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 امللخص:
يبين لنا األهمية الكبيرة التي تتمتع بها األنظمة البنكية خاصة املعامالت البنوك املصرفية حالة الجزائر، يعالج موضوع املعامالت االلكترونية بين      

ذي تلعبه الحكومة املالية التي تميزها عن باقي املعامالت االقتصادية األخرى ، و مدى فعاليتها في مواكبة سير التطور على املستوى العالمي، و الدور ال

، و قدرتها في تحقيق االستقرار و التوازن االقتصادي، و البنكية لدعم التمويل االقتصادي ة الخدماتالجزائرية عبر تبني عدة مشاريع لتطوير و عصرن

املقاصة عن بعد  وهذا من خالل التسوية االلكترونية وصوال  إلى في الجزائر انطالقا من املقاصة،كما قمنا بدراسة تحليلية للمعامالت املالية بين البنوك 

 يها في النهاية لتقديم اقتراحات و توصيات بخصوص هذا املوضوع إلى نتائج اعتمدنا عل

 : األنظمة البنكية ، املعامالت املالية ، املقاصة ، املقاصة عن بعد . كلمات مفتاحيه

 املقدمة :

، و يحتل أهمية بالغة في مختلف املنظومات االقتصادية و تزداد أهميته القتصاداتهاالقاعدة األساسية يعتبر النظام املصرفي في جميع البلدان          

أخرى ، لهذا أكثر مع التطورات الهامة التي تطرأ على اقتصاديات الوطنية من جهة و مع التحوالت العميقة التي يشهدها املحيط املالي الدولي من جهة 

التطورات التكنولوجية السريعة داخل و من حيث نظامها االقتصادي العام وفرة لديها ضمن تكيف هذا الجهاز وفق املعطيات املتالبد على كل دولة أن 

كبير بين البنوك و التطور التكنولوجي خاصة فيما يخص صناعة الخدمات املصرفية التي  انسجامو ذلك بعد حصول البنوك و املؤسسات املصرفية 

 و أفضل العمليات بين البنوك التي من ضمنها املقاصة االلكترونية .خدمات للزبائن  لتقديم أفضلبذول على التكنولوجيا امل األكبرتعتبر الجهد 

عرفت الجزائر تحوالت هيكلية و تنظيمية على مختلف قطاعاتها االقتصادية ، و يتم جزء منها على مستوى القطاع املصرفي، و هي  اإلطارفي هذا          

، فهذه الوضعية سمحت لبنوك الجزائر اد أكثر مرونة و هو اقتصاد السوق اقتص إلىتقالية من اقتصاد مخطط مركزي مرحلة هامة باعتبارها مرحلة ان

عملت  في تطوير ، الحصول على أكثر استقاللية في نشاطها و تعاملها و إعادة هيكلتها لدعم التمويل االقتصادي الذي يعتبر العصب املحرك لالقتصاد 

، فدخل نظام التسوية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع املستعجل و 2006لجزائرية في العمل خالل سنة الحديثة بين البنوك ا وسائل  و أنظمة الدفع

 و من هنا تظهر أهمية دراسة املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك املصرفية . .2006املقاصة االلكترونية في ماي دخلت 

  املوضوع تطرح الدراسة اإلشكالية اآلتية : ملعالجة: إشكالية الدراسة 

 ؟في تحسين تنظيم العالقة بين البنوك؟   و هل كانت لها فعالية مثلى  ما هي املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك املصرفية

 : تعتمد الدراسة على الفرضية اآلتية:فرضيات الدراسة 

 . تحسين تنظيم العالقة بين البنوك في دورا هاما االلكترونية املعامالت املاليةتلعب     

 تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي  واملنهج التحليلي، و ذلك من خالل تحليل البيانات التي تتوافق مع مشكلة البحث، خاصة  : ية الدراسةمنهج

 : الدراسة إلىو ملعالجة املوضوع قسمت ، جزائريةلالبنوك االبيانات و اإلحصائيات الصادرة عن 

     
ا
                                         .                  للبنوك املصرفية و املقاصة االلكترونية الجانب النظري :  أوال

    
ا
 .  املعامالت املالية االلكترونية بين البنوك في الجزائرالجانب التطبيقي دراسة تطبيقية حول :  ثانيا

                                                             
1
د    
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  : أهمية البحث فيما يلي : تكمنأهمية البحث 

 املعامالت االلكترونية في تسوية املدفوعات " املقاصة االلكترونية " بدال من املقاصة التقليدية  و ذلك ملواكبة التحوالت و التطورات أهمية     

ة تسعى لرفع أداء البنوك بما يتماش ى و التكنولوجية املتسارعة بين املعامالت املالية البنكية الذي يشجع على قيام خدمات بنكية الكتروني

 التكنولوجيات الحديثة .

 :اآلتية : د الدراسة على املفاهيم اإلجرائيةتعتم مفاهيم الدراسة 

  هي كل النشاطات التي تمارسها العمليات املصرفية  و خاصة التي تتعلق بمنح االئتمان . :النظم املصرفية 

 مدفوعات الصكوك بين البنوك بدال من املدفوعات الورقية في غرفة املقاصة ، و تسجل  هي نظام لتسويةاصة االلكترونية : املق

 املدفوعات االلكترونية على شريط ممغنط .

  : ملواكبة التحوالت و التطورات التكنولوجية  االلكترونية  املعامالت املاليةضرورة  كشف مدىو  تهدف الدراسة إلى تحقيقأهداف البحث

 .املتسارعة في القطاع البنكي ، و ما يميزها من نتائج ايجابية لفائدة البنوك و مصالح الزبائن 

 :قسمنا دراستنا إلى جانبين: خطة الدراسة 

 الجانب النظري: تحت عنوان: الجانب النظري للنظام املصرفي و املقاصة االلكترونية . 

ــانب التطبيقي فعنون بأما الج  للمعامالت املالية االلكترونية بين البنوك في الجزائر.الجانب التطبيقي  :ــ
 تقدم العمل بمقدمة وانتهى بخاتمة تضمنت النتائج املتوصل إليها في الجانبين النظري والتطبيقي.

 
ا
 و املقاصة االلكترونية: للنظام املصرفي: الجانب النظري  أوال
نبية و يعتبر القطاع املصرفي احد القطاعات الرائدة في االقتصاديات الحديثة ، ليس فقط لدوره الهام في حشد و تعبئة املدخرات املحلية و األج        

يجب  من اجل هذاتمويل االستثمار الذي يمثل عصب النشاط االقتصادي ، بل لكونه أصبح يمثل حلقة االتصال األكثر أهمية مع العالم الخارجي ، 

لبنكية و استخدام التكنولوجيا كأداة ملواكبة تقدم و تطور املعامالت البنكية خاصة الصرفة االلكترونية من العوامل املطلوبة لعصرنة املنظومة ا

 مواجهة تحديات العصر التكنولوجي .

خاصة التي تتعلق بمنح االئتمان ، و أهم خصائص النظام  هو نظام كل النشاطات التي تمارسها العمليات املصرفية  و:  و مراحله  النظام املصرفي ـ 1

الد و ملكيتها و املصرفي التي تميزه عن باقي األنظمة املصرفية و هي كيفية تركيبة هيكله و حجم البنوك التي تتكون منها و عدد فروعها املوزعة عبر الب

 ، و للنظام املصرفي عدة مراحل :حركة توحيدها 

بعد االستقالل انتهجت الجزائر نموذج مخطط التنمية االقتصادية ، لذا كانت هذه مرحلة تأميم  ¹ :"1970ـ  1962: مرحلة التأسيس " األولىاملرحلة 

" ، تأسيس البنك  1962أوت  19املؤسسات املالية و النقدية األجنبية موجودة في الجزائر ،ـ انفصال الخزينة الجزائرية عن الخزينة الفرنسية في " 

تم إنشاء الصندوق الوطني  1962ماي  07، و في  1962 ديسمبر 13و ذلك في " الجزائري من أجل الرقابة املصرفية و الحفاظ على التوازن املالي  ملركزي ا

الوطني للتوفير و و تأسيس الصندوق  1964أكتوبر  04للتنمية لتمويل املخططات االقتصادية و إدارة الخزينة ، و إصدار العملة الوطنية بالدينار في 

 االحتياط لتمويل مشاريع اإلسكان. 

 و اختصاص البنك التجاري في إصدار العملة . األجنبيةتم تأميم شبكة البنوك  1966وفي 

خالل هذه املرحلة كان النظام املصرفي مرتبطا مباشرة بالسياسة االقتصادية ـ² :1986ـ  1970: مرحلة التخطيط املالي لالقتصاد املرحلة الثانية 

الخزينة العامة مكلفة  أصبحت) الوساطة املالية( حيث  األساسيةاملالية ، فوجدت الجزائر نفسها تحت مشاكل نقدية كبيرة و بنوك تجهل وظيفتها 

ي ، من أهم البنوك التي برزت خالل هذه املرحلة التات املالية على تمويلها لنقص مواردها بتمويل االستثمارات املخطط للقطاع العام لعدم قدرة املؤسس

 ؤمن هي :تميزت بظهور نظام مالي و نقدي م

   .بنك التنمية املحلية ـ البنك الوطني الجزائري ـ البنك الخارجي الجزائري ـ القرض الشعبي الجزائري ـ بنك الفالحة و التنمية الريفية 

االقتصادية بصدور ثالثة نصوص تمهد و  اإلصالحاتبداية  1986يمكن اعتبار سنة  : 1986املرحلة الثالثة : مرحلة التحول الى اقتصاد السوق منذ 

 تقود التحول الى اقتصاد السوق و هي :

  املتعلق بنظام القروض و البنوك . 19/08/1986املؤرخ في  12ـ  86قانون 

  املتعلق باستقاللية املؤسسات . 12/01/1986ي املؤرخ ف 16ـ  88قانون 

  املتعلق بالنقد و القرض . 14/04/1990املؤرخ في  10ـ  19قانون 

 ودية .تميزت هذه القوانين بإعادة النظام املصرفي وظيفته و تنظيمه ، كما يعمل على جمع املوارد االدخارية و تقديم القروض على أساس  املر د    
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مالية  األولىو يمكن تصنيف هذه البنوك وفق دائرتين مصرفيتين ،  %100تم إنشاء بنوك وطنية جزائرية برأس مال عمومي هيكل النظام املصرفي :  .2

 يلي: ، وتشمل ماو الثانية ادخارية استثمارية

يعرف باسم بنك الجزائر  أصبحفالبنك املركزي و أربعة بنوك أولية و بنك متخصص،  و تشمل هذه الدائرة بنك مركزي  :الدائرة املصرفية املالية 1.2

ابريل  14املؤرخ في  90/10وهو يعتبر مؤسسة ذات الشخصية املعنوية و استقالل مالي يسمح له بتأمين دوره الحقيقي كمؤسسة إصدار وفقا للقانون 

لنظام االئتمان و به يتم  األخير، و تقدير شروطه و املراقبة عليه و هو بنك البنوك و املقرض ، يعد البنك املركزي املسؤول عن توزيع االئتمان 1990

، و يتلقى يوميا خالصة املدفوعات سؤول عن ميزان املدفوعات املتسوية حقوق و ديون البنوك فيم بينها عن طريق املقاصة، رقيب التحويل الخارجي و 

 خرى .و املقبوضان التي أجرتها البنوك األ 

 أما البنوك التجارية ) بنوك الودائع( نشأت من أجل تمويل النشاطات لتقوم مقام البنك املركزي و الخزينة و أهم هذه البنوك :     

 ( البنك الوطني الجزائريBNA  )³  غرضه تنفيذ خطة الدولة في موضوع االئتمان القصير  13/06/1966تأسس بموجب املرسوم الصادر في

 ، خصم األوراق التجارية في ميدان التسيير و اإلسكان ، تمويل املنشآت م املؤسسات الصناعية العامة و الخاصة .و املتوسط 

 ( القرض الشعبي الجزائريCPA  )4  مليون دج ، و هو بنك الودائع يتم فيه إقراض  15برأس مال قدره  14/05/1967تم تأسيسه في

الصغيرة و املتوسطة ، التعاونيات غير الفالحية ذات الهدف اإلنتاجي ، كما انه  املنشآتيد ، الحرفيين من فنادق ، قطاع السياحة ، الص

 يقرض أصحاب املهن الحرة .

 ( البنك الخارجي الجزائريBEA  )5  مليون دج وهو بنك الودائع  20برأس مال قدره  01/11/1967الصادر في  67/204تأسس بمرسوم

، و  اململوكة لدى الدولة ، و الخاضع للقانون التجاري ، وظيفته األساسية توطيد و تنمية العالقات االقتصادية بين الجزائر و الدول األخرى 

عن حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميدان املحروقات )  مسئوال أصبح، حيث  1970قد توسعت عمليات هذا البنك منذ عام 

 سونطراك ، نفطال ...الخ( يمدها بالقروض .

  بنك التنمية ( املحليةBDL )6  برأس مال قدره  30/04/1985الصادر بتاريخ  85/85هو أحدث البنوك في الجزائر تأسس بموجب مرسوم

نصف مليار دج ، يقوم بجميع العمليات مثل بنوك الودائع ، لكن يخدم بالدرجة األولى فعاليات الهيئات العامة املحلية " قروض صغيرة و 

 متوسطة اآلجال" .

 بنك الفالحة و التنمية الري ( فيةBADR )7  وهو بنك متخصص  13/03/1982الصادر بتاريخ  206/82تأسس هذا البنك بموجب رقم ،

أوكلت له مهمة تمويل هياكل و نشاطات اإلنتاج الزراعي و من أهم وظائفه قبول الودائع الجارية و منح قروض متوسطة و طويلة األجل 

 تجديد رأس مال ثابت . أولتكوين 

 تشمل هذه الدائرة بنك للتنمية ، صندوق لالدخار ، و شركتين للتأمين: االدخارية االستثمارية :الدائرة   2.2

  ( البنك الجزائري للتنميةBAD  تأسس بموجب القانون الصادر في )باسم الصندوق الجزائري للتنمية و تغير اسمه من  07/05/1963

االستثمارية املنتجة مؤمنة من هذا البنك ، بعد ما كانت تمويل بواسطة ، حيث أصبحت كل التمويالت  1971في سنة  صندوق الى بنك

 املساعدات الدائمة املمنوحة مباشرة من طرف الخزينة .

  ( الصندوق الوطني للتوفير و االحتياطCNEP  )  يعتبر بمثابة بنك حقيقي  1964أوت  10الصادر في  64/227تأسس بموجب املرسوم رقم ،

 . األجليخفف العبء على الدولة و املواطن من خالل تحويل االدخارات الجارية الى قروض متوسطة و طويلة 

  يتولى  1963جوان  08الصادر في  63/167قطاع التأمين يتكون من الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين تأسس بموجب القانون رقم

( تأسست في SAA، و الشركة الجزائرية للتأمين ) مين ) القطاعات االقتصادية و الصناعية الكبرى( ما عدا مخاطر الزراعةكل أعمال التأ

 مهامها التأمين ضد السرقة و مختلف األخطار و الحوادث السيارات ، التأمين على حياة األشخاص و التأمين ضد الوفاة . 12/12/1963

 ( الخزينة العامةTR ) وظيفتها من الناحية املالية في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف ، أي البحث الدائم على التوازن بين تتمثل

اإليرادات و النفقات العامة للدولة ، أما من الناحية االقتصادية قدرتها على دعم سياسة نقدية تقشفية أي امتصاص املدخرات بدال من 

 صاص السيولة لدى البنوك أو بالعكس دعم سياسة نقدية توسعية .اإلسراف في اإلصدار النقدي ، امت

أصبحت املقاصة من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها البنوك في كافة دول العالم من أجل تسوية العالقات القائمة بين املؤسسات :  و أهدافها املقاصة . 3

هي عملية تبادل الشيكات و التحويالت بين البنوك ، أين يتم من خاللها مكن تعريف املقاصة املالية نتيجة معامالتها املباشرة مع بعضها البعض ، و هنا ي

تمكين  قاصةتسديدات متبادلة بين البنكين املعنيين باملقاصة في ذلك اليوم إلصدار نتيجة إما بنك يسدد أو يستلم و األخر العكس ، أي الغاية من امل

لبعضهم على البعض األخر، أين يحدث من التسديد  اليومي لقيم الشيكات ، السندات املؤقتة و بصفة عامة جميع الذمم و الديون املترتبة  األعضاء

ف البنك على اإلشراف على عمليات الغرفة لصالح األعضاء املشاركة فيها ، حيث يكل األخيرهذا في مركز غرفة املقاصة بالبنك املركزي و الذي يتولى هذا 

 .املركزي موظفا ليدير عمليات غرفة املقاصة اليومية و يقدم لها كافة التسهيالت و الخدمات في سبيل إتمام العمليات فيها
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أجل  زي منغرفة املقاصة و التي مقرها البنك املركزي و هي املكان الذي تجمع فيه كل األعضاء املوجودة بعين املكان ، أي مكان تواجد البنك املرك     

، و بالتالي فإن غرفة املقاصة تعتبر صباحا تبادل وسائل الدفع و تحديد وضعية كل بنك ألخر ، و يكون ذلك في صبيحة كل يوم على الساعة التاسعة 

قيها األوامر من زبائنها ئل الدفع املصدرة بينهما و بين الخزينة بعد تلكخدمة يقدمها البنك املركزي للبنوك من أجل السماح لهم باستيراد و استرجاع وسا

ين حيث أن ، كما على األعضاء املنظرين في غرفة املقاصة يمضون فيما بينهم على معاهدة مكتوبة ، هذه األخيرة تنشأ في نسخ بقدر ما يوجد من منخرط

 نسخة منها يحتفظ بها الفرع أو الوكالة مصنفة تحت ملف خاص .

ل املقاصة بتصنيف كل األوراق التجارية و التحويالت و يحدد مقدار مبالغها حسب املحلية و يتم فحص ما في صبيحة كل عملية املقاصة يقوم ممث      

 ـ التطابق بين القيم و األعداد مع الوثائق املحاسبية املعنية.مقدار املبالغ باألرقام و األحرف يلي : ـ 

حزمة أوراق مرفقة بوصل ) مطبوعة البنك املركزي( محررة من ممثل املقاصة تثبت في بذلك يقدم كل عضو محلي األوراق و الشيكات و التحويالت       

، األوراق أو تحرر كل وضعية أو حالة فردية من طرف البنوك األولية ، و بهذا في غرفة املقاصة يتم تحضير ثالث حاالت أو وضعيات فردية ) الشيكات 

 التجارية ، التحويالت ( .

أنه يتم تسوية مستحقات البنوك دفتريا دون الحاجة الى نقل النقود بما قد ينطوي عنها من مخاطر سرعة تحويل مستحقات من مزايا املقاصة       

تصادية البنك الى نقدية يمكن استثمارها و تحقيق عائد من ورائها ، و هو ما يعني بالنسبة للبنك املركزي سرعة دوران النقود في القطاعات االق

لي تحقيق املزيد من التنمية االقتصادية . و هكذا تؤدي غرفة املقاصة خدمة جلية للبنوك األعضاء إذ لوالها ألصبح كل بنك ملزما املختلفة و بالتا

  8.بمراجعة العديد من البنوك بفروعها املختلفة لصرف الشيكات املسحوبة عليها 

الية و سرعتها بين البنوك و املؤسسات املالية جعل املقاصة التقليدية عاجزة و غير التطور التكنولوجي املستمر و الزيادة في حجم املعامالت امل إن     

املقاصة االلكترونية أنجح حل تلجأ إليه البنوك الحديثة، و  أصبحتقادرة على مواكبة هذه التغيرات و االستجابة ملتطلبات البنوك الحديثة ، لهذا 

، و يمكن تعريف املقاصة االلكترونية هي نظام لتسوية مدفوعات الصكوك ) الشيكات( بين البنوك بدال من املدفوعات الورقية في غرفة املقاصة 

االلكترونية هي أحدث وسائل الدفع في تاريخ محدد لصالح شخص  و في تعريف أخر املقاصة . 09تسجل املدفوعات االلكترونية على شريط ممغنط. 

 اآلنمن حساب العمالء الى حساب األشخاص في أي فرع و ألي فرع بنكي في الدولة ، و محدد بناء على طلب العميل ، حيث يتم من خاللها تحويل النقود 

    10دفوعات .أصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع االلكتروني للتسوية االلكترونية في امل

فيض الوقت و من بين مزايا املقاصة االلكترونية تسهيل املبادالت املالية بين املشاركين من خالل تخفيض عدد االجتماعات بين ممثلي البنوك ، و تخ      

ية دون تأخر ، كما تنطوي املقاصة الالزم و التكلفة التي يتطلبها إيداع و معالجة الشيكات و تحويل السريع للمبالغ بين البنوك في أوقات قياس

و تعجيل االلكترونية على عنصر اليقين ـ حيث تتم املدفوعات في نفس اليوم دون إلغاء أو تأخير و بنفس قيمة اليوم .و يهدف هذا نظام الى تسهيل 

كنها من التسوية الفورية من دفع تحصيل املدفوعات و التسويات بين البنوك ، إذ سيمكن البنوك املحلية من تقديم خدمات أفضل لعمالء حيث تم

 األموال عبر حساباتها الجارية لدى املصارف املركزية و الدفع الفوري لعمالئها  .

 للمعامالت املالية االلكترونية بين البنوك في الجزائر : ثانيا : الجانب التطبيقي 
نظام الجزائر يعتبر بنك الجزائر بطبيعته املشارك املباشر في نظام مقاصة الدفع بالكتلة ) مبالغ كبيرة الدفع ( ، لهذا قام بوضع نظام أطلق عليه "      

مبالغ الكبيرة و الدفع ، و هذا من أجل التسوية اإلجمالية الفورية لل"  ATCIو نظام املقاصة عن بعد ) للشيك( " "  ARTSللتسوية الفورية للتحويالت " 

كون في هذا املستعجل بين البنوك ، ألوامر الدفع عن طريق التحويالت املصرفية و البريدية للمبالغ الكبرى أو الدفع املستعجل الذي يقوم به املشار 

 النظام .

نظام مركزي الكتروني يعمل على أساس فوري : نظام التسوية اإلجمالية هو " ARTS   "Algérie Real Time Sottementيمكن تعريف نظام       

 11 .ركزية للبنوكإجمالي ، نهائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة في بلد ما ، من خالل الحسابات امل

املتعلق ببنك الجزائر  05ـــ 04من القانون رقم  02لدفع املستعجل في املادة رقم الفورية للمبالغ املالية املرتفعة و ا اإلجماليةكما يعرف نظام التسوية        

، بأنه نظام للتسوية ما بين البنوك ألوامر الدفع املتعلقة بتحويل مبالغ ما بين  Algérie Real Time Sottement" بمعنى    ARTSو املتضمن أن نظام "

  12، أو سحب مبالغ مرتفعة أو القيام بعمليات الدفع املستعجلة للمشتركين به . الحسابات 

الفورية ،  اإلجماليةنظام مكمل لنظام التسوية  أنه: " يعرف    ATCI   "Algérie Télé Compensation Interbancaireأما بالنسبة لنظام       

 حيث استخدم النظام في بداية تشغيله ملعالجة الشيكات املوحدة و قد أدخلت وسائل الدفع أخرى جديدة في النظام تدريجيا .

، حيث  2006أول يوم للتبادالت ، و كانت البداية بمعالجة الشيكات و تطورت العملية لتمثل باقي وسائل الدفع نهاية  2006ماي  15و يمثل يوم      

بقيمة  2006عملية في شهر ديسمبر من نفس السنة  48943مليار دينار ، و  51.12عملية في شهر ماي بما قيمته  ATCI  "71933عالج نظام " 

  13مليار دينار .  303.17
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و   ARTSو نظام   ATCIمع مشكلة البحث املتعلقة باملقاصة االلكترونية لنظام تتوافق للمعطيات  تحليليةدراسة بسوف نقوم  على هذا األساس        

 و بنك الجزائر كدراسة حالة .الخزينة العمومية  ذلك في معالجة الشيكات و التحويالت بين

نفيذ امليزانية الخزينة ليس لها الشخصية االعتبارية فهي عبارة عن هيئة مالية عمومية تابعة لوزارة املالية ، إذ تعتبر إدارة من مجموعة إدارتها و تأما        

الخزينة هي صراف و  إن"  Laufen Bergerيعتمد عليها ، كما تضمن الخزينة كل األنشطة املالية اإليرادات املركزية ، و حسب تعريف لوفن بارقر " 

    " . La caisse et Financièreممول الدولة " 

ديرية الى جانب والية مستغانم واليتي تضم هذه املتعتبر املديرية الجهوية للخزينة لوالية مستغانم أحد مقرات املديرية العامة للخزينة بالجزائر ،        

 هي على التوالي :تيارت و غليزان ، كما تضم ثالثة نيابة مديريات و 

 . نيابة مديرية املستخدمين و التكوين و الوسائل ، ولها دور تعميم امليزانية و كذا توكيل و متابعة املستخدمين 

  في بعض املؤسسات اإلدارية و مراقبة العمليات املالية .نيابة مديرية التحقيقات و املنازعات يتمثل دورها في التحقيق 

  الخزينة و االستخدامات ، و دورها يتمثل في الترقية داخل إدارة الخزينة ، و كذا توفير األموال عن طريق االشتراكات ، نيابة مديرية إدارة

 السندات الخاصة بصندوق الخزينة و سندات التجهيز .

الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من و بالتالي نستخلص أهم وظائف الخزينة: كونها مؤسسة مالية للدولة ، إال أنها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى 

موميين إيداعات العديد من املمولين ، و يمثل هؤالء املمولين في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون لدى املحاسبين الع

 لدى الخزينة .  

في شكل غير مادي ، و  ATCIفي نظام  ألمرلة و السندات يتم تقديم الصكوك ، الكمبيا( :  Les chèquesاملقاصة عن بعد بالنسبة للصكوك )  .1

ة ممثل تقني يفترض من املشارك املقدم أن يحوز مسبقا على أدوات الدفع في شكلها الورقي و أنه تحقق في صحتها، في هذا النظام تمثل الخزينة العمومي

هذا النظام ال  الصكوك، تعتبر الخزينة العمومية هي مشارك غير مباشر في نظام املقاصة ، لهذا بنك الجزائر يؤمن لحساب الخزينة العمومية مستلمات

  دج  1000.000يقبل إال التحويالت للمبالغ األقل من 

 : 14 ر املراحل التالية عبلوالية مستغانم(   الجزائرو بنك ) دراسة حالة الخزينة الوالئية و يتم معالجة الشيكات بين الخزينة الوالئية و فرع بنك الجزائر 

يتم تحضير مسلمات الشيكات من طرف أمناء الخزينة في الئحة من :  (  ATCIتحت نظام ) " Aller compensationذهاب الى املقاصة:"   -1-1

مقر بنك الجزائر ، كما يقوم بنك الجزائر  الىصك على األكثر ، و يكون إيداع مسلمات الشيكات ) الصكوك( مرتين في اليوم  25ثالثة نسخ تحتوي 

( و إرسالها إلى املقاصة مع وضع تقرير عن عملية املقاصة من طرف بنك الجزائر و تسليمه الى الخزينة SCANالشيكات املستلمة بعد فحصها ) بتسجيل 

 من أجل تسويته محاسبيا .

كتابة تقرير مفصل من طرف بنك الجزائر عن العمليات املالية : (  ATCIتحت نظام )"  Retour  compensationرجوع من املقاصة:" -1-2

ة و الخلفية ) املستقبلية في املقاصة ) الشيكات املسحوبة من زبائن الخزينة ( يسلم الى أمناء الخزينة، مرفقا بقائمة صور الشيكات من الجهة األمامي

JPEG  )" مصحوبة بالعمليات املالية مسجلة في قرص مضغوط CD ROM ."  على أساس التقرير املفصل و مالحظة صور الشيكات ) الصكوك(، أمناء

         و يحررون الئحة الصكوك املرفوضة، في حين يتطرق بنك الجزائر لتسجيل مرفوضات الشيكات لحساب الخزينةالخزينة يركزون على خروج العمليات 

 حسب الشكل التالي :   (.) استقبال املرفوضات البنكية من املسلمات الذاهبة 
 (  ATCI: طريقة مسلمات الذهاب ) نظام  (1)شكل 
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 . 92ص  ،املصدر : نفس املرجع

 :  مسلمات الذهاب بين البنك و خزينة الوالية على النحو التاليخطوات هذا الشكل يوضح لنا مراحل و      

خزينة الوالية عليها توجيه مراقبة مضمونة للشيكات من حيث : ـ حضور اإلمضاء ــ التاريخ ــ الجهة الخلفية للصك ــ صك كامل ، و  : ـ تحضير املسلمات1

 25توي يجب احتواء كل صك ) شيك( على اسم خزينة الوالية ) مختوم مدفوع لفائدة خزينة الوالية( ، ملء الئحة املسلمات من ثالث نسخ املسلمة تح

  طبيعي أو قانوني على األكثر ، أما بالنسبة للشيكات غير الطبيعية أو غير عادية تستمر في املعالجة في غرفة املقاصة اليدوية . صك 

صباحا و الشخصية التي تقدم أو تودع هذه املسلمات الى بنك الجزائر يجب أن تكون دائنة ، املسلمات تودع مرتين في اليوم إيداع إيداع املسلمات : .  2

 .ات ببنك الجزائر و في نفس اليوم ( لكي تعالج املسلم15:30إيداع مساءا بعد الساعة الثالثة و النصف ) 

فحص مطابقة األصل لالئحة بحضور وكيل الخزينة الدائن كالتالي : مطابقة األصل لعدد و مجموع مبلغ الشيكات دليل استقبال املسلمات :  . 3

الالئحة ، مراقبة مبدأ الفصل بين لوائح مسلمات الصكوك ) الجباية و األموال الخاصة( ، مراقبة نوع الشيك ، مراقبة حضور املسلمة و املصرح بها في 

"RIB " Relevé d’ Identité  Bancaire  . للخزينة املوجودة في الئحة املسلمات ، مراقبة خلفيات الصكوك 

 دا، تدون املالحظة في الئحة املسلمات لقرار الرفض، السبب، التاريخ و الساعة، إمضاء رفض املسلمات في خزينة الوالية التي لم تراقب جي

 ائر، كما يحتفظ بنك الجزائر بنسخة من الالئحة .بنك الجز 

  بنسختين من قبول املسلمات إذا كانت صحيحة ، متماثلة مع الالئحة ) التاريخ و الساعة( تسلم نسخة الى الخزينة ، مع احتفاظ بنك الجزائر

 الالئحة .

"  لتاريخ تعديل J+1سا ليوم املوالي " 11:00حتى الساعة  "Jسا لهذا اليوم " 15:30املسلمات تكون مكتوبة للحساب من الساعة  ــ تسجيل املسلمات :4

"J+3 . " 

تصوير الشيكات، تسجيل املبالغ عبر قراءة الصور، " برنامج االستعمال،  كتابة العدد و املجموع املسجل في الئحة الصكوك،   Logicielيكون مرقم "

 غير مقروءة بواسطة آلة مرئية ، و ال يجب تغيير املعطيات ."  OCRBتسجيل معطيات "

ابلة مراقبة عدد و مجموع مبالغ الشيكات املسلمة مع عدد و مجموع املبالغ املقروءة بالتطبيق، طبع الئحة املسلمات عندما تكون كل الشيكات ق

يرفض من ( و هو شريط بصري يتعرف على الكتابات الرقمية  OCRBسجيل، في حالة ما إذا كان صك غير قابل للتسجيل و غير مصحح )خط للت

 ضمن مسلمات الخزينة .

  طبع حافظة املسلمات و مراقبة الطبع من طرف شخص أخر أي مراقبة الئحة الخزينة مع الئحةLogiciel  و تصحيح األخطاء املصادقة على

مرفقة بالئحة املسلمات مع سبب الرفض ، كما على العون املركزي االستعانة املسلمات الصحيحة و إعادة املسلمات املرفوضة للخزينة 

 بحساب املسلمات على مركز الترقيم ترسل بثالثة مسلمات مسلمة برمز الصكوك منها :

  ج ( ملف بدون صورة .د 50.000) صكوك أقل من  30الرمز 

  دج ( مرفقة بصورة الصك . 200.000دج و  50.000) صكوك ما بين  031الرمز 

  دج ( مرفقة بالصورة . 20.000) صكوك اكبر من  032الرمز 
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بنسخة من الالئحة مين الخزينة عند زيارته املوالية، الشيكات تكون مصحوبة الشيكات لكل املسلمات الصحيحة أل  تحريرتحرير شيكات الخزينة:  . 5

 عندما تستقبل الخزينة الشيكات ) التاريخ و الساعة ( ، احتفاظ بنك الجزائر بنسخة من الالئحة و ترتيبها عدديا .

الخزينة تقوم بتصحيح املسلمات الخاطئة و املعادة من بنك الجزائر و التي تكون مصحوبة بسبب الرفض ، التصحيح يكون من ـ تصحيح املسلمات:  6

 املكان و في مقر بنك الجزائر إذا كان ممكن ، و يعاد تقديمها سريعا عندما تكون املسلمة مودعة . نفس

 200.000عند استقبال الشيكات الخزينة ترسل الشيكات الى بنك الساحب مع األولوية للشيكات التي مبلغها أكبر من إرسال الشيكات الى البنك: ـ  7

 دج .

نشر املعلومات املحصل عليها من ذهاب املقاصة ، هذه الحاالت ترتب يتم ( اس 13:00من الساعة الواحدة  ابتداءبعد حصة املقاصة )  : نشر التقرير .8

،  RIO (Référence Interbancaire de l’Opération)للساحب،  RIBللمستفيد،  RIBمن طرف بنك الساحب و تعاد لكل عملية : رقم الصك، 

 تاريخ الكتابة، تاريخ التعديل، املجموع . هذه التقارير تسلم ألمناء الخزينة من أجل املحاسبة . 

 (  ATCI) نظام  : طريقة مسلمات الرجوع (2)الشكل 

 

 

 . 97ص  نفس املرجع،: املصدر 

من الساعة الواحدة مساءا و بعد حصة املقاصة، الجهاز املركزي يستقبل صور  ابتداء:  CD ROMـ تسجيل الصور داخل القرص املضغوط  1

" ، و لكل صك صورتين األمامية و الخلفية ، و كل قائمة تحتوي على رقم الصك، رمز البنك، رمز الوكالة و رقم حساب  J PEGالشيكات ) الصور ( " 

 ( . D: / ROOT – ST/AGENCE/BASE/Imageبمركز الرقمية ) الساحب ، هذه القوائم الخاصة بالصكوك مسجلة في فهرس خاص 

 دج . 50.000الصور املرسلة الخاصة بالصكوك يكون مبلغها أكبر أو يساوي مالحظة : 

من الساعة الواحدة مساءا، بعد حصة املقاصة يستقبل الجهاز املركزي القوائم املعادة في  ابتداء:   CD ROMـ تسجيل العمليات املعادة في  2

 الخاص بالصور .  CDو يرجعها ألمين الخزينة في زيارته املسائية في نفس الوقت مع   CD ROMاملقاصة ، و على املستغل تسجيلها في قرص مضغوط 
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داخل حاسوبه من القرص عون الخزينة يقوم بتحميل قوائم الصور و املسلمات املعادة  الكمبيوتر :تحميل الصور و املسلمات املعادة في جهاز ـ  3

 .  PDS، و مالحظة املسلمات املعادة بواسطة  CD ROMاملضغوط 

 معادة يتوجب عليه مراقبة ما يلي :عون الخزينة طبقا للقوانين املتبعة بين البنوك لكل عملية   ـ خروج الشيكات :  4

، مالئمة رقم الصك لصاحب الحساب، غياب املعارضة على الحساب ، احترام أجال تقديم تسجيالت   RIBغياب معارضة الصكوك، مطابقة مواصفة 

 صور الصكوك ، احترام سند الصكوك ، املئونة . 

  بين البنوك و ذلك قبل تاريخ التسوية .أيام للشيكات املرفوضة ألسباب معروفة في إطار العالقة  3قوم في مدة أقصاها اقبة تبعد املر 

  تمأل الئحة املرفوضات البنكية ) وثيقة مطبوعة من بنك الجزائر ( هذه الحافظة توضع لكل صك ، رقم الصك وRIB  ، للمسحوب عليه

 املبلغ ، تاريخ تعديل العمليات االبتدائية و سبب الرفض تبعا للترميز ما بين البنوك .

 الئحة الرفض قبل الساعة التاسعة بيوم التسوية لهذه العمليات . تنقل الى بنك الجزائر 

عند استقبال بنك الجزائر الئحة املرفوضات يركز  على تاريخ و ساعة استقبال الالئحة، و يتم تسجيل املرفوضات ـ تسجيل املرفوضات البنكية:  5

 وفق املراحل التالية: APPROVEبمعدل مقياس 

 التالية :    اتتمر بالخطو   املرحلة األولى :

  كتابة املرفوضات. 

  يار املقرر تخاكتابة بالبحث عن العملية املرفوضة في عمود البيان املحيط . 

 103عادة في القائمة تحت رمز خزن االختيارات و تثبيت الصور امل . 

  رقم الصك عن العمليات املرفوضة عن طريق  املقرر يبحثRIB   العملية املرفوضة( للمسحوب عليه املبلغ مع ضغط مرتين على العملية (

 تصبح زرقاء .

 . تطلب الخزينة رمز و سبب الرفض لكل عملية مرفوضة في البيان املوجود 

  يضاف مربع أصفر على اليسار . 108خزن االختيار " للعمليات املعادة املرفوضة " تحت رمز 

  . الضغط على خانة " تثبيت " الصك يختفي من القائمة 

 هذه العمليات موضحة في النظام الخاص باملرفوضات .

نسخ هذه العمليات في حالة الوساطة و الرفض املؤكد ، و يتم التحقق في العمليات املرفوضة بتقرير مع الئحة الخزينة العمومية املرحلة الثانية : 

 " املسحوب عليه و املبلغ . RIBخصوصا بالنسبة لرقم " 

 املرحلة الثالثة : 

 . تعديل املرفوضات في حالة إيجاد خطأ 

 108قررة الرفض من طرف املقرر  رقم نشر تلقائي للعمليات امل . 

  تمر للدفع . للعملية ترجع للدفع و تلغى عملية الرفض للمقرر ، و ينتج عنه العملية 107إذا كان القرار غير الرفض ، اختيار املقرر رقم 

  تذهب تلقائيا الى الرفض .إذا كان القرار رفض املرفوضات 

  كل الصكوك التي لم ترفض تسدد في اليوم J+3  . للمستفيد 

" يتم اختيار قائمة العمليات املرفوضة ، و اختيار  REFORTبنك الجزائر بوسيلة مقياس "ـ نشر تقرير املرفوضات الذاهبة ) من طرف الخزينة ( :  6

ذهاب ، تنشر حالة ملخصة للمرفوضات املسجلة من طرف بنك املعاد ، املرفوضات توضع في القائمة عند ملؤها على ائمة العمليات ما بين البنوك ق

 املقاصة .

صحيحة و مقبولة ـ املسؤول عن املقاصة على مستوى بنك الجزائر يتحقق باملقارنة مع الئحة املرفوضات املرسلة من الخزينة بان املرفوضات أصبحت 

 للمقاصة .

  ـ تقرير املرفوضات البنكية تنقل الى الخزينة كتبرير لتسجيل املرفوضات املطلوبة .  7

  ( :Les  VIREMENT بالنسبة للتحويالت )  املقاصة  .2

ائر يؤمن بنك الجزائر هو مشارك مباشر في نظام املقاصة للدفع بالكتلة ، و هو يمثل تقنيا الخزينة العمومية في هذا النظام ، لهذا فان بنك الجز      

 ARTS    (Algérie Real Timeدج يطبق عليها نظام   1000.000ملبالغ أكبر أو يساوي لحساب الخزينة العمومية في سير التحويالت ما بين البنوك 

System  )  ،: و توضع القواعد املتفق عليها بين البنوك أربعة أنواع من التحويالت و تشمل كل من 

 . ) تحويالت خدمات الزبائن ) العمالء 
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 . التحويالت من بنك الى بنك 

 . تحويالت التنظيم 

 . تحويالت الواردة من الخارج 

 هناك تحويالت ترفض لسببين هما : 

  ( . 007املشتركة لكل وسائل الدفع ) املئونة غير كافية رمز األسباب 

  زبون غير موجود ( . 102عدم تناسق بين رقم الحساب و تسمية املستفيد ( و ) رمز  101سبب خاص للتحويالت النظامية ) رمز 

يمكنهم من تسجيل  LOGICIELأمناء خزينة الوالية مجهزين ببرنامج (  :   ARTS"  تحت نظام )Aller compensationذهاب الى املقاصة :"  ـ   1

" و يرسل الى مقر بنك الجزائر ، و بنك الجزائر بدوره يؤمن تحويل العمليات لنظام   CD ROMالتحويالت ، هذه العمليات تسجل في قرص مضغوط " 

 املقاصة عن بعد .

 ( CPIالتحويالت املرسلة من الخزينة و املستقبلة من طرف ) (  :   ARTSتحت نظام )"  Retour  compensationــ رجوع من املقاصة :"  2

Centre Près Compensation Interbancaire، ( تنقل في قرص مضغوطCD ROM . الى الخزينة الوالئية ) 

 املركب من طرف بنك الجزائر في الخزينة . LOGICIELاملعطيات الواردة تالحظ عبر برنامج 

 : ARTS املبادئ الكبرى لنظامـ  3

  : املعطيات املتعلقة بالتحويالت تكتب و تنسخ على القرص املضغوط كتابة التحويالتCD ROM    أما املعطيات املكتوبة تتغير حسب ،

 العنوان .للمستفيد  ــ املبلغ  ــ غرض التحويل ــ   RIBلألمر ) زبون الخزينة(     RIBطبيعة التحويالت وهي أساسا :    ــ 

 يقوم بمراقبة الشكل كما يلي : LOGICIELأما بالنسبة لبرنامج 

ــ صحة رمز الرفض فيما يخص التحويالت ( ــ مطابقة رمز وكالة الخزينة 008ــ مجال إجباري ــ مطابقة الرموز البنوك املستفيدة  ــ رمز بنك األمر ) 

 املوالي .  J+1تجرى في املقاصة يوم   Jالنظامية ــ صحة رمز العملة الصعبة بالنسبة ملصاريف التحويالت الواردة من الخارج ـــ املعطيات املسجلة في اليوم 

  :لحق ، إذا كانت املعطيات صحيحة الحصة تصبح عند االنتهاء من كتابة الحصة تنشر قائمة الحصص بعد إكمال املنشر الئحة الحصص

( ، و في نفس الوقت تنقل القائمة الى مقر CDصحيحة ، هذه القائمة توقع من طرف األشخاص املوكلين و يقوم باملراقبة بعد التحصيل )

 ( الذي يحتوي على الحصص .CDبنك الجزائر مع ) 

  ( التحميل في قرص مضغوطCD :) الحصص املتممة تبقى تلقائية في الفهرس (out في يوم الكتابة ، و ) في نهاية اليوم كل الحصص املنشأة

، هذه العمليات تنقل الى مقر بنك الجزائر مرفقة بالقوائم قبل الساعة الرابعة مساءا لتكون جاهزة CD( تحمل في  outفي الفهرس ) 

 عة صباحا.للمقاصة في اليوم املوالي قبل الساعة التاس

  بصفة خاصة كتابة يوم السبت يجب أن تنقل الى مقر بنك الجزائر صباح يوم األحد قبل الساعة التاسعة، تاريخ التسوية يطبق على

 التحويالت و تقيم يوم املقاصة .

 : بنك الجزائر يحمل  إكمال املعطياتCD  املرسل من الخزينة قبل الساعة التاسعة صباحا، يتم التحقيق فيه من طرف بنك الجزائر و

 يكون أساسا على املبلغ اإلجمالي لكل حصة. 

 .في الزيارة الالحقة للعون املكلففإشارة التصحيح تكون على القائمة املرسلة من الخزينة و تسلم في حالة تناقص ما بين القائمين 

  : الحصص غير املرفوضة تكون صحيحة و ترسل لنظام املقاصة قبل الساعة التاسعة .تحويل الحصص الصحيحة 

  تحميلCRA   وCRL  ::عندما يستقبل نظام املقاصة حصص العمليات ، تعاد الى العون املركزي لكل حصة 

 CRL   (Compte Rendu Lot  . لتأمين التكلفة الكلية أو الجزئية للحصة ) 

CRA  (Compte Rendu Aller   ). لتأكيد حساب العمليات من طرف النظام و تاريخ التسوية املطبق 

 سا . 12من الساعة  إبتداءاو مطبوعة في قائمة موقعة من طرف املسؤول و ترسل الى خزينة الوالية  CDتكون محملة في  CRLو   CRAكل من       
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 : طريقة مسلمات الرجوع(3 )شكل

 

 

 104ص  نفس املرجع،املصدر : 

 ـ مسلمات الرجوع :  4

  التحميل فيCD ROM  : املسلمات الراجعة للتحويالت ) دائن لحساب الخزينة ( تصل الى املقر املركزي لبنك الجزائر بعد حصة التبادل ،

 املسلمات تنقل أليا الى مقرات الوالية . (J) 10أما بعد الساعة 

  املقرات الوالئية تسجل فيCD  صباحا ، يوضع  11املعطيات املتعلقة باملسلمات ) رجوع( كل يوم على الساعةCD  عند أمناء الخزينة مرفقة

 .  CRLو   CRAفي نفس الوقت مع مسلمات  12بقائمة على الساعة 

  : أمناء الخزينة يستكملون تلقائيا كل معطيات إكمال املعطياتCD  . ) زر تحميل ( 

  : أمناء الخزينة يالحظون التحويالت مفصل و يقومون بمراقبة صحة البيانات البنكية للمستفيد .مالحظة و مراقبة التحويالت 

في يقدم  RIO  (Référence Interbancaire de l’Opération  )في حالة اكتساب مستحيلة ألي تحويله ، يجب القيام بتحويل التعديل يتطلب      

 تفصيل العملية .

يراقب إذا كان   logicielو املتعلقة بمسلمات الذهاب ، في هذه الحالة  األخرى من البنوك  اآلتيةأمناء الخزينة يستطيعون تسوية التحويالت املعدلة 

يهم إجراء تحويالت جديدة تتوافق من و ينشر معطيات العملية األولية ، أمناء الخزينة يتوجب عل( RIOاملرسلة ) مراقبة  التحويالتفق التعديل يوا

 املعطيات البنكية الصحيحة .

  : كتابة حصص التحويالت املعدلة 

  كتابةRIO  . للعملية قبل عرض التحويالت املعدلة أيضا سبب التعديل 

  عملية لكل حصة ( . 999التحويالت املعدلة تكون جزء من نفس الحصة ) على األكثر 

  نفس مبادئ طريقة املسلمات ذهاب التحويالت .التحويالت املعدلة تتبع 

 مالحظة:

، و إال فرضت عليه ما ساعة 24ملدينة لبنك الجزائر قبل في حالة ما إذا كان رصيد البنك مدين فإنه ملزم عليه أن يغطي عجزه ، ذلك باسترجاع القيمة ا

 من القيمة املدينة ، تدفع لصالح بنك الجزائر .  %19يسمى " فائدة الرصيد املدين" و هي بمقدار 
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 الخاتمة:
نكي و املقاصة االلكترونية ما هي إال نسخة إلكترونية للمقاصة التقليدية، و تعد من املشاريع التي تمكن من قياس درجة التطور في القطاع الب     

 التنمية االقتصادية للبالد .  

لبنوك، تصدر و تستقبل البنوك و الخزينة يوميا وسائل الدفع من شيكات و عمليات تحويالت، و هذا ما يؤدي الى ترتيب حقوق و التزامات بين هذه ا     

ت ملا و لكن ال يتم تصفيتها عن طريق استعمال تسديد نقدي ملا لهذه الطريقة من مخاطر و تكاليف ، تستعمل البنوك من أجل تسوية هذه املعامال 

ت ليوم واحد و يسمى بعمليات املقاصة ، و تتم العملية كما تم التطرق إليها في املبادئ الكبرى و الخاصة بعمليات املقاصة بالنسبة للشيكات و التحويال 

لعمليات، مقاصة الشيكات أو أو وضعية يومية بالنسبة لكل عملية من هذه ااملتعلقة بالخزينة العمومية الجزائرية فرع والية مستغانم، حيث كل عملية 

ئي مقاصة التحويالت " باستخراج الرصيد و املحسوب على أساس الفرق بين ما تم دفعه و ما تم تحصيله، و مجموع األرصدة يعطينا الرصيد النها

 للمقاصة . 

فقد تطورت املعامالت املحققة للبنك املركزي للحصول على السيولة النقدية في حالة العجز،  األخيرةأما بالنسبة لسندات الخزينة التي تقدمها هذه       

ية بين بنك الجزائر حاليا و الخزينة العمومية حيث أصبحت اآلن تقوم بعدة إجراءات من أجل الحصول على هذه السيولة، فتقوم الخزينة العموم

الذي بدورها تقدمه للخزينة  ACCTببنك الجزائر بالجزائر العاصمة الذي يقوم بإعطائها رقم الدليل  باالتصال األخيرةفتقوم هذه  ACCTباتصال بـــ 

 العمومية فتقوم هذه األخيرة بتقديمه الى بنك الجزائر املحلي فيقوم بتقديم لها السيولة املطلوبة .

قي ، و هذا راجع الى أن العمليات التي تمر عليها األوراق املالية مثل العمليات التي أما بالنسبة لألوراق املالية لم نتطرق الى دراستها في الجانب التطبي     

 تمر عليها التحويالت ، فلهذا اكتفينا بدراسة التحويالت فقط، و أن األوراق املالية مثلها مثل التحويالت .

 املراجع: 
البنوك التجارية و تحديات التجارة االلكترونية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير علوم اقتصادية ، تخصص بنوك و تأمينات ـ  (2007-2006،)إيمان .العاني .1

 . 231جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر، ص 

 . 169 - 168ـ ص 06ـ العدد ( العوامل املؤثرة في التسويق و التجارة االلكترونية ـ مجلة االقتصاد و املجتمع 2010)  ،أحمد عبد هللا .العوض ي .2

 .  75البنوك ـ ديوان املطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ ص  اقتصاد( محاضرات في 1992)  ،شاكر.القزويني  .3

 . 70( تقنيات و سياسات التسيير املصرفي ، ديوان املطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ ص 2003) ،يعدل فريدة .بخار .4

 08ص،ـ بغداد العراق 25الصيرفة االلكترونية ـ مجلة العلوم االقتصادية الجامعية ـ العدد  ( معيقات تطبيق2010)، نبيل .ذنون  .5

فعالية تطبيق املقاصة االلكترونية في تنظيم العالقة بين البنوك ، مذكرة لنيل شهادة ماستر علوم اقتصادية تخصص مالية و  (2015-2014،)ليندة .زرداني .6

 . 33ص  ،البواقيبنوك جامعة العربي بن مهيدي ـ أم 

 . 113( العمليات املصرفية الطرق املحاسبية الحديثة ـ الطبعة السابعة ، دار النشر و التوزيع ـ عمان ـ ص 2014)  ،خالد أمين .عبد هللا .7

املعامالت املالية بين البنك و الخزينة العمومية دراسة حالة الخزينة العمومية و بنك الجزائر لوالية مستغانم ـ مذكرة تخرج  (2007-2006، )شريفة.منصور  .8

 .107 - 90ص ،لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية جامعة مستغانم ـ الجزائر
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Abstract:       The issue of electronic transactions between banking banks addresses the situation of Algeria, shows us 

the great importance of banking systems, especially the financial transactions that distinguish them from other economic 

transactions, their effectiveness in keeping pace with the progress of development at the global level, and the role played 

by the Algerian government by adopting several Projects for the development and modernization of banking services to 

support economic finance, and its ability to achieve stability and economic balance. We also conducted an analytical 

study of financial transactions between banks in Algeria, from clearing, to remote clearing through the settlement Of 

electronic access to the results we have adopted in the end, to make suggestions and recommendations on this subject   
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