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 ذهك كم ذٌف أن ذقدز فهم اسرحد، انعثازاخ، خهف اخرثأخ شكس تكهمح أذٌجو

 يل قدمريا انيت انرٌجٍياخ ً اننصائح عهى أمٍنح ىين :ادلشسفح أسراذذً إىل االمرناواخ 

 .انثناءج ًاورقاداهتا 

     تشساكم نكم أقٌل حسفا عهمً مه ًكم ادلكرثح، عمال كم إىل

 :ًسهم عهٍو اهلل صهى اهلل زسٌل قٌل       

 "اخلري انناس معهم عهى نٍصهٌن انسماء يف انطٌٍز انثحس يف احلٌخ إن"

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلىداء
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 اهلل حفظو انعزٌز أتً إىل غايل، كم يل ًزخص أعطاوً ٌداه مهكد ًما

  أوسى أن دًن ،كسميح فرٍحح:  ًإخٌذً ،حممد تقاسم ٌٌسف،: أخٌاذً اننقاء زمز إىل

 ،فسدًس فسح اندٌه، عماد حاج :انصغاز  انكراكٍد

  زتٍعح مهٍكو انغانٍح شٍماء،ًاىل صدٌقيت أًقاذً شازكرين ً أٌامً تسمريا أضاءخ مه إىل

  اندزاسً مشٌازي يف سندي
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 المقدمة العامة

يعيش العامل يف الوقت احلايل وسط الكثري من التغريات و االبتكارات اليت تتبعها العديد من االخًتاعات 

و اجملال التجاري من ، من جهة اجملال االقتصادي أمههاحيث مشلت ىذه التغريات عدة ميادين ، يف مجيع ادليادين

خاصة على الصعيد ، األصعدةظهور حتوالت سريعة و ىامة على سلتلف  إىلىذا  أدىكما ،  أخرىجهة 

ذ جعلت العامل إحيث ، اليت غريت رلرى االقتصاد العادلي، ادلعرفة يف زمن ثورة األن اصبحناحيث ، التكنولوجي

يشهد على انو شلا ، األنًتنتعرب سلتلف شبكات  وبسرعة فائقة، لكًتونياإ تتناقل فيها ادلعلومات، يبدو قرية صغرية

                .اإلنسانيةحضاري حيسب يف تاريخ  إصلازو ، ذلو حق تقدم علمي

مجيع القيود اليت  الغثو ، و اجلغرافية قد افرز ىذا التقدم ظهور مصطلحات جديدة تعدت احلدود ادلادية

متداولة يف االستخدامات العادية  وأصبحت ، يف شلارساتو اليومية ومعامالتو التجارية اإلنسانحتد من حرية 

 .اإللكًتونيةو مصطلح التجارة ، ومن بني اىم ىذه ادلصطلحات: مصطلح وسائل الدفع احلديثة، األفراد

، و اليومية كغريه من االحتياجات السلعية و اخلدماتية األساسيةن ادلال يعترب من اىم االحتياجات أمبا 

ومن اجل تلبية ، و بالقدر ادلناسب، توفره يف الوقت ادلناسب صاد فال بد مناحملركة لالقت األساسيةويعد الركيزة 

يف تطور وسائل  أسهمتاليت ، و مسايرتو للثورة التكنولوجية احلاصلة أشكالوفكرة تطوير  أتتىذه االحتياجات 

سلتلف ادلعامالت  ذبتنفيو ادلؤسسات  لألفراداليت تسمح ، اإللكًتونيةالدفع و ظهور ما يعرف بوسائل الدفع 

 األفرادغاء احلواجز بني سلتلف إل إىل أدىوكل ىذا ، مكان و زمان أييف  اإللكًتونيةادلالية عرب شبكات االتصال 

 شلا ساىم يف تطور التجارة و ظهور ما يعرف بالتجارة االلكًتونية.

تطورا كبريا يف  تأحدث ةاألخري و ىذه ، كًتونيةلاإلكلها   أدواتوتعتمد ىذه التجارة على نظام معلومايت 

نظام مصريف  ال جيادادلناداة  إىلشلا دفع الكثري من ادلؤسسات ، خاصة يف القطاع ادلصريف، سلتلف القطاعات
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واسعا  القت ىذه الفكرة رواجاو قد ، اإللكًتونيةالتجارة  يقوم بتقدمي اخلدمات ادلالية متبوعة خبدمات، متكامل

كقاعدة   األنًتنتترتكز على ، لكًتونية ذات كفاءة عاليةإ أنظمة إجيادفكانت السبب يف ، العامل أضلاءعرب سلتلف 

 .ذلا لتتمكن من خالذلا القيام بعملها على احسن وجو أساسية

انتشارىا مبختلف  ووسائل الدفع االلكًتونية بلغت حدودا عالية يف اإللكًتونيةن التجارة أرغم من الفب

، اعرجا بدوهنا فًتكت االقتصاد الوطين، متطورة تقنيةعلى ضرورة اعتمادىا  إىل تتفطن مل اجلزائرن أ أال، دول العامل

يف ظل عامل هتيمن عليو العودلة ، و تزداد ضعفا يوم بعد يوم، ن التجارة اجلزائرية ضعيفة جدا خارج احملروقاتأعلما 

 .اإللكًتوينلدفع ووسائل ا اإللكًتونيةيتفنن فيها استخدام التجارة  االقتصادية

 اجلوىرية للموضوع على الشكل التايل: اإلشكاليةلينا طرح إومن خالل ىذا يتبادر 

 ؟تطور وسائل الدفع والتجارة االلكترونية في الجزائر ارثأما 

فرعية و اليت ستكون مبثابة الركائز اليت سنعتمد عليها يف معاجلتنا  أسئلة على عدة اإلشكاليةوتندرج ىذه 

 طرحها كما يلي: ارتأيناللمضمون ىذه الدراسة فد 

 بتطور ىذه الوسائل؟ و ما ادلقصود ما مفهوم وسائل الدفع؟ 

  وماىي اىم جوانبها؟ ؟اإللكًتونيةما ادلقصود بالتجارة 

  تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية؟ أتارماىي 

  يف اجلزائر؟ اإللكًتونيةما واقع تطور وسائل الدفع والتجارة 

 :الفرضيات

 على وضع الفرضيات التالية: او التساؤالت السابقة اعتمدنا يف دراستن اإلشكاليةمن اجل معاجلة 
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  للوقت وتقليال للتكاليف اختصارايعد تطور وسائل الدفع. 

  األنًتنت.تبادل للسلع و اخلدمات عرب شبكة  أهناتعرف على  اإللكًتونيةالتجارة 

 ال ديكن اعتبار وسائل الدفع احلديثة و التجارة االلكًتونية يف ادلؤسسات اجلزائرية "بنك الوطين اجلزائري-

و  الثقافةو ذلك لنقص انتشار ، هنائي لوسائل الدفع القددية و التجارة التقليدية كبديل وكالة مستغاًل"

 .الوعي لدى ادلواطن اجلزائري

 :البحث أهداف

و الوقوف عند ، يف اجلزائر اإللكًتونيةتطور وسائل الدفع و التجارة  أتاردراسة  إىليهدف ىذا البحت عموما 

 النقاط التالية:و بالتحديد سنركز على ، و مدى االستفادة منهما، العوائق احلقيقية اليت حتول دون تطبيقهما

 الصعوبات والعراقيل اليت تعاين منها مع ، تطورىا إىلالعوامل اليت دفعت ، أنواعها، التعريف بوسائل الدفع

 اىم التحديات اليت تواجهها. إبراز

  تطورىا التارخيي وادلتطلبات الالزمة لتطبيقها، رلاالهتا، أنواعها، اإللكًتونيةاستعراض مفهوم التجارة ،

 .الصعوبات و العراقيل اليت تواجهها معرفة اىم

 وكالة -تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية يف اجلزائر عامة و البنك الوطين اجلزائري" أتاراىم  إبراز

 .خاصة -مستغاًل

 يف العصر احلايل. أمهيتها إظهاراستغالل التكنولوجيات احلديثة لالتصال و  إمكانية 

 يف ادلستقبل  االكادديينيدلكتبة مبرجع جديد قد يكون يف متناول الباحثني ا أيضاالرصيد العلمي و  أثراء

 .مكملة أخرىدراسات  إلصلاز
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 :دوافع الدراسة

يرجع سبب اختيارنا لدراسة ىذا ادلوضوع ىو مدى االىتمام احلاصل بتطور وساءل الدفع و التجارة 

وبالتايل سنركز على النقاط ، اليت تنجم عنهما باعتبارمها موضوع الساعة األثارااللكًتونية مع التعرف على اىم 

 التالية:

 حداثة ادلوضوع واحتاللو الصدارة على ادلستوى العادلي. 

 واقتصاد  إدارةو كدا التخصص ادلدروس " طبيعة شلارستنا للتجارة و ادلهن احلرة ومعامالتنا اليومية

 دراسة ىذا ادلوضوع. إىل األوىليؤىلنا بالدرجة  ادلؤسسات"

 و العمل هبا يف سلتلف  اإللكًتونيةاجلزائر على وسائل الدفع احلديثة و التجارة  الرغبة يف اعتماد

دراسة تطور  االكادديينيشلا حيتم على الباحثني ، أيضاو اخلاصة ، ادلؤسسات االقتصادية العمومية منها

 عليها.وسائل الدفع و التجارة االلكًتونية و سبل االعتماد 

 و عالقتها  األنًتنتوشبكة ، ادليول الشخصي لدراسة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بصفة عامة

 .بصفة خاصة اإللكًتونيةوالتجارة  بسائل الدفع احلديثة

  العصر مستجداتطموحي بادلسامهة باجلديد حول. 

 :الدراسة أهمية

ذ يكمالن بعضهما البعض و يعتربان إ اإللكًتونيةبني تطور وسائل الدفع والتجارة  إجيابيةتوجد عالقة 

من خالل زيادة القدرة التنافسية بني سلتلف ادلتعاملني ، يف زيادة ومنو االقتصاد الوطين أساسيانعامالن 

 مع متكني ادلستهلك من الطلب الفوري للسلع واخلدمات و الدفع يتم الكًتونيا، االقتصاديني

  حتققو من منافع للفرد وادلؤسسات وحىت اجملتمع. دلا اإللكًتونيةتطور وسائل الدفع والتجارة  بأمهيةالتوعية 
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  بذل رلهودات عديدة من اجل تبين تقنيات معلوماتية حديثة لالستفادة من تطور وسائل الدفع والتجارة

  .اليت سبقتها االلكًتونية للنهوض باقتصادىا و اللحاق بركب دول

 :ج الدراسةهمن

مبوضوع الدراسة وتقدمي  باإلدلاملقد اعتمدنا يف اصلاز ىذا العمل على ادلنج الوصفي يف اجلانب النظري 

متوفرة من كتب وكذا االطالع على بعض  ومراجع مكتبية أدواتوىذا باستخدام ، تفصيالت عن اىم جوانبو

اليت حتمل معلومات حول  األنًتنتمن شبكة  ببعض ادلعلومات األخذمع ، ادلذكرات وبعض ادللتقيات االقتصادية

 .موضوع الدراسة

تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية  أمامكما اعتمدنا ادلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي للوقوف 

"حيث قمنا بوضع استبيان حول ادلوضوع مع -وكالة مستغاًل–يف ادلؤسسة زلل الدراسة"بنك الوطين اجلزائري 

 اسة النظرية على الواقع العملي.الدر  سقاطإزلاولة 

 :خطة وهيكل البحث

 ثالثة فصول: إىلقسمنا ادلوضوع  ادلوضوع أىدافو  اإلشكاليةمن ادلعلومات ادلتوفرة لدينا وبناءا على  انطالقا

  وأما، ماىية وسائل الدفع إىل األول)تطور وسائل الدفع(فقد تعرضنا يف ادلبحث  األولبالنسبة للفصل 

فيو الصعوبات  تناولنا األخريالثالث و  يف ادلبحث، ، تطور وسائل الدفع إىلادلبحث الثاين تطرقنا فيو 

 والعراقيل اليت تواجو وسائل الدفع بصفة عامة.

 األولفقد تناولنا يف ادلبحث )التجارة االلكًتونية يف ظل تطور وسائل الدفع( التأينبالنسبة للفصل  أما 

ن ادلبحث الثاين تناول أيف حني ، مع اىم متطلباهتا تطورىا التارخيي، رلاالهتا، اإللكًتونيةمفهوم التجارة 
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 األخريادلبحث  أما، ادلشاكل و العقبات اليت تواجهها، ليهاإمع دوافع التحول  اإللكًتونيةواقع التجارة 

 تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية  اثأرمن ىذا الفصل تعرفنا فيو عن 

 الواقع األولوكالة مستغاًل(تطرقنا يف ادلبحث –للفصل الثالث )دراسة ميدانية للبنك الوطين اجلزائري  أما 

التعريف بالبنك  إىلفقد خصصناه ادلبحث الثاين  أما، يف اجلزائر اإللكًتونيةتطور وسائل الدفع والتجارة 

قمنا بوضع استبيان حول موضوع  ألخريوا الثالثوفيما خيص ادلبحث ، )وكالة مستغاًل( الوطين اجلزائري

 الدراسة مع حتليل النتائج التحصل عليها.
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 تمهيد

 على أوجب حيث التطور، ىذا مواكبة قصد للتجديد رلاالت عدة االقتصاد يف احلاصل التغَت  دفع لقد
 القدؽلة استبدلت و الدفع وسائل طورت حيث ،جزئي تغيَت األخر بعضها وعلى كلي، بتغيَت القيام بعضها

 .حديثة كًتونيةإل بأخرى الكالسيكية
 حىت و التجارية التعامالت جل على استحوذت، عادليا و واسعا قبوال احلديثة الدفع وسائل لقيت

 حىت و الوطٍت االقتصاد دعمت اليت، متقدمة تكنولوجية قطاعات خلق إذل أدى الذي األمر ،اليومية ادلعامالت
 .العادلي

 ادلخاطر و ادلزايا، أنواعها، ذلا التارؼلي التطور، الدفع وسائل تعريف إذل الفصل ىدا يف سنتطرق حيث
  .دلك وغَت عنها تنجم اليت
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 علمبحث األول: ماىية وسائل الدفا

ال االقتصادي شلا دفع تطورا كبَتا وازدىارا ىائال يف صبيع اجملاالت خصوصا يف اجملشهد العادل 
االقتصادية من سرعة يف االصلاز  وما تتطلبو احلياة متكامل يتماشى   يفنظام مصر  بإغلادادلالية إذل ادلناداة ادلؤسسات

ن االستخدام الكبَت ت مخفف" اليت Les Moyens de Paiementوتتمثل ىذه الوسائل وسائل الدفع "
 الورقية. أوللنقود سواء ادلعدنية منها 

 :المطلب األول: مفهوم وسائل الدفع وتطورىا التاريخي

تتدخل  أنتعترب وسائل الدفع من أىم ادلؤشرات الثقافية واالقتصادية وكذا التطورات التكنولوجية وقبل 
 التكنولوجيا سبيزت ىذه الوسائل بعدة أشكال وطرق استعماذلا يف أي بلد ما.

 وسائل الدفع تعريف. 1

 :أعلهاىناك عدة تعاريف لوسائل الدفع 
 الصفقات بسهولة وىذا  إجراءمهمتها تسهيل التداول وسبكُت اطة على أهنا أداة وسوسائل الدفع  تعرف

 1.ما تنطلق باألساس على النقود من شكلها ادلعاصر وبصفة أقل على األوراق التجارية
  لقد عرفها الكاتب "وDuclos Zhrerry":  على أهنا صبلة لوسائل اليت مهما كانت الدعامة ادلنتهجة

 .والاألموالتقنية ادلستعملة تسمح لكل شخص بتحويل 
 " وعرفتها أيضاDhoirlaupretre Catherine":  أهنا الوسائل اليت تسمح بتحويل أموال لكل

ىنا ىو مشرف خصوصا يف إصدار الشيكات وأيضا بإصدار وربصيل األوراق  ودور البنكي ، شخص
 2.التجارية األخرى باسم وحلساب العميل

                                                           
 .31، ص2004، 3ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط تقنيات البنوك،. طاىر لطرش،  1
 .19، ص2007 .دراسة حالة اجلزائر، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، التقليدية باإللكترونيةإحالل وسائل الدفع المصرفية . عبد الرحيم وىيبة،  2
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  والعرض كما يلي من قانون النقد 113أما ادلشرع اجلزائري فقد عرف وسائل الدفع يف نص ادلادة: 
"تعترب وسائل الدفع صبيع الوسائل اليت سبكن من ربويل أموال مهما كان الشكل أو األسلوب التقٍت 

 ادلستعمل.

وعليو ؽلكن تعريف وسائل الدفع على أهنا كل الوسائل واألدوات اليت تسمح لألشخاص بتحويل األموال 
 أو  ورقية كالشيك والسند ألمر كمة ادلستعملة يف ذلبغض النظر عن شكل السند ادلستخدم وسواء كانت الدعا

سبكن من نقل االتفاق يف أي زمن حيث أن امتالكها يسمح لألفراد  أدواتالكًتونية كالبطاقات البنكية وأخَتا يف 
 اسًتجاعها يف ادلستقبل وإعادةحاليا  بإنفاقهاإما 

 التطور التاريخي لوسائل الدفع. 2

 من ادلراحل التارؼلية أعلها:مرت وسائل الدفع دبجموعة 

  1:مرحلة المقايضة

ولقد كانت ادلقايضة شيئا ، يقصد بادلقايضة مبادلة السلع واخلدمات ببعضها البعض دون استخدام النقود
 اانتقلت هب اإلنسانتعترب ادلقايضة فقرة ىائلة يف تاريخ و  ، يف اجملتمعات البدائية قدؽلا قبل استخدام النقودشائعا 

باالنعزالية االقتصادية إذل مرحلة جدية سبثل بداية الطريق إذل زبصص ولكن ادلقايضة   اتسمت من مرحلة بدائية اليت
 :اعلها متاعب و كان ذلا عدة صعوبات

 مشكلة ربقيق التوافق ادلزدوج يف الرغبات حيث تعترب أول مصاعب ادلقايضة وأكثرىا وضوحا يف ضرورة. 
 مع صعوبة استبدال  رغبات كل من الشخصُت اللذين يبغيان تبادل منتجاهتما. حقيق التوافق ادلزدوج يف

 .سلع كبَتة بسلع صغَتة أو سلع غالية بسلع رخيصة

                                                           
 .4، ص1990، مكتبة اجلالء اجلديدة، مصر، ب.ط، بطاقات الوفاء. رضوان فايز نعيم،  1
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  أن غلد أداه ػلل هبا ما يقابلو من مشاكل  اإلنسانويف مواجهة  ىذه الصعوبات ادلتعددة كان الزما على
 .من جراء عملية ادلقايضة

  1نقود معدنية: مرحلة لىتطور من مرحلة مقايضة إ
ربقيق التوافق ادلزدوج يف و ، من أجل إزالة الصعوبات ، مرحلة حال مهما دلرحلة ادلقايضة ىذه جاءت

حيث بدأ ادلتعاملون يتعارفون على سلعة ، عدد من صفقات ادلقايضة إجراء يتضمنهاادلتاعب اليت  وإزالة، الرغبات
 .لتبادل" كوسيطمعينة الستخدامها "

اليت استعملت كانت أحسن واصلح من  الوسطية ودبرور الزمن اكتشف الناس بالتجربة أن بعض السلع
ولذلك فضلت ، ذبزئتها عند اللزوم وإمكانيةادلبادالت من حيث سهولة ضبلها وخفة وزهنا  إجراءيف  غَتىا

ىذه ادلعادن قبوال عاما  تقلحيث ، اجملتمعات بعض ادلعادن النفسية نفسها كالذىب والفضة "كوسيلة للوفاء"
بالذىب أو الفضة مث حبيازتو على ىذه  أوال  منتجحد على استعداد أن يبادل من جانب األفراد دبعٌت أن كل وا

 .يسة يستطيع أن ػلصل على حاجتو من أي سلعة أخرىادلعادن النف
، ادلبادالت على غَتىا من السلعوىكذا أثبتت ادلعادن النفيسة كفاءهتا كنقود للقيام بوظيفة الوساطة يف 

إذل استخدام ادلسكوكات واليت ىي عبارة عن قطع من ادلعادن النفيسة  اإلنسانمن الزمن اىتدى  مدةوعرب مرور 
وتكون ىدفها تسهيل ادلبادالت ، زلددة الوزن بدقة وذلا شكل معُت وػلدد على وجهها قيمتها والدولة ادلصدرة ذلا

منذ القدم "بالعمالت النقدية" ودبرور الزمن ارتقى فن سك العمالت النقدية كثَتا  بُت الناس وىي ما عرفناه
 2.والتزوير الغشلو من زبيف أشكال أكثر دقة حىت إصدارىان كوأم
 

 

                                                           
 .9، ص2005، ادلكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ب ط، النقود و البنوك. إمساعيل زلمد ىاشم،  1
 .4، ص 1990، مكتبة اجلالء اجلديدة، مصر، ب ط، بطاقات الوفاء. رضوان فايز نعيم،  2
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 :االئتمانيةالنقود  إلى مرحلة النقود المعدنية من التطور

حيث أخذ التجار يلجئون إذل الصاغة ، أصبح ضبل الذىب والفضة واالحتفاظ هبما ؽلثل عبئا كبَتا لقد
للثقة والسمعة الطيبة اليت اكتسبها ىؤالء يف احلفاظ على الوديعة  نظرا، ادلعادن النفيسة  لديهم يودعونلوالصيارفة 

ػلتاج ادلودع للمال لتسوية معامالتو التجارية وعندما ، أي اعًتاف خطي تدون فيها قيمة ودائعهم إيصاالتمقابل 
بفعل ضرورات  اإليصاالتأصبحت تلك و  ، يفَت الص أومن الصائغ  اإليصالمع العنرب فانو يقوم بسحب قيمة 

 اإليصالهَت ظإذ يكتفي ادلالك بت، التعامل ادليسر للتحويل أي نقل ملكيتها لشخص آخر دون الرجوع إذل الصائغ
الورقة يف يده  أصبحتوىذا األخَت بعد أن ، اتوذيع على ظهر الورقة لصاحل قاسطة الكتابة والتو أي ربويل قيمتو بو 

وظهرت النقود الورقية  ، ومن ىذه األعمال استوحت الفكرة ، ؽلكن بدوره سحب القيمة من الصَتيف أو الصائغ
بعدد زلصور من ادلؤسسات اليت  اإلصداراليت تعد وسيلة للوفاء وللتعامل وبذلك تدخلت الدولة لكي ربصر حق 

 .ادلركزيكالبنك يشرف عليها  

 ، ومع ذلك ضلت النقود ادلعدنية قائمة جنبا جلنب مع النقود الورقية 19ان ىذا التغيَت يف القرن ك
يبحث عن وسيلة لتأمينها من ادلخاطر اليت تتعرض إليها كالسرقة والضياع وأيضا  اإلنسانأصبح وبظهور كل ىذا 

ظهرت البنوك من أجل تسيَت معامالت األفراد عن طريق فتح ، يد إذلومن يد  ، لوسيلة انتقاذلا من مكان آلخر
وصوال إذل الشيك  االطالعيتم التعامل فيها عن طريق السفتجة اليت ىي من أقدم وسائل الدفع على حسابات 

أن ؼللق النقود اليت تدعى  اآلنالبنك  بإمكانفان  أخرىبارة عوب ، وسيلة قابلة للتداول بالتظهَت أصبحالذي 
 1.النقود الودائع والنقود الكتابية

 

 

                                                           
 .17، ص2000، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ب.ط، محاضرات في اقتصاد البنوك. شاكر القزويٍت،  1
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 :اإللكترونيةالتطور من مرحلة النقود الورقية إلى مرحلة النقود 

بدأت تظهر لدى النقود الورقية عيوبا أرىقت الزبون  ، زمننتيجة التطور احلاصل يف العادل ومع مرور ال
يكون  الغديد العمليات ووقت استالم ادلبالتماطل ادلفرط يف تس ، أعلها: عدم انتظام يف تسليم الشيكات ادلطلوبة

 1.طويال نوعا ما بسبب الطوابَت اليت شهدهتا البنوك

 إغلاديف العملية التقليدية لوسائل الدفع وضرورة النظر  ويف ظل كل ىذه التغَتات العادلية وادلالية استوجب 
أدوات دفع جديدة لعلها ربل مشاكل النقود  بإدخالوذلك ، التطور والعصرنة على ىذه الوسائل وإدخالحلول 
تسهيل ضمان تداول األموال بُت البنوك و أو تقلل منها وأعلها النقود االلكًتونية اليت تعترب أفضل وسيلة ل، الورقية

وبروز التجارة  االنًتنتوالتقليل من مشاكل النقود الورقية واليت تولدت عن تطور شبكة  ،ادلعامالت األفراد
      االستخدام ادلوسع للكومبيوترعنو  نتج االلكًتونية وىذا ما ساىم يف تبخر األموال وربويلها إذل الكًتونيات حيث 

 2ادلواقع االفًتاضية.ام و فتح باب واسع أمام ربول األموال إذل أرقو 

 وسائل الدفع الكالسيكية أنواع: الثاني لمطلبا

تتمثل وسائل الدفع الكالسيكية يف األوراق التجارية وتداوذلا ىو إثبات للدين ومن أىم ىذه األوراق 
والشكل ادلوارل يوضح أنواع وسائل  ...اخل التجارية السفتجة اليت كانت سباقة يف الظهور مث سند األمر فالشيك

 .الدفع

 

 

                                                           
 .4.5. رضوان فايز نعيم، مرجع سابق، ص ص  1
، على ادلوقع 2015ديسمرب  03، تاريخ االطالع لكترونية بدأت تحتل مكان األورا  النقديةوسائل الدفع اإل. شبكة النبأ ادلعلوماتية،  2

 www.annabaa.orgاإللكًتوين 
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للنشر  دار العلمية الدولية لثقافة ،بعة األوذلالط ،األورا  التجارية وعمليات البنوك ،العكيلي عزيز المصدر:
 .78-77ص ، 2002 ، بدون طبعة، عمان ، والتوزيع
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 La lettre de changeالسفتجة . 1

ويتضمن أمرا صادرا من شخص ىو الساحب إذل ، ط مذكور يف القانونو ىي زلرر مكتوب وفق شر : تعريفها
دبجرد االطالع  حامل السند مبلغا أوشخص آخر ىو ادلسحوب عليو بان يدفع ألمر شخص ثالث ىو ادلستفيد 

 1.الكمبيالة أو سند للسحب أو البوليصة أيضاوتسمى  ، أو يف ميعاد معُت قابل للتعيُت

 وعليو نستخلص وجود ثالث أشخاص يف السفتجة:

 الساحب: وىو من ػلرر الورقة ويصدر األمر الذي تتضمنو. 
 ادلسحوب عليو: وىو من يصدر إليو األمر. 
 2.ادلستفيد: وىو من يصدر األمر لصاحلو 

بُت ىؤالء األشخاص الثالثة ومن أىم خصائص  إنشائهاتفًتض السفتجة وجود عالقات سابقة على و 
ىذا السند قابلية للتداول بالطرق التجارية ويف تطهَت إذا كان سند ألمر وتسليم إن كان لو فال ؽلكن للورقة 

النقود إال إذا كانت قابلة للتداول بطرق سهلة  استعمالالتجارية أن تقوم بوظيفتها كأداة لدفع وائتمان تعي بو عن 
 3.وسريعة تتفق وطبيعة معامالت ذبارية أي قوامها السرعة

 Le Billet à Ordreالسند ألمر: . 2

دبقتضاه يلتزم شخص بأداء مبلغ معُت يف ، زلرر كتايب وعلى أنيعرف  األدىنيعرف السند ألمر أو السند 
 تاريخ معُت أو ألمر ىذا األخَت.

                                                           
 .284، ص 2001، الدار العلمية الدولية للثقافة للنشر وتوزيع، عمان، لطبعة األوذل، أورا  التجارية والعمليات المصرفيةأكرم ياملكي،  . 1
 .112، ص 2000اجلزائر، ب ط، ، ، دار اذلومة للنشر و التوزيعألورا  التجارية في القانون الجزائريا. نادية فيصل،  2
 .78، ص 2002، 1، الدار العلمية الدولية للثقافة و النشر والتوزيع، عمان، طاألورا  التجارية وعمليات البنوك. العكيلي عزيز،  3
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ألمر ىي ورقة تتضمن تعهد زلرر بدفع مبلغ إلذن شخص آخر ىو ادلستفيد دبجرد ومنو فان سند 
االطالع على ميعاد معُت أو قابل لتعيُت ويتضح ذلك أن سند ألمر ؼلتلف عن سند السحب يف أنو ال يتضمن 

إال شخصُت علا احملرر وادلستفيد يف حُت يتضمن سند السحب على ثالث أشخاص ىو الساحب  إنشائوعند 
 1.وادلستفيدادلسحوب عليو و 

 الشيك. 3

وىو من بُت الوسائل األكثر انتشارا إذل جانب النقود الورقية وىو عبارة صك وزلرر مكتوب دبوجبو 
)عادة ما يكون بنكا( أن يدفع للساحب نفسو  Le Tire من ادلسحوب عليو   Le Tireurيطلب الساحب 

 2.أو لطرف آخر الثالث وىذا طبقا مع افًتاض وجود رصيد للساحب لدى ادلسحوب عليو يسمح بطلب كهذا

وبعبارة أخرى ىو وثيقة تتضمن أمرا بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ احملرر عليو وقد يكون ادلستفيد 
 وفكما أنو يكون غَت معر   شخصا معروفا ومكتوب امسو يف الشيك

 3شيك عدة أنواع خاصة طلتصرىا فيما يلي:لو 

 الشيك المسطر:. 1.3

بينهما فراغ على وجو الشيك من األعلى إذل األسفل حىت يعلم ادلسحوب  متوازنُتوضع خطُت  بالتسطَت:يقصد 
 .عليو دبجرد النظر إليو وجوب عدم صرف الشيك إذل أي بنك حيث صلد نوعان من التسطَت

 وىو وضع خطُت متوازيُت على صدر الشيك دون ذكر أي شيء يف الفراغ 4:التسطير العام. 
                                                           

 .78. العكيلي عزيز، مرجع سابق، ص  1
 .514.515 : ، ص ص1999، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط، ، القانون التجاريالبارودي علي، الفوقي زلمد السيد.  2
 .608. العكيلي عزيز، مرجع سابق، ص  3

على ادلوقع اإللكًتوين  2015ديسمرب  10، الكويت، تاريخ اطالع، رصيد بدون جريمة إصدار شيك. سادل مرًن،  4
www.maglesalommaf.net 
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 ىو تسطَت يبُت يف الفراغ اسم بنك معُت وحينئذ ال غلوز للمسحوب عليو أن يويف : التسطير الخاص
 الشيك إال للبنك ادلعُت يف الفراغ.

 : الشيك المعتمد. 2.3

عليو اعتماده ويتم ذلك بتوقيع ادلسحوب عليو على صدر وىو الشيك الذي يطلب من ادلسحوب 
 1.الشيك ويًتتب على ىذا االعتماد ذبميد مقابل الوفاء لصاحل احلامل إذل غاية استفاء قيمة الشيك

 : الشيك المؤشر. 3.3

قد يقوم ادلسحوب عليو بناءا على طلب من صاحب الشيك أو حاملو بالتأثَت عليو مم يدل على وجود 
الوفاء يف تاريخ التأشَت والتأشَت ال يًتتب عليو لتجميد مقابل الوفاء بل غايتو التأكيد على وجود مقابل مقابل 

 الوفاء وقت

 : الشيك السياحي أو المسافر. 4.3

وىو شيك دببلغ معُت وبعملية قابلة للتحويل يصدره البنك ادلعرف أو منشأة مالية معروفة وادلستفيد منو 
ىو أن يصرف ادلستفيد قيمتو خارج  إصدارهتوقيعو ويسمى شيك السياحي ألنو القصد من ىو حاملو ادلعروف ب

  بالده.

  :شيك البنك. 5.3

وكاالهتا أو بنك آخر على حساب طبيعة الساحب  إحدىىو شيك معطى من طرف البنك إما على 
 .يضمن دفعو خالل مدة صالحيتو

                                                           
 .03، ص 2002، دار الفكر اجلامعي، إسكندرية، ب.ط، جرائم الشيك. رلدي زلب حافظ،  1
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الشيك يتم جعل حسابو مدينا كما ؽلكن  إعطائوشيك البنك يستطيع أن يطلب من طرف الزبون حُت 
 1منحو لزبون ليس لو حساب يف ىذه احلالة البنك غلرب الزبون بدفع النقود بادلقابل.

 Les virementsالتحويالت المصرفية: 

ادلصريف ىو الذي دبوجبو يتم نقل مبلغ من حساب إذل حساب آخر وىو صيغة مبسطة للدفع التحويل 
 2 .االقتصاد استعمال الشيكات طادلا أن انتقال األموال يتم داخل البنكوقصد منها 

وبعبارة أخرى نقل مبلغ من حساب إذل حساب آخر دبجرد القيد يف احلسابيُت وتعترب ىذه العملية تقنية 
 مالية زلاسبية تقوم بتسجيل كل عملية دائنة أو مدينة ويتم عملية التحويل عن طريق الربيد أو اذلاتف أو

 .3التلكس

 :وؽلكن تصنيف ىذه التحوالت ادلصرفية إذل

 ربويل داخلي: يكون يف نفس البنك. 
 ربويل خارجي: يكون احلسابيُت يف بنكُت سلتلفُت وؽلر بادلقاصة. 
  حساب وعدة حسابات وادلنفردينتعدد: ادلنفرد بُت احلسابيُت متفرد و مربويل. 
  ويتم عن طريق شبكة مغلقة مثل شبكة وخارجربويل وطٍت ودورل: األول داخل الوطن والثاين. 

SWIET : Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication   أي اذليئة
 1العادلية لالتصاالت ادلالية فيما بُت البنوك

                                                           
 .132. القزويٍت شاكر، مرجع سابق، ص 1
 .17. شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص  2
دار وائل للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان،  الطبعة ، األعمال المصرفة والجرائم الواقعة عليها. ناقل عبد الرضبان، ناجح داود رباح، الطويل صاحل،  3

 44، ص 2000األوذل، 
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 المطلب الثالث: أىم العوامل التي دفعت إلى تطور وسائل الدفع:

واجتماعية وكذلك تكنولوجية شلا مسح بظهور عدة عوامل طورت شهد العادل عدة تغَتات اقتصادية 
وسائل الدفع وحولتها من الشكل الكالسيكي إذل أشكال األخرى تؤذي نفس الوظيفة اليت كانت تقوم هبا ولكن 

 بطرق سلتلفة وأكثر تطورا ولعل أىم ىذه العوامل سنتطرق إليو فيما يلي:

 جع فعالية وسائل الدفع الكالسيكيترا. 1

وسائل الدفع الكالسيكية على الكثَت من ادلشاكل الناصبة عن ضبل النقود كالسرقة والضياع ظهور قضى 
عن النقود بالتارل سهلت الكثَت من العمليات  بديلةكبَتة فأصبحت بذلك  وثقل عبئ ضبلها إذ كانت دلبالغ 

 .خاصية منها التجارية

مشاكل  إعادةوعلى الرغم من اعتبارىا احلل األمثل والبديل للنقود إال إهنا مع مرور الزمن ظهرت عليو 
  أعلها:

 ت والسندات ألمر ؽلكن أن تسرق أو الانعدام األمن: فالتوقيعات ؽلكن أن تزور الشيكات والكمبيا
 .تضيع والتجار ؽلكن أن يلجأ والغش واالحتيال دبختلف أشكالو

  بالنسبة للعميل  مالتيةاادلعانعدام ادلالئمة: فاحلاجة إذل الوجود الشخصي لكال الطرفُت يقيد احلرية
 .اإليراداتينتج عنو تكلفة أعلى وبالنسبة للبائع يف  الذيتأخَت يف اقتناء ادلنتج أو اخلدمة الويًتجم 

  بل يتم تاخَتىا يف الوقت احلقيقي  ال تتم ادلدفوعات التقليديةادلدفوعات يف الوقت احلقيقي:  إجراءعدم
 2.مثال تستغرق ما يصل إذل أسبوع وقت الحق إذل

                                                                                                                                                                                     
مصرف من كربى ادلصارف األمريكية واألوروبية يف بروكسل وقد أصبحت حاليا البنية األساسية ادلعتمدة يف  239بُت  1973. شبكة أنشت سنة  1

 العادل. أضلاءتبادل الرسائل ادلصرفية وادلالية عرب 
 .145.146 : ، ص ص2003، ب ط، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإللكترونيةالتجارة . جاد عبد العال طارق،  2
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 في المجال المصرفي: األنترنتاستخدام شبكة . 2

كان للتطور التكنولوجي يف رلال االتصاالت الفضل يف حدوث ثورة يف ادلعامالت ادلصرفية من خالل 
حيث تزود األشخاص باشًتاك خبدمة  االنًتنتوساىم أيضا يف ظهور شركات توفر خدمة  االنًتنتشبكة 

 1.عرب شبكة االتصال اذلاتفي االنًتنت

دون احلاجة للتعامل مع ادلوظفُت أو  أشغاذلموىو ما ساعد البنوك لعرض خدماهتا شلا مسح للعمالء قضاء 
ية وتوفر البنوك ىذه اخلدمات بصفة اغلابية كثَتة منها ألجل قضاء مصلحة مصرف طوابَتانتظار ساعات طويلة يف 

و ؽلكن أن يراجع حسابات االنًتنتمن خالل شبكة  يلوالسرعة والوفر االقتصادي والعم دلالئمة والكفاءةا
ىنا ضرورة ملحة  فأصبحتويفحصها ويسدد الفواتَت اخلاصة بو يف أي وقت ودون التقيد دبواعيد العمل الرمسي 

لعمليات ادلدفوعات التعامل لكفاءة مع  حلقيقتولتطبيق التقنيات احلديثة يف البنوك من أجل: زبفيض التكلفة 
 2.ضرورة ربرير العمالء من القيود ادلكانية والزمانيةو النحو اذلائل وادلتسارع لعدد احلسابات العمالء بالبنوك 

 : اإللكترونيةالتوجو نحو التجارة . 3

يف  االنًتنتاذلائلة الستعجال شبكة  اإلمكانياتمنذ تسعينات القرن ادلاضي ربت االستفادة من 
التسويق وادلعامالت التجارية على نطاق الواسع وىو ما أطلق عليو اصطالحا بالتجارة االلكًتونية واليت ؽلكن 

سوقا مفتوحا  األنًتنتحيث أصبحت شبكة  3"اإللكًتونيةتعريفها بأهنا العمليات التجارية اليت تتم عرب ادلبادالت 
مقارنة بُت كل السلع  إلجراءعن السلعة بالصوت والصورة ولديو الفرصة  اإلعالنللبيع والشراء فيمكن للتاجر 

 4.العالم وللمشًتي أن ؼلتار ما يريده وتصلو السلعة إذل منزلو أضلاءادلتاحة يف كل 

                                                           
  .8، ص 2004، ب ط، اإلسكندرية، الدار الفكر اجلامعي، للبيانات اإللكترونيالتبادل . جنيهي منَت، جنيهي شلدوح،  1
 .291.292 : ، ص ص2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ب ط،   ،أدوات وتقنيات مصرفية. مدحت صادق،  2
 .41، ص 2005ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ، اجلزائر، ب ط،  )مفاىيم واستراتيجيات التطبيق(، اإللكترونية، التجارة خبيت ميإبراى.  3
 .163، ص 2002،  ب ط، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، اإللكترونيةالنظام القانوني لحماية التجارة . حجازي بيومي عبد الفتاح،  4
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 المبحث الثاني: تطور وسائل الدفع

األسباب اليت أدت إذل استخدام وسائل الدفع االلكًتونية شلا أدى إذل  أىمتعترب التجارة االلكًتونية أحد 
ربول النقود من شكلها ادللموس ادلادي إذل شكلها الغَت ادلرئي من الكًتونيات زلفوظة يف البطاقات الذكية أو 

 .على شكل قرص صلب يف الكومبيوتر

 ع الحديثة:المطلب األول: وسائل الدف

 تعريف وسائل الدفع الحديثة:. 1

اخلدمة بطريقة  أوىي يف األساس شبن السلعة و وسائل الدفع احلديثة ىي عبارة عن عملية ربويل األموال 
 إلرسالأي طريقة  أوالبيانات عرب خط تلفوين أو شبكة ما  وإرسالرقمية أو باستخدام أجهزة الكومبيوتر 

 1البيانات

عرف أيضا على أهنا: الوسائط اليت يتم بواسطتها نقل ادلعلومات اليت تتعلق حبسابات ألطراف تكما 
 .الكرتونيةادلعينة وبصفقات ذبارية 

وسائل الدفع االلكًتونية على أهنا "عملية يتم من خالذلا استبدال القيمة ادلالية بالبضاعة أو فت كما عر 
 2.بادلعلومات فهي تستخدم وسيطا لتسهيل عملية التبادل أوباخلدمات 

ىي عبارة عن الصورة أو الوسيلة االلكًتونية ونية التقليدية : االنًتنتو تعترب وسائل الدفع ادلتطورة يف 
للدفع واليت تستعملها يف احلياة اليومية الفرق األساسي بُت الوسيلتُت ىو أو سائل الدفع االلكًتونية تتم كل 

 .النقدية عملياهتا وتسَت الكًتونيا وال وجود للحواالت وال للقطع

                                                           
 www.alwatan.com اإللكًتوينمارس، على ادلوقع  10، تاريخ االطالع اإللكتروني، الدفع . حيدر أمُت 1
 www.istamonline.netعلى ادلوقع االلكًتوين 2016جانفي  27، تاريخ االطالع اإللكترونينظم الدفع . الربواين طارق،  2
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 خصائص وسائل الدفع الحديثة. 2

 أىم خصائص ىذه الوسائل احلديثة ما يلي:

  يتم الدفع باستخدام النقود االلكًتونية وىي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هبا ذاكرة رقمية أو ذاكرة     
 عملية التبادل إدارةالرئيسية للمؤسسة اليت هتيمن على 

  بالطبيعة الدولية: أي أنو وسيلة مقبولة من صبيع الدول حيث يتم استخدامو لتسوية  اإللكًتوينيتم الدفع
 آنالعادل خاصة دبا  أضلاءاحلساب يف ادلعامالت اليت تتم عرب فضاء الكًتوين بُت ادلستخدمُت يف كل 

ودوليا وبذلك تساعد وسائل الدفع االلكًتونية على ربسُت السيطرة على  إقليمياتتوسع  عمليات التجارة
 1.عمليات التوزيع والنقل

  اليت تلم عن بعد لتسهيل ذلك: أي توفر أجهزة تتوذل ىذه العمليات  إلسباميلتزم تواجد نظام مصريف معد
 تعامل األطراف وتوفَت الثقة بينهم

  خالل نوعُت من الشبكات:يتم الدفع االلكًتوين من 
o شبكة خاصة يقتصر االتصال هبا على أطراف التعاقد ويفًتض ذلك وجود معامالت وعالقات 

 ذبارية ومادية مسبقة بينهم
o 2شبكة عامة حيث يتم التعامل بُت العديد من األفراد ال توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة 

 :وسائل الدفع الحديثة أىمية. 3

 :وسائل الدفع احلديثة كالتارلة أعليوتقتصر 

 زبفيض تكاليف العمليات التجارية. 

                                                           
 .. الربواين طارق، مرجع سابق 1
 .120، ص 2003ط،  .، باإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإللكترونية، المسؤولية . زلمد حسُت منصور 2
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 على احسن وجوم الوقت يتنظ. 
  النقد والشراكة التجارية بُت ادلموليُت والعمالء كما انو زبتصر ادلسافة والوقت. أدارةربسُت 

 أنواع وسائل الدفع الحديثة. 4

ومتطلبات التجارة االلكًتونية وادلعامالت عرب  تتالءم إشكاالتعددت وسائل الدفع احلديثة وازبذت 
وكانت أوذلا ظهور البطاقات البنكية اليت تطورت من بطاقة ذات الشريط ادلغناطيسي إذل البطاقة  االنًتنتشبكة 

 ذات اخللية االلكًتونية كما ظهرت عدة أنواع من الوسائل اليت تنقسم إذل:

لى أهنا بطاقة بالستيكية ومغناطيسية يصدرىا البنك لصاحل : تعرف ىذه البطاقة عالبطاقة البنكية. 1.4
عمالئو بدال من ضبل النقود" فهي بطاقة بالستيكية الشكل ربمل اسم ادلؤسسة ادلصدرة ذلا وشعارىا وتوقيع 

فهي وسيلة  1اخلصوص رقمها واسم حاملها ورقم حسابو وتاريخ انتهاء صالحيتهاجو حاملها وبشكل بارز على و 
ذلك انتشر استعماذلا عرب بو  التقليديةمن تلك اليت تقدمها وسائل الدفع ااخلدمات  تقدم أفضل  دفع حديثة

 سلتلف دول العادل.

 وىناك عدة أنواع لعل أعلها ما يلي:

يتعهد فيها البنك بالسداد الشيكات اليت ػلررىا العميل بشروط معينة وربتوي ىذه  :بطاقة الشيكات
الذي يتعهد بو الوفاء يف كل شيء ػلرره العمل  األفقياحلد  ، وتوقيعو ورقم حسابوالبطاقة عادة اسم العميل 

 .البطاقة بإبرازويقوم 

  إذل التأكد من مدة صالحية البطاقة لالستعمال وجاء ظهوره ىذه  إضافةللمستفيد والتوقيع على الشيك
 2ص ال يعرفوهنمالبطاقة نتيجة سوء الظن وعدم الثقة التجار بالشيكات اليت يصدرىا أشخا

                                                           
 .130. الرومي زلمد أمُت، مرجع سابق، ص  1
 .400، ص 1999، األردن، 2العدد  26 الدراسات، اجمللد، رللة التزامات الناتجة عن االستعمال بطاقة االئتمان. القضاة فياض،  2
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: تتيح ىذه البطاقة حلماذلا الشراء على احلساب يف احلال أن يتم التسديد بصورة بطاقة الصرف البنكي
الفاتورة  إرسالالحقة فهي ال تتضمن أي معٌت لالئتمان بل على حاملها أن يسدد قيمة مشًتياتو مباشرة دبجرد 

يف فًتة ما بُت السداد والشراء وال تتجاوز فًتة االئتمان فيها مدة الشهر حيث  لو وال يتحمل جراء ذلك أي فوائد
 1 .شهريا %1.75و  %1.5أن احملاسبة تكون شهريا ويف حال التأخَت فان البنك ػلمل صاحبها فوائد ما بُت 

: يف بطاقة سبكن العميل من احلصول على السلع واخلدمات من زلالت وأماكن معينة بطاقة االئتمان
عند تقدؽلو ذلذه البطاقة ويقوم البائع بتقدًن فاتورة ادلوقعة من العميل إذل ادلصرف مصدر االئتمان فيسدد قيمتو لو 

اجلاري وادلتعامل يقدم أو  القيمة لتسديدىا أو خلصمها من حسابو بإصبارلويقدم ادلصرف للعميل كشفا شهريا 
 .زلددة االئتمان يف حال يسدد خالل آجال يدفع أي فوائد على ىذا

 2: ؽلكن للعميل دبقتضاىا سحب مبالغ نقدية من حسابو حد أقصى متفق عليوبطاقة السحب اآللي
من جانب البنك رغبة يف عدم وجود زحام على شباك الصرف وكذلك لتمكُت العميل من صرف  أصدراىاويتم 

البطاقة يف الصراف آرل اخلاص  إدخالادلبلغ الذي ػلتاجو خالل الفًتة اليت يكون البنك فيها مغلقا عن طريق 
فاتيح ادلوجودة بالصراف عن طريق الضغط على لوحة ادلرقم سري )متكون من أربعة أرقام غالبا(  وإدخالبالبنك 

ػلرر فاتورة أو كشف  اآلرلالصراف  أنيظهر للعميل عدة اختيارات شلا يتيح لو ربديد ادلبلغ ادلراد سحبو حيث 
باألموال ادلسحوبة من قبل العميل مبُت فيها ادلكان وتاريخ االئتمان وذلك ألن العميل يسحب نوقد من رصيده 

 3.لدى البنك

املها سداد مقابل السلع واخلدمات حيث يتم ربويل ذلك مقابل من حساب  : وربول حبطاقة الدفع
التاجر لذلك تعتمد ىذه البطاقة على وجود أرصدة فعلية للعميل لذا البنك ويالحظ أن الوفاء يكون بطريقتُت: 

                                                           
 .19، ص 2003، دار النهضة العربية، القاىرة، ب ط، اإللكترونيحماية الجنائية لبطاقات االئتمان جرائم الدفع . سامح زلمد عبد احلكيم،  1
  .125. زلمد حسُت منصور مرجع سابق، ص 2
 135. الرومي زلمد أمُت، مرجع سابق، ص  3
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بلغ من األوذل مباشرة تكون بقيام ادلشًتي بتسليم بطاقة قيمة مشًتيات العميل والتسديد مباشرة بتحويل ادل
حساب العميل إذل التاجر إما الثانية بطريقة غَت مباشرة حيث يقوم بتقدًن العميل بطاقتو للتجار الذي يقوم 
بتدوين البيانات ادلوجودة فيها يف الفاتورة موقع عليها من العميل وتتكون من عدة نسخ منها إذل البنك اخلاص 

 1 بالعميل مث الرجوع إذل حامل البطاقة بعد ذلك.

، : تعترب البطاقات الذكية من أىم االبتكارات احلديثة يف قطاع الدفع بالبطاقاتالبطاقات الذكية. 2.4
ػلتوي يف داخلها على شرائح للذاكرة تعمل  ، وتعرف ىذه البطاقة على أهنا بطاقة بالستيكية ذات حجم قياسي

 من تلك اليت تستوعبها البطاقات ذات يزودىا ببطاقة زبزينية للبيانات أكرب بكثَت، ميكرو كومبيوتربواسطة 
وتقدم ىذه البطاقة العديد من اخلدمات منها بعض البيانات ، ولكنها أعلى منها تكلفة، الشرائط ادلمغنطة

وتقوم ىذه  ، التاريخ الطيب للشخص ومعلومات عن حساباتو الشخصية البنكية :الشخصية اخلاصة حباملها مثل
استخدام  وعند، البنك أو اجلهة ادلصدرة حاسوبوعليو تعتمد على االتصال مع  ، األخَتة بتخزين كافة البيانات

 2البطاقة الذكية يف اجهزة الصراف االرل ؽلكن للعميل شحنها دببلغ معُت من النقود من حسابو اخلاص.

حيث تتيح إذن فان البطاقة الذكية تعترب كمبيوتر متنقل وسبثل ضباية كبَتة ضد التزوير وسوء االستخدام   
ألجهزة قراءة البطاقات اليت توضع يف ادلواقع التجارية شحن ىذا النوع من البطاقات عن طريق الصراف اآلرل 

 3.وكذلك احلساب الشخصي مع التدقيق يف تفاصيل احلسابات ادلالية لصاحبها

 ة: وؽلكن القول أن البطاقة الذكية تنفرد عن البطاقات االئتمانية وغَتىا بالسمات التالي

  حقيقية.تشبو ىذه البطاقة حافظة النقود اليت ػلملها الشخص وتضم أوراق نقدية عملية 
  اإللكًتوينتؤدي وظائف: بطاقة االئتمان وبطاقة الصرف و ىذه البطاقة ؽلكنها القيام بدور الشيك. 

                                                           
 .19. سامح زلمد احلكيم، مرجع سابق ص 1
2
 .303مدحت صادق، مرجع سابق، ص . 

 .126، ص 2003، ب ط، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، اإللكترونية، المسؤولية . زلمد حسُت ادلنصور 3
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 1الوقت. كما أهنا أداة زبفيض التكاليف و،  تعد البطاقة الذكية بديال جلواز السفر وتذكرة للطَتان 

 :اإللكترونيةوالمحافظ  اإللكترونية النقود. 3.4

 :اإللكترونيةالنقود 

وىي عبارة عن نقود  االنًتنتوسائل احلديثة للتعامل التجاري عرب شبكة  إحدىتعد النقود االلكًتونية 
غَت ملموسة تأخذ صورة وحدات الكًتونية زبزن على القرص الصلب جلهاز احلاسب اآلرل وؽلكن استخدام ىذه 

دبا يف ذلك شراء ادلستلزمات اليومية ودفع شبنها  االنًتنتالتعامالت ادلالية والتجارية عرب شبكة  إسبامالوحدات يف 
 2.ةاإللكًتونييف شكل وحدات من النقود 

وبعبارة أخرى تعرف النقود االلكًتونية على أهنا قيمة نقدية سلزنة على وسيلة الكًتونية مدفوعة مقدما 
 وغَت مرتبطة حبساب بنكي وتستعمل كأداة للدفع

 3:ولفهم كيفية استعمال حامالت النقد االلكًتوين غلدر التمييز بُت نظامُت

يعٍت أن ادلستهلك يعهد بادلدفوعات إذل طرف ثالث وىو البنك ادلنوط بو بأن  وىو على الخط:نظام 
يتوذل كل التحويالت اخلاصة بالنقد االلكًتوين وؽلسك احلسابات النقدية للعميل حبيث يتطلب إذل تلقي السداد 

ب ادلوجود لدى تقوم بقراءة بطاقات الدفع وتكون موصولة باحلاسو  عن طريقة ويتم ذلك بوجود آلة لدى التاجر
 .البنك أو مركز التسويات أو مركز الًتخيص

                                                           
1
 .141، ص 2004، ب ط، اإلسكندرية، دار ادلطبوعات اجلامعية، األنترنتعبر  اإللكتروني، التعاقد مُتأالرومي زلمد  .

 .10. منَت زلمد جلنيهي، مرجع سابق، ص 2
3
 .اإللكًتونية، ملتقى دورل حول التجارة اإللكترونيوالنقد  اإللكترونيةالتجارة رحيم حسُت،  .
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ويف ىذا النظام تتم قراءهتا بطاقة العميل عن طريق حاسبو منصب لدى التاجر ويتم  خارج الخط:نظام 
خصم مبلغ ادلشًتيات من خالل ىذه البطاقة مباشرة حيث أهنا ربتوي على ذاكرة زبزن معلومات عن حساب 

 .العميل

 1:كًتونيةلاإلئص اليت تتميز هبا النقود ومن أىم خصا

إذ يتم نقلها من ادلستهلك إذل التاجر دون احلاجة إذل وجود طرف  ثنائية األبعاد: اإللكترونيةالنقود 
 .ثالثا بينهما كمصدر ذلذه النقود

سلتلفة  االلكًتونيةنقود  وإصدارحيث أن كل مصدر يقوم خبلق  ليست متجانسة: اإللكترونيةالنقود 
فقد زبتلف ىذه النقود من ناحية القيمة وقد زبتلف أيضا حسب عدد السلع واخلدمات اليت ؽلكن أن يشًتيها 

 .الشخص بواسطة ىذه النقود

تتميز ىذه النقود بسهولة ضبلها نظرا خلفة وزهنا وصغر حجمها وذلذا  سهلة الحمل: اإللكترونيةالنقود 
 .فهي أكثر عملية من النقود العادية

 حبيث يكون التعامل هبا متاحا يف كل األوقات والظروف متاحة في كل األوقات: اإللكترونيةالنقود 
وما تقتضيو من استمرار للمبادالت الدولية مع اختالف التوقيت من بلد  لالنًتنتليتناسب مع طبيعة الكونية 

 2.آلخر

 

 

                                                           
1
 .109، ص2003ط،  ، باإلسكندريةدار اجلامعية،  التجارة اإللكترونية،ضباد عبد العال طارق،  . 

 .زلمود، مرجع سابق إبراىيم. الشافعي زلمد  2
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 :اإللكترونيةالمحافظ 

تستخدم يف سداد ادلبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو غَت أهنا: "وسيلة دفع افًتاضية  على تعريف
 1.مباشر

بتحويل النقد إذل سلسلة رقمية وزبزن على القرض الثابت يف موقع العمل وىذا ػلد من  تقوم أهنا كما
 اإللكًتونيةومعظم ىذه احلقائب تقوم بتخزين النقد  االنًتنتاستخدام النقود يف ادلعامالت اليت تتم على شبكة 

 2.يف أي مكان

 وؽلكن استنتاج اخلصائص الرئيسية اليت تتميز هبا احملافظ االلكًتونية فيما يلي:

 تسمح احملافظ بتخفيض عمليات الدفع بالنقود وبالتارل التخلص من تكاليف ادلعاجلة. 
 وسيلة مالئمة سباما للصفقات التجارية دلا توفره من سرعة يف العمل ىي. 
 رلاالت( ، َت )جرائدتستعمل للدفع دببالغ صغ. 
  معاجلة  أسعارحال متطورا للدفع دببالغ صغَتة وعليو سبكن التخلص من  اإللكًتونيةتعطي احملافظ

 3 الشيكات وباقي وسائل الدفع الورقية يف كل عملية أو صفقة ذبارية ذات مبالغ صغَتة.

 والتحويالت المالية االلكترونية: اإللكترونيةالشيكات . 4.4

: تعرف على أهنا رسالة موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إذل مستلم الشيك اإللكترونيةالشيكات 
ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك ادلالية غلى  االنًتنت)حاملو( ليعتمده ويقدمو البنك الذي يعمل عرب 

                                                           
1
 .12، ص2003، دار النهضة العربية، مصر، ب ط، محفظة النقود اإللكترونيةغنام شريف زلمد،  .

 ،2003 ،1ط، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي،  ، اجلزء األول،اإللكترونيةالنظام القانوني لحماية الحكومة حجازي بيومي عبد الفتاح،  .2
 .109ص

3 .Tornign jean, Pierret brion François « les moyens de paiement « 1 » Edition presses 
universitaire de France paris 1999. 
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ن أنو قد مت بالفعل الشيك فعال وؽلكن دلستلم الشيك أن يتأكد م بإلغاءحساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم 
 1.ربويل ادلبالغ حلسابو

وبصفة أخرى يعرف الشيك االلكًتوين على أنو عبارة عن رلموعة من البيانات يرسلها ادلشًتي إذل البائع 
عن طريق الربيد االلكًتوين ادلؤمن وتتضمن ىذه البيانات اليت ػلتويها الشيك البنكي من ربديد مبلغ الشيك واسم 

 2ن أصدر الشيك وتوقيعو ويكون ىذا التوقيع عن طريق رموز خاصةادلستفيد واسم م

 من أىم خصائص ىذه الشيكات:

  عملية السداد االلكًتوين بُت طرفُت من خالل وسيط وال ؼلتلف  إلسبامأداة  اإللكًتونيةتعترب الشيكات
وتبادذلا  األنًتنتذلك عن نظام معاجلة الشيكات العادية ما عدا انو يتم توريدىا الشيكات عرب 

 .لكًتونياإ
 عترب تكلفة تشغيل الشيكات االلكًتونية منخفضة عن تكلفة تشغيل الشيكات التقليديةت. 

ومنو فان الوسيط الذي يعتمد عليو الشيكات االلكًتونية يطلق عليو جبهة التلخيص ويتم استخدام 
ًتي بفتح حساب زلدد لدى البنك زلدد ويقوم الشيك االلكًتوين يف عملية الوفاء بأن يقوم كل من البائع وادلش

ادلشًتي بتحرير الشيك وتوقيعو الكًتونيا ودبجرد توقيعو الكًتونيا يعترب ىذا الشيك وربريره جزءا واحد أي ال يتجزأ 
ال ؽلكن ألحد من الفصل بينهما وبعد ذلك يرسل ادلشًتي ىذا الشيك عرب الربيد االلكًتوين إذل البائع حيث أنو 

ر يقوم بتوقيع الشيك الكًتونيا باعتباره ىو ادلستفيد من الشيك يتم رسلو إذل البنك الذي يقوم ىو اآلخر ىو آخ
 3.كل من البائع وادلشًتي بأن العملية قد سبت  بإخباردبراجعتو والتحقق منو بعدىا يقوم البنك 

                                                           
 .50، ص 2005ط،  .، باإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، اإللكترونيةالبنوك .جنيهي منَت، جنيهي شلدوح،  1
 .145الرومي زلمد أمُت، نفس ادلرجع السابق، ص .  2
 .146، ادلرجع السابق، ص أمُت. الرومي زلمد  3
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اليت تتوذل  احلاسوبية: إن معظم البنوك يقوم على ادلشاركة يف الشبكة التحويالت المالية االلكترونية
فيما بُت البنوك وبذلك تؤدي الدور  والدائنةادلديونية التداول االلكًتوين دلاليُت القيوم احملاسبية اليت تسجل 

الصناعية  األقمارل التقليدي لغرفة ادلقاصة البنكية ولكن بشكل فوري وبدرجة عالية من الكفاءة واحتمال استعما
 .لتشمل البنوك العادلية يف نطاق التسويات البنكية

وقد تتمثل عملية التحويل ادلارل االلكًتوين بتوقيع العميل ظلوذجا معتمدا الصاحل اجلهة ادلستفيدة وؽلكن 
 1 و شهريا(أ أسبوعيا ، ىذا النموذج من اقتطاع القيمة احملددة من حساب العميل وفق ترتيب زمٍت معُت )يوميا

وؼلتلف ظلوذج التحويل االلكًتوين عن الشيك يف أن صالحيتو تسري ألكثر من عملية ربويل واحدة 
عملية  إسباموعادة ما يتعامل البنك والعميل مع وسطاء وظيفتهم توفَت الربرليات الالزمة للتحويالت ومن أجل 

  2:التحويل ادلارل االلكًتوين ظليز حالتُت

إذل  بإرساليةربويل مارل عن طريق ادلودع إذل الوسيط الذي يقوم  بإرسال: يقوم العميل حالة وجود وسيط
لعميل ويف حالة عدم تغطية الرصيد دار ادلقاصة ادلالية اآللية اليت ترسل النموذج التحويل ادلارل االلكًتوين إذل بنك ا

 لتقدميةالعميل أما يف حالة تغطية الرصيد  بإشعارالوسيط بذلك الذي يقوم بدوره  إشعارالقيمة التحويل يتم 
 .التحويل تتم عملية االقتطاع وربويلها إذل حساب ادلستفيد وقد السداد احملدد بالنموذج

ؽللك الربرليات اخلاصة اليت تسمح  أنيف ىذه احلالة يستلزم على التاجر : حالة عدم وجود وسيط
ة بكلمة مرور خاصتو بالتاجر وعندما يقوم العميل باعتماد ىذه العملية حيث ىذه الربرليات تكون مؤمن بإجراء

اعتماد إذل دار ادلقاصة اآللية واليت تدورىا ترسلو إذل  بإرسالظلوذج للدفع بشيك مصادق لصاحل التاجر الذي يقوم 

                                                           
، ص 1998، 1طالعربية ادلتحدة،   األمارات، دار الوسام للطباعة والنشر "الحسابات والخدمات المصرفية الحديثة. السبسي صاحل الدين،  1
 .139.140 : ض
  ، ملتقى دورل حول التجارة االلكًتونيةيةاأللوسائل الدفع . بن عماره نوال،  2
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عميل البنك القتطاع ادلبلغ من حسابو العميل وربويلو إذل حساب التاجر وعندىا ال حاجة لتحقيق كفاية رصيد ال
 ألن الشيك مصادق عليو.

 : الوسائط البنكية الحديثة المساعدةلثانيالمطلب ا

الدفع االلكًتوين حيث أن تطور وسائل  العديد من الوسائط االلكًتونية واليت تستخدم يف عمليةىناك 
موضحة يف  تداوذلا وأىم ىذه األشكال ادلصرفيةالدفع يف صورة وسائل االلكًتونية فرض أشكال سلتلفة لكيفية 

 الشكل التارل:

 : الوسائط البنكية الجديدة و اإللكترونية و أبرز خدماتها22الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة البنوك التقليدية الماضي و اإللكترونية من إعداد الطالبة باالعتماد على أضبد زلمد غنيم،  المصدر:
 .105-90، ص ص، 2008، 1، ادلكتبة العصرية، طالمستقبل

خدمات الصرافة 
 األلية

البنكية خدمات 
 الجديدة

إصدار بطاقات 
 البنكية

خدمات 
 األنترنت البنكي

خدمات أوامر 
 الدفع البنكية

إصدار الشيكات 
 اإللكترونية

إصدار النقود 
 اإللكترونية

 المقاصة خدمات
 اإللكترونية 
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: القابض ىو عبارة عن وسط بُت ادلتعاملُت يتلقى طلبات وبيانات كل منهما ويتحقق منها عن طريق القابض. 1
الدفع نظَت عمولة  أومباشرة عملية عرض السلعة أو اخلدمة والتسليم والوفاء  يتوذلموقعو على الشبكة وىو 

 1.معينة

: وىي نوع من اخلدمات ادلصرفية اليت تقدم للعمالء على مدار األربع وعشرون ساعة طوال الهاتف المصرفي. 2
اليوم ويستطيع العميل فيها أن يطلب من البنك ربويل مبلغ من ادلال مقابل السلعة أو اخلدمة اليت اشًتاىا عرب 

رقم السري اخلاص بالعميل // ال إدخالإذل البائع ويتم ذلك بعد التأكد من شخصية العميل عن طريق  االنًتنت
 أرقاموادلعطى لو من قبل البنك والتعرف كذلك على الرقم ىاتف العميل والذي غلري االتصال لو من خالل 

 2 .العمالء ىاتفو ادلعروفة لدى البنك فهي خدمة مصرفية حديثة بدأت البنوك باستخدامها وتقدؽلها

ربويل من حساب إذل آخر ؽلكن فتح حساب  راءإجإذل  وباإلضافةخاصة يف تقدًن خدمات التجزئة 
جيد وتلقي طلبات افًتاض وتسديد فواتَت ومسح تقدًن البنوك خلدماهتا عرب اذلاتف العادي بتقدًن خدمات عن 
طريق اذلاتف النقال الذي انتشر استعمالو بسرعة وىو ما أدى إذل ظهور بنوك خلوية وجعل البعض يتوقع أن ربل 

 3.األنًتنتيف عمليات السداد شبن السلعة أو اخلدمة ادلشًتاة عرب  الة زلل البنوك شركات اذلواتف النق

: حل ىذا النظام مكان أوامر الدفع ادلصرفية وظهر نظام تسوية ة المصرفية االلكترونيةمقاصخدمات ال. 3
بالوقت احلقيقي يف خدمات ادلقاصة الدفع االلكًتونية احلديثة للمقاومة وىو نظام ينطوي على عنصر  اإلصبالية

 4.أو تأخَت إلغاءاليقُت حيث تتم ادلدفوعات يف نفس اليوم بدون 

                                                           
 28. زلمد حسُت منصور، مرجع سابق، ص  1
 .127، ص 2001، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ب ط، تقنيات البنوك. لطرش طاىر،  2
 30، ص 2003، 1طالتوزيع، عمان، ، دار وائل لنشر و اإللكترونية، المسؤولية في العمليات المصرفية .لصمادي حازم لغيم 3
 127. زلمد حسُت منصور، مرجع سابق، ص  4
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القائم على البنك ادلنزرل نظام لو أعلية كبَتة سواء على مستوى البنوك  االنًتنتإن نظام المصرفي:  األنترنت. 4
 فيما يلي: وكما تتعدد أشكال  االنًتنتأو على مستوى العمالء الذين يتوفرون على خطوط 

 بإصدارهتمالعمالء بادلعلومات اخلاصة  إمداد. 
  لكًتونياإتقدًن طرق دفع العمالء للكمبياالت ادلسحوبة عليهم. 
  التعريف بطرق ربويل األموال بُت حسابات العمالء ادلختلفة.كيفية 
 .1تقدًن نشرات الكًتونية إعالمية عن طريق اخلدمات ادلصرفية 

 .)ادلقاصة: ىي عبارة عن تسوية احلقوق والديوان القائمة بُت البنوك بسبب عملياهتا ادلصرفية( 

 مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكترونية:المطلب الثالث: 

انتشار الواسع ألنظمة الدفع احلديثة ترصبت عدة مزايا اليت هبا جدبت العمالء والتحوالت من وسائل  إن
 .الدفع التقليدية إذل وسائل الدفع احلديثة

 :اإللكترونية طاقات الدفعبمميزات . 1

 اىم شليزاهتا و اليت إذل ر، اإلشارةغلد اإللكًتونيةأىم وأشهر الوسائل من  اإللكًتونيةبطاقات الدفع  اعتبار
 2 تلخيصها فيما يلي: يتم

: دبعٌت أن ىناك وسائل تقليدية لدفع االلكترونية ترتب االلتزامات حقيقية في ذمة أطرافهابطاقات ا. 1.1
تدخل فيها ثالث أطرت إال أهنا ترتب التزامات حقيقية إال يف ذمة طرفُت فقط وعلا الدائن وادلدين  الكمبيالةمثل 

على اعتباره وكيال عن ادلدين يف الوفاء للدائن وحىت بعض الوسائل  يقتصر دورها الطرف الثالث وىو البنك أم
 .لكًتونياإاألخرى أصبح دور البنك فيها ىامشيا حيث يتم نقل األموال من حساب ادلدين إذل حساب الدائن 

                                                           

 90.105.1، ص ص 2008،  1ط، ادلكتبة العصرية، مصر، االمستقبل اإللكترونيةالبنوك التقليدية الماضي و  إدارة، .اضبد زلمد غنيم
 09.11.13، ص ص ص: 1990، مكتبة اجلالء جديدة، مصر،  ب ط، بطاقات الوفاء. رضوان فايز نعيم،  2
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ػلتاج الوفاء بالوسائل التقليدية إال إذل  ال ثالثية األطراف: ةبطاقة الدفع االلكترونية تقوم على عالق. 2.1
طرفُت وعلا الدائن وادلدين لكن الدفع باستخدام بطاقات الدفع االلكًتونية يستوجب ثالث أشخاص: مصدر 

حامل البطاقة وتاجر كل طرف من ىذه األطراف يًتتب لو حقوق وعليو التزامات ويرتبط مع اآلخرين  ،البطاقة
 .بعقود مستقبلية

-الشيك–)السفتجة : فعكس وسائل الدفع التقليدية رلالنتقال عن طريق التظهيعدم قابلية البطاقات . 3.1
 .السند ألمر( فالبطاقات ال ؽلكن تداوذلا إال من خالل حاملها الشرعي

:دل يتدخل ادلشرع لوضع عدم خضوع البطاقات للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقليدية. 4.1
بشأن البطاقات البنكية لذلك زبضع البطاقات للقواعد العامة ادلطبقة على النقود كوسيلة للوفاء  نصوص قانونية

 .وكذلك قواعد عامة يف النظام البنكي والقواعد العامة يف العقود

 مميزات البطاقات البنكية. 2

 1 كما يلي:  هاتتخلصؽلكن 

 :ها أثناء التعامالتتحنمن أىم ادلميزات اليت م: المميزات التي تقدمها البطاقات البنكية لحاملها. 1.2

 األمان: ذبنب البطاقة العميل ضبل النقود وما ينتج عن ذلك من سلاطر. 
  ادلرونة: يكتسب حامل البطاقة مرونة يف احلصول على احتياجاتو من سيولة نقدية وسلع وخدمات من

 2.مصادر متنوعة يف أي مكان من العادل ويف أي وقت وبأي عملة

 

                                                           
 .140.ص 2003، الدار اجلامعية، مصر اإللكترونية، التجارة . طارق عبد العال ضباد 1
 ..96، ص 2008، 1ط ،، ادلكتبة العصريةالمستقبل واإللكترونيةالبنوك تقليدية الماضي  إدارة، . أضبد زلمد غنيم 2
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 :اإللكترونيةالنقود مميزات 

 ؽلكن تلخيص أعلها فيما يلي: 

 السرية: حيث ؽلكن للمشًتي أن يقوم بعملية الشراء دون أن يكون مضطرا إذل تقدًن أي معلومات. 
 كما   ، سهولة االستخدام: حيث يستطيع ادلشًتي سداد قيمتو مشًتياتو دبجرد األمر على حاسبة اآلرل

التحويل بُت ىذه العمالت بصورة  إمكانيةتتيح النقود الكًتونية فرصة التعامل بالعديد من العمالت مع 
 .حلظية وبأي قيمة

 اطلفاض التكاليف: حيث تنعدم التسوية ألن العملية تتم أوتوماتيكيا. 
 ا تعتمد على زبضع للحدود: حيث ؽلكن ربويل النقود االلكًتونية من أي مكان ويف أي وقت كوهن ال

 .اليت ال تعًتف باحلدود اجلغرافية أو السياسية االنًتنتشبكة 
  األمان: يتيح نظام النقود الرقمية أعلى درجات اآلمان ادلمكنة وذلك العتماده على وسائل األمان

 األنًتنت.ادلبتكرة حلماية ادلعلومات ادلالية ادلستعملة على شبكة 

 :اإللكترونيةالمالية التحويالت مميزات 

 1 تتميز ىذه األخَتة دبا يلي:

  اخلدمات اليت تقدمها الصناديق ادلتعلقة بتجميع الشيكات إلغاءتقليل أو. 
 توفَت التدفقات النقدية بصورة فورية الذي يؤذي إذل تسريع دورة النقد. 
  واألفرادالتقليل من اخلدمات اليت تقدمها البنوك التسوية احلسابات اجلارية مع الشيكات. 
  تقليل مصارف ادلعاجلة الشيكات إذل احلد األدىن نتيجة عدم استخدام الشيكات الورقية وتستفيد البنوك

 دم العمالة.قليل مصاريف التشغيل وكذا زبفيض خمن ىذه العملية كوهنا ترغب يف ت

                                                           
 .30، ص 2003، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ب ط، اإللكترونية، المسؤولية المصرفية ادي. حازم نعيم الصم 1
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 :اإللكترونيةالشيكات مميزات 

من رسوم التشغيل مقارنة بالبطاقات  %50كوهنا توفر   اإللكًتونيةأىم ادلزايا اليت يتمتع هبا الشيكات 
سا مقارنة بالشيكات العادية اليت يتم 48يف  اإللكًتونيةالبنكية كما يتم تسوية ادلدفوعات من خالل الشيكات 

 .تسويتها يف وقت أطول من خالل ادلقاصة كما أهنا تقضي على مشاكل شيكات العادية كالضياع والتأخَت
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 : الصعوبات والعراقيلاإللكترونيةوسائل الدفع  المبحث الثالث:

الدفع االلكًتونية وتؤدي إذل عدم ثقة  ىناك صبلة من الصعوبات والعراقيل اليت تقف بعد صلاح وسائل
ذلذه الوسائل احلديثة فعلى الرغم من النجاح الذي حققتو ىذه الوسائل إال أن ىناك عوامل جعلت من ىذا 

شلا أفرز سلاطر تنجم آرل  واإلعالمالنجاح ناقصا حيث ظهر نوعا من اجلرائم اليت ترتكب يف حق ىذه البطاقات 
 .الوسائلهبذه  على تعامل 

 ومخاطر معامالت بها اإللكترونيةالجرائم  :األولالمطلب 

نوعا شائعا من أنواع اجلرائم إذ أهنا تتمتع بالكبَت من ادلميزات للمجرمُت تدفعهم  اإللكًتونيةيعترب جرائم 
إذل ارتكاهبا وؽلكن تعريف تلك اجلرائم على أهنا "جرائم ال تعرف احلدود اجلغرافية واليت يتم ارتكاهبا بأداة يف 

 1.احلاسب اآلرل عن طريق شبكة االنًتنت وبوساطة شخص على دراية فائقة ذلا

د كان ظهور وسائل الدفع االلكًتونية عامال أساسيا يف ظهور ىذا النوع من اجلرائم واليت ؽلكن وق
 :تلخيصها كما يلي

: تتم عندما يشتغل اللصوص بيانات )كالعنوان والتاريخ ادليالد ورقم الضمان االجتماعي( انتحال شخصية الفرد
بطاقات بنكية ائتمانية حيث أن تلك شخص ما على الشبكة االلكًتونية أسوأ استغالل من أجل احلصول على 

خالل اذليئات اليت ال  غالبا من االنًتنتالبيانات سبكنهم من التقدم بطلبات الستخراج البطاقات البنكية عرب 
 2 .أمنية صارمة عرب الشبكة بإجراءاتتتخذ 

                                                           
، ص 2004ط،   .، بإسكندرية، دار الفكر اجلامعي، ، جرائم األنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتها. جنبيهي زلمد، جنييهي شلدوح 1

13. 
 .42شلدوح، ادلرجع السابق، ص  جنيهي زلمد، جنييهي.  2
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بيانات  بإدخال: حيث يتم استخدام احلاسب يف التالعب بادلعلومات وذلك اإللكترونيةجرائم السلب بالقوة 
زائفة من جانب ادلتحايل باختالف دائنُت كأجور غلب دفعها أو فواتَت غلب تسديدىا وذلك عن طريق اختالف 

غلب عليهم سداد الفواتَت الصادرة عن احلاسب أما ادلدين ادلعتدى عليو فان يتمكن من  حقيقيُتغَت  مدنيُت
للحصول على أموال غَت  اإلليةلدفع  ، كونو غَت مدين لوجود فواتَت معلوماتية وىكذا يستغل ادلتحايل طرق  إثبات
 1.شرعية

يل األموال على أنو عملية ربويل مصدر غَت مشروع : يعرف غسغسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية
إذل أموال مصدرىا مشروع كالتجارة بالسيارات وأبسط الطرق ىو القيام بسحب مبالغ كبَتة  كادلخدراتلألموال  

بطلب ربويل  مكانتوعلى دفعات من الصراف اآلرل يف بلد أجنيب  مت يقوم فرع ادلصرف الذي سحب ادلبلغ من 
الذي أصدر البطاقة. فتتم عملية التحويل خبصم ادلبلغ من رصيد ادليل الذي يكون قد هترب من  ادلبلغ من الفرع

 .دفع رسوم التحويل واستطاع أن يغسل أموال

من أحدث طرق غسيل األموال ادلشبوىة خاصة أهنا األسهل استخداما  االنًتنتكذلك يعترب شبكة 
تح لو أفاق الدخول يف احلسابات واألنشطة ادلالية والبنكية من واأليسر يف التعامل من البنوك وبضغط ادلفتاح تف

تلك  وإيداعأي جهة يف العادل. فيقوم اجملرمون باالعتماد على عملية التحويل االلكًتوين ألموالو من خالل البنوك 
 2.م بلدان سلتلفةاألموال ادلسروقة يف حسابات متعددة يف البنوك مث ربول إذل عدة فروع 

الذمية االئتمانية عرب شبكة  ،: أصبح السطو على أرقام البطاقات البنكيةالسطو على أرقام البطاقاتجرائم 
تلك األرقام أو عدم  إلرجاعية سهلة لذلك تزايدت ىذه احلوادث اليت أعقبتها عملية االفًتاض لعم االنًتنت

 3.نشرىا واستخدامها

                                                           
 .105، ص 1992، دار النهضة العربية القاىرة، ب ط، في تشريع المقارن اإللكترونيجرائم الحاسب . قشقوش ىدى حامد،  1
 .261، ص 2003، دار اجلامعية، مصر، ب ط، ، العولمة واقتصادية البنوك. عبد ادلطلب عبد اجمليد 2
 .42ادلرجع السابق، ص  شلدوح، . جنييهي زلمد، جنييهي 3
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 1.اإللكًتونية وكذلك من أىم العوامل ادلعرقلة لتطور وسائل الدفع

: يتعلق ىذه األخَتة بعالقة البنوك االلكًتونية بالبنك ادلركزي حيث أن النقود االلكًتونية مخاطر التنظيمية
ستجعل من الصعب مراقبة وربديد الكتلة النقدية وكذلك تداول عدة أشكال صادرة من النقود عن مؤسسات 

صبحت سَتة لسهولة ربويل بنكية سلتلفة غلعل ىذا اجملال غَت منظم. حيث أدذل ذلك إذل التهرب الضرييب اليت أ
 .األموال غَت احلدود

: نظرا لسرية ادلعامالت ادلصرفية االلكًتونية فان ىذا يتيح بدرجة عالية من ادلخاطر القانونية المخاطر القانونية
بالنسبة للبنوك كعمليات غسيل األموال لذلك أصبحت البنوك تقوم بالتحقق اجليد من ىوية العميل وعنوانو قبل 

 .حساب لوفتح 

إن طبيعة ادلعامالت ادلصرفية االلكًتونية يفتح عنها هتديدات أمنية تأيت سواء من الداخل أو  مخاطر العمليات:
 من اخلارج وعلى البنوك أن تعتمد على سرية واالعتماد على خرباء يف ذلك.

التقنية وذلك بالًتخيص القانوين  إجراءات إتباعوحىت ؽلكن التمكن واحلد من ىذه ادلخاطر البد من 
للمعامالت االلكًتونية كما البد من التنسيق الدورل لتنظيم  ىذه ادلعامالت من أجل ضمان حصول ادلوظفُت 

 على اخلربة التكنولوجية.

 جرائم البطاقات البنكية: :المطلب الثاني

اجلرائم اليت ٍت أهنا مثالية حيث تعددت رغم ادلزايا اليت حققتها وسائل الدفع االلكًتونية إال أن ىذا ال يع
ترتكب يف حقها ومع ازدياد استعمال البطاقات على ىذا اخلصوص تعددت وسائل االحتيال يف استعماذلا وؽلكن 

 تقسيم ىذه اجلرائم إذل جرائم يرتكبها حامل البطاقة وجرائم يرتكبها الغَت.

                                                           
 .35. بن عمارة نوال، مرجع سبق 1
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فالعميل نفسو مالك البطاقة قد يستعملها  استعمال البطاقة البنكية: إساءةجرائم يرتكبها العميل بسبب . 1
 الرتكاب جرائم أو سلالفات من أجل احلصول على أموال بأي طريقة كانت نذكر منها مايلي:

: وتقع ىذه اجلرؽلة عندما يقوم حامل البطاقة اآلليتجاوز الحامل لرصيده بالسحب خالل أجهزة الصراف 
 1.لنقود دببلغ يزيد عن رصيده بالبنك أو يتجاوز احلد األقصى ادلصرح بوبالسحب من اآللية ا

: لكل بطاقة مدة صالحية معينة وبعد مرور ىذه ادلدة البد على العميل استخدام بطاقة انتهت مدة صالحيتها
بضرورة يردىا للبنك أو اجلهة ادلصدرة ذلا وذلك إما لتجميدىا أو التخلي عنها ويف حال دل يفعل ذلك البعض 

 2.اعتباره جرم

بطاقة ووقف عملها ووفقا لذلك يطلب من العميل ردىا ففي  بإلغاء: قد يقوم البنك أحيانا استعمال بطاقة ملغاة
حال امتناع العميل عن ذلك ويقوم باستعماذلا فان ذلك بعد اعتداء على مال الغَت ألن العميل سيوىم التاجر 

 .جرما دبلكيتو للبطاقة واالئتمان وبذلك يعد

شيك للتاجر الذي اشًتى منو  بإصدار: تقوم اجلرؽلة ىنا عندما يقوم اجلاين إساءة استخدام بطاقة ضمان الشيك
 .البضاعة لقيمة تتجاوز السقف الذي يضمنو البنك

 استعمال البطاقات االلكترونية إساءةالجرائم التي يرتكبها الغير بسبب . 2

 طرف الغَت وذلك كالتارل: قد يتم ارتكاب جرائم من

السحب عن طريق بطاقات ائتمان  آو: قد يقوم الغَت بتزوير بطاقة الدفع مزورة لكترونيةاإلاسحب بطاقات 
مع صاحب البطاقة الذي يًتكها للغَت الستعماذلا وتزوير  طؤابالتو م ذلك روقة واستبدال بياناهتا كما قد يتمس

 1.لتوقيعو
                                                           

 .334. حجازي بيومي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  1
 .128، مصر، ص 1ط، دار أمُت الطباعة، مصر، بطاقة ائتمان. سعودي زلمد توفيق،  2
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: إن السارق أو من عثر عليها قد يستخدمها يف سحب بطاقة مسروقة أو مفقودة من قبل الغير استعمال
 2.وجرؽلة نصب ى السلع واخلدمات وتعد ىذه عقوبةالنقود من ادلودع اآلرل وقد سيخدمها يف احلصول عل

 اإللكترونيةوسائل الدفع الجديدة لالتحديات  :المطلب الثالث

ليست وسائل مثالية زبلو من أي شيء سليب فهي أيضا تعاين من عيوب  اإللكًتونيةإن وسائل الدفع 
وسلاطر شلا يؤثر على مسعتها أمام اجلمهور ومنو فهذا يؤدي إذل أخذ احليطة واحلذر عند استعماذلا وبالتارل ؽلكن 

 ذكر ىذه ادلخاطر والعيوب ذلذه الوسائل كما يلي:

 :اإللكترونيةالنقود بالنسبة . 1

 3.تتعلق بأمن ىذه النقود والسرية وأخرىسلاطر قانونية  اإللكًتونيةللنقود 

: تصدر أساسا ىذه ادلخاطر من خالل انتهاك واخًتاق القوانُت واللوائح مثل جرائم غسيل المخاطر القانونية
أسرار العميل وانتهاك السرية من ناحية أخرى فان ادلخاطر القانونية قد تتولد أيضا عندما تقنن  إنشاء ، األموال

حقوق والتزامات األطراف ادلختلفة ادلتعاملة بالنقود االلكًتونية بطريقة غَت دقيقة ومن ادلتوقع أيضا أن يصاحب 
يكون من الصعب على اجلهات احلكومية انتشار النقود االلكًتونية تزايد يف جرائم التهرب الضرييب حيث س

ادلكلفة بتحصيل الضرائب القيام بضبط الضريبة على تلك الصفقات اليت تتم بواسطة النقود االلكًتونية نظرا ألن 
 .االنًتنتتلك الصفقات تتم خفية عرب شبكة 

عمدي  إجرامييجة لعمل : قد ػلدث خرق أمٍت للنقود االلكًتونية إما كنتاإللكترونيةالمخاطر األمنية للنقود 
وإما باخلالل تصميمات  االنًتنتزبريب موضع من مواقع  أوكنتيجة لعمل غَت عمدي مثل زلو   إمامثل التزوير و 

                                                                                                                                                                                     
 .123. زلمد حسُت منصور، مرجع سابق، ص  1
 .130زلمد توفيق، مرجع سابق، ص  . سعودي 2
على ادلوقع 2015ديسمرب  26، اذليئة العليا لتطوير الرياض، ادلال واالقتصاد، تاريخ االطالع اإللكترونيةالنقود زلمود،  إبراىيم، . الشافعي زلمد 3

 .www.arriadh.com، اإللكًتوين
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األنظمة االلكًتونية والقرصنة االلكًتونية ومن شأن كل ىذه التهديدات السابقة أن تؤذي إذل آثار قانونية وأمنية 
 للمستهلك أو بالنسبة للتاجر.د ضمانات أمنية سواء بالنسبة خطَتة ومن ادلهم التأكد من وجو 

 بالنسبة للبطاقات الذكية:. 2

 إصداربراءات االخًتاع من طرف مؤسسات  إجراءاتقضايا تتعلق دبراعاة اذل تشَت ىذه البطاقات 
 .إذل شؤون ادللكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا باإلضافةالبطاقات ورلهزيها 

قلق ادلستهلك حول سرية ادلعامالت الشخصية ادلخزنة يف البطاقات الذكية والذي ؽلثل يسجل باستمرار 
بطاقات الذكية لكن ال تفرض  بإصدارقد تقوم ادلؤسسات الغَت البنكية  عقبة أمام انتشار استخدام ىذه البطاقات

اقة ذات القيمة ادلخزنة شلا يثَت عليها رقابة كادلؤسسات البنكية اليت تدفع تكاليف الرقابة عند عرضها لربامج البط
 غَت البنكية ال زبضع دلراقبتهم. إصدارالقلق ادلراقبيُت بشأن احملافظ االلكًتونية اليت تضم ادلؤسسات 

 إذل اجلرائم اليت ترتكب يف حق البطاقات البنكية فهي تفرز صبلة من العيوب وادلشاكل سواءا  باإلضافةو
 حاملها أو للمصارف ادلصدرة ذلا واىم ىذه ادلشاكل ما يلي:

  اخلطر على سيولة ادلصرف نظرا لكرب حجم التعامل كما أن أكرب حجم القروض اجملانية من ضبلة
 .استماراتو يف اجملاالت األخرى يضالبطاقات يدعو ادلصرف إذل زبف

  ادلنافسة اليت تواجهها ادلصارف من ادلؤسسات ادلتطورة وادلصدرة للبطاقات اخلاصة هبا كمحطات البنزين
 1 .شلا قد يقلل من حجم ادلتعاملُت مع ادلصرف

 

 

                                                           
 .260، ص 2002، 1طة العربية، اجلزائر، بع، ادلطإسالميةتطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك . سليمان ناصر،  1
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 خالصة

من  اجل  تعد وسائل الدفع من أىم الوسائل اليت حظيت بالقبول العام خاصة يف اجملال االجتماعي
وتسديد الديون من جهة أخرى , كما  ودلك بتبادل السلع واخلدمات من جهة, تسهيل ادلعامالت التجارية,

وحققت ىده الوسائل التقليدية صلاحا و قبوال عاما  ساعلت ىده األخَتة يف اختصار الوقت على وجو اخلصوص,
 الغش والسرقة اليت تعرضت إليها. ,لكن ىذا درجات ىذا النجاح بدأت يف اطلفاض مستمر بسبب حوادث

      و بالتطور التكنولوجي  و ظهور شبكة األنًتنت الذي ساد العادل جاء باحلل البديل ذلذه ادلشاكل 
بديل عن تلك التقليدية أو على  "وسائل الدفع اإللكًتونية" و ادلتمثل يف تطور تلك الوسائل و ظهور مصطلح

 رزهتا تلك الوسائلاألقل  ذبنب تلك ادلشاكل اليت أف

   و كان لظهور وسائل الدفع اإللكًتونية انتشارا و قبوال واسعا ,حيث استحوذت على جل التعامالت 
        و حىت اليومية منها األمر الذي أدى إذل خلق قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم االقتصاد الوطٍت خاصة 

 و االقتصاد العادلي.  
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 تمهيد

اليت  ،يف ىذا العصر تتميز حياة اإلنسان دبمارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
ومن بني ما افرزه ىذا التطور ىو ظهور مصطلحات جديدة تعدت  ،ووفرة ادلعلومات ،تتسم بالسرعة والدقة

ومن ىذه  ،رية اإلنسان يف شلارستو دلعامالتو التجاريةوألغت مجيع القيود اليت ربد من ح ،احلدود  ادلالية و اجلغرافية
 ".اإللكًتونية"التجارة  ادلصطلحات اجلديدة اليت أصبحت تتداول مصطلح

نوع حديث من ادلبادالت التجارية قوامها التدفق السريع للمعلومات وتعد من  اإللكًتونيةتعتربا لتجارة 
 .ولوجي ومن أكثرىا استخداما للتقنيات احلديثةاكرب القطاعات استجابة للتقدم واالبتكار التكن

يف عامل اليوم، فقد ساعلت يف جعل ىذا العامل رلرد قرية  نعمة سائدة اإللكًتونيةوعليو تعترب التجارة 
مهما كان مكاهنا بكل سهولة  صغرية وسوقا واحدا تعادل فيو الفرص حبل شركات العامل القتحام األسواق

ع توفري فرص واسعة لرفع االقتصاد ذلذه الدول. حيث ستتطرق يف ىذا الفصل إىل متخطني بذلك كل احلدود م
 .من تعريفها. أشكاذلا مزايا وخصائص وغري ذلك اإللكًتونيةربليل ظاىرة التجارة 
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 .األنواع –الخصائص  -المفهوم  اإللكترونية:المبحث األول: التجارة 

سارعة ومتطورة جعلت التقنيات احلديثة لالتصاالت تتغلغل يف إن ما يشهده العامل اليوم من تغريات مت
بعض القطاعات كالقطاع ادلايل وكدا التجاري حيث أصبح توافر انًتنت وسيلة مباشرة لتجاوز احلواجز اجلغرافية 
والتعقيدات االدارية وعبور حدود الدولية بدون جهد كبري إىل جانب القدرة على توفر ادلعلومات من مصادرىا 
ادلختلفة وادلباشرة حيث غطت ىذه األخرية مساحات كربى من عامل التجارة وساعلت بشكل كبري يف تغيري 
ادلعامالت التجارية من الشكل التقليدي البطيء إىل الشكل اإللكًتوين ادلشاريع وبالتايل ربولت التجارة القدمية إىل 

  .وماتية اليت تعد ادلصدر ذلاذبارة إلكًتونية جديدة اليت تعد رمزا ىاما للثقافة ادلعل

 اإللكترونيةالتجارة  األول:المطلب 

  :اإللكترونيةتعريف التجارة . 1

 وشامال انظرا لتطور احلاصل ولسرعة ادلستجدات يف ىذا ادلوضوع فإنو ال ميكن حاليا غطاء تعريف دقيق
أننا ميكن أن نذكر بعض التعريفات إال ’بعني االعتبار كل شيء يف احلسبان  باألخذيسمح  للتجارة االلكًتونية

 .اإللكًتونية -؛ التجارةعلى كلمتني يلكن قبل ىذا غلب أن ضلللها ألهنا ربتو ، ببعض اذليئات واحلكومات اخلاصة

خاللو تداول السلع واخلدمات بني من يتم ، للنشاطات االقتصاديةمتزايد عن عرض  مصطلح يعرب التجارة:
عمليات  كأجراءو غلري داخل شبكة مفتوحة  أنظمة، عدة قواعد و  ت ربكموادلؤسساو  األفرادو  احلكومات
 1....اخلاإلشهار البيع ادلقايضة،الشراء و 

ماتية واالتصال عن بعد دلعاجلة تعرف على أهنا رلموع اذلياكل الالزمة لتكنولوجيا والشبكة ادلعلو  اإللكترونية:
 األنًتنتيعرب عن األداة احلديثة يف االتصال أال وىي  اإللكًتونيةوبالتايل فإن مصطلح ، ا ادلعطيات الرقميةل ربويو 

                              
 .53، ص2003، دار الكتب العادلية للنشر و التوزيع، ب.ط، ، التجارة اإللكترونية.عبد الكرمي عبد احلميد سيوين 1
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سريع بني أرجاء العامل كما أهنا التواصل على ربقيق ال نظرا لقدرهتا اليت تعمل على خلق فرص وفوائد عظيمة
 1.ًتونيةاإللكأو التجارة  األنًتنتبالتجارة عرب  رفعيتسمح بإمكانية التبادل التجاري بني أي طرفني وىذا ما 

 أعلها:تعريفات عديدة  اإللكًتونيةلتجارة لو 

باهنا "االستعمال االمثل لكل  اإللكًتونيةرة االتج األمريكية احلكومةعرفت  :األمريكيةتعريف الحكومة 
 2.انواع تكنولوجيا االتصال ادلتاحة من اجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات"

ارة االلكًتونية ىي رلموعة متكاملة من عمليات اإلنتاج والتوزيع التج للتجارة:تعريف المنظمة العالمية 
  3.لكًتونيةاإلوبيع ادلنتجات بوسائل  والتسويق

ىي التجارة اليت تتم باستخدام التقنيات  اإللكًتونيةالتجارة  العربية لضمان االستثمار: تعريف المؤسسة
ل االلكًتوين للبيانات متجاوزا عنصري الزمان وادلكان اليت وفرهتا تورة ادلعلومات و شبكة االنًتنت عرب التباد

 4و تضع قواعد جديدة لعمليات البيع و التسجيل و التخزين و التسليم.، لتغطي قطاعات عديدة

والتحويالت مجيع ادلبادالت  أهناتعرف على  5:اإللكترونيةوالتبادالت  الفرنسية للتجارةتعريف الجمعية 
 اإللكًتونية.مؤسسة عرب وسيلة اتصال  يأ هباتقوم  أنتستطيع  اليت

؛ وسائل تكنولوجية حديثة منها ومصرفية باستخدام ومعلومات ذباريةىي نظام تبادل غري ورقي لصفقات 
 .اإللكًتونيةتبادل ادلعلومات  نظام

 ذاتالوسائل  وغريىا مناالتصال  أدوات واخلدمات دبساعدةشلارسة ذبارة السلع  التجارة االلكًتونية ىي
 .باالتصاالت العالقة

                              
 .39، ص2000، دار الفكر اجلامعي، مصر، ب.ط، النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، . عبد الفتاح بيومي حجازي 1
 .39. عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 2
 .54، مرجع سابق، ص التجارة اإللكترونية. عبد الكرمي، عبد احلميد بسيوين،  3
 .25، ص1999، اإلمارات، رللة الشؤون اخلليجية ي""التجارة اإللكترونية و واقع العالم العرب. قسم البحوث  4
 .04، ص2003، مذكرة ليسانس، ادلركز اجلامعي ػلي فارس بادلدية، معهد علوم التسيري، التجارة اإللكترونية. فريد عباس، جباية  5



 في ظل تطور وسائل الدفع كترونيةلاإلالتجارة                                      الفصل الثاني: 

 

54 
 

 واإلدارة.بني ادلشروعات  التجاريةبأنشطة ىي رلموعة من ادلعامالت الرقمية ادلرتبطة  اإللكًتونيةالتجارة 

نقل ملكية او حقوق  ربويال واليت تتضمناسبام عملية ذبارية عرب شبكات االنًتنت  أهناكما تعرف على 
 .واخلدماتاستخدام السلع 

التبادل التجاري واغلا دالية لتبادل  بأداء اإلسراعلتكنولوجيا و اخلدمات من اجل مزيج من ا أهناكما 
أي عمليات ، وبني مؤسسات اإلعمال والعمالء، وبني مؤسسات اإلعمال اإلعمالادلعلومات داخل مؤسسات 

 البيع والشراء.

لة بالنشاطات عامة على مجيع أشكال التعامالت ذات الص صيغةيدل ب اإللكًتونيةمصطلح التجارة 
، للمعطيات خاصة النصوص اإللكًتوينمعتمدة على ادلعاجلة والنقل  التجارية اليت ذبمع األفراد وادلنظمات

 :األصوات لتسهيل النشاطات التجاريةو 

شامال وبسيطا بأن التجارة االلكًتونية ىي عبارة عن تبادل  اف نستنتج تعريفيومن خالل ىذه التعار 
عملية تبادل ادلعلومات واخلدمات عرب شبكة االنًتنت وىنا أهنا  ضائع وادلواد األولية كمابيع وشراء الب اتعملي
 تعد شكال من أشكال البيع والشراء وتبادل اخلدمات عن بعد. :بعض النقاط األساسية ذلا أعلها خلصنست

وبأفضل تعترب وسيلة مهمة للمستهلك حيث توفر لو حرية االختيار ما يريد شراءه بأقل األسعار 
 1.هتدف أيضا إىل رفع الكفاءة وربقيق الفعالية يف التعاملكما  الغري.ادلنتجات ودون التعرض من 

 :اإللكترونيةالتطور التاريخي للتجارة . 2

تعود بداية التطبيقات التجارة االلكًتونية إىل أوائل السبعينات من القرن العشرين وأكثرىا شهرة ىو تطبيق 
لألموال ولكن مدى ىذا التطبيق مل يتجاوز ادلؤسسات التجارية العمالقة وبعض الشركات  ربويالت االلكًتونية

وبعدىا أتى التبادل االلكًتوين للبيانات والذي وسع تطبيق التجارة االلكًتونية من رلرد معامالت ادلالية إىل 
ت ادلالية إىل ادلصانع وبائعي معامالت أخرى وتسبب ىذا يف ازدياد الشركات ادلساعلة يف ىذه التقنية من مؤسسا

                              
 .12، ص 2001، ، دار النهضة العربية القاىرة، بدون طبعةالحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية. مدحت رمضان،  1



 في ظل تطور وسائل الدفع كترونيةلاإلالتجارة                                      الفصل الثاني: 

 

54 
 

بيع وشراء األسهم ومع بداية انتشار االنًتنت يف  :التجزئة مث ظهرت تطبيقات االتصالية السلكية ولالسلكية مثل
التسعينات من القرن العشرين بدأ استخدام مصطلح التجارة االلكًتونية ومن مث تطوير تطبيقات التجارة 

شاىدنا الكثري من التطبيقات ادلبدعة واليت تتمثل يف اإلعالنات على  1995م االلكًتونية بصورة كبرية ومن عا
حيث  خاص هبا أنًتنتلدرجة أن لكل شركة موقع على شبكة  االنًتنت وادلزادات ومن ذبارب الواقع االفًتاضي

نو فإنو تطور حجم التجارة االلكًتونية بصورة تفوق التوقعات كل الشركات ادلتخصصة يف رلال الدراسات وم
إىل  2002حدث تضارب يف األرقام بني الشركات ادلتخصصة إذا تراوح الرقم احملدد للتجارة االلكًتونية يف سنة 

 1.مليار دوالر 350حوايل 

 :حيث قامت التجارة االلكًتونية من خالل تطورىا على ثالث مراحل وىي

  :مرحلة العرض )الوعد(. 1.2

..يف ىذه ادلرحلة يقوم ادلنتج أو البائع .ذلا وبدائلها وشروط السدادالتعرف على ادلنتجات ادلطلوب تداو 
ب واألفراد وادلؤسسات وربكمو عدة قواعد وأنظمة متفق عليها وغلري داخل شبكة تتفق عليها كعمليات 

 الشراء... 

  القبول:مرحلة . 2.2

بطلب ادلزيد من ادلعلومات  ألخرياعقدين ادلشًتي ويقوم ىذا  ابراما مت اقتناع الطرف األخر بادلنتج يتم ذإ
الوسائل االلكًتونية يستطيع أن يعرب عن ذلك  وباستخداموالبيانات عن الساعة أيا كان نوعها ومواصفتها 

ت من التأكد من أهنا من مؤمنة بوسائل متطورة ربافظ على سالمة وصحة البيانا مستخدما تلك الوسائل بعد
 .ىجهة وادلصداقية من جهة أخر 

 

 

                              
  .75، ص 2000، سنة 1، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة ، العولمة والتجارة اإللكترونية. هباء شاىني 1
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 : التنفيذمرحلة  .3.2

ويقوم العارض بتوفري السلعة وإعدادىا  التنفيذتعين ىذه ادلرحلة وضع االلتزامات ادلتقابلة يف العقد موضع 
 اإللكًتوين الشيك استخداملتسليمها بالشكل والطريقة ادلتفق عليها كما يتم الدفع إلكًتونيات عن طريق  وهتيئتها

  1.االئتمانأو بطاقات 

 أىميتهاومدى  اإللكترونيةخصائص التجارة  ي:الثان المطلب

 اليوم.على عدة خصائص كما أهنا تلعب دورا ىاما يف العامل  اإللكًتونيةتعتمد التجارة 

 2:تتميز بعدة صفات وخصائص أعلها اإللكًتونيةإن التجارة ، اإللكترونيةخصائص التجارة . 1

 حيث يلتقي كال من البائع وادلشًتي من خالل  :اشرة بين طرفي العملية التجاريةعدم وجود عالقة مب
ىذا األسلوب ىو  سبييز الفاكس ادلراسالت. إال أن ما، كاذلاتف  االتصالشبكة االنًتنت عرب وسائل 

 .وجود درجة عالية من التفاعلية بني الطرفني

  د الظاىرة الًتويج احلديثة أعطت ميال اإللكًتونيةالتجارة أدوات إن  :اإللكترونيةالطبيعة الدولية للتجارة
ربتاج إىل أن تستهدف  أو اخلدمة ادلعروضة على االنًتنت ال السلعةإىل درجة أن العادلي بدون حدود 

سوقا رلددا جغرافيا بالعكس فإن إنشاء موقع ذباري على الشبكة يسمح للمؤسسة صغرية باقتحام 
 .ا كانوا مؤسسات أو أفراد األسواق والتعامل مع مستخدمي االنًتنت من كل أضلاء العامل. سواء

 وذلك من اجل التنسيق وصدور قانون زلدد لكل دولة مع عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول :
 .قوانني الدول األخرى االعتباربعني  األخر

  حيث أن معظم العمليات التفاعل  :الورقية في إجراء وتنفيذ المعامالت الوثائقعلى  االعتمادعدم
 .مل تتم إلكًتونيا بدون اعتماد غلى ادلستندات الورقيةبني طريف التعا

                              
 .92، ص 2006، منشورات للمنظمة للطبع والنشر، القاىرة، بدون طبعة، التجارة اإللكترونية والعولمة. سيد أمحد عبد اخلالق،  1
 .17، ص2006، 1، مكتبة اجملتمع العريب للنشر، عمان، طارة اإللكترونية، التج. زلمود عامر 2
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  يسمى بالتبادل االلكًتوين  ويتم من خالل ما :المباشر على أنظمة الحسابات بالشركة التأثيرإمكانية
النسيان البيانات وادلعلومات بني اجلهات  ربققيعد يف احلقيقة طفرة ىائلة  للبيانات والوثائق وىو ما

  1.لية التجارية بكفاءة وفعاليةادلشًتكة يف العم

 حيث يستطيع أحد أطراف ادلعاملة إرسال  :مع أكثر من مصدر في الوقت نفسو إمكانية التفاعل
 مرة.هنائي من ادلستقبلني يف نفس الوقت ودون احلاجة إلعادة إرساذلا يف كل العدد  إىلإلكًتونية رسالة 

  كل ادلؤسسات كبرية أو  :وأثره على الجهود المتضافرةطبيعة النظام المتبادل في التجارة االلكترونية
بعض اخلطوط الفاصلة بني العالمات اليت فرقت تقليديا بني سلتلف الفروع التجارية  أن تسجلصغرية 

سلتلف العناصر الفيزيائية للسلع واخلدمات ادلقدمة وسلتلف طرق الًتويج حلصص  علىبعضها ببعض بناءا 
 إىلوىذا العصر نتج عنو ضغوطات تنافسية تدفع  فشيئاشيئا  بدأت ادلضغوطة أقراصالتلفزيونية الكتب 

 2.للفروع . شلا ينتج عنو فرص جديدة كل ربديات جديدة تقف بوجو ادلؤسسات داخليةإعادة ىيكلة 

 :اإللكترونيةالتجارة  أىمية. 2

 يف النقاط التالية: تقتصر أعلية التجارة االلكًتونية

  والصغرية احلجم القدرة على  ادلتوسطةاليت ربقق للمشروعات  األدوات اعلمنية من تعد التجارة االلكًتو
من مزايا شلثلة يف خفض التكاليف التسويق ادلشاركة يف حركة التجارة العادلية بفعالية وكفاءة دلا تقدمو 

إغلابيا على تنشيط والدعاية واإلعالن ووفرة الوقت وادلكان ادلطلوبني ألداء ادلعامالت التجارية دبا ينعكس 
 ىذه ادلشروعات.

  وبذلك االتصاالت احلدود والقيود اجلغرافية من خالل التغطية الكبرية لشبكة  اإللكًتونيةتزيل التجارة
 .العادلية األسواقتستطيع الشركات الصغرية منها التواجد يف 

                              
 .25، ص 2003، بدون طبعة، سنة اإلسكندرية الدار اجلامعية ، التجارة اإللكترونية، المفاىيم التجارية،. محادة طارق عبد العال 1
 .27. أمحد عبد اخلالق، نفس ادلرجع السابق، ص 2
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  ادلباشرين لكًتوين اإل االتصالتسمح التجارة االلكًتونية بالتسويق عرب شبكة االنًتنت عن طريق
تساىم يف تنشيط  فقات كمانتستلزمو من  وبذلك فهي تستغين عن ادلستندات الورقية وما .ادلتعاملني

  1.وتنظيم عمليات ادلشروعات وربقيق أىدافها عن طريق القضاء على التأخري يف إصدار القرارات اإلدارية

  م الشحن مباشر من ادلصنع إىل ادلستهلك النهائي حيث يت ،تقلل الدورة بدرجة كبرية اإللكًتونيةالتجارة
ذلك بشكل كبري يف السلع واخلدمات  ويظهروسوق يساعده ذلك يف تلبية احتياجات العمالء بسرعة 

 .اليت يتم تسليمها بشكل إلكًتوين

  يف تتيح الفرصة لتطوير أداء ادلؤسسات  ،واتصالالتجارة االلكًتونية دبا تتطلبو تقنيات وإدارة عالقات
وافقها وكفاءة موظفيها وسالمة  تقييمسلتلف ادليادين وىي تقدم خدمة كربى للمؤسسات يف ميدان 

  2.وبرامج التأىيل اإلداري النقديةوفعالية بنيتها التحتية 

  سوق أمامهم بشكل الشركات من تفهم احتياجات عمالئها وإتاحة خيارات الت اإللكًتونية التجارةسبكن
التجارة االلكًتونية فالعميل  تتيحو وسائل ػلقق نسبة رضاء عادلية لدى العمالء الواسع . وىذا بذاتو 

تلبية ميكنو معرفة األصناف و األسعار وميزات كل صنف وتقييم ادلنتج موضوع الشراء من حيث مدى 
 .لرغبة وخيارات ادلشًتي

 لألفراد ادلتخصصني  آلية ًتونيةسبثل ذبارة اخلدمات أحد احملاور األساسية اليت توفر فيها التجارة االلك
ودبا يفتح اجملال ذلم لالنطالق يف  لالنتقالللتقدمي خدماهتم على ادلستوى اإلقليمي العادلي دون احلاجة 

 3.العمل احلر

 

 

                              
 .25، مرجع سابق، ص إللكترونية، التجارة ا. زلمود عامر 1
، ص 2005، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ب ط، سنة التجارة اإللكترونية، مفاىيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة. إبراىيم خبيت،  2

95. 
 .26، مرجع سابق، ص ، التجارة اإللكترونية. زلمود عامر 3
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 اإللكترونية وأىم مجاالت تطبيقها  التجارة: أنواع الثالثالمطلب 

االهتا وتقسيماهتا بشكل كبري وزاد من تطبيقاهتا تنوع رل إىل أدىتطورا كبريا اإللكًتونية شهدت التجارة 
 :يف رلاالت شىت

 : أنواع التجارة االلكترونية. 1

لقد صاحب ظهور التجارة االلكًتونية ثورة كبرية سبثلت يف تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا 
تخدم بني ادلستهلكني يف ادلعلومات وزيادة استعماذلا ليس فقط بالنسبة للمشروعات ولكن أيضا على مستوى ادلس

رلال السلع واخلدمات حيث أن التجارة االلكًتونية ىي مفهوم متعدد األبعاد ميكن تطبيقو من خالل أكثر من 
 1:شكل وىكذا ىو موضح يف الشكل التايل

 

 

 

 

 

 

 ،ألردنا ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع ،اإللكترونيةاألعمال  ،بشري عباس العالق ،سعد غالب ياسني مصدر:ال
 .213ص، 2004 ب.ط،

 

                              
 216، مرجع سابق، ص األعمال اإللكترونية. سعد غالب ياسني، بشري عباس العالق،  1

G 

 ات األعمال مؤسس

 المستهلك  الحكومة 

 مؤسسات األعمال 

B to G 

B to G 

B 

C 

B to C 

C to G 

B to B 

B 

B to C 

 اإللكترونية: أنواع التجارة 33رقم   الشكل
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  والمستهلك األعمالالتجارة اإللكترونية بين مؤسسة Business to Costumes B to C:  

العادلية مواقع للتجارة اإللكًتونية بني مؤسسة األعمال وادلستهلك حيث تقوم  أنًتنتتوجد على شبكة 
إجراءات البيع  وتنفيذكافة السلع ادلتاحة   ستعراضبا أيضاكما تقوم   اخلدماتالسلع  أنواعىذه ادلواقع بتقدمي كافة 

عمليات البيع والشراء حيث يعترب استخدام بطاقات  إسباموالشراء كما يتم استخدام بطاقات االئتمان من أجل 
باإلضافة إىل وجود وسائل  األعمالشيوعا واستخدام بني ادلستهلك ومؤسسات  أكثراالئتمان يف عملية الدفع 

عليها من  االتفاقعند السليم أو أي طريقة أخرى يتم أو الدفع نقدا  ،اإللكًتونيةأخرى كالشيكات  دفع إلكًتونية
 1.الطرفني أصحاب العالقة

 أخرى  ةبين مؤسسة ومؤسس اإللكترونيةلتجارة اBusiness to Business (B to B) 

بادل ادلعلومات يف مساحة سوقية يتم فيو ادلعامالت من البيع وشراء وت اإللكًتونيةوىذا النوع من التجارة 
ويعترب ىذا النوع من أكثر  اإللكًتونيةبني ادلؤسسات ويتم عمليات الدفع من خالل بوابات الدفع  اإللكًتونية

شيوعا ويطبق بني مؤسسات العمال داخل الدولة أو مع مؤسسات األعمال خارج  اإللكًتونيةاألنواع التجارة 
% من حجم 80عامالت التجارية إلكًتونيا وشكل ىذا النوع من ادلعامالت الدولة حيث يتم إجراء كافة ادل

 2.يف العامل اإللكًتونيةالتجارة 

  بين المستهلك والحكومة اإللكترونيةالتجارة (Costumes to Gouvernement (C to G:  

اج شهادات ذلك من خالل شلارسات يلتزم هبا ادلستهلك اذباه إدارتو كعملية دفع الضرائب استخر  ويتم
ادليالد تقدمي التصرػلات إىل سلتلف اذليئات اإلدارية ادلعنية حيث يتم إلكًتونيا دون احلاجة إىل استغراق أوقات  

 .الدوائر احلكومية اخلاصة بذلك ة وافيا أن يقوم مستهلك دبراجعةكبري 

 

                              
 .62، ص 2003 ب.ط، ، دار العلمية للنشر والتوزيع، القاىرة،التجارة اإللكترونية. عبد احلميد بسيوين،  1
مؤسبر لرجال ، رللس الغرف التجارية والصناعية السعودية، حبث مقدم للالتجارة اإللكترونية واالتصاالت. إدارة البحوث والدراسات اجلامعية،  2

 .86، ص 2000نوفمرب  08/10األعمال السعوديني وادلصريني واإلسكندرية 
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 الحكومةة واإلدار  األعمال مؤسسة بيناإللكترونية  ارةالتج() business to gouvernement 
(B to G) : 

يف ىذا النوع تقوم احلكومة بعرض اإلجراءات واللوازم والرسوم وظلاذج ادلعامالت على شبكة انًتنت حبيث 
تستطيع مؤسسات األعمال أن تطلع عليها من خالل الوسائل االلكًتونية وأن تقوم بإجراء ادلعامالت إلكًتونيا 

حلكومية وتقوم احلكومة اآلن بالعمل على ما يسمى باحلكومة بدون التعامل مع مكاتب ادلؤسسات والدوائر ا
 1.االلكًتونية إلسبام تلك ادلعامالت إلكًتونيا

 :اإللكترونيةمجاالت التجارة . 2

مفهوما واسعا يشمل أي نشاط أو تعامالت ذبارية تتحقق بني األطراف متعددة  اإللكًتونيةتعد التجارة 
األساسية للمساعلة يف بيع منتج استهالكي أو خدمي أو فكري كما أهنا  وتتضمن ىذه التجارة مجيع العمليات

التصميمات  ،والتوزيع ،تستخدم يف الكثري من اجملاالت احليوية واالقتصادية أعلها ذبارة التجزئة البنوك والتمويل
 التعامالت التجارية. ،اذلندسية

 :لبحث عن اسم الكتاب أو احملتوى ومعرفة ذلك ذبارة الكتب واجملالت ويتم فيها امثل  تجارة التجزئة
 2.لكًتونيةإالسعر وتتم فيو عملية الدفع بطريقة 

 الكتالوقاتأمثلة ذلك نظام التبادل التجاري بني الشركات حيث يقوم لعرض : من التعامالت التجارية 
ة وتبادل ادلستندات إلكًتونية للمنتجات والقيام بعملية التبادل دبراحلها ادلختلفة ودعم نظم الدفع ادلختلف

 مع تقدمي خدمات من بعد البيع.

                              
 ، حبث مقدم لندوة العلوم والتكنولوجيا يف الوطن العريب،التجارة اإللكترونية في الوطن العربي، الوضع الراىن واآلفاق مستقبلية. منصور فرج،  1

 .21، ص03/10/2001-01 ،1ط ن،عما ادلؤسسة العربية لدراسات والنشر والتوزيع،
 .26، مرجع سابق، ص التجارة اإللكترونية. زلمود عامر،  2
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 :يف ادلكان نفسو من  التواجدمن ادلمكن االشًتاك يف تصميم جديد للمنتج بدون  التصميمات الهندسية
أعضاءه خالل رلموعة عمل كقيام شركة فورد للسيارات بتكوين فريق عمل لتصميم زلرك جديد يعمل 

 يف أربع مواقع جغرافية سلتلفة.

 تقدمي البنوك خدمة االلكًتونية واليت من أبسطها االستعالم عن احلسابات وبيع وشراء لتوزيع والتمويلا :
 األسهم.

 يتمثل يف توزيع ادلنتجات االلكًتونية من برامج وأجهزة حاسب أيل توزيع الصور األفالمالتوزيع :. 
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 واقع التجارة االلكترونيةالمبحث الثاني: 

حديثة حيث  تقنياتارة االلكًتونية ملخصا عما حدث من تطورات تكنولوجيا وظهور تعترب التج
 يف ظهورىا ونشأت بعض متطلبات قيامها ومستلزمات إنشائها. عواملساعلت بعض 

 المطلب األول: دوافع تطبيق التجارة االلكترونية ومتطلبات قيمها وأىم مستلزماتها

 دوافع تطبيق التجارة اإللكترونية:. 1

ىناك العديد من العوامل ادلشًتكة لدى ادلؤسسات والقطاعات اليت تدفع إىل التجارة االلكًتونية واليت يف 
 1رلملها خلق دوافع للدخول إليها واليت يتم سردىا كالتايل:

 من أىم دوافع التجارة االلكًتونية القيام بالوصول إىل أعلى مستويات اإلنتاج والتوزيع الفعالية التجارية :
يث أن اعتماد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إطار الدفع والتطوير يسمح للمؤسسات دبواجهة ح

 .التحديات للمنتظرة يف زليط التجاري العادلي

كما ميكن للمؤسسة من إنتاج معلومات حول معامالهتا واالحتفاظ هبا بالطرق اآللية فتتم بذلك دلعاجلة 
 تعمل ىذه ادلعلومات يف تقييم السوق وتقييم مسارىاوالتوزيع بصفة سريعة كما ميكن أن تس

 تسمح التجارة االلكًتونية لتأدية جزء كبري من العمليات ادلختلفة واليت تسيير المعامالت التجارية :
تدخل ضمن ادلعامالت التجارية العادية بني البائع وادلشًتي حيث تسمح الشبكات باحًتام الزمن 

ادلعامالت ادلادية والغري ادلادية يف نفس الوقت شلا يسمح بتقليص  وادلسافة كما تشتمل أيضا على
 التكاليف ادلتعلقة بكل أنواع ادلعامالت كما نشأت عالقات سوقية جديدة.

 إن دافع تطوير أسواق جديدة مؤسسات كثرية تتوجو إىل استخدام العالقات تطوير أسواق جديدة :
 .ياهتا للقيام بإكساب السوق وإنشاء أسواق جديدة وتطويرىاالتجارية االلكًتونية وأدخلتها يف اسًتاتيج

                              
 .157، ص 2006 ،، منظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، ب.طالتجارة اإللكترونية والعولمة. السيد أمحد عبد اخلالق،  1
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 :اإللكترونيةمتطلبات التجارة . 2

 :للقيام بالتجارة االلكًتونية غلب توفر رلموعة من ادلتطلبات وىي موضحة يف الشكل ادلوايل

 اإللكترونية: متطلبات العامة لتطبيق التجارة 34رقم الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .61ص، 2000سنة ، ب.ط، اإلسكندرية ،دارا اجلامعية ،نظم المعلومات ،فهمي حيدر معايل المصدر:

متطمبات التجارة 
 االلكترونية

 

 قضية التحول إلى نظام السداد والدفع االلكترونية 
 قضية الرسوم الجمركية

 هات إقرار المعامالت المالية االلكترونية قضية ج

 توفير فترات التقاضي 
 تطوير القوانين التجارية

 قضية ضمانات لحماية حقوق المستهمكين

 برامج إعالمية خاصة بالتجارة االلكترونية
 أعداد البرامج

تطوير مؤسسات التعميم المتخصصة في 
 التجارة االلكترونية

 المتطمبات 
 المالية 

 ةالعام

المتطمبات  
 التشريعية

  المتطلبات

 الجماعية

 بين المشاركة تفعيل

 الخاص القطاع

 والحكومة

 تنمية مؤسسات 

 األعمال الصغيرة

 والمتوسطة في 

 مجال التجارة االلكترونية 
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 اإللكترونية:. مستلزمات التجارة 3

 :مخسة مستلزمات وىي موضحة بالتفصيل يف الشكل ادلوايل اإللكًتونيةللتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .105، ص2000، ب.ط، القاىرة، دار األمني "التسويق عبر األنترنت"،زلمد أمحد أبو قاسم،  المصدر:

 

 مرحمة التصميم
 مرحمة البرمجة

 مرحمة التركيب 
 مراجعة الالحقة مرحمة ال

مستمزمات التجارة 
 االلكترونية 

 

 استقبال الطمبيات ومعالجتها 
 متابعة وتحديد المخزونات 

 تحدي كل الوثائق الرادارية التي تخص التسميم 

 المرحمة األخيرة في عممية التسويق 

 نظام المعمومات 

 نظام اإلمداد 

 نظام الدفع األمن 

 الترويج الفعال

 مات البشرية ادلستلز 

 البريد االلكتروني 
 قوائم البريد

 واجهة العرض االلكتروني  

 خبراء االنترنت
 رئيس المشروع
 مشرف الويب

 محرك النقاش   

  : مستلزمات التجارة اإللكترونية35الشكل رقم 
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 : مزايا ومخاطر التجارة االلكترونيةالثانيمطلب ال

الذي شهدت العامل خالل القرن احلادي والعشرين  والتكنولوجيىناك بعض أوجو التقدم والتطور العلمي 
لكًتونية لتصبح جزء من أو ثورة صناعية ثالثة حيث ربول التجارة االثالثة ثورة معلوماتية أطلق عليها دبوجة بشرية 

 .الدويل وال شك أن ذلذه التجارة مزايا كثرية كما ذلا سلاطر كثرية االقتصاديالواقع 

 :اإللكترونيةمزايا )فوائد( التجارة . 1

 1.اجملتمع الشركات ويف مستهلكنيبالنسبة  مجةللتجارة االلكًتونية فوائد  

 .ى إنشاء ذبارات متخصصة جداالتجارة االلكًتونية تساعد علبالنسبة للشركات:  

  توسع نطاق السوق إىل نطاق عادلي باإلضافة إىل زبفيض التكاليف مع ربقيق تعادل  اإللكًتونيةالتجارة
 فيها.للفرص بني الشركات القدمي فرص متساوية للشركات على خالف أحجامها إىل األسواق وادلنافسة 

مالئمة وبصورة سريعة وسهلة أحسن  وشركاءأفضل  ستهلكني أكثر وموردينفإن يتوسع أي شركة إغلاد م
 :وذلك من خالل ادلميزات التالية

 القدرة على التواصل ادلستمر مع مجيع ادلتعاملني. 

 إمكانية التسويق السلع واخلدمات عادليا وتكلفة زلدودة. 

  الصفقات وإهناءالقدرة على السرعة إبرام العقد. 

 رئيسيةسهولة الوصول إىل مراكز االستهالك ال. 

  التجارة االلكًتونية تساىم يف ربسني عمليات االستخبارات السوقية والتخطيط االسًتاتيجي ذلا حيث
 2.تستطيع الشركة احلصول على معلومات متعلقة بالسوق أو الشريك بسرعة كبرية وبدقة متناىية

                              
 .20، ص2004ي، رؤية تسويقية، مصر، ب.ط، ، مرشد ادلدير العصر التجارة اإللكترونية. هنلة أمحد قنديل،  1
 .24/10/2001صحيفة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحيفة يف  االقتصاد الجديد،. خالد طويل،  2
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  يف حركة التجارة العادلية ربقق للمشروعات ادلتوسطة والصغرية القدرة على ادلشاركة اإللكًتونيةالتجارة 
التكاليف التسويق والدعاية واإلعالن بأقل جهد ووقت شلكن ألداء ما تقدمو من خفض  ،لفعالية وكفاءة

 ادلعامالت التجارية شلا ينعكس إغلابيا على نشاط ىذه ادلشروعات.

 :(مستهلكين)للبالنسبة لألفراد 

  هي معامالتو التجارية يف أي وقت ويف أي مكانتسمح لألفراد بأن يتسوق أو ين اإللكًتونيةلتجارة. 

  نقدم الكثري من االختيارات لألفراد بسبب قابلية الوصول إىل منتجات والشركات مل  اإللكًتونيةالتجارة
 تكن متوترة بالقرب من الفرد أو ادلستهلك.

  دمات عرب اجملتمعات تسمح للزبائن بتبادل اخليارات واآلراء خبصوص ادلنتجات واخل اإللكًتونيةالتجارة
 االلكًتونية.

  يف كثري من أحيان يف أرخص األماكن وأرخص وسيلة للتسويق ألن ادلشًتي يستطيع  اإللكًتونيةالتجارة
كل شركة مع أخرى سهولة وأيضا مقارنتها بضاعة  أن يتسوق يف الكثري من ادلواقع على االنًتنت ومقارنة 

 1.على أرض الواقع

  كن الفرد أو ادلستهلك من احلصول على البضاعة بسرعة وسهولة من البائع سب اإللكًتونيةالتجارة
وباستطاعة الزبون احلصول على كل ادلعلومات الالزمة عن منتوج ما من خالل أن عرب االنًتنت ويف 

 ادلقابل قد يستغرق أياما أو أسابيع من أجل احلصول عليها.
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 لكًتونية للمؤسسات وادلستهلكني.اجلدول التايل يلخص أىم فوائد التجارة اال و

 : فوائد التجارة االلكترونية للمؤسسات )الشركات ( والمستهلكين31رقم  الجدول

 المستهلكين )العمالء( الشركات المعارضين
 حضور عادلي. 
 ربسني الوضع التنافسي. 
  الضخم للمستهلكالتصنع. 
 اختصار دورة التجارية لألعمال. 
 إغلاد فرص أعمال جديدة. 

 ار عادليخي. 
 ربسني جودة ادلنتج. 
 تقدمي منتجات وفقا للرغبات العميل. 
 سرعة االستجابة لالحتياجات. 
 خفض أسعار ادلنتجات. 
 خدمات ومنتجات جديدة. 

 

 .27ص ،مرجع سابق ،اإللكترونيةاألعمال  ،بشري عباس العالق ،سعد غالب ياسنيالمصدر:  

 1:بالنسبة للمجتمع

  توزيع اخلدمات العامة كالصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية بسعر منخفض تسري  اإللكًتونيةالتجارة
 ولكفاءة عالية.

  تشجع ادلنافسة شلا يعين زيادة اجلودة وخفض األسعار وبذلك يستطيع األفراد الدين  اإللكًتونيةالتجارة
 .كلدخلهم ادلادي زلدود لشراء ىذه البضائع شلا يؤدي إىل رفع مستوى ادلعيشة للمجتمع ك

  على منتجات وبضائع ا تسمح للناس الذين يعيشون يف الدولة العامل الثالث أن ػلصلو  اإللكًتونيةالتجارة
 .غري متوفرة يف بلداهنم األصلية

يف زيادة صلاح احلكومات يف ربقيق ستهم أحد االذباىات اليت ميكن أن  اإللكًتونيةيعد أداء األعمال 
 :التواصل مع ادلواطنني حيث ميكن من

                              
 .37، ص1999لقاىرة، ب.ط، ، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اعالم التجارة اإللكترونية. رأفت رضوان،  1
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 فتح اتصال جديدة بني ادلواطنني واحلكومية. 

 توفري بيانات ومعلومات وإتاحتها للمستثمرين ورجال العمال وكافة فئات اجملتمع بشفافية كاملة. 

  احلصول على خدمات حكومية بصورة ربقق تسهيل التعامل مع اجلهاز  وظلاذجعرض خطوات وإجراءات
  .اإلداري

 وصف بكونو حقوقها ضلو احلكومة االلكًتونية وبصورة تضمن أعلى لكًتونيا فيما يإاخلدمات  أداء
  درجات أداء يف أقل وقت شلكن.

 :اإللكترونيةمخاطر التجارة . 2

أو التقليل  ألزالتهاعلى العديد من ادلخاطر اليت البد من تكتيف اجلهود  اإللكًتونيةينطوي تطبيق التجارة 
. فكل تكنولوجيا حديثة ورغم اغلابياهتا الكثرية االنًتنتيف سلاطر شبكة يكمن  منها وادلنبع الرئيسي ذلذه ادلخاطر

 إال أن سلبياهتا كثرية كذلك ويف حالتنا ىذه سلبياهتا تعد خطرية جدا. وسلاطر التجارة االلكًتونية كثرية وأعلها:

 صطياداالشركة وبوجود خرباء سلتصني لديها فتتمكن من  أن: وادلقصود ىنا مخاطر يمكن اكتشافها 
 من أشهر ىذه االخًتاقات: ،وأنظمتها االخًتاقاتبعض 

: بوجود نظام محاية مناسب يستطيع نظام الشركة اصطياد ىذه الفريوسات فيروسات رقمية معروفة
 1.ادلعروفة لو بشكل مسبق والقضاء عليها

يف اخًتاقاهتم لنظام الشركة على ادلعلومات ورموز الدخول  األنًتنت: يعتمد قراصنة ىواة أنترنتقراصنة 
ويف حالة وجود أكثر من مستخدم للنظام الشركة قد يستطيع القرصان تتبع عملية الدخول واحلصول على  ،ادلعينة

كانت الشركة تستخدم آلية تغري تلك الرموز بشكل وذلذا فان   ،ذاكرة النظام على تلك ادلعلومات واستخدامها
 2.ي ومسح الذاكرة ادلعينة بواسطة خربائها فستتمكن من ربجيم االخًتاقاتدور 

                              
 .38-37، مرجع سابق، ص عالم التجارة اإللكترونية. رضوان رأفت،  1
 .17، مرجع سابق، ص الشركات اإللكترونية. منري زلمد اجلنيهي، شلدوح زلمد اجلينيهي،  2
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 وادلقصود ىنا بأن بعض االخًتاقات قد تتم دون سابق دراية هبا إما  :مخاطر ال يمكن اكتشافها
 حلداثتها أو جهل الشركة هبا وأعلها:

ركة إال أنو ىناك : رغم وجود أنظمة محاية من الفريوسات على أنظمة الشفيروسات غير معروفة
تلف كبري دون الشعور بو إال بعد  وإحداثفريوسات غري معروفة بعد للنظام. قد تتمكن من دخول نظام الشبكة 

 فوات األوان اليت تنجم عنها خسائر ميكن حصرىا يف ذلك الوقت

 االنًتنت: وىذه تعد من أكرب ادلشاكل اليت تواجهها الشركات فقراصنة قراصنة انترنت ذوي خبرة عالية
تفوق كثريا من ادلتخصصني سبكنهم من اخًتاق أنظمة الشركة  ،ليسو دوما من اذلواة فبعضهم ميلك خربة ومهارة

 دون أن تشعر هبم وقد تتم جرميتهم دون اكتشافها.

 إىل وجود: باإلضافة

  األنًتنتعدم جدية التعامالت التجارية عرب. 

 عدم وجود األمان واخلصوصية. 

 خطر ادلنافسة العادلية ،سات والشركات إىل رلموعة من الضغوطات كضغط التكلفةخطر تعرض ادلؤس، 
 .اإللكًتونيةعدم وجود قوانني دولية ربكم التجارة  ،الضغط التقين...

  عن االخًتاقات ألنو ال يوجد دالئل مادية اإلبالغعدم استطاعة. 
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 لكترونيةاإلالمطلب الثالث: المشاكل والعقبات التي تواجو التجارة 

 رغم تقدمو التجارة االلكًتونية من زلفزات إال أنو صلد بعض العقبات اليت سبنعها من التطور والنمو أعلها:

 اإللكترونية: المشاكل والعقبات التجارة 36رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوراق للنشر  ،يةالطبعة الثان ،المعرفة )المفاىيم واالستراتيجيات والعمليات( رةاإد ،صلم عبود المصدر:
 .36ص ،2008 ،األردن ،والتوزيع

عقبات التجارة 
 االلكترونية 

 

 العقبات السياسية ألغراض السياسية
 العقبات السياسية ذات األهداف السياسية  

 عقبات البنية التحتية
 وسائل الدفع االلكتروني عقبات

 عقبات الفجوة التكنولوجية
 عقبات تكاليف االنتقال إلى التجارة االلكترونية 

 عقبات األخطار الخاصة بعالم التكنولوجيا

 التخوف من التعامالت الجارية
 العادات الشرائية والمستوى الثقافي

 العقبات السياسية

 العقبات التقنية

 العقبات النفسية 

 بات القانونية العق
 عقبات المعامالت االلكترونية 

 عقبات براءات االختراع والممكية الفردية
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 تندرج أىم ادلشاكل والعقبات فيما يلي: أعالهمن خالل الشكل 

 واليت تنقسم إىل: العقبات السياسية:. 1

 كوسيلة   االنًتنت: دبا أن التجارة االلكًتونية تعتمد أساسا على عقبات سياسية ألغراض سياسية
من انتشارىا نع من وجود ىذه التجارة وإنو ػلد تعمال ىذه الشبكة ميلالتصال فان عدم التمكن من اس

وتفرض عليهم التسجيل مع موزع  ،وتعتمد بعض دول العامل على سياسة عدم استعمال بعض ادلواقع
معني سواء كان السبب يف ذلك ىو احلفاظ على وحدة الًتاب أو احًتاما ألخالق ومعتقدات البالد فان 

 وبالتايل سيعيق من استخدامها. االنًتنت ىذا ػلد من انتشار

 تضع بعض الدول خاصة الدول النامية سياساهتا العقبات السياسية ذات األىداف االقتصادية :
التجارة  أماماالقتصادية على عائدات الضرائب أو اجلمارك لذا يكون السبب وراء عرقلة الطريق 

 بعدم حصوذلا على الرسوم جلمركية والضرائب.االلكًتونية ىو زبوف بعض الدول من مستقبلها وذلك 

 :: أعلهاالعقبات التقنية. 2

 إن التجارة االلكًتونية تعتمد على البنية التحتية من وسائل تقنية كوسائل االتصال من البنية التحتية :
 أجل ضمان السري ادلستمر للنشاط التجاري االلكًتوين واالتصال الربط بني ىذه األجهزة فهذا ادلشكل

 قد يكون صعب العالج.

 من بني ادلشاكل اليت تظهر بقوة خالل ادلعامالت التجارية االلكًتونية عدم وسائل الدفع االلكتروني :
 اإللكًتونيةوجودىا داخل الدولة وعدم استعماذلا من ادلؤسسات واألشخاص غلعل احلديث عن التجارة 

 العمالت. كما توجد عقبة أخرى تتمثل يف مشكل اختالف ،شبو مستحيل
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 فهي تتطور بسرعة مذىلة  ،: ال زالت تكنولوجيا ادلعلومات متأخرة يف بعض الدولالفجوة التكنولوجية
وال يكاد مير يوم دون أن نسمع عن اكتشاف جديد يف عامل ادلعلوماتية وىي هبذا زبلق فجوة تكنولوجيا 

 1بني العامل ادلتطور والدول ادلتخلفة.

 يكلف االنتقال إىل التجارة االلكًتونية بعض النفقات اليت رة االلكترونيةتكاليف االنتقال إلى التجا :
 تكون ذو ذاكرة واسعة أو قابلة للتوسع من أجل معاجلة أحسن للمعلومات والنقل والتحميل. أنغلب 

 :إن عامل احلاسوب عامل دقيق وقد يؤد بعض التغيري يف احلاسوب  األخطار الخاصة بعالم التكنولوجيا
غري بعض زلتوياتو أو قد ينقل العدوى إىل باقي األجهزة فعامل الربرليات ال يسمح باخلطأ ويفرض إىل ت

ترى أن  االنًتنتمن الشركات الرافضة للدخول إىل عامل  %12الصيانة التامة والدائمة حيث أن 
 .باىظةتكاليف الصيانة ومسايرة التكنولوجيا ادلالية 

 2:تنقسم إىل العقبات النفسية:. 3

 اإللكًتونية: إن عدم قناعة األطراف من جدوى التعامل بالوسائط التخوف من التعامالت الجارية، 
ومن دونو ال ميكن أن  ،يعرقل مسرية التجارة االلكًتونية ودبا أن ادلستهلك طرف أساسي يف ىذه التجارة

مينع ادلبادالت االلكًتونية  تتم فسلوكو الذي ال زال سلوكا متخوفا من اقتحام العامل اجلديد بالنسبة إليو
ىذه ادلبادالت بأمانة  إقناعوولعل أكرب حاجز نفسي اذباه التجارة االلكًتونية ىو انعدام الثقة وعدم 

حيث أن معظم الناس يرون أن السبب من وراء عدم الدفع االلكًتوين ىو قضية آمن ادلعامالت 
 بسبب الغش. األنًتنتال يتقون يف  وآخرونالشخصية 

 وبغض النظر عن عامل الثقة فان ىناك بعض العوامل الثقافية ادات الشرائية والمستوى الثقافيالع :
 االنًتنتواالجتماعية اليت تقف أيضا أمام ىذه التجارة فادلستوى الثقايف يلعب دورا ىاما يف التسوق عرب 

                              
 .36، ص2008للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، الوراق  إدارة المعرفة )المفاىيم واالستراتيجيات والعمليات(،. صلم عبود،  1
 .45، اجلديد يف أعمال ادلصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية، ص ، المعرفة اإللكترونية وآلية تداولها. عبد اذلادي صلار 2
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أما  ،متوسط فاألشخاص الدين يستعملون األشخاص ىم أشخاص يتمتعون على األقل دبستوى ثقايف
 فهي عائق ػلد من وصوذلا إىل البيوت. باالنًتنتالنظرة السيئة اليت أحلقت 

 وتنقسم بدوىا إىل: العقبات القانونية:. 4

 حيث ال توجد قوانني ناجحة وتشريعات كافية سبثل ىذه التجارة لتأمني قوانين المعامالت االلكترونية :
إىل تعارض بعض  باإلضافةئل بيانات التجارة االلكًتونية سلتلف التبادالت واالعًتاف بالقانونية رسا

القواعد ادلنظمة للتجارة مع آليات التجارة االلكًتونية مع االستغناء عن العمالة وعدم صالحيتها دلعاجلة 
 .ة ذلذا التقدمبادلشاكل ادلصاح

 فلم  ،توجات األدبية: أصبح من الصعب االحتفاظ باالخًتاع أو ادلنبراءات االختراع والملكية الفردية
فقد أصبحت  ،اليت ربكم ىذه وربمي ادللكية الفردية وبراءات االخًتاع واإلجراءاتتعد توجد الضمانات 

 مهددتني من خالل ىذه التجارة. 
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 اإللكترونيةالمبحث الثالث: أثار تطور وسائل الدفع والتجارة 

وماتية قادت إىل تطور سلتلف وسائل الدفع وتطور أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العامل ثورة معل
التجارة من مفهومها القدمي إىل مفهومها احلديث ادلتمثلة يف التجارة االلكًتونية حيث خلفت ىذه التطورات آثار  

 قطاع األعمال االقتصاد القومي. ،كثرية على كل من ادلستهلك

 رونية على المستهلكينر تطور وسائل الدفع والتجارة االلكتاثأالمطلب األول: 

لقد أصبح للمستهلك نصيبا من تطور سلتلف وسائل الدفع وبروز التجارة االلكًتونية إذا كان مستهلكا 
 1 وتتمثل أبرز ىذه التأثريات فيما يلي: االنًتنتالكًتونيا عرب شبكة 

 دلعلومات تبادل ا إمكانية االنًتنت: حيث توفر سرعة وسهولة تبادل المعلومات بين المستهلكين
واآلراء وذبارب ادلستهلكني ادلتعلقة باخلدمات عرب رلتمعات الكًتونية كادلنتديات وغريىا األمر الذي يوفر 
البيانات وادلعلومات لدى اجملتمع عن ادلنتجات االقتصادية وسهل ذلم عملية االقتناء عرب استخدامهم 

ستهالكي لدى اجلمهور ادلستهلكني يف حني لوسائل الدفع احلديثة كما يرفع مستوى الوعي الثقايف واال
 أن ىذا كان متعذرا يف عامل التجارة التقليدية.

 وال ػلتاج الزبون للسفر أو االنتظار  ،بشكل دائم اإللكًتونية: حيث تفتح السوق توفير الوقت والجهد
د ىذه ادلنتجات يف طابور لشراء منتج معني كما ليس عليو نقل ىذا ادلنتج إىل البيت وال يتطلب شراء أح

بعض ادلعلومات للبطاقة  إدخالأكثر من النقر على ادلنتج كما أنو ال يتطلب محل النقود لدفع الثمن بل 
إىل ىذه البطاقات العديد من أنظمة الدفع ادلالئمة مثل استخدام النقود  باإلضافةاالنتمائية ويوجد 

 .اإللكًتونية

 فرصة رائعة لزيادة سلتلف أنواع احملالت على  إللكًتونيةاتوفر التجارة  1:حرية االختيارات وتعددىا
حيث أهنا تقدم العديد من اخليارات للمستهلكني االلكًتونيني كما أهنا تتميز بقابلية الوصول  االنًتنت

 إىل ادلنتجات وىي تزود ادلستهلكني بادلعلومات الكاملة عن ادلنتجات.
                              

 .41، مرجع سابق، ص عالم التجارة اإللكترونية. رأفت رضوان،  1
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 م ذلك من خالل تسوق ادلستهلك يف لكثري من : يتانخفاض األسعار وسرعة الحصول على المنتج
ومقارنة البضائع كل شركة مع األخرى وبسهولة ولذلك يف آخر األمر سيقدر  االنًتنتادلواقع على 

احلصول على أفضل عرض يف حني أن األمر أصعب إذا استلزم عليو زيارة كل موقع جغرايف سلتلط 
 فع بوسائل الدفع احلديثة.يستغرق أسابيع وردبا شهورا كما أنو يستطيع الد

ويف بعض احلاالت أبرزىا بيع ادلنتجات الرقمية مثل الكتب االلكًتونية فان التجارة االلكًتونية سبكن 
 البضاعة بسرعة وبسهولة إىل ادلشًتي ويتم الدفع الكًتونيا إرسالالبائع من 

 ونيا وعلى مدار الساعة : حيث يكون لدى ادلستهلك نطاقا واسعا للتسوق الكًت سرعة وسهولة التسوق
فانو  باالنًتنتمكان على سطح األرض فأي شخص لو حاسب آيل ومتصل  وأيويف أي يوم يريد 

أن يصبح مستهلكا عادليا وىو يف منزلو وما عليو إال أن يتعامل مع أزرار احلاسب اآليل لدفع  بإمكانو
 .ًتنتاألنادلفتوحة عرب  اإللكًتونيةوتصفح ادلواقع التجارية  ،الثمن

كما أثرت كل من وسائل الدفع احلالية واحلديثة والتجارة االلكًتونية على عدد ادلشًتين وادلستهلكني 
االلكًتونيني دلنتجات الشركات اليت دخلت فضاء األعمال االلكًتونية وىذه الزيادة مل تكن يف أغلبها على 

دلشًتي قد يكون مشًتيا تقليديا والكًتونيا يف حساب التجارة التقليدية مع مالحظة أنو يف بعض الصناعات فان ا
 نفس الوقت.

 ر تطور وسائل الدفع والتجارة االلكترونية على قطاع األعمالاثأ: الثاني المطلب

 2تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية على عامل األعمال بصفة كبرية جدا من خالل ما يلي: يؤثر

 يث ساىم تأثري كل من تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية : حتفعيل المنافسة الكاملة في السوق
على تقليص ادلسافات والوقت بني ادلنتجني وادلستهلكني شلا يتيح التواجد االلكًتوين القريب من البائع 

وتوفر  ،وادلشًتي األمر الذي يؤدي إىل ربسني مستوى ونوعية ادلنتج عن طريق خدمات ما قبل البيع

                                                                                           
1 . www.startimes.com/fspx ? t=31802990.consulte le 15/03/2015 

 .149، ص 2003، رلمعة النيل العربية، القاىرة، طبعة األوىل، ، المرشد األساسي في التجارة اإللكترونيةنبيل زيليوكس . 2
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وكيف الدفع الكًتونيا وعن منتجيها يف األسواق وكذلك  وأسعارىاطبيعة ادلنتجات ادلعلومات عن 
االستجابة السريعة لطلبات السوق شلا يؤدي يف هناية األمر إىل ربسني درجة التنافسية يف األسواق 

نو كما أن اطلفاض التكاليف العمليات التجارية واطلفاض عوائق الدخول يف األسواق من شأ ،اإللكًتونية
تقليل بعض االختالفات يف األسواق التجارية وربريك األنشطة االقتصادية والوصول هبا إىل أن يكون 

 1.اقتصاديا يعتمد على ادلنافسة الكاملة

  يساىم كل من تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية يف خفض المخزون إدارةالتحكم األفضل في :
حيث تبدأ العملية باحلصول  ،سلسلة التوريد إدارةيف نظام  ادلخزون عن طريق استعمال عملية السحب

وىذا ما شأنو العمل  ،على الطلب التجاري من ادلشًتي وتزويد بطلبو من خالل التصنيع الوقيت ادلناسب
 ،على تقليص الدورة التجارية بدرجة كبرية حيث يتم شحن ادلنتج مباشرة من ادلصنع إىل ادلشًتي النهائي

 كل كبري يف ادلنتجات الرقمية أي السلع واخلدمات اليت يتم تسليمها الكًتونيا.ويظهر بذلك بش

ادلخزون واطلفاض تكاليف التخزين من خالل  إدارةوبذلك تصبح التجارة االلكًتونية أداة مهمة يف 
 استعمال وسائل الدفع االلكًتونية.

 مختلف وسائل الدفع للموردين والعمالءالمنافع التي توفرىا التجارة االلكترونية وتطور  :32 جدول رقم

  

 

 

 

 

 
                              

1 . www.drabid.net, consulte le 26/02/2015. 

 تكاليف إعالن منخفضة. 
 كلفة التصنيع والتصميم منخفضة. 
  ويكون الدفع  اإللكًتونيةكلفة تسليم منخفضة بالنسبة للسلع اليت يتم وميكن تسليمها بالطرق

 .لكًتونياإ
  القطاعات السوقية الصغرية جداادلزيد من الفرص اخلدمة. 
 ربسني ملحوظ يف عمليات االستخبارات السوقية والتخطيط االسًتاتيجي. 
 فرصة الوصول إىل أسواق جديدة. 
 مشاركة العميل يف ابتكار السلع واخلدمات. 
 .فرصة متساوية للوصول إىل األسواق من قبل الشركات على اختالف أحجامها 
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 .125ص ،مرجع سابق ،بشري العالق ،سعد غالبالمصدر: 

أعلية تطور  إلبرازتنفيذ مشاريع الرائدة يف رلاالت مهمة مثل: السياحة والنقل والعناية الصحية والتصدير 
 .ها على نطاق واسعوسائل الدفع والتجارة االلكًتونية يف ىذه القطاعات والًتويج الستخدام

 حيث تعمل التجارة االلكًتونية وتطور وسائل الدفع على التوسيع دائرة السوق  1:توسيع نطاق السوق
يف التجارة  إغلادىاكذا من ادلعتذر  ،وخلق أسواق جديدة ،احمللي وكذلك النفاذ إىل األسواق العادلية

دلنتجات من السلع واخلدمات متاحة ألكرب عدد ذبعل ا االنًتنتألن شلارسة التجارة عرب شبكة  ،التقليدية
شلكن من ادلستهلكني وىذا ما يتيح للمنشآت الصغرية وادلتوسطة احلضور يف األسواق احمللية والدولية 
األمر الذي مينح فرصة أكرب للمستهلك لالختيار من بني ادلنتجات ادلعروضة ويعد الدخول اليسري 

أحد الفوائد  لبائعنيلية للمؤسسات األعمال الذي يتم الدفع الكًتونيا األسواق احمللية والدو  إىلوالفعال 
 االنًتنتأي فرد أن يصبح تاجرا على  بإمكانادلباشرة للتجارة االلكًتونية وتطور وسائل الدفع أنو 

الوصول إىل األسواق العادلية فان الشركات اليت تبنت  إمكانيةبتكاليف منخفضة جدا وعالوة على 
 الشراء. إجراءاتوتبسيط عمليات  اإلنتاجلكًتونية تؤكد فوائد أو فًتات دورات التجارة اال

 ر تطور وسائل الدفع والتجارة االلكترونية على االقتصاد القومياثالمطلب الثالث: أ

 إن أىم تأثريات تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية على االقتصاد القومي ىي كالتايل: 

  توفر الوسائل الدفع احلديثة والتجارة االلكًتونية فرص زيادة معدالت الصادرات يةالخارجدعم التجارة :
التسوق للسلع واخلدمات  وإمكانية ،وذلك من خالل سهولة الوصول إىل مراكز االستهالك الرئيسية

يا السوق للسلع واخلدمات عادل وإمكانيةالرئيسية  االستالمالوصول إىل مراكز  ،عادليا وبتكلفة زلدودة
وبتكلفة زلدودة والقدرة على سرعة العقد واهناء الصفقات التجارية وكذلك القدرة على ربليل األسواق 
واالستجابة لتغري متطلبات ادلستهلكني حيث يظهر أثر التجارة االلكًتونية أكثر وضوحا يف ذبارة 

                              
، دار اجلامعية بعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونيةالتجارة اإللكترونية، المفاىيم، التجارب، التحديات األطارق عبد العال محاد،  . 1

 .48، ص2003اإلسكندرية، بدون طبعة، 
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ا اجملال حيث ميثل قطاع اخلدمات بني الدول شلا يؤدي بدوره إىل رفع درجة االنفتاح االقتصادي يف ىذ
العادلي وبالرغم من ذلك فان حجمو ال  اإلنتاج إمجايلمن  %60اخلدمات نسبة مهمة تقدر حبوايل 

من التجارة الدولية وردبا يعود ذلك إىل أن أداء كثري من اخلدمات يتطلب وسيلة االتصال  %20يتجاوز 
ظهور تقنية ادلعلومات احلديثة فقد ىيأت  وكذلك القرب اجلغرايف بني ادلستهلكني وادلنتجني ولكن مع

وسيلة االتصال ادلفقودة بني ادلستهلك وادلنتج وبذلك ساعلت يف  االنًتنتالتجارة االلكًتونية عرب شبكة 
 1.زوال العقبات اجلغرافية لكثري من اخلدمات كما ساىم تطور وسائل الدفع بالدفع يف الوقت احملدد

 ادلشروعات ادلتوسطة والصغرية زلورا أساسيا يف التنمية االقتصادية وتعاين : سبثل دعم التنمية االقتصادية
التجارة  وتعد األسواق العادلية ىذه ادلشروعات من غياب ادلوارد االقتصادية الالزمة للوصول إىل

 وتطور وسائل الدفع أىم األدوات اليت ربقق ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة احلجم القدرة على اإللكًتونية
ادلشاركة يف حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة عالية دبا تقدمو من خفض تكاليف التسويق الدعاية 

وتوفري الوقت وادلكان الالزمني لتحقيق ادلعامالت التجارية وىذا يعكس اغلابيا على تفعيل  ،واإلعالن
 2.نشاطات ىذه ادلشروعات األمر الذي يدفع عجلة التنمية االقتصادية

 يتيح انتشار التجارة االلكًتونية على ادلستوى القومي خلق بيئة ومناخ  3التكنولوجية: القطاعات دعم
مالئم لظهور قطاعات متخصصة يف تقنية ادلعلومات واالتصاالت وذلك لعدم البنية التحتية االلكًتونية 

النقدي  اإلصدارن كما يساىم تطور وسائل الدفع من التقليل م  االنًتنتلتطبيقات التجارة عرب شبكة 
ومع تطور وظلو التجارة االلكًتونية وانتشار استخدامها يف التعامالت  ،والتقليل من ظاىرة التضخم

التجارية يصبح ىناك فرصا استثمارية لتوجيو رؤوس األموال يف تطوير وربسني وربديث البنية التحتية 
ادلعلومات واالتصاالت األمر الذي يؤدي إىل واالستثمار يف اخلدمات ادلصاحبة لقطاع تقنية  ،اإللكًتونية

 خلق قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم االقتصاد القومي.

                              
 .415، ص2009، 2، دار النشر والتوزيع، جامعة القدس ادلفتوحة، فلسطني، ط، التسويق اإللكترونييوسف أمحد أو قارة . 1
 .444طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص  . 2
 .37، مرجع سابق، ص ، عالم التجارة اإللكترونيةرضوان . رأفت 3
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 ادلشاريع ذبارية صغرية  إقامةفرص جديدة للتوظيف حيث تتيح  اإللكًتونيةتقدم التجارة  1:دعم التوظيف
سيما عند تطور سلتلف ومتوسطة لألفراد دور ربطها باألسواق العادلية بأقل التكاليف االستثمارية ال

وسائل الدفع وخاصة عند ظهور ذبارة اخلدمات اليت توفر فيها التجارة االلكًتونية آلية لألفراد 
والعادلي دون احلاجة لالنتقال شلا يفتح اجملال ذلم  اإلقليميادلتخصصني لتقدمي خدماهتم على ادلستوى 

ة االلكًتونية فرص وظيفية يف العديد من ومن جهة أخرى توفر التجار  ،لالنطالق يف األعمال احلرة
ادلواقع التجارية  إنشاءادلتخصصني يف  ،مثل اإللكًتونيةاجملاالت ادلختلفة ذات الصلة بتطبيقات التجارة 

إىل توفري الفرص الوظيفية يف  باإلضافةوالفنيني يف ادلتاجر االلكًتونية  واإلدارينيااللكًتونية والعاملني 
ات واالتصاالت اليت تعتمد عليها التجارة االلكًتونية من مهندسي الشبكات والربامج قطاع تقنية ادلعلوم

 لتطبيقات التجارة االلكًتونية. الالزمة
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 خالصة

أصبح التقدم التكنولوجي ىو احملرك الرئيسي و الفعال من اجل تنشيط و ربسني االقتصاد الوطين وحىت 
وىو ما جعل دول العامل تدرك  ،ىارىا يقاس دلدى تبنيها ذلده التكنولوجياوأضحى تطور أي دولة وازد ،العادلي

 ىذه التكنولوجيا وتسعى لًتسيخها من اجل النهوض باقتصادىا ، السيما اجلانب التجاري منو.

" وىذا اإللكًتونيةنتج عنهما يعرف "بالتجارة  ،لكًتوينإومن اجل تطوير التجارة اعتمدت على وسيط 
حيث كان رلرد حلم ولكن  فرضت اليوم نفسها يف ربديد مستقبل جل  ،ي االقتصادي الناضجدليل على الوع

عن طريق البحث  األرباحكما أصبحت فرصة للراغبني يف الكشف على أساليب اصلح لتحقيق اكرب  ،دول العامل
 .ولكن يف وقت قصري وتكلفة اقل،على زبائن وأسواق جديدة عرب أضلاء العامل 

 ،ارة رلموعة من العراقيل والتحديات اليت يعيق من انتشارىا  كجرائم السطو على احلساباتن ذلذه التجإ
وشلا الشك فيو أن النمو السريع  لتلك التجارة نتج عنها سلاوف كبرية من الصعب التخلص منها بشكل هنائي، 

زلاسنها أكثر من  اإللكًتونيةرة ن التجاإإذن ف ،إال أهنا تساىم من تدعيم التجارة اخلارجية وكذلك عملية التوظيف
 .لذا على الناس أن يفهموا حقوقهم و يتبعوا واجباهتم ويستغلوهنا أحسن استغالل ،سلبياهتا
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 تمهيد

حيث إن  معظم تلك ، تعترب البنوك يف اجلزائر من أىم ادلؤسسات اليت تساىم يف ازدىار االقتصاد الوطٍت

شلا تطلب منها ، البنوك أصبحت تعاين من عدة مشاكل عادة متكون متعلقة بالكفاءة و السرعة يف أداء اخلدمات

و استخدامها يف شىت ، إذل وسائل الدفع احلديثةإحداث تغَتات وحتوالت أي التحول من وسائل الدفع التقليدية 

 ادلعامالت البنكية كتسهيل عمليات السداد و الدفع و سلتلف العمليات ادلصرفية. 

ومن ىنا بادرت بغض ادلؤسسات اجلزائرية إذل تطوير شبكتها اإللكًتونية من اجل الدفع والسداد وكذلك 

مع نشرىا بُت سلتلف ، رة التقليدية إذل التجارة اإللكًتونيةحتسُت مستوى التجارة لديها أي التحول من التجا

 زبائنها.

تطور وسائل الدفع و التجارة  ومن خالل اجلانب التطبيقي ذلذه الدراسة حناول إن نتعرف على أثار

ن حيث أهنا وليدة القر  ،حيث وقع االختيار على البنك الوطٍت اجلزائري وكالة مستغازل، اإللكًتونية يف اجلزائر

 .وتعد جزءا ال يتجزأ من البنك ،الواحد والعشرين

حيث سنتطرق يف ىذا الفصل إذل  ،تعترب أحسن دنوذج إلجراء ىذه الدراسةمستغازل وكالة  نإومن ىنا ف

تقدمي البنك الوطٍت اجلزائري وكالة مستغازل وحتليل مدى تطور  ،ةاإللكًتونيواقع تطور وسائل الدفع و التجارة 

 يف اجلزائر.  اإللكًتونيةلتجارة وسائل الدفع وا
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 في الجزائر اإللكترونيةالدفع والتجارة تطور وسائل المبحث األول: واقع 

ينافسان  رغم التطور اذلائل الذي يعرفو العادل يف ميدان وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية اللتُت، صارتا 

احلجم واليت يتوقع أن يتجاوزهنا خالل السنوات القادمة كل من التجارة التقليدية ووسائل الدفع القدمية من حيث 

يف ظل نسب النمو العالية اليت سبب سجالهتا كل منهما ولكن اجلزائر تواجو العديد من العقبات والتحديات يف 

 استخدامها لوسائل الدفع احلديثة ولتجارة االلكًتونية أيضا.

 اللكترونية بالجزائرالمطلب األول: عوائق تطور وسائل الدفع والتجارة ا

إن واقع تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية باجلزائر الذي ما زال دل يربح درجة الصفر يعكس أحد 

صور التخلف االقتصادي، وبالتارل عدم مسايرة الواقع العادلي وتكنولوجية ادلعلومات ولعل من بُت األسباب اليت 

  1.يف اجلزائر اإللكًتونيةلتجارة حتول دون انتشار وسائل الدفع احلديثة وا

 :حتتوي على نسبة أمية مرتفعة نوعا حيث تعترب اجلزائر من الدول اليت  االنتشار الواسع لألمية في بالدنا

تتحدث كما يفوق سعة ماليُت أمي وبالتارل فهؤالء ال يفقهون حىت معٌت الدفع  فاإلحصائياتما، 

االنًتنت، بل ال يتخيلون حىت وجودذنا مع عدم معرفتهم   رس جتارتك عن طريقوال "أن حت اإللكًتوين

 كيفية استعماذلم، وىذا يعترب عائق زنول دون انتشار تلك الوسائل احلديثة وال حىت التجارة االلكًتونية.

  ال زنسن استخدام 8 حيث أن مصطلح األمية يف التعريف احلديث يعٍت األمية بالمعنى الحديثانتشار

لتعامل الكًتونيا، وذلك أن فئة واسعة من ادلتعاملُت دل يسبق ذلم أن جلسوا أمام احلاسوب وال حىت ا

وال حىت الكًتونيا  االنًتنتحاسوب وتعاملوا معو وبالتارل فال تتخيل أهنم يستطيعون شلارسة جتارهتم عرب 

 الذي يركز على استخدام احلاسوب بالدرجة األوذل.

                                                 
رلمع ادللتقى األول حول االقتصاد اجلزائري  "التجارة االلكترونية وضرورة اعتمادىا في الجزائر في األلفية الثالثة"،كمال رزيق، مسدور فارس،   . 1

 .1001 ماي 11-12يف األلفية الثالثة، جامعة البليدة، 
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 ا أيضا زنول دون انتشار ىذه التجارة اليت تتطلب حاسوبا 8 وىذارتفاع تكلفة الحصول على الحاسوب

يف ادلرتبة األوذل وبالتارل فانتشار استخدام احلواسيب مرتبط أيضا بضرورة التفكَت يف تكلفة حصولو وىذا 

 .لكًتونياإما يؤذي إذل خفض من الدفع 

  يف االرتفاع يف  مستمرة 8 ذلك أن تكاليف االتصال العادي يف بالدنااالنترنتارتفاع تكلفة استخدام

االتصاالت اليت ال تزال الدولة حتتكر اجلانب األكرب منو شلا زنول دون  ظل غابت ادلنافسة يف قطاعات

 1.األنًتنتاخنفاض تكلفة االتصال وال حىت التعامل عن طريق 

 تفتح ذلم آفاقا  نقص اىتمام ادلؤسسات االقتصادية يف البالد هبذه التقنية التجارية احلديثة اليت ميكن أن

 .اقتصادية أوسع شلا رنعل انتشارىا يكون منعدما يف بالدنا

  العليا للبالد بتفعيل التجارة االلكًتونية مع تطوير وسائل الدفع االلكًتونية. اإلداريةعدم اىتمام اذليئات 

 ختلف النظام ادلصريف اجلزائري من حيث الوسائل وتقنيات الدفع احلديثة. 

 بُت العمالء والتجار وبُت ادلؤسسات ادلالية اليت تسَت حساباهتم، وقد زاد من حدة ىذه  وجود أزمة الثقة

 .البنوك التجارية كبنك آل خليفةاألزمة الفضائح ادلالية اليت عرفتها 

 سللفات السرقة على حامل البطاقة والبنك. اخلوف من السرقة والضياع تلك البطاقات حيث ترجع 

 طاقة تصبح غَت صاحلة لالستعمال كالقضاء مدة صالحيتها أو جتاوز العميل 8 كل بالعمليات التعسفية

للمبلغ ادلصرح لو من قبل البنك، ومت قبول الدفع هبذه البطاقة من طرف التاجر يتم وقف عمل األجهزة 

 العقد. إلغاءالتابعة للبنوك واليت تكون موجودة لدى ىذا التاجر ويطلب من البنك ادلتعامل مع التاجر 

                                                 
، رسالة ماجستَت، قسم العلوم االقتصادية والتسيَت، جامعة زائريتحديث وسائل الدفع كعنصر تأىيل النظام المصرفي الجحيزي سيد أمحد،  . 1

 .224اجلزائر، ص 
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 العمليات ادلستخدمة للوسائل الدفع االلكًتوين )البطاقة من خالل  إثبات8 يتم اإلثبات شكاليةإ

التسجيالت أوتوماتيكيا على الشريط االلكًتوين كما يتم استخدام البيانات ادلسجلة حول عمليات 

 ء.. عادة ىذه ا دلشكلة ال تتار إال حينما يطرح نزاع على القضاDABو  GABالسحب من أجهزة 

 المطلب الثاني: السبل والمتطلبات العاملة لتطور وسائل الدفع وتطبيق التجارة االلكترونية في الجزائر

يعتمد كل من تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية على عدة أساليب اليت ميكنها أن تفتح االقتصاد 

 اجلزائري من خالل8

 :1 السبل التشريعية
حتكم وسائل الدفع احلديثة والتجارة االلكًتونية معا مع بناء نظم تشريعية وتنظيمية  

تعديالت على التشريعات القادمة بشكل رنعلها أكثر استجابة دلتطلبات  بإدخالدعم البيئة الالزمة ذلا 

تشريع متخصص ليقوم بتنظيم ىذه التجارة من  إصداروسائل الدفع احلديثة وأيضا التجارة االلكًتونية أو 

تأمينها  وإجراءات وإثباتومواقع على شبكات االتصال  إنشاءككتابة العقد الكًتونيا مع سلتلف جوانبها  

 ونظم سداد ادلدفوعات.

  إن اعتماد استعمال وسائل الدفع احلديثة والتجارة االلكًتونية يف أي دولة يقوم  :التكوينيةالسبل

اآلرل بكل توابعو لذا رنب أن  اإلعالممتخصصة يف التكنولوجيا االلكًتونية وخاصة  إطاراتبواسطة 

  .يف مستويات التعليم العارل ادرلاىايف ىذا اجملال وخاصة  تكوينيةتكون ىناك قواعد 

  :إن أىم السب اليت تعتمد على تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية ىي السبل السبل االقتصادية

 االقتصادية اليت يدرج أذنها فيما يلي8

  الشبكات ادلصرفية االلكًتونية  وإنشاءاألساليب االلكًتونية  بإتباعحتديث أساليب الدفع 

                                                 
 .67، مرجع سابق، ص مقدمة في التجارة االلكترونية العربيةعبد الفتاح بيومي حجازي،  . 1
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  مع  االنًتنتخوصصة قطاع االتصال، وفتح أبواب ادلنافسة وىذا الغرض ختفيض تكلفة استخدام

 .ختفيض الرسوم اجلمركية على تكنولوجيا ادلعلومات ادلستوردة من اخلارج

  :قتو تعترب أساس ىذه طرف يف ادلعامالت التجارية وث مبا أن ادلستهلك ىو أىماألساليب الجمالية

ادلعامالت فانو رنب التفكَت يف قوانُت حتمي ادلستهلك اجلزائري من أجل زيادة الثقة بتطور وسائل الدفع 

 والشعور باألمان عند استخدامو التجارة االلكًتونية.

 :1 المتطلبات التكنولوجية
الت السلكية والالسلكية الغاية االتصاتبٌت نظم وشبكات متطور يف قطاع  

 منو السرعة والكفاءة و االستجابة السريعة.

 .االنفتاح يف تبادل ادلعلومات 

  قرارات االعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية الكافية لتأمُت العمل االلكًتوين لتحديث وتطوير

 النقل والتوزيع وحىت الدفع.

 :المتطلبات المالية 

 البحث والتطوير دلواكبة التقدم التكنولوجي رفع معدل االتفاق على 

 حتديث ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بدعمها لتتمكن من استخدام التكنولوجيات اجلديدة 

 :المتطلبات االجتماعية 

  يف ىذا اجملال. تكوينيةاعتمادا على خربات ومهارات بشرية ذات كفاءة 

 إلدتامائل الدفع االلكًتوين كسبيل حديث اجملتمع لتقبل فكرة التجارة االلكًتونية ووس إعداد 

 واالتصال. اإلعالمادلعامالت وىذا من خالل الربامج عرب وسائل 

                                                 
، دار الفكر اجلامعي، ة االلكترونيةأثر التكنولوجيا اإلعالم واالتصال على المؤسسة التحول إلى استخدام نظم وأساليب التجار جديد نوفل،  . 1

 .21، ص 1001، ب.ط
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  حتسُت البنية التحتية للتجارة االلكًتونية وعقد ادلعامالت التجارية بُت أفراد اجملمع عرب شبكة

صاالت )شبكة االتصال ومن أبرز ادلكونات ىذه البنية قطاع التقنيات ادلعلومات واالت االنًتنت

 السلكي والالسلكي...(.

المطلب الثالث: مستقبل االقتصاد الجزائري بعد اعتماده على التجارة االلكترونية ووسائل الدفع 

 االلكتروني.

من خالل ادلزايا اليت سيناذلا االقتصاد اجلزائري بعد اعتماده التجارة االلكًتونية ووسائل الدفع االلكًتونية 

    ا يلي8تتمثل فيم

  فتح أفاق واسعة أمام ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة تلك اليت تشكو من مشكلة صعوبة دخوذلا

 إذل األسواق العادلية لصغر حجمها واخنفاض موادىا

 التخلف عن دفع اجلبائية فيما  واإلدارةبُت ادلكلفُت بالضريبة  اإلداريةختفيض ادلشاكل  إمكانية

 والدفع االلكًتوين. االنًتنتبسهولة عرب شبكة  مستحقاهتم وذلك يتم

  ث أن منتجات اجلزائرية جتد طلبها يف السوق العادلي، لكن نقص خارج احملروقات حي صادراتتطوير

 الدورل للسلع اجلزائية رنعلها رلهولة لدى العادل. اإلشهار

  االقتصاد إخراج إمكانياتتوفَت االستفادة من اخلدمات والسلع األجنبية التكنولوجية ادلتطورة وبالتارل 

 قدرة تنافسية أكرب. وإعطائواجلزائري من ختلفو 

 احمللي  أو، سواءا على ادلستوى العادلي ادلعلومة للمستهلك والوصول إليو إيصال سهولة 

 مقبلون على االنضمام إذل ادلنظمة العادلية  وحبث نفس جديد للتجارة االلكًتونية اجلزائرية خاصة إعطاء

 ارة.للتج
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  تطوير العمل ادلصريف اجلزائري شلا يتوافق ومتطلبات التجارة االلكًتونية اخلاصة لطرق الدفع االلكًتوين

 ادلختلف.

  للشركات واألفراد. باالنًتنتتسهيل االشًتاك 
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 وكالة مستغانمبنك الوطني الجزائر تقديم الالمبحث الثاني: 

أذنية يف   بالغة يف سلتلف منظومات االقتصادية وزادت أذنيةات طويلة لقد احتل النظام البنكي منذ فًت 

 .أخرىظل التطورات االقتصادية اجلزائرية من جهة ومع التحوالت التكنولوجية من جهة 

 البنك الوطني الجزائر وكالة مستغانمنشأة و ظهور المطلب األول: 

 :1لمحة تاريخية للبنك الوطني الجزائري 

البنوك التجارية ىي النواة األساسية يف النشاط االقتصادي ألي بلد، ألهنا تعد من أىم أن من ادلعروف 

ادلؤسسات ادلالية اليت تلعب دورا منشط لالستثمارات دلختلف رلاالهتا. ودل تعرف اجلزائر ىذا النوع من البنوك إال 

بنوك جتارية ذا صيغة وطنية  إنشاء، أي بعد أن ظهرت فكرة تأميم البنوك األجنبية حيث يتم 2744يف سنة 

، 2744وقصد خلق شبكة نقدية ومصرفية تتماشى مع االقتصاد اجلزائري أذنها8 البنك الوطٍت اجلزائري أنشأ سنة 

 .2745، القرض الشعيب اجلزائري الذي أنشأ سنة 2745البنك اخلارجي الذي أنشأ 

  :مفهوم البنك الوطني الجزائري 

وقد أنشأ أساسا لتلبية  2744جوان  21الصادر وادلؤرخ يف  44-56ىو بنك تأسس مبوجب ادلرسوم 

متطلبات القطاع االشًتاكي وعلى شكل اخلصوص القطاع ادلسَت ذاتيا ومقر الرئيسي اجلزائر العاصمة ورنوز لو 

كان ميلك   2744حسب ادلادة األوذل من قانون تأسيسو فتح وكاالت جديدة على مستوى الوطن حيث يف سنة 

 وكالة من بينها "وكالة مبستغازل. 230فهو ميلك  اآلنأما  2763وحىت عام  220ميلك  أصبحمث  وحدة 31
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 8تعريف بالوكالة  

ىي مؤسسة وطنية حتكمها قوانُت ملحقة للقانون التجاري والتشريعات اخلاصة لشركات ادلساذنة احملدودة 

 اجلزائري وشلوال ىاما جلل ادلؤسسات تعترب عنصرا مهما يف اجلهاز ادلصريف 1007جانفي  10تأسست يف 

  باالقتصاد الوطٍت. لنهوضاالقتصادية من أجل رسم طريق أفضل 

 :أىدافو وظائفو مستغانم أىمالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري وكالة 

كتها متكونة من زبائنها وتقدمي أحسن اخلدمات ادلصرفية فادلؤسسة بشب إرضاءتسخر الوكالة عملها يف 

 مصاحل سلتلفة تكون اذليكل القاعدي وىي موزعة إذل أقسام تبعا ألذنية كما ىو موضح يف اذليكل التنظيمي8
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 الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم :77 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الوكالة

 السكرتارية نائب ادلدير عون ادلصلحة

 موظفي شبو بنكيُت

يليون وأعوان األمنلاحلراس ال  

 أعوان النظافة

 مصلحة التجارة اخلارجية

 قسم عمليات استَتاد و التصدير 

 قسم معامالت خارجية 

 مصلحة الصندوق 

 قسم ادلقاصة

-قسم التحويالت )دفع
ب(السح  

 قسم اإلحصائيات وادلراجع

 قسم اليومية

داتهمصلحة التع  

 قسم الشؤون القانونية

قسم الدراسات والتحليل 
 ونشاط التجاري

 البنك الوطٍت اجلزائري وكالة مستغازل. المصدر:
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 يف البنك  8 مهمتو تسيَت ادلؤسسة وادلصادقة على كل ادلهام ادلخولة لو، فكل عملية جتريمدير الوكالة

 يطلع عليها شخصيا ومهمتو األساسية السَت احلسن للخدمات.

 ينوب على ادلدير يف حالة غيابو وىو مكلف بقسم الشؤون ادلوظفُت ومراقبتهم والتنسيق  8نائب المدير

 ما بُت ادلصاحل.

 8 تقتصر على استقبال ادللفات القروض ودراستها ومن مت تقدمي تلك القروض.مصلحة القروض 

 8 تقوم بكل العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية كتنفيذ عمليات التصدير حة التجارة الخارجيةمصل

 واالستَتاد وادلعامالت اخلارجية كعملية صرف العمالت.

 :والنفقات ودفع الزبائن كما تقوم بعمليات  اإليراداتوىي ادلصلحة ادلسؤولة عن  مصلحة الصندوق

 عمليات ادلقاصة مع البنوك احمللية. إلجراءصة واحملفظة جتري قسم ادلقاادلقاومة واحملفظة ادلالية اليت 

 اإلحصائيات وإعداد8 يقوم دلتابعة العمليات احملاسبة للوكالة المراجعة وإحصائياتاليوميات  إعداد 

 اليومية واألسبوعية والشهرية.

 :8التالية  قساماألىي ادلصلحة ادلكلفة بالقروض بشىت أنواعها وتتكون من  مصلحة التعهدات 

 إذل ادلتابعة القضائية   باإلضافةأصحاب القروض  بأشغال8 تقوم قسم الشؤون القانونية والمنازعات

 .كما تقوم بفتح حسابات جدد للزبائن

 8 يقوم بدارسة أخطار القروض بشىت أنواعها قسم الدراسات وتحليل األخطار والنشاط التجاري

 يف جذب الزبائن وبالتارل ادلساذنة يف مواجهة ادلنافسة.إضافة إذل تنمية الوكالة وادلساذنة 

 لكل مؤسسة وظائف وأىداف مسطرة فالبد ذلا تنفيذىا ونستخلصها كالنحو التارل8 البنك:و أىداف  وظائف
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  البنك الوطني الجزائري وكالة مستغانم:وظائف 

 سياسة اتصال فعالة لتحقيق األىداف المخططة من خالل:وضع . 1

 ى مواجهة سلاطر الصرف على القروض اخلارجية بصفة عقالنيةالعمل عل. 

 توظيف األموال ادلتحصل عليها من قبل العمالء لشروط معينة. 

 يلعب دور البنك ادلراسل بالنسبة للبنوك األجنبية. 

  االستثمار ىا وإعادةقبول الودائع من طرف اجلمهور وسلتلف ادلؤسسات. 

  األولوية كحاملي الشهادات. وإعطاءتطوير مستوى ىيئة ادلوظفُت 

 اإلعالميالدعم  إعطاء. 

 عرض المنتجات والخدمات الجديدة من خالل:. 2

 االستقبال اجليد للزبائن واحًتامهم والرد على طلباهتم جبدية. 

 دتويل التجارة اخلارجية. 

 أخذ الضمانات ادلالئمة وتطبيقها ميدانيا. 

 الحكومة وىذا لـ: تطبيق الخطط والبرامج الداخلية وفق سياسة. 3

 .مسايرة التطور احلاصل يف عادل ادلهنة ادلصرفية وتقنياهتا 

 تطوير ادلوارد والعمل على رفعها وحتسُت تكاليفها. 

  اليت دتنحها السوق ادلالية لإلمكانياتاالستعمال الريث. 

 أىداف البنك:

 علو يتمتع مبردودية القروض حتسُت نوعية اخلدمات والعالقات مع الزبائن، وذلك بالرفع من ادلوارد وج

 .اإلنتاجية
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 حتسُت وتطوير وسائل الدفع. 

 حتسُت وتطوير أنظمة ادلعلومات والوسائل التقنية. 

 توسيع ونشر الشبكة وتقريبو من الزبائن. 

  ة.كًتونيلاإلالتعامل مع التجارة 

 مراقبة العمليات التجارة اخلارجية ومعاجلتها يف الوقت ادلناسب. 

 البنوك يف البلد بالتسيَت الصارم للخزينة سواءا بالدينار أو بالعملة الصعبة البقاء ضمن أكرب. 

 دتنح البنوك لصاحل زبائنو أفضل اخلدمات وخاصة بواسطة التكنولوجيا. 

 المتاحة في البنك الوطني الجزائري وكالة مستغانم وسائل الدفع الحديثة المطلب الثالث:

تقدمي رلموعة -وكالة مستغازل-جب على البنك الوطٍت اجلزائريوالتقدم التكنولوجي استو  نظرا للتطور

 متكاملة من اخلدمات و الوسائل اإللكًتونية ومن أذنها8

 8خدمات الصراف اآللي 

ميكن استخدام الصراف اآلرل يف العديد من العمليات ادلصرفية مثل السحب و اإليداع النقدي و 

و حتويل األموال بُت احلسابات نفس الشخص أو  سلتصر،االستفسار عن الرصيد و احلصول على كشف حساب 

فهي عبارة عن زلطات متواجدة حول ادلبٌت اخلارجي للبنك  ىناك آالت صرف تقع خارج ادلبٌت ر،آخ دلستفيد

 بغرض توفَت خدمات بنكية بعد ساعات العمل الرمسية.

 ىناك نوعُت آلالت الصرف اآلرل ادلتمثلة8

o  آلةGAB :قوم هبا شبابيك البنك من دفع ومعاينة تمبختلف العمليات اليت  ىي شباك آرل يقوم

 .وقت كان أييف  اإلفراد توزيع لشيكات أو حلسابات

o آلة DAB: ىي موزع آرل يقوم مبعاينة احلسابات وسحب للنقود يف أي وقت       
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  :ا يلي8يقدم البنك عرب شبكة اإلنًتنت خدمات تتمثل فيمالخدمات البنكية عبر شبكة األنترنت 

o  .دتكُت العميل من التأكد من أرصدتو لدى البنك 

o احلصول على إرشادات لالستخدام األمثل للمحافظ ادلالية من أسهم ا وسندات. 

o عرض النشرات اإلعالنية اخلاصة بكل اخلدمات البنكية. 

o دمج ماكينات الصراف اآلرل التابعة لو مع شبكة األنًتنت لتمكن عمالئها من ادلشاركة يف كل  

 .األعمال و ادلعامالت التجارة اإللكًتونية

o 8ىذه اخلدمة تسمح مبعاجلة سلتلف العمليات البنكية يف وقت سريع وحقيقي حيث  خدمات عن بعد

 .لقت قبوال كبَتا من طرف العم

 بطاقات المستعملة في البنك. 

o :الغ نقدية من حتويل مب أوتسمح لزبون بسحب  الكرتونيةىي وسيلة   بطاقات الدفع المغناطيسية

التابعة للبنك ، أو  األليةحسابو إذل حسابات أخرى حبد أقصى متفق عليو ،عن طريق  ادلوزعات 

 .دلختلف فروعو

o :فمشروعها قائم قيد الدراسة من اجل جتسيدىا يف ارض الواقع، حيث تعرف  بطاقات االئتمانية

لكًتونية يقدمها البنك لزبائنو الدين ينتمون إذل نفس رلال العمل إلرساء ا إعلى أهنا وسيلة دفع 

 .لتعامل فيما بينهم
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 المبحث الثالث: دراسة وتحليل نتائج االستبيان

 المطلب األول: تقديم االستبيان والطريقة المتبعة

 :مت توزيع استمارة بغرض مجع ادلعلومات من البنك وادلطلوبة من حتقيق الدراسة تقديم االستبيان ،

 االستبيان على عينة البحث حديث قسمت إذل8

o  أذنية  اإلشارةمقدمة حول ادلوضوع واليت طرحت بشكل بسيط لتوضيحو وتبيان أذنيتو، كما دتت

مع العلم أهنا ستؤخذ بعُت االعتبار  اإلجابةومدى االعتماد عليها يف الدراسة كتحفيز على  اإلجابات

 وبكل حتفظ

 معلومات عامة حول عينة الدراسة دتثلت يف اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية ول:المحور األ. 

o اجلنس. 

o السن. 

o ادلستوى العلمي. 

o األقدمية يف العمل. 

 :تضمنت أسئلة حول آثار تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية المحور الثاني 

  :ارة االلكًتونية يف اجلزائربعض ادلقًتحات حول تطوير وسائل الدفع يف التجالمحور الثالث 

 الطريقة المتبعة في صياغة أسئلة االستبيان:

اعتمدنا يف صياغة األسئلة على عنصر الوضوح وتبسيط األسئلة قدر ادلستطاع لتوجيهها إذل كل 

ادلستويات حيث دتنت االستعانة بطريقة األسئلة زلدودة االقًتاحات )الشيك، بطاقات الدفع، بطاقات االئتمان(، 
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البنوك حتسُت الطرق احلديثة يف التعامل مع زبائنها؟،   بإمكانوأيضا مت االعتماد على أسئلة مباشرة مثل8 كيف 

 .احلصول على تلك االستمارات مقسمة وإمكانيةل لكما كانت األسئلة مقسمة إذل زلاور وذلك لتجنب ادل

 المطلب الثاني: خصائص العينة المدروسة

 عليها من االستبيان لتمثيلها بيانيا وحتليلها كما يلي8 مت اعتماد النتائج ادلتحصل

 :من خالل حتليل ادلعطيات اليت مت مجعها عن طريق  الخصائص الديمغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة

 االستبيان ادلوزع، مت التوصل ألمثلة البيانية التالية8

 :ها مت التوصل إذل8من خالل حتليل البيانات اليت مت مجع تقديم العينة المدروسة 

 دراسة العينة حسب الجنس:

من خالل حتليل البيانات اليت مت جتميعها والتوصل إليها وىذا  والتمثيل البياين جلنس أفراد العينة إحصاء

 من خالل اجلدول التكرارات والشكل البياين الذي يوضح تكرار حسب اجلنس8

 س: دراسة عدد تكرارات العينة حسب الجن73 رقم الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار العينة
 %75 37 الذكور
 %25 17 اإلناث

 %177 47 المجموع

 

دراسة عدد تكرارات العينة حسب الجنس: 78رقم الشكل   
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وىذا ما يدل أن معظم الذكور  %53الحظ من خالل العينة ادلدروسة أنو قدرت نسبة الذكور بـ ن

ات بنكية بينما النسبة يتعاملون مع البنوك وأغلبيتهم رجال أعمال وتكون مصاحل فيما بينهم متبادلة كفتح حساب

 .اإلناثويرجع ذلك السبب إذل ذىنيات ادلواطن اجلزائري خاصة فئة  لإلناثترجع  %13ادلتبقية تقدر بـ 

 دراسة العينة حسب السن:

ودتثيل البياين لسن أفراد العينة8 يعد معاجلة معطيات االستبيان توصلنا إذل تكرارات وبنسب  إحصاء

 وضحة يف الشكل البياين ادلوارل8أعمار العينة ادلدروسة وادل

 تكرارات العينة حسب السنعدد : 74رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبة بناءا على برنامج اكسل إعدادمن  المصدر:

ىي ألفراد ادلًتاوح  %30أعلى نسبة كما نالحظ من خالل اجلدول لنسب أعمار العينة ادلدروسة ىي 

سنة وىو ما يدل أن تلك العينة ىي من أىم الفئة العاملة يف اجملتمع اجلزائري وبالتارل تكون  20سنهم أكثر من 

 النسبة المئوية التكرار السن
 %37.5 15 سنة 37إلى  27من 
 %12.5 75 سنة 47إلى  37من 

 %57 27 سنة 47 أكثر من 
 177 47 المجموع

نتكرارات العينة حسب الس عدد:79رقم الشكل   
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معو وان معظم زبائن البنوك ىم رجال أعمال ذلا فرصة كبَتة يف التعامل مع البنوك كما لديها جتربة طويلة ادلدى 

-10فتذىب ألفراد ادلًتاوح سنهم ما بُت  %21.3و  %15.3سنة أما النسب  20اليت تكون أعمارىم تفوق 

سنة على التوارل، إذ أن ىاتُت الفئتُت ىم من األفراد الذين معظمهم ليس لديهم  20-10سنة و ما بُت  10

 كبَتة مع تلك البنوك.عمل دائم كما ليس لديهم جتربة  

 دراسة العينة حسب المستوى العلمي:

ودتثيل البياين للمستوى العلمي ألفراد العينة8 بعد مجع معلومات االستمارات الراجعة مث التوصل  إحصاء

 للمستوى العلمي ألفراد العينة وادلتمثل كالتارل8

 المستوى العلميالعينة حسب التكرارات عدد : 75رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبة بناءا على برنامج اكسل إعدادمن  المصدر:

 النسبة المئوية عدد التكرارات توى العلميالمس
 %47 16 عالي

 %25 17 متوسط
 %35 14 متواضع
 %177 47 المجموع

المستوى العلميالعينة حسب التكرارات عدد : 17رقم الشكل   
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دتثل األفراد الذين لديهم  %20نالحظ من خالل العينة ادلدروسة نالحظ بوضوح أن أعلى نسبة 

ىي األفراد الذين  %13لألفراد الذين لديهم مستوى متواضع، أما النسبة ادلتبقية  %13يها نسبة مستوى عارل تل

لديهم مستوى متوسط ويرجع سبب العينة اليت لديها مستوى عارل ومتواضع إذل ازدىار وترسيخ الثقافة البنكية 

 الدفع التقليديةوزيادة الوعي البنكي مع تراجع الذىنيات اليت تعودت على استعمال الوسائل 

 في العمل: األقدميةدراسة العينة حسب 

النتائج االستبيان مت التوصل إذل  تدليلودتثيل البياين لعدد سنوات األقدمية يف العمل8 بناءا على  إحصاء

 .دتثيل سنوات األقدمية يف العمل

 العينة حسب األقدمية في العملعدد تكرارات : 76رقم  الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

 النسبة المئوية عدد التكرارات األقدمية في العمل
 %22.5 9 أقل من سنة

 %27.5 11 سنوات 3إلى  1من 
 %27 8 سنوات 5إلى  3من 

 %37 12 سنوات 5أكثر من 
 %177 47 المجموع

 عدد تكرارات العينة حسب األقدمية في العمل: 11رقم  الشكل
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منهم لديهم  %15.3أقل من سنة بينما من أفراد العينة لديهم أقدمية يف العمل  %11.30نالحظ أن 

 %10أما النسبة ادلتبقية   سنوات( 3-1يتمتعون بأقدمية من ) %10سنوات( و  1-2أقدمية يف العمل من )

سنوات ويرجع سبب ذلك إذل أن ظهور البنوك كان منذ زمن طويل  3ىم األفراد الذين يتمتعون بأقدمية أكثر من 

 العامل والزبون  إرضاءن أجل وأهنا تبذل كل اجلهود الالزمة م

 المطلب الثالث: تحليل نتائج االستبيان

8 بغرض التعرف على آثار تطور وسائل الدفع والتجارة آثار تطور وسائل الدفع والتجارة االلكترونية-2

 االلكًتونية يف البنك مت طرح رلموعة من األسئلة وحتليلها كالتارل8

 وسيلة سحب النقود: . 1

 وسيلة سحب النقوددراسة العينة حسب  :77 جدول رقم

 المجموع بطاقة االئتمان بطاقة الدفع الشيك وسيلة السحب
 47 6 12 22 العدد تكرار

 %100 %15 %30 %55 نسبةال
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

وسيلة سحب النقوددراسة العينة حسب : 12رقم الشكل   
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استعمال الشيك عند سحب من أفراد العينة اليت قامت ب %33نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 

من يفضلون استعمال بطاقات  %23من يسحبون النقود بواسطة بطاقة الدفع أما نسبة  %10النقود و 

ادلواطن اجلزائري حيث االئتمان ويرجع سبب استعمال الشيكات بكثرة اليت تعود األشخاص عليها وإذل ذىنيات 

من أجل التواصل مع ادلوظفُت وأيضا التخوف من الوقوع  أن معظمهم يفضلون التعامل بالوسائل الدفع التقليدية

 يف مشاكل عند استعماذلم لوسائل الدفع احلديثة كعلق بطاقة الدفع يف آلة الصرف اآللية8

 وسيلة االطالع على كشف الحساب:. 2

 وسيلة االطالع على كشف الحسابحسب  دراسة العينة: 78رقم الجدول 

 المجموع ةالبطاق الهاتف الشيك األنترنت 
 47 9 5 27 6 العدد

 177 22.5 12.5 57 15 نسبةال
 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبة بناءا على برنامج اكسل إعدادمن  المصدر:

 

 

وسيلة االطالع على كشف الحسابحسب  دراسة العينة: 13رقم  الشكل  
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من  %30بينما  إنًتنتيطلعون على كشف حساباهتم بواسطة  %23نالحظ من خالل أفراد العينة أن 

اتف من أجل االطالع على كشف حساهبا، أما تستعمل اذل %21.3العينة اليت تطلع بواسطة الشيك أما نسبة 

ىي اليت تطلع على حساباهتا بواسطة البطاقة ويكمن سبب تعدد % 11.3النسبة ادلتبقية اليت عادلت 

 اآلرلاالستعماالت كيفية التطلع إذل أن ىناك قابلية استعمال وسائل الدفع احلديثة، كما ال تنتشر آالت الصراف 

 .GABآلية  بصفة كبَتة وادلتمثلة يف

 التعرف على المنتجات الجديدة لدى البنك:. 3

 كيفية التعرف على المنتجات الجديدةحول  دراسة العينة : 79رقم الجدول 

 التعرف على المنتجات
 عدد تكرارات وسيلة

 المجموع إشاعات أقاويل و الوكالة المباشرة استعمال الهاتف األنترنت

 47 13 18 5 4 العدد
 %177 %32.5 %45 %12.5 %17 نسبةال
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

 

كيفية التعرف على المنتجات الجديدة  ولحدراسة العينة  14رقم الشكل   
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، يف االنًتنتمن أفراد العينة تتعرف على ادلنتجات اجلديدة لدى البنك عن طريق  %20نالحظ أن 

 من أفراد العينة يفضلون التطلع على ادلنتجات %23يتعرفون عليها باستعمال اذلاتف. أما  %21.3حُت 

فهي ألفراد العينة اليت تتعرف على  %11.3اجلديدة لدى البنك من طرف الوكالة مباشرة أما النسبة ادلتبقية 

واألقاويل ويرجع سبب ذلك إذل ذىنيات اجملتمع اجلزائري والتخوف من  اإلشاعاتادلنتجات البنك من طرف 

 جلهود الكافية لًتويج لتلك الوسائل ادلخاطر اليت تتعلق بتلك الوسائل ادلتطورة مع عدم تقدمي البنوك ا

 أسباب عدم استعمال وسائل الدفع الحديثة: .4

 أسباب عدم استعمال وسائل الدفع الحديثةدراسة عينة حول : 17الجدول رقم 

 
 

عدم دراية المستهلك 
 بها وبطريقة استعمالها

عدم تقديم البنوك 
 الجهود الكافية

المخاطر المتعلقة 
 لهذه الوسائل

 المجموع اتالذىني

 47 16 7 5 12 العدد
 %177 %47 17.5% %12.5 %37 نسبةال

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

 

دراسة عينة حول أسباب عدم استعمال وسائل الدفع الحديثة: 15رقم الشكل   
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من أفراد العينة الذين يرجعون سبب عدم استعمال وسائل الدفع  %10نالحظ من خالل اجلدول أعاله 

إذل عدم تقدمي البنوك اجلهود  بيرجعون السب %21.3تعماذلا وهبا وبطريقة اس ادلستهلكاحلديثة إذل عدم دراية 

يرجعوهنا بسبب عدم  فإهنم %20يرجعوهنا إذل ادلخاطر ادلتعلقة هبذه الوسائل أما نسبة  %25.3الكافية و 

استعمال وسائل الدفع احلديثة إذل الذىنيات ويكمن سبب ذلك إذل أن معظم أفراد يتخوفون من استعمال تلك 

 وأهنم يفضلون استعمال الوسائل التقليدية إذ يعتربوهنا أكثر مالئمة وأمانا ذلم.الوسائل 

 في الجزائر اإللكترونيةأسباب تأخر التجارة . 5

 اإللكترونيةأسباب تأخر التجارة دراسة عينة حول : 11رقم الجدول 

 
 

عدم تطور وسائل 
 الدفع

عدم مواكبة 
 تكنولوجيا في جزائر

ذىنيات لدى مستهلك 
 ئريجزا

 المجموع أسباب أخرى

 47 13 15 7 5 العدد
 177% %32.5 %37.5 %17.5 %12.5 نسبةال
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

 

دراسة عينة حول أسباب تأخر التجارة اإللكترونية: 16رقم الشكل   
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يف اجلزائر إذل عدم تطور وسائل  اإللكًتونيةالتجارة  تأخرأفراد العينة الذين يرجعون سبب  21.3%

يرجعون سبب  %15.3كبة التكنولوجيا يف اجلزائر، أما نسبة ا إذل عدم مو  يرجعون السبب %25.3الدفع و 

لألفراد العينة اليت  %11.3يف اجلزائر إذل ذىنيات ادلستهلك اجلزائري أما النسبة ادلتبقية  اإللكًتونيةتأخر التجارة 

اطر وسائل الدفع ترجعون السبب تأخرىا إذل أسباب أخرى ويكمن السبب إذل ختوف ادلستهلك اجلزائري من سل

كاخلوف من قرصنة حسابو، حتويل أموالو من حسابو اخلاص إذل حسابات   اإللكًتونيةوسلاطر التجارة  اإللكًتوين

 أخرى.

 :اإللكترونيةأثار تطور وسائل الدفع والتجارة . 6

 اإللكترونيةآثار تطور وسائل الدفع والتجارة دراسة عينة حول : 12الجدول رقم 

 المجموع كالىما سلبي أكثر أكثر إيجابي عدد التكرارات
 47 19 17 11 العدد

 %177 %47.5 %2.5 %27.5 نسبةال
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبة بناءا على برنامج اكسل المصدر:

 

اإللكترونيةآثار تطور وسائل الدفع والتجارة دراسة عينة حول : 17رقم الشكل   
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أن آثار تطور وسائل الدفع والتجارة  األفراد العينة الذين قالو  %15.3نالحظ من خالل اجلدول أعاله 

 %25.3، أما بالنسبة لـ ءقالوا أن لديهما آثار سلبية أكثر الشي %20ا ي أكثر الشيء و االلكًتونية آثر ارن

فقد قالت أن تطور وسائل الدفع والتجارة االلكًتونية لديها آثار ارنابية وسلبية معا ويكمن سبب ذلك أن أىم 

ة التعامل عرب سلتلف احلدود آثار االرنابية تندرج كما يلي8 حرية االختيارات، اختصار الوقت والسرعة وسهول

 .اجلغرافية

  السلبية فهي تقتصر يف عمليات القرصنة، غسيل األموال، ...اخل اآلثارأما 

 اإللكترونيةالمحور الثالث: اقتراحات حول تطور وسائل الدفع والتجارة 

 إمكانيات البنوك يف حتسُت استعمال الطرق احلديثة يف التعامل مع زبائن8. 2

 ملُت والتجار أوال على ىذه الطرق والوسائل ادلتطورة مت التفكَت يف توسيع ذلك على سلتلف تشجيع ادلتعا

 شرائح اجملتمع اجلزائري.

  تزويد الزبائن بأىم اخلصائص وادلميزات اليت دتتاز هبا ىذه الطرق احلديثة كاختصارىا للوقت وسرعة

 استعماذلا.

 الرفع من مستوى اخلدمات ادلقدمة لدى الزبون 

  ية األرصدة ادلالية ادلتوفرة لدى البنوك ادلصرفية من أجل حتقيق رغبات العمالء تقو 

  من أجل التعريف بتلك الطرق وآصاذلا للمواطن اجلزائري من  تواإلشهاراالقيام بالدعايات واإلعالنات

 .الثقافة ادلصرفية لو إحياءأجل 

 حلديثةبذل البنوك اجلهود الكافية من أجل الًتويج إذل تلك الطرق ا 

  تقدمي خدمات مغرية دلستعملي وسائل الدفع احلديثة كالبطاقات الدفع عند استعماذلا8 كتخفيض من

 سعر منتج عند الدفع بتلك الوسائل احلديثة.
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 .يف اجلزائر اإللكًتونيةكيفية حتسُت التجارة . 2

 يتم حتسُت التجارة االلكًتونية يف اجلزائر من خالل8

 قة الكهربائية الكافية لتأمُت العامل االلكًتوين بتحديث وتطوير قدرات النقل االعتماد على مصادر الطا

 .والتوزيع

 االعتماد على خرباء كفاءة عالية لتكوين أشخاص يف ىذا اجملال. 

 ادلعامالت التجارية إلدتاماجملمع لتقبل فكرة التجارة االلكًتونية كسبيل حديث  إعداد. 

  ادلعادل من أجل النهوض هبذه التجارة واليت تعتمد على فائدة  واضحةعلى ادلدى البعيد  اسًتاتيجيةرسم

 .األطراف زلل الصفقة

  بأن التجارة االلكًتونية تعد قفزة نوعية يف رلال تكنولوجية االتصال وادلعلوماتتوعية ادلواطن اجلزائري. 

 .ختفيض أسعار ادلنتوجات ادلعروضة الكًتونيا شلا ىي موجودة يف احملالت 
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 خالصة

نظرا حملاولة اجلزائر من حتسُت مستوى اخلدمات ادلقدمة من طرف البنوك ،و النهوض باقتصادىا من حالة 

الركود ادلزرية، رأت اجلزائر ضرورة تطوير نظامها ادلصريف و ادلتمثل يف إحالل و"سائل الدفع اإللكًتونية زلل وسائل 

التجارة القدمي إذل مفهومها اجلديد و ادلتمثل يف "مصطلح  الدفع التقليدية" من جهة، و التحول من مفهوم 

 التجارة اإللكًتونية" من جهة أخرى وىذا دلواكبة كل ما ىو جديد.

حيث اعتمدت معظم البنوك اجلزائرية على تطوير أنظمتها و ذلك بإدخال العديد من التقنيات احلديثة، 

 قنيات اليت تعتمدىا يف جل أعماذلا.   فكانت وسائل الدفع اإللكًتونية من ابرز  واىم الت

وتعترب جتربة الوكالة زلل الدراسة من أىم رواد ادلؤسسات ادلصرفية يف اجلزائر، ولكن بالرغم من اعتماد 

اجلزائر على تطويرىا لوسائل الدفع و التحول إذل التجارة اإللكًتونية إال إهنا بعيدة كل البعد عن التطور احلاصل 

 يهما يف العادل.
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 الخاتمة العامة 

،  اإللكًتونيةتكنولوجيا دورا ىاما يف تطوير وسائل الدفع و التجارة  ثورة أنتجتهااالنًتنت اليت  شكةتلعب 

وىذا نتيجة استخدام ، اخلدمات ادلصرفيةخاصة يف رلال ، شلا افرز تطورات مذىلة، معلوماتية عادلية شبكة كأكرب

العمل  إىلسرعت و سهلت من عملية تقدمي اخلدمات و االنتقال من ما نسميو بالعمل الورقي  اليت األنًتنت

 االلكًتوين وذلك باالعتماد على وسائل الدفع و السداد احلديثة.

ووسائل الدفع احلديثة يف الوقت ادلعاصر زلركا فعاال لتنشيط العمل  اإللكًتونيةالتجارة  أصبحتلقد 

دلا ، إداراتومؤسسات وحىت  أفرادادلتعاملة من  اإلطرافالتجاري خاصة و العمل ادلصريف عامة بُت سلتلف 

ح اصل أساليبوكذا فرصة للراغبُت يف البحث عن ، كبَتة تعرض فيها ادلنتجاتأسواق  خللق  فتاحمن ان مينحانو

 جديدة من خالل تبنيها لوسائل الدفع احلديثة. أسواقمع البحث عن زبائن و  األرباحلتحقيق اكرب 

 ألخطارمعرضة  أهناحيث  .الكرتونيةكلها   أدواتوتعتمد على نظام معلومايت  اإللكًتونيةن التجارة إومنو ف

مبا ، تشريع عملي متكامل ومتناسق بُت سلتلف دول العامل إنشاءشلا يتطلب ، القرصنة واخًتاق مواقعها وتدمَتىا

ن تكون غَت أفيها اجلزائر اليت تعد خطواهتا يف تطور وسائل الدفع و التجارة االلكًتونية صغَتة جدا وتكاد 

 وىذا ما دلسناه يف دراستنا.، ملحوظة

من الضروري ان تنهض اجلزائر من سباهتا لتلتحق بركب تلك الدول السرية ضلو التطور  أصبحلقد 

اجلديدة يف ظل ما يعرف  األوضاعحديثة تتالءم مع  بأساليبن تكون متبوعة أوجيب ، تلك التجارة إىلوالدخول 

من اجل ادلسامهة ، األمامو التجارة االلكًتونية وختطو خطوات مدروسة ضل مامأل ن تفتح اجملاأب، باالقتصاد الرقمي

تطوير صادراهتا خارج  إىلالعادليةباالضافة  األسواقختًتق  اجلزائرية لكيواسعة يف وجو ادلؤسسات  أفاقيف فتح 

 اإللكًتوين.بوسائل الدفع  األمرحتديث مؤسساهتا ادلصرفية خاصة فيما يتعلق  احملروقات مع
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بَت لتكاليف ولزمن و ادلسافة وزيادة عن دلك فتح عنو امتيازات عديدة من اختصار كوكل ىذا نتج 

 قطاع مصريف الكًتوين متكامل. كإنشاءقطاعات جديدة تتوافق وىذا النوع من التجارة   إنشاءجديدة مع  أسواق

بٌت  بإنشاءالتكنولوجيات وىذا  تعاجل اىم العقبات اليت تواجو تطور ىذه نأ ولذا على اجلزائر

مع حتسُت مستوى التجارة االلكًتونية  لتمكن من االستخدام احلسن لوسائل الدفع احلديثة حتتيةمعلوماتية واتصالية

 .ادلتعلقة هبما وما يتناسب مع تطورات العصر اإلجراءاتتبسيط رلمل  إىلباالضافة 

ر وسائل متعلق بتطو  وكالة مستغاًل(-)بنك الوطٍت اجلزائري مؤسسة جزائرية ولعل دراسة موضوعنا يف

لنا صورة عن عمق الفجوة القائمة بُت ادلؤسسات اجلزائرية ومؤسسات الدول  أعطت، اإللكًتونيةالدفع و التجارة 

 حىت التجارة االلكًتونية. احلديثةلالتصاالت و ادلعلومات ووسائل الدفع  األساسيةيف البنية  ادلتقدمة خاصة

انو يبقى قليل جدا وغَت كاف  إالومات و االنًتنت ادلعل استخدام تكنولوجيابالرغم ما حقق يف رلال 

 هبذه ادلؤسسات مقارنة مع معدالت ادلؤسسات الدول ادلتقدمة.

 :نتائج اختبار الفرضيات

 كالتايل:وضعنا بعض الفرضيات حتت االختبار فكانت االجابة الدارسة ألجل

  البحث  وإثناء، حول كون تطور وسائل الدفع اختصارا للوقت وتقليال لتكاليف األوىلدتحورت الفرضية

اخلدمات وتوفر  أفضلو ادلؤسسات  لألفرادلتطور وسائل الدفع تنافسية كبَتة حيث تقدم  أن إىلتوصلنا 

 .األوىليبُت صحة الفرضية  وىو ماالتكلفة  الوقت وتقللوختتصر ، ذلم اجلهد

  ت تبادل للسلع و اخلدما أهنابالنسبة للفرضية الثانية واليت كانت حول ان التجارة االلكًتونية تعرف على

فمن خالل البحث توصلنا إىل أن التجارة االلكًتونية تعريفها أوسع من حصرىا يف عرب شبكة االنًتنت 

ولوجيا ادلعلومات االتصاالت ذلك التعريف إذ ىي تنفيذ لكل أو بعض ادلعامالت التجارية باستخدام تكن

 من بينها االنًتنت.



 العامة الخاتمة
 

107 
 

 واليت دتحورت حول انو ال ميكن اعتبار تطور وسائل الدفع و  األخَتةخيص الفرضية الثالثة و  وفيما

لوسائل  كبديلُت هنائيُت وكالة مستغاًل(-)بنك الوطٍت اجلزائري يف ادلؤسسات اجلزائرية اإللكًتونيةالتجارة 

فمن خالل دراستنا ، لتقليدية وذلك بنقص الثقافة و الوعي لدى ادلواطن اجلزائري التجارةالدفع القدمية و 

انو ال تستطيع اجلزائر االستغناء عن وسائل الدفع القدمية وكذا التجارة التقليدية وال  إىل توصلنا يدانيةادل

تبقى معظم ادلؤسسات اجلزائرية  ذإ، البديلُت النهائيُت ذلا اإللكًتونيةالتجارة  احلديثةاعتبار وسائل الدفع 

واالتصاالت وحىت االنًتنت معظم تطبيقاهتا التجارية  ادلعلوماتبعيدة كل البعدعن استخدام تكنولوجيا 

 وىذا لصعوبة تقبل اجلمهور ذلذه الوسائل.

 نتائج موضوع الدراسة

 من بُت النتائج اليت مت استخالصها من الدراسة ما يلي:

  من ادلفاىيم اليت جاءت هبا ثورة تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت.  اإللكًتونيةوسائل الدفع 

  شلا دعت ، منها يتجزأتعد جزءا ال  لى سلتلف وسائل الدفع االلكًتونية ايتع اإللكًتونيةاعتماد التجارة

  ضرورة تطوير ىذه الوسائل. إىل

  الدولية مع سرعة  األسواقوين على توسع يف تساعد كل من التجارة االلكًتونية ووسائل الدفع االلكًت

 التجارية فوريا وبدون تكلفة.يف اصلاز الصفقات  كل منهما  ساىميكما ،  إليهاالوصول 

  اقتصاد جديدظهور  إىل أدىيف حياة البشرية شلا  قفزة ثتحدأثورة تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت 

 .يعرف باالقتصاد الرقمي

 :التوصيات و االقتراحات

 تقدمي بعض التوصيات و االقًتاحات نوجزىا فيما يلي: إىلبعد دراستنا دلوضوع حبثنا ارتأينا 
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 وحىت لوسائل الدفع  اإللكًتونيةالتجارة ، توفَت البٍت التحتية لتكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات

 االلكًتوين.

  اإللكًتونيةتوفَت اخلدمات ادلصرفية. 

  البشرية ادلؤىلة الستعمال تكنولوجيا ادلعلومات صيانة األجهزة ادلعمول العمل على ضرورة توفَت الكوادر

 هبا.

  تطور وسائل الدفع  بأمهيةمركزة على ادلستوى الوطٍت من اجل توعية ادلواطن اجلزائري  إعالميةالقيام حبملة

 االتار االجيابية اليت تقدمها للفرد و االقتصاد وحىت للمجتمع أىم إبرازو التجارة االلكًتونية مع 

 :البحث أفاق

، ال ختلو من النقائص اجلزائر اليتتطور وسائل الدفع و التجارة االلكًتونية يف  أتارتناولت الدراسة حول 

 هتا مثال نقًتح ادلواضيع التالية:بعض جزئيا فيمكن التوسع يف دراسة

  يف تطوير ادلؤسسات االقتصادية و ادلاليةدور االقتصاد الرقمي. 

  اإللكًتونية.العودلة و التجارة 

  اإللكًتونية.جباية التجارة 
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