منذ شهر أفریل 
من أجل لبنوك التجاریة المشكلة للجهاز المصرفي، استدعاء بنك الجزائر لذه اآللیة على ، و تعتمد ه2002
، في ، و یكون ذلك إختیاریا و لیس إجباریاساعة أو ألجل24لدیه حجم من سیولتها على شكل ودائع وضع 

مشاركتها في )، و ذلك عبر n/36مقابل إستحقاقها لمعدل فائدة ثابت یحسب على أساس فترة اإلستحقاق (
مناقصة یعلنها بنك الجزائر.

إسترجاع السیولة بالمناقصة أسلوب مماثل آللیة المزادات على القروض التي إستخدمها بنكآلیةو تعتبر 
من أجل تمویل البنوك التجاریة حینما كانت تعاني عجزا في السیولة، إال أن 1995الجزائر إنطالقا من سنة 
یستخدم، دفعت بنك الجزائر أن 2001أصبحت تعاني منها البنوك التجاریة بعد سنة حالة إفراط السیولة التي 

األسلوب ذلته لكن بعكس األطراف، إذ أنه یمثل الطرف المقترض في حین أن البنوك التجاریة هي المقرض، و 
ید سعر الفائدة سترجاع السیولة عبر المناقصة في الحریة التي تمنحها لبنك الجزائر في تحدتظهر مرونة آلیة إ

المتفاوض علیه و في حجم السیولة التي یرغب في سحبها من السوق، و التي قد ال یتم تحقیقها عبر سیاسة 
بصورة أسبوعیة في السوق النقدیة لبنك اإلحتیاطي اإلجباري، خاصة و أن بنك الجزائر أصبح یتدخل بهذه اآللیة

بنوك من فائض كبیر في السیولة.، و هذا في ظل ما تشهده ال2001الجزائر منذ سنة 
.10-90من القانون 93المادة -1

2 - Instruction Banque d’Algérie, N°02-2002 du 11/04/2002 portant Introduction de la reprise de liquidité sur le
marché monétaire.
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مقابل اإلتجاه 2007سترجاع السیولة إبتداء من منتصف جوان قد رفع بنك الجزائر بقوة مبالغ إو 
التصاعدي للسیولة البنكیة على إعتبار أن العوامل المستقلة المساهمة في السیولة یفوق مبلغ العوامل المستقلة 

المقلصة لها.
كاسا إلستمرار ظاهرة المغلة للفائدة إنعجاء تطبیق آلیة تسهیلة الودیعة1الودیعة المغلة للفائدة:تسهیلة

سیولة البنوك التجاریة لدى بنك ئري، و تعبر عن توظیف لفائض فائض السیولة في النظام المصرفي الجزا
لبنك الجزائر، تستحق عنه ریةالتجاالجزائر، و ذلك في شكل عملیة على بیاض تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك 

على أساس فترة إستحقاقها و معدل فائدة ثابت یحدده بنك الجزائر.تحسبفائدة 
و حتى في السداسي األول 2008و بالرغم من حداثة تطبیق هذه اآللیة إال أنها أكثر األدوات نشاطا سنة 

الجزائرالخاصة بالودیعة تمثل معدل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك ، و معدل الفائدة على التسهیلة2006من سنة 
تمكن بنك قد و بالفعل و السوق النقدیة في ظل إنعدام عملیات إعادة الخصم و إعادة التمویل لدى بنك الجزائر.

سنة أن یسحب من النظام المصرفي سیولة معتبرة منذ بدایة تطبیقها،آلیة تسهیالت اإلیداعلمن خالالجزائر
لة المصرفیة.، و هو ما یؤكد على أهمیة هذه األداة في الرقابة على السیو 2005

في إدارة السیاسة النقدیةالفرنسيتجربة البنك المركزي :الرابعالمطلب 
اإلتحاد األوروبي، لما له من المنظومة المصرفیة في یعد البنك المركز الفرنسي من أهم عناصر تشكیلة 

نجاحات في تطبیق و تسییر سیاسته النقدیة، و إرساء قوانین البنك المركزي األوروبي على واقعه اإلقتصادي في 
سبیل تحقیق اإلستقرار اإلقتصادي سواء على المستوى الوطني أو على مستوى اإلتحاد ككل. و من أجل فهم 

مفهوم البنك و مدى فعالیة سیاستها النقدیة، سنتعرض في هذا المطلب إلى مكانة المنظومة المصرفیة الجزائریة
.ضمن أهداف الدراسةصحیحةللسیاسة النقدیة، بهدف الوصول إلى نتائج مقارنة دارتهالفرنسي وكیفیة إ

الفرع األول: ماهیة بنك فرنسا
العام لهذا البنك و المتشكل من قبل التطرق إلى مسار السیاسة النقدیة للبنك الفرنسي یجب فهم اإلطار

نشأته و تعریفه.

تعریف بنك فرنساأوال: 
فيوهو عضو ،1994منذ عام یتمتع باإلستقاللیةدولة البنكالفرنسي، و هوهو البنك المركزيبنك فرنسا

.األوروبيلالتحادالموحدة السیاسة النقدیةبهذه الصفة فيیشارك و، ESCBاألوروبي للبنوك المركزیةالنظام

و األساسي الجزء الرئیسيیعتبروالذي ،ECBالبنك المركزي األوروبيإشرافتحتأصبح1998سنةمنذ و 
2.في منطقة الیوروالسیاسة النقدیةلفعالیة 

1 - Banque d’Algerie, rapport 2005, Evolution économique et monétaire en Algerie, P.158.
2 - https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire.html 12/04/2013.
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نشأة بنك فرنساثانیا: 
له هو دوروكان أول ،بونابرتنابلیونالقنصل األولمن قبل،18/01/1800في بنك فرنساتم إنشاء

أصبح للبنك 1806سنةمنابتداء و، أخرىخمس مؤسساتمعبالمشاركةفي باریساألوراق النقدیةإصدار
.باریسفيمقر

حتىفرنساكبنعملیات تحكمالتي األساسیةالقوانین ، أصدر مرسوم إمبراطوري یحوي 16/01/1808و في 
تأمیمه و قد تمبتطویر نشاطه المتعلق بإصدار األوراق النقدیة.قام هذا البنك ، وخالل هذه الفترة، 1936عام 

.1993سنةثم حصل على إستقاللیته1973، سنةفي هصالح دستور إ، و1945و 1936بین عامي 

مؤسسة ال، تم دمج بنك فرنسا في النظام األوروبي للبنوك المركزیة، في أعقاب قیام 1998سنة في أما 
ECB"1البنك المركزي األوروبي "جدیدةال

مهام بنك فرنساالفرع الثاني:
تتمثل مهام البنك المركزي الفرنسي في:

یعتبر بنك فرنسا من البنوك المركزیة األساسیة، و التي تقوم بتوجیه أعمال السیاسة النقدیة بنك مركزي: .1
بشكل یضمن تحقیق األهداف المثلى لشروط اإلتحاد األوروبي. 

سواء كانت عمالت ورقیة للیوروالبنك المركزي الفرنسي بإنتاج بعض األوراق النقدیة میقو مؤسسة إصدار: .2
. باإلضافة إلى €20و €10، €5و هو یصدر جزء من األوراق النقدیة األكثر تداوال في اإلتحاد لـ أو معدنیة.

تقبلیة ألوراق الیورو.أنها تلعب دورا هاما في أعمال اإلتحاد األوروبي لخلق مجموعة مس
یعتبر البنك الفرنسي هیئة رقابة على مؤسسات اإلئتمان، شركات و صنادیق التأمین،... و المشرف المالي:.3

هذا بهدف ضمان تحقیق اإلستقرار المالي.
یوفر بنك فرنسا الخدمات التي تساهم في توازن العالقات بین العناصر اإلقتصادیة الفعالة، مؤسسة الدولة:.4

من خالل دوره كوسیط لإلئتمان، معالج لإلفراط في المدیونیة أو كمسیر للوثائق اإلداریة النقدیة.
ي الفرنسي دورا كبیرا یلعب البنك المركز : كغیره من دول اإلتحاد األوروبي، الكفیل بضمان اإلستقرار النقدي.5

، و ذلك من خالل دراساته السابقة و توقعاته في تحقیق اإلستقرار النقدي من خالل تحقیقه إلستقرار األسعار
للمجریات اإلقتصادیة المستقبلیة. 

بمراقبة جمیع اإلجراءات المالیة المركزي الفرنسي و برئاسة محافظه یقوم البنكالكفیل باإلستقرار المالي:.6
المتبعة من طرف مؤسسات اإلئتمان و شركات التأمین، من خالل اإلستعراض الدوري للسجالت المالیة و 

في الموقع، و في حال وجود أي إختالل أو أخطاء یفرض هذا البنك مجموعة من التفتیشالمحاسبیة لها، و 
.یقوم بوضع مجوعة التعدیالت الالزمةضدهم، ثمالعقوبات اإلجراءات و 

سواء كانت عبر المدفوعاتحسن سیرعلى مراقبةبنك فرنسا یسهربنك فرنسا ضامن ألمن وسائل الدفع:.7
لنقود على مستوى جمیع الجید لتداول الو هذا من أجل ضمان ..الشیك، النقود اإللكترونیة، أو البطاقات البنكیة.

1 - Ibid.
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و ذلك عن نك المركزي الفرنسي دائما على التجدید و التطویر للخدمات المصرفیة،كما یسعى البأنحاء الوطن، 
طریق إدارة البنیة التحتیة التقنیة لنظام الیورو.

من قانون النقد و القرض و الصادر فيL.141-4و قد جاءت هذه المهمة في إطار المادة 
ضمان سالمة وسائل الدفع الغیر ه المسؤولیة الكاملة لبنك فرنسا لمراقبة و و المتعلق بتوجی15/11/2001

من قانون النقد و القرض الوسائل المصرفیة الغیر نقدیة على أنها "األدوات L.311-3كما عرفت المادة .نقدیة
إدارتها التي تمكن أي شخص من تحویل األموال، بغض النظر عن الوسیلة التقنیة المستخدمة، و التي یتم

مراقبة بنك فرنسا 28/01/2013بواسطة البنك المركزي"، و عالوة على ذلك فقد أضاف القانون الصادر في
.لعملیات أخرى واسعة مثل: بطاقة المطاعم، الشیك الخاص بالعطل و األعیاد، ...إلخ

اإلئتمانیة التي و أخیرا یحق لبنك فرنسا اإلستفسار عن أي معلومات خاصة بهذه الوسائل من المؤسسات 
تقدمها و التدخل إن إستدعى األمر لتحقیق الكفاءة المطلوبة.

و إن هذه التشریعات و القوانین و اإلجراءات الفرنسیة مستمدة من القوانین العامة لإلتحاد األوروبي و 
المتعلقة بوضع أسس و مبادئ لرقابة و أمن وسائل الدفع الغیر نقدیة.

یعد هذا البنك عضو فعال في العدید من الهیئات الدولیة المسؤولة عن تنظیم فعال:بنك فرنسا عضو دولي .8
اإلستقرار المالي و النقدي، من خالل وضع الدراسات و التحلیالت و البرامج لألوضاع النقدیة و المالیة.

لعمالت األجنبیة یقوم بنك فرنسا  بإدارة اإلحتیاطات من الذهب و احارس إلحتیاطات النقد األجنبي لفرنسا:.9
1الخاصة بفرنسا.

بنك فرنساهدافالفرع الثالث: أ
و العالمي، و یتضح األوروبيي من ضمن أنشط البنوك المركزیة على مستوى اإلتحاد فرنساللبنك یعتبر ا

ذلك من خالل نظامه اإلقتصادي و النقدي الذي یتمیز باإلستقرار عموما. البنك المركزي األوروبي كغیره من 
:ثالث مهام رئیسیةتتمثل إجماال في مهامالبنوك المركزیة له عدة 

ستقرار النقديضمان اإل.
ضمان اإلستقرار المالي.
ة و الشركات و األفرادتقدیم خدمات محددة للسلطات العام.

ستقرار النقدي في فرنسا، من خالل تحدید میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي في و لضمان اإل
اتإحتیاطیالبالد، فإنه ینفذ قرارات السیاسة النقدیة للبنك المركزي األوروبي، كما یقوم بنك فرنسا بإدارة جزء من 

1 - https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions 12/04/2013.
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و یعتبر هذا البنك الوحید المرخص لها بإصدار النقد األجنبي للبنك المركزي األوروبي وتصنیع النقود الورقیة.
ضمان جودة العملة في بما فیهاویضمن جمیع مراحل عملیة اإلنتاج تذاكر تلقى كعملة قانونیة في فرنسا،

قبة كل من النظام المالي وأنظمة و وسائل الدفع.و یشارك بنك فرنسا في ضمان االستقرار المالي و مرا.التداول
التي ESCBعضو في النظام األوروبي للبنوك المركزیةو بما أنه فإن البنك المركزي الفرنسيو بالتالي

یشارك و بشكل فعال في تنفیذ المهام وفقا فإنهتحاد األوروبي، (معاهدة ماستریخت)، معاهدة اإلوضعتها 
داف المسندة إلیه بموجب المعاهدة. حیث إن إعداد السیاسة النقدیة المتبعة یتم على مستوى سلطات البنك هألل

و التي تتألف من مدیري البنوك المركزیة الوطنیة، و ستة أعضاء للمجلس التنفیذي، ECBالمركزي األوروبي 
بما في ذلك رئیس البنك المركزي األوروبي و نائبه.

ي هذا السیاق تقوم بصیاغة إستراتیجیات و قرارات السیاسة النقدیة التي ستتبع حسب تقییم إذا فإن فرنسا ف
األوضاع النقدیة و تقییمها، حیث تنصب مجمل هذه اإلستراتیجیات حول سعر الصرف، أسعار الفائدة، و میزان 

المدفوعات.
إلتحاد ككل، باإلضافة إلى إجراء كما یساهم بنك فرنسا بشكل كبیر في نشر دوریات حول األوضاع النقدیة ل

البحوث و عرض النتائج و مراجعة اإلستقرار المالي.
و یشارك في اللجنة النقدیة و أخیرا یشارك بنك فرنسا في المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي،

ة والتنمیاإلقتصاديلإلتحاد األوروبي، و بنك االستثمار األوروبي، و بنك التسویات الدولیة ومنظمة التعاون 
OECD.1

تفسیر السیاسة النقدیة في فرنسا: الرابعالفرع 
السلطة النقدیةأوالدولةستخدمهاالتي تجمیع الموارد یرى أنها عبارة عن النقدیةسیاسة أول تعریف للإن 

نظام بلدانفيو .عملتهاتنظیمعدة أسالیب أهمهامن خاللاإلقتصاديعلى تحقیق إستقرار النشاط للعمل
2:بـتتمیزالمشتركة التيالسیاسة النقدیةإقامةلىالیورو إالعملة الموحدة عتمادإقد أدى، الیورو

لسیاستها النقدیة.الرئیسيستقرار األسعار الهدفإیعتبر الحفاظ على: الهدف األساسي
في المركزي األوروبيةالمتمثل:واحدةسلطة نقدیة.
الفائدة.على سیاسة سعراإلعتماد
المركزیة.من قبل البنوكالبنوكإعادة تمویل
بین البنوكالتسویةنظامTARGET2.

1  - https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/definition-de-la-politique-
monetaire.html 12/22/2013
2 - Ibid.
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: البنك المركزي الفرنسي و إدارة السیاسة النقدیةالخامسالفرع 
سنتعرض في هذا الفرع إلى أهم األدوات و اإلستراتیجیات المتعلقة بالسیاسة النقدیة التي یعتمد علیها البنك 
المركزي الفرنسي في ظل تواجده داخل اإلتحاد األوروبي و هذا یهدف تحقیق اإلستقرار النقدي و اإلقتصادي 

لبلده.  

إلدارة السیاسة النقدیةاآللیات الخاصة بالبنك المركزي الفرنسي أوال: 
النقدیة السیاسةو من أجل تحقیق هذه األهداف یقوم البنك المركزي األوروبي بفرض مجموعة ممن أدوات 

1هذه األدوات في:تبرزعلى الدول األعضاء و التي منها فرنسا، حیث 

سیاسة السوق المفتوحة.
الحد األدنى لإلحتیاطات
 اإلئتمانسقف منح

إستراتیجیات السیاسة النقدیة في فرنساثانیا: 
تستند كل القرار المتعلقة السیاسة النقدیة على ازدواجیة كاملة من المعلومات المستمدة من نوعین من 

التحلیالت هما:
لسیاسة النقدیة في فرنساالكمیة لستراتجیاتاإل.1
إستقرار األسعار:

إستراتیجیة السیاسة النقدیة و التي تمثلت في إستقرار األسعار داخل 13/10/1998أعلن نظام الیورو في 
كل دولة عضو حسب متطلبات اإلتحاد، حیث جاء القرار كما یلي: "یتم تحدید استقرار األسعار بالزیادة السنویة 

في من أسعار اإلستهالك2%الزیادات المتدرجة و المتالئمة مع متطلبات اإلتحاد على أن ال تتعدى هذه 
منطقة الیورو".

محاربة التضخم:
إلى الحفاظ 08/05/2003تسعى فرنسا منذ صدور قرار مجلس اإلدارة لإلتحاد األوروبي و الصادر في 

على المدى المتوسط. كما یساهم البنك في توفیر 2%و القریب من ستویات دنیا ي معلى معدل التضخم ف
للوقایة من مخاطر اإلنكماش.هامش السالمة 

:أسعار الفائدة
ر الفائدة قصیرة ایحاول البنك المركزي الفرنسي التأثر على األوضاع النقدیة من خالل مستویات أسع

و یشترط على هذا البنك أن األجل، و ذلك من أجل ضمان إستقرار األسعار و مصداقیة توقعات التضخم.
مع  سعر الفائدة المفروض من طرف البنك المركزي األوروبي في كل فترة.یكون سعر الفائدة الیومي متقارب 

 اإلئتمانمنح:

موقع بنك فرنسا، مرجع سابق.-1
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في نظام الیورو بشكل عام یجب تحقیق التوازن بین احتیاجات التمویل و توفیر السیولة، و ذلك من خالل 
1عدة أدوات للسیاسة النقدیة منها سعر الفائدة.

العامة للسیاسة النقدیة في فرنسااإلقتصادیةالتحلیلیة اإلستراتیجیات.2
في اإلتحاد األوروبي ككل من أهم و أبرز األهداف، مما استدعى إلى یعد استقرار األسعار كما رأینا سابقا 

: ستقرار األسعار تتمحور حولعلى إالسیاسة النقدیة من إجراء تقییم شامل للمخاطر إستراتیجیةتتكون أن 
 یجب وضع تحلیل إقتصادي شامل لتحدید المخاطر القصیرة و المتوسطة األجل على إستقرار األسعار. و

مثل في منطقة الیورو، األسعارو المالیة المتعلقة بتطور اإلقتصادیةهذا لما یتمیز به من تعدد المؤشرات 
..إلخ.تكالیف وحدة العمل و المعدل الفعلي لسعر صرف الیورو و عوائد السندات .

جب وضع تحلیل نقدي لتقییم مسار التضخم في لألجل الطویل و المتوسط، حیث یعتمد في هذا التحلیل ی
المركزي ، و قد أكد مجلس إدارة البنكاإلئتمان(مكوناتها و مقابالها) و الخاص بM3أبرزها مؤشراتعلى عدة 

و التي حددت ألول مرة في دیسمبر 4.5%على القیمة المرجعیة 05/12/2002األوروبي في إجتماعه یوم 
على مراجعة هذه 08/05/2003على المدى المتوسط. و قد أعلن في M3من أجل الزیادة السنویة لـ1998

القیمة المرجعیة نظرا ألن هذه القیمة المرجعیة تتماشى و تتكیف مع السیاسة النقدیة لألجل المتوسط. 

ها على دور المصارف المركزیة في إدارة تأثیر و اإللكترونیةالصیرفة خدمات : الثانيالمبحث
السیاسة النقدیة

لقد تطرقنا فیما سبق إلى الدور األساسي و الفعال الذي یلعبه البنك المركزي كسلطة نقدیة علیا بهدف 
لسیاسة تحقیق اإلستقرار النقدي إلقتصاد البلد، عن طریق مجموعة من اآللیات و التي في مجملها تعبر عن ا

النقدیة للبنك، و هذا كله في إطار ظروف عادیة تعتمد على النقد التقلیدي كوسیلة تبادل یؤثر و یتأثر بواقع 
بعد لسیاسته النقدیة هذا البنك إدارة كیف سیكون وضع الذي یطرح نفسهبالتالي السؤالو.اإلقتصادیةالظرف 

لخدمات التي یقدمها و التي تعتمد على مبدأ التطور الذي شهده النظام المصرفي ككل، على مستوى ا
هیكلیة لهذا التساؤل سنتطرق المحاولة للوصول إلى إجابة، مما یعني قاعدة نقدیة وهمیة؟ و من أجلاإللكترونیة

ها على دور المصارف المركزیة في إدارة السیاسة تأثیر و اإللكترونیةخدمات الصیرفة في هذا المبحث إلى 
هذه الخدمات تأثیر، و اإللكترونیةالنقدیة من خالل التعرض إلى آلیة اعمل المصارف وفق أسالیب الصیرفة 

1 - https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/presentation-de-la-politique-monetaire/strategie.html, Op.cit.
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على أدوات السیاسة النقدیة، اإللكترونیةالصیرفة تأثیر، و كیفیة الحدیثة على وظائف البنوك المركزیة
.اإللكترونیةط إصدار النقود إلى ضوابباإلضافة

اإللكترونیة: آلیة عمل المصارف وفق أسالیب الصیرفة األولالمطلب 
الطابع إستخدامإن التطور و اإلختالف في الطریقة التي تقدم بها البنوك األعمال المصرفیة لعمالئها عند 

ختالف الشكل والتكوین وطریقة فإ، ال یؤثر على طبیعة العملیات المصرفیة التي یمكن تقدیمها، اإللكتروني
كانت موجودة في ظل التيالتعامل معها عن النظام التقلیدي ال یؤثر على كم العملیات المصرفیة ونوعیتها 

األعمال المصرفیة بل على العكس أثر على نوعیة أياإللكترونیةالنظام التقلیدي. وذلك دون أن یكون للطبیعة 
، وعلى ذلك فإنه نجاز المعامالتعمال على أساس سهولة هذا التعامل وسرعة إنها ستزید من كفاءة هذه األفإ

كانت تقدم في ظل النظام التيإنجاز كافة العملیات المصرفیة اإللكترونيیمكن للبنوك المستخدمة للنظام 
التقلیدي ولكن مع تغییر فقط في آلیة عملها.

اإللكترونیةالودائع المصرفیة الفرع األول: 
إلى أن الودائع المصرفیة تنقسم إلى إیداع النقود، إیداع الصكوك، إیداع األشیاء اإلشارةدایة یجدر بنا في الب

الثمینة أو الشخصیة، ولكن سیقتصر حدیثنا على إیداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كیفیة تحویل هاتین 
1.اإللكترونيالعملیتین من الشكل التقلیدي إلى الشكل 

إیداع النقود :أوال
"عقد یعطي البنك ملكیة بأنهاتعریف الودیعة النقدیة المصرفیةمن القانون التجاري الجدید 301تبنت المادة 

2النقود المودعة والتصرف فیها بما یتفق ونشاطه مع إلتزامه برد مثلها للمودع طبقًا لشروط العقد".

غ التي الودیعة مفهوم أوسع بحیث ال تقتصر على المبالتعامل الواقع على هذه النقود یعطيومع ذلك إن ال
والمستحقة الدفع المقیدة التي یكون العمیل منها دائنًا للبنك،، بل تتسع لتشمل كافة المبالغ یسلمها العمیل للبنك

.في الجانب الدائن لحساب العمیل لدى البنك
تتم بین التيبًا تقید فیه جمیع العملیات من نفس القانون على أن "یفتح البنك حسا302المادة كما نصت 

، بكافة العملیات األخرى كاإلقراض، الخصمالبنك والمودع أو البنك والغیر لحساب المودع" وقد یقترن هذا العقد
3.اتاإلعتماد

و اإللكترونیةتعریف النقود بالتذكیر فإن األمر یقتضي منا ،النقودأسیسًا على أن محل الحدیث هنا هو ت
ًا عبر شبكات األنترنت كمخزون إلكترونیالمستخدمة اإلیداعهي وسیلة الدفع النقدیة وكذلك المتمثل في: "

4."في تسویة المدفوعاتهاإستخداملقیمة نقدیة یمكن إلكتروني

.407، ص.2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 1999ن التجاري طبقا ألحكام التجارة الجدیدة لسنة القانورضوان فایز نعیم، -1
بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة اإللكترونیة، مؤتمر األعمال المصرفیة و اإلطار اإلشرافياإللكترونیةالعملیات المصرفیة سعید عبد هللا الحامد، -2

.239، ص.2003ماي 12و 10والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، یومي: 
.407رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص.-3

4 - The future of Money , by (OECD), 2002, in http://www.oecd.org. p.104.
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رئیسیتین:بالتالي فإن هذه النقود تتطلب تدخل أداتین و
تحوى تیارًا من المعلومات المشفرة المتنقلة :بالستیكيذات قوام إلكترونیةبطاقة أيمستند أو صك .1

فع المبرمجة في هذه البطاقة وحدات الدو سالمة المعلومات المنطویة علیها،ومصنوعة بمواصفات تضمن
في تسویة هاستخدامإللهذه القیمة النقدیة اإللكترونيالتخزین إلجراء ، تشترى إما مباشرة بواسطة نقود سائلة

غیر تلك المصدرة للبطاقة (بطاقات الدفع المسبق)، أو من خالل دین یحمل على المدفوعات لوحدات أخرى
(بطاقات الدفع الالحق).بنكيحساب 

لمعلومات مالیة، سواء تمثلت في أحد إلكترونیةعملیة تسجیل إلنجازتستخدم فیه البطاقة :إلكترونيمنفذ .2
، أو بتدخل الكمبیوتر الشخصي أو غیرها من منافذ التوزیع األخرىآللي) في البنوك منافذ التوزیع (الصراف ا
1.المتصل بشبكة األنترنت

للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك اإللكترونيالتالي یمكن ألي شخص الدخول إلى الموقع و
2.البنك في بلده أو في بلد آخر وذلك إذا كان البنك المعنى یسمح بذلك

، ولكن كل مادیعة النقدیة المصرفیةكان یجري على الو الذيوبذلك نكون متفقین مع آلیة التعامل التقلیدي 
یستطیع العمیل التصرف في نقوده المودعة في حیث .إلكترونیةفي األمر هو تغیر وسیلة التعامل إلى وسیلة 

، أو عن طریق النقل التحویل المصرفيلبنك أو عن طریق حسابه بعدة طرق أما عن طریق السحب مباشرة من ا
4.)الجاریةذلك یعد من صور الودیعة النقدیة المصرفیة أو یسمى بالودیعة لدى الطلب (الودیعة و3. المصرفي

ذلك التعامل في النظام التقلیدي یكون في حالة السحب المباشر بإصدار شیك أما في حالة النقل أو التحویل و
ي.النقل أو التحویل المصرفالمصرفي عن طریق أوامر 

اإللكترونيل للنظام ینفًا أن السحب المباشر یتم عن طریق الشیك الورقي ولذلك فإن التحو كما ذكرنا آ
Electronicاإللكترونيلشیك افیعد أسهل في التعامل وأقل تكلفة للوقت. إلكترونیةیتطلب شبكات  Check هو

موثقة إلكترونیةعتدنا التعامل بها، وهو عبارة عن رسالة االتيللشیكات الورقیة التقلیدیة اإللكترونيالمكافئ 
، لیقوم البنك أوًال یعمل عبر األنترنتالذيلیعتمده ویقدمه للبنك صدر الشیك إلى مستلم الشیك ومؤمنة یرسلها م

ًا إلى مستلم الشیكإلكترونیلشیك وٕاعادته بتحویل قیمة الشیك المالیة لحساب حامل الشیك وبعد ذلك یقوم بإلغاء ا
ًا أنه قد تم بالفعل تحویل إلكترونیلیدرك بذلك على أنه قد تم صرف الشیك فعًال ویمكن لمستلم الشیك أن یتأكد 

5.المبلغ لحسابه

القیام بتسویة جمیع المعامالت المتعلقة بهذه الشیكات لمستخدمیهاتسمح اإللكترونیةوبذلك فإن الشیكات 
خفاض تكلفتها عن نلذلك فإنها تتمیز بإباإلضافة، الشیك الورقيستخدامإلعبر شبكة األنترنت دون حاجة 

.407رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص.-1
.239سعید عبد هللا الحامد، مرجع سابق، ص.-2
.405رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص.-3
.1.8، ص1969النھضة العربیة، ، دارعملیات البنوك من الوجھة القانونیة، علي جمال الدین عوض-4
.49الجنبیھى، مرجع سابق، ص.محمد الجنبیھى و ممدوح محمد -5
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مثل إدارة الحسابات في دولة فرجینیا هاإستخدام، ونتیجة لهذه الممیزات بدأت بعض األجهزة في الشیكات الورقیة
1.وذلك لتسویة بعض الحسابات الدولیة،1994هذه الشبكات في مايإستخدامالتي قامت ب

شخص للدفع آلخر سواء كان ذلك بین ر إرساء لنظام دفع جدید یستخدم أيیعتباإللكترونيوالشیك 
2.مستهلك وآخر، أو بین رجال األعمال والمستهلكین ، أو بین رجال األعمال بعضهم لبعض

عمیل إال بعد مدة من یستردها الالالتيتلك من صور الودیعة النقدیة أیضًا الودیعة بشرط األخطار وهي
وفي شأن تحویلها للنظم 3.ال یستردها البنك إال بعد مرور مدة معینةالتي، والودیعة ألجل وإخطار البنك

بكل منها تبعًا للقواعد المتفق علیها في العقد اإلحتفاظفأننا سنتحدث فقط عن كیفیة تحكم البنك في اإللكتروني
حسب نوعها.من البدایة

في شأن ذلك أنه على البنك عندما یكون لدیه ودیعة بشرط األخطار ، أن یقوم بوضع نظام ونحن نرى
توقیع إستخدامیمنع العمیل من الوصول للسحب من حسابه إال بعد مدة معینة من إخطار البنك سواء كان ذلك ب

ك بعد مرور مدة بحیث ال یفتح هذا الحساب للسحب منه إال بواسطة البن،خاص بالبنك أو غیر ذلكإلكتروني
یمكن ، ونفس الشأن بالنسبة للودیعة ألجل یستخدم البنك نفس الوسیلة السابقة بحیث المعینة من اإلخطار

مرور یفتح الحساب للسحب منه بعد الذيالعمیل لحسابه إال بعد مرور األجل وذلك أیضا بمعرفة البنك إستخدام
قام بها بغلق الحساب.التيأو الوسیلة اإللكترونيالمدة المحددة بتوقیعه 

یلتزم فیها البنك بتخصیصها لغرض معین لمصلحة البنك أو لمصلحة التيأما عن الودیعة المخصصة 
ولكن نياإللكترو فإن التعامل علیها لن یختلف عن طریق التعامل في الودیعة الجاریة بالنسبة للنظام 4العمیل،

أعدت له ولذلك نحیل في تفصیل طریقة التعامل علیها الذيفقط في أنها لن تستخدم إال في الغرض اإلختالف
سبق ذكره.إلى ما

ثانیا: إیداع الصكوك 
، أن الشخص قد یقوم بإیداع الصكوك لدى دیعة المصرفیة أیضا إیداع للصكوك، ومؤداهیتضمن عقد الو 

یتطلبها الحفاظ على الحقوق الناشئة عنها، التيالبنك بقصد حفظها من الضیاع وتفویض البنك القیام بالعملیات 
.ویقوم البنك بكافة األعمال الالزمة لتحقیق ذلك

فإن إیداع هذه الصكوك سوف اإللكترونيأما لو أردنا التحول إلى النظام التقلیديكان ذلك في ظل النظام 
قد یعبر عن التقلیدي، والصك في النظام إلكترونیةهذه الصكوك ستكون صكوك كما أن إلكترونیةیكون بطریقة 

وهذه األشكال من األوراق التجاریة قد نظم القانون كالكمبیالة والشیك والسند ألمربعض األوراق التجاریة 
وتأسیسًا على ضرورة.ألحكام المتعلقة بها ولكنه نظمها في شكلها الورقيا1999لسنة 17التجاري الجدید رقم 

نقوم بنقل تطبیق أحكام القانون أنف الذكر من المجال الواقعي سنحاول أن نا مواكبة التطورات التكنولوجیة فإن
.إلكترونیةعلى شبكة األنترنت بتحویل هذه الصكوك إلى صكوك االفتراضإلى مجال 

1 - S.Misbkin Frederic, The Economic of Money, Banking, and Financial Markets, Op.cit, P.56.
2 - The Future of Money, Op.Cit, P.82.

.18ص، مرجع السابق،عملیات البنوك من الوجھة القانونیةعلى جمال الدین عوض، -3
.411رضوان فائز نعیم، مرجع سابق، ص.-4
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ًا، فالشیك إلكترونیا للبنك عبر شبكة األنترنت بعد تحریرها إلكترونیوذلك یكون بنقل هذه الصكوك 
إلیها یتم تحریرها اإلشارةكل هذه الصكوك السابق ،اإللكترونيوالسند ألمر اإللكترونیةوالكمبیالة اإللكتروني

وذلك عن طریق شریط ممغنط یصدر في رونیةإلكتًا من قبل المصدر لها وذلك بتحریر بیاناتها بصورة إلكترونی
م البنك بإجراء علیها ، لیقو لتعامل معه في رسالة موثقة وآمنةایرید المصدرالذيكل منهم ثم ترسل إلى البنك 

وینطبق علیها نفس 1.للتأكد من صحتهاإلكترونیةمن فحص الصكوك الورقیة ولكن بصورة نفس ما یجرى
یحكم الصكوك الورقیة المكافئة لها.الذيأحكام القانون التجاري 

الذيالتقلیديوبذلك نكون قد تعرضنا لتفصیل بعض الجوانب المتعلقة بتحول الودیعة المصرفیة من الشكل 
ویتمیز ،)(شبكة األنترنتیعتمد على المجال االفتراضي للشبكة الذياإللكترونيیعتمد على الورق إلى الشكل 

كما سیتأتي عرضه الحقًا.اإلقتصادیةبه من سرعة في التعامل ومرونة ستؤثر في العدید من النواحي 

اإللكترونیةالحسابات المصرفیة : الفرع الثاني
التقلیديیعرض به النوع الذيفي عرضنا لهذا النوع من األعمال المصرفیة فأننا سنأخذ نفس هیكل العرض 

.اإللكترونيیتاح لنا من جوانب في هذا الشأن وتحویلها إلى النظام یتسنى لنا معالجة مامن هذه األعمال حتى

م من حیث آلیة التعامل مع البنك : الفارق بین العمیل العابر والعمیل الدائأوال
نجد أن المعامالت في هذه الحالة تسوى فورًا ونقدًا دون حاجة إلى فتح حساب :في حالة العمیل العابر.أ

للعمیل. وذلك كما هو الحال في حالة الوفاء بقیمة شیك أو شراء أو بیع األوراق المالیة أو دفع كوبونات األوراق 
من خالل أياإلفتراضيكل هذه المعامالت ستتم عبر المجالو المالیة المستحقة أو شراء أو بیع عمله أجنبیة. 

إلیه أنها اإلشارةیجدر بین العمیل والبنك ولكن ماإلكترونیةمن خالل وسائل إلكترونیةشبكة األنترنت وبطریقة 
2.تسوى فیها المعاملة بین البنك والعمیل بعكس العمیل اآلخرالتيتتم في اللحظة 

یقوم بعملیات متعددة ومتتابعة مع البنك من إیداع الذيهو ذلك العمیل أما في حالة العمیل الدائم:.ب
البنك تقوم في العالقة بینالتيوالحصول على إعتماد وغیر ذلك، ویكون الحساب هو وسیلة تسویة المعامالت 

.حیث یكون هناك حساب مفتوح للعمیل لدى البنك تقید فیه المعامالت المتعددة،والعمیل بطریق القید
عن طریق العدید من ،سنقوم بتفصیل آلیة تعامالته مع البنك في السیاق التاليلذياذلك هو العمیل و

أنواع الحسابات المصرفیة التالي عرضها.

البسیط (حساب الودائع النقدیة) : الحساب ثانیا
، ثم بعد ذلك ستحدث عن طریقة تشغیله في النظام لشأن سنتحدث عن طریقة فتح الحسابفي هذا ا

.اإللكترونيثم تحویله إلى النظام التقلیدي
فتح الحساب .1

اإللكترونیةث مقدم ضمن مؤتمر األعمال المصرفیة ح، بمعامالتھا ، المشاكل التي تمیزھا)–(ماھیتھا اإللكترونیةالبنوك بالل عبد المطلب بدوى، -1
، 2002لتقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، بین الشریعة و القانون، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربي، الجزء الثاني، الجدید في ا

.1961ص.
.2390مرجع سابق، ص.، سعید عبد هللا الحامد-2
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یوجد هذا الحساب بمجرد فتحه ویتم ذلك بمقتضي عقد یبرم بین البنك والعمیل وهو عقد الحساب 
المصرفي. وسبب فتح هذا الحساب هو إیداع مبالغ نقدیة لدى البنك بهدف تسویة العالقات الناتجة عن هذه 

، وذج یقدمه البنك للعمیل لیقوم بملئهبمقتضي نمالتقلیديهذا الحساب في النظام الودیعة النقدیة. كان یتم فتح 
، وفي الحالة الثانیة یكون قد قام قد قام صراحةأن الحسابالنموذج ، وكان في الحالة األولىأو بدون ذلك

1.ضمناً 

على موقع البنك على ونیةإلكتر ه سبق وأن ذكرنا أن فتح الحساب یتم بطریقة فإناإللكترونيأما في النظام 
في اإللكترونيتستخدم النظام التيوذلك عن طریق أن البنوك 2،مكانفي أي وقت و أيشبكة األنترنت في 

، سواء كانت بمقابل أو بدون مقابلقوم بتزوید العمیل بمجموعة من البرامجلها المصرفیة عن بعد، تإدارة أعما
لى جهاز الكمبیوتر الخاصة به ، ثم یقوم بإتمام معامالته مع البنك عن ویقوم ذلك العمیل بتحمیل تلك البرامج ع

وهو من ،Personal Computer Bank، بنك الكومبیوتر الشخصي ، ویطلق على هذا النوع من البنوكبعد
به عملیة فتح الحساب ویتم.إنتشارًا في العمل المصرفياإللكترونيأكثر أنواع البنوك المستخدمة للنظام 

.اإللكترونیة، ومن الجدیر بالذكر أن النقود المقصودة هنا هي النقود سواء كان بإیداع النقود أو سحبهاوتشغیله 
تشغیل الحساب .2

بعد أن یتم فتح الحساب بالطریقة السابقة یمكن تشغیله عن طریق قید العملیات فیه من إیداع وسحب. 
بل یكفي أن یكون في إمكان العمیل حق تشغیل الحساب ،التشغیل الفعلي للحسابعنى ذلك أنه یشترط ولیس م

تتم بین البنك والعمیل. وقد یكون فتح الحساب مقترنًا بإیداع التيقانونًا ونظریًا. وبعد ذلك یبدأ قید العملیات 
یكون كذلك.لدى البنك وقد النقديمبلغ 

، وجانب ثل دینًا على العمیل وحقًا للبنكتتمالتيیه العملیات ویتضمن الحساب جانبین جانب المدین وتقید ف
تمثل دینًا على البنك وحقًا للعمیلالتيالدائن وتقید فیه العملیات 

، ویرد علیه البنك مكان عن طریق األنترنتأيبالبنك من صالباإلتاإللكترونيویقوم العمیل في النظام 3
المخصص له من قبل البنP.I.Nممثًال في جهاز الرد اآللي یستعلم من العمیل عن أسمه والرقم السري 

التيوبمجرد إدخال العمیل لهذا الرقم یسمح للعمیل بدخول البنك ویكون له بذلك أن یقوم بطلب كافة الخدمات 
ویتم العمیل كل ذلك مستخدمًا ما4.ب إجرائها على حسابهیرغالتيیقدمها هذا البنك وٕاجراء كافة العملیات 

هذه البطاقة لصاحبها إمكانیة سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد وتعطي،ATMیسمى ببطاقات السحب اآللي 
.أقصي متفق علیه باآللیة السابقة

ن معدودة یجد العمیل ، في ثوامع البنك من خالل شبكة األنترنتوبالتالي یتمكن العمیل من إتمام معامالته
، ویصدر ل شبكة األنترنت أن یدیر حساباتهفیستطیع من خال،مع البنكمعامالتهیرید من نفسه وقد أنهى ما

أوامره للبنك كما لو كان یتعامل مع البنك بصورته التقلیدیة وجهًا لوجه. 

.424رضوان  فایز نعیم، مرجع سابق، ص.-1
.2390سعید عبد هللا الحامد، مرجع سابق، ص.-2
.425رضوان فایز نعیم، مرجع سابق، ص.-3
.1961، مرجع سابق، ص.بدوىبالل عبد المطلب -4
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ثالثا: الحساب الجاري 
فیما یتعلق بطریقة األخرىلن یختلف الحدیث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات 

من خالل شبكة األنترنت. فهو عبارة عن عقد یتم بین البنك والعمیل یتفقا فیهًا وتعامل العمیل إلكترونیفتحه 
تنشأ عن العملیات بینهم وتتم تسویة واحدة التيبمقتضاه أن یقیدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدیون 

.لهذا الحساب عند قفله
فقد یطلب ،عةجراء عدة عملیات متعددة متنو للبنك إلیلجأالعمیل سبق یتضح لنا أنو من خالل ما

، أو یبرم معه عقد فتح إعتماد بمبلغ معین، مع تكلیف البنك بتحصیل أوراق العمیل العمیل قرضًا من البنك
.الجاري. ویفضل العمیل إدراج جمیع هذه العملیات في حساب واحد یطلق علیه الحساب التجاریة

إلیها، وبذلك یتحول الحساب الجاري إلى النظام اإلشارةا باآللیة السابق إلكترونیویتم إجراء هذه العملیات 
بذلك كون قد و.لهألنترنت مستخدمًا الرقم السريشبكة اإستخدامتعامل العمیل على حسابه بباإللكتروني

تعرضنا لبعض جوانب الحساب الجاري الداخلة في سیاق بحثنا. نتعرض بعد ذلك ألهم صوره من صور 
الحسابات المصرفیة.

: النقل أو التحویل المصرفي رابعا
في النظام التقلیدي كان مؤداه هو إنتقال النقود من حساب آلخر بوسیلة فنیة بمجرد قید الحسابین دون أن 

تلزم األمر إنتقاال مادیًا للنقود ، وقد یكون ذلك بین حسابین مختلفین في بنك واحد،أو النقل بین حسابین یس
والنقل بین حسابین لشخص واحد حسابین في بنك واحد لذات العمیل ، النقل بین لفینمختلفین في بنكین مخت

1.لدى بنكین مختلفین

اإللكتروني، ولكن قد یشمل التحویل عن النظام التقلیدياإللكترونيیختلف مفهوم التحویل المصرفي الو
2.بنكًا ثالثًا كوسیط لتسویة عملیة التحویل

بین أطرافها إلكترونیةإلیها یجب أن یسبقها إتفاقات اإلشارةإلیه أن التحویالت السابق اإلشارةوما یجدر بنا 
.اإللكترونيوذلك من خالل العقد 
(On lineتعمل عبر األنترنتالتيمن أهم أعمال البنوك اإللكترونیةویالت المالیة ویعتبر نظام التح

Bank ،( بنكيإلى حساب بنكيآمنة من حساب إلكترونیةحیث یتیح هذا النظام نقل التحویالت المالیة بطریقة
ًا عبر أجهزة إلكترونیكل هذه العملیات تتم 3. لنقل المعلومات المتعلقة بهذه التحویالتباإلضافةآخر ، 

الكمبیوتر.

.35.ص، بیروت، لبنان،1988،دار النھضة العربیة، األسس القانونیة لعملیات البنوك،القلیوبيةسمیح-1
.1949مرجع سابق، ص.،المطلببالل عبد-2
.36منیر محمد الجنبیھى، ممدوح محمد الجنبیھى، مرجع السابق، ص.-3
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.Debit Cardsببطاقات الوفاء ما یسمىإستخدامهذا النظام في المعامالت التجاریة بإستخداموقد یتم 

حیث یقوم حامل البطاقة بالدفع من خالل تحویل المبلغ المراد الوفاء به إلى الطرف اآلخر سواء كان ذلك یتم 
:شكلیناإللكترونیةأشكال التحویالت المالیة ومن 1. بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

وتسویة حساباتها مع البنوك.اإلئتمانالمتعلقة ببطاقات اإللكترونیة: تبادل التحویالت المالیة األول
وهي ستكون موضع التفصیل في غضون األسطر التالیة. فعلى الرغم من تعقد . : دار المقاصة اآللیةالثاني

عملیات نقل األموال عبر الشبكة بهذه الطریقة األخیرة. إال أن العدید من المؤسسات بدأت تعتمد علیها في 
تبرمها عبر التيوكذلك التحویالت المالیة المتعلقة بأعمالها لكترونیةاإلیة اإلئتمانتسویة أعمال التحویالت 

2.الشبكة. وقد ظهرت األشكال المستخدمة لتلك األنظمة في أوروبا

أما أجهزة المودم عوضًا عن األوراق. ، و عبر الهواتف، وأجهزة الكمبیوتراإللكترونیةوتتم هذه التحویالت 
قوم العمیل بتوقیع نموذجا معتمدا واحدًا لمنفعة الجهة المستفیدة یتیح هذا عن آلیة عملها فهي أنه؛ بعد أن ی

ویصلح هذا اب العمیل وفق ترتیب زمني معین،النموذج أن تقوم هذه األخیرة بإقتطاع القیمة المحددة من حس
وظیفتهم Mediatorsالنموذج ألجراء أكثر من عملیة تحویل. وفي الغالب یتعامل البنك والعمیل مع وسطاء 

توفیر البرمجیات الالزمة ویمكن إیجاد العدید منهم على األنترنت. وتتم عملیة التحویل كاملة عبر شبكة 
أمنة مع التأكد من كفایة رصید العمیل الذي یقوم بعملیة التحویل لتغطیة المبلغ إلكترونیةاألنترنت بوسائل 

3.دون المرور بوسیطACHعبر دار المقاصة اآللیة ، وصحة توقیعه وقد یتم تنفیذ التحویالت المالیةالمحول

اإللكترونیةاإلئتمانعملیات : الفرع الثالث
وتتخذ هذه األخیرة صورًا متعددة في اإلئتمانمن المتفق علیه أن البنوك تقوم بدورًا هامًا في عملیات 

اتاإلعتمادللبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفیة والخصم وأیضًا اإللكترونیةاألنظمة التقلیدیة و 
. وتأسیسًا على تلك األهمیة فأننا اإلقتصاديعلى النظام اإلقتصادیةاتهاتأثیر المصرفیة وتلك جمیعها لها 

دیة السابقة حتى یمكننا للنظم التقلیاإللكترونیةبإبراز البدائل اإللكترونيسنتناولها من زاویة آلیة تحولها للنظام 
على مدار المطالب التالي عرضها.اإلقتصادیةاتهاتأثیر التعرف على 

اإللكترونيأوال: القرض المصرفي 
بمقتضاه یقوم البنك بتسلیم عمیله المقترض مبلغًا من النقود على سبیل القرض أو الذيوذلك هو العقد 

یكون مضمونًا بتأمینات أو معتمدا على الثقة في أمانة العمیل یقیدها في الجانب الدائن لحسابه في البنك وقد 
4.على أن یقوم العمیل بسداد مبلغ هذا القرض خالل مدة معینة

القانون و الكمبیوتر و األنترنت، كلیة الشریعة مؤتمرإلى ، بحث مقدم البنوك عن استخدام الكمبیوتر كوسیلة وفاءمسؤولیةي القضاة، ففیاض مل- 1
.2021، ص.2000جویلیة 3- 2- 1أیام اإلسالمیة و القانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، 

2 - S.Kidwell (Dav.), L. Peterson (Rich.), W.B. Blackwell (Dav), Financial Institution Markets and Money, The
drydenpress, 6ed, 2000, P.656.

.38محمد الجنبیھى، ممدوح محمد الجنبیھى، مرجع السابق، ص.-3
.500.ص،القانون التجاري، مرجع سابقفایز نعیم رضوان ، -4
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Creditاإلئتمانببطاقات ما یسمىاإللكترونيیكافئ هذا النظام الورقي في النظام  cards ، وفیها یقوم
للعمیل یسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقیمة النقدیة المطلوب الوفاء بها حتى ولو لم إئتمانالبنك بتقدیم 

، على أن یلتزم خالل مدة القیمة النقدیة المطلوبةال یغطيیكن له حساب في البنك أو كان له حساب ولكن 
. بدفعها مستخدمًا هذه البطاقةقامالتيمعینة یتم تحدیدها بینه وبین مصدر البطاقة على سداد كافة المبالغ 

، ولكنها لها على فوائدها مقابل توفیر ذلك، تحصل الجهة المصدرة ووفاء حقیقیةإئتمانویعتبر هذه األخیرة أداة 1
2.إال بعد الحصول على ضمانات عینیة وشخصیةاإلئتمانذلك ال تمنح

في الحدود اإلئتمانبطاقة إستخدامبأما عن أن القرض یكون في حدود نطاق مالي معین فإن العمیل یقوم
یة المتفق علیها مادام العمیل منتظمًا في سداد الفوائد المستحقة شهریًا، حیث أن هذه البطاقة یكون اإلئتمان

إلیه أن هذه البطاقات من أكثر أنواع اإلشارةالتسدید فیها على دفعات منتظمة أو غیر منتظمة وما یجدر 
3.خاصة في الدول الصناعیةالبطاقات إنتشاراً 

اإللكترونیةثانیا: الكفالة المصرفیة 
ومؤداها أن یتعهد البنك بالوفاء بدین العمیل قبل الغیر إذا لم یقوم العمیل بذلك، مما یؤدي لزیادة الثقة و

ال تقل عن المستحقة في حالعمولةفي العمیل قبل الغیر. ومصلحة البنك في ذلك هو الحصول على اإلئتمان
.التقلیديذلك في النظام ، أو القرض وتقوم هذه الكفالة على التضامن بین البنك والعمیلاإلعتماد

في هذا النوع من ببطاقات ضمان الشیكات. وما یسمىهو اإللكترونيالمكافئ لتلك العملیة في النظام و 
یصدرها العمیل حامل البطاقة حیث تحتوى التيمة الشیكات البطاقات یضمن البنك مصدر البطاقة الوفاء بقی

یلزم البنك بالوفاء به في كل شیك یحرره الذياألقصىالبطاقة على أسم ذلك األخیر وتوقیعه ورقم حسابه والحد 
فاء البنك و ، لیضمن له بذلك د والتوقیع أمامه على الشیكالعمیل. وعند كتابة الشیك یبرز العمیل البطاقة للمستفی

یمنحها البنك للعمیل صادرة في شكل التيبقیمة الشیك وتكون هذه البطاقة بذلك نوع من أنواع الضمان والكفالة 
4.مستقل

ومن المتصور تأسیسًا على الحاالت السابقة لصور المعامالت البنكیة عبر الشبكة أن تتم عملیة التعامل 
، ویتم تعمیمها على كافة صورلة المصرفیة عبر شبكة األنترنتفامن الكعن طریق بطاقة ضمان الشیكات بدالً 

:الكفالة المصرفیة المتمثلة في
توقیع البنك كضمان للعمیل للوفاء ببضعة أوراق تجاریة یقوم بإصدارها العمیل دفعة واحدة..أ

إبرام البنك لعقد مستقل بالكفالة المصرفیة..ب
.قد تحل محل خطابات الضمانو.ت

تتمثل في خطابات ضمان الشیكات.إلكترونیةفالة المصرفیة لصورة وبذلك تتحول الك

.2021مرجع سابق، ص.فیاض ملفي القضاة، -1
.1950مرجع سابق، ص.،المطلببالل عبد-2
الجامعي، اإلسكندریة، دار الفكر ،- وحمایتھا مدنیاً اإللكترونیةنظام التجارة - اإللكترونیةالنظام القانوني لحمایة التجارة حجازي،الفتاح بیوميعبد - 3

.114.، ص2002سنة 
.1958مرجع سابق، ص.،المطلببالل عبد-4
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اإللكتروني: الخصم ثالثا
یقوم حامل أنهو إتفاق بین البنك وخاصم الورقة التجاریة على مؤداهخصم األوراق التجاریة بصفة عامة 

یمثل اإلسمیة، مع خصم مبلغ من قیمتها لبنك قبل حلول أجلها المتفق علیهالورقة التجاریة بإستیفاء قیمتها من ا
سعر استنزالهیسمى هذا المبلغ بعد . واإلستحقاقفائدة مبلغ الورقة عن الفترة مابین تاریخ الخصم وتاریخ 

وتنتقل بعد ذلك ملكیة الورقة للبنك.، الخصم
سال الكمبیالة یكون عن طریق إر اإللكترونيكان ذلك عن طریق التسلیم ید بید ، ولكن في حالة الخصم 

، مقترنة بطلب الخصمإستحقاقهاسیتم التعامل معه عبر جهاز الكمبیوتر قبل موعد الذيإلى البنك اإللكترونیة
لیها في ، ثم تتم عمیلة الخصم بالقواعد المنصوص عًا علیها بقبول الخصمإلكترونییع ثم یقوم البنك بالتوق

، حیث یقید قیمة الكمبیالة في الجانب الدائن لحساب ترونياإللك، ویتم التسدید عن طریق التحویل القانون
1ویتملك البنك الكمبیالة.،یحددهالذيالمستفید في البنك 

اإللكترونیةالمصرفیة اتاإلعتمادرابعًا: 
تفصیل كًال منهم في سیلةالمستندي و اإلعتمادالمصرفي البسیط واإلعتمادإلى اتاإلعتمادوتنقسم هذه 

اآلتي :
البسیط اإللكترونيالمصرفي اإلعتماد.1

المصرفي البسیط هو عقد یلتزم البنك بمقتضاه بأن یضع تحت تصرف اإلعتمادفي النظام التقلیدي ف
المستفید وسائل دفع في حدود مبلغ معین ، بحیث یكون من حق العمیل سحب هذا المبلغ دفعة واحدة أو على 

، إما بقبض المبلغ اإلعتمادیستفید بها العمیل من التيتفق على الكیفیة دفعات متتالیة خالل مدة معینة كما قد ی
نقدًا، أو بسحب شیكات، أو كمبیاالت علیه، أو بإصدار أوامر نقل مصرفي وسحب هذا المبلغ یكون مقابل 

2.عمولة للبنك وفوائد

إتصالجاب بوسیلة یكون هي شبكة األنترنت حیث یتم اإلفإن وسیلة التعاقد ستاإللكترونيفي النظام 
ویتم وضع 3. مسموعة أو مرئیة أو مسموعة مرئیة من خالل وسائل تكنولوجیة متعددة بالتفاعل بین أطراف العقد

أیضًا سواء كان عن إلكترونیة، ویتم سحب المبلغ بوسائل في الجانب الدائن لحساب المستفیدفاقاإلتالمبلغ بعد 
بطاقة بالستیكیة مثبت علیها من أوهي عبارة عن كارت التيو اإللكترونیةبمحفظة النقود ما یسمىطریق 

البطاقة بتحمیل الكارت إستعمال، ویقوم العمیل عند الرغبة في إلكترونیةیوتر صغیر مزود بذاكرة الخلف كمب
ص وذلك بعد إدخاله للرقم السري الخا)ATM(من مكینات الصرف اآللي اإللكترونیةعددًا من الوحدات 

یتم شحنها على الكارت وتسمى النقود التي، الوحدات الذكيببطاقته. وتتكون هذه البطاقة من الكارت 

بین الشریعة و القانون، كلیة الحقوق، جامعة بیروت اإللكترونیةث مقدم ضمن مؤتمر األعمال المصرفیة حب، اإلئتمانبطاقات مبارك جزاء الحربي، -1
.2175.ص، 2002العربي، الجزء الثاني، الجدید في التقنیات المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 

.553.ص،سابقان ، القانون التجاري ، مرجع فایز نعیم رضو-2
، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة المنصورة، دار اإللكترونیةالقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة صالح جاد عبد الرحمن المنزالوى، -3

.18، ص.2005النھضة العربیة، 
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ذلك لو كان العمیل یرید سحب المبلغ نقدًا یمكنه 1. ، وبطاقة الدفع المسبقاإللكترونیةأو الوحدات اإللكترونیة
هذه المحفظة.إستخدام

األوراق التجاریة كالشیك والكمبیالة أو أوامر النقل المصرفي فإنه إستخدامأما لو كان العمیل یرید السحب ب
كما اإللكترونیةأو أوامر النقل المصرفي بصورتها اإللكترونیةأو الكمبیالة اإللكترونيیمكنه أن یستخدم الشیك 

ها خالل التفصیل السابق.إستخداملوسیلة اإلشارةسبق 
اإللكترونيالمستندياإلعتماد.2

بناءًا على طلب أحد عمالئه (ویسمى األمر) لصالح شخص آخر إعتمادعقد یتعهد بمقتضاه البنك بفتح 
بحیث یلتزم البنك بدفع القیمة للمستفید ، (ویسمى المستفید) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل

.اإلعتمادبمجرد تقدیمه مستندات مطابقة لشروط 
المستندي أداة تمویل تستعمل لیس فقط في تمویل عملیات التجارة الخارجیة بل والداخلیة أیضًا اإلعتماد

.كبیراإلعتمادعندما یكون حجم 
یصدر بمناسبة تنفیذ عقد البیع بین الطرفین ، فیشترط البائع على المشتري في عقد اإلعتمادوكان هذا 

یقوم بسحبها علیه بالثمن متى التيدفع الثمن أو قبول الكمبیالة البیع أن یطلب إلى بنك بعینة أن یتعهد أمامه ب
2.بها یتسلم المشتري البضاعة من الناقل البحريالتيسلمه المستندات الخاصة بتنفیذ عقد البیع و 

تقنیة الحاسب اآللي في مجال المعامالت المصرفیة ، فأن المستورد یقوم بإرسال طلبه إستخدامأما في ظل 
على طلب العمیل اإلعتماد، وعندما یوافق البنك مصدر عن طریق جهاز الكمبیوترالمستنديعتماداإلإلصدار

فإن اإلعتماداألجل المحدد في إنتهاءإلیه عن طریق الكمبیوتر أیضًا، وقبل اإلعتمادفأنه یقوم بإرسال نص 
عن طریق الكمبیوتر اإلعتمادلى قیمة المستفید یقوم بإرسال كافة الفواتیر المتعلقة بالشحن والالزمة للحصول ع

أیضا، ویطلب من كافة األطراف المشاركة في المعاملة بأن یقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملیة للبنك 
اإلعتماد، ویتم فحص هذه الرسائل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط ًا أیضاً إلكترونیاإلعتمادمصدر 
، فإن البنك اإلعتماد، فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط ا أیضاً إلكترونیویتم ذلك المستندي

للمبالغ إلى حسابه وٕاجراء قید عكس في اإللكترونيعن طریق التحویل إلكترونیةیقوم بالدفع للمستفید بصورة 
اك تطابق بین المستندات أما إذا لم یكن هناإللكترونیةبذات الطریقة اإلعتمادحساب العمیل طالب فتح 

، فإن البنك یقوم بإخطار المستفید بذلك بطریقة اإلعتمادهو مبین في شروط المقدمة من المستفید وبین ما
من الصورة التقلیدیة إلى الصورة المستندياإلعتمادكان یتم بها التيوبذلك تحولت الطریقة . إلكترونیة

3التعامل بدًال من التسلیم بالید.لیكون الحاسب اآللي هو وسیلةاإللكترونیة

على وظائف البنوك المركزیةاإللكترونیةخدمات الصیرفة تأثیرالمطلب الثاني: 

.14، ص.2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، (رؤیة مستقبلیة)اإللكترونیةمحفظة النقود شریف محمد غنام، -1
دار النھضة العربیة، القاھرة، ،- 1983لقضاء والفقھ المقارن والقواعد الدولیة سنة دراسة ا- المستندیة اتاإلعتمادعلى جمال الدین عوض، - 2

.04، ص.1989
.15، مرجع سابق، ص.شریف محمد غنام-3
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علىهامةآثارایولدسوفو تطور أنواعها، ستخدامهاإوزیادةاإللكترونیةخدمات الصیرفةتشارإنإن
و التي تعبر عن مسؤولیة البنك المركزي من حیث إجراءاتها و ،خاصةوالنقدیة والمالیةاإلقتصادیةالسیاسة

تنفیذها و توجیهها، و ذلك بإعتباره قمة المنظومة المصرفیة،  و في سبیل فهم العالقة القائمة بین البنك المركزي 
ات تأثیر إبراز أهم و ظهور النقود الحدیثة و التي هي في الواقع عبارة عن نقود وهمیة، سنحاول في هذا المطلب 

على بعض الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي.اإللكترونیةالصیرفة 

المركزيللبنكاإلصداروظیفةعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع األول: 
البنكیصدرهاالتيالبنكنوتأوراقعلىالطلبعلىكبیرتأثیرلهسیكوناإللكترونیةالصیرفةظهورإن 
مؤسساتتتوالهاأنیمكناإللكترونیةالنقودإصدارعملیةأنحیث،ستنخفضعائداتهفإنوبالتالي،المركزي

.المركزيالبنكغیرأخرى
المركزيالبنكیصدرهاالتيالبنكنوتأوراقتمثل: التقلیدیةالنقودمحلاإللكترونیةالنقودتحلأنحتمالإ

الودائعإلیهمضافاالمصرفيالنظامخارجالمتداولالنقدتشملوالتي،M1الجاریةالدفعوسائلمنكبیرةنسبة
البنكیصدرهاالتيالبنكنوتأوراقمحلاإللكترونیةالنقودتحلأنحتمالإأنحیثالمحلیة،بالعملةالجاریة
المعروضإجماليعلىالتأثیرو بالتالي اإللكترونیةالنقودطلبعلى الزیادةوارد، و ذلك من خالل المركزي
.ضوابطدوناإلئتمانخلقمخاطریشبهبما،النقدي
التيالودائعوٕاجماليمنها،الزیادةأواألصلیةالودائعبینالعالقةعلىاإلئتمانخلقمضاعفصطالحایطلق

.النقدياإلحتیاطينسبةمقلوبفياألصلیةالودائعفيالزیادةتعادلوهيخلقها،التجاریةالبنوكتستطیع

الودیعةأصلیكوناإلئتمانخلقمضاعففإن% 10الودائععلىالنقدياإلحتیاطيأنفرضنالو: مثال
دونتكاثرتقداإللكترونیةالنقودودائعأنفتراضو بإالنقدي،اإلحتیاطينسبةمقلوبوهي10فيمضروبا

.نهایةالماسیكوناإلئتمانمضاعفأنذلكفمعنىنقدي،إحتیاطيبلتزاماإل
مجموعفإنرقمیة،نقودبشكلللتسییلقابلةبأرصدةحتفاظاإلفياألفرادرغبةكانتإذاأخرى،جهةمنو 
قبلمنالنقدعرضخفضإلىبالتاليوتؤديستنخفضاألفرادبهایرغبأویحتاجهاالتيالطلبتحتالودائع
المركزیة،البنوكمطلوباتبیناألكبرالعنصرالنقدیشكلاألساسیةاتاإلقتصادیفيحیث أنه ،المركزيالبنك

1.ظاهربشكلالمركزیةالبنوكمیزانیاتتقلیصإلىاإللكترونیةالنقودتعمالإسفيالتماديوسیؤدي

قانونيتنظیمأيستواجهالتيالشائكةالمسائلمناإللكترونیةالنقودمصدريتحدیدیعد: راإلصدامؤسسة
النقود،هذهبإصدارلهسیسمحمنخاللهامنتحددأنللحكومةیمكنمتعددةخیاراتتوجدو. النقودلهذه

أوالتجاریة،البنوكأوالمركزي،البنك: اإللكترونیةالنقودبإصدارالتالیةالجهاتإلحدىتسمحأنیمكنفالدولة
2.المالیةغیرالمؤسساتأوالمصرفیة،غیر) یةاإلئتمان(المالیةالمؤسسات

، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت اإللكترونیةالنقود -بطاقات الوفاءاإللكترونیةأدوات الدفع توفیق شنبور، - 1
.114.113.ص.، ص2002لبنان، ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتاإلقتصادیةالعربیة، أعمال المصارف من الجھتین القانونیة و

.144.143.ص.ص،2008األردن،عمان،للنشر،الرایةدار،والمالیةالنقدیةالعملیاتإدارة،عاطفالرحیمعبدزاھر-2
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للبنوكبنكابصفتهالمركزيالبنكوظیفةعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع الثاني: 
بإعادةیقومفهوینظمه،والجهازهذاعلىیشرفإذالمصرفيالجهازقمةفيالمركزيالبنكیتموقع

.البنوكهذهإلیهتلجأالذياألخیرالمقرضوهوتجاریة،الالبنوكبودائعیحتفظكماالتجاریةاألوراقخصم
بدأالدورهذاأنإذللبنوكبنكابصفتهالمركزيالبنكدورعلىیؤثراإللكترونیةالصیرفةظهورإن

الحاجةلكنالكبیرة،المالیةللمؤسساتاألخیرالمقرضدورأداءفيالمركزیةالبنوكبعضتستمرفقدینخفض، 
وكلالنشاطاتبكلتقریبایتعلقفیمافوريبشكلالمعلوماتفیهتنتقلعالمفيتنخفضقدالمقرضلهذا

.المؤسسات

للحكومةبنكابصفتهالمركزيالبنكوظیفةعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع الثالث: 
المالیةمعامالتهافيعنهاینوبالذيللحكومة،الماليوالوكیلالمستشاربمثابةالمركزيالبنكیعتبر

العامةاإلقتصادیةالسیاسةمنهامجزءتطبیقعلىتشرفالتيالهیئةلكونهباإلضافةوالخارجیةالداخلیة
للنقود المصدرةالمتنافسةالخاصالقطاعمؤسساتبینالنهائیةوالتسویةالنقدیةالسیاسةفيالمتمثلةللحكومة،
الوهمیة.

اإلئتمانوتوجیهمراقبةفيالمركزيالبنكوظیفةعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع الرابع: 
فيالتحكمعلىیعملإذالمركزي،البنكبهایقومالتيالمهمةوظائفالمناإلئتمانمراقبةوظیفةتعتبر

هذهوتتمثلالوظیفةهذهلتحقیقمختلفةأدواتیستعملفإنهولهذامعینة،قطاعاتنحووتوجیههاإلئتمان
. و بالتالي فإن ظهور الصیرفة المباشرةوغیر) وكیفیةكمیة(المباشرةالنقدیةالسیاسةوسائلفياألدوات

أو النقود الوهمیة، و بمعنى أدق سوف یؤثر على دور البنك المركزي في طریقة إستخدام هذه اإللكترونیة
1و التحكم فیه.اإلئتماناألدوات و بالتالي یؤثر في مراقبة 

على أدوات السیاسة النقدیةاإللكترونیةالصیرفة تأثیرالمطلب الثالث: 
الكمیةاألدواتعلىهاتأثیر سنتناول،النقدیةالسیاسةأدواتعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرإلیضاح

:یليكماالثالث

الخصمإعادةسعرعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع األول: 
األوراقخصمإعادةمقابلالمركزيالبنكیتقاضاهالذيالفائدةمعدلوهوالبنوكسعریسمىكماأو
.التجاریةللبنوكالمالیة

كلتاوفيالنقودهذهفإنبالتاليوالقانونیة،النقودمقابلاإللكترونیةالنقودبشراءالقیاملألفرادیمكنحیث 
تلقوهاالتيالقانونیةالنقودبإیداعسیقوموناإللكترونیةالنقودمصدريألنالبنوك،خزینةفيستدخلالحالتین

المركزيالبنكمعودائعمقابلفيالنقودبتغییرالبنوكوستقوم.البنكیةأرصدتهمفياإللكترونیةالنقودنظیر

.114، مرجع سابق، ص.توفیق شنبور-1
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هذهفإنالحالة،تلكوفي1.فیهالمرغوبالحجمعنیزیدسوفالتجاریةالبنوكإحتیاطيفإنالطریقةوبهذه
:أمرینبینستختارالبنوك
القروضمنمزیدومنحالبنكیة،غیرالمؤسساتمناألصولمنكثیربشراءتقومأنإما.
المركزيالبنكمناألصولمنمزیدبشراءتقومأنوٕاما.

فإنالسببولهذاالفائدةأسعارفينخفاضإإلىالمالأسواقفياألصولعلىالطلبزیادةیؤديوسوف
األجلقصیرةاألصولبعضفائدةسعربتثبیتیقومالمركزيالبنكداموماالثاني،البدیلتفضلسوفالبنوك

بیعمنالمحصلةالنقودباستخدامالبنوكتقوموبالتاليالمركزي،البنكمناألصولشراءتعیدسوفالبنوكفإن
النقودمصدروقامإذاماحالةوفيالمركزي،البنكمواجهةفيخصومهاتخفیضفياإللكترونیةالنقود

یتمأندونجدیدةنقودخلقأيقروض،منحطریقعناإللكترونیةالنقودمنالمزیدبعرضاإللكترونیة
المركزيالبنكعلىالصعبمنسیكونالحالةهذهمثلفيآخر،مكانفيالنقودانخفاضخاللمنتعویضها

.قیودأيدونالقروضهذهمنحفيالبنوكسلطةظلتإذاالفائدةسعرمستوىفيیتحكمأن
إعادةمعدلتغییرطریقعن،اإلئتمانحجمفيیتحكمأنیمكنهالمركزيالبنكفإنمعلوم،هووكما

الخصمإعادةمعدلتخفیضإلىیلجأفإنهالقروضمنحفيالتوسعوأرادالتوسعياالتجاهكانفإذاالخصم
االتجاهذلكوعكسالنقدیة؛سیولتهاتزدادوبالتاليالمركزيالبنكلدىأوراقهاخصمعلىالتجاریةالبنوكفتقبل

.االنكماشياإلتجاه
یمكنوبالتالي،سابقاشرحهتمكماتزداد،التجاریةالبنوكاحتیاطاتجعلاإللكترونیةالصیرفةظهورإن

البنوكإقبالألنوذلك،اإلئتمانحجمعلىالسیطرةفيكبیرتأثیرلهیكونلنالخصمإعادةسعرأنالقول
للبنكحاجتهاوانخفاضالنقدیةسیولتهازیادةبسببسیقلالمركزيالبنكمنالتجاریةاألوراقخصمإعادةعلى

اإلئتمانحجمعلىیؤثرلنفإنهالخصمإعادةسعرفيالتغیراتكانتفمهماالسیولة،هذهلمنحهاالمركزي
2.التجاریةاألوراقخصمإلعادةطلبیوجدالألنه

المفتوحةالسوقعلىاإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع الثاني: 
، القانونیةالصیرفة التقلیدیة، سوف یغیر من مكانة النقودمحلوحلولهااإللكترونیةالصیرفةتطورإن

البنكیستخدمهاالتيالمهمةاألدواتإحدىباعتبارهاالمفتوحةالسوقعملیاتفيهذا یؤثرأنیمكنوبالتالي 
:ناحیتینمنوذلكالمالئمةالنقدیةالسیاسةإقرارفيالمركزي

األولىأوال: من الناحیة
یدفعهمسوفشائعةبصورة، اإللكترونیةأو بشكل أدق النقود اإللكترونیةالصیرفةباستخداماألفرادقیامإن
بردالتجاریةالبنوكقیامهذاعلىیترتبوسوف) كاش(سائلةقانونیةبنقوداالحتفاظعناالستغناءإلىتدریجیا

بیناإللكترونیةالمصرفیةاألعمالمؤتمرإلىمقدمبحث،اإللكترونیةللنقودوالمالیةاإلقتصادیةوالنقدیةاآلثارالشافعي،محمودإبراھیممحمد- 1
.168.ص،2003ماي12-11-10أیام بدبي،المتحدةالعربیةاإلماراتجامعةوالقانون،الشریعة

األعمالمؤتمرإلىمقدمبحث،النقدیةالسیاسةإدارةفيالمركزیةالمصارفدورعلىهاتأثیر واإللكترونیةالنقودموسى،الدینجمالأحمد-2
.169.ص،2003ماي12-11-10أیام بدبي،المتحدةالعربیةاإلماراتجامعةوالقانون،الشریعةبیناإللكترونیةالمصرفیة
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اإلحتیاطيحجمزیادةأنإاللدیهالنقدياإلحتیاطينسبةزیادةبهدفالمركزيالبنكإلىحاجتهاعنیزیدما
لدىالموجودةالسیولةمنجزءالمتصاصالمالیةاألوراقببیعالقیامعلىالمركزيالبنكقدرةمنتحدسوف
1.اإلئتمانمنحعلىمقدرتهاعلىالتأثیروبالتاليالبنوك

سوفاألفرادفإن،اإلئتمانبسطبهدفاألفرادمنالمالیةاألوراقبشراءالمركزیة،البنوكقیامحالةوفي
أيوبیناإللكترونیةالنقودبینارتباطوجودعدمأنإالاألوراق،تلكشراءفياإللكترونیةنقودهمیستخدمون

السیاسةعلىتأثیرأياألخرىهيلهایكونأالالعملیةهذهشأنمنفإنالتجاریةالبنوكلدىلهمأرصدة
سوفالمركزيللبنكالمفتوحةالسوقعملیاتعلىاإللكترونیةالنقودتأثیرفإنهذا،ومعالبنوكلتلكیةاإلئتمان
هامشیااإللكترونیةبالنقودالتعاملكانفكلمااإللكترونیةالنقوداستخدامشیوعمدىعلىرئیسیةبصورةتتوقف

ذلك،منالعكسوعلىالمركزيالبنكبهایقومالتيالمفتوحةالسوقسیاسةفعالیةعلىضعیفاهاتأثیر كانكلما
مشتریاالمركزيالبنكتدخلعلىكبیرتأثیرلهیكونقدالقانونیة،للنقودكبدیلاإللكترونیةالنقوداستخدامفإن
تبعاتغیرهالمتوقعالفائدةسعرمستوىإلىتمتدقداآلثارهذهفإنوكذلكالمالیة،األوراقسوقفيبائعاأو

السیولة،نسبةزیادةإلىیؤديسوفالمالیةاألوراقبشراءقیامهأنحیثالسوق،هذهفيالمركزيالبنكلنشاط
ببیعالمركزيالبنكقیامعندالعكسویحدثالفائدةسعرانخفاضإلىیؤديمماالنقودعرضیزیدوبالتالي
2.المالیةاألوراق

ثانیةالناحیةثانیا: من
مستوىوعندظاهربشكلالمركزیةالبنوكمیزانیةسیقلصاإللكترونیةالصیرفةاستعمالفيالتوسعإن

.المفتوحةالسوقعملیاتإجراءعلىالمركزیةالبنوكقدرةالتقلیصهذایقیدقدمعین
یرونحیثإیجابیة،بطریقةولكنالمفتوحةالسوقسیاسةعلىستؤثراإللكترونیةالنقودبأنیرىمنهناك

. التقلیدیةالوسیلةمنوكفاءةسرعةأكثرسیكونالشبكة،عبراإلكترونیالمفتوحةالسوقعملیاتاستخدامبأن
ولكن. أسرعبصورةیعودأنالنقديللتوازنیمكنوبالتاليوخارجیاداخلیاالعمالءمنأوسعلقاعدةتصلحیث

لمعظمالفتقارهاالنامیةالدولفيكبیرةبدرجةالفعالیةمحدودةستكونالوسیلةتلكأنإلیهاإلشارةیجدرما
3.متطلباتها

القانونياإلحتیاطي) علىاإللكترونیة(النقود اإللكترونیةالصیرفةتأثیرالفرع الثالث: 
المركزي،البنكلدىلدیهاالمتوفرةالودائعحجممنمعینةبنسبةاالحتفاظالتجاریةالبنوكعلىیجب

علىالتجاریةالبنوكقدرةفيالتحكمالمركزيللبنكیمكنإذدائن،رصیدشكلعلىقانونينقديإحتیاطيك
تأثرأنیمكنو .نسبتهابتغییروذلك–القانونياإلحتیاطي–األداةهذهاستعمالطریقعن،اإلئتمانمنح

:التاليبالشكلوذلكالقانونياإلحتیاطيعلىاإللكترونیةالصیرفة

،2009لبنان،بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشورات،مقارنةدراسةاإللكترونیةالتجارةلمعامالتالقانونیةالحمایةأسالیبإسماعیل،أحمدسعیدمحمد-1
.328.ص

.116ص.، مرجع سابق، توفیق شنبور-2
.115، مرجع سابق، ص.عاطفالرحیمعبدزاھر-3
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المركزيالبنكلدىبهالمحتفظاإلحتیاطيحجمعلىالتأثیرأوال: 
، بمعنى اإلستغناء عن النقود القانونیة اإللكترونیةالصیرفة محلاإللكترونیةالصیرفةالستخدامالتحولإن

زیادةإلىتؤديالودائعزیادةألنوذلكالقانونياإلحتیاطيمستوىمنسیرفع،اإللكترونیةمقابل النقود 
: التاليالمثالنسوقالزیادةهذهتتمكیفولفهم1،اإلحتیاطي
فياإللكترونیةالنقودمنرصیدهفإنجزائريدینار1000بمقدارإلكترونیةنقوداعمیلیشتريعندما

المؤسسةباعتباره–البنكلدىیودعأنهكمادج1000المبلغبهذاسیزدادالشخصيالحاسوبأوالذكیةالبطاقة
:یليكمالدیهاإلحتیاطيوالبنكمیزانیةفتتغیرالمبلغ،هذا- المصدرة
النقودأیضایعادلماوهوالمبلغ،بنفسالبنكخصوموتزیددج1000بمقدارالبنكخزینةفيالنقودزیدت

.اإللكترونیة
النقودكمیةفيالزیادةألن،البنكإحتیاطيزیادةإلىستؤديدج1000بمبلغالنقودإجماليفيالزیادة

النقودعلى% 10إحتیاطيبحجزالتزاموجدإذاأو،إحتیاطيكمنهاجزءحجزیتطلبالاإللكترونیة
.اإلحتیاطيفيفائضاالبنكلدىیتكونالحالتینكالوفيدج10بمبلغاإلحتیاطيیزیدفسوفاإللكترونیة

اإلئتمانلمراقبةكأداةالقانونياإلحتیاطيسیاسةفعالیةعلىالتأثیرثانیا: 
سیولةتزدادوبالتالي،اإللكترونیةالصیرفةاستخدامبازدیادیزداداإلحتیاطيحجمأنلناتبینسبق،مما

الصیرفةظهورفإنوبالتاليالمركزي،البنكلدىبهالمحتفظاإلحتیاطيعلىالطلبفیتقلصالتجاریة،البنوك
النقودفيفائضالتجاریةالبنوكلدىسیتكونألنهالقانوني،اإلحتیاطيسیاسةفعالیةمنسیحداإللكترونیة
المثالفي% 10-العمالءودائععلىالمفروضةالنسبةأنكماملحوظبشكلسیولتهاوتزدادالمودعة،

2.تشجعهأواإلئتمانلتقیدمطلوبهوكماتأثرلن-السابق

اإللكترونیةالنقودإصدارضوابط: المطلب الرابع
الجهةتلكشخصیةأوطبیعةتجدیدفقطعلیهیتعینالاإللكترونیةالنقودلموضوعقانونيتنظیمأيإن

المخاطردرءالنهایةفيتضمنالتيالضوابطمنمجموعةیضعأنأیضاعلیهوٕانماإصدارها،تتولىالتي
تتعلقأيشكلیةتكونقدالضوابطتلكالنقود،هذهإصدارعندحدوثهاالمتوقعمنالتيوالقانونیةاإلقتصادیة

سواءتتعلقأيموضوعیةتكونوقد،اإللكترونیةالنقودلموضوعالمنظمةالقانونیةالنصوصوصیاغةبشكل
.النقودلتلكالمصدرةالمؤسساتعلىرقابیةلجهاتأواإللكترونیةللنقودالمصدرةبالجهة

اإللكترونیةللنقودالقانونيللتنظیمالشكلیةالضوابط: الفرع األول

الشریعةبیناإللكترونیةالمصرفیةاألعمالمؤتمرإلىمقدمبحث،اإللكترونیةالدفعوسائلمشكالتلبعضإقتصادیةدراسةالدین،زینصالح- 1
.328.ص،2003ماي12-11-10أیام فيبدبي،المتحدةالعربیةاإلماراتجامعةوالقانون،

.170، مرجع سابق، ص.موسىالدینجمالأحمد-2



وفرنساالجزائرمنكلفياإللكترونیةالصیرفةظلفيالنقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسةالرابعالفصل

275

اللذا،اإللكترونیةالنقودلموضوعالمنظمةالقانونیةالنصوصوصیاغةبشكلتتعلقالتيالضوابطهيو
السلطةعلىفیتعینالشدید،بالوضوحاإللكترونیةبالنقودالمتعلقالقانونيالتنظیمنصوصتتمیزأنبد

ذاتاإللكترونیةالبطاقاتوعناإللكترونیةالدفعوسائلعنوتمیزهااإللكترونیةالنقودمفهومتحددأنالتشریعیة
أنیمكنالتيالتعاقدیةالترتیباتاإلعتبارفياألخذومعأخرىناحیةمناألغراض،محدودةأوالواحدالغرض

أناإللكترونیةبالنقودالمتعلقالتشریععلىیجبفإنه،اإللكترونیةبالنقودالمتعاملةالمختلفةاألطرافبینتنشأ
النقودمصدروحقوقفالتزاماتاألخرى،األطرافمواجهةفيطرفكلوحقوقالتزاماتبدقةیوضح

1.والوضوحوالدقةبالشفافیةتتسمأنیجبالنقودلهذهالمستخدمةاألخرىواألطرافوالتجاروالعمالءاإللكترونیة

اإللكترونیة: الضوابط الموضوعیة للتنظیم القانوني للنقود الفرع الثاني
.النقودلتلكالمصدرةالمؤسساتعلىرقابیةلجهاتباأو،اإللكترونیةللنقودالمصدرةبالجهةسواءوتتعلق

. النقودلتلكالمصدرةالجهةبهاتلتزمقیودعلىینطويأناإللكترونیةللنقودتشریعيتنظیمأيعلىیتعینحیث 
اإللكترونیةالنقودفيالمتعاملةاألطرافحمایةإلىتهدفالتيالضوابطمنمجموعةإالهيماالقیودهذه

:یليماالضوابطهذهأهمومناألطراف،لبقیةاإللكترونیةالنقودمصدرياستغاللدونوتحول

الدقیقةوالرقابةلإلشرافاإللكترونیةللنقودالمصدرةالمؤسساتخضوعأوال: 
جهةمنإشرافهناكیكونلنالحالةهذهففي،اإللكترونیةالنقودإصدارعملیةالمركزيالبنكتولىإذا
هذهمثلفيو .أخرىمصرفیةجهةإلىالنقودهذهإصداربأمریعهدحینماتثورالصعوبةأنإالأخرى،

كالبنكمتخصصةحكومیةجهاتقبلمنصارمةورقابةدقیقإلشرافالهیئاتتلكخضوعمنبدالالحاالت
2.اإللكترونیةللنقودالمؤسساتتلكإصدارعنتنتجأنیمكنالتيالمخاطرمنللوقایةوذلكمثال،المركزي

أمنیةضوابطتوافرضرورةثانیا: 
أواألموالغسیلمثلحدوثهاالمتوقعالمالیةالمشكالتیعالجأناإللكترونیةبالنقودالمتعلقالتشریععلى
یجبوٕانما،اإللكترونیةللنقودالمصدرةالجهةعلىفقطینصبأنیجبالاالهتمامفإنولهذااألمنیة،المسائل

.إصدارهاالمقرراإللكترونیةالنقودأنواععلىأیضاالتشریعهذایركزأن

دوریةبصفةنقدیةإحصائیةتقاریربتقدیماإللكترونیةللنقودالمصدرةالجهةزامإلثالثا: 
عرضعلىهاتأثیر خاللمنالنقدیةالسیاسةعلىتؤثرقداإللكترونیةالنقودفإنسابقا،تبیانهتمكما

اإللكترونیةالنقودبإصدارلهاالمسموحیةاإلئتمانالمؤسساتتقومأنالضروريمنفإنهلهذاتحسباو. النقود
.مثالالمركزيكالبنكالمتخصصةالنقدیةالسلطاتإلىدوریةإحصائیةبیاناتبتقدیم

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي لدولي الخامس حول على دور البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیةاإللكترونیةالنقود محمد شایب، تأثیر - 1
.14،ص.2012مارس، المركز الجامعي خمیس ملیانة، 14و 13اإلقتصاد اإلفتراضي و إنعكاساتھ على اإلقتصادیات الدولیة، یومي 

.119، مرجع سابق، ص.توفیق شنبور-2
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عادیةنقودإلىتحویلهابقبولاإللكترونیةللنقودالمصدرةالمؤسساتإلزامرابعا: 
اإللكترونیةالنقودمصدريالتزامعلىالنصیتضمنأناإللكترونیةللنقودقانونيتنظیمأيعلىیتعین

النقودهذهحاملفیهیطلبوقتأيفيالتكافؤأوالتعادلسعرعندوذلكقانونیة،نقودإلىتحویلهابقبول
.تغییرها

المركزيالبنكلدىإحتیاطيبباالحتفاظاإللكترونیةالنقودمصدرإلزامخامسا: 
وذلكاإللكترونیةالنقودمصدريعلىالنقديباالحتیاطخاصةقیودایفرضأنالمركزيالبنكعلىیتعین

المحافظةشأنومنالنقدیةالسیاسةعلىالنهایةفيیؤثرممااإللكترونیةالنقودخلقفيكبیرةزیادةأليتحسبا
1.األسعاراستقرارإلىیؤديأنااللتزامهذاعلى

دوليتشریعيوتعاونتنسیقوجودضرورةسادسا: 
لممافعالیكونلنالنقودلهذهالوطنيالقانونيالتنظیمفإن،اإللكترونیةللنقودالدوليللبعدكنتیجة

اتفاقیاتخاللمنالدولتتعاونأنالضروريمنإذاأضحىلقد. دوليوتعاونوتنسیقبتنظیمیستكمل
.دولةكلمواطنيمسؤولیاتفیهایوضحوثنائیةجماعیة

نسبارتفاعفيتساهمأنالممكنمناألخیرةهذهف،اإللكترونیةالنقودتحدثهاالتياآلثارإلىبالنظر
إصدارعملیةتنظمضوابطوجودفأنولهذاالعملةوتزویرالضریبيوالتهرباألموالكغسیلاإلقتصادیةالجرائم
منسیحددوليتعاونوجودأنكماالجرائمهذهمثللمحاربةوذلكضروريأمراإللكترونیةالنقودوتداول
2.ملحوظبشكلالجرائمعددارتفاعإمكانیة

اإللكترونیةلجزائر في ظل الصیرفة سیرورة السیاسة النقدیة ل: الثالثالمبحث
حین ، 1997سنة منذ في الجزائر حدیث النشأة، فكانت أول بدایة لهااإللكترونیةالصیرفة إستخدامیعتبر 

. و في هذا اإلطار جهاز250حوالي 2002، إذ بلغ عددها سنة إدخال آالت السحب اآلليبدأت الجزائر في
في اإللكترونیةهور الصیرفة بل ظسنقوم في هذا المبحث بدراسة السیاسة النقدیة للجزائر في مرحلتین، األولى ق

.فیهااإللكترونیةبعد ظهور الصیرفة فالجزائر، أما الثانیة 

2000-1990اإللكترونیةقبل تبني الصیرفة في الجزائر المطلب األول: واقع السیاسة النقدیة

إعتمـادسنحاول أن نسلط الضوء على تطور السیاسة النقدیـة وأهـدافها فـي الجزائـر فـي ظـل المطلبفي هذا 
أهدافها أهم السیاسة و هذه لسیر أوال مما یستلزم التعرض ، اإللكترونیةوسائل الصیرفة نظومة المصرفیة على الم

3و كیفیة إدارة السیاسة النقدیة في ظل هذه الصیرفة الحدیثة.، لهذه الخدمات الحدیثةفي الجزائر قبل تبنیها

.16محمد شایب، مرجع سابق، ص.-1
.172، مرجع سابق، ص.موسىالدینجمالأحمد-2
،1996، ، أبو ظبيماي04/09، بحث مقدم للحلقة الدراسیة حول السیاسات النقدیة في الدول العربیة، السیاسة النقدیة في الجزائركریم جودي، -3

.300ص
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2000-1990في الجزائر و مقابالتهاالنقدیةالكتلة الفرع األول: مكونات 

التي تضم األوراق النقدیة والودائـع تحـت الطلـب  وأمـا الكتلـة M1تتكون الكتلة النقدیة من المتاحات النقدیة 
M2 1فهــــي عبــــارة عــــنM مضــــافا إلیهــــا أشــــباه النقــــود وفــــي هــــذا المطلــــب نتعــــرض إلــــىM1 وM2 وســــیولة

االقتصاد الجزائري.

2000-1990الكتلة النقدیة في الجزائر أوال: مكونات

من:2000-1990تتكون الكتلة النقدیة في الجزائر خالل الفترة 
M1الموجودات (المتاحات) النقدیة .أ

إلى الودائع الجاریة كالحسابات البریدیة الجاریة.باإلضافةتتكون من األوراق النقدیة والقطع النقدیة 
M2الكتلة النقدیة .ب

عرض النقود بالمفهوم الواسع للنقود والذي تأخذ به المؤسسات المالیة والنقدیـة الدولیـة مثـل صـندوق تعنيو
الموجودات شبه النقدیة التي تتمثل في الودائع ألجـل M1إلى الموجودات النقدیة باإلضافةالنقد الدولي، وتشمل 

الجزائر.في

M3سیولة االقتصاد.ت

في السیولة اإلجمالیة التي تدخل في عین االعتبار الودائع ألجل لدى المؤسسات المالیة غیر تتمثل
السندات الصادرة عن الخزینة العمومیة والودائع ، صنادیق االدخار، شركات التأمین، المصرفیة مثل مراكز البرید

M2 =M3.1ألجل لدى المؤسسات غیر المصرفیة + 

من هسنوضحف2000إلى 1990النقدیة في الجزائر خالل الفترة الممتدة من أما فیما یخص تطور الكتلة
).27() و26الشكلین () و43(الجدولخالل

.66أحمد فرید مصطفى وسھیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص.-1
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2000- 1990للفترة ) PIBتطور الكتلة النقدیة والناتج الداخلي الخام ():43الجدول (
ملیار دج:الوحدة

والتكمیلي لسنة 2000، أكتوبر التقییمي، التقریر 2001مشروع قانون المالیة لسنة و، الدیوان الوطني لإلحصاء1996، دیسمبر 17المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر رقم و بنك الجزائرالمصدر:
.2012، جوان 2001

19901991199219931994199519961997199819992000

M1271,04325,93370,37448,58477,14521,6591,7675,6813,7885,51034,9النقود: 

ياإلئتمانالتداول 
134,9157,2185,4212,0224,3252,3293,5341,7390,8439,5485,4(األوراق+ القطع)

الودائع تحت الطلب
136,14168,73184,97236,58252,84269,3298,2333,9422,9446,0549,5(ودائع  جاریة+ح ب ج)

72,92390,27146,18180,52247,68280,5326,0409,9474,2577,9621,4الودائع ألجل(شبھ النقود)

M2343,00416,20519,90627,42723,51799,6915,11085,51287,91463,41656,4الكتلة النقدیة 

PIB556,0884,01045,01161,71473,41966,002494,62716,42781,603187,004023,00الناتج الداخلي العام 

PIB\M261,647,049,454,049,140,736,639,946,346,041,2نسبة السیولة 
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,M2تطور الكتلة النقدیة:)26(الشكل M1النقودشبهDT

2000-1990خالل الفترة 

.الجدول السابقمن إعداد الباحثة، إعتمادا علىالمصدر:
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,M2تطور الكتلة النقدیة:)27(الشكل M1النقودشبهDT 2000- 1990خالل الفترة

من إعداد الباحثة، إعتمادا على الجدول السابقالمصدر:
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2000- 1990): تطور هیكل الكتلة النقدیة44الجدول (
%الوحدة:

19901991199219931994199519961997199819992000

یةاإلئتمانالنقود 

النقود الكتابیة

شبه النقود

39,3

40,96

21,00

37,77

40,54

21,68

35,90

35,85

28,33

33,68

37,70

28,77

30,82

34,95

34,23

31,24

33,68

35,08

31,79

32,59

35,62

31,22

30,78

38,01

30,34

32,84

36,82

30,03

30,48

39,47

29,3

33,17

37,51

100100100100100100100100100100100الكتلة النقدیة

لى معطیات مستخرجة من بنك الجزائر.ععتماداو إالدیوان الوطني لإلحصاءالمصدر:
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1990شهدت ارتفاعا منذ سنة M2من خالل معطیات الجداول السابقة نالحظ أن الموجودات النقدیة 

نتیجة ارتفاع االحتفاظ بالنقود المتداولة (األوراق النقدیة) والودائع الجاریة لدى المؤسسات المصرفیة وغیر 
في االقتصاد، وأما تفسیر النقود المتداولة M1ففي كل سنة نسجل ارتفاعا في الموجودات النقدیة ،المصرفیة

تم تداولها خارج الدائرة المصرفیة في الفترة ما قبل اإلصالحات یعود إلى برنامج الني كانت تأخذ حصة كبیرة، وی
.2000في سنة %29,3یة إلى اإلئتماننسبة النقود تبحیث انخفض98- 95وبرنامج 94- 93التعدیل الهیكلي

M1, ولهذا فإن الزیادة في M1من المتاحات النقدیة والودائع تحت الطلب M2وتتكون الكتلة النقدیة 

.1990وهذا ما الحظناه منذ M2ستنعكس على الكتلة النقدیة 
في سنة M2إذ وصلت نسبتها في الكتلة النقدیة 1990كما أن كتلة شبه النقود فقد عرفت ارتفاعا محسوسا منذ 

وهذا %33,17ابیة ونسبة النقود الكت%29,3یة اإلئتمانوهي أكبر من نسبة النقود %37,51إلى 2000
إلى السیاسة النقدیة الصارمة التي أدت باإلضافةاإلصالحات المصرفیة في سلوك المدخرین، تأثیریعود إلى 

إلى امتصاص الفائض النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي، ونلحظ هذا من الزیادة 

21
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78,32

28,33

71,67

28,77

71,23

34,23

65,77

35,08

64,92

35,62

64,38
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61,99
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2000-1990هیكل توزیع الكتلة النقدیة بالنسب :)28(شكلال

من إعداد الباحثة، إعتمادا على جدول تطور المصدر: 
هیكل الكتلة النقدیة
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، ویفسر هذا بأن معظم M2دیة , حیث أصبحت شبه النقود تمثل أكبر حصة من الكتلة النق1996منذ سنة 
عملیات التبادل بین األفراد والمؤسسات أصبحت تتم عن طریق الجهاز المصرفي، وسبب ذلك یعود إلى عملیات 

1997التطهیر المالي والنقدي التي قامت به السلطات عند امتصاص السیولة الفائضة من التداول، وخالل سنة 

- 1993وطوال الفترة 1996بالمقارنة مع %18,66ر دج بزیادة ملیا1085.8وصلت الكتلة النقدیة إلى 
الذي یسمح بتحسین صافي في سیولة %11,6في مستوى M2كان النمو السنوي المتوسط بالنسبة  لـ 1997

في مستوى M2یة بالنسبة لي الكتلة النقدیة اإلئتمانونسبة النقود ، 1997في 0,40االقتصاد التي انتقلت إلى 
في 0,31ثم 1995في 0,33، 1993في 0,37تحت الطلب تراجعت إلى وبالمقابل فإن ودائع 0,31

%0.29من M2وبالموازاة مع ذلك فإن الودائع ألجل سجلت زیادة وانتقلت نسبة شبه النقود بالنسبة لـ 1997،

.1997في %0.38و 1995في %0.35إلى 1993في 
استقرار الطلب على السیولة ونمو الودائع تحت الطلب صرامة السیاسة النقدیة الملتزم بها في إطار یعكس و

التعدیل الهیكلي وكذا عودة الثقة في العملة المحلیة.
ي اإلئتمانعرف هیكل الكتلة النقدیة استقرارا نسبیا بالمقارنة مع السنوات السابقة. فالتداول 1998ي سنة فو 
رغم االنخفاض الضعیف فإن 1997في سنة 31,22مقابل 1998من الكتلة النقدیة في %30,34یمثل 

بینما حصة الودائع تحت ،تفضیل االحتفاظ باألوراق النقدیة یبقى مسیطرا في المبادالت بأداة المتاحات النقدیة
إلى 1997سنة %30,78الطلب لألعوان لدى البنوك، الخزینة العامة ومركز الصكوك البرید انتقلت من 

في سنة %33,17إلى االنخفاض قلیال  ثم ترتفع إلى نسبة 1999لتعود في سنة 1998في 32,84%
2000.1

به النقود، وهذا یعود إلى نتائج إطار لصالح ش2000إلى سنة 1993تطور هیكل الكتلة النقدیة من سنة 
ملیار دج 1463,4إلى ما یقارب M2النقدیة ، ارتفعت الكتلة1999دیسمبر 31وفي برنامج التعدیل الهیكلي.

%19,1وهو ما یمثل إبطاء إلیقاع أو ریتم نموها الذي انتقل من 1998ملیار دج في نهایة 1287,9مقابل 

الذي %14,6وهذا المعدل أقل من  ریتم نمو قیمة الناتج الداخلي الخام 1999في %13,6إلى 1998في 
هذا التوسع 1999في %43,2إلى 1998في %42,6عدل قلیال نسبة سیولة االقتصاد التي انتقلت من 

إلى 1998ملیار دج في نهایة دیسمبر 280,71النقدي یأتي رغم تقلص الموجودات الخارجیة التي انتقلت من 
یة.ملیار دج وهي نتیجة طبیعیة النخفاض احتیاطات الصرف اإلجمال174,5

، وهو أكبر من ذلك المسجل 1999في نهایة دیسمبر %21,9أما معدل مجمع شبه النقود فقد ارتفع إلى 
في %25,1. أیضا الودائع تحت الطلب لدى البنوك فقد تقلصت بقوة فقد انتقلت من %15,7وهو 1998في 

.1999في نهایة %6,1إلى 1998نهایة  
النقدیة الموضوعة في التداول تسجل معدل نمو مرتفع نسبیا بالنسبة لمعدل الناتج الداخلي الوسائل

.مرات4اإلجمالي بالحجم حوالي أكبر من 

1 - Hamid Bali, Inflation et mal développement en Algérie, O.P.U Algérie, 1993 p.213.



وفرنساالجزائرمنكلفياإللكترونیةالصیرفةظلفيالنقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسةالرابعالفصل

284

وتشكلت في النقود األكثر استقرارا M2هذه الزیادة في عرض السیولة ناشئة من التوسع في الكتلة النقدیة 
.1998في %19,5مقابل1999في %21,9ت بمعدل (أقل سیولة) وهي ودائع ألجل التي ارتفع

فتمیزت بنمو ثابت، وقد انتقلت كاآلتي من:M2شبه النقود على الكتلة النقدیة أما نسبة
في نهایة دیسمبر 0,38، 1996في 0,36، 1995في 0,35، 1994في 0,34إلى 1993في 0,29

التي انخفضت فیها شبه النقود 2000، ما عدا سنة 1999في نهایة 0,37و1998في نهایة 0,37، 1997
M1.1لصالح زیادة المتاحات النقدیة 

في المتوسط، وتجمع هذا االستقرار 0,30إلى M2یة الذي استقر بالنسبة إلى اإلئتمانأما مجمع النقود 
) 1999سنة %2,6إلى 1998سنة%5النقدي یعود إلى انخفاض ریتم ارتفاع معدل التضخم (الذي انتقل من 

هذا ).%8,5إلى %9,5والذي أدى إلى انخفاض معدالت الفائدة ومعدالت إعادة الخصم بنقطة (انتقلت من 
إلى التفكیر بأن مكونات الكتلة النقدیة هي نسبیا أقل سیولة وهي لیست نفس الحالة ألن معدل السیولة ما یدعونا
رغم التعبئة الكبیرة لالدخار من القطاع المصرفي التي 1998رنة مع سنة بالمقا1999في سنة 0,7ارتفع إلى 

تبقى أیضا غیر كافیة.
تحلیل هیكل سیولة الكتلة النقدیة یظهر السیطرة الواسعة للودائع تحت الطلب التي تشهد استقرارا نسبیا في 

،  فان 1996كن انطالقا من هذه الودائع كانت أكبر من كتلة األوراق المتداولة ول1995–1994الفترة 
القیمتین تقتربان وتعمالن على اتجاه النسبة بین األوراق المتداولة والودائع تحت الطلب نحو الواحد.

في سنة بعدما كانت مرتفعة 1999كما یجب أن نسجل أن نسبة السیولة قد شهدت انخفاضا ابتداء من سنة 
الناتج الداخلي مع من تخفیض السیولة بالمقارنة الجزائرمكنتتوبفضل برامج التعدیل الهیكلي المتوالیة 1993
الخام.

,وكذلك ودائع الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط M2التي تضم الكتلة النقدیة M3االقتصاد أما سیوالت
CNEP معرفة تطورها بفضل الجدول التالي:یمكن

M31990-2000سیولة االقتصاد :)45جدول (ال
ملیار دج:الوحدة

9091929394959697البیان

M2343,00416الكتلة النقدیة  ,20519,90627,42723,19799,6915,11085,5

85,598,2118,2132,0141,9148,9165,4177,9(CNEP)ودائع 

M3428,5514,4638,1759,42865,4948,51080,51263,4سیوالت االقتصاد 

85,9123,7121,32106,183,1132182,9-التغییر في السیولةمعدل 

.بنك الجزائرإعتمادا على موقعمن إعداد الباحثة،المصدر: 

.29.، ص1998واالجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي، الدورة الثانیة عشرة، نوفمبر اإلقتصادیةمشروع التقدیر التمھیدي حول االنعكاسات -1
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یالحظ أن سیولة االقتصاد تتزاید من سنة ألخرى وأكبر زیادة لسیولة ،من خالل الجدول المبین أعاله
, والسبب هو زیادة شبه النقود وكذلك زیادة الودائع لدى الصندوق 1997إلى 1996االقتصاد كانت من سنة 

ملیار دج والسبب هو83,1وهي 1995و 1994الوطني للتوفیر واالحتیاط بكمیة أكبر، وأقل زیادة كانت بین 
الزیادة القلیلة في قیمة الودائع في الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط.

2000- 1990و تطورها: مقابالت الكتلة النقدیةثانیا

زیادة  احتیاطات الصرف تأثیر، الموجودات الخارجیة الصافیة وتحت 1997مقارنة السنوات السابقة خالل 
ملیار 60,3إلى 1993ملیار دج في سنة 19,6تجمعت لتشكل المصدر الرئیسي للتوسع النقدي وانتقلت من 

1997دوالر في المتوسط في نهایة 19,5، وهذا یعود إلى أن متوسط سعر برمیل البترول كان 1997دج في 

، هذه 1996بالنسبة إلى سنة %8,27بمعدل هو ملیار دج116,5أما مستوى القرض الداخلي یصل إلى 
بالمقارنة %50,42ملیار دج بزیادة صافیة بـ 422الزیادة نشأت أساسا من تطور القروض التي ارتفعت إلى 

1996.1مع سنة 

1997هذه الوضعیة تفسر باكتمال عملیة تطهیر المؤسسات العمومیة, ال سیما في السداسي األول لسنة 

الخزینة العمومیة بتجسید إعادة شراء الدیون المصرفیة غیر العاملة وكذلك تطهیر وكاالت استیراد عندما  قامت
ملیار دج.187المنتجات الغذائیة التي منحت لها، وتم مبادلتها بسندات حكومیة التي بلغت قیمتها 

دولة التي تمثل نالحظ تغییرا في هیكل القروض الداخلیة. والقروض إلى ال1999- 1992خالل الفترة 
، وبالمقابل فإن حصة القروض 1997في 36,9وال تمثل أكثر من 1993من القروض الداخلیة في 70,5%

هذا التطور في هیكل القروض 1997في %63,1إلى 1993في %29,5إلى االقتصاد انتقلت من 
االقتصاد.الداخلیة یظهر تحوال حقیقیا في تسییر المالیة العامة وسیاسة القرض إلى 

1997وكما نالحظ انخفاض الموجودات الخارجیة الصافیة وزیادة القروض الداخلیة، وبالمقارنة لسنة 

بعد انخفاض احتیاطات الصرف وتدهور ملیار دج61,06نالحظ انخفاض للموجودات الخارجیة بأكثر من 
دوالر في المتوسط وازدادت حدة االنخفاض  في 16إذ بلغ في السداسي األول 1998أسعار البترول في سنة 
51,60دوالر في المتوسط وفیما , یتعلق بالقروض الداخلیة نسجل زیادة بمعدل 11,90السداسي الثاني لیبلغ 

, وزیادة 1998ملیار دج في سنة 1124,8إلى مبلغ 1997ي سنة ملیار دج ف1164,9وانتقلت من%
إلى 1997ملیار دج في سنة 423,6القروض الداخلیة هي فقط بفعل زیادة قروض للدولة التي انتقلت من

في حین أن قروض لالقتصاد سجلت %20,2. والذي تطور بمعدل 1998ملیار دج في سنة 542,3
.1998ملیار دج في 731,1إلى 1997ملیار دج في    741,3وانتقلت إلى3,5انخفاضا بـ 

3,44سجلت ارتفاعا محسوسا في الموجودات الخارجیة الصافیة زیادة بمعدل 2000في حین أن سنة 

، وهذا یعود لمواصلة أسعار البترول في نفس المعدل تقریبابو و انخفاض القروض للدولة و لالقتصاد%
دوالر للبرمیل، وبالفعل فقد بلغ 23الذي بلغ خالله السعر المتوسط 1999اني لسنة االرتفاع في السداسي الث

1 - relatif aux régimes de réserves obligatoires, Instruction N° 73-94 du 28 novembre 1994.
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دوالر خالل األشهر التسعة 28,3و 2000دوالر في السداسي األول من سنة 27,5السعر المتوسط للبرمیل 
، وهو 2000ملیار دوالر في السداسي األول من عام 10,07األولى وبلغت اإلیرادات من صادرات المحروقات 
1999وقریب من مبلغ سنة ) ملیار دوالر9,8كلها (1998مبلغ أعلى من المبلغ المحصل علیه خالل سنة 

ملیار دوالر خالل األشهر التسعة األولى من سنة 15,36وبلغ مستوى هذه اإلیرادات ، )دوالر ملیار11,9(
1دیة.والجدول التالي یوضح معدالت تطور مقابالت الكتلة النق. 2000

.31، مرجع سابق، ص.واالجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلياإلقتصادیةمشروع التقدیر التمھیدي حول االنعكاسات -1
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2000-1990تطور مقابالت الكتلة النقدیة فترة ):46الجدول (

، مرجع سابق.، الدیوان الوطني لإلحصاء1996، دیسمبر 17المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر رقم و بنك الجزائرموقعالمصدر:

19901991199219931994199519961997199819992000

األصول الخارجیة

الجزائربنك -

البنوك التجاریة-

6,535

1,216

5,319

24,284

10,954

13,330

22,641

15,815

6,826

19,618

16,086

3,532

60,399

50,659

9,739

26,27

15,579

10,718

133,949

122,359

11,590

350,309

342,9

7,4

280,710

278,7

2

174,5

172,6

1,9

776,00

--

--

القروض الداخلیة

قروض للدولة

بنك الجزائر-

البنوك التجاریة-

قروض أخرى-

قروض لالقتصاد

167,044

93,489

43,960

29,595

246,978

159,904

94,605

29,680

35,615

325,847

300,576

160,449

96,100

44,027

335,500

527,83

270,855

210,320

46,661

226,249

468,5

246,325

165,817

56,395

305,8

401,6

231,90

111,114

58,564

565,6

280,5

172,46

43,897

64,187

776,8

4423,3

99,3

354,6

88,4

731,1

542,3

99,3

354,6

88,4

731,1

635,9

159,0

386,0

91,0

966,3

503,9

---

---

---

776,29
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1990إنطالقا من السیاسة النقدیة: الثانيالفرع 

حیث ،14/04/1990لم تعرف أدوات السیاسة النقدیة وأهدافها إال بعد صدور قانون النقد والقرض في 
ومنح وظیفة الوساطة المالیة للبنوك كما بین دور النقد والسیاسة االستقاللیة الحقیقیة، لنظام المصرفي امنح 

ومنح البنك المركزي كل النظام المصرفي عن كل التدخالت اإلداریة في القرارات المصرفیة،النقدیة ویذلك خرج
، عالقة بینه وبین البنوك التجاریةكما توضحت ال،الصالحیات في إدارة النقد والقروض في ظل استقاللیة موسعة

منیة وكمیة على التسبیقات بالخزینة العمومیة ووضع قیودا ز ذا القانون عالقة البنك المركزي بین هو قد
الممنوحة لها من البنك المركزي، وهكذا تم الفصل بین الدائرة المالیة والدائرة  النقدیة من خالل ما یلي:

وضع سقف أو حد أقصى لتسبیقات البنك المركزي لتمویل عجز المیزانیة ومع تحدید زمني واسترجاعها .1
إجباریا خالل كل سنة.

1990سنة انطالقا من 15متراكمة تجاه البنك المركزي. وفق جدول مدته إرجاع دیون الخزینة ال.2

إلغاء االكتتاب اإلجباري في سندات الخزینة من قبل البنوك التجاریة..3
وعودة الوظائف التقلیدیة إلى البنك التجاري.اإلئتمانخروج الخزینة من دائرة .4

لیة التامة في إعداد السیاسة النقدیة، ویمكن سلطة نقدیة تتمتع باالستقال10- 90قد أسس هذا القانون و
القول أن قانون النقد والقرض یعتبر بدایة لعمل السیاسة النقدیة لتحقیق األهداف العامة.

2000- 1990: أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر خالل الفترة الفرع الثالث

أن الجزائر في هذه الفترة كانت تتمیز خاصة أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر، سنوضح في هذه النقطة
ستقرار الهامة بید السلطات لتحقیق إداة األالسیاسة النقدیة قد كانت يو بالتال، اإلقتصاديبضعف نظامها 

.األسعار، تحقیق النمو، مكافحة البطالة وتوازن میزان المدفوعات
بدأ اعتبار األسعار متغیرا 1990مع إصدار قانون النقد والقرض في ستقرار األسعار ومكافحة التضخم: إ.1

أساسیا في االقتصاد، وذلك بالتحریر التدریجي للتضخم المكبوت، وكان معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 
، ولم ترتفع معدالت التضخم سوى مرة واحدة بعد 1990في المتوسط خالل السنوات العشرین قبل %9حوالي 

صدمة النفطیة األولى في أوائل السبعینات، سبب ارتفاع أسعار الواردات وضغط الطلب القوي على قطاع ال
1السلع غیر القابلة للتبادل التجاري .

لم یكن استقرار األسعار ومكافحة التضخم یشكل في الجزائر أیة أولویة للسلطات، ماعدا بعض التصریحات 
سیما بیانات مجالس الوزراء التي تكرس في بعض األحیان للظاهرة، ولكن ال إلى ارتفاع األسعار ، والاإلشارةب

توجد أي خطة خاصة لمكافحة التضخم الهیكلي، ألنه لم یشكل أي عائق كآلیة النخفاض القوة الشرائیة للطبقات 
الالتضخمیةسة االجتماعیة ذات الدخل المحدود، وحمایة القدرة الشرائیة لهذه الفئة كانت الهدف األساسي للسیا

التي تبقى إذا محققة جدا.

موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.-1
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االنشغال األساسي آنذاك هو تصنیع البالد، فالتضخم ال یؤثر إال من خالل تدهور القوة الشرائیة، إال أنه ال 
یمكن نفي مبادرات ذات طبیعة ظرفیة قد اتخذت من وقت آلخر، ولكن بدون  الوصول إلى نتائج مرضیة، ومن 

إلى 1992- 1991یة لسنو للمرة األولى في القوانین المتعلقة بالمخططات ااإلشارةت الجدیر بالذكر بأنه تم
المؤرخ في 26-91ورقم 31/12/1990الصادر بتاریخ 37–90مكافحة أسباب التضخم، قانون رقم 

1.للوصول إلى هذا الهدف18/12/1991

فقد عالجت الحكومة العجز المتوالي في المیزانیة باللجوء إلى إجراءات السیولة النقدیة مما یؤدي إلى زیادة 
%50كان أكثر من 1990في عرض النقود وجرى كبت التضخم عن طریق تحدید األسعار ولكنه في عام 

سقف لهامش األرباح، والنتیجة ور المستهلك تحت تحدید سقف سعري أمن السلع المشكلة للرقم القیاسي ألسعا
كانت هي انتشار نقص السلع.

وفي أوائل التسعینات أقدمت السلطات على تخفیض العملة الوطنیة التي أدت إلى تزاید معدالت التضخم، 
إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة خدمة الدیون الخارجیة، فارتفع بذلك عجز المیزانیة وخسائر باإلضافة

من خالل إصدار نقدي جدید، وأدى هذا كله إلى ارتفاع معدل مة، وقد تم تمویل هذه اإلختالالتعاالمؤسسات ال
وهذا من شأنه %7بعد أن كان %10,5إلى 22/05/1990وتم رفع معدل إعادة الخصم ابتداء من ،التضخم

أن هذه الوسیلة لم تخفض إال،أن یقلل من القروض المقدمة من البنوك التجاریة نظرا الرتفاع تكلفة التمویل
التضخم بشكل كبیر ولم تكن لها فعالیة قویة نظرا لضیق السوق النقدیة وكذلك ضعف انتشار التعامل باألوراق 

، والجدول التالي یوضح تغییرات ة وتطبیق برامج التعدیل الهیكليالتجاریة إال بعد إدخال أدوات أخرى مساعد
إلى غایة أفریل %11,5تم رفع معدل إعادة الخصم إلى 1991ر وانطالقا من أكتوب.أسعار االستهالك

1994.
هو تصحیح 1994وكان المقصود من التدابیر الصارمة المتخذة في فترة االستقرار الجدیدة في أفریل 

2وكانت األهداف التي یسعى البرنامج إلى تحقیقها هي:92- 91الفترة تانحرافا

.1994سنة %14إلى  1993سنة %21خفض توسع الكتلة النقدیة من - 
على ومعدل الفائدة%24ومعدل الفائدة المحوري لبنك الجزائر إلى %15رفع معدل إعادة الخصم إلى - 

.%24إلى الكشوف
ومن ثم یصبح %18,5وهي إضافة لمعدل %5لمعدل هامش البنوك التجاریة إلى ىحصر الحد األقص- 

%23,5معدل الفائدة على القروض هو 

.في دفاتر التوفیر األخرى%14وجعله %10رفع معدل الفائدة على التوفیر من أجل السكن إلى - 
.%5,16رفع معدل الفائدة على سندات التجهیز إلى - 

1 - Hamid Bali, Op.Cit, P.214.
.29واالجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي، مرجع سابق، ص.اإلقتصادیةمشروع التقدیر التمھیدي حول االنعكاسات -2
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17,40%عقب تخفیض قیمته بنسبة أي والهدف من هذا البرنامج  هو دعم السعر الجدید للعملة الوطنیة  

إعادة تخصیص موارد لفائدة باإلستحقاقوخفض مفعول والحد من الضغوط التضخمیة1990في أفریل 
االقتصاد.

%6,6إلى 1993سنة %8,20لتشنج جدید، فقد انخفض معدلها من اإلئتمانكتلة ولذلك نعرض توسع

مما أدى إلى اللجوء إلى إعادة 96- 93یة نزعت إلى االرتفاع فیما بین اإلئتمانفي حین أن الحركة 1994سنة 
وهو ما جعل 1995و 1994التمویل من جانب بنك الجزائر مما أدى إلى استقرار معدل التضخم بین سنتي 

1995إلى أوت 1994أفریل 10ابتداء من %15أیضا إلى رفع معدل إعادة الخصم إلى یلجأالبنك المركزي 

.1972وهو أعلى معدل طبقه  بنك الجزائر منذ 
فقد شهدت انخفاضا في معدل إعادة الخصم وفي المعدل السنوي للتضخم ألسعار 1996أما في سنة 

إذ وصل إلى 1997لتضخم في سنةاوتوالى انخفاض معدل %18,7إلى 1995سنة 29,78االستهالك من 
ستناد لبرنامج المة في مواجهة التضخم باالحكو إرادة وهذا یعود إلى ،1996وهذا انخفاض كبیر مقابل 5,7%

التعدیل الهیكلي  واعتماد آلیات السوق، واللجوء إلى أدوات السیاسیة النقدیة غیر المباشرة  وهو ما یفسر رفع 
یطبق على مجموع الودائع بالعملة %2,5إجباري بمعدلإحتیاطي، وفرض 1994معدالت الفائدة خالل 

للبنوك ).دفاتر االدخار، سندات الصندوق ... الخألجل، الطلب، تالوطنیة مهما كانت طبیعتها (ودائع تح
%5,7والتوجه نحو التحكم في التضخم , فحسب مؤشر أسعار االستهالك فقد وصل إلى 1،والمؤسسات المالیة

داء تحقق بالرغم هذا األ،1996في دیسمبر %18,7و 1994في جوان %11,4مقابل 1997في دیسمبر 
توى تضخم األسعار نحو ذلك المستوى ساالستهالك لشهري نوفمبر ودیسمبر ویتقارب مسعار أمن ارتفاع مؤشر 

2.الرئیسیین للجزائر وتدعم ذلك باستقرار معدل الصرفیناإلقتصادیاء كلشر ل

22تم برنامج التعدیل الهیكلي 1995مارس –1994أفریل اإلقتصاديوبفضل تطبیق برنامج االستقرار 

%2,64التي تبعتها تم التحكم في معدل التضخم حتى وصل إلى تواإلجراءا1998مـاي 21–1995مـاي 

1998ملیار دج في نهایة 1287مقابل 1999ملیار دج في نهایة 1468حیث بلغت الكتلة النقدیة 1999في 

ویؤكد ،)18,2(1997وسنة %199819,1أقل من النسبة المحلیة في %14أي ما یمثل نسبة نمو قدرها 
التراجع في النمو النقدي الرجوع إلى حالة االستقرار الكلي بما فیها استقرار األسعار، وبفضل زیادة مداخیل هذا 

البترول ثم تعزیز قیمة العملة الوطنیة، وتقلیل اللجوء إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر ارتفع عرض األموال 
ملیار جزائري 86مقابل 2000ملیار دج في نهایة 127في للبنوك القابلة لإلقراض في السوق النقدیة البینیة

2,64بـ 2000، وهذا كله أدى على االنخفاض الكبیر في التضخم الذي قدر في سنة 1999في نهایة دیسمبر 

%.

1 - Instruction N° 73-94 du 28 novembre 1994, Op.Cit.
2 - Media Bank N° 34- fevrier- mars 1998, Op.Cit.
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اإلقتصاديتحقیق النمو .2
مع صندوق تالجزائر عدة اتفاقابدأ عمل السیاسة النقدیة مع بدایة التسعینات، وفي ظل هذه الفترة عرفت 

ي إلى برنامج التعدیل الهیكلي، ودلت التجارب التاریخیة على أن تطبیق اإلئتمانالنقد الدولي فمن اتفاق االستعداد 
برامج التقویم هذه تنتج عنها آثارا انكماشیة في األمد القصیر، ألنه یمر بتطهیر االقتصاد وٕاعادة إقرار التوازنات، 

توفیر الشروط الضروریة لإلنعاش، ألن عمل السیاسة النقدیة عندما ینصب على خفض العجز ویتطلب ذلك 
المالي والتضخم، سینجم عنه انخفاض القدرة الشرائیة والبطالة.بسبب تخفیض العملة الوطنیة

)  في فترة ثمانیة سنوات %0,5-إن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي كان في المتوسط سلبیا (
إذ 1995، ولكنه أصبح موجبا منذ 1993و 1988في سنتي %2,2) حیث بلغ انخفاضه 1986-1993(

ج التعدیل الهیكلي قد حقق موبالتالي فإن برنا،خالل األربع سنوات التي استغرقها البرنامج%3,4بلغ متوسطه 
لم تحقق هدف 1994قدیة قبل قد صححت، وأن السیاسة الناألساسیة لالقتصاد الكلي مقاییس الوأن ،أهدافه
تمت عملیة االنتقال إلى مرحلة نمو حقیقي إذ 1994ویمكن اعتبارها مرحلة ركود، ولكن انطالقا من النمو،

%19985,1، وبلغ في سنة 1996–1995في عامي %3,4بلغت معدالت النمو الحقیقي إلى حوالي 

.1999في %3,2اعة في ذلك السنة والموسم الفالحي الجید)، وبلغ (نتیجة انطالق قطاع الصن
بالنسبة للفالحة وتقلبات أسعار كالتقلبات الجویةالخارجیةویتأثر تطور الناتج الداخلي الخام بالصدمات 

برمیل النفط، حیث یجعل سیر وتطور القطاعات مرتبط بقدرات االستیراد التي تتأثر بالصدمات الخارجیة، 
.1993- 1986قتصاد الوطني یعتمد على الخارج في تمویناته التي انخفضت خالل المرحلة فاال

وتبرز هذه الظاهرة  بوضوح في شبه الركود في الحدود الحقیقیة بالناتج الداخلي الخام خارج الفالحة وخارج 
قتصاد الكلي.مترجما  آثار استقرار اال1995المحروقات، كما لوحظ ازدهارا مترددا ابتداء من سنة 

وبالرغم من هذا كله فقد استمر انخفاض اإلنتاج في قطاع الصناعات التحویلیة ألسباب من بینها تحریر 
الكلیة التي خفضت اإلقتصادیةالسیاسات تأثیرالواردات، وهو ما یتطلب المنافسة األجنبیة للمنتجات الجزائریة و 

1الطلب المحلي.

للتخفیف من حدة البطالة، وكذا تحسین المستوى المعیشي للسكان، وزیادة ویبقى هذا النمو غیر كاف 
الصادرات لكسب عمالت جدیدة لزیادة احتیاطات الصرف، وعودة الثقة في العملة الوطنیة، األمر الذي سیرفع 

خرى نظرا لعدة عوامل أاإلقتصاديوهكذا ینخفض دور السیاسة النقدیة في تحقیق النمو من قوتها الشرائیة.
.الداخلیة والخارجیةالتقلباتمن بینها الصدمات واإلقتصاديمهمة تتحكم في عملیة النمو 

مكافحة البطالة.3
تمر مكافحة البطالة عبر إنعاش االستثمار والنمو، ولكن أیضا عبر مجهودات ممیزة بالنظر إلى التأخر 

إال في إطار اقتصاد كلي ومالي مطهر الكبیر في امتصاصها؛ هذا االنتعاش لالستثمارات ال یمكن أن یتم 
في السوق كل األهمیة لفعالیتها في دفع وحركیة الموارد الضروریة اإلقتصادیةبشكل یعطي لآللیات والمؤشرات 

1 - Media Bank N° 34- fevrier- mars 1998, P:5.
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لنمو مستدیم, وهذا یعني إعطاء اإلصالحات المالیة والمصرفیة أهمیة كبیرة وٕانشاء سوق مالیة قادرة على تعبئة 
یهه بفعالیة نحو المستثمرین.االدخار الداخلي وتوج

وتتطلب هذه اإلصالحات إجراءات هیكلیة إلنعاش النمو، أي إنعاش األعمال الكبرى بواسطة برنامج 
الخوصصة لصالح العمال بدون اعتبار المجاالت الطاقویة خاص، حمایة وخلق مناصب شغل للشباب، و

موارد ومناصب إضافیة.والفالحة التي یجب أن تستمر  تحویالتها بهدف الحصول على
في المائة وانتقل بعد استعمالها إلى 10وقبل بدایة استعمال السیاسة النقدیة كان معدل البطالة في الجزائر 

ملیون، وأظهرت نتائج مسح للعمالة في 1,8ملیون وعدد العاطلین 5,3في المائة عندما بلغ عدد العاملین 25
حاولت السیاسة النقدیة 1995في المائة، ورغم أنه في سنة 28الي أن معدل البطالة یقدر بحو 1996عام 

تخفیض معدل إعادة الخصم من أجل زیادة الخصم واالقتراض لزیادة االستثمار، إال أن هذا اإلجراء لم یجد نفعا 
لى في التخفیف من حدة البطالة، نظرا لغیاب استثمارات جدیدة هامة من جانب المؤسسات العامة أو الخاصة إ

البطالة إلى أكثر من تزاید جانب تسریحات العمال على إثر عملیات إعادة الهیكلة وحل المؤسسات، حیث 
.1997في سنة 29%

، تم وضع ترتیبات مؤقتة تدعم التشغیل لتدارك هذه األوضاع، لكن اإلقتصادينعاشاإلوفي غیاب 
إلى طابع هذا اإلجراءات المؤقت، فإنها ظهرت عاجزة على تلبیة الطلب اإلضافي على مناصب باإلضافة

1.ألف شخص سنویا300ألف إلى 250الشغل الذي یتقدم به حوالي  

تحقیق توازن میزان المدفوعات.4
اض كانت الجزائر تتمتع بفائض مالي بفضل ارتفاع أسعار النفط حتى منتصف الثمانینات ولكن االنخف

كلیة  وكشف هشاشة االقتصاد الوطني، إقتصادیةأظهر عدة إختالالت 1986الشدید ألسعار النفط في سنة 
، فلجأت السلطة إلى فرض قیود 1986و 1985وانخفضت قیمة الصادرات النفطیة بمقدار النصف بین سنتي 

، مما أدى إلى تشجیع 1987- 1985في فترة%43على االستیراد، مما أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 
، كانت الجزائر بصدد إدخال 1990ظهور سوق موازیة للنقد األجنبي، ومع انتعاش أسعار النفط  بحلول سنة 

للتحول نحو اقتصاد السوق فقامت بإبرام اتفاقین تمویلیین مع صندوق الدولي في عامي إقتصادیةإصالحات 
1991.2و 1989

بدأت أسعار النفط في االنخفاض مرة أخرى، واتسم میزان المدفوعات باالختالل حیث 1991وفي عام 
ملیار 18,4حدث خالل هذه الفترة انخفاض في االحتیاطات مع زیادة االقتراض، وارتفع الدین الخارجي إلى 

یار دوالر أمریكي في عام مل26,5من إجمالي الناتج المحلي) إلى %30(حوالي 1985دوالر أمریكي في عام 
)، كما أن آجال تسدید الدیون اتسمت بالمدى القصیر، والقروض من إجمالي الناتج المحلي%63أي (1993

وقد أدى ذلك . الجدیدة من مصادر وكاالت قروض الصادرات قصیرة المدى أیضا(من سنتین إلى ثالث سنوات)
یزان المدفوعات أو البحث عن التوازنات الخارجیة، قامت وأمام أزمة اختالل مإلى زیادة نسبة خدمة الدین.

موقع بنك الجزائر، مرجع سابق.-1
2 - Hamid Bali, Op.cit., P.215.
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باالتفاق مع صندوق النقد 1994في بدایة اإلقتصادیةلتعمیق اإلصالحات السلطات باتخاذ إجراءات عدیدة 
ي)  سنة، اإلئتمانومدة االتفاق (االستعداد 1994الدولي على برنامج شامل إلعادة جدولة الدیون في أفریل 

، وتمیز الجزء الخاص بإصالح القطاع الخارجي بخفض 1998إلى 1995لى اتفاق آخر یمتد من  إباإلضافة
خدمة الدین وتحسین وضعیة میزان المدفوعات والبحث عن التوازنات الخارجیة مما أجبر السلطات العمومیة 

وكانتنة.في أفریل من نفس الس%40,17ونسبة 1994في مارس %7,3على خفض قیمة الدینار بنسبة 
- ) ملیون دوالر مقابل (1902- رصید سالب بـ (1995حصیلة الحساب الجاري لمیزان المدفوعات في 

.1994) في 1820
1995) في دوالر للبرمیل17,57وبالموازاة مع ارتفاع صادرات المحروقات بالحجم وأیضا أسعار البترول (

ملیون دوالر أمریكي وعجز أثر 942) حدثت زیادة في الواردات بواقع 1994دوالر للبرمیل في 16,31مقابل 
) دوالر واستمر ذلك على مستوى حساب رأس المال, ووصل  في 2080- على مداخیل رأس المال وصل (

مكن ملیون دوالر التي لم تت478) ملیون دوالر، وسمحت  إعادة الجدولة باقتصاد 6370-إلى (1995
.) ملیون دوالر1462- المدفوعات الذي وصل (عجز میزانبالنسبة لهذه السنة من تغطیة 

ملیار 1.5عندما انخفضت االحتیاطات إلى أقل من 1993وظهرت أزمة في النقد األجنبي في نهایة عام 
2,018إلى ثم 1994ملیار دج في 2,64دوالر أي حوالي شهر من الواردات وانتقلت احتیاطات الصرف إلى 

بعد و شهرا لواردات السلع والخدمات.2,0شهرا و 2,81، هذه المبالغ تقدم على التوالي 1995ملیار دوالر في 
في %40,9و 1994في %48,7إعادة الجدولة، تقلص معدل خدمة الدین األجل المتوسط والطویل إلى 

.%94,0و %95,9،  لكن بدون إعادة جدولة الدیون هذا المعدل یكون 1995
ملیون دوالر في الثالثي الرابع  من سنة 200إن الرصید اإلجمالي لمیزان المدفوعات قد تحسن بحوالي 

1) التي یصدرها بنك الجزائر.conjonctureحسب نشریة (1995

وباالرتباط  بمتابعة مجهودات االستقرار لنفط والتوجه نحو تخفیض الواردات إن الظرف المواتي لسوق ا
ملیون دوالر خالل نفس المدة  مقابل 100قتصاد الكلي والمالي سمح كله بالحصول على فائض تجاري بـ اال

2,11ملیون دوالر في الثالثي السابق حسب توضیح بنك الجزائر واحتیاطات الصرف وصلت 180عجز بـ 

ر دوالر في نهایة سبتمبر ملیا2شهر لواردات السلع والخدمات مقابل 2.1ملیار دوالر في نهایة دیسمبر، أي 
التوترات في سوق الصرف مع تعزیز المرونة في بأن الثالثي الرابع تمیز بتخفیفأشار البنك أیضا.1995

مقابل 1995دینار لدوالر في نهایة دیسمبر 52,2هذا األخیر وصل حسب النشریة إلى . تحدید معدل الصرف
على سلوك صارم لإلجراءات اإلعتماد"التمهید لالستقرار" بدینار في نهایة سبتمبر من نفس السنة أي 50,3

غیر أن إعادة التوازن لسوق الصرف یرتكز على أهمیة التمویالت االستثنائیة النقدیة والمالیة لبرنامج االستقرار .
إال أن أهمیة هذهلمیزان المدفوعات ونخص بالذكر أساسا إعادة جدولة الدین الخارجي كما توضح النشریة.

بسبب فعل التثمین أو التقویم ساهمت في ارتفاع اللجوء للدین الخارجي 1995و 1994التمویالت المبذولة في 

1 - Hamid Bali, Op.cit., P.215.
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نقاط 5) وتراجعت نسبة خدمة الدین بـ ملیار دوالر31,3الذي وصل (1995متوسط وطویل األجل في نهایة 
1994.1بالمقارنة مع سنة 

600الثاني منها 1997ملیار دوالر في السداسي  في سنة 6,3أما إیرادات صادرات المحروقات قیمت بـ 

ملیون دوالر على األقل في السداسي األول، هذا یفسر بظروف نسبیا أقل مالءمة خالل الستة أشهر األخیرة 
20,12) بالنسبة لمستواه في السداسي األول (دوالر19,5للسنة، وهذا یعود إلى تراجع السعر المتوسط للبرمیل (

استقرت ).دوالر23,4(1996) وأیضا تراجع أكثر من المستوى الذي وصله في السداسي الثاني من الردو 
4,1ملیار دوالر وسجل حساب المعامالت الجاریة فائضا بـ 4إیرادات البضائع في مستوى السداسي األول 

بط أساسا بانخفاض  إیرادات ملیار دوالر في السداسي األول، وانخفاض هذا الفائض مرت2ملیار دوالر مقابل 
.1997المحروقات في السداسي الثاني من سنة 

حساب رأس المال خارج إعادة الجدولة ودعم میزان المدفوعات قد حققا عجزا أقل من السداسي األول وهو 
ملیار 1,6ملیار دوال, وفي المجموع تستمر إعادة تكوین احتیاطات الصرف في السداسي الثاني لتبلغ 1,1

ملیار" 1والر، مستوى أكبر بقلیل من مستوى التمویالت  االستثنائیة (بطریقة إعادة جدولة الدین الخارجي "د
وصلت ملیون دوالر). التي تستمر لتساهم في تعزیز الوضعیة الخارجیة.360ودعم متعدد  لمیزان المدفوعات 

أشهر وتصنف لواردات السلع 4(وهي 1997ملیار دوالر في نهایة دیسمبر 8,05احتیاطات الصرف 
والخدمات) .

أخیرا فإن تعزیز الوضعیة الخارجیة یسمح بتحسین العرض القوي للمعامالت األجنبیة لبنك الجزائر في و
انخفض متوسط سعر برمیل 1998وفي سنة 2.سوق لصرف ما بین البنوك وهذا یسهم في تقویة التوازن

دوالر 11,90ر وازدادت حدة هذا االنخفاض في السداسي الثاني لیبلغ دوال16البترول لیبلغ في السداسي األول 
، 1997ملیار أقل مما كنت علیه في عام 3,4ملیار دوالر أي 9,8في المتوسط، وبلغت إیرادات الصادرات 

مرتبطة ببرنامج صندوق 1998كانت الجزائر خالل السداسي األول من سنة ملیار دوالر.13,2حیث بلغت 
ملیون دوالر كتمویل استثنائي بموجب إعادة الجدولة ودعم میزان المدفوعات 920لدولي واستطاعت تعبئة النقد ا

في إطار تسهیالت الصندوق وسمح ذلك بالتخفیف من األثر السلبي لتدهور أسعار البترول، واستمرت 
1998دوالر في ماي ملیار 8,9إلى 1997ملیارات دوالر في  نهایة 8احتیاطات الصرف في الزیادة من 

ملیار دوالر في سبعة أشهر. وانعكس 2,1أي  بانخفاض قدره 1998ملیار دوالر في نهایة 6,8وانخفضت إلى 
بعدما استقرت 1998في %47انخفاض الصادرات مباشرة على تسدید خدمة الدین إلى الصادرات والتي بلغت 

.1997و 1996سنتي %30في حدود 
قد استمر خالل السداسي األول 1998الثاني من ي سفي الوضعیة الخارجیة في السداإن التدهور المسجل 

دوالر، وأمام هذا التدهور قام بنك الجزائر نهایة خالل 13,44بسعر متوسط لبرمیل البترول 1999من 
خالل بالبحث عن تمویالت  سریعة التعبئة لدعم میزان المدفوعات وكانت التعبئة 1999السداسي األول من 

1 - Media Bank, N° 24, juin/ juillet 1996 p 12.
2 - Media Bank, N° 34, Fevrier / Mars 1998, Op.cit.
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إلى أن اإلحتیاطيلتمویالت دعم میزان المدفوعات، ومع ذلك تواصل انخفاض 1999السداسي األول من 
, ووصل سعر صرف 1998دوالر في نهایة 6,8بعد أن كان 1999ملیار دوالر في نهایة جوان 4,6وصل 

دج في 60,35كان دج في سوق الصرف ما بین البنوك بعد أن68,31إلى 1999الدوالر في نهایة جوان 
23عرف ارتفاعا محسوسا ألسعار البترول لتبلغ 1999إال أن السداسي الثاني من سنة .1998نهایة دیسمبر 

دوالر. وهكذا ارتفعت إیرادات الصادرات بـ 17,9دوالر للبرمیل ما جعل متوسط السعر السنوي للبرمیل یصل 
وتفوق 1997ملیار دوالر أقل من مستواها سنة 11,91بلغ في السداسي الثاني مقارنة بالسداسي األول لت50%
.1998ملیار دوالر مستواها في سنة 2بـ 
ملیون دوالر في سنة 900إجماال فإن المیزان الجاري للمدفوعات الخارجیة قد اتسم بالتوازن بعد أن بلغ عجزه و

1998.
دوالر في 27,5لمتوسط للبرمیلفقد تواصل فیها ارتفاع البترول حیث بلغ السعر ا2000أما سنة 

وفي المجموع فإن .2000ملیار دوالر للبرمیل لسنة 28,7خالل األشهر التسعة األولى28,3السداسي األول و
ملیار دوالر 3,3الفائض اإلجمالي لمیزان المدفوعات یبقى مقبوال، وهذا ناتج من زیادة احتیاطات الصرف بـ 

مال خروج رؤوس رأسملیار دوالر وسجل حساب 4,5معتبرا یتوقع أن یكون خالل، وسجل هذا العام فائضا 
1.)ملیار في السداسي الثاني1,4أموال في إطار تسدید أصل الدین (

فقد سجل المیزان الكلي للمدفوعات الخارجیة فائضا بفضل ارتفاع سعر البترول ساهم في توازن علیهو
سوق الصرف ما بین البنوك وتزاید عرض العمالت األجنبیة، كما ساهم في استقرار معدل صرف العملة 

الوطنیة.

2013-2000نیةاإللكترو بعد تبني الصیرفة في الجزائر : واقع السیاسة النقدیةالثانيالمطلب 

سنتعرض في هذا المطلب إلى مسار السیاسة النقدیة و تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر بعد ظهور 
.اإللكترونیةخدمات الصیرفة 

2013- 2000: مسار السیاسة النقدیة الفرع األول

الواضحالتآكلرغماالستثمار،علىاالدخارفيبفائض2000سنواتبدایةمنذالكلياالقتصادتطورتمیز
الخارجیةالصدمةكانت2013سنةوفيالحادة،الخارجیةالصدمةبسبب،2009سنةفيالمسّجلالفائضلهذا
، و 2008مقارنة بسنة 42.5%ا قدرهبنسبةالمحروقاتصادراتراداتإیانهیارفيتجسدتقد2009لسنة

التثبیتفترةإتمامعقبأي، 1988/1999وقعت هذه الصدمة عسر سنوات بعد الصدمة التي حدثت في سنوات 
السیما2000السنواتخاللالخارجیةالمالیةالوضعیةصالبةفیهساهمتوقتوفي، 1998- 1994و التعدیل 

المتواصلتراكمالأّدىوقد. الخارجیةالصدماتمقاومةعلىالقدرةإرساءفي،2008و2004سنتيبین
فيالنقديللتوسعرئیسيكمصدرالخارجیةالموجوداتبروزإلىذلكعنالناجمةللصرفالرسمیةاتحتیاطیلإل

الجزائر.
1 - Media bank N° 55, Aout/ Septembre 2001, P.4
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لمواردالمتواصلالتراكمساهمالموارد،زیدالتالسلیمالكلياإلقتصاديالتسییرإطاروفيذلكمعبالتوازي
الدینتخفیضذلكفيساهمكما.الوطنياالقتصادفيالسیولةتوسعتخفیفإلىاإلیراداتضبطصندوق
انخفاضإلى2009بنما أدت الصدمة الخارجیة لسنة ،الدولیةالمالیةاألزمةقبل2006- 2004الخارجي
.3.1%النقديالتوسعلوتیرةتاریخي

- 2010سنتيفيالنقديالتوسعاستئنافعلىومرساةأخرى،جهةمن2009لسنةالخارجیةالصدمةأّدتبینما
التوسعوتیرةتراجعمواصلة2013السنةسّجلت،2012سنةفيالمجالهذافيباعتدالمتبوعة، 2011
.لالقتصادللقروضمعتبربتزایدیتمیزظرففيواحد،رقمذوبمعدلأيالنقدي،

واصل بنك الجزائرالداخلي،التضخماستمراروحالةمعتدلنقديبتوسعیتمیزالذيالظرف،هذامثلفي
للوسائلومنتظمةمرنةإدارةبواسطةوذلك2013سنةخاللالنقدیةالسوقمستوىعلىالسیولةفائضامتصاص

.المجالهذافيالوسیطةالكمیةمع األهدافتناغموفيالنقدیة،للسیاسةالمباشرةغیر

2014- 2002): تطور سعر الفائدة في الجزائر خالل المرحلة الممتدة من 29الشكل (
الوحدة:%

Source : http://ar.tradingeconomics.com/algeria 12/11/2014.

2013-2000اإللكتروني: تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر بعد ظهور الصیرفة الفرع الثاني
ملیار دینار 11015.14مقابل ،2013ة یي نهاملیار دینار ف11941.51بقیمةM2النقديالمجمعُقّدر

%قدرهسنويارتفاعبمعدلأي، 2012في نهایة  تباطؤیؤكدماهذا. الثانيالسداسيفي6,04%منها8,41
%مقابل10,94%،(2012سنةبهاتمیزتالتيالنقديالتوسعوتیرة وتیرةتباطؤیخص).2011في 19,91

في10,17%إلىمعدلهانخفضوالتي)المحروقاتقطاع( خارج ودائع M2النقديالمجمعكذلكالنقديالتوسع
M2الكتلة النقدیة بمفهوم 2013. في حین ارتفعت في 2012في16,59%مقابل2013

بمفهومها الواسع، مؤكدة تراجع M2بـمقارنةمتساویةشبهسداسیةوبوتیرةبسرعةالمحروقات)قطاعودائعخارج(
دورة موارد قطاع المحروقات ضمن وسائل تدخل المصارف.
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2014-2002): تطور معدل التضخم في الجزائر خالل القترة 30الشكل (
الوحدة:%

Source : http://ar.tradingeconomics.com/algeria Op.cit.

2001إبتداء من سنة النقدیةفي السوق بنك الجزائر تدخل المطلب الثالث: 

، و لمواجهة فائض السیولة 2001في ظل غیاب لجوء البنوك إلعادة التمویل لدى بنك الجزائر منذ عام 
الذي میز السوق النقدیة بین البنوك، لجأ بنك الجزائر لغرض ضبط السیولة و التحكم في وتیرة نموها إلى 

لكتلة النقدیة المتداولة في اإلقتصاد تعتبر أداة للسیاسة النقدیة و ضبط حجم االتدخل في السوق النقدیة و التي 
من خالل تحلیل و متابعة حركات األصول المالیة بین العارضین و الطالبین للقروض.

علیه فالسوق النقدیة هي تجمع موضوعي و شخصي، بهدف التعامل في األصول النقدیة، فموضوع و 
المتمثلة في سیولتها النسبیة، و التي تتعدد المبادلة في هذا السوق یتعلق بنوع خاص من األصول الرئیسیة، و 

أشكالها و أحجامها و أهمها: سندات الخزینة و األوراق التجاریة و المالیة، و غیرها من األدوات المالیة التي 
یطلق علیها شبه النقود، و التي یتعین أن تتصف بسهولة تبادلها دون نفقات كبیرة، و هي كلها تمثل سندات 

ة قصیرة األجل.تعبر عن مدیونی
عرفت السوق النقدیة مع مختلف أقسامها و من زاویة مكانتها في إعادة التمویل تطورا ملحوظا في السنوات 

أصبحت هذه السوق إلعادة تمویل البنوك، و التي تحسنت سیولتها بصفة 2002األخیرة، فمنذ بدایة عام 
السوق البینیة، في حین أن إعادة تمویل البنوك خاصة، حتى و إن هذا المیل قد تمیز بفائض في السیولة في 

، و لقد ظهر هذا المیل لإلنخفاض بسبب عدم 2001لدى بنك الجزائر كانت قد هبطت للصفر في نهایة عام 
.2002وجود لجوء البنوك إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر بل إنعدامه تماما منذ عام 

، سواء من جانب إبتكار األدوات (األمانات، 1994منذ سنة و قد تطورت السوق النقدیة بطریقة مدعمة 
1المزادات، عملیات السوق المفتوحة،...) أو من جانب عدد المتدخلین.

محمد لكصاسي، مرجع سابق.-1
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علیه فإن التحسن المستمر للسیولة لدى البنوك و ما ترتب عنه من فائض في السیولة في ظل غیاب و 
ذا األخیر إلى التدخل على مستوى السوق النقدیة إلى بنك الجزائر من أجل إعادة التمویل، أدى بهءاللجو 

باستعمال أداة استرجاع السیولة المتناقصة، بغرض ضبط و مواجهة هذا الفائض، و یتعلق األمر هنا بتقنیة 
السحب من سیولة السوق النقدیة التي تم إدخالها و إستعمالها من قبل بنك الجزائر كأداة غیر مباشرة للسیاسة 

.2002من شهر أفریل النقدیة إبتداء
من جانب آخر سجلت السوق األولیة لقیم الخزینة (أذون و سندات الخزینة) بصفتها مقتصرة على السوق 

ملیار 75.4، حیث وصل الرصید القائم من هذه األدوات إلى حوالي 2002النقدیة ارتفاعا جوهریا خالل عام 
، و هذا بعد اإلستقرار النسبي للمبالغ 2001یة ملیار دینار في نها31.9مقابل 2002دینار في نهایة 

، إال أن سوق قیم الخزینة ال زالت ضعیفة في 2001ملیار دینار) خالل 30المتفاوض علیها (أي ما یقارب 
الوقت الذي یجب على هذا القسم من السوق النقدي أن یلعب دورا مهما في تسییر السیولة و منه إمتصاص 

كمقصورة أساسیة للسوق النقدیة كانت أقل 2001ین البنوك و التي برزت سنة الفائض منها. أما السوق ب
حیویة، و قد شكلت العملیات اآلجلة النسبة الكبرى و النواة األساسیة من بین العملیات المتفاوض علیها في 

السوق البینیة للبنوك. 

2002إبتداء من سنة : آلیة إمتصاص السیولة الرابعالمطلب

تحسن المعتبر للسیولة لدى البنوك متأثرا بإرتفاع صافي األصول الخارجیة و وضعیة دائنة إن تواصل ال
صافیة للخزینة العمومیة لدى بنك الجزائر و ظهور فائض كبیر منها المصاحب إلنكماش إحتیاجات البنوك 

من باب اإلسترجاع للسیولة و المتزامن مع تطور خزینة البنوك، و هذا على الرغم من السحب من هذه السیولة 
من طرف بنك الجزائر، و كذلك بالنظر إلى أهمیة ودائع البنوك لدى بنك الجزائر التي تجاوزت بوضوح 
احتیاجات تكوین اإلدخار اإلجباري، فإن مثل هذه الوضعیة تضع في الواجهة ضرورة المتابعة لمراقبة صارمة 

للبنوك، و منه الوقایة من خطر التضخم.لسیولة البنوك من أجل تفادي تطور القروض غیر الناجعة 
و لمواجهة السیولة الزائدة 2002و علیه و مع غیاب لجوء البنوك إلى إعادة التمویل لدى بنك الجزائر منذ 

في السوق النقدیة البینیة للبنوك، واصل بنك الجزائر إستعمال األداة الغیر مباشرة و المتمثلة في إسترجاع 
ملیار دج، ثم 100بمبلغ قدر آنذاك بـ 2002تي أدخلت كآلیة إلمتصاص السیولة سنة السیولة المتناقصة، ال

، و في المقابل یقوم بنك 2004ملیار دج في نهایة 400رفع مبالغ عملیات إسترجاع السیولة التي وصلت إلى 
1ة.الجزائر بخفض نسبة الفائدة على إسترجاع السیولة كلما زادت مبالغ عملیات إسترجاع السیول

1 - Banque d’Algérie, Tendances monétaires et financières au second semestre 2004, Note de Conjoncture,
www.bank-ofalgeria.dz/notes.htm 04/04/2014.
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شهدت قبل و بعد تبني الصیرفة اإللكترونیة عدة من خالل ما سبق یتضح أن السیاسة النقدیة في الجزائر 
عدة ا راجع ل، و هذو التي مثل لها البنك المركزي الجزائري المسیر الوحیدتغیرات على مستوى أدواتها و آلیاتها

و سیاسة و حتى إجتماعیة مرت بها الدولة. إقتصادیة ظروف 
التي و اإلجتماعیة و السیاسیة ن السیاسة النقدیة في الجزائر تتغیر وفق الحالة اإلقتصادیة و كما ذكرنا فإ

في الجزائر لم تتأثر بالصیرفة الرقمیة ةفعالیة السیاسة النقدیأندراستنا یالحظ في الذي لكن الشيء ،هي فیها
أي نتیجة لم نجد بحث بمساعدة مختصین في هذا المجال، فبعد الدراسة و الأو ما یسمى بالصیرفة اإللكترونیة

أن أدوات السیاسة النقدیة في الجزائر تتغیر بتغیر حجم لنایبرزلم ف، واضحة لهذا اإلشكال داخل الجزائر
یرتبط مفهوم تطرقنا إلیه سابقا ، مع العلم أنه من المفروض و حسب ماةاإللكترونیاإلصدار لوسائل الصیرفة 

لكترونیة بحجم اإلصدار النقدي للبنك المركزي و بالكتلة النقدیة، فالصیرفة اإللكترونیة تؤدي إلى تغیر النقود اإل
كل من وظائف البنك المركزي و كمیة تداول النقود لدى الجمهور.

و قد یعود سبب هذا الغموض أو اإلختفاء ألثر الصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة في وسط 
مصرفیة الجزائریة ككل، إلى النقص الذي تشهده هذه الوسائل و قنواتها داخل الوطن، و أبرز مثال المنظومة ال

على ذلك أن معظم الجمهور الجزائري ال یزال یؤمن و یعمل بالنقد الحقیقي، خوفا من وجود سلبیات لهذه 
1الخدمات الحدیثة.

اإللكترونیةي ظل الصیرفة فو الجزائر فرنسا كل من السیاسة النقدیة لفعالیةرابع: المبحث ال
2000-2013

الصدارة تحتل في العالم أن دول القارة األوروبیة اإللكترونیةلقد توصلنا من خالل دراستنا لواقع الصیرفة 
تعد من الدول األوائل فیها التي تخلت عن الطرق فرنسا أن، واإللكترونیةو تبني خدمات الصیرفة إستخدامفي 

الحالیة. و بهدف الوصول إلى اإللكترونیةو الزالت تسعى إلى تطویر الخدمات المصرفیة المصرفیة التقلیدیة، 
هذه تأثیرفي فرنسا، و إلى اإللكترونیةنتائج سلیمة للدراسة سنتطرق في هذا المبحث إلى واقع الصیرفة 

إلى حجم الكتلة النقدیة قبل و بعد ظهور هذه الخدمات الحدیثة فیها.باإلضافةالخدمات على سیاستها النقدیة، 

في فرنسااإللكترونیةالمطلب األول: واقع الصیرفة 
في فرنسا یحب أوال التعرض إلى واقع هذه الصیرفة فیها، من خالل فهم اإللكترونیةمن أجل فهم أثر الصیرفة 

إلى مدى سعي النظام باإلضافةاألكثر انتشارا فیها و مدى قابلیة عمالئها لها، اإللكترونیةدوات المصرفیة األ
.اإللكترونیةالمصرفي الفرنسي لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى خدمات الصیرفة 

الفرع األول: البطاقات البنكیة

.2014من إعداد الباحثة، باإلعتماد على المعطیات السابقة، -1
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و التي نستوضحھا 2013- 2000سنتطرق في هذا الفرع إلى واقع البطاقات البنكیة في فرنسا خالل الفترة 
عن طریق الجداول و األشكال التالیة:

2013- 2000في فرنسا خالل الفترة غیر النقدیة ): تطور وسائل الصیرفة 31الشكل (
%لوحدة:االملیونالوحدة: 

Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Bilan de collecte 2014, P.4.

هي بطاقات الدفع، و التي 2013- 2000ستعماال خالل الفترة الشكلین نالحظ أن األداة األكثر إمن خالل 
. كما سجل البنك الفرنسي قیمة 2013سنة من قیمة المدفوعات اإلجمالیة%49.6وصلت نسبة مدفعوتها إلى 

و التي تمثل 20.55%ملیار، و التي تدخل ضمن  8.96(بطاقة ما بین البنوك) بـ CIBالمدفوعات ببطاقة 
انیة داخل اإلتحاد . حیث تحتل فرنسا المرتبة الث2013المدفوعات بالبطاقة في اإلتحاد األوروبي خالل نسبة 

وعلى سبیل المثال، و حسب بعض .%8.42، و قبل ألمانیا %26.62المملكة المتحدةاألوروبي، بعد
مرة، كما قام شخص من السوید 136، فقد قام فرنسي بالدفع بواسطة بطاقته حوالي 2013اإلحصائیات لسنة 

مرة.181مرة، أما في بریطانیا فقد وصل شخص إلى 249باستعمال بطاقته حوالي 
، فقد بلغت القیمة النقدیة لها 2011المرتبة الثالثة منذ النقدیةتحتل البطاقات البنكیة في فرنسا من الناحیة 

، حیث تقدر نسبة الزیادة لها 2000هي تشهد ارتفاعا سریعا منذ سنة ملیار یورو، و بالتالي 438بـ 2013سنة 
1مقارنة بالخدمات األخرى.%8.5بـ 

2013- 2009في فرنسا خالل الفترة السحب عن طریق البطاقات البنكیة):47الجدول (

1 - Banque de France, Op.cit.
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Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Op.cit.

ها ألغراض إستخداممعالبطاقات البنكیة لعملیة السحب إستخداممقارنة نتائج لالجدول نالحظ من خالل
88183حوالي 2013الذي بلغ سنة البطاقات البنكیة بغرض السحب (و ستخدامأخرى، فنجد أن قیمة المبالغ إل

ات أخرى (كانت سنة ستخدام) أقل من قیمتها إل€ملیون 95145حوالي 2009بعدما كان سنة €ملیون 
. )€ملیون 129588حوالي 2013فأصبح سنة ، €ملیون 120863حوالي 2009

بعض دول إستخدامها في في فرنسا معالبطاقات البنكیةبین تطور إستخدام الشیك و ): مقارنة 32الشكل (
2012-2008األخرىاإلتحاد األوروبي
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ملیون عملیةالوحدة:

.6، ص.2013، التقریر السنوي وسائل الدفع الغیر نقدیة: بنك فرنسا، المصدر

ها في باقي دول إستخدام): مقارنة حصة فرنسا إلستعمال وسائل الدفع الغیر نقدیة مع حصة 33الشكل (
2012اإلتحاد األوروبي ككل لسنة 

%الوحدة:

موقع بنك فرنسا، مرجع سابق.المصدر: 
كبیرة من البطاقات البنكیة و امتلكت حصة 2012نالحظ أن فرنسا في سنة السابقة، األشكالو من خالل 

التي تتعدى باقي الوسائل الغیر نقدیة فیها، غیر أنها تكاد تنعدم فیها نسبة إستعمال المحفظة اإللكترونیة.
ما فسر سابقا فیما یتعلق بكون نصل إلىباقي دول اإلتحاد األوروبي فيبالنظر لواقع هاتین األداتانو 
عد المملكة المتحدة في إستعمال البطاقات البنكیة.تحتل المرتبة الثانیة بأن فرنسا 
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)،2013- 2000(ضمن فترة الدراسة ستعمال البطاقات البنكیة في الجزائر إلبالنسبةأما عند المقارنة
5حوالي إلى 2005سنة البطاقات البنكیة في فرنسا عددمعتبر بینهما، حیث وصل و إختالف كبیر نالحظ 

5.9إلى وصل عددها 2006سنة ، و فيبطاقة بنكیة139056قدر بـ فقد في الجزائر أما بطاقة، مالیین

بطاقة بنكیة، ثم شهدت هذه البطاقات في الجزائر إنخفاضا 334946ملیون بطاقة و قد قابلها في الجزائر 
استمر ملیون في فرنسا. و 6.2إلى، مقابل 2007سنة 55793لیصل هذا الرقم إلى 2007إلستعمالها سنة 

مالیین بطاقة.8بحوالي 2013التطور إلى أن قدر في فرنسا سنة 

2013-2005): تطور البطاقات البنكیة في كل من فرنسا و الجزائر خالل 48الجدول (

2005200620072013

- 13905633494655793الجزائر
5120000586250062010008000000فرنسا

من إعداد الباحثة، باإلعتماد على المعطیات السابقة.المصدر:

PMEاإللكترونیة: محفظة النقود الثانيالفرع 

للمبالغ النقدیة الصغیرة، و هي تشهد تطورا جیدا في PMEالـ اإللكترونیةتخصص محفظة النقود عموما 
إلكتروني(عبارة عن نظام Monéoفرنسا، حیث تستعمل هذا النوع من الخدمات في شكل ما یسمى لدیها بـ 

یستعمل في فرنسا یمكن تحمیله على البطاقة البنكیة أو على بطاقة خاصة)،  و هذا النظام یلقى مثیله في 
و هذه كلها عبارة عن بطاقات دفع تحوي على شریحة ، )Geldkarteو في ألمانیا (،)Protonبلجیكا (
أجل الدفع، كما یمكن استعماله عن طریق الهاتف النقال مثلما تحمل علیها قیمة المبلغ المخزن منإلكترونیة

یستعملونها في الیابان.

2013- 2009في فرنسا خالل الفترة اإللكترونیةتطور الدفع بالمحفظة ): 49الجدول (
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Source : les moyens de paiements, voir le site : Banque de France, Op.cit.

2012- 2000بالمعدل و بالقیمة النقدیةفي فرنسا اإللكترونیةالمحفظة الدفع ب): تطور 34الشكل (

Source : les moyens de paiements, voir le site : Banque de France, Op.cit.

كما رأینا فإن المحفظة اإللكترونیة ال تكتسح مساحة واسعة ضمن وسائل الخدمات المصرفیة في فرنسا، و 
هذا ما یعطي نقطة تشابه أثناء القیام بعملیة المقارنة بین إستخدام هذه الوسیلة اإللكترونیة المصرفیة في فرنسا و 

إستخدامها داخل النظام المصرفي الجزائري. 
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اإللكترونیةالنقود :الثالثالفرع 
كبیرة من بدرجة ، و هذا لعدم إستعمالهازال في مرحلة نمو ضعیفةال تفهي، اإللكترونیةفیما یخص النقود 

قد انخفضت نسبة و )، بل 2013-2000أو قبلها (2013، سواء في سنة افي فرنسالمتعاملینطرف األفراد و 
2012.1إلى غایة 2000من سنة %3- بـ ااستعماله

أین تجاوز 2012في سنة %12.4إنخفاض لمعدل الزیادة و الذي قدر بـ اإللكترونیةو قد شهدت النقود 
ملیون، و الذي 52.25فتجاوزت فیه عملیات الدفع 2011في سنة 13%ملیون عملیة دفع، بالنسبة لـ 50

معاملة للفرد في السنة عن طریق هذه النقود.0.8یفسر القیمة 
ضعف هذه الخدمة المصرفیة إال أن تطورها سیشهد تحسنا ملحوظا في السنوات القادمة، خاصة بعد رغم

فرض هذه األداة داخل منظومتها و تحسینها.الجهود التي تقوم بها السلطات النقدیة في فرنسا في سبیل 
من إجمالي المعامالت %3.44في فرنسا و إلى غایة یومنا هذا اإللكترونیةیقدر معدل تداول النقود 

فرنسا بالنسبة إلستعمال هذه النقود الترتیب الرابع في في اإلتحاد األوروبي، كما تشغل اإللكترونیةالمصرفیة 
، و 9.76%و هولندا 12.6%، إیطالیا 65.56%اإلستعمال بالنسبة لدول اإلتحاد األوروبي، فتقع بعد لكسنبرغ 

3.04.2%قریبا من بلجیكا 

2013-2009اإللكترونیةالنقود إستخدامبفي فرنسا العملیات المصرفیة تطور ): 35الشكل (
ملیون عملیةالوحدة:

Source : Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Op.cit.

موقع بنك فرنسا، مرجع سابق.-1
2 - Des moyens de payment scripturaux, bilan de la collecte 2013, P.7.
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اإللكترونيلشیك : االرابعالفرع 
من إجمالي وسائل المعالجة %15تقنیة صورة الشیك بشكل ملحوظ في فرنسا، فقد كانت تمثل تطورت

، فتم تعویض %27.3تمثل 2005، و أصبحت سنة 2002سنة اإللكترونیةا من خالل نظام المقاصة إلكترونی
من الشیكات ال یتم %98، و أصبح حوالي اإللكترونیةغرفة مقاصة في فرنسا بفضل لمقاصة 108حوالي 

تبادلها مادیا بین البنوك. 

2005لسنة في فرنسااإللكترونیةحجم المعالجة ): 36الشكل(
%الوحدة:

Source : Banque de France, Les moyens de paiement en masse, Op.cit, P.05.

GAB (Guichet(لصراف اآللي: أجهزة االخامسالفرع  Automatique Bancaire

سعیا من السلطات النقدیة ، في فرنسافي عدد أجهزة الصراف اآلليانفجارككان هنااألخیرةفي السنوات 
الحد من مخاطر السرقة، خاصة بعدما أصبحت معظم الوكاالت المصرفیة تفضل التعامل بالخدمات الفرنسیة 

و الكالسیكيGABالمصرفیة الحدیثة، مما أدى إلى انتشار ما یسمى بحوائط النقود، و التي تنقسم إلى 
لفة. و الشيء الذي بالودائع المختإلى جهاز متعددة الخدمات و المتعلقة باإلضافةالخاص بالسحب النقدي، 

ساعد على إنتشارها و قبولها بشكل كبیر سواء من طرف الجمهور أو من طرف موظفي البنوك میزاتها المتعددة 
أهما أنها عدم استلزامها إلدارة موظفي البنوك.
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2013- 1988ستعمال كل من الشیك و البطاقة البنكیة في فرنسا إ): تطور 37الشكل (

Banque de France, des moyens de paiement scripturaux, Op.cit., P.06.

اإلتحاد األوروبي مقارنة بباقي دولفي فرنسا اإللكترونیةحجم إستعمال خدمات الصیرفة ): 38الشكل (
2009-2013

ملیون عملیةالوحدة:

Source : Banque de France, (SMPS Cartographie)
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2013-2009غیر النقدیة في فرنساالتطور السنوي ألنواع خدمات الصیرفة ): 39الشكل (
ملیون عملیةالوحدة:

موقع بنك فرنسا، مرجع سابق.المصدر:

)terminal de paiement électronique)TPEاإللكتروني: نهائي الدفع السادسالفرع 

1بالقیام بالعدید من العملیات عن طریق:TPEفي فرنسا یسمح لك برنامج 

CIB
Mastercard
Visa
Visa électronique

و ،لدیهTPEإجراء تحدیثات على خدمة الـ عن طریق عقد إتفاقیات مع البنك، حیث أن التاجر یمكنه 
بالتالي قبول عدة أنواع للبطاقات:

Amex
Diners
Aurore
Cofinoga.....ex

دفعات) و خاصیة الدفع عن بعد، و 4أو 3فرنسا إضافة خاصیة الدفع بالتقسیط (كما یمكن للمتاجر في 
ذلك كما ذكرنا بإجراء إتفاقیة مع البنك.

1 - Des moyens de payment scripturaux, Op.cit., P.09.



وفرنساالجزائرمنكلفياإللكترونیةالصیرفةظلفيالنقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسةالرابعالفصل

309

2013حصة وسائل الدفع من إجمالي قیمة المعامالت المصرفیة في فرنسا لسنة ): 40الشكل (
%الوحدة: 

. 22، ص. 2013، التقریر السنوي لسنة ، وسائل الدفع الغیر نقدیةموقع بنك الجزائر:المصدر

حصائیات الصیرفة إأنها إیجابیة و جیدة خاصة بعد مقارنتها بالتي تبدوو رغم هذه اإلحصائیات 
ال أن المنظومة المصرفیة الفرنسیة ترى نفسها الزالت بعیدة جدا في الجزائر، و التي تنعدم أحیانا، إاإللكترونیة

(االستغناء عن النقد الحقیقي)، و ذلك لعدم رغبتها في وضع تسهیالت اإللكترونیةعن التحول التام للصیرفة 
و الصادر في 2002- 13(حسب األمر رقم اإللكترونیةللمؤسسات المالیة المتعلقة بالعملیة اإلصداریة للنقود 

ؤسسات ). و إنه ال یسمح للماإللكترونيو المؤسسات المصدرة للنقد اإللكترونیةالمتعلق بالنقود 21/112002
، بالرغم أن لها الحق في إقتراح نقد جدید كبدیل للنقد الورقي إلكترونیةالمالیة و المصرفیة الجدیدة أن تخلق نقودا 

و المعدني و للمدفوعات الصغیرة.

المصرفي الفرنسي للنظاماإللكترونیةالمتعلقة بالنقود تشریعات الالمطلب الثاني: 
التي في فرنسا عن طریق تعلیمات اإلتحاد األوروبي و اإللكترونیةالمفهوم القانوني للصیرفة إنشاءلقد تم 

و المتعلقة  بمراقبة المؤسسات 18/09/2000الصادرة في CE/2000/46التعلیمة ظهرت ألول مرة عن طریق
الخدمات ا بجمیع جوانب، فتمیزت هذه التعلیمة عن عدم تحكمهاإللكترونیةخدمات الصیرفة العاملة وفق نظام
2أهمها: )04(أنظر الملحق األوامر و لقد نصت على مجموعة من 1المصرفیة الحدیثة.

1 - www.Banque-france.fr,   Op.cit.,  22/11/2014
، على الموقع: اإللكترونیةو المتعلقة  بمراقبة المؤسسات العاملة وفق نظام خدمات الصیرفة 18/09/2000الصادرة في CE/2000/46األمر -2

france.fr-www.Banque22/11/2014.
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 من الضروري موائمة جمیع قوانینها و إجراءات اإللكترونیةالصیرفة إستخدامقبل إتخاذ أي مؤسسة قرار
المراقبة و التسییر مع هذه الخدمات.

 بدیل لخدمات الصیرفة التقلیدیة.اإللكترونیةتعتبر جمیع خدمات الصیرفة
 بدیل للنقود الورقیة و المعدنیة.اإللكترونیةتعتبر النقود
 بجودة تعطي لحاملها الضمان، بهدف تحقیق ثقة العمیل.إلكترونیةیجب تصمیم قنوات صیرفة
.تطبیق مبدأ الحیطة و الحذر
 لكن في إطار من اإللكترونیةإصدار و إدارة وسائل الدفع بما في ذلك النقود اإلئتمانیمكن لمؤسسات

اإلشراف و المراقبة.
 داخل الدول اإللكترونیةیجب إبالغ سلطات اإلتحاد األوروبي بجمیع المؤسسات التي تستخدم الصیرفة

إلى نوعیة الخدمات التي تقدمها.باإلضافةاألعضاء، 
بقیت قیود هذا النظام تعاني من نقص مما أدى بالدول األعضاء إلى العمل حسب متطلباتهم رغم ذلك 

الداخلیة، مما أدى إلى النجاح المحدود وضع المؤسسات التي تبنت هذا النوع من الخدمات، و كل هذا و أكثر 
ر تعلیمة جدیدة تمس ألزم برلمان اإلتحاد األوروبي إلى عقد مجلس من أجل مراجعة التوجیه القدیم و إصدا

16/09/2009الصادرة في CE/2009/110، فظهرت تعلیمة حدیثة اإللكترونیةجمیع جوانب خدمات الصیرفة 

و كیفیة تسییرها و مراقبتها، فتم اإللكترونیةخدمات الصیرفة إستخدامو المتعلقة بنشاط المؤسسات في ظل 
و قد نص هذا CE.1/2000/46و إلغاء التعلیمة CE/2006/48و التعلیمة CE/2005/60تعدیل التعلیمة 

و هذا من أجل ضمان اإللكترونیةاألخیر على أهمیة وضع قوانین و قواعد لنشاط و مراقبة مؤسسات الصیرفة 
شروط المنافسة السلیمة و المتوازنة على مستوى جمیع وحدات الصیرفة. و تمثلت هذه المؤسسات في:

.مؤسسات القرض
 اإللكترونیةمؤسسات الصیرفة.
 اإللكترونیةالنقود إستخدامالشیك البریدي و المخول لها بمكاتب.
.البنك المركزي لإلتحاد األوروبي و البنوك المركزیة للدول األعضاء

، تمحورت كلها حول كیفیة إصدار اإللكترونیةكما أقر هذا النظام على مجموعة وظائف مؤسسات الصیرفة 
إذن إلى حصولها على باإلضافة2،، و كیفیة ضمان هذه العملیةاإللكترونیةهذه المؤسسات للخدمات المصرفیة 

3:داء األنشطة التالیةأیجوز لهذه المؤسسات أیضا و إصدار هذه الخدمات. 

.توفیر خدمات الدفع
 المتعلق بخدمات الدفع.اإلئتمانمنح
 أو لتقدیم خدمات الدفع.اإللكترونیةتوفیر الخدمات التشغیلیة والمساعدة ترتبط ارتباطا وثیقا إصدار النقود

1 - www.Banque-france.fr,   Op.cit.,  22/11/2014
2 - IBID.

و كیفیة تسییرھا و اإللكترونیةالمتعلقة بنشاط المؤسسات في ظل إستخدام خدمات الصیرفة و 16/09/2009الصادرة في CE/2009/110األمر -3
.france.fr-www.Banque22/11/2014على الموقع: مراقبتھا،
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.تشغیل و تسییر نظم الدفع
.تشغیل نظم الدفع

اإللكترونیةفي ظل الصیرفة فرنساواقع السیاسة النقدیة لالمطلب الثالث: 
أهم مؤشرات السیاسة النقدیة في فرنسا سواء كانت كمیة أو نوعیة.في هذا المطلب سنتعرض إلى

2013-2000الفرع األول: تطور حجم الكتلة النقدیة في فرنسا 

قبل التطرق لحجم الكتلة النقدیة في فرنسا سنوضح مكوناتها من خالل الشكل التالي:

2013): مكونات القاعدة النقدیة في فرنسا سنة 41الشكل (

موقع البنك المركزي األوروبي، مرجع سابق.:المصدر

شهدت الكتلة النقدیة في فرنسا عدة تطورات و تغیرات نظرا للمراحل التي مرت بها من تغیرات اقتصادیة 
عالمیة و هذا ما سنلحظه من خال الشكل التالي:

2013-2006وضعیة السیولة في فرنسا ): 42الشكل (
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%الوحدة: 

et-monetaire/instruments-france.fr/politique-https://www.banque-على الموقع: ،بنك فرنساالمصدر:

statistiques12/02/2014

2013-1993): تطور الكتلة النقدیة في فرنسا خالل الفترة 43الشكل (

et-monetaire/instruments-france.fr/politique-https://www.banque-على الموقع: ،بنك فرنساالمصدر: 

statistiques.مرجع سابق ،
2013- 1998الممتدة من ): معدل التضخم في فرنسا خالل الفترة 44الشكل (

%الوحدة: 
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Source: http://ar.tradingeconomics.com/france/inflation-cpi 12/12/2014

2014-2000اإلجباري في فرنسااإلحتیاطي): تطور 45الشكل (
€الوحدة: 

et-monetaire/instruments-france.fr/politique-https://www.banque-بنك فرنسا على الموقع: المصدر:
statistiques,Op.cit.

و منطقة الیوروواقع أدوات السیاسة النقدیة في فرنسا:الثانيالفرع 
كعضو في نظام الیورو یشارك بنك فرنسا في السعي إلى تحقیق الهدف الرئیسي و المحدد في معاهدة 

تاریخ إقرار اإلتحاد األوروبي 01/01/1999منذ متمثل في الحفاظ إستقرار األسعار، و ماستریخت و ال
تعتبر السیاسة النقدیة المعتمدة بشكل كبیر داخل هذا النظام هي للمعامالت التجاریة و المالیة للدول األعضاء، 

داخل اإلتحاد األوروبي.ة النقدیة و التي تؤدي إلى توجیه السیوللألجل القصیر سیاسة أسعار الفائدة 
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و بهدف التحكم في أسعار الفائدة لألجل القصیر وضع نظام اإلتحاد األوروبي مجموعة من أدوات السیاسة 
1النقدیة أهمها:

.عملیات السوق المفتوحة
.التسهیالت الدائمة

ناتجة عن:یة الاإلئتمانستخدم هاتین األداتین في تغطیة إعادة التمویل إلحتیاجات المؤسسات تحیث 
:اإلحتیاطات اإلجباریة: و التي تقوم بوظیفتین رئیسیتین
.المساهمة في تحقیق االستقرار في أسعار الفائدة في سوق.1
إن الزیادة في الطلب على المال من البنك المركزي یوضح و وجود اإلختالل و العجز الهیكلي للسیولة في .2

.السوق
.العوامل التلقائیة لسیولة البنك

2عملیات السوق المفتوحةأوال: 

وفق شروط السوق، و تستخدم من ثالثة أغراض:ها السلطات النقدیة الفرنسیةو هي عبارة عن أداة تنفذ
التحكم في أسعار الفائدة.-
تسییر سیولة البنك المركزي.-
توجیه السیاسة النقدیة.-

و تضم هذه العملیة:
 عملیات إعادة التمویل الرئیسیةOperationsRefinancingMain)MRO(: و هي عبارة عن

مناقصات أسبوعیة تشكل أداة التمویل الرئیسیة و السیطرة على أسعار الفائدة قصیرة األجل. 
 (أكثر من أسبوع) عملیات إعادة التمویل على المدى الطویلRefinancingTerm-Longer

Operations(LTRO) : في اإلطار العام و في الظروف العادیة یوجد في فرنسا شكل واحد فقط من أشكال
LTRO ها على مستوى اإلتحاد األوروبي ككل خالل إستخدامو هي التي تستحق في ثالثة أشهر. و قد ارتفع

سنوات.3بسبب األزمة، و التي تجاوزت فترة إستحقاقها إلى 2007
تسمح بإجراء التقاطع بین عملیتین إلعادة التمویل تكون متفاوتة المدة، العملیاتهذه :عملیات الضبط الدقیق

ات خاصة بإضطرابات السیولة البنكیة، و السیطرة على تطور أسعار سوق المال تأثیر فتستخدم بعد التعرض ل
فجأة. 

الطویل.تستخدم هذه العملیات من أجل تصحیح السیولة المصرفیة على المدى:العملیات الهیكلیة

1 - www.Banque-france.fr Op.cit.
2 - Ibid.
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1التسهیالت الدائمةثانیا: 

التابعة لبنك اإلئتمانالسلبیة بطریقة آلیة من مؤسسات تساعد هذه األداة على منح أو سحب السیولة 
و تتضمن هذه األداة:ساعة.24فرنسا، و الناجمة عن القروض أو الودائع خالل مدة زمنیة تقدر بـ 

األدنى لتسهیالت اإلقراض.الحد -
الودائع.تسهیالت-

و مقارنة نتائجها بحالة في فرنساعلى السیاسة النقدیة لصیرفة اإللكترونیةاآلثار المحتملة لالمطلب الرابع: 
الجزائر

إهتمام الكثیر من اإلقتصادیین و مسؤولي السلطات النقدیة و المصرفیة داخل اإلتحاد األوروبي، بشأن یثیر
إنعكاس إنتشار خدمات الصیرفة اإللكترونیة (النقود اإللكترونیة) على فعالیة أدوات السیاسة النقدیة داخل 

البنك المركزي األوروبي بعرض لعدة المنظومة سواء على النطاق اإلقلیمي أو على نطاق كل دولة. و قد قام
آثار محتملة للنقود اإللكترونیة على أداء السیاسة النقدیة مع وضع عدة إجراءات یتعین إتخاذها كوسائل رقابیة 

لمخاطر هذا النوع من النقود.
، و ال یزال یعطي 1998منذ تأسیسه سنة الحدیثةو لقد بدأ البنك المركزي األوروبي مناقشة موضوع النقود 

أهمیة لهذا الموضوع من خالل إصدار عدة أوامر لضبط و حصر التوسع النقدي في ظل الصیرفة اإللكترونیة، 
2وهذا في سبیل تحقیق الهدف األول للنظام األوروبي و هو المحافظة على إستقرار العملة الموحدة. 

التي تتمیز بنظام مصرفي قوي یسعى دائما مهمة في النظام األوروبي، و الركائز الكدولة إحدىو تعد فرنسا 
من خالل تقاریره و دراساتهیرى البنك المركزي الفرنسي للتجدید و التطویر في مجال المال و األعمال، حیث 

أنه توجد عدة آثار محتملة لخدمات الصیرفة اإللكترونیة و التي أخص الذكر فیها النقود اإللكترونیة، على دور 
3. السیاسة النقدیة في تحقیق الهدف األسمى لها داخل النظام األوروبي ككل و هو تحقیق إستقرار سعر العملة

على تكوین میزانیة البنك المركزي ) ود اإللكترونیةالنقالخدمات المصرفیة اإللكترونیة (إن مسألة تأثیر نمو 
من قبل الفرنسي و تقلصها، بسبب إنخفاض القاعدة النقدیة، تعد من المسائل األولى المأخوذة بشكل جدي 

السلطات المصرفیة الفرنسیة، حیث ترى هذه األخیرة أن إصدار النقود اإللكترونیة یمكن أن یسبب إنخفاض 
ة من النقود الورقیة، كما یمكن أن یحدث هذا اإلصدار أثرا على الكمیات المطلوبة من جوهري للخصوم المكون

النقود، و بالتالي ستحدث عدة تغیرات تمس سرعة دوران النقود، األمر الذي قد یقلل من مزایا إستخدام الكمیات 
النقدیة كمؤشرات أو أهداف للسیاسة النقدیة التي یتبعها البنك المركزي.

إدراك نوع التأثیر الناجم عن اإلصدار النقدي اإللكتروني الفرنسيحقیقة یجب على البنك المركزيو في ال
عرض تلك فيحتیاطات البنك المركزي أو على قدرة هذا البنك الطلب إلعلى مستوى یقعو الذي قد 
اإلحتیاطات.

1 - www.Banque-france.fr Op.cit.
2 - Jean Stéphane Mésonnier, Monnaie électronique et politique monétaire: Revue des d2bats récents, Banque de
France, aout 2001, P.02.
3 - Stuart .E. Weiner Says, P.11, Op.cit.



وفرنساالجزائرمنكلفياإللكترونیةالصیرفةظلفيالنقدیةالسیاسةلفعالیةمقارنةدراسةالرابعالفصل

316

الطلب یمكن أن ینتج إما بسبب إحالل النقود اإللكترونیة محل الودائع اإلحتیاطیة، أو بسبب فالتأثیر على 
تخفیض طلب المصارف على الفوائد الناجمة عن عملیات المقاصة و التسویة. أما التأثیر على جانب العرض 

ا محل النقود السائلة، و فسیتوقف على واقع النقود اإللكترونیة على حجم میزانیة البنك المركزي و مدى حلوله
كما نعلم أن هذه األخیرة تشكل المكون األكبر في جانب الخصوم للبنك المركزي مما یجعلها تتأثر باإلنتشار 

الكثیف للنقود الذي ینتج عنه تقلص في المیزانیة إلى حد بعید. 
ر هذا التقلص في المیزانیة أنه من أجل معرفة مدى تأثی2008و یرى البنك المصرفي الفرنسي في تقریره لسنة 

على السیاسة النقدیة للدولة، یجب التطرق لعدة أدوات تستخدمها هذه السیاسة.
فبالنظر إلى حجم عملیات السوق المفتوحة في الظروف العادیة فإن ظهور میزانیة البنك المركزي لن یقود إلى 

المذكورة یظهر في حالة وجود ظروف أي نتائج هامة على مستوى هذه السیاسة. فخطر إنكماش المیزانیة 
إستثنائیة، و هذا لكون أن البنك المركزي الفرنسي لن یستطیع القیام بعملیات واسعة إلمتصاص اإلحتیاطي، ألنه 

سیفقد وجود أصول كافیة في میزانیته.
انیته إختفاء طلب البنوك التجاریة على خصوم میز فكرة إحتمال البنك المركزي الفرنسي یرى أن كما أن 

1إلستخدامها كأرصدة للتسویة وارد، لذلك یجب التحوط لهذا الخطر.

و من أجل الحد من مخاطر التعامل بوسائل الصیرفة اإللكترونیة و التخفیف منها وفق إجراءات السیاسة 
2:و التي ترتكز معظمها على، BCEالنقدیة، یعمل البنك المركزي الفرنسي بقرارات البنك المركزي األوروبي 

قد یقلل الفرنسي : إن إحتكار إصدار النقود اإللكترونیة من جانب البنك المركزي اإلحتكار الكلي لإلصدار
من المنافسة و الرغبة في التجدید لهذا المیدان، مما یساهم في خفض اإلنتشار الواسع لهذه النقود و الذي یكون 

سببا لإلنخفاض في میزانیة البنك المركزي.
 إن زیادة مدى اإلحتیاطي القانوني المتطلب لتغطیة النقود اإللكترونیة و غیرها من :القانونياإلحتیاطي

الخصوم یحد من اآلثار السلبیة إلنتشار هذه النقود داخل الدولة.
إن توحید األحكام الواردة في التشریعات و القوانین المتعلقة بمراقبة خدمات الصیرفة التكامل و التوحید :

اإللكترونیة، و رسم السیاسة النقدیة الفعالة من خالل تطبیق أدوات نقدیة تتالءم و المخاطر المحتملة بواسطة 
الفحص الدقیق لكل المعامالت المصرفیة اإللكترونیة وفق برمجیات الكفاءة، یساهم في توفیر األمن و السالمة.

أو دفع فوائد على ،في صورة أوراق مالیة أو تجاریةن إصدار إلتزامات جدیدة إ:و الفوائداإلصدارات الجدیدة
على زیادة و الجهات الحكومیة تحفیز البنوك التجاریة قد یؤدي إلىدى البنك المركزي،اإلحتیاطات المودعة ل

.ودائعها عنده
التركیز على القوانین و هي: إن أهم قناة تجنب مخاطر العملیات المصرفیة اإللكتروني اإللتزام و المواكبة

باإلضافة إلى اإلختیار التشریعات التي یصدرها كل من البنك المركزي األوروبي و البنك المركزي الفرنسي، 
األمثل لموظفي البنك المركزي المكلفین بالرقابة و اإلشراف.

1 - www.Banque-France.fr Op.cit.
2 - Ibid.
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یرى البنك المركزي األوروبي التشریع و التقنین :BCEیستلزم وضع إطار ، أن تبني خدمات مصرفیة حدیثة
قانوني یتحكم في میوالتها و مخاطرها عن طریق أدوات نقدیة حدیثة و فعالة.

إن مشاركة البنوك التجاریة في بعض الخدمات التي یقدمها البنك المركزي المحلي، :تعاون البنوك التجاریة
إصدار األوراق النقدیة.قد تكون كوسیلة لتعویض الخسائر المحتملة من وراء تقلص العائد من إحتكار حق

من أجل تحقیق ضبط للظواهر النقدیة عبر إقلیم اإلتحاد األوروبي یجب تحقیق نوع من التنسیق و اإلنسجام :
بعین اإلعتبار، و العمل بمعاییرها.BCEاإلنسجام و التنسیق عن طریق إتخاذ جمیع إجراءات و مبادئ 

و في هذا اإلطار یسعى البنك المركزي الفرنسي إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها:
المراقبة الكثیفة للمؤسسات و البنوك المصرفیة المصدرة و المستخدمة لوسائل الصیرفة اإللكترونیة.-
مراقبة تأثیر النقود اإللكترونیة على حجم الكتلة النقدیة.-
تجاریة.مراقبة إحتیاطاته الخاصة بالبنوك ال-
وضع أطر قانونیة تقید العمل الغیر مشروع لوسائل الصیرفة اإللكترونیة.-
المراقبة و اإلشراف على مخاطر خدمات الصیرفة اإللكترونیة.-
العمل على إیجاد أدوات سیاسة نقدیة فعالة من أجل التحكم في تحركات النقود اإللكترونیة.-
لبقاء البنك المركزي كسلطة نقدیة في ظل غیاب إصدار نقدي حقیقي.البحث أكثر إلیجاد سبیل-

مالحظة أولو بالمقارنة مع إحتمال أثر الصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة في الجزائر نجد أن 
تلفت اإلنتباه وجود فكرة واحدة واردة و بدرجة كبیرة، لدى بعض موظفي المنظومة المصرفیة (البنوك التجاریة و 

أخرى إلكترونیة البنك المركزي) و التي تتمثل في عدم وجود أي أثر للنقود اإللكترونیة أو أي خدمة مصرفیة 
ائل خاصة الشیك اإللكتروني الذي یستعمل من أجل عملیة على السیاسة النقدیة للدولة، بل بالعكس فهذه الوس

تساعد بشكل كبیر على توفیر الوقت و الجهد سواء بالنسبة للموظف أو بالنسبة المقاصة في البنك المركزي، 
للعمیل. و أن هذه اآللیات ال یمكن أن تحل محل أرصدة التسویة الموجودة لدى البنك المركزي، ألنه و في 

قدیة بشكل كبیر على سرعة إنتشار هذه الخدمات على السیاسة الناإللكترونیةتأثیر الصیرفة الواقع یتوقف
و على المدى الذي ستحل فیه محل النقود السائلة، الشيء الذي الحدیثة و نخص بالذكر النقود اإللكترونیة،

ن الجزائر ال تزال في بدایة أتضح لناإ، فمن خالل المعطیات السابقة بعكسه تماما الصیرفة الجزائریةتتمیز 
السیاسة النقدیة أدوات تبنیها لخدمات الصیرفة اإللكترونیة مما یدل على عدم وجود أي تأثیر لها على فعالیة 

داخل الدولة.
خدمات الصیرفة اإللكترونیة (النقود اإللكترونیة) في الجزائر یتمیز باإلنخفاض الشدید إنتشارإن كما رأینا 

ته بالدول األخرى (المجاورة و الصناعیة) و التي أخذنا من مجموعها فرنسا كوجه للمقارنة، و خاصة بعد مقارن
طبیعیة ال حتكار عملیة اإلصدار النقدي و التي تجعل من میزانیته لحق البنك المركزي الجزائري في إهذا راجع

ستخدام السیولة الحقیقیة) طبیعیة (إفي حالته الینجم فیها أي تقلص أو إنكماش كبیر، فالبنك المركزي الجزائري 
یعمل بواسطة أدوات و مؤشرات سیاسته النقدیة على تنظیم الكمیات النقدیة بشكل عادي.
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یستطیع البنك المركزي الجزائري إستخدام النقود اإللكترونیة كوسیلة لتنظیم الكمیات النقدیة، عن طریق قد 
حتمال حدوث تغیر في سرعة دوران إإصدارها بواسطة المؤسسات المحلیة و األجنبیة مع األخذ بعین اإلعتبار 

1النقد.

خالصة الفصل

الصیرفة اإللكترونیة في الجزائر تتسم بعدة معوقات أساسیة یأتي في مقدمتها إن إمكانات التحول نحو 
ضعف البنیة التحتیة إلدخال التقنیة الحدیثة و المتطورة، و إلى محدودیة الكوادر اإلداریة و الفنیة المؤهلة و 

كانات المعرفیة المتعلقة القادرة على أداء أعمال الصیرفة اإللكترونیة بكفاءة عالیة، باإلضافة إلى إنخفاض اإلم
بهذه الخدمات بالنسبة للزبائن و المتعاملین مع البنوك، كما تعاني هذه المنظومة من ضعف األطر القانونیة و 

التشریعیة و التنظیمیة التي تساهم بشكل كبیر في التقلیل من مخاطر هذه الخدمات الرقمیة.
طرف المنظومة المصرفیة الجزائریة في سبیل و بالرغم من الجهود المبذولة و لو بشكل متباطئ من

عصرنة بنوكها و مؤسساتها عن طریق مواكبة تطورات الخدمات المصرفیة، إال أن مستوى أداءها لم یرقى إلى 
.2014من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطیات بعض المصادر الرسمیة لبنك الجزائر، -1
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كما مستوى التحدیات المنتظرة و اآلمال المرجوة، بل إن معظم الدراسات تؤكد على عدم توفر هذه المنظومة 
على بنیة تحتیة تساعدها على إكتساب شروط الدخول ضمن إطار العصرنة المصرفیة.ذكرنا 

و بالنظر إلى فرنسا و التي تعتبر من أهم الدول الصناعیة الرائدة في تحدیث و تطویر المنظومة 
اقات البطفیها لوسائل الصیرفة اإللكترونیة، و التي تعد المصرفیة، نجد أنها توجه إهتماما كبیرا و متوصال

البنكیة األولى، و النقود اإللكترونیة األخیرة، و هذا راجع لما تتمتع به المنظومة المصرفیة الفرنسیة من بنیة 
إلى وجود ثقافة مصرفیة قویة لدى جمهورها، الشيء وتحتیة قویة إلدخال تكنولوجیا اإلتصال و المعلومات، 

الكبیر من قبلاإلهتمامباإلضافة إلىكترونیة فیها، الذي ساعد كثیرا في نجاح إنتشار خدمات الصیرفة اإلل
و التي تتخذ السلطات النقدیة لإلتحاد األوروبي نموذجا لها، ببناء قاعدة قانونیة و السلطات المصرفیة الفرنسیة 

تشریعیة خاصة بالصیرفة اإللكترونیة بهدف التحكم في آثارها سواء السلبیة أو اإلیجابیة.
دیة في كلتا الدولتین من أهم الطرق و الوسائل للتحكم في المخاطر النقدیة و اإلقتصادیة تعتبر السیاسة النق

داخل الدولة، حیث تسعى كل دولة إلى تحقیق اإلستقرار النقدي بالدرجة األولى من خالل إعتمادها آللیات 
إسترجاع السیولة ئدة، السوق المفتوحة، سعر الفابعملیات الجزائرفي معظمها السیاسة النقدیة و المتمثلة 

، أما في فرنسا فتمثلت معظم تدخالت البنك المركزي عن طریق عملیات السوق المفتوحة و المتناقصة
التسهیالت الدائمة.

أما فیما یخص اآلثار المحتملة للصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة فنجد من الناحیة النظریة عدة 
آثار تصب معظمها في التأثیر على وظیفة اإلصدار للبنك المركزي و تفاقم حجم الكتلة النقدیة داخل الدولة، 

ال یرى أي تأثیر إلصدار خدمات مصرفیة وباإلسقاط على الواقع المصرفي الجزائري و الفرنسي نجد أن األول
و هذا راجع لضعف إلكترونیة على سیاسته النقدیة و فعال هذا ما إستنتجناه من المعطیات و البیانات النقدیة، 

الثاني الذي یبدي تخوفا من هذه الظاهرة و هذا ما تبینه التقاریر السنویة لكل من عكس هذه الخدمات فیها، 
و الفرنسي، مما جعل هذا األخیر یفرض عدة إجراءات و قوانین لحمایة EBCوبي البنك المركزي األور 

المنظومة المصرفیة الفرنسیة من اآلثار السلبیة لهذه الظاهرة، باإلضافة إلى المراقبة الدائمة لمؤسسات إصدار 
الخدمات المصرفیة اإللكترونیة.
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على السیاسة اإللكترونیةاستخدام الصیرفة ن عتدور إشكالیة الموضوع المعالج حول اآلثار الناجمة 
و هذا عصرنة المنظومة المصرفیة، درجة مختلفین من حیث للمقارنة ینكنموذجو فرنسا آخذین الجزائر النقدیة، 
ذا بأربعة فصول معززین بخاتمة عامة تم تناول موضوعنا هو بالتالي المطروحة.اإلشكالیةإلجابة على ابهدف 

العامة للدراسة، نتائج شامل للفصول األربعة، اختبار الفرضیات، الملخصجزئیات هي: ستةتألف من ت
و أخیرا آفاق الموضوع.االقتراحاتالتوصیات و 

I. الدراسةملخص:
الهیاكـلواألسـالیبوهیماالمفـلكـتغییـرفيتهمأسالتيالجذریةالتحوالتنمفترةیعیشمالعالأصبحلقد
بضـعفـيسـائدانكـاعّمـاتمامـامختلفـةوتكنولوجیـةوسیاسیةاقتصادیةوأوضاعامناخاوأوجدت،التقلیدیةاإلداریة
هــذا و قــد جعــل .فــي جمیــع المجــاالتالركیــزةالخــام و المــادةحیــث باتــت المعرفــة أو المعلومــات هــي ســنوات،

إلــى الوجــود أفكــار اقتصــادیة تمــن الســرعة و الفعالیــة التــي یوفرهــا لــه، وظهــر االقتصــاد العــالمي یســتفید التطــور، 
المصــرفي الــذي زهــذه األفكـار إلــى الجهـاامتــدت ف، بالتجدیــد المسـتمرلهـاتســمحوجدیـدة تعكســها هـذه التطــورات 

خسـائر فادحـة، الكالسیكیة التي لم تعد تدر علیه ربحًا فـي غالـب األحیـان و تكبـدهلتقدیم خدماتهاستغلها كحلول 
ال مـن حیـث السـرعة و ال مـن حیـث الفعالیـة بـل تسـببت فـي حـدوث أزمـة ثقـة بـین الخدمات مالئمة،فلم تعد هذه 

البنــك و عمالئــه، فكــان مــن المنطقــي أن یعتبــر الحــل إیجــاد بــدائل عنهــا فــي ظــل تطــورات تــوفر كــل األدوات و 
مواكبــة العولمــة المالیــة و ارقــي درجــات النجــاح و الوصــول إلــى و هــذا كلــه فــي ســبیل اإلمكانیــات لتحقیــق ذلــك.

.االنفتاح االقتصادي
جمیع هذه التطورات و التحـوالت ترتـب عنهـا تیـارا مـن المنافسـة فـي المجـال المصـرفيأنإلىو باإلضافة

لیهـا ترتـب عوجي في مجال الصناعة المصـرفیة، لها التقدم التكنولأتیحالعالمیة التي كالبنو أنشطةو التوسع في 
هـذه لمواجهـة الذي استدعى اتخاذ جملة  مـن االسـتراتیجیات األمرالمصرفیة، األسواقإلىالنفاذ استلزامیةأیضا 

أقصى ما یمكن من ایجابیاتها.االستفادةالتحوالت و المنظومة المصرفیة مع جمیع هذهو تكییف التحدیات، 
وذلكالمعلوماتتكنولوجیاإلیهتوصلتمابأحدثدماتهاختقدیمأجلمنتتسابقالعالمفيالمصارفبدأتلقدو

منللبنوكتسمحالتياإللكترونیةبالصیرفةعلیهاصطلحمافظهرتاالنترنشبكةعبرلهامواقعإنشاءخاللمن
عدة منافذ من میزاتها تخفیض التكلفة مقارنة بتكالیف الخدمة المصرفیة عبرالمالیةوخدماتهأنشطتهاتسویة

.تقلیدیةال
التي ظهرت على المسرح و،بتطور األنظمة النقدیةتماما مرتبط خدمات القطاع المصرفيتطور إنو 

لها یمكنها القیام الدولي من وقت إلى آخر و المبنیة على هیكل من القواعد واآللیات والمؤسسات و التي من خال
یة و التي من المعروف أنها تتمثل في السیاسة الصیرفة التقلیدضوابطو هذا ما یفسر لنا أن.بتلك األعباء

أساس عمله للتحكم باالقتصاد المحلي، هي نفسها التي تحكم في الصیرفة النقدیة التي یتخذها البنك المركزي 
لهما مختلف تماما، فاألولى حقیقیة الشكل العملي على الرغم من أن .اإللكترونیةما تسمى بالصیرفة أوالرقمیة 
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و المتمثلة في السیاسة النقدیةأدواتتحكموهمیة. و هذا ما قد یبرز وجود اختالف في طریقة أما الثانیة
لهما.األدوات النوعیة و الكمیة و غیرها

إلى، تحاول الجزائر اإلرتقاء بمنظومتها المصرفیة العالمفيالمصارفتعیشهالذيالشدیدالتنافسهذاظلوفي
التي اإللكترونیةسواء من ناحیة الخدمات المصرفیة محتشم نوعا ما، یعتبرهاموقعأن، رغم التطوراتهذه أبعاد 

الخدمات التقلیدیة و حیث أنها تشهد مشاكل في تطبیق ، ة النقدیة فیهایاسالسإجراءاتتقدمها أو من ناحیة 
دولة من تعد بفرنسا و التيمقارنتها، خاصة بعد ظهرت حدیثامصرفیة خدماتفكیف هو الحال مع تحسینها، 

، سواء كذلك من ناحیة الخدمات المقدمة أو القوانین و اإللكترونیةأولى القارات الرائدة في مجال الصیرفة 
.ب األحیان إلى ضبط أو توسیع كمیة هذه النقود، و التي تهدف في غالالتي تحكمهااإلجراءات

II.:نتائج إختبار الفرضیات
اإلحاطة ببعض جوانبه یمكننا إجراء اختبار لفرضیاته كما یلي:موضوع هذه الدراسة و محاولةبعد دراسة 

تقدیم البنوك الخدمات المصرفیة التقلیدیة أو المبتكرة عن اإللكترونیةالصیرفة یعبر مفهوم : الفرضیة األولى
إجراء العملیات المصرفیة بإستخدام من خالل وسائط إلكترونیة، مثل: شبكات اتصال، و بالتالي هي

جیات اإلعالم و اإلتصال الجدیدة، سواء تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو اإلئتمان أو التحویل أو التعامل تكنولو 
في األوراق المالیة أو غیر ذلك من أعمال المصارف.

أكثرما یجعلهوهذااحتكاكاواندماجاغیرهمنأكثرأنهالمصرفيالقطاععنیعرف: الفرضیة الثانیة
ظلوفيسوقه،غیرأسواقفيتحصلأنالممكنمنالتيباالضطراباتالتأثرواألزماتىإلغیرهمنعرضة
التقدمخلقهاعلىساعدجدیدةمالیةأدواتاستخداموتناميالمصرفيالعملومستحدثاتالماليالتحریرتطورات

إدارةموضوعاكتسب،لكترونیةاإلو التي نبرز أهما الخدمات المصرفیة المصرفیةالصناعةفيالهائلالتكنولوجي
المالءةلتحدیدالهامةالمحاوركأحدبازللجنةأدرجتهكما،البنوكلدىمتزایدةأهمیةومراجعتهاالمخاطر
التي تعتمد على الخدمات التقلیدیةالبنوكبدأتالصددهذافيالعالمیةاالتجاهاتمعوتماشیا،المصرفیة

مخاطرإلدارةو نظم قانونیةسیاساتانتهاجفيمؤخراً خاصبشكلاإللكترونیةالبنوكوعامبشكلاإللكترونیة
التيالمخاطردرجاتفيالتحكمهدفهایكونمتخصصةإداراتواستحداثومراجعتهاهذا النوع من الخدمات،

من خلفها.البنكأعماللهاتتعرض
اإللكترونیةالنقدیة في ظل الصیرفة ةیاس: لم تتغیر أسالیب البنك المركزي إلدارة السالفرضیة الثالثة ،

فیعتبرها نقودا حقیقیة یتحكم بها بواسطة أدوات كمیة و كیفیة و غیرها.
و بالتالي فإن تأثیرها وسائل لتقدیم النقود الحقیقیة، اإللكترونیةالصیرفة: تمثل تقسیمات الفرضیة الرابعة

قیة علیه، مما یستلزم على البنك المركزي اتخاذ عدة  مع تأثیر النقود الحقیعلى االقتصاد متطابق تماما
إجراءات رقابیة و قانونیة على أدوات السیاسة النقدیة.
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ختفاء دور إى تقلیل وربما إلسیقود على األرجح اإللكترونیةخدمات الصیرفةنتشار إن : إالفرضیة الخامسة
مارسة السیاسة النقدیة وتسویة رها في مالنقود ولكن ال یؤدي إلى تالشي دو إصدارالبنوك المركزیة في 

.لهذه الخدماتلتزامات الناشئة عن الضرائب أو عن التعامالت بین المؤسسات المصدرة اإل

:وظاهرة اإللكترونیةیشجع على زیادة بعض الجرائم قداإللكترونیةإستعمال النقود إن الفرضیة السادسة
مكن أن ینجر عنها الكثیر من المخاطر ولهذا فإن وجود ضوابط كما ید...، غسیل الموال وتزویر وتزییف النقو 

.جل سیاسة نقدیة فعالةأأمر ضروري من اإللكترونیةم عملیة إصدار وتداول النقود تنظ

 في النظام المصرفي الجزائري عن مرحلة أولیة من خالل اإللكترونیة: یعبر واقع الصیرفة السابعةالفرضیة
ال بعض التكنولوجیات الحدیثة في القطاع المصرفي، إال أنها رغم ذلك تحاول إدخال بطاقات السحب، وٕادخ

النهوض باقتصادها الوطني من خالل تبني بعض المشاریع المتعلقة بتطویر البنیة التحتیة بجهودها المستمرة
الصیرفة لقطاع تكنولوجیا المعلومات و اإلتصال والتوجه نحو اإلقتصاد الرقمي، باإلضافة إلى نشر ثقافة 

لدى شعبها الذي ال یزال یؤمن بفكرة ال ثقة إال في الشيء الملموس، و الذي ساهم كثیرا في هذا اإللكترونیة
في فرنسا نجد درجة تباین عالیة، حیث تبرز دول االتحاد اإللكترونیةالتأخر. و بالمقارنة مع سیر الصیرفة 

، و اإللكترونیةام و تنویع و نشر الخدمات المصرفیة األوروبي بشكل عام و فرنسا بشكل خاص كثیرا في استخد
الذي قد یكون كل من عامل الثقة لدى جمهورها و اهتمامها بالتقدم التكنولوجي و المعلوماتي من العوامل التي 

ساهمت في نجاحه.
 لقد قامت الجزائر بعدة إصالحات على مستوى منظومتها المصرفیة، و ذلك بهدف :الثامنةالفرضیة
خول إلى اقتصاد السوق و مواكبة العولمة المالیة و المصرفیة و بالتالي عصرنة مصارفها، و الذي ألزم على الد

الجزائر اإلتجاه نحو رقمنة الخدمات المصرفیة لما له تأثیر على االتصال بالعالم الخارجي. 
III.:النتائج العامة للدراسة

یقیة و هي كالتالي:نظریة و تطبجزئن إلىدراستنا هذهنتائج قسمنالقد
النتائج النظریة:-أ

 ناعة المصرفیة، التكنولوجي في مجال الصكمظهر من مظاهر التطوراإللكترونیةظهرت الصیرفة لقد
االنترنت،شبكةعبرالكترونیةبطریقةتقدمالتيالمتطورةأوالتقلیدیةالمصرفیةالخدماتتلكعنحیث أنها تعبر 

في الوقتكاالقتصادبالغة،وأهمیةأهدافلهاأنكماالمجاالت،منالعدیدفيدوتتواجالخط،عبرالخدماتأو
.الوطنيواالقتصاداإللكترونیةالتجارةدعموكذاالعمالءطلباتإلتاحةوسیلةوهي،...الخوالتكالیف

لكترونياالالماليالتحویلوأنظمةخدمات مصرفیة إلكترونیةمنأنواععدةاإللكترونیةالصیرفةعرفت
رض الواقع النوع من الخدمات المصرفیة على أتجسید هذاعلما أنالمصرفي،واالنترنتاآلليوأجهزة الصراف

.صالتو شبكات اإلترتكز على تكنولوجیا المعلوماتیتطلب وجود بیئة إلكترونیة 
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 وعة من المخاطر التي لیس باآلمن ألن تعتریه مجماإللكترونیةإن التطور الهائل لهذا النوع من األنظمة
على عدة مخاطر یجب على البنك تهدد كیانه و أهمها القرصنة، و بذلك ینطوي العمل المصرفي اإللكتروني

طالع علیها بما یمكنه من إجراء الرقابة الالزمة علیها.اإل
 ًیستلزمراألمفإن،متعددةمخاطرمناإللكترونیةالمصرفیةالعملیاتإجراءإصدار و یصاحبلمانظرا

بهاالعالقةذاتالجهاتمختلفلمسؤولیاتالدقیقوالتحدیدالمخاطرلهذهالجیدة ولإلدارةللمراجعةاألسسوضع
.الالزمةبالبیاناتوموافاتهالبنكمنترخیصعلىالحصولمنذلكیستلزموما
 التي تتخذ من المعطیات النقدیة موضوعها و اإلقتصادیةإحدى أهم مجاالت السیاسة تعتبر السیاسة النقدیة

ستقرار النقدي من مناخ وما یشكله اإل،قتصادي من جهةعتبار عالقة النقود بالنشاط اإللتدخلها آخذة بعین اإل
السیاسة تسعى في الواقع إلى إدراك نفس أهدافو هي قتصادي من جهة أخرى، مالئم لممارسة النشاط اإل

و تحقیق التوازن في میزان المدفوعات،القضاء على البطالة،اإلقتصادیةحقیق التنمیة تالمتمثلة في:اإلقتصادیة
مجموعة اإلجراءات واألحكام التي تتبعها الدولة بغرض و تعرف على أنها. ستقرار األسعارإالمحافظة على 

لقد تطور مفهوم السیاسة و ،اإلقتصادیةالتأثیر والرقابة على االئتمان بما یتفق وتحقیق مجموعة أهداف السیاسة 
اإلقتصادیةعبر المراحل الزمنیة المتعاقبة، والتي كانت األحداث اإلقتصادیةالنقدیة بتطور األفكار والنظریات 

هي المحرك لها.
 تتمیز السیاسة النقدیة عن السیاسة المالیة في موضوعها وأدواتها، فهي تمثل جزءا هاما من السیاسة

باإلضافة إلى مساهمة السیاسة النقدیة اإلقتصادیةلى ذلك هو تأثیر النقود على المتغیرات ، والدلیل عاإلقتصادیة
و یمكن للدولة إستخدام سیاسة نقدیة انكماشیة أو توسعیة و ذلك اإلقتصادیةفي تحقیق األهداف العامة للسیاسة 

، و هذا ما یسمى باتجاهات السیاسة النقدیة. اإلقتصادیةحسب ظروفها 
ج التطبیقیة:النتائ- ب
 مستوى المطلوب الإلىالتي تم القیام بها على مستوى المنظومة المصرفیة الجزائریة لم ترق اإلصالحاتإن

لمسایرة التطورات الحاصلة في المحیط.
اإللكترونیةالمصرفیةالخدماتفينقصمنالجزائریة تعانيالبنوكفإنالحالیة،الدراساتنتائجضوءعلى،

البرامجمنالهائلالعددرغمالبدایةفيوالذي مازالالبنكیة،البطاقاتبعضعلىتعاملهاطاقنحیث ینحصر
.بعدالنورلم تعرفالتيالمعدة

عتباراإلبعینتأخذمصرفیةثقافةلتطبیقستعدادالجزائریة اإلالبنوكعلىینبغيالمستجدة،التغیراتظلفي
خلق كیانأنكما.والتوصیاتمن اإلجراءاتمجموعةخاللمنمصرفیةالالسوقأوضاعفيالتغیرات المستمرة

مدروسة ومناسبة،ستراتیجیاتإبتبنيإالیكونالوالمصرفیةالعولمة المالیةظلفيالمنافسةعلىقادرمصرفي
.والتسییرفي اإلدارةالحدیثةالتكنولوجیاتعتباراإلبعینوتأخذ

برامجستعمالإبالجدیدةاإللكترونیةالبنیةمعالتجاوبوالتأقلمعلىلعمالءامساعدةالجزائرفيالبنوكعلى
علىیجب، فADSLـ الطریقعنالبثإدخالخاللمننترنتاألشبكاتتوسیعالضروريمنأنهكما.مالئمة
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المصرفي ماإلعالتطویرعنفضالخدماتهاتحدیثخاللالتقنیة منهذهلتطبیقتستعدأنالجزائریةالبنوك
.المجتمعفيإلكترونیةمصرفیةثقافةنشرفيللمساهمة

أولیامدخالالمصارفبینماأوالواحدالمصرفوفروعوكاالتمستوىعلىالداخلیةالمصرفیةالشبكةتعد
.اآلنلحدغائبایضلماوهوالعصرنةلعملیة

 حجم ، فهي تحتل الرتب األولى في لكترونیةاإلكثیرا بمجال الصناعة المصرفیة تحاد األوروبي دول اإلتهتم
نشر هذه النفقات التي تطرحها هذه الدول في سبیل تطویر و كمیة إلىباإلضافة، ستعماالت هذه الخدماتإ

الخدمات لدى مجتمعاتها.
ي ، و التي تعطاإللكترونیةالتي تتبنى ما یسمى بالصیرفة األوروبیة و المتقدمةفرنسا من أبرز الدول تعد
و بالسیاسة النقدیة التي تحكم هذا النظام.،هتمام كبیرا بالمجال المصرفي بصفة عامةإ
ورؤیة واضحة، متكاملة،إستراتیجیةدوناإللكترونيإلى العالمالجزائریةالمصارفدخولیمكننا القول أن

یتطلبلكترونياإلقتصاداإلفيندماجاإلألنإلى الفشلیؤولسوفالمناسبة،الحدیثةالتقنیاتإلىباإلضافة
أجلمناألمنوالحمایةتطویر وسائلإلىأیضایحتاجاألمرأنكماالمجاالت،جمیعفيستثمارات هائلةإ

العملیات المصرفیة.جمیعسریةضمان
التعاملوالتضخمفيالتراجعالنقدي والتوسعفيالتحكمأننرىبالنسبة للسیاسة النقدیة في الجزائر، ف
نخفاضإوالخارجیةتقلیص المدیونیةأنو،الداخليالنقديالتوازنعلىمؤشراتهيموجبةحقیقیةفائدةأسعارب

السیاسةوٕان.الخارجيالماليالموقفصالبةعلىدالةمؤشراتهيالصرفحتیاطيإرتفاعإوالدینخدمات
فائدة منخفضةأسعارفرضوالتضخممنللحدةالمصرفیالسیولةبتنظیمالجزائرلبنكسمحتالجزائرفيالنقدیة

.الفائدةلسعرأقصىحدكسیاسة

 وجودعدمبو،تصالاإلمجالفيخاصةالعصرتطوراتةواكبمیتمیز بعدمالجزائريالمصرفيالنظامإن
.المالیةالمؤسساتوقتصادییناإلالمتعاملینبینأكبرثقةتخلقالتيمصرفیةثقافةأومصرفيوعي
 سیاسة تهدف إلى تحقیق إستقرار األسعار، في العمل وفق فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة في فرنسا فهي

. و قد أبدت فرنسا نجاحا معتبرا في تحقیق أهدافها النقدیة من خالل إداراتها يشروط و متطلبات اإلتحاد األوروب
حتیاطي اإلجباري، ق المفتوحة، الحد األدنى لإلالسو لمجموعة من آلیات السیاسة النقدیة، و المتمثلة في عملیات

سعر إعادة الخصم، ...إلخ.
 في اإللكترونیةمع الصیرفة في الجزائر و التي هي عبارة عن دولة نامیة اإللكترونیةعند مقارنة الصیرفة

ذه ، نالحظ تباعد واضح بینهما من عدة زوایا، سواء من ناحیة استعمال و تطبیق هاكفرنسدولة متقدمة 
األسست كتطویرها و نشرها و القوانین و بوضعیة هذه الخدماهتمام السلطات المصرفیة إالخدمات، أو من ناحیة 

التي تحكمها.
 إن اآلثار المحتملة للصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة من الناحیة النظریة هي عدة آثار، تصب

كزي و تفاقم حجم الكتلة النقدیة داخل الدولة.معظمها في التأثیر على وظیفة اإلصدار للبنك المر 
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 بالنظر إلى أثر الصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة في الجزائر، فإننا نجد غیاب هذا األثر أو
إنعدامه، و هذا راجع أصال إلى غیاب مسبب األثر و المتمثل في المعامالت المصرفیة اإللكترونیة داخل 

ئریة.المنظومة المصرفیة الجزا
 ،فإننا نالحظ إهتمام كبیر سواء من بالنسبة لدراسة أثر الصیرفة اإللكترونیة على السیاسة النقدیة في فرنسا

من اآلثار حمایة مؤسساتها، هیئاتها و سیاساتها اإلقتصادیة،بطرف المنظومة المصرفیة الفرنسیة أو األوروبیة
الدائمة على المراقبة المتعلقة بالتشریعاتقوانین و الفرض ب، و ذلك السلبیة الناتجة عن الصیرفة اإللكترونیة

إصدارها.توسائل و قنوات الخدمات المصرفیة اإللكترونیة و مؤسسا
 تالشي مفهوم السیولة إلىقد یؤدي اإللكترونیةالعمل بالخدمات المصرفیة یمكن القول أناألخیرفي

إلىالنقدیة، و الذي یؤدي بدوره بالكتلةة النقدیة في التحكم السیاسأدواتدور بالمعنى الحقیقي و بالتالي زوال 
النقود بالمفهوم الحقیقي.إدارةفي المركزيالتقلیل من دور البنك 

IV.و اإلقتراحاتالتوصیات:
 ال بد من إجراء الكثیر من الدراسات من أجل االستفادة من التجارب السابقة و تجارب الدول المتقدمة منها

،  ذلك بطبیعة الحال لإلطالع على اإللكترونیةطریق النمو في مجال تحدیث أسالیب الصیرفة و السائرة في
.المشاكل المحتملة الحدوث و مناقشة كیفیة إیجاد الحلول لها

المصرفي و ذلك بزیادة اإلنفاق االستثماري في مجال تكنولوجیا زال بد من تقویة البنیة التحتیة للجها
ترنت لتقدیم ، و التوسع في إستخدام شبكة األنفي البنكللموظفینالمستمرالتكوینإلىباإلضافة ،المعلومات

تشكیلة متنوعة من الخدمات الحدیثة للعمالء بكفاءة أعلى و تكلفة أقل.
لها،؛ وتوفیر الدعایة الكافیة اإللكترونیةخدمات الصیرفةستخدام إقافة المجتمع الجزائري فیما یخص تنمیة ث
.التي تمنحها لحاملهالممیزاتلو 
 اإللكترونیةوسائل الصیرفةتحفیز التجار وأماكن تقدیم الخدمات كالمطاعم والفنادق والمؤسسات على قبول
.وذلك بمنحهم بعض المزایامعامالتهتفي 
اإللكترونیةالمصرفیةالمعامالتلكلواضحةتدقیقأسالیبوجودالبنوكتضمنأنبدال.

هذاوأنخاصةالمصرفيالسوقفيللبقاءالتطویروالبحثوظیفةطریقعنلوجیاالتكنو ستحداثإیجب
.مستمرتطورفيالقطاع

 جتماعيقات الضمان اإلوبطا،والدفع النقدي البریدیة والبنكیةستخدام بطاقات السحب إتعمیم.
اإلصالحیةالبرامجومتاهاتمشاكلمنتعانيمازالتالتيالجزائریةالمصرفیةالمنظومةإصالحأهمیة

.الخصوصوجهعلىاإللكترونیةالصیرفةوالنظامعصرنةعلىمنهاكبیرجزءیعتمدالتيالمتعددة

طرحةلمرحفي2005منذزالتماوالجزائرالتنفیذ،فيالسرعةیقتضيالجدیدقتصاداإلفيندماجاإلإن
.لكترونياإلالمصرفيالمنتوج
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من أجل ،كتساب الخبرة الالزمةل والتدریب للعمال في المصارف، إلتأهیعلى الدولة أن تضع برامج ال
.والحد منهابهذه الخدماتمحاوالت التالعبكشف
 و التي تهتم بتنظیم العالقات بین خدمات الصیرفةالبد من عدم إهمال المناخ التشریعي الذي یالءم رقمنة

التي تخص الجرائم المرتكبة في حق هذه الوسائل مما العقوبیةأطراف العملیة، باإلضافة إلى سن القوانین 
.سیخفض بالتأكید نسب حدوثها

لخدمات الصیرفةفل قدرة الجهة المصدرة ضرورة صیاغة قانون یوضح مجموعة الشروط التي تك
.ة الناشئة عن هذه النقود مستقبالعلى إدارة المخاطر المختلفاإللكترونیة

قتصادیة محددة مثل و التركیز على أهداف إ،قتصادي للبالدضع اإلع سیاسة نقدیة تتماشى و الو إتبا
خ.إل....سیاسة التشغیل،محاربة التضخم،النمو
 و تصحیح السلبیة فیهاإلیجابیة منهالمعرفة ااإللكترونیةالصیرفة التنبؤ بجمیع اآلثار الناجمة عن.

V.:آفاق الموضوع
مقارنتنا بینمن خالل ، على السیاسة النقدیةاإللكترونیةالصیرفة حاولنا في بحثنا هذا إبراز أهم آثار 

و ، دون التعرض لها كدراسة قیاسیةمقارنة كتفینا بأخذها كدراسة إو لكننا حالتین مختلفتین هما فرنسا و الجزائر، 
بذلك یمكن أن تكون دراسة هذه اإلشكالیة دراسة قیاسیة ذات نتائج أفضل.
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ضمنمقدمبحث،االلكترونیةللنقودوالمالیةواالقتصادیةالنقدیةاآلثارالشافعي،محمودإبراهیممحمد.25
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.2003ماي، 12- 11- 10دبي، أیام 
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المتضمن القانون المدني.58-75المعدل و المتمم لألمر 10- 05القانون .16
.1999من القانون التجاري، 17القانون رقم .17
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