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The contribution of electronic payment to enhancing financial inclusion
and preventing the Corona pandemic in Algeria
The golden card of Algeria Post as a model

.I1 ،G2 ،E5
Abstract:
This study aimed to highlight the importance of electronic payment, in
Algeria Post, through the gold card, and its contribution to enhancing
financial inclusion and preventing the outbreak of the Corona pandemic, in
terms of preserving the health protocol, which embodies physical
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distancing, by conducting financial operations from After not having to
move to the headquarters of the institutions, to pay the various obligations.
The study found that the golden card of Algeria Post contributes to
enhancing financial inclusion, by bringing in new customers, due to its
multiple advantages, and the speed of obtaining it, in addition to connecting
the postal and bank networks, and it also contributes to the prevention of
the Corona pandemic, by maintaining the distance Physical, by performing
many operations from the residence, without the need to move and mix.
Keywords: electronic payment; gold card; financial inclusion; the Corona
pandemic.
JEL Classification Codes: E5, G2,I1.
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 .1مقدمت
ٌعِؾ العالم بذاًت مً ؤواخش ظىت  ،2019جدىالث حزسٍت ،جمثلذ في الاهخفاك الشهُب في
اليؽاه الاكخفادي ،بعبب ؤلاحشاءاث الىكاثُت اإلاعخمذة في ول الذوٌ ،للخذ مً اهدؽاس فحروط وىسوها
 covid-19خُث ؼهذث بعن اللىاعاث جىكفا ؼبه جام ،حشاء ججمُذ بعن ألاوؽىت وحعلُم ؤخشي،
واسجباه ؤوؽىت ؤخشي بفتراث الدجش الفحي اإلافشوك ،فلذ جىكفذ بيعب مخفاوجت ،وبعذ ؤن وان لضاما
لشوسة الخعاٌؾ مع هزا الىباء ،وان البذ مً اخترام بشوجىوىٌ ـحي خاؿ ،للخللُل مً اهدؽاسهً ،خىلب
اإلاضٍذ مً الخباعذ الجعذي.
ًلخض ي الخباعذ الجعذي ،جشظُخ زلافت العمل عً بعذ ،في جلذًم الخذماث ،باظخخذام
جىىىلىحُاث اإلاعلىماث والاجفاٌ ،التي جبىتها ول اللىاعاث ،خُث لم ٌعذ جلشٍبا كىاع بمىإي عنها ،وَعذ
اللىاعان اإلافشفي واإلاالي ،هغحرهما مً اللىاعاث التي جبيذ الخىىىلىحُاث الخذًثت ،خاـت في هزه
الظشوف الاظخثىاثُت ،خُث شجعا اظخخذام الذفع ؤلالىترووي ،ومداولت الخىُف مع اإلاعخجذاث بيل
فعالُت ،مً ؤحل جلذًم الخذماث للضباثً ،عبر ؤحهضة وجلىُاث مخىىسة ،بغُت بًفالها بلى وافت فئاث
املجخمع ،وباألخق الفئاث اإلاعدبعذة التي واهذ ال جخعامل بهزه الخىىىلىحُاث ،دون الخاحت لالهخلاٌ بلى
ملشاث اإلافاسف واإلااظعاث اإلاالُت ،ومً هزه اإلااظعاث بشٍذ الجضاثش ،الزي ٌصجع اظخخذام الذفع
ؤلالىترووي ،باظخعماٌ البىاكت الزهبُت ،لخدلُم هزا اإلابخغى.
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مً هزا اإلاىىلم ،هىشح بؼيالُت دساظدىا ،هما ًلي:
إلى أي مدى ٌصاهم الدفع إلالكتروني من خالل البطاقت الذهبيت لبرًد الجزائز في حعزٍز
الشمول املالي والحد من اندشارجائحت كورونا؟
مً خالٌ هزه الدعائٌ جخفشع ألاظئلت الخالُت:
 ما اإلالفىد بالذفع ؤلالىترووي؟ هُف ٌعاهم الذفع ؤلالىترووي بالبىاكت الزهبُت لبرًذ الجضاثش في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي؟ بلى ؤي مذي ٌعاهم الذفع ؤلالىترووي في الىكاًت مً اهدؽاس الجاثدت؟أهميت الدراشت :حعخمذ الذساظت ؤهمُتها ،مً ألاهمُت التي جىليها الذوٌ خالُا للبروجىوىٌ الفحي ،الزي
ًخىلب اإلاضٍذ مً الخباعذ الجعذي ،وعذم الخعامل بالىلذ ،الزي ًمىً ؤن ًيىن هاكال للعذوي ،مما ٌعضص
ؤهمُت العمل عً بعذ ،عً وشٍم الذفع ؤلالىترووي ،باظخخذام الؽبىت والخلىُاث الخذًثت.
أهداف الدراشت :تهذف الذساظت بلى:
 حعلُي المىء على مفهىم الذفع ؤلالىترووي ووظاثله؛ جبُان دوس الذفع ؤلالىترووي باظخخذام البىاكت الزهبُت في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي؛ جىلُذ معاهمت الذفع ؤلالىترووي في بشٍذ الجضاثش ،بىاظىت البىاكت الزهبُت ،في ججعُذالخباعذ الجعذي ،للىكاًت مً اهدؽاس فحروط وىسوها.
جقصيماث الدراشت :مً ؤحل معالجت ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت ،وؤلاحابت على ألاظئلت الفشعُت ،جم جلعُم
الذساظت بلى زالزت مداوس ؤظاظُت هي:
 .1ؤلاواس الىظشي للذفع ؤلالىترووي؛
 .2معاهمت الذفع ؤلالىترووي لبرًذ الجضاثش في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي؛
 .3اظخخذام البىاكت الزهبُت للىكاًت مً اهدؽاس فحروط وىسوها.
 .2إلااطارالظرزي لددفع إلالكتروني
بعذ ؤن ظادث جىىىلىحُاث اإلاعلىماث والاجفاٌ ،واظدثماسها في املجاٌ اإلافشفي ،ؤدي رلً بلى
ظهىس الذفع ؤلالىترووي ،واظخخذام وظاثله في الخعامالث اإلاالُت ،هظشا إلاضاًاها ،ظىاء مً هاخُت
العشعت ؤو الخيلفت ،فلذ ؤـبدذ ؤظهل في ظل البِئت ؤلالىتروهُت ،مما ؤوحذ هظام الذفع ؤلالىترووي
الزي جمثل في جدىٍل ألامىاٌ بلىتروهُا.
1.2مفهوم الدفع إلالكتروني
ٌعشف على ؤهه" :عملُت حعىٍت اإلاعامالث بلىتروهُا عبر ؤحهضة الخاظىب ،ؤو بىاظىت الىاكل
ؤلالىترووي ،وهي الىظاثل وألاحهضة الخلىُت الخاـت ،التي حعخخذم وإدواث إلحشاء اإلاذفىعاث الىلذًت بحن
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ألاوشاف اإلاخعاملحن بها" (عبذ الشخمان كشوي ،2018 ،ؿ .)74ؤما وظاثل الذفع ؤلالىترووي فخعشف على ؤنها
الىظُلت التي جمىً ـاخبها مً اللُام بعملُاث الذفع اإلاباؼش عً بعذ ،عبر الؽبياث العمىمُت
لالجفاالث (مىاي عبذ اللادس وآخشون ،2020 ،ؿ .)31
 2.2أنواع وشائل الدفع إلالكتروني
جخمثل وظاثل الذفع ؤلالىتروهُت ،ألاهثر اظخعماال واهدؽاسا في الىكذ الخالي ،في البىاكاث اإلافشفُت
والىلىد ؤلالىتروهُت والؽًُ ؤلالىترووي.
 1.2.2البطاقاث املصزفيت :جمثل بخذي وظاثل الذفع ؤلالىتروهُت ،التي اهدؽشث على معخىي العالم
اهدؽاسا واظعا ،وؤوللذ عليها عذة ؤظماء ،فلذ ظمُذ بىاكاث الاثخمان وبىاكاث الاعخماد وبىاكاث
الذفع البالظدُىُت وبىاكاث الذفع ؤلالىتروهُت وبىاكاث ؤلاكشاك وبىاكاث الىفاء والىلىد البالظدُىُت،
ووان ألاهثر ؼُىعا مً هزه الدعمُاث هى بىاكاث الاثخمان (عبذ الشخمان كشوي ،2018 ،ؿ  .)75ظهشث
البىاكت الاثخماهُت ،هىخاج للخىىس الزي مغ الىلىد ،وهي عباسة عً بىاكت بالظدُىُت مغىاوِعُت
ًفذسها البىً لفالح عمالثه ،بذال مً خمل الىلىد ،جدمل اظم اإلااظعت اإلافذسة لها وؼعاسها وجىكُع
خاملها وبؽيل باسص على وحه الخفىؿ سكمها واظم خاملها وسكم خعابه وجاسٍخ اهتهاء ـالخُتها (ظمُت
عبابعت ،2016 ،ؿ .)347
 2.2.2الظقود إلالكترونيتٌ :ؽمل مفىلح الىلىد ؤلالىتروهُت ،مجمىعت مخىىعت مً اإلاىخجاث اإلافممت
لتزوٍذ ألاشخاؿ ببذاثل لىشق الذفع الخللُذًت ،وكذ جىىعذ وجىىسث بؽيل مخالخم (عبذ اللادس خلُل،
 ،2014ؿ  .)88وعشفها املجلغ الاكخفادي والاحخماع الفشوس ي ظىت  ،1982بإنها مجمىعت مً الخلىُاث
اإلاعلىماجُت اإلامغىىت بلىتروهُا ،والتي حعمذ بدبادٌ ألامىاٌ دون الخاحت لخدشٍش ؤوساق ،والتي جخممً
عالكت زالزُت بحن اإلافذس واإلاعخفُذ والخاثض (عبذ اللادس خلُل ،2017 ،ؿ .)66
 3.2.2الشيك إلالكترونيٌ :عشف على ؤهه سظالت بلىتروهُت مىزلت ومامىتً ،شظلها مفذس الؽًُ بلى
معخلم الؽًُ ،لُعخمذه وٍلذمه للبىً الزي ٌعمل على ألاهترهذ ،بخدىٍل كُمت الؽًُ وإعادجه بلىتروهُا
بلى معخلم الؽًُ ،لُيىن دلُال على ؤهه كذ جم ـشفه (مىاي عبذ اللادس وآخشون ،2020 ،ؿ .)37
 3.2قظواث الدفع إلالكتروني
جمثل كىىاث الذفع ؤلالىترووي في الىظاثي ؤو ألاحهضة التي حعخخذم عبرها وظاثل الذفع ؤلالىترووي
العالفت الزهش ،بر هُف ًخم اظخخذام البىاكت اإلافشفُت ،لىال حهاص الفشاف آلالي ،وهُف ٌعخخذم
الؽًُ ؤلالىترووي والىلىد ؤلالىتروهُت ،لىال ؤحهضة الخاظىب وؼبىت ألاهترهذ والهىاجف الىلالت وغحرها،
وؤهم هزه اللىىاث التي ًخم مً خاللها اظخخذام هزه الىظاثل ما ًلي( :همىم عبذ اللادس ،2014 ،ؿ ؿ
:)42-41
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 آلت الفشاف آلالي؛ هلاه البُع ؤلالىتروهُت؛ الفحرفت اإلاجزلُت ؤو اإلاىخبُت؛ الفحرفت املخمىلت؛ الفحرفت الهاجفُت؛ الخلفضٍىن الشكمي؛ ألاهترهذ اإلافشفي. 4.2مزاًا الدفع إلالكتروني
ًىفش الذفع ؤلالىترووي العذًذ مً اإلاضاًا ليل ألاوشاف اإلاخعاملحن ،خُث ؤن اظخخذامه والخىحه هدىه،
ساحع بلى مضاًاه العذًذة ،باليعبت ليل ؤوشاف العملُت ،ظىاء إلاعخخذم الىظاثل ؤلالىتروهُت ،ؤو باليعبت
للخجاس ،ؤو اإلافاسف ،ؤو باليعبت لالكخفاد هيل.
 1.4.2بالنصبت لدمصخعمل :جىفش له العذًذ مً اإلاضاًا منها:
ظهىلت الاظخعماٌ؛
جىفحر الجهذ والىكذ؛
جىفحر عىفش ألامان ملاسهت بالىلىد الىسكُت؛
الخذ مً اظخعماٌ ألاوساق ومخخلف ؤلاًفاالث؛
حعذد مجاالث الاظخخذام؛
بمياهُت الخفىٌ على الاثخمان؛
ججىب مخاوش التزوٍش؛
العشٍت ،خُث ٌعخمذ اظخخذامها على ؤسكام ظشٍت خاـت باإلاعخخذم.
 2.4.2بالنصبت لدخاجز
جيؽُي ججاسجه ؤهثر ،بدُث ال ٌؽعش اإلاعتهلً بمذفىعاجه مً خالٌ البىاكت على عىغ الذفع
الىلذي؛
الخخلق مً عبء مالخلت الذًىن؛
جىفحر خماًت ودكت ؤهثر ملخاظبخه.
 3.4.2بالنصبت لدمصزف أو املؤشصت املاليت
ًجني ؤسباخا هدُجت الشظىم اإلافشولت على الاظخخذام؛
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بحباس الخجاس على فخذ خعاباث ،إلمياهُت الخعامل بنهاجي هلاه البُع؛ وبالخالي هعب اإلاضٍذ مً
الضباثً؛ مما ٌعضص الؽمىٌ اإلاالي؛
جىفحر الخيالُف ملاسهت بالىظاثل الخللُذًت؛
اسجفاع حجم العُىلت لذًه لعذم حعشب الىلىد.
 4.4.2بالنصبت لالقخصاد ككل

ججني اكخفادًاث الذوٌ التي جدخمً ؼشواث الخىىىلىحُا ْ
اإلافذسة لهزه الىظاثل مذاخُل عً
وشٍم المشاثب على ؤسباح هزه الؽشواث؛
الخللُل مً الدعشب الىلذي خاسج الىظام اإلافشفي ،وبالخالي كذسة اإلافاسف على جلذًم كشوك
ؤهبر وَصجع رلً العُاظت الىلذًت الخىظعُت؛
الخللُل مً آزاس الاكخفاد اإلاىاصي؛

جخفُن هفلاث البىىن اإلاشهضٍت في بـذاس الىلىد الىسكُت.
 .3مصاهمت الدفع إلالكتروني لبرًد الجزائزفي حعزٍزالشمول املالي
ٌعذ الؽمىٌ اإلاالي مً اإلاىالُع الهامت التي بشصث على ؤحىذة الاحخماعاث الاكخفادًت واإلاالُت للهُئاث
الذولُت ،خاـت بعذ ألاصمت اإلاالُت العاإلاُت لعىت  ،2008هظشا ألهمُخه في جدلُم الخىمُت ،مً خالٌ حعمُم
الخذماث اإلاالُت على ؤهبر عذد مً ؤفشاد املجخمع ،خاـت الفئاث اإلاهمؽت ،وكذ حعضص بةوؽاء الخدالف
العالمي للؽمىٌ اإلاالي ،عام  ،2008الزي ٌعذ ؤوٌ ؼبىت عاإلاُت للخعلم مً ججاسب الذوٌ في مجاٌ الؽمىٌ
اإلاالي ،وإوؽاء الؽشاهت العاإلاُت للؽمىٌ اإلاالي ،مً كبل دوٌ مجمىعت العؽشًٍ ،عام .2009
 1.3مفهوم الشمول املالي :حعذدث مفاهُم الؽمىٌ اإلاالي وفلا للهُئاث والباخثحن الزًً جىشكىا له ،فلذ
عشفه البىً الذولي في جلشٍشه الفادس عام  2014على ؤهه" :وعبت ألافشاد والؽشواث التي حعخخذم الخذماث
اإلاالُت" ( ،)the world bank, 2014, p1وعشفخه مىظمت الخعاون الاكخفادي والؽبىت الذولُت
للخثلُف اإلاالي اإلاىبثلت عنها بإهه" :العملُت التي ًخم مً خاللها حعضٍض الىـىٌ بلى مجمىعت واظعت مً
الخذماث واإلاىخجاث اإلاالُت الشظمُت ،والخالعت للشكابت بالىكذ والععش اإلاعلىٌ ،بالؽيل اليافي،
وجىظُع هىاق اظخخذام هزه الخذماث واإلاىخجاث مً كبل ؼشاثذ املجخمع املخخلفت ،ورلً مً خالٌ
جىبُم مىاهج مبخىشة ،والتي جمم الخىعُت والخثلُف اإلاالي ،بهذف حعضٍض الشفاه اإلاالي والاهذماج
الاكخفادي" (بهىاط عباط وآخشون ،2019 ،ؿ .)214
 2.3مؤشزاث قياس لشمول املالي :جلىم مجمىعت البىً الذولي ،بةحشاء العذًذ مً الذساظاث اإلاسخُت
العاإلاُت ،التي تهذف بلى الخفىٌ على بُاهاث ؼاملت وهظشة معخلبلُت حعاعذ في حعمُم الخذماث اإلاالُت،
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وحعذ كاعذة بُاهاث الؽمىٌ اإلاالي الفادسة عً مجمىعت البىً الذولي ،واإلاعماة كاعذة بُاهاث Global

 Findexاإلافذس ألاهثر مىلىعُت ،والتي ـذسث في وسختها ألاولى عام  2011وجم بـذاس اليسخت الثاهُت
منها في ؤفشٍل  2015لدؽمل بُاهاث عام ( 2014فمُل البؽحر لُف ،2020 ،ؿ  ،)478في خحن ـذسث
اليسخت ألاخحرة عام  ،2018وجخممً البُاهاث اإلاخعللت بعام  ،2017خُث ؤضخذ معخعملت على هىاق
واظع ،هما ؤـبدذ ملبىلت وإداة مشحعُت ًمىً جىبُلها عبر البلذان واإلاىاوم (بً مىس ى دمحم وكمان
عمش ،2019 ،ؿ  ،)04وجلذم هزه اللاعذة مجمىعت مً اإلااؼشاث ،التي جذسط ظلىن ألافشاد خىٌ
العالم ،واإلاشجبي بإهمُت ألاوؽىت اإلاالُت ،واالكتراك والادخاس والذفع وملىُت الخعاباث وبىاكاث
الاثخمان وغحرها مً ألاوؽىت التي جذخل لمً هزا ؤلاواس ،وكذ اجفم كادة مجمىعت العؽشًٍ ،مع جىـُت
الشابىت العاإلاُت مً ؤحل الؽمىٌ اإلاالي لذعم حهىد بُاهاث الؽمىٌ اإلاالي العالمي والىوني ،على مجمىعت
ؤظاظُت مً ماؼشاث كُاط الؽمىٌ اإلاالي ،جدىاوٌ كُاط زالزت ؤبعاد سثِعُت هي (بً كُذة مشوان وبىعافُت
سؼُذ ،2018 ،ؿ :)95
 الىـىٌ بلى الخذماث اإلاالُت؛ اظخخذام الخذماث اإلاالُت؛ حىدة الخذماث اإلاالُت.وٍلاط مذي جلذم دولت ما في جدلُم الؽمىٌ اإلاالي باإلااؼشاث الخالُت (بىلخباٌ ظمحرة ،خاهمي هجُب هللا،
 ،2019ؿ :)27
 وعبت مً لذيهم خعاباث بىىُت ،وٍذخل لمً هزه اليعبت عذد الخعاباث الشاهذة واليؽىت ،وؤظباببحجام العيان عً الخعامل مع البىىن ،وؤظباب عضوف الخجاس والؽشواث الفغحرة عً اللجىء بلى
اإلااظعاث اإلاالُت؛
 وعبت اهدؽاس اإلاذفىعاث الشكمُت ،وعذد فشوع البىىن اإلاخاخت ،وعذد ماهُىاث الفشاف آلالي ،ووعبتالخجاس الزًً ًلبلىن اإلاذفىعاث الشكمُت؛
 مذي اظخخذام الذولت للعبل الخىىىلىحُت ،إلجاخت اإلاذفىعاث الشكمُت واهدؽاس الهىاجف الىلالت؛ مذي اهدؽاس الخعاباث واإلاذفىعاث والبيُت الخدخُت ،في اإلاىاوم الشٍفُت والىاثُت. 3.3دور البطاقت الذهبيت لبرًد الجزائزفي حعزٍزالشمول املالي
جىشكىا في العىفش العابم ،بلى ؤهمُت الذفع ؤلالىترووي ،التي مً بُنها بحباس الخجاس على فخذ
الخعاباث ،وبالخالي هعب صباثً آخشًٍ لذي اإلااظعاث التي جم فخذ الخعاباث لذيها ،ألهه مً غحر اإلاعلىٌ
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ؤن ًخعامل الخاحش بالجهاص ؤلالىترووي نهاجي هلىت البُع ،دون ؤن ًيىن لذًه خعاب لذي الجهت التي
ؤؼشفذ على جشهُب هزا الجهاص ،فباليعبت الظخخذام البىاكت الزهبُت لبرًذ الجضاثشً ،خىلب رلً وبعا
ؤن ًيىن لخاملها خعابا بشٍذًا ًخعامل به مً خالٌ هزه البىاكت ،وؤن ًيىن لذي الجهاث اإلاعىُت التي
ًخعامل معها ،ظىاء ججاس ؤو ماظعاث خعاباث ؤًما مفشفُت ؤو بشٍذًت ،لُخم مً خاللها اكخىاع
اللُمت،
ومً خالٌ هزه الخعاباث التي جفخذً ،ضٍذ بالخالي الؽمىٌ اإلاالي ،عً وشٍم صٍادة عذد خعاباث،
الزي ٌعخبر ماؼشا مً ماؼشاث كُاط الؽمىٌ اإلاالي ،ؤًما ختى مً ال ًمليىن خعاباث ،ال بشٍذًت وال
مفشفُت ،وال ًخعاملىن مع اإلافاسف ؤو اإلااظعاث اإلاالُت ،عىذ بدساههم ألهمُت هزه البىاكت ،التي مً
خاللها ًذفعىن العذًذ مً الالتزاماث ،على غشاس فىاجحر الىهشباء ،اإلااء ،الغاص والهاجف ،دون الاهخلاٌ بلى
ملشاث الىواالث اإلاعىُت ،عىذ بدساههم بإنهم ًمىنهم دفع كُمت مؽترًاتهم ؤو حعبئت خضاهاث ظُاساتهم ،دون
الخاحت لخمل هلىد ظاثلت ،فبالىاكت حغىُه عً رلً ،مما ًجعلهم بالىبع ٌعاسعىن المخالهها وبالخالي
حعاهم ؤهُذ في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي.
 .4اشخخدام البطاقت الذهبيت لدوقاًت من اندشارفيروس كورونا
جلخض ي الظشوف الصخُت الشاهىت ،اإلاخمثلت في اهدؽاس وباء وىسوها ،اإلاضٍذ مً الخباعذ الجعذي،
ججىب الخجمعاث والىىابحر كذس ؤلاميان ،مما ًخىلب اظخخذام الذفع ؤلالىترووي ،عً وشٍم الىظاثل
الخذًثت ،لخجىب الخىاحذ في ألاماهً والفماءاث اإلاغللت.
 . 1.4أهميت الدفع إلالكتروني في ظل وباء كورونا
جىشكىا في بذاًت هزه الذساظت ،بلى ؤهمُت الذفع ؤلالىترووي باليعبت ليل ألاوشاف ،بال ؤن في ظل هزه
الظشوف الاظخثىاثُت الشاهىت ،جضداد ؤهمُخه خفاظا على الصخت العمىمُت ،هزهش منها:
الخللُل مً جىاحذ ألافشاد في ملشاث البىىن ومشاهض البرًذ ومخخلف الفماءاث الخجاسٍت وجفادي
الاخخيان؛
جفادي اظخخذام الىلذ وجذاوله باعخباسه هاكال للعذوي؛
ًللل الذفع ؤلالىترووي مً الخشوج لذفع الفىاجحر وغحرها مً الالتزاماث ،باعخباس رلً ًخم مً
اإلاىاصٌ.
 2.4جهود بزٍد الجزائزالشخخدام الدفع إلالكتروني
في ظل هزه الظشوف ،دعا بشٍذ الجضاثش معخخذمي البىاكت الزهبُت بلى اظخخذامها في دفع الفىاجحر
عً وشٍم ألاهترهذ ،وسخب ألامىاٌ عً وشٍم اإلاىصعاث آلالُت ،هما دعا بلى اظخخذام نهاثُاث البُع
ؤلالىترووي لذي الخجاس اإلاخىاحذًً في اإلاعاخاث الىبري (بشٍذ الجضاثش ،)2020 ،وكذ كام بشٍذ الجضاثش
49

لعالوي هواري ،حامين عبد الرؤوف
والبىىن الىوىُت ،بترهُب ؤحهضة الذفع ؤلالىترووي لذي الخجاس مجاها ،وجدعِعهم بإهمُتها ،باإللافت بلى
حعهُل بحشاءاث الخفىٌ على البىاكت الزهبُت.
اجخزث ماظعت بشٍذ الجضاثش حملت مً الخذابحر ،على معخىي مياجبها ،مً ؤحل لمان اظخمشاسٍت
الخذمت ،وخماًت صباثنها مً جفش ي فحروط وىسوها ،خُث كامذ بتزوٍذ اإلاىصعاث آلالُت لألوساق الىلذًت
بالعُىلت الالصمت ،واظخغاللها  24ظاعت 24/و 7ؤًام ،7/وجىهحر هزه ألاخحرة بففت دوسٍت ،وهزلً جىفِب
ؤحهضة الذفع اإلاعماة نهاثُاث الذفع ؤلالىترووي ،خُث جم مىدها مجاها للخجاس والفُذلُاث ،لدصجُع
الضباثً على اظخعماٌ البىاكت الزهبُت (ؼاوػ سفُم.)2020 ،
هما ظهلذ اإلااظعت ،بحشاءاث الخفىٌ على البىاكت الزهبُت ،في آحاٌ كلُلت حذا ،مً خالٌ
ولبها على ؼبىت ألاهترهذ ،والزهاب لسخبها عىذ جللي سظالت هفُت كفحرة على الهاجف املخمىٌ للمعني
باألمش ،هما ؤوللذ ماخشا خذمت بًفاٌ البىاكت ألصخابها ،حعمى بالخذمت اإلامخاصة ،جخمثل في ـىاعت
البىاكت وإـذاس الشمض العشي في هفغ الُىم الزي ولبذ فُه ،وجىـُلها للمعني في خذود  05ؤًام فلي،
هما ًمىً خالُا اظخخذامها في اإلاىصعاث آلالُت الخاـت بالبىىن ،ألهه جم سبي ؼبىت البرًذ بالؽبىت
البىىُت.
ؤما باليعبت لخجذًذها ،فُيىن بففت آلُت ،وٍمىً للضباثً الخاملحن لبىاكت رهبُت مىتهُت
الفالخُت والشاغبحن في الاوالع على جلذم بـذاس بىاكاتهم الجذًذة ،اظخخذام بخذي الىظاثل الخالُت:
 الخفىٌ على بؼعاس عبر الشظاثل الىفُت اللفحرة باليعبت للضباثً الزًً ؤلافىا بلى بىاكاتهم ؤسكامهىاجفهم الىلالت ،وباليعبت للزًً لم ًفعلىا بعذ ،بةميانهم رلً على الشابي  ECCPعلى اإلاىكع
ؤلالىتروويwww.poste.dz :؛
 اظخخذام الشابي ؤلالىترووي  edcarte.poste.dzاإلاخىاحذ على معخىي اإلاىكع ؤلالىترووي لبرًذ الجضاثش؛ الاجفاٌ بالشكم  1530الزي ًمىنهم مً الخعشف على اإلاشاخل املخخلفت الخاـت بعملُت الخجذًذ. 3.4الخدماث التي جقدمها البطاقت الذهبيت (الؽشوه العامت لبىاكت الذفع ؤلالىتروهُت
"الزهبُت"(مخىفشة على :)educarte.poste.dz
حعمذ بةحشاء اإلاعامالث الخالُت في ول ؤسحاء اللىش الجضاثشي:
 1.3.4عن اشخعمالها عبرالشبابيك البظكيت آلاليت:
 سخب ألامىاٌ هلذا بالعملت الىوىُت؛ الخذمت الزاجُت البىىُت :الاوالع على الشـُذ ،ولب بعذاد هؽف مفغش عً العملُاث العؽش ألاخحرةالتي جم بحشائها بىاظىت البىاكت ،ولب دفتر الفيىن؛
 جدىٍل ألامىاٌ؛ دفع ألامىاٌ؛50
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 حعذًذ الفىاجحر؛ حعبئت سـُذ مياإلااث الهاجف الىلاٌ. 2.3.4عظد اشخعمالها عبرأجهزة إدخال رقم الخعزٍف الشخص ي بمكاجب البرًد:
 جدذًذ هىٍت الضبىن لخمىُىه مً سخب ألامىاٌ هلذا بالعملت الىوىُت؛ سخب ألامىاٌ هلذا بالعملت الىوىُت؛ الاوالع على سـُذ الخعاب. 3.3.4عظد اشخعمالها عبرنهائياث الدفع إلالكتروني باملخاجز:
 دفع وحعذًذ كُمت اإلاؽترًاث و/ؤو الخذماث؛ حعبئت سـُذ الهاجف الىلاٌ. 4.3.4عظد اشخعمالها عبرالهاجف الظقال:
 دفع وحعذًذ كُمت اإلاؽترًاث و/ؤو الخذماث؛ حعذًذ الفىاجحر؛ حعبئت سـُذ الهاجف الىلاٌ؛ ولب بعذاد هؽف مفغش عً العملُاث العؽش ألاخحرة التي جم بحشائها بىاظىت البىاكت. 4.3.4عظد اشخعمالها عبرمو اقع الخجارة إلالكترونيت:
 دفع وحعذًذ كُمت اإلاؽترًاث و/ؤو الخذماث؛ حعذًذ الفىاجحر. 4.4خدمت الدفع عن اطزٍق الهاجف الظقال ( BARIDIPAYمخىفشة على:)www.poste.dz :
 BARIDIPAYهى عباسة عً وظُلت دفع حذًذة ،عً وشٍم الهاجف الىلاٌ ،مً محزاتها ،ؤنها ظهلت
الاظخعماٌ ،وغاًت في ألامان ،هزه الخذمت مبيُت على جىىىلىحُت جلىُت كشاءة الشمض الؽشٍىي زىاجي ألابعاد،
وهي الخلىُت اإلاعشوفت باظم  QR CODEبمعنى سمض ؤلاحابت العشَع.
ًخم هزا الىىع مً الذفع دون بىاكت رهبُت ؤو ظُىلت ،بدُث ًخم بحشاء عملُت مسح لىجي،
اهىالكا مً جىبُم  BARIDI MOBلُخم بعذها ،مىذ سمض ؤلاحابت العشَع للخاحش ،ؤو ًخىلذ بمىحب بحشاء
اإلاعاملت اإلاالُت ،وهى الشمض الزي ٌعمذ للضبىن ،باللُام بعملُت جدىٍل ألامىاٌ ،مً خعابه بلى خعاب
الخاحش ،بيل ؤمان وفي وكذ فىسي ،ولالظخفادة مً هزه الخذمتً ،جب ؤن ًخىفش في الضبىن الؽشوه
الخالُت:
ؤن جيىن له البىاكت الىلذًت لبرًذ الجضاثش؛

51

لعالوي هواري ،حامين عبد الرؤوف
ًجب على الضبىن ؤن ًفشح بشكم هاجفه ،على معخىي ماظعت بشٍذ الجضاثش ،ولخلذًم سكم هاجفه
ما علُه بال بدخاله في ؤي مىصع آلي ،مً ؼبىت اإلاىصعاث آلالُت لبرًذ الجضاثش؛
ًجب على الضبىن ؤن ًلىم بخدمُل ؤو جثبُذ جىبُم  BARIDI MOBعلى هاجفه الزوي؛
وعملُت الذفع عً وشٍم الهاجف الىلاٌ ،باظخعماٌ سمض ؤلاحابت العشَع ،بعُىت حذا ،جخم هما ًلي:
حؽغُل الخىبُم BARID MOB؛
اخخُاس خذمت BARIDPAY؛
اللُام بعملُت اإلاسح المىجي لشمض ؤلاحابت الظاهش في ؼاؼت هاجف الخاحش؛
برا وان سمض ؤلاحابت العشَع الظاهش في ؼاؼت هاجف الخاحشً ،دخىي على مبلغ زابذ ،فةهه لِغ
مً المشوسي للضبىن بدخاٌ اإلابلغ ،وإرا وان ألامش عىغ رلً ،ؤي برا وان سمض ؤلاحابت العشَع ال
ًظهش اإلابلغ ،فةهه ًخىحب على الضبىن بدخاٌ مبلغ مؽترًاجه؛
ؤلاكشاس بلبىٌ اإلاعاملت اإلاالُت ،وهزا مً خالٌ بدخاٌ سمض الخىهُذ ،الزي ًخم جللُه مً خالٌ
سظالت هفُت؛
ًخم بسظاٌ بؼعاس بالذفع بلى الضبىن ،مً خالٌ سظالت هفُت ،جظهش على هاجفه الزوي ،في خحن
ًخللى الخاحش سظالت هفُت ،جظهش سـُذ مبلغ اإلاؽترًاث.
.5.4رشوم وأشعار اشخعمال البطاقت الذهبيت لبرًد الجزائز
جلخىع مً خعاب الضبىن ،سظىم خعب وبُعت العملُت ،وحعخعمل البىاكت الزهبُت إلهجاص
ّ
العذًذ مً العملُاث ،في خذود معُىت (ؤهظش ،الؽشوه الخاـت لبىاكت الذفع ؤلالىترووي "الزهبُت):
.1.5.4رشوم الاشخعمال :ملخفت خعب وبُعت العملُت في الجذوٌ الخالي:
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 .2.5.4العمدياث املظجزة بواشطت البطاقت الذهبيت :ملخفت في الجذوٌ الخالي ،خعب الخعشٍفت اإلاىبلت:

.3.5.4عمدياث الخدمت البظكيت الذاجيت املظجزة بالبطاقت الذهبيت :ملخفت في الجذوٌ آلاحي:
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.4.5.4حدود العمدياث املظجزة بالبطاقت الذهبيت :مىضخت في الجذوٌ ؤدهاه:

 .5خاجمت
وان للخىىساث الخىىىلىحُت الخذًثت ،دوس هام في بوعاػ اللىاع اإلاالي واإلافشفي ،بعذ بكدامها فُه،
مً خالٌ اظخغالٌ هزه الخىىىلىحُاث في الخعامالث اإلاالُت ،عً وشٍم الذفع ؤلالىترووي ،مما له مً
بًجابُاث ،ظاهمذ في اظخلىاب اإلاضٍذ مً الضباثً ،ختى مً واهىا معدبعذًً مالُا ،لالظخفادة مً مضاًاه،
وباألخق في ظل ظشوف صخُت جلخض ي لشوسة العمل عً بعذ ،ججىبا لالخخاله والخجمعاث ،وحعخبر
ماظعت بشٍذ الجضاثش مثاال على هجاح بكدام الخىىىلىحُاث الخذًثت في املجاٌ اإلاالي ،خُث ؤدي الذفع
ؤلالىترووي ،باظخخذام البىاكت الزهبُت دوسا هبحرا في جفادي الخجمعاث داخل ملشاث اإلااظعت ،والخللُل
مً الىىابحر الىىٍلت ،على معخىي الؽبابًُ ،وكذ جىـلىا مً خالٌ هزه الذساظت بلى الىخاثج الخالُت:
ؤزشث حاثدت وىسوها بًجابا على الذفع ؤلالىترووي ،مً خالٌ حعشَع وجحرة الخدىٌ هدىه؛
جىفش البىاكت الزهبُت لبرًذ الجضاثش العذًذ مً اإلاضاًا لخاملها ،صٍادة عً بمياهُت اظخعمالها في
الؽبىت البىىُت ،وبالخالي الاظخفادة مً خذماث الفشافاث آلالُت الخاـت بالبىىن ،مما ٌعضص
فشؿ الخفىٌ على ألامىاٌ في ؤي ميان؛
حعاهم البىاكت الزهبُت في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي ،مً خالٌ اإلاضاًا التي جلذمها ،في هعب صباثً
حذد؛
حعاهم البىاكت الزهبُت والذفع ؤلالىترووي بففت عامت ،في اظخلىاب الىخلت الىلذًت اإلاىحىدة
خاسج عجلت الاكخفاد؛
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مسامهة ادلفع الإلكرتوين يف تعزيز الشمول املايل والوقاية من جاحئة كوروان يف اجلزائر
البطاقة اذلهبية لربيد اجلزائر أمنوذجا
حعاهم البىاكت الزهبُت في بحشاء العذًذ مً اإلاعامالث ،مما ٌعضص العمل عً بعذ ،في ظل هزه
الظشوف الاظخثىاثُت التي جلخض ي رلً.
ومً حملت اكتراخاث الذساظت ما ًلي:
اظخمشاس بشٍذ الجضاثش في حصجُع الذفع ؤلالىترووي ،مً خالٌ مىاـلت مىذ ؤحهضة نهاجي الذفع
ؤلالىترووي للخجاس ومداولت حعمُمه؛
جىعُت اإلاىاوىحن على اظخخذام الذفع ؤلالىترووي ،إلحشاء مخخلف عملُاتهم مً مىاصلهم ،دون
الاهخلاٌ بلى ملشاث اإلااظعاث؛
جىفحر العُىلت في الفشافاث آلالُت ،والعمل على ـُاهتها دوسٍا ،لخفادي هفىس الضباثً منها ،حشاء
ألاعىاٌ اإلاخىشسة واهلىاعاث الؽبىت وعذم وحىد العُىلت.

 .6قائمت املزاجع
 .1عبذ الشخمان كشوي ،الفحرفت ؤلالىتروهُت وألُت لخعضٍض ؤداء اإلافاسف الجضاثشٍت :دساظت مُذاهُت على
معخىي الىواالث اإلافشفُت العمىمُت بلاإلات ،ؤوشوخت دهخىساه في علىم الدعُحر ،حامعت عىابت ،2018 ،ؿ
.74
.2مىاي عبذ اللادس وآخشون ،وظاثل الذفع ؤلالىتروهُت ودوسها في عفشهت اإلاىظىمت اإلافشفُت ،مجلت
الاكخفاد الخذًث والخىمُت اإلاعخذامت ،املجلذ  ،02العذد  ،02حىان  ،2020ؿ .31
 .3عبذ الشخمان كشوي ،مشحع ظبم رهشه ،ؿ .75
.4ظمُت عبابعت ،وظاثل الذفع ؤلالىترووي في الىظام البىيي الجضاثشي -الىاكع واإلاعُلاث وآلافاق
اإلاعخلبلُت ،مجلت العلىم ؤلاوعاهُت ،العذد العادط ،دٌعمبر  ،2016ؿ .347
.5عبذ اللادس خلُل ،مبادت الاكخفاد الىلذي واإلافشفي ،الجضء ألاوٌ ،الىبعت الثاهُت ،دًىان اإلاىبىعاث
الجامعُت ،2014 ،ؿ .88
.6عبذ اللادس خلُل ،الاكخفاد البىيي ،دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت ،2017 ،ؿ .66
 .7مىاي عبذ اللادس وآخشون ،مشحع ظبم رهشه ،ؿ .37
.8همىم عبذ اللادس ،ؤهمُت حعىٍم الخذماث اإلافشفُت ؤلالىتروهُت في الجضاثش ،مزهشة ماحعخحر في العلىم
الخجاسٍت ،حامعت الجضاثش  ،2014/2013 ،3ؿ ؿ .42-41
9.The world Bank, 2014, p1.

.10بهىاط العباط وآخشون ،ؤظغ ومخىلباث اظتراجُجُت حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي مع ؤلاؼاسة بلى الخجشبت
ألاسدهُت ،مجلت معاسف ،املجلذ  ،14العذد  ،02دٌعمبر  ،2019ؿ .214
55

لعالوي هواري ،حامين عبد الرؤوف
.11فمُل البؽحر لُف ،واكع وجدذًاث الؽمىٌ اإلاالي في الجضاثش ،مجلت بداسة ألاعماٌ والذساظاث
الاكخفادًت ،املجلذ  ،06العذد  ،2020 ،01ؿ .478
.12بً مىس ى دمحم وكمان عمش ،واكع الؽمىٌ اإلاالي في العالم العشبي في لىء اإلااؼش العالمي للؽمىٌ اإلاالي
 Global Findexخالٌ الفترة ( )2017-2011مع الترهحز على الجضاثشRevue des Réformes ،
 ،Economiques et Intégration En Economie Mondialeاملجلذ  ،13العذد ،2019 ،03
ؿ .04
.35بً كُذة مشوان وبىعافُت سؼُذ ،واكع وآفاق حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي في الذوٌ العشبُت ،مجلت الاكخفاد
والخىمُت البؽشٍت ،املجلذ  ،09العذد  ،01ماسط  ،2018ؿ .95
.14بىلخباٌ ظمحرة وخاهمي هجُب هللا ،ؤزش الخذماث اإلافشفُت ؤلالىتروهُت في حعضٍض الؽمىٌ اإلاالي لخذمت
الخىمُت الشٍفُت ،مجلت ؤبدار ودساظاث الخىمُت ،املجلذ  ،05العذد  ،02حىان  ،2019ؿ .27
.15بشٍذ الجضاثش والبىىن الىوىُت جذعى بلى جفمُل البىاكت البىىُت والذفع عبر الاهترهذ ،ملاٌ صخفي،
مخىفش على الشابي:
 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200323/191386.htmlجاسٍخ
الاوالع 28 :هىفمبر  2020على العاعت .08.00
.16ؼاوػ سفُم ،دوس الذفع ؤلالىترووي –البىاكت الزهبُت لبرًذ الجضاثش همىرحا -في الخذ مً اهدؽاس
فحروط وىسوها وىفُذ  ،19مخىفشة على الشابي:
 https://www.droitetentreprise.com/?p=20967جاسٍخ الاوالع 28 :هىفمبر .2020
.17الؽشوه العامت لبىاكت الذفع ؤلالىتروهُت "الزهبُت" ،مخىفشة على الشابي:
https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html

 .18خذمت الذفع عً وشٍم الهاجف الىلاٌ ،BARIDI PAYمخىفشة على الشابي:
 https://www.poste.dz/services/professional/Baridi_pay_proجاسٍخ ؤلاوالع30 :
هىفمبر  2020على العاعت .14.00
.19الؽشوه الخاـت لبىاكت الذفع ؤلالىترووي "الزهبُت" ،مخىفشة على الشابي:
https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html

56

