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إىل اليت محلتين وىنا على وىن فتعبت علي يف الصغر ومدت يل يد العون يف الكرب، إىل منبع احلنان ورمز العطاء 
 إىل نور طريقي ومنبع طموحي أمي احلبيبة حفظها اهلل.

إىل الذي أشعل هليب العلم يف صدري وتعب ألجلي ورعاين وحن علي ورباين وما ملكت يداه أعطاين وأخص يل  
 غايل، إىل أيب العزيز حفظو اهلل يل.كل 

 أسيا،دون أن أنسى الكتاكيت الصغار:خلود وإبراىيم.يت :أمساء،صارة،اخو إىل رمز النقاء والرباءة أ

 حبيبيت العالية،إىل الغالية ربيعة سندي يف مشواري الدراسي. وشاركتين أوقايت إىل من أضاءت بسمتها أيامي

حلزين صديقات دريب يف السكن اجلامعي: رحون لفرحي وحيزنون إىل من يف
 أمساء،نسرين،عائشة،أمينة،زينة،ىاجر،وسيلة،فطيمة،حياة،جناة،مية،ىوارية.

 إىل أغلى ما أملك.................مصطفى.

 إىل من سقط من قلمي سهوا .إىل كل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هبا اهلل على عباده نعمة العلم، بل إنو ادلقياس الذي مييز ادلرء عن غريه مأجل النعم اليت أنعإن من   

 .لذا فإن الشكر هلل واحلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم وادلعرفة وآتانا من فضلو العظيم        

       رات، استحت، فلم تقدر أن توف كل تلك اإلمتنانات إىل اخلف العب اختبأتأتوجو بكلمة شكر 
 قوبع خرية على النصائح والتوجيهات اليت قدمتها يل وانتقاداهتا البناءة.أستاذيت ادلشرفة:

 إىل كل أساتذة قسم العلوم التجارية وعلوم التسيري خاصة عمال ادلكتبة.                  

 رفا أقول لكم بشراكم قول رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم إىل كل من علمين ح            

 على معلم الناس اخلري{}إن احلوت يف البحر، والطري يف السماء ليصلون               
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ادلعلومات و  ابتكنولوجيأنشطة عديدة ترتبط  وم يف عصر تتميز فيو حياة اإلنسان مبمارسةنعيش الي
جديدة ، هور مصطلحات تسم بالسرعة و وفرة ادلعلومات و من بني ما أفرزه ىذا التطور ىو ظتاليت  ،اإلتصاالت

 مالتواو اجلغرافية و ألغت مجيع القيود اليت حتد من حرية اإلنسان يف شلارستو دلع ادلادية تعدت احلدود
العادي  االستخدامالذي أصبح يتداول يف  و من بني ىذه ادلصطلحات اجلديدة ىو مصطلح التجارة اإللكرتونية

 .لألفراد
اليت أحدثت  أدواتو كلها إلكرتونية تتمثل يف احلاسب اآليل و ملحقاتوتعتمد ىذه التجارة على نظام معلومايت إذ  

صارف شلا دفع بالكثري من ادلؤسسات ادلالية إىل و يف مقدمتها ادل االقتصاديةتطورا كبريا يف سلتلف القطاعات 
رواجا  ه الفكرةادلناداة بإجياد نظام مصريف متكامل يقوم بتقدمي خدمات مالية على ادلستوى العادلي،وقد القت ىذ

متناىية بني ادلؤسسات ادلالية وتطور أنظمة اال ةواسعا على الصعيد الدويل وىذا بسبب ادلنافس
االتصاالت وإجياد أنظمة إلكرتونية ذات فعالية وارتفاع تكاليف اخلدمات ادلالية التقليدية مقارنة مع 

أمام ادلصارف سوى العمل على إجياد اخلدمات ادلالية اإللكرتونية ودلواجهة ىذه التحديات مل يكن 
أنظمة إلكرتونية متكاملة ومتنوعة ترتكز على االنرتنت كقاعدة أساسية ذلا لتتمكن من خالذلا من 

 القيام بعملها على أكمل وجو.

وبناء على ما تقدم نستطيع القول أن البنوك بإمكاهنا إجياد آليات مصرفية مبتكرة وحديثة استنادا إىل 
صلة يف اجملال اإللكرتوين، فادلصارف دتلك أدوات مصرفية قابلة للتطور بفعالية وكفاءة مالية رة احلاالثو 

 يف اجلزائر على وجو اخلصوص،وىذا ما يعكس ويصور لنا واقع وأفاق اخلدمات البنكية االلكرتونية 
أو الكرتونية، ولتطوير النظام ادلصريف وحتقيق التحديث يف كافة وسائل الدفع فيو سواء كانت تقليدية 

قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات وطرحت عدة مشاريع واليت من شأهنا عصرنة العمل ادلصريف 
تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء وتعزيز مكانة لواإلرتقاء بو إىل أعلى ادلستويات الدولية ال لشيء سوى 

 الدولة اجلزائرية.

 ع على الشكل التايل:وشلا سبق ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضو  
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 ؟البنوك اجلزائرية حتسني أداء يف ما مدى مسامهة خدمات التجارة اإللكرتونية 

 وتندرج ىذه اإلشكالية على عدة تساؤالت وىي:

  وسائل الدفع فيها؟و  نظم ما ىيماذا نقصد بالتجارة االلكرتونية و  
 من حتسني أداء البنوك؟ دماهاااللكرتونية؟ وكيف ميكن خل بالبنوك دلقصودما ا 
 ما دور تكنولوجيا ادلعلومات يف النظام ادلصريف اجلزائري؟ وكيف مت تطبيقها يف البنوك اجلزائرية؟ 

 الفرضيات:

من الفرضيات اليت تندرج ضمن دراستنا للتجارة االلكرتونية ونظم ادلعلومات واليت ميكن أن ننطلق 
 تتمثل يف:

  ال ميكن حتديده ال جغرافيا وال سياسيا، باإلضافة إىل تعدد التجارة االلكرتونية رلال واسع
 واختالف وسائل الدفع والسداد يف التجارة االلكرتونية حسب ادلعامالت فيها.

  البنوك االلكرتونية ىي إجراء العمليات بطريقة الكرتونية،إذ أن خلدماها إجيابيات عديدة يف
 حني أهنا ال ختلو من ادلخاطر.

  سلتلف ادلصارف اجلزائرية إىل عامل رقمي يف سلتلف تكنولوجيا ادلعلومات حولت تطبيقات
 النشاطات ادلختلفة ومع ذلك ال تزال وترية بعض البنوك متدىورة تكنولوجيا.

 أسباب إختيار الموضوع:

 يرجع إختياري ذلذا ادلوضوع دون غريه جلملة من األسباب الذاتية وادلوضوعية نوردىا يف النقاط التالية:

ذلذا جيب معرفة كل تغري وكل تعترب التجارة اإللكرتونية جتارة جديدة مقارنة بالتجارة القدمية و -  
 جديد حيدث حوذلا.
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مبا أن مشروع تطوير النظام ادلصريف اجلزائري ال يزال حديث النشأة يف اجلزائر فعلينا مواكبة أىم -  
 التطورات والتنبؤات ادلستقبلية.

 ة اآللية من بني األنظمة اليت تسهل عناء العمالء يف التسديدات ادلالية.يعترب نظام ادلقاص-  

 أهداف الدراسة:

  الدراسة إىل:هندف من وراء ىذه 

 تسليط الضوء على نظام حديث يف التجارة االلكرتونية. 
  التعريف باخلدمات البنكية اإللكرتونية ومعرفة واقعها يف ظل ادلتغريات اجلديدة باإلضافة إىل

إبراز وتوضيح بعض ادلفاىيم وادلصطلحات ادلتداولة حديثا وادلتعلقة هبذا ادلوضوع من شكلها 
 التقليدي إىل احلديث.

 ومدى استجابتها للتطورات احلاصلة يف  التعرف على واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر زلاولة
 اجملال البنكي وأىم العراقيل اليت تواجهها.

 إثراء الرصيد العلمي. باإلضافة إىل زلاولة 

 حدود الدراسة:

من أجل اإلحاطة بادلوضوع واإلدلام بو وقصد اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة إخرتنا أن تكون 
حدود دراستنا ادلكتنية على مستوى والية مستغاًل من خالل مجع الوثائق وادلقابلة مع موظفي بنك 

 الفالحة والتنمية الريفية.

وقد إمتدت الدراسة جبانبها النظري والتطبيقي حبدود زمنية امتدت من شهر فيفري إىل غاية شهر 
 من ىذه السنة اجلامعية.ماي 
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 د

 المنهج المستخدم:

لإلدلام مبوضوع الدراسة و تقدمي تفصيالت عن أىم جوانبو و ىذا  التحليليو  ادلنهج الوصفي اتبعنالقد 
و كذا  االقتصاديةادلتوفرة من كتب و كذا اإلطالع على بعض ادلقاالت  ادلكتبيةباستخدام األدوات و ادلراجع 

من شبكة  واجلداول ادلذكرات اليت سبق و أن تناول فيها أصحاهبا موضوع الدراسة ، مع أخذ بعض ادلعلومات
 ادلتعلقة مبوضوع الدراسة. و األقراص ادلضغوطة االنرتنت

 الدراسات السابقة:

على بعض الدراسات  واالعتمادعند دراسة وإصلاز ىذا العمل وقصد إثراءه مبعلومات قيمة ومتنوعة مت الرجوع 
 ادلذكرات اجلامعية اخلاصة بنيل شهادة ماسرت وشهادة ادلاجيستري.السابقة من بينها 

 تقسيم الدراسة:

 مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول:

 وسائل الدفع ومزاياىا وعيوهبا.حول التجارة اإللكرتونية وسلتلف أساسيات  يشمل لفصل األولبالنسبة ل

أما الفصل الثاين فيتناول ادلعامالت البنكية مبا فيها البنوك اإللكرتونية بأنواعها ومستوياها وأىم خدماها ادلقدمة 
 وسلتلف أنظمة ادلعلومات.

 اجلزائرية. أما الفصل الثالث فيدرس واقع التجارة االلكرتونية داخل البنوك

أما بالنسبة للفصل الرابع فهو فصل تطبيقي تناولنا فيو أىم اخلدمات البنكية التقليدية وااللكرتونية  ادلقدمة من 
 .)دراسة حالة( BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  طرف
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 تمهيد:

أو ما يعرف بالثورة اؼبعلوماتية ؼبا لو  يشهد العادل ثورة ىائلة ومتطورة يف ؾباالت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت
تنتقل عربىا من تقدم علمي وإقباز حضاري وبسب يف تاريخ اإلنسانية،حيث أصبح العادل أشبو بقرية صغَتة 

اؼبعارف بسهولة وربولت األسواق إذل سوق واسعة النطاق يلتقي فيها اؼبنتجون واؼبسوقون واؼبستهلكون على 
ذلك يف توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بُت دول العادل، وأضحى العادل يف شبكات االنًتنت، وقد أسهم 

سوق إلكًتونية تنافسية واسعة ؼبختلف السلع واػبدمات، وأصبحت مكانا خصبا أمام الدول لإلستفادة منها  
 كوسيلة حديثة لزيادة حجم ذبارهتا اػبارجية وربقيق معدالت مبو أعلى يف اقتصادياهتا.

ما أفرزه التطور اؽبائل يف تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت ىو ظهور مصطلحات جديدة تعدت  ال غرور أن
الذي أصبح ضرورة ملحة للدول اغبدود اعبغرافية واؼبادية،ومن بُت ىذه اؼبصطلحات اعبديدة التجارة االلكًتونية 

اسعة لنموىا اإلقتصادي، وهبدف التعرف العربية يف تطوير قطاعاهتا اإلنتاجية احمللية والتسويقية، وتوفَت فرص و 
 أكثر على ىذا النوع من التجارة قسمنا ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث ىي:

 ماىية التجارة اإللكًتونية.المبحث األول: 
 سَتورة التجارة االلكًتونية ووسائل الدفع.المبحث الثاني: 
 اإلقتصادية.زايا وجرائم التجارة االلكًتونية وأثارىا :مالمبحث الثالث 
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 .اإللكترونيةالمبحث األول:ماىية التجارة 

 .اإللكترونيةالمطلب األول:مفهوم التجارة 

 :اإللكترونيةماىية التجارة -

تتغلغل يف بعض  لالتصاالتن ما يشهده العادل اليوم من تغَتات متسارعة ومتطورة جعلت التقنيات اغبديثة إ
قطاع التجارة حبيث أصبح جانب كبَت من اؼبعامالت التجارية تتم  ذا اؼبصريف وكمثل القطاع اؼبارل و القطاعات 

،وغطت ىده األخَتة مساحات كربى من عادل التجارة و سانبت بشكل كبَت يف تغيَت طبيعة اإلنًتنتعرب 
تجارة التقليدية لتارل ربولت الوبا اؼبتسارع، اإللكًتوينذل الشكل ارية من الشكل التقليدي البطيء إاؼبعامالت التج

ذل أن أصبحت رمز اللغة اػباصة بالثقافة اؼبعلوماتية اليت تعترب مصدر الثروة اليت حدثت يف الكًتونية إذل ذبارة إ
 األلفية الثانية.

 :اإللكترونيةتعريف التجارة -

،وبشكل االلكًتونيةنظرا لسرعة اؼبستجدات يف ىدا اؼبوضوع فانو ال يبكن حاليا أن نعطي تعريفا دقيقا للتجارة 
عض اؽبيئات بعض التعريفات اػباصة بب نذكرال أننا يبكن أن االعتبار كل شيء يف اغبسبان،إبعُت  باألخذيسمح 

 .الكًتونيةربتوي على كلمتُت:ذبارة_ ألهناكبللها  آنا هبب ذو اغبكومات،لكن قبل ى

الل تداول السلع واػبدمات بُت من خ االقتصادية، يتمذل عرض متزايد للنشاطات ذبارة:مصطلح يشَت إ
ت الشراء اعملي كإجراءداخل شبكة مفتوحة   ، وهبريعدة قواعد وأنظمة ، وربكمواغبكومات واألفراد واؼبؤسسات

 ........اخل، اؼبقايضة، اإلشهاروالبيع

عن بعد ؼبعاعبة و ربويل اؼبعطيات  واالتصالللتكنولوجيا و الشبكة اؼبعلوماتية  الالزمةىي ؾبموع اؽبياكل :الكًتونية
،اليت تعمل على االنًتنتأال وىي  االتصالاغبديثة يف  األداةيعرب عن  االلكًتونيةالرقمية،وبالتارل فان مصطلح 

 بإمكانيةتسمح  أهناخلق فرص و فوائد عظيمة نظرا لقدرهتا على ربقيق التواصل السريع بُت أرجاء اللم،كما 
 1.االلكًتونيةأو التجارة  االنًتنتما يعرف بالتجارة عرب  ي طرفُت، ىذاالتبادل التجاري بُت أ

 

                                                           
 .13، ص: 1999اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية "، القاىرة ،الطبعة األوذل، ، اإللكًتونية التجارة رأفت رضوان ،" عادل1

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
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  ما يلي: االلكًتونيةمن بُت تعريفات التجارة 

 أنواعبأهنا"االستعمال األمثل لكل  االلكًتونية:عرفت اغبكومة األمريكية التجارة األمريكية تعريف الحكومة-
 1.تكنولوجيا االتصال اؼبتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات"

بعض أو كل اؼبعامالت التجارية يف السلع  تنفيذعرفت التجارة االلكًتونية بأهنا"تعريف الحكومة المصرية:-
 واػبدمات اليت تتم بُت مشروع ذباري وآخر أو بُت مشروع ذباري و مستهلك ودلك باستخدام تكنولوجيا

 2.االتصال و اؼبعلومات"

ع وتسويق نتاج و توزية ىي ؾبموعة متكاملة من عمليات إالتجارة االلكًتونيتعريف المنظمة العالمية للتجارة:-
 لكًتونية.وبيع اؼبنتجات بوسائل إ

يت التجارة االلكًتونية ىي التجارة اليت تتم باستخدام التقنيات التعريف المؤسسة العربية لضمان االستثمار:-
عرب التبادل االلكًتوين للبيانات متجاوزا عنصري الزمان واؼبكان لتغطي  اإلنًتنتوفرهتا ثورة اؼبعلومات وشبكة 

وتضع قواعد جديدة لعمليات البيع و التسجيل والتخزين  ذل الوسطاء  اؼباليُت،قطاعات عديدة لبائعي التجزئة إ
 3والتسليم.

مفهوم التجارة اإللكًتونية يشَت إذل تسويق  االقتصادي  األمريكي أنيقول اػببَت :بيتر ليتعريف نيكوالس -
الدولية،وتفريغ الربامج اإللكًتونية دون أن تذىب بنفسك إذل اؼبتجر أو الشركة  االنًتنتاؼبنتجات عرب شبكة 

 ات البيعبُت الشركات اؼبختلفة فبا يسهل عملي االتصاالتوعالوة عن ذلك فإن التجارة اإللكًتونية تشمل على 
 4و الشراء.

تعرف التجارة اإللكًتونية صبيع اؼببادالت :تعريف الجمعية الفرنسية للتجارة و التبادالت اإللكترونية-
 5إلكًتونية أو شبكة.  اتصالاليت تستطيع أن تقوم هبا أي مؤسسة عرب وسيلة  والتحويالت

                                                           
 . 39،ص: 2000د الفتاح بيومي حجازي،"النظام القانوين غبماية التجارة اإللكًتونية"،دار الفكر اعبامعي،مصر، ، عب 1
 . 41نفس اؼبرجع السابق ص : 2
 .25،ص: 1999قسم البحوث،"التجارة اإللكًتونية وواقع العادل العريب"،ؾبلة الشؤون اػبليجية،اإلمارات، 3
 . 26نفس اؼبرجع السابق،ص: 4
 .12ص: 2001، دار النهظة العربية ، القاىرة، اإللكًتونية اغبماية اعبنائية للتجارة د/ مدحت رمضان ، 5
 

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=18443
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نظام تبادل غَت ورقي لصفقات و معلومات ذبارية ومصرفية باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة منها:نظام  ىي-
 اإللكًتوين. ، الربيدتبادل اؼبعلومات اإللكًتونية

لتبادل اؼبعلومات  آليةمزيج من التكنولوجيا واػبدمات من أجل اإلسراع بأداء التبادل التجاري وإهباد كما أهنا   -
أي عمليات البيع  مؤسسات األعمال والعمالء، ، وبُتداخل مؤسسات األعمال وبُت مؤسسات األعمال

 والشراء.

ويتضمن  التجارة اإللكًتونية ىي منهج حديث يف األعمال موجو إذل السلع و اػبدمات وسرعة األداء،إذا 
 ات من أجل دعم ازباذ قرار األفراد و اؼبنظمات.اؼبعلوم واسًتجاعيف البحث  االتصاالتاستخدام شبكة 

وغَتىا من الوسائل ذات  االتصالالتجارة اإللكًتونية ىي فبارسة ذبارة السلع و اػبدمات دبساعدة أدوات -
 1.باالتصاالتالعالقة 

أو نقل  التجارة اإللكًتونية ىي إسبام عملية ذبارية عرب شبكات اغباسب اآلرل الوسيطة واليت تتضمن ربويل،-
 2ملكية أو حقوق استخدام السلع واػبدمات.

التجارة اإللكًتونية ىي ؾبموعة من اؼبعامالت الرقمية اؼبرتبطة بأنشطة ذبارية بُت اؼبشروعات وبُت اؼبشروعات -
 3واإلدارة. 

دل من خالل ىذه التعريفات يبكن أن نستنتج تعريف شامل و بسيط بأن التجارة اإللكًتونية ىي عبارة عن تبا
 ىي:عملية األساسية للتجارة لاللكًتونية 

 شكل من األشكال البيع و الشراء و تبادل اػبدمات عن بعد.

 أوال تقتصر على السلع و البضائع فقط بل يستطيع اؼبستهلك أن يطلع على األسعار و اػبدمات الفندقية 
 التعليمية.يستفيد من اػبدمات  أنو يبكن اخل، ...اؼبصرفية.

                                                           
1 Roger Clarke"electronic commerce définitions" département of computer science, australian national université, 
2000, p02. 
2 Barbara M.et al,"government statistivs,E-commerce and electronic economy"a paper prepard for economic 
statistic advisory committee (fesac),June 15,2000,p03.  

 . 12د.مدحت رمضان، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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اؼبنتجات و  بأفضلو  األسعاربأقل  اختيار ما يريد شراءه اغبرية يفتعترب وسيلة مهمة للمستهلك حيث توفر لو 
 الغَت.دون التعرض من 

 رفع الكفاءة و ربقيق الفعالية يف التعامل . إذلهتدف 

 عن بعد. واالتصاالتتعد من األنشطة الصناعية اؼبرتبطة بثورة اؼبعلومات 

التجارة اإللكًتونية أن التعامل فيها يتم بسرعة بسبب النظام الفعال حيث مرت ىذه األخَتة يتضح من مفهوم 
 بعدة مراحل ـبتلفة ىذا ما سنتناولو يف اؼبطلب اؼبوارل.

 الثاني:تطور التجارة اإللكترونيةلمطلب ا

تعود بدايات تطبيقات التجارة اإللكًتونية إذل أوائل السبعينات من القرن اؼباضي، وأكثرىا شهرة ىو تطبيق 
أتى التحويالت اإللكًتونية لألموال ولكن مدى ىذا التطبيق دل يتجاوز اؼبؤسسات التجارية العمالقة، وبعدىا 

 كًتونية من ؾبرد معامالت مالية إذل معامالت أخرى،والذي وسع تطبيق التجارة اإلل ،التبادل اإللكًتوين للبيانات
الشركات اؼبسانبة يف ىذه التقنية من مؤسسات مالية إذل مصانع و بائعي التجزئة، مث  ازديادوتسبب ىذا يف 

يف  االنًتنيت انتشارالسلكية والالسلكية مثل: بيع وشراء األسهم،ومع بداية  االتصاالتظهرت تطبيقات 
التسعينات من القرن اؼباضي ، بدأ استخدام مصطلح التجارة اإللكًتونية،ومن مث مت تطوير تطبيقات التجارة 

م شاىدنا الكثَت من التطبيقات اؼببدعة ،واليت تتمثل يف اإلعالنات على 1995اإللكًتونية بصورة كبَتة،ومن عام 
ؽبا موقع  أنشءدرجة أن كل شركة كبَتة أو متوسطة اغبجم ، لاالفًتاضيذبارب الواقع  وحىتو اؼبزادات  االنًتنيت

 .االنًتنيتعلى شبكة 

حيث تطور حجم التجارة اإللكًتونية بصورة تفوق توقعات كل الشركات اؼبتخصصة يف ؾبال الدراسات والتحاليل 
لفة عن نفس وإعداد التنبؤات ولقد أدى ذلك إذل حدوث تفاوت كبَت بُت األرقام الصادرة من اؼبؤسسات اؼبخت

 الفًتة الزمنية،واؼبنطقة نفسها.

دد للتجارة اإللكًتونية،إذ على رقم ؿب االتفاقلقد أدى ىذا التضارب يف األرقام بُت الشركات اؼبتخصصة إذل عدم 
 1.مليار دوالر 350حوارل  2002الرقم يف عام  بلغ

 :يىحيث قامت التجارة اإللكًتونية على ثالث مراحل 
                                                           

 .75، ص:2000هباء شاىُت، "العوؼبة والتجارة اإللكًتونية"،دارالفاروق للطباعة والنشر،القاىرة، الطبعة األوذل،   1
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 :)الوعد(مرحلة العرض  -1

رض التعرف على اؼبنتجات اؼبطلوب تداوؽبا وبدائلها وشروط السداد...اخل يف ىذه اؼبرحلة يقوم اؼبنتج أو البائع بع
بعد أن ربدد األوضاع السائدة  ا أيا من الوسائل اإللكًتونية اؼبتنوعة للعرض، وذلكالسلعة اليت يود بيعها مستخدم

عملية العرض توظيف الوسائل اإللكًتونية لإلعالن عن السلعة يف السوق وفق دراسات للجدوى وتصحب 
 والًتويج ؽبا بطريقة سهلة تقنع اؼبستهلكُت بشرائها.

 :القبولمرحلة -2

فسينعقد العقد،ويقوم اؼبشًتي يف ىذه اؼبرحلة  اؼبنتج بالقبوليتلقى عرض  نأ أي اؼبشًتي إذا اقتنع الطرف األخر،
بطلب اؼبزيد من اؼبعلومات والبيانات عن السلعة حول نوعها،وظيفتها ومواصفاهتا وكبو ذلك باستخدام وسائل 

يعرب عن ذلك مستخدما ذات الوسائل بعد التأكد من أهنا مؤمنة بوسائل متطورة ربافظ أن إلكًتونية ويستطيع 
 لبيانات من جهة و على السرية و اؼبصداقية من جهة أخرى.على سالمة وصحة ا

 التنفيذ: مرحلة-3

تعٍت ىذه اؼبرحلة وضع االلتزامات اؼبتقابلة يف العقد موضع التنفيذ ويقوم العارض بتوفَت السلعة وإعدادىا وهتيئتها 
ذلك باستخدام بطاقات لتسليمها بالشكل والطريقة اؼبتفق عليها،كما قد يتم الدفع بالوسائل اإللكًتونية و 

 1أو الشيك االلكًتوين.االئتمان 

 المطلب الثالث:مجاالت وأشكال التجارة االلكترونية و دوافعها.

 مجاالت التجارة االلكترونية:-/1

ولكن  تتضمن التجارة االلكًتونية صبيع العمليات األساسية اؼبسانبة يف بيع منتج استهالكي أو خدمي أو فكري،
اؼبساعدة على تنفيذىا وىي األدوات اؼبعلوماتية   األدواتىذه العمليات اؼبختلفة تأخذ شكال جديدا الختالف 

توفَت معلومات عن عن السلع واػبدمات، اإلعالناتااللكًتونية ،ومن بُت ىذه العمليات على سبيل اؼبثال :
 ل اؼبعلومات معهم،دعم ما قبل و بعد البيع،واالتفاقالزبائن وتوزيعها ونشرىا،االتصال بالزبائن والشركاء وتباد

 على العقود والتسوق والشراء والبيع والدفع.

                                                           
 .82، ص: 2006السيد أضبد عبد اػبالق، "التجارة اإللكًتونية والعوؼبة"، منشورات اؼبنظمة، القاىرة،   1
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 واؼبؤسسات.عمليات التجارة االلكًتونية انتشارا واستخداما من الشركات  أكثرتعد عملية توزيع اؼبعلومات إذ 

 ، البنوكمثال يف:ذبارة التجزئة ، وتظهرواالقتصاديةتستخدم التجارة االلكًتونية يف الكثَت من اجملاالت اغبيوية 
 ، وفيماالدولية ، التجارةمتخصصة ، النشر، خدماتالتجارية ، التعامالتاؽبندسية ، التوزيع، التصميماتوالتمويل

 يلي بعض من ىذه اجملاالت:

ومعرفة السعر،وتتم فيو  مثل ذبار الكتب واجملالت،ويتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو احملتوىتجارة التجزئة:-
 عملية الدفع بطريقة الكًتونية،ويتم التسليم من خالل الناشر.

 أسعارمن أبسطها االستعالم عن اغبساب ومتابعة  ، واليتتقدم البنوك اػبدمة االلكًتونيةالبنوك والتمويل:-
 البورصات والبيع والشراء لألسهم.

حاسب آرل،توزيع الصور واألفالم و الشرائط من برامج وأجهزة  مثال ذلك توزيع اؼبنتجات االلكًتونيةالتوزيع:-
 اؼبوسيقية.

من اؼبمكن االشًتاك يف تصميم منتج جديد بدون التواجد يف اؼبكان نفسو من خالل التصميمات الهندسية:-
جديد  للسيارات بتكوين فريق عمل لتصميم ؿبرك أشهر األمثلة يف ىذا اجملال قيام شركة فورد ، ومنؾبموعة عمل

 يعمل أعضاءه يف أربع مواقع جغرافية ـبتلفة.

إلكًتونية من أمثلة ذلك نظام التبادل التجاري بُت الشركات ،حيث تقوم بعرض كتالوجات التعامالت التجارية:-
للمنتجات،القيام بعملية التبادل دبراحلها اؼبختلفة،دعم نظم الدفع اؼبختلفة وتبادل اؼبستندات،التأمُت،تقدمي 

 1ما بعد البيع. خدمات

 أشكال التجارة االلكترونية:-/2

 نشاطات التجارة االلكًتونية إذل أربعة أنواع وىي: تقسيم يبكن

 :أخرىتجارة إلكترونية بين مؤسسة ومؤسسة 

حيث تقوم وحدات األعمال ،business to business(b2bوىي سبثل التبادل التجاري االلكًتوين بُت شركة وأخرى)
مورديها وتسليم الفواتَت،كما تقوم  إذلباستخدام شبكة االتصاالت وتكنولوجيا اؼبعلومات لتقدمي طلبات الشراء 

                                                           
 .145، ص:2003نية"ؾبموعة النيل العربية،القاىرة، ىاين مهدي اغبمل،"اؼبرشد األساسي يف التجارة اإللكًتو  1
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 أكثربإجراء عملية الدفع من خالل وسائل عدة مثل استخدام بوابات الدفع االلكًتونية،ويعترب ىذا الشكل من 
ويطبق بُت مؤسسات األعمال داخل الدولة،أو مع مؤسسات األعمال خارج التجارة االلكًتونية شيوعا  أنواع

من حجم التجارة %80الدولة،حيث يتم إجراء كافة اؼبعامالت التجارية إلكًتونيا،ويشكل ىذا النوع من اؼبعامالت 
 1اإللكًتونية يف العادل.

 تجارة الكترونية بين مؤسسة األعمال والمستهلك:

   business(b2c)العاؼبية مواقع للتجارة االلكًتونية بُت مؤسسة األعمال واؼبستهلك   االنًتنتتوجد على شبكة 

to customer  ، وتقوم ىذه اؼبواقع بتقدمي كافة أنواع السلع واػبدمات،كما تقوم ىذه اؼبواقع باستعراض كافة
الئتمان من أجل إسبام عمليات السلع واػبدمات اؼبتاحة وتنفذ إجراءات البيع والشراء،كما يتم استخدام بطاقات ا

البيع والشراء،حيث يعترب ىذا االستخدام أكثر شيوعا واستخداما بُت اؼبستهلك ومؤسسات األعمال،إضافة إذل 
 إهباد وسائل دفع إلكًتونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل:

عليها من قبل الطرفُت أصحاب طريقة أخرى يتم اإلتفاق أو أي   الشيكات االلكًتونية،الدفع نقدا عند التسليم،
 العالقة.

حيث يقوم اؼبستهلك بطلب السلعة أو اػبدمة من موقع الشركة يف االنًتنت ويدفع شبنها بالبطاقة مثال،مث بعد 
ذلك وبصل على السلعة أو اػبدمة مباشرة إذا كانت منتجا رقميا أو عن طريق الربيد التقليدي إذا كان غَت قابل 

 2للتسليم إلكًتونيا.

حيث بلغ حجم التجارة االلكًتونية بُت اؼبؤسسات التجارية واؼبستهلكُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية حوارل 
 .2004مليار دوالر يف عام  2000

 تجارة إلكترونية بين مؤسسة األعمال واإلدارة)الحكومة(:

تقوم اغبكومة بعرض  business to administrative (b2a)مؤسسة األعمال واإلدارةيف التجارة االلكًتونية بُت 
اإلجراءات واللوازم والرسوم ومباذج اؼبعامالت على شبكة االنًتنت حبيث تستطيع مؤسسات األعمال أن تطلع 
عليها من خالل الوسائل اإللكًتونية وأن تقوم بإجراء اؼبعامالت إلكًتونيا بدون التعامل مع مكاتب اؼبؤسسات 

                                                           
ر الثالث لرجال األعمال السعوديُت إدارة البحوث والدراسات االقتصادية، "التجارة اإللكًتونية واالتصاالت"، ؾبلس الغرف التجارية والصناعية السعودية،حبث مقدم يف اؼبؤسب 1

 .01،ص:2000نوفمرب  10-08واؼبصريُت،اإلسكندرية، 
 .02نفس اؼبرجع السابق،ص:  2
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تقوم اغبكومة اآلن بالعمل على ما يسمى باغبكومة االلكًتونية إلسبام تلك اؼبعامالت والدوائر اغبكومية،و 
 إلكًتونيا.

 تجارة إلكترونية بين المستهلك والحكومة)اإلدارة(:

مثل عملية  administration to consumer(a2c)  وذلك من خالل فبارسات يلتزم هبا اؼبستهلك اذباه إدارتو 
ألن يقوم   دفع الضرائب، وتقدمي تصروبات إذل ـبتلف اؽبيئات اإلدارية اؼبعنية حيث تتم إلكًتونيا دون اغباجة 

 1اؼبستهلك دبراجعة الدوائر اغبكومية اػباصة بذلك.

 /دوافع التجارة االلكترونية:3

 أنذل التجارة االلكًتونية،وىذا راجع إذل ىناك العديد من العوامل اؼبشًتكة لدى اؼبؤسسات والقطاعات اليت تدفع إ
قطاعات النشاطات اؼبختلفة،اليت زبلق  احتياجاتالتجارة االلكًتونية ظهرت بالتدريج وتطورىا يكون حسب 

 للدخول يف التجارة االلكًتونية واليت نوردىا فيما يلي:دوافع 

إن التجارة االلكًتونية تسمح بتأدية جزء كبَت من العمليات اؼبختلفة و اليت تدخل تسيير المعامالت التجارية:-أ
ضمن اؼبعامالت التجارية العادية بُت البائع واؼبشًتي حيث تسمح الشبكات باختزال الزمن واؼبسافة فبا يقلص 

الت اؼبادية والغَت مادية يف ،وتشمل التجارة االلكًتونية على اؼبعاماالقتصاداآلثار السلبية للزمن واؼبسافة على 
 ،فبا يسمح بتقليص التكاليف اؼبتعلقة بكل أنواع اؼبعامالت كما نشأت عالقات سوقية جديدة.الوقتنفس 

من أىم دوافع التجارة االلكًتونية القيام بالوصول إذل أعلى مستويات اإلنتاج والتوزيع الفعالية التجارية:-ب
واالتصال يف إطار الدعم والتطوير يسمح للمؤسسات دبواجهة التحديات حيث أن اعتماد تكنولوجيات اإلعالم 

 اؼبنتظرة يف ؿبيط ذباري عاؼبي.

كما أنو يبكن للمؤسسة من إنتاج معلومات حول معامالهتا واالحتفاظ هبا بطرق آلية فتتم بذلك اؼبعاعبة والتوزيع 
يبكن أن تستعملو  ، وىذاوتقييم مسارىا ه اؼبعلومات يف تقييم السوقيبكن أن تستعمل ىذ ، كمابصفة سريعة

 فيما بعد يف التخطيط والتحسُت.

                                                           
1 Shaun lake"E-commerce and LDCS challeenges for entreprises and gouvernements"a paper prepared for 
UNCTAD régional meeting on electronic commerce and devlopment,kathmandu,nepal 30-31 May 2000,p09. 
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إن دافع تطوير أسواق جديدة،جعل مؤسسات كثَتة تتوجو إذل استخدام العالقات ق جديدة:تطوير أسوا-ج
 التجارية اإللكًتونية وأدخلتها يف إسًتاذبيتها للقيام باكتساح السوق وإنشاء أسواق جديدة وتطويرىا.

وؾباالت التجارة االلكًتونية ما يسعنا سوى إبراز أنبية ىذه التجارة وخصائصها ىذا ما  أشكال إذلبعد التطرق 
 ي اؼبطلب اؼبوارل. سنعاعبو ف

 المطلب الرابع:خصائص وأىمية التجارة االلكترونية.

 خصائص التجارة االلكترونية:-1

 شبكات الرقمية تتميز دبجموعة من اػبصائص والصفات أنبها:إن التجارة االلكًتونية أو التجارة اليت سبر عرب ال

 الطبيعة الدولية للتجارة االلكترونية:-

درجة أن السلعة أو اػبدمة  إذلعطت ميالدا لظاىرة الًتويج العاؼبي بدون حدود ،إن األدوات االلكًتونية اغبديثة أ
اؼبعروضة على االنًتنت الربتاج إذل أن تستهدف سوقا ؿبددا جغرافيا حبد ذاتو ،بل بالعكس فإن إنشاء موقع 

العادل  أكباءأسواق والتعامل مع مستخدمي االنًتنت من كل  باقتحامذباري على الشبكة يسمح ؼبؤسسة صغَتة 
 1سواء كانوا مؤسسات أو أفراد.

 :المتضافرةة االلكترونية وأثره على الجهود طبيعة النظام المتبادل في التجار -

المات اليت فرقت تقليديا بُت ـبتلف كل اؼبؤسسات الكبَتة والصغَتة تسجل أن بعض اػبطوط الفاصلة بُت الع
الفروع التجارية بعضها ببعض بناء على ـبتلف العناصر الفيزيائية للسلع واػبدمات اؼبقدمة وـبتلف طرق 

أقراص مضغوطة،انًتنت، حصص تلفزيونية،إذاعة(بدأت تتالشى شيئا فشيئا،ىذا العنصر ىو كتب،أفالم، الًتويج)
نتاج الضغوط التنافسية اليت تدفع إذل إعادة ىيكلة داخلية للفروع فيما بينها،فبا ينتج عنو فرص جديدة لكن 

 بتحديات متطورة تقف بوجو اؼبؤسسات.

حيث يلتقي كال من البائع و اؼبشًتي من خالل شبكة ارية:عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفي العملية التج-
جديدا حيث شهدت التجارة االستخدام اؼبكثف لوسائل االنًتنت،بالرغم من أن ىذا النموذج ليس 

                                                           
 .17، ص:2006ة"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر، عمان،الطبعة األوذل ، ؿبمود عامر، "التجارة اإللكًتوني 1
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االتصال:اؽباتف، الفاكس، اؼبراسالت،إال أن ما يبيز ىذا األسلوب ىو وجود درجة عالية من التفاعلية بغض 
 فاعل يف الوقت نفسو على الشبكة.النظر عن وجود طريف الت

 عدم اإلعتماد على الوثائق الورقية في إجراء وتنفيذ المعامالت:-

حيث أن معظم عمليات التفاعل بُت طريف التعامل تتم إلكًتونيا بدون اإلعتماد على اؼبستندات الورقية،وبذلك 
 1 حالة نشوء أي نزاع بينهما.تصبح الرسالة االلكًتونية اؼبرسلة بُت الطرفُت ىي السند القانوين يف

 إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسو:-

حيث يستطيع أحد أطراف اؼبعاملة إرسال رسالة إلكًتونية إذل عدد ال هنائي من اؼبستقبلُت يف نفس الوقت ودون 
 2اغباجة إلعادة إرساؽبا يف كل مرة.

 :بالشركةعلى أنظمة الحاسبات إمكانية التأثير المباشر -

من خالل ما يسمى بالتبادل االلكًتوين للبيانات والوثائق وىو ما يعد يف اغبقيقة طفرة ىائلة ربقق انسياب 
 .البيانات واؼبعلومات بُت اعبهات اؼبشًتكة يف العملية التجارية بكفاءة وفعالية

 :عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول-

،مع األخذ بعُت االعتبار قوانُت الدول األخرى،وىذا بدوره يعيق لكل دولةمن أجل التنسيق وصدور قانون ؿبدد 
 التطبيق الشامل للتجارة االلكًتونية.

النسياب البيانات واؼبعلومات بُت الطرفُت دون أن  األعمالإن استخدام أنظمة اغبسابات اؼبتوفرة يف مؤسسات -
 3ام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية.يكون ىنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية يساعد على إسب

 أىمية التجارة االلكترونية:-2

 دوات اليت ربقق للمشروعات اؼبتوسطة والصغَتة اغبجم تعد التجارة االلكًتونية واحدة من أىم األ
والقدرة على اؼبشاركة يف حركة التجارة العاؼبية بفعالية وكفاءة دبا تقدمو من مزايا فبثلة يف خفض 

                                                           
 .  26،ص: 2003"، ،الدار اعبامعية، اإلسكندرية، -اؼبفاىيم، التجارب-ضباد طارق عبد العارل،"التجارة اإللكًتونية 1
 .27نفس اؼبرجع السابق،ص:  2
 .25ؿبمود عامر،مرجع سبق ذكره،ص: 3
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تكاليف التسويق والدعاية واإلعالن ووفرة الوقت واؼبكان اؼبطلوبُت ألداء اؼبعامالت التجارية دبا ينعكس 
 ىذه اؼبشروعات ويبكنها من اخًتاق األسواق العاؼبية. إهبابا على تنشيط

  الشركات من تفهم احتياجات عمالئها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم سبكن التجارة االلكًتونية
بشكل واسع،وىذا بذاتو وبقق نسبة رضاء عالية لدى العمالء ال تتيحو وسائل التجارة االلكًتونية 

موضوع الشراء من ألسعار وميزات كل صنف واؼبفاضلة وتقييم اؼبنتج فالعميل يبكنو معرفة األصناف وا
 حيث مدى تلبيتو لرغبة وخيارات اؼبشًتي.

  تسمح بالتسويق عرب شبكة االنًتنت عن طريق االتصال االلكًتوين اؼبباشر بُت اؼبتعاملُت، وبذلك فهي
سيط وتنظيم عمليات من نفقات، كما تساىم يف تب تستلزمتستغٍت عن اؼبستندات الورقية وما 

 عن طريق القضاء على التأخر يف إصدار القرارات اإلدارية.اؼبشروعات وربقيق أىدافها 
  التجارة اإللكًتونية تزيل اغبدود والقيود اعبغرافية من خالل التغطية الكبَتة لشبكة االتصاالت، وبذلك

سوف يساعد ذلك على ترشيد تستطيع الشركات حىت الصغَتة منها التواجد يف األسواق العاؼبية، و 
 قرارات الشراء من قبل العمالء.

  سبثل ذبارة اػبدمات أحد احملاور األساسية اليت توفر فيها التجارة االلكًتونية آلية لألفراد اؼبتخصصُت
ال ؽبم لالنطالق يف ودبا يفتح اجمل اإلقليمي والعاؼبي دون اغباجة لالنتقال لتقدمي خدماهتم على اؼبستوى

 1اغبر.العمل 
  التجارة االلكًتونية دبا تتطلبو تقنيات وإدارة عالقات واتصال،تتيح الفرصة لتطوير أداء اؼبؤسسات يف

ـبتلف اؼبيادين وىي تقدم خدمة كربى للمؤسسات يف ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة 
 وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأىيل اإلداري.

 كًتونية تقلل الدورة التجارية بدرجة كبَتة، حيث يتم الشحن مباشرة من اؼبصنع إذل التجارة االل
اؼبستهلك النهائي وسوف يساعد ذلك يف تلبية احتياجات العمالء بسرعة ويظهر ذلك بشكل كبَت يف 

 السلع واػبدمات اليت يتم تسليمها بشكل إلكًتوين.
 

 

 

 

 

                                                           
 .95، ص: 2005"، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  -مفاىيم واسًتاذبيات التطبيق يف اؼبؤسسة  -اإللكًتونية  ابراىيم خبيت،"التجارة 1
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 .ووسائل الدفع االلكترونية المبحث الثاني:سيرورة التجارة االلكترونية

 المطلب األول:أطراف وسوق التجارة اإللكترونية.

 أطراف التجارة اإللكترونية: -1

 االختالفللتجارة االلكًتونية ثالثة أطراف أساسية ىي نفسها األطراف اؼبوجودة يف التجارة التقليدية،إال أن 
 la banqueالبنك ،  commerçant،التاجر  le clientيكمن يف مبدأ عملها،وتكمن ىذه األطراف يف: اؼبشًتي 

 :أحد مواقع  إذلوىو الشخص الذي يرغب يف شراء سلعة أو خدمة معينة،وذلك بالدخول المشتري
 للتجارة على شبكة االنًتنت اليت سبكنو من طلب السلعة بالكمية والسعر الذي يريده. webالويب 

 :وىو الذي يقوم بعرض سلعة أو خدمة يف السوق االلكًتونية ضمن أحد مواقع  البائع أو التاجر
الويب اليت تسمى باؼبتاجرة االفًتاضية، وىذا من أجل جلب أكرب عدد فبكن من اؼبستهلكُت والتاجر 

 ىنا إما يكون فرد أو مؤسسة.
 :ونية أكثر منو يف تتم من خالل التجارة االلكًت  للصفقات اليت أساسيحيث يلعب البنك دور البنك

التجارة العادية، حيث ينبغي أن يكون كال من البائع واؼبشًتي مرتبطان خبدمات بنك معُت يتوذل مهمة 
 1تسيَت اؼبعامالت اؼبالية، فالدفع والقبض يكون بُت بنك اؼبشًتي وبنك البائع وفق أنظمة دفع أمنة.

 سوق التجارة االلكترونية:-2

سوق التجارة االلكًتونية ىو عبارة عن ؿبل من التعامالت واؼبعامالت والعالقات من أجل تبادل اؼبنتجات 
ذلك  مشابوواػبدمات واؼبعلومات واألموال وعندما تكون ىيئة السوق إلكًتونية فإن مركز التجارة ليس بنايات أو 

لكًتونية من بائعُت ومشًتين وظبسارين ليسوا فاؼبشاركُت يف األسواق اال بل ؿبل شبكي وبوي تعامالت ذبارية،
فقط من أماكن ـبتلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض، طرق التواصل ما بُت األفراد يف السوق االلكًتونية 

 زبتلف من فرد ألخر ومن حالة غبالة.

بكة، يبكنها أن زبتار إن اؼبؤسسة اليت أرادت أن تدخل مضمار التجارة االلكًتونية وتقدمي منتجاهتا عرب الش
 شكلُت رئيسيُت نبا:

فهي وىي النظَت االفًتاضي للكتالوجات التقليدية للمنتجات، الكتالوجات االلكترونية ومزودات التجارة:-1
وأساليب الدفع وطرق ربوي مواصفات مكتوبة وصور للبضائع باإلضافة إذل معلومات عن الًتويج والتخفيضات 

                                                           
 .103، ص:2004"،دار اؼبريخ للنشر، الرياض، –مفاىيم واسًتاذبيات ووظائف واؼبشكالت  –قبم عبود، "اإلدارة اإللكًتونية  1
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وترتيب  التسعَتفيها ذبعل من عملية إدارة وهتيئة الكتالوجات سهلة وغَت مكلفة ألن الشحن،فاػبصائص اؼبوجودة 
 وتنظيم البضائع واضحة ومفهومة.

توفر للتاجر اؼبرونة والتخصص والتعديل والتكامل يف دعم الوظائف مجموعات التجارة االلكترونية:-2
قواعد البيانات فعالية احملل موزعة على عدد من  ، فإنااللكًتونيةااللكًتونية الظاىرة واؼبخفية يف ؾبموعة التجارة 

 واؼبزودات،

توليها عمليات الًتويج مثل  يف عرض منتجات من السلع مع ، ودورهاألكثر شيوعاالثاين ىو  االذباهإن 
 COM.AMAZON.WWWوموقع COM.SINDBADMALL.WWWموقع

فبا يكتسبو سوق التجارة االلكًتونية من معامالت،فهذا األخَت يبر عرب ؾبموعة من اػبطوات من إبرام للعقود 
 1ندخل يف خوض ىذه األحداث بالتفصيل يف مطلبنا الرابع. فيجعلنا  هباوتوزيع، ووسائل الدفع اليت يتميز 

 العامة لتطبيقها.المطلب الثاني:مستلزمات التجارة االلكترونية والمتطلبات 

ىنالك مستلزمات عديدة للقيام بالتجارة اإللكًتونية،وتتمثل يف نظام اؼبعلومات،نظام اإلمداد، نظام الدفع اآلمن 
 الًتويج الفعال، اؼبستلزمات البشرية.

الجتماعية، من اؼبتطلبات يف اجملاالت اؼبالية، التشريعية، ا ؾبموعتوفر بحيث يرتبط تطبيق ىذه التجارة اإللكًتونية 
 السياسية والتقنية.

 مستلزمات التجارة االلكترونية:-1

 2للتجارة اإللكًتونية طبسة مستلزمات: وىي موضحة بالتفصيل يف الشكل التارل:

 

 

 

 
                                                           

 .126قبم عبود،مرجع سبق ذكره،ص: 1 
 .105،ص: 2000ؿبمد أضبد أبو قاسم، "التسويق عرب اإلنًتنت"،دار األمُت، القاىرة،  2
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 (:مستلزمات التجارة االلكترونية.1-1الشكل رقم)                        

 مرحلة التصميم   

 مرحلة الربؾبة                                                                                     

 مرحلة الًتكيب                                                                                

  

 استقبال الطلبيات ومعاعبتها                                                                               

 متابعة وربديد اؼبخزونات                                                                                

 ربديد كل الوثائق اإلدارية اليت                                                                                                                           

 (....زبص التسليم)الفاتورة                                                                               

   

 اؼبرحلة األخَتة يف عملية التسويق                                                                             

 

 الربيد االلكًتوين                                                                              

 قوائم الربيد                                                                              

 واجهة العرض االلكًتوين                                                                             

 خرباء االنًتنت                                                                              

 رئيس اؼبشروع                                                                              

 ؿبرك النقاش                                                                              

 .106اؼبصدر:من إعداد الطالبة،باإلعتماد على ؿبمد أضبد أبو قاسم،مرجع سبق ذكره.ص: 

 نظام اؼبعلومات

 نظم اإلمداد

 م الدفع األمنانظ
 مستلزمات التجارة 

 اإللكًتونية

 الًتويج الفعال

 اؼبستلزمات البشرية
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 متطلبات التجارة االلكترونية:-2

 و اإلجتماعية و التشريعية و اؼبالية اجملاالت يف اؼبتطلبات من ؾبموعة بتوافر ، اإللكًتونية التجارة تطبيق يرتبط
 1: التالية النقاط يف سنشرحها اليت و التقنية و سياسيةال
 : يف تتمثل ىامة قضايا ثالثة العامة اؼبالية اؼبتطلبات تشمل:  العامة المالية المتطلبات -/أ

 و التوسع ربقيق من سبكنها ، السيادية الدولة موارد أىم ىي و:  الضرائب و الجمركية الرسوم قضية •
  : إذباىُت نعكس ىنا و اإلستثمار و التنمية ػبدمة اؼبشروعات تنفيذ
 اعبمركية الرسوم ربصيل مستوى يتساوى أن ىي العدالة أن ترى اليت أوربا دول و النامية الدول إذباه:  األول

 . التقليدية باألساليب تسليمها يتم اليت السلع و االنًتنت عرب تداوؽبا يتم اليت السلع بُت الضرائب و
 أنواع كل إلغاء إذل تدعو حيث ، اؼبتقدمة الدول بعض و األمريكية اؼبتحدة الواليات إليو تتوجو:  الثاني

 دبا األنًتنت شبكة على بالكامل تنفيذىا يتم اليت ، اإللكًتونية اؼبعامالت على اعبمركية الرسوم و الضرائب
 . التسليم أعمال فيها
 : ىناك إذباه عاؼبي كبو إستخدام نظم السداد إلى نظم السداد و الدفع اإللكتروني قضية التحول •

اغبديثة لكن ىذا  اإللكًتوين و ربويل اجملتمع من نظم السداد و الدفع النقدي إذل نظم السداد و الدفع
 : يتطلب إحتياطات ؼبنع وجود اؼبخاطر

 . للشركات و األفراد اغبد من اؼبخاطرة سواء -
 . اػبصوصية ضمان اغبماية الكافية ضد النشاط اإلجرامي و إنتهاك -
 . قيام و كاالت التحقيق بتعقب سيولة السداد احتمالالوقاية من  -
 . القومية االقتصادياتالبعد العاؼبي لنظم السداد و أثر ذلك على  -
الدراسات اليت سبت يف إطار اإلشراف على نظم السداد  إن : اإللكترونية اليةقضية إقرار المعامالت الم •

 .قيام جهة إلقرار التعامالت اؼبالية اإللكًتوين  تؤكد على أنبية
إنشاء مناخ تشريعي ؿبفز و  ، يتطلب اإللكًتونية التجارة : إن التحول إذل تطبيق ب/ المتطلبات التشريعية

 :عن طريق يتم ىذا
 و ونيةاإللكًت  القضايا اػباصة بالوثائق و أىم اإللكًتونية اؼبتطلبات طوير القوانُت التجارية للقوائم معت •

 . التوقيع اإللكًتوين و إجراءات التعاقد عن بعد

                                                           
 .61، ص:2000معارل فهمي حيدر،" نظم اؼبعلومات"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  1
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على آليات التحكيم يف الفصل يف القضايا و إهباد آليات لتخفيض أزمنة  باالعتمادتقصَت فًتات التقاضي  •
 . يف اؼبنازعات التقاضي و الفصل

 .اؼبعامالتإسبام  سرعة يف ، من اإللكًتونية التجارة تنفيذ األحكام بسرعة و ىذا ؼبا تتطلبو •
 ، حيث اإللكًتونية التجارة اؼبشاكل الرئيسية يف قضية ضمانات غبماية حقوق اؼبستهلكُت و ىي أحد أىم •

 .اؼبستهلكُتهبب أن تضمن القوانُت اغبديثة ضباية حقوق 
للسلطة القضائية و نظم لقوانُت ذبارية موحدة و ىذا هبدف حل الصراعات القضائية  توفَت منظمة عاؼبية •

تبٍت قواعد و نظم  تقع بُت ـبتلف الدول و اليت ال يبكن الفصل فيها الختالف القوانُت بينها و لذا فإن اليت
 . دولاؼبستهلكُت يف ـبتلف ال ذبارية موحدة يبثل أحد أىم البدائل لتحقق مصاحل اؼبنتجُت و

و  اإللكًتونية التجارة إن تغَت معايَت النجاح و التميز يف اؼبنتوج يف إطارالمتطلبات اإلجتماعية :  -/جـ
 : يتطلب إعداد التقليدية التجارة قياسها عن ما كانت عليو يف إختالف

كافة فئات اجملتمع لتعرفو و توعيو بكل اعبوانب  ، تستهدف اإللكًتونية برامج إعالمية خاصة بالتجارة -
 . و أخطار من ميزات اإللكًتونية التجارة اليت ربتويها

 التجارة إطارات للتعامل يف ؾبال إعداد برامج و دورات تدريبية لقطاعات األعمال ، لتمكينها من إعداد -
 . اإللكًتونية

  إعداد إطارات تقنية متخصصة يف البنية اؼبعلوماتية و نظم العمل على شبكات األنًتنت -
بالقيام بفتح فروع يف  و ذلك اإللكًتونية تطوير مؤسسات التعليم اؼبتخصص يف اجملاالت اؼبرتبطة بالتجارة -

 . كتخصص قائم حبد ذاتو اإللكًتونية، التجارة الكليات لتدريس
 : المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومة تفعيل -د/

 القواعد و النظم و التدابَت و اإلجراءات الالزمة للتجارة دبشاركة القطاع اػباص يف إعدادو يتم ذلك 
 توفَت إذل باإلضافة ، اإللكًتونية اؼبساندة اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة للشركات يف التحول إذل النظم و اإللكًتونية

 . اغبجم اؼبتوسطة و الصغَتة اؼبؤسسات لدعم الالزمة اؼبعلومات مراكز و التكنولوجية اؼبراكز إتاحة و
 :اإللكترونية التجارة مجال في المتوسطة و الصغيرة األعمال مؤسسات تنمية -/ىـ

 على إنتاجها لتسويق اؼبتوسطة، و الصغَتة األعمال مؤسسات أمام الفرصة يتيح بابا اإللكًتونية التجارة تعترب
 ، اؼبعلومات تكنولوجيا إستخدام من بتمكينها اؼبؤسسات ىذه تنمية هبب لذا و العاؼبي و احمللي ستوىاؼب

 بتنمية اؼبرتبطة األنشطة دعم إمكانية جانب إذل اجملال ىذا إذل بالدخول ؽبا تسمح ال اػباصة قدراهتا حيث
 للتجارة ؾبتمعية مراكز بإنشاء ، اإللكًتونية التجارة ؾبال يف اؼبتوسطة و الصغَتة األعمال مؤسسات
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 مباذج بناء إذل باإلضافة ، االنًتنت بشبكة اإلنتاج مراكز يف اغبريف اإلنتاج مراكز و ذبمعات وربط اإللكًتونية
 . اإللكًتونية التجارة تطبيقات الستخدام اإلنتاجية للشركات ذبريبية

 : اإللكترونية التجارة على للحفاظ حمائية متطلبات-و  
 : التالية اؼبتطلبات ربقيق هبب عليها اغبفاظ و اإللكًتونية التجارة حبماية للقيام

 اؼبعلومات و البيانات خصوصية بتأكيد ىذا يتم : اإللكترونية التجارة على الحفاظ متطلبات-/أ
 بُت التوازن ربقيق و الربامج على اغبصول هبا يتم اليت الربامج إلدارة إجراءات و قواعد بتحديد الشخصية
 . باػبصوصية اؼبتعلقة اؼبشاكل ؼبواجهة اؼبتطورة التكنولوجيات إستخدام إذل باإلضافة ، اؼبعامالت خصوصية

 و اػباصة الطبيعة ذات البيانات تشفَت طريق عن اغبماية سبييز يبكن و:  الحماية و األمن تدابير-/ب
 و مبادئ ضباية إذل باإلضافة اإلستخدام سوء و للجرائم التصدي و البيانات تشفَت متطلبات بُت اؼبوائمة
 . اجملتمع تقاليد

 التحديات أكرب من ، الفكرية اؼبلكية حقوق ضباية تعد:  النطاق أسماء و الفكرية الملكية حماية -/جـ
 يف اؼبعرفة و اؼبعلومات فيو تسهم عصرا بدخوؽبا اإلجتماعي و اإلقتصادي النمو لتحقيق الدول تواجهها اليت

 . تقويتو و إقتصادىا ىياكل تشكيل
 ، مستويات عدة على ىذا يتم و الفكرية اؼبلكية غبماية برامج تبٍت هبب اإللكًتونية التجارة لنجاح و

 اؼبستوى على بالوعي اإلرتقاء و اؼبؤسسية القدرات تعزيز و الفكرية اؼبلكية غبماية التشريعي اؽبيكل كتحسُت
 . األفراد و اؼبؤسسات و القومي

 : تقنية متطلبات-ي
 مستوى بتحسُت تقوم أن للدولة بد ال:  المعلومات شبكات و لإلتصاالت األساسية البيئة متطلبات -/أ

 شركات دور زيادة و احمللية و العاؼبية اإلتصال سرعات زيادة و األكباء صبيع يف توفَتىا و اإلتصالية اػبدمات
 يف اإلستمرار و الرقمية الشبكة تطوير و بانشاء لإلتصاالت ، أساسية خدمات تقدمي يف اػباص القطاع
 . الرقمية اإلتصاالت شبكات إستخدام تكاليف خفض

 ؿبتوى بضبط ىذا يتم و:  األنترنت صفحات و المعلومات و البيانات محتوى تنظيم متطلبات -/ب
 اإلعالن تنظم و األنًتنت شبكة على العريب احملتوى زيادة و بتدفقو يسمح الذي اؼبعلومات و البيانات
 . األنًتنت شبكة على مصادرىا و اؼبعرفة و اؼبعلومات مراكز صبيع ربط إذل باإلضافة

 الطويل التجاري للنجاح كبَتة أنبية ذات التقنية مقاييس تعترب:  التقنية مقاييس و معايير متطلبات -/جـ
 بالعمل ـبتلفُت بائعُت من اؼبقدمة اػبدمات و للمنتجات تسمح أهنا حيث ، األنًتنت شبكة على اؼبدى
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 سرية و أمن من الدولية التقنية اؼبقاييس و اؼبعايَت باستخدام ىذا يتم و اؼبنافسة على تشجع أهنا كما ، سويا
 .للبيانات اإللكًتوين التبادل و التلفزيونية اؼبؤسبرات عقد و اإلتصاالت تأمُت و رقابة و

 رونية ووسائل الدفع اإللكتروني.مطلب الثالث:خطوات التجارة االلكتلا

 التجارة االلكًتونية عرب ثالث خطوات رئيسية تتمثل فيما يلي:تتم 

 (إبرام العقود اإللكًتونية.1

 الدفع اإللكًتونية.(وسائل 2

 (التوزيع يف التجارة اإللكًتونية.3

 إبرام العقود اإللكترونية:-1

يعترب العقد اإللكًتوين أحد األسس اليت تقوم عليها التجارة اإللكًتونية، إذ يعترب السند القانوين للتوافق بُت رغبة 
التقنية البائع أو مانع اػبدمة واؼبشًتي أو اؼبستهلك،ففي التجارة بُت اؼبؤسسات ربكمو ؾبموعة من القوانُت 

انات،أما يف التجارة بُت اؼبؤسسات واؼبستهلكُت، فيتم التعاقد عرب والقضائية فيما يسمى بالتبادل االلكًتوين للبي
االنًتنت وقد يتم على اػبط أو خارجو، ولتعريف العقد االلكًتوين ينبغي الًتكيز على خصوصيتو، واليت تتمثل 

و ينتمي بصفة أساسية يف الطريقة اليت ينعقد هبا، كما ال ينبغي علينا أن نغفل عن صفة ىامة من صفاتو،وىي أن
 تربم عن بعد.إذل فئة العقود اليت 

 تعريف العقد اإللكتروني:

عقد التجارة االلكًتونية ذو الطابع الدورل ىو"عقد تتالقى فيو عروض السلع واػبدمات واليت يعرب عنها بالوسائط 
أو دول  من جلب أشخاص متواجدين يف دولة-االنًتنت-التكنولوجية اؼبقدرة خصوصا شبكة اؼبعلومات الدولية

 1أخرى،وذلك بالتفاعل فيما بينهم من أجل إشباع حاجياهتم اؼبتبادلة".

و العقد عرب االنًتنت بأنو "اتفاق يتالقى أو عقد التجارة االلكًتونية أكما يبكن أن نعرف أيضا العقد االلكًتوين 
بفضل التفاعل بوسيلة مسموعة و مرئية  ، وذلكلى شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعدفيو اإلهباب بالقبول ع
 1بُت اؼبوجب والقابل".

                                                           
ارة، اعبزائر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس،زبصص بو جعطيط عمار، قبام عز الدين، "التجارة اإلكًتونية واعبوانب التسويقية يف اؼبؤسسة"،اؼبدرسة العليا للتج  1

 .55،ص:  2002تسويق، 
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 .نموذج ايضاحي للعقد االلكتروني على االنترنت  (:2-1الشكل رقم)         

                      . 

 
 

 .2015أفريل  15تاريخ اإلطالع  news /arabic/www.netالمصدر:

  تكوين العقد:

 تالقي العرض والقبول:-أ

أو خدمة يبحث عنها اؼبستهلك،ولذا هبب صياغة العقد بطريقة أن العرض:اؼبوقع سوف يبنح أو يعرض سلعة -1
يكون موجو إذل أكرب عدد فبكن من اؼبستهلك، ال يهم البلد سواء كانوا ؿبليُت أم أجانب،كما هبب أن تكون 

 صيغة العقد واضحة ودقيقة وشاملة أي هبب أن يوضح ما يلي:

  اؼبورد وكذلك كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بو.ىوية 
 .سعر البضاعة أو اػبدمة مع كل الرسوم 
 .وسائل الدفع،اإلرسال والتنفيذ 

                                                                                                                                                                                     
 .29عبد الفتاح بيومي حجازي،مرجع سبق ذكره،ص:  1
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 .تكاليف اإلرسال والنقل 
 .تكاليف استعمال وسائل االتصال عن بعد 
 الدائم أو اؼبؤقت للسلعة أو اػبدمة. مدة العقد وكذا مدة التوريد 
 .التذكَت بوجود حق الًتاجع 

 التجارة وكذا قوانينها. أصول احًتامهبب أن تكون اؼبعلومات مفهومة وواضحة، وهبب  كما

القبول:يكون القبول إما عن طريق ملء استمارة على اؼبوقع والضغط أو النقر على الزر اؼبوافق، أو إرسال -2
 فاكس أو بريد الكًتوين أو رسالة.

 تطبيق القانون اؼبدين وقانون اؼبستهلك:-ب

ين،حيث لو بعض اػبصوصيات يف العادل االلكًتوين خاضع لشروط العقد العادي اؼبطبقة يف القانون اؼبدالعقد 
 1الرقمي وىي:

القبول:هبب أن يكون العقد واضحا ومقبوال من أي نوع من أنواع التدليس أو ما شابو ذلك،ويلغى العقد إذا -1
 ربققت إحدى األسباب التالية:

 اعة للشروط اؼبتفق عليو.اػبطأ أو عدم مطابقة البض

 اإلكراه أي يف حالة إرغام اؼبستهلك أو الزبون على ازباذ قرار الشراء ربت التهديد واإلكراه.

 رة على الدفع.القدرة أي قدرة الزبون أو اؼبستهلك على ربمل مسؤولية إرسال الطلبية أي توفَت األىلية والقد

 ن يكون معينا أو قابل للتعيُت وأن يكون مشروعا وفبكنا.ؿبل العقد: يشًتط يف ؿبل العقد بصفة عامة أ-2

ارل وجود اختالف كبَت بُت البائع عد الدورل:نظرا لعدم وجود قانون دورل موحد وبكم االنًتنت وبالتالب-3
بائع أن على ال ، إذالختالف النصوص القانونية من بلد ألخر كان البد من مراعاة البعد الدورل ، ونظراواؼبشًتي
 2جا موافقا لنصوص بلد اؼبشًتي.يقدم منت

 القانون الواجب التطبيق:-ج

                                                           
 .30عبد الفتاح بيومي حجازي،مرجع سبق ذكره،ص:  1
 .39،ص:2002أسامة أبو اغبسن ؾباىد،"التعاقد عرب االنًتنت"، دار الكتب القانونية،مصر،  2
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إن مسألة ربديد القانون الواجب التطبيق،وكذلك احملكمة اؼبختصة بالنسبة لعقود التجارة اإللكًتونية يف ظل عدم 
وجود مستندات ورقية، وباعتبار العملية التجارية قد تكون دولية أو مرتبطة بأكثر من دولة فهي غالبا عملية 

االلكًتونية،وانتهى واجب التطبيق على عقود االستهالك ضرورية وصعبة،وؽبذا فقد ناقش القانون مسألة القانون ال
 ود اؼبستهلك لقاعدة قانون اإلرادة.إذل خضوع عق

 التوقيع اإللكتروني:-د

وذلك بعد إتباع إجراءات معينة،يبكن التأكد بواسطة ىو وسيلة مأمونة لتحديد ىوية الشخص الذي قام بالتوقيع،
 مثال. اغباسوب بأن من قام ىو صاحب بطاقة السحب

ودبعٌت أخر ىو عالمة شخصية يبكن عن طريقها سبييز ىوية اؼبوقع أو شخصيتو،والعلة يف اغباجة إذل التوقيع 
االلكًتوين،سببها اعتبارات األمن واػبصوصية على شبكة االنًتنت،السيما يف ؾبال التجارة االلكًتونية،والذي من 

 ؼبعاملة ىو الشخص الذي قام فعال بإرساؽبا أو تنفيذىا،خاللو كذلك يبكن التحقيق من أن صاحب الرسالة أو ا

قصَتة من البيانات ربمل عالمة رياضية مع تلك البيانات اؼبوجودة يف إذن فالتوقيع االلكًتوين ىو عبارة عن وحدة 
 الوثيقة، واغبقيقة أن التوقيع االلكًتوين لو صورتان إحدانبا:

تعمال عدة أرقام يتم تركيبها لتكون يف النهاية رمزا يتم التوقيع بو، التوقيع الرقمي أو الرمزي وذلك عن طريق اس
البيومًتي، ويسمى نظام التوقيع بطريقة القلم  التوقيع ومن أنواع التوقيع االلكًتوين قبد :التوقيع اؼبفتاحي،

 1 االلكًتوين،كما وبتوي ىذا النظام على البصمة االلكًتونية كذلك.

 

 

 

 

 

                                                           
  .39أسامة أبو اغبسن ؾباىد،نفس اؼبرجع السابق،ص:  1
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 .(:طريقة التعاقد االلكتروني3-1الشكل رقم)                   

 

 .2015أفريل  15تاريخ اإلطالع  news /arabic/www.netاؼبصدر:

 البطاقات االلكترونية: : وسائل الدفع االلكترونية -2

تعترب البطاقات االلكًتونية احد وسائل الدفع االلكًتوين اليت اتسعت مع انتشار عمليات التجارة االلكًتونية ، 
والتحويالت االلكًتونية اليت تصدرىا اؼبصارف كوسيلة دفع وتتمثل يف : البطاقة  وىي ضمن ؾبموعة من األدوات

 اؼبصرفية ،النقود االلكًتونية ، الشيكات االلكًتونية و البطاقة الذكية.

أو البطاقات البالستيكية، وىي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع  البطاقات المصرفية : -1
لها استخدامها يف شراء معظم احتياجاتو أو أداء مقابل ما وبصل عليو من خدمات دون اغباجة حام

 غبمل مبالغ كبَتة قد تتعرض ؼبخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف.
 1وتنقسم البطاقات االلكًتونية إذل ثالث أنواع ىي:

  على وجود أرصدة فعلية  : تصدرىا اؼبصارف أو شركات التمويل الدولية بناءا بطاقات الدفع
 للعميل يف صورة حسابات جارية تقابل اؼبسحوبات اؼبتوقعة لو .

                                                           
 .116،ص:2006"، الدار اعبامعية،اإلسكندرية، -التجارة واألعمال اإللكًتونية اؼبتكاملة –فريد النجار، وليد النجار و آخرون، " وسائل اؼبدفوعات اإللكًتونية  1
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  : وىي البطاقات اليت تصدرىا اؼبصارف يف حدود مبالغ معينة، سبكن حاملها البطاقات االئتمانية
من الشراء الفوري الحتياجاتو مع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة على كشف 

 قيمة اليت ذباوزىا العميل هناية كل شهر.اغبساب بال
   : زبتلف ىذه البطاقات عن البطاقات االئتمانية كوهنا تسدد بالكامل بطاقات الصرف الشهري

من قبل العميل للمصرف خالل الشهر الذي مت فيو السحب )أي أن االئتمان يف ىذه البطاقة ال 
 يتجاوز شهر( .

 من اؼبنظمات العاؼبية واؼبؤسسات اؼبالية والتجارية نذكر منها: تصدر البطاقات اؼبصرفية من طرف ؾبوعة

  بطاقة  فيزا الدوليةVisa carde internationale  ،تعد أكرب شركة دولية يف إصدار البطاقات االئتمانية :
 عندما أصدر مصرف أمريكا البطاقات الزرقاء والبيضاء والذىبية . 1958يعود تاريخ  إنشائها إذل عام 

  ماسًت كاردMaster carde internationale   ،ىي ثاين أكرب شركة دولية يف إصدار البطاقات االئتمانية :
مليون ؿبل ذباري، استخدمت 9,4مقرىا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، بطاقاهتا مقبولة لدى أكثر من 

 مليون دوالر .200لتسوية معامالت بلغت أكثر من 
  سإكسربيأمريكان American Express  ىي من اؼبؤسسات اؼبالية الكربى اليت تصدر بطاقات ائتمانية :

 مباشرة دون ترخيص إصدارىا ألي مصرف، وأىم البطاقات الصادرة عنها:
 اػبضراء : سبنح للعمالء ذوي اؼبالءة اؼبالية العالية . سإكسربي 
 الذىبية : سبتاز بتسهيالت غَت ؿبددة السقف االئتماين، سبنح للعمالء ذوي اؼبالءة اؼبالية  سإكسربي

 العالية .
 اؼباسية : تصدر غبامليها بعد التأكد من اؼبالءة اؼبالية، وليس بالضرورة أن يفتح حامليها  سإكسربي

 حساب لديها .
 مؤسسة ديًت كلوب  Deter Club  من مؤسسات البطاقات االئتمانية الرائدة عاؼبيا، رغم صغر عدد ضبلة :

 1مليون دوالر، تصدر بطاقات متنوعة مثل :16بطاقاهتا إال أهنا حققت أرباح وصلت إذل 
 . بطاقات الصرف اؼبصريف لكافة العمالء 
 . بطاقات األعمال التجارية لرجال األعمال 
 ل شركات الطَتان .بطاقات التعاون مع الشركات الكربى مث 

: بعد ظهور البطاقات اؼبصرفية ظهرت " النقود االلكًتونية " أو "النقود الرقمية "  النقود االلكترونية .2
واليت ىي عبارة عن نقود غَت ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكًتونية زبزن يف مكان آمن على اؽبارد 

                                                           
 .117ذكره،ص:فريد النجار، وليد النجار و آخرون،مرجع سبق  1
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االلكًتونية، ويبكن للعميل استخدام ىذه ديسك عبهاز الكمبيوتر اػباص بالعميل يعرف باسم احملفظة 
 1.احملفظة يف القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل

 وعلى ذلك يبكن ذبسيد النقد االلكًتوين يف صورتُت :

  حامل النقد االلكًتوينLe porte- monnaie électronique :  وبتوي على احتياطي نقدي ـبزن
 يف البطاقة يسمح بإجراء الدفع للمشًتيات الصغَتة .

  النقد االفًتاضيLa monnaie virtuelle   عبارة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عرب شبكات :
 االنًتنت .

وسيط :  وىو مثل الشيك التقليدي تعتمد فكرة الشيك االلكًتوين على وجود الشيكات االلكترونية  .3
إلسبام عملية التخليص واؼبتمثل يف جهة التخليص )اؼبصرف( الذي يشًتك لديو البائع واؼبشًتي من 
خالل فتح حساب جاري بالرصيد اػباص هبما مع ربديد التوقيع االلكًتوين لكل منهما وتسجيلو يف 

لكًتونية مصرف من اؼبصارف اليت تتبٌت فكرة الشيكات اال قاعدة البيانات لدى اؼبصرف االلكًتوين،
 بوسطن، سييت مصرف.

واليت ىي  Smart Cards: سباشيا مع التطورات التكنولوجية ظهرت البطاقات الذكية  البطاقات الذكية .4
عبارة عن بطاقة بالستيكية ربتوي على خلية إلكًتونية يتم عليها زبزين صبيع البيانات اػباصة حباملها 

لوب الصرف، اؼببلغ اؼبنصرف وتارىبو، وتاريخ حياة العميل مثل االسم، العنوان، اؼبصرف اؼبصدر، أس
 2اؼبصرفية .

إن ىذا النوع من البطاقات اعبديدة يسمح للعميل باختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو دفع 
فوري، وىو ما هبعلها بطاقة عاؼبية تستخدم على نطاق واسع يف معظم الدول األوروبية واألمريكية، 

اليت مت طرحها لعمالء اؼبصارف   "Mondex Card"لة للبطاقات الذكية بطاقة اؼبندكس ومن األمث
 3وتوفر ؽبم العديد من اؼبزايا نذكر منها:

 .طاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل*يبكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو ب

على *سهولة إدارهتا مصرفيا حبيث ال يبكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد اؼبدون 
 .الشروبة االلكًتونية للبطاقة

 *أمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية ؿبكمة يف ىذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة االلكًتونية .

                                                           
 .118فريد النجار، وليد النجار و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .26طارق عبد العال ضباد، مرجع سبق ذكره، ص: 2
 .26عبد اؼبنعم راضي، فرح عزت، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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*إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إذل رصيد بطاقة أخرى من خالل آالت الصرف الذايت أو أجهزة 
 احملمول.التليفون العادي أو 

 . رصيد البطاقة*يبكن للعميل السحب من رصيد حسابو اعباري باؼبصرف وإضافة القيمة إذل

 :مزاياىا -1

 وتتمثل فيما يلي :

 ربقق وسائل الدفع االلكًتوين غباملها مزايا عديدة أنبها سهولة ويسر  بالنسبة لحاملها :
االستخدام،  كما سبنحو األمان بدل ضبل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن 
غباملها فرصة اغبصول على االئتمان اجملاين لفًتت ؿبددة، كذلك سبكنو من إسبام صفقاتو 

 قة .فوريا دبجرد ذكر رقم البطا
 تعد أقوى ضمان غبقوق البائع، تساىم يف زيادة اؼببيعات كما أهنا  بالنسبة للتاجر :

أزاحت عبء متابعة ديون الزبائن طاؼبا أن العبء يقع على عاتق البنك والشركات اؼبصدرة 
. 

 تعترب الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح اليت ربققها اؼبصارف  :بالنسبة لمصدرىا
 1991أرباح من ضبلة البطاقات االئتمانية عام  City Bankاؼبالية،  فقد حقق واؼبؤسسات 

 1 بليون دوالر.1بلغت 

 :عيوبها-2
 وتتمثل فيما يلي :

 : من اؼبخاطر الناصبة عن استخدام ىذه الوسائل زيادة االقًتاض  بالنسبة لحاملها
واإلنفاق دبا يتجاوز القدرة اؼبالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها يف الوقت احملدد 

 يًتتب عنو وضع اظبو يف القائمة السوداء .
 إن ؾبرد حدوث بعض اؼبخالفات من جانبو أو عدم التزامو بالشروط  بالنسبة للتاجر :

هبعل البنك يلغي التعامل معو ويضع اظبو يف القائمة السوداء وىو ما يعٍت تكبد التاجر 
 .صعوبات صبة يف نشاطو التجاري

  أىم خطر يواجو مصدريها ىو مدى سداد حاملي البطاقات للديون  :لمصدرىابالنسبة
 2.اؼبستحقة عليهم وكذلك ربمل اؼبصرف اؼبصدر نفقات ضياعها

                                                           
 .45القانونية و االقتصادية، مداخلة، ص:  عبد اؽبادي قبار، "الصَتفة اإللكًتونية وآلية تداوؽبا"، اعبديد يف أعمال اؼبصارف من الوجهتُت 1
 .46عبد اؽبادي قبار، مرجع سبق ذكره،ص: 2
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 :التجارة االلكترونيةالتوزيع في -3

 ىناك نوعُت من اؼبنتجات:منتجات الكًتونية ومنتجات حقيقية.

 توزيع المنتجات االلكترونية:-أ

إذل الزبائن، أي بإمكاهنا أن  اؼبنتجات أواؼبعلومات  إيصالتستطيع اؼبؤسسات استغالل شبكة االنًتنت من اجل 
تقدم اؼبنتوج مباشرة عرب االنًتنت دون اللجوء إذل وسطاء لتوصيل ىذا اؼبنتوج إذل الزبون، حيث تقدم مؤسسات 
اإلعالم طريقة يتمكن هبا اؼبشًتكون عن طريق إدخال االسم وكلمة السر من قراءة النسخة االلكًتونية من 

 1تكاليف الطباعة واإلرسال بالربيد. الصفحة، وىو ما يوفر على الناشر

 توزيع المنتجات الحقيقية:-ب

ال يبكن إرساؽبا إذل العمالء مباشرة عرب شبكة االنًتنت، على عكس اؼبنتجات االلكًتونية فان اؼبنتجات اؼبادية 
ي يقوم إننا كبتاج إذل أفكار موازية إلعطاء العميل كل شيء يريده مثل وجود طرف ثالث بُت البائع واؼبشًت 

بتوصيل اؼبنتجات إذل ىذا الزبون أي يكون كوسيط، ىذا الوسيط قد يكون اؼبؤسسة نفسها أو أن تستعمل شبكة 
EDI  من أجل أن تطلب من مؤسسة التوزيع القيام دبهمة إيصال السلعة إذل الزبون أو استعمال الربيد االلكًتوين

 يع.لالتصال دبورد أو موزع سواء لتوزيع سلعة إذل عميل  أو لتوريد مواد أولية إذل مؤسسة من مؤسسات التوز 

تعاين من بعض العقبات خاصة التلصص على إال أهنا مازالت التجارة االلكًتونية رغم تطورىا اؼبلحوظ  إن
 اؼبؤسسة وغَتىا فبا هبعلنا نتطرق إذل أمن اؼبعامالت االلكًتونية يف اؼبطلب اؼبوارل.

 المطلب الرابع:أمن المعامالت االلكترونية.

يف العادل فوائد صبة،وأصبحت وسيلة سهلة وفبتعة تتيح ضبلت لنا االنًتنت اليت تضم ؾبموعة كبَتة من الشبكات 
للماليُت الولوج إذل كم ىائل من اؼبعلومات إضافة إذل التواصل وتبادل اؼبعلومات والرسائل فيما بينهم، ولكن 
صاحب ىذه الفوائد انتشار العديد من اعبرائم واالختالفات عرب الشبكة فبا أدى إذل ضعف الثقة لدى األفراد، ل 

اعبرائم  ارتكابؤدي إذل و الغش اليت تث ىناك من الوسائل اغبمائية واألساليب  اؼبستعملة يف السرقة حي
 للحصول عليو.

                                                           
 .80رأفت رضوان، مرجع سبق ذكره،ص: 1
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واعبرائم اليت ترتكب يف عادل االنًتنت والتجارة االلكًتونية ال زبتلف كثَتا عن اعبرائم التقليدية من حيث اؽبدف 
 قانونية سواء بالغش أو السرقة. النهائي، وىو اإلستالء على اؼبال بطريقة غَت

ويوجد يف عادل التجارة االلكًتونية وسائل عديدة يتبعها اجملرمون لسرقة العمالء كسرقة اؼبعلومات اؼبالية الشخصية 
للعميل مثل:رقم بطاقة االئتمان، اسم صاحبها، باإلضافة إذل موعد انتهاء صالحيتها حيث يستخدم اجملرمون 

 د سلع يشًتوهنا غبساهبم،ىذه اؼبعلومات يف سدا

 1ومن أمثلة الوسائل اؼبستعملة للسرقة ما يلي:

 محاكاة المواقع األصلية:-1

ألوان،نوع اػبدمة اليت يقدمها، هبدف  حيث ينشىء اجملرم موقعا مشابو للموقع األصلي من حيث التصميم وال
اؼبوقع األصلي، ويكون اؼبوقع اؼبزور فباثال الذين يًتددون على اغبصول على بيانات بطاقات االئتمان للعمالء 

مت استبدالو دبوقع  COM.AMAZON تقريبا للموقع األصلي،مع تغيَت حرف واحد فقط مثال شركة
COMAMAZIN.. 

 :التلصص-2

وتغيَت بياناهتا  ويتم ذلك من خالل قيام اجملرمُت بقراءة اؼبعلومات والبيانات غَت احملصنة ضد التلصص أثناء نقلها،
مث إرساؽبا غبساب شخص أخر، ويبكن أيضا تغيَت العنوان الذي تشحن إليو البضاعة واستبدالو بعنوان أخر، وىذه 

دوالر،ونسبتو من إصبارل  077حوارل  2001اإلحصائيات سبثل ىذه األساليب حبيث بلغت قيمة االحتيال لسنة
 2مليار دوالر. 1.8من القيمة اإلصبالية اليت بلغت  1.4وصلت إذل  على االنًتنتاؼببيعات 
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 .المبحث الثالث:  مزايا و جرائم التجارة اإللكترونية وآثارىا االقتصادية

 .المطلب األول:  مزايا التجارة اإللكترونية و مخاطرىا

أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العادل مع دخول القرن اغبادي و العشرين ثورة معلوماتية،أطلق عليها 
 اتارىبههبما البشرية يف ت الزراعية و الصناعية اليت مر  ةبعد اؼبوجالبشرية الثالثة، اؼبوجة وأالثورة الصناعية الثالثة 

 إذلقيام اقتصاد جديد يطلق عليو االقتصاد التقليدي فبا يؤدي  إذلة تقود ىذه الثورة  اؼبعلوماتي أنالطويل، ويتوقع 
إضافة قطاع اقتصادي جديد جبانب القطاعات  االقتصادية التقليدي:الزراعية والصناعية واػبدمية وتوقعت 

 %80اؼبعلومات( على كبو )اقتصاديهيمن ىذا االقتصاد اعبديد أندراسات قامت هبا منظمة التعاون االقتصادية 
 1م.2012من حجم النشاط االقتصادي اإلصبارل حبلول عام 

 االلكترونية للشركات والمؤسسات: ةفوائد التجار -1
فان بوسع أي  زبفيض التكاليف، إذل ة، باإلضافنطاق دورل وعاؼبي إذلالتجارة االلكًتونية توسع نطاق السوق -1

 ذلك للميزات التالية: مالئمة وبصورة سريعة وسهلة،شركة إهباد مستهلكُت أكثر وموردين أفضل وشركاء أكثر 
  ةالرئيسياالستهالك  مراكز إذلسهولة الوصول. 
 السلع واػبدمات عاؼبيا وبتكلفة ؿبدودة. إمكانيات لتسويق 
  لتغَت متطلبات اؼبستهلكُت. واالستجابة األسواقالقدرة على ربليل 
  تالنفقاالقدرة على سرعة عقد و إهناء. 

 جدا. صصةخمت ة لكًتونية تساعد على إنشاء ذبار التجارة اال-2

لعاؼبية بفعالية ا رة على اؼبشاركة يف حركة التجارةربقيق التجارة االلكًتونية للمشروعات اؼبتوسطة والصغَتة القد-3
 تاؼبعامالتكاليف التسويق و الدعاية وال إعالن بأقل جهد ووقت فبكنُت يف أداء  خفضوكفاءة دبا تقدمو من 

 جارية دبا ينعكس اهبابيا على نشاط ىذه اؼبشروعات.الت

 تكاليف إنشاء ومعاعبة وتوزيع وحفظ واسًتجاع اؼبعلومات الورقية". زبفضالتجارة االلكًتونية -4

 فوائد التجارة االلكترونية للمستهلكين:-2

خبصوص اؼبنتجات و اػبدمات عرب اجملتمعات  واآلراءالتجارة االلكًتونية تسمح للزبائن بتبادل اػبيارات -1
 االلكًتونية و اؼبنتديات مثال.

 مالتو التجارية يف أي وقت و يف أي مكان.اح للمستهلك بأن يتسوق أو ينهي معالتجارة االلكًتونية تسم-2
                                                           

 .24/10/2001خالد طويل، "االقتصاد اعبديد"، صحيفة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحافية، يف  1
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كن اؼبشًتي يف بعض اؼبنتجات و خاصة اؼبنتجات الرقمية مثل الكتب االلكًتونية فان التجارة االلكًتونية سب-3
من اغبصول على البضاعة بسرعة و بسهولة من البائع وباستطاعة الزبائن اغبصول على كل اؼبعلومات الالزمة عن 

من اجل اغبصول  أسابيع أوأياما  مرألنًتنت ويف اؼبقابل قد يستغرق ادقائق عرب اال أومنتوج ما من خالل ثوان 
 قام الزبون بطلب معلومات من موقع ملموس . إنعلى رد 

التجارة اإللكًتونية تقدم الكثَت من اػبيارات للمستهلكُت بسبب قابلية الوصول إذل منتجات و شركات دل -4
 تكن متوفرة بالقرب من اؼبستهلك.

ن أللتسوق رخص مكان أو أرخص وسيلة لحيان التجارة االلكًتونية عرب االنًتنت تكون أاأل من يف الكثَت-5
بسهولة ،  األخرىومقارنة بضاعة كل شركة مع  االنًتنتاؼبشًتي يستطيع أن يتسوق يف الكثَت من اؼبواقع على 

 استلزمومكلف إذا مر صعب  ألعرض فبكن يف حُت أن ا مر سيتمكن من اغبصول على أفضلألولذلك يف أخر ا
 1مات كل شركة مع أخرى.خد و ـبتلف فقط من أجل مقارنة بضائعزيارة كل موقع جغرايف 

 فوائد التجارة اإللكترونية للمجتمع:-3

يعيشون يف دول العادل الثالث أن وبصلوا على منتجات و بضائع غَت  أينالتجارة اإللكًتونية تسمح للناس -1
 .األصليةمتوفرة يف بلداهنم 

هم لد الذين دخااألفر  عيستطي وبذلك تشجع اؼبنافسة فبا يعٍت زيادة اعبودة وخفض األسعار االلكًتونيةالتجارة -2
 يؤدي إذل رفع مستوى اؼبعيشة للمجتمع كل. اه البضائع فبذاؼبادي ؿبدود لشراء ى

 منخفضالتجارة االلكًتونية تيسر توزيع اػبدمات العامة مثل الصحة و التعليم و اػبدمات االجتماعية بسعر  -3

 بكفاءة عالية. و

يعد أداء األعمال االلكًتونية أحد االذباىات اليت يبكن أن تسهم يف زيادة قباح اغبكومات يف ربقيق  -4
فتح قناة اتصال جديدة بُت اؼبواطنُت و اعبهات اغبكومية التواصل مع اؼبواطنُت حيث يبكن من 

          ال غبكوميةمستويات اإلدارة العليا لزيادة الشفافية يف األعم يبكن من خالؽبا النفاذ إذل
                                             

 توفَت البيانات و اؼبعلومات و إتاحتها للمستثمرين و رجال األعمال و كافة فئات اجملتمع بشفافية كاملة.
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عرض إجراءات و خطوات و مباذج اغبصول على اػبدمات اغبكومية بصورة ربقق تسهيل التعامل مع اعبهاز 
داري.اإل  

أداء اػبدمات الكًتونيا فيما يوصف بكونو توجها كبو اغبكومة االلكًتونية و بصورة تضمن أعلى درجات أداء يف أقل 
 وقت فبكن.

                                                                                                  مخاطر التجارة االلكترونية:

التجارة اإللكًتونية وبشكل رئيسي من ـباطر شبكة االنًتنت، فكل تكنولوجيا حديثة ورغم إهبابياهتا  تنبع ـباطر
خطَتة جدا ويف حالة عدم التحكم من ربجيم  كثَتة إال أن سلبياهتا كثَتة كذلك، ويف حالتنا ىذه سلبيلتها تعدال

سف أن ـباطر التجارة اإللكًتونية كثَتة ومتعددة لألو بالتارل تضييع أرباح و فوائد صبة.ذلك ستكون النتائج ـبيبة 
ـباطر  وصطحبتالتجارة االلكًتونية سريعة التغيَت و التطور، و كل تغَت وليس من السهل حصرىا، فتكنولوجيا 

إمكانية إخًتاق الغَت للمعلومات لكل من اؼبستهلك  جديدة، و يكمن اػبطر الرئيسي يف التجارة االلكًتونية يف
 والتاجر.

                                                    تصنف ـباطر التجارة االلكًتونية اذل نوعُت رئيسيُت نبا:
وبوجود خرباء ـبتصُت لديها قد تتمكن من اصطياد بعض واؼبقصود ىنا بأن الشركة :مخاطر يمكن اكتشافها

 االخًتاقات:يف أنظمتها و التعامل معها، و من أشهر ىذه اإلخًتاقات 

ىذه الفَتوسات اؼبعروفة  بوجود نظام ضباية مناسب، يستطيع نظام الشركة اصطياد اؼبعروفة :الفَتوسات الرقمية -
 لو بشكل مسبق و القضاء عليها.

اؼبعلومات و رموز دخول معينة، على  يعتمد قراصنة االنًتنت يف اخًتاقهم لنظام الشركة قراصنة االنًتنت اؽبواة: -
يستطيع القرصان تتبع عملية الدخول و اغبصول من ذاكرة  حالة وجود أكثر من مستخدم لنظام الشركة قدو يف 

النظام على تلك اؼبعلومات و استخدامها، و ؽبذا فان كانت الشركة تستخدم آلية تغَت تلك الرموز بشكل دوري 
 مسح الذاكرة اؼبعنية بواسطة خربائها فستتمكن من ربجيم اإلخًتاقات. و

غبداثتها أو جهل سابق دارية هبا إما  : و اؼبقصود ىنا بأن بعض اخًتاقات قد تتم دون ـباطر ال يبكن اكتشافها:
 الشركة هبا، والنابعة من األسباب التالية:

إال انو ىناك فَتوسات غَت  رغم وجود أنظمة ضباية من الفَتوسات على أنظمة الشركة،فَتوسات غَت معروفة:
إحداث تلف كبَت دون الشعور بو إال بعد فوات األوان  للنظام، قد تتمكن من دخول نظام الشبكة ومعروفة بعد 
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 عندما استطاع أحد اؽبواة اخًتاع فَتوس الذي سبكن من إيقاع خسائر دل يبكن حصرىا ،2000، كما حدث عام 
فاديو بعد أن عرفت آلية عملو و كان اغبل الوحيد لت يف ذلك الوقت، و لقد كان الفَتوس يعمل كقنبلة موقوتة،

 إغالق النظام بالكامل يف ذلك التاريخ.

و ىذه تعد من اكرب اؼبشاكل اليت تواجهها الشركات، فقراصنة االنًتنت ليسوا  قراصنة انًتنت ذوي خربة عالية :-
اخًتاق أنظمة  خربة و مهارة تفوق كثَتا من اؼبتخصصُت، سبكنهم و يف الكثَت من دائما من اؽبواة، فبعضهم يبلك

 الشركة دون أن يستشعر هبم ،و قد تتم جريبتهم دون اكتشافها.

بعد التطرق لفوائد و ـباطر التجارة االلكًتونية إال أهنا تواجو نوعا من اؼبشاكل و العقبات اليت تقف يف وجهها و  
 ىذا ما سنتطرق إليو يف مطلبنا اؼبوارل الذي سيربز نوعا ما ىذه اؼبشاكل.

 لثاني: المشاكل و العقبات التي تواجو التجارة االلكترونية:المطلب ا

رغم ما تقدمو التجارة االلكًتونية من ؿبفزات للمؤسسات إال انو قبد بعض العقبات اليت سبنعها من التطور و 
النمو، و ىذه العقبات زبتلف درجة حدهتا من دولة إذل أخرى، و إن كانت توجد األخرى فإهنا كلها عقبات 

 من 56القضاء عليها من اجل فسح ؾبال ؽبا، و إن أىم العقبات اليت تواجو ىذا النوع من التجارة ىي أن هبب 

 1.العمليات اؼبؤسسات اليت ال تستعمل االنًتنت ترى أن سلعها و خدماهتا غَت مهيأة ؽبذه

            : و اليت بدورىا تنقسم إذل:العقبات السياسية-1

 دبا أن التجارة االلكًتونية تعتمد أساسا على االنًتنت كوسيلة سياسية العقبات السياسية ألغراض :
اتصال فان عدم التمكن من استعمال ىذه الشبكة يبنع من وجود ىذه التجارة، و انو وبد من انتشارىا، 
و تعتمد بعض دول العادل على سياسة عدم استعمال بعض اؼبواقع، وتفرض عليهم التسجيل مع موزع 

سواء كان السبب يف ذلك ىو اغبفاظ على وحدة الًتاب أو احًتاما ألخالق و معتقدات البلد، معُت، و 
 وبد من انتشار االنًتنت وبالتارل سيعيق من استخدامها. فان ىذا

 على ىذه العائدات. بعدم حصوؽبا على الرسوم اعبمركية و الضرائب، خاصة و أن اغلب ىذه الدول تعتمد

                           ض العقبات التقنية تتمثل يف:: بعالعقبات التقنية-2

                                                           
 .36، ص:2008قبم عبود قبم،"إدارة اؼبعرفة)اؼبفاىيم واإلسًتاذبيات والعمليات("، الوراق للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة الثانية،  1
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 إن التجارة االلكًتونية و االنًتنت تعتمد على البنية التحتية من وسائل تقنية كوسائل البنية التحتية :
االتصال، من اجل ضمان السَت اؼبستمر للنشاط التجاري االلكًتوين، و االتصال و الربط بُت األجهزة، 

 إمكانيات الدولة وحىت مساحتها. قد يكون صعب العالج حسبفهذا اؼبشكل 
 من بُت اؼبشاكل اليت تظهر بقوة خالل اؼبعامالت التجارية االلكًتونية عدم وسائل الدفع االلكتروني :

هبعل اغبديث عن التجارة  وجودىا داخل الدولة و عدم استعماؽبا من اؼبؤسسات و األشخاص
 اإللكًتونية شبو مستحيل.

عقبة أخرى تتمثل يف مشكل اختالف العمالت، حيث قد هبد البعض مشكل الدفع، إذا كان البائع خارج توجد 
 1أو اػبدمة بسبب ىذا اإلختالف. نطاق عملتو، و انو ال يبكنو معرفة السعر اغبقيقي للسلعة

 مذىلة و  : الزالت تكنولوجيا اؼبعلومات متأخرة يف بعض الدول، فهي تتطور بسرعةالفجوة التكنولوجية
اؼبعلوماتية وىي هبذا زبلق فجوة تكنولوجية  ال يكاد يبر يوم دون أن نسمع عن اكتشاف جديد يف عادل

 بُت العادل اؼبتطور و الدول النامية.
 يكلف االنتقال إذل التجارة االلكًتونية بعض النفقات اليت تكاليف االنتقال إلى التجارة االلكترونية :

 اغبواسب. فعلى األقل ربتاج إذل ؾبموعة من هبب على اؼبؤسسة ربملها،
ع من أجل معاعبة أحسن للمعلومات،والنقل و سو تكون ذو ذاكرة واسعة أو قابلة للت أنمن األفضل 
يقوم بتحويل اؼبعلومات الرقمية، الربؾبيات،وإنشاء مقر معلومات الشركة يقوم دبراقبة و  (،modemالتحميل،ملقم)

 من اؼبؤسسات اليت ال سبلك موقع على الشبكة بسبب عدم اقتحامها.%42ترجع ذبديد اؼبوقع كل مرة ، حيث

 عادل اغباسوب عادل دقيق جدا وقد يؤدي بعض التغيَت يف اغباسوب  إن:األخطار الخاصة بعالم التكنولوجيا
يفرض باقي األجهزة، فعادل الربؾبيات ال يسمح باػبطأ، و  إذلقد ينقل العدوى  أوتغيَت بعض ؿبتوياتو،  إذل

تكاليف الصيانة  أننًتنت ترى عادل اال إذلمن الشركات الرافضة للدخول  %12الصيانة التامة والدائمة،حيث
و  ةاالقتصادياألوساط  سببت ىلعا كبَت ا يف 2000اؼبالية باىظة ، فالقنبلة الرقمية لسنة  التكنولوجياو مسايرة 

 إذلالسياسية،خوفا من حدوث مشاكل ال ربمد عقبها، وكم من مرة انتقلت اغبرب من األسلحة و الرصاص 
يوميا أالف من  أنحيث  OTAN، موقع99حرب الفَتوسات، وىذا ما حدث يف حرب البلقان يف جوان 

قام فَتوس   1989نة من طرف القوات اغبربية، ويف س ةاؼبعلوماتيسائل اؼبفخخة تعمل على تدمَت النظام و ال
فقد أصاب أكثر من  MELISSAمليون دوالر،أما فَتوس 15ب  ب خسائر قدرتصنعو احد الطلبة بتسب

 جهاز كومبيوتر.300.000

                                                           
 .21/08/2001"جريدة اإلرباد، العدد الصادر يف.-خطوة إذل األمام-إعداد عالء تقشبندي، ربقيق بعنوان"التوقيع اإللكًتوين 1
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 بدورىا: : وتتقسمقبات القانونيةالع-3

 :حيث ال توجد قوانُت ناجحة و تشريعات كافية سبثل ىذه التجارة لتأمُت  قوانين المعامالت االلكترونية
بقانونية رسائل بيانات التجارة االلكًتونية كأداة إثبات عند اغباجة ، باإلضافة  واالعًتافـبتلف التبادالت 

بالتجارة تعارض بعض القواعد اؼبنظم للتجارة مع آليات التجارة اإللكًتونية ، وإغباق، بعض األضرار  إذل
التقليدية، و االستغناء عن العمالة، والقوانُت اغبالية قاصرة عن  ؾباراة التقدم التقٍت السريع يف األوساط 
االلكًتونية، وعدم صالحيتها ؼبعاعبة اؼبشاكل اؼبصاحبة ؽبذا التقدم كمخالفات ما أصبح يعرف جبرائم 

 االنًتنت اليت أصبحت تسبب خسائر كبَتة سنويا.
 األدبية، فلم تعد  اؼبنتجاتباالخًتاع أو  االحتفاظأصبح من الصعب الختراع و الملكية الفردية:براءات ا

توجد الضمانات و اإلجراءات اليت ربكم ىذه وربمي اؼبلكية الفردية وبراءات االخًتاع ، فقد أصبحتا 
 1مهددتُت من خالل ىذه التجارة.

 : إذلو تنقسم العقبات النفسية : -4

  عدم قناعة األطراف من جدوى التعامل بالوسائط اإللكًتونية ،  إنالتعامالت الجارية :التخوف من
اؼبستهلك طرف أساسي يف ىذه التجارة ، و من دونو ال  أنيعرقل مسَتة التجارة االلكًتونية ،  و دبا 

نع اؼببادالت يب إليوتتم ، فسلوكو الذي ال زال سلوكا متخوفا من اقتحام العادل اعبديد بالنسبة  أنيبكن 
االلكًتونية ، و لعل اكرب حاجز نفسي اذباه التجارة االلكًتونية ، ىو انعدام الثقة و عدم القناعة بأمان 

السبب وراء عدم الدفع االلكًتوين ىو قضية امن  أنمن األشخاص يرون   % 31ىذه اؼببادالت ،حيث 
نسبة الغش الكبَتة زبلق من انعدام الثقة  أن  إذال يثقون يف اإلنًتانت   %25اؼبعامالت الشخصية ، و 

بُت البائع و اؼبشًتي يف التعامالت التقليدية ، فما بالك لو كان الشخصان ال يعرفان بعضهما و 
 يتعامالن من وراء شاشتهم.

 و بغض النظر عن عامل الثقة فان ىناك بعض العوامل الثقافية  العادات الشرائية و المستوى الثقافي :
عية اليت تقف أيضا أمام ىذه التجارة ، فاؼبستوى الثقايف يلعب دورا ىاما يف التسوق عرب و االجتما

اإلنًتانت ،فاألشخاص الذين يستعملون اإلنًتانت ىم أشخاص يتمتعون على األقل دبستوي  ثقايف 
لسيئة التخوف من ىذا العادل هبعل الناس وبجبون عن اقتحام ىذا اجملال ، أما النظرة ا إنمتوسط ، و 
 البيوت . إذلفهي عائق وبد من وصوؽبا  باالنًتنتاليت أغبقت 

                                                           
   news/arabic/www.netطاىر سوكار،"كيفية ذبنب ـباطر التجارة االلكًتونية"،1 
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و اليت ينجم عنها أثار اقتصادية قد تكون وخيمة و سببا   االلكًتونية،أىم العوائق اليت تواجهها التجارة ىي ىذه 
 1يف اؼبطلب اؼبوارل. إليو ما سنتطرقيف قباح أو فشل اؼبؤسسة أو البلد و ىذا 

 : اآلثار االقتصادية للتجارة االلكترونية المطلب الثالث:

الستخدام التجارة االلكًتونية اثر كبَت يف طرق عمل الشركات، و ؽبا تأثَت واضح يف أسعار البضائع و اؼبنتجات، 
 و يبكن تلخيص تأثَتىا يف النقاط التالية:

 .فتح أسواق جديدة أمام الشركات )و خاصة الصغَتة منها( و التوسع أعماؽبا 
  الشركات لسالسل التزويد اليت تربطها مع زبائنها و مورديها . إدارةربسُت طرق 
 . زبفيض كلفة اؼبواد و توسيع اغبصول عليها 
  و رفع الكفاءة باستخدام برؾبيات التسيَت الذايت . اإلنتاجزبفيض تكاليف 
 2عالقة مباشرة بُت اؼبنتج و الزبون . إهباد 
 جدد كمقدمي اػبدمات اؼبعلوماتية. تالشي دور الوسطاء و ظهور وسطاء 
 .القدرة على ـباطبة كل زبون على حدى و تقدمي اػبدمة اؼبناسبة لو 

اجملتمع و استطاعت بعض الشركات اؼببتكرة االستفادة من  إذلت اؼبعلومات  ياتقن إدخالت على ننًت الساعدت ا
صار  ىذا الدخول لتؤمن للمستهلك احتياجاتو و متطلباتو دبا يعود على الشركة بالربح و الفائدة ، ومن مت

اؼبعلومات ضرورة حيوية للشركات لكي تبقى منافسة يف األسواق العاؼبية ، و حىت يف األسواق  قنياتاستخدام ت
 ة يف بعض الدول.احمللي

االنًتنت ساعات على زيادة  التفاعل بُت  إذلالولوج  أسعارالبفاض تكلفة تقانات اؼبعلومات وال سيما  إن
 ، و زيادة التفاعالت . األعمالمبو  إذل أدىالشركات و اؼبستهلك ، و بُت الشركات مع بعضها ، فبا 

كون ذىبية و لكن يف الوقت نفسو قد يكون ىذا و يف ىذا العادل الشمورل فسحت للشركات فرص جديدة قد ت
 واع.دل هبر تفهمو و معرفتو و الدخول فيو على كبو  إذاالعادل مصدرا للخطر 

                                                           
 طاىر سوكار،مرجع سبق ذكره. 1
  .43،ص:2000الفاروق للطباعة والنشر،القاىرة،سنة التجارة االلكًتونية،دار ’روب ظبيس وآخرون 2
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قد واكب ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاالت و التوسع يف استخدام اإلنًتانت ظهور  نوعية  جديدة من 
علوماتية أو اعبرائم االلكًتونية و ىذا ما سنتناولو يف اؼبطلب اؼبوارل اعبرائم اؼبستحدثة و اليت يطلق عليها اعبرائم اؼب

 :المطلب الرابع: الجريمة االلكترونية.

نشر  إذل أدىت و اغباسب فتح ؾباالت عديدة لالستفادة منها ، و لكن يف نفس الوقت نانتشار شبكة االنًت  إن
صوصا العربية نتيجة لالنفتاح الذي فرضتو ىذه التقنيات ثقافة منافية  لعادات و طبائع الكثَت من اجملتمعات و خ

توفَتىا اؼبعلومات اليت يبكن استخدامها فيما وبقق مصلحة للبشرية و أيضا ما وبقق ضررا ؽبا  إذلو أيضا نتيجة 
 ظهور نوع جديد من  اعبريبة و ىو اعبريبة االلكًتونية. إذل أدى

اعبرائم االلكًتونية زبتلف اختالفا جذريا عن أنواع اعبرائم األخرى مع األخذ بعُت االعتبار ان الضرر الناجم  إن
عنها ال يبكن االستهانة بو و ال بأية حال من األحوال فصلو عن األضرار الناصبة  عن ـبتلف اعبرائم األخرى مع 

 1اختالف األىداف.

 الجريمة االلكترونية : فهومم

غَت مشروع و غَت  تعترب كسلوكو  اعبرائم،يستخدم اغباسب يف ارتكابو  إجرامييبة االلكًتونية ىي فعل اعبر 
 التقنية اؼبعلوماتية.أخالقي أو مصرح بو يتعلق باؼبعاعبة اآللية للبيانات أو غَت مباشرة عن تدخل 

 أىداف الجريمة االلكترونية :

  تعديلها.اؼبعلومات أو حذفها أو  ةكسرققانوين،  غَت  لاؼبعلومات بشك إذلالوصول 
  زبزينها. تعطيلها أواألجهزة اػبادمة اؼبوفرة للمعلومات و  إذلالوصول 
  األشخاص أو اعبهات  اؼبستخدمة لتكنولوجيا بغرض اغبصول على اؼبعلومات تغيَت عناوين  إذلالوصول

 و الدائرة اغبكومية و الشركات .مواقع اإلنًتانت هبدف زبريب اؼبؤسسات العامة و ابتزازىا كالبنوك 
  االستفادة من تقنية اؼبعلومات من اجل كسب مادي أو معنوي أو سياسي غَت مشروع كعملية تزوير

 بطاقات االئتمان  و عمليات اخًتاق مواقع الكًتونية على الشبكة العنكبوتية.
 إذلتؤسس  أنار اليت ال يبكن رىاب و األفكار اؼبتطرفة  أو نشر األفكإلا استخدام التكنولوجيا يف دعم 

 فكر تكفَتي .

                                                           
 .90،ص:1998أفريل  6-5حسام لطفي،أبعاد التجارة االلكًتونية،الندوة الوطنية للتجارة االلكًتونية، القاىرة،  1
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 خصائص و سمات الجرائم االلكترونية :

 .سهولة ارتكاب اعبريبة بعيدا عن الرقابة األمنية 
 .صعوبة التحكم يف ربديد حجم الضرر الناجم عنو قياسا باعبرائم التقليدية 
 . تنطوي على سلوكيات غَت مألوفة عن اجملتمع 
  األدلة من قبل اعبناة . إتالفسهولة 
  جريبة عابرة للحدود ال تعًتف بعنصر اؼبكان و الزمان، فهي تتميز بالتباعد اعبغرايف و اختالف التوقيتات

 بُت اعباين و اجملٍت عليو.

 أنواع الجرائم االلكترونية :

 1.النًتنتواضحة تعترب ىدف جرائم اىناك ثالثة أنواع 

تسمى جرائم اإلنًتانت الشخصية مثل سرقة اؽبوية و منها الربيد  أنو اليت يبكن الجرائم ضد األفراد : -1
رسالة ربتوي مثال على فَتوس عند فتح اؼبلف ، و  وإرسالاإللكًتوين أو سرقة االشًتاك يف موقع شبكة اإلنًتانت 

كن ان تتوسع و " ، و يندرج ذلك ربت انتهاك خصوصية األفراد ، ىذه اعبريبة يبSPAMىي ما يطلق عليو "
 تسبب أذى لإلنسانية من خالل تأثَتىا على األجيال.

انتقال فَتوسات أو غَتىا من  الربامج الضارة لتدمَت األجهزة أو الربامج اؼبملوكة الجرائم ضد الملكية :-2
تشغيل للشركات أو األجهزة اغبكومية أو البنوك أو حىت فبتلكات شخصية  مثال على ىذه األفعال تدمَت نظام ال

 أو تعطيل شبكة الشركة أو سرقة ىويات أو بيانات البنوك .

اغبكومات  أنيف  اآلونة األخَتة حبكم مبو و تطور االنًتانت ، أصبح من الواضح الجرائم ضد الحكومات : -3
على  مثال جيد اإلرىابيونالقراصنة ، و يعترب  أومستهدفة من قبل األفراد  أو اعبماعات اؼبنضمة من اؼبتطفلُت 

ذلك ،حيث يهاصبون اؼبواقع الرظبية ،و أنظمة الشبكات اغبكومية ، و تغطي ربركاهتم يف بعض األحيان اؼبستوي 
 االنًتنت، على شبكة  اإلرىابيةاحمللي و الدورل ،النموذج  األكثر  وضوحا للجريبة ضد اغبكومات ىي اؽبجمات  

 . 2لكمبيوترمهاصبة شبكات ا و ىي تًتكز على تدمَت اػبدمات و البنية التحتية ، و

 أسباب الجريمة االلكترونية و مدى سهولة و صعوبة اقترافها :
                                                           

 .93-92حسام لطفي،مرجع سبق ذكره،ص،ص: 1
 .60ابراىيم خبيت، مرجع سبق ذكره،ص: 2
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أو تصبح عرضة  إليهاالدولية فبكن الوصول  العنكبوتُتالكمبيوتر و الشبكات اؼبتصلة بالشبكة  أجهزةصبيع 
 لقراصنة اإلنًتانت  وأسباب ذلك :

حيث سبتلك أجهزة الكومبيوتر خصائص فريدة لتخزين البيانات يف نسبيا:البيانات في حيز صغير  تخزين -1
 معقدة.أو بوسائل الكًتونية عن طريق تكنولوجيا  إزالتهااؼبعلومات أو البيانات يبكن  ، وىذاصغَتةمساحة 

النظام و إمكانية انتهاكو ، و يبكن أن يقوم  الدخالء  بزرع  إذلفبا يتيح سهولة الوصول البشرية : األخطاء -2
ما يسمى  بالقنبلة اؼبنطقية سرا ، و آلة تسجيل قوية و شبكة مصورة ، فتقوم ىذه  األدوات خبداع نظام  التحقق 

 نت(.نًت الران اغبماية أو برامج أمن امن اؽبوية ، و وبدث اخًتاق يف اعبدران النارية )جد

فانو من  البشري،و بسبب كمال العقل  الشفرات،حيث أهنا على ماليُت  التشغيل: أنظمةتعقيدات  - 3
للخطر و استفادة اؼبهاصبُت من الثغرات  مواضع ىي عرضة إذلاؼبستحيل ذبنب اػبطأ أو منع وصول الدخيلُت 

 .اغبواسب أنظمةيستغلون صبيع ىذه الفرض و ىبًتقون  فإهنمالبشرية و بالتارل 

 اإلنبالو ىذا  ،جهاز الكمبيوتروبدث حىت يف الوقت الذي ربمي فيو  أنحيت انو من اؼبمكن  اإلىمال:-4
 .اغباسوبية األنظمةيعطي جملرمي االنًتنت فرصة الدخول و السيطرة على 

 أدلة:مشكلة عدم وجود  -5

 ككذل  ،لهاعفا إذل على دليل يشَت قد ال يبكن العثورف، فإن البيانات اليت تدمر من قبل اجملرمُت كما ىو معرو 
 .التحقيق من اعبريبة االلكًتونية شلل نظام إذلاعبغرايف يؤدي صبيع البيانات خارج بيئة النطاق فان 

 :طرق الحماية من الجريمة االلكترونية 

و هبب  ةوقائي إجراءاتبازباذ  منقو  أنتشغيل االنًتنت  أثناءدائما  األفضلمن ، خَت من العالج ةالوقاي إنيقال 
 :ىذه جزء من العمل على االنًتنت  اتاالحًتاز تكون  أن

 اؽبوية أو ،معلومات تتعلق هبم مثل بطاقة اؽبوية أيالكشف عن  بذبن على مشغلي االنًتنت-1

 غَتىا . أوعلى موقع االنًتنت 

 التحدث مع الغرباء . أثناءالصور عرب االنًتنت  إرسالعدم -2
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معلومات نتيجة البتالئها  أوؾبلدات حبيث انو لو فقدت بيانات ملفات و  حفظ نسخة احتياطية من-3
 منها.بالفَتوسات يكون ىناك نسخة 

هدا االحتياط قد وبمي من اؼبوقع امن ف أنمن  التأكداػباصة يف حالة عدم  االئتمانعدم استخدام بطاقة -4
 .التحايل

 غَتىا اؼبضايقة وو  األطفالمعاملة  إساءةل ذبنب حبمايتها من اج األطفالالتحقق من اؼبواقع اليت يقوم -5

"                                              internet security " 6-استخدام برامج ضباية امن            
اؼبوقع . إذلاؼبعلومات  إرسالمن السيطرة على ملفات تعريف االرتباط كلمة باللغة الفرنسية ؼبنع  اليتو   

من على النحو آموقع الويب اػباص هبم  أنمن  التأكيداؼبوقع مراقبة اغبركة و  أصحابعلى  -7
              .لك للحماية من االخًتاقالكشف و ذ أجهزةاؼبطلوب وانو يبكن الًتصد للدخالء خالل 

                                                          حد فبكن. أقصىاستخدام جدران اغبماية  -8
         العمليات.تكون ؿبمية بشكل منفصل عن شبكة  أناليت تدمر مواقع عامة هبب اػبادمات" -9
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 خالصة:
ذبسيدا واقعيا و ديناميكيا للتطور العلمي و التكنولوجي و كذلك للتزايد  رأيناتعد التجارة االلكًتونية كما 

و من مت خدمة االقتصاديات الوطنية و العاؼبية من  اإلنتاجالكبَت للوزن النسيب للمعرفة و ذلك ػبدمة 
تحدثو لدى يشبو البعض التجارة االلكًتونية بالثورة و ذلك بالنظر ؼبا س للتجارة.خالل اؼبنظمة العاؼبية 

التدفقات .  ىذهالتجارية و لكن على طبيعة و مكونات  ليس فقط على حجم التدفقات تأثَتاتمن 
ؾبموعة من العراقيل و التحديات ربد و تعيق من انتشار التجارة االلكًتونية . خاصة اؼبتعلقة  نأغَت 

كنولوجيا اؼبعلومات نتج عنو النمو السريع لوسائل الدفع اغبديثة وت أنباعبانب التشريعي و فبا الشك فيو   
 أثار كبَتة سببها التجارة اإللكًتونية.

اعبريبة االلكًتونية ال يبكن التخلص منها بشكل هنائي من فضاء االنًتنت نظرا  أنمن اؼبفهوم  أصبح
تشريع ناجح قادر  اآلنو ال يوجد حىت  التكنولوجيا.و بذلك تعقيدات  اإلنسان.لقصور قدرات عقل 

يفهموا حقوقهم وواجباىم ووباولون وضع و تفعيل  أناعبريبة االلكًتونية .وذلك على الناس  إهناء لىع
من القرصنة االلكًتونية .يف الوقت اغباضر توجد حاجة متزايدة لتطور  أنفسهمقوانُت صارمة غبماية 

ة الن اؼبشكلة التشغيل لتسمح دبزيد من اغبماي أنظمةتطور  أنبرامج ضباية و هبب  جوانتها التكنولوجيا 
 أن األفرادلذلك على الشركات و  دل تعاجل على كبو مالئم. إذاحد غَت معروف  إذلسوف تكرب وتتوسع 

ن خالل استفادهتم من مك لوذ أسو ألن يكونوا مستعدين سباما لوأ غبمايةوسائل ا بأفضل أنفسهمهبهزوا 
                                   اجملال.وسائل اغبماية التكنولوجية اؼبقدمة واستقطاب اؼبخلصُت يف ىذا 
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 تمهيد:

مع تزايد عمليات التجارة االلكًتونية أصبح االحتياج كبري لنوعية جديدة من البنوك غري التقليدية تتجاوز منط 
االعتيادي وال تتقيد دبكان معني أو وقت زلدد، وكنتيجة للنمو ادلتسارع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  األداء

جاءت البنوك االلكًتونية اليت سامهت وبشكل فعال يف تقدًن خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة سلتصرة 
ك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل الوقت وادلكان . فالبنوك االلكًتونية دبعناىا الواسع ليست رلرد فرع لبن

موقعا ماليا ذباريا، وإداريا، واستشاريا شامال، لو وجود مستقل على اخلط يتم التعاقد معو للقيام خبدمات، أو 
تسوية ادلعامالت، أو إسبام الصفقات على مواقع الكًتونية وىو ما ميثل أىم ربدي يف ميدان البنوك االلكًتونية، 

وية بني البنوك التجارية وادلؤسسات ادلالية، وبني ادلؤسسات الكبرية والصغرية ووفقا لذلك سيقوم وتظهر ادلنافسة ق
،وذلك من خالل تقسيم ىذا الفصل إىل ثالث مباحث األنسب منها الختيارواالبنوك العمالء بادلقارنة بني خدمة 

 ىي8

 8ماىية البنوك اإللكًتونية.المبحث األول 
 :البنوك اإللكًتونية.لية آالمبحث الثاني 
 :التحول إىل النظام اإللكًتوين وسلتلف أنظمة ادلعلومات.المبحث الثالث 
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 .ماىية البنوك االلكترونية:المبحث األول

 .المطلب األول: مفهوم البنوك االلكترونية

مع تعقد عمليات التجارة االلكًتونية أصبح االحتياج كبري لنوعية جديدة من البنوك غري التقليدية تتجاوز منط 
 األداء االعتيادي وال تتقيد دبكان معني أو وقت زلدد. 

 االلكترونية: تعريف البنوك-   

إلكًتونية لنقل ادلنتجات واخلدمات تعرف البنوك االلكًتونية ببنوك االنًتنت أو بنوك الويب، وما ىي إال وسيلة 
ئن عرب االنًتنت.وقد أثبتت التجارب الدولية أن البنوك الكربى يف الدول اليت التقليدية واحلديثة مباشرة إىل الزبا

ينتشر فيها ىذا النوع من اخلدمات االلكًتونية، قامت بإغالق معظم فروعها بسبب االعتماد ادلتزايد لزبائنها على 
فرعا من خالل أفريل سنة   151يف بريطانيا من إغالق  أشهر مثال على ذلك ما قام بو بنك "باركليز"و  االنًتنت

 1مليون زبون يستخدمون االنًتنت للوصول إىل حساباهتم. 1.1بعد أن أصبح لو أكثر من  0222

وتعرف أيضا على أهنا بنوك تسهل للمتعاملني الدخول إىل موقع البنك مباشرة باالشًتاك العام عرب االنًتنت 
وإجرائو دلختلف التعامالت على أساس أن يزود البنك احلاسب الشخصي للمتعامل حبزمة الربرليات الشخصية 

PME لقاء رسوم أو رلانا، مثل حزمة ،Microsoft Money.2 

من أىم  االنًتنتفادلقصود إذن بالصريفة اإللكًتونية ىو إجراء العمليات ادلصرفية بشكل إلكًتوين واليت تعد 
لتقدًن خدمات نفس خدمات موقع  االنًتنتأشكاذلا، وبذلك فهي بنوك افًتاضية تنشئ ذلا مواقع إلكًتونية على 

                                                          البنك من سحب ودفع وربويل دون انتقال العميل إليها .

زبتلف التسميات حول مفهوم ادلصارف االلكًتونية ولكنها تصب يف مفهوم واحد ىو ادلصارف اليت تعمل عن 
ويطلق عليها عدة مسميات مثل ادلصارف االلكًتونية ،مصارف   االنًتنت(طريق شبكة ادلعلومات الدولية )

ف االلكًتونية عن بعد ،ادلصرف ادلنزيل، ادلصرف على اخلط، ادلصارف اخلدمية الذاتية أو االنًتنت ،ادلصار 
، وعلى اختالف ادلسميات  فجميعها تشري إىل قيام العميل بإدارة حساباتو أو اصلاز أعمالو  مصارف الويب

                                                           
 .841ص، 0210الطبعة الثانية، ، دار الثقافة، عمان، "اخلدمات البنكية االلكًتونية عرب االنًتنت"زلمود زلمد أبو فروة،  1
 .8006، ص0212الطبعة األوىل،  ،افة، عملن، دار الثق"-ادلستفبل الواعد لألجيال القادمة -التجارة االلكًتونية"زلمد عبد حسني الطائي،  2
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أي وقت يرغبو ويعرب عنها  ادلتصلة بادلصرف عرب شبكة االنًتنت سواء كان يف ادلنزل أو ادلكتب ويف أي مكان ويف
                                                                                           "باخلدمة ادلالية عن بعد".

وبالتايل ميكن للعميل أن يتصل بادلصرف مباشرة باالشًتاك العام ،عرب شبكة ادلعلومات الدولية وإجرائو دلختلف  
.لى أساس أن يزود  ادلصرف جهاز  احلاسوب الشخصي للزبون  حبزمة الربرليات الشخصيةالتعامالت ع  

إذا عمليات ادلصارف االلكًتونية ىي إجراءات الكًتونية تتم عرب شبكة ادلعلومات الدولية ومن أىم أشكاذلا  
ات نفس خدمات ادلصرف ادلصارف االفًتاضية، اليت تولدت ذلا مواقع الكًتونية على الشبكة من اجل تقدًن خدم

                  إليها.    لكي يقوم بالعمليات ادلصرفية العادية مثل السحب والدفع والتحويل دون انتقال الزبون 

 البنوك اإللكترونية.مستويات الثاني:  المطلب

 8 تتمثل يف االنًتنتوفقا لدراسات عادلية أثبتت أن ىناك ثالث صور أساسية للبنوك على 

8 ميثل ادلستوى األساسي واحلد األدىن للنشاط اإللكًتوين ادلصريف،  Informationnelالموقع المعلوماتي _
 . ويسمح ىذا ادلوقع للبنك بتقدًن معلومات حول برارلو ومنتجاتو وخدماتو ادلصرفية

يتيح ىذا ادلوقع عملية التبادل االتصايل بني البنك والعمالء مثل الربيد  : Communicativeالموقع االتصالي _
 اإللكًتوين، تعبئة طلبات أو مناذج على اخلط، وتعديل معلومات القيود واحلسابات ،االستفسارات .

ميكن  وميكن من خاللو أن ميارس البنك نشاطاتو يف بيئة إلكًتونية، كما Trançactional8: الموقع التبادلي  _ 
للعميل القيام دبعظم معامالتو إلكًتونيا من سداد قيمة الفواتري، وإدارة التدفقات النقدية، وإجراء كافة اخلدمات 

 1.عالمية سواء داخل البنك أو خارجواالست
 

 

 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع نقود ،أطروحة "التحرير ادلصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك االلكًتونية"بريش عبد القادر، 1

 .8125، ص0224-0223ومالية،جامعة اجلزائر،
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(:مستويات البنوك االلكترونية على االنترنت.                              1-2الشكل رقم)  

 

 

 

    

 

                               بق ذكره.ة، باإلعتماد على بريش عبد القادر،مرجع سالمصدر:من إعداد الطالب
         

                                                                 .المصارف االلكترونية مزايا: المطلب الثالث   

منها 8  كثرية   مزاياومات الدولية حيقق إن قيام ادلصارف  بتسوية أنشطتها وخدماهتا ادلالية عرب شبكة ادلعل  

على الوصول إىل قاعدة تتميز البنوك االلكًتونية بقدرهتا إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء:-أ
عريضة من العمالء دون التقيد دبكان أو زمان معني، كما تتيح ذلم إمكانية طلب اخلدمة يف أي وقت وعلى طول 

العمالء أيام األسبوع وىو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إىل أن سرية ادلعامالت اليت سبيز ىذه البنوك تزيد من ثقة 
                                                                                                             .1فيها

                                        

جانبها البنكية التقليدية،وإىل  دماتاخل كافة  تقدم البنوك االلكًتونيةتقديم خدمات بنكية كاملة وجديدة:-ب
خدمات أكثر تطورا عرب شبكة االنًتنت سبيزىا عن األداء التقليدي للبنوك العادية، وتتمثل ىذه اخلدمات يف 

                                                                                          خدمات االنًتنت البنكي.

                                                           
 .64، ص02228هنلة أمحد قنديل، التجارة االلكًتونية ، بدون دار نشر، القاىرة،  1

البنوك االلكترونية على مستويات 
 االنترنت

 

ألمعلوماتيالموقع   الموقع التبادلي الموقع التفاعلي أو االتصالي 
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االلكًتونية أن تكاليف تقدًن اخلدمة منخفضة مقارنة بالبنوك من أىم مامييز البنوك خفض التكاليف:-ج
                                                  ،ومن مت فإن تقليل التكلفة وربسني جودهتا ىي من عوامل جذب العمالء.العادية

البنوك التقليدية،أضحى  مع اتساع شبكة االنًتنت وسرعة اصلاز األعمال عنزيادة كفاءة البنوك االلكترونية:-د
سهال على العميل االتصال بالبنك عرب االنًتنت الذي يقوم بتنفيذ اإلجراءات اليت تنتهي يف أجزاء صغرية من 

ظفيو الذين العميل إىل مقر البنك شخصيا وقابل أحد مو  انتقلالدقيقة الواحدة بأداء صحيح وبكفاءة عالية شلا لو 
                                                                                        1ما يكونون منشغلني عنو.

خدمات متميزة لرجال األعمال و العمالء ذوي ادلستوى ادلرموق،  توفر البنوك االلكًتونيةخدمات البطاقات:-ه
ذلك اإلعفاء من الرسوم حيث تقدم بطاقات لفئة زلددة منهم  على شكل بطاقات ائتمانية خبصم خاص، وك  

2وعموالت اخلدمات البنكية، باإلضافة إىل كثري من اخلدمات األخرى.  

بعد ذكرنا ألىم شليزات ومنافع البنوك االلكًتونية، ارتأينا إعطاء مثال حول كيفية خفض قيمة التكاليف ذلذه 
 البنوك مقارنة مع البنوك التقليدية8

(: مقارنة بين نسبة التوفير في المصاريف بين القنوات التقليدية واستعمال االنترنت)نهاية 1-2جدول رقم)
 .(2111)سنة 

 تذكرة الطيران المعامالت البنكية توزيع البرمجيات دفتر الفواتير 

 19.11 11.18 15.11 3.32-2.22 القنوات التقليدية

 11.18 1.13 1.11-1.21 11.1-1.65 عبر االنترنت

 87 89 99-97 71-67 نسبة التوفير

                                                           
 .65هنلة أمحد قنديل،مرجع سبق ذكره،ص8 1
 .15،ص02228 ،ادلكتبة العصرية، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،"-وإلكًتونية ادلستقبلتقليدية ادلاضي -إدارة البنوك"أمحد زلمد غنيم، 2
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،إرباد ادلصارف "االلكًتونية واخلدمات ادلصرفية وادلالية عرب االنًتنت التجارة،"عدناناذلندي المصدر:
 .811،ص0222العربية،لبنان،

يف توزيع %76بالنسبة لدفع الفواتري وحوايل  %47يبني اجلدول أن نسبة التوفري مرتفعة يف ادلعامالت واليت تصل إىل 
، %65بالنسبة للمعامالت البنكية،أما تذكرة الطريان فالطلب عليها عرب االنًتنت يقدر ب  %67الربرليات و 

 .وبالتايل نستنتج أن التعامالت عرب االنًتنت أفضل بكثري من القنوات التقليدية حيث تتم بتكاليف أقل

 .آلية البنوك اإللكترونية== المبحث الثاني

 الخدمات المقدمة من طرف البنوك االلكترونية.المطلب األول:

أنشت ىذه اخلدمة مع تطور اخلدمات ادلصرفية يف العامل وىذه اخلدمة أي اذلاتف  :صرفيالهاتف الم-1
 02تستمر ىذه اخلدمة ادلصريف  يؤدي إىل تفادي طوابري الزبائن يف االستفسار عن بعض اخلدمات ادلصرفية و 

ذه اخلدمة بنك ميالند بأمريكا ومن خالل االتصاالت اذلاتفية بالبنك عن طريق ونأخذ كمثال ذلساعة يوميا 
رقم سري خاص، ميكن العميل من سحب أو ربويل األموال أو األمر بالدفع لصاحل دائنيو مثل سداد فاتورة 

                           1 .يع ادلعلومات اليت يطلبها العميلاذلاتف أو الكهرباء كما ميكن االستفسار عن مج

تعمل ادلصارف االلكًتونية داخل شبكة ادلعلومات الدولية عن طريق لتحويل االلكتروني لألموال : ا-2
ادلشاركة يف شبكة حواسيب تتول التداول  االلكًتوين جملموعة من القيود احملاسبية اليت تتم بني الدائن    

لتحويل االلكًتوين لألموال من أجل تسهيل وتعجيل وادلدين يف سلتلف ادلصارف ويهدف نظام ا
ادلدفوعات وتسويتها بني ادلصارف وىذا ما ينتج عنو تقدًن خدمات أفضل للزبائن ،من خالل ىذه 
العملية ادلصرفية  تتميز ادلصارف دبيزة تنافسية يف األسواق العادلية من خالل العمل االلكًتوين يتيح 

توفري دفع فوري  دلصارف ادلركزيةالدى  ،لألموال عرب حساباهتا اجلارية وريةللمصارف إمكانية  التسوية الف
لعمالئها كما يشمل ىذا النظام تسوية ادلدفوعات اليت تتم عن طريق شبكة ادلدفوعات والنظام االلكًتوين 

2لتداول األسهم ومقاصة الشيكات.  

                                                           
 ادلؤسبر العلمي السنوي لكلية احلقوق، حسن شحاذة احلسني، "العمليات ادلصرفية االلكًتونية"، اجلديد يف أعمال ادلصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إىل 1

 .173، ص02208العربية،  جامعة بريوت
 .143،ص 0222طارق طو،إدارة البنوك ونظم ادلعلومات ادلصرفية، دار الكتاب للطباعة والنشر،القاىرة  2
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العادلية الكربى يف تطبيق النظم ادلصرفية بدأت رلموعة من ادلصارف :عميلالنظام المصرفي المباشر مع ال-3
 ادلباشرة مع الزبائن من احلاسب اآليل ادلتواجد يف ادلنزل أو ادلكتب.

ومن خالل ىذه اخلدمة يستطيع الزبون أن يتمكن من القيام بالعمليات الروتينية مثل ربويل األموال من 
 حساب إىل أخر.

ل بواسطة شاشة متوفرة لدى العميل يف ادلنزل يتصل وكانت تعم 1763يف بريطانيا دخلت ىذه اخلدمة 
 مباشرة مع ادلصرف، سبكنو من معرفة كل ادلعلومات اليت ىو يف حاجة إليو. 

خالل احلاسب اآليل سبت إضافة خدمة الصوت أي زلادثة بني الزبون وادلصرف مباشرة من  1765أما يف عام 
.اخلاص بالزبون  

االنًتنت القائم على البنك ادلنزيل لو أمهية كبرية سواء على مستوى البنوك أو إن نظام االنترنت المصرفي:-4
 على مستوى العمالء الذين يتوفرون على خطوط االنًتنت ونركز أشكالو فيما يلي8

  -إمداد العمالء بادلعلومات اخلاصة بأرصدهتم.

 -تقدًن طرق دفع العمالء للكمبياالت ادلسحوبة عليهم الكًتونيا.

إدارة احملافظ ادلالية للعمالء. كيفية -  

 -طرق ربويل األموال بني حسابات العمالء ادلختلفة.

1تقدًن نشرات إلكًتونية إعالمية عن اخلدمات ادلصرفية.-   

                 

 

 
                                                           

 .144طارق طو،مرجع سبق ذكره،ص. 1
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.صور المعامالت المصرفية االلكترونية 8 ( 2-2شكل رقم )ال      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           االلكًتونية "، مقال منشور على االنًتنت على ادلوقع 8 8جاسم السنوسي،" ادلصارفالمصدر   
                       www.Bank.Of.cd.com.    

نرى أن تكلفة العمل ادلصريف على االنًتنت منخفضة بنسبة كبرية مقارنة بالقنوات و                                 
دول التايل الذي يوضح أمهية التكنولوجيا والصريفة االلكًتونية يف التقليدية احلديثة، وألكثر توضيح ندرج اجل

 ربسني اخلدمات ادلصرفية .

 

 

طريق   األعماللكترونية لمربط بين شبكات التجارة اال
 شبكات الكترونية

النقود االلكترونية قيمة مشتركة أولويات 
 لممدفوعات مقدما

التحويل االلكتروني توفر خدمات 
 التحويل عن طريق قنوات الكترونية

خدمات ومنتجات أخرى لمتأمين واالتصال 
 المباشر إلجراء العمميات المصرفية

ية: تقديم المعامالت المصرفية االلكترون
 المنتجات عن طريق تواصل الكتروني 

معامالت مصرفية عن طريق شبكة االنترنت            

معامالت مصرفية عن طريق الهاتف                

معامالت مصرفية عن طريق قنوات أخرى لمتواصل 
 االلكتروني
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                          .(: تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة 2-2)دول رقمج

 تقدير التكلفة قناة تقدًن اخلدمة

 خدمة عرب فرع ادلصرف

اذلاتفيخدمة من خالل مراكز االتصال   

 خدمة من خالل االنًتنت

 خدمة من خالل الصرافات اآللية

وحدة 073+  

وحدة 34+  

وحدة 2+  

وحدة 1+  

عز الدين كامل أمني مصطفى، " الصريفة اإللكًتونية "، مقال منشور على اإلنًتنت على ادلوقع 8    المصدر :    

www.bank.org/arabic/period 

وعموما تتيح ادلصارف االلكًتونية رلال أوسع للمتعاملني يف اختيار اخلدمة ادلصرفية االلكًتونية، مقارنة بادلصارف 
التقليدية ومن مث فان تقليل التكلفة وربسني جودهتا ىي عوامل جذب العميل، وأشارت دراسة أن تكلفة اخلدمة 

وحدة يف حني تقل  073فة تبني أن تكلفة تقدًن ىذه اخلدمة عرب فرع ادلصرف تصل إىل ادلقدمة عرب قنوات سلتل
                                                عنها إذا قدمت خالل شبكة ادلعلومات الدولية بأربعة وحدات .  

.: مخاطر المصارف االلكترونيةلمطلب الثاني: ا  

اإللكًتونية واألموال ل احية، والتطور يف استخدام الوسائادلصرفية من نإن التطور التقين يف الصناعة 
ادلقدمة من قبل ادلصارف ، وزيادة تعقيد العمليات  اإللكًتونية من ناحية أخرى، أدى إىل زيادة اخلدمات ادلصرفية
من الضروري ادلنافسة الشديدة. ودلقابلة ىذا التطور وادلخاطر ادلرتبطة بو أصبح ادلصرفية يف سوق مستو مراقبة  
على اآلثار السلبية ذلذه ادلخاطر  مستوى ادلخاطر اليت ربيط بالعمل ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة

                                                                                              وإدارهتا بطريقة سليمة.

ألعماذلا االلكًتونية تواجو سلاطر يًتتب عنها خسائر مالية، ومن ىذه ادلخاطر ميكن  ففي شلارسة ادلصارف
                                                                 تصنيفها ضمن رلموعات سلتلفة تتمثل فيما يلي8 

http://www.bank.org/arabic/period
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  :ومولية النظام أو من ربدث ىذه ادلخاطر من احتمال اخلسارة الناذبة عن خلل يف المخاطر التقنية 
 أخطاء العمالء، أو من برنامج إلكًتوين غري مالئم للصريفة واألموال االلكًتونية . 

  : وتتمثل يف تقليد برامج احلواسب االلكًتونية أو تزوير معلومات مطابقة للربامج  مخاطر االحتيال
 االلكًتونية، أو تعديل بعض ادلعلومات خبصوص األموال االلكًتونية .

  : قد ينشأ اخلطر من سوء استخدام ىذا النظام، أو  مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام االلكتروني
 سوء مراقبة الربامج يف حد ذاهتا .

  : ربدث ادلخاطر القانونية عندما ال حيًتم ادلصرف القواعد القانونية والتشريعات  مخاطر قانونية
ادلنصوص عليها، أو عندما ال تكون ىناك نظم قانونية واضحة ودقيقة خبصوص عمليات مصرفية جديدة، 

إلثبات، التحديات القانونية متمثلة يف ربدي قبول القانون للتعاقدات اإللكًتونية، حجيتها يف ا وتربز  أىم
أمن ادلعلومات، وسائل الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع اإللكًتونية، أنظمة الدفع 
النقدي، ادلال الرقمي أو اإللكًتوين، سرية ادلعلومات، أمن ادلعلومات من سلاطر إجرام التقنية العالية، 

راسالت اإللكًتونية، التعاقدات ادلصرفية خصوصية العميل، ادلسؤولية عن األخطاء وادلخاطر، حجية ادل
اإللكًتونية، مسائل ادللكية الفكرية لربرليات وقواعد معلومات ادلصرف أو ادلستخدمة من موقع ادلصرف 

عالقات وتعاقدات ادلصرف مع اجلهات ادلزودة للتقنية أو ادلوردة خلدماهتا أو مع ادلواقع  أو ادلرتبطة هبا،
  .وادلشاركة والتعاون ادلعلوماتية احلليفة مشاريع االندماج

  :  مثل ىذه ادلخاطر تؤدي إىل مشاكل يف  السيولة ويف سياسة القروض ادلصرفية، مخاطر فجائية
ادلشاركني يف نظام نقل األموال اإللكًتونية أويف سوق األوراق ادلالية  بشكل عام يف تنفيذ فشل حيث أن 
با إىل توتر قدرة مشارك أو مشاركني آخرين  للقيام بدورىم يف يؤدي غال -الدفع و التسديد  -التزاماهتم 

 .  يف السوق تنفيذ التزاماهتم يف موعدىا،وىذا ما يؤدي إىل توتر العالقات وزعزعت االستقرار ادلايل
  : ترتبط ادلخاطر بالتغريات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إدلام موظفي ادلصارف  مخاطر تكنولوجية

    1ألمثل للتكنولوجيا احلديثة يؤدي إىل القصور يف أداء العمليات االلكًتونية بشكل صحيح .باالستخدام ا

   اإللكترونية:أىمية وعوامل نجاح البنوك  طلب الثالث:مال

إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها وخدماهتا ادلالية عرب  : . األىمية العلمية واالقتصادية للصيرفة اإللكترونية1
 8  حيقق فوائد كثرية من أمهها نذكر االنًتنت

                                                           
1IBID. Jean - pierre Benghazi. P51. 
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ال تقارن بتكلفة إنشاء فرع  اإلنًتنتزبفيض النفقات اليت يتحملها البنك جيعل تكلفة إنشاء موقع للبنك عرب -  
جديد للبنك وما يتطلبو من مباين وأجهزة وكفاءة إدارية، إضافة إىل أن تسويق البنك خلدماتو من موقعو على 

وى ادلعامالت التجارية يساعده على امتالك ميزة تنافسية تعزز من مكانتو التنافسية وتؤىلو إىل مست اإلنًتنت
 .العادلية

وما تتميز بو من قدرات تنافسية يلزم البنوك الصغرية ضرورة االرتقاء  اإلنًتنتإن توجو البنوك العادلية ضلو شبكة -  
الختيار األنسب، وبذلك لعمالء بادلقارنة بني خدمات البنوك إىل مستوى ىذه التحديات، ووفقا لذلك سيقوم ال

 .عامل منافسة قوي يف جذب العمالء اإلنًتنتتكون 
 يف التعريف بالبنوك والًتويج للخدمات ادلصرفية بشكل إعالمي وىو ما يساىم يف ربسني اإلنًتنتساىم ت-  

 .جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة

تؤدي إىل تسيري التعامل بني ادلصارف، وبناء عالقات مباشرة، وتوفري ادلزيد من فرص إن الصريفة اإللكًتونية - 
 العمل واالستثمار وىو ما يساعد على النجاح والبقاء يف السوق ادلصرفية .

استخدام االنًتنت يساىم يف تعزيز رأس ادلال الفكري وتطوير تكنولوجيا ادلعلومات واالستفادة من االبتكارات -  
 1دة اليت يكون ذلا انعكاس على أعمال البنوك . اجلدي

إن إقامة نظام للصريفة االلكًتونية يقتضي االلتزام جبملة من العوامل  : . عوامل نجاح الصيرفة االلكترونية0
 8 يفيما يلواليت ىي دبثابة قواعد للعمل االلكًتوين واليت تتمثل 

التأمني يف وجود شبكة عريضة تضم كل اجلهات ذات الصلة، وترتبط باالنًتنت وفقا لألسس القياسية مع مراعاة  
  تصميم ىذه الشبكة .

 وضع خطط للبدء يف إدخال خدمات الصريفة االلكًتونية، بداية من وضع إسًتاتيجية  وضع تنظيمات قياسية 
ني تسمح بالربط ب البشرية.إعداد خطة لتدريب ادلوارد ،لفات الدوليةالبلد أو التحا على مستوى البنك ادلركزي أو
 .العمل على إنشاء تنظيم إداري يعمل على التنسيق بني األطراف ادلتعاقدةسلتلف اجلهات والعامل ككل .

 
 
 

                                                           
 .43،ص02228والنشر،القاىرة، طارق طو،"إدارة البنوك ونظم ادلعلومات ادلصرفية"،دارالكتب للطباعة  1
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 ومختلف أنظمة المعلومات. التحول إلى النظام االلكترونيالمبحث الثالث:

                      النظام من التقليدي إلى االلكتروني.عوامل انتقال األول:المطلب 

 ىناك عدة عوامل أدت إىل تطور وسائل الدفع و ربوذلا من الشكل التقليدي إىل أشكال أخرى تؤدي
 نفس الوظيفة لكن بطرق سلتلفة وأكثر تطورا، من أمهها8

 1-تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية:

لسابق احلل األمثل والبديل للنقود إال أهنا مع مرور الوقت ظهرت عليها بعض بالرغم من أهنا كانت يف ا
 ادلشاكل منها8

قيدت احلرية ادلعلوماتية بالنسبة للعميل وبالتايل أدت إىل حدوث تأخر يف اقتناء ادلنتج انعدام المالئمة:-
 أو اخلدمة وبتكلفة عالية أيضا.

أن سداد ادلدفوعات بالشيكات تستغرق ما  حيثعدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقي:-
أيام إىل أسبوع. 23بني   

وذلك إما من خالل تزوير التوقعات أو الضياع الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات انعدام األمن:-
 أو سرقتها وكذا جلوء التجار إىل الغش واالحتيال.

وبالنسبة للمدفوعات الصغرية  ،ادلالإن كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من ارتفاع تكلفة المدفوعات:-
1تكاليف ادلصروفات للبنوك. بالكادتغطي   

كان للتطور التكنولوجي يف رلال االتصاالت الفضل استخدام شبكة االنترنت في المجال البنكي:-2
يف حدوث ثورة يف ادلعامالت البنكية، من خالل شبكة االنًتنت، وأيضا ظهور شركات توفر خدمة 

تزود األشخاص باالشًتاك خبدمة االنًتنت عرب شبكة االتصال اذلاتفي. االنًتنت حيث  

                                                           
 .23-822 ، ص صالطبعة األوىل  0222ر والطباعة والتوزيع، "األعمال ادلصرفية واجلرائم الواقعة عليها"، دار وائل للنشد الرمحن،ناجح داود، الطويل صاحل،نائل عب 1
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وزلاسن ىذه الشبكات8 ومن اجيابيات  

التعامل بكفاءة مع النمو اذلائل وادلتسارع  لعدد حسابات العمالء بالبنوك.-  

                          زبفيض التكلفة احلقيقية لعمليات ادلدفوعات.-

1العمالء من قيود ادلكان والزمان.ضرورة ربرير -  

 3-التوجو نحو التجارة االلكترونية:

منذ تسعينات القرن ادلاضي سبت االستفادة من اإلمكانيات اذلائلة الستعمال شبكة االنًتنت يف التسويق 
وادلعامالت التجارية على نطاق واسع، وىو ما أطلق عليو اصطالحا بالتجارة االلكًتونية،ومن ىنا 

استوجبت بشكل كبري نستكشف أن طبيعة ادلبادالت االلكًتونية وادلعامالت يف التجارة االلكًتونية 
2االلكًتونية. إىلوتطوير وسائل الدفع وانتقاذلا من التقليدية ربسني   

 المطلب الثاني:الوسائط البنكية االلكترونية.

إن التطور احلاصل يف وسائل الدفع وشكلها االلكًتوين يف التداول أدى إىل ظهور وسائط بنكية تتالءم مع 
 طبيعة ىذه الوسائل ومن أمهها8 

كما يطلق عليو مصطلح البنك احملمول حيث ىو مركز خدمة بنكية ىاتفية خاصة .الهاتف البنكي:1
بتقدًن خدمات التجزئة، وىي جزء من األعمال البنكية عن بعد، حيث ميكن للعميل احلصول على 

معلومات حول الرصيد وكذا إجراء ربويل من حساب إىل آخر، وميكن فتح حساب جديد وتلقي طلبات 
اض وتسديد الفواتري.اقًت   

                                                           
 .875،ص 0226عصرية،الطبعة األوىل،"،ادلكتبة ال-تقليدية ادلاضي والكًتونية ادلستقبل-أمحد زلمد غنيم."إدارة البنوك 1
 .0222مارس  15-14-13ورقلة، بتاريخ8بريش عبد القادر، زيدان زلمد."دور البنوك االلكًتونية يف تطوير التجارة االلكًتونية"، ملتقى دويل حول8التجارة االلكًتونية، جامعة   2
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حل ىذا النظام االلكًتوين مكان أوامر الدفع البنكية، من حيث كونو يقوم .المقاصة االلكترونية البنكية:2
بتسوية إمجالية للمدفوعات بني البنوك يف الوقت احلقيقي أي يف نفس اليوم وبدون إلغاء أو تأخري، حيث 

.يتسم ىذا النظام بعنصر اليقني  

أتاح انتشار استخدامات االنًتنت للبنوك التعامل مع العمالء من خالل خدمات البنكي:.االنترنت 1
موقع ذلا على االنًتنت بدال من ادلقر العقاري، ومن مث يسهل على العميل  إنشاءالبنك ادلنزيل،حيث يتم 

يتم إجراء كافة التعامل مع البنك عرب االنًتنت ويف منزلو، وميكنو زلاورة البنك على شاشة الكمبيوتر، و 
  1ادلعامالت البنكية.

إن نظام االنًتنت القائم على البنك ادلنزيل، نظام لو أمهية كبرية سواء على مستوى البنوك أو على مستوى 
 العمالء الذين يتوفرون على خطوط االنًتنت،كما تتعدد أشكالو فيما يلي8

اصة بأرصدهتم.إمداد العمالء بادلعلومات اخل-  

أشكال النشرات االلكًتونية اإلعالنية عن اخلدمات البنكية. شكل بسيط من-  

تقدًن طرق دفع العمالء للكمبياالت ادلسحوبة عليهم الكًتونيا.-  

كيفية إدارة احملافظ ادلالية )من أسهم و سندات( للعمالء.-  

عن طريق ىو عبارة عن وسيط بني ادلتعاملني يتلقى طلبات وبيانات كل منهما وتتحقق منها .القابض:2
موقعو على الشبكة،ويتوىل مباشرة عملية عرض السلعة أو اخلدمة والتسليم والوفاء أو الدفع مقابل عمولة 

2معينة.  

                         

 

                                                           
االلكًتونية يف ظل وسائل الدفع ادلعتمدة"،ادللتقى العلمي الدويل الرابع حول8 عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية فارس فضيل،محزة ضويفي،"األبعاد القانونية والضريبية للتجارة   1

 .12، ص.0211أفريل -05-04وإشكالية اعتماد التجارة االلكًتونية يف اجلزائر، بتاريخ 
 . 11فارس فضيل، محزة ضويفي،نفس ادلرجع السابق،ص. 2
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 .(: الخدمات البنكية الجديدة3-2الشكل رقم )                        

 
عتماد على: أحمد محمد -91نفس المرجع السابق، ص ص:  غنيم: المصدر: من إعداد الطالبة باالا

115. 

  .علوماتأنظمة الم مختلف:لثالثالمطلب ا

  :Marchés Electroniquesاألسواق االلكترونية-

السوق ىو عبارة عن زلل من التعامالت وادلعامالت والعالقات من أجل تبادل ادلنتجات واخلدمات وادلعلومات 
واألموال. وعندما تكون ىيئة السوق الكًتونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابو بل ىو زلل شبكي حيوي 

ومشًتين ومسسارين ليسوا فقط يف أماكن سلتلفة بل  تعامالت ذبارية. فادلشاركني يف األسواق االلكًتونية من باعة
نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بني األفراد يف السوق االلكًتوين زبتلف من فرد آلخر ومن حالة 

 1.ألخرى

                                                           
1 . www.bank.org/arabic/period 
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  االلكترونيةأنظمة المعلومات ما بين المؤسسات واألسواق:  
ترتكز على تبادل وتدفق ادلعلومات ما  واألسواق االلكًتونية أنظمة ادلعلومات ما بني ادلؤسساتإن      

احلواالت ادلالية  كإرسالبني منظمتني أو أكثر. غرضها األساسي ىو زبليص ادلعامالت بصورة فعالة  
والفواتري والكمبياالت عرب الشبكات اخلارجية. ويف ىذه األنظمة فإن كل العالقات ما بني األطراف 

فاق عليها مسبقا، فال توجد مفاوضات أخرى ولكن رلرد تنفيذ ما مت االتفاق عليو ادلعنية قد مت االت
يف السعر  نويتناقصو يزايدون  األسواق االلكًتونية يتفاوضون مسبقا. يف حني أن الباعة وادلشًتين يف

ويتفقون على فاتورة معينة وينفذون االتفاق وىم متصلني بالشبكة أو غري متصلني. أنظمة ما بني 
دلؤسسات ُتستخدم فقط يف تطبيقات الشركات للشركات يف حني أن األسواق االلكًتونية فتستخدم يف ا

 .للمستهلكنيتطبيقات الشركات للشركات ويف تطبيقات الشركات 

 المؤسسات بين ما المعلومات أنظمة: 
دىا تشمل شركة ما ومزو ات ذبارية وغالبا ما جهنظام يربط ما بني عدة  ات ىيأنظمة ادلعلومات ما بني ادلؤسس

 كها.لتهومس

يب ادلعامالت التجارية ومن خالل أنظمة ادلعلومات ما بني ادلؤسسات يستطيع الباعة وادلشًتون تنظيم وترت
بصورة مناسبة لكي ال يتم استخدام هتيئتها ويتم تبادل ادلعلومات من خالل شبكات اتصاالت مت  ،الروتينية

والوثائق الورقية واالتصاالت التجارية. وسابقا فإن أنظمة ادلعلومات ما بني ادلؤسسات كانت تتم من اذلواتف 
 1استخدام االنًتنت ذلذه الغايات.آلن ىو اخالل شبكات اتصاالت خاصة ولكن االذباه 

 المؤسسات بين ما المعلومات أنظمة أنواع: 
 الشركات للشركات بصورة آمنة عرب شبكات القيمة ادلضافة .يوفر اتصال  :للبيانات االلكتروني التبادل-
 واليت توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عرب االنًتنت 8اإلضافية الشبكة-
 .لألموال االلكتروني التحويل-
 .االلكترونية االستمارات-
 لإلرسال االلكًتوين.عملية إرسال االمييالت ووثائق الفاكس عرب نظام موحد  ىو: لالمتكام التواصل-

                                                           
1 www.Bank.Of.cd.com 



معامالث البنكيت في التجارة االلكترونيتالالفصل الثاني                                              
 

 

76 

أن ادلعلومات ادلخزنة يف قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل مجيع  وفيها8 المتقاسمة البيانات قواعد
 األطراف ادلشاركني يف التجارة.

حة إذا مل تكن البيانات مفتو  باذلاالتقليل من الوقت الالزم إلرسال البيانات واستق من ىذا التقاسم ىو أنوالغرض 
.للجميع ، وادلقامسة ذبري عرب الشبكات اإلضافية  

ادلصريف وإقامة رقابة صارمة ضابطة ذلذه التعامالت وإال فإن مساق الرىان يتحول من الرغبة يف تعظيم ادلكاسب 
 إىل وجوب تقليل اخلسائر.
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   خالصة:

يعد التقدم التكنولوجي من العوامل ادلساعدة يف تطوير تقنيات ادلعلومات واالتصاالت دبا يكفل انسياب اخلدمات 
ادلصرفية بكفاءة عالية، وإن حسن استغالل تقنية الصريفة اإللكًتونية ىي من عوامل عصرنة ادلنظومة ادلصرفية 

نبية ادلوجهة أساسا جلذب العمالء. فالعمل ادلصريف دلواكبة ربديات العصر، ومواجهة ضغط منافسة البنوك األج
دبا  أدائهاااللكًتوين يتجاوز الوظائف التقليدية ويهدف إىل تطوير وسائل تقدًن اخلدمات ادلصرفية، ورفع كفاءة 

يتماشى والتكنولوجيات احلديثة وعلى ىذا األساس سعت الدول ادلتقدمة إىل زبفيض تكاليف العمليات ادلصرفية 
تتم عرب القنوات االلكًتونية لتدعيم العالقات وزيادة ارتباط العمالء هبذا البنك وىو ما يعزز من ادلكانة اليت 

التنافسية لو يف سياق األعمال التجاري االلكًتونية . وحىت تؤدي البنوك االلكًتونية دورىا بفعالية فإنو جيب العمل 
نت من االحتيال، وضمان سرية مجيع العمليات ادلصرفية، على التحكم يف تقنيات االتصال، ومحاية شبكة االنًت 

وتامني أكثر محاية خبلق إطار فين مهين متخصص، وإطار تنظيمي زلكم ذو شفافية يف العمل ادلصريف وإقامة رقابة 
صارمة ضابطة ذلذه التعامالت وإال فإن مساق الرىان يتحول من الرغبة يف تعظيم ادلكاسب إىل وجوب تقليل 

 ر.اخلسائ

 

 

 

 



 الجزائريتالفصل الثالث:                                        واقع التجارة االلكترونيت في البنوك 
 

 
9; 

 تمهيد:
و أفكار جديدة أدت إىل  أساليب، سبيزت كل فًتة عن األخرى بوسائل و  انتقاليةعدة فًتات  االقتصادقد عرف ل

سبييزىا عن سابقاهتا فكانت مرحلة الزراعة ، مث مرحلة الصناعة ، أما اآلن فمرحلة ادلعرفة دبختلف مصادرىا و 
رقمي  شيءإىل عامل كل  االتصالتوجهاهتا سواء ظهرت يف األفكار أو يف التطبيقات من تكنولوجيا ادلعلومات و 

الذي عرف ربوالت يف سلتلف أركانو و مل يكن العمل  االقتصادالرقمي ، ىذا  االقتصادادلعرفة و  اقتصادفظهر 
عن ىذه التغَتات فتوجو ىو أيضا إىل الرقمنة فظهرت الصَتفة اإللكًتونية اليت مل تعرف احلدود ،  منأىادلصريف يف 

ية النظام ادلصريف الذي يعتر سلتلف األنظمة ادلصرفية و ادلالية على مستوى العامل ، أما يف اجلزائر فأمه اعتمدهتاو 
، و تسهيل  االقتصاديةدبا يقوم بو من عمليات التمويل و الدعم و تنشيط و تفعيل العمليات  االقتصادعجلة 
من كل ما يقًتحو من  االستفادةالعادلي و ذلك دبواكبة كل تطور يشهده و  االقتصاديف  االقتصاد اندماجعملية 

و ىذا ما سنتطرق فيو يف ىذا الفصل من خالل تقسيمو إىل ثالث فصول  نية حلول أمهها الصَتفة اإللكًتو 
 كالتايل7

 مشروع الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر.المبحث األول:

 .واقع البطاقة البنكية يف اجلزائر 7المبحث الثاني

 .اجلزائر و ذبربتها يف ادلقاصة اإللكًتونية 7المبحث الثالث
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 الصيرفة اإللكترونية في الجزائر. المبحث األول:مشروع
إن أي مشروع تسبقو دراسة دقيقة عن إمكانية تطبيقو أو اعتماده و مشروعنا ىو الصَتفة اإللكًتونية و إمكانية 

اعتمادىا يف النظام ادلصريف اجلزائري ، وذلك بدراسة واقع سلتلف القطاعات و مدى استعدادىا لتدعيم ىذا 
 ادلشروع .

 تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في النظام المصرفي الجزائري.المطلب األول: 

 1شبكة االتصاالت اإللكترونية:  -1

بادرت بعض ادلؤسسات ادلصرفية و ادلالية بتطوير شبكات إلكًتونية للدفع و التسديد منتشرة يف نقاط زلدودة   
ضها يتوقف عن أداء خدماتو و ذلك من الًتاب الوطٍت ، لكن عدم القدرة على التحكم فيها و تسيَتىا جعل بع

بسبب اعتماد ىذه ادلؤسسات على حلول و أنظمة مستوردة و غَت متوافقة و خصائص السوق اجلزائرية و كذلك 
عدم تزايد الطلب على ىذه اخلدمات ، ىذا العامل الذي كان من ادلمكن أن يشجع ىذه ادلؤسسات على 

دة الطلب ( ور غم ذلك فقد بادرت بعض ادلؤسسات بإصدار مواصلة العمل هبذه الوسائل ) العامل أي زيا
 بطاقات السحب مثل 7

  ( بطاقة السحب من الصرافات اآلليةDAB )2.دلؤسسة الريد 
  البطاقة ادلصرفية للسحب و الدفع للمصارف التالية 7 القرض الشعيب اجلزائري ، بنك الفالحة و

وق الوطٍت للتوفَت و االحتياط ، بنك الركة التنمية الريفية ، بنك اجلزائر اخلارجي ، الصند
 اجلزائري. 

 االنًتنت و البنوك اجلزائرية7 إن معظم البنوك اجلزائرية ذلا مواقع على شبكة االنًتنت.- 2

  فالنسبة لبنك اجلزائر موقعو على االنًتنتalgeria.dz-of-www.bank  تظهر فيو رلموعة من ادلعطيات
و البيانات عن السياسة النقدية و ادلالية و إحصائيات سلتلفة و لكنها غَت متجددة ، فمثال آخر تقرير 

، و ىو ال يقدم أي خدمة معلوماتية إلكًتونية ، بعكس  2002سنوي موجود على ادلوقع ىو تقرير سنة 
ها يشرف على أنظمة الدفع اإللكًتونية دلصارف تلك الدول مواقع البنوك ادلركزية يف العامل و اليت بعض

 انطالقا من موقعو اإللكًتوين .
                                                           

 .433 -431ص7 ، ص، 2002،نيل شهادة ماجيستَت يف العلوم اإلقتصادية ، البليدةل مذكرة زبرجبوعافية رشيد ، الصَتفة اإللكًتونية و النظام ادلصريف اجلزائري ،  1

 
2 DAB  7  distributeurs automatique de billets. 

http://www.bank-of-algeria.dz/


 الجزائريتالفصل الثالث:                                        واقع التجارة االلكترونيت في البنوك 
 

 
:8 

  أما بالنسبة للمصارف التجارية، فمواقعها تعرض رلموعة من ادلعلومات عن نفسها و معظمها مل جيدد
 منذ مدة، إال انو جيب أن نذكر أن ىناك مصارف تسمح باإلطالع على الرصيد

دلشًتكُت يف النظام ( و بعض العمليات األخرى، ومن أمثلة مواقع تلك البنوك7 موقع      ) للزبائن ا    
صندوق الوطٍت للتوفَت و االحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية، و لكنها تقدم 

 عمليات زلدودة سواء من حيث نطاق اخلدمة أو نوعيتها.

ر و تفعيل دور االنًتنت لتقدمي خدمة مصرفية متطورة و يف ىذا السياق ال ننسى و لكن جيب تدارك ىذا األم
ذبربة " بريد اجلزائر " بتقدديو خدمات عر الشبكة مثل اإلطالع على كشف احلساب الريدي و طلب الصك 

الريدي ، و  الريدي باإلضافة إىل إمكانية تسديد فاتورة اذلاتف النقال اخلاص بفرع " موبيليس " عر احلساب
 .لالستعالم حول احلساب الريدي ( 42.50إنشاء خدمة ادلوزع الصويت ) 

 استخدام اذلاتف يف اخلدمة ادلصرفية 7  5-2ة

شهده ىذا األخَت  احملمول رغم ما أوال تستعمل ادلصارف اجلزائرية اذلاتف يف تقدمي خدماهتا سواء اذلاتف الثابت 
 ادلاضية.ائرية يف السنوات القليلة من تطور كبَت بعد فتح السوق اجلز 

 1و على ادلصارف االستفادة من عدد مشًتكي  خدمة اذلاتف يف تقدمي خدماهتا جللب أكر عدد من الزبائن .

 .المطلب الثاني: الخطوات األولى للصيرفة اإللكترونية في الجزائر  
مرتبطة بالبيئة ادلناسبة من جهة و بالنظام ادلصريف إن تطوير الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر يتطلب توفَت عناصر 

اجلزائري من جهة أخرى و ذلك من خالل إقامة أنظمة  و اعتماد بطاقة االئتمان و تطوير شبكة االتصاالت و 
 الريد يف اجلزائر .

  
يف إطار ربديث و عصرنة النظام ادلصريف  اجلزائري ، ال سيما من حيث أنظمة الدفع ، بادر بنك اجلزائر بالتعاون 

مع وزارة ادلالية و دبساعدة البنك العادلي يف إصلاز نظام دفع إلكًتوين متطور ىو نظام التسوية اإلمجالية الفورية 
RTGS .2 

 RTGS 3أوال : نظام التسوية اإلجمالية الفورية 

                                                           
 .435-434 ،ص7بوعافية رشيد ، الصَتفة اإللكًتونية و النظام ادلصريف اجلزائري،ادلرجع السابق،ص 1
2 RTGS  الكلمات األوىل من العبارةGross Settlement System   Real Time 
 .444-440بوعافية رشيد،"الصَتفة اإللكًتونية والنظام ادلصريف اجلزائري"،مرجع سابق،ص ص7  3
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 RTGS7تقدمي ادلشروع  -4
 7 يهدف ىذا ادلشروع يف إطار ربسُت اخلدمة ادلصرفية ال سيما من حيث أنظمة الدفع و ذلك األىداف 4-4

 .رغبة يف الوصول إىل ادلستوى الدويل  
نظام التسوية اإلمجالية الفورية ىو نظام تسوية ادلبالغ اإلمجالية يف وقت  RTGS7التعريف بالنظام 2-1

 حقيقي و يتم فيو سَت التحويالت بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و على أساس إمجايل.
 

  نظام التسوية اإلمجالية الفورية ىو نظام تسوية ادلبالغ اإلمجالية يف وقت حقيقي و يتم
 بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و على أساس إمجايل.فيو سَت التحويالت 

  كما يعرف أيضا أنو نظام مركزي إلكًتوين يعمل على أساس فوري إمجايل هنائي و
مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة يف بلد 

 ما من خالل احلسابات ادلركزية للمصارف.
السلطات العمومية و  التزام7 إن إمكانية اصلاز ىذا النظام و توفَت الوسائل لتحقيقو يف  RTGSنظام  إقامة 4-5

مع ادلشرفُت  اجتماعاتالسلطات النقدية بتنظيم ملتقيات داخل الوطن و خارجو ، و إنشاء ورشات عمل لتنظيم 
و مؤسسات مالية ، و يتطلب دعم تقٍت على اإلصلاز و ربميس ادلشاركُت من ادلصارف و مركز الصكوك الريدية 

من اخلراء و ادلشًتكُت الذين يتمتعون خبرة واسعة من ادلصارف ادلركزية األجنبية و دعم مايل من البنك العادلي 
لتسيَت ادلشروع ، و ذلك بإنشاء جلنة قيادية ربت إشراف بنك اجلزائر تتوىل متابعة  كفأهإلقامة وحدة ناشطة و  

بُت  اتصالبُت جهاز ادلقاصة اإللكًتونية و شركة " سايتم " و إقامة شبكة  اتصاالتة شبكة ادلشروع و إقام
 1. مع جهاز احملاسبة العامة لبنك اجلزائر   اتصالادلصارف و بنك اجلزائر و إقامة شبكة 

 RTGS7أىداف نظام التسوية اإلمجالية الفورية  4-1
 7إىل ربقيق مايليإقامة نظام التسوية اإلمجالية الفورية هتدف 

 تسوية عمليات البطاقة ادلصرفية يف وقت حقيقي ، وكل وسائل الدفع األخرى . 
  نظام الدفع اإللكًتوين . باستخدامادلستعملُت  احتياجاتتلبية سلتلف 

 تقليص آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية.
 . زبفيض التكلفة اإلمجالية للمدفوعات 
  اجلزائري يتمتع بادلقاييس الدولية يف تسيَت سلاطر السيولة .جعل نظام الدفع 
 .تقوية العالقات بُت ادلصارف 

                                                           
، ادللتقى العلمي الدويل الرابع حول7 عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية "الصَتفة اإللكًتونية يف ربقيق التنمية ادلستدامة باجلزائر دي كمال7"إسهاماتقاسي ياسُت، فا 1

 .06، ص7 2044فريل أ 24-23، جامعة اجلزائر، بتاريخ7 -عرض ذبارب دولية-إعتماد التجارة اإللكًتونية يف اجلزائر
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  األجنبية.تشجيع إقامة ادلصارف 
 RTGS7مبادئ تشغيل نظام  -2

 التالية7يقوم على مبادئ  RTGSنظام 
ادلشاركة يف النظام مفتوحة لكل مؤسسة ذلا حساب تسوية يف بنك اجلزائر ، فيمكن أن ينظم  ادلشاركُت7 2-4

إىل النظام زيادة على بنك اجلزائر كمسَت و حامل للتسوية رلموعة ادلؤسسات ادلصرفية و ادلالية ، اخلزينة العمومية 
 ، مراكز الصكوك الريدية .

 النظام7العمليات اليت يعاجلها  2-2
و ذلك على النحو  عامة،النظام سلتلف العمليات ادلصرفية بُت ادلؤسسات ادلالية و ادلصرفية و ادلشاركُت  يعاجل

 التايل7
  عمليات مابُت ادلصارف 7 حيث يتم من خالل ىذا النظام ربويالت بُت ادلصارف أو حسابات الزبائن

 و اليت تكون فيها ادلبالغ ىامة أو مستعجلة .
  توجيو و إصدار  اختصاصاتوإن بنك اجلزائر ىو ادلشارك الوحيد القادر يف حدود  اجلزائر7عمليات بنك

 ادلشًتكُت.األوامر للقرض أو اخلصم من حسابات 
  تسوية ادلبالغ عن طريق ادلقاصة اإللكًتونية 7 إن ادلبالغ ادلدينة و الدائنة الناذبة عن طريق ادلقاصة

يف نفس الوقت و يف حسابات ادلشاركُت تعمل على أساس اإللكًتونية تعاجل هبذا النظام قرضا و دينا 
تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة ادلقاصة اإللكًتونية و  استحالةمبدأ " الكل أو ال شيء " و يف حالة 

 على الراغب أن يعيد العملية و يف وقت الحق .
 كل مشارك   باسمتو حساب التسوية 7 إن بنك اجلزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح يف سجال

حسابات تسوية ، تقسم إىل حسابات فرعية ، و ىذه احلسابات ربول حسب احلاالت يف زيادة أو 
نقص مبالغ احلسابات اجلارية للمشاركُت و اليت تضبطها احملاسبة العامة لبنك اجلزائر و التسويات اليت تتم 

د التأكد اآليل بوجود سلزون كايف يف عن طريق النظام حيث تتم بصفة مستمرة و يف وقت حقيقي ، و بع
 االعتبارحساب ادلشارك ادلعٍت ، يطبق يف ىذا ادلبدأ " أول من يدخل أول من خيرج " مع األخذ بعُت 

 1األولويات ادلبينة فيما يلي 7 
  عمليات بنك اجلزائر.  األوىل7األولوية 
  .األولوية الثانية 7 ادلبالغ ادلخصصة للمقاصة 
  بطبيعتها.أوامر مستعجلة  ة7الثالثاألولوية 

                                                           
 .44دي كمال، نفس ادلرجع السابق، ص7اقاسي ياسُت، ف 1



 الجزائريتالفصل الثالث:                                        واقع التجارة االلكترونيت في البنوك 
 

 
:8 

  كما ان تسوية احلسابات ادلعنية تتم بصفة الرجعة فيها ، حيث دبجرد قبوذلا من طرف نظام
RTGS  ال ديكن إلغاؤىا الحقا حبيث تكون الغاية من التسويات مضمونة بصفة دائمة على

 مدى يوم ادلبادلة و الذي يكون على النحو اآليت 7
  " من الساعة الثامنة و نصف صباحا من خالل معاجلة عمليات " بنك اجلزائر

 الصرف.عمليات  النقدي،عمليات السوق 
 . التاسعة و النصف صباحا بدء ادلبادالت 
 . منتصف النهار تسوية حصيلة ادلقاصة 
  ادلبادالت.وقف  الثالثة7الساعة 
  و تسوية أو  األخَت، سبت يف اليوم تسديد ادلبالغ اليت الرابعة7من الساعة الثالثة إىل

 .االنتظاررفض األوامر اليت كانت يف 
 

  و غلق احلسابات و إرسال إخطارات حصيلة احلسابات و  اختتامالساعة الرابعة
 اجلزائر.حسابات ادلشاركُت و إفراغها يف جهاز احملاسبة العامة لبنك  استخراج

  RTGS7ىندسة نظام  -5

قاعدة  باستعمالادلتمركز ببنك اجلزائر عن طريق مقراهتم  RTGSإن كل ادلشاركُت يتم ربطهم جبهاز 
pate forme  ديكن من إرسال و تلقي أوامر التحويل و كل ادلعلومات الضرورية ادلتعلقة بالعمليات

 .ادلعاجلة بواسطة النظام تكون مؤمنة للغاية
 1يقوم بالوظائف التالية RTGS   7إن النظام ادلركزي  

  االنتظارمراقبة أوامر . 
 . تسوية األوامر وفق طبيعتها 
  ادلقاصة.زبصيص مبالغ 
 . ادلعاجلة تتم يف هناية اليوم 
  فتقوم بالوظائف التالية7  فئة ادلشاركُتأما  النظام،إدارة و مراقبة احلسابات للعمليات ادلعاجلة بواسطة 

 و مالءمتها . تلقي و مراقبة صفة األوامر 
  إصدار و تلقي األمر بنظامRTGS. 
  ادلشاركة غَت ادلباشرة ) ادلستخدمُت من  أوللمشاركُت ادلعنيُت مباشرة  انتظارمتابعة خطوط

 (.خدمات النظام 

                                                           
 .45،42ص7-ص7دي كمال7 نفس ادلرجع السابققاسي ياسُت، فا 1
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 :ثانيا : نظام المقاصة عن بعد
 .ACTIىو نظام  RTGSإن عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة بإنشاء نظام مكمل لنظام 

  1النظام7تعريف  2-4
 LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT DE 2لوسائل الدفع العام، اآلليةىذا النظام خيتص بادلعاجلة 

MASSE    ، باستعمال، عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية ، وذلك  اقتطاع، صكوك ، ربويل 
و الررليات ادلختلفة ، و ديثل ىذا النظام القسم الثاين من (  scannersوسائل متطورة مثل ادلاسحات الضوئية )

 التحسُت النهائي للخدمات البنكية ادلقدمة للزبائن .  الدفع ادلتطورة ووفق ادلعايَت الدولية هبذا اذلدف أنظمة
عية البنوك مج ،SATIMبريد اجلزائر  اجلزائر،اتصاالت  البنوك،كل   اجلزائر،بنك  باشًتاك7دخل النظام حيز التنفيذ 

 الوطٍت.مع كل فروعها و مكاتبها عر كامل الًتاب (  ABEFو ادلؤسسات ادلالية ) 
 و يعتمد ىذا النظام على نظام التبادل ادلعلومايت للبيانات الرقمية و الصور .

يف أول يوم للتبادالت و كانت البداية دبعاجلة الصكوك على  2003مايو  42لقد دخل حيز التنفيذ يوم  -
 . 2003أن تتطور العملية لتمثل باقي وسائل الدفع هناية 

عملية يف  156153مليار دينار و  24.42عملية يف شهر مايو دبا قيمتو   ACTI 44655عاجل نظام  -
 3مليار دينار . 505.44( بقيمة 2003ديسمر من نفس السنة ) 

 إىل7يهدف ىذا النظام  النظام7ىداف أ 2-2 -
 التسيَت احملاسيب اليومي و إعطاء نظرة  شاملة و حقيقية عن وضعية اخلزينة يف السوق ادلالية و الوطنية   . -4
 5ىذه ادلدة إىل  اختزالأيام على أن يتم  2قيم قبول أو رفض العملية يف أجل أقصاه آجال ادلعاجلة، تقليص  -2

 ساعة. 15مث  أيام
 .تأمُت أنظمة الدفع العام  -5
 .إعادة الثقة للزبائن يف وسائل الدفع خاصة الصكوك  -1
 مواجهة عملية تبيض األموال يف اجلزائر . -2

سنة عصرنة أنظمة الدفع و مانتج عنو من تطوير الوساطة البنكية الفعالة و ادلؤمنة خلدمات  2003لقد كانت سنة 
 1إطار مضمون و مضبوط . بنكية ذات جودة زبدم الزبائن يف

                                                           
1 modernisation des systèmes de paiement, sur le site: www.bank-of-algeria.dz 

 
 العام.الوسائل ادلستخدمة يف نظام الدفع  les instruments de paiement de masseوسائل الدفع العام 7  2
  
 

3 modernisation des systèmes de paiement . op cit 
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 المطلب الثالث:أوجه الصيرفة االلكترونية في الجزائر.
إن احد أىم أوجو الصَتفة اإللكًتونية ىي الصَتفة على اخلط ، و يف إطار سعي اجلزائر لتبٍت مشروع الصَتفة 

قدرات ادلصارف اجلزائرية مل اإللكًتونية عملت على إجياد ىذا النوع من اخلدمة يف السوق ادلايل اجلزائري ، لكن 
تسمح بذلك ، ومن ىنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد ادلصارف اجلزائرية على تقدمي ىذا النوع من 

 اخلدمات فكانت " اجلزائر خلدمات الصَتفة اإللكًتونية " .
 التعريف بـ " الجزائر لخدمات الصيرفة اإللكترونية " :  -1

الرائدة يف رلال الررليات ادلتعلقة  DIAGRAM EDIشراكة بُت اجملموعة الفرنسية  اتفاقنتجت ىذه الشركة عن 
 MAGACTبالصَتفة اإللكًتونية و أمن تبادل البيانات ادلالية ،و ثالث مؤسسات جزائرية ىي 7 

MULTIMEDIA  وSOFT ANGINERING   و مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقٍتCERIST  لتنشأ
مسيت اجلزائر خلدمات الصَتفة اإللكًتونية تقدم ىذه الشركة خدماهتا ادلتعلقة بادلصارف عن بعد و شركة سلتلطة 

تسيَت و أمن تبادل البيانات ادلالية جلميع البنوك و ادلؤسسات ادلالية بإختالف أصناف زبائنها ) مؤسسات كرى ، 
 رلموعات شركات ، ذبار ، مهنيُت ، خواص .. ( 

 اخلدمات بدرجة عالية من األمن و سالمة يف أداء العمليات .بتقدمي تشكيلة من 
، يف البداية ركزت على عمليات تطوير و تدعيم  موجهة جهودىا بصفة  2001أنشئت ىذه الشركة يف جانفي 

 رئيسية ضلو عصرنة اخلدمات البنكية و أنظمة الدفع اإللكًتونية .
 : AEBSخدمات  -2

إن ىذه الشركة أنشئت من أجل ىدف أساسي ىو تلبية حاجات ادلؤسسات ادلالية بإقًتاح بررليات تقدم 
 ( و ذلك من خالل DES PROGICIELS  7خدمات عن طريق بررليات متعددة ) 

 . 2إقًتاح حلول ادلصارف عن بعد من جهة 
 .تبسيط و تأمُت ادلبادالت اإللكًتونية متعددة األقسام من جهة أخرى 

 اخلدمات ادلقدمة توجد علىقسمُت على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي 7 
  7 الصنف اخلاص  بالبنكDIAGRAM . E - BANKING  
  صنف التبادل اإللكًتوين للبياناتEDI  متعدد الوجهات و األقسام 

DIAGRAM . E- FILES  
 .و تضمن تزويد زبائنها بكل تطور تكنولوجي و وظيفي يعرفو القطاع 

 و تقدمي خدماهتا يكون بصفة مستمرة طوال مدة االستفادة منها كما يلي 7 
                                                                                                                                                                                     
1 système de paiement de masse , flash info bulletin de la  cnep banque N°2 mars 2006 

 مت إعداد ىذا اجلزء باإلعتماد على 7  2
 د.رحيم حسُت ، أ.ىواري معراج ، الصَتفة اإللكًتونية كمدخل لعصرنة ادلصارف اجلزائرية ، مرجع سابق .  –
    www.aebs.comموقع الشركة على األنًتنت 7  -

http://www.aebs.com/
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التحليل األويل 7 تقوم بعمليات تدقيق احلاجات و ادلوجودات و دراسة احمليط دراسة دقيقة لتقدمي حلول  -4
 تتناسب مع ادلؤسسة و مع زليطها .

 ما تشملو من خدمات مرفقة .الًتكيب 7 و يتمثل يف تقدمي اخلدمة و اإلشراف على العمليات مع  -2
ادلتابعة ادلستمرة 7 و تكون بتقدمي خدمات الصيانة ، التكوين ، ادلساعدة ، ادلساعدة عن بعد ، لضمان  -5

 اإلنتاجية ادلستمرة للعمليات .
 : AEBSأهداف   -3

 هتدف أساسا إىل 7
  متعددة القنوات و اإلقًتاح على الزبائن ) بنوك مؤسسات مالية ( حلول معتمدة أساسا على اخلدمات

 فعالية عالية مع تأمُت تام دلبادالت ادلعلومات .
 . تكييف اخلدمات وفق حاجات كل زبون و وفق رغباتو 
  تسمح لزبائنها بإكتساب نظام معلومات شلتد على رلاالت عديدة و ىذا دبا يتوافق مع مستلزمات كل

 واحد منهم .
  العديد من ادلصارف اجلزائرية على  اعتمدتلقدAEBS  و ذلك من  االنًتنتيف تقدمي خدمات عر

 خالل إمضاء عقود ، نذكر منها 7 
  لتزويد البنك خبدمات  2002عقد مع القرض الشعيب اجلزائري 7 يف جويليةDIAGRAM EDI 

  عقد مع البنكBNP  لتزويد ىذا البنك اخلاص  2002نوفمر  24باري باس اجلزائر 7 يف
 .DIAGRAM . E - BANKINGخبدمات 

الرصيد ) من طرف ادلصارف اجلزائرية ( عبارة عن خدمات اإلطالع على  االنًتنتمعظم اخلدمات ادلقدمة عر ف
 نطمح أن تتنوع ىذه اخلدمات يف ادلستقبل القريب.       و

تعتر حبق أول خطوة للجزائر يف رلال الصَتفة اإللكًتونية دبا حققتو من توفَت ىذه  AEBSإن شركة 
ىذا ال دينع وجود شركات أخرى لتقدمي خدمات الصَتفة اإللكًتونية و ىذا لتحقيق ادلنافسة من  اخلدمات،ولكن

جهة وتوسيع قاعدة ىذه اخلدمات من جهة أخرى من أجل تطوير النظام ادلصريف و ادلايل و زلاولة اللحاق بركب 
 الدول األخرى اليت قطعت أشواطا كبَتة يف ىذا اجملال .
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 ي:واقع البطاقة البنكية في الجزائر.لمبحث الثانا

 .المطلب األول: وسائل الدفع اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري
ليشمل سلتلف اجملاالت  استخدامهارغم التطورات اليت عرفتها وسائل الدفع اإللكًتونية يف العامل و توسع نطاق 

عن ىذه ادلستجدات رغم  منأىحيث أصبحت من أىم وسائل الدفع يف الوقت الراىن إال أن اجلزائر بقيت يف 
 العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبَتة يف ىذا اجملال . أن

 :و ما نستطيع أن نتحدث عنو ىو بطاقات السحب  و تفعيل بعض اآلليات األخرى 

 1بطاقة السحب 7  -4
 مت إنشاء بطاقة السحب اخلاصة بكل مصرف ، فقد أنشأت شركة مابُت ادلصارف الثمانية و ىي 7 البنك 

 الصندوق الوطٍت للتوفَت و اخلارجي،بنك اجلزائر  الريفية،بنك الفالحة و التنمية  اجلزائري،الوطٍت 

االحتياط ، القرض الشعيب اجلزائري ، بنك التنمية احمللية ، الصندوق الوطٍت للتعاون الفالحي، بنك الركة 
مليون دينار  234ىذه الشركة و ىي شركة ذات أسهم رأمساذلا  4662اجلزائري ىذه ادلصارف أنشأت يف سنة 

 جزائري و ذلك من اجل 7 

 ري .ربديث وسائل الدفع للنظام ادلصريف اجلزائ 
 . تطوير و تسيَت التعامالت النقدية مابُت ادلصارف 
 . ربسُت اخلدمة ادلصرفية وزيادة حجم تداول النقود 
 . وضع ادلوزعات اآللية يف ادلصارف و اليت تشرف عليها الشركة 

 و تقوم ىذه الشركة بصنع البطاقات ادلصرفية اخلاصة بالسحب حسب ادلقياس ادلعمول بو دوليا و طبع 

الطرفُت  التزامالذي حيدد  SATIM 2ة السرية ، و تنشأ ىذه اخلدمة عن طريق عقد يرمو ادلصرف مع شركة اإلشار 
 SATIMخاصة فيما يتعلق بآجال و إجراءات التسليم باإلضافة إىل عملية الربط بُت ادلوزعات اآللية ومصاحل 

ية او زلولة باإلضافة إىل سجل حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء كانت داخل اتصالبواسطة شبكة 
 متصل هبيئة ادلقاصة لتصفية احلسابات مابُت ادلصارف .

 أشهر أنواع أجهزة قراءة البطاقات (:1-3الشكل رقم )
                                                           

 . 422 ام ادلصريف اجلزائري،مرجع سابق،ص7بوعافية رشيد، الصَتفة االلكًتونية والنظ1
2 satim:société algérienne d automatisations des transactions interbancaires et de monétique. 
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 .3131أفريل  31، تاريخ اإلطالع: bank.com-WWW.eal//:httpموقع المصدر:

 الشبكة النقدية مابُت ادلصارف 7 -2
مشروعا إلجياد حل للنقد بُت ادلصارف ، و أول مرحلة ذلذا  SATIMأعدت شركة  4663يف سنة 

سبثلت يف إعداد شبكة نقدية إلكًتونية بُت ادلصارف يف  4664ادلشروع الذي بدأ يف العمل سنة 
اجلزائر ، ىذه الشبكة ال تغطي إال اخلدمات ادلتعلقة بإصدار البطاقات ادلصرفية اخلاصة بالسحب 

زلليا و بالتايل ديكن للمصارف الوطنية و األجنبية اخلاصة و العامة أن يقدموا إىل كل  اآليلمن ادلوزع 
على ضمان حسن سَت  SATIMألموال بواسطة ادلوزع اآليل .كما تعمل زبائنهم خدمة سحب ا

إىل تأمُت قبول  باإلضافةعملية السحب و تكامل ادلوزعات اآللية مع عدد من ادلصارف ، ىذا 
البطاقة يف مجيع مصارف ادلشاركُت ، وإجراء عمليات ادلقاصة لصفقات السحب بُت ادلصارف ىذا 

تدفقات ادلالية بُت ادلشاركُت و ادلؤسسة ادلسؤولة عن ادلقاصة ، كذلك باإلضافة إىل تامُت تبادل ال
 1.اقات ادلزورة و كشف كل التالعباتتعمل ىذه الشركة على مراقبة البط

 مركز معاجلة النقدية مابُت ادلصارف 7  -5

                                                           
 . 423 -422 ،ص7رجع سابق ، صمبوعافية رشيد، الصَتفة اإللكًتونية و النظام ادلصريف اجلزائري،  1

http://www.eal-bank.com/
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تلف على مركز ادلعاجلة النقدية بُت ادلصارف و تعمل على ربط مراكز التوزيع مع سل SATIMتشرف شركة 
ادلؤسسات ادلشاركة لوظيفة السحب ، حيث يتوىل ىذا ادلركز ربط ادلوزع اآليل دبقدم اخلدمة بواسطة خطوط عر 

 على البطاقات الضائعة أو ادلزورة . لالعًتاضالشبكة الوطنية و مركز 

فعملية السحب تتم بطلب ترخيص يوجو إىل مركز الًتخيص بالوكالة الذي يقبل أو يرفض الطلب ، و يف 
لكل زبون ، كما يراقب ىذا ادلركز اإلشارة السرية  أسبوعياحالة القبول يراقب ادلركز السقف ادلسموح بو 

لساعة الصفر يقوم ادلركز ، كما أن السحب الذي يتم بالبطاقة ال ديكن الرجوع فيو ، بعد ذلك و على ا
دبعاجلة كل الصفقات اليت قامت يف ذلك اليوم و تنظمها حسب كل مصرف موجود يف الشبكة بُت 

ادلركز و مجيع ادلصارف ادلشاركة و تسجل العمليات لدى مجيع ادلصارف و يتم إجراء عملية ادلقاصة يف 
 1مركز الصكوك الريدية اليت ذلا كل حسابات ادلصارف .

ا ديكن القول أن عملية السحب تتم يف أسلوب نصف مباشر فتوجد شبكة بُت ادلصارف و شركة و ذلذ
ساتيم و ىذا ما خيلق نوعا من ادلخاطر ، إضافة إىل إحجام الناس على التعامل هبذه الوسائل شلا جيعل 

اإلحجام عن اإلقبال عليها ضعيفا ألسباب عديدة منها كثرة األعطاب و األخطاء ، و ادليول للحرية و 
 إىل التوزيع غَت اجليد للموزعات اآللية . إضافةإظهار أية معلومات أمام الناس ،

الثقة يف الوسائل األخرى و  النعداميف ادلعامالت بُت اجلزائريُت  استعماالو رغم ىذا تبقى النقود العادية األكثر 
 ىذا ادليدان.يدل ىذا على أن النظام ادلصريف اجلزائري مازال متأخرا كثَتا يف 

 .وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر استخداملمطلب الثاني: تطوير ا
أغلبها و ال تتناسب مع الواقع العادلي  يفإن وسائل الدفع ادلستعملة يف النظام ادلصريف اجلزائري تتميز بأهنا تقليدية 

يف اجلديد ، و لكن تبعا حلرص اجلزائر على مواكبة األحداث و التطورات التكنولوجية يف العمل ادلصريف خاصة 
ها ضلو الصَتفة اإللكًتونية شرعت  يف تقدمي و تبٍت بعض وسائل الدفع احلديثة و رلال الصناعة ادلصرفية ، و سعي

 ضو يف ىذا ادلطلب  .ىذا ما سيتم عر 
  االئتمانيةأوال : البطاقة 

بطاقة مصرفية يف اجلزائر ىو توحيد التقنيات ادلكونة للجهاز و لذلك فإن الطريقة ادلثلى للدفع  اعتمادإن ىدف 
) خط + الدفع + اإللكًتوين ( و وسيلة  الستعماذلاو منوذج موحد  االستعمالىي تلك اليت تتميز بالبساطة يف 

منة بالنسبة للحامل ) بطاقة ذكية ( و هبا جهاز مقاصة إلكًتونية يتميز بالسرعة ، فضال عن تزويد دفع مؤ 

                                                           
 . 424 7ادلرجع السابق ص نفس 1
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موزعات و معدات ضرورية دلركز ادلعاجلة بأجهزة طرفية ، باإلضافة إىل تكوين جلنة من ادلصارف سبثل كل ادلشاركُت 
ر و العاملُت و معاجلة قضايا عدم التسديد و لتحديد و وضع دليل للدفع اإللكًتوين و قواعد التعامل بُت التجا

النزاعات ادلختلفة ، و بعد ىذه التهيئة الواسعة ورسم اذلدف ادلنشود تقوم شركة " ساتيم " باإلشراف على العملية 
التقنية و ذلك بإدماج اذلياكل ادلوجودة حاليا يف الشبكة النقدية بُت ادلصارف على ضمان ادلبادالت مع جهاز 

و  جهاز ادلعلومات دلختلف ادلصارف ، و جيب أن تشَت ىنا إىل ضرورة أن يصحب ىذه العملية  serverادلوزع 
أو الرنامج محلة إعالمية ربسيسية موسعة و مكثفة و تكوين مهٍت و تطبيقي حىت تساعد و تسهم يف ربقيق 

 ادلشروع .
مث تقوم شركة " ساتيم " بعد ىذه ادلرحلة مع مجيع ادلصارف ادلنخرطة إىل انضمام شبكات الدفع الدولية بإصدار 

على ادلستوى الوطٍت و الدويل لعملييت السحب أو  لالستعمالالقابلة   visa cardأو   master cardبطاقة دفع 
 1الدفع  . 

على ربقيقها ليس بصورة كاملة و شاملة و لكن نستطيع القول و كل ماسبق ذكره من إجراءات قد عملت اجلزائر 
أهنا تسَت على خطوات منتظمة و متباطئة من أجل ربقيقها بشكل تام و ىذا العمل كان أثناء قيامها باإلصالح 

 –أي  –يب  –ادلصريف من أجل فتح اجملال لتطوير التجارة اإللكًتونية ، و ذلك بإصدار أول بطاقة ىي " سي 
 غولد " . – فيزا
 :غولد " -فيزا-أي-بي–بطاقة  "سي  1-1

الدفع و ىي بطاقة  ائتمانيةلقد بدأت تظهر بوادر الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر عن طريق إصدار أول بطاقة 
غولد " اليت ترخصها ىيئة عادلية " فيزا " حيث عن طريق ىذه البطاقة –فيزا  –أي -يب–اإللكًتونية العادلية " سي

يف أي مكان يف العامل و ربويل األموال إىل البائع عن  االنًتنتيتمكن صاحبها من شراء السلعة اليت يرغبها عر 
غَت أن  اعًتاضهاا يف حالة طريق إرسال ادلعلومات البنكية عر الريد اإللكًتوين بشكل مشفر لضمان عدم قراءهت

مايعيق ىذه العملية يف اجلزائر ىو بطء إجراءات ربويل األموال عر البنوك ، فحسب مستثمر سعودي فإن ربويل 
أيام كاملة .ناىيك  40األموال من وكالة بنكية يف بسكرة إىل وكالة أخرى بالعاصمة تابعة لنفس البنك يتطلب 

خارج البالد فهذا يتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الشهرين ، غَت أن وزير ادلالية  عند ربويل األموال إىل مصرف آخر
 مراد مدلسي أكد بأن اإلصالحات اجلارية يف القطاع ادلصريف ستقلص مدة التحويالت .

                                                           
 .442-7441بوعافية رشيد، الصَتفة اإللكًتونية و النظام ادلصريف اجلزائري، مرجع سابق ، ص 1
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ادلديرة العامة لريد اجلزائر عن مفاوضات ذبريها  ىوا دريةمع " فيزا " صرحت غنية  االتفاقإىل جانب   -
إىل نطاقها علما أن ىاتُت اذليأتُت ) فيزا و ماسًتكارد " مها اللتان  لالنضمامع " ماسًتكارد " اجلزائر م

 1العادلي .  االستعمالذات  االئتمانيةتصدران البطاقات 
 غولد " ىناك بطاقة " كاش يو" -فيزا-أي-يب-إىل جانب بطاقة " سي

 2بطاقة كاش يو " : 1-2
خاصا بالسوق اجلزائرية  اىتماماإن بطاقة " كاش يو " ادلنتشرة يف منطقة اخلليج العريب و الشرق األوسط قد أبدت 

، حيث نشرت عدة إعالنات يف موقع مكتوب تبحث عن موزعُت لبطاقتها اإللكًتونية يف اجلزائر رغم أن ادلديرة 
ت مع إدارة " كاش يو " لتوزيعها يف اجلزائر رغم إبداء أو حىت مفاوضا اتفاقالعامة لريد اجلزائر نفت وجود أي 

بعض اجلزائريُت رغبة يف التعرف على التسوق اإللكًتوين بواسطة بطاقة  " كاش يو " اليت تنظم عدة محالت 
تقدم خالذلا جوائز مغرية و لكنها تشًتط مقابل ذلك شراء بطاقاهتا اإللكًتونية  االنًتنتإعالنية و مسابقات عر 

. 
 و البريد : االتصاالتشبكة  -2

و  االنًتنتو الريد و  االتصاليف اجلزائر يستلزم تطوير كل من شبكات  حقيقيإن إقامة نظام دفع إلكًتوين 
 و الريد. االتصاالتتعميمها على كل أضلاء القطر ، و قد بدأت اجلزائر يف السعي إىل ربقيق ىذا التطور يف رلال 

 ماكس "  : –وي : نظام "  االتصاالت 2-1
اجلزائر سليمان خَت الدين ، الذي قال يف حديثو لوكالة األنباء  اتصاالتلقد أكد الرئيس ادلدير العام جملمع 

اجلزائر أن بدأت يف  التصاالتاجلزائرية أن ىدف اجملمع ىو تعميم نظام النقد اإللكًتوين يف اجلزائر ، و قد سبق 
عملية توزيع تلك البطاقات على زبائنها أصحاب احلسابات اجلارية منذ حوايل شهرين ، و مل تنتو العملية بعد ، 

إذ ينتظر أالف الزبائن احلصول على تلك البطاقة اليت ستخفف عليهم عناء الوقوف يف طوابَت ال تنتهي يف 
بطاقات الدفع اإللكًتوين مراحل  استعمال، بينما بلغ تعامل هباأجل سحب مبالغ نقدية للمكاتب الريد من 

هبا البنوك  اختصتفيها السيولة ادلالية إىل درجة  افتقدتمتقدمة يف سائر البلدان ، بل ىناك من البالد الغربية اليت 
 3دون غَتىا .

ادلشًتك الرقمي بالسرعة جد ( ، نظام اخلط  2004ادلقبل )  مايوو من أىم ادلشاريع اجلديدة اليت ستطلق شهر 
ماكس " ) وولد انتَتوبَت إبيلييت فور ميكرووايف أكسس ( ، حيث أكد ادلسؤول على رلمع  –الفائقة " وي 

بسرعة فائقة ،  االنًتنتمن خدميت اذلاتف و  االستفادةمن  االنًتنتاجلزائر " أخَتا سيتمكن مستعملو  اتصاالت

                                                           
 WWW.ialamtic.com، مقالة نشرت دبوقع7"واقع التجارة االلكًتونية يف اجلزائر"مصطفى دالع، 1
 نفس ادلرجع السابق. 2
 WWW.echouroukonline.comدبوقع  40-05-2004إتصاالت اجلزائر تطلق نظام "وي ماكس" مقالة بتاريخ "غنية قمراوي،  3
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تعتمد على موجات السلكية ، و اليت ستمكن يف سابقة باجلزائر  من  بفضل ىذه التكنولوجيا اجلديدة اليت
 و بأسعار تنافسية . االنًتنتالتلفزيون عر  استقبال

اجلزائر من ولوج السوق السمعي البصري من خالل تسويق بطاقات لقنوات التلفزيون يف  اتصاالتو ستتمكن 
 اجلزائر .

زائر، البليدة و بومرداس لتتوسع إىل وىران ، عنابة ، قسنطينة  وورقلة يف الواليات 7 اجلو سيطبق ادلشروع ابتداء 
 قبل هناية السنة ، و يدخل ذلك ضمن تدارك النقائص يف رلال اخلط ادلشًتك الرقمي بالسرعة الفائقة .

ة جيغا بيت لربط اجلزائر العاصم 50و قد تطلب إصلاز ىذا الرنامج وسائل ضخمة سبثلت يف وضع كوابل بقدرة 
 . 2004بوىران و عنابة لتشغيل الشبكة متعددة اخلدمات شهر مارس 

ماكس " ال تتطلب سوى وضع ىوائيات صغَتة ، على  –خدمة " وي  استعمالو أشار خَت الدين إىل أن 
دائمة مع  باتصاالتاجلزائر تقوم  اتصاالتسقف ادلنزل أو العمارة ، و خبصوص التعاون الدويل قال ادلسؤول إن 

كما ىو مقرر أن يوقع   "اذلاتف الثابت و الشبكة متعددة اخلدمات باجلزائر"لتطوير خدمات  لالتصاالتبرتيش 
بادلدينة اجلديدة و نادي  إنًتانيتشراكة يف مارس اجلاري ، للتكفل بنظام  اتفاق لالتصاالتاجملمع مع كوريا 

 لسيدي عبد اهلل . االنًتانيت
السلكية و الالسلكية يف مطلع جوان  لالتصاالتدين إىل أن رلمعو ينظم أول ملتقى دويل و أشار السيد خَت ال

 و خدماهتم . منتجاهتمو أجنبيا  وطنيامتعامال و  50بوالية وادي سوف حيث سيعرض حوايل 
 
 البريد: 2-2

خالل ماصرح بو نور الدين تظهر جهود اجلزائر و مساعيها من أجل تطوير الصَتفة اإللكًتونية يف رلال الريد من 
 بوفنارة ادلكلف باإلعالم على مستوى بريد اجلزائر .

أن اجلزائر ستطلق إتفاقا للشراكة مع دولة أجنبية فرنسية يف رلال الريد السريع قريبا و ذلك هبدف إعطاء الريد 
متطلبات الزبون  ماد نوعية خدمات متطورة تتجاوب وتادلستعجل أبعاد دولية حيث تضمنت ىذه الشراكة اع

وفتح السوق اجلزائرية ، و تطبيق البطاقات ادلمغنطة ، حيث قال مسؤول اإلعالم بريد اجلزائر أن ىناك مشروع 
ألف بطاقة جاىزة دبكاتب الريد توزيعها تدرجييا بالعاصمة عن طريق إرسال  300ماليُت بطاقة ،  1أكثر من 

يتا وىران و سطيف يف ادلرحلة الثانية على أن تعمم العملية عر كامل إشعار ألصحاهبا إلستالمها رلانا ، لتأيت وال
جهاز دفع عر الًتاب الوطٍت على أن يتم ذباوز  220، ويف ىذا اإلطار مت وضع 2004الًتاب الوطٍت قبل هناية 

يسلم ألصحاب جهاز آيل قبل هناية السنة اجلارية ، و هبدف محاية ادلواطنُت من السرقة مت إعتماد رقم سري  200
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ذلذه البطاقة و دلواكبة ىذا التطور يف الررليات ادلعمول هبا مت إعتماد  استعمالالبطاقات إلدخالو عند كل عملية 
 1دورات تكوينية " دائمة ". 

 المطلب الثالث:أهمية العمل بالصيرفة اإللكترونية في الجزائر.
إن تبٍت نظام الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر سيؤدي إىل حدوث العديد من التغَتات اإلجيابية على اإلقتصاد بصفة 

 عامة و النظام ادلصريف اجلزائري خصوصا . 
 تأثير الصيرفة اإللكترونية على اإلقتصاد الجزائري :  -1

 تأثير الصيرفة اإللكترونية على المؤسسة اإلقتصادية : 1-1
تعمل الصَتفة اإللكًتونية على زيادة ربسُت اإلدارة و إقتصاد الوقت و التكلفة و اإلستفادة من خدمات 

 جبودة عالية و بتكلفة و جهد أقل وذك من خالل7
  7 زلاربة اإلقتصاد ادلوازي 

ارج الدائرة لقد فرض تأخر وسائل الدفع يف ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية على ادلتعاملُت التجاريُت التعامل خ
ادلصرفية ، ىذا التعامل قد ساعد على تداول النقود خارج ىذا اإلطار الذي ساىم بدوره يف بروز ظاىرة 

اإلقتصاد ادلوازي ) غَت الرمسي ( و تفشي ثقافة اإلكتناز كلها عوامل ساعدت على إرتفاع السوق ادلوازية ، 
، و بالتايل فإن إعتماد الصَتفة اإللكًتونية و إقامة  وىذا األمر أصبح يهدد اإلقتصاد الوطٍت الذي مازال ىشا

أنظمة دفع إلكًتونية سوف يسهل دخول النقود ادلتداولة يف السوق ادلوازي إىل دائرة السوق ادلصرفية و بالتايل 
غَت الرمسي و السوق ادلوازية باألخص يف ظل توفَت بيئة مناسبة  االقتصادادلسامهة يف التخفيف من حدة 

 2لذلك .
  إجياد و تطوير التجارة اإللكًتونية يف اجلزائر 7 إن أساس ظهور و تطور التجارة اإللكًتونية يعود يف

وسائل الدفع اإللكًتونية و فعالية الصَتفة اإللكًتونية ، و ال أحد  استخدام انتشاراألصل إىل مدى 
صَتفة و وسائل الدفع اإللكًتونية زبفى عليو أمهية التجارة اإللكًتونية و بالتايل على اجلزائر تدعيم ال

 إلجياد وسط مناسب ذلذا النوع من التجارة .
 7لقد أصبحت فكرة إنشاء احلكومة اإللكًتونية أمرا البد  3إعطاء دفع للحكم اإللكًتوين يف اجلزائر

األجنبية و تزايد ادلطالب  لالستثماراتالعادلي و تشجيعها  االقتصاداجلزائر على  انفتاحمنو يف ظل 
أحد  لالنطالقالشعبية بضرورة زبفيف األعباء البَتوقراطية ،و ىذا ادلشروع يتطلب توفَت بنية أساسية 

 دعائمها ىي الصَتفة اإللكًتونية .
                                                           

 .2004أفريل  06، مقالة نشرت جبريدة اخلر،بتاريخ "إتفاقات شراكة مع األجانب لتطوير التسويق والريد ادلستعجل"أمال فيطس،  1
الرمسي من طرف أفراد و مجاعات زلًتفة يف ادليدان األساسي للبحث عن الربح السهل و  االقتصادشرعية اليت سبارس على ىامش ادلوازي ىو رلموعة من النشاطات غَت ال االقتصاد 2

 التهرب من الضرائب و من ادلراقبة  .
،  2004جانفي  24إىل  41، من  43العدد محيد عبد اذلادي ،احلكومة اإللكًتونية ىل تقضي على البَتوقراطية يف اجلزائر ؟ إعالمتك اسبوعية وطنية متخصصة ،  3

 .704ص
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  يف  االنطالقالرقمي يف اجلزائر 7 إن تبٍت نظام الصَتفة اإللكًتونية يكون القاعدة ضلو  االقتصادبناء
 رقمي . اقتصادالوطٍت ضلو  االقتصادرقمية أخرى ، تنقل مشاريع 

 
 تأثير الصيرفة اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري :  1-2

الصَتفة اإللكًتونية يف النظام ادلصريف اجلزائري سوف يتيح للنظام دخول العصرنة من أبواهبا الواسعة  اعتمادإن 
 امتيازاتسواء تعلق األمر بالبنوك التجارية أو بنك اجلزائر أو ادلؤسسات ادلالية األخرى ، و ىي سبنح عدة 

 مثل 7 
  إنشاء فروع جديدة يف مناطق سلتلفة ، زبفيض النفقات اليت تتحملها ادلصارف يف أداء اخلدمات و

قادر على التكفل بالوصول إىل عدد كبَت  االنًتنتخاصة أن اجلزائر مساحتها واسعة و التواجد على 
من الزبائن و تقدمي خدمات جيدة و متنوعة و بتكلفة أقل ، إضافة إىل إمكانية تسويق خدماهتا 

 بادالت اإللكًتونية .ادلصرفية ،فضال عن التعامالت بُت ادلصارف و ادل
  االنًتنت يف ادلصارف اجلزائرية يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية و ذلك من خالل  استخدامإن

التعريف هبذه ادلصارف و ترويج خلدماهتا و اإلعالم بالنشرة و تطورات ادلؤشرات ادلالية لوضعها ربت 
 تصرف الباحثُت و سائر األطراف األخرى ادلعنية باألمر. 

  و ادلعلومات يف الشؤون احلياة اليومية و ذلك بتحسُت و تسهيل معيشة  االتصاالتتساىم ثورة
 العائالت و األفراد بًتقيتها لألفضل و تطوير اجملتمع بتمكينو من وسائل جديدة .

  تفعيل دور بورصة القيم ادلنقولة باجلزائر من خالل إقامة سوق مالية إلكًتونية و إقامة أنظمة دفع
 كًتوين تساىم يف تطور أدائها و ترقيتها .إل
  مواكبة ادلصارف اجلزائرية للتطورات العادلية يف ميدان اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية و ىي تستعد

 1األجنيب . االستثمارالعادلي و تبحث عن جلب  االقتصاديف  لالندماج
رغم كل ىذه ادلميزات اليت تقدمها الصَتفة اإللكًتونية ، إال أنو جيب علينا عدم إغفال حجم ادلخاطر اليت تتولد 

 بشكل متسرع و غَت واعي . اعتمادهعن ىذا النوع من اخلدمات إذا مت 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 436 - 435 ،ص7، مرجع سابق ، ص"الصَتفة اإللكًتونية و النظام ادلصريف اجلزائري "بوعافية رشيد ،   1
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 بحث الثالث:المقاصة االلكترونية وتجربتها في الجزائر.الم

 الفوائد وأهم المبادئ. االلكترونية،المقاصة مفهوم لمطلب األول:ا

 :تعريف المقاصة االلكترونية 

 للمقاصة االلكًتونية عدة تعريفات أمهها7

ىو نظام لو عالقة باإلعالم اآليل عن بعد تستخدمو البنوك فيما بينها)رلموعة دبجموعة،وعملية بعملية، أو كل 
العمليات دفعة واحدة( لتبادل عمليات الدفع ذات ادلبالغ الزىيدة،وتكمن خاصيتو يف أنو يسحب عند هناية كل 

ديد، ويقوم بإرساذلا إىل نظام تسيَت حسابات البنكية الصافية اليت تسمى أرصدة التسمرحلة تبادل األرصدة 
 1 التسديد ادلفتوحة لدى البنك ادلركزي لتدوينها يف حسابات البنوك.

ويعرف أيضا نظام ادلقاصة على أنو نظام واضح وبسيط يقوم يف هناية كل دورة حبساب تبادلية أرصدة ادلتعاملُت 
دلقاصة إىل القانون ادلطبق يف بنك التسوية الدولية ، كما خيضع نظام اRTGSوالتحويالت وتسويتها عن طريق 

BRI، .والذي يقوم باحلماية ضد ادلخاطر التنظيمية 

 7فوائد نظام ادلقاصة االلكًتونية 

 من فوائد ىذا النظام نذكر7

 .طرق متعددة للتعامل مع الشيكات إلكًتونيا 
 .تقليل النصب واالحتيال 
 الكشوفات حيث أن مجيع الشيكات زلفوظة إلكًتونيا. سرعة أكر يف تتبع الشيكات وإعادة طباعة 
 .ربسُت إدارة رأس ادلال  
 واجلهد. ن، الزمتقليل التكلفة 
 .تقليل ادلخاطر  
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 لمبادئ العامة لنظام المقاصة االلكترونية:ا 

 وتوجد أربعة مبادئ ىامة ينبغي تعريفها7

الذين يطلق عليهم اسم مشاركُت مباشرين، عدة أصناف من ادلشاركُت ديكن ربديد مستويات ادلتدخلون7 4.5
 ومشاركُت فرعيُت، ومشاركُت آخرين قد يسمح ذلم بالتدخل يف النظام.

فنظام ادلقاصة االلكًتونية نفسو يشكل أحد ادلتدخلُت يف ادلقاصة االلكًتونية بُت البنوك،كما يوجد العون ادلكلف 
ما يقصد بادلشاركُت اآلخرين، فهم ادلتدخلون غَت  بالتسوية الذي يدير نظام تسيَت حسابات التسوية، أما

 القيم ادلادية.تبادل دلقاصة أو غرف ادلقاصة حيث يتم ادلباشرين مثل أماكن ا

ذبدر اإلشارة إىل أن تطبيق نظام ادلقاصة االلكًتونية ال يستثٍت تبادل القيم ادلادية ادلمثلة ألدوات الدفع كما أنو 
إىل تسهيل ادلبادالت وأسبمت القيود ادلدينة والدائنة يف حسابات البنوك أو اخلواص نظام لتبادل العمليات، يهدف 

 غلى حد سواء.

العمليات ادلتبادلة7كل أنواع العمليات قد تكون شيكات،ربويالت،سندات،اقتطاعات،سندات ألمر 2.5
 وعمليات بواسطة البطاقات.

لرفض اليت تدعي عادة القيم غَت ادلسددة، ويف ىذا الصدد يأخذ نظام ادلقاصة اإللكًتونية بعُت االعتبار قرارات ا
مية دلعرفة ما إذا أخذت بعُت االعتبار مجيع  األسباب على ينبغي تدخل اذليئة ادلكلفة بوضع النصوص التنظي

 مستوى ادلقاصة االلكًتونية، ويؤدي التبادل االلكًتوين للقيم على العموم إىل ظهور أسباب جديدة للرفض.

منط زلدد فهذه العملية زبضع خاصة لعوامل تتعلق حبجم العمليات و أمهية  كىنالكيفية العمل7ليس   5.5
مركزة نظام ادلقاصة االلكًتونية،أي أن كل العمليات ادلتبادلة توجو  النظام،وكذا العوامل القانونية وعليو ديكن

وتبادل العمليات إىل لكًتونية الذي يقوم بالفرز بواسطة نظام معلومايت عن بعد ضلو النظام ادلركزي للمقاصة اال
 ادلرسل إليهم والتسويات إىل البنك ادلركزي.

 1ومن ادلمكن كذلك جعل نظام ادلقاصة االلكًتونية يعمل بطريقة ال مركزية.
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 ومقوماتها. االلكترونيةالمطلب الثاني: عرض التجربة الجزائرية في المقاصة 

و تقوم اجلزائر منذ مدة قصَتة باستعمال نظام ادلقاصة االلكًتونية، وىي حاليا تغطي التسديدات عر الصكوك 
 التحويالت فقط يف انتظار أن يشمل ذلك الوسائل والقيم األخرى.

ار أنو مل فاجلزائر تعتر حديثة العهد يف ىذا اجملال، أي أنو ال ديكننا أن ضلكم على ىذا النظام أو تنتقده باعتب
تقر بعد على ىيكل واضح، وذلذا الغرض اخًتنا عرض ادلالمح الكرى ذلذه التجربة، وذلك لكي تتمكن من يس

 ربديد وضعية ىذا ادلشروع شلا ىو عليو يف البلدان األخرى، وكذا لنتصور أكثر كيفية لتطبيق ىذا النظام اآليل.

 :مقومات نظام المقاصة االلكترونية في الجزائر 

اجلزائرية على اختيارات جذرية للنظامُت"النظام اإلعالمي" و"معاجلة الشيكات"، فاقتضت إتباع تجربة التقوم 
مقتضيات كثَتة، مرتبطة على حد ما بالظروف اجلغرافية، والتزام السلطات العمومية إشراك كل النظام 

العمومية )وزارة ادلالية، وزارة الريد وادلواصالت،  البنكي)البنك ادلركزي،البنوك التجارية، واجملموعة البنكية( اإلدارة
 ادلشروع، ويف إطار قانوين متفتح كليا على النتائج الواجب ربقيقها. وزارة العدل( على مجيع مستويات

لذا بادرت اجلزائر إىل التأىيل اإلسًتاتيجي من خالل  وكان الغرض من ذلك إصلاز مقاصة إلكًتونية ناجحة،
 1اجلزائري وقد اقتضى األمر إنشاء مراكز تفكَت وتسيَت سلتلفة ىي7لبنكي عصرنة القطاع ا

اللجنة الوطنية لعصرنة القطاع البنكي برئاسة زلافظ البنك ادلركزي من أجل القيام بقيادة ادلشروع، فقد حددت 
القطاع، وكانت ىذه اللجنة الوطنية ادلشاريع الضرورية لتحديث البنوك على مستوى احمليط العام وعلى مستوى 

 ادلشكلة أساسا من البنك ادلركزي والبنوك والوزارات ادلعنية.

 سلتلف ادلشاريع ادلتفق عليها وىي7 وقد مت تعيُت عشرة جلان فرعية، وذلك إلصلاز 

-ادلوارد البشرية-نقل األموال-التحصيل-خلفية معلوماتية-النقدية-"ادلقاصة االلكًتونية ووسائل التبادل األخرى
 ربديث الضمانات وتقييمها"-اإلطار القانوين والتنظيمي-إعادة اذليكلة البنكية-اإلعالممركز 

 كما ديكننا تلخيص مبادئ ىذا النظام اجلديد يف اجلزائر كما يلي7
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 .ذبربة السندات من طابعها ادلادي 
 .تسوية ادلقاصة على أساس تسجيالت إلكًتونية 
  صورىا احملصل عليها عن طريق تبادل ادلعطيات ادلعلوماتية والقيم ادلعدة للمقاصة، وكذاScanner  

 بواسطة اإلرسال ادلايل.         

  انعدام التبادل ادلادي ألن القيم حيتفظ هبا البنك ادلسلم ودبا أن غرفة ادلقاصة لن ذبتمع، فإن البنوك
 تتبادل السندات ادلادية.

  على اإلطالع على صور القيم بفضل نظام األرشيف اإللكًتوين اجلاىز على ادلباشر، وقد أنشئت
مستوى النظام البنكي للمقاصة االلكًتونية قاعدة بيانات تضمن زبزين صور القيم اليت توضع ربت 

 تصرف البنوك على ادلباشر دلدة ستة أشهر، علما أن ىذه الفًتة قابلة للتحديد.
دأ األىم ىو التعاون بُت البنوك، ألن التعاون بُت ادلؤسسات ادلتنافسة من أجل ضمان القبول يعتر ادلب

 لوسائل الدفع، وتوفَت خدمة ذات نوعية جيدة للزبائن.

 أهداف و مزايا. ،استخدامات نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائرالمطلب الثالث:

 ات إدارية وتنظيمية تسهر على ذلك7وىيئإلصلاح ىذا النظام البد من وجود بنية ربتية 

  ىيئات ىذا النظام يف اجلزائر7نذكر منها ىيئة متابعة أو جلنة قيادة يرأسها زلافظ البنك ادلركزي، وسبثل فيها
البنوك ىيئات سامية، وتتكفل بتنفيذ ادلشروع وفقا للتوجيهات اإلسًتاتيجية وتشرف على اذلياكل 

 من7العلمية، وتتكون ىذه األخَتة 
 .جلنة التفكَت7مكلفة بإعداد دفاتر الشروط، ودراسة اإلصالحات القانونية وربديد اخلصائص الوظيفية 
 .جلنة التنظيم7تتوىل مهمة ربديد اإلجراءات التنظيمية وربديد النظام الداخلي دلركز ادلقاصة اآللية 
 .جلنة الفرز7وتعٌت بدراسة العروض واختيار شلون الرامج والعتاد 
  االختيار و االستقبال7هتتم باختيار الرامج و التطبيقات،وكذا التحقق من تطابق األجهزة.جلنة 
  كما أنو وبصفة عامة ديكن تلخيص مهام كل اللجنات السابقة وادلنحدرة من جلنة القيادة يف النقاط

 التالية7 
  إلكًتونية بُت البنوك.إنشاء نظام مقاصة 
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 .إنشاء وسائل التخزين اآليل للقيم 
 .تسيَت الرقيات اإللكًتونية بُت البنوك 
 .إرسال ادلعطيات ذات فعالية ويف وقت زلدد 
 .التنظيم اليومي لتسوية العمليات ويف وقت زلدد 

إلعالمي متوافق مع نظام ادلقاصة اإللكًتونية، وإال فال وينبغي على كل بنك منخرط أن يكون نظامو ا
يف اآلجال احملددة، واحلصول على جهاز كمبيوتر سلصص ديكنو االتصال بو، وأن يكون جاىزا للعمل 

 ذلذا الغرض.
 هداف نظام المقاصة اإللكترونية:أ 

 تتمثل ىذه األىداف فيما يلي7

  بُت البنوك.عصرنة  وسائل التبادل 
 .ربسُت حلقات التداول ادلادي للقيم 
 .اكتساب نظام مقاصة إلكًتوين عصري وناجع 
  البنكي،تقوم على أساس التعاون الفٍت واحلرية التجارية.غرس ثقافة جديدة للتبادل 

وتطوير القطاع ادلايل وادلبادالت  ونالحظ أن اذلدف العام للسلطات اجلزائرية ىو النهوض بالقطاع البنكي
 بُت البنوك.

 :مزايا المقاصة االلكترونية بالنسبة للزبون 

 البنكي تتحلى فيما يلي7تساىم ادلقاصة االلكًتونية يف تقدمي عدة فوائد للزبون 

 .أمن ادلدفوعات 
 .زبفيض أجال الدفع أو السحب 
  تحول ادلدفوعاارتفاع نوعية وموثوقية ادلعلومات. 
 .زيادة الوعي البنكي للزبائن والذي يتبعو زيادة الثقافة ادلالية للمجتمع 
 .الثقة الكافية يف نوعية اخلدمات 

  المقاصة االلكترونية:تقييم التجربة الجزائرية في تطبيق نظام 
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، وكانت البداية دبعاجلة 2003 وماي 42لقد دخل تطبيق نظام ادلقاصة االلكًتونية يف اجلزائر حيز التنفيذ يوم 
 24.42عملية يف الشهر، دبا قيمتو  44655الصكوك على أن تتطور العملية لتمثل باقي وسائل الدفع.أكثر من 

مليار دينار، وىي يف ارتفاع  505.44عملية يف هناية السنة بقيمة  156.153مليار دينار،وتصل إىل أكثر من 
 بالدول األوروبية.مستمر من سنة إىل أخرى ويعتر نظام ادلقاصة االلكًتونية نظام حديث يف اجلزائر مقارنة 
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 :خالصة

العملية ضلو ثالثة أشهر، لكن اآلن كانت البنوك تتبادل الصكوك فيما بينها مث تبدأ حركة ادلعاجلة، وتأخذ ىذه 
ادية"، وتتم عر شبكة نقل ادلعلومات من خالل الربط مالالتعاجل عملية التبادل بطريقة إلكًتونية حسب مبدأ "

 اآليل جلميع البنوك مع البنك ادلركزي، فادلعلومات كانت تنتقل يف أشهر لكنها اليوم أصبحت تنتقل يف دقائق.

النظام مازال يعاين من نقائص أمهها االنقطاع ادلستمر يف الشبكة ما بُت البنوك،وحدوث خلل رغم كل ىذا إال أن 
يف النظام ينتج عنو ربويل مايل عشوائي يف األرصدة وىذا ما يؤثر  سلبا على صلاح ىذه العملية، كما أن ادلقاصة 

 مر والتحويالت ادلالية األخرى.االلكًتونية تقام بنسبة كبَتة للشيكات فقط وال تشمل السفتجة والسند أل

القطاع البنكي، ويعتر كأساس إلجياد صَتفة  لعصرنوديكن القول أن ىذا النظام يف اجلزائر يعتر خطوة جيدة 
 إلكًتونية ناجحة يف اجلزائر.

 

 

 

 



 BADRالفصل الرابع:                               دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية 
 

 
501 

 تمهيد:

يف كونو شهد تغَتات كبَتة ومازال يشهدىا حلد القيام بالدراسة، وال ( BADRىذا البنك )بنك لقد مت اختيار 
ؼلفى على أحد أن بنك بدر يعترب أىم البنوك اجلزائرية سعيو ادلتواصل للتغَت ضلو األحسن يف ظل التحوالت 

دلرتبطة التكنولوجية احلديثة يف رلال األجهزة والربرليات واالتصاالت،أدت إذل فرض أشكال جديدة من اخلدمات ا
أبرز ىذه األشكال صلد اخلدمات البنكية االلكًتونية وىي عبارة على تنفيذ كل ما يتعلق بعمليات  بالبنوك، ومن 

شراء وبيع السلع واخلدمات وادلعلومات عرب شبكة االنًتنت،ومن خالل تبادل البيانات إلكًتونيا، ويعترب العمل 
طور التكنولوجي اذلائل يف رلال االتصاالت، حيث مت استخدامات البنكي االلكًتوشل من األمور اليت أفرزىا الت

لبات اخلدمة البنكية االلكًتونية، وذلذا قسمنا ىذا الفصل التطبيقي وسائل دفع جديدة تكون مالئمة لطبيعة ومتط
 إذل ثالث مباحث وىي:

 :نشأة ومفهوم بنك الفالحة والتنمية الريفية.المبحث األول 

 :أعلية وآلية اعتماد اخلدمات البنكية االلكًتونية يف بنك المبحث الثانيBADR. 

 :اخلدمات البنكية ادلقدمة من طرف بنك المبحث الثالثBADR وبطاقات الدفع ادلستعملة. 
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 المبحث األول:نشأة ومفهوم بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 بنك الفالحة والتنمية الريفية. ومفهوم المطلب األول:ظهور

 بنك الفالحة والتنمية الريفية: نبذة عن 

الرامية إذل ادلشاركة يف حيث اعترب وسيلة من الوسائل  82-206قم ر  ربت دبرسوم 11/03/1982أنشء البدر بتاريخ 

 تنمية القطاع الزراعي وترقية الريف.

 بنك الفالحة والتنمية الريفية: مفهوم  

بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل موضوع ربت وصاية وزارة مؤسسة عمومية ذات طابع مارل وذباري يتمتع  

ومن  ادلالية،وطبقا ذلذه القوانُت يلتزم بتنفيذ مجيع العمليات البنكية، وؽلنح السلفيات والقروض جبميع أشكاذلا

 شليزاتو أنو بنك الودائع.

اس ادإدارة ؽلثل فةة العمال يسَت البنك مدير عام متواجد دبقره دبدينة اجلزائر العاصمة ويشرف عليو رل
 األجراء،ادإدارات، ادلديريات، ادلستخدمُت.

وكالة وىي وحدات     322مديرية جهوية ىي رلمعات جهوية لالستغالل و  41كما يتشكل البنك من   

 إنتاج زللية لالستغالل موزعة على الًتاب الوطٍت.

 الريفية.المطلب الثاني:وظائف وأهداف بنك الفالحة والتنمية 

 :وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية-1

 وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األىداف ادلخططة من خالل:-أ

 .العمل على مواجهة سلاطر الصرف على القروض اخلارجية بصفة عقالنية 
 .تطوير مستوى ىيةة ادلوظفُت وإعطاء األولوية حلاملي الشهادات- 
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 .إعطاء الدعم ادإعالمي 

 ادلنتجات واخلدمات اجلديدة من خالل:عرض -ب

 .تصفية ادلشاكل ادلالية 
 .أخذ الضمانات ادلالئمة وتطبيقها ميدانيا 
 .سبويل التجارة اخلارجية 
 .االستقبال اجليد للزبائن واحًتامهم والرد على طلباهتم جبدية 
 .سبويل ادلشاريع الداخلية يف إطار تشغيل الشباب 

 ية وفق سياسة احلكومة وىذا ل:تطبيق اخلطط والربامج الداخل-ج

 وير ادلوارد والعمل على رفعها وربسُت تكاليفها.تط 
 الستعمال الرشيد لإلمكانيات اليت سبنحها السوق ادلالية.ا 
 .مسايرة التطور احلاصل يف عادل ادلهنة ادلصرفية وتقنياهتا 

 أهداف البنك:-2

 وتتمثل أىدافو الرئيسية فيما يلي:

 والعالقات مع الزبائن وذلك بالرفع من ادلوارد وجعلو يتمتع دبردودية القروض سُت نوعية اخلدمات رب
 ادإنتاجية ذات صحة متنوعة يف احًتام قواعد احليطة.

  البقاء ضمن أكرب البنوك يف البلد بالتسيَت الصارم للخزينة سواء بالدينار أو العملة الصعبة مع الديناميكية
ودية أكرب  بتحسُت ادإنتاج على مستوى عمليات ادلعاجلة اليومية،ؽلنح يف رلال التحليل ادلارل،ربقيق مرد 

البنك لصاحل زبائنو أفضل اخلدمات، وخاصة بواسطة التكنولوجيا والوسيلة ادإعالمية ادلتعددة الغايات مع 
 االمتداد كاحملاماة،الطب......إخل(.
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 ية.:الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفالمطلب الثالث

 :وظيفة كل قسم من األقسام الموجودة حسب الهيكل التنظيمي 

تكونة من مصاحل م دمات ادلصرفية فادلؤسسة بشبكاهتاتسخر الوكالة عملها يف إرضاء زبائنها وتقدصل أحسن اخل
موضح يف اذليكل التنظيمي،وسوف  أقسام تبعا لألعلية كما ىو إذلسلتلفة تكون اذليكل القاعدي وىي موزعة 

عُت  كل قسم من األقسام الوكالة،بدًءا بادلدير العام لوكالةا  ضلاول يف ىذا ادلطلب تقدصل الوظائف اليت يقوم هب
 :تادلس

مهمتو تسيَت ادلؤسسة و ادلصادقة على كل ادلهام احملولة لو،فكل عملية ذبري يف البنك يطلع :مدير الوكالة -  1
ادلوارد أي القروض والعمل على مجع أكرب قيمة من ادلوارد فهو  عليها شخصي، ومهمتو الرئيسية تكمن يف توزيع

 يسهر على السَت احلسن للخدمات.

أو ما يعرف بالسكرتارية مكلفة بكتابة كل الوسائل و الوثائق اليت يطلبها ادلدير و رؤساء األمانة العامة: -2
 ادلصاحل اليت ذلا عالقة مع طبيعة عمل بنك الفالحة .

 ادلصلحة ادلناسبة. إذلالزبائن و توجيو الزبائن  استقبال:التوجيهو  االستقبال -3

 داع(.يشباك خاص بالزبائن بغرض تقدصل اخلدمة السريعة )السحب أو ادإالبنك الواقف: -4

 الصندوق الرئيسي وىو مسؤول عن ادإيرادات و النفقات و الدفع للزبائن.:أمين صندوق -5

 زبائن. باعتبارىمالتعامل مع ادلؤسسات مكلف بالزبائن: -6

 .احتياجاهتمأفراد ونقل متطلباهتم و  باعتبارىمالتعامل مع الزبائن العاديُت مكلف بالزبائن)أفراد(: -7

 مقارنة قيم النقود ادلوجودة مع القيم ادلذكورة يف الكمبيوتر.محاسبة المدفوعات: -8

من القروض بغية التأمُت على  نادلستفيديالتأمينات لألشخاص عقد بُت الوكالة و مؤسسة التأمين المصرفي: -9
 الوسائل و اآلالت ادلستفيدين منها من خالل القرض.
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حساب آخر كان ذلك يف نفس  إذلربويل أو نقل األموال من حساب الخدمة المصرفية اإللكترونية: -10
 الوكالة أو يف وكالة أخرى.

 و القرض: االئتمانوظيفة  -11

 رئيس مصلحة: منح القروض يف حالة القبول. -أ      

 ادلكلف بالدراسات التقنية: دراسة القروض و ادلصادقة. -ب     

 حساب آخر. إذلربويل األموال يف نفس البنك من حساب وظيفة التحويالت و التعويضات: -12

اد َت الذين يقومون بادإست مراقبة كل من ادلصلحة، ادإدارة، القروض)دراسة التجاروظيفة التجارة الخارجية: -13
 و التصدير( أي كل العمليات التجارية اخلارجية.

وىي ادلمثل عن البنك يف حالة النزاعات القانونية يتم على :التحصيل و وظيفة القانون و الدعوات -14
اسة الشكاوي مستواىا معاجلة عمليات التربعات و اليت تنقل يف تسوية القضايا ادإدارية فيها وىي مكلفة أيضاً بدر 

 و إجراء التسوية الودية و التحقق من صيغة العقود اليت تقدم من طرف الزبائن من الناحية القانونية و النظامية.

الوثائق من حيث تاريخ  تقوم بتتبع و مراقبة اخلطوات اليت يقومون هبا و مراقبةوظيفة المراقبة والمحاسبة: -15
 سابات.تقييم مجيع احل إذل بادإضافة صالحياهتا
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 :عدد العمال حسب نوعية التوظيف و المناصب و المهام 

 عمال مؤقتُت دلدة معينة، وىذه  6عمال دائمُت و  13عامل و موظف منهم  19تضم الوكالة     

 الوكالة مكلفة بتوزيع وتنظيم ادلناصب و ادلسؤوليات على ادلوظفُت حسب اجلدول األيت:

 (:عدد العمال حسب نوعية التوظيف والمهام. 1-4الجدول رقم)                   

 عدد العمال        المناصب و المسؤوليات                     
 01 ادإدارة: تسيَت الوكالة

 01 رئيس مصلحة:مراقبة العمل و العمال

 01 القانونيةالقانون و الدعوات و التحصيالت:سبثيل البنك يف النزاعات 
 01 سكرتارية:إستقبال ادلكادلات و طباعة الوثائق

 04 أمُت الصندوق:ادإزادات و النفقات و الدفع للزبائن
 02 ادلكلف بالزبائن)أفراد(:التعامل مع األفراد

 02 ادلكلف بالزبائن)ادلؤسسات(:التعامل مع ادلؤسسات
 01 ادإستقبال و التوجيو:إستقبال الزبائن

 02 ادلصرفية:نقل األموال من حساب اذل آخراخلدمة 
 01 التأمُت ادلصريف:عقد بُت الوكالة و ادلؤسسة التأمينات

 02 ادلراقبة و احملاسبة:مراقبة الوثائق
 02 التجارة اخلارجية:مراقبة ادإدارة و القروض
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 : الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية (1-4)الشكل رقم
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 bank.net-www.badrالمصدر : البريد االلكتروني لبنك الفالحة و التنمية الريفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير

 السكريتاريا نائب المدير

المصلحة 

 اإلدارية

مصلحة  مصلحة القرض

 المقترضين

مصلحة اإلعالم 

 اآللي

 فرع الشباك الفرع العمومي

 فرع التحويالت

 المصلحة القانونية

 فرع المحفظة

http://www.badr-bank.net/
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 ( : الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغانم2-4الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المصدر: المديرية العامة لبنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغانم

 

 األمانة العامة المفتشية العامة

 مدير المراقبة الداخلية

 تصاالتمصلحة اإل

 مجلس النقابة و اللجان

 المستشارين

نيابة المديرية العامة 

موارد القروض 
 القرروضالتتالقروض

مديرية تمويل 

 المؤسسات

 مديرية النشاطات

مديرية دراسات 

 السوق

    مديرية المتابعة      

 و التغطية

نيابة المديرية 

محاسبة و العامة 

 الخزينة

مديرية اإلعالم 

 اآللي المركزي

مديرية المصلحة 

 الشخصية

 مديرية الوكالة

مديرية 

و    المراقبة

 اإلحصاء

مديرية 

العالقات 

 الدولية

مديرية 

العمليات 

التقنية مع 

 الخارج

مديرية التقسيم 

 الدولي

مراقبة التسيير       المديرية

 و التقييم

  مديرية التعديل 

و دراسات 

 قانونية

مديرية الوسائل 

 العامة

نيابة المديرية 

 و اإلدارة العامة

مديرية االتصال 

عن بعد و صيانة 

 اإلعالم

مديرية المحاسبة 

 العامة

 المدير العام
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 .BADRأهمية وآلية اعتماد الخدمات البنكية االلكترونية في بنك المبحث الثاني:

فإن تبٍت نظام اخلدمة البنكية االلكًتونية يف اجلزائر أدى  BADRبالدراسة ادليدانية يف بنك قيامنا  من خالل

 بصفة خاصة. BADRإذل حدوث العديد من التغَتات ادإغلابية على البنوك اجلزائرية بصفة عامة وبنك 

 .BADRالمطلب األول:أهمية اعتماد الخدمة البنكية اإللكترونية من طرف بنك 

إن اعتماد اخلدمة البنكية االلكًتونية من طرف البنوك اجلزائرية مسح ذلا بدخول العصرنة من أبواهبا الواسعة 

 1ؽلكن حصرىا فيما يلي: عدة امتيازات بصفة خاصة فمنحت ذلذا األخَت  BADRبصفة عامة وبنك 

االلكًتونية يؤدي إذل زبفيض النفقات اليت تتحملها يف إن قيام البنك بتسوية أنشطتو و اخلدمات البنكية -

أداء خدماهتا ويوفر إنشاء فروع جديدة لبنوك يف ادلناطق العديدة، خاصة أن اجلزائر بلد كبَت ادلساحة، وألن 

فرع للبنوك دبا ػلتاجو من مباشل وأجهزة  إنشاءمثال إنشاء موقع بنكي على شبكة االنًتنت ال تقارن بتكلفة 

وعمالة مدربة ومستندات وصيانة، حيث ؽلكن من خالل البنك االلكًتوشل تسويق سلتلف خدماهتا البنكية 

 فضال عن إجراء التعاونات  البينية، والتبادل االلكًتوشل للوثائق يف مدة وجيزة.

هبذه اخلدمة  كالبنو يلزم ضرورة دخول ادلنافسة   ىعل إن دخول البنوك شبكة االنًتنت ودبا سبلكو من قدرات-

دلواجهة ربديات السوق البنكية الدولية، وبالتارل دخول سوق البنوك اجلزائرية يف ادلنافسة الداخلية واخلارجية 

 ية.غلب يف ىذه احلالة تكيف ادلنظومة البنكية اجلزائرية خدماهتا البنكية وفقا دلا غلري حاليا يف األسواق البنك

منطقة وبالتارل اعتماد اخلدمة  عند كل اجلزائر دبساحتها الكبَتة ال تستطيع من خالذلا البنوك فتح فروع-

 البنكية االلكًتونية يف النظام البنكي اجلزائري إذل اختصار ادلساحة وتقليل تكلفة إنشاء الفروع اجلديدة .

                                                           
1
 إعتمادا على وثائق مقدمة من البنك. 
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فذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلك من خالل إن استعمال شبكة االنًتنت يف البنوك اجلزائرية يشكل نا-

البنوك و الًتويج خبدماهتا وادإعالم بالنشر و التطورات وادلؤشرات ادلالية بوضعها ربت تصرف الباحثُت 

 والدارسُت و سائر األطراف األخرى ادلعنية باألمر.

يف شؤون احلياة اليومية ففي البالد ادلتقدمة تقوم كل أسرة وكل مؤسسة  ةادلعلوماتيتساىم ثروة االتصال -

شبكة االنًتنت بأغراض التسويق أو بتنفيذ بعض العمليات البنكية، وؽلكن من خالل  باستعمالذبارية 

 اخلدمة البنكية االلكًتونية ربسُت وتسهيل معيشة العائالت واألفراد.

يف اجلزائر من خالل إقامة سوق مالية إلكًتونية، وىي تستعد للمنافسة يف  تفعيل دور البورصة للقيم ادلنقولة-

ظل بداية تطبيق األحرف األوذل من إتفاقية الشراكة األورو اجلزائرية وادإنظمام ادلًتقب إذل ادلنظمة العادلية 

 للتجارة.

َت خدمة بنكية إلكًتونية ادلساعلة يف جذب ادإستثمارات السيما ادإستثمار األجنيب ادلباشر، من خالل توف-

أيام،لكن ىذا ال يعٍت أن للخدمة ادإلكًتونية يف ظل اعتمادىا يف  7أيام على  7ساعة و 24ساعة على  24

اجلزائر ليس ذلا سلبيات بل ىناك الكثَت منها مثال سلاطر القرصنة، تكلفة الصيانة للبنية التحتية، أمن وسرية 

 التعامالت البنكية.

 :BADRلية اعتماد الخدمات البنكية االلكترونية وتأثيرها على بنك المطلب الثاني:آ

مع تزايد اخلدمات البنكية االلكًتونية يف بنك بدر كانت احلاجة إذل آلية ربكم نشاط البنوك بطرق ووسائل 

 . BADRإتصال إلكًتونية، وىذه اآللية هتدف إذل إتاحة معلومات عن اخلدمات اليت يؤديها بنك 
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  المساعدة لتعزيز الخدمة البنكية االلكترونية:العوامل 

جبملة من العوامل واليت ىي  لتزامدإيقتضي ا بتقدصل خدمات بنكية إلكًتونية BADRن قيام بنك بدر إ 

 دبثابة قواعد للعمل ادإلكًتوشل واليت تتمثل فيما يلي:

لألسس القياسية مع مراعاة وجود شبكة عريضة تضم كل اجلهات ذات الصلة، وترتبط باالنًتنت وفقا -

 التأمُت من تعميم ىذه الشبكة.

وضع خطط لبدأ يف إدخال خدمات اخلدمة البنكية االلكًتونية بداية من وضع إسًتاتيجية على -

 مستوى البنك ادلركزي أو البلد.

 وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بُت سلنلف اجلهات.-

 ز التقليدية.إختصار ادلسافات اجلغرافية ورفع احلواج-

 مباشرة مع البائع و ادلشًتي. عالقاتقيام -

إن استعمال االنًتنت يف لبنوك يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الثقافة، وذلك من خالل التعريف هبذه -

البنوك و ترويج خدماهتا واالعالم بنشأة البنك وتطوره ومؤشراتو ادلالية ووضعها بتصرف الباحثُت 

اف األخرى ادلعنية ويبدو أن ثروة ادإتصال وادلعلومات أصبحت مؤثرة يف شؤون والدارسُت وسائر األطر 

احلياة اليومية، ففي البلدان ادلتقدمة تقوم كل أسرة وكل مؤسسة ذبارية باستعمال شبكة االنًتنت 

  ألغراض التسوق أو لتنفيذ بعض العمليات البنكية.
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  تأثير الخدمة البنكية االلكترونية على بنكBADR: 

من أبواهبا الواسعة سواء تعلق  العصرنةإن اعتماد اخلدمة البنكية االلكًتونية يف البنوك سوف يتيح للنظام دخول 

 األمر بالبنوك بصفة عامة أو بنك بدر بصفة خاصة وىي سبنح للبنك عدة إمتيازات مثل:

مناطق سلتلفة،خاصة أن اجلزائر زبفيض النفقات اليت تتحملها البنوك يف أداء اخلدمات وإنشاء فروع جديدة يف -

مساحتها واسعة والتواجد على االنًتنت قادر على التكفل بالوصول إذل عدد كبَت من الزبائن وتقدصل خدمات 

جيدة ومتنوعة وبتكلفة أقل، إضافة إذل إمكانية تسويق خدماهتا البنكية، فضال عن التعامالت بُت البنوك 

 ادلبادالت االلكًتونية.

يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلك من خالل التعريف هبذه  BADR االنًتنت يف البنك إن استخدام-

البنوك وترويج خلدماهتا وادإعالم بالنشرة وتطورات ادلؤشرات ادلالية لوضعها ربت تصرف الباحثُت وسائر األطراف 

 األخرى ادلعنية باألمر.

ياة اليومية وذلك بتحسُت وتسهيل معيشة العائالت واألفراد تساىم ثورة االتصاالت وادلعلومات يف شؤون احل-

 بًتقيتها لألفضل وتطوير اجملتمع بتمكينو من وسائل جديدة.

 المطلب الثالث:فوائد وعوامل نجاح الخدمة البنكية االلكترونية.

 :فوائد الخدمة االلكترونية-

 ػلقق فوائد منها: إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها وخدماهتا ادلالية عرب االنًتنت

زبفض النفقات اليت يتحملها البنك غلعل تكلفة إنشاء موقع البنك عرب االنًتنت ال تقارن بتكلفة -

 إنشاء فرع جديد للبنك، وما يتطلبو من مباشل وأجهزة وكفاءة إدارية.
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ضرورة إن توجو البنوك ضلو شبكة االنًتنت وما تتميز بو من قدرات تنافسية يلزم البنوك الصغَتة -

مستوى ىذه التحديات، ووفقا لذلك يقوم العمالء بادلقارنة بُت خدمات البنك بإختيار االرتقاء إذل 

 األنسب، وبذلك تكون االنًتنت عامل منافس قوي يف جذب العمالء.

إن اخلدمة البنكية االلكًتونية تؤدي إذل تسيَت التعامل بُت ادلصارف وبناء عالقات مباشرة،وتوفَت ادلزيد -

 من فرص العمل واالستثمار وىو ما يساعد على النجاح والبقاء يف السوق البنكية.

يساىم يف تعزيز رأس ادلال الفكري وتطوير تكنولوجيا ادلعلومات و ادإستفادة من  تإستخدام االنًتن-

 االبتكارات اجلديدة اليت يكون ذلا انعكاس على أعمال البنوك.

 :BADRعوامل نجاح الخدمة البنكية االلكترونية داخل -

 متطور يف بالدنا ألي بنك إلكًتوشل فعال غلب:من أجل تبٍت نظام 

 إطارات متخصصة يف ميدان تكنولوجيا نقل ادلعلومات. العمل على تكوين-

يف ىذا اجملال  ربسُت ادلستهلك اجلزائري دبميزات البنك ادإلكًتونية وىذا من خالل إشهار أيام دراسية-

 وغَتىا......إخل.

العمل على تطوير وتدعيم النظام البنكي فيما يتعلق خصوصا بتحويل رؤوس األموال ادإفًتاضية، وضد  -

 كل ذباوز زلتمل.

 ربسُت أنظمة ادإتصال والتحويل.-

 العمل على خلق شبكة االنًتنت بُت البنوك لتسهيل تسيَت البنوك.-
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اخلدمات و التحويالت ادإلكًتونية ضد كل من أعمال القرصنة، أي بتحسُت غَت مرغوب العمل على تأمُت كل -
 فيو.

 ربسُت فعالية ذبهيزات ضد أي عجز طارئ. -

البنكية ادإلكًتونية يبقى صعب الوصول إليو، يف الواقع ىذه اخلدمة اجلديدة يف البنك تتطلب  اخلدمةإن تطبيق 
 ة و ادلالية أي الوسائل اليت ىي صعبة ادلنال يف بالدنا.وسائل مهمة جداً، خصوصا منها البشري

 وبطاقات الدفع المستعملة. BADRالمبحث الثالث:الخدمات البنكية المقدمة من طرف بنك 

تقدصل رلموعة متكاملة من اخلدمات البنكية  BADRنظرا للتطور والتقدم التكنولوجي إستوجب على بنك 

 االلكًتونية.

 :BADRالمقدمة من طرف بنك  الخدماتالمطلب األول:مختلف 

  الخدمات التقليدية المقدمة من طرف بنكBADR: 

 ـ الحساب الجاري:

سسات ذبارية مؤ  ،يكون مفتوح لألشخاص الطبيعيُت و ادلعنويُت الذين ؽلارسون نشاطا ذباريًا " ذبار صناعيون
 فالحون "، و غالبا ما يكون ىذا ادلنتج ادلصريف بدون فائدة .

 كات(:يحساب الصكوك )الشـ     

" مجعيات ـ إدارات   يعات اليت ال سبارس أي نشاط ذبار تكون عبارة عن حسابات مفتوحة جبميع األفراد أو اجلما
 " وذوي األجور الراغبُت يف ادإستعانة بالشيكات لتصفية احلسابات.

 : livre d’epargne badrـ دفتر التوفير بدر   

أمواذلم الفائضة عن حاجاهتم على أساس فوائد زلددة من  ادخارىو عبارة عن منتج مصريف ؽلكن الراغبُت يف 
ىؤالء ادلدخرين احلاملُت لدفًت التوفَت القيام  باستطاعةطرف البنك أو بدون فوائد حسب رغبات ادلدخرين و 
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ال غلد ىؤالء أي صعوبات لنقل األموال من  التابعة للبنك لذا تالوكاالبعمليات دفع و سحب األموال يف مجيع 
  مكان ألخر.

 :livre d’epargne juniorـ دفتر توفير أشبال  

ىو دفًت توفَت الشباب سلصص دلساعدة أبناء ادلدخرين للتدريب على ادإدخار يف بداية حياهتم ادإدخارية حيث 
ثليهم الشرعيُت ، وػلدد الدفع األول بـ سنة، من طرف شل 19يفتح دفًت توفَت للشباب الذين تتجاوز أعمارىم 

دينار، كما ؽلكن أن يكون الدفع نقداً أو عن طريق ربويالت تلقائية أو أوتوماتيكية منتظمة ، كما يستفيد  500
سنوات من القروض مصرفية قد  5الشاب صاحب الدفًت عند بلوغو األىلية القانونية ذو األقدمية اليت تزيد عن 

 جزائري. ينارتصل اذل مليونُت د

 : carte badrـ بطاقة بدر   

ىذه البطاقة موجهة للزبائن بنك بدر حيث سبكن من القيام بعمليات الدفع و السحب لألوراق النقدية 
"D.A.R.كما ؽلكن ألصحاهبا من القيام بعمليات السحب من ادلوزعات األلية للبنوك األخرى " 

 :les bons de caisseـ أذونات الصندوق    

ادلكتتب(  باسم) امسياوؽلكن أن يكون  الطبيعيُتعبارة عن تفويض ألجل و بعائد موجهة لألشخاص ادلعنويُت و 
 أو حلاملو.

 :les dépots à termeجل أل تاإليداعاـ    

أجال زلددة بنسبة فوائد متغَتة من  إذلأمواذلم الفائضة عن حاجاهتم  عإيدا ىي وسيلة تسهل على األشخاص 
دج دلدة ال تقل عن ثالثة أشهر، أما بالنسبة لعملية  10000بـ علإليدا طرف البنك، و قد حدد ادلبلغ األدسل 

أورو أو ما يعادذلا من العمالت األخرى دلدة ال تقل عن   76224ادإيداع بالعملة الصعبة فقد حدد ادلبلغ األدسل بـ 
 ثالثة أشهر.

 :les comptes devisesـ حساب بالعملة الصعبة    

 منتج يسمح جبعل نقود ادلدخرين بالعملة الصعبة متاحة يف كل وقت مقابل عائد زلدد حسب شروط البنك.
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 القروض ادلوجهة للسكن:-

ىو منتج مارل يسمح لألشخاص الطبيعيُت ذوي الدخول الثابتة يف بناء، ترميم،توسيع أو شراء سكنات 

سنة بفوائد متفق عليها بُت ادلستفيد و البنك تكون يف العادة خاضعة  20مقابل فًتة تسديد سبتد دلدة  فردية

 للتعديل والتغيَت.

القروض ادإستثمارية:ىي موجهة إذل فةات معينة لتشجيعهم يف تطوير أعمارىم كقروض ادإستثمار يف -

يف رلال الصيد البحري، قروض ادإستثمار يف  القطاع الصحي ادلوجهة لألطباء والصيادلة، قروض ادإستثمار

 اخل.القطاع الفالحي وادلهندسُت يف الزراعة......

  الخدمات االلكترونية المقدمة من طرف بنكBADR. 

ؽلكن استخدام الصراف اآلرل يف العديد من العمليات ادلصرفية مثل السحب و خدمات الصراف اآللي:-

الرصيد واحلصول على كشف حساب سلتصر،وربويل األموال بُت احلسابات ادإيداع النقدي وادإستفسار عن 

لنفس الشخص أو دلستفيد آخر، ىناك آالت صرف تقع خارج ادلبٌت فهي عبارة عن زلطات متواجدة حول 

 ادلبىت اخلارجي للبتك بغرض توفَت خدمات بنكية بعد ساعات العمل الرمسية.

 قدم البنوك عرب شبكة االنًتنت خدمات تتمثل فيمل يلي:تالخدمات البنكية عبر شبكة االنترنت: -

 سبكُت العمالء من التأكد من أرصدتو لدى البنوك .-

 احلصول على إرشادات لإلستخدام األمثل للمحافظ ادلالية من أسهم أو سندات.-

 عرض النشرات ادإعالنية اخلاصة بكل اخلدمات البنكية.-
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الصرف اآلرل التابعة مع شبكة االنًتنت لتمكن عمالئها من ادلشاركة يف كل أعمال  تماكينادمج -

 ومعامالت التجارة االلكًتونية.

عرض الفواتَت االلكًتونية والقيام بتحصيلها إلكًتونيا وتسليم احلسابات ألصحاب ىذه الفواتَت عن طريق -

 إرساذلا بالربيد ادإلكًتوشل.

سمح دبعاجلة سلتلف العمليات البنكية يف وقت سريع وحقيقي حيث لقت خدمات عن بعد:ىذه اخلدمة ت

 قبوال كبَتا من طرف العمالء.

 بدر.البطاقات المستعملة من طرف بنك  الثاني: المطلب

ليشمل اجملاالت حيث  استخدامهارغم التطورات اليت عرفتها وسائل الدفع ادإلكًتوشل يف العلم و توسع نطاق 

 أصبحت من أىم وسائل الدفع يف الوقت الراىن

 :BADR: من بُت أىم البطاقات ادلتعامل هبا يف بنك BADRنواع البطاقات ادلستعملة من طرف بنك أ

 :بطاقة السحب ما بين البنوك -1

تسمح لعمالء البنك بسحب مبالغ نقدية من حسابو حلد أقصى متفق عليو عن طريق ادلوزعات اآللية التابعة 
للبنك أو ادلوزعات اآللية التابعة للبنوك األخرى ، كما اهنا تصلح لدى سلتلف البنوك من خالل رمزىا ادلتمثل يف 

 .BADRتعددية البنوك و الرمز اخلاص ببنك 

 :GUICHET AUTOMATIQUE DE BILLERSبطاقة  -2

ل ادلرتفعة مثل فةة التجار و رجال األعمال و يكون السحب حسب الدخل يخاتقًتح على الزبائن ذوي ادلد
الشهري ادلنصوص عليو يف العقد بُت العميل فهي سبكن العميل من حصول على خدمات السحب النقدي يف 

الشيكات أو خدمة ادإستعالم عن معلومات خاصة بو  حدود ادلبالغ ادلسموح هبا يوميا، أو خدمات طلب دفًت
 لدى البنك.
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 بطاقة التوفير: – 3

ىي بطاقة تابعة حلساب ادلتواجد لدى البنك تعطي لصاحبها احلق بإستعمال على مستوى الصراف اآلرل حبيث 
صاحلة دلدة سنتُت يستطيع سحب أو إيداع ادلبالغ ادلالية و اليت تسجل على مستوى حسابو للتوفَت، ىذه البطاقة 

و ؽلكن إستعماذلا على مستوى مجيع البنوك وتسمح حلاملها بــ : إيداع أو ربويل ادلبالغ ادلالية من حساب 
 الشخص اذل حسابو للتوفَت على مستوى الشبكة النقدية.

 .: إجراءات عملية التحويالت المالية اإللكترونية و منافعهالثالمطلب الثا

و ؽلكن ىذا   لكًتوشل بتوقيع العميل ظلوذجا معتمدا لصاحل اجلهة ادلستفيدة )التاجر(،تنفذ عملية التحويل ادإ
النموذج من إقتطاع القيمة احملددة من حساب العميل وفق ترتيب زمٍت معُت )يوميا أو أسبوعيا أو شهريا(، 

واحدة، وعادة ما وؼلتلف ظلوذج التحويل ادإلكًتوشل عن الشيك يف صالحيتو تسري ألكثر من عملية ربويل 
 يتعامل البنك و العميل مع وسطاء وظيفتهم توفَت الربرليات الالزمة للتحويالت.

 دإسبام عملية التحويل ادلارل ادإلكًتوشل ظليز : إجراءات عملية التحويالت المالية اإللكترونية
 حالتُت:

 وجود وسيط: -1

الوسيط و بدون ىذه األخَتة غلمع التحويالت ادلالية،  يقوم العميل ببناء و إرسال ربويل مارل عن طريق ادلودم إذل
بنك العميل  ويرسلها إذل دار ادلقاصة اآللية اليت ترسل ظلوذج التحويل ادلارل ادإلكًتوشل إذل بنك العميل، ويقارن

صيد إذل التحويل برصد العميل، ويف حالة عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل ادلارل يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الر 
 الوسيط ليقوم بدوره بإعادة ادإشعار إذل العميل.

أما إذا كان الرصيد كافيا لتغطية قيمة التحويل ادلال، فعندىا يتم إقتطاع قيمة التحويل منو و ربويلها إذل حساب 
 ادلستفيد )البنك أو التاجر( يف وقت السداد.

 عدم وجود وسيط: -2

لكًتونية دون ادلرور بوسيط، يستلزم على التاجر أن ؽللك الربرليات احلاصة ويف حالة تنفيذ التحويالت ادلالية ادإ
اليت تسمح بإجراء ىذه العملية، حيث تكون ىذه الربرليات مؤمنة بكلمة خاصة بالتاجر، وعندما يقوم العميل 
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ة اآللية، اليت بإعتماد ظلوذج الدفع مرفقا بشيك مصدق لصاحل التاجر، مث يقوم بإرسال ادإعتماد إذل دار ادلقاص
بدورىا تقوم بادإعتماد إذل بنك دإقتطاع ادلبلغ من حساب العميل يف الوقت احملدد، وربويلو إذل حساب التاجر، 

 وعندما ال حاجة لتحقيق من كفاية رصيد العميل، ألن الشيك ادلصدق يضمن ذلك.

 عملية التحويالت المالية اإللكترونية منافع: 

 ية ادإلكًتونية منافع لكل من البنوك و العمالء وذبار التجزئة، ونوجزىا فيما يلي:يقدم نظام التحويالت ادلال

: خفضت شبكة نظام ادلقاصة اآللية من تكاليف اخلدمات ادلصرفية تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية -1
 من خالل:

 تقليل أو إلغاء اخلدمات اليت تقدمها الصناديق ادلتعلقة لتجميع الشبكات. -
إذل احلد األدسل نتيجة عدم إستخدام الشيكات الورقية، وإطلفاض  :مصاريف معالجة الشيكاتتقليل  -

مصاريف ادلعاجلة بالنسبة للشركات، وتستفيد البنوك من ىذه العملية ألن ادلصاريف التشغيلية ستقل، 
ة من األرباح نتيجة ادإستغناء عن معاجلة الشيكات الورقية، ولذلك ربقق البنوك من وراء ذلك نسبة عالي

 التشغيلية و زبفيض حجم العمالة.
لتسوية احلسابات اجلارية مع الشركات و األفراد، دبا أن إدخال  :تقليل الخدمات التي تقدمها البنوك -

النظام ادإلكًتوشل ػلل زلل إستخدام الشيكات الورقة من عمليات الدفع اليت تتم من شركة لشركة أخرى 
وتقل طبقا لذلك احلاجة دإعداد كشوف تسوية احلسابات دبقدار إستخدام أو من الشركة إذل العمالء، 

 النظم اآللية

:يؤدي نظام التحويالت ادلالية ادإلكًتونية إذل ربسُت التدفق النقدي، من خالل  توفير النقدية بصورة فورية -2
 ما توفره التحويالت من موثوقية التدفق، وكذا تسريع دورة النقد.

ألغت عملية ادلقاصة اآللية حاجة العميل و التاجر إذل زيادة البنك دإيداع قيمة التحويالت  :تسيير العمل -3
 ادلالية، شلا يؤدي إذل رفع فعالية نظام العمل. 
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 خالصة :

دبستغازل رلرد عُت أردنا أن نلقي النظر إذل أىم نتائج دراستنا النظرية وذلك من خالل  BADRيبقى بنك 

األعلية اليت يكتسبها ىذا البنك على ادلستوى الوطٍت أما السبب الثاشل فيعود إذل أعلية اخلدمات البنكية 

 االلكًتونية يف بنك بدر وأىم وسائل الدفع ادلستعملة من طرف البنك.

أن اخلدمة البنكية يف النظام البنكي  BADRاليا من خالل قيامنا بدراسة ميدانية يف بنك فيظهر لنا ح

وغَت متنوعة،رغم ادإصالحات اليت قامت هبا السلطات الوصية واليت أعلل  اجلزائري ال تزال متخلفة وبطيةة

ئري، برزت عمليات جانب اخلدمات البنكية يف برارلو ادإصالحية، ويف ظل التوجو اجلديد لإلقتصاد اجلزا

التحديث للخدمة البنكية، من خالل إدخال بطاقات السحب وإنشاء بعض البنوك شبكات إلكًتونية 

خاصة هبا،فضال عن استعمال بعض التكنولوجيا احلديثة كاستعمال ادإعالم اآلرل مثال، واالىتمام بادلوارد 

اع ادإعالم وادإتصاالت يف اجلزائر،من خالل البشرية،وربرير القطاع البنكي،فضال عن القفزة اليت شهدىا قط

 انتشار شبكات االنًتنت،اذلاتف والثابت.

ى وعليو أصبح من الضروري تطوير األساليب البنكية إزاء ظاىرة اخلدمات البنكية االلكًتونية لكي ال تبق

 البنوك بعيدة عن ادلتغَتات اجلديدة يف ظل ظلو وتنوع اخلدمات البنكية االلكًتونية.
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 لقد أصبحت التجارة اإللكرتونية يف وقتنا احلايل زلرك فعال لتنشيط العمل التجاري بني األطراف ادلختلفة ادلتعاملة

فيو من أفراد ومؤسسات وإدارات دلا دتنحو من انفتاح خللق أسواق كبرية تعرض فيها منتجات ادلؤسسات إذ أهنا 
أكرب األرباح عن طريق قنوات الرتويج والبحث عن زبائن فرصة للراغبني يف البحث عن أساليب صلاح لتحقيق 
 نظم الدفع والسداد احلديثة. وأسواق جديدة عرب الوسائل اإللكرتونية باإلعتماد على

حيث شهدت الساحة البنكية خالل العشرية األخرية توسعا يف التكنولوجيا البنكية من أبرزىا ظهور البنوك 
اخلدمات البنكية هتدف إىل تطوير وسائل تقدمي  التقليدية،ألهناثا وسلتلفا عن البنوك اإللكرتونية اليت تعد إصلازا حدي

بشكل ورفع كفاءة أدائها مبا يتماشى والتكنولوجيا احلديثة، شلا إستوجب على البنوك إجراء العمليات البنكية 
 .ريق وسائل وشبكات إلكرتونية مثال:األنرتنت، الصراف اآليل.....إخلإلكرتوين عن ط

ولقد إستطاعت اخلدمة البنكية من خالل ما تقدمو من خدمات متطورة يف وقت وجيز ويف أي مكان دون 
  .إنقطاع إىل ختفيض التكلفة وزيادة حجم السوق، ومت تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية مبختلف أنواعها

زائر النهوض بإقتصادىا من حالة الركود و نظرا ألمهية ما قدمتو الصريفة اإللكرتونية لإلقتصاد و نظرا حملاولة اجل
ادلزرية و تسريع و تنشيط حركتو رأت اجلزائر ضرورة تطوير نظامها ادلصريف و مواكبة كل ما ىو جديد ، فبادرت 

واقع ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية جيد أن ىناك سوء تسيري للموارد إال أن  بإصالحات عديدة لتهيئتو إىل ىذا احلدث
سياسة فعالة يف دتويل اإلقتصاد ىذا من جهة و إنتشار الفضائح و الفساد من جهة أخرى ، األمر  و عدم إتباع

 .الذي يتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياستو و مؤسساتو و وظائفو بإعتماد أساليب و وسائل سلتلفة
األخرى العربية و يظهر ىذا يف  أما من جهة عصرنة ىذا النظام فمازال يف مرتبة متأخرة مقارنة باألنظمة ادلصرفية 

عدم إدخال الوسائل اإللكرتونية يف أنشطتو و ذلك بإعتماد الصريفة اإللكرتونية اليت مازالت رلرد مشروع يعرف 
العديد من التأخري و ادلماطالت رغم إعتماد اجلزائر نظامني مها نظام التسوية اإلمجالية الفورية و ادلقاصة عن بعد 

لبطاقات اإللكرتونية و تطويرىا لشبكة اإلتصاالت و الربيد تبقى اجلزائر بعيدة كل البعد عن و إصدارىا لبعض ا
 التطور احلاصل يف رلال القطاع ادلصريف . 
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 نتائج الدراسة:

ما تزال اخلدمات البنكية يف النظام البنكي اجلزائري متخلفة وبطيئة وغري متنوعة، رغم -   
 اإلصالحات اليت قامت هبا.

رلال إدخال اخلدمة البنكية اإللكرتونية من أجل حتديث اجلهاز البنكي باجلزائر، فقد برزت عدة  يف-
زلاوالت، من خالل إدخال بطاقات السحب وإنشاء بعض البنوك شبكات إلكرتونية خاصة هبا، 

عض التكنولوجيات احلديثة كإستعمال اإلعالم اآليل مثال، واإلىتمام بادلوارد فضال عن إدخال ب
البشرية، وحترير القطاع ادلايل والبنكي، فضال عن القفزة اليت شهدىا قطاع اإلعالم واإلتصاالت يف 
اجلزائر، من خالل إنتشار شبكات األنرتنت، اذلاتف النقال والثابت....لكنها كلها خطوات حتتاج 

 إىل تأكيد وإستمرار.

ونية يف النظام البنكي اجلزائري مازال يف البداية، ما ميكن مالحظتو كذلك ىو أن إعتماد اخلدمة البنكية اإللكرت -
 العدد اذلائل من الربامج وادلشاريع ادلعدة، بعضها فقط رأى النور، والباقي ما يزال حربا على ورق.رغم 

يتطلب إدخال اخلدمة البنكية اإللكرتونية ادلرور عرب خطوات عديدة، منها إنشاء شبكة إلكرتونية بنكية وطنية -
إستخدام نظام التسوية اإلمجالية الفورية شلا لو من فوائد وامتيازات،  وتطور استخدام بطاقات اإلئتمان  من خالل

،  ADSLمبختلف أنواعها، والنقود اإللكرتونية، وتوسيع إستعمال شبكة اإلنرتنت مع إدخال نظام البت السريع 
ل حتديث إدارهتا، وحتديث خدماهتا فضال عن اجلزائرية إلستقبال ىذه التقنية من خالكما جيب أن تستعد البنوك 

تطور اإلعالم البنكي للمسامهة يف نشر ثقافة بنكية يف اجملتمع، وضرورة تساىم ادلراكز التجارية وادلؤسسات 
 األخرى يف ذلك.

 التوصيات:

 إنطالقا من نتائج الدراسة ميكن إقرتاح التوصيات التالية:

 مبثابة جسر إلكرتوين بني البنوك. _ ضرورة تكوين شبكة مصرفية تكون
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_التوسع يف إستخدام األنرتنت لتقدمي اخلدمات البنكية اإللكرتونية للعمالء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل لإلستعالم 
 على أرصدة احلسابات.

 _مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بأجهزة تقدمي اخلدمة.

 إللكرتونية والتعريف هبا وخاصة اجلديدة منها._ اإلىتمام بتنويع اخلدمات البنكية ا

 ايت يف األوساط اجلزائرية فيما خيص أمهية ومزايا اخلدمة البنكية اإللكرتونية._ ضرورة نشر الوعي ادلعلوم

_ إرسال موظفي البنوك إىل بعثات تدريسية باخلارج إلستيعاب أدوات التكنولوجيا ادلستخدمة يف البنوك العادلية 
  امل معها وكيفية تطبيقها.وطرق التع

اإلسراع يف تنفيذ شبكة اإلتصال بني ادلركز الرئيسي لكل بنك وباقي فروعو مبا يضمن سرعة تداول البيانات -
زمة عليها، باإلضافة إىل اإلرتباط بالشبكات اإللكرتونية اخلاصة بالبنوك اخلاصة بالعمالء وإجراء التسويات الال

 وادلؤسسات ادلالية األخرى.
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 ملخص 

شهدت الساحة البنكية خالل العشرية األخرية توسعا كبريأ يف التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها انتشار اخلدمات اإللكًتونية 
 اليت تعد اجتاها حديثا وخمتلفا عن اخلدمات البنكية التقليدية.

قنوات إلكًتونية ويعتمد على معاجلة للبيانات يشمل إذن فاملقصود باخلدمة البنكية اإللكًتونية أهنا كل عمل بنكي يتم عرب 
التحويالت والتسويات املالية،اإلقًتاض التجاري والعقود، التبادل اإللكًتوين للمعلومات و العمليات وتتصف  اخلدمة البنكية 

 اإللكًتونية بامليزات التالية:

 ا.متكن من عمليات السحب واإليداع يف أي وقت حىت وأن كان البنك مغلق -
 خدمات تتم عن بعد وبدون إتصاال مباشرا بني أطراف اخلدمة. -
 خدمات ال تعرف قيودا جغرافية. -
 يتم الدفع عن طريق النقود اإللكًتونية. -
 التخفيف من العمل  الورقي. -

اطر قانونية وخماطر رغم املزايا العديدة اليت وفرهتا اخلدمات البنكية اإللكًتونية إال أهنا أفرزت يف نفس الوقت خماطر نذكر منها خم
 تنظيمية وتقنية.

Résumé 

Aréne bancaire a connu au cours de la derniére décennie , une expansion significative dans la téchnologie 

bancaire des manifestatins les plus importantes de l’expansion des services bancaires électroniques , ce qui 

est une tendance récente et est différente de services bancaires traditionnels. 

Service afin destinée monétique travail onhakl est effectuée par voie électronique de la banque et dépend de 

la transformation de la comprend les transferts et les établissements financiers , les emprunt commerciaux et 

les contrats de données , L’échange électronique d’informations et les opération et le service de banque 

électronique est caractérisé par les caractéristiques suivantes / 

- Etre en mesure de déposer et retraits à tout moment , même si la banque est fermée. 

- Les services sont à distance et sans contact direct entre les parties au service. 

- Les services ne connaissent pas de restrictions géographiques. 

- Le paiement se fait par l’argent électronique. 

- Atténuation de la paperasse.   

Malgré les nombreux avantages offerts par les services bancaires électroniques, mais ils produisent en méme 

temps ,parmi eux le risque des risques juridiques et les risques réglementaires et de la technologie. 
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