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 على ما أوعم و أعطى، ثم أعسب 
ً
 له أوال و أخيرا

ً
               حمدا هلل و شكسا

 و اعتزاش عن عظيم جقدًسي و خالص شكسي لألسخاذ املشسف 
ً
ولد "بكل فخسا

و ال ًفىجني أن أسجل عسفاوي بمجهىداث كل من أمدوي ًد ". محمد عيس ى

. العىن من بعيد و قسيب إلهجاش هرا البحث املخىاضع شكال و مضمىها

 و كل ، كليت العلىم الاقخصادًت و الخجازيت و علىم الدسييرإلى كل أساجرة 

لكم مني سادحي فائق عمال بىك الفالحت و الخىميت السيفيت لىكالت ماسسي، 

 
ً
. الخقدًس و الاحترام و  صاام   خيرا

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          أهدي ثمسة  هدي إلى قسة عيني الىالدًن الكسيمين، أمي 

التي سهسث على جسبيتي و دزاستي    و كاهذ سىدي طيلت مشىازي 

الدزاس ي بفضل دعىاها لي بالىجاح، و إلى أبي العصيص و الري أهاز 

.  شمعت مسخقبلي

       إلى من قضيذ معهم حياة اسيمت و أًام سعيدة و هىيئت 

  .إخىحي الكسام، و إلى  ميع أصدقائي و كل ألاحباب

.    العلىم الاقخصادًت إلى شمالء مشىازي الدزاس ي خاصت طلبت
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: مقدمة عامة

ً و بداًت اللسن الحالي) مً فترة لِظذ بػُدة         شهدث الظُاحت املطسفُت الػدًد مً  (نهاًت اللسن الػشٍس

الخطىزاث و الخحدًاث أهمها الخىحه هحى البىىن الشاملت، و إغادة هُيلت الخدماث املطسفُت، و اللسع 

ل، زغم أنها ال جصاٌ جحخفظ بفىسة اللسع،   فئنهاالاًجازي الري ٌػخبر فىسة حدًثت للخجدًد في طسق الخمٍى

لت  لُت بين املؤطظت امللسغت و املؤطظت امللترغت، فهره الطٍس ا في طبُػت الػالكت الخمٍى أدخلذ جبدًال حىهٍس

ً غليها، بالىظس إلى املصاًا الػدًدة التي جلدمها لهم، إلى  ػا في الاطدثماز الطخلدام املظدثمٍس حسجل جىطػا طَس

ادة اللدزة الخىافظُت بطفت  غير ذلً مً الخحدًاث، و هره الػىاضس حػخبر اللبىت ألاطاطُت في الىضٌى إلى ٍش

غامت، و امليزة الخىافظُت و الاهدماج املطسفي بطفت خاضت، فظاهس الاهدماج املطسفي حػخبر أهم و أبسش مظاهس 

. الاطخػداد ملا بػد املىافظت و الخحىم بالُاث الاكخطاد الػالمي

و حػخبر البىىن الالىتروهُت مً أحدر املىاغُؼ املطسفُت التي جخللى اهخماما هبيرا مً كبل املجخمؼ املطسفي      

الدولي، هظسا إلى ما ًىطىي غلُه هرا الػمل مً هظم و جلىُاث مخطىزة، حُث جخىاهب و الخطىز في مجاٌ 

الخجازة الالىتروهُت و الخطىز الخىىىلىجي في مجاٌ هظم املػلىماث و جطىز جىىىلىحُا الىمبُىجس و وطائل 

الاجطاٌ غبر الػالم مثل الاهترهِذ مما ًجػل امليزة الخىافظُت في اللطاع البىيي، و ًمىً حػٍسف البىً 

الالىترووي بطفت مخخطسة غلى أنها غبازة غً هظام مخيامل ًدُح للصبىن الىضٌى إلى حظاباجه و الحطٌى 

غلى املػلىماث و غلى مخخلف الخدماث و املىخجاث املطسفُت مً خالٌ شبىت مػلىماث ًسجبط بها الحاطىب 

.  طاغت و خالٌ وامل أًام ألاطبىع24 طاغت غلى 24الخاص به و أًت وطُلت أخسي، و هرا خالٌ 

 هما ًىفس البىً الالىترووي الػدًد مً املميزاث أهمها إمياهُت الاطالع غلى الحظاب و مػسفت الخدماث 

املطسفُت التي ًلدمها الػمالء، إغافت إلى مػسفت أطػاز الفائدة، أطػاز الطسف، مىاغُد اطخحلاق اللسوع 

الث البىىُت و هرا ما ٌػصش امليزة الخىافظُت لللطاع املطسفي الالىترووي . و إحساء الخحٍى

د، فىلىدا، هىلىدا،    إن أهم الدٌو التي حػسف جلدما ملحىظا الطخخدام البىىن الالىتروهُت هي الظٍى

ظسا و أطترالُا حُث أهه أهثر مً  ىُت، اطباهُا، طَى  %75الظىغافىز، الىمظا، وىزٍا، الىالًاث املخحدة ألامٍس

م الاهترهِذ و ٌسجل أهبر غدد مً مظخخدمي البىىن  مً مجمىع البىىن ليل دولت حػسع خدماتها غً طٍس

د، فىلىدا، هىلىدا و وىزٍا  حُث زلث الػمالء في هره الدٌو ٌظخخدمىن الاهترهِذ  )الالىتروهُت في الظٍى

ىُت البىً الالىترووي ٌظخخدم بشيل هبير مً طسف البىىن (للػمل املطسفي ، و في الىالًاث املخحدة ألامٍس

الاخسي، أما اللطاغاث الاكخطادًت الػسبُت فلم حظخىغب مفهىم ألاغماٌ الالىتروهُت زغم التهدًداث الىبيرة 

ت حصء مً البىىن الػسبُت اذ  التي جىاحهها والػىملت و جحسز الخجازة الػاملُت و غيرها و حػد البىىن الجصائٍس

حػِش مشاول غدًدة و مػلدة و جظهس خاضت أزىاء جلدًم الخدماث، بحُث جلف غائلا أمام جطىزها و حاحصا 

في وحه الاطدثماز، و جخػلم هره املشاول بالىفاءة و الظسغت في ألاداء، و في ظل غُاب شبياث الىتروهُت جسبط 

ت أمام جحدي هبير ًيبغي لها إن  بين البىىن لدظهل جبادٌ املػلىماث و جىفُر املهام بظسغت، فالبىىن الجصائٍس

حظازع إلى مىاهبت الخطىزاث الػاملُت و مىاحهت الخحدًاث الىاشئت غً زىزة املػلىماث، و إال فئنها طخجد 
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هفظها حػاوي فجىة زكمُت هبيرة لرلً غليها أن جمازض الخدماث املطسفُت الالىتروهُت إلى حاهب الخدماث 

. املطسفُت الػادًت

  و هدُجت للىمى املدظازع في جلىُت املػلىماث، أضبح اطخخدام الخدماث الالىتروهُت املطسفُت مً أهم أدواث 

املىافظت فُما بين البىىمً، مما جخطلب مالحلت الخلىُت الحدًثت و اطخػساع أفػلها و اكخىائها لخحلُم امليزة 

الخىافظُت، و كد اجخرث البىىن خطىاث حدًثت هحى الخحٌى إلى الخدماث الالىتروهُت املطسفُت لىظب 

غمالئها و الخىافع في الخدماث املطسفُت، فأضبح جلدم الخدماث الالىتروهُت املطسفُت بطىزة مِظسة و أمىت 

. و حظهل للػمُل اطخخدامها غلى مظاز الظاغت

: يمكن صياغة إشكالية البحث كما يلي (1

ص امليزة الخىافظُت في اللطاع البىيي  "  " إلى أي مدي ًمىً للخدماث املطسفُت الالىتروهُت حػٍص

: ألاسئلة الفرعية (2

. ما امللطىد بالبىىن الفسغُت  * 

. ما هي أهم وطائل الدفؼ الالىترووي  * 

. ما هي الخدماث الالىتروهُت التي جطبم مً طسف البىىن  * 

م الالىترووي  *  . ما دوز الدظٍى

. ما مدي جأزير الخدماث الالىتروهُت غلى امليزة الخىافظُت  * 

: الفرضيات (3

جخالئم خدماث البىىن الالىتروهُت و زغباث مظخخدميها مً حُث طهىلت الاطخخدام و الخىىع و اهخفاع   * 

. اليلفت

. حػدد و اخخالف وطائل الدفؼ الالىترووي مؼ اخخالف املػامالث الالىتروهُت  * 

م املطسفي الالىترووي له دوز في جمىين البىىن مً أداء الدوز الفػاٌ في البىىن  *  . الدظٍى

 .الخدماث املطسفُت الالىتروهُت الحدًثت حػصش امليزة الخىافظُت  * 

: أهداف الدراسة (4

:   حظعى هره الدزاطت إلى جحلُم مجمىغت مً الهداف أهمها
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. مػسفت البىىن الالىتروهُت و دوزها في  الخىمُت الاكخطادًت  * 

. الخػسف غلى الخدماث الالىتروهُت املطسفُت  * 

.  الخدماث الالىتروهُت املطسفُت في جحلُم امليزة الخىافظُتإبساش  * 

. الخػسف غلى الخىىىلىحُا الجدًدة في البىىن  * 

: ثأهيل دراسة املوضوع (5

  جىمً أهمُت دزاطت هرا املىغىع في مػسفت الخدماث املطسفُت الالىتروهُت امللدمت مً طسف البىىن التي 

ص امليزة الخىافظُت فُما بين البىىن . حظعى إلى جحظين ألاداء الاكخطادي و جىفير الىكذ و الجهد و حػٍص

: أسباب اختيار املوضوع (6

:  مً أهم ألاطباب التي أدث بىا إلى اخخُاز هرا املىغىع هي

. كلت البحىر في هرا املىغىع هظسا لحدازخه  * 

. الاهخمام الىبير الري جحظى به البىىن الالىتروهُت في آلاوهت ألاخيرة  * 

. إبساش دوز الخدماث الالىتروهُت املطسفُت في حرب الػمالء  * 

: منهج الدراسة (7

 هرا البحث جم الاغخماد غلى املىهج الىضفي في الجصاء املخػللت بالبىىن الالىتروهُت و الطيرفت إطاز  في 

م الالىترووي و الخدماث الالىتروهُت املطسفُت و أزسها غلى  الالىتروهُت  و وطائل الدفؼ الالىترووي و الدظٍى

فُت و جىغُح أهم  امليزة الخىافظُت، زم اهخللىا إلى املىهج الخحلُلي مً خالٌ دزاطت حالت بىً الفالحت الٍس

 ..الخدماث الالىتروهُت التي ًلدمها البىً

: محتويات الدراسة (8

 ٌ :   مً خالٌ املىهجُت كمىا بخلظُم الدزاطت إلى زالزت فطى

في الفطل ألاٌو جطسكىا إلى الػملُاث املطسفُت الالىتروهُت في البىىن، وشأتها مفهىمها و دوافؼ ظهىزها، 

. ألاهماط، ألاهداف و الُت البىىن الالىتروهُت و وطائل الدفؼ الالىترووي

 أما الفطل الثاوي فلد جحدزىا غً امليزة الخىافظُت للبىىن، أهىاع و مطادزها و مػاًير خدماث حىدة امليزة 

م غبر الاهترهِذ و اكخطاد املػسفت، محدداث  م الالىترووي و جطسكىا إلى الدظٍى الخىافظُت زم اهخللىا إلى الدظٍى

م و الػىامل املؤزسة غلى طلىن الػمالء في اخخُاز املطسف، زم اهخللىا إلى الخدماث الالىتروهُت  و مصاًا الدظٍى
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و أزسها غلى امليزة الخىافظُت، و اغخمدها غلى أهىاع الخدماث الالىتروهُت املطسفُت، إدازة جماًص الخدمت 

املطسفُت و الطيرفت الالىتروهُت  في جحظين حىدة الخدماث املطسفُت و أخيرا واكؼ الطيرفت الالىتروهُت في 

. الىطً الػسبي

فُت، فحاولىا أوال الخػٍسف بالبىً  أما في الفطل الثالث و أخيرا كمىا بدزاطت حالت بىً الفالحت و الخىمُت الٍس

خي و إبساش مهامه و هُيله الخىظُمي، زم اهخللىا إلى إبساش أهم الخدماث الالىتروهُت  و وشأجه و جطىزه الخاٍز

املطسفُت التي ًلدمها البىً للػمالء فياهذ أولها خدمت الطساف آلالي و امللاضت الالىتروهُت و ول ظىابطه، 

زم خدمت البطاكاث الحُت حُث وحدها اهه هىالً أزبػت أهىاع، و أخيرا الخدماث امللدمت مً بىً الاهترهِذ 

. الخاص به

: الصعوبات (9

هدزة املىاحؼ التي جخخظ في هرا املىغىع، اذ هجد مساحؼ جدىاٌو مىغىع الخدماث املطسفُت الالىتروهُت،   - 

و مساحؼ أخسي جلىم بدزاطت امليزة الخىافظُت و حىاهب أخسي، في حين كل ما هجد مساحؼ جسبط بين الخدماث 

. املطسفُت الالىتروهُت و امليزة الخىافظُت، بسغم مً ألاهمُت البالغت التي ًخخظ بها هرا املىغىع

.   ضػىبت الخػامل مؼ غمالء البىً في الجاهب الخطبُلي  - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل: الفصل ألاول

 اعملياتل

 ملفرفيةل

لالااكترألانية
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: ثمهيد  

يٗخبر ال٣ُإ املهغفي مً ؤهم ال٣ُاٖاث التي جلٗب صوعا ؤؾاؾيا في صٖم الخىميت الا٢خهاصيت، لظل٪ حٗض     

ني في مسخل٠ الضو٫ هديجت للضوعة ٦بحرة التي ج٣ىم به  البىى٥ مً ؤهم الغ٧ائؼ التي ي٣ىم ٖليها الا٢خهاص الَى

في حٗبئت املضزغاث مً الجمهىع وويٗها مً بقاعة املكغوٖاث و الاؾدثماعاث الضازليت و الخاعجيت للضولت، و 

ت ؤزغي مً  بالخالي ٞةن الىصائ٘ و مىذ الائخمان يك٩ل وكاٍ عئيس ي للبىى٥، ٦ما ج٣ىم البىى٥ بمجمٖى

حر الىؾائل املالئمت للخٗامل في الحؿاباث خؿب مخُلباث ٧ل ٞئت مً الٟئاث  ائ٠ الهضٝ منها جٞى الْى

 مٟهىم و اهدكاعجؼايض الاهضماج بحن البىى٥ : عفي حٛيحراث و جُىعاث مً ؤهمهامٖمالئها و ل٣ض قهض ال٣ُإ الم

يت إلال٨تروهيت . البىى٥ الكاملت و ْهىع الخضماث املهٞغ

ماهيت البىى٥ الال٨تروهيت و املبدح الثاوي آليت البىى٥ : و ٢ؿمىا هظا الٟهل بلل زالر مباخح، املبدح  و٫ 

. ماهيت وؾائل الضٞ٘ الال٨ترووي: الال٨تروهيت و املبدح الثالح
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ماهيةث لملىوكثالالكترألاهيةث اصسفيةث:  املبحث ألاو  

يت زال٫ الٗكغيت  زحرة جىؾ٘ ٦بحر في ج٨ىىلىجيا البى٨يت و مً ؤبغػ مٓاهغها اهدكاع  قهضث الؿاخت املهٞغ

. البىى٥ الال٨تروهيت التي حٗض بهجاػا خضيثا و مسخلٟا ًٖ البىى٥ الى٣ضيت ملا جد٣٣ه مً مؼيا ٖضيضة 

  وشأةث لملىوكثالالكترألاهية:  اعطلث ألاو. 

ها و اػصياص مؿخٟيضيها في ْل الخُىع الهائل في الخ٣ىياث الحىؾبت و     في ْل وجىص قب٨ت الاهترهذ و قيٖى

الاجها٫ التي خ٣٣ذ جباصال ؾغيٗا و قامال للمٗلىماث يمً ؾياؾت و زُِ الاوؿياب الؿغي٘ للبياهاث و 

مٟهىم املٗلىمت ٖلل الخِ، و جىا٤ٞ طل٪ م٘ الاؾدثماع الاهترهذ في ميضان اليكاٍ الخجاعي الال٨ترووي يمً 

ما٫ الال٨تروهيت و الخجاعة الال٨تروهيت و م٘ الاػصياص ال٣يمت الا٢خهاصيت مٗلىماث التي ؤنبدذ  مٟاهيم ٖ 

ما٫ و املا٫، و في ْل طل٪ ٧له جُىع مٟهىم الخضماث املاليت ٖلل  املدضصة الاؾتراجيجي للىجاح في ٢ُاٖاث ٖ 

الخِ، لخدى٫ مً مجغص الخىٟيظ ؤٖما٫ ٖبر زِ زام و مً زال٫ البرمجياث هٓام ال٨مبيىجغ هٓام 

ال٨مبيىجغ الٗميل بلل البى٪ له وجىص ٧امل ٖلل الكب٨ت و الحيىي مى٢ٗه ٧اٞت البرمجياث الالػمت لألٖما٫ 

يت . املٗٞغ

بن البىى٥ بمٗىاها الحضيح ليـ مجغص ٕٞغ البى٪ ي٣ضم زضماث ماليت و خؿب بل مى٢ٗها ماليا ججاعيا بصاعيا 

اؾدكاعيا له وجىص مخى٣ل ٖلل الخِ، ٞهى يكحر بلل الىٓام الظي يؿمذ للؼبىن الىنى٫ بلل خؿاباث ؤو ؤيت 

يت مً زال٫ قب٨ت يغجبِ بها جهاػ  مٗلىمت يغيضها و الحهى٫ ٖلل مسخل٠ الخضماث و املىخجاث املهٞغ

 1.الحاؾىب الخانت به

ت الال٨تروهيت بلل بضايت الثماهيىاث جؼامىا م٘ ْهىع الى٣ىص الال٨تروهيت،  ؤما اؾخسضامها   حٗىص وكإة الهحٞر

البُا٢اث ٧ان بضايت ال٣غن املاض ي في ٞغوؿا ٖلل ق٩ل بُا٢اث ٦غجىهيت حؿخسضم في الهاج٠ الٗمىمي، و 

م ؤنضعث 1958و في ٖام . البُا٢اث املٗضهيت حؿخٗمل ٖلل مؿخىي البريض في الىالياث املخدضة  مغي٨يت

American Express ؤو٫ بُا٢ت بالؾدي٨يت لخىدكغ ٖلل هُا١ واؾ٘، زم ٢امذ بٗضها زماهيت بىى٥ بةنضاع 

 الٗامليت، ٦ما جم بنضاع في هٟـ الٗام البُا٢ت Visaم لخخدى٫ بلل قب٨ت 1968 ٖام Bank Americardبُا٢ت   

 France"م ٢امذ الاجهاالث الٟغوؿيت 1986و في ٖام . مً َٝغ ؾخت بىى٥ ٞغوؿيت" Carte Bleue"الؼع٢اء 

Telecom " بتزويض الهىاج٠ الٗمىميت بإجهؼة ٢اعئت للبُا٢اث الظا٦غة(Carte a mémoire)  1992و في ؾىت 

                                                           
، الؿياؾت الى٣ضيت،ٍ - ٖبض هللا زبابت، الا٢خهاص املهغفي . ص- 1

ّ
، 2007، مهغ، ماؾؿاث الكباب الجامٗيت، 1لبىى٥ الال٨تروهيت، البىى٥ الخجاعيت

 10م 
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ىزيت  يت بُا٢اث بٚغ   جدمل بياهاث شخهيت لحاملها، و زال٫ (Carte a puce)ؤنبدذ ٧ل البُا٢اث املهٞغ

حن مً البىى٥ هما  1:مىخه٠ الدؿٗيىاث ْهغ ؤو٫ بى٪ الال٨ترووي في الىالياث املخدضة  مغي٨يت يمحز بىٖى

 . جد٤٣  عباح جهل بلل ؾخت ؤيٗاٝ البى٪ الٗاصي:(بىوكثالاهترهد) لملىوكثالافتر ضيةث -1

يت الال٨تروهيت و يغج٘ : لملىوكث زضية -2  هي البىى٥ جماعؽ الخضماث الخ٣ليضيت و زضماث الهٞغ

 :الاهدكاع البىى٥ الال٨تروهيت بلل ٖاملحن ؤؾاؾحن هما

 جىامي ؤهميت و صوع الىؾاَت بٟٗل جؼايض خغ٦ت الخض٣ٞاث الى٣ضيت و املاليت. 

 الم و الاجها٫ الهضمت الخ٨ىىلىجيا  .جُىع املٗلىماجيت و ج٨ىىلىجيا إلٖا

 مفهومث لملىوكثالالكترألاهية:  اعطلث لثاوي 

: ؾيخُغ١ بلل حٗاعي٠ مسخلٟت للبى٪ إلال٨ترووي

يت ؤو املبخ٨غة ؤو عبما يٗٝغ مً زال٫ قب٩اث الاجها٫ الال٨تروهيت، و  هى ٢يام البىى٥ بخ٣ضيم زضماث املهٞغ

٣ا لكغوٍ الًٗىيت التي جدضصها البىى٥ و طل٪ مً  ج٣خهغ نالخيت الضزى٫ بليها ٖلل املكاع٦حن ٞيها ٞو

 2.زال٫ ؤخض املىاٞظ ٖلل الكب٨ت ٧ىؾيلت اجها٫ الٗمالء

البىى٥ الال٨تروهيت ماهيت بال وؾيلت ال٨تروهيت لى٣ل املىخجاث و الخضماث البى٨يت الخ٣ليضيت و الحضيثت 

مباقغة بلل الٗمالء ٖبر الاهترهذ، و هي بظل٪ جم٨نهم مً الىنى٫ لحؿاباتهم و بجغاء الٗملياث و الحهى٫ ٖلل 

 3.املٗلىماث صون الحاجت بلل الخى٣ل بحن ٞغوٕ البى٪

و حٗٝغ ٖلل ؤنها ماؾؿاث ماليت و قب٨ت جاصي باؾخسضام  ؾاليب الال٨تروهيت و التي جٟيض الاهترهذ مً ؤهم 

ت  ػعاع في الهاج٠ ؤو في ال٨مبيىجغ في  اق٩الها، و يم٨ً الحهى٫ ٖلل زضماث ًٖ َغي٤ الًِٛ ٖلل مجمٖى

. ؤي م٩ان ٞالبىى٥ الال٨تروهيت ج٣ضم مسخل٠ الخضماث في ٧ل و٢ذ مامً في ؤي م٩ان

و حٗٝغ ٖلل ؤنها الىٓام الظي يديذ الىنى٫ بلل خؿاباجه ؤو آليت املٗلىماث يغيضها و الحهى٫ ٖلل مسخل٠ 

يت مً زال٫ قب٨ت للمٗلىماث يغجبِ بها جهاػ الحاؾىب الخام به ؤو ؤيت وؾيلت  الخضماث و املىخجاث املهٞغ

  4.ؤزغي 

                                                           
  13-12، م2012 املغ٦ؼ ال٣ىمي إلنضاع ٢اهىن ال٣اهغة ،مهغ،يىؾ٠ خؿً يىؾ٠، البىى٥ الال٨تروهيت، الُبٗت  ولل ،. ص- 1

يت الال٨تروهيت،.  ص2 -  .72 -71، م 2012 صاع امليؿغ ليكغ و الخىػي٘ و الُباٖت ، ، ال٣اهغة،1الُبٗت وؾيم مدمض خضاص و آزغون، الخضماث املهٞغ

 .65، م 2009 صاع الث٣اٞت لليكغ و الخىػي٘، ،ٖمان،مدمىص مدمض ؤبى ٞغوع، الخضماث الكب٨يت الال٨تروهيت ٖبر الاهترهذ،3- 

 .25ٖبض هللا زبابت، الا٢خهاص املهغفي، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م - 4
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الال٨ترووي هى الىٓام الظي يم٨ً الٗمالء ٖبر الاهترهذ مً الحهى٫ ٖلل الخضماث املهٝغ و ٦خٗغي٠ قامل 

يت صون الخى٣ل . املهٞغ

يت ًٖ َغي٤ ال٣ىىاث الال٨تروهيت املسخلٟت (: I - 1) لشكلثزقمث يىضح ج٣ىيت املٗامالث املهٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 34يىؾ٠ خؿً يىؾ٠،البىى٥ الال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م . ص:  اصدز
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املعامالت االلكرتونية عن طريق قنوات أخرى 
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. دألا فعثظهوزث لصيرفةثإلالكترألاهية:  اعطلث لثالح

ت إلال٨تروهيت ٧ان هديجت جٟاٖل ٖضة ٖىانغ منها : بن ْهىع الهحٞر

  زىعة الاجهاالث و املٗلىماث التي ؤصث بلل ْهىع حٛحراث جىهغيت في َبيٗت ٖمل ال٣ُإ املهغفي و

ت اٖخماصا ٖلل ما ؤهخجخه  يت و ماليت مخُىعة و مخىٖى املالي و مىه الخُل٘ بلل ج٣ضيم زضماث مهٞغ

 .الخ٨ىىلىجيا و زىعة املٗلىماث

  الخجاعة إلال٨تروهيت التي جخم باؾخسضام الىؾائل إلال٨تروهيت و زانت الاهترهذ و التي ؤنبدذ جخمحز

 .بسهائو ٖضيضة

  وجىص مىاٞؿت قضيضة بحن البىى٥ بًٗها البٌٗ و م٘ ٚحرها مً املاؾؿاث املاليت هظه املىاٞؿت

ىيت بل ا٦دؿبذ ؤبٗاصا صوليت في ْل جدغيغ الخجاعة  التي ؤنبدذ ال ج٣خهغ ٖلل الا٢خهاصياث الَى

 .الٗامليت

  يت مثل قغ٧اث الخإمحن و قغ٧اث  وعا١ املاليت جؼايض صزى٫ الٗضيض مً املاؾؿاث املاليت ٚحر املهٞغ

ت الخضماث وزي٣ت الهلت  و مىاٞؿتها للبىى٥، خيح ؤنبذ الٗضيض مً هظه املاؾؿاث ي٣ضم مجمٖى

 .بٗمل البىى٥

  مؿخىي ال٨ٟاءة ٘ وجىب جُىيغ  صاة بهٟت مؿخمغة ؾىاء للبىى٥ و ٚحرها مً املاؾؿاث املاليت لٞغ

الدكٛيليت لخ٣ضيم ؤًٞل زضمت لٗمالئها، و زانت ؤن ال٨ثحر مً الٗمالء ؤنبدىا يُلبىن زضمت 

يٗت املؿخىي بخ٩لٟت جىاٞؿيت، مؿخٟيضيً مً املىاٞؿت املتزايضة في املاؾؿاث  .ٞع

  يت، و مً ؤهم  مثلت في ما٫ املهٞغ صزى٫ الٗضيض مً املاؾؿاث الخجاعيت و الا٢خهاصياث ؾى١ ٖ 

 .طل٪ ٢يام بٌٗ املدالث ال٨بحرة بخ٣ضيم زضمت لٗمالئها

و بالخالي وؿخيخج ؤن حٛحر الٓغوٝ و  خىا٫ يدبٗه حٛحر  صواث و الىؾائل التي حؿخسضم مٗها، بط ال يجىػ 

اؾخسضام وؾائل ج٣ليضيت للخٗامل م٘ ْغوٝ لم ج٨ً ٢ائمت مثلما هى الحا٫ ٞيما قهضه الٗمل املهغفي 

ت إلال٨تروهيت  1.زانت و املالي ٖامت مً جدىالث و حٛحراث لٗل ؤهمها الهحٞر

 

 

 

                                                           
يت إلال٨تروهيت،مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م. ص-  1    .57-56وؾيم مدمض الحضاص و آزغون، الخضماث املهٞغ
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. أهماطثألاثأهد فث لملىوكثإلالكترألاهية:  اعطلث لس بع

 أهماطث لملىوكثإلالكترألاهية: أألاالث. 

٣ا للضعاؾاث الٗامليت و جدضيض الضعاؾاث جهاث إلاقغاٝ و الغ٢ابت  مغي٨يت و  وعوبيت ٞةن هىا٥ زالر  ٞو

: نىع للبىى٥ إلال٨تروهيت ٖلل الاهترهذ

 هى املؿخىي  ؾاس ي للبىى٥ الال٨تروهيت و الحض  صوى مً اليكاٍ إلال٨ترووي : اوقعث اعطوماجي - ؤ

يت و ٢ض ؤوكئذ ؤٚلبيت  املهغفي و ي٣ضم مٗلىماث جٟهيليت خى٫ زضماجه و بغامجه و مىخجاجه املهٞغ

 .املهاٝع هظا املى٢٘ بهضٝ الضٖايت و الدؿىي٤

ت ٦ةعؾا٫ بغيض :الاثصالي,  اوقعث لحفاعليثأ - ب  هى الظي يؿمذ للٗميل بالخٟاٖل و الخىانل م٘ مهٞغ

إل ٖلل خؿابه املهغفي و حٗبئت َلباث  يت و إلَا بل٨ترووي للحهى٫ ٖلل بٌٗ املٗلىماث املهٞغ

يت, بٌٗ املٗامالث، ٦ُلب صٞتر الكي٩اث ؤ  .َلب جبضيل بُا٢ت مهٞغ

 هى املؿخىي الظي يماعؽ ٞيه البى٪ زضماجه و ؤوكُخه في بيئت بل٨تروهيت و حكمل : اوقعث لحملادلي - ث

هظه الهىعة الؿماح للؼبىن بالىنى٫ بلل خؿاباجه و بجغاء الضٞٗاث الى٣ضيت، بجغاء الحىالاث بحن 

 2.خؿاباجه صازل البى٪ ؤو م٘ جهاث ؤزغي 

 أهد فث لملىوكثإلالكترألاهية: ثاهيا. 

يت للؼبائً ٖىىانها الخضمت الكاملت و  ؾٕغ و  ٢ل  تهضٝ هظه البىى٥ بلل ج٣ضيم الٗضيض مً الخضماث املهٞغ

 .ج٩لٟت و بالخالي جد٣ي٤ مٗضالث ؤًٞل في املىاٞؿت و الاؾخمغاع بالؿى١ 

و لٗل مً ؤهم هظه  هضاٝ هى الخدى٫ بلل مى٢٘ بل٨ترووي لخ٣ضيم مٗلىماث صحيدت و الاؾدكاعاث في 

يت و املاليت و الخجاعيت و ٞخذ آٞا١ الٗمل و الاؾدثماعاث و بصاعتها . اليكاَاث املهٞغ

و هىا٥ ؤيًا بىى٥ بل٨تروهيت ج٣ضم زضماث ماليت و يغيبيت و اؾدثماعيت جخالقل م٘ مخُلباث الؼبائً لحل 

 1.مك٨التهم بهٟت ؤًٞل مً الُغ١ الخ٣ليضيت ؾىاء مً خيح الى٢ذ ؤو ال٩لٟت

: و باإلياٞت بلل بٌٗ  هضاٝ

 وؾيلت لخٗؼيؼ خهتها في الؿى١ املهغفي. 

  لخٌٟ الخ٩الي٠. 

                                                           
.37، م2001 الضاع الٗغبيت للٗلىم ،  بحروث،٢اخىف هاصع ؤلٟغص، الٗمل املهغفي ٖبر  هترهذ،.  ؤ 2  

1-  .56، م 2003 املاؾؿت الحضيثت لل٨خاب ،، ٖمانَبٗت  ولل هاصع ٖبض الٗؼيؼ قافي، املهاٝع و الى٣ىص إلال٨تروهيت،. ص.ؤ 
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 ىيت  .حٗخبر ٧ىؾلت لخىؾي٘ وكاَاتها صازل و زاعج الحضوص الَى

 يت ٖلل الكب٨ت  .بجاخت املٗلىماث ًٖ الخضماث التي ياصيها البى٪ صون ج٣ضيم زضماث مهٞغ

 يت في ؤي و٢ذ و ؤي م٩ان يت و ٚحر املهٞغ  .1خهى٫ الٗمالء ٖلل الخضماث املهٞغ

 .آليةث لملىوكثإلالكترألاهية:  املبحث لثاوي 

 ثمهيد : 

ل٨تروهيت، إلا الاجها٫م٘ جؼايض ٖملياث الخجاعة إلال٨تروهيت ٧اهذ خاجت بلل جد٨م في وكاٍ بُغ١ ووؾائل 

هظه آليت تهضٝ ب٢امت املٗلىماث ًٖ الخضماث التي ياصيها البى٪ و ؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهيت جٟاصي للمساَغ 

. املدخملت

  مص ياث لملىوكثالالكترألاهية:  اعطلث ألاو. 

: بن مؼايا البىى٥ الال٨تروهيت ٖضيضة و ؤزغها منها

يخمحز البى٪ إلال٨ترووي بالىنى٫ بلل ٢اٖضة ٖغيًت : إمكاهيةث لوصووثإلىثقاعدةثأألاسعثمًث لعمالء - ؤ

يت الؿغيٗت و  مً الٗمالء ٖبر الٗالم صون الخ٣يض بامل٩ان و الؼمان، خيح هجض َالبي الخضماث املهٞغ

لٗل ٚالبيتهم يٗملىن بالخجاعة إلال٨تروهيت ٞهظه  زحرة ؤلٛذ ٧ل الحضوص الجٛغاٞيت بحن الضو٫ و 

٦ظل٪ ٖامل الى٢ذ الظي ٧ان يٗي٤ ال٨ثحر مً املٗامالث الخجاعيت الضوليت و هظا ألن البى٪ إلال٨ترووي 

 .يؿمذ بخ٣ضيم ؤي زضمت للٗميل صون بض٫ ؤي جهض ؤو و٢ذ

ج٣ضم البىى٥ إلال٨تروهيت هٟـ الخضماث التي ج٣ضمها : ثقديمثخدماتثمصسفيةثكامطةثألاثجديدة - ر

البىى٥ الخ٣ليضيت املٗغوٞت و ل٨ً م٘ اهدكاع الخجاعة إلال٨تروهيت ٖبر الٗالم ؤنبذ هىا٥ ٖملياث 

يت جضيضة و مخُىعة ال يم٨ً للبىى٥ الخ٣ليضيت ج٣ضيمها ٖلل ٨ٖـ البىى٥ إلال٨تروهيت التي  مهٞغ

غها بإ٢ل و٢ذ و زمً  .جٞى

 لٗل ؤن البىى٥ الخ٣ليضيت ٖىضما جغيض ٞخذ ؤي ٕٞغ جضيض لها يؿخضعي :خفضثثكاليفث لخشغيل - ج

بلخ، مما يضٞٗها لؼياصة  عباح مً ؤجل ......مهاعي٠ ٦بحرة مً ؤجل طل٪ ؾىاء لل٣ٗاع ؤو الٗما٫

حُٛيت الخ٩الي٠، ؤما في خالت البىى٥ إلال٨تروهيت ٞمهاعي٠ الدكٛيل حٗخبر مٗضومت نهائيا، و ٖليه 

ٞسٌٟ مهاعي٠ الدكٛيل حٗض بخضي ؤهم املمحزاث التي جخمحز بها البىى٥ إلال٨تروهيت ًٖ البىى٥ 

 .الخ٣ليضيت الٗاصيت

                                                           
يت إلال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م و آزغونوؾيم مدمض الحضاص.ص -  1   .58-57، الخضماث املهٞغ
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ت في بهجاػ ٧اٞت :شيادةثكفاءةث لملىوكثإلالكترألاهية - ح غ لها الؿٖغ  َبيٗت ٖمل البىى٥ إلال٨تروهيت جٞى

الٗملياث ًٖ البىى٥ الخ٣ليضيت، ٞضزى٫ الٗميل بلل مى٢٘ البى٪ إلال٨ترووي ؤؾهل ب٨ثحر ٞيجض ؤهه 

٢ط ى مسخل٠ الخضماث التي يغيضها في بًٗت زىان ٖلل ٨ٖـ ؤن ييخ٣ل الٗميل بلل مى٢٘ البى٪ 

يت  .الخ٣ليضي و ييخٓغ ؾاٖاث ختى جىجؼ ٖملياث مهٞغ

و هجض ؤزغي في البىى٥ إلال٨تروهيت ؤن في خا٫ ٧ان عنيض ؤخض الٗمالء مغجٟٗا ي٣ىم البى٪ باالجها٫ 

بيىه و بحن الٗميل بٗغى بٌٗ املكغوٖاث التي جم٨ىه مً اؾدثماع بٌٗ ؤمىاله يٗىص بالٟائضة ٖليه 

 1.و ٖلل البى٪ هٟؿه

ما٫ و الٗمالء طوي املؿخىي :خدماتث لملعاقات - ر غ البىى٥ إلال٨تروهيت زضماث مخمحزة لغجا٫ ٖ   جٞى

املغمى١ مثل زضماث ؾامبا املاؾيت و الظهبيت ٖلل ق٩ل بُا٢اث بئخماهيت و بسهم زام، و مً 

 مليىن مً ؤ٦بر 18هظه البُا٢اث بُا٢ت ؾىوي التي  جم٨ً الٗميل مً اؾخسضامها في ؤ٦ثر مً 

ما٫  . ما٦ً، حكخمل ٖلل زضماث مجاهيت ٖلل مضاع الؿاٖت  بغ٢م زام زضمت مغا٦ؼ ٖ 

: باإلياٞت بلل مؼايا املمىىخت للٗمالء املخمثلت في

 يديذ للٗمالء ٞغنت الخٗٝغ ٖلل خؿاباتهم في املهٝغ و مغاجٗتها. 

  غ للٗمالء و الٗال٢ت بحن الٗميل و البى٪ جإزظ ق٨ال آزغ، خيح يخم الخٗامل بينهم ًٖ بٗض، مما يٞى

 .البى٪ ال٨ثحر مً الى٢ذ و الجهض و ال٩لٟت

 يديذ للٗمالء ٞغم لدؿضيض الالتزاماث التي ٖليهم بُغي٣ت بل٨تروهيت. 

 يُٗي الٗمالء ال٣ضعة ٖلل بصاعة مداٞٓهم املاليت و حٛيحر جغ٦يبها في ػمً ٢ياس ي. 

  يديذ الٟغنت للٗمالء لل٣يام بٗملياث جدىيل  مىا٫ للضازل و الخاعج و صٞ٘ ؤزمان الؿل٘ و جىجيه

 .عؤؽ املا٫ هدى املجاالث الاؾدثماعيت املسخلٟت

ٟي البى٪ إلال٨ترووي و ٣ٖض  و م٘ احؿإ و جُىع اؾخسضام قب٨ت الاهترهذ ؾيخم٨ً الٗمالء مً م٣ابلت مْى

اجخماٖاث مٗهم ٖلل قب٨ت الاهترهذ و الحهى٫ ٖلل ؤجىبت ل٩اٞت اؾخٟؿاعاتهم، و حكحر بٌٗ الضعاؾاث بلل 

يت التي ي٣ضمها  البى٪ إلال٨ترووي ؤنبدذ جدل مدل الخضماث بيؿبت  ، و ٢ض ونل  % 60ؤن الخضماث املهٞغ

       .1مً صزل املهاعي٠ خاليت % 13الٗائض مً جل٪ الخضماث بلل 

 

                                                           
   .18-15، م 2006 صاع ال٨ٟغ الجامعي ، إلاؾ٨ىضعيت،الجىبيهي مىحر مدمض، الجىبيهي ممضوح مدمض ، البىى٥ إلال٨تروهيت،- 1

.123-122البىى٥ إلال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م يىؾ٠ خؿً يىؾ٠، .  ص 1  
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 محعطملاتث لملىوكثإلالكترألاهية:  اعطلث لثاوي. 

: يدخاج البى٪ إلال٨ترووي بلل مخُلباث جخمثل في

  : لملييةث لحبحيةث لحقىية -1

البنى الخدخيت الخ٣ىيت للبىى٥ إلال٨تروهيت ليؿذ و ال يم٨ً ؤن ج٩ىن مٗؼولت ًٖ بنى الاجهاالث ج٣ىيت 

ما٫  املٗلىماث الخدخيت للضولت و مسخل٠ ال٣ُاٖاث، طل٪ ؤن البىى٥ إلال٨تروهيت جيكِ في بيئت ٖ 

إلال٨تروهيت و الخجاعة إلال٨تروهيت، ٦ما ؤن ٞٗاليت و ؾالمت البنى لالجهاالث ج٣ىم ٖلل ؾالمت الخىٓيم 

الاؾدثماعي و ص٢ت املٗايحر، و ٦ٟاءة و ٞٗاليت الخىٓيم ال٣اهىوي ل٣ُإ الاجهاالث، و الٗىهغ الثاوي للبىاء 

الخدتي يخمثل في ج٣ىيت املٗلىماث مً خيح  جهؼة و البرمجياث و الحلى٫ و ال٨ٟاءاث البكغيت املضعبت و 

ائ٠ الاختراٞيت، و هظه صٖامت الىجىص و الاؾخمغاعيت و املىاٞؿت، و لم يٗض املا٫ وخضه املخُلب الغئيس ي،  الْى

بل بؾتراجيجياث الخىائم م٘ املخُلباث و ؾالمت البرامج و الىٓم املُب٣ت لًمان حٗميم الخ٣ىيت بهىعة 

 .مىٓمت و بهضٝ الاؾخسضام  مثل لىؾائل الخ٣ىيت

ؤما ًٖ ٖىانغ بؾتراجيجيت البىاء الخدتي في خ٣ل الاجهاالث و ج٣ىيت املٗلىماث، ٞهي جخمثل بخدضيض ؤولىياث و 

ؤٚغاى جُىيغ ؾى١ الاجهاالث في الضولت و مىاءمت هضٝ الضزى٫ لألؾىا١ الٗامليت م٘ اخخياجاث الخُىيغ 

الخ٣ىيت للكغ٧اث الخانت و الؿياؾاث الدؿىي٣يت و الخضميت و الخىٓيميت املخٗحن اٖخماصها لًمان املىاٞؿت 

. في ؾى١ الاجهاالث

يت، و هى اججاه  غ البنى الخدخيت الٗامت يب٣ى ٚحر ٧اٝ صون مكاعي٘ بىاء جدخيت زانت بامليكأث املهٞغ و جٞى

حر بنى و خلى٫ بغمجيت جديذ  حٗمل ٖليه البىى٥ بجضيت، ٞٗىهغ الخمحز هى بصعا٥ مؿخ٣بل جُىع الخ٣ىيت و جٞى

. مىانلت الخٗامل م٘ آلاٞا١ الجضيضة

 :  لكفاءةث د ئيةث احفقةثمعثعصسث لحقىية- 2    

   هظه ال٨ٟاءة ج٣ىم ٖلل ٞهم اخخياجاث  صاء و الخىانل الخإهيلي و الخضعيبي، و  هم مً طل٪ ؤن جمخض 

ائ٠ الٟىيت و املاليت و الدؿىي٣يت و ال٣اهىهيت و الاؾدكاعيت و إلاصاعيت املخهلت  ٦ٟاءة  صاء بلل ٧اٞت الْى

. 1باليكاٍ البى٩ي إلال٨ترووي

 

 

                                                           
يت إلال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م .ص .72-71وؾيم مدمض الحضاص و آزغون، الخضماث املهٞغ 1  
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 :  لحعويسثألاثالاسحمس زيةثألاث لحىوعيةثمًث اسحجد ت- 3

  هى مً الٗىانغ املخمحزة في مخُلباث بىاء البىى٥ إلال٨تروهيت، ٞالجمىص و اهخٓاع آلازغيً ال يخ٤ٟ م٘ الخ٣اٍ 

ٞغم الخمحز، و يالخٔ الباخح الٗغبي ؤن البىى٥ الٗغبيت ال جخجه هدى الغياصيت في ا٢خدام الجضيض، و عبما 

ي٩ىن ؤن مبرع الخكيت ٖلل ؤمىا٫ املؿاهمحن و اجخياػ املساَغ و هى ؤمغ يغوعي و ل٨ً ال يمى٘ الغياصيت و 

بىٟـ ال٣ضع ال حٗني الغياصيت في ا٢خدام الجضيض و الدؿٕغ في الخسُيِ للخٗامل م٘ الجضيض و بٖضاص الٗضة 

ت في إلاهجاػ  .ل٨نها خخما جخُلب الؿٖغ

 : لحفاعلثمعثمحغير تث لوسائلثألاثالاستر ثيجياتث لفىيةثألاثإلاد زيةثألاث االية- 4

  الخٟاٖليت ال ج٩ىن في الخٗامل م٘ الجضيض ٣ِٞ ؤو م٘ البنى الخ٣ىيت ٣ِٞ و بهما م٘  ٩ٞاع و الىٓغياث 

الحضيثت في خ٣ى٫  صاء الٟني و الدؿىي٣ي و املالي و الخضمي، و هظه  ٩ٞاع مً ج٨ٟحر ببضاعي و ليـ ج٨ٟحر 

 .همُي

 :  لسقابةث لحقييميةث لحيادية- 5    

حٗخبر مً ٖىانغ الىجاح الاعج٩اػ لل٣اصعيً ٖلل الخ٣ييم املىيىعي، و منها ؤ٢امذ مىا٢٘ البىى٥ إلال٨تروهيت 

جهاث مكىعة في جسههاث الخ٣ىيت و الدؿىي٣يت و ال٣اهىن و اليكغ إلال٨ترووي لخ٣ييم ٞٗاليت و ؤصاء مى٢ٗها، 

و يخٗحن ؤن هدظع مً مهيضة الاعج٩اػ بلل ٖضص ػائغي املى٢٘ ٦ماقغ ٖلل الىجاح، بط يؿىء ٞهم ٖام ؤن ٦ثرة 

ػياصة املى٢٘ صليل هجاح املى٢٘، ل٨ىه ليـ ٦ظل٪ صائما و بن  ٧ان ماقغا خ٣ي٣يا ٖلل ؾالمت وي٘ املى٢٘ ٖلل 

 1.1مدغ٧اث البدح و ؾالمت الخُِ الضٖائيت و الترويجيت

 مخاظسث لعمطياتث اصسفيةثإلالكترألاهية:  اعطلث لثالح. 

يت الال٨تروهيت و هظ٦غ ما يلي : مً ؤهم املساَغ التي جيكإ ًٖ الٗملياث املهٞغ

 : اخاظسثإلاستر ثيجية -1

حر املٗلىماث و لٗمالئها و ؤيًا جىٟيظ  يت إلال٨تروهيت حٗخمض ٖلل الاهترهذ مً ؤجل جٞى   بن الٗمليت املهٞغ

الٗملياث التي يُلبىنها، و ال ق٪ في ؤن الخُىعاث الؿغيٗت في الخ٨ىىلىجيا، و اػصياص خضة الخىاٞـ بحن 

يت، ٢ض حٗغى املهاٝع بلل مساَغ ٦بحرة في مجا٫ ٖضم ؾالمت  املهاٝع طاتها و بحن املاؾؿاث ٚحر املهٞغ

                                                           
1 .69-68م يىؾ٠ خؿً يىؾ٠، البىى٥ إلال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، .  ص

  

1
2 
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يت إلال٨تروهيت يت بداجت . ٖملياث الخسُيِ و جىٟيظ بؾتراجيجيت الٗملياث املهٞغ و ٖليه ٞةن إلاصاعة املهٞغ

بلل صعؽ ملضي مؿاهمت بؾتراجيجيت الاهترهذ في خٟاّ ٖلل الخىاٞؿيت املاؾؿت و عبديتها، م٘ الخإ٦ض مً ٖضم 

ىب بها في بييت املساَغ . 1خهى٫ ػياصة ٚحر مٚغ

 :مخاظسث لخشغيل -2

خماص ٧ل اليكاَاث البىى٥ إلال٨تروهيت ٖلل الخ٨ىىلىجيا ٞةن املساَغ الدكٛيليت حك٩ل ؤهم املساَغ  هٓغا اٖل

. التي جىاجهها املهاٝع

و املساَغ الدكٛيليت لها مهاصع مخٗضصة، و هىا٥ ؤوال ما يغجبِ بالح٣ي٣ت ؤن ال٨ثحر مً املهاٝع يٗخمض ٖلل 

َٝغ زالح إلصاعة البييت الخدخيت الخ٨ىىلىجيت املىاؾبت لضٖم الٗملياث البىى٥ الال٨تروهيت بديح جغجبِ 

ؤهٓمخه بإهٓمت هظا الُٝغ الثالح، و ه٨ظا ٞةن املهاٝع يم٨ً ؤن جخٗغى بلل ؤزُاء ٖلل نٗيض الدكٛيل 

. الٗملياث، في خالت ٧اهذ  هٓمت البىى٥ إلال٨تروهيت ٚحر مخ٩املت بالك٩ل املُلىب

 و مً هىا يخٗحن ٖلل املهاٝع جإ٦ض مً ؤن هظه املُٗياث يخم مغا٢بتها و جد٨م ٞيها بك٩ل مالئم، ٦ما يخٗحن 

. ٖلل ؾلُاث الغ٢ابيت ج٣يم مضي ال٣ضعة املخىانلت إلصاعة املهٝغ ٖلل جد٣ي٤ طل٪

 و زمت مهضع آزغ للمساَغ الدكٛيليت يخمثل في الحمايت، بط ؤن ٢ىىاث الخىػي٘ إلال٨ترووي املٟخىخت جُغح ؤمام 

يتهم باليؿبت  املهاٝع ٢ًايا الحٟاّ ٖلل ؾغيت و ج٩امل املٗلىماث، و جإ٦ض مً هىيت الٗمالء و قٖغ

يحن بلل خؿاباتهم، زانت م٘ اػصياص الٛل و الخضإ، و  يت و جد٨م بىٟاط الٗمالء الكٖغ للحؿاباث املهٞغ

. 2الازترا١ ٚحر الكغعي لكبت الاهترهذ الٗامليت و خؿاباث الٗمالء  نليحن

 :مخاظسث لسمعة -3

 جيكإ مساَغ الؿمٗت في خالت جىاٞغ الغؤي ٖام ؾلبي اججاه البى٪، و  مغ الظي ٢ض يمخض بلل جإزحر ٖلل البىى٥ 

 .3 زغي هديجت ٖضم م٣ضعة ٖلل بصاعة ؤهٓمت ب٨ٟاءة ؤو خضور ازترا١ مازغ لها

 بن مساَغ الؿمٗت جخٗل٤ بالخُىعاث ٚحر املىاجيت التي يم٨ً ؤن حٗترى ج٣ضيم املهٝغ لخضماث مىخجاجه مً 

. زال٫ ٢ىىاث املٗاٝع الال٨تروهيت

 

                                                           
  .226 م،2006 املاؾؿت الحضيثت لل٨خاب، لبىان،ؤخمض ن٣غ، الٗمل املهغفي إلال٨ترووي في البلضان الٗغبيت، الُبٗت  ولل،-  1

  .26م ،  2008 ميكىعاث ال٩ليت الح٣ى٢يت، لبىان،ؤخمض ؾٟغ، ؤهٓمت الضٞ٘ إلال٨تروهيت، َبٗت  ولل،-  2 
  .231 الجىيهي مدمض مىحر و الجىيهي ممضوح مدمض، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه م-  3
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 : اخاظسثقاهوهية  -4

يت    و هي جل٪ املساَغ الىاجمت ًٖ ٖضم جدضيض للح٣ى١ و الالتزاماث ال٣اهىهيت الىاججت ًٖ الٗملياث املهٞغ

يت ال ػالذ في َىع الخُىيغ مثل السجالث و  إلال٨تروهيت ال ؾيما و ؤن الٗضيض مً وؾائل جل٪ الٗملياث املهٞغ

تراٝ بؿلُاث و ٢ىاٖض  الخى٢يٗاث ال٣ٗىص إلال٨تروهيت و ٢ىاٖض بعؾا٫ و جل٣ي سجالث إلال٨تروهيت، و الٖا

الخهضي٤ إلال٨ترووي و بخ٩ام الؿغيت و إلاٞهاح، ٦ظل٪ اهتها٥ ال٣ىاهحن ؤو ال٣ىاٖض ؤو الًىابِ امل٣غعة 

 .1زانت جل٪ املخٗل٣ت بم٩اٞدت ٚؿيل  مىا٫

 عو ملثهجاحث لصسفةثإلالكترألاهية:  اعطلث لس بعث. 

 ت إلال٨تروهيت ي٣خط ي الالتزام بجملت مً الٗىامل التي هي بمثابت ٢ىاٖض :أألاال  بن ب٢امت هٓام للهٞغ

 :للٗمل الال٨ترووي و التي جخمثل ٞيما يلي

٣ا لألؾـ ال٣ياؾيت م٘  - ؤ وجىص قب٨ت ٖغيًت جًم ٧ل الجهاث طاث نلت، و جغجبِ باالهترهذ ٞو

 .مغاٖاة الخإمحن في جهميم هظه قب٨ت

يت إلال٨تروهيت بضايت مً وي٘ إلاؾتراجيجيت ٖلل مؿخىي  - ب وي٘ زُِ للبضء في بصزا٫ زضماث الهٞغ

 .البى٪ املغ٦ؼي ؤو البلض ؤو الخدالٟاث الضوليت

 .وي٘ جىٓيماث ٢ياؾيت حؿمذ بالغبِ بحن مسخل٠ الجهاث و الٗالم ٩٦ل - ث

 .2الٗمل ٖلل بوكاء جىٓيم بصاعي يٗمل ٖلل جيؿي٤ بحن ؤَغاٝ مخٗضصة

 ثاهيا: 

أهميةث لعطميةثألاثالاقحصاديةثلطصيرفةثالالكترألاهيةث

: بن ال٣يام البىى٥ بدؿىيت ؤوكُتها و زضماتها املاليت ٖبر الاهترهذ يد٤٣ ٞىائض ٦ثحرة مً ؤهمها هظ٦غ

جسٟيٌ الى٣ٟاث التي يخدملها البى٪ يجٗل الخ٩لٟت بوكاء مى٢٘ للبى٪ ٖبر الاهترهذ ال ج٣اعن بخ٩لٟت  - ؤ

بوكاء الٟٕغ جضيض للبى٪ و ما يخُلب مً مباوي و ؤجهؼة و ٦ٟاءة بصاعيت، بياٞت بلل الدؿىي٤ البى٪ 

لخضماجه مً مى٢ٗه ٖلل الاهترهذ يؿاٖضه ٖلل امخال٥ املحزة الخىاٞؿيت حٗؼػ مً م٩اهخه الخىاٞؿيت و 

 .جاهله بلل مؿخىي املٗامالث الخجاعيت الٗامليت

ؤن جىجه البىى٥ الٗامليت هدى قب٨ت الاهترهذ و ما جمحز به مً ٢ضعة جىاٞؿيت يلؼم البىى٥ الهٛحرة  - ب

٣ا لظل٪ ؾي٣ىم الٗمالء بامل٣اعهت بحن زضماث  الًغوعيت الاعج٣اء بلل مؿخىي هظه الخدضياث، ٞو

 .البىى٥ الازخياع  وؿب، و بظل٪ ج٩ىن الاهترهذ ٖامل مىاٞؿت ٢ىي في جضب الٗمالء

                                                           
  .27ؤخمض ن٣غ، ؤهٓمت الضٞ٘ الال٨ترووي، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه م. ص-  1

 76-75، م2009-2008 امل٨خبت الٗهغيت لليكغ و الخىػي٘، َبٗت مهغ،ؤخمض مدمض ٚىيم، الدؿىي٤ و الخجاعة الال٨تروهيت،. ص-  2



                                                         انعمهيات انمصرفية اإلنكترونية  انفصم األول
 

 
18 

يت بك٩ل بٖالمي و هى ما يؿاهم في  - ث  حؿاهم الاهترهذ في حٗغي٠ البىى٥ و جغويجه للخضماث املهٞغ

يت امل٣ضمت  .جدؿحن جىصة الخضماث املهٞغ

اؾخسضام الاهترهذ يؿاهم في حٗؼيؼ عؤؾما٫ ال٨ٟغي و جُىيغ الخ٨ىىلىجيا املٗلىماث و الاؾخٟاصة مً  - ر

 .1الابخ٩اعاث التي ي٩ىن لها او٩ٗاؾاث ٖلل ؤٖما٫ البىى٥

 .ماثهيثألاسائلث لدفعث اصسفيةثالالكترألاهية:  املبحث لثالح 

 ٧اهذ الخجاعة الال٨تروهيت خضيثت اليكإة مً ؤهم  ؾباب التي ؤصث بلل اؾخسضام وؾائل الضٞ٘ الال٨ترووي و 

صزل ملكا٧ل و الٗغا٢يل التي ؤٞغػتها وؾائل الضٞ٘ الخ٣ليضيت و بالٟٗل جم٨ىذ وؾائل الحضيثت مً الاهدكاع 

ت و ٢ض ؾاٖض في طل٪ املجهىصاث ال٨بحرة املبظولت مً َٝغ البىى٥ لجضب ٖضص مم٨ً مً الٗمالء و  بؿٖغ

. جٗلهم يسخبرون ٞٗاليت و مؼايا هظه الىؾائل الحضيثت

. جعسيفثألاسائلث لدفعثالالكترألاويثأهميتهاثألاثخصائصها:  اعطلث ألاوث

 وؾائل الضٞ٘ املخُىعة في الاهترهذ هي ٖباعة ًٖ الهىعة ؤو الىؾيلت الال٨تروهيت  الخ٣ليضيت : مفهومها

للضٞ٘، و التي وؿخٗملها في خياجىا اليىميت، الٟغ١  ؾاس ي بحن الىؾيلخحن هى ؤن وؾائل الضٞ٘ 

 .2الال٨تروهيت جخم ٧ل الٗملياث و حؿحر ال٨تروهيا، و ال وجىص للحىالث و ال لل٣ُ٘ الى٣ضيت

  الى٣ض و ال٣غى 90-10 مً ٢اهىن 113ؤما املكغوٕ الجؼائغي ٣ٞض ٖٝغ وؾائل الضٞ٘ في هو املاصة 

حٗخبر وؾائل الضٞ٘ جمي٘ الىؾائل التي جم٨ً مً جدىيل ؤمىا٫ مهما ٧ان ق٩ل ؤو  ؾلىب "٦ما يلي 

 .3الخ٣ني املؿخٗمل

  ت  صواث و الخدىيالث الال٨تروهيت التي جهضع املهاٝع و ي٣هض بالضٞ٘ الال٨ترووي ٖلل ؤهه مجمٖى

 .املاؾؿاث ٧ىؾيلت صٞ٘

 .مص ياثألاسائلث لدفعثإلالكترألاويثألاثعيوبها:  اعطلث لثاوي

 . جمىذ  مان بض٫ خمل الى٣ىص الىع٢يت مً ؤجل جٟاصي الؿغ٢ت و الًيإ :باليسملةثلحامطها -1

 خهى٫ خاملها الائخمان املجاوي لٟترة مدضصة. 

                                                           
ما٫ املهاٝع مً الىجهخحن ال٣اهىهيت و الا٢خهاصيت، مضازلت م٣ضمت بلل  -  1 يت إلال٨تروهيت، جضيض في ٖ  خؿً شحاصة الحؿحن، الٗملياث املهٞغ

  .206 م2002املاجمغ الٗلمي الؿىىي ٧ليت الح٣ى١، جامٗت بحروث الٗغبيت 
اٞيت عقيض، ببغاهيم مؼيىص، الخدى٫ بلل وؾائل الضٞ٘ الال٨ترووي و جدضياث الجغائم املٗلىماجيت ملخ٣ى الٗلمي الضولي الغاب٘ خى٫ ٖهغهت هٓان -  2 بٖى

  .02م. 2011 ؤٞغيل 27-26الضٞ٘ في البىى٥ الجؼائغيت و اق٩اليت اٖخماص الخجاعة الال٨تروهيت في الجؼائغ، ٖغى الخجاعة الضوليت جامٗت جؼائغ،جاعيش 
 . ؤٞغيل18 بخاعيش 16ناصعة بالجغيضة الغؾميت الٗضص - 1990 ؤٞغيل 14 املاعر 90-10 ب٣اهىن ه٣ض و ال٣غى ع٢م 113املاصة -  3
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  يؿخُي٘ الٗميل بجمام ن٣ٟاجه بمجغص ط٦غ ع٢م البُا٢ت باإلياٞت لؿهىلت و يؿغ

 .الاؾخسضام

 .حٗض ؤ٢ىي يمان لح٣ى١ البائ٘: باليسملةثلطحاجس -2

 حؿاهم في ػياصة املبيٗاث 

 بيؼاح الٗبء مخابٗت صيىن الؼبائً َاملا ؤن ٖبئ ي٣٘ ٖلل البى٪ و الكغ٦ت املهضعة. 

 .حٗخبر مهضع  عباح مً زال٫ الٟىائض و الغؾىم و الٛغاماث التي جد٣٣ها: باليسملةثاصدزها -3

. ٖيىب وؾائل الضٞ٘ الال٨ترووي : ثاهيا

 ػياصة الا٢تراى و إلاهٟا١ بما يخجاوػ ال٣ضعة املاليت و ٖضم ؾضاص خامل البُا٢ت :باليسملةثلحامطها 

 .٢يمتها في الى٢ذ املدضص و يترجب ًٖ وي٘ الؿمت في ٢ائمت الؿىصاء 

 بمجغص خضور مسالٟت مً َٝغ الخاجغ ؤو ٖضم التزامه بالكغوٍ ي٣ىم البى٪ بةلٛاء : باليسملةثلحاجس

 .الخٗامل مٗه و يضعج اؾمه في ٢ائمت الؿىصاء مما يهٗب وكاَه ججاعي 

 ؤهم زُغ هى ٖضم ؾضاص خاملي البُا٢ت للضيىن املؿخد٣ت ٖليهم و ٦ظل٪ جدمل :باليسملةثاصدزها 

 .1البى٪ لى٣ٟاث يياٖها

 أهو عثألاسائلث لدفعث اصسفيةثالالكترألاهية:  اعطلث لثالح. 

حٗٝغ البُا٢اث البى٨يت بإهه بُا٢اث مٗضهيت ممٛىُت، يضون ٖليها اؾم ٖاملها و :  لملعاقاتث لملىكية -1

جاعيش بنضاعها و جاعيش نهايت نالخياتها ٦ما حؿخسضم في خهى٫ ٖلل الى٣ض ؤو في قغاء الؿل٘ و 

 .2زضماث

حٗخبر ه٣ىص الال٨تروهيت بخضي الىؾائل املؿخدضزت :  لىقودثالالكترألاهيةثألاثثبوالتهاثالالكترألاهية -2

للخٗامل الخجاعي مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ و هي ؤن ٧اهذ جدكابه م٘ الى٣ىص الٗاصيت في بٌٗ 

ت مً الىع١ ؤو املٗضن  .زهائهها و ؾماتها بال ؤنها جسخل٠ ٖلل ؤنها ٖمليت ال٨تروهيت و ليؿذ مهىٖى

ان مً ه٣ىص الال٨تروهيت: أهو عث لىقودثالالكترألاهية- 2-1 . يىجض هٖى

خيح يدىي وخضة الى٣ض إلال٨ترووي ٖلل مٗلىماث جخٗل٤ بهىيت ٧ل :  لىقودثالالكترألاهيةثالاسمية- 2-1-1

 شخام التي جضاولىها و هي في هظا الدكابه بُا٢ت الائخمان بديح ال يؿخُي٘ املهٝغ ؤن يسخٟي ؤي وخضة 

. الى٣ض التي ؤنضعها ؤزىاء جدىلها

                                                           
  .28يىؾ٠ خؿً يىؾ٠، البىى٥ الال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م -  1
يت الجؼائغيت و -  2 يت الال٨تروهيت ٦مضزل لٗهغهت املهاٝع الجؼائغيت، وع٢ت ٖمل م٣ضمت يمً ملخ٣ى، املىٓىمت مهٞغ عخيم خؿً هىاعي، الهٞغ

 . 2005 صيؿمبر 25-24الخدىيالث الا٢خهاصيت، جامٗت قل٠ ؤيام 
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خيح يخم جضاو٫ وخضة الى٣ض بضون إلاٞهاح ًٖ خاملي بال بط خاو٫ :  لىقودثالالكترألاهيةثغيرثالاسمية- 2-1-2

ان ٢امذ ٖملياث جضاو٫ الى٣ىص الال٨تروهيت . شخو ما ؤن يى٣ٟها ؤ٦ثر مً مغة واخضة و هىا هٖى

  حن ؤن ٖملياث جخضزل ٞيها املهاٝع خيح جخُلب ٖمليت الخضاو٫ وخضة الى٣ض إلال٨ترووي بحن َٞغ

خماصها ؤو حٗؼيؼ بنضاعها و يٗٝغ هظا الىٕى باؾم    on- Linee-cachجخضزل املٗٝغ املهضع اٖل

  ٖملياث حٗٝغ باؾمoff.E – cash غاٝ مسخلٟت  خيح يخم جضاولها وخضاث الى٣ض الال٨ترووي بحن َ 

 .1صون جضزل املهاٝع و هي حكبه في هظه ٖملياث جضاو٫ الى٣ض الٗاصي

و حٗخبر ؤخضر البُا٢اث املىخجت ٖلل مؿخىي الٗالم خيح يؿخسضم ٞيها الخ٨ىىلىجيا :  لملعاقاتث لركية-3

مخُىعة خيح جًاٝ صائغة الال٨تروهيت بالكغيِ املمٛىُت، و جدخىي هظه الضائغة ٖلل بياهاث و حٗليماث 

مسؼهت زانت بالٗمل و جسؼن ؤيًا املٗامالث التي ٢ام بها الٗميل ؾىاء ٖملياث الكغاء ؤو سحب ه٣ضي و التي 

 .جسهم مباقغة مً خض البُا٢ت املسؼن ٖلل صائغة الال٨تروهيت

 و Smart cardsمما يُٗي ؤمان ؤ٦بر و للبى٪ ؤو الخاجغ و حٗٝغ البُا٢ت ؤيًا بالبُا٢اث البى٨يت ؤو الغ٢ا٢يت     

. 2يخم البُا٢اث البُا٢اث الظاجيت في الٗالم في مجاالث ٖضيضة ؤهمها

 .جدىيلها بلل خاٞٓت ه٣ىص ال٨تروهيت جمأل ؤو جٟٙغ الى٣ىص -

 .جدىيلها بلل بُا٢ت لخٗغي٠ الهىيت ؤو جظ٦غ للخى٣ل بىؾائل الى٣ل الٗمىمي -

 .حؿخسضم في جإمحن الجغاء الخدىالث املاليت صازل الكب٨ت الضوليت للمٗلىماث -

 الكي٩اث الال٨تروهيت و املداٞٓاث املاليت. 

 :  لشملكاتثالالكترألاهية- 4

  الكي٪ هى م٩اٞئت الال٨تروهيت للكي٩اث الىع٢يت الخ٣ليضيت التي ؤٖخضها الخٗامل بها و الكي٪ الال٨ترووي 

Electronic checks ٪(خامله) هى عؾالت ال٨تروهيت مىز٣ت و مامىت يغؾلها مهضع الكي٪ بلل مؿخلم الكي 

ليٗخمضه و ي٣ضمه للبى٪ الظي يٗمل ٖبر الاهترهذ لي٣ىم البى٪ ؤوال بخدىيل ٢يمت الكي٪ املاليت بلل خؿاب 

لي٩ىن صليال ٖلل  (خاملت)خامل الكي٪ و بٗض طل٪ ي٣ىم بالٛاء الكي٪ و بٖاصجه ال٨تروهيا بلل مؿخلم الكي٪ 

ؤهه ٢ض جم خظٝ الكي٪ ٣ِٞ و يم٨ً ملؿخلمي الكي٪ ؤن يخإ٦ض ال٨تروهيا مً ؤهه ٢ض جم بٟٗل جدىيل املبلٜ 

 .لحؿابه

 

                                                           
، م 2008، ال٣اهغة، الضاع الجامٗيت ، 2 بٗاص الخ٨ىىلىجيت و املاليت و الدؿىي٣يت و ال٣اهىهيت،ٍ– َاع١ ٖبض الٗا٫ خماصة، الخجاعة الال٨تروهيت -  1

123 
 .14الجىيهي مدمض مىحر و الجىيهي ممضوح مدمض، البىى٥ الال٨تروهيت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م-   2
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 :فو ئدث لشيكاتثالالكترألاهية- 1-2

 زٌٟ ج٩الي٠ املهغوٞاث إلاصاعيت و ج٣ليل ٧ل٠ املىاعص الىع٢يت و َباٖت. 

 ػياصة ٦ٟاءة اهجاػ ٖملياث الحؿاباث و الىصائ٘ للخجاعة و املاؾؿاث املاليت. 

  حؿغي٘ ٖمليت الضٞ٘ و املداؾبت التي ي٣ىم بها الؼبىن. 

 جؼويغ الؼبىن للمٗلىماث و جٟانيل ؤ٦ثر ل٨ك٠ خؿاباث. 

 1.الهٝغ الٟىعي للكي٪ و الخسلو مً الؼمً الظي يؿخٛغ٢ه البى٪ الخ٣ليضي 

 : ابفظةثالالكترألاهية-5

، chipمؼوصة بكغيدت ع٢ا٢ت خىؾبت )  ٢ض ج٩ىن املدٟٓت الال٨تروهيت ٖباعة ًٖ بُا٢اث بالؾدي٨يت ممٛىُت 

يم٨ً جثبيتها ٖلل ال٨مبيىجغ الصخص ي ؤو ج٩ىن ٢غنا مغها يم٨ً بصزاله في ٞخدت بغامج مٗيىت و يم٨ً 

اؾخسضام املدٟٓت الال٨تروهيت للضٞ٘ ٖبر الاهترهذ و في  ؾىا١ الخ٣ليضيت التي حؿخٗمل ؤهٓمت الضٞ٘ 

. الال٨ترووي

بغهامج املؿخسضم بخجزيله في جهاػ شخص ي و يسؼن ع٢م بُا٢خه الحؿابيت و مٗلىماجيت " ٦ما يم٨ً حٗغيٟها 

. الصخهيت ٖىض الدؿى١ ٖبر الاهترهذ 

: خصائصها

 .مؼوصة بظا٦غة بل٨تروهيت حؿمذ بخسؼيً و الاؾخضٖاء -

 .الىخضاث التي يخم شحنها ٖلل املدٟٓت حؿمى الى٣ىص الال٨تروهيت -

 .يم٨نها ؤن جدمل الؿماء و ؤع٢ام بُا٢ت الائخمان -

ت مً ال٣ىاٖض و إلاجغاءاث املٗخمضة في جدىيل  مىا٫ ٖبر  ي٣هض بىٓام الخدىيل املالي الال٨ترووي مجمٖى

البىى٥ الال٨تروهيت، و بىى٥ الاهترهذ املدٟٓت لها ب٣يام بهظه الٗمليت و يخم بنضاع ؤمغ الخدىيل ًٖ َغي٤ 

ت مً الٗىانغ  ال٨مبيىجغ و مً زهائو الًمان و  ٦ثر مهضا٢يت للمخٗاملحن بياٞت بلل ؤنها مجمٖى

٧ا٢خهاع الؼمً ووٞغة الجهض و الخ٩لٟت وؾحرة حٗامل بٟٗل ٢ابليت الخجؼئت بٟٗل جىػي٘ املبلٜ للؿىض الخدىيل 

 1.ٖلل ؤ٦ثر مً مؿخٟيض ٖلل ٚغاع الكي٪

 

                                                           

1 .25 ،م2008 نالح الجغايت، ؾىاء جىصث زل٠، الخجاعة الال٨تروهيت،  عصن، صاع ز٣اٞت ليكغ و الخىػي٘،
  

اث الجامٗيت، الجؼائغ -  1 . 46-45 ، م 2005ببغاهيم بستي، الخجاعة الال٨تروهيت مٟاهيم الاؾتراجيجياث و الخُبي٤ في املاؾؿت صيىان املُبٖى
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 خصائصثألاسائلث لدفعثالالكترألاوي:  اعطلث لس بع. 

 ؤي ؤهه وؾيلت امل٣بىلت في جمي٘ الضو٫، خيح يخم :ثحميزثألاسائلث لدفعثالالكترألاويثبالعملعةث لدألالية -1

اؾخسضامه لدؿىيت خؿاباث في املٗامالث التي جخم ٖبر ًٞاء الال٨ترووي بحن املؿخسضمحن في ٧ل بهداء 

 .الٗالم

و هي ٢يمت الخ٣ىيت جًمنها بُا٢ت بها طا٦غة ع٢ميت ؤو : يحمث لدفعثخالوث سحخد مث لىقودثالالكترألاهية -2

 .الظا٦غة الغئيؿيت التي تهيمً ٖلل بصاعة ٖمليت الخباص٫

خيح يخم ببغام ال٣ٗضيً ؤَغاٝ : يسحخدمثهر ث سطوبثلخسويةث اعامالتثالالكترألاهيةثعًثبعد -3

مخباٖضيً في م٩ان و يخم ٖبر قب٨ت الاهترهذ ؤي مً زال٫ املؿاٞاث بدباص٫ املٗلىماث الال٨تروهيت 

٣ا ملُٗياث بل٨تروهيت حؿمذ بةيها٫ املباقغ بحن  بًٟل وؾائل الالؾل٨يت يخم بُٖاء ؤمغ الضٞ٘ ٞو

 .َغفي ال٣ٗض

 ؤي جىاٞغ ؤجهؼة جخىلل بصاعة هظه الٗملياث التي جخم ًٖ :يطصمثثو جدثهظامث اصسفيثمعدثإلثمامثذلك -4

حر الث٣ت ٞما بينهم غاٝ و جٞى  .بٗض لدؿهيل الخٗامل َ 

 :يحمث لدفعثالالكترألاويثمًثخالوثهوعينثمًث لشملكات -5

غاٝ الخٗا٢ض، و يٟترى طل٪ وجىص مٗامالث و :  لىوعث ألاو  - ؤ قب٨ت زانت ي٣خهغ الاجها٫ بها ٖلل َ 

 .ٖال٢اث ججاعيت و ماليت مؿ٣يت بينهم

 قب٨ت ٖامت خيح يخم الخٗامل بحن الٗضيض مً ؤٞغاص ال جىجض بينهم ٢بل طل٪ عوابِ : لىوعث لثاوي - ب

 2.مٗيىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  2 .69-68مدؿً خؿً مىهىع ، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م .  ص- 
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 :خالصةث لفصل

يت للبىى٥  ؾاؾيت مٟاهيم هىضح ؤن خاولىا الٟهل هضا زال٫ مً       البىى٥ ًٖ يمحزه ما و الال٨تروهيت املهٞغ

 في والاجهاالث املٗلىماث الخ٣ىياث جُىيغ في املؿاٖضة الٗىامل و الخ٨ىىلىجي ج٣ضم زال٫ مً طل٪ و الخ٣ليضيت

يت الال٨تروهيت زضماث  للخضماث الال٨ترووي الضٞ٘ وؾائل يخُلب املهغفي الٗمل ٞهظا، ٖاليت ب٨ٟاءة املهٞغ

يت  الجضيضة الخجاعة إلام٩اهياث و للٗمالء باليؿبت ٞىائض لها الال٨تروهيت ٞالبىى٥، ؤصائها ٦ٟاءة وعٞ٘ املهٞغ

  .الال٨تروهيت وبُغي٣ت  آزغ بلل بلض مً آزغ بلل بى٪ مً ؤمىا٫ عئوؽ الخى٣ل وؾهىلت  للبىى٥
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ثمهيد    

٘ مً الخضماث اإلاهغفُت الخقلُضًت ئلى الخضماث ؤلالنتروهُت اإلاهغفُت بؿبب        اهخقلذ البىىك بكهل ؾَغ

الخنىىلىجي الظي ٌكهضه الٗالم، و طلو هدُجت للىمى اإلادؿإع في جقىُت اإلاٗلىماث، أنبذ اؾخسضام  الخُىعر

ؤلالنتروهُت فُما بحن البىىك ًخُلب مالخقت الخقىُت الخضًثت و اؾخٗغاى أفًلها، و اقخىائها   الخضماث

و قض اجسظث البىىك زُىاث خضًثت هدى الخدىى ئلى الخضماث ؤلالنتروهُت  لخدقُق اإلاحزة الخىافؿُت،

الخضماث اإلاهغفُت، فأنبذ جقضًم الخضماث ؤلالنتروهُت اإلاهغفُت  اإلاهغفُت لنؿب ٖمالئها و الخىافـ في

 .ٖلى مضاع الؿاٖت بهىعة مِؿغة و آمىت حؿهل للٗمُل اؾخسضامها
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 ايزة  لحىافسية للملىوك :  املبح  ألاو 

جخدقق اإلاحزة الخىافؿُت للبىىك ٖىضما جمخلو قغلت أو مإؾؿت هدُجت أو زضمت ًىٓغ ئلحها مً قبل الٗمالء 

ماى ٖلى  الؿىور اإلاؿتهضف ٖلى أنها أفًل ما ًقضمه اإلاىافؿىن، و هي الثروة الخقُقُت في ٖالم ئصاعة ألٖا

مؿخىي ألاماصًمي و الٗلمي، و طلو لخدقُق الخفىو و الخمحز اإلاؿخمغ إلاإؾؿت ٖلى مىافؿحها، و طلو مً زالى 

.رجقضًم الؿل٘ و الخضماث

مفهوم  ايزة  لحىافسية ألا أهو عها :  امللل  ألاو 

مفهوم  ايزة  لحىافسية : أألاال

ماى، طلو ألنها حؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى جدقُق  ٌٗخبر مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت زىعة خقُقُت في مجاى ئصاعة ألٖا

الخمحز و الخفىو اإلاؿخمغ ٖلى مىافؿحها 

ٌكحر مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت ئلى قضعة اإلاإؾؿت ٖلى نُاغت و جُبُق اؾتراجُجُاث التي ججٗلها في مغلؼ أفًل 

ر1.رباليؿبت للمإؾؿاث ألازغي التي ججٗلها في مغلؼ أفًل في هفـ اليكاٍ

و حٗغف اإلاحزة الخىافؿُت ٖلى أنها اإلاهاعة أو الخقىُت أو اإلاىعص اإلاخمحز الظي ًدُذ ئلى اإلاىٓمت ئهخاج قُم و مىاف٘ 

ض ٖما ًقضمه اإلاىافؿىن و ًإلض جمحزها و ازخالفها ًٖ هإالء اإلاىافؿحن مً وحهت هٓغ الٗمالء  للٗمالء، جٍؼ

ض مً اإلاىاف٘ و القُم التي جخفىو ٖلى ما ًقضمه  الظًً ًخقبلىن هظا الازخالف و الخماًؼ، خُث ًدقق لهم اإلاٍؼ

.رآلازغون

و جيكأ اإلاحزة الخىافؿُت بمجغص جىنل اإلاإؾؿت ئلى الدكاف َغو حضًضة ألثر فٗالُت مً اإلاؿخٗملت مً قبل 

اإلاىافؿحن، خُث ًهىن بمقضوعها ججؿُض هظا الالدكاف مُضاهُا، و بمٗنى آزغ بمجغص ئخضار ٖملُت ئبضإ 

ر2.بمفهىمه الىاؾ٘

قضعة اإلاىٓمت ٖلى نُاغت و جُبُق الاؾتراجُجُاث التي ججٗلها في مغلؼ أفًل باليؿبت :رأنهاو حٗغف أًًا ٖلى 

للمىٓماث ألازغي الٗاملت في هفـ اليكاٍ، و جدقق اإلاحزة الخىافؿُت مً زالى اؾخغالى أفًل لإلمهاهُاث و 

                                                           
رمؿخغاهم،صوع الجىصة الكاملت في جدقُق اإلاحزة الخىافؿُت،:رجسهو حؿُحر اؾتراجُجي صولي-ربً ألاخىى بلقاؾم، مظلغة جسغج لىُل قهاصة اإلااؾتر-ر 1

.ر57، م 1320حامٗت مؿخغاهم، 
غها، عؾالت ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر،:رٖماع بىقىاف، اإلاحزة الخىافؿُت في اإلاإؾؿت الاقخهاصًت-ر 2  حامٗت الجؼاةغ، الجؼاةغ،مهاصعها، جىمُتها، و جٍُى

.ر16، م 2002
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اإلاىاعص الفىُت و اإلااصًت و اإلاالُت و الخىُٓمت و اإلاٗلىماجُت، باإليافت ئلى القضعاث و النفاءاث و غحرها مً 

ر1.رؤلامهاهُاث التي جخمخ٘ بها اإلاىٓمت، و جمنجها مً جهمُم و جُبُق اؾتراجُجُاتها الخىافؿُت

  و ًمنً أن جدقق مً زالى الاؾخغالى ألافًل لإلمهاهُاث و اإلاىاعص باإليافت ئلى القضعاث و النفاءاث و 

اإلاٗغفت التي جخمخ٘ بها اإلاإؾؿت التي جمنجها مً جهمُم و جُبُق الاؾتراجُجُاث الخىافؿُت، و ًغبِ جدقُق 

 :اإلاحزة الخىافؿُت ببٗضًً ازىحن هما

 لقيمة  ادرلة لدى  لعميل : أألاال

ًمنً للمإؾؿت اؾخغالى ئمهاهُاتها اإلاسخلفت في جدؿحن القُمت اإلاضعلت للٗمُل للؿل٘ و الخضماث التي جقضمها 

جلو اإلاإؾؿاث مما ٌؿاهم في بىاء اإلاحزة الخىافؿُت لها و فكل اإلاإؾؿت في اؾخغالى ئمهاهُتها قض ًهلفها 

النثحر، و جخدقق اإلاحزة الخىافؿُت للمإؾؿت ئطا أصعك الٗمالء أنهم ًدهلىن مً حغاء حٗامالتهم م٘ اإلاإؾؿت 

ٖلى قُمت أٖلى مً قُمت مىافؿحها، و الؿٗغ ًلٗب صوعا لبحرا في جدضًض مفهىم القُمت لضي الٗمُل، ئال أن 

ألامغ أٖقض مً مجغص مقاعهت مؿخىي حىصة اإلاىخج باليؿبت لؿٗغه، خُث ًخًمً مفهىم القُمت اإلاًافت ئلى 

خماص ٖلُه و زضماث ما بٗض البُ٘ .رالؿٗغ و الجىصة مضي ؤلاقىإ بمىخج أو زضمت، و مضي الٖا

 لحميز : ثاهيا

ًمنً جدقُق اإلاحزة الخىافؿُت أًًا مً زالى ٖغى ؾلٗت أو زضمت ال ٌؿخُُ٘ اإلاىافؿىن بؿهىلت جقلُضها أو 

.رٖمل وسخت مجها

ت و ؤلامهاهُاث الخىُٓمُت،  و هىاك ٖضة ٖىانغ للىنىى ئلى الخمحز مً أهمها اإلاىاعص اإلاالُت و اإلاىاعص البكٍغ

ل اخخُاحاتها بكٍى  ق خهىلها ٖلى جمٍى فباليؿبت  للمىاعص اإلاالُت ًمنً للمإؾؿت أن جدقق الخمحز ًٖ ٍَغ

ً .رزانت جدُذ لها ئهخاج الؿل٘ و الخضماث بؿٗغ أعزو مً آلازٍغ

و فُما ًخٗلق ألامغ باإلاىاعص اإلاالُت و التي جخًمً اإلاٗضاث و الخنىىلىحُاث باإليافت ئلى ئمهاهُاث اإلاإؾؿت في 

الخهىى ٖلى ؤلامضاصاث الالػمت لٗملُت ؤلاهخاج، فاهه مً زالى اؾخغالى جلو اإلاىاعص ًمنً جقضًم اإلاىخج أو 

قت مسخلفت و ممحزة ًٖ اإلاإؾؿاث ألازغير .رالخضمت بٍُغ

ت اإلاهضع الثالث للخمحز الظي ًدقق للمإؾؿت اإلاحزة الخىافؿُت، فالٗضًض مً اإلاإؾؿاث  و جمثل اإلاىاعص البكٍغ

ت، أما اإلاهضع الغاب٘ للخمحز فهى ؤلامهاهُاث الخىُٓمُت و  ًغح٘ أؾاؾا ئلى ما جملنه مً مهاعاث و قضعاث بكٍغ

                                                           
  .08، م 2002 الضاع الجامُٗت لليكغ، الجؼاةغ،مضزل لخدقُق اإلاحزة الخىافؿُت،:رمٗالي فهمي خُضع، هٓم اإلاٗلىماث-ر1
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التي حكحر ئلى قضعة اإلاإؾؿت ٖلى ئصاعة هٓامها و ألافغاص اإلاىحىصًً بها مً أحل مقابلت اخخُاحاث ٖمالئها، و 

قت التي حؿاهم بها جلو ؤلامهاهُاث في  جسخلف ؤلامهاهُاث الخىُٓمُت ًٖ اإلاهاصع ألازغي لخدقُق الخمحز في الٍُغ

ً جقلُضها ر1.رئُٖاء  قُمت اإلاىخجاث أو زضماث اإلاإؾؿت مً الهٗب ٖلى آلازٍغ

ئن اإلاحزة الخىافؿُت مفهىما اعجقاةُا زانا، و زهىنُت مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت التي جمخلنها الضوى ًغح٘ طلو 

.رئلى اإلاحزة اإلاُلقت و اليؿبُت

أهو ع  ايزة  لحىافسية :  امللل  لثاوي

حن مً اإلاحزة الخىافؿُت، محزة الخهلفت ألاقل و محزة الخمُحز  .لقض خضص بىعجغ هٖى

ميزة  لحكلفة  قل : أألاال

جلٗب الخهالُف صوعا هاما في جدقُق اؾتراجُجُاث الخمُحز، فٗلى اإلاإؾؿت التي جغغب في الخمحز ًٖ مىافؿحها 

ر2.رأن جدافٔ ٖلى جهالُفها، مما ٌؿخضعي جقُُم مغلؼها الخام بمجاى الخهالُف باإلاقاعهت م٘ مىافؿحها

و ًمنً للمإؾؿت الخُاػة ٖلى محزة الخهلفت ألاقل ئطا ما جمنىذ مً مماعؾت وكاَاتها اإلاىخجت للقُمت وفق 

.رجهالُف  مترالمت أقل مً مثُالتها لضي اإلاىافؿحن

.رو حٗخبر الخهلفت حجغ ألاؾاؽ لخىافؿُت اإلاإؾؿت طلو أنها جإزغ ٖلى ألاؾٗاع الخىافؿُت للمىخجاث و الخضماث

ميزة  لحميز : ثاهيا

.رجخمحز اإلاإؾؿت ًٖ مىافؿحها في خالت جىنلها ئلى زانُت مىفغصة و التي ًىلحها الٗمالء قُمت هامت

لما جخمحز أًًا ٖىضما جخقضم قِئا ممحزا ًخٗضي الٗغى الٗاصي للؿٗغ اإلاغجف٘ قلُال، و جمىذ محزة الخمحز 

للمإؾؿت القضعة ٖلى بُ٘ لمُاث ألبر مً مىخجاتها بؿٗغ مغجف٘ وؿبُا، و يمان وفاء الٗمالء إلاىخجاتها، لما 

جمنجها مً الخىحه ئلى فئت لبحرة مً الٗمالء في قُإ وكاَها أو ئلى فئت قلُلت مً الٗمالء وفق اخخُاحاث 

:رمدضصة، و حؿخمض  محزة الخمحز مً زالى ٖىامل الخفغص، و التي حكمل الٗىانغ الخالُت

ت الخانت باليكاَاث اإلاغغىب بمماعؾتها، لاحغاءاث الخضماث ما بٗض البُ٘-ر .رؤلاحغاءاث الخقضًٍغ

                                                           
ت-ر 1 ت،1ٍمضزل لخدقُق اإلاحزة الخىافؿُت،:رمهُفى أبى بنغ مدمىص، اإلاىاعص البكٍغ  .16-ر13، م 2004-ر2003 الضاع الجامُٗت لليكغ، ، ؤلاؾنىضٍع
مىهج جدقُق الخقضم مً زالى الخغوج ئلى آفاو الخىمُت اإلاؿخضامت بالخُبُق ٖلى الىاق٘ :رمدؿً أخمض الخًحري، نىاٖت اإلاؼاًا الخىافؿُت-ر 2

ت الىُل الٗغبُت، مهغ،الاقخهاصي اإلاٗانغ، .ر27 ، م 2004 مجمٖى
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.رباإلاإؾؿترجيب٘ زانُت الخفغص مً الغوابِ الهامىت بحن ألاوكُت، م٘ اإلاىعصًً، و م٘ قىىاث الخىػَ٘ الخانت-ر

.رراإلاىي٘ أو مغلؼ اإلاإؾؿت و لظا اإلاىاق٘ التي جدخلها وخضاتها ؤلاهخاحُت أو مغالؼ الخىػَ٘ الخابٗت لها-ر

غ ألاصاء ئلى ألافًل بفًل اإلاٗغفت التي ًملنها مافت أفغاص اإلاإؾؿت-رر .رالخٗلم و آزاع وكغه التي جخجلى في جٍُى

الغػهامت، ئط جدىػ اإلاإؾؿت ٖلى محزة الخمحز لهىنها الؿابقت في مجاى وكاَها ٖلى مىافؿحها في جدؿحن جدقق -ر

اصة بؿبب اهُالقها مخأزغة مما ٌؿمذ لها باؾخسضام الخنىىلىحُا ألالثر جُىعا ر1.رمإؾؿت أزغي الٍغ

مصادر  ايزة  لحىافسية في  اؤسسات  اصزفية ألا  لملىوك  لحجارية :  امللل  لثالح

رمصادر  ايزة  لحىافسية: أألاال

ئن الخهاةو و الهفاث التي جخمحز بهما اإلاإؾؿت ًٖ مىافؿحها طاث َبُٗت مخغحرة و وؿبُت و جمـ ألاوكُت 

قُت الخ، هظا الخفىو اليؿبي هاجج ًٖ ٖضة مهاصع ..رالتي جقىم بها أو لُفُت ؤلاهخاج والخىُٓم و ألاوكُت الدؿٍى

ً للمحزة و هما الضازلُت و الخاعحُت ر"ر Lanbien jean jaques  » مسخلفت فمثال اإلاإلف الظي محز بحن مهضٍع

هي التي حٗخمض ٖلى الهفاث للمىخىج و جمثل لضي اإلاكتري ؾىاء بخسفٌُ :راإلاحزة الخىافؿُت الخاعحُت-ر1

جهالُف الاؾخغالى أو بغف٘ لفاءة الاؾخٗماى 

فهي حٗخمض ٖلى جفىو اإلاإؾؿت في الخدنم في جهالُف الخهيُ٘ و ؤلاصاعة أو حؿُحر  :راإلاحزة الخىافؿُت الضازلُت-ر2

.راإلاىخىج الظي ٌُٗي قُمت، و طلو مً زالى ؾٗغ الخهلفت اإلاىسفٌ مً اإلاىافؿحن

ا الظًً قامىا بخدضًض مهاصع اإلاحزة الخىافؿُت و خهغها في  Porter »"رئن   ٌٗخبر مً اإلاإلفحن ألالثر قُٖى

ر2.رالخهلفت و الخمحز

ر

ر

ر

ر

                                                           
1 -Porter Michael, L’avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. city,2005, p 81- 85. 

ت-ر 2 .ر66-ر55مضزل لخدقُق اإلاحزة الخىافؿُت، هفـ اإلاغح٘ الؿابق، م :رمهُفى أبى بنغ مدمىص، اإلاىاعص البكٍغ
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 مهاصع اإلاحزة الخىافؿُت أو القُمت (:II-2) لشكل 

 

 

 

 

 

 

ر75 بً ألاخىى بلقاؾم، صوع الجىصة الكاملت في جدقُق اإلاحزة الخىافؿُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م: اصدر

   مً زالى اليكاٍ ًالخٔ أن اإلاحزة الخىافؿُت ألبر مً اإلاىافؿحن ًخُلب مً اإلاإؾؿت اإلابضٖت أو اإلاىخجت ألي 

، أن ًغاعي خاحُاث اإلاؿتهلو أو اإلاؿخٗمل في ٖملُت ؤلاهخاج و هظا بأزظ أعاةه في (ؾلٗت أو زضمت)مىخىج حضًض 

اصة ٖلى  حمُ٘ مغاخله أو البٌٗ مجها، أن ٌؿاهم بضعحت ألبر في قبىى اإلاىخىج الجضًض م٘ ئُٖاء والةه ئلُه ٍػ

ٗه، أم جضهُت الخهالُف هي ألازغي  طلو فان أؾٗاع مهىهاث اإلاىخىج هي ألازغي التي لها جأزحر ٖلى حىصجه و جىَى

 .جخأزغ بأؾٗاع اإلاىاص ألاولُت الخدنم في الخنىىلىحُا اإلاؿخسضمت و النفاءاث و اإلاهاعاث

مصادر  ايزة  لحىافسية في  لملىوك  لحجارية : ثاهيا

  جخٗضص مهاصع اإلاحزة الخىافؿُت باليؿبت للمإؾؿاث اإلاهغفُت التي جدىافـ فُما بُجها ٖلى خهت الؿىو أو 

ٖلى جدقُق الغبدُت و مغصوصًت ألبر، أو حلب ٖمالء حضص، مما ًخُلب اؾخغالى فغم حضًضة مخاخت في 

.راإلادُِ الخاعجي أو الضازلي

غها في اإلاإؾؿت اإلاهغفُت ئصزاى الخنىىلىحُا الخضًثت، الًغِ ٖلى    و ًقخط ي زلق اإلاحزة الخىافؿُت أو جٍُى

ت، البدث ٖلى الخقىُاث و  غ القضعاث الخىُٓمُت و ؤلاصاٍع قُت، جٍُى غ الٗملُاث الدؿٍى الخهالُف، جٍُى

.راإلاماعؾاث الجضًضة في الٗمل

 و ًخُلب جدقُق الخمحز في اإلاإؾؿت اإلاهغفت عف٘ مؿخىي أصائها و حىصة مىخجاتها و زضماتها مً زالى الترلحز 

ت مً الٗىانغ مً أهمها :رٖلى مجمٖى

 القوة التنافسية

 البائع

 التمييز السعـر التكلفة

 إشباع احلاجات
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:رإدخاو  لحكىولوجيا  لحديثة-ر1ررر

حٗخبر الخنىىلىحُا مً أهم الٗىانغ التي ًمنً ئصزالها ئلى البىو الخجاعي لخدقُق الجىصة لمحزة جىافؿُت،     

خُث ًمنً ئخضار الخُىع ٖبر جهمُم اإلاىخجاث أو الخضماث الجضًضة و لظلو جنىىلىحُا حضًضة، و حؿاٖض 

:رالخنىىلىحُا البىو ٖلى القُام بالٗملُاث الخالُت

حؿهُل الٗملُاث البىنُت و جقلُل ألازُاء ررر*ر

غ ررر*ر غ و مؿاٖضة البىو ٖلى زلق و ؤلابضإ إلاىخجاث و زضماث حضًضة أو جٍُى جضفق هخاةج البدث و الخٍُى

.راإلاىخجاث الخالُت

.رالقُام بضعاؾت الؿىو إلاٗغفت اخخُاحاث و مخُلباث الٗمالءررر*ر

.رججضًض الٗملُاث و اإلاهام اإلاسخلفتررر*ر

ُتهاررر*ر اصة حجم الٗملُاث البىنُت و جدؿحن هٖى .رجغالم الخبرة في الخنىىلىحُا مما ًإصي ئلى ٍػ

:  لضغط على  لحكاليف- 2

قت مسخلفت، و طلو بىاؾُت ؤلابضإ "رChaumpeter"ر  ٌٗخبر قمبُتر  الخُىع ٖلى أهه مٕؼ ٖىانغ ؤلاهخاج بٍُغ

خُث ًمنً جدقُق الخماًؼ ٖبر الخقلُل أو الًغِ ٖلى جهالُف ؤلاهخاج و الخهالُف ألازغي اإلاباقغة و الغحر 

.رمباقغة مً زالى القُام بمسخلف اإلاهام الُىمُت

قت مخىاؾبت و مخالةمت-ر .رؤلاهخاج بأصوى ملفت مً زالى جىُٓم اإلاهام و جىػَٗها بٍُغ

ً ألاشخام و رر-ر ُت الٗملُاث ٖبر جبؿُُها و هٕؼ و جنغاع فُما ًدقق أٖلى ئهخاحُت ٖمل ٖبر جهٍى جدؿحن هٖى

ر1.رجدفحزهم لالهخمام باإلاهام التي لها نلت مباقغة بالٗمالء

: إدخاو  لحقىيات  لحديثة في  لخسويق- 3

ق هي التي جدضص اخخُاحاث و مخُلباث الٗمالء ٖبر القُام بضعاؾت الؿىو، و الجىصة و هي  ُفت الدؿٍى   ئن ْو

قت مالةمت إلاا ًخُلبه الٗمُل ختى ًخم جدقُق الغيا و الىالء مً  حؿعى ئلى ؤلاحابت ٖلى هظه اإلاخُلباث بٍُغ

.رَغف الٗمُل، و طلو مً زالى حؿهُل ئمهاهُت اجهاى الٗمُل بالبىىك

                                                           
ت اليكغ لجامٗت قاإلات، .رص-ر 1 ت،الجؼاةغ، مضًٍغ ر137-136، م 2009خمضاوي وؾُلت، حىصة اإلاحزة الخىافؿُت في البىىك الخجاٍع
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: ثملور  او رد  لبشزية- 4

  جإلض النثحر مً الضعاؾاث أن زلق اإلاٗاعف ٌٗخبر مً أهم الٗىامل التي جمنً مىٓماث الٗماى مً جدقُق 

اإلاحزة الخىافؿُت، و ٌٗخبر الظماء الاقخهاصي لٗملُت أؾاؾُت لخلق اإلاٗاعف ٖبر جهمُم مسخلف الىماطج التي 

.ررًمنً أن تهخم بظلو

: ثملويز  لقدر ت  لحىظيمية ألا إلاد رية- 5

غ الهُامل الخىُٓمُت اإلاىاؾبت و أؾالُب ؤلاصاعة اإلاالةمت و وي٘ الىٓم التي جيؿق اإلاٗلىماث اإلاٗاعف ...ر  ئن جٍُى

ئلى غحر طلو، ال ًنفي ئصزاى الخغُحر الجظعي اإلاىاؾب فازخُاع القُاصة التي لها القضعة الالػمت إلخضار الخغُحر 

ا، و ًخم طلو مً زالى ازخُاع النفاءاث التي لها اإلاٗغفت و الخبرة الالػمت و القضعة ٖلى الخنُف و  أمغا يغوٍع

ت في اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت في الٗهغ  ئصاعة الخغُحر، و مً أهم اإلاىانفاث التي ًجب أن جخىفغ لضي اإلاضًٍغ

:رالخالي

القضعة ٖلى الخلق و ؤلابضإ و القضعة ٖلى الخيبإ بالخغُحر في اإلادُِ الخام رر*ر

 القضعة ٖلى الىقىف اججاه اإلاساَغرر*ر

ل ألافهاع ئلى فغم هاجخترر*ر ررررر1القضعة ٖلى جدٍى

ر معايير  لحكم على جودة  ايزة  لحىافسية: امللل  لز بع

ُت و مضي حىصة اإلاحزة الخىافؿُت بثالر ْغوف هي :ر  جخدضص هٖى

:ر ًمنً جغجِب اإلاحزة الخىافؿُت وفق صعحخحن هما:مصدر  ايزة- أر

الخمحز و الخفغص مً جقضًم مىخج أو ر)مثل جنىىلىجي الٗملُت جمحز اإلاىخج :رمؼاًا جىافؿُت مً مغجبت مىسفًترر*ر

ُت مُٗىت قُت مترالمت، أو ٖالقاث (زضمت مً هٖى ، الؿمٗت الُُبت بكأن الٗالمت اؾدىاصا ئلى مجهىصاث حؿٍى

ت مً الخهاةو  ُضة م٘ الٗمالء مدهىمت بخهالُف جدىى أو جبضًل مغجفٗت، و جخهف هظه اإلاؼاًا بمجمٖى َو

:رمً أهمها

                                                           
ؼ، فخُدت بسىف، الغأؾماى الفنغي مضزل لخدقُق اإلاحزة الخىافؿُت في ْل اقخهاص اإلاٗغفت، ملخقى صولي حامٗت قلف، -ر 1 خىى "رؾفُان ٖبض الٍٗؼ

ماى الٗغبُت في الاقخهاص الخضًث،  .16-15، م 2011 صٌؿمبر 14-13 ًىم الجؼاةغ، حامٗت الكلف،الغأؾماى الفنغي في مىٓماث ألٖا
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با زانا، ررررر-ر جخُلب جدقُقها يغوعة جىفغ مهاعاث و قضعاث مً مؿخىي مغجف٘ مثل ألافغاص اإلاضعبحن جضٍع

ُضة م٘ لباع الٗمالء .رالقضعاث الفىُت الضازلُت، أو الٗالقاث الىزُقت و الَى

ل مً الاؾدثماع اإلاؿخمغ و الترالمي في الدؿهُالث اإلااصًت و الخٗلم اإلاخسهو، ررررر-ر ش ٍَى حٗخمض ٖلى جاٍع

ق غ، الدؿٍى .رالبدىر، الخٍُى

ت مً ألانىى اإلالمىؾت و غحر اإلالمىؾت و في قهل ؾمٗت َُبت،   و ًترجب ًٖ أصاء هظه ألاوكُت زلق مجمٖى

ٖالقت وزُقت م٘ الٗمالء، خهُلت مً اإلاٗغفت اإلاخسههت، و ًمنً القىى بأن اإلاؼاًا اإلاترجبت ًٖ الخهلفت ألاقل 

.رقابلُت لالؾخمغاع أو الخىنل ًٖ اإلاؼاًا اإلاترجبت ًٖ جمحز اإلاىخجاث أو الخضماث

في خالت اٖخماص اإلاإؾؿت ٖلى محزة واخضة فقِ مثل جهمُم :رعدد مصادر  ايزة  لتي ثمحلكها  اؤسسة-   ب

اإلاىخج بأقل جهلفت أو القضعة ٖلى قغاء اإلاىاص الخام عزُهت الثمً فاهه ًمنً للمىافؿحن الخغلب ٖلى أزاع جلو 

.راإلاحزة، أما في خالت حٗضص مهاصع اإلاحزة فاهه ًهٗب ٖلى اإلاىافؿحن جقلُضها حمُٗا

: درجة  لحبسن ألا  لحملويز ألا  لحجديد  اسحمز في  ايزة-   ج

 ًجب أن جخدغك اإلاإؾؿاث هدى زلق مؼاًا حضًضة و بكهل أؾٕغ وقبل قُام اإلاإؾؿاث اإلاىافؿت بخقلُض أو 

مداماة اإلاحزة القاةمت خالُا، لظا قض ًخُلب ألامغ مً اإلاإؾؿاث بخغُحر اإلاؼاًا القضًمت و زلق مؼاًا جىافؿُت 

رر1.حضًضة مً مغجبت مغجفٗت

  لخسويق الالكترألاوي  اصزفي:  املبح  لثاوي

 لخسويق  اصزفي عبر الاهترهيد :  امللل  ألاو 

ر لخسويق  اصزفي إلالكترألاوي: أألاال

قُت الخضًثت التي خُٓذ باهخمام لبحر مً  ق اإلاهغفي ؤلالنترووي خقال مً خقىى اإلاٗغفت الدؿٍى ٌٗخبر الدؿٍى

حاهب النّخاب و الباخثحن، هٓغا إلاا ًخهف به هظا الخقل مً جسههُت قضًضة و صعحت مً الخقاَ٘ اإلاٗغفي 

ق و الٗلىم اإلاٗغفُت و اإلاالُت و الٗلىم الؿلىلُت ت مً اإلاٗاعف الٗلمُت مالدؿٍى .ربحن مجمٖى

ق اإلاهغفي ؤلالنترووي ٖلى مؿخىي صٖم لُان اإلاهغف و بقاءه و  و هٓغا للضوع الخُىي الظي ًقىم به الدؿٍى

اؾخمغاعه، فقض أصعلذ ؤلاصاعة في اإلاهاعف أهمُت هظا الضوع، زانت م٘ ما جخهف به الخضماث اإلاهغفُت مً 

                                                           
ماى، -ر 1 تهبُل مغس ي زلُل، اإلاحزة الخىافؿُت في مجاى ألٖا .ر101، م 1996، صاع الجامُٗت لليكغ، ؤلاؾنىضٍع
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زهاةو جهاص جىفغص بها صون ؾىاها مً الخضماث ألازغي، خُث بغػث هدُجت لظلو مُُٗاث و اٖخباعاث 

أزبدذ الضعاؾاث و ألابدار أنها جدنم ازخُاع الفغص للمهغف الظي ًخٗامل مٗه، و ْهغث اٖخباعاث أزغي 

قت الخٗامل م٘ الجمهىع و زضماث ما بٗض البُ٘ لمٗاًحر هامت في ازخُاع الٗمالء  لجىصة الخضمت، و ٍَغ

رر1.رللمهغف و زضماجه

قهضث الهىاٖت اإلاهغفُت في آلاوهت ألازحرة جقضما ملمىؾا في مجاى الؿماح لٗمالء البىىك باحغاءاث 

الٗملُاث اإلاهغفُت مً زالى قبهاث الاجهاى ؤلالنتروهُت، و مً اإلاخىق٘ أن جىدكغ هظه الٗملُاث بكهل 

واؾ٘ في الفترة اإلاقبلت زانت في ْل الخُىع اإلاؿخمغ في مجاى الخقىُت الخانت بالٗملُاث اإلاهغفُت، و ًقهض 

بالٗملُاث اإلاهغفُت ؤلالنتروهُت جقضًم البىىك الخضماث اإلاهغفُت الخقلُضًت أو اإلابخنغة مً زالى قبهاث 

ت التي جدضصها  اجهاى ئلنتروهُت جقخهغ نالخُت الضزىى ئلحها ٖلى اإلاكاعلحن فحها وفقا لكغوٍ الًٍٗى

ر2.رالبىىك

 لخسويق  اصزفي إلالكترألاوي عبر الاهترهيد : ثاهيا

ماى ؤلالنتروهُت، بضأث اإلاإؾؿاث الخضمُت بكهل ٖام و اإلاهغفُت  ت في مُضان ألٖا هدُجت للخُىعاث اإلادؿاٖع

بكهل زام جدىافـ في ئوكاء مىاق٘ زانت لهل مجها ٖلى قبنت الاهترهِذ، مً أحل الىنىى ئلى ٖمالئهم 

ب، و مداولت زضمتهم بهافت الىؾاةل الخقلُضًت و الخقىُت  الخالُحن و اإلاخىق٘ اهًمامهم ئلحها في اإلاؿخقبل القٍغ

اإلاخاخت بخىفحر وؾاةل ئيافُت لخخماًؼ مً زاللها ًٖ بقُت اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت بخقضًم زضماث و مىاف٘ جهب 

اصة القُمت و اإلاىفٗت اإلاقضمت للٗمُل و التي جهب في جقلُل الخهالُف اإلاالُت للخضمت اإلاهغفُت و الخهالُف  في ٍػ

باء و الخهالُف غحر اإلااصًت مً أٖباء حؿضًت و هفؿُت ًخنبضها  اإلاالُت اإلاغافقت لها، ئيافت ئلى جسفٌُ ألٖا

ت مً ألاصواث و الىؾاةل ألاؾاؾُت التي  الٗمالء مً أحل الخهىى ٖلى الخضمت اإلاهغفُت، هىالو مجمٖى

ق الخضماث اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ مجها :رحؿخسضم في حؿٍى

بضاًت ال بض مً القىى أن اإلاىق٘ ؤلالنترووي هى أصاة جغوٍجُت فاٖلت لألٖماى ؤلالنتروهُت :راإلاىق٘ ؤلالنترووي-ر1

ق الخضماث اإلاهغفُت بكهل زام، لنً هظا اإلاىق٘ ًدخاج ئلى جغوٍج أًًا ختى ًىجح في  بكهل ٖام و حؿٍى

قُت ألازغي بهىعة فاٖلت اةفه التروٍجُت و الدؿٍى ر3.رأصاء ْو

ًقىم الٗمالء و َالبي الخضمت اإلاهغفُت ٖاصة بالبدث ًٖ اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت أو لُلب :رمدغماث البدث-ر2

زضماث مهغفُت ئيافُت مً زالى مدغماث البدث اإلاىدكغة ٖلى قبنت الاهترهِذ، و هظه اإلادغماث جىنل 

                                                           
ق اإلاٗغفي،-ر 1 ىُت ، ٖمان،مٗال، هاجي، ألانىى الٗلمُت للدؿٍى .ر06، م 2007 صاةغة اإلانخبت الَى
.ر15حىُهي مىحر مدمض، حىُهي ممضوح مدمض، البىىك ؤلالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 2
ق اإلاهغفي، -ر 3   239، م 2017الجؼاةغ، وكغ ألفا للىزاةق القؿىُُىت، ، 1ٍمهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى
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الٗمالء ئلى أهضافهم البدثُت بتزوٍضهم ٖضص لبحر مً البضاةل اإلاخىافغة و ًسخاع الٗمُل ؤلالنترووي مجها ما 

.رًىاؾبه و ًالةمه

الن ؤلالنترووي-ر3 ً، و ًؼصاص :رؤلٖا الوي ٖبر قبنت الاهترهِذ في جدؿً و جُىع مؿخمٍغ ئن خغلت اليكاٍ ؤلٖا

ت أٖضاص اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت التي حٗخمض ٖلى هظه  حجم هظا اليكاٍ ٖاما بٗض ٖام، و ًؼصاص بهىعة مدؿاٖع

الن ٖبر الاهترهِذ بالٗضًض مً اإلاؼاًا  القىاة ليكغ ئٖالهاتها و التروٍج لخضماتها و أفهاعها اإلاسخلفت، و ًمخاػ ؤلٖا

مجها القضعة الٗالُت ٖلى اؾتهضاف قُاٖاث واؾٗت حضا مً الٗمالء في ألاؾىاو اإلادلُت و الٗاإلاُت، و ؾهىلت 

الن، و ًيبػي أن جسخاع Audienceلؿب و اؾخقُاب أٖضاص لبحرة مً اإلاخلقحن   الظًً ٌٗغى ٖلحهم ؤلٖا

.رراإلاإؾؿاث اإلاهغفُت اإلاىاق٘ اإلاىاؾبت و اإلاكهىعة لخيكغ ٖبرها ئٖالهاتها ؤلالنتروهُت

الهُت-ر4 اًت ؤلٖا الن ًٖ :رالٖغ بمىحب هظا الىمِ حؿمذ ئصاعة اإلاىق٘ إلخضي اإلاإؾؿاث التي جغغب في ؤلٖا

اًت حؼء مىه، أي أن جغعى ئخضي ػواًاه التي جهىن في ألاغلب طاث اعجباٍ  اًت هظا اإلاىق٘ أو بٖغ هفؿها بٖغ

الن ٖلى قهل جغوَؿت .ربيكاَها، و ًٓهغ فحها ؤلٖا

ض ؤلالنترووي-ر5 ض ؤلالنترووي غي الٗملُاث اإلاهغفُت إلعؾاى الىزاةق اإلاُلىب :رالبًر ًمنً اؾخسضام البًر

ق جأمحن الىزاةق ئلنتروهُا و ئعؾالها  ئلخاقها بالغؾاةل أو اؾخالم الىزاةق اإلاُلىب اؾخالمها، و ًخم طلو ًٖ ٍَغ

.ر أو لمغفقAttachementلملخق 

ق للمإؾؿاث اإلاهغفُت باعؾاى :رالنخالىج ؤلالنترووي-ر6 ًمنً اؾخسضام النخالىج ؤلالنترووي في الدؿٍى

ت أو ٖلى قهل ( on- line )النخالىحاث   أو فُضًى، و جدخىي ٖلى اإلااصة التي CDS التي غالبا ما جهىن مُبٖى

.رجغغب اإلاإؾؿت اإلاهغفُت في ئَإل ٖمالئها ٖلحها

ق الهاجفي اإلاهاإلااث الهاصعة و الىاعصة للمإؾؿت اإلاهغفُت لجظب ٖمالء :رالاجهاى الهاجفي-ر7 ًخًمً الدؿٍى

حضص، و الخىانل م٘ الٗمالء الخالُحن، و زضمتهم و ؤلاحابت ٖلى أؾئلتهم مً زالى الهاجف، فاإلجهاى الهاجفي 

اصة مؿخىي عياهم ٖجها قُت و حظب الٗمالء الجضص و ٍػ .رٌؿاٖض في جسفٌُ الخهالُف الدؿٍى

 .إستر ثيجية ألا  قحصاد  اعزفة للخسويق  اعزفي إلالكترألاوي:  امللل  لثاوي

 ( EMS )إستر ثيجية  لخسويق إلالكترألاوي : أألاال

هٓغا إلاا جخهف به الخضماث اإلاهغفُت مً همُُت ٖالُت في مًمىنها و مدخىاها، فقض مان لؼاما ٖلت ؤلاصاعة 

اإلاهغفُت أن جبدث ًٖ وؾاةل و أؾالُب أزغي حؿخُُ٘ مً زاللها الخىافـ و الخهىى ٖلى هخاةج أفًل، 
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فاطا مان مً الهٗب أن جهىن الخضمت اإلاهغفُت في حىهغها أخض مجاالث الخىافـ و ئبغاػ اإلاحزة الخىافؿُت أو 

ررر1.اليؿبُت، فان حىهغ هظه الخضمت و أؾلىب جقضًمها عبما مان اإلاجاى الىخُض للخىافـ

ق الكبنت  ق اإلاهغفي ؤلالنترووي بخقضًم الخضماث اإلاهغفُت ؤلالنتروهُت ًٖ ٍَغ جخمثل ئؾتراجُجُت الدؿٍى

ضة اإلامحزة لها ًٖ بقُت القىىاث  قُت حضًضة لها زهاةهها الفٍغ الٗىنبىجُت الضولُت الاهترهِذ لقىاة حؿٍى

ق ؤلالنترووي ًٖ  ت و اهسفاى الخهالُف، و قض ٖبرث ئؾتراجُجُت الدؿٍى الاجهالُت ألازغي التي جمخاػ بالؿٖغ

ق ( Market Space) ئلى الؿىو الفًاتي ( Market Place )ٖملُت الخدىى مً الؿىو اإلاهاوي   و الدؿٍى

الفًاتي و النخالىج ؤلالنترووي، خُث أنبذ الاهترهِذ أصاة اجهاى حؿمذ للمهخمحن بالضزىى للمىاق٘ 

.ر أًام في ألاؾبٕى صون اهقُا7ٕ ؾاٖت في الُىم، 24اإلاؿتهضفت ٖلى مضاع 

ق ؤلالنترووي الٗالم مً زالى حؿهُل ٖملُت الضزىى ئلى حىهغ ٖملُاث البُ٘ و الكغاء للؿل٘ و  وّخض الدؿٍى

غ الُلب ٖلحها ونىال للهضف ألازحر مجها بىي٘ خض فانل  الخضماث اإلاهغفُت و ؾاٖض ٖلى جىلُض و جٍُى

رر2.رللىفقاث بخقلُل جهلفت ٖملُاتها

ر لصيرفة إلالكترألاهية ألا  قحصاد  اعزفة:رثاهيا

ئن الاؾخسضام الىاؾ٘ للخقىُاث اإلاخقضمت التي ًخًمجها اقخهاص اإلاٗغفت في اإلاجاى اإلاهغفي و اإلاالي ًدقق هخاةج 

:رئًجابُت ٖضًضة مً بُجها

جقلُل الجهض و الىقذ و الهلفت التي ًخدملها ناخب الخؿاب اإلاهغفي في ئحغاء مٗامالجه م٘ اإلاهغف و م٘ -رأ

الجهاث ألازغي التي جخم ئلنتروهُا، و مً زالى اإلاهغف، و هى حهض لبحر و زانت الًغاةب أو الغؾىم أو 

.رفىاجحر اإلااء و النهغباء في اإلاىاُٖض اإلادضصة لها

ت بضعحت لبحرة التي جخدملها اإلاهاعف في طلو مً زالى زفٌ الخاحت –رب  جقلُل الجهىص و الخهالُف الجاٍع

ئلى هظه الجهىص و الخهالُف اعجباَا باهسفاى ٖضص اإلاخٗاملحن الظًً ًغاحٗىن اإلاهغف شخهُا، و اهسفاى 

ٖضص الكبهاث، و اهسفاى الاؾدثماعاث و ألاوعاو اإلاالُت و لكىف الخؿاباث، و ؤلازُاعاث مً زالى الٗمل 

.رالخقلُضي للمهاعف و التي ال جبقى خاحت لها في ْل الخٗامل ؤلالنترووي للمخٗاملحن مٗها

الاهسفاى في الخهالُف الثابخت و التي جمثلها فغوٕ اإلاهغف، و التي ًخم وكغها في مافت أهداء الضولت، و قض -رج

ًمخض وكغ هظه الفغوٕ زاعج الضولت، و بالظاث في ْل ٖىإلات اليكاَاث اإلاهغفُت و اإلاالُت، زانت و أن هظه 

                                                           
ق اإلاهغفي، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 1 .ر7مٗال، هاجي، ألانىى اإلاٗغفُت للدؿٍى
ق اإلاهغفي،مغح٘ ؾبق طلغه، م .رص-ر 2 .ر229مهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى
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هاع قضعتها مً أحل حظب اإلاخٗاملحن ئلحها، و  الفغوٕ و لما هى مٗغوف جقلُضًا حغالي في أبيُتها، و في جأزُثها إْل

لظلو ما ًقخًُه الٗمل الخقلُضي للمهاعف الظي جقىم به فغوٖها مً جهالُف مغجفٗت لغواجب و أحىع 

ت و أحهؼة و مهاجب و غحرها، و التي ال جدخاج ئلحها في ْل الخٗامل ؤلالنترووي  للٗاملحن فحها، و مهاعف ئصاٍع

مٗها، و بالظاث ٖىض احؿاٖه لما هى خانل خالُا، و لما ًخىق٘ له أن ًدهل الخقا، و هى ألامغ الظي ًسفٌ 

ت، و مً زم أعباخها، و بضعحت لبحرة خُث أن  مٗه الهلف الثابخت ليكاَاتها، ئيافت ئلى جسفٌُ جهالُفها الجاٍع

.رالخٗامل مٗها ًخم ئلنتروهُا و باؾخسضام الخاؾىب و ألاهترهِذ الظي ٌٗم اؾخسضامه

أن الخٗامل ؤلالنترووي م٘ اإلاهاعف و مً زالى زضماث اإلاهغف اإلاجزلُت ًإصي ئلى اؾخسضام ألاقهاى -رص

الخقلُضًت لٗغى الىقض و التي جمثلها ألاوعاو و اإلاؿهىماث الىقضًت و إلاا جقخًُه مً جهالُف إلنضاعها و 

خفٓها، و خماًتها و لظلو الاؾخغىاء ًٖ اؾخسضام الكُهاث في الخٗامالث التي جخم ئلنتروهُا، و باؾخسضام 

الىقض ؤلالنترووي، عغم أن اإلاهاعف جمثل جقلُضًا ئخضي اإلاإؾؿاث التي حٗخبر الىقىص بكهلها الخقلُضي 

بًاٖتها ألاؾاؾُت التي جخٗامل و جخاحغ بها، و باخالى أصواث صف٘ ئلنترووي جخم مً زالى النمبُىجغ و 

الاهترهِذ، و بظلو جقل الىقىص و الكُهاث التي ًخم جضاولها بحن اإلاخٗاملحن، و بالظاث بحن اإلاهاعف و اإلاخٗاملحن 

.رمٗها

ماى ؤلالنتروهُت ًىؾ٘ مً ٖمل اإلاهاعف و  و مما ال قو فُه أن جُىع الخجاعة ؤلالنتروهُت و جُىع ألٖا

زضماتها ؤلالنتروهُت، و ًقلل مً الجهض و الىقذ و الهلفت باليؿبت للمهاعف و للمخٗاملحن مٗها، و ًىؾ٘ 

بضعحت لبحرة وكاٍ و ٖملُاث و زضماث هظه اإلاهاعف ألنها جهىن مخاخت للجمُ٘ و مً زالى قبنت الاهترهِذ، 

و بكهل ؾهل و مِؿغ بخُىع البرمجُاث التي جدُده، و بضون الخاحت ئلى وكغ الفغوٕ و اإلاهاجب اإلاهغفُت التي 

ُت الخضماث اإلاهغفُت، و ألاعباح  جقخط ي حهىص لبحرة و جهالُف ضخمت، و هى ألامغ الظي ًىؾ٘ مً مضي و هٖى

التي ًدققها بجهىص و جهالُف أقل في ْل مًامحن اقخهاص اإلاٗغفت أو الاقخهاص ؤلالنترووي و مُُٗاجه، و 

الىخاةج و آلازاع التي جخىلض ٖىه، لظلو جمخض هظا الخىؾ٘ في اليكاَاث اإلاالُت و اإلاهغفُت لدكمل ٖمل ألاؾىاو 

اإلاالُت الىقضًت اإلادلُت مجها و الضولُت و طلو ألن ٖمل هظه ألاؾىاو و الخٗامل مٗها ًخم ئلنتروهُا و ًٖ بٗض، و 

هى ألامغ الظي وفغ ئمهاهُت جىؾُ٘ هُاو و مضي ٖملها، و ػاص مً ٖضص اإلاخٗاملحن مٗها، و حجم حٗامالتهم 

ررر1.ربضعحت لبحرة حضا

ر

ر
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مبدد ت ألا مز يا  لخسويق  اصزفي إلالكترألاوي :  امللل  لثالح

رمبدد ت  لخسويق  اصزفي إلالكترألاوي: أألاال

بالغغم مما ونلذ ئلُه زىعة الاجهاالث و الخقىُت الغقمُت و بالغغم مً اإلاؼاًا و الفىاةض الٗضًضة ئال أهه ماػاى 

خباع :رهىالو بٌٗ اإلادضصاث التي ًجب أزظها بٗحن الٖا

ماػاى أمً و يمان البُاهاث و الٗماى ٖبر القىىاث ؤلالنتروهُت جىاحه :رأمً و يمان البُاهاث و اإلاٗلىماث-ر1

نُحن ماػالىا %ر95 أن ( Economist) مقالت في صخُفت 2000مكهلت القغنىت ؤلالنتروهُت، في الٗام  مً ألامٍغ

ًترصصون في أن ٌُٗىا عقم بُاقت الاةخمان ٖبر الاهترهِذ زىفا مً بٌٗ ٖملُاث الخًلُل التي خهلذ لبٌٗ 

.رالٗمالء

ٖضم ئمهاهُت مىافؿت اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت الهغحرة للمإؾؿاث اإلاهغفُت النبحرة في الؿٗغ و الدؿهُالث -ر2

الاةخماهُت و الخضماث ألازغي التي جقضمها و بالخالي زؿاعة اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت الهغحرة و اوسخابها مً 

.رالؿىور

مً اإلافترى أن جهىن الؿىو ؤلالنتروهُت ماملت و مخهاملت، بِىما :رٖضم فاٖلُت بٌٗ الٗملُاث ؤلالنتروهُت-ر3

هجض أن بٌٗ مقضمي الخضماث اإلاهغفُت و الٗمالء مخلقي الخضمت اإلاخىاحضًً في قتى بقإ الٗالم بداحت ئلى 

ُت  ُت الخضمت اإلاهغفُت اإلاقضمت أو لًمان قٖغ هٕى ما مً الىؾُاء للخفاوى مٗهم أو لًمان حىصة و هٖى

اإلاٗامالث اإلاالُت القاةمت فُما بُجهم، و هإالء الىؾُاء لهم جهالُفهم الخانت التي جغف٘ مً الخهلفت التي 

ر1.رًخدملها الٗمالء

مز يا  لخسويق  اصزفي إلالكترألاوي : ثاهيا

قت اؾخغاللىا و ئعؾالىا للمٗلىماث  غ الاجهاالث مما أزغ في ٍَغ ئن الجُل الغقمي و الثروة الغقمُت أصث ئلى جٍُى

قها، خُث أنبدذ أحهؼة الهاجف و الفالـ و  قت حؿٍى الن ًٖ اإلاىخىحاث الؿلُٗت و الخضمُت و ٍَغ و ؤلٖا

ق اإلاهغفي ؤلالنترووي، خُث أنها جمخاػ باإلامحزاث الخالُت :رالُباٖاث أؾاؾُت ألصاء الٗملُاث الخانت بالدؿٍى

قُت مً زالى قبنت الاهترهِذ :راهسفاى الخهالُف-ر1 مالها و وكاَاتها الدؿٍى أن أصاء اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت أٖل

أصي ئلى جسفٌُ الخهالُف لٗضم الخاحت ئلى البنى الخدخُت لالؾدثماع، و الخض مً الٗىاةق اللىحِؿدُت مما 

                                                           
ق اإلاهغفي، مغح٘ ؾبق طلغه، م .رص-ر 1 .ر247مهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى



 الفصل الثاني                                     الميزة التنافسية للخدمات المصرفية االلكترونية
 

 
39 

ؾاوي بحن اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت النبحرة و الهغحرة في أن جقضم مل مجها ما لضيها ٖبر هظه الكبنت أو الىؾاةل 

.رالخنىىلىحُت ألازغير

ت زضمت الٗمالء-ر2 فاإلاإؾؿاث اإلاهغفُت التي جقضم زضماتها للٗمالء ٖبر قبنت ألاهترهِذ و :رحىصة و ؾٖغ

الىؾاةل الخنىىلىحُت ألازغي جمخاػ ًٖ غحرها مً اإلاإؾؿاث اإلاىافؿت، مما ًقلل مً الخهالُف و الجهض البضوي 

اإلابظوى الظي ًخدمله الٗمالء في الخهىى ٖلى الخضمت اإلاهغفُت أو البدث ًٖ اإلاٗلىمت فُما ًخٗلق باألمىع 

.راإلاالُت

مؿاٖضة الٗمُل في ئمهاهُت اإلاقاعهت و اإلافايلت بحن لم هاةل مً البضاةل اإلاخاخت و اجساط قغاع الازخُاع -ر3

.رالجهاتي

اصة ؤلاهخاحُت-ر4 ض :رٍػ فاإلحابت ًٖ أؾئلت الٗمالء الفىُت فُما ًخٗلق بسضماتها مً زالى مىقٗها ؤلالنترووي ًٍؼ

.رمً ئهخاحُت اإلاهاعف ؤلالنتروهُت بأقل الخهالُف و أقل حهض ممنً

ق اإلاهغفي ؤلالنترووي ٖملُت مباصلت اإلاٗلىماث بحن :رمباصلت اإلاٗلىماث، مالءمتها،و الغقابت ٖلحها-ر5 ٌؿهل الدؿٍى

اإلاهخمحن و جقضًمها ٖىض الخاحت لها، و ئمهاهُت الغقابت ٖلحها، خُث ًمنً للٗمالء الضزىى إلاىق٘ اإلاهغف و 

الضزىى ٖلى الخؿاباث الخانت بهم، أو اإلاىاص اإلاسجلت أو ئمهاهُت الدسجُل صون الالتزام باإلاهان اإلااصي 

.رللمهغف الخجاعير

مً زالى الاهترهِذ ًمنً للمإؾؿاث اإلاهغفُت أو غحرها أن جقضم زضماتها اإلاهغفُت لٗمالئها في ألاؾىاو -ر6

.رررررراإلادلُت و ألاؾىاو الخاعحُت اإلاؿتهضفت بما ًخالءم م٘ خاحاتهم و عغباتهم و خاحت أؾىاو الٗمل فحها

 لعو مل  اؤثزة على سلوك  لعمالء في  خحيار  اصزف :  امللل  لز بع

اث مً الٗىامل، هما ٖىامل البُئُت الخاعحُت، ٖى مل ا  ًخأزغ ؾلىك قغاء الخضمت اإلاهغفُت بثالر مجمٖى

:رالبِئت الضازلُت للمهغف و الٗىامل الضازلُت اإلاخمغلؼة في الصخو، و ًىضح الكهل الخالي هظه الٗىامل

ر

ر

ر

ر
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جُاع اإلاهغف ر الٗىامل اإلاإزغة ٖلى الٗمالء في ا(:II-3) لشكل 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

ق اإلاهغفي، مغح٘ ؾبق طلغه، م : اصدر .ر248 مهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى

جؼاوى اإلاإؾؿاث ؤلاهخاحُت و الخضمُت أٖمالها في الىقذ الخايغ في ْل بِئت جىافؿُت، لظا جداوى هظه 

اإلاإؾؿاث بىاء ٖالقاث وصًت م٘ ٖمالئها في مداولت مجهم للخأزحر ٖلى مىاقفهم و اججاهاتهم هدى الخضماث 

الالنتروهُت التي جقضمها لهم مً زالى قبنت الاهترهِذ، لظا ًداوى اإلاؿىقحن فهم ؾلىك الٗمالء إلاؿاٖضة 

مقضمي الخضمت اإلاهغفُت إلاٗغفت لُف ًخسظ الٗمُل قغاعه بازخُاع مهغف صون أزغ، مً هىا البض لىا جىاوى 

:رحمُ٘ الٗىامل اإلاإزغة ٖلى قغاعه الكغاتي

ت مً الٗىامل اإلادكابنت التي :رالٗىامل الضازلُت اإلاخمغلؼة في الصخو-ر1رر و جًمً هظه الٗىامل مجمٖى

جخألف مجها شخهُت ؤلاوؿان و خاحاجه و صوافٗه، و إلصعاله للخضماث اإلاقضمت و أهمُتها باليؿبت له، بايافت 

ئلى صعحت وعي الٗمُل و أهمُت الىقذ باليؿبت ئلُه، و مٗخقضاجه هدى الخضماث اإلاهغفُت الالنتروهُت ومىاقفه 

و اججاهاجه هدى هظه الخضماث و التي حكهلذ لضًه هدُجت الخبرة و الخٗلم، بالخالي مل هظه الٗىامل اإلاجخمٗت 

ر1.حكهل حؼء مً مىاقفه و اججاهاجه هدى هظا الىٕى مً الخضماث

حٗخبر البِئت الؿُاؾُت و الاقخهاصًت مً أهم الٗىامل الخاعحُت التي جإزغ ٖلى :رٖىامل البِئت الخاعحُت-ر2رر

ٗاث الخهىمُت، اإلاإؾؿاث  ؾلىك الٗمالء، فالبِئت الؿُاؾُت و القاهىهُت جخهىن مً القىاهحن و الدكَغ

اث الًاغُت التي جإزغ و جدضص أٖماى اإلاىٓماث و ألاشخام في مجخم٘ ما، أما البِئت  الخهىمُت و اإلاجمٖى

                                                           
ق اإلاهغفي، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 1 .ر248مهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى
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الاقخهاصًت فخخمثل في حمُ٘ القىي اإلاإزغة ٖلى القىة الكغاةُت للٗمالء و همِ ئهفاقهم و مً أهم ٖىانغ 

البِئت الاقخهاصًت ٖضالت جىػَ٘ الضزل القىمي و أزغ طلو ٖلى الضزل الفغصي و الخغُحر في الضزل الفغصي 

.رللٗمالء

فالبِئت الثقافُت و الاحخماُٖت للٗمالء َالبي الخضمت اإلاهغفُت جدكهل مىاقفهم هدى هظا الىٕى مً -ر3رر

الخضماث مً البِئت التي ٌِٗكىن فحها، فالبِئت الثقافُت هي اإلادغك الغةِس ي لألفغاص فالثقافت هي التي جدضص 

.رالؿلىك اإلاقبىى احخماُٖا و الؿلىك غحر اإلاقبىىر

أما البِئت الخنىىلىحُت فلها ألبر ألازغ ٖلى القغاع الكغاتي للٗمالء َالبي الخضمت اإلاهغفُت الالنتروهُت و -ر4رر

الخقلُضًت ؾىاء، فالبنى الخدخُت و جىافغها حٗخبر مً الجىاهب اإلاهمت اإلاإزغة ٖلى القغاع الكغاتي للٗمالء ئيافت 

.رئلى الىؾاةل و ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في اإلاجخم٘

و جخمثل ٖىامل البِئت الضازلُت للمهغف بجىصة الخضمت اإلاقضمت :رٖىامل البِئت الضازلُت للمهغف-ر5رر

للٗمالء و الخضماث اإلاغافقت و اإلاٗؼػة لها، ئيافت ئلى الىؾاةل الخنىىلىحُت اإلاؿخسضمت في جقضًم الخضمت 

.رللٗمالء

قت جقضًمها مً قبل مقضمي -ر6رر قي، أو اإلاثحراث البُئُت و التي ًمنً الخدنم بها و بٍُغ ج الدؿٍى ٖىانغ اإلاٍؼ

.رررالخضمت اإلاهغفُت، و أزغها ٖلى حظب ٖمالء حضص و اإلادافٓت ٖلى الٗمالء الخالُحن

 لخدمات الالكترألاهية  اصزفية ألا أثزها على  ايزة  لحىافسية :  املبح  لثالح

 لخدمات  اصزفية الالكترألاهية  : امللل  ألاو 

 لصز ف آلالي - 1 

: جعزيف  لصز ف آلالي- أرر

قت آلُت، و بنمُت رر"ر ماى الالنتروهُت، جدفٔ فُه الىقىص بٍُغ هى حهاػ النترووي مهمخه القُام ببٌٗ ألٖا

، ًدمل الجهاػ عقم ؾغي ًمنً الٗمُل مً 1مدضصة مً الٗمالث لدؿهُل ٖملُاث ئحغاء السخب الىقضي

الخهىى ٖلى بٌٗ الخضماث اإلاهغفُت مثل َلب صفتر الكبهاث و طلو بهضف جقلُل الجهض و الخهىى ٖلى 

ررر2.هظه الخضماث ختى في غحر أوقاث الٗمل الغؾمُت

                                                           
ر97، م 2007 اإلاإؾؿت الخضًثت للنخاب، ، لبىان،1ٍهاصع ٖبض الٗؼػي قافي، اإلاهاعف و الىقىص الالنتروهُت،-ر 1
 .ر97، م 2008 مهغ، اإلانخبت اإلاهغفُت للىًغ و الخىػَ٘، ،1ٍأخمض مدمض ٖخُم، ئصاعة البىىك جقلُضًت اإلااض ي و الالنتروهُت اإلاؿخقبل،.رص-رر 2
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أو هى جلو آلاالث التي ًمنً وكغها باألمالً اإلاسخلفت ؾىاء بالجضاع أو بكهل مؿخقل و جهىن مخهلت بكبنت "ر

خاؾب اإلاهغف، و ًقىم الٗمُل باؾخسضام بُاقت بالؾدُنُت أو بُاقت طلُت للخهىى ٖلى الخضماث 

.راإلاسخلفت

:ر و مً أهم الخضماث التي ًقضمها الهغاف آلالي

السخب الىقضي رر*ر

ئًضإ الىقض رر*ر

ئًضإ الكُهاث رر*ر

صف٘ الفىاجحر رر*ر

ت مؿبقا مثل البُاقت التي حؿمذ بالضزىى ئلى الاهترهِذ رر*ر الخهىى ٖلى البُاقاث اإلاضفٖى

ل مً الخؿاباث رر*ر الاؾخفؿاع ًٖ ألاعنضة و الخدٍى

َلب لكاف خؿاب رر*ر

حغُحر الغقم الؿغي رر*ر

َلب صفتر الكُهاث رر*ر

 1الاؾخفؿاع ًٖ أؾٗاع الٗمالثرر*ر

:  مكوهات  لصز ف آلالي- ب

:ر  جخهىن مالُىت الهغاف آلالي مما ًلي

قت مإمىت، ال ًخم فخدها ئلى مً قبل ألاشخام اإلاؿإولحن، ًخم :ر(Currency Pox)زؼاهت الىقىص رر*ر مٗضة بٍُغ

.رشخجها بأوعاو هقضًت مً فئاث مُٗىت

                                                           
 صاع ، ٖمان،1ٍ،(ألاصواث و الخُبُقاث و مُٗقاث الخىؾ٘)ٖبض الفخاح ػهحر الٗبض الالث، الهغفُت الالنتروهُت .رهاْم مدمض هىعي الكمغي، ص.رص-ر 1

.ر76-75واةل لليكغ و الخىػَ٘، م 
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جُب٘ ؤلاًهاالث الالػمت للٗملُاث اإلاُلىبت مً الؼباةً بالخُىاث :ر(Hecept Printerر)َابٗت نغحرة رر*ر

.رالىاحب القُام بها و اإلاٗلىماث التي ًُلبها

نغحرة الدجم بىاؾُتها ًخم حؿهُل ئحغاء الٗملُت مً الباقاث الاةخماهُت :ر(Colored Screen)قاقت ملىهت رر*ر

.ررراإلاٗخمضة لهظه الغاًت

و ال جخجاوػ الفترة في جلو البُاقت مضة ر(ATM)ًُلق ٖلحها بُاقت الهغاف آلالي :ربُاقاث الهغف البىهيرر*ر

رر1.الكهغ

هي البُاقت اإلاسههت للقُام بالٗملُاث اإلاهغفُت الالنتروهُت ٖبر الهغاف آلالي :ربُاقت الهغاف آلاليرر*ر

.رلٗملُاث السخب او لكف الخؿاب

هي البُاقت التي جسىى لهاخبها خق اؾخٗمالها في مافت اإلاؼاًا التي جدُدها أهٓمت :ربُاقت الاؾخٗماى الٗامرر*ر

ر2.جلو البُاقت، لامهاهُت اؾخسضامها في الهغاف آلالي

:  لململاقات  لذلية- 2 

حٗخبر مً الازتراٖاث الخضًثت في هٓام الضف٘ الالنترووي و هي بُاقت بالؾدُنُت :رحٍٗغف البُاقاث الظلُت-ر  أ

جخمحز بىحىص قغم عقُق مدفىع ٖلى البُاقت ًخدنم في البُاهاث اإلاسؼهت و ًدفٓها مً الكُب أو ؤلايافاث، 

غها ٖلى القاعبر .رو هظه البُاهاث ًمنً قغاءتها مً زالى جمٍغ

حن مً البُاقاث الظلُت و هي:رأهىإ البُاقاث الظلُت-ر  ب :رًىحض هٖى

ًدخىي هظا الىٕى مً البُاقاث ٖلى صخُفت مٗضهُت طهبُت قُغها ههف أول :ربُاقت الاجهاى اإلاباقغرر*ر

غ البُاهاث مً زالى  جق٘ في اإلاقضمت، ٖىضما جمغع البُاقت ٖلى القاعب ًدضر اجهاى النترووي و ًخم جمٍغ

.رالقغم

في هظا الىٕى ئيافت ئلى وحىص قغم مدفىع ٖلى البُاقت ًىحض هىاتي مدفىع :ربُاقت الاجهاى غحر اإلاباقغرر*ر

ق الهىاتي ئلى الهىاتي أزغ مغبٍى بقاعب البُاقت أي أصاة  أًًا، و هىا جمغع اإلاٗلىماث مً والى البُاقت ًٖ ٍَغ

ٗت مثل الضف٘ في  أزغي، و ٌؿخسضم هظا الىٕى مً البُاقاث في الخُبُقاث التي جدخاج ئلى مٗالجت ؾَغ

                                                           
ت،مدمض خؿحن مىهىع، اإلاؿإولُت الالنتروهُت،.رص-ر 1 ر106، م 2008 صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾنىضٍع
ؼ قافي، اإلاهاعف و الىقىص الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 2 ر137-135هاصع ٖبض الٍٗؼ
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الباناث و ًىحض الٗضًض مً جُبُقاث البُاقت الظلُت لبُاقت الىالء و البُاقت اإلاخٗضصة ألاغغاى و هي 

ر1.بُاقت لهل الخُبُقاث لأن جهىن بُاقت اةخماهُت، و بُاقت مضًىت و بُاقت والء في هفـ الىقذ

فخدت مسههت إلصزاى البُاقاث اإلامغىُت أو البُاقاث الاةخماهُت :ر(Card Reader)قاعب البُاقت رر*ر

.راإلاٗخمضة لهظه الغاًت

.رو هي لىخت أعقام و ٖباعاث ٌؿخٗملها الٗمُل إلجمام ٖملُخه اإلاالُت:ر(Keyboard)لىخت ألاػعاع رر*ر

هي فخدت نغحرة جسغج مجها الىقىص التي َلبها الٗمُل بالٗملت التي :ر(Money Dispenser)فخدت الىقىص رر*ر

.رخضصها بٗض ئحغاء الٗملُت الصخُدت و ئطا ماهذ النمُت اإلاُلىبت مخىفغة في خؿابه

و هى نىضوو زام لخفٔ البُاقاث التي ناصعتها :ر(Rejected Card Box)نىضوو البُاقاث اإلاهاصعة رر*ر

اإلاالُىت مً الؼبىن هدُجت ألازُاء اإلاخنغعة، جفاصًا للخالٖب باإلاالُىت، أو هدُجت الخُأ في البُاقت إلاى٘ 

فت .راؾخٗماى بُاقاث مٍؼ

غ ألزظ نىع الؼباةً الظًً ًجغون الٗملُاث، جدضص :رمامحرا*ر في بٌٗ ألاخُان ًىحض مامحراث الخهٍى

ش ئحغاء الٗملُت، و ًخم الاخخفاّ بالهىع في أعقُف زام بهل حهاػ  شخهُتهم و جدخفٔ بهىعهم و جاٍع

ATMر.

لدكغُل الهغاف آلالي و عبُه بىٓام اإلاهغف و بكبنت الاجهاالث اإلاهغفُت الٗاإلاُت، و :رقبنت النتروهُترر*ر

الصاعة الٗملُاث اإلاهغفُت التي جخم مً زالى الهغاف آلالي و عبُها ببًٗها البٌٗ لدؿهُل ئحغاء الٗملُاث 

.راإلاهغفُت اإلامنىت صازل الضولت و زاعحها

: مز حل عمل  لصز ف آلالي-   ج

:ر ًمغ ٖمل الهغاف آلالي بٗضة مغاخل لخلبُت الٗملُاث اإلاهغفُت اإلاُلىبت و هي ٖلى الىدى الخالي

ئصزاى بُاقت مهغفُت ناصعة ًٖ اإلاهغف لضًه خؿاب الٗمُل، و جهىن هظه البُاقت أما :راإلاغخلت ألاولىرر*ر

ِ اإلامغىِ أو مً البُاقاث الخضًثت الالنتروهُت أو غحرها مً البُاقاث .رطاث الكٍغ

ر

                                                           
 49ٖبض الفخاح ػهحر الٗبض الالث، مغح٘ ؾبق طلغه، م .رهاْم مدمىص هؼعي الكمغي، ص.رص-رر 1
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ًٓهغ ٖلى قاقت الهغاف آلالي ٖباعة اصزل عقمو الؿغي و مً زم ًقىم الٗمُل باصزاله :راإلاغخلت الثاهُترر*ر

ر1.ٖبر الًغِ ٖلى لىخت ألاػعاع اإلاغقمت

ًقىم الهغاف آلالي بفدو البُاقت مً زالى البُاهاث اإلاسؼهت ٖلحها، و ًقغأ الغقم الؿغي :راإلاغخلت الثالثترر*ر

.رالظي جم اصزاله

ًغؾل الهغاف آلالي جلو اإلاٗلىماث اإلاكفغة ٖبر قبنت الغبِ الالنتروهُت، ئلى الجهاػ :راإلاغخلت الغابٗترر*ر

 الظي ًسؼن اإلاٗلىماث و البُاهاث الصخُدت اإلاقضمت مً اإلاهاعف خىى Swithاإلاغلؼي الظي ٌؿمى اإلادىى 

.رجلو البُاقاث

ذ للؼبىن بازخُاع الخضمت التي :راإلاغخلت الخامؿترر*ر بٗض الخألض مً صخت البُاقت و الغقم الؿغي ًخم الخهٍغ

.رًىص ئحغاءها

.رًسخاع الؼبىن اخض الخضماث اإلاضوهت ٖلى قاقت الهغاف آلالي:راإلاغخلت الؿاصؾترر*ر

ًخم جىفُظ الخضمت اإلاُلىبت اطا ماهذ ممنىت بٗض الاجهاى بقاٖضة بُاهاث الٗمالء لضي :راإلاغخلت الؿابٗترر*ر

.ربىو الؼبىن، و لهل زضمت قغوٍ و جفانُل مسخلفت

:  لململاقات  اعموو بها في  لصز ف آلالي-  د

أو البُاقاث البالؾدُنُت، و هي ٖباعة ًٖ بُاقاث مغىاَِؿُت جمنً خاملها مً قغاء :رالبُاقاث البىنُترر*ر

.رمٗٓم اخخُاحاجه أو حؿضًض زضماجه صون الخاحت ئلى خمل مبالغ لبحرة قض حٗغيه للؿغقت أو الًُإ

:ر  و مً أهم هظه البُاقاث

جهضعها اإلاهاعف في خضوص مبالغ مُٗىت جمنً الٗمُل مً الكغاء الفىعي :رالبُاقاث الاةخماهُتررررر-ر

الخخُاحاجه م٘ صف٘ أحل لقُمتها باإليافت ئلى فاةضة ٖلى لكف الخؿاب بالقُمت التي ججاوػها الٗمُل مل 

.ررقهغ

جسخلف ًٖ البُاقاث الاةخماهُت مىنها حؿضص بالهامل مً قبل الٗمُل للبىو :ربُاقت الهغف الكهغيرررررر-ر

و جهضع هظه البُاقاث مً َغف ر(أي أن الاةخمان ال ًخجاوػ الكهغر)زالى الكهغ الظي جم فُه السخب 

                                                           
ؼ الكافي، اإلاهاعف و الىقىص الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 1 ر200-199هاصع ٖبض الٍٗؼ
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ت هظلغ مجها ت مً اإلاىٓماث الٗاإلاُت و اإلاإؾؿاث اإلاالُت و الخجاٍع قغلت فحزا، قغلت ماؾترماعص، :رمجمٖى

هان ئلؿبرؽ ر1.مإؾؿت صًترملىب، مإؾؿت مالُت أمٍغ

ًمنً للٗمُل بىاؾُتها سخب اإلابالغ الىقضًت مً خؿابه وفق خض مٗحن مخفق :ربُاقاث السخب آلاليررررر-ر

.رٖلُه

.رًخٗهض فحها البىو بؿضاص الكبهاث التي ًدغعها الٗمُل:ربُاقت الكبهاثررررر-ر

 لخدمات  اصزفية الالكترألاهية عبر الاهترهيد ألا  لهاثف  اصزفي : امللل  لثاوي

 لصيرفة عبر الاهترهيد : أألاال

 اجاح اهدكاع الاهترهِذ للبىىك زضماث الهغف اإلاجزلي، خُث اججهذ البىىك بضال مً الخىؾ٘ و اوكاء اإلاقغاث 

الجضًضة ئلى اوكاء مىاق٘ لها ٖلى الكبنت، ًخم مً زاللها جىفحر الخضماث اإلاهغفُت لهل ٖمالءها فًال ًٖ 

ق زضماتها اإلاالُت ختى في اإلاىاَق البُٗضة و الىاةُت و التي ال  جدقُق النفاءاث و الفاٖلُت في ٖملُاث حؿٍى

جخىفغ لهظه البىىك لفغوٕ فحها بااليافت ئلى طلو فان لالهترهِذ اإلاهغفُت جمنً الٗمالء أًًا مً الخألض مً 

قت صف٘ النمبُالث اإلادؿىبُت ٖلحها النتروهُا و ٌؿاٖضهم أًًا  أعنضتهم لضي اإلاهاعف، لما ًقضم و ٌؿحر ٍَغ

قت اإلاثلى في ئصاعة اإلادافٓت اإلاالُت مً الؿهم و الؿىضاث  ررر2.و ًغقضهم باؾخسضام الٍُغ

:رًخم الخٗامل م٘ زضماث الهحرفت ٖلى الاهترهِذ مً زالى آلُت جخًمً ٖضص مً الخُىاث اإلاخخابٗت و هي

ق ئصزاى ٖىىان اإلاهغف-ر اعة مىق٘ اإلاهغف ٖلى قبنت الاهترهِذ ًٖ ٍَغ .رقُام الٗمُل بٍؼ

خه، و ًخم في هظه الخُىة -ر ت مً الدؿاؤالث اإلاٗغويت مً أحل الخدقق مً هٍى ئحابت الٗمُل ٖلى مجمٖى

.رئصزاى عقم اإلاخٗامل الصخص ي

.رللخٗامل م٘ زضمت الاؾخٗالم ًٖ الخؿاباث ًقىم الٗمُل باهخقاء الازخُاع اإلاؿمى الخؿاب-ر

ل الىقضي-ر ل، ًقىم الٗمُل بازخُاع اإلاؿمى الخدٍى .رللخهىى ٖلى زضمت الخدٍى

                                                           
.رر23-22ًىؾف خؿً ًىؾف، البىىك الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م .رص-ر 1
ت،-ر 2 ، 2006 صاع الجامٗت،مهغ،زىاتي ٖلي القباوي و آزغون، الىقىص البالؾدُنُت و أزغ اإلاٗامالث ؤلالنتروهُت ٖلى اإلاغاحٗت الضازلُت في البىىك الخجاٍع

 .96م 
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اث جماعؽ فحها  نُت، هىاك زالر مؿخٍى خؿب صعاؾت هُئت ؤلاقغاف و الغقابت الخابٗت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ر1.رنُغت الاهترهِذ

هى الخض ألاصوى مً وكاٍ نحرفت الاهترهِذ، ٌٗخمض ٖلى مىق٘ واب ٖلى قبنت الاهترهِذ، :رمىق٘ مٗلىماحي

.رًقضم زضماث خىى بغامج اإلاهغف و مىخجاجه و زضماجه اإلاهغفُت، هى مىق٘ ئٖالمي و فقِ

ئيافت ئلى أهه مىق٘ مٗلىماحي، فهى مىق٘ ٌؿمذ بالخباصى الاجهالي بحن اإلاهغف و الٗمُل، :راإلاىق٘ ؤلاجهالي

ض ؤلالنترووي، حٗبئت َلباث أو هماطج ٖلى الخِ .رمالبًر

و هى اإلاؿخىي الظي ًماعؽ فُه اإلاهغف أوكُخه و زضماجه في بِئت ئلنتروهُت، فالٗمُل هىا :رمىق٘ جباصلي

الث اإلاالُت و الىفاء بقُمت فىاجحره، و ئحغاء مافت  ٌؿخُُ٘ الىنىى ئلى خؿاباجه و ئصاعتها، و ئحغاء الخدٍى

.رالخضماث الاؾخٗالمُت

 لصيرفة إلالكترألاهية ألا دألارها في ثبسين جودة  لخدمات  اصزفية : ثاهيا

قبل أن هضعؽ و هغنض الٗالقت بحن الهحرفت ؤلالنتروهُت و حىصة الخضماث اإلاهغفُت ألاحضع بىا أن هدضص 

.رمفهىم و لظا أبٗاص حىصة الخضماث اإلاهغفُت

:رأبٗاص حىصة الخضمت اإلاهغفُت ؤلالنتروهُت

و جمثل الجىاهب اإلالمىؾت و اإلاخٗلقت بالخضمت مثل اإلاباوي و الخقىُاث الخضًثت اإلاؿخسضمت، و :راإلالمىؾُت-ر1

ف، و ًقهض بها اإلآهغ الخاعجي  الدؿهُالث الضازلُت لألبيُت و الخجهحزاث الالػمت لخقضًم الخضمت و مٓهغ اإلاْى

للمإؾؿت، الخهمُم الضازلي، هٓافت مىافظ الخضمت و القاٖاث، و مٓهغ الٗاملحن و مؿخىي الخنىىلىحُا التي 

ً، أنها حُٗي مإقغاث  حُٗي اهُباٖاث ًٖ ٖغاقت اإلاهان و مضي جقضًغ الٗمُل و حؿخمض أهمُتها مً اٖخباٍع

ر2.رًٖ َبُٗت و حىصة الخضمت، و أنها جإزغ ٖلى حىصة الخضمت بكهل مباقغ

اٖخاصث اإلاإؾؿاث الخضمُت الترلحز ٖلى ألابٗاص اإلااصًت في الخضمت مثل اإلاهاعف و مإؾؿاث الخأمحن و غحرها 

لؿبب حىهغي هى أن الخضمت بُبُٗتها ٌغلب ٖلحها َاب٘ الالملمىؾُت و ال ًمنً هقل اهُباٖاتها للٗمُل ئال 

                                                           
ت،-ر 1 اصة القضعة الخىافؿُت للبىىك الجؼاةٍغ غ الخضماث اإلاهغفُت و ٍػ غ اإلاهغفي و مخُلباث جٍُى  أَغوخت حامٗت الجؼاةغ،بَغل ٖبض القاصع، الخدٍغ

.ر147، م 2006لىُل قهاصة الضلخىعاه في الٗلىم الاقخهاصًت، ملُت ٖلىم الاقخهاص و ٖلىم الدؿُحر ، 
ق اإلاهغفي ؤلالنترووي و القضعة الخىافؿُت للمهاعف ألاعصهُت، اإلاإجمغ الٗلمي الخامـ بٗىىان هدى مىار اؾدثماعي و -ر 2 قالغ جغمي اؾماُٖل، الدؿٍى

 .13، م 2007أٖماى مهغفُت ئلنتروهُت، 
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مً زالى الجىاهب اإلااصًت، و حكمل الدؿهُالث اإلااصًت اإلاؿخسضمت في الٗمل بضءا بمٓهغ اإلاهغف و تهُئخه مً 

رر1.رالضازل و ألاحهؼة و الىؾاةل اإلاؿخسضمت في أصاء الخضمت

خماصًت-ر2 هي الثقت و القضعة ٖلى ئهجاػ الخضمت بكهل مؿخقل و صقُق و حٗني زباث ألاصاء في ئهجاػ الخضمت :رؤلٖا

ض الٗمُل به، و ًخًمً هظا صقت الخؿاب و  بكهل ؾلُم و أخؿً مً اإلاغة ألاولى و وفاء اإلاهغف إلاا ٖو

.راإلالفاث و ٖضم خضور ألازُاء و جقضًم الخضمت بكهل صخُذ مً اإلاغة ألاولى

جقضًم الخضمت في اإلاىاُٖض اإلادضصة و في الىقذ اإلاهمم لها، زباث مؿخىي أصاء الخضمت و حٗبر ًٖ قضعة 

اإلاهغف مً وحهت هٓغ الٗمالء ٖلى جقضًم الخضمت في الىقذ الظي ًُلبها الٗمُل و بضقت جغض ي َمىخه، 

خماصًت حٗني القضعة ٖلى جأصًت الخضمت وفقا  لظلو حٗبر ًٖ مضي وفاء البىو بالتزاماجه ججاه الٗمُل، و الٖا

فحها للٗمالء، و لظلو خهىى الٗمُل ٖلى هفـ مؿخىي الخضمت مهما  للٗهىص التي مىدتها اإلاإؾؿت و مْى

قت  حغحرث الٓغوف، باإليافت ئلى جىافغ الضقت و الاؾخقاللُت و ؤلاإلاام بالٗمل اإلاهغفي و أصاةه بالٍُغ

ر2.الصخُدت

هي الغغبت في مؿاٖضة الٗمُل و جُىع الخضمت، و هي القضعة ٖلى الخٗامل الفٗاى م٘ مل :رالاؾخجابت-ر3

ت و لفاءة بما ًقى٘ الٗمالء  مخُلباث الٗمالء بأنهم مدل جقضًغ و الاؾخجابت لكهاويهم و الٗمل ٖلى خلها بؿٖغ

فحن بهضع عخب، و حٗنـ  بأنهم مدل اهخمام لضي البىو الظي ًخٗاملىن مٗه، و جقضًم الخضمت مً قبل اإلاْى

الاؾخٗضاص الضاةم ألصاء الخضمت و جخٗلق الاؾخجابت بٗىهغ الىقذ في اإلاقام ألاوى و مً مإقغاث الاؾخجابت 

ت في اإلاٗاملت، الغص ٖلى الاؾخفؿاعاث و ألاؾئلت، التهُئت الظاجُت للخضمت، ٖضم الاوكغاى بأمىع أزغي  الؿٖغ

حٗضص مىاف٘ الخهىى ٖلى الخضمت، مالةمت أوقاث جقضًم الخضمت و في الاؾخجابت لُلب الٗمالء، و أن جخىافغ 

لضيهم مافت اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ًٖ الخضمت و اإلاىخجاث و الؿُاؾاث البُُٗت و البضاةل ؤلايافُت باإليافت ئلى 

ر3.رؤلاإلاام بُبُٗت اليكاٍ و ْغوف الؿىور

اإلاقهىص هىا هى لؿب الثقت و اإلاهضاقُت لضي الٗمالء، و هظا ًخُلب مً الٗاملحن الخٗامل :رالثقت و الخىلُض-ر

.رم٘ ٖمالئهم بلُف و لُاقت و فٗالُت

                                                           
هاع الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘، -ر 1 ق ؤلالنترووي، ٖمان، صاع ؤلٖا .ر104، م 2010ؾمغ جىفُق نبرة، الدؿٍى
ش :ر صعاؾت بٗىىان www. Jas. Net-ر 2 اعة اإلاىق٘ بخاٍع م لفاًت أصاء اإلاهاعف، ٍػ .ر2017-ر01-ر30جقٍى
.رر05، م 2010مفاهُم و جُبُقاث، ٖمان، صاع واةل لليكغ، :رمدفّى أخمض حىصة، ئصاعة الجىصة الكاملت-ر 3
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مٗاملت الٗمالء بكهل فغصي، و هي أن ٌٗمل اإلاهغف ٖلى أن ٌكٗغ الٗمُل بىٕى مً :رالخٗاَف و الاٖخىاو-ر

ً، و ًهىن حىهغ الخفاٖل الٗاَفي هى الىنىى للٗمُل مً زالى  الخمحز في اإلاٗاملت مقاعهت بالٗمالء آلازٍغ

ض و زام ر1.رٖالقت شخهُت، و بأن الٗمُل هى فٍغ

ضة ئلُه لخدؿحن  ئن مبضأ جدؿبن و جمُحز اإلاىخجاث و الخضماث ٌؿدىض أؾاؾا ٖلى ئيافت قُمت أو مؼاًا فٍغ

 أن الخضماث اإلاهغفُت مً ٖلى الخِ، آالث Kotlerنىعجه و حىصجه، أو ئيافت زضماث مغافقت و ٌكحر 

الهغف الظاحي اإلاخىاحضة في ٖضة أمالً، ئمهاهُت اؾخسضام الٗمالء للهاجف لالجهاى باإلاهغف و الاؾخفؿاع 

رر2.ًٖ أعنضتهم، جدؿً ألثر مً حىصة الخفاٖل بحن الٗمُل و اإلاهغف

ئن قُام اإلاهغف بخقضًم زضماث مهغفُت بضًلت و منملت و مبخنغة مً زالى الخقىُاث الغقمُت مالخٗامالث 

اإلاهغفُت اإلاجزلُت أو الخٗامالث اإلاهغفُت الالنتروهُت ئن أقاعث ئلى ش يء فانها حكحر ئلى أن هظه الخضمت 

الؿهىلت في الضزىى ئلى خؿابه، :رأنبدذ ألثر مالةمت و قبىال هدُجت للقُمت اإلاًافت التي ٌؿخفُض مجها الٗمُل

الخسلو مً القُىص الؼمىُت و اإلاهاهُت، ئمهاهُت اهجاػ مٗامالجه اإلاهغفُت بمفغصه بُٗضا ًٖ اإلاكامل اإلاخٗلقت 

ر3.بالُىابحر و ما ًترجب ٖجها مً مكامل بحن الٗمالء أهفؿهم

، هجض أهه ملما اؾخسضم اإلاهغف 2004ؾىت ر(Elissar Toufaily, Noaoufel Daghfou)اؾدىاصا لضعاؾت 

ُه  اصة ٖو اصة خاحت الٗمُل ئلى الخضماث شخهُت هدُجت لٍؼ الم و الاجهاى ملما أصي طلو ئلى ٍػ جنىىلىحُا ؤلٖا

ُت  و ئصعاله للمؼاًا التي جدققها الهحرفت الالنتروهُت، ملما مان اإلاهغف مجبرا بأن ًقضم زضماث طاث هٖى

ئن الخٗامالث اإلاهغفُت ٖبر الكبنت جخمخ٘ بٗضة .رأفًل و بالكهل الظي ًجٗلها جفىو ما ًخىقٗه اإلاؿخفُض

خماص  اتها لما أن الٖا مؼاًا جفخقضها الخٗامالث الخقلُضًت، مما ججٗل الخضماث اإلاهغفُت جغجقي ئلى أٖلى مؿخٍى

 .رٖلى ألاهٓمت الالنتروهُت حٗالج و بهفت مؿخمغة مسخلف الكهاوي التي ًخقضم بها الٗمالء

:رPhone Bank"رالهاجف اإلاهغفي "رزضمت الهحرفت ؤلالنتروهُت ٖبر الهاجف :رثالثا

لدؿهُل ئصاعة "رالهاجف اإلاهغفي "رم٘ جُىع الخضماث اإلاهغفُت ٖلى مؿخىي الٗالم أوكأث اإلاهاعف زضمت 

ر24الٗمالء لٗملُاتهم البىنُت و جفاصي البىىك َىابحر الٗمالء لالؾخفؿاع ًٖ خؿاباتهم و حؿخمغ هظه الخضمت 

خماص ٖلى قبنت الاهترهِذ (بما فحها ؤلاحاػاث و الُٗالث الغؾمُت ر)ؾاٖت ًىمُا  ، جقضم هظه الخضمت باإٖل

                                                           
ق اإلاهغفي، ٍ -ر 1  .337-ر334، م 2005، ألاعصن، صاع الخامض لليكغ و الخىػَ٘، 01جِؿحر العجاعمت، الدؿٍى
 اإلالخقى الٗلمي الضولي الكلف، الجؼاةغ، حامٗت الكلف،لماى مىاج و مدمض َلخت، الهحرفت الالنتروهُت و جأزحرها ٖلى حىصة الخضماث اإلاهغفُت ،-ر 2

.ر07،م 2010 صٌؿمبر 5-4الغاب٘ خىى ٖهغهت هٓام الضف٘ في بىىك الجؼاةغ و اقهالُت اٖخماص الخجاعة الالنتروهُت في الجؼاةغ، ٖغى ججاعب صولُت، 
 .08لماى مىلج و مدمض َلخت، الهحرفت الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 3
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اإلاغجبُت بفغوٕ البىو أًً جمنً الٗمُل مً الخهىى ٖلى زضماث مدضصة، فقِ باصزاى الغقم الؿغي 

:رالخام به، و مً الخضماث التي ًقضمها الهاجف اإلاهغفي ٖلى مؿخىي الٗالم

ق الاجهاالث الهاجفُت ر"رFirst Direct Acount"باؾم "رمُالهض بىو "رًخم جُبُق هظا الىٓام في -ر ًٖ ٍَغ

باصزاى الغقم الؿغي الخام بالٗمُل لُدىى مً خؿابه باإلاهغف لؿضاص بٌٗ التزاماجه مثل فاجىعة 

.رالخُلُفىن، الغاػ، النهغباء

نُت أصزلذ هظه الخضمت مىظ ٖام -ر  و حٗمل بىاؾُت قاقت لضي الٗمُل في 1985في اإلاملنت اإلاخدضة ألامٍغ

 جم ئصزاى زضماث حضًضة للهاجف اإلاهغفي جخمثل في زضمت 1986مجزله لها اجهاى مباقغ باإلاهغف، و في ٖام 

ت لؿضاص النمبُاالث و الفىاجحر ٖلُه الث اإلاالُت مً خؿاب الٗمُل اإلاضفٖى .ررالخدٍى

ل ألامىاى و صف٘ الالتزاماث و أجاخذ زضمت الهاجف "رباعملحز بىو "ر اؾخدضر 1994و في هىفمبر -ر زضمت جدٍى

ررر1.راإلاهغفي للٗمُل فغنت الخٗاقض للخهىى ٖلى قغى أو فخذ اٖخماصاث مؿدىضًه و غحرها

مز يا  لخدمات إلالكترألاهية  اصزفية :  امللل  لثالح

ئصاعة جماًؼ الخضمت اإلاهغفُت :رأألاال

هٓغا لهىن الخضماث اإلاهغفُت اإلاقضمت مً قبل اإلاهاعف جهاص جهىن همُُت في حىهغها و أن لِـ في هظه 

الجىهغ ما ًمنً جمُحزه، فان زضمت الٗمالء حٗخبر مجاال ًدمل في َُاجه محزة جىافؿُت ججٗل اإلاهغف مفًال 

ًٖ غحره مً اإلاهاعف و جًُف ئلُه قىة جىافؿُت و مهاهت مخقضمت في الؿىو، مما ًجٗل زضمت الٗمالء أخض 

ت،  اإلاضزالث ؤلاؾتراجُجُت في القضعة الخىافؿُت للمهاعف ؤلالنتروهُت في هظه ألاًام في ْل اإلاىافؿت الؿٍٗغ

ق اإلاىافؿحن ئلى الخض الظي  غالبا ما ٌكخهي مؿىقىا الخضماث اإلاهغفُت مً نٗىبت جمُحز زضماتهم ًٖ ٍَغ

ونل بالٗمالء ألن ًغوا حمُ٘ الخضماث التي ًقضمها اإلاىافؿىن مدكابهت و ٖضم القضعة ٖلى الخمُحز بُجها، خُث 

أنبذ اهخمامهم بالؿٗغ ألثر مً اهخمامهم بمؼوص الخضمت، و بالخالي أنبذ مً الًغوعة الترلحز ٖلى الخماًؼ 

فُما جقضمه مإؾؿت ًٖ مإؾؿت أزغي، ٖلى ؾبُل اإلاثاى قضمذ بٌٗ اإلاإؾؿاث اإلاهغفُت لٗمالئها زضمت 

باء  الٗملُاث اإلاهغفُت مً زالى الاهترهِذ لأفًل وؾُلت للخهىى ٖلى الخضمت اإلاهغفُت بضال مً جدمل ألٖا

ررر2.راإلاالُت و الجؿضًت للظهاب إلاىق٘ اإلاإؾؿت للخهىى ٖلى زضمت

ر

                                                           
.رر33-ر32ًإؾف خؿً ًىؾف، البىىك ؤلالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م .رص-ر 1
ق اإلاهغفي، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 2  .232مهُفى ًىؾف مافي، الدؿٍى
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 مؼاًا هٓام الهحرفت ٖبر الاهترهِذ أو البىو ؤلالنترووي :ثاهيا

.رًدُذ للٗمالء فغنت الخٗغف ٖلى خؿاباتهم في اإلاهغف و مغاحٗتها بأوى ألوىر-ر1

الٗالقت بحن الٗمُل و البىو جأزظ قنال آزغا خُث ًخم الخٗامل بُجهم ًٖ بٗض، مما ًىفغ للٗمالء و البىو -ر2

.رالنثحر مً الىقذ و الجهض و الهلفت

قت ئلنتروهُت-ر3 .رًدُذ للٗمالء فغنت لدؿضًض الالتزاماث التي ٖلحهم بٍُغ

.رٌُٗي للٗمالء القضعة ٖلى ئصاعة مدافٓهم اإلاالُت و حغُحر جغلُبها في ػمً قُاس ي-ر4

و عأؽ -ر5 ل ألامىاى للضازل و الخاعج و صف٘ أزمان الؿل٘ و جدٍغ ًدُذ الفغنت للٗمالء للقُام بٗملُاث جدٍى

ت اإلاسخلفت .راإلااى و جىححهه هدى اإلاجاالث الاؾدثماٍع

قت ئلنتروهُت-ر6 .رٌؿمذ للبىو بالقُام بٗملُاث اإلاقانت بحن خؿاباث الٗمالء بٍُغ

في البىو ؤلالنترووي و ٖقض  و م٘ احؿإ و جُىع اؾخسضام قبنت الاهترهِذ ؾِخمنً الٗمالء مً مقابلت مْى

احخماٖاث مٗهم ٖلى قبنت الاهترهِذ و الخهىى ٖلى أحىبت لهافت اؾخفؿاعاتهم، و حكحر بٌٗ الضعاؾاث ئلى 

ر%(ر60ر)أن الخضماث اإلاهغفُت التي ًقضمها البىو ؤلالنترووي أنبدذ جدل مدل الخضماث الخقلُضًت بيؿبت 

.رمً صزل اإلاهاعف خالُار(ر%13ر)و قض ونل الٗاةض مً جلو الخضماث ئلى 

ألا قع  لملىوك إلالكترألاهية في  لعالم ألا  لوطن  لعزبي :  امللل  لز بع

الهحرفت ؤلالنتروهُت في الضوى اإلاخقضمت :ر لفزع  ألاو 

حٗض الضوى اإلاخقضمت و في مقضمتها الىالًاث اإلاخدضة مً الضوى الغاةضة في اؾخسضام الهحرفت ؤلالنتروهُت، و قض 

ذ ٖام  ها، و في صعاؾت أحٍغ ٘ في أمٍغ  جبحن أن 1999جّم اؾخسضام جنىىلىحُا الهحرفت ؤلالنتروهُت بكهل ؾَغ

ق حهاػ %ر85 مً الٗمالء ًجغون خغماث مالُت ٖبر القىىاث ؤلالنتروهُت، و قض بلغذ هظه الخغماث ًٖ ٍَغ

ا، و في صعاؾت بُىن 907الهغاف آلالي  ها ٖام ر(رPyunر2002ر) ملُىن خغلت قهٍغ ذ في أمٍغ  بلغ 1998التي أحٍغ

نُت التي حٗغى زضماتها ٖبر القىىاث ؤلالنتروهُت   في 4990بىها، و اعجف٘ الٗضص ئلى ر(ر770ر)ٖضص البىىك ألامٍغ

أإلااهُا و بلجُها، هىلىضا و ئؾباهُا، :رالؿىت الخالُت، بِىما بلغ ٖضص بىىك الاهترهِذ في زمان صوى أوعوبُت هي

بىها، و قض قهلذ البىىك ألاإلااهُت القؿم ألالبر مً هظه ر(ر1845ر)اإلاملنت اإلاخدضة و ئًُالُا، ئًغلىضا و فغوؿا 

البىىك، و قض مان الٗضص ألاقل مً هظه البىىك في فغوؿا، و قض أصزلذ اإلاهاعف الفغوؿُت هٓاما للخٗغف ٖلى 

ت التي حكهض (رMinitelر)الخضماث اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ قبُه بىٓام حٗغفت  ، ٖلى ٖنـ اإلاهاعف ؤلاهجلحًز
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ت جإمً الخضماث  ؿٍغ جقضما خظعا في مجاى الخضماث اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ، و اإلاهاعف ألاإلااهُت و الؿَى

 ًىحض ؾبٗت مهاعف مً أنل ٖكغ مهاعف لبحرة 1998 و 1997اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ مجاها، و بحن ٖامي 

ل مً و  في أوعوبا أَلقذ مىاق٘ لها ٖلى الاهترهِذ، و جإمً زضماث أؾاؾُت ماالؾخٗالم ًٖ ألاعنضة و الخدٍى

ها و أوعوبا هجض أن اإلاهاعف الُاباهُت جغي  ئلى الخؿاب، و في مقاعهت بحن اإلاهاعف الُاباهُت م٘ اإلاهاعف في أمٍغ

في الاهترهِذ جنملت لخضماث الهغاف آلالي و الخضماث اإلاهغفُت ٖبر الهاجف ٖلى أهه في اإلاغجبت الثالثت مً 

ها و أوعوبا فُىٓغون ئلى الاهترهِذ ٖلى أهه وؾُلت  خُث ألاهمُت بٗض الفغوٕ و الهاجف، أما في قماى أمٍغ

ررر1.رلخسفٌُ ملفت الخضماث اإلاهغفُت

واق٘ البىىك ؤلالنتروهُت في الضوى الٗغبُت :ر لفزع  لثاوي

غ قُاٖاتها  غ و ئنالح و جدٍغ أولذ الؿلُاث البىىك اإلاهغفُت في الضوى الٗغبُت اهخماما متزاًضا لخٍُى

ؼ الىمى الاقخهاصي، و قض قهض القُإ  اإلاهغفُت اهُالقا مً الضوع الهام الظي جلٗبه هظه القُاٖاث في حٍٗؼ

اإلاهغفي في الضوى الٗغبُت جُىعا لبحرا في الؿىىاث الخحرة هدُجت الجهىص النبحرة اإلابظولت و صوع هظه اإلاهاعف 

ت و الخنىىلىحُت اث اإلاإؾؿاجُت و الغأؾمالُت و البكٍغ .رٖلى اإلاؿخٍى

 ئن اإلاهاعف الٗغبُت جىاحه جدضًاث لبحرة أملتها الخغحراث الٗاإلاُت فُا لبِئت اإلاهغفُت هدُجت الخُىعاث 

ت نغحرة،  ت الٗاإلاُت و جدىى الٗالم ئلى قٍغ غ ججاعة الخضماث اإلاالُت في ْل اإلاىٓمت الخجاٍع الخنىىلىحُت، و جدٍغ

لها ئلى فغم خقُقُت للىمى و الخُىع زالى  لظا ًخٗحن ٖلى البىىك الٗغبُت الخأقلم م٘ هظه الخدضًاث و جدٍى

.راإلاغخلت اإلاقبلت

:ر أما أهم الخدضًاث التي جىاحه القُإ اإلاهغفي الٗغبي

اصة أنىلها و عؤوؽ أمىالها حٗاوي ئلى :رنغغ حجم اإلاهاعف الٗغبُت-ر1رر ئن اإلاهاعف الٗغبُت الػالذ عغم ٍػ

نغغ أحجامها مقاعهت م٘ اإلاهاعف ألازغي في الضوى اإلاخقضمت، و قض بلغذ مىحىصاث اإلاهاعف الٗغبُت زالى  

ملُاع صوالع، و هظا ًقل ًٖ أنىى بىو واخض مً البىىك الٗاإلاُت،و بالخالي جبرػ أهمُت ر(526.3) ب 1999ٖام 

الاهضماج بحن البىىك الٗغبُت أو الاهضماج م٘ اإلاهاعف ألاحىبُت لالؾخفاصة مً الخقىُاث الٗاإلاُت، و جهىن 

.روخضاث أقىي و ألثر فٗالُت

                                                           
ألاصواث و الخُبُقاث و مُٗقاث الخىؾ٘، مغح٘ ؾبق طلغه، :رٖبض الفخاح ػهحر الٗبض الالث، الهحرفت ؤلالنتروهُت.رهاْم مدمض هؼعي الكمغي، ص.رص.رأ-ر 1

.ر53-ر52م 
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ًدؿم ٖضص مً ألاؾىاو اإلاهغفُت الٗغبُت بٓاهغة النثافت اإلاهغفُت الؼاةضة، ففي لبىان :رالنثافت اإلاهغفُت-ر2رر

 ملُىن وؿمت و 3.5 ملُاع صوالع و ٖضص الؿهان 45 مهغفا حٗمل في ؾىو مهغفُت مىحىصاتها هدى 66ًىحض 

.ر%10 ملُاع صوالع و خهخه مً مىحىصاث القُإ اإلاهغفي الٗغبي خىالي 16الىاجج ؤلاحمالي 

و هى اعجفإ ههِب ٖضص قلُل مً اإلاهاعف مً مجمل ألانىى اإلاهغفُت ألامغ :رالترلؼ في ههِب اإلاهغف-ر3رر

ت خهىمُت   مً ئحمالي أنىى اإلاهاعف %70الظي ًدض مً اإلاىافؿت، ففي مهغ جمخلو أعب٘ مهاعف ججاٍع

ت الٗاملت في مهغ و البالغت  ر1999.1 مهغفا و هظا خؿب بُاهاث ٖام 28الخجاٍع

.رأي اإلاؿاهمت النبحرة في للقُإ الٗام في ملنُت اإلاهاعف:هُهل ملنُت اإلاهاعف-ر4رر

إلاىالبت الخُىعاث الخضًثت في الٗمل اإلاهغفي، جدخاج اإلاهاعف الٗغبُت ئلى :ريٗف اؾخسضام الخنىىلىحُا-ر5رر

ت لخهىن قاصعة ٖلى اإلاىافؿت في  اصة الاؾدثماع في الخنىىلىحُا اإلاهغفُت الخضًثت و جُبُق ألاهٓمت الٗهٍغ ٍػ

٘ في الخضماث اإلاقضمت للٗمالء .رألاؾىاو اإلادلُت و الٗاإلاُت، و ًمنجها الخىَى

ت -ر6رر اصة اإلاىافؿت، و خٍغ غ الخضماث اإلاالُت التي أصث ئلى ٍػ و مً الخدضًاث الخاعحُت ْاهغة الٗىإلات و جدٍغ

.راهخقاى عؤوؽ ألامىاى هدُجت اجفاقُت الجاث في مجاى الخضماث اإلاهغفُت اإلاالُت

و قض بضأث البىىك الٗغبُت باٖاصة الىٓغ في أٖمالها الخقلُضًت التي حٗخمض أؾاؾا ٖلى قبىى الىصات٘ و اقغايها، 

خُث وحضث هفؿها مًُغة للخٗامل ٖلى اإلاخغحراث اإلاالُت و الاقخهاصًت و الاحخماُٖت، و لقض أنبدذ البىىك 

في الٗالم حٗخمض ٖلى جىفحر زضمت ما أو بُ٘ مىخج مٗحن، ألثر اٖخماصها ٖلى جقضًم القغوى، خُث مغث ٖملُت 

:رالاهخقاى هظه بثالر مغاخل

.رو هي مغخلت همى نىاصًق الاؾدثماع اإلاكترلت ٖلى خؿاب الىصات٘:راإلاغخلت ألاولىررر*ر

.رو هي خضور همى في ؾىو ألاؾهم و الؿىضاث ٖلى خؿاب القغوى اإلاهغفُت الخقلُضًت:راإلاغخلت الثاهُتررر*ر

و هي الترلحز ٖلى حغُحر مىافظ جىػَ٘ الخضماث اإلاهغفُت، خُث اهدكغث أحهؼة الهغاف آلالي :راإلاغخلت الثالثتررر*ر

مىظ ٖضة ؾىىاث، و زضمت البىو الىاَق زالى الٗقض الخالي، و أزحرا أنبدذ البىىك جقضم زضماتها مً 

.رزالى قبنت الاهترهِذ

                                                           
ر54-53هاْغ مدمض هىعي قمغي، ٖبض الفخاح ػهحر الٗبض الالث، الهحرفت الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 1
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هي رر  و إلاٗغفت حجم الخدضي الظي جىاحهه البىىك الٗغبُت البض مً اإلاقاعهت بحن ما ًدضر في الؿىو اإلاالي ألامٍغ

و ما ًدضر في البلضان الٗغبُت، فقض ؾاٖضث الخنىىلىحُت الخضًثت ٖلى جقلُو ٖضص الفغوٕ، اط جغاحٗذ 

 في خحن اعجفٗذ %40 في الثماهِىاث ئلى %70خهت اؾخسضام الفغوٕ في ئحمالي الخضماث اإلاهغفُت مثال مً 

 و %2 و الخضماث اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ ئلى%28 و البىو الىاَق ئلى %30خهت أحهؼة الهغاف آلالي ئلى 

، أما في الضوى الٗغبُت فماػاى  هظه اليؿبت حكحر ئلى جفًُل الٗمالء لقىىاث الخىػَ٘ بضال مً الظهاب للفٕغ

ر4.000 مقاعهت م٘ 8800 مً الٗمالء ٌؿخسضمىن الفغوٕ، اط بلغ مخىؾِ ٖضص الؿهان لهل فٕغ %90ألثر مً 

.رفي الضوى اإلاخقضمت

 بلُىن 2 بلغ ٖضص الظًً ٌؿخسضمىن الاهترهِذ 2005ئلى اهه في ٖام ر(الفاهُاوكاى جاًمؼ)  و حكحر جقضًغاث 

 مً القضعة الكغاةُت في الٗالم، و ؾُهىن الضزىى لالهترهِذ لِـ مً زالى %90شخو، و هإالء ٌكهلىن 

النمبُىجغ الصخص ي فقِ و ئهما مً زالى قىىاث أزغي مثل الهاجف اإلاخىقل و ألاحهؼة الغقمُت الصخهُت و 

.رأحهؼة الخلفاػ

نُت و ألاوعوبُت في جقضًم الخضماث اإلاهغفُت ٖبر  و ماػالذ البىىك الٗغبُت مخأزغة لثحرا ًٖ البىىك ألامٍغ

 مً %1الاهترهِذ و الؿبب الغةِس ي في طلو هى ٖضم اهدكاع الاهترهِذ في صوى اإلاىُقت، خُث أن أقل مً 

ها، و أهم ٖىهغ لىجاح الخضماث %50الؿهان الٗغب ٌؿخسضمىن الاهترهِذ مقاعهت م٘   مً ؾهان أمٍغ

اإلاهغفُت ٖبر الاهترهِذ هى اعجفإ ٖضص الظًً ًؼوعون اإلاىق٘ لظا ٖلى البىىك الٗغبُت أن جمخلو اؾم ججاعي 

.رمٗغوف ًجظب الٗمالء الخالُحن و الجضص

ض  ت في وكاَاتها و أن جٍؼ  و هىا هجض أهه ًخدخم ٖلى البىىك الٗغبُت أن حٗمل ٖلى ئخضار حغُحراث حظٍع

الاؾدثماعاث في مجاى الخنىىلىحُت في مىاحهت اإلاىافؿت اإلادلُت و الخاعحُت و ئن جقلو مً الىفقاث 

الدكغُلُت مً زالى الاؾخسضام الفٗاى لخنىىلىحُا الاهترهِذ، و أن جخفهم اخخُاحاث ٖمالءها، خُث أنبذ 

ر1.الٗمُل ٌٗغف أن بامهاهه الاهخقاى مً بىو ئلى أزغ ٖلى الاهترهِذ مباقغة

 لصيرفة الالكترألاهية في  لجز ئز :     لفزع  لثالح

  ئن الىٓام اإلاهغفي الجؼاةغي ٌِٗل مكامل ٖضًضة و مٗقضة جٓهغ أزىاء جقضًمه لخضماجه، بدُث جقف ٖاةقا 

أمام جُىعه و خاحؼا في وحه الاؾدثماع هٓغا للضوع ألاؾاس ي الظي ًلٗبه هظا القُإ في خلقت الخىمُت 

ت في ألاصاء، هظا في ْل غُاب الكبهاث اإلادلُت التي  الاقخهاصًت، و جخٗلق هظه اإلاكامل ٖاصة بالنفاءة و الؿٖغ

ت أن حؿعى بسُىاث  جغبِ مسخلف الهُئاث اإلاالُت و جيؿق الٗمل بُجها، و لهظا ًقخط ي ٖلى البىىك الجؼاةٍغ

                                                           
.ر56-55هاْغ مدمض هىع قمغي، و ٖبض الفخاح ػهحر ٖبض الالث، الهحرفت الالنتروهُت، مغح٘ ؾبق طلغه، م -ر 1
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غ حىصة الخضماث اإلاقضمت ختى حؿخُُ٘ الاعجقاء ئلى مؿخىي الخدضًاث اإلاخباًىت للٗمل  ت هدى جٍُى مدؿاٖع

...رراإلاهغفي، ماؾخٗماى البُاقاث البىنُت، البُاقاث الظلُت، الىقىص الالنتروهُت 

غ قبهاث النتروهُت للضف٘ و الدؿضًض، مىدكغة في هقاٍ  و عغم هظا باصعث بٌٗ اإلاإؾؿاث اإلاالُت بخٍُى

ني، لنً ٖضم القضعة ٖلى الخدنم فحها و حؿُحرها، حٗل بًٗها جخىقف ًٖ جقضًم  مدضوصة مً التراب الَى

زضماتها بؿبب اٖخماص هظه اإلاإؾؿاث ٖلى خلىى و أهٓمت مؿخىعصة غحر مخىافقت و زهاةو الؿىو 

ت، لنً م٘ وحىص الُلب اإلاتزاًض ٖلى هظه الخضماث مثل الدؿضًض و الضف٘ ببُاقاث اإلاٗامالث اإلاالُت،  الجؼاةٍغ

بُاقت الضف٘ اإلاقضمت لخضماث الهاجف، و بُاقت السخب :رشج٘ بٌٗ اإلاإؾؿاث ٖلى مىانلت جقضًمها مثل

ض رر1.مً الهغافاث آلالُت إلاإؾؿاث البًر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

                                                           
، 2004-2003الىافي مُلىص، واق٘ و أفاو البىىك الالنتروهُت، صعاؾت خالت الجؼاةغ، الجؼاةغ، حامٗت وعقلت، مظلغة جسغج لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، .رأ-ر 1

.ر178م 
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 :خالصة  لفصل

 خاولىا في هظا الفهل ابغاػ أهم الٗىامل التي حؿاهم في جدقُق اإلاحزة الخىافؿُت في القُإ اإلاهغفي، و طلو  

ق  غ الدؿٍى مً زالى مىالبت أخضر الخُىعاث الخنىىلىحُت الخضًثت في الٗمل البىهي الالنترووي و جٍُى

٘ و جقضًم الخضماث اإلاهغفُت الالنتروهُت بأٖلى مؿخىي لها جأزحر مباقغ ٖلى زقت الٗمُل و  اإلاهغفي و جىَى

ق الخضماث اإلاهغفُت الالنتروهُت  الهغاف آلالي، الهحرفت )جلبُت خاحُاجه و عغباجه و طلو ًٖ ٍَغ

ر.(الالنتروهُت، زضماث الهاجف

غ  غ الجهاػ اإلاهغفي و طلو مً زالى جغقُت و جٍُى ت مىالبت اإلاٗاًحر الضولُت لخٍُى   الىاحب ٖلى الضولت الجؼاةٍغ

ر.وؾاةل جقضًم الخضماث اإلاهغفُت الالنتروهُت

ر

ر

ر

ر

ر
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: ثمهيد

ت مشاحػت هزه الخغيراث  ئن جىحه الجضاةش هدى الذخٌى في الاكخفاد اإلاػشفي، فشك غلى اإلافاسف الجضاةٍش

اإلاعخجذة، خُث ما ًميز الػمل اإلافشفي في غفش اإلاػشفت و دوس الخىىىلىحُا اإلافشفُت، فاهخلاٌ اإلافاسف 

ت ئلى غفش اإلاػلىماجُت أوحب غليها لشوسة الخىُف مؼ حغيراث و الخىىساث اإلادُي الجذًذ،و هزا  الجضاةٍش

بععي البخياس مىخجاث و خذماث حذًذة جدىاظب مؼ جىلػاث صباةنها الزًً أـبدىا ًىمدىن لخذماث 

فُت مً العباكين في  مفشفُت الىتروهُت حعاغذهم في خُاتهم الُىمُت، و كذ وان بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ض اإلايزة الخىافعُت فُما  ش الخذماث الالىتروهُت و مىاهبت الجذًذ في مجاٌ الخىىىلىحُت اإلافشفُت و حػٍض جىٍى

بين البىىن 

:  و في هزا الففل ظىػشك ما ًلي

فُت .  اإلابدث ألاٌو ماهُت بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

فُت  اإلابدث الثاوي الخذماث الالىتروهُت اإلالذمت مً وشف بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

فُت  اإلابدث الثالث أهىاع البىاكاث  BADR الالىتروهُت البىىُت اإلاعخػملت في بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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ماهيةثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  املبحث ألاو 

فُت و أهم مهامه و هُيله الخىظُمي .  في هزا اإلابدث ظيخىشق ئلى حػٍشف بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

وشأةثألاثثملورثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةثألاث لحعريفثبالوكالةث: ث املطلث ألاو 

وشأةثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةثألاجعريفهث:  لفررث ألاو 

فُت  ، 1402 حمادي ألاٌو 17 ًيخمي ئلى اللىاع الػمىمي أظغ في BADR     بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

في206-82، وفلا للمشظىم سكم 1982 ماسط 13اإلاىافم ٌ  ش اللىاع الفالحي و جشكُت الػالم الٍش . ، بمهمت جىٍى

، أـبذ BNA ووالت مخىاٌص غنها مً وشف البىً الىوني الجضاةشي 140 في بذاًت اإلاؽىاس جيىن البىً مً 

ت، ٌؽغل البىً خىالي 31 ووالت و 289ًدخمً في ًىمىا هزا  ت حهٍى  غامل ما بين ئواساث و 7000 مذًٍش

. مىظفين

فُت مً وشف مجلت  ت، ـىف بىً الفالخت و الخىمُت الٍش "  و هظشا لىثافت الؽبىت و أهمُت حؽىُلخه البؽٍش

ت، و ًدخل البىً هزلً اإلاشهض " كامىط بىً  في الترجِب الػالمي 688في اإلاشهض ألاٌو في جشجِب البىىن الجضاةٍش

.  بىً مفىف4100ما بين 

  و في الحلُلت وان جأظِعه جبػا لهُيلت البىً الىوني الجضاةشي و هى بىً ججاسي ًمىىه حمؼ الىداتؼ ظىاء 

لت  ت أو ألحل، و ًمثل أًما بىً الخىمُت باغخباسه ٌعخىُؼ أن ًلىم بمىذ اللشوك اإلاخىظىت و الىٍى واهذ حاٍس

ً سأط ماٌ زابذ . الجل هذفها جيٍى

 الجضاةش 0011640 ب 00ث سكم .ط. دج، ج33000.000.000  و هي ؼشهت معاهمت راث سأظماٌ كذسه 

 ؼاسع الػلُذ غميروػ،أما الىوالت التي جمذ فيها الذساظت فملشها 17الػاـمت ملشها الشةِس ي بالجضاةش 

.  غما10ٌ جدخىي غلى  2012 هىفمبر 24 (ماظشي )بمعخغاهم 

ثملورثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  لفررث لثاوي

فُت مً خالٌ اإلاشاخل الخالُت : ًمىً ئبشاص جىىس بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

في : 1982-1990   *  خالٌ الثماوي ظىىاث ألاولى وان هذف البىً اإلايؽىد فشك وحىده لمً الػالم الٍش

بفخذ الػذًذ مً الىواالث في اإلاىاوم راث الفُغت الفالخُت بمشوس الضمً اهدعب البىً ظمػت و هفاءة غاإلاُت 

ل اللىاع الضساعي و كىاع الفىاغت الغزاةُت و الفىاغت اإلاُياهُىُت الفالخُت، و هزا  في مُذان جمٍى
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الاخخفاؿ وان مىفىؿ في ئواس الاكخفاد اإلاخىي، خُث وان ول بىً غمىمي ًخخق باخذي اللىاغاث 

ت الػامت . الحٍُى

 الزي ًىق غلى نهاًت فترة جخفق البىىن، و ظعي بىً 90-10بمىحب ـذوس اللاهىن : 1991-1999   * 

فُت لِؽمل مجاالث أخشي مً اليؽاه الاكخفادي، خاـت كىاع اإلاإظعاث  الفالخت و الخىمُت الٍش

 دون الاظخغىاء غً اللىاع الفالحي الزي جشبىه مػه غالكت PME/PMIالاكخفادًت اإلاخىظىت و الفغيرة 

. مميزة

 أما في اإلاجاٌ الخلني فياهذ هزه اإلاشخلت أهم مشخلت جميزث بادخاٌ جىىىلىحُا ؤلاغالم آلالي مخىىسة بهذف 

: حعهُل جذاٌو الػملُاث البىىُت و حػمُمها غبر مخخلف وواالث البىً، و ؼهذث هزه اإلاشخلت ماًلي

ت الخاسحُت SWIFTجىبُم هظام : 1991 -  . (الذولُت) لدعهُل مػالجت و جىفُز الػملُاث الخجاٍس

- 1992 :

: مؼ فشوغه اإلاخخلفت لللُام بالػملُاث البىىُت" Logiciel Sybu"ولؼ بشمجُاث - 1     

حعُير اللشوك           * 

. حعُير غملُاث الفىذوق           * 

. حعُير اإلاىدغاث          * 

. الفدق غً بػذ خعاباث الضباةً          * 

ئدخاٌ ؤلاغالم آلالي في ول غملُاث الخجاسة الخاسحُت، خاـت في مجاٌ فخذ الاغخماداث اإلاعدىذًت و التي - 2     

.  ظاغت24أـبدذ مػالجتها في ًىمىا هزا ال جخجاوص 

. ئدخاٌ مخىي الحعاباث الجذًذ غلى معخىي الىواالث- 3     

. ئنهاء غملُت ئدخاٌ ؤلاغالم آلالي في حمُؼ الػملُاث البىىُت غلى معخىي ؼبياث البىً: 1993 - 

 BADRبذء الػمل بمىخىج حذًذ ًخمثل في بىاكت الدعذًذ و السحب : 1994  - 

، فدق و اهجاص الػملُاث اإلافشفُت بػذ و في (Télétraitement)ئدخاٌ غملُت الفدق العليي : 1996  - 

. الىكذ الحلُلي



(بنك ماسرى)بنك الفالحة و التنمية الريفية الفصل الثالث                          دراسة حالة   
 

 
61 

CIB( Carte interbanquaire )بذأ الػمل ببىاكت السحب ما بين البىىن :1998  - 

جميزث هزه اإلاشخلت بىحىب الخذخل الفػلي و الفػاٌ للبىىن الػمىمُت لبػث اليؽاه مً : 2000-2006* 

حذًذ فُما ًخػلم بمجاٌ الاظدثماساث اإلاشبدت و حػل وؽاواتها و معخىي مشدودًتها ٌعاًش كىاغذ اكخفاد 

فُت ئلى خذ هبير مً اللشوك لفاةذة اإلاإظعاث  العىق، و في هزا الفذد سفؼ بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

و في ؼتى  (Micro entreprise)، و هزا اإلاإظعاث اإلافغشة (PME/PMI)الاكخفادًت الفغيرة و اإلاخىظىت 

مجاالث اليؽاه الاكخفادي ئلافت ئلى سفػه إلاعخىي معاغذاجه لللىاع الفالحي وفشوغه اإلاخخلفت بفذد 

معاًشة الخدىالث الاكخفادًت و الاحخماغُت الػمُلت و مً أحل الاظخجابت ئلى جىلػاث صباةىه، ولؼ بىً 

فُت بشهامج خماس ي ًترهض خاـت غلى غفشهت البىً و جدعين الخذماث و هزلً ئخذار  الفالخت و الخىمُت الٍش

: جىهير في مُذان اإلاداظبت و في اإلاُذان اإلاالي، و مً أهم الىخاةج التي خللها ماًلي

ت للبىً إلاىابلت اللُم : 2000  -  اللُام بالفدق الذكُم لىلاه اللىة و المػف و اهجاص مخىي الدعٍى

. الذولُت

 -  2001  :

الخىهير اإلاداظبي و اإلاالي       * 

ت و الخلىُت اإلاخػللت بملفاث اللشوك، اإلاذة       *  ئغادة الىظش، جللُل الىكذ، و جخفُن ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

 ًىما باليعبت للشوك الاظخغالٌ و الاظدثماس، أو ميان الدعلُم لغشك الذساظت بىوالت 90 و 20جتراوح ما بين 

ت الػامت ت الجهٍى . اإلاذًٍش

ت      *  . ئدخاٌ مخىي حذًذي في الحعاباث غلى معخىي اإلاداظبت اإلاشهٍض

ت       *   MEGA-PACحػمُم ؼبىت غبر الىواالث و اإلايؽأة اإلاشهٍض

. حػمُم بىً الجلىط و الخذماث الصخفُت غلى حمُؼ الىواالث ألاظاظُت غلى اإلاعخىي الىوني: 2002  - 

 -  2003- 2009 :

جىىس هبير في مجاٌ مىذ اللشوك       * 
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م ؤلاغالم آلالي و ئدخاٌ هظام البرمجُاث الخاـت و       *  ظشغت و ظهىلت اللُام بالػملُاث مؼ الضباةً غً وٍش

 1.ملً للبىً

فُت ًىظؼ خذماجه البىىُت الالىتروهُت   - 27/03/2017 بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

فُت  ًىم الخمِغ بالجضاةش هظاما مػلىماجُا حذًذا ٌعاغذ غلى حػل  (بذس)  أولم بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ذ مً الػملُاث البىىُت غلى  الخذماث اإلافشفُت الالىتروهُت أهثر فػالُت بما ٌعمذ للضباةً باللُام بمٍض

. الاهترهِذ و الحفٌى غلى الخذماث اإلافشفُت الالىتروهُت مً حمُؼ الىهالث

غلى معخىي الىوالت بالؽشاكت وىوالت همىرحُت " امخُاص-بذس"   و حشي ئوالق هزا الىظام الجذًذ الزي ٌعمى 

ذ مً  خُث ٌعمذ لضباةً البىً باحشاء الػملُاث و اإلاػامالث اإلافشفُت غً بػذ في الىكذ الحلُلي مؼ مٍض

. ألامً

 [ئلى حاهب ئمياهُت ئحشاء اإلاػامالث مً وشف الضباةً في أ" بىغالم حباس "   وكاٌ الشةِغ اإلاذًش الػام للبىً 

. ووالت جابػت لبذس ٌعمذ هزا الىظام باللُام بيل الػملُاث و اإلاػامالث غبر الاهترهِذ

هي خىىة هبيرة هدى الشكمىت الياملت للخذماث اإلافشفُت و ٌػىغ " امخُاص-بذس"   و أهذ هفغ اإلاعإوٌ ئن 

 2.سغبت العلىاث الػمىمُت في جىُُف الىظام اإلافشفي الىوني مؼ اإلاػاًير الذولُت

: (ماسرر ) لوكالةثمبلث لدر سةث: فررث لثالح

ت لىالًت معخغاهم، ًبلغ 2012 هىفمبر 04  هي اإلامثلت للمإظعت اإلافشفُت، جأظعذ في  ت الجهٍى  جابػت للمذًٍش

.  مىظف بما فيها مذًش الىوالت و بلُت الػاملين12غذد غمالها 

" BADR"مو ردثألاثأهد فثألاثمهامثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  املطلث لثاوي

: مو ردثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفية- 1  

فُت ب   مً اإلاشظىم 25 ملُاس دج و خعب ما وسد في اإلاادة 33   ًلذس سأظماٌ بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

:  الزي ًخدذر غً ئمياهُاث و مىاسد البىً اإلاخيىهت13/03/1982 في 82/106

 

                                                           
1
 معلومات مقدمة من طرف بنك البدر، وكالة ماسرى-  

2
  -27/03/2017   www.radioalgerie.dz/news ،11:38 موقع االنترنيت. 

http://www.radioalgerie.dz/news
http://www.radioalgerie.dz/news
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. أمىاٌ حماغُت     - 

. الىداتؼ التي ًخدفل غليها مً وشف اإلاىظماث راث الىابؼ الفالحي و الفىاغاث الخللُذًت     - 

ل بشامج الخىمُت     -  م جمٍى . العلفُاث غً وٍش

. مىذ اللشوك مً وشف الفىذوق و الخفم الزي ًمىً أن جدفل غلُه مً وشف البىً اإلاشهضي      - 

. ول اإلاجهىداث و ؤلامياهُاث اإلاالُت ألاخشي اإلاخدفل غليها في وؽاوها     - 

: أهد فثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفية- 2  

ش و جفمُم اظخػماٌ ؤلاغالم آلالي و ججذًذ الثروة و غفشهتها     -  . ئغادة جىظُم حهاص ؤلاهخاج الفالحي بخىٍى

. ئؼشان الضساغت و جىمُت و لمها في مجاٌ ؤلاهخاج الىوني     - 

. جىظُؼ ألاساض ي الفالخُت و جدعين الخذماث     - 

ً اإلاىظفين، غير أهه      -  م فخذ وواالث حذًذة في اإلاذن الغىُت واإلاىاسد و هزا جيٍى الاكتراب مً الضباةً غً وٍش

: ال ًمىً لهزه ألاهذاف أن جخدلم ما لم ٌػمل البىً غلى

. سفؼ اإلاىاسد بأفمل الخيالُف          * 

ىت          *  . الدعُير الذكُم للخٍض

ً و جدفيز هُئت اإلاىظفين          *  . جيٍى

. دًىامُىُت في مجاٌ الخدلُل اإلاالي          * 

. جدعين ؤلاهخاج غلى معخىي الػملُاث اإلاػالجت الُىمُت          * 

فُت وعخيخج : و مً خالٌ الخػشك ئلى جىىس بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ل ول اللىاغاث الاكخفادًت - 1      بىً ؼامل و غالمي ًخذخل في جمٍى

. اللُام بالػملُاث البىىُت و في الىكذ الحلُلي و غً بػذ- 2     

. ئمياهُت فدق الضباةً لحعاباتهم الصخفُت غً بػذ- 3     
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. الؽبىت ألاهثر هثافت- 4     

ثمهامثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةثألاثهيكطهث لحىظيميث-3

: مهامثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفية: ثثثأألاال

ل اللىاع الفالحي، اإلادشوكاث و الفُذ البدشي، اغخمادا غلى مىاسده الخاـت باإللافت ئلى جلً التي      *  جمٍى

. صودجه بها الذولت

جلذًم الذغم اإلاالي المشوسي لليؽاواث الفالخُت خاـت التي جماسظها للمإظعاث الخاـت الهادفت      * 

فُت . للخىمُت الٍش

ؼ الفالخُت اإلاعىشة في مخخلف مخىىاث الخىمُت     *  . ظػُه بففخه مإظعت للخخىُي اإلاالي لخىبُم اإلاؽاَس

جلذًم اللشوك بمخخلف أهىاغها اللفيرة و اإلاخىظىت ألاحل بما في رلً كشوك الاظخغالٌ و الاظدثماس و      * 

ت، خاـت لذغم اللىاع الفالحي . اللشوك الاًجاٍس

فُت هباقي البىىن ًمىىه اللُام ب :  و بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ىت     *  . ججمُؼ غملُاث اللشك و الخٍض

. فخذ خعاباث ليل شخق جلذم بىلب لهزا الغشك     * 

. اإلاؽاسهت في ججمُؼ الادخاس     * 

. لمان ظيروسة ئمياهُت الذفؼ     * 

. جدلُم غملُت الخبادٌ و الخجاسة الخاسحُت     * 

 لهيكلث لحىظيميثلطملىكث: ثاهيا

فُت مً هُابت ظلىت اإلاذًش الػام و معاغذًه، و جمم    ًخيىن الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ت مخخلفت خعب اللىاغاث الخالُت اث مشهٍض : جشهُبت البىً مذًٍش

: كملارث لخسييرثألاثكملارث ار كملةث لد خطية- أ

: كىاع الدعُير و ًمم الىُاباث الػامت الخالُت * 
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ت الػامت لللشوك و ئغادة الخدفُل     -  . هُابت اإلاذًٍش

ىت     -  ت الػامت لإلغالم آلالي، اإلاداظبت و الخٍض . هُابت اإلاذًٍش

ت الػامت لإلداسة و الىظاةل     -  . هُابت اإلاذًٍش

ت الػامت للػالكاث الذولُت     -  . هُابت اإلاذًٍش

: كىاع اإلاشاكبت الذاخلُت و ًمم * 

. جشهُب جألُف و ئوؽاء الػالكاث الذاخلُت     - 

الخفخِؾ الػام      - 

ت الخذكُم الذاخلي     -  . مذًٍش

.       مدافظت الاجفاٌ     - 

: كملارثالاسحغالوثألاث للملارث لوظيفي- ب

: كىاع الاظخغالٌ و ًمم * 

ت الفشغُت       -  اإلاذًٍش

ت       -  الىواالث و الىوالت اإلاشهٍض

. اإلاىخبين الذاةم و الذوسي     - 

: اللىاع الىظُفي و ًمم * 

. جشجِب الػالكاث الذاخلُت     - 

ت     -  . مجلغ اإلاذًٍش

ىت      -  لجىت اللشوك و الخٍض

لجىت ألاظىاق      - 

لجىت الممان      - 

.  لجىت ئسؼاد ؤلاغالم آلالي     - 
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 لهيكلث لحىظيميثلملىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث

فُت : ( III-4) لشكلثركمث الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت و الخىمُت الٍش

  

  

 

           

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مػلىماث ملذمت مً وشف بىً الذس، ووالت ماظشي :  اصدر

 

 الرئيس املدير العام

 أمانة املدير

 املستشارون

 جملس اللجنة

 دائرة االتصال

 مديرية التدقيق الداخلي

 املفتشية العامة

 القسم األول ت.ا.ق.م.ع.نيابة م .م.ا.ع.نيابة م و.ا.ع.نيابة م

مديرية املستخدمني 
 و التكوين

مديرية اإلعالم 
 املركزي

ت املؤسسات .م
 الكربى

مديرية الصفقات 
 اخلارجية

املؤسسات . ت.م م شبكة االستغالل مديرية املوارد البشرية
مديرية املراقبة و  الصغرى

 االحصائيات

مديرية الوسائل 
 العامة

مديرية االتصال و 
 صيانة اإلعالم اآليل

النشاط . ت.م
مديرية العمليات  القانوين

 اخلارجية

مديرية التنظيم و الدراسات 
مديرية الدراسات ة  مديرية احملاسبة العامة القانونية و املنازعات

اجملموعة اجلهوية  التسويق
 لالستغالل

مديرية التخطيط و 
 املراقبة و التقييم

مديرية املتابعة لقادة  مديرية اخلزينة العامة
 الوكاالت التحصيل
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الهُيل الخىظُمي لىوالت ماظشي : ثالثا

 الهُيل الخىظُمي للىوالت (:III-5) لشكلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مً الىزاةم الذاخلُت للىوالت:  اصدر

فُت غلى معخىي بلذًت ماظشي، خُث ًخدمل   : ادير  *  ٌػخبر اإلامثل الشةِس ي لبىً الفالخت و الخىمُت الٍش

معإولُت ابشام و جىكُؼ ول الػلىد و الاجفاكُاث، و مخخلف الىزاةم ومً مهامه أًما مشاكبت حمُؼ اإلافالح 

شا غً اهجاص ألاغماٌ و البرامج اإلاخػللت بالىوالت . الخابػت للىوالت، و هزلً ًلذم جلٍش

مً مهامها حعهُل اغماٌ اإلاذًش، الزي بذوسه ًخذخل في ؼإون ظيرها و جىظُمها، هما  :إد رةث لسكريحارية*   

حعخلبل الػمالء الزًً كذمىا ولباث الحفٌى غلى اللشوك و الاجفاٌ بالػمالء غىذ الحاحت، و اظخلباٌ 

ذ و اإلاياإلااث الهاجفُت . البًر

 

مديرث لوكالةث

ألاماهت الػامت 

وظُفت اإلاشاكبت و 

اإلاداظبت 

وظُفت اللاهىن و 

الذغىاث و الخدفُالث 

وظُفت الخدىالث و 

ماث  الخػٍى

وظُفت الاةخمان و 

اللشوك 

الخذماث اإلافشفُت لألفشاد 

اإلاياجب الخلفُت  اإلاياجب الىاحهت 

مفلحت الاظخلباٌ 

و الخىحُه 

ميلف بخذماث ؼبان 

السحب و الذفؼ 

مفلحت ميلفت 

بضباةً اإلاإظعاث 

الفىذوق الشةِس ي 

مفلحت ميلف 

بضباةً ألافشاد 

البىً الىاكف 

 (الخذمت اإلاخىكؼ)
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:    و جىلعم بذوسها ئلى: إلاد رة * 

:  و جىلعم ئلى:مكاثلث لو جهة   

:  و ًممكمللث اعامالت-     

و ٌعمى أًما الؽبان و ًلىم بلبن و دفؼ اإلابالغ الىلذًت ليافت أهىاع الػمالث، و ًلىم أًما :  لملىكث لو كف

. باغذاد حشد خشهت و حسجُلها و الػمل غلى جىبُم ألاهظمت و ؤلاحشاءاث اإلاػخمذة مً وشف اإلاذًش

:  لصىدألاقث لرئيس ي

و ًلىم باظخالم ولباث فخذ خعاباث الىداتؼ و جدذد هىغها، مخابػت ول ؤلاحشاءاث : مباسملةث ادفوعات-    

اإلاخػللت بفخذ الحعاباث و الخأهذ مً جىفير حمُؼ الؽشوه اللاهىهُت و مخابػت غملُاث ؤلاًذاع و السحب مً 

. الحعاب لفالح اإلاىدغين

:  و ًمم بذوسه:( لزبائن )كمللث لعمالءث-  

: مصلحةثالاسحلملاوثألاث لحوجيه*    

. (اإلاإظعاث)مفلحت ميلف بالضباةً      - 

. (أفشاد)مفلحت ميلف بالضباةً      - 

و جمم :  اكاثلث لخطفية

جلىم هزه اإلافلحت بدىفُز ؤلاحشاءاث و الخػلُماث اإلاخػللت بؽإون اللشك :  ألاظيفةثالائحمانثألاث للرألاض*    

وفلا للمبادب اإلاػخمذة مً كبل ؤلاداسة و جلىم أًما باظخلباٌ و البث في ولباتهم، و ئغذاد اإلازهشاث الالصمت 

هما جمم هزه اإلافلحت ول مً أماهت الالتزاماث و خلُت حعمى بخلُت الذساظاث و الخدلُل، خُث جلىم هزه 

. ألاخيرة بذساظت ولباث اللشوك

 ألاظيفةث لحبويالتثألاث لحعويضات*    

 و ًلىم هزا اللعم بمعاغذة الىوالت مً الىاخُت اللاهىهُت و :ألاظيفةث للاهونثألاث لدعو تثألاث لحبصيالت*    

هزا مخابػت الحاالث اإلاخىاصع فيها، و دساظت الؽياوي، و ولباث الحلىق، و حػُين اإلادامين الزًً ًلىمىن 

. بخمثُل الىوالت أمام اإلاداهم و مخابػت جىفُز الحىم بػذ ئـذاسه
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و جلىم بدسجُل حمُؼ الػملُاث الُىمُت التي جلىم بها الىوالت في حمُؼ : وظُفت اإلاشاكبت و اإلاداظبت   * 

أكعامها و ًلىم أًما باغذاد اإلايزاهُاث الخخامُت و جدلُلها و اإلاشاحػت الذكُلت لحعاباث الىوالت، هما ٌؽشف 

غلى الىفلاث الػامت في الىوالت، و مخابػت غلىد الفُاهت و الخامين و جىصَؼ الخيالُف و باإلاشاكبت لػملُت الدعُير 

و مذي جىبُم اللىاهين الذاخلُت لػملُت الدعُير و مذي مىابلت اللىاهين الذاخلُت للىوالت، هما جلىم 

ت اإلاخبػت، هما حعاغذ اإلاذًش في اجخار اللشاساث مً  بالخيعُم بين اإلافالح و الحث غلى جىبُم العُاظت ؤلاداٍس

ت، و ول هزا ًخم  ش التي جىحه ئلُه غً مذي اهخظام و دكت الىوالت، و مذي وحىد اإلاؽاول ؤلاداٍس خالٌ الخلاٍس

م مشاكبت دوسٍت مىخظمت مً أحل جدلُم ظُاظت و أهذاف الىوالت . غً وٍش

وشاطاتثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةثلوكالةثماسررث:  املطلث لثالح

وشاطاتثبىكث لملدرثلوكالةثماسررث: أألاال

ً"   ًلىم بىً البذس لىوالت ماظشي بذوس الىظُي بين أصحاب الفاةن اإلاالي  " و أصحاب العجض اإلاالي " اإلاذخٍش

ً ً ملابل ظػش " اإلاعدثمٍش خُث ًلىم بخلذًم ألامىاٌ التي ًدفل غليها في ؼيل وداتؼ هلشوك للمعدثمٍش

فاةذة غلى هزه اللشوك، و غادة ًيىن ظػش الفاةذة غلى اللشك أهبر مً ظػش الفاةذة غلى الىداتؼ و هزا 

ت خُث ًلىم بىً البذس  الفاسق ًمثل الشبذ الزي ًدفل غلُه البىً هزا فمال غً بػن اليؽاواث الثاهٍى

بيؽاواث أخشي جخمثل خاـت في مىذ الدعهُالث لإلواساث اإلاخخشحت مً الجامػاث واإلاهىذظين و ألاوباء، و 

ؼ اإلاخخلفت أي اإلاعاهمت في الدؽغُل و جخفُن مػذالث البىالت . رلً بمىدهم كشوك لللُام باإلاؽاَس

الخذماث اإلالذمت مً وشف بىً البذس لىوالت ماظشي : زاهُا

ش و جلذًم أخعً الخذماث، التزم بىً البذس غلى ئدخاٌ جىىىلىحُا حذ مخىىسة غلى حمُؼ خذماجه     لخىٍى

:   في ألاوساق اإلاعخخذمت و هي والخالي

هي غباسة غً وسكت ًمىدها البىً لدعهُل خُاتهم الػملُت مً أحل دفػها لفئت مػُىت مً   :بملاكةثبدر- 1

  الضباةً لالظخفادة مً الخذماث اإلافشفُت ختى أًام الػىل، و رلً بىحىد حهاص غلى ئخذي واحهاث البىً

الخاسحُت ٌعمذ للضبىن بالخػامل به بيل ظهىلت بىلؼ البىاكت في اإلايان اإلاخفق لها مؼ جدذًذ اإلابلغ اإلاشاد 

 .سحبه

، و غىذ  :سىد تث لصىدألاق - 2 حعمذ للػمالء باظدثماس أمىالهم بؽشاء ظىذاث الفىذوق باظم مجهٌى

 .الحاحت ًمىً أخز كشك و ئظهاسها في بىً آخش
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غباسة غً وسكت ًلذمها البىً للػمالء الزًً ًمػىن أمىالهم لذًه، و رلً بخدذًذ مذة : إيد رثادر- 3

ؤلاًذاع و ال ًمىً للػمُل أخز أمىاله ئال في الىكذ اإلادذد لزلً و البىً الزي ولؼ فُه و لِغ للػمُل أخز 

. أي كشك

جمىذ للػمالء الزًً ًفخدىن خعاب خاؿ بهم بالػملت الفػبت خعب الؽشوه : خعاب الػملت الفػبت- 4

. الػامت للبىً

. و هى خاؿ ًمىذ لألولُاء الزًً ًذخشون أمىالا ألوفالهم حعاغذهم في بذاًت خُاتهم: ئدخاس ألاؼباٌ- 5

. و هى خاؿ بالىباس ًمىنهم سحب و ئًذاع أمىالهم في أي وكذ و في أي بىً: دفتر الادخاس- 6

. و هى بشهامج خاؿ في ؤلاغالم آلالي مخىىس حذا ٌعخىُؼ الػمالء مخابػت خعاباتهم غً بػذ: بذس لالوالع- 7

ؼ حذا: اإلاػالجت آلالُت- 8 ً الػمُل مً ئحشاء غملُاجه في وكذ ظَش
ّ
. هى بشهامج رو جىىس خُث ًمى

حؽمل الؽًُ و هى ـً ًخممً أمشا ـادسا مً شخق، و هى الحعاب ئلى شخق آخش و : أوساق أخشي - 9

ٌعمى اإلاسحىب غلُه و هى البىً، بأن ًذفؼ مبلغ مػين ئلى شخق ٌعمى اإلاعخفُذ، و الىمبُاالث و ظىذاث 

خان، باليعبت للىمبُالت جخممً وشفين هما العاخب و اإلاعخفُذ أما ظىذاث  السحب و هالهما وسكخان ججاٍس

. العاخب و اإلاسحىب غلُه و اإلاعخفُذ: السحب غىاـشها زالزت أشخاؿ هم

 لخدماتثإلالكترألاهيةث الدمةثمنثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  املبحث لثاوي

خدماتث لصر فثآلاليث:  املطلث ألاو 

جعريفث لصر فثآلاليث:  لفررث ألاو 

ل  " GAB" الؽبان الخللاتي لبىً  غمُل  )هى ؼبان خاسجي ٌعمذ لحامل البىاكت البىىُت بالذفؼ و الخدٍى

فُت  ، دون جذخل مىظفي البىً غلى مذاس (بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

م ئؼاسة  " GAB"  ظا مخخلف 24/  ظا 24  ، و هزه ؤلاؼاسة هفعها جخىاـل غً GAB/ DABًخىاـلىن غً وٍش

م ؼبىت بين مخخلف البىىن، مما ٌعهل الذفؼ و الػملُاث ألاخشي التي ال جيخمي ئلى البىً للضبىن الزي  وٍش

. ًملً الحعاب

 



(بنك ماسرى)بنك الفالحة و التنمية الريفية الفصل الثالث                          دراسة حالة   
 

 
71 

مكوهاتث لصر فثآلاليث:  لفررث لثاوي

الفشاف آلالي ًىلعم ئلى واحهخين هما 

: واحهت الضبىن - 1

. ، الضبىن ًيخلي اإلاػامالث، ًدذد اللاةمت، ًمؼ ولمت العش و ًذخل بىاكت الذفؼGABهي واحهت بين الضبىن و 

: واحهت الضبىن جفهم اإلاميزاث بىاظىت الػىاـش الخالُت

ش واميرا*  . آلت جفٍى

. ؼم مً أحل وباغت ًىمُت بىاكاث* 

. كاسب البىاكت* 

. لىخت مفاجُذ الضبىن * 

. وظُفت اللمغ* 

. ؼاؼت الضبىن * 

: واحهت مذًش آلت- 2

: جىلعم ئلى كعمين

:  اللعم الػلىي ًدخىي غلى- 

. (غمل، وكذ  )ملاوؼ ئمذاد ههشباتي * 

.  خاسج الخذمتGABؼاؼت مسحىبت بمفاجُذ مً أحل جيؽُي أظلىب اإلاؽشف و ولؼ * 

ش جيؽُي الخفاـُل ليل اإلاػامالث التي كام بها الػمُل: وابػت وسق ًىمُت*  . جضود بخلٍش

 مً مخخلف اإلالاـاث آلامىت ظىف جفىف GABالبىاكاث اإلابلىغت مً وشف : مشهب البىاكاث اإلالبىلت* 

. في هزا اإلاشهب

ل و اإلاىصع مً خالٌ ؼم واحهت الضبىن : وابػت وسق البىاكت*  . وزُلت اإلاػامالث في ـو



(بنك ماسرى)بنك الفالحة و التنمية الريفية الفصل الثالث                          دراسة حالة   
 

 
72 

: اللعم العفلي ًدخىي غلى- 

:  أؼشوت05ـىذوق خذًذي بمفخاح مُياهُيي و ًدخىي هزا ألاخير غلى * 

ي الشفن ً ألاوساق اإلاشفىلت مً وشف اإلاىصع: ؼٍش . ٌعخخذم لخخٍض

بػذ الخػامل مً وشف ؼبىت ولب الذفؼ للضبىن، ألاوساق هي خالـت أؼشوت اإلاىصع، : ؼٍشي مىصع ألاوساق

فُت هجذ أسبؼ أؼشوتGABجيىن مىذظت و مىلىلت ئلى  :  و في بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

.  دج500الؽٍشي ألاٌو ًمم أوساق 

ي الثاوي ًمم أوساق  .  دج1000الؽٍش

ي الثالث ًمم أوساق  .  دج1000الؽٍش

ي الشابؼ ًمم أوساق  .  دج2000الؽٍش

مبدد تثعملث لصر فثآلاليث:  لفررث لثالح

كبل جضوٍذ الفشاف آلالي باألمىاٌ ًيبغي أوال جيؽُي أظلىب اإلاشاكب، بػذها التزوٍذ و اإلاعإوٌ ًمؼ الػذاد - 

. في هلىت الففش و ًذخل غذد مً ألاوساق الجذًذة في ول ؼٍشي

.  و هيخظش ًىمُت الػذاد، و بىاكت التزوٍذ الجذًذة ظىف جىبؼ5في خالت اهتهاء الػملُت همغي غلى - 

: اإلاشخلت اإلاداظبت

. CP6 ًخم حػزًخه اهىالكا مً الفىذوق الػام مؼ كاهىن غملُت GABـىذوق 

 101150121بُؼ ـىذوق الفشاف آلالي    

   101110100اةخمان للفىذوق الػام   

: ًىمُت الحعاب الىلذي والخالي

15:30 J à 15:31 de J- 1 
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ئن ئكفاٌ الحعاباث الُىمُت ًجب أن ًخم غىذ نهاًت ول ًىم و جدعب غملُاث الذفؼ اإلاسجلت في وسكت 

. GABالُىمُت 

، السجل ًلذم GABالخدمُل الىلذي ًشؼذ السجل ملضم بهزه الىدُجت ليل جىكف خاؿ بمشخلت مداظبت 

: هما ًلي

خ   ُذ الجذًذ الشفن الحشهت الخاٍس اإلاالخظت الـش

     

 لخدماتث الدمةثمنثطرفث لصر فثآلاليث:  لفررث لر بع

 ً  التي جّم الخىشق ئليهما في فشوع ظابلت، و DAB و GABًخم جلذًم خذماث الفشاف آلالي مً خالٌ حهاٍص

: ًمىً جىلُذ هاجين الخلىِخين في الجذولين آلاجُين

 GAB الؽبان آلالي لألوساق (:III -1) لجدألاوثركمث

الىخاةج الخلىُت الخذماث التي ًلذمها  

الؽبان آلالي لألوساق 

GAB 

ًخّىٌ لحاةض البىاكت 

اللُام بالػذًذ مً 

: الػملُاث منها

. سحب ألامىاٌ* 

ُذ*  . مػشفت الـش

الث*  . اللُام بخدٍى

. ولب دفتر ؼُياث* 

ٌى بالىمبُىجش  حهاص مـى

الشةِس ي للبىً ًلشأ 

اإلاذاساث اإلاغىاوِعُت 

. للبىاكت

ٌعخػمل مً وشف 

الضباةً ختى في أوكاث 

غلم البىىن، أي غلى 

. ظا24/ ظا24مذاس 
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 DABاإلاىصع آلالي لألوساق : (III-2) لجدألاوثركمث

الىخاةج الخلىُت الخذماث التي ًلذمها  

ٌعمذ لحامل بىاكت  DABاإلاىصع آلالي لألوساق 

السحب باللُام بػملُت 

. سحب ألامىاٌ

ٌى بىخذة  حهاص مـى

مشاكبت ئلىتروهُت جلشأ 

اإلاذاساث اإلاغىاوعُت 

. للبىاكت

جخفُن وؽاه السحب 

. غلى الفشوع

خدماتثبىكثأهترهيدثلملىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  املطلث لثاوي

 جعريفثخدمةثبىكث هترهيدثلملىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفية:  لفررث ألاو 

م  ُذ و خشواث خعاب الضبىن غً وٍش بذس هاث هى خذمت البىً غبر الخي، و التي جمىً مً مػشفت الـش

الاجفاٌ باالهترهِذ، و ًخم رلً بالدؽاوس مً خالٌ بىابت ئلىتروهُت جذاس مً كبل مضود الخذماث اإلافشفُت 

ٌى ئليها بمعاغذة أخذ اإلاىكػين ؤلالىتروهُين الخالُين : ؤلالىتروهُت و اإلاخففت للبىً و ًمىً الـى

https:// www.badr.bank.dz 

https:// ebanking.badr.dz 

.. مثل هلل اإلالفاث و الاكخىاغاث ألاوجىماجُىُت )و جّم جمذًذ هزا الاظخدلاق ئلى الخذماث ألاخشي راث الفلت 

(. سظالت، فاهغ ) ، هما كذ ًيىن هىان كىىاث اجفاٌ أخشي غً بػذ (

لت اإلاىضحت في اللعمين آلاجُين فُت وفم الىٍش : و ًخم اهخخاب غمالء بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 * ٌ . ًظهش وافت اإلاػلىماث الخاـت بالػمُل: اللعم ألاو

: أما اللعم الثاوي فُظهش* 

. الحعاباث اإلاشاد ئدساحها في الاؼتران- 

خه-  . رهش الحعاباث التي ًشغب الػمُل أن ًذسحها في غمٍى

. أخز سكم الحعاب اإلاؽاس ئلُه مً وشف الػمُل مً أحل اكخىاع مفاٍسف الاؼتران- 

http://www.badr.bank.dz/
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خدماتثبىكثالاهترهيدثلملىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفيةث:  لفررث لثاوي

فُت غبر الاهترهِذ هما ًلي : و ًمىً جىلُذ الخذماث التي ًلذمها بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ت لـ -  .  ًىما فلي45الاظخػالم غً الػملُاث الجاٍس

. اظخخشاج سكم الحعاب البىيي- 

. الاظخفعاس غً أظػاس الػمالث- 

. مػشفت سكم الىواالث و سكم الهاجف- 

. باميان الؽشواث حعذًذ فىاجير غمالها غبر الاهترهِذ مً مخخلف البىىن و هزه خذمت مىفشة للؽشواث فلي- 

ٌ : ئرا وحذ ؼً في ئخذي الػملُاث ًمىً الاظخفعاس غنها-  ... هم دخل، وكذ الذخى

. حغُير سكم الحعاب- 

ل ألامىاٌ مً خعاب ئلى خعاب آخش غبر الاهترهِذ-   1.جدٍى

 BADRثكىولوجياتثبىكث:  املطلث لثالح

شه و حػله ًىاهب الخىىساث  فُت غذة جدىالث تهذف ئلى غفشهخه و جىٍى ؼهذ بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

الخاث و  ذ مً ؤلـا البىىُت الػاإلاُت، خُث أهه في ظل الاهخلاٌ ئلى اكخفاد اإلاػشفت ًجب غلى البىً اللُام باإلاٍض

. الخغُيراث

واهذ أٌو اهخماماث البىً هي ئدخاٌ جىىىلىحُاث ؤلاغالم آلالي و الخىىىلىحُاث الجذًذة باغخباسها الخىىة 

ض البيُت الخدخُت  2. ألاولى في حػٍض

ت الخاسحُتSwiftجىبُم هظام : 1991 .  لخىبُم الػملُاث الخجاٍس

حعُير اللشوك، حعُير ) مؼ فشوغه اإلاخخلفت لللُام بالػملُاث البىىُت Logiciel Sybuولؼ بشمجُاث : 1992

. غملُاث اللشوك، حعُير اإلاىدغاث، الفدق غً بػذ لحعاب الضباةً

                                                           
. مػلىماث ملذمت مً وشف بىً البذس، ووالت ماظشي -  1
ت-  2 ىت، مباسوي ظمشة، اإلاػشفت في البىىن الجضاةٍش الشهيزة الجذًذة و : اإلاػشفت" ، مذاخلت لمً اإلالخلى الذولي ، الجضاةش، حامػت بعىشة،بً وظػذ ٍص

 .2005- 11 – 12/13، "للمإظعاث و الاكخفادًاث  الخدذي الخىافس ي
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ئدخاٌ ؤلاغالم آلالي غلى حمُؼ غملُاث الخجاسة الخاسحُت خُث أـبدذ غملُاث فخذ اللشوك الىزاةلُت ال    - 

.  ظاغت غلى ألاهثر24جفىق 

. ئدخاٌ مخىي الحعاباث الجذًذ غلى معخىي الىواالث   - 

. ئهماء غملُاث ئدخاٌ ؤلاغالم آلالي غلى حمُؼ الػملُاث البىىُت: 1993

. حؽغُل بىاكاث الدعذًذ و السحب في بػن الىواالث الشةِعُت:1994

، فدق و اهجاص الػملُاث البىىُت غً بػذ و في (Télétraitement)ئدخاٌ غملُاث الفدق العليي : 1996

(. Télétransmission)الىكذ الحلُلي 

ولؼ بشهامج خماس ي فػلي ًشجىض خاـت غلى غفشهت البىً و جدعين الخذماث و هزلً ئخذار : 2000-2002

: جىهير في مُذان اإلاداظبت و اإلاُذان اإلاالي و الزي هخجذ غىه الاهجاصاث الخالُت

ت اإلاإظعت إلاىابلت : 2000   اللُام بالفدق الذكُم لىلاه اللىة و المػف للبىً و اهجاص مخىي حعٍى

. اللُم الذولُت

ت و الخلىُت اإلاخػللت : 2001  الخىهير الحعابي و اإلاالي وئغادة الىظش و جللُل الىكذ و جدلُم ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

. بملفاث اللشوك

. مؼ الخذماث الصخفُت (Banque assise )جدلُم مؽشوع البىً الجالغ      - 

ت و حػمُم ؼبىت      -  غبر  (Mega-Pac)ئدخاٌ مخىي حذًذ في الحعاباث غلى معخىي اإلاداظبت اإلاشهٍض

ت و هزا ئوؽاء جىبُم هظام ًخخق بالُت الذفؼ في مجاٌ الخػامل و الاكتراك . الىواالث و اإلايؽاث اإلاشهٍض

.  هضبىن للخذمتSYBYحػمُم هظام الؽبىت اإلادلُت مؼ ئغادة جىظُم البرهامج : 2002 

ت     -  . حػمُم البىً الجالغ مؼ الخذماث الصخفُت غلى حمُؼ الىواالث اإلاشهٍض

م الفدق العليي دون اللجىء ئلى الىلل اإلاادي Syratئدخاٌ هظام : 2003 ذة غً وٍش  و هى هظام حغىُت ألاـس

. لللُم

ت الاجفاٌ حصجُػا إلابذأ الخذاٌو الحش للمػلىماث البىىُت و هزا      -  جأظِغ هادي الصحافت بمبادسة مذًٍش

. حػٍشف الضباةً بمخخلف خذماث البىً
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 للخذماث ٌعهل غملُت الترهُب، الفُاهت غً بػذ، و AXYSئدخاٌ هظام مػلىماحي حذًذ مػذ مً وشف      - 

ت عي مما ٌعهل حعُير اإلاىاسد البؽٍش . ختى فُما ًخق الجاهب اللاهىوي و الدؽَش

. ئدخاٌ وشق الػمل بالىلىد آلالُت     - 

.  في مخخلف وواالث البىF-gouvernementًالخدمير إلدخاٌ بشهامج الحيىمت الالىتروهُت : 2004

ؼهش ظبخمبر مً هزه العىت غشفذ أٌو ججشبت هاجحت مً غملُت سحب جخم مً خالٌ ؼبان ألي : 2005

هما اظخمشث الػملُت وىاٌ ألاؼهش  (ووالت الؽشاكت)لألوساق الىلذًت وظي خمىس حماهيري و ئغالمي غفير 

.  لخػمُم اظخػمالها في مخخلف الىواالث غبر الىو2006ًألاولى لعىت 

ؼشوع البىً في اغخماد أهظمت البىً الالىترووي التي حعمذ للضباةً باالوالع اإلاباؼش غلى خعاباتهم و : 2011

ل أحىس الػماٌ دون الخىلل مً  ولب دفاجش الؽبياث غلى ؼبىت الاهترهِذ و العماح أًما للمإظعاث لخدٍى

ش  ل غً بػذ مخخلف الخػامالث اإلاالُت و اإلافشفُت، أًما كام بىً بذس بخىٍى ملشاث غملهم، ئلافت ئلى الخدٍى

   1. وظاةل الذفؼ الالىترووي و جىفير البىاكاث، ئر ٌػخبر البىً ألاٌو مً خُث غذد بىاكاث السحب اإلاخذاولت

: أهو رث لململاكاتث لملىكيةث اسحعمطةثفيثبىكث لفالحةثألاث لحىميةث لريفية:ث املبحث لثالح

فُت بىوالت ماظشي معخغاهم مً بين البىىن التي حعخػمل البىاكاث     ٌػخبر بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

البىىُت اإلاىحىدة و الخػامل بها، و كذ اهخج البىً زالر بىاكاث خذًثت جىافلا مؼ الخىىساث الحاـلت في 

. الجهاص اإلافشفي

  CLASSICثألاثبملاكةث GOLDبملاكةث:  ث ألاو  املطل  

  GOLDبملاكةث- 1  

، و جخميز باللىم الزهبي و غليها الشكم العشي للضبىن، و هي بىاكت دفؼ جمىذ Gold هي بىاكت الىتروهُت حعمى 

ت . لفئت خاـت و هم الخجاس و هزلً جمىذ للمإظعاث الخجاٍس

  باليعبت للخاحش فهي جيىن بىاكت الذفؼ باظمه و ٌعخػملها وكذ ما ؼاء ظىاء في أًام غمل البىً أو الػىل، 

. فهي اظخػملذ خفُفا لدعهُل و جىفير الخذمت أزىاء الػىل

                                                           
خ -  1 ت ، الفادسة بخاٍس ذة الخبر الجضاةٍش . 10، ؿ6483، الػذد 21/09/2011خفُظ ـىالُلي ، حٍش
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ت مخيىهت البىاكت باظم اإلاعير و ًيىن هى اإلاعإوٌ غليها و ًدمل وافت    أما باليعبت للمإظعاث الخجاٍس

. اإلاعإولُت

  باليعبت إلاذة هزه البىاكت فهي غامين و بػذها حعترحؼ ئلى البىً لُخم ججذًذ ـالخُتها جدذ هفغ الشكم 

.  العشي و هفغ الؽيل فلي اإلاذة جخغير

 مالًين دًىاس حضاةشي 5 و هي بىاكت ووىُت جخفق للضباةً روي الذخٌى اإلاشجفػت في خذود CIB GOLDأو    * 

. لذيهم مػامالث مؼ البىً مثل اإلالاٌو و اإلادامي

خ نهاًت ـالخُتها- سكم البىاكت– اظم و للب خامل البىاكت  – CIBحؽغل البىاكت البىىُت    *  . جاٍس

. ًدذر جللاةُا كبل ؼهش مً نهاًت ـالخُتها – CIBججذًذ بىاكت    * 

: Classicبملاكةث- 2

ىن هزه البىاكت جمىذ لألحشاء،     هي بىاكت خذًثت أًما جمخاص باللىن ألاصسق، لذيها سكم ظشي خاؿ بالٍض

 ملُىن دًىاس 2ظىاء ألاحشاء في اللىاع الخاؿ أو اللىاع الػمىمي، ٌعخىُؼ خامل هزه البىاكت سحب 

لت للبىاكت  (دخل الػامل)حضاةشي ال أهثر ص ًيىن رلً خعب الذخل  مذة ـالخُتها غامين و لها هفغ الىٍش

Goldغىذ اهتهاء غمش البىاكت البالظدُىُت  .

هي بىاكت ووىُت للسحب الصحُذ فلي في الجضاةش غلى معخىي البىىن ئلافت ئلى  – CIB Classicأو    * 

.   ألاحش لألشخاؿ الػادًين1/3الذفؼ، و جيىن خعب ولب الضبىن و ٌعخىُؼ سحب 

بملاكاتث لحوفيرث:  املطلث لثاوي

فُت  جم اهخاحها في  اث بىً الفالخت و الخىمُت الٍش ، غىذ سؤٍت 2012  حػخبر هزه البىاكاث مً أخذر معخٍى

ل للسحب و ؼيىي الػمالء الزًً  معإولي البىً لىثرة الضباةً و غذم هفاًت مخىلباتهم و الاهخظاس الىٍى

ًدملىن دفتر الخىفير، دغذ الحاحت ئلى لشوسة اللماء غلى هزه اإلاؽيلت و اإلاعاهمت ئلى جدذًث هزا الذفتر 

ئلى بىاكت الىتروهُت حعمى بىاكت الخىفير، خُث ٌعخىُؼ خاملي هزه البىاكت بالسحب أزىاء غُاب غمل 

، جخميز بلىنها ألاخمش الفاجذ، هي هزلً جمخاص بالشكم العشي الخاؿ بالضبىن، و هفغ الػمش (أًام الػىل)البىً 

و هفغ الػمش باليعبت لػملُت السحب فِعخىُؼ خامل البىاكت سحب  (Gold et Classic)باليعبت للبىاكخين  

.  مالًين فلي خاسج الىالًت، أما داخل الىالًت فِعخىُؼ سحب أي مبلغ مىحىد في خعابه5

:   باليعبت لذفتر الخىفير فهىان هىغين
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. ًيىن بفىاةذ أو بذون فىاةذ، و ًيىن هزا الىلب خعب سغبت الػمُل: دفتر الخىفير الػادي-      أ

. ًيىن بالفىاةذ، و هى خاؿ بالخأمين غلى ألاوفاٌ: دفتر جىفير أؼباٌ-      ب

فُت . لزلً فان بىاكت الخىفير جىحذ فلي في بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ًجذس ؤلاؼاسة بان حمُؼ هزه البىاكاث الثالر هي بىاكاث أهخجذ فلي مً أحل حعهُل غملُاث الذفؼ و   - 

السحب غلى ؼشه أن ًيىن السحب خعب خعاب الػمُل لذي البىً، الن البىً ال ًمىىه ئغىاء دًً 

. لفاخب البىاكت، لزا ًجذس الاخخُاه و الاغالم بىُفُت غمل هزه البىاكاث و غذد اإلابالغ التي ًمىً سحبها

 هي بىاكت مً كبل البىً، و ال ًخػامل بها بىً الفالخت البخػاده غً MasterCard و هىان بىاكت أخشي حعمى 

. مىذ اللشوك و جبلى هزه البىاكت مدل الذساظت مً كبل معإولي البىً

: مز ياثبملاكةث لحوفير

. غملُت ظهلت الاظخػماٌ و مشبدت للىكذ      * 

ت      *  مإمىت و ظٍش

. اللُام بػملُاث الذفؼ و السحب في كاسب البىاكاث اإلاخىاحذة في ؼبابًُ الىواالث     * 

 24 أًام و 7 أًام غلى 7سحب ألامىاٌ مً اإلاىصع آلالي لألوساق الىلذًت لؽبىت مً بين البىىُت الىوىُت      * 

.    ظاغت24ظاغت غلى 

. الاظخفادة مً الىلػُت الجُيُت للفىاةذ     * 

ُذ و وسخ هؽف الحعاباث للػملُاث الػؽش      *  ألاخيرة غلى معخىي اإلاىصغاث ؤلالُت (10)اظدؽاسة الـش

لألوساق الىلذًت 

. في خالت أن الضبىن فلذ البىاكت ًلذم ؼيىي ئلى الىوالت و هزه ألاخيرة حػلم البىً اإلاخىاحذ في الجضاةش     * 
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 الاصةثالالكترألاهيةث:  املطلث لثالح

: هظامث الاصةثعنثبعد- 1

 ئن غملُت غفشهت هظام الذفؼ باإلاػالجت ألالُت لىظاةل الذفؼ الػام ـيىن، غملُاث السحب و الذفؼ 

بالبىاكاث البىىُت، و رلً باظخػماٌ الىظاةل اإلاخىىسة مثل اإلااسحاث المىةُت و البرمجُاث اإلاخخلفت، و 

ًمثل هزا الىظام اللعم الثاوي مً أهظمت الذفؼ اإلاخىىسة و وفم اإلاػاًير الذولُت و بهزا الهذف الخدعين 

. النهاتي للخذماث البىىُت اإلالذمت للضباةً

، حمػُت البىىن و SATIMبىً الجضاةش، ول البىىن، اجفاالث الجضاةش :   دخل الىظام خيز الخىفُز باالؼتران

.  مً ول فشوغها و مياجبها غبر وامل التراب الىونيABEFاإلاإظعاث اإلاالُت 

.   و ٌػخمذ هزا الىظام غلى هظام الخبادٌ اإلاػلىماحي للبُاهاث الشكمُت و الفىس 

 في أٌو ًىم للخبادالث و وان بمػالجت الفيىن أن جخىىس الػملُت 2006 ماي 15  دخل خيز الخىفُز ًىم 

. 2006لخمثل باقي وظاةل الذفؼ نهاًت 

غالج الىظام في - ACTI71933 غملُت في 489436 ملُاس دًىاس و 51.12  كذسث الػملُت في ؼهش ماي بما كُمخه 

.  ملُاس دًىاس303.17بلُمت  (2006)دٌعمبر مً هفغ العىت 

: يهذف هزا الىظام ئلى: أهد فث لىظام- 2  

ىت في العىق اإلاالُت الىوىُت     *  . الدعُير اإلاداظبي الُىمي و ئغىاء هظشة ؼاملت و خلُلُت غً ولػُت الخٍض

 3 أًام غلى أن ًخم اختزاٌ اإلاذة ئلى 5جللُق أحاٌ اإلاػالجت، كُم كبٌى أو سفن الػملُت في أحل أكفاه      * 

.  ظاغت48أًام زم 

. جأمين أهظمت الذفؼ الػام     * 

. ئغادة الثلت ئلى الضباةً في وظاةل الذفؼ الخاـت بالفيىن     * 

. مىاحهت غملُت جبُن ألامىاٌ في الجضاةش     * 

ش الىظاوت البىىُت الفػالت اإلاإمىت 2006 للذ واهذ ظىت   ظىت غفشهت أهظمت الذفؼ و ما هخج غىه جىٍى

. لخذماث البىىُت راث حىدة جخذم الضباةً في ئواس ممبىه و مممىن 
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: ثثمصلحةث الاصةثفيثبىكث لملدرثلوكالةثماسرر 

:   وظُفتها هي جدفُل الؽُياث و جىلعم ئلى كعمين

بيىن غلى معخىي البىً اإلاشهضي باظخخذام الؽُياث اللذًمت، و ًخم في الفباح غلى : ملاـت جللُذًت     * 

. العاغت الخاظػت

فُت        وكذ ألغُذ هزه اإلالاـت الخللُذًت و أـبدذ غير مىحىدة في بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

: ًىحذ حهاص خاؿ ًلىم بهزه الػملُت و جيىن معخخذمت في بىً بذس واألحي: ملاـت الىتروهُت     * 

ل الفيىن بين بىىن البذس، جخم : الفشاه     *  هي غملُت داخلُت جخم غلى معخىي البىً، و هي غملُت جدٍى

خالٌ مذة أكفاها زالزت أًام، و جبذأ الػملُت مً بذاًت الُىم ألاٌو ئلى غاًت الُىم الثالث و جم ولؼ هزا 

. 2003الىظام ظىت 

جخم بىاظىت الؽُياث و جيىن هزه الػملُت بين حمُؼ البىىن ألاخشي بىاظىت : اإلالاـت الالىتروهُت     * 

هما جم جىبُم هزه  (.…CPA.BNA.BEA)الحىالاث و وبىاظىت الؽُياث، حعخغشق مذة الػملُت أسبػت أًام 

. 2006الػملُت في البذس ظىت 
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:  ث لفصلخالصة

فُت سغم الخىىساث الخىىىلىحُت، الا اهه بػُذ حذ      وعخخلق مما ظبم أن بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

البػذ غً جىبُم هظام البىىن الالىتروهُت، هما أن بىاكاث الاةخمان حؽهذ وعبت كلُلت مً ألاشخاؿ الزًً 

ًىلبىن غليها و رلً ألن اإلاجخمؼ الجضاةشي ٌعىده ألامُت ؤلاغالمُت لزلً ًخجىبىن هزه البىاكاث خىفا مً 

. اإلاخاوش التي كذ جيىن هاحمت غنها في هظشهم

   و غلُه ًجب غلى البىً أن ًلىم بخىغُت الضباةً و باألخق ؤلاواساث التي حعهش غلى جىبُلها و هزلً مً 

 داخل الىوالت و جىغُت الضباةً بىُفُت اظخػمالها و جىلُذ مضاًاها و هزلً مً خالٌ آلاليخالٌ ولؼ ـشاف 

.  الخ.... هذواث و أًام دساظُت و ئغالهاث 

ض اإلايزة الخىافعُت في اللىاع البىيي و ًجب النهىك     و هذف هزه الخذماث الالىتروهُت اإلافشفُت في حػٍض

.   بالخىىىلىحُا اإلافشفُت و حػلمها
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: الخاثمة العامة

هأمل أن هكىن قد أوصلىا فكسجىا بىضىح و بساطت، و أشلىا   بعد أن اهتهيىا مً كخابت هره السسالت بعىن هللا 

ً ممً ًقبلىن على البىىك الالكتروهيت فهي حعخبر مً عىامل عصسهت اإلاىظىمت  الغمىض الري ًىاجه الكثيًر

اإلاصسفيت التي جىاكب جحدًاث العصس و جىاجه ضغط مىافست البىىك ألاجىبيت اإلاىجهت أساسا لجرب العمالء 

و ذلك لصيادة القدزة الخىافسيت أو اإلايزة الخىافسيت، فالعمل اإلاصسفي ًخجاوش الىظائف الخقليدًت و يهدف إلى 

جطىيس وسائل جقدًم الخدماث اإلاصسفيت و زفع كفاءة أدائها بما ًخماش ى مع الخكىىلىجيا الحدًثت، و في نهاًت 

زحلخىا سىعسض خالصت ما قمىا به في هرا اإلاىضىع ببيان أهم الاسخيخاجاث و هلحقها بأهم الخىصياث التي 

 .خسجىا بها مً هره الدزاست

 :الاستنتاجات- أ    

 .جقدم البىىك الالكتروهيت فىائد عدًدة لعمالئها مً سسعت و أمان و اخخصاز في الجهد- 1

 .قلت اسخخدام البطاقت الائخماهيت مً قبل العمالء-  2

حسازع جطىز وسائل الخدمت الالكتروهيت بشكل كبير أصبح مً الصعب أن ًىاكبه جىظيم قاهىوي ًىاسب - 3

 .خصىصياجه و جطىزه

 .الصيرفت الالكتروهيت ليس لها وجىد و فعاليت في هظام اإلاصسفي الجصائسي بشكل  كبير- 4

إن إقبال العمالء على الخدماث اإلاصسفيت الالكتروهيت بشكل وسبخه عاليت في الدول اإلاخقدمت على عكس - 5

 .الدول العسبيت التي ال جصال مخأخسة في هرا اإلاجال و خاصت الجصائس

 :التوصيات- ب   

جحسيس العمالء بمصاًا الخدماث اإلاصسفيت الالكتروهيت و هرا مً خالل ؤلاشهاز و أًام دزاسيت في هرا - 1

 .اإلاجال

 .العمل على جأمين كل مً الخدماث و الخحىيالث الالكتروهيت- 2

ًجب أن ًكىن قاهىن البىىك أكثر دقت ببيان العملياث اإلاصسفيت الخقليدًت و الالكتروهيت و أكثر وضىحا - 3

 .بىضع العقىباث في حالت مخالفخه
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 .ًجب أن ًكىن اإلاىظفين أكثر خبرة و دزاًت في مجال الالكتروهياث و الخطىز الري ًصاحبها- 4

 .ؤلاكثاز مً أجهصة السقابت اإلاخطىزة على الصسافاث آلاليت- 5

على البىىك الجصائسيت مىاكبت الخطىز الحاصل في البىىك الالكتروهيت و العمل على جرب العمالء ألكثر - 6

 .اسخخدام للخدماث اإلاصسفيت الحدًثت

   و في الخخام هخمنى أن هكىن قد جىفقىا بخقدًم جهد مخىاضع في هره الدزاست ًخدم الجهاث اإلاعىيت في مجال 

 .البىىك الالكتروهيت و الخدماث التي جقدمها
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قائمة املصادر و املراجع 

: الكتب باللغة العربية- 1

 2001كاحوش هادر ألفزد، العمل املصزفي عبر ألاهترهد، بيروت، الذار العزبُة للعلوم ، . أ -01

ش صافي، املصارف و الىلود إلالىتروهُة، طبعة ألاولى، عمان املؤسسة الحذًثة . د.أ -02 هادر عبذ العٍش

 2003للىحاب ،

إبزاهُم بختي، الحجارة الالىتروهُة مفاهُم الاستراثُجُات و الحطبُم في املؤسسة دًوان املطبوعات  -03

  2005الجامعُة، الجشائز 

  2008أحمذ سفز، أهظمة الذفع إلالىتروهُة، طبعة ألاولى،لبىان، ميضورات اليلُة الحلوكُة،  -04

أحمذ صلز، العمل املصزفي إلالىترووي في البلذان العزبُة، الطبعة ألاولى،لبىان، املؤسسة  -05

 2006الحذًثة للىحاب، 

م املصزفي، ط  -06  2005، ألاردن، دار الحامذ لليضز و الحوسَع، 01ثِسير العجارمة، الخسٍو

ثىائي علي اللباوي و آخزون، الىلود البالسخُىُة و أثز املعامالت إلالىتروهُة على املزاحعة الذاخلُة  -07

ة،مصز، دار الجامعة،  2006في البىون الحجاٍر

ة، دار الفىز  -08 الجىبُهي مىير محمذ، الجىبُهي ممذوح محمذ ، البىون إلالىتروهُة،إلاسىىذٍر

 2006الجامعي ، 

، مصز، املىحبة 1أحمذ محمذ عحُم، إدارة البىون ثللُذًة املاض ي و الالىتروهُة املسحلبل،ط. د -09

 2008املصزفُة للىظز و الحوسَع، 

ة لليضز و الحوسَع، . د -10 م و الحجارة الالىتروهُة،مصز، املىحبة العصٍز أحمذ محمذ غىُم، الخسٍو

 2009-2008طبعة 

ة اليضز لجامعة . د -11 ة،الجشائز، مذًٍز حمذاوي وسُلة، حودة امليزة الحىافسُة في البىون الحجاٍر

 2009كاملة، 

، السُاسة  - عبذ هللا خبابة، الاكحصاد املصزفي . د -12
ّ
ة لبىون الالىتروهُة، البىون الحجاٍر

 2007، مصز، مؤسسات الضباب الجامعُة، 1الىلذًة،ط

ة، دار الجامعة الجذًذة، . د -13  2008محمذ حسين مىصور، املسؤولُة الالىتروهُة،إلاسىىذٍر

ألادوات و )عبذ الفحاح سهير العبذ الالت، الصزفُة الالىتروهُة . هاظم محمذ هوري الضمزي، د. د -14

 ، عمان، دار وائل لليضز و الحوسَع1،ط(الحطبُلات و معُلات الحوسع

، اللاهزة، دار املِسز 1وسُم محمذ حذاد و آخزون، الخذمات املصزفُة الالىتروهُة،الطبعة . د -15

 2012ليضز و الحوسَع و الطباعة ، 

ًوسف حسً ًوسف، البىون الالىتروهُة، الطبعة ألاولى ،مصز، املزهش اللومي إلصذار كاهون . د -16

 2012اللاهزة ،

م إلالىترووي، عمان، دار إلاعصار العلمُة لليضز و الحوسَع،  -17  2010سمز ثوفُم صبرة، الخسٍو
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  2008صالح الجزاًة، سىاء حودت خلف، الحجارة الالىتروهُة، ألاردن، دار ثلافة ليضز و الحوسَع، -18

لُة و – طارق عبذ العال حمادة، الحجارة الالىتروهُة  -19 ألابعاد الحىىولوحُة و املالُة و الخسٍو

 2008، اللاهزة، الذار الجامعُة ، 2اللاهوهُة،ط

مىهج ثحلُم الحلذم مً خالل الخزوج إلى آفاق : محسً أحمذ الخظيري، صىاعة املشاًا الحىافسُة -20

  2004الحىمُة املسحذامة بالحطبُم على الواكع الاكحصادي املعاصز،مصز، مجموعة الىُل العزبُة، 

 2010مفاهُم و ثطبُلات، عمان، دار وائل لليضز، : محفوظ أحمذ حودة، إدارة الجودة الضاملة -21

محمود محمذ أبو فزور، الخذمات الضبىُة الالىتروهُة عبر الاهترهد،،عمان، دار الثلافة لليضز و  -22

 2009الحوسَع، 

ة -23 ة، الذار 1مذخل لححلُم امليزة الحىافسُة،ط: مصطفى أبو بىز محمود، املوارد البضٍز ، إلاسىىذٍر

 2004- 2003الجامعُة لليضز، 

م املصزفي، ط -24  2017، الجشائز، وضز ألفا للوثائم اللسىطُىة، 1مصطفى ًوسف وافي، الخسٍو

مذخل لححلُم امليزة الحىافسُة،الجشائز، الذار الجامعُة : معالي فهمي حُذر، هظم املعلومات -25

 2002لليضز، 

م املعزفي،عمان، دائزة املىحبة الوطىُة ،  -26  2007معال، هاجي، ألاصول العلمُة للخسٍو

، لبىان، املؤسسة الحذًثة للىحاب، 1هادر عبذ العشسي صافي، املصارف و الىلود الالىتروهُة،ط -27

2007 

ة، دار الجامعُة لليضز،  -28  ، 1996هبُل مزس ي خلُل، امليزة الحىافسُة في مجال ألاعمال، إلاسىىذٍر

 :جنبيةالكتب باللغة ألا- 2
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: ملخص

 جعحبر البىىك الالنتروهية من املىاضيع التي ثلقى اهحماما لبيرا من قبل املجحمع املصسفي الدولي هظسا لنثرة 

 بما أنها ثحمحع بمزايا جعلتها مخحلفة عن البىىك الحقليدية حيث ألابحاث الدولية و املحلية حىى هره البىىك

جسعى إلى ثحقيق مجمىعة من ألاهداف، فهي مهان لخلق فسص العمل و إدازتها، لما ثىفس وسائل الدفع 

الالنترووي التي ثمنن العمالء من الحصىى على الخدمات املصسفية الالنتروهية، و هره ألاخيرة بدزها جسعى 

إلى مىالبة الحنىىلىجيا الحديثة و الاسحفادة منها بهدف ثقديم أفضل الحقىيات بألبر سسعة ممنىة مع 

اخحصاز الجهد و ثقليل ثهاليف الخدمة، و هرا مله جعلها منملة للخدمات البىنية الحقليدية، و هالحظ 

اسحعماى هره الخدمات بشهل لبير في الدوى املحقدمة، و لنن زغم هرا الحطىز يىجد فجىة لبيرة جعاوي منها 

الدوى العسبية و باألخص الجزائس التي جسعى إلى ثحديث هظامها املصسفي و مىالبة مل ما هى جديد، إال أن 

العساقيل ال ثزاى ثقف في وجه هرا الحطىز، مما جعلها محأخسة مقازهة مع دوى أخسي و يظهس ذلو في عدم 

 .إدخاى وسائل الدفع الالنترووي في أوشطتها

Abstract: 

      Banks are electronic threads that received attention heavily by the international research and 

local about this bank since its enjoys the benefits of making it different from conventional banks as 

it seeks to achieve a set of goals they are a place for job creation and management also provides a 

means of payment main enable customers to get the e-banking services and the latter in turn is 

seeking to keep up with modern technology in order to provide the best technology as quickly as 

possible with a shortcut effort and reduce service costs and all of this to make it complementary to 

the services traditional bank and we note this topic use services dramatically in developed 

countries, but in spite of this there is a big gap torus plaguing, the Arab states. 

      And especially Algeria, which is seeking to modernize its banking system and keep up with 

everything new, but that obstacles still stand in the face of this development, making it a late 

compared with the states and is reflected in the non-introduction of electronic payment means in 

their activities. 

   


