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إلاجاالث ، هما ٌشهد ٌعِش العالم في وكخىا الحاضس وطغ هثير مً الابخيازاث والاختراعاث في جمُع ا    

زىزة جىىىلىجُا اإلاعلىماث والاجصاٌ التي حعخبر مً أهم  ها راث على الصعُد الدولي وأبسش خغيالعدًد مً ال

،حُث أزسث هظسا إلاصاًاها مً هاحُت الظسعت والخيلفت  دءوا الخعامل بها بالتي جأزس بها الىاض و طماث العصس 

، وجبيذ اطتراجُجُت واإلاصازف واحدة مً اللعاعاث التي امخد ئليها هرا الخعىز ،على مخخلف اللعاعاث 

ادة  س بيُتها ، وأطالُب وشاظها وابخياز وطائل دفع حدًثت لم جىً معسوفت مً كبل ، طعُا لٍص وجىب جعٍى

 وجللُل جيالُفها وأخعازها مً جهت أخسي .مً جهت أزباحها 

س هظام الدفع و  الخعىز ا وكد اطخغلذ البىىن هر   البحث في الخىىىلىجُا وشبىت الاهترهذ في جحدًث وجعٍى

س هظام الدفع مً الخللُدي ئلى الالىترووي آعً  لُاث جدًدة ، هما جمىىذ البىىن واإلاإطظاث اإلاالُت مً جعٍى

وكد حلذ وطائل الدفع الالىتروهُت محل وطائل الدفع الخللُدًت  ، وأصبحذ السهيزة ألاطاطُت في جمُع 

علىماث دكُلت عً الصبائً ، وبالخالي جىفير الىكذ والههد إلا  ، بفضل جىفير هره الىطائلالخعامالث اإلاالُت 

 .واإلااٌ اإلاخصص لخدمت الصبائً 

أدزهذ الهصائس ضسوزة الازجلاء بىظامها اإلاصسفي ئلى مظخىي جلً الخعىزاث وبالخالي ضسوزة  الخعىز  اومع هر  

لىتروهُت بل أًضا ٌعاوي جحدًث هظام الدفع الري ال ٌعاوي فلغ مً جأخس في جعبُم وئدخاٌ وطائل الدفع الا

ت للظُىلت الىلدًت في حعامالجه ، وخلص  مً مجخمع ًسفض الخعامل بالىطائل الخللُدًت ئال كلُال مععُا ألاولٍى

ع دخل بعضها حيز الخعبُم اهعالكا مً طىت  في ئظاز جحدًث وطائل  5002هرا ؤلادزان بدبني عدة مشاَز

 ولى هحى جعبُم وطائل الدفع الالىتروهُت .الدفع وعصسهتها  مخضمىت برلً الخعىاث ألا 

 كشالية  لاإ 

 مما طبم جخجلى ئشيالُت البحث في الدظاٌؤ الخالي : 

إ؟واقع وسلئل ايدفع الايكترونة  ايبنكة  في الجزائر*مل هو 
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 هره ؤلاشيالُت ًمىً ظسح الدظاؤالث الفسعُت الخالُت : وعلى ضىء 

 ما هي وطائل الدفع الحدًثت ؟ 

  ت ؟ ؤلالىتروويالدفع  وطائلما مدي جعبُم  في البىىن الهصائٍس

 ام الدفع ؤلالىترووي في الهصائس ؟ما هى واكع اطخخدام هظ 

  ؤلالىترووي في الهصائس ؟الدفع هظام ماهي أهم العساكُل والعلباث التي جىاجه 

  : فرضةلت ايبحث 

 اإلاعسوحت وإلاعالهت اإلاىضىع جم اعخماد الفسضُاث الخالُت :ولإلجابت عً ؤلاشيالُت 

  ل الامىاٌ أحدر الدفع الالىترووي هى بشيل آمً ومظخمس وطُلت وجلىُت الىتروهُت حظمح بخحٍى

 جلغي العالكت اإلاباشسة بين الدائً واإلادًً .بصفت 

 في الهصائس ال ًسقى ئلى اإلاظخىي اإلاعلىب . هظام الدفع الالىترووي 

  هظام الدفع  مسجبغ بخحدًث زلافت الهمهىز في اطخخدام وطائل الدفع الالىتروهُت.جحدًث 

 . عدم مىاهبت الههاش اإلاصسفي الهصائسي للخعىزاث الساهىت في وطائل الدفع 

  أسبلب اختةلر املوضوع: 

 ٌعىد طبب اخخُازها لهرا اإلاىضىع ئلى الدوافع الخالُت :   

  حدازت اإلاىضىع في آلاوهت ألاخيرة في مجاٌ الدفع والدظدًد  . 

 معسفت الدوز الىبير الري جلعبه الخىىىلىجُا في وشاط البىىن . 

  حدازت اإلاىضىع في الدزاطاث الاكخصادًت. 

 . الخعسف عً كسب على واكع هظام الدفع الالىترووي في الهصائس ومخخلف معامالجه 
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 : أهمة  ايبحث 

هس أهمُت هرا البحث باعخباز أن العالم ٌشهد جحىالث ئكخصادًت عمُلت جلىدها جىىىلىجُا اإلاعلىماث جظ

، ئذ أن هرا الخعىز الخىىىلىجي أدي ئلى احدار هللت هىعُت والاجصاٌ ، وهخص بالرهس الصيرفت الالىتروهُت 

ىه جظهس ألاهمُت البالغت للمىضىع في اللعاعاث اإلاصسفُت على اإلاظخىي العالمي وهرا مجاٌ وطائل الدفع ، وم

 الري دفعىا ئلى محاولت دزاطت ججسبت الهصائس في هرا اإلاجاٌ. 

 ايبحث  أهداف: 

 جىمً أهمُت البحث فُما ًلي :

  محاولت ئبساش أهمُت البعاكاث البىىُت الحدًثت وىطُلت سحب ودفع في البىىن . 

  ت  .الخعسف على واكع اطخخدام وطائل الدفع الالىتروهُت في البىىن الهصائٍس

 الخعسف على العالكت بين جىدة الخدماث البىىُت وزضا العمُل . 

  ًجابُت والظلبُت لىطائل الدفع . ؤلا  الىكىف على الازاز 

 دفع.محاولت معسفت  مدي اطخجابت الهمهىز الهصائسي للخعىزاث الحاصلت في مجاٌ هظام ال 

 :  حدود ايدراس 

فُت لىالًت مظخغاهم:  جمذ الدزاطت  في بىً الفالحت والخىمُت ا الحدود املالنة  ود الدزاطت وجخجلى حد ،لٍس

ت  على   .معسفت مدي جعبُم وطائل الدفع ؤلالىترووي في البىىن الهصائٍس

ل الى شهس  صمىُت على الفترة اإلامخدة مًفلد اكخصس مجاٌ بحثىا مً الىاحُت ال  :الحدود ايزملنة   شهس أفٍس

 ماي

   ايدراسلت ايسلبق: 

  دزاطت حالت الهصائس ، مرهسة  –شهير شواش دوز هظام الدفع الالىترووي في جحظين اإلاعامالث اإلاصسفُت

حاٌو صاحب هره الدزاطت معسفت  ، 5000 -5000ماجظخير في العلىم الاكخصادًت، أم البىاقي ، 
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اوعياطاث وطائل الدفع الالىترووي على اإلاعامالث اإلاصسفُت ، وأهم الهسائم الالىتروهُت التي جىاجهها ، 

 والعمل على جحدًث هظام الدفع في الهصائس. 

  واكع وجحدًاث ، مرهسة  ماطتر  -طماح شعبىز، مباح مسابعي، وطائل الدفع الالىترووي في الهصائس

ت ، م ى تهدف هره الدزاطت ئلى  جحدًد مفه ،5002- 5002جامعت جبظت  أوادًمي في العلىم  الخجاٍز

،طائل الدفع الال وهرا واكع  ىترووي ، وهرا الىكىف على أهم العساكُل التي جىاجهها إلًجاد الحلٌى

 الدفع الالىترووي في الهصائس ومعسفت جحدًاث وطائل الدفع الالىترووي بالىوالت البىىُت في جبظت .

 : املنهج املتبع 

مً أجل الاإلاام باإلاىضىع بيل جىاهبه ولإلجابت على ئشيالُت البحث والدظاؤالث اإلاعسوحت وغيرها اجبعىا اإلاىهج 

 .اإلاُداهُتدزاطدىا لي فخم الاعخماد علُه في الىصفي  في الهاهب الىظسي ، أما اإلاىهج الخحلُ

  صعوبلت ايبحث 

  الدفع الالىترووي .كلت اإلاساجع اإلاخخصصت واإلاسجبعت مباشسة بمىضىع وطائل 

  صعىبت الحصٌى على اإلاعلىماث مً البىً وذلً ألنها معلىماث ووزائم داخلُت خاصت بالبىً حظب

إ. مىظفي البىً

 : هةال ايبحث 

 فصلين : جلظُم البحث ئلىخباز صحت الفسضُاث ازجأًىا ئلى مً أجل ؤلاجابت على ؤلاشيالُت اإلاعسوحت واخ

، حُث هظام الدفع الالىترووي وهى بدوزه ًىلظم ئلى زالر مباحث  ئلى فُهلفصل ألاٌو جم الخعسق ل باليظبت

 ٌ ٌ  أما اإلابحث الثاوي في مدخل الى الدفع الالىترووي ًدىاٌو اإلابحث ألاو أما ،  جلىُاث الدفع الالىترووي جىاو

 اإلابحث الثالث فخىاولىا فُه  بِئت الدفع الالىترووي .

وهى بدوزه ًىلظم ئلى زالر  الدفع الالىترووي ومظخلبله في الهصائسهظام ئلى   الفصل الثاوي فخم الخعسق فُه 

فُه  ىاخىاولفأما اإلابحث الثاوي  واكع هظام الدفع الالىترووي في الهصائس مباحث ، فاإلابحث ألاٌو ًدىاٌو 



 ملدمت

 

5 
 

ٌ  مظخلبل الدفع الالىترووي في الهصائس، أما اإلابحث الثالث فخىاولىا فُه الفالحت والخىمُت  بىً جلدًم عام حى

فُت لىالًت مظخغاهم إ.الٍس



 

 :الـفصل ألاول 

نظام الدفع 

 الالكتروني
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 جمهُد

ت     لت التي مً زاللها ٌؿخؿُو ألافغاص حؿٍى التزاماتها ؤو صفو ؤزمان الؿلو والخضماث حهخبر وؾائل الضفو الؿٍغ

الحُاة الاكخطاصًت وقغوف التي ًدطلىن نليها وكض جؿىعث وؾائل الضفو نلى مغ الؼمان، وطان جبها لخؿىع 

الؿىق والخؿىعاث الخىىىلىحُت وكض خكُذ باللبىٌ الاحخماعي لها ، فلض بضؤث بىكام اإلالاًػت زم بهض طلً 

قهغث الىلىص الؿلهُت مشل الظهب والفػت وبؿبب مدضوصًت هظا الىكام قهغث الىلىص الىعكُت التي حؿخمض 

ي جىىىلىحُا اإلاهلىماجُت جمسػذ ننها وؾائل الضفو كىتها مً اللاهىن، ومو الخؿىعاث غحر مؿبىكت ف

لىتروهُت لىؾائل الضفو الخللُضًت، وهي الازغي جىحض نلى ؤشياٌ مسخلفت الالىتروهُت و التي جمشل الطىعة الا

 جخالءم مو ؾبُهت الطفلاث والهملُاث الالىتروهُت .

 ي واآلحي :ونلى غىء طلً فئهىا ؾىلىم بخلؿُم هظا الفطل إلى زالر مباخث وه  

 مضزل الى الضفو الالىترووي اإلابحث ألاٌو :  -

 جلىُاث الضفو الالىترووياإلابحث الثاوي :   -

 بِئت الضفو الالىترووي  اإلابحث الثالث : -
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ٌ اإلابحث   : مدخل الى الدفؼ الالىترووي  ألاو

حهل البىىن في مسخلف صٌو ٌهخبر هكام وؾائل الضفو ألي اكخطاص مؤشغا نً مضي ؾحره ونمله، وهى ما    

ت، وهظا ألن وؾائل الضفو الخللُضًت لم حهض فهالت في  غ وجدضًث وؾائل الضفو ؤولٍى الهالم جضعن بإن جؿٍى

لخؿىع الخىىىلىجي بسلم وؾائل صفو مهالجت اإلاهامالث والطفلاث. وهظا ما ؾمذ ل نطغ ًخؿلب الؿغنت في

 .الىتروهُت غحر ميلفت ومجغصة مً الؿابو اإلااصي 

 اإلاعلب ألاٌو : ماهُت الدفؼ الالىترووي 

ىتروهُت للضفو التي وؿخهملها في خُاجىا الُىمُت ؤو الىؾُلت ؤلال ىترووي نً الطىعةر وؾائل الضفو الالب  حه   

ت واإلاالُت  ت اإلاهامالث الخجاٍع وما ًمحزها نً وؾائل الضفو الخللُضًت ؤن ول نملُاتها وحؿُحرها مً ؤحل حؿٍى

ت ؤلالتزاماث بحن الضائً واإلاضًً  ت في حؿٍى  .ًيىن إلىتروهُا وال وحىص لألوعاق الىلضًت ؤو لألوعاق الخجاٍع

ف:  ؤوال  الدفؼ ؤلالىترووي  حػٍز

ف لىص اإلاهضهُت  إلىتروهُا، بضال مً اؾخسضام الىي ٌهخبر الىكام الظي ًمىً اإلاخهاملحن مً الخباصٌ اإلاال :1حػٍز

هت وآمىت للحطٌى نلى  م ألاهترهذ بخىفحر ؾغق ؾهلت وؾَغ ؤو الشُياث الىعكُت ، خُث ًلىم البائهحن نً ؾٍغ

 .1ؤزمان مىخجاتهم مً الؼبائً

لظي ؤضضع (، البىً اؤو اإلاشتري الالىترووي ؤعبهت ؤؾغاف : اإلاخهامل) الضافو  جخػمً نملُت الضفو :2حػٍزف

 2وؾُلت الضفو ، البىً الظي ًخدطل نلى اإلابلغ لحؿاب اإلاؿخفُض مً الضفو )البائو( وشبىت البؿاكاث.

ف  لت إلىتروهُت، وهظا ٌهني  :3حػٍز ٌهغفها البىً اإلاغهؼي ألاوعوبي بإنها ول نملُت صفو ضضعث ونىلجذ بؿٍغ

ل مهامالث مً ز الٌ هلل مهؿُاث مً ؾغف إلى آزغ ؤو مً ؤن وؾائل الضفو ؤلالىتروهُت عي نباعة نً جدٍى

م هكام إلى ؤزغ وهظه اإلاهؿُاث  جخم مهالجتها مً ؾغف وؾُـ )هكام اإلاهالجت( وجخم هظه الهملُت نً ؾٍغ

 .3مجمىنت ألاصواث الالىتروهُت التي جطضعها اإلاطاعف ومؤؾؿاث الائخمان 

و الجؼائغي فلـ نغفها مً زالٌ كاهىن الىلض :4حػٍزف  11-30مً ألامغ  69واللغع في اإلااصة ؤما الدشَغ

ل  6330ؤوث ؾىت  66اإلاؤعر  في  نلى ؤنها "حهخبر وؾائل الضفو ول ألاصواث التي جمىً ول شخظ مً جدٍى

 ألامىاٌ مهما ًىً الؿً ؤو ألاؾلىب الخلني اإلاؿخهمل ".

                                                           
 .178،ص 6313،صاع الشلافت الاولى ، نمان ،  اإلاسخلبل الواغد لألحُاٌ اللادمت –الخجارة الالىتروهُت مدمض نبض الحؿحن الؿائي ،  1
ت واإلاصزفُت اإلاجلدمدمض الىُالوي ،  2 ت والالىتروهُت دراست ملارهت اإلاوسوغت الخجاٍر ػاث الخجاٍر ،صاع الشلافت لليشغ والخىػَو ،  الثاوي الدشَز

 .44،ص6337نمان ،الاعصن ، الؿبهت الاولى ، 

.153 ، ص6339ميشىعاث إكغؤ ،كؿىؿُىت ، ،، صاع بهاء الضًً لليشغ والخىػَو، الاكخصاد اإلاصزفيعخُم خؿحن   3 
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ل ألامىاٌ هي في ألاؾاؽ زمً لؿلهت ؤو زضموي هى الضفو ؤلالىترو :5حػٍزف لت عكمُت ؤو نملُت جدٍى ت بؿٍغ

لت إلعؾاٌ البُاهاث. باؾخسضام  1ؤحهؼة الىمبُىجغ، وإعؾاٌ البُاهاث نبر زـ جلفىوي ؤو شبىت ما ؤو ؤي ؾٍغ

 ثاهُا : خصائص الدفؼ ؤلالىترووي 

 2:جخمحز وؾائل الضفو ؤلالىترووي بمجمىنت مً الخطائظ ًمىً إًجاػها فُما ًلي  

، خُث ًخم -1  اؾخسضامهًدؿم الضفو ؤلالىترووي بالؿبُهت الضولُت : ؤي ؤهه وؾُلت ملبىلت في حمُو الضٌو

ت الحؿاب في اإلاهامالث التي جخم نبر   الىترووي بحن اإلاؿخسضمحن في ول ؤهداء الهالم . فػاءلدؿٍى

بؿاكت بها طاهغة عكمُت ؤو منها ؤلالىتروهُت: وهي كُمت هلضًت جخػ ًخم الضفو مً زالٌ اؾخسضام الىلىص-6

 الظاهغة الغئِؿُت للمؤؾؿت التي تهُمً نلى إصاعة نملُت الخباصٌ.

ت اإلاهامالث ؤلالىتروهُت نً بهض: خُث ًخم إبغام الهلض بحن ؤؾغاف مخبانضًً -0 ٌؿخسضم هظا ألاؾلىب لدؿٍى

خم الضفو نحر شبىت ألاهترهذ، ؤي مً زالٌ اإلاؿافاث بدباصٌ اإلاهلى  ماث ؤلالىتروهُت بفطل وؾائل في اإلايان ٍو

 الاجطاٌ الالؾلىُت ًخم إنؿاء ؤمغ الضفو  وفلا إلاهؿُاث إلىتروهُت حؿمذ باالجطاٌ اإلاباشغ بحن ؾغفي الهلض.

 : ًخم الضفو ؤلالىترووي بإخض ألاؾلىبحن 

ٌ -ؤ : مً زالٌ هلىص مسططت ؾلفا لهظا الغغع، الضفو نبر شبىت ألاهترهذ وطلً بدباصٌ ألاسلوب الاو

إلاهلىماث ؤلالىتروهُت بفػل وؾائل ؤلاجطاٌ الالؾلىُت، ومً زم فئن الضفو ال ًخم إال بهض الخطم مً هظه ا

شبه طلً الهلىص التي ًيىن الشمً فيها  لت، َو ت اإلاهامالث الازغي بغحر هظه الؿٍغ الىلىص، وال ًمىً حؿٍى

 مضفىنا ملضما .

ت، خُث ال ًىحض مبالغ مسططت مؿبلا لهظا الغغع، مً زالٌ البؿاكاث البىىُت الهاصً ألاسلوب الثاوي:-ب

ت ؤي  بل ان اإلابالغ التي ًخم السحب نليها بهظه البؿاكاث كابلت للسحب نليها بىؾائل ؤزغي والشًُ لدؿٍى

 مهامالث مالُت .

ؤي جىافغ ؤحهؼة جخىلى إصاعة هظه الهملُاث التي جخم نً بهض  ًلؼم جىاحض هكام مطغفي مهض إلجمام طلً : -1

 لدؿهُل حهامل ألاؾغاف وجىفحر الشلت فُما بُنهم .

 ًخم الضفو ؤلالىترووي مً زالٌ هىنحن مً الشبياث: -6

                                                           
 .183 مدمض الىُالوي، مغحو ؾبم طهغه ، ص1
ىت،  2 ، مظهغة لىُل شهاصة الضهخىعاه  في الهلىم الاكخطاصًت ، جسطظ بىىن واكؼ الصيرفت ؤلالىتروهُت وآفاق جعورها في الجشائزؾهُض بٍغ

 .150 156،ص ص، 6311وجإمُىاث، حامهت الهغبي بً مهُضي، 
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: - ؤ فترع طلً وحىص مهامالث  الىوع ألاٌو شبىت زاضت ًلخطغ الاجطاٌ بها نلى ؤؾغاف الخهاكض، ٍو

ت ومالُت مؿبلت بُنهم .  ونالكاث ججاٍع

: شبىت نامت خُث ًخم الخهامل بحن الهضًض مً ألافغاص ال جىحض بُنهم كبل طلً عوابـ الىوع الثاوي - ب

 مهُىت. 

 ؤظزاف غملُت الدفؼ ؤلالىترووي اإلاعلب الثاوي: 

 نملُت الضفو بحن زالر ؤؾغاف جخمشل في خامل البؿاكت ، اإلادل الخجاعي والهُئت اإلاطضعة للبؿاكت . جخم  

 حامل البعاكت  -1

هى الصخظ ؤو الاشخاص الظًً خطلىا نلى البؿاكت بىاءا نلى ؾلب جلضًمه للمطضع وجم اإلاىافلت نلى 

 مىدهم إًاه لخمىنهم مً الشغاء بىاؾؿتها ؤو الحطٌى نلى الخضماث

هىص ؾبب اهدشاع بؿاكت الضفو نىض ألافغاص إلاجمىنت مً اإلاؼاًا والتي هظهغ منها   1:َو

الؿهىلت وألامان في اؾخسضام بؿاكت الضفو لؿضاص زمً الؿلهت ؤو الخضماث اإلالضمت ملاعهت بدمل  -

 الىلىص ؤو الشُياث .

للهىصة للبىً ومأل ؾهىلت الحطٌى نلى اللغوع الاؾتهالهُت في ؾلف الائخمان اإلالضم صون الحاحت  -

 .اللغع  خكاع مطاصكت البىً للحطٌى نلى الىزائم زم اه

النهاًت ٌؿض صفهت ولىىه في ًلىم خامل البؿاكت باؾخهمالها لإلهفاق في ؤماهً مسخلفت وإلاضة مهُىت ، -

 واخضة للهُئت اإلاطضعة. 

 ؤهثر مً صولت حؿهل بؿاكت الضفو نلى عحاٌ ألانماٌ والؿُاح الظًً ًؼوعون  -

، ؤي جخىفل الهُئت اإلاطضعة للبؿاكت  اؾخهمالها هإصاة صفو واخضة خُث جلبل البؿاكت في نضة صٌو

 بهملُاث الطغف ألاحىبي هُابت نً خاملها .

سها ؤنها حشترؽ الدصخُظ لحامل  هظلً فئن اإلاحزة اإلاهمت لبؿاكاث الضفو نلى مسخلف ؤهىانها ونلى ؾٌى جاٍع

جغجبـ البؿاكاث بدؿاب مدضص نىض الهُئت اإلاطضعة ًغضض فُه اللُم البؿاكت ختى جخم نملُت الدؿضًض، و 

مىً ؤن ًغجبـ الحؿاب ببؿاكت واخضة ؤو بمجمىنت مً البؿاكاث مشل   ما هى اإلاؿخدلت مً الهملُاث التي ٍو

 الحاٌ مً البؿاكاث اإلاسططت للشغواث.

                                                           
ؼ الشافي ،   .648،ص 6338لىخاب ، ، اإلاؤؾؿت الحضًشت لاإلاصارف والىلود الالىتروهُت هاطع نبض الهٍؼ 1 
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ت الاؾم اإلاؿبىم نلى البؿاكت هظلً فئن هظا الدصخُظ كض جؿىع مو الؼمً فيان في البضاًت ًخم بهض ملاعه

ت خاملها زم ؤضبذ ًخم إلىتروهُا خُث  غ البؿاكت في الجهاػ الؿغفي زم ًلاعن بحن الخىكُو مو هٍى جخم جمٍغ

ف  اث ، زم جؿىع الخىكُو لُدل عكم الخهٍغ اإلاؿبىم نلى قهغ البؿاكت مو جىكُو خاملها نلى كطاضت اإلاشتًر

اإلاطاصكت وهب اإلاغخلت ألازحرة في نملُت الدؿضًض بالبؿاكت التي جخم الصخص ي ، وججضع الاشاعة إلى ؤن نملُت 

بهض إعؾاٌ اإلادل الخجاعي ليسخت مً كطاضاث البُو للهُئت اإلاطضعة التي ًدلم منها مو الشبىت إطا واهذ 

ٌ شبىت البؿاكت ضاصعة نً بىً ازغ مىكم للشبىت زم ؤضبدذ جخم إلىتروهُا خُث جغؾل اإلاهلىماث مً زال

 1اٌ.الاجط

 )الخاحز(اإلاحل الخجاري  -2

 2ت ؤو زضمت كام بخلضًمها اإلاشتري.هى الؿغف الظي ًلىم بدؿلُم كُمت الضفو الالىترووي زمىا لبػان

م بؿاكت الضفو عاحو للمؼاًا التي ًدطل ن ليها حغاء طلً إن كبىٌ ؤي مدل ججاعي مهامالجه مو ػبائىه نً ؾٍغ

 3والتي هظهغ منها:

الضفو لؿضاص اللُم اإلاؿخدلت له نلى ػبائىه فئهه بظلً ًػمً خطىله نلى جلً اللُم نىض كبٌى بؿاكت  -

مسىلت مباشغة لغضُضه البىيي نىـ لى كبل الخهامل بالىلض الظي ٌهغع وحىص همُت مً الىلض في ضىضوق 

 اإلادل إلى زؿغ الؿؿى والؿغكت وهىا جخمحز البؿاكت بهامل ؤمان ؤهبر .

 بضون عضُض .كض ًيىن ؤهثر ؤماها ختى مً كبٌى الشُياث الصخطُت التي كض جيىن  كبٌى الخهامل بالبؿاكاث -

ًيخج نً كبٌى بؿاكت الدسجُل الاجىماجُيي للمبُهاث بالطىف والىمُت والؿهغ الىخضوي ، ما ًىفغ نلى 

 اإلادل بهؼ اإلاهلىماث اإلاداؾبُت .

طاصعة نً الهُئت اإلاالُت(الظي ًخمخو به خامل ٌؿاهم اإلادل الخجاعي في نملُت الائخمان )في خالت البؿاكت ال -

البؿاكت صون ؤن ًخدمل مساؾغ طلً اللغع الاؾتهالوي ، وبالخالي حؿاهم بؿاكت الضفو في الغفو مً عكم 

 ؤنماٌ اإلادل الخجاعي صون جدمله مساؾغ الائخمان اإلالضم لحامل البؿاكت .

للهُئت اإلاطضعة مباشغة مً الؿمهت الجُضة  ٌؿخفُض اإلادل الخجاعي اللابل لبؿاكاث الضفو بطفت غحر  -

 للبؿاكت وهظا الحمالث ؤلانالهُت التي ًلىم بها .

                                                           
ؼ الشافي ، مغحو ؾبم طهغة ، ص 1  .653هاطع نبض الهٍؼ
، مظهغة ملضمت لىُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم الاكخطاصًت ، جسطظ مالُت ، إحالٌ وسائل الدفؼ الخللُدًت بالوسائل الالىتروهُتزضًجت ؾلؿاوي 2

 . 40، ص 6310-6316وهلىص، حامهت مدمض زُػغ، بؿىغة، 

ؼ الشافي، مغحو ؾبم طهغة ، ص هاطع   . 651 -653نبض الهٍؼ 3 
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ؤما في خالت كُام اإلادل الخجاعي وزاضت إطا وان ًملً ؾلؿلت مً اإلادالث اإلاىدشغة في مىاكو بئضضاع بؿاكت  -

 زاضت به ًدطل نلى اإلاؼاًا الخالُت :

 مو مغاناة ما ًلي : لحطٌى نلى ؾلو ٌهغغها اإلادل وهظاـ  لًػمً ؤن اؾخهماٌ البؿاكت هى مىحه فل

 ؤن جيىن جيلفت البؿاكت الطاصعة نً ؤكل بىشحر مً جيلفت البؿاكت اإلاطضعة مً البىىن ليي ججظب الؼبائً .-

اإلاؿخهملت ؤكل مً كُمت  ؤن جيىن الخيلفت اليؿبُت إلضضاع البؿاكت وجيلفت ألاحهؼة وشبىت ؤلاجطاٌ- 

 الاكخؿام في خالت كبٌى البؿاكاث البىىُت .

 الهُئت اإلاصدرة للبعاكت ) اإلاصدر ؤي اإلاحزر( -3

ي ًخم اؾخسضامها في نملُت الضفو الالىترووي وهي والظهى البىً الظي كام بئضضاع إًاه الضفو الالىترووي 

ها وجطضع جغازُظ لجمُو البىىن اإلاىحىصة في ؤهداء مؤؾؿت ناإلاُت جلىم بهملُت إوشاء البؿاكاث وجخىلى عناًت

ت هظه البؿاكاث.الهالم  بمىافلت نل  1ى صزىلها في نػٍى

 2وهي واالحي:وهىان مجمىنت مؼاًا هاججت نً اؾخهماٌ الخىىىلىحُا الحضًشت في البؿاكت 

 الخهامل بىفاءة وفهالُت مو الىمى الهائل واإلادؿاعم لهضص خؿاباث الؼبائً .  -

م الشًُ   -  .جسفُؼ الخيلفت الحلُلُت إلاهالجت اإلاضفىناث ببؿاكاث الضفو ملاعهت باإلاضفىناث نً ؾٍغ

 الخىىىلىحُا الحضًشت مىىذ البىىن مً جلضًم زضماث لم جىً مخىفغة مً كبل . -

حهخمض الهُئت اإلاطضعة للبؿاكت لخدطُل اإلاهلىماث خٌى اؾخهماٌ بؿاكاتها نلى مجمىنت مً الخلىُاث 

 لىؾائل التي جؿىعث مو الؼمً والتي جخمشل في :وا

 جحصُل وصل الدفؼ  -1

ـ اإلاغىاؾِس ي اإلاؿخهمل خالُا، ووان اؾخهمالها الشًُ، خُث  واهذ بؿاكاث الائخمان ألاولى زالُت مً الشٍغ

ت زم واهذ نملُت الضفو حؿخغغق وكخا إطا وان ًجب الخإهض مً صحت البُاهاث نلى البؿاكت وجؿابلها  مو الهٍى

ا لؿبانت وحه البؿاكت نلى كطاضت .  جىغو في حهاػ زاص ٌهمل ًضٍو

 

                                                           
 .106، ص 6338، صاع الشلافت لليشغ والخىػَو ، الؿبهت ألاولى ، الاعصن، وسائل الدفؼ ؤلالىتروويحالٌ ناًضة الشىعة،  1
 .108هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص  2
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 خارج الاجصاٌ -2

ـ اإلاغىاؾِس ي ألامغ الظي مىً مً جللُظ الؼمً اإلاؿخغغق في نمُلت الؿضاص وهظا حسجُل  غ الشٍغ جؿٍى

 الهُئت اإلاطضعة للبؿاكت للهملُاث الىاججت نً اؾخهماٌ البؿاكت .

 باسخػماٌ الاجصاٌ  -3

طضعة بدسجُل نملُت اؾخهماٌ البؿاكت بشيل مباشغ وفىعي ؤي لحكت اللُام بهملُت جلىم الهُئت اإلا

هخمض هظا الدسجُل نلى شبىت الهاجف ؤو نلى شبىت الاجطاٌ البىىُت الخاضت وحؿمى بشبىت  الدؿضًض، َو

ل ؤلالىترووي للىلض.  1الخدٍى

 واآلحي :ي والشيل الخالي ًبن لىا ؤؾغاف الخهامل بإهكمت الضفو ؤلالىترووي وه

 (: ؤظزاف الخػامل بإهظمت الدفؼ ؤلالىترووي والػالكت بُنهم 1 -1الشيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼ الشافي ، مغحو ؾبم طهغة ، ص : اإلاصدر  .656هاطع نبض الهٍؼ

                                                           
. 90حالٌ ناًضة الشىعة، مغحو ؾبم طهغه ،ص  1 

 مصدر البعاكت 

 حامل البعاكت  الخاحز 

 بؿاكت إئخمان 

 خض ؤئخمان 

 

ؾضاص كُمت 

الضًىن نلى 

 ؤكؿاؽ 

اعؾاٌ شهاعاث 

 البُو

ؾضاص كُمت 

 ؤلاشهاعاث 
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 اإلابحث الثاوي :جلىُاث الدفؼ الالىترووي 

هدُجت الخؿىعاث التي نغفتها الخجاعة الالىتروهُت خىلذ البىىن ؤغلب وؾائل الضفو إلى وؾائل صفو    

إلىتروهُت، وحهضصث هظه ألازحرة وؤزظث ؤشياال جخالءم مو ؾبُهت اإلاهامالث نبر شبىت الاهترهذ، هما ؤن هىان 

 نضة نىامل ؤصث إلى اهدشاعها وجؿىعها نبر مغاخل مسخلفت .

 ٌو : آلُاث وظزق الدفؼ الالىترووي ألا اإلاعلب 

ًض مً وؾائل جىفُظ هظه اإلاهامالث، إط حهضصث ؤهىانها اؾخلؼم احؿام كانضة اإلاهامالث الالىتروهُت ابخياع الهض

 ؤشيالها . ذوجىىن

 ؤوال: وسائل الدفؼ الالىترووي

للض ؾمذ الخؿىع الخىىىلىجي بسلم وؾائل صفو الىتروهُت غحر ميلفت ومجغصة مً اإلااصة، وجخمحز بالؿغنت 

والفهالُت ومالئمت إلاهالجت اإلاهامالث والطفلاث التي جخؿلب الؿغنت والضكت في الاصاء، ومً بحن ؤهم هظه 

 وهُت والشُياث الالىتروهُت .، الىلىص الالىتروهُت، اإلادفكت الالىترالبؿاكاث البىىُتالىؾائل هجض 

I. البعاكاث البىىُت 

بالؾدُىُت ومغىاؾِؿُت جطضع بىاؾؿت مؤؾؿت مالُت باؾم اخض  نً بؿاكتهي نباعة البؿاكاث البىىُت 

وهي بؿاكت مؿخؿُلت الشيل جدمل اؾم اإلاؤؾؿت  ألاشخاص وجلىم جلً البؿاكت بىقُفتي الىفاء والائخمان،

ش ؤلاضضاع اإلاطضعة لها، وشهاعها وجىكُو  خاملها، ؤي بشيل باعػ عكمها ، واؾم خاملها وعكم خؿابت وجاٍع

اإلافخىح مً حاهب  الانخماصؤي ؤن خاملها ًملً إمياهُت جدبو ؾضاص اإلابالغ التي اؾخسضمها في  واهتهاء ضالخُتها،

 مطضع البؿاكت .

ملابل ما  صفوا في شغاء مهكم اخخُاحاجه ؤو ؤو هي نباعة نً بؿاكت مغىاؾِؿُت ٌؿخؿُو خاملها اؾخسضامه  

 ًدطل نلُه مً زضماث صون الحاحت لحمل مبالغ هبحرة كض جخهغع إلاساؾغ الؿغكت ؤو الػُام ؤو الاجالف .

ىُت ًاووان طلً نىضما ؤضضعث بهؼ شغواث البتروٌ في الىال  1914بضؤ ؤٌو قهىع لها نام  ث اإلاخدضة ألامٍغ

ت مً ؤحل اؾخسبؿاكاث لهمالئها  ضامها في شغاء بهؼ مشخلاث البتروٌ مً اإلادؿاث الخابهت لها، وجخم حؿٍى

هظه الهملُاث في نهاًت ول مضة ػمىُت مخفم نليها، زم جىؾو اؾخهماٌ هظه البؿاكاث بدُث ًجىػ اؾخسضام 

حؿو ىػَو الخابهت للجهت التي ؤضضعتها، واالشغاء بالبؿاكت نلى مؿخىي حغغافي واؾو صون الخلُض بمىافظ الخ

بؿاكاث مطغفُت لهمالئها لدؿهُل شغاء  بئضضاعهاالاؾخسضام الحلُلي للبؿاكاث اإلاطغفُت نلى ًض اإلاطاعف 

 .1اخخُاحاتهم الُىمُت 

 ًىحض هىان الهضًض مً بؿاكاث الضفو التي جطضعها البىىن، إال ؤن ؤهثر هظه البؿاكاث شُىنا هي :

                                                           
.60 -66حالٌ ناًضة الشىعة، مغحو ؾبم طهغه، ص ص   1 
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حؿخسضم هإصاة وفاء وائخمان في هفـ الىكذ،  : هي اخضي بؿاكاث الضفو التيالبعاكاث الائخماهُت -1

فهي جدُذ لحاملها الحطٌى نلى الؿلو والخضماث فىع جلضًمها ، والضفو آلاحل للُمت جلً الؿلو والخضماث 

 للبىً اإلاطضع لخلً البؿاكت .

خىكف طلً ولحامل البؿاكت الحم في ؤن ًضفو وامل الغضُض الكاهغ بىشف خؿابه الشهغي  ؤو حؼء مىه، ٍو

 : 1نلى الاجفاق اإلابرم بحن البىً وخامل البؿاكت. وبضوعها البؿاكاث الائخماهُت جخفغم إلى هىنحن

: جمىذ لحاملها امياهُت ججضًض الائخمان ، وهظا ؾىاء ؾضص ما نلُت مً صًىن مخجددة ائخماهُتبعاكت  - ؤ

 باليامل زالٌ فترة الؿماح وؾضص فلـ حؼء منها وؤهمها : 

وجخهامل مو  وهي بؿاكت مخجضصة، ؤهثر البؿاكاث الائخماهُت اهدشاعا نلى الاؾالقهي بعاكت فيزا وارد:  -

ت وؤحهؼة الطغاف آلالي .  مالًحن اإلايشأث واإلادالث الخجاٍع

جإحي في اإلاغجبت الشاهُت بهض بؿاكت فحزا واعص مً خُث صعحت اهدشاعها ، ولها نضة  :وارد بعاكت ماستر  -

 ، والفػُت .........ؤشياٌ ؤهمها : ماؾتر واعص الظهبُت 

حؿمى بؿاكاث الطغف الشهغي ألنها ًجب نلى الهمُل ؤن ًلىم : غير مخجددة ائخماهُتبعاكت  - ب

جم فُه السحب، بمهنى ؤن فترة الائخمان التي جمىدها هظه البؿاكت ال بالؿضاص اليامل زالٌ هفـ الشهغ الظي 

 ومً ؤبغػها. جخجاوػ الشهغ،

س - يان إهسبٌر يىن اإلابلغ الىلي اإلادمل نلى  بؿاكت ائخمان: هي بعاكت ؤمٍز لِـ لها خض ضغف، ٍو

البؿاكت مؿخدلا نىض نهاًت فترة الؿضاص ، ؤي ًيبغي حؿضًض الالتزاماث اإلااصًت لهظه البؿاكت زالٌ 

 مضة الؿماح، وال ًجغي ججضًض هظه البؿاكت إلاضة حضًضة.

ت إلاؿخدلاجه إال إطا وهي بؿاكاث ال جمىذ لطاخبها بالبعاكاث الغير الائخماهُت : -2 هملُت الضفو ؤو الدؿٍى

ت وبالخالي فهي ال جمىذ لطاخبها ؤي  ؤو كغع ، وجىلؿم  ائخمانجىفغ فهلُا نلى ألامىاٌ اإلالابلت لهملُت الدؿٍى

 بضوعها إلى :

خؿلب هظا الىىم مً البؿاكاث وحىص خؿاب بىيي صاعي لطاخب البؿاكت، خُث ًدُذ البعاكت اإلادًىت :- ٍو

ت ؤو الضفو مً زالٌ جمىحن اإلاؿخفُض مً سحب الامىاٌ مً خؿاب ضاخب اؾخسضام  البؿاكت نملُت الدؿٍى

 ي ًفترع فُه ؤن ًيىن خؿابت مضًىا.البؿاكت الظ

                                                           
ت،هظم الدفؼ الالىترووي واوػياساتها غلى سلعاث البىً اإلازهشي  ص.ؤخمض نبض الهلُم العجمي ، 1 ، ص ص، 6310، صاع الجامهت الجضًضة ،الاؾىىضٍع

66- 69. 



نظام اندفع االنكتروني                         انفصم األول                                   
 

16 
 

خُث ًلىم ضاخب البؿاكت الالىتروهُت بصحنها بمبلغ مالي ونىض إجمام ؤي مهاملت عاكت الدفؼ اإلاسبم : ب-

ت، ًخم السحب اإلالابل اإلاالي  هظه البؿاكت ختى ًيخهي اإلابلغ اإلاصحىن ؤو اإلاهبإ في البؿاكت، إلناصة  مًججاٍع

 اؾخسضامها ًجب إناصة شحنها وهىظا .

هي جلً البؿاكت التي جطضعها البىىن ؤو الجهاث ألازغي التي عزظ لها اللاهىن طلً،  بعاكت الحسم:-

مىً الحطٌى نليها  حؿخسضم مً ؾغف ضاخبها لخطم مبلغ مً خؿابه الجاعي مباشغة لضفهت للخاحغ، ٍو

بهض فخذ خؿاب لضي البىً بئضضاع البؿاكت للهمُل وعبؿها بدغهت الحؿاب، وال ٌؿخؿُو الهمُل 

ها ؾىاء في نملُاث السحب الىلضي مً ؤحهؼة الطغاف آلالي ؤو في نملُاث شغاء مً ؤحهؼة هلاؽ اؾخسضام

 صائىا .البُو إال إطا وان عضُض  الحؿاب 

 :ؤهواع البعاكاث البىىُت (  2- 1ركم ) الشيل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .03مغحو ؾبم طهغه ،ص ، ص.ؤخمض نبض الهلُم العجمياإلاصدر: 
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II. :البعاكاث الذهُت 

ً حمُو البُاهاث الخاضت بداملها  هي نباعة نً بؿاكت بالؾدُىُت جدخىي  نلى زلُت إلىتروهُت ًخم نليها جسٍؼ

ش خُاة الهمُل  سه، وجاٍع مشل الاؾم، الهىىان، اإلاطغف اإلاطضع، ؤؾلىب الطغف، اإلابلغ اإلاىطغف وجاٍع

 اإلاطغفُت.

لت الخهامل ؾىاء وان ائخماوي ؤو صفو فىعي،  إن هظا الىىم مً البؿاكاث الجضًضة ٌؿمذ للهمُل بازخُاع ؾٍغ

، وجىفغ هظه البؿاكاث لهمالئها الهضًض  وهى ما ًجهلها بؿاكت ناإلاُت حؿخسضم نلى هؿاق واؾو في مهكم الضٌو

 1مً اإلاؼاًا :

 ًمىً اؾخسضامها هبؿاكت ائخماهُت ؤو بؿاكت زطم فىعي ؾبلا لغغبت الهمُل . -

ؾهىلت إصاعتها مطغفُا بدُث ال ًمىً للهمُل ؤن ٌؿخسضمها بلُمت ؤهثر مً الغضُض اإلاضون نلى  -

دت الالىتروهُت للبؿاكت .  الشٍغ

 ؤمان الاؾخسضام لىحىص غىابـ ؤمىُت مدىمت في هظا الىىم مً البؿاكاث طاث الظاهغة الالىتروهُت . -

ل مً عضُض البؿاكت إلى عضُض بؿاكت ؤزغي  - مً زالٌ آالث الطغف الظاحي ؤو ؤحهؼة  إمياهُت الخدٍى

 الخلُفىن الهاصي ؤو اإلادمٌى .

ًمىً للهمُل السحب مً عضُض خؿابه الجاعي بالبىً وإغافت اللُمت إلى عضُض البؿاكت مً زالٌ  -

.  آالث الطغف الظاحي ؤو ؤحهؼة الخلُفىن الهاصي ؤو اإلادمٌى

III.  الىلود الالىتروهُت 

الالىتروهُت ؤن  مً البروجىوىالث والخىاكُو الغكمُت التي جدُذ للغؾالت حهغف الىلىص الالىتروهُت بمجمىنت

جدل فهلُا مدل جباصٌ الهمالث الخللُضًت، بهباعة ازغي هي اإلايافئ ؤلالىترووي للىلىص الخللُضًت التي انخضها 

ولها وىن جضاولها غحر ؤن هظه الىلىص جخمحز نً الخللُضًت بمجمىنت مً الخطائظ ؤهمها اهسفاع جيلفت جضا

ل الىلىص الالىتروهُت نبر الاهترهذ ؤو الشبياث ألازغي ؤعزظ بىشحر مً اؾخسضام ألاهكمت البىىُت  جدٍى

ل الىلىص الالىتروهُت مً ؤي ميان إلى ميان ازغ في  الخللُضًت هما ؤنها ال جسػو للحضوص خُث ًمىً جدٍى

 الهالم ....

 

                                                           
. 66، ص 6316الؿبهت الاولى، اللاهغة، اإلاغهؼ اللىمي لإلضضاعاث اللاهىهُت،،لبىون الالىتروهُت ًىؾف خؿً ًىؾف، ا  1 
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 1.بدؿاب بىيي، وحؿخهمل هإصاة للضفوؤو هي كُمت مسؼهت نلى وؾُلت الىتروهُت مضفىنت ملضما وغحر مغجبؿت 

  ؤشياٌ الىلود الالىتروهُت : - ؤ

 2جإزظ الىلىص الالىتروهُت ضىعجحن ؤؾاؾِخحن هما :

: وهي بؿاكت ؾابلت الضفو مهضة لالؾخسضام في ؤغغاع مخهضصة، جدخىي نلى  محفظت الىلود الالىتروهُت-

م اإلاىػم آلالي ؤو آلاالث الخاضت بها اإلاىحىصة نىض الخجاع لشغاء  (puce)صائغة إلىتروهُت  ًخم اؾخضامها نً ؾٍغ

اث ضغحرة .  مشتًر

ت - الغكمُت وهي آلت للضفو مستزهت اللُمت حؿمى بىلىص الشبىت ؤو الىلىص الؿائلت :  محفظت الىلود الخلدًٍز

في شيل بؿاكاث مضفىنت ؾلفا حؿخسضم للضفو نبر الاهترهذ وغحرها مً الشبياث ، وهظلً ًمىً اؾخسضامها 

 في هلان البُو الخللُضًت .

 : لىتروهُتخصائص الىلود الا-ب

 3للىلىص الالىتروهُت نضة مؼاًا ؤهمها:

ل الىلىص الالىتروهُت ؤي الغكمُت نبر الشبياث الازغي ؤعزظ هشحرا مً  جيلفت جداولها سهُدة - ؤ :جدٍى

 اؾخسضام ألاهكمت البىىُت الخللُضًت .

لها مً ؤي ميان إلى ازغ في الهالم وفي ؤي وكذ وان، وطلً النخماصها ال جخضؼ للحدود - ب : ًمىً جدٍى

 وال الؿُاؾُت .نلى الاهترهذ ؤو نلى الشبياث التي ال حهترف بالحضوص الجغغافُت 

:حؿهل الىلىص الالىتروهُت الخهامالث البىىُت إلى خض هبحر فهي حغنى نً مأل  بسُعت وسهلت الاسخخدام - ث

 الاؾخماعاث واحغاء الاؾخهالماث البىىُت نبر الهاجف .

هظا وجخيىن صوعة إحغاءاث الىلىص الالىتروهُت واؾخسضامها مً ؤعبهت زؿىاث إحغائُت ؾابلت نلى نملُت 

 شيل اإلاىالي :اء ؤعبو زؿىاث ؤزغي زاضت بهملُت الشغاء وطان خؿبما ًخضح في الالشغ 

 

 

                                                           
ت ، اللاهغة ، الخجارة الالىتروهُت والػوإلاتالؿُض ؤخمض نبض الخالم،   . 186،ص6336، ميشىعاث اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع 1 

لُت الهلىم الاكخطاصًت والدؿُحر حامهت ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااؾتر، و وسائل الدفؼ الحدًثت وما مدي هجاغتها في اإلاؤسست اإلاالُتلغاش ي مغاص ،  2

 . 66، ص6318-6317مؿخغاهم ، 
 .75،  ص 6335،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼائغ، الخجارة الالىتروهُت مفاهُم واستراجُجُاث الخعبُم في اإلاؤسست إبغاهُم بستي ،3
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   دورة اسخخدام الىلود الالىتروهُت واحزاءاتها (: 3- 1)الشيل ركم 

 الخدلم مً ؾالمت ( 7) 

 الالىتروهُتالىلىص  

 شغاء هلض (1) اشتران لضي (6)

 الىترووي   البىىن 

  الضفو(6)  

---------------------------------------- 

 هكام إصاعة الىلض ( 0)     ازخُاع ألاضىاف وججمُو (5) هكام إصاعة الىلض(4) 

الالىترووي )مشتري(          ؤؾهاعها الالىترووي)بائو (  

 . 163،ص  ض ؤخمض نبض الخالم، مغحو ؾبم طهغهلؿُا: اإلاصدر

IV. : الشًُ الالىترووي 

 ؤمغا مً شخظ ٌؿمى الؿاخب إلى هى مدغع زالسي ألاؾغاف مهالج الىتروهُا بشيل هلي ؤو حؼئي ًخػمً  

 ن شخظ زالث ٌؿمى اإلاؿخفُض.ىً( بإن ًضفو مبلغا مً الىلىص إلطاإلاسحىب نلُه)الب

ت التي ًمىً الاؾخفاصة منها في مجاٌ جلىُت اإلاهلىماث واإلاهالجاث الالىتروهُت،   وهى ؤهثر الاوعاق الخجاٍع

فالشُياث حهض البىىن ؾغفا ؤؾاؾُا في الىفاء بها بل وجدطُلها، وإلاا واهذ البىىن حؿخهمل صائما وؾائل 

ت التي  جسػو إلاشل هظه اإلاهالجت، وطلً فػال نً اإلاهالجت الالىتروهُت فئن الشًُ ٌهض ؤهم ألاوعاق الخجاٍع

نلى همىطج بىيي هظا ٌؿمذ للبىىن بىغو الىمىطج الظي ًخالءم مو اإلاهالجت ؤن الشًُ ال بض وؤن ًيىن 

 .1الالىتروهُت للبُاهاث 

 

 

 

 
                                                           

ت ووسائل الدفؼ مطؿفى هماٌ ؾه ، وائل ؤهىع بىضق ،1  .  053، ص  6310، صاع الفىغ الجامعي ،مطغ ، الالىتروهُت الحدًثتألاوراق الخجاٍر

 

بىً ًخهامل بالىلض 

 الالىترووي 
ً مطضع للىلض الالىترووي   بى

 الهمُل  البائو 
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 الشُياث الالىتروهُت خصائص -ؤ

 1:لها نضة مؼاًا هىحؼها فُما ًليالشُياث الالىتروهُت 

مً عؾىم الدشغُل باإلالاعهت ببؿاكاث الائخمان مما ٌؿاهم في  %35بالشُياث خىالي ًىفغ الخهامل  - ؤ

 جسفُؼ الىفلاث التي ًخدملها اإلاخهاملىن بهظه الشُياث .

ت  - ب ت ؤو ججاٍع جطغف الشُياث الالىتروهُت في صفو الطفلاث الالىتروهُت بجمُو ؤهىانها ؾىاء واهذ إصاٍع

ض الالىترووي  لت آمىت نبر البًر  .وبؿٍغ

ت اإلاضفىناث مً زالٌ الشُياث الالىتروهُت في  - ث ؾانت فلـ باإلالاعهت مو الشُياث الهاصًت التي  48حؿٍى

تها في وكذ ؤؾٌى مً زالٌ غغفت اإلالاضت  .ًخم حؿٍى

 احزاءاث اسخخدام الشًُ الالىترووي -ب

غ شًُ إلىترووي بلُمت ما ج اث فئهه ًلىم بخدٍغ م شغائه لطالح البائو نىضما ًلىم اإلاشتري بلُمت صفو اإلاشتًر

ض الالىترووي إلى البائو الظي ًلىم بضوعه بالخىكُو نلى  غؾله نبر البًر ىكهه بىمىطج جىكُهه الالىترووي ٍو ٍو

ض الالىترووي هفـ الشًُ  م البًر بىمىطج جىكُهه الالىترووي زم ٌهُض البائو اعؾاله إلى البىً اإلاشترن نً ؾٍغ

ُهاث الالىتروهُت وبطماتها بما هى مسؼن لضًه مً الخىكُهاث والظي ًلىم بضوعه بالخدلم مً الخىك

ل اإلابلغ مً  الالىتروهُت ليل مً البائو واإلاشتري وفي خالت جإهضه مً صحت الخىكُهاث ًلىم البىً بخدٍى

 .2الحؿاب الجاعي للمشتري إلى الحؿاب الجاعي للبائو 

 ملُاث الضفو : وفُما ًلي همىطج ًىضح صوعة اؾخسضام الشًُ الالىترووي في ن

 

 

 

 

 

 

                                                           
غف ،  1  .149-148،ص ص6310، صاع ػهغان لليشغ والخىػَو ، نمان ،  الخجارة الالىتروهُت في ظل الىظام الخجاري الػاإلاي الجدًدمدمض نمغ الشٍى
 .473، ص6336، صاع الفىغ الجامعي لليشغ ، الؿبهت ألاولى،  مطغ، ؤلادارة الالىتروهُتمدمض الطحرفي ،2
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 دورة اسخخدام الشًُ الالىترووي في غملُاث الدفؼ :(4-1الشيل ركم ) 

  

 اشتران -1 اجمام-6  اشتران لضي-6

 بىًلضي  الطفلت  هفـ

 مهحن اعؾاٌ الشًُ الالىترووي-5 البىً

 بهض جىكُهه مً البائو

 شًُ الىترووي مىكو مً-4 

  

 

 ازخُاع الؿلهت وجدضًض الؿهغ-0

 الىلي وؤؾلىب الضفو 

 .471ص  مغحو ؾبم طهغه،:مدمض الطحرفي ، اإلاصدر

V. : اإلاحافظ الالىتروهُت 

دت خىؾبُت ، ًمىً جشبُتها نلى الىمبُىجغ الصخص ي ؤو  هي نباعة نً بؿاكت بالؾدُىُت ممغىؿت مؼوصة بشٍغ

 1جيىن كغضا مغها، ًخم هلل اللُمت اإلاالُت مىه ؤو إلُه نبر الاهترهذ باؾخسضام بغامج مهُىت.

 خصائص اإلاحفظت الالىتروهُت :-ؤ

 2:جخمحز اإلادفكت الالىتروهُت بإنها 

 ؾهلت الاؾخهماٌ ) جللُظ الحاحت لىلل اللؿو الىلضًت الطغحرة ( ؛ - ؤ

 ُظ زؿغ الؿغكت ) في خالت اخخىاء اإلادفكت الالىتروهُت نلى عمؼ ؾغي (؛جلل - ب

 إمياهُت إحغاء مضفىناث صون غغوعة امخالن خؿاب بىيي ؛  - ث

                                                           
.76إبغاهُم بستي ، مغحو ؾبم طهغه ، ص   1 

لُت واللاهوهُت ؾاعق نُض الهاٌ خماص،  2  .115، ص6338،،الضاع الجامهُت ، الؿبهت الشاهُت، مطغ الخجارة الالىتروهُت واإلاالُت والدسٍو

 البنك

 البائع المشتري
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 ؾهىلت الضفو مً زالٌ نضة نمالث)في خالت اإلادفكت الالىتروهُت مخهضصة الهمالث الطهبت(. - ر

 :: جخم نملُت الضفو بالخؿىاث الخالُت  خعواث الدفؼ باسخخدام اإلاحفظت الالىتروهُت-ب

 ًلىم خامل اإلادفكت نىض الىضٌى إلى الىلؿت الخاضت بالشغاء بئقهاع الؿلو اإلاغاص  -

 وجبضؤ نملُت الجمو اإلاخخالُت للُمت البػانت .شغائها 

غها نلى الجهاػ اإلاهض للغاءتها. -  إقهاع اإلادفكت الالىتروهُت وجمٍغ

غ بطمت نىض هلؿت الشغاء ًلىم الجهاػ بؿلب جإهُض  - ت مً ضاخب اإلادفكت الالىتروهُت وطلً بخمٍغ الهٍى

 ألاضبو ؤو إصزاٌ عكم ؾغي.

ت ًلىم الجهاػ بئقهاع عؾالت زاضت إلزخُاع هىم الضفو. -  بهض الخإهض مً الهٍى

م اللُمت اإلاسؼهت باإلادفك - ً إما الضفو نً ؾٍغ ت الالىتروهُت ؤو الازخُاع الشاوي ًلىم باالزخُاع مً ؤخض الامٍغ

م بؿاكت الائخمان اإلاخىاحض نلى اإلادفكت الالىتروهُت .  نً ؾٍغ

لها إلى خؿاب الؿغف الشاوي. -  جكهغ عؾالت جإهُض مً صحت الهملُت واللُمت اإلاغاص جدٍى

 قهىع عؾالت جإهُض جفُض بىجاح الهملُت ؤي اللُمت زم زطمها مً خؿابً . -

 طاٌ اإلاؤهض للهملُت للؿغف ألاٌو ؤي اإلاشتري.ًخم اؾخسغاج وؾبو الاً -

 ؤشياٌ الدفؼ الالىترووي :ثاهُا 

 :1ًخسظ الضفو الالىترووي نضة ؤشياٌ وهلخطها فُما ًلي

 :  ATMحهاس الصزاف آلالي - ؤ

وهي جلً آلاالث التي ًمىً وشغها باألماهً اإلاسخلفت وجخطل بشبىت خاؾىب البىً، خُث ًخم السحب 

، وؤضبدذ مً اإلاؿخلؼماث 1975الحؿاباث مً زالٌ بؿاكاث طهُت والتي بضا حشغُلها في نام وؤلاًضام في 

 الُىمُت في جىفُظ الهملُاث البىىُت لألفغاص.

 هلاط البُؼ الالىترووي : - ب

ت والخضمُت بمسخلف ؤنمالها وؤوشؿتها.  وهي آلاالث التي جىدشغ لضي اإلاؤؾؿاث الخجاٍع

 الصيرفت اإلاحمولت : - ث

 ضماث التي جخاح مً زالٌ الهاجف اإلادمٌى .وهي جلً الخ

 

 

 

                                                           
،صاع وائل لليشغ  الصيرفت الالىتروهُت الادواث والخعبُلاث ومػُلاث الخوسؼخاح ػهحر، الشمغي هاقم مدمض هىعي ونبض الف1

  64،ص6338والخىػَو،نمان،
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 الصيرفت الهاجفُت )مزهش خدمت الػمالء(: - ر

البىىن بدشغُل مغاهؼ الاجطاالث وزضمت الهمالء والتي حهمل نلى مضاع الؿانت، وجخمحز بئجاخت الحطٌى  جلىم

نلى الخضمت في ؤي وكذ والحطٌى نلى مهلىماث بسطىص خؿاباث الىصائو واللغوع التي ًملىها الهمُل 

ل بُنهما.  والخدٍى

 بىون الاهترهِذ : - ج

 مىً جمُحز بىىن الاهترهِذ إلى كؿمحن عئِؿحن :خُث حهض ألاهثر ؤهمُت في مجاٌ الخىػَو ٍو

 : ًخهلم بإصاء الخضماث البىىُت مً زالٌ شبىت الاهترهِذ الضولُت نبر عبـ البىىن لحىاؾُبها اللسم ألاٌو

نلى الشبىت الضولُت فُخمىً الهمُل مً ؤي وكذ مً الضزٌى نلى هظه الشبىت وجىفُظ ألاوامغ والخهلُماث 

 . ؾغي شخص ياإلاطغفُت مً زالٌ عكم 

ًخهلم بالخجاعة الالىتروهُت التي جخم نبر شبىت الاهترهذ بحن بائو ومشتري وهال مً البىىن التي اللسم الثاوي : 

ت مبالغ الطفلاث .   ًدبهىن لها لدؿٍى

 اإلاعلب الثاوي : الػوامل اإلاساغدة غلى اهدشار وسائل الدفؼ الالىترووي 

وجدىلها مً الشيل الخللُضي إلى الشيل الالىترووي مجمىنت مً للض ؾانض نلى جؿىع وؾائل الضفو   

 الهىامل ؤهمها :

 جزاحؼ فػالُت وسائل الدفؼ الخللُدًت : -1

التي جخمحز بها وؾائل الضفو الخللُضًت مً خُث حؿهُل اإلاهامالث إال ؤن هظه ألازحرة  الغغم مً الامخُاػاثب  

 1ضًض مً الىلائظ والتي هظهغ منها :جخػمً اله

ت اإلاهامالجُت. -  اوهضام اإلاالئمت فالحاحت إلى الىحىص الصخص ي لىال الؿغفحن ًلُض الحٍغ

نضم إحغاء اإلاضفىناث في الىكذ الحلُلي، خُث ؤن اإلاضفىناث الخللُضًت ال جخم في الىكف الحلُم،  -

خىكف الخإزحر في الخدلم الفهلي نلى هىنُت الؿضاص فاإلاضفىناث  إلى  بالشُياث مشال حؿخغغق ما ًطلٍو

 ؤؾبىم.

إوهضام ألامً فالخىكُهاث ًمىً ؤن جؼوع والشُياث والىمبُاالث والؿىضاث ألمغ ًمىً ؤن حؿغق ؤو جػُو  -

 ؤشياله.والخجاع ًمىً ؤن ًلجإ للغش وؤلاخخُاٌ بمسخلف 

جيلف مبلغا زابخا مً اإلااٌ، وباليؿبت للمضفىناث الطغحرة اعجفام جيلفت اإلاضفىناث خُث ؤن ول مهاملت  -

الياص جيالُف اإلاطغوفاث، فالبىىن مشال مً حهتها حهاوي مً اعجفام جيالُف مهالجت الشُياث طاث حغؿي ب

 اإلابالغ الطغحرة هكغا لخهضصها، باإلغافت إلى جيالُف نملُت اإلالاضت .
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 جعور جىىولوحُا اإلاػلوماث: -2

ؤضبذ اؾخسضام الخىىىلىحُا الحضًشت نىطغا ؤؾاؾُا في نمل البىىن زاضت في قل جؼاًض اإلاىافؿت في 

 الطىانت البىىُت واشخضاصها مدلُا وناإلاُا، وهى ما صفو بػغوعة جدؿحن الخضماث البىىُت واؾخسضام 

 1 . زضماث الضفو الالىتروهُت

 ظهور شبياث ألاهترهذ: -3

هت خىاؾِب في الهالم جدشيل مً مجمىنت مً الشبياث الجؼئُت ججغي فيها حهخبر شبىت الاهترهذ ؤهبر شغ 

ت جامت، وهي مغجبؿت ببهػها البهؼ مً زالٌ مجمىنت مً  اإلاهلىماث مً وإلى ؤي ميان في الهالم بدٍغ

لت ؾهلت واكخطاصًت مً و إلى ؤي ميان نلى وحه الىغة  غ اإلاهلىماث بؿٍغ الخجهحزاث اإلاهلىماجُت، حؿمذ بخمٍغ

 2عغُت.ألا 

 ظهور بىون إلىتروهُت وخدماث مصزفُت حدًدة : -4

اللائمت نلى الغوائؼ الالىتروهُت مً زالٌ جىقُف الخؿىعاث الحضًشت في  هي جلً البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت

ىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ لخلضًم وافت الخضماث البىىُت للهمالء بإمان وؤكل جيلفت وؤؾغم وكذ مجاٌ ج

 3وؤكل حهض.

 الاسخفادة مً وسائل ألامان غبر شبىت الاهترهذ -5

ا نبر ألامان اإلابخىغة خضًشا الؾخهمالهجخمحز وؾائل الضفو الالىتروهُت نً الىؾائل الخللُضًت باالؾخفاصة وؾائل 

ت التي جخم نبر هظه الشبىت والتي جيىن  شبىت الاهترهذ وزاضت إلغفاء الشلت نلى اإلاهامالث اإلاطغفُت والخجاٍع

وؾائل الضفو الالىتروهُت ؾغفا فيها وكض وان اهدشاع الخجاعة الالىتروهُت ؾببا وافُا البخياع مشل هظه الىؾائل 

 .4الالىترووي والدشفحر والخإمحن والخىكُو 

 

 

                                                           
، مجلت الاكخطاص لخىمُت اإلاسخدامتوسائل الدفؼ الالىترووي ودورها في جحسين ألاداء البىيي في ظل جحدًاث اص هاعون الهص ي، فاًؼة بىعاؽ،  1

ت ونلىم الدؿُحر ،حامهت باجىت  ت ،ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع  .176، ص6318، 5، الهضص9، اإلاجلض1والخىمُت البشٍغ
الهلىم الاوؿاهُت ،ؤم  مجلت   –الواكؼ واإلاػُلاث والافاق اإلاسخلبلُت -وسائل الدفؼ الالىترووي في الىظام البىيي الجشائزي  ؾمُت نبابؿت ، 2

 .053، ص6316البىاقي، الهضص الؿاصؽ ،

.053هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص 3 

.177هاعون الهص ي، فاًؼة بىعاؽ،  مغحو ؾبم طهغه ، ص 4 
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 ور مىظماث ومؤسساث مالُت غاإلاُت في مجاٌ اإلادفوغاثظه -6

مً بحن الهىامل اإلاؿاهمت في اهدشاع وؾائل الضفو الالىتروهُت قهىع مىكماث ومؤؾؿاث ناإلاُت ؤضبدذ 

م هظه الىؾائـ إلاسخلف بلضان الهالم والجهاث اإلاطضعة للبؿاكاث البىىُت والتي حهض مً  عائضة في إهخاج وحؿٍى

 الالىتروهُت ًمىً جلؿُمها هما ًلي: ؤشهغ وؾائل الضفو

: ال حهخبر مؤؾؿاث مالُت وإهما بمشابت هاصي خُث جمخلً ول اإلاىظماث الػاإلاُت اإلاصدرة للبعاكاث - ؤ

ت للبؿاكاث الخاضت بها لىنها ال جلىم باإلضضاع بىفؿها وإهما جمىذ جغازُظ  مىكمت الهالماث الخجاٍع

 شغهتي فحزا واعص واإلااؾتر واعص .بئضضاعها للمطاعف، وؤشهغ هظه اإلاىكماث هي 

اإلاطغفُت صون غغوعة مىذ  إضضاع البؿاكاثوهي التي حشغف نلى نملُت اإلاؤسساث اإلاالُت الػاإلاُت :   - ب

ـ، الضًجرػ ولُب يان اهؿبٌر  1.جغازُظ الاضضاع ألي مطغف ومً ؤشهغها ؤمٍغ

 اإلاعلب الثالث: مشاًا وغُوب وسائل الدفؼ الالىترووي 

إن الاهدشاع الىاؾو لىؾائل الضفو الالىترووي ًترحم اإلاؼاًا نلى الهمالء، فلهظه ألاهكمت اًجابُاث وزطائظ   

جمحزها نً الىؾائل الخللُضًت وججهل البهؼ ًفػلها ننها، هظا ال ٌهني ؤنها ال جسلى مً الهُىب وهىان نضة 

 نىامل ؤصث إلى هجاح واهدشاع وؾائل الضفو الالىترووي .

 مشاًا وسائل الدفؼ الالىترووي :  ؤوال

 2جخمحز وؾائل الضفو الالىترووي بهضة مؼاًا والتي ًمىً جلخُطها فُما ًلي :   

 : جىفغ بؿاكاث الائخمان الهضًض مً اإلاؼاًا التي جمىدها لحاملها ومً ؤهمها :باليسبت لحاملها - ؤ

 جىفغ خض هبحر مً ألامان إطا جم ملاعهتها مو الىلىص الىعكُت ؛ -

ؿغ اؾخسضامها ؛ -  ؾهىلت َو

 اؾخهمالها ًدض مً الخهامل بالفىاجحر والاًطاالث اإلاسخلفت ؛ -

 جمىذ خاملها ائخماها لفترة مً الؼمً ومساؾغ ؾغكتها جلل نً الىلىص الىعكُت ؛ -

 الؿماح لحاملها مً الاكتراع ألحل ؾىاء وان البىً ؤم مً الشغهت اإلاطضعة ؛ -

                                                           
.04-00،ص ص، 6330، ؾىعٍا ، البعاكاث البىىُت الافتراضُت والسحب اإلاباشز مً الزصُدؤبى ؾلمان نبض الىهاب ابغاهُم،   1 

.98حالٌ ناًضة الشىعة، مغحو ؾبم طهغه ، ص   2 
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ًىم وطلً باإلغافت إلى جسفُؼ خاحخه إلى الخهامل  55و 65ًخمخو خاملها بفترة ائخمان ما بحن  -

 بالىلىص وما ًدبو طلً مً عاخخه ومً ؤزؿاعها ومخابهتها. 

 : ًجني مطضع البؿاكت نضة مؼاًا منها : باليسبت إلاصدر البعاكت - ب

ت والخجضًض و  - الغؾىم اإلافغوغت نلى السحب ألاعباح جيىن مغجفهت، باإلغافت إلى عؾىم الهػٍى

الىلضي، هما كض ًفغع مطضع البؿاكت بهؼ الغغاماث والفىائض هدُجت إلاا كض ًغجىبه خامل البؿاكت 

 1، ومنها غغاماث الخإزحر في الؿضاص وغغاماث فلضان البؿاكت.

ت نلى فخذ خؿاباث لضي البىً ألن الخاحغ مػؿغ لظلً ختى جخدٌى ألامىا - ٌ إحباع اإلادالث الخجاٍع

 2لحؿابه وبظلً جؼصاص ؾُىلت البىً خُث ال جسغج ألامىاٌ مىه جغحو نلُه وىصٌهت .

: ًدلم الخاحغ الظي ًلبل البؿاكاث  خضالا هبحرا مً الامان للحطٌى نلى خلىكه باليسبت للخاحز  - ث

مً الشغواث اإلاطضعة بهظه البؿاكاث، وفي الىكذ هفؿه ال ًملً خم الغحىم إلى الخاحغ إطا جإزغ 

البؿاكت في الؿضاص باإلغافت إلى ؤن اؾخسضام البؿاكاث ٌهمل نلى اعجفام وؿبت البُو نىض  خامل

 3الخاحغ.

: مً البضًهي ؤن هلىم البؿاكاث الضولُت ؤضبدذ اؾدشماعا ضخما للشغواث التي باليسبت لالكخصاد - ر

عها هظه جطضعها وؤضبذ بئميان الضٌو التي جدخػً هظه الشغواث ؤكؿام ألاعباح الضخمت التي جض

م الػغائب اإلافغوغت نلى ألاعباح هظه الشغواث، ومً هاخُت ؤزغي فئن اؾخسضام  الشغواث نً ؾٍغ

البؿاكاث الائخماهُت كض زفؼ هفلاث البىً اإلاغهؼي في ؾبانت الىلىص الىعكُت إلى حاهب ازغ، فئن 

ت الحماًت مغاكبت التزوٍغ اهخللذ إلى الشغواث اإلاطضعة لهظه البؿاكاث ومىه اكدؿمذ مؿؤولُ

واإلاغاكبت مهه فػال نً طلً اؾخسضام هظه البؿاكاث ًللل مً الدؿغب الىلضي زاعج الىكام 

ت نلى  البىيي مما ٌهني ؤن الؿلؿاث حؿخؿُو الخدىم في اإلاخغحراث الىلضًت وكضعة البىىن الخجاٍع

 4جلضًم كغوع ؤهبر وهىما ٌهني هفاءة الؿُاؾت الىلضًت الخىؾُهُت.

 

                                                           
. 99حالٌ ناًضة الشىعة، مغحو ؾبم طهغه ،ص  1 

، ص 6330،مجلت الهلىم الاوؿاهُت، حامهت مدمض زُػغ، الهضص الغابو ، الىظام اإلاصزفي بين الىلود الوركُت والىلود آلالُت مدمىص سحىىن،2 

68. 

 3  .133حالٌ ناًضة الشىعة، مغحو ؾبم طهغه ،ص 
الجؼء الجضًض في ؤنماٌ اإلاطاعف مً الىحهخحن اللاهىهُت والاكخطاصًت، بعاكاث الائخمان والػملُاث اإلاصزفُت الالىتروهُت، نبض الهاصي الىجاع ،4

 . 47،ص 6336لبىان ،،الاٌو 
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 ائل الدفؼ الالىترووي غُوب وسثاهُا : 

 1جخمشل نُىب وؾائل الضفو الالىترووي في الاحي:

اصة باليسبت لحاملها -1 : مً اإلاساؾغ الىاحمت نً اؾخسضام هظه الىؾائل عغبت خامل البؿاكت لٍؼ

الاكتراع والاهفاق بما ًفىق ملضعجه اإلاالُت وإن واهذ الفائضة مغجفهت، إال ؤهه ًلضم نلى طلً مما 

اصة ألنها جفىق ملضعجه اإلاالُت، وهظلً الفىائض التي ًيشئها  ًجهله غحر كاصع نلى ؾضاص ما ؤهفله مً ٍػ

اللغع واعجفام وؿبتها ًىلض ؤهبر نُىب بؿاكاث الائخمان ومساؾغها هما كض ًؤزغ نلى ألاؾغة 

م اؾخسضام بؿاكت الائخمان مما ًجهل الاؾغة جدذ وؾإة هظه الضًىن الىبحرة  اإلاؿخضًمت نً ؾٍغ

م اؾخسضام هظه البؿاكت ختى ل ى وبالخالي فهلى خامل البؿاكت الالتزام لؿضاص ما جم شغائه نً ؾٍغ

 ؾغكذ مىه.

ت للحطٌى باليسبت للخاحز -2 : ًدلم الخاحغ الظي ًلبل بالبؿاكاث خضا هبحرا مً ألامان وخماًت كٍى

نلى خلىكه مً الشغواث اإلاطضعة لهظه البؿاكاث وفي الىكذ هفؿه ال ًملً البىً خم الغحىم 

الائخمان كض ًيشـ للخاحغ إطا جإزغ خامل البؿاكت في الؿضاص، باإلغافت إلى ؤن اؾخسضام بؿاكت 

همل نلى اعجفام وؿبت البُو نىض الخاحغ وطلً ألن خامل البؿاكت ال ٌشهغ بما ؤهفله مً  الخجاعة َو

زالٌ البؿاكت نلى نىـ ما كض ٌشهغ به نىضما ٌشتري الؿلو بالىلىص الىعكُت، هما ؤن هظه 

لت كض وفغث محزة هبحرة لخجاع الخجؼئت وجدمُه مً الؿغكاث التي جدضر ؤخُاها مً كبل مىقفي  الؿٍغ

 اإلاداؾبت لضيهم .

 : جخمشل ؤهم الهُىب اإلاغجبؿت بمطضع البؿاكت فُما ًلي : باليسبت إلاصدرها -3

  لت مً الؼمً لدؿضًض الضًىن اإلاترجبت نليهم اػصًاص نضص خاملي بؿاكاث الائخمان وؤزظهم فترة ؾٍى

 ًؤصي إلى اعجفام وؿبت الضًىن اإلاهضومت لضي مطضع البؿاكت.

 للضعة نلى جىفحر الؿُىلت اليافُت لخغؿُت اخخُاحاث السحب الىلضي والاكتراع نلى نضم ا

 بؿاكاث الائخمان مما ًىلض مساؾغ نلى ؾُىلت البىً .

في خالت غُام البؿاكت ؤو ؾغكتها ؤو الاخخُاٌ ؤو التزوٍغ فيها فئن مطضع البؿاكت)البىً( هى الظي ًخدمل 

 . الىفلاث
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 فؼ الالىترووي اإلابحث الثالث : بِئت الد

ججض وؾائل الضفو الالىترووي مجاال واؾها في حمُو مجاالث الخجاعة ؾىاء ججاعة جللُضًت ؤو الىتروهُت، إط   

لت جللُضًت بل ًخم جىفُظ الطفلت بىفـ الؿغق  لِـ هىالً ما ًمىو ؤن ًخم الاجفاق نلى الطفلت بؿٍغ

لت الىتروهُت . ولىً  ًجب الانتراف بإن وؾائل الضفو الالىترووي ججض مجالها الخللُضًت ولىً ًخم الىفاء بؿٍغ

 الخطب  في الخجاعة الالىتروهُت والبىىن الالىتروهُت .

 اإلاعلب ألاٌو : ماهُت الخجارة الالىتروهُت 

ف :   ف الخجاعة الالىتروهُت وفُما ًلي بهؼ الخهاٍع  حهضصث حهاٍع

ف  ت التي جخم نبر شبياث الاجطاٌ.الخجاعة الالىتروهُت هي مجمىنت الخبا :1حػٍز  1صالث الخجاٍع

غي ؤن الخجاعة الالىتروهُت 2حػٍزف : ًدىاػم جدضًض مفهىم الخجاعة الالىتروهُت نلى اججاهان اخضهما غُم ٍو

غي ؤن الخجاعة الالىتروهُت هي الخجاعة التي جخم  هي الخجاعة التي جخم مً زالٌ الاهترهذ، ومفهىم آزغ مىؾو ٍو

 .2ُـ إلىترووي ؾىاء جمشل طلً في الاهترهذ ؤو في غحره مً الىؾائـ الالىتروهُتمً زالٌ ؤي وؾ

ف م والخضماث اإلاسخلفت للؿلو : 3حػٍز الخجاعة الالىتروهُت هي مجمل نملُاث البُو والشغاء والدؿٍى

 3واإلاىخجاث والخضماث اإلاخىىنت نبر شبىت مهلىماجُت خاؾىبُت هائلت.

ف  ت بحن البائو واإلاشتري ؾاهمذ فيها شبىت الاهترهذ بطفت  :4حػٍز الخجاعة الالىتروهُت هي ول مهاملت ججاٍع

ت ؤزغي( جسظ زضمت  م شبىت الاهترهذ ؤو شبياث ججاٍع إحمالُت ؤو بطفت حؼئُت، والتزوص باإلاهلىماث)نً ؾٍغ

لت بطً وعقي ؤو لا، وؾىاء جم الدؿضًض إلىتروهُا ؤو ؾلهت مهُىت إلكخىاءها الخ هلضا نىض الدؿلُم ؤو بؿٍغ

 4ؤزغي.

 خصائص الخجارة ؤلالىتروهُت

    جدؿم الخجاعة ؤلالىتروهُت اإلاهخمضة نلى شبىت ألاهترهذ بهضة زطائظ هي:

الخالقي بحن ؾغفي الخجاعة ًيىن نً بهض ، خُث اوهضام الهالكت اإلاباشغة بُنهما ألن الخالقي ًخم مً زالٌ   -

  الاجطاالث.شبىت 

 نلى عوائؼ إلىتروهُت في جىفُظ اإلاهامالث ، خُث ؤن وافت الهملُاث جخم بحن ؾغفي الانخماص -

 اإلاهاملت إلىتروهُا ، صون ؤي وزائم وعكُت مخباصلت في ؤحؼاء اإلاهامالث

 مىها هى ؤلازباث اللاهىوي و آزاع.ججض نائم ؤمام ه -

                                                           
.41إبغاهُم بستي، مغحو ؾبم طهغه ،ص  1 

ت ووسائل الدفؼ الالىتروهُت الحدًثت،مطؿفى هماٌ ؾه ، وائل ؤهىع بىضق ، 2  .064، ص  6310صاع الفىغ الجامعي ،مطغ ،  ألاوراق الخجاٍر

.114ًىؾف خؿً ًىؾف، مغحو ؾبم طهغه، ص   3 

.46إبغاهُم بستي، مغحو ؾبم طهغة، ص  4 
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ًمىً ؤن ًجخمو نضص هبحر مً اإلاشترهحن في آن  الخفانل اإلاخىاػي في آن واخض بحن ؤؾغاف اإلاهامالث ، خُث -

واخض نلى مىكو واخض ؤو إعؾاٌ شخظ واخض هفـ الغؾالت ؤو ؤلانالن ؤو الؿلب إلى نضة مؿخلبلحن في آن 

 .واخض

ت ، بما فيها حؿلُم ا - نىـ وؾائل  لؿلو الغحر ماصًت نلى الشبىتإمياهُت جىفُظ ول ميىهاث الهملُت الخجاٍع

لتي حعجؼ نً اللُام بالدؿلُم.الاجطاٌ الازغي ا  

إمياهُت الخإزحر اإلاباشغ نلى ؤهكمت الحاؾباث بالشغهت مً زالٌ ما ٌؿمى بالخباصٌ   الالىترووي للبُاهاث  -

ت صون جضزل بشغي  والىزائم، مما ًدلم اوؿُاب البُاهاث واإلاهلىماث بحن الجهاث اإلاشترهت في الهملُت الخجاٍع

.وبإكل جيلفت   
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 اإلاعلب الثاوي : ؤشياٌ وؤهواع  الخجارة الالىتروهُت 

للض ضاخب قهىع الخجاعة الالىتروهُت زىعة هبحرة ، جمشلذ في جؿىع وؾائل الاجطاالث وجىىىلىحُا اإلاهلىماث   

وػٍاصة اؾخسضامها، لِـ فلـ باليؿبت للمشغوناث، ولىً ؤًػا نلى مؿخىي اإلاؿخسضمحن واإلاؿتهلىحن في 

والخضماث, خُث ؤن الخجاعة الالىتروهُت هي مفهىم مخهضص ألابهاص ًمىً جؿبُله مً زالٌ ؤهثر مجالي الؿلو 

 مً شيل ، وطلً هما هى مىضح في الشيل آلاحي :

 

 : ؤشياٌ الخجارة الالىتروهُت  (5-1ركم )الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .53الؿُض ؤخمض نبض الخالم ، مغحو ؾبم طهغه ،ص اإلاصدر:

 ؤوال : ؤشياٌ الخجارة الالىتروهُت 

  )شزهت( واإلاستهلً غماٌالخجارة الالىتروهُت بين وحدة ؤ -1

وجضعى ، وهى بُو اإلاىخجاث والخضماث مً الشغواث للمؿتهلً وحهامالتها مً زالٌ بُو الخجؼئت للمؿتهلً

الالىتروهُت ؤو الدؿىق الالىترووي، وحهبر نً الهالكت بحن الشغواث التي جلىم بهغع مسخلف بخجاعة الخجؼئت 

لخني  لها نبر الاهترهِذ واإلاؿتهلً الظي ٌؿخهغع الؿلو اإلاخاخت ٍو ؤهىام الؿلو والخضماث التي جغغب في حؿٍى

 1منها خاحُاجه إلشبام عغباجه.

مغ الدؿىق الالىترووي بمجمىنت مً اإلاغاخل، ف اإلاؿتهلً الظي ًغغب في الحطٌى نلى ؾلهت ما ًؼوع مىكو ٍو

يخلي الفئت اإلاهُىت صازل الشغهت الهاعغت  لىم بالبدث نلى الجىاح الخاص بىىم الؿلهت اإلاؿلىبت ٍو لؿلهها ٍو

خم في ألازحر  ضها ، ٍو الجىاح، فخكهغ له نلى شاشت الحاؾىب الالئدت النهائُت، ًسخاع منها الؿلهت التي ًٍغ

                                                           
.109ًىؾف خؿً ًىؾف ، مغحو ؾبم طهغه، ص   1 

 ميشأث ألانماٌ

 ميشأث ألانماٌ

 

 اإلاؿتهلً اإلاىكماث الحيىمُت
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لت الضفو إ م اؾخسضام بؿاكاث الائخمان ؤو الشُياث الالىتروهُت ؤو هلضا نىض الدؿلُم ؤو بإي ؾٍغ ما نً ؾٍغ

م:ؤزغي  اجه فُيىن إما نً ؾٍغ  ، ؤما خطٌى اإلاؿتهلً نلى مشتًر

 جىضُلها اإلاباشغ نبر الشبىت إطا واهذ مً الىىم اللابل للخمُحز الغكمي واليسخ نً بهض. -

و، ؤو بىاؾؿت شغواث ؤو إعؾاٌ البػائو والؿلو اإلا - ض الؿَغ شتراث بىاؾؿت مىضوبي اإلابُهاث ؤو بالبًر

 الصحً .

وحشهض الخجاعة الالىتروهُت بالخجؼئت جؿىعا واؾها بؿبب اهدشاع ما ًؿلم نلُت بشلافت الاهترهِذ بحن ألافغاص 

، وهظا عاحو  الهدشاع الحاؾباث الصخطُت والخىىى  ت في الهاجف اإلادمٌى اللائمحن نلى  وإصعانلىحُا الخلٍى

اإلاشغوناث نلى  ؤهمُت اؾخسضام الىؾائل الالىتروهُت في الاجطاٌ بالهمالء واإلاؿتهلىحن وجىقُفها في هظا 

 1.ؤلاؾاع

  بين وحدة ؤغماٌ ووحدة ؤغماٌ ؤخز الخجارة الالىتروهُت -2

ت ؤو شغواء ؤو، ؤوهى البُو والشغاء  شيل جباصٌ بُاهاث و في ما بحن الشغواث، ؾىاء واهىا ؤؾغاف نملُت ججاٍع

الىتروهُا، مشاٌ كُام شغهت باؾخسضام شبىت الاجطاالث للحطٌى نلى ؾلبُاتها مً اإلاىعصًً واؾخالم 

 الفىاجحر، وهظلً اللُام بالؿضاص الالىترووي.

مىً الخمُحز هىنحن مً الخجاعة الالىتروهُت بحن الشغواث وهما :  ٍو

يهخم هظا الىىم مً الخجاعة الالىتروهُت بىىنُت مهُىت مً  : ججارة الىتروهُت غمودًت بين الشزواث - ؤ

بئوشاء وخضاث ؤو حماناث جلىم جىحض مىاكو الخضماث للهضًض مً الطىاناث واإلاجاالث، خُث 

 مخسططت في زضماث مخسططت مشل مجاٌ الغناًت الؿبُت .

هخم بيافت الخضماث التي هي مىاكو الخجاعة الالىتروهُت التي تججارة إلىتروهُت ؤفلُت بين الشزواث :  - ب

 جغجبـ بطىانت مهُىت.

 الخجارة الالىتروهُت بين اإلاشزوغاث والادارة اإلاحلُت )الحىومُت( -3

وهي حغؿي وافت الخهامالث بحن الشغواث واإلاىكماث الحيىمُت، خُث جلىم الحيىمت بهغع الاحغاءاث واللىائذ 

لت إلىتروهُت، وؤن جلىم والغؾىم وهماطج اإلاهامالث نلى الاهترهذ بدُث حؿخؿُو الشغ  واث ؤن جؿلو نليها بؿٍغ

ت غغائبها نبر بئحغاء اإلاهاملت إلىتروهُا صون الحاحت للخهامل مو مىخب خيىمي، مشاٌ كُام الشغهت  بدؿٍى

اتها نبر الاهترهِذ، ما ًمىً الشغواث مً الاؾخجابت لها إلىتروهُا  .2الاهترهِذ، وهظلً بيشغ جفاضُل مشتًر

 

                                                           
. 46خالم ، مغحو ؾبم طهغه، ص الؿُض ؤخمض نبض ال  1 

 .47هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص  2
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 الخجارة الالىتروهُت بين اإلاستهلً واإلاىظماث الحىومُت   -4

غ ما جلضمه مً ًلطض بها وافت اإلاهامالث التي ججمو بحن اإلاؿتهلً والحيىمت، خُث ؤن الحيىمت  حؿعى إلى جؿٍى

، 1زضماث للجماهحر ؾىاء مً خُث الحطٌى نلى اإلاهلىماث والبُاهاث، ؤو جلبُت بهؼ اإلاؿالب وبخيلفت كلُلت 

وضغف الغواجب واإلاهاشاث ، ؾضاص ؾخسغاج عزظ الؿُاعاث والترازُظ إلاماعؾت اإلاهً الحغة مشاٌ ا

 الػغائب...........إلخ

 الخجارة الالىتروهُت غير الزبحُت  -5

ت وجيىن غاًاتها إوؿاهُت،  وجغهؼ يهخم بهظا الىىم مً الخجاعة اإلاؤؾؿاث الضًيُت والاحخمانُت والجمهُاث الخحًر

نلى زضمت اإلاجخمو الهام ؤو شغائذ مدضصة، حؿخهملها الشغواث مً ؤحل زفؼ جيالُف إصاعة اإلاؤؾؿت ؤو 

 لخدؿحن ضىعتها ، وزضمت الؼبائً .

 ؤهواع الخجارة الالىتروهُت :ثاهُا : 

 : ًىحض هىنحن مً الخجاعة الالىتروهُت وهي واآلحي

 ججاعة الىتروهُت بدخت  -1

 ججاعة الىتروهُت حؼئُت  -6

فئن هىم الخجاعة ؾُيىن الخجاعة الالىتروهُت البدخت نىضما ًيىن الىهُل عكمي والؿلهت عكمُت والهملُت عكمُت 

ج ما بحن الخجاعة  ، وإطا ؤخض الهىامل الشالزت ؤضبدذ عكمُت والبلُت ملمىؾت ، فئهه ؾُيىن هىان مٍؼ

ج بالخجاعة الا ذ هخابا مً لىتروهُت الجؼئُتالخللُضًت والخجاعة الالىتروهُت وهؿلم نلى هظا اإلاٍؼ . مشال إطا اشتًر

ض،  مىكو ؤماػون، فئن هىم الخجاعة هى الخجاعة الالىتروهُت الجؼئُت ألن الشغهت ؾترؾل لً الىخاب نلى البًر

ذ بغمجُاث مً مىكو ؤماػون، فئن هىم الخجاعة هى الخجاعة الالىتروهُت البدخت ألن الشغهت  ولىً إطا اشتًر

م الاهترهِذ ؤو ؤلاًمُل .ؾترؾل لً البرمج  ُاث نً ؾٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 48الؿُض ؤخمض نبض الخالم ، مغحو ؾبم طهغه ، ص  1 
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 خدماتهاهُت البىون الالىتروهُت و اإلاعلب الثالث: ما

ف  البىً الالىترووي   ؤوال : حػٍز

ضها والحطٌى نلى  للؼبىن الىضىٌ إلى خؿاباجه ؤو ؤيالبىً الالىترووي ٌشحر للىكام الظي ًدُذ    مهلىماث ًٍغ

مسخلف الخضماث واإلاىخجاث اإلاطغفُت مً زالٌ شبىت مهلىماث ًغجبـ بها حهاػ الحاؾىب الخاص به ؤو اًت 

 1وؾُلت ازغي .

 2هىان زالر ضىع للبىىن الالىتروهُت نلى الاهترهِذ:

مً  ألاصوىللبىىن الالىتروهُت ؤو ما ًمىً حؿمُخه بطىعة الحض  ألاؾاس ي: وهى اإلاؿخىي اإلاوكؼ اإلاػلوماحي -1

ومىخجاجه وزضماجه  بغامجهاليشاؽ الالىترووي اإلاطغفي، ومً زالله فئن البىً ًلضم مهلىماث خٌى 

 اإلاطغفُت .

ض اإلاوكؼ الخفاغلي ؤو اإلاصزفي -6 : ٌؿمذ اإلاىكو بىىم ما مً الخباصٌ الاجطالي بحن البىً ونمالئه والبًر

 ىترووي وحهبئت ؾلباث ؤو هماطج نلى الخـ ؤو حهضًل مهلىماث اللُىص والحؿاباث .الال

في هظا اإلاؿخىي ًمىً اللىٌ ؤن البىً ًماعؽ زضماجه وؤوشؿخه في بِئت الىتروهُت، خُث  :اإلاوكؼ الخبادلي -0

فاء حشمل هظه الطىعة الؿماح للؼبىن بالىضٌى إلى خؿاباجه وإصاعتها وإحغاء الضفهاث الىلضًت والى 

صازل البىً ؤو مو  هخؿاباجؾخهالمُت وإحغاء الحىالاث بحن بلُمت الفىاجحر وإحغاء وافت الخضماث الا 

 حهاث زاعحُت . 

  البىون الالىتروهُت اإلالدمت مً ظزفخدماث ال ثاهُا:

جىفغص البىىن الالىتروهُت في جلضًم زضماث مخمحزة نً غحرها مً البىىن جلبُت الخخُاحاث الهمُل اإلاطغفي 

 وهى ما ًدلم للبىً مؼاًا نضًضة نً غحره مً البىىن اإلاىافؿت .

ضمت مو جؿىع الخضماث اإلاطغفُت في الهالم وهظه الخضمت ؤي الهاجف : ؤوشئذ هظه الخ الهاجف اإلاصزفي -1

الخضماث اإلاطغفُت وحؿخمغ هظه الخضمت اإلاطغفي ًؤصي إلى جفاصي ؾىابحر الؼبائً في الاؾخفؿاع نً بهؼ 

بفغوم البىً ؤًً جمىً الهمُل مً ؾانت ًىمُا ، حهخمض هظه الخضمت نلى شبىت الاهترهذ مغجبؿت  64

ماث مدضصة فلـ باؾخسضام الغكم الؿغي الخاص به ، ومً الخضماث التي ًلضمها الحطٌى نلى زض

ل ألامىاٌ مً خؿاب إلى آزغ   .3الهاجف اإلاطغفي هى جدٍى

: إن هكام الاهترهذ اللائم نلى البىً اإلاجزلي له ؤهمُت هبحرة ؾىاء نلى مؿخىي البىىن ؤو الاهترهذ اإلاصزفي  -6

 ؤشياله فُما ًلي :ى زؿىؽ الاهترهذ وجبرػ ً ًخىفغون نلنلى مؿخىي الهمالء الظً

 إمضاص الهمالء باإلاهلىماث الخاضت بإعضضتهم ؛ -

                                                           
. 46ًىؾف خؿً ًىؾف ،مغحو ؾبم طهغه ،ص  1 

.40هفـ اإلاغحو الؿابم، ص  2 
 .165،ص 6333ؾاعق ؾه ، إصاعة البىىن وهكم اإلاهلىماث اإلاطغفُت ، صاع الىخاب للؿبانت واليشغ، اللاهغة ،  3
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 جلضًم ؾغق صفو الهمالء للىمبُاالث اإلاسحىبت نليهم إلىتروهُا ؛ -

 هُفُت إصاعة اإلادافل اإلاالُت للهمالء ؛ -

ل ألامىاٌ مً خؿاباث الهمالء اإلاسخلفت ؛ -  ؾغق جدٍى

 1جلضًم وشغاث إلىتروهُت إنالمُت نً الخضماث اإلاطغفُت . -

في جؿبُم الىكم  الهاإلاُت الىبري  بضؤث مجمىنت مً اإلاطاعفالىظام اإلاصزفي اإلاباشز مؼ الػمُل :  -3

ومً زالٌ هظه الخضمت . اإلاطغفُت اإلاباشغة مً الؼبائً مً الحاؾب آلالي اإلاخىاحض في اإلاجٌز ؤو اإلاىخب

ل ألامىاٌ مً خؿاب إلى آزغمىً مً اللُام بالهملُاث الغوجُيُت ٌؿخؿُو الؼبىن ؤن ًخ  .2مشل جدٍى

ل الالىترووي لألمواٌ :  -4 م الخحٍو حهمل اإلاطاعف الالىتروهُت صازل شبىت اإلاهلىماث الضولُت نً ؾٍغ

اإلاشاعهت في شبىت خىاؾِب جخىلى الخضاٌو الالىترووي إلاجمىنت مً اللُىص اإلاداؾبُت التي جخم بحن الضائً 

ل الالىترووي لألمىاٌ مً ؤحل حؿهُل وحعجُل  واإلاضًً في مسخلف اإلاطاعف ويهضف هكام الخدٍى

تها بحن اإلاطاعف وهظا ما ًيخج نىه جلضًم زضماث ؤفػل للؼبائً مً زالٌ هظه اإلالُت اإلاضفىناث وحؿٍى

دُذ للمطاعف  اإلاطغفُت جخمحز اإلاطاعف بمحزة جىافؿُت في ألاؾىاق الهاإلاُت مً زالٌ الهمل الالىترووي ٍو

ت جىفحر ص ت ، لضي اإلاطاعف اإلاغهٍؼ ت الفىعٍت لألمىاٌ نبر خؿاباتها الجاٍع فو فىعي لهمالئها إمياهُت الدؿٍى

م شبىت اإلاضفىناث والىكام الالىترووي لخضاٌو ٌهما  ت اإلاضفىناث التي جخم نً ؾٍغ شمل الىكام حؿٍى

 .3وملاضت الشُياث  ألاؾهم

وهى نباعة نً مجمىنت مً الاحغاءاث  هي نباعة نً هكام ما بحن البىىنخدماث اإلالاصت الالىتروهُت : -5

ل ألامىا م واللىانض اإلاهخمضة في جدٍى ل نً ؾٍغ خم إضضاع ؤمغ الخدٍى ٌ ما بحن البىىن إلىتروهُا ٍو

 الىمبُىجغ ؤو الهاجف اإلادمٌى ومً بحن الىقائف ألاؾاؾُت لىكام اإلالاضت آلالُت ما ًلي :

 حؿُحر اإلاباصالث ما بحن البىىن بىؾائل صفو غحر ماصًت  ؛ -

ألاؾغاف ليل ؤصاة مً ؤصواث  حؿُحر اإلالاضت اإلاخهضصة ألاؾغاف مما ٌؿمذ بدؿاب ألاعضضة اإلاخهضصة -

 الضفو ؛

 4الحفاف نلى ؤعشُف للمهؿُاث ؤلالىتروهُت . -

 

 

                                                           
 .166ؾاعق ؾه، مغحو ؾبم طهغه ، ص   1
 .166هفـ اإلاغحو الؿابم  ، ص   2
 .166هفـ اإلاغحو الؿابم  ، ص   3
ز وجحدًثؤوىن فخُدت ،   4 ت لإلكخطاص واإلاالُت ، حامهت اإلاضًت ،  وسائل الدفؼ بالجشائز هظام اإلالاصت الالىتروهُت هألُت لخعٍو ، اإلاجلت الجؼائٍغ

ل 37الهضص   .081، ص 6317، ؤفٍغ
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 ثالثا : مشاًا البىون الالىتروهُت 

 :1جلضم البىىن الالىتروهُت مجمىنت مً اإلاؼاًا هظهغها في ما ًلي 

 إمياهُت الوصٌو إلى كاغدة ؤوسؼ مً الػمالء : -1

الىضٌى إلى كانضة نٍغػت مً الهمالء صون الخلُض بميان ؤو ػمان جخمحز البىىن الالىتروهُت بلضعتها نلى 

مهحن، هما جدُذ لهم إمياهُت ؾلب الخضمت في ؤي وكذ ونلى ؾٌى ؤًام ألاؾبىم وهى ما ًىفغ الغاخت للهمُل ، 

ض مً زلت الهمالء فيها . ت اإلاهامالث التي جمحز هظه البىىن جٍؼ  إغافت إلى ؾٍغ

 :جلدًم خدماث مصزفُت وواملت  -2

جخلضم البىىن الالىتروهُت وافت الخضماث اإلاطغفُت الخللُضًت، وإلى حاهبها زضماث ؤهثر جؿىعا نبر الاهترهذ 

 جمحزها نً ألاصاء الخللُضي مشل:

 شيل بؿُـ مً ؤشياٌ اليشغاث الالىتروهُت ؤلانالهُت نً الخضماث اإلاطغفُت . -

لت الخـإهض مً ؤعضضتهم لضي  -  اإلاطغف .إمضاص الهمالء بؿٍغ

لت صفو الهمالء للىمبُاالث اإلاسحىبت نليهم إلىتروهُا . -  جلضًم ؾٍغ

 هُفُت إصاعة اإلادافل اإلاالُت ) مً ؤؾهم وؾىضاث( للهمالء . -

ل ألامىاٌ بحن خؿاباث الهمالء اإلاسخلفت . - لت جدٍى  ؾٍغ

 :خفض الخيالُف -3

مىسفػت ملاعهت بالبىىن الهاصًت، ومً زم فئن  مً ؤهم ما ًمحز البىىن الالىتروهُت ؤن جيالُف جلضًم الخضمت

ت خاضت بخيلفت الخضماث  جللُل الخيلفت وجدؿحن حىصتها هي مً نىامل حظب الهمُل، ففي صعاؾت جلضًٍغ

وخضة ، في خحن جلل  695نبر فغم البىً جطل إلى زضمت جبحن ؤن جيلفت جلضًم  اإلالضمت نبر كىىاث مسخلفت

 .ت واخضة مً زالٌ الطغافاث آلالُتوخضاث ، وجطل إلى جيلف 4الاهترهذ بخيلفت ننها فُما لى مً زالٌ شبىت 

ادة هفاءة البىون الالىتروهُت :-4  ٍس

الاهترهذ وؾغنت إهجاػ ألانماٌ نً البىىن الخللُضًت ؤغحى ؾهال نلى الهمُل الاجطاٌ مو احؿام شبىت 

في ؤحؼاء ضغحرة مً الضكُلت الىاخضة بإصاء  الظي ًلىم بدىفُظ الاحغاءاث التي جيخهيبالبىً نبر الاهترهذ 

                                                           
 .   17-15ص -ًىؾف خؿً ًىؾف ،مغحو ؾبم طهغه ، ص 1
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صحُذ وبىفاءة نالُت مما لى اهخلل الهمُل إلى ملغ البىً شخطُا وكابل ؤخض مىقفُه الظًً ناصة ما ًيىهىن 

 ميشغلىن نىه.

 خدماث البعاكاث :-5

ضماث مخمحزة لغحاٌ ألانماٌ والهمالء طوي اإلاؿخىي اإلاغمىق مشل زضماث ؾامبا جىفغ البىىن الالىتروهُت ز

اإلااؾُت والظهبُت اإلالضمت لفئت مدضصة مً الهمالء نلى شيل بؿاكاث ائخماهُت وبسطم زاص، ومً هظه 

ملُىن مً ؤهبر ألاماهً، وحشخمل  18بؿاكت ؾىوي التي جمىً الهمُل مً اؾخسضامها في ؤهثر مً البؿاكاث 

فاء مً عؾىم ونمىالث ، ؤلانألانماٌلى زضماث مجاهُت نلى مضاع الؿانت بغكم زاص، زضمت مغاهؼ ن

 الخضماث البىىُت، باإلغافت إلى الىشحر مً الخضماث الخاضت ألازغي .

ت ؤهثر في ازخُاع الخضماث وهىنُتها، إال  ونمىما جدُذ البىىن الالىتروهُت زُاعاث ؤوؾو للمخهاملحن بها وخٍغ

ي ألاهبر ًخمدىع خٌى مضي فهالُت هظه الطحرفت في هؿب زلت الهمالء فيها وهى ما ًخؿلب مً اإلاطغف الخدض

 هاث لخإصًت الخضماث بىفاءة نالُت.جىفحر كانضة مً البُا
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 خالصت 

ل ألامىاٌ مً خؿاب     بالغغم مً حهضص ؤهكمت الضفو ؤال ؤن لها صائما الهضف هفؿه وهى إجاخت الفغضت لخدٍى

ى خؿاب في بىً آزغ ألغغاع مخهضصة، ومو جؿىع الخىىىلىحُا قهغث ؤهكمت صفو حضًضة فػلها في بىً إل

خطاع للىكذ وجىفحر للجهض وهي مهكم ألافغاص نلى ؤهكمت الضفو الخللُضًت إلاؼاًاها التي جمىدها لهم مً از

ؤهكمت الضفو الالىتروهُت التي قهغث مو قهىع الخجاعة الالىتروهُت وشبىت الاهترهذ ، إط ؤضبدذ ؤهكمت الضفو 

غحر مجضًت في الىىم مً الخجاعة الظي ًخؿلب إلى وؾائل ؤهثر جؿىع وخضازت اإلاخمشلت في وؾائل الضفو الخللُضًت 

ؤشياٌ وهي البؿاكاث البىىُت ، البؿاكاث الظهُت ، الشُياث الالىتروهُت ،  الالىتروهُت التي اجسظث نضة

و وجإصًت الخضمت الىلىص الال ىتروهُت ، واإلادافل الالىتروهُت وول مً هظه الىؾائل ًؤصي صوعا مهما في حؿَغ

 لألفغاص بيل ؤشيالها وبيل ؤمً وؾالمت.
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 جمهُد

ؾمذ الخؼىع الخىىىلىجي الهاثل في مجاٌ الاغالم والاجصاٌ والبيُت الخدخُت في هثير مً الضٌو اإلاخؼىعة     

بسلم ؤهظمت صفؼ بلىتروهُت مخؼىعة وغير ميلفت ملاعهت بإهظمت الضفؼ الخللُضًت ، التي لم حػض فػالت في غصغ 

لجؼاثغ حؿعى في الؿىىاث ألازيرة بلى َظا ما حػل اًخؼلب الؿغغت في مجاٌ مػالجت اإلاػامالث والصفلاث 

بكامت بيُت جدخُت مخؼىعة وجىفير الاػاع اللاهىوي ، ألامغ الظي ٌؿمذ بخػمُم اؾخسضام وؾاثل الضفؼ 

 اؾخسضام وؾاثل الضفؼ الخللُضًت. الالىترووي زاصت مؼ الافغاص في

غ زضماجه     ضًثها، ولػل ؤَم البرامج اإلاؿؼغة والتي صزلذ وجدلهظا ؾعى الىظام اإلاصغفي الجؼاثغي بلى جؼٍى

غ وجدضًث وؾاثل الضفؼ ، وكض جظمً َظا اإلاكغوع البؼاكاث  2006خيز الخىفُظ في ؾىت  مكغوع جؼٍى

البىىُت وىؾُلت صفؼ الىتروهُت ، واصزاٌ هظام اإلالاصت الالىتروهُت وهظا اؾخسضام ؤحهؼة الصغف آلالي في 

 مسخلف البىىن الخجاعي.

 ء طلً فةهىا ؾىلىم بخلؿُم َظا الفصل بلى زالر مباخث وهي واآلحي :وغلى طى

 واكؼ هظام الضفؼ الالىترووي في الجؼاثغاإلابدث ألاٌو :  -

 مؿخلبل الضفؼ الالىترووي في الجؼاثغاإلابدث الثاوي :   -

فُتاإلابدث الثالث : -  جلضًم غام خٌى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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 في الجشائز  هظام الدفع الالىترووياإلابدث ألاٌو : واكع 

غغفذ الجؼاثغ في الؿىىاث ألازيرة حغيراث مهمت ػغؤث غلى اللؼاع اإلاصغفي، لىً عغم َظٍ الخؼىعاث حػخبر   

الجؼاثغ مً البلضان التي لم جلخدم بػض لىجيرة الضٌو الغاثضة في مجاٌ الخجاعة والخضماث اإلاصغفُت الالىتروهُت 

 الضفؼ الحضًثت .وبؾخسضام مسخلف وؾاثل 

 في الجشائزالدفع الالىترووي اإلاطلب ألاٌو : 

عغم الخؼىعاث التي غغفتها وؾاثل الضفؼ الالىتروهُت في الػالم وجىؾؼ هؼاق اؾخسضامها ، بال ؤن الجؼاثغ بلُذ 

لتها للغهب بػُضة هىغا ما عغم ؤن بػع الضٌو الػغبُت اإلاجاوعة كض كؼػذ ؤقىاػا هبيرة وؾاعغذ في مالخ

لػالمي ومؿاًغتها للخغيراث الػاإلاُت ، وما وؿخؼُؼ الخدضر غىه َى بؼاكاث السحب وجفػُل بػع آلالُاث ا

 الازغي .

ت   أوال : اإلاىظىمت اإلاصزفُت الجشائٍز

ى ًظم مجمل اليكاػاث التي جماعؽ بها    الىظام اإلاصغفي َى مجمىغت اإلاصاعف الػاملت في بلض ما ، َو

ى ٌكمل الجهاػ اإلاصغفي واإلايكأث اإلاالُت  غملُاث مصغفُت وزاصت جلً اإلاخػللت بمىذ الاثخمان ، َو

 اإلاخسصصت والؿلؼاث اإلاؿاولت غً الؿُاؾت الىلضًت.

 زالٌ مغوٍع بمجمىغت مً اإلاغاخل :وكض جؼىع الىظام اإلاصغفي مً 

 الىظام اإلاصزفي  خالٌ الاخخالٌ الفزوس ي  -1

وكإ الىظام اإلاصغفي في الجؼاثغ اإلادخلت هةمضاص خخمي للىظام اإلاصغفي الفغوس ي وهدُجت لظلً واهذ الجؼاثغ 

جخمخؼ كبل الاؾخلالٌ بىحىص قبىت واؾػت مً اإلاصاعف واإلااؾؿاث اإلاالُت هي ألاهثر جؼىعا مً ؤي مؿخػمغة 

ً اإلا  .1دخلين فغوؿُت ؤزغي ،والؿبب َى اغخباع الجؼاثغ مىػىا صاثما للمػخمٍغ

 الىظام اإلاصزفي الجشائزي بعد الاسخلالٌ  -2

ً هظام مصغفي مؿخلال وزاص بها ،وحكيل في البضاًت مً ماؾؿاث  غملذ الجؼاثغ بػض الاؾخلالٌ غلى جيٍى

جابػت لالكخصاص الفغوس ي مبيُت غلى كىاغض جدىم الؿىق البىىُت الفغوؿُت، َظا بلى غاًت مىخصف الؿخِىاث 

مُماث ، زم جلتها مغخلت الاصالخاث الاكخصاصًت في الؿبػُىاث والثماهِىاث والتي غىؿذ ؤًً بظؤث مغخلت الخإ

                                                           
ل  واكع وجددًاث ، -مباح مزابطي ، وسائل الدفع الالىترووي في الجشائز ؾماح قػبىع ، 1 ت ، جسصص جمٍى مظهغة  ماؾتر ؤواصًمي في الػلىم  الخجاٍع

 .57، ص  2017- 2016مصغفي ، حامػت جبؿت ، 
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الخىحهاث الؿُاؾُت والاكخصاصًت آهظان وصىال بلى مغخلت الاصالخاث الاكخصاصًت اإلاضغىمت في الدؿػُىاث، 

 :1وكض كامذ الجؼاثغ ببػع الخغيراث ؤَمها 

ىت العمىمُت-أ ت في الخٍش ىت الػمىمُت الجؼاثٍغ وؤوولذ بلحها غملُاث زاصت  1992ؤوث 29: جم اوكاء الخٍؼ

ت بالضولت ، الجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الؼابؼ الاصاعي  وحػخبر ؤصاة َامت للؿُاؾت الاؾدثماٍع

 اإلاىخهجت ، وجصىف بلى مجمىغخين َما : 

ىت )جلىم الاولى جخمثل في جىفُظ اللىاهين اإلاالُت و  ت للضولت ، ؤما الثاهُت جخمثل في غملُاث الخٍؼ اإلايزاهُت الؿىٍى

 .2خؿاب اإلاغاؾلين وغملُاث الضًً الػام( ألمغ بمىذ اللغوض وغملُاث الاًضاع 

ش 144-62جم اوكاءٍ بمىحب كاهىن عكم  البىً اإلازهشي الجشائزي: -ب ، مً اإلاهام التي 1992صٌؿمبر 13بخاٍع

صضاع الىلضي ومغاكبت جىظُم وجضاٌو الىخلت الىلضًت وجىحُه ومغاكبت اللغوض ، وهظا اؾىضث بلُه وظُفت الا 

ؼ الؿلؼت الىلضًت بغاصة الخصم وحؿُير اخخُاػاث الصغف،  هما جم  ل 10وػىُت في  بةصضاع غملتحػٍؼ ؤفٍغ

مؼ وػاعة اإلاالُت ، وجيىن  باالقترانجدذ اؾم الضًىاع الجؼاثغي ، وؤًظا ًيلف بمغاكبت الجهاػ اإلاصغفي  1964

غ والحغواث اإلاالُت التي جلضمه له البىىن. م الخلاٍع  3غً ػٍغ

ؤوكإ البىً إلاىاحهت اإلاكاول الاكخصاصًت بػض الاؾخلالٌ ، وفم كاهىن (: B.A.Dالبىً الجشائزي للخىمُت ) -ج

ل اؾمت بلى وؾمي في البضاًت بالصىضوق الىػني الجؼاثغي و  1963ماي 07اإلااعر في  165-63عكم  جم جدٍى

ماؾؿاث وهي : اللغض الػلاعي،  5 جإؾِؿه، وكض وعر البىً َُيلُا غىض  1972البىً الجؼاثغي للخىمُت في 

 .4واللغض الىػني، وصىضوق الىصاجؼ والاعتهان، وصىضوق صفلاث الضولت وصىضوق ججهيز وجىمُت الجؼاثغ 

 1964ؤوث  10في  227-42ِؿه بمىحب كاهىن جم جإؾ: C.N.E.Pالصىدوق الىطني للخىفير والاخخُاط  -د

ل غملُاث البىاء والجماغاث اإلادلُت وبػع  وجخمثل مهمخه في حمؼ الاصزاعاث الصغيرة للػاثالث وألافغاص وجمٍى

 .5الػملُاث الخاصت طاث اإلاىفػت الىػىُت

                                                           
، 2011-2010، مظهغة ماحؿخير في غلىم الدؿُير ، حامػت كؿىؼُىت ،  دور الجهاس اإلاصزفي في جدعُم وجيشُط بزهامج الخصخصتالػُض صىفان ،  1

 .03ص 
ير ػواف ،  2 مظهغة ماحؿخير في الػلىم الاكخصاصًت ، حامػت  صعاؾت خالت الجؼاثغ ، – ع الالىترووي في جدسين اإلاعامالث اإلاصزفُتدور هظام الدفَػ

 .117،ص  2011 -2010الػغبي بً مهُضي ، ؤم البىاقي ، 
 .181-180، ص ص 2008،ماؾؿت قباب الجامػت لليكغ ، مصغ ،  الاكخصاد اإلاصزفيغبض هللا زباًت ،  3
 .187 -186، ص ص 2010، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ، الؼبػت الؿابػت ،الجؼاثغ،  جلىُاث البىىنؼغف ، الؼاَغ ل 4
 .188 -187هفـ اإلاغحؼ الؿابم ، ص ص 5
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اليكاػاث اإلاغزصت ، ماعؽ وافت 1966حىان  13ؤٌو بىً ججاعي ؤوص ئ في :BNAالبىً الىطني الجشائزي -ٌ

ل اللؼاع الؼعاعي ، وفي ؾىت  ت طاث الكبىت ، هما جسصص في جمٍى جم بغاصة َُيلخه 1988للبىىن الخجاٍع

فُت ى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ  . 1وطلً بةوكاء بىً حضًض َو

ى بىً ججاعي ، 204-67بمىحب ألامغ  1967ؤهخىبغ  01جإؾـ في : BEAالبىً الجشائزي الخارجي  -و َو

ت بلى حاهب الاكغاض ، ماعؽ البىً ٍو ت وغلى َظا الاؾاؽ ًمىىه حمؼ الىصاجؼ الجاٍع واٌ مهام البىىن الخجاٍع

 ً ل غملُاث الخجاعة الخاعحُت فهى ًلىم بمىذ اللغوض لالؾخيراص هما ًلىم بخإمين اإلاصضٍع خىفل بخمٍى ٍو

ين وجلضًم الضغم اإلاالي لهم.  2الجؼاثٍغ

ل 30اإلااعر في  85-85جإؾـ بمىحب اإلاغؾىم : BDLبىً الخىمُت اإلادلُت  -س ى آزغ بىً ججاعي 1985ؤفٍغ ، َو

وطلً جبػا إلغاصة َُيلت اللغض الكػبي ، ًلىم  جم جإؾِؿه في الجؼاثغ كبل الضزٌى في مغخلت الاصالخاث

 . 3البىً بجمؼ الىصاجؼ ، ومىذ اللغوض لصالح الجماغاث والهُئاث الػامت اإلادلُت

فُت بىً الفالخت والخى -ح ى بىً  206-82بملخط ي مغؾىم 1982ماعؽ  13جم جإؾِؿه في : BADRمُت الٍز َو

مثل هظلً بإهه بىً الخىمُت باغخباٍع  ت ؤو ألحل ، ٍو ججاعي خُث ًمىىه حمؼ الىصاجؼ ؾىاء واهذ ججاٍع

ل اللؼاع الفالحي  لت ألاحل ، هما ًمىىه ؤن ًمىذ كغوض لخمٍى ٌؿخؼُؼ ؤن ًلىم بمىذ كغوض مخىؾؼت وػٍى

 .4بلخ...ت اليكاػاث الفالخُت والحغفُت .جغكُو 

ز هظام الدفع في الجشائز  ثاهُا :  بزهامج جطٍى

ٌػخبر جدضًث وغصغهت ؤهظمت الضفؼ وغصغهت اإلاػامالث اإلاالُت واإلاصغفُت وػغق مػالجت اإلاػلىماث، مجاال طا   

ت في اإلاغخلت الغاَىت لخضاعن الخإزغ اإلاسجل في َظا اإلاجاٌ مً حهت ومً حهت ؤزغي إلؾخىماٌ مؿاع  ؤولٍى

حضازت والػصغهت لدؿخؼُؼ مىاحهت ؤلاصالخاث اإلاصغفُت ، واعؾاء ؤؾـ مىظىمت مصغفُت وػىُت جخميز بال

 الخدضًاث والخؼىعاث التي حكهضَا البِئت اإلاصغفُت غلى اإلاؿخىي الػالمي .

ًميز الىظام اإلاصغفي في الىكذ الغاًَ الخإزغ اإلاسجل في مجاٌ وجدضًث وغصغهت هظم اإلاضفىغاث  بن ما  

ػض َظا الجاهب ؤخض ؤَم الجىاهب الؿلبُت التي جميز او  ى ألامغ الظي ؤصي اإلاػلىماث، َو لىظام اإلاصغفي َو

بالهُئاث اإلاالُت الضولُت وغلى عؤؾها صىضوق الىلض الضولي جلُُم الىظام اإلاصغفي الجؼاثغي جلُُما ؾلبُا ، 

ظا بالغغم مً ؤلاصالخاث اإلاسجلت في حاهبها  ػخبر ؤخض اإلاػىكاث الغثِؿُت في حلب الاؾدثماع ألاحىبي ، َو َو

                                                           
،الؼاَغ لؼغف  1   .189ص   مغحؼ ؾبم طهٍغ
 . 190 -189هفـ اإلاغحؼ الؿابم ، ص ص 2
 .191هفـ اإلاغحؼ الؿابم  ، ص  3
 .191 ، صهفـ اإلاغحؼ الؿابم  4
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ؼ آلُاث الا  عي وحػٍؼ قغاف والغكابت ، والتي ججلذ مً زالٌ كاهىن الىلض واللغض ؤو مً زالٌ حػضًالجه الدكَغ

خُث ًخؼلب جدلُم ؤي مكغوع حضًض باليؿبت للضولت جىفغ زالر  2003ؤوث  26والصاصعة في  11-03بمىحب 

 ملىماث :

 جدضًض الهضف بىطىح وصكت وجدضًض آلاحاٌ اإلاظبىػت لإلهجاػ؛ -

ت ؛جسصُص اإلاىاعص اإلاالُت والب -  كٍغ

ت.....( مالث -  مت لِـ فلؽ مؿاغضة ولىجها مدفؼة.جّىفغ بِئت ) كاهىهُت، صىاغُت ،ؾُاؾُت ،ججاٍع

غ هظام الضفؼ في الجؼاثغ ووان ؤٌو مكغوع في الفترة غ وجدضًث  2002/ 2001واإلاكغوع ًخمثل في جؼٍى لخؼٍى

ض وجىىىلىحُا الاغالم  والاجصاٌ ، واؾخفاصث الجؼاثغ لخؼبُم َظا الىظام اإلاالي وجبىاٍ بىً الجؼاثغ، ووػاعة البًر

يي همؿاغضة مً البىً الػالمي وفي بػاع َظا اإلاكغوع وطػذ بغهامج  16.5اإلاكغوع ب  ملُىن صوالع ؤمٍغ

 1ؤغماٌ ًخيىن مً ؤعبؼ مجمىغاث :

هؼالكا جخىفل باإلاباصالث بين البىىن ومغهؼ اإلالاصت التي جخم بكيل بلىترووي ا :حمالُتمجمىعت الهىدست ؤلا -ؤ

ض اإلاالي للكًُ وطلً باؾخسضام جلىُت صىعة الكًُ وجخىفل بيافت الىلاغ اإلاخػللت بخؼىع الكًُ  مً الخجٍغ

 واإلالاصت الالىتروهُت .

جلىم بخدلُل هىعي إلاسخلف وؾاثل الضفؼ الىالؾُيي باإلطافت بلى اإلاىػع آلالُت  مجمىعت وسائل الدفع : -ب

داولت مػغفت بًجابُاث وؾلبُاث َظا الىظام مً وحهت هظغ البىً والضفؼ بالبؼاكت وم GAB/DABللىلىص 

ت .  اإلاغهؼي والبىىن الخجاٍع

: ًخلخص غملها في صعاؾت اللىاغض الغثِؿُت لىطؼ الىظام بين البىىن خٌى الضفؼ  اإلاجمىعت الىلدًت -ج

 والسحب بالبؼاكت البىىُت .

غضم الضفؼ مً وحهت هظغ الىصىص اللاهىهُت : ًغجىؼ غملها غلى واكؼ مػالجت خىاصر  مجمىعت اللاهىن  -د

 وهظلً الىطػُت الحالُت لػمل جىخُض مسخلف وؾاثل الضفؼ التي ال جخميز بخمازل وػني .

 

 

 

                                                           
 -2016، مظهغة ماؾتر في الػلىم الاكخصاصًت ، جسصص بىىن مالُت ، حامػت  ؾػُضة ، واكع وسائع الدفع الحدًثت في الجشائزًىؾف مغػوق ،  1

 .75، ص 2017
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ز هظام الدفع في الجشائز ثالثا :  أهداف مشزوع جطٍى

 1وهظام الضفؼ بلى جدلُم ألاَضاف الخالُت :يهضف جدضًث وغصغهت هظام اإلاػلىماث البىىُت واإلاالُت 

ػاث مؼ اخخُاحاث اإلاخػاملين، واإلااؾؿاث، والاصاعاث  - اث وهضا الدكَغ جىُُف ؤهظمت الضفؼ والدؿٍى

 ،وألافغاص إلاخؼلباث بكخصاص مخؼىع ٌػخمض غلى  الىؾاثل ؤلالىتروهُت الحضًثت ؛

اث بين اإلاخػاملين غلى اإلاؿخىي الىػني  -  ومؼ الخاعج ؛جللُص آحاٌ الدؿٍى

الث اإلاالُت  -  ؛جغقُض وجدؿين بحغاءاث جدصُل الكُياث ووؾاثل الضفؼ ألازغي وؤهظمت الخدٍى

غ ؤهظمت الضفؼ الىعكُت واؾدبضالها بالضفؼ ؤلالىترووي الفىعي ،وهظا جدؿين حىصة الػملُاث  - جؼٍى

 وجللُص آلاحاٌ اإلاخػللت بمػالجت اإلاػلىماث ؛

غ وؾاثل الضفؼ ؤلالىتروهُت  - والبؼاكاث البىىُت الخاصت بالسحب والضفؼ وحػمُم اؾخػماٌ جؼٍى

 بؼاكاث الاثخمان لضي الجمهىع الىاؾؼ ؛

 جسفُع جيالُف بصاعة ؤهظمت الضفؼ وبصاعة الؿُىلت والخدىم ؤهثر في بصاعة اإلاساػغ اإلاغجبؼت بها . -

 مزاخل جطبُم الدفع ؤلالىترووي في الجشائز رابعا :

ت في مجاٌ اؾخسضام ؤصواث الضفؼ ، اؾخػماٌ بؼاكاث السحب الخاصت حػخبر ؤٌو ججغبت للبىىن الج ؼاثٍغ

 2وجم طلً غلى مغاخل : DABواإلاىػع آلالي البىيي GABبالكبان آلالي  البىيي

واهذ حؿخػمل بؼاكت السحب بال في الكبان آلالي البىيي واإلاىػع الخاص بالبىً اإلاصضع اإلازخلت ألاولى: 

 خامل البؼاكت السحب مً حهاػ بىً آزغ .للبؼاكت بمػنى ال ٌؿخؼُؼ 

ت مً زالٌ اؾخػماٌ قبىت ت الثاهُت : لخاإلاز  التي  SATIMزالٌ َظٍ اإلاغخت جم عبؽ الكبىت البىىُت الجؼاثٍغ

حؿمذ بةمياهُت السحب مً ؤي مىػع آلي للىلىص ؾىاء وان جابؼ إلاصضع البؼاكت ؤو لبىً آزغ ، وبظلً 

وغملها ٌكبه غمل غغفت اإلالاصت CIBبلى بؼاكت سحب ما بين البىىن بؼاكت السحب الػاصًت   SATIMخىلذ

ت اإلاػامالث اإلاالُت بين البىىن .  بالبىً اإلاغهؼي في حؿٍى

 ألحل جللُص صوعان الىلىص الؿاثلت وحػمُم  2003ملُىن ؤوعو ؾىت 3.6وللض غملذ غلى اؾدثماع 

                                                           
 . 77ًىؾف مغػوق، مغحؼ ؾبم طهٍغ ، ص 1
، 2005 -2004، مظهغة ماحؿخير ، بىىن وجإمُىاث ، حامػت مىخىعي كؿىؼُىت،  ؤلاججاهاث الحدًثت في مجاٌ الخدماث اإلاصزفُتؾماح  محهىب ،  2

 .42ص 
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اصة غضص اإلاىػع آلالي للىلىص ، وهظا بكام ػغفُاث  اؾخػماٌ البؼاكاث البىىُت في الجؼاثغ ، خُث غملذ غلى ٍػ

 صفؼ غىض الخجاع .

ل  مؼ ماؾؿاث فغوؿُت مخسصصت في صىؼ ػغفُاث   2003وألحل هفـ الغغض جم غلض بجفاكُت في قهغ ؤفٍغ

ؤوعو وللض مٌى َظا الػلض مً ػغف البىىن اإلاؿاَمت في وهي الصىضوق  400.000بمبلغ  SATIMالبؼاكت و 

وبىً البرهت وللض جم عبؽ ول اإلاىػغاث آلالُت للىلىص اإلاىحىصة في الجؼاثغ  (CNMA)الفالحيالىػني للخػاون 

 .2003ؾىت 

 اإلاطلب الثاوي : واكع اسخعماٌ البطاكت البىىُت في الجشائز 

ُئاث مالُت زاصت  10قغغذ الجؼاثغ في الػمل بالبؼاكت البىىُت مىظ خىالي  ؾىىاث مً ػغف بىىن َو

 زالٌ َظٍ الفترة حهىص مػخبرة لترؾُش زلافت الخػامل الالىترووي في اإلاجخمؼ الجؼاثغي . وغمىمُت ،وكض بظلذ

 أوال: بطاكت السحب 

، هظاما لخمُيز الصيىن ، وبضؤث مىظ 1996وطػذ قغهت الىلض آلالي والػالكاث الخللاثُت بين البىىن ؾىت 

مىػع 680في غملُت سحب الىلىص مً اإلاىػغاث آلالُت لألوعاق الىلضًت والتي ؤصبذ غضصَا ًفىق  1997ؾىت 

طاث اإلاؿلً اإلاغىاػِس ي ، مفخىخت ليل خاملي بؼاكاث السحب ، مىػغت غلى التراب الىػني 2010في غام 

ؾىت  SATIMهما هصبذ قبىت الىلض ما بين البىىن التي جخىفل بػملُاث سحب الىلىص خُث ؤن قغهت 

 ؤوكإث قغهت ما بين اإلاصاعف ووّطػذ مً ؤحل : 1995

 وطؼ اإلاىػغاث آلالُت في اإلاصاعف والتي حكغف غلحها الكغهت؛ 

  غ وحؿُير الخػامالث الىلضًت ما بين  اإلاصاعف ؛جؼٍى

  جدؿين الخضمت اإلاصغفُت وػٍاصة حجم جضاٌو الىلىص ؛ 

  . ت  جدضًث وؾاثل الضفؼ اإلاصغفُت الجؼاثٍغ

وجلىم الكغهت بصىؼ البؼاكاث اإلاصغفُت الخاصت بالسحب خؿب اإلالُاؽ اإلاػمٌى به صولُا وػبؼ الاقاعة 

ظٍ الخضمت مىطىع غلض البىً  ت َو ين زاصت فُما ًخػلم بأحاٌ الؼغف، الظي ًدضص التزام  SATIMالؿٍغ

بىاؾؼت قبىت الاجصاٌ خُث حؿمذ  SATIMو مصالح  DABواحغاءاث الدؿلُم ، باإلطافت بلى الغبؽ بين 

باللُام بػملُاث السحب ؾىاء واهذ صازلُت ؤو مدىلت باإلطافت بلى سجل مخصل بهُئت اإلالاصت لخصفُت 

 .1الحؿاباث ما بين البىىن

                                                           
ىت ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص   . 251الؿػُض بٍغ 1 
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 ثاهُا : شزهت الىلد آلالي والعالكاث الخللائُت ما بين البىىن 

 : SATIMحعٍزف شزهت

ت 1995ماعؽ  25في  SATIMللض اوكإث قغهت  ت الجؼاثٍغ ، وهي قغهت مؿاَمت وفغع ألَم البىىن الخجاٍع

فُت ، البىً الخا ؿاَم في عؤؽ مالها ول مً بىً البرهت الجؼاثغي وبىً الفالخت والخىمُت الٍغ عجي الجؼاثغي َو

بلغ عؤؽ مالها  ملُىن صًىاع  26وبىً الىػني الجؼاثغي ، زم الخدم بها الصىضوق الىػني للخىفير والاخخُاغ ٍو

 .1حؼاثغي 

 :  2مً مهامها ما ًلي : SATIMمهام الشزهت 

 وصفؼ الىترووي بين  جؼبُم بغهامج لخدضًث هظام الضفؼ مً زالٌ بصزاٌ البؼاكت وىؾُلت سحب

 ؛البىىن

 غ وحؿُير هظام الىلضًاث اإلاكترن ما بين البىىن ؛  جؼٍى

 . جغكُت الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ البىيي 

حؿُير  ًسظؼ جضازل َظٍ الكبىت بلى اجفاكُت مكترهت جدضص الكغوغ اإلاخػللت باالهظمام للكبىت وهظا

ضًت  SATIMالػملُاث ، وحؿاَم قغهت  غ الىلضًت في كؼاع البىىن ومغاهؼ الصيىن البًر بكيل فػاٌ في جؼٍى

 : مً زالٌ

 اإلاكاعهت في اهجاػ بغهامج خُاػة الكبابًُ الاوجىماجُىُت ؛ 

 حؿُير الكبابًُ اإلايكإة )الصُاهت ومغاكبت الػملُاث التي جيؿم اإلالاصت ( ؛ 

  صىاغت بؼاكاث الضفؼ ؛ 

  (.صىاغت الصيىن ) مىذ الغمؼ الؿغي 

ؼ اإلاىجؼة مً كبل َظٍ الكغهت َى مكغوع البؼاكاث البىىُت اإلاكترهت ) ( بين غضص مً  CIBومً ؤَم اإلاكاَع

 البىىن ومكغوع بؼاكت الضفؼ الىػىُت .

 

 

 
                                                           

ير ػواف، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص  . 158َػ 1 
ير ػواف، مغحؼ ؾبم طهغة2  .159، ص  َػ
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 RMI 1ن البىىن الشبىت آلالُت الىلدًت بي-3

بةػالق مكغوع ًمىً مً بًجاص خلٌى للىلضًت آلالُت بين البىىن واإلاخػللت  1996ؾىت  SATIMكامذ قغهت  

 فلؽ باإلاىػغاث آلالُت للىلض ، خُث جم  حؿمُخه بالكبىت الىلضًت آلالُت بين البىىن. 

وبًجاص َظٍ الحلٌى بخم مً زالٌ جىفغ ألاحهؼة ووؾاثل الاجصاٌ والُض الػاملت الىفاة التي جمىذ خاملي 

بغع الىظغ غً البىً ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت ، DABالبؼاكاث بمياهُت اؾخػماٌ ػاكاتهم لضي ؤي مىػع آلي

ض الجؼاثغ .  وؤوكإث َظٍ الكبىت لخمىذ ألاغظاء اإلاىظمين هفـ الحلىق وزاصت بٍغ

 َما:ى جدلُم َضفين ؤؾاؾُين اء الكبىت الىلضًت الالىتروهُت المً زالٌ بوك SATIM وتهضف قبىت 

 اإلاػاًير والخىظُماث اإلاخػللت بالبؼاكت ؛  وخضة -

غ هظام بىيي مكترن للىلضًاث . -  غمل وجؼٍى

جخظمً الكبىت خظيرة اإلاىػغاث آلالُت للىلىص، وهي حؿمذ بلبٌى حمُؼ البؼاكاث في حمُؼ ألاحهؼة الخابػت 

ألاغظاء والخدظير ، هما جلىم بمػالجت غملُاث السحذ لفاثضة البىىن إلاسخلف البىىن اإلاكاعهت في الكبىت 

 جدٌى الخضفلاث اإلاالُت اإلاخػللت بػملُاث اإلالاصت الىاججت غً السحب بىاؾؼت ألاحهؼة غلى مضاع الؿاغت .

كترغ الاهظمام بلى الكبىت جى   غ بػع الكغوغ وهي :فَو

 ما بين البىىن ؛بمظاء بجفاكُت مكترهت  -

 ؛ بمظاء غلض للخػاون اإلاغجبؽ بالخضماث اإلالضمت مً كبل الكغهت -

 اخترام الخصاثص الخلىُت اإلادضصة مً الكبىت )حؿُير سجل خاملي البؼاكاث، آلاحاٌ(. -

 ثالثا : البطاكت البىىُت في الجشائز 

للض جؼىعث بؼاكاث الضفؼ في الجؼاثغ زاصت بػض اؾخدضار اإلالاصت الالىتروهُت وحػمُمها غبر مسخلف 

ض الجؼاثغي .  الىواالث البىىُت والبًر

 2مغث بػضة مغاخل وهي والخالي: مزاخل جطىر بطاكت الدفع في الجشائز -1

 1998 : ؛بضاًت فىغة الاهؼالق لىظام السحب ما بين البىىن 

                                                           
ير ػواف، مغحؼ ؾبم طهغة1  .159ص ، َػ
ت ،واكع ورهاهاث جملضم غبض الجلُل ،  2 ت الجشائٍز مجلت الاكخصاص والخجاعة ،  طبُم أهظمت الدفع الالىترووي وأثزها على أداء البىىن الخداٍر

 179،  2018الػضص الثاوي ، حامػت الؼاَغي مدمض بكاع ، الجؼاثغ ، 



 انفصم انثاَي                                        َظاو انذفع االنكتروَي ويستقبهه في انجزائر
 

48 
 

 2002 : الاهؼالق الغؾمي إلاكغوع الدؿضًض الالىتروويle système de""paiement interbancaire  

اصة والخيؿُم ما بين البىىن لكغهت ؼ مسخلف ، التي ججم satim،خُث ؤغؼى صوع الاقغاف والٍغ

 البىىن الىػىُت والخاصت؛

 2004 : ازخُاع هظام الضفؼ بالبؼاكت اإلاؼابلت إلاىاصفاثENV 

 2005 : بوكاء حمػُت(comité monétique interbancaire COMI ؛) 

 2006 : البىىن  سحب في الجؼاثغ، وػغذ غلى مسخلف مؿخسضميالبضاًت ألاولى ألٌو لبؼاكت

ب ومػغفت الىلاثص ؛  للخجٍغ

 2007: حػمُم بؼاكتCIBض واإلاىاصالث والبىىن.؛  غبر وامل التراب الىػني في البًر

 2008 : وػٍغ اإلاالُت ًاهض غلى حػمُم ماهُىاث الصغف آلالي غبر اإلاخاحغ الىبري في الجؼاثغ ، وحػمُم

 ؼ لضي اإلاىاػىين.اؾخسضام بؼاكت الضف

 CIB1البطاكت البىىُت -2

وطؼ هظام الضفؼ بالبؼاكت لً ًيىن هاجحا بال بطا وان هؼاق كبىلها واؾػا مً كبل حمُؼ البىىن، وفي َظا 

ؿخجُب لغغباث الؼباثً وفم  ؤلاػاع قغع الىظام البىيي الجؼاثغي بىطؼ هظام بىيي مكترن لىؾاثل الضفؼ ، َو

ت بالخػاون  في جؼبُم مكغوع  SATIMمؼ قغهت  جىفغ قغوغ ألامً ، وفي َظا الؿُاق قغغذ البىىن الجؼاثٍغ

هظام الضفؼ بىاؾؼت البؼاكت ، بخىافم والهُاول اللاغضًت اإلاخىفغة لضي البىىن وكؼاع الاجصاالث الؿلىُت 

 والالؾلىُت .

خم الخػغف غلحها بين البىىن  وحػخبر َظٍ البؼاكت بؼاكت صفؼ وسحب ما بين البىىن صازل جغاب الىػً ، ٍو

البىً اإلاصضع جخظمً كغص الىترووي ًظمً ؤمً غملُت الضفؼ وغملُت الدؿضًض  وقػاع باؾمCIB بالكػاع

ت .لضي مسخلف الخجاع ؤو الفى  :2وهجض في َظٍ البؼاكت هىغين َما  اصق واإلادالث الخجاٍع

 البطاكت الىالسُىُت :-أ

البىً هي بؼاكت جىفغ زضماث الضفؼ والسحب البىيي ، وهي جلضم لؼباثً البىىن وفم قغوغ ًدضصَا 

همضازُل الؼباثً ؤو ؤَمُتهم ؤو مىاصفاث ؤزغي ، وللحصٌى غلى َظٍ البؼاكت ًخم ببغام غلض بين البىً 

 والػمُل اإلالحم .

 

                                                           
 .87 -86ًىؾف مغػوق ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص ص 1
 .87، ص هفـ اإلاغحؼ الؿابم2
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 البطاكت الذهبُت :-ب

ا وفم قغوغ مدضصة وجىفغ زضماث الضفؼ والسحب البىيي باإلطافت بلى جىفير  هي  بؼاكت ًخم ازخُاَع

مغجفؼ وؿبُا وجمىذ لألشخاص اإلاهمين وعحاٌ ألاغماٌ ؤصحاب زضماث بطافُت ،مؼ ؾلف سحب وصفؼ 

 ىاع حؼاثغي ومضة صالخُتها غامين .ؤلف صً 50الضزٌى اإلاغجفػت، وؾلف َظٍ البؼاكت ًفىق 

 1وارد : بطاكت فيزا -

وهي بؼاكت صولُت حػمل للسحب والضفؼ ، مىحهت لؼباثً طوي خؿاباث مفخىخت بالػملت الصػبت ؤو إلاىولهم 

 ان :وهي هىغ

لضع ؾلف السحب لهظٍ 1500: عصُض مً الػملت الصػبت ؤهبر ؤو ٌؿاوي  بطاكت فيزا الىالسُىُت ؤوعو ٍو

 ؤوعو 40الاقتران الؿىىي فُلضع ب ؤوعو في الُىم ؤعبؼ غملُاث في الُىم ، ؤما  500البؼاكت 

لضع ؾلف السحب ب 5000: عصُض مً الػملت الصػبت ؤهبر ؤو ٌؿاوي  بطاكت فيزا الذهبُت ؤوعو  550ؤوعو ٍو

 غملُت في الُىم . 15ؤوعو في الُىم غلى  5460غلى ؾبؼ غملُاث في هفـ الُىم ؤما ؾلف الضفؼ  في الُىم 

 ث البىىُت اإلاعاصزة ىسائل اإلاسخخدمت في جىسَع اإلاىخجاال: رابعا 

 :2ت ًمىً اؾخػماٌ للىصٌى بلى الخضماث البىىُ

 DABاإلاىسع آلالي لألوراق -1

اإلاىػغاث آلالُت لألوعاق هي صىعة بؿُؼت للماهُىت في اللؼاع البىيي ، فهي آالث ؤوجىماجُىُت حؿخسضم غً 

م بؼاكت بلىتروهُت حؿمذ للمؿتهلً بسحب مبلغ مً اإلااٌ مً صون اللجىء بلى الفغع  ، فاإلاهمت الغثِؿُت ػٍغ

ت للمؿتهلً.للمىػع آلالي   لألوعاق هي جلضًم الخضمت ألاهثر طغوٍع

 

 

 

 

                                                           
ير ػواف ،مغحؼ ؾبم طهغة ، ص   .165َػ 1 

 .180 -179ملضم غبض الجلُل، مغحؼ ؾبم طهٍغ ، ص ص 2



 انفصم انثاَي                                        َظاو انذفع االنكتروَي ويستقبهه في انجزائر
 

50 
 

 DAB(: اإلاىسع آلالي لألوراق 1-2الجدٌو ركم )  

، ص  : اإلاصدر  .179ملضم غبض الجلُل ، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 GABالشبان ألاوجىماجُيي لألوراق -2

الكبابًُ ألاوجىماجُىُت لألوعاق هي ؤًظا ؤحهؼة ؤوجىماجُىُت جلضم زضماث ؤهثر حػلُضا وؤهثر جىىغا باليؿبت 

م بؼاكاث بلىتروهُت والتي باإلطافت  للمىػع آلالي لألوعاق ًخػلم ألامغ بإحهؼة مخصلت بكبىت حؿخسضم غً ػٍغ

ل مثال كبىٌ الىصاجؼ ، ػلب صً ، غملُاث بلى مهمت سحب ألامىاٌ حؿمذ باللُام بالػضًض مً الػملُاث حكم

ل مً خؿاب بلى خؿاب .....بلخ . فالكبابًُ ألاوجىماجُىُت لألوعاق مخصلت مباقغة بالحاؾىب  الغثِس ي جدٍى

للبىً وهي جمثل في الىكذ الحاطغ ؤخض اإلاىخجاث البىىُت ؤلالىتروهُت ألاؾاؾُت للىظام البىيي ، وصوعَا مهم 

م ألنه  ا ؤصبدذ جمثل وؾُلت للحىاع مؼ اإلاؿتهلً .غلى مؿخىي الدؿٍى

 

 

 

 

 

 

 

 الىخاثج الخلىُت اإلاباصت الػامت               الىؾُلت                       

 

 اإلاىػع آلالي 

 DABلألوعاق اإلاالُت 

ٌؿمذ بالسحب ليل 

خاثؼ غلى بؼاكت السحب 

الكىاعع ، ، بىحض في 

اإلادؼاث وؤماهً ؤزغي 

ػمل صون اهلؼاع .  َو

مىصٌى بىخضة  حهاػ

مغاكبت بلىتروهُت جلغؤ 

اإلاضعاث اإلاغىاػِؿُت 

ظٍ ألازيرة  ، للبؼاكت َو

غلحها اإلابالغ  حسجل

اإلامىً سحبها اإلاالُت 

 ؤؾبىغُا .

 

جسفُع وكاغ السحب 

 في الفغوع 
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 GAB(: الشبان آلالي البىيي 2-2الجدٌو ركم ) 

 الىخاثج الخلىُت اإلاباصت الػامت               الىؾُلت                       

 

 

 الكبان ألاوجىماجُيي 

 GABلألوعاق 

 

 

 

 

ًسٌى ليل حاثؼ غلى 

البؼاكت اللُام بالػضًض 

مً الػملُاث مجها : 

السحب،مػغفت 

الغصُض،اللُام 

الث ، ػلب  بالخدٍى

 الكُياث ......بلخ 

مىصىٌ  حهاػ

الغثِس ي  بالىمبُىجغ

مضعاث للبىً ًلغؤ 

مغىاػِؿُت للبؼاكت التي 

حؿمذ بمػغفت الؼبىن 

 بفظل عمؼ ؾغي .

 

 ٌؿخػمل

 مً ػغف الؼباثً :

 ؤوكاث غلم البىىن .في 

 ؤو الؼبىن اإلاؿخعجل 

 

 

 

 

 180الجلُل ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص  ملضم غبض: اإلاصدر

لت جىفُظ الخضمت في ول مً  مىً جلخُص ػٍغ  في الكيل الخالي :GAB و DABٍو

لت الحصٌى على خدمت   6- 2الشيل ركم )  GAB و DAB(: طٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 .181: ملضم غبض الجلُل ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص  اإلاصدر

 حامل البطاقة 

 تمرٌر البطاقة  -

 ادخال الرقم السري  -

 

مراقبة الرقم السري-  

مراقبة البطاقة        - 

) التارٌخ، الرمز، 

 الرصٍد.......(

 تسٍٍر اإلجابة  -

مراقبة المبلغ  -

 المحدد فً البطاقة .

 

 

 

 

 

تتحصل على النقود -  

 ارسال الرسالة  -       

 استقبال البطاقة                        -       
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 TPVنهائي هلطت البُع ؤلالىتروهُت -3

في ؤي ميان مىظف هلؼت البُؼ ؤن ًمغع البؼاكت غلى اللاعت ؤلالىترووي بطا وان الؼبىن ًدمل بؼاكت بثخمان 

والظي بضوعٍ ًلىم بالخإهُض الخاص ببؼاكاث الاثخمان واإلاىصٌى مباقغة مؼ الحاؾىب اإلاغهؼي للبىً اإلاػني 

ا زاصا  مً هفاًت الغصُض وزصم اللُمت مً الغصُض الخاص بالؼبىن بػض ؤن ًضزل الؼبىن عمؼا ؤو عكما ؾٍغ

( ، ًلىم الحاؾىب اإلاغهؼي بػض طلً بةطافت اللُمت PINبه والظي ٌػغف بغكم الخػٍغف الصخص ي الؿغي )

خم ػل َظا في حؼء مً الثاهُت   .1لغصُض خؿاب اإلاخجغ ٍو

 TPV( : نهائي هلطت البُع ؤلالىتروهُت 3–2الجدٌو ركم )

 الىخاثج الخلىُت اإلاباصت الػامت               الىؾُلت                       

نهاجي هلؼت البُؼ 

 TPVؤلالىتروهُت 

ًىطؼ في اإلادالث خُث 

ٌؿمذ للػمُل 

ت  تغملُخه الخجاٍع بدؿٍى

ؤزىاء  بالبؼاكاث

 الدؿضًض.

فغوع مىصىلت بكبىت 

 ججمؼ لىىن مسخلفت 

ًدل مكاول هلل ألامىاٌ 

ىفغ ألامً   ٍو

 .181ملضم غبض الجلُل ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص  :اإلاصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .181ملضم غبض الجلُل ، مغحؼ ؾبم طهغة ، ص 1
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 الجشائزاإلابدث الثاوي : مسخلبل الدفع الالىترووي في 

في ظل جؼىع جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ في الجؼاثغ، بغػث جدىالث َاثلت في مجاٌ الػمل البىيي   

ظهىع وؾاثل الضفؼ والؿضاص الالىترووي هىماطج لخضماث الصيرفت الالىتروهُت ،  هغى الالىترووي ، مما ؤؾفغ

وحظب غمالء حضص هدُجت اإلاؼاًا التي جدللها ئها والتي لجإث البىىن إلاىاهبتها مً ؤحل جدؿين ؤصائها ججاٍ غمال

َظٍ الىؾاثل بطافت بلى عفؼ خصتها الؿىكُت زاصت في ظل خضة اإلاىافؿت. وؾىداٌو مً زالٌ َظا اإلابدث 

 حؿلُؽ الظىء غلى مؿخلبل الضفؼ الالىترووي في الجؼاثغ .

: أهمُت وسائل الدفع الالىترووي   الجشائزفي وملىماث هجاخها اإلاطلب ألاٌو

ًدلم الضفؼ الالىترووي ؤَمُت  هبيرة وبالغت في مجاالث غضًضة وزاصت في اكخصاص ؤي صولت والاكخصاص 

الىػني بصفت زاصت ، وال ًدضر طلً بال بخىفغ بػع الغواثؼ واإلالىماث التي حػخبر الضافؼ الغثِس ي لىجاخها 

 وجؼىعَا .

 ي الجشائز  الاكخصاد أوال:  أهمُت وسائل الدفع الالىترووي في

وفُما ًلي هظهغ ؤَمُت الضفؼ للضفؼ الالىترووي ؤَمُت بالغت وؤزغ هبير غلى صًىامُىُت الاكخصاص الىػني    

 :1الالىترووي 

م الالىترووي بعجبجىسُع هطاق السىق : -1 ػا مباقغا بفىغة جىمُت مبُػاث اإلااؾؿت، اًغجبؽ هجاح الدؿٍى

م في بًجاص فغص واؾػت للضزٌى بلى ألاؾىاق وطلً بالىظغ بلى الضوع الظي ًلػبه طلً الد غلى  والاهفخاحؿٍى

ؾىق واؾػت مً اإلاؿتهلىين في طىء الىمى اإلادؿاعع ليؿبت مؿخسضمي الاهترهذ في الػالم، ومً هاخُت ؤزغي 

ٌؿمذ الضفؼ الالىترووي بخىؾُؼ صاثغة الؿىق اإلادلي وهظلً الىفاط بلى ألاؾىاق الػاإلاُت وزلم ؤؾىاق حضًضة، 

الضفؼ الالىترووي ججػل اإلاػامالث اإلاالُت مخاخت ألهبر غضص ممىً مً اإلاؿتهلىين هما ٌؿاغض الضفؼ ألن 

لُت مً زالٌ هظام جباصٌ اإلاػلىماث بضكت  الالىترووي غلى جىفير هظم مػلىماث جضغم اجساط اللغاعاث الدؿٍى

لت غلمُت جدلم اللضعة غلى صعاؾت الؿىق.  وبؼٍغ

ت غلى هظام الضفؼ الالىترووي بكيل هبير ومخؼىع جدلُم اإلايزة الخىافسُت : -2 بن بغخماص اإلاصاعف الجؼاثٍغ

ت الىفاءة وجلضًم  غ كضعاتها الخىافؿُت ،وبفظله ؾخدلم اإلاصاعف الجؼاثٍغ ؾُمىجها ال مدالت مً جؼٍى

ظٍ الػىاصغ ولها جضغم وجدمي مغ  ا الخىافس ي .الخضماث طاث حىصة غالُت وبخيالُف ؤكل َو  هَؼ

                                                           
م الالىتروويحلٌى بً ككىة , 1 ت ومساهمتها في اهدشار اسخعماٌ الدسٍى ػضص ،مجلت ألاغىاغ ، ال الُت الدفع الحدًثت في اإلاؤسساث اإلاالُت الجشائٍز

 .97-96،ص ص2017، ماعؽ 29
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 الدفع الالىترووي والىاجج ؤلاحمالي اإلادلي : -3

بن جفػُل الضفؼ الالىترووي ؾُظمً اللظاء غلى مكيلت ألاوعاق الىلضًت اإلاؼوعة، وخماًت الؼباثً مً 

غملُاث الؿغكت وحػمُم وؾاثل الضفؼ الحضًثت ؾُلط ي غلى ؤػمت الؿُىلت الىلضًت التي ٌكهضَا الاكخصاص 

هما ؾُلط ي الضفؼ ؤلالىترووي غلى مكيلت الؼىابير التي حكهضَا الػضًض مً اإلااؾؿاث الحيىمُت  الجؼاثغي،

، بن بغخماص هظام الضفؼ الالىترووي ؾِؿاَم في ؤلاعجفاع اإلادلي بىلؼت ؤو هلؼخين غلى ؤكل جلضًغ وىهه ؾُازغ 

خظاغف  ً عجلت اليكاغ الاكخصاصي ٍو الاؾدثماع، هما ؤن جفػُل غلى ؾغغت صوعان الىلىص، وبالخالي جدٍغ

خدٌى الاكخصاص بلى اكخصاص  خلُلي ومىخج ومصضع  ت ٍو هظام الضفؼ الالىترووي ؾُلط ي غلى ألاؾىاق اإلاىاٍػ

اصة  فيرجفؼ ؾػغ صغف الػملت الىػىُت وجىسفع ألاؾػاع. وخؿب الضعاؾاث الاكخصاصًت بطا واهذ َىان ٍػ

ا  اصة حػاصٌ في خصت اإلاضفىغاث الالىتروهُت مً الاه10 %كضَع مىجها ؤن جاصي بلى ٍػ في  %1فاق الاؾتهالوي ٍو

 .الىاجج اإلادلي الاحمالي

ز الخجارة الالىتروهُت :-4  الدفع الالىترووي ٌساهم في جطٍى

مىً ؤن هبرع طلً مً  ٌػخبر الضفؼ الالىترووي غامل َام لخفػُل صوع الخجاعة الالىتروهُت وػٍاصة هفاءتها ٍو

 زالٌ الىلاغ الخالُت :

ت والىفاء بالتزاماتهم اإلاالُت بؿغغت فاثلت مهما  - ؾغغت ؤصاء ؤػغاف الخباصٌ الخجاعي إلاػامالتهم الخجاٍع

 وان بػض اإلاؿافت .

حػغض الخضماث اإلاالُت واإلاصغفُت غلى ػٌى ؾاغاث الُىم وزالٌ ؤًام ألاؾبىع وبهظا جخجاوػ البىىن  -

 ت .اإلاصغفُت الالىتروهُت غامل الؼمً غىـ البىىن الخللُضً

 بمياهُت اللُام بإي غملُت مً البِذ ؤو مً ؤي ميان ًخىفغ غلى وؾاثل ؤلاجصاٌ الحضًثت. -
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 ثاهُا: ملىماث هجاح وسائل الدفع الالىترووي 

مً زالٌ جىفير بيُت جدخُت جلىُت حُضة ،  ألاؾاؾُتاإلالىماث  بػعلظمان الىجاح ال بض مً جىفير   

ا بكيل مؿخمغ ووكغ الثلت التي حػخبر مً ؤَم غىامل الىجاح ووطؼ ؾُاؾاث كاهىهُت قاملت جخماش ى  َغ وجؼٍى

 .مؼ زصىصُاث ول مجخمؼ وعفؼ هفاءة مىظفي البىً 

مىً حمؼ ملىماث الىجاح في الىلاغ الخالُت :  1ٍو

  للخػٍغف بالخضماث البىىُت الالىتروهُت . طغوعة كُام البىً بضوع جىغىي ؤهبر 

 . ًغ مهاعاث وكضعاث مىظفي البى  غمل صوعاث لخؼٍى

 . غ اإلاىكؼ الالىترووي للبىً غلى قبىت الاهترهذ  الػمل غلى جدؿين وجؼٍى

 . بغفاء وؾاثل الضفؼ الالىترووي مً ؤًت عؾىم لخصبذ مجاهُت 

 دخُت اإلاىاؾبت .كُام الحيىمت واإلااؾؿاث اإلاالُت بخىفير البيُت الخ 

 والعلباث التي جىاحهها  وسائل الدفع الالىترووي في الجشائز  لىجاح العىامل اإلاعزكلت: لب الثاوي اإلاط

ت ألاغماٌ وكإث الػضًض مً مً حغيراث في بِئفي بػاع جىفُظ الػملُاث اإلاصغفُت الالىتروهُت وما ًغافلها 

هخؼغق بلى ؤَم الػىامل اإلاػغكلت  اإلاغجبؼت بإهظمت الضفؼ الالىترووي ، وفي َظا الصضص الػىامل اإلاػغكلت

 .في الجؼاثغ والػلباث التي جلف خاحؼا ؤمام الصيرفت ؤلالىتروهُت 

 أوال : العىامل اإلاعزكلت لىجاح وسائل الدفع الالىترووي في الجشائز 

 :2جخمثل الػىامل اإلاػغكلت لىجاح وؾاثل الضفؼ الالىترووي في الجؼاثغ في الػضًض مً ألاؾباب هظهغ مجها 

 عدم إعخماد الخجارة ؤلالىتروهُت في الجشائز  -أ 

عغم ألاَمُت البالغت لظغوعة اغخماص الخجاعة ؤلالىتروهُت هإصاة مخؼىعة في الاكخصاص الجؼاثغي ، بال ؤن َظٍ 

ل بلى غاًت ًىمىا َظا غلى اللضع اإلاؼالب به مً الاَخمام ، ومً ألاؾباب التي جدٌى صون الخجاعة لم جخدص

 اهدكاع َظٍ الخجاعة في الجؼاثغ هي :

                                                           
1  ً مضازلت ملضمت في اإلالخلى الػلمي الضولي خٌى  ، ، عىامل الاهدشار وشزوط الىجاح، وسائل وأهظمت الدفع والسداد الالىتروويمىصىعي الٍؼ

ل  ت وبقيالُت اغخماص الخجاعة الالىتروهُت ، غغض ججاعب صولُت ، ؤفٍغ ، اإلاغهؼ الجامعي لخمِـ ملُاهت ، 2011غصغهت هظام الضفؼ في البىىن الجؼاثٍغ

 .07الجؼاثغ ، ص 
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بعجفاع جيلفت اؾخسضام ألاهترهذ، في ظل غُاب اإلاىافؿت في كؼاع الاجصاالث الظي ال جؼاٌ الضولت جدخىغ حؼء  -

 مىه ؛

ت الحضًثت التي ًمىً ؤن جفخذ لهم ؤفاكا  هلص بَخمام اإلااؾؿاث الاكخصاصًت - في البالص بهظٍ الخلىُت الخجاٍع

ا ًيىن مىػضما في بالصها ؛  اكخصاصًت ؤوؾؼ مما ًجػل اهدكاَع

ت الػلُا باإلاىطىع، فال ٌػلل ؤن وػاعة الخجاعة في بالصها لم جفىغ ختى بحغاء  - غضم بَخمام الهُئاث ؤلاصاٍع

 مً الخجاعة والاؾخفاصة مً ججاعب الضٌو الغغبُت في َظا اإلاجاٌ ؛ اؾخلصاء إلاضي بَخمام بهظا الىىع

 جسلف الىظام اإلاصغفي الجؼاثغي مً خُث الىؾاثل وجلىُاث الضفؼ الحضًثت ؛ -

اهدكاع الامُت باإلاػنى الحضًث ؤي ألامُت اإلاػلىماجُت، ؤو ًلصض بها الجهل بإؾالُب وؾاثل حػامل في مجاٌ  -

 اإلاػلىماجُت ؛

 مشاول البطاكت الائخماهُت  -ب 

 هثيرة هظهغ مجها ما ًلي:ثخماهُت مكاول ًترجب غً البؼاكت الا 

غضم الضكت حغاء بػع ألازؼاء اإلاغجىبت مً كبل اإلاىظفين في الخػامل مؼ الفىاجير ومؼ جىغاع ألازؼاء الخلىُت -

 فخفلض الثلت بين البىً والػمُل ؛ 

 ً ػغف الغير ؛ؾغكت البؼاكت الاثخماهُت ؤو طُاغها م -

 الخيالُف الػالُت باليؿبت للبىً والخاصت بخىػَؼ بؼاكاث وػبػها ومىذ كغوض صون فاثضة ؛  -

 زؼغ الؿُىلت غلى البىً في خالت الافغاغ في اؾخػماٌ البؼاكت مً ػغف اإلاخػاملين . -

 واكع البنى الخدخُت : -ج    

اء بنى جدخُت جىىىلىحُت مخؼىعة حؿاغض غلى اهدكاع ًغجبؽ هجاح واهدكاع وؾاثل الضفؼ الالىترووي بمضي اوك

اؾخسضام الحىاؾب والاهترهذ وهظا جىفير البِئت اإلاىاؾبت والضاغمت واللاصعة غلى جدمل ؤغباء ومساػغ َظا 

 الىىع الحضًث مً وؾاثل الضفؼ الالىترووي .

الخجاعة الالىتروهُت  بط ؤن َظا  جبين الاخصاثُاث اإلاخىفغة في الجؼاثغ طػف البيُت الخدخُت الاؾاؾُت إلاماعؾت

الىىع مً الخجاعة بصفت غامت ووؾاثل الضفؼ الالىترووي جلخط ي الاهدكاع الىاؾؼ لكبياث الاجصاٌ الؿلىُت 

 والالؾلىُت والحاؾباث والبرمجُاث وؤحهؼة الهاجف .
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غحؼ طػف البنى الخدخُت للضفؼ الالىترووي في الجؼاثغ بلى غضة ؤؾباب :  ٍو

 ُف الاكخىاء : فىطؼ البىىن للمىػغاث آلالُت للىلىص وبصضاع البؼاكاث البىىُت ًخؼلب اعجفاع جيال

ت حض غالُت للبدث والخجضًض ومخابػت  الابخياعاث والخىُف مً  مجها جدمل جيالُف اؾدثماٍع

 الخىىىلىحُا الحضًثت .

 ىاػىين الؾخسضام عصاءة الخضماث البىىُت وهثرة الاغماٌ في اإلاىػغاث آلالُت مما ًاصي بلى عفع اإلا

 الىلىص الالىتروهُت .

ت  ُا : العلباث التي جىاحه الدفع الالىتروويثاه  في البىىن الجشائٍز

ت بالغغم مً  اإلاجهىصاث اإلابظولت في اػاع الصيرفت الالىتروهُت بال ؤن الفجىة الخىىىلىحُت بين البىىن الجؼاثٍغ

هظغا للػضًض مً اإلاػىكاث التي قيلذ حجغة غثرة صون  وهظغائها مً البىىن الػغبُت والغغبُت ال جؼاٌ هبيرة

 : 1جدلُم اللفؼة اإلاإمىلت لػل مً ؤَمها

ػُت اإلاخػللت بدىظُم الخجاعة الالىتروهُت باالطافت بلى حػضص اإلاساػغ - غضم وطىح البِئت اللاهىهُت والدكَغ

 اإلاترجبت بخلضًم الخضماث اإلاصغفُت الالىتروهُت ؛

ت وألافغاص ًفظلىن الضفؼ الىلضي غلى الكًُ مكاول ؾىء اؾخػماٌ  - وؾاثل الضفؼ، فاإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 هدُجت لىلص ؤو غُاب الثلافت اإلاصغفُت في مجخمؼ ال ًخػامل بال بالكًُ اإلاصغفي بال كلُال ؛

طػف الاكباٌ غلى اؾخسضام وؾاثل الضفؼ الالىتروهُت فىُف في اكخصاص ًغفع الكًُ وىؾُلت للضفؼ ؤن  -

 ؼاكت الضفؼ ؛ًلبل ب

ت التي جمضح وحػغف بهظٍ الىؾاثل الالىتروهُت للضفؼ ؛ -  غُاب الحمالث الخدؿِؿُت والػملُاث الاقهاٍع

 الخػؼل اإلاخىغع للمىػغاث آلالُت ؛ -

وختى الخجاع والباغت ًبضون جسىفاتهم مً جدصُل مؿخدلاتهم  TPE  كلت اهدكاع ؤحهؼة الضفؼ الالىترووي -

 ثل الضفؼ ؛بلبٌى البؼاكاث وىؾا

ت لم جخإَل بػض الؾخسضام الىظم الالىتروهُت الجضًضة التي حؿير غملُاث الاًضاع والسحب  فالبىىن الجؼاثٍغ

وجىظم خغواث الخػامل مؼ الػمالء مثل حهاػ الصغاف آلالي. في ظل َظٍ اإلاخغيراث الجضًضة وحضث البىىن 

ت هفؿها في وطؼ با ت الجؼاثٍغ غ الخجاعة في الخضماث جفاكُاث مؼ جؼبُم ب لغ الحؿاؾُت ال ؾُماالخجاٍع جدٍغ
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ىهت بمضي هجاخها في  اإلاالُت ، بط ؤصبدذ ملؼمت بخضغُم كضعاتها الخىافؿُت إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث اإلاَغ

جدلُم مياؾب جلىُت اإلاػلىماث ولػل ؤَم اإلاداوع التي ًجب ؤزظَا بػين الاغخباع لخػظُم الاؾخفاصة اللصىي 

 ىىلىحُا في الػمل اإلاصغفي جخمثل في :مً زغوة الػلم والخى

اصة الاهفاق الاؾدثماعي في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث ؛-  ٍػ

الخىؾؼ في اؾخسضام الاهترهذ لخلضًمت حكىُلت مخىىغت مً الخضماث اإلاصغفُت للػمالء بىفاءة ؤغلى وجيلفت  -

 ؤكل ؛

بين البىىن مً حهت وبين الكغواث الػمل غلى زلم قبىت مصغفُت جيىن بمثابت خللت وصل بلىتروهُت  -

 والػمالء مً حهت ؤزغي ؛

جفػُل صوع قبىت الاجصاٌ بين اإلاغهؼ الغثِس ي ليل بىً وبين باقي فغوغه بما ًدلم الؿغغت في جضاٌو  -

اث الالػمت غلحها ، باالطافت بلى الاعجباغ بالكبياث الالىتروهُت اإلاػلىماث الخاصت بالػمالء  واحغاء الدؿٍى

 البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت الازغي .الخاصت ب
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فُت  اإلابدث الثالث :  جلدًم عام خٌى بىً الفالخت والخىمُت الٍز

ت ؾلؿلت مً ؤلاصالخاث ؤزمغث مُالص بىىن وان لها صوع في جفػُل اإلاهىت  غغفذ اإلاىظىمت اإلاصغفُت الجؼاثٍغ

فُت الظي غغف ا لىىع بػض بغاصة َُيلت البىً الىػني الجؼاثغي اإلاصغفُت مجها بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

خُث اغخبر  13/03/1982َــ اإلاىافم ٌ 1402حماصي ألاولي  11الصاصع في  106/ 82بملخط ي اإلاغؾىم عكم 

 .ن وؾُلت مً الىؾاثل الغامُت بلي اإلاكاعهت في جىمُت اللؼاع الؼعاعي و جغكُت الٍغفظاؤه

فُت   BADRاإلاطلب ألاٌو : مفهىم بىً الفالخت والخىمُت الٍز

فُت    أوال : حعٍزف بىً الفالخت والخىمُت الٍز

ت والاؾخلالٌ اإلاالي مىطىع جدذ َى     ماؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ مالي وججاعي ًخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

مىذ ال ؿلفُاث واللغوض بجمُؼ ؤقيالها ومً وصاًت وػاعة اإلاالُت ، ملتزم بدىفُظ حمُؼ الػملُاث البىىُت ٍو

لغض ألامىاٌ  ت ؤو ألحل ٍو مسخلفت ( ، وبىً  بأحاٌمميزاجه ؤهه في آن واخض بىً الىصاجؼ ) ًلبل الىصاجؼ الجاٍع

ى ٌػؼي امخُاػا  ً ؤو ججضًض عؤؽ اإلااٌ الثابذ ( ، َو لت ألاحل حؿتهضف جيٍى جىمُت )ًمىذ كغوض مخىؾؼت وػٍى

فُت بمىدها كغوطا بكغوغ ؤؾهل  ؤي ؾػغ فاثضة ؤكل وطماهاث اكل مما ًفػله للمهً الحغة الفالخُت والٍغ

ا.  مؼ غيَر

كغف غلُه مجلـ ؤلاصاعة ًمثل فئت الػماٌ  ٌؿير البىً مضًغ غام مخىاحض بملٍغ بمضًىت الجؼاثغ الػاصمت َو

اث واإلاؿخسضمين .  ألاحغاء ، ؤلاصاعاث ، اإلاضًٍغ

ت لالؾخغالٌ و  41هما ًدكيل البىً مً  ت في مجمػاث حهٍى ت حهٍى ووالت وهي وخضاث اهخاج  322مضًٍغ

 .1مدلُت لالؾخغالٌ مىػغت غلى التراب الىػني 

فُت ثاهُا : وظائف واهداف ب  ىً الفالخت والخىمُت الٍز

ل اللؼاع الفالحي وطلً مً زالٌ بن  فُت ٌؿعى بلى جدلُم ؤَضافه اإلاخمثلت في جمٍى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 تي حؿاغض غلى جضغُم َضا اللؼاع .جدضًض مسخلف اإلاهام ال

 

 

 

                                                           
فُت  1  وزاثم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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 وظائف بىً الفالخت والخىمُت الٍزف -1

 :1ًمىً جلخُص ؤَم مهام البىً فُما ًلي 

 وطؼ ؾُاؾت اجصاٌ فػالت لخدلُم ألاَضاف اإلاسؼؼت مً زالٌ :–ؤ 

  غلى اللغوض الخاعحُت بصفت غلالهُت ؛الػمل غلى مىاحهت مساػغ الصغف 

 ت لحاملي الكهاصاث ؛ غ مؿخىي فُئت اإلاىظفين واغؼاء ألاولٍى  جؼٍى

 . بغؼاء الضغم الاغالمي 

 غغض اإلاىخجاث والخضماث الجضًضة مً زالٌ : –ب 

  اإلاكاول اإلاالُت ؛جصفُت 

 ؤزظ الظماهاث اإلاالثمت وجؼبُلها مُضاهُا ؛ 

 ل الخجاعة الخاعحُت ؛  جمٍى

 , ؼ الضازلُت في بػاع حكغُل الكباب ل اإلاكاَع  جمٍى

ظا ٌ : –ج   جؼبُم الخؼؽ والبرامج الضازلُت وفم ؾُاؾت الحيىمت َو

 غ اإلاىاعص والػمل غلى عفػها وجدؿين جيالُفها ؛  جؼٍى

  ٌالغقُض لإلمياهُاث التي جمىدها الؿىق اإلاالُت ؛الاؾخػما 

. مؿاًغة الخؼىع الحاصل في غالم اإلاهىت اإلاصغفُت وجلىُاتها 

فُت  – 2  أهداف بىً الفالخت والخىمُت الٍز

 :2جخمثل ؤَضافه الغثِؿُت فُما ًلي   

  مىظفين والػمل غلى عفؼ كضعاتهم وهفاءاتهم ؛ ً  جيٍى

   جىؾُؼ الاعاض ي الؼعاغُت وجدؿين حىصة الخضماث ؛ 

   غ وحػمُم اؾخػماٌ الاغالم آلالي ؛  بغاصة جىظُم الجهاػ الفالحي بخؼٍى

  وجىمُت هصُبها في مجاٌ الاهخاج الىػني ؛ اقغان الؼعاغت في التراهم الىػني 

                                                           
فُت1  وزاثم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
فُتوزاثم بىً الفالخت 2  والخىمُت الٍغ
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   اؾخلؼاب ؤهبر غضص ممىً مً الؼباثً وجلضًم ؤعقى الخضماث بلحهم ؛ 

   ض مً الىواالث غلى اإلاؿخىي الىػني لىؿب مياهت اؾتراجُجُت طمً   الجهاػ اإلاصغفي فخذ ا إلاٍؼ

 الجؼاثغي .

 .جىؾُؼ بصزاٌ ؤلاغالم آلالي وول الىؾاثل الخىىىلىحُت الحضًثت 

فُت  ثالثا : الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍز

ت  فُت للىظامين اإلاغهٍؼ تًسظؼ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ ت اإلاىحىصة ، فوالالمغهٍؼ ت اإلاغهٍؼ األٌو جمثله اإلاضًٍغ

ين  بصاعةجدذ  ً مغهٍؼ اث  ؤكؿامبلى  باإلطافتالغثِـ اإلاضًغ الػام بمؿاغضة مضًٍغ جظم ول مجها غضة مضًٍغ

 غلى مسخلف الػملُاث البىىُت. ؤلاقغاف، ومهمتها جدذ ؾلؼت عثِـ اللؿم 

ت فخخمثل في فغوع البىً اإلامخ ضة غبر التراب الىػني ، جلىم باإلقغاف والػمل غلى الدؿُير الحؿً ؤما الالمغهٍؼ

ظا الخىػَؼ الكامل لفغوع  غبر الىؼاق اإلادضص لها ، ؤما الىواالث فهي الخلُت اللاغضًت ليكاػاث البىً َو

فُت غبر مسخلف مىاػم الىػً ، والغغض مىه َى جدلُم جىمُت قاملت ؤًظا وجلضًم زضماث  الخىمُت الٍغ

ا لجمُؼ اإلاىاػىين مسخلفت   .1مً اكغاض وغيَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فُت1  وزاثم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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فُت ووالت مسخغاهم 7  -2الشيل ركم : )   (: الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت الػامت لبىً الفالخت والخىمُت ووالت مؿخ اإلاصدر  غاهم: اإلاضًٍغ

 انًذير انعاو 

 انًستشاريٍ   االتصاالثيصهحت 

 يجهس انُقابت وانهجاٌ 

 انًفتشيت انعايت  األياَت انعايت 

 مدير المراقبة الداخلية 

يذيريت انتقسيى 

 انذوني 

يذيريت انعًهياث 

 انتقُيت يع انخارج 

َيابت انًذيريت 

انعايت يوارد 

 انقروض 

َيابت انًذيريت 

انعايت يحاسبت 

 وانخزيُت 

َيابت انًذيريت 

 انعايت واإلدارة 

يذيريت تًويم 

 انًؤسساث 

يذيريت االعالو 

 اآلني انًركزي 

يذيريت انًصهحت 

 انشخصيت 

يذيريت انعالقاث 

 انذونيت 
 يذيريت انُشاطاث 

يذيريت االتصال 

عٍ بعذ وصياَت 

 االعالو  

يذيريت انوسائم 

 انعايت 

يذيريت انًحاسبت 

 انعايت 

يذيريت دراساث  

 انسوق 

يذيريت انتعذيم 

 ودراساث قاَوَيت 

يذيريت انًراقبت 

 واالحصاء 

 يذيريت انوكانت 
يراقبت انتسيير 

 وانتقييى 
 انًذيريت 

يذيريت انًتابعت 

 وانتغطيت 
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 مً طزفهوأهم الخدماث اإلالدمت  لىترووي وجيثيرها على بىً بدر وسائل الدفع الا اإلاطلب الثاوي :

ش وسائل الدفع الالىترووي   أوال : العىامل اإلاساعدة على حعٍش

 :َىان مجمىغت مً الػىامل حػخبر بمثابت كىاغض للػمل الالىترووي والتي جخمثل في 

بىً اؾتراجُجُت غلى مؿخىي الىتروهُت مؼ وطؼ لالاالضفؼ وؾاثل  بصزاٌوطؼ زؼؽ للبضء في  -

 اإلاغهؼي ؛

 بالغبؽ بين مسخلف الجهاث ؛وطؼ جىظُماث كُاؾُت حؿمذ  -

 كُام غالكاث مباقغة مً اإلاكتري والؼبىن ؛ -

 وحىص قبىت غٍغظت جظم ول الجهاث طاث الصلت وجغجبؽ باالهترهذ وفلا ألؾـ كُاؾُت؛ -

 ازخصاع اإلاؿافاث الجغغافُت وعفؼ  الحىاحؼ الخللُضًت  ؛ -

ف  - ؼ الكفافُت ، وطلً مً زالٌ الخػٍغ ان اؾخػماٌ الاهترهذ في البىىن بكيل هافضة بغالمُت لخػٍؼ

بهظٍ البىىن وجىػَؼ زضماتها وؤلاغالم بيكإة البىً وجؼىعٍ وماقغاجه اإلاالُت ووصفها جدذ جصغف 

 الباخثين والضعاؾُين .

 ثاهُا : جيثير وسائل الدفع الالىتروهُت على بىً بدر 

ؾىاء حػلم ألامغ الالىتروهُت في البىىن ًمىدها جؼىعاث وامخُاػاث غضًضة وؾاثل الضفؼ اغخماص  -

 بالبىىن بصفت غامت ؤو بىً بضع بصفت زاصت ؛

 جلضًم زضماث  حُضة ومخىىغت وبإكل جيلفت ، -

جسفُع الىفلاث التي جخدملها البىىن غلى ؤصاء الخضماث الالىتروهُت واوكاء فغوع حضًضة في  -

مسخلفت زاصت ؤن الجؼاثغ مؿاختها واؾػت والخىاحض غلى الاهترهذ كاصع غلى الخىفل بالىصٌى مىاػم 

 بلى غضص هبير مً الؼباثً ؛

م زضماتها البىىُت فظال غً الخػامالث بين -  .البىىن واإلاباصالث الالىتروهُت  امياهُت حؿٍى

  أهمُت اعخماد الخدمت البىىُت الالىتروهُت مً طزف بىً بدر ثالثا :

ت ؾمذ لها مً صزٌى الػصغهت مً ؤبىابها الىاؾػت  ان اغخماص الخضمت البىىُت مً ػغف البىىن الجؼاثٍغ

ا فُما ًلي:  بصفت غامت و   بصفت زاصت فمىدذ لهظا ألازير غضة امخُاػاث ًمىً خصَغ

ت ؤوكؼخه والخضماث البىىُت الالىتروهُت ًاصي الي جسفُع الىفلاث التي -  جخدملها في ان كُام البىً بدؿٍى

ىفغ اوكاء فغوع حضًضة لبىىن في اإلاىاػم الػضًضة زاصت ؤن الجؼاثغ بلض هبير اإلاؿاخت، وألن  ؤصاء زضماتها ٍو
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مثال اوكاء مىكؼ بىيي غلى قبىت ألاهترهذ ال جلاعن بخيلفت اوكاء فغوع للبىىن بما ًدخاحه مً مباوي و ؤحهؼة 

م مسخلف زضماتها البىىُت وغمالت مضعبت ومؿدىضاث وصُاهت ،خُث ًمىً مً زال ٌ البىً الالىترووي حؿٍى

 فظال غً احغاء الخػاوهاث البُيُت، والخباصٌ الالىترووي في مضة وحيزة.

ان صزٌى البىىن قبىت ألاهترهذ وبما جملىه مً كضعاث غلى اإلاىافؿت ًلؼم طغوعة صزٌى البىىن َظٍ -

ت في اإلاىافؿت الخضمت إلاىاحهت جدضًاث الؿىق البىىُت الضولُت، وبالخا لي صزٌى ؾىق البىىن الجؼاثٍغ

ت زضماتها البىىُت وفلا إلاا ًجغي  الضازلُت و الخاعحُت ًجب في َظٍ الحالت جىُُف اإلاىظىمت البىىُت الجؼاثٍغ

 خالُا في الاؾىاق البىىُت.

 روهُت البىىُتالخضمت الالىت الجؼاثغ بمؿاختها الىبيرة ال حؿخؼُؼ فخذ فغوع في ول اإلاىاػم وبالخالي اغخماص-

 في الىظام البىيي الجؼاثغي الي ازخصاع اإلاؿاخت و جللُل جيلفت اوكاء الفغوع الجضًضة.

ؼ الكفافُت و طلً مً زالٌ - ت ٌكيل هافظة اغالمُت لخػٍؼ ان اؾخػماٌ قبىت الاهترهذ في البىىن الجؼاثٍغ

الُت بىطػها جدذ جصغف الباخثين و البىىن والتروٍج بسضماتها و الاغالم باليكغ و الخؼىعاث و اإلااقغاث اإلا

 الضاعؾين وؾاثغ الاػغاف الازغي اإلاػىُت باألمغ.

جفػُل صوع البىعصت في لللُم اإلاىلىلت فى  الجؼاثغ مً زالٌ اكامت ؾىق مالُت الىتروهُت، وهي حؿخػض -

ت والاهظ مام اإلاغجلب الى للمىافؿت في ظل بضاًت جؼبُم الاخغف ألاولى مً اجفاكُت الكغاهت ألاوعو الجؼاثٍغ

 اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة.

اإلاؿاَمت في حظب الاؾدثماع ال ؾُما الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، مً زالٌ جىفير الخضمت البىىُت الالىتروهُت -

ؤًام،لىً َاطا الٌػني ؤن الخضمت الالىتروهُت في ظل اغخماصَا في الجؼاثغ 7ؤًام كلى 7ؾاغت و 24ؾاغت غلى24

ت لِـ لها ؾلبُ اث بل َىان الىثير مجها مثال مساػغ اللغصىت، جيلفت الصُاهت للبيُت الخدخُت، امً وؾٍغ

 الخػامالث البىىُت.

. 
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 كىىاث ووسائل الدفع الالىتروهُت اإلاسخخدمت لدي ووالت بدر مسخغاهم اإلاطلب الثالث :

وووالت مؿخغاهم حػخمض غلى ؤصبدذ وؾاثل الضفؼ الحضًثت مً ؤَم الىؾاثل اإلاؿخػملت لضي البىىن ، 

 : مجمىغت مً وؾاثل الضفؼ الحضًثت جخمثل في

 (CBRبطاكت السحب البىىُت ) -1

جإزظ اللىن ألازظغ، حؿمذ َظٍ ألازيرة باللُام بػملُاث السحب في ؤكل وكذ ممىً هي بؼاكت ممغىؼت 

م ببغام وبيل ؤمان، خُث ال ًمىً السحب بها بال مً مىػغاث الىوالت، هما ًخم الحصٌى غلح ها غً ػٍغ

 غلض بين الؼبىن والىوالت وغضص مً اإلاخػاملين بها لضي َظٍ الىوالت .

 :carte Interbancaire ( CIBالبطاكت اإلاشترهت بين اإلاصارف ) -2

اث مً الؿلؼ والخضماث مً مسخلف هي بؼاكت وسحب وصفؼ بين اإلاصاعف  حؿمذ لحاملها بدؿضًض اإلاكتًر

فُت ، ومً  ت، واللُام بسحىباث هلضًت مً الىواالث الخابػت لبىً الفالخت والخىمُت الٍغ اإلادالث الخجاٍع

: اؾم  غلى مػلىماث غضًضة مجها CIBاإلاىػغاث آلالُت واإلاصاعف الؿبػت اإلاكاعهت فحها ، جدخىي بؼاكت 

، عمؼ قغهت البىً ، عم عكما جخىؾؽ البؼاكت  15، هما جدخىي غلى مجمىغت مً ألاعكام غضصَا  SATIMٍؼ

 وجسخلف مً غمُل آلزغ ، جغمؼ مً الُمين بلى الِؿاع .

 َىان هىغين مً َظٍ البؼاكت :

 الىالؾُىُت وهي ػعكاء اللىن جمىذ للػمُل الػاصي ) لضًه عصُض قهغي (. CIBبؼاكت  -

الظَبُت وهي بؼاكت صفغاء اللىن جمىذ للخجاع اإلالاولين اللظًً ال ًمليىن عصُض مدضص   CIBبؼاكت  -

 مً ػغف البىً .

 ( GOLDالبطاكت الذهبُت ) -3

وهي زاصت فلؽ بالخجاع الظًً ًمليىن عصُض مدضص مً ػغف  2008اؾخسضمذ َظٍ البؼاكت في ؤوازغ 

ا حؿمذ بسحب مبالغ هبيرة .  البىً ، وما ًميَز

 :خىفير بطاكت ال -4

هي بؼاكت خضًثت الاؾخػماٌ حؿمذ لػمالء البىً الظًً ًمليىن عصُضًً ، عصُض قهغي وعصُض اصزاعي 

ل ألامىاٌ  م اإلاىػغاث آلالُت صون الخىلل بلى وواالث البىً ، هما حؿمذ لصاخبها بخدٍى السحب غً ػٍغ
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مىاٌ وهللها للىوالت مً مً عصُضٍ بلى الضفتر مً زالٌ اإلاىػع آلالي ، صون ؤن ًيىن مظؼغا لسحب ألا 

ب الىوالت مً الؼ  ت .ؤحل جلٍغ  بىن ؤهثر ومىذ ألازير ؤهثر خٍغ

 (DAB اإلاىسع آلالي لألوراق الىلدًت ) -5

َى آلت ؤوجىماجُىُت حؿمذ للؼبىن صاخب البؼاكت الالىتروهُت سحب مبلغ مً اإلااٌ صون اللجىء  بلى 

حهاػ مىحىص غلى مؿخىي اللؼغ الىػني ، وؤغلب الىوالت البىىُت بدُث ًمىً سحب َظا اإلابلغ مً ؤي 

البىىن جيلً ؤحهؼة الخىػَؼ آلالي لألوعاق الىلضًت ، هما جمخلً مىػع آلي وخُض مىحىص غلى مؿخىي 

 الىوالت .

 (TPVنهائي هلطت البُع الالىترووي ) -6

هي غباعة غً آالث صغيرة الحجم مغجبؼت بالىظام البىيي ًخم وطػها في هلاغ البُؼ لضي الفظاءاث 

ت الىبري خُث حؿمذ باؾخسضام بؼاكت )   CID، GOLD  ، Carte Badr    ، Tawfir، CIBالخجاٍع

Classique. غير ؤن َظٍ الخلىُت مؿخسضمت لضي ووالت بضع مؿخغاهم ) 
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  لدي ووالت بدرالخدماث واإلاىخجاث اإلاصزفُت الالىتروهُت  جلُُم: الزابعاإلاطلب 

 2017البؼاكاث الالىتروهُت اإلاخضاولت في البىً لؿىت  -1

 وواالث مسخغاهم 2017عدد البطاكاث الالىتروهُت اإلاخداولت لسىت :(  4 -2الجدٌو ركم ) 

ووالت  غضص البؼاكاث 

 مؿخغاهم 

ووالت ؾُضي 

 لخظغ 

ووالت غين 

 جاصلـ

 اإلاجمىع  ووالت ماؾغة  ووالت بىكيراغ 

Tawfir 4856 4183 530 485 743 10797 

CBRI 21143 4966 245 446 957 18757 

CIB 316 245 426 356 20 1363 

 30917 1720 1287 1201 9394 17315 اإلاجمىع 

 : مػلىماث ملضمت مً ػغف الىوالتاإلاصدر

اخخلذ اإلاغجبت ألاولى للبؼاكاث ألاهثر اؾخػماال في حمُؼ CBRI هالخظ مً زالٌ جدلُلي للجضٌو ؤن بؼاكاث 

 1363واهذ ازغ بؼاكت ب   CIBبؼاكت ، ؤما بؼاكت   18757خُث بلغذ  2017لؿىت وواالث بضع مؿخغاهم 

 بؼاكت.  30917بؼاكت ، وبلغ اإلاجمىع الىلي للبؼاكاث 

 2018الالىتروهُت اإلاخضاولت في البىً لؿىتالبؼاكاث  -2

 وواالث مسخغاهم 2018عدد البطاكاث الالىتروهُت اإلاخداولت لسىت  :(5  - 2الجدٌو ركم ) 

ووالت  غضص البؼاكاث 

 مؿخغاهم 

ووالت ؾُضي 

 لخظغ 

ووالت غين 

 جاصلـ

 اإلاجمىع  ووالت ماؾغة  ووالت بىكيراغ 

Tawfir 4956 4250 560 490 765 11021 

CBRI 13152 4970 258 459 970 19809 

CIB 320 255 530 366 40 1511 

 32341 1775 1315 1348 9475 18428 اإلاجمىع 

 : مػلىماث ملضمت مً ػغف الىوالتاإلاصدر   
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هبيرا غلى البؼاكاث مً ػغف الؼباثً  ث الىواالث بكباال قهض 2018مؼ بضاًت  هالخظ مً زالٌ الجضٌو ؤهه   

 . 30917خُث بلغذ  2017بؼاكت ملاعهت ب ؾىت  32341خُث بلغذ 

 جلُُم البطاكاث البىىُت ألاهثر اسخعماال في ووالت بدر مسخغاهم أوال : 

2018بلى 2016البؼاكاث الالىتروهُت الاهثر اؾخػماال في الىواالث مً الجضٌو الخالي ًبين لىا   

2018إلى 2016البطاكاث الالىتروهُت الاهثر اسخعماال في الىواالث مً  (:  6 -2الجدٌو ركم )   

 الؿىت

 الىىع 

2016 2017 2018 

ت اإلافػٌى   32341 30917 29231 الؿاٍع

البؼاكاث اإلاسؼهت لضي 

 الىوالت 

2242 1540 1170 

 1680 1580 1270 اإلاجضصة 

 الىوالت: مػلىماث ملضمت مً ػغف اإلاصدر

 ٌ ؤن غضص البؼاكاث الالىتروهُت اإلاؿخػملت في الىواالث البىىُت جتزاًض ولىً  هالخظ مً زالٌ الجضو

ظا ًغحؼ بلى جسىف البػعبيؿبت   مً اؾخػماٌ َظٍ الىؾاثل .  طئُلت َو

 فىائد و عىامل هجاح الخدمت البىىُت الالىتروهُت. ثاهُا :

 فىائد الخدمت الالىتروهُت:-1

ت ؤوكؼتها و زضماتها اإلاالُت غبر الاهترهذ ًدلم فىاثض مجها:     ان كُام البىىن بدؿٍى

جسفُع الىفلاث التي ًخدملها البىً ًجػل جيلفت اوكاء مىكؼ البىً غلى الاهترهذ ال جلاعن بخيلفت -

ت  اوكاء فغع حضًض للبىً، وما ًخؼلبه مً مباوي و ؤحهؼة و هفاءاث اصاٍع

الالىتروهُت جاصي الي حؿُير الخػامالث بين اإلاصاعف وبىاء غالكاث مباقغة و جىفير  ان الخضمت البىىُت-

ى ٌؿاغض غلي الىجاح و البلاء في الؿىق البىىُت. ض مً فغص الػمل و الاؾدثماع َو  اإلاٍؼ

غ  جىىىلىحُا اإلاػلىماث و  - ؼ عؤؽ اإلااٌ الفىغي و ٌؿاَم في جؼٍى اؾخسضام الاهترهذ ٌؿاَم في حػٍؼ

 صة مً الابخياعاث الجضًضة التي ًيىن لها اوػياؽ غلى اغماٌ البىىن.الاؾخفا
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 عىامل هجاح الخدمت البىىُت الالىتروهُت داخل بدر:-2

 مً ؤحل جبني هظام مخؼىع في بالصها ألي بىً الىترووي فػاٌ ًجب:

ً اػاعاث مخسصصت في مُضان جىىىلىحُا هلل اإلاػلىماث.-  الػمل غلي جيٍى

اطا مً زالٌ اقهاع ؤًام صعاؾُتجدؿين اإلاؿتهلً - في َاطا اإلاجاٌ  الجؼاثغي بمميزاث البىً الالىترووي َو

ا....الخ  و غيَر

ل عئوؽ ألامىاٌ الافتراطُت وطض - غ وجىظُم الػمل البىيي فُما ًخػلم زصىصا بخدٍى الػمل غلي جؼٍى

 ول ججاوػ مدخمل

ل.-  جدؿين ؤهظمت الاجصاٌ و الخدٍى

 ترهذ بين البىىن لدؿهُل حؿُير البىىنالػمل غلي زلم قبىت الاه-

 جدؿين فػالُت ججهيزاث طض ؤي عجؼ ػاعت.-

ان جؼبُم الخضمت البىىُت الالىتروهُت ًبلي صػب الىصٌى الُه، في الىاكؼ َظٍ الخضمت الجضًضة في 

ت و اإلاالُت اي الىؾاثل  التي هي صػبت اإلاىاٌ في  البىً جخؼلب وؾاثل مهمت حضا، زصىصا مجها البكٍغ

 بالصها
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 خالصت 

ظمً غغف اإلادُؽ اإلاصغفي    جؼىعا مؿخمغا ألهظمت الضفؼ هىظام البؼاكاث الالىتروهُت باغخباع ؤهه  ًدلم ٍو

   الؿغغت الفػلُت للؼبىن واإلاصغف .

ت ، ًمىً اللٌى ؤهه بالغغم مً الخؼىعاث اإلاػخبرة التي غغفتها    ؤما فُما ًسص الضعاؾت في الخجغبت الجؼاثٍغ

الجؼاثغ ، فةن اؾخسضام وؾاثل الضفؼ الالىتروهُت في الجؼاثغ ال ًؼاٌ في جباػا وؿبي عغم الجهىص اإلابظولت ،ومً 

بلضها ال بض مً عفؼ ؤخض الػلباث طاث الؼابؼ  ؤحل جدلُم اعؾاٌ قامل لىؾاثل الضفؼ الحضًثت وؤهظمتها في

ًظاف بلى طلً ملُاؽ َام زاص باإلؾدثماعاث اإلاىخظغة الاهجاػ ، وهظلً مجهىص الثلافي والخلني وألامني  

 ججضًض مػخبر ، وال ؾُما في قإن الخضماث اإلاصغفُت .

 



 

 

 الخاتمة العامة 
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ت ولرلو حظدًد إن وطُلت الدفؼ هي جلو الىطائل املقبىلت احخماغُا مً أحل حظهُل املػام       الث الخجاٍز

، فظهىز البىىك |طاهم في حػدد وطائل الدفؼ خُث ظهس الشُو والظىد ألمس وغيرها في مسخلت ما الدًىن 

فلم حػد هره الىطائل خققذ هره الىطائل هجاخا زم بدأث جىخفض بظبب خىادر الغش والاخخُاى ، 

هان مً الضسوزي إًجاد بدائل غنها في ث الظسغت وال مً خُث الفػالُت ، فمالئمت  لخعىزاث الػصس ال مً خُ

، خُث أصبدذ البىىك جدظابق بالبدث غما ًخدم شبائنها ظل الخعىز الخنىىلىجي وظهىز شبنت الاهترهذ 

ق ظهىز وطائل الدفؼ الالنتر ما أنها جخميز بالظسغت وإهخفاض الخهلفت ل ووي التيبصىزة أفضل وذلو غً ظٍس

ُما قاهىهُا ظًخعلب جىفئن الػمل املخىاطق لىطائل الدفؼ الالنترووي ي سدة مً املادة ، لنً مً حهت أخس مج

أشهاال مخػددة مالبعاقاث البىنُت ، الشُهاث الالنتروهُت ،  ان غالُت ، وقد اجخرث وطائل الدفؼودزحت أم

الىقىد الالنتروهُت واملدافظ الالنتروهُت  خُث جمنىذ مً الحد مً بػض الػساقُل واملشامل التي أفسشتها 

جلو الىطائل الخقلُدًت لنً باملقابل لم جنً هره الىطائل مثالُت وخالُت مً الػُىب فهي مػسضت لجملت مً 

 ظس.املخا

س أهظمت الدفؼ     ، لخخىج الػملُت بػد ذلو  3002طىت والجصائس لغيرها مً الدوى غصمذ غلى  جددًث وجعٍى

ؼ  س وطائل الدفؼ . 3002خيز الخىفُر طىت دخلذ بػدة مشاَز  ، مً بُنها مشسوع  جددًث وجعٍى

طعي الجصائس ملىالبت الخعىزاث وغلى السغم مً الجهىد املبرولت لخددًث الىظام املالي واملصسفي الجصائسي و    

ت هفظها في وضؼ خظاض ، خُث أصبدذ الػاملُت وفخذ املجاى أمام البىىك ألاحىبُت  ، وحدث البىىك الجصائٍس

ملصمت بخدغُم قدزاتها الخىافظُت ملىاحهت الػساقُل والصػىباث التي جىاحه أهظم الدفؼ الالنترووي مً خالى 

 جىفير بِئت قاهىهُت جخماش ى مؼ الىظام الاقخصادي . جىفير بيُت جنىىلىحُت مخعىزة ولرا

والجصائس زغم مل الجهىد التي جبرلها إال أنها جبقى مخأخسة غلى زلب الدوى املخعىزة وبػض الدوى الػسبُت في    

اطخخدامها ألهظمت الدفؼ وهرا لِع مسهىن فقغ بثقافت الجمهىز الجصائسي ولنً أًضا بجدًت القائمين غلى 

وذلو لثقافت  ؼ الخقلُدًت في الجصائس،مشسوع جددًث هظام الدفؼ ، وال ًمنً الاطخغىاء غً وطائل الدف

 خىفه منها .املجخمؼ الجصائسي وصػىبت جقبله لىطائل الدفؼ وج
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  اختبار الفرضيات :

  وهرا بالىظس إلى هظام الدفؼ الالنترووي في الجصائس ال ًسقى إلى املظخىي املعلىب مقازهت بدوى أخسي

 ما ًثبذ صحت الفسضُت الثاهُت. وهرا ،دد وحجم غملُاث الدفؼ الالنتروويغ

  جددًث هظام الدفؼ في الجصائس لِع مسهىن فقغ  بخغُير زقافت الجمهىز الجصائسي بل وأًضا بجدًت

 ومىه فان الفسضُت الثالثت خاظئت.،مين غلى مشسوع جددًث هظام الدفؼ القائ

  ت ال جىالب الخعىزاث  الساهىت في ظل الدفؼ الالنترغملُت جعبُق  وطائل ووي في املصازف الجصائٍس

في البىىك  الاهفخاح الاقخصادي، ومً خالى دزاطدىا  لىاقؼ اطخخدام وطائل الدفؼ الالنتروهُت 

ؼ  ت وحدها أن الجصائس حظعى إلى الخددًث واملىالبت مً خالى املشاَز والخعغ املظخقبلُت الجصائٍس

 صحت الفسضُت الاخيرة. ،وهرا ما ًثبذاملىضىغت 

 : النتائج

 وقد جىصلىا مً خالى دزاطدىا إلى الىخائج الخالُت : 

 . حػخبر البعاقاث البىنُت أخد أهم وطائل الدفؼ الحدًثت 

 .غدم اغخماد الخجازة الالنتروهُت بشهل لبير في الجصائس ٌػخبر ألبر غائق لىجاح وطائل الدفؼ الالنترووي 

 لنترووي في املصازف طُهىن له ألازس يإلًجابي النبير غلى غملها لما طُهىن إن جعبُق وطائل الدفؼ الا

 له ألازس ألالبر غلى اليشاط الاقخصادي ، لنً الخىحه ًجب أن ًخم بػقالهُت .

  وطائل الدفؼ الالنترووي لم جخلى مً الػُىب والظلبُاث ، خُث خلقذ هي ألاخسي مشامل مً هىع

 غلى غالم إلنترووي ًفخقس للمادة الىزقُت مما ًصػب غملُت يإلزباث. حدًد ًصػب مدازبتها الزجهاشها

  ال ًصاى الىظام املصسفي الجصائسي بػُدا هىغا ما غً واقؼ هظام الدفؼ الالنترووي في الدوى املخقدمت

 وختى بػض الدوى الػسبُت بالسغم مً الجهىد املبرولت للنهىض بالقعاع .
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  : والاقتراحات التوصيات

غلى ضىء الىخائج املخىصل إليها مً خالى هره الدزاطت ازجأًىا أن هقدم بػض الاقتراخاث والخىصُاث التي 

 هساها مىاطبت :

  ؼ الخدماث املصسفُت الالنتروهُت لغسض الػمل غلى إًجاد آلُاث ووطائل حدًدة واطخخدام وجىَى

 املدافظت غلى الػمالء وحرب غمالء حدد .

  خىى البعاقاث البىنُت ووشس الثقافت الىقدًت لدي أفساد املجخمؼ خىى القُام بدمالث إغالمُت

 جنىىلىحُا وطائل الدفؼ .

  ادة الاهفاق الاطدثمازي مجاى جنىىلىحُا املػلىماث ت البيُت الخدخُت للجهاش املصسفي وذلو بٍص جقٍى

وأقل  ىىغت للػمالء بنفاءةوالخىطؼ مً اطخفادة مً شبنت الاهترهذ لدشنُل خدماث خدًثت مخ

ػاث جىظم هرا الىىع مً ألاهظمت يإللنتروهُت .  جهلفت ، ولرا طً قىاهين وحشَس

 . املخىاصل للػماى بما ًخىافق مؼ الخنىىلىحُا الحدًثت ً  الخأهُل والخهٍى

  ًجب أن جدظى وطائل الدفؼ  الالنترووي باالهخمام الالشم مً قبل الظلعاث الػامت بشهل أفضل ًلبي

ق جدغُمها .اخخُاحاث وزغباث الج  مُؼ غً ظٍس

  ت ، والاطساع في حػمُم وحشجُؼ الخػامل بىطائل الدفؼ ت في البىو الجصائٍس جددًث هظم الدفؼ والدظٍى

 الالنتروهُت لبعاقت السحب وبعاقاث الائخمان . 

  قُت مً قبل البىىك ، مً شأنها ادخاى زقافت اطخخدام البعاقاث لدي وضؼ طُاطت إغالمُت وحظٍى

املظتهلنين مً أحل حػل أطلىب الدفؼ بالبعاقت مً زغباث الصبائً التي ًعالب بها الخجاز، وبالخالي 

 هرا الىمغ جدذ ضغغ شبائنهم وجلبُت لسغباتهم . اغخماددفؼ هؤالء الخجاز إلى 
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 دراسة :آفاق ال

و في ألاخير و بػد وصىلىا إلى نهاًت البدث، و مً احل دزاطت جنمُلُت ملىضىع بدثىا هقترح آفاق لدزاطاث 

  :مظخقبلُت هي

 جأزير زقافت املجخمؼ الجصائسي غلى الخدماث املصسفُت الالنتروهُت . -

 .الخدمت الالنتروهُت واملػىقاث الاقخصادًت والقاهىهُت وإمهاهُت جعىزها  -

 



 

 

 املراجع 
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 املراجع  

 الكتب 

إبساهيم بختي ،التجازة الالىتروهيت مفاهيم واطتراجيجياث التطبيم في اإلاؤطظت ،دًىان اإلاطبىعاث   -1

 .5002الجامعيت، الجصائس، 

، البطاكاث البىىيت الافتراطيت والسحب اإلاباػس مً السصيد، طىزيا إبساهيمؤبى طلمان عبد الىهاب  -2

 ،5002. 

هظم الدفع الالىترووي واوعياطاتها على طلطاث البىً اإلاسهصي، داز ؤخمد عبد العليم العجمي ،  -3

 .5002،ؤلاطىىدزيتالجامعت الجدًدة ،

جالٌ عاًدة الؼىزة، وطائل الدفع ؤلالىترووي، داز الثلافت لليؼس والتىشيع ، الطبعت ألاولى ، الازدن،  -4

5002. 

 .5002،كظىطيىت ، اكسؤيع ميؼىزاث زخيم خظين ، الاكتصاد اإلاصسفي، داز بهاء الدًً لليؼس والتىش   -5

الظيد ؤخمد عبد الخالم، التجازة الالىتروهيت والعىإلات، ميؼىزاث اإلاىظمت العسبيت للتىميت ؤلادازيت ،  -6

 . 5002اللاهسة ، 

والتطبيلاث ومعيلاث  ألادواثالؼمسي هاظم مدمد هىزي وعبد الفتاح شهير، الصيرفت الالىتروهيت  -7

 . 5002التىطع ،داز وائل لليؼس والتىشيع،عمان،

 .5000طازق طه ، إدازة البىىن وهظم اإلاعلىماث اإلاصسفيت ، داز الىتاب للطباعت واليؼس  اللاهسة ،  -8

طازق عيد العاٌ خماد، التجازة الالىتروهيت واإلااليت والتظىيليت واللاهىهيت ، الداز الجامعيت ،مصس ،  -9

 5002عت الثاهيت، الطب

 .5000الطاهس لطسغ ، جلىياث البىىن ، دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت ، الطبعت الظابعت ،الجصائس،  -11

 .5002عبد هللا خباًت ، الاكتصاد اإلاصسفي ،مؤطظت ػباب الجامعت لليؼس ، مصس ،  -11

اإلاصازف ؤعماٌ   يت الالىتروهيت، الجدًد في عبد الهادي الىجاز ،بطاكاث الائتمان والعملياث اإلاصسف -12

 .5005مً الىجهتين اللاهىهيت والاكتصادًت ،لبىان، الجصء الاٌو ،

 .5002مدمد الصيرفي ،ؤلادازة الالىتروهيت ، داز الفىس الجامعي لليؼس ، الطبعت ألاولى،  مصس، -13

مدمد الىيالوي ، اإلاىطىعت التجازيت واإلاصسفيت اإلاجلد الثاوي التؼسيعاث التجازيت والالىتروهيت  -14

 .5002،  ألاولى،الطبعت  ألازدنزاطت ملازهت ،داز الثلافت لليؼس والتىشيع ، عمان ،د

اإلاظتلبل الىاعد لألجياٌ اللادمت ،داز الثلافت  –مدمد عبد الحظين الطائي ، التجازة الالىتروهيت  -15

 .5000، عمان ،  ألاولى
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المي الجدًد ، داز شهسان مدمد عمس الؼىيسف ، التجازة الالىتروهيت في ظل الىظام التجازي الع  -16

 .5002لليؼس والتىشيع ، عمان ، 

مصطفى هماٌ طه ، وائل ؤهىز بىدق ،ألاوزاق التجازيت ووطائل الدفع الالىتروهيت الحدًثت، داز  -17

 .  5002الفىس الجامعي ،مصس ، 

 .5002هاذز عبد العصيص الؼافي ، اإلاصازف والىلىد الالىتروهيت ، اإلاؤطظت الحدًثت للىتاب ،  -02

، ألاولىالطبعت  اإلاسهص اللىمي لإلصدازاث اللاهىهيت،ًىطف خظً ًىطف، البىىن الالىتروهيت ،  -02

 .5005اللاهسة،

 ملذكراتا 

خدًجت طلطاوي، إخالٌ وطائل الدفع التلليدًت بالىطائل الالىتروهيت، مرهسة ملدمت لىيل ػهادة  -0

 5002-5005خيظس، بظىسة، اإلااطتر في العلىم الاكتصادًت ، جخصص ماليت وهلىد، جامعت مدمد 

دزاطت خالت الجصائس ،  –شهير شواغ ، دوز هظام الدفع الالىترووي في جدظين اإلاعامالث اإلاصسفيت  -5

 . 5000 -5000مرهسة ماجظتير في العلىم الاكتصادًت ، جامعت العسبي بً مهيدي ، ؤم البىاقي ، 

ائس، مرهسة لىيل ػهادة الدهتىزاه  في طعيد بسيىت، واكع الصيرفت ؤلالىتروهيت وآفاق جطىزها في الجص  -2

 .5000العلىم الاكتصادًت ، جخصص بىىن وجإميىاث، جامعت العسبي بً مهيدي، 

طماح  ميهىب ، ؤلاججاهاث الحدًثت في مجاٌ الخدماث اإلاصسفيت ، مرهسة ماجظتير ، بىىن   -4

 .5002 -5004وجإميىاث ، جامعت مىتىزي كظىطيىت، 

واكع وجددًاث ، مرهسة  ماطتر  -، مباح مسابطي ، وطائل الدفع الالىترووي في الجصائس  طماح ػعبىز  -2

.العيد صىفان ، دوز 5002- 5002ؤوادًمي في العلىم  التجازيت ، جخصص جمىيل مصسفي ، جامعت جبظت ، 

ت كظىطيىت الجهاش اإلاصسفي في جدعيم وجيؼيط بسهامج الخصخصت ، مرهسة ماجظتير في علىم التظيير ، جامع

 ،5000-5000. 

لساش ي مساد ، وطائل الدفع الحدًثت وما مدي هجاعتها في اإلاؤطظت اإلااليت ،مرهسة لىيل ػهادة  -2

 .5002-5002اإلااطتر، وليت العلىم الاكتصادًت والتظيير جامعت مظتغاهم ، 

ادًت ، ًىطف مسشوق ، واكع وطائع الدفع الحدًثت في الجصائس ، مرهسة ماطتر في العلىم الاكتص -2

 . 5002 -5002جخصص بىىن ماليت ، جامعت  طعيدة ،

 املؤتمرات والندوات 

مىصىزي الصيً ، وطائل وؤهظمت الدفع والظداد الالىترووي، عىامل الاهتؼاز وػسوط الىجاح ،  -1

مداخلت ملدمت في اإلالتلى العلمي الدولي خىٌ عصسهت هظام الدفع في البىىن الجصائسيت وإػياليت اعتماد 

 ، اإلاسهص الجامعي لخميع ملياهت ، الجصائس .5000ة الالىتروهيت ، عسض ججازب دوليت ، ؤفسيل التجاز 

 املجالت 
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ؤوىن فتيدت ، هظام اإلالاصت الالىتروهيت هأليت لتطىيس وجددًث وطائل الدفع بالجصائس ، اإلاجلت  -1

 ..5002، ؤفسيل 02الجصائسيت لإلكتصاد واإلااليت ، جامعت اإلادًت ، العدد 

بً كؼىة ، اليت الدفع الحدًثت في اإلاؤطظاث اإلااليت الجصائسيت ومظاهمتها في اهتؼاز اطتعماٌ جلٌى  -2

 .5002، مازض 52التظىيم الالىترووي ،مجلت ألاغىاط ، العدد 

الىاكع واإلاعيلاث والافاق  -طميت عبابظت ، وطائل الدفع الالىترووي في الىظام البىيي الجصائسي  -2

 .5002ىم الاوظاهيت ،ؤم البىاقي، العدد الظادض ،مجلت  العل –اإلاظتلبليت 

مدمىد سحىىن، الىظام اإلاصسفي بين الىلىد الىزكيت والىلىد آلاليت ،مجلت العلىم الاوظاهيت، جامعت  -4

 مدمد خيظس، العدد السابع.

 ملدم عبد الجليل ، واكع وزهاهاث جطبيم ؤهظمت الدفع الالىترووي وؤثسها على ؤداء البىىن التدازيت -2

 5002الجصائسيت ، مجلت الاكتصاد والتجازة ، العدد الثاوي ، جامعت الطاهسي مدمد بؼاز ، الجصائس ، 

هازون العش ي، فاًصة بىزاض، وطائل الدفع الالىترووي ودوزها في جدظين ألاداء البىيي في ظل  -2

دًت والتجازيت وعلىم جددًاث التىميت اإلاظتدامت، مجلت الاكتصاد والتىميت البؼسيت ،وليت العلىم الاكتصا

 .5002، 2، العدد2، اإلاجلد0التظيير ،جامعت باجىت 

 



 الملخص

بالتبادل  ،من أجل تسهيل المعامالت الخاصة  الوسيلة المقبولة اجتماعياان وسيلة الدفع هي تلك 

 بابداع وسائل دفع الكترونيةالسلع والخدمات وكذلك تسديد الديون ،ولقد سمح التطور التكنولوجي

والتي تولدت عن تطور شبكة االنترنت وبروز التجارة االلكترونية مما سمحت هذه الوسائل 

، ولكن هذه  والتكلفة وتحقيق مزايا لم تتمكن وسائل الدفع التقليدية من تحقيقها باختصار الوقت

خاصة  تهدد المعامالت التجارية االلكترونية الوسائل ال تخلو من العيوب فهي تحمل عدة مخاطر

 وجرائم البطاقات االلكترونية. الجرائم االلكترونية 

 التطورات فهو محتشم نوعا ما ،حيث أنها تشهد مشاكل في تطبيقه أما موقع الجزائر من هذ

        .االلكترونية وتحسين خدماتهاوسائل الدفع 

المفتاحية :  وسائل الدفع .الكلمات .الجرائم االلكترونيةلتجارة االلكترونيةلكلمات المفتاحية :اا

   الصيرفة االلكترونية االلكترونية  . 

Sommaire : 

Le moyen de paiement  est le moyen  socialement  acceptable de 

faciliter les transaction pour l’échange debiens et de services  ainsi 

que le paiement des dettes  , les développement  technologique a 

permis la création de moyens de paiement  électroniques qui ont  

favorisé le développement d’ internet et l’émergence du commerce  

électronique , ce qui a permis à ces moyens de gagner du temps et 

d’obtenir des avantages que les moyens de paiement  classiques 

ne permettaient pas , avec plusieurs risques qui menacent  les 

transaction commerciales électroniques , en particulier  les crimes 

électroniques et les délits bancaires. 

La position de l'Algérie dans ces développements est quelque peu 
modeste, car elle rencontre des difficultés pour mettre en œuvre des 
méthodes de paiement électroniques et améliorer ses services 
 
Mots-clés : Commerce électronique - Crimes électroniques- 
méthodes de paiement électronique-. Banque électronique 
 

 

 


