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االقتصادية، واليت يلجأ إليها لطلب متويل وضرورة يف حياته  حتمية اقتصادية للفردأمهية البنك كوسيط مايل يف احلياة االقتصادية أصبحت  :ملخص 
هذه اخلدمات . مشاريعه، أو ادخار أمواله، أو سحبها، أو حتويلها من مكان إىل آخر، أو تسديد مبلغ فاتورة أو شيك قدمه كوسيلة دفع مقابل مثن سلعة

وما هي وسيلة الدفع التي توفر له رفاهية في  ؟ قتصادية للفردما هي أهمية نظام الدفع البنكي في الحياة اال : املتعددة جعلتنا نطرح التساؤل التايل

 االستعمال وتأدية حاجاته اليومية من دفع وسحب و تحويل ؟
   .نظام الدفع اإللكرتوين ، التحويل، وسائل الدفع، إجراءات التحصيل،السحب الدفع، التحصيل، ،الوساطة املالية: ات المفتاح الكلم

  

  

 ورفاهية استعماهلابنوعية اخلدمات البنكية، جبودا  البنك يف احلياة االقتصادية للفرد، ضرورة مرتبطةأمهية أصبحت : تمهبد 
  .اخل، ...،والسحب والتحصيل ،والتحويل ،من خالل العمليات املتعددة اليت يطلبها يوميا الفرد من شبابيك البنك كعمليات الدفع،

 يون،اتمع مبا فيها عائالت، وأفراد عاد وإن مل نقل أغلبية مواطين ،د اتمعكل هذه العمليات أصبح يهتم ا غالبية أفرا
مؤسسات اقتصادية، وجتار، جتمعهم نشاطات جتارية واقتصادية يف نفس الوقت بالبنك، فالتاجر يريد أن يدفع مثن و وطالب وأجراء، 

من شبابيك البنك لدفع مثن سلعة  ا، وآخر يريد أن يسحب نقودالسلعة اليت اشرتاها من تاجر آخر، مت تسديد مثنها بواسطة شيك كتايب
 ،... ،وهكذا نفس الشيء بالنسبة للطالب اجلامعي واملتقاعد واألجري ،يريد أن يسحب أجرة عملهآخر اشرتاها من السوق، وموظف 

  .خل، الراغبني يف القيام بنفس العملية مع البنكا

  

كي بعمليات نظام الدفع البنكي،  فجل الباحثني يف ميدان االقتصاد البنكي كل هذه العمليات تسمى يف االقتصاد البن
سحب ودفع، حتويل، (من  ،دمات نظام الدفع البنكيخاليت أصبح يهتم ا اجلمهور لدى البنوك هي  اخلدماتجيمعون أن 

، ومن جهة فرادقد النشاط االقتصادي بني األتعألسباب تعود إىل زيادة ل ،يوما بعد يوم امتزايدهذا اهتمام  ،حبيث أصبح) اخل...حتصيل
البنوك، وهذا ألغراض  دفاتريف  اليت هلا عالقة مع أنشطة جتاريةام الدفع نظحلاح السلطات العمومية على تسجيل كل عمليات إأخرى 
  .جبائية

والتمويل ) مجع ودائع(دخار املتمثلة يف االو  ،يف البنوك لدى اجلمهور يف الوقت احلاضر من سابقتها  عنايةإا ملهمة أكثر 
سباب تعود إىل املنافسة القوية اليت عرفتها البنوك من طرف مؤسسات السوق املايل  ألمن الرتاجع  ا، اليت عرفت نوع)توزيع قروض(

الشيء الذي  أي من البنوك إىل األسواق املالية، ،لشكل غري املباشروعليه فقد حتول متويل من الشكل املباشر إىل ا ،كالبورصة وغريها
هذه األمهية الكبرية اليت احتلتها خدمات ، 1جعل طابع االقتصاد للدول يتحول شيئا فشيئا من اقتصاد السوق إىل اقتصاد السوق املالية

وسائل الدفع و  وساطة البنك يف صناعة نظام الدفع ،نظام الدفع البنكي، جعلتنا تم بدراسة هذا البحث من جوانبه األساسية، مثل 
حلول لتحسني من قصد الوصول إىل نتائج و  و إجراءات التحصيل املطبقة من طرف البنوك التجارية يف نظام الدفع،كونة هلذا النظام، امل

  .نظام الدفع البنكي اجلزائري، الذي أصبح يعتمد على وسائل دفع كالسيكية مثل السيولة النقدية، وإجراءات التحصيل جد معقدة
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التدعيم املؤسسايت للبنوك يف اجلزائر، إىل عصرنة وتطوير وسائل الدفع باعتبارها كمصلحة بنكية أساسية، اليت  يرمي : وعتقديم الموض
ومن هذا املنطلق جند أن اجلزائر التزمت . 2جعلت من نظام الدفع البنكي املؤثر األساسي لسري االقتصاد خصوصا يف اقتصاد السوق

  :التالية لى أساس مبادئ ومقاييس دولية املتمثلة يف اجلوانب األساسية مبشروع تطوير وعصرنة نظامها املصريف ع

املكمل يف نفس  1993إحداث جهاز املراقبة املؤسسايت ملختلف وظائف البنوك التجارية واخلاص بالبنوك العمومية املوضوع يف  -
 .1991الوقت جلهاز املراقبة لألوضاع املالية الذي تأسس يف اية 

 ،، وتسيري اخلزينة)مجع املوارد وتوزيع القروض(تأسيسي يشمل تعزيز وظائف البنوك الرئيسية باخلصوص الوظيفة التجارية التدعيم ال -
 .وتسيري املوارد البشرية والتكوين ،املراقبة الداخلية واحملاسبية واإلعالم اآليل

بنكية املوجهة للمتعامل املقيم د حتسني اخلدمات الرية على تطوير وعصرنة نظام دفعها، قصوقد جاء تدعيم الدولة للبنوك التجا
  .، باعتبار أن اجلزائر تتأهب لالنتقال إىل اقتصاد السوق3غري املقيمو 

 

  : عمفهوم نظام الدف -1

 وكذلك ،)البنوك(دور الوساطة املالية  هلاحسب اإلمجاع العام فإن نظام الدفع البنكي لبلد ما حيتوي على املؤسسات املالية اليت 
واملستعملة يف عملية الدفع، وإجراءات الدفع والتحصيل اليت تقوم  ،آليات الدفع اليت متثل وسائل الدفع املعروضة من قبل البنوك لزبائنها

ا مصاحل البنوك هذه العناصر األساسية تكون مدعمة بنظام معلومايت واتصايل بني املؤسسات الوسيطة بني األعوان االقتصاديني، هذا 
بفعالية عناصره، فإذا حدث ضعف أو خلل، من أحد مكوناته، فينعكس سلبا  اوم واسع، وشامل لنظام الدفع، يبقى جناحه مرتبطاملفه

التطور  تسايرعلى فعالية نظام الدفع، ومن جهة أخرى إن عناصر نظام الدفع خاضعة إىل تطوير وحتديث من وقت إىل آخر، فإن مل 
تقدمي خدمات ذات رفاهية  عن انعكس سلبا على نظام الدفع ويصبح عاجز تسوف  ا، فإيوم بعد يومالذي يشهده العامل التكنولوجي، 

  .2010-1962منذ سنة  اجلزائري من طرف زبائن البنك، وهذا ما حدث يف نظام الدفع البنكي مقبولة

  

  : مكونات نظام الدفع البنكي الجزائري -2

املؤسسات املصرفية واملالية املختصة يف هذا اال، يف وصل عددها  : الدفع ظامالمؤسسات المالية المختصة في عمليات ن - 2-1
بنوك جتارية تابعة للقطاع العمومي، ومؤسسة الربيد، لكن بعد حترير القطاع املصريف اجلزائري تعزز احمليط  06االقتصاد اجلزائري إىل 

ولتوضيح أكثر دور هذه املؤسسات . س الدور يف االقتصاد الوطينبعدد معترب من البنوك اخلاصة، اليت جاءت لتؤدي نف ياالقتصاد
ميلك جمموعة من الوكاالت البنكية  اأو خاص يااملصرفية يف تأدية دور الوسيط املايل، نشري إال أن كل بنك جتاري سواء كان عموم

اخلدمة من الزبون  وهذا لتقريب، سسة بريد اجلزائر، مبا فيها مؤ )بلدية –دائرة  -والية (االستغاللية، املوزعة على كامل الرتاب الوطين 
  .االقتصادية والتجارية هنشاطاتومرافقة مجيع 

1093إىل  )Agence d’exploitation( البنكية االستغاللية د الوكاالتاوصل تعد 2007وحسب إحصائيات 
 وكالة 4

وكالة، حيث يصل جمموع  196املالية اخلاصة  وك واملؤسسات،بينما مل تتجاوز شبكة البنتابعة لستة بنوك جتارية للقطاع العمومي وفرع
 ساكنا   26200ساكنا مقابل 25700شباكا مبا يف ذلك شبابيك بنك اجلزائر، وهو ما يعادل شباكا لكل  1338الشبابيك إىل 

هذه التغطية ، و الذي يعترب عدد ضعيف، وبعيدا عن املقاييس الدولية ،حيث متثل 5 2005ساكنا يف   26800و  2006يف 
أضعف تغطية يف املنطقة املتوسطية، اليت ال يتجاوز يف بعض بلداا عدد املستفيدين من اخلدمات املقدمة من الوكالة الواحدة لعشرة 

  . آالف نسمة
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عادلة بني للقيام بدور الوسيط املايل، مت بطريقة غري العمومية و اخلاصة يف اجلزائر  لكن الشيء املالحظ يف توزيع شبكة البنوك 
جهات الوطن، وهذا بتمركز العديد من وكاالت البنوك يف جهة الشمال مبا فيها الغرب والشرق، أما جهات اجلنوب من الوطن فقد 

اجلنوب اجلزائري، حبيث  يف جهةقليل من وكاالا للتتسعى  اليتوالبنوك اخلاصة  العمومية،حرمت من العديد من وكاالت البنوك الكبرية 
يف  مما يطرح مشكال) نقص وكاالت البنوك(ص وعدم التوازن يف نشر وكاالت البنوك يشكل أحد سلبيات نظام الدفع البنكي هذا النق

ولغرض تقوية مهام الوساطة املالية يف االقتصاد الوطين وجدت مؤسسة الربيد اجلزائري، كمؤسسة شبه مالية تقوم بدور . اخلدمات البنكية
من ناحية جيدة بطريقة موزعة هذه املؤسسة . للسيولة النقديةدمات نظام الدفع املايل من عمليات دفع وسحب الوسيط املايل يف تقدمي خ

عدد شبابيكها املنتشرة على كامل الرتاب الوطين من واليات ودوائر وبلديات مبا فيها املناطق النائية يف الوطن، لكن تبقى خدماا 
ة داخل االقتصاد الوطين ،لفئة األجراء و املدخرين و فئة املؤسسات الوطنية اليت تفضل الدفع احملدود مقتصرة على تقدمي خدمات الدفع

  :املركزي مثل

 ؛) فئة متقاعدين(سة صندوق التقاعد مؤس؛ ) وزارة الداخلية(لوطين مؤسسة األمن امؤسسة اجليش الوطين ؛  -

  ).الداخلية وزارة(مؤسسة احلماية املدنية ؛ ) لرتبيةوزارة ا(مؤسسة التعليم  -

الدفع و السحب وكذلك هناك مؤسسات وطنية أخرى تنتمي إىل الوظيف العمومي، تستعمل مؤسسة الربيد للدفع املركزي وهذا لتسهيل 
  .اهلاألجور عم

  

من املعرف أن هناك ثالثة وسائل أساسية يف وسائل الدفع نذكرها فيما  .6وسائل الدفع المستعملة في الخدمات المصرفية - 2-2
  : ليي

 .Moyens de paiement fiduciaire وسائل الدفع االئتمانية -

 .Moyens de paiement scriptural وسائل الدفع الكتابية -

 .Moyens de paiement électronique وسائل الدفع اإللكرتونية -

  

لوسائل االئتمانية اليت بالنسبة ل، فمثال استعماهلااليت نتجت عن ، وسلبيات أدائها، نتيجة لضعف ظهور هذه الوسائل متسلسالجاء 
  : خالل استعماهلا نذكرها فيما يلينظام الدفع من  طرحت عدة سلبيات يف نقديةالوراق ومن األ عدنيةاملنقود تتكون من ال

األوراق (وراق النقدية صعوبة التأكد من رمسية وصحة وسيلة الدفع وخاصة بالنسبة لألصعوبة نقلها من مكان إىل مكان ؛  -
  .املسامهة يف خلق سوق موازية، مع التهرب اجلبائيوحىت يف أوقات العمل ؛  ،)شبابيك البنوك(ارتباطها  بالبنوك ؛ ) يفةاملز 

اليت متثلت يف وسائل و ستعمال من طرف اجلمهور، االيف  رفاهيةو  عن وسائل أكثر أمان للبحثهذه السلبيات دفعت املنظومة البنكية 
للقضاء على سلبيات وسائل ، وكلها جاءت 7"الشيك، أمر بالتحويل، السفتجة، أمر بالدفع، أمر بالرهن":  يف املتمثلة الدفع الكتابية

  : الدفع االئتمانية  املتمثلة يف ما يلي

 .رفاهية االستعمال من طرف اجلمهور −

 .ائياجلبالبنك مما يسهل يف عملية التحصيل  دفاترتسجيل عمليات نظام الدفع على  −

 .عمال السيولة النقدية خارج القنوات البنكية، مع القضاء على األسواق املوازيةاالبتعاد عن است −

  .مع التخفيف الضغط عليها من طرف اجلمهور التحكم يف السيولة النقدية من طرف البنوك، −

  : متثلت يف ما يلي، التعامالت االقتصاديةمستوى  عدة علىلكن حىت هذه الوسائل طرحت مشاكل  −

 .ئما بالبنوك يف سحب ودفع مبالغ وسائل الدفعارتباط الزبون دا −
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عدم وجود قوانني صارمة حتد من التالعب بقيمتها وخاصة الشيك، الذي أصبح يستعمل بدون توفري له رصيد يف  −
 .احلساب البنكي

 .طول مدة حتصيله أو سحبه، وهذا يرجع دائما إىل ضعف قنوات البنوك لنظام دفعها −

املتعاملني االقتصاديني يبتعدون عن التعامالت  الذي جعل شاطات التجارية واالقتصادية،الضرييب على الن العبء الثقل −
  .البنكية

اليت متثلت يف أكثر أمان وثقة ورفاهية يف االستعمال، و هذه السلبيات املنظومة البنكية تبحث على منتوجات أخرى جعلت          
،كلها وك مثل غرفة املقاصة االلكرتونيةحىت التعامالت االلكرتونية األخرى بني البنطاقات الدفع والسحب و وسائل الدفع االلكرتونية من ب

  : استعماهلاجاءت للقضاء على نقائص وسائل الدفع الكتابية كما يوضحه 

  

الدفع من حمالت جتارية كبرية، اهزة بأجهزة  املقتناةدفع، مثن السلع والبضائع التستعمل يف عمليات  : 8بطاقات الدفع 1- 2-2
(TPE) لكن نشري إىل أن استعمال هذا النوع من وسائل الدفع اإللكرتونية اخلاص بالدفع . واملرتبطة بالبنوك التجارية، املتعاقدة مع احملل

ع بنسبة كبرية، ومل تصل البنوك إىل توزيعه على زبائنها، ورمبا نقول بأنه يكاد ينعدم يف الكثري من الواليات وهذا راج اما زال ضعيف
  : لألسباب التالية

اهزة  ،وجود حمالت جتارية كبرية أو ما تسمى مبساحات جتارية كبريةيف ركود االقتصادي الذي يعيق النشاط التجاري ال −
 .بآالت الكرتونية خاصة بالدفع االلكرتوين

 ).عامل األمية(نقص ثقافة االستعمال من طرف اجلمهور  −

 .ر البنوكعن تسجيل عمليام يف دفات يبتعدونت جيعل أصحاب احملال الذي التهرب الضرييب −

 .عدم االهتمام ذا اجلانب من طرف البنوك، واالستثمار يف جانب االتصال املكون األساسي لنظام الدفع −

  

  : أما النوع الثاين من وسائل الدفع اإللكرتوين واملتمثل يف

  

ك البنوك اإللكرتونية املتمثلة يف أجهزة السحب اآليل تستعمل يف سحب مبالغ مالية من شبابي : 9بطاقات السحب 2- 2-2
(DAB) هذا النوع من وسائل الدفع . بطاقات االئتمانيةال، املعروضة يف الواجهة اخلارجية لوكالة البنك واملسرية من قبل شركة

ب من طرف زبائنها، لكن يبقى جناحه طلالمن العرض الكبري من طرف البنوك التجارية العمومية واخلاصة، مقابل  ااإللكرتونية، عرف نوع
  : بالعاملني التالني امرتبط

  .حتديد السقف املايل للمبالغ املسحوبة بالبطاقة -فر السيولة يف أجهزة السحب اآليل ؛ تو       −

  .عدد البطاقات الدفع املوزعة من طرف وكاالت البنكية مبا فيها مؤسسة الربيد )1( الشكليبني و 
  

أو مبعىن آخر كل السحب من طرف زبائن البنوك، ت الدفع و مرتبط باالستعمال املزدوج لبطاقا، فع االلكرتوينجناح نظام الديبقى 
املسحوبات من السيولة و املدفوعات من السيولة النقدية توازن زبون البد أن ميتلك بطاقة سحب وبطاقة دفع، وهذا لغرض احلفاظ على 

ستوى املنظومة املصرفية اجلزائرية، والذي جند فيه بطاقات السحب وأجهزة السحب اآليل، على م ااألمر الذي ما زال مطروح ية،النقد
وهذا ما يقلل من  ،)بطاقات الدفع، وأجهزة الدفع يف احملالت التجارية(معروضة على زبائن البنوك والربيد، وانعدام الطرف اآلخر للمعادلة 

واليت  ،، يف عمليات السحب والدفعبزبائن البنوك إىل االستعمال النقود االئتمانية يدفعو ، أثرها االجيايب على نظام الدفع االلكرتوين
تصادف مشاكل يف ندرة القطع النقدية اليت سحبت من التعامالت من طرف البنك املركزي أو حىت القطع النادرة وغري موجودة يف 
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 1962املعدنية والورقية اليت عرفها نظام الدفع البنكي اجلزائري منذ التايل يبني لنا أصناف النقود  )1( واجلدول. السوق النقدي اجلزائري
  . امالتطع النقدية اليت سحبت من طرف التعمبا فيها الق ،إىل وقتنا احلايل

  

ابري جديدة  إىل اختاذ تد ،ات النقديةلقد عرف الدينار اجلزائري تدهورا كبريا أثر سلبا على قيمة العملة الوطنية، مما دفع بالسلط          
  :   لضبط وسائل الدفع البنكية ،منها سحب القطع النقدية الصغرية من التعامالت ، وتعويضها بعمالت أكرب منها ،وهذا لألسباب التالية

يف  شيئياال تساوي الصغرية  قيمة العملة، وأصبحت القطع النقدية اخنفاضو األسعار، معدل التضخم الذي أدى إىل ارتفاع ارتفاع   -
 .سحبها متاما والتوقف عن صكها ىلمما دفع بالسلطات النقدية إ، واق السلع واخلدماتأس

 : سياسة إعادة هيكلة االقتصاد الوطين، اليت فرضت على الدولة مبباشرة إصالحات على املستوى االقتصاد اجلزئي من -

 .حترير األسعار والتخلي عن الدعم املوجه إىل فئة املستهلكني   −

 .امج إعادة هيكلة االقتصاد الوطين الذي فرض على الدولة التخفيض من قيمة العملة الوطنيةتطبيق برن   −

طلب عليها من فئة للخالل فرتة التسعينات، ألسباب مواجهة  M1كل هذه األسباب أدت إىل الزيادة يف حجم السيولة النقدية من 
أو مبفهوم أوسع زيادة     ،)شبكة اجتماعية(ات الدعم االجتماعي خلق مؤسسو ، )عمال متأخرةالدفع أجور (املتعاملني االقتصاديني 

  .األنفاق العمومي من طرف الدولة

اية الثمانينات وبداية التسعينات أثرت سلبا على وسائل الدفع املعدنية، يف هذه املرحلة االقتصادية اليت مر ا االقتصاد الوطين 
حمليط االقتصادي، إلعادة ضبط نظام دفعها مع املعامالت التجارية اليت يرغب املتعامل ودفعت باملنظومة املصرفية إىل التأقلم مع ا
  : االقتصادي القيام ا حسب احلالتني التاليتني

 ديةالدفع بواسطة السيولة النق:  الحالة األولى

 

  

  

  

 

  : بل املبلغ الذي سيدفعه املشرتي يكون مببلغني، املبلغ املسعر كامال يدفع فيهايف هذه احلالة عملية الدفع اليت تتم بالسيولة، ال 

سنتيم، بسبب عدم توفر هذه  50بـ دج ويف هذه احلالة نالحظ أن مثن البضاعة قد نقص 2150,00: يدفع املبلغ : االحتمال األول
  .القطعة النقدية ضمن وسائل الدفع اإلئتمانية املعروضة من قبل البنك على زبائنه

مما  ،دج ويف هذه احلالة سريتفع مثن السلعة، والذي يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك 2151,00ع املبلغ يدف : االحتمال الثاني
  .وفقدان قيمة العملة يف املعامالت التجارية ،يدفع بارتفاع األسعار، بطريقة أثرت فيها وسائل الدفع املتعامل ا

  : 10تمانية من طرف اجلمهور تنشأ عنه سلبيات نذكرها فيما يليوبنسبة كبرية لوسائل الدفع االئ املفرط إن االستعمال

 .عدم التحكم يف أسعار السلع، وضبط وسائل الدفع من قطع معدنية نادرة يف السوق النقدي −

 .تطلبات سوق السلع واخلدماتميف توفري السيولة الكافية ملواجهة ) بنك مركز وبنوك جتارية(إرهاق السلطة النقدية  −

، وهذا بسبب احتكار اجلمهور هلا )السلطة النقدية(من طرف البنك املركزي  (M1)ة على السيولة النقدية إفالت السيطر  −
 .يف احملالتو خارج القنوات البنكية يف البيوت، 
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إرهاق البنك املركزي يف صيانة األوراق النقدية املتداولة باستمرار بطريقة دائمة من يد إىل يد، وهذا ما يتسبب يف إتالفها  −
 .للقيام ذه العملية باهظة ومتزيقها، علما أن عملية صيانتها وجتديدها تكلف البنك املركزي أموال

 ،ل يف عملية التهرب من الضرائب، مع خلق أسواق موازية داخل االقتصاد حبيث تصبح هذه العملية العامل الرئيسييتسه −
 .مراقبتها وإخضاعها إىل الضرائب) لدولةا(واألساسي يف خلق أسواق موازية يصعب على السلطات العمومية 

صعوبة وضع سياسة نقدية من طرف احلكومة، وهذا يرجع إىل عدم حتكم السلطة النقدية بالدرجة األوىل يف السيولة  −
النقدية املوجهة لتغذية العمليات االقتصادية املوزعة لدى األفراد واألعوان االقتصاديني خارج القنوات البنكية واليت حترم 

 : االقتصاد الوطين من استعماهلا، مما يطرح عدة مشاكل منها

 .وضع شبابيك البنوك يف أزمة سيولة مالية أمام زبائنها �

 .تعطيل خدمات نظام الدفع البنكي، مما يؤثر سلبا يف خدمات ونشاط االقتصاد العام �

ادة تنظيماته يف متويل السوق النقدي، بعمليات هذه العوامل تفرض نفسها يف احمليط االقتصادي مما يضطر البنك املركزي إىل إع
  .جديدة، باعتبارها تؤثر سلبا على كمية السيولة االقتصادية الرمسية واليت ضخت بدراسة اقتصادية ملقابلة احتياجات االقتصاد الوطين

  

الدولة، للقضاء على سلبيات من احللول اليت وجدا  : التهرب من االستعمال لوسائل الدفع الكتابية وحتى اإللكترونية - 2-3
تحكم فيها، هو توجيه اجلمهور من أفراد أجراء وعمالء اقتصاديني الستعمال وسائل الدفع الكتابية الاستعمال وسائل الدفع االئتمانية و 

  : املتمثلة يف

  .أمر بالرهنالشيك بأنواعه ؛ أمر بالتحويل ؛ أمر بالدفع ؛ 

وتوفر لدولة مزايا يف . باعتبار هذه الوسائل توفر لزبون رفاهية يف استعماهلا وأمن يف محلها، مقارنة بوسائل لدفع االئتمانية          
  : التحكم يف وسائل الدفع من

ا املتعاملني  السيطرة والتحكم يف السيولة النقدية املغذية لالقتصاد الوطين، وإحصاء كامل للعمليات االقتصادية والتجارية اليت يقوم
نقدية جارية يف السيولة ال، مع عدم إرهاق البنوك يف توفري ، والقضاء على السوق املوازيةاالقتصاديني مما يسهل هلا عملية التحصيل اجلبائي

، ن احملالتأو حىت سرقتها من خزائ، تزويرالوهذا ما يقلل من تداوهلا الذي يقضي على عمليات . شبابيكها للمواجهة متطلبات اجلمهور
 ،)إلكرتونية-كتابية(اليت تستعمل فيها وسيلة دفع حديثة احلالة الثانية كما توضحه  ،يمة العملة باملبلغ املسجل عليهامع احلفاظ على ق

  .يف عملية تسديد مثن بضاعة يف السوق
 

 .11)جتاريةشيك، أمر بالتحويل، ورقة (الدفع بواسطة البطاقة أو وسيلة دفع كتابية :  الحالة الثانية

  

 

  

  

  

  

ة يف هذه احلالة، حنتفظ بنفس املعطيات اخلاصة باحلالة األوىل لكن تغيري يكون يف وسيلة الدفع املستعملة يف العملية واملتمثلة يف وسيل
  .حديثةدفع 
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من طرف  هيلمث يتم حتص. وسيلة الدفع احلديثةاملبلغ سوف يدفع كما هو مسعر على البضاعة، بكامل وحداته والذي سيسجل على 
  ).عمليات احملاسبة(بوحدات السنتيم املسجلة عليه  الزبون البنك وحتويله إىل حساب

  

                                                

  

  

النظام  إذا يف احلالة الثانية مت تفادي مجيع السلبيات اليت نتجت عن احلالة األوىل، لكن يبقى التحكم يف عامل الوقت املرتبط بتحديث
  :12باعتبار أن هذا املشكل يعيق يف سرعة النقود من يد إىل يد واليت تثبتها معادلة التبادل وفيشر. الدفع املصريف

M.V = P. T 

دفع فعال اليف التبادالت، فنحن نرى كلما كان نظام  سرعة النقودالذي ميثل  (V)لكن ما يهمنا يف هذه املعادلة، هو املتغري 
والزمن  ،كبرية  (V) سرعة النقودذو رفاهية عالية يف االستعمال، كلما كانت  الذي يعترب دفع مثل الشيك اإللكرتوين،للبنوك، وبوسائل 

، من جهة أخرى تتمكن من تغطية حجم كبري من املبادالت En temps réels ، مبعىن أن العمليات تتم يف وقت حقيقيا امنعدم
  .: نعدم أو تساوي الواحد التجارية خالل فرتة من الزمن تكاد أن ت

T :وحدة  واحدة من الزمن: 1؛  عامل الوقت الذي تنتقل فيه النقود.  

  

  : نسبة توزيع الجمهور على البنوك التجارية لطلب خدمات البنكية -2-3-1

ا، مثل طلب وساطة البنك يف  هذه الفئة تم خبدمات البنك املرتبطة بالنشاطات التجارية اليت تقوم:  فئة التجار - 2-3-1-1
، عمليات الدفع والسحب لألموال مبا فيها حتصيل قيم وسائل الدفع املتعامل ا يف األسواق مثل الشيك، و األوراق التجارية األخرى

ادية ضرورية يف إن هذه الفئة من زبائن البنوك تعترب البنك مؤسسة اقتص. لتمويل نشاطاا التجارية ازيادة على هذا فهي تطلب قروض
  .خدمات بنكية ذات رفاهية عالية هي دائما يف طلباحمليط االقتصادي، واليت 

  

وتقوم  ،باعتبارها تتلقى أجرا يف البنكتعترب هذه الفئة األكثر طلبا واستعماال لنظام الدفع البنكي، : فئة األجراء - 2-3-1-2
  اخل...املاء الكهرباء، ريفواتمثل تسديد  ،لعائليةا احتياجاابسحبها أو تسديد 

  

حتتاج دائما , إن هذه الفئة من زبائن البنك :  والمهن الحرة وفئة الجماعات المحلية ةفئة المؤسسات اإلقتصادي - 2-3-1-3
  .فهي ترغب دائما يف احلصول على خدمات ذات رفاهية عاليةذا حتصيل، لمثل متويل ودفع وحتويل و ،إىل خدماته 

الضعيف  ، مع استعماهلا املتفاوت و و مؤسسة بريد اجلزائر ،اطام على البنوكتايل نسبة توزيع األفراد مبختلف نشال )2(ويُبني الشكل 
  . من دفع وتسديد يف عملياا التجارية اليومية، ،"الشيك"لوسيلة الدفع الكتابية 

  

  

  : وسائل االتصال المستعملة في نظام الدفع البنكي الجزائري -3
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، الذين يشرفون )ساعي الربيد(عمال الربيد  مع ،العمليات البنكيةيقومون بتسيري تتمثل يف املوظفني الذين  : شريةالوسائل الب -3-1
  .نقل بريد البنوك من مكان إىل مكانعلى 

  

  .تعمالوسائل مادية أخرى حديثة االس ،وتيلكس ال، جهاز التلفون، جهاز فاكس، جهاز اإلعالم اآليلتتمثل يف  : وسائل مادية -3-2
  

 : 13إجراءات التحصيل في نظام الدفع البنكي الجزائري -4

  .مباشرة ببنك توطينه لغرض حتصيل قيم وسائل الدفعالزبون يتصل  −
 Avue البنوك تعرض على زبائنها خمتلف وسائل الدفع لغرض استعماهلا يف عمليات الدفع لتحصيل أو لدفع مثن السلعة −

ou à échéance. 
 .من وكاالت بنكية أخرى لغرض حتصيلها مرة ثانية ،تستلم وسائل دفع أخرى وكباملوازاة فان البن −

  : طرق المستعملة من طرف البنك لتحصيل قيم وسائل الدفعال -4-1

 sur املكان يفتبادل وسائل الدفع املستلمة من طرف الزبائن يوميا داخل غرفة املقاصة بني البنوك التجارية املتواجدة  −
place ،ذه الطريقة يف مدة تصل إىل ه علييشرف  الذي ساعة 48بنك اجلزائر، حبيث يتم حتصيل وسيلة الدفع. 

 ).نظام الدفع الكالسيكي( يوم 15التبادل املباشر بني  شبكة وكاالت البنوك، وقد يصل إىل أكثر من  −
 ).نظام الدفع الكالسيكي( يوم 21التبادل بني شبكات نفس البنك قد يتعدى أكثر من  −
  .يصل إىل يوم كامل دل الداخلي يف نفس البنك قالتباد −
تبقى طرق طويلة وجد معقدة عند زبائن البنوك حبيث ترتاوح مدا بني , كل هذه اإلجراءات املستعملة يف نظام الدفع −

وهذا يعترب من سلبيات نظام الدفع البنكي الذي ال خيدم  ،)نظام الدفع الكالسيكي( يوم 22 -ساعة 48 –ساعة  24
  .ة املؤسسات االقتصادية، اليت تبحث عن سيولة آنية لتغطية عجزها املايلخزين

 : الطرق المحاسبية المستعملة من طرف البنك لتحصيل وسائل الدفع -4-1-1

  .إدخال املعلومات يف احلاسوب آليا −
 .تسجيل وإجراء عملية احملاسبة على دفاتر البنك −
 .ملستعملةإرسال الكتابات احلسابية عرب وسائل االتصال ا −

  

 : سلبيات نظام الدفع البنكي الجزائري -5

  ).مصلحة سندات، مصلحة املقاصة، مصلحة التحصيل(تعدد الطرق واإلجراءات يف عملية التحصيل  −
 ).يوم 30ساعة  إىل  24( عدم التحكم يف مدة التحصيل  −
 ).يوم 30ساعة إىل 48ساعة، 24(طول يف إجراءات التبادل  −
 ).خطر االختالس(عمليات احلسابية الالتكرار يف معاجلة  −
 .يف اإلجراءات احلسابية التعقيد −
 ).عدد كبري من املوظفني( أمهية الوسائل البشرية يف نظام الدفع  −
 .، أثناء عملية التبادلsuspens  خطر الضياع لوسائل الدفع املستعملة −
  .أمهية حجم الورق املستعمل يف حتصيل وسائل الدفع - −

  : السلطات العمومية تويل اهتماما لنظام الدفع املصريف، ضمن إصالحات املنظومة البنكيةهذه السلبيات جعلت 

  : اإلجراءات المتخذة من طرف البنوك لتحسين نظام الدفع البنكي الجزائري -6
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كرها هذه املرحلة متثلت يف القضاء على السلبيات اليت كانت موجودة يف نظام الدفع، عن طريق إدخال إصالحات جديدة نذ 
  : فيما يلي

  .تسوية اإلجراءات مع ضبط عامل الوقت −
 .التوسيع يف اإلجراءات ووسائل التحصيل −
 .السرعة يف تنفيذ عمليات التحصيل −
أمر (التنويع يف آليات وسائل الدفع املعروضة على اجلمهور وهذا بإدخال وسائل الدفع االلكرتونية وكذا وسائل كتابية  −

 ).باالقتطاع

َعت املنظومة البنكية تشريعات قانونية جاءت كلها دف إىل حتسني نظام الدفع البنكي نذكر شر  اإلصالحاتذه ومن اجل إجناح ه
  : منها

− Convention inter bancaire instaurant la remise  inter bancaire au lieu et 
place de recouvreur CCP (1986). 

− Instauration de  la compensation nationale des valeurs (échanges des EES) 
(1998-2001) régionale. 

− Modernisation de l’outil informatique et des moyens de télécommunication. 
− Acheminement des valeurs par AME 

 

 

  : لمـاذا؟ لألسباب التاليـة وهي: اإلصالحات المذكورة سابقا كانت السلبية نتائج -7

  ).شيك، ورقة جتارية، أمر بالتحويل( لوسائل الدفع البنكية  تداول املادي −
 .امليزة األساسية لوسائل الدفع البنكية املعمول ا من طرف نظام الدفع البنكي اجلزائري كالسيكية وقدمية −

  : هذه األسباب جعلت املنظومة البنكية تعيد مرة ثانية النظر يف إصالحات نظام الدفع البنكي

 :لتحسين من نظام الدفعلنظام البنكي لاخيارات  -7-1

                                                                     .إىل شيء غري مادي ) Physique(هو حتويل الشيء املادي  التطوق Dématérialisation عـتطوق وسائل الدف -7-1-1

                                                                         

  

  

  

يتمثل يف إلغاء متاما للسند الورقي يف التبادالت بني البنوك لغرض حتصيل قيمها، وتعويضها بسند  : تطوق السند الورقي −
  .إلكرتوين

مات تتمثل يف إلغاء التبادالت املادية لوسائل الدفع، وتعويضها بالتبادالت االلكرتونية للمعلو  : تطوق تبادالت التحصيل −
 ).شيك( املالية، وكذلك بإرسال صور لوسائل الدفع 

  

يقضي متاما  فانه أهلتها إىل وضع نظام الدفع االلكرتوين ،هذه اإلصالحات اليت شرعت فيها املنظومة البنكية وخصت نظام الدفع
  .على سلبيات نظام الدفع الكالسيكي السابق
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لدفع اإللكرتوين جمموعة من القواعد االلكرتونية واإلعالم اآليل املستعملة يف نظام ايعترب  : وضع نظام الدفع االلكتروني -7-1-2
 :هذا النظام َرغَم على املنظومة البنكية يف وضع إجراءات أساسية نذكر منها. عملية حتصيل ودفع قيم وسائل الدفع املتبادلة بني البنوك

هذا النظام أجرب اجلهاز البنكي بإعادة تسجيل كل  : mise en place du RIB وضع نظام كشف الهوية البنكية- 7-1-2-1
وهذا لغرض واحد هو التحكم يف املبادالت اإللكرتونية بني البنوك وحماربة التزوير والتدقيق يف  ،)RIB(زبائن البنوك وية بنكية جديدة 

  : هوية الزبائن، علما أن اهلوية اجلديدة للزبائن أصبحت كالتايل

 .ل رمز البنكأحرف بنكية تشك 03 -
 .أحرف رقمية تشكل رمز الوكالة البنكية 05 -
 .أحرف رقمية تشكل رقم احلساب البنكي 10 -
 .أحرف رقمية تشكل مفتاح املراقبة 02 - 

 
عملية ضبط وسائل الدفع البنكية  : La normalisation les moyens des paiements ضبط وسائل الدفع - 7-1-2-2

  : ، ومشلت وسائل الدفع التالية19/12/1989، املؤرخ يف 89/23 قانوناليت نص عليها جاءت لتساير املقاييس الدولية و 
  

، حيث متثلت عملية الضبط يف 1995-01-05املؤرخ يف  05/95نصت عليه تعليمة بنك اجلزائر  : ضبط الشيك •
  : العناصر التالية

 175x 80 (±1)بـ  ،25/01/1995املؤرخ يف  05/95والذي حدد حسب أمر بنك اجلزائر  ،ضبط قامة الشيك −
 .14مم

      15  2)غ.م) (5±( 95ضبط وزن الشيك بالورق  −
  .تدقيق البيانات لغرض تسهيل عملية التعبئة اآللية بواسطة اآللة: ضبط نص الشيك −
  .شريط بصري يتعرف على الكتابات الرقمية) OCRB(عالمي إىل اإللرتميز لضبط شريط الرتقيم املخصص  −
 .قميةحروف ر  07 :رقم الشيك −
 .حرف رقمي RIB:( 20(كشف اهلوية البنكية  −
 .تسمح بقراءة آلية ملعلومات الشيك: )OCRB( الشرحية −

 
 :  )94-63أمر بنك الجزائر بها (ضبط آلية التحويل     •

 .وبسرعة) Support Informatique(حتويل األموال بطريقة آلية  −
 .احلماية التامة لعملية التحويل −

 
املتعلق بتعديل القانون التجاري والذي جاء بإدراج ) 2005-02-06املؤرخ يف  02-05قانون  : ( ضبط أمر باالقتطاع •

  :كوسيلة دفع رمسية يف نظام الدفع البنكي اجلزائري والذي يساعد على اإلجراءات التالية  باالقتطاعأمر 

 .االقتطاع املباشر من حساب الزبون −
 Domiciliation آخر هلم توطني بنكيالذين  منها الزبائن تفيد اليت يسمحاية عملية دفع أقساط القروض البنكية  −

bancaire. 
  .إضافة آلية جديدة لوسائل الدفع البنكية اجلزائرية اليت مل تكن موجودة من قبل −
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 02- 05التبادالت االلكرتونية حسب القانون    إدراج  الورقة التجارية ضمن :  la lettre de change ضبط الورقة التجارية     

 :  والذي يرمي إىل 2006-02-06املؤرخ يف 

نظام الدفع لوحىت تضمن املنظومة البنكية اجلزائرية جناح الغ املسجلة على الورقة التجارية،محاية عملية التبادل بني البنوك، وحتصيل املب -
كذا اإلجراءات املرتبطة به نذكرها كما وحسب املقاييس الدولية فإا شرعت قوانني حتمي مستعمليه من بنوك وزبائن، و  ،اإللكرتوين

 : يلي

 

  : اإلجراءات المرافقة لنظام الدفع االلكتروني -7-2

 : اإلصالحات التشريعية -7-2-1

 ).support Informatique(االعرتاف باإلمضاء الكتايب االلكرتوين كدليل جتاري يف التعامل بالسندات االلكرتونية  -

 .اآللية، مثل املعلومات الكتابية االعرتاف بتبادل املعلومات -

 ). 2004-11-10املؤرخ يف  15-04قانون العقوبات ( االعرتاف جبرمية اإلعالم اآليل  -

  .للمقاصة االلكرتونية ،االتفاقية بني البنوك -

 
  : دوافع تطوير نظام الدفع البنكي الجزائري -8

 :  على المستوى المحلي -8-1

 ).la bancarisation(  مع البنوك رفع من نسبة تعامل اجلمهور -

 .التحكم يف نشاط السوق، والقضاء على السوق املوازية اليت تتعامل بالسيولة النقدية -

تطوير اخلدمات البنكية املعروضة على الزبائن وخاصة املرتبطة بنظام الدفع البنكي وتدعيمه بنظام دفع إلكرتوين يسهل من  -
 .عملية الدفع والسحب

 : المستوى الدوليعلى  -8-2

 .عوملة التبادالت البنكية، ومسايرة تطور االقتصاد العاملي -

 .حتديث نظام الدفع البنكي وجعله يساير التطور العاملي -

  .حسب مقاييس دولية) إجراءات تبادل-وسائل الدفع(ضبط آليات نظام الدفع  -

  : هداف تطوير نظام الدفع البنكي الجزائريأ -9

 .الوطين االقتصادبنك كوساطة مالية يف تفعيل دور ال -

 .التقليل من مدة حتصيل قيم وسائل الدفع -

 ).وسائل الدفع( محاية التبادالت البنكية  -

 .خلق جو مناسب لغرض تطوير اخلدمات البنكية -

 .جعل نظام الدفع البنكي مطابق للمعايري الدولية -
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 . رفع من معدل تعامل اجلمهور مع البنوك -

  .وحتصيل قيم وسائل الدفع ،وحتويل ،ولة يف عملية دفعالسه -

  

  : نتائج البحث - 10

  : على المستوى االقتصاد الجزئي - 1- 10

 .رفاهية استعمال اجلمهور لوسائل الدفع، وخدمة البنك -

 ).temps réel(تغذية خزينة الزبائن واملؤسسات يف وقت حقيقي  �السرعة يف تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل  -

 :ثقة اجلمهور يف التعامالت االقتصادية املستعملة فيها وسائل نظام الدفع من -

 .ة حتصيل أمواهلا من جهة إىل أخرىيالبنك كمؤسسة تلعب دور الوسيط املايل بني املتعاملني االقتصاديني يف عمل -

  .لية البيع والشراءيف عم) النقود(، الذي تعوض وسائل الدفع اإلئتمانية )شيك(وسائل الدفع الكتابية  -

 

 : على مستوى االقتصاد الكلي - 2- 10

 ).وسائل كتابيةال ،الوسائل االلكرتونية( ائل الدفع التنويع يف آليات ووس -

 . 1990-04-14املؤرخ يف  10-90قانون �، من قبل البنك املركزي )M1(التحكم يف السيولة النقدية  -

 .le taux de bancarisation اجلمهور رفع من معدل التعامل مع البنوك من قبلال -

  .إبراز مكانة البنك كوساطة مالية يف االقتصاد الوطين -

  

 لتحسين من نظام الدفع البنكي االقتراحات - 3- 10

  .اإلسراع يف خوصصة البنوك العمومية -

 .ية بني البنوكاالستثمار يف ميدان االتصال الذي يعترب األداة الوحيدة، يف عملية مترير املعلومات املال -

 .دور الوساطة املالية هلاخلق توازن جهوي بني مناطق القطر اجلزائري يف توزيع شبكة البنوك التجارية، اليت  -

  .تدعيم البنوك التجارية بتكنولوجيات اإلعالم اآليل احلديثة -

 .قتصاديةاالمته يف التعامالت تشريع قوانني صارمة حتد من التالعب بوسائل الدفع الكتابية مثل الشيك الذي فقد قي -

 .ختيار وسائل الدفع املناسبة يف تعامالم وخاصة وسائل الدفع الكتابيةاتوعية اجلمهور يف  -

  . دون إرغامه على استعمال وسيلة من وسائل الدفعمن ختيار لوسائل الدفع املناسبة، الترك للجمهور حرية ا -

 .ئتمانالت اتنسيق العمل بني البنوك وشركات البطاقا -

  .التكوين والتدريب املستمر للقوى العاملة والتجديد يف التجهيزات واملنتوجات -

  

  :ملحق الجداول واألشكال البيانية 
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املستعملة يف ) الورقية واملعدنية(فئة النقود اإلئتمانية ) 1(اجلدول 
  .2010إىل  1962نظام الدفع البنكي اجلزائري من 

  

المتداولة و المسحوبة من  فئة النقود المعدنية

  التداول

  فئة النقود الورقية
  المتداولة

  دينار 100  سحبت من التداول  سنتيم 05

  دينار 200  سحبت من التداول  سنتيم 10

  دينار 500  سحبت من التداول  سنتيم 20

  دينار 1000  سحبت من التداول  سنتيم 50

    ضعيفة اإلستعمال  دينار 01

    الضعيفة اإلستعم  دينار 02

    واسعة اإلستعمال  دينار 05

    واسعة اإلستعمال  دينار 10

    واسعة اإلستعمال  دينار 20

    واسعة اإلستعمال  دينار 100

  من إعداد الباحث

عدد املوزعات اإللكرتونية وبطاقات السحب  املعروضة من طرف خمتلف ) 1(الشكل 
  .رالبنوك التجارية اجلزائرية مبا فيها مؤسسة بريد اجلزائ

  

 

 

 

 

 

  

  
  .، املصدر البنك املركزي2007إحصائيات أكتوبر 

  

  

  
  )بنوك بريد(نسب توزيع الجمهور على الوسطاء الماليين : 2الشكل 

  

    
  
  
  
  
  
  
 

 

  : المراجعاإلحاالت و 
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