
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت   الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 وػاعة الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي  

– مؿخٛاهم - حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ 

ت و ٖلىم الدؿُحر  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت 

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ا٧اصًمي 

 ا٢خهاص و حؿُحر مإؾؿت :ٖلىم ا٢خهاصًت                    جسهو :الكٗبت 

 بٗىىان 

 و ؾاةل الضٞ٘ الخضًشت و ما مضي هجاٖتها في اإلاإؾؿت اإلاالُت

ض الجؼاةغ   -وخضة ٚلحزان - صعاؾت خالت بٍغ

 : جدذ ئقغاٝ الض٦خىع                            :   مً ئٖضاص الُالب

    لغاش ي مغاص                                                                                           بىب٨غ مدمض

 أًٖاء لجىت اإلاىا٢كت

 الجامٗت الغجبت الاؾم و الل٣ب الهٟت

غاٝ الجُاللي عةِؿا   مؿخٛاهم أؾخاط مدايغ بْى

 مؿخٛاهم أؾخاط مدايغ بىب٨غ مدمض م٣غعا

 مؿخٛاهم أؾخاط مدايغ بً قجي ٖبض ال٣اصع مىا٢كا

 

 

 

 2018/ 2017الؿىت الجامُٗت   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و مىدجي ؤلاعاصة ٖلى اهجاػ َظٍ اإلاظ٦غة   .أو٫ ق٨غي هلل عب الٗاإلاحن الظي أهاع لي صعب الٗلم و اإلاٗٞغ

ل الك٨غ ألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى ئنهاء َظٍ اإلاظ٦غة الض٦خىع    بىب٨غ مدمض:٦ما اق٨غ حٍؼ

ض الجؼاةغ  ٚلحزان  و ئلى الؿُضة مدمضي ؾهُلت التي لم جبسل ٖلي بمؿاٖضتها و ٖلمها  و ٧ل ٖما٫ بٍغ

 .الظًً ؾاٖضووي بخىحهاتهم ال٣ُمت 

 



 

 

 

 

ئلى مً اختر٢ا لُىحرا صعب , و ئلى مً بدبهما أٚغ٢اوي , َما ؾبب و حىصي و ٦ُاوي , ئلى مً بدُاتهما ٞضًاوي 

ً , خُاحي  ٍؼ  ئلى الىالضًً الٍٗؼ

مت نٛحرا و ٦بحرا  مت, ابجي مدمض َه ,  ػوحتي :ئلى ٖاةلتي ال٨ٍغ  . ٨ٞغي , ئزىحي ٦ٍغ

ُى  ض واصي َع  ئلى ٧ل ٖما٫ م٨خب بٍغ

 ئلى ٧ل َلبت الؿىت الشاهُت ماؾتر ا٢خهاص و حؿُحر مإؾؿاث 

ب أو بُٗض جي مً ٢ٍغ  ئلى ٧ل مً ٖٞغ

ب أو مً بُٗض   .٦ما اق٨غ ٧ل مً ؾاٖضوي مً ٢ٍغ
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 جلدًم

ا ؾببا أؾاؾُا في حٗلها جلٗب صوع  اإلاؿحر الال٨ترووي لٗهغ    ٌٗض الخُىع اإلاتزاًض لكب٨ت الاهترهذ و اهدكاَع

 مً أن ج٩ىن ال٣اٖضة الغةِؿُت للبىى٥ الال٨تروهُت و التي ٣ًهض بها ئحغاء الٗملُاث طل٪ و م٨نها,اإلاٗلىماث 

الم و الاجها٫ الجضًضة  ُت بُغ١ ال٨تروهُت أي باؾخسضام ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالسخب ,اإلاهٞغ

ُت و في ْل َظا الىمِ مً البىى٥ ال ٩ًىن الٗمُل ,أو بالضٞ٘ أو الاةخمان  ما٫ اإلاهٞغ أو ٚحر طل٪ مً ألٖا

ه و َى في مجزله أو م٨خبه امًُغ . للخى٣ل ئلى البى٪ ئط ًم٨ىه ال٣ُام ببٌٗ الٗملُاث م٘ مهٞغ  

و جماقُا م٘ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت في مجا٫ الا٢خهاص ٧ان البض للجؼاةغ الاعج٣اء بىٓامها اإلاهغفي ئلى مؿخىي 

 و اإلاؿاًغ للضو٫ ي بما ًخماش ى م٘ الخُىع الخ٨ىىلىججل٪ الخُىعاث و بالخالي يغوعة جدضًث هٓام الضٞ٘

ٌ بك٩ل ٚحر مباقغ َظٍ ألاهٓمت  م نٗىبت جبجي َظٍ ألاؾالُب اإلاخُىعة ل٩ىن اإلاجخم٘ ال ػا٫ ًٞغ  اإلاخ٣ضمت  ٚع

ت للؿُىلت الى٣ضًت في حٗامالجه  ٘ التي صٞ٘ الجؼاةغ ئلى ا٫مما ,ئال ٢لُال مُُٗا ألاولٍى صزى٫ في بٌٗ اإلاكاَع

 .     في ئَاع جدضًث و ؾاةل الضٞ٘ الال٨ترووي 2005صزلذ خحز الخىُٟظ اهُال٢ا مً ؾىت 

 :و أمام ؾعي ٧ل الضو٫ إلاىا٦بت َظٍ الخُىعاث َظا ما صٞٗىا لُغح ؤلاق٩الُت الخالُت 

د الجصائس؟            ما مدي هجاغت وطائل الدفؼ الحدًثت في مؤطظت بٍس

ُت  ت مً ألاؾئلت الٟٖغ  :و لإلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت خاولىا ج٣ؿُمها ئلى مجمٖى

 ما اإلا٣هىص بىؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت و الخضًشت منها؟ -

ض الجؼاةغ ؟ -  ما هي وؾاةل الضٞ٘ الخضًشت اإلاؿخٗملت في مإؾؿت بٍغ

ض الجؼاةغ ؟ -  ما مضي عيا الؼبىن ًٖ اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت ٧ىؾُلت صٞ٘ خضًشت في بٍغ

 َل البُا٢ت الظَبُت مإمىت ما ُٞه ال٨ٟاًت في اؾخٗمالها ؟ -

 :فسضياث البدث 

 وؾاةل الضٞ٘ الخضًشت ؾهلت الاؾخٗما٫  -

ض عايىن ًٖ البُا٢ت الظَبُت و َظا مً زال٫ الش٣ت ال٨بحرة في اؾخٗمالها  -  ػباةً البًر

 البُا٢ت الظَبُت مإمىت بك٩ل ٧افي  -

 :أهداف البدث 

 :هىان أهداف مىضىغيت جخمثل في ما ًلي 

 الى٢ٝى ٖلى أهىإ وؾاةل الضٞ٘ الخضًث و آلُاث ٖملها  -

 الى٢ٝى ٖلى آلازاع الجابُت و الؿلبُت لىؾاةل الضٞ٘ الخضًشت  -

 الخٍٗغ٠ بالبُا٢ت الظَبُت ٦أصاة صٞ٘ خضًشت -

 :٦ما للبدث أَضاٝ طاجُت و هي ٧األحي  
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 الخسهو في اإلاجا٫ الضعاس ي  -

 َبُٗت ٖملي اإلاهغفي  -

 ػص ٖلى طل٪ اَخمامي الصخص ي  -

 : أهميت الدزاطت

,ج٨مً أَمُت الضعاؾت في يغوعة مىا٦بت الخُىع اإلاهغفي الظي ٌٗخبر صٖامت  الخُىع الا٢خهاصي   

٦ما , ٞأنبذ مً الًغوعي ازخُاع  الخ٣ىُاث و ألاهٓمت و الىؾاةل التي هد٤٣ عيا الؼبىن و عاخخه 

ُت  ٦ما أن البىى٥ جد٤٣ , أنبدذ ألاؾغ  حؿخٗمل الاهترهذ للدؿى١  و جىُٟظ الٗملُاث اإلاهٞغ

 .ٖىاةض و أعباخا مً حهت أزغي 

 : هييل الدزاطت

جم ج٣ؿُم البدث الى ٞهلحن و هي ٖلى الىدى , ٖلى يىء الٟغيُاث و ألاَضاٝ ألاؾاؾُت للضعاؾت 

 :الخالي 

اع الىٓغي لىؾاةل الضٞ٘ وجٟٕغ بضوعٍ ئلى مبدشحن  خُث زههىا اإلابدث الاو٫ , الٟهل ألاو٫ ؤلَا

.إلاضزل لىٓام الضٞ٘ ُٞما ٧ان اإلابدث الشاوي ٦ؿُا١ هٓغي لىؾاةل الضٞ٘ الخضًشت   

ض الجؼاةغ   اع الخُب٣ُي لىؾاةل الضٞ٘ الخضًشت في بٍغ , ئما الٟهل الشاوي ٩ٞان جُب٣ُي جُغ٢ىا ُٞه ئلى ؤلَا

ض الجؼاةغ بك٩ل ٖام و بىخضة ٚلحزان بك٩ل زام  و َظا بخبُان أَم ,خُث ٢مىا بالخٍٗغ٠ بمإؾؿت بٍغ

ُٞما زههىا اإلابدث ألازحر الؾخبُان ٧ان مىحه لؼباةً , وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت اإلاؿخٗملت بهظٍ اإلاإؾؿت 

 .َظٍ اإلاإؾؿت خى٫ هجاٖت البُا٢ت الظَبُت ٦ىمىطج لىؾُلت صٞ٘ خضًشت 

ا , و جخًمً ازخباع صخت الٟغيُاث  و أَم الىخاةج اإلاخىنل ئليها , و في ألازحر جم الخغوج بالخاجمت و ٖلى ئزَغ

 .جم وي٘ بٌٗ الا٢تراخاث هغاَا مىاؾبت

 :مىهج البدث 

إلاػالجت مىضىع البدث جطلب مىا اطخخدام اإلاىاهج اإلاػخمدة في البدىر الاكخطادًت بطفت غامت و هى 

اإلاىهج  الخدليلي الىضفي و ذلً مً خالٌ الخطسق إلى الطسح الىظسي لىطائل الدفؼ الخلليدًت و 

أما في الجاهب الخطبيلي فلد اطخػملىا مىهج دزاطت خالت مً خالٌ جىظيف ألاطاليب , الالىتروهيت 

 ؤلاخطائيت
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 :جمهيد

٣ت الضٞ٘ وؾاةل حٗخبر   ت ألاٞغاص ٌؿخُُ٘ زاللها مً التي الٍُغ الؿل٘   أزمان صٞ٘ أو التزاماتهم حؿٍى

 الخُاة الا٢خهاصًت لخُىع  جبٗا وطل٪ الؼمان، مغ ٖلى الضٞ٘ وؾاةل جُىعث و٢ض ٖليها ًدهلىن  التي والخضماث

غوٝ  بٗض زم بىٓام اإلا٣اًًت بضأث ٣ٞض لها، الاحخماعي بال٣بى٫  خُٓذ و٢ض الخ٨ىىلىحُت والخُىعاث الؿى١  ْو

 التي الى٣ىص الىع٢ُت ْهغث الىٓام َظا مدضوصًت وبؿبب والًٟت الظَب مشل الؿلُٗت الى٣ىص ْهغث طل٪

 الضٞ٘ ٖنها وؾاةل جمسًذ اإلاٗلىماجُت ج٨ىىلىحُا في مؿبى٢ت الٛحر الخُىعاث وم٘ ال٣اهىن، مً ٢ىتها حؿخمض

 مسخلٟت ٖلى أق٩ا٫ جىحض ألازغي  وهي الخ٣لُضًت، الضٞ٘ لىؾاةل ؤلال٨تروهُت الهىعة جمشل والتي الال٨تروهُت

 .ؤلال٨تروهُت واله٣ٟاث الٗملُاث َبُٗت م٘ جخالءم

 

 :اعجأًىا  ججؼةت الٟهل ألاو٫ ئلى مبدشحن ٢ض و٫ 

مضزل ئلى هٓام الضٞ٘  :اإلابدث ألاو٫ 

 الؿُا١ الىٓغي لىؾاةل الضٞ٘ الال٨ترووي  :اإلابدث الشاوي
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  مدخل إلى هظم الدفؼ:اإلابدث ألاٌو 

ت التزاماتهم ,ئن هٓام الضٞ٘ ًغج٨ؼ أؾاؾا ٖلى الى٣ض باٖخباٍع أصاة لخباص٫ الؿل٘ و الخضماث بحن ألاٞغاص و حؿٍى

و ل٣ض جُىعث وؾاةل الضٞ٘ ٖلى مغ الؼمً م٘ جُىع الخُاة الا٢خهاصًت لألٞغاص و حٛحر ,ُٞما بُنهم

لظل٪ ؾٝى هخُغ١ ئلى أَم اإلاغاخل التي مغ بها هٓام الضٞ٘ و أؾالُبه الخ٣لُضًت والٗىامل التي أصث ,خاحاتهم

. ئلى جُىعٍ

 ٌ خي لىطائل الدفؼ اإلاطسفيت :اإلاطلب ألاو  الخطىز الخاٍز

ص أو ٌكهض اليكاٍ الا٢خهاصي و الخجاعي جُىعا مؿخمغا و ٌكمل َظا الخُىع مٟهىم اليكاٍ ــــــــــــــــقه

غ ألازغ,و ٦ظل٪ الىؾاةل الالػمت إلجمامه ٞالخُىع في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ًضٞ٘ .خُث ٌٗمل ٧ل منهما ٖلى جٍُى

ا ـــــــــٕ بًٗهـــطا جخ٩امل خل٣اث ألاوكُت الا٢خهاصًت مــــــــــو َ٪,ن اإلاجاالث ألازغي ــــــــــٍع مــــــــــــــــــــــــوع في غيـــــئلى الخِ

البٌٗ و اؾخمغاع الخُىع اإلااصي مً الى٢ذ ٞاهه ًإصي ئلى خضور جُىع هىعي في وؾاةل الخٗامل بالخدى٫ مً 

.  1ج٣ضما الىؾاةل الخ٣لُضًت ئلى وؾاةل أزغي أ٦ثر جُىعا و 

ٌٗخبر ا٦دكاٝ ؤلاوؿان للى٣ىص ٦ما َى الخا٫ باليؿبت ال٦دكاٝ الىاع و ال٨خابت مً الخُىاث ألاؾاؾُت في 

و ٢ض م٨ىه َظا الا٦دكاٝ مً جىُٟظ ؾلى٦ه الا٢خهاصي ئلى خض بُٗض مما ٧ان له ا٦بر ألازغ .جُىع خًاعجه

ل في الٗال٢اث .ٖلى الخ٣ضم الظي خ٣٣خه و جُىع الى٣ىص لم ًخم صٞٗت واخضة  بل حاء هدُجت لخُىع ٍَى

: ٣ٞ2ض مغث الى٣ىص بشالر مغاخل هي .الا٢خهاصًت لإلٞغاص و الجماٖاث

 (اكخطاد الالمبادلت) مسخلت الاهخفاء الراحي :أوال 

ت مً الؿل٘ و الخضماث ال٩اُٞت وؿبُا إلقبإ  ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ج٩لٟت ٧ل حماٖت باهخاج مجمٖى

خاحاتها و لم ج٨ً َىا٥ يغوعة للضزى٫ في ٖال٢اث ا٢خهاصًت م٘ الجماٖاث ألازغي أما الخىػَ٘ ٣ٞض ٧ان 

. ًخم جل٣اةُا و صازلُا  َب٣ا لألهٓمت الاحخماُٖت الؿاةضة

 :زاهيا
َ
اإلابادالث غلى أطاض اإلالاًضت

جم٨ً ؤلاوؿان مً أن ًخٗضي اإلاغخلت التي ٧ان ئهخاحه ٞيها ٨ًٟي بال٩اص لخٟٔ ,م٘ ج٣ضم الٟىىن ؤلاهخاحُت

ٞاإلا٣اًًت هي ,و اهخ٣ل ئلى مغخلت حضًضة ٞيها ئهخاج الٟغص ا٦بر مً طل٪ ال٣ضع الالػم لؿض خاحاجه,خُاجه

و حٗجي أًًا  ,و جبحن أن اإلا٣اًًت هي التي مهضث لٓهىع الى٣ىص3مباصلت ؾلٗت بؿلٗت أزغي 

 

و ل٨ً َظٍ اإلاغخلت جمحزث بٓهىع ُٖىب .1مباصلت ؾلٗت بأزغي أو زضمت بسضمت و طل٪ صون اؾخسضام الى٣ىص 

 : 2و جمشلذ َظٍ الهٗىباث في ما ًلي ,و نٗىباث أصث الخاحت ئلى وؾُلت أ٦ثر مً اإلا٣اًًت

                                                           
 السٌد احمد عبد الخالق ، التجارة االلكترونٌة والعولمة ، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة بحوث ودراسات ، مصر ، الطبعة  1

  03: ، ص2008الثانٌة ، 
  2005أسامة محمد الفولً ، زٌنب عوض هللا ، اقتصادٌات العقود والتموٌل ، دار الجامعة الجدٌدة ، االزارٌطة ، مصر ،   2

  .05، ص 
  .06أسامة محمد الفولً ، زٌنب عوض هللا ، نفس المرجع ، ص   3
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 نٗىبت ه٣ل الؿل٘ و الخضماث  -

 نٗىبت جدضًض وؿب الخباص٫  -

باث اإلاخباصلحن -  3.نٗىبت جىا٤ٞ ٚع

ذ ئلى يغوعة البدث ًٖ  - ٧ل َظٍ الهٗىباث حٗلذ مً اإلاخٗظع ب٣اء هٓام اإلا٣اًًت في اإلاباصالث و التي ٖع

. 4وؾُلت أزغي للخٛلب ٖلى جل٪ اإلاٗى٢اث 

مسخلت اإلابادلت الىلدًت :زالثا

ا٢خهاص اإلا٣اًًت و أؾاؾه ئم٩اهُت جباص٫ الؿل٘ ُٞما بُنها مباقغة ًترجب ٖلُه حٗضص مٗضالث اإلاباصلت 

ئما اإلاهمت .الخؿابُت ٦ىدُجت ل٨ثرة الؿل٘ ألامغ الظي ًيبػي مٗه ئصزا٫ وؾُِ جغص ئلُه ٢ُم ألاقُاء اإلاخباصلت

و ٢ض أَل٤ ٖلى َظا .الغةِؿُت لهظا الىؾُِ ٞهي ج٣ؿُم ٖملُت اإلاباصلت ئلى ٖملُخحن مىٟهلخحن و مخخالُخحن

اة٠ الخالُت 5الىؾُِ اؾم الى٣ىص   .و ج٣ىم َظٍ ألازحرة بالْى

 الى٣ىص ٧ىخضة ل٣ُاؽ ال٣ُمت  -

 الى٣ىص ٧ىؾُلت للخباص٫  -

اث اإلاإحلت  -  الى٣ىص ٧ىؾُلت للمضٖٞى

 .الى٣ىص ٦مسؼن لل٣ُمت -

هٓام اإلاٗضن , زم ئلى ه٣ىص مٗضهُت (هٓام اإلا٣اًًت  )٣ٞض ٧اهذ الى٣ىص ٖباعة ًٖ ه٣ىص ؾلُٗت 

و ٨َظا قهض الٗالم جُىع مؿخمغ في ,زم صٖذ الخاحت ئلى جُىعَا ئلى ه٣ىص وع٢ُت ,الىاخض و هٓام اإلاٗضهحن

ماَُت ألاقُاء التي اعجٟٗذ ئلى مغجبت الى٣ىص بُٛت الخٛلب ٖلى ال٣ٗباث التي جىاحه ئجمام اإلاباصالث و الخسٌُٟ 

ٞمً الؿل٘ بهٟت ٖامت اؾخسضام اإلاٗاصن و مً اإلاٗاصن ئلى التر٦حز ٖلى , ٢ضع ؤلام٩ان مً ه٣ٟاث اإلاٗامالث 

و طل٪ ٢بل ان ٌكهض الٗالم َظا الخدى٫ الجظعي , زم ئلى ه٣ىص الىصات٘ , الظَب و الًٟت ئلى الى٣ىص الىع٢ُت 

تها و ؾاةل الضٞ٘           هدى حٗمُم وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت و هي أَم الخُىعاث التي ٖٞغ

 

 

                     

 

                           

                                                                                                                                                                                
مجدي محمد شٌهاب ، إقتصاد النقود والمال النظرٌة والمؤسسات النقدٌة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر ، اإلسكندرٌة ، مصر   1 

  03: ،ص2000،
  .09-08:أسامة محمد الفولً ، زٌنب عوض هللا ، مرجع سبق ذكره  ، ص ص   2

3
 .10: مجدي محمد شهاب ، مرجع سبق ذكره ، ص  

4
  .10: أسامة محمد الفولً ، زٌنب عوض هللا ، نفس المرجع ، ص   

   .12 -11:أسامة محمد الفولً ، زٌنب عوض هللا ، نفس المرجع ، ص ص   5 
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  حػٍسف هظام الدفؼ   :اإلاطلب الثاوي 

سُت و احخماُٖت و ا٢خهاصًت ألي بلض  أهٓمت الضٞ٘ ال ًٟغيها ال٣اهىن بل جيخج ًٖ ممحزاث ز٣اُٞت و جاٍع

. و ٦ظا الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت ٞان َظٍ اإلامحزاث جدضص أق٩ا٫ و َغ١ اؾخٗما٫ وؾاةل الضٞ٘

 مفهىم هظام الدفؼ :أوال

ت مً الٗىانغ اإلاخٟاٖلت ُٞما بُنها مً احل جد٤ُ٣ : مفهىم الىظام -1  ئن أي هٓام َى ٖباعة ًٖ مجمٖى

ت ــــــــٖل, م اإلاؼج ُٞما بُنهاـــــــــــــًذ , ي مضزالث الىٓامــــــــطٍ الٗىانغ حؿمــــــــــو ٌ , َضٝ مدضص ي أؾاؽ مجمٖى

ىبت , واعص و ؤلاحغاءاث ــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــم  .1حؿمى مسغحاث الىٓام  (أَضاٝ)٢هض جد٤ُ٣ هخاةج مٚغ

ت التزام :مٟهىم الضٞ٘   . جض٫ ٧لمت الضٞ٘ ٖلى ئَٟاء صًً أو حؿٍى

                                                                                     système de paiement :مفهىم هظام الدفؼ  -2

ت اإلاإؾؿاث والخىُٓماث و ال٣ىاٖض و ألاصواث و ال٣ىىاث التي ًخم مً "ٌٗٝغ هٓام الضٞ٘ ٖلى اهه  مجمٖى

 2"  زاللها ٖملُت الضٞ٘ ما بحن الىخضاث الا٢خهاصًت

 خطائظ أهظمت الدفؼ  :زاهيا 

 3 :جخمحز أهٓمت الضٞ٘ بالخهاةو الخالُت 

 أي أن ج٩ىن ال٣ىاٖض و ؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها واضخت و ٚحر م٣ٗضة و ؾهلت الٟهم :ة و الىيىح ـــــــــــــــــــــــــالبؿاٍ .1

 .و اإلاماعؾت مً حمُ٘ اإلاخٗاملحن 

 و هي ٢ضعة هٓام الضٞ٘ ٖلى الخ٠ُ٨ و الاؾخجابت للخٛحراث ؾىاء ٧اهذ عاحٗت ئلى جُىع في ؾلى٥ :اإلاغوهت  .2

 .و مجا٫ و ؾاةل الضٞ٘ و ٢ىىاث الاجها٫ أو ال٣ىاهحن و الخىُٓماث (أٞغاص واإلاإؾؿاث)الىخضاث 

ت  .3  . و هي ئحغاء الضٞ٘ في ا٢ل ػمً خ٣ُ٣ي مم٨ً:الؿٖغ

ٕ و الُغ١ اإلاؿخٗملت ٩ٞلما ؾاص ألامان في الُغ١ ـــــــــــــــ ًخٗل٤ ألامغ َىا أؾاؾا بأمان و ؾاةل الضٝ:ان ــــــــــــــــــــــــــــــــألام .4

 .٧لما ؾاصث الش٣ت بحن اإلاخٗاملحن , و الىؾاةل اإلاٗخمضة في الضٞ٘ 

 مفهىم وطائل الدفؼ الخلليدًت و أطاليبها :اإلاطلب الثالث 

مفهىم وطائل الدفؼ  - أوال

ل ألامىا٫ مهما ٩ًىن الؿىض أو ألاؾلىب  حٗخبر وؾاةل الضٞ٘ ٧ل ألاصواث التي جم٨ً ٧ل شخو مً جدٍى

 1الخ٣جي اإلاؿخٗمل 

                                                           
1
  .10: ،ص 2008 أبو احمد أبو العز ، التجارة االلكترونٌة وأحكامها فً الفقه اإلسالمً ، دار النفائس للنشر والتوزٌع ، األردن ،  
  زهٌر زواش ، دور نظام الدفع االلكترونً فً تحسٌن المعامالت المصرفٌة دراسة حالة الجزائر ، مذكرة ماجستٌر فً العلوم  2

 .6: ،ص2010/2011االقتصادٌة ، جامعة العربً بن مهٌدي ، أم البواقً ، 
  . 6: زوهٌر زاوش مرجع سبق ذكره ، ص 3
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                                                                                                                 الخلليدًت أطاليب الدفؼ : زاهيا 

ص ٖضة أق٩ا٫ مً وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت جم٨ً ألاٞغاص مً ئبغام اله٣ٟاث و الخباصالث بؿهىلت و ٌؿغ ـــــــــــــــــجىج 

                                                  :  و أمان و جخمشل في ما ًلي

  : الىلىد - 1  

 وهي وؾُلت صٞ٘ جامت 2 . حٗخبر الى٣ىص أصاة ا٢خهاصًت مهمت ٞهي  اإلادغ٥ أو اإلا٨بذ لجمُ٘ اإلاباصالث 

 3.بل ئن َظٍ الىؾاةل جخدى٫ في النهاًت ئلى َظٍ الى٣ىص, الؿُىلت و ألا٦ثر اؾخٗماال مً بحن ٧ل وؾاةل الضٞ٘ 

سُا ٖلى أنها ٢ُٗت مٗضهُت حؿخٗمل ٧ىؾُلت صٞ٘ في ٖملُاث الخباص٫ زم ٧ىؾُلت  م٨ً حٍٗغ٠ الى٣ىص جاٍع ٍو

ًب٣ى أن الى٣ىص هي مجمٕى وؾاةل الضٞ٘ التي هم٨ً ٧ل مضًً مً الخدغع مً صًىهه اججاٍ صاةيُه . صٞ٘ ٖامت

الخمازل و ٖمىمُت , الؿُىلت : الى٣ىص هي ما ج٣ىم به الى٣ىص جخمحز الى٣ىص ٧ىؾُلت  صٞ٘ بشالر زهاةو هي 

ىُت  وهي ْاَغة احخماُٖت ألنها حؿدىض ٖلى ز٣ت اإلاجخم٘ في الىٓام الظي . الىخضة الى٣ضًت صازل الخضوص الَى

  4 .ًسل٣ها

ا في جبؿُِ اإلاباصالث  ٗٝغ بٌٗ الا٢خهاصًحن الى٣ىص ٖلى أنها ؾلٗت جخمحز ًٖ ٚحَر في خحن آزغون , َو

اة٠ زانت و لِـ  لها ٢ُمت طاجُت , ٌٗخبرون الى٣ىص ؾلٗت زانت  وال مىٟٗت , ٖلى ألا٢ل في اإلاٗانغ, لها ْو

٦ظل٪ الى٣ىص ٧اهذ ٦مإقغ ٢بل أن ج٩ىن في , م٘ طل٪ لها مىٟٗت ٚحر مباقغة . زانت م٣اعهت بالؿل٘ ألازغي 

ا , لهظا هجض الُبُٗت ألاؾاؾُت اإلاجغصة و الخمشُلُت للى٣ىص , ق٩لها اإلااصي  ئط ق٩لها في الىا٢٘ ًم٨ً اٖخباَع

ت  . ٦مغآة للمجخم٘  5.ٞان الى٣ىص ٖىض الا٢خهاصًحن ًم٨ً أن حٗٝغ بأ٦ثر مً ػاٍو

.  ٞهي أصاة حؿخسضم ٧ىؾُلت للخباص٫ و م٣ُاؽ لل٣ُم: مً خيث الىظائف التي جؤديها - 

.  ٞهي أصاة جل٣ى ٢بىال ٖاما مً حاهب ألاٞغاص: مً خيث خطائطها - 

.  ٞهي أًت أصاة لها ال٣ضعة ٖلى ئبغام الظمت مً الضًىن : مً خيث اللاهىهيت - 

ٟا ٖاما  و َى ان الى٣ىص  اة٠ ٌؿخ٣ي الا٢خهاصًىن حٍٗغ أًت أصاة حؿخسضم "بالجم٘ بحن الخهاةو و الْى

٣ا لهظا الخٍٗغ٠ " و ٦مُٗاع لل٣ُمت و ًل٣ى ٢بىال ٖاما مً ألاٞغاص , ٖاصة ٧ىؾُِ للخباص٫  ٤ , ٞو ٣ٞض جم الخٍٟغ

 : بحن مٟهىمحن 

 .  و هي ٧ل ما حٗخبٍر الؿلُت ه٣ىصا جمىده نٟت ئبغاء الظمت مً الضًىن : للػملت   -

م و ,  و هي أ٦ثر قمىال مً طل٪ ٞهي حكمل الٗملت :  للىلىد -   ٦ما حكمل ٧ل ما ًتراض ى ٖلُه الىاؽ بازخُاَع

 : و هي مإلٟت مً ألاهىإ آلاجُت , ًخسظوهه وؾُُا للخباص٫ و م٣ُاؾا لل٣ُم 

                                                                                                                                                                                
 2008 أبو احمد أبو العز ، التجارة االلكترونٌة وأحكامها فً الفقه اإلسالمً ، دار النفساء للنشر والتوزٌع ، األردن ،  1

 .10:،ص
2
 عمار لوصٌف ، إستراتجٌات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرون مع االشارة إلى التجربة الجزائرٌة ، مذكرة ماجستٌر فً العلوم  

 .14:،ص2008/2019االقتصادٌة ـ حامعة منتوري ، قسنطٌنة ، السنة الجامعٌة 

 .37:،ص2010 الطاهر لطرش تقنٌات البنوك ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الطبعة السابعة ، الجزائر  3 -

 2005 فرٌدة بخزار ٌعدل ، تقنٌات وسٌاسات التسٌٌر المصرفً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 4 -

 .34:،ص
5
 .15:  لوصٌف عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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و الى٣ىص اإلاٗضهُت اإلاؿاٖضة التي جهضع مً َٝغ ,  و هي ٖباعة ًٖ الى٣ىص الىع٢ُت : الىلىد اللاهىهيت  - 1-1

لى للؿُىلت الخامت و النهاةُت . البى٪ اإلاغ٦ؼي  و جمشل التزام البى٪ اإلاغ٦ؼي ججاٍ . وهي حٗبر ًٖ الك٩ل ألٖا

ا . (مإؾؿاث و أٞغاص, خ٩ىمت )الا٢خهاص ٩٦ل  لظل٪ حؿمى الى٣ىص , و بما أن البى٪ اإلاغ٦ؼي َى الظي ًهضَع

ت   1 .اإلاغ٦ٍؼ

ُت أو الاةخماويـــــــــــــــــ ْه: ود اإلاطسفيت ــــــــــــــالىم-2- 1 ة و جُىعث جُىعا َاةال في ٖهغ الى٣ىص ـــــــــــــــــعث الى٣ىص اإلاهٞغ

ا ًٖ الٗمالث و هي ه٣ىص . الىع٢ُت و أنبذ لها أَمُت ٦بري في ٧اٞت اإلاجخمٗاث الخضًشت  و لها زهاةو جمحَز

ت  ٤ البىى٥ الخجاٍع و جخمشل في الىصات٘ التي بها البىى٥ و ًم٨ً الخهٝغ ٞيها , اةخماهُت و ًخم زل٣ها ًٖ ٍَغ

٤ اؾخسضام الك٩ُاث  ل الىصٌٗت مً شخو , ًٖ ٍَغ ٞالكُ٪ اإلاهغفي َى الىؾُلت التي حؿخسضم في جدٍى

ل الى٣ىص و الىصٌٗت اإلاىحىصة بالبى٪ و . 2ألزغ و لظل٪ ٞان الكُ٪ لِـ ه٣ضا ئهما َى ببؿاَت أمغ ٦خابي لخدٍى

ُت هي جل٪ الى٣ىص التي ٩ًىن ٞيها ٞغ١ واضح بحن ٢ُمتها الؿلُٗت و ٢ُمتها الى٣ضًت  ٖلى ٨ٖـ , الى٣ىص اإلاهٞغ

ت ل٣ُمتها ٦ؿلٗت  ٞال٣ُمت الى٣ضًت للى٣ىص الاةخماهُت , الى٣ىص الؿلُٗت التي ج٩ىن ٞيها ال٣ُمت الى٣ضًت  مؿاٍو

ت منها  ت منها ٢ُمت جظ٦غ , جخجاوػ ب٨شحر ٢ُمتها اإلااصًت الؿلُٗت اإلاهىٖى خُث . بل و ٢ض ال ٩ًىن للماصة اإلاهىٖى

ت مً الىداؽ و الى٩ُلؽ٢ض ج٩ىن مجغص م ت مهىٖى و ٢ض , ٦ما ٢ض ج٩ىن ه٣ىص و ع٢ُت , الخ ...٧.3ى٧اث عمٍؼ

ت أو , ج٩ىن مجغص ٢ُض ٦خابي مسجل في صٞاجغ بى٪ زاعجي او صازلي  لهظا ٞهي حؿمى أًًا بالى٣ىص الضٞتًر

 .ال٣ُضًت 

 : الحظاب- 2

ل الخ٣ى١ و الضًىن الىاقئت ًٖ  ًم٨ً حٍٗغ٠ الخؿاب ٖلى اهه ٣ٖض بم٣خًاٍ ًلتزم شخهان بخدٍى

الٗملُاث ألانلُت التي جخم بُنهما ئلى ٢ُىص في الخؿاب جدىا٢ٌ ُٞما بُنها بدُث ٩ًىن الغنُض النهاتي ٖىض 

بمٗجى اهه ًٟترى و حىص ٖملُاث , و ٣ٖض الخؿاب ٣ٖض جاب٘ . ئ٢ٟا٫ الخؿاب وخضٍ صًىا مؿخد٤ ألاصاء 

٤ اإلا٣انت  حن ال حؿىي ٧ل ٖملُت منها ٖلى خضا بل حؿىي حمُٗها صٞٗت واخضة بٍُغ أنلُت مخخابٗت بحن َٞغ

 : و للخؿاب مؼاًا ٖضًضة 

اء ٢بل ئ٢ٟا٫ الخؿاب , وص ـــــــــح لال٢خهاص في اؾخٗما٫ الى٤ـــــــــــٞهى ٌؿم و هي أصاة لالةخمان . ئط ال مدل ُٞه للٞى

اء  و الًمان بًٟل اإلا٣انت ؤلاحمالُت ٖىض ٢ٟل الخؿاب و ما جإصي ئلُه مً ئٖٟاء ٧ل َٝغ مً الٞى

 4. ُٞضع٥ بظل٪ زُغ ؤلاٞالؽ الُٝغ ألازغ, بضًىهه في الخضوص التي ٩ًىن صاةىا ٞيها 

ا ما و ال ًمىذ في اإلا٣ابل أي يمان في خالت ٖضم الضٞ٘ ألهه ال  ٗت و م٩لٟت هٖى ٞالخؿاب َى أصاة صٞ٘ ؾَغ

 5ٌؿدىض ئلى أي وز٣ُت أو مؿدىض 

 

 

 

                                                           
1
   .38 -37:  الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ، ص 

  .17-16:  ، ص ص 2003  عبد الرحمان ٌسري أحمد ، اقتصادٌات النقود والبنوك ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر ،  2
  .16: ،ص2004 سحنون محمد ، دروس فاالقتصاد النقدي والمصرفً ، جامعة منتوري ، قسنطٌنة ،  3
 . 83: ،ص2001 البارودي علً ، مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، لبنان ن 4

 
5
  Yves Simon Samir Mannai ; techniques financière – economica-7

eme 
édition –paris -2002-p36 
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 الشيـــــــــً -3

 حػٍسف الشيً -3-1

َى ٖباعة ًٖ مدغع بمىحبه ًُلب الؿاخب مً اإلاسخىب ٖلُه أن ًضٞ٘ مبلٛا للؿاخب هٟؿه أو لُٝغ 

. َظا َبٗا م٘ اٞتراى و حىص عنُض مىحب للؿاخب لضي اإلاسخىب ٖلُه ٌؿمذ بُلب ٨َظا . زالث 

٦ما َى الخا٫ في , و الكُ٪ بدض طاجه لِـ ه٣ضا ألهه ال ًخًمً حٗهضا مً البى٪ بأصاء مبلٜ مٗحن لخامله 

ُت   أنو َى حٗهض ٞىعي ًم٨ً اإلاؿخُٟض مً  .1 بى٪ ئلىبل َى أمغ مىحه مً ٢بل شخو , الىع٢ت اإلاهٞغ

غ الكُ٪   2ًدهل ٖلى الى٣ىص مً البى٪ ًىم جدٍغ

ت اإلاٗامالث صون , و ئُٖاء الكُ٪ ٩ًىن بدؿلُمه ًضا بُض  ٞهى لِـ أ٦ثر مً أصاة لدؿهُل الخضاو٫  و حؿٍى

ل  . 3ٞال ٣ًخهغ اإلاجا٫ في الخٗامل بىٕى واخض مً الكُ٪  ,  لألمىا٫ و َى أؾاؽ ه٣ىص الىصات٘ جدٍى

 خطائظ الشيً-3-2

ت مً الخهاةو جخمشل  ت جخًمً أمغا بأصاء مبلٜ مٗحن مً الى٣ىص و ًمخاػ بمجمٖى الكُ٪ وع٢ت ججاٍع

 :في 

 4ال ًم٨ً سخب الك٩ُاث ئال ٖلى البىى٥ - أ

 ًدخىي الكُ٪ ٖلى زالر أَغاٝ هي الؿاخب و اإلاسخىب ٖلُه و اإلاؿخُٟض - ب

اء و لى٣ل الى٣ىص و ال ًهلح أن ٩ًىن أصاة لالةخمان - ث   الكُ٪ أصاة للٞى

ش ئوكاء الكُ٪ - ر  حر الش٣ت , وحىص عنُض ٧اٝ للؿاخب لضي اإلاهٝغ اإلاسخىب ٖلُه مىظ جاٍع و طل٪ لخٞى

 ال٩اُٞت بهظٍ الىع٢ت 

  .و بالخالي ًم٨ً سخبه لخامله , ال خاحت لظ٦غ اإلاؿخُٟض ُٞه - ج 

  أوزاق الدفؼ - 4

ً ، ٞهـــي  حٗجى أوعا١ الضٞ٘ ٢ُمت الدؿضًضاث التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت اججاٍ اإلاىعصًً أو الضاةىحن آلازٍغ

 (مُٗاص الاؾخد٣ا١  )وؾُلـــت صٞـــ٘ حٗىى الك٩ُاث ، خُث جلتزم اإلاإؾؿت بضٞ٘ صًىنها في أحل مدضص 
:  وؾىٗغى باًجاػ أَم أهىإ أوعا١ الضٞ٘ 5

 : الظفخجت أو الىمبيالت - 4-1

                                                           
1
 .48: ،ص1989 مروان عطون ، النظرٌات النقدٌة ، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطٌنة ، الجزائر ،  

2
 . 25: ،ص2003 منصور بن عوف عبد الكرٌم ، مدخل إلى الرٌاضٌات المالٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

 .258: ،ص1999محمد محمود المصري ، أحكام الشٌك مدنٌا وجنائٌا ، دار المطبوعان الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر ،  3
 

 أكرم ٌا مكً ، األوراق التجارٌة والعملٌاتً المصرفٌة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ،  4

 . 205:،ص 2008
 

5
 36:  ص2004نور الدٌن عٌاشً ، المحاسبة العامة ، مطبوعات جامعة منتوري ، قسنطٌنة ،  
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ت ، ول٨نها جسخل٠ ٖنها في بٌٗ ألامىع  الؿٟخجت مشلها في طل٪ مشل الؿىض ألمغ هي ٖباعة ًٖ وع٢ــت ججاٍع

وهي مً . ألاؾاؾُت  ٞهي جٓهغ زالزت أشخام في آن واخض وحؿمذ بازباث طمخحن مالُدُــً  في هٟـ الى٢ذ 

. 1حهت أزغي ٖبــاعة ًٖ أمغ بالضٞ٘ لهالح شخو مٗحن أو ألامغ 

:  الظىد ألمس - 4-2

ت جخًمً حٗهضا مدغعا بضٞ٘ مبلٜ مٗحن ألمغ شخو آزغ َى اإلاؿخُٟض بمجغص          َى أنال وع٢ت ججاٍع

ـــإل أو في مُٗاص مٗحن أو ٢ابل للخُٗحن ان ٣ِٞ 2  ؤلَا ٩ىن ُٞه َٞغ لى أؾاؽ َظا : ٍو اإلادغع واإلاؿخُٟض ،ٖو

الخٍٗغ٠ ، ًم٨ً أن وؿخيخج أن الؿىض ألمغ َى وؾُلت ٢غى خ٣ُ٣ُت خُث أن َىا٥ اهخٓاع مً حاهب الضاةً 

٣خان  ـــش الاؾخد٣ا١ الظي ًخ٤ٟ بكأهه ، وأمام خامل َظا الؿىض ٍَغ للمضًً ل٨ــي ٌؿضص ما ٖلُه ٞـي جاٍع

 : 3الؾخٗماله

ـش الاؾخدـ٣ا١ ئلى أي بى٪ ٣ًبله ، ُٞدىاػ٫ له ٖلُه م٣ابل خهىله ٖلـى ؾُىلت -أ   ئما أن ًخـ٣ضم به ٢بـل جاٍع

م٣ابـل خهى٫ البى٪ ٖلى مبلٜ للخىاػ٫ ًٖ الؿُىلت والخلى٫ مدل َظا الصخو في الضاةيُت وجدمل مخاٖب 

. جدهُل الؿىض 

خـم -ب  ـت أو حؿضًض ٢غى ، ٍو  اؾخٗمـاله في ئحــغاء مٗاملت أزغي م٘ شخـو آزغ ، في حؿضًــض ن٣ٟت ججاٍع

٤ ٖملُت الخٓهحر قٍغ أن ًخم ٢بىله مً َٝغ َظا ألازحر  . َظا الاؾخٗما٫ بخ٣ضًمه للضاةً الجضًض ، ًٖ ٍَغ

ىضما ًخم ٢بىله ًضزل في الخضاو٫ ، وبالخالي ًخدى٫ ئلى وؾُلت صٞ٘ بىاؾُت ٖملُت الخٓهحر ، وجلٗب َظا  ٖو

الضوع ٢بل خلى٫ الخـضاو٫ ، وبالخالي ًخدـى٫ ئلى وؾُـلت صٞـ٘ بىاؾُت ٖملُت الخٓهـحر ، وجلٗـب َظا الـضوع ٢ـبل 

ل َظٍ الىع٢ت ئلى ؾُىلت جامت أي ئلى ه٣ىص ٢اهىهُت  ــش الاؾخد٣ا١ ، ٞاطا خل َظا ألاحل أم٨ً جدٍى . خلى٫ جاٍع

خم الضٞ٘ مباقغة مً  هاصعا ما ج٣ضم الؿٟخجت أو الؿىــض ألمغ للضٞ٘ مً َٝغ اإلاسخىب ٖلُه واإلا٨خدب ٍو

  ً .  َٝغ َظًً آلازٍغ

: طىد السهً - 4-3

ت ٦ؿاب٣ُه ، ًم٨ً اؾخٗماله في الخضاو٫ ئطا أعاص مجخم٘ الخجاع طل٪  ً َى أًًا وع٢ت ججاٍع ى .ؾىض الَغ َو

ت في مسؼن ٖمىمي   ٞاطا وي٘  جاحغ أو ميكأة ٦مُت  مً الؿل٘  4ؾىض ألمغ مًمىن ب٨مُت مً الؿل٘ مدْٟى

 في اإلاىاوئ أو اإلاساػن الباعصة للخٟاّ ٖلى الؿل٘ ِٞؿلم له   جىحض في مسؼن ٖمىمي مشل   اإلاساػن التي

ىا في خالت ما ئطا ٧ان  ناخب اإلاسؼن ٦خابا  ٌكهض بىحىص ال٨مُت ٦ظا مً الؿلٗت ٦ظا باإلاسؼن ٦ظا ، َو

ظا بدؿلُم قهاصة مل٨ُت  الخاحغ ال ًىحض لضًه ه٣ىص بام٩اهه الخهى٫ ٖلى الى٣ىص في اهخٓاع بُ٘ ؾلٗخه َو

ظٍ الكهاصة حؿمى ؾىض الؿىض  . 5  الؿل٘ ئلى الظي ًمىذ له ٢غيا َو

                                                           
1
  .34-33: الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  

2
  .15:  علً البارودي ، مصطفى كمال طه ، مرجع سبق ذكره ، ص 

3
  .25: منصور بن عوف عبد الكرٌم ، مرجع سبق ذكره ، ص  

  .35: الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ، ص   4
5
   .35: الطاهر لطرش ، المرجع نفسه  ، ص   
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ً البًاٖت وج٩ىن ملخ٣ت بىنل ئًضإ البًاٖت في اإلاساػن الٗمىمُت   ى وز٣ُت حؿمذ بَغ ً 1 َو ، ؾىض الَغ

ت ألازغي  ًم٨ً ج٣ضًمه للبى٪ بٛغى الخهم ، ٦ما ًم٨ً  (الؿىض ألمغ وال٨مبُالت  )مشله مشل ألاوعا١ الخجاٍع

له ئلى وؾُلت صٞ٘ باصزاله في الخضاو٫ واهخ٣اله بحن ألاٞغاص  ت اإلاٗامالث  (الخجاع )جدٍى  2لدؿٍى

 :طىد الطىدوق - 4-4

ٗٝغ ؾىض الهىضو١ بأهه  َى مبلٜ  )التزام م٨خىب مً َٝغ بى٪ أو مإؾؿت بضٞ٘ اإلابلٜ اإلاظ٧ىع في الؿىض :" َو

ش الاؾخد٣ا١ ، و٢ض ٩ًىن َظا الؿىض مدغع باؾم َظا الصخو أو ألمغ أو   (ال٣غى  ش مٗحن َى جاٍع في جاٍع

 3" لخمل الؿىض 

 : الظىداث الػمىميت كطيرة ألاحل - 4-5

ل اخخُاحاث الؿلُاث الٗمىمُت ُٞما ًسو الى٣ٟاث  ىت ئلى ئنضاع ؾىضاث ٢هحرة ألاحل لخمٍى جلجأ الخٍؼ

ضم ال٣ضعة ٖلى  بُت هٓغا لُابٗها اإلاخ٣ُ٘ في الؼمً ، ٖو ت ، وطل٪ ٖىضما ًخأزغ جدهُل ؤلاًغاصاث الًٍغ الجاٍع

خم جضاو٫ َظٍ الؿىضاث مً ًض ئلى ًض واؾخٗماله في الخباص٫ ويمان . الاهخٓاع إلؾخعجالُت الى٣ٟاث  ٍو

. 4  ال٣غوى ٖىضما ج٩ىن مدغعة لخاملها ، أي ؾىضاث ٚحر اؾمُت

ل- 4-6 م الخدٍى  : الدفؼ غً طٍس

حن  ت ، ٞالبى٪ ًخىؾِ مً زال٫ جىُٟظَا بحن َٞغ ل َى أبؿِ الٗملُاث الخجاٍع  (اإلادى٫ واإلادى٫ له  )الخدٍى

٣ىم بخىنُل مبلٜ مً اإلاا٫ أوصٖه شخو في ٕٞغ البى٪ ، أو مغؾله  في اإلا٩ان اإلادى٫ ئلُه ،  (أي بى٪ آزغ  )ٍو

ل ألامىا٫  ل آلُت لخدٍى ت – ٞالخدٍى ل ألامىا٫ صون الخاحت ئلى سخبها – ولِـ مً ألاوعا١ الخجاٍع ٌؿمذ بخدٍى

ت الضٞ٘ ، ألامً و٢لت الخ٩لٟت ًم٨ً  خمحز بؿهىلت اؾخسضامه ، ؾٖغ مً الخؿاب وحؿلُمها ئلى شخو آزغ ، ٍو

ل   أن ٩ًىن الخدٍى

ل اإلاخ٨غع أو الضوعي ٦أحىع الٗما٫  اصة ما ٩ًىن َظا في خاالث الخدٍى باجٟا١ بحن البى٪ وناخب الخؿاب ٖو

 . 5التي جدى٫ ئلى خؿاباتهم صوعٍا مً خؿاب عب الٗمل 

الػىامل اإلاظاغدة غلى جطىز هظام الدفؼ  : اإلاطلب السابؼ 

لها مً الك٩ل الخ٣لُضي ئلى أق٩ا٫ أزغي  ل٣ض حٗضصث الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى جُىع وؾاةل الضٞ٘ وجدٍى

٤ مسخلٟت أ٦ثر جُىع، وأَم َظٍ الٗىامل هظ٦غ ماًلي  ُٟت ل٨ً بٍُغ : جإصي هٟـ الْى

 6 : ٌ الدفؼ الخلليديئجساحؼ فػاليت وطا– أوال 

                                                           
1
   .36: الطاهر لطرش ، المرجع نفسه  ، ص   

2
  2006محمد شكرٌن ، بطاقة االتمان فً الجزائر ، رسالة ماجستار ، قسم العلوم االقتصادٌة فرع النقود والمالٌة ، جامعة الجزائر ،  

  .14ص
3
 35: الطاهر لطرش ، المرجع نفسه  ، ص   

4
 35: الطاهر لطرش ، المرجع نفسه  ، ص   

  .14  محمد شكرٌن ، مرجع سبق ذكره ، ص     5
6
طارق عبد العال حمادة ، التجارة االلكترونٌة األبعاد التكنولوجٌة والمالٌة والتسوٌقٌة والقانونٌة ، الدار الجامعٌة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة    

 .146 -145:  ص ص2008الثانٌة ، 

  .128:  ، ص 2003محمد حسٌن منصور ، المسؤولٌة االلكترونٌة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر ، اإلسكندرٌة ، مصر ، 
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٢ط ى ْهىع وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ٖلى ال٨شحر مً اإلاكا٧ل الىاحمت ًٖ خمل الى٣ىص ، ٧الؿغ٢ت والًُإ 

وز٣ل ٖبئ خملها ئن ٧اهذ بمبالٜ ٦بحرة ، ٞأنبدذ بظل٪ بضًلت ًٖ الى٣ىص ، وبالخالي ؾهلذ ال٨شحر مً 

. الٗملُاث زانت منها الخجاعة 

خه وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت بمغوع الى٢ذ مغجٟ٘ حضا ، ئال أن لهظٍ  ولظل٪ أنبذ ؤلاخؿاؽ باألمان الظي ٖٞغ

: الىؾاةل مكا٧ل ٦شحرة منها 

ت :اوػدام اإلاالئمت - 1 حن ٣ًُض الخٍغ  ٞالخاحت ئلى الىحىص الصخص ي ؾىاء شخهُا أو ٖبر الخلٟىن ل٨ال الُٞغ

يخج ٖىه ج٩لٟت أٖلى وباليؿبت  اإلاٗامالجُت ، وباليؿبت للٗمالء ًترحم َظا ئلى جأزحر ا٢خىاء اإلاىخج أو الخضمت ٍو

.  اإلابُٗاث أو ٣ٞضانها اهسٟاىللبات٘ ٌٗجي طل٪ زؿاعة في ؤلاًغاصاث هدُجت 

خى٠٢ : غدم إحساء اإلادفىغاث في الىكذ الحليلي - 2 اث الخ٣لُضًت في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي ، ٍو ال جخم اإلاضٖٞى

اث بالك٩ُاث مشال حؿخٛغ١ ما ًهل ئلى أؾبٕى  ُت الؿضاص في اإلاضٖٞى . ألازحر في الخد٤٣ الٟٗلي ٖلى هٖى

ٞالخى٢ُٗاث ًم٨ً أن جؼو٫ والك٩ُاث وال٨مبُاالث والؿىض ألمغ ًم٨ً أن حؿغ١ أو جًُ٘ ، : اوػدام ألامً - 3

. والخجاع ًم٨ً أن ًلجئىا للٛل والاخخُا٫ بمسخل٠ أق٩اله 

اث الهٛحرة حُٛي : ازجفاع جيلفت اإلادفىغاث - 4 ئن ٧ل مٗاملت ج٩ل٠ مبلٛا زابخا مً اإلاا٫ ، وباليؿبت للمضٖٞى

. بال٩اص ج٩ال٠ُ اإلاهغوٞاث 

ى مك٩ل الك٩ُاث بضون عنُض خُث  وأ٦بر مك٩ل ًىاحه اإلاجخم٘ ُٞما ًسو وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ، َو

. أنبدذ مك٩لت احخماُٖت بؿبب الاهدكاع الىاؾ٘ لها 

: اطخخدام شبً الاهترهذ في اإلاجاٌ اإلاطسفي – زاهيا       

ُت ، مً زال٫ قب٨ت  ٧ان الخُىع الخ٨ىىلىجي  في مجا٫ الاجهاالث الًٟل في خضور زىعة في الٗامالث اإلاهٞغ

ب الٗاإلاُت   ، خُث ما ٌكبه اإلاُالص الجضًض ( www-world wide web)الاهترهذ زانت بٓهىع قب٨ت الٍى

لالهترهذ خُث أم٨ً جىخُض الك٩ل الخاعجي لجمُ٘ الخُب٣ُاث واإلاىا٢٘ ٖلى الاهترهذ مما أجاح للمؿخسضمحن أو 

غ مى٢٘ ال٨ترووي ٨ًدؿب ٢ُمخه مً ٢ُمت اإلادخىي الظي  اإلابرمج البؿُِ في أي م٩ان بالٗالم أن ٣ًىم بخٍُى

٨ظا اؾخ٣غث الاهترهذ  في ق٩لها الخالي ٦كب٨ت ٖاإلاُت جغبِ قب٩اث الٗالم    1ًخًمىه ، َو

و٢ض أجاح اهدكاع اؾخسضاماث الاهترهذ للبىى٥ وؾمذ لٗمالئها ب٣ًاء أقٛالهم صون الخاحت للخٗامل م٘ 

ُت ، وطل٪ مً زال٫ زضماث اإلاهٝغ اإلاجزلي  لت ألحل ٢ًاء مهلخت مهٞغ ٟحن ، أو الاهخٓاع لؿاٖاث ٍَى اإلاْى

( home bankin )  خُث جم ئوكاء م٣غ لها ٖلى الاهترهذ بضال مً اإلا٣غ ال٣ٗاعي ، ومً زم ٌؿهل ٖلى الٗمُل ، 

ُت  ى في مجزله ، وئحغاء ٧ل ٖملُاجه اإلاهٞغ . 2الخٗامل م٘ البى٪ ٖبر الاهترهذ َو

:  الخىحه هدى الخجازة الالىتروهيت – زالثا 

                                                           
1

 27: عمار لوصٌف ، مرجع سبق ذكره  ، ص
  .128: ، ص محمد حسٌن منصور ، مرجع سبق ذكره    2
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الم والاهترهذ ؾاَمذ في ئًجاص البِئت الىُٟٓت لهىاٖاث وؾل٘  ئن ئوكاء الخجاعة الال٨تروهُت ٖبر وؾاةل ؤلٖا

ما٫  وزضماث ، والخجاعة الال٨تروهُت حؿعى ئلى جباص٫ اإلاٗلىماث ٖبر اإلاىٓماث الخ٩ىمُت ومىٓماث ألٖا

 1الخانت والٗامت بُٛت جسٌُٟ ج٩لٟت الى٣ل وجسٌُٟ آلازاع الؿلبُت وحُٗٓم ٖىإلات الكغ٧اث  

 2: ومً الضواٞ٘ التي أخ٤ ئلى ْهىع الخجاعة الال٨تروهُت هي 

ؾمدذ الخجاعة الال٨تروهُت بضمج وازتزا٫ حؼء ٦بحر مً اإلاغاخل اإلاسخلٟت : حظيير اإلاػامالث الخجازي  -1

ت بحن البات٘ واإلاكتري ، ًٞغوعة الدؿُحر الٟٗالت والىاجح ٌك٩ل   1بهٟت ٖاصًت في اإلاٗامالث الخجاٍع

 .الضازلت باليؿبت للمإؾؿاث واخضا مً الاَخماماث ألاؾاؾُت الضاٞٗت للخجاعة الال٨تروهُت 

ت  -2 بت في الىنى٫ ئلى مؿخىي ٖا٫ مً الىجاٖت في ؤلاهخاج والخىػَ٘ ٌك٩ل ٦ظل٪ :الفػاليـت الخجاٍز  الٚغ

٣ت آلُت  ا وخٟٓها بٍُغ  .صاٞٗها مهما ، ًم٨ً الخجاعة الال٨تروهُت مً ئهخاج مٗلىماث باإلم٩ان حجَؼ

س أطىاق حدًدة  -3 غ الخجاعة الال٨تروهُت : جطٍى اٖخمضث اإلاإؾؿاث مى٢ٟا أ٦ثر ٞٗالت وأ٦ثر خغ٦ُت لخٍُى

ت حضًضة  ٤ ئًجاص مىاٞظ وأؾىا١ ججاٍع                                                   .ًٖ ٍَغ

: الاطخفادة مً وطائل ألامان غبر شبىت الاهترهذ – زابػا 

جخمحز وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت ًٖ الىؾاةل الخ٣لُضًت باالؾخٟاصة وؾاةل ألامان اإلابخ٨غة خضًشا             

ت التي جخم ٖبر َظٍ ٕالؾخٗمالها ٖبر قب٨ت الاهترهذ وزانت إليٟاء الش٣ت ٖلى الم ُت والخجاٍع امالث اإلاهٞغ

ا ٞيها و٢ض ٧ان اهدكاع الخجاعة الال٨تروهُت ؾببا ٧اُٞا البخ٩اع  الكب٨ت والتي ج٩ىن وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت َٞغ

ا و مشل َظٍ الىؾاةل ٧الخى٢ُ٘ الال٨ترووي والدكٟحر  حَر ت ٚو ت الىاٍع  . 3الجضاٍع

:   ظهىز مىظماث ومؤطظاث ماليت غاإلايت في مجاٌ اإلادفىغاث – خامظا 

إلاؿاَمت في اهدكاع وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت ْهىع مىٓماث ومإؾؿاث ٖاإلاُت عاةضة في ا  مً بحن الٗىامل

٤ َظٍ الىؾاةِ إلاسخل٠ بلضان الٗالم والجهاث اإلاهضعة للبُا٢اث البى٨ُت والتي أنبدذ حٗض  ئهخاج وحؿٍى

:    4 ًم٨ً ج٣ؿُمها ٦ما ًليةالال٨ترووي ٕ أقهغ وؾاةل الضٝ

:  اإلاىظماث الػاإلايت اإلاطدزة للبطاكاث  -1

ت للبُا٢ا           ثال حٗخبر مإؾؿاث مالُت وئهما بمشابت هاصي ، خُث جمخل٪ ٧ل مىٓمت الٗالماث الخجاٍع

ا للمهاٝع ، وئهما بىٟؿها باإلنضاعالخانت بها ل٨نها ال ج٣ىم   َظٍ اإلاىٓماث وأقهغ جمىذ جغازُو بانضاَع

ُل٤ ٖليهما اؾم عاعي البُا٢اث  هي قغ٦تي ٞحزا ٧اعص واإلااؾتر  . ٧اعص ٍو

 :  اإلاؤطظاث اإلااليت الػاميت -2

ُت صون يغوعة مىذ جغازُو           ألي مهٝغ ؤلانضاعوهي التي حكٝغ ٖلى ٖملُت ئنضاع البُا٢اث اإلاهٞغ

ا  ت ٦بري : ومً أقهَغ ـ ، لضًٟغػ ٧لُب مإؾؿاث ججاٍع ٩ان ا٦ؿبٌر  .    GCBأمحًر

                                                                   

                                                           
1
:  ، ص ص 2007محمد إبراهٌم عبد الرحٌم ، االقتصاد الصناعً ، التجارة االلكترونٌة ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرٌة ، مصر ،   

150-151.  
2
 ، ص 2005 إبراهٌم بختً ، التجارة االلكترونٌة مفاهٌم واستراتٌجٌات التطبٌق فً المؤسسة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  

  46 -45: ص
 وهبة عبد الرحٌم ، أحالم وسائل الدفع المصرفٌة التقلٌدٌة بااللكترونٌة ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة 

 .47 ، ص 2005/2006ماجستٌر أكادمً ، فرع نقود ومالٌة ، جامعة الجزائر ، 
3
  

 ، ص ص 2003 أبو سلٌمان عبد الوهاب إبراهٌم ، البطاقات البنكٌة االفتراضٌة والسحب المبشر من الرصٌد ، دار القلم ، دمشق ، سورٌا ، 

 :33-34. 
4
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  الظياق الىظسي لىطائل الدفؼ الالىترووي: اإلابدث الثاوي

٧اهذ الخجاعة الال٨تروهُت الخضًشت اليكأة مً أَم ألاؾباب التي أصث ئلى اؾخسضام وؾاةل الضٞ٘                 

الال٨تروهُت ، مما أصي ئلى جدى٫ الى٣ىص مً ق٩لها اإلااصي اإلالمىؽ لخهبذ جُاع ٚحر مغتي مً الال٨تروهُاث 

ت في البُا٢اث الظ٦ُت أو ٢غم نلب لل٨مبُىجغ أو ٖلى الًٟاء اإلاٗلىماحي  لكب٨ت الاهترهِذ   .اإلادْٟى

غمىمياث خٌى وطائل الدفؼ الالىتروهيت : اإلاطلب ألاٌو 

وؾاةل الضٞ٘ اإلاخُىعة في الاهترهذ هي ٖباعة ًٖ نىعة أو الىؾُلت الال٨تروهُت الخ٣لُضًت للضٞ٘                   

والتي وؿخٗملها في خُاجىا الُىمُت ، الٟغ١ ألاؾاس ي بحن الىؾُلخحن هي أن وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت جخم وحؿحر 

. ٧1ل ٖملُاتها ال٨تروهُا ، وال وحىص للخىالاث وال لل٣ُ٘ الى٣ضًت 

  حػٍسف وطائل الدفؼ الالىتروهيت– أوال 

٣ت " ٌٗٝغ الضٞ٘ الال٨ترووي ٖلى أهه            ل ألامىا٫ هي في ألاؾاؽ زمً لؿلٗت أو زضمت بٍُغ ٖملُت جدٍى

٣ت إلعؾا٫  ع٢مُت أي باؾخسضام أحهؼة ال٨مبُىجغ ، وئعؾا٫ البُاهاث ٖبر زِ جلٟىوي أو قب٨ت ما أو أي ٍَغ

. 2" البُاهاث 

:  أهميت وطائل الدفؼ الالىتروهيت – زاهيا 

ئن ئحؿإ هُا١ الخجاعة الال٨تروهُت ؾمذ بخًاؤ٫ صوع الى٣ىص الىع٢ُت والضٞ٘ الخ٣لُضي أمام ئػصَاع         

ا مً وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ، ل٨ً جل٪  الضٞ٘ الال٨ترووي ، خُث ٧اهذ الى٣ىص الىؾُلت بضًلت ٦كُ٪ و ٚحَر

الىؾاةل ال جهلح في حؿهُل الخٗامل الظي ًخم ًٖ بٗض في بِئت ٚحر ماصًت ن ٧ال٣ٗىص الال٨تروهُت التي جبرم ٖبر 

قب٨ت الاهترهِذ ، خُث جخىاعي اإلاٗامالث الىع٢ُت ، مً َىا جٓهغ أَمُت ئبخ٩اع وؾاةل ؾضاص جخ٤ٟ م٘ َبُٗت 

. الخجاعة الال٨تروهُت ، لهظا ٧ان الضٞ٘ ال٨تروهُا 

اء بم٣ابل الؿلٗت أو الخضمت بىٟـ الُغ١ الخ٣لُضًت      اإلاخابٗت في الخٗا٢ض بحن    ًم٨ً للٗمُل الٞى

ض آو مً زال٫ ٞا٦ـ ، أو ئعؾا٫ البُاهاث الخانت بدؿابه البى٩ي  ٤ البًر ٚاةبحن ، مشل ئعؾا٫ قُ٪ ، ًٖ ٍَغ

ت ٞيها ، لظا ٧اهذ أَمُت  ، ول٨ً َظٍ الىؾاةل ال جهلح وزهىنُت الخجاعة الال٨تروهُت وم٣خًُاث الؿٖغ

 . ( tèlèmatique )اللجىء ئلى الضٞ٘ الال٨ترووي مً زال٫ قب٨ت الاجها٫ الالؾل٨ُت ٖبر الخؿاب 

:  خطائظ وطائل الدفؼ الالىترووي – زالثا 

ا ًٖ وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت والتي ًم٨ً        ما ػاص مً أَمُت وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت الخانت التي جمحَز

:  جلخُهها ُٞما ًلي 

أي أهه وؾُلت م٣بىلت مً حمُ٘ الضو٫ ، خُث ًخم اؾخسضامه : ًدؿم الضٞ٘ الال٨ترووي بالُبُٗت الضولُت  -1

ت الخؿاب في اإلاٗامالث التي جخم ٖبر ًٞاء ال٨ترووي بحن اإلاؿخسضمحن في ٧ل أهداء الٗالم  . لدؿٍى

                                                           
1
االنترنٌت والتجارة االلكترونٌة ـ رسالة ماجستٌر ـ قسم علوم التسٌٌر ـ كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ـ جامعة :  بن رجدال جوهرة  

   .83 ـ ص 2002الجزائر ـ 
:  ـ على الموقع االلكترونً 2007 جوان 27:الدفع االلكترونً من ٌحمٌه ـ تارٌخ االطالع :  حٌدر أمٌر  2

www.islamonline .net  
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وهي ٢ُم ه٣ضًت جخًمنها بُا٢ت بها طا٦غة ع٢مُت أو : ًخم الضٞ٘ مً زال٫ اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت  -2

 .الظا٦غة الغةِؿت للمإؾؿت التي تهُمً ٖلى ئصاعة ٖملُت الخباص٫ 

ت اإلاٗامالث الال٨تروهُت ًٖ بٗض  -3 خُث ًخم ئبغام ال٣ٗض بحن أَغاٝ :  ٌؿخسضم َظا ألاؾلىب لدؿٍى

خم الضٞ٘ ٖبر قب٨ت الاهترهِذ ، أي مً زال٫ اإلاؿاٞاث بدباص٫ اإلاٗلىماث  مخباٖضًً في اإلا٩ان ، ٍو

٣ا إلاُُٗاث ال٨تروهُت حؿمذ  الال٨تروهُت بًٟل وؾاةل الاجها٫ الالؾل٨ُت ، ًخم ئُٖاء أمغ الضٞ٘ ٞو

 : ًخم الدفؼ الالىترووي بأخد ألاطلىبين و.باالجها٫ اإلاباقغ بحن َغفي ال٣ٗض 

الضٞ٘ ٖبر قب٨ت الاهترهِذ ،  ) مً زال٫ ه٣ىص مسههت ؾلٟا لهظا الٛغى :ألاطلىب ألاٌو - 3-1

، ومً زم ٞان الضٞ٘ ال  (وطل٪ بدباص٫ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت بًٟل وؾاةل الاجها٫ الالؾل٨ُت 

٣ت ،  ت اإلاٗامالث ألازغي ٖليها بٛحر َظٍ الٍُغ ًخم ئال بٗض الخهم مً َظٍ الى٣ىص ، وال ًم٨ً حؿٍى

ا م٣ضما كبه طل٪ ال٣ٗىص التي ٩ًىن الشمً مضٖٞى  .َو

 مً زال٫ البُا٢اث البى٨ُت الٗاصًت ، خُث ال ًىحض مبالٜ مسههت :ألاطلىب الثاوي - 3-2

مؿب٣ا لهظا الٛغى ، بل ئن البالٜ التي ًخم السخب ٖليها بهظٍ البُا٢اث ٢ابلت للسخب ٖليها 

ت أي مٗامالث مالُت   .بىؾاةل أزغي ٧الكُ٪ لدؿٍى

  :  ًخم الدفؼ الالىترووي مً خالٌ هىغين مً الشبياثو

ٟترى طل٪ وحىص مٗامالث :الىىع ألاٌو  - أ  قب٨ت زانت بخ٣هحر الاجها٫ بها ٖلى أَغاٝ الخٗا٢ض ، ٍو

ت ومالُت مؿب٣ت بُنهم  ال٢اث ججاٍع  .ٖو

قب٨ت ٖامت ، خُث ًخم الخٗامل بحن الٗضًض مً ألاٞغاص ال جىحض بُنهم ٢بل طل٪ عوابِ  : الىىع الثاوي - ب

  .مُٗىت 

 : الىطائط اإلاطسفيت الالىتروهيت :اإلاطلب الثاوي 

اء للخٗامل ٖبر الاهترهِذ  ىا الٗضًض مً الىؾاةِ الال٨تروهُت التي حؿخسضم في 1           هي نىع للٞى  َو

ٖملُت الضٞ٘ الال٨ترووي ، خُث أن جُىع وؾاةل الضٞ٘ في نىعة وؾاةل ال٨تروهُت ٞغى أق٩ا٫ مسخلٟت 

ُت ماًلي :  ل٨ُُٟت جضاولها واَم َظٍ ألاق٩ا٫ اإلاهٞغ

 : ( phone Bank) الهاجف اإلاطسفي  -اوال

ُت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ، أوكأث البىى٥ زضمت  " الهاج٠ اإلاهغفي "            م٘ جُىع الخضماث اإلاهٞغ

، خُث حؿخمغ َظٍ 2لخٟاصي َىابحر الٗلماء في الاؾخٟؿاع ًٖ خؿاباتهم أ و بٌٗ الخضماث ألازغي  

 ؾاٖت ًىمُا   24الخضمت 

زال٫ ؤلاحاػاث والُٗالث الغؾمُت أًًا ، ٦ما جم٨نهم َظٍ الخضمت مً سخب بٌٗ اإلابالٜ مً َظٍ 

لها لضٞ٘ بٌٗ الالتزاماث الضوعٍت مشل  صٞ٘ ٞىاجحر الخلٟىن والٛاػ وال٨هغباء ، ًٞال ًٖ : الخؿاباث وجدٍى

ُت  . 1ج٣ضًم حمُ٘ الٗملُاث اإلاهٞغ

                                                           
1
 129-120: محمد حسٌن منصور ، مرجع سبق ذكره  ، ص ص  

 قسم العلوم االقتصادٌة – رسالة دكتوراه –دور التسوٌق فً القطاع المصرفً حالة بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة : زٌدان محمد   2

 . 88ص– 2004/2005- جامعة الجزائر – كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر – فرع تخطٌط –
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هبذ ٖباعة ًٖ ع٢م مسؼن في طا٦غة الخلُٟىن أو             ٨َظا ًسخٟي اإلاٟهىم الخ٣لُضي للبى٪ الشابذ ٍو

ٖباعة ًٖ ٖىىان ال٨ترووي ٖلى قب٨ت الاهترهِذ الٗاإلاُت ، ومً زم ًُل٤ ٖلُه البى٪ اإلادمى٫ أو الهاج٠ 

 . 1اإلاهغفي 

: (¨ Bankers Automated clearing services¨ BACS) اإلاطسفيت الالىتروهيت 2خدماث اإلالاضت  - زاهيا 

ت ؤلاحمالُت بالى٢ذ الخ٣ُ٣ي            هغ هٓام الدؿٍى ُت ، ْو  RTGS)خل َظا الىٓام م٩ان أوامغ الضٞ٘ اإلاهٞغ

)( real time gross settlement systes )   ت الال٨تروهُت الظي ًخم في زضماث م٣انت الضٞ٘ الال٨ترووي للدؿٍى

اث الال٨تروهُت للم٣انت  اث بحن اإلاهاٍع٠ ، وطل٪ يمً هٓام اإلاضٖٞى  clearing house)في اإلاضٖٞى

automated paymen system )( CHAPS  )   اث في ى هٓام ًىُىي ٖلى ٖىهغ ال٣ُحن خُث جخم اإلاضٖٞى ، َو

 . 3 هٟـ الُىم بضون ئلٛاء أو جأزحر ، وبىٟـ ٢ُمت الُىم

 :  الاهترهيذ اإلاطسفي- زالثا 

          ئن هٓام الاهترهِذ ال٣اةم ٖلى البى٪ اإلاجزلي ، هٓام له أَمُت ٦بحرة ٖلى مؿخىي البىى٥ أو ٖلى 

غون ٖلى زٍُى الاهترهذ ، ٦ما جخٗضص أق٩اله ُٞما ًلي  :  مؿخىي الٗمالء الظًً ًخٞى

غ لهظٍ البىى٥ ٕٞغ -  ُت ل٩ل ٖمالئها ، ختى في اإلاىا٤َ البُٗضة والىاةُت والتي ال جخٞى حر الخضماث اإلاهٞغ جٞى

. ٞيها 

. ًم٨ً للٗمالء أًًا مً الخأ٦ض مً أعنضتهم لضي اإلاهاٝع- 

٣ت صٞ٘ ٢ُمت ال٨مبُاالث اإلاسخىبت ٖليهم ال٨تروهُا -  ِؿغ لهم ٍَغ . ج٣ضم ٍو

٣ت اإلاشلى في ئصاعة اإلاداٞٔ اإلاالُت مً أؾهم وؾىضاث -  غقضَم ئلى الٍُغ . ٌؿاٖض أًًا ٍو

ُت -  . ٦ما ًىضح للٗمالء أق٩ا٫ اليكغاث الال٨تروهُت الٗالهُت الخانت ب٩ل الخضماث اإلاهٞغ

ل ألامىا٫ مً خؿاباث الٗمالء اإلاسخل٠-  ٣ت جدٍى  ًدضص ٍَغ

. 4واؾخ٣با٫ الغصوص والىهاةذ اإلاالُت مً الخبراء اإلاخسههحن في طل٪ 

ٌٗمل الاهترهِذ اإلاهغفي ٖلى جباص٫ اإلاٗلىماث في اإلاإؾؿت ، خُث ًضٞ٘ ٧ل مؿاَم مبلٜ مٗحن ًٖ - 

  .5اؾخسضامه الاهترهِذ  

٤ اإلاباقغ  -  ت مشل الدؿٍى  . ٦6ما ٌٗمل الاهترهذ ٖلى جدؿُحن اؾخسضام الخ٣ىُاث الخجاٍع

: اللابض - زابػا 

٤ مى٢ٗه ٖلى  خد٤٣ منها ًٖ ٍَغ             ٖباعة ًٖ وؾُِ بحن اإلاخٗاملحن ًخل٣ى َلباث وبُاهاث ٧ل منهما ٍو

اء هٓحر ٖمىلت مُٗىت  خىلى مباقغة ٖملُت ٖغى الؿلٗت أو الخضمت والدؿلُم والٞى ، ٦ما حؿخسضم 7 الكب٨ت ٍو

                                                           
 . 305-304ص ص – 2004- جامعة منصورة – كلٌة التجارة –االدارة االلكترونٌة : أحمد محمد غنٌم   1
 .هً عبارة عن عملٌة تسوٌة الحقوق والدٌون بٌن البنوك بسبب عملٌاتها المصرفٌة : المقاصة  2
  .127: محمد حسٌن منصور ، مرجع سبق ذكره  ، ص  3

 
4
  .305: أحمد محمد غنٌم ، مرجع سبق ذكره  ، ص  

5
  -Lakhdar Lallem :S ystèmes diformation et Banques de données dans la nouvelle réalité éconmique ,l 

exprérience Algérienne – Thèse doctorat –Département sciencent économiques –Institut des sciences 
économiques dAlger – université  dAlger -1998 –p226. 
6
  Michel Badoc , Bertrande Lavayssière Emmanuel Copin : e-marketing de la danque et de l assurances, 

innovations technologiques et mutations marketing -2 
éme 

 édition dorganisation –paris -2000 –p 164 . 
  .128: محمد حسٌن منصور ، مرجع سبق ذكره  ، ص  7
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ت الٟاة٣ت    ، والتي حؿاٖضَا ٖلى أصاء مهامها ب٨ٟاءة 1البىى٥ وؾاةل ه٣ل ال٨تروهُت للمٗلىماث طاث الؿٖغ

. جخماش ى والخُىعاث الخانلت في اإلاجا٫ اإلاهغفي 

 أهىاع وطائل الدفؼ الالىتروهيت  :اإلاطلب الثالث 

تها الخجاعة الال٨تروهُت خىلذ البىى٥ أٚلب وؾاةل الضٞ٘ ئلى وؾاةل صٞ٘            هدُجت للخُىعاث التي ٖٞغ

 أولها ثال٨تروهُت وحٗضصث َظٍ ألازحرة واجسظث أق٩اال جخالءم م٘ َبُٗت اإلاٗامالث ٖبر قب٨ت الاهترهِذ ، و٧ان

ِ اإلاٛىُِس ي ئلى البُا٢ت طاث الخلُت  البُا٢اث البى٨ُت والتي جُىعث مً البُا٢ت طاث الكٍغ

٦ما ْهغث وؾاةل صٞ٘ أزغي ال٨تروهُت وهٓغ للضوع الٟٗا٫ الظي أنبدذ جلٗبه وؾاةل الضٞ٘ ،الال٨تروهُت

 .الال٨تروهُت ٞؿٝى وؿلِ الًىء ٖلى ألاهىإ اإلاسخلٟت لىؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت ، ئًجابُاتها وزهاةهها 

 : البطاكت البىىيت والبطاكاث الرهيت -  اوال

حٗخبر البُا٢اث البى٨ُت والبُا٢اث الظ٦ُت ٦بضًل ًٖ الى٣ض الٗاصي ئط أن الخى٢ٗاث حكحر بأنها ؾخدخل م٩اهت 

ل  ُت الال٨تروهُت في اإلاضي الٍُى . باعػة في الخٗامالث اإلاهٞغ

 :  البطاكاث البىىيت وأهىاغها   -1

ا البىى٥ واإلاإؾؿاث اإلاالُت ، والتي " حٍٗغ٠ البُا٢اث البى٨ُت ٖلى أنها  ٖباعة ًٖ بُا٢ت مٛىاَِؿُت جهضَع

اث أو سخب أمىا٫ مً اإلاا٦ىاث الال٨تروهُت  ،ٞهي بُا٢ت بالؾد٨ُُت أو 2" حؿمذ لخامله بدؿضًض زمً اإلاكتًر

ا حهت ما  ت مً ماصة بهٗب الٗبث بها جهضَع ، أو قغ٦ت ئؾدشماع ، ًظ٦غ ٞيها اؾم - بى٪ – وع٢ُت مهىٖى

. 3الٗمُل الهاصعة لهالخه ، وع٢م خؿابه 

وللبُا٢ت البى٨ُت ٖضة . 4وهي التي ًخم نٝغ ألامىا٫ مً البىى٥ بىاؾُتها مً زال٫ ما٦ُىاث الهٝغ آلالُت 

ا وطل٪ ألنها بجاهب ٧ىنها وؾُلت صٞ٘ ٞانها حُٗي  حؿمُاث ئال أن مؿمى بُا٢اث الاةخمان َى ألا٦ثر قُٖى

ىا٥ ٖضة أهىإ مً َظٍ البُا٢اث لٗل أَمها ماًلي 5لخاملها اةخماها ٢هغ ألاحل :  ، َو

 : بطاكت الدفؼ - 1-1

ل طل٪ اإلا٣ابل مً خؿاب الٗمُل ئلى خؿاب  وزى٫ خامله ؾضاص م٣ابل الؿل٘ والخضماث ، خُث ًخم جدٍى

ت إلا٣ابلت 6الخاحغ   ، لظل٪ حٗخمض َظٍ البُا٢ت ٖلى وحىص أعنضة ٞٗلُت للٗمُل لضي البى٪ في خؿاباث حاٍع

خمحز َظا الىٕى بأهه ال ٌُٗي الٗمُل أي اةخمان ، ئطا اهه   7اإلاسخىباث اإلاخى٢ٗت للٗمُل خامل البُا٢ت   ، ٍو

اء الى٣ضي خُث ٣ًضم الٗمُل البُا٢ت  اث والخضماث بضال مً الٞى اء ب٣ُمت الؿل٘ واإلاكتًر ًم٨ً الٗمُل الٞى

                                                                                                                                                                                
 

1
وهو أقدم الوسائل التكنولوجٌة لنقل المعلومات ٌساهم فً طبع الرسائل المستلمة على اوراق  )  télex –ومثل هذه الوسائل نجد التلكس   

وهو جهاز إستنساخ بالهاتف ٌمكن به  )  Fac- simile –، والفكسمٌل  (بحٌث ٌعمل على تحوٌل النبضات االلكترونٌة إلى حروف مكتوبة 

 نقل الرسائل والمستندات المخطوطة بالٌد أو المطبوعة بكامل محتوٌاتها و تسلمها عن طرٌق شبكة
2
  -Ahmed Silem . jean – Marie Albert : Lexique d’économie –Dalloz –Paris -8

ème 
édition -2004- P116 

 – 2001 – دار االمٌن للنشر –بطاقات االئتمات واالسس القانونٌة للعالقات الناشئة عن استخدامها : محمد توفٌق سعودي   3

  260ص 
   ،260 ـ ص2001العولمة واقتصادٌات البنوك ـ الدار الجامعٌة ـ : عبد المطلب عبد المجٌد   4
5
النقود البالستٌكٌة واثر المعامالت االلكترونٌة على المراجعة الداخلٌة فً البنوك التجارٌة ـ الدار الجامعٌة ـ : نادر شعبان ، ابراهٌم السواح   

 16 ـ ص2006االسكندرٌة ـ 
6
 125محمد حسٌن منصور ـ مرجع سبق ذكره ـ ص   

7
أساسٌات ومبادئ التجارة االلكترونٌة ـ دور السحاب للنشر والتوزٌع ـ مصر ـ : عبد الحمٌد بسٌونً ، عبد الكرٌم عبد الحمٌد بسٌونً   

 72 ـ ص1997
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ىحض لضي الخاحغ حهاػ زام مخهل بمغ٦ؼ البُا٢اث لضي البى٪ اإلاهضع  ئلى الخاحغ أو م٣ضم الخضمت ، ٍو

. للبُا٢ت 

خم  ِ اإلامٛىِ اإلاىحىص زل٠ البُا٢ت ٍو جمغع البُا٢ت  في َظا الجهاػ ُٞخم ٢غاءة بُاهاتها مً زال٫ الكٍغ

إل ٖلى عنُض الٗمُل  خم الَا الاجها٫ بمغ٦ؼ البُا٢اث آلُا زم ًخم الاجها٫ بالٟٕغ اإلاٟخىح لضًه الخؿاب ٍو

ٞان ٧ان ٌؿمذ بالخهم ًخم آلُا وجًاٝ ال٣ُمت لخؿاب الخاحغ ، وبظل٪ جخم ٖملُت الكغاء  

ا   . 1أما ئطا ٧ان الغنُض ال ٌؿمذ ٞؿِخم ْهىع طل٪ ٖلى الجهاػ بما ًُٟض ٖضم ئجمام الٗملُت ُٞخم ئلٛاَؤ

 : بطاكت السحب آلالي - 1-2

ُٟتها 2ًم٨ً للٗمُل بم٣خًاَا سخب مبالٜ ه٣ضًت مً خؿابه بدض أ٢ص ى مخ٤ٟ ٖلُه   ، وهي بُا٢اث ْو

الىخُضة السخب الى٣ضي مً اإلاىػٖاث آلالُت للى٣ىص والكبابُ٪ الال٨تروهُت وألاوجىماج٨ُُت الخابٗت للبى٪ 

م٨ً ان جخًمً زضماث أزغي  الث ، َلب ٦ك٠ الخؿاب : اإلاهضع لها ٍو إل ٖلى الغنُض ، ئحغاء جدٍى الَا

.  3الخ .....، َلب صٞتر الك٩ُاث واؾخالمه ، 

 :بطاكت الخطم - 1-3

ًخمحز َظا الىٕى مً البُا٢اث بأهه ال ًخًمً اةخمان ، بل ًخم زهم ٢ُمت اله٣ٟت مً خؿاب الٗمُل في 

.  البى٪ في الخا٫ مشلما َى الخا٫ باليؿبت لبُا٢اث الهغاٝ آلالُت 

ٗىص   مٗض٫ اعجٟإًالخٔ أن َظا الىٕى مً البُا٢اث ًم٨ً أن ٌؿخسضم ٖلى هٟـ قب٨ت آلاالث الؿاب٣ت ، َو

:  ئؾخسضامها ئلى 

 .ال٣بى٫ اإلاتزاًض مً ٢بل الٗمالء والخجاع الػصًاص حٗىصَم ٖليها  - أ

٤ الهجىمُت مً حاهب البىى٥ -  ب  .التزاًض اللجىء ئلى أؾالُب الدؿٍى

 في بُا٢ت واخض لٗب صوعا  POS   "5"  والاؾخسضام ٖىض ه٣ُت البُ٘ ATM   "4" الجم٘ بحن هٓام - ث 

 ٦بحرا في طل٪ 

  : البطاكاث اإلادفىغت ملدما-1-4

ًخم صٞ٘ ٢ُمت َظٍ البُا٢اث م٣ضما ٖىض قغاءَا مً ٞئاث طاث ٢ُم مسخلٟت ، لظا ٌؿميها البٌٗ 

خم اؾخسضامها في  اإلاٗامالث لضي اإلادالث اإلاسخلٟت وطل٪ باصزالها في آلت ٢اعةت  بالبُا٢اث مسؼهت ال٣ُمت ، ٍو

خم زهم ٢ُمت اإلاٗاملت مً ال٣ُمت اإلاسؼهت ٖليها مشل بُا٢اث الخلُٟىهاث  وبٌٗ . الخ ....لهظٍ البُا٢اث ٍو

َظٍ البُا٢اث ٢ض ٩ًىن مدضص الاؾخسضام أو لٗملُت واخضة ، مشل البُا٢اث التي حؿخسضم لٛغى زام 

 6.مشل بُا٢ت الخلُٟىن  

 

                                                           
ـ الجدٌد فً أعمال المصارف من الوجهتٌن القانونٌة واالقتصادٌة  (البطاقات البالستٌكٌة)وسائل الدفع الحدٌثة : سمٌحة القلٌوبً  1

   .67ـ 66 ـ ص ص 2002ـ الجزء االول ـ الجدٌد فً التقنٌات المصرفٌة ـ لبنان ـ 
 125: محمد حسٌن منصور   ، مرجع سابق ، ص   2
  63: محمد شكرٌن   ، مرجع سبق ذكره ، ص   3

4
  ATM :Automated Teller Machines 

5
  POS : points of sale 

البنوك والتجارة االلكترونٌة ـ الجدٌد فً أعمال المصارف من الوجهٌن القانونٌة واالقتصادٌة ـ الجزء الثانً : احمد عبد الخالق   6

  .492 ـ 490  ـ ص ص2002ـ الجدٌد فً التموٌل المصرفً ـ لبنان ـ 
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:  البطاكاث اإلادهيت -1-5

٨ُت ، و٦ما َى         َظا الىٕى مً البُا٢اث ٌٗخبر أ٦ثر اؾخسضاما و٢بىال في أوعوبا ٨ٖـ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 PIN   "(Personal Identification" واضح ٞان َظٍ البُا٢اث جخًمً ع٢م البُا٢ت الصخهُت للٗمُل 

Number )  وجمغع البُا٢ت في حهاػ زام مخهل بمغ٦ؼ البُا٢اث لضي البى٪ اإلاهضع للبُا٢ت ُٞخم ٢غاءة 

ِ اإلامٛىِ اإلاىحىص زل٠ البُا٢ت   1بُاهاتها مً زال٫ الكٍغ

 :  آلاحل بطاكت الدفؼ -1-6

ألانل في بُا٢ت الاةخمان ٖلى أؾاؽ الضٞ٘ الكهغي بان ٣ًىم البى٪ اإلاهضع بجم٘ الٟىاجحر اإلاى٢ٗت مً       

٣ىم الٗمُل بضٞ٘ ما ٖلُه مً  ش مٗحن ٍو ٢بل خامل البُا٢ت ومُالبخه بها صوعٍا مغة ٧ل قهغ في جاٍع

خم  ش الاؾخد٣ا١ الظي ًدضصٍ البى٪ اإلاهضع ، ٍو مؿخد٣اث هخجذ ًٖ اؾخسضام البُا٢ت بما ال ًخجاوػ جاٍع

ش زبىث الضًً في طمت  ً في أ٢ص ى  الخاالث ، وطل٪ ابخضاءا مً جاٍع ش ٖاصة مً قهغ ئلى خىالي قهٍغ َظا الخاٍع

ش ئعؾا٫ البى٪ اإلاهضع ل٨ك٠ – في بٌٗ ألاخُان ألازغي – خاملها بمىحب اؾخسضام البُا٢ت أو  مً جاٍع

الخؿاب ومُالبت الٗمُل بالؿضاص ، وجمشُل َظٍ اإلاضة ٞترة الؿماح التي ٌؿخُٟض بها خامل البُا٢ت مجاها 

 2صون اخدؿاب أي ٞىاةض ٖليها

:  البطاكت الرهيت  - 2

البُا٢ت الظ٦ُت ٖباعة ًٖ بُا٢ت في حجم بُا٢ت الاةخمان اإلاٗغوٞت ، مشبذ بضازلها طا٦غة ال٨تروهُت أو        

سجل في طا٦غة البُا٢ت ٢ُمت مالُت ٦ما ًجغي حسجُل الٗملُاث وزهم  صاةغة ال٨تروهُت مخ٩املت ، َو

، ٞهي ٦مبُىجغ مخى٣ل ، وجمشل خماًت ٦بحرة يض التزوٍغ 3اإلاسخىباث مً َظٍ ال٣ُمت وخؿاب الغنُض اإلاخب٣ي 

ت الخض٤ُ٢ في جٟانُل  وؾىاء الاؾخسضام ، خُث جدُذ ألاحهؼة ٢غاءة البُا٢اث التي جىي٘ في اإلاىا٢٘ الخجاٍع

ً حمُ٘ البُاهاث الخانت بداملها في َظٍ البُا٢اث4الخؿاباث اإلاالُت لهاخبها  خم جسٍؼ . 5 ، ٍو

دت ال٨تروهُت أو أ٦ثر ، أي خؿاب نٛحر مؼوص بظا٦غة        ٦ما ًشبذ ٖليها قٍغِ ممٛىِ ًدمل قٍغ

ٗالج البُاهاث ٦ما ًم٨ً اؾخسضامه في مجاالث ٖضًضة  ؿترح٘ َو مهاخبت ، خُث ٩ًىن ٢اصعا ٖلى أن ًسؼن َو

الخٔ أهه ًم٨ً ئٖاصة شخنها ٖىض أي مىٟظ ئل٨ترووي  . ، مشل الصخت وألامً ، ٍو

ا بالؿماث آلاجُت  حَر :       ًم٨ً ال٣ى٫ ان البُا٢ت الظ٦ُت جىٟغص ًٖ البُا٢اث الاةخماهُت ٚو

ت حٗبر ٖنها أع٢ام مُٗىت  ( Digital Wallet) ٞهي في خ٣ُ٣ت ألامغ ٖباعة ًٖ مدٟٓت ع٢مُت -أ جًم أع٢اما عمٍؼ

دت اإلاكاع ئليها ، م٣ابل اإلادٟٓت الٗاصًت التي جدخىي ٖلى ه٣ىص وع٢ُت مً ٞئاث و٢ُم مُٗىت  جىحض ٖلى قٍغ

. حٗبر ٖنها أًًا ألاع٢ام اإلاضوهت ٖلى ٧ل وع٢ت مً َظٍ ألاوعا١ الى٣ضًت 

 َظٍ البُا٢ت ججم٘ في بُا٢ت واخضة ٧ل ألاصواع التي حؿخُُ٘ أن جإصيها بُا٢اث الاةخمان ، وبُا٢اث -ب

ت م٣ضما  . الهٝغ آلالي ، و٦ظل٪ البُا٢اث اإلاضٖٞى

                                                           
1- Daniel Amor : R évolution E – B usiness –Compupress – Paris – 2002 – P453

 

64:محمد شكرٌن   ، مرجع سبق ذكره ، ص-  2  
 29 ـ ص 2006االعمال االلكترونٌة ـ دار المناهج للنشر والتوزٌع ـ االردن ـ : سعد غالب ٌاسٌن ، بشٌر عباس العالق 

3
  

 88 ـ ص2003التجارة االلكترونٌة ـ المكتبة االكادٌمٌة للنشر ـ مصر ـ : ابراهٌم العٌساوي 
4
  

  5 126محمد حسٌن منصور ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 
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ت ، -ث  جدؿم بؿهىلت الخهى٫ ٖليها وطل٪ مً زال٫ مىاٞظ الهٝغ الال٨ترووي ، ومغا٦ؼ البُ٘ الخجاٍع

ىن الخٟاٖلي  . والهىاج٠ وأحهؼة الخلٍٟؼ

ٗل٤ البٌٗ ٢اةال  ئن َظٍ البُا٢اث الظ٦ُت ٢ض جهبذ صٞتر ق٩ُاث اإلاؿخ٣بل ، خُث ح٨ٗـ ٧ل حٗامالث : َو

ا جه   .  1الٗمُل اإلاالُت و مضٖٞى

 : الىلىد الالىتروهيت واإلادافظ الالىتروهيت - زاهيا 

٦ظل٪ مً أصواث الضٞ٘ الال٨تروهُت والتي بضا نُتها ًىدكغ ٖبر أهداء الٗالم هجض الى٣ىص الال٨تروهُت ، 

ُت  اإلاداٞٔ الال٨تروهُت والك٩ُاث الال٨تروهُت ، والتي ًخى٢٘ لها اخخال٫ م٩اهت باعػة في الخٗامالث اإلاهٞغ

ل  . الال٨تروهُت في اإلاضي الٍُى

   : (الىلىد  السكميت  )الىلىد الالىتروهيت  -1

حٗض الى٣ىص الال٨تروهُت مً أَم الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى اهدكاع الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى مؿخىي الٗالم 

لُه ٞؿٝى هخٗغى إلاٟهىم الى٣ىص  الث البى٨ُت بم٣خًاَا ٖو هٓغا لؿهىلت الضٞ٘ والؿضاص وئحغاءاث الخدٍى

بُٗتها  . الال٨تروهُت وأق٩الها ، زهاةهها َو

  : (الىلىد السكميت )مفهىم الىلىد الالىتروهيت -1-1

حر "            ًم٨ً حٍٗغ٠ الى٣ىص الال٨تروهُت ٖلى أنها  ت م٣ضما ٚو ٢ُمت مسؼهت ٖلى وؾُلت ال٨تروهُت مضٖٞى

 2"  .مغجبُت بدؿاب بى٩ي ، وحؿخٗمل ٦أصاة للضٞ٘ 

مؿخىصٕ لل٣ُمت الى٣ضًت ًدخٟٔ بها ٖلى ق٩ل ال٨ترووي ، وحؿخٗمل ٦أصاة "          حٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى انها 

نها بىاؾُت الخىاعػمُاث في اإلاٗالجاث ، وأحهؼة ٦مبُىجغ أزغي 3" للضٞ٘   4.ٞهي ئطن ه٣ىص ًخم جسٍؼ

والظي ٌؿمذ  ( Le Porte Monnaie électronique )جخجؿض في خامل الى٣ض الال٨ترووي 5والى٣ىص الال٨تروهُت  

اث الهٛحرة ، مً اخخُاَي ه٣ضي مٗض ؾلٟا مجؿض في بُا٢ت والى٣ض  باحغاءاث  الضٞ٘ زانت في اإلاكتًر

والظي ًخمشل في بغامج حؿمذ باحغاءاث الضٞ٘ ٚبر قب٩اث مٟخىخت ال  ( La Monnaie Virtuelle)الاٞتراض ي 

ىا ٩ًىن الاخخُاَي الى٣ضي اإلاٗض ؾلٟا مسؼن في اإلا٨بُىجغ صون ان ٩ًىن مدؿض في  خامل  ؾُما الاهترهِذ ، َو

  . 6ما 

:          ولٟهم ٦ُُٟت اؾخٗما٫ خامالث الى٣ض الال٨تروهُت ًجضع الخمحز بحن هٓامحن 

   : ( On Line) هظام غلى الخط-أ

ٗجي  7م٘ ػباةنها ومؿخُٟضَا  ( On Line)      َى هٓام م٩ىن مً مىٓماث قب٨ُت جغبِ ٖبر الخِ اإلاٟخىح  ، َو

ى البى٪ اإلاىٍى به  اث ئلى َٝغ زالث َو أن اإلاؿتهل٪ ال ًدىػ شخهُا الى٣ض الال٨ترووي ، وئهما ٌٗهض باإلاضٖٞى

                                                           
  107 ـ ص 2005كلٌة التجارة ـ جامعة عٌن شمس ـ مصر ـ : محمد نظٌر بسٌونً ، أحمد منور 

1
  

2
 ص – 2006- القاهرة- مصر الجدٌدة- منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة- التجارة االلكترونٌة والعولمة:  السٌد احمد عبد الخالق 

  .184-182ص 
3
 2007 جوٌلٌة 04 تارٌخ االطالع – المال واالقتصاد – الهٌئة العلٌا لتطوٌر الرٌاض –النقود االلكترونٌة :  الشافعً محمد ابراهٌم محمود  

 . www.arriyadh.com:  على الموقع االلكترونً –
4
  Michel Aglietta et Laurence Scialom: second génération de monnaire electronnique: nouveaux defi- 

problemes economiques – monnaie et finance-France -2002-p 26 .  
5
على الموقع - 2007 جوٌلٌة 4: تارٌخ االطالع - ما هً قصتهم ؟ : النقد االلكترونً والبطاقات الذكٌة والنقد الرقمً : " نور بسام   

  . www.c4arab.com: االلكترونً 
6
  .33ص - مرجع سبق ذكره- عبد الرحٌم وهٌبة 

7
  .16ص -2004 – االردن –دار المناهج للنشر والتوزٌع - التجارة االلكترونٌة  :  سعد غالب ٌاسٌن، بشٌر عباس العالق 
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مؿ٪ الخؿاباث الى٣ضًت للمؿتهل٪ بدُث  الث الخانت بالى٣ض الال٨ترووي ، ٍو خُث ًخىلى البى٪ ٧ل الخدٍى

اث اإلاؿتهل٪  خم طل٪ بىحىص آلت لضي  1ًُلب ئلى الخجاع الاجها٫ ببى٪ اإلاؿتهل٪ لخل٣ي الؿضاص ًٖ اإلاكتًر ، ٍو

اث أو مغ٦ؼ  الخاحغ ج٣ىم ب٣غاءة بُا٢اث الضٞ٘ وج٩ىن مىنىلت بداؾىب اإلاىحىص لضي البى٪ او مغ٦ؼ الدؿٍى

 .الترزُو 

  :( Off Line)هظام خازج الخط  - ب

خم زهم مبلٜ  ٤ خاؾىب مىهب لضي الخاحغ ، ٍو       في َظا الىٓام جخم ٢غاءة بُا٢ت الٗمُل ًٖ ٍَغ

اث مً زال٫ َظٍ البُا٢ت مباقغة ، خُث أنها جدخىي ئما ٖلى طا٦غة جسؼن مٗلىماث ًٖ خؿاب  اإلاكتًر

ى  (زال٫ أؾبٕى مشال  )الٗمُل أو مضاعج مٛىاَِؿُت ٌسجل ٞيها اإلابلٜ ألا٢ص ى الظي ال ًم٨ً ججاوػٍ  َو

 2.مدضص مً َٝغ البى٪ 

 : أشياٌ الىلىد الالىتروهيت -1-2

:  الهىعجحن ألاؾاؾِخحن للى٣ىص الال٨تروهُت َما 

: مدفظت الىلىد الالىتروهيت  - أ

(électronique purses )  حؿمى ٦ظل٪ ببُا٢اث مستزهت ال٣ُمت (Stored Value )  ٘ٞوهي بُا٢ت ؾاب٣ت الض

٤ اإلاىػٕ  ( puce)مٗضة لالؾخسضام في أٚغاى مخٗضصة ، جدخىي ٖلى صاةغة ال٨تروهُت  ًخم اؾخٗمالها ًٖ ٍَغ

اث نٛحرة ٧الخبز ، الجغاةض  . الخ ....آلالي او آلاالث الخانت بها اإلاىحىصة ٖىض الخجاع لكغاء مكتًر

ت  - ب :   مدفظت الىلىد الخلدًٍس

وهي آلت للضٞ٘ مستزهت   ( digital cash)أو الى٣ىص الؿاةلت الغ٢مُت  ( net money )حؿمى ٦ظل٪ بى٣ىص الكب٨ت 

ا مً الك٩ُاث و٦ظل٪ ًم٨ً  حَر ت ؾلٟا حؿخسضم للضٞ٘ ٖبر الاهترهِذ ، ٚو ال٣ُمت في ق٩ل بُا٢اث مضٖٞى

 3. ( POS )  ( Pointy of Sale)اؾخسضامها للضٞ٘ في ه٣اٍ البُ٘ الخ٣لُضًت 

 : طبيػت الىلىد الالىتروهيت - 1-3

اة٠ الخ٣لُضًت الغةِؿُت للى٣ىص وأنها وؾُِ  ًغي بٌٗ الا٢خهاصًحن ان الى٣ىص الال٨تروهُت حؿخىفي الْى

ا  ه٣ىصا أو ق٩ُاث أو ٢غويا " للخباص٫ وم٣ُاؽ لل٣ُم ومؿخىصٕ لل٣ُمت ، ٞان البٌٗ آلازغ ًغي ٖضم اٖخباَع

 4 ." وئهما هي جمازل الك٩ُاث الؿُاخُت ، وزم ال حٗض أصاة ه٣ضًت زالهت 

:  هي  باإلياٞت ئلى َظًً الغأًحن َىا٥ أعاء أزغي ا٢ل جباًىا 

 الى٣ىص الال٨تروهُت نُٛت ٚحر ماصًت للى٣ىص الىع٢ُت  :السأي ألاٌو   - أ

 الى٣ىص الال٨تروهُت أصاة جباص٫ ولِـ أصاة صٞ٘  :السأي الثاوي   - ب

  الى٣ىص الال٨تروهُت أصاة اةخمان:السأي الثالث   - ث

 الى٣ىص الال٨تروهُت نىع اٞترايُت لخض٤ٞ زالسي ألا٢ُاب  :السأي السابؼ   - ر

 : اإلادافظ الالىتروهيت  -2

                                                           
1
 110ص - مرجع سبق ذكره-  طارق عبد العال حماد 

2
  .34ص - مرجع سابق-  عبد الرحٌم وهٌبة 

3
 كلٌة العلوم االقتصادٌة – فرع البنوك وتأمٌنات – قسم العلوم االقتصادٌة –االتجاهات الحدٌثة فً مجال الخدمات المصرفٌة :  سماح مٌهوب 

  .121ص - 2005 – قسنطٌنة –جامعة منتوري - وعلوم التسٌٌر
4
  .134-129ص ص - مرجع سبق ذكره- أحمد جمال الدٌن موسى 
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بٌٗ أهٓمت الضٞ٘ حؿمذ ل٣ُمت مالُت أن جيخ٣ل مً زال٫ الخؿاباث آلالي وحؿمى باإلاداٞٔ الال٨تروهُت ، 

م٨ً اؾخسضام اإلادٟٓت الال٨تروهُت لضٞ٘ زمً ألاقُاء الهٛحرة ٧اإلاجالث أو َلباث الىحباث الجاَؼة ،  ٍو

 ٤ م٨ً اؾخسضام اإلادٟٓت ًٖ ٍَغ ىض الكغاء مً زاللها ًبضأ الغنُض في الخىا٢و ب٣ُمت ما ًخم قغاءٍ ، ٍو ٖو

٤ الضزى٫ لخؿاب مهغفي ٖبر الاهترهِذ  .   1ال٣ُمت اإلاسؼهت أو ًٖ ٍَغ

الث اإلاالُت الال٨تروهُت - زالشا  : الك٩ُاث الال٨تروهُت والخدٍى

الث اإلاالُت الال٨تروهُت والك٩ُاث  أًًا مً وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت التي ْهغث خضًشا هجض الخدٍى

ىا٥ مً ًخى٢٘ ان جدل مدلها ٖلى  الال٨تروهُت ، َظٍ ألازحرة حٗخبر م٩اٞئت للك٩ُاث الىع٢ُت الخ٣لُضًت ، َو

ت ؾىاءا للبىى٥ الخ٣لُضًت أو الال٨تروهُت  الث اإلالُت الال٨تروهُت ٣ٞض أنبدذ يغوٍع مضي البُٗض ، أما الخدٍى

. إلاا ج٣ضمه مً مؼاًا 

:   الشيياث الالىتروهيت  -1

ُما ًلي ؾيخٗغى  ئن الكُ٪ الال٨ترووي َى اإلا٩افئ ؤلال٨ترووي للك٩ُاث الخ٣لُضًت التي اٖخضها جضاولها ، ٞو

: إلاٟهىم الك٩ُاث الال٨تروهُت ، ئحغاءاث اؾخسضامها ، ٦ما ًلي 

 : مفهىم الشيياث الالىتروهيت -1-1

الكُ٪ الال٨ترووي ٖباعة ًٖ وز٣ُت ئل٨تروهُت جدمل ئلتزاما ٢اهىهُا َى هٟؿه الالتزام في الك٩ُاث   

٣ت ال٨تروهُت ٦دؿاب او اإلاؿاٖض الغ٢مي  دمل هٟـ البُاهاث ألاؾاؾُت ، ول٨ً ٨ًخب بٍُغ الىع٢ُت ، ٍو

خم الخى٢ُ٘ ال٨ترووي  ع٢م :  والكُ٪ الال٨ترووي ًدخىي ٖلى اإلاٗلىماث الخالُت 2الصخص ي ، أو اإلادمى٫ ، ٍو

الكُ٪ ، اؾم الضاٞ٘ ، ع٢م خؿاب الضاٞ٘ ، اؾم البى٪ ، اؾم اإلاؿخُٟض ، ال٣ُمت التي ؾخضٞ٘ ، وخضة 

ش الهالخُت والخى٢ُ٘ الال٨ترووي للضاٞ٘   3.الٗملت اإلاؿخٗملت ، جاٍع

 : إحساءاث اطخخدام الشيً الالىترووي -1-2

:  جخًمً صوعة ئحغاءاث اؾخسضام الكُ٪ الال٨ترووي ٖلى الخُىاث آلاجُت 

 اقترا٥ اإلاكتري لضي حهت الخسلُو في الٛالب ج٩ىن البى٪ خُث جم ٞخذ خؿاب حاعي :الخطىة ألاولى  - أ

بالغنُض الخام باإلاكتري أو ًخم ؤلاهٟا١ ٖلى الهٝغ زهما مً خؿاب اإلاكتري بأي خؿاب حاعي 

خم جدضًض جى٢ُ٘ ال٨ترووي للمكتري وحسجُله في ٢اٖضة بُاهاث حهت الخسلُو  . مخ٤ٟ ٖلُه ٍو

 اقترا٥ البات٘ لضا حهت الخسلُو هٟؿها خُث ًخم أًًا ٞخذ الخؿاب الجاعي أو الغبِ :الخطىة الثاهيت  - ب

خم جدضًض الخى٢ُ٘ الال٨ترووي للبات٘ وحسجُله في ٢اٖضة البُاهاث حهت  م٘ أي خؿاب حاعي للبات٘ ٍو

. الخسلُو 

ب في قغاءَا مً البات٘ اإلاكتر٥ :الخطىة الثالثت  - ث  ٞيها ٣ًىم اإلاكتري بازخُاع الؿلٗت أو الؿل٘ التي ًٚغ

خم جدضًض الؿٗغ ال٨لي و الاجٟا١ ٖلى أؾلىب  الضٞ٘  . لضي قغ٦ت الخسلُو ٍو

٣ىم بخى٢ُٗه بالخى٢ُ٘ الال٨ترووي اإلاكٟغ ، زم : الخُىة الغابٗت  - ر غ قُ٪ ال٨ترووي ٍو ٣ًىم اإلاكتر٥ بخدٍغ

ض الال٨ترووي اإلاإمً ٚلى البات٘  . ٣ًىم باعؾا٫ َظا الكُ٪ بالبًر

                                                           
1
 .84 ص – 2006 –مصر -  جامعة قنا السوٌس–التجارة االلكترونٌة : نهلة أحمد قندٌل 

2
  .181 ص – مرجع سبق ذكره – السٌد أحمد عبد الخالق  

3
  .113 ص – مرجع سبق ذكره – سماح مٌهوب  



اإلطار النظري  لوسائل الذفع:الفصل األول     
 

24 
 

٣ىم بالخى٢ُ٘ ٖلُه :الخطىة الخامظت  - ج  ٣ًىم البات٘ باؾخالم الكُ٪ الال٨ترووي اإلاى٢٘ مً اإلاكتري ٍو

٣ىم باعؾاله ٚلى حهت الخسلُو  . ٦مؿخُٟض بخى٢ُٗه الال٨ترووي اإلاكٟغ ٍو

 ج٣ىم  حهت الخسلُو بمغاحٗت الكُ٪ والخد٤٣ مً صخت ألاعنضة والخى٢ُٗاث :الخطىة الظادطت  - ح

. وبىاء ٖلى طل٪ ج٣ىم بازُاع ٧ل مً اإلاكتري والبات٘ بخمام ئحغاءاث اإلاٗاملت اإلاالُت 

م٨ً جسلُو صوعة ئحغاءاث اؾخسضام الكُ٪ الال٨ترووي في الك٩ل آلالي  :  ٍو

 

 

 ( 1 -1 )الشيل زكم 

دوز اطخخدام الشيً الالىترووي وإحساءاجه 

 

 
)اقترا٥                                                                                                                                                                                                                                                      (2)  اقترا٥ لضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (1

  لضي حهت                                                                                                                                                                                                                                                    حهت الخسلُو

 الخسلُو

 جمام الخسلُو  (6)جمام الخسلُو                                                                    (6) 

 اعؾا٫ الكُ٪  (5)                                       

 الل٨ترووي بٗض جى٢ُٗه                          ا  

                               مً البات٘

 

 

 
 قُ٪ ال٨ُترووي مى٢٘ مً اإلاكتري  (4)                                                                                                            

 ازخُاع الؿلٗت وجدضًض ؾٗغ ال٨لي و أؾلىب الضٞ٘   (3)                                                                                 

ت- ٖالم الخجاعة الال٨تروهُت : عأٞذ عيىان: اإلاهضع   .71-70)م م - 1999-ال٣اَغة- مهغ الجضًضة- اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

 

خماص ٖليهما في الك٩ُاث الال٨تروهُت َما -1-3 :  خالُا َىا٥ هٓامحن ًخم الٖا

ت ٦بحرة مً  :( FSIC )( File Systèm Integrity Cheks)هظام -أ ى هٓام مٗخمض مً ٢بل اجداص مالي إلاجمٖى  َو

ت مً وؾاةل الضٞ٘  غ للمؿتهل٪ ئم٩اهُت الازخُاع بحن مجمٖى ى ًٞى ٨ُت ، َو ُت ألامٍغ البىى٥ والهُئاث اإلاهٞغ

، والكُ٪ الال٨ترووي  (  chèque èlectronique standard)الال٨تروهُت أَمها الكُ٪ الال٨ترووي ال٣ُاس ي 

وآلاالث الهٝغ الال٨ترووي ، وطل٪ باؾخٗما٫ صٞتر الك٩ُاث الظي  ( chèque èlectronique certifié)اإلاإ٦ض 

 .ًهضع ٧ل اإلاٗامالث ٖلى مؿخىي هٟـ الخؿاب البى٩ي 

 َى ٖباعة ًٖ هٓام صٞ٘ ٌٗخمض ٖلى  :( Cyber Cash)هظام الدفؼ الىلىد بىاططت الشيياث الالىتروهيت -ب 

ت مً البىى٥  (Cyber Cash)الك٩ُاث لكغ٦ت  ٨ُت ، التي جخٗامل به مجمٖى أو بُا٢اث الاةخمان ألامٍغ

غ للمؿتهل٪ ئم٩اهُت الازخُاع  ت اإلاكتر٦ت بهظا الىٓام ، ومً ؾلبُاث َظا الىٓام أهه ال ًٞى واإلاإؾؿاث الخجاٍع

ت مً وؾاةل الضٞ٘ الال٨ترووي ٧الىٓام ألاو٫   .بحن مجمٖى

 حهت الخسلٌُ

clearing  house 

 اإلاكتري  البات٘
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الث اإلااليت الالىتروهيت  :   -2  : الخدٍى

الث اإلاالُت الال٨تروهُت  ما٫ البىى٥ 1  ( EFT)هٓام الخدٍى َى حؼء بالٜ ألاَمُت مً البيُت الخدخُت أٖل

دُذ َظا الىٓام بُغ٢ت ال٨تروهُت آمىت ه٣ل  ( ON LINE BANK)الال٨تروهُت التي حٗمل ٖبر الاهترهِذ  ٍو

لى َظا الاؾاؽ ؾىداو٫  الث اإلاالُت او الضٞٗاث اإلاالُت مً خؿاب بى٩ي ئلى خؿاب بى٩ي آزغ ، ٖو الخدٍى

الخٗٝغ ٖلى مٟهىم هٓام الخدىالث اإلاالُت و٠ُ٦ جخم ٖملُت الخدى٫ اإلاالي الال٨تروهُت وبغوجى٧ى٫ الخغ٧اث 

٣ا لهظا البرجى٧ى٫  . اإلاالُت آلامىت وئحغاءاث الخغ٦ت اإلاالُت ٞو

الث اإلااليت الالىتروهيت -2-1  :مفهىم هظام الخدٍى

الث اإلاالُت الضاةىت  الث اإلاالُت الال٨تروهُت  َى ٖملُت مىذ جغزُو لبى٪ ما لل٣ُام بدغ٧اث الخدٍى هٓام الخدٍى

ل جخم ال٨تروهُا ٖبر الهىاج٠  واإلاضًىت ال٨تروهُا مً خؿاب بى٩ي ئلى خؿاب بى٩ي آزغ أي ئن ٖملُت الخدٍى

. وأحهؼة ال٨مبُىجغ وأحهؼة اإلاىصم ٖىيا ًٖ اؾخسضام ألاوعا١ 

٤ صاع اإلا٣انت آلالُت  ل اإلاالي ًٖ ٍَغ  وهي ( ACH) ( Automated Clearing House)جىٟظ ٖملُاث الخدٍى

الث اإلاالُت ومىظ ٖام   أنبدذ 1978قب٨ت حٗىص مل٨ُتها وخ٤ حكُٛلها ٚلى البىى٥ اإلاكتر٦ت بىٓام الخدٍى

(EFT)( corporation )  التها اإلاالُت ال٨تروهُا ٖبر اإلا٣انت آلالُت جدُذ للكغ٧اث واإلاإؾؿاث جدهُل جدٍى

(ACH)  بأنها أؾٕغ وا٢ضع ٖلى مٗالجت مسخل٠ ( أي الىٓام الىعقي )وجمحزث َظٍ الخضمت ًٖ الىٓام ال٣ضًم

الث اإلاالُت مشل زضمت ئًضإ الك٩ُاث  لخدهُلها ٖىض  ( Direct Deposit Of paychecks)زضماث الخدٍى

 . ( Seheduled payments)اؾخد٣ا٢ها وزضمت جدهُل ألا٢ؿاٍ 

ل اإلاالي الالىترووي  - أ  : غمليت الخدٍى

إلاىٟٗت الجهت اإلاؿخُٟضة الخاحغ مشال و  ( One time authorization form)ًخى٢٘ الٗمُل همىطج م٣ٗضا واخض 

ُا أو  )ًدُذ  َظا الىمىطج ا٢خُإ ال٣ُمت اإلادضصة مً خؿاب الٗمُل و١ جغجِب ػمجي مٗحن  ًىمُا آو أؾبٖى

ت  ل  (قهٍغ ل اإلاالي الال٨ترووي ًٖ الكُ٪ في أن نالخُخه حؿغي أل٦ثر مً ٖملُت جدٍى سخل٠ همىطج الخدٍى ٍو

م٨ً ئًجاص الٗضًض  حر البرمجُاث الالػمت ٍو ُٟخيهم جٞى واخضة وفي الٗاصة ًخٗامل البى٪ والٗمُل م٘ وؾُاء ْو

 . منهم ٖلى الاهترهِذ

٤ الهغاٝ آلالي ئلى الىؾُِ          ل اإلاالي ًٖ ٍَغ ٣ىم  ( Mediator)٣ًىم الٗمُل ببىاء وئعؾا٫ الخدٍى ٍو

الث اإلاالُت وئعؾالها ئلى صاع اإلا٣انت اإلاالُت آلالُت   التي بضوعَا جغؾل همىطج  ( ACH )الىؾُِ بخجمُ٘ الخدٍى

ل اإلاالي  ٣اعن َظا ألازحر الخدٍى ل اإلاالي الال٨ترووي ئلى بى٪ الٗمُل ٍو بغنُض  (الىاعص مً صاع اإلا٣انت  )الخدٍى

ل اإلاالي ًخم ئعؾا٫ ئقٗاع بٗضم ٦ٟاًت الغنُض  – non)الٗمُل وفي خالت ٖضم حُُٛت الغنُض ل٣ُمت الخدٍى

sufficient Fund )  ئلى الىؾُِ ل٣ُىم بضوعٍ باٖاصة ؤلاقٗاع ئلى  الٗمُل أما ئن ٧ان الغنُض ٧اُٞا لخُُٛت

لها ئلى خؿاب اإلاؿخُٟض    ل مىه وجدٍى ل اإلاالي ٞٗىضَا ًخم ا٢خُإ ٢ُمت الخدٍى البى٪ أو الخاحغ  )٢ُمت الخدٍى

 .في و٢ذ الؿضاص اإلادضص بالىمىطج  (

الث اإلاالُت ٖبر صاع اإلا٣انت آلالُت          ب الخاحغ في جىُٟظ الخدٍى صون اإلاغوع بىؾُِ ٞٗىضَا  (ACH)أما ئطا ٚع

ًخىحب ٖلى الخاحغ هٟؿه أن ٌكتري البرمجُاث الخانت التي حؿمذ باحغاء َظٍ الٗملُت وج٩ىن َظٍ 

                                                           
1
  EFT: ELECTRONIC , FINANCIEL, TRANSACTIONS  
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٣ا  البرمجُاث مإمىت ب٩لمت مغوع زانت بالخاحغ وفي َظٍ الخالت ٣ًىم الٗمُل باٖخماص همىطج الضٞ٘ مٞغ

خماص ئلى صاع اإلا٣انت آلالُت التي ج٣ىم بضوعَا   بكُ٪ مهاص١ لهالح الخاحغ جم ٣ًىم الخاحغ باعؾا٫ الٖا

له ئلى خؿاب الخاحغ  خماص ئلى البى٪ ال٢خُإ اإلابلٜ مً خؿاب الٗمُل في الى٢ذ اإلادضص و جدٍى باعؾا٫ الٖا

  . 1وفي َظٍ الخالت ال خاحت للخد٤٣ مً ٧اٞت عنُض الٗمُل الن الكُ٪ اإلاهاص١ ٖلُه ًًمً طل٪ 

:  اًجابياث ومصاًا وطائل الدفؼ الالىتروهيت :اإلاطلب السابؼ 

ا للٗمالء ، ٞلهظٍ الاهٓمت  َغ   ان الاهدكاع الىاؾ٘ الهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت ًترحم اإلاؼاًا التي جٞى

ا ًٖ الاهٓمت الخ٣لُضًت وججٗل البٌٗ ًًٟلها ٖنها، والتي ًم٨ً جلخُهها ٦ما  اًجابُاث وزهاةو جمحَز

:  ًلي 

ا ًٖ جل٪  : مصاًا بطاكاث الدفؼ: أوال  ا اَم واقهغ الىؾاةل الال٨تروهُت للضٞ٘ لها ما ًمحَز باٖخباَع

:  الىؾاةل الخ٣لُضًت ، واَم َظٍ اإلاؼاًا ما ًلي 

 :  بطاكاث الدفؼ الالىتروهيت جلىم غلى زالزيت ألاطساف  -1

حن ، ٞمىظ أن ٨ٞغ ؤلاوؿان في زل٤ أصاة وؾُُت للمباصلت  اء بالىؾاةل الخ٣لُضًت ئال لُٞغ  ال ًدخاج الٞى

 ٤ ٍغ ٤ صاةً ٞو ٤ ٌُٗي، ٍٞغ ٍغ ٤ ًأزظ ٞو ٣ان ٍٞغ اء ٧ان ٨ٍٞغ ًخجه صوما ئلى اإلاهىُحن َما صوما ٍٞغ والٞى

ا  اء بالى٣ىص ال ًم٨ً اٖخباع اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الظي ًهضع ألاوعا١ الى٣ضًت ال٣اهىهُت َٞغ مضًً ، وفي الٞى

اء لِـ  اء، طل٪ ئن صوعٍ ٣ًخهغ ٖلى ئنضاع ألاصاة التي ًًمً ال٣اهىن ٢بىلها في الٞى زالشا في ٖملُت الٞى

٣ت  اء طاجه بٍُغ بحن َغفي ٖال٢ت اإلاضًىهُت، بل بحن أَغاٝ اإلاضًىهُاث ألازغي في اإلاجخم٘ وال ًخضزل في الٞى

. مباقغة 

اء بىاؾُت  اء " أما الٞى ٞان ألامغ بخُلب زالزت أشخام ًغجبِ ٧ل َٝغ منهم ب٣ٗض ًخًمً " بُا٢ت الٞى

خ٣ى١ والتزاماث أنُلت مخماًؼة وزانت بهظا ال٣ٗض ، ٩ٞل َٝغ ًغجبِ ب٣ٗىص مؿخ٣لت ًترجب ٖليها التزاماث 

 2. مُٗىت 

 : بطاكت الدفؼ الالىتروهيت جسجب التزاماث خليليت في ذمت أطسافها -2

٦ما ؾب٤ وط٦غها بٌٗ وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت جضزل ٞيها زالزت أَغاٝ ، ئال أنها ال جغجب التزاماث خ٣ُ٣ُت ئال 

ما الضاةً واإلاضًً ، أما الُٝغ الشالث اإلاخمشل في البى٪ ٞان صوعٍ ٣ًخهغ ٖلى اٖخباٍع   حن ٣ِٞ َو في طمت َٞغ

اء للضاةً ، بل أن بٌٗ وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت أنبذ صوع البى٪ ٞيها َامكُا للٛاًت  و٦ُال ًٖ اإلاضًً في الٞى

خُث ًخم ه٣ل ألامىا٫ مً خؿاب اإلاضًً ئلى خؿاب الضاةً ال٨تروهُا باؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الخضًشت 

ل ألامىا٫  . ٦ٗملُت جدٍى

م مً ٖضم الخدضًض الىاضح لهظا الضوع في ال٣ٗىص  اء ٞهضوع البُا٢ت بالٚغ أما في مجا٫ بُا٢اث الٞى

إل ٖليها ، ٞاهه ٌٗض أ٦ثر ويىخا مً صوع البى٪ في وؾاةل الضٞ٘ الخ٣لُضًت   ، الن 3اإلاسخلٟت التي ًخم الَا

اء ب٣ُمت الكُ٪ أو ٢ُمت البًاٖت ئلى الٟٕغ أو ئلى الخاحغ  ، خُث ال ًىحض  4البى٪ مهضع البُا٢ت ًلتزم الٞى

                                                           
1
  .17-16 ص ص  –مرجع سبق ذكره -  منٌر محمد الجنبهً، ممدوح محمد الجنبهً 

2
  .89-88ص ص -  مرجع سبق ذكره– توفٌق شنبور  

3
 .22ص - مرجع سبق ذكره-  عبد الرحٌم وهٌبة 

44
- الجدٌد فً اعمال المصارف من الوجهتٌن القانونٌة واالقتصادٌة- الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة: عبد القادر الفهوجً 
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ً ، ٩ٞل َٝغ مً أَغاٝ بُا٢اث الضٞ٘ الال٨تروهُت ًغجبِ  حسخحر ألخض أَغاٝ البُا٢ت إلاهلخت آلازٍغ

ً ب٣ٗىص مؿخ٣لت جغجب ٖليها التزاماث في طمت أَغاٞها  . باآلزٍغ

 : جىظيم الػالكاث بين أطساف بطاكاث الدفؼ الالىتروهيت - 1-1

بما أن َىا٥ ٣ٖىصا مؿخ٣لت جغبِ بحن أَغاٝ البُا٢اث ٞهظا ٌٗجي وحىص ٣ٖض ًغبِ بحن مهضع البُا٢ت 

٣ض زالث ًغبِ بحن خامل البُا٢ت والخاحغ  ٣ض آزغ ًغبِ بحن مهضع البُا٢ت وخاملها ، ٖو . والخاحغ ، ٖو

اء  ىا م٣اعهت بحن هٓام الٞى اء إلاىعص 1ٞان م" بالبُا٢اث "ئطا ما أحٍغ نضع البُا٢ت ًلتزم بهٟت أنلُت بالٞى

ا مً   (آو الخضمت  )الؿلٗت  اء ًٖ ٚحَر ظا ما ًمحز بُا٢ت الٞى التي خهل ٖليها ناخب البُا٢ت مىه ، َو

اء الؿاب٣ت . 1وؾاةل وأصواث ج٣لُضًت ٞهي  مً َبُٗت مسخلٟت وال جضزل جدذ أي هٕى مً وؾاةل وأصواث الٞى

م الخظهير -1-2 الؿٟخجت ،  )٨ٗٞـ وؾاةل  الضٞ٘ الخ٣لُضًت : غدم كابليت البطاكاث الاهخلاٌ غً طٍس

 .2ٞالبُا٢اث ال ًم٨ً جضاولها ئال مً زال٫ خاملها الكغعي (الكُ٪ ، الؿىض ألمغ 

 : غدم خضىع البطاكاث للخىظيم اللاهىوي الخاص بىطائل الدفؼ الخلليدًت -1-3

اء ألازغي والتي جدؿم بجمىص  ًم٨ً ال٣ى٫ أن البُا٢اث ال جسً٘ للخىُٓم ال٣اهىوي الخام بىؾاةل الٞى

ت ، ول٨نها   ضم مالخ٣ت الخُىع الهاةل في البِئت الخجاٍع ضم اإلاغوهت ٖو ٖو

اء ، و٦ظل٪ ال٣ىاٖض الٗامت في الىٓام اإلاهغفي  جسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت اإلاُب٣ت ٖلى الى٣ىص ٧ىؾُلت للٞى

. 3واإلاُب٣ت ٖلى الاةخمان باإلياٞت لل٣ىاٖض الٗامت في ال٣ٗىص

:  مصاًا بطاكاث البىىيت – زاهيا 

مما الق٪ أن البُا٢اث البى٨ُت جمىذ ٖضة مؼاًا ؾىاءا لخاملها آو للبى٪ اإلاهضع لها أو ختى للخاحغ و الا٢خهاص 

جي وطل٪ ٦ما ًلي  :  الَى

 :باليظبت لحامل البطاكت  -1

ؿغ  جد٤٣ َظٍ البُا٢ت مؼاًا ٦شحرة لخاملها ، ولٗل أوضح مؼاًا َظٍ البُا٢ت بىحه ٖام َى ؾهىلت َو

ًال ًٖ طل٪ ٞان َظٍ البُا٢اث  ٨ٟي اهه ال حؿخسضم  مٗها الى٣ىص ، ٞو الاؾخسضام باليؿبت لخامله ، ٍو

جخمخ٘ بأمان ٦بحر باليؿبت للى٣ىص الىع٢ُت ، ًإصي اؾخسضامها ئلى ج٣لُل الٟىاجحر والاجهاالث الىع٢ُت اإلاسخلٟت 

 ٤ في ٧ل قإون الٟغص وألاؾغة ، ٦ظل٪ ٞان خامل البُا٢ت ًم٨ً له أن ًخم ن٣ٟت قغاء ٞىعٍت ًٖ ٍَغ

. الهاج٠ بمجغص ط٦غ ع٢م البُا٢ت 

ض  مً اإلاؼاًا ألازغي لخامل َظٍ البُا٢ت أهه ًخم٨ً مً ئُٖاء خ٤ اؾخسضام بُا٢ت اةخمان أزغي إلاً ًٍغ

ظٍ اإلاحزة َامت في بٌٗ الٓغوٝ ٧الؿٟغ الُاعب ، وهي  ٧الؼوج والابً وطل٪ ٖلى هٟـ الخؿاب الاةخماوي ، َو

. محزة ؾهلت ؤلاوكاء وؤلالٛاء في هٟـ الى٢ذ 

محزة أزغي لهظٍ البُا٢ت أنها حُٗي خامله الٟغنت للخهى٫ ٖلى بٌٗ الؿل٘ والخضماث بأؾٗاع مىسًٟت ، 

حر طل٪ مً الخضماث ، ًٞال ًٖ أن وحىص الهىعة الصخهُت  ٦أؾٗاع الؿ٨ً في الٟىاص١ الٗاإلاُت ال٨بري ٚو

. في البُا٢ت الاةخماهُت ًم٨ً مً اؾخسضامها ٦بُا٢ت ئزباث شخهُت لخاملها زانت في خاالث الؿٟغ 

                                                           
11

 90 ص – مرجع سبق ذكره –توفٌق شنبور  

 

 22 ص– مرجع سابق – عبد الرحٌم وهٌبة 
2
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ئن يُإ َظٍ البُا٢ت ال ًمشل مك٩لت لخاملها بسالٝ ٦شحر مً الىؾاةِ  اإلاالُت ألازغي ٧الى٣ىص الىع٢ُت ، ئط 

ما ٖلُه أن ٣ًىم باباٙل الجهت التي أنضعتها وفي أي م٩ان في الٗالم خُث ج٣ىم َظٍ الجهت بهٝغ بُا٢ت 

ت بغ٢م البُا٢ت الًاتٗت ختى ال ٌؿاء اؾخسضامه . 1حضًضة وئباٙل اإلادالث الخجاٍع

ل مجاوي ًتراوح ما بحن   ًىم وطل٪ باإلياٞت ئلى جسٌُٟ خاحخه 55 و25ومً البُا٢اث ما ًخمخ٘ خاملها بخمٍى

ا ومخاٖبها   .  2ئلى الخٗامل بالى٣ىص وما ًدب٘ طل٪ مً عاخخه مً أزُاَع

 : باليظبت إلاطدز البطاكت  -2

جد٤٣ البُا٢ت للجهت اإلاهضعة ٞاةضة جخمشل في الخهى٫ ٖلى أعباح مً الٛغاماث والٟىاةض ومً طل٪ ٚغاماث 

غامت يُإ البُا٢ت  . الخأزحر في الؿضاص ، ٚو

ت الخانت بالبُا٢ت ومً  باإلياٞت ئلى طل٪ ٞان مهضع البُا٢ت ًد٤٣ عبدا مً حكُٛل أمىا٫ الىصات٘ الجاٍع

ا بالخٗاون مٗها ، وججضع ؤلاقاعة ئلى أن  ت التي جهضَع ت التي ج٣ابلها ومً البىى٥ الخجاٍع اإلادالث الخجاٍع

اؾخسضام البُا٢اث ٣ًلل مً ٦خابت الك٩ُاث الصخهُت التي ج٩ل٠ البىى٥ مبالٜ ٦بحرة مً حغاء مخابٗت 

ض مً ٖضص ٖمالء البىى٥  ، 3أمىعَا اإلاسخلٟت ومً زم طل٪ ٣ًلل مً مساَغ الٗغوى الصخهُت وبالخالي جٍؼ

:  ٦ما جد٤٣ للبى٪ ٖضصا آزغ مً اإلاؼاًا 

٠ُ البى٪ ألمىاله ئلى خضوص ٦بحرة وئلى اإلاضي الظي حؿمذ به مىاعصٍ -1-1  .الاعجٟإ بغ٢م جْى

يمان حؼء ٦بحر مً ألاٞغاص اإلاؿخُٟضًً مً البُا٢ت ٦مخٗاملحن صاةمحن للمهٝغ خُث ٌصجٗىن -1-2

 .ٖلى الخٗامل مٗه والاؾخٟاصة مً زضماجه ألازغي 

ت ومدالث الخضماث اإلاكتر٦ت في الىٓام ئلى ٞخذ خؿاباث وصات٘ مً -1-3 ايُغاع اإلادالث الخجاٍع

البا ما جلجأ ئلى الاؾخٟاصة مً زضماجه ألازغي   .اإلاهٝغ لدؿهُل أٖمالها ٚو

 .٦بر حجم ٖاةض َظا الىٓام بال٣ُاؽ ٚلى أٖباةه -1-4

الن ًٖ اإلاهٝغ -1-5  .ٌٗخبر َظا الىٓام في خض طاجه أصاة حُضة مً أصواث ؤلٖا

 : باليظبت للخجاز  -3

اصة مبُٗاتها  ت ومدالث  الخضماث باؾخٗما٫ البُا٢اث ألن طل٪ ؾُإصي ئلى ٍػ جغخب ٚالبُت اإلادالث الخجاٍع

 ً باء ، اإلاُاٖم ، الٟىاص١ ، مدُاث البجًز . الخ ...ومً أمشلتها الهُضلُاث ـ ألَا

ت حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ مؼاًا البُ٘ ألاحل م٘ الخهى٫ ٖلى ٢ُمت مبُٗاتها ه٣ضا   باإلياٞت ئلى أن اإلادالث الخجاٍع

ىع ج٣ضًم ما ًشبذ البُ٘ ئلى أ٢غب ٕٞغ مً ٞغوٕ اإلاهٝغ ومً هاخُت أزغي ٞان أؾٗاع َظٍ الٗمىلت ج٣ل  ٞو

ب ببُ٘ بًاٖخه بالخ٣ؿُِ وزهم ال٨مبُاالث لضي اإلاهٝغ لخدهُل ٢ُمتها ه٣ضا  ًٖ أؾٗاع الخهم ئطا ٚع

ٌ خاملها صٞ٘ ما  ، باإلياٞت ئلى طل٪ الخاحغ ال ًخدمل مساَغ الاةخمان في خالت البُ٘ بالبُا٢ت ٖىضما ًٞغ

. 4ٖلُه ئط أن الظي ًخدملها َى اإلاهٝغ

 : باليظبت لإلكخطاد الىطني  -4

                                                           
 الجزء – الجدٌد فً أعمال المصارٌف من الوجهتٌن القانونٌة واالقتصادٌة –بطاقات االنتمان و المصرفٌة االلكترونٌة -: عبد الهادي النجار 

 .47 -46 ص ص– مرجع سبق ذكره – الجدٌد فً التقنٌات المصرفٌة –االول 
1
  

 2003 –الطبعة الثانٌة – األرد – وائل للنشر والتوزٌع –االتجاهات المعاصرة فً إدارة البنوك :  زٌاد سلٌم رمضان ، محفوظ احمد جودة 

 .20ص –
2
  

.49 ص – مرجع سبق ذكر – عبد الهادي النجار 
3
  

 .21-20 ص ص – مرجع سبقق ذكره – زٌاد سلٌم رمضان ، محفوظ احمد جودة 
4
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:  جخلخو أَم اإلاؼاًا التي جلخ٤ باإلاجخم٘ مً حغاء اؾخسضام البُا٢ت ُٞما ًلي 

زٌٟ ه٣ٟاث البى٪ اإلاغ٦ؼي في َباٖت الى٣ىص الىع٢ُت وخماًتها ونُاٚتها ومغا٢بتها مً التزوٍغ -4-1

 .ٖلى أؾاؽ أن حاهبا مً ه٣ٟاث مغا٢بت التزوٍغ اهخ٣ل ئلى الكغ٧اث اإلاهضعة لهظٍ البُا٢اث 

٣ًلل مً الدؿغب الى٣ضي زاعج الىٓام البى٩ي مما ٌٗجي ٢ضعة الؿلُاث الى٣ضًت ٖلى الخد٨م -4-2

ى ما ٌٗجي ٦ٟاءة  ت ٖلى ج٣ضًم ٢غوى أ٦بر َو بؿهىلت في اإلاخٛحراث الى٣ضًت ، و٢ضعة البىى٥ الخجاٍع

ؼصاص اليكاٍ  ضونها ، ٍو الؿُاؾاث الى٣ضًت الخىؾُٗت خُث ًدهل ألاٞغاص ٖلى الؿُىلت التي ًٍغ

 .1الا٢خهاصي بالخالي

: مصاًا البطاكاث الرهيت – زالثا 

ى ما حٗل الٗضًض مً البىى٥ حؿخسضمها بضال  حٗض َظٍ البُا٢ت أ٦ثر أمىا مً البُا٢اث البى٨ُت الٗاصًت ، َو

:  منها ، وجد٤٣ َظٍ البُا٢ت الٗضًض مً الٟىاةض إلاا جدؿم به مً مؼاًا 

ِ اإلاٛىاَِس ي وطل٪ ألن َظا ألازحر وؿبت الخُأ ُٞه جهل ئلى  -1  ل٩ل 250وٗض أًٞل مً الكٍغ

 . ل٩ل ملُىن مٗاملت 100بِىما وؿبت الخُأ للبُا٢اث الظ٦ُت جهل ئلى , 2ملُىن مٗاملت 

 .3 صوالعا25-1اهسٟاى ج٩لٟت البُا٢اث الظ٦ُت خُث أنبدذ ج٩لٟت الىخضة الىاخضة منها بدضوص  -2

ً أ٦ثر مً  -3  4 ي٠ٗ مً اإلاٗلىماث أ٦ثر مً بُا٢ت قٍغِ مٛىاَس ي٢100ضعتها ٖلى جسٍؼ

حر الِؿغ والؿهىلت في الخٗامل  -4  .جٞى

 .ج٣لل ٞغم الخداًل والخالٖب مً زال٫ جًمحن البُا٢ت بُاهاث أ٦ثر وأص١ جدضًضا للٗمُل  -5

َظٍ البُا٢ت ججم٘ في  بُا٢ت واخضة ٧ل ألاصواع التي حؿخُُ٘ أن جإصيها بُا٢اث الاةخمان  -6

ت ال٣ُمت م٣ضما الٗاصًت   .وبُا٢اث الخؿم ، وبُا٢اث  الهٝغ آلالي و٦ظل٪ البُا٢اث اإلاضٖٞى

 . 5ؾهىلت صوع الى٣ىص مما جًٟي ٖليها ال٨شحر مً اإلاغوهت  -7

:  مصاًا الىلىد الالىتروهيت : زابػا 

:  ًم٨ً جلخُو أَم اإلاؼاًا التي جمحز وؾُلت الضٞ٘ َظٍ ٦ما ًلي 

 :جيلفت جداولها شهيدة  -1

ل الى٣ىص الال٨تروهُت  ٖبر الاهترهِذ أو الك٩ُاث الازغي أعزو ٦شحرا  ( electronic cash) (أي الغ٢مُت )جدٍى

. مً اؾخسضام ألاهٓمت البى٨ُت الخ٣لُضًت 

 : بظيطت وطهلت الاطخخدام  -2

الخٗامالث البى٨ُت ئلى خض ٦بحر ٞهي حٛجي ًٖ ملء الاؾخماعاث  ( eiectronic cash )حؿهل الى٣ىص الال٨تروهُت 

 .وئحغاء الاؾخٗماالث البى٨ُت ٖبر الهاج٠ 

 :حظسع غمليت الدفؼ  -3

                                                           
 .52- 51 ص ص – مرجع سبق ذكره – عبد الهادي النجار 

1
  

. نسبة الخطأ هً عدد األخطاء اثناء تمرٌر كل معاملة  2  
 .24 ص – مرجع سابق – عبد الرحٌم وهٌبة 

3
  

 .123 ص – مرجع سبق ذكره – حماد عبد العال طارق 
4
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خم جباص٫ اإلاٗلىماث الخيؿ٤ُ الخانت بها ٞىعا في الؼمً الخ٣٣ي صون الخاحت  ججغي خغ٦ت الخٗامالث اإلاالُت ٍو

٘ َظٍ الٗملُت ٖلى ال٨ٗـ مما لى ٧اهذ جخم ٢با٫ طل٪ الُغ١ الخ٣لُضًت  . ئلى أي وؾاَت مما ٌٗجي حؿَغ

 : حشجيؼ غملياث الدفؼ آلامىت  -4

 ( set)حؿخسضم البىى٥ التي جخٗامل بالى٣ىص الال٨تروهُت أحهت زاصمت جضٖم بغوجى٧ى٫ الخغ٧اث اإلاالُت الامىُت 

( secure electronie transactions )  ب جضٖم بغوجى٧ل الُب٣اث  ، ٦ما حؿخسضم مؿخٗغياث لكب٨ت الٍى

. 1مما ًجٗل ٖملُاث صٞ٘ الى٣ىص الال٨تروهُت أ٦ثر امىا ( secure socket)ألامىُت 

 : ال جخضؼ للحدود  -5

ل الى٣ىص الال٨تروهُت مً أي م٩ان ، وفي أي و٢ذ ، ٧ىنها حٗخمض ٖلى قب٨ت الاهترهِذ التي ال  ًم٨ً جدٍى

. 2حٗتٝر بالخضوص الجٛغاُٞت والؿُاؾُت ، وطل٪ صون أن جإزغ في الخ٩لٟت

الث اإلااليت الالىتروهيت – خامظا  : مصاًا الخدٍى

 : جخمحز ٖملُت جدُل ألامىا٫ ال٨تروهُا بما ًلي 

 :on time payementجىظيم الدفػاث  .1

بت في  الث اإلاالُت جىُٓم ٖملُاث الضٞ٘ صون أي ٍع ٨ًٟل الاجٟا١ ٖلى و٢ذ ا٢خُإ وحؿضًض ٢ُمت الخدٍى

 .ئم٩ان الؿضاص في الى٢ذ اإلادضص

 : convenientجيظير الػمل .2

الث اإلاالُت مما ٌٗجي  اعة البى٪ إلًضإ ٢ُمت الخدٍى ألٛذ ٖملُت اإلا٣انت آلالُت خاحت الٗمُل والخاحغ ئلى ٍػ

. جِؿحر ألامغ وعٞ٘ ٞٗالُت هٓام الٗمل

 :safety and sécureté لظالمت وألامً ا .3

الث اإلاالُت الال٨تروهُت الخٝى مً ؾغ٢ت الك٩ُاث الىع٢ُت والخاحت ئلى  ألٛذ اإلا٣انت آلالُت والخدٍى

الخىا٢ل ألامىا٫ الؿاةلت 

 :improve cash flow جدظين الخدفم الىلدي .4

ت جىا٢ل الى٣ض  الث اإلاالُت ال٨تروهُا مىزى٢ُت الخض٤ٞ الى٣ضي وؾٖغ ٘ اهجاػ الخدٍى  ٞع

 :reduce paper workجلليل ألاغماٌ الىزكيت  .5

ا مً اإلاٗامالث الىع٢ُت  حَر خماص ٖلى الىماطج الىع٢ُت والك٩ُاث الخ٣لُضًت ٚو ًخمشل طل٪ في ج٣لُل الٖا

  mony saving جىفير اإلاطاٍزف .6

٢للذ قب٨ت هٓام اإلا٣انت آلالُت مً ج٩ال٠ُ ئصاعة ٖملُت اإلا٣انت 

ادة زض ى الػمالء  .7  :promotes customers satisctionٍش

ُض ز٣تهم في الخٗامل  ل الال٨ترووي واهسٟاى ٧لٟتها جد٤ُ٣ عض ى الٗمالء وجَى ت ٖملُاث الخدٍى ج٨ٟل ؾٖغ

 3م٘ الخاحغ أو الكغ٦ت
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واث الالىتروهيت يمصاًا الش:طادطا 

 :ًمخاػ الكُ٪ الال٨ترووي بالٗضًض مً اإلاؼاًا ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي 

غ الخٗامل بالك٩ُاث الال٨تروهُت خىالي   مً عؾىم الدكُٛل باإلا٣اعهت م٘ بُا٢اث الاةخمان مما 50ًٞى

ٌؿاَم في جسٌُٟ الى٣ٟاث التي ًخدملها اإلاخٗاملىن بهظٍ الك٩ُاث ٦ما أن  ٖملُت الضٞ٘ بالك٩ُاث 

مىسًٟت الخ٩ال٠ُ باإلا٣اعهت م٘ الكُ٪ الٗاصي خُث أوضخذ ئخضي الضعاؾاث في الىالًاث  الال٨تروهُت

ا أ٦ثر مً  ٨ُت أن البىى٥ حؿخسضم ؾىٍى  ملُىن قُ٪ وعقي وج٩ل٠ ئحغاءاث حكُٛلها 500اإلاخدضة ألامٍغ

 . ؾيخا 79خىالي 

٤ الاهترهذ بالغؾىم التي ًخم جدمُلها للك٩ُاث  ال ًخم جدمُل الك٩ُاث الال٨تروهُت التي جخم ًٖ ٍَغ

الىع٢ُت 

اث مً زال٫ الك٩اث الال٨تروهُت في  ت اإلاضٖٞى  ؾاٖت ٣ِٞ باإلا٣اعهت بالك٩ُاث الٗاصًت التي 48ًخم حؿٍى

ت اإلا٣انت و البىى٥ حٗمل حاَضة ٖلى ج٣لُو َظٍ اإلاضة   تها في و٢ذ أَى٫ مً زال٫ ٚٞغ جخم حؿٍى

ًدُذ الخٗامل بالك٩ُاث الال٨تروهُت ال٣ًاء ٖلى اإلاكا٧ل التي جىاحهها الكب٩اث الٗاصًت التي ًخم ئعؾالها 

ض مشل الًُإ الخأزغ الخ  ...بالبًر

م مً اإلاؼاًا الٗضًضة التي ًد٣٣ها الخٗامل بالكُ٪ الال٨ترووي ئال أ ن الخٗامالث به ماػالذ مدضوصة  بالٚغ

ظا ل٩ىهه وؾُلت خضًشت لم ًضع٥ اإلاخٗاملحن أَمُتها باإلياٞت ئلى الخسٝى مً اإلاساَغ التي جيخج ٖىه . 1َو
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 :  الفطل خاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت 

 

              ومىه وؿخسلو أن وؾُلت الضٞ٘ هي جل٪ الىؾُلت اإلا٣بىلت احخماُٖا مً أحل حؿهُل اإلاٗامالث 

. الخانت بدباص٫ الؿل٘ والخضماث و٦ظل٪ حؿضًض الضًىن 

م٘ مغوع الؼمً ابخ٨غث البىى٥ وؾاةل صٞ٘ مخٗضصة ٞٓهغث الؿٟخجت التي حٗخبر أَم َظٍ الىؾاةل هٓغا  

لالؾخٗما٫ ال٨بحر لها  

ت ٦كٟذ ًٖ ه٣اةو لهظٍ الىؾاةل ولٗل أبغػَا  ٗت التي حٗخمض ٖليها اإلاباصالث الخجاٍع ل٨ً الىجحرة الؿَغ

خماصَا بضعحت ٦بحرة  اعجٟإ ج٩ال٠ُ مٗالجتها ٞأنبدذ َظٍ الىؾاةل الخ٣لُضًت ٖبئا ز٣ُال ٖلى البىى٥ اٖل

. ٖلى الاؾخسضام الىعقي والبكغي و اؾخجزاٞها للى٢ذ

هىع قب٨ت الاهترهذ حاء بالخل البضًل لهظٍ اإلاكا٧ل خُث أٞغػ  مً حهت أزغي ٞأن الخُىع الخ٨ىىلىجي ْو

الخُىع وؾاةل صٞ٘ ال٨تروهُت ٦بضًل ًٖ جل٪ الخ٣لُضًت خُث ؾمذ طل٪ بازخهاع الى٢ذ اإلاسهو 

 في الاؾخسضام الىعقي والبكغي الظي ٧ان مسهها لها ٦ما شج٘ ٖلى ٢ُام ؤلاٞغاٍإلاٗالجتها والخ٣لُل مً 

ُت ال٨تروهُت ووؾ٘  خذ مجا٫ لٓهىع ؾى١ زام بها ألاٞا١زضماث مهٞغ  أمام الخجاعة الال٨تروهُت ٞو

ًخًمً قغ٧اث ٖمال٢ت خ٣٣ذ أعباخا َاةلت  

بالخسهُو في َظٍ الىؾاةل خضًشت اليكأة واجسظث وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت بضوعَا ٖضة أق٩ا٫ 

مخٗضصة منها البُا٢اث البى٨ُت الك٩ُاث الال٨تروهُت الى٣ىص الال٨تروهُت واإلاداٞٔ الال٨تروهُت 

ؾإا٫ اإلاُغوح والظي ؾىجُب ٖلُه في الٟهل اإلاىالـ َل وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت الخل اإلاشالي  ٫ل٨ً ا

 أن َىا٥ ال٨شحر مً الٗىاة٤ التي جدض مً أمللمكا٧ل اإلاُغوخت مً ٢بل وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت 

ا  اهدكاَع
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 :جمهيد

بديث جلف , ٌػيش الىظام اإلاطسفي الجصائسي مشاول غدًدة و مػلدة جظهس أزىاء  جلدًمه لخدماجه 

و جخػلم هره اإلاشاول غادة بالىفاءة و الظسغت في ألاداء , غائلا أمام جطىزه و خاحصا في وحه الاطدثماز 

ختى غلى اإلاظخىي اإلادلي مما ًخطلب إًجاد خلٌى حدًدة ن شانها جلدًم خدماث أخظً و أطسع 

 .واطخخدام وطائل الدفؼ الحدًثت التي حظهل مخخلف اإلاػامالث اإلاطسفيت 

س شبىتها الالىتروهيت للدفؼ و الظداد و هرا  ت إلى جطٍى و مً هىا بادزث بػض اإلاؤطظاث اإلااليت الجصائٍس

 . ما طىلىم بخىضيده مً خالٌ الفطل الثاوي في دزاطدىا 

د الجصائس  مدل دزاطدىا التي أطللذ البطاكت الرهبيت مؤخسا و  (وخدة غليزان )بما في ذلً مؤطظت بٍس

د الجصائس هأداة , هي بطاكت دفؼ حػٌى غليها هثيرا  خيث طىداٌو دزاطت ما مدي هجاغتها في مؤطظت بٍس

 .دفؼ خدًثت 
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د: اإلابدث ألاٌو   الخػٍسف بمؤطظت البًر

 إوشاء اإلاؤطظت :اإلاطلب االاٌو 

غ ل٣ُإ : اللىغى -  اوال  ض واإلاىانالث وفي ئَاع ؾُاؾت ؤلانالح والخٍُى مً حغاء ئٖاصة جىُٓم ٢ُإ البًر

ض الجؼاةغ ٦مإؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي  ض، أوكئذ مإؾؿت بٍغ   . «EPIC»البًر

ُٟي والغمؼي للمإؾؿت ألام الظي ٚظي الظا٦غة الجماُٖت بال٩لمت الغمؼ  ض" خٟاْا ٖلى ؤلاعر ال٣ضًم الْى " بٍغ

ض الجؼاةغ ت لبًر ض الجؼاةغ جداو٫ حاصة زل٤ وحه حضًض ًدمل ٧ل زهاةو الهٍى . ٞان مإؾؿت بٍغ

ب اإلاؿتهل٪ مً خ٣ل وكاٍ اإلاإؾؿت ٦ما "  لهظا الٛغى ٢امذ بازخُاع الاؾم الخجاعي  ض الجؼاةغ في ج٣ٍغ بٍغ

ى )ازخاعث عؾما ممحزا لالؾم الخجاعي  . وجى٢ُٗا ًسخهغ أَضاٝ اإلاإؾؿت (اللٚى

ى ٞاههب الاَخمام ٖلى ألالىان ٞاألنٟغ الٟا٢٘ ٧لىن الخظ٦حر وحلب الاهدباٍ، ولىن أػع١ صا٦ً صاللت  أما اللٚى

الم .  ٖلى زانُت ؤلٖا

ى مً ٢ؿمحن ض " ج" والخٝغ " ب" ٢ؿم بالغؾم ال٩الُٛغافي ٌؿمذ ب٣غاءة الخٝغ : ًدك٩ل اللٚى للضاللت ٖلى بٍغ

، و٢ؿم باللىن ألاػع١  (حى ، البر والبدغ )الجؼاةغ مىحىصان في ويُٗت مخىاْغة حكغح َغ١ الى٣ل اإلاؿخعجلت 

. ًض٫ ٖلى اؾم اإلاإؾؿت باللٛت الٗغبُت وباللٛت الالجُيُت 

ت ٣ٞض ازخاعث اإلاإؾؿت الخٗهض   أما الخى٢ُ٘ وهي الجملت اإلا٣غوءة التي جهاخب الٗغوى الاقهاٍع

. بالخىاحض بال٣غب مً الؼباةً وفي ٧ل م٩ان مً زال٫ الجملت الخالُت 

        «Pour être près de vous nous engageons à être partout » 

: ؤلاطاز اللاهىوي- زاهُا

٤ أخ٩ام ألامغ ع٢م 2002ئلى ٚاًت ؾىت  ض الجؼاةغ حؿحر ٞو  صٌؿمبر 30 اإلاإعر في 75/89 ٧اهذ مإؾؿت بٍغ

ض واإلاىانالث مإؾؿت واخضة، 1975 ض واإلاىانالث، الظي ًجٗل مً ٢ُإ البًر  واإلاخًمً ٢اهىن البًر

ض واإلاىانالث، جخمخ٘ بمحزاهُت ملخ٣ت ، ًسً٘  ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي جدذ ئقغاٝ وػاعة البًر

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت  جىُٟظٍ ئلى ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت وجخمخ٘ أًًا في اؾخٛاللها إلاسخل٠ وكاَاث البًر

٤ اإلااصة   ٖلى الخىالي مً طاث ال٣اهىن جماقُا م٘ الخىحه 39 واإلااصة 01والالؾل٨ُت ئلى مؼاًا هٓام الاخخ٩اع ٞو

الجضًض في الؿُاؾت الا٢خهاصًت للبالص مً ا٢خهاص مىحه ئلى ا٢خهاص خغ، وبؿبب حُٛحر الٓغوٝ 

الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الٗامت الضازلُت والٗاإلاُت وهدُجت أًًا للخُىع الخ٨ىىلىجي الؾُما في مُضان 

ض واإلاىانالث أن ٌؿاًغ َظٍ الخدىالث ٞترحمذ َظٍ الى٣لت بهضوع الاجها٫ ، ٧ان خخما ٖلى ٢ُإ البًر

ش 03-٢2000اهىن ع٢م  ض واإلاىانالث الؿل٨ُت 2000 أوث 05 بخاٍع  الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

: والالؾل٨ُت والظي يهضٝ ئلى

ُت  وفي  -1 ُت ، وفي ْغوٝ مىيٖى ض واإلاىانالث بمىانٟاث هٖى غ وج٣ضًم زضماث البًر جٍُى

 .مىار جىاٞس ي ، م٘ يمان اإلاهلخت الٗامت

ض واإلاىانالث مً َٝغ  -2 جدضًض الكغوٍ الٗامت لإلؾخٛال٫ في اإلاُاصًً اإلاخٗل٣ت بالبًر

 .اإلاخٗاملحن

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت -3  جدضًض ئَاع و٦ُُٟت يبِ اليكاَاث طاث الهلت بالبًر
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ض واإلاىانالث ئلى  ض واإلاىانالث التي جماعؾها وػاعة البًر ل ٖلى الخىالي وكاَاث اؾخٛال٫ البًر مإؾؿت : جدٍى

ض  ٤ ( EPIC )ٖمىمُت طاث َاب٘ ا٢خهاصي وججاعي للبًر ، وئلى مخٗامل للمىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت ًيكأ ٞو

٘ اإلاٗمى٫ به  .الدكَغ

اث َظا ال٣اهىن نضعث اإلاغاؾُم الخىُٟظًت لخدضًض مجاالث اليكاٍ ل٩ل مخٗامل  وجىُٟظا إلادخٍى

. ومغاؾُم جىُٟظًت أزغي إلوكاء وجىُٓم وكاٍ َإالء اإلاخٗاملحن 

: أما اإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاىٓمت ليكاَاث اإلاخٗاملحن هظ٦غ

 ، ويهضٝ ئلى مىذ جغزُو اهخ٣الي ئلى 2001 صٌؿمبر 20 اإلاإعر في 417-01اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م -1-1

٦كغ٦ت مؿاَمت مً أحل ئ٢امت اؾخٛال٫ قب٩اث ٖمىمُت للمىانالث " اجهاالث الجؼاةغ" مخٗامل ٌؿمى 

ت نهاةُت في أحل أ٢هاٍ نهاًت ؾىت   . 2004الؿل٨ُت والالؾل٨ُت ، جمىذ بٗضَا للمخٗامل عزهت حؿٍى

 ويهضٝ ئلى جدضًض هٓام الاؾخٛال٫ اإلاُب٤ 2001 صٌؿمبر 20 اإلاإعر في 01/418اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م -1-2

ض  .ٖلى ٧ل زضمت مً زضماث البًر

ضًت ئنضاع الُىاب٘  ضًت ، اله٩ى٥ البًر ض الخىالاث البًر ٞبمىحب َظا اإلاغؾىم أزًٗذ زضماث البًر

ضًت ئلى هٓام الخسهُو  ضًت و٧ل ٖالماث الخسلُو للخضماث البًر ، أما  (Régime d’exclusivté)البًر

٘ ٞازً٘ لىٓام  ض الضولي الؿَغ حر زضماث البًر وأزحرا أزًٗذ   ( Régime d’autorisation)اؾخٛال٫ أو جٞى

ذ البؿُِ  ضًت ألازغي ئلى هٓام الخهٍغ  . ( Régime de la simple déclaration)الخضماث البًر

: أما اإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت باإلوكاء هظ٦غ 

ض "«  EPIC» ، واإلاخًمً ئوكاء مإؾؿت 2002 ًىاًغ 14 اإلاإعر في 43-02اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م -1-3 بٍغ

ىُت طاث َاب٘ نىاعي " .الجؼاةغ  ض الجؼاةغ ٦مإؾؿت ٖمىمُت َو ٞبمىحب َظا اإلاغؾىم أوكئذ مإؾؿت بٍغ

خباعي وجخمخ٘ باالؾخ٣اللُت اإلاالُت ، وجسً٘ في ٖال٢تها م٘ الضولت ئلى  وججاعي ، جدمل نٟت الصخو الٖا

. ٢ىاٖض ال٣اهىن الٗام ، وحٗض جاحغ في ٖال٢اتها م٘ الٛحر 

ا مضًىت الجؼاةغ ، ٌؿحر اإلاإؾؿت  ٩ىن م٣َغ ض ٍو جىي٘ اإلاإؾؿت جدذ وناًت الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالبًر

ا مضًغ ٖام ٌٗحن بمغؾىم بىاء ٖلى ا٢تراح مً الىػٍغ ،  ضًَغ ض ٍو مجلـ ئصاعة ًغأؾه الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالبًر

. وجىهى مهامه بالك٩ل هٟؿه 

:  مهام اإلاؤطظت - زالثا

اع ال٣اهىوي  ت وا٢خهاصًت ، ًإصي ئلى ئَالٖها بالٗضًض مً  (٦مإؾؿت ٖمىمُت )ئن َظا ؤلَا و٦مإؾؿت ججاٍع

ا مخىا٢ًت أو ٖلى ألا٢ل نٗبت الخد٤ُ٣  . مهام جبضو في بٌٗ ألاخُان في ْاََغ

ا زضمت ٖمىمُت -1 حر للمجخم٘ أخؿً الخضماث ، بأ٢ل الخ٩ال٠ُ لدؿمذ : باٖخباَع ًٟغى ٖلى اإلاإؾؿت جٞى

. ل٩ل قغاةذ اإلاجخم٘ الاؾخٟاصة منها 

ا مإؾؿت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي -2 ًجب أن حٗمل ٖلى جسُُِ وجغ٢ُت جىمُانها وج٣لُو : باٖخباَع

ه إلاخابٗت جُىعَا  . ج٩الُٟها والٗمل ٖلى الخهى٫ ٖلى هخاةج ئًجاٍع

ا مإؾؿت ا٢خهاصًت طاث صوع خُىي في الخىمُت الكاملت -3 ًجب أن جلٗب صوعا مدغ٧ا لال٢خهاص : باٖخباَع

ت لباقي الُاٖاث  حر الكغوٍ الًغوٍع جي مً زال٫ مًاٖٟت الجهىص في مجا٫ البدث والاؾدشماع لخٞى الَى

. ؤلا٢إل الا٢خهاصي الكامل 
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٤ُ بُنها ًبضو أًًا نٗب الخد٤ُ٣ ل٨ً ٧ل منها ًدمل التزاما  ٞمهام َظٍ اإلاإؾؿت ئطن جبضو مخٗضصة والخٞى

. واحب ألاصاء ٞااليُإل بها ٧لها وبك٩ل مغض ي ًمشل أَم الاوكٛاالث 

:  أما ًٖ مىيٕى َظٍ اإلاهام ُٞم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي 

  63خؿب اإلااصة  ( Exclusivité)اؾخٛال٫ ٧ل اليكاَاث اإلاضعحت جدذ هٓام الخسهُو أو الخهغ  -1-1

ض الغؾاةل ب٩ل أق٩اله في الىٓام الضازلي وفي ٖال٢تها م٘ الخاعج03 -٢2003اهىن  -1-2 .  بسهىم بٍغ

ض - ال٣ُام ب٩ل اليكاَاث اإلالخ٣ت والتي لها ٖال٢ت باليكاٍ الغةِس ي ؾىاء حٗل٤ ألامغ باليكاَاث اإلاغجبُت ببًر

حر  ضًت بما في طل٪ مهلخت الخٞى ضًت ، ؤلامضاصاث واإلاهالح اإلاالُت البًر . الغؾاةل ، الُغوص البًر

ىت الٗمىمُت -  . ال٣ُام ب٩ل اليكاَاث اإلاى٧لت ئليها لهالح الخٍؼ

حر ٧ل -  جي م٘ جٞى ُا٧ل جخماش ى م٘ وكاَاتها وأَضاٞها ٖلى مؿخىي ٧ل التراب الَى ئوكاء وزل٤ َُئاث َو

ها  ت لخامحن الاؾخٛال٫ ونُاهت ٧ل الهُا٧ل ال٣اٖضًت اإلاىحىصة جدذ جهٞغ . الىؾاةل الًغوٍع

غ مسخل٠ الهُا٧ل اإلاغجبُت بيكاَها -  . نُاٚت اإلاسُُاث الغةِؿُت لخٍُى

ت جخماش ى م٘ ٣ٖض الىجاٖت اإلاهاص١ ٖلُه ب٣غاع مً وػٍغ اإلا٩ل٠ -  الهُاٚت وؤلاقغاٝ ٖلى الؿُاؾت الخجاٍع

ض  . بالبًر

ؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظ ؾُاؾت الخضمت الضولُت في ئَاع الؿُاؾت ال٣ُاُٖت وفي  ئَاع الخىُٓماث الجاعي بها - 

ض واإلاىانالث  باء اإلامط ى م٘ ؾلُت الًبِ للبًر ٤ صٞتر ألٖا . الٗمل ٞو

د الجصائس    : اإلاطلب الثاوي البييت الهييليت لبًر

ض الجؼاةغ ٖلى ٩َُل جىُٓمي ٌؿمذ لها باإلهدكاع و الخىاحض في ٧ل الى٣اٍ ٖبر ال٣ُغ الجؼاةغي و  جدخىي بٍغ

اث : بهظا ٣ٞض بيذ اإلاإؾؿت ٩َُلها ٖلى زالر مؿخٍى

ت وحؿهغ ٖلى ؤلاقغاٝ الٗام وحؿُحر اإلاإؾؿت ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي؛- ت الٗامت و الهُا٧ل اإلاغ٦ٍؼ  اإلاضًٍغ

اث ؤلا٢لُمُت والتي حؿهغ ٖلى حؿحر اإلاإؾؿت ٖلى مؿخىي حهىي؛-  اإلاضًٍغ

. الىخضاث الىالةُت و جًُل٘ بمهام ؤلاؾخٛال٫ ٖلى اإلاؿخىي الىالتي-

ت - اوال   : الهياول اإلاسهٍص

ت الػامت -1 ًغأؾها اإلاضًغ الٗام ٌؿهغ ٖلى جىُٟظ جىحيهاث و ٢غاع مجلـ ؤلاصاعة مٗحن بمغؾىم، ًدىػ  :اإلادًٍس

جي ل٣ُىم باإلصاعة و  الدؿُحر ؤلاصاعي و الخ٣جي و اإلاالي  اإلاضًغ الٗام ٖلى ٧امل الؿلُاث ٖلى مؿخىي الَى

: للمإؾؿت خُث ٣ًىم ب 

٘ ئلى الىػٍغ اإلاهاص٢ت-  . ئٖضاص و ئ٢تراح الخىُٓم الٗام للمإؾؿت ٖلى مجلـ ؤلاصاعة للمىا٣ٞت لحٞر

ٟي اإلاإؾؿت-  . مماعؾت الؿلُت الؿلمُت ٖلى ٧ل مْى

اع ال٣ىاهحن و ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت -  ئمًاء ال٣ٗىص و ئحغاء اله٣ٟاث و اإلاٗاَضاث و ؤلاجٟا٢ُاث في ؤلَا

. الجاعي الٗمل بها

ضًت ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث -  ٞخذ خؿاباث إلاهلخت اإلاإؾؿت و حكُٛلها ٖلى مؿخىي مغ٦ؼ اله٩ى٥ البًر

البى٨ُت؛ 

. ًمشل اإلاإؾؿت في الجزاٖاث أمام ال٣ًاء- 

. ٌؿهغ ٖلى ئخترام الخىُٓم الضازلي للمإؾؿت- 
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. ًم٨ً أن ًٟىى بٌٗ الؿلُاث ئلى مؿاٖضًه- 

٦ما ٣ًترح ٖلى . ٣ًىم باٖضاص اإلاحزاهُت، حضو٫ الىخاةج، ال٨ك٠ الؿىىي الخام بد٣ى١ و صًىن اإلاإؾؿت -

ت،  : مجلـ ؤلاصاعة  ت، اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ ٘ واإلاسُُاث، البرامج ؤلاؾدشماٍع البرامج الٗامت لإلؾخٛال٫، اإلاكاَع

٘ جىؾُ٘ اليكاٍعػهامتئؾخٗماالث و  جىػَ٘ الىخاةج،  .  مىانب الٗمل، هٓام ألاحىع و مكاَع

ت الٗامت ئلى ٢ؿمحن  ت م٩لٟت :    جى٣ؿم مضًٍغ اث مغ٦ٍؼ اث م٩لٟت بالبدث والضعاؾاث و مضًٍغ مضًٍغ

 ( 1-2)أهٓغ ئلى الك٩ل ع٢م  ).باإلقغاٝ والخىُٟظ 

اث الضعاؾاث  -1-1 : مضًٍغ

ُت -أ اث الضعاؾاث لخدؿحن الىٖى ُت ئلى الؼبىن : مضًٍغ حر زضمت طاث هٖى خمشل الهضٝ الغةِس ي لها في جٞى ٍو

ت م٩لٟت بما ًلي  : وبلٙى طال٪ ٞان َظٍ اإلاضًٍغ

ُت الخضمت و ج٣ُم مؿخىي الغيا لضي الؼبىن -  . ئًجاص هٓام لخ٣ُم مؿخىي ألاصاء، هٖى

. حٗضاص مسخل٠ الخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلاإؾؿت- 

ُت الخضمت اإلا٣ضمت بالخٗاون م٘ مسخل٠ َُا٧ل اإلاإؾؿت م٘ -  ئحغاء مسخل٠ الخد٣ُ٣اث اإلاُضاهُت خى٫ هٖى

. ئم٩اهُت الخٗاون م٘ اإلاٗاَض اإلاخسههت في َظا اإلاجا٫

ُت , حٗضاص وؾاةل ال٣ُاؽ اإلاؿخٗملت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي-  ئؾخٗما٫ و جدضًض الٟغو٢اث في مجا٫ هٖى

. الخضمت اإلا٣ضمت

ض الجؼاةغ في مُضان -  ُت اإلا٣بى٫ الخام ببًر : جدضًض مؿخىي الىٖى

ضًت-  ض الجؼاةغ، الُغوص البًر  .ػمً جىحُه بٍغ

ضًت واإلاغا٦ؼ اإلاالُت-   .الخسٌُٟ مً ػمً جىُٟظ الٗملُاث ٖلى مؿخىي اإلا٩اجب البًر

. جدؿحن مؿخىي ؤلاؾخ٣با٫- 

اث الضعاؾاث ؤلاؾتراججُت، الخسُُِ و الخىُٓم -ب  ت ٖلى جغحمت ئؾتراججُت :  مضًٍغ حٗمل َظٍ اإلاضًٍغ

٘ مسُُاث الخىمُت و ج٣ىم بدؿُحر ٣ٖض الىجاٖت و الٗمل  اإلاإؾؿت بخدضًض مداوع الخىمُت وجدًحر مكاَع

. 1ٖلى جُب٤ُ ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت بالخٗاون م٘ الهُا٧ل اإلاٗىُت

ت الضعاؾاث في مجا٫ الاجها٫ -ث  ت ئلى جغ٢ُت الاجها٫ ٖلى اإلاؿخىي الضازلي :  مضًٍغ تهضٝ َظٍ اإلاضًٍغ

: للمإؾؿت و اإلادُِ خُث ج٣ىم بـ 

ض الجؼاةغ-   .جمشُل مإؾؿت بٍغ

 .جىػَ٘ و وكغ مسخل٠ هخاةج الخد٣ُ٣اث في مجا٫ صعاؾت الؿى١  - 

 .ئهجاػ الخد٣ُ٣اث اإلاغجبُت بخُىع اإلاإؾؿت و ئؾتراججُاتها- 

ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة -   .ال٣ُام بخجىُض ٧ل الُا٢اث البكٍغ

ت الضعاؾاث إلاغا٢بت الدؿُحر و ؤلاقغاٝ الضازلي  -ر  ت ئلى ئُٖاء صٞ٘ للمإؾؿت : مضًٍغ تهضٝ َظٍ اإلاضًٍغ

لخدؿحن أصائها مً زال٫ ئًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت و اإلاؿاَمت الٟٗالت و الضاةمت  في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت،٦ما 

                                                           
، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم (غري منشورة)مذكرة ماجستري،  ،الجزائر بريد حالة مؤسسة دراسة المستهلك سلوك على وأثرها المؤسسة صورة تقييم ،حممد وهاب 

  .106-105 ص ص 2006/ 2005التسيري، ختصص التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  
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حؿاٖضَا أًًا ٖلى جد٤ُ٣  ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً زال٫ ج٣ُُم اإلاؿخمغ و ؤلاقغاٝ و ج٣ضًم الا٢تراخاث 

ت بما ًلي  : وجخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

 .٢ُاؽ أصاء اإلاإؾؿت و جغقُض الاؾخٗما٫ ألامشل إلاسخل٠ اإلاىاعص- 

ُت )اإلاكاع٦ت في جدضًض اإلاإقغاث -   .(ؤلاهخاج، الىٖى

 .اإلاكاع٦ت في نُاٚت لىح ال٣ُاصة و جدلُل الىخاةج- 

 .مخابٗت مسخل٠ اإلالٟاث اإلاخٗل٣ت بالؿغ٢اث و ازخالؽ ألامىا٫- 

ضًت و اإلاغا٦ؼ اإلاالُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمُت واإلادلي-   .جىُٓم صوعاث الخٟخِل ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث البًر

اث الضعاؾاث لكإون الضولُت، الخٗاون و الكإون ال٣ًاةُت  -ج  ض : مضًٍغ ج٨مً مهامها في جمشل مإؾؿت بٍغ

ض، تهخم  ض و اإلاهالح اإلاالُت و جمشُلها في ؤلاجداص الٗالمي للبًر الجؼاةغ في اإلاٟاوياث الضولُت اإلاخٗل٣ت بالبًر

بمغا٢بت الخٗاون و الخباص٫ الضولي و ال٣ُام باٖضاص الاجٟا٢ُاث الشىاةُت و اإلاخٗضصة م٘ مسخل٠ الهُئاث 

ضًت الٗاإلاُت ٦ما جخ٨ٟل بـ  : البًر

ت-  ضي و الاجداصاث الجهٍى . جُب٤ُ ههىم مإجمغ ؤلاجداص البًر

. حؿحر ملٟاث الجزاٖاث ال٣اهىهُت و ئٖضاص ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت لخ٣ضًمها ئلى مهالح ال٣ًاء- 

. ئٖضاص و مخابٗت اإلالٟاث اإلاىصٖت لضي ؾلُت الًبِ بسهىم اخترام الىهىم ال٣اهىهُت- 

ضًت و اإلاالُت-  . 1جدًحر ؤلام٩اهُاث و الىزاة٤ الالػمت في مجا٫ ئوكاء ٞغوٕ اليكاَاث البًر

ت الضعاؾاث اإلا٩لٟت باإلامخل٩اث - ح  جخمشل مهامها في مؿاٖضة الهُا٧ل اإلا٩لٟت بدؿُحر الىؾاةل الٗامت : مضًٍغ

جي  (2)في اؾخٛال٫ الىؾاةل و حؿحر مسخل٠ ال٣ٗاعاث و اإلامخل٩اث اإلاضعحت في الهى٠  مً اإلاسُِ الَى

ت أًًا بـ  : للمداؾبت و جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

ؤلازباث و الخد٤٣ مً مسخل٠ اإلامخل٩اث التي ويٗذ جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت بؿبب ج٣ؿُم ممخل٩اث - 

ض الجؼاةغ و ئجهالث الجؼاةغ . ال٣ُإ بحن مإؾؿت بٍغ

. نُاٚت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت لجغص اإلامخل٩اث و مخابٗت ئَخال٧اتها- 

. اإلاكاع٦ت في نُاٚت ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت باصماج الاؾدشماعاث الجضًض اإلا٨دؿبت خضًشا- 

ض الجؼاةغ-  . ئٖضاص مضوهت إلاسخل٠ الخجهحزاث و الاؾدشماعاث زانت ببًر

لها، ئزغاحها مً  )ئٖضاص مسخل٠ ؤلاحغاءاث إلاٗالجت الٟغو٢اث الىاججت ًٖ-  جىاػ٫ ًٖ الاؾدشماعاث جدٍى

. (الخًحرة بؿبب الخ٣اصم

ت -1-2 اث اإلاغ٦ٍؼ : اإلاضًٍغ

ضًت -أ اث اإلاهالح البًر ضًت ٖلى اإلاؿخىي :  مضًٍغ ت بالؿهغ ٖلى خؿً ألاصاء اإلاهالح البًر جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

. الضازلي وفي ٖال٢تها م٘ الخاعج

ض -  . جدًحر ومخابٗت مسُِ الخىمُت للهُا٧ل ال٣اٖضًت للبًر

ض اإلاإؾؿاث طو الخىػَ٘ الخام-  ض الصخص ي طو الخىػَ٘ الخام و بٍغ غ و جغ٢ُت البًر . جٍُى

ضًت-  ت إلنضاع الُىاب٘ البًر . ئٖضاص البرامج الؿىٍى
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ضًت و الاجٟا٢ُاث الشىاةُت واإلاخٗضصة اإلاخٗل٣ت بدباص٫ البٗاةث و الُغوص -  جىُٟظ ههىم الاجٟا٢ُاث البًر

ضًت و ئٖضاص اإلاداؾبت اإلاخٗل٣ت بظل٪ . البًر

٘ ض الؿَغ ُت وزلُت م٩لٟت بالبًر اث ٖٞغ ت ٖلى أعب٘ مضًٍغ : حك٩ل َظٍ اإلاضًٍغ

ضًت- ض و الُغوص البًر ُت للبًر ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ضًت، َىاًت حم٘ الُىاب٘ -  غ الكب٨ت البًر ُت لخٍُى ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للخجهحزاث والبرامج - ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ضًت الضولُت- ُت للخؿاباث البًر ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

-٘ ض الؿَغ . الخلُت اإلا٩لٟت بالبًر

ت اإلاهالح اإلاالُت-ب  ت بـ :  مضًٍغ : جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

حر، مغ٦ؼ الخىالاث )الخىُٓم والؿهغ خؿً ألاصاء إلاسخل٠ اإلاغا٦ؼ اإلالخ٣ت بها -  . (مغ٦ؼ اله٩ى٥، مغ٦ؼ الخٞى

٘ ؤلاهخاحُت-  ُت الخضماث و ٞع ٘ الهاصٞت ئلى جدؿحن هٖى . الٗمل ٖلى جىُٟظ اإلاكاَع

ىت -  حر، م٨خب الخباص٫ الضولي للخىالاث و م٘ الخٍؼ ت الٗامت لهىضو١ الخٞى جأمحن الاجها٫ الضاةم م٘ اإلاضًٍغ

. الٗمىمُت للبىى٥

ُت-   اث ٖٞغ ت ٖلى زالر مضًٍغ . مٗالجت مسخل٠ الجزاٖاث ال٣اهىهُت و الاؾخٗالماث و حكمل َظٍ اإلاضًٍغ

ت اإلاالُت واإلاداؾبت -ث  ت بـ :  مضًٍغ : و جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

. ئهجاػ و جىُٟظ الؿُاؾاث اإلاالُت للمإؾؿت- 

. جأَحر مسخل٠ الهُا٧ل و اإلاُاصًً الخاؾبي و اإلاالي- 

. جىخُض مسخل٠ اإلاحزاهُاث و ال٣ُام بالخدلُل  اإلاالي و اإلاداؾبت للمإؾؿت- 

ت بالخٗاون م٘ اإلاسخل٠ الهُا٧ل-  . جىخُض و مخابٗت اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ

. 1مخابٗت مؿاَمت اإلاإؾؿت في ٞغوٕ اإلايكأة-

ت الىؾاةل الٗامت -ر :  مضًٍغ

ت بـ  ً، : وجخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ ئهجاػ والؿهغ ٖلى جُب٤ُ الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بال٣ٗاعاث، الى٣ل،  الخمٍى

. الهُاهت، الخماًت و ألامً

ت - ج  ت اإلاىاعص البكٍغ ت بـ : مضًٍغ : وجخ٨ٟل اإلاضًٍغ

ً و الكإون ؤلاحخماُٖت-  ت، ج٩ٍى . ئهجاػ و الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الؿُاؾاث في مجا٫ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

٠ُ الٗمىمي)الؿهغ ٖلى جُب٤ُ ٢اهىن الٗمل -  . (11-90 وال٣اهىن 59-٢85اهىن الخْى

. اإلاكاع٦ت في ئٖضاص اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت- 

. ئٖضاص و جُب٤ُ بىىص الاجٟا٢ُت الجماُٖت و الىٓام الضازلي- 

ت - ح  ت الخجاٍع ت بما ًلي : اإلاضًٍغ : جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

٣ُت و ا٢تراح زضماث حضًضة خؿب ئخخُاحاث الؼباةً و ئصزا٫ ج٨ىىلىحُا -  الخ٨ٟل باليكاَاث الدؿٍى

 .اإلاٗلىماث و ؤلاجها٫
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ضًت و لخضماث اإلاهالح اإلاالُت-  ض الغؾاةل الُغوص البًر . ئٖضاص مسُِ اليكاٍ الخجاعي لبًر

المُت ٖلى الؼباةً-  . ئٖضاص و جىػَ٘ الضٖاةم و الىزاة٤ ؤلٖا

 .ئٖضاص الضعاؾاث بسهىم ألاؾٗاع و ا٢تراح الخٗضًالث الالػمت- 

الم آلالي -ر  ت ؤلٖا ت بما ًلي :  مضًٍغ : و جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

المي-  . ئٖضاص البرامج الخجهحز الىٓام ؤلٖا

ت لدؿحر اإلاهالح-  الم آلالي الًغوٍع . ئهجاػ و وي٘ خحز الخُب٤ُ أهٓمت ؤلٖا

نها و خماًتها-  . ئهجاػ بغامج ؤلاؾخٛال٫ و نُاهت ألاهٓمت اإلاٗلىماجُت و الٗمل ٖلى جسٍؼ

غ البرامج-  الم و الٗمل ٖلى جٍُى . ؤلاقغاٝ ٖلى حؿُحر و مغا٢بت مغا٦ؼ ؤلٖا

الم و ؤلاجها٫ اإلاؿخٗملت-   .1مغا٢بت الخُىع الخ٨ىىلىجي وجغ٢ُت ج٨ىىلىجي ؤلٖا
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د إلاؤطظت الخىظيمي الهييل : (1-2)الشيل زكم  ت غلى الجصائس بٍس  اإلاظخىي اإلاسهٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، م : اإلاهضع  اب مدمض، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 104َو

 الهياول ؤلاكليميت  -زاهيا

اث ئ٢لُمُت ج٣ىم باإلقغاٝ ٖلى الىخضاث الىالةُت الخابٗت لإل٢لُم و 08ًخ٩ىن اله٩ُل الخىُٓمي مً       مضًٍغ

اث بما ًلي . َظا ما ًىضخه الك٩ل اإلاىالي :  و جخ٨ٟل َظٍ اإلاضًٍغ

ض ٖلى مؿخىي ؤلا٢لُم-  . جىُٓم و مغا٢بت ئؾخٛال٫ البًر

مديرية 
المصالح 
 البريدية 

 مجلس اإلدارة

األمانة العامة و 
 مكتب التنظيم

 المدرية العامة

  الجزائر–بريد 

 مديريات الدراسات

 و تحسين الجودة 

 اإلستراتجية، التخطيط و التنظيم 

 مراقبة التيسر

 الشؤون الخاريجية، التعاون و الشؤون القانونية

  الممتلكات

مديرية 
الوسائل 

 العامة

 

 

مديرية 
المالية و 
 المحاسبة 

مديرية 
المصالح 

المالية 
 البريدية 

المديرية 
 التجارية

مديرية 
الموارد 
 البشرية 

1المديرية اإلقليمية للبريد رقم  2المديرية اإلقليمية للبريد رقم    

 

مديرية 
اإلعالم 

 اآللي
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ت الٗامت-  . جىُٟظ البرامج اإلاٗضة مً َٝغ اإلاضًٍغ

غ الضوعٍت الخانت بيكاَاتها-  . ئٖضاص اإلاحزاهُاث و ئٖضاص الخ٣اٍع

ت-  . جىخُض و ئٖضاص اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ

. 1ئٖضاص بغامج الخٟخِل و مغا٢بت جىُٟظَا- 

مخطط الخىظيم ؤلاكليمي و الىخداث الىالئيت  : (2-2)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مؾٗاصي،  الخيؿاء: اإلاهضع  ج خالٌ مً هدى الصبىن  الخىحه و جفػيل الالىترووي الدظٍى لي اإلاٍص د إلاؤطظت جلييميت دزاطت)الدظٍى  بٍس

٤، (ٚحر ميكىعة)مظ٦غة ماحؿخحر، ،(الجصائس ، الجؼاةغ،  زضة بً ًىؾ٠ بً حامٗت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الدؿُحر، جسهو حؿٍى

. 116، م 2006/ 2005

 

 

 

                                                           
، (غري منشورة)مذكرة ماجستري، ،(الجزائر بريد لمؤسسة تقييميه دراسة)التسويقي المزيج خالل من الزبون نحو التوجه وتفعيل االلكتروني التسويقسعادي،  اخلنساء  1

 .116، ص 2006/ 2005، اجلزائر،  خدة بن يوسف بن جامعةكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيري، ختصص تسويق، 

 

 

 المديريات اإلقليمية

 سطيف ورقلة وهران قسنطينة الشلف بشار الجزائر عنابة

 عنابة

 قالمة

سوق 
 أهراس

 تبسة

 الطارف

 سكيكدة

 

 بشار

 أدرار

 تنذوف

 نعامة

 البيض

 

 شلف

مدية جلفة 
عين 
 الدفلى

غيلزان 
 تسمسيلت

 تيارت

 

 قسنطينة

 باتنة

 ميلة

أم 
 البواقي

 خنشلة

 وهران

 تلمسان
 سعيدة
سيدي 
 بلعباس
 مستغانم
عين 

 تموشنت
 معسكر 

 ورقلة

 األغواط

 بسكرة

 تمراست

 إيليزي

 غرداية

 الوادي

 سطيف

 جيجل

برج 
 بوعرريج

 مسيلة

 بجاية

 الجزائر

 بومراس

 البليدة

 تيبازة

تيزي 
 وزو

 بويرة
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د الجصائس :  الثالث اإلاطلب الخدماث التي جلترخها مؤطظت بٍس

ت مً الخضماث ًم٨ً جهيُٟها ئلى  ض الجؼاةغ مجمٖى  :ج٣ضم مإؾؿت بٍغ

خدماث ماليت -اوال

ضي الجاعي -1 و هي أ٦ثر الخضماث ئ٢باال و أَمُت لضي الؼبىن، جأزظ خهت  : (ccp)زضمت الخؿاب البًر

ض الجؼاةغ، خُث أهه ال ًم٨ً ألي شخو  ألاؾض باليؿبت إلاسخل٠ الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ مإؾؿت بٍغ

ضي حاعي ًم٨ىه  حؼاةغي ٌٗمل في مإؾؿت ٖمىمُت أن ًخسلى ًٖ َظٍ الخضمت، ٩ٞل ػبىن ًمل٪ خؿاب بٍغ

جي و  ض اإلاىدكغة ٖبر التراب الَى سخب مبلٜ  مٗحن مً عنُضٍ أو الاؾخٗالم ٖىه في أي م٨خب مً م٩اجب البًر

٤ قغوٍ مٗحن  ض و جخم ٖملُت السخب ٞو : َظا لىحىص قب٨ت الىاؾٗت جغبِ بحن مسخل٠ مإؾؿاث البًر

. صج ئطا ٧ان خامل اله٪ لِـ َى ناخب الخؿاب5000.00ًجب أن ال جخٗضي ٢ُمت السخب - 

صج ئطا ٧ان خامل اله٪ ناخب الخؿاب و في ٧لخا الخالخحن 30.000.00ًجب أن ال جخٗضي ٢ُمت السخب - 

.  الظي ٞخذ به الخؿاب ألو٫ مغةch25ال ٣ًىم الٗىن بمغا٢بت جُاب٤ ؤلامًاء في 

صج  باليؿبت لهاخب الخؿاب ٣ُٞىم الٗىن بمغا٢بت جُاب٤ 30.000.00ئطا ٧ان ٢ُمت السخب أ٦ثر - 

 و َظٍ ٖملُت حؿمى بسخب ٖلى مىٓىع، باإلياٞت ئلى زضمت السخب و الاؾخٗالم ٖلى ch25ؤلامًاء ٖلى

ت و خضازت هي  ٣ت ألا٦ثر ؾٖغ الغنُض ًم٨ىه َلب صٞتر اله٩ى٥ و ٧ل َظٍ الخضماث ًم٨ً أن جخم بٍُغ

حر الى٢ذ و الجهضccpاؾخٗما٫ الكبابُ٪ آلالُت باؾخسضام البُا٢ت  .  و َظا لخٞى

: وهي ٖضة أهىإ : زضمت الخىالاث  -2

و ٌؿمذ َظا الىٕى مً الخىالاث للؼبىن باإلعؾا٫ ئلى شخو : (1406)جدمل الغ٢م : الخىالاث البُا٢ُت -2-1

جي . آزغ مبلٜ مالي مٗحن و ٚحر مدضوص ٖبر ٧امل التراب الَى

و َظا الىٕى مً الخىالاث أنبذ هاصع الاؾخٗما٫، خُث  : (1412)جدمل الغ٢م : الخىالاث الخلٛغاُٞت - 2-2

٣ت الخلٛغاٝ . ًم٨ً للؼبىن ئعؾا٫ ألامىا٫ بٍُغ

ت -2-3 ضي الجاٍع و هي حؿمذ لؼبىن بتزوٍض  : (1418)جدمل ع٢م :  الخىالاث البُا٢ُت لتزوٍض الخؿاباث البًر

ان منها الٗاصًت التي جغؾل  ضي الجاعي أو خؿاب شخو أزغ بمبالٜ ٚحر مدضوصة و َىا٥ هٖى خؿابه البًر

٘ باؾخسضام قب٨ت جضعى ب  ٤ الضٞ٘ الؿَغ ض و منها مً جغؾل ًٖ ٍَغ . (VAC)ًٖ َغ١ البًر

ل ؤلال٨ترووي لألمىا٫ )الخىالاث ؤلال٨تروهُت - 2-4 و هي حكبه الخىالاث البُا٢ُت و ل٨نها جخمحز  : TRF (الخدٍى

المُت ضي ئلى آزغ ٖبر قب٨ت ؤلٖا ٣ت ئل٨تروهُت مً م٨خب بٍغ ل ألامىا٫ بٍُغ  1.بخدٍى

٘ لألمىا٫  )" وؾترن ًىهُىن " زضمت -2-5  ٖلى 2001بضأث َظٍ الخضمت في قهغ ماي  : (ؤلاؾخالم الؿَغ

ضي، أما ٖلى مؿخىي مإؾؿت مدل الضعاؾت ٞاهُل٣ذ ؾىت 46مؿخىي   و حؿمذ َظٍ 2002 م٨خب بٍغ

ض جدهُل ألامىا٫ الهاصعة مً أ٦ثر مً  ىُت لضي 190الخضمت لؼباةً البًر  بلض ٖبر الٗالم بالٗملت الَى

ب ض في أحل ٢ٍغ .  م٩اجب البًر

حر - 3 ض : زضماث الخٞى حر و ؤلاخخُاٍ ٖبر حمُ٘ م٩اجب البًر جي للخٞى ض الجؼاةغ بالخٗامل م٘ البى٪ الَى غ بٍغ جٞى

:  الٗملُاث الخالُت 

                                                           
.( شخصيةمقابلة)، 201 8 مارس14، يوم باملؤسسة،  األمانةةمسؤولحممدي سهيلة، 
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حر م٘ حؿلُم الضٞتر -  . ٞخذ خؿاب الخٞى

ضًت -  .صٞ٘ مبلٜ ٚحر مدضوص ال٣ُمت ٖلى مؿخىي اإلاغا٦ؼ البًر

 . سخب ألامىا٫ آهُا مهما ٧ان اإلابلٜ ٖلى مؿخىي اإلا٨خب الخاةؼ ٖلى الخؿاب -

ض20.000سخب مبلٜ ال ًخجاوػ  -  .صج في باقي م٩اجب البًر

ت الٟىاةض -  .حؿٍى

ت ع٢م  غ َلب ٖلى اإلاُبٖى حر و ؤلاخخُاٍ و طل٪ بخدٍغ  لٟاةضة 01و بالخالي ٌؿمذ ألي ٞغص ٞخذ صٞتر الخٞى

ت ع٢م  ٟا٫ زم ًدضص هٕى الضٞتر 01الصخو الغاقض و اإلاُبٖى  ٌؿلم له LEL أو LEP م٨غع باليؿبت ألَا

 . %2صج و ًخدهل ٖلى ٞىاةض بيؿبت 5000.00 َى الظي ال ج٣ل الضٞٗت ألاولى ُٞه ٖلى LELٞالضٞتر

  .%2.5صج و ًخدهل ٖلى ٞىاةض بيؿبت 10.000.00 َى الظي ال ج٣ل مبلٜ الضٞٗت ألاولى LEP أما صٞتر 

ضًت - زاهُا ت جخ٩ىن مً : الخضماث البًر : و هي زضماث مخىٖى

ضًت - 1 جي في ٖملُت جباص٫ الُغوص : زضمت الُغوص البًر خُث حؿاَم حمُ٘ اإلا٩اجب اإلاىػٖت ٖبر التراب الَى

جي و البالص ألاحىبُت . ٖبر ٧امل التراب الَى

ضًت - 2 ض و الخضماث البًر ضًت للخأححر م٣ابل مبلٜ : زضمت ٦غاء نىاص٤ً البًر خُث جمىذ للؼبىن نىاص٤ً بٍغ

حن و أصخاب  ضي م٩ل٠ بٗملُت الخىػَ٘ لضي ألاشخام الُبُُٗحن و اإلاٗىٍى ئقترا٥ ؾىىي في م٨خب بٍغ

ضًت، ٩ًىن مبلٜ ؤلاقترا٥ لألٞغاص  . صج2400صج أما اإلاإؾؿاث 1000اإلاإؾؿاث اإلا٣ُمحن بالضاةغة البًر

:  الخضماث اإلاإصًت لٟاةضة الٛحر - زالشا

ض باحغاء ٖملُاث جدهُل و صٞ٘ مسخلٟت لٟاةضة ئصاعاث أزغي أو مهالح ٖمىمُت . ج٣ىم مإؾؿت البًر

مُت و بُ٘ : وػاعة اإلاالُت - 1 بُت، الجباةُت، الخٍٛغ ت و ألاحىبُت و بُ٘ الُىاب٘ الًٍغ صٞ٘ اإلاٗاقاث الجؼاةٍغ

 .٢ؿُمت الؿُاعاث

ض في ٖملُت جدهُل ٞىاجحر للؼباةً ال٨باع مشل : جدهُل لٟاةضة الؼباةً ال٨باع -2 حكاع٥ مإؾؿت البًر

ت للمُاٍ، ؾُا٫، ؾىؾُتي حجرا٫، ؾخالم الجؼاةغ، بى٪  أوعاؾ٩ىم، ئجهاالث الجؼاةغ، مىبُلِـ، الجؼاةٍغ

 . البر٦ت

غ للؼباةً الضٞ٘ اإلاؿب٤ لكغ٦ت مىبُلِـ و َظا  : racimoزضمت - 3 هي ٖباعة ًٖ جدمُل ئل٨ترووي الظي ًٞى

.  ما ٌؿمي بالخٗبئت ألاجىماج٨ُت

غ اإلاإؾؿت ئم٩اهُت حٗبئت عنُض َاجٟ٪ اإلادمى٫ لخِ مىبُلِـ بضون صٞ٘ الغؾىم: زضمت أعؾلي -4  .1جٞى

: الخضمت ًٖ بٗض  - عابٗا

ض الجؼاةغ الاجها٫ اإلاباقغ ٖبر الهاج٠ ٖلى الغ٢م  " : 15-30"اإلاىػٕ الهىحي -1 َظٍ الخضمت حؿمذ لؼباةً بٍغ

:  لـ " 30-15"

ضي الجاعي  إل ٖلى الخؿاب البًر  . ؤلَا

 .َلب صٞتر اله٩ى٥

 .َلب الغ٢م الؿغي 
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 .َلب مؿاٖضة الٗاملت لالؾخٟؿاع ًٖ الخضماث الى٣ضًت

ض الجؼاةغ بخٗبئت خؿاباتهم اإلاؿب٣ت الضٞ٘ إلاىبلِـ أو خؿاب " : 90-30"اإلاىػٕ الهىحي - 2 حؿمذ لؼباةً بٍغ

 . ب٩ل مغوهت و ؾهىلت الاؾخٗما٫ في أي و٢ذccpآزغ مً خؿاب٨م الجاعي 

ت ؤلاهٓمام ئلى الخضمت م٘ الغمؼ الؿغي الصخص ي (sms)جهل الؼبىن عؾالت ٢هحرة   .لخأ٦ض له ًٍٖى

لى َى 100الشمً للخدمُل َى   . صج ًىمُا2000 صج و الشمً ألٖا

 .ًسهم مً الخؿاب الجاعي الضٞ٘ للؼبىن بال٣ُمت اإلاٗبئت بضون ا٢خُإ الغؾىم

ض الجؼاةغ بـ www.poste.dzمى٢٘ ؤلاهترهذ : زضمت ؤلاهترهذ -3  :  ٌؿمذ لؼباةً بٍغ

إل ٖلى الغنُض  .ؤلَا

 .َلب صٞتر اله٩ى٥

 .َلب الغ٢م الؿغي أو حٛحٍر

 .َلب بُان ٖلى الخؿاب

ت  .َلب ئ٣ًاٝ البُا٢ت البى٨ُت في خالت الًُإ أو الؿٖغ

ض مىحىص  .1الاؾخٗالم ًٖ البُا٢ت البى٨ُت ئطا نىٗذ و في أي م٨خب بٍغ

:  زضماث ألازغي - زامؿا

 و حؿمذ 2011بضأث َظٍ الخضمت في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت في حىان : (َلب ع٢م الؿغي )زضمت عنُضي 

ضي حاعي أن ًدهل ٖلى ع٢م ؾغي لإلَإل ٖلى الغنُض ٖبر  َظٍ الخضمت ألي ػبىن ًمل٪ خؿاب بٍغ

الم آلالي بُلب  ضًت اإلاؼوصة بكب٨ت ؤلٖا ؤلاهترهذ أو الهاج٠ الى٣ا٫ و طل٪ بالخ٣ضم ئلى ئخضي اإلا٩اجب البًر

ضي الجاعي و ع٢م الهاج٠ الى٣ا٫ باإلياٞت ئلى وسخت َب٤ ألانل مً  زُي  مخًمىت ع٢م الخؿاب البًر

. 2بُا٢ت الخٍٗغ٠

 

د الجصائس : اإلابدث الثاوي   الالىتروهيتو خدماتها (غليزان وخدة ) جلدًم غام خٌى مؤطظت بٍس

ض م٩اهت َامت في ٧ل مً مجا٫ الا٢خهاصي و الاحخماعي  خُث قهض ٖضة ئنالخاث هخج ًدخل ٢ُإ البًر

ت و بخـ٣ضًم زضماث و ججاعي  نىاعي َاب٘ طاث ٖمىمُت ٖنها ئوكاء مإؾؿت  حؿمذ ببىاء صولت ٖهٍغ

ضمخُـىعة للمجخم٘  . الجؼاةغ حؿمى بٍغ

د :  ألاٌو اإلاطلب .   و فسوغها (غليزان وخدة )حػٍسف مؤطظت بٍس

ض مإؾؿت وكأة ض ٢ُإ ٩َُلت ئٖاصة قملذ ئنالخاث لٗضة هدُجت )ٚلحزانوخضة ( الجؼاةغ بٍغ  بدُث ، البًر

ت بظل٪ الضولت أُٖذ و  الا٢خهاصي الىمى في للمكاع٦ت الا٢خهاصي اإلاخٗامل لهظا ال٩املت الخهٝغ خٍغ

 .للضولت الاحخماعي

د مؤطظت ةوشأ: والا  :(غليزانوخدة ) بٍس

ض  ض مإؾؿت واخضة  (ٚلحزان وخضة )٧اهذ مإؾؿت بٍغ ض و الظي ًجٗل مً ٢ُإ البًر حؿحر ٖلى ٢اهىن البًر

                                                           
وثائق املؤسسة  1
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ض ، خُث جخمخ٘ بمحزاهُت ملخ٣ت و ًسً٘  ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي جدذ ئقغاٝ وػاعة البًر

ض و هدُجت للخُىع  جىُٟظَا ئلى ٢ىاٖض اإلاداؾبت وجخمخ٘ أًًا في ئؾخٛاللها إلاسخل٠ وكاَاث البًر

ض ٌؿاًغ َظٍ الخدىالث، ٞترحمذ َظٍ الى٣لت بهضوع ال٣اهىن ع٢م   03- 2000الخ٨ىىلىجي ٧ان ٢ُإ البًر

ض و الظي يهضٝ ئلى 2000 أوث 05اإلاإعر في  :   الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

ُت وفي مىار جىاٞس ي، م٘ يمان -  ُت، في ْغوٝ مىيٖى ض بمىانٟاث هٖى غ و ج٣ضًم زضماث البًر جٍُى

. اإلاهلخت الٗامت

ض مً َٝغ اإلاخٗاملحن-  . جدضًض الكغوٍ الٗامت لإلؾخٛال٫ في اإلاُاصًً اإلاخٗل٣ت بالبًر

ض الهلت  طاث اليكاَاث يبِ و٦ُُٟت ئَاع جدضًض-  . بالبًر

ض ئلى مإؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ -  ض التي جماعؾها وػاعة البًر ل ٖلى الخىالي وكاَاث ئؾخٛال٫ البًر جدٍى

ض .  زضماحي و ججاعي للبًر

اث َظا ال٣اهىن نضعث اإلاغاؾُم الخىُٟظًت لخدضًض مجاالث اليكاٍ ل٩ل مخٗامل       و جىُٟظا إلادخٍى

.  ومغاؾُم جىُٟظًت أزغي إلوكاء وجىُٓم وكاٍ َإالء اإلاخٗاملحن

: أما اإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاىٓمت ليكاَاث اإلاخٗاملحن هظ٦غ ُٞما ًلي 

و يهضٝ ئلى جدضًض هٓام ؤلاؾخٛال٫ اإلاُب٤ ٖلى  : 2001 صٌؿمبر 20 اإلاإعر في 418-01اإلاغؾىم الخىُٟظي -1

ض ضًت، اله٩ى٥ . ٧ل زضمت مً زضماث البًر ض، الخىالث البًر ٞبمىحب َظا اإلاغؾىم أزًٗذ زضماث البًر

ضًت ئلى هٓام الخسلُو للخضماث  ضًت و ٧ل ٖالماث الخسلُو للخضماث البًر ضًت، ئنضاع الُىاب٘ البًر البًر

ضًت ئلى هٓام جسهُو    .régime d’exclusivité)البًر

٘ ٞأزً٘ لىٓام -2 ض الضولي الؿَغ حر زضماث البًر وأزحرا  (régime d’autorisation)أما ئؾخٛال٫ أو جٞى

ذ البؿُِ ضًت ألازغي ئلى هٓام الخهٍغ  . أزًٗذ الخضماث البًر

د غليزان  : زاهيا البييت الهييليت لبًر

د غليزان  يمد- اث بٍس ٍز

ض الجؼاةغ ٚلحزان و ما حاوعَا ت بٍغ ُت  و م٩اجب  (348)مضًٍغ اث ٖٞغ ٖضص الٗما٫ م٣ؿمحن صازل مضًٍغ

. ,مىػٖحن خؿب اله٩ُل الخىُٓمي

اث  ض الجؼاةغ هي اإلاؿإو٫ ألاو٫ لضًه ؾلُت جىُٓم الٗمل و ج٣ؿُمه صازل اإلاضًٍغ ت بٍغ مضًٍغ

ُت ت ٖٞغ ُت م٘ وي٘ ه٣اٍ و مالخٓاث لألماهت في نهاًت جىػَ٘ اإلاهام و ٖلى ٧ل مضًٍغ .  الٟٖغ

ُت ٧الخالي اث ٖٞغ ت والًت ٚلحزان مً أعب٘ مضًٍغ  :جخ٩ىن مضًٍغ

ت الفسغيت للمداطبت و اإلايزاهيت-1  : اإلادًٍس

ُت للمداؾبت و اإلاحزاهُت ت الٟٖغ وهي مؿإولت ًٖ ج٣ؿُم ألامىا٫ صازل اإلا٩اجب باؾخسضام حضو٫ : اإلاضًٍغ

. ػمجي

: خُث أن مداؾبت اإلاإؾؿت م٣ؿم ئلى م٨خبحن

اث ،مؿخلؼماث :مىخب اإلاداطبت و اإلايزاهيت-1-1  صوعٍ الخد٤ُ٣ ملٟاث اإلاداؾبت الٗامت مكتًر

ُت الىؾاةل الٗامت  (الخخطيط اث الٟٖغ  .حؿلم اإلاضًٍغ

دًت - 1-2               :مىخب اإلاداطبت البًر
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ذ في الُىابحر و اؾخٗاصة الىي٘  ضًت هي اإلاؿإولت ًٖ الخد٤ُ٣ في حمُ٘ الٗملُاث التي أحٍغ اإلاداؾبت البًر

ت الٗامت ض ؤلال٨ترووي للمضًٍغ . الٗام مً ألاعباح و الُىاب٘ في البًر

ت و الىطائل الػامت-2 ت الفسغيت للمىازد البشٍس : وجى٣ؿم ئلى م٨خبحن :اإلادًٍس

ت- 2-1 ٠ُ و جىُٓم الٗمل و الٗما٫ أو الُٗل أواإلاىذ، الُٛاباث :مىخب اإلاىازد البشٍس  مؿإو٫ ًٖ الخْى

.   اإلاغيُت

: م٣ؿم ئلى زالر وخضاث:مىخب الىطائل الػامت -2-2

ً للمإؾؿت و طل٪ الخيؿ٤ُ بحن مضًغ اإلاسؼن و اإلادالث :وخدة البىاء و التهيئت- أ  مؿإو٫ ًٖ قغاء الخمٍى

ت  . (اإلاخٗاملحن)الخجاٍع

ض و حمُ٘ أٖما٫ البىاء-  غ م٩اجب البًر .  ٌعجل مً جٍُى

غ الكب٩اث اإلاٗلىماجُت- . ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث مؿإو٫ ًٖ جدؿحن و جٍُى

. زضماث الى٣ل-

ض الجؼاةغ و طل٪ لخىػَ٘ اإلاهام و نُاهت الؿُاعاث اإلا٩لٟت بى٣ل :مطلحت الىلل- ب يمان الؿحر الخؿً لبًر

ض و الى٣ىص . البًر

د- 3  ت الفسغيت إلاطالح البًر  يمان الؿحر الخؿً للخىػَ٘ الؿلُم ٖبر مى٧لت لها و َظٍ اإلاهلخت :اإلادًٍس

غة لضي اإلاهلخت اإلا٩لٟت بظل٪ . الىالًت و لهظا الٛغى ًخىحب اؾخٗما٫ الُغ١ و وؾاةل الى٣ل اإلاخٞى

ض ٖبر الىالًت و طل٪ بدىُٓم الضوعاث الُىمُت و طل٪ بالضعحاث والؿُاعاث -  مخابٗت ٞاهه لُخم جىػَ٘ البًر

. الخابٗت للمهلخت

ضي- ٗت و الخُلُٛغاٝ ئلى أصخابها في أ٢غب و٢ذ مم٨ً، ولخُب٤ُ َظا يمان ونى٫ الُغوص البًر ة الؿَغ

ت و الخٟاّ ٖليها ت و الؿٍغ  البىض ًخىحب الؿٖغ

 

د الجصائسالىطائط ؤلالىتروهيت :  الثاوي اإلاطلب  (وخدة غليزان ) اإلاىحىدة ببًر

ض الجؼاةغ هٓاما زام بالى٣ض آلالي، خُث أبغمذ ئجٟا٢ُت م٘ قغ٦ت الى٣ض آلالي و الٗال٢اث  جً٘ مإؾؿت بٍغ

 .بحن البىى٥ لتزوٍض حمُ٘ م٩اجبها بالكبابُ٪ آلالُت للبىى٥ و أحهؼة الضٞ٘ ؤلال٨ترووي

  "SATIM "حػٍسف بشسهت الىلد آلالي و الػالكاث بين البىىن - اوال

ت  ت حؼاةٍغ جي الجؼاةغي، بى٪ الٟالخت و الخىمُت  )قغ٦ت ؾاجُم هي ٕٞغ لشماهُت بىى٥ ججاٍع البى٪ الَى

حر، الهىضو١  جي لإلصزاع و الخٞى جي الجؼاةغي، بى٪ الخىمُت اإلادلُت، الهىضو١ الَى ٟي، البى٪ الخاٍع الٍغ

جي لخٗاون الٟالحي، بى٪ البر٦ت  و هي قغ٦ت طاث أؾهم عأؾمالها  ملُىن صًىاع، 1995وكأث ؾىت  . (الَى

ما٫ التي  غ هٓام الى٣ض و ٖهغهت وؾاةل الضٞ٘ أما ألٖا ج٨مً مهمتها في جدضًث الخ٣ىُاث البى٨ُت و جٍُى

جخُل٘ ئليها ٞهي ئصماج اإلاىػٖاث آلالُت في البىى٥ و التي حكٝغ ٖليها، نىاٖت البُا٢اث البى٨ُت زانت 

 .1بالضٞ٘ و السخب خؿب اإلا٣اًِـ اإلاٗمى٫ بها صولُا و مىذ الغمؼ الؿغي 

:  جخمشل ُٞما ًلي : أحهؼة الهٝغ آلالي - زاهيا

                                                           
 

 2005سعد  دحلب، البليدة، جامعة، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيري، ختصص نقود ومتويل، (غري منشورة) مذكرة ماجستري، ،تحديث البنوك التجاريةعامر بشري، 1
 .167ص 
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 Distributeur Automatique de Billets: اإلاىػٕ آلالي - 1

ض ال٣ُام بٗملُت 2002 َى آلت أوجىماج٨ُُت جم ئؾخسضامها في اإلاإؾؿت مىظ ؾىت  ، حؿمذ لؼباةً البًر

٤ البُا٢ت اإلاٛىاَؿُت  ت  ًٖ ٍَغ ضًت الجاٍع  ٞيها بما ألاؾبٕى أًام مضاع  ٖلىccpالسخب مً خؿاباتهم البًر

ُت الُٗل أًام ُاص ألاؾبٖى : و الجضو٫ اإلاىالي ًىضح أَم ممحزاجه . ( ؾا 24 /24 (أي وألٖا

 D.A .B اإلاىشع آلالي لألوزاق الىلدًت  : (1-2)حدٌو زكم اٌ

اإلاىػٕ آلالي 

 D.A .Bلألوعا١ 

 الىخائج الخلىيت اإلابادئ الػامت

ٌؿمذ بالسخب ل٩ل خاةؼ - 

.ٖلى بُا٢ت السخب  

 

حهاػ مىنى٫ بىخضة -

مغا٢بت ئل٨تروهُت ج٣غأ 

اإلاضاعاث اإلاٛىاَِؿُت 

.للبُا٢ت  

جسٌُٟ وكاٍ 

.السخب في اإلاإؾؿت  

ٌ جىمي ئبغاَُم،  :اإلاهضع  ، (ٚحر ميكىعة) مظ٦غة ماحؿخحر، ،الىظام اإلاطسفي في الجصائسي و اجفاكياث باش

ل،  / 2007،بؿ٨غة،مدمض زًُغ حامٗت٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الدؿُحر، جسهو ه٣ىص وجمٍى

. 38 م2008

 Guichet Automatique de Banque: الشبان آلالي - 2

ا و جُىعا مً الؿاب٣ت، بضأ ئؾخسضامه في اإلاإؾؿت ؾىت   َى أًًا آلت أوجىماج٨ُُت أ٦ثر ح٣ُٗضا و جىٖى

          و هي ٦ما َى مىضح في الجضو٫ اإلاىالي1.، خُث ٣ًضم زضماث أزغي باإلياٞت ئلى زضمت السخب2005

 G.A.Bالشبان آلالي : (2-2)الجدٌو زكم 

الكبا٥ آلالي 

 G.A .Bلألوعا١ 

الىخائج الخلىيت اإلابادئ الػامت 

ًسى٫ ل٩ل خاةؼ ٖلى البُا٢ت - 

: ال٣ُام بالٗضًض مً الٗملُاث هي

ت الغنُض، ال٣ُام  السخب، مٗٞغ

الث، َلب قُ٪، حؿضًض  بخدٍى

الٟىاجحر، الخدمُل ؤلال٨ترووي الظي 

غ للؼباةً الضٞ٘ اإلاؿب٤ لكغ٦ت  ًٞى

. مىبُلِـ لخدمُل آلي لهىاجٟهم

حهاػ مىنى٫ - 

بال٨مبُىجغ الغةِس ي 

للمإؾؿت ٣ًغأ 

اإلاضاعاث اإلاٛىاَِؿُت 

للبُا٢ت التي حؿمذ 

ت الؼبىن  بمٗٞغ

للغنُض بًٟل عمؼ 

. ؾغي 

ٌؿخٗمل مً َٝغ 

الؼباةً في حمُ٘ 

. ألاو٢اث

، م: اإلاهضع . 39جىمي ئبغاَُم، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

                                                           
1
 جامعة، نقود ومتويل، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التسيري، ختصص (غري منشورة) مذكرة ماجستري، ،بازلاتفاقيات  و يلنظام المصرفي في الجزائرا تومي إبراهيم،  

 .39-38 ص ص 2008/ 2007،بسكرة،حممد خيضر
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أحهؼة الضٞ٘ ؤلال٨ترووي - زالثا

ضي الجاعي مجاها و طل٪ إلؾخسضامها  : ccpبُا٢ت - 1 حؿلم َظٍ البُا٢ت جل٣اةُا إلاجمل ػباةً الخؿاب البًر

ض الجؼاةغ أو البىى٥ . في أحهؼة الهٝغ آلالي الخابٗت لبًر

: ٦ما حؿمذ َظٍ البُا٢ت ال٣ُام بـ 

ضًت؛  الخأ٦ض مً صخت بُاهاث الؼبىن - ض ٖىض ئحغاء ٧ل الٗملُاث البًر ٖلى مؿخىي قبابُ٪ م٩اجب البًر

ض الجؼاةغ  (GAB)و الكبابُ٪ آلالُت للبىى٥  (DAB)سخب الى٣ىص مً اإلاىػٖاث آلالُت لألوعا١ الى٣ضًت -  لبًر

ت في الكب٨ت الى٣ضًت البى٨ُت . و البىى٥ اإلاىسَغ

ض الجؼاةغ (GAB)الكبابُ٪ آلالُت للبىى٥  (LSB)الخضمت البى٨ُت الخغة مً زال٫  - . لبًر

إل ٖلى الغنُض - . ؤلَا

. َلب صٞتر الك٩ُاث -

غ للؼباةً الضٞ٘ اإلاؿب٤ لكغ٦ت مىبُلِـ  - . ؤلاقترا٥ و الخدمُل ؤلال٨ترووي الظي ًٞى

ضي و ٌؿخجُب للمٗاًحر  : CIBبُا٢ت الضٞ٘ - 2 ٣ا لُلب الؼبىن طو الخؿاب البًر حؿلم َظٍ البُا٢ت ٞو

ان ٦الؾ٨ُُت و حؿمذ َظٍ البُا٢اث بـ . اإلاخمشلت في الٗاةض و الغنُض : و هي هٖى

 م٘ الخأ٦ض مً صخت بُاهاث الؼبىن ٖلى مؿخىي قبابُ٪ ccpجل٣ي هٟـ الخضماث اإلا٣ضمت مً بُا٢ت  -

ضًت ض ٖىض ئحغاء ٧ل الٗملُاث البًر  .م٩اجب البًر

ً بأحهؼة الضٞ٘ ؤلال٨ترووي  - اث و الخضماث لضي الخجاع اإلاجهٍؼ حن في هٓام  (TPE)حؿضًض اإلاكتًر و اإلاىسَغ

 CIB.1))الضٞ٘ آلالي خاملي قٗاع 

د غليزانالخدماث  الالىتروهيت اإلاظخػملت خدًثا  :اإلاطلب الثالث   في بٍس

  :اإلالاضت آلاليت - اوال

ُت  ت بالى٢ذ الخ٣ُ٣ي الظي جمذ ُٞه زضماث , و ٢ض خل م٩ان أوامغ الضٞ٘ اإلاهٞغ ٦ما ْهغ هٓام الدؿٍى

ت الال٨تروهُت بحن اإلاإؾؿاث اإلالُت و البى٨ُت  خُث ًخم الضٞ٘ في هٟـ ,م٣انت الضٞ٘ الال٨ترووي للدؿٍى

ض الجؼاةغ  ؾىت ,الُىم صون جأحُل   و مً مؼاًا َظا الىٓام 2006و اٖخمض َظا الىٓام في مإؾـ بٍغ

 :هظ٦غ 

الث اإلاالُت جىُٓم ٖملُاث الضٞ٘ صون أي   - ٨ًٟل الاجٟا١ ٖلى و٢ذ ا٢خُإ وحؿضًض ٢ُمت الخدٍى

بت في ئم٩ان الؿضاص في الى٢ذ اإلادضص  ٍع

الث اإلاالُت  - اعة البى٪ إلًضإ ٢ُمت الخدٍى ألٛذ ٖملُت اإلا٣انت آلالُت خاحت الٗمُل والخاحغ ئلى ٍػ

. مما ٌٗجي جِؿحر ألامغ وعٞ٘ ٞٗالُت هٓام الٗمل

الث اإلاالُت الال٨تروهُت الخٝى مً ؾغ٢ت الك٩ُاث الىع٢ُت والخاحت  - ألٛذ اإلا٣انت آلالُت والخدٍى

 ئلى الخىا٢ل ألامىا٫ الؿاةلت

                                                           
 

1 وثائق املؤسسة
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ت جىا٢ل الى٣ض  - الث اإلاالُت ال٨تروهُا مىزى٢ُت الخض٤ٞ الى٣ضي وؾٖغ ٘ اهجاػ الخدٍى  ٞع

٢للذ قب٨ت هٓام اإلا٣انت آلالُت مً ج٩ال٠ُ ئصاعة ٖملُت اإلا٣انت  -

ُض ز٣تهم في  - ل الال٨ترووي واهسٟاى ٧لٟتها جد٤ُ٣ عض ى الٗمالء وجَى ت ٖملُاث الخدٍى ج٨ٟل ؾٖغ

 1الخٗامل م٘ الخاحغ أو الكغ٦ت

 :  البطاكاث اإلاغىاطيظيتأوبطاكاث السحب - زاهيا

ض الجؼاةغ ؾىت   و هي  بُا٢اث جسى٫ لهاخبها سخب مبالٜ مالُت 2005وهي بُا٢اث أنضعتها مإؾؿت بٍغ

ض و الؼبىن و طل٪ مً زال٫ أحهؼة زانت و هي ,مً خؿابه بدض ًىمي أ٢ص ى مخ٤ٟ ٖلُه  بحن مإؾؿت البًر

م٨ً ,و حؿمذ َظٍ البُا٢ت للؼبىن السخب ٣ِٞ , اإلاىػٖاث ألاوجىماج٨ُُت و الكبابُ٪ آلالُت  جخًمً أن ٍو

الث ، َلب ٦ك٠ الخؿاب ، َلب صٞتر الك٩ُاث : زضماث أزغي  إل ٖلى الغنُض ، ئحغاء جدٍى الَا

 واؾخالمه

 :  Epyementخدمت  خالص- زالثا

ض  اهي زضمت ج٣ضم لٟاةضة حؿهُل ٖملُت حٗبئت الاهترهذ و الٟىاجحر لخلٟىهُت و طل٪ ل٩ىنها ٖملُت جخٗل٤ ببًر

ض ألخضوج٣ضًمها  epaymentالجؼاةغ و اجهاالث الجؼاةغ خُث ٣ًىم الؼبىن بخٗبئت ٞاجىعة    قبابُ٪ بٍغ

 مٗلىماث الؼبىن اإلاىحىصة في الٟاجىعة اإلا٣ضمت ُٞدهل الؼبىن ٖلى ع٢م باصزا٫ ألازحرةالجؼاةغ لخ٣ىم َظٍ 

ا بغ٢م باصزا٫ٖلى قب٨ت الاهترهذ  ل٣ُىم  ؾغي لُخىحه الى مى٢٘ اجهاالث الجؼاةغ  الغ٢م الؿغي مخبٖى

ال٨تروهُا و في َظٍ الٟاجىعة ًم٨ً حؿضًض ADSL الٗملُت ًخم٨ً  الؼبىن بخٗبئت  عنُضٍ و باجمامَاجٟه   

م مً ؾالؾت َظٍ الخضمت و ٧ىنها ٖملُت و ٞىعٍت ئال أنها خضًشت 05ختى   أع٢ام َىاج٠ م٘ اهترهذ بالٚغ

ت و الغواج و الخُىع  ٤ أو ئٖالن ًًمً لها الاهُال١ و الاؾخمغاٍع  باليؿبت للمإؾؿت ٞلم ج٣ضم اي حؿٍى

م مً وحىص َظٍ الخضمت ٢غابت الؿىت   أنها جى٢ٟذ نهاةُا ًٖ الٗمل و َظا ل٩ىن أن ػباةً ال٢ىا ئالبالٚغ

م مً الا٢خُإ اإلاالي مً عنُض خؿابهم ٞعجؼث ٧ل  اؾدُاةا مً حغاء ٖضم خهى٫ ٖملُت الؿضاص بالٚغ

ض الجؼاةغ و اجهاالث الجؼاةغ مً حُُٛت َظا الخلل و اإلاك٩ل الظي أصي بها   ٖؼوٝ ئلىمً مإؾؿت بٍغ

.  اإلاىاًَ و ُٚاب ز٣خه في الخسلُو الال٨ترووي 
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٣ت  :   TPE آلتاطخػماٌ - زابػا  و ٢ض خضر طل٪ أوجىماج٨ُت آلُتهي ٖباعة ًٖ ٖملُت جسلُو بٍُغ

 ٤ ض ٚلحزان ٖلى مؿخىي الكبا٥ ًٖ ٍَغ  ئصزا٫ و  TPE آلت  الؼبىن لبُا٢خه الظَبُت  في  TPE آلتببًر

ضي و طل٪ لخسلُو ٞاجىعة ؾىن  ٚاػ ٫الغ٢م الؿغي للؼبىن بمٟغصٍ و ٣ًخُ٘ اإلاا٫ آلُا  مً خؿابه البًر

 لم ًخم٨ىىا مً الخهى٫ ٖلى ونل الٗملُت و لم ًجضوا خال أنهم ئال 2011 َظٍ الٗملُت ؾىت أصعحذ

ض ٚلحزان  ض و ٢ض    TPE آالث 07لؿحر َظٍ الخضمت وجمل٪ بٍغ مىػٖت ٖلى  قباب٨ُها بجمُ٘ م٩اجب البًر

 أخضزذ ٞهظٍ الٗملُت التي tpe بخسلُو ٞىاجحر اإلااء و ال٨هغباء و الهاج٠ باليؿبت  آلالتجخٗاصاٍ َظٍ 

ض ٚلحزان ؾىت  م مً وحىص 2011في بٍغ ُى ،ماػوهت 07 و بالٚغ  آالث في ٧ل مً ٢بايت ٚلحزان ،ًلل،واصَع

ض ٢بايت ئال، ؾُضي امدمض بً ٖلي ،ٖمي مىس ى    أهه ٢ضجم  ال٣ُام بٗملُت واخضة ووخُضة  ببًر

 ؤلاهخاحُت أن َظٍ الٗملُت مخى٢ٟت خالُا و َظا ٨ٌٗـ ؾىء الدؿُحر و التروٍج لهظٍ اإلااصة ئالٚلحزان 

 ٖضم اؾخٛال٫ َظٍ الخضمت نهاةُا ئالمما أصي 

٦ما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا َى ٖملُت ا٢خُإ الُت خُث ان الؼبىن بخ٣ضمه الى : RACIMOخدمت - خامظا

ضي بخل٣يها و  ض لُدهل ٖلى الىز٣ُت الخانت عؾُمى خُث ًملئ الاؾخماعة ل٣ُىم الٗىن البًر قبا٥ البًر

ًغ ٣ًىم بٗملُت راصزالها الُا للخهى٫ ٖلى الغ٢م الؿغي الظي ًدهل ٖلُه الؼبىن خُث ان َظا الا

حٗبئت عنُضٍ مىبُلِـ مً َاجٟه الى٣ا٫ بىي٘ الغ٢م الؿغي ٣ُٞخُ٘ مً خؿابه الجاعي ٢ُمت ما 

م ئالًىص حٗبئخه   ض ٚلحزان 2006مً جىاحض َظٍ الٗملُت مً  أن َظٍ الٗملُت ل٣ُذ ج٣ه٣غا ٞبالٚغ  ببًر

-2006 مكتر٥ في ٢بايت ٚلحزان مً 88 أن البُاهاث جٓهغ التراح٘ اإلالخّى و اوٗضام اإلاكتر٦حن مً ئال

  ٞهي وؿبت يئُلت حضا 2014 مكتر٥ في صٌؿمبر 02 لُهل ٖضص اإلاكتر٦حن الى 2013

م مً  ت بالٚغ ض ٦مإؾؿت ججاٍع ٣ا ٞٗاال خُث أن بٍغ و َظا ًض٫ ٖلى أن الٗملُت لم جل٣ى عواحا و ال حؿٍى

٤ لضيها  غ أَضاٞه بل ج٣خهغ ٖلى زضماث ال ئالوحىص مهلخت الدؿٍى  أنها ال جضٖمه و ال ج٣ىم ٖلى جٍُى

ً خُث أن زضمت عؾُمى   صون أصعحذج٣ضم الا  ٦دبر ٖلى وع١ و َظا للُٛاب الش٣افي و الٗلمي للمؿحًر

وحىص مٗلىماث ٧اُٞت للؼبىن وال وحىص إلا٨خب زام ًخل٣ى اوكٛاالث الؼباةً و حؿاؤالتهم ٟٞي َظٍ الخالت 

ٖاوى اإلاؿخسضمىن لغؾُمى ُٚاب  مهلخت لخىحهم و ججُب ًٖ حؿاؤالتهم و ًٖ مكا٧لهم ٞٗلى ؾبُل 
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 جى٠ُ٢ ئال زُاع أياإلاشا٫ الا٢خُإ آلالي الظي ٖاوى مىه الؼباةً بؿبب ُٖل في الكب٨ت و لم ٨ًً لضيهم 

 .الاؾخٗما٫ نهاةُا 

:  balayageغمليت الخطفذ آلالي - طادطا

ض الجؼاةغ ا٢خُإ مالي مً خؿاب  ض الجؼاةغ و الخجاع خُث جًمً بٍغ جخًمً َظٍ الٗملُت اجٟا٢ُت بحن بٍغ

ض الجؼاةغ بىالًت ئلىػباةً الخاحغ بهٟت صوعٍت و طل٪ ٩ًىن بملء الخاحغ الجٟا٢ُت زم جىحه   اإلاضًغ الٗام لبًر

ض الجؼاةغ و الخاحغ  مهلخت ئلىلخٗاص  الجؼاةغ الٗانمت و الظي بضوعٍ ًمط ي ٢بى٫ الاجٟا٢ُت بحن بٍغ

ضًت الجؼاةغ الٗانمت  لخ٣ىم  ا بب٣ُت البُاهاث لخىحه مً حضًض الى مغ٦ؼ اله٩ى٥ البًر ٤ لخٗاص ملَإ الدؿٍى

بٗملُت الا٢خُإ  مبلٜ مٗحن الظي ًدضصٍ الخاحغ بمهاص٢خه مً ٢بل الؼبىن إلاضة مدضصة ٖلى خؿب 

الُلب في الاجٟا٢ُت  

 اإلابلٜ اإلاخ٤ٟ بسهمه مً حغاء قغاء ٚغى مٗحن مً ٢بل ئب٣اء الؼبىن الظي ًدؿم باإلاىاْبت ٖلى ئن

ض ٦بحرة   اإلابلٜ اإلاخ٤ٟ ٖلُه ٞخ٣ىم ئب٣اء في خالت الؼبىن ٚحر اإلاىاْب ٖلى ئماالخاحغ ال ج٩ىن وؿبت عبذ البًر

ضًت بخدٟٔ ٖلى اإلابلٜ بدؿاب الؼبىن لخحن صزى٫ مبلٜ  ض الجؼاةغ و مً جضزل مغ٦ؼ اله٩ى٥ البًر  ئلىبٍغ

ض   أن ئال جخدهل ٖليها مً ٢بل الخاحغ 5%طل٪ الخؿاب ل٣ُخُ٘ آلُا في َظٍ الخالت ج٩ىن وؿبت عبذ البًر

ض ٚلحزان ؾىت أصعحذَظٍ الٗملُت و التي  ا و ًخًمً  ٖضم ألازغي  لدكهض هي 2011 في بٍغ   قلال ملخْى

ذ  مً وزاة٤ ًهاص١ ٖليها الضًىان أن الخجاع ٖليها في ٧ىن ئ٢با٫  الخاحغ ملؼم أن ٣ًىم بٗملُت الخهٍغ

جي  بي للخاحغ ًمىٗه مً لإلخهاءالَى غان ئال أن التهغب الًٍغ  ببُاهاجه الخ٣ُ٣ُت و التي ؤلاصالء اإلاخىاحض بَى

ض  بالجؼاةغ الٗانمت لٟدهها و بغ٢م ئلىالبض له مً حمٗها و جىحه  ت الٗامت للبًر  و طل٪ أٖماله اإلاضًٍغ

  numéro d’identification statistique NIS مل٠باخًاع

ض ٚلحزان َىا٥ جاحغ بأع٢ام  لإلصالءخُث  ان الخجاع ًتراحٗىن  بي ٟٞي بٍغ   أٖمالهم  بؿبب التهغب الًٍغ

 َىا٥ جاحغان لكغ٦ت 2014 في ؾىت أما 2008  الاجٟا٢ُت ،ؾىت ئحغاءاثوخُض وانل الٗملُت و اؾخ٨مل 

ض  م مً جىاحض َظٍ ا َظٍ الاج٠إلحغاء٦هغومجزلُت للبُ٘ بالخ٣ؿُِ ج٣ضما مً  مهلخت البًر ٢ُت بالٚغ

ا   بي لخجاَع غان  الا انها ا٢ل عواحا في والًت ٚلحزان هٓغا للتهغب الًٍغ غان ، جُاعث،َو الٗملُت في  ٧ل مً َو

ٌ الؼباةً ٖملُت الا٢خُإ الكهغي و ئلىئياٞت  ُت لضي الجمهىع  آلالي ٞع .  و َظا لُٛاب الش٣ت و الخٖى
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البطاكت الرهبيت :اإلاطلب السابؼ 

٣ا ألخضر اإلاٗاًحر :حٍٗغ٠ البُا٢ت الظَبُت - اوال  هي بُا٢ت سخب و صٞ٘ ئل٨تروهُت مهّممت ومإّمىت ٞو

ألاهترهذ أو الكبابُ٪ الى٣ضًت : الضولُت ، حؿمذ باحغاء مسخل٠ ٖملُاث السخب و الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٖبر 

ض الجؼاةغ"لـ  أو نهاةُاث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي  بٍغ

اصة ٖلى ئحغاء مسخل٠ ٖملُاث سخب وصٞ٘ مليلخا (EMV)و جدُذ َظٍ البُا٢ت التي حٗمل بىٓام  َا، ٍػ

ضًت ٖبر    ، حؿضًض الٟىاجحر ؤلاؾتهال٦ُتألاهترهذألامىا٫ ٖلى خؿاباتهم البًر

الخانت بال٨هغباء والٛاػ واإلااء، الهاج٠ الشابذ، الاهترهذ 

ض   بٗض جدمُل الى٢ىص مؿخ٣بال ٖلى زضمت صٞ٘ الجؼاةغوؾدكمل زضمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي لبًر

با في ٖملُت جغ٦ُب أحهؼة هُٟا٫جُب٤ُ  ض الجؼاةغ ٢ٍغ  للضٞ٘ TPE وقغاء جظا٦غ الُاةغاث وؾدكٕغ بٍغ

ت في ٧ل الىالًاث، زانت جل٪ اإلاخىاحضة في اإلاضن ال٨بري، وهي  ؤلال٨ترووي ٖبر مسخل٠ اإلاؿاخاث الخجاٍع

 في اإلاغخلت ألاولى، والتي ؾخسو الكغ٧اث الٗمىمُت والخانت TPE أل٠ حهاػ 50التي ؾدكهض جغ٦ُب 

ت، ُٞما ؾ٩ُىن َىال٪ مغاخل أزغي لخٗمُم الخ٣ىُت أ٦ثر . والًٟاءاث الخجاٍع

البى٨ُت والكبابُ٪ صازل اإلا٩اجب  (GAB)٦ما ًم٨ً لخاملي َظٍ البُا٢ت اؾخسغاج ألامىا٫ ٖبر اإلاىػٕ آلالي 

ت ضًت الجؼاةٍغ . البًر

تهم في الٗالم  إمً خؿاباث الؼباةً بٗض أن ًخم الخأ٦ض مً خ٣ُ٣ُت ٍَى وحٗمل َظٍ البُا٢ت بمُٗاع ًدمي ٍو

ت  الاٞتراض ي خُث ًخم ئصزا٫ الغمؼ الؿغي الخام بىٓام الترمحز والظي مً زالله ًخم الخأ٦ض مً ٍَى

. مؿخٗمل البُا٢ت

حر مغ٦ؼ لإلجهالث وؤلاعقاصاث ٌٗمل ٖلى  وبهضٝ ؤلاحابت ٖلى اؾخٟؿاعاث واوكٛاالث اإلاىاَىحن، جم جٞى

٣ضم زضماجه بشالر لٛاث 24مضاع  ُٛت والٟغوؿُت) ؾاٖت ٍو  .(1530)وطل٪ ٖبر الغ٢م  (الٗغبُت وألاماَػ

 

  :خدماث البطاكت الرهبيت -زاهيا

: باليؿبت للخضماث التي ج٣ضمها الُا٢ت ٞهي

  ضي الجاعي و َظا مً زال٫ الغؾاةل ال٣هحرة التي جهل الؼبىن زال٫ الضٞ٘ أو إل ٖلى الخؿاب البًر ؤلَا

ض الجؼاةغ notificatin par smsالسخب مً زال٫ الخُب٤ُ  .   الظي أَل٣ه بٍغ

   ضي مىب الظي أَل٤ خضًشا ل ألامىا٫ مً خؿاب آلزغ و َظا باؾخٗما٫ جُُب٤ُ بٍغ جدٍى

  ٜض الجؼاةغ و البىى٥ و حؿمذ البُا٢ت الظَبُت للؼبىن بسخب مبل  50000سخب ألامىا٫ مً ما٦ُىاث بٍغ

 صًىاع حؼاةغي في الؿاب٤ باؾخٗما٫ 20000 بٗضما ٧ان اإلابلٜ اإلاؿمىح GABصًىاع حؼاةغي مً اإلاىػٕ آلالي 

 أل٠ صًىاع حؼاةغي باؾخٗما٫ 200البُا٢ت اإلاٛىاَِؿُت الؿاب٣ت ُٞما ًم٨ً للؼبىن سخب مبلٜ ًهل ئلى 

البُا٢ت الظَبُت في الكبابُ٪  

  صٞ٘ الٟىاجحر ٖبر الاهترهذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%84
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  حٗبئت الهاج٠ الى٣ا٫

 ٪حٗبئت الخؿاب مً البى 

جياليف البطاكت الرهبيت  :زالثا 

 (Pin) صًىاع حؼاةغي لؿيخحن و هي هٟـ ال٣ُمت لخجضًض و جبضًل البُا٢ت حُٛحر ٧ىص 350ج٩لٟت البُا٢ت هي 

ض الجؼاةغ 200ج٩لٟخه   صًىاع السخب مً ما٦ُىاث البىى٥ م٣ابل 30 صًىاع حؼاةغي السخب مً ما٦ُىاث بٍغ

، ٦ك٠ الٗملُاث الٗكغة ألازحرة SMSزمً +  صًىاع 10 صًىاع الضٞ٘ ٖبر الاهترهذ مجاوي، حٗبئت الغنُض 35

 . صًىاع حؼاةغي 10م٣ابل 

طلب البطاكت الرهبيت  :زابػا 

ضي حاعي َلب البُا٢ت ئل٨تروهُا مً اإلاى٢٘ الغؾمي ، و www.poste.dz ًم٨ً ل٩ل شخو له خؿاب بٍغ

. ئجبإ الخُىاث اإلادّضصة لظل٪

ضي (RIP)باليؿبت لغ٢م  . ججضٍ م٨خىبا في الكُ٪ الخام بدؿاب٪ البًر

 و ًم٨ً ئؾخسضام ع٢م حاػي  أو أوعٍضو,  مىبُلِـًم٨ً خالُا ئؾخسضام حمُ٘ مخٗاملي الهاج٠ اإلادمى٫ 

. شخو آزغ

.  الظي سجلخم به و ًُلب ٦خابخهالهاج٠بٗض الخهض٤ً ٖلى اإلاٗلىماث ًغؾل اإلاى٢٘ عمؼا زانا ٖلى ع٢م 

خباع و ًمىد٨م اإلاى٢٘ ونال إلؾخالم البُا٢ت ًم٨ى٨م  بٗض الخهض٤ً ٖلى الغ٢م ًخم أزظ َلب٨م بٗحن ؤلٖا

ض ؤلال٨ترووي  مً اإلاؿخدؿً ؤلاخخٟاّ به في )ؤلاخخٟاّ به ٖلى الخاؾىب أو جدمُله الخ٣ا مً ٖىىان البًر

، وؾِخم ئزباع الؼبىن الخ٣ا ًٖ (الخاؾىب أو َباٖخه مباقغة ألهه َىا٥ مً لم ًهله الىنل ٖبر ؤلاًماًل

ض ت بُا٢خه إلؾخالمها في مغ٦ؼ بٍغ ظا ٖبر عؾالت ٢هحرة . حاٍَؼ  أو ئقٗاع بالىنى٫ مغؾل مً َٝغ SMSَو

ض  . مغ٦ؼ البًر

    "الرهبيت" بػض الخىضياث مً أحل جأمين الػملياث اإلاىجصة بىاططت بطاكت - خامظا

ىا بالحيطت 
ّ
 جدل

ا في م٩ان آمً  .اخخٟٓىا ببُا٢خ٨م بٗىاًت ٖىض خملها م٨ٗم، أو يَٗى

خ٨م بالٟىض١ ٖىض الخغوج  ال جتر٧ىا أبضا بُا٢خ٨م بضازل الؿُاعة خُىما حٛاصعونها، أو بضازل ٚٞغ

  ئلخ...منها،

 .ال جًٗىا أبضا بُا٢خ٨م وع٢م٨م الؿغي م٘ بًٗهم البٌٗ ٖىض خملهما م٨ٗم أو ٖىض خٟٓهما في اإلاجز٫ 

اج٨ٟم الى٣ا٫ م٘ بًٗهم البٌٗ  .ال جدٟٓىا أبضا بُا٢خ٨م َو

 .ال جسبروا أخضا بغ٢م٨م الؿغي وال حسجلٍى ٖلى بُا٢خ٨م أو ٖلى أي وز٣ُت أزغي 

جأ٦ضوا مً ٧ىن اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي مإمىا مً زال٫ الخد٤٣ مً وحىص عمؼ ٢ٟل مٛل٤ ٖلى الهٟدت 

  .//:httpولِـ الٗباعة httpsؤلال٨تروهُت، ًلُه ٖىىان مدّضص 

 .ال ج٣ىمىا أبضا بدٟٔ وجىز٤ُ ع٢م بُا٢خ٨م ٖلى مى٢٘ زضمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
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جأ٦ضوا مً ٧ىه٨م جبدغون في قب٨ت ؤلاهترهذ ٖبر مىا٢٘ ئل٨تروهُت آمىت ومىزى٢ت، ختى جخٟاصوا جدمُل 

 .البرمجُاث الخبِشت صون ٖلم مى٨م، والتي مً قأنها أن جًّغ بسهىنِخ٨م وحؿغ١ بُاهاج٨م

وأهخم جلجىن مىا٢٘ ئل٨تروهُت أزغي، ال حؿخٗملىا أبضا ٧لماث الؿغ طاتها التي حؿخسضمىنها في الضزى٫ 

ض الجؼاةغ  .لخضماث بٍغ

٢بل الكغوٕ في ئصزا٫ ع٢م٨م الؿغي ٖبر لىخت الكبا٥ البى٩ي آلالي أو ٖبر لىخت نهاتي الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، 

 جد٣٣ىا مً ٧ىه٨م في مىأي ًٖ أهٓاع الًٟىلُحن 

  هامّ  

  الخانت بالضٞ٘ ؤلال٨ترووي،" الظَبُت"في خا٫ حسجُل أي زلل ٧ان أو أي اؾخٗما٫ ٚحر ٖاصي لبُا٢خ٨م 

ضي الجاعي،   وفي خا٫ حسجُل أي زلل ٧ان بدؿاب٨م البًر

٤ الاجها٫ بالغ٢م  ض الجؼاةغ بظل٪، ًٖ ٍَغ أو بالخ٣ضم ئلى أي / و" 15 30"ٞاهه ًخىحب ٖل٨ُم ئٖالم بٍغ

ض، صون أصوى جأزحر   .م٨خب بٍغ
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د الجصائس  :اإلابدث الثالث   دزاطت إخطائيت إلاا مدي هجاغت البطاكت الرهبيت في بٍس

ض الجؼاةغ  , مً احل الى٢ٝى ٖلى ما مضي هجاٖت البُا٢ت الظَبُت ٧ىؾُلت صٞ٘ خضًشت في مإؾؿت بٍغ

ض الجؼاةغ  ت مً ألاؾئلت ٖلى ػباةً مإؾؿت بٍغ , ٢مذ باالؾخٗاهت بأؾلىب الاؾخبُان مً زال٫ َغح مجمٖى

٤ اؾخٗما٫ ؤلاخهاء الىنٟي و اؾخسضام ألاصواث ؤلاخهاةُت الالػمت لخدلُل هخاةج الاؾخبُان  . و ًٖ ٍَغ

 أداة حمؼ البياهاث  :اإلاطلب ألاٌو 

ل٣ض اٖخمضث ٖلى أؾلىب الاؾخبُان لجم٘ البُاهاث الالػمت للضعاؾت و َظا مً زال٫ جهمُم اؾخماعة 

ض الجؼاةغ لإلحابت ٖلُت  . أؾئلت أو ما ٌٗٝغ باالؾخبُان مىحه لؼباةً مإؾؿت بٍغ

ت ما مضي هجاٖت البُا٢ت الظَبُت ٧ىؾُلت صٞ٘ خضًشت في مإؾؿت  و ٧ان الهضٝ مً َظٍ الاؾخماعة مٗٞغ

ض الجؼاةغ و طل٪ للىنى٫ ئلى الى٣اٍ الخالي   :بٍغ

 ؾهىلت الاؾخٗما٫ -

ُُٟت و اإلاىٟٗت -  الْى

 جامحن الاؾخٗما٫ -

 الش٣ت في الاؾخٗما٫ -

 الاؾخٗماالث اإلاًٟلت -

 جددًد مجخمؼ الدزاطت و اخخياز الػيىت :اإلاطلب الثاوي 

 جدضًض مجخم٘ الضعاؾت :أوال 

ت ما مضي هجاٖت البُا٢ت الظَبُت  ت ما مضي عيا الؼبىن ,بما أن الهضٝ مً َظا الاؾخبُان َى مٗٞغ و مٗٞغ

٧ان البض ٖلُىا أن ٌكمل مجخم٘ الضعاؾت  . ًٖ اؾخٗما٫ َظٍ ألاصاة 

ض زال٫ ؾىت  . 2017/2018ػباةً ًترصصون ٖلى م٩اجب البًر

 ازخُاع الُٗىت :زاهُا 

حجم  ) ػبىن 60خُث قملذ الضعاؾت , جم اٖخماص الُٗىت الٗكىاةُت ألنها ألاوؿب إلاشل َظٍ الضعاؾاث 

. (  مٟغصة 60الُٗىت 

 اإلاػالجت ؤلاخطائيت  :اإلاطلب الثالث 

ض الجؼاةغ و باؾخٗما٫ , ؾى٣ىم بخدلُل اإلاُُٗاث التي جم حمٗها مً زال٫ الاؾخماعة اإلا٣ضمت لؼباةً بٍغ

و الىنى٫ ئلى , ؤلاخهاء الىنٟي و الاؾخٗاهت بأصواث الخدلُل ؤلاخهاتي لخ٣ضًم ون٠ لبُاهاث  الُٗىت 

ض الجؼاةغ   هخاةج لخىيُذ ما مضي هجاٖت البُا٢ت الظَبُت في بٍغ

 ون٠ زهاةو الُٗىت :أوال 

 :مً زال٫ ؤلاحاباث اإلا٣ضمت  مً َٝغ الؼباةً ٞان الُٗىت اإلاضعوؾت جخمحز بالخهاةو آلاجُت 
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                                                                                                           :الجيع  -1

٣ا للجيـ  (   3-2 )مً زال٫ الجضو٫ ع٢م  ( أهثى ,ط٦غ ) ؾيخٗٝغ ٖلى جىػَ٘ مٟغصاث الُٗىت ٞو

 جىػَ٘ ئٞغاص الُٗىت خؿب الجيـ : ( 3 – 2)الجضو٫ ع٢م 

ت  الجيـ الخ٨غاعاث اليؿب اإلائٍى

 ط٦غ 37 %61,67   

 أهثى 23 %38,33 

 اإلاجمٕى 60 %100
  مً ئٖضاص الُالب:اإلاهضع 

 %38,33  ئما ؤلاهار ٞبيؿبت %61,67أن أٚلبُت الؼباةً ط٧ىع بيؿبت   ( 3 – 2)هالخٔ  مً زال٫ الجضو٫ 

و ًم٨ً ئعحإ طل٪ ل٩ىن الؼباةً اإلاترصصون ٖلى الغحا٫ اٚلبهم ط٧ىع ٖلى ٨ٖـ . مً مٟغصاث الُٗىت 

 :و لخىيُذ الغؤٍت أ٦ثر اؾخٗىا بالضاةغة اليؿبُت الخالُت , ؤلاهار
 

ض مدل الضعاؾت  (3-2)الك٩ل  ًبحن وؿبت الظ٧ىع و ؤلاهار ػباةً البًر

 
 

 (3-2)الجضو٫  مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث :اإلاهضع 

ت  -2  :الفئت الػمٍس

ت  ( 4-2 )مً زال٫ الجضو٫ ع٢م  ٣ا الٟئاث الٗمٍغ ؾيخٗٝغ ٖلى جىػَ٘ مٟغصاث الُٗىت ٞو  

ت  (4-2)الجضو٫ ع٢م  ٣ا الٟئاث الٗمٍغ ًبحن  جىػَ٘ مٟغصاث الُٗىت ٞو

ت ت الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائٍى  الٟئت الٗمٍغ

  ؾىت30الى 18مً  15 %25 

  ؾىت40 ئلى 31مً  25 %42

  ؾىت50الى 41مً  14 %23

  ؾىت50أ٦ثر مً  6 %10

 اإلاجمٕى 60 %100
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 

61,67%

38,33%

توزيع افراد العينة حسب الجنس 

ذكر 

انثى 
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م ما بحن   (4-2)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫   ؾىت ًمشلىن ا٦بر 40 ؾىت و 31أن الؼباةً الظًً جتراوح أٖماَع

ا بحن  , % 42وؿبت ج٣ضع ب  زم , % 25 ؾىت بيؿبت ج٣ضع ب 30 ؾىت و 18زم جليها الٟئت التي جتراوح أٖماَع

ا بحن مً  أما ا٢ل وؿبت ٩ٞاهذ لٟئت أ٦ثر  , % 23 ؾىت بيؿبت  50 ؾىت ئلى 41جليها الٟئت التي جتراوح أٖماَع

 , % 10 ؾىت م٣ضعة ب 50مً 

ض الجؼاةغ َم مً ٞئاث قابت أ٦ثر مً الٟئاث  و َظا ًض٫ ٖلى أن مٗٓم الؼباةً الظًً ًترصصون ٖلى بٍغ

 :و الضاةغة اليؿبُت آلاجُت جىضح طل٪ , ألازغي 

 

ت للؼباةً مدل الضعاؾت: (4-2)الك٩ل    وؿب الٟئت الٗمٍغ

 

 
 ( 4- 2 )مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ :اإلاهضع 

 

 ؾيخٗٝغ ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص الُٗىت  (5-2) مً زال٫ الجضو٫ :اإلاظخىي الخػليمي  -3

 

ًبحن اإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص الُٗىت  (5-2)الجضو٫ ع٢م 

 

ت  اإلاؿخىي الخٗلُمي الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائٍى

 مخىؾِ 5 %8

 زاهىي  11 %18

 حامعي 32 %53

 صعاؾاث ٖلُا 12 %20

 اإلاجمٕى 60 %100
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 
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ض لهم مؿخىي حامعي بيؿبت  (5-2)مً زال٫ الجضو٫ ع٢م      %53هالخٔ أن اٚلب ػباةً البًر

زم جليها ٞئت الؼباةً الظًً لضيهم   , % 20جليها ٞئت الؼباةً الظًً  لضيهم صعاؾاث ٖلُا بيؿبت 

.  . %8بِىما الظًً ًمل٩ىن مؿخىي مخىؾِ بيؿبت ا٢ل جخمشل في  , % 18مؿخىي زاهىي بيؿبت 

ض ًمل٩ىن مؿخىي   ٟحن اإلاترصصًً ٖلى م٨خب البًر َظا ًض٫ أن اٚلب الؼباةً و اإلاْى

ظا ما ٌُٗيهم صاٞ٘ الؾخٗما٫ أصواث الضٞ٘ الخضًشت و باألزو البُا٢ت الظَبُت, حامعي   ,َو

 :و لخبُان طل٪ أ٦ثر ئل٨ُم الضاةغة اليؿبُت آلاجُت 

 

 صاةغة وؿبُت جبحن اإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص الُٗىت : (5-2)الك٩ل ع٢م 

 ( 5 -2) مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع 

٠ُ أٞغاص الُٗىت  (6-2)مً زال٫ الجضو٫  :كطاع الخىظيف  -4 ؾيخٗٝغ ٖلى ٢ُإ جْى

٠ُ  (6-2)الجضو٫ ع٢م  ًبحن جىػَ٘ أٞغاص الُٗىت خؿب ٢ُإ الخْى

ت ٠ُ الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائٍى  ٢ُإ الخْى

 ٢ُإ التربُت 11 %18

 ٢ُإ الصخت 5 %8

 ٢ُإ الكٛل 7 %12

 ٢ُإ ؤلاصاعة اإلادلُت 9 %15

 ٢ُإ الخٗلُم الٗالي 4 %7

 ٢ُإ ٖؿ٨غي  10 %17

 ٢ُإ اإلاخ٣اٖضًً 8 %13

 ٢ُإ الُا٢ت 6 %10

 اإلاجمٕى 60 %100
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 
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ج مً مسخل٠ ال٣ُاٖاث (6-2)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫  ض ٖباعة ًٖ مٍؼ ٦ما هالخٔ ج٣اعب ,أن  ػباةً البًر

 ٠ُ زم ًلُه ال٣ُإ الٗؿ٨غي بيؿبت  ,% 18خُث ٧ان أٖالَا ٢ُإ التربُت بيؿبت , وؿب ٢ُاٖاث الخْى

زم ٢ُإ  , % 13زم ًلُه ٢ُإ اإلاخ٣اٖضًً بيؿبت  , % 15زم ًلُه ٢ُإ ؤلاصاعة اإلادلُت ب     , % 17

بِىما ٢ُاعي الصخت و الخٗلُم الٗالي ٝ  , % 10زم ًأحي ٢ُإ الُا٢ت بيؿبت  , % 12الدكُٛل ب وؿبت 

    :و الضاةغة اليؿبُت آلاجُت جىضح طل٪ .  ٖل الخىالي % 7 و % 8بيؿب ا٢ل جتراوح بحن 

 

٠ُ (6-2)الك٩ل ع٢م   صاةغة وؿبُت جبحن جىػَ٘ أٞغاص الُٗىت خؿب ٢ُإ الخْى

 

 
 

 ( 6 – 2) مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع 

 الخدليل ؤلاخطائي لبياهاث الاطخبيان  :زاهيا 

ٜ مٗلىماث الاؾخماعة  ت ما مضي هجاٖت البُا٢ت , بٗض جَٟغ ل٣ض ٢مىا بخ٣ؿُمها ئلى ؾبٗت مداوع إلاٗٞغ

ض الجؼاةغ   الظَبُت في بٍغ

 طهىلت الاطخػماٌ  :اإلادىز ألاٌو 

ض   (7-2)الجضو٫ ع٢م  ًبحن لىا ما مضي ؾهىلت اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت  باليؿبت لؼبىن البًر

ًبحن ما مضي ؾهىلت البُا٢ت الظَبُت في الاؾخٗما٫   (7-2) الجضو٫ ع٢م 

ت  الخ٨غاعاث اليؿب اإلائٍى
 الٗباعة

 وٗم ال وٗم ال

 اإلاؿاٖضة في الاؾخٗما٫ 45 15 %75 %25

 ؾهىلت الاؾخٗما٫ 48 12 %80 %20

 ؾهىلت خملها 52 8 %87 %13

 اإلاغوهت في الخٗامل م٘ بٌٗ ألازُاء 23 37 %38 %62
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 
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هالخٔ أن اٚلب أٞغاص الُٗىت ٣ًغون بؿهىلت اؾخٗما٫ البُا٢ت (7-2)مً زال٫ اإلاضعج الخ٨غاعي ع٢م 

 ُٞما ًسو ألاؾئلت خى٫ % 87و  ,% 80و  ,% 75ئط أن وؿب ؤلاحابت بىٗم جغاوخذ ما بحن , الظَبُت 

ُٞما ٧اهذ ؤلاحابت ب ال بيؿب , و ؾهى٫ خملها ٖلى الخىالي  , و ؾهىلت الاؾخٗما٫ , اإلاؿاٖضة في الاؾخٗما٫ 

ُٞما ٧ان للؼباةً ئق٩ا٫ واخض في  ؾهىلت الاؾخٗما٫ و ,   ٖلى الخىالي أًًا % 13و  , % 20و  ,  % 25ج٣ضع ب 

و  ,% ٦38يؿُان ٧لمت الؿغ خُث ٧اهذ ؤلاحابت بىٗم ج٣ضع ب , َى مغوهت الخٗامل م٘ بٌٗ ألازُاء 

 :و اإلاضعج الخ٨غاعي الخالي ًىضح طل٪  .% 62ؤلاحابت  بال بلٛذ وؿبت 
 

مضعج ج٨غاعي ًبحن ما مضي ؾهىلت البُا٢ت الظَبُت ٞاالؾخٗما٫  (7-2)الك٩ل 

                                                                                                                           
 ( 7 - 2 )مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع 

 

 وظيفيت و مىفػت البطاكت الرهبيت  :اإلادىز الثاوي 

ُُٟت و مىٟٗت البُا٢ت الظَبُت باليؿبت لؼباةً الُٗىت (8-2)الجضو٫ ع٢م   ًبحن لىا ما مضي ْو

 

ت  الخ٨غاعاث اليؿب اإلائٍى
 الٗباعة

 وٗم ال وٗم ال

 عبذ الى٢ذ 52 8 %87 %13

 الاؾخٗما٫ في ٧ل ألاو٢اث 36 24 %60 %40

٠ُ في زضماث أزغي  29 31 %48 %52  الخْى

 ج٩الُٟها 36 24 %60 %40

 مدضوصًت اإلابلٜ اإلاسخىب 34 26 %57 %43
مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 

 

هالخٔ اٚلب أٞغاص الُٗىت ًغو أن البُا٢ت الظَبُت مغبدت للى٢ذ ئط ٧اهذ  (8-2)مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

ُٞما ٧اهذ  ؤلاحابت ٖلى الاؾخٗما٫ في  , % 13 بِىما ٧اهذ ؤلاحابت بال بيؿبت  % 87ؤلاحابت ب وٗم بيؿبت 
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ئما ,  و َظا هٓغا لخُٗل بٌٗ اإلاىػٖاث آلالُت % 40بِىما بال ٩ٞان بيؿبت  , % ٧60ل ألاو٢اث بىٗم بيؿبت 

ُٟها في زضماث أزغي ٚحر السخب ٞال ًؼا٫ مددكما ئط ٧اهذ لإلحابت ًٖ َظا الؿإا٫ بال  ُٞما ًسو جْى

ُٞما ًخٗل٤ بالخ٩ال٠ُ ٞأٞغاص الُٗىت ًغون أن ج٩الُٟها  , % 48 بِىما بىٗم ٩ٞان بيؿبت % 52ج٣ضع بيؿبت 

أما ُٞما , آلازغون ًٓىىن ئنها ٚحر م٣ٗىلت % 40ئما  , % 60م٣ٗىلت ئط ٧اهذ ؤلاحابت بىٗم ٩ٞاهذ بيؿبت 

باتهم ُٞما % 57ًسو اإلابلٜ اإلاسخىب ٞان   آلازغون خبظوا لى ٧ان اإلابلٜ % 43 مً الُٗىت ًلبي ٚع

 :و لخبُان طل٪ اؾخٗىا باإلاضعج الخ٨غاعي الخالي .اإلاؿمىح بالسخب مٟخىح 

مضعج ج٨غاعي ًبحن ما مضي و ُُْٟت و مىٟٗت البُا٢ت الظَبُت (8-2)الك٩ل ع٢م 

 
 ( 8-2 )مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ :اإلاهضع 

 

 مخاطس و ما مدي جامين اطخػماٌ البطاكت الرهبيت  :اإلادىز الثالث 

ض الجؼاةغ   (9- 2)الجضو٫ ع٢م  ًبحن مساَغ و ما مضي جامحن اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت في عاي ػباةً بٍغ

ًبحن ما مضي ق٪ الؼبىن في جامحن اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت    (9- 2)حضو٫ ع٢م 

ت  الخ٨غاعاث  اليؿب اإلائٍى
 الٗباعة

 وٗم  ال وٗم ال

 في خالت يُاٖها 32 28 % 53 % 47

 في خالت زلل في الكب٨ت 48 12 % 80 % 20

 في خالت السخب بالخُأ 25 35 % 42 % 58

ل مً خؿاب ألزغ 30 30 % 50 % 50  في خالت جدٍى

 وحىص آلُاث الخماًت و ألامً  33 27 % 55 % 45
مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 

أن وؿبت ٦بحرة ممً أٞغاص الُٗىت ٌك٩ىن في ٖضم جامحن خؿبهم في   (9- 2)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

أما في خالت يُإ  , % 20 بِىما ٧اهذ بال بيؿبت % 80ئط ؤلاحابت بىٗم بلٛذ وؿبت , خالت زلل في الكب٨ت 

و في ,  ٧اهذ بال % 47 بىٗم و بيؿبت %53البُا٢ت ٩ٞان اٖخ٣اص الؼبىن في جامحن خؿابه مخ٣اعب بيؿبت 

ض ال حُٗض لهم أمىالهم اإلاسخىبت % 42خالت السخب بالخُأ ٞان  ,  مً أٞغاص الُٗىت ٌٗخ٣ضون أن ئصاعة البًر

 مً ػباةً الُٗىت ال ًٓىىن أن َىا٥ آلُاث % 55و ٦ظل٪ ,  منهم ًغون أن أمىالهم ؾخٗىص ئليهم % 58ُٞما 
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أما ُٞما ًسو ,  ٌٗخ٣ضون أن َىا٥ آلُاث ألامً و الخماًت % 45بِىما , الخماًت و ألامً في خالت الدكُٛل 

ت ب  ل مً خؿاب ئلى خؿاب ٞان ؤلاحاباث  ٧اهذ مدؿاٍو  بىٗم و  % 50جامحن الخؿاب في خالت الخدٍى

 :و اإلاضعج الخ٨غاعي الخالي ًىضح طل٪ .و َظا الن َظٍ الخضمت خضًشت , بمشلها بال 

مضعج ج٨غاعي ًبحن ما مضي ق٪ الؼبىن في جامحن اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت   (9-2)ق٩ل ع٢م 

 
 ( 9- 2 ) مً ئٖضاص الُالب و بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع 

 ما مدي زلت الصبىن في اطخػمالها  :اإلادىز السابؼ 

ًبحن لىا ما هي وؿبت ز٣ت الؼبىن في اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت   (10-2)الجضو٫ ع٢م 

 ما مضي ز٣ت الؼبىن في اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت  : (10-2)حضو٫ ع٢م 

ت  ما مضي ز٣خ٪ في اؾخٗمالها الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائٍى

 %33 20 100% 

 %27 16 75% 

 %25 15 50% 

  %50ا٢ل مً  9 %15 

 اإلاجمٕى 60 %100 
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 

 

 في اؾخٗما٫ %100 مً أٞغاص الُٗىت ٖىضَم ز٣ت ب %33هالخٔ أن  (10-2) ع٢م مً زال٫ الجضو٫ 

 ز٣تهم في % 25و  , % 75 ٞش٣تهم في اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت ج٣ضع ب % 27أما , البُا٢ت الظَبُت 

و الضاةغة  . %15 ب %50ُٞما ج٣ضع وؿبت أٞغاص الُٗىت الظًً ز٣تهم ا٢ل مً  , % 50اؾخٗمالها ج٣ضع ب 

 :اليؿبُت الخالُت جىضح طل٪ 
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صاةغة وؿبُت جبحن ما مضي ز٣ت الؼبىن في اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت  (10-2)الك٩ل ع٢م 

 
  ( 10- 2 ) مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ :اإلاهضع 

 فيما جفضل اطخػماٌ البطاكت الرهبيت  :اإلادىز الخامع 

 ًبحن ُٞما ًًٟل أٞغاص الُٗىت اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت ٖاصة  ( 11- 2)الجضو٫ ع٢م 

 

ت  الاؾخٗماالث اإلاًٟلت الخ٨غاعاث اليؿبت اإلائٍى

 سخب ألامىا٫ 53 %88 

ل اإلاىا٫ 12 %20   جدٍى

 حؿضًض الٟاجىعاث 14 %23 
 مً ئٖضاص الُالب :اإلاهضع 

هالخٔ أن مٗٓم أٞغاص الُٗىت ًًٟلىن اؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت في   (11-2) ع٢م مً زال٫ الجضو٫ 

ل ألامىا٫ %20ُٞما  , %88سخب ألامىا٫ بيؿبت   ًًٟلىن اؾخٗمالها في % 23بِىما , ٌؿخٗملىنها في جدٍى

مضة البُاهُت الخالُت جىضح طل٪ .حؿضًض الٟاجىعاث   : و ألٖا

 أٖمضة بُاهُت جبحن الاؾخٗماالث اإلاًٟلت للبُا٢ت الظَبُت (11-2)الك٩ل ع٢م 

 
 ( 11 – 2 ) مً ئٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م :اإلاهضع 
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 الظلبياث و الاًجابياث :اإلادىز الظادض 

و ًم٨ى٪ السخب , مً زال٫ أحىبت الؼباةً ٧اهذ الاًجابُاث هي حؿهُل ٧اٞت الٗملُاث و عبذ الى٢ذ 

ئما في ما ًسو الؿلبُاث ٩ٞاهذ ٖضم وحىص مىػٖاث ,   ؾا و جى٣و في اؾخٗما٫ الؿُىلت اإلاالُت 24/24

ض  في خالت ؾغ٢تها م٘ الغ٢م الؿغي جىحض زُىعة , أو ٖضم وحىص الؿُىلت ٞيها ,آلالُت في ٧ل م٩اجب البًر

نٗىبت اؾترحاٖها في خالت , خضور أزُاء في السخب بؿبب زلل في الكب٨ت ,  ٖلى خؿاب ناخبها 

باث حمُ٘ الؼباةً , يُاٖها ا يُإ الغ٢م الؿغي   . اإلابلٜ اإلاؿمىح بالسخب ال ًلبي ٚع

 اكتراخاث  :اإلادىز الظابؼ 

 :مً بحن ا٢تراخاث ػباةً الُٗىت هظ٦غ 

 حٗمُم اؾخٗمالها في حمُ٘ اإلا٩اجب  -

ت  - الهاث  و اإلاله٣اث الاقهاٍع ُت الؼباةً باإٖل  جٖى

 أن ًجٗل اإلابلٜ اإلاؿمىح  به للسخب  مٟخىح  -

ت  -  اؾخٗمالها في اإلاغا٦ؼ الخجاٍع

ت الٗاإلاُت -  حٗمُم  اؾخٗمالها ٖاإلاُا و زانت في اإلاىا٢٘ الخجاٍع

 حؿهُل جصخُذ ألازُاء  -

 ؤلا٦شاع مً اإلاىػٖاث آلالُت  -

جُب٤ُ بغمجت ال٨تروهُت حض مخُىعة جم٨ً مً جٟاصي ألازُاء لبٗث الش٣ت بحن الؿاخب م مدى٫  -

 . ألامىا٫ 
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  :خالضت الفطل الثاوي 

ض  ت ما مضي هجاٖت البُا٢ت الظَبُت ٧ىؾُلت صٞ٘ خضًشت بمإؾؿت بٍغ مً زال٫ َظا الٟهل خاولذ مٗٞغ

و ًدخىي ,  ػبىن مً ػباةً َظٍ  اإلاإؾؿت 60 اؾخبُان مىحه  لُٗىت م٩ىهت مً باٖضاصخُث ٢مذ , الجؼاةغ 

ض ا٫أبٗاصٖلى ٣ٞغاث جخىا٤ٞ و  . ػاةغ ج هجاٖت َظٍ البُا٢ت في بٍغ
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ت و٦ظل٪                    ئن وؾُلت الضٞ٘ هي جل٪ الىؾاةل اإلا٣بىلت احخماُٖا مً أحل حؿهُل اإلاٗامالث الخجاٍع

حؿضًض الضًىن ، ٞٓهىع البىى٥ ؾاَم في حٗضص وؾاةل الضٞ٘ خُث ْهغ الكُ٪ والؿىض ألمغ ، والؿٟخجت ،  

وفي مغخلت ما خ٣٣ذ َظٍ الىؾاةل هجاخا ل٨ً صعحاث َظا الىجاح بضأث جىسٌٟ بؿبب خىاصر الٛل 

ت وال مً خُث الٟٗالُت بل  والاخخُا٫ ، ٞلم حٗض َظٍ الىؾاةل مالةمت لخُىعاث الٗهغ ، ال مً خُث الؿٖغ

مالةه ، ٩ٞان مً اإلاى٣ُي أن ٌٗخبر الخل ئًجاص البضاةل ٖنها في ْل  حؿببذ في خضور أػمت ز٣ت بحن البى٪ ٖو

غ ٧ل ألاصواث وؤلام٩اهُاث لخد٤ُ٣ طل٪  هىع قب٨ت الاهترهذ جٞى . الخُىع الخ٨ىىلىجي ْو

ل٣ض ْهغ ئلى الىحىص ما ٌؿمى بىؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت ٚحر م٩لٟت ومجغصة مً اإلااصة ، ل٨ً مً حهت أزغي 

ٞان الٗمل اإلاخىاؾ٤ لىؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت خضًشت اليكأة ًخُلب جىُٓما ٢اهىهُا وصعحت أمان ٖالُا ، 

ة الى٣ىص الال٨تروهُت و اإلاداٞٔ يالبُا٢ت البى٨ُت ، الك٩ُاث الال٨ترون: ٞبضوعَا اجسظث أق٩اال مخٗضصة منها 

الال٨تروهُت خُث جم٨ىذ مً الخض مً بٌٗ الٗغا٢ُل واإلاكا٧ل التي أٞغػتها جل٪ الىؾاةل الخ٣لُضًت ل٨ً 

. باإلا٣ابل لم ج٨ً وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت مشالُت 

خذ اإلاجا٫ أمام البىى٥ ألاحىبُت  في ْل َظٍ الخٛحراث الٗاإلاُت الجضًضة وفي ُٚاب الاهٟخاح الا٢خهاصي ٞو

ت هٟؿها في وي٘ بالٜ الخؿاؾُت وأنبدذ  وؾعي الجؼاةغ إلاىا٦بت الخُىعاث الٗاإلاُت ، وحضث البىى٥ الجؼاةٍغ

ملؼمت بخضُٖم ٢ضعاتها الخىاٞؿُت إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث ، واٖخبر ال٣ُإ اإلاهغفي َى الٗامل ألاؾاس ي 

 مؿاًغة الخٛحراث التي جدضر في  و اإلاإؾؿاث اإلاالُت لالهخ٣ا٫  ئلى ا٢خهاص الؿى١ ، و٧ان الػما ٖلى البىى٥

ت بضعاؾت َظٍ الخٛحراث  مً زال٫ و الٗالم ، زانت في ٦ُُٟت مؿاًغة وؾاةل الضٞ٘ ،  ػوصها صعاؾدىا الىٍٓغ

ض الجؼاةغمُضاهُت  ت ما مضي هجاٖتها في اإلاإؾؿاث اإلاالُت ؟وطل٪  (وخضة ٚلحزان)بمإؾؿت بٍغ . إلاٗٞغ

:  أوال اخخباز الفسضياث 

٣ت مٗالجخىا إلاىيٕى الضعاؾت ، جىنلىا أزىاء  ازخباع الٟغيُاث ئلى ماًلي  :  مً زال٫ ٍَغ

ض الجؼاةغ  بسهىم الٟغيُت ألاولى اإلاخًمىت أهه  مً أؾباب هجاٖت البُا٢ت الظَبُت ٦أصاة صٞ٘ خضًشت ببًر

ؾهىلت خملها و ؾهىلت اؾخٗمالها و مؿاٖضتها في  ٣ٞض جبحن صختها وطل٪ بؿب َى ؾهىلت اؾخٗمالها 

 . الاؾخٗما٫ 

ض الجؼاةغ  ًٖ البُا٢ت الظَبُت ٦أصاة صٞ٘ خضًشت في  ٖلى ثالتي هو: الٟغيُت الشاهُت  عيا ػباةً مإؾؿت بٍغ

 عياَم ًٖ اإلابلٜ اإلاسخىب و ًٖ  ٣ٞض جبحن صختها بؿبباإلاإؾؿت مً زال٫ ز٣تهم ال٨بحرة في اؾخٗمالها 

و جأ٦ض َظا ٧ىن وؿبت ٦بحرة مً ػباةً ٧اهذ لهم ز٣ت في , ج٩الُٟها و ئصعا٦هم إلاا مضي عبدهم للى٢ذ باؾخٗمالها 

 . % 100اؾخٗمالها  بيؿبت  
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 والتي ٧اهذ خى٫ جامحن  اؾخٗمالها  ٞلم ًدبحن لىا صختها مً  زُئها  وألازحرةالشالشت بسهىم الٟغيُت أما

 .هٓغا الن هه٠ الٟئت ماػلذ حك٪ في الخامحن ال٩افي الؾخٗما٫ البُا٢ت الظَبُت 

هخائج الدزاطت  : زاهيا 

بما مضي هجاٖت و ؾاةل الضٞ٘ في ل٣ض جم٨ىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت ال٣اةمت  واإلاخٗل٣ت 

م٨ً خهغ أَم الىخاةج التي حؿجى  لىا الخغوج بها مً َظٍ الضعاؾت في الى٣اٍ الخالُت اإلاإؾؿاث اإلاالُت :   ، ٍو

أصث البِئت الجضًضة للٗمل اإلاهغفي واإلاىاٞؿت الكضًضة والخُب٣ُاث الخ٣ىُت ألصواث الضٞ٘ الال٨ترووي ئلى  -

ُت الال٨تروهُت اإلاإؾؿاث اإلاالُت الًِٛ ٖلى   إلًجاص آلُاث حضًضة في اؾخسضام وجىػَ٘ الخضماث اإلاهٞغ

.  حضص ػباةً و حظب الؼباةًللمداٞٓت ٖلى 

في ئط ٧اهذ , وؾاةل الضٞ٘  الال٨ترووي الخل اإلاشالي للمكا٧ل اإلاُغوخت مً الىؾاةل الخ٣لُضًت ٧اهذ - أ

٦ؿهىلت الاؾخٗما٫ و عبدُت الى٢ذ و ٢ًاء مسخل٠ الخضماث  مؼاًا مؿخىي الخى٢ٗاث ، خُث زل٣ذ 

  .بؿهىلت 

, مؼا٫ َىا٥ جدٟٔ مً َٝغ بٌٗ الؼباةً مً مضي جامحن َظٍ الىؾاةل هٓغا لبٌٗ ألازُاء الؿاب٣ت - ب

  .زانت في ْل الخضماث اإلاُغوخت خضًشا 

ض الجؼاةغ هٓغا لإل٢با٫ اإلاتزاًض ٖليها  مً  - ث ٧ان للبُا٢ت الظَبُت الىجاٖت اإلاغحىة مً َٝغ مإؾؿت بٍغ

 .َٝغ الؼباةً 

ض الجؼاةغ مً ئن البِئت الاحخماُٖت والش٣اُٞت في الجؼاةغ ،  - ر ٟي بٍغ  الؼباةًأحل ئ٢ىإ أنبدذ حؿاٖض مْى

  . بالخالي ئصزا٫ ز٣اٞت حضًضة و, بجضوي اؾخسضام البُا٢ت

الن بسهىم البُا٢ت في ي٠ٗ ماػا٫ َىا٥  - ج اث الظَبُت الضٖاًت  و ؤلٖا وا٢خهاع طل٪ ٖلى اإلاُبٖى

ضواإلاله٣اث التي جىي٘ صازل م٣غاث    مً الؼباةً اإلاخب٣يال حؿمذ باًها٫ الغؾالت ئلى ٖضص خُث  ، البًر

 لىجاح وؾاةل الضٞ٘ الٗىامل التي ؾدؿاٖض فيأ٦بر مً  اٖخماص الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاةغ ٌٗخبر ان - ح

  . زانت البُا٢ت الظَبُتالال٨تروهُت

 الاكتراخاث : زالثا 

ٖلى يىء الىخاةج اإلاخىنل ئليها مً زال٫ َظٍ الضعاؾت اعجأًىا أن ه٣ضم بٌٗ الا٢تراخاث التي هغاَا 

 : مىاؾبت

  غ الًىابِ الالػمت للغ٢ابت ٖلى اإلاٗلىماث وطل٪ لخجىب اإلاإؾؿت اإلاالُتًجب ٖلى  مغاٖاة جٞى

اإلاساَغ التي جىجم ًٖ الضزى٫ ئلى قب٨ت اإلاٗلىماث مً ٢بل ٚحر اإلاغزهحن بظل٪ ، ومغاحٗت الؿُاؾاث 

 .وؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بها بك٩ل مىخٓم 
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 غ الضٖم البيُت ألاؾاؾُت لكب٨ت الاجهاالث   باإلياٞت ئلى جُب٤ُ ,و اإلاىػٖاث آلالُت  ,يغوعة جٞى

 .ؾُاؾاث صاٖمت الهدكاع جل٪ الخضماث 

   ًُٗت وال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم هٓام الضٞ٘ الال٨تروهُت ، وطل٪ بؿ البض مً جىيُذ البِئت الدكَغ

 .ال٣ىاهحن ال٣ٗابُت التي جسو الجغاةم اإلاغج٨بت في خ٤ وؾاةل الضٞ٘ الال٨تروهُت وجىُٟظَا 

  ب اث  الخبرة  والاؾدكاعبمإؾؿاثالاعج٣اء بالٗىهغ البكغي وطل٪ باالؾخٗاهت الضولُت في جضٍع

ت في  ٘ مً ٦ٟاءة الٗاملحن باُٖاء ألاولٍى ُت  ٖلى اؾخسضام أخضر الىٓم و٦ظل٪ الٞغ اعاث اإلاهٞغ ؤلَا

جي الجامٗاث وألصخاب الخسههاث في الٗمل اإلاهغفي  ٠ُ لخٍغ  .الخْى

  ٣ُت مً ٢بل ضوي٘ ؾُاؾت ئٖالمُت وحؿٍى  ، مً قأنها ئصزا٫ ز٣اٞت اؾخسضام البُا٢اث ئصاعة البًر

باث الؼباةً التي ًُالب بها الخجاع ، وبالخالي  لضي اإلاؿتهل٨حن ، مً احل حٗل أؾلىب الضٞ٘ بالبُا٢ت مً ٚع

باتهم   .صٞ٘ َإالء الخجاع ئلى اٖخماص َظا الىمِ جدذ يِٛ ػباةنهم وجلبُت لٚغ

  ضٖلى  الال٨ترووي و جامحن ا٦بر لٗملُاث وؾاةل الضٞ٘ حض ؾبُال لخسٌُٟ اإلاساَغ ث أن مإؾؿت البًر
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 :اإلاساحؼ باللغت الػسبيت

 : الىخب -01

  . 2003الخجاعة الال٨تروهُت ـ اإلا٨خبت الا٧اصًمُت لليكغ ـ مهغ ـ : ابغاَُم الِٗؿاوي  -01

اث -02   ئبغاَُم بستي ، الخجاعة الال٨تروهُت مٟاَُم واؾتراجُجُاث الخُب٤ُ في اإلاإؾؿت ، صًىان اإلاُبٖى

  . 2005الجامُٗت ، الجؼاةغ ، 

 أبى اخمض أبى الٗؼ ، الخجاعة الال٨تروهُت واخ٩امها في ال٣ٟه الاؾالمي ، صاع الىٟؿاء لليكغ والخىػَ٘ ، -03 

 . 2008الاعصن ، 

أبى اخمض أبى الٗؼ ، الخجاعة الال٨تروهُت واخ٩امها في ال٣ٟه الاؾالمي ، صاع الىٟاتـ لليكغ والخىػَ٘ ، - 04

 . 2008الاعصن ، 

اب ئبغاَُم ، البُا٢اث البى٨ُت الاٞترايُت والسخب اإلابكغ مً الغنُض ، صاع - 05  أبى ؾلُمان ٖبض الَى

 ،  2003ال٣لم ، صمك٤ ، ؾىعٍا ، 

البىى٥ والخجاعة الال٨تروهُت ـ الجضًض في أٖما٫ اإلاهاٝع مً الىحهحن ال٣اهىهُت : اخمض ٖبض الخال٤ - 06

ل اإلاهغفي ـ لبىان ـ   . 2002والا٢خهاصًت ـ الجؼء الشاوي ـ الجضًض في الخمٍى

 . 2004-حامٗت مىهىعة – ٧لُت الخجاعة – الاصاعة الال٨تروهُت : أخمض مدمض ٚىُم - 07

ل ، صاع الجامٗت الجضًضة ، - 08  يب ٖىى هللا ، ئ٢خهاصًاث ال٣ٗىص والخمٍى  أؾامت مدمض الٟىلي ، ٍػ

ُت ، مهغ ،   . 2005الاػاٍع

ُت ، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، ألاعصن ، - 09 ت والٗملُاحي اإلاهٞغ أ٦غم ًا م٩ي ، ألاوعا١ الخجاٍع

  .2008الُبٗت ألاولى ، 

الباعوصي ٖلي ، مهُٟى ٦ما٫ َه ، ال٣اهىن الخجاعي ، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت ، بحروث ، لبىان - 10

2001 .  

اى الخابي ، الى٣ىص والبى٪ ، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، الاعصن - 11  .  عقاص الٗهاع ، ٍع

اص ؾلُم عمًان ، مدّٟى اخمض حىصة -  12 واةل لليكغ – الاججاَاث اإلاٗانغة في ئصاعة البىى٥ :  ٍػ

  . 2003– الُبٗت الشاهُت –ألاعص – والخىػَ٘ 

 . 2004 سخىىن مدمض ، صعوؽ ٞاال٢خهاص الى٣ضي واإلاهغفي ، حامٗت مىخىعي ، ٢ؿىُُىت ، - 13 

ما٫ الال٨تروهُت ـ صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ الاعصن ـ : ؾٗض ٚالب ًاؾحن ، بكحر ٖباؽ الٗال١ - 14  الٖا

2006 .  

– الاعصن – صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ - الخجاعة الال٨تروهُت  :  ؾٗض ٚالب ًاؾحن، بكحر ٖباؽ الٗال١-  15

2004. 

ُت : ؾماح ميهىب- 16 ٕٞغ – ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت – الاججاَاث الخضًشت في مجا٫ الخضماث اإلاهٞغ

لىم الدؿُحر– البىى٥ وجأمُىاث   .2005– ٢ؿىُُىت – حامٗت مىخىعي - ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ـ الجضًض في أٖما٫ اإلاهاٝع مً  (البُا٢اث البالؾد٨ُُت)وؾاةل الضٞ٘ الخضًشت : ؾمُدت ال٣لُىبي - 17

ُت ـ لبىان ـ   . 2002الىحهخحن ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ـ الجؼء الاو٫ ـ الجضًض في الخ٣ىُاث اإلاهٞغ
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ت بدىر - 18 الؿُض اخمض ٖبض الخال٤ ، الخجاعة الال٨تروهُت والٗىإلات ، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

 . 2008وصعاؾاث ، مهغ ، الُبٗت الشاهُت ، 

ت- الخجاعة الال٨تروهُت والٗىإلات:  الؿُض اخمض ٖبض الخال٤- 19  - ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

 . 2006- ال٣اَغة- مهغ الجضًضة

٣ُت وال٣اهىهُت ،  -20  َاع١ ٖبض الٗا٫ خماصة ، الخجاعة الال٨تروهُت ألابٗاص الخ٨ىىلىحُت واإلاالُت والدؿٍى

 . 2008الضاع الجامُٗت ، ال٣اَغة ، مهغ ، الُبٗت الشاهُت ، 

اث الجامُٗت ، الُبٗت الؿابٗت ، الجؼاةغ -21  .2010 الُاَغ لُغف ج٣ىُاث البىى٥ ، صًىان اإلاُبٖى

م ٖبض الخمُض بؿُىوي ــــــ 22 أؾاؾُاث ومباصب الخجاعة الال٨تروهُت صوع : ٖبض الخمُض بؿُىوي ، ٖبض ال٨ٍغ

 . 1997السخاب لليكغ والخىػَ٘ ـ مهغ ـ 

ت ، مهغ ، -23   ٖبض الغخمان ٌؿغي أخمض ، ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥ ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع

2003 . 

الجضًض في اٖما٫ اإلاهاٝع مً - الجغاةم اإلاخٗل٣ت باؾخسضام البُا٢اث اإلامٛىُت: ٖبض ال٣اصع الٟهىجي- 24

  .2002- لبىان– الجغاةم اإلاخٗل٣ت باٖما٫ اإلاهاٝع - الىحهخحن ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت

 . 2001الٗىإلات وا٢خهاصًاث البىى٥ ـ الضاع الجامُٗت ـ : ٖبض اإلاُلب ٖبض اإلاجُض - 25

اث الجامُٗت ، الجؼاةغ ، -26 ضة بسؼاع ٌٗض٫ ، ج٣ىُاث وؾُاؾاث الدؿُحر اإلاهغفي ، صًىان اإلاُبٖى  ٍٞغ

 . 2005الُبٗت الشالشت ،

ت واإلاإؾؿاث الى٣ضًت ، صاع الجامٗت الجضًضة   -27  مجضي مدمض قيهاب ، ئ٢خهاص الى٣ىص واإلاا٫ الىٍٓغ

ت ، مهغ ،  . 2000لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

مدمض ئبغاَُم ٖبض الغخُم ، الا٢خهاص الهىاعي ، الخجاعة الال٨تروهُت ، مإؾؿت قباب الجامٗت ، - 28  

ت ، مهغ ،   . 2007ؤلاؾ٨ىضٍع

٤ُ ؾٗىصي - 29 صاع –  والاؾـ ال٣اهىهُت للٗال٢اث الىاقئت ًٖ اؾخسضامها نبُا٢اث الاةخما: مدمض جٞى

  . 2001– الامحن لليكغ 

ت – صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ – مدمض خؿحن مىهىع ، اإلاؿإولُت الال٨تروهُت  -30   .    2003-الاؾ٨ىضٍع

ت ، مهغ - 31 ان الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع مدمض مدمىص اإلاهغي ، أخ٩ام الكُ٪ مضهُا وحىاةُا ، صاع اإلاُبٖى

،1999 . 

   . ٧2005لُت الخجاعة ـ حامٗت ٖحن قمـ ـ مهغ ـ : مدمض هٓحر بؿُىوي ، أخمض مىىع - 32

اث الى٣ضًت ، صاع البٗث للُباٖت واليكغ ، ٢ؿىُُىت ، الجؼاةغ ،  ـــ 33   1989مغوان ُٖىن ، الىٍٓغ

اث الجامُٗت ، الجؼاةغ ، - 34 ايُاث اإلاالُت ، صًىان اإلاُبٖى م ، مضزل ئلى الٍغ مىهىع بً ٖٝى ٖبض ال٨ٍغ

 . 2003الُبٗت الشالشت ،

الى٣ىص الال٨تروهُت ـ صاع ال٨ٟغ الجامٗب لليكغ ـ –مىحر مدمض الجىبهي ممضوح مدمض الجىبهي  -35

ت ـ   .   2005الاؾ٨ىضٍع
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الى٣ىص البالؾد٨ُُت وازغ اإلاٗامالث الال٨تروهُت ٖلى اإلاغاحٗت الضازلُت :  هاصع قٗبان ، ابغاَُم الؿىاح  -36 

ت ـ  ت ـ الضاع الجامُٗت ـ الاؾ٨ىضٍع  . 2006في البىى٥ الخجاٍع

ـ– الخجاعة الال٨تروهُت :  أخمض ٢ىضًلنهلت- 37  . 2006– مهغ - حامٗت ٢ىا الؿَى

اث حامٗت مىخىعي ، ٢ؿىُُىت ، - 38  . 2004هىع الضًً ُٖاش ي ، اإلاداؾبت الٗامت ، مُبٖى

 

 

 :السطائل الجامػيت- 02

 

٤ الخيؿاء - 01 ج زال٫ مً هدى الؼبىن  الخىحه وجُٟٗل الال٨ترووي ؾٗاصي، الدؿٍى ٣ي اإلاٍؼ  صعاؾت)الدؿٍى

ض إلاإؾؿت ج٣ُُمُه ، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الدؿُحر، (ٚحر ميكىعة)،مظ٦غة ماحؿخحر، (الجؼاةغ بٍغ

٤، حامٗت  .2006/ 2005زضة، الجؼاةغ،   بً ًىؾ٠ بً جسهو حؿٍى

غة  - 02 الاهترهِذ والخجاعة الال٨تروهُت ـ عؾالت ماحؿخحر ـ ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر ـ ٧لُت الٗلىم ،بً عحضا٫ حَى

لىم الدؿُحر ـ حامٗت الجؼاةغ ـ   . 2002الا٢خهاصًت ٖو

، ٧لُت (ٚحر ميكىعة)جىمي ئبغاَُم، الىٓام اإلاهغفي في الجؼاةغي و اجٟا٢ُاث باػ٫، مظ٦غة ماحؿخحر، - 03

ل، حامٗتالا٢خهاصًتالٗلىم   . 2008/ 2007مدمض زًُغ،بؿ٨غة،  و الٗلىم الدؿُحر، جسهو ه٣ىص وجمٍى

ُت صعاؾت خالت الجؼاةغ ، مظ٦غة - 04 حر ػواف ، صوع هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي في جدؿحن اإلاٗامالث اإلاهٞغ َػ

  .2010/2011ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ، حامٗت الٗغبي بً مهُضي ، أم البىاقي ، 

ضان مدمض  - 05 ُٟت : ٍػ ٤ في ال٣ُإ اإلاهغفي خالت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ عؾالت ص٦خىعاٍ – صوع الدؿٍى

لىم الدؿُحر – ٕٞغ جسُُِ – ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت –  -حامٗت الجؼاةغ – ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

2004/2005 .  

ت، مظ٦غة ماحؿخحر، - 06  و الا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم (ٚحر ميكىعة)ٖامغ بكحر، جدضًث البىى٥ الخجاٍع

ل، حامٗت  . 2005ؾٗض  صخلب، البلُضة، الٗلىم الدؿُحر، جسهو ه٣ىص وجمٍى

اث لل٣غن الخاصي والٗكغون م٘  - 07   ئلى الخجغبت ؤلاقاعة ٖماع لىن٠ُ ، ئؾتراججُاث هٓام اإلاضٖٞى

ت ، مظ٦غة ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ـ  امٗت مىخىعي ، ٢ؿىُُىت ، الؿىت الجامُٗت جالجؼاةٍغ

2008/2019. 

ً ، بُا٢ت الاجمان في الجؼاةغ ، عؾالت ماحؿخاع ، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ٕٞغ الى٣ىص  - 08 مدمض ق٨ٍغ

 . 2006واإلاالُت ، حامٗت الجؼاةغ ، 

اب- 09 ا اإلاإؾؿت نىعة ج٣ُُم مدمض، َو ض خالت مإؾؿت اإلاؿتهل٪ صعاؾت ؾلى٥ ٖلى وأزَغ  الجؼاةغ، بٍغ

، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الدؿُحر، جسهو الدؿُحر، حامٗت (ٚحر ميكىعة)مظ٦غة ماحؿخحر، 

 2006/ 2005الجؼاةغ، الجؼاةغ،  



 قائمة المصادر والمراجع
 

76 
 

ُت الخ٣لُضًت باالل٨تروهُت ، صعاؾت خالت الجؼاةغ ،  - 10 ُبت ٖبض الغخُم ، أخالم وؾاةل الضٞ٘ اإلاهٞغ َو

مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماحؿخحر أ٧اصمي ، ٕٞغ ه٣ىص ومالُت ، حامٗت الجؼاةغ ، 

2005/2006.   

 

 : اإلاىاكؼ ؤلالىتروهيت-  03

 

اى – الى٣ىص الال٨تروهُت : الكاٞعي مدمض ابغاَُم مدمىص  - 01 غ الٍغ اإلاا٫ – الهُئت الٗلُا لخٍُى

إل – والا٢خهاص  ش الَا لُت 04جاٍع  www.arriyadh.com: ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي  – 2007 حٍى

اى  - 02 غ مضًىت الٍغ إل  – 2003– " الى٣ىص الال٨تروهُت : " الهُئت الٗلُا لخٍُى ش الَا لُت 19: جاٍع  حٍى

: ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي - 2007

إل - ما هي ٢هتهم ؟ : الى٣ض الال٨ترووي والبُا٢اث الظ٦ُت والى٣ض الغ٢مي : " هىع بؿام أ - 03 ش الَا  4: جاٍع

لُت    . www.c4arab.com: ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي - 2007حٍى

إل : خُضع أمحر  - 04 ش الَا :  ـ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي 2007 حىان 27:الضٞ٘ الال٨ترووي مً ًدمُه ـ جاٍع

www.islamonline .net  

ش  – 39الؿىت  – 10937الٗضص – الا٢خهاص الٗالمي والٗغبي ّ – الُىم الال٨ترووي : " م٣ُبل مدمض  - 05 جاٍع

إل  لُت 05: الَا  www.alyam .com  : ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي  – 2007 حٍى

www.arriyadh.com/economic/leftbar/researches/....doc-cvt.asp       

 

 : اإلالابالث الشخطيت- 04

لُت 28بىع٢ٗت َىاعي، مؿإو٫ ألاماهت، باإلاإؾؿت، ًىم   01  - .(م٣ابلت شخهُت)، 2011 حٍى

  م٣ابلت م٘ الؿُض مؿإو٫ ألاماهت باإلاإؾؿت 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلاساحؼ باللغت الفسوظيت

 

01- Ahmed Silem . jean – Marie Albert : Lexique d’économie –Dalloz –Paris -8ème édition -

2004- . 

http://www.islamonline/
http://www.alyam/
http://www.alyam/
http://www.alyam/
http://www.arriyadh.com/economic/leftbar/researches/....doc-cvt.asp
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02-  Claude Dragon .jean –François Susbielle :Systèmes et instruments de Paiements en ligne –

Revue d’économie Financière –N°69 –Les métiers  financiers face àlnternet –imprimerie du lion 

–France -2002 . 

Daniel Amor : R évolution E – B usiness –Compupress – Paris – 2002 . 

03- EFT: ELECTRONIC , FINANCIEL, TRANSACTIONS  

04- Jérome Baumgarten  Nicolas Descamp – la care à pure-2002-p 7  consulté le: 19 juillet 2007 

site hpp//: tpe.camarades.free.fr/tpe.pdf   

05-Lakhdar Lallem :S ystèmes diformation et Banques de données dans la nouvelle réalité 

éconmique ,l exprérience Algérienne – Thèse doctorat –Département sciencent économiques –

Institut des sciences économiques dAlger – université  dAlger -1998 . 

06-Michel Aglietta et Laurence Scialom: second génération de monnaire electronnique: 

nouveaux defi- problemes economiques – monnaie et finance-France -2002.  

07- Michel Badoc , Bertrande Lavayssière Emmanuel Copin : e-marketing de la danque et de l 

assurances, innovations technologiques et mutations marketing -2 éme  édition dorganisation –

paris -2000 . . 

08- Yves Simon Samir Mannai ; techniques financière – economica-7eme édition –paris -2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


