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:ملخص

 إذ تشهد ظلوا متسارعا منذ سنوات خاصة مع،تعترب البنوك االلكًتونية من أىم ما أفرزتو التكنولوجيا ادلصرفية
انطالق وتوسع استخدام االنًتنت اليت غَتت طبيعة ونشاط العمل ادلصريف إذ أدت إىل االنتقال من العمل الورقي
 األمر الذي قلل من إمكانية فصل ادلهام وزاد من العمليات وضبطها والرقابة عليو ويف ظل،إىل العمل االلكًتوين
كل ىذه التطورات ادلصرفية العادلية إال أن البنوك اجلزائرية الزالت تعيش مشاكل عديدة ومعقدة تظهر أثناء تقدًن
 وتتمثل يف الكفاءة والسرعة يف األداء يف ظل غياب شبكات تربط بُت سلتلف اذليئات ادلالية لتسريع،اخلدمات
 وفيما يتعلق ابستعمال االنًتنت من طرف البنوك اجلزائرية لتقدًن،تنفيذ ادلهام يف وقتها احلقيقي وتنسيق العمل بينها
 وؽلكن إرجاع ىذا اإلعلال يف استعمال التكنولوجيا احلديثة ىو غياب ادلنافسة الفعالة،اخلدمات فهي جد متأخرة
 وعليو غلب، وعدم وجود وعي كايف للعمالء،ونقص ثقافة تكنولوجيا ادلعلومات والوعي الكايف إلطارات البنوك
على البنوك اجلزائرية أن تسعى خبطوات متسارعة ضلو تطوير جودة اخلدمات حىت تستطيع االرتقاء إىل مستوى
.التحدايت للعمل ادلصريف
 جودة اخلدمة ادلصرفية، تكنولوجيا االنًتنت، البنوك االلكًتونية:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Electronic banking is growing up speedily through years, especially with the
launch and expansion of the use of the internet which contributed to the change of
nature and activity of the banking business as it led to the transition from
paperwork to electronic one. This latter reduced the possibility of segregation of
duties and increased tuned operations, Electronic banking has been imposing a
new kind of relationship with the customer where it lets the purchaser the freedom
to opt for the place and time in which he-the customer- wishes to carry out banking
operations, and under all of these international banking developments. Algerian
banks, however, still live many complex issues arisen during the delivery of
services, and it is because of the efficiency and speed of performance practiced
under the absence of networks among the various financial institutions in order to
speed the implementation of the tasks in real time, and coordinate work between
them with regards to the use of internet by Algerian banks to provide services
which are very antique. This neglecting can be derived from the absence of
effective competition and the lack of a culture of information technology and
awareness enough to tire banks.
Key Words : E.Banking ; Internet technology ; Quality service banking
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املدقممة:

إن التوسع يف استخدام شبكة االنًتنت وشيوعها ،ويف ظل التطور اذلائل يف تقنيات التكنولوجيا واالتصال اليت
حققت تبادال سريعا وشامال للمعلومات ضمن سياسة وخطط التبادل للبياانت ومفهوم ادلعلومة على اخلط ،وترافق
ذلك مع استثمار االنًتنت يف ميدان النشاط التجاري اإللكًتوين ضمن مفاىيم األعمال االلكًتونية والتجارة
االلكًتونية ،ومع االعتماد ادلتزايد على نظم ادلعلومات يف إدارة األنشطة وازدايد القيمة االقتصادية للمعلومات
ككيان معنوي ،وأصبحت ىي احملددة االسًتاتيجي للنجاح يف قطاعات األعمال وادلال واالستثمار ادلايل  ،يف ظل
كل ىذا التسارع التكنولوجي تطور مفهوم اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية ،لتتحول الفكرة من رلرد تنفيذ أعمال عرب
خط خاص ،ومن خالل بررليات نظام كمبيوتر العميل ،إىل بنك لو وجود كامل على الشبكة وػلتوي موقعو على
كافة الربرليات الالزمة لألعمال ادلصرفية ،وفوق ذلك تطور مفهوم العمل ادلصريف من أداء خدمات مالية خاصة
حبساابت العميل إىل القيام خبدمات ادلال ،واالستشارة ادلالية ،وخدمات االستثمار والتجارة ،واإلدارة ادلالية وغَتىا.
فالبنوك االلكًتونية دبعناىا احلديث ليست رلرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ،بل موقعا ماليا ذبارايً،
إدارايً ،استشارايً وشامالً  ،لو وجود مستقل على الشبكة ،فإذا عجز البنك نفسو عن أداء خدمة ما ،فان احلل قد
يكونباللجوء إىل ادلواقع ادلرتبطة اليت يتم عادة التعاقد معها للقيام خبدمات عرب نفس موقع البنك ،فادلقصود إذن
ابلبنوك اإللكًتونية ىو إجراء العمليات ادلصرفية بشكل إلكًتوين واليت تعد االنًتنت من أىم أشكاذلا،فهي بنوك
افًتاضية تنشئ ذلا مواقع إلكًتونية على االنًتنت لتقدًن خدمات نفس خدمات موقع البنك من سحب ودفع
وربويل دون انتقال العميل إليها.

أوال:ماهية البنوك االلكرتونية:
لقد عرف عامل األعمال ادلصرفية ربوال نوعيا من أبعاد وأىداف اسًتاتيجيات البنوك يف العقود القليلة األخَتة وكان
ذلك نتيجة منطقية لثورة التكنولوجيا اجلديدة يف اإلعالم واالتصال وعودلة األسواق ادلالية وادلصرفية ،ولعل أعلها
البنوك االلكًتونية  E-bankingما أدى ابدلؤسسات ادلصرفية خاصة وادلالية عامة ابالذباه ضلو تقدًن نوع جديد
من اخلدمات يتماشى مع ما أصبحت تتسم بو سوق الصَتفة ،ومن ىنا يرى البعض أن على البنوك أن تطور من
أدائها سباشيا مع الظروف احمليطة هبا دبا يتجسد ىذا التطور يف البنوك االلكًتونية ،وقد تزايدت وانتشرت البنوك
االلكًتونية يف العامل ،فنجذ يف الو م أ حوايل  120بنك أمريكي يسمح لعمالئو ابالطالع على حساابتو بواسطة
االنًتنت وربويل األموال بُت حساابهتم ودفع الفواتَت ،وىناك أكثر من100مليون عميل للبنوك يف العامل يستخدمون
التقنية االلكًتونية ،1وىذا االنتشار الواسع للبنوك االلكًتونية انتج عن ادلزااي الكثَتة للبنك والعميل وكذلك
لالقتصاد الوطٍت.
وىناك العديد من التعريفات للبنوك االلكًتونية ومن أعلها :ىو كل ادلعامالت ادلصرفية االلكًتونية وتتمثل يف كل
العمليات ادلصرفية اليت تقدم عن طريق اذلاتف ،الصراف اآليل ،وانتقلت ىذه العمليات إىل شبكة االنًتنت اليت
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ربقق مزااي لكل من العميل والبنك ،وإمكانية احلصول عليها سريعة ومرػلة ومتاحة 24ساعة وأينما كان مكان
العميل،2فهو إجراء العمليات ادلصرفية بطرق الكًتونية أي استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة سواء
تعلق األمر ابألعمال ادلصرفية التقليدية أو اجلديدة،3وتعرف كذلك ببنوك االنًتنت وىي ليست فرع لبنك قائم يقدم
خدمات مصرفية بل ىي عبارة عن مواقع الكًتونية تقدم خدمات مصرفية ومالية وذبارية وإدارية شاملة ذلا وجود
مستقل على الشبكة االلكًتونية قادرة على التعاقد وتقدًن اخلدمات ادلصرفية ،4وىي قيام البنوك بتقدًن اخلدمات
ادلصرفية أو ادلبتكرة من خالل شبكات اتصال إلكًتونية ،وتقتصر صالحية الدخول إليها على ادلشاركُت فيها وفقا
لشروط العضوية اليت ربددىا البنوك وذلك من خالل أحد ادلنافذ على الشبكة كوسيلة اتصال العمالء.
وعليو فإن مفهوم البنوك االلكًتونية ىو تعبَت متطور وشامل للخدمات ادلالية وادلصرفية عن بعد أو البنك ادلنزيل أو
البنك على اخلط ،وىو يشمل ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية اليت تقدم عملياهتا الكًتونيا ،وىذا البنك لو وجود كامل
على شبكة االنًتنت وػلتوي م وقعو على الربامج التشغيلية ادلطلوبة لألعمال البنكية ،وتزامن ذلك مع تطور العمل
البنكي من أداء خدمات مالية خاصة حبساب العميل إىل القيام خبدمات مالية وتقدًن استشارات يف التجارة
واالستثمار وغَتىا،5الشكل التايل يوضح تقنية ادلعامالت ادلصرفية االلكًتونية عن طريق قنوات إلكًتونية سلتلفة:
الشكل ( :)1املعامالت املصرفية االلكرتونية.
التجارة االلكرتونية:
الربط بني منشآت األعمال الكرتونيا

التمويل االلكرتوين

الندقود االلكرتونية)1( :

املعامالت املصرفية االلكرتونية:

خممات ومنتجات متويلية أخرى)2(:

E-bankingمعامالت مصرفية عرب االنرتنت
معامالت مصرفية عرب اهلاتف
قنوات أخرى الكرتونية (الصراف اآليل)...
Source:S.Mnsouhi et A.Schaechter « les enjeux de la banque électronique »,
revue : finance et développement, sept 2002, p48.
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):(1قيمة مشًتكة أو آليات للمدفوعات مقدما :)2(.التأمُت ،االتصال ادلباشر إلجراء العمليات ادلصرفية...

اثنيا:أشكال البنوك اإللكرتونية:

وفقا للدراسات العادلية وربديدا دراسات جهات اإلشراف والرقابة األمريكية واألوروبية ،فان ىناك ثالثة صور
أساسية للبنوك االلكًتونية على االنًتنت ىي :
 -1املوقع املعلومايت( : )Informationnelوىو ادلستوى األساسي للبنوك االلكًتونية أو ما ؽلكن تسميتو

بصورة احلد األدىن من النشاط االلكًتوين ادلصريف ،ويقوم البنك بعرض وتسويق اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية وتقدًن
6
معلومات حول برارلو ضمنموقع الكًتوين.
وىذا النوع لو سلاطر متدنية نسبيا بسبب عدم وجود قناة اتصال عرب االنًتنت ،وعليو فإن ىذا النوع من اخلدمات
ؽلكن أن يقدمو البنك مباشرة ابستخدام موقع إعالين دعائي خاص بو ،وعليو فإن سلاطر ىذا النوع تتمثل يف
احتمالية تعرض ادلوقع للتغيَت من قبل الغَت شلا يتطلب من البنك ازباذ اإلجراءات الالزمة حلمايتو.
 -2املوقع التفاعلي أو االتصايل( :)Communicativeىذا النوع يسمح ابتصال زلدود بشبكة وأنظمة

ادلعلومات الداخلية للبنك ومثال ذلك :طلب كشف احلساب ،تقدًن طلب احلصول على التسهيالت االئتمانية،
الربيد االلكًتوين ،تعديل القيود واحلساابت ،7...فعلى البنك ازباذ اإلجراءات الالزمة حلماية أنظمتو الداخلية من
التخريب والتغيَت.
 -3املوقع التنفيذي (:(Transactionalوىذا ىو ادلستوى الذي ؽلكن القول فيو أن البنك فيو ؽلارس خدماتو

وأنشطتو يف بيئة الكًتونية  ،حيث يسمح ىذا النوع للعميل بتنفيذ اخلدمة ادلصرفية ادلطلوبة عرب االنًتنت ،فهي سبكنو
من الوصول إىل حساابتو وإدارهتا وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتَت وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية
وإجراء التحويالت النقدية من حساب ألخر داخل البنك أو مع جهات خارجية.
ويعترب ىذا النوع من اخلدمات األكثر خطورة على اإلطالق حيث ؽلكن العميل من الدخول إىل أنظمة ادلعلومات
الداخلية وتنفيذ العمليات ادلطلوبة ،فهذا النوع ػلتاج إىل إجراءات احًتازية للتحوط والسيطرة على سلاطره.
إن غالبية البنوك يف العامل قد أنشأت بشكل أو أبخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل ادلواد الدعائية ،واذبهتمعظم
ادلواقع إىل استخدام بعض وسائل االتصال التفاعلي مع الزبون على عكس ادلواقع التبادلية اليت ال تزاالذباىات البنوك
ضلوىا زبضع العتبارات عديدة  ،فهذه ادلواقع تعٍت قدرة الزبون على التعامل مع اخلدمة ادلصرفيةعن بعد ومن خالل
االنًتنت ،ولعل ىذا ما غلعلنا نتمسك ابلقول من أن البنوك االلكًتونية إظلا ىي البنوك التيتقع يف نطاق النمط
الثالث من األظلاط السالفة الذكر.
رابعا :األطراف املشكلة للبنوك االلكرتونية:

يعترب البنك االلكًتوين كمؤسسة مبنية بشكل كلي أو جزئي على قناة توزيع واحدة وىي االنًتنت من خالل ىذا
8
التعريف ؽلكن توضيح أربع أطراف مشكلة للبنك االلكًتوين:
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 البنوك التدقليمية :واليت مل تتخطى بعد عتبة البنوك االلكًتونية ولكنها على األقل سبلك موقعا معلومايت حيث
يعطي ادلوقع معلومات مثل :طبيعة اخلدمات ادلقدمة ،سعر الفائدة ،أسعار اخلدمات ادلقدمة ،إضافة إىل
معلومات عن رلموع الوكاالت ادلنتمية للبنك.

 البنوك الثنائية النشاط :وىي البنوك اليت تقوم بعرض اخلدمات بشكلها التقليدي وأيضا بشكلها االلكًتوين،
حيث هتدف ىذه البنوك إىل غزو أسواق جديدة نتيجة عرضها كال اخلدمتُت مع بعض.

 البنوك االفرتاضية ):( Internetonlyواليت تعترب بنوك افًتاضية كلية كوهنا ال سبلك أي وكالة بنكية ،وصلذ
يف ىذه الفئة نوعُت من البنوك:

النوع األول :وىو  les start-upواليت تقًتح عرب االنًتنت خدمات مطابقة للخدمات ادلصرفية التقليدية.

النوع الثاين :وىو ما يسمى ابدلتعاملُت األجانب les opérateurs étrangersأي أتسيس وكاالت
الكًتونية على االنًتنت خارج البالد من أجل تقليص تكاليف أتسيس وكالة فعلية.
وؽلكن الوصول إىل خدمات ادلعروضة من طرف ىذه البنوك فقط عن طريق االنًتنت ،ونتيجة لذلك فإن
االتصال البشري يعترب مفقود شبو كلي ،حيث ؽلكن يف بعض احلاالت االتصال بشخص عرب اذلاتف أو
مقابلتو مباشرة يف حالة وجود مشكل.

 الماخلني اجلمد يف العامل املايل :ويتمثلون يف شكل خاص يف شركات التأمُت ،شركات األوراق ادلالية ،شركات
التوزيع ( مثال يف فرنسا ) Carfour, Auchan, Casinoاليت تبحث عن تنويع مكثف لنشاطاهتا لزايدة
ادلردودية غَت أن ىذه الفئة تكتفي يف الغالب خبدمات زلدودة مثل حساابت االدخار والقروض.
إن عوامل صلاح ىذه األطراف تتمثل يف خلق اسم ذباري يسهل تطبيقو يف أذىان العمالء ،فالبنوك االلكًتونية
زبصص جزء كبَت من حجم استثماراهتا كتكاليف التسويق واالتصال كما أهنا تعتمد على الوعي الكايف للعمالء
ومعرفتهم دلزااي البنوك االلكًتونية.
الشكل ( :)2األطراف املشكلة للبنوك االلكرتونية.

البنوكالثنائيةالنشاط

البنوك التدقليمية ( هلا موقع
معلومايت على االنرتنت)

البنوكاالفرتاضية
Internetonly
)( Start-up

البنوك االلكترونية
الماخليناجلمد

E-banking

( التأمينات ،املوزعني)

املتعامليناألجانب
Les opérateurs étrangers
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املصمر:من إعداد الباحث

9

خامسا :اخلممات املصرفية املعروضة من طرف البنوك االلكرتونية:
إن اخلدمات البنكية ادلعروضة عرب االنًتنت تزداد تنوعا وتشمل كافة اخلدمات ادلقدمة عرب الوسائل التقليدية،
وتتلخص أىم اخلدمات األساسية للبنوك االلكًتونية من خالل اجلدول التايل:

اجلمول ( :)1اخلممات املصرفية املعروضة من طرف البنوك االلكرتونية:
نوع العمليات

العمليات اجلارية:
Les opérations
courantes

الوظائف
-

االطالع على احلساابت ( يف أي وقت ومكان).
متابعة احلساابت عن بعد .
احلصول على معلومات متعلقة ابلدخل الوطٍت اخلام.
طلب دفاتر شيكات،طلب تغيَت نوع احلساب
أوالشيكات.
طلب احلصول على البطاقات االئتمانية.
ربويالت نقدية من داخل البنك أو خارجو.
دفع قيمة الفواتَت عرب االنًتنت.
طلب االستشارات ،وتغيَت كلمة السر.
أتكيد استقبال أوامر الدفع ادلبعوثة.

-

التعرف على قيمة األوراق ادلالية واحملفظة األوراق ادلالية.
بيع وشراء األوراق ادلالية.
الدخول إىل البورصات الدولية.
فتح زلفظة األوراق ادلالية عرب االنًتنت.

-

القروض االستهالكية ،العقارية ،الشخصية والدائمة.
دراسة خاصة ابلتمويل.
االنضمام لشركة التأمُت اخلاصة ابلسيارات ،السكن،
الوفاة...
تعويضات البطالة.

عمليات البورصة

عمليات القروض والتأمُت.

-

Source : Paul-Henry Pivine « la banque direct en France » Eurostaf, volume 2,
Paris, p 37

سادسا :مزااي البنوك االلكرتونية:
9
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 مزااي البنوك االلكرتونية للعمالء :إن مزااي وفوائد البنوك االلكًتونية عديدة وكثَتة للعمالءونذكر من أعلها:

10

-

منح للعمالء قدرة اكرب الختبار اخلدمة ادلصرفية األكثر مالئمة ذلم وىذه ادليزة اليت توفرىا االنًتنت تعترب نقلة
نوعية يف عالقة البنوك مع عمالئها ،أي اذا كانت اخلدمة ادلطلوبة غَت متوفرة لدى البنك ادلختار على االنًتنت
او أن سعرىا غَت تنافسي فان العميل سيتحول بسهولة اىل بنك آخر لو موقع على االنًتنت.
تقدًن اخلدمات ادلصرفية طوال أايم األسبوع وعلى مدار 24سا24/سا ،دبعٌت خدمة متواصلة  365يوم يف السنة
دبا فيها أايم العطل واألعياد  ،ودعم االلتزام دبواعيد عمل البنك الرمسية.
سبكُت العميل من االطالع على احلساب إبضافة إىل معرفة أسعار الفائدة،أسعار الصرف،مواعيد استحقاق
أقساط القروض.
سهولة إجراء التحويالت ادلالية من حساب آلخر.
إمكانية االتصال دبوقع البنك من أي مكان يف العامل ،ادلكتب ،ادلنزل ،مقاىي االنًتنت حيثما وجدت خدمة
االنًتنت.
توفر درجة األمان والسرية بدرجة عالية والدقة.
إمكانية احلصول على اخلدمات ادلصرفية سريعة ومرػلة وبتكاليف منخفضة.
إمكانية احلصول على اخلدمات ادلصرفية ادلطلوبة يف الوقت وادلكان ادلناسبُت.

-

إمكانية البنوك بواسطة التكنولوجيا واالستفادة من البياانت ادلتوفرة لديها عن عمالئها وربويلها إىل معلومات
كاملة عنهم ابستخدام برامج الكمبيوتر اخلاصة بقواعد البياانت.
زايدة ادلنافسة بُت البنوك  ،ويسمح ذلا ابلتغلغل إىل أسواق جديدة ومن مث إىل زايدة انتشارىا اجلغرايف.
إغلاد الوالء ادلصريف للعمالء احلاليُت للحفاظ عليهم من جهة ،وجدب عمالء مًتقبُت من جهة أخرى.
تقليص التكاليف اإلجرائية كاستخدام األوراق ،الوقت واجلهد يف البنوك إلهناء معامالت العمالء األمر الذي
يساعد على خفض التكلفة الكلية اليت تقوي ادليزة اإلسًتاذبية اليت تعترب متغَتا مهما يف التمييز التنافسي .
ادليزات التنافسية اليت ػلاول كل بنك انجح التميز هبا يف خدماتو فاتصال الزبون ببنكو عرب االنًتنت يزيد
حسب جودتو وسرعتو من سبيز البنك يف اجلودة الشاملة اليت تزيد من قوتو التنافسية.
إن توجو العمالء ضلو اصلاز عملياهتم ادلصرفية عرب االنًتنت يوفر الوقت واجلهد على ادلوظفُت للقيام أبعمال
أكثر إنتاجية

-

-

-

 مزااي البنوك اإللكرتونية للبنوك :تعترب البنوك األكثر استفادة من مزااي البنوك االلكًتونية ومن أعلها :

-

11

 مزااي البنوك اإللكرتونية لالقتصاد الوطين :وكذلك صلد مزااي عديدة لالقتصاد الوطٍت من أعلها:

 زايدة الدخل ادلايل للبنوك الوطنية ومن مث مساعلاهتا يف إصبايل الدخل الوطٍت ،نستطيع ربديد رسوم رمزية علىمستخدمي االنًتنت يف التعامل ادلصريف معها تساعدىا ىذه الرسوم يف تطوير اخلدمات ادلصرفية عرب االنًتنت،
10
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ىذه الرسوم سوف تعيد دورهتا يف اقتصاد البلد وتعيشو من خالل استثمار البنوك يف الشركات احمللية اليت تطور
خدمات االنًتنت يف ىذا اجملال.
 إن ادلعادالت ادلصرفية عرب االنًتنت يزيد من الكفاءة اإلنتاجية للبنوك،واليت بدورىا تساعد على ربسُت األداءاالقتصادي .
التعامل مع البنوك عرب االنًتنت يتطلب توفر أجهزة الكمبيوتر وصبيع ما يلزم الزبون للقيام بعملية االتصال مع
البنك ،األمر الذي يعٍت شراء أجهزة كمبيوتر من اجملاالت التجارية ادلتخصصة وابلتايل إنعاش اقتصاد يف رلال
الكمبيوتر واطلفاض أسعارىا بزايدة الطلب عليها ،أما إذا كان زبون البنك الؽللك القدرة ادلالية للدخول على
حسابو يف البنك مقابل مبلغ ػلدده صاحب ادلقهى ىذه ادلبالغ ادلالية اليت ربصدىا مقاىي االنًتنت تصب من
جديد يف مصلحة االقتصاد احمللي.

سابعا :عوامل منو البنوك االلكرتونية
ىناك عدة عوامل وأسباب دفعت وتدفع البنوك حول العامل لتقييم ما لديها من تكنولوجيا ،ووضع السياسات
واالسًتاذبيات للشروع يف العمل ادلصريف غرب االنًتنت ومع توقع ازدايد عدد العمالء طاليب اخلدمات وادلنتجات
ادلصرفية عرب االنًتنت ،فان التحدي الذي يواجو ادلصارف يف ىذا اجملال،ىو القدرة على ربديد فيما إذا كان العمل
ادلصريف عرب االنًتنت رلداي من الناحية االقتصادية أم ال خاصة إذا ما مت األخذ بعُت االعتبار حجم ادلخاطر
اإلضافية ادلصاحبة ذلذا النوع من العمل ،وعلى كل حال فإن العوامل واألسباب الرئيسية اليت دفعت وتدفع
ادل صارف الستخدام االنًتنت كوسيلة اتصال تقدم خالذلا اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية لعمالئها تتمثل يف:
* املنافسة :أظهرت إحدى الدراسات12أبن عامل ادلنافسة يعترب من أقوى العوامل اليت دفعت وتدفع البنوك
الستخدام االنًتنت كوسيلة اتصال تقدم من خالذلا وادلنتجات ادلصرفية لعمالئها ،ففي ظل العودلة االقتصادية اليت
يعيشها العامل اليوم تنظر البنوك إىل االنًتنت على أهنا الوسيلة اليت تساعدىا على االحتفاظ بعمالئها احلاليُت
واستقطاب عمالء جدد آخرين.

*اخنفاض التكاليف :وتعترب من أىم العوامل اليت أدت إىل ظلو العمل ادلصريف عرب االنًتنت فمعدل تكلفة تقدًن
اخلدمة ادلصرفية قد اطلفض بنسبة كبَتة ،حيث أن تكلفة ادلعاملة العادية اليت تتم من خالل فرع ادلصرف يبلغ حوايل
 1.07دوالرا ،ويبلغ معدل تكلفة تقدؽلها من خالل ادلكادلات اذلاتفية  0.54دوالر ،أما عن طريق االنًتنت فال
13
تكلف إال 0.01دوالر .
*التوسع اجلغرايف  :سبكن االنًتنت من توسع البنوك يف تسويق وتقدًن خدماهتا ومنتجاهتا ادلصرفية لعدد اكرب من
العمالء ،فهي تسمح ذلا ابلتغلغل والدخول إىل أسواق جديدة ومن مث إىل زايدة انتشارىا اجلغرايف واالستفادة منو .
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*تعميق الوالء :ربرص البنوك دائما على توطيد وتعميق العالقة بينها وبُت العمالء خللق نوع من الوالء للمصرف
حيث أن االنًتنت تعمل على زايدة فرص اتصال العميل ابلبنك واحلصول على خدماتو ومنتجاتو ضمن دائرة مكان
وزمان أوسع ،فان ذلك يعمل على توطيد العالقة بُت العميل وادلصرف وخلق نوع جديد من الوالء لو.

* العامل المميوغرايف  :إن البنك قد يستمر ابنتهاج األساليب التقليدية لتقدًن اخلدمات ادلصرفية لبعض العمالء دبا
يتناسب وطبيعة ومستوى تطورىم الفكري التكنولوجي ،فالعديد من العمالء ال يراتحون ابلتعامل إال عن طريق
االتصال ادلباشر لفرع البنك،إال أن ىناك العديد من ذلم مستوى عايل من الوعي الفكري التكنولوجي يفضلون
استخدام االنًتنت كوسيلة للحصول على اخلدمات ،وبذلك فان االنًتنت تزيد من اخليارات ادلطروحة للمصرف
لتوصيل خدماتو ادلصرفية لشرائح سلتلفة من العمالء ،وابلتايل استقطاب عدد اكرب من العمالء.
اثمنا ::متطلبات تفعيل البنوك االلكرتونية :غلب توفر رلموعة من العناصر وادلتطلبات خللق الثقة العامة لدى
اجلمهور ابجلهاز ادلصريف وذلك قبل االطلراط ابلعمل ادلصريف عرب االنًتنت وصلذ أىم ادلتطلبات:
-1

14

البنية التحتية التدقنية(Infrastructure Technique) :وتعترب من أىم ادلتطلبات وتتكون من:

أ -البنية التحتية لالتصاالت للمولة وخمتلف الدقطاعات :إذ أن البنية التحتية للبنوك االلكًتونية ال ؽلكن أن
تكون معزولة عن البٌت التحتية لالتصاالت وتقنية ادلعلومات للدولة وسلتلف القطاعات ،فالعامل الرئيسي
لنجاحها وضمان دخول أمن لعصر اقتصاد ادلعرفة يتمثل يف االتصاالت وكفاءة البنية التحتية ،وسالمة
سياسات السوق االتصايل ،وال ربيا الشبكة دون تزايد عدد ادلشًتكُت وىذا ما ؽلثل أىم ربدي للبنوك
االلكًتونية.

ب -تدقنية املعلومات :وتتمثل يف األجهزة والربرليات ،الكفاءات البشرية والوظائف االحًتافية ،الوجود واالستمرارية
وادلنافسة ،وغل ب توفر اسًتاتيجيات التالؤم مع ادلتطلبات وسالمة الربامج ،النظم ادلطبقة لضمان تعميم التقنية
بصورة فعالة ومنظمة ،وضمان االستخدام األمثل لوسائل التقنية.

-2

وتتمثل عناصر إسًتاتيجية البناء التحيت لالتصاالت وتقنية ادلعلومات يف مايلي:
ربديد أولوايت تطوير سوق االتصاالت يف الدولة.
التوجو إىل ربقيق ىدف الدخول إىل أسواق عادلية مع احتياجات التطوير التقنية.
السياسات التسويقية واخلدمية والتنظيمية لضمان ادلنافسة يف سوق االتصاالت وضمان جذب االستثمارات.
ربديد معايَت ومواصفات اخلدمة ادلميزة :يف مقدمتها معايَت أمن وسالمة تبادل ادلعلومات وسريتها.

عنصر األمان :إن اخلدمات التبادلية من أخطر اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة عرب االنًتنت ،حيث ؽلكن ألي كان
الدخول إىل األنظمة الداخلية للبنك مشكال بذلك خطرا يهدد موجودات وأنظمة البنك ،وابلتايل غلب على
15
البنك أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لتحوط من ادلخاطر ،ومن أعلها:
12
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استخمام تكنولوجيا اجلمران النارية )(Fire wallsوىي عبارة عن رلموعة بررليات وأجهزة تفصل بُت

شبكة ادلعلومات واألنظمة الداخلية للبنك و االنًتنت ،وتقوم دبراقبة كافة التيارات االلكًتونية ادلارة من وإىل
الشبكة الداخلية.
طرق احلماية والرقابة األخرى :ومن أعلها صلذ:
 استخدام نظام الكًتوين معقد بتكوين الكلمات السرية ادلقابلة دلفاتيح الدخول االلكًتونية. تشَت بعض الدراسات16أن ما نسبتو  %70من ادلهاصبُت ىم موظفي البنك ،حيث أن فرص ادلعرفة لديهمأعلى من ادلهاصبُت اآلخرين ،وعليو غلب على اإلدارة أن ربرص على سرية توفَت ادلعلومات للموظفُت.
 القيام ابلرقابة واحلماية ادلادية لألجهزة  ،حبيث ربفظ يف أماكن أمنة ال يسمح للدخول إال للموظفُت ادلخولُت.-4

-5

التوثيق :وىي التوثيق والتأكد من ىوية ومصدر الرسائل ادلتبادلة ،وذلك ابستغالل علم التشفَت االلكًتوين،
حبيث تقوم البنوك االلكًتونية ابستخدام تكنولوجيا التشفَت اليت تكون على شكل بررليات أو أجهزة ،ومن أىم
ىذه التكنولوجيا التشفَت ادلتماثلص.17
الثدقة :إن التعامل عرب االنًتنت يتطلب أن يتأكد كل طرف متعامل من ىوية الطرف اآلخر ،وؽلكن أن يتم

ذلك عن طريق طرف اثلث معتمد وموثوق بو من قبل اجلميع ،كما ىو احلال يف الو م أ ويسمى ىذا الطرف
سلطة التصديق»  « Certificate Authorityيقوم بتأكيد ىوية األطراف ادلتعاملة عرب االنًتنت ابإلضافة إىل
ادلصادقة على التواقيع االلكًتونية ،ودور سلطة التصديق تشبو دور البنك يف االعتماد ادلستندي.

-6

وجود اإلثبات:وجود إثبات غَت قابل لإلنكار من قبل ادلرسل أو ادلستقبل على تنفيذ ومعينة سبت من خالل
التبادل االلكًتوين عرب االنًتنت ،وابلرغم من أن التكنولوجيا قد وفرت ىذا اإلثبات من خالل تكنولوجيا
مفتاح التشفَت العام ،إال أن اجلانب التشريعي مازال غَت واضح ادلعامل.

-7

اخلصوصية :وتعترب من ادلواضيع اذلامة للبنك ،فكلما أعطى البنك عناية واىتمام خبصوصية معلومات العميل
كلما انعكس ذلك إغلااب عليو من حيث توطيد العالقة مع العميل.
18
وغلب على البنوك لكي هتتم وربافظ على خصوصيات العمالء أن تتبع مايلي:
إشعار العميل ابإلجراءات ادلتخذة للحفاظ على سرية وخصوصية ادلعلومات الشخصية ادلصرح هبا للبنك.
معايَت األمان والسالمة ادلتبعة للحفاظ على سرية وخصوصية ادلعلومات للعميل.
اآللية ادلتبعة دلعاجلة الشكاوى الواردة من العميل فيما ؼلص معلوماتو الشخصية.

-8

ضرورة توسيع ثدقافة العمالء يف إطار البنوك االلكرتونية :إن قبول العمالء دبواكبة التغَت احلاصل يف
العمليات ادلصرفية يشكل عنصرا جوىراي وحيواي إلصلاح سياسة البنك يف استثمار التكنولوجيا االلكًتونية ،شلا
يفرض توفر ثقافة مصرفية للعميل الستخدام ىذه الوسائل ادلتطورة ،وىذا يتطلب فًتة طويلة وتكاليف كبَتة
النتشار ىذه الثقافة والتأقلم معها والوثوق هبا خاصتا.
13
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فيجب على البنوك إغلاد حوافز وبرامج تثقيفية لدفع العمالء إىل استخدام تلك الوسائل لتحقيق أىدافها
19
ادلرجوة.
-9

التوفر المائم:كافة متطلبات البنوك االلكًتونية السالفة الذكر ليست ذلا أعلية تذكر إذا مل يكن البنك على

استعداد اتم ودائم لتوفَت خدماتو ادلصرفية عرب االنًتنت ،فعميل البنك يتوقع االستفادة من ىذه اخلدمات على
مدار  24سا وعلى مدار األسبوع ،ولتحقيقو يتوقع أن سبتلك البنوك الطاقة وادلقدرة االستيعابية الالزمة.

 -11متطلبات أخرى :وىناك عدة أمور أخرى غلب أخذىا بعُت االعتبار ودراستها ،نذكر منها:
 غلب أن يقوم البنك دبواكبة كافة التطورات التشريعية وادلتطلبات القانونية والقواعد األدبية اليت ربكم وتنظمالعمل ادلصريف االلكًتوين.
 غلب على البنك أن يقوم بتحديد أساليب الرقابة والتدقيق الداخلي بشكل يتناسب مع حجم ادلخاطر الناصبةمن ىذا العمل.
 غلب أن ؽلتلك البنك إطارات بشرية خبَتة ابجملال من موظفُت مؤىلُت وخرباء فنيُت واستشاريُت هبذا العمل.اتسعا :واقع البنوك االلكرتونية:لقد ارتفع عدد ادلتعاملُت ابلبنوك االلكًتونية من% 18سنة  1999إىل  %51.3سنة

 ،2004فكل يوم تكتسب البنوك االلكًتونية أرضا جديدة إذ يتزايد عدد البنوك اليت تنشأ مواقع على شبكة االنًتنت،
فهي اآلن منتشرة على نطاق واسع وبشكل خاص يف النمسا ،سنغافورة ،الو م أ ،أسًتاليا ،كوراي ،اسبانيا ،السويد،
فنلندا ،سويسرا ،الربازيل ،بريطانيا ىونغ كونغ ،ادلكسيك ،حيث يقدم أزيد من  %75من كافة البنوك اخلدمات
ادلصرفية عرب االنًتنت فاجلدول التايل يوضح ذلك.
اجلمول) :(2نسبة استخمام البنوك لالنرتنت يف خمتلف المول.
املرتبة

المولة

نسبة االستخمام

1

سنغافورة

%95

2

اسًتاليا

%85

3

كوراي

%85

4

اسبانيا

%83

5

السويد

%80

6

فنلندا

%79

7

النمسا

%75

8

سويسرا

%73

9

الو.م.أ

%60

10

الربازيل

%53

11

بريطانيا

%49

12

ىونغ كونغ

%35
14
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%13

اذلند

%10

ادلكسيك
14
» Source : Glaessen, Glaessner and Klingebiel « Electronic finance

اجلمول ) :(2نسب استخمام العمالء لالنرتنت يف املعامالت املصرفية.
المولة

نسبة االستخمام

املرتبة
1

السويد

%30

2

فنلندا

%28

3

ىولندا

%17

4

كوراي

%15

5

أدلانيا

%14

6

اذلند

%13

7

النرويج

%13

8

الدظلارك

%11

9

بريطانيا

%8
%6

الو.م.أ
10
» Source : Glaessen, Glaessner and Klingebiel « Electronic finance

إن معظم البنوك يلجأون إىل التوفيق بُت القنوات التوزيع االلكًتونية والوكاالت التقليدية حبيث أصبحت
تسمى »« brick and clickوىناك بعض البنوك تقوم بتقدًن اخلدمات ادلصرفية بشكل أساسي على االنًتنت وىذه
البنوك تعرف ابلبنوك االفًتاضية أي ال سبلك فروع بنكية بل ؽلكن أن يكون ذلا مكتب إداري أو آالت الصراف
األوتوماتيكي،وقد أظهرت إحدى الدراسات*اليت أجريت على  400شخص لديهم حساابت مصرفية فورية ،أو
أبدو رغبة يف فتح حساابت من ىذا النوع ،حيث قال  365شخصا منهم ( 83ابدلئة)  ،أن تعامالهتم مع
ادلصارف عرب انًتنت أفضل من تعامالهتم مع ادلصارف التقليدية .ومن أفضل ادلنافع اليت يتمتع هبا ىؤالء ،قدرهتم
على الوصول إىل حساابهتم خالل األربع والعشرين ساعة ،يومياً  ،وقدرهتم على مشاىدة أرصدة حساابهتم،
واستعراض كشوف احلركات اليت غلروهنا على حساابهتم ،فورايً ،ابإلضافة لتمتعهم خبدمة دفع فواتَتىم عرب الشبكة،
وقال  88شخصا (  20ابدلئة ) ،من الذين شاركوا يف الدراسة أهنم ابشروا عملية التسجيل ،للحصول على حساب
15
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مصريف عرب االنًتنت ،إال أهنم مل يتموا تلك اإلجراءات ،وقال  28ابدلئة منهم إهنم ال يثقون أبمن التعامالت الفورية،
وأفاد  26ابدلئة شلن مل يستكملوا إجراءات احلصول على حساابت عرب انًتنت ،إن ىذه العملية تتطلب طباعة
العديد من النماذج ،وإرساذلا ابلربيد أو ابلفاكس ،وقال  25ابدلئة منهم إن عملية إيداع األموال غَت مالئمة ألهنا
تتطلب إيداع الشيكات الورقة.
وعلى الرغم من أن مستقبل اخلدمات ادلالية ادلتكاملة عرب االنًتنت يبشر بنجاح كبَت إال أن نتائج الدراسة تذكر إن
ادلسائل ادلتعلقة خبدمة العمالء ما زالت حباجة إىل جهود كبَتة لتحسينها،وال يقف التعامل ادلايل على شبكة
االنًتنت يف حدود العالقات ادلصرفية أو ت عامالت التسوق يف بيئة التجارة االلكًتونية ،إىل جانبها تربز عمليات
البورصة عرب االنًتنت ،ففي السنوات األخَتة انشأ عدد كبَت من الشركات واألشخاص مواقع خاصة على االنًتنت
يف حقل أنشطة تداول األسهم ( البورصة ) ،واألصل يف أعمال الوساطة اليت سبارسها جهات السمسرة ،حصول
ىذه اجلهات على عموالت بدل خدماهتا ،وىي يف بيئة االنًتنت اقل منها يف العامل احلقيقي ،وىنا تظهر ميزة
استغالل االنًتنيت ،وشبة ميزة أخرى وىي أن عامل البورصة عرب االنًتنت أاتح فرصة التعامل ،واالستثمار يف ىكذا
أنشطة دببالغ قليلة شلا فتح الباب إمام فرص استثمار برؤوس أموال منخفضة.

 *1توجهات البنوك العاملية إىل العمل املصريف االلكرتوين:

إأنغلب الدراسات التحليلية اليت أجريت على مواقع البنوك االلكًتونية إضافة إىل الدراسات البحثية الصادرة عن
مؤسسات األحباث ادلختلفة،تظهر ما يلي:
 غالبية مواقع البنوك على االنًتنت مواقع تعريفية معلوماتية وليست مواقع خدمات مصرفية على اخلط.
 ىناك اذباه دويل للتواجد على االنًتنت لكن وفق التقييم االسًتاتيجي فان رلرد الوجود على االنًتنت ليس ىو
الغرض ادلطلوب بقدر ما ىو مطلوب استثمار ىذه البيئة يف نشاط فعال.
 إن الكثَت من مواقع االنًتنت البحثية توفر مداخل شاملة لكافة مواقع البنوك على االنًتنت ،وىذا يعٍت قدرة
ادلستخدم على التحرك بُت ىذه ادلواقع بسهولة للوصول إىل أفضل عروض متاحة ،ومن ىنا فان أىم
إسًتاتيجية يف واقع البنوك على االنًتنت ىي أن يدرك القائمون عليها إن الكل يراك وما تظنو شليزا قد يكون
عاداي ابلنسبة للغَت.
 صلذ يف و.م.أ من بُت  10آالف بنك ومؤسسة مالية شبة ما يقارب  3500موقع تتشارك يف بعضها العديد من
ادلؤسسات ،وان زلركات البحث األوسع غَت قادرة على جلب أكثر من  % 30تقريبا من ىذه ادلواقع ،ويف
زلركات البحث يكاد يتكرر أمساء ما يقارب  30-20موقعا للبنوك الكربى وبعضها من البنوك الصغَتة ،
ويرجع ذلك لنجاح ىذه البنوك يف اعتماد آليات انتشار عرب زلركات البحث العادلية تتيح دلختلف ادلستخدمُت
20
الوصل إليها أفضل من غَتىا.
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 تشَت خالصات دراسات حبثية حول البنوك االلكًتونية يف أمريكا  -اليت تغطي الواقع الفعلي ذلذه البنوك من
عام  1997إىل  2000أعلها اليت أجراىا comptroller of the currency administrattor of national
 banksإىل تنامي االذباه ضلو بناء مواقع تبادلية الكًتونية.
 *2واقع البنوك االلكرتونية يف اجلزائر:
إن النظام ادلصريف اجلزائري يعيش مشاكل عديدة ومعقدة تظهر أثناء تقدؽلو خلدماتو ،حبيث تقف عائقا أمام تطوره
وحاجزا يف وجو االستثمار نظرا للدور الذي يلعبو ىذا القطاع يف حلقة التنمية االقتصادية ،وتتعلق ىذه ادلشاكل
عادة ابلكفاءة والسرعة يف األداء ،وىذا يف ظل غياب شبكات تربط بُت سلتلف اذليئات ادلالية للتنسيق يف ما بينها،
وذلذا يقتضي على البنوك اجلزائرية أن تسعى خبطوات متسارعة ضلو تطوير جودة اخلدمات ادلقدمة حىت تستطيع
االرتقاء إىل مستوى التحدايت ادلتباينة للعمل ادلصريف كاستعمال البطاقات البنكية ،البطاقات الذكية والنقود
االلكًتونية...
ورغم ىذا ابدرت بعض ادلؤسسات ادلالية بتطوير شبكات الكًتونية للدفع والتسديد ومنتشرة يف نقاط زلدودة من
الًتاب الوطٍت ،ولكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسيَتىا جعل بعضها تتوقف عن تقدًن خدماهتا بسبب
اعتماد ىذه ادلؤسسات على أنظمة مستوردة غَت متوافقة وخصائص السوق اجلزائرية ،ولكن مع وجود الطلب ادلتزايد
على ىذه اخلدمات مثل التسديد والدفع ببطاقات ادلعامالت ادلالية شجع بعض ادلؤسسات على مواصلة تقدؽلها.

 -3العمل املصريف االلكرتوين يف البنوك اجلزائرية:

تعمل البنوك التجارية اجلزائرية جاىدة على اللحاق بركب التكنولوجيات احلديثة وذلك من خالل تبٍت ادلفاىيم
ادلعاصرة لتوزيع اخلدمات ادلصرفية .فهي تسعى إىل الدخول بقوةإىل أعمال البنوك االلكًتونية على اختالف
خدماهتا .ويف ىذا اإلطار سنستعرضالتطورات يف ىذا اجملال.

أ -بطاقات السحب والمفع :إصدار البطاقات البنكية ليست ظاىرة جديدة يف اجلزائر ،فمنذ

1989

قامت

بعض البنوك ()CPA, BNA, BEAدبحاوالت فردية إلصدار بطاقات خاصة هبا .ولكن ىذه التجربة األوىل
كانت زلدودة جدا وال زبص إال شرػلة قليلة جدا من ادلستهلكُت.
والتجربة الثانية جاءت من بنك الفالحة والتنمية الريفية( )BADRالذي قام إبصدار بطاقةسحب خاصة بو سنة
 1994وكان للبنك موزعُت آليُت لألوراق النقدية ،واحد يف فرععمَتوش والثاين يف فرع رايض الفتح ابجلزائر
العاصمة .ويف سنة  1996قام نفس البنكبإصدار بطاقة الدفع ادلسماة" "ZIP-ZAPكانت يف السابق سبنح لكبار
الزابئن فقط .ودبا أن ىذه التجارب كانت زلدودة فقد أدركتالبنوك التجارية اجلزائرية أن مستقبلها يتوقف على مدى
توظيفها ابلفعالية الالزمةلتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتتمكن من االستمرار وتعزيز قدرهتا التنافسية،
ذلذاابدرت سنة  1995إىل إنشاء مؤسسة مشروع شبكة ما بُت البنوك ادلتخصصة RISوادلدفوعات االلكًتونية
CNEPbanque,
SATIMمن أجل توفَت اإلسناد التكنولوجي الالزم ذلا ،وادلساعلون يف ىذا ادلشروع
17
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 CNMA, BNA ,ALBARAKA, BEA, CPA, BADR, BDLأما عدد أعضائها إىل غاية هناية
 17عضو منهم  16بنك ذباري من ضمنهم  07بنوك عمومية و  9بنوك خاصة وبريد اجلزائر.
واذلدف من إنشاء ىذا ادلشروع ىو:
 ربديث وسائل الدفع للنظام ادلصريف اجلزائري. تطوير وتسيَت التعامالت النقدية ما بُت البنوك. ربسُت اخلدمة ادلصرفية وزايدة حجم تداول النقود. وضع ادلوزعات اآللية يف البنوك وتشرف عليها ادلؤسسة.ويف سنة  1997مت إطالق أول مشروع نظام سحب الكًتوين فيما بُت ادلصارف ربت إشرافSATIMوصدرت يف
نفس السنة بطاقة للسحب مشًتكة ما بُت البنوك سبكن حاملها من سحباألموال يف حدود ادلبلغ ادلسموح بو من
طرف بنك الزبون من كل ادلوزعات اآلليةلألوراق النقدية للبنوك ادلشًتكة يف الشبكة .ورغم ىذا ادلشروع إال أن عدد
حاملي ىذىالبطاقات كان قليال جدا إىل غاية سنة .2000
إىل غاية  – 2004أي بعد مرور  07سنوات على إطالق أول مشروع نظام سحبالكًتوين فيما بُت ادلصارف -تشَت
اإلحصائيات إىل أن من حوايل  30مليون نسمة فياجلزائر 50000 ،فقط لديهم بطاقة سحب ،وابلتايل فالعدد ال
يتجاوز  ٪ 0,17مقارنة مع عدد السكانوإىل غاية فيفري  2008مل يتعدى عدد البطاقات ادلمنوحة من طرف البنوك
اجلزائرية  175000بطاقة.
رغم أن العدد تضاعف أكثر من ثالث مرات ما بُت  2004وبداية  2008إال أانجلزائر ما زالت بعيدة جدا مقارنة
مع جَتاهنا تونس وادلغرب يف ىذا اجملال .فحسباإلحصائيات على اجلزائر زايدة العدد  15مرة ليصل إىل مستوى
تونس وبـ 750مرةليصل إىل مستوى ادلغرب .أما مقارنة مع الدول ادلتقدمة وعلى سبيل ادلثال فرنسا ،فعددحاملي
البطاقات يف فرنسا يف هناية  2003وصل إىل  45مليون بطاقة أي ما نسبة ٪80من عدد السكان ،حيث تصدر
بطاقة كل  3ثواين ،حىت أنو أصبح يف فرنسا عند فتححساب يف البنوك الفرنسية يصبح تلقائيا لصاحب احلساب
احلق يف احلصول على البطاقة ،ويف كندا بلغت نسبة الكنديُت الذين لديهمبطاقة دفع  ٪86من عدد السكان يف
21
سنة .2005
2008

فهو

ب -بطاقات االئتمان:

تقوم بعض البنوك التجارية اجلزائرية إبصدار بطاقات ائتمان عادليةابلتعاون مع اذليئات الدولية العاملة يف ىذا
اجملال().…,VISA, MASTERCARDفقد قام القرض الشعيب اجلزائري يف جويلية  2007بًتكيب أول موزع آيل
لألوراق النقدية يقبلبطاقة الدفع الدولية فيزا على مستوى مطار ىواري بومدين .ىذا اجلهاز يستجيب
للمعايَتالدوليةEuropay, MastercardetVisa) EMVوؽلكن الزوار األجانب ،وحىت اجلالية اجلزائرية ابخلارج عند
تواجدىا ابجلزائر والذين ػلملون بطاقة االئتمان الدولية فيزامن القيام بعمليات السحب ابلدينار ،كذلك فإن بنك
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الدولية،Visainternational

التنمية احمللية أعًتف بو رمسيا) بوصفو عضوا يف نظام الدفع فيزا
22
بنك  ،paribasبنك اخلليج اجلزائر إبصدار بطاقات ائتمان.visa, MasterCard

وكذلك صلذ

ت -التحويل االلكرتوين لألموال عنم ندقاط البيع:

تقوم SATIMبتجهيز التجار بنهائي نقطة البيع وربطو عن طريق قناة مؤمنة بشبكة  SATIMوابستخدام بطاقة
الدفع ادلشًتكة يستطيع حاملها تسديد قيمة مشًتايتو يف كل هنائي نقاط البيع االلكًتونية ادلوجودة لدى ادلؤسسات
والتجار (قطاع الصحة دبا فيو الصيدليات ،مؤسسات التوزيع الصغَتة والكبَتة ،مؤسسة اجلزائرية للمياه،مؤسسة
الكهرابء ،ومؤسسة اتصاالت اجلزائر ،التأمينات ،الفنادق ،وادلطاعم..اخل) .يعرفهؤالء من خالل شعار بطاقة الدفع
ادلشًتكة الظاىر على الواجهة األمامية حملالهتم.
بلغ عدد هنائي نقاط البيع االلكًتونية  400يف سنة  2006بعدد معامالت قدر بـ  ،113995و 1154دبتوسط 6000
معاملة يوميا يف فيفري  . 2008وحسب شلثل صبعية البنوك وادلؤسسات ادلالية ابجلزائر()ABEFيوجد ما بُت 20000
و  30000اتجر مستعدين للتعامل عن طريق بطاقة الدفع.
ومقارنة مع دول اجلوار ،فقد بلغ عدد هنائي نقاط البيع االلكًتونية  9583بقيمة مدفوعات قدرت ب  418مليون
دينار تونسي يف تونس يف سنة  ، 2008يف حُت بلغ عدد عمليات الدفع ابستخدام ىذه النهائيات االلكًتونية 4,6
مليون عملية بقيمة  2,6مليار درعلفي سنة  2006يف ادلغرب .وابدلقارنة مع الدول ادلتقدمة ،فالفرنسيون غلرون يوميا
16.4مليون عملية دفع عن طريق البطاقة ،أما يف كندا فقد بلغ عدد هنائي نقاط البيع االلكًتونية  571300بعدد
معامالت يقدر بـ 3ماليَت دوالر سنة .222005

ث -استخمام نظام التسوية اإلمجالية الفورية (المفع اإللكرتوين ) :يف إطار ربديث وعصرنة النظام ادلصريف
اجلزائري السيما من حيث أنظمة الدفع ابدر بنك اجلزائر ابلتعاون مع وزارة ادلالية ودبساعدة البنك العادلي إىل
إصلازنظام دفع إلكًتوين متطور ،يسمى بنظام التسوية اإلصبالية الفورية  ،RTGSوبدأت أنظمة الدفع العصرية بُت
ادلصارف ،ذات الفعالية و الشفافية واليت تستجيب للمعايَت ادلعدة من طرف جلنة أنظمة الدفع والتسوية على
مستوى بنك التسوايت الدولية ،ابستعمالو يف  .2006دخل نظام التسوية اإلصبالية الفورية والدفع يف اإلنتاج يف
شهر فيفري  ، 2006ويهدف ىذا ادلشروع يف إطار ربسُت اخلدمة ادلصرفية السيما من حيث أنظمة الدفع وذلك
23
رغبة يف الوصول إىل ادلستوى الدويل.
وؽلكن تعريف نظام التسوية اإلصبايل الفوري أبنو نظام تسوية ادلبالغ اإلصبالية يف وقت حقيقي ،ويتم فيو تسيَت
التحويالت بصفة مستمرة وعلى الفور بدون أتجيل وعلى أساس إصبايل ،كما يعرف أيضا أنو نظام مركزي إلكًتوين
يعمل على أساس فوري إصبايل ،هنائي ومستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائمة ويوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية
العاملة  ،من خالل احلساابت ادلركزية للمصارف.
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إن إمكانية إصلاز ىذا النظام وتوفَت الوسائل لتحقيقو تتمثل يف التزام السلطات العمومية والسلطات النقدية بتنظيم
ملتقيات داخل الوطن وخارجو ،وإنشاء ورشات عمل لتنظيم اجتماعات مع ادلشرفُت على االصلاز وربسيس
ادلشاركُت من ادلصارف ومركز الصكوك الربيدية ومؤسسات مالية ،ويتطلب دعم تقٍت من اخلرباء وادلشًتكُت الذي
يتمتعون خبربة واسعة يف ادلصارف ادلركزية األجنبية،
24
هتدف التسوية اإلصبالية يف اجلزائر إىل ربقيق األىداف التالية:
 تسوية عمليات البطاقة ادلصرفية يف وقت حقيقي ،وكل وسائل الدفع األخرى، تلبية سلتلف احتياجات ادلستعملُت ابستخدام نظام الدفع اإللكًتوين، زبفيض التكلفة اإلصبالية للمدفوعات، زبفيض أجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الكتابية، جعل نظام الدفع اجلزائري يتمتع ابدلقاييس الدولية يف تسيَت سلاطر السيولة، تقوية العالقات بُت ادلصارف، تشجيع إقامة ادلصارف األجنبية.ج -املواقع على شبكة االنرتنت:
ىناك العديد من البنوك التجارية اجلزائرية ذلا مواقع على شبكة االنًتنت ومن ىذه البنوك:
 بنك اجلزائر موقعو www.bank-of-algeria.dz: البنك اخلارجي اجلزائري وموقعو·www.bea.dz: بنك التنمية احمللية وموقعو·www.bdl.dz: القرض الشعيب اجلزائري وموقعو ·www.cpa-bank.com: الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط-بنك وموقعو·www.cnepbanque.dz: الصندوق الوطٍت للتعاون الفالحي وموقعو·www.cnma.dz: بنك الربكة اجلزائري وموقعو·www.albaraka-bank.com : ادلؤسسة ادلصرفية العربية اجلزائرية وموقعها·wwwbank-abc.com/ABCworld/africa/algeria: سوسييت جينَتال اجلزائر وموقعها·www.societegenerale.dz : بنك paribas BNPموقعوwww.bnp paribas.dz : بنك اخلليج اجلزائر موقعوwww.ag-bank.com: بنك الفالحة والتنمية الريفية وموقعو·www.badr-bank.net : البنك الوطٍت اجلزائري وموقعو·www.bna.com.dz :20
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إن الدراسة التحليلية ذلذه ادلواقع تشَت يف أكثر من موضع إىل أن أغلب مواقع ىذىالبنوك معلوماتية فقط،
حيث تقدم معلومات عن خدماهتا وأنشطتها وفروعها...اخل ،ابستثناءparibas,CPA, SGA,وبريد اجلزائر
يقدمون كذلك من خالل رقم سري خاص للعميل إمكانية اإلطالع على حساابتو ،وصلذ كذلك سوسيييت
جينرال ذلا وظيفة البنك عن بعد حبيث ؽلكن االطالع على احلساابت عن طريق اذلاتف ابلرسائل ،وكذلك
 messagipro swiftلالطالع على مراحل القرض ادلستندي من البداية إىل غاية هنايتو ،وصلذ بنك paribas
وظيفة تسيَت حساابتك عن بعد من خالل االطالع على احلساابت والقيام بعمليات التحويل بُت احلساابت
ولكن يف نفس البنك.
 -4عراقيل انتشار تطبيق البنوك االلكرتونية يف اجلزائر:

من خالل عدة دراسات ربليلية نستنتج عدة عراقيل تعيق تطبيق التكنولوجيا ادلصرفية يف اجلزائر ومن أعلها:
 عدم وجود وعي مصريف للعمالء وإطارات البنوك دبزااي اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية. عدم الثقة يف التسديد ابلوسائل االلكًتونية وكذلك عدم معرفة كيفية استعماذلا. عدم وجود ادلنافسة الكافية بُت البنوك لالذباه إىل اإلبداع وخلق قنوات توزيع جديدة جللب عمالءجدد.
 عدم وجود بنية ربتية لالتصاالت فعالة وسريعة. ارتفاع تكلفة وصيانة وإغلار الشبكات اخلاصة ابلعمليات ادلصرفية االلكًتونية. عدم وجود إطار قانوين لتنظيم آلية العمل ادلصريف االلكًتوين. عدم وجود خرباء وإطارات يف رلال التقنية ادلصرفية احلديثة. تعدد ادلخاطر ادلرتبطة بتقدًن اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية ،ومنها سلاطر ادلنافسة ،سلاطر التشغيل،سلاطر االئتمان وتزايد جرائم السرقة والتزوير واالحتيال.
 عدم توفر احلماية الالزمة لتأمُت سالمة نقل ادلعلومات والتحويالت ادلالية. -عدم معرفة أو ذباىل عمل ونشاط البنوك االلكًتونية.

اخلامتة:
من خالل الدراسة ؽلكن أن نستخلص أنو رغم اإلصالحات ادلبذولة من طرف النظام ادلصريف اجلزائري ،إال أنو ال
يتجاوب مع التطورات االقتصادية اليت يشهدىا العامل ،فهي أمام ربدي كبَت ينبغي لو أن يسارع إىل مواكبة
التطورات العادلية ،فال بد من إعداد وتطوير االسًتاتيجيات اليت سبكنها من التكيف ادلستمر مع ىذه التغَتات من
خالل زايدة اإلنفاق االستثماري يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ،دراسة االستعانة خبربات أحد البنوك الكربى لتكوين
اإلطارات ،توعية وربسيس العمالء دبزااي اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية.
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ولتجاوب إىل ىذه التطورات يقتضي وجود جهاز مصريف فعال وتنافسي زبضع من خاللو البنوك وادلؤسسات
ادلالية إىل برانمج إصالحي شامل زلوره األساسي تطهَت البنوك من خالل منحها شروط تسمح ذلا ابلتطور وربديث
طرق تسيَتىا وظلط عملها ،تنويع اخلدمات وشلارسة العمليات ادلصرفية االلكًتونية إىل جانب العمليات التقليدية.
ومن نتائج الدراسة كذلك ،أن الغالبية العظمى من البنوك التجارية اجلزائرية ليست ذلامواقع تبادلية ،ذلك أن
مواقعها إما معلوماتية أو اتصالية،يعٍت ذلك أهنا مل تستفد من الشبكة العادلية (االنًتنت) يف إصلاز ادلعامالت
ادلصرفية ،وأن األمر ال يزيد حىت اآلن علىاستخدام مواقعها االلكًتونية كوسيلة للًتويج.
 تعترب الفروع قناة مهمة جدا لتوزيع اخلدمات ادلصرفية وبدرجة أقل ادلوزعات اآلليةلألوراق النقدية والتحويلااللكًتوين لألموال عند نقاط البيع.
 على الرغم من أن القنوات االلكًتونية سبثل أعلية قصوى يف إسًتاتيجية التوزيعاحلديثة يف البنوك األجنبية ،إالأن ىناك ضعفا يف كيفية االستفادة من مزاايىا يف البنوكالتجارية اجلزائرية.
 عدم وجود البنية التحتية لالتصاالت فعالة وسريعة. عدم وجود وعي كايف للعمالء دلزااي اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية. عدم وجود منافسة كافية بُت البنوك لالذباه إىل اإلبداع وخلق قنوات توزيع جديدة جللب عمالء جدد. عدم وجود إطار قانوين لتنظيم آلية العمل ادلصريف االلكًتوين،وعدم توفر احلماية الالزمة لتأمُت سالمة نقلادلعلومات والتحويالت ادلالية.
ولعل أىم احملاور و التوصيات اليت غلب أن تتبناىا اجلزائر لتعظيم استفادهتا من تطبيقات التكنولوجيا احلديثة يف
العمل ادلصريف ىي:
 زايدة اإلنفاق االستثماري يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ابعتبارىا أىم األدوات دلواجهة ادلنافسة وتقدًنخدمات مصرفية متطورة.
 ربسُت البنية التحتية لالتصال حىت ال تعيق التبادل السريع للمعلومات. تكوين شبكة مصرفية تكون دبثابة جسر الكًتوين بُت البنوك من جهة والشركات والعمالء من جهةأخرى ،مع حث البنوك على تطوير تنمية التجارة االلكًتونية.
 دراسة االستعانة خبربات أحد البنوك الكربى لتدريب اإلطارات على استخدام أدوات العصر احلديث مثلاالنًتنت و SWIFTوغَتىا.
 ربسيس العمالء دبزااي اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية وىذا من خالل اإلشهار و ندوات وأايم دراسية يفىذا اجملال.
 العمل على أتمُت كل من اخلدمات والتحويالت ادلالية ،وضع قوانُت تشريعية ربكم اتفاقيات التبادلااللكًتوين ما بُت الشركات والبنوك واالعًتاف الرمسي للوثيقة االلكًتونية والتوقيع االلكًتوين.
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