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ىل  إليت محلتين وهنا عىل وهن فتعبت عيل يف إلصغر ومدت يل يد إلعون يف إلكرب إ 

ىل ىلمنبع إحلنان ورمز إلعطاء  إ   نور طريقي ومنبع طمويح أ يم إحلبيبة حفظها هللا. إ 

ىل إذلي أ شعل لهيب إلعمل يف صدري وتعب ل جيل ورعاين وحن عيل ورابين وما ملكت يدإه أ عطاين  إ 

ىلوأ خص يل لك غايل،   أ يب إلعزيز حفظه هللا. إ 

ىل ىس إلكتاكيت إلصغرى دون أ ن أ ن وإلربإءة أ خويت: كريــــم وعبـــد إلهـــادي وعبـــد إملـــاكلرمز إلنقاء  إ 

 ريــــاض وإ ميــــان

ىل  ســــدإود وتوفيــق ومجـــال وميلـــود ودري وين أ وقايت أ حبايئأ اييم وشارك من أ ضاءت بسامهتم إ 

 .إلغايل إحلــــاج محمـــد س نديإىل  

ىل  مـوســـى وإ برإهيــــم وشــــارفمن يفرحون لفريح وحيزنون حلزين أ صدقاء دريب  إ 

ىل  من سقط من قلمي سهوإ، إىل لك من وسعهتم ذإكريت ومل تسمعهم مذكريت. إ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

نه إملقياس إذلي ميزي إملرء عن غريه ذلإ إىل من أ جل إلنعم إليت أ نعم هبا هللا عىل عباده  نعمة إلعمل، بل إ 

 فا ن إلشكر هلل وإمحلد هلل إذلي أ انر لنا درب إلعمل وإملعرفة وأ اتان من فضهل إلعظمي.

أ توجه بلكمة شكر إختبأ ت خلف إلعبارإت، إس تحت فمل تقدر أ ن توف لك ذكل الامتنان إىل 

 حئ وإلتوجهيات إليت قدمهتا يل وإنتقادإهتا إلبناءة.عىل إلنصالــود و منوريـــن أ س تاذي إملرشف: 

 إىل لك من علمين حرفا أ قول لمك برشإمك قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

ن إحلوت يف إلبحر، وإلطري يف إلسامء ليصلون عىل معمل إلناس إخلري"  "إ 
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 في تتحكم أساسيا موردا تشكل أصبحت التي املعلومات تقنية في حقيقية ثروة وجود هو اليوم نعيشه ما ان 

 التطور  هذا أفرزه ما بين ومن والحداثة بالسرعة تتسم التي واالتصال، املعلومات بتكنولوجيا ترتبط عديدة أنشطة

 في يتداول  أصبح الذي اإللكترونية التجارة مصطلح هو الجديدة املصطلحات هذه بين ومن جديدة، مصطلحات هو

 .وانتاجها املعلومة اكتساب على بالقدرة ترتهن دولة أي قوة أصبحت التي لألفراد، العادي االستخدام

التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية تتمثل في الحاسب اآللي وملحقاته التي أحدثت تطورا إذ تعتمد هذه 

كبيرا في مختلف القطاعات االقتصادية وفي مقدمتها املصارف مما دفع بالكثير من املؤسسات املالية الى املناداة بإيجاد 

ستوى العاملي، وقد القت هذه الفكرة رواجا واسعا على نظام مصرفي متكامل يقوم بتقديم خدمات مالية على امل

الصعيد الدولي وهذا بسبب املنافسة االمتناهية بين املؤسسات املالية وتطور أنظمة االتصاالت وإيجاد أنظمة 

هة هذه إلكترونية ذات فعالية وارتفاع تكاليف الخدمات املالية التقليدية مقارنة مع الخدمات املالية اإللكترونية وملواج

التحديات لم يكن أمام املصارف سوى العمل على إيجاد أنظمة إلكترونية متكاملة ومتنوعة ترتكز على األنترنت كقاعدة 

 أساسية لها لتتمكن من خاللها من القيام بعملها على أكمل وجه.

الى الثورة الحاصلة وبناء على ما تقدم نستطيع القول أن البنوك بإمكانها إيجاد آليات مصرفية مبتكرة وحديثة استنادا 

في املجال اإللكتروني، فاملصارف تملك أدوات مصرفية قابلة للتطور بفعالية وكفاءة مالية وهذا ما يعكس ويصور لنا 

ي الجزائر على وجه الخصوص، ولتطور النظام املصرفي وتحقيق التحديث واقع وأفاق الخدمات البنكية اإللكترونية ف

في كافة وسائل الدفع فيه سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات وطرحت عدة مشاريع 

لتقديم أفضل الخدمات والتي من شأنها عصرنة العمل املصرفي واالرتقاء به الى أعلى املستويات الدولية ال لش يء سوى 

 للعمالء وتعزيز مكانة الدولة الجزائرية.

 ومما سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع على الشكل التالي:

 ؟والية مستغانمفي  ما مدى مساهمة خدمات التجارة اإللكترونية في تحسين أداء البنوك الجزائرية

 وتندرج هذه اإلشكالية على عدة تساؤالت وهي:

 اذا نقصد بالتجارة اإللكترونية وما هي نظم ووسائل الدفع فيمها؟م •

 ما املقصود بالبنوك اإللكترونية؟ وكيف يمكن لخدماتها من تحسين أداء البنوك؟ •

 ما دور تكنولوجيا املعلومات في النظام املصرفي الجزائري؟ وكيفية تطبيقها في البنوك الجزائرية؟ •
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 ات:ـــــالفرضي

 ننطلق من الفرضيات التي تندرج ضمن دراستنا للتجارة اإللكترونية ونظم املعلومات والتي تتمثل في:يمكن أن 

التجارة اإللكترونية مجال واسع ال يمكن تحديده ال جغرافيا وال سياسيا، باإلضافة الى تعدد واختالف وسائل  •

 الدفع والسداد في التجارة اإللكترونية حسب املعامالت فيها.

اإللكترونية هي اجراء العمليات بطريقة إلكترونية، إذ أن لخدماتها إيجابيات عديدة في حين أنها ال البنوك  •

 تخلو من املخاطر.

النشاطات حولت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات مختلف املصارف الجزائرية الى عالم رقمي في مختلف  •

 ا.هورة تكنولوجيل وتيرة بعض البنوك متاملختلفة ومع ذلك ال تزا

 أسباب اختيار املوضوع:

 يرجع اختياري لهذا املوضوع دون غيره لجملة من األسباب الذاتية واملوضوعية نوردها في النقاط التالية:

تعتبر التجارة اإللكترونية تجارة جديدة مقارنة بالتجارة القديمة ولهذا يجب معرفة كل تغير وكل جديد يحدث  •

 حولها.

ملصرفي الجزائري ال يزال حديث النشأة في الجزائر فعلينا مواكبة أهم التطورات بما أن مشروع تطوير النظام ا •

 والتنبؤات املستقبلية.

 يعتبر نظام املقاصة اآللية من بين األنظمة التي تسهل عناء العمالء في التسديدات املالية. •

 أهداف الدراسة: 

 نهدف من وراء هذه الدراسة الى:

 حديث في التجارة اإللكترونية.تسليط الضوء على نظام  •

التعريف بالخدمات البنكية اإللكترونية ومعرفة واقعها في ظل املتغيرات الجديدة باإلضافة الى ابراز وتوضيح  •

 بعض املفاهيم واملصطلحات املتداولة حديثا واملتعلقة بهذا املوضوع من شكلها التقليدي الى الحديث.

التجارة اإللكترونية في الجزائر ومدى استجابتها للتطورات الحاصلة في املجال البنكي محاولة التعرف على واقع  •

 وأهم العراقيل التي تواجهها.

 باإلضافة الى محاولة اثراء الرصيد العلمي. •
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 د:ـــــــتمهي

في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو ما يعرف بالثورة املعلوماتية يشهد العالم ثورة هائلة و متطورة 

قرية صغيرة تنتقل عبرها النسانية، حيث أصبح العالم أشبه بملا له من تقدم علمي وإنجاز حضاري يحسب في تاريخ ا

وتحولت األسواق إلى سوق واسعة النطاق يلتقي فيها املنتجون واملسوقون واملستهلكون على شبكات  املعارف بسهولة

االنترنت، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين دول العالم، وأضحى العالم في سوق إلكترونية 

منها كوسيلة حديثة لزيادة  لالستفادةول ، وأصبحت مكانا خصبا أمام الددماتتنافسية واسعة ملختلف السلع والخ

 حجم تجارتها الخارجية وتحقيق معدالت نمو أعلى في اقتصادياتها.

هو ظهور مصطلحات جديدة تعدت الحدود  واالتصاالتال غرور أن ما أفرزه التطور الهائل في تكنولوجيا املعلومات 

ة االلكترونية الذي أصبح ضرورة ملحة للدول العربية الجغرافية واملادية، ومن بين هذه املصطلحات الجديدة التجار 

، وبهدف التعرف أكثر على االقتصادياملحلية والتسويقية، وتوفير فرص واسعة لنموها  ير قطاعاتها اإلنتاجيةفي تطو 

 هذا النوع من التجارة قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث هي:

 .ماهية التجارة اإللكترونية املبحث األول: -

 .سيرورة التجارة اإللكترونية ووسائل الدفعاملبحث الثاني:  -

 .االقتصاديةالتجارة اإللكترونية وأثارها  مزايا وجرائم املبحث الثالث: -
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 املبحث األول: ما هية التجارة اإللكترونية

 املطلب األول: مفهوم التجارة اإللكترونية

 ماهية التجارة اإللكترونية: 

إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات متسارعة ومتطورة جعلت التقنيات الحديثة لالتصاالت تتغلغل في بغض 

كبير من املعامالت التجارية تتم عبر القطاعات مثل القطاع املالي واملصرفي وكذا قطاع التجارة بحيث أصبح جانب 

من عالم التجارة وساهمت بشكل كبير في تغيير طبيعة املعامالت التجارية  رأكبمساحات االنترنت، وغطت هذه األخيرة 

من الشكل التقليدي البطيء إلى الشكل اإللكتروني املتسارع، وبالتالي تحولت التجارة التقليدية إلى تجارة إلكترونية إلى 

 .روةمصدر الثأن أصبحت رمز اللغة الخاصة بالثقافة املعلوماتية التي تعتبر 

 تعريف التجارة اإللكترونية:

دقيقا للتجارة اإللكترونية، وبشكل يسمح  نظرا لسرعة املستجدات في هذا املوضوع فإنه ال يمكن حاليا أن نعطي تعريفا

باألخذ بعين االعتبار كل ش يء في الحسبان، إال أننا يمكن أن نذكر بعض التعريفات الخاصة ببعض الهيئات 

 ذا يجب أن نحللها كاآلتي:كن قبل هوالحكومات، ل

مصطلح يشير إلى عرض متزايد للنشاطات االقتصادية، يتم من خالل تداول السلع والخدمات بين  تجارة: -

عمليات  الحكومات واألفراد واملؤسسات، وتحكمه عدة قواعد وأنظمة، ويجري داخل شبكة مفتوحة كإجراء

 الخ...الشراء والبيع، املقايضة، اإلشهار

ولوجيا والشبكة املعلوماتية واالتصال عن بعد ملعالجة وتحويل هي مجموع الهياكل الالزمة للتكن إلكترونية: -

ديثة في االتصال أال وهي االنترنت، حاملعطيات الرقمية، وبالتالي فإن مصطلح اإللكترونية يعبر عن األداة ال

ء العالم، كما التي تعمل على خلق فرص وفوائد عظيمة نظرا لقدرتها على تحقيق التواصل السريع بين أرجا

 1ين، هذا ما يعرف بالتجارة عبر االنترنت أو التجارة اإللكترونية.طرف ها تسمح بالتبادل التجاري بينأن

 من بين تعريفات التجارة االلكترونية ما يلي:

عرفت الحكومة األمريكية التجارة االلكترونية بأنها "االستعمال األمثل لكل أنواع  تعريف الحكومة األمريكية:

 2تنمية النشاط التجاري للمشروعات". االتصال املتاحة من أجلتكنولوجيا 

عرفة التجارة اإللكترونية بأنها "تنفيذ بعض او كل املعامالت التجارية في لسلع والخدمات  تعريف الحكومة املصرية:

 3ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات". مشروع تجاري التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين 

                                                           
 13،ص:1999،"عالمالتجارةاإللكترونية،المنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية"،القاهرة،الطبعةاألولى،رأفترضوان-1
.39،ص:2000الفتاحبيوميحجازي،"النظامالقانونيلحمايةالتجارةاإللكترونية"،دارالفكرالجامعي،مصر،عبد-2
.41نفسالمرجعالسابقص:-3
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تسويق وبيع ة من عمليات انتاج وتوزيع و تكاملالتجارة االلكترونية هي مجموعة م تعريف املنظمة العاملية للتجارة:

 املنتجات بوسائل إلكترونية.

التجارة اإللكترونية هي التجارة التي تتم باستخدام التقنيات التي وفرتها  تعريف املؤسسة العربية لضمان االستثمار:

واملكان لتغطي قطاعات ثورة املعلومات وشبكة األنترنت عبر التبادل االلكتروني للبيانات متجاوزا عنصري الزمان 

 1وتضع قواعد جديدة لعمليات البيع والتسجيل والتخزين والتسليم. عديدة لبائعي التجزئة الى الوسطاء املاليين،

األمريكي أن مفهوم التجارة اإللكترونية يشير الى املتجر أو الشركة  الخبير االقتصادييقول  تعريف نيكوالس بيترلي:

وعالوة عن ذلك فإن التجارة اإللكترونية تشمل على االتصاالت بين الشركات املختلفة مما يسهل عمليات البيع 

 2والشراء.

ميع املبادالت والتحويالت تعرف التجارة اإللكترونية ج والتبادالت اإللكترونية: تعريف الجمعية الفرنسية للتجارة

 3التي تستطيع أن تقوم بها أي مؤسسة عبر وسيلة اتصال إلكترونية أو شبكة.

هي نظام تبادل غير ورقي لصفقات ومعلومات تجارية ومصرفية باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة منها:  .1

 نظام تبادل املعلومات اإللكترونية، البريد اإللكتروني.

يجاد آلية لتبادل لتكنولوجيا والخدمات من أجل اإلسراع بأداء التبادل التجاري وإكما أنها مزيج من ا .2

مؤسسات األعمال وبين مؤسسات األعمال، وبين مؤسسات األعمال والعمالء، أي عمليات  املعلومات داخل

 البيع والشراء.

إذا التجارة اإللكترونية هي منهج حديث في األعمال موجه الى السلع والخدمات وسرعة األداء، ويتضمن استخداما 

 من أجل دعم اتخاذ قرار الفراد واملنظمات.شبكة االتصاالت في البحث واسترجاع املعلومات 

ل وغيرها من الوسائل ذات العالقة لكترونية هي ممارسة تجارة السلع والخدمات بمساعدة أدوات االتصاالتجارة اإل

 4.تباالتصاال 

التجارة اإللكترونية هي إتمام عملية تجارية عبر شبكات الحاسب اآللي الوسيطة والتي تتضمن تحويل، أو نقل ملكية 

 5أو حقوق استخدام السلع والخدمات.

                                                           
.25،ص:1999قسمالبحوث،"التجارةاإللكترونيةوواقعالعالمالعربي"،مجلةالشؤونالخليجية،االمارات،-1
.26نفسالمرجعالسابق،ص-2
.12ص:2001مدحترمضان،الحمايةالجنائيةللتجارةااللكترونية،دارالنهظةالعربية،القاهرة،-3

4 - Roger Clarke “electronic commerce definitions” department of computer science, Australian national university, 
2000,p02. 
5- Barbara M.et Al, “government statistics, E-commerce and electronic economy” a paper prepared for economic 
statistic advisory committee (Fesac), June 15, 2000 p03. 
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بين املشروعات وبين املشروعات  التجارة اإللكترونية هي مجموعة من املعامالت الرقمية املرتبطة بأنشطة تجارية

 1.واإلدارة

من خالل هذه التعريفات يمكن أن نستنتج تعريف شامل وبسيط بأن التجارة اإللكترونية هي عبارة عن تبادل عملية 

 األساسية للتجارة اإللكترونية هي: 

فقط بل يستطيع املستهلك  ال تقتصر على السلع والبضائعوالشراء وتبادل الخدمات عن بعد، و  شكل من األشكال البيع

تعتبر وسيلة ة من الخدمات التعليمية، كما داالستفا أو املصرفية ... الخ، معأن يطلع على األسعار والخدمات الفندقية 

تعد من األنشطة ضل املنتجات، و األسعار وبأفمهمة للمستهلك حيث توفر له الحرية في اختيار ما يريد شراءه بأقل 

 الصناعية املرتبطة بثورة املعلومات واالتصاالت عن بعد.

يتضح من مفهوم التجارة اإللكترونية أن التعامل فيها يتم بسرعة بسبب النظام الفعال حيث مرت هذه األخيرة بعدة 

 مراحل مختلفة هذا ما سنتناوله في املطلب املوالي.

 اني: تطور التجارة اإللكترونيةاملطلب الث

تعود بدايات تطبيقات التجارة اإللكترونية الى أوائل السبعينات من القرن املاض ي، وأكثرها شهرة هو تطبيق 

التحويالت اإللكترونية لألموال ولكن مدى هذا التطبيق لم يتجاوز املؤسسات التجارية العمالقة، وبعدها أتى التبادل 

، والذي وسع تطبيق التجارة اإللكترونية من مجرد معامالت مالية الى معامالت أخرى، وتسبب هذا للبيانات اإللكتروني

في ازدياد الشركات املساهمة في هذه التقنية من مؤسسات مالية الى مصانع وبائعي التجزئة، ثم ظهرت تطبيقات 

 ت في التسعينات من القرن املاض ي،االنترن االتصاالت السلكية والالسلكية مثل: بيع وشراء األسهم، ومع بداية انتشار

بدأ استخدام مصطلح التجارة اإللكترونية، ومن ثم تطوير تطبيقات التجارة اإللكترونية بصورة كبيرة، ومن عام 

م شاهدنا الكثير من التطبيقات املبدعة، والتي تتمثل في اإلعالنات على االنترنت واملزادات وحتى تجارب الواقع 1995

 االفتراض ي، لدرجة أن كل شركة كبيرة أو متوسطة الحجم أنشأ لها موقع على شبكة االنترنت.

حيث تطور حجم التجارة اإللكترونية بصورة تفوق توقعات كل الشركات املتخصصة في مجال الدراسات والتحاليل 

املختلفة عن نفس الفترة  ؤسساتوإعداد التنبؤات ولقد أدى ذلك الى حدوث تفاوت كبير بين األرقام الصادرة من امل

 الزمنية، واملنطقة نفسها.

لقدد أدى هذا التضارب في األرقام بين الشركات املتخصصة الى عدم االتفاق على رقم محدد للتجارة اإللكترونية، إذ 

 2مليار دوالر. 350حوالي  2002بلغ الرقم في عام 

 

                                                           
.12مدحترمضان،مرجعسبقذكره،ص:-1
.75،ص:2000ةاألولى،بهاءشاهين،"العولمةوالتجارةاإللكترونية"،دارالفاروقللطباعةوالنشر،القاهرة،الطبع-2
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 حيث قامت التجارة اإللكترونية على ثالثة مراحل:

التعرف على املنتجات املطلوب تداولها وبدائلها وشروط السداد ... الخ في هذه  مرحلة العرض )املوعد(: -1

املرحلة يقوم املنتج أو البائع بعرض السلعة التي بيعها مستخدما أيا من الوسائل اإللكترونية املتنوعة 

للعرض، وذلك بعد أن تحدد األوضاع السائدة في السوق وفق دراسات للجدوى وتصحب عملية العرض 

 بشرائها. السلعة والترويج لها بطريقة سهلة تقنع املستهلكين لإلعالن عنوظيف الوسائل اإللكترونية ت

إذا اقتنع الطرف اآلخر، أي املشتري أن يتلقى السلعة حول نوعها، وظيفتها ومواصفاتها ونحو مرحلة القبول:  -2

الوسائل بعد التأكد من أنها ذلك باستخدام وسائل إلكترونية ويستطيع أن يعبر عن ذلك مستخدما ذات 

 جهة أخرى. مؤمنة بوسائل متطورة تحافظ على سالمة وصحة البيانات من جهة وعلى السرية واملصداقية من

تعني هذه املرحلة وضع االلتزامات املتقابلة في العقد موضع التنفيذ ويقوم العارض بتوفير  مرحلة التنفيذ: -3

بالشكل والطريقة املتفق عليها، كما قد يتم الدفع بالوسائل اإللكترونية السلعة وإعدادها وتهيئتها لتسليمها أو 

 1وذلك باستخدام بطاقات االئتمان أو الشيك اإللكتروني.

 .التجارة اإللكترونية لكااملطلب الثالث: مجاالت وأش

 التجارة اإللكترونية: مجاالت

املساهمة في بيع منتج استهالكي أو خدمي أو فكري، ولكن هذه تتضمن التجارة اإللكترونية جميع العمليات األساسية 

العمليات املختلفة تأخذ شكال جديدا الختالف األدوات املساعدة على تنفيذها وهي األدوات املعلوماتية اإللكترونية، 

وتوزيعها ومن بين هذه العمليات على سبيل املثال: اإلعالنات عن السلع والخدمات، توفير معلومات عن الزبائن 

 .االتفاق على العقود والتسوق ونشرها، االتصال بالزبائن والشركاء وتبادل املعلومات معهم، دعم ما قبل وبعد البيع، و 

من املجاالت الحيوية واالقتصادية، وتظهر مثال في: تجارة التجزئة، البنوك تستخدم التجارة اإللكترونية في الكثير 

التصميمات الهندسية، التعامالت التجارية، النشر، خدمات متخصصة، التجارة الدولية، وفيما والتمويل، التوزيع، 

 يلي بعض من هذه املجاالت:

مثل تجار الكتب واملجالت، ويتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو املحتوى ومعرفة السعر،  ة:ئتجارة التجز  .3

 من خالل الناشر.وتتم فيه عملية الدفع بطريقة إلكترونية، ويتم التسليم 

تقدم البنوك الخدمات اإللكترونية، والتي من أبسطها االستعالم عن الحساب ومتابعة  البنوك والتمويل: .4

 ات والبيع والشراء لألسهم.أسعار البورص

مثال ذلك توزيع املنتجات اإللكترونية من برامج وأجهزة حاسب آلي، توزيع الصور واألفالم والشرائط  التوزيع: .5

 املوسيقية.

                                                           
.82،ص2006السيدأحمدعبدالخالق،"التجارةاإللكترونيةوالعولمة"،منشوراتالمنظمة،القاهرة،-1
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نفسه من خالل صميم منتج جديد بدون التواجد في املكان ي تمن املمكن االشتراك ف التصميمات الهندسية: .6

للسيارات بتكوين فريق عمل لتصميم مجموعة عمل، ومن أشهر األمثلة في هذا املجال قيام شركة فورد 

 محرك جديد يعمل أعضاءه في أربع مواقع جغرافية مختلفة.

من أمثلة ذلك نظام التبادل التجاري بين الشركات، حيث تقوم بعض كتالوجات  التعامالت التجارية: .7

وتبادل املستندات،  إلكترونية للمنتجات، القيام بعملية التبادل بمراحلها املختلفة، دعم نظم الدفع املختلفة

 1خدمات ما بعد البيع.التأمين، تقديم 

 أشكال التجارة اإللكترونية:

 هي: ة اإللكترونية الى أربعة أنواع و يمكن تقسيم نشاطات التجار 

وهي تمثل التبادل التجاري اإللكتروني بين شركة وأخرى  : تجارة إلكترونية بين مؤسسة ومؤسسة أخرى  -1

business to business (b2b) حيث تقوم وحدات األعمال باستخدام شبكة االتصاالت وتكنولوجيا ،

عملية الدفع من خالل وسائل  بإجراءاملعلومات لتقديم طلبات الشراء الى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم 

ابات الدفع اإللكترونية، ويعتبر هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة اإللكترونية شيوعا عدة مثل استخدام بو 

ويطبق بين مؤسسات األعمال داخل الدولة، أو مع مؤسسات األعمال خارج الدولة، حيث يتم إجراء كافة 

 2من حجم التجارة اإللكترونية في العالم. %80، ويشكل هذا النوع من املعامالت املعامالت التجارية إلكترونيا

توجد على شبكة االنترنت العاملية مواقع للتجارة  تجارة إلكترونية بين مؤسسة األعمال واملستهلك: -2

كافة  ، وتقوم هذه املواقع بتقديمbusiness to business (b2b)اإللكترونية بين مؤسسة األعمال واملستهلك 

إجراءات البيع والشراء، كما يتم استخدام بطاقات االئتمان من أجل إتمام تنفذ  أنواع السلع والخدمات،

عمليات البيع والشراء، حيث يعتبر هذا االستخدام أكثر شيوعا واستخداما بين املستهلكين ومؤسسات 

الشيكات اإللكترونية،  األعمال، إضافة الى إيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل:

 صحاب العالقة. عليها من قبل الطرفين أ االتفاقعند التسليم، أو أي طريقة يتم  الدفع

حيث يقوم املستهلك بطلب السلعة أو الخدمة من موقع الشركة في األنترنت ويدفع ثمنها بالبطاقة مثال، ثم 

التقليدي إذا كان غير بعد ذلك يحصل على السلعة أو الخدمة مباشرة إذا كانت منتجا أو عن طريق البريد 

 3قابل للتسليم إلكترونيا.

 2000بلغ حجم التجارة اإللكترونية بين املؤسسات التجارية واملستهلكين في الواليات املتحدة األمريكية حوالي  

 .2004في عام  مليار دوالر

                                                           
.145،ص2003هانيمهديالحمل،"المرشداألساسيفيالتجارةاإللكترونية"بمجموعةالنيلالعربية،القاهرة،-1
االقتصادية،"التجارةاإللكترونيةواالتصاالت"،مجلسالغرفالتجاريةوالصناعيةوالسعودية،بحثمقدمفيالمؤتمرإدارةالبحوثوالدراسات-2

.01،ص2000نوفمبر10-08الثالثلرجالاألعمالالسعوديينوالمصريين،
.02نفسالمرجعالسابق،ص-3
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مؤسسة األعمال بين  في التجارة اإللكترونية تجارة إلكترونية بين مؤسسة األعمال واإلدارة )الحكومة(: -3

، تقوم الحكومة بعرض اإلجراءات واللوازم والرسوم ونماذج املعامالت business to business (b2b)واإلدارة 

على شبكة األنترنت بحيث تستطيع مؤسسات األعمال أن تطلع عليها من خالل الوسائل اإللكترونية وأن تقوم 

مكاتب املؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم الحكومة اآلن بإجراء املعامالت إلكترونيا بدون التعامل مع 

 بالعمل على ما يسمى بالحكومة اإللكترونية إلتمام تلك املعامالت إلكترونيا.

وذلك من خالل ممارسات يلتزم بها املستهلك اتجاه إدارته  تجارة إلكترونية بين املستهلك والحكومة )اإلدارة(: -4

business to business (b2b)ثل عملية دفع الضرائب، وتقديم تصريحات الى مختلف الهيئات اإلدارية ، م

 1املعنية حيث تتم إلكترونيا دون الحاجة ألن يقوم املستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك.

ن يكون إن استخدام أنظمة الحسابات املتوفرة في مؤسسات األعمال النسياب البيانات واملعلومات بين الطرفين دون ا

 2مباشر للقوى البشرية يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكافة عالية. تدخلهنالك أي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Shaun lake“E-Commerce and LDCS challenges for enterprises and governments” a paper prepared for UNCTAD 
regional meeting on electronic and development, Kathmandu, Nepal 30-31 May 2000, p09. 

.25محمودعامر،"التجارةااللكترونية"مكتبةالمجتمعالعربيللنشر،عمان،الطبعةاألولى،ص:-2
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 املبحث الثاني: سيرورة التجارة اإللكترونية ووسائل الدفع اإللكترونية.

 .ووسائل الدفع املطلب األول: أطراف وسوق التجارة اإللكترونية

للتجارة اإللكترونية ثالث أطراف أساسية هي نفسها األطراف املوجودة في  التجارة اإللكترونية:أطراف  -1

، التاجر le clientالتجارة التقليدية، إال أن االختالف يمكن في مبدأ عملها، وتكمن هذه األطراف في: املشتري 

commerçant البنك ،la banque. 

وهو الشخص الذي يرغب في شراء سلعة أو خدمة معينة، وذلك بالدخول الى أحد مواقع  املشتري: •

 للتجارة على شبكة األنترنت التي تمكنه منطلب السلعة بالكمية والسعر الذي يريده. webالويب 

وهو الذي يقوم بعرض سلعة أو خدمة في السوق اإللكترونية ضمن أحد مواقع  البائع أو التاجر: •

تي تسمى باملتاجرة اإلفتراضية، وهذا من أجل جلب أكبر عدد ممكن من املستهلكين والتجار الويب ال

 هنا إما يكون فرد أو مؤسسة.

حيث يلعب البنك دور أساس ي للصفقات التي تتم من خالل التجارة اإللكترونية أكثر منه في  البنك: •

بخدمات بنك معين يتولى  مرتبطانالتجارة العادية، حيث ينبغي أن يكون كال من البائع واملشتري 

مهمة تسيير املعامالت املالية، فالدفع والقبض يكون بين بنك املشتري وبنك البائع وفق أنظمة دفع 

 1آمنة.

سوق التجارة اإللكترونية هو عبارة عن محل من التعامالت واملعامالت والعالقات  سوق التجارة اإللكترونية: -2

ت واملعلومات واألموال وعندما تكون هيئة السوق إلكترونية فإن مركز من أجل تبادل املنتجات والخدما

حل شبكي يحتوي تعامالت تجارية، فاملشاركين في األسواق اإللكترونية جارة ليس بنايات أو مشابه ذلك باملالت

من بائعين ومشترين وسمسارين ليسوا فقط من أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض، طرق 

 التواصل ما بين األفراد في السوق اإللكترونية تختلف من فرد ألخر ومن حالة لحالة.

الترويج مثل موقع توليها عمليات ع إن االتجاه الثاني األكثر شيوعا، ودوره في عرض منتجات من السلع م

DARCOMSHOP موقع  وAMAZON 

يمر عبر مجموعة من الخطوات من إبرام للعقود  مما يكتسبه سوق التجارة اإللكترونية من معامالت، فهذا األخير

 2البنا اآلتية.وتوزيع، ووسائل الدفع التي يتميز بها فيجعلنا ندخل في خوض هذه األحداث بالتفاصيل في مط

 

 

                                                           
.103،ص:2004،دارالمريخللنشر،"–مفاهيمواستراتيجياتووظائفوالمشكالت–إللكترونيةنجمعبود،"اإلدارةا1
.126نجمعبود،مرجعسبقذكره،ص:-2
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 وسائل الدفع اإللكتروني.

اتسعت مع انتشار عمليات تعتبر البطاقة اإللكترونية احدا وسائل الدفع اإللكتروني التي البطاقات اإللكترونية: 

التجارة اإللكترونية، وهي ضمن مجموعة من األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصدرها املصاريف كوسيلة دفع 

 وتتمثل في: البطاقة املصرفية، النقود اإللكترونية، الشيكات اإللكترونية والبطاقة الذكية.

أو البطاقات البالستيكية، وهي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها  البطاقات املصرفية: -1

استخدامها في شراء معظم احتياجاته أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ 

 كبيرة قد تتعرض ملخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف.

 1:وتنقسم البطاقات اإللكترونية الى ثالث أنواع هي

تصدرها املصارف أو شركات التمويل الدولية بناءا على وجود أرصدة فعلية للعميل في  بطاقات الدفع: ▪

 صورة حسابات جارية تقابل املسحوبات املتوقعة له.

وهي البطاقات التي تصدرها املصارف في حدود مبالغ معنية، تمكن حاملها من الشراء  البطاقة االئتمانية: ▪

ع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينته على كشف الحساب بالقيمة التي الفوري الحتياجاته م

 تجاوزها العميل نهاية كل شهر.

تختلف هذه البطاقات عن البطاقات االئتمانية كونها تسدد بالكامل من قبل  بطاقات الصرف الشهري: ▪

 بطاقة ال يتجاوز شهر(.العميل للمصرف خالل الشهر الذي تم فيه السحب )أي أن االئتمان في هذه ال

 تصدر البطاقات املصرفية من طرف مجموعة من املنظمات العاملية واملؤسسات املالية والتجارية نذكر منها:

: تعد أكبر شركة دولية في إصدار البطاقات االئتمانية، Visa card Iinternational بطاقة فيزا الدولية •

 أصدر مصرف أمريكا البطاقات الزرقاء والبيضاء والذهبية.عندما  1958يعود تاريخ إنشائها الى عام 

هي ثاني أكبر شركة دولية في إصدار البطاقات االئتمانية،  :Master card international ماستركارد •

مليون محل تجاري، استخدمت  9.4مقرها في الواليات املتحدة األمريكية، بطاقاتها مقبولة لدى أكثر من 

 مليون دوالر. 200ت أكثر من لتسوية معامالت بلغ

هي من املؤسسات املالية الكبرى التي تصدر بطاقات ائتمانية  :American Expressأمريكان إكسبريس  •

 مباشرة دون ترخيص إصدارها ألي مصرف، وأهم البطاقات الصادرة عنها:

o :تمنح للعمالء دوي املالءة املالية العالية. إكسبريس الخضراء 

o :تمتاز بتسهيالت غير محدودة السقف االئتماني، تمنح للعمالء ذوي املالءة  إكسبريس الذهبية

 املالية العالية.

                                                           
،2006التجارةواألعمالاإللكترونيةالمتكاملة"،الدارالجامعية،اإلسكندرية،–فريدالنجار،وليدالنجاروآخرون،"وسائلالمدفوعاتاإللكترونية-1

.116ص:
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o :تصدر لحامليها بعد التأكد من املالءة املالية، وليس بالضرورة أن يفتح  إكسبريس املاسية

 حامليها حساب لديها.

ونية" أو "النقود الرقمية" والتي هي عبارة بعد ظهور البطاقات املصرفية ظهرت "النقود اإللكتر النقود اإللكترونية:

عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تخزن في مكان آمن على الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر الخاص 

بالعميل يعرف باسم املحفظة اإللكترونية، ويمكن للعميل استخدام هذه املحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء 

 1ل.أو التحوي

 وعلى ذلك يمكن تجسيد النقد اإللكتروني في صورتين:

o   حامل النقد اإللكترونيLe porte-monnaie électronique:  يحتوي على احتياطي نقدي

 مخزن في البطاقة يسمح بإجراء الدفع للمشتريات الصغيرة.

o  النقد االفتراض يLa monnaie virtuelle:  عبارة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عبر شبكات

 األنترنت.

تمام وهو مثل الشيك التقليدي تعتمد فكرة الشيك اإللكتروني على وجود وسيط إل الشيكات اإللكترونية: -2

عملية التخليص واملتمثل في جهة التخليص )املصرف( الذي يشترك لديه البائع واملشتري من خالل فتح 

حساب جاري بالرصيد الخاص بهما مع تحديد التوقيع اإللكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعة البيانات لدى 

 املصرف اإللكتروني.

والتي هي عبارة  Smart Cardsجية ظهرت البطاقات الذكية تماشيا مع التطورات التكنولو  البطاقات الذكية: -3

عن بطاقة بالستيكية تحتوي على خلية إلكترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحملها مثل االسم، 

 2العنوان، املصرف املصدر، أسلوب الصرف، املبلغ املنصرف وتاريخه، وتاريخ حياة العميل املصرفية.

ن البطاقات الجديدة يسمح للعميل باختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماني أو دفع فوري، إن هذا النوع م

وهو ما يجعلها بطاقة عاملية تستخدم على نطاق واسع في معظم الدول األوروبية واألمريكية ومن األمثلة 

لهم العديد من  " التي تم طرحها لعمالء املصارف وتوفرMondex Cardللبطاقات الذكية بطاقة املندكس "

 املزايا نذكر منها:

o .يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل 

o  سهولة إدارتها مصرفيا بحيث ال يمكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد املدون على

 الشريحة اإللكترونية للبطاقة.

o ي هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة أمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية محكمة ف

 اإللكترونية.

                                                           
.118فريدالنجار،وليدالنجاروآخرون،مرجعسبقذكره،ص:-1
.26حمادطارقعبدالعالي،مرجعسبقذكره،ص:-2
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o  إمكانية التحول من رصيد بطاقة الى رصيد بطاقة أخرى من خالل آالت الصرف الذاتي أو أجهزة

 التلفون العادي أو املحمول.

o .يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري باملصرف وإضافة القيمة الى رصيد البطاقة 

 وتتمثل فيما يلي: البطاقة اإللكترونية:مزايا 

تحقق وسائل الدفع اإللكتروني لحاملها مزايا عديدة أهمها سهولة ويسر االستخدام،  بالنسبة لحاملها: ❖

كما تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن لحاملها فرصة الحصول 

 ذلك تمكنه من إتمام صفقاته فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة.على االئتمان املجاني لفترة محددة، ك

تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساهم في زيادة املبيعات كما أنها أزاحت عبء متابعة  بالنسبة للتاجر: ❖

 ديون الزبائن طاملا أن العبء يقع على عاتق البنك والشركات املصدرة.

غرامات من األرباح التي تحققها املصارف واملؤسسات تعتبر الفوائد والرسوم وال بالنسبة ملصدرها: ❖

 1مليون دوالر. 1بلغت  1991أرباح من حملة البطاقات االئتمانية عام  City Bankاملالية، فقد حقق 

 وتتمثل فيما يلي:عيوبها: 

من املخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل زيادة االقتراض واالنفاق بما يتجاوز  بالنسبة لحاملها: ❖

القدرة املالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت املحدد بترتب عنه وضع اسمه في القائمة 

 السوداء.

ل البنك يلغي إن مجرد حدوث بعض املخالفات من جانبه أو عد التزامه بالشروط يجع بالنسبة للتاجر: ❖

التعامل معه ويضع اسمه في القائمة السوداء وهو ما يعني تكبد التاجر صعوبات جمة في نشاطه 

 التجاري.

أهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون املستحقة عليهم  بالنسبة ملصادرها: ❖

 2وكذلك تحمل املصرف املصدر نفقات ضياعها.

 لتطبيقها: التجارة اإللكترونية واملتطلبات العامة مستلزماتاملطلب الثاني: 

هنالك مستلزمات عديدة للقيام بالتجارة اإللكترونية، وتتمثل في نظام املعلومات، نظام اإلمداد، نظام الدفع اآلمن 

 ويج الفعال، املستلزمات البشرية.التر

 مستلزمات التجارة اإللكترونية: -1

 3للتجارة اإللكترونية خمسة مستلزمات، وهي موضحة بالتفاصيل في الشكل التالي:

                                                           
.45عبدالهادينجار،"الصيرفةاإللكترونيةوآليةتداولها"،الجديدفيأعمالالمصارفمنالوجهتينالقانونيةواالقتصادية،مداخلة،ص:-1
.46هادينجار،مرجعسبقذكره،ص:عبدال-2
105،ص:2000محمداحمدأبوقاسم،"التسويقعبراألنترنت"،داراألمين،القاهرة،- 3
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 (: مستلزمات التجارة اإللكترونية.1-1الشكل رقم )

 .إبداعيرسم تخطيطي 

 .106محمد أحمد أبو قاسم، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر: 
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 متطلبات التجارة اإللكترونية: -2

اإللكترونية، بتوافر مجموعة من املتطلبات في املجاالت املالية والتشريعية واالجتماعية يرتبط تطبيق التجارة 

 1والسياسية والتقنية والتي سنشرحها في النقاط التالية:

 تشمل املتطلبات املالية العامة ثالثة قضايا هامة تتمثل في: املتطلبات املالية العامة: -أ

م موارد الدولة السيادية، تمكنها من تحقيق التوسع وهي أه قضية الرسوم الجمركية والضرائب: ▪

 :اتجاهينوهنا نعكس  واالستثماروتنفيذ املشروعات لخدمة التنمية 

الدول النامية ودول أوربا التي ترى أن العدالة هي أن يتساوى مستوى تحصيل الرسوم  اتجاه األول:

 باألساليبالجمركية والضرائب بين السلع التي يتم تداولها عبر األنترنت والسلع التي يتم تسليمها 

 التقليدية.

الى إلغاء كل أنواع  ة وبعض الدول املتقدمة، حيث ادعواتتوجه إليه الواليات املتحدة األمريكيالثاني: 

الضرائب والرسوم الجمركية على املعامالت اإللكترونية، التي يتم تنفيذها بالكامل على شبكة 

 األنترنت بما فيها أعمال التسليم.

نظم السداد  استخدامعاملي نحو  اتجاههناك  قضية التحول الى نظم السداد والدفع اإللكتروني: ▪

م السداد والدفع التقليدي الى نظم السداد والدفع الحديث لكن اإللكتروني وتحويل املجتمع من نظ

 ملنع وجود املخاطر: احتياطاتهذا يتطلب 

 الحد من املخاطرة سواء للشركات واألفراد.-

 الخصوصية. وانتهاكضمان الحماية الكافية ضد النشاط اإلجرامي -

 الوقاية من احتمال قيام وكالة التحقيق بتعقب سيولة السداد.-

 القومية. االقتصادياتذلك على لبعد العاملي لنظم السداد وأثر ا-

اإلشراف على نظم السداد  إن الدراسات التي تمت قضية إقرار املعامالت املالية اإللكترونية: ▪

 اإللكتروني وتؤكد على أهمية قيام جهة إلقرار التعامالت املالية.

إن التحول الى تطبيق التجارة اإللكترونية، يتطلب إنشاء مناخ تشريعي محفز ويتم  املتطلبات التشريعية: -ب

 هذا عن طريق:

القضايا الخاصة بالوثائق  وأهم للقوائم مع املتطلبات اإللكترونية تطوير القوانين التجارية ▪

 والتوقيع اإللكتروني وإجراءات التعاقد عن بعد. اإللكترونية

على آليات التحكيم في الفصل والقضايا وإيجاد آليات لتخفيض  باالعتمادتقص ي فترات التقاض ي  ▪

 أزمة التقاض ي والفصل في املنازعات.

 ، من سرعة في إتمام املعامالت.تنفيذ األحكام بسرعة وهذا ملا تتطلبه التجارة اإللكترونية ▪

                                                           
.61،ص2000معاليفهميحيدر،"نظمالمعلومات"،الدارالجامعية،اإلسكندرية،-1



 مستقبل التجارة اإللكترونية داخل البنوك الجزائرية
 

16 
 

قضية ضمانات لحماية حقوق املستهلكين وهي أحد أهم املشاكل الرئيسية في التجارة اإللكترونية،  ▪

 حماية حقوق املستهلكين. تضمن القوانين الحديثة يثح

الصراعات توفير منظمة عاملية للسلطة القضائية ونظم لقوانين تجارية موحدة وهذا بهدف حل  ▪

القضائية التي تقع بين مختلف الدول والتي ال يمكن الفصل فيها الختالف القوانين بينها ولذا فإن 

تجارية موحدة يمثل أحد أهم البدائل لتحقق مصالح املنتجين واملستهلكين في  تبني قواعد ونظم

 مختلف الدول.

قياسها  واختالفنتوج في إطار التجارة اإللكترونية إن تغير معايير النجاح والتميز في امل :االجتماعيةاملتطلبات  -ت

 كانت عليه في التجارة التقليدية يتطلب إعداد: عما

برامج إعالمية خاصة بالتجارة اإللكترونية، تستهدف كافة فئات املجتمع لتعرفه وتوعيه بكل  ▪

 الجوانب التي تحتويها التجارة اإللكترونية من ميزات وأخطار.

 ة متخصصة في البنية املعلوماتية ونظم العمل على شبكات األنترنت.إعداد إطارات تقني ▪

تطوير مؤسسات التعليم املتخصص في املجاالت املرتبطة بالتجارة اإللكترونية وذلك بالقيام بفتح  ▪

 فروع في الكليات لتدريس التجارة اإللكترونية، كتخصص قائم بحد ذاته. 

ويتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص في إعداد القواعد  طاع الخاص والحكومة:تفعيل املشاركة بين الق -ث

ابير واإلجراءات الالزمة للتجارة اإللكترونية واملساندة املباشرة وغير املباشرة للشركات في التحول والنظم والتد

فير وإتاحة املراكز التكنولوجية ومراكز املعلومات الالزمة لدعم اإللكترونية، باإلضافة الى تو الى النظم 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم.

بر التجارة اإللكترونية بابا تعت الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة اإللكترونية:تنمية مؤسسات األعمال  -ج

الفرص أمام مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، إنتاجها على املستوى املحلي والعاملي ولذا يجب  يتبع

مح لها حيث قدراتها الخاصة ال تس من استخدام تكنولوجيا املعلوماتتنمية هذه املؤسسات بتمكينها 

بالدخول الى هذا املجال الى جانب إمكانية دعم األنشطة املرتبطة بتنمية مؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة في مجال التجارة اإللكترونية، بإنشاء مراكز مجتمعية للتجارة اإللكترونية وربط تجمعات ومراكز 

ى بناء نماذج تجريبية للشركات اإلنتاجية ال باإلضافةاإلنتاج الحرفي في مراكز اإلنتاج بشبكة األنترنت، 

 .الستخدام تطبيقات التجارة اإللكترونية

للقيام بحماية التجارة اإللكترونية والحفاظ عليها يجب  ية للحفاظ على التجارة اإللكترونية:متطلبات حمائ -ح

 تحقيق املتطلبات التالية:

يتم هذا بتأكيد خصوصية البيانات واملعلومات  متطلبات الحفاظ على التجارة اإللكترونية: ▪

الشخصية بتحديد قواعد وإجراءات إلدارة البرامج التي يتم بها الحصول على البرامج وتحقيق 

التكنولوجيا املتطورة ملواجهة املشاكل  استخدامباإلضافة الى التوازن بين خصوصية املعامالت، 

 املتعلقة بالخصوصية.
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ويمكن تمييز الحماية عن طريق تشفير البيانات ذات الطبيعة الخاصة  :والحمايةتدابير األمن  ▪

باإلضافة الى حماية  االستخدامتشفير البيانات والتصدي للجرائم وسوء  واملوائمة بين متطلبات

 .مبادئ وتقاليد املجتمع

تعد حماية حقوق امللكية الفكرية، من أكبر التحديات التي  حماية امللكية الفكرية وأسماء النطاق: ▪

بدخولها عصرا تسهم فيه املعلومات واملعرفة  واالجتماعي االقتصاديتواجهها الدول لتحقيق النمو 

 وتقويته. اقتصادهافي تشكيل هياكل 

ة مستويات، ولنجاح التجارة اإللكترونية يجب تبني رامج لحماية امللكية الفكرية ويتم هذا على عد

بالوعي على  واالرتقاءكتحسين الهيكل التشريعي لحماية امللكية الفكرية وتعزيز القدرات املؤسسية 

 املستوى القومي واملؤسسات واألفراد.

 متطلبات تقنية: ▪

أن تقوم بتحسين ال بد للدولة  متطلبات البيئة األساسية لالتصاالت وشبكات املعلومات: -

العاملية  االتصالوتوفيرها في جميع األنحاء وزيادة سرعات  االتصاليةمستوى الخدمات 

بإنشاء  لالتصاالت ديم خدمات أساسيةواملحلية وزيادة دور شركات القطاع الخاص في تق

 الرقمية. االتصالشبكات  استخدامفي خفض تكاليف  واالستمراروتطوير الشبكة الرقمية 

ويتم هذا بضبط  واملعلومات وصفحات األنترنت:متطلبات تنظيم محتوى البيانات  -

على شبكة األنترنت وتنظم  سمح بتدفقه وزيادة املحتوى البيانات واملعلومات الذي ي محتوى 

 اإلعالن باإلضافة الى ربط جميع مراكز املعلومات واملعرفة ومصادرها على شبكة األنترنت.

ات أهمية كبيرة للنجاح نية ذتعتبر مقاييس التق متطلبات معايير ومقاييس التقنية: -

التجاري الطويل املدى على شبكة األنترنت، حيث أنها تسمح للمنتجات والخدمات املقدمة 

باستخدام املعايير أنها تشجع على املنافسة من بائعين مختلفين بالعمل سويا، كما 

وعقد املؤتمرات  االتصاالتواملقاييس التقنية الدولية من أمن وسرية ورقابة وتأمين 

 التلفزيونية والتبادل اإللكتروني للبيانات.
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 أمن املعامالت اإللكترونية.الثالث:  املطلب

التي تضم مجموعة كبيرة من الشبكات في العالم فوائد جمة، وأصبحت وسيلة سهلة  االنترنتحملت لنا 

وممتعة تتيح للماليين الولوج الى كم هائل من املعلومات إضافة الى التواصل وتبادل املعلومات والرسائل فيما بينهم، 

أدى الى ضعف الثقة لدة األفراد، ولكن صاحب هذه الفوائد انتشار العديد من الجرائم واالختالفات عبر الشبكة مما 

 واألساليب املستعملة في السرقة والغش التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم للحصول عليه. الحمايةحيث هناك من الوسائل 

ويوجد في عالم التجارة اإللكترونية وسائل عديدة يتبعها املجرمون لسرقة العمالء كسرقة املعلومات املالية الشخصية 

 حيث يستخدم املجرمون هذه املعلومات في سداد سلع يشترونها لحسابهم رقم االئتمان، اسم صاحبها، مثل: للعميل

 1ومن أمثلة الوسائل املستعملة للسرقة ما يلي:

اقع األصلية: -1 ، بهدف الحصول على بيانات ع األصلياملجرم موقعا مشابه للموق ينش ئحيث  محاكاة املو

بطاقات االئتمان للعمالء الذين يترددون على املوقع األصلي، ويكون املوقع املزور مماثال تقريبا للموقع األصلي، 

 AMAZIN.COMتم استبداله بموقع  AMAZON.COMمع تغيير حرف واحد فقط مثال شركة 

ات والبيانات غير املحصنة ضد التلصص أثناء بقراءة املعلوم ويتم ذلك من خالل قيام املجرمين التلصص: -2

دوالر،  700حوالي  2001بلغت قيمة االحتيال لسنة  ا ثم إرسالها لحساب شخص آخر، قدنقلها، وتغيير بياناته

 2مليار دوالر. 1.8من القيمة االجمالية التي بلغت  1.4ونسبته من إجمالي املبيعات على األنترنت وصلت الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.143بهاءشاهين،مرجعسبقذكره،ص:-1
.82،ص:2002أفريل04،28االداري،"اتجاهسلبيتصاعديللعمالةالعربية"،بيروت،العددإعدادرضوانفهمي،مجاة-2



 مستقبل التجارة اإللكترونية داخل البنوك الجزائرية
 

19 
 

 املبحث الثالث: مزايا وجرائم التجارة اإللكترونية وآثارها االقتصادية.

 املطلب األول: مزايا التجارة اإللكترونية ومخاطرها.

أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العالم مه دخوله القرن الحادي والعشرين ثورة معلوماتية، أطلق عليها 

ة الثالثة، بعد املوجة الزراعية والصناعية التي مرت بهما البشرية في تاريخها الثورة الصناعية الثالثة أو املوجة البشري

الطويل، ويتوقع أن تقود هذه الثورة املعلوماتية الى قيام اقتصاد جديد يطلق عليه االقتصاد التقليدي مما يؤدي الى 

الخدمية وتوقعت ناعية و التقليدية، الزراعية والص إضافة قطاع اقتصادي جديد بجانب القطاعات االقتصادية

 %80هذا االقتصاد الجديد )اقتصاد املعلومات( على نحو دراسات قامت بها منظمة التعاون االقتصادية أن يهيمن 

 1م.2012من حجم النشاط االقتصادي االجمالي بحلول عام 

 فوائد التجارة اإللكترونية للشركات واملؤسسات: -1

الى تخفيض التكاليف، فإن  باإلضافةالتجارة اإللكترونية توسع نطاق السوق الى نطاق دولي وعاملي،  ▪

بوسع أي شركة إيجاد مستهلكين أكثر وموردين أفضل وشركاء أكثر مالئمة وبصورة سريعة وسهلة، ذلك 

 للميزات التالية:

o .سهولة الوصول الى مراكز االستهالك الرئيسية 

o  السلع والخدمات عامليا وبتكلفة محدودة.إمكانيات لتسويق 

o .القدرة على تحليل األسواق واالستجابة لتغير متطلبات املستهلكين 

o .القدرة على سرعة عقد وإنهاء النفقات 

 اإللكترونية تساعد على انشاء تجارة متخصصة جدا.التجارة  ▪

ملشاركة في حركة التجارة تحقيق التجارة اإللكترونية للمشروعات املتوسطة والصغيرة القدرة على ا ▪

العاملية بفعالية وكفاءة بما تقدمه من خفض تكاليف التسويق والدعاية واالعالن بأقل جهد ووقت 

 ممكنين في أداء املعامالت التجارية بما ينعكس ايجابيا على نشاط هذه املشروعات.

 ملعلومات الورقية.التجارة اإللكترونية تخفض تكاليف إنشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ واسترجاع ا ▪

 فوائد التجارة اإللكترونية للمستهلكين: -2

التجارة اإللكترونية تسمح للزبائن بتبادل الخيارات واآلراء بخصوص املنتجات والخدمات عبر املجتمعات  ▪

 اإللكترونية واملنتديات مثال.

 وقت وفي أي مكان.التجارة اإللكترونية تسمح للمستهلك بأن يتسوق أو ينهي معامالته التجارية في أي  ▪

في بعض املنتجات وخاصة املنتجات الرقمية مثل الكتب اإللكترونية فإن التجارة اإللكترونية تمكن  ▪

املشتري من الحصول على البضاعة بسرعة وبسهولة من البائع وباستطاعة الزبائن الحصول على كل 

                                                           
.24/10/2001خالدطويل،"القتصادالجديد"،صحيفةالرياض،مؤسسةاليمامةالصحافية،في-1
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أياما  يستغرق األمراملعلومات الالزمة عن منتوج ما من خالل ثوان أو دقائق عبر األنترنت وفي املقابل قد 

 علومات من موقع ملموس.ن بطلب مأو أسابيع من أجل الحصول على رد إن قام الزبو 

التجارة اإللكترونية تقدم الكثير من الخيارات للمستهلكين بسبب قابلية الوصول الى منتجات وشركات  ▪

 لم تكن متوفرة بالقرب من املستهلك.

تكون أرخص مكان أو أرخص وسيلة للتسوق ألن  االنترنتالكثير من األحيان التجارة اإللكترونية عبر  في ▪

ومقارنة بضاعة كل شركة مع األخرى  االنترنتاملشتري يستطيع أن يتسوق في الكثير من املواقع على 

مر صعب بسهولة، ولذلك في آخر األمر سيتمكن من الحصول على أفضل عرض ممكن في حين أن األ 

ومكلف إذا استلزم زيادة كل موقع جغرافي مختلف فقط من أجل مقارنة بضائع وخدمات كل شركة مع 

 1أخرى.

 فوائد التجارة اإللكترونية للمجتمع: -3

التجارة اإللكترونية تسمح للناس أين يعيشون في دول العالم الثالث أن يحصلوا على منتجات وبضائع  ▪

 غير متوفرة في بلدانهم األصلية.

التجارة اإللكترونية تشجع املنافسة مما يعني زيادة الجودة وخفض األسعار وبذلك يستطيع األفراد الذين  ▪

 دخلهم املادي محدود لشراء هذه البضائع مما يؤدي الى رفع مستوى املعيشة للمجتمع كل.

بسعر  ماعيةالتجارة اإللكترونية تيسر توزيع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات االجت ▪

 منخفض وبكفاءة عالية.

يعد أداء األعمال اإللكترونية أحد االتجاهات التي يمكن ان تسهم في زيادة نجاح الحكومات في تحقيق  ▪

اتصال جديدة بين املواطنين والجهات الحكومية، يمكن  التواصل مع املواطنين حيث يمكن من فتح قناة

 اإلدارة العليا لزيادة الشفافية في األعمال الحكومية.من خاللها النفاذ الى مستويات 

 للمستثمرين ورجال األعمال وكافة فئات املجتمع بشفافية كاملة. وإتاحتهاتوفير البيانات واملعلومات  ▪

التعامل مع  عرض إجراءات وخطوات ونماذج الحصول على الخدمات الحكومية بصورة تحقق تسهيل ▪

 .اإلداري الجهاز 

إلكترونيا فيما يوصف بكونه توجها نحو الحكومة اإللكترونية وبصورة تضمن أعلى درجات  أداء الخدمات ▪

 أداء في أقل وقت ممكن.

 مخاطر التجارة اإللكترونية:

ها تايجابيت، فكل تكنولوجيا حديثة ورغم اتنبع مخاطر التجارة اإللكترونية وبشكل رئيس ي من مخاطر شبكة األنترن

سلبياتها كثيرة كذلك، وفي حالتنا هذه سلبياتها تعد خطيرة جدا وفي حالة عدم التحكم من تحجيم ذلك الكثيرة إال أن 

مخاطر التجارة اإللكترونية كثيرة ومتعددة وليس  ستكون النتائج مخيبة وبالتالي تضييع أرباح وفوائد جمة، لألسف أن
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يير والتطور، وكل تغير تصطحبه مخاطر جديدة، من السهل حصرها، فتكنولوجيا التجارة اإللكترونية سريعة التغ

 الغير للمعلومات لكل من املستهلك والتاجر. اختراقالتجارة اإللكترونية في إمكانية  ويمكن الخطر الرئيس ي في

 تصنف مخاطر التجارة اإللكترونية الى نوعين رئيسيين هما:

ء مختصين لديها قد تتمكن من واملقصود هنا بأنها الشركة وبوجود خبرا مخاطر يمكن اكتشافها: ▪

 في أنظمتها والتعامل معها، ومن أشهر هذه االختراقات: االختراقاتاصطياد بعض 

o  :املعروفة بوجود نظام حماية مناسب، نظام الشركة اصطياد هذه الفيروسات الرقمية

 الفيروسات املعروفة له بشكل مسبق والقضاء عليها.

o :يعتمد قراصنة األنترنت في اختراقهم لنظام الشركة على املعلومات  قراصنة األنترنت الهواة

يستطيع القرصان  ورموز دخول معينة، وفي حالة وجود أكثر من مستخدم لنظام الشركة قد

تتبع عملية الدخول والحصول من ذاكرة النظام على تلك املعلومات واستخدامها، ولهذا فإن 

لرموز بشكل دوري ومسح الذاكرة املعينة بواسطة كانت الشركة تستخدم آلية تغير تلك ا

 .االختراقاتخبرائها فستتمكن من تحجيم 

بها إما لحداثتها  درايةواملقصود هنا بأن بعض االختراقات قد تتم دون سابق  يمكن اكتشافها: مخاطر ال  ▪

 أو جهل الشركة بها، والنابعة من األسباب التالية:

o :مة حماية من الفيروسات على أنظمة الشركة، إال أنه رغم وجود أنظ فيروسات غير معروفة

هناك فيروسات غير معروفة بعد للنظام، قد تتمكن من دخول نظام الشبكة وإحداث تلف 

دما استطاع أحد الهواة عن 2000كبير دون الشعور به إال بعد فوات األوان، كما حدث عام 

في ذلك الوقت، ولقد كان  اختراع فيروس الذي تمكن من إيقاع خسائر لم يمكن خصرها

إغالق النظام بالكامل في ذلك  يد لتفاديهالفيروس يعمل كقنبلة موقوتة، وكان الحل الوح

 التاريخ.

o :أكبر املشاكل التي تواجهها الشركات، فقراصنة  وهذه تعد من قراصنة انترنت ذوي خبرة عالية

ومهارة تفوق كثيرا من املتخصصين، األنترنت ليسوا دائما من الهواة، فبعضهم يملك خبرة 

تمكنهم وفي الكثير من اختراق أنظمة الشركة دون أن يستشعر بهم، وقد تتم جريمتهم دون 

 اكتشافها.

بعد التطرق لفوائد ومخاطر التجارة اإللكترونية إال أنها تواجه نوعا من املشاكل والعقبات التي تقف في وجهها وهذا ما 

 مطلبنا املوالي سيبرز نوعا ما هذه املشاكل.سنتطرق إليه في 
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 العقبات التي تواجه التجارة اإللكترونية.املطلب الثاني: 

تمنعها من التطور اإللكترونية من محفزات للمؤسسات إال أنه نجد بعض العقبات التي ما تقدمه التجارة رغم 

فإنها كلها عقبات يجب القضاء درجة حدتها من دولة إلى أخرى، وإن كانت توجد األخرى والنمو، وهذه العقبات تختلف 

من املؤسسات التي ال  56أهم العقبات التي تواجه هذا النوع من التجارة هي أن عليها من أجل فيك مجال لها، وإن 

 خدماتها غير مهيأة لهذه العملية.و ترى أن سلعها نترنت تستعمل األ 

كوسيلة اتصال فإن عدم التمكن بما أن التجارة اإللكترونية تعتمد أساسا على اإلنترنت العقبات السياسية:  -1

، وأنه يحد من انتشارها، وتعتمد بعض دول العالم من استعمال هذه الشبكة يمنع من وجود هذه التجارة

التسجيل مع موزع معين، وسواء كان السبب في ذلك  عليهمتفرض و على سياسة عدم استعمال بعض املواقع، 

وبالتالي  وحدة التراب أو احترامها ألخالق ومعتقدات البلد، فإن هذا يحد من انتشار األنترنتهو الحفاظ على 

 ا.سيعيق من استخدامه

 أغلب هذه الدول تعتمد على هذه العائدات.بعدما حصولها على الرسوم الجمركية والضرائب، خاصة وأن 

 بعض العقبات التقنية تتمثل في:العقبات التقنية:  -2

تقنية تعتمد على البنية التحتية من وسائل إن التجارة اإللكترونية واألنترنت البنية التحتية:  •

والربط بين  االتصالاإللكتروني، ، من أجل ضمان السير املستمر للنشاط التجاري االتصالكوسائل 

 حسب إمكانيات الدولة وحتى مساحتها.فهذا املشكل قد يكون صعب العالج األجهزة، 

عدم من بين املشاكل التي تظهر بقوة خالل املعامالت التجارية اإللكترونية  وسائل الدفع اإللكتروني: •

عن التجارة واألشخاص يجعل الحديث وجودها داخل الدولة وعدم استعمالها من املؤسسات 

 اإللكترونية شبه مستحيل.

أنه ال يمكنه  إذا كان البائع خارج نطاق عملته،قد يجد البعض مشكل الدفع  اختالف العمالت: •

 1.االختالفالخدمة بسبب هذا معرفة السعر الحقيقي الساعة أو 

، متأخرة في بعض الدول، فهي تتطور بسرعة ال زالت تكنولوجيا املعلوماتالفجوة التكنولوجية:  •

تخلق فجوة نسمع عن اكتشاف جديد في عالم املعلوماتية وهي بهذا مذهلة وال يكاد يمر دون أن 

 تكنولوجية بين العالم املتطور والدول النامية.

يكلف االنتقال إلى التجارة اإللكترونية بعض النفقات التي إلى التجارة اإللكترونية: تكاليف االنتقال  •

 وذ. من األفضل أن تكون مجموعة من الحواسبإلى يجب على املؤسسة تحملها، فعلى األقل تحتاج 

، (modem) ،التحميلوالنقل و معالجة أحسن للمعلومات، ذاكرة واسعة أو قابلة للتوسع من أجل 

بمراقبة وتجديد املعلومات الرقمية، البرمجيات، وإنشاء مقر معلومات الشركة يقوم يقوم بتحويل 
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الشبكة بسبب عدم من املؤسسات التي ال تملك موقع على % 42املوقع كل مرة، حيث ترجع 

 اقتحامها.

إن عالم الحاسوب عالم دقيق جدا وقد يؤدي بعض التغيير األخطار الخاصة بعالم التكنولوجيا:  •

يات ال العدوى إلى باقي األجهزة، فعالم البرمجتوياته، أو قد ينقل محفي الحاسوب إلى تغيير بعض 

للدخول إلى % من الشركات الرافضة 12حيث ويفرض الصيانة التامة والدائمة، يسمح بالخطأ، 

فالقنبلة الرقمية لسنة ومسايرة التكنولوجيا املالية باهظة، عالم األنترنت ترى أن تكاليف الصيانة 

ال تحمد والسياسية، خوفا من حدوث مشاكل هلعا كبيرا في األوساط االقتصادية سببت  2000

والرصاص إلى حرب الفيروسات، وهذا ما حدث في عقبها، وكم من مرة انتقلت الحرب من األسلحة 

تعمل على تدمير يوميا آالف من الوسائل املفخخة حيث أن   OTAN، موقع 99حرب البلقان في جوان 

أحد الطلبة بتسبب قام فيروس صنعه  1989، وفي سنة النظام املعلوماتية من طرف القوات الحربية

جهاز  300.000فقد أصاب أكثر من  MELLISSAمليون دوالر، أما فيروس  15خسائر قدرت ب 

 . كومبيوتر

 وتنقسم بدورها إلى:  القانونية:لعقبات ا -3

هذه التجارة قوانين ناجحة وتشريعات كافية تمثل حيث ال توجد : اإللكترونيةقوانين املعامالت  •

كأداة إثبات عند بقانونية رسائل بيانات التجارة اإللكترونية لتأمين مختلف التبادالت واالعتراف 

مع آلية التجارة اإللكترونية،  وإلحاق بعض القواعد املنظمة للتجارة ض ار الحاجة، باإلضافة إلى تع

واالستغناء عن العمالة، والقوانين الحالية قاصرة عن مجاراة التقليدية، بعض األضرار بالتجارة 

املصاحبة لهذا اإللكترونية، وعدم صالحيتها ملعالجة املشاكل التقدم التقني السريع في األوسط 

 رنت التي أصبحت تسبب خسائر كبيرة.ت ما أصبح يعرف بجرائم األنتكمخالفاالتقدم 

باالقتراع أو املنتجات األدبية، فلم أصبح من الصعب االحتفاظ  براءات االختراع وامللكية الفردية: •

، فقد مللكية الفردية وبراءات االختراعوتحمي اتعد توجد الضمانات واإلجراءات التي تحكم هذه 

 1مهددين من خالل هذه التجارة. أصبحتا

 وتنقسم إلى: العقبات النفسية:  -4

من جدوى التعامل بالوسائط اإللكترونية، إن عدم قناعة األطراف التخوف من التعامالت الجارية:  ❖

دونه ال أن املستهلك طرف أساس ي في هذه التجارة، و من يعرقل مسيرة التجارة اإللكترونية، وبما 

ال زال سلوكا متخوف من اقتحام العالم الجديد بالنسبة إليه يمنع يمكن أن تتم، فسلوكه الذي 

وعدم املبادالت اإللكترونية، ولعل أكبر حاجز نفس ي اتجاه التجارة اإللكترونية، هو انعدام الثقة 

من األشخاص يرون أن السبب وراء عدم الدفع اإللكتروني % 31القناعة بأمان هذه املبادالت، حيث 

تخلق يرة في األنترنت إذ أن نسبة الغش الكب% ال يثقون 25هو قضية أمن املعامالت الشخصية، و
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ال يعرفان التقليدية، فما بالك لو كان الشخصان من انعدام الثقة بين البائع واملشتري في التعامالت 

 بعضهما و يتعامالن من وراء شاشتها.

هناك بعض العوامل الثقافية واالجتماعية التي تقف أيضا  ادات الشرائية واملستوى الثقافي:الع ❖

الذين أمام هذه التجارة، فاملستوى الثقافي يجعل دورا هاما في التسوق عبر األنترنت، فاألشخاص 

بمستوى ثقافي متوسط، وإن التخوف من هذا هم أشخاص يتمتعون على األقل  االنترنتيستعملون 

 .ليحجبون عن اقتحام هذا املجاالعالم يجعل الناس 

تصاالت والتوسع في استخدام األنترنت ظهور نوعية جديدة من الجرائم قد واكب ثورة تكنولوجيا املعلومات واال

 املستحدثة والتي يطلق عليها الجرائم املعلوماتية أو الجرائم اإللكترونية وهذا ما سنتناوله في املطلب املوالي.

 : الجريمة اإللكترونية:ثالثاملطلب ال

عديدة لالستفادة منها، ولكن في نفس الوقت أدى الى نشر إن انتشار شبكة األنترنت والحاسب فتح مجاالت 

ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثير من املجتمعات وخصوصا العربية نتيجة لالنفتاح الذي فرضته هذه التقنيات 

ى أد وأيضا نتيجة الى توفيرها املعلومات التي يمكن استخدامها فيما يحقق مصلحة للبشرية وأيضا ما يحقق ضررا لها

 الى ظهور نوع جديد من الجريمة اإللكترونية.

إن الجرائم اإللكترونية تختلف جذريا عن الجرائم األخرى مع األخذ بعين االعتبار ان الضرر الناجم عنها ال يمكن 

 1االستهانة به وال بأي حال من األحوال فصله عن األضرار الناجمة عن مختلف الجرائم األخرى مع اختالف األهداف.

 وم الجريمة اإللكترونية: مفه

الجريمة اإللكترونية هي فعل إجرامي يستخدم الحاسب في ارتكابه الجرائم، وتعتبر كسلوك غير مشروع وغير أخالقي 

 او مصرح به يتعلق باملعالجة اآللية للبيانات أو غير مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية.

 أهداف الجريمة اإللكترونية:

 املعلومات بشكل غير قانوني، كسرقة املعلومات او حذفها أو تعديلها.الوصول الى  ❖

 الوصول الى األجهزة الخادمة املوفرة للمعلومات وتعطيلها أو تخزينها. ❖

صول على املعلومات تغيير عناوين الوصول الى األشخاص أو الجهات املستخدمة لتكنولوجيا بغرض الح ❖

 عامة وابتزازها كالبنوك والشركات.مواقع األنترنت بهدف تخريب املؤسسات ال

االستفادة من تقنية املعلومات من أجل كسب مادي أو معنوي أو سياس ي غير مشروع كعملية تزوير بطاقات  ❖

 االئتمان وعمليات اختراق مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
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األفكار التي ال يمكن أن تؤسس الى فكر استخدام التكنولوجيا في دعم اإلرهاب واألفكار املتطرفة أو نشر  ❖

 تفكيري.

 وسمات الجرائم اإللكترونية:خصائص 

 سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة األمنية. ❖

 صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنه قياسا بالجرائم التقليدية. ❖

 تنطوي على سلوكيات غير مألوفة عن املجتمع. ❖

 األدلة من قبل الجناة.سهولة إتالف  ❖

جريمة عابرة للحدود ال تعترف بعنصر املكان والزمان، فهي تتميز بالتباعد الجغرافي واختالف التوقيتات بين  ❖

 الجاني واملجني عليه.

 أنواع الجرائم اإللكترونية: 

 1هناك ثالث أنواع واضحة تعتبر هدف جرائم األنترنت:

والتي يمكن أن تسمى جرائم األنترنت الشخصية مثل سرقة الهوية ومنها البريد  الجرائم ضد األفراد: -1

اإللكتروني أو سرقة االشتراك في موقع شبكة األنترنت وإرسال رسالة تحتوي مثال على فيروس عند فتح امللف، 

ذى "، ويندرج ذلك خصوصية األفراد، هذه الجريمة يمكن أن تتوسع وتسبب أSPAMوهي ما يطلق عليه "

 لإلنسانية من خالل تأثيرها على األجيال.

رامج اململوكة بانتقال فيروسات أو غيرها من البرامج الضارة لتدمير األجهزة أو ال الجرائم ضد امللكية: -2

للشركات أو األجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى ممتلكات شخصية مثال على هذه األفعال تدمير نظام 

 كة أو سرقة هويات أو بيانات البنوك.التشغيل أو تعطيل شبكة الشر 

في اآلونة األخيرة بحكم نمو وتطور األنترنت، أصبح من الواضح أن الحكومات  الجرائم ضد الحكومة: -3

من املتطفلين أو القراصنة، ويعتبر اإلرهابيون مثال جيد على مستهدفة من قبل األفراد أو الجماعات املنضمة 

ة، وأنظمة الشبكات الحكومية، وتغطي تحركاتهم في بعض األحيان ذلك، حيث يهاجمون املواقع الرسمي

املستوي املحلي الدولي، النموذج األكثر وضوحا للجريمة ضد الحكومات هي الهجمات اإلرهابية على شبكة 

 2األنترنت وهي تتركز على تدمير الخدمات والبنية التحتية، ومهاجمة شبكات الكمبيوتر.
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افها:أسباب الجريمة اإللكترو   نية ومدى سهولة وصعوبة اقتر

الدولية ممكن الوصول إليها أو تصبح عرض لقراصنة  جميع أجهزة الكمبيوتر والشبكات املتصلة بالشبكة العنكبوتية

 األنترنت وأسباب ذلك.

ن البيانات في حيث تمتلك أجهزة الكمبيوتر خصائص فريدة لتخزيتخزين البيانات في حيز صغير نسبيا:  -1

 مساحة صغيرة، وهذه املعلومات والبيانات يمكن إزالتها أو بوسائل إلكترونية عن طريق تكنولوجيا معقدة.

مما يتيح سهولة الوصول الى النظام وإمكانية انتهاكه، ويمكن أن يقوم الدخالء بزرع ما  األخطاء البشرية: -2

هذه األدوات بخداع نظام التحقق  يسمى بالقنبلة املنطقية سرا، وآلة تسجيل قوية وشبكة مصورة، فتقوم

 من الهوية، ويحدث اختراق في الجدران النارية )جدران الحماية أو برامج أمن األنترنت(.

حيث أنها على ماليين الشفرات، وبسبب كمال العقل البشري، فإنه من املستحيل  تعقيدات أنظمة التشغيل: -3

للخطر واستفادة املهاجمين من الثغرات البشرية  تجنب الخطأ أو منع وصول الدخيلين الى مواضع هي عرضة

 وبالتالي فإنهم يستغلون جميع هذه الفرص ويخترقون أنظمة الحواسب.

حيث أنه من املمكن أن يحدث حتى في الوقت الذي تحمي فيه جهاز الكمبيوتر، وهذا اإلهمال يعطي  اإلهمال: -4

 الحاسوبية. األنظمةفرصة الدخول والسيطرة على  االنترنتملجرمي 

كما هو معروف، فإن البيانات التي تدمر من قبل املجرمين قد ال يمكن العثور على  مشكلة عدم وجود أدلة: -5

دليل يشير الى فاعلها، كذلك فإن جميع البيانات خارج بيئة النطاق الجغرافي يؤدي الى شلل نظام التحقيق 

 ونية.من الجريمة اإللكتر

 طرق الحماية من الجريمة اإللكترونية:

تجنب الكشف عن أي معلومات تتعلق بهم مثل بطاقة الهوية، أو الهوية على موقع  االنترنتعلى مشغلي  ▪

 أو غيرها. االنترنت

 أثناء التحدث مع الغرباء. االنترنتعدم إرسال الصور عبر  ▪

ت بيانات أو معلومات نتيجة البتالئها حفظ نسخة احتياطية من ملفات ومجلدات بحيث أنه لو فقد ▪

 بالفيروسات يكون هناك نسخة منها.

عدم استخدام بطاقة االئتمان الخاصة في حالة عدم التأكد من أن املوقع آمن فهذا االحتياط قد يحمي  ▪

 من التحايل.

 يقة وغيرها.التحقق من املواقع التي يقوم األطفال بحمايتها من أجل تجنب إساءة معاملة األطفال واملضا ▪

"، والتي من أجل السيطرة على ملفات تعريف االرتباط Internet Secuityاستخدام برامج حماية أمن " ▪

 إرسال املعلومات الى املواقع. كلمة باللغة الفرنسية ملنع

وأنه يمكن الترصد الخاص بهم آمن على أصحاب املوقع مراقبة الحركة والتأكيد من أن موقع الويب  ▪

 للدخالء خالل أجهزة الكشف وذلك للحماية من االختراق.
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 ة:ـــخالص

والتكنولوجي وكذلك للتزايد الكبير  تعد التجارة اإللكترونية كما رأينا تجسيدا واقعيا وديناميكيا للتطور العلمي 

املنظمة العاملية للوزن النسبي للمعرفة وذلك لخدمة اإلنتاج ومن ثم خدمة االقتصاديات الوطنية والعاملية من خالل 

للتجارة. لذا يشبه البعض التجارة اإللكترونية بالثورة وذلك بالنظر ملا ستحدثه من تأثيرات ليس فقط على حجم 

 التدفقات.التدفقات التجارية ولكن على طبيعة ومكونات هذه 

غير أن مجموعة من العراقيل والتحديات تحد وتعيق من انتشاء التجارة اإللكترونية، خاصة املتعلقة بالجانب 

التشريعي ومما ال شك فيه أن النمو السريع لوسائل الدفع الحديثة وتكنولوجيا املعلومات نتج عنه أثار كبيرة سببها 

 التجارة اإللكترونية.

نظرا لقصور  االنترنتالجريمة اإللكترونية ال يمكن التخلص منها بشكل نهائي من فضاء  أصبح من املفهوم أن 

قدرات عقل اإلنسان، وبذلك تعقيدات التكنولوجية. وال يوجد حتى اآلن تشريع ناجح قادر على إنهاء الجريمة 

نين صارمة لحماية أنفسهم م وواجباتهم ويحاولون وضع وتفعيل قوا، لذلك على الناس أن يفهموا حقوقهاإللكترونية

من القرصنة اإللكترونية. في الوقت الحاضر توجد حاجة متزايدة لتطور التكنولوجيا وانتهاج برامج حماية ويجب أن 

إدا لم تعالج على  ة ألن املشكلة سوف تكبر وتتوسع الى حد غير معروفة التشغيل لتسمح بمزيد من الحمايتطور أنظم

بأفضل وسائل الحماية وأن يكونوا مستعدين تماما لألسوأ  أنفسهمكات واألفراد أن يجهزوا على الشر نحو مالئم، لذلك 

 وذلك من خالل استفادتهم من وسائل الحماية التكنولوجية املقدمة واستقطاب املخلصين في هذا املجال.
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 د:ـــتمهي

مع تزايد عمليات التجارة اإللكترونية أصبح االحتياج كبير لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز  

محدد، وكنتيجة للنمو املتسارع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال نمط األداء االعتيادي وال تتقيد بمكان معين أو وقت 

جاءت البنوك اإللكترونية التي ساهمت وبشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت 

اليا واملكان. فالبنوك اإللكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل موقعا م

تجاريا واداريا واستشاريا شامال، له وجود مستقل على الخط يتم التعاقد معه للقيام بخدمات، أو تسوية املعامالت، 

وتظهر املنافسة قوية  حدي في ميدان البنوك اإللكترونيةأو إتمام الصفقات على مواقع إلكترونية وهو ما يمثل أهم ت

العمالء باملقارنة بين  ووفقا لذلك سيقوم بين املؤسسات الكبيرة والصغيرةو  بين البنوك التجارية واملؤسسات املالية

 خدمة البنوك واالختيار األنسب منها، وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل الى ثالث مباحث هي:

 ما هية البنوك اإللكترونية. املبحث األول: ▪

 آلية البنوك اإللكترونية. املبحث الثاني: ▪

 .إللكترونيالتحول الى النظام ا املبحث الثالث: ▪
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 املبحث األول: ما هية البنوك اإللكترونية.

 املطلب األول: مفهوم البنوك اإللكترونية.

تتجاوز التقليدية  غير نوعية جديدة من البنوكاإللكترونية أصبح االحتياج كبير لمع تعقد عمليات التجارة 

 تتقيد بمكان معين أو وقت محدد.نمط األداء االعتيادي وال 

 تعريف البنوك اإللكترونية:

وما هي إال وسيلة إلكترونية لنقل املنتجات والخدمات  أو بنوك الويب، االنترنتتعرف البنوك اإللكترونية ببنوك 

، وقد أثبتت التجارب الدولية أن البنوك الكبرى في الدول التي االنترنتالتقليدية والحديثة مباشرة الى الزبائن عبر 

ئنها على ينتشر فيها هذا النوع من الخدمات اإللكترونية، قامت بإغالق معظم فروعها بسبب االعتماد املتزايد لزبا

بعد  2000خالل أفريل سنة  فرعا 171 إغالقنيا من وأشهر مثال على ذلك ما قام بيه بنك "باركليز" في بريطا االنترنت

 1للوصول الى حساباتهم. االنترنتمليون زبون يستخدمون  1.3أن أصبح له أكثر من 

 وإجرائه االنترنتشرة باالشتراك العام عبر وتعرف أيضا على أنها بنوك تسهل للمتعاملين الدخول الى موقع البنك مبا

، لقاء PMEملختلف التعامالت على أساس أن يزود البنك الحاسب الشخص ي للمتعامل بحزمة البرمجيات الشخصية 

 Microsoft Money.2رسوم أو مجانا، مثل حزمة 

من أهم أشكالها،  االنترنتالتي تعد فاملقصود إذن بالصيرفة اإللكترونية هو إجراء العمليات املصرفية بشكل إلكتروني و 

لتقديم خدمات نفس خدمات موقع البنك من  االنترنتوبذلك فهي بنوك افتراضية تنش ئ لها مواقع إلكترونية على 

 إليه. سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل

املصارف التي تعمل عن طريق تختلف التسميات حول مفهوم املصارف اإللكترونية ولكنها تصب في مفهوم واحد هو 

، املصارف االنترنت( ويطلق عليها عدة مسميات مثل املصارف اإللكترونية، مصارف االنترنتشبكة املعلومات الدولية )

اإللكترونية عن بعدن املصرف املنزلي، املصرف على الخط، املصارف الخدمة الذاتية أو مصاريف الويب، وعلى 

ير الى قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله املتصلة باملصرف عبر شبكة اختالف املسميات فجميعها نش

 سواء كان في املنزل أو املكتب وفي أي مكان وفي أي وقت يرغبه ويعبر عنها "بالخدمة املالية عن بعد". االنترنت

ات الدولية وإجراءها ملختلف وبالتالي يمكن للعميل أن يتصل باملصرف مباشرة باالشتراك العام، عبر شبكة املعلوم

 التعامالت على أساس أن يزود املصرف جهز الحاسوب الشخص ي للزبون بحزمة البرمجيات الشخصية.

                                                           
.63،ص:2012الثانية،محمودمحمدأبوفروة،"الخدماتالبنكيةاإللكترونيةعبراألنترنت"،دارالثقافة،عمان،الطبعة-1
.228،ص:2010المستقبلالواعدلألجيالالقادمة"،دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،-محمدعبدحسبنالطائي،"التجارةاإللكترونية-2
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إذا عمليات املصارف اإللكترونية هي إجراءات إلكترونية تتم عبر شبكة املعلومات الدولية ومن أهم أشكالها املصارف 

رونية على الشبكة من أجل تقديم خدمات نفس خدمات املصرف لكي يقوم االفتراضية، التي تولدت لها مواقع إلكت

 بالعمليات املصرفية العادية مثل السحب والدفع والتحويل دون انتقال الزبون إليه.

 رونية: املطلب الثاني: مستويات البنوك اإللكت

 ثل في:تتم االنترنتوفقا لدراسات عاملية أثبتت أن هناك ثالث صور أساسية للبنوك على 

يمثل املستوى األساس ي والحد األدنى للنشاط اإللكتروني املصرفي، : Informationnelاملوقع املعلوماتي  ▪

 ويسمح هذا املوقع للبنك بتقديم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته املصرفية.

بين البنك والعمالء مثل  االتصاليتيح هذا املوقع عملية التبادل  :Communicative املوقع االتصالي ▪

 وتعديل معلومات القيود والحساباتالبريد اإللكتروني، تعبئة طلبات أو نماذج على الخط، 

 االستفسارات.

ويمكن من خالله أن يمارس البنك نشاطاته في بيئة إلكترونية، كما  :Transactionnelاملوقع التبادلي  ▪

 فقات النقديةلعميل القيام بمعظم معامالته إلكترونيا من سداد قيمة الفواتير، وإدارة التديمكن ل

 1كافة الخدمات االستعالمية سواء داخل البنك أو خارجه. وإجراء

 (: مستويات البنوك اإللكترونية على األنترنت.1-2الشكل رقم)

 

 .إبداعيرسم تخطيطي 

 سبق ذكره.بريش عبد القادر، مرجع املصدر: 

                                                           
نية"،أطروحةمقدمةلنيلشهادةبريشعبدالقادر،"التحريرالمصرفيومتطلباتتطويرالخدماتالمصرفيةوزيادةالقدرةالتنافسيةللبنوكاإللكترو-1

.147،ص:2006-2005دكتورافيالعلوماالقتصادية،فرعنقودومالية،جامعةالجزائر،
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 املطلب الثالث: مزايا املصارف إلكترونية.

 إن قيام املصارف بتسوية أنشطتها وخدماتها املالية عبر شبكة املعلومات الدولية يحقق مزايا كثيرة منها:

ة بقدرتها على الوصول الى قاعدة تتميز البنوك اإللكترونيإمكانية الوصول الى قاعدة أوسع من العمالء:  -أ

العمالء دون التقيد بمكان أو زمان معين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى عريضة من 

طول أيام األسبوع وهو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة الى أن سرية املعامالت التي تميز هذه البنوك تزيد من 

 1ثقة العمالء فيها.

رونية كافة الخدمات البنكية التقليدية، والى جانبها تقدم البنوك اإللكت تقديم خدمات بنكية كاملة وجديدة: -ب

تميزها عن التقليدي للبنوك العادية، وتتمثل هذه الخدمات في  االنترنتخدمات أكثر تطورا عبر شبكة 

 البنكي. االنترنتخدمات 

ك من أهم ما يميز البنوك اإللكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بالبنو  خفض التكاليف: -ت

 العادية، ومن ثم فإن تقليل التكلفة وتحسين جودتها هي من عوامل جذب العمالء.

وسرعة انجاز األعمال عن البنوك التقليدية،  االنترنتمع اتساع شبكة  زيادة كفاءة البنوك اإللكترونية: -ث

الذي يقوم بتنفيذ اإلجراءات التي تنتهي في أجزاء صغيرة  االنترنتبالبنك عبر  أضحى سهال على العميل االتصال

من الدقيقة الواحدة بأداء صحيح وبكفاءة عالية مما لو انتقل العميل الى مقر البنك شخصيا وقابل أحد 

 2موظفيه الذين ما يكونون منشغلين عنه.

مالء ذوي املستوى املرموق، توفر البنوك اإللكترونية خدمات متميزة لرجال األعمال والع خدمات البطاقات: -ج

حيث تقدم بطاقات لفئة محددة منهم على شكل بطاقات ائتمانية بخصم خاص، وكذلك اإلعفاء من الرسوم 

 3وعموالت الخدمات البنكية، باإلضافة الى كثير من الخدمات األخرى.

خفض قيمة التكاليف لهذه البنوك  بعد ذكرنا ألهم مميزات ومنافع البنوك اإللكترونية، ارتأينا إعطاء مثال حول كيفية

 مقارنة مع البنوك التقليدية.

 

 

 

 

                                                           
.86ص:/2004نهلةأحمدقنديل،التجارةاإللكترونية،بدوندارالنشر،القاهرة،-1
.87نهلةأحمدقنديل،مرجعسبقذكره،ص:-2
.17،ص:2004تقليديةالماضيوإلكترونيةالمستقبل"،المكتبةالعصرية،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،-بنوكأحمدمحمدغنيم،"إدارةال-3
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سنة  )نهاية االنترنتات التقليدية واستعمال (: مقارنة بين نسبة التوفير في املصاريف بين القنو 1-2جدول رقم )

2011) 

 

عدنان، "التجارة اإللكترونية والخدمات املصرفية واملالية عبر األنترنت"، اتحاد املصارف العربية،  الهندي املصدر:

 .11ص:

في توزيع  %98وحوالي بالنسبة لدفع الفواتير  %69يبين الجدول أن نسبة التوفير مرتفعة في املعامالت والتي تصل الى 

، وبالتالي %87يقدر ب  االنترنترة الطيران فاملطلب عليها عبر بالنسبة ملعامالت البنكية، أما تذك %89البرمجيات و

 أفضل بكثير من القنوات التقليدية حيث تتم بتكاليف أقل. االنترنتنستنتج أن التعامالت عبر 
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 املبحث الثاني: آلية البنوك اإللكترونية.

 اإللكترونية.املطلب األول: الخدمات املقدمة من طرف البنوك 

أنشأت هذه الخدمة مع تطور الخدمات املصرفية في العالم وهذه الخدمة أي الهاتف الهاتف املصرفي:  -

املصرفي يؤدي الى تفادي طوابير الزبائن في االستفسار عن بعض الخدمات املصرفية وتستمر هذه الخدمة 

عن خالل االتصاالت الهاتفية بالبنك  ساعة يوميا ونأخذ كمثال لهذه الخدمة بنك ميالند بأمريكا ومن 24

طريق رقم سري خاص، يمكن العميل من سحب أو تحويل األموال أو األمر بالدفع لصالح دائنيه مثل سداد 

 1فاتورة الهاتف أو الكهرباء كما يمكن االستفسار عن جميع املعلومات التي يطلبها العميل.

تعمل املصارف اإللكترونية داخل شبكة املعلومات الدولية عن طريق املشاركة  التحويل اإللكتروني لألموال: -

في شبكة حواسيب تتول التداول اإللكتروني ملجموعة من القيود املحاسبية التي تتم بين الدائن واملدين في 

 بينتها مختلف املصارف ويهدف نظام التحويل اإللكتروني لألموال من أجل تسهيل وتعجيل املدفوعات وتسوي

املصارف وهذا ما ينتج عنه تقديم خدمات أفضل للزبائن، من خالل هذه العملية املصرفية تتميز املصارف 

بميزة تنافسية في األسواق العاملية من خالل العمل اإللكتروني يتيح للمصارف إمكانية التسوية الفورية 

فع فوري لعمالئها كما يشمل هذا النظام تسوية لألموال عبر حساباتها الجارية، لدى املصارف املركزية توفير د

 2املدفوعات التي تتم عن طريق شبكة املدفوعات والنظام اإللكتروني لتداول األسهم ومقاصة الشيكات.

بدأت مجموعة من املصارف العاملية الكبرى في تطبيق النظم املصرفية  النظام املصرفي املباشر مع العميل: -

لحاسب اآللي املتواجد في املنزل أو املكتب. ومن خالل هذه الخدمة يستطيع الزبون املباشرة مع الزبائن من ا

 أن يتمكن من القيام بالعمليات الروتينية مثل تحويل األموال من حساب الى آخر.

القائم على البنك املنزلي له أهمية كبيرة سواء على مستوى البنوك أو على  االنترنتإن نظام املصرفي:  االنترنت -

 ونركز أشكاله كالتالي: االنترنتمستوى العمالء الذين يتوفرون على خطوط 

 إمداد العمالء باملعلومات الخاصة بأرصدتهم. ✓

 تقديم طرق دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكترونيا. ✓

 فظ املالية للعمالء.كيفية إدارة املحا ✓

 طرق تحويل األموال بين حسابات العمالء املختلفة. ✓

 3تقديم نشرات إلكترونية إعالمية عن الخدمات املصرفية. ✓

                                                           
ىحسنشحاذةالحسين،"العملياتالمصرفيةااللكترونية"،الجديدفيأعمالالمصارفمنالوجهتينالقانونيةواالقتصادية،مداخلةمقدمةال-1

.195،ص:2002السنويلكليةجامعةبيروتالعربية،المؤتمرالعلمي
.165،ص:2000طارقطه،إدارةالبنوكونظمالمعلوماتالمصرفية،دارالكتابللطباعةوالنشر،القاهرة-2
.166"،ص:2000طارقطه،"إدارةالبنوكونظمالمعلوماتالمصرفية"،دارالكتبللطباعةوالنشر،القاهرة،-3
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 (: صور املعامالت املصرفية اإللكترونية.2-2الشكل رقم )

 

 www.Ban.of.cd.comجاسم السنوس ي، "املصارف اإللكترونية"، مقال منشور على األنترنت، املوقع:  املصدر: 

منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالقنوات التقليدية الحديثة، وألكثر توضيح  االنترنتونرى أن تكلفة العمل املصرفي على 

 لكترونية في تحسين الخدمات املصرفية.ندرج الجدول التالي الذي يوضح أهمية التكنولوجيا والصيرفة اإل
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 (: تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة.2-2جدول رقم )

 

 عز الدين كامل أمين مصطفى، "املصرفية"، مقال منشور على األنترنت، املوقع:املصدر: 

www.ban.org/arabic/period 

للمتعاملين في اختيار الخدمة املصرفية اإللكترونية، مقارنة باملصارف عموما تتيح املصارف اإللكترونية مجال أوسع و 

التقليدية ومن ثم فإن تقليل التكلفة وتحسين جودتها هي عوامل جذب العميل، وأشارت دراسة أن تكلفة الخدمة 

حين تقل عنها وحدة في  295 املقدمة عبر قنوات مختلفة تبين أن تكلفة تقديم هذه الخدمة عبر فرع املصرف تصل الى

 إذا قدمت خالل شبكة املعلومات الدولية بأربعة وحدات.

 املطلب الثاني: مخاطر املصارف اإللكترونية.

إن التطور التقني في الصناعة املصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل اإللكترونية واألموال  

نية من ناحية أخرى، أدى الى زيادة الخدمات املصرفية املقدمة من قبل املصارف، وزيادة تعقيد العمليات اإللكترو 

مراقبة املنافسة الشديدة. وملقابلة هذا التطور واملخاطر املرتبطة به أصبح من الضروري املصرفية في سوق سمته على 

وإدارتها اآلثار السلبية لهذه املخاطر مستوى املخاطر التي تحيط بالعمل ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة 

 بطريقة سلمية.

ذه املخاطر يمكن تصنيفها ترتب عنها خسائر مالية، ومن هففي ممارسة املصارف ألعمالها اإللكترونية تواجه مخاطر ي

 ضمن مجموعات مختلفة تتمثل فيما يلي:
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أخطاء تحدث هذه املخاطر من احتمال الخسائر الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من املخاطر التقنية:  •

 العمالء، أو من برنامج إلكتروني غير مالئم للصيرفة واألموال اإللكترونية.

وتتمثل في تقليد برامج الحواسب اإللكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج  مخاطر االحتيال: •

 اإللكترونية، أو تعديل بعض املعلومات بخصوص األموال اإللكترونية.

قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا النظام، أو سوء  ظام اإللكتروني:مخاطر ناتجة عن سوء عمل الن •

 مراقبة البرامج في حد ذاتها.

تحدث املخاطر القانونية عندما ال يحترم املصرف القواعد القانونية والتشريعات املنصوص  مخاطر قانونية: •

مصرفية جديدة، وتبرز أهم عليها، أو عندما ال تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات 

أمن  اإلثباتالتحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات اإللكترونية، حجيتها في 

وسائل الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع اإللكترونية، أنظمة الدفع  املعلومات،

ات، أمن املعلومات من مخاطر إجراء التقنية العالية، النقدي، املال الرقمي أو اإللكتروني، سرية املعلوم

خصوصية العميل، املسؤولية عن األخطاء واملخاطر، حجية املراسالت اإللكترونية التعاقدات املصرفية 

اإللكترونية، مسائل امللكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات املصرف أو املستخدمة من موقع املصرف 

لخدماتها أو مع املواقع قات وتعاقدات املصرف مع الجهات املزودة للتقنية أو املوردة أو املرتبطة بها، عال

 الحليفة مشاريع االندماج واملشاركة والتعاون املعلوماتية.

مثل هذه املخاطر تؤدي الى مشاكل في السيولة وفي سياسة القروض املصرفية، حيث أن  مخاطر فجائية: •

فشل املشاركين في نظام نقل األموال اإللكترونية أو في سوق األوراق املالية بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم 

في تنفيذ التزاماتهم في  "الدفع والتسديد" يؤدي غالبا الى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين للقيام بدورهم

 موعدهم، وهذا ما يؤدي الى توتر العالقات وزعزعت االستقرار املالي في السوق.

ترتبط املخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إملام موظفي املصارف  مخاطر تكنولوجية: •

 1ت اإللكترونية بشكل صحيح.باالستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي الى القصور في أداء العمليا

 املطلب الثالث: أهمية وعوامل نجاح البنوك اإللكتروني.

إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها وخدماتها املالية عبر األهمية العلمية واالقتصادية للصيرفة اإللكترونية:  -

 االنترنت يحقق فوائد كثيرة من أهمها نذكر:

ال تقارن بتكلفة  االنترنتتخفيض النفقات التي يتحملها البنك يجعل تكلفة إنشاء موقع للبنك عبر  ✓

إنشاء فرع جديد للبنك وما يتطلبه من مباني وأجهزة وكفاءة إدارية إضافة الى أن تسويق البنك 

يساعده على امتالك ميزة تنافسية تعزز من مكانته التنافسية  االنترنتلخدماته من موقعه على 

 وتؤهله الى مستوى املعامالت التجارية العاملية.

                                                           
1IBID Jean – pierre Benghazi. P51. 



 الفصل الثاني                                                   المعامالت البنكية في التجارة اإللكترونية
 

37 
 

وما تتميز به من قدرات تنافسية يلزم البنوك الصغيرة  االنترنتإن توجه البنوك العاملية نحو شبكة  ✓

ء باملقارنة بين خدمات البنوك ضرورة االرتقاء الى مستوى هذه التحديات، ووفقا لذلك سيقوم العمال

 عامل منافسة قوي في جذب العمالء االنترنتلالختيار األنسب، وبذلك تكون 

في التعريف بالبنوك والترويج للخدمات املصرفية بشكل إعالمي وهو ما يساهم في  االنترنتتساهم  ✓

 تحسين جودة الخدمات املصرفية املقدمة.

بين املصارف، وبناء عالقات مباشرة، وتوفير املزيد  سيير التعاملإن الصيرفة اإللكترونية تؤدي الى ت ✓

 من فرص العمل واالستثمار وهو ما يساعد على النجاح والبقاء في السوق املصرفية.

يساهم في تعزيز رأس املال الفكري وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالستفادة من  االنترنتاستخدام  ✓

 1ها انعكاس على أعمال البنوك.االبتكارات الجديدة التي يكون ل

إن إقامة نظام للصيرفة اإللكترونية يقتض ي االلتزام بجملة من العوامل عوامل نجاح الصيرفة اإللكترونية:  -

 والتي هي بمثابة قواعد للعمل اإللكتروني والتي تتمثل فيما يلي:

وفقا لألسس القياسية مع  باالنترنتوجود شبكة عريضة تضم كل الجهات ذات الصلة، وترتبط  ✓

 مراعاة التأمين في تصميم هذه الشبكة.

وضع  استراتيجيةوضع خطط للبدء في إدخال خدمات الصيرفة اإللكترونية، بداية من وضع  ✓

تنظيمات قياسية على مستوى البنك املركزي أو البلد أو التحالفات الدولية، إعداد خطة لتدريب 

ن مختلف الجهات والعالم ككل. العمل على إنشاء تنظيم إداري املوارد البشرية. تسمح بالربط بي

 يعمل على التنسيق بين األطراف املتعاقدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.65،ص:2000طارقطه،"إدارةالبنوكونظمالمعلوماتالمصرفية"،دارالكتبللطباعةوالنشر،القاهرة،-1
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 .إللكترونياملبحث الثالث: التحول الى النظام ا

 املطلب األول: عوامل انتقال النظام من التقليدي الى اإللكتروني.

وتحولها من الشكل التقليدي الى أشكال أخرى تؤدي نفس هناك عدة عوامل أدت الى تطور وسائل الدفع  

 الوظيفة لكن بطرق مختلفة وأكثر تطورا، من أهمها:

بالرغم من أنها كانت في السابق الحل األمثل والبديل للنقود إال أنها تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:  (1

 قت ظهرت عليها بعض املشاكل منها:مع مرور الو 

قيدت الحرية املعلوماتية بالنسبة للعميل وبالتالي أدت الى حدوث تأخر في اقتناء انعدام املالئمة:  -

 املنتج أو الخدمة وبتكلفة عالية أيضا.

حيث أن سدد املدفوعات بالشيكات تستغرق ما بين  عدم إجراء املدفوعات في الوقت الحقيقي: -

 أيام الى أسبوع. 05

ن كل معاملة تكلفة مبلغا ثابتا من املال، وبالنسبة للمدفوعات الصغيرة إ انعدام تكلفة املدفوعات: -

 1تغطي بالكاد تكاليف املصروفات للبنوك.

كان للتطور التكنولوجي في مجال االتصاالت الفضل في حدوث في املجال البنكي:  االنترنتاستخدام شبكة  (2

حيث تزود  االنترنت، وأيضا ظهور شركات توفر خدمة االنترنتثورة في املعامالت البنكية، من خالل شبكة 

 عبر شبكة االتصال الهاتفي. ومن إيجابيات ومحاسن هذه الشبكات: االنترنتاألشخاص باالشتراك بخدمة 

 مع النمو الهائل واملتسارع لعدد حسابات العمالء بالبنوك.التعامل بكفاءة  -

 تخفيض التكلفة الحقيقية لعمليات املدفوعات. -

 2ضرورة تحرير العمالء من قيود املكان والزمان. -

منذ تسعينات القرن املاض ي تمت االستفادة من اإلمكانيات الهائلة التوجه نحو التجارة اإللكترونية:  (3

في التسويق واملعامالت التجارية على نطاق واسع، وهو ما أطلق عليه اصطالحا  االنترنتالستعمال شبكة 

بالتجارة اإللكترونية، ومن هنا نستكشف ان طبيعة املبادالت اإللكترونية واملعامالت في التجارة اإللكترونية 

 3كترونية.استوجبت بشكل كبير تحسين وتطوير وسائل الدفع وانتقالها من التقليدية الى اإلل

 

 

                                                           
ةالطباع2000نائلعبدالرحمن،ناجحداود،الطويلصالح،"األعمالالمصرفيةوالجرائمالواقعةعليها"،داروائلللنشروالطباعةوالتوزيع،-1

.45-44األولى،ص:
.97،ص:2008تقليديةالماضيوإلكترونيةالمستقبل"،المكتبةالعصرية،الطبعةاألولى،–أحمدمحمدغنيم،"إدارةالبنوك-2
ة،جامعةورقلة،بريشعبدالقادر،زيدانمحمد،"دورالبنوكاإللكترونيةفيتطويرالتجارةاإللكترونية"،ملتقىدوليحول:التجارةاإللكتروني-3

.2004مارس17-16-15بتاريخ
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 املطلب الثاني: الوسائط البنكية اإللكترونية.

إن التطور الحاصل في وسائل الدفع وشكلها اإللكتروني في تداول أدى الى ظهور وسائط بنكية تتالءم مع طبيعة  

 هذه الوسائل ومن أهمها:

هاتفية خاصة بتقديم كما يطلق عليه مصطلح البنك املحمول حيث هو مركز خدمة بنكية  الهاتف البنكي: -1

خدمات التجزئة، وهي جزء من األعمال البنكية عن بعد، حيث يمكن للعميل الحصول على معلومات حول 

الرصيد وكذا إجراء تحويل من حساب الى آخر، ويمكن فتح حساب جديد وتلقي طلبات اقتراض وتسديد 

 الفواتير.

ني مكان أوامر الدفع البنكية، من حيث كونه يقوم حل هذا النظام اإللكترو املقاصة اإللكترونية البنكية:  -2

بتسوية إجمالية للمدفوعات بين البنوك في الوقت الحقيقي أي في نفس اليوم وبدون إلغاء أو تأخير، حيث 

 يتسم هذا النظام بعنصر اليقين.

ات البنك للبنوك التعامل مع العمالء من خالل خدم االنترنتأتاح انتشار استخدامات البنكي:  االنترنت -3

بدال من املقر العقاري ومن ثم يسهل على العميل التعامل مع  االنترنتاملنزلي، حيث يتم إنشاء موقع لها على 

وفي منزله، ويمكنه محاورة البنك على شاشة الكمبيوتر، ويتم إجراء كافة املعامالت  االنترنتالبنك عبر 

 1البنكية.

القائم على البنك املنزلي، نظام له أهمية كبيرة سواء على مستوى البنوك أو على مستوى  االنترنتإن نظام 

 ، كما تتعدد أشكاله من:االنترنتالعمالء الذين يتوفرون على خطوط 

 إمداد العمالء باملعلومات الخاصة بأرصدتهم. •

 البنكية.شكل بسيط من أشكال النشرات اإللكترونية اإلعالنية عن الخدمات  •

 تقديم طرق دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكترونيا. •

 كفية إدارة املحافظ املالية )من أسهم وسندات( للعمالء. •

هو عبارة عن وسيط بين املتعاملين يتلقى طلبات وبيانات وتتحقق منها عن طريق موقعه على  :القابض -4

 2دمة والتسليم والوفاء أو الدفع مقابل عمولة معنية.الشبكة، ويتولى مباشرة عملية عرض السلعة أو الخ

 

 

 

                                                           
رابعحول:فارسفضيل،حمزةضويفي،"األبعادالقانونيةوالضريبيةللتجارةاإللكترونيةفيظلوسائلالدفعالمعتمدة"،الملتقىالعلميالدوليال-1

.10،ص:2011أفريل27-26الجزائر،بتاريخعصرنةنظامالدفعفيالبنوكالجزائريةوإشكاليةاعتمادالتجارةاإللكترونيةفي
.11فارسفضيل،حمزةضويفي،نفسالمرجعالسابق،ص:-2
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 املطلب الثالث: مختلف أنظمة املعلومات.

السوق هو عبارة عن محل التعامالت واملعامالت والعالقات من أجل تبادل املنتجات والخدمات األسواق اإللكترونية: 

إللكترونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابه بل هو محل شبكي واملعلومات واألموال، وعندما تكون هيئة السوق 

ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أماكن  يحتوي تعامالت تجارية. فاملشاركين في األسواق اإللكترونية من باعة

من فرد آلخر مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بين األفراد في السوق اإللكتروني تختلف 

 1ومن حالة ألخرى.

فق املعلومات ما بين دهذه األنظمة ترتكز على تبادل وتأنظمة املعلومات ما بين املؤسسات واألسواق اإللكترونية: 

منظمتين أو أكثر، غرضها األساس ي هو تخليص املعامالت بصورة فعالة كإرسال الحواالت املالية والفواتير والكمبياالت 

الشبكات الخارجية. وفي هذه األنظمة فإن كل العالقات ما بين األطراف املعنية قد تم االتفاق عليها مسبقا، فال عبر 

توجد مفاوضات أخرى ولكن مجرد تنفيذ ما تم االتفاق عليه مسبقا في حين أن الباعة واملشترين في األسواق اإللكترونية 

 ينفذون االتفاق متصلين بالشبكة أو ال.و يتفاوضون في السعر ويتفقون على فاتورة معينة 

أنظمة ما بين املؤسسات تستخدم فقط في تطبيقات الشركات للشركات في حين أن األسواق اإللكترونية تستخدم في 

 تطبيقات الشركات وفي تطبيقات الشركات للمستهلكين.

ام يربط ما بين عدة جهات تجارية أنظمة املعلومات ما بين املؤسسات هي نظأنظمة املعلومات ما بين املؤسسات: 

 وغالبا ما تشمل شركة ما مزودها ومستهلكها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-www.bank.org/arabic/period 
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 خالصة:

يعد التقدم التكنولوجي من العوامل املساعدة في تطوير تقنيات املعلومات واالتصاالت بما يكفل انسياب  

اإللكترونية هي من عوامل عصرنة املنظومة الخدمات املصرفية بكفاءة عالية، وإن حسن استغالل تقنية الصيرفة 

 ط منافسة البنوك األجنبية املوجهة أساسا لجذب العمالء. املصرفية ملواكبة تحديات العصر، ومواجهة ضغ

فالعمل املصرفي اإللكتروني يتجاوز الوظائف التقليدية ويهدف الى تطوير وسائل تقديم الخدمات املصرفية، ورفع 

اش ى والتكنولوجيات الحديثة وعلى هذا األساس سعت الدول املتقدمة الى تخفيض تكاليف كفاءة أدائها بما يتم

العمليات املصرفية التي تتم عبر القنوات اإللكترونية لتدعيم العالقات وزيادة ارتباط العمالء بهذا البنك وهو ما يعزز 

دي البنوك اإللكترونية دورها بفعالية فإنه يجب من املكانة التنافسية له في سياق أعمال التجارة اإللكترونية. وحتى تؤ 

من االحتيال، وضمان سرية جميع العمليات  االنترنتالعمل على التحكم في تقنيات االتصال، وحماية شبكة 

املصرفية، وتأمين أكثر حماية بخلق إطار فني منهي متخصص، وإطار تنظيمي محكم ذو شفافية في العمل املصرفي 

فإن مساق الرهان يتحول من الرغبة في تعظيم املكاسب الى وجوب ة ضابطة لهذه التعامالت وإال وإقامة رقابة صارم

 تقليل الخسائر.
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 تمهيد: 

لقد عرف االقتصاد عدة فترات انتقالية، تميزت كل فترة عن األخرى بوسائل وأساليب وأفكار جديدة أدت الى  

تمييزها عن سابقاتها فكانت مرحلة الزراعة، ثم مرحلة الصناعة، أما اآلن فمرحلة املعرفة بمختلف مصادرها 

ي األفكار أو في التطبيقات من تكنولوجيا املعلومات واالتصال الى عالم كل ش يء رقمي فظهر وتوجيهاتها سواء ظهرت ف

اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي، هذا االقتصاد الذي عرف تحوالت في مختلف أركانه ولم يكن العمل املصرفي في 

نية التي لم تعرف الحدود واعتمدتها منأى عن هذه التغيرات فتوجه هو أيضا الى الرقمنة فظهرت الصيرفة اإللكترو 

مختلف األنظمة املصرفية واملالية على مستوى العالم، أما في الجزائر فأهمية النظام املصرفي الذي يعتبر عجلة 

عملية اندماج االقتصاد بما يقوم به من عمليات التمويل والدعم وتنشيط وتفعيل العمليات االقتصادية، وتسهيل 

اد العاملي وذلك بمواكبة كل تطور يشهده واالستفادة من كل ما يقترحه من حلول أهمها الصيرفة االقتصاد في االقتص

 اإللكترونية وهذا ما سنتطرق فيه في هذا الفصل من خالل تقسيمه الى ثالث مباحث كالتالي:

 مشروع الصيرفة اإللكترونية في الجزائر.املبحث األول:  -

 البنكية في الجزائر.واقع البطاقة املبحث الثاني:  -

 املقاصة اإللكترونية وتجربتها في الجزائر.املبحث الثالث:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واقع التجارة اإللكترونية داخل البنوك الجزائرية               الفصل الثالث                          
 

43 
 

 املبحث األول: مشروع الصيرفة اإللكترونية في الجزائر.

هو الصيرفة اإللكترونية وإمكانية  إن أي مشروع تسبقه دراسة دقيقة عن إمكانية تطبيقه أو اعتماده ومشروعنا

 اعتمادها في النظام املصرفي الجزائري، وذلك بدراسة واقع مختلف القطاعات ومدى استعدادها لتدعيم هذا املشروع.

 املطلب األول: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في النظام املصرفي الجزائري.

صرفية واملالية بتطوير شبكات إلكترونية للدفع بادرت بعض املؤسسات امل 1شبكة االتصاالت اإللكترونية: -1

والتسديد منتشرة في نقاط محدودة من التراب الوطني، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسييرها جعل 

بعضها يتوقف عن أداء خدماته وذلك بسبب اعتمادهم على حلول وأنظمة مستوردة وغير متوافقة 

ايد الطلب على هذه الخدمات، هذا العامل )زيادة الطلب( الذي وخصائص السوق الجزائرية وكذلك عدم تز 

كان من املمكن أن يشجع هذه املؤسسات على مواصلة العمل بهذه الوسائل ورغم ذلك فقد بادرت بعض 

 املؤسسات بإصدار بطاقات السحب مثل:

 2( ملؤسسة البريد.DABبطاقة السحب من الصرافات اآللية ) •

للسحب والدفع للمصارف التالية: القرض الشعبي الجزائري، بنك الفالحة البطاقة املصرفية  •

 والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، بنك البركة الجزائري.

إن معظم البنوك الجزائرية لها مواقع على شبكة االنترنت بالنسبة لبنك االنترنت والبنوك الجزائرية:  -2

تظهر فيه مجموعة من املعطيات والبيانات عن  algeria.dz-of-www.bank االنترنتزائر موقعه على الج

ولكنها غير متجددة، مثال آخر تقرير سنوي موجود على املوقع السياسة النقدية واملالية وإحصائيات مختلفة 

يقدم أي خدمة معلوماتية إلكترونية، أما بالنسبة للمصارف التجارية فمواقعها  وهو ال 2005هو تقرير سنة 

تعرض مجموعة من املعلومات عن نفسها ومعظمها لم يجدد منذ مدة، إال أنه يجب أن نذكر أن هناك 

مصارف تسمح باالطالع على الرصيد وبعض العمليات األخرى ولكنها محدودة مثال: موقع الصندوق الوطني 

 فير واالحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية.للتو 

ال ننس ى تجربة "بريد الجزائر" بتقديمه خدمات عبر الشبكة مثل االطالع على كشف الحساب البريدي وطلب 

الحساب رع "موبيليس" عبر الصك البريدي باإلضافة الى إمكانية تسديد فاتورة الهاتف النقال الخاصة بف

 .(15.30وإنشاء خدمة املوزع الصوتي ) البريدي

رغم ما  هاال تستعمل املصارف الجزائرية الهاتف في تقديم خدماتاستخدام الهاتف في الخدمة املصرفية:  -3

 شهده هذا األخير من تطور كبير بعد فتح السوق الجزائرية في السنوات القليلة املاضية.

 3مشتركي خدمة الهاتف لجلب أكبر عدد من الزبائن.وعلى املصارف االستفادة من عدد   -4

                                                           
،2005بوعافيةرشيد،الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،مذكرةتخرجلنيلشهادةماجيستيرفيالعلوماالقتصادية،البليدة،-1

.166-164ص:
2- DAB : Distributeurs automatique de billets. 

.168-167بوعافيةرشيد،الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،المرجعالسابق،ص:-3

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 املطلب الثاني: الخطوات األولى للصيرفة اإللكترونية في الجزائر.

إن تطوير الصيرفة اإللكترونية في الجزائر يتطلب توفير عناصر مرتبطة بالبيئة املناسبة من جهة وبالنظام  

كة االتصاالت إقامة أنظمة واعتماد بطاقة االئتمان وتطوير شباملصرفي الجزائري من جهة أخرى وذلك من خالل 

 والبريد في الجزائر

تحديث وعصرنة النظام املصرفي الجزائري، ال سيما من حيث أنظمة الدفع، بادر بنك الجزائر بالتعاون مع  إطارفي 

 RTGS.1التسوية اإلجمالية الفورية  وزارة املالية وبمساعدة البنك العاملي في انجاز نظام دفع إلكتروني متطور هو نظام

 RTGS2أوال: نظام التسوية اإلجمالية الفورية 

 :RTGSتقديم املشروع  -1

في وقت حقيقي ويتم فيه سير التحويالت  اإلجماليةالفورية هو نظام تسوية املبالغ  اإلجماليةنظام التسوية 

بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس اجمالي. يهدف هذا املشروع الى تحسين الخدمة املصرفية 

 من:  بة في الوصول الى املستوى الدوليال سيما أنظمة الدفع وذلك رغ

 ني.تلبية مختلف احتياجات املستعملين باستخدام نظام الدفع اإللكترو  ✓

 تقليص آجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الكتابية. ✓

 للمدفوعات. اإلجماليةتخفيض التكلفة  ✓

 جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع باملقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة. ✓

 تقوية العالقات بين املصارف. ✓

 التشجيع على إقامة مصارف أجنبية. ✓

 يقوم هذا النظام على املبادئ التالية: : RTGSمبادئ تشغيل نظام  -2

املشاركة في النظام مفتوحة لكل مؤسسة لها حساب تسوية في بنك الجزائر، فيمكن أن املشاركين:  •

كمسير وحامل للتسوية مجموعة املؤسسات املصرفية واملالية، الخزينة العمومية،  الى النظامينظم 

 مراكز الصكوك البريدية.

يعالج النظام مختلف العمليات املصرفية بين املؤسسات املالية ها النظام: العمليات التي يعالج •

 واملصرفية واملشاركين عامة، وذلك على النحو التالي: 

حيث يتم من خالل هذا النظام تحويالت بين املصارف أو عمليات ما بين املصارف:  -

 حسابات الزبائن والتي تكون فيها املبالغ هامة أو مستعجلة.

إن بنك الجزائر هو املشارك الوحيد القادر في حدود اختصاصاته  عمليات بنك الجزائر: -

 توجيه وإصدار األوامر للقرض او الخصم من حسابات املشتركين.

                                                           
1- RTGS : Real Time Gross Setlement  System. 

.171-170الجزائري"،مرجعسابق،ص:بوعافيةرشيد،"الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفي-2



 واقع التجارة اإللكترونية داخل البنوك الجزائرية               الفصل الثالث                          
 

45 
 

إن املبالغ املدينة والدائنة الناتجة عن طريق  تسوية املبالغ عن طريق املقاصة اإللكترونية: -

ظام قرضا ودينا ونفس الوقت وفي حسابات املشاركين املقاصة اإللكترونية تعالج بهذا الن

ترفض من قبل تعمل على أساس مبدأ "الكل أو ال ش يء" وفي حالة استحالة تطبيق العملية 

 غرفة املقاصة اإللكترونية وعلى الراغب أن يعيد العملية وفي وقت الحق.

سجالته باسم كل  إن بنك الجزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في حساب التسوية: -

الى حسابات فرعية، وهذه الحسابات تحول حسب  مشارك حسابات تسوية، تقسم

الحاالت في زيادة أو نقص مبالغ الحسابات الجارية للمشاركين والتي تضبطها املحاسبة 

العامة لبنك الجزائر والتسويات التي تتم عن طريق النظام حيث تتم بصفة مستمرة وفي 

اآللي بوجود مخزون كافي في حساب املشارك املعني، يطبق في هذا لتأكد وقت حقيقي، وبعد ا

 1املبدأ "أول من يدخل أول من يخرج" مع األخذ بعين االعتبار األولويات املبينة فيما يلي:

o  :عمليات البنك الجزائر.األولى 

o :املبالغ املخصصة للمقاصة. الثانية 

o :أوامر مستعجلة بطبيعتها. الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الرابعالدوليالعلميالملتقىفيمقدمةمداخلة،"الجزائرفيالمستدامةالتنميةتحقيقفياإللكترونيةالصيرفةاسهامات"قاسيياسين،فاديكمال،1

لخميسالجامعيالمركز"دوليةتجاربعرض–الجزائرفيااللكترونيةالتجارةاعتمادوإشكاليةالجزائريةالبنوكفيالدفعنظامعصرنة"حول

.11،ص:2011أفريل27-26يومالجزائر،مليانة،
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 ثانيا: نظام املقاصة عن بعد.

 ، فهو يختص باملعالجة اآللية لوسائل الدفع RTGSمكمل لنظام ( ACTI)يعد هذا النظام 

صكوك، تحويل، اقتطاع، عمليات السحب والدفع بالبطاقات البنكية، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل 

( والبرمجيات املختلفة، ويمثل هذا النظام القسم الثاني من أنظمة الدفع املتطورة Scannersاملاسحات الضوئية )

 ووفق املعايير الدولية بهذا الهدف التحسين النهائي للخدمات البنكية املقدمة للزبائن.

بنوك واملؤسسات جمعية ال SATIMدخل النظام حيز التنفيذ باشتراك مع كل البنوك، اتصاالت الجزائر، بريد الجزائر 

 مع كل فروعها وكاتبها عبر كامل التراب الوطني. ABEFاملالية 

 يعتمد هذا النظام على التبادل املعلوماتي للبيانات الرقمية والصور.

سنة عصرنة أنظمة الدفع وما نتج عنه من تطوير الوساطة البنكية الفعالة واملؤمنة لخدمات  2006لقد كانت سنة 

 وضبوط. مضمون  إطاردم الزبائن في بنكية ذات جودة تخ
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اقع البطاقة البنكية في الجزائر.  املبحث الثاني: و

 املطلب األول: وسائل الدفع اإللكترونية في النظام املصرفي الجزائري.

رغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع اإللكترونية في العالم وتوسع نطاق استخدامها ليشمل مختلف  

املجاالت حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن إال أن الجزائر بقيت في منأى عن هذه املستجدات رغم 

 أن العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا املجال.

 بطاقة السحب الخاصة بكل مصرف، فقد أنشأت شركة ما بين املصارف الثمانية إنشاءتم  1بطاقة السحب: -1

وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير 

واالحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية املحلية، الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، بنك البركة 

ميلون دينار  267ذات أسهم رأسمالها  وهي شركة 1995الجزائري هذه املصارف أنشأت هذه الشركة سنة 

جزائري وتقوم هذه الشركة بصنع البطاقات املصرفية الخاصة بالسحب حسب املقياس املعمول به دوليا 

الذي يحدد التزام ، SATIM2وطبع اإلشارة السرية، وتنشأ هذه الخدمة عن طريق عقد يبرم املصرف مع شركة 

الطرفين خاصة فيما يتعلق بآجال وإجراءات التسليم باإلضافة الى عملية الربط بين املوزعات اآللية ومصالح 

SATIM  بواسطة شبكة اتصال حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء كانت داخلية او محولة باإلضافة

 املصارف.الى سجل متصل بهيئة املقاصة لتصفية الحسابات ما بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.155بوعافيةرشيد،الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،مرجعسابق،ص:1

2SATIM : Société algérienne d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique. 
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مشروعا إليجاد حل للنقد بين  SATIMأعدت شركة  1996في سنة  لشبكة النقدية ما بين املصارف:ا -2

تمثلت في اعداد شبكة نقدية إلكترونية  1997املصارف، وأول مرحلة لهذا املشروع الذي بدأ في العمل سنة 

هذه الشبكة ال تغطي اال الخدمات املتعلقة بإصدار البطاقات املصرفية الخاصة بين املصارف في الجزائر، 

ي يمكن للمصارف الوطنية واألجنبية الخاصة والعامة أن يقدموا الى كل بالسحب من املوزع اآللي محليا وبالتال

على ضمان حسن سير عملية السحب  SATIMزبائنهم خدمة سحب األموال بواسطة املوزع اآللي. كما تعمل 

وتكامل املوزعات اآللية مع عدد من املصارف، هذا باإلضافة الى تأمين قبول البطاقة في جميع مصارف 

، واجراء عمليات املقاصة لصفقات السحب بين املصارف هذا باإلضافة الى تأمين تبادل التدفقات املشاركين

املالية بين املشاركين واملؤسسة املسؤولة عن املقاصة، كذلك تعمل هذه الشركة على مراقبة البطاقات املزورة 

 1وكشف كل التالعبات.

على مركز املعالجة النقدية بين املصارف وتعمل  SATIMتشرف شركة  مركز املعالجة النقدية بين املصارف: -3

على ربط مراكز التوزيع مع مختلف املؤسسات املشاركة لوظيفة السحب، حيث يتولى هذا املركز ربط املوزع 

اآللي بمقدمة الخدمة بواسطة خطوط عبر الشبكة الوطنية ومركز لالعتراض على البطاقات الضائعة أو 

 املزورة.

عملية السحب تتم بطلب ترخيص يوجه الى مركز الترخيص بالوكالة الذي يقبل أو يرفض الطلب، وفي حالة ف

القبول يراقب املركز السقف املسموح به أسبوعيا لكل زبون، ويراقب هذا املركز اإلشارة السرية، كما أن 

ر يقوم املركز بمعالجة كل السحب الذي يتم بالبطاقة ال يمكن الرجوع فيه، بعد ذلك وعلى الساعة الصف

الصفقات التي قامت في ذلك اليوم وتنظمها حسب كل مصرف موجود في الشبكة بين املركز وجميع املصارف 

 .2املشاركة ويتم اجراء عملية املقاصة في مركز الصكوك البريدية التي لها كل حسابات املصارف

مالت بين الجزائريين النعدام الثقة في الوسائل األخرى ويدل هذا رغم هذا تبقى النقود العادية األكثر استعماال في املعا

 على أن النظام املصرفي الجزائري ما زال متأخرا كثيرا في هذا امليدان.

 املطلب الثاني: تطوير استخدام وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر.

بأنها تقليدية في أغلبها وال تتناسب مع الواقع إن وسائل الدفع املستعملة في النظام املصرفي الجزائري تتميز  

العاملي الجديد، ولكن تبعا لحرص الجزائر على مواكبة األحداث والتطورات التكنولوجية في العمل املصرفي خاصة في 

مجال الصناعة املصرفية، وسعيها نحو الصيرفة اإللكترونية شرعت في تقديم وتبني بعض وسائل الدفع الحديثة وهذا 

 سيتم عرضه في هذا املطلب.ما 

 

                                                           
.156-155بوعافيةرشيد،الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،مرجعسابق،ص:-1
.157نفسالمرجعالسابق:ص-2
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إن هدف اعتماد بطاقة مصرفية في الجزائر هو توحيد التقنيات املكونة للجهاز ولذلك البطاقة االئتمانية:  -1

موحد الستعمالها )خط + الدفع فان الطريقة املثلى للدفع هي تلك التي تتميز بالبساطة في االستعمال ونموذج 

طاقة ذكية( وبها جهاز مقاصة إلكترونية يتميز بالسرعة، فضال عن تزويد + اإللكتروني( ووسيلة دفع مؤمنة )ب

باإلضافة الى تكوين لجنة من املصارف تمثل كل موزعات ومعدات ضرورية ملركز املعالجة بأجهزة طرفية، 

 املشاركين لتحديد ووضع دليل للدفع اإللكتروني وقواعد التعامل بين التجار والعاملين ومعالجة قضايا عدم

باإلشراف  SATIMالتسديد والنزاعات املختلفة، وبعد هذه التهيئة الواسعة ورسم الهدف املنشود تقوم شركة 

على العملية التقنية وذلك بإدماج الهياكل املوجودة حاليا في الشبكة النقدية بين املصارف على ضمان 

ويجب أن تشير هنا الى ضرورة أن يصحب  وجهاز املعلومات ملختلفة املصارف، Serverاملبادالت مع جهاز املوزع 

هذه العملية أو البرنامج حملة إعالمية تحسيسية موسعة ومكثفة وتكوين منهي وتطبيقي حتى تساعد وتسهم 

 في تحقيق املشروع.

بعد هذه املرحلة مع جميع املصارف املنخرطة الى انضمام شبكات الدفع الدولية  SATIMثم تقوم شركة

القابلة لالستعمال على املستوى الوطني والدولي لعمليتي  Visa cardأو  Master cardبإصدار بطاقة دفع 

 1السحب أو الدفع.

وكل ما سبق ذكره من إجراءات قد عملت الجزائر على تحقيقها ليس بصورة كاملة وشاملة ولكن نستطيع 

العمل كان أثناء قيامها تسير على خطوات منتظمة ومتباطئة من أجل تحقيقها بشكل تام وهذا  إنهاالقول 

-بي-باإلصالح املصرفي من أجل فتح املجال لتطوير التجارة اإللكترونية، وذلك بإصدار أول بطاقة هي " س ي

 ."غولد-فيزا-أي

هي بطاقة دفع إلكترونية عاملية ترخصها هيئة عاملية "فيزا" غولد": -فيزا-أي-بي-بطاقة "س ي •

ن شراء السلعة التي يرغبها عبر االنترنت في حيث عن طريق هذه البطاقة يتمكن صاحبها م

أي مكان في العالم وتحويل األموال الى البائع عن طريق ارسال املعلومات البنكية عبر البريد 

هو بطء إجراءات تحويل األموال  اإللكتروني بشكل مشفر، ما يعيق هذه العملية في الجزائر

 عبر البنوك.

إن إقامة نظام دفع إلكتروني حقيقي في الجزائر يستلزم تطوير كل من شبكات شبكة االتصاالت والبريد:  -2

التطور االتصال والبريد واالنترنت وتعميمها على كل أنحاء القطر، وقد بدأت الجزائر في السعي الى تحقيق هذا 

 .في مجال االتصاالت والبريد

لقد أكد الرئيس العام ملجمع اتصاالت الجزائر أن هدف منه هو ماكس": -االتصاالت: نظام "وي  -

تعميم نظام النقد اإللكتروني في الجزائر، وقد سبق التصاالت الجزائر البدء في عملية توزيع تلك 

                                                           
.175-174بوعافيةرشيد،الصيرفةاإللكترونيةوالنظامالمصرفيالجزائري،مرجعسابق،ص:-1
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البطاقات على زبائنها أصحاب الحسابات الجارية، ولم تنته بعد العملية، إذ ينتظر أالف الزبائن 

 .1البلدانبينما بلغ استعمالها مراحل متقدمة في سائر ة قالحصول على تلك البطا

ماكس" ال تتطلب سوى وضع هوائيات صغيرة، على -وأشار املدير العام أن استعمال خدمة "وي 

سقف املنزل او العمارة، وبخصوص التعاون الدولي قال املسؤول إن اتصاالت الجزائر تقوم 

برتيش لالتصاالت لتطوير خدمات الهاتف الثابت والشبكة متعددة الخدمات  باتصاالت دائمة مع

 بالجزائر.

فرنسية في مجال البريد السريع وذلك بهدف أجنبية أطلق اتفاقا للشراكة مع الدول  الجزائرالبريد:  -

إعطاء البريد املستعجل أبعاد دولية حيث تضمنت هذه الشركة اعتماد نوعية خدمات متطورة 

 ومتطلبات الزبون وفتح السوق الجزائرية، وتطبيق البطاقات املمغنطة، تتجاوب 
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 لكترونية وتجربتها في الجزائر.بحث الثالث: املقاصة اإلامل

 مفهوم املقاصة اإللكترونية، الفوائد وأهم املبادئ.املطلب األول: 

 من تعريفات املقاصة ما يلي: تعريف املقاصة اإللكترونية: 

هي نظام له عالقة باإلعالم اآللي عن بعد تستخدمه البنوك فيما بينها لتبادل عمليات الدفع ذات املبالغ الزهيدة، وتمكن 

خاصيته في أنه يسحب عند نهاية كل مرحلة تبادل األرصدة البنكية الصافية التي تسمى أرصدة التسديد، ويقوم 

 1تسيير حسابات التسديد املفتوحة لدى البنك املركزي لتدوينها في حسابات البنوك. بإرسالها الى نظام

كل دورة بحساب تبادلية أرصدة املتعاملين ويعرف أيضا نظام املقاصة على انه نظام واضح وبسيط يقوم في نهاية 

،  BRI، كما يخضع نظام املقاصة الى القانون املطبق في بنك التسوية الدوليةRTGSوالتحويالت وتسويتها عن طريق 

 والذي يقوم بالحماية ضد املخاطر التنظيمية.

 من فوائد هذا النظام نذكر:فوائد نظام املقاصة االلكترونية: 

 متعددة للتعامل مع الشيكات إلكترونيا.طرق  ✓

 تقليل النصب واالحتيال. ✓

 سرعة تتبع الشيكات واعادة طباعة الكشوفات حيث أن الشيكات محفوظة إلكترونيا. ✓

 تحسين إدارة رأس املال. ✓

 تقليل التكلفة، الزمن والجهد. ✓

 تقليل املخاطر. ✓

 ينبغي تعريفها:ادئ هامة وتوجد أربعة مباملبادئ العامة لنظام املقاصة اإللكترونية: 

الذين يطلق عليهم اسم مشاركين مباشرين،  يمكن تحديد مستويات عدة أصناف من املشاركين املتدخلون: -1

 ومشاركين فرعيين، ومشاركين آخرين يسمح لهم بالتدخل في النظام.

اإللكترونية بين البنوك، كما يوجد العون فنظام املقاصة اإللكترونية نفسه يشكل أحد املتدخلين في املقاصة 

خلون غير املباشرين دالذي يدير نظام تسيير حسابات التسوية، أما ما يقصد باملشاركين اآلخرين، فهم املت

 مثل أماكن املقاصة حيث تبدل القيم املادية.

سندات ألمر، كل أنواع العمليات قد تكون شيكات، تحويالت، سندات، اقتطاعات العمليات املتبادلة:  -2

 وعمليات بواسطة البطاقات.

                                                           
دوليالرابعقاسيياسين،فاديكمال،"اسهاماتالصيرفةااللكترونيةفيتحقيقالتنميةالمستدامةفيالجزائر"،مداخلةمقدمةفيالملتقىالعلميال-1

"،المركزالجامعيلخميس-عرضتجاربدولية-ادالتجارةاإللكترونيةفيالجزائرحول"عصرنةنظامالدفعفيالبنوكالجزائريةواشكاليةاعتم

.2011أفريل27-26مليانة،الجزائر،المنعقديوم
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يأخذ نظام املقاصة اإللكترونية بعين االعتبار قرارات الرفض التي تدعي عادة القيم غير املسددة، وفي هذا 

الصدد ينبغي تدخل الهيئة املكلفة بوضع النصوص التنظيمية ملعرفة ما إذا أخذت بعين االعتبار جميع 

لكترونية، ويأدي التبادل اإللكتروني للقيم على العموم الى ظهور أسباب األسباب على مستوى املقاصة اإل

 جديدة للفض.

ليس هنالك نمط محدد فهذه العملية تخضع لعوامل تتعلق بحجم العمليات، أي أن كل كيفية العمل:  -3

الذي ة العمليات املتبادلة توجه بواسطة نظام معلوماتي عن بعد نحو النظام املركزي للمقاصة اإللكتروني

يقوم بالفرز وتبادل العمليات الى املرسل الهم والتسويات الى البنك املركزي. ومن املمكن جعل هذا النظام 

 1يعمل بطريقة ال مركزية.

 في املقاصة اإللكترونية ومقوماتها.املطلب الثاني: عرض التجربة الجزائرية 

اإللكترونية التي هي حاليا تغطي التسديدات عبر تقوم الجزائر منذ مدة قصيرة باستعمال نظام املقاصة 

 الصكوك والتحويالت فقط في انتظار أن يشمل ذلك الوسائل والقيم األخرى.

فاتبعت مقتضيات عديدة،  فهذه التجربة لديها اختيارات جذرية للنظامين "النظام اإلعالمي" و"معالجة الشيكات"،

لبنكي )املجموعة البنكية( واإلدارة العمومية )الوزارة املالية، وزارة البريد والتزام السلطات العمومية اشراك كل النظام ا

 واملواصالت، وزارة العدل( على جميع مستويات املشروع في إطار قانوني متفتح كليا على النتائج الواجب تحقيقها.

الستراتيجي من خالل عصرنة بادرت الجزائر الى التأهيل ا وكان الغرض من ذلك انجاز مقاصة إلكترونية ناجحة، لذا

 2القطاع البنكي الجزائري وقد اقتض ى األمر انشاء مراكز تفكير وتسيير مختلفة هي:

اللجنة الوطنية لعصرنة القطاع البنكي برئاسة محافظ البنك املركزي من أجل القيام بقيادة املشروع، فقد حددت 

البنوك على مستوى املحيط العام وعلى مستوى القطاع، وكانت  هذه اللجنة الوطنية املشاريع الضرورية لتحديث

 املشكلة أساسا من والبنوك والوزارات املعنية.

 وقد تم تعيين عشرة لجان فرعية إلنجاز مختلف املشارع املتفق عليها تتمثل في: 

املوارد  –نقل األموال  –التحصيل  –خلفية معلوماتية  –النقدية  –"املقاصة اإللكترونية ووسائل التبادل األخرى 

 تحديث الضمانات وتقييمها". –اإلطار القانوني والتنظيمي  –إعادة الهيكلة البنكية  –مركز االعالم  –البشرية 

 

 

                                                           
.07قاسيياسين،فاديكمال،مرجعسبقذكره،ص:-1
.12قاسيياسين،فاديكمال،مرجعسبقذكره،ص:-2
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 أهداف ومزايا املقاصة اإللكترونية في الجزائر.

 أهداف نظام املقاصة اإللكترونية:  -1

 عصرنة وسائل التبادل بين البنوك. ✓

 التداول املادي للقيم.تحسين حلقات  ✓

 اكتساب نظام مقاصة إلكتروني عصري وناجح. ✓

 غرس ثقافة جديدة للتبادل البنكي، تقوم على أساس التعاون الفني والحرية التجارية. ✓

النهوض بالقطاع البنكي وتطوير القطاع املالي واملبادالت بين البنوك، وهذا هو الهدف العام  ✓

 للسلطات الجزائرية.

 ة اإللكترونية بالنسبة للزبون: مزايا املقاص -2

 أمن املدفوعات. ✓

 تخفيض أجال الدفع أو السحب. ✓

 ارتفاع نوعية وموثوقية املعلومات حول املدفوعات. ✓

 زيادة الوعي البنكي للزبائن والذي يتبعه زيادة الثقافة املالية للمجتمع. ✓

 الثقة الكافية في نوعية الخدمات. ✓
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 الخالصة:

وتأخذ هذه العملية نحو ثالث أشهر، لكن كانت البنوك تتبادل الصكوك فيما بينها ثم تبدأ حركة املعالجة،  

اآلن تعالج عملية التبادل بطريقة إلكترونية حسب مبدأ "الالمادية"، وتتم عبر شبكة نقل املعلومات من خالل الربط 

 أشهر لكنها اليوم أصبحت تنتقل في دقائق. اآللي لجميع البنوك املركزية، فاملعلومات كانت تنتقل في

رغم كل هذا إال أن النظام مازال يعاني من نقائص أهمها االنقطاع املستمر في الشبكة ما بين البنوك، وحدوث خلل في 

النظام ينتج عنه تحويل مالي عشوائي في األرصدة وهذا ما يؤثر سلبا على نجاح هذه العملية، كما أن املقاصة 

 ية تقام بنسبة كبيرة للشيكات فقط وال تشمل السفتجة والسند ألمر والتحويالت املالية األخرى.اإللكترون

هذا النظام في الجزائر يعتبر خطوة جيدة لعصرنة القطاع البنكي، ويعتبر كأساس إليجاد صيرفة  إنيمكن القول 

 إلكترونية ناجحة في الجزائر.
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 تمهيد:

( كونه شهد تغيرات كبيرة ومازال يشهدها لحد القيام بالدراسة، وال يخفي BADRلقد تم اختيار هذا البنك ) 

على أحد أن بنك بدر يعتبر أهم البنوك الجزائرية سعيه املتواصل للتغير نحو األحسن في ظل التحوالت التكنولوجية 

ملرتبطة بالبنوك، ومن الحديثة في مجال األجهزة والبرمجيات واالتصاالت، أدت الى فرض أشكال جديدة من الخدمات ا

هذه األشكال نجد الخدمات البنكية اإللكترونية وهي عبارة على تنفيذ كل ما يتعلق بعمليات شراء وبيع السلع أبرز 

والخدمات واملعلومات عبر شبكة األنترنت، ومن خالل تبادل البيانات إلكترونيا، ويعتبر العمل البنكي اإللكتروني في 

طور التكنولوجي الهائل  في مجال االتصاالت، حيث تم استخدام وسائل دفع جديدة تكون مالئمة األمور التي أفرزها الت

 ملتطلبات الخدمة البنكية اإللكترونية، ولهذا قسمنا هذا الفصل التطبيقي الى ثالث مباحث وهي:

 نشأة ومفهوم بنك الفالحة والتنمية الريفيةاملبحث األول:  -

 .BADRأهمية وآلية اعتماد الخدمات البنكية اإللكترونية في بنك  املبحث الثاني: -

 BADRالخدمات البنكية املقدمة من طرف بنك  املبحث الثالث: -

 .وبطاقات الدفع املستعملة
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 املبحث األول: نشأة ومفهوم بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 والتنمية الريفية.املطلب األول: ظهور ومفهوم بنك الفالحة 

حيث اعتبر وسيلة من الوسائل الرامية الى  82-206بمرسوم تحت رقم  11/03/1982بتاريخ  BADRأنش ئ  

 املشاركة في تنمية القطاع الزراعي وترقية الريف.

مؤسسة عمومية ذات طابع مالي وتجاري يتمتع بالشخصية املعنوية مفهوم بنك الفالحة والتنمية الريفية: 

زارة املالية، وطبقا لهذه القوانين يلتزم بتنفيذ جميع العمليات البنكية، ويمنح واالستقالل املالي موضوع تحت وصاية و 

 السلفيات والقروض بجميع أشكالها ومن مميزات أنه بنك الودائع.

الجراء، يسير البنك مدير عام متواجد بمقره بمدينة الجزائر العاصمة ويشرف عليه مجلس اإلدارة يمثل فئة العمال ا

 يات، املستخدمين.اإلدارات، املدير 

وكالة وهي وحدات انتاج محلية  322مديرية جهوية هي مجمعات جهوية لالستغالل و 41كما يتشكل البنك من 

 لالستغالل موزعة على التراب الوطني.

 املطلب الثاني: وظائف وأهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية:  -1

 وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األهداف املخططة من خالل:

 العمل على مواجهة مخاطر صرف القروض الخارجية بصفة عقالنية. •

 تطوير مستوى هيئة املوظفين وإعطاء األولوية لحاملي الشهادات. •

 إعطاء الدعم اإلعالمي. •

 والخدمات الجديدة من خالل:عرض املنتجات 

 تصفية املشاكل املالية. •

 أخذ الضمانات املالئمة وتطبيقها ميدانيا. •

 تمويل التجارة الخارجية. •

 االستقبال الجيد للزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدية. •

 تشغيل الشباب. إطارتمويل املشاريع الداخلية في  •

 ة الحكومة وهذا لـ:تطبيق الخطط والبرامج الداخلية وفق سياس

 تطوير املوارد والعمل على رفعها وتحسين تكاليفها. •



 الفصل الرابع                                               دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية
 

57 
 

 االستعمال الرشيد لإلمكانيات التي تمنحها السوق املالية. •

 مسايرة التطور الحاصل في عالم املهنة املصرفية وتقنياتها. •

 تتمثل أهدافه الرئيسية فيما يلي:أهداف البنك:  -2

تحسين نوعية الخدمات والعالقات مع الزبائن وذلك بالرفع من املوارد وجعله يتمتع بمردودية  •

 في احترام قواعد الحيطة.القروض اإلنتاجية ذات صحة متنوعة 

البقاء ضمن أكبر البنوك في البلد بالتسيير الصارم للخزينة سواء بالدينار او العملة الصعبة مع  •

يل املالي، تحقيق مردودية أكبر بتحسين اإلنتاج على مستوى عمليات الديناميكية في مجال التحل

املعالجة اليومية، يمنح البنك لصالح زبائنه أفضل الخدمات، وخاصة بواسطة التكنولوجيا 

 والوسيلة اإلعالمية املتعددة الغاية.

 املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية.

تسخر الوكالة عملها في إرضاء زبائنها وتقديم أحسن قسم من األقسام املوجودة حسب الهيكل التنظيمي:  وظيفة كل

بشبكاتها متكونة من مصالح مختلفة تكون الهيكل القاعدي وهي موزعة الى أقسام تبعا الخدمات املصرفية فاملؤسسة 

التي يقوم بها كل قسم من ملطلب تقديم الوظائف لألهمية كما هو موضح في الهيكل التنظيمي، وسوف نحاول في هذا ا

 أقسام الوكالة، بدءا باملدير العام لوكالة عين تادلس.

مهمته تسيير املؤسسة واملصادقة على كل املهام املحولة له، فكل عملية تجري في البنك يطلع مدير الوكالة:  -1

والعمل عل جمع أكبر قيمة من املوارد عليها شخصيا، ومهمته الرئيسية تكمن في توزيع املوارد أي القروض 

 فهو يسهر على السير الحسن للخدمات.

أو ما يعرف بالسكرتارية مكلفة بكتابة كل الوسائل والوثائق التي يطلبها املدير ورؤساء املصالح  األمانة العامة: -2

 التي لها عالقة مع طبيعة عمل بنك الفالحة.

 يههم الى املصالح املناسبة.استقبال الزبائن وتوج االستقبال والتوجيه: -3

اقف: -4  شباك خاص بالزبائن بغرض تقديم الخدمة السريعة )السحب أو اإليداع(. البنك الو

 الصندوق الرئيس ي وهو مسؤول عن اإليرادات والنفقات والدفع للزبائن. أمين الصندوق: -5

 التعامل مع املؤسسات باعتبارهم زبائن. مكلف بالزبائن: -6

 التعامل مع الزبائن العاديين باعتبارهم أفراد ونقل متطلباتهم. مكلف بالزبائن )أفراد(: -7

 مقارنة قيم النقود املوجودة مع القيم املذكورة في الكمبيوتر. محاسبة املدفوعات: -8

املستفيدين من القروض بغية التأمين على عقد بين الوكالة ومؤسسة التأمينات لألشخاص  التأمين املصرفي: -9

 خالل القرض. الوسائل واآلالت املستفيدين منها من
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آخر كان ذلك في نفس الوكالة  تحويل أو نقل األموال من حساب الى حسابالخدمة املصرفية اإللكترونية: -10

 أو في وكالة أخرى.

 وظيفة االئتمان والقرض: -11

 حالة القبول.رئيس مصلحة: منح القروض في  •

 املكلف بالدراسات التقنية: دراسة القروض واملصادقة. •

 تحويل األموال في نفس البنك من حساب آلخر.وظيفة التحويالت والتعويضات:  -12

مراقبة كل من املصلحة، اإلدارة، القروض )دراسة التجار الذين يقومون  وظيفة التجارة الخارجية: -13

 التجارية الخارجية. باالستيراد والتصدير( أي كل العمليات

وهي املمثل عن البنك في حالة النزاعات القانونية يتم على مستواها  وظيفة القانون والدعوات والتحصيل: -14

 الشكاوى معالجة عمليات التبرعات والتي تنتقل في تسوية القضايا اإلدارية فيها وهي مكلفة أيضا بدراسة 

 .واجراء التسوية الودية والتحقق من صيغة العقود

اقبة واملحاسبة:  -15 مراقبة الوثائق من حيث تاريخ راقبة الخطرات التي يقومون بها و تقوم بتتبع وموظيفة املر

 صالحياتها باإلضافة الة تقييم جميع الحسابات.

 واملناصب واملهام: عدد العمال حسب نوعية التوظيف

بتوزيع عمال مؤقتين ملدة معينة، وهذه الوكالة مكلفة 6عامل دائمين و 13عامل وموظف منهم  19تضم الوكالة 

 :ةاآلتي حقسؤوليات على املوظفين حسب املال وتنظيم املناصب وامل
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 : عدد العمال حسب نوعية التوظيف واملهام. 1امللحق رقم 

 

 البنكاعتمادا على معلومات مقدمة من طرف  املصدر:
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 : الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية. 2رقم  امللحق

 

 www.badr-bank.netالبريد اإللكتروني لبنك الفالحة والتنمية الريفية املصدر: 
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 الريفية وكالة مستغانم.: الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية  3رقم  لحقامل

 

 املديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة مستغانم.املصدر: 
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 .BADRاملبحث الثاني: أهمية وآلية اعتماد الخدمات البنكية اإللكترونية في بنك 

فان تبني نظام الخدمة البنكية اإللكترونية في الجزائر أدى  BADRمن خالل قيامنا بالدراسة امليدانية في بنك 

 بصفة خاصة. BADRالى حدوث العديد من التغيرات اإليجابية على البنوك الجزائرية بصفة عامة وبنك 

 .BADRاملطلب األول: أهمية اعتماد الخدمة البنكية اإللكترونية من طرف بنك 

ن طرف البنوك الجزائرية سمح لها بدخول العصرنة من أبوابها ان اعتماد الخدمة البنكية اإللكترونية م

 1بصفة خاصة فمنحت لهذا األخير عدة امتيازات يمكن حصرها فيما يلي: BADRالواسعة بصفة عامة وبنك 

ان قيام البنك بتسوية أنشطته والخدمات البنكية اإللكترونية يؤدي الى تخفيض النفقات التي  -

لبنوك في املناطق العديدة مثال: انشاء موقع بنكي لتتحملها في أداء خدماتها ويوفر انشاء فروع جديدة 

ة وعمالة مدربة على شبكة االنترنت ال تقارن بتكلفة انشاء فرع للبنوك بما يحتاجه من مباني وأجهز 

 والتبادل اإللكتروني للوثائق في مدة وجيزة. ،ومستندات وصيانة

دخول البنوك بهذه ان دخول البنوك شبكة االنترنت بما تملكه من قدرات على املنافسة يلزم ضرورة  -

الخدمة ملواجهة تحديات السوق البنكية الدولية، لذا يجب في هذه الحالة تكيف املنظومة البنكية 

 ائرية خدماتها البنكية وفقا لألسواق البنكيةالجز 

ال تستطيع البنوك فتح فروع عند كل منطقة بالجزائر فاعتمدت الخدمة البنكية اإللكترونية في  -

 النظام البنكي الجزائري الى اختصار املساحة.

النشر دماتها واالعالم بمن خالل الترويج بخ البنوكشفافية لتعزيز تشكل األنترنت نافذة إعالمية  -

 والتطورات واملؤشرات املالية ووضعها تحت تصرف املعني.

تساهم ثروة االتصال املعلوماتية في شؤون الحياة اليومية ففي البلدان املتقدمة تقوم كل أسرة وكل  -

مؤسسة باستعمال شبكة االنترنت بأغراض التسوية أو بتنفيذ بعض العمليات البنكية، من خاللها 

 شة األفراد والعائالت.يتم تحسين وتسهيل معي

فهي تستعد للمنافسة  تفعيل دور البورصة للقيم املنقولة في الجزائر من خالل سوق مالية إلكترونية -

 واالنضمام املرتقب الى املنظمة العاملية للتجارة.

املساهمة في جذب االستثمار ال سيما األجنبي املباشر، من خالل توفير خدمة بنكية إلكترونية  -

 أيام. 7/7ة وساع 24/24

 

 

                                                           
اعتماداعلىوثائقمقدمةمنالبنك.-1
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 ية اإللكترونية.املطلب الثاني: آلية اعتماد الخدمات البنك

مع تزايد الخدمات البنكية اإللكترونية في بنك بدر كانت الحاجة آللية تحكم نشاط البنوك بطرق ووسائل  

 .BADRاتصال إلكترونية، فهي تهدف الى إتاحة معلومات عن خدمات بنك 

 العوامل املساعدة لتعزيز الخدمة البنكية اإللكترونية:

مرتبط باألنترنت وفقا لألسس القياسية مع وجود شبكة عريضة تضم كل الجهات ذات الصلة،  -

 مراعاة التأمين من تعميم هذه الشبكة.

وضع خطط لبدأ في ادخال خدمات الخدمة البنكية اإللكترونية بداية من وضع استراتيجية على  -

 مستوى البنك املركزي أو البالد.

 وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختلف الجهات واختصار املسافات. -

 يام عالقات مباشرة مع البائع واملشتري.ق -

التعريف بهذه البنوك وترويج خدماتها واالعالم بنشأة البنك خالل  اكتساب ثقافة ومعلومات من -

 وتطوره ومؤشراته املالية ووضعها بتصرف الباحثين والدارسين وسائر األطراف األخرى املعنية.

 : BADRة على بنك تأثير الخدمة البنكية اإللكترونياملطلب الثالث: 

فروع جديدة في مناطق مختلفة،  تخفيض النفقات التي تتحملها البنوك في أداء الخدمات وانشاء -

خاصة أن الجزائر مساحتها واسعة والتواجد على األنترنت قادر على التكفل بالوصول الى عدد كبير 

 من الزبائن وتقديم خدمات جيدة ومتنوعة وبتكلفة أقل، إضافة الى إمكانية تسويق خدماتها البنكية.

اليومية وذلك بتحسين وتسهيل معيشة تساهم ثورة االتصاالت واملعلومات في شؤون الحياة  -

 العائالت واألفراد بترقيتها لألفضل وتطوير املجتمع بتمكينه من وسائل جديدة.

تثقيف الفكر وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالستفادة من االبتكارات الجديدة التي يكون لها  -

 انعكاس على أعمال البنك.
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 وبطاقات الدفع املستعملة. BADRاملبحث الثالث: الخدمات البنكية املقدمة من طرف بنك 

 :BADRاملطلب األول: مختلف الخدمات املقدمة من طرف بنك 

 الخدمات التقليدية:

 "لألشخاص الطبيعيين واملعنويين ا يكون الحساب الجاري:  -
ً
صناعيون، لذين يمارسون نشاطا تجاريا

 حون" وغالبا ما يكون املنتج املصرفي بدون فائدة.تجارية، فال مؤسسات 

تكون عبارة عن حسابات مفتوحة بجميع األفراد أو الجماعات التي تمارس أي حساب الصكوك )الشيكات(:  -

 نشاط تجاري "جمعيات، إدارات" وذوي األجور الراغبين في االستعانة بالشيكات لتصفية الحسابات.

هو عبارة عن منتج مصرفي يمكن الراغبين في ادخار أموالهم : Livre d’épargne BADRدفتر التوفير بدر  -

 الفائضة عن حاجاتهم على أساس فوائد محددة من طرف البنك أو بدون فوائد حسب رغبات املدخرين

ا ال يجد هؤالء أي وباستطاعتهم القيام بعمليات دفع وسحب األموال في جميع الوكاالت التابعة للبنك لذ

 صعوبات لنقل األموال.

هو دفتر الشباب مخصص ملساعدة أبناء املدخرين للتدريب : Livre d’épargne juniorدفتر توفير أشبال  -

سنة، من  19على االدخار في بداية حياتهم االدخارية حيث يفتح دفتر توفير للشباب الذين تتجاوز أعمارهم 

 أو عن طريق  500الدفع األول بـ طرف ممثليهم الشرعيين، ويحدد 
ً
دينار، كما يمكن أن يكون الدفع نقدا

كما يستفيد الشاب صاحب الدفتر عند بلوغه األهلية القانونية منتظمة،  أوتوماتيكيةتحويالت تلقائية او 

 صرفية قد تصل الى مليونين دينار.املسنوات من القروض  5ذو األقدمية التي تزيد عن 

هذه البطاقة موجهة لزبائن البنك للقيام بعمليات الدفع والسحب النقدي كما : Carte BADRبطاقة بدر  -

 يمكن السحب من املوزعات اآللية للبنوك األخرى.

عبارة عن تفويض ألجل وبعائد موجه لألشخاص املعنويين : Les bons de caisseأذونات الصندوق  -

 م املكتتب( أو لحامله.والطبيعيين ويمكن أن يكون اسميا )اس

هي وسيلة تسهل على األشخاص إيداع أموالهم الفائضة عن : Les dépôts à terme االيداعات ألجل -

دج  10000حاجاتهم الى أجال محددة بنسبة فوائد متغيرة من طرف البنك، وقد حدد املبلغ األدنى لإليداع بـ 

أورو  76224اإليداع بالعملة الصعبة فقد حدد املبلغ األدنى بـ ملدة ال تقل عن ثالث أشهر، أما بالنسبة لعملية 

 أو ما يعادلها من العمالت األخرى ملدة ال تقل عن ثالث أشهر.

منتج يسمح بجعل نقود املدخرين بالعملة الصعبة متاحة : Les comptes devisesحساب بالعملة الصعبة  -

 في كل وقت مقابل عائد محدد حسب شروط البنك.

الطبيعيين ذوي الدخول الثابتة في بناء أو ترميم أو توسيع  هم منتج مالي يسمح لألشخاصالقروض املوجهة للسكن: 

سنة بفوائد متفق عليها بين املستفيد والبنك تكون في العادة خاضعة  20أو شراء سكنات فردية مقابل تسديد ملدة 

 للتعديل والتغيير.
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فئات معينة بتشجيعهم في تطوير أعمالهم كقروض االستثمار في القطاع الصحي،  هي موجهة الىالقروض االستثمارية: 

 في مجال الصيد البحري، فالقطاع الفالحي واملهندسين ...الخ.

 الخدمات اإللكترونية:

في العديد من العمليات املصرفية مثل السحب وااليداع  اآللييمكن استخدام الصراف خدمات الصراف اآللي: 

النقدي واالستفسار عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر، وتحويل األموال بين الحسابات لنفس 

الشخص أو ملستفيد آخر، هناك آالت صرف تقع خارج املبنى فهي عبارة عن محطات متواجدة حول املبنى الخارجي 

 دمات بنكية بعد ساعات العمل الرسمية.للبنك بغرض توفير خ

 الخدمات البنكية عبر شبكة األنترنت:

 تمكين العمالء من التأكد من أرصدتهم لدى البنك. -

 الحصول على إرشادات لالستخدام األمثل للمحافظة املالية من أسهم أو سندات. -

 عرض النشرات االعالنية الخاصة بكل الخدمات البنكية. -

ترونية والقيام بتحصيلها إلكترونيا وتسليم الحسابات ألصحاب هذه الفواتير عن طريق عرض الفواتير اإللك -

 ارسالها بالبريد اإللكتروني.

 خدمات عن بعد: تسمح بمعالجة مختلف العمليات البنكية في وقت سريع وحقيقي. -

 .BADRاملطلب الثاني: البطاقات املستعملة من طرف بنك 

 ما يلي: BADRمن أهم البطاقات املتعامل بها في بنك  

تسمح لعمالء البنك بسحب مبالغ نقدية من حسابه لحد أقص ى متفق عليه بطاقة السحب ما بين البنوك:  -1

عن طريق املوزعات اآللية التابعة للبنك أو املوزعات اآللية التابعة للبنوك األخرى، كما أنها تصلح لدى 

 .BADRمختلف البنوك من خالل رمزها املتمثل في تعددية البنوك والرمز الخاص ببنك 

تقترح على الزبائن ذوي املداخيل املرتفعة مثل فئة التجار  :Guichet Automatique de Billesبطاقة  -2

ورجال األعمال ويكون السحب حسب الدخل الشهري املنصوص عليه في العقد بين العميل فهي تمكنه من 

الحصول على خدمات السحب النقدي في حدود املبالغ املسموح بها يوميا، أو خدمات طلب دفتر الشيكات أو 

 خدمة االستعالم عن معلومات خاصة به لدى البنك.

هي بطاقة تابعة لحساب بالبنك تعطي لصاحبها حق االستعمال على مستوى الصراف اآللي  بطاقة التوفير: -3

الحة ملدة في حساب التوفير، وهذه البطاقة ص بحيث يستطيع السحب أو اإليداع للمبالغ املالية التي تسجل

مالي من حساب بـ: إيداع أو تحويل مبلغ سنتين ويمكن استعمالها على مستوى جميع البنوك وتسمح لحاملها 

 الشخص الى حسابه للتوفير في الشبكة النقدية.
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 املطلب الثالث: إجراءات عملية التحويالت املالية اإللكترونية ومنافعها.

ويمكن هذا النموذج  لصالح الجهة املستفيدة )التاجر( تنفذ عملية التحويل اإللكتروني بتوقيع العميل نموذجا معتمدا

، ويختلف نموذج من اقتطاع القيمة املحددة من حساب العميل وفق ترتيب زمني معين )يوميا أو أسبوعيا أو شهريا(

التحويل اإللكتروني عن الشيك في صالحيته تسري ألكثر من عملية تحويل واحدة، وعادة ما يتعامل البنك والعميل مع 

 الالزمة للتحويل.وسطاء وظيفتهم توفير البرمجيات 

 إلتمام التحويل املالي اإللكتروني نميز حالتين:إجراءات عملية التحويالت املالية اإللكترونية: 

يقوم العميل ببناء وارسال تحويل مالي الى الوسيط وبدون هذه األخير يجمع التحويالت املالية، وجود وسيط:  -1

تحويل املالي اإللكتروني الى بنك العميل، ويقارن بنك ويرسلها الى دار املقاصة اآللية التي ترسل نموذج ال

العميل التحويل برصد العميل، وفي حالة عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل يتم ارسال اشعار بعد كفاية 

 الرصيد الى الوسيط ليقوم بدوره بإعادة االشعار الى العميل.

رونية دون املرور بوسيط يستلزم على التاجر أن وفي حالة تنفيذ التحويالت املالية اإللكت عدم وجود وسيط: -2

ي تسمح بإجراء هذه العملية، حيث تكون هذه البرمجيات مؤمنة بكلمة خاصة يملك البرمجيات الخاصة الت

بالتاجر، وعندما يقوم العميل باعتماد نموذج الدفع مرفقا بشيك مصدق لصالح التاجر، ثم يقوم بإرسال 

لية التي بدورها تقوم باالعتماد الى بنك القتطاع املبلغ من حساب العميل في الوقت االعتماد الى دار املقاصة اآل

 املحدد، وتحويله الى حساب التاجر، وعندما ال حاجة لتحقيق من كفاية رصيد العميل.

وك والعمالء يقوم نظام التحويالت املالية اإللكترونية منافع لكل من البنمنافع عملية التحويالت املالية اإللكترونية: 

 وتجار التجزئة، ونوجزها فيما يلي:

خفضت شبكة نظام املقاصة اآللية من تكاليف الخدمات املصرفية تخفيض تكاليف الخدمات املصرفية:  -1

 من خالل:

 تقليل أو إلغاء الخدمات التي تقدمها الصناديق املتعلقة لتجميع الشبكات. •

األدنى نتيجة عدم استخدام الشيكات الورقية، تقليل مصاريف معالجة الشيكات الى الحد  •

ريف وانخفاض مصاريف املعالجة بالنسبة للشركات، وتستفيد البنوك من هذه العملية ألن املصا

 التشغيلية ستقل.

تقليل الخدمات التي تقدمها البنوك لتسوية الحسابات الجارية مع الشركات واألفراد، بما ان ادخال  •

حل استخدام الشيكات الورقية من عمليات الدفع التي تتم من شركة النظام اإللكتروني يحل م

لشركة أخرى أو من الشركة الى العمالء وتقل الحاجة إلعداد كشوف تسوية الحسابات بمقدار 

 استخدام النظم اآللية.
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يؤدي نظام التحويالت املالية اإللكترونية الى تحسين التدفق النقدي  توفير النقدية بصورة فورية: •

 ن خالل ما توفره التحويالت من موثوقية التدفق.م

ألغت عملية املقاصة اآللية حاجة العميل والتاجر الى زيادة البنك إليداع قيمة  تسيير العمل: •

 التحويالت املالية، مما يؤدي الى رفع فعالية نظام العمل.
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 الخالصة: 

بمستغانم مجرد عين أردنا أن نلقي النظر الى أهم نتائج دراستنا النظرية وذلك من خالل  BADRيبقى بنك  

األهمية التي يكتسبها هذا البنك على املستوى الوطني أما السبب الثاني فيعود الى أهمية الخدمات البنكية اإللكترونية 

 وأهم وسائل الدفع املستعملة من طرف البنك. BADRفي بنك 

في النظام البنكي الجزائري ال تزال أن الخدمة البنكية  BADRحاليا من خالل قيامنا بدراسة ميدانية في بنك فيظهر لنا 

لالقتصاد الجزائري، برزت عمليات التحديث للخدمة البنكية،  مختلفة وبطيئة وغير متنوعة، وفي ظل التوجه الجديد

كترونية خاصة بها، فضال عن استعمال بعض من خالل ادخال بطاقات السحب وانشاء بعض البنوك شبكات إل

التكنولوجيا كاستعمال االعالم اآللي مثال، واالهتمام باملورد البشري، وتحرير القطاع البنكي، فضال عن القفزة التي 

 شهدها قطاع االعالم واالتصاالت في الجزائر من خالل انتشار شبكات االنترنت والهاتف.

ألساليب البنكية إزاء ظاهرة الخدمات البنكية اإللكترونية لكي تبقى البنوك بعيدة وعليه أصبح من الضروري تطوير ا

 عن املتغيرات الجديدة في ظل نمو الخدمات البنكية اإللكترونية.
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 املختلفة األطراف بين التجاري  العمل لتنشيط فعال محرك الحالي وقتنا في اإللكترونية التجارة أصبحت لقد 

 إذ املؤسسات منتجات فيها تعرض كبيرة أسواق لخلق انفتاح من تمنحه ملا وإدارة ومؤسسات أفراد من فيه املتعاملة

 زبائن عن والبحث الترويج قنوات طريق عن األرباح أكبر لتحقيق نجاح أساليب عن البحث في للراغبين فرصة أنها

 .الحديثة والسداد الدفع نظم على باالعتماد اإللكترونية الوسائل عبر جديدة وأسواق

 البنوك ظهور  أبرزها من البنكية التكنولوجيا في توسعا األخيرة العشرية خالل البنكية الساحة شهدت حيث

 الخدمات تقديم وسائل تطوير الى تهدف ألنها التقليدية، البنوك عن ومختلفا حديثا إنجازا تعد التي اإللكترونية

 بشكل البنكية العمليات اجراء البنوك على استوجب مما الحديثة، والتكنولوجيا يتماش ى بما أدائها كفاءة ورفع البنكية

 .اآللي الصراف األنترنت،: مثال إلكترونية وشبكات وسائل طريق عن إلكتروني

  :الفرضيات اختبار 

 باإلضافة سياسيا، وال جغرافيا ال تحديده يمكن ال واسع مجال اإللكترونية التجارة ان على نصت التي :األولى الفرضية

 .فيها املعامالت حسب اإللكترونية التجارة في والسداد الدفع وسائل واختالف تعدد الى

 .األول  الفرضية صحة لنا يتأكد ذكرها سبق التي النتائج وبعد

 لخدماتها أن إذ إلكترونية، بطريقة العمليات اجراء هي اإللكترونية البنوك أن على نصت التي :الثانية الفرضية

 .املخاطر من تخلو ال أنها حين في عديدة إيجابيات

 .ذكرها سبق التي للنتائج توصلنا بعد وذلك الثانية الفرضية صحة من تأكدنا

 عالم الى الجزائرية املصارف مختلف املعلومات تكنولوجيا تطبيقات حولت: تقول  والتي األخيرة للفرضية بالنسبة أما

 .متزنة غير البنوك بعض وتيرة تزال ال ذلك ومع املختلفة النشاطات مختلف في رقمي

 .األخيرة الفرضية صحة من تأكدنا عليها املتحصل والنتائج بها قمنا التي امليدانية الدراسة وبعد 

   :الدراسة نتائج

  :التالية النتائج إلى الوصول  أمكننا البحث هذا خالل من

 الشكل من االقتصاد حولت فقد املجاالت، كل في ومعلومات اتصاالت طفرة التكنولوجية التطورات أحدثت -

 عنصر كأهم املعلومات على واملعتمد واآلنية، والسرعة الالمادية رحول  املمحو الرقمي الشكل إلى التقليدي

  .اإلنتاج عناصر من

 اإلعالم لتكنولوجيا املختلفة األدوات إلى وانتشارها االلكترونية التجارة وجود تحقيق في الكبير الفضل يرجع -

 للتكنولوجيا مكثف استخدام إال هي ما والتي التجارة هذه لقيام الالزمة التقنية البيئة وفرت التي واالتصال،

  .ي التجار املجال في االتصاالت وشبكات ووسائل حاسوب أجهزة من الحديثة

 للتجارة أساسية كركيزة برزت االنترنت شبكة أن إال واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وسائل تعدد رغم -

 مختلف إلى اإلقليمي االمتداد على التجارية التعامالت الشبكة هذه خدمات ساعدت فقد االلكترونية،

 .تكلفة وبأقل ممكن وقت أقصر في العمالء من عدد وألكبر القارات
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 أنحاء مختلف في أساسية بصورة استخدامها معدالت وزيادة االلكترونية التجارة بتطبيقات االهتمام تنامي -

  .العالم

 هذه من األكبر الحجم ارتكز فقد آلخر، بلد من والتجاوب االلكترونية التجارة مكاسب إدراك درجة اختالف -

 التعامالت ركب عن متخلفة تزال فال العربية ل الدو بعض أما املتقدم، العالم ل دو لدى التجارة

.املجال هذا في ومبتدئة االلكترونية
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 ملخـــص

الخدمات  افي التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرهالل العشرية األخيرة توسعا شهدت الساحة البنكية خ

 اإللكترونية التي تعد اتجاها حديثا ومختلفا عن الخدمات البنكية التقليدية.

إذن فاملقصود بالخدمة البنكية اإللكترونية أنها كل عمل بنكي يتم عبر قنوات إلكترونية ويعتمد على معالجة 

ل اإللكتروني للمعلومات والعمليات للبيانات يشمل التحويالت والتسويات املالية، االقتراض التجاري والعقود، التباد

 وتتصف الخدمة البنكية اإللكترونية بامليزات التالية:

 تمكن من عمليات السحب وااليداع في أي وقت حتى وأن كان البنك مغلقا. -

 خدمات تتم عن بعد وبدون اتصال مباشر بين األطراف. -

 خدمات ال تعرف قيود جغرافية. -

 اإللكترونية.يتم الدفع عن طريق النقود  -

 التخفيف من العمل الورقي. -

رغم املزايا العديدة التي وفرتها الخدمات البنكية اإللكترونية إال أنها أفرزت في نفس الوقت مخاطر نذكر منها مخاطر 

 قانونية ومخاطر تقنية.

 

Résumé 

Arène bancaire a connu au cours de la dernière décennie, une expansion significative dans la 

technologie bancaire des manifestations les plus importantes de l’expansion des services bancaires 

électroniques, ce qui est une tendance récente et est différente de services bancaires traditionnels. 

Service afin destinée monétique travail est effectuée par voie électronique de la banque et dépend de la 

transformation de la comprend les transferts et les établissements financiers, les emprunts 

commerciaux et les contrats de donnée, L’échange électronique d’informations et les opérations et le 

service de banque électronique est caractérisé par les caractéristiques suivantes. 

-Etre en mesure de déposer et retrais à tout moment, même si la banque est fermée. 

-Les services sont à distance et sans contact direct entre les parties au service. 

-Les services ne connaissent pas de restrictions géographiques. 

-Le paiement se fait par l’argent électronique. 

-Atténuation de la paperasse. 

Malgré les nombreux avantages offert par les services bancaires électroniques, mais ils produisent en 

même temps, parmi eux le risque des risques juridiques et les risques réglementaires et de la 

technologie. 


