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 لقد العقود األخيرةشهدت تطورات  استخدام مجال في كبيرة المعلوماتتكنولوجيا
القطاعأبرزهاتغيراتكبيرةفيقطاعاتالنشاطاالقتصاديولعلمنواالتصاالتوالتيأحدثت

 احدث من االستفادة تكثيف في البنوك مختلف  شرعت حيث واألدواتالبنكي، الوسائل
 تطوير في الحديثة والتكنولوجيا أساليبابتكار في جديدة االلكترونية والتحويالتالمعامالت

 االستخالمالية، ضوء الوفي لتكنولوجيا الواسع دام التجارةواالتصاالمعلومات ظهرت ت
تجديدفيواآللياتالحديثةوسائلالساهمتحيثعصرنهاالقتصاد،نيةوثماالنتقالنحوااللكترو

منالتكنولوجياالحديثة.االستفادةاألداءوتحقيقالسرعةفيطرقالدفعوالسدادااللكترونيمع

ل التقنيتحوالتلونظرا المناخاالقتصاديالعالميوظهورالعولمةوالتقدم التيعرفها
عملاتخدماتواليتطويرإلىسعتسارعتالجزائرإلىمواكبةموجةالتغييرووالتكنولوجي
الماليةالمصارف الدفع،والمؤسسات لوسائل الحديثة والتطبيقات الممارسات تبني خالل من

يهاللمراسيموالقوانينالتيتتيحتحسيناألداءوتنميةقطاعتكنولوجيامعتبنوالتحويالتالمالية،
واالتصاالت الرقميالمعلومات واالقتصاد االلكترونية التجارة وتطوير البنوك، عملت كما

على الجزائرية والمؤسساتالمصرفية المصرفية الدفع نظم متطلباتالتيمسايرة تتماشىمع
.لياتالدفعااللكترونيالمعامالتااللكترونيةوآ

كزفيالتعرفعلىعالقةالدفعااللكترونيمماسبق،فانمشكلةالدراسةتترومنخالل
االلكترونية،وباعتبارلألعمال لبإلىالتالدراسةتتضمنالتوجهؤتساأنالمصرفيةبالتجارة

الدراسةبصيغاستفهاميةواضحة،وعليهفانهذهإليهالمشكلةوذلكعنطريقوضعماتسعى
التالية:اإلشكاليةعلىلإلجابةتتوجهالدراسة

تعزيزمكانةالتجارةااللكترونية؟مدىتساهموسائلالدفعااللكترونيةفيأيإلى

الفرعيةاألسئلةبشكلمفصلكانالبدمنطرحمجموعةمناإلشكاليةعلىهذهولإلجابة
ة:التالي

االلكتروني؟آلياتووسائلالدفعماهي

الدفعااللكترونيةالمستعملةفيتسويةالمعامالتالتجاريةااللكترونية؟أنظمةهيما

؟بنكالفالحةوالتنميةالريفيةلدىااللكترونيالمستخدمةنظمةالدفعماهيأ

تيارخالمطروحة،استوجبااإلشكاليةعلىواإلجابةالفرعيةاألسئلةوبغيةالوقوفعلى
واقتراحبعضالفرضياتالتالية:

•  وسائل استخدام عمليات وأنظمةتؤدي الحديثة االلكترونية وتطوإلىالدفع يرتحسين
االلكترونية التجارية داخلالممارسات االلكتروني المصرفي العمل تطوير خالل من

 البنوك".

 الدفعالتقليدية،طرقلانهائيالترقىأنتكونبديالالدفعااللكترونيفيالجزائرأنظمة •

بأهميتهاساعدعلىالتخلفالرقميالوعيالمعامالتااللكترونيةوقلةنقصانتشارثقافة •
 .فيالجزائر
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متطورةتساعدعلىتحسينالكترونييعتمدبنكالفالحةوالتنميةالريفيةعلىوسائلدفع •
 ة.خدمال

 أهداف الدراسة: 

وسائلالدفعالمصرفيةفيتطويرالتجارةأهميةمحاولةفهممدىإلىتهدفهدهالدراسة
تحقيقهافيالنقاطالتالية:إلىالتيتسعىهدهالدراسةاألهدافااللكترونية،وعليهيمكنحصر

•  أسبابالتعرفعلى والوقوفعلى الجزائر في تقفالتخلفالرقمي التي أمامالمشاكل
 .الدفعااللكترونيتطورأساليب

للتطورات • تسليطالضوءعلىالعملالمصرفيااللكترونيوالياتهومدىمواكبته محاولة
 الحالية.

إعطاء • حول عامة تحسيننظرة في مساهمتها ومدى االلكترونية للتجارة الدفع وسائل
 الخدماتالمصرفيةااللكترونية.

 ترونية.السدادفيالتجارةااللكمختلفوسائلالكشفعن •

 .علىمستوىبنكالفالحةوالتنميةالريفيةالمستعملةالدفعااللكترونيالتعرفعلىوسائل •

 أهمية الدراسة:

فيالدورالذيتلعبهوأهميةوسائلوالياتالدفعااللكترونيمنهذهالدراسةتنبثقأهمية
التطوريةاالقتصادالمعامالت هتطورلالمصرفيالذييعتبردعامة،ومسايرة منأصبححيث،

الجديدةفياآللياتخاللمواكبةمنواألرباحعوائدالالمهماختيارالتقنياتوالوسائلالتيتحقق
يوتقل،ةالمصرفيمؤسساتال ل التقليدية، الممارسات عن فإنوالتكاليفالمترتبة ذلك مقابل في

آليات تحقيق في تساهم االلكتروني الدفع الدولة اقتصاد تطوير في و العمالء، ترقيةورضا
 كما التقنيفيالعالم، التقدم منالدراساتلمواكبة كذلكمنكونها أهميتها الدراسة هذه تستمد

إيجادوسائلظهورجرائمالكترونيةتتطلبتيواكبهاالاتالتكنولوجياالتيتهتمبالتطورالحديثة
جالالمساسبالتحويالتالماليةوتخريبالبيانات.تهاوالحدمنها،خاصةفيملمواجه

 دوافع اختيار الموضوع

 هناك كانت اختيارلقد في ومتنوعة عديدة الموضوعدوافع الدوافعهذا هذه وأبرز ،
المعامالت تغيير ساهمتفي المعلوماتواالتصاالتوالتي تكنولوجيا أحدثتها التي التطورات

آلياتجديدفيمجالالدفعوالسدادعبرالخط،وكذلكالتغيراتالماليةمنخاللظهوروسائلو
 شبكة الستخدام كنتيجة جاءت اإلنترنتالتي في؛ الرغبة في يتمثل أخر دافع هناك كان كما

 على الوقوف وأساليبه االلكترونية الدفع والوسائل التجارةالمتجددة تطبيق في متطورة
الموضوع؛اإللكترونية أنهذا الماليلضمنتخصصناخيدكما والبنكياالقتصاد باإلضافة؛

االهتمامالشخصيبمثلهذهالمواضيعالتيتمسوسائلالدفعااللكترونية.إلي

 صعوبات إنجاز الدراسة:

اعدادهذاالبحثمنبينها:أثناءالعقباتالعديدمنالصعوباتوجهتناالقدو

 .وجدتفإنبعضهااليرقىإلىمستوىالموضوعومحدوديةالمراجعباللغةالعربيةوإنقلة •

 الحوارونشرالمعلومةلديبعضالعاملينفيالمؤسساتالمصرفية.غيابثقافة •



    مقـــــــــدمة عــــامـــــــــــة                                 
 

 ج
 

المنهج المتبع في الدراسة

يغلبعلىهذهالدراسةالمنهجالوصفيالتحليليالذييهدفإلىتوضيحأهمالنتائجالتي
نباتحديدالجواتالتجارةااللكترونية،ومنخاللذلكتمآلياتالدفعااللكترونيوتطبيقأفرزتها
 طريقالنظرية لعن التجارةلالتعرض في ودورها االلكترونية  الدفع وسائل حول مفاهيم

مدي فهم نحو تعتبرخطوة وهذه بها، المعطياتالمرتبطة دراسة مع فيأهميتهاااللكترونية،
قتصرعلىجمعالمعلوماتوإنماتعتمدعلىتصنيفاالقتصادالوطني،والدراساتالوصفيةالت

 بشأنها تعميمات إصدار يمكن بحيث منها واستخالصالنتائج وتحليلها بعضوالبيانات تحليل
مزيدإللقاءالمعطياتالمتعلقةبالدراسةحيثاعتمدعلىمنهجدراسةحالةفيالجانبالتطبيقي

علىموضوعالدراسة كانعلىباإلسقاطمنضوء كما نموذجا. الريفية والتنمية بنكالفالحة
العربية األدبيات مراجعات خالل من االستقرائي المنهج على الدراسة هذه في االعتماد كذلك
االقتراحات بغرضوإبداء تفسيرها ومحاولة معينة ظاهرة عن الحقائق بهدفجمع واألجنبية

والتوصيات.

الخطة المتبعة في الدراسة 

الجتنالهذاالموضوعقمنابتقسيمالدراسةإلىجانبيننظريوتطبيقي،الجانبالنظريعنمع
مقسمإلىفصالنوالجانبالتطبيقيإلىفصلواحد.

 ري للدفع االلكتروني.ظالن اإلطارالفصل األول:   

 الدفع االلكترونية. أنظمةالفصل الثاني: 

 .يةالجزائرالمؤسساتالمصرفيةفيااللكترونيالدفعآلياتالتجارةااللكترونيةوالفصل الثالث:

وفياألخيـرقمنابتقديمبعضالنتائجالتيتوصلناإليهامنخاللدراستنالموضوععالقة
االلكتروني النتائجعلىلألعمالالدفع هذه ساعدتنا  وقد االلكترونية، بالتجارة إبداءالمصرفية

 .بعضالتوصيات،ونرجوأننكونقدوفقنافيمعالجةهذاالموضوعالحديث
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 تمهيد  

تعتبر وسائل الدفع الطريقة التي يستطيع من خاللها الفرد دفع ثمن السلع والخدمات التي  
ه الوسائل على مر الزمان تبعا لتطور الحياة االقتصادية وظروف ذوقد تطورت هها علييحصل 
لك ظهرت النقود ذثم بعد  المقايضةبدأت بنظام  فقد ،والتطورات التكنولوجية الناجمة عنهاالسوق 
أدوات ووسائل لتكنولوجي ظهرت عدة  ونتيجة التقدم ،استخدام النقود الورقية أة ثم بدالسلعي

خصائص نتيجة لل واسعا اانتشارالكترونية التي تحل محل األساليب التقليدية وسرعان ما انتشرت 
 التاجر.......الخ. أوالمصدر  أوسواء للمستفيد  تتمتع بهاالتي 

ووسائل الدفع وسائل الدفع التقليدية أهم  إلىالتطرق ا الفصل ذخالل هوسنحاول من     
لنموها العوامل المعرقلة  نعرض األخيرفي سباب التي أدت إلى تطورها واألااللكترونية واهم 

 .لممكنةاقتراح بعض الحلول اوتطورها  مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

  

 

 مدخل لنظام الدفع: .1

كسبت فإجراء الصفقات بسهولة  من تمكنحيث ،النشاط االقتصادي عدة وسائل للدفع عرف       
وكذلك النقود هي الوسيلة األولى إلتمام المعامالت التجارية  لها. واإلجماع ه الوسائل القبولذه
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 وهي الدرجة الثانية تأتيوالتي حلت  المرتبة األولى بحصولها على الثقة،ثم 
 .السندات،الشيك،سفتجة

 :التطور التاريخي لوسائل الدفع المصرفي.1.1

النشاط االقتصادي والتجاري تطورا مستمرا ويشمل هدا التطور مفهوم النشاط وكذلك شهد       
األخر.فالتطور في مجال االقتصادي  يعمل كل منهما على تطوير  حيث إلتمامهالوسائل الالزمة 

يدفع إلى تطور غيره من المجاالت األخرى ،وهكذا تتكامل حلقات األنشطة االقتصادية مع بعضها 
وسائل التعامل بالتحول من  إلىالبعض واستمرار التطور المادي لفترة من الوقت فانه يؤدي 

مرحلة الزراعة ثم مرحلة لتكون  .1ثة ر تطورا وحداثكاالخرى األالوسائل التقليدية إلى الوسائل 
  2ها.اتفمرحلة المعرفة بمختلف مصادرها وتوجه اآلنالصناعة أما 

تساعد  ،مماةيحضارمجتمعات الخطوات األساسية في تطوير الاللنقود من التعامل بايعتبر      
ن تطور أحيث ،أثر على التقدمتحد بعيد مما كان له أكثر  على تنمية المعامالت االقتصادية إلى

 والمجتمعاتاالقتصادية لألفراد  في العالقاتو  3.اخذ وقتا طويال لم يتم دفعة واحدة بل النقود
  وهي: النقود بثالث مراحليمر تطور  حيث

في هده المرحلة تكفلت كل جماعة بإنتاج  مرحلة االقتصاد المبادلة )االكتفاء الذاتي(:.1.1.1
دخول في لللم تكن هناك ضرورة ف حاجتهاا إلشباع بيالسلع والخدمات كافية نس من مجموعة

عالقات اقتصادية مع الجماعات األخرى،أما التوزيع فقد كان تلقائيا وداخليا طبقا لألنظمة 
 االجتماعية السائدة .

أن يتعدى  لإلنسانيمكن نون اإلنتاجية الفتقديم  معالمقاضية:المبادالت على أساس .2.1.1
وهي حفظ حياته،وانتقل إلى مرحلة جديدة في إنتاج الفرد  يمكنه منالمرحلة التي كان إنتاجه فيها 

 من ذلك القدر الالزم لسد حاجاته. اكبر 

 النقود.تبين أن المقايضة هي التي مهدت لتطور قد و وبأخرىهي مبادلة سلعة : المقايضة    
سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة كذلك دون استخدام النقود ولكن هده  مثال ويعني أيضا المبادلة

من المقايضة وهي الصعوبات  إلى الحاجة أكثرالمرحلة تميزت بظهور عيوب وصعوبات ادت 
 4:فيما يليالمتمثلة 

 صعوبة نقل السلع و الخدمات. •

 صعوبة تحديد نسب التبادل. •

 5.صعوبة توافق رغبات المبادلة •

                                                           
مصر، ،طبعة الثانية {،التجارة االلكترونية والعولمة }المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث ودراسات ،يد احمد عبد الخالقالس _1

 .    3،ص:  2008
}ورقة مقدمة الى الملتقى الوطني حول الصرفة االلكترونية في الجزائر  الصرفة االلكترونية في الجزائر _ايت زيان كمال حورية،2

 .    10المركز الجامعي{، الجزائر،ص: 
 .   5، ص: 2005، دار الجامعة الجديدة ،االزاريطة ،، اقتصاديات العقود والتمويلأسامة محمد ألغولي، زينب عوض هللا _ 3

 4ـ أسامة محمد ألغولي، المرجع السابق، ص: 6. 
 1_خبانة عبد هللا ، االقتصاد المصرفي، بدون طبعة،  اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2013 ، ص ص: 24 25 .
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 فيلت من المعتذر البقاء لنظام المقايضة في المبادالت والتي لها الرغبة كل هده الصعوبات جع
 المعوقات.لتغلب على تلك لضرورة البحث عن وسيلة أخرى 

تبادل السلع فيما بينها مباشرة  إمكانية وأساسهاقتصاد المقايضة  ان:مرحلة المبادلة النقدية.3.1.1
 إدخالالذي ينبغي معه  األمرويترتب عليه عدة معادالت المبادلة الحسابية كنتيجة لكثرة السلع ،

 إلىهي تقييم عملية المبادلة لهدا الوسيط  الرئيسيةالمهمة  أما .المتبادلة األشياءالقيم  إليهوسيط ترد 
وظائف رئيسية  أربعةعلى الوسيط اسم النقود.هناك  أطلقوقد  متتاليتينعمليتين منفصلتين و 

 حياة االقتصادية:التؤديها النقود في 

 Money as Medium of Exchangeالنقود كوسيط للتبادل  •

 Money as a Unit of AC countالنقود كوحدة للحساب  •

 Money as a Store of Valueالنقود كمخزن للقيمة  •

 Menas of Defferre Payements 1 اآلجلةلتسديد المدفوعات  كأداةالنقود  •

نقود معدنية نظام المعدن  إلى تحولت (ثمفقد كانت النقود عبارة عن نقود سلعية )نظام المقايضة
 .لتصل الى النقود الورقية تطور إلىالواحد ونظام المعدنين ،ثم دعت الحاجة 

 :وسائل الدفع التقليدي وأساليبها. 2.1

يتميز عالم االقتصاد اليوم المعتمد في شكل تبادل عيني.الن ذلك يتطلب ان نجري يوميا         
حصل تالمشكالت  هيين العمليات الحسابية المتعددة،كما يتطلب ان تكون متجانسة،وكل هدمال
 ازمة مختلفة في اتخاذ شيء معين يتصف بالقبول العاموذلك يترتب عنه  ن المجتمعاتيب ياتاتفاق

 ومعروف ويطلق عليها غالبا اسم وسيلة الدفع على كل شيء  مراد قبوله اجتماعيا.

 الدفع التقليدية: مفهوم وسائل. 1.2.1

هي تلك األداة المقبولة اجتماعيا من اجل تسهيل المعامالت الخاصة بتبادل السلع وسيلة الدفع      
تلك وهي الى جانب النقود القانونية ، والخدمات وكذلك تسديد الديون.وتدخل في زمرة وسائل الدفع

 السندات التجارية ونشأة القرض التي يدخلها حاملوها في التداول عندما يؤدون أعمالهم التجارية.

 التداول وساطة مهمتها تسهيل أداةوسائل الدفع من ثالث زوايا أساسية ففي  إلىويمكن النظر     
ونظيفة ينطبق باألساس على النقود في شكلها المعاصر  اذوه وتمكين إجراء الصفقات بسهولة.

 أول على األوراق التجارية عندما تكون محل التداول بين التجار.

ومن جهة أخرى تمثل أدوات الدفع العاجل .وهدا األمر ينطبق خاصة على النقود والشيكات      
 .ىولاألدرجة الب

هي أدوات تمكن من نقل االتفاق في الزمن حيث ان امتالكها يسمح لألفراد أما بإنفاقها حاليا      
في المستقبل.فوسيلة الدفع أنها تمثل وسيلة قرض حيث تسمح بتحويل قوة فرص  أفضلانتظار  أو

 . 2شرائية حاليا وإعادة استرجاعها في المستقبل 

                                                           
 33، ص ص: 2011 للنشر والتوزيع ،دار الشروق  ،عمانطبعة، بدون  ، اقتصاديات النقود والبنوك_محمد سعيد السمهري ، 1
  . 38ـ

 ــالطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة السابعة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  2010، ص ص : 31 32 .2 
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كل األدوات ،التي مهما  "تعتبر وسائل الدفع:  Bonneau Thierryوقد عرفها الكاتب      
   1موال"األكانت الدعائم واألساليب التقنية المستعملة تسمح لكل األشخاص بتحويل 

وهو    90_ 10من قانون  113وسائل الدفع في نص ع الجزائري فقد عرف والمشر أما     
الوسائل التي تمكن من تحويل دفع جميع الما يلي "تعتبر وسائل وينص على  قانون النقد والقرض

 .2.المستعمللشكل أو األسلوب التقني أموال مهما كان ا

 أساليب وسائل الدفع التقليدية:. 2.2.1

توجد عدة أشكال من وسائل الدفع التقليدية تمكن األفراد من إبرام الصفقات والتبادالت       
 بسهولة وأمان وتكمن فيما يلي :

ورقة تجارية تتضمن تعهدا محررا بدفع مبلغ معين ألمر شخص آخر عبارة عن هو  السند ألمر:
قابل للتعين ويكون فيه طرفان فقط :المحرر  أوبمجرد االطالع أو في وقت معين هو المستفيد 

حيث  حقيقةهو وسيلة قرض  ألمرالسند  أنوالمستفيد.وعلى أساس هذا التعريف يمكن استخالص 
ي يسدد ما عليه في تاريخ االستحقاق الذي يتفق هناك انتظار من جانب الدائن للمدين لك نا

 3عليه.وأمام حامل هدا السند طريقتان الستعماله:

ويتم هدا االستعمال  تسديد قرض  في تسديد صفقة تجارية أوملة أخرى استعماله في إجراء معا_
شرط أن يتم القبول من طرف هدا األخير.وعندما بتقديمه للدائن الجديد،عن طريق عملية التطهير 

طة عملية التطهير،وتلعب هدا الدور قبل واسالتداول،وبالتالي إلى وسيلة الدفع بيتم قبوله يدخل في 
حلول تاريخ االستحقاق فادا حل هدا األجل أمكن لتحويل هده الورقة إلى السيولة تامة أي إلى نقود 

او السند ألمر للدفع من طرف المسحوب عليه و المكتتب ويتم الدفع  قانونية.نادرا ما تقدم السفتجة
 مباشرة من طرف هدين اآلخرين.

وهي محررة بمقتضاه يأمر"الساحب"ــــ"المسحوب عليه"بدفع مبلغ معين  :الكمبيالة أو السفتجة
 بتاريخ معين إلى المستفيد.

  Terrorsساحب:    
  Tireمسحوب عليه:   
     Beneficiqire المتلقي:   

هي عبارة عن محرر مكتوب وفق شكليات معنية حررها القانون يتضمن أمرا  الكمبيالة: ــــ      
 Dearer.4على المسحوب عليه  Droverشخص هو الساحب من 
بكتاب واحد.ولذا تجمع ـــــ هي ورقة تجارية مثل السند ألمر ولكنها تسمح بإثبات ذميتين      

 ما بين ثالثة أشخاص عكس السند الذي يربط ما بين شخصين . السفتجة

                                                           
1 Bonneau Thiery، droit bancaire، édition، Montchrestien، pans1994 p 41  

 27،السنة  16العدد  الصادر بالجريدة الرسمية، 1990ابريل  14المؤرخ في  90ــ10رقم  قانون النقد والقرض ،113_المادة 
 ،بتاريخ 18 ابريل 2 

4ــ منصور بن عوف عبد كريم، مدخل الى الرياضيات المالية، الطبعة الثالثة، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، ص: 

25 .  
دار الثقافة للنشر  ،القاهرة ،طبعةبدون  ،ألوراق التجارية في الشريعة اإلسالميةسراج، حسين حامد حسان، اــ محمد احمد 1

 1. 45، ص: 1988، والتوزيع
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الكمبيالة عبارة عن أمر صادر من شخص معين يوجه ذلك األمر إلى شخص أخر  ــــــ     
الطرف  أوويسمى الشخص الذي يصدر عنه األمر إلى الشخص األخر الساحب.أما الشخص 

أو أي أخر يحدده  د وقد يكون هو الساحبالمسمى على الكمبيالة لتحصيل القيمة فيسمى المستفي
  1الساحب.

 و بقية يمكن استعماله في التداول إذا أراد المجتمعالورقة تجارية كعبارة عن هو  :ـسند الرهن
 2عمومي.الالتجار ذلك.وهو سند ألمر مضمون بكمية السلع المحفوظة في المحزن 

عمومي مثل المخازن التي توجد في الكمية من السلع في المخزن ء نشاافإذا وضع التاجر أو 
الموانئ او المخازن الباردة للحفاظ على السلع،فيسلم له صاحب المحزن كتابا يشهد بوجود كمية 

بإمكانه الحصول على النقود ما من السلعة ما،وهنا في حالة ما اذا كان التاجر ال يوجد لديه نقود 
رضا وهده الشهادة تسمى لسلع الى الذي يمنح له قفي انتظار بيع سلعته.وهدا بتسليم شهادة ملكية ا

وثيقة تسمح برهن البضاعة وتكون ملحقة بوصل إيداع البضاعة في المخازن  هو و 3.رهنسند ال
يمكن تقديمه األخرى )السند ألمر ،الكمبيالة( سند الرهن مثله مثل األوراق التجارية 4العمومية.

وانتقاله بين األفراد  سيلة دفع بإدخاله في التداولمكن تحويله الى وللبنك بغرض الخصم ،كما ي
 .يةلتسوية المعامالت التجار )التجار (

يعرف بأنه التزام مكتوب من طرف هدا البنك او هده المؤسسة بدفع المبلغ  الصندوق:سند 
ويكون هدا السند  المذكور في السند هو مبلغ للمقرض،في تاريخ معين )اي تاريخ االستحقاق (

 .المحرر باسم هدا الشخص أو ألمره او لحامل السند 

ال ذات اجل قصير )اقل يكون سند الصندوق وسيلة تسمح لبنك او المنشاة بالحصول على أمو   
 5.ما يدفع البنك فائدة لصاحب السندومقابل حجز هده األموال لمدة  أشهر( 6من 

الصندوق واالختالف الرئيسي حد كبير سند  إلىشبه ت األجل:قصيرة الالعمومية  السندات
وكذلك في كون السندات العمومية مضمونة من طرف موجود هو في الجهات التي تصدرها،لا

القروض عندما تكون يد واستعمالها في التبادل وضمان  إلىالدولة ويتم تداول هده السندات من يد 
تسيير الميزانية لعمومية مصلحة حكومية زينة الالخغير رسمية وسندات  أي،محررة لحاملها

 6.الواردات الحكومية ونفقاتها أيلدولة ل
 

يتضمن امن  خر وفق قيود شكلية حددها القانونهو عبارة عن محرر مكتوب هو األ الشيك:
   المسحوب عليه بدفع مقدار النقود على المستفيد. إلىالساحب 

المسحوب عليه أخر هو من شخص يدعى السحب إلى شخص  أمراالشيك هو صك يتضمن       
يكون المسحوب  بان يدفع إلذن شخص ثالث هو المتقيد نقديا ،وذلك بمجرد االطالع وعادة ما

عليه في الشيك احد البنوك والتي تقوم بطبع نماذج للشيك يمرر فيه اسم البنك المسحوب عليه 

                                                           
2ــ وليد ناجي لحياني، بدر محمد علون، المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واإلفصاح المحاسبي، الجزء الثاني، عمان، الوراق 

. 196، ص: 2002، والتوزيع للنشر    
 ــ احمد هن، العملة والنقود، بدون طبعة،الجزائر، الديوان المطبوعات الجامعية، 1999، ص: 70 .2 

 ــ شاكر القز وني، محاضرات في البنوك، الطبعة الرابعة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2008، ص: 119 . 3 
 ــ الطاهر لطرش ، مرجع سابق ،ص ص: 35 73 . 4 

 ــالطاهر لطرش ،تقنيات بنكية،ص ص: 35 36 .5 
 ــ احمد هن، العملة والنقود، مرجع سابق، ص: 74 .6 
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انتشارا إلى جانب النقود وهو عبارة عن وثيقة وهو من بين وسائل الدفع األكثر  1بشكل ظاهر.
ن شخص معروف مكتوب متضمنة أمر بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه ،وقد يكو

نذكر وللشيك أنواع خاصة  وقد يكون غير معروف إذا كان الشيك محرر لحامله.اسمه في الشيك،
 منها:

مهما يترتب عليه امتناع البنك  صدر الشيكيتميز بوضع  خطين متوازين على  الشيك المسطر:
 البنك يتولى استبقاء المبلغ لحساب هدا العميل. إال انعن الوفاء بمبلغ الشيك 

ر المسحوب عليه على صدالبنك.يحمل توقيع و عاديوهو شيك محرر بشكل  الشيك المعتمد:
على اعتماد الشيك تحميه مقابل الوفاء لصالح  ما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ، ويترتبالشيك ك

 الحامل فيصبح الوفاء بالبنك مؤكد.

إذ ورد على الشيك ما يقيد قيمته في الحساب البنك انه ملزم بوفائه عن  الشيك المقيد في الحساب:
تحمل نتيجة ما يقع من فعل  فان نقداطريق تسويته للحساب المستفيد وامتنع عليه الوفاء بقيمة 

 .الساحب ضرر

،وباالنجليزية شيك  Le chaque de Voyageهو بالفرنسية شيك السفر  الشيك السياحي:
بنك  هو شيك أي أمر بدفع مبلغ بعملة قابلة للتحويل يصدره ’Scheck Travelers المسافة 

معروف أو منشاة مالية معروفة والمستفيد منه هو حامله المعرف بتوقيعه ويسمى هدا الشيك 
  2ن القصد من إصداره هو ان يصرف المستفيد قيمته خارج بالده ويكون للسياحة غالبا.سياحيا ال

هو الن النقود هو كل ما تفعله  أخرىكل شيء يلقى قبوال عاما في التداول او بعبارة  هي النقود:
 :نهاأفومن هنا  .النقود

 كل دين ولكل شراء. تصلح الستخالص أيغير محدودة _
 مقبولة من طرف الجميع وفي كل الحاالت. إنهاعامة اي _
 حالية اي ان مجرد القيام بعملية الدفع يؤدي الى براءة الذمة._

فان النقود تصدر من خرى التي يصدرها أشخاص مختلفون،وعلى خالف وسائل الدفع األ         
 3.طرف جهة معروفة ومنظمة في النظام البنكي

هده النقود من طرف  ، وتصدرعبارة عن نقود ورقية والنقود المعدنية المساعدة :يةالنقود القانون
بالنقود  أيضاوتسمى  التامة والنهائيةللسيولة  األعلىتعتبر عن الشكل  المركزي، وهيالبنك 

 مركزية.ال
وهي ناشئة من معبر تسجيل  التجاريةتصدرها البنوك  :النقود المصرفية أونقود الودائع ال

 4. الحقيقيمحاسبي للمعامالت الناجمة عن استعمال الشيكات وتنشا بناءا على إيداع 

تصدر عن احد الهيئات المتخصصة هو ملف رقمي صغير )شهادة رقمية( :التوقيع االلكتروني
تدوين اسم لكتابة العدل وفي هدا الملف يتم تماما مثل اوالمستقلة ومعترف بها من الحكومة 

                                                           
، مذكرة ماجستير في علوم التسيير نقود ومالية، جامعة الجزائر، ، احالل وسائل الدفع التقليدية بااللكترونيةــ عبد الرحيم وهيبة 1

 .   12ـ 11، ص ص:  2005 2004
  بدون طبعة، ،اثر الوسائل االلكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية )دراسة المقارنة( ــ أمل لطفي حسن جاب هللا،2

  . 24،  ص: 2013دار الفكر الجامعي ، ، ، اإلسكندرية
 ــ الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص:  73 .3

 ــ الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص: 37 4.38 
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المستخدم وبعض المعلومات المهمة األخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة 
المفتاح اما  .المفتاح الخاص(ه على مفتاحين )المفتاح العام وومصدرها،ويحتوي عند تسليمها ل

يعه و التوقيع االلكتروني لشخص إلثبات هويته الذي وقعها عن غيره من اجل توقيعتبر الخاص 
 1متاح للعامة من الناس. وهوبغرض الموافقة على مضمونه،

هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان بتحول الحقوق والديون الناشئة عن العمليات األصلية  الحساب:
الحساب وحده  تتم بينهما إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينهما يكون الرصيد النهائي عند إقفال

أصلية متتابعة بين انه يفترض وجود عمليات  بمعنىالحساب عقد تابع  وعقد دينا مستحق األداء.
 .أطرافه ال تسوي كل عملية منها على حدا بل تسوى جميعها دفعة واحدة بطريقة المقاصة

 عديدة:مزايا وللحساب 

وهو أداة لالئتمان  ال محل فيه للوفاء قبل إقفال الحساب، إذلالقتصاد في استعمال النقود  فهو يسمح
والضمان بفضل المقاصة اإلجمالية عند قفل الحساب وما يؤدي إليه من إعفاء كل طرف من 

  2فيدرك بذلك خطر إفالس الطرف األخر.كون لدائنها،تالوفاء بدونه في حدود التي 

  عوامل تطور وسائل الدفع المصرفية:. 3.1

هناك العديد من العوامل التي ادت إلى تطويرها وتجعلها وسائل حديثة ولها نفس الوظائف       
 ولكن بطرق المختلفة أكثر تطورا وفعالية ومن أهمها:

 تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:. 1.3.1

ود كالسرقة تشتكي من المشاكل الناجمة عن حمل النق رغم تميزها من إحساس باألمان إال أنها    
  3.والضياع ونقل وحملها ومن المشاكل التي تعاني منها نظام الدفع التقليدي

يقيد وجود الشخصي سواء شخصيا أو عبر التليفون لكل الطرفين  إلىالحاجة  المالئمة:نعدام اال
تكلفة يترجم هدا إلى تأخير اقتناء المنتج او الخدمة وينتج عنه ،وبالنسبة للعمالء الحرية لمعامالته

 أعلى وبالنسبة للبائع يعني خسارة في اإليرادات نتيجة انخفاض المبيعات أو فقدانها.

، المدفوعات التقليدية في الزمن الحقيقيتتم ال  :إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقيعدم 
 تصل أسبوع. وأحياناالتأخير في التحقيق الفعلي لنوعية السداد في المدفوعات بالشيكات  ويتوقف

يمكن ان تضيع او  ألمرفالتوقيعات يمكن أن تزاور الشيكات والكمبياالت والسند  انعدام األمن:
 بمختلف أنواعه. تسرق والتجار يمكن أن يلجئا للغش واالحتيال

 الصغيرة للمدفوعةان كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من المال. وبالنسبة :تكلفة المدفوعات أعلى
 .تغطي بالكاد تكاليف المصروفات

 التوجه نحو التجارة االلكترونية:. 2.3.1

                                                           
 ــ محمود القدوة، الحكومة االلكترونية واإلدارة المعاصرة، الطبعة األولى، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2010، ص: 248. 1 

 ــ البارودي علي، القانون التجاري، منشورات الحقوقية بيروت ص: 83 .2 
،مصر، ا لدار الطبعة الثانية ،التجارة االلكترونية األبعاد التكنولوجية والمالية  والتسويقية والقانونيةطارق عبد العال حمادة ، _3

  .   . 146 145، ص ص: 2008الجامعة، 



اإلطار النظري لدفع                                                                                        الفصل األّول

 االلكترونية
 

14 
 

انتشار التجارة عبر وسائل اإلعالم واالنترنت ساهمت في إيجاد البيئة النظيفة لصناعات  إن    
تبادل المعلومات عبر المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال  إلىوسلع وخدمات، وكذلك تسعى 

وهي  لشركاتالخاصة والعامة بغية التخفيض كلفة النقل وتخفيض اآلثار السلبية وتعظيم عولمة 
  1ووسائل الدفع االلكترونية. اإلنترنتشبكة  بائعون مشترون أهمهاتقوم على عدة عناصر 

 ومن دوافع التي ادت إلى ظهور التجارة االلكترونية هي:   

سمحت بدمج واختزال جزء كبير من المراحل المختلفة الداخلية  :تسيير المعامالت التجارية
وبصفة عادية للمعامالت التجارية بين البائع والمشتري، فضرورة التسيير الفعال والناجح يشكل 

 ارة االلكترونية.للمؤسسات االهتمامات الدافعة للتج
الرغبة في الوصول الى المستوى عال في إنتاج والتوزيع يشكل دفعا مهما  فعالية التجارية: 

   2.يمكن التجارة االلكترونية من إنتاج المعلومات باإلمكان حجزها و خفضها بطريقة آلية
فعالية حركية لتطوير التجارة االلكترونية  المؤسسات موقفا أكثر عتمدتتطوير أسواق جديدة: ا 

 وأسواق.عن طريق إيجاد منافذ 

إن للتطور التكنولوجي في مجال  شبكة االنترنت في مجال المصرفي: استخدام. 3.2.1
االتصاالت الفصل حدوث ثورة في المعامالت المصرفية من خالل شبكة االنترنت خاصة بظهور 

 3شبكة الويب العالمية.

ومن جهة أخرى فقد أثرت االنترنت كذلك على البنوك وذلك من خالل تطبيقاتها للتقنيات          
 الحديثة من اجل:

 لعمليات المدفوعات. الحقيقةتخفيض التكلفة  •

 لعدد حسابات العمالء في البنوك. متسرعاالتعامل بكفاءة الهائلة مع النمو  •

  4ضرورة تحرير العمالء من قيود المكان والزمان. •

  عبر شبكة االنترنت: االستفادة من وسائل األمان. 4.3.1

تتميز وسائل الدفع االلكترونية من وسائل التقليدية باالستفادة من وسائل األمان المبتكرة حديثا     
مصرفية والتجارية التي الستعمالها عبر شبكة االنترنت وخاصة إلعطاء الثقة على المعامالت ال

كان انتشار التجارة فيها،وقد  اوالتي تكون وسائل الدفع االلكترونية طرفه الشبكة تتم عبر هذ
االلكترونية سببا كافيا البتكار مثل هده الوسائل كالتوقيع االلكتروني والتشفير والجارية النارية 

 ......الخ. 

 مالية عالمية في مجال المدفوعات: ظهور منظمات ومؤسسات. 5.3.1

                                                           
، ورقة عمل مقدمة ضمن الملتقى الصرفة االلكترونية كمدخل لعصرنه المصاريف الجزائريةــ رحيم حسين، هواري معراج،  1

 .  315، ص: 12/2005/ 25ـــ 24رفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية وواقع وتحديات،جامعة الشلف، أيام المنظومة المص
ديوان المطبوعات الجامعية، ، ئردون طبعة،الجزا التجارة االلكترونية مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة، ،ــ إبراهيم بختي

 2005 ، ص:2 
 ــطارق عبد العال حمادة،مرجع سابق،ص 581 .3 

 ــ مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دون طبعة، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 2011، ص ص:  291  292  .4 
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االلكتروني ظهور منظمات ومؤسسات من بين العوامل المساهمة في انتشار وسائل الدفع       
عالمية أصبحت زائدة إلنتاج وتسويق هده الوسائط المختلف البلدان العالم والجهات المصدرة 

 للبطاقات البنكية والتي تعد أشهر وسائل الدفع االلكترونية يمكن تقسيمها فيما يلي:

حيث تملك كل نادي تعتبر مؤسسات مالية وإنما بمثابة  ال للبطاقات:ة المصدرة المنظمات العالمي
منظمة العالمات التجارية للبطاقات الخاصة بها لكنها ال تقوم اإلصدار بنفسها وإنما تمنح 

والمستر كادر ويطلق تراخيص بإصدارها للمصاريف وأشهر هده المنظمات هي شركة فيزا 
 عليها اسم راعي البطاقة.

وهي التي تشرف على عملية إصدار البطاقات المصرفية دون  المؤسسات المالية العالمية:
ليفرز  كليب  إكسبريسضرورة منح تراخيص اإلصدار ألي مصرف ومن أشهرها:أميريكان 

 GCB .1مؤسسات تجارية كبرى 

 النظري للوسائل الدفع االلكترونية: السياق.2

حيث أصبح بإمكان العمالء إجراء عمليات واسع،شهدت الحركة المصرفية حديثا تطورا        
البيع والشراء من خالل شبكة االنترنت باستخدام وسائل الدفع الحديثة التي تنتجها البنوك عن 

 طريق ظهور النقود االلكترونية او الرقمية والشيكات االلكترونية.

 :الدفع االلكترونيةموميات حول وسائل ع. 1.2

تطورت وسائل الدفع االلكتروني مع انتشار عمليات التجارة االلكترونية بمفهومها الشامل         
يوجد باستخدام الطرق االلكترونية،ال المعامالت التجارية  أنواعوالذي يتضمن إجراء كافة 

 وال للقطع النقدية. للجواالت

 االلكتروني:وسائل الدفع  نشأة. 1.1.2   

نشأت وسائل الدفع االلكترونية نتيجة التجديدات المالية بفعل الصرفة االلكترونية او        
الجزئية فان عالم الوساطة المالية  ومهما كانت درجة الحداثة على المستوياتمصاريف االنترنت 

ة وكان عن شهدت تحوال نوعيا غير من أهداف وأبعاد واستراتجيات المصارف لسنوات األخير
 طريق منطق لثورة التكنولوجية الجديدة لإلعالم واالتصال وعولمة األسواق المالية المصرفية.

األمريكية عن طريق واليات المتحدة ظهور بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف في فرنسا وال     
استخدام البطاقات معدنية تستعمل لتعريف الزبون  على مستوى البريد  وذلك كان سبب بطاقات 

 بدل نقد أالنتمائي.

وقد تحولت بعد فترة إلى شبكة  مصاريفأصدرت بطاقة من قبل مجموعة مكونة من ثمانية       
 عالمية وفي نفس الفترة طرحت مصارف فرنسية البطاقة الزرقاء.

ا لذاكرة وتميزت باحتوائهفي اغلب الدول الصناعية،  مغناطيسيةتم تزويد البطاقات بمسارات      
كما يمكن تجزئة القيمة المخزنة فيها إلجراءات عملية الدفع  وذاك نتيجة الثورة االلكترونية  في 

 نهاية السبعينات.

                                                           
دار العلم،  دون طبعة، سوريا، ،البطاقات  البنكية االفتراضية والسحب المباشر من الرصيدــ ا بو سلمان عبد الوهاب إبراهيم،  1

  . 34 33، ص ص:  2003
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التعامل باألوراق المالية وغيرها من أعمال ت وسائل الدفع من خالل السحب او وتعدد     
حيث برز مفهوم النقد االلكتروني  وفي بداية الثمانينات ظهر استخدام النقد االلكتروني المصارف

وذلك في بداية التسعينات لتسمح  بالتعريف على   أصبحت جميع بطاقات الدفع برغوتي كما
 1سالمة البطاقة  وهوية صاحبها وهذا يشكل دعم ألمن وسالمة  العمليات.

 

 مفهوم وسائل الدفع االلكترونية:. 2.1.2

 أويقصد بالدفع االلكتروني على انه عملية تحويال األموال هي فاألساس ثمن سلعة  ـــ        
شبكة ما  أوعبر خط هاتفي باستحرام أجهزة الكمبيوتر،وإرسال البيانات  أيخدمة بطريقة رقمية، 

   2بأي طريقة الكترونية أخرى إلرسال البيانات. أو

 المتعاملين )الدافع او المشتري(أطراف:وتتضمن عملية الدفع االلكتروني أربعة  ـــ      
المصرف الذي يتحصل على المبلغ لحساب المستفيد من الدفع المصرفي الذي اصدر وسيلة الدفع،

 شبكة البطاقات. البائع اي

يجمع في طياته كل وسائل الدفع التي تستخدم فيها مصطلح الدفع االلكتروني واسع  إن ــــ     
الشيك االلكتروني والدفع بالنقود  لألموال ومثل التحويالت االلكترونية  للوفاءتكنولوجيا متقدمة 

   3االلكتروني.

إن وسائل الدفع االلكترونية تمثل أهم مكونات لنظام الدفع تنفذ فيه المعامالت بواسطة ــــ      
 وسائل الدفع االلكتروني.

األدوات والتحويالت االلكترونية يقصد بوسائل الدفع االلكتروني على أنها مجموعة من  ــــ    
وتتمثل في البطاقات البنكية والنقود االلكترونية المصاريف والمؤسسات كوسيلة دفع، التي تصدره

 4والشيكات االلكترونية والبطاقات البنكية.

 تكمن فيما يلي: اإللكتروني:خصائص أنظمة الدفع . 3.1.2

مقبولة في جميع الدول حيث يتم استخدامه لتسوية أي انه الوسيلة  من حيث امتداد الصفة الدولية:
 .الحساب في المعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم

عبارة عن قيمة نقدية تتضمنها بطاقة  اإللكترونية:من حيت الدفع يتم من خالل استخدام النقود  
 .تهيمن على إدارة عملية التبادل الذاكرة الرئيسية التي أوبها  ذاكرة رقمية 

يتم الدفع من خالل فضاء ألمعلوماتي مفتوح فان خطر السطر  حيث وسائل األمان الفنية: من
ويزداد هدا الخطر في الدفع عبر االنترنت  روض أثناء الدفع االلكتروني قائم على أرقام الق

                                                           
 .Michel Volle ، E economie : edition Economic ،paris، 2000، p 87 ـ 1

 ــ عبد رحيم وهيبة، مرجع لسابق، ص: 25 .2 
 25ص:  ، 2004دار الفكر الجامعي،  ، مصر،دون طبعة ،مقدمة في التجارة االلكترونية العربية ــ عبد الفتاح اليومي ألحجاري،

 3. 
 ــ مفتاح صالح، البنوك االلكترونية، منتدى موجه إلدارة األعمال، الجزائر، 2010، ص: 4.8 
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من كل البلدان بمختلف مقاصدهم   وغيرها من الشيكات باعتبارها فضاء يستقبل جميع األشخاص
 1ونواياهم وهي تتمثل خاصية سلبية لنظام الدفع االلكتروني.

 
 
 

  أطراف التعامل بأنظمة الدفع االلكتروني:. 4.1.2

نشترك أنظمة الدفع االلكتروني على أنها وسيلة النتقال النقود بين األشخاص عبر شبكة     
هده النظم نجد إنها جميعها وعلى الرغم من اختالف  لوجه،ت دون الحاجة للتفاعل وجها االنترن

 تحتوي على أربعة عناصر.

هو الشخص أو األشخاص المحصلين على بطاقة بناء  الديون المشتري الدافع حامل البطاقة:
على تقديم طلب للمصدر ووافق على منحهم إياها. لتمكنهم الشراء او الحصول بواسطتها على 

باستخدام البطاقة  ATMاآللي من السحب النقدي من طرف الصراف  خدمات وكذلك تمكنهم
 2الممنوحة لديهم من المصدر.

هو الذي يقوم بتسليم قيمة الدفع االلكتروني للبضاعة او الخدمة ثمنا لقيام  التاجر البائع المستفيد:
 بتقديمها للمشتري.

لدفع االلكتروني والذي يتم قام بصدر إياه البنك )مؤسسة مالية( الذي  هو المصدر المحرر: 
 3استخدامها في عملية الدفع االلكتروني.

هو مؤسسة عالمية تقوم بعملية إنشاء البطاقات وتتولى رعايتها  للبطاقة(:ة)المركز العالي المنظم
في عضوية هده وتصدر تراخيص لجميع البنوك الموجودة في إنحاء العالم بالموافقة على دخولها 

العمليات المالية المستحقة جراء استخدامها ويتم ذلك مقابل عمولة تتولى تسوية  البطاقات وهي
 من قيمة العملة يدفعها التاجر إضافة الشتراك السنوي.% 4% ـــ 1تتراوح عادة ما بين 

 الوساطة المصرفية:. 2.2

صور وسائل  وظهرت بشكل مستحدثر األساليب التكنولوجيا الحديثة،تطور النقود مع تطو      
 الكترونية يتم تداولها من خالل عدة أشكال:

مدة  تأديتهاخدمة الهاتف المصرفي يتم  :(phone Banks)الهاتف المصرفي. 1.2.2
ية حيث يوجد اتصال مباشر بين والعطل الرسم اإلجازات أيامساعة يوميا طوال العام حتى في 24
يستطيع العمالء االستفسار عن حساباتهم كما  إذمبيوتر الخاص بالعميل و كومبيوتر البنك الك

وتحويلها لدفع بعض االلتزامات الدورية مثل دفع فواتير سحب مبالغ من هذه الحسابات  بإمكانهم
الهاتف والغاز والكهرباء فضال عن تقديم  جميع العمليات المصرفية وهكذا يحتفي المفهوم 

عبارة عن عنوان  أون في ذاكرة الهاتف التقليدي للبنك الثابت و يصبح عبارة عن رقم مخز

                                                           
دار الجامعية للنشر،  دون طبعة، مصر، ،عقد االشتراك في قواعد المعامالت عبر شبكة االنترنتــ فاروق محمد احمد االباصري،  1

  . 100، ص:  2002
 ــ جالل عايد الشبورة، وسائل الدفع االلكترونية، دون طبعة،  األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  2008 ، ص: 37 .2 

األردن، حامد دون طبعة، ، التجارة االلكترونية وأعمال االلكترونية ومنظور تقني وتجاري و إداريطي، مصباح الطي ــ حضر 3
  .135 134،ص ص:  2008للنشر والتوزيع ، 
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الهاتف  أويطلق عليه البنك المحمول  أصبحالكتروني عبر شبكة االنترنت العالمية حيث 
 المصرفي.

 أصبحلقد تطور نظام المدفوعات النقدية بحيث : المصرفيةة االلكترونية المقاصفوائد . 2.2.2
ما يسمى بالمقاصة عنصر اليقين حيث تتم  أو لألمواليتم باستخدام التحويل االلكتروني 

ذه المدفوعات بقيمة اليوم في نفس اليوم و بدون إلغاء أو تأخير مع توفر عنصر دفع هالمدفوعات 
الشيكات بين البنوك عن طريق البنك  بقاصحيث نقصد بالمقاصة االلكترونية إجراء نفسها،

 1.وبدون أن يجري تبادل الشيكات فعليا بين البنوك للشيكاتالمركزي بموجب صور الكترونية 

نتشار االنترنت للبنوك خدمات الصراف ا تاح: أاالنترنت المصرفية )البنوك المنزلية(. 3.2.2
لها بدال عن التوسع،حيث يتم  مقر جديد إنشاء إلىالبنوك  حيث اتجهت home bonkingاآللي 
 إلىمواقع على هذه الشبكة من خالل توفير الخدمات المصرفية لكل عمالئها،مثل الدخول  إنشاء

كما يمكنه  معلومات شخصية  وإنزالودفع الفواتير  األموالحساب العميل و القدرة على تحويل 
من التأكد من أرصدته لدى المصارف ويسهل عليه طريقة الدفع قيمة الكمبياالت المحسوبة عليهم 

وبعد محافظهم المالية، إلدارة ويرشدهم إلى استخدام الطرق واألساليب الفعالة والمؤكدة إلكترونيا
حيث يتم من خالله الترويج لخدمات المصرف  للمصرفاالنترنت المصرفي أيضا ترويجه 

 2 .قطاع العمالء بشرائها والتعامل بهامات والتذكير بها، والتعريف بهذه الخد

صور للوفاء عند التعامل عبر االنترنت ومن أهمها نظامي نية حديثة وهي وسائط الكترو هناك
 القابض والشيك ألنت.

منها  عبارة عن وسيط بين المتعاملين يتلقى طلبات وبيانات كل متعامل ويتحقق:القابض. 4.2.2
مباشرة عملية عرض السلعة و الخدمة والتسليم والوفاء  عن طريق موقعة على الشبكة، ويتولى

 نظير عمولة معينة.

ويطلق عليه جهة تعتمد هذه الشيكات على وجود وسيط بين المتعاملين : ألنتشيك . 5.2.2
حيث يتم فتح الحساب وتحديد التوقيع االلكتروني البنك.وغالبا ما يكون  vleaing houxالتقليص

البائع الذي يوقعه  إلىللعميل فيقوم المشتري مثال بتحرير الشيك بتوقيعه االلكتروني المؤمن 
 إلتمامحظر كل من الطرفين يالبنك الذي يتولى مراجعته و إلى بإرسالهكمستفيد الكتروني،ثم يقوم 

  3لحساب البائع. وإضافتهصيد من المشتري خصم الر أيالمعاملة المصرفية ، إجراء

 االلكتروني وعوامل نجاحها: وعيوب وسائل الدفع مزايا. 3.2

انتشار الواسع لوسائل الدفع االلكتروني يترجم المزايا على العمالء .حيث تملك هذه  إن
هذا  خصائص تميزها عن الوسائل التقليدية حيث تدفع بالبعض بتفضيلها،لكنايجابيات و األنظمة

 كما نجد اعتمادها على عدة طرق دفعت بها إلى النجاح وانتشارها.ال يعني أنها تخلو من عيوب،

 :مزايا وسائل الدفع االلكتروني. 1.3.2

                                                           
،  2014،  لسنة البيع عبر شبكة االنترنت  دراسة المقارنة في ضوء قانون التوقيع االلكترونيالرافعي  العطار،  ــ محمد حسن 1

  . 147، ص:  2007الطبعة الرابعة، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، 
 -بشير العالق،التسويق االلكتروني )رؤية مستقبلية(، دون طبعة،  االسكندرية،دار الجامعة الجديدة،2007 ،  ص:5. 2 

 -محمد حسن الرافعي العطار ،مرجع سابق ، ص: 3.149 
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مثل وسائل الدفع االلكتروني وجد ايجابيات وسلبيات خاصة إذا كانت حديثة النشأة ت      
 ا.نتناول فيما يلي أهم المزايا لهوس

لوسائل الدفع عدة مزايا سواء لمصادرها او بالنسبة لحاملها او بالنسبة للتاجر وكذلك       
 وفيما يلي توضيح لهذه المزايا: المجتمع 

 لمصادرها:بالنسبة 

 cityبلغت أرباح ، فقدتملك مزايا عديدة يحصل عليها مصدر هذه الوسيلة لتحقيق أرباح          
Banks  وفضال عن ذلك فانه توجد  دوالر ، مليون1991من حملة البطاقات االئتمانية عام

 1رسوم العضوية ورسم التجديد والرسم المفروض على السحب النقدي

ك تعتبر الغرامات والفوائد من األرباح التي يحققها مصدر البطاقة باإلضافة الى ذل          
القرض عن طريق السحب النقدي بطاقات االئتمان وبطاقات غرامات التأخير في السداد ،وفوائد 

 النقد والترفيه.

تشغيل أموال الودائع الجارية الخاصة بحملة في حقق ربحا تيستطيع ان مصدر البطاقة           
 ومن البنوك التجارية التي تصدرها بالتعاون معها. تتقبلهاومن المحالت التجارية التي  ألبطاقات

 : لحاملهابالنسبة 

 حامل البطاقة البنكية يستفيد من العديد من المزايا من أهمها:       

مكان و زمان من العالم، وتحويل  أيفيمكن لحاملها أن يدفع مقابل البضائع في  عالميقبولها -أ
 كان مجبرا. إنالعملة الجغرافية  إلىالقيمة 

كانت  إذاقانون يحمي ائتمان مستهلك الذي يحدد مسؤولية حامل البطاقة بمبلغ محدد  إصدار -ب
 أويعلم حامل البطاقة الجهة المصدرة لها بسرقتها  وما إنالغش،البطاقة تستخدم عن طريق 

التعامل بها. وتنتهي مسؤولية حاملها. وغالبا ما يتخلى  التجار لرفض بإبالغتقوم هي  ضياعها.
ثم يعطيه بطاقة جديدة تستخدم في الشراء،تحميل حاملها بتسديد المبلغ المحدد عندما مصدرها عن 

 تحمل رقم جديد.

وبالسرية التامة بالنسبة للمعامالت مقارنة بالنسبة للنقود الورقية، تتمتع هذه الوسيلة بأمان كبير -ج
العالمية على تخزين مجموعة كما تتميز بالقدرة مبيوتر،رات التي يقوم بها الحامل مع الكوالحوا

 2كبيرة من المعلومات الخاصة بحاملها.

النقود الورقية وتفادي السرقة و الضياع.  األمان بدل حمل االستخدام،كما تمنحه سهولة وسير -د
كذلك تمكنه من إتمام صفقاته ى االئتمان المجاني لفترة محددة،كما أن لحاملها فرصة للحصول عل

 3رقم البطاقة.إعطاء فوريا بمجرد 

                                                           
الدار  ، الطبعة الثانية، القاهرة، التجارة االلكترونية  االبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية،ــ طارق عبد ألعال حمادة،1

  . 129ص: ،  2008، ،الجامعية
 ــ عبد الهادي النجار،النقود المصرفية والية تداولها، مرجع سابق ،ص: 44 .2 

 ــ معارفي فريدة، البنوك االلكترونية،العلوم االقتصادية، بسكرة، جامعة محمد خضير ، بدون ذكر سنة النشر، ص:8  .3 
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الشركة  أوبين البنك  ألجلا اإلقراضحاملي البطاقات البنكية هم الذين يستفيدون من  -ه
حيث تمنحه ائتمان مجاني كما يمكن حاملها أن يمنحها بالنسبة لحاملها، وهي عملية سهلةالمصدرة،

 . الطوارئ.... لشخص أخر تفيده في حالة السفر أو

 بالنسبة للتاجر:

الن موقع   onlineتوفر الحماية ضد الغش خاصة عندما يقبل التاجر بطاقة عن مدفوعات أ_
 .التاجر وموقع المشتري مختلفان لذا يمكنه توثيق وترخيص الشراء باستخدام معالجة بطاقة الدفع

ليس هناك أكثر أمانا وأقوى ضمانا بحقوق البائعين من البطاقات البنكية ووسائل الدفع  -ب
 ونية األخرى. ذلك إن الشركة المصدرة لها تتضمن وصول حقوق البائعين.االلكتر

 على االتفاق النقدي.حاملها ال ينظر عادة  إن أساسزيادة المبيعات على  إلىتؤدي  -ج

 إن التجار قد حققوا ميزة تخلصهم من اختالسات الصندوق. -د

يقع على عاتق البنوك  أصبحديون الزبائن  بعةأزاحت عبأ كبير للبائعين المتمثل في متا -ه
 1والشركات المصدرة.

 بالنسبة للمجتمع و لالقتصاد:

وغيرها تمثل استثمارا ضخما للشركة التي " "الفيزا البطاقات الدولية إنقول ن أنمن المنطق -أ 
 بينها. األرباحهذه الدول التي تحتضن هذه الشركات تقسيم  بالمكان أصبحتصدرها ومن ثم 

قد تخفض نفقات البنك  اإللكترونيةئل الدفع غيرها من وسا أواستخدام البطاقات البنكية  إن -ب
 المركزي في طابعة النقود الورقية.

 ن الشركات المصدرة تتحمل المسؤولية الحماية لتزويد النقود بجانب البنك المركزي. إج ـــــ 

تخفيض احتمال الخطأ في البطاقة الذكية ال تتجاور مئات مليون عملية مما يفتح قناة  ه ـــــ
 2مما سمح التفاعل مع العميل وموظفي البنك على االنترنت.تسويقية ذات كفاءة تعاملية عالمية 

 تكمن عيوب وسائل الدفع فيما يلي:  عيوب وسائل الدفع االلكتروني:. 2.3.2

 بالنسبة لمصدرها:

 تسديد الديون المستحقة على حامل البطاقة. أــــ

ب ــــــ عدم توفير السيولة الكافية لتغطية إمكانية السحب النقدي واالقتراض على بطاقات 
 االئتمان مما يؤثر على سيولة البنوك التجارية.

من قبل اآلخرين دون علم أصحابها،مثل التزوير للبطاقات القانوني  استعمال الغيرج ــــ 
 ها.فان مصدر البطاقة هو الذي يتحمل النفقاتحتيال وغير ذلك،واال

                                                           
 ـــ جالل عابد الشورة، مرجع سابق ، ص: 100 .1 

 . 47، ص: 2000لبنان ،  ،الجزء األول ،بطاقات االئتمان والعمليات المصرفية االلكترونية عبد الهادي النجار، _2
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 بالنسبة لحاملها:

 منه أو سرقت عن طريق استخدام هده البطاقة حتى لو ضاعت شرائها ما تمااللتزام بسداد ــــ أــ 
 .وقت معين إلى

 الوهمي.حامل البطاقة يشعر بالغنى  إنب ـــــ 

ومن أخطر العيوب االقتصادية  ضمانات او الرهن بأيج ــــــ ان قروضها غير مضمونة 
 1واالجتماعية للبطاقات التي تصدرها بناءا على حاملها كالبطاقة االئتمانية. 

 بالنسبة للتاجر:

ويدرج اسمه ضمن يجعل البنك بإلغاء التعامل معه، ممابمجرد عدم التزام التاجر بالشروط أـــــ  
 ويصادف صعوبات خالل نشاطه التجاري. السوداءالقائمة 

ب ــــــ اخضاع التاجر لشروط متعددة ضمن البنوك التجارية التي ادت بدورها لشروط  
 المصدر.

ج ــــــ تفرض شركات خدمة السداد على التاجر رسوما عن كل عملية تجارية او صفقة رسوما 
 شهرية للمعالجة.

   االلكترونية:عوامل نجاح وسائل الدفع . 3.3.2

تعددت طرق الدفع االلكتروني من اجل جذب التجار والمستهلكين الستخدامها في أنشطتهم     
 بها في حياتهم اليومية بشكل واسع:والتعامل 

هناك العديد من الطرق التي تتطلب اعداد برامج خاصة من اجل استخدام وتنفيذ  االستقاللية:
 وتعتبر كذالك بانها غير منتشرة بشكل واسع.من قبل التاجر والمستهلك  الكترونياعملية الدفع 

ان يتم تنفيذها من مختلف انظمة التشغيل و انواع الحاسبات  المهم في الدفع االلكتروني  التطابقية:
وهي تتطلب انظمة تشغيل او اجهزة معينة وهي تعتبر غير واسعة االنتشار بين التجار و 

 المستهلكين.
يبلغ االمن اهمية جد كبيرة في عملية الدفع ونقل البيانات وهذا لقياس فعالية والحماية: االمن 

عملية الدفع االلكتروني،وعدم انتشار هذه الطريقة بشكل واسع راجع الى النسبة العالية في 
 المخاطر للبائع او المشتري لعملية الدفع االلكتروني.

والرسوم العمولة المستخدمة لطريقة الدفع نظرا لزيادة لم تنتشر بشكل واسع  والرسوم: التكلفة
والعمولة التي يتم تحصيلها عند استخدام طرق الدفع االلكتروني ادت الى انعدام استخدامها 

 المشتريات البسيطة قليلة التكلفة.وخاصة في 
نتشارها سهولة استخدام طريقة بطاقة االعتماد من قبل كل االطراف ادى الى ا االستخدام:هولة س

 بشكل واسع.
اعداد كبيرة لتحقق طريقة الدفع االلكتروني نجاحا البد من استخدامها من طرف  مدى انتشارها:

 2من التجار والمستهلكين على حد سواء.

                                                           
 ــ عبد الهادي النجار، مرجع سابق، ص:42 .1 

 ــ خضر مصباح الطيطي، مرجع سابق ، ص ص: 141ــ 142 . 2 
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 :والعوامل المعرقلة لنجاحها  أنواع وسائل الدفع االلكتروني.3

ان العالم يعيش عصر الثورة المعلوماتية،حيث ظهرت بوادرها االولى مع ظهور الحاسب         
وتوفر وسائل دفع حديثة تتماشى مع المعلوماتية والتكنولوجيا وذات طابع  وانتشارهااللي 

الكتروني بسبب ظهور التجارة اإللكترونية فظهرت النقود االلكترونية ن البطاقات االلكترونية 
 لذاتية ن والشيك االلكتروني...الخ.وا

 :انواع وسائل الدفع االلكتروني.1.3

 ما يلي: المفاهيم نذكر منهابالعديد من  البطاقات البنكية  تميزت البطاقات البنكية:. 1.1.3

يكتب فيها اسم حاملها وتاريخ اصدارها  ممغنطهبطاقات معدنية  بأنهاتعرف البطاقات البنكية "
 والخدمات. شراء السلعوتاريخ نهاية صالحيتها تستخدم في الحصول على النقد او 

هي عبارة عن بطاقة مغناطيسية تسمح لصاحبها باستخدامها في شراء معظم حاجاته دون الحاجة "
ملها يستطيع سحب المبلغ الى حمل مبالغ ضخمة التي قد تضيع او تتعرض للسرقة او التلف ، فحا

  الذي يريد من االالت المخصصة لذلك.

هي اداة مصرفية تصدرها مؤسسة ما او بنك لشخص طبيعي تمكنه من سحب اي مبلغ من "
البنوك او شراء مختلف السلع وطلب مختلف الخدمات من التجار،وذاك مع التزامه بالتسديد للبنك 

لعقد المبرم بينهما وقد تميزت بالوفاء وبااللتزامات المصدر بإتباع شروط وقواعد محددة حسب ا
.1 

لصاحبها بالسحب ومعرفة المعلومات الممكن "وسيلة الكترونية تتميز بالوفاء واالئتمان تسمح 
رؤيتها بالعين المجردة حيث هناك معلومات ال ترى بالعين المجردة بل تقرأ بواسطة جهاز ونجد 

 الممغنطة)الشريط االسود(. هذه المعلومات مخزنة في الحلقة 

رمز ،وظيفة البطاقة "سحب او الدفع"،هيئة التي تسلم البطاقةوترتبط هذه المفاهيم أساسا بال
م و لقب حامل البطاقة وتاريخ اس،مفتاح المراقبة،رقم الحساب،الوحدة البنكية"المؤسسة ااِلئتمانية"

بطاقة بالستيكية وتتميز بخصائص لبطاقة البنكية عبارة عن كما يمكن استخالص أن ا،صالحيته
رة معينة صادرة عن مؤسسة مصرفية تستخدمها عوضا عن النقود وكذلك في بعض الحاالت عبا

عن فتح اعتماد بمبلغ معين لصاحب البطاقة حتى يمكنه الوفاء بقيمة مشترياته من حاجياتهم 
 2.وسهولة التعاقد التجار مع البنوك من اجل قبول التعامل بهذه البطاقة

 انواع البطاقات البنكية:

التي استعملت في مختلف المجاالت كوسيلة لبطاقات البالستيكية من ا أنواع  هناك عدة
بطاقة    أوللمدفوعات،عوضا عن النقود الحقيقة وتندرج كذلك تحت اسم "بطاقة المعامالت المالية 

                                                           
"ورقة عمل مقدمة ضمن ملتقى   المصاريف الجزائرية، الصرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة ــ رحيم حسين، هواري معراج1

، ص:  2005،  ص ديسمبر 25ــ24المنظومة المصرفية الجزائرية  والتحوالت االقتصادية واقع وتحديات، جامعة الشلف، ايام 
315       . 

دون  وك التجارية،النقود البالستيكية واثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية في البنــ ثناء علي  القباني واخرون،  2
  . 18 17، ص ص:  2006، دار الجامعةطبعة، مصر،
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التقسيم و،شيء له قيمة مالية بكل سهولة أيالمصرفية وبالتالي يستطيع حاملها الحصول على 
 :يشمل ما يلي للبطاقات البنكية األساسي

حيث تستخدم  Débit Carde بطاقة الخصم الفوري )المدينة(تسمى و :البطاقات الغير االئتمانية
حيث السلع و الخدامات والصرف النقدي  كأداة وفاء فقط وتمكن حاملها بحصوله على احتياجاته 

 من الحساب الجاري خاص بيه منيتم خصم قيمة مالية منها وفق استعماالتها البطاقة،تقديم عند 
البطاقة  المصدر دون اعداد كشف حساب البطاقة ولها عدة انواع مختلفة منها البنك طرف

، بطاقة ATM،بطاقة الصراف.Check Carde، بطاقة الشيك. Débit Cardeالمدنية.
 .Prépaie Cardeبطاقة الدفع مقدما. ،Disco Cardeالخصم.

البطاقات المتجددة والبطاقات الغير وهما الى نوعيين  أيضاوتنقسم  :البطاقات االئتمانية المتجددة
 المتجددة.

 Visaشهرة واستخداما ومثال عن اشهرها "فيزا  أكثروهي  البطاقات االئتمانية المتجددة:
يجب ان يصدر البنك تجاري بوجود حساب نقدي لحامل  ، Master Carde وماستر كارد

وكذلك يقوم بتسديد فواتير المشتري في اي مكان يقبل التعامل بهذه البطاقة وتدفع للمحل البطاقة،
كامل المبلغ وأيضا يقوم بإرسال فاتورة  شاملة مصنفة للعميل حسب المشتريات ويطالبه بسداد 

زيد البنك المصدر عل حامل البطاقة للمبلغ الذي في ذمته وي %5جزء بسيط من المبلغ ال يتجاوز 
% ولكن لو يسدد حامل البطاقة المبلغ 1,5)الرصيد الدائن( . بنسبة معلومة شهريا تصل الى 

ال يترتب على ذلك اي زيادة في التسديد. وفي كال الحالتين يتم  أالستفادةكامل )الدائن( خالل فترة 
 طاقة لذلك سميت ببطاقة االئتمان المتجددة.تجديد القرض االول لحامل الب

الترتيب التاريخي لنشوء البطاقات يسمى كذلك ببطاقات ان  المتجددة:البطاقات االئتمانية غير 
بإصدار  *AMEXكلوب ثم توسع اكثر بقيام  دايني رزالسفر والترقية وقد بدأت بظهور شركة 

، )وهي بطاقة الخضراء للنوع Amexبطاقة مازالت موجودة ومشهورة ال االن وتسمى اختصارا
هي تشبه البطاقات االئتمانية في كل شيء ذو المزايا القليلة والذهبية للنوع ذو المزايا العالية( و

البطاقة ذهبية تقريبا)كالرسوم على العضوية،الحسم من البائع والتفاوت في المزايا المقدمة حسب 
 كانت ام فضية ام بالتينية(.

ولكن الشركات المصدرة لهذا النوع من البطاقات تشترط ان يقوم حامل البطاقة بسداد كامل      
وتكون المبالغ  يوماالمبلغ في نهاية تاريخ االستحقاق الممنوح له، والتي تصل الى اربعين 

 1المستحقة لشراء السلع والخدمات من السحب النقدي.

 :للبطاقات البالستيكية األساسي(: التقسيم I_1الشكل رقم )

 ــــــــــتتتــ 

 

  

 

                                                           
 . 21ــ ثناء علي القباني وآخرون،مرجع سابق، ص: 1

 البطاقات البالستيكية او البطاقات المعامالت المالية

 البطاقات االئتمانية الئتمانيةغير االبطاقات 

البطاقات 
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المراجعة الداخلية في  ،النقود البالستيكية واثر المعامالت االلكترونية علىثناء علي القباني وآخرون :المصدر                       
 . 26، ص: رمص دار الجامعية،ال ،البنوك التجارية

 (:Smart Cardesالبطاقات الذكية). 2.1.3

و على مستوى العالم هي البطاقات الذكية حيث تقوم على ان البطاقات المنتجة حديثة      
 حيث نجد ان هذه الدائرة  الممغنط،تكنولوجيا متطورة وذاك بإضافة دائرة الكترونية بالشريط 

تحتوي على بيانات وتعليمات مخزنة تكون خاصة بالعميل وكذا المعامالت التي قام بها تخزن 
فيها سواء ان كانت عمليات شراء او سحب نقدي، تخصم مباشرة من حد البطاقة المخزن على 

قات ايضا بالبطاقات تعرف هذه البطا  الدائرة االلكترونية .وهذا يعطي امان للبنك او التاجر،
وهناك العديد من المجاالت في العالم التي يتم استخدام    smart cardsالرقاقية او البنكية 

 البطاقات الذاتية فيها من اهمها:

 _ تحويلها الى حافظة نقود الكترونية تمال او تفرغ النقود.

 العمومية.  الهوية او تذكرة للتنقل  بوسائل النقل_ تحويلها الى بطاقة لتعريف 

 _ تستخدم في تامين اجراء التحويالت المالية داخل الشبكة الدولية للمعلومات.

او معالج  (clips)ى رقائق حاسوبوهذه البطاقات هي اخر جيل من البطاقات وتحتوي عل
(processor) ، .وال تعتمد على االتصال مع الحاسوب المصرف او الجهة المصدرة 

وهذه البطاقة يمكن للعميل شحنها بمبلغ معين من النقود من حسابه بواسطة جهاز الصراف االلي 
وتحزن عليها كافة البيانات الخاصة بحاملها مثل االسم والعنوان والهاتف المصدر وأسلوب 

واالستغناء عن الصرف والمبلغ المصروف والمبلغ المتبقي فهي تعمل عمل المحفظة االلكترونية 
 1النقود. حمل

وباالعتماد على هذا اسلوب نرى انه ال وجود مادي للنقد يتم تبادله مقابل السلع والخدمات،       
على  بطاقة او على مثبت ائح الكترونية شر محتواةالكترونية  Bitsفما هي سوى نبضات 

وتقوم هذه البطاقة  ولكنها مازالت تحمل اسم الدولة المعينة .   Hard Driverالحاسب الشخصي
 2بتأدية وظيفة النقود الورقية. 

 بأرقامتحتوي على قيم رمزية معبر عنها  Digital weld فهي تعد محفظة رقمية       
الموجودة على الشريحة التي تميزها وكذلك نظرا للتعبير عن النقود الورقية بأرقام مدونة على كل 

                                                           
 -حازم نعيم الصمدي، المسؤولية في العمليات المصرفية االلكترونية، جائز للنشر والتوزيع ،2003، ص: 1.31 

 ــ السيد احمد عبد الخالق، التجارة االلكترونية والعولمة، ص ص: 167 168 .2 

 البطاقات غير االئتمان االئتمان

 بطاقة الدفع بطاقة الشيك بطاقة الخصم الفوري
بطاقة الصراف 

 االلي
 بطاقة الخصم
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نحن على بعد خطوة  صغيرة من الغاء النقود " الموقفورقة نجد البعض يقول واصفا هذا 
 ". : Physical Moneyالمعدنية

 1لدى هذه البطاقة العديد من الفوائد بحيث تتسم من المزايا منها:  :مزايا البطاقة الذكية

كيلوبايت من  (16_03تستطيع االحتواء مابين ) أ_القدرة العالية على تحزين المعلومات:
المعلومات والقدرة على معالجتها  مع زيادة طاقتها في المستقبل وذلك مقابل تخفيض في تكلفتها 

 وأرصدتهاالمتواصلة وتستعمل هذه البطاقة ايضا بتجهيز العمالء بمعلومات بالحسابات 
 وبمعامالت المدفوعات.

ستعمالها كبطاقة يتم انترنت،تستخدم كوسيلة دفع عبر شبكة اال تعدد مجاالت االستخدام: ب_
 واستخدامها لسداد اجرة النقل وتغيير مواعيد السفر.  صحية للمستهلك 

يمك استخدامها كحافظة النقود االلكترونية،حيث  إلكترونية:ج_ استخدام البطاقة الذكية كمحفظة 
وهكذا صار انها تحتوي على معالج صغير لألشرطة المغناطيسية على ما يقابل المبالغ النقدية،

 المعامالت اليومية. تنفيذالمصاريف تحقيق ايرادات استعمالها في  بإمكان

استخدامها يعتمد على الشفرة واعتماد البيانات اذ ينتج اجراء على مثل هده  واألمان:د_ السرية 
  2المعلومات المالية في بيئة مضمون داخل شبكة المعلومات. وإيصالالمعامالت 

وبطاقات الخصم وبطاقات تجميع كل االدوار التي تستطيع ان تؤديها بطاقات االئتمان     
 الصراف االلي  وكذلك البطاقات العادية مدفوعة القيمة مقدما في بطاقة الواحدة.

 البطاقة الذكية تشبه النقود من حيث: -

 توجد تسوية نهائية او  المقاصة لها.  ال •

 والمعامالت لها.ال يوجد نظام لتعقب الصفقات  •

 .خدامها ألنها تمثل القيمة النقديةفي حالة ضياعها فال يستطيع الغير است •

 3من بطاقة ألخرى.يمكن استخدامها في تحويل النقود   •

 :خطوات العمل بالبطاقة الذكية: (I_2شكل رقم )

         5 

 2                                                       
                                                           

             

                                                                                                             1              

                                                           
، مذكرة ماجستير في العلوم دور نظام الدفع االلكتروني في تحسين المعامالت المصرفية دراسة حالة الجزائر _ زهير زواش،1

  . 6، ص:  2011 2010االقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، 
 _زهير زواش، مرجع سابق، ص:6 .2 

 _السيد احمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص:3.45 

 البنك

 البائع البطاقة الذكية

 البطاقة الذكية
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 3 

،  ،ئتمانالشرعية والمصرفية والمحاسبة لبطاقات اال الجوانب ،عمرمحمد عبد الحليم  المصدر:         
 . 127ص:  ،يترك للنشر والتوزيع  ،مصر

يمالء ، بعدها يفتح المستخدم حسابا ويتلقى بطاقة ذكيةوتبدأ خطوات العمل بالبطاقة الذكية 
نتقال العملة ، ا(يدخل المستخدم البطاقة في القارئ)قارئ البطاقةتم  للمستخدم العملة في البطاقة

لبطاقة كما أن اوأخيرا تسليم البطاقة ماديا، استراد العملة من طرف البائع،البائع إليلمستخدم ل
الن المعلومات الموجودة فيها مشفرة وال يستطيع الغير لالستخدام،حماية  أفضلالذكية تمثل 

 1معرفتها إال صاحبها .

 لكترونية:النقود اال. 3.1.3

الوسائل المستحدثة لتعامل التجاري عن طريق شبكة  إحدىالنقود االلكترونية تعتبر   
"مجموعة من البروتوكوالت بأنهاتعرف شركة ايرسنت اند يونج النقود االلكترونية النترنت وا

تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية اي  أنوالتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة االلكترونية 
  2هي المكافئ االلكتروني للنقود التقليدية".االلكترونية  ان النقود

:"مخزن الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية بأنها األوروبيعرفها البنك المركزي وقد 
وعدم اللجوء الي حساب بنكي ون إصدارها،تستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين د

 ".امقدمتخدم كأداة محمولة مدفوعة سعند اجراء الصفقة وت

بديل للعمالت والنقود  وبأنها" 1997معظم الدول االوروبية عام  أعضاءوعرفتها لجنة من 
 3"ليست وسيلة جديدة من وسائل الدفع ولكنها بديل لدفع نقدي". األخرالورقية" وعرفها البعض 

مخزونة  ائتمانيةهي قيمة نقدية في شكل وحدات  اإللكترونيةفيرى بأن النقود البنك العالمي أما     
 .الكترونية أداةعلى  أوبشكل الكتروني 

متعلقة  وقود االلكترونية بخصائص محددة تتمثل في عملية متعلقة باالستخدام وتتمتع الن
 .األمن باحتياط

  خصائص عملية متعلقة باالستخدام:
 .حساب مصرفي أيالمعلومات رقمية مستقلة عن  بالقيمة مثل احتفاظا _
 يسمح بتحويل القيمة الى اي شخص عن طريق تحويل المعلومات الرقمية. _
 يسمح بتحويل عن بعد عبر شبكات عامة كاالنترنت او شبكات االتصال الالسلكية. _

                                                           
 ــ طارق عبد العال حمادة،التجارة االلكترونية،مرجع سابق، ص: 1.123 

.   83، ص:  2006،جامعة قناة السويس،مصر،التجارة االلكترونية والمرشد للمدير العصري رؤية تسويقية _ نهلة احمد قنديل،2
  

 ــ شريف محمد غانم،محفظة النقود االلكتروني رؤية مستقبلية، دون طبعة، اإلسكندرية، الدار الجامعية ، 2007 ، ص :3.31 

 القارئ

 حاسوب
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 _ ال يستلزم وجود طرف ثالث إلظهار او المراجعة او تأكيد التبادل.
 األمن: باحتياط خصائص متعلقة

 1 تحقيق االمان عند استخدامها بحيث يصعب اختراقها من قبل القراصنة و المحتالين. _
تمتاز بالقدرة على العمل المتواصل والتشغيل في كافة الظروف بما يحفظ حقوق  أنيجب  _

 2المتعاملين بالنقد االلكتروني.
 : عناصر النقود االلكترونية

على هذا انه ال تعتبر بطاقات االتصال يترتب بحيث وحدات مالية نقدية،تتمثل في  قيمة نقدية:
حيث ان  القيمة المخزونة على االولى عبارة عن وحدات فوني من قبل النقود االلكترونية،التل

 ايصال تلفونية وليست قيمة نقدية قادرة شراء السلع والخدمات.

بطاقة دية بطريقة الكترونية وذلك على معناه شحن القيمة النق إلكترونية:مخزنة على وسيلة 
بهذا العنصر نستطيع تميز  للمستهلكبالستيكية او على القرص الصلب للكومبيوتر الشخصي 

ية  والتي تعد من الوحدات المطبوعة او انمئتالنقود االلكترونية عن النقود القانونية و اال
 المعكوسة.

وهنا  اإللكترونيعن وسائل الدفع  النقود االلكترونيةنستطيع تميز  بيه :بنكيغير مرتبطة بحساب 
 بطاقات الكترونية مرتبطة فهذه االخيرة عبارة تكمن اهمية هذا العنصر،

مقابل  القيام بدفع ائتمان السلع والخدماتكية للعمالء حاملي هذه البطاقات،تمكنهم بحسابات بن
 عمولة يتم دفعها للبنك المقدم لهذه الخدمة.

ومعناه ضرورة ان تحظى النقود االلكترونية على  :رهاوقبولها الواسع من غير من قام بصد
ولدينا من ناحية اخرى دة من الزمن وان تحوز على ثقتهم،مجموعة معينة من االفراد لمدة محدو

 الكترونية في حالة ما اذا كان مصدرها و مستقبلها شخص واحد.ال يمكن اعتبار هذه الوسيلة نقود 
معناه وجوب ان تكون هذه النقود صالحة للوفاء بكامل  مختلف االغراض: سيلة للدفع لتحقيقو

 االلتزامات كشراء السلع و الخدمات او كدفع الضرائب...الخ.

او االتصال الهاتفي،ال تسمى وفي حالة تحقيق غرض واحد كشراء نوع معين من السلع       
 3يطلق عليها البطاقات االلكترونية ذات الغرض الواحد.بالنقود االلكترونية في هذه الحالة بل 

 توجد عدة تقسيمات للنقود االلكترونية من بينها: انواع النقود االلكترونية:
 4وبدرها تنقسم الى: من حيث متابعتها والرقابة عليها:

 النقود االلكترونية االسمية:

                                                           
 _ رأفت رضوان،عالم التجارة االلكترونية"المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 1999 ، ص:46 .1

 

 
 _جالل عابد الشورة، وسائل الدفع االلكتروني،مرجع سابق، ص:25 .3 

مذكرة ماجستير في  ،لمدفوعات للقرن الحادي والعشرون مع االشارة الى التجربة الجزائريةاستراتيجيات نظام ا_عمار لوصيف  4
  .51 50 49، ص ص ص: 2009_2008العلوم االقتصادية، جامعة متنوري، قسنطينة،السنة الجامعية 
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كل االشخاص الذين حيث نجد ان وحدة النقد االلكتروني تحتوي على معلومات تتعلق بهوية     
حيث ال يستطيع المصرف ان يقتني اي وحدة للنقد  نالحظ انها تشبه بطاقة االئتمان،تداولوها وهنا 

 التي اصدرها اثناء تحولها.

 النقود االلكترونية غير االسمية:

اذا حاول شخص ما ان ينفقها اكثر من  إالحيث تتداول وحدة النقد دون االفصاح عن حاملها       
 نوعان لقيام عمليات تداول النقود االلكترونية وهذان النوعان هما:مرة واحدة وهناك 

_ عمليات تتدخل فيها المصاريف حيث تتطلب عملية تداول وحدة النقد االلكتروني بين طرفين ان 
-on-line Eصرف المصدر العتمادها او تعزيز اصدارها ويعرف هذا النوع باسم يتدخل الم

cash.1 

تتم تداولها وحدات النقد االلكتروني بين االطراف المختلفة دون تدخل المصارف وهي عمليات -
 off E-cashتتشابه في هذا العنصر مع عمليات تداول النقد العادي وتعرف هذه العمليات باسم 

. 

 2يتمثل االسلوب فيما يلي: اسلوب التعامل بها:
و تتم في حقيقة ولكنها رقمية وليست مادية،هي نقود و :نقود الكترونية ناشئة عن طريق الشبكة

وتخزينها في اداة معدنية داخلية توضع في ها من مصرف او مؤسسة مالية اخرى،بداية سحب
ترسل النقود االلكترونية عبر  بيهجهاز الحاسوب الشخصي وبضغط على الفارة الخاصة 

 االنترنت الى المستفيد في ظل االجراءات تضمن لهذا المتعامل قدرا من االمن  والسرية.
تتم التعامالت هنا دون الحاجة الى التصال المباشر بالمصدر فهي  :نقود الكترونية خارج الشبكة

التغيرات التي  بيهالمستهلك وتتضمن مؤشر يظهر  بحوزةتعتمد عادة على صورة البطاقة التي 
على قيمتها المخزنة بعد اجراء كل تعامل نقدي ولها قدر ا كبير من المشاكل الخاصة التي  تطرأ

 3من مخاطر الصرف المزدوج. باأللمانتتعلق 
 

 4انواع اخرى من النقود االلكترونية:

توجد انواع اخرى من النقود االلكترونية المستخدمة،فنجد انها ظهرت تقنيات نقد االنترنت      
(cash internet) بحيث تسمح هذه التقنية لمستخدم االنترنت بالدفع عبرها مثل 

التي تصدر نقود االنترنت المتخصصة في شراء الهدايا حيث تسمح للمستخدم  (FL002)شركة  
الشركة ثم ارساله عبر البريد االلكتروني الى شخص اء نقد اقتراضي من بدفع قيمة معينة لشر

 يمكنه ان يشتري بالقيمة عدد من مواقع االنترنت.

                                                           
 _عبد الحميد بسيوني،التجارة االلكترونية، دون طبعة، القاهرة، دار الكتب العلمية، 2003 ، ص: 201 .1 

، مجلة االكاديمية دور تكنولوجية الخدمات المصرفية االلكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري_رابح عرابة،  2
  . 17 16، ص ص:2012، 8للدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد

 _رابح عرابة، مرجع سابق، ص:17 .3 
 _ عبد الحميد بسيوني، مرجع سابق، ص 201 .4 
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وهذا االخير يعتمد على تحفيز المستخدم بالقيام بعمل  (Benz)هناك نوع اخر تقدمه شركة     
مثال تعبئة استمارة عبر شبكة ويب مقابل  (e work)العمل االلكتروني ثمينةمحدد عبر االنترنت 

 .(beenz.com)الحصول على قيمة معينة من نقد االنترنت وبفضله يمكن شراء سلع من موقع

كما نجد نوع اخر من نقد االنترنت والذي يمثل بديال لبطاقات االئتمان تقوم به      
مواقع  الزبون لشراء السلع من التي تبيع بطاقات مسبقة الدفع يستخدمها(internet cash)شركة

  (Master card)،شركة(visa)وشركة (American Express)االنترنت كما نجد ان شركة
المتعاملين بالنقود االلكترونية عبر االنترنت  الشركة بجعلالتي تستخدم بطاقات مسبقة الدفع،تتميز 

 .حقيقةيحسون انهم يتعاملون بنقود 

النقد االلكتروني كمثال،حيث نجد ان عملية الشراء تنقسم الى مرحلتين وهنا نأخذ الشراء باستعمال 
 ما:وه

 اقتناء النقد االلكتروني:المرحلة األولى:

من احد  وجوب فتح حساب العميل لدى البنك وذاك مع قيام العميل باقتناء النقد االلكتروني      
 نوك المصدرة للوحدات االلكترونية.الب

النقد االلكتروني وهو عبارة عن برنامج مجاني يحصل عليه من  بإدارةاقتناء برنامج خاص      
وهو برنامج يستعمل للحماية من المسح او النسخ وهو يعمل على حساب  cyber cashشركة

 في ضوء عمليات اقتناء النقد االلكتروني.االرصدة 

النقد االلكتروني ويلزم ان يكون من نفس  بإدارةحصول البائع على برنامج خاص     
الى رصيده كما يقوم  وإضافتهاهذا البرنامج على تسجيل المتحصالت من البائع  يعمل،الشركة

 1.حققيمن نقد الكتروني الى نقد  ةبالسيطرة على عملية تحويل االرصد

 المرحلة الثانية:استعمال النقد االلكتروني:

 ان يسدده.  يمكن لرصيدهيقوم المشتري باختيار السعر الذي   

 يقوم البرنامج باختيار وحدات النقد التي سيكون الدفع بها.  

 من طرف للمشتريالبنك من صحة النقود االلكترونية وذلك عن طريق  كشف الدفع  يتأكد  

  د االلكتروني(،النق حداتوالمختلفة)صحة االرقام الخاصة ب التأكدالبائع وذاك بفرق  

 2ارسال وحدات النقل االلكتروني للبائع. فيتم

كشف العموالت االلكترونية الموقعة من البنك،وتقوم  يتلقى برنامج ادارة النقد االلكتروني لبائع  
 بإضافة وحدات النقد الجديدة بأرقامها وعالمات التامين الخاصة بها الى خزينة البائع الرقمية.

                                                           
بحث مقدم الى مؤتمر السنوي لكلية الحقوق حول الجديد في اعمال  التجارة نقود المعرفية والية تناولها،_ عبد الهادي النجار، 1

  . 40مرجع سابق، ص:  ،المصاريف من الوجهتين القانونية واالقتصادية
 _طارق عبد العال حمادة،مرجع سابق، ص:113 .2 
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عملية السداد،تعوهم بنظام النقد  بإتمامالمشتري  بإخباريقوم برنامج ادارة النقد االلكتروني للبائع   
 ا

من مخصصات المشتري  بمحو هذه الوحدات المخصصة لهذا الكشف االلكتروني للمشتري
 1بصورة نهائية.

 

 

 

 

 

 التحقق من سالمة النقود اإللكترونية :النقد الرقميعملية الشراء باستعمال  (:I)_3الشكل رقم

 

  

 

   

 

 .241: ص ،1999اإلدارية، مصر، المنظمة العربية للتنمية  ،العالم االلكترونيرأفت رضوان، :المصدر                             

  التحويل االلكتروني:. 4.1.3

اصبح يمكن اعطاء االمر بشكل الكتروني نظرا لظهور انظمة امنة الستخدامه وهذا بعد ان        
  كانت البنوك تقوم بعملية التحويل بناء على امر مكتوب وموقع من العميل.

  2مفهوم التحويل االلكتروني لألموال:

:"عملية بنكية يتم بمقتضاها انقاص بأنهمن مدونة التجارة التحويل البنكي  519عرفت المادة       
 حساب المودع بناءا على امره الكتابي يقدر بمبلغ معين يقيد في حساب اخر ...".

في كون امري الذي  إالعما سبق ذكره  ال يختلفاما بالنسبة للتحويل االلكتروني فانه       
 يكون بوسيلة الكترونية مثل االنترنت. يصدره العميل

                                                           
 _ عبد الهادي النجار، مرجع سابق، ص:40 .1 

،  2009دار الثقافة للنشر والتوزيع ، دون طبعة، عمان، ، الخدمات التشيكية االلكترونية عبر االنترنت_ محمود محمد ابو فروة، 
 ص ص: 56 57 .2 

 بنك مصدر للنقد االلكتروني  االلكتروني بنك يتعامل بالنقد

 العميل         البائع       



اإلطار النظري لدفع                                                                                        الفصل األّول

 االلكترونية
 

31 
 

من حسابه امر بسيط صادر عن العميل وهو بتحويل مبلغ معين  ذلك اما بواسطة يأتيوقد        
في هذه الحالة االخيرة كثيرا ما يتدخل اإللكترونية،الى حساب اخر وإما نتيجة احدى التعامالت 

عملية التحويل بشكل آخر حيث يقوم التاجر الالزمة إلجراء وسيط)طرف ثالث(يملك البرمجيات 
 بتوكيل الوسيط لتحصيل المبلغ المطلوب من العميل الذي يقوم بتبعيته  نموذج الدفع لدى الوسيط،

فإذا كانت البنوك مشتركة في نظام المقاصة ال النموذج لدار المقاصة اآللية،يقوم الوسيط بإرس 
نك العميل الذي يتأكد من كفاية الرصيد إلجراء عملية االلية والتي تقوم بدورها بإرسال نموذج لب

التحويل اما اذا لم تكن البنوك مشتركة في نظام المقاصة االلية ،فان الوسيط يرسل النموذج 
 مباشرة الى البنك. 

نظام التحويل المالي هو عملية منح الصالحية للبنك للقيام بحركات التحويالت المالية)الدائنة    
 . والمدينة(

وهي عبارة عن شبكة تعود  (ACH)وتنفذ عملية التحويل المالي عن طريق دار المقاصة االلية 
ومنذ عام  اإللكترونيةملكيتها وأهمية تشغيلها الى البنوك المشتركة بنظام التحويالت المالية 

تحويالتها المالية الكترونيا ل تحصيالتتيح للشركات والمؤسسات  (EFT)اصبحت مؤسسة 1978
 . (ACH)دار المقاصة عبر

 الشيكات االلكترونية:. 5.1.3

الشيك االلكتروني هو المكافئ االلكتروني للشيكات الورقية التقليدية مفهوم الشيكات االلكترونية:
هو عبارة عن  :ELECTRONIC CHECKSوالشيك االلكترونيالتي اعتدنا التعامل بها 

مصدر الشيك الى حامل الشيك ليقدمه الى البنك الذي يعمل  من رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة
عبر االنترنت وذاك ليقوم البنك اوال بتحويل قيمة الشيك المالية الى حساب مستلم الشيك ثم يلغي 

الكترونيا الى حامل الشيك  وهذا دليل على انه تم حذف الشيك في الحقيقة  بإعادتهالشيك ويقوم 
 1من انه تم فعال تحويل المبلغ لحسابه و ذلك الكترونيا. يتأكد كما يمكن لمستلم الشيك ان

 اسم،العديد من البيانات حيث تتمثل في رقم الشيككما هو عبارة عن وثيقة الكترونية تتضمن     
وحدة العملة،تاريخ ستدفع،القيمة التي المستفيد، اسمالدافع و رقم الحساب،اسم البنك،

 2للدافع.صالحيتها،والتوقيع االلكتروني 

تضمن كل البيانات الموجودة في الشيك الورقي العادي ترسالة  عبارة عن بأنهويعرف ايضا     
 اإللكترونيالى الطرف االخر  وذلك عبر البريد  وإرسالهقة بتحضيره الثم يقوم احد طرفي الع

كما يحتوي الشيك على تواقيع جميعها الكترونية  لهذا نجد ان هذا الشيك يتمتع بالقوة ذاتها التي 
في مثابة التوقيع اليدوي وتمنحه  االلكتروني الشيك الورقي في العمل الذي يعتبر التوقيع يملكها

 3حجة االثبات.

 الية عمل الشيك االلكتروني:

                                                           
 _ منير الجنيهي وممدوح الجنيهي، البنوك االلكترونية، دون طبعة، االسكندرية، دار الفكر الجامعي ، 2007، ص ص: 49 50 .1 

 _ احمد محمد غنيم، التسويق والتجارة االلكترونية،دون طبعة، مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،2008 ، ص: 237 .2 
 _ محمود محمد ابو فروة، مرجع سبق ذكره، ص: 50 .3 
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وسيلة مهمة من وسائل الدفع المعتمدة على استعمال الحسابات االلية يعتبر الشيك االلكتروني      
وبعد ان ن قبل ذلك يتم توقيعه الكترونيا،ولك،فينتقل الشيك عبر البريد االلكتروني الى المستفيد 

ايداع   ب بإشعارثم يعيد ارساله بالبريد االلكتروني مصحويحصل عليه المستفيد يقوم بتوقيعه 
 به بالبنك.الكتروني  في حسا

ولذلك البد من تحديد التوقيع االلكتروني لكل من البائع والمشتري وتسجيله في قاعدة بيانات   
وفي ضوء هذه المعلومات يتم تحديد شيك الكتروني مستقر للمشتري ويتم  جملة الدفع )البنك(

عليه وذلك بتوقيعه  فيقوم البائع كذا بعد استالمه بالتوقيعاإللكتروني،ارساله الى البائع بالبريد 
والتواقيع من االرصدة االلكتروني المستقر ثم يعيد ارساله الى البنك الذي يقوم بمراجعته والتحقق 

وبعد االنتهاء يخبر البنك كل المشتري ويضيفه الى حساب البائع،بعد ذلك يخصم المبلغ من حساب 
 1من البائع والمشتري بان الصفقة قد انتهت.

 والشكل التالي يوضح ذلك:  

 :وإجراءاتها(:عملية استخدام الشيك االلكتروني I_4الشكل رقم)

Clearing house  جهة الدفع 

 

 

                     

 (بنك الكتروني موقع من المشتري04

  

   

                                                  

، البالستيكية واثر المعامالت االلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية ، النقود:ثناء على القباني واخرون المصدر
 .121مرجع سابق،ص

استعمال الشيكات  االنترنتالذين يتعاملون مع شبكة  مستطاع لدى االشخاصكما نجد ان من ال   
االلكترونية في دفتر فواتير حساباتهم مباشرة عبر االنترنت ،دون الحاجة الى ارسال الشيك 

الى الجانب المستحق للقيمة  بإرسالهالورقي، فالمستخدم للحاسب يستطيع كتابة قيمة الشيك ويقوم 
المصرف  تأكدوعند الى المصرف الذي يتعامل معه.  بإرسالهالمدفوعة الذي بدوره ايضا يقوم 

 صالحية الشيك االلكتروني المحصل عليه يقوم بتحويل النقود من من

                                                           
 _ احمد محمد غنيم، مرجع سابق ، ص:248 .1 

 االلكتروني(ارسال الشيك 5)
(اشتراك 2) بعد توقيعه

لدى جهة 
 التخليص

(اشتراك لدى جهة التخليص1) (اتمام الدفع6)   

 المشتري     البائع   

الدفع وأسلوب( اختيار السلعة وتحديد السعر الكلي 03)  
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حساب مصرف صاحب الشيك االصلي الى حسابه، وبما ان هذه العمليات ضخمة تتم الكترونيا  
 1ألنها بذلك اقل تكلفة وأكثر مالئمة عن الشيكات الورقية.

 

 :الية عمل الشيك االلكتروني (:I_5شكل رقم)

     

 

 

 

 

 
 

 : www .alriyadh.com//:Http Source  8.02.2018 على الموقع: المصدر: النقود االلكترونية                           

 :االلكترونية ةفظالمح. 6.1.3

المحفظة االلكترونية هي عبارة عن بطاقة بالستيكية ممغنطة مزودة بشريحة رقاقة حوسبة    
CHIP  قرص مرن يمكن ادخاله  على الكومبيوتر الشخصي او تكون عبارة عنالتي يمكن تثبيتها

في فتحة برامج معينة ويمكن استخدام المحفظة االلكترونية للدفع عبر االنترنت وفي االسواق 
 2التقليدية التي تستخدم انظمة الدفع االلكتروني.

، واالستدعاء المحفظة االلكترونية مزودة بذاكرة الكترونية تسمح بالتخزين بمنظور عام، 
نجد المعلومات التالية من و 3ى بالنقود االلكترونية.شحنها على المحفظة تسمت التي يتم الوحدا

المدينة،الوالية،الدولة  إلى ، باإلضافةعنوانال المستهلكين، أسماءمعلومات الشحن والفواتير شاملة 
تحمل  أنباستطاعة المحفظة االلكترونية نة في المحفظة االلكترونية، ووالكود االلكتروني مخز

  4بطاقات االئتمان. وأرقام أسماء

 العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع االلكتروني.. 2.3

تواجه وسائل الدفع االلكتروني جملة من المشاكل التي جعلتها تواجه انعدام ثقة المستخدم         
فقد عرفت تطورا ونجاحا بفضل الوسائل الحديثة ولكن بالرغم من ذلك هي تواجه عدة جرائم بها، 

                                                           
 37، ص:  2004، الدار الجامعية دون طبعة، االسكندرية، ،لية، اقتصاديات نقود وبنوك واسواق ما_ عبد النعيم مبارك واخرون

 1. 
 _ ابراهيم بختي، مرجع سابق، ص: 39 .2 

 _ شريف محمد غانم، مرجع سبق ذكره، ص:15 .3 
 _ فريد النجار واخرون، مرجع سابق، ص: 112 .4 

 مصدر البنك حامل الشيك

البنك تدقيق 
وصول الشيك 

 ثم الغاءه

التحقق من سالمة 

الشيك والتوقيع 

االلكتروني قيام 

بصرف الشيك 

 لصالح البنك

رسال ا

الشيك 

االلكترون

 ي
احالة 

 الشيك

 لحامله

 لحامله
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التي ظهرت وجعلت هذا النظام ناقصا،حيث اصبحت هذه الجرائم ترتكب بكثرة في حق االعالم 
وذاك سبب افراز مخاطر المعامالت المصرفية لوسائل الدفع  االلي والبطاقات البنكية،

 االلكتروني.

 انواعها:والجرائم االلكترونية . 1.2.3

 (cyber grimesظهرت انواع جديدة من الجرائم والتي تسمى الجرائم االلكترونية)         
في كافة ميادين  تظهر مع التطور السريع للحاسب االلي وشبكة االنترنت وانتشارها بدأتوالتي 

 .الحياة واغلب البيوت والمؤسسات ال تخلو منهم هذه الشبكة

هي جريمة تتم باستخدام جهاز الكومبيوتر عن طريق اتصاله  تعريف الجريمة االلكترونية:
باالنترنت وهدفها االساسي اختراق الشبكات وتخزينها والتحريف والتزوير والسرقة واالختالس 

 1وقرصنة حقوق الملكية الفكرية.

عبارة عن مجموعة من الوسائل الغير  بأنها االلكترونية مة(وكذلك عرفت القرصنة )الجري      
قانونية المستخدمة القتحام انظمة الكومبيوتر دون طلب االذن من صاحب الكومبيوتر 
)المستخدم(،وهناك الجريمة ذات الطابع المادي وهي الجريمة التي اساسها كل سلوك غير قانوني 

وائد مع تحميل الضحية مرتبط باألجهزة االلكترونية،وهذا ما يسمح للمجرم بالحصول على ف
خسارة كبيرة،وأساس هذه الجرائم سرقة المعلومات المحتواة في االجهزة،باإلضافة الى ابتزاز 

 2االشخاص بالمعلومات التي تخصهم والموجودة في اجهزتهم المسروقة. 

 :المصرفية واع الجرائم االلكترونيةان

 دفع ظهور وسائل الدفع االلكترونية الى ظهور هذه الجرائم والتي تلخص كاألتي:  

ويتم ذلك عن طريق استغالل المجرم بيانات شخص ما )كالعنوان  انتحال شخصية الفرد:-أ
وكل هذا اسوء استغالل،من خالل شبكة االنترنت  وتاريخ الميالد ورقم الضمان االجتماعي...(

لتقدم بطلبات والهدف من البيانات هو تمكنهم من ابنكية ائتمانية، طاقاتعلى ب من اجل الحصول
الستخراج البطاقات البنكية عبر االنترنت وذاك في الغالب من الهيئات التي تتخذ اجراءات امنية 

 3.الشركات عبر ة صارم

بطاقات حيث في الواقع اصبحت عملية السطو على ارقام  جرائم السطو على ارقام البطاقات:-ب 
 إلرجاعانية عملية جد سهلة،وبهذا تزايدت هذه الجرائم بكثرة حيث عقبتها عمليات االبتزاز االئتم

 4تلك االرقام او عدم استخدامها.

قود بطريقة تخفي مصدرها ومعناه التصرف في الن غسيل االموال باستخدام البطاقات البنكية:-ج
مصدر  إلخفاءوذلك وفي الغالب نجد هذه العملية متداولة لدى تجار ومهربوا المخدرات الحقيقي،

يقوم عدة  وجود الدخل ثم يدخلون ذلك في الدخل المشروع .حيث إلخفاءالمال الغير مشروع او 

                                                           
دار الفكر ، مصر،دون طبعة ،مكافحتهاجرائم االنترنت والحاسب االلي ووسائل _الجنبيهي محمد،الجنبيهي ممدوح،

 الجامعي،2002، ص: 56 .1 
فرع القانون العام ، تخصص قانون التعاون الدولي  مذكرة ماجستير في القانون، ،النظام القانوني للدفع االلكتروني_ يوسف واقد، 2

  . 116، ص: 2011_ 2010، جامعة مولود معمري، تزي وزو، السنة الجامعية 
 _ محمد الجنيهي ممدوح الجنيهي، مرجع سابق،ص ص: 42 56 .3 

 _ وهيبة عبد الرحيم،مرجع سابق، ص: 70 .4 
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اشخاص بالحصول على بطاقات االئتمان من عدة بنوك الستخدامها في تبيض االموال الغير 
ان االنترنت م تغطية السحوبات النقدية لدى احد البنوك في بلد اخر. كما نجد المشروعة حيث يت

 1.في التعامل مع البنوك الطريقة االسهل االموال المشبوهة وهيمن احدث الطرق لغسيل 

 بإدخالوهي تتم باستخدام الحاسب للتالعب بالمعلومات وهذا  السلب بالقوة االلكترونية:-د
 تسديديهايجب دفعها او فواتير يتم  كأجورمعلومات مزيفة من طرف المجرم باختالف الدائنين 

واجب عليهم تسديد فواتير صادرة عن الحاسب وبالنسبة  حقيقتينوكل هذا يتم باختالق مدنين غير 
ع للمدين ال يمكنه اثبات العكس وذلك لوجود فواتير معلوماتية ،وهكذا يستغل المجرم طرق الدف

 2 االلية للحصول على اموال غير مشروعة.

 :المعامالت المصرفية بوسائل الدفع االلكترونية مخاطر. 2.2.3     

لذي يوجد في العالقة بين العميل والبنك االلكتروني الذي يتعامل معه يعتبر الخطر االساسي ا    
 :ي ويقوم بتهديده ومن مخاطر البنوك االلكترونية نظام البنك االلكترون

 3يترتب عن هذه المخاطر عدة نتائج منها: :(operational riskمخاطر التشغيل)

معناه االمكانية في االختراق الغير المرخص في انظمة حسابات  م:عدم التامين الكافي للنظ-أ
او سرقة ارقام البطاقات االئتمانية البنك وذلك لمعرفة المعلومات الخاصة بالعمالء واستغاللها 

الخاصة بهم،حيث اصبحت تقع على عاتق البنوك مسؤولية كبيرة لتامين المعلومات على االنترنت 
رمجيات كما نفس المسؤولية تقع على عاتق العمالء لتامين اجهزتهم بال وأحسنواستخدام افضل 

 باستخدام مضادات الفيروسات.

:عدم كفاءة النظام لمواجهة عدم مالئمة تصميم النظام او انجاز العمل او اعمال الصيانة-ب
لألنظمة ادى الى نشوء هذا الخطر متطلبات المستخدمين وعدم السرعة في حل مشاكل الصيانة 

خصوص اذا كبر االعتماد على مصادر خارج البنك،ولذا ال بد من ان يعتمد البنك على بال
 مصادره الخاصة لتقديم الدعم .

التامين ادى الى  بإجراءاتنتيجة عن عدم احاطة العمالء  اساءة استخدام من طرف العمالء:-ج
ابات عمالء ظهور هذا النوع من الخطر وكذلك ينتج عن السماح للعناصر بالدخول الى حس
    اخرين او القيام  بعمليات تبيض االموال وذلك بعدم اتباع اجراءات التامين الواجبة. 

عدم وجود وسائل الحماية الكافية والمؤكدة  :(Réputation al Risc)مخاطر السمعة
في البنك للبيانات التي يقوم البنك بحفظها والتي تخص عمالئه او وقوع بعض الغرباء او العاملين 

عام سلبي اتجاه البنك وبالتالي نشوء سمعة سيئة للبنك. وهذه  رأيذاته وهذا ينشأ بسبب ظهور 
تمام بالحفاظ على االنظمة االلكترونية من االختراق والحفاظ على المخاطر تدفع البنك الى االه

 الخاصة بالعمالء والمحافظة على ارقام بطاقاتهم االئتمانية. DATAالبيانات 
عدم احترام البنك للقواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها دفع الى  مخاطر القانونية:ال

،ونذكر بالخصوص عدم احترام القوانين المتعلقة بمكافحة عمليات غسل ظهور هذه المخاطر

                                                           
 _ عبد المطلب عبدالحليم،العولمة واالقتصاديات البنوك، دون طبعة، مصر، الدار الجامعية 2003 ، ص: 216 .1 

 _ وهيبة عبد الحيم، مرجع سابق، ص: 71 .2 
 _ منير الجنيهي،ممدوح الجنيهي،النقود االلكترونية، د ط، مصر، دار الفكر الجامعي2005 ، ص ص: 19 21 .3 
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األموال وعدم توفر قواعد لحماية المستهلكين او استخدام وسائل الوساطة االلكترونية لعدم 
 1.القانونية لبعض االتفاقيات المبرمةالمعرفة 

مما يتيح ن في العالم،ن شبكة االنترنت لها امكانية تقديم الخدمات من اي مكا االمخاطر التنظيمية:
ات التنظيم بفعله في هده الخطر من التهرب البنوك من االشراف والتنظيم. فما بوسع جه

اإلنترنت، وبحصولها اي مكان عبر شبكة تقدم خدماتها من يمكنها طلب من البنوك التي الحالة؟
ضعيفا وعند انعدام التعاون  لإلشرافوهو وسيلة مناسبة بصفة خاصة على ترخيص خاص بذلك،

والترخيص هو القاعدة مثال في الواليات المتحدة االفتراضي وجهة االشراف المحلية،بين البنك 
البنك االفتراضي المرخص له العمل  االمريكية وفي معظم بلدان االتحاد االوروبي، وبامكان

الرغبة بتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية وتلقي الودائع في  االختصاص ولهخارج مناطق 
  البلدان عمله. تلك

النظام المصرفي  ألمنان االعتماد التكنولوجية الحديثة بتقديم الخدمات  مخاطر العمليات:
مال المصرفية االلكترونية  لتشغيل الناجمة عن االعويعتبر الخطر االساسي لمخاطر اوبوجوده،
يجب على القائمين بتنظيم العمليات . جهرمن داخل النظام او خا تأتيان  بإمكانهااالمن وتهديدات 

ضمان  سرية البيانات المصرفية واإلشراف عليها ان يتأكدوا ان البنوك تقوم بأنشطة سليمة ل
لتقييمهم لمدى االمان المشرفون على مخاطر العمليات  بإدراجكما يتطلب االمر ونزاهتها،
   2والسالمة.
عن عدم تبني االستراتيجيات  ناتجةهذه المخاطر  (:strategic riskاالستراتيجية)المخاطر 

المناسبة التي تعتمد على كيفية تحقيق الربح المناسب بين كل من الخدمات المصرفية التقليدية 
تأثيرها الكبير على مستقبل خالل  من تأتيهذا المخاطر  وأهميةوالخدمات المصرفية االلكترونية،

حتاج كل منها الى ضوابط وقائية المصرف،وكذا من حيث العناصر العديدة المكونة لها والتي ي
  3تتوافق مع ظروف كل مصرف.

 
 الحلول المقترحة واإلثبات المصرفي لوسائل الدفع االلكتروني.. 3.3

للتخلص من جميع العيوب الحاصلة على مستوى البطاقات البنكية البد من تحمل         
 الملخصة في االتي: المسؤولية من طرف جميع االطراف،ولذا البد من اتخاذ االجراءات

 الجراءات المتخذة من طرف حامل البطاقة:ا
 من الضياع وعدم وضع او ترك البطاقة والرقم السري لها في مكان واحد.الحفاظ على البطاقة  -
 بأسعارابالغ البنك المصدر عن التجار الرافضون لقبول البطاقة اثناء المعامالت او يبيعون  -

 تفوق نسبة البطاقة.
 عن فقدان البطاقة على الفور ان حدث ذلك وعدم تجاوز الحد االعلى. إلبالغ -
دوين المبلغ وكل ذلك الفطنة التامة عند تسجيل التجار بيانات البطاقة على االشعارات  وعند ت -

 4.قبل التوقيع
على يحصل المصرف  ىيوم حت 25وجوب ان يدفع حامل البطاقة كل من حسابه في فترة  -

 5فرصة اخذ الفوائد.
                                                           

 _ منير الجنيهي،  ممدوح الجنيهي، مرجع سابق، ص ص: 19 22 .1 
 _ عمار لوصيف، مرجع سابق، ص ص ص :90 92 93 .2 

 _ نادر الفرد قاحوش، العمل المصرفي عبر االنترنت، طبعة االول، ىبيروت، الدار العربية للعلوم،  2001، ص: 84 .3 
 _ عبد الفتاح بيومي الحجازي، مقدمة في التجارة االلكترونية العربية، دط، مصر،دار الفكر الجامعي، 2003 ،ص: 162 .4

 _ طارق عبد العال حمادة، مرجع سابق ،ص: 131 .5 
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 1:االجراءات المتخذة من طرف البنك المصدر
اختيار العمالء من طرف البنك الذي سيصدر لهم البطاقات وذلك من خالل وضع التمعن في  -

معايير لدراسة حالة العمالء واالستعالم عنه من المراجع االئتمانية والمهنية ومن الوثائق المقدمة 
 .من مصادرها التأكدمنهم وبطبيعة الحال وجوب 

 .الشخصي التسويق المناسب للبطاقة من خالل الدعايات واإلعالنات والترويج -
من  البطاقات وإعدادهمذو الكفاءة المهنية والشخصية السليمة للعمل في قسم  اشخاصاختيار  -

 بصورة مستمرة.  التأهيلخالل برامج تدريبية ومتابعة 
من التزاماتهم ببنود وشروط  تأكدوالمتابعة حركة سداد العمالء والمتابعة المستمرة للتجار  -

 االتفاق الموقع معهم وذاك لحل اي مشكلة تعترضهم على الفور.
 امداد التاج بالوسائل الالزمة الستخدام البطاقة. -
 توفير مختلف االجهزة االلكترونية ووسائل التحكم في استعمالها من طرف موظفي البنك. -
 واالحتفاظ بالسندات المتعلقة ببطاقات االئتمان.المعالجة السليمة للعمليات المالية  -

  وقة او الضائعة مثال(لدى التجار او البنوك.طاقات المسرنشر قائمة المعارضات )الب_ 

 االجراءات المتخذة من طرف التاجر:

على التعويض المطلوب في حالة يتجاوز الحد االقصى والحصول  تحقق من ان مبلغ العملية الال
في حالة الشك يجب االتصال بالبنك المصدر او التأكد من خالل االلية االلكترونية التجاوز،اما 
 .اصاحبها والتأكد ايضا من صالحيته التحقق من صحة البطاقة وان مقدمها هو.بعدم التجاوز

 

 

 

 خالصة الفصل االول:

وسيلة الدفع هي تلك الوسيلة المقبولة  اجتماعيا  من اجل تسهيل المعامالت                   
في نظرا ألهمية وسائل الدفع االلكترونية ، والخاصة بتبادل السلع والخدمات وأيضا تسديد الديون

تعاني من بعض مشاكل وعراقيل  أنها إالعالمنا اليوم، ولوجود عدة عوامل ساعدتها على نجاحها 
بحيث اعتبر اكبر مشكل لها غياب نظام قانوني يوحد  الوسائل التقليدية،  تلك هاأفرزتالتي 

تتراجع  أنفكان لوسائل الدفع التقليدية الجرائم االلكترونية وغيرها  إلى باإلضافةهذا  أحكامها،
 .وتسجل انخفاضا ولكنها لم تختفي كليا

التطور التكنولوجي مع ظهور شبكة االنترنت جاء بحل البديل لهذه العراقيل حيث افرز  نإ    
التطور وسائل دفع الكترونية كبديل عن تلك التقليدية، مما سمح ذلك باختصار الوقت لمعالجتها 

    والبشري. في االستخدام الورقي اإلفراطوتقليل من 

  

                                                           
  . 122_ عمار لوصيف، مرجع سابق ، ص: 1
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    تمهيد:  

التكنولوجي الهائل  قدمالتي افرزها الت تطوراتالمن  العمل المصرفي االلكترونيعتبر ي          
 األجهزةوذلك من خالل التحوالت التكنولوجيا الحديثة في مجال  ،االتصالفي مجاالت 

جديدة من المعامالت المرتبطة باالقتصاد  أشكالالى فرض  أدتوالبرمجيات واالتصاالت، 
عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل التجارة االلكترونية وهي  األشكالهذه  أبرزهاومن  .والمعلومات

و   ،األخرىت شراء وبيع السلع والخدمات عبر شبكة االنترنت والشبكات التجارية بعمليا
التي عرفتها التجارة  األشكال ومختلف عمل المصرفي االلكتروني إلىذا الفصل ه في سنتطرق

 . لنقود الرقميةاب يسمىما إلىانطالقا من استخدام البطاقات وصوال  ،اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االلكترونية رفةيالص.1

وصلت على ما هي علية  أن إلىفي بيئة التكنولوجيا المعاصرة ومرت بعدة تطورات نشأت       
تعبيرا متطورا وشامال لكافة وهي  ةمختلف زوايامن االلكترونية  رفةيالص ، وينظر إلى اآلن
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 Remote كمفهوم الخدمات المالية عن البعد ) التسعيناتالمفاهيم التي ظهرت في 
Electronic Banking( او البنك المنزلي او البنك على الخط)online banking) 
وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن  1(Self Service bankingوالخدمات المالية الذاتية )

مكان  أي أوالمكتب  أوالمتصلة بالمصرف عن طريق المنزل  أعمالهمحساباتهم وانجاز  بإدارة
استخدام التقنيات الحديثة كقناة لتقديم الخدمات المصرفية بااللكترونية  رفةيالص ، وترتبط2اخر

 المبتكرة.

 االلكترونية: فةريالص.مفهوم 1.1

كافة العمليات او النشاطات التي يتم عقدها او تنفيذها  "إنهاااللكترونية على  فةريالصتعرف 
 مثل: ائل االلكترونية او الضوئيةالوس مصاريف والمؤسسات المالية بواسطةالترويج من قبل ال أو

والتلفزيون الرقمي وغيرها، والى جانب العمليات  واإلنترنت أآلليالحاسب، والصراف  الهاتف،
وكافة المؤسسات التي تتعامل بالتحوالت النقدية  اإللكترونيةالتي يقوم بها مصدرو البطاقات 

 تنفيذه أوااللكترونية هي " العمليات التي يتم عقدها  الصرفةمفهوم  أنويرى البعض ، 3إلكترونيا
تقديم الخدمات المصرفية  هاأن األخرفيما يرى البعض  اإللكترونيةالترويج لها بواسطة الوسائل  أو

بهدف تعزيز حصتها  المفتوحسائط االتصال االلكتروني الحديثة من خالل استخدام و أوالتقليدية 
في السوق المصرفي او لخفض التكاليف او كوسيلة لتوسيع نشاطاتها داخل وخارج الحدود 

 الوطنية.

العمليات االلكترونية والتي تعد االنترنت من  إجراء" هي االلكترونية  رفةيالص عاموبمنظور      
لها مواقع االلكترونية على االنترنت لتقديم نفس  تنشىوبذلك فهي بنوك افتراضية  شكالهاأ أهم

مفهوم شامل حول وهي  اإليهالعميل ب ودفع وتحويل دون انتقال خدمات موقع البنك من سح
 إلىالتي تعمل على نقل المنتجات والخدمات البنكية التقليدية والحديثة مباشرة  إللكترونيةاالبنوك 

العمليات  وإجراءوهي بذلك تمكنهم من الوصول الى حساباتهم  اإلنترنتالعمالء عبر شبكة 
 التنقل بين الفروع البنك. إلىوالحصول على المعلومات دون الحاجة 

ستفادة من الخدمات المصرفية هو اختصار الوقت والجهد ما توفره الطريقة الحديثة في اال أهم    
مما جعل البنوك  للبنكبالنسبة  األرباحوالمال بالنسبة للعميل  وخفض تكاليف العمل وزيادة 

تستغني عن النظام الورقي تدريجيا في مقابل استخدامها للنظام االلكتروني للتعامل مع زبائنها في 
  4مع التطور التكنولوجي في مجال االعمال التجارية. ءمتتالمحاولة ابتكار وسائل جديدة 

 

 االلكترونية: الصرفة. نشأة ومراحل تطور 2.1

 االلكترونية: رفةيالص. نشأة 1.2.1 

                                                
، 2000،  القاهرة،،دار وائل للنشر ،الطبعة االولى، الصرفة االلكترونيةعبد الفتاح زهير عبد الالت،  ناظم محمد نوري الشمري،_ 1

 .26: ص
مجلة اتحاد المصاريف العربية، بيروت، لبنان، ،، العمل المصرفي االلكتروني في المصاريف بين الفوارق والمحاذرسروغ جو_ 2

 .109: ، ص238عدد
 .67: ، ص0012دار غريب للنشر، ، ، دون طبعة، القاهرةادوات وتقنيات مصرفية،مدحت صادق_ 3
، مجلة  (دراسة حالة المصارف الفلسطنية)الفرص والتحديات : المصاريف والبطاقات االلكترونيةشريف مصباح ابو كرش،  _ 4

 .48: ، ص2014، 8الدرسات  المالية والمعرفية، القدس، فلسطين، عدد
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 اإللكترونيااللكترونية تعود الى بداية الثمانينات تزامنا مع ظهور النقد  رفةيالص نشأةان         
مظاهره استخدام ومن اهم  اإللكترونيوالذي يعني تزاوج النقد  Manistiqueبحيث برز مفهوم 

في  تستخدماقات كرتونية ويرجع ذلك الى القرن الماضي في فرنسا على شكل بط البطاقات البنكية
وفي عام  المحتدةوبطاقات معدنية تستعمل على مستوى  البريد في الواليات الهاتف العمومي،

ثم  واسعبطاقة بالستيكية لتنشر على نطاق  أول( American Express) أصدرتم  1958
شبكة  إلىلتتحول  1986عام   (Bank Americardبطاقة) بإصدارقامت بعدها ثمانية بنوك 

(Visa،العالمية )(كما تم في نفس العام اصدار البطاقة الزرقاءCarte blue من طرف ستة )
( بتزويد France Telecomا )م قامت اتصاالت فرنس 1986بنوك فرنسية، وفي عام 

 1992( لتصبح عام Carets à memoiresقارئة لبطاقة الذاكرة) بأجهزةالهواتف العمومية 
( تحمل بيانات شخصية Carets à puce) م كل البطاقات المصرفية بطاقات برغوثية

 1لحاملها.

يميز بين  األمريكيةبنك الكتروني في الواليات المتحدة  أولوخالل منتصف التسعينات ظهر     
البنوك االفتراضية وهي وظهرت  ،االلكترونية الصرفةنوعين من البنوك كالهما يستخدم تقنية 

فتح حسابات لحصول على الخدمات المصرفية مثل:تلك البنوك التي تستخدم االنترنت كقناة ل
لعمل وتعد االنترنت جوهر ل على الخدمات المصرفية الجديدة،والحصو،األموالوتحويل ،اإليداع

 إلىتصل  أرباحابين البنوك.كما تحقق  يالرئيسوتعتبر بنوك االنترنت مجال التنافس هذه البنوك،
 (http://www.netbank.com) نكبيعتبر مصرف"نتب و،المصرف العادي أضعافستة 

 .1995ه على الشبكة سنة لشبكة االنترنت بدأ عم تراضي علىافمصرف  أول األمريكي

 الصرفةمصارف تقدم خدمات تقليدية وخدمات فهي عبارة عن :أألرضيةبنوك أما بالنسبة لل
 :عنصرين مهمين هما إلىااللكترونية ويعود سبب انتشار المصارف االلكترونية 

 أوودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية والمالية في مجال التجارة  أهمية -
 .مجال االستثمار والناتجة عن عولمة السوق

تطور المنظمة العالمية لالتصال التكنولوجي او ما يعرف ب" الصدمة التكنولوجية  -
 2األولاستجابة للعامل  األحيانوالتي كانت في كثير من 

 االلكترونية: للصرفة.مراحل تطور التكنولوجي 2.2.1

ان انتقال من العمل المصرفي التقليدي الى العمل المصرفي االلكتروني يتطلب عدة تغيرات       
بحيث يتخذ قرار االنتقال بعد اجراء المستوى الداخلي او الخارجي له، في المصرف سواء على

البنك المادية والمالية  لتغطية تكاليف هذا التغيير، دراسة سوقية متخصصة مع دراسة امكانية 
كذلك العوامل المؤثرة في عملية االنتقال الى العمل المصرفي االلكتروني وما هي اهم اتجاهات 

 التعامل مع البنوك على االنترنت.

ة ويمكن تقسيم التطورات التي حدثت في مجال التطور التكنولوجي لقنوات الخدمات االلكتروني    
 الى ثالث مراحل وهي:

                                                
، استمارة مشاركة في مؤتمر العلمي الخامس، جامعة   E_Bankingالبنوك االلكترونية مفتاح صالح ، معارفي رشيدة،_ 1

 .4، ص: الواليات المتحدة االمريكية يافيالدلف
، دون طبعة، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية_ احمد سفر،  2

 .158،ص:2006

http://www.netbank.com/
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( وربطها بشبكة الهاتف ATMبظهور ماكينات الصراف االلي) بدأت :األولىالمرحلة 
بعد دون تدخل بشري مصرفي  ( هذا ما ادى الى اجراء عمليات مصرفية عنPSTNالعمومي)

وهي االن  التسعيناتتدخل شكال لثورة في تطوير العمل المصرفي في بداية  بدأتبحيث مباشر،
وقد حققت  1ساعة يوميا. 24من الوسائل المسلم بها لتسهيل وصول الزبون للمصرف على مدار 

وتحسين المنحة  الفروعخفض الضغط على :أهمهاهذه المرحلة العديد من االهداف للبنوك 
 وتخفيض التكاليف وزيادة االرباح.

وتعتبر نقلة نوعية نحو البنوك  ،اإلنترنتويقصد بها مرحلة ظهور بنوك  :المرحلة الثانية
وبموجبها تم االنتقال من مرحلة البنوك التقليدية التي لها واقع مادي ممثال في فروع ،اإللكترونية

 2على ارض الواقع الى وجود افتراضي على شبكة االنترنت.

النسبة  وبتغلغلها تنتهي،اإللكترونيةوتتمحور هذه المرحلة حول استخدام النقود  :المرحلة الثالثة
من حجم القيود المالية المتداولة  % 20والتي ال تقل عن ية من القيود الورقية المستخدمة،المتبق

والتي توفر على البنك موارد اخرى كفتح فروع واستخدام نظام مصرفي للمعالجة المصرفية 
 (.Back Officeالخلفية)

المراحل الثالث نجذ ان البنوك تقدم خدماتها عبر االنترنت بمختلف قنوات  ونتيجة التداول 
 االتصال المتاحة لها.

 االلكترونية: للصرفةالمشكلة  األطراف.3.1

مشكلة له للقيام  أطرافجزئي على عدة  أوالبنك االلكتروني مؤسسة مبنية بشكل كلي يعتبر       
 3ي:نحو التالعلى ال  إبرازهاويمكن  بأعماله

تملك  األقلالتي هي لم تتخطى بعد عتبة المصاريف االلكترونية ولكنها على  :المصاريف التقليدية
الخدمات  أسعارالفائدة، سعر ثل:طبيعة الخدمات المقدمة،ميعطي  بحيث معلوماتي موقع

 تمية للبنك.نمعلومات عن مجموع الوكاالت الم إلى إضافةالمقدمة،

 وأيضاوهي المصارف التي تقوم بعرض الخدمات بشكلها التقليدي  النشاط: المصاريف ثنائية
 جديدة نتيجة لعرضها للخدمتين مع البعض. أسواقبشكلها االلكتروني  حيث تهدف الى غزو 

تعتبر بنوك افتراضية بصفة كلية كونها ال تمتلك اي وكالة مصرفية، المصاريف االفتراضية:
( والتي تقترح عبر االنترنت startup) نوع االولالهذه الفئة نوعين من المصارف،ونجد في 

. اما بالنسبة للنوع الثاني فنجد ما يسمى بالمتعاملين خدمات مطابقة للخدمات التقليدية
وكاالت الكترونية على االنترنت خارج  تأسيس( اي Operators estrangersالخارجيين)

 وكالة فعلية. تأسيسالبالد من اجل تقليص تكاليف 

وشركات التوزيع  التأمينويتمثلون بشكل خاص في شركات  :الداخلين الجدد في العالم المالي
والتي تبحث عن تنويع مكثف  (Casino, Aachen, Car four)مثال في فرنسا نجد  

                                                
 .176 175: مرجع سابق، ص صاحمد سفر،_ 1
 .37: بق، صاد الالت،مرجع سعبد الفتاح زهير عبمحمد نوري الشمري،نظام _2
الملتقى الوطني  ، التكنولوجيا االلكترونية البنكية ضرورة او حتمية بالنسبة للمؤسسات المصرفية الجزائرية،بن عباد محمد سمير واخرون_ 3

 .20: ، ص2001الرابع حول تداعيات التجارة االلكترونية، الجزائر، 
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حسابات مثل: غير ان هذه الفئة  تكتفي حاليا بخدمات محدودةو اطاتها من اجل زيادة المردوديةلنش
 .تهالكاالس االدخار وقروض

 .المشكلة للبنوك االلكترونية األطراف(: II_1الشكل رقم )

 

البنوك 
 _E االلكترونية

banking  

 

    

 
 

 
 

 .سبق على ما ااعتمادالمصدر:                    

ي يسهل تطبيقه في اذهان تتمثل في خلق اسم تجار األطرافان عوامل نجاح هذه 
شارها كتكاليف التسويق كما تخصص البنوك االلكترونية جزاء كبيرا من حجم انتالعمالء،

 ة.معتمدا في ذلك على الوعي الكافي للعمالء ومعرفتهم لمزايا البنوك االلكترونيواالتصال،

 

 

 

 

 

 

 المكونات االساسية للبنوك االلكترونية: (:II_2الشكل رقم) 

  
 
 

 
   

 

البنوك  الداخلين الجدد
 االفتراضية

 بنوك تقليدية
المتعاملين 
 الخارجيين

 البنوك ثنائية النشاط

 التجارة االلكترونية            
 انجاز االعمال التجارية عبر الشبكات الرقمية 

 النقود االلكترونية 
 قيم مخزنة او طرق للدفع المسبق

التمويل االلكتروني تقديم منتجات وخدمات 
 المصارف

 من خالل القنوات االلكترونية

 الخدمات والمنتجاة المالية االخرى
 التامين الوساطة المالية
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طرابلس، لبنان،  ،والتنمية التمويلمجلة ،تحديات المعامالت المصرفية االلكترونية،اندريا شايخترصالح نصولي، :المصدر       
 .48، ص: 2002سبتمبر ، 3العدد

 :العمل المصرفي االلكتروني  .2

توزيع لتقديم خدمات المصرفية بالشكل المناسب يتوقف على نجاح  منافذان اختيار                
 خدماتهاوعادة ما تقوم المصاريف بتوزيع  ،العميل وراغباتالمصاريف، من اجل تلبية حاجات 

وتجدر االشارة  الى ان هذه القنوات االلكترونية تقدم عن طريقه المصرفية من خالل عدة قنوات،
وسوف نعرض في هدا المبحث  خدمة المصرفية بشكل كامل 

قنوات االعمال المصرفية   االلكترونية.

 :.مالمح المصاريف االلكترونية1.2

من خالل الدراسات العالمية وخاصة الدراسات جهات االشراف والرقابة االمريكية           
 واالوروبية، يتضح لنا ثالث صور مهمة للبنوك االلكترونية على االنترنت:

 (: Informational.الموقع المعلوماتي)1.1.2

ة بالحد االدنى للنشاط ويعتبر  مستوى االساسي للبنوك االلكترونية او ما يطلق علي       
ومن خالله فان المصرف يقدم المعلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته االلكتروني المصرفي، 

ويكمن هذا النوع من الخدمات على مخاطر  1.هبيالمصرفية ضمن الموقع االلكتروني خاص 
من الدخول الى  ألحدهممتدنية نسبيا، وذلك لعدم وجود قناة اتصال الكترونية عبر االنترنت يكمن 

 2المعلومات الداخلية للمصرف وتشويشها. وأنظمةالشبكة 

 (:Communicative.الموقع التفاعلي او االتصالي)2.1.2

ان الموقع يسمح بالتبادل االتصالي بين المصرف وعمالئه،كاستخدام البريد االلكتروني         
وتقديم طلب  3ومات القيود والحسابات وتعبئة الطلبات او النماذج على الخط او تعديل معل

 وينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر اعلى.ول على تسهيالت ائتمانية وغيرها،الحص

 (: Transactional. الموقع التبادلي)3.1.2

                                                
 13: ، ص2005دار الفكر الجامعي للنشر ، دون طبعة، االسكندرية، ، البنوك االلكترونيةمنير الجنبيهي، ممدوحالجنبيهي، _ 1

14. 
 .24، ص:2006، 3مجلة البنوك، عمان، عدد البنوك االلكترونية  الفكرة وخيارات القبول والرفض،_عرب يونس،  2
، مجلة كلية واسط للعلوم االقتصادية، واسط، العراق، عدد وخيارات القبول ةالرفض الصرفة االلكترونية انماطاديب قاسم شذى، _ 3

 .14، ص:27،2011

المصرف االلكتروني تقديم منتجات 
وخدمات المصارف من خالل القنوات 

 االلكترونية
المصرف عبر 

 الهاتف

 المصرف عبر
 االنترنت

 قنوات التزويد االخرى
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 ،إلكترونيةفي بيئة  وأنشطتهيمكن القول ان هذا المستوى للمصرف الذي يمارس خدماته         
الدفعات النقدية والوفاء بقيمة  وإجراء وإدارتهابحيث تكمن بالسماح للزبون للوصول الى حساباته 

داخل المصرف او التحويالت بين حساباته  وإجراءكافة الخدمات االستعالمية  وإجراء ،الفواتير
بحيث يشكل تهديدا للمصرف من  اإلطالقويعتبر كذلك االكثر خطورة على  1مع جهات خارجية،

طرف قراصنة بنوك االنترنت بالدخول الى انظمة المعلومات الداخلية للمصرف وتعطيلها او 
 2.أموالهاسرقة 

ة تعد من قبيل المواقع ان اغلبية البنوك في العالم قد أنشأت بشكل او اخر مواقع معلوماتي       
بعض الوسائل االتصال للتفاعل مع   الزبون على واتجهت معظم المواقع الى استخدام الدعائية،

 . عديدةعكس المواقع التبادل التي ال تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع العتبارات 

المصارف  أصنافالمقارنة بين مختلف الخدمات التي تقدمها  أوجهويوضح الجدول التالي 
ة.االلكتروني  

 

 

 

 

    

                                                
 .96 95: ص ص ،2008 الجامعية، شباب مؤسسة  االسكندرية، طبعة، دون ،االلكترونية البنوك هللا، عبد خبابة_ 1
، ص ص: 2001الدار العربية للعلوم ،  بيروت، لبنان،  ، طبعة االولى، العمل المصرفي عبر االنترنت_نادر الفردوس قاحوش،  2

الموقع           .38 37
 التبادلي

التفاعليالموقع   اوج الموقع المعلوماتي 
 المقارنة

➢  
امكانية التسجيل  ➢

 االنذارات.
تاسيس منتديات  ➢

خاصة بزبائن 
 البنك.      

امكانية تحميل التقارير  ➢
 الخاصة بالبنك.

امكانية تقديم طلبات العمل  ➢
 عبر الموقع.

امكانية الدخول الى مواقع  ➢
اخرى عن طريق موقع 

 البنك.

 تقديم معلوماتترقوية. ➢
توضيح  ➢

 كيفيةاالتصال بالبنك.
تقديم عروض  ➢

 واعالنات خاصة.
 

 
 
 
تقييم 
 المعلومات
 
 



                                                                                                      لثانيا لالفص
لدفع االلكترونيأنظمة ا                         

 

49 
 

المقدمة من طرف البنوك االلكترونية المقارنة بين الخدمات  أوجه(:  II)_01الجدول رقم 
 .أنواعهابمختلف 

.:07/03/2018 consulté le  http://www.arabhaw.org/dozland/e_banking.doc:   Source 

 :عمل المصرفي االلكترونياالساسية لل. البنية 2.2

ممارسة عمل الصرفة االلكترونية تتطلب توفر مجموعة من البنى االساسية لنمائها  إن           
وحسن سيرها وضمان سالمة نشاطها داخل البيئة المصرفية االلكترونية ومن اهم هذه البنى 

 مايلي:

 .البنية التقنية:1.2.2

ان البنية التحتية التقنية تعد في مقدمة متطلبات الصرفة االلكترونية وبالعموم اي           
مشروعات والبنى التحتية التقنية للصرفة االلكترونية ليست وال يمكن ان تكون  معزولة عن بنى 

 في بيئة االعمال تحيىذلك ان الصرفة االلكترونية بلد، ألياالتصاالت وتقنية المعلومات 
ة ناجحة وكذلك االلكترونية والتجارة االلكترونية والمتطلب الرئيسي لضمان اعمال الكتروني

وتحديدا السياسة السعرية وسالمة سياسة السوق االتصالي، المعلوماتيلعصر  ضمان دخول امن
دون تزايد اعداد المشتركين الذين  وأعمالها الشبكة تحيىفال اإلنترنت،ابل خدمات الربط بشبكة مق

 يعوقهم كلفة االتصال وجودتها وهذه العناصر تمثل اهم تحد امام اعمال الصرفة االلكترونية.

ان فعالية وسالمة بنى االتصاالت تقوم على سالمة التنظيم االستثماري ودقة المعايير       
وبقدر ما تسود معايير التعامل االتصاالت، قطاعوكفاءة وفعالية التنظيم القانوني ل الدوليوتواؤمها 

استخدام تقنيات  ➢
جديدة  متطورة 

 مثل تقنية :
Videoconferen
ce 

امكانية استخدام تقنيات  ➢
 اتصال اخرى

استخدام      ➢
العميل للبريد 
االلكتروني من 
اجل االتصال 

 بالبنك.

استخدام 
شبكة 

االنترنت 
من اجل 

اثبات 
العالقة 

بين البنك 
نوالزبو  

استخدام  ➢
النقود 

االلكترونية 
كوسيلة 
لترقية 

التبادالت 
عبر شبكة 

 االنترنت.

امكانية اطالع       ➢
الزبون على وضعية 

 حسابه.
امكانية اجراء     ➢

التحول من والى 
 حساب الزبون.

يمكن للزبون       ➢
االطالع على بعض 

 الخاصة بالبنك.

طلب فتح    ➢
 الحسابات.

طلب االستفادة  ➢
من الخدمات التي 
 يقدمها البنك.

طلب البطاقات  ➢
 النقدية.

االستفسار عن  ➢
 المعامالت الخاصة
 بالقروض
 واالستثمارات.

استخدام 
شبكة 
االنترنت 
من اجل 
 المبادالت

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Source :%20%20http:/www.arabhaw.org/dozland/e_banking.doc


                                                                                                      لثانيا لالفص
لدفع االلكترونيأنظمة ا                         

 

50 
 

بل وللبناء القوي ،اإللكترونيالسليم مع هذه العناصر يتحقق توفير اهم دعامة للتعامل المصرفي 
 1للتعامل مع عصر المعلومات.

 الحديثة للعمليات المصرفية:ية .التكنولوج2.2.2

في عصر العولمة المالية هو تفاقم دور التكنولوجيا المصرفية  ما يميز العمل المصرفي           
من اجل ترقية ى من فوائد تكنولوجيا المعلومات،والسعي الحديث وراء تحقيق االستفادة القصو

للصناعة المصرفية في  المتسرع واإليقاعوتطوير وسائل تقديم الخدمة المصرفية بما يتوافق 
 2القرن الواحد والعشرين.

وذلك ،المتسرعةان الجهاز المصرفي يعتبر االكثر استفادة من المتغيرات والتطورات         
 استخداموالتي تستدعي مسايرة هذا التطور والتوسع في رتفاع حدة المنافسة بين مكوناته،نتيجة ال

تكنولوجيا المعلومات في تقنيات النظم و ااستثماراتهادوات العصرنة وزيادة حجم 
انشطتها وتحقيق اهدافها بكفاءة وفعالية فالبد لها  تنفيذولكي تتمكن المصاريف من واالتصاالت،

 3من تطوير انظمتها المعلوماتية بصورة مالئمة بحيث تكون قادرة على تحقيق الخصائص التالية:

الناتجة عن االبداع التكنولوجي المتواصل في مجال  المتسرعةالحداثة ومواكبة التطورات  •
 وجيا المعلومات واستخداماتها المصرفية.تقنية وتكنول

 الكفاية والقدرة على استيعاب االحتياجات المختلفة وتلبيتها. •

 من ان تطبيقات نظم تقنية المعلومات شاملة اكافة العمليات المصرفية. التأكد •

 سهولة االستخدام والسرعة في انجاز العمليات. •

 ية في المعلومات التي تقدمها.القدرة على تحقيق درجة عالية من الدقة والموثوق •

ان التكنولوجيا الحديثة بكافة اشكالها ليست العنصر االساسي للنجاح وليست  التأكدوهما يجب 
ولكن هناك العنصر البشري  الزبائنالوحيدة لضمان سرعة اداء الخدمات المصرفية التي توفرها 

 الذي له دور في عملية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

 :عمل المصرفي االلكتروني.الكوادر البشرية المؤهله لل3.2.2

المصرفي على اعتبار ان  باألداءاالساسية لالرتقاء  ان العنصر البشري يعد من الركائز      
فمهما تنوعت مصادر الكفاءة يظل العامل البشري الكفاءة في االداء هي الفاصل بين المصاريف ، 

 4وراءها.

ة تحتية لتكنولوجيا معلومات عالية وقوية ومتكاملة تتطلب بناء قاعدة بشرية ان بناء بني       
وكفؤة وذات مواصفات مناسبة قادرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات  مدربة

                                                
، ملتقى المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية، الواقع والتحديات، جامعة البليدة، البنوك االلكترونية_يوسف مسعداوي،  1

  .5، ص: 2000الجزائر، 
 ،2002 ، 2العدد مصر، البحثة، مصر اوراق  المصرفية، الخدمات تطوير في المعلومات تكنولوجية دور. ، منصور مدحت_ 2

 .7: ص
 المنارة، مجلة ،التشغيلية الرقابة مخاطر في المعلومات وتكنولوجيا التقنية البنية خصائص اثر ممدوح، خالد ، القناطي رضا_  3

 .27: ص ،2007 ،2عدد فلسطين، القدس،
 .115: ص ، 2000 العربية، النهضة دار لبنان، بيروت، طبعة، دون ،االلكترونية البنوك كرباج، محمد_ 4
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بطريقة متجانسة وتحسين فعاليات بمسؤؤلياتهم وذلك لضمان قيام الموظفين  ،واالتصالوالمعدات 
 1مايلي: ةمراعاوذلك من خالل وتعزيز مخرجاتها، وإنتاجياتهاالعمليات 

 الشهادة الخبرةفق لمعايير متعددة منها و لألعمالانتقاء االفراد الذين يتم استخدامهم  •
 القدرة على معالجة المعلومات.م االساليب التكنولوجية الحديثة،المهارات المتعلقة بفه

على كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بالشكل من الموظفين  وتدريب ما هو موجود تأهيل •
 الذي يعزز من قدرتهم وكفاءتهم في انجاز اعمالهم.

وضع البرمجيات الالزمة الخاصة بكيفية التعامل مع الزبائن وكيفية فهم التطورات  •
 المحيطة بالسوق والمنافسة.

ل وتشخيص نقاط القيام من خالل البرمجيات بمراقبة االداء ومحاولة تطويره الى االفض •
 ما يمكن. بأسرعاالخفاق ومعالجتها 

االستعانة ببيوت الخبرة ومكاتب االستشارة الدولية في تدريب االطارات المصرفية على  •
 2استخدام احدث النظم المصرفية.

وضع نموذج لتقييم اداء  العنصر البشري من خالل عدة معايير تاخذ في اعتبارها اداء  •
 النتائج.الوحدة ودوره في تحقيق 

 انشاء المعاهد المتخصصة وتطوير البحث العلمي في ميدان الحدمة المصرفية. •

 

 التطوير والمتابعة:.4.2.2

على العديد من عناصر متطلبات بناء المصاريف  ان عنصر التطوير والمتابعة يتقدم          
داء في هذا المجال امرا مهما من اجل االعمال المصرفية يه يعتبر التطوير واألااللكترونية وعل

الذي يرتكز على ،اإللكترونيةااللكترونية القادرة على اقتحام االسلوب الجديد في نظام المعلومات 
 3.التوجيه،التنسيق والرقابة التنظيم التخطيط

 .الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات المصرفية االلكترونية:5.2.2

ان الثقافة والمعرفة تلعب بالصرفة االلكترونية دورا هام في انتشارها وتطورها السيما بين       
ويعد مستوى التعليم ونوعيته في اي بلد وسيلة مهمة في ،اإلنتاجيةالمؤسسات التجارية والقطاعات 

لثقافة سيؤدي وعلى العكس فان غياب هذه ا،العامنشر الثقافة واالستخدام االلكتروني على الصعيد 
 4الى بروز عدد من المشكالت من بينها:

التي تواجهها بيئة  المخاطرعدم الثقة في التعامل عبر الوسائل االلكترونية وارتفاع  •
 التكنولوجيا المصرفية ومخاطر االتصال بشبكة االنترنت.

 مقارنة التغير من قبل العاملين وارتباطهم بالعمل التقليدي السابق. •

                                                
 ، غزة /االسالمية، الجامعة ،اإلدارية العلوم مجلة والمستلزمات، والتطور النشأة ،اإللكترونية البنوك ،وآخرون يلع الصمد_ 1

 ،64 63: ص ص ،2008 ،1عدد ،فلسطين
 .117: ص سابق، مرجع كرباج، محمد_2
ليبيا،  ،طرابلس ،المصرفيةالمالية  تالدراسامجلة  اإللكترونيةالرقابة الداخلية في ظل استخدام الحاسبات _خالد امين عبد هللا،  3

 .52، ص: 2014، 3عدد
، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر العالمي التجارة االلكترونية في الدول االسالمية  الدافع  والتحديات واالصل_العبدلي عابد،  4

 .48، ص: 2005االسالمي، مكة المكرمة، المكتبة العربية السعودية، الثالث لالقتصاد 
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 ة والتكامل للعمليات المصرفية االلكترونية:.الشراك6.2.2

ان المنافسة ازدادت بين المؤسسات المالية والمصرفية بحيث اصبح امرا واقعا وال يمكن          
مما فرض على البنوك السعي نحو تحقيق االندماج مع ،المتسرعةتجاهله في ظل موجة العولمة 

التغلب  على المصاعب التي تواجهها ولعل من بعضها البعض لخلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة 
 1اهم االسباب التي دعت الى ذلك:

 انخفاض العائد المتحقق من االنشطة المصرفية التقليدية والتي تتجه نحو االنكماش. •

مما ية،فعدل تركيز عالي في االسواق المصراالستفادة من مزايا االنتاج الكبير وتحقق م •
 بمستوى الجودة للخدمات المصرفية.العمالء  سيزيد دعم الثقة اكثر من طرف

 واألخرىاالستفادة من االنتشار الجغرافي وتحقيق معدل التوازن بين الفروع ذات الفائض  •
 ذات العجز.

 والدعاية وغيرها. واإلعالنتخفيض تكاليف الرقابة والمتابعة  •

 التوسع في استخدام االدوات المصرفية الحديثة.  •

الى ما سبق تبين ان هناك اسباب اخرى تدعم عمليات الشراكة والتكامل للعمليات  وباإلضافة
 المصرفية االلكترونية وهي:

ان مشاريع االندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية من المشاريع الالزمة لبقاء وصمود  •
 المصاريف ومواجهة متطلبات التجارة و الدفع االلكتروني.

ت المصرفية يؤدي الى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة وذلك تبعا ان التكامل بين الخدما •
 لتعدد القنوات التكنولوجية التي تتقدم من خاللها.

ابرام العقود واالتفاقيات مع شركات التكنولوجيا يؤدي الى تطوير ورفع كفاءة العمليات  •
 .المصرفية االلكترونية

 اللكترونية :للعمليات المصرفية ا واألمان.وسائل الحماية 7.2.2

ان مفهوم الحماية و االمان يعتبر احد المكونات التقنية لتكنولوجيا المعلومات التي تستند         
راءات االمن المادي والمنطقي عليها العمليات المصرفية االلكترونية بشكل اساسي لتوفير اج

( Net( والشبكات)Software( والبرمجيات)Hardware ية االجهزة والمعدات )الحم
ووضع حاالت الوصول غير المصرح بيها ، وعليه فان امن  (Data Baseوقواعد البيانات)

المعلومات الموجودة لدى المصرف هي الهدف االكبر وهي االساس لثقة العمالء فيه وتتمثل 
وقيتها وسالمة تلك عمليات الحفاظ على امن المعلومات في سرية المعلومات وحفظها وموث

لومات من االستمرارية في عملها والقدرة على اثبات قيام االشخاص بالتصرفات البيانات والمع
   .التي قامو بها

    اهمية العمل المصرفي االلكتروني:   .3.2

الغير االلكترونية تقدم جزءا من الحلول لمشكالت الزبون لكنها ال تقدم حلول   ان البنوك         
علمنا ان التنافس في سوق العمل المصرفي على  فإذاعالية،كن تقدم حلول جزئية بكلفة شاملة ول

وهذا يعطي انطباعا بان البنوك االلكترونية األقل،سرع بالكلفة اشده وعنونه  للخدمة الشاملة واأل
                                                

 .62، ص: 2000، ا، دون طبعة، مصر، الدار الجامعية للنشر البنوك الشاملة  عملياتها وادارتها_عبد العظيم عبد المطلب،  1
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وببساطة فان الظن للعمل  السوقتعتبر فرصة لتحقيق معدالت افضل للمنافسة والبقاء في 
ليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ الن التقنية تتيح المصرفي االلكتروني مجرد ادارة لعم

بذاته ان يدير مثل هذه االعمال لذا ان وجود البنوك االلكترونية مرهون بقدرته على التحول موقع 
ولفتح  المشهورةكما ان مؤسسة والشفافية،المعلومة ومكان للحل المبني على المعلومات الصحيحة 

المتميزة التي تلبي حاجيات   لإلدارةالستثمار  وهو ايضا مكان ويعتبر مكان لفرص ا العملافق 
      1الزبون مهما اختلفت.

 واألعمالان االتجاه نحو الدفع النقدي االلكتروني المصاحب لمواقع التجارة             
 اإللكتروني.البنوك  إلنشاءااللكترونية يقدم مبررا 

وهي عمليات تستلزم )ان لم اإللكتروني،تتجه بخطى واثقة نحو عمليات الدفع عبر الخط او الدفع  
 بنكية او حسابات تحويل يكن موقع الشركة يوفر وسائل الدفع النقدي االلكتروني( وجود حسابات

الخط وترك الساحة دون تواجدها يعني دفع القطاعات المشار اليها الى ممارسة اعمال مالية على 
                                                                لسد احتياجاتها التي ال يوفرها جهاز العمل المصرفي المتخصص.

 .ماهية التجارة االلكترونية:3

انتشرت التجارة االلكترونية في العالم انتشارا واسعا،حيث اينما نحل في العالم نجد لها        
فروعا فقد صارت من ركائز المعامالت الدولية ،ولهذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم 

 وخصائص التجارة االلكترونية وأنواعها.

 .مفهوم التجارة االلكترونية:1.3

وبداية ظهوره فور انتشار ة كمصطلح جديد في عالم االقتصاد،االلكتروني ظهر مفهوم التجارة     
كما نجد ان هناك بعض الباحثين الذين ادلوا بان طلع التسعينات من القرن العشرين،االنترنت في م

التجارة االلكترونية وجدت منذ الثمانينات في القرن التاسع عشرة وذلك من خالل انظمة تبادل 
ترونية بين الشركات الصناعية وإرسال الوثائق الكترونيا من قبل انظمة خاصة المعلومات االلك

 2.(EDI)يطلق عليها

وبالتالي حسب الرؤية الشخصية لقائل التعريف وباالعتماد على العناصر التي يرتكز عليها     
 مفهوم او تعريف دون غيره تعددت مفاهيم التجارة االلكترونية ومن اهمها:

لسلع والخدمات بالنقود او هي عبارة عن تجارة ألنها تتضمن تبادل ا :اإللكترونيةالتجارة - 
ووصفت بأنها الكترونية الن انجاز الصفقات يتم عبر وسائل الكترونية وعادة ما تتم عبر غيرها،

شبكة االنترنت. وهذا معناه انها مجموعة متكاملة من عمليات توزيع وإنتاج وتسويق وبيع 
 (.WTOام الوسائل االلكترونية وهكذا حسب ما عرفتها منظمة التجارة العالمية)منتجات باستخد

                                                
ة ماجستر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، رسال، تطور الخدمات المصرفية ودورها في تفعيل النشاط االقتصادينادية عبد الرحيم_ 1

 .79: ، ص2011جامعة الجزائر، 
  . 227: ص ، 2005للنشر، وائل دار عمان، االولى، الطبعة ،االلكترونية االدارة شبكات ،الرزاق عبد عالء حسين_ 1
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وتعرف ايضا بأنها مجموعة من العمليات المقدمة من قبل شبكة االنترنت وأساسها بشكل عام 
 1يرتبط بطبيعة المبادالت االلكترونية.

(: "تشير OECDكما نجد ان لها تعريف من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )       
وهي لتي تتم بين الشركات او األفراد،التجارة االلكترونية الى جميع اشكال المعلومات التجارية ا

 سواء ان كانت مكتوبة او مرئية او مسموعة. لبياناتتقوم على اساس التبادل االلكتروني 

وعرف مصطلح التجارة االلكترونية حسب اللجنة االوروبية بأنها اداء االعمال الكترونيا،تقوم 
على اساس التبادل االلكتروني للبيانات،كما انها تتضمن انشطة تجارية خاصة بتبادل السلع وإتمام 

 عمليات البيع 

سويق وخدمات ما بعد البيع والشراء والتسليم بالنسبة للمحتويات والمزايدات التجارية وعمليات الت
 2وهي تشمل كل من االنشطة التقليدية وغير التقليدية.

اما بالنسبة للبعض فهي تعرف بأنها تنفيذ لكل ما يتصل بعمليات البيع كالبضائع والخدمات  
 3والشبكات العالمية األخرى ويشمل هذا:،اإلنترنتوالشراء والمعلومات عبر شبكة 

 ضائع والخدمات.االعالنات عن السلع والب •

 المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات. •

 عالقة العمالء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع. •

 التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري. •

 عقد الصفقات وإبرام العقود. •

 تسديد االلتزامات المالية.عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة االجراءات. •

 الدعم الفني للسلع التي يقوم العمالء بشرائها. •

  (EAI)(ELECTRONIC DATA INTERCHANG)    تبادل البيانات الكترونيا •

 وبما في ذلك:   

 .األسعاركتالوجات  •

 المراسالت االلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء. •

 االستعالم عن السلع. •

 الفواتير االلكترونية. •

 4التعامالت المعرفية. •

لتي تتم ومن خالل هدا التعريف نقول انه اكثر اتساعا حيث اشار الى كل انواع العمليات ا      
وهي متصلة بعقد الصفقات وإقامة الروابط التجارية من خالل االتصال في التجارة اإللكترونية،

 االلكتروني وبصفة الخاصة شبكة االنترنت.

                                                
 _1 Christine Bitoutet , le commerce élection, hernes  science publications, paris,1999,p : 
112 .                           

: ص ص ، 2006 القاهرة، االدارية، للتنمية العربية المنظمة منشورات ،والعولمة االلكترونية التجارة ،الخالق عبد احمد السيد_ 
 2. 35 34 

 _ رأفت رضوان، عالم التجارة االلكترونية، منشورات المنظمة العالمية للتنمية االدارية،1999 ، ص:16 .3 
 _رأفت رضوان، مرجع سابق ، ص: 16 .4 
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 1انواع التجارة االلكترونية:.2.3

هناك عدة انواع للتجارة االلكترونية وهذا راجع الى تعدد االطراف المشتركة في عملية         
التبادل االلكتروني ومن الممكن توضيح هذه االنواع باستعمال المصفوفة التي قدمها كوبل 

COPPEL  وذاك موضح في الجدول التالي الذي يبين ان هناك تسعة انواع من التجارة.
 .االلكترونية

 مصفوفة كوبل.(: II_01جدول رقم )ال       

 مستهلك       شركة      حكومة      

حكومة لحكومة  حكومة      
G2G 

 حكومة لمستهلك G2Bحكومة لشركة 
G2C  

 B2C شركة لمستهلك  B2B   شركة لشركة B2Gشركة لحكومة  شركة       

مستهلك لحكومة  مستهلك     
C2G 

مستهلك  C2B مستهلك لشركة
  C2Cلمستهلك

                                                                                                             
مصطفى يوسفي لمصدر: ا                                                                                      

 . 2010جار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، اإللكترونية،التجارة  ،الكافي

شملت هذه التعامالت تبادل المعلومات : G2Gالتجارة االلكترونية بين حكومة لحكومة-1
والتنسيق بين االجهزة الحكومية،كما انها شملت ايضا اعمال ذات طابع تجاري،ونأخذ على سبيل 

 ف اراضي او منازل لوزارة اخرى من وزارات الدولة.المثال ان تؤجر هيئة االوقا

: ترسل الحكومة المعلومات الى الشركات عبر G2Bالتجارة االلكترونية بين حكومة لشركة-2
شبكة االنترنت واستقبالها منها كالمعلومات الخاصة بالضرائب والجمارك واألوضاع النقدية وما 

 2اليها.

: وهذا لتبادل المعلومات الخاصة مثال لحماية G2Cمستهلكالتجارة االلكترونية بين حكومة ل-3
المستهلك،او لتقديم خدمات تعليمية او ثقافية من الحكومة الى المستهلكين او لبيع احصائيات 

 3للباحثين ولإلعالن عن الوظائف.

وهذا النوع يغطي كل المعامالت بين الشركات  :B2Gالتجارة االلكترونية بين شركة لحكومة-4
 4والهيئات الحكومية، مثل مدفوعات الضرائب والتراخيص التجارية ورسوم الجمارك.

: تتم فيه المعامالت من بيع وشراء وتبادل B2Bالتجارة االلكترونية بين شركة لشركة-5
المعلومات بين مؤسسات االعمال من خالل شبكة االتصاالت مثل تقديم طلبات الشراء للموردين 

  5تسديد.وتسليم الفواتير وال

                                                
 ، 2010 والتوزيع، والنشر للطباعة رسالن ومؤسسة داردون طبعة، سوريا،  ،االلكترونية التجارة كافي، يوسف مصطفى_ 

 ص:45 .1 
 الطبعة ،التحديات المشكل االتجاهات – االلكترونية التجارية لصفقات الضريبية العاملة مبروك، محمد المقصود عبد نزيه_ 1

  . 28: ص ،2010 الجامعي، الفكر دار االسكندرية، االولى،
  . 44: ص سابق، مرجع  الطيطي، مصباح خضير_2
  . 10: ص ، ، مرجع سابقااللكترونية التجارة جمادة، العال عبد طارق_ 3
 . 10: ص ذكره، سبق مرجع حمادة، عبدالعال طارق_4
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: قد تلقى هذا النوع اتساعا كبيرا مع ظهور B2Cالتجارة االلكترونية بين شركة لمستهلك -6
شبكة االنترنت،وهذا يمثل البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي،حيث نجد ان هناك مراكز 

 1تجارية للتسوق تقدم خدماتها من خالل عرض السلع والخدمات وهذا لصالح المؤسسات.

: يشمل هذا النوع مثال قيام االفراد بتسديد C2Gالتجارة االلكترونية بين مستهلك لحكومة-7
الضرائب او رسوم تجديد رخص السيارات للحكومة عن طريق االنترنت،والتقدم للوظائف 

 2المعروضة في المواقع االلكترونية الحكومية وغير ذلك.

تتمثل في البحث عن افضل المنتجات : C2Bالتجارة االلكترونية بين مستهلك لشركة-8
 3والمقارنة بين اسعار منتجات الشركات المختلفة من خالل تصفح مواقع هذه الشركات.

: هذا النوع من التعامل التجاري االلكتروني  C2Cالتجارة االلكترونية بين مستهلك ومستهلك-9
ستهلك ومستهلك اخر مثال وضع يتم بين االفراد المستهلكين حيث تكون عملية البيع والشراء بين م

اعالنات على المواقع الشخصية في شبكة االنترنت لغرض بيع االغراض الشخصية ويشمل ذلك 
تمكن المستهلكين من   E.BAY.COMالمزادات االلكترونية. ايضا من االمثلة انشاء شركة

 4خاللها تبادل عدد كبير من السلع دون تدخل من الوسطاء.

 ني.ضح انواع التجارة االلكتروووالشكل الموالي ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(: انواع مختلفة للتجارة االلكترونيةII_01شكل رقم)

                                                                                                                                                   
 
 

 الجديدة الجامعة دار اإلسكندرية،ط، د ،واالجنبية العربية التشريعات في االلكترونية التجارة مطر، الفتاح عبد عصام _ 1
  . 28 27: ص ص ، 2009للنشر،

  . 160: ص سابق، مرجع ابراهيم، ممدوح خالد_2
 . 15: ص سابق، مرجع كافي، يوسف مصطفى_ 3

  4. 15: ص ، 2010 والتوزيع ، والنشر للطباعة رسالن ومؤسسة دارسوريا،  ،االلكترونية التجارة كافي، سف يو مصطفى_ 
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 .2010، مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، ،سوريا، التجارة االلكترونية، مصطفى يوسفي الكافي المصدر:              

 االلكترونية:خصائص التجارة .3.3

 تملك التجارة االلكترونية عدة خصائص منها:

وهذا معناه ان التجارة االلكترونية او بمعنى اخر :اإللكترونيةالطابع الدولي او العالمي للتجارة -1
الوسائط االلكترونية وبالخصوص االنترنت ال تعرف حدود ال جغرافية وال مكانية،اي ان اي 

  1دمات على االنترنت ال يحتاج الى التوجه الى مكان جغرافي.نشاط تجاري يقدم سلعا  او خ

وهي سرعة في  (INSTONTONEOUS)للتجارة االلكترونية سرعة فائقة _السرعة:2
،كما تعتبر وسيلة (JUST IN TIME)التعاقد وسرعة التسليم لكثير من الصفقات وفق نظام
 2شبكة االتصاالت الدولية .رخيصة جدا،تتيح التعامل المباشر بين المتعاملين على 

تقوم التجارة االلكترونية بتخفيض المسافة االقتصادية التي :التجاري تخفيض كلفة التبادل-3
تفصل المنتجين عن المستهلكين الذي باستطاعتهم الشراء دون اللجوء الى الطرق التقليدية في 

تجات المالية التي توفرها محيط التجارة االلكترونية ليتسنى لها تقديم كافة الخدمات والمن
 المصارف او شركات التامين والحصول عليها من اي مكان.

 ويواصل المستمرين جميع المتعاملين: حرية االختيار وتحقيق رضا العمالء-4

في عصر التطور اصبحت االسواق في يدي العميل بكل من منتجاتها وخدماتها المعروضة مع 
ة في االختيار،كما يمكنه الحصول على اندر السلعكما ان كل التفاصيل والمواصفات وله الحري

                                                
 _العيسوي ابراهيم، التجارة االلكترونية، طبعة اولى، القاهرة، المكتبة االكاديمية للنشر، 2003 ،ص: 31 .1 

 _السيد احمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص: 38 .2 
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هناك مواقع تحتوي على ايقونة اتصل بنا تسمح للعميل بإبداء رأيه اتجاه السلع او الخدمة وكل هذا 
 1يساهم في زيادة رضا العمالء.

االستغناء عن وظائف الوسطاء يقلل من الدورة التجارية بدرجة  اختصار الدورة التجارية:-5
بيرة بحيث ان عملية الشحن تتم مباشرة من المصنع الى المستهلك متجاوزة بذلك تجارة الجملة ك

 والتجزئة مما يلغي سالسل التوريد التقليدية.

ان تبنت المؤسسات التجارة االلكترونية لوحظ تحسن في عمليات بعد  وفرة المعلومات:-6
وسائل الحصول على المعلومات المتعلقة  االستخبارات السوقية والتخطيط االستراتيجي،حيث تتاح

وهذا باعتماد نظام متطور  بالسوق او المنافسة وكذلك تحركات االسعار وصفقات االعمال
 للمعلومات. 

المشروعات الصغيرة التجارة االلكترونية اداة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة:-7
هذه المشروعات من غياب الموارد  محورا اساسيا للتنمية االقتصادية وتعاني والمتوسطة

 االقتصادية الالزمة للوصول الى االسواق العالمية لتصرف منتجاتها.

والفرصة الوحيدة امام هذه المشروعات للنفاذ الى االسواق هي التجارة االلكترونية وهذا بفضل    
ء تجارة ما تقدمه من خفض لتكاليف التسويق واإلعالن والتوفير.كما تساهم ايضا في انشا

 2متخصصة وهذا الذي يؤدي الى خلق اسواق جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصلخالصة 

عن البنوك التقليدية لما حققه من  عد اتجاها حديثا ومختلفايك االلكترونية  كالبنوانتشار إن          
تطوير   إلىفالعمل المصرفي االلكتروني يتجاوز بدوره الوظائف التقليدية  ويهدف ، مزايا عديدة

سعت الدول المتقدمة الى  األساسهذا  أداءها، وعلىوسائل تقديم الخدمات البنكية ورفع كفاءة 
                                                

  . 24: ص ، 2004 ،5عدد القاهرة، العصري، للمدير مجلة ،االلكترونية التجارة ،قنديل احمد نهلة_  1
 2006،للنشر الجامعية الدار ر،مص ،أولى طبعة ،المعرفة المجتمع في االلكترونية واألعمال التجارة ،رونوآخ النجار فريد_  2

  . 98: ،ص
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وزيادة ارتباط تخفيض تكاليف العمليات البنكية التي تتم عبر قنوات الكترونية لتدعيم العالقات 
التجارة  أما ،تحتية في سياق التعامالت الدوليةال يةالعمالء بهذا البنك وهو ما يعزز  البن

مجردة من الطابع الة وسائل الدفع االلكتروني من خاللااللكترونية التي تعتمد على شبكة االنترنت 
الءم هذا النوع من التجارة كما تساهم في تطوير احتياجات دول العالم وذلك لسهولة تتالمادي ل

ا المصرفية االلكترونية ، وحتى تؤدي هذه التكنولوجيتانتشارها واستخدامها في عمليات المبادال
من خالل وضع اطر قانونية واستحداث نظم  األطرافدورها كما يجب وتعود بالفائدة على كل 

 االمان جراء هذا التقدم في المجال الصيرفة االلكترونية.
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 :تمهيد
الجديدة، وقد  األلفيةمع بداية في إصالحات عميقة النظام المصرفي الجزائري  لقد شرع          

حيث تجلى ذلك المنظومة المصرفية،  إصالح، بما فيها جميع المجاالتهذه اإلصالحات شملت 
صدور نصوص تشريعية وتنظيمية تسهل عملية تالئم مع متغيرات البيئة المصرفية وهدا يدخل ب

ابتكار من أهم اإلصالحات التي عرفها النظام المصرفي .  و السوقاقتصاد  إلىالتحول  إطارفي 
تساهم في تطوير التجارة جديدة مصرفية بيئة أعمال خلق  إلى أدىمما وآليات دفع حديثة وسائل 

لمعلومات إلى واقع تكنولوجيا اا الفصل طرق في هذيتم التوس يةكالبن وتنمية المعامالتلكترونية اال
الدفع  التي تساعد بدورها على تطوير وسائل الدفع، باإلضافة إلى واقع  في الجزائر تواالتصاال

 الجزائر. التجارة االلكترونية في، وأخيرا التنمية لريفية "بدر"و الفالحةااللكتروني لدى بنك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر. 1  

. إصالح قطاع االتصاالت في الجزائر.1.1  

عرف قطاع االتصاالت في الجزائر منذ نهاية التسعينات تطوًرا ملحوًظا وانفتاح مباشر   
على الخواص من خالل اإلصالحات التي مهدت الطريق نحو تحديث هذا القطاع وفتح المجال 
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كما جرى تغيير تسمية وزارة اإلشراف التي  أمام المتعاملين األجانب وتشجيعهم على االستثمار،
وتمثلت أولى  رة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كخطة أولية إلعادة هيكلة القطاع،أصبحت وزا

نتائج خطة الحكومة في منح رخص تشغيل للهاتف النقال إلى شركات أجنية، وهذا كله يدخل 
ضمن المحاور الكبرى للبرامج الحكومية التي تدور حول سياسة االنفتاح االقتصادي والتحرير 

يات الشراكة األورومتوسطية والمنظمة العالمية للتجارة، وفي ظل اإلصالحات التجاري وكذا اتفاق
 :1التي قامت بها الجزائر والتي مست البريد والمواصالت ظهرت إلى الوجود مؤسستيـن

للهاتف النقال، وجواب  ليسيوفروعها موب مؤسسة اتصاالت والمسماة اتصاالت الجزائـر •
 لالنترنت؛

 مؤسسة عمومية بميزة صناعية وتجارية تسمى بريد الجزائـر.  •
وقد ظهرت نتائج اإلصالحات في قطاع االتصاالت بعد أن تقدمت عدة شركات للحصول 

منها أوراسكوم المصرية، تلفونيكا اإلسبانية، أورونج  2001على رخصة الهاتف النقال سنة 
 737لمصرية أوراسكوم على العرض بـ تلكوم الفرنسية، برتغال تلكوم،  وتحصلت الشركة ا

مليون دوالر، وبمجرد حصولها على الرخصة باشرت التحضير إلطالق شبكتها الجديدة جيزي، 
وأعلنت عن خطوطها الكبرى وهي أن تصبح الرائدة في عالم االتصاالت، كما   جي،اس،ام

من  2003بر ديسم 02تحصلت الشركة الكويتية على رخصة تشغيل شبكة للهاتف النقال في 
مليون دوالر، وهي تملك المشروع الذي يساهم فيه كل  421خالل عرضها الرابح الذي قدر بـ 

قامت الوطنية  2004أوت  25، وفي [15]من مؤسسة الخليج لالستثمار وبنك الخليج المتحد
بخدمات ومزايا جد مغرية، حيث مقاييس جديدة في   لالتصاالت بإطالق عالمتها التجارية نجمة

صناعة االتصاالت في الجزائر، وهذا بدوره ساعد على تطور قطاع االتصاالت مع تحقيق 
مليون دوالر فيما  902،94مليون دوالر بالنسبة لالتصاالت السلكية و 380،86عائدات بمقدار 

 .2004يخص النقال خالل سنة 

من  2001مارس  01لالتصاالت التي أنشئت في  ةلقد انحصر النشاط األساسي للجزائري
طرف المجلس الوطني لمساهمات الدولة ضمن مجال تنمية وتحسين استغالل الشبكات العمومية 

خدمات الهاتف في  والعمل على زيادة عرض الحصول على االتصاالت،والخاصة وتسهيل 
تبارها محرك اقتصادي أساسي وهذا التنظيم الجديد يسمح بترقية االتصاالت باع مختلف المناطق،

وتشجيع هذه اإلصالحات هو تحسين الخدمات،فالهدف من وراء تصاد وطني تنافسي،من أجل اق
وبصفة عامة فإن وانفتاح األسواق وتحريرها، قطاع االتصاالت كقطاع أساسي في ظل المنافسة

 األهداف األساسية لإلصالحات تمثلت فيما يلي:

 ريد واالتصاالت؛زيادة وتنويع عرض خدمات الب •

واألسعار التنافسية، وتطوير شبكات البريد  ات المعروضة،تحسين جودة الخدم •
 واالتصاالت؛

ترقية الخدمات المالية للبريد، وتشجيع االدخار الوطني وتوسيع تشكيلة الخدمات  •
 ؛المعروضة

 ؛اقتصاد تنافسي ترقية االتصاالت كقطاع اقتصادي أساسي للنمو في •

                                                           
، استمارة ، تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر واليات تفعيل وسائل الدفع االلكتروني_ د.لحمر عباس، د. عمراني محمد 1

 .07، جامعة البويرة، ص: 2017مارس  14_13المشاركة في الملتقى الوطني الثامن، كلية العلوم االقتطادية وعلوم التسيير، ايام 
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األساسية المستهدفة في إطار البرنامج الحكومي في إعادة صياغة اإلطار  وتتمحور األنشطة
القانوني والتنظيمي؛ وفصل وظائف االستغالل وإعداد سياسة قطاعية وكذلك وظائف التسوية، 
باإلضافة إلى خلق متعاملين متميزين لخدمات البريد واالتصاالت، وترقية وتشجيع المساهمة 

اص في القطاع، وكذلك فتح رأس مال المتعامل التاريخي مع االحتفاظ والمشاركة واالستثمار الخ
تم إيصال  بخدمات البريد والهاتف على مستوى القطر الوطني، وتطوير خدمات االنترنت بعد أن

الجزائر بهذه الشبكة عن طريق مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني في إطار مشروع تعاون 
 ودعة من طرف الحكومة اإليطالية.مولته اليونسكو بميزانية م

 . واقع الهاتف النقال واالنترنت في الجزائر.1.1.1

لقد عرفت خدمات الهاتف المحمول والثابت في الجزائر تطورا ملحوظا في السنوات             
مليون   228رفع القيود عن السوق تمكنت شركات االتصاالت من تحقيق عائد بلغاألخيرة فمند 

ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، فالتنافس في خدمات االتصاالت سمح   200دينار وخلق
النموذج بتطوير وتنويع القطاع، وساهم في رفع عدد المشتركين في الهاتف النقال الذي يعتبر 

الناجح في مجال تحرير قطاع االتصاالت في الجزائر، حيث تشير اإلحصائيات الخاصة 
مليون مشترك، بعد  12تم تسجيل أكثر من  2006الثالث للهاتف النقال أنه في سنة  بالمتعاملين

، وتجاوزت هذه 2005ماليين خالل منتصف سنة  9أن كان عدد المشتركين ال يتجاوز نسبة 
ومع المنافسة القوية بين المتعاملين الثالث حقق سوق ،  2012مليون مشترك سنة  32النسبة 

تلقى و ،3Gالجيل الثالث  االتصاالت المتنقلة دخول خدماتمة، خاصة بعد النقال نقلة نوعية مه
تسويقية الطلقت العملية وان 2013ديسمبر   2في االستغالل رخصة السوق ثالث فيالمتعاملين ال

حسب إحصائيات الجيل الثالث في  في الخامس عشر من نفس الشهر، حيث وصل عدد المشتركين
ألف  221ماليين و7مشترك، منهم ألف  231ماليين و 8إلى  2014سلطة الضبط في ديسمبر 

% فقط في إطار  12% من الحظيرة اإلجمالية مقابل  88أي  دفع المسبقالإطار  في مشترك
 1.(1)الجدول الدفع البعدي

 

 

 

 

 

 : الكثافة الهاتفية للمحمول.(III_01) الجدول رقم                 

                                                           
  1 _ د.لحمر عباس، د. عمراني محمد، تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر واليات تفعيل وسائل الدفع االلكتروني، ص: 8.

 [6]39،500 الكثافة السكانية) بالمليون(

 %94،3 الكثافة الهاتفية)النقال(

 20،8% (3Gالكثافة الهاتفية)الجيل التالث 

 %115،1الجيل  +مجموع الكثافة الهاتفية )النقال 
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Source : ARPT, Dossier de Presse, 2014 

الصدارة من حيث عدد المشتركين في الهاتف النقال من الجيل الثالث  ويحتل متعامل موبيليس
 985.000مليون مشترك( وجيزي ) 3،607مليون مشترك متبوع بأوريدو ) 3،639ب

مشترك(، ويالحظ من خالل الجدول السابق أن كثافة االشتراك اإلجمالية )جي أس أم+الجيل 
مليون نسمة، وهذه  39،5السكان والذي بلغ % مقارنة بالنسبة لعدد  115،1الثالث( تصل إلى 

اإلحصائيات تبقى أولية في انتظار إجراء تدقيق الحسابات من مصالح سلطة الضبط، أما من حيث 
% ثم موبيليس  47،9الحصص السوقية يبقى متعامل جيزي الرائد في مجال الجي أس أم بنسبة 

صدر متعامل موبيليس الترتيب %، وفي مجال الجيل الثالث يت23،1% وتليها أوريدو ب 29
جويلية  05الذي بدأ تسويق هذه الخدمة في % وجيزي  43،8% متبوع بأوريدو  44،2بنسبة 
 . من الحصة السوقية  % 21 ب 2014

لقد كشف رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية أن حظيرة مشتركي 

نوفمبر  30ألف مشترك إلى غاية  258ون وملي 37شبكة الهاتف النقال )جي أس أم( سجلت 

ماليين  8، باإلضافة إلى 2013ألف مقارنة مع نفس الفترة من  360أي تراجع بمليون و 2014

ألف مشترك، كما  489مليون و 45ألف في الجيل الثالث، والعدد اإلجمالي يصل إلى  231و

مليون  17لمشتركين ب أوضحت سلطة الضبط أن متعامل جيزي يتصدر الترتيب من حيث عدد ا

 556ماليين و 8ألف مشترك، وأوريدو  815ماليين و10ألف مشترك، متبوع بموبيليس  887و

 ألف مشترك.

وإذا كان الهاتف النقال قد سجل نجاًحا كبيًرا في الجزائر، فإن الهاتف الثابت ال يزال يعاني 

من السكان  % 9،1نحو من التأخر، فالقطاع ظل حكًرا على متعامل عمومي واحد، حيث حقق 

 %89مقابل  %11، وخالل نفس السنة كانت حصة سوق الهاتف الثابت 2007في نهاية العام 

طلب حصول على خط ثابت،  53471ثم تسجيل  2010، وفي [الحصة السوقية للهاتف النقال

خطوط أكشاك متعددة الخدمات، كما  212040فرع، و 110وكالة تجارية و 166مع إحصاء 

مليون مشترك في الهاتف الثابت نهاية مارس  3،3اتصاالت الجزائر مؤخرا عن وجود كشفت 

2016. 

المؤرخ في أوت  257-98مند صدور المرسوم الوزاري وفيما يتعلق بشبكة االنترنت ف
 3والذي أنهى احتكار الدولة لخدمات االنترنت تزايد عدد المستخدمين ووصل إلى حوالي  1998

، وقد وصل  2000سنة 150,000بعد أن كان العدد ال يتجاوز ، 2006ماليين مستخدم سنة 
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعكس نمو شبكة في المجموع،   5000عدد مقاهي االنترنت إلى 

 (3Gالتالث 
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االنترنت في الجزائر إلى أنه مقارنة بعدد السكان نجد أن نسبة االستخدام تبقى منخفضة وحسب 
، ورغم االنطالقة المحتشمة 2010سنة  %12،50صاالت بلغت إحصائيات االتحاد الدولي لالت

لخدمة تسكين مواقع االنترنت غير أن الجزائر سجلت قفزة نوعية على مستوى الخدمات وتحسن 
الوضع قليال نتيجة لإلستراتيجية المحكمة التي تم إتباعها والتي بدأت انطالقا من قرار تخفيض 

 (.ADSL)وية، وإطالق انترنت ذات التردد العالي األسعار وتوسيع نشاط المديريات الجه

وقد اختارت الجزائرية لالتصاالت العديد من الشركاء األجانب لتطوير خدمات االنترنت 
ومنهم المجموعة األلمانية التي عملت على توظيف آخر التكنولوجيات المعتمدة في أوروبا لتدعيم 

النقص، وهذا ما يساعد على توفير خدمة تتوافق  قدرات الشبكة الجزائرية التي ال تزال تعاني من
مؤسسة اتصاالت الجزائر على تدارك التأخير وقدرات االستعمال الفعال لالنترنت، كما عملت 

الكبير فيما يخص البنية التحتية لالتصاالت، ووفرت عمودا فقريا وطنيا من األلياف الضوئية، 
بية احتياجات كل من مزودي خدمات االنترنت يسمح بالربط بين شمال البالد وجنوبها ألجل تل

 :والبنوك والمؤسسات، ويتكون العمود الفقري من األجزاء التالية

 ؛2002، وهو عملي منذ سبتمبر  2،5Gbit/sالعمود الفقري الشمالي وتبلغ قدرته  •

 ؛2004، وهو عملي منذ جوان  10Gbit/sالعمود الفقري الشمالي وتبلغ قدرته  •

 ؛2005، وهو عملي منذ مارس  2،5Gbit/sالجنوبي وتبلغ قدرته العمود الفقري  •
 

 شخص. 100: استعماالت االنترنت في الجزائر لكل (III)_01الشكل رقم      

   

ثم ، حيث 2014شخص سنة  100لكل  18،09لقد بلغت نسبة مستخدمي االنترنت في الجزائر 
أي ما % 25.61 اختراق معدل مع% سنويا 62.80% و8.98 نمو ربع سنوي معدلتسجيل 
كما قدر عدد مشتركي التدفق السريع  (،ADSL) خدمة مشتركين في ماليين 8أكثر من  مجموعه

وتسعى مؤسسة  أالف زبون "إيفيدو" و"ويماكس"، 10ألف مشترك و 830 (ADSL)لالنترنت 
اتصاالت الجزائر إلى الوصول إلى أكبر عدد من المشتركين والزبائن، وفي سياق متصل فإن 

كل سنة وهو األمر الذي يجسد الجهود التي تبدلها اتصاالت  % 50عائدات االنترنت تنمو بنسبة 
 .1الجزائر لتوسيع خدمات االنترنت

 الكمبيوتر: أجهزة. استخدام 2.1.1

                                                           
 1 _ د.لحمر عباس، د. عمراني محمد، مرجع سابق، ص: 8. 
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نموا هائال لمستخدمي االنترنت  حيث بلغ عدد اجهزة  األخيرةالجزائر في الفترة  شهدت     
ب  2011جهاز مقارنة مع سنة  1482000حوالي  2007الكمبيوتر المستعملة لسنة 

 200000%. كما تقدر عدد اجهزة التي تباع سنويا حوالي 15,4جهاز بمعدل  3763607
 يستطعون شراء جهاز الكومبيوتر نظرا للسعر جهاز، لكن رغم هذا اغلب سكان الجزائر ال

ولذا لتوفير جهاز كومبيوتر لكل اسرة  1.8الرسمي واالجر الوطني االدنى المضمون الذي يبلغ 
من اسر الجزائر وضعت وزارة البريد وتكنولوجيا االعالم واالتصال برنامج "اسرتك" وهذا في 

ماليين اسرة  6هذا البرنامج تزويد  من قبل التمويل البنكي، حيث من اهداف 2010افاق 
جزائرية بحواسيب مرتبطة باالنترنت  ولكن لبعض الظروف لم يبلغ هذا المشروع غايته المرادة 

 لذا اعيدت صياغته من جديد.

 (:2011_ 2007(: تطور اجهزة الكمبيوتر في الجزائر )III_02الجدول رقم )     

عدد اجهزة 
مبيوتر الك

 المستخدمة

  2007   2008   2009   2010   2011 

1482000 2000700 2434168 2961551 3763607 

Source: Madar Resarch &développement ,Arab ICT use and social work adoption sur 

http://www.madarresearch.com/companyprofile.as 

 :تمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاال .3.1.1

دولة وهذا حسب التقرير الذي نشرته  152عالميا مقارنة ب  104احتلت الجزائر الرتبة    
( اما IDIاالتحاد الدولي لالتصاالت وهذا من حيث دليل التنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال )

وبالنظر الى كل هذا الزالت الجزائر متاخرة مقارنة  103فكانت الجزائر ذوي المرتبة  2010
عالميا وبالرغم من االصالحات التي تنوي الجزائر  45المارات التي استطاعت احتالل الرتبة با

ان تنفذها اال انها التنفذ في الوقت المحدد لها وفي سبيل المثال خدمة الجيل الثالث اعلن عنها منذ 
 1ولكن لم تطبق الى حد االن. 2011بداية 

 

 

 2010( IDIتكنولوجيا المعلومات واالتصال الجزائري )( :دليل تنمية III_03الجدول رقم )
_2011  . 

 2011الدليل  2011المرتبة   2010الدليل  2010المرتبة  االقتصاد 

 2.98 104 2.86 103 الجزائر 

                                                           
 

، وذكرة الماجستر في العلوم التجارية تخصص: استرتجية، جامعة ، واقع وافاق التجارة االلكترونية في الجزائر_صراع كريمة 1
  .116 115، ص ص: 2014 2013وهران، السنة الجامعية: 
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SOURCE: union international des télécommunication :mesurer la société l’information 2012 
availble at http://www.itu.int 

كما نجد ان هناك مساهمة من طرف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الناتج الداخلي 
في المائة حسب وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات  4و3الخام في الجزائر تتراوح بين 

 (6_2واالتصاالت. حسب الجدول )

 .2011احصائيات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال الجزائر :(III_04جدول رقم )

 

 

HTTP://www.MPTIC.DZ/FR/INDICATEURS-TIC,104618 /03/2018  

في الناتج   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساهم يظهر أن لجدول من خال ل او
االمم المتحدة للتجارة كما نجد ان في اخر تقرير لمؤتمر ، %4حوالي  بحواليالداخلي الخام 

في خصوص تنمية مجتمع المعلومات من خالل االستثمار في تقنيات  (CNUCED) والتنمية
مليار دوالر في عام  4.5مليون دوالر اي ما يقارب  4586المعلومات فان الجزائر قد صرفت 

في  مليون دوالر كانت لالستثمارات 372في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منها  2011
 1برامج وخدمات الكمبيوتر .

 :وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر.2.1

تطورات وسائل الدفع االلكترونية في العالم وتوسع نطاق استخداماتها شمل شتى                 
المجاالت حيث اغلب الدول االجنبية والعربية قد قطعت شوطا واسعا في هذا المجال لذا الوقت 

 وسائل دفع  ولكن في الجزائر  لم تستطع مناورة هذه المستجدات. أهميملك  أصبحالحالي 

 :وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر تحديث وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر.1.2.1

النظام المصرفي الجزائري يمتاز بوسائل دفع اغلبها  تقليدية ال تتناسب مع الواقع               
والتطورات التكنولوجية في  األحداثالعالمي  الحديث، ولكن الجزائر كانت تصر على مواكبة 

العمل المصرفي وبالخصوص مجال الصناعة المصرفية لذا سعت نحو الصيرفة االلكترونية 
 .تقديم وتبني وسائل دفع حديثةفي  فشرعت

 وسائل الدفع المتاحة في الجزائر:.1.1.2.1

 . بطاقة السحب: أ      

 11_  03المعدل بموجب امر رقم  1990_  04_ 16المؤرخ في  90/10القرض رقم 
قام بتبني العمل بنظام البطاقات االلكترونية وبشكل ضمني من خالل  2003_ 06_ 26المؤرخ 

                                                           
  1 .611رجع سابق، ص: التجارة االلكترونية في الجزائر، م ، واقع وافاق_ صراع كريمة1

 رقم االعمال االجمالي )مليار دوالر( 5.5

استيراد تكنولوجيا االعالم واالتصال )مليار  49000
 دينار(

4%  PIB في   TIC مساهمة   

 عدد موظفي القطاع 140000

http://www.itu/
http://www.mptic.dz/FR/INDICATEURS-TIC,1046
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وذلك في اطار التفاعل مع المستجدات والمستحدثات التي   69و  66مرونة نص المادتين 
السوق ال سيما  وان اصالح النظام البنكي الجزائري وجعله مطابقا يفرضها االنتقال الى اقتصاد 

:"تتضمن 66نصت المادة ، ولمنظمة التجارة العالمية محتوما للمعايير الدولية لذا اصبح انظمامه
من الجمهور وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت  األموالالعمليات المصرفية تلقي 

 وسائل".تصرف الزبائن وادارة هذه ال

 أموالالتي تمكن من تحويل  األدواتعلى انه:" تعتبر وسائل الدفع كل  69كما نصت المادة 
التقني المستعمل ". والمشروع الجزائري لم يحدد بدقة وسائل الدفع  األسلوب أومهما يكن السند 

سع ، وانما جاءت هذه الوسائل بمعنى وا69المقصودة ولم يحصرها وهذا من خالل نص المادة 
حيث اصبح باإلمكان استيعاب نص هذه المادة وكل جديد يطرا على تقنيات الدفع وهذا الطريقة 
التي تمكن من التفاعل مع اي تقنية جديدة من تقنيات الدفع المتطورة، ولهذا اصبح باالمكان لتقنية 

حدثة في كتقنية مست البطاقات االلكترونية الدخول في معنى واسع لوسائل الدفع كشكل جديد او
شركة مابين  وأنشئتبطاقة سحب خاصة بالمصرف،  إنشاءوقد تم كذلك ، عمليات الدفع

 :1والتي تهدف إلى ما يليالمصارف الثمانية 

 ؛تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري ▪
 ؛تطوير وتسيير التعامالت النقدية مابين المصارف ▪
 ؛النقودتحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول  ▪
 وضع الموزعات االلية في المصارف والتي تشرف عليها الشركة.   ▪

بالسحب موافيتا للمقياس  تختصتقوم بصنع البطاقات المصرفية التي كما أن هذه الشركة 
ما يتعلق باجال التسليم اضافة الى عملية  وباألخصالمتعامل به دوليا وطابع االلتزام بين الطرفين 

وهذا عن طريق شبكة االتصال بحيث تسمح    2SATIMومصالح اآلليةالربط بين الموزعات 
السجل المتصل بهيئة المقاصة  إضافةبالقيام بالعمليات السحب ان كانت داخلية او محولة مع 

 .3لتصفية الحسابات مابين المصارف

حل للنقد بين المصارف،ومر بعدة  مشروعا اليجاد 1996سنة  SATIMاعدت شركة لقد 
شبكة  إعدادوتمثلت في   1997مراحل كانت اول مرحلة في هذا المشروع الذي بدا بالعمل سنة 

المتعلقة باصدار  الخدماتنقدية الكترونية بين المصارف في الجزائر، وهذه الشبكة ال تغطي اال  
وبالتالي يمكن للمصاريف الوطنية محليا  اآلليلبطاقات المصرفية الخاصة بالسحب من الموزع 

بواسطة الموزع االلي.  األموالواالجنبية الخاصة والعامة ان يقدموا الى كل  زبائنهم خدمة سحب 
على ضمان حسن سير عملية السحب وتكامل الموزعات االلية مع عدد من  SATIMكما تعمل 

المصاريف هذا باالضافة المصاريف المشاركين، واجراء عمليات المقاصة لصفقات السحب بين 
الى تامين تبادل التدفقات المالية بين المشاركين والمؤسسة المسؤؤلة عن المقاصة، كذلك تعمل  

 هذه الشركة على مراقبة البطاقات المزورة وكشف كل التالعبات.

                                                           
_المصاريف الثمانية هي البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك الجزائري الخارجي، الصندوق الوطني  1

الصندوق الوطني للتعاون الفالحي بنك البر كة هذه المصاريف  للتوفير واالحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك النمية المحلية،
 .1995انشاة سنة 

2 _satim :société algérrrrrienne d automatisations des traasssactions interbancaires et de 
monétque . 

يستر في العلوم االقتصادية، البليدة، ، مذكرة نيل شهادة ماج، الصرفة االلكترونية والنظام المصرفي الجزائري_بوعافية رشيد 3
 .164، ص: 2005
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على مركز المعالجة النقدية بين المصاريف وتعمل على ربط  SATIMشركةكما تشرف  
مراكز التوزيع مع مختلف المؤسسات المشاركة لوظيفة السحب، حيث يتولى هذا المركز  ربط 
الموزع االلي بمقدم الخدمة بواسطة الخطوط عبر الشبكة الوطنية ومركز لالعتراض على 

م بطلب ترخيص يوجه الى مركز الترخيص البطاقات الضائعة او المزورة فعملية السحب تت
ه اسبوعيا بالوكالة الذي يقبل او يرفض الطلب، في حالة القبول يراقب المركز السقف المسموح ب

 .السرية اإلشارةذا المركز لكل زبون، كما يراقب ه

الرجوع فيه، بعد ذلك وعلى الساعة صفر يقوم  نن السحب الذي يتم بالبطاقة ال يمكإ
المركز بمعالجة كل الصفقات التي قامت في ذلك اليوم وتنظمها حسب كل مصرف موجود في 
الشبكة بين المراكز وجميع المصاريف المشاركة وتسجل العمليات لدى جميع المصاريف ويتم 

ل حسابات المصاريف( ولهذا يمكن عملية) المقاصة في مركز الصكوك البريدية التي لها ك إجراء
نصف مباشر فتوجد شبكة بين المصاريف وشركة  أسلوبالقول ان عملية السحب تتم في 

SATIM   ،الى خوف الناس على التعامل بهذه الوسائل  إضافةوهذا ما يخلق نوعا من المخاطر
ام الثقة في الوسائل مما يجعل االقبال عليها ضعيفا السباب عديدة منها االعطاب واالخطاء، النعد

 االخرى ويدل هذا على ان النظام المصرفي الجزائري مازال متاخرا في هذا المجال.

 بطاقة االئتمانية:ال. ب

ن لتقنيات المكونة للجهاز ولذلك فاتوحيد ا هومصرفية في الجزائر البطاقة هدف الان           
الطريقة المثلى للدفع هي تلك التي تتميز بالبساطة في االستعمال ونمودج موحد الستعمالها )خط+ 
الدفع+االلكتروني( و وسيلة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل ) بطاقة ذكية( وبها جهاز مقاصة الكترونية 

فية، يتميز بالسرعة، فضال عن تزويد موزعات ومعدات ضرورية لمركز المعالجة باجهزة طر
الى تكوين لجنة من المصاريف تمثل كل المشاركين لتحديد ووضع  دليل للدفع  باإلضافة

االلكتروني وقواعد التعامل بين التجار والعاملين و معالجة قضايا عدم التسديد والنزعات 
بعد هذه  SATIM"1المختلفة، وبعد هذه التهيئة الواسعة ورسم الهدف المنشود تقوم شركة "

 ع جميع المصاريف المنخرطة الى انضمام شبكات الدفع الدولية باصدار بطاقة الدفع المرحلة م
MASTER CARD  او VISA  القابلة لالستعمال على المستوى الوطني والدولي لعمليتي

 السحب والدفع.

ومن خالل ما سبق ذكره من اجراءات قد عملت الجزائر على تحقيقها ولكن ليس بصورة       
ة وبحيث نستطيع القول انها تسير على خطوات منتظمة ومتباطئة من اجل تحقيقها كاملة وشامل

بشكل تام وهذا العمل كان اثناء قيامها باالصالح المصرفي من اجل فتح مجال لتطوير التجارة 
 .2لبطاقة "سي_بي_اي_ فيزا_غولد وبطاقة كاش بو" أول بإصدارااللكترونية، وذلك 

                                                           
 .175  174_ بو عافية رشيد، الصرفة االلكترونية والنظام المصرفي، مرجع سابق، ص:  1
 
المنتشرة في منطقة الخليج العربي والشرق االوسط قد ابدت اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية حيث نشرت  ن البطاقة "كاش يو"_2

عدة اعالنات في موقع مكتوب تبحث عن موزعين لبطتاقتها  االلكترونية في الجزائر رغم ان المديرة العامة لبريد الجزائر نفت 
لتوزيعها في الجزائر رغم ابداء بعض الجزائريين الرغبة في التعرف على  وجود أي اتفاق او حتى مفاوضات مع ادارة "كاش يو "

التسوق االلكتروني بواسطة بطاقة "كاش يو" التي تنظم عدة حمالت اعالنية ومسباقات عبر االنترنت تقدم حاللها جوائز مغرية 
 جزائر بعد.ولكنها تشترط مقابل ذلك شراء بطاقتها االلكترونية وهذه الطاقة لم تستعمل في ال
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ة االلكترونية في الجزائر عن طريق اصدار اول بطاقة ائتمانية وهي رفيتظهر الص بدأتقد       
التي ترخصها هيئة عالمية "فيزا" حيث  يتمك  1بطاقة الدفع العالمية " سي بي اي "فيزا غولد"

صاحب  هذه البطاقة من شراء السلعة عبر االنترنت في اي مكان من العالم وتحويل االموال الى 
لمعلومات البنكية عبر البريد االلكتروني بشكل مشفر لضمان عدم  فتحها البائع عن طريق ارسال ا

في حالة اعتراضها ، وما يعيق مثل هذه العملية  هو بطء اجراءات تحويل االموال عبر البنوك 
في الجزائر.  حسب المستثمر  محمد فان تحويل من وكالة بنكية في مستغانم الى وكالة اخرى 

ايام كاملة . ناهيك عند تحويل االموال الى مصرف اخر 10بنك يتطلب بالعاصمة تابعة لنفس ال
 خارج البالد فهدا يتطلب وقتا اطول قد يتجاوز شهرين.

  .  نظام المقاصة االلكترونية:ج

ان هذا النظام حل محل اوامر الدفع المصرفي، وظهر لتسوية االجمالية بالوقت            
. الدفع االلكتروني للتسوية االلكترونية في المدفوعات 2قاصة الحقيقي،  الذي يتم في خدمات الم

بين المصاريف، وذلك ضمن المدفوعات االلكترونية للمقاصة، وهو نظام ينطوي على عنصر 
 3اليقين حيث تتم المدفوعات في نفس اليوم بدون الغاء او تاخير.

  LES     ام،ان هذا النظام يختص بالمعالجة االلية لوسائل الدفع الع        
DE MASSE 4INSTRUMENTS DE PAIEMENT  ،صكوك، تحويل، اقتطاع ،

عمليات السحب والدفع بالبطاقات البنكية، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات 
( والبرمجيات المختلفة، ويمثل هدا النظام القسم الثاني من انظمة الدفع SCANNERSالضوئية)

 المتطورة ووفق المعايير الدولية بهدا الهدف التحسين النهائي للخدمات البنكية المقدمة للزبائن. 

دخل النظام حيز التنفيد باشتراك: بنك جزائر، كل البنوك ، اتصاالت الجزائر، بريد     
( مع كل فروعها ومكاتبها عبر ABEFجمعية البنوك والمؤسسات المالية)،  SATIMالجزائر

 .2006و كامل التراب الوطني.

تنظم في مادته الثالثة تسيير   97_03هي ان الجزائر وبموجب التنظيم ع ر هذه القطوالجدير بالذك
كين فيما بينهم ومهام غرفة المقاصة، التي تهدف اساسا الى تسهيل العمليات المالية اليومية للمشتر

بغض النظر عن الوسائل المستعملة عادية كانت ام الكترونية يتحمل مصاريف تسييرها المشركين 
من التنظيم  انه يقصد  18فيها حسب الشروط المقررة من طرف البنك الجزائري وتشير المادة 

ء من جهة وبين بعملية المقاصة كافة العمليات التحويلية اليومية بين البنك الجزائري واألعضا
االعضاء فيما بينهم من جهة اخرى وهذا لصالح صاحب الحساب لدى المشتركين فيها بكافة 
وسائل الدفع التقليدية وااللكترونية. ويتم ذلك في مقر الغرفة بحضور ممثل لكل عضو معني 

                                                           
_الى جانب االتفاق مع "فيزا" صرحت غنية هوا درية المديرة العامة لبريد الجزائري عن مفاوضات تجريها الجزائر مع  "ماستر  1

كارد" لالنضمام  الى نطاقها علما ان هاتين الهيئتين )فيزا وماستر كارد( هما اللتان تصدران البطاقات االئتمانية ذات االستعمال 
 العالمي.

 _هي عبارة عن عملية تسوية الحقوق والديون بين البنوك بسبب عملياته المصرفية. 2
 .127، ص: 2003دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، االسكندرية،  ، المسوؤلية االلكترونية_محمد حسين منصور، 3

 في النظام العام. : الوسائل المستحدمة les instrument de masseوسائل الدفع العام 
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ارة بالعملة التحويلية فاذا كانت هذه العملية يومية فهي تساير الى حد كبير متطلبات التج
 االلكترونية التي تسعى كافة الدول الى تطويرها.

 .النصوص التشريعية الخاصة بوسائل الدفع االلكترونية في الجزائر :2.1.2.1

بما ان المشروع الجزائري لم يتبن تقنية وسائل الدفع االلكترونية بشكل صريح، فهذا االمر 
تستوجب تناولها بالدراسة. ولعل الحاجة االساسية لدراسة تقنية  يتطلب ارساء احكام خاصة بها

البطاقات االلكترونية للدفع والقرض والسحب من الناحية القانونية عدم وجود نظام قانوني خاص 
بها بشكل تام يساير  التطور التكنولوجي الحاصل بشكل متكامل يمكنه من تنظيم الوظائف 

نجد انه يحكم العالقات القانونية الناتجة عن استخدامها من قبل المتعددة بمختلف انواعها. كما 
باالضافة الى  1اطرافها، كما انه يضمن سالمة واستقرار المعامالت المالية، وتطويرها بوجه عام.

وجود العديد من المشاكل القانونية الناتجة عن التعامل بالبطاقة االلكترونية وجدتها بشكل عام، 
داثة استعمال هذه البطاقات  وما صاحبها من جرائم مستحدثة ونتائج سلبية وهذا بالنظر الى ح

تؤثر على المعامالت المالية جراء االستخدام الغير المشروع لهذه البطاقات،بالخصوص عند 
 استخدام الحاسب االلي الذي يحتفظ بحساب العمالء لدى البنوك.

اول قانون جزائري تضمن 2 :لنقد والقرضالمتعلق با 11_03كما يعتبر االمر                 
التي  69التعامل االلكتروني الحديث في القطاع المصرفي، وكل هذا واضح من خالل المادة 

نصت على "تعتبر وسائل الدفع كل االدوات التي تمكن الشخص من تحويل اموال مهما كان السند 
الجزائري في االنتقال من وسائل  او االسلوب التقني المستخدم " وهذا النص يبين نية المشروع

 الدفع الكالسيكية الى وسائل دفع حديثة الكترونية. 

المتعلق بمكافحة التهريب كما نالحظ ان  2005اوت  23في  06_05وبعد ذاك صدر امر 
المادة الثالثة من هذا القانون استخدمت بصراحة مصطلح" وسائل الدفع االلكتروني" حيث 

 .3تدابير واإلجراءات الوقائية لمكافحة التهريباعتبرت المشروع بين ال

وهنا نرى ان المشروع انتقل من مصطلح  ومهما كان السند او االسلوب التقني المستعمل الوارد 
( الى مصطلح اكثر دقة والمتمثل في وسائل الدفع االلكتروني الوارد في نص 69في نص المادة )

 من االمر السالف الذكر. 03المادة 

اضاف فقرة ثالثة للمادة  2005فبراير  06المؤرخ في  02_05موجب القانون رقم وكذلك ب
في وفاء السفتجة نص على " يمكن  ان يتم التقديم ايضا باية وسيلة تبادل الكترونية محددة  414

بمناسبة تقديم   502في التشريع والتنظيم المعمول بهما" وكذاك تم اضافة هذه الفقرة الى المادة 
 لوفاء.الشيك ل

باب رابع الى الكتاب 20054فبراير  06المؤرخ ب 02_05كما اضاف المشرع بموجب القانون 
الرابع من القانون التجاري والمعنون بالسندات التجارية، الفصل الثالث منه يتضمن بطاقات 

                                                           
، مذكرة ماجستر في القانون الخاص، جامعة منتوري ، البطاقات االلكترونية للدفع والقرض والسحب_بن عموري امينة ،  1

 .6قسنطينة، كلية الحقوق، ص: 
 .64المتعلق بالنقد والقرض  جريدة رسمية العدد 11_03المتضمن الموافقة في االمر  15_ 03_ القانون  2
 .59المتعلق بمكافحة التهرب الجريدة الرسمية العدد  2005اوت  23المؤرخ بتاريخ  06_05االمر _  3
الجريدة الرسمية   العدد  1975سبتمبر  26ول   59_75المعدل والمتم لالمر  2005فيفري  06المؤرخ  02_05_القانون  4

11 . 
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ومن حيث الطبيعة القانونية لهذه البطاقات ، 23مكرر  543لدفع وذاك في المادة السحب وا
وهي  التجارية الكالسيكية األوراق إلى إضافةتجارية جديدة  أوراقاعتبرها المشرع الجزائري 
المشرع الجزائري استحدث نظام الدفع االلكتروني في المعامالت ، فالسفتجة والشيك والسند المر

من قانون النقد والقرض وهذا  69المادة  التجارية لمفهومه الواسع ويتضح ذاك من خالل نص
 التقني المستعمل. األسلوبنجده في العبارة التالية"مهما يكن السند او 

 تحديات وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر وحمايتها:.2.2.1

سجل مشروع بطاقات السحب البنكي فشال نسبيا )قبل انطالق المشروع الجديد للبطاقات           
(بسبب عدم القدرة  على التحكم فيها وتسييرها، حيث جعل بعض من البنوك 2005)لسنة 

والمؤسسات المالية المشاركة في المشروع تتوقف عن تقديم خدماتها، وكل هذا لقيام هذه البنوك 
لهذا نجد انه ، وة وخصائص السوق الجزائريةفقباالعتماد على حلول وانظمة مستوردة، غير متوا

فشلها لتفاديها  أسبابنطالق في تجربة جديدة دون تقييم التجارب السابقة ومعرفة ال فائدة من اال
 .مستقبال

 في الجزائر. المشاكل التي تواجه وسائل الدفع االلكترونية.1.2.2.1

 في الجزائر:والدفع االلكتروني معوقات التجارة االلكترونية  ➢

تستخدم  نجد أن نسبة قليلةكترونية في الجزائر من خالل دراستنا لواقع التجارة االل
نظرا لعدة عوامل سامت في عرقلة نمو التجارة االلكترونية البطاقات البنكية الدولية، و

 :1الرئيسية نذكر ما يلي معوقاتال أهممن وأساليب الدفع االلكترونية في الجزائر و

لمؤهلين الستعمال ا أن عددنقص تقافة المجتمع المعلوماتي، حيث المعلوماتية و األمية ▪

 ؛20042مليون سنة  13كان ال يتجاوز  ات الحديثةالتقني
 ؛التقليدية النقديةالتعامالت وسيطرة قيم المجتمع النقدي  ▪

القوانين المصرفية التي تقوم بدور  ،منظمة للمعامالت التجارية االلكترونيةالقوانين ال غياب ▪

  ؛تنظيم العمليات المصرفية االلكترونية

 ؛المعامالت االلكترونيةانعدام الثقة في  ▪

 تعامالتلالقيمة الفعلية لبتصريح وعدم الللتهرب من الضرائب التعامالت التقليدية استخدام  ▪

 ؛التجارية

الثقة بين التجار والعمالء وبين المؤسسات المالية التي تسير حساباتهم، والفضائح  أزمة ▪

 ؛كبنك آل خليفة األزمةالمالية التي عرفتها البنوك الجزائرية زادت من حدة هذه 

وقت طويل للفصل  تأخذانعدام الثقة في المحاكم القضائية التي بدورها عند وقوع مشكلة ما  ▪

  ؛في هذه القضية
                                                           

الملتقى الدولي حول  مصرفي القانون التجاري االلكتروني في الجزائرمحاولة تاهيل النظام ال_عبيرات مقدم ، زيد الخير  ميلود،  1
 التجارة االلكترونية.

، مذكرة ماستر، كلية  الحقوق والعلوم ، وسائل الدفع  االلكترونية وانعكساتها على الوطن العربي والجزائر خاصة_ مغني سليمة  2
 .78، ص: 2014_2013والعلوم السياسية ، جامعة خميس مليانة، 
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القضائية التي تتخذ في القضايا المرتبطة  اإلجراءاتمدة  إلىعدم الثقة فيها عائد حيث  ▪

 ؛بالشيكات التي بدون رصيد

مركز خاص بهذه الحاالت  إنشاءتم  تهاالسرقة والضياع  ولمواجهكما يوجد هناك مشكلة 
ايام وهو مركز تابع لشركة  7 ايام/ 7ساعة و  24ساعة /  24بحيث انه يتلقى اتصاالت 

SATIM  والذي فور تلقيه اتصال بضياع او سرقة بطاقة معينة يقوم بالتصرف وذلك بوضع
البطاقة في حالة معارضة، ثم يقوم المركز بانتظار التاكيد الكتابي من قبل الحامل او بنكه على 

الكتابي فيقوم  لتأكيدايوما وفي حالة عدم وصوله  15ضياع او سرقة البطاقة وهذا في غضون 
 .برفع الحجز عن البطاقة وبالتالي تصبح المسؤولية على عاتق الحامل للبطاقة اوالبنك

 حماية وسائل الدفع االلكترونية: .3.2.1

 الحماية التقنية لوسائل الدفع في الجزائر:.1.3.2.1

المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري انتقل المشرع من النظام  10_05بصدور قانون 
من القانون المدني  1مكرر  223الورقي في االثبات الى النظام االلكتروني. وذلك بنص المادة 

بالكتابة في الشكل  اإلثباتحيث تنص على " يعتبر  2005يونيو  20المؤرخ في 01_05
 1بالكتابة على الورق" ثباتكاإلااللكتروني 

للكتابة االلكترونية مكانا ضمن قواعد االثبات في القانون المدني للجزائر  وهذا  أصبححيث 
مكرر مدني جزائري الكتابة االلكترونية ذات تسلسل في الحروف او   323طبقا لنص المادة 

 2ت الوسيلة االلكترونيةاالوصاف او االرقام او اية عالمات او رموز ذات معنى مفهوم مهما كان
وهكذا يتضح بان المشرع الجزائري اعتمد المفهوم الواسع إرسالها، لمستعملة ومهما كانت طرق ا

للكتابة والمقصود منه سواء الكتابة على الورق اوالكتابة االلكترونية المثبة  على دعائم غير  
 مادية  وغير  ورقية. 

ن الناحية  القانونية بشان تطبيق نص المادة ومن اجل ازالة كل غموض  او نزاع يحدث م
"هل الوثيقة االلكترونية نفس القيمة القانونية اإلشكالمكرر مدني جزائري، وهذا ما اثار   323
مكرر جاء المشرع  بحل قانوني،  323بموجب المادة ، و مقارنة مع الوثيقة العادية؟" اإلثباتفي 

 اإلثباتووفقا للقاعدة الفقهية التي تقول ال اجتهاد في وجود النص القانوني، فان المشرع يعتبر 
من هوية الشخص الذي  التأكد إمكانيةبالكتابة في الشكل االلكتروني كالكتابة على الورق بشرط 

 اصدرها.

تروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصمة الكترونية للشخص توقيع االلكأما بالنسبة لل
ويتم الحصول على الشهادة من  ها وهوية من وقع عليها،أالموقع، توضع على وثيقة تؤكد منش

 الهيئات  المعروفة دوليا. إحدى

الرسمية التي يقدمها طالب التوقيع، ثم  األوراقوذلك مقابل رسوم معينة حيث تراجع هذه الهيئات 
 ر الشهادة.تصد

التوقيع االلكتروني مفهوم يشمل مثال انتاج توقيع الشخص من خالل تثبيت صورة التوقيع و
الخطي الصادر عن يد الموقع والمخزنة الكترونيا على السند المراد توقيعه، ومن الممكن ان 

                                                           
 .62، ص: 2007دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، مصر، ، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب االلي_محمد ال خليفة،  1
 _ ويقصد بالوسيلة االلكترونية المستعملة مثل القرص الصلب او القرص المرن او في شكل رسائل الكتروني. 2
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خالل تشمل توقيع الشخص بواسطة طباعة اسم المرسل في نهاية رسالة البريد االلكتروني او من 
استخدام طرف رقم سري او شفرة خاصة بشخص الموقع كما هو الحال في اوامر الدفع بواسطة 
البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف االلي، او بطريقة اخرى يتم انشاء التوقيع كاستخدام 
خواص بيولوجية او فيزيولوجية مميزة للشخص ، ومن خالل هذا نالحظ ان التوقيع االلكتروني 

 ب: يسمح

 ؛من الهوية للمستخدم وكذلك التاكد ما اذا كان صاحب الحساب دائن التأكدالبائع:   ▪
بان الهوية البنك ال يمكن ان  التأكد أخرىالعميل: من جهة التاكد من هوية البائع، ومن جهة  ▪

 ؛تكون مستخدمة من طرف شخص ثالث
 ؛جماليا:  يسمح بضمانات تؤكد نزاهة المعلومات المحولة ▪

التوقيع االلكتروني عبارة عن حروف او ارقام او رموز لها طابع منفرد تسمح  وبما ان
 1التوقيع االلكتروني : أشكالبتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره، ومن 

التوقيع بالقلم االلكتروني: ومعناه نقل التوقيع االلكتروني المكتوب بخط اليد على المحرر  ▪
الملف المراد نقل هذا المحرر اليه باستخدام جهاز  سكانير وعليه ينقل المحرر الموقع  إلى

 عليه من قبل صاحبه الى شخص اخر باستخدام شبكة االنترنت.
عدم الثقة بحيث انه يستطيع المستقبل ان  أهمهاعدة عيوب من  هايتبعهذه الطريقة  غير أن 

كة االنترنت ويقوم بوضعه على مستند اخر لديه لكن يحتفظ بالتوقيع الذي استقبله عن طريق شب
هذا دون وجود اي طريقة تسمح بالتاكد من مصداقية صاحب التوقيع. وهذا هو ما جعل التوقيع 
االلكتروني يواجه مشكلة حجية االثبات عن طريق المحررات االلكترونية التوقيع باستخدام 

ا النوع من التوقيع على الخواص الكيميائية الخواص الذاتية )التوقيع البيومتري( ويعتمد هذ
والطبيعية للفرد ويشمل البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التحقق من مستوى ونبرة 

 الصوت، التعرف على الوجه البشري، خواص اليد البشرية والتوقيع الشخصي.

التي تحتوي رقما التوقيع الرقمي:  يستخدم هذا النظام في التعامالت البنكية مثل البطاقات  ▪
سريا ال يعرفه اال العميل الذي يدخل البطاقة في الة السحب، عندما يرغب في سحب جزء 

 2من رصيده.

منظومة بيانات في صورة شفرة بحيث يكون في امكان المرسل اليه هو التوقيع الرقمي و
ى ترميز التاكد من مصدرها ومضمونها، ولكن اكثرها شيوعا التوقيعات الرقمية القائمة عل

المفاتيح التي نجد منها المفاتيح العامة والتي تسمح لكل من يهتم بقراءة الرسالة ان يقراها دون ان 
يستطيع ادخال اي تعديل عليها فاذا ما وافق على مضمونها واراد ابداء قبول بشانها وضع توقيعه 

 :تاليةالعليها من خالل مفتاحه الخاص ويجب ان يتضمن التوقيع الرقمي المزايا 

 ؛تكون دائمة ومستمرة، بحيث ال تخضع للتغيير في كل مرة أن ▪
 ؛بإمضائهان تكون غير قابلة لالنتهاك وان تعرف بالشخص الذي قام أ ▪
 ؛تعطي ثقة فورية أن ▪

                                                           
تموز  14_ 12بحث مقدم  لمؤتمر القانون والحاسوب،  جامعة اليرموك،  التوقيع الرقمي وجهات التوثيق،_ايمن مساعدة،  1

 .23، ص:2004
 .84_ مغني سليمة، مرجع سابق، ص:  2
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هو التوقيع باستخدام الخواص   BIOMETRIC SIGNATUREيالتوقيع البيومتر ▪

 ؛الذاتية
يقوم التوقيع الكودي على فكرة الرموز السرية والمفاتيح غير المتناسقة والمفاتيح الخاصة و

ويعتمد هذا التوقيع في الوصول اليه على فكرة اللوغاريتمات والمعادالت الرياضية المعقدة من 
التوقيع  يرتبط هذا التي يبحث عنها المتعاقدون عندها وغالبا ما األمانالناحية الفنية كاحدى وسائل 

 البالستيكية والبطاقات الحديثة المتشابهة والمزودة بذاكرة الكترونية. 1السري بالبطاقات

مدني  327/2مرة في نص المادة  أولعتمد المشرع الجزائري بالتوقيع االلكتروني لقد ا
تقر ب"....يعتد بالتوقيع االلكتروني وفق الشروط  والتي 102_05جزائري المعدلة بالقانون 

، مكرر اعاله وذلك من اجل اضفاء الحجية على المحررات االلكترونية 323المذكورة في المادة 
من المرسوم  3قانون الجزائري يميز بين التوقيع االلكتروني المؤمن وذلك بموجب المادة فال

عمل يستجيب للشروط  أسلوبااللكتروني هو والتي تنص على" التوقيع 3 162_07التنفيذي 
 ".1مكرر323مكرر و323المحددة في المادتين 

 الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكترونية:.2.3.2.1

ينص المشرع الجزائري على الحماية التشريعية لوسائل الدفع االلكترونية خالل حماية 
المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15_04الوسائل مثال التعديل بموجب القانون رقم 

الذي يحتوي قانون العقوبات والذي افرد القسم السابع مكرر منه  156_  66والمتمم لالمر  رقم 
مكرر  394للمعطيات والتي تتضمن ثمانية مواد هي  اآلليةالمعالجة  بأنظمةاس تحت عنوان المس

 07.4مكرر  394حت المادة 

سارت السياسة البنكية الجزائرية من اجل ضمان عمليات الدفع االلكتروني، وفي هذا لقد 
ديسمبر  يتعلق بامن انظمة  28بتاريخ  07_05الشان اصدر بنك الجزائر لتنظيم داخلي رقم 

غشت  05الموافق ل  1430شعبان  14المؤرخ بتاريخ  04_09كما تضمن قانون رقم ، الدفع
قي مادته االولى ان الهدف الذي وضع من اجله هو وضع قواعد خاصة بالوقاية من   2009

 الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا االعالم واالتصال.

 . في الجزائر  المعامالت االلكترونية تنمية  معوقات. 3.1

 .المعامالت االلكترونية في الجزائر تنمية  معوقات. . 1.3.1

إن التطورات التي عرفتها الجزائر في مجال االتصاالت وتنمية االقتصاد الرقمي بالتركيز 
على قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لم تكن كمحرك للتفاعل مع االقتصاد الوطني، وفي 
الحقيقة فإن االقتصاد الجزائري قد تابع نموه من خالل إرهاق موارده الطبيعية الكبيرة بدون أن 

                                                           
1 _Jeffrey Fayport_beeerndj_ jourorski commerce électronique_traduit de l américain par 
francrrenezina johane champonxet Elisabeth _edition chene/11gram.hill_montéal. Toronto 
2003. 

 المتضمن القانون المدني. 58_75المعدل والمتمم لالمر  10_05_القانون  2
المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من انواع الشبكة بما فيها  123_01يعدل ويتمم المرسوم  126_07_المرسوم   3

 الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية والالسلكية.
 156 -166تمم لالمر رقم ، المعدل والم2004نوفمبر  10المؤرخ في  15_04من القانون رقم  1مكرر 394_المواد  4

 المتضمن قانون العقوبات.
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التطور التقني عامل محدد في إستراتيجية التنمية، إن واقع الحال يشير إلى أن الجزائر  يشكل
تخلفت كثيرا في المجاالت الرقمية، وحتى وإن كان ال يمكن إهمال الجهود المبدولة من خالل 
مشروع الجزائر االلكترونية، ومشروع مدينة سيدي عبد هللا كقطب متخصص لتوفير بيئة عمل 

ير أن تأثير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التنمية االقتصادية محدود مناسبة، غ
 جدا، وهو حبيس قطاعات قليلة، وهذا غير كافي لبناء اقتصاد رقمي.

، 2014ألول مرة في تقريرها السنوي لعام لبريد واالتصاالت التنظيمية ل الهيئة كشفتولقد 
 في الناتج المحلي اإلجمالي%  2.9تساهم فقط بنسبةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أن

، وتدل على [22] %7 مقارنتا بالمعدل العالمي البالغ جدا الوطني، وهذه النسبة تعتبر منخفضة
ألربعة  سوق تنافسية، ولهاتف الثابتهناك ثالثة متعاملين لالمغرب  تأخر كبير للجزائر، ففي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج  مساهمة، ومن األفراد والشركاتماليين مشترك 
%، وإذا كانت الجزائر قد 13%، وفي تونس النسبة تفوق7هي  المغربي المحلي اإلجمالي

 يتم إنشاءمن دون أن  وذلك قطاعفي هذا ال 2016-2012 بين دوالر مليارات 5استثمرت 
، خاصة والناشئة المتقدمة القتصادياتبالنسبة ل هذا القطاع االستراتيجي اقتصادية حول دينامكية

 إلى النظام المالي والمصرفيبدءا من  القطاعات االقتصادية األخرىب فعليا يرتبطوأن هذا القطاع 
 الثقيلة. الصناعات

إن الدخول في عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطلب وجود بيئة مالئمة يتم من 
اجها وتوظيفها بكفاءة في جميع المجاالت، فتحسين البنية خاللها نشر المعلومات والمعرفة وإنت

التحتية يقتضي توجيه اهتمام مركز للبحث عن سبل تطوير وتنمية البيئة الرقمية في الجزائر، 
تواجه تطور التجارة والوقوف على المعوقات التي تقف أمامها ومختلف التحديات التي 

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتفاعلها مع االلكترونية، والمصاعب المتعلقة باالندماج 
وعموما هناك عوامل متعددة أدت إلى تأخر الجزائر في تفعيل هذا القطاع الخدمات االقتصادية، 

 1نجمل بعضها في النقاط التالية:

 ؛التخلف الهيكلي لالقتصاد الجزائري واعتماده على الريع البترولي •

والسداد عبر االنترنت، وعدم انتشار اعتماد التوقيع انعدام الثقة بإجراء المعامالت  •
 ؛االلكتروني

  ؛ضعف البنية التحتية لالتصاالت مع عدم استقرار خدمات االتصال الهاتفي •

انعدام القواعد القانونية التي تنظم المعامالت االلكترونية التي تتالءم مع متطلبات الثورة  •
 ؛الرقمية

  ؛الرقمية وضعف إمكانيات المعلوماتية واالتصال محليا الفجوة •

 نقص إتاحة المعلومات على االنترنت وقلة عدد المستخدمين للشبكة. •
دراسة مقارنة التي قدمتها كنفدرالية إطارات المالية  فيحسب األرقام التي وردت و

يملكون الهاتف الثابت األمر الذي يجعل عدد  الجزائر في% من السكان 13,85والمحاسبة فإن 
كة االنترنت له أهمية بالغة مستخدمي االنترنت بصفة عادية غير مرتفع، خاصة وأن استعمال شب

في إرساء قواعد المجتمع المعلوماتي، فوضعية الجزائر أضعف بكثير من إمكانياتها المادية، وهدا 
التخلف يظهر في مجال اإلبداع، البحث التنموي، البنية التحتية، اإلطار القانوني وفي مجال 

 مجال التجهيزات المعلوماتية.فالواقع الجزائري يظهر ضعفا نسبيا في التحفيز االقتصادي، 
                                                           

 __ د.لحمر عباس، د. عمراني محمد، مرجع سابق، ص: 1.10 
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إن العوائق األساسية التي تؤثر سلبا على الجاهزية الرقمية ودرجة تقدمها أو تراجعها في 
أي دولة تعود إلى ضعف دور الحكومة وانتشار الفقر وعدم االستقرار االقتصادي، فاالختيارات 

ي يتميز بخصائص سلبية المتناقضة أحيانًا أفرزت وضعية اقتصادية جعلت االقتصاد الجزائر
تساهم في إضعاف كفاءته االندماجية في االقتصاد الرقمي، بحيث أصبح هذا االقتصاد اقتصاد 
ريعي يعتمد أساًسا على الثروة البترولية، ومن خالل تشخيص واقع تكنولوجيا المعلومات 

األهداف  واالتصاالت في الجزائر نالحظ أن اإلصالحات التي مست قطاع االتصاالت لم تحقق
فالجزائر تخلفت كثيرا عن بلدان أخرى نجحت في تحويل هذا القطاع من مجرد المنتظرة، 

تجد  مخزون للفرص إلى ذراع رئيسي في إستراتيجية التنمية، لذلك كان لزاما على الجزائر أن
منفذًا وتنطلق في تدابير جديدة لمواصلة طريق اإلصالحات وتكملة المسيرة، حيت أبدت الدولة 
اهتماما كبيرا بقطاع االتصاالت ووضعت إستراتيجية لالنتقال نحو الحكومة االلكترونية، وأنشأت 

 وزارة منتدبة خاصة بتنمية االقتصاد الرقمي.

 في الجزائر. تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمعامالت الرقمية و تنمية   مقومات .2.3.1
تفاعككل اإلنترنككت والنطككاق العككريض أسككس المعككامالت الرقميككة التككي يكككون فيهككا شككبكة  تشكككل

وتكامل وتنسيق مستمر بكين تكنولوجيكا المعلومكات االتصكاالت مكن جهكة والنشكاط االقتصكادي مكن 
جهككة أخكككرى، وهككذا يكككؤدي إلككى تغييكككر أنمكككاط األداء االقتصككادي فكككي المككال واألعمكككال والتجكككارة 

ي إلككى الشكككل الفككوري )السككرعة فككي األداء(، وتنككدرج إسككتراتيجية واالسككتثمار مككن الشكككل التقليككد
الجزائر االلكترونيكة ضكمن تحديكد وتنفيكذ رؤيكة مسكتقبلية ومقاربكة عمليكة لجعكل االقتصكاد الرقمكي 
يؤثر على النمو االقتصادي ويشكل بديال للموارد النفطية، وتهدف هذه اإلسكتراتيجية التكي تتضكمن 

ى تعزيز أداء االقتصاد الوطني، كما أنها تسعى إلكى تحسكين قكدرات خطة عمل متماسكة وقوية، إل
التعليم والبحث واالبتكار وإنشاء كوكبات صناعية فكي مجكال تكنولوجيكا المعلومكات واالتصكاالت، 
وتحتاج الجزائر لتجاوز المعوقات السابقة إلى تنويع خياراتها فيما يتعلكق بسكبل االنكدماج فكي عكالم 

فاالنتقككال السككريع والتحككول االيجككابي فككي الميككادين ذات الصككلة  ،واالتصككال تكنولوجيككا المعلومككات
 تعمكيم اسككتخدام شكبكات االتصككاالت المحكاور التكي تشككملتتطلككب التركيكز علككى باالقتصكاد الرقمكي 

وتطوير قاعكدة المهكارات المحليكة، وتشكجيع االسكتثمارات األجنبيكة المباشكرة فكي مجكال تكنولوجيكا 
ردم الهكوة المعرفيكة و تحسكين فكرص النفكاذ إلكى االنترنكت وتطويرهكا،مع  المعلومات واالتصاالت

تحسكين األطكر التشكريعية والقكوانين باإلضكافة إلكى بين الرجال والنساء ونشر الثقافكة االلكترونيكة، 
والنقككاط التاليككة تعكككس قائمككة الركككائز األساسككية لالسككتراتيجيات التككي تككتالءم والمعككامالت الرقميككة، 

 نية وهي تشمل:الرقمية الوط

 ؛تطوير البنية التحتية لالتصاالت والوصول إلى خدمات النطاق العريض  •

 ؛الترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك تدويلها  •

 ؛تفعيل خدمات الحكومة اإللكترونية وتعزيز الوصول إلى المعلومات العامة والبيانات  •

 ؛ ية واألمن(الثقة )الهويات الرقمية، والخصوص  •

 ؛تشجيع اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المؤسسات والقطاعات األخرى  •

 ؛نشر الثقافة اإللكترونية مع التركيز على الفئات المحرومة  •

 ؛تطوير المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 غير المناخ والتعاون اإلنمائي.معالجة التحديات العالمية مثل حوكمة اإلنترنت وت  •
ن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر ال تزال تعاني من بعض إ

النقائص التي تقف أمام االندماج في عصر المعلوماتية وتطبيق اندماج تكنولوجيا المعلومات 
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مقومات ال يؤهلها للدخول في واالتصاالت في الخدمات االقتصادية، وما تحوز عليه الجزائر من 
االقتصاد الرقمي والقيام بالمعامالت االلكترونية، ذلك أن إجراءات الدفع االلكتروني مثال تتطلب 
ضرورة تفعيل ما يسمى باألمن المعلوماتي عند إجراء عملية الشراء أو الدفع اإللكتروني من 

وتأمين مواقع االنترنت لتفادي  خالل التأكد من تأمين الجهاز من التجسس وعمليات القرصنة،
بعض الممارسات الغير أخالقية التي تدخل ضمن االعتداءات االلكترونية والغش التجاري 

 1االلكتروني.

 :لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية االلكترونيواقع الدفع  .2

ي نتج عن اعادة هيكلة البنك ذ( والBADERبنك الفالحة والتنمية الريفية ) إنشاءتم              
عام جمادى االولى  17المؤرخ في  106_82الوطني الجزائري بموجب المرسوم الرئيسي رقم 

بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية وطنية تتمتع ، و1982مارس  13الموافق ل  1402
عند البنك اعتبر كما  ،بالشخصية المدنية و االستقالل المالي ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير

وسيلة من وسائل سياسية الحكومة والتي ترمي الى المشاركة في تنمية القطاع الفالحي  إنشائه
وترقية العالم الريفي، وكذلك هو بنك متخصص مهمته االساسية تمويل القطاع الفالحي و 

لنباتي االنشطة المختلفة في الريف وكل هذا لتطوير الريف وتطوير االنتاج الغذائي)ا
 والحيواني(على الصعيد الوطني.

هو من البنوك التي تندرج ضمن قائمة البنوك التجارية بنك الفالحة والتنمية الريفية  و  
باعتباره مؤسسة مالية وطنية وفي ذات الوقت يعتبر بنك ودائع )يقبل الودائع الجارية و يقرض 

وطويلة االجل هدفها تجديد راس المال  مختلفة(، وبنك تنمية )يمنح بنوك متوسطة بآجالاالموال 
والريفية وذلك بمنحها قروضا مع  ةيالفالحالثابت وتكوينه(، كما انه يعطي امتيازا للمهن الحرة 

 شروط سهلة )اي سعر فائدة اقل وضمانات اقل مما يفعله مع غيرها(.

 :بنك الفالحة والتنمية .مهام1.2

فور انشاء البنك الفالحي اسندت اليه عدة مهام اهمها مهمتان اثنتان وهذا باعتباره بنك            
وقد اهتم ، في آن واحد الفالحةامج التنمية ، وبنك تنمية ينفذ المخططات وبراالعتمادايداع يوزع 

و المتممة هذا البنك كذلك بتمويل هياكل ونشاطات االنتاج الزراعي وكل االنشطة الممهدة ا
وكذاك الصناعات الزراعية والحرف التقليدية في االرياف وكل المهن الحرة والمنشآت  لزراعة،

يقوم بنك  هذا االطار ، وفي الخاصة المتواجدة في الريف مهما كان نوع النشاط الذي تمارسه
 :ما يلي الفالحة والتنمية الريفية بتمويل

 ؛ (EAI – EACالصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ) المستثمرات الفالحية •

  ؛المجموعات التعاونية، و(Fermes d'etatمزارع الدولة ) •

 ؛مزارع القطاع الخاص •

 ؛_تعاونيات الخدماتو تعاونيات التسويق •

 ؛الدواوين والمؤسسات الفالحية، تعاونيات الكروم والخمور •

 ؛قطاع الصيد البحري ، وات الغاباتسدواوين ومؤس •

 ؛تنمية العالم الريفيالتي تساهم في مؤسسات ال •

                                                           
 ___ د.لحمر عباس، د. عمراني محمد، مرجع سابق، ص ص: 10 1.11 
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 .مؤسسات القطاع الخاصوالصناعات التقليدية قطاع  •
 

 :وموارده ة والتنمية الريفيةيالهيكل التنظيمي لبنك الفالح.2.2

ل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية يرتكز على شبكة من الوكاالت الهيك             
(Agencies وهذا)،286الى  140حيث استطاع توسيعها بعد جهد عدة سنوات من   مايميزه 

وحدة موزعة في مختلف اقطاب الوطن للتقرب أكثر من الفالحين، ويشرف على هذه الوكاالت 
فروع تتولى مهمة تنظيم وتيسير الوكاالت التي تقع في منطقة عملها، وهي غالبا والئية.  حيث 

عامة التي تتكون من مديريات،تشرف على الفروع، كما تختص كل نجد في اعلى الهرم االدارة ال
 (.PDGواحدة في مهمة معينة، ويشرف على البنك رئيس مدير عام )  

كما نجد ان للوكاالت مهمة تكمن في منح القروض اذا كانت ال تتجاوز القيمة المحددة من طرف   
ت الوكالة تحول الملف للفرع االدارة العامة ، واذا فاقت قيمة طلب القرض، فإن صالحيا

المشرف، وكل طلب يفوق قيمته يحول الى االدارة العليا )المديريات( التي تدرس الطلب وتعطي 
القرار النهائي، وهي التي تراقب سير وتطبيق الخطة الموضوعية منذ منح القرض حتى اجال 

 1تحويله.

المؤرخ  1066_82قم من مرسوم ر 25تتكون موارد البنك الفالحي حسب المادة كما 
 :ما يلي من 1982مارس  13في 

 رأسماله األساسي واحتياطياته. •

 الودائع الفردية والمحددة االجل التي يتلقاها من الجمهور. •

االموال المتوفرة التي تاتمنه عليها الهيئات العمومية التابعة للهياكل واالعمال الفالحية  •
 والحرفية والزراعية والصناعية.

 ي يمكنها ان تتعقد بالمستندات المالية وغيرها من السفتجات.القروض الت •

 التسبيقات التي تقدمها الخزينة لتمويل برامج التنمية. •

االعتمادات المالية المخصصة للصندوق والخصم التي يمكنها الحصول عليها من  •
 البنك المركزي الجزائري. سيماالمؤسسات المصرفية االخرى ال 

 والوسائل المالية األخرى الناجمة عن اعماله. جميع الحصائل •

ضرورة العمل في سبيل استقالل اقتصاد البالد ويهدف بنك الفالحة والتنمية الريفية إلى 
هذا االستقالل ال يمكن الحصول عليه  الفالحة للمنتجاتبتحقيق االكتفاء الذاتي للحاجيات الوطنية 

 .وباإلضافة إلى األهداف التالية بدفع التنمية الريفية بصفة ملموسة إال

 .األريافرفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف حياة سكان  •

 رفع مساهمة الفالحة في االنتاج الوطني.  •

 الفالحي. اإلنتاجتنظيم جهاز  إعادة •

 تنمية الري ببناء السدود. •

 الزيادة في مساحات االراضي الصالحة للزراعة مع استصالح اراضي جديدة. •

                                                           
 معلومات مقدمة من طرف موظفي البنك. _ 1
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 .البنكية هبطاقاتوبنك الفالحة والتنمية الريفية  نشاط  .3.2

العجز  وأصحابالفائض المالي "المدخرين"  أصحابيقوم بنك البدر بدور الوسيط بين 
المالي "المستثمرين" حيث يقوم بتقديم االموال التي يحصل عليها في شكل ودائع كقروض 

سعر الفائدة على القروض اكبر للمستثمرين مقابل سعر فائدة على هذه القروض ، وعادة يكون 
من سعر الفائدة على الودائع وهذا الفرق يمثل الربح الذي يحصل عليه البنك و هذا فضال عن 
بعض النشاطات الثانوية حيث يقوم بنك البدر بنشاطات أخرى تتمثل خاصة في منح تسهيالت 

وض للقيام بمشاريع لالطارات المتخرجة من الجامعات كالمهندسين واالطباء وذلك بمنحهم قر
 مختلفة اي المساهمة في التشغيل وتخفيض معدالت البطالة.

تكنولوجيا جد متطورة  إدخالطوير وتقديم أحسن الخدمات، التزم بنك البدر على من اجل ت
 المستخدمة وهي كالتالي: األوراقفي  خدماتهعلى جميع 

_بطاقة البدر: هي عبارة عن ورقة يمنحها البنك لتسهيل حياتهم العملية من اجل دفعها لفئة 1
معينة من الزبائن لالستفادة من الخدمات المصرفية حتى ايام العطل، وذلك بوجود جهاز على 
أحدى واجهات البنك الخارجية يسمح للزبون بالتعامل به بكل سهولة بوضع البطاقة في المكان 

 صص لها مع تحديد المبلغ المراد سحبه.المخ

_ سندات الصندوق:  تسمح للعمالء باستثمار اموالهم بشراء سندات الصندوق باسم مجهول 2
 وعند الحاجة يمكن اخذ القرض و اظهارها في بنك اخر.

_ ايداع المدى:  عبارة عن ورقة يقدمها البنك للعمالء الذين يضعون اموالهم لديه وذلك بتحديد 3
ة االيداع وال يمكن للعميل اخذ امواله اال في الوقت المحدد لذلك والبنك الذي وضع فيه وليس مد

 للعميل اخذ اي قرض.

_ حساب العملة الصعبة:  تمنح للعمالء الذين يفتحون حساب خلص بهم بالعملة الصعبة حسب 4
 الشروط العامة للبنك.

تساعدهم في بداية  ألطفالهم أمواليدخرون الذين  لألولياءوهو خاص يمنح   األشبال:_ ادخار 5
 حياتهم.

 :  وهو خاص بالكبار يمكنهم سحب وايداع امالهم في اي وقت وفي اي بنك._ دفتر االدخار6

االلي متطور جدا يستطيع العمالء متابعة  اإلعالم:   وهو برنامج خاص في لإلطالع_ البدر 7
 حساباتهم عن بعد.

هو برنامج ذو تطور حيث يمكن العميل من اجراء عملياته في وقت سريع   اآللية:_ المعالجة 8
 1جدا.

صادرا من شخص وهو الحساب الى  امرأ:  تشمل الشيك وهو صك يتضمن أخرى أوراق_ 9
شخص اخر يدعى المسحوب عليه وهو البنك بان يدفع مبلغ معين الى شخص يسمى المستفيد ، 

ورقتان تجاريتان بالنسبة للكمبيالة تتضمن طرفين هما والكمبياالت وسندات السحب وكالهما 

                                                           
 البنك.طرف موظفي _معلومات مقدمة من  1
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الساحب والمستفيد اما سندات السحب عناصرها ثالثة اشخاص هم: الساحب والمسحوب عليه 
 والمستفيد. 

 1انواع البطاقات البنكية المستعملة في بنك الفالحة والتنمية الريفية:.4.2

يعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية من اهم البنوك واكثرها استعماال للبطاقات البنكية           
الموجودة والمتعامل بها، وقد انتج البنك ثالث بطاقات حديثة توافقا مع التطورات الحاصلة في 

 .الجهاز المصرفي

 :CLASSIC    ةوبطاق GOLDبطاقة .1

باللون الذهبي عليها الرقم السري الخاص  هي بطاقة الكترونية تتميز goldبطاقة  
بالنسبة ، بالزبون، وهي بطاقة دفع تمنح لفئة خاصة وهم التجار وكذلك تمنح للمؤسسات التجارية

للتاجر فهي تكون بطاقة دفع باسمه ويستعملها وقت ما شاء سواء في ايام عمل البنك او العطل، 
بالنسبة للمؤسسات التجارية  ، أماء العطلفهي استعملت خصيصا لتسهيل وتوفير  الخدمة اثنا

 تكون البطاقة باسم المسير ويكون هو المسؤول عليها وتحمل كافة المسؤولية.

ماليين دينار  5الى ذلك فقد حدد المبلغ المراد سحبه لكال الطرفين حيث ال يفوق  إضافة
مكن كذلك استعمال  جزائري، وال تقتصر العملية في بنك الفالحة والتنمية الريفية فقط بل ي

بالنسبة لمدة هذه البطاقة فهي عامين ، وBNA, CPAالبطاقة في جميع البنوك االخرى. مثال :
وبعدها تسترجع الى البنك ليتم تجديد تاريخ صالحيتها . تحت نفس الرقم السري ونفس الشكل فقط 

 المدة تتغير.

لديها رقم  األزرق، تمتاز باللون أيضاهي بطاقة حديثة ف CLASSICبطاقة أما بالنسبة ل
في القطاع الخاص او القطاع  أجراءسواء  لألجراءسري خاص بالزبون هذه البطاقة تمنح 

مليون دينار جزائري ال اكثر ويكون ذاك حسب دخل   2العمومي يستطيع حامل البطاقة سحب 
 طاقة الكالسيك.انتهاء عمر الب GOLDالعامل مدتها سنتين لها نفس الطريقة للبطاقة عند 

 بطاقات التوفير:.2

تعتبر هذه البطاقات من احدث مستويات بنك الفالحة والتنمية الريفية انتاجها في            
حيث بالنظر الى كثرة الزبائن وعدم كفاية متطلباتهم واالنتظار  الطويل للسحب وشكوى  ،2012

العمالء الذي يحملون دفتر التوفير هنا دعت الحاجة الى ضرورة القضاء على هذه المشكلة 
والمساهمة في تحديث هذا الدفتر الى بطاقة الكترونية تسمى بطاقة التوفير  حيث حامل هذه 

الستطاعة في السحب اثناء غياب عمل البنك ، تتميز بلون اخضر فاتح وكذاك تمتاز البطاقة له ا
( وكذاك GOLDET CLSSICبرقم سري خاص بالزبون ولها نفس العمر بالنسبة للبطاقتين )

ماليين اما  5نفس المدة بالنسبة لعملية السحب فيستطيع مستخدم البطاقة خارج الوالية سحب 
 ان من سحب اي مبلغ يحتويه حسابه.داخل الوالية فله االمك

 بالنسبة لدفتر التوفير هناك نوعين:

                                                           
، مذكرة ماستر في العلوم االقتصادية، تخصص: مالية ونقود، احالل وسائل الدفع التقليدية بالوسائل االلكترونية_سلطاني خديجة، 1

  .104، ص: 2013_2012بسكرة، 
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 أ_  دفتر توفير عادي : يكون بفوائد او بدون فوائد ويكون هذا الطلب حسب رغبة العميل.

 ب_ دفتر توفير اشبال: يكون بالفوائد وهو خاص للتامين على االطفال.

بان جميع هذه  اإلشارةجدر ،  وتة والتنمية الريفيةلذلك فان بطاقة التوفير توجد فقط في بنك الفالح
فقط من اجل تسهيل العمليات للدفع والسحب حسب حساب  أنتجتالبطاقات الثالثة هي بطاقات 

الزبون لدى البنك، حيث غير ممكن اعطاء دين لصاحب البطاقة، لذا من الواجب اخذ الحيطة 
 التي يمكن سحبها.واالعالم بكيفية عمل هذه البطاقات وعدد المبالغ 

 

 المقاصة االلكترونية:.3

يختص  أخرنظام مكمل لنظام  بإنشاءان عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة تقوم 
 لوسائل الدفع العام صكوك، تحويل، اآلليةهو عبارة عن نظام مختص بالمعالجة ، و ACTIوهو 

عمليات سحب والدفع بالبطاقات البنكية وهذا يستخدم بواسطة وسائل متطورة كالماسحات 
الضوئية والبرمجيات، ويمثل هذا النظام القجزء الثاني من انظمة الدفع المتطورة وفق معايير 

النظام حيز هذا دخل ، وقد دولية وهذا بهدف التحسين النهائي للخدمات البنكية المقدمة للزبائن
الى اتصاالت الجزائر  باإلضافةباشتراك بنك الجزائر مع كل البنوك  2006ماي  15 في نفيذالت

SATiM  وجمعية البنوك والمؤسسات المالية  (ABEF) ل ممع جل فروعها ومكاتبها عبر كا
 يعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماتي للبيانات الرقمية والصور.، كما التراب الوطني

نظرة شاملة وواضحة حول حال  وإعطاءالتسيير المحاسبي اليومي  هذا النظام الىيهدف و
تقليص اجال المعالجة قيم قبول او ، باالضافة إلى وضعية الخزينة في السوق المالية الوطنية

 أنظمةتامين ،  وساعة48ايام وربما اختزال هذا الى ثالثة ايام ثم  5رفض العملية في اجل اقصاه 
ض يتبي مخاطرمواجهة وكذا  اعادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع الخاصة بالصكوكو مالدفع العا
 .األموال

الدفع ومانتج عنه من تطوير الوساطة البنكية  أنظمةسنة عصرنة  2006سنة لقد كانت 
مصلحة ، ومن وظائف لزبائنل عالية تقدم خدماتالفعالة والمؤمنة لخدمات بنكية ذات جودة 

 تحصيل الشيكات وتنقسم الى قسمين :بنك الفالحة والتنمية الريفية المقاصة في 

قد مة، ودام الشيكات القديمقاصة تقليدية:  تكون على مستوى البنك المركزي تقوم باستخ .أ
 بنك.على مستوى الهذه المقاصة وانقطع وجودها  ألغيت

مقاصة الكترونية :  هناك جهاز خاص يقوم بهذه العملية وتكون مستخدمة في بنك البدر  .ب
 وهي كاالتي:

 وتبدأ أيامثالثة  أقصاهاهي عملية الصكوك بين بنوك البدر تتم في فترة والصراط:   •
 .2003الى نهاية اليوم الثالث وهذا النظام وضع عام  األولمن غاية اليوم 

االلكترونية:  تتم بواسطة الشيكات وتكون هذه العملية بين جميع البنوك  المقاصة •
 أيام أربعةبواسطة المحوالت وبواسطة الشيكات تدوم  األخرى

(CPA.BNA.BEA.... وقد تم تطبيق هذه العملية في البدر سنة )2006.1 

                                                           
 _سلطاني خديجة، مرجع سابق، ص: 1.106 
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 التجارة االلكترونية في الجزائر: واقع .3

نية في الجزائر يوجد الكثير من االشخاص يخطئون عندما ان واقع التجارة االلكترو        
يعتقدون ان بلدهم لم يعرف اي شكل من اشكال التجارة االلكترونية لحد اليوم، ان تزويد 
المؤسسات واألفراد باالنترنت  يدخل في نطاق التجارة االلكترونية التي في ابسط تعريف لها 

 .ر شبكة اتصاالتت التجارية تتم عب"هي مجموعة من المبادال
 

 تطوير التجارة االلكترونية في الجزائر..نشأة و1.3
 ال يمكن التكلم عن نشأة التجارة االلكترونية اال من خالل التكلم عن نشأة االنترنت واول       

خدمة وضعت حيزا للتطبيق كانت المراسالت اإللكترونية، ثم ظهرت بالتدريج بنوك المعلومات 
المختلفة ، بعدها نظام التبادل المعلومات واآلراء ادركت المؤسسات االقتصادية االهمية البالغة 

حي  للحصول على موقع على االنترنت، هذا االخير يعتبر بالنسبة لها حيزا لعرض بياناتها بشكل
 من خالل عرض السلع والخدمات التي تقدمها. 

هذا يدل على ان االنترنيت كانت ركيزة اعالمية حديثة تكرس تجارة تعكس التطور            
 1تتمثل في التجارة االلكترونية.

وبالنسبة اتطبيقات التجارة االلكترونية بدأت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي،          
 . لكن مدى هذا التطبيق لم يتجاوز لألموالشهرة هو تطبيق التحويالت االلكترونية  واكثرها

 من مجرد معامالت مالية الى معامالت اخرى. اإللكترونية،المؤسسات التجارية 
ان الية  إالسنة مضت، 20من  ألكثروبالرغم من ان التجارة االلكترونية تمتد جذورها             

مكلفة، االمر الذي حد من انتشارها، ومع بداية التسعينيات وظهور شبكة  تنفيذها انذاك كانت
(، تالشت معظم الصعوبات التي كانت تحول دون انتشار التجارة  WWWالنسيج العالمية )

ربحية ومع جعل االنترنت مادة مالية ، وتوسع سوقها بشكل كبير جداوبالتالي ازدياد  اإللكترونية
الماضي وانتشارها ونموها فان مصطلح التجارة االلكترونية خرج الى  في التسعينيات من القرن

 النور.
 
 

 .معوقات التجارة االلكترونية في الجزائر.2.3

ضعف البنية التحتية لالتصاالت في الجزائر وعدم مواكبتها لتطورات التقنية العالمية إن 
من برامج وتجهيزات وأنظمة التي تحد امن شبكة المالية  التي تشمل االتصاالت وما يتعلق بها

وتعيق سرعة نقل البيانات في الشبكة التجارية مما تسبب فشال في التجارة االلكترونية فالجزائر 
، انها مازالت بعيدة عن هذا المجالرغم المجهودات المبذولة لتعزيز البنية التحتية التصاالتها اال 

واستخداماتها في مجال التجارة فيما يخص سعة االنترنت  ؤخرةمراتب متفالجزائر تحتل 
وعموما من مجموعة من معوقات تقف أمام نمو وتطور التجارة االلكترونية في ، االلكترونية

 الجزائر نجملها في النقاط التالية:

 بين افراد المجتمع الجزائري: ضعف الثقافة التقنية والوعي  ▪

                                                           
ة في البنك الخليج واقع وافاق التجارة االلكترونية في الجزائر)دراسة ميداني_حلمي امال، ميموني فاطيمة الزهراء، 1

 .60 59، ص ص: 2014_2013الجزائر،  ،)فرع سعيدة( AGBالجزائر
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المتخصصة في تقنية المعلومات وتطبيقات التجارة  واإلطاراتنقص الكفاءات المؤهلة  ▪
 االلكترونية

 األعماليتطلب تبادل  االلكترونيةبيئة التجارة  بيئة التجارة التقليدية الى منالتحول  ▪
التجارية بوسائل رقمية تمثل تحديا حقيقيا امام المؤسسات والمشروعات  واألنشطة
 ،التجارية

 ،ت الجزائرية في مجال التجارة االلكترونيةالمؤسسا برة وكفاءةنقص خ ▪
حتى قوانين تنظم الدفع و االلكترونيةخاصة بالتجارة المباشرة القانونية القواعد ضعف ال ▪

 ،االلكتروني
تسمح بالشراء عبر ، كما أن هذه البطاقات الزالت لم عدد حاملي البطاقات البنكيةقلة  ▪

 ،االنترنت
 ،عمليات االحتيال واالبتزاز وقرصنة الحسابات ات منتخوف المستهلك و المؤسس ▪
 .المحددة اآلجالالمشاريع المبرمجة في  تنفيذيؤدي الى عدم  اإلدارةانعدام التنظيم وسوء  ▪

ضرورية النتشارها وتطورها ال سيما بين  أداةالتجارة االلكترونية  أسسالثقافة ومعرفة  إن
التعليم وسيلة مهمة في نشر الثقافة واالستخدام  تبرويع اإلنتاجيةالمؤسسات التجارية والقطاعات 

 أن إضافة إلى" 2008العائالت المجهزة بحاسوب لسنة  من % 12.3 فهناك نسبة االلكتروني،
التي العديد من المزايا والفرص  ي ال يتقبل فكرة الشراء عبر الخط رغمالمستهلك الجزائر 

تتطلب يد عاملة مؤهلة في مجاالت كما أن التجارة االلكترونية  الممارسات،يوفرها هذا النوع من 
الدفع وااللكترونية والمتخصصين في امن الشيكات  األنظمةمواقع الويب وتشغيل وتصميم تطوير 

 .االلكتروني

لنجاح التجارة  أساسيااللكترونية شرط  والصرفةطور نظام الدفع االلكتروني إن ت
عن  ازال بعيديال إال أنه لمبذولة في القطاع المصرفي الجزائري فرغم الجهود ا اإللكترونية،

بالغ ، وقد خصصت الحكومة معدد حاملي البطاقات البنكيةلة ، وهذا ما يفسره قالمستوى المطلوب
فمثال كانت الحكومة قد خصصت غالفا ماليا قدر بنصف ضخمة لتطوير المعامالت االلكترونية 

" في حين لم يستفيد من جهاز كمبيوتر عبر النسختين 1"أسرتك مشروع  إطالق عندمليار دوالر 
مواطن. في حين ان التنفيذ كان سيئا كما لم يتم تلبية  ألف 50والثانية للمشروع ماعدا  األولى

جميع الشروط الالزمة لنجاحها حيث ان البنوك لم تكن جاهزة واتصاالت الجزائر لم توفر 
ق عليه، كما ان شركات تصنيع الحواسيب لم تكن متوفرة، االنترنت والربط وفق ما تم االتفا
فمشروع الجزائر االلكتروني الذي رصد له مبلغ  للتكنولوجيا،والمواطنون لم يكن لديهم استعداد 

عدم مشاركة ة نتيجة لكترونياالسبب فشل مشروع الجزائر ب% 55دوالر لم تصل نسبة ماليير  4
بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات في تجسيد ات الوزارية المختلفة عالقطا

 1.أخرى" الجزائر االلكترونية" لسنوات  مشروعلذلك قررت الوزارة تمديد  شروع،الم

 .سبل تطوير التجارة االلكترونية في الجزائر: 3.3

ينة توفير بنية معلوماتية متيسهم في تبني نظم وشبكات حديثة في قطاع االتصاالت  إن    
نظام عصبي قادر على توفير اتصاالت في غاية السرعة والكفاءة وكذا العمل على نشر و

االنترنت وتقوية سعة النفاذ اليها ألوسع شريحة في المجتمع وبأسعار تنافسية والتعجيل 

                                                           
 __سمية ديمش، التجارة االلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر، مرجع سابق، ص ص : 278 279. 1 
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باإلصالحات والمشاريع الطموحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصال فتأجيل البرامج ال 
لذلك يتطلب العمل على توفير البيئة المالئمة  ة التنموية للجزائر للنهوض بهذا القطاعيخدم السياس

 لتطوير التجارة االلكترونية من خالل ما يلي:

 ،ع تكنولوجيا المعلومات واالتصالالعمل على تحسين قطا •

 ،اصدار تشريعات وقواعد قانونية مالئمة للتجارة •

 األجانب،تفعيل الشراكة مع المستثمرين   •

 ،نشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بين االفراد المجتمع •

  ،زيادة االهتمام ودعم االستثمار في التنمية البشرية •

 وإسنادها ألشخاص مؤهلين،االعتماد على المصداقية والخبرة في تسيير وتنفيذ البرامج   •

هلكين والمؤسسات تجمع المستالتي وطنية الملتقيات التكثيف الحمالت التحسيسية عن طريق  •
 .الفعالة في الميدان

تشجيع الشباب الطموح ، وجب التجارة االلكترونية الذي يكتنفالغموض  إزالةمن اجل و
شرح كل الخطوات والمسائل المتعلقة وللخوض في هذا المجال من خالل برامج الدعم والتشغيل 

فراد للتعامل مع هذا النوع األ وتأهيلللفرص والمزايا  اإلعالنوكذلك تقديم االلكترونية بالتجارة  
تعزيز مع  حديثة المجال التقنية العالية والتكنولوجيا  يفتح التخصصات فمن الممارسات، وكذا 

وانجاز المشاريع  المسطرة  األهدافإلى للوصول  جهود البحث العلمية وواالبتكار  اإلبداعبيئة 
 .حدد مفي الوقت ال

يساعد على تقليل عمليات النصب واالحتيال من  يع المتعاملينلحماية والثقة لجمتوفير ا إن
، كما أن خالل  قواعد صارمة جراء المخالفات وعدم االلتزام بالقوانين والشروط الالزمة

تبادل الخبرات وتكوين يسمح بالتجارة االلكترونية مجال الدول الرائدة في  االستفادة من تجارب 
ات والنظم وحماية وامن المواقع وتحديث وسائل الدفع في مجال تصميم البرمجي اإلطارات

 .االلكتروني

 

 

 خالصة الفصل:

التجارة االلكترونية في الوقت الحالي محرك فعال لتنشيط العمل التجاري بين  أصبحتلقد 
خلق ،فالتجارة االلكترونية ساهمت في انفتاح االفراد والمؤسسات من خالل المختلفة األطراف

الراغبين في  وهذا يعطي فرصة للمستهلكينتعرض فيها منتجات المؤسسات،  إفتراضية أسواق
للمؤسسات مختلف السلع والخدمات المعروضة، كما تعطي التجارة االلكترونية البحث عن 

جديدة،  وأسواقوالبحث عن الزبائن  يةعن طريق القنوات الترويج األرباحلتحقيق  جديدة أساليب
المنظومة البنكية د شهدت لق، فلكترونينظم الدفع والسداد االستخدام واعبر الوسائل االلكترونية 

 كبير مجهودالجزائر  بدلتمهمة في ظل االقتصاد الرقمي، حيث  وإصالحاتالجزائرية تطورات 
هيئات وشركات  إنشاءواستطاعت بذلك  يةاالقتصادالخدمات لترقية العمل المصرفي داخل 

 وإدخال أساليب واليات حديثة في الدفع االلكتروني وتطوير النظام المصرفي رقمنهمتخصصة في 
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وتوعية المجتمع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدام خساعدت بشكل واضح في توسيع است
 ة.حديثالمصرفية التعامالت المالية ومستجدات ال إلى لللوصو

  

 

 

 

 

    

  

     

             

    



 خاتمة العامة

90 
 

الدفع االلكترونية مؤشرا يدل على مدى التقدم والعصرنة للمؤسسات تعتبر أنظمة             
ولقد أدركت الجزائر بان مواكبة  المالية والمصرفية ألي بلد وكذلك مستوى التطور االقتصادي،

وسائل الدفع الحديثة والتقدم التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له أولوية كبيرة 
في مرحلة تتطلب السرعة في معالجة المعامالت والصفقات وتنمية التجارة االلكترونية وقيامها 

عاملين ومن ثم تقوية المعامالت التجارية باعتبار أنها تساهم بشكل كبير في تلبية حاجيات المت
 وذلك بعد الخضوع إلى تنظيمات قانونية ودرجة أمان عالية.

لقد فتحت الصرفة االلكترونية افاقا واسعة لكل المتعاملين واالقتصاديين، ودفع عجلة التنمية        
ل عرقلت االقتصادية، وتميزت بعدة مزايا غير أنها واجهت صعوبات كبيرة في بعض الدو

انتشارها لدافع مختلفة منها ما هو مرتبط بالجانب التقني ومنها ما هو مرتبط بالجانب الثقافي 
والتنظيمي، وعلى الرغم من ذلك ال تزال المعامالت االلكترونية تعرف تطورا ملحوظا فالدفع 

أشكالها االلكتروني في  تطور مستمر والتجارة االلكترونية تنمو بخطوات متسرعة بنماذجها و
 المختلفة والتي تتميز  بالحداثة والبساطة، وسهولة استخدام األدوات والوسائل .

إن التطور المذهل والسريع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال كان له أثر بالغ األهمية في شتى        
لذي إلى الحد ا الشبكيةالميادين، حيث تغيرت لغة االقتصاد وظهر االقتصاد الرقمي واألنظمة  

جعل البعض يؤكد على ميالد اقتصاد جديد يحبذ األدوات الالمادية واإلنتاج الفكري ويعتمد أساسا 
على آليات عمل جديد وممارسات في طرق الدفع والسداد المصرفي عالية الجودة وتختلف كثيرا 
عن طرق الدفع التقليدية، بحيث ساهم ذلك في ظهور التجارة االلكترونية ووسائل الدفع 

اللكترونية، والتي تعتبر كمحرك أساسي للعمليات التجارية التي تتم في بيئة رقمية، وهذه ا
التطورات كلها دفعت إلى ضرورة التفكير في وسائل األمن والحماية المعلوماتية  لضمان سرية 

 جميع العمليات المصرفية.

تجية شاملة  ولقد عملت المؤسسات المالية والمصرفية الجزائرية على وضع إسترا    
للنهوض بالتجارة االلكترونية من خالل تفعيل استخدام وسائل الدفع االلكتروني كالبطاقات 
والتسويات االلكترونية، وبالتالي ترقية وتطوير العمل المصرفي من خالل ثقافة رقمية عالية 

لجزائر هو الوعي إن ما تحتاجه اودقيقة تساهم في تنمية التجارة االلكترونية والتعامالت الرقمية، 
الكافي للتحديات التي تعترضها في ميدان المعرفة العلمية والتكنولوجية، فالبد لها أن تعد العدة كي 

نتيجة لضعف القدرة  تقلص من الهوة الرقمية التي أحدتثها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
، كما ا يحيط بها دوليا وعـالميًا،التكنولوجيا وغياب المنظومة المتكاملة والمتوافقة مع نفسها ومع م

ينبغي على الجزائر أن تضع اإلجراءات والقواعد الميسرة والمحفزة لألفراد والمؤسسات لممارسة 
تخفيف الفقر والحرمان وتأمين الحد األدنى من األنشطة وتحسين بيئة األعمال، وأن تعمل على 

جيا المعلومات واالتصاالت بأهداف اقتصادي لربط تكنولو سويسيوالعدالة االجتماعية كسبيل 
ألن النجاح مرتبط دائما بوضع خطة متكاملة وتحديد االختيارات  تصادية واالجتماعيةالتنمية االق

مقومات التجارة االلكترونية وتطوير  المستقبلية التي يكون هدفها رأب الصدع التكنولوجي وتوفير
 وسائل واليات الدفع االلكتروني في المؤسسات المالية والمصرفية.

عالقة الدفع االلكتروني لألعمال المصرفية بالتجارة االلكترونية عد دراسة موضوع ب            
النسبة طروحة، بصحة الفرضيات الم تمكنا من إثبات أو، المحيطة به جوانبالومحاولة االحاطة ب

الدفع االلكترونية  وأنظمةتؤدي عمليات استخدام وسائل للفرضية االساسية والتي تتمحور حول: 
التجارة االلكترونية وذلك من خالل تطوير العمل المصرفي داخل البنوك، بالى تحسين وتطوير 

وفق التطورات التقنية  اساليب الدفع الحديثة وتكيييفها فاستخدامة، صحة هذه الفرضي تأكدتحيث 
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الحاصلة بفعل التطور التكنولوجي ادى الى احداث قفزة نوعية في تحسين اداء المعامالت 
 ,االلكترونية

أنظمة الدفع  وقوف على أن ها من خالل الفقد تم اختبار ثانيةاما فيما يتعلق بالفرضيات ال •
ال تستطيع  الدفع التقليديةيال نهائيا لطرق االلكتروني في الجزائر ال ترقى أن تكون بد

االلكترونية كبديل  الدفعالجزائر االستغناء عن وسائل الدفع التقليدية واعتبار  وسائل 
وتبقى بعيدة  عن استخدام تكنولوجيا االنترنت في تطبيقاتها التجارية لصعوبة النهائي لها 

  تقبل الجمهورية لهذه الوسائل.

انتشار ثقافة المعامالت االلكترونية وقلة الوعي بأهميتها نقص وبالنسبة للفرضية التي تقول أن 
وفيما يتعلق الفرضية،  هحيث أثبتت دراستنا صحة هذ ساعد على التخلف الرقمي في الجزائر

بنك الفالحة والتنمية الريفية على وسائل دفع الكتروني متطورة اعتماد بالفرضية األخيرة حول 
وقد أوضحت الدراسة أن بنك الفالحة يتماشي مع التطورات الحاصلة  ،ةتساعد على تحسين الخدم

 واستخدام آليات ووسائل حديثة في عمليات الدفع االلكتروني وإجراء المعامالت المالية

 كما قادت هذه الدراسة إلى الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات كما يلي:

 االلكترونية مفاهيم جاء بها االقتصاد الرقمي. واألعمالوسائل الدفع االلكترونية  •

وسائل الدفع نظمة المصرفية وتطور األساهم في التجارة االلكترونية تطور  •
 االلكترونية.

 سرعةعلى تطوير المعامالت االقتصادية وفوائد لها دفع االلكترونية اليات ووسائل ال •
 األداء.

عالمية وتجاوز الحدود االسواق المكن التجارة االلكترونية من سرعة الوصول إلى ت •
 الجغرافية.

 تكلفة. وبأقلعلى انجاز الصفقات التجارية فوريا التجارة االلكترونية تساعد  •

 .وانين منظمة لهاالتجارة االلكترونية بنية تحتية لالتصاالت والمعلومات وق تتطلب •

نظام المصرفي ظل تخلف الال يمكن االستغناء عن وسائل الدفع التقليدية في الجزائر و •
 الجزائري.

ير وتحديث الثقافة البنكية تغيعلى الجزائر ليس مرهون فقط  فيالدفع  ةمأنظتحديث  •
تحديث وسائل وإستراتيجية التحكم  في السوق الموازية لكن أيضا ، لدى المجتمع

 الدفع.

 يمكن اقتراح بعض التوصيات الموجزة فيما يلي: على النتائج المتوصل اليها، عتمادوباال

خاصة مختلف التطبيقات اللتبني  الحاصلةمسايرة التطورات التكنولوجية  ةضرور •
 .والمصرفيةتدعيم الخدمات البنكية والعمل بطرق 

البد من وضع قوانين وتشريعات تتماشى وتطور التجارة االلكترونية وأنظمة الدفع  •
 االلكتروني

االلكترونية صرفية عامالت المالبنوك الجزائرية االستعداد لتطبيق ثقافة المعلى  ينبغي •
 مجال االبداع واالبتكار.بعين االعتبار التغيرات المستمرة في  تأخذان و

وعية المجتمع بأهمية الدفع االلكتروني ونشر ثقافة المعامالت ضرورة العمل على ت •
 الرقمية.
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المنافسة في ضرورة العمل على تحديث االنظمة المصرفية حتى تكون لها القدرة على  •
 .ظل العولمة المالية والمصرفية

وأن نترك المجال ه، التعمق فيوأخيرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في تجسيد هذا العمل و
والتوسع في   والدراسات المستقبلية لإلحاطة بكل الجوانب المحيطة بالموضوعلألبحاث القادمة 

مدى مساهمة وسائل الدفع االلكترونية ات المالية ووعالقتها بالمؤسسمقومات التجارة االلكترونية 
 .في تطوير الجهاز المصرفي االلكتروني
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