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 ماذا تعرف عن

 بطاقات االئتمان
Credit Card 

 
 

 إعداد:
 الريح آدم عبد اهلل

 إدارة البحوث والتنمية
 

 تعريف:
 املزودة الشركات تقوم والشراء، الدفع عمليات يف تستعمل صغرية بالستيكية بطاقة هي االئتمانية البطاقة أو االئتمان بطاقة

 Master. وحتمل العامل يف االئتمان بطاقات أشهر ومن .البطاقة يف استخدامها ميكن للدفع أعلى حد بوضع االئتمانية للبطاقات

Card كارد وماسرت Visa Card الدفع وسائل يف البطاقات هذه وتستخدم. حسابه ورقم صاحبها اسم االئتمان بطاقة كارد فيزا 

 توريد البطاقة هذه بواسطة ميكن كما .قودلسحب الن باإلضافة املوبايل وشحن الكهرباء وشراء االلتزامات والتسوق سداد مثل املختلفة

 ومعرفة الرصيد النقد
  : االئتمان بطاقات أنواع

 Credit Card or Bank Card المصرفية البطاقة أو االئتمانية البطاقة*

 مؤسسة أي أو Tewater Organization التويرت ومؤسسة االئتمان واحتاد كاملصرف املصدر خالهلا من متنح اليت وهي
 ليتم مستلزماته لشراء استعماهلا املستهلك يستطيع وسيلة األمر واقع يف هي فالبطاقة. البطاقة حلامل دوار ائتمان خط أخرى ةمالي

 .الحقا   التسديد
 : Debit Card المدينة البطاقة*

 مباشرة، ريةاجلا حساباهتم على السحب خالل من مشرتياهتم تسديد حلامليها مبوجبها وتسمح املصارف تصدرها بطاقة هي
 هلذه استعماله عند البائع إىل له العائدة األموال حيول العميل فإن   الحقا   والتسديد البطاقات مصدر من االقرتاض من بدال   أنه أي

 شراءال معامالت تنفيذ حتويل فيه مت الذي نفسه اليوم خالل عادة يتم األموال حتويل فإن اخلط على املدينة البطاقة كانت فإذا البطاقة،
 .الحقة أيام خالل يتم التحويل فإن اخلط خارج املدينة البطاقة كانت إذا أما
 :ATM Card اآللي الصراف بطاقة*

 حمول عرب كلها املصارف فروع أو الواحد، البنك فروع تربط االتصاالت من شبكة وجود على اآللية الصرافات خدمة تعتمد
 العمالء بيانات معرفة ضرورة ظهرت هنا ومن مصرف أي من عميل أي خبدمة اآليل الصرف ماكينة تقوم أن حالة يف للقيود قومي

 حيث اآللية الصرافات عمل تطور السبعينيات، يف اآليل الصراف ماكينات عرب للعمالء املصرفية اخلدمات تقدمي بدأ. وحساباهتم
 . النقدية املبالغ لصرف باإلضافة متقدمة خدمات تقدم أصبحت
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 : السودان يف االئتمان بطاقات استخدام موقف
 سياساته خالل من وذلك املصرفية التقنية بتطوير املركزي السودان بنك اهتم املصريف، بالعمل واالرتقاء األداء جتويد إطار يف

 للعام الشركات قانون حتت  9111 العام يف اإللكرتونية املصرفية اخلدمات شركة إنشاء هو املركزي البنك به بدأ ما فأول ومنشوراته
 السودان شركة أهداف أهم ومن ،%91 بنسبة فيها املركزي السودان بنك ويساهم 9222 عام يف نشاطها وباشرت 9191

 السودان وخارج داخل اإللكرتوين الدفع خدمات تقدمي املصارف، بني اإللكرتونية الربط خدمات تقدمي واإللكرتونية املصرفية للخدمات
 مع املركزي السودان بنك ربط مت وقد رائدة، مشاريع بتنفيذ والقيام عملها جمال يف للمصارف الفنية تشاراتواالس اخلدمات وتقدمي

 Real Time Gross Settlement اإلمجالية اآلنية التسويات بنظام العمل إدخال ومت إلكرتونية مصرفية بشبكة وفروعها املصارف

RTGS 

 عدد ارتفع حيث الدفع، عملية لتسهيل السودان يف املستخدمة الوحيدة لكرتونيةاإل الوسائط من اآليل الصراف بطاقة تعترب
 من املصرفية البطاقات عدد وارتفع %3913 زيادة مبعدل 9299 العام يف 291 إىل 9299 العام يف 931 من الصرف ماكينات

 مبعدل 928 إىل 91939 من يعالب نقاط عدد فيه اخنفض الذي الوقت يف %11 زيادة بنسبة 913211912 إىل 919181991
 بنسبة م 9299 العام يف 9991922 إىل م9299 العام يف 9391991 من الصادرة الرسائل اخنفاض ويالحظ ،%1119- نقصان
 بنسبة 9299 العام يف 9921129 إىل 9299 العام يف 9911998 من الواردة الرسائل ارتفعت بينما %9319- بلغت نقصان

 يف 9918911199 إىل م 9299 العام يف  9118991233 من املصرفية بالبطاقة املعامالت اخنفضت فيما %8119 بلغت زيادة
  %39 بلغت نقصان بنسبة م9299 العام

 :خامتة
 ببطاقة يتعلق فيما خاصة املصرفية، التقنية تطوير يف مقدر مبجهود اإللكرتونية املصرفية للخدمات السودان شركة قامت

 املصريف، واملوبايل املوبايل وشحن الكهرباء فاتورة وسداد الرصيد عن واالستفسار النقود سحب بواسطتها ميكن حيث اآليل الصراف
 . كبرية بدرجة املالية املعامالت تسوية يف النقود على يعتمد زال ما السوداين املواطن فإن التطور هذا من وبالرغم

 تسوية تتم حيث ضيق نطاق يف النقود يستخدمون املتقدمة لدولا يف املواطنني أن يالحظ املتقدمة الدول مع وباملقارنة
 .االئتمان بطاقات باستخدام املعامالت

 الريفية املناطق يف املصرفية والتقنية املصريف الوعي بنشر ،أوصي النقود الستخدام املصاحبة العالية والتكلفة للمخاطر ونسبة
 والبطاقة اآليل الصراف واستخدام اإللكرتوين املصريف التعامل عملية تسهيل لتايل،وبا املصريف اجلهاز لداخل املدخرات جذب يتم حىت

 .االئتمانية
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