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في البنية التحتية ونظام معلومات بنكي اإلى جانب تدريب موظفي البنوك 

تنظيمية  وت�صريعات  قوانين  واإ���ص��دار  الإلكترونية  ال�صيرفة  ثقافة  ون�صر 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لأمن المعلومات البنكية.
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Abstract:
This study aims to shed light on the e-Banking activity and the reality 

of its application in Algeria. It also aims to diagnose the nature of field 
obstacles that prevent the expansion of e-Banking in Algeria and achieve 
its success requirements. The study found that the Algerian experience to 
integrate e-Banking is relatively late compared to its fixed objectives and 
that its expansion is hindered by a set of administrative, human, technical, 
security obstacles as well as others concerned with risks related to the 
practice of e-Banking. The study also concluded that the expansion of 
e-Banking in Algeria requires the provision of a set of requirements, 
namely infrastructure and a banking information system as well as 
the training of banks’ staff, the spreading of the eBanking culture, the 
issuance of laws and regulations and undertaking of necessary measures 
to secure banking information.
Keywords: e-Banking, Algerian banking system, e-Government

المقدمـــة:

ف���ي ظل تاأثر الأجهزة البنكي���ة بتداعي�ات العولمة المالية وتزايد حجم الن�ش���اط البنكي وتنوع 

خدم��اته، فقد اأ�شبحت البنوك بحاجة ما�شة اإلى اعتماد اأ�شلوب اإداري ديناميكي ي�شتطيع التعامل 

مع التط���ورات القت�ش���ادية وباإمكانه تلبية الرغب���ات المتزايدة للمجتمعات الحديث���ة وتطلعاتها. 

وا�ش���تجابة لتلك الحاجة البنكية، فقد اأنتجت تكنولوجيا المعلومات والت�شالت اأ�شلوب ال�شيرفة 

الإلكترونية. 

وفي �ش���وء التغيرات الم�ش���تجدة لتطبيق ثقافة بنكية جديدة وتج�ش���يد الإدارة الإلكترونية في 

البنوك الناجمة عن تحرير القطاع الم�ش���رفي والقفزة التي �ش���هدها قطاع الإعالم والت�شالت، 

فقد �ش���اهمت ال�ش���يرفة الإلكترونية في مختلف الأجهزة البنكية باإزالة مظاهر الإدارة التقليدية 

للبنوك واأخذت حيًزا وا�شًعا من حا�شر العمليات البنكية الحديثة وم�شتقبلها. 

وعل���ى الرغ���م مما حققته ال�ش���يرفة الإلكترونية من تق���دم لدى مختلف الأجه���زة البنكية في 

العالم وع�شرنة في خدماتها المقدمة اإل اأنها �شهدت تماطال في تج�شيدها لدى البنوك الجزائرية 

وتباط���وؤًا في خطوات اعتمادها، كما اأظهرت تاأخًرا بفجوة تكنولوجية كبيرة عن البنوك الأجنبية. 

ونظرا لختالف طبيعة المعيقات التي تحول دون تو�شع ال�شيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية 

وتداخلها وف�ش���ل النظام البنكي الجزائري في تجاوز هذه المعيقات ومواكبة الم�شتجدات الدولية 

فاإن نجاح تج�شيدها يتوقف على مدى توفير المتطلبات الالزمة وتنا�شقها.
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اأهداف الدرا�صة: تتمثل اأهداف هذه الدرا�صة في النقاط الآتية:

- ت�ش���ليط ال�ش���وء على ال�ش���يرفة الإلكترونية من خالل تقديم مفهومها والخ�ش���ائ�ص التي 

تميزها عن الإدارة البنكية التقليدية. 

- الإحاطة بواقع ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري ومدى تقدم تج�شيدها.

- ت�شخي�ص طبيعة المعيقات الميدانية التي تحول دون تو�شع ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز 

البنكي الجزائري.

- التو�ش���ل اإل���ى المتطلب���ات الالزمة لنج���اح اعتماد ال�ش���يرفة الإلكترونية كاأ�ش���لوب لتقديم 

الخدمات البنكية.

اأهمية الدرا�صة: تبرز اأهمية هذه الدرا�شة في الم�شاهمة لع�شرنة الجهاز البنكي الجزائري 

وتاأهيل���ه لمواكبة البن���وك العالمية الكبرى التي تقدم اأكثر من 360 خدم���ة لعمالئها، في حين اأن  

البنوك الجزائرية ل تقدم في اأح�ش���ن الأحوال اأكثر من 30 خدمة، وذلك بم�ش���تويات اأداء �شعيفة 

وخدمات متدنية، الأمر الذي ي�شكل للقطاع البنكي الجزائري مخاطر كبيرة وتحديات اأكيدة، وفي 

هذا الو�ش���ع تمثل ال�شيرفة الإلكترونية بمختلف اأبعادها الأ�شلوب الذي ي�شتجيب لمطلب ع�شرنة 

البنوك الجزائرية وتقلي�ص الفجوة التكنولوجية عن البنوك العالمية.

اإ�صكالية الدرا�صة : على �ش���وء هذا العر�ص فاإنه يمكن �شياغة الإ�شكالية في ال�شوؤال الآتي: 

ما هي المعيقات التي تعتر�ص طريق تو�ش���ع ال�ش���يرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري؟ 

وما هي المتطلبات المنا�شبة لنجاحها؟

المنهج المتبع: ومن اأجل معالجة اإ�ش���كالية هذه الدرا�ش���ة فاإنه �شيتم اتباع المنهج الو�شفي 

التحليلي الذي يمكن من خالله ت�شليط ال�شوء على جوانب ال�شيرفة الإلكترونية وت�شخي�ص واقعها 

ل���دى النظ���ام البنك���ي الجزائري، وبناءا على ما تم حو�ش���لته ح���ول واقعها ف���ي الجزائر فاإن هذا 

المنهج �شي�شمح بتحليل كل من المعيقات الحقيقية التي تحول دون تو�شع ال�شيرفة الإلكترونية في 

الجزائر بالإ�شافة اإلى المتطلبات التي ينبغي توافرها لتحقيق نجاحها. 

الدرا�صات ال�صابقة: حظي مو�ش���وع واقع ال�ش���يرفة الإلكترونية في الجزائر باهتمام كبير 

م���ن قبل الباحثي���ن وذلك نظرا لتزايد حاج���ة البنوك الجزائرية لمواكبة التط���ورات التكنولوجية 

وم�ش���ايرة اإيقاع الع�ش���ر الحديث، اإل اأن هذا الهتمام قد اختلف في م�ش���مونه باختالف الزاوية 

التي يتم من خاللها معالجة ظاهرة ال�شيرفة الإلكترونية. وتتمثل اأهم هذه الدرا�شات فيما يلي:

درا�ص���ة الباحث »ال�ص���عيد بريكة« )2011(: الذي اأعد درا�ش���ته حول »واقع عمليات ال�صيرفة 

الإلكترونية واآفاق تطورها في الجزائر«، وتو�ش���ل من خالل هذه الدرا�ش���ة اإلى اأن البنية التحتية 
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لممار�ش���ة ال�ش���يرفة الإلكترونية لدى البنوك الجزائرية غير مهياأة، كما تو�ش���ل اإلى مجموعة من 

المتطلب���ات المتمثلة في وجود بيئة اإلكترونية ترتكز على تكنولوجيا المعلومات وبناء �ش���بكة متينة 

لالإنترنت وتاأمين جميع خدمات الت�شالت الإلكترونية وو�شع ت�شريعات قانونية منظمة لل�شيرفة 

الإلكترونية، كما تو�ش���ل اإلى اأن العتماد على و�ش���ائل الدفع الإلكترونية �ش���وف ي�شاهم في اختفاء 

الطابع الحتكاري للنظام البنكي الحالي في �شوق الخدمات المالية. 

درا�ص���ة الباحثين » محرز نور الدين و�ص���يد مريم «  ) 2011(: اإذ تمحورت درا�ش���تهما حول 

»نظام الدفع الإلكتروني ودوره في تفعيل التجارة الإلكترونية مع الإ�ص���ارة اإلى حالة الجزائر« 

حيث تو�ش���ال اإلى اأن عوائق التعامل التجاري الإلكتروني بما في ذلك ال�شيرفة الإلكترونية تنق�شم 

بي���ن العوائق القانوني���ة والتقنية والقت�ش���ادية والثقافية، كما ركزا على �ش���رورة توافر راأ�ص مال 

ب�ش���ري موؤهل لخلق مجتمع المعرفة وبناء قيادة اإلكترونية ت�ش���عى اإل���ى توفير المحيط الإلكتروني،  

وبالتالي تنامي التجارة الإلكترونية عامة وال�شيرفة الإلكترونية ب�شكل خا�ص. 

درا�ص���ة الباحثين » بحو�ص���ي مجذوب و�ص���فيان بن عب���د العزي���ز « )2013(: اأجرى الباحثان 

درا�ش���ة حول مو�شوع » واقع واآفاق البنوك الإلكترونية مع الإ�صارة اإلى م�صتقبلها في الجزائر«، 

حي���ث هدف���ت هذه الدرا�ش���ة اإل���ى اإبراز �ش���بل تفعي���ل الأنظمة البنكي���ة نح���و الأداء الجيد في ظل 

ال�ش���يرفة الإلكترونية في دول العالم ب�ش���كل عام والجزائر ب�ش���كل خا�ص، وتو�ش���ل الباحثان اإلى 

�ش���رورة زيادة الإنفاق ال�ش���تثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكوين �ش���بكة م�شرفية قوية 

تكون بمثابة ج�ش���ر اإلكتروني ما بين البنوك، بالإ�ش���افة اإلى تو�شيع ا�ش���تخدام الإنترنت في تقديم 

الخدمات البنكية باأقل تكلفة واأكثر كفاءة.

درا�صة الباحثة » بو�صليت ريم « ) 2015( : �شملت هذه الدرا�شة » وجهات النظر حول ال�صيرفة 

الإلكتروني���ة ف���ي اإط���ار ا�ص���تراتيجية الجزائر الإلكتروني���ة 2013 « حيث تو�ش���لت الباحثة اإلى اأن 

التو�ش���ع في ا�ش���تعمال النترنت ينعك�ص على اإحداث تطورات م�ش���تمرة على مختلف المهن والأن�ش���طة 

القت�ش���ادية مم���ا يوؤث���ر اإيجاًبا عل���ى المحيط البنك���ي والمالي ويعطي دفًعا قوًيا لم�ش���روع ال�ش���يرفة 

الإلكترونية في الجزائر، كما تو�ش���لت هذه الدرا�ش���ة اأي�ش���ا اإلى اأن المحيط البنك���ي الجزائري يعتبر 

ور�شة �شخمة تتخذ من اأ�شلوب ال�شيرفة الإلكترونية كقوة دافعة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وعلى 

الرغم من محا�شن برنامج الإدارة الإلكترونية في الجزائر اإل اأنها تنتظر دائما التج�شيد ال�شليم. 

خطة الدرا�صة: لتغطية نقاط هذا البحث فاإنه �ش���يتم التعر�ص في بداية هذه الدرا�ش���ة اإلى 

ماهية ال�شيرفة الإلكترونية التي ي�شلط ال�شوء من خاللها على مفهومها وخ�شائ�شها الأ�شا�شية، 

وحت���ى يكون هذا العمل اأقرب اإلى الواقع فاإنه �ش���يتم اإ�ش���قاط الجانب النظ���ري ميدانيا من خالل 

التعر����ص اإل���ى واقع تطبيقها في الجه���از البنكي الجزائري، ليتم بعد ذل���ك عر�ص المعيقات التي 

تحول دون تو�ش���ع ال�ش���يرفة الإلكترونية لدى البن���وك الجزائرية، وبناءا على م���ا يتم تحديده من 

معيق���ات لتو�ش���ع ال�ش���يرفة الإلكتروني���ة ف���ي الجهاز البنك���ي الجزائري فاإنه �ش���يتم ا�ش���تخال�ص 

المتطلبات الالزمة لنجاحها. 
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اأول: مــــاهية ال�صيرفة الإلكترونية

ا�ش���تجابة لحاجة البنوك للتحول الى اأ�شلوب الإدارة الإلكترونية وتطلعات المجتمعات الحديثة 

لتحقيق م�ش���توى اأف�ش���ل للخدمات البنكية فق���د اأنتجت تكنولوجيا المعلومات �ش���يغة اإدارية بنكية 

حديث���ة وع�ش���رية تعرف بال�ش���يرفة الإلكتروني���ة، والتي تميزت بخ�ش���ائ�ص مكنته���ا من تقديم 

خدمات حديثة وفر�ص واقع اإداري مغاير يك�شر طوق العزلة التي تمار�ص فيه الإدارة التقليدية.

1- مفهوم ال�صيرفة الإلكترونية
داأب���ت الأبحاث القت�ش���ادية المهتمة بالبنوك على تقديم �ش���يغ مختلفة للتعبير عن مفهوم 

ال�ش���يرفة الإلكتروني���ة، وعلى الرغم م���ن اختالف هذه ال�ش���يغ اإل اأنها تتجه بم�ش���مونها نحو 

مفهوم واحد.

ف ال�شيرفة الإلكترونية باأنها كافة العمليات اأو الن�صاطات التي يتم عقدها اأو تنفيذها  اإذ ُتعرَّ

اأو التروي���ج لها بوا�ص���طة الو�ص���ائل الإلكترونية كالهاتف والحا�ش���ب وال�ش���راف الآلي والإنترنت 

 .
)1(

والتلفزيون الرقمي وذلك من قبل الم�شارف

كما يمكن تعريف ال�شيرفة الإلكترونية باأنها المنهج الحديث للعمليات البنكية التي ت�صتخدم 

تقنيات معلومات متقدمة ذات طابع اإلكتروني لتمكن من اأدائها ب�صرعة عالية ودقة متناهية.

فال�ش���يرفة الإلكترونية هي الأ�شلوب الذي يتم من خالله توزيع الخدمات والمعلومات البنكية 

للعم���الء عن طريق قواع���د بنكية اإلكترونية التي يمكن ا�ش���تعمالها من خالل الحوا�ش���يب الفردية 

. اأي اأن ال�ش���يرفة الإلكترونية هي الأ�شلوب الذي يوفر المعلومات 
)2(

ومختلف الو�ش���ائل الإلكترونية

)3(

والخدمات البنكية عبر �شبكة اإلكترونية.

ب�ش���فة اأخ���رى فاإن ال�ش���يرفة الإلكترونية هي اإجراء العمليات الم�ش���رفية بط���رق اإلكترونية، 

اأي با�ش���تخدام تكنولوجيات الإعالم والإت�ش���ال الجديدة، �ش���واء تعلق الأمر بال�شحب اأو بالدفع اأو 

بالئتمان اأو بالتحويل اأو بالتعامل في الأوراق المالية اأو غير ذلك من اأعمال الم�ش���ارف. وفي ظل 

ه���ذا النمط من ال�ش���يرفة ل يكون العميل م�ش���طرا لالنتقال اإلى البن���ك، اإذ يمكنه القيام ببع�ص 

)1(    ناظم حممد نوري ال�شمري وعبد الفتاح زهري العبد الالت، ال�شريفة الإلكرتونية: الأدوات والتطبيقات ومعيقات التو�شع، 

عمان، دار وائل للن�شر، 2008، �ص: 28.

(2)  Imola Driga and Claudia Isac, E-anking Services- Features, Chalenges and Benefits, Annals 
of the University of Petroşani, Economics,Econpapers, vol. 14- issue 1, 2014, P: 51.

(3)  Steve Clarke and Mahmood Shah, E-banking Management: Issus, Solutions; and 
Strategie; new York,Information Sciences Reference, 2009, P: 02.
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 .
)((

العمليات مع م�ش���رفه وهو في م�ش���تقره اأو مكتب���ه، وهو ما يعني تجاوز بع���دي المكان والزمان

ووفًقا لهذه الجملة من التعاريف يت�ش���ح اأن ال�شيرفة الإلكترونية هي الجهود الإدارية البنكية التي 

تت�ش���من التعامل مع الموارد المعلوماتية وتبادل المعلومات با�ش���تخدام اأدوات الإدارة الإلكترونية 

من اأجل تقديم الخدمات البنكية باأكبر �شرعة واأقل تكلفة وزيادة كفاءة وفعالية اأداء البنك.

2- خ�صائ�ص ال�صيرفة الإلكترونية
تتميز ال�ش���يرفة الإلكترونية ع���ن الإدارة البنكية التقليدية بمجموعة من الخ�ش���ائ�ص، والتي 

يمكن تلخي�شها في العنا�شر الآتية:

اأ- اإعتم���اد الإدارة الإلكتروني���ة: ويتحق���ق ذلك باأداء كل المعامالت المنج���زة من الإدارة البنكية 

م���ن تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز باإح���الل المكتب الإلكتروني محل المعامالت الورقية من 

خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات واعتماد البنية التحتية لالإدارة الإلكترونية التي تت�شكل من اأجهزة 

تكنولوجية حديثة وبرمجيات ونظم معلومات وكوادر متخ�ش�شة ووعي معلوماتي لدى الموظفين.

ب- اإزالة القيد المكاني للخدمة البنكية: لقد كانت �شيا�ش���ة التوزيع قبل العقدين الأخيرين 

من القرن الما�ش���ي ترتكز على �ش���بكة الفروع، ولكن مع التطبيق المتنامي للتكنولوجيات الحديثة 

ف���ي توزي���ع الخدمات البنكية ظهرت للوجود طرق جديدة في التوزيع الم�ش���رفي حيث لحظنا في 

. وتتمثل هذه 
)5(

ال�ش���نوات القليلة الما�ش���ية ظهور قنوات توزيع جديدة اإلى جانب الفروع التقليدية

القنوات في اآلت ال�شرف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وال�شيرفة المنزلية وال�شيرفة المحمولة 

وال�ش���يرفة الهاتفية وبنوك الإنترنت، اإذ تجنب هذه القنوات م�ش���قة التنقل اإلى مقر اإدارة البنك 

للح�شول على الخدمة باعتبارها تتيح اإمكانية اللتقاء اإلكترونيا.

ج- اإزالة القيد الزمني للخدمة البنكية: حيث ي�شهل للعمالء من خالل ال�شيرفة الإلكترونية 

. فعند ممار�ش���ة ال�ش���يرفة الإلكترونية 
)((

الح�ش���ول على الأم���وال اأو تحويلها في اأي لحظة زمنية 

ف���اإن ح�ش���ول العمالء على الخدم���ات البنكية متاح ف���ي اأي لحظة زمنية ول ينح�ش���ر في المجال 

الزمني المخ�ش����ص لأداء موظفي البنك لمهامهم الإدارية، باعتبار اأن اعتماد الإدارة الإلكترونية 

في البنوك من خالل و�ش���الت ال�ش���بكات الداخلية وو�شالت �ش���بكات الإنترنت ت�شمن ا�شتمرارية 

ودوام اأداء الخدمة. 

الم�شرفية  المنظومة  ملتقى  الجزائرية،  الم�شارف  لع�شرنة  كمدخل  اللكترونية  ال�شيرفة  معراج،  وهواري  ح�شين  (4)  رحيم 
الجزائرية والتحولت القت�شادية-واقع و تحديات- جامعة ال�شلف، ال�شلف، 2004، �ص: 02-01.

(5)� نعمون وهاب، النظم المعا�شرة لتوزيع المنتجات الم�شرفية وا�شتراتيجية البنوك ، ملتقى المنظومة الم�شرفية الجزائرية 
والتحولت الإقت�شادية-واقع و تحديات- جامعة ال�شلف، ال�شلف، 2004، �ص: 01.

(6)  Shradha Nigudge and Mohsin Khan Pathan, E-banking :services, Importance in Business, 
Advantage, Challenges and Adoption in india, Asian Journal of Management Siences, 
vol. 2- issue 3, March 2014, P: 191.
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د- ال�ص���تقاللية ع���ن الهي���كل التنظيمي: ل تقوم الإدارة الإلكتروني���ة على الهياكل التنظيمية 

ول تع���رف الت�شل�ش���ل الوظيفي المعمول به في دوائ���ر الإدارة الإلكترونية، فه���ي اإدارة ل تقوم على 

ممار�ش���ات الأفراد م���ن موظفيهم وجهدهم اليدوي في اإدارة معامالته���ا بقدر ما تقوم على اإدارة 

.
)((

المعلومات التي تحتفظ بها في دوائرها ح�شب برامج معينة 

ه�- �ص���هولة التعامل والتوا�ص���ل: بمجرد اعتماد البنك لل�ش���يرفة الإلكترونية فاإنه �شي�شبح 

ق���ادًرا عل���ى توفير المعلومات الالزمة ب�ش���رعة وبدقة متناهية، هذا الأمر �ش���يوؤدي اإلى تب�ش���يط 

الإجراءات الإدارية واخت�ش���ار وقت وجه���د اأداء الخدمات البنكية وهو م���ا ينعك�ص اإيجابًيا على 

جودة تلك الخدمات وت�ش���هيل اإجراءات التعامل وعمليات التوا�ش���ل م���ع مختلف العمالء وكذلك 

بين اأق�شام البنك. 

و- المرونة الإدارية: ي�ش���تطيع البنك عند ممار�ش���ته لل�ش���يرفة الإلكترونية تو�شيع الخيارات 

المتاح���ة ف���ي عر����ص الخدمة من ط���رف البنك وطلبه���ا من طرف العمي���ل، ويرجع ذل���ك اإلى اأن 

الإدارة الإلكترونية اإدارة مرنة يمكنها بفعل التقنية وبفعل اإمكاناتها ال�شتجابة ال�شريعة لالأحداث 

والتج���اوب معها متعدية بذلك حدود الزمان والمكان و�ش���عوبة الت�ش���ال، مم���ا يعين الإدارة على 

.
)8(

تقديم كثير من الخدمات التي لم تكن متاحة اأبدا بفعل تلك العوائق في ظل الإدارات التقليدية 

ثانيا: واقع ال�صيرفة الإلكترونية لدى البنوك الجزائرية

ف���ي الوق���ت الذي �ش���هدت فيه الكثير م���ن البنوك في مختلف دول العالم تو�ش���ًعا في ممار�ش���ة 

ال�ش���يرفة الإلكتروني���ة، فق���د خا�ص الجه���از البنكي الجزائري من���ذ �ش���نة 1990 تجارًبا مختلفة 

لتج�ش���يدها لدى فروعه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والبرامج الم�شطرة لم�شايرة التغيرات 

اإل اأن وتي���رة التط���ورات ف���ي مختل���ف دول العالم كانت اأكبر م���ن وتيرة المجه���ودات المبذولة في 

الجزائر، وهو ما جعل البنوك الجزائرية متاأخرة تكنولوجًيا وبعيدة كل البعد عن المعايير الدولية 

في مجال ال�شيرفة الإلكترونية.

1-تطور ال�صيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية
مع ما �ش���هده العالم من تط���ورات تكنولوجية في مجالي الإعالم والت�ش���ال، فقد فتحت اأمام 

القطاع البنكي لدى العديد من الدول المتقدمة اأ�شواق كبيرة ومتعددة، حققت البنوك من خاللها 

اء اعتمادها اأ�شلوب ال�ش���يرفة الإلكترونية. وفي ظل التوجه الإلكتروني  عائدات مالية �ش���خمة جرَّ

الجديد للن�ش���اط البنكي في مختلف دول العالم، فقد اأ�شبحت البنوك الجزائرية ملزمة بع�شرنة 

والتوزيع،  للن�شر  الوراق  دار  عمان،  اخل�شائ�ص-املتطلبات،  املفاهيم-   : الإلكرتونية  الإدارة  احل�شن،  حممد  ح�شني     )((

2011، �ص:  77-76.

)8( املرجع ال�شابق مبا�شرة، �ص: 8).
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خدماتها من خالل اعتماد اأ�ش����ص ال�ش���يرفة الإلكترونية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لن�شر 

ثقافة ال�ش���يرفة الإلكترونية ف���ي الجزائر اإل اأن واقع البنوك الجزائرية اأثب���ت تاأخًرا كبيًرا وبعًدا 

وا�شًحا عن المعايير البنكية الدولية، فقد ظلت خدماتها تقليدية ل تواكب حداثة الخدمات البنكية 

المقدمة لدى البنوك النا�شطة في الدول المتقدمة. ومر م�شروع ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز 

البنكي الجزائري بخطوات بطيئة وعرف تاأخًرا كبيًرا في تنفيذ اأولى خطواته بالمقارنة مع البنوك 

 )CASH(  العالمية، فلم يتم بعثه اإل في بداية �شنوات الت�شعينيات 1990 بظهور اأول بطاقة بنكية

ف���ي بنك التنمية المحلية واإدراج اأول نظام م�ش���اعد للعمليات البنكية الخارجية )SWIFT( �ش���نة 

1991. ولم ت�شهد فترة الت�شعينيات اإنجازات ذات اأهمية في مجال ال�شيرفة الإلكترونية اإل باإن�شاء 
�شركة )لتاألية( المعامالت الم�شرفية والنقدية الم�شتركة )SATIM( �شنة 1995. 

وقد ات�ش���ح بطاأ وتيرة انت�ش���ار ال�ش���يرفة الإلكترونية ف���ي الجزائر مقارنة بال���دول المتطورة 

كالوليات المتحدة الأمريكية التي ت�شاعف فيها مرتين عدد البنوك التي تقدم خدمات اإلكترونية 

في فترة وجيزة بين الثلث الثالث ل�ش���نة 1999 ومنت�ش���ف �شنة 2001، حيث تمثل هذه البنوك اأكثر 

.
)9(

من 90 % من مجموع اأ�شول النظام البنكي الأمريكي

وفي �شبيل تدارك التاأخر الحا�شل في مجال ال�شيرفة الإلكترونية والرغبة في الندماج الفعلي 

في القت�شاد العالمي وم�شايرة التطورات الحا�شلة في الن�شاط البنكي في مختلف دول العالم فقد 

تطلعت ال�ش���لطات الجزائري���ة خالل الفترة 2000 - 2010 اإلى ع�ش���رنة القطاع البنكي من خالل 

اإبرام عقود تخ�ص ال�ش���يرفة الإلكترونية مع �ش���ركات اأجنبية واإ�ش���دار اأول بطاقة دفع دولية �شنة 

2004 واإنت���اج اأول بطاق���ة اإلكترونية ذكية من ال�ش���ركة الجزائرية HB Technology �ش���نة 2008، 
وقد كان اعتماد نظامي المقا�ش���ة الإلكترونية والت�شوية الإجمالية الفورية RTGS �شنة 2006 اأكبر 

اإنجاز في هذه الفترة لتج�شيد م�شروع ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري. 

ولم ت�ش���هد ال�ش���يرفة الإلكترونية بعد هذه الفترة خطوات ج��ادة اأخرى �ش���وى اإدراجها �شمن 

برن�ام���ج الحكوم���ة الإلكتروني���ة �ش���نة 2013، وذل���ك في اإط���ار خطة متع���ددة القطاع���ات تعرف 

. وعموًما، لم يعتمد الجهاز البنكي الجزائري اأ�شلوب 
)10(

با�شتراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 

ال�ش���يرفة الإلكترونية ب�ش���كل مبا�ش���ر واإنما تم اإدراج الن�ش���اط الإلكتروني ب�ش���كل مرحلي كما هو 

مو�شح في الجدول الآتي:

(9)  Anderea Scheaster et Saleh Nsouli, Les enjeux de la banque électronique, Finance and 
Banque, IMF 2002, P: 49 .

(10)  Bouchelit Rym, Les perspective d’E-Banking dans la stratégie E-Algerie 2013 , Thèse de doctorat 
en sciences économique université Abou Bakr Belkaid de telemcen,  telemcen,  2015,  P: 04.
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جدول رقم 01: كرونولوجيا تطور ال�صيرفة الإلكترونية لدى الجهاز البنكي الجزائري

تطورات ال�صريفة الإلكرتونية لدى اجلهاز البنكي اجلزائري

1990.
(A)

)CASH  بطاقة ال�شحب ( CPA ظهور اأول بطاقة بنكية

1991(B)
.SWIFT اإدراج اأول نظام م�شاعد للعمليات البنكية اخلارجية

اإدراج الربامج املعلوماتية لفح�ص وحتليل عمليات الئتمان والتجارة اخلارجية.1992

تعميم برامج الإعالم الآيل على جميع العمليات البنكية.1993

بداية العمل ببطاقات ال�شحب والت�شديد دون انت�شارها يف جميع الوكالت البنكية.1994

1995SATIM اإن�شاء �شركة تاألية املعامالت امل�شرفية والنقدية امل�شرتكة

1996.RMI باإن�شاء �شبكة نقدية الكرتونية م�شرتكة بني البنوك SATIM م�شاهمة

انطالق ت�شغيل نظام ال�شحب للت�شويات املالية بني خمتلف البنوك التجارية.1998

تكليف �شركة تاألية املعامالت البنكية والنقدية امل�شرتكة SATIM باإدارة نظام الدفع ما بني البنوك.2002

2003.
(C)

اإبرام عقد بني �شركة SATIM وال�شركة الفرن�شية Ingenico Data System لتعميم النقد

اإ�شدار اأول بطاقة دفع دولية.2004

2006.RTGS (D)
بداية العمل وفق نظامي املقا�شة الإلكرتونية والت�شوية الإجمالية الفورية 

2008
اإنتاج البطاقة الإلكرتوية الذكية من ال�شركة اجلزائرية HB Technology وبداية العمل 

(F)  
.CIB ببطاقة الإلكرتونية مابني البنوك

بلوغ عدد بطاقات الإلكرتونية املتداولة ما بني البنوك CIB املليون بطاقة .2010

اإدراج م�شروع ال�شريفة الإلكرتونية �شمن برنامج احلكومة الإلكرتونية.2013

2014
توافر نظام الت�شوية الإجمالية الفورية RTGS ب�شكل �شبه كلي يف اجلهاز البنكي اجلزائري وحتقيقه 

(G)
اأكرب عدد من العمليات املنجزة.

الم�صدر: تم اإعداد هذا الجدول بناءا على المعطيات المح�شل عليها من مختلف الم�شادر.

البنوك يف اجلزائر، مذكرة  الإلكرتوين على جودة اخلدمات امل�شرفية: درا�شة حالة بع�ص  الت�شويق  اأثر  (A)  �شريوف ف�شيلة، 
مقدمة لنيل �شهادة املاجي�شتري يف الت�شويق بجامعة ق�شطنطينة، ق�شطنطينة، 2010، �ص: 140.

(B)  �شليمان نا�شر واآدم حديدي، » تاأهيل النظام امل�شريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة اأي دور لبنك اجلزائر«، 
املجلة اجلزائرية للتنمية القت�شادية،  جامعة قا�شدي مرباح، ورقلة، املجلد 2 العدد 2، جوان 2015، �ص : 17. 

البنوك  الإ�شارة حلالة  مع   : امل�شرفية  لتاأهيل اخلدمات  كاأداة  الإنرتنت  تكنولوجيا  ال�شمد،  وبودي عبد  القادر  (C)  بودي عبد 
اجلزائرية، امللتقى الدويل حول ع�شرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية واإ�شكالية اعتماد التجارة الإلكرتونية يف اجلزائر 

2011، �ص : 17. مليانة،  خلمي�ص  اجلامعي  املركز   ،- دولية  جتارب  – عر�ص 
(D)  منية خلي�فة، ال�شريفة الإلكرتونية كمدخل لتاأهيل وع�شرنة البنوك اجلزائرية، امللتقى الدويل حول ع�شرنة نظام الدفع 
يف البنوك اجلزائرية واإ�شكالية اعتماد التجارة الإلكرتونية يف اجلزائر – عر�ص جتارب دولية -، املركز اجلامعي خلمي�ص 

مليانة،2011، �ص : 13.

(F)  بودي عبد القادر وبودي عبد ال�شمد، مرجع �شبق ذكره، �ص: 18.
(G) التقرير ال�شنوي للبنك املركزي اجلزائري، التطور القت�شادي والنقدي يف اجلزائر، 2015، �ص: 88 - 89.
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وف���ي ظل التطورات ال�ش���ابقة التي �ش���هدها المحي���ط البنكي الجزائ���ري منذ الت�ش���عينيات وتعدد 

العقبات التي اأخرت تج�ش���يد م�شروع ال�ش���يرفة الإلكترونية، فاإنه على الرغم من انت�شار بع�ص مبادئ 

ال�ش���يرفة الإلكترونية ل���دى البنوك الجزائرية وبداية ظه���ور بع�ص خدماته���ا الإلكترونية والحتكاك 

ببع�ص البنوك الأجنبية، اإل اأن التوجه الإلكتروني المت�شارع للن�شاط البنكي في مختلف دول العالم جعل 

م�شروع ال�شيرفة الإلكترونية في الجزائر يبدو متاأخرا ول يواكب حداثة الخدمات البنكية الإلكترونية 

المقدمة لدى البنوك النا�شطة في الدول المتقدمة. والجدول الآتي يو�شح مجموعة البنوك الممار�شة 

لل�شيرفة الإلكترونية في الجزائر وعدد خدماتها الإلكترونية المقدمة في �شنة 2017 :

جدول رقم 02: البنوك الممار�صة لل�صيرفة الإلكترونية في الجزائر

 وعدد خدماتها الإلكترونية �صنة )201

البنوك العمومية املمار�صة 

لل�صريفة الإلكرتونية

عدد اخلدمات 

الإلكرتونية

البنوك اخلا�صة املمار�صة لل�صريفة 

الإلكرتونية

عدد 

اخلدمات 

الإلكرتونية

(A)
(B)15البنك الوطني اجلزائري

03بنك الربكة 
(C)

(D)05بنك الفالحة والتنمية الريفية
02بنك نتيك�شي�ص -اجلزائر

(F)
(G)11بنك التنمية املحلية 

19بنك �شو�شيتي جرنال 
(H)

(J)06البنك اخلارجي اجلزائري
02�شيتي بنك -اجلزائر

(K)
(L)04القر�ص ال�شعبي اجلزائري

10بي اأن بي باريبا - اجلزائر

(M)
(N)04ال�شندوق الوطني للتوفري والحتياط

16تر�شت بنك اجلزائر

الم�صدر: تم اإعداد هذا الجدول بناءا على المعطيات المح�شل عليها من مختلف الم�شادر.

 http:// ebanking.bna.dz  البنك الوطني الجزائري:                 من موقع  (A)
/http://www.albaraka-bank.com/fr بنك البركة :                                       من موقع  (B)

/http://ebanking.badr.dz/fr بنك الفالحة والتنمية الريفية :          من موقع (C)
http://www.natixis.dz بنك نتيك�شي�ص –الجزائر:                  من موقع (D)
http://ebanking.bdl.dz بنك التنمية المحلية :                          من موقع (F)

 https://www.societegenerale.dz شو�شيتي جنرال – الجزائر :             من موقع� (G)
http://www.bea.dz/e-banking.html البنك الخارجي الجزائري:                من موقع (H)

http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/algeria.html شيتي بنك –الجزائر : من موقع� (J)
ebanking.cpa-bank.dz : القر�ص ال�شعبي الجزائري:                   من موقع (K)

http://www.bnpparibas.dz/banque-a-distance  بي اأن بي باريبا – الجزائر:                 من موقع (L)
https://ebank.cnepbanque.dz ال�شندوق الوطني للتوفير والحتياط : من موقع (M)

http://www.trustbank.dzdistance  :تر�شت بنك الجزائر                           من موقع (N)
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يت�شح من الجدول ال�شابق اأن هناك تباين بين البنوك العمومية في عدد خدماتها الإلكترونية 

المقدم���ة، حيث يعتب���ر البنك الوطني الجزائري )15 خدمة اإلكتروني���ة( وبنك التنمية المحلية 

)11 خدم���ة اإلكترونية( اأكث���ر مبادرة من باقي البن���وك العمومية )06 خدم���ات اإلكترونية على 

الأكثر( في التعامل بمبادئ ال�شيرفة الإلكترونية. اإل اأن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لدى 

البنوك العمومية يقل عن ما تقدمه بع�ص البنوك الخا�ش���ة كبنك �شو�ش���يتي جنرال )19 خدمة 

اإلكترونية( وتر�شت بنك ) 16 خدمة اإلكترونية( وبي اأن بي باريبا )10 خدمات اإلكترونية(.

2- اأنظمة ال�صيرفة الإلكترونية في الجزائر
يعتمد الجهاز البنكي الجزائري في ممار�ش���ة اأ�ش���لوب ال�ش���يرفة الإلكترونية لدى فروعه على 

نظامين هما:

 )RTGS(  اأ- نظام الت�صوية الإجمالية الفورية

رغب���ة في مواكبة اأح���دث التطورات التكنولوجية وال�ش���تجابة لحاجة البن���وك الجزائرية فقد 

�شاهم بنك الجزائر بم�شاعدة البنك العالمي في بناء �شبكة اإلكترونية بنكية وطنية تعمل في اإطار 

 .) RTGS ( نظام دفع اإلكتروني متطور يتمثل في نظام الت�شوية الإجمالية الفورية

ف نظ���ام الت�ش���وية الإجمالية الفوري���ة باأنه نظام ت�ش���وية المبالغ الإجمالي���ة في الوقت  اإذ ُيع���رَّ

الحقيقي ويتم فيه �ش���ير التحويالت ب�شفة م�شتمرة وعلى الفور بدون تاأجيل وعلى اأ�شا�ص اإجمالي، 

ف باأنه نظام مرك���زي اإلكتروني يعمل على اأ�ش���ا�ص فوري اإجمالي نهائي وم�ش���تمر لتنفيذ  كم���ا ُيعرَّ

اأوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة ت�شوية لأنظمة الت�شفية العاملة في بلد ما من خالل الح�شابات 

. حيث �ش���اهم هذا النظام في تقدم اإجراء مختلف الت�ش���ويات المالية ما 
)11(

للم�ش���ارف المركزية

بي���ن البنوك من خ���الل تحويل المبالغ الكبيرة الم�ش���تعجلة. اإذ تكمن اأهداف بناء نظام الت�ص���وية 

الإجمالية الفورية ) RTGS ( فيما يلي : 

- تاأهيل نظام الدفع الجزائري اإلى الم�شتوى الدولي وا�شتجابته للمقايي�ص الدولية.

- تقلي�ص فترة الت�شوية المالية بتطبيق عمليات الدفع في الوقت الحقيقي وتج�شيد مبادئ الإدارة 

الإلكترونية. 

- الت�شجيع على ا�شتعمال النقود الإلكترونية وال�شتجابة لحتياجات م�شتخدمي و�شائل الدفع الإلكتروني.

- ت�شجيع البنوك الأجنبية على الإقامة بالجزائر وتقوية روابطها  بالبنوك المحلية.

تدنئة تكاليف الدفع  الإجمالية 

اإذ اأن الم�شاركة في نظام الت�شوية الإجمالية الفورية )RTGS( مفتوحة لكل موؤ�ش�شة لها ح�شاب 

ت�ش���وية في بنك الجزائر بالإ�شافة اإلى ان�شمام مجموعة الموؤ�ش�شات الم�شرفية المالية والخزينة 

(11) �شيروف ف�شيلة، مرجع �شبق ذكره، �ص: 9)1
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. وقد كان���ت اأول الجهود لبناء نظام الت�ش���وية الإجمالية 
)12(

العمومي���ة ومركز ال�ش���كوك البريدية

الفورية في �ش���نة 2004، حيث تم هند�ش���ة كل فروعه وروابطها الإلكترونية وتخطيط جميع معالمه�

التقنية، وتفادًيا للوقوع في م�شاكل عملية لهذا النظام فقد تم اتخاذ اإجراءات تجريبية في �شنة 2005، 

وبعد الطمئنان على �شالمة تطبيق نظام الت�شوية الإجمالية الفورية واحترامه للمعايير العالمية والتاأكد 

 وذلك بح�شور ممثلين من البنك الدولي.
من فعاليته فقد تم اعتماده في بداية عام 2006)13(

ولق���د نتج عن و�ش���ع نظام الت�ش���وية الإجمالية الفورية قيد الت�ش���غيل اأثًرا اإيجابًيا على ت�ش���يير 

خزينة البنوك على اأ�شا�ص اأن كل عمليات الدفع بين البنوك والتي تتم عن طريق تحويل مبالغ مالية 

تفوق اأو ت�ش���اوي واحد مليون دينار جزائري اإ�ش���افة اإلى المدفوعات الم�شتعجلة التي تمر عبر هذا 

النظام، �ش���واء تعلق الأمر بالتحويل لح�ش���اب الم�شارف نف�شها اأو لح�ش���اب زبائنها. وقد �شاهمت 

اإدارة هذا النظام والتي نظمها بنك الجزائر ) متعاملون، مراقبو وم�ش���يرو النظام( اإ�ش���افة اإلى 

موؤ�ش�ش���ات الو�شاطة المالية في ت�شهيل عملية تكيف عمالء الم�شارف مع النظام الجديد وتبنيهم 

 ، والجدول الآتي يقدم عر�ش����ًا 
)1((

له كاأداة دفع ناجعة في خدمة ال�ش���احة الم�ش���رفية ومتعامليها

لإح�شائيات ن�شاط نظام الت�شوية الإجم�الية الفورية خالل الفترة 2006- 2014 :

201( جدول رقم 03: اإح�صائيات ن�صاط نظام الت�صوية الإجمالية الفورية خالل الفترة )200- 

ن�صبة تداول 

ARTS نظام

عدد 

العمليات

قيمة العمليات 

املنجزة )مليار(

معدل النمواملتو�صط ال�صهري

عدد 

العمليات

مبلغ العملية 

ال�صهري

عدد اأيام 

العمل
القيمةالعمل

2006-142373750,663015421,4226--
2007-1769003133737051248,5251%24+ %85+
2008% 99,341951756071381626550595252%10,3+%93,7+
2009% 99,562057366497401714554145253%5,4+%7+
2010% 99,932115655874751763048956254%2,8+ %9,6-
2011% 99,772373116801231977656676251%12,8+%15,8+
2012% 99,772695575352342246344603252%13,6+ %21,3-
2013% 99,992904183580262420229835253%7,7+ %33,1-
2014% 99,993143573723942619631033253%8,2+%4+

الم�صــدر: زغدار اأحم����د وحميدي كلثوم، « تقييم اأداء نظام الجزائر للت�ش����وية الفورية في النظام الم�ش����رفي 

الجزائ����ري خالل الفترة 2006-2014 » مجلة البحوث والدرا�ص���ات العلمي���ة « جامعة يحي فار�ص بالمدية، المجلد 

9 العدد 2، دي�شمبر 2015، �ص: 09.

القت�شادية  العلوم  في  دكتوراه  ر�شالة  الجزائر،  في  تطورها  واآفاق  الإلكترونية  ال�شيرفة  عمليات  واقع  ال�شعيد،  )  بريكة  12)
تخ�ش�ص: بنوك وتاأمينات، جامعة العربي بن مهيدي باأم بواقي ، اأم بواقي، 2011، �ص : 9)2. 

(13) الجريدة الر�شمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية، العدد: 26، 24 /4 /2006
(14)  منية خليفة ، مرجع �شبق ذكره، �ص : )1.
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ب - نظام المقا�صة الإلكترونية

تم تعريف نظام المقا�ش���ة الإلكترونية في الجريدة الر�ش���مية باأنه نظام جزائري يخ�ص نظام 

 كما ي�ش���مى ه���ذا النظام بنظام 
)15( 

اآل���ي وغير مادي لأوامر الدفع الم�ش���بوطة من قبل المقا�ش���ة

المقا�ش���ة عن بعد؛ باعتباره يعمل على المعالجة الآلية لجميع المعامالت المالية بين البنوك لكل 

و�شائل الدفع المعرو�ش���ة والمتداولة بينها )�شكوك، تحويل، اقتطاع، عمليات البطاقات البنكية( 

وذلك عن بعد وب�ش���كل اآلي من خالل ال�ش���بكة الإلكترونية الرابطة بين البنوك وبع�ص الموؤ�ش�ش���ات 

المالية تحت اإ�شراف البنك المركزي.

وفي هذا الإطار فقد تم بناء نظام المقا�ش���ة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري على مبداأ 

تحويل عمليتي الدفع وتبادل المعطيات بين بنك الجزائر والبنوك التجارية والخزينة العمومية وبريد 

الجزائ���ر من الطبيع���ة المادية اإل���ى الطبيعة الإلكتروني���ة. وتمهيًدا لعتماد هذا النظ���ام في الجهاز 

البنكي الجزائري ككل، فقد تم في عام 2004 اإن�شاء مركز المقا�شة القبلية بين بنك الجزائر وبع�ص 

البنوك التجارية والخزينة العمومية وبريد الجزائر، ليتم بعد ذلك اإدخال نظام المقا�شة الإلكترونية 

حيز ال�ش���تغالل في �ش���هر مايو 2006، بداية بمقا�ش���ة ال�شيكات ثم اإدراج و�ش���ائل الدفع الأخرى في 

نظام المقا�شة ب�شكل تدريجي. اإذ يهدف نظام المقا�صة الإلكترونية اإلى ما يلي :

- تفعيل اآلية عمليات الدفع وتبادل البيانات بين مختلف البنوك والخزينة العمومية وبريد الجزائر.

- �شالمة العمليات المحا�شبية الجارية في اإطار المقا�شة بين البنوك و�شمان اأمن المعلومات المتبادلة بينها.

- تمكين البنوك الجزائرية من اإدارة �شيولتها ب�شكل اأدق وا�شت�شراف الوقوع في مخاطرها.

- تقلي�ص فترات التح�شيل الجارية بين البنوك وتعزيز دور البنك المركزي في التحكم في الكتلة النقدية.

اإذ يعمل هذا النظام على اأ�ش���ا�ص المقا�ش���ة متع���ددة الأطراف لأوامر الدفع، حيث يتم �ش���ب 

)اإيداع( الأر�ش���دة ال�ش���افية من اأجل الت�ش���وية الموؤجلة في النظام في �ش���اعة محددة م�شبقا في 

النظام، حيث ت�شمل هند�شته �شيغة تبادل اأوامر الدفع ب�شكل متوا�شل بين الم�شتركين تبًعا لتاريخ 

يوم التبادل، ومرحلة ح�شاب الو�شعيات ال�شافية متعددة الأطراف ح�شب كل م�شارك، وذلك قبل 

اإقفال يوم التبادل، ومرحلة لل�شب من اأجل ت�شوية الأر�شدة ال�شافية في ح�شابات الت�شوية الخا�شة 

. وبالمقارنة مع المقا�ش���ة اليدوي���ة ومختلف العمليات 
)1((

بالم�ش���اركين المفتوح���ة في هذا النظام

على ال�ش���ندات فقد �ش���اهمت المقا�ش���ة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري ب�شكل �شبه كلي 

 كما هو مو�شح 
 2014 - 2008  

)1((

على ت�ش���وية الأر�ش���دة ال�شافية متعددة الأطراف خالل الفترة

في الجدول التالي:

2(  /  (  /  (15) الجريدة الر�شمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية، العدد: )2،  )200 

(16)  منية خليفة ، مرجع �شبق ذكره، �ص : 15.

(17) البنك المركزي الجزائري، التقارير ال�شنوية، �شنوات: 2008 - 2014.
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جدول رقم )0: ن�صب م�صاهمة المقا�صة الإلكترونية في ت�صوية

201(  - الأر�صدة ال�صافية متعددة الأطراف خالل الفترة 2008 

2008200920102011201220132014ال�سنوات

95% 97,1% 96% 93,1% 87,8% 95,3%85 % ن�شب م�شاهمة المقا�شة الإلكترونية

الم�صدر: زغدار اأحمد وحميدي كلثوم، مرجع �شبق ذكره، �ص: 09.

الجزائر في  الإلكترونية  ال�صيرفة  واقع  ت�صخي�ص   -  3
من خالل اإجراء عملية الت�ش���خي�ص لواقع ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري، 

فقد تبين اأنها تعاني مما يلي:

اأ-  �صعف ا�صتخدام البطاقات البنكية  :

تكمن نقاط �صعف ا�صتخدام البطاقات البنكية في الجزائر فيما يلي:

- قلة عدد البطاقات البنكية مقارنة بعدد مالكي الح�شابات البنكية في الجزائر، اإذ بلغ عددها 

�شنة )201 ما يقارب ) مليون بطاقة من اأ�شل )2 مليون ح�شاب.

- �ش���اآلة ع���دد البطاقات البنكي���ة الدولية ) عدد قليل جدا من بطاقة ما�ش���تر كارد ال�ش���ادرة 

ع���ن بنك الخليج الجزائر وبطاقة فيزا ال�ش���ادرة عن بع�ص البن���وك العمومية(، وقلة اأماكن 

ا�ش���تخدامها في ال�ش���وق البنكية واقت�ش���ارها على بع�ص الفنادق ال�ش���خمة وبع�ص �ش���ركات 

الأعمال الخا�شة.

- محدودي���ة الخدمات عند ا�ش���تخدام البطاقات البنكية واقت�ش���ار اأغلبها عل���ى الإطالع على 

الر�شيد اأو ال�شحب دون النت�شار الوا�شع لخدمة التحويل المالي المحلي والدولي.

ب- �صعف ا�صتعمال ال�صيرفة الهاتفية في البنوك الجزائرية

ماعدا  خدمات الطالع الر�شيد ودفع بع�ص الفواتير المحددة، ل ت�شتعمل البنوك الجزائرية الهاتف 

في تقديم خدماتها �شواء الثابت اأو المحمول، وهذا رغم ما �شهده  هذا الأخير من تطور كبير بعد فتح 

ال�شوق الجزائرية في ال�شنوات الأخيرة ورغم العدد الكبير من م�شتركي خدمة الهاتف في الجزائر، 

 . 
)18(

وهي ال�شبكة التي يمكن اأن ت�شاهم في تقديم الخدمات الم�شرفية لأكبر عدد ممكن من الزبائن

ويعتبر عدم ال�ش���تثمار في �ش���وق ال�ش���يرفة عبر الهاتف في الجزائر بمثابة الفر�شة ال�شائعة 

الكبيرة بالن�شبة للبنوك الجزائرية وذلك ل�شخامة حجم �شوق الهاتف الخلوي في الجزائر حوالي 

30 مليون متعامل اإلى غاية بداية �ش���نة 2016، والتي كان باإمكانها ا�ش���تغالله لحل م�شكلة ال�شيولة 

(18)��شليمان نا�شر واآدم حديدي، مرجع �شبق ذكره، �ص: 17.
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الت���ي يعان���ي منها كل من بري���د الجزائر والبنوك التجارية بالإ�ش���افة اإلى تحقي���ق اأرباح مع توفير 

الوقت والجهد والتكاليف.

ج- غياب اأنظمة قوية لمجابهة مخاطر ال�صيرفة الإلكترونية 

اإن التفكير في توفير و�شائل الدفع الإلكتروني والعتماد على نظامي الت�شوية الإجمالية الفورية 

والمقا�ش���ة الإلكترونية اأمر غير كاف لنجاح ممار�شة ال�ش���يرفة الإلكترونية في الجزائر، باعتبار 

اأن اأمر اإدارتها يقت�ش���ر على بع�ص �ش���ركات التاألية وت�ش���يير العمليات الإلكترونية بين البنوك دون 

العتم���اد عل���ى اأنظمة اإلكترونية قوي���ة مكافئة لقوة المخاطر التي تهدده���ا بما في ذلك المخاطر 

التنظيمية والقانونية ومخاطر ال�شمعة. 

اإذ يجب على ال�ش���لطات عند مراقبة الم�ش���ارف والإ�ش���راف عليها التاأكد اأنه لدى الم�شارف 

نظاًما اإدارًيا جيًدا وا�شتراتجية وا�شحة ومحددة وكافية لل�شيطرة على هذه المخاطر، حيث اأعدت 

لجنة المدفوعات ونظام الت�ش���وية التابعة للجنة بازل، نموذجا لحماية نظام الأموال الإلكترونية 

يت�ش���من المحا�ش���بة والمراقبة الداخلية الم�ش���تمرة والف�ش���ل بين الم�ش���وؤوليات والمعلومات التي 

ت�ش���ل اإلى موظفي الم�ش���رف اإ�شافة اإلى الفح�ص والتطوير الم�ش���تمر لأجهزة الحا�شوب واأنظمة 

. 
)19( 

المعلوماتية فيها وال�شتخدام المادي للمعلومات المنقولة اإلكترونيا

د- محدودية الممار�صات ال�صيرفية عبر الإنترنت

على الرغم من البرامج الم�شتقبلية الم�شطرة والت�شريحات المتكررة من قبل م�شوؤولي البنوك 

في الجزائر لممار�ش���ة ال�ش���يرفة با�ش���تخدام تكنولوجيا الإنترنت اإل اأن تج�شيدها فعلًيا لم يخطو 

خطوات كبيرة، ويرجع ذلك  اإلى غياب التعاون والتن�شيق بين البنوك الجزائرية في مجال ال�شناعة 

الإلكترونية مع فقدان ثقافة الت�ش���وق عب���ر الإنترنت لديها. اإذ بقي النظام الم�ش���رفي الجزائري 

متاأخًرا في ا�شتعمال التكنولوجيا واأنظمة الدفع الحديثة، فلي�ص هناك ما ي�شمى بالعمل الم�شرفي 

عب���ر الإنترنت، وذلك لأن معظم البنوك الجزائرية تمتلك مواقع تعريفية اأو اإ�ش���هارية فقط ولي�ص 

لتقدي���م الخدم���ات، ولم يعد في الجزائ���ر من يتحدث عن التجارة الإلكترونية رغم انت�ش���ارها في 

. 
)20(

العالم، وذلك لغياب القاعدة الهيكلية التي ت�ش���تند اإليها وهي العمل الم�شرفي عبر الإنترنت

هـ -  الفتقاد ل�صبكة ربط اإلكترونية  قوية مع البنوك العالمية 

عل���ى الرغ���م من الجه���ود المبذولة من مختل���ف البنوك الجزائرية لتطوير �ش���بكة ات�ش���الت 

اإلكتروني���ة م���ع البن���وك العالمي���ة اإل اأنه���ا ظلت دائم���ا متاأخرة وبطيئ���ة وغير قادرة عل���ى اإدارتها 

والتحك���م فيه���ا، ويرجع ذلك اإلى اعتمادها على حلول اأو اأنظمة م�ش���توردة وغير م�ش���ممة ح�ش���ب 

محند  بجامعة  دولي  علمي  ملتقى  القانونية،  وقواعدها  الإلكترونية  ال�شيرفة  مخاطر  اإدارة  مروان،  قيدة  وبن  ر�شيد  بوعافية   (19)

اآكلي اأولحاج بالبويرة  حول » اإدارة المخاطر المالية وانعكا�شاتها على اقت�شاديات دول العالم، البويرة، 2013، �ص �ص: 11-12

�(20)��شليمان نا�شر واآدم حديدي، مرجع �شبق ذكره، �ص:07.
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اأبعاد وخ�شائ�ص ال�شوق الجزائرية. وهذا الو�شع اأتاح فر�شة ثمينة للبنوك الأجنبية النا�شطة في 

الجزائر ) �شو�ش���تي جنرال، بي اأن بي باريبا، .....(  ل�ش���تقطاب اأغلب الزبائن طالبي الخدمات 

الإلكتروني���ة البنكي���ة الدولية، باعتبارها تتوفر على �ش���بكة ربط مع البن���وك العالمية اأقوى مما هو 

متوفر لدى البنوك الجزائرية.

ثالثا: معيقات تو�صع ال�صيرفة الإلكترونية في الجزائر

ل يعتبر انت�شار ثقافة ال�شيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية اأمًرا �شهاًل، ويرجع ذلك اإلى 

تواجد مجموعة من المعيقات التي تحول دون تو�شعها، وتتمثل هذه المعيقات فيما يلي :

الإدارية المعيقات   -  1
يعتر����ص طريق تو�ش���ع ال�ش���يرفة الإلكترونية في البن���وك الجزائرية مجموعة م���ن المعيقات 

الإدارية، والتي يمكن تلخي�شها في النقاط التالية :

- ع���دم وج���ود تعاون وتن�ش���يق بين فروع ووح���دات المنظومة الم�ش���رفية الجزائرية في مجال 

 ، مع �ش���عوبة الو�شول اإلى �شيغة 
)21(

ال�ش���ناعة الإلكترونية الم�ش���رفية وا�شتثمار المعلومات

توافقي���ة لإدارة اإلكتروني���ة متكاملة داخل البن���وك الجزائرية، وذلك نظ���ًرا لختالف النظم 

الإدارية بين الوكالت التابعة لنف�ص البنك.

- غياب الحوافز القوية والمجهودات الالزمة من تخطيط وتن�ش���يق من الإدارة لتهيئة المحيط 

البنكي للتحول اإلى الإدارة الإلكترونية، الأمر الذي ت�ش���بب في تكرار عمليات التاأجيل لتو�شيع 

عمليات ال�شيرفة الإلكترونية.

-  الإجراءات الإدارية الغير المرنة وغير المتحم�شة لم�شروع الإدارة الإلكترونية الذي يعد اأحد 

المعيقات التي تقف في وجه التطبيق، مما ُيفِقد الم�ش���روع من م�ش���مونه فيتحول اإلى مجرد 

. 
)22(

ممار�شات مفككة لي�ص لها الكيان الإداري و�شخ�شيته

- �ش���يطرة الأ�ش���اليب التقليدية على اأجواء العمل الإداري في الجه���از البنكي الجزائري وعدم 

التمكن من تجاوزها، مع غياب ا�شتراتيجية ت�شويقية لدى البنوك الجزائرية لتثقيف العمالء 

بخدمات ال�شيرفة الإلكترونية المتاحة.

الب�صرية المعيقات   -  2
تحول بع�ص العوائق الب�ش���رية دون تو�ش���يع ا�ش���تعمال ال�ش���يرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي 

الجزائري، وتتلخ�ص هذه المعيقات في النقاط الآتية:

(21) بودي عبد القادر وبودي عبد ال�شمد، مرجع �شبق ذكره، �ص: 19.
���(22)  ح�شن عبد اهلل عبا�ص و�شالح محارب الف�شلي، « خ�شو�شية تقنية المعلومات من منظور نظرية المنفعة»، المجلة العربية 

للعلوم الإدارية، الكويت، المجلد 8 العدد 3، 2001، �ص: 55.
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- عدم ن�ش���ج ثقافة التعام���ل عن بعد، فبغياب ثقافة الت�ش���وق الإلكتروني ف���ي عادات المجتمع 

الجزائري من جهة ووجود فئات من المجتمع راف�شة للتغيير من جهة اأخرى يحول دون تو�شع 

. 
)23(

ال�شيرفة الإلكترونية

مع عدم التوافق والن�شجام 
)2((

-  قلة الخبراء والإطارات في مجال التقنية الم�شرفية الحديثة

التام بين محتوي���ات البرامج التكوينية لدى موظفي البنوك الجزائرية ومتطلبات ا�ش���تعمال 

ال�شيرفة الإلكترونية.

- غي���اب الإرادة الفعالة والم�ش���تمرة لن�ش���ر كل ما ه���و حديث في الإدارة البنكي���ة بما في ذلك 

ال�شيرفة الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية الحديثة.

- عزوف بع�ص الموارد الب�ش���رية ذات الكفاءة العالية عن العمل لدى البنوك الجزائرية ب�شبب 

�شاآلة الأجر و�ُشح البرامج المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية وتوُجهها اإلى بنوك خارجية 

����ص ميزانيات �ش���خمة لتحدي���ث الإدارة  تدف���ع اأج���وًرا مغرية لجذب ه���ذه الكفاءات وُتخ�شِّ

البنكية.

الإلكترونية الإدارة  مخاطر   -  3
يت�ش���بب التاأخر التكنولوجي للبنوك الجزائرية في اإمكانية تعر�شها اإلى مجموعة من المخاطر 

المرتبط���ة بالإدارة الإلكترونية،  والتي ُتعد اأحد المعيقات المبا�ش���رة لتو�ش���ع اأ�ش���اليب ال�ش���يرفة 

الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري، وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

اأ- مخاطر ال�ص���معة: تن�شاأ مخاط�ر ال�ش���معة فى حالة توافر راأى عام �شلبى تجاه البنك، الأمر 

الذى قد يمتد اإل��ى التاأثير عل�ى بنوك اأخرى، نتيجة عدم مقدرة البنك على اإدارة نظمه بكفاءة اأو 

حدوث اإختراق موؤثر لها.

ب - المخاطر القانونية:  تحدث هذه المخاطر نظرا لعدم و�شوح الت�شريعات القانونية المتعلقة 

بالعمليات الم�شرفية الإلكترونية، وعلى �شبيل المثال عدم توافر قواعد لحماية العمالء في بع�ص الدول 

 . 
)25(

اأو غياب المعرفة القانونية لبع�ص التفاقيات المبرمة با�شتخدام و�شائل الو�شاطة الإلكترونية

ج� - مخاطر الت�ص���غيل: ت�ش���تمل على كل من : مخاطر ف�ش���ل نظام المعلومات البنكي، المخاطر 

العملياتية، مخاطر تبيي�ص الأموال، مخاطر المنازعات الق�ش���ائية، مخاطر ال�ش���رقة والختال�ش���ات 

حالة  اإلى  الإ�صارة  مع  الإلكترونية  التجارة  تفعيل  في  ودوره  اللكتروني  الدفع  نظام  مريم،  و�شيد  الدين  نور  (23)  محرز 
الجزائر، الملتقى الدولي حول ع�شرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واإ�شكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر 

2011، �ص: )1. مليانة،  لخمي�ص  الجامعي  المركز   ،- دولية  تجارب  – عر�ص 
(24)   بحو�شي مجدوب و�شفيان عبد العزيز، » واقع واآفاق البنوك الإلكترونية مع الإ�صارة اإلى م�صتقبلها في الجزائر«، مجلة 

الدرا�شات القت�شادية والمالية، جامعة حمة لخ�شر بالوادي، المجلد ) العدد 2، دي�شمبر 2013، �ص: 221.

�(25)  معطى اهلل خير الدين وبوقموم محمد، المعلوماتية والجهاز البنكي: حتمية تطوير الخدمات الم�شرفية، ملتقى المنظومة 
الم�شرفية الجزائرية والتحولت الإقت�شادية-واقع و تحديات- جامعة ال�شلف، ال�شلف، 2004، �ص:05.
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 ، 
)2((

)انتحال �شخ�شية الأفراد، ال�شطو على اأرقام البطاقات الإلكترونية، ال�شلب بالقوة الإلكترونية(

مخاطر �شعف الم�شتوى المهني، مخاطر فقدان الكفاءات الب�شرية. 

واأمنية فنية  معيقات   -  (
يواجه تو�شع ال�شيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية معيقات فنية واأمنية هي:

- �ش���عوبة تكوي���ن �ش���بكة معلوماتية �ش���املة لجميع اأن�ش���طة البن���وك العاملة في الجه���از البنكي 

الجزائري ب�ش���بب اختالف البرمجيات الم�شتعملة لديها وعدم تجان�شها واختالف موا�شفاتها 

و�شروط عملها.

- اقت�ش���ار جهود البنوك الجزائرية لتو�شيع اعتماد ال�ش���يرفة الإلكترونية على توفير الأجهزة 

المنقول���ة ) حوا�ش���يب، ال�ش���راف الآل���ي...( دون التفكي���ر ب�ش���كل كاف في متطلب���ات اأمن 

المعلوم���ات الناجمة عنها و�ش���يانة الأجهزة وحماية البرمجي���ات المعتمد عليها من مختلف 

الم�ش���اكل الإلكترونية. اإذ يتعين على القائمين على تنظيم العمليات الم�ش���رفية الإلكترونية 

والإ�ش���راف عليها اأن يتاأكدوا من اأن الم�شارف تتيح ممار�ش���ة �شليمة ل�شمان �شرية البيانات 

اإلى جانب نزاهة النظام والبيانات وينبغي اأن يجري با�شتمرار اختيار ممار�شة الأمن ومراقبة 

. 
)2((

الأمن ومراجعته

- قلة برمجيات الرقابة على الختراقات المتعمدة والذي ينجم عنه تخوف بع�ص عمالء من اإمكانية 

اختراق ال�شبكات الإلكترونية البنكية وا�شتغالل بياناتهم الخا�شة في اأعمال غير م�شروعة.

رابعا: متطلبات نجاح ال�صيرفة الإلكترونية في الجزائر

على الرغم من المحا�ش���ن التي تميز ال�ش���يرفة الإلكترونية، اإل اأن هذه المحا�ش���ن غير كافية 

لنج���اح  اعتماده���ا لدى البنوك العاملة في الجهاز البنكي الجزائري، واإنما يتوقف ذلك على مدى 

توافر مجموعة من المتطلبات، والمتمثلة فيما يلي:

التحتية  البنية  توفير   -  1
م���ن اأجل توفير البنية التحتية لل�ش���يرفة الإلكتروني���ة في الجهاز البنك���ي الجزائري فاإنه من 

الأجدر اأن يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :

- �شبط اأهداف واأولويات اإدراج عمليات ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري.

-  و�ش���ع الإطار الت�شريعي لل�شيرفة الإلكترونية بما يو�شح جميع اللتزامات الواجب احترامها 

من البنوك الجزائرية وعمالئها وبما يحدد نطاق التدخل الحكومي عند ممار�شتها.

(26)  عبد الرحيم وهيبة، تقييم و�شائل الدفع اللكترونية وم�شتقبل و�شائل الدفع التقليدية في ظل وجودها، الملتقى الدولي حول 
– عر�ص تجارب دولية -،  الجزائر  الإلكترونية في  التجارة  واإ�شكالية اعتماد  الجزائرية  البنوك  الدفع في  ع�شرنة نظام 

المركز الجامعي لخمي�ص مليانة، 2011، �ص �ص: 08   -  09.

�(27) بوعافية ر�شيد وين قيدة مروان، مرجع �شبق ذكره، �ص : 08.
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- ر�شم ال�شيا�شتين الخدمية والت�شويقية لل�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري بما 

يالئم اإيقاع الع�ش���ر الحديث وبما ي�شتقطب ال�شتثمار ويزيد من حدة المناف�شة بين البنوك 

محلًيا ودولًيا.

- �ش���بط التزامات البنوك الجزائرية لحترام معايير وموا�ش���فات الخدمة البنكية الإلكترونية 

المميزة، خا�شة  المعايير المتعلقة باأمن و�شرية المعلومات الإلكترونية. 

-  تبن���ي اأنظم���ة الخب���رة في مج���ال اتخاذ الق���رار وذلك بالعم���ل على خلق خلية متخ�ش�ش���ة 

لما اأ�ش���بح يعرف بالذكاء القت�ش���ادي لالأعم���ال بهدف جعل البنوك الجزائرية م�ش���تحدثة 

. 
)28(

با�شتمرار وت�شير اإلى جنب مناف�شيها

الجهاز البنكي الجزائري في  معلومات  نظام  بناء   -  2
من اأجل بناء نظام معلوماتي بنكي فعال في الجهاز البنكي الجزائري فاإنه ينبغي اتخاذ ما يلي:

- و�شع اأهداف وا�شحة لبناء نظام معلوماتي في الجهاز البنكي الجزائري على المدى الق�شير 

والمتو�شط والطويل.

- ت�شميم نظام معلوماتي لكل بنك مكون من نظم فرعية متمثلة من نظام المعلومات الئتماني 

ونظام المعلومات الت�ش���ويقي ونظام معلومات اإدارة الموارد الب�شرية، وذلك على النحو الذي 

يربط بين اإدارات البنوك ويمكن من الإمداد بالمعلومات الكمية والنوعية الدقيقة والمتعمقة 

والتف�شيلية وال�شاملة.

- رب���ط الأنظمة المعلوماتية للبنوك وو�ش���عها ف���ي اإطار نظام معلوماتي �ش���امل للجهاز البنكي 

الجزائري وتوحيد اأ�ش���اليب العمل في هذا النظام بين مختلف البنوك وبين مختلف الأق�شام 

للبنك الواحد.

- تحدي���د المهام والم�ش���وؤوليات التي يتطلبها ت�ش���غيل نظ���ام المعلومات البنك���ي وتوزيعها بين 

مكونات الجهاز البنكي الجزائري . 

3- تدريب موظفي البنوك ون�صر ثقافة ال�صيرفة الإلكترونية لدى العمالء
في ظل التوجه الجديد لالقت�ش���اد الجزائري، والتفكير في ع�شرنة الجهاز البنكي الجزائري 

من خالل اعتماد ال�ش���يرفة الإلكترونية، فاإنه من ال�ش���روري اأن يتم تهيئة محيط الن�شاط البنكي 

وتاأهيله لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وبم���ا اأن التقني���ة علم وثقاف���ة واأداة عمل جديدة ومغاي���رة لأدوات العمل الإدارية التقليدية ب�ش���كل 

كبير فاإنه ل يكفي تعليم العاملين بالإدارة وتدريبهم على اأ�شاليب العمل الجديدة والأجهزة فح�شب بل 

ينبغي اأي�شا تثقيف المتعاملين اأو الفئة الم�شتهدفة لتلقي الخدمة والتعامل معها، لذا وجب ن�شر الوعي 

.
)29(

والثقافة التقنية بين هوؤلء الأفراد حتى ت�شمن الإدارة الإلكترونية ترحيب الفئة الم�شتهدفة بها

(28)   بودي عبد القادر وبودي عبد ال�شمد، مرجع �شبق ذكره، �ص: 21.
(29) ح�شين محمد الح�شن، مرجع �شبق ذكره، 2011، �ص �ص: 148-149.
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)- اإ�صدار قوانين وت�صريعات تنظيمية
بعد اأن اأ�ش���بحت ال�ش���يرفة الإلكترونية حتمية تفر�ش���ها التغي���رات العالمي���ة واإحدى محددات 

النجاح لأي بنك فقد اأ�ش���بح اعتمادها في الن�ش���اط البنكي لزًما، ولكن ممار�ش���تها ل يمكن اأن تتم 

دون �ش���بطها قانونًيا وو�شع اإطار ت�ش���ريعي لها.  ومن اأجل تنظيم ممار�شة ال�شيرفة الإلكترونية في 

الجه���از البنكي الجزائري و�ش���بطها بدقة، فاإنه ينبغي اأن تتمحور اهتمامات القوانين والت�ش���ريعات 

الخا�ش���ة بها حول اإثبات ال�شخ�ش���ية، التوقيع���ات الإلكترونية، اأنظمة الدف���ع النقدي، المال الرقمي 

اأو الإلكترون���ي، �ش���رية المعلومات، اأمن المعلومات م���ن مخاطر اإجرام التقنية العالية، خ�شو�ش���ية 

العميل، الم�ش���وؤولية عن الأخطاء والمخاطر الإلكترونية، التعاقدات الم�ش���رفية الإلكترونية، م�شائل 

.
)30(

الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك، عالقات البنك مع الجهات المزودة للتقنية

5- اأمن المعلومات البنكية
من اأجل �ش���مان بقاء المعلوم���ات البنكية الإلكترونية للجهاز البنك���ي الجزائري في ماأمن من 

الو�ش���ول اإليه���ا اأو التالع���ب بها فاإنه من ال�ش���روري اأن تبن���ى عملية اأمن المعلوم���ات البنكية على 

الركائز الآتية:

اأ- ال�ص���رية: تعني التاأكد من اأن المعلومات الموجودة لدى البنك الإلكتروني ل يتاح لأي �ش���خ�ص 

الإط���الع عليها اأو ن�ش���خها اإل اإذا كان له �ش���فة ر�ش���مية تتي���ح له ذلك، بما يعن���ي حماية تلك 

. 
)31(

المعلومات من التج�ش�ص عليها �شواء بالطريقة التقليدية اأو بالطرق الحديثة الإلكترونية

ب- التكاملية: المق�ش���ود بها هو عدم وجود اأي �ش���كل من اأ�شكال التالعب اأو التغيير اأو التعديل 

اأو الإلغ���اء عل���ى البيان���ات البنكية وذلك منذ لحظة اإر�ش���الها من م�ش���درها اإلى غاية لحظة 

ا�شتقبالها.

ج- التوثي���ق: والت���ي تعني ق���درة البنك على اإثب���ات اأن العمليات الإلكترونية من�ش���وبة اإلى طرف 

معين والتاأكد من اأن هذا الطرف هو المعني بها دون اأن تتاح  له اأي فر�ش���ة لإنكارها، اإذ اأنه 

من ال�ش���روري و�ش���ع اآليات وتقنيات الإثبات التجاري الإلكتروني وتحديد الهيئات الق�شائية 

واإجراءات التقا�ش���ي، من اأجل تقديم الحلول للم�ش���اكل التي من �ش���اأنها اأن تحدث واأن تخل 

. 
)32(

باأهداف ال�شيرفة الإلكترونية

����(30)��محمود ح�شين الوادي و بالل محمود الوادي، المعرفة والإدارة الإلكترونية: وتطبيقاتهما المعا�شرة، عمان، 
دار �شفاء للن�شر والتوزيع، 2011، �ص: 252 -  253.

(31) منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، ال�شكندرية، دار الفكر الجامعي، 2006، �ص:131.
(32)  �شعداوي �شديق ورحال �شمير، متطلبات وعوائق التجارة الإلكترونية في البلدان النامية، الملتقى الدولي حول ع�شرنة نظام 
الدفع في البنوك الجزائرية واإ�شكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر – عر�ص تجارب دولية -، المركز الجامعي 

لخمي�ص مليانة، 2011، �ص 10.
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د- الت�ص���ديق الإلكتروني: وذلك بت�ش���ميم البرامج المحمية اإلكترونيا التي ل ت�ش���مح بالو�شول 

. 
)33(

اإلى المعلومات المحفوظة على �شبكات الإدارة  لالأ�شخا�ص المخول لهم الو�شول اإليها

الخاتمة:

يعتب���ر التحول اإلى اأ�ش���لوب ال�ش���يرفة الإلكترونية الم�ش���روع الأكثر اأهمية ف���ي الجهاز البنكي 

الجزائري، اإل اأن نجاح تحقيقه مرهون باإرادة حقيقية لدى الم�ش���وؤولين لتوفير متطلبات ميدانية، 

اإل���ى جانب اإعداد ا�ش���تراتيجية لمواجهة مختلف معيقات تو�ش���ع ال�ش���يرفة الإلكترونية، التي تعد 

واقًعا اإدارًيا حتمًيا وبدياًل ع�شرًيا يواكب تطور المطالب الإدارية لعمالء البنوك. ويمكن تلخي�ص 

النتائج التي تم التو�شل اإليها في هذه الدرا�شة في النقاط التالية :

- ل يعتبر اعتماد اأ�ش���لوب ال�ش���يرفة الإلكترونية لدى الأجهزة البنكي���ة في مختلف دول العالم 

قراًرا اإختيارًيا واإنما هو واقع اإداري حتمي ي�ش���تجيب لت�ش���ارع خطى العولمة المالية وات�ش���اع 

دوائر الخدمات المالية وتزايد حدة المناف�شة بين البنوك.

- تتميز ال�ش���يرفة الإلكترونية عن ال�ش���يرفة التقليدية بمجموعة من الخ�ش���ائ�ص، والمتمثلة 

ف���ي اعتمادها على اأ�ش���لوب الإدارة الإلكترونية باإحالل المكت���ب الإلكتروني محل المعامالت 

الورقية، اإلى جانب اإزالة القيدين المكاني والزمني للخدمة البنكية وا�شتقالليتها عن الهيكل 

التنظيم���ي، ف�ش���ال عن �ش���هولة التعامل والتوا�ش���ل بين البن���ك وعمالئه اإلى جان���ب المرونة 

الإداري���ة التي ات�ش���حت من خالل تو�ش���يع الخي���ارات المتاحة في عر����ص الخدمة من طرف 

البنك وطلبها من طرف العميل. 

- تعتبر التجربة الجزائرية لتو�ش���يع ال�شيرفة الإلكترونية نا�شئة ومتاأخرة وبعيدة كل البعد عن 

الأهداف المحددة م�ش���بًقا، ويت�شح هذا ال�تاأخر بالتو�ش���ع المتزايد للفجوة التكنولوجية بين 

البن���وك الجزائري���ة ونظائرها من البنوك العربي���ة والغربية، ويرجع ذلك اإل���ى غياب ثقافة 

الإدارة الإلكتروني���ة في المجتمع وتعدد المخاط���ر الناجمة عن الخدمات البنكية الإلكترونية 

ف�ش���اًل عن غياب اإطار قانوني وت�شريعي وا�شح لل�ش���يرفة الإلكترونية وانخفا�ص الميزانيات 

المخ�ش�شة ل�شيانة �شبكات العمليات البنكية وحماية البرمجيات المعتمد عليها من مختلف 

الم�شاكل الإلكترونية.

- على الرغم من الحاجة الما�شة للبنوك الجزائرية وعمالئها لتعميم ال�شيرفة الإلكترونية في 

الجهاز البنكي الجزائري اإل اأن طريق تو�شعها يعتر�شه عددا من المعيقات بمختلف اأ�شكالها 

�ش���واءا ذات طبيعة اإدارية اأو ب�شرية اأو فنية اأو اأمنية اأو متعلقة بالمخاطر المرتبطة بممار�شة 

ال�شيرفة الإلكترونية.

(33) ح�شين محمد الح�شن ، مرجع �شبق ذكره، 2011، �ص �ص : 159.



113

ال�سنة 25، العدد 80 - يونيو /حزيران 2019

- يقت�شي الأمر من اأجل نجاح ال�شيرفة الإلكترونية في الجهاز البنكي الجزائري اأن يتم توفير 

مجموع���ة م���ن المتطلبات المتمثلة توفي���ر البنية التحتي���ة وبناء نظام معلوم���ات بنكي مكون 

من اأنظمة فرعية اإلى جانب تدريب موظفي البنوك ون�ش���ر ثقافة ال�ش���يرفة الإلكترونية لدى 

العمالء واإ�ش���دار قوانين وت�ش���ريعات تنظيمية واتخاذ الإجراءات الالزم���ة لأمن المعلومات 

البنكية.
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 https://www.societegenerale.dz : 33- �شو�شيتي جنرال – الجزائر : من موقع

http://www.bea.dz/e-banking.html : 34- البنك الخارجي الجزائري: من موقع

35-  �شيتي بنك –الجزائر : من موقع :

http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/algeria.html

ebanking.cpa-bank.dz : 36- القر�ص ال�شعبي الجزائر من موقع

37-   بي اأن بي باريبا – الجزائر:  من موقع :

http://www.bnpparibas.dz/banque-a-distance  

https://ebank.cnepbanque.dz : 38- ال�شندوق الوطني للتوفير والإحتياط : من موقع

http://www.trustbank.dzdistance  : 39- تر�شت بنك الجزائر من موقع


