
 الجمهوزيت الجصائسيت الديمقساطيت الشعبيت

 وشازة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانمعبد الحميد بن باديس حامعت 

 التسييرعلوم الاقتصاديت والتجازيت و العلوم كليت 

  الاقتصاديةعلوم ال قسم

  

 

 
  ماسترجخسج مقدمت ضمن متطلباث نيل شهادة مركسة 

  اقتصاد نقدي وبنكيالتخصص:             علوم اقتصاديتالشعبت: 

 

 مستقبل الدفع الالكتروني في الجصائس
 
 

 

 :إشساف ألاستاذ        :عداد من إ

 زمضاني محمدد.                                                                     فواطميت حمصة   

 

 

 أعضاء لجنت املناقشت:

                                                   

 من حامعت السجبت الاسم واللقب الصفت

 جامعة مستغاهم -أ– محاضر أستاذ بوزيان العجال.د  رئيسا

 جامعة مستغاهم -أ– محاضر أستاذ   رمضاوي محمد .د مقررا

 جامعة مستغاهم -أ– مساعدة أستاذ  أزمور رشيدا. مىاقشا 

 

 2018 – 2017: السنت الجامعيت



 إلاهداء والتشكر 
 

هحىجه بجصيل الشكس والامحىان إلى كل من ساعدها من قسيب أو من 

بعيد على اهجاش هرا العمل وفي ثرليل ما واجهىاه من صعىبات، 

وهخص بالركس ألاسحاذ املشسف الدكحىز محمد زمضاوي الري لم 

ًبخل عليىا بحىجيهاثه وهصائحه القيمة التي كاهت عىها لىا في إثمام 

 هرا البحث.

 إلى من ال ًمكن للكلمات أن ثىفي حقها 

 إلى من ال ًمكن لألزقام أن ثحص ي فضائلها 

 إلى والدي العصيصين أدامهما هللا لي

 إلى إخىجي و أخىاجي 

 إلى كل ألاصدقاء 

إلى كل طلبة السىة الثاهية ماستر ثخصص اقحصاد هقدي 

 وبىكي

 إلى كل من سقط من قلمي سهىا 

 أهدي هرا العمل  

 

 
 



 الفهرس
 

 

 الصفحت املحتىياث

  .I الشكز 

  .II إلاهداء

  .III فهزص املحتىياث 

  .IV فهزص إلاشكال

  .V فهزص الجداول 

 1 مقدمت عامت

ول: نظام الدفع إلالكتروني
أ

 الفصل لٌا

 6 جمهيد

 7 املبحث لٌاول: مدخل إلى الدفع إلالكتروني

 7 جمهيد

 7 املطلب لٌاول :ماهيت الدفع إلالكتروني

 7 .مفهىم الدفع إلالكتروني1

 8 .خصائص الدفع إلالكتروني2

 9 .أطزاف عمليت الدفع إلالكتروني3

 11 املطلب الثاني:مشاًا الدفع إلالكتروني

 11 املطلب الثالث: عيىب الدفع إلالكتروني

 13 إلالكترونياملبحث الثاني: جقنياث الدفع 

 13 جمهيد

 13 املطلب لٌاول: آلياث وطزق الدفع إلالكتروني

 13 .وضائل الدفع إلالكتروني1

 13 .النقىد إلالكترونيت1.1

 17 .الشيكاث إلالكترونيت2.1

 18 .البطاقاث البنكيت3.1

 21 .البطاقاث الذكيت4.1

 23 .التحىيل املالي إلالكتروني5.1

 23 .أشكال الدفع إلالكتروني 2

 23 املطلب الثاني:العىامل املطاعدة على انتشار وضائل الدفع إلالكتروني.

 23 املطلب الثالث:أثز وضائل الدفع إلالكتروني على اضتقزار النظام النقدي

 25 خاجمت الفصل

 الفصل الثاني:بيئت الدفع إلالكتروني



 الفهرس
 

 

 

 

 27 جمهيد

 28 إلالكترونيتاملبحث لٌاول:التجارة 

 28 جمهيد 

 28 املطلب لٌاول:ماهيت التجارة إلالكترونيت

 28 .مفهىم التجارة إلالكترونيت1

 29 .خصائص التجارة إلالكترونيت2

 31 املطلب الثاني:أشكال وأنىاع التجارة إلالكترونيت

 33 املطلب الثالث:فىائد وآثار التجارة إلالكترونيت

 32 إلالكترونيت.فىائد التجارة 1

 37 .آثار التجارة إلالكترونيت2

 37 املبحث الثاني:البنىك إلالكترونيت

 37 جمهيد

 37 املطلب لٌاول:ماهيت البنىك إلالكترونيت

 37 .مفهىمها1

 38 .مشاًاها وعيىبها2

 41 .أنماطها3

 41 املطلب الثاني:الخدماث إلالكترونيت واملصزفيت

 44 خاجمت الفصل

 الثالث: جحدًاث نظام الدفع إلالكتروني في الجشائزالفصل 

 46 جمهيد

 47 املبحث لٌاول:واقع نظام الدفع إلالكتروني

 47 جمهيد

 47 املطلب لٌاول:جقييم وضائل الدفع إلالكتروني في الجشائز

 56 املطلب الثاني: أهميت وضائل الدفع إلالكتروني في الجشائز

 57 إلالكتروني في الجشائز املبحث الثاني: مطتقبل الدفع

 57 جمهيد

 57 املطلب لٌاول: الصعىباث واملخاطز التي جىاجه الدفع إلالكتروني في الجشائز

 61 املطلب الثاني:املعاًير والضىابط املعشسة ملطتقبل الدفع إلالكتروني في الجشائز

 63 خاجمت الفصل

 64 خاجمت عامت 

 71-68 قائمت املزاجع



 فهرش ألاشكال  

 

 

 فهرش الجداول 

 الصفحة لجدول عىوان ا الرقم

(III. 1) 48 أجهسة الدفع ؤلالكترووي في الجسائر 

(III.2)  49 0202-0202الجسائر خالل الفترة ثطور عدد الصرافات آلالية في 

(III.3) 51 البطاقات البىكية اإلاتداولة في الجسائر 

(III.4) 52 ثوزع أجهسة الدفع الالكترووي في البىوك 

(III. 55) دل عبر هظام اعمليات التب(ATCI) 53 

(III .56 )  اإلاعامالت مً خالل هظامRTGS  55 0202و 0222في الفترة ما بين 

 

 

 

 الصفحة عىوان الشكل الرقم

(I.1) 15 يوضح لىا مراحل الدفع بالىقد الرقمي 

(I.2) 15 يمثل آليات عمل الىقود ؤلالكتروهية 

(I.3) 06 كيفية عمل الىقد ؤلالكترووي 

(I.4) 18 مراحل اإلاقاصة ؤلالكتروهية 

(I.5) 20 طرق الدفع بالبطاقة البىكية 

(1.II)  31 التجارة ؤلالكتروهيةأشكال 

(.II2) 33 فوائد السبائً مً التجارة ؤلالكتروهية 

(.II3) 35 فوائد  التجارة ؤلالكتروهية باليضبة للمؤصضات 



 اإلالدمت العامت:

 

2 
 

 املقدمة العامة:

حعد ألاهظمت اإلاصسفيت واحدة من أهم مؤشساث النهظت الاكخصادًت التي ازجلذ بها مخخلف دٌو  

س مخطلباث الاطدثماز والخىميت إذ بها ًمىن كياض مظخىي  العالم عبر جطىزها هظسا إلطهامها الىاطع في جطٍى

ت أصبح هىان احخياج هبير الخلدم والخطىز الاكخصادي ألي مجخمع ما.ومع اشدًاد عملياث الخجازة ؤلالىتروهي

مصسفيت  مخطىزة جخماش ى ومعطياث الىطع الاكخصادي الخالي، بحيث ال جخليد بميان معين و أهظمت  لىحىد 

س الخجازة   اوكاث أو  عمل معيىت وعليه وشأث أهظمت الدفع ؤلالىترووي التي طاهمذ وبشيل هبير في جطٍى

 ؤلالىتروهيت.

ن  الاهترهذمىىذ شبىت وكد  ومعلىماجيت بيل أبعادها، إلى بداًت زىزة جىىىلىحيت من مىر نهاًت اللسن العشٍس

 حاهب الخحٌى العميم في همط الخفىير وفي وطلىن ألافساد وحتى الخيىماث على حد طىاء.

وحعد العملياث البىىيت ؤلالىتروهيت من أبسش هره الخحىالث في مجاٌ الصسفت ؤلالىتروهيت باطخعماٌ أهظمت 

ائل دفع إلىتروهيت والىلىد ؤلالىتروهيت والبطاكاث البىىيت وهرا هظام اإلالاصت آلاليت .وعلى السغم من ووط

ه هىان 
ّ
 أه

ّ
الخظازب في ألازكام حٌى جلدًس حجم الخعامل بىطائل الدفع ؤلالىترووي على مظخىي العالم، إال

رووي لالكخصاد والخلليل من حدة اجفاق عام حٌى الدعم الىبير الري أصبحذ جلدمه أهظمت الدفع ؤلالىت

ت.  الظيىلت، وخفع حجم ألامىاٌ اإلاخداولت في ألاطىاق اإلاىاٍش

 وعليه من خالٌ ما طبم وظعى في بحثىا هرا إلى ؤلاحابت على الظؤاٌ الخالي:

 ؟ لىترووي في الجصائسهظام الدفع ؤلا مظخلبلما هى -

 ئلت الخاليت:ولإلحابت على هرا الظؤاٌ ًجب عليىا ؤلاحابت على ألاط

 ما هى دوز هظام الدفع ؤلالىترووي في الاكخصاد؟ -

 ما مدي جطبيم هظام الدفع ؤلالىترووي في الجصائس؟ -

 ؟س الجصائ ما هي الصعىباث التي جىاحه الدفع ؤلالىترووي في -

 *الفرضيات:

 اإلاخىططأن ًؤزس إًجابا على ألاداء الاكخصادي واإلاالي في اإلادي  دفع ؤلالىترووي لىظام الًمىن  -

 هظام الدفع ؤلالىترووي في الجصائس ال ًسقى إلى اإلاظخىي اإلاطلىب. -

 في الجصائس . الخاليت لىظام الدفع ؤلالىتروويًمىن معالجت الصعىباث والعساكيل  -
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 *مبررات اختيار املوضوع:

 هىان حملت من ألاطباب التي دفعذ بىا إلى اخخياز هرا اإلاىطىع هرهس منها.  

س الخدماث البىىيت خاصت ، والىظام اإلاصسفي الجصائسي إّن جطبيم هظام  الدفع ؤلالىترووي ٌعخبر وىطيلت لخطٍى

ت على اللدزة على اإلاىافظت في ظل الخطىز الخىىىلىجي اإلاظخمس. ه ٌظاعد البىىن الجصائٍس
ّ
 عامت، هما أه

فيها الىظام اإلاصسفي ٌعخبر هظام الدفع ؤلالىترووي  حل من الخلٌى اإلالترحت لبعع اإلاشاول التي ًخخبط -

 الجصائسي.

طىز حياة الفسد واإلاجخمع.-  إّن الخطبيم الخظن لىظام الدفع ؤلالىترووي من شأهه أن ًحظن ٍو

 *أهداف البحث:

 إعطاء هظسة عن واكع هظام الدفع ؤلالىترووي في الجهاش اإلاصسفي الجصائسي. -

 جلييم وطائل الدفع ؤلالىتروهيت في الجصائس. -

ت. ه في ظام الدفع ؤلالىترووي وما هى مدي جطبيلالخعٍسف بى -  البىىن الجصائٍس

 حلها أو الخلليل من حدتها.ًمىن لىظام الدفع ؤلالىترووي  جىطيح لبعع اإلاشاول التي -

  * حدود الدراسة:

 .2012إلى 2002مابين  هظام الدفع الالىترووي في الىظام اإلاصسفي الجصائسي للد كمىا في بحثىا هرا بدزاطت 

 الدراسات السابقة:

 لم جىاولذ العدًد من الدزاطاث مىطىع الدفع الالىترووي وطىف هخطسق الى أهم هره الدزاطاث:

ىت ،أ.فىشي شىق،جحدًاث وطائل الدفع الالىترووي ، .1  .13/11/2014د.الظعيد بٍس

البىىيت التي أخرث الىواالث  إحديحاٌو أصخاب هره الدزاطت معسفت جحدًاث وطائل الدفع الالىترووي 

لخحليل البياهاث جبين أهه طبب عدم إكباٌ عمالء  وؤلاحصائياثهعيىت للبحث،وبعد اطخخدام ألادواث 

ت معامالتهم الىتروهيا بالدزحت ألاولى إلى اإلاخاطس الىاحمت من اطخخدام  الىواالث البىىيت على حظٍى

 البطاكاث البىىيت 
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م،واكع اطخخدام وطائل الدفع  .2 وهيفيت ادازة الالىتروهيت في الجهاش اإلاصسفي الجصائسي خىبيري مٍس

 اإلاخاطس الىاججت عنها وفلا لىمىذج لجىت باٌش الدوليت للسكابت اإلاصسفيت .

جىاولذ هره الدزاطت الخطىزاث الخىىىلىحيت في اإلاجاٌ البىيي مدي اطخعماٌ وطائل الدفع الالىتروهيت في 

لىاحمت عن هره الىطائل وأطاليب  إدازتها وفلا لىمىذج باٌش للسكابت الىظام اإلاصسفي الجصائسي وهرا اإلاخاطس ا

 اإلاصسفيت.  

 *منهج البحث:

جم الاعخماد في اهجاشها البحث على اإلاىهج الىصفي في الفصل الاٌو بحيث كمىا بعسض ووصف الدزاطاث   

الىصف للخىطيح والخيلم الظابلت التي جىاولذ مىطىع الدفع الالىترووي وفي الفصل الثاوي اجبعىا أطلىب 

 عن بيئت الدفع الالىترووي.

فلد اعخمدها على اإلاىهج الخحليلي وذلً أزىاء الخطسق لخلييم وطائل الدفع أما فيما ًخص الفصل الثالث 

 الالىترووي في الجصائس.

 *صعوبات البحث:

اإلاىطىع في الظىىاث  واحهىا صعىباث في الفصل الثالث جمثلذ في كلت البياهاث وؤلاحصائياث الخاصت بهرا

 ألاخيرة 

 *هيكل البحث:

  :  للد كظمىا بحثىا هرا إلى زالر فصٌى

 حعسطىا في هرا الفصل إلى مفهىم الدفع ؤلالىترووي ومخخلف آلياجه ومصاًاه وطلبياجه. :ألاول  الفصل

وأشيالهما :حعسطىا في هرا الفصل إلى مىطىع البىىن ؤلالىتروهيت والخجازة ؤلالىتروهيت الفصل الثاني

 وأهىاعهما وهرا أهميتهما.

مىا بدزاطت واكع ومظخلبل الدفع ؤلالىترووي في الجصائس من خالٌ جىطيح اإلاشاول التي ك الفصل الثالث:

 جىاحه هرا الىظام والخلٌى اإلالترحت وهرا الىكىف على مدي جطبيم هرا الىظام في الجهاش اإلاصسفي الجصائسي.

 

 



 اإلالدمت العامت:

 

5 
 

 



                                                                                                                    

 نظام اندفع اإلنكتروني                                                                        انفصم األول 

 

6 

 

 ملدمت:

إن الخىىس الزي خفل في مجاٌ جىىىلىحُا ؤلاغالم و الاجفاٌ ظمذ باظخدذار وظائل و جلىُاث حذًذة حػذ 

ت بالىشق الالىتروهُت، و مؼ  أهثر مالئمت إلاخىلباث الاكخفاد الشاًَ الزي ًخممً إحشاء وافت اإلاػامالث الخجاٍس

ىظىمت الخبادٌ جضامىا مؼ ظهىس و جىىس إدخاٌ اإلاػلىماجُت في مجاٌ وظائل الذفؼ أدي إلى جدٌى غمُم في م

ت لخىىس  و َزا الىىع مً اصدَاس الخجاسة الالىتروهُت، خُث أـبدذ وظائل الذفؼ الالىتروهُت جمثل حجش الضاٍو

الخجاسة فلذ ظهشث هدُجت للخىىس الخىىىلىجي و هدل للمؽاول التي أفشصتها وظائل الذفؼ الخللُذًت، و بالفػل 

خذًثت مً الاهدؽاس بعشغت فلذ خللذ مضاًا لم جخمىً ألاهظمت الخللُذًت مً جمىىذ َزٍ ألاهظمت ال

 جدلُلها.

لم حػشف وظائل الذفؼ الالىتروهُت إًجابُاث و مداظً فلي بل خملذ في وُاتها ظلبُاث جمثلذ أظاظا في  

و آلُاث كفذ ؼتى الجشائم الالىتروهُت التي جمعها، فيان مً المشوسي مىاحهت َزٍ العلبُاث بئًجاد خلٌى 

ت إلاخخلف مػامالث الخجاسة الالىتروهُت و جىىسَا.  خماًتها، و مً زم لمان العير الخعً و الخأمين و العٍش

 و بهزا ظىف هلعم ففلىا َزا إلى مبدثين:   

 املبحث ألاول: هظام الدفع الالكترووي 

  املبحث الثاوي: جلىُاث الدفع الالكترووي
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 ى الدفع إلالكترووياملبحث ألاول:مدخل إل

مؼ ظهىس الػىإلات والخىخالث الاكخفادًت الػمالكت اسجباه الػالم بففت البػن بؽبىت هثُفت مً  

ت  ؼ لؽبياث الاجفاٌ الخذًثت، وما جشجب غنها مً الػالكاث الخجاٍس واإلاالُت في لىء الخىىس الخىىىلىجي العَش

ت مً ظل ؼ وخذماث ألمش الزي أدي إلى اظخدذار أهظمت ظشغت جذاٌو اإلاػلىماث وإهجاص الففلاث الخجاٍس

 خذًثت جخماش ى والخغيراث الخاـلت في مخخلف اإلاجاالث الظُما اللىاع الاكخفادي.

 إلالكتروويالدفع  ماهُت املطلب ألاول:

ت غملُاتها اإلاالُت بىظائلها ؤلالىتروهُت، خُث ظاغذتها غلى   للذ اظخخذمذ اإلافاسف أهظمت حعمذ لها بدعٍى

ل بين اإلافشف  وغمالئه أو بين مفشف وآخش أو بين غمُل الخدٍى ل ؤلالىترووي لألمىاٌ ظىاء وان َزا الخدٍى

 .وآخش ظىاء وان داخلُا أو خاسحُا

 (مفهىم الدفع إلالكترووي:1

هظام الذفؼ ؤلالىترووي َى غباسة هظام مخػذد الاظخػماٌ بدُث ًيىن جبادٌ الىلىد ؤلالىتروهُت في ؼيل 

ا اإلافاسف غمالث مخػذدة بؽيل آمً ومممىن، أو  الث ؤلالىتروهُت التي جفذَس َى مجمىغت ألادواث والخدٍى

 .1واإلاؤظعاث وىظُلت دفؼ

ذة مً أحل بىاء هظام مالي إلىترووي ٌػىغ مفالح وللذ حاء الىظام الىلذي ؤلالىترووي همداولت حذً

 العلىاث الخىظُمُت وألاهظمت اإلافشفُت.

اث إلاجمىغت مً اإلاخػاملين الاكخفادًين، ورلً مً أحل  ه مجمىغت الدعٍى
ّ
ػشف الذفؼ ؤلالىترووي أًما بأه َو

ؼ في خ ل كُم بين وشفين غلى ألاكل بأكل جيلفت ممىىت وبأكل اإلاخاوش في وكذ ظَش ذود ما حعمذ به جدٍى

 .2الخىىىلىحُا اإلاخىفشة في وكذ مػين

                                                                 

 . 22، ؿ2102د.ًىظف خعً ًىظف،البىىن ؤلالىتروهُت، اإلاشهض اللىمي لإلـذاساث اللاهىهُت، الىبػت ألاولى، اللاَشة،  - 1

ت مدمذ، خعين غبذ اللادس، أهظمت الذفؼ ؤلالىترووي وأصمت العُىلت في الجضائش، اإلالخلى الذولي الشابؼ خٌى غفشهت هظام الذفؼ في البىىن د.لػشبي  - 2 الجضائٍش

ل27-26،وإؼيالُت اغخماد الخجاسة ؤلالىتروهُت ،الجضائش  .3،ؿ2100أفٍش
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الخػٍشف الؽامل:الذفؼ ؤلالىترووي َى مىظمت مخياملت مً الىظم والبرامج ؤلالىتروهُت التي تهذف لدعهُل 

إحشاءاث غملُاث الذفؼ ؤلالىترووي آلامىت وحػمل َزٍ اإلاىظىمت جدذ مظلت مً اللىاغذ واللىاهين التي جممً 

ت جأمين و  خماًت إحشاءاث الؽشاء ولمان الىفاء بااللتزاماث بين اإلاخػاملين وجذغم خاـُت الذفؼ ظٍش

ػت الخىىس   .1ؤلالىترووي خضمت مً الىظائل الػذًذة وظَش

 خصائص الدفع إلالكترووي: -2

ذ أَمُت الذفؼ ؤلالىترووي غً أَمُت الذفؼ الخللُذي مً خالٌ الخفائق التي ًمخاص بها الذفؼ    جٍض

 وي وهي واآلحي:ؤلالىترو

ه ٌعخخذم  ( ًدظم الدفع الالكترووي بالطبُعت الدولُت:2-1
ّ
ه وظُلت ملبىلت مً حمُؼ الذٌو أي أه

ّ
أي أه

ت اإلاذفىغاث غبر فماء إلىترووي في ول أهداء الػالم  .2لدعٍى

وهي غباسة غً كُمت هلذًت جخممنها بىاكت بها راهشة سكمُت  ( ًخم الدفع باطخخدام الىلىد إلالكتروهُت:2-2

 3أو الزاهشة الشئِعُت للمؤظعت التي تهُمً غلى إداسة غملُت الخبادٌ

( ًخميز هظام الدفع إلالكترووي بكىهه هظام مخاح في كل ألاوكاث والظسوف وألاماكً مخىاطبا في ذلك 2-3

 3.وبالخالي ًضمً اطخمساز املبادالث الدولُتمع الطبُعت العاملُت لشبكت ألاهترهذ 

( ٌظهل الاطخخدام ملازهت مع وطائل الدفع الخللُدًت فبئمكان مظخخدم ألاهترهذ مً أي مكان وفي أي 2-4

وكذ شساء أي خدمت أو طلعت معسوضت على ألاهترهذ بىاططت هظام الدفع إلالكترووي عبر ألاهترهذ دون 

 جكبد عىاء الخىلل.

أي جىفش أحهضة جخىلى َزٍ الػملُاث التي جخم غً بػذ  اجد هظام معسفي معد إلجمام ذلك:(ًلصم جى 2-5

 لدعهُل حػامل ألاوشاف وجىفير الثلت بُنهم.

                                                                 

ض، بػُلِؾ خشمت، أَمُت جىىٍش أظالُب 1 الذفؼ ؤلالىترووي في جشكُت ودفؼ الاكخفاد الافتراض ي في الذٌو الىامُت، اإلالخلى الػلمي الذولي ( د.غبذ الشصاق بىغٍض

 2الخامغ خٌى الاكخفاد الافتراض ي واوػياظاجه غلى الاكخفادًاث الذولُت، الجضائش، ؿ

 .067،ؿ 2103ي ،داس الجامؼ الجذًذة ،مفش،( د. أخمذ غبذ الخلُم العجُمي ،هظم الذفؼ ؤلالىتروهُت و اوػياظاتها غلى ظلىاث البىً اإلاشهض 2

،ؿ (3  .27د. ًىظف خعً ًىظف، مشحؼ ظبم رهٍش
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ألاظلىب ألاٌو ًيىن مً خالٌ هلىد مخففت ظلفا لهزا : ( ًخم الدفع إلالكترووي بأحد ألاطلىبين2-6

 بػذ الخفم مً َز
ّ
ت اإلاػامالث ألاخشي غليها بغير َزٍ الغشك، فالذفؼ َىا ال ًخم إال ٍ الىلىد، وال ًمىً حعٍى

ؽبه رلً الػلىد التي ًيىن الثمً فيها مذفىغا ملذما، أما ألاظلىب الثاوي فُخم بىاظىت  لت، َو الىٍش

البىاكاث البىىُت الػادًت، خُث ال جىحذ مبالغ مخففت معبلا لهزا الغشك، بل إّن اإلابالغ التي ًخم 

ت أي مػاملت مالُتالسخب غليها بهز  .1ٍ البىاكاث كابلت للسخب غليها بىظائل أخشي والؽًُ لدعٍى

 (ًخم الدفع إلالكترووي مً خالل هىعين مً الشبكاث:2-7

فترك في رلً وحىد مػامالث وغالكاث  خُث أن ألاولى خاـت ًلخفش الاجفاٌ بها غلى أوشاف الخػاكذ، ٍو

ت ومالُت معبلت بُنهم، أما الثاهُت فه ي ؼبىت غامت ًخم الخػامل فيها بين الػذًذ مً ألافشاد ال جىحذ ججاٍس

 .2بُنهم كبل رلً سوابي مػُىت

(الدفع إلالكترووي ًدىاطب مع الخعامالث املالُت الللُلت اللُمت الىلدًت وهرا ما ٌظاعدها على 2-8

لتهم املالُت هي اهدشازها في أوطاط مظخخدمي ألاهترهذ ومً بُنهم الظُاح مظخخدمي ألاهترهذ فمعظم جح ٍى

 .4ذاث كُمت كلُلت مً حُث الخعامل

 أطساف عملُت الدفع إلالكترووي:-3

 جخممً غملُت الذفؼ ؤلالىترووي جىاحذ زالر أوشاف سئِعُت مخمثلت في: 

وهي مجمىغت اإلافاسف اإلاىدؽشة في حمُؼ أهداء الػالم والتي جمىذ الضبىن (مصدز أداة الدفع إلالكترووي: 3-1

 .3وجيىن معؤولت غً دفؼ مذًىهُت الضبىن  أداة الذفؼ

َى رلً الصخق الزي ًلىم بالؽشاء ؤلالىترووي غبر ألاهترهذ والزي ال بذ أن ًيىن لذًه وظُلت (الصبىن:3-2

 . 4للذفؼ ؤلالىترووي هبىاكت الائخمان

ًدملها الضبىن، هي جلً اإلاؤظعت اإلاخػاملت مؼ الضبىن والتي جلبل بىاكت الذفؼ ؤلالىترووي التي (البائع:3-3

جب أن ًيىن له خعاب ججاسي خاؿ به في إخذي اإلاؤظعاث اإلاالُت. ت ٍو  ججاٍس

                                                                 

 

 

،ؿ4  .068( د.أخمذ غبذ الػلُم العجمي، مشحؼ ظبم رهٍش
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هي مؤظعت ًيىن للخاحش والضبىن خعاب ججاسي مػها  الخجازي: الاهترهذ(املؤطظت املصدزة لحظاب 3-4

ت اإلافػٌى  ما بالخفم مً بىاكت الائخمان الخاـت بالضبىن بػذ الخأهذ مً أن البىاكت ظاٍس والتي حػىُه جفٍى

ل اإلابلغ إلى خعاب الخاحش، وجدفل اإلاؤظعت اإلاالُت اإلافذسة للبىاكت غلى معخدلاتها غبر ؼبىت  وجلىم بخدٍى

 دفؼ مؽترهت.

(مىفر الدفع:وهى ذلك الىظام الري جلىم املؤطظاث املالُت املخخصصت بخىفيره مً أجل السبط بين 3-5

 املسكص الخجازي واملؤطظت املصدزة لحظاب ألاهترهذ الخجازي الخاص بالخاجس والصبىن.

ل، هي مؤظعاث مالُت جلىم بئداسة غملُاث بىاكت الائخمان وجخىلى مػالجت غملُاث الخدٍى(املعالج:3-6

خم رلً غبر  واإلاػالج ًشجبها باإلاشهض ؤلالىترووي هُابت غً اإلاؤظعت اإلااهدت للخعاب الخجاسي الخاؿ باألهترهذ ٍو

 مىفز البُؼ.

 املطلب الثاوي:مصاًا الدفع إلالكترووي

 ًمخاش هظام الدفع إلالكترووي بعدة مصاًا هجصها فُماًلي: 

 .باليظبت ألطساف هظام الدفع إلالكترووي:1

م الذفؼ ؤلالىترووي ظهىلت وظير الاظخخذام الذفؼ ؤلالىترووي آلامان، فبذٌ خمل ألاوساق الىلذًت ًدل -

دىص غلى هلىد إلىتروهُت في خعابه  ًدمل اإلاعخخذم فلذ بىاكت إلىتروهُت ٍو

ه ًلض ي غلى مؽيلت العُىلت -
ّ
إّن الخػامل بالذفؼ ؤلالىترووي ٌعاغذ غلى ظشغت إبشام الففلاث ورلً أله

 .1ذًتالىل

ت اإلاعخخذمت خُث ال ًيىن َىان خاحت ألن ًلىم - ُت والخٍش ًىفش الذفؼ ؤلالىترووي الىثير مً الخفـى

وهفلاتهم هما ًدذر غىذ اظخخذام الؽًُ.هما ٌعاغذ غلى لبي ميزاهُت اإلاعتهلً، ألافشاد بدسجُل بُاهاتهم 

 ورلً مً خالٌ جلُذٍ باإلابلغ اإلاخضن غلى البىاكت ؤلالىتروهُت .

حػمُم هظام الذفؼ ؤلالىترووي لذي الهُئاث الخيىمُت اإلاخخففت في جلذًم خذماث للجمهىس ٌعاغذ غلى  إّن -

 .1حعهُل غملُت دفؼ زمً َزٍ الخذماث مثل فىاجير اإلااء والىهشباء

                                                                 

 .067، ؿ 2103د.أخمذ غبذ الػلُم العجمي، هظم الذفؼ ؤلالىتروهُت واوػياظاتها غلى ظلىاث البىً اإلاشهضي، داس الجامؼ الجذًذة، مفش،  - 1
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ًىفش الذفؼ ؤلالىترووي الىكذ واإلااٌ فهي جىفش الىكذ مً هاخُت أّنها حعاغذ غلى ظشغت وظهىلت إبشام -

 وهي جىفش أًما اإلااٌ  ورلً باغخباس أهه كلُل الخيلفت .الففلاث 

أهثر أمىا مً وظائل الذفؼ الخللُذي، خُث أن َزٍ ألاخيرة جفشك الذفؼ باظخخذام وظائل الذفؼ ؤلالىترووي -

كذسا هبيرا مً الثلت بين البائؼ واإلاؽتري، في خين أن وظائل الذفؼ ؤلالىترووي جمىً البائؼ في هفغ الىكذ 

 .1الففلت مً مػشفت خعاب خاـل جلً الىظُلتإبشام 

ادة اإلابُػاث.-  جىفير الذفؼ ؤلالىترووي أكىي لمان لخلىق البائؼ، هما ٌعاَم في ٍص

ذ غبء مخابػت دًىن الضبائً واإلاا أّن الػبء ًلؼ غلى غاجم البىً  والؽشهت اإلافذسة-  .2الذفؼ ؤلالىترووي ًٍض

 الخفٌى غلى الائخمان اإلاجاوي لفتراث مدذدة.ٌػمل الذفؼ ؤلالىترووي إلاعخخذمه ففت -

 .مصاًا الدفع إلالكترووي باليظبت لالكخصاد الىطني:2

غىإلات ألاظىاق  جىامي أَمُت ودوس الىظاوت اإلاالُت بفػل جضاًذ خشهُت الخذفلاث الىلذًت واإلاالُت الىاججت غً-

ت  ت والاظدثماٍس  .وجىظؼ حجم اإلابادالث الخجاٍس

ش الخجاس -  .ىتروهُت بفمل العشغت في اإلاػامالثة ؤلالهمى وجىٍى

اسجفاع حجم اإلابذالث خُث وفش الذفؼ ؤلالىترووي لألفشاد الػذًذ مً معخلضماتهم مً ظلؼ وخذماث ألامش -

 الزي ٌػمل غلى إوػاػ الخشهت الاكخفادًت وحعُير خُاة ألافشاد الاحخماغُت دون جىلل وحػب.

 ُت.اإلابادالث اإلافشفُت واإلاال جىظُؼ هىاق-

 .فخذ أفم حذًذة الظدثماساث مفشفُت حذًذة-

ادة أوؽىت - زا ما ٌصجؼ غلى ٍص الىفاءة:إّن ـفلاث الىلذ ؤلالىترووي  أكل جيلفت مً الىشق ألاخشي، َو

 .3ألاغماٌ

                                                                                                                                                                                                        

شابؼ خٌى غفشهت هظام مذاح غشاًبي الخاج، د.باسن وػُمت، أَمُت البىىن ؤلالىتروهُت في جفػُل وظائل الذفؼ ؤلالىتروهُت في الىوً الػشبي، اإلالخلى الذولي ال - 1

ت وإؼيالُت اغخماد الخجاسة ؤلالىتروهُت في الجضائش، الجضائش ل27-26، الذفؼ في البىىن الجضائٍش  .9،ؿ2100أفٍش

ت لالكخفاد واإلاالُت ،الػذد ،شؼُذالبىغافُت  (2  .006،ؿ2104،اإلاشهض الجامعي جِباصة ظبخمبر 2دوس الىلىد ؤلالىتروهُت في جىىٍش الخجاسة ؤلالىتروهُت،اإلاجلت الجضائٍش
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 الثالث: عُىب الدفع إلالكترووي. املطلب

 أّن َزٍ اإلاضاًا ال سغم أّن أظالُب الذفؼ ؤلالىترووي غذة مض -
ّ
ا مً بػن الػُىب وهي واآلحي: حػىغاًا إال  خلَى

هظام الذفؼ ؤلالىترووي َى الخىش الىاحم غً اظخػماٌ مخخلف وظائل الذفؼ ؤلالىترووي  أَم خىش ًىاحه-

ذ َزٍ ألاخيرة مً حجم ؤلاكشاك وؤلاهفاق بما ًخجاوص اللذسة اإلاالُت لخاملي َزٍ الىظائل، مما ًىجض  بدُث جٍض

 .0دلت في الىكذ اإلادذد وغذم الىفاء بااللتزاماث اإلاالُتغىه غذم ظذاد الذًىن اإلاعخ

ت غلى إـذاس الىلىد، والتي ًمىً أن جخدٌى في خالت الخىظؼ في الىلذ ؤلالىترووي إلى - ظُىشة البىىن اإلاشهٍض

 .2البىىن ؤلالىتروهُت

ػذ التزوالتزوٍس- ٍش َىان إلى غىامل :بذون إحشاءاث وكائُت وممادة فئّن التزوٍش ؤلالىترووي ممىً خذوزه َو

 .1اكخفادًت غذًذة مدخملت وهي مذمشة

 

 

 

 

 

 

                                                                 

، ؿ - 1  .089د.أخمذ غبذ الػلُم العجمي، مشحؼ ظبم رهٍش

ت واؼيالُت اغخماد الخجاسة ظػُذي حمُلت،وظائل الذفؼ -د.معػذاوي ًىظف،د-2 الالىتروهُت ،اإلالخلى الذولي الشابؼ خٌى غفشهت هظام الذفؼ في البىىن الجضائٍش

ل 27-26الالىتروهُت ،الجضائش،  .6،ؿ2100أفٍش
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 املبحث الثاوي:جلىُاث الدفع إلالكترووي

في لىء اهدعاح اظخخذام الخىىىلىحُا واهدؽاس الخجاسة ؤلالىتروهُت، أـبذ مً المشوسي ابخياس آلُاث ووشق   

بين العشغت والفػالُت التي جخىلبها َزٍ ججمؼ خذًثت للذفؼ جمثلذ وظائل الذفؼ ؤلالىترووي وأهظمتها وهي 

ت الخذًثت.  البِئت الخجاٍس

ت لىجاح وجىىس اإلاػامالث ؤلالىتروهُت.  فىظائل الذفؼ ؤلالىترووي جمثل بال ؼً حجش الضاٍو

 املطلب ألاول:آلُاث وطسق الدفع إلالكترووي

 للدفع إلالكترووي وطائل عدًدة وطسق مخخلفت هركسها فُماًلي:

 :عدة وطائل للدفع إلالكترووي هركس منها هىاك آلُاث الدفع إلالكترووي .1

 loigital money digital currency.الىلىد إلالكتروهُت:1.1

 مفهىمها:-1.1.1

لت إلىتروهُت غلى وظُلت إلىتروهُت  غشف اإلافىلُت ألاوسوبُت الىلىد ؤلالىتروهُت بأنها كُمت هلذًت مخضهت بىٍش

خم ولػها في هبىاكت أو راهشة ه مبُىجش، وملبىلت للذفؼ بىاظىت مخػهذًً غير اإلاؤظعت التي أـذستها.ٍو

الث  مخىاٌو اإلاعخخذمين الظخػمالها هبذًل غً الػمالث الىسكُت واإلاػذهُت، ورلً بهذف إخذار جدٍى

 .1إلىتروهُت إلاذفىغاث راث كُمت مدذدة

 خصائصها:-2.1.1

 للىلىد الشكمُت غذة خفائق هزهش منها:

ا مػلىماث سكمُت معخللت غً أي خعاب آخش.-أ  جدخفظ الىلىد ؤلالىتروهُت بلُمتها باغخباَس

                                                                 

، ؿ  - 1  .089،091د.أخمذ غبذ الػلُم، العجمي، مشحؼ ظابم رهٍش
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ل كُمت الىلىد ؤلالىتروهُت إلى أي شخق -ب ل اإلاػلىماث الشكمُت.ًخم جدٍى م جدٍى  غً وٍش

م الؽبياث مثل ألاهترهذ.-حـ ل َزٍ الىلىد غً وٍش  إمياهُت جدٍى

ًمىً -زالث إلظهاس أو مشاحػت غملُت الخبادٌ أو جأهُذَا.ٌال جخىلب في مػظم ألاخُان وحىد وشف -د

 اظخخذام َزٍ الىلىد بأـغش وخذاث الىلىد لدعهُل ؼشاء العلؼ أو ولب الخذماث كلُلت اللُمت.

حعخخذم في أي وكذ جماؼُا مؼ وبُػت ألاهترهذ وما جلخيُه وبُػت الخجاسة الذولُت الخخالف ألاوكاث بين -و

 دٌو الػالم.

زا ما ٌصجؼ غلى اظخخذامها.ظهىلت -س  اظخخذامها ملاسهت مؼ وظائل الذفؼ ألاخشي َو

  1ًخمىً اإلاخػاملىن مً الخػامل بها في أي وكذ وفي أي ظشف وان-ح

  حُاشة الىلىد إلالكتروهُت:-3.1.1

لخان أهثر ؼُىغا لخُاصة الىلذ ؤلالىترووي في الىكذ الشاًَ َما:  َىان وٍش

 ً ى ٌػني onlineأ(الخخٍض أن اإلاعتهلً ال ًدىص شخفُا هلذ إلىترووي وإهما ًخػهذ باإلاذفىغاث إلى البىً  :َو

معً الخعاباث الىلذًت  الث الخاـت بالىلذ ؤلالىترووي ٍو اإلاىىه به َزٍ اإلاهمت خُث ًخىلى البىً ول الخدٍى

ػمل هظام  اث  بأن ًىلب إلى الخجاس الاجفاٌ ببىً اإلاعتهلً لخللي العذاد غً onlineللمعتهلً، َو مؽتًر

 اإلاعتهلً وهزا الخأهذ مً ـالخُت الىلىد باليعبت للمعتهلً.

ًب( ً الىلىد في : offlineالخخٍص خم جخٍض ىا ًدىصَا الػمُل دون وشف زالث ًؤجمً غلُه في الػملُت ٍو َو

 .2بىاكاث رهُت جيىن في خىصة الػمُل أي اإلاعتهلً

ىان غذة مشاخل ًمش   بها الذفؼ الىلذي هما َى مىضح في الؽيل:حـ(مشاخل الذفؼ بالىلذ الشكمي: َو

 

 

                                                                 

 .71-68، ؿ ؿ 2119لليؽش والخىصَؼ، الىبػت ألاولى، ألاسدن،  حالٌ غابذ الؽىسي،وظائل الذفؼ ؤلالىترووي، داس الثلافت - 1

ت،  - 2  001-019،ؿ ؿ 2117واسق غبذ الػاٌ خماد، الخجاسة ؤلالىتروهُت، الذاس الجامػُت، الىبػت الثاهُت، ؤلاظىىذٍس



                                                                                                                    

 نظام اندفع اإلنكتروني                                                                        انفصم األول 

 

05 

 

 

 

                                             ىلد السكمي (:ًىضح لىا مساحل الدفع بالI.1الشكل زكم)

                                                                                         

 

                                                                                                      Payement 

 

 

 

جالل عابد الشىزي،وطائل الدفع إلالكترووي، داز الثلافت لليشس والخىشَع، الطبعت ألاولى،  املصدز:

 .70، ص ص2009ألازدن، 
 

             (: ًمثل آلُاث عمل الىلىد إلالكتروهُتI.2الشكل زكم )

019-001  

  

 

 

 

 

 

 

 

BANK 

PERSON 

B 

PERSON 

A 

 إًذاع

 اإلاؽتري 

ث
مائؼ وخذما

ب
 

 اإلاذفىغاث

 

 البائؼ

 الخدلم

مً صخت 

البُاهاث 

 وإًذاع اللُمت

ASK  FOR  PAYEMENT ISSUE OF DIGITAL CASH 

 اإلاؽتري 

 

 البىً

 

 

 جأهُذ

 البىً 
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هظم الدفع الالكتروهُت واوعكاطاتها على طلطاث البىك املسكصي د العلُم، العجمي،املصدز: .أحمد عب 

 102ص2013،،مصس،داز الجامع الجدًدة

 :كُفُت عمل الىلد إلالكترووي(: I.3زكم) الشكل

                                           

                                                                

                                                                                                           

                                                                          اؼتران-2

 الىلذ  ؼشاء  -0

لذفؼ                      ا-6                                    الخدلم مً ظالمت                    -7لذي اإلافالح            

 لىترووي                        ؤلا

             الىلذ الالىترووي                                       

                                                                

 إجمام الػملُت-8

 

 

ىاف -5هظام إداسة الىلذ ؤلالىترووي                -4  هظام إداسة الىلذ ؤلالىترووي -2                اخخُاس ألـا

ا                                                     بائؼ                 مؽتري                            وججمُؼ أظػاَس

 

، 2102ت، حىدة خلف، الخجاسة ؤلالىتروهُت، الخامذ، الىبػت الثاهُت، غمان، اإلافذس:مدمذ هىس ـالح الجذاً

 252ؿ

 مفشف ًخػامل

 بالىلذ ؤلالىترووي

 مفشف مفذس

 للىلذ ؤلالىترووي

 البائؼ  الػمُل
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 الشبكاث السكمُت:-2.1

 مفهىمها:-1.2.1

ل للؽًُ الىسقي، خُث ًدخىي غلى هفغ الخفائق  الؽًُ الشكمي أو ؤلالىترووي  َى ـىسة وبم ألـا

ترجب غلُه ما ًترجب غلى الؽًُ الىسقي ولىً ًخ م اظخػماٌ به إلىتروهُا وبؽيل وامل، هما أن والفالخُاث ٍو

 1اظخخذام الؽًُ ؤلالىترووي ًخىلب وحىد بشمجُت وشف زالث لخىفُز غملُت دفؼ الؽًُ ؤلالىترووي

 فىائد الشُك السكمي:-2.2.1

ادة العشغت وجللُل ولفت اإلاىاد الىسكُت والىباغت. ت مً خالٌ ٍص  أ(خفن جيالُف اإلافشوفاث ؤلاداٍس

ؼ   غملُت الذفؼ واإلاداظبت التي ًلىم بها الضبىن .ب(حعَش

ادة هفاءة إهجاص غملُاث الخعاباث والىدائؼ للخجاس واإلاؤظعاث اإلاالُت.  حـ(ٍص

 د(جضوٍذ الضبىن بمػلىماث وجففُالث  أهثر في هؽف الخعاب.

ق غذد ٌ(الفشف الفىي للؽًُ والخخلق مً الضمً الزي ٌعخغشكه الؽًُ اإلاشججؼ وإغادة اإلاىالبت وجللُ

 .0الؽبياث اإلاشججػت

 مساحل عملُت الدفع إلالكترووي باطخخدام الشبكاث إلالكتروهُت -3.2.1

 جمش غملُت الذفؼ ؤلالىترووي باظخخذام الؽبياث الشكمُت بخمغ مشاخل وهي: 

 إلىتروهُت.ًلىم اإلاؽتري بفخذ خعاب في إخذي البىىن اإلاشخفت لُدفل غلى همارج ؼبياث 

                                                                 

 ،2102د.مدمذ هىس ـالح الجذاًت،د.ظىاء حىدث خلف، ججاسة إلىتروهُت، الخامذ، الىبػت الثاهُت، غمان، -، 1

 252-250ؿ ؿ   



                                                                                                                    

 نظام اندفع اإلنكتروني                                                                        انفصم األول 

 

08 

 

ىخب ؼُيا إلىتروهُا ومىكػا إلىتروهُا إلى الخاحش.ًلىم اإلاؽتري   بػملُت الؽشاء وولب العلػت، ٍو

ت البىً . ٍى ت اإلاؽتري َو  حـ(ًلىم الخاحش بالخدلم مً ٍَى

 د(ًشظل الخاحش الؽًُ إلى البىً الخاؿ به إلًذاغه في خعاب.

ت الؽبياث مً خالٌ اإلالاـت بين بىً البائؼ وبىً اإلاؽتري -ٌ  .ًخم حعٍى

 والؽيل آلاحي ًىضح لىا َزٍ اإلاشاخل:

 مساحل امللاصت إلالكتروهُت (: I.4الشكل زكم)

 

 

 

 

 

 2ج                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       

                                   

 

 

 

جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في ؤلاغماٌ  ي، د.غصىن الظعدون،د.عالء الحمام -املصدز:  (0

 .  361-359،ؿ2106ؤلالىتروهُت اإلاخىىسة،غمان،داس وائل لليؽش ،

 البطاكاث البىكُت :-3.1

 بىً الخاحش

 اإلالاـت ؤلالىتروهُت

 بىً الضبىن 

 الخاحش

 الضبىن 
 0ج

 ب

 أ

6 
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 مً بين وظائل الذفؼ ألاهثر ؼُىغا هي البىاكاث البىىُت:  

بىاكاث بالظدُىُت وهي غباسة غً بىاكت مغىاوِعُت ٌعخىُؼ خاملها اظخخذامها في ؼشاء هي أ(مفهىمها:

مػظم اخخُاحاجه مً العلؼ والخذماث دون الخاحت إلى خمل مالبغ هبيرة كذ جخػشك إلاخاوش العشكت أو 

 .المُاع أو ؤلاجالف

 ب(أهىاعها:

ل ال.بطاكاث الدفع:1 ا البىىن أو ؼشواث الخمٍى ذة فػلُت هي بىاكاث جفذَس ذولُت بىاءا غلى وحىد أـس

ت جلابل اإلادعىباث اإلاخىكػت له.  للػمُل في ـىسة خعاباث حاٍس

ا اإلافاسف في خذود مبالغ مػُىت، جمىً خاملها مً الؽشاء البطاكاث الائخماهُت:.2 هي البىاكاث التي جفذَس

لخعاب باللُمت التي الفىسي الخخُاحاجه مؼ دفؼ آحل للُمتها، مؼ اخدعاب فائذة مذًىت غلى هؽف ا

 جخجاوصَا الػمُل نهاًت ول ؼهش.

جخخلف َزٍ البىاكاث غً البىاكاث الائخماهُت وىنها حعذد باليامل مً كبل .بطاكاث الصسف الشهسي:3

 .1الػمُل للبىً خالٌ الؽهش الزي ًخم فُه السخب أي أن الائخمان في َزٍ البىاكت ال ًخجاوص ؼهش

جفذس البىاكاث البىىُت مً كبل مجمىغت مً اإلاىظماث الػاإلاُت  لبىكُت:الجهاث املصدزة للبطاكاث ا-جـ

ت هزهش منها:  واإلاؤظعاث اإلاالُت الخجاٍس

خ إوؽائها إلى غام visa internationale.فيزا0 :حػذ أهبر ؼشهت دولُت في إـذاس البىاكاث ؤلائخماهُت، ٌػىد جاٍس

يا البىاكاث الضسكاء والبُم 0955  اء والزَبُت.غىذما أـذس بىً أمٍش

 : Master carde internationale.ماطتركازد2

ىُت، بىاكتها ملبىلت  ا في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش هي زاوي أهبر ؼشهت دولُت في إـذاس البىاكاث الائخماهُت، ملَش

ت مػامالث بلغذ أهثر مً  9.4لذي أهثر مً   .سملُىن دوال  211ملُىن مدل ججاسي، اظخخذمذ لدعٍى

كان 3  :American Expressإكظبرض.أمٍس

                                                                 

  361-359،ؿ2106د.غالء الخمامي، د.غفىن العػذون، جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في ؤلاغماٌ ؤلالىتروهُت اإلاخىىسة،غمان،داس وائل لليؽش ، -0

. 
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ا ألي مفشف،  هي مً اإلاؤظعاث اإلاالُت الىبري التي أـذسث بىاكاث ائخماهُت مباؼشة دون جشخُق إـذاَس

 وأَم البىاكاث الفادسة غنها هي: إهعبرط الخمشاء والتي جمىذ للػمالء روي اإلاالئت اإلاالُت الػالُت.

 الائخماوي، وجىضح للػمالء روي اإلاالئت الػالُت.:جمخاص بدعهُالث غير مدذدة العلف إكظبرض الرهبُت

:جفذس لخامليها بػذ الخأهذ مً اإلاالئت اإلاالُت، ولِغ بالمشوسة أن ًفخذ خامليها خعاب إكظبرض املاطُت

 .1لذيها

 :1طسق الدفع بالبطاكاث البىكُت-د

زهش في َزا 0 اث .ًخم إسظاٌ إًفاٌ باإلابلغ مً البىً ؤلالىترووي إلى الػمُل فىسا ٍو ؤلاًفاٌ كُمت اإلاؽتًر

 وكُمت الصخً.

 .ًخللى الخاحش ـىسة مً هفغ ؤلاًفاٌ وفي هفغ الىكذ .2

 ..ًلىم الخاحش بصخً البماغت3

 .ًشظل الخاحش جفاـُل الصخً للػمُل.4

ظهش لىا الؽيل الخالي ملخفا لخلً الخىىاث:  َزا ٍو

 (:طسق الدفع بالبطاكت البىكُت I.5الشكل زكم)

                     

                                          العماح                         الائخمان                                                              إـذاس بىاق

ل ألامىاٌ                                   ؤلامعان جدٍى

 

                                                                 

ت، - 0  204-203، ؿ ؿ 2115د.مدمذ الفشفي،الخجاسة ؤلالىتروهُت، مؤظعت خىسط الذولُت، الىبػت ألاولى، ؤلاظىىذٍس

 

  

ت  ؼشهت الػالمت الخجاٍس

ذاس  (خعاب الخاحش )   البىً اإلاىالب خعاب خامل  )بىً ؤلـا

 (البىاكت

0 6 4 

 خامل البىاكت  الخاحش
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اإلافذس:د.مدمذ الفشفي، الخجاسة ؤلالىتروهُت، مؤظعت خىسط الذولُت، الىبػت ألاولى،     

ت،  204-203، ؿ ؿ 2115ؤلاظىىذٍس

 الزهُت: البطاكاث-4.0

 أ( مفهىمها:

هي غباسة غً بىاكاث بالظدُىُت جخممً دائشة إلىتروهُت مخياملت، غىذما حعخخذم البىاكت الزهُت وىظُلت 

ه ًمىً اظخخذامها هبىاكت إغادة الذفؼ راث كُمت هلذًت زابخت، أو بىاكت راث كُمت مػادة ٌػني 
ّ
للذفؼ، فئه

ل اللُمت )مدفظت إلىتروهُت( والتي ًمىً للىاط أن ٌػُذون جدمُله ا بلُمت هلذًت  مً وكذ آلخشـ ًمىً جدٍى

ومً بين أؼهش َزٍ  1(ATMالىلذًت مً الخعاب الىلذي إلى البىاكت الزهُت مً خالٌ أحهضة الفشاف آلالي)

 البىاكاث بىاكت مىهذهغ.

 ب(كُفُت اطخخدام البطاكاث الركُت:

خه.ًمشس اإلاعخخذم البىاكاث الزهُت في حهاص كشاءة البىاكاث 0  .2الزهُت للخدلم مً ٍَى

 .ٌؽتري اإلاعخخذم مً أخذ  مىاكؼ الخجاسة ؤلالىتروهُت.2

ت اإلاعخخذم لخظت إحشاء ول غملُت ؼشاء3  .ًخم الخدلم مً ٍَى

 واإلالاـت ؤلالىتروهُت بىاء غلى جىكُخاث مػشوفت بُنها. .ًخم جففُت الخعاباث بين ؼشواث الىلىد ؤلالىتروهُت4

ل املالي إلا-5.1  لكترووي:الخحٍى

ل ألامىاٌ غبر  الث اإلاالُت ؤلالىتروهُت مجمىغت اللىاغذ وؤلاحشاءاث اإلاػخمذة في جدٍى ًلفذ بىظم الخدٍى

م  ل غً وٍش خم إـذاس أمش الخدٍى مفاسف إلىتروهُت أو مفاسف أهترهذ مشخق لها لللُام بهزٍ الػملُت، ٍو

.  الىمبُىجش أو الهاجف اإلادمٌى

                                                                 

، ؿ- 1  364غالء الخمامي، غفىن العػذون، مشحؼ ظبم رهٍش

 .093،ؿ2113غبذ الخمُذ بعُىوي، الخجاسة ؤلالىتروهُت، داس الىخب الػلمُت، اللاَشة،- 2
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ض أهظمت ألامً أـبدذ الث اإلاالُت ؤلالىتروهُت جخىي أهثر فأهثر باإلافذاكُت وألامان لذي  وبفمل حػٍض الخدٍى

َزا فمال غما ًدُده َزا الىظام مً اخخفاس الضمً وجىفير الجهذ والخيلفت وظير في الخػامل.فمً اإلاخػاملين.

ل كابلُخه للخجضئت) ل غلى أDIVISIBILITEخفائق َزا الخدٍى هثر مً (، إر ًمىً جىصَؼ مبلغ معدىذ الخدٍى

ى ما ال ٌعخىفي  في الؽًُ  .1معخفُذ، َو

 أشكال هظام الدفع إلالكترووي:-2

 مً ألاهظمت اإلاخفىق غليها غاإلاُا والؽائػت في وكخىا الخالي هي:

ػخمذ َزا الىظام غلى جىفير العُىلت  RTGSهظام -2.0 ت الفىسٍت ؤلاحمالُت أو الخىُت، َو ى ٌػني الدعٍى :َو

ت خالٌ الُىم، وهزلً أزىاء الُىم بىاظىت  ذة اخخُاوُت ظاٍس ت، خُث ًخىلب رلً وحىد أـس البىىن اإلاشهٍض

ت بخىبُم  ؤلاكشاك أزىاء الُىم مً البىً اإلاشهضي ملابل جلذًم أـٌى حُذة همماهاث، هما أن البىىن اإلاشهٍض

هثر بعاوت ، فمػه جىخفن أو جىػذم مخاوش الخففُت وألاظغ اللاهىهُت جيىن أَزا الىظام جخجىب اإلاخاوش

ت مباؼشة ت بين البىىن خُث حعلم اإلاذفىغاث بػذ الدعٍى  . 2وال جىحذ مخاوش للدعٍى

ت اإلاؤحلت، ومً مخاوش جىبُم َزا الىظام غذم ـالخُت أظلىب :ONSهظام-2.2 ى ٌػني ـافي الدعٍى َو

ذور عجض الخففُت في ملابل الالتزاماث اإلاخدفلت مً إحمالي اإلابالغ، هما أن َىان اخخماٌ هبير في خ

ومداولت مػالجت َزا العجض كذ جؤدي إلى فؽل هما أن العجض اإلادخمل ًيىن ضخما في غُاب الشكابت غلى 

لت كذ حعبب في جىحُه اإلاذفىغاث إلى ميان آخش بالخىأ ت الىٍى  .2 اإلاخاوش، خُث أن فتراث الدعٍى

ى ما ٌػبر غىه بىظام الشصم، الػملُاث الخىفُلُت :MATCH/BATCHهظام-3.2 خالٌ الُىم غبر خعاباث  َو

ت نهائُت بأكل اخخُاج للعُىلت.  ممىلت معبلا فىسٍا وبدعٍى

ت إحمالُت بأظلىب الشصم أو الػملُاث الخىفُلُت بؽيل جىاوبي زىائي الشصم أو مخػذد :EAFهظام-4.2 ٌػني حعٍى

 .الشصم مً خالٌ خعاباث فشغُت

 الدفع إلالكترووي.املطلب الثاوي:العىامل املظاعدة على اهدشاز وطائل 

ا مجمىغت مً الػىامل أَمهاللذ ظاغذ غلى جىىس وظائل الذفؼ ؤلالىترووي وا  :هدؽاَس

                                                                 

، ؿ - 1  22د.مذاح غشاًبي الخاج ، باسن وػُمت، مشحؼ ظبم رهٍش

، ؿ - 2  .55أخمذ غبذ الػلُم العجمي، مشحؼ ظبم رهٍش
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بالشغم مً الامخُاصاث التي جخميز بها وظائل الذفؼ الخللُذًت مً .جساجع فعالُت وطائل الدفع الخللُدًت:1

 أن َزٍ ألاخيرة جخممً الػذًذ مً الىلائق 
ّ
والتي هزهش مً بُنها)اوػذام اإلاالئمت، خُث حعهُل اإلاػامالث إال

 اوػذام ألامان، اسجفاع جيلفت اإلاذفىغاث(

هدُجت للخىىساث في جىىىلىحُا اإلاػلىماث واسجباوها باإلاجاالث وألاوؽىت .جطىزاث جكىىلىجُا املعلىماث:2

 لىترووي.الاكخفادًت غلى جىىغها واظخخذام البىىن لهزٍ الخىىىلىحُا صاد مً اهدؽاس وظائل الذفؼ ؤلا

لت ظهلت واكخفادًت مً وإلى أي ميان بالػالم ألامش .ظهىز شبكت ألاهترهذ:3 ش اإلاػلىماث بىٍش فهي حعمذ بخمٍش

 الزي أدي بالبىىن إلى اظخخذامها في جلىُاث الذفؼ مما صاد مً اهدؽاس وظائل الذفؼ ؤلالىترووي.

مل غلى إًجاد آلُاث حذًذة أهثر مً فالبىىن دائما حػ .ظهىز بىىك إلكتروهُت وخدماث مصسفُت جدًدة:4

ىا بأي اظخخذام وظائل الذفؼ الخذًثت.  مشوهت لخلذًم خذماتها في وكذ كُاس ي وبأكل جيلفت وأكل حهذ، َو

 ظهىز مىظماث ومؤطظاث عاملُت في مجال املدفىعاث:-5

ذة في إهخاج مً بين الػىامل اإلاعاغذة غلى اهدؽاس وظائل الذفؼ ؤلالىترووي، ظهىس مؤظعاث غاإلاُت سائ

م َزٍ الىظائل إلاخخلف بلذان الػالم، والتي مً بُنها هزهش:  وحعٍى

يان إهعبرط  .1فيزا الػاإلاُت، ماظترواسد الػاإلاُت، أمٍش

 املطلب الثالث:أزس وطائل الدفع إلالكترووي على اطخلساز الىظام الىلدي:

 الىظام الىلذي:جىحذ الػذًذ مً آلاساء بؽأن اوػياظاث وظائل الذفؼ ؤلالىترووي غلى 

ت 1 ً أن خلىٌ وظائل الذفؼ :.حدور حغير جىهسي في وظائف البىىك املسكٍص بدُث ًشي بػن اإلافىٍش

ذ مً فاغلُت العُاظت الىلذًت مً خالٌ اهخفاك الىلب  ؤلالىترووي مدل الىلىد الىسكُت واإلاػذهُت ظيًز

 غلى الػملت الىسكُت واإلاػذهُت.

ت في إـذاساث الىلىد، ورلً مً خالٌ .اهدشاز وطائل الدفع إلالكترووي:2 كذ ًللق دوس اإلافاسف اإلاشهٍض

 .1إمياهُت خلٌى وظائل الذفؼ ؤلالىترووي مدل الػمالث الىسكُت واإلاػذهُت

                                                                 

، ؿ أخمذ غبذ  - 1  56،.55الػلُم العجمي، مشحؼ ظبم رهٍش
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ؼ وظائل الذفؼ وجلذًم مىخجاث حذًذة.3  .جىَى

ؼ وشق الذفؼ وجبعُىها وجىفير ألامان في الػملُاث.4  .جىَى

ض وؽاه اإلاىاكؼ اإلاخخففت.جشكُت وؽاه الفُغت ؤلالىتروهُت 5  .2مً خالٌ حػٍض

 .جدلُم مياظب مخػذدة للمفاسف مً خالٌ حػمُم اظخخذام وظائل الذفؼ ؤلالىترووي في ول الػملُاث.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

، ؿ  - 1  .273أخمذ غبذ الػلُم العجمي، مشحؼ ظبم رهٍش

 7،ؿباًش الخبِب، د.بً واملت مدمذ، مشحؼ ظبم رهٍش- 2
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 خاجمت الفصل:

فخذ هظام الذفؼ ؤلالىترووي بمخخلف وظائله آفاكا واظػت ليل ألاهظمت اإلاالُت واإلاخػاملين ظىاء واهىا 

ت ودفػه عجلت الخىمُت الاكخفادًت، فئن  مخذخلين ً أو وظىاء ووان َذفه مىاهبت الخىىساث الػفٍش مباؼٍش

ى غامل الثلت.لىً  وان له مضاًا فئهه واحه غذة غشاكُل في بػن الذٌو أزشث في اهدؽاٍس لذافؼ واخذ َو

ووظائله فهى ًمخاص  وظائله في جىىس معخمش مداٌو حػمُم واهدعاح ول مُادًً اظخخذامه وإن حػذدث أؼياله

الىظام اإلافشفي واإلاالي الػالمي هظشا للذوس الىبير الزي ًلػبه في  بالخذازت والبػذ غً الخػلُذ مدذزا آزاسا في

ت، وفخذ أفم حُذة  مخخلف اكخفادًاث الػالم مً خالٌ معاَمخه في سفؼ حجم اإلابادالث الخجاٍس

 لالظدثماساث اإلافشفُت.

ش الخجاسة ؤلالىتروهُت.هما ٌػخبر مً الػىامل اإلاع    اغذة غلى اهدؽاس وجىٍى
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ؤضبذ ؤلاوظان الُىم ًلىم بممازطت العدًد مً ألاوشؿت التي جسجبـ بخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث،       

التي جدظم بالظسعت ووفسة اإلاعلىماث ومً بحن ما ؤفسشه هرا الخؿىز هى قهىز مطؿلحاث حدًدة، حعدث 

ت ؤلاوظان ف ي ممازطاجه إلاعامالث ومً بحن الحدود اإلاادًت والجغسافُت وؤلغذ حمُع اللُىد التي جدد مً خٍس

هره اإلاطؿلحاث الجدًدة هى مطؿلح الخجازة ؤلالىتروهُت الري ؤضبذ ًخداٌو في الىثحر مً ألاخُان مً كبل 

 ألافساد واإلاؤطظاث.

ومع جصاًد عملُاث الخجازة ؤلالىتروهُت ؤضبذ الاخخُاج هبحر لىىعُت حدًدة مً البىىن غحر الخللُدًت جخجاوش 

ُادًت في الىفاءة وال جخلُد بميان معحن ؤو وكذ مددد، وهىدُجت للىمى اإلادظازع لخىىىلىحُا الخدماث الاعخ

ؤلاعالم والاجطاٌ حاءث البىىن ؤلالىتروهُت التي طاهمذ وبشيل فعاٌ في جلدًم خدماث مخىىعت وبخيالُف 

لبىً كابم ًلدم مىخفػت مخخطسة الىكذ واإلايان، فالبىىن ؤلالىتروهُت بمعىاه الىاطع لِظذ مجسد فسع 

ا شامال، له وحىد  ا واطدشاٍز ا، وإداٍز مظخلل على الخـ ًخم خدماث مالُت فدظب بل مىكعا مالُا ججاٍز

ت اإلاعامالث ؤو إجمام الطفلاث على مىاكع إلىتروهُت وهى ما ًمثل ؤهم  ؤو الخعاكد لللُام بخدماث،  حظٍى

ت  ت واإلاؤطظاث اإلاالُت، وبحن جددي في مُدان البىىن ؤلالىتروهُت، وجكهس اإلاىافظت كٍى بحن البىىن الخجاٍز

 اإلاؤطظاث الىبحرة والطغحرة، وفم لرلً طُلىم العمالء باخخُاز ما ًىاطبهم مً خدماث.

 وبهرا كظمىا فطلىا هرا إلى مبدثحن: 

 املبحث ألاول: الخجارة إلالكتروهيت

 املبحث الثاوي: البىوك إلالكتروهيت
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 لكتروهيتاملبحث ألاول:الخجارة إلا

ت اإلاخؿىزة واإلادظازعت، واإلاخعددة للد طاهمذ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث مً خالٌ ؤشيا  لها العطٍس

س ججازة الظلع والخدماث  في حعل ول مً ًسغب الدخٌى في الىكام العالمي الجدًد اللابم على العىإلات وجدٍس

يشإ ملىماث وآلُاث حظاعده في خىع هرا الظباق  .ؤن ًبدث ٍو

نها وجبادٌ الظلع والخدماث اللابلت  فال شً ؤن قهىز ألاهترهذ وامخداد اطخعماالتها في هلل اإلاعلىماث وجخٍص

للىلل إلىتروهُا، طاهم في حشىُل زهحزة ؤطاطُت في الخجازة الدولُت واإلادلُت خاضت في الدٌو اإلاخلدمت، 

م والخبادٌ الخجازي، مما ؤدي إلى اهدشاز باعخبازها الىطُلت الهامت في إهجاش اجفاكُاث ألاعماٌ وؤلاعال  ن والدظٍى

مفهىم الخجازة ؤلالىتروهُت التي حعاقم دوزها هكسا لخإزحرها الفعاٌ على ألاطىاق وؤداء اإلاؤطظاث وكدزتها 

 الخىافظُت.

 املطلب ألاول:ماهيت الخجارة إلالكتروهيت

ٌعني بُع وشساء وجبادٌ اإلاىخجاث والخدماث  الخجازة ؤلالىتروهُت مفهىم حدًد.مفاهيم الخجارة إلالكتروهيت:1

واإلاعلىماث عبر شبياث الىمبُىجس ومنها شبىت ؤلاهترهذ وهىان عدة وحهاث هكس لخعٍسف مطؿلح الخجازة 

 ؤلالىتروهُت.

ؤ(في عالم الاجطاالث حعسف الخجازة ؤلالىتروهُت بإنها وطُلت مً ؤحل جىضُل اإلاعلىماث ؤو الخدماث ؤو 

 1ؽ الهاجف ؤو عبر شبياث الىمبُىجس ؤو عبر ؤي وطُلت جلىُتاإلاىخجاث عبر خؿى 

عت  ت ججسي بطىزة جللابُت وطَس ت:هي جؿبُم الخلىُت مً ؤحل حعل اإلاعامالث الخجاٍز  .ب(في ألاعماٌ الخجاٍز

ً في خفؼ  ت ؤلالىتروهُت ؤداة مً ؤحل جلبُت زغباث الشسواث واإلاظتهلىحن واإلادًٍس حـ(في الخدماث الخجاٍز

ع جىضُل الخدمتجيلفت   .الخدمت وزفع هفاءتها والعمل على حظَس

هي الخجازة التي جفخذ اإلاجاٌ مً ؤحل بُع وشساء اإلاىخجاث والخدماث واإلاعلىماث عبر شبىت  في ألاهترهت:د(

 .1ألاهترهذ

                                                                 

 54،55ص عبد الحمُد بظُىوي، مسحع طبم ذهسه، ص 1
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ىماث الخجازة ؤلالىتروهُت هي الخؿىاث التي جخم بها عملُاث البُع والشساء واإلابادلت للظلع والخدماث واإلاعل

 .2عبر شبياث الحاطىب

م وبُع اإلاىخجاث حعريف املىظمت العامليت للخجارة: هي مجمىعت مخياملت مً عملُاث إهخاج وجىشَع وحظٍى

 .2بىطابل إلىتروهُت

الخجازة ؤلالىتروهُت بىحه عام هي إهجاش ألاعماٌ مً خالٌ ضُغت إلىتروهُت، وحشمل حمُع ؤوشؿت ألاعماٌ 

اإلاخبادلت عبر ألاهترهذ بحن شسواث ؤو بحن شسواث وعمالء وجخػمً الخجازة الخاضت بالظلع والخدماث 

م، والشساء ؤلالىترووي  .3ؤلالىتروهُت: الدظٍى

 .خصائص الخجارة إلالكتروهيت:2

 ؤ( عدم وحىد ؤي وزابم وزكُت مخبادلت ، فاإلاعامالث جخم إلىتروهُا دون اطخخدام ؤوزاق.

 ىكذ والخفاعل معه.ب(الخعامل مع ؤهثر مً مطدز في هفع ال

ت.  حـ(ال  جىحد عالكاث مباشسة بحن ؤؾساف العملُت الخجاٍز

 د(الىغع اللاهىوي للخجازة ؤلالىتروهُت وؤزسه على همىها.

ت غحر اإلاادًت وحظلُمها إلى الشبىت.  هـ(جىفُر ول عىاضس العملُت الخجاٍز

 4الشسواثر على خظاباث و(الخبادٌ ؤلالىترووي للبُاهاث والىزابم ًؤدي إلى إمياهُت الخإزح

إّن اطخخدام ؤهكمت الحىاطب اإلاخىفسة في مؤطظاث ألاعماٌ إلوظاب الكلفت القليلت والكفاءة العاليت:ش(

ت ٌظاعد على إجمام اإلاعلىماث والبُاهاث  بحن الؿسفحن دون ؤن ًيىن هىان ؤي جدخل مباشس للفىىن البشٍس

ت بإكل الخيالُف وبىفاءة عالُت.  العملُت الخجاٍز

                                                                                                                                                                                                        

 24مدمد ضالح الجداًت، طىاء حىدث خلف، مسحع طبم ذهسه، ص - 1
2
 .233الحمامي، د.غطىن الظعدون، مسحع طبم ذهسه، ص د.عالء  - 

3
ب واليشس، الؿبعت ألاولى، اللاهسة،  -   35، ص2008د.طساج الدًً مدمد، الخجازة ؤلالىتروهُت، اإلاجمىعت العسبُت للخدٍز

4
 24-23اإلاسحع الظابم، ص ص   - 
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ز(ًخم الخفاعل بحن الؿسفحن اإلاخعاملحن بالخجازة ؤلالىتروهُت بىاطؿت شبىت الاجطاالث، والري ًمحز هرا 

ألاطلىب هى وحىد دزحت عالُت مً الخفاعلُت مً غحر ؤن ًيىن الؿسفان في هفع الىكذ مخىاحدًً على 

 .الشبىت

 املطلب الثاوي:أشكال وأهواع الخجارة إلالكتروهيت.

هىان ؤهىاع مخعددة للخجازة ؤلالىتروهُت خُث جىحد إمياهُت قهىز ؤهىاع ؤخسي مظخلبال، وطىدزج  

 بعؼ ؤهىاع الخجازة ؤلالىتروهُت: فُما ًلي

 :(املعامالث بين الشركاث املىخجت والعمالء1

Transactions between manufactures and constomers   

م ؤلالىتر ؿلم عليها ؤًػا اطم الدظٍى ووي ؤو ججازة الخجصبت ؤلالىتروهُت ألّن الطفلت جخم مع اإلاظتهلً ٍو

الاهترهذ وحعسع مباشسة، خُث جلىم اإلاؤطظاث بعسع مىخجاتها على مخاحس  إلىتروهُت افتراغُت على شبىت 

 وجسوج لبػاةعها وحعلد الطفلاث مع اإلاظتهلىحن الساغبحن وجمثل اليظبت ألاكل في الخجازة ؤلالىتروهُت، ولىنها

سمص لها بـ) ع ٍو  .( B2Cفي همى طَس

 (املعامالث الخجاريت بين الشركاث مع بعضها البعض:2

Commercial  transactions between companies  with each other  

وفيها جُم جبادٌ اإلاعلىماث فُما بُنها طىاء واهذ هره اإلاعلىماث جخعلم بإؾس الخيامل بُنها ؤو بخىافس مدخالث 

دمها ؤو الخيظُم في مجاٌ ألاطعاز هما في الطفلاث التي جخم بحن ميشأث ألاعماٌ وذلً باطخخدام إهخاج حظخخ

مثل  شبىت الاجطاالث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث وهي الىىع الظابد في معكم عملُاث الخجازة ؤلالىتروهُت ٍو

سمص له بالسمص )  B2B).1اليظبت ألاهبر، ٍو

 الحيىمُت:(اإلاعامالث بحن اإلاىاؾىحن وألاحهصة 3

Transactions between citizens and govornnent  Agencies  

                                                                 

1
 242-241اإلاسحع الظابم، ص ص  - 
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قهس هرا الىمـ ؤخحرا وبدؤ في الاهدشاز الىاطع وجػمً العدًد مً ألاوشؿت هظداد الػسابب اإلاظخدلت على 

 زخظ الظُازاث والخُلفىن وإشساواث الىىادي بل والحجص على الؿابساث والظىً الحدًدًت.

ًصداد هرا الىىع في معكم اإلاعامالث هكسا ألهه ًىفس الىكذ والجهد وال ًيلف هثحرا وكد ًىؿىي ومً اإلاخىكع ؤن 

التي جخم بحن اإلاؤطظاث الحيىمُت والخاضت مع ألاحهصة الحيىمُت فُما ًخعلم جدذ هرا الىىع ؤًػا اإلاعامالث 

 1بإحىز العاملحن...

 الحكوميت:(الخجارة إلالكتروهيت بين وحداث ألاعمال وإلادارة 4

Business to Administration  

الث  مثل دفع الػسابب والخعامالث بحن الشسواث وهُئاث ؤلادازة اإلادلُت الحيىمُت، جلىم حغؿي حمُع الخدٍى

الحيىمت بعسع ؤلاحساءاث واللىابذ والسطىم وهماذج اإلاعامالث على ألاهترهذ بدُث حظخؿُع الشسواث الاؾالع 

لت إلىتروهُت   .2وجلىم بئحساء اإلاعاملت إلىتروهُا دون الحاحت للخعامل مع اإلاياجب الحيىمُتعليها بؿٍس

 (:ؤشياٌ الخجازة ؤلالىتروهُتII.1الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 11-10ذهسه، ص صد.ؾازق عبد العاٌ خماد، مسحع طبم  - 

 61،62عبد الحمُد بظُىوي، مسحع طبم ذهسه، ص -1

 مؤطظت ؤعماٌ

 الحيىمت

 مؤطظت ؤعماٌ

 مظتهلً ؤو شبىن 
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 .61،ص2003العلمُت ،الخجازة الالىتروهُت اللاهسة،داز الىخب : عبد الحمُد بظُىوياملصدر 

 املطلب الثالث: فوائد وآثار الخجارة إلالكتروهيت

  (فوائد الخجارة إلالكتروهيت:1

 للخجازة ؤلالىتروهُت مصاًا عدًدة حعىد على اإلاجخمع واإلاؤطظاث وهرا اإلاظتهلىحن هرهس واآلحي:    

 (الفوائد التي يجىيها السبائً مً الخجارة إلالكتروهيت:1-1

فاألطىاق ؤلالىتروهُت جفخذ في ؤي وكذ وبشيل الدابم وال ًدخاج الصبابً للظفس ؤو والجهد: أ(جوفير الوقت

الاهخكاز في ؾابىز لشساء  مىخىج معحن، فشساء مىخج ما ال ًخؿلب طىي الىلس على اإلاىخج وإدخاٌ بعؼ 

 .1اإلاعلىماث

ادة مخخلف ؤهى ب(حريت الاخخيار: اع اإلادالث على ألاهترهذ وهرلً فالخجازة ؤلالىتروهُت جىفس فسص زاةعت لٍص

 .2جصود الصبابً باإلاعلىماث الياملت عً اإلاىخجاث

 .3الخجازة ؤلالىتروهُت حصجع اإلاىافظت وذلً ٌعني خفؼ ألاطعازجـ(

الخجازة ؤلالىتروهُت جىفس طلع بإطعاز معلىلت وذلً ألن الدظىق عبر ألاهترهذ ًىفس الىثحر مً الخيالُف، مما د(

 بىن.ًطب في مطلحت الص 

 الخجازة ؤلالىتروهُت حظمذ بدبادٌ الخبراث وآلازاء بخطىص اإلاىخجاث والخدماث.

 

 

 

                                                                 

 245د.عالء الحمامي، د.غطىن الظعدون، مسحع طبم ذهسه، ص  - 1

 363د.مدمد الطحرفي، مسحع طبم ذهسه، ص  - - 2

 .83د.عبد الحمُد بظُىوي، مسحع طبم ذهسه، ص  -3
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 (: فوائد السبائً مً الخجارة إلالكتروهيتII2.الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.عالء الحمامي، د.غطىن الظعدون، مسحع طبم ذهسه، ص  - : باإلعخماد على مً إعداد الؿالب املصدر:

245 

 

 

 

 

 

ت الاخخُاز جىفحر الىكذ  والجهد  خٍس

 الفىابد التي ًجىيها الصبابً مً الخجازة ؤلالىتروهُت

 خفؼ ألاطعاز  هُل زغا اإلاظخخدم
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 (الفوائد التي ججىيها املؤسساث مً الخجارة إلالكتروهيت:1-2

 هىان فىابد ججىيها اإلاؤطظاث مً الخجازة ؤلالىتروهُت، هرهسها واآلحي:  

م ًدُذ لها عسع مىخجاتها وخدماتها في مخخلف بلاع العالم أ( إّن اعخماد اإلاؤطظاث على ألاهترهذ في الدظٍى

ؾُلت طاعاث الُىم وؾُلت ؤًام الظىت مما ًىفس لهره اإلاؤطظاث فسضت ؤهبر لجني ألازباح إغافت دون اهلؿاع 

د مً الصبابً  .1إلى وضىلها إلى اإلاٍص

ب ؤهثر حعد جخفيض مصاريف املؤسساث:ب( عملُت إعداد وضُاهت مىاكع الخجازة ؤلالىتروهُت على الٍى

اكخطادًت مً بىاء ؤطىاق الخجصبت ؤو ضُاهت اإلاياجب، وال جدخاج اإلاؤطظاث إلى ؤلاهفاق الىبحر على ألامىز 

التروٍجُت ؤو جسهُب ؤحهصة باهػت الثمً هما ال حظخخدم اإلاؤطظت عدد هبحر مً اإلاىقفحن لللُام بعملُاث 

تالج  .2سد وألاعماٌ ؤلاداٍز

لت جـ(جواصل فعال مع الشركاء والعمالء: جؿىي الخجازة ؤلالىتروهُت اإلاظافاث وحعبر الحدود، مما ًىفس ؾٍس

فعالت لخبادٌ اإلاعلىماث مع الشسواء، وجىفس الخجازة ؤلالىتروهُت فسضت حُدة للمؤطظاث لالطخفادة مً 

 ألاخسي.البػاةع والخدماث اإلالدمت مً اإلاؤطظاث 

الخجازة ؤلالىتروهُت حظمذ بخطيُع اإلاىخجاث ؤو الخدماث وفلا إلاخؿلباث الصبابً، وهرا ما ٌعؿي اإلاؤطظت د(

 ألافػلُت على مىافظيها.

 .الفترة الصمىُت ما بحن دفع ألامىاٌ والحطٌى على اإلاىخجاث والخدماثالخجازة ؤلالىتروهُت جخفؼ هـ(

 

 

                                                                 

1
 247-246ص ص د.عالء الحمامي، د.غطىن الظعدون، مسحع طبم ذهسه،  - 
2

 363د.مدمد الطحرفي، مسحع طبم ذهسه، ص  -
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 الخجارة إلالكتروهيت باليسبت للمؤسساث(:فوائد  II3.الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 363د.مدمد الطحرفي، مسحع طبم ذهسه، ص  - :باإلعخماد على مً إعداد الؿالب املصدر:

 

 

 

 

 

 اإلاطاٍزف التي ججىيها اإلاؤطظاث مً الخجازة ؤلالىتروهُت

م ؤهثر فعالُت وؤزباح ؤهبر  اإلاؤطظاث جخفُؼ مطاٍزف حظٍى

 جىاضل فعاٌ مع الشسواء والعمالء 
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 (فىابد الخجازة ؤلالىتروهُت باليظبت للمجخمع:1-3

م جلبُت مخخلف خاحاجه:  ؤ(زفع مظخىي اإلاجخمع عً ؾٍس

ادة زغباث ٌ    ظخؿُع اإلاظتهلً الىضىٌ  إلاىخجاث وخدماث ممحزة وبإكل ألاطعاز،ألامس الري ًؤدي إلى ٍش

 .1م وجىفحر مىخجاث وخدماث وان مً الطعب جىفحرها في الظابماإلاظتهلىحن وؾلباته

الخجازة ؤلالىتروهُت والحيىمت ؤلالىتروهُت وفسث للمىاؾً الخدماث الحيىمُت مثل ب(جوفير الخدماث العامت:

الخعلُم والصحت والػمان الاحخماعي عبر ألاهترهذ وكللذ ولفت الحطٌى على هره الخدماث، خاضت الخدماث 

 .2هُت منهاؤلالىترو

ً وزحاٌ ألاعماٌ وعسع إحساءاث جـ( ادة الاطدثماز بخىفحرها اإلاعلىماث للمظدثمٍس الخجازة ؤلالىتروهُت ؤداة لٍص

 .2وخؿىاث وهماذج الخدماث الحيىمُت وؤداء الخدماث إلىتروهُا

جخطل في اإلاشسوعاث الطغحرة واإلاخىطؿت، التي الخجازة ؤلالىتروهُت جخلم فسص العمل الحس والعمل د(

ت.  بإطىاق عاإلاُت بإكل جيلفت اطدثماٍز

 حظمذ للفسد بالعمل في مجزله وجللل وكذ الدظىق مما ٌعني اشدخام مسوز ؤكل وخفؼ وظبت جلىر الهىاء.هـ(

 .حظمذ لظيان دٌو العالم الثالث بامخالن مىخجاث وبػاةع غحر مخىفسة في بالدهمو(

ادة اللدزة الخىز( افظُت وشٍادة الطادزاث بظهىلت الىضٌى إلى مساهص الاطتهالن، الخجازة ؤلالىتروهُت ؤداة لٍص

م الظلع والخدماث عاإلاُا، وطسعت علد وإنهاء الطفلاث وجدلُل ألاطىاق والاطخجابت لخغحر  وإمياهُت حظٍى

 اخخُاحاث ومخؿلباث اإلاظتهلىحن.

                                                                 

1
 .38د.مدمد هىز ضالح الجداًت، د.طىاء حىدث خلف، مسحع طبم ذهسه، ص - 
2

 79-78د.عبد الحمُد بظُىوي، مسحع طبم ذهسه، ص ص  -
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بُت والدزاطت في اإلاجٌز ر( ؤو اإلاىخب دون الحاحت إلى كدزة ألاشخاص على العمل والحطٌى على الدوزاث الخدٍز

 الظفس ؤو اطخخدام وطابل الىلل اإلاخخلفت، ألامس الري ًؤدي إلى جللُل ولفت الىلل العام والخاص.

 

 إّن همى وجؿىز الخجازة ؤلالىتروهُت طُؤدي إلى عدة حغحراث ؤهمها:(آثار الخجارة إلالكتروهيت:2

م باإلاعنى الخللُدي بدُث ًدل(1-1  مدلها مجمىعت مً بسامج الىمبُىجس. اخخفاء إدازاث الدظٍى

 جداخل ألادواز بحن اإلاىزدًً واإلاطىعحن والباةعحن.(1-2

ازة ومعاًىت (1-3 ازة اإلادالث بىفظه بل ًمىىه الٍص قهىز الخاحس الافتراغُت التي ال جدخاج مً العمُل إلى ٍش

لت الخبػع .  البػاةع إلىتروهُا وبالخالي اخخالف ؾٍس

 اإلاباوي الضخمت في اإلاؤطظاث وهرا كلت عدد اإلاىقفحن.كلت الحاحت إلى (1-4

ًصداد عدد مظخعملي ضفداث ألاهترهذ وحجم الخجازة ؤلالىتروهُت، هما ؤن هىان اوعياطاث عدة على (1-5

كؿاعاث اإلاطازف وعملُاث جبادٌ ألاطهم هما ؤن الاججاه الحدًث في هلل خدماث ألاهترهذ للمىاٌش طىف 

ى ألاهترهذ وبالخالي وحىد عدد هابل مً العمالء في مىاشلهم ًمىً الىضٌى إليهم ٌعصش مً دوز الخجازة عل

مىنهم الىضٌى إلى اإلاخاحس ؤلالىتروهُت عبر ألاهترهذ  .1ٍو

شمل هرا الترابـ وخداث العمل بإحجامها اإلاخخلفت وألاطسة وؤفسادها(1-6 ادة الترابـ الاكخطادي َو  .2ٍش

 املبحث الثاوي:البىوك إلالكتروهيت

مع جصاًد عملُاث الخجازة ؤلالىتروهُت ؤضبذ الاخخُاج هبحرا لىىعُت حدًدة مً البىىن غحر الخللُدًت التي   

جخلُد بميان معحن ؤو وكذ مددد، وهىدُجت للىمى اإلادظازع لخىىىلىحُا ؤلاعالم  والاجطاٌ حاءث البىىن 

لُف مىخفػت مخخطسة الىكذ التي طاهمذ وبشيل فعاٌ في جلدًم خدماث مخىىعت، وبخياؤلالىتروهُت 

 واإلايان.

 املطلب ألاول: ماهيت البىوك إلالكتروهيت:

                                                                 

 88-87، ص ص ذهسه بمسحع طالعبد الحمُد بظُىوي ،م-د -1
2
 .244مسحع طبم ذهسه، ص د.عالء الحمامي، د.غطىن الظعدون،  - 



                                                                                                                                                                                                                

 بيئت الدفع إلالكترووي                                                                                                             الفصل الثاوي 

 

38 

 

ت ألاخحرة جىطعا هبحرا في الخىىىلىحُا البىىُت مً ؤبسش مكاهسها     شهدث الظاخت اإلاطسفُت خالٌ العشٍس

 اهدشاز البىىن ؤلالىتروهُت التي حعد اججاها خدًثا ومخخلفا عً البىىن الخللُدًت إلاا خلله مً مصاًا عدًدة.

 (مفهىم البىىن ؤلالىتروهُت:1

" مثل بىىن ؤلاهترهذ Electoni Bankingجؿلم على البىىن ؤلالىتروهُت " هىان العدًد مً اإلاطؿلحاث التي  

"Internet Banking  " والبىً اإلاجزلي"Home Banking وول هره اإلاطؿلحاث حشحر إلى كُام العمُل بئدازة "

ان ووكذ خظاباجه ؤو إهجاش ؤعماله اإلاخطلت بالبىً عبر شبىت ؤلاهترهذ طىاء وان في اإلاجٌز ؤو اإلاىخب ؤو ؤي مي

عبر عنها بالخدمت اإلاالُت عً بعد  .1ًسغب فُه َو

إذن اإلالطىد بالطحرفت ؤلالىتروهُت هى إحساء العملُاث اإلاطسفُت بشيل إلىترووي والتي حعد ألاهترهذ مً ؤهم 

ؤشيالها وبرلً فهي بىىن افتراغُت جيشإ لها مىاكع إلىتروهُت على ألاهترهذ لخلدًم خدماث هي هفظها 

 .2ن الخللُدًت لىً ذلً ًخم بدون اهخلاٌ العمُل إليهاخدماث البىى 

م الهاجف، الحساف آلالي،  هي ول اإلاعامالث اإلاطسفُت ؤلالىتروهُت وجخمثل في ول العملُاث التي جخم عً ؾٍس

ومؤخسا اهخللذ هره العملُاث إلى شبىت ألاهترهذ هلىاة حدًدة لخلدًم الخدماث اإلاطسفُت التي جدلم مصاًا 

دت ومخاخت مالء والبىىن ليل مً الع عا ومٍس  طاعت ؤًىما وان العمُل. 24وإمياهُت الحطٌى عليها طَس

 (مسايا وعيوب البىوك إلالكتروهيت:2

جىفسد البىىن ؤلالىتروهُت في جلدًم خدماث مخمحزة عً غحرها مً البىىن الخللُدًت جلبُت الخخُاحاث    

 العمُل وهى ما ًدلم للبىً مصاًا عدًدة وبعؼ العُىب هىحصها فُماًلي:

 ها:للبىىن ؤلالىتروهُت عدة إًجابُاث جىفسد بها عً البىىن الخللُدًت هرهس منأ(مسايا البىوك إلالكتروهيت:

 (إمياهُت الىضٌى إلى كاعدة ؤوطع مً العمالء:1

جخمحز البىىن ؤلالىتروهُت بلدزتها على الىضٌى إلى كاعدة عٍسػت مً العمالء دون الخلُد بميان ؤو شمان   

معحن، هما جدُذ لهم إمياهُت ؾلب الخدمت في ؤي وكذ وعلى ؾٌى ؤًام ألاطبىع وهى ما ًىفس الساخت للعمُل، 

ت اإلاعامالث إغافت إلى ؤن  د مً زلت العمالء فيها.طٍس  التي جمحز هره البىىن جٍص

                                                                 

1
 .11د.ًىطف خظً ًىطف، مسحع طبم ذهسه، ص  - 

2
 94،96ص ص  ، 2016الالىتروهُت، اإلانهل، لبىان، -غحر العادًت-د.مدمد اإلاحرفي، إدازة العملُاث اإلاطسفُت: العادًت - 
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جلدم البىىن ؤلالىتروهُت وافت الخدماث اإلاطسفُت الخللُدًت، وإلى (جقديم خدماث مصرفيت كاملت وجديدة:2

لت الخإهد مً  حاهبها خدماث ؤهثر جؿىزا عبر ألاهترهذ جمحزها عً ألاداء الخللُدي هئمداد العمالء  بؿٍس

 .ضدتهم لدي اإلاطسفؤز 

مً ؤهم ما ًمحز البىىن ؤلالىتروهُت ؤّن جيالُف الخدمت مىخفػت ملازهت بىكحرتها العادًت (خفض الخكاليف:3

 وهرا جدظحن حىدتها وهي مً عىامل حرب العمُل.

مع احظاع شبىت ألاهترهذ وطسعت إهجاش ألاعماٌ عً البىىن الخللُدًت (زيادة كفاءة البىوك إلالكتروهيت:4

غحى طهال على العمُل الاجطاٌ بالبىً عبر ألاهترهذ الري ًلىم بدىفُر ؤلاحساءاث التي جىدني في ؤحصاء ؤ

 ضغحرة مً الدكُلت الىاخدة بإداء صحُذ وبىفاءة عالُت.

جىفس البىىن ؤلالىتروهُت خدماث ممحزة لسحاٌ ألاعماٌ والعمالء ذوي اإلاظخىي اإلاسمىق (خدماث البطاقت:5

ى شيل بؿاكاث ابخماهُت وبخطم اإلااطُت والرهبُت اإلالدمت لفئت مدددة مً العمالء عل مثل خدماث طامبا

 خاص.

جىفحر دزحت ؤهبر مً ألامان خُث حظخخدم البىىن ؤلالىتروهُت ؤحهصة خادمت جدعم بسوجىوٌى الحسواث (6

 . SETاإلاالُت آلامىت

وهرا بعؼ اإلاشاول التي جىاحه البىىن للبىىن ؤلالىتروهُت بعؼ الظلبُاث ب(عيوب البىوك إلالكتروهيت:

 مها هرهس منها:اهفظها والتي جمىع الصبابً مً اطخخد

على اإلاظخخدم ؤن ًيىن كادزا على الخىُف مع اطخخدام الحاطىب باإلغافت إلى اجطاله اإلاظخمس بشبىت (1

 .1ألاهترهذ

 .2الجهد للخعلمإجلان حعامل العمُل مع البىىن ؤلالىتروهُت ًدخاج إلى اطدثماز الىكذ و (2

لت الخللُدًت.(3  كلت الثلت وجفػُل الخعامل مع الفسوع مباشسة بالؿٍس

 الخالعب مً كبل بعؼ البىىن مثل فسع زطىم إغافُت.(4

                                                                 

1
ت -   .201، ص15/12/2017،جلمظان، les cahiers de mecadد.العجاج فاؾمت الصهساء، واكع الخدماث ؤلالىتروهُت في البىىن الجصابٍس

2
، ص 41،2014لعدد د.ؤطماء خػحر ًاض، د.ؤخمد ضبحي حمُل، مكاهس اطخخدام الطحرفت ؤلالىتروهُت في العساق، اإلاجلت العساكُت للعلىم الاكخطادًت، العساق، ا - 

 44-43ص 
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 عدم جىفس البيُت الخدخُت الخلىُت.(5

ت اإلادزبت على الخدمت ؤلالىتروهُت.(6  عدم جىفس اليىاد البشٍس

ب.ازجفاع جيالُف شساء ألاحهصة (7  ؤلالىتروهُت والطُاهت والخدٍز

 .1اهخفاع الىعي اإلاطسفي لدي الجمهىز وكلت الثلت باإلاطازف ؤلالىتروهُت(8

 هىان زالر ضىز ؤطاطُت للبىىن على ألاهترهذ جخمثل في:(أهماط البىوك إلالكتروهيت:3

ًمثل اإلاظخىي ألاطاس ي والحد ألادوى لليشاؽ ؤلالىترووي اإلاطسفي،  :  Informationnelأ(املوقع املعلوماحي:

ظمذ هرا اإلاىكع للبىً بخلدًم معلىماث خٌى بسامجه ومىخجاجه وخدماجه اإلاطسفُت  .2َو

ىؿىي هرا الىىع مً الخدماث على مخاؾس مخدهُت وظبُا، بظبب عدم وحىد كىاة اجطاٌ إلىترووي عبر  ٍو

 .3اإلاعلىماث الداخلُت للمطسف وؤهكمتٌ إلى الشبىت ألاهترهذ جمىً ؤخدا مً الدخى 

ًدُذ هرا اإلاىكع عملُت الخبادٌ الاجطالي بحن البىً والعمالء مثل :Communicativeب(املوقع الاجصالي:

د ؤلالىترووي، حعبئت ؾلباث ؤو هماذج على الخـ، وحعدًل اإلاعلىماث على اللُىد والحظاباث،  البًر

ىؿىي هرا ال  ىىع على مخاؾس ؤعلى.الاطخفظازاث ٍو

هى اإلاظخىي الري ًمىً اللٌى ؤن اإلاطسف فُه ًمازض خدماجه وؤوشؿخه :Transnationalجـ(املوقع الخبادلي:

في بِئت إلىتروهُت، خُث حشمل هره الطىزة الظماح للصبىن بالىضٌى إلى خظاباجه وإدازتها وإحساء الدفعاث 

الث بحن خظاباجه داخل الخدماث  الخللُدًت والىفاء بلُمت الفىاجحر وإحساء وافت الاطخعالمُت وإحساء الخدٍى

 اإلاطسف ؤو مع حهاث خازحُت.

 املطلب الثاوي: الخدماث املصرفيت إلالكتروهيت:

فت ؤلالىتروهُت والىطابل اإلاخطلت بها:     طيخعسع فُماًلي خدماث الطٍس

                                                                 

 14د.ًىطف خظً ًىطف، مسحع طبم ذهسه، ص-1
2
 .43طبم ذهسه، ص  ضبحي حمُل، مسحعد.ؤطماء خػحر ًاض، د.ؤخمد  

3
 201د.العجاج فاؾمت الصهساء، مسحع طبم ذهسه، ص - 
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الطحرفت ؤلالىتروهُت ؤحهصة الطساف مً وطابل (الصيرفت إلالكتروهيت مً خالل الصرافاث إلالكتروهيت:1

 آلالي التي جؤدي دوزا هاما في جىشَع اإلاىخجاث اإلاطسفُت وجخمثل في:

 Distributeur Automatique de Billesؤ(اإلاىشع آلالي لألوزاق:

م بؿاكت إلىتروهُت بسحب مبلغ مً اإلااٌ دون الحاحت للجىء     هى آلت ؤوجىماجُىُت حظمذ للعمُل عً ؾٍس

 للفسع.

 :Guichet Automatique Bancaiseب(الشبان آلالي للىزاق:

ؤو ما ٌظمى بألت الطسف خازج اإلابنى وهى ؤًػا آلت ؤوجىماجُىُت ؤهثر حعلُدا وجىىعا، فباإلغافت   إلى خدمت    

ل مً خظاب إلى آخس....وول  السحب الىلدي جلدم خدماث ؤخسي هلبٌى الىداةع، ؾلب ضً عملُاث الخدٍى

 .1ً ألاوجىماجُىُت لألوزاق مخطلت بالحاطىب السبِس ي للبىًذلً والشبابُ

 :Terminal point de venteحـ(نهاةي هلؿت البُع ؤلالىترووي:

اث العمُل مً زضُده الخاص بعد ؤن    وحظمى ؤًػا باآلالث البعُدة اإلادي حظمذ هره الخلىُت بخطم مشتًر

ؤلالىترووي اإلاىضٌى مباشسة مع الحاطىب اإلاسهصي الابخماهُت على اللازا ًمسز مىقف هلؿت البُع البؿاكت 

 للبىً بئدخاٌ السكم الظسي للعمُل ؤي جخطم اللُمت مً زضُده وجػاف إلى زضُده اإلاخجس إلىتروهُا.

 (Phone Bank)(خدماث الطحرفت ؤلالىتروهُت عبر الهاجف "الهاجف اإلاطسفي"2

لدظهُل إدازة العمالء لعملُاجه البىىُت وجفادي البىىن ؤوشإث  اإلاطازف خدمت الهاجف اإلاطسفي                

طاعت ًىمُا، حعخمد هره الخدمت على  24ؾىابحر العمالء لالطخفظاز عً خظاباتهم وحظخمس هره الخدمت 

شبىت ألاهترهذ اإلاسجبؿت بفسوع البىً ؤًً جمىً العمُل مً الحطٌى على خدماث مدددة فلـ باطخخدام 

ل ألامىاٌ  مً الخدماثالسكم الظسي الخاص به، و   مً خظاب إلى آخس. التي ًلدمها الهاجف اإلاطسفي هى جدٍى

 *هشف الحظاب.

 *ؾلب دفتر شُياث، فخذ خظاب.

                                                                 

1
 .201.العجاج فاؾمت الصهساء، مسحع طبم ذهسه، ص- 
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 *جللي ؾلباث الاكتراع وحظدًد الفىاجحر.

 (  Banking online ): الاهترهذ(الطحرفت عبر شبىت 3

مً خالٌ خدماث اإلاطسف اإلاجزلي ؤو ما ٌظمى  ؤجاح اهدشاز اطخخدام اإلاطازف لألهترهذ الخعامل مع عمالء   

بالخدمت اإلاطسفُت الفىزٍت، خُث جم إوشاء ملس لها على ألاهترهذ، بدال مً اإلالس العلازي ومً زم  طهل على 

مىقف اإلاطسف على شاشت  الخعامل مع اإلاطسف عبر ألاهترهذ وهى في مجزله، فُمىىه مداوزة  العمُل 

لُاث اإلاطسفُت ، خُث ٌظخؿُع العمالء مً خالٌ مىكع البىً على ألاهترهذ الىمبُىجس، وإحساء وافت العم

الخعامل والاطخعالم عً خظاباتهم مً ؤحهصتهم الصخطُت في اإلاىاٌش ؤو اإلاخاحس ؤو اإلاياجب، وذلً بىاطؿت زكم 

 .1طسي خاص ليل منهم

اث جمازض فيها  ىُت، هىان زالر مظخٍى وخظب دزاطت هُئت ؤلاشساف والسكابت الخابعت للىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 اإلاىكع الخبادلي.،اإلاىكع الاجطالي،اإلاىكع اإلاعلىماحيوهي: الاهترهذالطحرفت على 

 (Mobile Banking)(الطحرفت اإلادمىلت:4

اطخخدام الهىاجف الجىالت بطىزة مفسؾت، ألامس الري اطخلصم ًخجه العالم الُىم بخؿى مدظازعت هدى       

س اطخخداماجه للعدًد مً ألاغساع ت التي جلىم على فىسة جصوٍد ، جؿٍى فكهسث ما حظمى بالبىىن الخلٍى

 .     2الخدماث اإلاطسفُت للصبابً في ؤي ميان وفي ؤي وكذ

ىن وهى عبازة عً مجمىعت مً ؤلاحساءاث هي عبازة عً هكام ما بحن البى(خدماث املقاصت إلالكتروهيت:5

م الىمبُىجس ؤو  ل عً ؾٍس خم إضداز ؤمس الخدٍى ل ألامىاٌ ما بحن البىىن إلىتروهُا ٍو واللىاعد اإلاعخمدة في جدٍى

، ومً بحن الىقابف ألاطاطُت لىكام اإلالاضت آلالُت هرهس:  الهاجف اإلادمٌى

 *حظُحر اإلابادالث بحن البىىن بىطابل دفع غحر مادًت.

 .2*حظُحر اإلالاضت اإلاخعددة ألاؾساف مما ٌظمذ بدظاب ألازضدة اإلاخعددة ألاؾساف ليل ؤداة مً ؤدواث الدفع

                                                                 

1
،  ص 2017دٌظمبر د.بعاٌش مُادة، د.زاًدي خظِبت، واكع الطحرفت ؤلالىتروهُت في الدٌو اإلاخلدمت، مجلت الباخث الاكخطادي، حامعت طىُىدة، العدد الثامً،  - 

 307-306ص 
2
ت لالكخطاد واإلاالُت، حامعت اإلا .-  س وجددًث وطابل الدفع بالجصابس، اإلاجلت الجصابٍس ، 07دًت، العددؤ.وىن فخُدت، هكام اإلالاضت ؤلالىتروهُت هألُت لخؿٍى

ل  381، ص2017ؤفٍس
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 ُاث ؤلالىتروهُت.عؿم*الحفاف على ؤزشُف لل

 (خطابظ هكام اإلالاضت آلالُت:1

 بالعدًد مً الخطابظ منها:ًخمحز هرا الىكام    

 ت اإلادًىت اإلاخعددة، والتي ًخم مساكبتها باطخمساز.*ًلىم في نهاًت ول ًىم بدظاب ألازضدة الجاهبُ

*ٌعمل على جددًد الحد ألاكص ى اإلاعمٌى به لألزضدة الجاهبُت اإلادًىت اإلاخعددة مً خالٌ اللُام بئزطاٌ إهراز 

 إلىترووي للمدًس في خالت اكتراب الحد اإلاظمىح به. 

خم مً خالٌ جبادٌ اإلالفاث اإلاخخىمت *هكام مؤمً غد مخاؾس الاخخُاٌ والغش باعخباز ؤن اإلابادالث ج

 وباالعخماد على ؾسق مؤمىت  ومشفسة.

 (حظُحر هكام اإلالاضت آلالُت:2

 ًخم حظُحر هكام اإلالاضت ؤلالىتروهُت مً كبل البىً اإلاسهصي وذلً مً خالٌ كُامه بـ:  

 .1*حظُحر الخبادالث للملاضت ؤلالىتروهُت وؤزشفت البُاهاث

 وخظاب ألازضدة اإلاخعددة. *حظُحر جدفلاث اإلابادالث

 *ؤلاشساف على عمل الىكام.

ت اإلاعلىماث اإلاخبادلت بحن البىىن.  *الخدىم في غمان طٍس

  

 

 

 

                                                                 

1
 382-381ؤ. .وىن فخُدت، اإلاسحع الظابم، ص ص - 
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 خاجمت الفصل:   

ؤدث الخؿىزاث اإلادظازعت في مجاٌ الاجطاٌ وألاهترهذ واإلاعلىماث إلى إلى قهىز معالم بِئت إكخطادًت حدًدة 

جسجىص على الخجازة ؤلالىتروهُت وقهىز هىع حدًد مً البىىن هي البىىن ؤلالىتروهُت واللؿاع البىيي باعخبازه 

ت في باقي  اللؿاعاث ، وان ل صاما علُه مظاًس هرا السهب مً خالٌ جلدًم كؿاع خظاض ليل الخؿىزاث الجاٍز

خدماث بىىُت حدًدة جسجىص على الاطخخدام اإلاىثف لخلىُاث الاجطاٌ الحدًثت، ومً بحن هره الخلىُاث 

س واهدشاز هره خدمت  الدفع ؤلالىترووي التي ججد مياهتها في الخجازة ؤلالىتروهُت خُث جلعب دوزا هبحرا في جؿٍى

بمخخلف بىىن العالم إلى جبني هكام الدفع ؤلالىترووي مً خالٌ جددًث عملُاث الدفع  ألاخحرة ألامس الري دفع

 وهرا إوشاء بىىن إلىتروهُت كادزة على مىاهبت الخؿىزاث الحاضلت في الىكام اإلاالي العالمي.

 



                                                                                                                                                                                                                          

 جحدًاث هظام الدفع إلالكترووي في الجسائر                                 الفصل الثالث                           

 

46

 

 

  

الخؼىس الخىىىلىجي الهائل في مجاٌ ؤلاكالم والاجصاٌ والبيُت الخدخُت اإلاصشفُت، في هثحر مً الذٌو    ظمذ

اإلاخؼىسة اإلاخؼىسة بخلم أهـمت دفم إلىتروهُت مخؼىسة وغحر ميلفت ملاسهت بأهـمت الذفم الخللُذًت، التي لم 

والصفلاث هزا ما حلل الجضائش حععى في  العشكت في مجاٌ ملالجت اإلالامالثفي كصش ًخؼلب حلذ فلالت 

العىىاث ألاخحرة إلى إكامت  بيُت جدخُت مخؼىسة وجىفحر ؤلاػاس اللاهىوي، ألامش الزي ٌعمذ بخلمُم اظخخذام 

 وظائل الذفم ؤلالىترووي خاصت مم ألافشاد في اظخخذام وظائل الذفم الخللُذًت.

وجدذًث أهـمت الذفم بلذ الذساظاث التي كام بها بدىمُت  2003ولهزا كضمذ الجضائش ابخذاء مً ظىت  

بىً الجضائش واإلاصاسف اللاملت في الجضائش، ورلً جماؼُا وجىحهاث الخيىمت، باإلطافت إلى جدذًث البيُت 

م دخلذ خحز الخىفُز ظىت  ، مً بُنها مؽشوق 2006الخدخُت اإلاصشفُت، لخخىج اللملُت بلذ رلً بلذة مؽاَس

ش وجدذًث وظائل ال ذفم، التي جظمً البؼاكاث البىىُت وىظُلت دفم إلىتروهُت وإدخاٌ هـام اإلالاصت جؼٍى

ت، وهىا ًثاس الىلاػ خٌى  ؤلالىتروهُت وهزا اظخخذام أحهضة أحهضة الصشف آلالي في مخخلف البىىن الخجاٍس

 مذي إمياهُت حلمُم اظخخذام هزه الىظائل ؤلالىتروهُت في الجضائش، وما مذي اهدؽاسها.

 لذ كعمىا فصلىا هزا إلى مبدثحن:وبهزا ف

 املبحث ألاول: واكع هظام الدفع إلالكترووي في الجسائر

   املبحث الثاوي: مسخلبل الدفع إلالكترووي في الجسائر
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 املبحث ألاول: واكع هظام الدفع إلالكترووي في الجسائر

ؤلالىترووي كصذ مىاهبت الخؼىساث في ؿلذ الجضائش هغحرها مً الذٌو خٍشصت كلى اظخخذام هـام الذفم     

ش خذماتها  الصىاكت اإلاصشفُت اللاإلاُت، خُث كمذث البىىن الىػىُت إلى الاظدثماس في هزا اإلاجاٌ لخؼٍى

حن اإلادلي والذولي.  اإلاصشفُت وإلاىاحهت اإلاىافعت كلى اإلاعخٍى

ىاحه جدذًا هبحرا وفي ؿل هزه الخؼىساث والخغحراث اإلاخخالُت أصبذ اللؼاق اإلاصشفي الجضائشي ً 

 إلاىاحهت هزه اإلاعخجذاث مً خالٌ الاسجلاء بالىـام اإلاصشفي هيل.

 املطلب ألاول:جلييم وسائل الدفع إلالكترووي بالجسائر

بالشغم مً الخؼىساث التي كشفتها وظائل الذفم ؤلالىترووي في اللالم وجىظم هؼاق اظخخذامها لِؽمل  

 أّن الجضائش مخخلف اإلاجاالث، خُث أصبدذ مً أهم وظا
ّ
بلُت في مىأي كً ئل الذفم في الىكذ الشاهً، إال

هزه اإلاعخجذاث، سغم أن اللذًذ مً الذٌو اللشبُت كذ كؼلذ أؼىاػا واظلت وهبحرة في هزا اإلاجاٌ، 

 :وظيخدذر كً بلع الىظائل فُما ًلي

 .بطاكاث السحب:1

جم إوؽاء بؼاكت السخب الخاصت بيل بىً، فلذ أوؽأث مؤظعت ما بحن البىىن الؽمالُت)البىً الىػني     

فُت، بىً الجضائش الخاسجي، الصىذوق الىػني للخىفحر والاخخُاغ، اللشض  الجضائشي، بىً الفالخت والخىمُت الٍش

لفالحي، بىً البرهت الجضائشي( ظىت الؽلبي الجضائشي، بىً الخىمُت اإلادلُت، الصىذوق الىػني للخلاون ا

  SATIM ومؤظعت  19951

 (monétiquedeet interbancaires transactions d’automatisations Algérienne SATIM) 

 ورلً بهذف: ملُىن دًىاس حضائشي  267ؼشهت راث أظهم سكم أكمالها   وهي

 .جدذًذ وظائل الذفم للىـام اإلاصشفي الجضائشي 

 ش وحعُحر ا  لخلامالث الىلذًت ما بحن البىىن.جؼٍى

 .جدعحن الخذمت اإلاصشفُت وصٍادة حجم جذاٌو الىلىد 

 .وطم اإلاىصكاث آلالُت في البىىن التي حؽشف كليها اإلاؤظعت 

                                                                 

 354-353، ص ص 2016، دٌعمبر 6أ.ظمُت كبابعت، وظائل الذفم ؤلالىترووي في الىـام البىيي الجضائشي، مجلت الللىم ؤلاوعاهُت، حاملت أم البىاقي، اللذد  - 1
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  1اإلاعاكذة في وطم اللىاهحن البىىُت لدعُحر اإلاىخجاث ؤلالىتروهُت. 

الخاصت بالسخب خعب اإلالُاط اإلالمٌى به دولُا وػبم جلىم هزه اإلاؤظعت بصىم البؼاكاث اإلاصشفُت 

م كلذ ًبرم مم مؤظعت  ت، وجيؽأ هزه الخذمت كً ػٍش   "SATIM  "ؤلاؼاسة العٍش

التي جدذد التزام الؼشفحن خاصت فُما ًخللم باآلحاٌ وؤلاحشاءاث العلُمت، إطافت إلى كملُت الشبؽ بحن 

ؼبىت اجصاٌ حعمذ لللُام بئحشاء كملُاث السخب، ظىاء بىاظؼت " SATIM  "اإلاىصكاث آلالُت ومصالح 

 . 2واهذ )داخلُت أو مدىلت( باإلطافت إلى سجل مخصل بهُئت اإلالاصت لخصفُت الخعاباث بحن البىىن

 .الؽبىت الىلذًت ما بحن البىىن:2

زا مؽشوكا إلًجاد دخل للىلذ بحن البىىن، وأٌو مشخلت له"  SATIM  "أكذث ؼشهت  1996في ظىت     

بحن اإلاصاسف في الجضائش، هزه  جمثل في إكذاد ؼبىت هلذًت إلىتروهُت 1997الزي بذأ اللمل ظىت  اإلاؽشوق

 الخذماث اإلاخلللت بئصذاس البؼاكاث اإلاصشفُت الخاصت بالسخب مً اإلاىصق آلالي خلُا، 
ّ
الؽبىت ال حلؼي إال

مىا إلى صبائنهم خذمت سخب ألامىاٌ بىاظؼت وبالخالي جمىً البىىن الىػىُت وألاحىبُت)الخاصت واللامت أن ًلذ

كلى طمان خعً ظحر كملُت السخب وجيامل اإلاىصكاث آلالُت مم كذد   "SATIM  "اإلاىصق آلالي(، خُث حعهش 

ما  مً اإلاصاسف، هزا باإلطافت إلى جأمحن كبٌى البؼاكت في حمُم مصاسف اإلاؽاسهحن، إحشاء كملُاث اإلالاصت

بحن البىىن، وهزا جأمحن جبادٌ الىفلاث اإلاالُت بحن اإلاؽاسهحن واإلاؤظعت اإلاعؤولت كً اإلالاصت، هزلً حلمل 

 .ıهزه الؽشهت كلى مشاكبت البؼاكاث اإلاضوسة وهؽف ول الخالكباث

 *الخلامل بالصشافاث آلالُت وأحهضة الذفم ؤلالىترووي في الجضائش:

 ؤلالىترووي في الجضائشأحهضة الذفم  (:III. 1)ركم الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 العىىاث

كذد أحهضة الذفم 

 ؤلالىترووي
2897 3047 2965 2986 2737 3035 

م،واكم اظخخذام وظائل الذفم ؤلالىترووي وهُفُت إداسة اإلاخاػش الىاحمت كنها وفلا  : املصدر :  أ.خىبحزي مٍش

ت ،اللذد  ،حاملت4لىمىرج لجىت باٌص الذولُت للشكابت اإلاصشفُت ،مجلى الذساظاث اإلاالُت واإلاداظبُت والغذاٍس

ت    .47،ص 2015،دٌعمبر 3الجضائٍش

                                                                 

 

م، مشحم ظبم رهشه،ص-2  .47أ  خىبحري مٍش



                                                                                                                                                                                                                          

 جحدًاث هظام الدفع إلالكترووي في الجسائر                                 الفصل الثالث                           

 

49

 

 

 ًمىً جىطُدها هماًلي: جخىصق هزه ألاحهضة كلى كذد مً البىىن

هما كشف كذد الصشافاث آلالُت في الجضائش جؼىسا هبحرا خالٌ العىىاث ألاخحرة وهى ما هداٌو جىطُده مً 

 خالٌ الجذٌو اإلاىالي:

 

 2015-2010جؼىس كذد الصشافاث آلالُت في الجضائش خالٌ الفترة  (:III.2الجدول ركم )

 العىىاث 2010 2011 2012 2013 2014 2015

570 539 475 543 647 636 
كذد الصشافاث 

 آلالُت

ت ؤلالىتروهُت بحن وظائل الذفم الخذًثت والخللُذًت، حاملت أبى بىش بللاًذ، جل :اإلاصذس  8معان، صأ.اللُاػي حهُذة، د.مدمذ بً كضة، جؼىس الخذماث اإلاصٍش

ه بلغ أكصاه ظىت هالخف مً خالٌ الجذٌو العابم جؼىس كذد الصشافاث آلالُت في الجضائش، خُث 
ّ
هجذ أه

صشاف آلي، هما كشف جشاحلا خالٌ العيخحن اإلاىالُخحن لُلاود الاسجفاق مجذدا خُث بلغ خىالي  647بـ  2011

كلى أهبر كذد ممىً مً الصشافاث  cnepو  BDL، وحعخدىر ول مً 2015حهاص إلى غاًت هىفمبر مً ظىت  570

 إلاىصكاث كلى ما جبلى مً بىىن ومؤظعاث مالُت.بِىما جخىصق بلُمت ا beaو  BNA آلالُت جليها 

 1البؼاكاث البىىُت في الجضائش:-3

ما  1997بالبؼاكاث البىىُت في الجضائش ظىت  
ّ
دت وإه مً خالٌ إصذاس أو بؼاكت لىنها ال جدخىي كلى ؼٍش

 2005جخظمً فلؽ اإلاعاخت اإلاغىاػِعُت، خُث وان الخلامل ًلخصش فلؽ كلى كملُاث السخب ختى كام 

الذفم كبر ألاهترهذ التي ؿلذ مجشد فىشة إلى غاًت كام ؿهشث فىشة  2009أًً بذأث كملُاث الذفم، وفي 

 أهه لم ًذخل خحز الخىفُز إلى غاًت كام  2010
ّ
أًً جم جىفُز  2013خُث جم اإلاصادكت كلى هزا اإلاؽشوق إال

 . الاهترهذأٌو كملُت للذفم كبر 

الفاجىسة مً خالٌ اإلاىصكاث آلالُت لىنها جبلى فىشة مذسوظت ال غحر لم وفي هفغ العىت ؿهشث فىشة حعذًذ 

جخجعذ كلى اسض الىاكم بلذ، هزا باإلطافت إلى اللذًذ مً البرامج التي حلذ كُذ ؤلاهجاص والتي مً بُنها بشهامج 

م العُاس ؼشق غشب، خُث ظِخم دفم معخدلاث اللبىس باظخخذام البؼاكاث جدمل الشمض  .CIBالؼٍش

بل الخلشف كلى حجم اظخخذام البؼاكاث البىىُت بالجضائش البذ مً الخلشف أوال كلى أهىاق البؼاكاث وك

ت:  اإلاخخلفت اإلالخمذة مً ػشف البىىن الجضائٍش

                                                                 

ت ؤلالىتروهُت بحن وظائل الذفم الخذًثت والخللُذًت، حاملت أبى بىش بللاًذ، جلمعان، صأ.اللُاػي حهُذة، د.مدمذ بً كضة، جؼىس - 1  8الخذماث اإلاصٍش
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 .البؼاكاث اإلادلُت:3-1

هي بؼاكاث حعمذ بلملُاث الذفم والسخب، مخاخت ليافت الضبائً جلذس مذة صالخُتها بعيخحن باظخثىاء     

فخلذس صالخُتها بثالر ظىىاث، وهمحز كمىما بحن  BNAكاث اإلاىحهت للمالء البىً الىػني الجضائشي البؼا

 )بؼاكت بىىُت مؽترهت(.CIBهىكحن أظاظُحن ًدمالن هفغ الشمض 

 (CLASSIQUEالبؼاكت اللادًت:)-أ

 جمىذ لفئت كمالء البىىن الزًً ال ًخجاوص دخلهم خذا ملُىا.         

 (GOLDالزهبُت:)البؼاكت -ب

ًمىذ هزا الىىق مً البؼاكاث لفئت ملُىت مً كمالء البىىن والزًً ًخجاوص دخلهم مبلغا ملُىا وامخُاص     

 .1ًمىده البىً لللمُل

 .البؼاكت الذولُت:3-2

هي بؼاكت حعخلمل خاسج الىػً في كملُت السخب والذفم مىحهت للمالء البىً الزًً ًمخليىن خعاباث      

مىً أن همحز بحن هىكحن أظاظُحن: باللملت  الصلبت، ٍو

 :Visa classiqueبؼاكت-أ

أوسو  1500ًمىذ هزا الىىق مً البؼاكاث لللمالء الزًً لذيهم سصُذ مً اللملُت الصلبت أهبر أو ٌعاوي     

  جخلذي كملُاث السخب في الُىم أسبم كملُاث.
ّ
 كلى أال

 :Visa Goldبؼاكت -ب

أوسو كلى  5000ًمىذ هىا الىىق مً البؼاكاث لللمالء الزًً لذيهم سصُذ مً اللملت الصلبت أهبر أو ٌعاوي  

 أن ال ًخجاوص كذد كملُاث السخب في الُىم الىاخذ ظبم كملُاث.

  .2015والجذٌو اإلاىالي ًىضح لىا حجم البؼاكاث البىىُت اإلاخذاولت في الجضائش ظىت 

 

 

                                                                 

 9، 8اإلاشحم العابم، ص- 1
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 لبؼاكاث البىىُت اإلاخذاولت في الجضائش(:اIII.3) الجذٌو سكم

 1474230 كذد البؼاكاث اإلاخذاولت

 941371 كذد البؼاكاث اللادًت اإلاخذاولت

 165429 كذد البؼاكاث الزهبُت اإلاخذاولت

 367430 كذد بؼاكاث السخب اإلاخذاولت

ت ؤلالىتروهُت اإلاصذس:   8بحن وظائل الذفم الخذًثت والخللُذًت، حاملت أبى بىش بللاًذ، جلمعان، صأ.اللُاػي حهُذة، د.مدمذ بً كضة، جؼىس الخذماث اإلاصٍش

 هـام اإلالاصت كً بلذ:-4

" هزا الىـام ًخخص باإلالالجت آلالُت ATCIإّن كملُت هـام الذفم كشفذ مشخلت حذًذة بئوؽاء هـام هى "  

ل، اكخؼاق كملُاث الذفم والسخب بالبؼاكا ث البىىُت ورلً باظخلماٌ لىظائل الذفم اللام، صيىن الخدٍى

مثل هزا الىـام اللعم الثاوي Scannersوظائل مخؼىسة مثل اإلااسخاث الظىئُت" "، والبرمجُاث اإلاخخلفت ٍو

 .1الذفم اإلاخؼىسة ووفم اإلالاًحر الذولُت بهذف الخدعحن النهائي للخذماث البىىُت للضبائًمً أهـمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

م، مشحم ظبم رهشه، ص - 1  50،51خبحزي مٍش
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 ذفم الالىترووي في البىىنال أحهضة(: جىصق III.4) الجذٌو سكم

 العىىاث        

 البىىن

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CPA 

 
1471 1554 1622 1674 1654 1686 

BDL 575 575 338 188 188 188 

BADR 317 317 317 317 319 373 

BNA 52 57 57 57 57 65 

BEA 329 329 332 332 / / 

 243 126 101 71 60 51 ظىظُتي حجراٌ

ذ الجضائش  47 47 47 47 47 47 بٍش

 9 9 9 9 9 9 بىً البرهت

BNP 15 24 76 89 80 111 

NATIXIS 3 5 5 40 41 73 

AGB 6 66 89 155 208 232 

 8 8 4 2 4 2 العالم بىً

 3035 2737 2986 2965 3047 2897 اإلاجمىق

م،واكم اظخخذام وظائل الذفم ؤلالىترووي  املصدر: وهُفُت إداسة اإلاخاػش الىاحمت كنها وفلا أ.خىبحزي مٍش

ت ،اللذد  ،حاملت4لىمىرج لجىت باٌص الذولُت للشكابت اإلاصشفُت ،مجلى الذساظاث اإلاالُت واإلاداظبُت والغذاٍس

ت    .47،ص 2015،دٌعمبر 3الجضائٍش

ائش ورلً  مً خالٌ الجذولحن ًخضح لىا الخؼىس اإلالخىؾ الزي كشفه  كذد أحهضة الذفم ؤلالىترووي في الجض 

حهاص ظىت  3035حهاصا إلى  2897كلى معخىي مجمىكت  مً البىىن الشائذة في اإلاجاٌ خُث اسجفم كذدها مً 

دخل اللشض الؽلبي الجضائشي الصذاسة في كذد أحهضة الذفم ؤلالىترووي بـ2015  .2015حهاص ظىت  1686، ٍو
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 (ATCI)دٌ كبر هـام اكملُاث الخب :(III. 55)الجدول ركم

 

 العىىاث

 

 اليؽاغ

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

كذد 

اللملُاث 

 )ملُىن(

6.926 9.320 11.139 13.818 13.039 17.387 19.470 20.750 

كُمت 

 اللملُاث
5452.188 7188.225 8534.729 8878.137 10581.6 11766.1 12661.6 13979 

كذد 

اللملُاث 

 اإلالغاة

112000 153678 154424 157.194 134302 147790 141231 - 

وعبت 

اللملُاث 

 اإلالغاة

1.62 1.65 1.39 1.14 1.03 0.85 0.72 - 

اإلاصذس: د.هىفل ظماًلي، د.فظُلت بىػىسة، دوس بىً الجضائش في كصشهت  هـام الذفم ؤلالىترووي  ما بحن  

حاملت جبعت، اللذد العادط، ص (، مجلت البذًل الاكخصادي، 2014-2008البىىن، دساظت جدلُلُت للفترة)

279 ،280. 

اسجفاكا هبحرا مً خُث حجم اللملُاث وكُمتها اإلاخذاولت مً خالله،  (ATCI)كشفذ كملُاث الخبادٌ كبر هـام 

اث كُاظُت مىز ظىت   8878.137ملُىن كملُت بمبلغ إحمالي  13.818، أًً سجل الىـام 2010مسجلت معخٍى

مً خُث الدجم واللُمت كلى الترجِب،  2009%( ملاسهت بعىت4%( )24ىي)ملُاس دًىاس مدللا ملذٌ همى ظى

 17.387الجذًذة، خُث اهخلل حجم اللملُاث إلى فلذ سجلذ أكلى ملذٌ همى خالٌ ألالفُت  2012أّما ظىت 

ادة ) 11766.1ملُىن كملُت بلُمت إحمالُت  %( 11.2%( مً خُث الدجم و)33.33ملُاس دًىاس أي بملذٌ ٍص
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ملخىؿا ، خُث سجل الىـام   1جدعىا 2014، وفي ألاخحر سجلذ ظىت 2011للُمت ملاسهت بعىت مً خُث ا

%( ملاسهت بعىت 10.4%( و)6.6ملُاس دًىاس مدللا ملذٌ ظىىي) 13979ملُىن كملُت بمبلغ إحمالي  20.750

ض معخمشا مىز مً خُث الدجم واللُمت كلى الخىالي أّما باليعبت لللملُاث اإلالغاة فهي حسجل اهخفا 2013

، لدعخمش بلذ رلً في 2007%( في ظىت 1.62إلى ) 2006%( مً ظىت 3.12وؽأة الىـام، فلذ اهخفظذ مً )

، مما ٌلىغ الخدعً اإلالخىؾ في 2013%( في ظىت 0.72زّم ) 2012%( في ظىت 0.85هفغ اإلاىدنى لخصل )

 جدىم اإلاخلاملحن في الىـام جدذ إؼشاف فلاٌ لبىً الجضائش.

ذ بئؼشان :بىً الجضائش ول البىىن ، اجصاالث  2006لىـام خحز الخىفُز في ماي دخل هزا ا الجضائش، بٍش

لخمذ هزا الىـام كلى الخبادٌ اإلا"ABEF"، حملُت البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت "SATIMالجضائش،" للىماحي ، َو

 للبُاهاث الشكمُت والصىس.

جأمحن أهـمت الذفم اللام، إكادة الثلت للضبائً في  يهذف هىا الىـام بصفت كامت إلى جللُص آحاٌ اإلالالجت،

 مىاٌ في الجضائش.وظائل الذفم خاصت الصيىن ومىاحهت كملُت جبُِع ألا 

  "BTGS" هـام الذفم الفىسي للمبالغ الىبحرة-5

ذًت للمبالغ الىبح وهى هـام   الث البىىُت أو البًر رة ًخص أوامش الذفم التي جخم بحن البىىن باظخخذام الخدٍى

 :2أو للذفم الفىسي اإلادلم مً كبل اإلاؽاسهحن في هزا الىـام، وهى هـام ًخص

 .ألامىاٌ اإلادىلت بحن البىىن أو مم البىً اإلاشهضي مما ٌعمذ بخدعحن العُىلت .1

ش 2 ت بحن اإلاؤظعاث ألامش الزي ٌلمل كلى جشكُت الخجاسة وجؼٍى لت للمذفىكاث الخجاٍس .اإلالالجت العَش

 الاكخصاد.

ل ألامىاٌ التي حلادٌ أو جفىق ملُىن دًىاس وملالجتها بالىكذ الخلُلي  .ٌعمذ3 هزا الىـام بدىـُم أوامش جدٍى

 كلى أنها كملُت اظخعجالُت وفىسٍت وبصىسة إحمالُت.

 

 

 

                                                                 

(، مجلت البذًل 2014-2008ن، دساظت جدلُلُت للفترة)د.هىفل ظماًلي، د.فظُلت بىػىسة، دوس بىً الجضائش في كصشهت  هـام الذفم ؤلالىترووي  ما بحن  البىى  - 1

 .280، 279الاكخصادي، حاملت جبعت، اللذد العادط، ص 

 52، مشحم ظابم ، ص2017بىً الجضائش، الخؼىس الاكخصادي والىلذي للجضائش، بىً الجضائش، الجضائش، ظبخمبر - 2
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 2514و 2552في الفترة ما بين  RTGSاملعامالث من خالل هظام  (: III .56حدول ركم)

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العىىاث

وعبت جذاٌو 

 BTGS هـام
99.56 99.93 99.77 99.77 99.99 99.99 

 314357 290418 269557 237311 211561 205736 كذد اللملُاث

كُمت اللملُاث 

)ملُاس دًىاس 

 حضائشي(

649740 587475 680123 535234 358026 372394 

، مشحم 2017بىً الجضائش، الجضائش، ظبخمبر بىً الجضائش، الخؼىس الاكخصادي والىلذي للجضائش، -اإلاصذس: 

 52ظابم ، ص

%، هزا حلخبر هزه 99ملذٌ جىافش هزا الىـام ًفىق وعبت  2014إلى غاًت ظىت  2009هالخف مىز ظىت 

ُاجُت اللمل  اللالكت اإلادصل كليها مؼابلت للملاًِغ الذولُت واإلاخفم بؽأنها بؽيل مؽترن للُاط اإلاىزىكُت

ت ؤلا   .1حمالُت الفىسٍت للمبالغ الىبحرة بؽيل كام ألهـمت الدعٍى

أخذ أهم أوحه الصحرفت ؤلالىتروهُت هي الصحرفت كلى الخؽ، وفي إػاس ظعي الجضائش الصيرفت على الخط:-6

لخبني مؽشوق الصحرفت ؤلالىتروهُت فلذ كملذ كلى إًجاد هزا الىىق مً الخذمت في العىق اإلاالي الجضائشي، 

ت لىً كذساث البىىن الجضا ت لم حعمذ بزلً، ومً هىا حاءث فىشة إوؽاء مؤظعت حعاكذ البىىن الجضائٍش ئٍش

الخذماث الصحرفت ؤلالىتروهُت" هزه الؽشهت التي هخجذ كلى جلىُت هزا الىىق مً الخذماث. فياهذ " الجضائش 

بالصحرفت الشائذة في مجاٌ البرمجُاث اإلاخلللت " dingramediكً اجفاق ؼشاهت بحن اإلاجمىكت الفشوعُت " 

ت  softanguitingو Multimédiaو Magretؤلالىتروهُت وأمً جبادٌ اإلاللىماث اإلاالُت وزالر مؤظعاث حضائٍش

لخيؽأ مؤظعت مخخلؼت ظمُذ الجضائش لخذماث الصحرفت  "Ceristومشهض البدث لإلكالم الللمي والخلني"

وحعُحر وأمً جبادٌ البُاهاث اإلادلُت ؤلالىتروهُت، جلذم هزه اإلاؤظعت خذماتها اإلاخلللت بالبىىن كً بلذ 

                                                                 

ت الفىسٍتصغذاس أخمذ، خمُذي ولثىم، جلُُم أداء هـام الجضائش - 1 ، مجلت البدىر والذساظاث 2014، 2006في الىـام اإلاصشفي الجضائشي خالٌ ظىت BTGS للدعٍى

 17، حاملت الذهخىس ًحي فاسط، ص2015الللمُت، دٌعمبر 
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، في البذاًت سهضث كلى كملُاث 2004لجمُم البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت، أوؽأث هزه اإلاؤظعت في حاهفي 

ش   (1)البىىُت وأهـمت الذفم ؤلالىتروويوجذكُم مىحهت حهىدها بصفت سئِعُت هدى كصشهت الخذماث جؼٍى

ل هذف أظاس ي، أال وهى جلبُت خاحاث اإلاؤظعاث اإلاالُت إّن هزه اإلاؤظعت أوؽأث مً أح:AEBSخدماث 

 1باكتراح خلٌى البىىن كً بلذ مً حهت، جبعُؽ وجأمحن اإلابادالث ؤلالىتروهُت مً حهت أخشي.

 الدفع إلالكترووي في إلاكخصاد الجسائري  أهميت وسائل :املطلب الثاوي

 : ؤلاكخصاد الىػنيلذفم ؤلالىترووي أزش هبحر كلى دًىامُىُت ل إن       

م ؤلالىترووي إسجباػا مباؼشا بفىشة جىمُت مبُلاث اإلاؤظعت ،  :.جىسيع هطاق السىق 1 ًشجبؽ هجاح الدعٍى

م في إًجاد فشص واظلت للذخىٌ إلى ألاظىاق وؤلاهفخاح كلى  ورالً بالىـش إلى الذوس الزي ًللبه رلً الدعٍى

في اللالم ، ومً هاخُت أخشي ذ ليعبت معخخذمي ؤلاهترهظىق واظلت مً اإلاعتهلىحن في طىء الىمى اإلادعاسق 

الىفار إلى ألاظىاق اللاإلاُت وخلم أظىاق حذًذة ؤلالىترووي بخىظُم دائشة العىق اإلادلي وهزلً  ٌعمذ الذفم

،ألن الذفم ؤلالىترووي ًجلل اإلالامالث اإلاالُت مخاخت ألهبركذد ممىً مً اإلاعتهلىحن. هما ٌعاكذ الذفم 

لُت مً خالٌ هـام جبادٌ اإلاللىماث بذكت ؤلالىترووي  كلى جىفحر هـم كلىماث جذكم إجخار اللشاساث الدعٍى

لت كلمُ  . 2ت جدلم اللذسة كلى دساظت العىق وبؼٍش

ت كلى هـام الذفم ؤلالىترووي بؽيل هبحر ومخؼىس  جحليم امليزة الخىافسيت:.2 إن إكخماد اإلاصاسف الجضائٍش

ش كذس  ت الىفاءة وجلذًم خذماث ظُمىنها ال مدالت مً جؼٍى اتها الخىافعُت ،فبظله ظخدلم اإلاصاسف الجضائٍش

 راث حىدة كالُت وبخيالُف أكل وهزه اللىاصش ولها جذكم وجدمي مشهضها الخىافس ي.

 .الدفع إلالكترووي والىاجج إلاحمالي املحلي:3

إّن جفلُل الذفم ؤلالىترووي ظُظمً اللظاء كلى مؽيلت ألاوساق الىلذًت  اإلاضوسة، وخماًت الضبائً مً   

كملُاث العشكت وحلمُم وظائل الذفم الخذًثت ظُلض ي كلى أصمت العُىلت الىلذًت التي ٌؽهذها الاكخصاد 

اللذًذ مً اإلاؤظعاث الخيىمُت  الجضائشي، هما ظُلض ي الذفم ؤلالىترووي كلى مؽيلت الؼىابحر التي حؽهذها

. 

                                                                 

ت،ح-1 ت ،مجلت ؤلاكخصاد والخىمُت البؽٍش  223،ص2املت البلُذة(د.كامش بؽحر،الصحرفت ؤلالىتروهُت همذخل لخدلُم اإلاحزة الخىافعُت للمصاسف الجضائٍش

م ؤلالىترووي ،مجلت ألاغىا -2 ت ومعاهمتها في إهدؽاس إظخلماٌ الدعٍى  2017،ماسط 29غ ،اللذدد.حلٌى بً كؽىة ، آلُت الذفم الخذًثت في اإلاؤظعاث اإلاالُت الجضائٍش

 96ص
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إّن اكخماد هـام الذفم ؤلالىترووي ظِعاهم في الاسجفاق  اإلادلي بىلؼت أو هلؼخحن كلى أكل جلذًش، وىهه ظُؤزش 

خظاغف الاظدثماس، هما أّن جفلُل  ً عجلت اليؽاغ الاكخصادي ٍو كلى ظشكت دوسان الىلىد، وبالخالي جدٍش

خدٌى الاكخصاد إلى اكخصاد خلُلي ومىخج ومصذس هـام الذفم ؤلالىترووي ظُلض ي كل ت ٍو ى ألاظىاق اإلاىاٍص

ادة  فحرجفم ظلش صشف اللملت الىػىُت وجىخفع ألاظلاس.وخعب الذساظاث الاكخصادًت إرا واهذ هىان ٍص

ادة حلادٌ 10كذسها  % في 1% في خصت اإلاذفىكاث ؤلالىتروهُت مً ؤلاهفاق الاظتهالوي ًمىنها أن جؤدي إلى ٍص

 . 1جج اإلادلي ؤلاحماليالىا

ش الخجاسة ؤلالىتروهُت:ٌلخبر الذفم ؤلالىترووي كامل هام لخفلُل دوس 4 .الذفم ؤلالىترووي ٌعاهم في جؼٍى

مىً أن هبرص رلً في الىلاغ الخالُت:  2الخجاسة ؤلالىتروهُت وصٍادة هفاءتها ٍو

ت والىفاء بال- تزاماتهم اإلاالُت بعشكت فائلت مهما وان بلذ ظشكت أداء أػشاف الخبادٌ الخجاسي إلالامالتهم الخجاٍس

 اإلاعافت.

حلشض الخذماث اإلاصشفُت واإلاالُت كلى ػٌى ظاكاث الُىم وخالٌ ول أًام ألاظبىق، وبهزا جخجاوص البىىن -

 اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت كامل الضمً كلى كىغ البىىن الخللُذًت.

 فش كلى وظائل الاجصاٌ الخذًثت.إمياهُت اللُام بأي كملُت مً البِذ أو مً أي ميان ًخى -

 املبحث الثاوي:مسخلبل الدفع إلالكترووي في الجسائر.

في ؿل جؼىس جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ في الجضائش، بشصث جدىالث هائلت في مجاٌ اللمل البىيي 

لىتروهُت، ؤلالىترووي، مما أظفش كً ؿهىس وظائل الذفم والعذاد ؤلالىترووي هىمارج لخذماث الصحرفت ؤلا

والتي لجأث البىىن إلاىاهبتها مً أحل جدعحن أدائها ججاه كمالئها بغُت الىصٌى إلى أظىاق حذًذة وهعب 

هدُجت اإلاضاًا التي جدللها هزه الىظائل إطافت إلى سفم خصتها العىكُت  سطا كمالئها وحزب كمالء حذد

لظىء كلى معخلبل الذفم ؤلالىترووي خاصت في ؿل خذة اإلاىافعت، وظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث حعلُؽ ا

 في الجضائش.

  املطلب ألاول:الصعىباث واملخاطر التي جىاحه الدفع إلالكترووي في الجسائر

                                                                 

1
 .221د.مدمذ ؼاًب، .مشحم ظبم رهشه، ص  - 

2
م، مشحم ظبم -   240رهشه، د. مدشص هىس الذًً، خعحن مٍش
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في إػاس جىفُز اللملُاث اإلاصشفُت ؤلالىتروهُت وما ًشافلها مً حغحراث في بِئت ألاكماٌ وؽأث اللذًذ  

وفي هزا الصذد ظىف هخؼشق إلى أهم اإلاخاػش والصلىباث مً اإلاخاػش اإلاشجبؼت بأهـمت الذفم ؤلالىترووي، 

 التي جىاحه هـام الذفم ؤلالىترووي في الجضائش:

ًشجبؽ هجاح واهدؽاس وظائل الذفم ؤلالىترووي بمذي إوؽاء بيُت جدخُت جىىىلىحُت  .واكع البنى الخحخيت:1

ِئت اإلاىاظبت والذاكمت واللادسة كلى مخؼىسة حعاكذ كلى اهدؽاس اظخخذام الخىاظب وألاهترهذ، وهزا جىفحر الب

 جدمل أكباء ومخاػش هزا الىىق الخذًث مً وظائل الذفم ؤلالىترووي.

جبّحن ؤلاخصائُاث اإلاخىفشة في الجضائش طلف البيُت الخدخُت ألاظاظُت إلاماسظت الخجاسة ؤلالىتروهُت إر اّن هزا 

جلخض ي الاهدؽاس الىاظم لؽبياث الاجصاٌ العلىُت الىىق مً الخجاسة بصفت كامت ووظائل الذفم ؤلالىترووي 

 .1والالظلىُت والخاظباث والبرمجُاث وأحهضة الهاجف

 ًشحم طلف البنى الخدخُت للذفم ؤلالىترووي في الجضائش إلى كذة أظباب:

 :فىطم البىىن للمىصكاث آلالُت للىلىد وإصذاس البؼاكاث البىىُت اسجفاق جيالُف ؤلاكخىاء

ت حذ كالُت للبدث والخجذًذ ومخابلت الابخياساث والخىُف مم  ًخؼلب منها جدمل جيالُف اظدثماٍس

 الخىىىلىحُا الخذًثت.

ألكماٌ في اإلاىصكاث آلالُت مما ًؤدي إلى سفع اإلاىاػىحن الظخخذام الىلىد سداءة الخذماث البىىُت وهثرة -2.1

 ؤلالىتروهُت.

 .واكع الخدماث املصرفيت في البىىن الجسائريت:2

ت ًذفم باألفشاد إلى الخلامل  إّن    جؼىس وظهىلت جلذًم الخذماث ؤلالىتروهُت وجىُفها مم اإلاعخجذاث اللصٍش

مم هزه البىىن بيل زلت، ولىً الىـام اإلاصشفي الجضائشي ًالخف كلُه الخخلف وكذم مىاهبت الخؼىساث 

برص جخلف الىـام اإلاصشفي والخذماث اإلاصشفُت في البىىن الجالخىىىلىحُت ت في مجاٌ أهـمت الذفم في ، ٍو ضائٍش

 اللذًذ مً اإلاـاهش:

ت، إر سغم مبادسة بلع اإلاؤظعاث اإلاصشفُت  -2.1 طلف ؼبياث الاجصاٌ ؤلالىتروهُت في البىىن الجضائٍش

ش ؼبياث إلىتروهُت للذفم والدعذًذ اإلاىدؽشة في هلاغ مدذودة في التراب الىػني، لىً كذم  واإلاالُت إلى جؼٍى

                                                                 

م، مشحم ظبم رهشه -1  .243-242، ص ص د. مدشص هىس الذًً، خعحن مٍش
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م فيها وحعُحرها وهزا ساحم إلى اكخماد هزه ألاخحرة كلى خلٌى وأهـمت معخىسة وغحر مخىافلت اللذسة في الخدى

ت   1مم خصائص العىق الجضائٍش

ت بلُت  -2.2 طلف اظخخذام البؼاكاث البىىُت والخأخش في جأهُل أهـمت الذفم ؤلالىتروهُت: فالبىىن الجضائٍش

بمىأي كً هزه اإلاعخجذاث سغم أن اللذًذ مً الذٌو اللشبُت خاصت اإلاجاوسة هخىوغ كذ كؼلذ أؼىاػا ال 

 2ٌعتهان بها في هزا اإلاجاٌ.

اإلاصشفي، رلً أن مذسظت وػىُت وخُذة غحر في اللؼاق طلف أداء وهفاءة اللىصش البؽشي اللامل  -3.2

.ً  وافُت للخيٍى

إّن اهدؽاس وجىظم اظخخذام وظائل الذفم ؤلالىترووي مشجبؽ أظاظا بمذي مىزىكُتها ومذي ألاسباب ألامىيت:-3

 الاظخلماٌ العلبي واإلاؤمً لها، وهىان مخاػش كذًذة في الخلامل بهزه ألاخحرة ومً بُنها:

لت غحر مؽشوكت ومً والاحخيال وكرصىت البياهاث: الىصب-1.3 كذ ًخم الخصٌى كلى بُاهاث شخص بؼٍش

دون كلمه أو مىافلخه، لُخم بالخالي اظخخذام هزه البُاهاث في الخصٌى كلى بؼاكاث بىىُت كبر ألاهترهذ، هما 

ٌ جمىنهم مً كذ ًلذم اإلاىؿفىن في البىىن ؤلالىتروهُت كلى اسجياب حشائم الىصب والاخخُاٌ مً خال

ت والؽفشاث مما ًىجض كىه اخخالط ألمىاٌ الضبائً  3.الخصٌى كلى ألاسكام العٍش

لت خذًثت وظهلت بئًذاكها في  غسيل ألامىال: -2.3 جمىً وظائل الذفم ؤلالىترووي مً جبُِع ألامىاٌ بؼٍش

لها إلىتروهُا إلى كّذة فشوق في دٌو مخخلفت  . 4خعاباث مخلذدة بالبىىن زّم جدٍى

لللىامل الىفعُت أهمُت بالغت في كبٌى ول ما هى حذًذ، بدُث حعىد خالت مً الخزس  ألاسباب الىفسيت:-4

والتركب في البذاًت إلى خحن جخضح الصىسة وجخجلى اللُىب واإلاضاًا ، لزلً فاللامل الىفس ي في اإلاجخمم 

 ازتها والخلىُت اإلاعخلملت في كملها.الجضائشي ًبلى كائلا أمام اهدؽاس وظائل الذفم ؤلالىترووي ورلً بدىم خذ

 
ّ
مً الىاخُت الىفعُت هجذ أن ألافشاد ال ًلبلىن اللُام بلملُاث الذفم باظخخذام وظائل الذفم ؤلالىتروهُت إال

إرا واهذ الصفلت اإلابرمجت كلُلت اللُمت، أما إرا واهذ هبحرة اللُمت فئّن ملـم ألاشخاص ًفظلىن الخلامل 

                                                                 

، 17ُذة، اللذد أ.خالذ سمىٌ، كضوص ظلُذي، مدذودًت اهدؽاس وظائل الذفم ؤلالىترووي في الجضائش، مجلت الللىم اللاهىهُت والعُاظُت، حاملت لىهِس ي البل - 1

 .242-241، ص ص 2018حاهفي 

الذفم في وهُبت، جلُُم وظائل الذفم ؤلالىتروهُت ومعخلبل وظائل الذفم الخللُذًت في ؿل وحىدها، اإلالخلى الللمي الذولي الشابم خٌى كصشهت هـام كبذ الشخُم  - 2

ت وإؼيالُت اكخماد الخجاسة ؤلالىتروهُت في الجضائش، اإلاشهض الجامعي لخمجراظذ  البىىن الجضائٍش

الذفم ؤلالىتروهُت ومعخلبل وظائل الذفم الخللُذًت في ؿل وحىدها، اإلالخلى الللمي الذولي الشابم خٌى كصشهت هـام الذفم في  كبذ الشخُم وهُبت، جلُُم وظائل - 3

ت وإؼيالُت اكخماد الخجاسة ؤلالىتروهُت في الجضائش، اإلاشهض الجامعي لخمجراظذ ل27-26، البىىن الجضائٍش  .9،ص2011أفٍش

ت كصاب ظلذًت، بىدسبالت  فاًضة - 4 ، جلُُم وظائل الذفم ؤلالىترووي، اإلاضاًا واإلاخاػش، اإلالخلى الللمي الذولي الشابم خٌى كصشهت هـام  الذفم بالبىىن الجضائٍش

ل27-3،26في الجضائش، حاملت الجضائش  وإؼيالُت اكخماد الخجاسة ؤلالىتروهُت  7-6،ص ص 2011أفٍش
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نها جدمي خصىصُاتهم الصخصُت وهزلً ألنهم غحر ملضمحن بخلٍشف أهفعهم لذي بالىلىد الخللُذًت أل

البائلحن مً حهت، أو ألي مؤظعت مالُت مً حهت أخشي ػاإلاا أّنهم ًلذمىن الىلىد، كىغ وظائل الذفم 

 ؤلالىترووي التي جلخض ي ؤلافصاح كً شخصُت اإلاخلامل بها.

 ألاسباب اللاهىهيت والدشريعيت:-5

خجذاث خذًثت جؼشأ كلى اإلاجخمم، البذ أن ًلابلها جؼىس في اإلاىـىمت اللاهىهُت، وبالخالي فئّن إّن أي مع   

وظائل الذفم ؤلالىترووي لً ًىخب لها أي هجاح ًزهش إر ما وكف سحاٌ اللاهىن مىخىفي ألاًذي، وأمام هزه 

لُت وجىـُمُت جظم  الـىاهش اإلاعخدذزت فئّن فلالُت اهدؽاس وظائل الذفم ؤلالىترووي مشجبؼت بىصىص حؽَش

م الجضائشي إلى خذ آلان ال ًىحذ كاهىن خاص  أػشها وأظعها وجىـُم حمُم الجىاهب اإلاخلللت بها، وفي الدؽَش

بالخجاسة ؤلالىتروهُت بؽيل كام ووظائل الذفم ؤلالىترووي بؽيل خاص سغم وحىد كذة أصىاث جىادي 

 بظشوسة ؤلاظشاق في إصذاس كاهىن خاص بهزه ألاخحرة.

ت مً كاهىن خاص باإلالامالث ؤلالىتروهُت ًؤدي إلى كضوف  وصكضكت الثلت في هفىط  إّن خلى اإلاىـىمت الجضائٍش

 .1ألافشاد في ؤلاكباٌ كلى الخلامل باظخلماٌ وظائل الذفم ؤلالىتروهُت

 

 املطلب الثاوي: املعاًير والضىابط املعسزة ملسخلبل الدفع إلالكترووي في الجسائر

وظائل الذفم ؤلالىتروهُت الخذًثت اليؽأة في الجضائش ًخؼلب رلً جىـُما كاهىهُا، ودسحت أمان  لىجاح كمل    

ش بيُت الىـام اإلاالي الجضائشي، ورلً مً خالٌ اللُام بمجىكت مً ؤلاحشاءاث وان مً أهمها:  كالُت، وجؼٍى

ش البيُت الخدخُت للىـام اإلاصشفي الجضائشي:-1  جؼٍى

ش البيُت الخدخُت للىـام اإلاصشفي الجضائشي، وفي كام بىً الجضائش بمع     اكذة البىً اللالمي بمؽشوق جؼٍى

يي مىدذ له مً ػشف البىً اللالمي، وواهذ ملُىن دوالس  16.5هزا ؤلاػاس فلذ اظخفادة مً إكاهت كذسها  أمٍش

 أهذاف اإلاؽشوق هماًلي:

ش هـام الذفم إوؽاء بيُت جدخُت حعمذ بشفم هفاءة اللملُاث داخل البىىن أ( والعىق اإلاالي، خاصت جؼٍى

 للمبالغ الىبحرة .

                                                                 

، أ. كضوص ظلُذي، مشحم ظبم رهشه، ص ص  - 1  .245-244خالذ سامٌى
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ش اإلالاًِغ ب( واإلالاًحر اإلاعخلبلُت لىـام اإلالاصت للمبالغ صغحرة الدجم، خُث ٌلخبر ؼشغ طشوسي جؼٍى

 لخؼىسها.

ش هـام اإلاللىماث لبىً الجضائش، والزي ٌلخبر طشوسة مىملت وخخمُت لىـام الذفم وكملُاث العُاظت ج( جؼٍى

 لذًت، حغؼُت الصشف.الى

ت البيُت الخدخُت لالجصاالث ما بحن بىً الجضائش واإلالش الاحخماعي للبىىن، واإلاؤظعاث اإلاالُت، مشهض د( جلٍى

ىت اللمىمُت وؼبياث الاجصاٌ، ورلً مً أحل حعهُل كملُاث جبادٌ اإلاللىماث  ذًت، الخٍض الصيىن البًر

 وملامالث الذفم بحن وداخل البىىن.

ش وظائل الذفم جم وطم بشهامج أكماٌ مً أو مخطط أعمال: وضع برهامج-2 في إػاس مؽشوق جدذًث وجؼٍى

مً أسبم مجمىكاث حلمل كلى معخىي البىىن وبدظىس معدؽاسي البىً اللالمي ػشف بىً الجضائش ًخيىن 

ت مً أحل دساظت اإلاؽشوق، خُث ججخمم بصىسة مىـمت كلى معخىي البىً اإلاشهضي إلاىاكؽت ألاكماٌ اإلادلل

لت اللمل، وهزه اإلاجمىكاث هي:  وػٍش

جخىفل باإلابادالث بحن البىىن ومشهض اإلالاصت التي جخم بؽيل إلىترووي،  أ(مجمىعت الهىدست إلاحماليت:

ش الؽًُ واإلالاصت ؤلالىتروهُت والاكخماد كلى  وجخىفل هزه اإلاجمىكت أًظا بيافت الىلاغ اإلاخلللت بخؼٍى

 كُت.الذكائم ؤلالىتروهُت بذال مً الىس 

جلىم بخدلُل هىعي إلاخخلف وظائل الذفم الىالظُىُت، باإلطافت للسخب مً ب(مجمىعت وسائل الدفع:

اإلاىصكاث آلالُت للىلىد والذفم بالبؼاكت، مم مداولت ملشفت ؤلاًجابُاث والعلبُاث مً وحهت هـش البىً 

، باإلطافت   ت واللمالء، مم مداولت إًجاد الخلٌى إلى جدلُل همي لىظائل الذفم ٌلخمذ اإلاشهضي، البىىن الخجاٍس

كلى الخذفلاث الخالُت واإلاخىكلت، مما ٌعمذ بملشفت الىـام اإلاللىماحي للبىىن ومذي كذسجه كلى إكذاد 

 ؤلاخصائُاث خٌى خشهت وظائل الذفم.

لىطم هـام ما بحن البىىن خٌى حلمل هزه اإلاجمىكت كلى دساظت اللىاكذ الشئِعُت  حـ(املجمىعت الىلدًت:

الذفم والسخب بالبؼاكت البىىُت، مم مىاكؽت اإلاىاطُم اإلاخلللت بأهىاق البؼاكاث الىػىُت والذولُت 

 واللشاكُل التي جىاحهها الىلذًت في الجضائش وهزا ػبُلت بيُت البىىن......

ًشجىض كملها كلى واكم ملالجت خىادر كذم الذفم مً وحهت الىصىص اللاهىهُت،  د(مجمىعت اللاهىن:

 الىطلُت الخالُت للملُت جىخُذ مخخلف وظائل الذفم التي ال جخمحز بخمازل وػني. وهزلً

لاث كاهىهُت حذًذة(الليام بإصالحاث حشريعيت:-3  )إصذاس لىائذ وحؽَش
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ش أهـمت الذفم إلى جدذًذ إػاس كاهىوي  بدىم اإلالامالث اإلاالُت،      بادس بىً الجضائش في إػاس جدذًث وجؼٍى

ل اإلال عمذ بخدٍى لىماث واإلابالغ اإلاالُت ما بحن البىً اإلاشهضي والبىىن بعهىلت وفلالُت، خُث كام بئصذاس َو

، كبل الؽشوق في جىفُز مؽشوكه خىٌ جدذًث وظائل الذفم، 2005-2000لىائذ وكىاهحن حذًذة خالٌ الفترة 

 وواهذ مً أبشصها ماًلي:

خ  06-05والزي خذد بالىـام  أ(اهدشار هظام امللاصت إلالكتروهيت: ، الزي 2005دٌعمبر 15الصادس بخاٍس

ت اإلالامالث وملالجتها ما بحن البىىن واإلاؤظعاث اإلاالُت بصىسة آلُت جدذ  ًخمثل هذفه ألاظاس ي في حعٍى

 إؼشاف البىً اإلاشهضي، مما ًؤدي إلى:

ىت في العىق اإلاالُت الىػى-  ُت.الدعُحر اإلاداظبي الُىمي وإكؼاء هـشة ؼاملت وخلُلُت كً وطلُت الخٍض

 أًام. 5جللُص آحاٌ اإلالالجت كبل كبٌى أو سفع اللملُت في أحل أكصاه -

 إكادة الثلت للضبائً في وظائل الذفم.-

ت  ب(وضع هظام هشف الهىيت البىكيت: وهزا الىـام أحبر الجهاص البىيي بئكادة حسجُل ول صبائً البىىن بهٍى

ت  بىىُت حذًذة وهزا مً أحل الخدىم في اإلابادالث ؤلالىتروهُت بحن البىىن ومداسبت التزوٍش والخذكُم في هٍى

 الضبائً.

البىيي الجضائشي،  خُث جم إدساج أمش باالكخؼاق وىظُلت دفم سظمُت في هـام الذفم  :باالكخطاعحـ(ضبط أمر 

ل أمىاٌ اللمالء مً خعابهم إلى  ل خُث حعمذ بخدٍى خُث اظخلملذ خذًثا في الجضائش، وهي حؽبه الخدٍى

خ مىخـمت. ذ معخمش ٌلؼُه اإلاذًً إلى دائىه لالكخؼاق مً خعابه دائما،  وفي جىاٍس  خعاب آخش، فهى جصٍش

ت د(ضبط الىركت الخجاريت: طمً الخبادالث ؤلالىتروهُت، ورلً مً أحل خماًت خُث جم إدساج الىسكت الخجاٍس

ت.  كملُت الخبادٌ بحن البىىن، وجدصُل اللملُاث اإلاسجلت كلى الىسكت الخجاٍس

ت ومً أحل حغؼُت الىلص في العُىلت، باإلطافت إلى جدذًث وظائل    وججذس ؤلاؼاسة إلى أن الخيىمت  الجضائٍش

خ  442-05الذفم أصذسث اإلاشظىم سكم  الزي ًىص كلى إلضامُت اظخلماٌ الؽًُ،  2005هىفمبر 14بخاٍس

ل البىيي، بؼاكت الذفم، الاكخؼاق مً الشصُذ العفخجه، العىذ لألمش، وول وظُلت دفم هخابُت أخشي  الخدٍى

ت واإلاالُت التي جخجاوص كُمتها  دج(، ولىً جدذ طغؽ  50.000ألف دًىاس حضائشي) 50في ول اإلالامالث الخجاٍس

ت واإلاالُت زّم إلغاء  الىاكم، وبالظبؽ إلى جأزحر العىق اإلاىاصي الزي ؿّل ًمثل وعبت هبحرة مً الخلامالث الخجاٍس

لُت  13، لُخم إصذاس مشظىم جىفُزي حذًذ في 2006جىفُز اإلاشظىم بمشظىم جىفُزي آخش صذس في ظىت  حٍى

ت واإلاالُت التي جخجاوص  2010 دج(،  500.000ًىاس حضائشي)ألف د500بىفغ ؤلالضامُت، ولىً للملامالث الخجاٍس

 .2011ماسط  31لُذخل خحز الخىفُز في 
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 خاجمت الفصل:

فخذ هـام الذفم ؤلالىترووي بمخخلف وظائله وآفاكا واظلت ليل ألاهـمت اإلاالُت واإلاخلاملحن ظىاء  

ت ودفله عجلت الخىمُت  ً أو وظؼاء، ووان هذفه مىاهبت الخؼىساث اللصٍش واهىا مخذخلحن مباؼٍش

ه واحه كذة كشاكُل في بلع الذٌو أزشث في اهدؽاسه لذافم واخذ وهى كامل 
ّ
الاكخصادًت، فئن وان له مضاًا فئه

 ٌ حلمُم واهدعاح ول مُادًً اظخخذامه، وإن حلذدث أؼياله  الثلت.لىً وظائله في جؼىس معخمش مداو

 إلاصشفي واإلاالي اللالمي.ووظائله فهى ًمخاص بالخذازت والبلذ كً الخللُذ مدذزا آزاسا في الىـام ا

مما ظبم لىا رهشه ًخضح لىا أن هىان حاهب هبحر مً اإلالامالث الىلذًت في الىكذ الخاطش ٌلخمذ كلى ما 

ٌلشف بالىلىد ؤلالىتروهُت التي جمش كبر الىـام اإلاالي آلالي، هما أن الظخخذام هـم ووظائل الذفم ؤلالىتروهُت 

اللذًذ مً ؤلاًجابُاث إر ظاهمذ في جللُل الخيالُف لىتروهُت  وغحرها وهلىد إ ائخماهُتالخذًثت مً بؼاكاث 

 وسبذ الىكذ وهزا جدعحن حىدة الخذماث اإلاصشفُت .

إّن حصجُم اظخخذام أهـمت ووظائل الذفم ؤلالىترووي في الىـام اإلاصشفي الجضائشي مً ؼأهه أن ٌعاهم في 

خجلى رلً مً كصشهخه ومىده كذة امخُاصاث هخخفُع الىفلاث وإكخصاد ا لىكذ وجىظُم دائشة اإلاىافعت، ٍو

م هادفت إلى جدذًث وكصشهت أهـمت الذفم مً أحل  النهىض باللؼاق اإلاصشفي  خالٌ إػالق كذة مؽاَس

 لجضائشي إلى مصاف الذٌو اإلاخلذمتا

ه بالشغم مً ألاهمُت البالغت لىـام الذفم ؤلالىترووي
ّ
 أه

ّ
والجشائم  ًدمل في ػُاجه اللذًذ مً اإلاخاػش   ، إال

ؤلالىتروهُت وهزا ٌعخىحب جبني بشامج ومىاهج إداسة مخاػش ؼاملت مً أحل الخللُل مً خذة هزه اإلاخاػش 

 والخدىم فيها وحعُحرها بدىمت.
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وفي ألاخحر ًمىىىا اللٌى بأّن جؼبُم هـام الذفم ؤلالىترووي كبر ألاهترهذ وجؼبُم ملؼُاجه بؽيل فلاٌ في   

، وهزا ما ًفعشه اهذفاق ملـم الذٌو هى ؤلا اليؽاغ الاكخصادي  هجاص ألاهم الزي ًمىً أن جدلله هزه الذٌو

في مخخلف  ة كً اظخخذامهش هزا هـشا للفىائذ الىبحرة اإلاىج إلى الاظخفادة مً جؼبُلاث هزه الخلىُت الخذًثت

 .اليؽاػاث الاكخصادًت 
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بدىمُت وجددًث أهظمت الدفؼ بػد الدزاساث التي كام بها  3002غصمذ الجصائس ابخداء مً سىت  للد 

بىً الجصائس واإلاصازف الػاملت في الجصائس، وذلً جماشُا وجىحهاث الحيىمت، باإلضافت إلى جددًث البيُت 

ؼ دخلذ خيز الخىفُر سىت  ، مً بُنها مشسوع 3004الخدخُت اإلاصسفُت، لخخىج الػملُت بػد ذلً بػدة مشاَز

س وجددًث وسائل الدفؼ، التي جضمً البعاكاث البىىُت وىسُلت دفؼ إلىتروهُت وإدخاٌ هظام اإلالاصت  جعٍى

تتروهُت وهرا اسخخدام أحهصة ؤلالى  أّن هظام الصسف آلالي في مخخلف البىىن الخجاٍز
ّ
ؼ إال ، وزغم هره  اإلاشاَز

إلاعلىب وهرا ما ٌػىس حجم وغدد غملُاث الدفؼ ؤلالىترووي في الدفؼ ؤلالىترووي الشاٌ ًسقى إلى اإلاسخىي ا

 الجصائس.

إّن حشجُؼ اسخخدام أهظمت ووسائل الدفؼ ؤلالىترووي في الاكخصاد الجصائسي مً شأهه أن ٌساهم في 

 غصسهخه ومىده غدة امخُاشاث هخخفُض الىفلاث واكخصاد الىكذ وجىسُؼ دائسة اإلاىافست.

الحاصل في مجاٌ ؤلاغالم والاجصاٌ إلى زىزة خلُلُت في الػدًد مً الخعىز الخىىىلىجي  أدي  

س  ت في مخخلف دٌو  الػالم ال سُما اللعاع البىيي، خُث ساهمذ الخىىىلىحُا في جعٍى اللعاغاث الحٍُى

ت وحغُير ألاهظمت البىىُت هيل، فمً بين اإلاجاالث اإلاخأزسة بهره الثىزة الخىىىلىحُت في اللعاع اإلاصسفي في أهظم

في الاكخصاد، وهرا هظسا للدوز الىبير الري ًلػبه الدفؼ  الدفؼ ؤلالىترووي التي حػد مً أهثر ألامىز جأزيرا 

ؤلالىترووي في ؤلاكخصاد غامت والىظام البىيي خاصت، وذلً مً خالٌ اإلاساهمت في الدفؼ مً اإلاػامالث اإلاالُت 

ه ٌساهم في ازجفاع الىاجج اإلادلي ب
ّ
ىلعت أو بىلعخين وىهه ًؤزس غلى سسغت دوزان الىلد، بيسب هبيرة هما أه

ت. هما ٌػمل غلى الخخفُف مً خدة السُىلت والخللُل مً ألامىاٌ اإلاخداولت في السىق   اإلاىاٍش

إّن اإلاالخظ لىظام الدفؼ ؤلالىترووي في الجصائس ًجد أن هىان بداًت مخىاضػت لػملُاث الدفؼ ؤلالىترووي إذ ال 

، وهرا 3072غملُت سىت  73925فػد غملُاث الدفؼ بالبعاكاث البىىُت مثال كدزبـًصاٌ غددها مددودا، 

ػاث التي جىظم هرا الىىع مً أهظمت الدفؼ، بمػنى أو غدم جىفس البِئت  غُاب الخلىُاث واللىاهين والدشَس

 اإلاالئمت لهرا الىظام.

ىاغت اإلاصسفُت الػاإلاُت في إظاز الخىىىلىحُت اإلادسازغت في الصإّن مىاهبت ومػاٌشت الخدىالث والخعىزاث 

الىظام الاكخصادي الجدًد ًخعلب مىاحهت الػساكُل والصػىباث التي جىاحه أهظمت الدفؼ ؤلالىترووي مً 

خالٌ جىفير بيُت جىىىلىحُت مخعىزة وهرا جىفير بِئت كاهىهُت جخماش ى وهرا الىظام، هما ال ًمىً أن هيس ى 

ص اهدشازها في الدوز الري ًمىً أن جلػبه الػملُاث ا لخدسِسُت ليشس الىعي خٌى هره الخلىُت الحدًثت لخػٍص

 ط اإلاجخمؼ ومخخلف اإلاؤسساث .أوسا
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 اختبار الفرضيات

  واإلاالي في اإلادي اإلاخىسغ فهى ٌساغد غلى  إًجابا غلى ألاداء الاكخصاديهظام الدفؼ الالىترووي ًؤزس

ػمل غلى الخللُل مً خدة السُىلت  ت َو  اسخلعاب ألامىاٌ اإلاخىاحدة في السىق اإلاىاٍش

  غملُاث   اإلاسخىي اإلاعلىب وهرا ماٌػىسه غدد وحجم إلىهظام الدفؼ الالىترووي في الجصائس الًسك ى

 ملازهت بدٌو أخسي.الدفؼ الالىترووي في الجصائس في السىىاث ألاخيرة 

  س البيُت ًمىً مػالجت الصػىباث والػساكُل الحالُت لىظام الدفؼ ؤلالىترووي مً خالٌ جعٍى

ػاث جىظم هرا اللعاع  الخىىىلىحُت للىظام اإلاصسفي الجصائسي وسً كىاهين وحشَس

 التوصيات:

 لىجاح هظام الدفؼ ؤلالىترووي في الجصائس ًجب:  

 الػمل غلى اسخددار بيُت جىىىلىحُت مخعىزة وهرا سً كىاهين جىفير البِئت اإلاالئمت مً خال ٌ

ػاث جىظم هرا الىىع مً ألاهظمت ؤلالىتروهُت.  وحشَس

  ه بمدي أهمُت هظام الدفؼ ؤلالىترووي باليسبت للمجخمؼ والاكخصاد وشس زلافت مصسفُت والخىٍى

 الىظني هيل.

  س الجهاش اإلاصسفي الجصائسي بئدخاٌ الخىىىلىحُا اإلاخعىزة والدشجُؼ غلى اسخغاللها مً كبل جعٍى

 اإلاسخخدمين مً أحل الىكذ وجللُل الخيالُف وجلدًم خدماث ذاث حىدة .

  ت الالتزام بملسزاث باٌش خاصت جلً اإلاخػللت بشم الدفؼ الالىترووي ًيبغي غلى اإلاصازف الجصائٍس

 لدسُير اإلاخاظس الىاحمت غً اسخػماٌ وسائل الدفؼ الالىترووي 

 النتائج:

  ٌػخبر هظام الدفؼ الالىترووي مً غىامل جعىز البىىن والسفؼ مً أدائه ومىاهبت الخددًاث البىىُت

 وحرب الصبائً والسفؼ مً اللدزة الخىافسُت وهى ماًؤزس إًجابا غلى أداء البىً.

  ميان.جفخذ وسائل الدفؼ الالىترووي آفاكا واسػت للحصٌى غلى الخدمت البىىُت في أي وكذ وفي أي 

 اما بػُدا غً واكؼ هظام الدفؼ الالىترووي في الدٌو الًصاٌ الىظام اإلاصسفي الجصائسي بػُدا هىغ

  اإلاخلدمت وختى بػض الدٌو الػسبُت بالسغم مً الجهىد اإلابرولت للنهىض باللعاع.
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 :آفاق البحث 

خىصُاث والىخائج التي بػد دزاسدىا لىاكؼ ومسخلبل الدفؼ الالىترووي في الجصائس وبػد ال            

 ،وشير الى أهه واحهخىا اشياالث وأسئلت هساها صالحت لخيىن هىاة لبدىر كادمت هرهس منها:كدمىاها

س الخجازة الالىتروهُت .  البىىن الالىتروهُت ودوزها في جعٍى

 الىلىد الالىتروهُت وجأزيرها غلى السُاست الىلدًت.

 الىاحمت غً اسخػماٌ وسائل الدفؼ الالىتروهُت.دوز لجىت باٌش في الحد مً اإلاخاظس -
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 قائمة املراجع

 الكتب:

، هظم الدفع ؤلالىتروهُة واوعياصاتها على صلطات البىً اإلارهسي، د.أحمد عبد العلُم العجمي  (1

 .2013مطر،دار الجامع الجدًدة،

ىة،أعماٌ الطيرفة ؤلالىتروهُة أدوات اإلاخاطر د. (2 ،اللاهرة ،دار الىحاب أحمد بىراش،د.الضعُد بٍر

 .2014الحدًث ،

 .2009الشري،وصائل الدفع ؤلالىترووي،ألاردن،دار الثلافة لليشر والحىزَع ،حالٌ عاًد  د. (3

 .2008جمىعة العريُة للحدٍر  واليشر،، الحجارة ؤلالىتروهُة، اللاهرة ،اإلاالدًً محمد  د.صراج (4

ة،الدار الجامعُة، (5  .2007د.طارق عبد العاٌ حماد ،الحجارة ؤلالىتروهُة،ؤلاصىىدٍر

 .2003جارة ؤلالىتروهُة اللاهرة،دار الىح  العلمُة ،د.عبد الحمُد بضُىوي،الح (6

د.عالء الحمامي،د،غطىن الضعدون،ثطبُلات ثىىىلىحُا اإلاعلىمات في ؤلاعماٌ ؤلالىتروهُة  (7

 .2016اإلاحطىرة،عمان،دار وائل لليشر ،

د.فائسة لعراف،مدي ثىُف الىظام اإلاطرفي الجسائري مع معاًير لجىة باٌز وأهم اوعياصات  (8

ة ،دار الجامعة الجدًدة ،العىإلاة،  .2013ؤلاصىىدٍر

 .2012د.محمد هىر ضالح الجداًة،د.صىاد حىدة خلف ،ثجارة إلىتروهُة،عمان،دار الحامد  (9

ة،مؤصضة حىرش الدولُة، (10  .2005د.محمد الطيرفي،الحجارة ؤلالىتروهُة،ؤلاصىىدٍر

ؤلالىتروهُة ألادوات .عبد الفحاح زهير العبدالالت،الطيرفة د.هاظم محمد هىري الشمري،د (11

 .2008والحطبُلات ومعُلات الحىصع،عمان،دار وائل لليشر والحىزَع ،

 .2012د.ًىصف حضً ًىصف،البىىن ؤلالىتروهُة ، اللاهرة  ،اإلارهس اللىمي لإلضدارات اللاهىهُة، (12

 الرسائل الجامعية

ة الاصتهالهُة في عطر ثىهاوي محمد عبد الرحمان فلُه،الخضىق ؤلالىترووي وأرره على اثجاهات ألاصر  (1

 .2013اإلاعلىماثُة،اإلااحضحير،اإلاملىة العريُة الضعىدًة، حامعة أم اللري ،

عالم ،عىائم ثيىر الحجارة ؤلالىتروهُة في الىطً العربي،دراصة حالة الجسائر رشُد  (2

ط ،اإلااحضحير،اإلاملىة اإلاححدة ،ألاوادًمُة  .2010اهُة للحعلُم العالي،العريُة البًر

ة،اإلاضتر،الجسائر،حامعة مىالي  صعُدي (3 حىان،دهُني أصماء،جضُير وصائل الدفع في البىىن الحجاٍر

 .2015الطاهر،
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صماح شعبىر،مطباح مرابطي،وصائل الدفع ؤلالىترووي في الجسائر، اإلاضتر،الجسائر، حامعة العربي  (4

 .2016الحبس ي،

، 3الدهحىراه،الجسائر، حامعة الجسائر عبد الرزاق صالم ،اللطاع اإلاطرفي الجسائري في ٌز العىإلاة، (5

2012. 

ً مع ؤلاشارة إلى الحجرية  (6 لىضُف عمار،إصتراثُجُات هظام اإلادفىعات لللرن الحادي والعشٍر

ة،اإلااحضحير، الجسائر،حامعة مىحىري،كضىطُىة،  .2009الجسائٍر

على الىطً العربي والجسائر  واوعياصاتهامغني صلُمة ،وصائل الدفع ؤلالىتروهُة  (7

 .2014اضة،ماصتر،الجسائر ،حامعة خمِط ملُاهة،خ

 املجالت:

د.أصماء خضير ًاش ،د.أحمد ضبحي حمُل،مظاهر اصحخدام الطيرفة ؤلالىتروهُة في العراق  (1

 .44-43،ص ص2014،العراق 41،اإلاجلة العراكُة للعلىم الاكحطادًة ،العدد

ر الحجارة  (2 ة د.بىعافُة الرشُد ،دور الىلىد ؤلالىتروهُة في ثطٍى ؤلالىتروهُة،اإلاجلة الجسائٍر

 .116،ص2014،اإلارهس الجامعي ثِبازة صبحمبر 2لالكحطاد واإلاالُة ،العدد

ة ومضاهمتها في اهخشار  (3 د.حلٌى بً كشىة ،آلُة الدفع الحدًثة في اإلاؤصضات اإلاالُة الجسائٍر

م ؤلالىترووي، مجلة ألاغىاط ، العدد  .96ص 2017،ألاغىاط ،مارش 29اصحعماٌ الخضٍى

.خالد رمٌى ، عسوز صعُدي ، إهخشار وصائل الدفع ؤلالىترووي في الجسائر،مجلة العلىم اللاهىهُة أ (4

 .245-244-242-241،ص ص 2017،حامعة الىهِس ي البلُدة حاهفي 17والضُاصُة،العدد

م،واكع اصحخدام وصائل الدفع ؤلالىترووي وهُفُة إدارة اإلاخاطر الىاحمة عنها وفلا  (5 أ.خىييزي مٍر

ة  لىمىذج لجىة باٌز الدولُة للركابة اإلاطرفُة ،مجلى الدراصات اإلاالُة واإلاحاصبُة والغداٍر

ة 4،العدد  .51-50،ص ص 2015،دٌضمبر 3،حامعة الجسائٍر

ة الفىرٍة في الىظام اإلاطرفي  (6 أ.زغدار أحمد،أ.حمُدي ولثىم ،ثلُُم أداء هظام الجسائر للخضٍى

صات العلمُة ،حامعة الدهحىر ًحي فارش ،مجلة البحىذ والدرا2006الجسائري خالٌ صىة 

 .17،ص

أ.صمُة عبابضة ،وصائل الدفع ؤلالىترووي في الىظام البىيي الجسائري الىاكع واإلاعُلات وآلافاق  (7

 .354-353،ص ص 2016،حامعة أم البىاقي،دٌضمبر 2اإلاضحلبلُة،مجلة العلىم ؤلاوضاهُة ،العدد

ة ،مجلة د.عامر بشير ،الطيرفة ؤلالىتروهُة همدخل لحح (8 لُم اإلايزة الحىافضُة للمطارف الجسائٍر

ة ،حامعة البلُدة  .223،ص2الاكحطاد والحىمُة البشٍر
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م ماطي ،إدارة الضُاصة الىلدًة في ظل الطيرفة ؤلالىتروهُة ،مجلة دراصات  (9 أ.مٍر

 .2018فُفري 2017،07،حامعة حُجل،مارش 29،عدد

ي عطرهة هظام الدفع ؤلالىترووي ما بين د.هىفل صما ًلي،د.فضُلة بىطىرة،دور بىً الجسائر ف (10

 .280-279،حامعة ثبضة ،ص ص 6البىىن،مجلة البدًل الاكحطادي ،العدد

 املداخالت العلمية:

ة، ثلمضان،  (1 د.العجاج فاطمة السهراء، واكع الخدمات ؤلالىتروهُة في البىىن الجسائٍر

 .201، ص15/12/2017

س ،حامعة وهران مداخلة: عطرهة وصائل الدفع:  (2 د. بً باًر الحبِ ،د.بً واملة محمد عبد العٍس

ر  ة،الجسائر. ألاداءمدخل لحطٍى  والفعالُة اإلاطرفُة للبىىن الجسائٍر

ر أصالُ  الدفع ؤلالىترووي في ثركُة ودفع  (3 س،بلعِش حرمة، أهمُة ثطٍى د.عبد الرزاق بىعٍس

 الافتراض ي الاكحطادٌو الىامُة،اإلالحلى العلمي الدولي الخامط حٌى في الد الافتراض ي الاكحطاد

 .2الدولُة،الجسائر،ص الاكحطادًاتواوعياصاثه على 

عبد الرحُم وهُبة،ثلُُم وصائل الدفع ؤلالىتروهُة ومضحلبل وصائل الدفع الحللُدًة في ظل  (4

ة وإشيالُة وحىدها،اإلالحلى العلمي الدولي الرابع حٌى عطرهة هظام الدفع في الب ىىن الجسائٍر

 اعحماد الحجارة ؤلالىتروهُة في الجسائر،اإلارهس الجامعي لحمنراصد.

كطاب صعدًة، بىدريالة فاًسة،ثلُُم وصائل الدفع ؤلالىترووي،اإلاساًا واإلاخاطر،اإلالحلى العلمي  (5
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 ملخص:

في الجزائز من بين أكبر الدول الىاميت والتي حعزف جطورا ملحوظا في مجال جكىولوجياث إلاعالم والاجصال  حعخبر 

مخخلف القطاعاث وعلى رأسها القطاع البىكي، كىديجت للخطور الكبير الذي حشهده الساحت العامليت من 

في مجال الخجارة الالكتروهيت جطوراث مضطزة في مجال جكىولوجياث والاجصال، إال أنها حعزف جأخزا كبيرا 

ا على كافت  القطاعاث وخاصت فيما وهذا بسبب غياب املقارهت مابين القطاعاث في هذا املجال الذي أثز سلب

ًخعلق بىظام الدفع الالكترووي من جهت ومن جهت أخزى أثز على دًىاميكيت إلاقليم الجزائز ككل، ألامز الذي 

خلك القدرة املاليت والبشزيت من اللجوء إلى أهظمت دفع بالعدًد من املؤسساث خاصت جلك املؤسساث التي جم

 بدًل لخعويض هذا الغياب.الحجز الالكتروهيت العامليت ك

 الالكتروهيت،الدفع عبر الاهترهيذ،وسائل الدفع الالكترووي.الكلماث املفخاحيت: الدفع الالكترووي، الخجارة 

 

 

    Abstract: 

Algeria is one of the largest developing countries, which is known for its remarkable development 

in the field of information and communication technologies in various sectors, especially the 

banking sector, as a result of the great development in the world stage of developments in the field 

of technologies and communication, The lack of comparison between the sectors in this area, 

which negatively affected all sectors, especially with regard to the electronic payment system on 

the one hand and on the other impact on the dynamics of the region Algeria as a whole, which 

prompted many institutions, especially those institutions that have the fate Financial and human 

resources to resort to global electronic reservation systems as an alternative to compensate for this 

absence. 

Keywords: electronic payment, electronic commerce, online payment, electronic payment 

methods. 
      

 


	واجهة البحث
	الإهداء والتشكر
	المحتويات
	فهرس الأشكال
	المقدمة العامة
	الفصل الأول  نظام الدفع الالكتروني
	الفصل الثاني بيئة الدفع الالكتروني
	الفصل الثالث واقع نظام الدفع
	الخاتمة العامة
	قائمة المراجع
	ملخص

