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 أشكس هللا عص وحل على ثىفيقه لي إلهجاش هرا العمل.

كما أثقد بشكسي إلى ألاطحاذ املشسف الري قدم لىا الىصائح 

 والحىحيهات، ألاطحاذ "لحمس عباض".

كما ال ًفىثني أن أثقدم بشكسي إلى معلمي في مسحلة الحعليم الابحدائي 

أطحاذ بجامعة عبد الحميد بن الري طاهدوي في بداًة مشىازي، وهى آلان 
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فية وكالة مظحغاهم على  وأشكس أًضا عمال بىك الفالحة والحىمية الٍس

 زأطهم "باًة".

 وأشكس كل من طاعدوي في اهجاش هرا البحث ولى بكلمة جشجيع.
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 أهدي ثمسة حهدي:

 إلى من جعبت وطهست وزبت إلى قسة عيني والدجي حفظها هللا لي.

 إلى من قدم لي كل ش يء إلى ثاج زأس ي والدي حفظه هللا لي.

 إلى إخىاوي وطىدي في الحياة: محمد، أحمد والحاج.

صات اللىاجي شازكىني حلى الحياة ومسها، إليهن حميع كل واحدة  إلى صدًقاجي العٍص

 باطمها. 
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ت ضغيرة هظسا لالبخيازاث والخعىزاث التي ٌعِشها في   أضبح العالم في وكخىا الحالي عبازة عً كٍس

جمُع املجاالث، شملت هره الخعىزاث مجاٌ الاكخطاد على املظخىي العالمي الري شهد جحىالث 

عت وهامت  على الطعُد إلالىترووي، حُث أضبحىا وعِش في شمً ثىزة جىىىلىجُا املعلىماث التي طَس

غيرث مجسي الاكخطاد مً الخللُدي إلى إلالىترووي، وبما أن املاٌ هى أطاض الخعامالث الاكخطادًت 

ت جصامً ذلً مع ظهىز البىىن التي طاهمت في جىظُم وجعىٍس اكخطادًاث دٌو العالم ، املالُت والخجاٍز

ومع الخعىزاث الخىىىلىجُت الحالُت فلد جعىزث البىىن وظىزث معامالتها املالُت حُث واهت حعمل 

بعسق دفع جللُدًت جخمثل في الشُياث الظفخجت، الظىد ألمس، الىلىد ووطائل دفع أدسي، لىً هره 

البعئ  الىطائل مع مسوز الىكت ومع حظازع وجيرة الاكخطاد هشفت عً عُىب وهلائظ هثيرة أبسشها

ت املعامالث املالُت، ازجفاع جيالُف معالجتها باإلضافت إلى طهىلت اطخعمالها في عملُاث  الشدًد في حظٍى

الغش والتزوٍس وجبُِض ألامىاٌ، وبالخالي أضبح مً املحخم على البىىن البحث عً وطائل دفع أدسي 

 أهثر طسعت وأماها وزبحا لها.

ع لعالم إلالىتروهُ  اث وظهىز شبىت إلاهترهت التي جمىىت في ظسف كُاس ي مً ومع الخعىز الظَس

جحلُم ما عجصث عىه وطائل الاجطاٌ الخللُدًت ألادسي، حُث اطخغلت البىىن هره الخعىزاث في 

س هظام الدفع والبحث عً الخىىىلىجُا وشبىت إلاهترهت في جحدًث جدًدة، وكد جمىً  آلُاث وجعٍى

س هظ ام الدفع مً الخللُدي إلى إلالىترووي وكد حلت وطائل الدفع البىىن واملؤطظاث املالُت مً جعٍى

إلالىتروهُت املخمثلت في الشُياث إلالىتروهُت، البعاكاث الرهُت، الىلىد إلالىتروهُت ووطائل أدسي، 

محل وطائل الدفع الخللُدًت، وأضبحت السهيزة ألاطاطُت في جمُع الخعامالث املالُت هظسا ملصاًاها 

الظسعت الفائلت وهلظ جيالُف الخعامالث املالُت، لىً هره املصاًا املخعددة ال جذفي املخعددة أهمها 

وجىد عُىب أًضا في اطخذدام وطائل الدفع الحدًثت أبسشها الجسائم إلالىتروهُت، عدم لجىء الصبائً 

ذفُف إليها واعخمادهم بدزجت هبيرة على وطائل الدفع اللدًمت وعُىب أدسي الشالت البىىن جحاٌو الخ

 منها.
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س املعامالث وبفضل   هره اللفصة الىىعُت للبىىن في مجاٌ جىىىلىجُا املعلىماث وجعٍى

عت على الاكخطاد العالمي وبفضل العىملت الاكخطادًت ظهس ما  الاكخطادًت التي أثسث بطىزة هبيرة وطَس

ت بين   دٌو العالم.ٌعسف باالكخطاد السكمي الري طاهم في جىطُع دائسة حجم الخبادالث الخجاٍز

وهرا الخعىز جعل الاكخطادًين ًخيبئىن بعالم بدون وزق حُث حلت وطائل الدفع  

ت جمُع املعامالث الاكخطادًت ومىه هعسح إلاشيالُت  إلالىتروهُت محل وطائل الدفع الخللُدًت في حظٍى

 الخالُت:

 فيما يتمثل دور أنظمة الدفع إلالكتروني في ثطوير املعامالت الاقتصادية؟ 

 ولإلجابت على هره إلاشيالُت حاولىا جلظُمها إلى مجمىعت مً ألاطئلت الفسعُت: 

 فُما جخمثل وطائل الدفع إلالىتروهُت؟ 

 ما هى دوز جىىىلىجُا املعلىماث والاجطاٌ في ظهىز هظام الدفع إلالىترووي؟ 

 هُف ًؤثس الاكخطاد السكمي على املىاخ الاكخطادي العالمي؟ 

 ت؟ما هى واكع اطخذدام هظ  ام الدفع إللىترووي في البىىن الجصائٍس

 البحث: فرضيات

  أضبح مً املمىً الخغلب عليها مً دالٌ وطائل إن الىلائظ التي واجهتها وطائل الدفع الخللُدًت

 الدفع الحدًثت.

 .س هظام الدفع إلالىترووي  الخىىىلىجُا الحدًثت لإلعالم والاجطاٌ لها دوز فعاٌ في جعٍى

  إلالىتروهُت إًجابُاث ومصاًا عدًدة في حين أنها ال جذلى مً املذاظس.للخدماث املطسفُت 

  ت ال شالت في املساحل ألاولى لخعبُم أهظمت الدفع إلالىترووي هظسا للعساكُل التي البىىن الجصائٍس

 جىاجهها في الىظام البىيي.
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 أسباب اختيار املوضوع:

 زاطت هي:إن أهم ألاطباب التي دفعخىا الدخُاز املىضىع محل الد

 ت ظهىز الابخيازاث ال  دولُت املخعللت بىطائل الدفع إلالىترووي.اطخمساٍز

 .حداثت املىضىع فهى محغ اهخمام في الظىىاث ألاديرة 

  الدوز الفعاٌ الري جلعبه الخىىىلىجُا الحدًثت وظهىز الاكخطاد الحدًث جحت اطم الاكخطاد

س أهظمت الدفع. السمي ومعسفت الدوز الري ًلعبه هاذًً العاملين في  جعٍى

 .ت في اعخماد أهظمت الدفع إلالىتروهُت  معسفت أهم الطعىباث والعساكُل التي جىاجه البىىن الجصائٍس

 :دراسةالأهداف 

 .محاولت إلاملام بمذخلف وطائل الدفع إلالىتروهُت املعىزة والحدًثت 

  الدفع في البىىن.إبساش الدوز الىبير لخىىىلىجُا الاجطاٌ الحدًثت في جعىٍس أهظمت 

  .ت  الخعسف على واكع اطخذدام وطائل الدفع إلالىتروهُت في البىىن الجصائٍس

 :دراسةأهمية ال

 والتي جمع بشيل داص الاكخطاد العالمي هظسا لخعىزاث الخىىىلىجُت الحاضلت في العالم 

ت داضت والخىجه هحى الطيرفت  والجصائسي والخغيراث التي حدثت في املطازف العاملُت عامت والجصائٍس

س هظم ووطائل الدفع إلالىتروهُت ،وملىاهبت هره الخغيراث  إلالىتروهُت والعمل املظخمس على جعٍى

عت في الظىىاث ألاديرة أزدها الالخفاث هحى مىضىع الطيرفت إلالىتروهُت ودز  اطت أهم الخغيراث الظَس

 والخعىزاث التي عسفتها وطائل الدفع إلالىترووي.
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 الدراسة:صعوبات 

 أثىاء إعدادها لهرا البحث واجهخىا بعض الطعىباث هرهس منها ما ًلي: 

  عدم جىفس املساجع املخذططت واملسجبعت مباشسة بمىضىع وطائل الدفع إلالىترووي إذ هجد أغلبها

 إلالىتروهُت.تهخم بالخجازة 

  الخلُد بعدد الطفحاث، حُث حاولىا دزاطت فلغ الىلاط ألاطاطُت حٌى مىضىع الدفع

 إلالىترووي هظسا لشمىلُخه.

 .فُت حعىد لظيخين مً كبل أو أهثر  املعلىماث املخىفسة على مظخىي مىكع بىً الفالحت والخىمُت الٍس

 ومعلىماث دادلُت داضت بالبىً  ضعىبت الحطٌى على املعلىماث مً البىً وذلً ألنها وثائم

 حظب مىظفي البىً.

 ثقسيمات البحث:

 :  جم جلظُم البحث إلى ثالثت فطٌى

ت ألهظمت الدفع في البىىن الفصل ألاول:  ألاطع الىظٍس

 جىىىلىجُا املعلىماث و املىاخ الاكخطادي العالمي   الفصل الثاني:

فُت  الفصل الثالث:  )ووالت مظخغاهم( BADRدزاطت حالت بىً الفالحت والخىمُت الٍس
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 الفصل:ملدمت 

ًاقت هىاحي   ا هاما في خُاة البشش، وجمخذ آزاس هزا الخؿىس إلى  ًلػب الخؿىس الخٌىىلىجي دوسا خٍُى

جدىالث هامت أبشصها الخُاة الانخطادًت والهاهىهُت والاحخماغُت والشهاقُت، ولهذ غشف الانخطاد الػالمي 

الخؿىساث الخٌىىلىحُت خاضت قُما حػلو منها بأهظمت الاجطاُ غً بػذ، ونذ مّغ هزا الخؿىس في الجاهب 

الخٌىىلىجي اإلاػامالث الانخطادًت التي جخم أؾلبها بالىهىد ولهذ شهذث هزه ألاخحرة ؾىسا يبحرا مً خُث ظبل 

ًاهذ حػشف بىظائل الذقؼ الخهلُذًتدقػها واظخخذامها في مجاُ الانخطاد غلى غذة مش  وجؿىسث  اخل، خُث 

والعهىلت في  التي جخمحز بالعشغت مؼ الخؿىساث الخٌىىلىحُت وأضبدذ حػشف بىظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت

  الاظخخذام.  
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 طرق الدفؼ الخلليدًت املبحث ألاول:

 : ماهيت طرق الدفؼ الخلليدًتاملطلب ألاول 

 :الخلليدًت وصائل الدفؼ -1

ل ألامىاُ مهما ًًٌ العىذ أو  حػخبر وظائل الذقؼ ًل ألادواث التي جمًٌ ًل شخظ مً جدٍى

 ألاظلىب الخهني اإلاعخػمل.

يما غّشقذ أنها  جلَ ألاداة اإلاهبىلت  احخماغُا مً أحل حعهُل اإلاػامالث الخاضت بدبادُ العلؼ 

الذقؼ إلى حاهب الىهىد الهاهىهُت جلَ  العىذاث والخذماث ويزلَ حعذًذ الذًىن، وجذخل في صمشة وظائل 

ت وظىذاث الهشع التي ًذخلها خاملها في الخذاُو غىذما ًؤدون أغمالهم.  الخجاٍس

مًٌ الىظش إلى وظائل الذقؼ مً زالر صواًا أظاظُت، قهي أداة وظاؾت مهمتها حعهُل الخذاُو  ٍو

ى الىهىد في شٍلها اإلاػاضش، وبطكت أنل غلى وهزا ًىؿبو باألظاط غلوجمٌحن إحشاءاث الطكهاث بعهىلت، 

ت غىذما جٍىن مدل جذاُو بحن قئت الخجاس، ومً حهت أخشي جمشل أدواث للذقؼ الػاحل، وهزا  ألاوسام الخجاٍس

ألامش ًىؿبو خاضت غلى الىهىد والشٍُاث بذسحت أنل، خُث أن امخاليها ٌعمذ لألقشاد إما بئهكانها خالُا أو 

 اإلاعخهبل.اهخظاس قشص أقػل في 

ل نىة ششائُت خالُا  واهؿالنا مً هزا اإلابذأ قئن وظُلت الذقؼ جمشل وظُلت نشع خُث حعمذ بخدٍى

    1وإغادة اظترحاغها في اإلاعخهبل.

 

 

 

 

                                                   
، مزيشة ماحعخحر في الػلىم اصتراجيجياث هظام املدفىغاث لللرن الحادي والػشرون مؼ إلاشارة إلى الخجربت الجسائريتغماس لىضُل،  1

 .11، ص 2008/2009نعىؿُىت، العىت الجامػُت ، يمىخىس الانخطادًت، حامػت 
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 أصاليب الدفؼ الخلليدًت: -2

جىحذ غذة أشٍاُ مً وظائل الذقؼ الخهلُذًت جمًٌ ألاقشاد مً إبشام الطكهاث والخبادالث بعهىلت 

عش   وأمان وجخمشل قُما ًلي:َو

 الىلىد: -2-1

أداة انخطادًت مهمت قهي اإلادشى أو اإلاٌبذ لجمُؼ اإلابادالث، وهي وظُلت دقؼ جامت  حػخبر الىهىد

 1العُىلت وألايثر اظخػماال مً بحن ًل وظائل الذقؼ، بل أن هزه الىظائل جخدُى في النهاًت إلى هزه الىهىد.

خُا غلى أنها نؿػت مػذهُت حعخػمل ًىظُلت دقؼ غامت في غملُاث  ل الىهىد جاٍس مًٌ حػٍش ٍو

الخبادُ، ًبهى أن الىهىد هي مجمىع وظائل الذقؼ التي جمًٌ ًل مذًً مً الخدشس مً دًىهه اججاه داهِخه، 

داخل الخذود  خطائظ هي: العُىلت، الخمازل وغمىمُت الىخذة الىهذًتجخمحز الىهىد ًىظُلت دقؼ بشالر 

 الىؾىُت.

ت: مًٌ أن حػشف الىهىد غىذ الانخطادًحن بأيثر مً صاٍو  ٍو

 .مً خُث الىظائل التي جؤديها: قهي أداة حعخخذم ًىظُلت للخبادُ ومهُاط للهُم 

  جلهى نبىال غاما مً حاهب ألاقشاد.مً خُث خطائطها:  قهي أداة 

 بالجمؼ بحن الخطائظ الزمت مً الذًىن  إبشاءلى مً خُث الهاهىهُت: قهي أداة لها الهذسة الهاهىهُت غ

كا غاما وهى أن الىهىد: " أًت أداة حعخخذم غادة ًىظُـ للخبادُ،  والىظائل ٌعخهي الانخطادًىن حػٍش

و بحن مكهىمحن: لهى نبىال غاما مً ألاقشاد"، ووقها لهزا الخػٍشل قهذ جم الخكٍش  2 ويمػُاس للهُمت ٍو

  :حػخبره العلؿت ههىدا جمىده ضكت إبشاء الزمت مً الذًىن.ًل ما وهي ألاول للػملت 

 :وهي أيثر شمىال مً رلَ قهي حشمل الػملت، يما حشمل ًل ما ًتراض ى غلُه الىاط  الثاوي للىلىد

خخزوهه وظُؿا للخبادُ ومهُاط للهُم، وهي مؤلكت مً ألاهىاع الخالُت:  باخخُاسهم ٍو

                                                   
 .14غماس لىضُل، مشحؼ ظبو ريشه، ص  1
 .37غماس لىضُل، هكغ اإلاشحؼ، ص  2
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مً ؾشف البىَ وهي غباسة غً الىهىد الىسنُت والىهىد اإلاػذهُت اإلاعاغذة التي جطذس  الىلىد اللاهىهيت: -

اإلاشيضي، وهي حػبر غً الشٍل ألاغلى للعُىلت الخامت والنهائُت، وجمشل التزام البىَ اإلاشيضي اججاه 

ت.  الانخطاد يٍل وبما أن البىَ اإلاشيضي التي ًطذسها، لزلَ حعمى أًػا الىهىد اإلاشيٍض

ظهشث الىهىد اإلاطشقُت والائخماهُت وجؿىسث جؿىسا هائال في غطش الىهىد الىسنُت  الىلىد املصرفيت: -

ًاقت اإلاجخمػاث الخذًشت، ولها خطائظ جمحزها غً الػمالث وهي ههىد وأضبذ  لها أهمُت يبري في 

و  خم خلهها غً ؾٍش ت، وجخمشل في الىدائؼ التي جدخكظ بها اائخماهُت ٍو مًٌ البىىى الخجاٍس لبىىى ٍو

و اظخخذام الشٍُاث، والىهىد العلػُت اإلاطشقُت هي جلَ الىهىد التي ًٍىن قيها  الخطشف قيها غً ؾٍش

قشم واضح بحن نُمتها العلػُت ونُمتها الىهذًت، غلى غٌغ الىهىد العلػُت التي جٍىن قيها الهُمت 

ت لهُمتها يعلػت.  1الىهذًت معاٍو

 الشيك: -2-2

 :حػريف الشيك 

مً اإلاسخىب غلُه أن ًذقؼ مبلؿا للعاخب  (le Tireur )غً مدشس بمىحبه ًؿلب العاخب  هى غباسة

هكعه أو لؿشف زالث، هزا ؾبػا مؼ اقتراع وحىد سضُذ مىحب للعاخب لذي اإلاسخىب غلُه ٌعمذ بؿلب 

الخاُ هٌزا، والشَُ بدذ راجه لِغ ههذا ألهه ال ًخػمً حػهذا مً البىَ بأداء مبلـ مػحن لخاملت، يما هى 

 2في الىسنت اإلاطشقُت، بل هى أمش مىحه مً نبل شخظ إلى البىَ.

 :أهىاع الشيك 

 جخمشل أهىاع الشَُ في:

                                                   
 . 16، ص 2004، حامػت مىخىسي، نعىؿُىت، الىلدي واملصرفي الاكخصاد، دروش في سخىىن مدمذ 1
م،  2  .25، ص 2003دًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت، الجضائش، الؿبػت الشالشت،  مدخل إلى الرياضياث املاليت،مىطىس بً غىف غبذ الٌٍش
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حن بُنهما قشاؽ غلى وحه الشَُ مً ألاغلى الشيك املضطر:  - خُث ًهطذ بالدعؿحر وغؼ خؿحن مخىاٍص

ى أي بىَ، خُث إلى ألاظكل ختى ٌػلم اإلاسخىب غلُه بمجشد الىظش إلُه وحىب غذم ضشف الشَُ إل

 هجذ هىغان مً الدعؿحر:

  ان غلى ضذس الشَُ دون ريش أي ش يء في الكشاؽ اإلاىحىد الدعؿحر الػام: وهى وغؼ خؿحن مخىاٍص

 بُنهما.

 .الدعؿحر الخاص: وهى حعؿحر ًبحن في الكشاؽ اظم بىَ مػحن 

خم رلَ  الشيك املػخمد:  - بخىنُؼ اإلاسخىب وهى الشَُ الزي ًؿلب مً اإلاسخىب غلُه اغخماده ٍو

ىت غلى أن اإلاسخىب غلُه لذًه الشضُذ الٍافي للىقاء بهُمت  غلُه غلى ضذس الشَُ، واغخماد الشَُ نٍش

  1الشَُ ختى في خالت غذم وحىد سضُذ.

دي:  - بمهخػاه ًخمًٌ العاخب مً نبؼ ًل أو بػؼ الىهىد  لذي ؤلاؾالع هى أمش بالذقؼالشيك البًر

ذ أو دقؼ هزه الىهىد إلى شخظ آخش ٌػُىه العاخب. الهائمت واإلاػخبرة لخعابه لذي  مطلخت البًر

هطذ بها جمٌحن  غباسة غً أوامش  ضياحي:الشيك ال - حسخبها مؤظعت غلى قشوغها في حهاث مخخلكت ٍو

استها، خُث ٌعخؿُؼ خامل  العائدحن مً الخطُى غلى الىهىد الالصمت لهم في البالد التي ًهىمىن بٍض

علم الىهىد قىسا وهي جطذس غادة مً بىىى يبحرة لها زهت  الشَُ الخىنُؼ غلُه لذي البىَ في الخاسج َو

 غاإلاُت.

 الحضاب: -2-3

ل الخهىم والذًىن الىاشئت غً  ل الخعاب غلى أهه غهذ بمهخػاه ًلتزم شخطان بخدٍى ًمًٌ حػٍش

الػملُاث ألاضلُت التي جخم بُنها إلى نُىد في الخعاب جدىانظ قُما بُنها بدُث ًٍىن الشضُذ النهائي غىذ 

ىد غملُاث أضلُت إنكاُ الخعاب وخذه دًىا معخدو ألاداء، وغهذ الخعاب غهذ جابؼ بمػنى أن ًكترع وح

و اإلاهاضت  مخخابػت بحن ؾشقُه ال حعىي ًل غملُت منها غلى خذي بل حعىي حمُػها دقػت واخذة بؿٍش

                                                   
ذاس،  1 ً، هاوي دٍو ذ الػٍش ت، كاهىن ألاغمالمدمذ قٍش  .162، ص 2002، ؤلاداسة الجامػُت الجذًذة، ؤلاظٌىذٍس
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نبل إنكاُ الخعاب، قهى ٌعمذ لالنخطاد في اظخػماُ الىهىد، إر ال مدل قُه للىقاء وللخعاب مضاًا غذًذة: 

د التي ًٍىن دائىا قيها، قُذسى بزلَ خؿش وما جؤدي إلُه مً إغكاء ًل ؾشف مً الىقاء بذًىهه في الخذو 

 إقالط الؿشف آلاخش.

ػت ومٍلكت هىغا ما وال ًمىذ في اإلاهابل أي غمان في خالت غذم الذقؼ ألهه ال  قالخعاب هى أداة دقؼ ظَش

 1ٌعدىذ إلى أي وزُهت أو معدىذ.

 أوراق الدفؼ: -2-4

ً، قهي حػني  أوسام الذقؼ نُمت الدعذًذاث التي جهىم بها اإلاؤظعت اججاه اإلاىسدًً أو الذائىحن آلاخٍش

( وجخمشل هزه الاظخدهاموظُلت دقؼ حػىع الشٍُاث خُث جلتزم اإلاؤظعت بذقؼ دًىنها في أحل مدذد )مُػاد 

 ألاوسام في:

هي جخٍىن مً زالزت أؾشاف هي ظىذ ججاسي ؾحر مػلو غلى شٍل ًدشس وقها لشٍل مػحن، و  الضفخجت: -

وحعمذ بئزباث رمخحن مالُخحن في هكغ الىنذ وهي مً حهت أخشي غباسة غً أمش بالذقؼ لطالح شخظ 

 مػحن أو ألمشه.

 جخمشل ششوؽ العكخجت قُما ًلي:شروط الضفخجت:  -

 .ششوؽ مىغىغُت: وجخمشل في: ألاهلُت، اإلادل 

 خ الاظخدهام، مُت، اظم مً ًجب غلُه الذقؼ، ششوؽ شٍلُت:  وجخمشل في: الٌخبت، البُاهاث ؤلالضا جاٍس

خ إوشاء العكخجت  اإلاٍان الزي ًجب الذقؼ له أو ألمشه، اظم مً ًجب الذقؼ له أو ألمشه، بُان جاٍس

 ومٍاهه، جىنُؼ مً أضذس العكخجت.

ت جخػمً حػهذا مدشسا بذقؼ مبلـ مػحن ألمش شخظ آخش هى اإلاعخكُذ  هى أضال  الضىد ألمر: - وسنت ججاٍس

ٍىن قُه ؾشقان قهـ هما اإلادشس واإلاعخكُذ، غلى  الاؾالعبمجشد  أو في مُػاد مػحن أو نابل للخػُحن، ٍو

                                                   
 .83 ، ص2001، ميشىساث الجلي الخهىنُت، بحروث، لبىان، اللاهىن الخجاري الباسودي غلي، مطؿكى يماُ ؾه،  1
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أظاط هزا الخػٍشل ًمًٌ أن وعخيخج أن العىذ ألمش هى وظُلت نشع خهُهُت خُث أن هىاى اهخظاس 

خ الاظخدهام الزي ًىكو بشأهه.مً حاه   1ب الذائً للمذًً لٍي ٌعذد ما غلُه في جاٍس

 الػىامل املضاغدة غلى جطىر هظام الدفؼ: املطلب الثاوي

التي ظاغذث غلى جؿىس وظائل الذقؼ وجدىلها مً الشٍل الخهلُذي إلى أشٍاُ لهذ حػذدث الػىامل  

 جؿىسا، وأهم هزه الػىامل هزيش ما ًلي:أخشي جؤدي هكغ الىظُكت لًٌ بؿشم مخخلكت أيثر 

 جراحؼ فػاليت وصائل الدفؼ الخلليدًت: -1

ًالعشنت و  نط ى ظهىس وظائل الذقؼ الخهلُذًت غلى الٌشحر مً اإلاشاًل الىاحمت غً خمل الىهىد 

بزلَ بذًلت غً الىهىد وبالخالي ظهلذ الٌشحر مً الػملُاث خاضت منها  والػُاع ونل غبئ خملها، قأضبدذ

ت، ولزلَ أضبذ ؤلاخعاط باألمان الزي غشقخه وظائل الذقؼ الخهلُذًت بمشوس الىنذ مشجكؼ حذا، إال الخج اٍس

 أن لهزه الىظائل مشاًل يشحرة منها:

قالخاحت إلى الىحىد الصخص ي ظىاء شخطُا أو غبر الهاجل لٌال الؿشقحن ًهُذ  اوػدام املالئمت: -1-1

ت اإلاػامالجُت، وباليعبت للػمالء ًترحم  يخج غىه جٍلكت الخٍش هزا إلى جأخحر انخىاء اإلاىخج أو الخذمت ٍو

 في ؤلاًشاداث هدُجت اهخكاع اإلابُػاث أو قهذانها.أغلى وباليعبت للبائؼ ٌػني خعاسة 

ال جخم اإلاذقىغاث الخهلُذًت في الىنذ الخهُهي،  غدم إحراء املدفىغاث في الىكذ الحليلي: -1-2

خىنل الخأخحر في الخدهو الكػلي غلى هىغُت العذاد في اإلاذقىغاث بالشٍُاث مشال حعخؿشم ما  ٍو

 ًطل إلى أظبىع.

حعشم أو قالخىنُػاث ًمًٌ أن جضوُ والشٍُاث والٌمبُاالث والعىذ ألمش ًمًٌ أن اوػدام ألامً:  -1-3

 ًلجئىا إلى الؿش والاخخُاُ بمخخلل أشٍاله.جػُؼ، والخجاس ًمًٌ أن 

إن ًل مػاملت جٍلل مبلؿا زابخا مً اإلااُ، وباليعبت للمذقىغاث الطؿحرة ارجفاع جكلفت املدفىغاث:  -1-4

 حؿؿي بالٍاد جٍالُل اإلاطشوقاث.

                                                   
 .84حؼ ظبو ريشه، ص مش الباسودي غلي، مطؿكى يماُ ؾه،  1
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 ذ وألاهظمت املصرفيت: الاهتره -2

ًان للخؿىس الخٌىىلىجي في مجاُ الاجطاالث الكػل في خذور زىسة في اإلاػامالث اإلاطشقُت مً خالُ 

الشٍل الخاسجي لجمُؼ شبٌت الاهترهذ خاضت مؼ جؿىس أهظمت الاهترهذ الخذًشت خُث أمًٌ جىخُذ 

الػالم أن ًهىم الخؿبُهاث واإلاىانؼ غلى الاهترهذ مما أجاح للمعخخذم أو اإلابرمج البعُـ في أي مٍان في 

ش مىنؼ إلٌترووي ًٌدعب نُمخه مً نُمت اإلادخىي الزي ًخػمىه، وهٌزا اظخهشث الاهترهذ في شٍلها  بخؿٍى

 الخالي يشبٌت غاإلاُت جشبـ شبٍاث الػالم.

ونذ أجاح اهدشاس اظخخذام الاهترهذ للبىىى وظمذ لػمالئها بهػاء أشؿالهم دون الخاحت للخػامل مؼ 

لت ألحل نػاء مطلخت مطشقُت ورلَ مً خالُ خذماث اإلاطشف اإلاجزلي، اإلاىظكحن، أو  الاهخظاس لعاغاث ؾٍى

خُث جم إوشاء مهش لها غلى الاهترهذ بذال مً اإلاهش الػهاسي، ومً زم حعهُل غلى الػمُل الخػامل مؼ البىَ 

   غبر الاهترهذ وهى في مجزله وإحشاء ًل غملُاجه اإلاطشقُت.

 كتروهيت:الاهترهذ والخجارة إلال -3

إن اهدشاس الخجاسة ؤلالٌتروهُت غبر وظائل ؤلاغالم والاهترهذ ظاهمذ في إًجاد البِئت الىظُكت لطىاغاث 

جبادُ اإلاػلىماث غبر اإلاىظماث الخٍىمُت ومىظماث ألاغماُ  وظلؼ وخذماث، والخجاسة ؤلالٌتروهُت حععى إلى

ًاثالخاضت والػامت بؿُت جخكُؼ آلازاس العلبُت وحػظُم غىإلات  ، ومً الذواقؼ التي أخو إلى ظهىس الشش

 الخجاسة ؤلالٌتروهُت:

ظمدذ الخجاسة ؤلالٌتروهُت بذمج واختزاُ حضء يبحر مً اإلاشاخل اإلاخخلكت حضيير املػامالث الاكخصادًت:  -

ت بحن البائؼ واإلاشتري، قػشوسة الدعُحر الكػاُ والىاجح  الذاخلت بطكت غادًت في اإلاػامالث الخجاٍس

  الاهخماماث ألاظاظُت الذاقػت للخجاسة ؤلالٌتروهُت. مً باليعبت للمؤظعاث واخذاٌشٍل 

الشؾبت في الىضُى إلى معخىي غاُ مً الىجاغت في ؤلاهخاج والخىصَؼ ٌشٍل يزلَ  الفػاليت الخجاريت: -

هت آلُت.  داقػا مهما ًمًٌ الخجاسة ؤلالٌتروهُت مً إهخاج مػلىماث باإلمٍان حجضها وخكظها بؿٍش

ش الخجاسة ؤلالٌتروهُت اغخمذث اإلاؤظعاث مىنكا أيثر قػالُت  طىير أصىاق حدًدة:ج - وأيثر خشيُت لخؿٍى

ت حذًذة. و إًجاد مىاقز وأظىام ججاٍس  غً ؾٍش
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 الاصخفادة مً وصائل ألامان غبر شبكت الاهترهذ: -4

وظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت غً الىظائل الخهلُذًت باالظخكادة مً وظائل ألامان اإلابخٌشة خذًشا  جخمحز 

ت التي جخم غبر هزه الظخػمالها غبر شبٌت  الاهترهذ وخاضت إلغاقت الشهت غلى اإلاػامالث اإلاطشقُت والخجاٍس

ًان اهدشاس الخج ًاقُا البخٍاس الشبٌت والتي جٍىن وظاُ الذقؼ ؤلالٌتروهُت ؾشقا قيها ونذ  اسة ؤلالٌتروهُت ظببا 

ًالخىنُؼ ؤلالٌترووي والدشكحر وؾحرهم.  مشل هزه الىظائل 

 ظهىر مىظماث ومؤصضاث ماليت غامليت في مجال املدفىغاث: -5

اإلاعاهمت في اهدشاس وظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت ظهىس مىظماث ومؤظعاث غاإلاُت أضبدذ  مً بحن الػىامل

و هزه الىظائـ إلاخخلل بلذان الػالم والجهاث اإلاطذسة للبؿاناث البىٌُت والتي حػذ  سائذة في إهخاج وحعٍى

 أشهش وظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت ًمًٌ جهعُمها يما ًلي:

مؤظعاث مالُت وإهما بمشابت هادي خُث جمخلَ ًل  ال حػخبر املىظماث الػامليت املصدرة للبطاكاث: - أ

ت للىؿاناث الخاضت بها   لٌنها ال جهىم باإلضذاس بىكعها وإهما جمىذ جشاخُظ.مىظمت الػالماث الخجاٍس

وهي التي حششف غلى غملُت إضذاس البؿاناث اإلاطشقُت دون غشوسة مىذ  املؤصضاث املاليت الػامليت: - ب

  جشاخُظ ؤلاضذاس ألي مطشف.

 

 حىل الدفؼ إلالكتروويأصاصياث املبحث الثاوي: 

 وصائل الدفؼ إلالكترووياملطلب ألاول: 

 :وصائل الدفؼ إلالكتروويف حػري -1

الث ؤلالٌتروهُت التي جطذسه اإلاطاسف واإلاؤظعاث  حػشف غلى أنها مجمىغت مً ألادواث والخدٍى

ًىظُلت دقؼ، وجخمشل في البؿاناث البىٌُت، الىهىد ؤلالٌتروهُت وجخػمً غملُت الذقؼ ؤلالٌترووي أسبػت 
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وظُلت الذقؼ، اإلاطشف الزي ًخدطل غلى اإلابلـ  أؾشاف: اإلاخػامل )الذاقؼ أو اإلاشتري(، اإلاطشف الزي أضذس 

 1لخعاب اإلاعخكُذ مً الذقؼ )البائؼ(، شبٌت البؿاناث.

 أهىاع وصائل الدفؼ إلالكترووي: -2

 البطاكاث البىكيت: -2-1

سنمُت وحعخخذم  غباسة غً بؿانت بالظدٌُُت جدخىي غلى مػلىماثالبؿانت البىٌُت غلى أنها حػشف 

ل أو الذخُى إلاىانؼ  هزه اإلاػلىماث في أؾشاع الذقؼ، يما ًمًٌ اظخخذامها ألؾشاع أخشي مشل الخػٍش

 للمشخظ له، بػؼ هزه البؿاناث ؤلالٌتروهُت حعمى البؿاناث الزيُت 
ّ
خاضت ال ًمًٌ الذخُى قيها إال

هت أخشي.   2الخخىائها غلى مػلىماث ًمًٌ الخػامل مػها بؿٍش

أًػا بأنها أداة مطشقُت للىقاء بااللتزاماث مهبىلت غلى هؿام واظؼ مدلُا ودولُا لذي ألاقشاد  وحػشف

والخجاس والبىىى، وهي بالخالي بذًل للىهىد لذقؼ نُمت العلؼ والخذماث اإلاهذمت لخاملي البؿانت مهابل جىنُػه 

اجه أو هدُجت الىاشئ هًطاُ بهُمت التزاماجللخاحش غلى إ خطىله غلى الخذمت، غلى أن ًهىم الخاحش ت غً مشتًر

و البىَ الزي ضشح له بهبُى البؿانت ًىظُلت دقؼ.  بخدطُل الهُمت مً البىَ اإلاطذس للبؿانت غً ؾٍش

كها بأنها بؿانت حشبه الىهىد الىسنُت ورلَ مً خُث أهه ال ًىحذ بمهخط ى الػمل بها يما ًمًٌ  حػٍش

ت نهائُت هى مهاضت، يما ال ًىحذ هظام لخػهب الطكهاث واإلاػامالث باإلغاقت إلى أنها جمشل نُمت ههذًت  حعٍى

وإرا قهذث هزه البؿانت قئهه ال ٌعخؿُؼ الؿحر أن ٌعخخذمها يما ًىحذ اججاه أًػا ال ٌعخخذمها في ههل 

   3ألامىاُ مً بؿانت إلى أخشي.

 : البطاكاث الائخماهيت  -2-2

                                                   
ت وؤلالٌتروهُت، داس الشهاقت لليشش والخىصَؼ، غمان ألاسدن، املىصىغت الخجاريت واملصرفيتمدمىد الٌُالوي،  1 ػاث الخجاٍس ، اإلاجلذ الشاوي، الدشَش

 .44، ص 2007الؿبػت ألاولى، 
 .239، ص 2009، داس الخمذ لليشش والخىصَؼ، غمان، ألاسدن، الؿبػت ألاولى، الخجارة إلالكتروهيتظىاء حىدث خلل، مدمذ هىس، ضالح الجذاًت،  2
ض الشافي،  3  .101، ص 2008، اإلاؤظعت الخذًشت للٌخاب، املصارف والىلىد إلالكتروهيتهارس غبذ الػٍض
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وائخمان في هكغ الىنذ، قهي جدُذ لخاملها التي حعخخذم يأداة وقاء هي إخذي بؿاناث الذقؼ 

، والذقؼ آلاحل لهُمت جلَ العلؼ والخذماث للبىَ اإلاطذس لخلَ الخطىُ غلى العلؼ والخذماث قىس جهذًمها

 البؿانت.

ًامل الشضُذ الظاهش بٌشل خعابه الشهشي أو حضء مىه إر  ولخامل هزه البؿانت الخو أن ًذقؼ 

 حن البىَ وخامل البؿانت الزي مً خالله ًمىذ البىَ اإلاطذس للبؿانتاإلابرم ب الاجكامًخىنل رلَ غلى 

لت مهابل دقؼ غىائذ مذًىت غً سضُذ  لخاملها ائخماها ٌعمذ له بعذاد اظخخذاماث البؿانت غلى آحاُ ؾٍى

في نهاًت ًل شهش والزي لم ٌعذد خالُ الشهش الخالي ومً ممحزاث اظخخذاماجه الظاهش بٌشل الخعاب 

ناث الائخمان هجذ أهه لم ٌػذ ًخػحن غلى اإلاعخخذمحن خمل ألامىاُ الىهذًت مػهم لعذاد نُمت اظخخذام بؿا

ًاقُا إلجمام الطكهت، و  ًان جهُُم بؿانت الائخمان بدُث ًخم ؾباغت سنمها  زم قُما أي مىخج، قكي البذاًت 

 1ذاع، وجهعم إلى:بػذ جهذًم اإلاػالجت ؤلالٌتروهُت مً أحل جىقحر جىزُو غبر الاهترهذ ووظائل ؤلاً

 :الائخماهُت اإلاخجذدة في أواخش العخِىاث مً الهشن اإلااض ي ظهشث البؿاناث  البطاكاث الائخماهيت املخجددة

ًاسد وهزا الىىع جطذسه  خحن وهما قحزا وماظتر  ٌُت مً خالُ بؿانخحن شهٍش في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

البىىى في خذود مبالـ قيها، خُث ًٍىن خامل البؿانت مدحرا بحن حعذًذ غلى الهُمخحن العابهخحن ًخم 

 ُ اإلاخجذدة، وجخمحز بأنها جىقش ًل مً بالبؿانت الائخماهُت لخامل البؿانت لزلَ ظمُذ  ججذًذ الهشع ألاو

ذ مً إًشاداث البىَ اإلاطذس لها بما ًدطل غلُه مً سظىم مهابل الخذماث أو  الىنذ والجهذ لخاملها وجٍض

 بػذ دساظت حُذة إلاىنل الػمُل، وجلجأ بػؼ
ّ
البىىى  قىائذ الخأخحر وال ًخم إضذاس هزه البؿانت إال

عمى هزا الىىع بالبؿاناث إلاؿالبت الػمُل بئًذاع مبلـ مالي جبهُه سهىا مهابل  غملُاث البؿانت، َو

الائخماهُت اإلاػمىهت خُث إرا نام الػمُل باظخخذامها ًهىم بئسظاُ قاجىسة شاملت مطىكت للػمُل خعب 

                                                   
ت لليشش والخىصَؼ، مطش،  الدضىيم والخجارة إلالكتروهيت،أخمذ مدمذ ؾىُم،  1  .244، ص 2008اإلاٌخبت الػطٍش
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ا جطل إلى  عذد إلى ألاحل اإلادذد ًهىم ولًٌ لى لم ٌ % 1,5اإلابلـ الزي في رمخه بيعبت مػلىمت شهٍش

  1البىَ بئًهاف البؿانت وظذاد الذًً اإلاؿلىب غلى خاملها مً اإلابلـ اإلاىدع لذي البىَ.

 :أًػا ببؿاناث الطشف الشهشي ألهه ًجب غلى الػمُل أن وحعمى  البطاكاث الائخماهيت الغير مخجددة

أن قترة الائخمان التي جمىدها هزه  ًهىم بالعذاد الٍامل خالُ هكغ الشهش الزي جم قُه السخب، بمػنى

 البؿانت ال جخجاوص الشهش الىاخذ.

الطشف الشهشي أو بؿانت الىقاء اإلاؤحل أو بؿانت الخعاب والكشم الشئِس ي بحن هزه حعمى أًػا ببؿانت 

البؿانت وظابهتها أن ًمًٌ أن ًٍىن لذي خاملها خعاب لذي البىَ اإلاطذس ومً زم قػىذما ًهىم الكشد 

معاوي لهُمت العلػت أو الخذمت ولٍل غمُل خذ أغلى  مها قئهه ًدطل آلُا غلى نشع ائخمانباظخخذا

عمى خـ الائخمان.     2للهشع ًدذده الػهذ َو

ت إلاعخدهاجه إال إرا جىقش قػلُا غلى ألامىاُ اإلاهابلت   وهي بؿاناث ال جمىذ لطاخبها بػملُت الذقؼ أو الدعٍى

ت وبالخالي قهي ال جمىذ لطاخبها أي ائخمان أو نشع، خُث ًهىم ضاخب البؿانت ؤلالٌتروهُت  لػملُت الدعٍى

ت ًخم سخب اإلاها بل اإلاالي مً هزه البؿانت ختى ًيخهي اإلابلـ بصخنها بمبلـ مالي وغىذ إجمام أي مػاملت ججاٍس

هت غلى اإلاصخىن أو اإلاػبأ  في البؿانت وإلغادة اظخخذامها ًجب إغادة شخنها وهٌزا، ونذ غممذ هزه الؿٍش

 الهاجكُت الشابخت والىهالت.مجاالث غذة أهمها نؿاع الاجطاالث 

خؿلب هزا الىىع مً البؿاناث وحىد خعاب بىٍي  البؿانت خُث ًدُذ اظخخذام حاسي لطاخب ٍو

ت أو الذقؼ مً خالُ جمٌحن اإلاعخكُذ مً سخب ألامىاُ مً خعاب ضاخب البؿانت  البؿانت غملُت الدعٍى

ًاقُا ومؿؿُا  ت جخؿلب سضُذا  الزي ًكترع قُه أن ًٍىن خعابه مذًىا وفي خالت الػٌغ ال جخم غملُت الدعٍى

   3للىكهاث اإلاجشاث بىاظؿت البؿانت.

  لكتروهيت:الىلىد إلا -2-3

                                                   
 .71أخمذ مدمذ ؾىُم، مشحؼ ظبو ريشه، ص  1
 .133، ص 2008، داس الىكائغ لليشش والخىصَؼ، الخجارة إلالكتروهيت وأحكامها في الفله إلاصالميغلى مدمذ أبى الػض،  2
 .134غلى مدمذ أبى الػض، هكغ اإلاشحؼ، ص  3
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ٍي  1918ًشحؼ البػؼ وشأة هظم الذقؼ ؤلالٌتروهُت إلى غام   غىذما نام البىَ الاخخُاؾي ألامٍش

(Fédéral Reserve)  بىهل الىهىد باظخخذام الخلؿشاف ولًٌ لم ًظهش الاظخخذام الىاظؼ لىظم الذقؼ

 . Automayed clearing Houseغىذما جأظعذ داس اإلاهاضت آلالُت  1972ؤلالٌتروهُت إال في غام 

وهي نُمت ههذًت مخضهت غلى وظُلت إلٌتروهُت مذقىغت مهذما وؾحر مشجبؿت بدعاب رًي، وجدظى  

 بهبُى واظؼ مً الؿحر وحعخػمل يأداة للذقؼ لخدهُو أؾشاع مخخلكت.

كها أًػا بأنها نُمت ههذًت لػملت جطذس بشٍل إلٌترون مخضهت غلى وظُلت إلٌتروهُت في   مًٌ حػٍش ٍو

ت راث نُمت مػُىت ومخخلكت.شٍل   أسنام سمٍض

هت إلٌتروهُت غلى وظُلت إلٌتروهُت يبؿانت أو رايشة   وغشقذ أًػا غلى أنها نُمت ههذًت مخضهت بؿٍش

 يمبُىجش، ومهبىلت ًىظُلت للذقؼ بىاظؿت مخػهذًً ؾحر اإلاؤظعت التي أضذستها.

 :مميزاث الىلىد إلالكتروهيت 

أي أنها حشمل وخذاث ههذًت لها نُمت مالُت، ًترجب غلى هزا أن  هلدًت:الىلىد إلالكتروهيت لها كيمت  -

ىوي ال حػخبر مً نبُل الىهذ ؤلالٌترووي، خُث أن الهُمت اإلاخضهت غلى ألاولى  الاجطاُبؿاناث  الخلكٍض

  ُكىهُت ولِعذ نُمت ههذًت نادسة غلى ششاء العلؼ والخذماث.غباسة غً وخذاث اجطاُ جل

وحػذ هزه الطكت غىطشا مهما في حػٍشل الىهىد  مخسهت غلى وصيلت إلكتروهيت: الىلىد إلالكتروهيت -

هت إلٌتروهُت غلى بؿانت بالظدٌُُت، أو غلى الهشص  ؤلالٌتروهُت، خُث ًخم شخً الهُمت الىهذًت بؿٍش

 1الطلب للٌمبُىجش الصخص ي للمعتهلَ.

لػىطش في جمُحزه للىهىد ؤلالٌتروهُت وجخطح أهمُت هزا ا الىلىد إلالكتروهيت غير املرجبطت بحضاب بىكي: -

، قهزه ألاخحرة غباسة غً Electronic means of paymentغً وظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت ألاخشي  

                                                   
ًالت البىٌُت لىالًت جبعت، مزيشة ماظتر في الػلىم وصائل الدفؼ إلالكترووي في الجائرىس، مطباح مشابؿي، ظماح شػُ 1 ، دساظت اظخؿالغُت بالى

 .24، ص 2016/2017الانخطادًت، حامػت الػشبي جبس ي، جبعت، 
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بؿاناث إلٌتروهُت مشجبؿت بدعاباث بىٌُت للػمالء خاملي هزه البؿاناث جمٌنهم مً الهُام بذقؼ 

 خم دقػها للبىَ مهذم هزه الخذمت.أزمان العلؼ والخذماث التي ٌشترونها مهابل غمىلت ً

ػني هزا الػىطش غشوسة أهم  الىلىد إلالكتروهيت جحظى بلبىل واصؼ مً غير مً كام بئصدارها: - َو

الىهىد ؤلالٌتروهُت بهبُى واظؼ مً ألاشخاص واإلاؤظعاث ؾحر جلَ التي نامذ بئضذاسها،قُخػحن جدظى 

ىغت مػُىت مً ألاقشاد، أو إلاذة مدذدة مً الضمً، إرا أال ًهخطش اظخػماُ الىهىد ؤلالٌتروهُت غلى مجم

أو في هؿام إنلُمي مدذد، قالىهىد لٍي جطحر ههىدا ًخػحن أن جدىص زهت ألاقشاد وجدظى باإلنباُ غليها 

 باغخباسها أداة ضالخت للذقؼ ووظُـ للخبادُ.

تزاماث يششاء قهي ضالخت للىقاء باالل الىلىد إلالكتروهيت وصيلت للدفؼ لخحليم أغراض مخخلفت: -

العلؼ والخذماث أو يذقؼ الػشائب ...الخ، أما إرا انخطشث وظُكت البؿانت غلى جدهُو ؾشع واخذ 

قهـ يششاء هىع مػحن مً العلؼ دون ؾحره، قكي هزه الخالت ال ًمًٌ وضكها بالىهىد ؤلالٌتروهُت بل 

 1ًؿلو غليها البؿاناث ؤلالٌتروهُت راث الؿشع الىاخذ.

: إر ًخم ههلها مً إلالكتروهيت ثىائيت ألابػاد، دون الحاحت للخأهد مً مصدر الىلىد ورصيدهاالىلىد  -

اإلاعتهلَ إلى الخاحش دون الخاحت إلى وحىد ؾشف زالث بُنهما يمطذس هزه الىهىد مشال، قالىهىد 

ُام أن ًهخط ي رلَ ن ؤلالٌتروهُت ضالخت إلبشاء الزمت، ووظُلت لذقؼ أزمان العلؼ والخذماث دون 

البائؼ بالخأيذ مً خهُهت هزه الىهىد أو مً يكاًت الخعاب البىٍي للمشتري، يما هى الخاُ باليعبت 

لىظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت ألاخشي خُث ًخأيذ البائؼ مً مذي يكاًت الشضُذ اإلاىحىد في خعاب 

ل اإلاػلىماث الشنمُت.  و جدٍى ل الهُمت غً ؾٍش خم جدٍى  اإلاشتري،ٍو

غلى غٌغ الىهىد الهاهىهُت التي ًخم إضذاسها مً نبل البىَ اإلاشيضي،  يت مخىىغت:الىلىد إلالكتروه -

ًاث أو مؤظعاث ائخماهُت خاضت. و شش  قئن الىهىد ؤلالٌتروهُت ًخم إضذاسها في ؾالبُت الذُو غً ؾٍش

                                                   
 .95/96 ص س، مطباح مشابؿي، مشحؼ ظبو ريشه،ى ظماح شػُ 1
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جخمحز الىهىد ؤلالٌتروهُت بعهىلت خملها هظشا لخكت وصنها وضؿش حجمها، ولهزا قهي  صهىلت الحمل: -

شحؼ رلَ إلى أنها حػكي الكشد مً خمل ههىد يبحرة لششاء العلؼ عش أٌ غمال مً الىهىد الػادًت، ٍو

ًالصخُكت أو مششوب أو وحبت خكُكت.  1والخذماث سخُطت الشمً 

جخمشل ظهىلت اظخخذام الىهىد ؤلالٌتروهُت في أن اإلاشتري ٌعخؿُؼ ظذاد نُمت  صهىلت الاصخخدام: -

اجه بمجشد إضذاس ألامش  غلى خعابه آلالي دون الخاحت إلالئ الاظخماساث اإلاػهذة التي جطاخب مشتًر

اظخخذام بؿاناث الائخمان يما أهه مً اإلامًٌ الخطُى غلى هظام ًطمم خطُطا إلاىاحهت اخخُاحاث 

ل بحن  الػمُل، وأًػا جدُذ الىهىد ؤلالٌتروهُت قشضت الخػامل بالػذًذ مً اإلاػامالث مؼ إمٍاهُت الخدٍى

 طىسة لخظُت وبأًت نُمت. هزه الػمالث ب

خُث أن هكهاث الخبادُ جٍىن غادة غىذ خذودها الىلىد إلالكتروهيت جىاصب الخػامالث كليلت الليمت:  -

في أن هكهت اظخخذام الىهىد ؤلالٌتروهُت جدذد مذي اهدشاسها، قُخػحن أن جٍىن هزه الذهُا، قال حذاُ 

الخبادُ، قال مجاُ لكشع هكهت غالُت غلى حػامالث الىكهت مخىاظبت مؼ نُمت العلػت أو الخذمت مدل 

 أو غذة دوالساث.
ً
 واخذا

ً
 ال جخجاوص نُمتها دوالسا

ًمًٌ هظام الىهىد ؤلالٌتروهُت مً جخكُؼ جٍلكت اإلاػامالث التي جخم بها  اهخفاض جكاليف املػامالث: -

ت خُث أن نُمت الىهىد  ؤلالٌتروهُت مذقىغت بطىسة خادة، قمً هاخُت ال جىحذ جٍالُل مهاضت أو ظٍى

  مهذما، يما أن الػملُت بالٍامل جخم جلهائُا. 

 :هىاى غذة جهعُماث للىهىد ؤلالٌتروهُت هزيش منها: أهىاع الىلىد إلالكتروهيت 

 مً خُث مخابػتها والشنابت غليها جىهعم إلى: 

 :ىهىد مً وجخمحز باخخىائها غلى مػلىماث غً الصخظ الزي نام بسخب ال هلىد إلكتروهيت اصميت

إلاطشف في بذاًت الخػامل زم الاظخمشاس يما هى الشأن باليعبت لبؿاناث الائخمان في مخابػت خشيت الىهىد 

 داخل الىظام ؤلالٌترووي وختى ًخم جمُحزها في نهاًت اإلاؿاف.

                                                   
 .96/76ظماح شػُىس، مطباح مشابؿي، مشحؼ ظبو ريشه، ص ص  1
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 :ًاألوسام الىهذًت مً خُث ًىنها مشبخت الطلت بمً ًخػامل  هلىد إلكتروهيت غير اصميت حعخخذم جماما 

ت مً اهخهلذ مىه وإلُه. بها  قال جترى وساءها أزش ًذُ غلى هٍى

 خعب أظلىب الخػامل بها جهعم وقو هزا ألاظلىب يما ًلي: 

 :وهي ههىد سنمُت جخم في بذاًت سخبها مً مطشف أو مؤظعت  هلىد إلكتروهيت هاشئت غً طريم الشبكت

نها في أداة مػذهُت داخلُت جىغؼ في حهاص الخاظىب الصخص ي وبالػؿـ غلى الكأسة  مالُت أخشي، وجخٍض

الخاضت لهزا الجهاص جشظل الىهىد ؤلالٌتروهُت غبر ؤلاهترهذ إلى اإلاعخكُذ في ظل ؤلاحشاءاث جػمً لهزا 

ت قهي ههىد ولٌنها سنمُت ولِعذ مادًت. اإلاخػامل نذسا مً ألا   مً والعٍش

 :هىا جخم الخػامالث دون الخاحت لالجطاُ اإلاباشش باإلاطذس  قهي جخخز  هلىد إلكتروهيت خارج الشبكت

غادة ضىسة بؿانت ًدىصها اإلاعتهلَ وجخػمً مؤشش ًظهش به الخؿحراث التي جؿشأ غلى نُمتها اإلاخضهت بػذ 

  1إحشاء ًل حػامل ههذي. 

 

 الشيكاث إلالكتروهيت: -2-4

 :حػريفها 

زالسي ألاؾشاف مػالج إلٌتروهُا بشٍل يلي أو حضئي، ًخػمً أمشا مً شخظ ٌعمى  الشَُ هى مدشس  

  2العاخب إلى البىَ اإلاسخىب غلُه بأن ًذقؼ مبلؿا مً الىهىد إلرن شخظ زالث ٌعمى اإلاعخكُذ.

الخهلُذًت مً خُث اغخمادها غلى قٌشة وحىد وحػشف أًػا بأنها شٍُاث حشبه الشٍُاث الىسنُت  

الىظُـ )اظخخذام ؾشف زالث مػخمذ مً هاث خٍىمُت يهىاة اجطاُ مالُت بحن البائؼ واإلاشتري( إلجمام 

 غملُت الخخلُظ واإلاخمشل في حهت الخخلُظ )البىَ(.

 :للشَُ ؤلالٌترووي غذة قىائذ جخمشل في: فىائد الشيك إلالكترووي 

                                                   
 .49/51غماس لىضُل، مشحؼ ظبو ريشه، ص ص  1
ت، مطش، ألاوراق الخجاريت ووصائل الدفؼ إلالكتروهيت الحدًثتمطؿكى يماُ ؾه، وائل بىذم،  2  .350، ص 2007، داس الكٌش الجامعي، ؤلاظٌىذٍس
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ادة العشغت وجهلُل جٍلكت اإلاىاد الىسنُت والؿباغت.اإلاطشو خكؼ جٍالُل  .أ  ت مً خالُ ٍص  قاث ؤلاداٍس

ؼ غملُت الذقؼ واإلاداظبت التي ًهىم بها الضبىن. .ب   حعَش

 جضوٍذ الضبىن بمػلىماث وجكطُالث أيثر مً يشل الخعاب. .ج 

ادة يكاءة إهجاص غملُاث الخعاباث والىدائؼ للخجاسة واإلاؤظعاث اإلاالُت. .د   1ٍص

 الخحىيالث إلالكتروهيت لألمىال:  -2-5

  :حػريفها 

ل  حػشف غلى أنها  ًاملى مبيُت غلى بشمجُاث الٌمبُىجش والتي حػمل غلى حعهُل غملُت جدٍى غملُت 

ل خالُ ًىم واخذ  ألامىاُ أو غملُت مػالجت اإلاػامالث الىهذًت بحن مؤظعخحن مالُخحن خُث جخم غملُت الخدٍى

إلى أنها وغبر شبٍاث مشل شبٌت ؤلاهترهذ، ومً خطائطها غمان ألامان وأيثر مطذانُت للمخػاملحن إغاقت 

عش في الخػامل بكػل نابلُخه للخجضئت بكػل  ًاخخطاس الضمً ووقشة الجهذ والخٍلكت َو مجمىغت مً الػىاضش 

ل غلى أيثر مً معخكُذ غلى ؾشاس الشَُ.     2جىصَؼ مبلـ معدىذ الخدٍى

 :ل ؤلالٌترووي بج إحراءاث غمليت الخحىيالث إلالكتروهيت لألمىال  مشخلخحن:مش غملُت الخدٍى

شظلها  وصيط: وحىد - الث اإلاالُت، ٍو ل مالي إلى الىظُـ خُث ال ًمًٌ حمؼ الخدٍى ًهىم الػمُل ببىاء جدٍى

هاسن بىَ الػمُل  ل اإلاالي ؤلالٌترووي إلى بىَ الػمُل ٍو إلى داس اإلاهاضت اإلاالُت التي جشظل همىرج الخدٍى

ل ل اإلاالي بشضُذ الػمُل، وفي خاُ غذم حؿؿُت الشضُذ لهُمت الخدٍى اإلاالي ًخم إسظاُ إشػاس بػذم  الخدٍى

ًاقُا لخؿؿُت  ًان الشضُذ  يكاًت الشضُذ إلى الىظُـ لُهىم بذوسه بئغادة ؤلاشػاس إلى الػمُل، أما إرا 

ل اإلاالي قػىذها ًخم  لها إلى خعاب اإلاعخكُذ )البىَ أو  انخؿاعنُمت الخدٍى ل مىه وجدٍى نُمت الخدٍى

     3الخاحش( في ونذ العذاد اإلادذد بالىمىرج.

                                                   
 .251مدمذ هىس، ضالح لجذاًت، حىدث خلل،مشحؼ ظبو ريشه، ص  1
 .201، ص 2012، داس اإلاِعشة لليشش والخىصَؼ والؿباغت، الؿبػت ألاولى، الخدماث املصرفيت إلالكتروهيتوظُم مدمذ الخذاد،وآخشون،  2
، الذاس الجامػُت، مطش، املراحػت الداخليت في البىىن الخجاريتالىلىد البالصديكيت وأثر املػامالث إلالكتروهيت غلى زىاء غلي الهباوي وآخشون،  3

 . 65، ص 2006
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الث اإلاالُت ؤلالٌتروهُت دون اإلاشوس بىظُـ ٌعخلضم غلى الخاحش  غدم وحىد وصيط: - في خالت جىكُز الخدٍى

أن ًملَ البرمجُاث الخاضت التي حعمذ بئحشاء هزه الػملُت، خُث جٍىن هزه البرمجُاث مؤمىت بٍلمت 

لُت، والتي بذوسها جشظل الاغخماد مشوس خاضت بالخاحش، زم ًهىم الخاحش بئسظاُ الاغخماد إلى داس اإلاهاضت آلا

له إلى خعاب الخاحش وغنها ال خاحت  إلى البىَ النخؿاع اإلابلـ مً خعاب الػمُل في الىنذ اإلادذد وجدٍى

 1مً يكاًت سضُذ الػمُل ألن الشَُ اإلاطذم ًػمً رلَ.

 املحافظ إلالكتروهيت: -2-6

ًاث لدعهُل غملُاث الؿلباث واإلاػالجت حػخبر اإلادكظت ؤلالٌتروهُت خذمت نذمذ مً الػذًذ مً الش  ش

لبؿاناث الاغخماد، خُث حػمل اإلادكظت ؤلالٌتروهُت غلى جىقحر الىنذ والجهذ بدكظ ًل اإلاػلىماث غً 

بدُث بىهشة واخذة ًخم إدساج ًل هزه اإلاػلىماث دون غىاء وؾباغتها مشة أخشي  بؿانت اغخماد مػُىت

 باظخخذام لىخت اإلاكاجُذ.

نادسة غلى خكظ اإلاػلىماث غً الػذًذ مً بؿاناث الاغخماد وغملُاث الصخً والكىاجحر وهي أًػا  

وؾحرها، ولًٌ هىاى الػذًذ مً اإلادكظاث ؤلالٌتروهُت ؾحر اإلاهبىلت مً الػذًذ مً الخجاس غبر ؤلاهترهذ لزا نام 

َ لُخم غملها بخهىُت مجمىغت مً ججاس اإلاداقظ ؤلالٌتروهُت بػملُت وغؼ مػاًحر نُاظُت لهزه الخهىُت ورل

   2حعمى لؿت الىمزحت للخجاسة ؤلالٌتروهُت.

 مساًا وغيىب وصائل الدفؼ إلالكترووياملطلب الثاوي: 

 مساًا وصائل الدفؼ إلالكترووي: .1

 :عش الاظخخذام  باليضبت لحاملها جدهو وظائل الذقؼ ؤلالٌترووي لخاملها مضاًا غذًذة أهمها ظهىلت َو

يمل جمىده ألامان بذُ خمل الىهىد الىسنُت وجكادي العشنت والػُاع، يما أن لخاملها قشضت الخطىُ 

 غلى الائخمان اإلاجاوي لكشاث مدذودة، يزلَ جمٌىه مً إجمام ضكهاجه قىسٍا بمجشد ريش سنم البؿانت.

                                                   
 .65زىاء غلي الهباوي وآخشون، مشحؼ ظبو ريشه، ص  1
 .202وظُم مدمذ الخذاد وآخشون، مشحؼ ظبو ريشه، ص  2
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 :ادة اإلابُػاث يما أنها أصاخذ غبئ مخابػت  باليضبت للخاحر حػذ أنىي غمان لخهىم البائؼ حعاهم في ٍص

ًاث اإلاطذسة.  دًىن الضبائً ؾاإلاا أن الػبء ًهؼ غلى غاجو البىَ والشش

 حػخبر الكىائذ والشظىم والؿشاماث مً ألاسباح التي جدههها اإلاطاسف واإلاؤظعاث اإلاالي،باليضبت ملصدرها : 

 بلؿذ )بلُىن دوالس(. 1991أسباح مً خملت البؿاناث الائخماهُت غام  City Bak قهذ خهو

 غيىب وصائل الدفؼ إلالكترووي: .2

ادة الانتراع وؤلاهكام بما ًخجاوص الهذسة باليضبت لحاملها:  مً إلاخاؾش الىاحمت غً اظخخذام هزه الىظائل ٍص

 1ذ اإلادذد ًترجب غىه وغؼ اظمه في الهائمت العىداء.اإلاالُت، وغذم ظذاد خامل البؿانت نُمتها في الىن

إن مجشد خذور بػؼ اإلاخالكاث مً حاهبه أو غذم التزاماجه بالششوؽ ًجػل البىَ ًلغي  باليضبت لخاحر:

ػؼ اظمه في الهائمت العىداء وهى ما ٌػني جٌبذ الخاحش ضػىباث حمت في وشاؾه الخجاسي.  الخػامل مػه ٍو

خؿش ًىاحه مطذسيها هى مذي ظذاد خاملي البؿاناث للذًىن اإلاعخدهت غليهم  أهم باليضبت ملصدرها:

  ويزلَ جدمل البىَ اإلاطذس هكهاث غُاغها.

 مخاطر وصائل الدفؼ إلالكتروهيتاملطلب الثالث: 

ال جخلى الخذماث البىٌُت ؤلالٌتروهُت اإلاهذمت مً خالُ البىىى أو إلاؤظعاث اإلاالُت مً الػذًذ مً  

 2َ قالبذ مً وغؼ ظُاظاث وإحشاءاث حعمذ لبىىى بئداسة اإلاخاؾش والشنابت غليها ومخابػتها.اإلاخاؾش ولزل

 أهىاع املخاطر: (1

 أوال: مخاطر الدشغيل: 

جيشأ مخاؾش الدشؿُل مً غذم الخأمحن الٍافي للىظم أو غذم مالءمت جطمُم الىظم أو اهجاص الػمل أو  

 أغماُ الطُاهت ويزا هدُجت إظاءة الاظخخذام مً نبل الػمالء ورلَ غلى الىدى الخالي: 

                                                   
 .27، ص 2012مطش، الؿبػت ألاولى، ، اإلاشيض الهىمي لإلضذاساث الهاهىهُتـ الهاهشة، البىىن إلالكتروهيتد. ًىظل خعً ًىظل،  1
 .89، ص 2009داس الشهاقت لليشش والخىصَؼ، غمان، ألاسدن، الؿبػت ألاولى، وصائل الدفؼ إلالكترووي،  حالُ غاًذ الشىسة، 2
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 البىَ  : جيشأ هزه اإلاخاؾش غً إمٍان اخترام ؾحر اإلاشخظ لهم لىظم خعاباثغدم الخأمين الكافي للىظم

مً خاسج البىَ أو مً الػاملحن  بهذف الخػشف غلى اإلاػلىماث الخاضت بالػمالء واظخؿاللها ظىاء جم رلَ

 به.

 :وهي جيشأ مً إخكام الىظم أو غذم  غدم مالءمت جصميم الىظم أو اهجاز الػمل أو أغمال الصياهت

غذم العشغت في خل هزه اإلاشاًل مخؿلباث اإلاعخخذمحن و  إلاىاحهتيكاءتها بؿيء ألاداء غلى ظبُل اإلاشاُ 

وضُاهت الىظم وخاضت إرا صاد الاغخماد غلى مطادس خاسج البىىى لخهذًم الذغم الكني بشأن البيُت 

 ألاظاظُت الالصمت.

 :شد رلَ هدُجت غذم إخاؾت الػمالء بئحشاءاث الخأمحن الىنائُت أو  إصاءة الاصخخدام مً كبل الػمالء ٍو

ً أو الهُام بػملُاث ؾعُل ألامىاُ  بعماخهم لػىاضش إحشامُت بالذخُى إلى خعاباث غمالء آخٍش

 باظخخذام مػلىماتهم الصخطُت أو نُامهم بػذم إجباع إحشاءاث الخأمحن الىاحبت.

 مخاطر مخػللت بضمػت البىك: ثاهيا: 

جبذأ ظمػت البىَ باالهدؿاؽ مً اللخظت التي ٌعجض قيها غً إداسة أهظمخه اإلاعخخذمت، مما ًىلذ  

لىب ونذ ًىقش الخذ ألادوى مً ألامان اإلاؿ غىذ البىن الهىاغت الٍاقُت أن هزا البىَ ال ٌعخؿُؼ أن

اظخخذامه ألهظمت البىَ لخىكُز غملُاجه مً خالله، مما ًجػل الضبىن ًبدث غً بىَ آخش ًىقش له خذا مً 

ألامان، وبالخالي ًبذأ البىَ بكهذان الضبائً وخذا جلى آلاخش باإلغاقت إلى الخعائش اإلاالُت التي جلخو به، مؼ 

ً الػلم أن اإلاؤظعاث التي جهىم بخطمُم ألاهظمت اإلاعخخذ ًان ؾحر مباشش في جٍٍى مت في البىىى لها دوس وإن 

ظمػت البىَ، مما ًىحب غلُه إًجاد أقػل أهىاع ألاهظمت التي جمٌىه مً جدهُو الهذس الٍافي مً ألامان 

 الزي ًبدث غىه الضبىن.   

 ثالثا: املخاطر اللاهىهيت:

اإلاهشسة خاضت جلَ اإلاخػلهت جهؼ هزه اإلاخاؾش في خالت اهتهاى الهىاهحن أو الهىاغذ أو الػىابـ  

بمٍاقدت غملُاث ؾعُل ألامىاُ، أو هدُجت غذم الخدذًذ الىاضح للخهىم والالتزاماث الهاهىهُت الىاججت غً 
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الػملُاث اإلاطشقُت ؤلالٌتروهُت ومً رلَ غذم وغىح مذي جىقش نىاغذ لخماًت اإلاعتهلٌحن في بػؼ الذُو أو 

 ث اإلابرمت باظخخذام وظائل الىظاؾت ؤلالٌتروهُت. لػذم اإلاػشقت الهاهىهُت لبػؼ الاجكانُا

 بػا: مخاطر أخري:ار 

ًشجبـ أداء الػملُاث اإلاطشقُت ؤلالٌتروهُت باإلاخاؾش الخاضت بالػملُاث اإلاطشقُت الخهلُذًت، ومً  

ادة خذتها، وغلى ظبُل اإلاشاُ قئن  رلَ مخاؾش الائخمان والعُىلت وظػش الػائذ ومخاؾش العىم مؼ اخخماُ ٍص

ذ  ظخخذام نىىاث ؾحرا جهلُذًت لالجطاُ بالػمالء وامخذاد وشاؽ مىذ الائخمان إلى غمالء غبر الخذود نذ ًٍض

 1إخكام بػؼ الػمالء في ظذاد التزاماتهم.مً اخخماالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .201وظُم مدمذ الخذاد وآخشون، مشحؼ ظبو ريشه، ص  1
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 ألاطراف املخػللت بػمليت الدفؼ: ثالثاملبحث ال

 البؿانت، اإلادل الخجاسي والهُئت اإلاطذسة للبؿانت.جخم غملُت الذقؼ بحن زالزت أؾشاف جخمشل في خامل  

 : حامل البطاكتاملطلب ألاول 

 ٌػىد ظبب اهدشاس بؿانت الذقؼ غىذ ألاقشاد إلاجمىغت مً اإلاضاًا اإلاٌدعبت لخاملها والتي هزيش منها: 

مهاسهت العهىلت وألامان في اظخخذام بؿانت الذقؼ لعذاد أزمان العلؼ اإلاخخاسة أو الخذماث اإلاهذمت  -1

 بدمل الىهىد والشٍُاث.

ظهىلت الخطُى غلى الهشوع الاظتهاليُت في ظهل الائخمان اإلاهذم دون الخاحت للػىدة للبىَ وملئ  -2

 الىزائو زم اهخظاس مطادنت البىَ للخطُى غلى الهشع.

واخذة  مخخلكت وإلاذة مػُىت لٌىه في النهاًت ٌعذد دقػتًهىم خامل البؿانت باظخػمالها لإلهكام في أمايً  -3

للهُئت اإلاطذسة غً مجمىع ما أهكهه الص يء الزي ًؤدي النخطاس  للخشيت في خعابه اإلاطشفي وما ًىجش 

 غىه مً مطاٍسل وغمىالث البىَ.

بؿانت الذقؼ )خاضت بؿانت العكش والترقُه( غلى سحاُ ألاغماُ والعُاح الزًً ًضوسون أيثر مً حعهل  -4

، أي جخٌكل الهُئت اإلاطذسة للبؿانت دولت اظخػمالها يأداة دقؼ واخذة خُث جهب ل البؿانت في غذة دُو

  1بػملُاث الطشف ألاحىبي هُابت غً خاملها.

خها أنها حشترؽ  يزلَ قئن اإلاحزة اإلاهمت لبؿاناث الذقؼ غلى مخخلل أهىاغها وغلى ؾُى جاٍس

الهُئت الدصخُظ لخامل البؿانت ختى جخم غملُت الدعذًذ، وجشجبـ البؿاناث بدعاب مدذد غىذ 

مًٌ أن ًشجبـ الخعاب ببؿانت واخذة أو  اإلاطذسة ًشضذ قُه الهُم اإلاعخدهت مً الػملُاث التي جخم، ٍو

ًاث، يزلَ قئن هزا الدصخُظ  بمجمىغت مً البؿاناث مشل ما هى الخاُ مؼ البؿاناث اإلاخططت للشش

ت خاملها زم الاظم اإلاؿبىع غلى البؿا نذ جؿىس مؼ الضمً قٍان في البذاًت ًخم بػذ مهاسهت نت مؼ هٍى

                                                   
ض الشافي،  1  .248، ص 2008الخذًشت للٌخاب،  ، اإلاؤظعتاملصارف والىلىد إلالكتروهيتهارس غبذ الػٍض
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ش البؿانت في الجهاص الؿشفي زم ًهاسن بحن الخىنُؼ  اإلاؿبىع غلى ظهش أضبذ ًخم إلٌتروهُا خُث جخم جمٍش

اث، زم جؿىس الخىنُؼ لُدل سنم الخػٍشل الصخص ي   .PINالبؿانت مؼ جىنُؼ خاملها غلى نطاضت اإلاشتًر

خحرة في غملُت الدعذًذ بالبؿانت التي جخم بػذ وججذس ؤلاشاسة إلى أن غملُت اإلاطادنت وهي اإلاشخلت ألا  

ًاهذ إسظاُ اإلادل الخجاسي ليسخت مً نطاضاث البُؼ للهُئت اإلاطذسة التي ًدهو منها مؼ الشبٌت  إرا 

البؿانت ضادسة غً بىَ آخش مىظم للشبٌت زم أضبدذ جخم إلٌتروهُا خُث جشظل اإلاػلىماث مً خالُ شبٌت 

 1الاجطاُ.

 حل الخجاري ثاوي: املاملطلب ال

و بؿانت الذقؼ ساحؼ للمضاًا التي ًدطل غليها   إن نبُى أي مدل ججاسي مػامالجه مؼ صبائىه غً ؾٍش

 حشاء رلَ، والتي هزيش منها:

غىذ نبىله بؿانت الذقؼ لعذاد الهُم اإلاعخدهت له غلى صبائىه قئهه بزلَ ًػمً خطىله غلى جلَ الهُم  -1

نبل الخػامل بالىهذ الزي ٌػشع وحىد يمُت مً الىهذ في مباششة لشضُذه البىٍي غٌغ لى مدىله 

 ضىذوم اإلادل إلى خؿش العؿى والعشنت وهىا جخمحز البؿانت بػامل أمان أيبر.

نبُى الخػامل بالبؿاناث نذ ًٍىن أيثر أماها ختى مً نبُى الشٍُاث الصخطُت التي نذ جٍىن بذون  -2

 سضُذ.

للمبُػاث بالطىل والٌمُت والعػش الىخذوي، ما ًىقش غلى ًيخج غً نبُى بؿانت الدسجُل ألاوجىماجٍُي 

 اإلادل بػؼ اإلاػلىماث اإلاداظبُت.

اإلادل الخجاسي في غملُت الائخمان )في خالت البؿانت الطادسة غً الهُئت اإلاالُت( الزي ًخمخؼ به ٌعاهم  -3

ذقؼ في الشقؼ مً خامل البؿانت دون أن ًخدمل مخاؾش رلَ الهشع الاظتهالًي، وبالخالي حعاهم بؿانت ال

 سنم أغماُ اإلادل الخجاسي دون جدمله مخاؾش الائخمان اإلاهذم لخامل البؿانت.

                                                   
ض الشافي 1  .249، مشحؼ ظبو ريشه، ص  هارس غبذ الػٍض
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ٌعخكُذ اإلادل الخجاسي الهابل لبؿاناث الذقؼ بطكت ؾحر مباششة مً العمػت الجُذة للهُئت اإلاطذسة  -4

 1للبؿانت ويزا الخمالث ؤلاغالهُت التي جهىم بها.

ًان ًملَ ظلعلت مً اإلادالث اإلاىدششة في مىانؼ بئضذاس أما في خالت نُام اإلادل الخجاسي  -5 وخاضت إرا 

 بؿانت خاضت به قئهه ًدطل غلى اإلاضاًا الخالُت:

ًػمً أن اظخػماُ البؿانت هى مىحه قهـ للخطُى غلى ظلؼ ٌػشغها اإلادل وهزا مؼ مشاغاة ما  -

 ًلي:

طذسة مً البىىى لٍي ججزب غً أنل بٌشحر مً جٍلكت البؿانت اإلا أن جٍىن جٍلكت البؿانت الطادسة - أ

 الضبائً.

أن جٍىن الخٍلكت اليعبُت إلضذاس البؿانت وجٍلكت ألاحهضة وشبٌت الاجطاُ اإلاعخػملت أنل مً نُمت  - ب

 الانخؿاع في خالت نبُى البؿاناث البىٌُت.

  ٌعخػملها اإلادل أو ههؿت البُؼ هى جلَ الىظُلت ؤلالٌتروهُت التي شفي للذقؼ اإلاطشفي: إن الجهاص اإلاطالجهاص

 الخجاسي للخدهو مً صخت البؿانت ويزا الخطذًو غلى غملُت الذقؼ، وأهم مٍىهاث هزا الجهاص:

 خحز إلدخاُ البؿانت. -

 لىخت أسنام حشبه جلَ اإلاىحىدة غلى آلالت الخاظبت. -

 الىسنُت. ؾابػت غلى الهطاضاثآلت  -

 لثالث: الهيئت املصدرة للبطاكتاملطلب ا

  ًالخكفل بدشغيل هظام بطاكت الدفؼ:الػىائد املحصلت م 

 سظىم جدطُل مً الػمُل وحعمى سظىم الاهدعاب وجذقؼ مشة واخذة. -

 سظىم جدطُل هدُجت الخجذًذ العىذي للبؿانت أو الخدُى مً بؿانت غادًت إلى بؿانت رهبُت. -

 غمىلت ًذقػها اإلادل الخجاسي وهي وعبت مً مجمىع اإلابُػاث اإلاعذدة بىاظؿت البؿانت. -

                                                   
ض الشافي، مشحؼ ظبو ريشه، ص  1  .250هارس غبذ الػٍض
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 للبىَ جدطُل غائذ إغافي هدُجت اظخػماُ الخٌىىلىحُاث الخذًشت في البؿانت جخمشل في آلاحي:ًمًٌ  -

 الخػامل بٌكاءة وقػالُت مؼ الىمى الهائل واإلادعاسع لػذد خعاباث الضبائً. -أ 

و الشَُ. -ب   جخكُؼ الخٍلكت الخهُهُت إلاػالجت اإلاذقىغاث ببؿاناث الذقؼ مهاسهت باإلاذقىغاث غً ؾٍش

 البىىى مً جهذًم خذماث لم جًٌ مخىقشة مً نبل.مٌىذ الخٌىىلىحُاث الخذًشت  -ج 

حػخمذ الهُئت اإلاطذسة للبؿانت لخدطُل اإلاػلىماث خُى اظخػماُ بؿاناتها غلى مجمىغت مً الخهىُاث 

 1والىظائل التي جؿىسث مؼ الضمً والتي جخمشل في:

 جحصيل وصل الدفؼ: -1

ًان اظخػمالها ٌشبه  الائخمان ألاولى خالُتًاهذ بؿاناث  ـ اإلاؿىاؾِس ي اإلاعخػمل خالُا، و مً الشٍش

ًان  ًاهذ غملُت الذقؼ حعخؿشم ونخا إرا  ًجب الخأيذ مً صخت البُاهاث غلى اظخػماُ الشَُ، خُث 

ا لؿباغت وحه البؿانت غلى نطاضت. ت زم جىغؼ في حهاص خاص ٌػمل ًذٍو  البؿانت وجؿابهها مؼ الهٍى

 خارج الاجصال: -2

ـ  ش الشٍش اإلاؿىاؾِس ي ألامش الزي مًٌ مً جهلُظ الضمً اإلاعخؿشم في غملُت العذاد ويزا حسجُل جؿٍى

 الهُئت اإلاطذسة للبؿانت للػملُاث الىاججت غً اظخػماُ البؿانت.

 باصخػمال الاجصال: -3

الهُئت اإلاطذسة بدسجُل غملُت اظخػماُ البؿانت بشٍل مباشش وقىسي أي لخظت الهُام بػملُت جهىم 

ػخمذ هزا الدسجُل غلى شبٌت الهاجل أو غلى شبٌت الاجطاُ البىٌُت الخاضت وحعمى بشبٌت  الدعذًذ، َو

ل ؤلالٌترووي للىهذ  2الخدٍى

 

 

                                                   
ص ي ناظم، شاقعي أخمذ،  1 ت، ص وصائل الدفؼ إلالكترووينَش  .12، مزيشة جخشج لىُل شهادة لِعاوغ، الػلىم الخجاٍس
2

 39ص  ,سبق ذكرهمرجع ,جالل عايد الشورة 
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 الفصل:  اجمتخ

اظخخذام وظائل الذقؼ ؤلالٌتروهُت في اإلاطاسف واإلاؤظعاث اإلاالُت أضبذ غشوسة  إن اللجىء إلى 

خخمُت إلاىايبت الخؿىساث الخٌىىلىحُت الػاإلاُت، وبالشؾم مً اإلاضاًا اإلاخػذدة ألهظمت الذقؼ الخذًشت إال أنها 

هزه ألاهظمت في  حػاوي أًػا مً غُىب وههائظ الصالذ حػمل البىىى غلى جذاسيها، باإلغاقت إلى أن اظخخذام

البىىى واإلاطاسف في الذُو اإلاخؿىسة لِغ بىكغ دسحت اظخخذامه في الذُو الىامُت أو دُو الػالم الشالث 

خُث ال جضاُ هزه ألاخحرة مخأخشة حذا في هزا اإلاجاُ، ولم جخىنل أشٍاُ أهظمت الذقؼ الخذًشت  بشٍل واخذ 

سا وأيثر قػالُت ومً اإلامًٌ أن جٌسح في الىنذ الهادم بل إنها دائما في جهذم وجدُى مً شٍل آلخش أيثر جؿى 

حمُؼ البىىى واإلاؤظعاث اإلاالُت لًٌ غليها مداولت الىنىف غلى الػُىب والػهباث التي جىاحهها لخخمًٌ مً 

   إصاخت وظائل الذقؼ الخهلُذًت ويعب زهت الضبائً لخطبذ دقؼ واخذ.  
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 :ملدمت الفصل 

م٘ىذ ج٘ىىلىحُا الاجطاٛ الخضًثت مً بغوػ  وقهىع زضماث حضًضة لىٓل اإلاهلىماث وجضاولها ػاصث  

مً َهالُت هظه الخ٘ىىلىحُا، واهدشغ بحن اإلاثُٓحن ال٘خاب ؤلال٘ترووي مدل الخٓلُضي ؤما في مجالي الخجاعة 

مي والخجاعة ؤلال٘ترو و والاْخطاص َٓض بغػث مطؿلخاث جسطهم مثل الاْخطاص الْغ مثل الخؿىع الؿَغ هُت، ٍو

و  في ج٘ىىلىحُا ؤلانالم والاجطاٛ هٓلت هىنُت للمىار الاْخطاصي الهالمي، خُث ؾاهمذ بشٙل ٖبحر في الَغ

ض ؾاهمذ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بطىعة ٖبحرة في  مً الُ٘اءة والخىاَؿُت بحن الضٛو زاضت اإلاخٓضمت، ْو

ض جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿاث وؾانضث بشٙل زاص في اجسا ُت، ْو ط الٓغاعاث اإلاىاؾبت في مجاٛ الخضمت اإلاطَغ

ا مً ؤلاصاعة الخٓلُضًت بلى ؤلاصاعة ؤلال٘تروهُت.      ؤخضر جدىال حظٍع
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:  جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ اإلابدث ألاٌو

ج ج٘ىىلىحُا مهالجت   لٓض بغػث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ ٖخ٘ىىلىحُا مؿخٓلت بىاؾؿت مٍؼ

ً اإلاهلىماث ؤما الثاهُت  البُاهاث والاجطاالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت، َاألولى حهؿي الٓضعة نلى مهالجت وجسٍؼ

ج ْض جم بخضازه بُػل اإلاٙىهاث ؤلال٘تروهُت   الضُْٓت وججهحزاتها اإلاهٓضة. َهي الخامل لخىضُلها، هظا اإلاٍؼ

:  عمىمياث خٌى جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ اإلاطلب ألاٌو

 أوال: حعريف جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ

ٌهٍغ اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاطؿلخاث اإلا٘خباث واإلاهلىماث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ  

وطلٚ باؾخسضام جىلُُت مً اإلاهضاث اإلاُ٘غو بل٘تروهُت بإنها:"جٓىُاث الخطٛى نلى اإلاهلىماث وازتزانها وبثها 

 الخاؾبت والاجطالُت نً بهض".

وحهٍغ ؤًػا نلى ؤنها:" مجمىنت الخٓىُاث اإلاؿخسضمت في مهالجت وهٓل اإلاهلىماث زاضت ؤلانالم  

تروهُت آلالي، ؤلاهترهذ والهمل الخهاووي نً بهض، ؤلاصاعة ؤلال٘تروهُت لألوشؿت ويحرها مً الضناثم ؤلال٘

 اإلاؿانضة في نملُاث الاجطاٛ".  

ٖما حهٍغ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ نلى ؤنها:"مجمىنت لىؾاثل اإلاؿخسضمت إلهخاج واؾخًالٛ  

 وجىػَو اإلاهلىماث بٙل ؤشٙالها ونلى ازخالٍ ؤهىانها اإلا٘خىب، اإلاؿمىم واإلاغجي".

ىانض الهمل التي ْامذ نلحها اإلااؾؿاث َلٓض ؤضبدذ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ الُىم حشٙل ْ 

في اإلااض ي، َال ًىحض حاهب مً حىاهب نمل اإلااؾؿت لم ًخإزغ بخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ. َمثال جإزغث 
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ٔ والخىػَو بضعحت ٖبحرة بخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث وجٙاص جٙىن  زضماث الهمالء واؾتراجُجُاث ؤلاهخاج والدؿٍى

    1لى هظه الخ٘ىىلىحُا.مهكم هظه ألاوشؿت مهخمضة ن

 

 ثاهيا: أهميت جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ:

ت في مداولت بظٛ مجهىص بًُت الخٓلُل مً ألامُت، الُٓغ،  حهخبر  - ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ ؤصاة ٍْى

 الجىم، اإلاغع والخضهىع البُئي، ٖما حؿهل هظه الخ٘ىىلىحُا الىضٛى بلى ؤٖثر اإلاىاؾٔ اوهؼالا في الهالم.

لىاؽ بالىضٛى بلى اإلاهلىماث حؿاهم ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في الخىمُت الاْخطاصًت َهي حؿمذ ل -

با.  اإلاىحىصة في ؤي مٙان بالهالم في هُـ اللخكت جٍٓغ

و مً  - اصة ْضعة ألاشخاص نلى الاجطاٛ وجٓاؾم اإلاهلىماث واإلاهاٍع جَغ حهمل هظه الخ٘ىىلىحُا نلى ٍػ

ت ضًحرة.  َغضت جدٛى الهالم بلى ٍْغ

اإلااؾؿاث، بنها حهمل نلى ازخطاع ؤضبدذ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ جمثل ؤخض ؤهم ؤنمضة  -

اث اإلاٙاهُت، واعجُام ؤهمُت اإلاهلىماث في مسخلِ  ذ واإلاؿاَاث وجغشُض الجهىص واإلاىاعص وبػالت اإلاهْى الْى

اليشاؾاث خُث جدُذ للماؾؿاث بمٙاهُت الىضٛى بلى هخاثج هامت حضا مً خُث الىاحض في ؤؾىاّ 

ؼ حىصتها.  حضًضة وحهٍؼ

ت والؼباثً.بصاعة ؤٖثر َهالُت للمى  -  اعص البشٍغ

 2جدؿحن ؤلاهخاج والخد٘م في الخٙالُِ. -

 ثالثا: فىائد جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ:

 هىإ نضة َىاثض مً ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ هظٖغ مجها ما ًلي: 

ٔ جىكُم ُٖاءاث اإلاؿخسضمحن. - غ ؤصواث ؤلاصاعة الهلُا نً ؾٍغ  جؿٍى

                                                   
مت،  1 ، ص 2016، صاع ضُاء لليشغ الخىػَو، نمان، ألاعصن،الؿبهت ألاولى، اصخخداماث جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌص ػعػاع الهُاش ي، ؤ. يُاص ٍٖغ

 . 30-23ص 
مت، هُـ اإلاغحو. ص  ص ػعػاع الهُاش ي، ؤ. يُاص 2  .32ٍٖغ
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 .جدؿحن الخىقُِ الضازلي للماؾؿت -

غ الخضماث واإلاىخجاث. -  جدؿحن ؤلاهخاحُت والُ٘اءة وجؿٍى

 ؾغنت الاؾخجابت إلاخؿلباث الؼبىن. -

ُت. -  الابخٙاع والخجضًض بضون اهٓؿام للبٓاء في الخضمت واإلاداَكت نلى الخطت الؿْى

 احؿام شب٘ت الخىػَو وزلٔ نغوع مالثمت إلاخؿلباث الؼبىن. -

حزة ؤلابضام والخىمُت وزلٔ مىخجاث حضًضة، ؤؾىاّ حضًضة ... الخ -  ٖع

 حؿاهم في جدؿحن حىصة الخضماث اإلآضمت للؼباثً. -

 بىاء نالْت وؾُضة بحن اإلااؾؿت وػباثجها. -

 1اهدشاع وجىؾو الخجاعة ؤلال٘تروهُت. -

 رابعا: أهداف جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ

 ي:جمثل ؤهضاٍ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ف 

 ألانماٛ اإلامً٘ حشًُلها وؤصائها. -

 الخٙالُِ الٙلُت للىكام. -

 ألاصاء )حجم اإلابُهاث(. -

 ؾبُهت وزبرة اإلاؿخسضم. -

 غمان الخٙامل لهضم غُام البُاهاث. -

 ؤمً اإلاهلىماث. -

 بمٙاهُت الدشًُل نلى ْىانض بُاهاث مسخلُت ؤو هكم الدشًُل وؤحهؼة مخىىنت. -

غ الىكام. -  ؾغنت جؿٍى

                                                   
، ٗلُت الخّٓى والهلىم الاْخطاصًت، حامهت ْاضضي مغباح، ملياش جىىىلىحيا وهظم اإلاعلىماث في اإلاؤصضاث الصغيرة واإلاخىصطتببغاهُم بستي،  1

 .49، ص 2005وعْلت، 
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 الخًُحر والخهضًل.الٓضعة نلى  -

 ْضعة جدمل ؤنماٛ بغاَُت. -

 بمٙاهُت ج٘بحر ؤلامٙاهُاث. -

 ػمً الػمان. -

 1اإلاجهىص الالػم للخُاف نلى الىكام. -

 ماث والاجصاٌ ومشيلت جبىيها في اإلاؤصضاثى جىىىلىحيا اإلاعل ثاإلاطلب الثاوي: اصخعماال 

 اصخعماالث جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ: .1

ٗاآلحي:ًخم اؾخهماٛ    ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت 

 وحؿخهمل في: الاصخعماٌ الداخلي: .ؤ 

ؼي  - ِ باإلااؾؿت، وشاؾها، هُٙلها  ٖمطضع مٖغ لٙل مهلىماث اإلااؾؿاث في بؿاْت حهغع َحها الخهٍغ

نبر ؤلاهترهذ ؤو مً الخىكُمي، ؤهضاَها مهلىماث نً الخضمت ؤو اإلاىخج ... الخ، هظه اإلاهلىماث ًمً٘ وشغها 

ت.  زالٛ الُٓام بدمالث بشهاٍع

ُاث، الهٓىباث  - وغو صلُل الهاملحن الظي ٌؿانض َُما ًسطهم مً اإلاهلىماث الصخطُت، الىقُُُت، التْر

خم هظا مً زالٛ شغاء البرامج اإلاخسططت في طلٚ.  ... الخ، ٍو

ٗاهذ في ؤٖثر مً مبجى، ومهما جبانضث حًغاَُا بط حؿمذ  جغبـ - ٗل ؤحؼاء اإلااؾؿت ببهػها البهؼ وبن 

ت ما ًجغي في ألاحؼاء ألازغي.  لٙل حؼء َحها بمهَغ

الاؾخهماٛ ؤلال٘ترووي لبؿاْاث الضوام ) الدسجُل الُىمي لخػىع الهاملحن( لدؿهُل مهالجت البُاث  -

 ا.والاؾخُاصة مجها وؾغنت الىضٛى بلحه

ت للُدظ واإلاهالجت. -  جدُذ للمىقُحن الىضٛى بلى الىزاثٔ اإلاهُاٍع

 جىضُِ الىقاثِ وجدضًض مهامها ومؿاولُاتها. -

                                                   
ض الىجاع وآزغون،  1 ت، ، الضاع الخجارة وألاعماٌ ؤلالىتروهيت في مجخمع اإلاعرفتؤ. هؿغ ٍَغ  .13، ص 2006الجامهُت، ؤلاؾ٘ىضٍع
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 وغو مهلىماث نً اإلاىخج ومىاضُاجه لخجىب ج٘غاع الشغح نضة مغاث. -

و للمهلىماث صازل اإلااؾؿت. -  الاهخٓاٛ الؿهل والؿَغ

حر الخٙ - و والاْخطاصي للمؿدىضاث بخَى ذ اإلاؿتهلٚ.الىٓل الؿَغ   1الُِ البرصًت والْى

خم اؾخهماٛ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ مً ؤحل:  الاصخعماٌ الخارجي: .ب   ٍو

 وشغ بنالهاث وبشهاع إلاىخجاث ؤو زضماث اإلااؾؿت ختى ججلب ؤٖبر نضص مً الهمالء. -

 حؿمذ للهمالء بالشغاء نبر ؤلاهترهذ )الخجاعة ؤلال٘تروهُت(. -

ض ؤلال٘ترووي وهى ً٘ؿب محزة الهاجِ مً  ؾغنت - ٔ البًر الاجطاٛ مو ؤشخاص زاعج اإلااؾؿت نً ؾٍغ

 هاخُت الؿغنت، ومحزة الخؿاب بةنؿاء حهبحر ؤخؿً.

 الخطٛى نلى مهلىماث نً اإلاىخجاث اإلاىاَؿت وممحزاتها ختى جبٓى اإلااؾؿت في وغهُت جىاَؿُت حُضة. -

ض شغا - ل ال٘بحر.جؼوٍض اإلااؾؿت بمهلىماث نً مىاص جٍغ  ئها، زاضت اإلاىاص طاث الخمٍى

ت زاعحُت مً زبراء ٖإؾاجظة حامهُحن مسترنحن في مجاٛ نملها لخل بهؼ مشاٗلها  - الخطٛى نلى مهَغ

 صون صَو زمً الاؾدشاعة.

 ؤلاؾالم الضاثم نلى ؾّى الهمالت مً ازخباع مخؿلباتها مً الهماٛ. -

 ا ًُُضها في وغو مسؿؿاث مؿخٓبلُت.ازخباع ؾّى مىخجاتها ومضي عض ى اإلاؿتهل٘حن نجها مم -

ٔ الاجطاٛ الضاثم بالهمل مً ؤحل الخطٛى نلى مهلىماث خم - ابهت جؿىع ْؿام اإلااؾؿت وطلٚ نً ؾٍغ

اعة مىاْو ماؾؿاث ؤزغي مً هُـ ْؿام وشاؽ اإلااؾؿت.  ٍٖؼ

ت للماؾؿت مو اإلااؾؿاث ألازغي التي جيشـ في هُـ الٓؿام حؿانض نلى بوشاء ْانضة اجطاالث  - ٍْى

حرها للخضماث ؤلال٘تروهُت الخالُت:  وطلٚ مً زالٛ جَى

 .الخباصٛ ؤلال٘ترووي للبُاهاث والاؾدثماعاث ؤلال٘تروهُت 

 .الشب٘ت ؤلاغاَُت 

                                                   
ِ صعوَش البان،  1 ت اللبىاهُت، الٓاهغة، مطغ، جىىىلىحيا الاجصاٌ، اإلاخاطر والخددًاث والخأثيراث الاحخماعيتشٍغ  .126، ص 2000، الضاع اإلاطٍغ
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 .ٛل ؤلال٘ترووي لألمىا  الخدٍى

 .الخىاضل اإلاخٙامل وزضماث ْىانض البُاهاث اإلاخٓاؾمت 

 .بصاعة ؾلؿلت التزوٍض 

الاؾخهماالث الضازلُت والخاعحُت لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في ًبضو ؤن جؿبُٔ مباصت ٖال مً  

اإلااؾؿاث ًجب ؤن ًإزظ بهحن الانخباع مجمهت مً الهىامل والتي حشٙل في مجملها اإلاشاٗل التي جىاحهها في 

 1طلٚ.

 مشىالث جبني اإلاؤصضاث لخىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ: .2

 اإلااؾؿت نىض جؿبُٓها لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في: ًمً٘ ؤن هىجؼ ؤهم اإلاش٘الث التي جىاحه 

ت بؿبب جىػم واؾخٓغاع البُاهاث  فلدان الضيطرة ؤلاداريت: -أ ٍؼ وطلٚ هدُجت لهضم وحىص هٓؿت ؾُؿغة مٖغ

والبرمجُاث في نضص مً اإلاىاْو واإلادؿاث الخاؾىبُت اإلاسخلُت، َةصاعة ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ ج٘شِ 

ت جٙىن ؤلاصاعة بداحت بلحها.نً ضهىبا ٍؼ  ث ؤٖثر وؤنٓض في البِئت اإلاىػنت، خُث ؤنها جُخٓض لىٓؿت ؾُؿغة مٖغ

خُث جكهغ مشاٗل الغبـ هدُجت نضم الخىأَ في الشبٙاث بغاَت جددًاث الخيامل في الربط والخطبيم:  -ب

هاًحر يحر اإلاخىآَت ومشاٗل بلى َٓضان مهاًحر الغبـ بما في طلٚ الغبـ الالؾلٙي للشبٙاث، َالشبٙاث واإلا

الغبـ الالؾلٙي ًمً٘ ؤن جاصي بلى مشاٗل في جٙامل الخؿبُٓاث، لظلٚ هالخل ؤن الخٙامل في الخؿبُٓاث 

  2ًٙىن ضهب الخدُٓٔ في الهضًض مً اإلااؾؿاث.

لؿُتها اإلادٕغ  مخطلباث الخغيير الخىظيمي في اإلاؤصضت: -ج والظي ٌهخبر باليؿبت للماؾؿاث الخضًثت َو

ب الخؿىعاث اإلادؿاعنت والخاضلت في مجاٛ ألانماٛ. مً ؤهم اإلاجاالث التي  الػغوعي وألاوؿب للىضٛى بٖغ

ٌشملها الخًُحر في اإلااؾؿت والتي جطاخب الخًُحر في الخ٘ىىلىحُا ؤو جبجي ج٘ىىلىحُا حضًضة الخًُحر في ٗل 

ٓطض بالهُٙل الخىكُمي طلٚ الىكام الغؾمي الظي ًخٙىن مً مجمىنت مً الهُٙل وا لثٓاَت الخىكُمُت، ٍو

                                                   
ِ صعوَش البان، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  1  .127شٍغ
 .32، ص 2007صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو والؿبانت، نمان،  جىىىلىحيا اإلاعلىماث،هظم اإلاعلىماث ؤلاداريت و نامغ ببغاهُم ْىضلُجي،  2
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الهالْاث التي جػم ٗل ألاوشؿت التي جماعؽ مً ْبل ألاَغاص صازل اإلااؾؿت والتي جطب ٗلها في وناء جدُٓٔ 

بًُت جدُٓٔ الخجاوـ  ياًاث اإلااؾؿت ؤن حهخجي بخطمُم الهُٙل والهملُاث الخاضت بهم وجىػَو اإلاهام وطلٚ

 والاوسجام بُجهما.

ؤما الثٓاَت الخىكُمُت َُٓطض بها الجاهب الغوحي للهاملحن صازل اإلااؾؿت الاْخطاصًت مً ناصاث  

وجٓالُض الهمل، ؾبُهت اإلاماعؾاث والهالْاث والُُُ٘اث الاجطالُت بحن ألاَغاص الهاملحن َُما بُجهم ومو 

مغاناتها نىض ُْامها بالخًُحر، طلٚ جُاصًا مجها إلاىاحهت ومٓاومت الخًُحر  عئؾائهم والتي ٌؿخىحب نلى اإلااؾؿت

 مً ْبل ألاَغاص نىض شهىعهم بهضم آلامان. 

خُث ؤن جبجي اإلااؾؿت لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ ٖىكام شامل ًخؿلب مجها  الخياليف غير اإلاخىكعت: -ٌ

ل اإلادضوص، بمهجى بهُاّ مبالٌ مالُت بغاَُت ْض ال حؿخؿُو اإلااؾؿت ح ًؿُتها وزاضت اإلااؾؿاث طاث الخمٍى

هت مثل:   ؤن ؤلامٙاهُاث اإلاالُت للماؾؿت حهخبر مً ؤهم الخدضًاث المخالٕ ج٘ىىلىحُا يحر مخْى

ِ اإلاؿخسضمحن للهاملحن ؤلاغاَُحن. -  الخٙالُِ الدشًُلُت ومطاٍع

ذ الظي جخؿلبه بصاعة اإلاهلىماث والشبٙاث. -  جٙالُِ الْى

 ص الخلٛى الُىُت.جٙالُِ بًجا -

 جٙالُِ الخطٛى نلى ألاحهؼة والبرمجُاث وجدضًثها اإلاؿخمغ. -

 1جٙالُِ الطُاهت وؤلاضالخاث لألحهؼة والخىاؾِب. -

حن  صىء اخخيار ألافراد: -ٌ وهم ألاَغاص الظًً ًٓىمىن بةصاعة وحشًُل ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث مً بصاٍع

ومخسططحن ومؿخسضمحن نهاثُحن للىكام، خُث ًٓىم ؤيلب اإلاخسططحن في مجاٛ ؤهكمت اإلاهلىماث 

والاجطاالث بإن ؤيلب ؤؾباب الُشل في حؿُحر وبصاعة الخ٘ىىلىحُا واؾخسضامها ٌهىص بلى ؾىء ازخُاع ؤَغاص 

 ىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ.ج٘ىىل

                                                   
 .34نامغ ببغاهُم ْىضلُجي، مغحو ؾبٔ طٖه، ص  1
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خُث ؤن جؿبُٔ اإلااؾؿت لىكام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في جددًاث اإلاىثىكيت والاعخمادًت:  -و

ذ اإلاؿلىب، بغاَت  ؤنمالها ًخؿلب مجها بيُت جدخُت حؿخؿُو مً زاللها جلبُت الؿلباث اإلاؿخٓبلُت بال٘م والْى

هبت والخغحت، ٖما ؤهه ومً ؤحل غمان ؤمثلُت هظه الاؾخهماالث بلى جإمحن ؤصاء نلى مؿخىي ناٛ للمهام الط

حر ؤخؿً بيُت  وججىب ؤٖبر ٖم مً اإلاشاٗل ًخىحب نلى اإلااؾؿت الازخُاع ألاَػل لهظه الخ٘ىىلىحُا وجَى

 وحشُ٘لت جم٘جها مً جدُٓٔ ُٖاءة ؤصائها.

 اإلاطلب الثالث: مساًا ومجاالث جطبيم جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ

 اإلاساًا الرئيضيت لخىىىلىحيا اإلاعلىماث: (1

و في ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث نلى مىكماث ألانماٛ بطىعة ٖبحرة، وفي هظا الطضص هجض   ؤزغ الخٓضم الؿَغ

ؤن اؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في مىكماث ألانماٛ ؤصي بلى جدُٓٔ الهضًض مً اإلاؼاًا لخلٚ اإلاىكماث، 

 ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في مىكماث ألانماٛ َُما ًلي:وجمثل ؤهم اإلاؼاًا الغثِؿُت لخ

اصة اإلابُهاث مً زالٛ مؿانضتها  زيادة اإلابيعاث وألارباح: - خُث حهمل ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث نلى ٍػ

اصة اإلابُهاث جدؿحن الغبدُت زاضت في قل  ترجب نلى ٍػ للمىكمت في بشبام خاحاث وعيباث اإلاؿتهل٘حن، ٍو

 ؤًػا باؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث. جسُُؼ الخٙالُِ والظي ًخدٓٔ

خُث حؿخسضم الهضًض مً اإلاىكماث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث لخدؿحن وغهها  الحصٌى على مساًا جىافضيت: -

في البِئت الخىاَؿُت، والخطٛى نلى مؼاًا جىاَؿُت مً زالٛ جطمُم بغامج وجؿبُٓاث مبخ٘غة حؿمذ 

 لخلٚ اإلاىكماث باإلاىاَؿت بطىعة ؤٖثر َهالُت.

ؤخض ؤهم ؤؾباب اؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث جدؿحن مؿخىي حىصة اإلاسغحاث،  جدضين الجىدة: -

والخطمُم إلاؿانضة الخاؾب آلالي زحر مثاٛ نلى طلٚ، َاإلاهىضؽ ٌؿخسضم مدؿاث الهمل ؤو ما ٌهٍغ 

ٓىم بخسحن هظه الغؾىماث إلحغاء ؤي  ُت للخاؾب آلالي لهمل عؾىماث هىضؾُت، ٍو بالىخضاث الؿَغ

غمً اإلاجهىص اإلابظٛو في الخطمُم ومً ح هضًالث نلحها بؿهىلت مً ؤحل جدؿحن حىصتها، وهظا الىكام ًَى

.ً  زم ًٓلل الخاحت بلى مهىضؾحن آزٍغ
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ومً ألامثلت ألازغي الؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في جدؿحن الجىصة ما ٌهٍغ ب " الخباصٛ  

طاٛ باإلاىكماث ألازغي بل٘تروهُا، خُث حؿخؿُو إلاىكمت ؤلال٘ترووي" للبُاهاث خُث حؿخسضمه اإلاىكماث لالج

بضضاع ؤمغ بلى اإلاىعص بل٘تروهُا، خُث ٌؿخلم اإلاىعص هظا ألامغ ؤو الؿلب بل٘تروهُا زم جم بُٓت بحغاءاث الطُٓت 

باؾخسضام الاجطاالث ؤلال٘تروهُت، واؾخسضام هكام جباصٛ اإلاهلىماث بل٘تروهُا ٌؿاهم في جدؿحن الجىصة نً 

 ٔ  جدلُل َغص الخؿإ بؿبب جسُُؼ وازخطاع بحغاء نٓض الطُٓاث. ؾٍغ

اًا ؤلاغاَُت ألازغي ؼ باإلغاَت بلى اإلاؼاًا الغثِؿُت الؿابٓت لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث جىحض الهضًض مً اإلا 

 الؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في مىكماث ألانماٛ مجها:

 .ُاءة الهملُاث الدشًُلُت  جدؿحن ؤلاهخاحُت ٖو

  اصة  الٓضعة نلى الخلٔ والابخٙاع.ٍػ

 .مىاحهت التهضًضاث الخاعحُت 

 .ذ اإلاىاؾب حر اإلاهلىماث اإلاىاؾبت في الْى  جَى

 .صنم وجدؿحن نملُت اجساط الٓغاع 

 .ت الاجطاالث باإلايشإة  جدؿحن وجيشُـ خٖغ

 .1ضُايت وجىُُظ بؾتراجُجُت اإلاىكمت 

 مجاالث جطبيم جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاٌ:  (2

ٗاهذ مؿلىبت ؤو يحر مؿلىبت، ألي   ج٘ىىلىحُا ؾبُهت اْخدامُت، بمهجى ؤنها جٓخدم اإلاجخمهاث ؾىاء 

مغيىبت ؤو يحر مغيىب َحها،وطلٚ بما جٓضمه مً ؾلو حضًضة ؤو بما جىلض مً خاحت بلى الؿلو الجضًضة ؤو 

 الخضماث. 

                                                   
، ماعؽ 3، مجلت الاْخطاص اإلاىاحمىذ، الهضص، أثر الخىىىلىحيا الحدًثت لإلعالم والاجصاٌ في اإلاؤصضت الاكخصادًتبىماًلُت ؾهاص، َاعؽ بىباٗىع  1

 .203، ص 2004



   اخ الاكخصادي العاإلايجىىىلىحيا اإلاعلىماث و اإلاى الفصل الثاوي

 

 
33 

اإلاتزاًض للمهلىماث والخاحت  بن الخُٓض جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاالث في مجاٌ الدضيير: -

اإلااؾت إلاهالجتها صازل اإلاىكمت مً هاخُت، وحجم مباصلت هظه اإلاهلىماث مو بُٓت اإلاطالح مً هاخُت ؤزغي، 

غ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بها، َٙاهذ مً بحن الغؾاثل الىاجخت اإلاىحهت لخل مشاٗل  صَهذ باإلاىكمت لخؿٍى

ٓض اإلادُـ وجؿىع ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث اخخل الخاؾىب مٙاهت الدؿُحر زاضت بالبلضان اإلاخؿىعة، َمو حه

هامت في ؤلاصاعة وجىؾهذ مجاالث اؾخهماالجه زاضت لدؿُحر الهملُاث الغوجُيُت، مثل حؿُحر ؤحىع الهماٛ، 

 1اإلاداؾبت في حؿُحر اإلاسؼوهاث ... الخ

  :ؤهم هظه الخؿبُٓاث فيًمً٘ جىغُذ جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث في كطاع اإلااٌ والاكخصاد:  -

 جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث في كطاع اإلااٌ والاكخصاد - :(21-22)الجدٌو ركم 

 الهدف منها جطبيلاث جىىىلىحيا اإلاعلىماث

ابت اإلاالُت نلى  ؤنماٛ البىٕى جدؿحن الخضمت، ؾغنت غبـ الخؿاباث، مؿاهضة الْغ

.  البىٕى

ل ألامىاٛ بل٘تروهُا .ؾغنت لخضمت،  جدٍى  جٓلُل الهمل الىعقي للهملُاث بحن البىٕى

 جدلُل ؤصاء الىكم الاْخطاصًت وجُُٓم ؤلاؾتراجُجُت. بْامت الىماطج الاْخطاصًت

 حهكُم ناثض الاؾدثماعاث وجدلُل اإلاساؾغ. بصاعة الاؾدثماعاث

هكم مهلىماث وؤؾىاّ ألاوعاّ 

 اإلاالي

َىعٍت بث اإلاهلىماث للمخهاملحن، اؾخسغاج بخطاثُاث الؿالؾل الؼمىُت 

 لخًحر ؤؾهاع ألاؾهم والؿىضاث واإلااشغاث الاْخطاصًت ألازغي.

حر حهض ما بهض الخطمُم  الخطمُم بمؿانضة ال٘مبُىجغ ؾغنت الخهضًل وحهضص الخجاعب، الخطمُم وجَى

 ث واإلاىاعص الضازلت َُه.مً زالٛ ُْام الىكام آلالي بخدضًض ْىاثم اإلاٙىها

  مً بنضاص الؿالبت اإلاصدر:

 

                                                   
 .78، ص 2008، بزغاء لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن، العمليت ؤلاداريت وجىىىلىحيا اإلاعلىماثمؼهغ شهبان الهاوي،  1
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 .2014و  2009نضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الهالم بحن  (:22-22الجدٌو ركم )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الضىىاث

نضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في 

 الهالم

23 % %26 29 % 33 % 35 % 40 % 

مي في الجؼاثغ، الُغص والخدضًاث، مظٖغة جسغج غمً مخؿلباث هُل  اإلاصدر: سخٓي وهُمت، الاْخطاص الْغ

غة،  ت، حامهت ؤٖلي مدىض والخاج، البٍى  .30، ص 2014/2015شهاصة ماؾتر في الهلىم الخجاٍع

 

 

 

 عمىمياث خٌى الاكخصاد الركمياإلابدث الثاوي: 

 :  الاكخصاد الركمياإلاطلب ألاٌو

 الاكخصاد الركمي:حعريف  -1

مي هى الدؿمُت اإلاؿخسضمت لإلشاعة بلى الاْخطاص الٓاثم نلى ؤلاهترهذ ؤو اْخطاص الىاب   الاْخطاص الْغ

web  ،مُت ٗاث الْغ مُحن، الشغ مُت، الؼباثً الْغ مُاث ؤو اإلاهلىماث الْغ وهى الاْخطاص الظي ًخهامل مو الْغ

مُت. مُت واإلاىخجاث الْغ  1الخ٘ىىلىحُا الْغ

                                                   
ش، هجم عبىد هجم، ؤلادارة ؤلالىتروهيت )ؤلاصتراجيجياث واإلاشىالث والىظائف(،  1  .88، ص 2004اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، صاع اإلاٍغ
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مي هى الخُانل والخٙامل والخيؿُٔ اإلاؿخمغ بحن ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث وج٘ىىلىحُا   الاْخطاص الْغ

الاجطاالث مً حهت والاْخطاص الٓىمي والٓؿام الضولي مً حهت ؤزغي، ًما ًدٓٔ الشُاَُت والُىعٍت 

ت واإلاالُت في الضولت زالٛ  وؤلاجاخت لجمُو اإلااشغاث الاْخطاصًت اإلاؿاهضة لجمُو الٓغاعاث الاْخطاصًت والخجاٍع

  1َترة ما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي )الجضًض((: 21-22الشيل ركم )  ْؿاناث الاْخطاص الْغ

  

 

                                                   
ض عايب الىج 1 ت، ماؾؿت شباب الجامهت،  الاصدثمار بالىظم الركميت والاكخصاد الركمي،اع، ٍَغ  .11، ص 2004ؤلاؾ٘ىضٍع

 الزراعة، الغابات، التدخيه والصيد
 القطاع األول

 المقالع، الخامات، النفط



   اخ الاكخصادي العاإلايجىىىلىحيا اإلاعلىماث و اإلاى الفصل الثاوي

 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89هجم نبىص هجم، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص اإلاصدر:

 

مي في:خصائص الاكخصاد الركمي:  - 2  جخمثل ؤهم زطاثظ الاْخطاص الْغ

 .بن اإلاهلىمت ضاعث ْىة في اإلاجخمهاث اإلاهاضغة في نطغ الثروة اإلاهلىماجُت 

 الخدمات الشخصية واالجتماعية

 التصنيع

 المنافع

 التشييد والبناء

 السفر

 التمويل والصيرفة

 النقل واالتصاالت

 القطاع الثاني

 القطاع الثالث

 القطاع الرابع

 أخرى

 المعلومات

 المعرفة

 األخالقيات

 الفنون
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  ت واإلاهلىماجُت ٖمدٕغ ض نلى الثروة الٍُ٘غ بن الخىحه الاْخطاصي الٓاثم نلى اإلاهلىماجُت ؤضبذ جىحها ًٖا

 ؤؾاس ي لالْخطاص.

 حهض اإلاىاعص الؿبُهُت اإلاُخاح الغثِس ي الىخُض للخؿىع الاْخطاصي وال ٖظلٚ الهضص ال٘مي للٓىي  لم

ت.  البشٍغ

  غع الُٓىص نلى ضاعث الؿُاؾت الاْخطاصًت والاحخمانُت الخماثُت اإلاخمثلت في الخد٘م في الهملت َو

ُت مىغو هكغ وجُُٓم.   ُت الجمٖغ  الىاعصاث وػٍاصة الخهٍغ

 ؿت الاْخطاصًت ًٓىم باألؾاؽ نلى مسؼونها اإلاهغفي اإلاهلىماحي.ؤضبذ عضُض اإلااؾ 

  اصة نىاثض الاؾدثماع وزلٔ الثرواث ؼ نلى ؤهمُت الغضُض الُ٘غي وؤلابضاعي للبشغ بىضُه ْاصعا نلى ٍػ ًٖغ

 وجدُٓٔ الىمى الاْخطاصي اإلاؿخضام.

 .و مً زالٛ ؤلاهترهذ  حشًُل ؤوشؿت اْخطاصًت ومشاَع

 جضاٛو الهٓىص ؤلال٘ترو ٔ هُت: َُما ًسخظ بالهٓىص َةن نملُت هٓل الُٓمت )اإلالُ٘ت( ؾٍى جخم نً ؾٍغ

حر ْضع مهٓٛى مً الؿمإهِىت لألَغاص ؤزىاء ُْامهم بخلٚ ألاشٙاٛ مً اإلاهامالث البض  وؾاثل بل٘تروهُت ولخَى

حر ْضع مهحن مً الػماهاث لُخمً٘ ألاَغاص مً ؾغح زٓتهم في الىؾاثل التي ؾخم٘جهم مً ال ُٓام مً جَى

ت بؿهىلت.  بإوشؿتهم الاْخطاصًت وبجمام مهامالتهم الخجاٍع

  مي ؾخٓلظ َانلُت وحضوي الٓىاهحن مي: في خٓبت الاْخطاص الْغ هاث زاضت باالْخطاص الْغ بضضاع حشَغ

هاث الخالُت، لظا البض مً الخُ٘حر الجاص في بْغاع  مً الٓىاهحن اإلادضصة للهامل مو جلٚ اإلاخًحراث، والدشَغ

مي هىاٖب في الخىحهاث الهاإلاُت وهخإٖض بإهىا لؿىا ؤؾُل الؿلم ولٙي هػم ً جدىال ٖبحرا في الاْخطاص الْغ

 نلُىا ؤن هدبو ما ًلي:

ُا واضخا مً اإلاؿخجضاث وجٓىم بالخُُٓم  الخجاوب الضريع للخغيراث: - نلى الخٙىماث ؤن جخسظ مْى

الٓاهىهُت ويحر الٓاهىهُت، ٖما ؤن نلحها اإلاؿخمغ والبىاء لهملُت بناصة بىاء ماؾؿاتها الهامت وؤهكمتها 
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الاؾخُاصة مً ألاؾالُب الخضًثت والخإٖض مً ؤن ْىاهُجها وؾُاؾاتها مؿاًغة للهطغ ومىاٖبت للخٓضم 

 الخٓجي.

بطا ما قهغث بهؼ اإلاش٘الث هدُجت لخؿبُٔ مباصت  خل اإلاشاول عً طريم الىصائل الخلىيت الحدًثت: -

مي َةن الخًلب نلى  هظه الطهىباث ًجب ؤن ًخم باؾخسضام الىؾاثل ؤلال٘تروهُت الخضًثت. الاْخطاص الْغ

مي َةن  إمياهيت الحصٌى على اإلاعلىماث: - هدُجت لؿهىلت الخطٛى نلى اإلاهلىماث في نطغ الاْخطاص الْغ

ٗاث واإلااؾؿاث ؾٍى جؼصاص بضعحت ٖبحرة.   َغضت الاؾدثماع لجمُو الشغ

  ت مي اوهٙاؾاث ٍْى ضعاها ألاؾاؾُت.ًمثل الاْخطاص الْغ  لثىعاث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ْو

 .الخجاعة ؤلال٘تروهُت: ٗلما ػاص نضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ؤضبدذ الخجاعة ؤلال٘تروهُت ؤٖثر اهدشاعا 

  اصة مُت، ألامغ الظي ؤصي بلى ٍػ ؾهىلت الخىاضل بحن اإلاىخج واإلاؿتهلٚ بُهل ج٘ىىلىحُا الاجطاالث الْغ

ت عئوؽ ألامىاٛ والؿلو نبر الخضوص صون نٓباث.الخباصٛ الخجاعي والاؾتهالٗ  ي، والظي ؤصي بضوعه بلى خٍغ

 ملارهت الاكخصاد الركمي والاكخصاد اللدًم )الصىاعي(:  -3

لٓض ؤخضزذ الخ٘ىىلىحُا الجضًضة اهٓالبا ٖبحرا في بحغاءاث ؤلاهخاج، الشغاء والبُو وؤضبذ الؼبىن هى  

ذ نامت ومدلُت َٙل  ٔ الخاص،واإلاىاَؿت ؤضبدذ في هُـ الْى ٔ الهام بلى الدؿٍى اإلالٚ، واهخٓلىا مً الدؿٍى

ذ ًجب ؤن جخُِ٘ مدل ض ماؾؿت بةمٙانها الخىحه بلى الهالم لً٘ في هُـ الْى ُا مو ٗل ألاؾىاّ َبُػل البًر

والخٓىُاث الجضًضة لإلهترهذ َٙل هظه الاجُاُْاث واإلاهاهضاث والهٓىص جبرم الُىم في ٗل  E- mailؤلال٘ترووي 

مي والاْخطاص  ذ بخضي الضعاؾاث للمٓاعهت بحن الاْخطاص الْغ ذ وححز حضا، لظا ؤحٍغ مٙان في الهالم في ْو

 الجضٛو اإلاىالي: الطىاعي ؤو الٓضًم واإلاىضخت في 
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 (:23-22الجدٌو ركم )

 الاكخصاد الجدًد )الركمي( الاكخصاد اللدًم )الصىاعي( الخصائص الاكخصادًت

ت زابخت ألاؾىاّ اإلاىاَؿت  مخدٖغ

 نامت ومدلُت وؾىُت

غاؾيدم الىكام  نلى الشب٘ت ؿلؿل، بُْى

ت والخؿابٔ وجدُٓٔ ؤٖبر  الخُِ٘ الدشًُل الخام ال٘خلت ألاحٍغ

 ناثض

 ْضعاث مخىىنت مخًحرة ومخهضصة ْضعاث مدضوصة  الهضٍ ألاؾاس ي

 الشهاصة مخُاوجت الٓضعة والخهلم مً الخُاة الٓضعاث وؤلامٙاهُاث

غص مخػاصة الخٓلُظ اإلاؿلىب  جمضًضاث َو

  زابذ بصاعة اإلاؿخسضمحن 

   ؾبُهت الخىقُِ

 

 

هٓاؽ ؤزغي للمٓاعهت بحن 

مي والاْخطاص  الاْخطاص الْغ

 اإلاطىو الٓضًم

 اْخطاص الُٓمت اإلاػاَت الاْخطاص اإلاطىو

 بؾاعة الٓاعة بؾاع الضولت

 جىػَو نبر الشب٘ت جىػَو حىاعي 

 ػباثً خؿب الخاحت ؤٖبر نضص مً الؼباثً

 بؾتراجُجُت الخهاون  بؾتراجُجُت اإلاىاَؿت

 ؾّى ْاثم نلى الؿلب ؾّى ْاثم نلى الهغع

 الهٓٛى )الضماى( الهاملت الُض الهاملت

ٔ الشب٘ت الٓضًمت  و نً ؾٍغ الَغ

 للبىىٕ

ٔ ؤلاهترهذ و نً ؾٍغ  الَغ
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 اإلاصدر: 

 

مي ًدؿم بسطاثظ ججهله ًخمحز خٓا نً   وبىاءا نلى مهؿُاث الجضٛو ًمً٘ الٓٛى بن الاْخطاص الْغ

حر اإلاهلىمت  الاْخطاص الطىاعي خُث ٌهخمض بطُت ؤؾاؾُت نلى ؤلاهترهذ في حمُو جؿبُٓاجه، ؾىاء في جَى

ذ وؤْل جٙلُت مم٘ىت وبالخالي ًدُذ الشُاَُت مما ٌؿمذ باجساط الٓغاعاث بؿ ض بإؾغم ْو ُاءة ونلُه ًٍؼ غنت ٖو

مً بهخاحُت اإلااؾؿاث التي حهخمض نلى اإلاهلىماث بشٙل ٖبحر في عؾم زؿؿه ؤلاهخاحُت، باإلغاَت بلى ؤهه 

اْخطاص ال خضوصي، اْخطاص الُٓكت ًلبي حمُو ؤؾغاٍ الخهامل في شتى اإلاجاالث الاْخطاصًت ؾىاء ألانماٛ ؤو 

 1الخجاعة ؤلال٘تروهُت مثال ويحرها.

 الافتراطاث الجدًدة لالكخصاد الركميالثاوي: اإلاطلب 

مُت زطىضا ؤلاهترهذ َةهه ٌهخمض    مي بٓضع ما ٌهخمض نلى ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الْغ بن الاْخطاص الْغ

مُت واإلاماعؾاث الؿاثضة نلى هؿاّ واؾو في هظه  نلى ألاؾـ واإلاباصت التي ؤزظث جخؿىع لخُؿحر الكىاهغ الْغ

 اجه ما ًلي:الاْخطاصًاث ومً اَتراغ

 كاهىن ألاصٌى اإلااليت: -1

ٗاث حؿخؿُو   مُت ال حشبه ألاضٛى اإلااصًت وال ٌؿتهلٚ نىض اؾخسضامها، خُث ؤن الشغ بن ألاضٛى الْغ

ؤن جيص ئ الُٓمت مً اؾخسضام هظه ألاضٛى في نضص ال مخىاهي مً الطُٓاث مما ًخؿلب حًحر آلالُت الخىاَؿُت 

مُت في مٓابل ْاهىن في مجالها، والىاْو ؤْغب بلى الطُ غ ما ٌهبر نً ْاهىن جؼاًض الهىاثض في مجاٛ ألاضٛى الْغ

 جىاْظ الهىاثض َُما ًخهلٔ باألضٛى والؿلو.

 اكخصادًاث الحجم الجدًد: -2

ٗاث ضًحرة ٗلما ػاص   جٓىم اْخطاصًاث الدجم الخٓلُضًت نلى بهخاج الدجم الطًحر مً زالٛ شغ

ُت الدجم ًطبذ مً صواعي الجضاٛو الاْخ ت ٖبحرة، مثال جٓضًم الخضمت اإلاطَغ طاصًت وبهجاػها مً ْبل شٖغ

                                                   
 .88هجم نبىص هجم، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  1
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حر مىقِ مطغفي لٙل ضُٓت للهمل باؾخسضام ؤلاهترهذ والؿماح لألَغاص  طاث نالْت بطُٓاث الهمالء في جَى

بةحغاء الطُٓاث مً زالٛ ؤلاهترهذ ًدُذ بمٙاهُت بحغاء حمُو الطُٓاث مً ْبل حمُو اإلاخهاملحن مو 

ذ نبر ؤلاهترهذ. اإلاطٍغ في ه  ُـ الْى

 اكخصادًاث الىطاق الجدًد: -3

ذ في   غ الخضمت للجمُو في هُـ الْى مُت، ال ًَى بن َػاء ألانماٛ وجٓضًم الخضماث نبر ألاضٛى الْغ

ٗان جؿىعا في بصاعة الهملُاث، بال ؤن اْخطاصًاث الىؿاّ الجضًضة طاث  مجاٛ واخض ؤو في نضة مجاالث، هظا 

ٔ مضي واؾو ونضص ال  ٔ َغص لُغص ؤو حؿٍى مخىاهي مً الؼباثً وؤن الخضًث ًجغي نً مشغوم َغص لُغص وحؿٍى

ُت للُغص. دت الؿْى  الشٍغ

 

 

 طغط الخيلفت ليل صفلت: -4

ٗاهذ   ؤصي ؤلاهترهذ في خالت حضًضة في مجاٛ بحغاء الطُٓاث جخمثل في الىٓغاث الخٓلُضًت َةطا 

ٗاث الخٓلُضًت جخجىب الطُٓاث الطًحرة  ألن جٙلُت جإصًتها ضًحرة حضا ألامغ الظي ًضَو بلى مػانُت الشغ

.  الدجم ال٘لي لليشاؽ بشٙل يحر مؿبّى

 إعادة جىازن العرض والطلب: -5

حز نلى الهغع بلى زـ الخُ٘حر الٓاثم نلى   مي هىإ جدٛى متزاًض مً زـ التٖر في الاْخطاص الْغ

ت الٓاثمت نلى الىكام الدشًُل ت الشٖغ ضه الؼبىن، مما ٌهجي وحىص ؾهت الؿلب، مً ؤولٍى ي ؤو جسمحن ما ًٍغ

غة وؤن الؿلب عيم جمحزه واحؿام هؿاْه مو  ضعاث َاثػت ججهل الهغع في ؤشٙاله اإلاسخلُت ًدؿم بالَى ْو

 ؤلاهترهذ نبر الهالم ًدؿم بالىضعة. 

 الاكخصاد الركمي هى اكخصاد الضرعت الفائلت: -6
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ٗان الاْخطاص الخٓلُضي في الهطغ ا  ض َةطا  ت البؿُئت ووؾُلت هي البًر لطىاعي َهى اْخطاص الخٖغ

ض ؤلال٘ترووي،  هت ووؾُلخه ألاْماع الطىانُت والبًر ت الؿَغ مي هى اْخطاص الخٖغ الخٓلُضي،َةن الاْخطاص الْغ

ٗاث جدؿم بالغشاْت في الدجم والؿغنت في اإلاهلىماث.   بن هظه الؿغنت ؤصث بلى الخاحت لشغ

 جيلفت اإلاىخج الركمي: -7

مُت جدؿم بهُٙل وؾلٕى جٙلُت مسخلُت   مي، َاإلاىخجاث الْغ ضة في الاْخطاص الْغ جدؿم بسطاثظ ٍَغ

نً اإلاىخج اإلاهخاص، خُث ؤن بهخاج اليسخت ألاولى جٙىن في الًالب مٙلُت حضا ولً٘ بهخاج اليسخ ألازغي نجها 

 ًٙىن عزُطا حضا.

 الىفاءة والرافعت: -8

لهالُت في مجاٛ الاجطاالث اإلاُخىخت مو نضص ال مخىاهي مً بن ؤلاهترهذ بىضُها الخ٘ىىلىحُا ا 

  ليشاؽ.ااإلاؿخُُضًً نلى ال٘غة ألاعغُت ؤوحضث ُٖاءة ناإلاُت مً زالٛ الدجم ال٘بحر مً 

 الفجىة الركميتاإلاطلب الثالث: 

 حعريف الفجىة الركميت: -1

مُت بإنها الُجىة التي زلٓها زىعة اإلاهلىماث والاجطاالث بحن الضٛو اإلاخٓضمت   حهٍغ الُجىة الْغ

مي الظي ٌؿدىض بلى ج٘ىىلىحُا  ت بمٙىهاث الاْخطاص الْغ والضٛو الىامُت وجٓاؽ بضعحت جىاَغ ؤؾـ اإلاهَغ

ت والهىاجِ اإلاهلىماث وصعحت الاعجباؽ بشب٘ت اإلاهلىماث الهاإلاُت )ؤلاهترهذ( وجىاَغ ؾّغ ا إلاهلىماث الؿٍغ

ٗاَت مىاحي الخُاة وؤؾلىب  مي للمهلىماث، وهي ألاؾـ التي ؤضبدذ جد٘م  الىٓالت وزضماث الخباصٛ الْغ

 ؤصاء ألانماٛ، خُث اوه٘ـ طلٚ نلى جؿىع الخجاعة ؤلال٘تروهُت.

ب ا  مُت هي نضم الٓضعة نلى اللخاّ بٖغ ْخطاص حهٍغ ؤًػا مً اإلاىكىع الاْخطاصي ؤن الُجىة الْغ

غ ججاعة  مُت بال بخدٍغ ت ونلى اؾخًالٛ مىاعص اإلاهلىماث لخىلُض الُٓمت اإلاػاَت، وال خل للُجىة الْغ اإلاهَغ

ت عئوؽ ألامىاٛ، ٖما جخؿلب ؾغنت  ألاؾىاّ وبؾٓاؽ الخىاحؼ ؤمام جضَٔ اإلاهلىماث والؿلو والخضماث وخٖغ
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ت بهضٍ احخظاب الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباشغة، وجدُحز  الاهضماج في الاْخطاص الهالمي، وخماًت اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

مُت.   1الاؾدثماع اإلادلي لٙىنها شغؾا ؤؾاؾُا لخػُِٔ الُجىة الْغ

 مؤشراث الفجىة الركميت: -2

هي ألاصاة التي حؿعى لخلٓها لضٛو والىػاعاث اإلاهىُت واإلاىكماث  الخعريف بمؤشراث الفجىة الركميت: -

مُت،  ج٘ىىلىحُاهمت بٓؿام والهُئاث اإلا ممً٘ ؤن الاجطاالث واإلاهلىماث لٙي حؿخؿُو ُْاؽ الُجىة الْغ

مُت وحهضص وحهاث  جخىاَغ ماشغاث ٖثحرة في صولت ما ؤو مجمىنت مً لضٛو وهدُجت لخضازت الُجىة الْغ

مُت مجها الطهىباث اإلاخهلٓت باإلاىهج اإلاؿخسضم  الىكغ في شإنها َهىإ ضهىباث ٖثحرة لُٓاؽ الُجىة الْغ

مُت، وهىإ حهىص ججغي آلان مً ْبل اإلاىكماث وضهىباث م خهلٓت بخجمُو البُاهاث نً الُجىة الْغ

مُت مجها:  الهاإلاُت وؤلاْلُمُت الْتراح ماشغاث ًمً٘ مً زاللها ُْاؽ الُجىة الْغ

 :ًٓاؽ بهضص الهىاجِ الثابخت والىٓالت لٙل ماثت َغص، وؾهت شبٙاث الاجطاالث  مؤشر الىثافت الاجصاليت

 هضٛ جضَٔ البُاهاث نبرها.مً خُث م

 :ٓاؽ بهضص ال٘مبُىجغاث ونضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ وخُاػة ألاحهؼة  مؤشر الخلدم الخىىىلىجي ٍو

 ؤلال٘تروهُت وما شابه. 

  

 

 

 

 اإلابدث الثالث: اإلاىاخ الاكخصادي

: العىإلات الاكخصادًت  اإلاطلب ألاٌو

 حعريف العىإلات:  -1

                                                   
 .46سخٓي وهُمت، مغحو ؾٔ طٖغه، ص 1
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ها البهؼ  غ ألاؾىاّ وزصخطت  نَغ نلى ؤنها مجمىنت قىاهغ اْخطاصًت مترابؿت جخػمً جدٍغ

واوسخاب الضولت مً ؤصاء بهؼ وقاثُها ووشغ الخ٘ىىلىحُا وجىػَو ؤلاهخاج نبر الٓاعاث، والخٙامل بحن ألاؾىاّ 

 الغؤؾمالُت.

ها ضىضّو الىٓض الضولي بإنها الخهاون الاْخطاصي اإلاخىامي إلاجمىم صٛو الهالم  والظي ًدخمه  نَغ

اػصًاص حجم الخهامل بالؿلو والخضماث وجىىنها نبر الخضوص بغاَت بلى عئوؽ ألامىاٛ الضولُت والاهدشاع 

  1اإلادؿاعم للخٓىُت في ؤعحاء الهالم ٗله.

اصة صعحت الاعجباؽ اإلاخباصٛ بحن اإلاجخمهاث ؤلاوؿاهُت مً زالٛ نملُاث   ها بإنها ٍػ وهىإ مً ٌهَغ

 ؽ ألامىاٛ وجٓىُاث ؤلاهخاج وألاشخاص واإلاهلىماث.اهخٓاٛ الؿلو وعئو 

واهؿالْا مما ؾبٔ ًمً٘ حهٍغِ الهىإلات الاْخطاصًت بإنها ٗل اإلاؿخجضاث والخؿىعاث الاْخطاصًت في  

ظلٚ بغوػ  الهالم الاْخطاصي، واإلاخمثلت في جؼاًض حجم وهؿاّ الخجاعة الهاإلاُت والاججاه هدى جدغيها بالٙامل ٖو

ٗاث الهابغة للٓاعاث وػٍاصة الاهدشاع اإلاؿخمغ للخ٘خالث الاْخطاصًت الهاإلاُت، ٖظلٚ الخؿىعاث اإلاغجبؿت  الشغ

ت.  2بخ٘ىىلىحُا ؤلانالم والاجطاٛ وبالخالي قهىع ما ٌؿمى باْخطاص اإلاهَغ

 أصباب العىإلات: -2

الهىإلات لٓض ؾاهمذ الهضًض مً ألاؾباب والهىإلات الؿُاؾُت، والخ٘ىىلىحُت والاْخطاصًت في بغوػ  

 الاْخطاصًت الخالُت، واهدشاعها وجىؾو هؿاّ جدٓٓها ومً ؤهم هظه ألاؾباب ما ًلي:

الخىحه الظي جدٓٔ في الىكام الاْخطاصي الغؤؾمالي، والظي جمثل بالهىصة بلى ألاضٛى الغؤؾمالُت في نمل  -

لي، والظي ًخػمً الاْخطاص، ؤي الهىصة بلى ماض ي الغؤؾمالُت الظي عأَ بضاًاث وشىء الىكام الغؤؾما

بؾالّ ْىي وآلُاث الؿّى الخغة يحر اإلآُضة، ونضم جضزل الضٛو في اليشاؾاث الاْخطاصًت والاحخمانُت 

 ... الخ

                                                   
 .230 ، ص2001، ؾبخمبر 107، بدث للؿُض ًاؾحن، مجلت شاون نغبُت، الهضص العىإلات والطرق الثالثضالح ؾالم،  1
، الهىإلات والخ٘خالث ؤلاْلُمُت البضًلت، نغبُت للؿبانت واليشغ، بحروث، الؿبهت الخددًاث اإلاضخلبليت للىخل الاكخصادي العربيؤٖغم نبض الغخُم،  2

 .124، ص 2012ألولى، 
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ٗاهذ جمثله صٛو اإلاىكىمت الاشتراُٖت الؿابٓت. -  انهُاع الىكام الاْخطاصي الاشتراٗي والظي 

ها الىؾجي ونملها نلى جدُٓٔ اؾخٓاللها جغاحو صوع صٛو الهالم الثالث نً جىحهاتها التي عآَذ جدغع  -

الؿُاس ي، والاْخطاصي والظي جػمً في ببغاػ مهم للضولت ختى حؿهم بُانلُت في جدُٓٔ جىمُتها وجؿىعها 

والتي حعجؼ اليشاؾاث الخاضت نً الُٓام بها هدُجت غهِ بمٙاهُاتها وبؿبب ؾبُهتها، واججاه صٛو 

بالىكام الاْخطاصي الغؤؾمالي، وانخماص آلُت الؿّى ٖإؾاؽ  الهالم الثالث هظه بلى الخدٛى بلى ألازظ

 لهمل اْخطاصًاتها.

ماث والاجطاٛ، ى اإلاهل ةفي زىع  ببغاػها مثلجالهضًضة واإلاخىىنت واإلادؿغنت والتي  ث الخ٘ىىلىحُتالخؿىعا -

 1وجٓىُاتها وؤلاهترهذ وباقي الخٓىُاث اإلاخٓضمت ألازغي نالُت اإلاؿخىي.

 على العىإلات الاكخصادًت:آلاثار اإلارجبت  -3

 ج٘مً آزاع الهىإلات الاْخطاصًت في: 

للهىإلات ؤبهاص احخمانُت زؿحرة هدُجت للُىض ى الاْخطاصًت الؿاثضة في الهالم، َٓض آلاثار الاحخماعيت:  -

اوه٘ؿذ هخاثجها ؾلبا زاضت نلى الضٛو الُٓحرة، بغاَت بلى اهدشاع اإلاضزغاث الهاإلاُت والبؿالت والُٓغ 

 ألامغاع بإهىانها اإلاسخلُت، مما اهجغ نىه قاهغة الهىِ وؤلاحغام اإلاىكم ... الخوجُص ي 

ؤمام بغوػ نالم بال خضوص اْخطاصًت ؤصي بلى بغوػ نالم بال خضوص ؾُاؾُت، وعبما  آلاثار الضياصيت: -

هاث، خُث ؤضبدذ  اإلاؿخٓبل ًاصي بلى وحىص خٙىمت نالُت وبالخالي الاهخٓاٛ الخغ للٓغاعاث والدشَغ

الؿُاؾت في صولت ما مغجبؿت بالؿُاؾت في ٗل ؤعحاء الهالم، َالٓغاعاث التي جخسظ في ناضمت مً الهىاضم 

الهاإلاُت ؾغنان ما ًٙىن لها ضضي في ٗل الهىاضم، ؤي زغوحها م ؾاْها الىؾجي بلى الهالمي، ؤي ؾُاؾت 

 بال خضوص.

ً بغػث آلاثار البيئيت: - في بِئت ؤلاوؿان آزاع ؾلبُت زؿحرة مؿذ  زالٛ الؿىىاث ألازحرة مً الٓغن الهشٍغ

ٗان مً هخاثجها  حىاهب ٖثحرة مً خُاجه مجها جلىر البِئت والؿبُهت، والتي مؿذ الهىاء اإلااء وألاعع والتي 

                                                   
 .13/16، ص ص 2010حامهت آٛ البِذ، ؤعبض، ألاعصن، ، العىإلات الاكخصادًت، َاجذ خؿً خلِ 1
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مت اإلاىكمت، اإلاسضعاث، اهدشاع ألاؾلخت الُخاٖت الًحر مشغونت، اهدشاع  ألامغاع الُخاٖت، اهدشاع الجٍغ

، واجسظث هظ ض جؿىعث الهىِ والخؿٍغ ه آلاَاث ضُت الهاإلاُت َلم حهض مدطىعة في مىؿٓت مهُىت ْو

هظه اإلاشاٗل وآلاَاث لخمـ اْخطاصًاث صٛو الهالم وختى الجاهب الؿُاس ي َإضبدذ حشٙل زؿغا 

 1هاثال نلى الهالم.

 

 آفاق العىإلات الاكخصادًت: -4

ت جدٓٓها وجىؾو مضي   غجبـ بما ًلي:بن مؿخٓبل الهىإلات الاْخطاصًت وآَاّ اؾخمغاٍع  هظا الخدٓٔ ٍو

بن الهىإلات الاْخطاصًت ؾدؿخمغ بالخدٓٔ مؿخٓبال، وبًؼ الىكغ نً الؿلبُاث وؤلاًجابُاث بد٘م ما  -

غآَها، وؾحرأَ جدٓٓها مً آلُاث وؤؾالُب ووؾاثل وبالظاث اإلاخطل مجها بالخؿىعاث الخٓىُت  عآَها ٍو

التي جؼاًض، وجدىىم وحؿو وحؿاعم باؾخمغاع وزاضت الخٓىُاث اإلاخٓضمت نالُت اإلاؿخىي خالها في طلٚ خاٛ 

 ٗل الخؿىعاث الخٓىُت التي جدٓٓذ في َتراث ؾابٓت. 

ها في زحر واًجابُت للهضًض مً الجهاث وفي بن الهىإلات الاْخطاصًت في جدٓٓها لِـ ٗلها ؾلبُاث، بل بن -

الهضًض مً حىاهبها وبالظاث في الضٛو اإلاخٓضمت وختى في الضٛو الىامُت ألاْل جٓضما، وعيم مدضوصًت 

 ، الجهاث التي جدٓٔ مٙاؾب واؾخُاصة مً الهىإلات الاْخطاصًت بؿبب الكغوٍ الخاضت بهظه لضٛو

  2ل.والجهاث َحها واإلاغجبؿت بضعحت جؿىعها ألاْ

ُ٘ت نلى الهالم، وفي قل ؾُاصة  - بن الهىإلات الاْخطاصًت التي جدٓٔ خالُا في قل هُمىت وؾُؿغة ؤمٍغ

الٓؿب الىاخض وؾُاصة الىكام الاْخطاصي الىاخض وهى الىكام الغؤؾمالي والظي ًٙاص ًٙىن هى الؿاثض في 

با وبالظاث بهض ا وهى ألامغ  الاشتراٗيم الاْخطاصي هُاع الىكانمهكم صٛو الهالم بن لم ًً٘ في حمُهها جٍٓغ

ض جٙىن   الظي ًمً٘ ؤن جخدٓٔ مً زالله وهدُجت الهىإلات الاْخطاصًت التي جم في بؾاعه ؾلبُاث نضًضة ْو

                                                   
ضعي ؾمحرة،  1 ، مظٖغة جسغج مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة لِؿاوـ في أثر العىإلات الاكخصادًت على اكخصادًاث البىىنإلآضم ؾهاص، ٍْى

 .21، ص 2013/ 2012الهلىم الاْخطاصًت،حامهت ْاضضي مغباح، وعْلت، 
ضعي ؾمحرة، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  2  .22إلآضم ؾهاص، ٍْى
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ض جُّى ؤلاًجابُاث وبضعحت ْض جٙىن ٖبحرة وبالظاث هدُجت ما ًغاص َغغه مً نىإلات اْخطاص في  ٖثحرة ْو

هؼػ ؤلاًجابُاث.ؾّى خغة زالُت مً ؤي ُْىص ومً ؤي جضزل    والظي مً٘ ؤن ًدض مً الؿلبُاث َو

بغوػ مغاٖؼ ْىة نضًضة وجُُٓم ْىتها َهلُا ونلى ؤعع الىاْو، وبالظاث في الجاهب الاْخطاصي وباالؾدىاص  -

بلى ؤؾـ وخٓاثٔ وواْهُت ماصًت ونلمُت ملمىؾت وباعػة وؤبغػ هظه الٓىي ؤوعبا، الُابان والطحن زالٛ 

بدُث جُغع هظه الٓىي هُؿها بٓىتها وبالظاث الاْخطاصًت نلى الهىإلات  َترة لِؿذ بالبهُضة،

الاْخطاصًتـ وجضَو باججاهاث ال جدُذ اهُغاص ْىة واخضة بالخطٛى نلى ؤلاًجابُاث واإلاىاَو واإلاٙاؾب التي 

ذ الخاغغ، وبهما ؾدخًحر الُُُ٘ت التي ًخم  ما هى الخاٛ في الْى بها جخدٓٔ هدُجت الهىإلات الاْخطاصًت، ٖو

جىػَو اإلاٙاؾب واإلاىاَو وؤلاًجابُاث التي جدٓٓها الهىإلات بدُث حشإع هظه الٓىي في الخطٛى نلحها 

ت والتي جمل٘ها وؾخمل٘ها الٓىي  بطىعة ؤٖبر، وبد٘م جؼاًض ْىتها الاْخطاصًت والؿُاؾُت وختى الهؿٍ٘غ

 ألاؾاؾُت في الهىإلات الاْخطاصًت.

ٗان هظا الخٓضم عيم مدضوصًخه وعيم بن الضٛو ألاْل جٓضما ؾخدٓٔ هي ألازغ  - ي ْضع مً الخٓضم وبن 

ؾٛى الُترة الؼمىُت التي ًمً٘ ؤ ًخدٓٔ َحها بال ؤهه ؾِخدٓٔ في الجهاًت بد٘م الخؿىع الظي َغع جدٓٓه 

تها في الهىإلات  اصة مشاٖع ضعتها وبالشٙل الظي ٌؿمذ لها ٍػ اصة ْىتها ْو خخما هى ألامغ الظي م٘جها مً ٍػ

 الاْخطاصًت.

 مؤصضاث العىإلات: -5

 :1947اجفاكياث الجاث  -أ

ُاث  1947في نام   نٓض ماجمغ صولي في حىُِ واْخبـ اإلااجمغ اؾم اجُاُْت مً الاجُاُْت الهامت للخهٍغ

َإحغي نلحها الخهضًالث وؤؾلٔ نلحها اؾم اجُاُْت الجاث لخمُحزها نً  1947لألمم اإلاخدضة في هاَاها نام 

ُث ؤضبدذ الاجُاُْت جيسجم والخىحهاث الهغبُت الغؤؾمالُت وبظلٚ اؾخؿانذ اجُاُْت ألامم اإلاخدضة خ

الضٛو الهغبُت نٛؼ الضٛو الاشتراُٖت نً الىكام الاْخطاصي الضولي وجم نٓض هظه الاجُاُْت زاعج خضوص ألامم 

   اإلاخدضة نلى الغيم مً ؤن ؤضٛى الاجُاُْت مٓخبؿت مً وزاثٔ ألامم اإلاخدضة.

 التزاماث الضٛو ألانػاء بخؿبُٔ الٓىانض الخالُت: 1947الجاث وجخػمً اجُاُْت  
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  ُت الىؾُلت الىخُضة لخماًت جُُٓض الىاعصاث مً الضٛو ألازغي ٖٓانضة نامت ونضم ُت الجمٖغ حهض الخهٍغ

. ُت التي جُغع نلى بهؼ الضٛو  اللجىء بلى الُٓىص يحر الخهٍغ

  ُت ؤو يحر طلٚ مً الُٓىص ت.الخههض بإن اؾخسضام الخهٍغ ٓت يحر جمُحًز  بؿٍغ

 .الهمل نلى جدضًض الخجاعة الضولُت 

 .الالتزام بخهمُم اإلاهاملت اإلامىىخت للضٛو ألانػاء ؾبٓا لٓانضة الضولت ألاٖثر عناًت 

 .ّالامخىام نً ؾُاؾت ؤلايغا 

 .الامخىام نً صنم الطاصعاث 

 مىظمت الخجارة العاإلايت: -ب

ٗاهذ الجاث هي الىىاة ألاولى للهىإلات   َةن هظه الىىاة لم جلٔ اإلادُـ الظي بغػ َُه وحهمل نلى بطا 

ٓها ل  1الهملي بالشٙل الظي عؾمخه الاجُاُْت. خؿبُٔلاإلاؿخىي الهالمي بدُث لم ججض ؾٍغ

ؤوشإث مىكمت الخجاعة الهاإلاُت بمىحب اجُاُْت مغاٖش الخاضت بةوشاء مىكمت الخجاعة الهاإلاُت لهام  

وحىلت مغاٖش  1993لضٛو ومً ؤبغػ هظه اإلااجمغاث حىلت ألاوعيىا في بهض نٓض ماجمغاث نضًضة بحن ا 1994

لت بحن الضٛو وشٙلذ لجىت لطُايتها مً ْبل زبراء وجمذ اإلاىآَت نلى  1994نام  ذ مىاْشاث ؾٍى وؤحٍغ

ذ نلُه.  نغع اإلاشغوم للخطٍى

 دورها: -

 ُت الجزاناث بحن ألانػاء الخاضت بخؿبُٔ اجُاُْت مىكمت الخجاعة الهاإلا  ت حؿٍى

 .اخخضام اإلاىاَؿت الٙاملت في ْؿاناث الخجاعة الهاإلاُت 

  ت بحن صٛو الهالم والُض بههض حضًض ؤؾاؾه اإلاباصت وؾُاصة وغو خض لههىص الُىض ى في الهالْاث الخجاٍع

 الٓاهىن.

                                                   
ت، بىؾماخت ا 1 ، مظٖغة جسغج مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اللِؿاوـ في لهلىم الؿُاؾُت، ؤلادارة وجددًاث العىإلاتلخالضًت، َالح مسخاٍع

 .12، ص 2012حامهت مىالي الؿاهغ، ؾهُضة، 
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 .ٗاالث الخابهت لها  1جدضًض الخهاون ال٘بحر مو ضىضّو الىٓض الضولي والبىٚ الضولي والى

 الدولي:صىدوق الىلد  -ج

وبهض قهىع هظا الطىضّو جم الاهخٓاٛ  1944هى بخضي اإلااؾؿخحن اإلاىبثٓخحن نً ماجمغ بغوجىن ووصػ  

 مً مغخلت الؿُاؾاث الىٓضًت للضٛو طاث الؿُاصة بلى مغخلت الىكام الىٓضي الضولي واؾخٓغاعه.

 وظائفه: -

 .  جٓضًم اإلاهىهاث الُىُت مً زالٛ بعؾاٛ بهؼ الخُاعاث لبهؼ الضٛو

  ب ماًى ب مخؿىع مً زالٛ بوشاء مههض للخضٍع ًٓضم زضماث في الخدلُل اإلاالي  1945جبجي ؾُاؾاث جضٍع

 والؿُاؾاث الىٓضًت.

 2.الهالمي جدُٓٔ الخيؿُٔ بحن وشاؽ الطىضّو والبىٚ الضولُحن لخضمت الاْخطاص 

 البىً الدولي: -د

اإلاؿئىلت نً بصاعة الىكام اإلاالي الضولي ٌهٍغ البىٚ الضولي نلى ؤهه اإلااؾؿت الاْخطاصًت الهاإلاُت  

والاهخمام بخؿبُٔ الؿُاؾاث الاْخطاصًت الُُ٘لت بخدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت للضٛو ألانػاء، ولظلٚ َةن 

مؿاولُخه جىطب ؤؾاؽ مً ؾُاؾاث الخىمُت والاؾدثماعاث وؾُاؾاث ؤلاضالح الهُ٘لي وؾُاؾاث جسطُظ 

ظلٚ يهخم البىٚ الضولي بطُت عثِؿُت بالجضاعة الاثخماهُت ألهه ٌهخمض  اإلاىاعص في الٓؿانحن الهام والخاص، ٖو

له نلى الاْتراع مً ؤؾىاّ اإلااٛ.  في جمٍى

 وجخلخظ وقاثِ ومهام مجمىنت البىٚ الضولي في وغهها الخالي في الجىاهب الخالُت: 

 و وبغامج الخىمُت وزاضت لل ل ألاحل إلاشاَع ل الضولي ؾٍى  ضٛو الىامُت.الهمل نلى جٓضًم الخمٍى

  ً1305جٓضًم مؿانضاث مالُت زاضت للضٛو الىامُت ألاٖثر َٓغا والي ًٓل مخىؾـ صزل الُغص َحها ن 

ا.  صوالع ؾىٍى

                                                   
ت، بىؾماخت الخالضًت، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  1  .13َالح مسخاٍع
 .68، ص 2008 ا، جداعياتها،العىإلات الاكخصادًت، مىظماتها، شرواتهنبض اإلاؿلب نبض الخمُض،  2
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 .اصة صوع الٓؿام الخاص في الضٛو الىامُت بٙل الىؾاثل اإلام٘ىت  الهمل نلى ٍػ

 خلىٛ إلاشاٗلها اإلاخهلٓت الُٓام بخٓضًم اإلاهىهت الُىُت للضٛو ألانػاء إلاؿانضتها نلى جدُٓٔ ؤَػل ال

ٓىم في طلٚ الخبراء واإلاخسططحن في بإهضاٍ البىٚ، وازخُاع اإلاشغوناث طاث  الجضوي الاْخطاصًت، ٍو

 اإلاجاالث اإلاسخلُت بهمل الضعاؾاث الالػمت.

  و ل اإلاشغوناث ال٘بحرة ومجها ؾضوص اإلاُاه ومشاَع ت البيُت ألاؾاؾُت للخىمُت مً زالٛ جمٍى الهمل نلى جٍٓى

. الغي   ومدؿاث جىلُض ال٘هغباء والؿ٘ٚ الخضًضًت والؿّغ

  غ ؤصواث الخدلُل الخاضت بضعاؾت الجضوي الاْخطاصًت للمشغوناث وبضالح البيُت الُٓام بخؿٍى

و.  1الاْخطاصًت التي حهمل َحها جلٚ اإلاشاَع

 اإلاطلب الثاوي: الشرواث مخعددة الجيضياث

 حعريف الشرواث مخعددة الجيضياث: -1

ذ  ٗاث مخهضصة الجيؿُاث بإنها:"ُٖان اْخطاصي ًؼاٛو الخجاعة وؤلاهخاج نبر الٓاعاث وفي  نَغ الشغ

ت ألام بطىعة َهالت وجسؿـ لٙل ْغاعاتها جسؿُؿا شامال".ط ها  صولخحن ؤو ؤٖثر جخد٘م َحها الشٖغ ونَغ

اصة ؤعباخها وهضٍ الغبذ هى  الضٖخىع نامغ جىوس ي:" بإنها ماؾؿت طاث مطالح ناإلاُت جيشـ في نضة صٛو لٍؼ

ها نً الهُئاث يحر  الخٙىمُت". الظي ًُْغ

ت   ٗاث التي جماعؽ وشاؾها في نضة بلضان ختى جخٙىن مً الشٖغ ُها نلى ؤنها :"جلٚ الشغ مً٘ حهٍغ ٍو

ٗاث اإلاخهضصة الجيؿُاث ؿلٔ نلحها نضة حؿمُاث الشغ غونا في البلضان اإلاػُُت، ٍو  ) ألام في البلض ألاضلي َو

les sociétés multinational)  ٗاث نابغة الٓىمُت  ، (les sociétés transmutional )جضعى ؤًػا الشغ

                                                   
 .80/84نبض اإلاؿلب نبض الخمُض، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص ص  1
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بُت  ، ؤما اإلاىكمت (international)، والضولُت (world)، والهاإلاُت (global)، والشمىلُت (planetary)والٖٙى

  1الضولُت للهمل َإؾلٓذ نلُه اؾم اإلايشأث اإلاخهضصة الجيؿُاث.

 (: اإلاصطلحاث التي أطلم على الشرواث اإلاعددة لجيضياث24-22الجدٌو ركم )

 مراخل اليشاط اإلاصطلح

ٗاث ألاحىبُت  الشغ

" Les sociétés étrangère" 

ت لها  وهى اإلاطؿلح ألاٖثر شمىلُت َهى ًدخىي ٗل شٖغ

ٓت مباشغة ؤو يحر  حؿهُالث لليشاؽ زاعج البلض ألام بؿٍغ

ٗاهذ ؾبُهت اليشاؽ  مباشغة ومهما 

 مخهضصة الجيؿُاثاث الشٗغ

" les firmes  multinationales" 

 وهى اهخٓاٛ اليشاؽ بلى بلضًً ؤو ؤٖثر

ٗاث الهابغة الىؾىُت  الشغ

"les firmes transnationales" 

 وهي التي جيخٓل مً بلض ْىمي بلى آزغ

ٗاث مخهضصة لجيؿُاث الشمىلُت  الشغ

"les firmes multinationales" 

 ؤٖثر ؤي يحر اليشاؽ ألاضلي.ؤن حشمل نلى وشاؽ ؤو 

ٗاث مخهضصة الجيؿُت الهابغة للٓاعاث  الشغ

Les firmes multinationales transe-

contient" 

التي جيخٓل مً ْاعة ألزغي ن٘ـ الهابغة للىؾىُت والُذ ًمً٘ 

. ؼ في ْاعة واخضة وفي نضة صٛو  ؤن هخمٖغ

 

 خصائص الشرواث مخعددة الجيضياث: -2

ٗاث بطخامت حجمها واؾدثماعاتها بدُث ضخامت الشرواث مخعددة الجيضياث:  -2-1 جخمحز هظه الشغ

مً بحمالي مبُهاث الهالم، وال ًٓاؽ الدجم بمٓضاع عؤؽ اإلااٛ ألهه ال ًمثل بال حؼءا  %80حؿخدىط نلى 

ٗاث في ؾا م الهمالت ألن جلٚ الشغ ت، وال بْغ ل اإلاخاح للشٖغ بهه الجضًض ولضث في بؿُؿا مً بحمالي الخمٍى

                                                   
، مظٖغة جسغج مٓضمت غمً هُل شهاصة ماؾتر في الهلىم ؤلاوؿاهُت، حامهت الشروا ث مخعددة لجيضياث والاصخعمار الجدًدنماعي خؿيُت،  1

 .33/34، ص ص 2014/2015مدمض زُػغ، بؿ٘غة، 
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مً٘ الاؾدبضاٛ نلى ضخامت  ت ٍو اث يحر مؿبْى هذ بهخاحُت الهمل َحها بلى مؿخٍى ؤحىاء زىعة ج٘ىىلىحُت، َع

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث مً زالٛ:  حجم الشغ

ٗاث مخهضصة الجيؿُا مؤشر حجم اإلابيعاث: - ت للشغ مً ؤهم اإلااشغاث  ثٌهخبر حجم اإلابُهاث الؿىٍى

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث الظي ٌهبر نً اإلاهبرة نً ضخامت هظ ٗاث، وػٍاصة في حجم مبُهاث الشغ ه الشغ

ٗاث والتي حهلها جازغ في الهضًض مً الٓاعاث التي جإزظ بشإن  الٓىة الاْخطاصًت التي جخمخو بها هظه الشغ

في  الاْخطاص الهالمي في ؤعوْت الهضًض مً إلااؾؿاث الاْخطاصًت الضولُت، وال ًطلح حجم ؤلاهخاج مُٓاؽ

ت واخضة.هظا اإلاجاٛ للخىىم الشضًض في اإلا  ىخجاث التي ًسػو بهخاحها لشٖغ

ٗاث مخهضصة لجيؿُاث للؿىىاث  (:25-22الجدٌو ركم )  .20011-1989حجم اإلابُهاث للشغ

 حجم اإلابيعاث بالدوالر الضىىاث

1989 5523 

1992 13564 

2222 2529 

2221 18522 

ٗاث ومضي هجاخها نلى  مؤشر حجم ؤلاًراداث: - خُث ٌهخبر هظا اإلااشغ هاما حضا في جدضًض حجم الشغ

 اإلاؿخىي اإلادلي وألاحىبي.

خُث ٗىن في ؤيلب ألاخُان ؤٖبر مً الُٓمت اإلاػاَت للضٛو )الىاجج اإلادلي  الليمت اإلاظافت للشرواث: -

شحر بلى ؤهه جبلٌ وؿبت ما جمل٘ه ؤٖبر  ت مخهضصة مً اإلاى  100ؤلاحمالي( َو حىصاث ألاحىبُت ما وؿبخه شٖغ

ٗاث. % 11.99 ٗاَت الشغ  مً اإلاىحىصاث ألاحىبُت التي جمل٘ها 

                                                   
ٌ االشرواث مخعددة الجيضياث وصيادة ببغاهُم مدؿً عجُل،  1 ، ٗلُت الٓاهىن والؿُاؾت، لدو ٗاصًمُت الهغبُت اإلاُخىخت، الضاهمٕغ ، ص 2009، ألا

78. 
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غ لضي اإلاىاَؿحنحز َهي جلٚ اإلاترجبت نلى جمخو مىخج مهحن بم اإلايزة الخىافضيت: -2-2 ؾىاء خُث  اث ال جخَى

ٔ وما ًخطل به مً وقاثِ  ة نامت ز وهظه اإلاحالجىصة في ؤلاهخاج ؤو اؾخسضام ألاؾالُب الخضًثت في الدؿٍى

 حهخمض نلى الخٙلُت وهي بظلٚ جدشابه مو اإلاحزة اليؿبُت ولً٘ جدؿم بمحزة الخُػُل نلى بهخاج اإلاىاَؿحن.

ٗاث ب٘بر مؿاخت احضاع الركعت الجغرافيت لىطاق الشرواث مخعددة الجيضياث:  -2-3 جخمحز هظه الشغ

غوم لها  الؿّى الظي ًٌؿحها، وامخضاصها الجًغافي زاعج الضولت، بما ٔ َو مً بمٙاهُاث هاثلت في الدؿٍى

ٗاث ًىاهؼ  ٗاث جابهت لها في مسخلِ ؤهداء صٛو الهالم وحشحر ؤلاخطاثُاث بلى ؤن نضص الشغ ت  65وشغ ؤلِ شٖغ

غابت  ٗاهذ الضٛو اإلاخٓضمت ضىانُا مىؾىا هدى  850ْو ت ؤحىبُت جابهت لها في شتى ؤهداء الهالم و  77ؤلِ شٖغ

ٗاث م %  خهضصة لجيؿُاث في الهالم. مً بحمالي الشغ

ٗاث وجٓىم ؾُاؾاتها نلى ؤٖثر مً مىخج وزحر مثاٛ نلى طلٚ جىىع ألاوشطت:  -2-4 وهى ما حؿم به هظه الشغ

ت إلهخاج الؿُاعاث وألاصواث ال٘هغباثُت والطىاناث الثُٓلت بسالٍ  مُدؿىبِص ي الهاإلاُت َهي جملٚ شٖغ

ُت وهظا الخىىم ٌؿانض نلى الخ  ٓلُل مً اخخماالث الخؿاعة بلى ؤْص ى خض. ألاوشؿت اإلاطَغ

ٗاثوالخطىر الخىىىلىجي في الشرواث مخعددة الجيضياث الخفىق  -2-5 مخهضصة الجيؿُاث مطضع  : حهض الشغ

حر الهمالت اإلاخسططت، ألامغ  ب وجَى ت والخىكُمُت وطلٚ مً زالٛ الخضٍع ت الُىُت وؤلاصاٍع ؤؾاس ي لىٓل اإلاهَغ

ٗاث مخهضصة  الظي ٌؿهم في جػُِٔ الُجىة الخ٘ىىلىحُت والخىكُمُت بحن الضٛو اإلاخٓضمت،وبن ْىة الشغ

ا حؿخًله بلى ؤبهض  الجيؿُاث ج٘مً في بخٙام ؾّى هُمىتها نلى الهلم والخ٘ىىلىحُاث غامىت وغها اخخٙاٍع

 الخضوص في جدُٓٔ ؤٖبر ْضع مً ألاعباح.

ٗاث جيخمي ٗل مجها مسخلُت مرهسيت ؤلادارة:  -2-6 ت ألام ولها َغونها وشغ ت نمالْت حؿمى الشٖغ جىحض شٖغ

ت ألام، وجخمخو ٗل مجها بصخطُت زاضت بها ومو طلٚ َةنها مً الىاخُت الهملُت جسػو لؿُؿ غة بصاعة الشٖغ

ٗاملت مً البلض ألاضلي نلى َغونها اإلاىدشغة نبر ؤهداء الهالم مً زالٛ  ت  ٍؼ ت ألام جماعؽ ؾُؿغة مٖغ َالشٖغ

ابت.   هكام صُْٔ مً الخسؿُـ والْغ
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ٗاث مخهضصة الجيؿُاث بةناصة عؾم ظاهرة ؤلاهخاج عً بعد:  -2-7 جدؿم هظه الكاهغة التي جٓىم بها الشغ

ؿت ؤلاه ت مهُىت بلى الخسطظ في بهخاج ؾلهت مهُىت مغوعا بٙل زٍغ خاج نلى اإلاؿخىي الهالمي خُث حهمض شٖغ

 مغاخل بهخاحها.

الخاضُت هاججت نً ٗىن هظه  بن هظهاللدرة على جدىيل ؤلاهخاج والاصدثمار على اإلاضخىي العاإلاي:  -2-8

ظٛ ٖٙىنها  ٗاث جخمحز بيشاؾها الاؾدثماعي الىاؾو في الهالم ٖو ُٖاهاث نمالْت مخىىنت ألاوشؿت حؿىصها الشغ

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث َةن  نملُاث الخٙامل نلى الغيم مً ضخامت الاؾدثماعاث الضولُت التي جٓىم بها الشغ

ُ٘ت وصٛ الاجداص ألاوعبي.  1ؤٖثر مً زلثي اؾدثماعاتها جغج٘ؼ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ضص حيؿُاث ؤو ْىمُاث ؤلاهخاج وبْامت مغاٖؼ بهخاحُت في صٛ وهظا بمهجى حهجدويل وشاطها ؤلاهخاجي:  -2-9

ما ًالخل َهظه اإلاغاٖؼ مخسططت ال تهخم بجمُو هىاحي ؤلاهخاج الضولي في الؼحاج وهظه ال٘مُت  مسخلُت ٖو

 ْلُلت حضا في ضىانت الخضًض ٖبحرة حضا في خٓل الخٓٛى ؤلال٘تروهُت.

ٗاث ؤن جخىؾو وجىمى وحىد اإلاراكبت اإلارهسة على حميع الفروع ؤلاهخاحيت:  -2-12 َلم ًً٘ بةمٙان هظه الشغ

ٓت التي حشهضها الُىم لىال اعجباؾها بىكام هُمىت مهحن وبىحىص نٓلُت ما ْاصعة نلى جطىع بؾتراجُجُت  بالؿٍغ

ٗاث اإلاخهضصة الجيؿُاث التي جُٓم لإلهخاج بإْل جٙلُت وهظا ما ًُؿغ وشىء الخالَاث بحن الضٛو اإلا هُىت والشغ

ٗاث والىٓاباث الهاإلاُت وببغام نٓىص مجخُت باليؿبت لبهؼ الضٛو بُهل غًىؽ  نلى ؤعاغحها وبحن هظه الشغ

 صولُت اْخطاصًت ؤو ؾُاؾُت.

 الخىخالث الاكخصادًت: -3

  ً آزاع مخهضصة نلى الىكام بن الخ٘خالث الاْخطاصًت التي جٙىهذ والتي في ؾىعها لالٖخماٛ والخٍٙى

مً٘ جدضًض ؤهمها َُما ًلي:  الاْخطاصي الهالمي الجضًض وجىحهاه ٍو

بن الخ٘خالث الاْخطاصًت الهمالْت طاث الىػن ال٘بحر، جٓىصها الضٛو اإلاخٓضمت ٖما هى مالخل في ؤوعبا  -

ٙا الشمالُت وآؾُا ولظلٚ ؾحزصاص جإزحرها نل الاْخطاص الهالمي مو مغوع الؼمً، ض جىدطغ  وؤمٍغ ْو

                                                   
 .79ببغاهُم مدؿً عجُل، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  1
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اإلاىاَؿت في بؾاع هظه الخ٘خالث الاْخطاصًت والتي ؾخازغ بٓىة نلى الىكام الاْخطاصي الهالمي الجضًض مً 

.ً ؼ الٓىي الاْخطاصًت واإلاٙاجب وشٙل الخٍٙى  خُث الهالْاث ومٖغ

ض مً الهمل ؤما الخ٘خالث الاْخطاصًت التي جٙىهذ في الضٛو الىامُت َالػالذ ؤوانها غهُُت وجدخاج بلى اإلاٍؼ -

 والخيؿُٔ في مجاٛ الخٙامل الاْخطاصي ختى جؼصاص صعحت جإزحرها.

ت  - ً ج٘خالث اْخطاصًت ٍْى ًغجبـ بظلٚ ؤن الضٛو الىامُت جدخاج بلى ج٘خالها ؤلاْلُمُت اإلاسخلُت بلى جٍٙى

ْاثمت نلى ؤؾـ اْخطاصًت ؾلُمت، وهى ما حؿمذ به مىكمت الخجاعة الهاإلاُت، مو مالخكت ؤن جلٚ 

خالث الاْخطاصًت بطا جٙىهذ في الضٛو الىامُت َؿُٙىن لها آزاعها ؤلاًجابُت نلى ٗل صٛو الخ٘خل الخ٘

 الاْخطاصي َُما ًخهلٔ باإلاٙاؾب الاْخطاصًت َُما بُجها.

ً الخ٘خالث - جها واٖخماٛ بهػها، ٌهجي وحىص اججاه ْىي  لهل جٍٙى الاْخطاصًت الهمالْت ؤو الؿعي بلى جٍٙى

اصي ؤلاْلُمي في الىكام الاْخطاصي الهالمي الجضًض، لُٙىن هؿاْا جخػاءٛ َُه هدى الاهضماج الاْخط

 ؤهمُت الاْخطاص اإلاًلٔ نىض عؾم الؿُاؾاث الاْخطاصًت التي حهامل مو الهالم الخاعجي.

ٙا الشمالُت وآؾُا عيم ما ؾُٙىن بُجها مً صعحت مهُىت  - بن الخ٘خالث الاْخطاصًت الهمالْت في ؤوعبا وؤمٍغ

هاث حشحر بلى ؤن هظا الاججاه ؾُٙىن نىض خض مهحن، وبالخالي مً الطغ   ؤن ؤيلب الخْى
ّ
ام واإلاىاَؿت، بال

ت نلى ؤْؿام ؤؾىاّ  َٓض ًدضر هىنا مً الخيؿُٔ والخهاون الاْخطاصي بحن الخ٘خالث الثالزت الٍٓى

   الهالم. 

لُت جإزحرها بلى جبضٛ ؤصواع ؾُاصي همى الخ٘خالث الاْخطاصًت الهمالْت وجؼاًض جيؿُٔ صولها واػصًاص َها -

هاث حشحر بلى جغاحو الىالًاث  ل الخْى وؤوغام صٛو مهُىت في الشٙل الهغمي لالْخطاص الهالمي الجضًض ٗو

ُ٘ت نً وغهها الهالمي في الىكم الاْخطاصي الهالمي.  1اإلاخدضة ألامٍغ

الاْخطاصي الهالمي الجضًض، ًالخل ؤن قاهغة الخ٘خالث الاْخطاصًت التي جمثل ؤهم زطاثظ الىكام  

اهُت  ض مً الَغ ض مً حجم الخجاعة الضولُت، وؾخهمٔ ؤٖثر مبضؤ لالنخماص اإلاخباصٛ وؾُاصي طلٚ إلاٍؼ ؾتًز

                                                   
 .142نبض اإلاؿلب نبض الخمُض، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص  1
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الاْخطاصًت وعَو مؿخىي اإلاهِشت نلى مؿخىي الهالم، زاضت وؤن آلازاع اإلاطاخبت لهظه الخ٘خالث 

اصة الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباشغة  نبر مىاؾٔ الهالم اإلاسخلُت. الاْخطاصًت هي ٍػ

غ الخجاعة الهاإلاُت، ولى في   ض مً جدٍغ ً ؤلاْلُمُت ًىؿىي نلى اإلاٍؼ وبالخالي َةن الاججاه اإلاتزاًض هدى جٍٙى

غ الخجاعة صازل ؤلاْلُم ْض ًاصي بلى  اصة هؿاّ الخ٘خل بل بن جدٍغ آزاع مىلضة للخجاعة زاعج الخ٘خل، وطلٚ بٍؼ

اصة الؿلب نل   ى الىاعصاث مً زاعج الخ٘خل َتزصاص الخجاعة الهاإلاُت.الضزل ومىه ٍػ

   

  

    

 

  

 

 الفصل:  اجمتخ

بن الغهان الخُٓٓي للبىىٕ في جبجي هكم الضَو الخضًثت هى انخماص ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ  

ؿب زٓت  ُت ولخدؿحن حىصة زضماتها ٖو غ مً مهامالتها اإلاطَغ ػباثجها، بل ٖهامل عثِس ي في بصاعتها للخؿٍى

وؤضبذ مً الىاحب نلحها جدؿحن وجىنُت ألاَغاص ؾىاء نماٛ البىٕى ؤو ػباثجها ليشغ الىعي ؤلال٘ترووي لضيهم، 

ألن الدؿاعم اإلاؿخمغ في الخؿىع الخ٘ىىلىجي خخم نلى البىٕى مؿاًغة ألاهكمت الخضًثت بن ؤعاصث البٓاء في 

غ ؤهكمت الضَو في البىٕى هى الهامل ؾباّ اإلاىاَؿت، لً٘ لم ًبٓى مجغص انخماص الخ٘ىىل ىحُا الخضًثت في جؿٍى

ٍى نلى الىٓاثظ والهٓباث التي ؾخىاحهها بهض  الىخُض الظي حؿعى البىٕى بلى جدُٓٓه بل نلحها ؤًػا الْى

.  انخماصها لهظه الخ٘ىىلىحُا لُطبذ بظلٚ الخدضي ؤٖبر باليؿبت للبىٕى
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 :ملدمت الفصل

إن حهىص الجؼائغ في الخىحه هدى الخدٌى في الاكخهاص الغكمي ومؿاًغة الخُىعاث الحانلت في  

ت مىاحهت الهٗىباث والٗغاكُل التي جلف أمامها،  البىىن الٗاإلاُت، فغى ٖلى اإلاهاعف الجؼائٍغ

ت للٗمل بالهيرفت ؤلالى تروهُت وبالىٓغ لخفاكم الخىىىلىحُا اإلاهغفُت، فئن اهخلاٌ اإلاهاعف الجؼائٍغ

أوحب ٖليها الخىُف م٘ الخغيراث والخُىعاث الخىىىلىحُت، وهظا بالؿعي البخياع مىخجاث وزضماث 

، وكض وان بىً  حضًضة جدىاؾب م٘ جُلٗاث ػبائنها الظًً أنبدىا ًُمدىن لخضماث أعقى وأؾٕغ

فُت مً الؿباكين لخُىع زضماجه ومىاهبت الجضًض في مجاٌ الخىىىل ىحُا الفالخت والخىمُت الٍغ

 اإلاهغفُت.   
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 ٌ  واكع اطخخداماث وطائل الدفع في الجصائس  : اإلابحث الاو

  : 1في الجصائس جىىولوجيا ؤلاعالم والاجصاٌجطوز اإلاطلب ألاٌو  

ا واهفخاح مباقغ ٖلى   
ً
ٖغف كُإ الاجهاالث في الجؼائغ مىظ نهاًت الدؿُٗىاث جُىًعا ملحْى

م هدى جدضًث هظا اللُإ وفخذ اإلاجاٌ أمام اإلاخٗاملين  الخىام مً زالٌ ؤلانالخاث التي مهضث الٍُغ

الم والاجهاٌ، ت وػاعة ؤلاقغاف هما حغي حغُير حؿمُ ألاحاهب وحصجُٗهم ٖلى الاؾدشماع في جىىىلىحُا ؤلٖا

اصة هُيلت كُإ الاجهاالث، الم والاجهاٌ هسُت أولُت إٖل وكض ْهغث  التي أنبدذ وػاعة جىىىلىحُا ؤلٖا

منها  2001هخائج هظه ؤلانالخاث بٗض أن جلضمذ ٖضة قغواث للحهٌى ٖلى عزهت الهاجف الىلاٌ ؾىت 

ت، جلفىهُيا ؤلاؾباهُت، أوعوهج جليىم الفغوؿُت، بغحغاٌ جليىم،  وجدهلذ الكغهت  أوعاؾيىم اإلاهٍغ

ت أوعاؾيىم ٖلى الٗغى بـ  ملُىن صوالع، وبمجغص خهىلها ٖلى الغزهت باقغث الخدًير  737اإلاهٍغ

الق قبىتها الجضًضة حيزي، جي،اؽ،ام ها الىبري وهي أن جهبذ الغائضة في ٖالم   إَل وأٖلىذ ًٖ زَُى

دُت ٖلى عزهت حكغُ  2003صٌؿمبر  02ل قبىت للهاجف الىلاٌ في الاجهاالث، هما جدهلذ الكغهت اليٍى

ملُىن صوالع، وهي جملً اإلاكغوٕ الظي ٌؿاهم فُه ول مً  421مً زالٌ ٖغيها الغابذ الظي كضع بـ 

ىُت لالجهاالث بئَالق  2004أوث  25مؤؾؿت الخلُج لالؾدشماع وبىً الخلُج اإلاخدض، وفي  كامذ الَى

ت هجمت ت، خُث ملاًِـ حضًضة في نىاٖت الاجهاالث في الجؼائغ، بسضماث ومؼاًا حض   ٖالمتها الخجاٍع مغٍغ

ملُىن صوالع باليؿبت  380،86وهظا بضوعه ؾاٖض ٖلى جُىع كُإ الاجهاالث م٘ جدلُم ٖائضاث بملضاع 

 .2004ملُىن صوالع فُما ًسو الىلاٌ زالٌ ؾىت  902،94لالجهاالث الؿلىُت و

مً َغف  2001ماعؽ  01ث التي أوكتذ في لالجهاال  تللض اهدهغ اليكاٍ ألاؾاس ي للجؼائٍغ

ني إلاؿاهماث الضولت يمً مجاٌ جىمُت وجدؿين اؾخغالٌ الكبياث الٗمىمُت والخانت  اإلاجلـ الَى

اصة ٖغى زضماث الهاجف في مسخلف اإلاىاَم، وهظا  وحؿهُل الحهٌى ٖلى الاجهاالث، والٗمل ٖلى ٍػ

ني الخىُٓم الجضًض ٌؿمذ بتركُت الاجهاالث باٖخباعها م دغن اكخهاصي أؾاس ي مً أحل اكخهاص َو

جىافس ي، فالهضف مً وعاء هظه ؤلانالخاث هى جدؿين الخضماث، وحصجُ٘ كُإ الاجهاالث هلُإ 

                                                                                 
1
ني خٌى جىىولوجيا ؤلاعالم والاجصاٌ في الجصائس وآلياث جفعيل وطائل الدفع الالىترووي،  ،لحمغ ٖباؽ، ٖمغاوي مدمض  ملخلى َو

غة   2017ماعؽ  15/13آلُاث جفُٗل وؾائل الضف٘ الحضًشت ، حامٗت البٍى
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غها، وبهفت ٖامت فئن ألاهضاف ألاؾاؾُت لإلنالخاث  أؾاس ي في ْل اإلاىافؿت واهفخاح ألاؾىاق وجدٍغ

 جمشلذ فُما ًلي:

 ض و ٘ ٖغى زضماث البًر اصة وجىَى  الاجهاالث؛ٍػ

 ؛جدؿين حىصة الخضماث اإلاٗغويت، وألاؾٗاع الخىافؿُت 

 ض والاجهاالث؛ غ قبياث البًر  جٍُى

 ني وجىؾُ٘ حكىُلت الخضماث اإلاٗغويت ض، وحصجُ٘ الاصزاع الَى  ؛جغكُت الخضماث اإلاالُت للبًر

 اكخهاص جىافس ي.  جغكُت الاجهاالث هلُإ اكخهاصي أؾاس ي للىمى في 

اع اللاهىوي وجخمدىع ألاوكُت  ألاؾاؾُت اإلاؿتهضفت في إَاع البرهامج الحيىمي في إٖاصة نُاغت ؤلَا

ت، باإليافت إلى زلم  ائف الدؿٍى ائف الاؾخغالٌ وإٖضاص ؾُاؾت كُاُٖت وهظلً ْو والخىُٓمي؛ وفهل ْو

ض والاجهاالث، وجغكُت وحصجُ٘ اإلاؿاهمت واإلاكاعهت والاؾدشماع الخا ً لخضماث البًر م في مخٗاملين مخميًز

ض والهاجف ٖلى مؿخىي اللُغ  خي م٘ الاخخفاّ بسضماث البًر اللُإ، وهظلً فخذ عأؽ ماٌ اإلاخٗامل الخاٍع

غ زضماث الاهترهذ بٗض أن ني، وجٍُى الم  الَى م مغهؼ البدث في ؤلٖا جم إًهاٌ الجؼائغ بهظه الكبىت ًٖ ٍَغ

صٖت مً َغف الحيىمت ؤلاًُالُت ويهضف الٗلمي والخلني في إَاع مكغوٕ حٗاون مىلخه الُىوؿيى بميزاهُت مى 

لُا.  إلى إوكاء قبىت مٗلىماجُت في إفٍغ

 شبىت الاهترهت في الجصائس. اطخخداماث اإلاطلب الثاوي: 

غها مىظ الؿبُٗىاث في الى.م.أ واؾخسضامها  ٖلى الغغم مً أن قبىت الاهترهذ جم الخىؾ٘ فيها وجٍُى

، في أوعبا وان في نهاًت هفـ الٗلض، إلى أن ال
ً
با ً ؾىت جلٍغ غها بٗض ٖكٍغ وخؿب ضٌو الىامُت بضأث جٍُى

 68،8إخهائُاث الاجداص الضولي لالجهاالث فئن ٖضص مؿخسضمي الاهترهذ في الضٌو اإلاخلضمت ونل إلى 

ليل  21،1في خين اليؿبت ال جخٗضي في البلضان الىامُت  2010وؿمت زالٌ ؾىت  100ليل مؿخسضم 

والظي  1998اإلاؤعر في أوث  257-98ومىض نضوع اإلاغؾىم الىػاعي  لجؼائغوؿمت، أما باليؿبت لحالت ا100

مالًين مؿخسضم ؾىت  3أههى اخخياع الضولت لخضماث الاهترهذ جؼاًض ٖضص اإلاؿخسضمين وونل إلى خىالي 

في   5000، وكض ونل ٖضص ملاهي الاهترهذ إلى  2000ؾىت 150,000بٗض أن وان الٗضص ال ًخجاوػ ، 2006

 ، لى الغغم مً أن هظه اليؿبت حٗىـ همى قبىت الاهترهذ في الجؼائغ إلى أهه ملاعهت بٗضص اإلاجمٕى ٖو

الؿيان هجض أن وؿبت الاؾخسضام جبلى مىسفًت وخؿب إخهائُاث الاجداص الضولي لالجهاالث بلغذ 

، وعغم الاهُالكت اإلاددكمت لخضمت حؿىين مىاك٘ الاهترهذ غير أن الجؼائغ سجلذ 2010ؾىت  12،50%

ُت ٖلى مؿخىي الخضماث وجدؿً الىي٘ كلُال هدُجت لإلؾتراجُجُت اإلادىمت التي جم إجباٖها والتي ك فؼة هٖى

ت وإَالق اهترهذ طاث الترصص الٗالي  اث الجهٍى بضأث اهُالكا مً كغاع جسفٌُ ألاؾٗاع وجىؾُ٘ وكاٍ اإلاضًٍغ

(ADSL"ٌبالكغاهت م٘ الٗمالق الفغوس ي "ألىخا ) 

ت غ زضماث الاهترهذ ومنهم  وكض ازخاعث الجؼائٍغ لالجهاالث الٗضًض مً الكغواء ألاحاهب لخٍُى

ُف آزغ الخىىىلىحُاث اإلاٗخمضة في أوعوبا لخضُٖم كضعاث الكبىت  ت ألاإلااهُت التي ٖملذ ٖلى جْى اإلاجمٖى

ت التي ال جؼاٌ حٗاوي مً الىلو، وهظا ما ٌؿاٖض ٖلى جىفير زضمت جخىافم وكضعاث الاؾخٗماٌ  الجؼائٍغ

مؤؾؿت اجهاالث الجؼائغ ٖلى جضاعن الخأزير الىبير فُما ًسو البيُت اٌ لالهترهذ، هما ٖملذ الفٗ

ىُا مً ألالُاف الًىئُت، ٌؿمذ بالغبِ بين قماٌ البالص  ا َو الخدخُت لالجهاالث، ووفغث ٖمىصا فلٍغ
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خيىن  الٗمىص  وحىىبها ألحل جلبُت اخخُاحاث ول مً مؼوصي زضماث الاهترهذ والبىىن واإلاؤؾؿاث، ٍو

 :الفلغي مً ألاحؼاء الخالُت

  2،5الٗمىص الفلغي الكمالي وجبلغ كضعجهGbit/s  2002، وهى ٖملي مىظ ؾبخمبر، 

  10الٗمىص الفلغي الكمالي وجبلغ كضعجهGbit/s  2004، وهى ٖملي مىظ حىان، 

  2،5الٗمىص الفلغي الجىىبي وجبلغ كضعجهGbit/s  2005، وهى ٖملي مىظ ماعؽ   . 

، بٗض أن واهذ اليؿبت 2014شخو ؾىت  100ليل  18،09ذ وؿبت مؿخسضمي الاهترهذ خُث ونل

)الشيل  2005شخو ؾىت  100ليل  84،05، وهظلً 2008شخو ؾىت  100ليل  18،10ال جخٗضي 

٘ لالهترهذ (10 أالف ػبىن "إًفُضو"  10ألف مكترن و ADSL 830، وكض كضع ٖضص مكتروي الخضفم الؿَغ

ماهـ"، وحؿعى مؤ  ؾؿت اجهاالث الجؼائغ إلى الىنٌى إلى أهبر ٖضص مً اإلاكترهين والؼبائً، وفي ؾُاق و"ٍو

ول ؾىت وهى ألامغ الظي ًجؿض الجهىص التي جبضلها  % 50مخهل فئن ٖائضاث الاهترهذ جىمى بيؿبت 

 .1اجهاالث الجؼائغ لخىؾُ٘ قبياث الاجهاالث

 خدماث الدفع الالىترووي في الجصائس. جطبيم واكع : اإلاطلب الثالث

 طىت من أهخوبس  شهس  خالٌ الجصائس  في الالىترووي الدفع لخدمت السطمي الاهطالق إشازة أعطيت

فُت واللغى الكٗبي الجؼائغي وبىً  6منها  بىيا، 00 مع 6106 بىىن ٖمىمُت ٖلى غغاع بىً الخىمُت الٍغ

ني الجؼائغي وبى ني للخىفير والاخخُاٍ الخىمُت اإلادلُت والبىً الَى ً الجؼائغ الخاعجي والهىضوق الَى

وزمؿت بىىن زانت هي جغاؾذ بىً الجؼائغ وهاجُىس ي الجؼائغ والكغهت الٗامت للجؼائغ وكىلف بىً 

وكض كضع ٖضص  الدفع، في الجديدة آلاليت لهره كسيبا أخسى  مؤطظاث الجؼائغ وبىً البرهت، وؾدىًم

ألف ؾُمىنهم الاؾخفاصة مً زضماث الضف٘ الالىترووي،  300بملُىن و خاملي بُاكاث الضف٘ الالىترووي

ض الجؼائغ ويٗذ وافت آلالُاث لخىفير هظه الخضمت لؼبائنها اإلالضع ٖضصهم ب   ملُىن. 16هما أن مؤؾؿت بٍغ

ض الجؼائغ ًىم  بالجؼائغ الٗانمت بُاكت الضف٘  2016 صٌؿمبر 7 ألاعبٗاءأَللذ مؤؾؿت بٍغ

ض ؤلالىترووي "الظهب ُت" التي حؿمذ بئحغاء مسخلف اإلاٗامالث اإلاالُت ٖبر ؤلاهترهذ، وكض أوضحذ وػٍغة البًر

ض الجؼائغ جىحض في مغخلت إنضاع الحهت ألاولى واإلالضعة ب  الم والاجهاٌ أن مؤؾؿت بٍغ وجىىىلىحُاث ؤلٖا

واإلاخمشل في  مالًين بُاكت صف٘ بضاًت مً قهغ صٌؿمبر، م٘ جدلُم الهضف اإلاؿُغ ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ 5

ت بهظه البُاكاث، إن إَالق زضمت الضف٘  20جؼوٍض  ضًت الجاٍع ملُىن مً أصحاب الحؿاباث البًر

ض والٗمل ٖلى إصزاٌ  الالىترووي هظه جىضعج في إَاع إؾتراججُت اللُإ الهاصفت إلى ٖهغهت زضماث البًر

جدُذ لحامُلها إحغاء  EMVام أؾالُب الخجاعة ؤلالىتروهُت، هما أن البُاكت الظهبُت التي حٗمل بىٓ

ضًت ٖبر الاهترهذ، وحؿضًض فىاجير اإلاُاه والىهغباء،  مسخلف ٖملُاث سحب وصف٘ ألامىاٌ ٖلى خؿاباتهم البًر

وؾدكمل هظلً ٖلى زضمت صف٘ الىكىص بٗض جدمُل جُبُم قغهت هفُاٌ، باإليافت إلى اؾخسغاج ألامىاٌ 

ؤمً ( والكبابًُ صازل اإلايGABٖبر اإلاىػٕ آلالي ) ضًت، وحٗمل البُاكت الظهبُت بمُٗاع ًدمي ٍو اجب البًر

تهم في الٗالم الافتراض ي خُث ًخم إصزاٌ الغمؼ  خؿاباث الؼبائً بٗض أن ًخم الخأهض مً خلُلُت هٍى

ت مؿخٗمل البُاكت.  الؿغي الخام بىٓام الترميز والظي مً زالله ًخم الخأهض مً هٍى

                                                                                 
 مسجع طبم ذهسه. ،لحمغ ٖباؽ، ٖمغاوي مدمض  1
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ني الجؼائغي البُ التي جمىذ مجاها ٖىض فخذ ( CIBاكت البىىُت الالىتروهُت )هما اكترح البىً الَى

ؾىىاث، ومً مؼاًا البُاكت البىىُت الالىتروهُت الاؾخفاصة مً  03خؿاب بالبىً وبمضة نالخُت جلضع ب 

الغمؼ الؿغي الظي ًؤمً الٗملُاث، وؾهىلت الاؾخٗماٌ وعبذ الىكذ، باإليافت إلى إمياهُت سحب ألامىاٌ 

 بُاكت البىىُت الالىتروهُت حؿمذ  هظلً بما ًلي:في أي وكذ، و ال

 ني الجؼائـغي ال ـإل ٖلـى الغنـُض، الـضف٘ ٖلى مؿخىي اإلاىػٕ آلالي للبىً الَى الث والَا سـحب، الخدـٍى

 الىلضي،

 ،السحب ٖلى مؿخىي الكبابًُ آلالُت للبىىن ألازغي 

 ،م حهاػ الضف٘ الالىترووي  الضف٘ ًٖ ٍَغ

 إل  ،RIBٖلى عكم الخٍٗغف البىيي  الَا

 .م الاهترهذ  الضف٘ ًٖ ٍَغ

ن هــــظا الىٓــــام الجضًــــض للــــضف٘، افخــــخذ أًًــــا للمؤؾؿــــاث الاكخهــــاصًت الىبيــــرة، بغُــــت جمىُــــنهم مــــً إ

ـــــم قـــــبىت ؤلاهترهـــــذ، وكـــــض صٖـــــا الـــــىػٍغ اإلاىخـــــضب اإلايلـــــف  ا ٖـــــً ٍَغ بي والـــــضف٘ قـــــهٍغ ذ الًـــــٍغ اللُـــــام بالخهـــــٍغ

ين إلـــى الٗمــل بىٓـــام الــضف٘ الالىترووـــي لدؿــهُل مٗـــامالتهم باالكخهــاص الغكمـــي اإلاــىاَىين وا إلاخٗـــاملين الخجــاٍع

٘ الخــضماث اإلاهــغفُت الالىتروهُــت فــي الجؼائــغ، أمــا فُمــا ًخٗلــم بالــضف٘ الالىترووــي ٖبــر الهــاجف الىلــاٌ  وحؿــَغ

، خُــــث جــــم جىهــــِب فــــىج ٖمــــل 2018ابـــغػ الــــىػٍغ أن هــــظه الخضمــــت ؾــــخضزل خيــــز الخىفُــــظ كبــــل نهاًــــت ؾــــىت 

وهىــــان ٖــــضص مــــً اإلاؤؾؿــــاث والبىــــىن ٖلــــى اؾــــخٗضاص لخلــــضًم زضمــــت الــــضف٘ لــــف بضعاؾــــت هــــظا الىٓــــام، مي

٘ وزيــرة ٖهــغهت الىٓــام البىيــي وجفُٗــل وؾــائل الــضف٘ الحضًشــت فــي الىٓــام اإلاــالي واإلاهـــغفي  الالىترووــي وحؿــَغ

 الجؼائغي وطلً مً زالٌ ما ًلي:

  ،جىفل بىً الجؼائغ بخأمين زضمت الضف٘ الالىترووي 

 ،جىفله بىي٘ كىىاث للخباصٌ بهضف زلم الشلت في اؾخٗماٌ بُاكاث الضف٘ الالىترووي 

 ،حؿهُل الحهٌى ٖلى بُاكاث الضف٘ الالىترووي مً زالٌ اإلاىك٘ الالىترووي 

 ،٘جدضًض آلُاث الاؾخٗماٌ الؿلُم واإلاؤمً لبُاكاث الضف 

 ،الٗمل ٖلى جفُٗل مكغوٕ كاهىن الخجاعة الالىتروهُت 

 ؤلاحغاءاث الالػمت وجىفير مٗاًير ألامً والؿالمت إلاى٘ أًت ججاوػاث أو ازتراق للٗملُت، اجساط وافت 

 ًَبها اإلاىا لى مغاخل ختى ٌؿخٖى جي ٖو  .الترهيز ٖلى إَالق الخضمت بكيل جضٍع

ـم أمـام  إن الجهىص التي جبضلها الجؼائغ فـي مجـاٌ جفُٗـل وؾـائل الـضف٘ الالىترووـي ؾدؿـمذ بفـخذ الٍُغ

الاكخهاص الغكمي وحؿهم في عف٘ زالزت جدضًاث هي حم٘ اإلاىاعص اإلاالُت وإوٗاف الاكخهـاص وجـضاٌو ألامـىاٌ مـً 

ــت  زــالٌ وؾــائل حضًــضة بمىخجــاث حضًــضة، وهــظه الخــضماث الالىتروهُــت التــي ؾــخىفغها بهــفت مخخالُــت مجٖى

ىً الؼبائً واإلاكـترهين مـً حؿـضًض فـىاجيرهم ٖىـض قـغاء الىخـضاث الهاجفُـت وجـظاهغ زاهُت مً اإلاؤؾؿاث ؾخم

ؾــا  24ؾــا/ 24( ٖبــر اإلاىاكــ٘ الالىتروهُــت CIBالُــائغة والدســجُل فــي جــأمين الؿــفغ ٖبــر بُاكــت مــابين البىــىن )

كىــىاث  أًــام، همــا أهــض الــىػٍغ اإلاىخــضب اإلايلــف باالكخهــاص الغكمــي أن مهــالحه كــض كامــذ بىيــ٘ 7اًــام / 7و

للخبــــاصٌ بهــــضف زلــــم الشلــــت فــــي اؾــــخٗماٌ بُاكــــت الــــضف٘ ؤلالىترووــــي، وجخمشــــل هــــظه اللىــــىاث فــــي ويــــ٘ مىكــــ٘ 
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إلىترووــــي ٌؿــــمذ للؼبــــائً بخلــــضًم َلــــب الحهــــٌى ٖلــــى بُاكــــاتهم و ولمــــت الؿــــغ الخانــــت بهــــا و جدضًــــض آالث 

م و اإلاـــــؤمً لبُاكـــــاث الخسلـــــُو و هـــــظا آالث جىػَـــــ٘ ألاوعاق الىلضًـــــت وهـــــظا قـــــغح كىاٖـــــض الاؾـــــخٗماٌ الؿـــــلُ

 الضف٘.

ــالق الغؾــمي للىٓــام الجضًــض  2016صٌؿــمبر مــً ؾــىت  وكــض ٖغفــذ نهاًــت قــهغ  بــالجؼائغ الٗانــمت ؤلَا

ذ و الــضف٘ الالىتــروهُين للًــغائب والغؾــىم  2700والــظي ؾــُسو فــي اإلاغخلــت ألاولــى  "jibayatic.dz" للخهــٍغ

بت، و جــــم الخأهُــــض زــــالٌ خفــــل إَــــالق هــــظا  ً للًــــٍغ مؤؾؿــــت هبــــري فــــي اهخٓــــاع جىؾــــُٗه إلــــى زايــــٗين آزــــٍغ

ـــغة جىىىلىحُــــاث  الىٓـــام الـــظي حـــغي بدًـــىع وػٍــــغ اإلاالُـــت و الـــىػٍغ اإلاىخـــضب اإلايلــــف باالكخهـــاص الغكمـــي ووٍػ

الم و الاجهاٌ أن الكغوٕ في الٗمل بهظا  غ ؤلٖا ؤلاحغاء الجضًض ًىضعج في إَاع ٖهـغهت ؤلاصاعة الجبائُـت و جُـٍى

ـــاث اإلاؤؾؿـــاث،  بىابـــت وخُـــضة مسههـــت  أهٓمـــت الـــضف٘ الالىترووـــي، و كـــض جـــم ويـــ٘ بـــىابخين فـــي مخىـــاٌو هبًر

بت وألازغي مخغيرة مسههت للبىىن مً احل الضف٘ الالىترووي. ذ الالىترووي للخايٗين للًٍغ  للخهٍغ

ام الحـضًث و الفٗــاٌ فـي مجـاٌ الجباًـت وإَــالق الـضف٘ الالىترووـي ًـضٌ ٖلــى إعاصة إن حٗمـُم هـظا الىٓـ

ـــت الٗامـــت للًـــغائب  الضولـــت فـــي اإلاطـــ ي كـــضما هدـــى اؾـــخٗماٌ الخىىىلىحُـــاث الغكمُـــت وجدـــضًث هُاوـــل اإلاضًٍغ

اللائمــت ٖلـــى اؾــخدضار جىٓـــُم حضًــض وإنـــالح الىٓـــام الجبــااي مـــً احــل جىُُفـــه مــ٘ الٓـــغوف الاكخهـــاصًت 

اؾــخدضار هٓــام صفــ٘ الًــغائب ٖــً بٗــض، والٗمــل ٖلــى حٗمــُم هــظا الىٓــام زــالٌ الشالســي ألاٌو ًــضة، و الجض

 .2017مً ؾىت 

فللــض بــضأث الجؼائــغ فــي الخدــٌى إلــى أهٓمــت الــضف٘ الالىترووــي، همــا لٗبــذ ٖــضة مؤؾؿــاث صوع هبيــر فــي 

ــــت، َاؾــــُ ــــت الجؼائٍغ لي للُيــــران، الهــــىضوق جفُٗــــل هــــظه الخضمــــت ومنهــــا اجهــــاالث الجؼائــــغ، الخُــــٍى الجٍى

ني للًمان الاحخماعي، قغهت اإلاُاه والخُهير للجؼائغ، أماهت للخأمُىاث، وهظلً مخٗاملي الهاجف الىلـاٌ  الَى

حاػي واوعٍضو ومىبلِـ، إن هظه الخُىة جمشل مغخلـت هامـت فـي جفُٗـل  الخجـاعة الالىتروهُـت ووؾـائل الـضف٘ 

مٗاملـت ٖبـر الاهترهـذ بٗـض  260الـضف٘ الالىترووـي جـم إخهـاء  الالىترووي، خُذ أهه مىظ بضاًت اهُـالق زضمـت

ين للبُاكــت الالىتروهُــت فــي ٖملُــت ســحب ألامــىاٌ فلــِ، وهــظا مــا حٗــل  أن وــان ًلخهــغ  اؾــخسضام الجؼائــٍغ

ـــــــت  بُاكـــــــاث الـــــــضف٘ غيـــــــر فٗالـــــــت بالكـــــــيل اليـــــــافي خُـــــــذ حكـــــــير أعكـــــــام وػاعة اإلاالُـــــــت إلـــــــى أن اإلاٗـــــــامالث الخجاٍع

ين، ولـــظلً ٖمـــضث وػاعة اإلاالُـــت إلـــى الخفىيـــر فـــي  1الالىتروهُـــت جمشـــل ـــت للجؼائـــٍغ باإلاائـــت مـــً الخٗـــامالث الخجاٍع

 جدضًث وحٗمُم زضمت الضف٘ الالىترووي وجىؾُٗها للحض مً ْاهغة جضاٌو الىلىص زاعج الىٓام اإلاهغفي.

 للــض واهــذ هىــان حملــت مــً الللــاءاث بــين مسخلــف البىــىن والهُ ــاث اإلاهــغفُت لضعاؾــت ملــف جىؾــُ٘

ٖملُــت الــضف٘ الالىترووــي، وكــض أقــاعث ؤلاخهــائُاث إلــى أهــه ًغجلــب أن جهــل بُاكــاث الــضف٘ الالىترووــي إلــى 

هىـان جدـضًاث هبيـرة حٗتـرى الهُ ـاث اإلاالُـت ملُىن بُاكت في اإلاغخلت ألاولى مـً إَـالق الٗملُـت، غيـر أهـه  15

ين وــىن هــظه الخــضماث حضًــضة واإلاهــغفُت فــي مجــاٌ جفُٗــل آلُــاث الــضف٘ الالىترووــي وحغُيــر ؾــلىن الج ؼائــٍغ

 وخضًشت اليكأة في الجؼائغ ومً بين هظه الخدضًاث هظهغ ما ًلي: 

 ،ين ًٖ اؾخغالٌ بُاكاث الضف٘ الالىترووي  ٖؼوف الجؼائٍغ

 ،الخٗىص ٖلى الخٗامالث الىلضًت 

 ،الشلت اججاه هظا الىٕى مً اإلاٗامالث 

 ُت بأهمُت اإلاٗامالث غُاب الاجهاٌ و  الالىتروهُت. الخدؿِـ والخٖى
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للض اؾتهضف بغهامج جىؾُ٘ الضف٘ ؤلالىترووي في الجؼائغ ٖضص هبير مً اللُاٖاث الخضماجُت 

ت، وهى ًخًمً في مًمىهه خؿب عئِـ الجمُٗت اإلاهىُت للبىىن قلين عئِؿُين وهما: إَالق  والخجاٍع

م الاهترهذ، باليؿبت للكم اإلاخٗلم بئ َالق هٓام الضف٘ آلالي ًيىن هٓام الضف٘ آلالي، وزضمت الضف٘ ًٖ ٍَغ

ت أو زضماجُت، أما الكم  م البُاكت الالىتروهُت والتي جسو اإلاٗامالث الُىمُت اإلاباقغة ججاٍع ًٖ ٍَغ

م الاهترهذ فئن حٗمُمها ٌؿير بىزيرة حُضة وهي حكمل ٖملُاث  الشاوي الظي ًغجبِ بسضمت الضف٘ ًٖ ٍَغ

م قبىت الاهترهذ للمؤؾؿاث والكغوا مؤؾؿاث الىلل،  و ث الىبيرة مشل مؤؾؿت ؾىهلغاػالضف٘ ًٖ ٍَغ

وهظا بضوعه ٌؿاهم في جفُٗل الخجاعة الالىتروهُت في الجؼائغ والتي ًيىن أؾاؾها هى الضف٘ الالىترووي وال 

ًمىً الخدىم في هظا الىٕى مً الخجاعة في ْل غُاب وؾائل الضف٘ الالىترووي، وكض أقاع الٗضًض مً 

الم والاجهاٌ أن الخجاعة الالىتروهُت ًمىنها امخهام الخبراء في مجاٌ جىىىلىح باإلاائت مً  10ُا ؤلٖا

ت، خُذ أن جفُٗل آلُاث الضف٘ الالىترووي في الجؼائغ ؾِىٗىـ اًجابُا  ألامىاٌ اإلاخضاولت في الؿىق اإلاىاٍػ

ىٗل الخجاعة الالىتروهُت، باإليافت إلى زلم مىانب قغل حضًضة، هما ٌ ني ٍو ُٗي ٖلى الاكخهاص الَى

فغنت هبيرة للمؤؾؿاث إلاًاٖفت حجم اإلابُٗاث والتروٍج إلاىخجاتها زانت، ومً اإلاؤهض أن إَالق ٖملُاث 

ىت الٗمىمُت فيلما ػاص الُلب ٖلى  ض مً ألامىاٌ إلى الخٍؼ الضف٘ الالىترووي ؾدؿهم هظلً في ضخ اإلاٍؼ

ض مً الُض الٗاملت في مجاٌ ُف اإلاٍؼ الىلل والخىػَ٘ ونُاهت اإلاىاك٘  اإلاىخجاث واهذ هىان الحاحت إلى جْى

 الالىتروهُت وجهمُمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلابحث الثاوي: خدماث بىً الفالحت والخىميت السيفيتا
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: هبرة عن بىً بدز  اإلاطلب ألاٌو

 وشأة بىً الفالحت والخىميت السيفيت: -0

ش   مً  خُث أٖخبر آهظان وؾُلت 82-206جدذ مغؾىم عكم  1982-03-11أوكأ بىً بضع بخاٍع

ت الٍغف.  الىؾائل الغامُت إلى اإلاكاعهت في جىمُت اللُإ الؼعاعي وجٍغ

 حعسيف بىً الفالحت والخىميت السيفيت: -6

ىُت لها كاهىنها ألاؾاس ي الخجاعي، أوولذ له مهمت الخىفل باللُإ الفالحي،   هى مؤؾؿت مالُت َو

ني خُث خلم ما وان وم٘ مغوع الىكذ حٗضصث وكاَاجه، بضأ بخضُٖم فغوٖه ٖلى مؿخىي ا لتراب الَى

، أما في الؿىىاث  31عئِؿُت و  06ووالت منها  269إلى  1985ًُمذ إلُه إط ونل ٖضص وواالجه ؾىت  فٕغ

ت حكغل خىالي  31ووالت و  286ألازيرة فلض أنبذ ٖضص وواالجه  ت حهٍى ٖامل ما بين إَاع  7000مضًٍغ

ف.  ومْى

 وظائف بىً الفالحت والخىميت السيفيت: -3

 .الٗمل ٖلى مىاحهت مساَغ الهغف ٖلى اللغوى الخاعحُت بهفت ٖلالهُت 

 .إُٖاء الضٖم ؤلاٖالمي 

 .ت لحاملي الكهاصاث فين وإُٖاء ألاولٍى غ مؿخىي هُ ت اإلاْى  جٍُى

 :ٌٖغى اإلاىخجاث والخضماث الجضًضة مً زال 

 .الاؾخلباٌ الجُض لؼبائً واخترامهم والغص ٖلى َلباتهم بجضًت 

 الئمت وجُبُلاتها مُضاهُا.أزظ الًماهاث اإلا 

 .ل الخجاعة الخاعحُت  جمٍى

 .الضازلُت في إَاع حكغُل الكباب ٘ ل اإلاكاَع  جمٍى

 .جهفُت اإلاكاول اإلاالُت 

 :جُبُم الخُِ والبرامج الضازلُت وفم ؾُاؾت الحيىمت وهظا مً أحل 

 .مؿاًغة الخُىع الحانل في ٖالم اإلاهىت اإلاهغفُت وجلىُاتها 
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  غ اإلاىاعص  والٗمل ٖلى عفٗها وجدؿين جيالُفها.جٍُى

 .الاؾخٗماٌ الغقُض لإلمياهُاث التي جمىدها الؿىق اإلاالُت 

 أهداف بىً الفالحت والخىميت السيفيت: -4

ت مً ألاهضاف الاكخهاصًت، أبغػها ما ًلي:   ٌؿعى البىً لخدلُم مجمٖى

 فين  الاكتراب ً اإلاْى م فخذ وواالث حضًضة في اإلاضن الغىُت باإلاىاعص وهظا جيٍى مً الؼبائً ًٖ ٍَغ

م ؾلىههم، غير أهه ال ًمىً لهظه ألاهضاف أن جخدلم ما لم ٌٗمل البىً ٖلى:  وجلٍى

 .فين ً وجدًير هُ ت اإلاْى  جيٍى

 .عف٘ اإلاىاعص بأخؿً الخيالُف 

 .ىت  الدؿُير الضكُم للخٍؼ

 ني.اقتران الؼعاٖت وجىم  ُت خهتها في مجاٌ ؤلاهخاج الَى

 .جىؾُ٘ ألاعاض ي الفالخُت وجدؿين الخضماث 

 .م وإصعاج مىخجاث حضًضة ت حضًضة مشل الدؿٍى ت مً زالٌ إصزاٌ جلىُاث إصاٍع  الخىمُت الخجاٍع

 خدماث بىً الفالحت والخىميت السيفيت: -5

 جخمشل أهم زضماجه في: 

 .ً  فخذ مسخلف الحؿاباث لؼبائً وجسلُو الهيىن بأمغ اإلاٗني أو بأمغ آلازٍغ

 .الث اإلاهغفُت  الخدٍى

 .الخضماث اإلاخٗللت بالضف٘ والخدهُل فُما ًسو الخٗامالث الخاعحُت 

 .زضمت هغاء الخؼائً الحضًضًت 

  زضماث البىً للمٗاًىتBADR Consulte الث التي َغأ ٖلى  التي جمىً الؼبائً مً مٗاًىت الخدٍى

ت لهم اإلاُٗاة مً َغف البىً مً زالٌ اؾخٗماٌ  أعنضتها ٖبر اؾخٗماٌ ألاعكام الصخهُت الؿٍغ

الم آلالي اإلاخاخت.  أحهؼة ؤلٖا
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  زضماث الفدو الؿلييtélétraitement ٌالتي حؿمذ بسضمت أخؿً لؼبائً البىً باؾخٗما

لُت اإلاهغفُت في الىكذ الحلُلي.  قبىت الفدو الؿليي في جىفُظ الٗملُاث الخدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 BADRاإلاطلب الثاوي: الهييل الخىظيمي لبىً الفالحت والخىميت السيفيت 

فُت (: الهُيل الخىُٓمي لبىً الفالخت01-03الكيل عكم )  والخىمُت الٍغ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاديس

 فٕغ اإلادفٓت

 فٕغ الكبان

ت  مصلحت ؤلاعالم آلالي مهلحت اإلالتريين مهلحت اللغى اإلاهلحت ؤلاصاٍع

 هائب اإلاديس الظىسيخازيا

الث  فٕغ الخدٍى

 اإلاهلحت اللاهىهُت

 الفٕغ الٗمىمي
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فُت  اإلاصدز:   www.badr-bank.netاإلاىك٘ ؤلالىترووي لبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت: ت والالمغهٍؼ فُت للىٓامين اإلاغهٍؼ  ًسً٘ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ً  اإلاسهصيت:هظام  - ت اإلاىحىصة جدذ إصاعة الغئِـ )مضًغ ٖام(، بمؿاٖضة مضًٍغ ت اإلاغهٍؼ جمشله اإلاضًٍغ

ي اث جدذ ؾلُت عئِـ كؿم، ومهمتها ؤلاقغاف ٖلى ن، باإليافت إلى أكؿام مغهٍؼ جًم ول منها ٖضة مضًٍغ

 مسخلف الٗملُاث البىىُت.

ني، جلىم باإلقغاف والٗمل ٖلى الدؿُير  هظام الالمسهصيت: - فخخمشل في فغوٕ البىً اإلامخضة ٖبر التراب الَى

البىً، وهظا الخىػَ٘ الكامل  الحؿً ٖبر الىُاق اإلادضص لها، أما للىواالث فهي الخلُت اللاٖضًت ليكاَاث

فُت ٖبر  ً،والغغى مىه هى جدلُم جىمُت قاملت أًًا جلضًم لفغوٕ الخىمُت الٍغ مسخلف مىاَم الَى

 زضماث مسخلفت مً إكغاى وغيرها لجمُ٘ اإلاىاَىين.

 BADRاإلاطلب الثالث: خدماث بىً بدز  

 :BADRالخدماث ؤلالىتروهيت اإلالدمت من طسف بىً  -0

ًمىً اؾخسضامه في الٗملُاث اإلاهغفُت هٗملُت السحب وؤلاًضإ والاؾخفؿاع الصساف آلالي:  خدماث -

ل ألامىاٌ بين الحؿاباث لىفـ الصخو أو إلاؿخفُض آزغ.  ًٖ الغنُض وجدٍى

 أهم الخضماث التي كضمها البىىن ٖبر قبىت ؤلاهترهذ جخمشل في: الخدماث البىىيت عبر شبىت ؤلاهترهت: -

 لهغف آلالي م٘ قبىت ؤلاهترهذ لخمىً ٖمالئها مً اإلاكاعهت في حمُ٘ اإلاٗامالث صمج ماهُىاث ا

 ؤلالىتروهُت.

 .الحهٌى ٖلى إعقاصاث لالؾخسضام ألامشل للمدافٔ اإلاالُت 

 .ض ؤلالىترووي م إعؾالها بالبًر  ٖغى الفىاجير ًٖ ٍَغ

 .جمىين الٗمالء مً الخأهض مً أعنضتهم لضي البىىن 

  الهُت  الخانت بيل الخضماث البىىُت.ٖغى اليكغاث ؤلٖا

 البطاكاث اإلاظخعملت: -6
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 : BADRمً أهم البُاكاث اإلاخٗامل بها في بىً  

حؿمذ لٗمالء البىً بسحب مبالغ هلضًت مً خؿابه لحض أكص ى مخفم  ما بين البىون:بطاكت السحب  -

م اإلاىػٖاث آلالُت الخابٗت للبىً أو اإلاىػٖاث آلالُت الخابٗت للبىىن ألازغي، هما أنها جهلح  ٖلُه ًٖ ٍَغ

 .BADRلضي مسخلف البىىن مً زالٌ عمؼها اإلاخمشل في حٗضصًت البىىن والغمؼ الخام ببىً 

جلترح ٖلى الؼبائً طوي اإلاضازُل اإلاغجفٗت مشل ف ت الخجاع  :guichet automatique de Billersبطاكت  -

يىن السحب خؿب الضزل الكهغي اإلاىهىم ٖلُه في الٗلض فهي جمىً الٗمُل مً  ماٌ، ٍو وعحاٌ ألٖا

الحهٌى ٖلى زضماث السحب الىلضي في خضوص اإلابالغ اإلاؿمىح بها ًىمُا، أو زضماث َلب صفتر الكُياث 

 زضمت الاؾخٗالم ًٖ مٗلىماث زانت به لضي البىً.أو 

هي بُاكت جابٗت للحؿاب اإلاخىاحض لضي البىً حُٗي لهاخبها الحم باؾخٗماٌ ٖلى  بطاكت الخوفير: -

مىً اؾخٗمالها ٖلى مؿخىي حمُ٘ البىىن  مؿخىي خؿابه للخىفير، هظه البُاكت نالحت إلاضة ؾيخين ٍو

ل اإلاب الغ اإلاالُت مً خؿاب الصخو إلى خؿابه للخىفير ٖلى مؿخىي وحؿمذ لحاملها بئًضإ أو جدٍى

 الكبىت الىلضًت.

 

 

 

 

 اإلابحث الثالث: ووالت بىً الفالحت والخىميت السيفيت مظخغاهم

:  الهييل الخىظيمي لووالت بدز مظخغاهم اإلاطلب ألاٌو

 الهُيل الخىُٓمي لىوالت بضع مؿخغاهم(: 16-13الشيل زكم )

 

  

    

 اإلاضًغ الٗام

 مجلـ الىلابت واللجان

 ألاماهت الٗامت

 مضًغ اإلاغاكبت الضازلُت

 الٗامت اإلافدكُت
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فُت ووالت مؿخغاهم اإلاصدز: ت الٗامت لبىً الفالخت والخيُمُت الٍغ  اإلاضًٍغ

 

 مهام ووالت بدز مظخغاهم: .0

 جخمشل مهام الىوالت في:  

 .ىت  الؿهغ ٖلى عف٘ مغصوصًت الخٍؼ

 .جىُٓم حمُ٘ الٗملُاث البىىُت في إَاعها اللاهىوي 

 .٘جدهُل أهبر ٖضص مً الىصاا 

ت اإلاخابٗت  مضًٍغ
 والخغُُت

ت الٗامت  هُابت اإلاضًٍغ
 مىاعص اللغوى

ت الٗامت  هُابت اإلاضًٍغ
ىت  مداؾبت والخٍؼ

ت الخلؿُم  مضًٍغ

 الضولي
ت الٗامت  هُابت اإلاضًٍغ

 وؤلاصاعة

 اإلاؿدكاٍعً
 مهلحت الاجهاالث

ت اإلاهلحت  مضًٍغ

 الصخهُت

ت  اإلاضًٍغ

ت اإلاداؾبت الٗامت  مضًٍغ

ت الاجهاٌ ًٖ  مضًٍغ
الم  بٗض ونُاهت ؤلٖا

الم آلالي  ت ؤلٖا مضًٍغ

 اإلاغهؼي 

ت صعاؾاث الؿىق   مضًٍغ

ت اليكاَاث  مضًٍغ

ل  ت جمٍى مضًٍغ
 اإلاؤؾؿاث

ت الىوالت  مضًٍغ

ت اإلاغاكبت  مضًٍغ
 وؤلاخهاء

ت الٗالكاث  مضًٍغ
 الضولُت

ت الٗملُاث  مضًٍغ

 الخلىُت م٘ الخاعج

 مغاكبت الدؿُير

 والخلييم

ت الخٗضًل  مضًٍغ
 وصعاؾاث كاهىهُت

ت الىؾائل الٗامت  مضًٍغ
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  ًَغف الؼبائً.اللُام بالٗملُاث اإلاهغفُت اإلاُلىبت م 

 .مىذ اللغوى والًماهاث اإلاُلىبت ويمان مخابٗت جدلُلها 

 .الٗمل ٖلى مىاهبت ؤلانالخاث البىىُت والىلضًت الحانلت 

 .فين ً اإلاْى  الؿهغ ٖلى اؾخمغاع وإٖالم وجيٍى

 .ًت م٘ الؼبائ غ الٗالكاث الخجاٍع  الٗمل ٖلى اؾخلغاع وجٍُى

 امخياشاث ووالت بدز مظخغاهم: .6

 ؿخغاهم الٗضًض مً الامخُاػاث أبغػها:حٗغى ووالت م 

 .جللُو ػمً صعاؾت َلباث مىذ اللغوى 

 .ل ت جىفُظ الٗملُاث البىىُت مً إًضإ وسحب وجدٍى  ؾٖغ

 .ت صعاؾتها وجدلُلها  الخلضًم اإلاىٓم لبُاهاث حؿلُم مىذ اللغوى، وهى ما ًفغى ؾٖغ

 .جدلُل ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت في ْغف حض كهير 

  ُفت  اإلايلف بالؼبىن الظي ٌؿعى إلى جىفُظ ومٗالجت ول ٖملُاث الؼبىن.ْهىع ْو

 .ت في أصاء الخضماث البىىُت ٖلى مؿخىي واحهت اإلاىخب  الجىصة والؿٖغ

  إل ٖلى إهجاػ بٌٗ الخضماث ٖبر قبياث ؤلاهترهذ، خُث ًخاح للؼبائً مٗغفت أعنضتهم وهظا ؤلَا

 مٗلىماث تهمهم.

 فع ؤلالىتروهيت اإلاظخخدمت لدى ووالت بدز مظخغاهماإلاطلب الثاوي: كىواث ووطائل الد

 حٗخمض ووالت مؿخغاهم ٖضة وؾائل صف٘ بىىُت خضًشت جخمشل في: 

 :(CBR)لبىىيت السحب ابطاكت  (0

هي بُاكت ممغىُت جأزظ اللىن ألازًغ، حؿمذ هظه ألازيرة باللُام بٗملُاث السحب في أكل  

إال مً مىػٖاث الىوالت، هما ًخم الحهٌى ٖليها ًٖ  وكذ ممىً وبيل أمان، خُث ال ًمىً السحب بها

ضص اإلاخٗاملين بها لضي هظه الىوالت، الخأهض مً صحت الحؿاب  م إبغام ٖلض بين الؼبىن والىوالت ٖو ٍَغ

ضم حٗغيه ألي زُأ.  ٖو
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ين لهظه البُاكت:   هىان هٖى

  بُاكتCIB غي(.الىالؾُىُت وهي ػعكاء اللىن جمىذ للٗمُل الٗاصي )لضًه عنُض قه 

  بُاكتCIB  الظهبُت وهي بُاكت نفغاء اللىن جمىذ للخجاع واإلالاولين اللظًً ال ًمليىن عنُض مدضص

 لضي الخجاع.

 :CIB (Carte interbancaire)البطاكت اإلاشترهت بين اإلاصازف  (6

ً لهظه البُاكت، هي   فُت مً اإلاهضٍع بُاكت سحب وصف٘ بين اإلاهاعف وبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اث مً الؿل٘ والخضماث مً  ىُت حؿمذ لحاملها بدؿضًض اإلاكتًر وهي نالحت في الجؼائغ فلِ، بُاكت َو

ت، اللُام بسحىباث هلضًت مً الىواالث الخابٗت لبىً الفالخت والخىم فُت، مسخلف اإلادالث الخجاٍع ُت الٍغ

ٖلى مٗلىماث ٖضًضة  CIBومً اإلاىػٖاث آلالُت وهظلً مً اإلاهغف الؿبٗت اإلاكاعن فيها، جدخىي بُاكت  

ت مً ألاعكام، وجسخلف مً ٖمُل SATIMمنها: اؾم البىً، عمؼه، عمؼ قغهت   ، هما جدخىي ٖلى مجمٖى

البىً وألاعكام الخمؿت التي جليها جغمؼ إلى  آلزغ، جغمؼ مً الُمين إلى الِؿاع، جغمؼ ألاعكام الشالزت ألاولى إلى

يىن الهفغ هى أٌو عكم في هظا الغمؼ، ألاعكام الؿخت اإلاىالُت حكغف ٖلى جدضًضها قغهت   عكم الىوالت ٍو

SATIM ألاعكام الشالزت ألازغي حكير إلى عكم ألامان، ألاعكام الشالزت ألازيرة حكير إلى عكم البىً، أما ،

 تي جدخىيها البُاكت فهي جسو الٗمُل مشل اؾم وللب الٗمُل.اإلاٗلىماث ألازغي ال

 

 

 مفخاح الحؿاب              عكم الحؿاب              الغكم الىلي للىوالت           الغكم آلالي للبىً

 التي جم فخذ الحؿاب فيها                                      

 :(GOLD)البطاكت الرهبيت  (3

وهي زانت فلِ بالخجاع الظًً ًمليىن عنُض مدضص مً  2008اؾخسضمذ هظه البُاكت في أوازغ  

 َغف البىً، وما ًميزها حؿمذ بسحب مبالغ هبيرة.

 :(Carte Badr taufir) بطاكت الخوفير  (4

2              1 10 ....2    1  5    4    3   2  

1 

3     2    1  
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بُاكت خضًشت الاؾخٗماٌ حؿمذ لٗمالء البىً الظًً ًمليىن عنُضًً، عنُض قهغي وعنُض وهي  

مىً اللٌى بأن هظه  م اإلاىػٖاث الىلضًت آلالُت صون الخىلل إلى وواالث البىً ٍو اصزاعي السحب ًٖ ٍَغ

ل ألامىاٌ مً  عنُضه إلى البُاكت باإليافت إلى أنها حؿمذ بسحب ألامىاٌ فئنها حؿمذ أًًا إلاالىها بخدٍى

ب الىوالت  الضفتر مً زالٌ اإلاىػٕ آلالي، صون أن ًيىن مًُغا لسحب ألامىاٌ وهللها للىوالت مً أحل جلٍغ

ت.  مً الؼبىن أهثر ومىذ هظا ألازير أهثر خٍغ

 :(DAB)اإلاوشع آلالي لألوزاق الىلديت  (5

ب مبلغ مدضص مً اإلاىػٕ آلالي هى آلت أوجىماجُىُت حؿمذ للؼبىن ناخب البُاكت ؤلالىتروهُت سح 

اإلااٌ صون اللجىء إلى الىوالت البىىُت بدُث ًمىً سحب هظا اإلابلغ مً أي حهاػ مىحىص ٖلى مؿخىي 

ني، وأغلب البىىن جملً أحهؼة الخىػَ٘ آلالي لألوعاق الىلضًت، هما جمخلً مىػٕ آلي وخُض  اللُغ الَى

 مىحىص ٖلى مؿخىي الىوالت.

 (: (TPE نهائي هلطت البيع ؤلالىترووي (6

هي ٖباعة ًٖ آالث نغيرة الحجم مغجبُت بالىٓام البىيي ًخم ويٗها في هلاٍ البُ٘ لضي  

ت الىبري خُث حؿمذ للٗمُل باؾخسضام بُاكت )  CID  ،GOLD ،Carte Badrالفًاءاث الخجاٍع

Tawfir ،CIB Classique أن هظه الخلىُت مؿخدضزت لضي ووالت بضع مؿخغاهم. ( غير   

 اإلاطلب الثالث: جلييم اإلاىخجاث اإلاصسفيت ؤلالىتروهيت لدى ووالت بدز مظخغاهم

مً زالٌ هظا الٗىهغ ؾِخم جلُُم ٖضص مً البُاكاث اإلاؿخٗملت في الفغوٕ الخابٗت للىوالت زالٌ  

 ( مً زالٌ الجضاٌو آلاجُت:2018ختى بضاًت ماعؽ  2017-2016الؿىىاث )

-12-31ٖضص البُاكاث البىىُت اإلاؿخٗملت في الفغوٕ الخابٗت للىوالت لؿىت  (:10-13الجدٌو زكم )

2016 

هوع 

 البطاكت

ووالت 

 مظخغاهم

ووالت طيدي 

 لخضس

ووالت عين 

 جادلع

 اإلاجموع ووالت ماطسى  ووالت بوكيراث

 10606 643 341 509 3574 5539 جوفير
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CBRI 11104 4897 184 343 853 17481 

CIB 295 239 325 285 0  

 29231 1496 1069 1018 8710 16938 اإلاجموع

 مٗلىماث ملضمت مً َغف الىوالتاإلاصدز: 

، 2016اإلاغجبت ألاولى للبُاكاث ألاهثر اؾخسضاما في حمُ٘ وواالث بضع مؿخغاهم لؿىت  CBRIاخخلذ بُاكت 

) الظهبُت و  CIBبُاكت، و في ألازير بُاكت  10606ب  TAWFIRبُاكت، جليها بُاكت  17481خُث بلغذ 

 بُاكت. 29231و بلغ اإلاجمٕى الىلي للبُاكاث  1144الىالؾُىُت( ب 

    2017ٖضص البُاكاث البىىُت اإلاؿخٗملت في الفغوٕ الخابٗت للىوالت لؿىت  (:16-13الجدٌو زكم )

هوع 

 البطاكت

ووالت 

 مظخغاهم

ووالت طيدي 

 لخضس

ووالت عين 

 جادلع

 اإلاجموع ووالت ماطسى  ووالت بوكيراث

 10797 743 485 530 4183 4856 جوفير

CBRI 12143 4966 245 446 957 18757 

CIB 316 245 426 356 20 1363 

 30917 1720 1287 1201 9394 17315 اإلاجموع

 مٗلىماث ملضمت مً َغف الىوالتاإلاصدز: 

، 2017لؿىت  30917ب  كضع الٗضص الىلي للبُاكاث اإلاؿخسضمت في حمُ٘ وواالث بضع مؿخغاهم          

 بُاكت 1686بدىالي  2016خُث اعجف٘ ٖضص البُاكاث ملاعهت ب 

ٖضص البُاكاث البىىُت اإلاؿخٗملت في الفغوٕ الخابٗت للىوالت لبضاًت ؾىت  (:13-13الجدٌو زكم )            

 (2018)ماعؽ  2018

هوع 

 البطاكت

ووالت 

 مظخغاهم

ووالت طيدي 

 لخضس

ووالت عين 

 جادلع

 اإلاجموع ووالت ماطسى  بوكيراثووالت 

 11021 765 490 560 4250 4956 جوفير

CBRI 13152 4970 258 459 970 19809 
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CIB 320 255 530 366 40 1511 

 32341 1775 1315 1348 9475 18428 اإلاجموع

 مٗلىماث ملضمت مً َغف الىوالتاإلاصدز: 

قهضث الىواالث إكباال هبيرا ٖلى البُاكاث مً َغف الؼبائً، خُث بلغذ  2018م٘ بضاًت             

و هظا ًضٌ ٖلى جلبل الؼبائً لىؾائل  2017بُاكت ملاعهت ب  1424بُاكت أي اعجفٗذ بدىالي  32341

 الضف٘ الالىترووي

 جلييم البطاكاث البىىيت ألاهثر اطخعماال في ووالت بدز مظخغاهم: -

مً زالٌ الجضٌو آلاحي ؾىٗغى اإلاجمٕى الىلي لٗضص البُاكاث البىىُت ؤلالىتروهُت ألاهثر  

 .2018ختى بضاًت  2017-2016اؾخٗماال في الىوالت للؿىىاث 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاكاث البىىيت ألاهثر اطخعماال في الووالت للظىواث ألاخيرة : (14-13الجدٌو زكم )

 الظىت

 الىوع

 6108مازض  6107 6106

 ٌ  32341 30917 29231 الظازيت اإلافعو

 1170 1540 2242 البطاكاث اإلاخصهت لدى الووالت

 1680 1580 1270 اإلاجددة
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 مٗلىماث ملضمت مً َغف الىوالتاإلاصدز:  

 ةاٖمضة بُاهُت جمشل ٖضص البُاكاث اإلاؿخسضمت في الىوالت زالٌ الؿىىاث الازير : (03-03الكيل )

 

 (04بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضٌو عكم ) اإلاصدز:

 مً زالٌ الكيل أٖاله اجضح أن:

  ت اإلافٌٗى زالٌ الفترة  لخهبذ  30917إلى  29231كض حغيرث مً  2017-2016ٖضص البُاكاث ؾاٍع

ومىه وؿخيخج أنها في جؼاًض مؿخمغ، وهظا لخغير عاح٘ إلى أن هظه البُاكاث لم  2018في بضاًت  32341

ؿمذ الخهغف فيها إلى غاًت اهتهاء فترة نالخُتها مدضصة لؿىت واملت.  جيخهي مضة نالخُتها َو

  أي  1540ى وجدىاكو إل 2017لخخغير في  2242ب  2016ٖضص البُاكاث اإلاسؼهت لضي الىوالت بلغذ في

 .1680بُاكت بٗضما وان  370كضع ب  2018بُاكت وقهضث اهسفٌ أًًا في بضاًت  702ما ٌٗاصٌ 

  ونل  2017لِكهض اعجفاٖا مدؿىؾا في  1270وان ٌٗاصٌ  2016ٖضص البُاكاث اإلاجضصة زالٌ ؾىت

 1680إلى  2018بُاكت جم ججضًضها الهتهاء مضة نالخُتها لترجف٘ في بضاًت  310أي ما ٌٗاصٌ  1580إلى 

 بُاكت.

إلى ماعؽ  2016مً زالٌ الخدالُل الؿابلت فئن ووالت بضع مؿخغاهم زالٌ الفترة اإلامخضة بين  

أي أهثر مً ؾيخين ٖغفذ إكباٌ ٖضص هبير مً الؼبائً ٖلى الخٗامل بالبُاكاث اإلاهغفُت ؤلالىتروهُت  2018

0
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 البطاقات سارية الفعول

 البطاقات المخزنة لدى لوكالة

 البطاقات المجددة
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اث وهظا ما ًدفؼ هظا ألازيرة ٖلى وهظا صلُل ٖلى زلتهم وعياهم بما جلضمه هظه الىوالت مً زضم

 اإلادافٓت ٖليهم واؾخلُاب ػبائً حضص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: خاجمت
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فُت مً عواص اإلاؤؾؿاث   مً زالٌ الضعاؾت الخُبُلُت هجض أن بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اإلاهغفُت في الجؼائغ الخخًان الٗمل اإلاهغفي ؤلالىترووي وإصزاله خيز الخُبُم، واؾخسضام وافت هٓم 

م الىواالث الخابٗت له ومنها  الضف٘ الحضًشت وكىىاث الاجهاٌ ؤلالىتروهُت اإلاسخلفت في وكاَاجه ًٖ ٍَغ

ووالت بضع مؿخغاهم، والتي جُغكىا في صعاؾدىا هظه إلى إبغاػ زضماث الهيرفت ؤلالىتروهُت التي جلضمها 

اكاث الىوالت واؾخٗغاى أهىإ البُاكاث البىىُت اإلاؿخٗملت في هظه الىوالت، وكضمىا جدالُل ألهثر البُ

    خيز الخىفُظ مؤزغا. صزلذالتي رة وختى اؾخٗماال زالٌ الؿىىاث ألازي

 

 



 عامة خاثمة

 

 

83 

لقد فسطذ الخؼىزاث الهائلت واملدسازعت التي ٌعِشها العالم في جمُع املجاالث وأهمها املجاى 

الاقخصادي على البىىك السعي إلى اللحاق بسلب الخنىىلىجُا لخلبُت اخخُاجاث شبائنها مً جهت وملىالبت 

املىافست النبيرة في السىق البىهي مً جهت أزسي مما دفعها لخؼىٍس وسائل الدفع مً الخقلُدًت إلى 

ع لخنىىلىجُا املعلىماث والاجصاى شاد مً خدة املىافست بين  إلالنتروهُت، فاالهدشاز السهُب والسَس

ا البىىك واملؤسساث املالُت، ومع ظهىز الاقخصاد الحدًث أو ما ٌعسف باالقخصاد ا لسقمي أصبذ إجباٍز

س زدماتها للحفاظ على شبائنها ولسب ثقتهم ولظمان بقاءها واسخمسازها في السىق.  على البىىك جؼٍى

وجدخل جنىىلىجُا الاجصاى الحدًثت قاسما مشترما في أغلب املؤسساث خُث أصبذ مً 

ي ألالثر اسخسداما الىاضح أن املؤسساث الاقخصادًت في الىقذ الحالي حسخمد قىتها مً العىصس البشس 

وممازست لخنىىلىجُا الاجصاى الحدًثت، والبد عليها مً الخيسُق بين هاذًً العاملين لخظمً جدقُق 

ادة ألازباح بأقل جهلفت وأهداف أزسي، لنً املىار الاقخصادي العالمي وفي ظل  أهدافها املخمثلت في ٍش

ازها أصبذ ًفسض طغؼا ألبر على العىملت الاقخصادًت وظهىز الشسماث مخعددة الجيسُاث واهدش

ادة املىافست وجىسع السىق وظهىز الخجازة إلالنتروهُت فقد أصبدذ  املؤسساث البىنُت مً زالى ٍش

قت إلنتروهُت وهرا ما ًصعب املأمىزٍت على  ت جخم جمُع معامالتها الاقخصادًت بؼٍس املؤسساث القٍى

 ا املجاى.دوى العالم الثالث التي ال جصاى مخأزسة لثيرا في هر

س هظامها  أما عً ججسبت الجصائس في هرا املجاى فهي ال جصاى مخأزسة جدا زغم مداولتها جؼٍى

املصسفي ومىالبت عصس الخنىىلىجُا والصيرفت إلالنتروهُت، خُث بادزث بئصالخاث عدًدة لتهُئخه إال 

ت ًجد أن هىاك سىء حسُير للمىازد وعدم  إجباع سُاست فعالت في أن واقع املىظىمت املصسفُت الجصائٍس

ل الاقخصاد، عدا ذلو اهدشاز فظائذ الفساد وغيرها، لرا فهي ال جصاى جدخل مسجبت مخأزسة جدا في  جمٍى

عصسهت هظامها املصسفي وعدم اعخمادها الصيرفت إلالنتروهُت في حعامالتها خُث ال جاى مجسد مشسوع 

 .ٌعسف جأزيراث ومماػالث مسخمسة
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  نتائج اختبار الفرضيات:

  على السغم مً أن وسائل الدفع الحدًثت ألثر جؼىزا وسسعت مً وسائل الدفع الخقلُدًت لنً زغم

 زسي جملو أًظا عدة هقائص وسلبُاث.ذلو فهي ألا 

  س وسائل الدفع ع في جنىىلىجُا إلاعالم والاجصاى ساهم بالدزجت ألالبر في ظهىز وجؼٍى الخؼىز السَس

 حعخبر العامل السئِس ي في إجساء املعامالث املصسفُت إلالنتروهُت.إلالنترووي وجددًدا إلاهترهذ التي 

  ًلغيرها مً املعامالث الاقخصادًت حعسض الخدماث املصسفُت إلالنتروهُت إلى مساػس حعسقل م

 جقدمها وجدفع الصبائً للخسىف منها زغم املصاًا املخعددة التي جخمخع بها.

  اى الجصائس مخأزسة جدا في جؼبُق العمل بالصيرفت زغم مداوالتها لعصسهت جاشها املصسفي ال جص

ع خبرا على وزق مىر سىىاث.  إلالنتروهُت خُث ال جصاى هره املشاَز

 نتائج الدراسة:

 ًمنىىا خصس أهم الىخائج التي جىصلىا إليها مً زالى هره الدزاست فُما ًلي:

 إلالنتروهُت مدل وسائل الدفع الخقلُدًت في البىىك املخؼىزة واهدشسث بسسعت  خلذ وسائل الدفع

لبيرة خُث أصبذ جل املعامالث املصسفُت في هره البىىك معامالث إلنتروهُت واسخغىذ برلو عً 

 املعامالث الخقلُدًت بما فيها السفخجت والشُو ... الخ

  لنبيرة لها، إال أن وسائل الدفع إلالنترووي حعدد أشهالها وجؼىزها املسخمس وزغم املصاًا ازغم

مداػت بمساػس عدًدة ال جصاى البىىك جداوى السُؼسة عليها لنسب ثقت شبائنها وطمان مهاهتها في 

 السىق.

  ع والخُالي لخنىىلىجُا املعلىماث ظهىز وسائل الدفع الحدًثت واهدشازها مسبىغ بالخؼىز السَس

ا في ظهىز الاقخصاد السمي والعىملت الاقخصادًت خُث والاجصاى خُث ساهم هره ألازيرة أًظ

  زلقذ هره الخنىىلىجُا ثىزة في مجاى الاقخصاد. 



 عامة خاثمة
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  حعثر الجصائس في مداولت جددًث وسائل الدفع بسبب عدة عقباث والازخالالث املىجىدة في هُهلها

 املصسفي، لرا ال ًصاى عليها برى جهد لبيرة في هرا املجاى.

 ات:التوصيات والاقتراح

على طىء الىخائج املخىصل إليها ومً زالى هره الدزاست ازجأًىا أن هقدم بعع الاقتراخاث التي  

 هساها مىاسبت:

  لخلق لُان مصسفي قادز على املىافست في ظل العىملت املالُت واملصسفُت على البىىك ألازر بعين

 الاعخباز الخنىىلىجُاث الحدًثت في إلادازة والدسُير.

 ين عبر وسائل الخعسف على  طسوزة العمل س الىعي املصسفي لدي الجصائٍس الدائم مً أجل جؼٍى

 القىىاث إلالنتروهُت مً جهت، ووشس الثقافت املصسفُت إلالنتروهُت وأدواتها مً جهت أزسي.

  قُت لدي البىىك مً شأنها إدزاى ثقافت اسخسدام البؼاقاث لدي وطع سُاست إعالمُت وحسٍى

 الصبائً.

  البدث عً سبل لخسفُع املساػس عً العمل املصسفي إلالنترووي لصزع ثقت ألبر لدي على البىىك

 الصبائً.

  ادة إلاهفاق الاسدثمازي في مجاى جنىىلىجُا ت البيُت الخدخُت للجهاش املصسفي وذلو بٍص البد مً جقٍى

 املعلىماث.
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 املداخالت العلمية : 

 ثفعيل وشائل الدفع ثىىىلىحيا الاعالم و الاثصال في الجزائز و الياتلحمش عباط ، عمشاوي محمذ ،

 .   2017ماسط 13/15ملتلى وطني حىل الياث جفعيل وظائل الذفع الحذًثت ، حامعت البىيشة  الالىىترووي ،

 املىاكع الالىتروهية : 

www.badr.net 



 ملخص البحث:

للد ظهس إلى الىحىد ما ٌظمى بىطائل الدفع ؤلالىتروهُت وان أولها بطاكاث بىىُت جمىىذ مً الاهدشاز  

ع  ع الخطىز الظَس ع عبر ول أهحاء العالم، وطاعد على جطىزها واهدشازها الظَس لخىىىلىحُا ؤلاعالم الظَس

والاجصاٌ التي حعخبر مً أهم أطباب بسوش وجطىز وطائل الدفع الحدًثت، وحظُذ هره الىطُلت بلبىٌ 

واطع مما شجع على خلم وطائل دفع أخسي، ػير أن هره الىطائل ؤلالىتروهُت جىاحه الىثير مً العىائم 

 التي جحد مً جطىزها واهدشازها.

لخطىزاث فهى محدشم هىعا ما، حُث أنها شهدث مشاول في جطبُم أما مىكع الجصائس مً هره ا 

 . ؤلالىتروهُت وجحظين خدماتهاوطائل الدفع 

Le premier a été l'introduction des moyens de paiement électroniques dont le développement 

rapide et le développement rapide ont permis le développement rapide des technologies de 

l'information et de la communication, l'une des principales raisons de l'émergence et du 

développement des moyens de paiement modernes. Les moyens sont largement acceptés, ce qui a 

encouragé la création d'autres moyens de paiement, mais ces moyens électroniques se heurtent à 

de nombreux obstacles qui limitent leur développement. 

La position de l'Algérie dans ces développements est assez modeste, car elle a rencontré des 

problèmes dans l'application des méthodes de paiement électronique et l'amélioration de ses 

services 

 

 

 

 

 



 الجداول:قائمت 

 جطبُلاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث في كطاع اإلااٌ والاكخصاد (:10الجدول رقم )

 الهدف منها جطبيقاث جكنولوحيا اإلاعلوماث

جحظين الخدمت، طسعت طبط الحظاباث، مظاهدة السكابت اإلاالُت على  أعماٌ البىىن

 البىىن.

ل ألامىاٌ إلىتروهُا  طسعت لخدمت، جللُل العمل الىزقي للعملُاث بين البىىن. جحٍى

 جحلُل أداء الىظم الاكخصادًت وجلُُم ؤلاطتراجُجُت. إكامت الىماذج الاكخصادًت

 حعظُم عائد الاطدثمازاث وجحلُل اإلاخاطس. إدازة الاطدثمازاث

هظم معلىماث وأطىاق ألاوزاق 

 اإلاالي

علىماث للمخعاملين، اطخخساج إحصائُاث الظالطل فىزٍت بث اإلا

 الصمىُت لخؼير أطعاز ألاطهم والظىداث واإلاؤشساث الاكخصادًت ألاخسي.

طسعت الخعدًل وحعدد الخجازب، الخصمُم وجىفير حهد ما بعد  الخصمُم بمظاعدة الىمبُىجس

الخصمُم مً خالٌ كُام الىظام آلالي بخحدًد كىائم اإلايىهاث واإلاىازد 

 لداخلت فُه.ا

 مً إعداد الطالبت  اإلاصدر:

 .2014و  2009عدد مظخخدمي ؤلاهترهذ في العالم بين  (:10الجدول رقم )

 0102 0102 0100 0100 0101 0112 الصنواث

عدد مصتخدمي ؤلاهترهت 

 في العالم

23 % %26 29 % 33 % 35 % 40 % 

العلىم سحلي وعُمت، الاكخصاد السكمي في الجصائس، الفسص والخحدًاث، مرهسة جخسج طمً مخطلباث هُل شهادة ماطتر في  اإلاصدر:

سة،  ت، حامعت أهلي محىد والحاج، البٍى  .30، ص 2014/2015الخجاٍز

 

 

 



 اإلالازهت بين الاكخصاد السكمي والاكخصاد الصىاعي أو اللدًم (:12الجدول رقم )

 الاقتصاد الجديد )الرقمي( الاقتصاد القديم )الصناعي( الاقتصاديت الخصائص

 مخحسهت ثابخت ألاطىاق اإلاىافظت

 عامت ومحلُت وطىُت

 على الشبىت مدظلظل، بُىكساطي الىظام

ت الخىُف والخطابم وجحلُم أهبر  الدشؼُل الخام الىخلت ألاحٍس

 عائد

 مخىىعت مخؼيرة ومخعددة كدزاث كدزاث محدودة  الهدف ألاطاس ي

 الشهادة مخفاوجت اللدزة والخعلم مً الحُاة اللدزاث وؤلامياهُاث

 جمدًداث وفسص مخظادة الخللُص اإلاطلىب

  ثابذ إدازة اإلاظخخدمين 

   طبُعت الخىظُف

 

 

هلاط أخسي للملازهت بين 

الاكخصاد السكمي والاكخصاد 

 اإلاصىع اللدًم

 اللُمت اإلاظافتاكخصاد  الاكخصاد اإلاصىع

 إطازة اللازة إطاز الدولت

 جىشَع عبر الشبىت جىشَع حىازي 

 شبائً حظب الحاحت أهبر عدد مً الصبائً

 إطتراجُجُت الخعاون  إطتراجُجُت اإلاىافظت

 طىق كائم على الطلب طىق كائم على العسض

 العلٌى )الدماغ( العاملت الُد العاملت

م الشبىت  السفع عً طٍس

 اللدًمت للبىىن

م ؤلاهترهذ  السفع عً طٍس

 

 

 

 

 

 



 اإلاصطلحاث التي أطلم على الشسواث اإلاعددة لجيظُاث (:12الجدول رقم )

 مراحل النشاط اإلاصطلح

 الشركاث ألاحنبيت

" Les sociétés étrangère" 

اإلاصطلح ألاهثر شمىلُت فهى ًحخىي ول شسهت لها  وهى 

لت مباشسة أو ػير  حظهُالث لليشاط خازج البلد ألام بطٍس

 مباشسة ومهما واهذ طبُعت اليشاط

 الشركاث متعددة الجنصياث

" les firmes  multinationales" 

 وهى اهخلاٌ اليشاط إلى بلدًً أو أهثر

 الشركاث العابرة الوطنيت

"les firmes transnationales" 

 وهي التي جيخلل مً بلد كىمي إلى آخس

 الشركاث متعددة لجنصياث الشموليت

"les firmes multinationales" 

 أن حشمل على وشاط أو أهثر أي ػير اليشاط ألاصلي.

الشركاث متعددة الجنصيت العابرة 

 للقاراث

Les firmes multinationales transe-

contient" 

مً كازة ألخسي عىع العابسة للىطىُت والُذ  التي جيخلل

.  ًمىً أن هخمسهص في كازة واحدة وفي عدة دٌو

 

 .20011-1989حجم اإلابُعاث للشسواث مخعددة لجيظُاث للظىىاث  (:10الجدول رقم )

 حجم اإلابيعاث بالدوالر الصنواث

1989 5503 

1990 13564 

2000 2509 

2001 18500 

 

                                                      
1

، األكاديمية العربية المفتوحة، الذاومرك، كلية القاوون والسياسة، لدولاالشركات متعددة الجنسيات وسيادة إبراهيم محسه عجيل،  

.78، ص 2009  



ٌ الىثافت : 6الجدول   الهاجفُت للمحمى

 39،500 الىثافت الظياهُت) باإلالُىن(

 %94،3 الىثافت الهاجفُت)الىلاٌ(

 20،8% (3Gالث ثالىثافت الهاجفُت)الجُل ال

 115،1% (3Gالث ثالجُل ال +مجمىع الىثافت الهاجفُت )الىلاٌ 

Source : ARPT, Dossier de Presse, 2014 

 2014الهاجف الىلاٌ إلى ػاًت هىفمبر  مىكع كاعدة اإلاشترهين في: 7الجدول 

 اإلاجموع  WTAأوريدو  OTAحيزي   ATM موبيليض ألارقام باإلااليين 

 33،874 7،052 17،219 9،603 الدفع اإلاصبق

 3،384 1،504 0،668 1،212 الدفع البعدي

 37،258 8،556 17،887 10،815 اإلاجموع

Source : Opérateurs/ Avant audit de l’ARPT 

-12-31عدد البطاكاث البىىُت اإلاظخعملت في الفسوع الخابعت للىوالت لظىت  (:80الجدول رقم )

2016 

هوع 

 البطاقت

وكالت 

 مصتغاهم

وكالت شيدي 

 لخضر

وكالت عين 

 جادلض

وكالت 

 بوقيراث

 اإلاجموع وكالت ماشرى 

 10606 643 341 509 3574 5539 جوفير

CBRI 11104 4897 184 343 853 17481 

CIB 295 239 325 285 0  

 29231 1496 1069 1018 8710 16938 اإلاجموع

 معلىماث ملدمت مً طسف الىوالتاإلاصدر: 



    2017عدد البطاكاث البىىُت اإلاظخعملت في الفسوع الخابعت للىوالت لظىت  (:80الجدول رقم )

هوع 

 البطاقت

وكالت 

 مصتغاهم

وكالت شيدي 

 لخضر

وكالت عين 

 جادلض

وكالت 

 بوقيراث

 اإلاجموع وكالت ماشرى 

 10797 743 485 530 4183 4856 جوفير

CBRI 12143 4966 245 446 957 18757 

CIB 316 245 426 356 20 1363 

 30917 1720 1287 1201 9394 17315 اإلاجموع

 معلىماث ملدمت مً طسف الىوالتاإلاصدر: 

عدد البطاكاث البىىُت اإلاظخعملت في الفسوع الخابعت للىوالت لبداًت طىت  (:08الجدول رقم )

 (2018)مازض  2018

هوع 

 البطاقت

وكالت 

 مصتغاهم

وكالت شيدي 

 لخضر

وكالت عين 

 جادلض

وكالت 

 بوقيراث

 اإلاجموع وكالت ماشرى 

 11021 765 490 560 4250 4956 جوفير

CBRI 13152 4970 258 459 970 19809 

CIB 320 255 530 366 40 1511 

 32341 1775 1315 1348 9475 18428 اإلاجموع

 معلىماث ملدمت مً طسف الىوالتاإلاصدر: 

 

 

 

 

 



اإلاجمىع الىلي لعدد البطاكاث البىىُت ؤلالىتروهُت ألاهثر اطخعماال في الىوالت  (:00الجدول رقم )

 .2018حتى بداًت  2017-2016للظىىاث 

 الصنت

 النوع

6800مارس  6802 6806  

 32341 30917 29231 الصاريت اإلافعول 

 1170 1540 2242 البطاقاث اإلاخزهت لدى الوكالت

 1680 1580 1270 اإلاجددة

 معلىماث ملدمت مً طسف الىوالتاإلاصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمت ألاشكال:

 2014-2009الخمثُل البُاوي لعدد مظخخدمي ؤلاهترهذ بالعالم  (:10الشكل رقم )

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ت لعدد مظخخدمي ؤلاهترهذ في العالم باليظبت لعدد طيان العالم.  اليظبت اإلائٍى

 .30سحلي وعُمت، مسحع طبم ذهسه، ص  اإلاصدر:

 

 

 

 

 

 

 



 كطاعاث الاكخصاد السكمي )الجدًد( (:10الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .89هجم عبىد هجم، مسحع طبم ذهسه، ص :اإلاصدر

 

 

 الزراعة، الغابات، التذخيه والصيذ
 القطاع األول

 الخذمات الشخصية واالجتماعية

 المقالع، الخامات، الىفط

 التصىيع

 المىافع

 التشييذ والبىاء

 السفر

 التمويل والصيرفة

 الىقل واالتصاالت

 القطاع الثاوي

 القطاع الثالث

 القطاع الرابع

 أخرى

 المعلومات

 المعرفة

 األخالقيات

 الفىون



 شخص 100اطخعماالث الاهترهذ في الجصائس ليل : (80 )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فُت (:80الشكل رقم )  الهُيل الخىظُمي لبىً الفالحت والخىمُت الٍس

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فُت  اإلاصدر:   www.badr-bank.netاإلاىكع ؤلالىترووي لبىً الفالحت والخىمُت الٍس

 

 

 اإلادير

 فسع اإلاحفظت

 فسع الشبان

ت  مصلحت ؤلاعالم آلالي مصلحت اإلالترطين مصلحت اللسض اإلاصلحت ؤلاداٍز

 هائب اإلادير الصكريتاريا

الث  فسع الخحٍى

 اإلاصلحت اللاهىهُت

 الفسع العمىمي



 الهُيل الخىظُمي لىوالت بدز مظخؼاهم(: 80الشكل رقم )

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت العامت لبىً الفالحت والخىاإلا اإلاصدر: فُت ووالت مظخؼاهمدًٍس  مُت الٍس

 

 اإلادير العام

مديريت اإلاتابعت 

 والتغطيت

هيابت اإلاديريت العامت 

 موارد القروض

اإلاديريت العامت هيابت 

 محاشبت والخزينت

مديريت التقصيم 

 الدولي

هيابت اإلاديريت العامت 

 وؤلادارة

 اإلاصتشارين

 مجلض النقابت واللجان

 ألاماهت العامت

 مصلحت الاجصاالث

 مدير اإلاراقبت الداخليت

 اإلافتشيت العامت

مديريت اإلاصلحت 

 الشخصيت

 اإلاديريت

مديريت اإلاحاشبت 

 العامت

مديريت الاجصال عن 

 ؤلاعالمبعد وصياهت 

مديريت ؤلاعالم آلالي 

 اإلاركزي 

مديريت دراشاث 

 الصوق 

 مديريت النشاطاث

مديريت جمويل 

 اإلاؤشصاث

 الوكالتمديريت 

مديريت اإلاراقبت 

 وؤلاحصاء

مديريت العالقاث 

 الدوليت

مديريت العملياث 

 التقنيت مع الخارج

مراقبت التصيير 

 والتقييم

مديريت التعديل 

 ودراشاث قاهوهيت

مديريت الوشائل 

 العامت
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