
The journal of Economics and Finance (JEF) جمةل الاكذطاذ واملاًَة 2018 –02: ؿدذ –04:اجملدل 

 

ؾرصهة وسائي ادلفؽ ابس خخدام اًحعاكة امللياظُس َة هحدًي دلفرت اًخوفري 

( 2016-2013)تيم اًشَف يف اًفرتت - ذزاسة حاةل اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط

Modernizing payment methods by using the magnetic card as an 

alternative to savings book
. ادلزائر- خامـة ثَمسان- ظاًة ذنخوزاٍ–جن ؿدت اَلد .ط

benadda.mhamed@outlook.fr 

ًىا حراء ثلِمي السرتاثَجَة حتدًر وسائي ادلفؽ يف اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط:املَخص تيم،واًيت اىهتجِا نلرٍي -هتدف ُذٍ ادلزاسة ا 

ىل 2013من اًحيوك اًـمومِة يف ادلزائر ًخعوٍر ارلدمة املرصفِة خاضة يف اًفرتت املمخدت من  ثوضَاث واًيت ثدخي يف س َاق ثعحَق ،2016 ا 

،ومتىني ُذٍ اًحيوك من ثعوٍر كدزاهتاًخـحئةاملوازذاملاًَة خاضة ما ثـَق ابًس َوةل اًيلدًة املخداوةل خازح اًحيم ادلويل ومٌؼمة اًخجازت اًـاملَة

 .اًلعاع املرصيف، وثوحهيِاحنو الاسدامثز يف املشاًزـاًيت حتللاًخمنَةالاكذطاذًةوالاحامتؾَة

 

ًىًذاجئب مهِا انس خخدام وسائي ادلفؽ اال ًىرتوهَة اذلدًثة حمي اًوسائي اًخلََدًة ميىن ب ن حتلق من خالهل مجَؽ ال ظراف  :وكدثوضَخادلزاسةا  ا 

نخوفري اًس َوةل، ثدهَة اًخلكفة، رسؿة ب ذاء ارلدماثواذلطول ؿىل املـَومة، : ؿدت امذَاساث (ادلوةل، اًحيم، اًزتون)املخـامةل 

ؿَىب هُس حلذًىذذًَالًطـواباتًخُذواهجخيفِذُا، تخوفري املـداث واًوسائي اًيت حتخاهجا حىٌوًوحِا املـَوماث واالثطال املرصفِة، وحىوٍن املوازذ 

 .اًخرشًة

 

 .اًس َوةلاًيلدًةادلفؽ، ب هؼمة تعاكة ملياظُس َة، ذفرت اًخوفري،:اًلكٌلث املفذاحِة

 
Abstract: 
 

This study aims to make an evaluation of the strategy update and payment methods on the 
national fund for the provision of reserve-bank, pursued also by other public banks in Algeria for 
the development of banking services, especially in the period from 2013 to 2016, and within the 
context of the application of the World Bank recommendations and the WorldTrade 
Organization, as well as to enable these banks to develop their capacity to mobilize financial 
resources, especially those attached with cash in circulation outside the banking sector, and 
directed towards investment in projects that would achieve economic and social development. 
 
The study found the following results: the use of modern electronic means of payment to replace 
traditional methods allows all transacting parties (the state, the bank, the customer) to achieve 
through several privileges: availability of liquidity, minimization of costs, performance of services 
and access to information fasterwith the possibility to overcome the difficulties facing the 
implementation, provision of equipment and means  needed by banking information technology 
and communication, in addition to human resources training. 
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 :ملدمة

ة من  ًـخربادلِاساملرصفِمبثاتةاحملرك ال ساس َل ًيؼاماكذطاذي،ورًىدفضٌَلميخَىِميلدزاحمتىٌَ مٌخـحئةاملوازذاملاًَةوثوحهيِاحنواملشاًزـاًخمنًو

اخي حتلِلاًخمنَةالاكذطاذًةوالاحامتؾَة،وكدثـاػمدوزٍ حتخخب زرياملس خجداثواًخعوزااتًـاملَةاملـارصتاًيت ثياذي ترضوزت ؾوملة املطازف،وحتلِق مًزد 

من الاهفذاحـَىال سواكاملاًَةاًـاملَةاًيت شِدث ثعوزاًهحريًا هدِجة الس خحداج تـظ وسائي ادلفؽ اًيت ثـمتد ؿىل ثلٌَاث اال ؿالم واالثطال 

ًىرتوهًَاوثرسؿةفائلة . فب ضححخاملـَوماثخدٌاكَفهياا 

 

ةل وممتمة  ؿداذ كواهني ومراس مي ثيؼميَة ُمـّدِ ًهىذا املس خوى، وكامت يف ُذا اًس َاق اب  فِؼَِذُاًخعوزاثب ذزنخادلزائرترضوزتالازثلاءتيؼاهمااملرصفِا 

، ًىهنا اضعدمت يف اًواكؽ تـدت ؾلداث مل ثلذرص 2003،ذخَت حزي اًخعحَق اهعالكًا من س ية 1990ًال ضالخ اًيلدي اذلي شِدثَ يف ؿام 

ًرىفضفئة هحريت من اجملمتؽ ٌَخـامَحاًوسائالًخلََدًة الؾخحازاث  ذخاًوسائالدلفـاال ًىرتوهَة،تَخـدث رزل حذىا  فلط ؿَىاًخب خراملسجي فِخعحَلوا 

ةٌَس َوةلاًيلدًةفِخـامالهتا ًو  .ؾلائدًة، مـعَةال ًو

 

      ُذا ال مراس خدؾى ابًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط نلرٍي مٌاًحيوك اًـمومِةادلزائًرة اًيت اكهًشاظِاال ساسُِلذرص ؿَىاال كراض، 

ـال ؾٌلل املرصفِة، خاضة مـاش خداذ حدت امليافسة تـد مٌح اًحيم املرنزي ادلزائري الاؾامتذ ًفذح تيوك خاضة وب حٌحَة،  ًىاًخفىري يف ثيًو ا 

. واًخَب ابهت ؿىل مس خوى ؿال خدًا من الاحرتافِة يف جمال ثلدمي ارلدمة املرصفِة اًشامةل ويف اًخىفي ابًزابئن يف مجَؽ اجملاالث

 

هَ ًربس ب مامٌا اًـسؤال اًرئُس اًخايل ما مدى ثلدم ب ؾٌلل ثعوٍر وسائي ادلفؽ :تياءًا ؿىل ما متَّ ؾرضَ وهؼرًا ل مهَة املوضوع وثـدذ حواهحَ فا 

تيم ابس خخدام اًحعاكة امللياظُس َة هحدًي دلفرت اًخوفري ؟ -ابًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط

 

ىل اخذحاز ِِصَّة اًفرضَة اًخاًَة: فرضَاث ادلزاسة .1  : جسـى ُذٍ اًوزكة اًححثَة ا 

ؽ ارلدماث املرصفِة اس خخدام وسائي ادلفؽ اذلدًثة مح  ثدهَة اًخلكفة، ورسؿة اذلطول ؿىل  )ل اًوسائي اًخلََدًة اكف ًخحسني وثيًو

زضاء اًزابئن  .(اخل...املـَومة، ا 

 

ال حماوةل ًخحلِق مجةل من ال ُداف هذهر مهنا:ب ُدافادلزاسة .2 ن اخذَازان ًِذا املوضوع ما ُو ا   :ا 

ملام مبخخَف ادلواهة اًيؼًرة و اًخعحَلِة ملوضوع ذزاسدٌا؛   اال حاظة و اال 

ًلاءاًضوءؿَىخعوزوسائي ادلفـفي   اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط؛ا 

ؽ ارلدماث املرصفِة، ويف ثوفري  - ثلِمي معََة اسدددال ذفرت اًخوفري تحعاكة ثوفري ملياظُس َة، واًخب ند من مدى فـاًَهتا يف حتسني وثيًو

ي مشاًزؽ اًخمنَة الاكذطاذًة وحتلِق ب ُداف اًس َاسة اًـامة ٌدلوةل  .اًس َوةل اًالسمة ٍمتًو

الاظاز اًيؼري و اًلاهوين ًس َاسة حتدًر وسائي ادلفؽ : ب والً 

ثب سُسًاملاس حق،س يلوم تدسََعاًضوءؿىل س َاسة حتدًر وسائي ادلفـميخالل 

ملاممبخخَفاملفاُاميًيؼًرةاملرثحعةابملطعَح،فضاًلؾيـرضاالظاز اًيؼري واًلاهوين ًِذُاًس َاسة ابدلزائر  .اال 

 

ًىرتوهَة -1  :وزذث اًـدًد من اًخـاًزف ًِذا املطعَح، س يلذرص ؿىل رسذ ب مهِا فامي ًب يت: مفِوموسائي ادلفـاال 

 ف ؿىل ب هناٍلوؿة ال ذواث اًيت جسمح ملازل حساة ة هفلاثَ وذًوهَ، ًِا وضائف وخطائص اًيلدثُـرَّ : وذائؽ ابس خخداهما من اخي جسًو

وحدت ٌَلِاش ووس َةل ٌَخحاذل، وجس خثىن مهنا اًـمََاث ارلاضة ابًخربؿاث، اًخحًوالث تني اذلساابث ًيفس اًشخص، واًش َاكث 

املدفوؿة وضٌلن واًيت ال متثي ذٍن
(1)

 ؛

 ا من وسائي ادلفؽ : يه ؾيرص ب سايس من ب هؼمة ادلفؽ، حىون يف شلك تعاكاث ادلفؽ، اًخحًوالث االئامتهَة، اًش َاكث اال ًىرتوهَة وكرُي

ي ال موال تني حساابث اًحيوك واملؤسساث املاًَة ال خرى كري اًيلدًة، اًيت جسمح ٌَمس خخدمني اٍهنائَني ًِا من حتًو
(2)

 ؛ 

 يه ب ذواث مرصفِة زمقَة جس خخدم هحدًي ٌَيلوذ يف اًوفاء ابالًزتاماث امللدمة ذلامَِا
(3)

 ؛ 
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 ًىرتوهَة تداًل من اس خخدام اًعرق اًخلََدًة يه مٌخجاث ذفؽ مذيوؿة خمططة ٌَمس هتسل جس خخدم دلفؽ املس خحلاث تعرق ا 
(4)

 ؛ 

 ي ال موال همٌل اكهت اًوسائي واًخلٌَاث املس خـمةل لك ال ذواث اًيت جسمح ًل شخاص تخحًو
(5)

 ؛

  ًة مـامةل ب و ذفؽ املال ًعرف بآخر من اذلساة ب و هلدا يه وس َةل ثلٌَة جسمح ملاًىِا ابس خخدام اًـمةل من اخي جسًو
(6)

؛ 

 ثسل اًـمََااتًخجاًزةاًخَدمتـرباملحاذالاتال ًىرتوهَة" :ؾرفِااًدرشًـاًخووس َـىل ب هنا"
(7)

 ؛

 90، املـدل واملمتم ًلاهوانًيلدواًلرض2003 ب وجس ية26املؤزد يف11- 03مٌال مرزمق69ب مااًدرشًـادلزائًرفلدؾرفِامٌخالالملاذت-

الل مواملٌِلٍىٌاًس يب وال سَوابًخلٌَاملس خـمي:ؿَىب هنا10 . الكل ذوااتًخُذٌمىٌلكشخطميخحًو

 

ًىرتوهَةًل موال من حساتَ  ميىٌخـًرفمما س حق  ي ا   وسائي ادلفؽ اال ًىرتوهَة ؿىل ب هنا لك ال ذواث اًيت جسمح ملاًىِا اًلِام تـمََاث حتًو

ة مـامةل ب و سداذ ذٍن، مؽ اس خثٌاء اًـمََاث ارلاضة ابًخربؿاث .  ا ىل حساة بآخر من اخي جسًو

 

 :الاظاز اًلاهوين ًس َاسة حتدًر وسائي ادلفؽ ابدلزائر-2

حداج ا ضالخ معَق الظاز و وسائي اًس َاسة اًيلدًة تواسعة  ىل اكذطاذ اًسوق، ا  ثَعََّة حتول الاكذطاذ ادلزائري من الاكذطاذ املوخَ ا 

ظاز اًخفاؿي مؽ  11-03 متَّ ثـدًهل تواسعة ال مر زمق 2003 املخـَق ابًيلد واًلرض، ويف 14/04/1990 املؤزد يف 10-90اًلاهون  ذا يف ا  ُو

َة ب حضى مذعَحًا حيمتَ الاهضٌلم  املس خجداث اًيت فرضهتا اًـوملة املرصفِة،خاضة وب ن ا ضالخ اًيؼام اًحييك ادلزائري وحـهل معاتلًا ٌَمـاًري ادلًو

خضح رزل من . مليؼمة اًخجازت اًـاملَة ُذا اًخـدًي اًلاهوين ًـخرب ك ول خعوتًخخىن فىرت اًخـامي اال ًىرتوين اذلدًر يف اًلعاع املرصيف، ًو

ثخضمن اًـمََاث املرصفِة ثَلي ال موال من ازلِوز ومعََاث اًلرض ونذا وضؽ وسائي ادلفؽ حتت : "  اًيت ثيص ؿىل ما ًًل66خالل املاذت 

ذازت ُذٍ اًوسائي  ". ثرصف اًزابئن وا 

ي ب موال همٌل ٍىون اًس يد ب و ال سَوة : " ؿىل اه69َنٌل هطت نذزل املاذت  ثـخرب وسائي ادلفؽ لك ال ذواث اًيت متىن لك خشص من حتًو

ىل وسائي ادلفؽ "اًخلين املس خـمي خخني من خالل ُذا اًيص رصاحة هَة املرشع ادلزائري يف الاهخلال من وسائي ادلفؽ اًالكس َىِة ا  ، ًو

. اال ًىرتوهَة اذلدًثة

 

 املخـَق مباكحفة اٍهتًرة ويف املاذت اًثاًثة مٌَ اس خـمي 2005 ب وث 23املؤزد تخازخي  06-05وكد ثـزس تـد رزل اس خخداهما تطدوز ال مر 

ا املرشع من تني اًخداتري واال حراءاث اًوكائَة ملاكحفة اٍهتًرة"وسائي ادلفؽ اال ًىرتوين " مطعَح  . ، حِر اؾخرُب

ًىرتوهَة، ويه مبثاتة هلعة حتول يف جمال ؾرصهة وسائي ادلفؽ يف ادلزائر وفلًا ٌَمـاًري املـمتدت 2006ويف س ية  متَّ اس خحداج ب هؼمة ذفؽ ا 

َة ة ًحيم اًدسوايث ادلًو . من ظرف دلية ب هؼمة ادلفؽ واًدسًو

 

ا فامي ًًل : مما س حق ميىن ؾرض امه املراحي اًيت مرث هبا معََة اًخحدًر واًيت س يوحُز

 2003 س ياذ هممة كاهوهَة ًحيم ادلزائر ويه مراكدة ب هؼمة ادلفؽ  (املخـَق ابًيلد واًلرض 11-03 من ال مر52املاذت  )ا 
(8)

 ؛

  ذخال هؼام ادلفؽ اال حٌليل اًفوزي ٌَمحاًف اًىدريت واملدفوؿاث املس خـجةل 2006يف فِفري آزجس" اال ؿالن ؾن ا  نلاؿدت ًـرصهة " ب

وسائي ادلفؽ 
(9)

: 

  ذخال هؼام امللاضة اال ًىرتوهَة 2006يف ماي آحيك" اال ؿالن ؾن ا  ضىوك، ب وزاق جتاًزة، )واذلي ٌسمح تدداذل لك وسائي ادلفؽ " ب

َة، معََاث ؿىل اًحعاكاث ًآ (حتًوالث، اكذعاؿاث ب
( 10)

 ؛

 2010 املـدل واملمتم 2010ب وث26املؤزخفي 04-10ال مر) مٌح ضالحِاث ب وسؽ ًحيم ادلزائر جشمي سري، مراكدة وب من ب هؼمة ادلفؽ

 (املخـَق ابًيلد واًلرض 11-03ل مرل
(11)

 ؛

 

تيم -ثعوز وسائي ادلفؽ يف اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط:  هَاً 

 227-64مبوحداًلاهون زمق 1964 ب وث 10 ثب سس اًطيدوكاًوظيَََخوفريوالاحذَاظفي

ٍهيمِمةمجـاملدخرااتًطلريتٌَـائالثوال فراذب مافميجاالًلرضفلد اس يد اتًََ همام  وكدب س يدات 
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الًحياءوازلاؿااتحملََةوتـضاًـمََاث ارلاضةرااتمليفـةاًـامة َثالزةب هوامعياًـمََاهتَمتًو انًطيدوكدا ماكهناًلِامخرشاءس يداث . متًو ظازاًـمََااتل خريت،فا  وفِا 

اارلًزيةاًـمومِة،واتخداءمًس ية وتلرازمٌوسازتاملاًَةمتاؾامتذ  1971 اًخجِزياًخُذطدُز

اًطيدوكاًوظيَََخوفريوالاحذَاظىديىوظيَََسىمنٌلب ؾعاُدافـًاكواًيهدِجةسايذتموازذُاملاًَة 

ظازجراجماًطيدوكوكدمشَت  اًيامجةؿزنايذتمدخرااتًـائالاتًراقحةفِاذلطوًـَىسىٌفِا 

َمشازنة  ماًحياءسىٌب ورشاءسىٌجدًدب ومتًو  .اًس َاسةاال كراضَةًِذااًطيدومقيحاًلروضا 

01-97، وتياًءا ؿىل كراز حمافغ تيم ادلزائر زمق 1997 ب فًري 6 يف 
(12)

ي اًطيدوق ،  وتـد مداوالث جمَس اًيلد واًلرض ثلرز اؾامتذ حتًو

ىل تيم «تيم-اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط» فب ضححت تذزل جسمَخَ ادلدًدت ،اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط ا 
(13)

و رشنة راث ب سِم ،  ُو

. مََاز ذح، حِر ميىٌَ اًلِام جلك اًـمََاث املرصفِة ابس خثٌاء معََاث اًخجازت ارلازحِة (14)جرب ش مال احامتؾي كدٍز ب زتؽ ؾرش 

 

وشاء اًطيدوق مت ظرخ ب ول ذفرت ثوفري يف س ية  مت ٌَزابئن 1966فدـد ا   يف ش حىة ضياذًق اًرًبد، ًَطي يف ُذٍ اًفرتت ؿدذ ادلفاحر اًيت كُّدِ

ٍهيا ذفاحر ضياذًق اًرًبد) ىل  (مضاف ا  ىل 1989، ويف ؿام (24126)ا   تَف 2009 مََون، ويف 3,6 جتاوس ؿدذ املوفٍرن اذلٍن دلهيم حساابث ا 

:  مََون حساة مسري من ظرف اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط ويه موسؿة نٌل ًًل3,29مََون مهنا  (6,6)

، "شـيب"حساة ثوفري (396922)، "سىن"مََون حساة ثوفري  (2,72)حساة ش َم، (155359)حساة جتازي خازي، (13211)

"سىن"حساة وذًـة ل خي (15)، "تيم"حساة وذًـة ل خي (11)
(14)

 .

 

: اكلآيتتيم -و ميىن معوًما اًخعرق ًخعوز وسائي ادلفؽ ابًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط

.  ويه مذـَلة ابًوذائؽ ادلاًزة واًوذائؽ ل خي:وسائي ادلفؽ اًخلََدًة -1

  سىن"اًخوفريذفرت "(LEL): موخَ ًل شخاص اًعحَـَني1992 ُو حساة دلى اًعَة اس خـمي ل ول مرت يف شِر مازش ،، 

ىل اذلساة، اًفائدت،وجسجي فَِ معََاث اًسحة واال ًداع ماكهَة ، ٌس خحق ؿَََ فائدت ، واًخحًوالث من وا  دِح ًطاحدَ ا   ًو

الاس خفاذت من كرض ؾلازي ثرشوط ثفضَََة؛ 

  شـيب"اًخوفريذفرت"LEP)): جسجي فَِ ،، موخَ ًل شخاص اًعحَـَني1992 ُو حساة دلى اًعَة تدب  اًـمي تَ يف شِر ب نخوجر 

ىل اذلساة، اًفائدت،معََاث اًسحة واال ًداع س خحق ؿَََ فائدت، واًخحًوالث من وا   ؛ ٌو

 ذفرت اًخوفري رو املساز امللياظُيس LPM)): ًخـًوظ ذفرت اًخوفري ارلعي، 2005يف ؿام  (شـيب-سىن)ُذا ادلفرت مت ظرحَ جمنعني 

ًىرتوهَة، حِر ًوضؽ ادلفرت يف ظاتـة خاضة تَ موضوةل جبِاس اًمكحَوحر  َة ا  ًآ حِر ب ضححت معََة اًسحة واال ًداع ثمت تعًرلة ب

 ًدسجَي اًـمََاث؛

 ني، جسجي فَِ معََاث اال ًداؾواًسحة، :حساة اًش َم  ُو حساة دلى اًعَة موخَ ًل شخاص اًعحَـَني واملـيًو

ىل اذلساة مت اًسحة ؿَهيا ابس خـٌلل ذفرت اًش َاكث ، حِر ال ٌس خحق فائدت ؿىل ُذا اًيوع من اال ًداع،واًخحًوالث من وا   ًو

 واًحعاكة اًحيىِة؛

 "اًوخَ ال مايم ٌَش َم: (1) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 ني اذلٍن ميازسون وشاظًاجتازاًي، جسجي فَِ :اذلساة ادلازي اًخجازي ُو حساة دلى اًعَة موخَ ًل شخاص اًعحَـَني واملـيًو

ىل اذلساة مت اًسحة ، وال ٌس خفِد ضاحة ُذا اذلساة من فائدت ؿَىاال ًداع،معََاث اال ًداع واًسحة، واًخحًوالث من وا   ًو

 ؿَهيا ابس خـٌلل ذفرت اًش َاكث؛
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:  ومن ب هواؿَ،ب ما فامي خيص اًوذائؽ ل خي فِيي ؾحازت ؾن حساة مرصيف ًمت فذحَ تياًء ؿىل ظَة اًـمَي ملاتي فائدت وملدت حمدذت

 ًداع ل خي ًداع ل خي موخَ ًل شخاص املـيًوني:سىن- حساة ا   اذلد ، ثطي مدثَ ما تني اًس ية واًـرش س يواث،ُو حساة ا 

س خحق ؿَََ فائدت مبـدل مذلري ثطاؿدي؛ ، ذح500 000ال ذىن ًفذحَ ُو   ٌو

 ًداع ل خي ًداع ل خي موخَ ًل شخاص اًعحَـَني واملـيًوني:تيم- حساة ا   اذلد ال ذىن ًفذح ُذا اًيوع من ،ُو حساة ا 

س خحق ؿَََ فائدت مبـدل مذلري ثطاؿدي، ذح50 000اذلساابث ُو   . ٌو

َدمتثي يف اًحعاكة ما تني اًحيوك و تعاكة اًخوفري امللياظُس َة :  وسائي ادلفؽ اذلدًثة -2 ُو

 يف شلك تعاكة ذفؽ وحسة تني اًحيوك، ثلوم تطياؾهتا رشنة 2003متَّ اال ؿالن ؾن ُذا امليخج ادلدًد يف : (CIB)اًحيوكاًحعاكة ما تني - ب  

(SATIM)َة ًل وزاق اًيلدًة  ًفائدت اًحيم وحىون مرفلة جرمق رّسي، ثدِح ًطاحهبا اًلِام ابًسحوابث اًيلدًة ، DAB))دلى املوسؿاث الًآ

حِر ثلدم ُذٍ ارلدمة ظَةل ب ايم ال س حوع وؿىل RMI))، املوضةل ابًش حىة اًيلدًة ماتني اًحيوك GAB))واًش حاتَم ال وثوماثَىِة ٌَحيم 

ق تعاكاث ما تني اًحيوك من كدي اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط24مداز  تيم يف مازش - ساؿة، ًولد متت الاهعالكة اًخجًرخِة ًدسًو

ضداز 2005 ىل كاًة ب نخوجر  (20) اب  ( 5997) مبيح 2007 ًَمت ثـمميِا يف س ية 2006تعاكة  من اخي مراكدة ظًرلة معَِا واًيت اس مترث ا 

 ؿدذ اًحعاكاث املوسؿة 2009، وتَلت مؽ هناًة  ؾن اًس ية اًساتلة%150تعاكة ب ي مبـدل منو  (20240) مٌحت 2008تعاكة ٌَزابئن، ويف 

َة ًل وزاق اًيلدًة اجملِزت واًخاتـة ٌَحياكملذهوز، وامليدرشت ؿرب اكمي اًرتاة  (24 934)ؿىل سابئن اًحيم  تعاكة، ب ّما ؾن ؿدذ املوسؿاث الًآ

ىل 2010اًوظين فدَلت مؽ هناًة س ية  موسع (150) ا 
)15(

 . 

وخد هوؿني من تعاكاث ادلفؽ واًسحة ما تني اًحيوك ويه :   ًو

ٌس خفِد من ُذٍ اًحعاكة ال شخاص اًعحَـَون اٌرلٍن ميَىون ذخال شِراًي :(Classic)اًحعاكة اًالكس َىِة راث اٌَون ال سزق -

 ؛(SNMG)مٌخؼًما ًلي ب و ًـاذل مثان مراث ال حر اًوظين ال ذىن املضمون 

 "الكس َم"تعاكة ادلفؽ : (2) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 

 ٌس خفِد مهنا ال شخاص اًعحَـَون اذلٍن ميَىون ذخال شِراًي مٌخؼًما ًفوق مثاين مراث ال حر :راث اٌَون املذُة(Gold)ًحعاكة ا -

 .اًوظين ال ذىن املضمون

 

 "رُحَة"تعاكة ادلفؽ : (3) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 يه ؾحازت ؾن ب ذات مرثحعة حبساة ثوفري، حتخوي ؿىل ؿدت مـَوماث خاضة مباًىِا مسجةل يف اًرشحية اال ًىرتوهَة :تعاكة اًخوفري امللياظُس َة

َة  لِا ل ول مرت يف EMVويف املساز اال ًىرتوين امللياظُيس ورزل حسة املـاًري ادلًو  2013، كام اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط تدسًو
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 ب ما فامي خيص اذلطول ؿىل اًحعاكة فِمت ثَلائًَا ؾيد ثلدم اًزتون ٌَواكةل ًفذح حساة  ب ًف ذفرت ثوفري سىين وشـيب، 50من اخي ثـًوظ 

ثوفري
(16)

 ب ًف ستون ٌَحيم من ُذٍ ارلدمة، وفامي ًًل تـظ مزياث ُذٍ اًحعاكة260، وكد اس خفاذ حاًًَا ب ًسد من 
(17)

 :

َة، مؤمٌة ثشلك مزذوح- رشحية ومساز ملياظُيس ابال ضافة ا ىل شفرت رسًة ال ثحَف : اًحعاكة هلدًة مشخطة ومعََة وؿاملَة، ثعاتق املـاًري ادلًو

ال ًطاحة اًحعاكة ؛ ا 

َة ًل وزاق اًيلدًة ٌَحيم، ونذا من اًحيوك ال خرى؛ - ماكهَة اًلِام تـمََاث ذفؽ وحسة اهعالكًا من املوسؿاث الًآ ثدِح اًحعاكة ٌَموفٍرن ا 

اًحعاكة متيح ٌَزابئن زاحة واس خلالًَة ب نرث، ابال ضافة ا ىل حوذت ارلدماث؛ -

ختفظ من مدت الاهخؼاز حول ش حاتَم اًواكالث من خالل اًرسؿة يف مـادلة اًـمََاث؛ -

ماكهَة الاظالع اًفوزي ؿىل زضَد اًفوائد؛ - ا 

َة- . اًفحص والاظالع ؿىل اًرضَد وؿىل مايض اذلساة ؿىل مس خوى لك املوسؿاث الًآ

ضداز مٌخج خدًد ويه تعاكة اًخوفري  تدون فائدت، جس خجَة ملعاًة رشحية هحريت من اجملمتؽ " زاش مايل"وكد ثعوزث ُذٍ اًوس َةل نذزل اب 

. ممن ًـازضون املـامالث اًرتوًة

ًىرتوهَة تخٌم اًشَف ٌَفرتت:  ًثاً   (2016-2013 )ؾرض وثلِمي معََة اسدددال ذفرت اًخوفري تحعاكة ثوفري ا 

تـد ؾرضيا يف احملوز اًساتق المه مراحي ثعوز وسائي ادلفؽ يف اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط، س يحاول يف ُذا ادلزء من ادلزاسة 

ىل مدى ثلدم معََة  ًآَة معي اًحعاكة امللياظُس َة جلك ب هواؾِا، وا  ًىب اس خخراهجا وثوػَفِا هحدًي ًوسائي ادلفؽ اًخلََدًة يف املدًٍرة اًخعرق ا 

ة ٌَطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط . تيم اًشَف - ادلًِو

ًىرتوهَة. ب   سدددال ذفرت اًخوفري تحعاكة ثوفري ا  ة ٌَطيدوق اًوظين ٌَخوفري : ؾرض معََة ا  س يلوم يف ُذا اًس َاق تـرض جترتة املدًٍرة ادلًِو

وال خرى من ذون فائدت  (شـيب-سىن)والاحذَاط ابًشَف يف اسدددال ذفرت اًخوفري اًخلََدي تحعاكة اًخوفري امللياظُس َة تيوؾهيا اًيت تفائدت 

ىل 2013يف اًفرتت املمخدت من  (زاش مايل) : (شـيب-سىن) حساة تعاكة اًخوفري امللياظُس َة:2016 ا 

تيم حاًًَا ب ًسد من زالزة مالًني ذفرت ثوفري، تـضِا خعي وال خرى حتخوي ؿىل رشاحئ -    ثضم حمفؼة اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط

آمن ًامتىش واملـاًري اًـاملَة املعحلة ثشب ن 2013 ب فًري 14زمقَة، رشع اًحيم مٌذ  و حي هلدي ب  يف معََة اسددداًِا تحعاكاث ملياظُس َة، ُو

 واكالث، ًَمت تـدٍ ثـممي اس خخدام ُذا امليخج اًيلدي ادلدًد 10وسائي ادلفؽ اال ًىرتوهَة، وكد اؾمتدٍ تيجاخ يف اًحداًة ؿرب موكؽ جتًريب ًضم 

. ؿرب مجَؽ اًواكالث املًرشت يف اًرتاة اًوظين

َة  ًآ متر معََة اس خخراح اًحعاكة تـدت مراحي ثدخي يف اظاز ضٌلن مطداكِهتاوسالمة ب موال اًزابئن، واًيت : اًحعاكة امللياظُس َةاس خخراحب

ا فامي ًًل هوحُز
(18)

 :

ؿداذ ثـًرف خاص ابًزتون"SELECT SYSTEM"جسجَي ظَة فذح اًحعاكة يف جرانمج خمطص ٌسمى تـ  مىون من " ID"، ؾن ظًرق ا 

ذا تـد : خاانث خاضة ابًزتون (07)خاضة جرمز اًواكةل و  (05)خاهة، (12) ًمت اًعَة ؿىل مس خوى اًواكةل من ظرف ؾون اًحيم امللكف ُو

، ففي حاةل (املدٍر ب و انئحَ، زئُس مطَحة اًخوفري )ثلدمي اًزتون ًعَحَ، تـدُا ًثخت اًعَة ؿىل مس خوى اًواكةل مبوافلة اًشخص املؤُي كاهوهَاً 

ىل مرنز جشفري اًحعاكاث ابملدًٍرة املرنًزة ابدلزائر اًـامصة، ويف حاةل زفضَ حرفق مـَ مجَؽ اًخحفؼاث؛  ًَا ا  ًآ كدول اًعَة ٍرسي ب

ة تـد اس خلدال اًعَة املشفر من املدًٍرة املرنًزة ابدلزائر اًـامصة ؿرب : جشخَص اًحعاكة ارلاذم هؼام ًمت ؿىل مس خوى املدًٍرة ادلًِو

"serveur " وٍىون تدشخَص لك من اًرشحية و املساز امللياظُيس، ظحاؿة اًحعاكة، حتٍرر اًرمق اًرسي ٌَحعاكة"Pin Mailer" ؛

ىل اًواكةل، لك مهنٌل يف ػرف حممك مؽ حلكَف خشطني هبذٍ املِمة؛  زسال اًحعاكة املس خخرخة واًرمق اًرسي ا  ا 

ب ايم من ثلدمي اًزتون ًعَحَ؛ (07)اس خالم اًحعاكة واًرمق اًرسي من ظرف اًـون امللكف ابًواكةل، يف اخي ال ًخـدى 

ؿالمَ ُاثفًِا توضول اًعَة؛  اس خدؿاء اًزتون نخاتًَا ب و ا 

. من ظرف مدٍر اًواكةل" SELECT SYSTEM"ثًش َط معي اًحعاكة يف جرانمج 
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خطائص اًحعاكة امللياظُس َة
(19)

:  من تني  امه خطائطِا ما ًًل :

 ًِا مٌؼر خازيج موحد، تَون امحر كرمِدي، ًون اتَظ وبآخر زماذي؛ 

 "شـحَة"تعاكة ثوفري ممليعة : (4) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 "سىن"تعاكة ثوفري ممليعة : (5) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 

 اًرمز اًخجازي 500-034-000: ، ظحَـة امليخج"تعاكة ثوفري"، امس امليخج (اًشـاز)زمز املؤسسة : اًوهجال مايم ٌَحعاكة ًخىون من ،

"CE "ذخاًِا يف اًلازئ املوحض يف اًشلك املوايل؛  ، رشحية ووضـَة ا 

 

 كازئ اًحعاكة امللياظُس َة ابًحيم: (6) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز 

  مضاء اًزتون، ثوضَاث خاضة تَ، ؾيوان اًرًبد اال ًىرتوين وامللر الاحامتؾي ٌَحيم؛: اًوخَ ارلَفي ٌَحعاكة ًخىون من  ا 

 

 اًوخَ ارلَفي ٌَحعاكة اململيعة: (7) زمق شلكال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

  زمق اًحعاكةPANًلة وامس اًزتون، اتزخي هناًة اًطالحِة؛ ، 

  ظاز اًسلف احملدذ ر ًدس ىن ٌَزابئن اًلِام تـمََاث حسة يف ا  ميىن اس خـٌلل اًحعاكة ؾيد ثـعي اًرتط ؿرب ش حىة اثطاالث ادلزائر ا 

 خالل ظَة تعاكة اًخوفري؛
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 ":مايل زاش "امللياظُس َة اًخوفري تعاكة - ب  

ًداع ٌَزابئن ٌسمح ثوفري حساة وُو ،"مايل زاش " خدًدت مرصفِة خدمة الاحذَاط و ٌَخوفري اًوظين اًطيدوق ب ظَق  ذون من ب مواهلم اب 

" زب ش مايل"وؿَََ ثـخرب خدمة اًحيم، واكالث اكمي ؿرب 2015هومفرب 18 من تداًة اًخعحَق حزي ارلدمة ُذٍ ذخَت حِر فائدت، ؿىل اذلطول

مٌخوح ثوفري موخَ ب ساسًا ٌَخواص اٌرلٍن ميَىون ب و ال ميَىون حساة ثوفري شـيب، ب و حساة ثوفري سىن، و ميىن ًزابئن اًحيم فذح تعاكة 

: وشلكِا نٌل ًًل" زب ش مايل"اًخوفري 

 "زاش مايل"تعاكة ثوفري ممليعة هوع :(8) زمق شلك         ال

 
 اًحيم وسائي :املطدز

 

  من تني خطائطِا هذهر ما ًًل":زب ش مايل "خطائص تعاكة اًخوفري :

  ىل تعاكة اًخوفري ادلدًدت ًداع ال موال من و ا  ابجملان من ذون اكذعاع ذًياز واحد؛ " زاش مايل" ثمت معََة اًسحة ب و ا 

  آخر اًـمََاث ابجملان ويف ب ي " زب ش مايل"ًـخرب امليخوح اًحدًي مضمون ورسًؽ، و ميىن من خالهل ٌَزتون الاظالع ؿىل زضَدٍ وؿىل ب

وكت ًٍردٍ؛ 

  ا ًىرتوهَة زمُز ، جُس خـمي ال حراء لك اًـمََاث يف موسؿاث ادلفؽ اال ًىرتوين املخواخدت ؿىل مس خوى لك "500"ؿىل شلك تعاكة ذفؽ ا 

 تيم و موسؿاث اًحيوك ال خرى؛-واكالث اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري و الاحذَاط

  َة ب و تعَة من اًزتون؛    " زب ش مايل" متخد ضالحِة تعاكة اًخوفري اململيعة ًآ  ا ىل مخس س يواث ًمت جتدًدُا تعًرلة ب

  ىل هفس كواهني ورشوط فذح حساابث اًخوفري ال خرى ابًحيم" زاش مايل"ختضؽ تعاكة اًخوفري  .ا 

 

  تدون فائدت" زاش مايل"مربزاث اس خحداج مٌخج  :

: يه"زاش مايل"من تني امه مربزاث ا ضداز اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط رلدمة 

  ًداع ب مواهلم يف ُذٍ املؤسسة املاًَة ًلٌاؿاث ذًًِة من فرضة اذلطول ؿىل حساة ثوفري ذون فوائد متىني ال فراذ اذلٍن ٍرفضون ا 

ة، يف حني ال ٍزال اًخيؼمي اذلي حيدذ معي اًحيوك يف ادلزائر كري مرن مؽ هؼام معي اًحيوك اال سالمِة؛  زتًو

 ىل اًربانمج اذلايل ٌَحىومة واملسمى تـ ىل " جرانمج الامذثال اًرضًيب اًعوؾي"الاس خجاتة ا  وـيوان ًـفو رضًيب شامي هيدف ا 

ة اًىربى ٌَحالذ اًيت ابثدهتدذُا س َاسة  ي املشاًزؽ اًخمنًو اس خلعاة ال موال املخداوةل خازح اًحيوك حبثًا ؾن اًس َوةل ٍمتًو

 اًخلشفامليهتجة،

 

  مََاز ذًياز3700اس خلعاة حزء من اًس َوةلاملخداوةل خازح اًلعاع املرصيف واًيت ثلدز تـ . 

 

 : وفامي ًًل ب مه اال حطائَاث اًيت ثحني َُلك اًس َوةل اًيلدًة املخداوةل يف اًلعاع املرصيف وخازخَ
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اًوحدت مََاز ذًياز 2015-2010 يف ادلزائر خالل اًفرتت (M2)ثعوزمىوانث اًىذةل اًيلدًة :(1)ادلدول 

ؿداذ اًحاحثان ابالس خـاهة مبـعَاث مذفركة من تيم ادلزائر ،اًخلٍرر اًس يوي  :املطدز  ،اًخعوز الاكذطاذي واًيلدي ٌَجزائر ؛هومفرب 2013 من ا 

 (ا حطائَاث موكؽ تيم ادلزائر) 2015 ، ثلٍرر اًثاليث اًثاًر ًحيم ادلزائر هومفرب 2014

 

: وفامي ًًل اٍمتثَي اًحَاين ًِذٍ املـعَاث

( 1)ابالس خـاهة مبـعَاث ادلدول :املطدز

 

ىل اًىذةل اًيلدًة يف حزاًد مس متر حِر اهخلَت من  هالحغ من خالل ادلدول و اٍمتثَي اًحَاين املرفق ًِب ن وس حة اًخداول اًيلدي خازح اًحيوك ا 

ىل 2010 س ية % 25,34 ، ويه وس حة مـخربت ال ثـىس اجملِوذاث اًيت خسرهتا ادلوةل ًخحدًر وثعوٍر ارلدماث 2015 س ية  %27,44 ا 

نسب مكونات الكتلة النقدية بالنسبة الى الكتلة النقدية االجماية خالل سنة 2015

27%

29%10%

34%

التدوال النقدي خارج البنوك

الودائع  تحت الطلب لدى البنوك

الودائع لدى الخزينة والبريد

شبه النقود
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املرصفِة ابًحيوك اًـمومِة من اخي اًخحمك يف اًس َوةل اًيلدًة، ويف ُذا الاظازكام اًطيدوق اًوظين اًخوفري والاحذَاط نلرٍي من اًحيوك 

ظالق ٍلوؿة من ارلدماث املرصفِة ادلدًدت، تلَة اس خحداج وسائي ادلفؽ من هجة، وامذطاص حزء من اًس َوةل اًيلدًة املخداوةل  ال خرى اب 

جرانمج الامذثال اًرضًيب " ؿىل ثب سُس2015 من كاهون املاًَة اًخمكًَل ًس ية 43خازح اًلعاع املرصيف من هجة ب خرى، حِثيطت املاذت 

، واذلي ًيص ؿىل ب هخىون ال موال املوذؿة دلى اًحيوك من ظرف لك خشص ظحَـي همٌل اكهت وضـَخَ حمي ا خضاع رضًحة حزافِة "اًعوؾي 

ي زؤوش ب مواهلم من اًسوق املواًسة حنو اًحيوك %7حترز مبـدل  .   ، واذلي ًُمىِّهنم من حتًو

ؤندهفس اًلاهون ؿىل رضوزت مـرفة مطدز ُذٍ ال موال املوذؿة،حِر ًؤند ؿىل ب هَ جية ب ن حىون ُذٍ ال موال ب و املـامالث يف ال ضي من  ًو

اة  . مطدز مرشوع وال ٍرثحط تب ي فـي جُيّرِمَ كاهون اًـلوابث واًدرشًؽ املـمول هبفي ماكحفة قس َي ال موال واال ُز

ىل اًحيوك،واملـروف تربانمج الامذثال اًرضًيب اًعوؾي مٌذ اهعالكَ يف ب وث  ي ب موال اًسوق املواًسة ا  ىل الآن 2015وكد مسح جرانمج حتًو  ا 

" َلد هرمي" مََاز ذًياز حزائري حسة ما ب ؿَيَ اًرئُس املدٍر اًـام ًحيم اًخمنَة احملََة 3.5ابس خلعاة ب نرث من 
(20)

 .

 

ًىرتوهَة تخٌم اًشَف ٌَفرتت - 2  (2016-2013)ثلِمي معََة اسدددال ذفرت اًخوفري تحعاكة ثوفري ا 

ة ٌَطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط ابًشَف يف  آهذاك همام اال رشاف ؿىل 1992 خاهفي 01ثب سست املدًٍرة ادلًِو واكةل  (16) وب ولكت ًِا ب

والايث، ثلوم ُذٍ اًواكالث تخلدمي ؿدت خدماث ًزابئهنا اكهت يف  (04)واكةل موسؿة ؿىل (13)اتتـة ًِا، وجرشف حاًًَا ؿىل جس َري مطاحل

ىل كاًة  اًحداًة ثلََدًة ثلذرص ؿىل حساابث ذفاحر اًخوفري واًش َاكث، وادلدول املوايل ًوحض ثعوز ؿدذ اذلساابث املفذوحة يف ُذٍ اًواكالث ا 

؛ 2015 ذٌسمرب 31

ىل كاًة (: 2)ادلدول   2015 ذٌسمرب 31ؿدذ اذلساابث املفذوحة ؿىل مس خوى اًواكالاتًخاتـة ٌَمدًٍرة ادلِوًة ابًشَف ا 

ؽ ارلدماث املرصفِة ومتاش ًَا مؽ املس خجداث اًـاملَة املـارصت اًيت ثياذي ترضوزت ؾرصهة اًحيوك، كام اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري  ومن اخي ثيًو

: والاحذَاط نلرٍي من اًحيوك ابتخاكز تـظ وسائي ادلفؽ اذلدًثة اًيت س يـرضِا يف ادلدول املوايل
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ًىرتوهَة يف اًفرتت (: 3)ادلدول   2016-2013ؾرض ثعوز وسائي ادلفؽ اال 

: هالحغ ابن وسائي ادلفؽ اذلدًثة اًيت مت اس خحداهثا حراوحت تني (2)و   (1)من خالل مـعَاث ادلدول 

 ىل كاًة هناًة2008تعاكة من تداًة س ية  (453 2)تعاكة ادلفؽ ما تني اًحيوك واًيت تَف ؿدذُا ، ُذٍ اًحعاكة ميىن ب ىمييحِا 2015ا 

ىل ؿدذ  ق اًحعاكة ما تني اًحيوك كري اكفِة ابًيؼر ا  اًحيم ًلك ستون ميسل حساة خازي وحساة ش َم، ب ي ب ن معََة جسًو

لِا تَلت 2015يف هناًة ؿام  (095 24)اذلساابث   تعاكة؛ (642 21) ، ومٌَ ؿدذ اًحعاكاث اًيت مل ًمت جسًو

 

 تعاكة، ويه حطَةل كري اكفِة ابًيؼر  (085 22)تعاكة اًخوفري امللياظُس َة املس خخرخة وضي ؿدذُا يف ػرف زالزة س يواث ا ىل

ىل ؿدذ حساابث اًخوفري اسدددال ادلفرت )، ب ي ب ن وس حة اًخحدًر املفذوحة ؿىل مس خوى لك اًواكالث( 567 258)" شـيب-سىن"ا 

ىل تعاكاث %0,09تَلت  (ابًحعاكة ؛ (482 236)فـدذ اًحعاكاث اًيت مل ًمت حتوًِا ا 

 

ومٌَ فان معََة اسدددال ذفرت اًخوفري ابًحعاكة امللياظُس َة ال جسري يف الاجتاٍ اًطحَح هدِجة ًحطء وثريت اًـمي، واًًسة اًيت اؾمتدان ؿَهيا يف 

. اًخحََي ثثخت رزل 

 

الاس خًذاخاث واًخوضَاث : زاتـاً 

 الاس خًذاخاث -1

  ظازًا خدًًداًخعوٍر ارلدمة املرصفِة،ابًرتنزيؿَهىدف حتلِلرضا اًزتون من خالل متىِيَ من اذلطول ؿىل َِّـمََة حتدًر وسائي ادلفـا  متث

 املـَوماث ثرسؿة وابكي حلكفة؛

  َةمس حلةمذـَلة تخوفري حىٌوًوحِا واالثطال املخعوزت املـَوماث ًضٌلهفـاًَةمعََة ؾرصهة وسائي ادلفؽ تب ي تيم، التدمٌخوفُّررشوظب ًو

ىل موازذ ثرشًة مؤُةل؛ ضافة ا   ا 

  اًس َوةلاملخداوةل خازح اًلعاع املرصيف فِادلزائر كري مس خلةل، ٍرحؽ رزل ب ساسًاا ىل ضـف ال ذواث واًوسائي املس خخدمة من ظرف

 اًحيوك يف امذطاص حزء مهنا؛

  معََة اسدددال ادلفاحر اًخلََدًة تحعاكة اًخوفري يف اًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط ابًشَف ب و يف مٌاظق ب خرى، ال جسري

ىل تعاكاث، مفن ٍلوع  ي اذلساابث اًلدمية ا  ٌُلل حتًو ( 567 258)ابًوثريت اًالسمة هدِجة ٌَرتنزي ؿىل فذح اذلساابث ادلدًدت وا 
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ىل كاًة  ال 2015 ذٌسمرب 31حساة ثوفري مفذوخ ا   تعاكة ب ي ما ًـاذل (058 22) تواكالث تيم اًشَف، مل ًمت اس خخراح ا 

 ؛0,09%وس حة

  اًخلرياث اًخىٌوًوحِة اًرسًـة ال جس خعَؽ فئة هحريت من اًـٌلل اسدِـاهبا هدِجة حملدوذًة مس خوامه ادلزايس، ًوـدم حتمكِم يف ثلٌَاث

 اال ؿالم الآيل؛

 اًخب خر يف ثعحَق اًَِلك اًخيؼميي اًخجازي ادلدًد ٌَواكةل، واذلي جيـي مرنز اُامتماثَ يف اًواكةل ؿىل اًزتون؛ 

 ىل مس خوى ُذا اًحيم؛  اًخىٌوًوحِا املرصفِة املـمتدت حاًًَا ال حرىق ا 

 حاٍهتم ؿىل اًخلاؿد؛  هلص يف اًَد اًـامةل املؤُةل ؿىل مس خوى ش حاتَم اًواكةل، وهلص هحرينذزل يف ؿدذ اًـٌلل تـدا 

  آذاء و مثحط وخمَحَعموحاث اًـدًد من اًـٌلل اذلٍن ًحذًون هجدًا هحريًا يف ب ضاث ؿىل ال حر اًزمين اًثاتت ُو الاؾامتذ يف هؼام اًخـًو

 خدماهتم ابًحيم؛

  ىل ادلِد املحذول يف قَاة س َاسة اًخحفزي، فاًحيم مييح س يواًي ٌَـٌلل مٌحة ٌَمجِوذ كميهتا  تخة، ًخحطي ؿَهيا لك اًـٌلل ذون اًيؼر ا 

ق "Cardif"اًـمي، تُامن ثـمتدرشنة اًخب مني اًفروس َة  ؿىل هؼام حتفزيي، ُذٍ ال خريت حرتعِا ؿالكة رشانة مؽ اًحيم يف جمال جسًو

 ؿىل مٌخجاث اًحيم ل هَ "Cardif"خدماث اًخب مني، ُذٍ اًـمََاث ًلوم هبا امللكف ابًزابئن يف اًحيم واذلي ًُفضي تَؽ خدماث

 ًخَلى ؿىل رزل مكآفاث وحتفزياث ب خرى ُملًرة؛ 

 ل اًوسائي اس خخدام وسائي ادلفؽ اذلدًثة مح:" من خالل هخاجئ ادلزاسة ميىن ًيا اخذحاز اًفرضَة اًيت وضـياُا يف ملدمة اًححر

ؽ ارلدماث املرصفِة  زضاء اًزابئن )اًخلََدًة اكٍف ًخحسني وثيًو  ".(اخل...ثدهَة اًخلكفة، ورسؿة اذلطول ؿىل املـَومة، ا 

ن اس خخدام وسائي ادلفؽ اذلدًثة ال ٍىفي ًخعوٍر ارلدماث املرصفِةتي جية    خاضة ب هُس حلذًىذذًَالًطـواباتًيت ثواهجخيفِذُاوؿَََ فا 

 :ما ًخـَق تـ

 ثوفري املـداث واًوسائي اًيت حتخاهجا حىٌوًوحِا املـَوماث واالثطال املرصفِة؛ 

اًخدًزة املس حق ٌَموازذ اًخرشًة واؾامتذ مـَاز اًىفاءت يف اًخوػَف؛  

ق ُذٍ امليخجااتذلدًثة وٌَخىفي ابًزابئن؛ OCAاؾامتذ اًَِلك اًخيؼميي اًخجازي ٌَواكةل - و املياسة ًدسًو   ُو

 

 اًخوضَاث -2

زضاء اًزتون  ؽ ارلدمااتملرصفِة، ا  حذىُمتخفـََـمََة حتدًر وسائي ادلفـفِاًطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط، واس خخداهمااك ظازخدًدًخيًو

 وامذطاص حزء من اًس َوةل اًيلدًة املخداوةل خازح اًلعاع املرصيف، س يلرتحفامي ًًل مجةل من اًخوضَاث انمي ب ن ًب خذُا اًحيم تـني الاؾخحاز

: 

 جياذ خعة معي ضازمة ًدرسًؽ معََة اسدددال لك ادلفاحر اًخلََدًة تحعاكة اًخوفري امللياظُس َة من خالل  :اًـمي ؿىل ا 

ؿداذ خدول سمين واس خدؿاء لك اًزابئن املـيَني   ثيطُة فرق معي ؿىل مس خوى لك اًواكالث ملخاتـة ُذٍ اًـمََة، مؽ اًلِام اب 

 تـمََة الاسدددال؛

ضاث ماًَة ومكآفاث حتفزًية ٌَـٌلل اذلٍن ب هنوا ُذٍ اًـمََة يف الآخال احملدذت   .ختطَص ثـًو

 

  ثـممي اس خخدام اًحعاكة امللياظُس َة ؿرب ماكثة اًرًبد اًخاتـة ٌَطيدوق اًوظين ٌَخوفري والاحذَاط واًيت ًوخد هبا ؿدذ ُائي من

 ؛) واكةل اتتـة ٌَحيم 250 مىذة جًرد ملازهة تـ 200 3ب ًسد من  )اًزابئن

  زسال ذخال خدماث ال هرتهُت ا ىل مجَؽ اًواكالث اًخاتـة ٌَحيم من اخي الاس خفاذت من رسؿة ب ذاء اًـمََاث اًحيىِةوا  اال رساع يف ا 

 واس خلدال املـَوماث؛

  اًخخًل ؾن هؼام اًرتط اًسَيكX25 ضَ تيؼام السَيك حدًر، انرث ذكة ورسؿة يف هلي املـَوماث، تب ذىن حلكفة  املـمتد حاًًَا وثـًو

 وب كي ؾرضة ًل ؾعاة؛
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  الاسدامثز يف اًخىٌوًوحِا املرصفِة املخعوزت اًيت جسامه تدزخة هحريت يف ثلََي ال ؾحاء، وحتسن من ال ذاء املرصيف ٌَحيم ورزل من

 :خالل

 ؛(خدماث املوسع اًطويت) ًخفاذي ظواتري اًزابئن واًخىفي هبم ؾن تـد Phone Bank اس خخدام خدمة اًِاثف املرصيف  

حراء اًـمََاث املرصفِة واًخـامي مؽ home bankingاس خخدام خدماث املرصف املزنيل  ذا حىت وسِي ؿىل اًزابئن ا   ُو

ىل ملر اًحيم؛  املوػف من مزنهل ؿرب اال هرتهُت وذون الاهخلال ا 

ن امىن ؛  ضافة ًلاث ب خرى ا  ًىرتوين ابٌَلة اًـرتَة واًيت ثخلهنا رشحية هحريت من سابئن اًحيم مؽ ا   ثوفري موكؽ ا 

 اخل؛...اًىِرابء، اًلاس، املاء، اًِاثف:  ثوفري خدماث ادلفؽ الآيل ًفواثري 

ا سلاًة ُذٍ اًوسائي اذلدًثة ٌدلفؽ من خعر اًلرضية اال ًىرتوهَة   .اًححر ؾن افضي وسائي اًدشفري وثعوٍُر

 

  و ما ة، ُو اًخوخَ حنو اؾامتذ مٌخجاث مرصفِة ا سالمِة اك سرتاثَجَة الحذذاة معالء خدذ ًخحرحون من مـامالث اًحيم اًرتًو

ٌسامه ابًخب هَد يف سايذت اذلطة اًسوكِة ٌَحيم وٍرفؽ من حطَةل وشاظَ، ُذا فضاًل ؾن ما ب زخذَ ُذا ال سَوة من جناؿة وضالتة 

 يف اًخجية واًطموذ ًل سماث املاًَة؛

  ،ًىاًِدفاحملدذ الاس خفاذتمٌخجازتحـظ اًحيوك يف ذول املخوسط اًياش ئة وادلول املخلدمة، واًوكوفـَمىواظياًلوتاًيت ساؿدهتا فِاًوضول ا 

 ومواظياًضـفاًخَـركَدسري معََةؾرصهة وسائي ادلفؽ يف تداٍهتا؛

  َة َوامليؼٌلث ادلًو الاس خـاهةوالاس خفاذتمٌاملساؿدااتًفٌَةواملاًَةاًخُِلدهماضيدوكاًيلدادلًو

كَميَةال خرىذااتًطةلابملوضوع،خاضةفِجواهخذلدميمساؿداثفٌَةوماًَة،نٌلب هرباجماًطيدوكذخضميدمعخحدًر اًحيوك  واال 

ظازاملساؿدتاًفٌَةمٌخالال زساالًحـثااتًفٌَةواًخدًزحوثلدمياالسدشازاثَموػفِاًحيوك املرنًزة واًحيوك اًخجاًزة؛  اًخلََدًة،ورًىفِا 
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