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إلهي ال يطيب الليل اال بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك وال تطيب اللحظات اال 

 بذكرك وال تطيب الجنة اال برؤية وجهك الكريم هلالج لج

ي الرحمة ونور العالمي   اىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة   ونصح األمة اىل نب 

ي كل امور الحياه لن أنالها اال بالصب  أاىل الذي 
ي به هللا برا واحسانا اىل من علمب 

 وصان 

ي العزيزأ  ن 

ي 
ي بدعائها اىل نبع الحب والحنان وشمعه العطاءأاىل الب   نارت درن 

 مي الغاليةأ

ي 
ي زوجب  ة العلمية رفيقة درن  ي عىل مواصلة مسب 

 اىل من شجعتب 

ي  ا اىل من وقفو 
ي واخب 

ي الحياه اخون 
 معي دائما سندي ف 

ي و أاىل 
ي الذين وقفو معي خالل هذه الرحله الطويله من النجاح. أساتذن 

 عز اصدقان 

 

 

 

 

 

 



 

 

ء،  ي
 أشكر اهللا تعاىل وأحمده، فهو المنعم والمتفضل قبل كل ش 

ي استكمال درجة 
ي علوم التسيب  أشكره أن حقق ىلي ما أصبو إليه ف 

 ،الدكتوراه ف 

ف علماوي أحمد، كما   أتقدم بجزيل الشكر والتقدير اىل الدكتور المش 

فا مساعدا بجزيل الشكر والتقدير و    ،اىل األستاذ الدكتور عجيلة دمحم مش 

ي عىل كل ما قدماه ىلي من توجيهات ومعلومات قيمة 
ي إثراء موضوع دراسب 

 ساهمت ف 

ي جوانبها المختلفة
 ف 

ي يد العون ولو بكلمة طيبة كانت دافعا ىلي إلتمام هذا العمل واىل كل من
 منحب 

ي 
ي األخب  أتقدم بالشكر والعرفان إىل أساتذة الكلية، وإىل أساتذن 

 وف 

، وكل الزمالء والزميالت.  ي اىل التعليم العاىلي
 من الطور اإلبتدان 
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 صخمل

لهقهف على من خالل اتهجف هحه الجراسة إلى معخفة واقع الخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ، وذلك    
لتطهيخ السعامالت وصهال لسعخفة أهم الستطلبات الزخورية ، تطهرها دون  حهلت مختلف التحجيات والعقبات التي

 وتحجيج آفاق نجاحها. ،من وجهة نظخ العاملين فيها يةفي البشهك الجدائخ  السرخفية اإللكتخونية
 على استبيان استسارة( 121، من خالل تهزيع )االستقرائيةستعشا بأسلهب الجراسة اونظخا لطبيعة الجراسة،        
 إلى الجراسة نتائج أهم وأشارت ( بشهك،00بهالية غخداية والبالغ عجدها ) العاملة البشهك من السؤلف الجراسة مجتسع

جسيع السعيقات التي تخص الجانب التذخيعي، التكشهلهجي، اإلداري  ، حيث أنالعيشة أفخاد إجابة في فخوق  وجهد عجم
والبذخي، األمن وسالمة السعلهمات تقف أمام تطهيخ خجمات الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ، كسا يدسح تهفيخ متطلبات 

الجخيسة اإللكتخونية بديادة ثقة العسالء للخجمات السرخفية اإللكتخونية،  قانهنية مشاسبة لحساية حقهق العسالء ومحاربة
يحافظ على اإللكتخونية بذكل دوري والبخامج العسل على تحجيث الهسائل البشهك بالتكشهلهجيا و  اهتسام أيزا فإن
الشذاط، ومن ثم الخفع من ندب التعامل بالخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ، وفي األخيخ أوصت  استسخارية
 لستطلبات التي تدهم فيا مهأ  باعتبارها السعلهمات السرخفية تكشهلهجيا مجال في االستثساري  اإلنفاق ديادةالجراسة ب

  .متطهرة مرخفية خجمات يمتقج
صيرفة إلكترونية، وسائل دفع إلكترونية، بظاقات دفع، صراف آلي، نهائي  مررفية،خجمات  :يةالكلمات المفتاح

 .نقاط الجفع
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Abstract 

      This study aims to know the reality of E-Banking Services in Algeria, by trying to identify 

the different challenges and obstacles that prevent its development, in order to know the most 

important and necessary requirements for the deployment of Electronic Banking Transactions 

within Algerian banks from the point of view of its employees, and determine their prospects for 

success. 

       Due to the nature of the study, we used the survey method by distributing (126) 

questionnaire forms to the study population (9 banks), Regarding the legislative, technological, 

administrative and human resources, as well as information security and protection, the 

development of the E-Banking Service in Algeria also makes it possible to devise appropriate 

legal provisions in order to protect the rights of customers and fight against cybercrime, or even 

strengthen the confidence of clients in E-Banking Services, In addition, the interest of banks in 

technology and the periodic updating of electronic means and programs ensure business 

continuity and thus increase the rate of processing E-Banking Services in Algeria Finally, the 

study recommended increasing investment spending in the banking information technology 

sector, which represents the most important requirements that contribute to the provision of 

banking services and develop. 

Key words: Banking Services, E- Banking, Electronic means of payment, Payment Cards, 

Automated Teller Machines, Point of Sale. 
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Résumé  

             La présente étude vise à mieux connaître la réalité des services E-banking en Algérie, à 

travers identifier les obstacles et défis qui entravent leur progression. Afin de connaître les 

exigences plus importantes, nécessaires à l'évolution des transactions bancaires électroniques 

dans les banques algériennes par rapport au point de vue de leurs employés, et de déterminer les 

perspectives de son succès. 

     En raison de la nature de l’étude, nous avons opté pour la méthode d'enquête de questionnaire 

en distribuant (126) formulaires de questionnaire à la population visée (9 banques exerçant à 

Ghardaia), les résultats de cette étude indiquent, qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les réponses. Alors que tous les obstacles liés aux aspects législatif, technologique, administratif, 

humain et la sécurité de l'information entravent le développement des services E-banking en 

Algérie. De plus, la mise en place d’exigences juridiques appropriées pour protéger les droits des 

clients et la lutte contre la cybercriminalité permettent également aux clients d’accroître leur 

confiance aux services E-banking. En outre, l'intérêt des banques pour la technologie et le travail 

d'actualisation périodique des moyens et programmes électroniques assurent la continuité de 

l'activité et augmentent ainsi le taux de l'application des services E-banking en Algérie. Enfin, 

l'étude a recommandé d'augmenter les dépenses d'investissement dans le secteur des technologies 

de l'information bancaire, qui représentent les exigences les plus importantes qui contribuent à 

fournir des services bancaires plus avancés.  

Mots clés: Services bancaires, services E-banking, Moyens de paiement électronique, Cartes 

de paiement, Distributeur automatiques, Point de paiement final. 
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 مــــقـــدمــــة                                                                                          

 ب

 ئةـتوط
، ( information Technology)تعتبخ السرارؼ مؽ أكثخ السؤسدات استخجاما لتكشؾلؾجيا السعمؾمات

فقج ارتبظت فخوع السرخؼ السختمفة مع بعزيا البعض مؽ خالؿ شبكات الحاسؾب مشح سشؾات مزت، وتعجى 
إؾباؿ واستسخار العسالء في التعامل مع السرخؼ يعتسج عمى قجرة ذلػ لتؾفيخ خجمات قخيبة لمعسالء، مسا جعل 

وقت مسكؽ، ولزساف تحقيق ىحه الغاية السرخؼ في تمبية متظمباتيؼ واحتياجاتيؼ بذكل كامل وبأقل كمفة وجيج و 
متسثمة في  السرخؼية اإللكتخونية الخجماتتؾفيخ  عسجت عمىالسشذؾدة ألىجاؼ مؽ قبل السرارؼ والؾصؾؿ إلى ا

خجمات جياز الرخاؼ اآللي، خجمات نيائيات نقاط الجفع، خجمات الياتف السرخفي، وخجمات الجفع عبخ شبكة 
 .لمتجار العامميؽ في حقل التجارة اإللكتخونيةكتخونية اإلنتخنت بؾاسظة البؾابات اإلل

 والقخض فالجدائخ وما تقؾـ بو مؽ اصالحات عسيقة في الشغاـ السالي والسرخفي مشح صجور قانؾف الشقج
، وما تبعو مؽ قؾانيؽ تكسيمية وتعميسات مؽ أجل تستيؽ الشغاـ السالي والسرخفي الجدائخي، اذ أنو الحرع 90/10

االقترادية، ىحا مؽ جية ومؽ جية أخخى سعت الى حتى رجي لذتى األزمات السالية، السرخؼية و الؾاقي لمت
نغؼ الجفع لمتجارة  عرخنة الخجمات السرخؼية وفق الستظمبات التكشؾلؾجية الحجيثة والخىانات التي تفخضيا

حا مؽ شأنو أف يجعل العسل ، كل ى2018اإللكتخونية خاصة بعج صجور قانؾف التجارة اإللكتخونية بالجدائخ سشة 
والتحجيث السدتسخ ظؾيخ بالتالجدائخية  ؿياـ السرارؼ والسؤسدات السالية السرخفي اإللكتخوني ضخورة حتسية ل

   .متظمبات العسالء ومؾاكبة لمتظؾرات الحاصمة في الرشاعة السرخؼية ةمؽ أجل تمبي

  الدراسةإشكـــــالية  . أ
سعت الى إعادة الشغخ في العسل السرخفي، تؾافقا مع انتذار التكشؾلؾجيا تبجوا أف البمجاف األكثخ تقجما 

والسكششة اإللكتخونية في عقؾد مزت، وىحا تمبية لستظمبات العسالء السرخفييؽ السحميؽ أو الخارجييؽ، مسا أدى 
صعؾبات  ومشيا الجدائخ ؽ البشؾؾ اقميسيا وعالسيا، لكؽ رغؼ ذلػ تؾاجو البمجاف الشاميةالى زيادة حجة السشافدة بي

مشيا  االستفادةأو  السرخؼية مشيا معؾقات ثقاؼية واجتساعية تحج مؽ استغالؿ التكشؾلؾجيا ،ومعؾقات متعجدة
  . تمبية لتظمعات العسالء الستججدة بالذكل األمثل، كمسا استجعت الزخورة لعرخنة الخجمات السرخؼية

، وما لجدائخذار الخجمات السرخؼية اإللكتخونية في اتكسؽ في تؾضيح أسباب عجـ انت جراسةسذكمة الف
 والسؤسدات الساليةفزاًل عؽ ذلػ تحجيج اإلجخاءات والتجابيخ التي عمى السرارؼ وأىؼ تحجياتيا،  ىي مخاطخىا
 ودور الؾعي السرخفي في ذلػ. الخجمات السرخؼية اإللكتخونية ستخجاـالتحفيد  تخاذىاا الجدائخالعاممة في 

 :ؼيسا يميشكالية الجراسة إ وتتسحؾر
بالجزائر في ظل  ةاإللكتروني الخدمات السررفيةفيسا تتسثل الستطلبات الزرورية لتطوير ونجاح 

 ؟التحديات  الراهشة
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 :أقتخح أف تكؾف اإلشكاليات الفخعية كسا يميو 
 اإلشكاليات الفرعية

تظؾيخ  تحج مؽومعيقات األمؽ وحساية السعمؾمات  معيقات تذخيعية، تكشؾلؾجية، إدارية وبذخيةىل ىشاؾ  -
 ؟ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ

 عامالتيا؟ تبالخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ، تذخيعيا، مؤسداتيا، و  االىتساـما واقع  -
 ؟ بيئة )قانؾنية، تذخيعية( مشاسبة لتظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ متظمبات يسكؽ تؾفيخىل  -
 ؟السرخؼية اإللكتخوني بالجدائخ  عسلتظؾيخ المتظمبات تكشؾلؾجية حجيثة أف تداىؼ في  تؾفيخلىل يسكؽ  -
ؿ لتظؾيخ بالسؾرد البذخي مؽ طخؼ البشؾؾ أف تكؾف متظمب فعا واالىتساـكيف يسكؽ لمتؾجيات اإلدارية  -

 خجمات الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ؟
ىل يسكؽ لمبشؾؾ الجدائخية تؾفيخ متظمبات أمؽ وحساية السعمؾمات مؽ أجل تظؾيخ الخجمات السرخؼية  -

 اإللكتخونية بالجدائخ؟  
  ىشاؾ فخوؽ في متظمبات تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بيؽ البشؾؾ عيشة الجراسة؟ىل  -
 الدراسةفرضيــات  . ب

 تحجيج يسكؽ البحث، أىجاؼ تحقيق في وأمالجراسة ال مؾضؾع حؾؿ تداؤالت مؽ طخحو تؼ ما ضؾء عمى  
 :التالي الشحؾ عمى وىي ارىابختال الباحث يدعى التي الفخضيات مؽ مجسؾعة

التكشؾلؾجية، ( بيؽ السعيقات التذخيعية،  0.05داللة ) مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات عالقة تؾجج ال -
 اإلدارية والبذخية ومعيقات األمؽ وحساية السعمؾمات جسيعيا، وتظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ.

( بيؽ تؾفيخ متظمبات تذخيعية وقانؾنية   0.05داللة ) مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات عالقة تؾجج ال -
 الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ.متشاسبة والبيئة الجدائخية مؽ أجل ضساف تظؾيخ 

( بيؽ تؾفيخ متظمبات تكشؾلؾجية متظؾرة  0.05داللة ) مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات عالقة تؾجج ال -
 ومداىستيا في تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ.

التؾجيات اإلدارية الحجيثة لمسرارؼ ( بيؽ  0.05داللة ) مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات عالقة تؾجج ال -
 ونذخ الؾعي السرخفي مؽ شأنو أف يديؼ في تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ.

( بيؽ تعديد أمؽ وحساية السعمؾمات  0.05داللة ) مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذات عالقة تؾجج ال -
 ت السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ.ومداىستيا في بشاء ثقة التعامل، ومؽ ثؼ تظؾيخ الخجما

لستظمبات تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ في كل بشػ مؽ  إحرائية داللة ذاتال تؾجج فخوؽ  -
 . ( 0.05) بشؾؾ عيشة الجراسة عشج مدتؾى داللة
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 مبررات اختيار السوضوع . ت
 ىحا السؾضؾع، ؼيسا يمي: ختيارايسكػػػؽ إدراج األسباب والجوافع التي أدت إلى 

يعتبخ مؾضؾع الخجمات السرخؼية اإللكتخونية مؤشخ تفاعمي مع مجسؾعة مؽ القظاعات الحيؾية ألي  -
كبيخ بيؽ تؾفيخ  التداـلكتخونية، ىشاؾ إلكتخونية بجوف تدؾية لسجفؾعاتيا بخجمات إتجارة  ف ال تكؾ ذ إ، اقتراد

 العسل السرخفي اإللكتخوني، كسا يديؼ في رقابة الكتمة الشقجية بفعالية. التكشؾلؾجيا وفق ما يتظمبو
يجاد متظمبات لتظؾيخ الخجمات إوتحجيج تحجياتيا في الجدائخ ومؽ ثؼ تذخيص لؾاقع الريخفة اإللكتخونية،  -

 الؾطشي.   باالقترادالسرخؼية اإللكتخونية كي تكؾف عشرخا فعاال في الشيؾض 
والسالي لمجدائخ،  االقتراديالذأف في  تثارتظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية أكثخ القزايا التي  يعتبخ -

في سشة  ةاإللكتخونيخاصة بعج تبشي الجدائخ التجارة اإللكتخونية برفة رسسية مؽ خالؿ صجور قانؾف التجارة 
2018. 

والسالية، والتي غخضيا  االقترادبسؾاضيع  وارتباطياالسيؾؿ الذخري ليكحا مؾاضيع التي تيتؼ بالتكشؾلؾجيا  -
ضفاء الذفاؼية، وتسكيؽ العسل الخقابي اإللكتخوني وفعاليتو عمى جسيع إتقميل التكاليف، الدخعة في اإلنجاز، 

  األصعجة.
 أهـــداف الدراسة . ث

 تدعى ىحه الّجراسة إلى بمؾغ مجسؾعة مؽ األىجاؼ يسكؽ حرخىا في الشقاط التالية:
 مؽ معمؾمات الريخفة اإللكتخونية؛أفاتيا، يتحجيج مفيـؾ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية، ترش -
معخفة أىؼ التحجيات والسخاطخ التي تعتخض العسل السرخفي اإللكتخوني، وكيؽية إدارة مخاطخ الريخفة  -

 اإللكتخونية؛
في مجاؿ  ناجحةعخض تجارب ، و بجوؿ العالؼ التعخؼ عمى مجى انتذار الخجمات السرخؼية اإللكتخونية -

 الريخفة اإللكتخونية؛
 تذخيص وتحميل  واقع مسارسة الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ؛ -
، جمب التكشؾلؾجيا، وضساف وإدارية دراؾ صشاع القخار السرخفي بتفعيل متظمبات تذخيعيةإتحجيج مجى  -

 .مؽ السعمؾمات لتظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخأحساية 
 أهسية الدراســة . ج

 عمى الحجيثة االتراالت أنغسة ؼيو وتعجدت نتذختا الحي الخقسي العرخ واقع مؽ جراسةال أىسية تشبثق  
 .الحالي القخف  رمؾز أىؼ مؽ واحجة يعج تقجيؼ الخجمات السرخؼية في شكميا اإللكتخوني إذ ي،العالس سدتؾى ال

وفق متظمبات دماجيا في العسل السرخفي إوالعسل عمى  الحجيثةال أف تدتفيج مؽ التكشؾلؾجيا إ عمى الجدائخ فميذ
 .العالسي السدتؾى  عمى السرخؼية الخجمات مع ويتالءـ يتساشى بسا خجماتيا تظؾيخلعسمية فعالة ضسانا 
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لى ذلػ يدعى البحث مؽ أجل تؾفيخ معمؾمات مشاسبة عؽ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية لمريارفة إإضافة 
نحؾ الريخفة  فعميةوالستعامميؽ مع السرارؼ، وبياف وضع الجياز السرخفي الجدائخي وتذجيعو لمتحؾؿ وبرفة 

 اإللكتخونية.
 حدود الدراســـة ومرادر البيانات  . ح

 لى:إتقترخ حجود الجراسة 
 عاـ، بذكل العالؼ في اإللكتخونية السرخؼية الخجمات حالةفي الجدء الشغخي عمى  حجود مكانية: شسمت الجراسة -
السسمكة العخبية  لتجخبة تعخضشا ثيح ،سةاالجر  محل السؾضؾع صيخ سايؼ البمجاف بعض بتجارب ستذيجناا ثؼ

 وتذخص لحالة العسل السرخفي اإللكتخوني بالجدائخ، ،سبانياإالدعؾدية، السسمكة األردنية الياشسية، وتجخبة دولة 
 عيشة مؽ البشؾؾ العاممة بالجدائخ؛ الجراسة استيجفتالذق التظبيقي أما في 

الخجمات السرخؼية اإللكتخونية في  اعتسادفي الجدء الشغخي مشح عيؾر بؾادر  الجراسة  متجتاحجود زمانية:  -
 ، وىحا2019سشة مؽ  الخسدة أشيخ األولىلى غاية إ، و 2017مؽ سشة الجراسة السيجانية  امتجتالعالؼ، ؼيسا 
 .في ىحه الفتخة  الستؾفخة السعظياتو  اإلحرائيات حجثألمؾقؾؼ عمى 

 :مؽؼيسا تسثمت مرادر جسع البيانات 
مرادر ثانؾية: كتب، مجالت ودوريات، أطخوحات ورسائل جامعية، تقاريخ سشؾية لبشؾؾ مخكدية، جخائج  -

 .....قؾانيؽ ومخاسيؼ، مؾاقع إلكتخونيةرسسية، 
حرائيات مؽ طخؼ ىيئات تدييخ الريخفة اإللكتخونية إاستبياف، مقابمة،  استساراتمرادر أولية: السالحغة،  -

 بالجدائخ.
 فيهاواألدوات السدتخدمة  الدراسة مشهج . خ

 ختباراو  البحث إشكالية عمى واإلجابة الجراسة تظمعات وبمؾغ السؾضؾع جؾانب بسختمف اإلحاطة قرج         
 أبعاد مختمف وتحميل وصف بيجؼ التحميمي الؾصفي السشيج عمى نعتسج سؾؼ ،مؽ عجمو الفخضيات صحة

السشيج  استخجاـ، كسا ثؼ السظخوحة الفخضيات وفق محجدة مشظؿية نتائج إلى الؾصؾؿ بػية وىحا السؾضؾع
التظخؽ الى الجانب الشغخي مؽ الجراسة، والتظؾر التاريخي لسؾضؾع البحث، وكحلػ  الستعخاضالتاريخي 

 الجراسات الدابقة في ىحا السجاؿ.
 بخنامجب عشج معالجة السعظياتستعشا بأسمؾب ترسيؼ االستبياف و اأما األداة السدتخجمة في السؾضؾع   

((spss  لى نتائج الجراسة.إتحرمشا عمى معمؾمات التي ثؼ تحميميا باألسمؾب التحميمي لمؾصؾؿ 
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 صعوبات الدراسة . د
نغخ  لقج واجيتشا صعؾبات ومذاكل جسة في مديخة إعجادنا ىحا البحث، أردنا اإلشارة إلييا بػية لفت  

ومرادر السعمؾمات بزخورة تدويج الباحثيؽ وليؽ ؤ السد ىتساـا الباحثيؽ مؽ أجل تفادييا مدتؿبال، كسا نؾد لفت 
 يمي: بالسعمؾمات الكاؼية لتدييل ميسة إنجاز بحؾثيؼ العمسية، ومؽ بيؽ ىحه الرعؾبات نحكخ أىسيا كسا

عمى مخاجع  اعتسادناات التي تؤدي السعشى الحؿيقي ليا، وذلػ مؽ خالؿ السرظمح بجيل ختياراصعؾبات في  -
 .بسختمف المغات

 التي جعاالسخ  في ثانؾي  كعشرخ تحكخ نججىا ما غالبا التي ،اإللكتخونية الريخفة في الستخررة جعاالسخ  قمة -
 .والتدؾيق اإللكتخوني اإللكتخونية التجارة مؾضؾع تتشاوؿ

 .تجارب الجوؿ السجاورة لمجدائخحرائيات لتجارب دوؿ في الريخفة اإللكتخونية، مثل إصعؾبة الحرؾؿ عمى  -
مؽ طخؼ بعض  بالتساطل عمى السعمؾمات مؽ مرادرىا الخسسية، والسؾقف الدمبيصعؾبة الحرؾؿ  -

 بأىسية البحث العمسي. كتخاثيؼاوليؽ وعجـ ؤ السد
خاصة وأف السدتجؾبيؽ مؽ أصحاب القخار  االستبانات استخجاعما بالشدبة لمجراسة السيجانية كانت صعؾبة في أ -

 .الكثيخة اإلدارية الرتباطاتيؼنغخا  الجدائخية، في السرارؼ
 الدراسات الدابقة . ذ

الشتائج،  ختمفتا ، ومع ذلػاآلونة األخيخة الريخفة اإللكتخونية فيتشاولت العجيج مؽ الجراسات مؾضؾع   
 شسؾذج السدتخجـ والسشيجية الستبعة،ال، فتخة الجراسة، وتخجع األسباب السحتسمة ليحه األدلة إلى االختالؼ في العيشة

والتي تؼ تقديسيا إلى دراسات عخبية ودراسات أجشبية، وتختيبيػػػػػػا الجراسات،  ىحه حيث نعسل عمى مشاقذة أىؼ
 حدب التدمدل الدمشي مؽ األقػػػػػػجـ إلى األحػػػػػجث.

 الدراسات الدابقة العربية
 بفمدظيؽ غدة قظاع في اإللكتخونية البشؾؾ ومدايا أىسيةبالسعشؾنة (: 7002، وادي اللطيف عبد ،رشدي) دراسة

حيث استخجـ الباحث أسمؾب تؾزيع  . مقاؿ مشذؾر " مجمة الجامعة اإلسالمية" غدة، فمدظيؽ،انتذارىا ومعؾقات
 فخعا ومكتبا، 43 مؾعف باإلدارات العميا لفخوع البشؾؾ الستؾاججة بغدة والبالغ عجدىا 60عمى  االستبانةاستسارة 

 فمدظيؽ في انتذاراىا تؾاجو التي والسعؾقات اإللكتخونية البشؾؾ ومدايا أىسية إلى التعخؼ إلى الجراسة ىحه ىجفت
 تعج االلكتخونية البشؾؾ أف الجراسة أوضحت وقج اإلنتخنت شبكة عبخ أو إلكتخونياً  التجارية أعساليا تسارس لكي

 عمى يقترخ تأثيخىا وأف، فمدظيؽ في االلكتخونية التجارة وتظؾيخ وتشسية العسالء لجحب وىامة جيجة وسيمة
 عبخ الخجمات تقجيؼ حالة في البشػ عمى تعؾد التي السدايا وأف االنتخنت، مع التعامل يجيجوف  الحيؽ العسالء
 والعالسية، السحمية األسؾاؽ إلى الجخؾؿ وسيؾلة التجارية، التعامالت حجؼ وزيادة التكاليف، تقميل ىي االنتخنت
 السعمؾمات وجسع والجيج، الؾقت وتؾفيخ الداعة، مجار عمى الخجمات تقجيؼ وإمكانية العسالء، خجمات وتحديؽ
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 وتقجيؼ البشػ، أداء كفاءة وزيادة لمبشػ، ججيجة فخوع فتح مؽ وتقمل االنتخنت، صفحات خالؿ مؽ السشافديؽ عؽ
 الفؾائج ألىسية البشؾؾ بعض إدراؾ عجـ مثل السعؾقات مؽ العجيج إلى الجراسة وأشارت ،ججيجة مرخؼية خجمات
 مجاؿ في اإللكتخونية التجارة تحققيا التي األمؽ نغؼ وضعف .لمتجارة اإللكتخوني الشغاـ استخجاـ عؽ الشاجسة

 سؾاء ميجانية، وخبخات عمسية بسؤىالت تتستع التي والبذخية اإلدارية الكؾادر تؾفخ وعجـ ،التجارية الرفقات إبخاـ
 السالئسة السعمؾماتية التحتية البشية تؾفيخ زخورةكسا أوصى الباحث ب .المغة أو الحاسؾب باستخجامات يتعمق ؼيسا
 تترف تذخيعية قانؾنية بيئة تييئة، واإلنتخنت االتراالت وخجمات والبخمجيات الحاسؾبية األجيدة حيث مؽ

 السجفؾعات أمؽ وضساف والدخية بالخرؾصية يتعمق ؼيسا والسدتخجـ السدتيمػ حساية، وكحا والسخونة بالذفاؼية
 .اإللكتخونية ةاليالس

 :السرخفي األداء كفاءة عمى اإللكتخونية السرخؼية الخجمات أثخالسعشؾنة ب (:7002، صالح خالد عبود،) دراسة
 االقترادية، مقاؿ مشذؾر بسجمة " العمـؾ وليج بشي مجيشة في الميبية التجارية السرارؼ عمى ميجانية دراسة

والدياسية"، جامعة الديتؾنة، حيث ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى تأثيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية عمى 
كفاءة األداء السرخفي، وثؼ تؾزيع استسارات استبياف عمى مجراء السرارؼ ونؾابيؼ، ومجراء ادارات التدؾيق 

جيشة بشي وليج، فقج خمرت الجراسة الى أف وبعض السؾعفيؽ القائسيؽ عمى الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بس
غالبية السرارؼ الميبية ليا مؾاقع إلكتخونية خاصة بيا عمى شبكة اإلنتخنت، لمتعخيف بشفديا وبخجماتيا التقميجية 
واإللكتخونية التي تقترخ عمى البظاقات البالستيكية اإللكتخونية، اضافة الى ذلػ ما زالت البشؾؾ الميبية متخددة في 

ستخجاـ الكامل لنإنتخنت في مداولة نذاطيا وخجماتيا، كسا وجج الباحث أف الخجمات اإللكتخونية السعسؾؿ بيا اإل
مثل خجمات الرخاؼ اآللي والخجمات عبخ الياتف، والخجمات عبخ الذبكة تؤثخ تأثيخا كبيخا عمى كفاءة األداء في 

وىي ندبة تأثيخ عالية حدب مؿياس الجراسة، " 3.020السرارؼ محل الجراسة، وكاف متؾسط التأثيخ الكمي 
فزال عؽ وجؾد عالقة طخدية بيؽ الخجمات اإللكتخونية السرخؼية مجتسعة وعمى كفاءة األداء السرخفي، أي أنو 
كمسا زاد اىتساـ السرارؼ بالخجمات السرخؼية اإللكتخونية، كمسا زادت مؽ رفع كفاءة أدائيا وقجرتاىا التشافدية، 

باحث ببعض التؾصيات: ضخورة التؾسع في تقجيؼ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية، ضخورة العسل لحلػ اوصى ال
عمى تؾسيع شبكة الرخاؼ اآللي وتزسيشو بكافة الخجمات، تحديؽ جؾدة الخجمات السقجمة لمعسالء خاصة 

ى دراسة حاجات بتظبيق مفيـؾ التؾجو نحؾ العسالء الحي يشظؾي عم االىتساـخجمات الياتف السرخفي. أيزا 
)حدب الظمب( لتتالءـ مع حاجاتيؼ وتتفق مع  Customizedورغبات العسالء لتقجيؼ خجمات مرخؼية بأسمؾب 

 ادراكاتيؼ)الؿيسة السجركة(.
بالعؾامل السؤثخة في تبشي الريخفة اإللكتخونية مؽ وجية نغخ  السعشؾنة(: 7002مدعودي، عبد الهادي، ) دراسة

، ورقمة 15حالة عيشة مؽ البشؾؾ التجارية الشذظة بالجدائخ، مقاؿ مشذؾر بسجمة "الباحث" العجد-اإلدارة البشكية
 حيث ىجفت الجراسة الى تحجيج مذكمة عجـ تبشي واؾباؿ الدبائؽ عمى خجمات الريخفة اإللكتخونية الجدائخ،
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الى  االستبانةعمى مجسؾعة مؽ السؾعفيؽ بالبشؾؾ، قدست  االستبانةتؾزيع  نسؾذجبالجدائخ، كسا استخجـ الباحث 
الخبخة والسؤىالت البشكية، األمؽ والخرؾصية، األعظاؿ واألخظاء التقشية، الشغاـ السالي سبعة محاور متسثمة في)

 ختمفي كؼ خمرت أنو ال، ، السسارسات والتظبيقات(لالتراالتوالبشكي، الشغاـ التجاري والقانؾني، البشية التحتية 
 ازيالج استعجاد ومجى البشؾؾ ومؤىالت وخبخة يةتالتح البشية ثيح مؽ العخبية الجوؿ باقي حاؿ عؽ الجدائخ حاؿ

 ثيح مؽ الخجمة وإسشاد والفشية السادية الؾسائل وتؾفيخ اإللكتخونية السرخؼية الخجمة وتظؾيخ لسباشخة السرخفي
 واقتشاء اإلؾباؿ عمى الدبائؽ ذجعي أف نوشأ مؽ ما وكل والقانؾنية، التجارية البيئة ودعؼ والتقشيات البخمجيات

 اإللكتخونية بالتعامالت والثقة والخرؾصية األمؽ مذكل وتبقى اإللكتخونية، القشؾات بؾاسظة اإللكتخونية الخجمة
 الجوؿ في ايعش ثيوالحج بالػ فسا الستقجمة؛ بالجوؿ اإللكتخونية خفةيالر تظؾر عمى السؤثخة العؾامل ؼىا  مؽ

 السدتؾى  عمى جسة صعؾبات جيوتذ الخجمات تمػ انظالؽ ةيبجا جيتذ يىو  الخرؾص ووج عمى والجدائخ العخبية
 وإدارة ةيقؾ  تحتية بشية تظمبي الداعة مجار عمى واستسخارىا الخجمة تؾافخ وأف خرؾصا والعسمي، والتقشي الفشي
 .والتحجيات السذاكل تمػ عؽ عسيقة فكخة وأخح اإلمكانات، لتمػ فعالة واستجابات كفؤة

السعشؾنة أثخ تقجيؼ الخجمات اإللكتخونية السرخؼية في تفزيالت  (:7002سعد، صالح بن ) القحطاني،  دراسة
والسالية، جامعة السمػ سعؾد، السسمكة  االقترادعسالء البشؾؾ في السسمكة العخبية الدعؾدية، مقاؿ مقجـ الى مجمة 

العخبية الدعؾدية، حيث ىجفت الجراسة الى ابخاز أثخ الخجمات اإللكتخونية السرخؼية في تحقيق ميدة تشافدية 
لمبشؾؾ العاممة في مجيشة الخياض مؽ وجية نغخ العسالء الخجاؿ، واستخجـ أسمؾب تؾزيع استسارة استبياف كأداة 

( مفخدة، خمرت الجراسة الى: وجؾد عالقة ايجابية بيؽ تقجيؼ البشػ 422ثؼ تحميل عيشة قجرىا) لجسع البيانات، كسا
لمخجمات اإللكتخونية السرخؼية واكتدابيا ميدة تشافدية، أف السؾقع اإللكتخوني يعج أىؼ الخجمات التي يفزميا 

صية واألماف ىاجدا كبيخا لجى العسالء مؽ بيؽ الخجمات اإللكتخونية السرخؼية األخخى، يذكل مدتؾى الخرؾ 
السرخؼية عبخ السؾقع اإللكتخوني وتظبيقات  اإللكتخونيةغالبية السبحؾثيؽ، خرؾصا لسدتخجمي الخجمات 

، وفي األخيخ أوصى الباحث ببعض التؾصيات: تظؾيخ نغؼ آلية تقـؾ بالخد السباشخ عمى اليؾاتف الحكية
ء الخجمات اإللكتخونية السرخؼية، ضخورة استغالؿ الظاقات انذغاالت العسالء، تخؽيض الخسـؾ الخاصة بإجخا

البذخية العاممة في البشؾؾ وقجراتيؼ اإلبجاعية وتذجيعيؼ عمى السبادرة واالبتكار والتظؾيخ في السجاؿ السرخفي 
 وخجمة العسالء، ضخورة االىتساـ بإجخاءات األماف الخاصة بتعامالت البشػ اإللكتخونية.

دراسة مقارنة الجدائخ، -أثخ الريخفة اإللكتخونية عمى الدياسة الشقجيةالسعشؾنة : (7002، دةبلعايش، ميادراسة)
 أبخز عمى الؾقؾؼ، جامعة بدكخة، الجدائخ، حيث ىجفت الجراسة الى االقتراديةفخندا، أطخوحة دكتؾراه في العمـؾ 

 العالؼ االقتراد في انجماجيا فخص ثيح مؽ السرخؼية السشغؾمة وتذخيص ئخي االجد  السرخفي الشغاـ معالؼ
 اإللكتخونية الريخفة بخجمات الحدؽ التعامل تؾاجو التي والتحجيات قيلاالعخ  أىؼ ، معخفةتؾاجييا التي والتحجيات

 استخجاـ عؽ الشاجسة اآلثار، كسا ىجفت الى دراسة بيا الخاصة والتذخيعية القانؾنية ءاتااإلجخ  كل تحجيج مع
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السقارنة في  مشيجالباحثة  استعسمتكسا  .بالجدائخ ومقارنتيا بفخندا الشقجية الدياسة عمى اإللكتخونية الريخفة
حيشيا خمرت نتائج عخض دراستيا ألثخ الريخفة اإللكتخونية عمى الدياسة الشقجية مقارنة بيؽ الجدائخ وفخندا، 

 السدتؾى  إلى تخؽ  لؼ الجدائخية السرخؼية السشغؾمة مدتؾى  عمى بيا اـيالؿ تؼ التي اإلصالحات أف الجراسة الى:
 ما تتبشى التي والستقجمة األوروبية الجوؿ أبخز مؽ فخندا تعج، السحيط في الحاصمة التظؾرات لسدايخة السظمؾب

 التي الشقجية بالدياسةو  عامة، برفة السرخفي بالسجاؿ كبيخ اـساىت تعظي والتي ،اإللكتخونية بالريخفة دسىي
 ،االتراؿ مجاؿ في خاصة العرخ تظؾرات مؾاكبة بعجـ ديتسالجدائخي ي السرخفي الشغاـ إف، الشغاـ ىحا تحكؼ
 .ةيالسال والسؤسدات قترادييؽاال ؽيالستعامم ؽيب أكبخ ثقة تخمق التي مرخؼية ثقافة أو مرخفي وعي وجؾد وبعجـ

 الجوؿ وتجارب الدابقة التجارب مؽ االستفادة أجل مؽ ساتاالجر  مؽ الكثيخ إجخاء مؽ كسا أوصت الباحثة: البجا
 الحاؿ بظبيعة ذلػ ،اإللكتخونية الريخفة أساليب تحجيث مجاؿ في الشسؾ طخيق في والدائخة مشيا الستقجمة
 التذخيعي السشاخ إىساؿ عجـ مؽ البجا ؛ليا الحمؾؿ جاديإ ةيؽيك ومشاقذة الحجوث السحتسمة السذاكل عمى لالطالع

 ؽالقؾاني سؽ إلى باإلضافة ،العسمية ؼاأطخ  ؽيب العالقات بتشغيؼ تيتؼ والتي الريخفة خجمات رقسشو الءـي الحي
 .حجوثيا ندب بالتأكيج ستخفض مسا الؾسائل ىحه حق في السختكبة ئؼاخ جال تخص التي ةابيالعق

 السرخؼية لمخجمات الكؾيتية التجارية البشؾؾ تبشى أثخالسعشؾنة ب(: 7002، فاهد فهد مذعل العتيبي،دراسة)
"، جامعة قشاة الدؾيذ، والبيئية التجارية لمجراسات العمسية السجمةالعسالء، مقاؿ مشذؾر " والء عمى االلكتخونية

حيث ىجفت الجراسة الى تحجيج مدايا استخجاـ الريخفة اإللكتخونية مؽ وجية نغخ عسالء البشؾؾ التجارية الكؾيتية، 
فة اإللكتخونية وتحجيج سبل التعامل معيا، استخجـ الباحث أسمؾب وكحلػ التعخؼ عمى معؾقات استخجاـ الريخ 

عمى مؾعفي البشػ والعسالء، حيث خمرت نتائجو الى أف البشػ يستمػ  االستبيافالسقابمة وتؾزيع استسارات 
خجمات تكشؾلؾجية متسيدة لكؽ ال تدتغل بالظخيقة السشاسبة، كسا أف البشػ يعاني مؽ نقص السؾعفيؽ الستخرريؽ 

أو التعامل مع البشػ اإللكتخوني، كسا ال  االتراؿفي مجاؿ تقشيات السعمؾمات، أيزا يؾاجو العسالء صعؾبة أثشاء 
يحخص البشػ عمى تفعيل الجيؾد التخويجية التي تكؾف صؾرة ذىشية ايجابية عؽ البشػ لجى العسالء، لحلػ أوصى 

لعامميؽ تخص البخمجيات وتكشؾلؾجيا السعمؾمات، أيزا الباحث بزخورة ؾياـ البشؾؾ بعقج دورات تجريبية ألفخاد ا
 تحليل السذكالت التي تؾاجو العالء أثشاء تعامميؼ مع البشػ الكتخونيا.

 الدراسات الدابقة األجشبية
 (: Georgia, Giordani, 2012دراسة )

"Essays on the Econometric Analysis of Electronic Banking in Greece" 
"، أطخوحة مقجمة خجمات السرخؼية اإللكتخونية في اليؾنافلم مقاالت عؽ تحميل االقتراد الؿياسيب " السعشؾنة

تبحث ىحه الجراسة في اعتساد الخجمات السرخؼية ، اليؾناف، بؾرتدسؾثلشيل شيادة الجكتؾراه في الفمدفة، جامعة 
 باستخجاـ نسؾذج االقتراد الؿياسي، في اليؾنافالبشؾؾ التجارية  خفة اإللكتخونية( التي تقجمياياإللكتخونية )الر
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((Logit, OLS and GLSالرخاؼ  جرس أيًزا تأثيخ أجيدة، وذلػ بشاء عمى مجسؾعة مؽ الستغيخات السدتقمة، ت
تجارية البشؾؾ الومحجدات أخخى عمى كفاءة وربحية ،  (IT)تكشؾلؾجيا السعمؾمات في واالستثسارات (ATMs) اآللي

مؽ  أف العسالء اليؾنانييؽ يفزمؾف معغؼ الخجمات السرخؼية التقميجية ألنيؼ قمقؾف  ت الجراسة الى:، فخمراليؾنانية
أف أجيدة الرخاؼ اآللي ليا ، السخاطخ اإللكتخونية العالية السحتسمة في مجاؿ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية

، العسخمتغيخة  كج وجؾد عالقة إيجابية بيؽالشتائج التجخيبية ليحا البحث تؤ  ،تأثيخ سمبي عمى صافي دخل الفؾائج
 في اليؾناف،   اعتساد الخجمات السرخؼية اإللكتخونية وخجمات اإلنتخنت التعميؼ الجامعي والجخل السختفع مع

 الخسؾـ وعسؾالت السعامالت السرخؼية اإللكتخونية في اليؾناف أقل مؽ رسـؾ الفخوع، بيشسا رسـؾ الخجمات
 .أقل مؽ رسـؾ أجيدة الرخاؼ اآللي والفخع اإلنتخنتالسرخؼية عبخ 

 (Ben Fung, Miguel Molico and Gerald Stuber, 4102)  دراسة
"Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues" 

السخكدي الكشجي  ، مقاؿ مشذؾر بسجمة البشػالشقؾد والسجفؾعات اإللكتخونية: آخخ التظؾرات والقزاياالسعشؾنة ب 
(ISSN 1914-0568حيث ىجؼ الباحثيؽ مؽ ىحه الؾرقة الى ت ،)في مجفؾعات البيع  التي حرمتل التظؾرات يحم

بالتجدئة في كشجا والخارج، مع التخكيد عمى مشتجات الشقؾد اإللكتخونية، وتقييؼ تأثيخىا السحتسل عمى الدياسة 
االتجاىات السمحؾعة عمى الظمب عمى األوراؽ الشقجية، وكحلػ يبحثؾف في كيؽية تأثيخ وبرفة خاصة  ، العامة

الستسثمة في  مة، والتي يسكؽ أف تؤثخ عمى قجرتو عمى تشفيح عسمياتوؾ عمى ميدانية البشػ السخكدي وإيخادات الحك
ا في ذلػ الدياسة الشقجية وتعديد االستقخار السالي. كسا يقؾمؾف بجراسة مذكالت الدياسة العامة األخخى، بس ادارة

عمى الخغؼ مؽ أف اختفاء فتؾصمت الجراسة الى بعض الشتائج مشيا:  ،حساية السدتخجـ واألمؽو السؾثؾؾية والكفاءة 
تقييؼ األدوار التي يسكؽ أف يمعبيا في استخجاـ الشقؾد بالبشػ السخكدي  يقؾـالشقج ليذ وشيًكا، فسؽ الزخوري أف 

الججد في مجاؿ مجفؾعات البيع بالتجدئة مخاوؼ بذأف الدالمة وحساية  ف الستعاممؾ ثيخ االبتكارات و ، تاإللكتخونية
في حيؽ أف ىشاؾ تذخيعات مجدأة تغظي بعض ىحه القزايا، فإف كشجا تفتقخ إلى إطار شامل لمحؾكسة  ،السدتخجـ

زعف بذكل ال يبجو أف التظؾرات األخيخة في مجفؾعات التجدئة ت، أيزا والتشغيؼ ألنغسة مجفؾعات البيع بالتجدئة
ومع ذلػ في  ،خظيخ مؽ قجرة البشػ السخكدي عمى تشفيح الدياسة الشقجية وتعديد استقخار الشغاـ السالي الكشجي

ال يحتسل فييا أف األمؾاؿ اإللكتخونية والسجفؾعات اإللكتخونية الرادرة مؽ القظاع الخاص تحل  لحيا ؾاقعال
ية البشػ السخكدي، فقج يمـد إجخاء تعجيالت عمى الظخيقة بالكامل محل الشقج وتقمل مؽ الظمب عمى أرصجة تدؾ 

 التي يشفح بيا البشػ الدياسة الشقجية.
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 :)   Felicidad Viejo Valverde, 2015) دراسة
"Análisis de la banca por Internet entre los usuarios particulares, Un modelo en Dinámica de 

Sistemas" 

نسؾذج ديشاميات  ،القظاع الخاص فيتحميل الخجمات السرخؼية عبخ اإلنتخنت بيؽ السدتخجميؽ " السعشؾنة ب
تعخؼ عمى ال إلى ت الجراسةىجف ،أطخوحة دكتؾراه في تشغيؼ الذخكات والتدؾيق، جامعة فاالدوليج، اسبانيا "،الشغاـ

الجؾانب الستعمقة  وكحلػ تمػبإسبانيا،  السؤسدات السالية السديج حؾؿ الخجمة السرخؼية عبخ اإلنتخنت التي تقجميا
 تجابيخالوفق اإلدارة العسل  عمى مؽ أجل اقتخاحكحلػ ىجفت  قج تؤثخ عمى اعتساده مؽ قبل السدتخجميؽ،  بحلػ

كسا استخجـ الباحث نسؾذج ديشاميات  قشاة اإلنتخنت لمعالقات مع العسالء، السسكشة والتي تذجع عمى استخجاـ
ستخابظة نحؾ ىجؼ مذتخؾ والحي يسكؽ ال تعسل فييا مكؾناتو واحجة كؾحجة بحيث ركد عمى عجة متغيخات ،الشغاـ

بػية الؾصؾؿ الى استغالؿ قشاة اإلنتخنت لتقجيؼ الخجمات  حتى أكثخ أىسية مؽ السكؾنات نفديا أف تكؾف العالقات
ات مؽ خالؿ اإلنتخنت، قابمية التشقل، استخاتيجية عسل البشؾؾ، عخض الخجم السرخؼية مؽ طخؼ البشؾؾ ومشيا،

غافميؽ عؽ استخاتيجيات السؤسدات السالية مرارؼ  ىشاؾ وكالء :عض الشتائجالباحث ب استشتجاألماف، كسا 
 اشيارب عشجما يتعمق األمخالسرخؼية عؽ طخيق اإلنتخنت، أيزا  تداعج عمى تحديؽ الخجمة الخاصة، والتي

بالعخض السقجـ مؽ شبكة اإلنتخنت مؽ خالؿ  تأثخ السدتخجميؽ أكثخيالخجمات السرخؼية عبخ اإلنتخنت ألوؿ مخة، 
مؽ طخؼ البشؾؾ، قج ال  قخارالفي اتخاذ  ولكشيا ليدت ميسة لمغاية ،خجمات إضاؼية تزيف ؾيسة وجؾد بعض

مجاخيل اكثخ بقجر ما يتؼ السحافغة عمى فقط جمب يكؾف الجور األساسي لتقجيؼ خجمات مرخؼية عبخ اإلنتخنت 
العسالء الحيؽ قج يججوف مشتجات يظمبؾنيا لجى شخكات التكشؾلؾجيا السالية وبالتالي ىجخة العسالء مؽ القظاع 

 .السرخفي الى ىحه الذخكات
 التعقيب:

  العجيج ىشاؾ ،جراسةال مؾضؾع حؾؿ ومخاجع معمؾمات مؽ لجيو تؾفخ ما حجود وفيظالب ال طالعإ حدب  
بستغيخات أخخى مثل الجؾدة، السشافدة،  ارتبظتالريخفة اإللكتخونية والتي غالبا  مؾضؾع تشاولت التي بحؾثال مؽ

رضا العسيل...الخ، كسا نجج دراستشا تتفق مع بعض الجراسات في نقاط معيشة، كسا قج تختمف في نقاط أخخى 
ووجيات الشغخ أو الداوية التي سيتؼ مؽ خالليا معالجة السكاف والدماف التي تست ؼيو،  الختالؼيعدى ذلػ 

الخجمات  السؾضؾع، كسا نالحظ أنو بالخغؼ مؽ تعجد الجراسات الدابقة إال أف القميل مشيا فقط مؽ تشاولت
لسختمف الخجمات الستؾفخة التي تقجميا البشؾؾ الجدائخية في  شاممة حرائيةإالسرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ ودراسة 

 نجاز ىحه الجراسة.إميا اإللكتخوني ببيانات حجيثة تحاكي فتخة شك
تشاوؿ عجة قزايا كسجسؾعة واحجة، وبالتالي ما يسيد ىحه الجراسة عؽ غيخىا مؽ الجراسات الدابقة أنيا ت  

لى أىؼ السؤسدات والييئات إتذخيص واقع الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ تذخيعيا واحرائيا، التظخؽ عمى غخار 
وىؾ ما لؼ ، 2014السدتحجثة لتشغيؼ العسل السرخفي اإللكتخوني مثل تجسع الشقج األلي الحي أنذيء  في سشة 
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 ةألىؼ متظمبات تذخيعية وتكشؾلؾجية وأمشيفزاًل عؽ ذلػ، تدتيجؼ ىحه الجراسة التظخؽ  يتؼ البحث ؼيو،
أىؼ الستظمبات وتختيبيا  واستخالصئخي وىحا مؽ خالؿ دراسة ميجانية ومتظمبات الثقافة السرخؼية لمسؾاطؽ الجدا

إذف ىحه الجراسة قج غظت  ،حدب األولؾية مؽ حيث أثخىا عمى تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ
ار تداىؼ في اإلثخاء العمسي ودليل لرانعي القخ  وبالتالي نخى أنيا إضافة عمسية عسميةفجؾة مشيجية وفجؾة 

  .الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ تظؾيخ السرخفي في جانب
 تقديسات الدراسة . ر

إلى  خظة األطخوحة ، تؼ تقديؼهىح دراستشاإلى اإلشكػػالية السظخوحة والفخضيات الستبشاة في  ستشاداا  
بخػاتسة عػامة متبػػؾعة بسجسػػؾعة مؽ الشتػائج الشغخيػة والتظبيؿية وصؾال  ابسقجمة وأنييشاى ةوالسدتيم خسدة فرؾؿ

العسل السررفي  أساسياتإلى االقتخاحات، حيث تسثمت الفرؾؿ في: الفرل األوؿ والحي يحسل عشؾاف "
، وحاولشا مؽ خاللو ماـية البشؾؾ اإللكتخونية، األوؿ خرص لعخض لى أربعة مباحثإ" تؼ تقديسو  اإللكتروني

مدايا  ،متظمبات نجاح البشؾؾ اإللكتخونيةوتؾضيحًا لسفيؾميا،  لمبشؾؾ اإللكتخونيةالؾقؾؼ عمى االمتجادات التاريخية 
لعخض وسائل وأدوات العسل السرخفي اإللكتخوني، ثؼ  أما السبحث الثاني فخّررشاه وأصشاؼ البشؾؾ اإللكتخونية،

الرخاؼ اآللي ونيائيات نقاط الجفع، خجمات ا السعمؾمات في البشؾؾ اإللكتخونية، لى دور تكشؾلؾجيإالتظخؽ ؼيو 
لى أنغسة تذفيخ العسميات السرخؼية اإللكتخونية، أما السبحث الثالث إمؾاقع البشؾؾ اإللكتخونية، وثؼ التظخؽ 

البظاقات البشكية فخرص لجراسة خجمات الريخفة اإللكتخونية الستسثمة في الشقؾد والذيكات اإللكتخونية، 
اإللكتخونية بسختمف أصشافيا، أنغسة السقاصة اإللكتخونية وثؼ دراسة مختمف األوراؽ التجارية اإللكتخونية، ؼيسا 

السالية الجولية اإللكتخونية والتي استيجفت نغاـ دفع الفتؾرة خرص السبحث األخيخ لجراسة أنغسة الجفع والتدؾية 
 .االعتساد السدتشجي اإللكتخونيثؼ تشاوؿ  خيخاألكتخوني، و إلكتخونيا، التحؾيل السالي اإل

 " أف يدمط الزؾء عمىوتحديات األعسال السررفية اإللكترونية مخاطرحاوؿ الفرل الثاني والحي يحسل عشؾاف "
مخاطخ الريخفة اإللكتخونية، حيث ثؼ ؼيو دراسة مخاطخ ثالثة محاور أساسية: السبحث األوؿ عشؾف ب  ىعم

لمريخفة  البشؾؾ اإللكتخونية، السخاطخ السالية، والسخاطخ غيخ الساليةعمى خجمات االحتياؿ السعمؾماتي 
عمى تحجيات  احتؾى كاف بعشؾاف تحجيات األعساؿ السرخؼية اإللكتخونية الحي اإللكتخونية، أما السبحث الثاني 

دارة مخاطخ الريخفة إعامة، تحجيات تكشؾلؾجية، تحجيات عسمية وإجخائية، وتحجيات قانؾنية وتذخيعية، ؼيسا تشاوؿ 
مفيـؾ ادارة السخاطخ، عشاصخ ومخاحل ادارة لى عجة محاور إيؽ ثؼ تقديسو أاإللكتخونية في السبحث الثالث، 

 .ية اإللكتخونيةالخجمات السرخؼالسخاطخ، وأخيخا ادارة مخاطخ 
لى أربعة إحيث ثؼ تقديسو  "عرض تجارب دولية في مجال الريرفة اإللكترونية" السعشؾف  الفرل الثالث أما

خجمات الريخفة اإللكتخونية في العالؼ مؽ خالؿ عشاصخ  انتذارستيل بالسبحث األوؿ بجراسة أمباحث، حيث 
دراسة تكشؾلؾجيا السعمؾمات في العالؼ، خجمات مرخؼية عبخ الياتف، وعبخ الرخاؼ اآللي، ومشرات متسثمة في :
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الجفع اإللكتخونية والبظاقات اإللكتخونية الجولية، وتدؾية معامالت التجارة اإللكتخونية الجولية؛ السبحث الثاني عؾلج 
لي: حؿيقة تبشي الخجمات السرخؼية اإللكتخونية في وكانت عشاصخه في التاؼيو تجخبة السسمكة العخبية الدعؾدية، 

الدعؾدية، نغاـ الذبكة الدعؾدية لمسجفؾعات والسقاصة اإللكتخونية لمذيكات، وفي األخيخ الشغاـ الدعؾدي 
اإلطار  ، وكانت عشاصخه مسثمة في:يةاألردن السسمكةما السبحث الثالث فثؼ دراسة تجخبة ألمتحؾيالت الدخيعة، 

السسمكة األردنية في تعديد االشتساؿ السالي،  استخاتيجياتغاـ الجفع والتحؾيل اإللكتخوني لألمؾاؿ، التذخيعي لش
ما السبحث األخيخ فخرص لعخض أ، والتدؾية اإللكتخونية في األردف صاوالتقحرائيات حؾؿ أنغسة الجفع إ

حؿيقة تظؾر الخجمات لى خسدة مظالب: إوالحي قدؼ بجوره  "تجخبة اسبانيا في مجاؿ الريخفة اإللكتخونية"،
الفعمي في الؾقت  اآلليالشقل ، نغاـ SNCE) )الشغاـ الؾطشي لمسقاصة اإللكتخونيةالسرخؼية اإللكتخونية بإسبانيا، 

قشؾات تؾزيع الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بإسبانيا، وخجمات الجفع  ،(TARGET)الحؿيقي عبخ التحؾيل الدخيع
 بؾاسظة الياتف السرخفي.اإللكتخوني 

، حيث ثؼ التظخؽ ؼيو دراسة واقع الخدمات السررفية اإللكترونية بالجزائر"ػػػػ "ؼيسا ثؼ تخريص الفرل الخابع ل 
والسبحث التختيبات التذخيعية العتساد الخجمة السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ، لى السبحث األوؿ الحي يخص إ

والسؤسدات الجاعسة لتدييخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخ عمى غخار  تئاالييالثاني تشاولشا ؼيو دراسة 
، GIE-monétique))، وتجسع الشقج اآللي بالجدائخ(SATIM) والعالقات التمقائية بيؽ البشؾؾالشقج اآللي شخكة 

السظمب األوؿ  اشتسل، حرائيات الخجمات السرخؼية اإللكتخونية بالجدائخإقخاءة في ؼيسا كاف السبحث الثالث: 
مالمح تكشؾلؾجيات اإلعالـ واالتراؿ في الجدائخ، والسظمب الثاني نذاط الدحب اإللكتخوني لألمؾاؿ في عمى 

، أما السظمب (TPE)نقاط البيع  ياتنيائعمى اإللكتخوني  نذاط الجفع الجدائخ، وفي السظمب الثالث ثؼ تشاوؿ 
تعمق وفي السظمب األخيخ ، خجمات الريخفة اإللكتخونية عبخ شبكة اإلنتخنت في الجدائخلى إالخبع ثؼ التظخؽ 

السقاصة االلكتخونية ونغاـ  ،(ARTS)نغاـ الجفع اإلجسالي الفؾري لمسبالغ الكبيخة والجفع السدتعجل بجراسة األمخ 
  .(ATCI)والسدسى  بالجسيؾر العخيضلمسجفؾعات الخاصة 

اإلطار شسل السبحث األوؿ  مبحثيؽ: في حيؽ خرص الفرل الخامذ لمجراسة السيجانية، والحي قدؼ بجوره الى
، األدوات اإلحرائية السدتعسمة، طخيقة وأدوات البحث السدتعسمةعمى  حتؾى ا، والحي  السشيجي والؾصفي لمجراسة

نتائج الجراسة عخض ، الحي تشاوؿ تالفخضيا ختباراو نتائج الجراسة والسعشؾف:  ؼيسا خرص السبحث الثاني
 .فخضيات متغيخات الجراسة ختباراومشاقذتيا، وأخيخا 

   
 
  

https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/
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  تسهيج

 السدتفيج غيب السباشخ تراؿاال عبخ ياعمي الستعارؼ التقميجية األشخ عبخالسرخؼية  الخجمة تحقيق تعي
 الخجمة مقجـ لبشظا يسايف يتحكع محجديغ ومكاف وقت في ةيورؾ ومدتشجات نساذج استخجاـب) البشظ(، الخجمة ومقجـ

 تراؿاال وسائل وبخوز اة،يالح نػاحي مختمف في اياستخجام وكثخة الحاسػبية التقشيات ضيػر ومع .العادة في
 ألسمػب التقميجي القجيع والػج لحلظ تبعا   خيتغ السيبلدي، غيالعذخ  القخف  مغ الستأخخة العقػد خبلؿ ذلظ وكل أيزا

 بالخجمة ىيدس ما وضيخ الخجمات وتصػيخ غيتحد في الحاسػبية القجرات باستغبلؿ عسبلءال حاجات إشباع
 جيجج أسمػب وفقالسرخؼية   الخجمة عيتقج في ةلتتخونياإل التقشيات استخجاـ تعشي التي ة،لتتخونياإلالسرخؼية 

 ةلتتخونياإل التقشيات دخػؿ عشيي حاىو  .سػاء حج عمى ساىكبل أوالعسيل  أو بشظلم مزافة سةيؾ عصيي ومتسيد
 األسيل إلى عسيللم وصػليا ةيؽيك يخيتغ وفي ،بشظال قبل مغ الخجمات عيوتقج إنتاج لييتد في حاسع كعامل

 .ة الحجيثة والستصػرةلتتخونية يتع بيا تػزيع وايراؿ مختمف الخجمات السرخؼية اإلإلتتخونيبقشػات ومشافح  واألندب
 وفي ىحا الفرل سػؼ نتشاوؿ ما يمي:

 ؛البشػؾ اإللتتخونيةماـية السبحث األوؿ: 

 ؛السبحث الثاني: وسائل وأدوات العسل السرخفي اإللتتخوني

 ؛الثالث: خجمات الريخفة اإللتتخونية السبحث

 .السبحث الخابع: أنطسة الجفع والتدػية السالية الجولية اإللتتخونية
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 ةلترخوييالبشؾك ال مالية السبحث األول: 
 عمى جحريا تأثيخ ا أثخت والتي والسعمػمات، تتراالاال تتشػلػجيا ثػرة الساضية القميمة الدشػات شيجت

 عمى بجوره أثخ ما وذلظ ،ةلتتخونيلخاصة بالتجارة اإلا والرفقات السرخؼية السعامبلت بيا تسخ التي الصخيقة
 لمعسل ججيجة صػر ضيػر إلى أدى مسا والرفقات، السعامبلتالسجفػعات التي تدػى بيا مختمف  نػعية

ا لتذجيع  تبحؿ لحلظ ة،لتتخونياإل بالريخفة تدسى التتشػلػجي، الصابع عمييا يغمب السرخفي، البشػؾ جيػد 
ة، ألنيا أرخز مغ الفخع؛ وكحلظ لجحب عسبلء ججد إلى لتتخونيالػسائط اإلالتعامل ب عسبلئيا الحالييغ إلى

و أأجيدة نيائيات الجفع  مغ خبلؿ لتتخونيوالجفع اإل اآلليةة الستاحة عبخ الرخافات لتتخونياإلالخجمات السرخؼية 
 ة.لتتخونيلتجار الػيب عبخ السػاقع اإلة لتتخونيالجفع عبخ البػابات اإل

 بشؾك اللترخوييةتعخيف ويذأة عسميات الالسظمب األول: 
مغ أبخز  ، كافسرخؼيةتػسعا كبيخا في التتشػلػجيا ال يغاألخيخ  قجيغالسرخفي خبلؿ الع عخؼ القصاع

التقميجية لسا تحققو مغ مدايا ة التي تعج اتجاىا حجيثا ومختمفا عغ البشػؾ لتتخونياإل سرارؼمطاىخىا انتذار ال
 ة مغ خبلؿ العشاصخ التالية:لتتخونياإل ريخفةال وأسباب نذػء ياريفاتعأىع التصخؽ الى يسكغ ، عجيجة

 ةلترخوييالريخفة ال عسميات : تعخيف الفخع األول
وكحا في التخجسة في السرارؼ،  ة تبعا لمتتشػلػجيا السدتخجمة لتتخونيتبايشت تعاريف عسميات الريخفة اإل      

فشجج ( E-Banking)ة مشيا عمى سبيل السثاؿ تخجسة مرصمح لتتخونيلمسرصمحات التي تتعمق بسجاؿ الريخفة اإل
 ة ما يمي:لتتخونيمغ بيغ تعاريف عسميات الريخفة اإل

"ىي ؾياـ زبائغ البشظ بإدارة معامبلتيع وأعساليع السرخؼية مغ السكتب أو السشدؿ أو في أي مكاف آخخ وفي  -
 1ة أو اإلنتخنت"لتتخونيت اإلتراالاالأي وقت يخيجونو عبخ شبكة 

الججيجة، سػاء  تراؿاالتتشػلػجيا اإلعبلـ و  استخجاـة، أي إلتتخونيإجخاء العسميات السرخؼية بصخؽ  "أو أنيا  -
تعمق األمخ باألعساؿ السرخؼية التقميجية أو الججيجة وفي ضل ىحا الشسط لغ يكػف العسيل مزصخا لمتشقل إلى البشظ 

 إذا أمكشو الؿياـ باألعساؿ التي يخيجىا مغ بشتو مغ أي مكاف وفي أي زماف"
ة، إلتتخوني اتراؿيعخؼ مغ خبلؿ شبكات أو أنيا " ؾياـ البشػؾ بتقجيع الخجمات السرخؼية أو السبتتخة أو بسا   -

وتقترخ صبلحية الجخػؿ إلييا عمى السذاركيغ فييا وفقا  لذخوط العزػية التي تحجدىا البشػؾ وذلظ مغ خبلؿ 
 2"العسبلء اتراؿأحج السشافح عمى الذبكة كػسيمة 

                                                           
1
 .76، ص2102دار المسٌرة، عمان،  إدارة البنون المعاصرة،درٌد كمال آل شبٌب،  

2
 .62، ص2102،عمان ،، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعةاإللكترونٌة الخدمات المصرفٌة وآخرون، ،الحدادوسٌم دمحم  
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والتي تعج اإلنتخنت مغ أىع أشكاليا، وبحلظ فيي عسميات  إلتتخونياجخاء العسميات السرخؼية بذكل أو أنيا "  -
ة عمى اإلنتخنت تقجـ خجمات مثل الخجمات التي يقجميا بشظ إلتتخونيتتع في بشػؾ افتخاضية تشذئ ليا مػاقع 

  1السػقع مغ سحب ودفع وتحػيل دوف انتقاؿ العسيل ليا"
و أية معمػمات يخيجىا، والحرػؿ عمى مختمف أو انيا " الشطاـ الحي يتيح لمدبػف الػصػؿ الى حداباتو أ -

الخجمات والسشتجات السرخؼية مغ خبلؿ شبكة السعمػمات يختبط بيا جياز التسبيػتخ الخاص بو أو الػسائل 
 2 األخخى" اآلليةة أو الخقسية او لتتخونياإل

عمى أنيا " كل ة لتتخونيمغ خبلؿ التعاريف الدابقة يسكغ اف نخمز الى تعخيف العسميات السرخؼية اإل
بالشطع واإلمكانات  ،الستشػعة مغ السشتجات السرخؼية حتياجاتواعسمية يقـػ بيا العسيل لمػصػؿ الى تأدية 

أي  ،ة في الػقت والسكاف الحي يخغب بولتتخونيعبخ نػافح التػزيع ومػاقعيا اإل ،التتشػلػجية التي وفختيا البشػؾ
 ياـ. أ 7/7ساعة و  24/24متعامل متعاقج عمى مجار 

 ةلترخوييالريخفة ال عسميات : يذأة الفخع الثايي
لحي وصل مجاه الى مختمف ابذكل وثيق بالتصػر التتشػلػجي  لتتخونييختبط ضيػر العسل السرخفي اإل      

، ففي فتخة العذخيشيات مغ القخف الساضي ضيخت فتخة وغيخىا ... االقترادية والسؤسداتية واالجتساعيةالسجاالت 
، عشجما أصجرت شخكات البتخوؿ األمخيكية بصاقة معجنية 1914بصاقة الجفع في الػاليات الستحجة األمخيكية سشة 

شخاء ما يحتاجػف اليو، و ما يسيد ىجه البصاقات أنيا نذأت في بيئة تجارية خارج البيئة مغ أجل لدبائشيا 
التي اعتبخت أوؿ بصاقة ائتسانية حجيثة، لتغ قبػليا  1936سشة  Utapبصاقة ببلستيكية  بعجىا ضيخت السرخؼية،

 .((National franklinضيخت بصاقة مرخؼية لبشظ  1950كاف محجد فقط بذخاء تحاكخ الصيخاف، وفي سشة 

 American )بصاقة ضيخت  1958 سشة وفي ،(Cartes du Dinars)بصاقة 1954كسا ضيخت في فخندا سشة 
Express،)  وفي مخحمة الدتيشيات كانت بجاية انصبلؽ البشػؾ لؤلنذصة العالسية، نطخا لشسػ التجارة العالسية

واالىتساـ بالتجارة الخارجية، وسسيت ىحه السخحمة بفتخة السكششة في أنطسة العسل السرخفي، وىي مخحمة التحػؿ 
كػسيمة دفع مرخؼية  (Master/Visa Card)ىحه الفتخة ضيخت بصاقة  مغ الشطاـ اليجوي الى الشطاـ األلي وفي

في السرارؼ عشج سحب  االزدحاـة حيث حمت مذكمة لتتخونيىحه السخحمة بجاية الريخفة اإل وتسثل، لمدبائغ
التي ثع  1967أوؿ بصاقة دفع في فخندا سشة  استخجاـوتػفيخ سحب الشقػد خارج الجواـ الخسسي، وثع  ،الخواتب

عجة خجمات مرخؼية بػاسصة السػزعات  بإنجازتجييدىا بذخائح مغشاشيدية بعج أربع سشػات مغ ذلظ تدسح 
 .3اآللية

                                                           
1
 .256، ص2107دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان،  التصادٌات األعمال اإللكترونٌة،مصطفى ٌوسف،   

2
 .01، ص2117اتحاد المصارف العربٌة، بٌروت، العملٌات المالٌة المصرفٌة اإللكترونٌة،زهٌر بشنك،   

. 05، ص 2107، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،األعمال المصرفٌة اإللكترونٌةعبد الهادي مسعودي، 
3
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أيغ انتقمت الخجمات السرخؼية عبخ القارات في شكل تحػيل  وىي فتخة التحخر السالي وفي فتخة الدبعيشيات 
، وفي 1في امخيكا 1970سشة  (CHIPS)وبجأ العسل بشطاـ مقاصة السجفػعات بيغ السرارؼ اإلتتخونياألمػاؿ 

 ثع تأسيذ أكبخكسا  ،1978سشة  (SWIFT)العالسية بيغ البشػؾ  تتراالاالثع انذاء جسعية  ىجه السخحمة
وجسعية الساستخ  1976لتشطيع واصجار بصاقات الجفع السرخؼية حػؿ العالع وىي جسعية الفيدا سشة  اتحادييغ

بشقل الخجمات السرخؼية الى الدبائغ أو ما  مغ القخف الساضي كسا تسيدت مخحمة الثسانيات ؛1979كارد سشة 
مغ قبل بشظ  2شظ ناشقوفي بخيصانيا ثع انذاء أوؿ ب ، (Homme Banking)البشظ السشدليبيرصمح عميو 

(HSBC)  1989سشة. 
ة أيغ ثع تصػيخ الجيل الخامذ لتتخونيكسا أف فتخة التدعيشيات شيجت أىع التصػرات في مجاؿ الريخفة اإل 

 1995في سشة  إلتتخونيلمحاسػب وانتذار شبكة االنتخنت واليػاتف الشقالة بذكل واسع، و كاف ميبلد أوؿ بشظ 
 كافو  (SET)ة األمشة لتتخونيفي أمخيكا وثع تصػيخ نطاـ الرفقات اإل (Net Bank) بشظ وىػ نت ،عبخ االنتخنت

تصػرات عجة في وقتشا  لتتخوني، كسا يذيج العسل السرخفي اإل1993البصاقة الحكية في فخندا سشة  ختخاعا
جيدة الرخاؼ األلي واليػاتف الخمػية  مع شبكة اإلنتخنت الحي ساىع بطيػر البشػؾ أالحاضخ تتسثل في ربط 

ة لتتخونيالذيكات اإل ة،لتتخونية كالبصاقات الحكية، السحفطة اإللتتخونيالػسائل اإل نتذختاو الجػالة أو الخمػية 
 شخيحة واسعة مغ الدبائغ. ستيجاؼاو ، ساعجت بذكل كبيخ في تحديغ الخجمة لجى البشػؾ 3ةلتتخونيوالشقػد اإل

 ةلترخويي: أسباب تبشي خجمات الريخفة ال الفخع الثالث
، قامت صشاعة الخجمات تراؿاالفي ضل التحػؿ مغ عرخ السعمػمات الى عرخ تتشػلػجيا السعمػمات و        

التتشػلػجيا الحجيثة في تقجيع السرخؼية والسالية بتػفيخ نطع وتصبيقات وأساليب ججيجة تحقق االستفادة القرػى مغ 
ة بالتفاءة العالية وانعكاساتيا اإليجابية عمى جحب العسبلء، وىحا كمو ضيخ لعجة لتتخونيالخجمات السرخؼية اإل

 أسباب مشيا: 
 ويخجع ذلظ لعجة أسباب مشيا: :الرقميجية لمريخفة تخاجع فعالية وسائل الجفع -(والأ

 السالئسة: يعجاما -(1-1
وبالشدبة لمعسبلء يتخجع ىحا الى تأخيخ في  ،فالحاجة الى الػجػد الذخري لتبل الصخفيغ يقيج الحخية السعامبلتية 

اقتشاء السشتج الحي يشتج عشو تتمفة أعمى، وبالشدبة لمبائع يعشي ذلظ خدارة في اإليخادات نتيجة النخفاض السبيعات 
 أو فقجاف الرفقة؛ 

 

                                                           
1

، كلٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة، رسالة دكتوراه، معولات تطوٌر الصٌرفة اإللكترونٌة فً المصارف التجارٌة اللٌبٌةأحمد بلماسم التواتً، 

 .02، ص2101األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة، عمان، 

.01نفس المرجع السابك، ص  
2
  

 .06مرجع سبك ذكره، ص عبد الهادي مسعودي،
3
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 في الؾقت الحكيقي: جخاء السعامالتإعجم  -(1-2
 .ويتػقف التأخيخ في التحقق الفعمي عمى نػعية الدجاد ال تتع السعامبلت التقميجية في الػقت الحؿيقي 

 االيرذار الؾاسع لذبكة اليرخيت:  -(ثاييا
نجاز األعساؿ بالسقارنة مع البشػؾ التقميجية، فقج أصبح مغ الديػلة عمى إنطخا التداع شبكة اإلنتخنت وسخعة  

بالبشظ عبخ اإلنتخنت الحي يقـػ بتشفيح اإلجخاءات التي تشتيي في أقل وقت مسكغ بأداء صحيح  تراؿاالالستعامل 
االنتطار في البشظ  ويتصمبالستعامل الى مقخ البشظ شخريا، الى جانب الػقت الحي  نتقاؿاوبكفاءة عالية بجال مغ 

 .1ذا كانت صفػؼ االنتطار شػيمةإخاصة 
 عاهخة العؾلسة السالية:   -(ثالثا

تو الستفخعة، ومغ بيشيا قصاع التراقا بالشذاط االقترادي وقصاعإلقج أصبحت ضاىخة العػلسة أكثخ الطػاىخ  
تتجو الى مياديغ وأنذصة غيخ ت البشػؾ مالسرارؼ التي تػاكب أبججيات العػلسة السالية بأدؽ تفاصيميا، جع

رتبط مفيـػ العػلسة السرخؼية إالخؤية السدتقبمية بعجا ججيجا لمجخػؿ الى عالع الخقسشة و  أضحت بيا ،مدبػقة
 .2(الستشػعة والستججدة)بسفيـػ الػفخة واإلتاحية لمخجمات السقجمة 

 تبشي البشؾك لمسعاييخ العالسية فيسا يخص الجؾدة:   -(رابعا
بشػؾ مصالبة بتبشي السعاييخ العالسية في خجماتيا السرخؼية مغ خبلؿ الجػدة، وفي نسط تعامبلتيا مع أصبحت ال 

 ا ما يعشي ضخورة ؾياـ البشػؾ بأقرى الجيػد لتحديغ مشتجاتيا ووضعيا في الترشيف العالسي.  حالعسبلء، وى
 ة:لترخوييالرؾجه يحؾ الرجارة ال   -(خامدا

فخاط في إة خبلؿ الدشػات القميمة الساضية نسػا حادا قابمو وزاد في حجتو لتتخونيوالتجارة اإللقج شيجت اإلنتخنت  
ة لتتخونياألنذصة التخويجية ومغ السؤكج أف اإلنتخنت في مقجورىا أف تػلج ثخوة ىائمة، ذلظ أف اإلنتخنت والتجارة اإل

لظ أنيا حومغ السؤكج ك ،تديخ عمييا مميارات البذخقج غيختا بالفعل وسػؼ تغيخاف شخؽ العسل والتعمع والحياة التي 
ة نػع مغ عسميات البيع والذخاء ما بيغ السدتيمتيغ لتتخونيالتجارة اإل "، اذ أف قج تتجاوز أغخب التػقعات

العسميات التجارية  ءأدا "أو أنيا ، "ت الحجيثةتراالاالتتشػلػجيا السعمػمات و  استخجاـب ،والسشتجيغ أو بيغ الذخكات
فالتدػية السالية  3"تتشػلػجيا السعمػمات الستصػرة بغخض رفع كفاءة وفعالية األداء استخجاـبيغ شخكاء تجارييغ ب

 . ةلتتخونية تتع عبخ أدوات مالية ومرخؼية تجعى وسائل مجفػعات التجارة اإللتتخونيلمتجارة اإل

  لترخوييال السظمب الثايي: مرظمبات البشػ   
 يسكغ ايجازىا ؼيسا يمي: لتتخونيىشاؾ العجيج مغ متصمبات نجاح البشظ اإل

 
                                                           

1
 . 6-7، ص ص2107، مداخلة بملتمى جامعة المدٌة، الجزائر، متطلبات عصرنة وسائل الدفع فً الجزائر مكٌد علً، خلٌفة أحالم،  

282، ص2102، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزٌع، النمود والبنون اإللكترونٌةمصطفى كافً، 
2
   
3
 .00، ص2106، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة، التجارة اإللكترونٌة والتسوٌك اإللكترونًنوري منٌر،   
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 البشية الرحرية الرقشيةأوال: 
 ة، فالستصمب الخئيديلتتخونية والتجارة اإللتتخونية تداوؿ نذاشيا في بيئة األعساؿ اإللتتخونياف البشػؾ اإل       

في الحياة السرخؼية بذكل يزسغ األمغ والدبلسة في  تراؿاالمخىػف بسجى التحكع في إدماج شبكات  األوؿ
، أما العشرخ الثاني لمبشاء التحتي يتسثل في تقشية السعمػمات مغ حيث األجيدة، البخامج، ةلتتخونيأداء األعساؿ اإل

وؼيسا  الستججدة والستدارعة؛ تراؿاالوالتفاءات البذخية السجربة التي تػاكب العسل في بيئة تتشػلػجيا السعمػمات و 
وتقشية السعمػمات، فإنو يتع تحجيج أولػيات وأغخاض  تتراالاالفي حقل  يتعمق بعشرخ استخاتيجيات البشاء التحتي

لسقجمي الخجمات مع تحجيج معاييخ ومػاصفات الخجمة  االلتداماتفي الجولة، وتشطيع  تتراالاالتصػيخ سػؽ 
وتػفيخ اإلشار القانػني الػاضح الحي يحجد سخيتيا، الستسيدة، وفي مقجمتيا أمغ وسبلمة تبادؿ السعمػمات و 

ولػيات الجعع وما يتعيغ أف يكػف أعمى أشخاؼ العبلقة، وكجا تحجيج نصاؽ التجخل الحكػمي، وتحجيج  االلتدامات
  1مغ قبل الجولة. االستثساري محبل لمتذجيع 

 التفاءة األدائية السرفقة مع عشرخ الرقشية: ثاييا
ىي التفاءة القائسة عمى فيع احتياجات األداء والتػاصل التأىيمي والتجريبي، واألىع مغ ذلظ أف تستج كفاءة 

واإلدارية السترمة بالعسل السرخفي  االستذاريةاألداء الى كافة الػضائف الفشية، السالية، التدػيؿية، القانػنية، 
 .لتتخونياإل

 مع السدرججاتوالرفاعمية  االسرسخاريةالرظؾيخ، : ثالثا
باعتبارىا ىي التي تحجث  )التصػيخ، التشػيع واالستسخارية (مع عشاصخ لتتخونييتفق العسل السرخفي اإل         

األخخيغ ال يتفق مع اكتداب السدايا التشافدية،  وانتطارة والبشػؾ التقميجية، فالجسػد لتتخونيالفارؽ بيغ البشػؾ اإل
 القصاع السرخفي، وفخض السكانة داخل 

  واالسرخاتيجياتالرفاعل مع مرغيخات الؾسائل : رابعا
التي تفخض عمى البشػؾ ىػ االىتساـ بتججيج الػسائل والبخامج مػاكبة لتصػرىا العالسي وتصمعات الدبائغ        
باألفتار والشطخيات الحجيثة في حقػؿ األداء الفشي،  االىتساـالتتشػلػجي، وكحا  ة تػفيخىا بالشػعية والػقتلتتخونياإل

 التدػيقي، السالي والخجمي، تمظ األفتار التي تشذأ وليجة تفتيخ ابجاعي وليذ نتيجة تفتيخ نسصي روتيشي.
 الخقابة الرقييسية الحيادية: خامدا
بخبخات وجيات مذػرة في  ستعانةاالمغ خبلؿ  لتتخونية بتقييع عسميا السرخفي اإللتتخونيتقػـ البشػؾ اإل   

مغ تػجييات ىحه الخبخات وتقػيع ما  ستفادةاالمغ أجل  لتتخونيتخررات التقشية، التدػيق، القانػف والشذخ اإل
 2.ةلتتخونيمغ شأنو أف يكػف مؤشخا سمبيا عمى تػاجج البشظ في واجية تقجيع الخجمات اإل

                                                           
. 017، ص2118، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، المصرفً االلتصادخبابة عبد هللا،  
1
  

. 016نفس المرجع السابك، ص
2
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ت متصػرة، بخامج اتراال، لبجا مغ تػافخ شبكة ونيلتتخ قامة العسل السرخفي اإلإوعميو فاف مختتدات 
مغ نطخيات الجػدة  ستفادةاال، لتتخونيلمعسل اإل، قػانيغ مشطسة لتتخونيووسائل، مػارد بذخية مؤىمة لمعسل اإل

 ة وتقػيسيا.لتتخونيلتقييع العسميات السرخؼية اإل ستخاتيجيةاقامة إالذاممة لمسرارؼ، وأخيخا 
 ةلترخوييال  لمبشؾك القايؾيي الرتييف :سادسا

 واقع وليا قانػني، كياف ليا التقميجية البشػؾ فإف القانػني التياف حيث مغ التقميجية، بالبشػؾ مقارنة         
 ليذ ةلتتخونياإل البشػؾ بيشسا السػضفيغ، مغ كبيخ وعجد السشتذخة التثيخة فخوعيا في متسثبل األرض، عمى ممسػس

 كاف وميسا مكانو، كاف ميسا إليو الػصػؿ العسبلء مغ أي يدتصيع واحج فخع وإنسا الػاقع أرض عمى مشتذخة فخوع
 السػجػديغ السػضفيغ مغ التبيخ العجد ليا ليذ ةلتتخونياإل البشػؾ وكحلظ البشظ، إلى ؼيو الجخػؿ يخيج الحي الػقت

 السرخؼية العسميات كافة تقجـ التقميجية البشػؾ فإف العسبلء، إلى السقجمة الخجمات خبلؿ فسغ، 1التقميجية البشػؾ في
 .لو العسيأ البشظ مغ سػاء والػقت الجيج مغ التثيخ إلى تحتاج التقميجية الصخيقة ولتغ عسبلئيا، إلى

 ىحا كل تػفخ حجيثة ةإلتتخوني بصخيقة ولتغ أيزا عسبلئيا إلى الخجمات ذات تقجـ يفي ةلتتخونياإل البشػؾ أما 
 لعسل السشطسة التقميجية القػاعج لحات تخزع وأف البج ةلتتخونياإل البشػؾ أف ،سالبع يخى  حلظ، لوالجيج الػقت
 الشػعية مع بالتعامل ؾياميع عشج الصسأنيشة مغ السشاسب الحج لمعسبلء يتػفخ حتى وذلظ التقميجي، شكميافي  البشػؾ

 القػاعج لشفذ خزػعيا عمى دليل التقميجية البشػؾ غخار عمى السخكدية البشػؾ لخقابة خزػعيا ولعل البشػؾ مغ
 .2أخخى  جية مغ لمعسبلء خرػصيةوال الحساية تػفيخ وكحلظ جية مغ

 لترخوييالسظمب الثالث: أهسية ومدايا العسل السرخفي ال 
ة لو العجيج مغ السدايا تعػد بالخرػص وبرفة مباشخة لتتخونيتججر اإلشارة أف العسل السرخفي اإل

برفة عامة مغ خبلؿ تشػيع وسائل تأدية السجفػعات  االقترادوعمى  ،ة في حج ذاتيا ولمعسبلءلتتخونيلمبشػؾ اإل
   .ةلتتخونيالسحمية أو الجولية وزيادة انتذار التجارة اإل

 ةلترخوييالخجمات السرخفية ال  هسيةأ: الفخع األول
السالية عبخ شبكة اإلنتخنت يحقق فػائج كثيخة ولعل ة بسداولة نذاشيا وتقجيع خجماتيا لتتخونيتقـػ البشػؾ اإل

 :3أىسيا ما يمي
  فة انذاء مػقع البشظ عبخ اإلنتخنت ال تقارف بتتمفة انذاء فخع تخؽيس الشفقات التي يتحسميا البشظ، يجعل تتم

عو عمى ضافة الى أف تدػيق البشظ لخجماتو مغ مػقإدارية، إججيج لمبشظ وما يتصمبو مغ مباف وأجيدة وكفاءة 

                                                           
1

 .26ص ، 2117 مصر، ً،الجامع الفكر دار ، كترونٌةلاإل البنون الجنبٌهً، منٌر
2
 .08، ص2107مجلة الفمه والمانون، المغرب،  ،معها التعامل ٌثٌرها التى المشاكل معامالتها، ماهٌتها، البنون اإللكترونٌة:، دمحم بانً فاضل، 
3

، المؤتمر العلمً العملٌات المصرفٌة اإللكترونٌة، الجدٌد فً أعمال المصارف من الوجهتٌن المانونٌة وااللتصادٌةحسن شحاذة الحسٌن،  

 .217، ص2112السنوي لكلٌة الحموق، جامعة بٌروت العربٌة، لبنان، 
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ميدة تشافدية تعدز مغ مكانتو التشافدية وتؤىمو الى مدتػى السعامبلت التجارية  متبلؾااإلنتخنت يداعجه عمى 
 العالسية؛

 يمـد البشػؾ الرغيخة ضخورة  ،ف تػجو البشػؾ العالسية نحػ شبكة اإلنتخنت وما تتسيد بو مغ قجرات تشافديةإ
 األندب؛ لبلختيارلظ سيقـػ العسبلء بالسقارنة بيغ خجمات البشػؾ حالى مدتػى ىحه التحجيات، ووفقا ل االرتقاء

 بذكل يداىع في تحديغ جػدة الخجمات  ،يداىع اإلنتخنت في التعخيف بالبشظ والتخويج لمخجمات السرخؼية
 السقجمة؛

 بشاء عبلقات مباشخة، وتػفيخ السديج مغ و التعامل بيغ السرارؼ،  تيديخة تؤدي الى لتتخونيف الريخفة اإلإ
 ؛وىػ ما يداعج عمى الشجاح والبقاء في الدػؽ السرخؼية ،ستثسارواالفخص العسل 

 وتصػيخ تتشػلػجيا السعمػمات  ،يداىع في تعديد رأسساؿ الفتخي  بالسرارؼ، الذبكة العشتبػتية استخجاـ
 عمى أعساؿ البشػؾ. نعكاساالججيجة التي يكػف ليا  بتتاراتاالمغ  ستفادةواال

 لترخويي: مدايا العسل السرخفي ال الفخع الثايي
 الحتياجاتتمبية  ،ة في تقجيع خجمات مالية متسيدة عغ غيخىا مغ البشػؾ التقميجيةلتتخونيتتفخد البشػؾ اإل       
لسجسػعة مغ السدايا السرخفي، وىػ ما يحقق لمبشظ مدايا عجيجة عغ غيخه مغ البشػؾ السشافدة، ويخجع ذلظ  العسيل

 متسثمة في اآلتي:
 مكايية الؾصؾل الى شخيحة أوسع مؽ العسالء: إ .1

لى قاعجة عخيزة مغ العسبلء دوف التقيج بسكاف أو زماف إة بقجرتيا عمى الػصػؿ لتتخونيتسيد البشػؾ اإلت  
مكانية شمب الخجمة في أي وقت وعمى شػؿ أياـ األسبػع، وىػما يػفخ الخاحة لمعسيل، إمعيغ، كسا تتيح ليع 

 ؛1ضافة الى أف سخية السعامبلت التي تسيد ىحه البشػؾ تديج مغ ثقة العسبلء فيياإ
 ليذ لها قيؾد زمشية: .2

نيػا تقػجـ خػجماتيا لعسبلئيػا شػػاؿ الػقت دوف أ ،ةلتتخونيىػع الخرػائز التػي تتسد بيػا السرػارؼ اإلأ مػغ   
و غياب مػضػػف مػػا، أجػازات لمسػضفيغ مػثبل  إف تتػف ىشاؾ أي دوف أالتقيج بأوقات عسل معيشة كالبشػؾ التقميجية، 

فيي تقجـ  ،ةلتتخونيي نػػػع ألي مػػغ الخػػجمات التػػي تقػػجميا تمػػظ السرارؼ اإلأي معػقػػات مػػغ ا ي انػػو ال تػجػػجأ
 ؛سبػع وشػاؿ ساعات اليـػكافة خجماتيا في كافة أياـ األ

 تقجيؼ خجمات مرخفية كاممة وججيجة: .3
ا وتدتصيع تقجيع حة عسميات مرخؼية ججيجة مغ حيث الجقة والدخعة والفػرية، ىلتتخونيتقجـ البشػؾ اإل  

وبكفاءة عالية دوف تأخيخ وبخرػصية وسخية تامة  ،جسيع العسميات السرخؼية التي تقـػ بيا البشػؾ التقميجية
 ة؛لتتخونيوىحه تعج أبخز مدايا البشػؾ اإل ،لمدبػف ودوف التقيج بػقت العسل ومغ دوف الحزػر الذخري

                                                           
1
 252ص مصطفى ٌوسف، مرجع سبك ذكره،  
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 خفض الرتاليف: .4
ة أف تتاليف تقجيع الخجمة مشخفزة مقارنة بالبشػؾ التقميجية، ومغ ثع لتتخونيمغ أىع ما يسيد البشػؾ اإل  

 التتمفة وتحديغ الجػدة ىي مغ عػامل جحب العسبلء؛ نخفاضاف إف
 ة: لترخوييزيادة كفاءة البشؾك ال  .5

أضحى سيبل عمى العسيل  ،نجاز األعساؿ عغ البشػؾ التقميجيةإشبكة اإلنتخنت وسخعة  تداعامع   
بأداء  ،بالبشظ عبخ اإلنتخنت الحي يقػـ بتشفيح اإلجخاءات التي تشتيي في أجداء صغيخة مغ الجؾيقة الػاحجة تراؿاال

 لى مقخ البشظ شخريا؛ إ نتقلاصحيح وبكفاءة عالية مسا لػ 
 تعسيق الؾالء: .6

الدبػف بسرخفو والحرػؿ عمى خجماتو ومشتجاتو ضسغ دائخة  اتراؿتعسل اإلنتخنت عمى زيادة فخص   
ا حوخمق نػع ججيج مغ الػالء لو ى ،مكاف وزماف أوسع، فاف ذلظ يعسل عمى تػشيج العبلقة بيغ الدبػف والسرخؼ

 ؛1زبائغ ججد ستقصاباو الحالييغ ما يداعج لمسحافطة عمى زبائشو 
 خجمات البظاقات: .7

ة خجمات متسيدة لخجاؿ األعساؿ والعسبلء ذوي السدتػى السخمػؽ مثل خجمات لتتخونيتػفخ البشػؾ اإل  
سامبا الساسية والحىبية السقجمة لفئة محجدة مغ العسبلء عمى شكل بصاقات ائتسانية وبخرع خاص، ومغ ىحه 

تذسل عمى خجمات مجانية عمى مجار الداعة بخقع خاص، والتعامل مع مخاكد البصاقات بصاقة سػني التي 
 مغ اإلعفاء مغ رسـػ وعسػالت الخجمات البشتية.  بو ألعساؿ يدتفيج العسلا

الخجمات  ختياراة تتيح خيارات أوسع لمستعامميغ بيا وحخية أكثخ في لتتخونيوعسػما فاف البشػؾ اإل
الػقت  لى السالية الخقسية لتدييل حياتو االقترادية وتػفيخإف يدعى في الػلػج أال إونػعيتيا، وما عمى العسيل 

 والجيج.

 عبخ اليرخيت ةلترخوييالبشؾك ال  صؾرالسظمب الخابع: 
ف ىشاؾ ثبلث صػر إوربية، فوفقا لمجراسات العالسية وتحجيجا دراسات االشخاؼ والخقابة االمخيكية األ

 :2نتخنت ىية عمى اإللتتخونيساسية لمبشػؾ اإلأ
 Informational) (: السؾقع السعمؾماتيأوال

ع ىحا السػقع لمبشظ بتقجيع اىالسرخفي، ويد لتتخونيالسدتػى األساسي والحج األدنى لمشذاط اإليسثل        
 معمػمات حػؿ بخامجو ومشتجاتو وخجماتو السرخؼية؛

                                                           
1
 .22-28ص  عبد الهادي مسعودي، مرجع سبك ذكره، ص  

2
 .008مرجع سبك ذكره، ص مصطفى كافً،  
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 (communicative)   يترالاال و أ: السؾقع الرفاعمي ثاييا
، وتعبئة شمبات أو لتتخونيمثل البخيج اإل ،بيغ البشظ والعسبلء يترالااليتيح ىحا السػقع عسمية التبادؿ       

 نساذج عمى الخط، وتعجيل معمػمات القيػد والحدابات، واالستفدارات؛
  (Interactive ) : السؾقع الربادليثالثا

 ة، حيثإلتتخونينذصتو في بيئة أو أف البشظ ؼيو يسارس خجماتو أوىحا ىػ السدتػى الحي يسكغ القػؿ      
 الفػاتيخ جخاءات الجفعات الشقجية والػفاء بؿيسةإتيا و ار دإلى حداباتو و إالدساح لمدبػف بالػصػؿ  ،تذسل ىحه الرػرة

 . 1خارجية و مع جياتأجخاء الحػاالت بيغ حداباتو داخل البشظ إ، و اتيةستعبلماالجخاء كافة الخجمات إو 
 :2لىإلحلظ ترشف الخجمات السرخؼية عبخ األنتخنت 
 الخجمات السعمػماتية (Information Services)؛

يةترالاالالخجمات  (Communication Services )؛  
. ( Exécutive Services) الخجمات التشفيحية 

  (Advanced): السؾاقع السرقجمةرابعا
وىحه السػاقع تقجـ خجمات ذات تقشية عالية ججا مغ الشاحية السرخؼية، اذ تحتاج بخامج في غاية مغ التعقيج        

لمتعامل مع أكثخ مغ شخؼ، في أكثخ مغ مكاف ألداء الخجمة السرخؼية السصمػبة لمدبػف، مثل خجمات إدارة 
 .ات السدتشجيةاالعتساداألمػاؿ وعسميات مجفػعات 

غالبية البشػؾ في العالع بذكل أو بآخخ مػاقع معمػماتية تعج مغ قبيل الجعاية، واتجيت معطع أنذأت  وقج      
 مع الدبػف عمى عكذ السػاقع التبادلية، التي ال تداؿ اتجاىات البشػؾ تراؿاالبعس وسائل  ستخجاـالسػاقع ال

نحػىا تخزع العتبارات عجيجة، فيحه السػاقع تعشي قجرة الدبػف عمى التعامل مع الخجمة السرخؼية عغ بعج ومغ 
 .3خبلؿ اإلنتخنت

 لترخوييالسظمب الخامذ: أمؽ العسل السرخفي ال 
 (Security IT) مغ السعمػماتأجدء رئيذ مغ  ،ةلتتخونية وكحا التجارة اإللتتخونيمغ البشػؾ اإلأإف          

وما شيجه ىحا الحقل مغ تصػرات عمى مجى  ،مغ السعمػماتأونطع التقشية العالية عسػما، وتذيخ حريمة دراسات 
  : أف مدتػيات ومتصمبات األمغ الخئيدة في بيئة تقشية السعمػمات تتسثل بسا يمي العقػد الساضية،

 ؛الػعي بسدائل األمغ لتافة مدتػيات األداء الػضيفي 

                                                           
1
، سنة 26العدد  ،واسط جامعة ،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة، المبول والرفض الصٌرفة االلكترونٌة انماطها وخٌارات ،ادٌب لاسم شندي  

 .7، ص2100
2
دراسة مٌدانٌة على البنن اإلسالمً األردنً فً  :جودة الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة على رضا الزبائن أثر ،الباهًصالح الدٌن مفتاح سعد  

  . 20 ، ص2107، األردن رسالة ممدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً ادارة األعمال، جامعة الشرق األوسط،، عمان
3
أطروحة ممدمة لنٌل شهادة متطلبات تطوٌر المعامالت المصرفٌة اإللكترونٌة فً الدول العربٌة باإلشارة الى حالة الجزائر، تمرورت دمحم،   

 .81، ص 2105والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بوعلً، الشلف ، الجزائر،  االلتصادٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌةالدكتوراه فً العلوم 
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  ؛ساية السادية لمتجييدات التقشيةالح 
   ( ستخاتيجياتاالحساية األدائية ) ؛رقابة العسل والسػضفيغ  
 ؛الحساية التقشية الجاخمية  
 1الحساية التقشية مغ السخاشخ الخارجية. 

ىي أف األمغ الفاعل ىػ السختتد عمى االحتياجات  ،مغ السعمػماتأالقاعجة األولى في حقل  تثسثل
 ،السجروسة التي تزسغ السبلئسة والسػازنة بيغ محل الحساية ومرجر الخصخ ونصاؽ الحساية وأداء الشطاـ والتمفة

مغ السعمػمات تختمف مغ مشذأة إلى أخخى ومغ بيئة إلى أخخى تبعا لصبيعة أوبالتالي فاف استخاتيجيات وبخامج 
لتقشي لمشطاـ محل الحساية وتبعا لمسعمػمات محل الحساية وتبعا لآلليات التقشية لمعسميات محل الحساية، إلى البشاء ا

 .التمفة السالية وغيخىا مغ عميو وعشاصخثخ وسائل األأجانب عشاصخ تتامل األداء و 
، وال  أما القاعجة الثانية فيي أف الحساية التقشية وسيمة وقاية ودفاع، وفي حاالت معيشة وسيمة ىجـػ

الحػاسيب  استخجاـتتتامل حمقات الحساية دوف الحساية القانػنية عبخ الشرػص القانػنية التي تحسي مغ إساءة 
ة، وبالتالي تتتامل لتتخونيوالجخائع السالية اإلت تراالاالوالذبكات ؼيسا يعخؼ بجخائع التسبيػتخ واالنتخنت و 

 .ة مع الشرػص القانػنية لحساية السعمػماتلتتخونيتذخيعات البشػؾ والتجارة اإل
حساية البيانات في البيئة السرخؼية عمى أف أوؿ الخصػات لسدتخجمي التقشية ) سػاء البشظ  استخاتيجيةتقـػ        

( تحريغ الشطاـ داخميا ) الحاسػب  لتتخونيلى مػقعو اإلإؿ ػ صػ ػف التقشية لمـ زبائشو الحيغ يدتخجمأكسدتخجـ 
الثغخات السػجػدة في الشطاـ، فسثبل يػجج في نطاـ ويشجوز الذائع  بإغبلؽويتع ذلظ ، و محصة العسل(أالذخري 

 الذبكة أيقػنةالسػجػد في لػحة التحكع ضسغ  (File and Print sharing) والصباعةخيار مذاركة في السمفات 
(Network) التابميبالذبكة خاصة لسدتخجمي وصبلت السػديع  تراؿاالثشاء أ، فيحا الخيار إذا بقي مفعبل 

فتطيخ لو ، تراؿاالػار شبكة حيقػنة أف يشقخ عمى أيدسح ألي مدتخجـ ضسغ الذبكة يترل بالشصاؽ ذاتو 
لغاء خجمة عسيل إوكحلظ  ،جياز السدتخجـ ويتسكغ مغ التعامل معيا ومع السمفات السػجػدة عمييا معمػمات

 استخجاـ، و  NT) الذبكة ) كسا في عسيل شبكة مايكخوسفت إف لع يكغ السدتخجـ مختبصا بذبكة محمية عبخ مدود
الشطاـ يدسح بحلظ دوف مغاالة في البخامج السزادة لمفيخوسات مع دواـ تصػيخىا وتذغيل بخنامجيغ معا اذا كاف 

إجخاءات الحساية، وإجخاء عسمية السدح التمقائي عشج تذغيل الجياز وتذغيل أي قخص، وعجـ تذغيل بخامج غيخ 
 بػاب خمؽيةأف تتزسغ أأو مػاقع االنتخنت الحتساؿ  لتتخونيمعخوفة السرجر والغخض مسا يخد ضسغ البخيج اإل

(Back Dors) مغ تعج وسيمة ف بعس بخامج األختيار البخامج الشاجعة والسجخبة ، ألإىع ألوا ،تديل االختخاؽ
  2. مغ وتدييل االختخاؽاأل إلضعاؼ

                                                           
1
 .065مرجع سبك ذكره، ص  ،مصطفى كافً 

2
 067نفس المرجع السابك، ص   
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بخامج التحخي الذخرية  استخجاـمغ الذبكة فقج يمجا إلى أأما إذا كاف السدتخجـ أو الذخز مدؤوال عغ 
  ونطاـ ،www.axent.com  وعشػانيا( Axent) مغ شخكة (Net Prowler) نطسة التحخي مثل نطاـأ استخجاـو 
(Kane Security Monitor )مغ شخكة (Intrusion Detection) وعشػانيا www.intrusion.com . 

 ختخاقاتاالمغ السعمػمات تػفيخ التفاءات التقشية القادرة عمى كذف ومبلحقة أ ستخاتيجياتاإف أىع           
 أفي حقل التسبيػتخ أتمفت أدلتيا لخص ختخاقاتالاف أىع أل ،وضساف وجػد فخيق تجخل سخيع يجرؾ جيجا ما يقػـ بو

ومغ ججيج تطل الحساية القانػنية غيخ ذات مػضػع إذا لع تتػفخ نرػص  ،في عسمية التعامل التقشي مع الشطاـ
الجاخمية والخارجية عمى نطع التسبيػتخ وقػاعج  ءعتجااالفعاؿ أالحساية الجشائية التي تخمق مذخوعية مبلحقة 

 .1 البيانات

 لترخوييالسبحث الثايي: وسائل وأدوات العسل السرخفي ال 
وسائل وأساليب خجمات مرخؼية جيجة تتستع  بتتارا مغأجيدة التسبيػتخ والذبكة العشتبػتية  نتذاراساعج 

 لتتخونيمسا يعدز الثقة في الشطاـ السرخفي ككل، كسا يعج التعامل اإل ،بالدخعة في األداء والجقة وبتتاليف أقل
بجاعات العرخ إة التي تعتبخ أىع لتتخونينتاج ىػ التعامل بػسائل الجفع اإل عمغ نتاج التعامل السرخفي، بل أى

مغ الحرػؿ لسا فييا مغ فػائج ومسيدات عالية فيي تسكشيع  ،الحجيث، كػنيا أصبحت تذكل شبو بجيل عغ الشقػد
 .ةلتتخونيأو تأدية السجفػعات عبخ مشافح الجفع اإل عمى مبالغ مالية بصخؽ تقشية وإجخاءات مبدصة

 تتشؾلؾجيا السعمؾمات مالية السظمب األول:
 وإزالة التحخيخ مػجة ضل وفي والعذخيغ، الػاحج القخف  ياتاوبج العذخيغ القخف  مغ األخيخ العقج شيج

 نجاح في ساىست التي الستغيخات أىع مغ التتشػلػجي التقجـ يعج كسا التتشػلػجيا، مجاؿ في ىائبل تقجما القيػد
 وحجث التتشػلػجية، السشجدات تمظ مغ متدايجا حجسا السرخفي الشذاط ستػعبا حيث السرخؼية، الرشاعة ونسػ
 وتصػيخىا السرخؼية، الخجمات تقجيع في التتشػلػجيا عمى السباشخ االعتسادب السرخفي، العسل شكل في تغيخ

 السرخؼية الخجمات نديابا يكفل بسا تقجيسيا أساليب وتصُػر مدتحجثة، مرخؼية خجمات بتتارا بػية عالية بكفاءة
 .البشػؾ أداء مدتػى  تحديغ عغ فزبل ويدخ، وسيػلة بجقة العسيل إلى البشػؾ مغ

 األعساؿ مجاؿ في والتصػرات التغيخات مغ العجيج إحجاث في أسيع قج التتشػلػجي التقجـ أف ؼيو شظ ال ومسا
 .التتشػلػجيا تمظ تدايج معجؿ عمى الججيجة لمتتشػلػجيا االقترادي األثخ ويعتسج ىحا السرخؼية،
 تتشؾلؾجيا السعمؾمات : مفهؾمالفخع األول

مثسخا، وقج  ستغبلالا ستغبلليااو مرصمح التتشػلػجيا بالسعمػمات لحل مذكمة إدارة السعمػمات  رتبطالقج          
كسا ونػعا لو أشيب  تتشػلػجيا السعمػمات في بشاء السذاريع اإلنسائية وتصػيخ اإلنتاج استخجاـالتجارب أف  تثبتأ

                                                           
1
الوالع والتحدٌات، –، مداخلة ممدمة الى ملتمى المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة والتحوالت االلتصادٌة البنون اإللكترونٌة، ٌوسف مسعداوي 

 .217، ص 2110دٌسمبر  05-00جامعة حسٌبة بن بوعلً ، الشلف، الجزائر، ٌومً 



 

 

 أساسيات العمل املصريف اإللكرتوين                                                    الفصل األول
                      

14 

الشتائج في تصػيخ السذاريع في السجتسعات التي لجأت الى تبشي تتشػلػجيا السعمػمات، حيث أف التتشػلػجيا عؿيسة 
والسعمػمات الججيجة عمى وجو  جاالت ما لع تقتخف بالسعمػمات،عغ تحقيق أي تقجـ وفي أي مجاؿ مغ الس

 كسا يسكغ تعخيفيا عمى أنيا: ،الخرػص
 1"جسيع تتشػلػجيا السكػنات السادية لمحاسػب والبخمجيات التي تحتاجيا السشطسة لتحقيق أىجافيا" -
، معالجة، خدف، ونذخ األنػاع السختمفة مغ ابتتار ":ىي تتشػلػجيا السعمػمات عتبخا والحي Elliott)   (تعخيف-

 .2"تراؿاالو السعمػمات بػاسصة التتشػلػجيا السحػسبة، وشبكات الحاسػب وتتشػلػجيا اإلعبلـ 
" تتشػلػجيا السعمػمات ىي ذلظ الجدء الحي يحتػي عمى األجيدة، فأيعخفيا عمى   (Turban & All)تعخيف -

واألجيدة األخخى السختبصة بيا كالصابعات والساسحات الزػئية وغيخىا مغ ، تراؿاالقػاعج البيانات، شبكات 
 “.األجيدة ذات العبلقة 

السؤسدة لمحاسػب والبخامج  ستغبلؿافسغ خبلؿ التعاريف الدابقة يسكغ أف تعخؼ تتشػلػجيا السعمػمات عمى أنيا  
 العبلقة.   ة لسعالجة بياناتيا ونذخىا في شكل معمػماتيا لؤلشخاؼ ذوي لتتخونياإل

 : مخاحل تظؾر تتشؾلؾجيا السعمؾماتالفخع الثايي
 السخحمة األولىوال: أ 
ات األولية تدتشج إلى كفاءة غخفة الساكشة أي أف األعساؿ يسكغ أف تشجد بذكل أكثخ ستخجامحيث كانت اال       

تػلي الحاسبات مغ ذلظ ىي تقميل تتاليف العسل مغ خبلؿ  األىسيةتقشية الحاسػب، حيث كانت  استخجاـكفاءة ب
 Transaction Processing) السياـ وأصبحت تمظ الشطع تعخؼ بشطع معالجة السعامبلت ويخمد ليا أداء بعس 

System) حمت محل السعامبلت اليػمية لمسشطسة مثل إيجاع الركػؾ في البشػؾ. 
 السخحمة الثاييةثاييا: 

حيث كانت  القخار، نطع السعمػمات اإلدارية ونطع دعع ستعساؿاأصبحت التقشية مػردا لمعسل مغ خبلؿ         
بجأ السجراء  ،البيانات فعشجما تخاكست قػاعج ،لجى السجراء أدوات لتحديغ أداء األقداـ وأداء السشطسة بذكل عاـ

البيانات بالرػرة  ستعساؿاخبلؿ  مغ ،لمحاسػب أف يداعجىع عمى صشع قخارات معيشةبترػر شخائق يسكغ 
أما القخارات، السجراء عمى صشع  ونطاـ السعمػمات اإلدارية يػفخ تقاريخ معمػماتية مرسسة لسداعجة؛ السمخرة ليا

وعخضيا ضسغ قػاعج بيانات متتاممة  السعمػمات ومعالجتيا ستعادةانطاـ دعع القخار فيػ نطاـ يتيح لمسجراء قجرة 
 .ت معيشةوصػال إلى صشع قخارا

 
 

                                                           
 
1
 مجلة اإلدارة ،أثر تطبٌك تكنولوجٌا المعلومات على تحسٌن المٌزة التنافسٌة فً الشركات المساهمة العامة، ناجً جواد وآخرون شولً 

 88،82 ص ص، 2101،العدد ستة وتسعون، سنة وااللتصاد، 
2
 Elliott. G, Global Business Information Technology- An Integrated Systems Approach , ADDISONWESIEY. 2004.p 48 
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 السخحمة الثالثة ثالثا:
وإعادة ترسيع باإلنتخنت الجاخمية الستسثمة  تصبيقاتيا مغ خبلؿ ستخاتيجيااأصبحت تقشية السعمػمات سبلحا   

يكمةلتتخونيلمبيانات والتجارة اإل لتتخونيتجفق العسل الخارجية الستسثمة بالتبادؿ اإل  .1شبكات العسل ة ـو

 جفعلي ويهائي يقاط الاآلالسظمب الثايي: الرخاف 
ة والستسثمة في جياز الرخاؼ األلي، نيائيات لتتخونياإلقشػات تػزيع الخجمات السرخؼية لى إيتع التصخؽ 

 الشقاط الجفع عمى الشحػ التالي:
 (Automated Teller Machines, ATM): مالية الرخاف األليالفخع األول

 :مفهؾم الرخاف األليأوال: 
، وىي ألة تحتػي عمى شاشة وفتحة أوتػماتيكيا لخجمة العسبلء دوف تجخل العشرخ البذخي ىػ جياز يعسل 

وأخخى لدحب  )بصاقة ببلستيكية بسػاصفات معيشة ترجر عغ البشظ أو مؤسدة البخيج(مخررة إلدخاؿ البصاقة 
ا الجياز مػصػؿ حسحبو، وىار السبمغ السخاد يبعج اخت الشقػد كسا تحتػي عمى لػحة مفاتيح إلدخاؿ الخقع الدخي 

، 2ساعة24/24بخامج معجة سمفا تمبي العجيج مغ الحاجات السرخؼية لرالح العسبلء عمى مجار بو  ،مع الحاسػب
 ويتسثل الرخاؼ اآللي في:

 (السػزع اآللي لؤلوراؽDAB Distributeur Automatique de Billes,) أو آالت الرخؼ الجاخمية:
(Internal ATM،)  ة بدحب مبمغ مغ الساؿ دوف إلتتخونيوىػ آلة أوتػماتيكية تدسح لمعسيل عغ شخيق بصاقة

 لى الفخع.إحاجة المجػء 
 االذب(ؾ اآللي لؤلوراؽG.A.B ,Guichet Automatique Bancaire):  ،أو يدسى بآالت الرخؼ خارج السبشى

خجمة الدحب الشقجي تقجـ خجمات أخخى كقبػؿ لى إعبارة عغ ألة أتػماتيكية أكثخ تعقيجا وتشػعا، ؼباإلضافة 
   .3الػدائع، شمب صظ، عسميات التحػيل مغ حداب الى آخخ...الخ، وتتػف مترمة بالحاسػب الخئيدي لمبشظ

 :يذأة الرخاف األليثاييا: 
حيث  ،ةلتتخونياإلفي تتداس أولى الذخكات التي دخمت مجاالت الرخافة  (Docutel of Dalls)تعج شخكة  

الجػية والشقل البخي، وبعج تأسيذ ىحه أخجت عمى عاتقيا تصػر وترشيع األجيدة البلزمة لتصػيخ خصػط السبلح 
كسجيخ لقدع السالية فييا، وخبلؿ سفخه ( DON Wetzel)الذخكة وبيجؼ تشػيع الخجمات التي تقجميا، قامت بتعييغ 

السالية دوف الحىاب  اتاالعتسادو ـػ بزساف التحػيبلت ة التي تقلتتخونيالرخافة اإل استخجاـوروبا شاىج أإلى 
                                                           

1
أطروحة ، دراسة حالة : ممارنة بٌن البنون الجزائرٌة والبنون الفرنسٌة تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات على مردودٌة البنون ،سحنون خالد 

 07، ص2107جامعة تلمسان، ، كلٌة العلوم االلتصادٌة ، العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة
2

  :المؤتمر الدولً العلمً حول، تطبٌك انظمة الصٌرفة االلكترونٌة فً البنون الجزائرٌة بٌن الوالع واالفاق ،نورالدٌن غردة ،عبد الغنً ربوح 
 02-00الجزائر، ٌومً  جامعة ورللة،، كلٌة الحموق والعلوم االلتصادٌة، اصالح النظام المصرفً الجزائري فً ظل التطورات العالمٌة الراهنة

 .15، ص2118مارس 
3
التجربة الفرنسٌة كنموذج لتجارب دول رائدة فً استخدام وسائل  -والع الصٌرفة اإللكترونٌة فً الدول المتمدمةبلعاٌش مٌادة، زاٌدي حسٌبة،   

 .115، ص 2106، مجلة الباحث االلتصادي، العدد الثامن، جامعة سكٌكدة، الجزائر، الدفع الحدٌثة
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وبحلظ  وائل الدبعيشيات،أ، وقج تع ذلظ فعبل في ةلتتخونيخفة اإليبسجاؿ الر لمبشظ وأوصى بأف تجخل ىحه الذخكة
 التياليجؼ مغ ىجه األجيدة  كافولقج  ،ةلتتخونيدخمت الػاليات الستحجة االمخيكية عرخ التحػالت السالية اإل

 ضيخت كبجيل لسػضفي البشظ في الفخوع السرخؼية وتخؽيس عجد السعامبلت داخل السرخؼ. 
االىتساـ مغ تخؽيس التتاليف إلى تحقيق ميدة تشافدية، وبيشسا كانت ىحه األجيدة  نتقلا الثسانياتوفي        

 جدء ال يتجدأ مغ السراريف، أصبحت تطيخ في متاجخ البقالة ومحصات بيع الػقػد ومخاكد التدػيق.
  جى لي صغيخ ذات تتمفة ال تتعآت محصات لرخاؼ أأنذ ،ضيػر التصػرات التتشػلػجيةمع في التدعيشات و أيزا 

فخص تدػيق ججيجة، كسا تغيخت قػاعج  ةتاحإعمى أداء وضائف تعجت مجخد صخؼ الشقػد إلى  وف، قادرة 2500
مكانية إالبصاقة وبالتالي  ةجيدة الرخاؼ اآللي الحق في تقاضي رسـػ الخجمات مغ حسمأالذبكة لتعصي مالتي 

 1.يخاد ججيجإتحقيق 
 يةأهجاف أعسال الرخافات اآلثالثا: 

 ما يمي: اآلليةىع أىجاؼ الرخافات أ إف مغ 
 تقريخ صفػؼ االنتطار؛ 
 عغ  ستعبلـااللي مثل آلتحػيل الدبائغ لقشػات خجمة أكثخ كفاءة وتحػيل الخجمات اليامذية لمرخاؼ ا

 الخصيج، وبالتالي تخؽيس العسالة في الفخع الػاحج؛
  خبلؿ حائط خارجي، أو وضع  ساعة في اليػـ، وذلظ بػضع الساكيشة 24/24تقجيع الخجمات عمى مجار

 الساكيشة السدتقمة في مدار تحخؾ الدبائغ والسشاشق السددحسة.
  اآلليةمخاحل عسل الرخافات رابعا: 

و مغ البصاقات أيقـػ الدبػف بإدخاؿ بصاقة الرخؼ األلي وىي مغ نػع البصاقات ذات الذخيط السسغشط،  -
 ."البشظ السرجر" الحجيثة الحكية ويقـػ البشظ الحي بو حداب الدبػف بإصجار البصاقة ،ويصمق عميو 

البصاقة  استخجاـيقـػ العسيل بإدخاؿ رقسو الدخي الحي يدتصيع تغييخه وفقا لئلجخاءات الججيجة التي صاحبت  -
  األرقاـ الدخية لمعسيل، وتقـػ بإرساؿ السعمػمات ستبلـاو  ،الحكية وتقـػ الساكيشة بقخاءة البيانات عمى البصاقة

بعج التأكج مغ أف البيانات متصابقة ، (Switch)يدسى السحػؿ  عبخ شبكة الخبط الى الحاسػب السخكدي  سذفخةال
 الخجمة التي يػد تمقييا. الختيارمع ما ىػ مخدف في قاعجة بيانات السحػؿ، يقـػ بالترخيح لمدبػف 

ببيانات  االكتفاءبقاعجة بيانات العسبلء لجى بشظ الدبػف أو  تراؿااليتع تشفيح الخجمة السصمػبة والتي قج تتصمب  -
 .2مػجػدة بقاعجة بيانات السحػؿ

 
                                                           

1
، الملتمى الوطنً حول وسائل الدفع وسائل الدفع اإللكترونٌة كمدخل لعصرنة نظام الدفع اإللكترونً بالبنونمداحً دمحم،  بورداش شهرة زاد،   

 .6، ص2106مارس  00-01اإللكترونً، جامعة البوٌرة، ٌومً 
2
 078مصطفى كافً، مرجع سبك ذكره، ص   
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 حدب مؾقع تؾاججها اآلليةأصشاف الرخافات خامدا: 
والسصارات الجولية الحي يتػفخ في جسيع فخوع البشظ ومخاكد التدػؽ والسدتذؽيات صخاف الراالت:  -5-1

 والسحمية، التي تػفخ خجمة الدحب الشقجي؛
تتػزع ىحه األجيدة في الصخؽ الخئيدة لمسجف التبخى وتػفخ الخاحة التامة إلنياء صخاف الديار:  -5-2

 السعامبلت البشتية دوف الحاجة لسغادرة الديارة؛
ذبكة، وبيحه األجيدة يتع تقجيع ال اتراؿتتػاجج في األماكغ التي  ال تػجج بيا خصػط الرخاف السرشقل:  -5-3

  .1خجمات بشتية في السشاشق الشائية
 يؾضح: جهاز الرخاف األلي( 1-1رقؼ) شكل

 
 

  Electronic Points of Sale) ( : مالية يهائي يقاط البيعالفخع الثايي
 “يغام الجفع السباشخ  ”مفهؾم يهائي يقاط البيعأوال:      

ىي اآلالت التي تشتذخ لجى السؤسدات التجارية والخجمية والسحبلت لمؿياـ بأداء السجفػعات وخرع ؾيسة 
ا يصمق عميو نطاـ ح، لجفعليا مقابل عسػلة معيشة لحداب البشظ صاحب نيائي نقصة الآالسذتخيات، لرالح التاجخ 

 .(Débit Card) االئتسانيةلمبصاقة و حيازة السدتيمتيغ ستخجامالػفاء السباشخ، وىػ ما يتصمب عادة ال
 لية عسل يهائي يقاط البيعآثاييا:     

ا، إلتتخونيفي السحبلت التي تقبل سجاد السذتخيات  لتتخونيىػ نطاـ لمتحػؿ الشقجي اإل لجفعفجياز نقاط ا
ؾيع السذتخيات مغ حداب حامل البصاقة مع البشػؾ، حيث يتع خرع  اتراؿوىجه األجيدة مخبػشة بسحصات 

وإضافتيا الى حداب التاجخ بتسخيخ البصاقة عمى ىحه األجيدة، كسا يعسل نطاـ خجمة نيائي نقاط البيع بشفذ 
 .نيا تتػاجج في السؤسدة أو الستجخأعسل الرخاؼ األلي، اال 

نجاز عسميات الذخاء بخاحة إيتع  حيث ،تػفخ نيائي نقاط البيع الذعػر باألماف والخاحة والسػثػؾية وبيحا 
عمى الدبػف أو التاجخ، األمخ الحي جعل  جع السخاشخ سػاءحماف دوف الحاجة لحسل الشقػد، وبالتالي تقميل أو 

 التالية: مخرائزخجمة نيائي نقاط البيع تشصػي عمى خرػصية فخيجة في التعامبلت التجارية، وذلظ نطخا ل

                                                           
1
 06ص  رجع سبك ذكره،عبد الهادي مسعودي، م 
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 البيعخرائص يهائي يقاط ثالثا:     
 تػفخ نقاط البيع العجيج مغ السسيدات لتل مغ العسيل والبشظ وكحلظ التاجخ، ومغ ىحه السسيدات:

 تقميز وجػد الشقج، ما يعشي تقميل السخاشخ عمى الدبػف والتاجخ والبشظ؛ 
 زيادة حجع مبيعات التاجخ مغ خبلؿ اجتحاب حاممي البصاقات الشقجية؛ 
  عسل السػازنات أوتػماتيكيا؛تتسكغ أجيدة نيائي نقاط البيع مغ 
 ؛1امكانية االستعبلـ عغ الخصيج قبل تشفيح العسمية 
  يدتفيج البشظ عغ شخيق الخسـػ التي يخرسيا مغ البائع نتيجة ؾيامُو بجمب أمػالُو وتحػيميا لمحداب الخاص

 .2مغ الصخفيغ استفادكسا يأخح ندبة مغ الثسغ كعسػلة مغ الذخز الُسذتخي، وبحلظ يكػف  بِو،
 يؾضح: جهاز يهائي يقاط البيع( 2-1رقؼ)شكل 

 
  ةلترخوييمؾاقع البشؾك ال خجمات  السظمب الثالث: 

ة دوف المجػء لتتخونيحجى السشافح لتقجيع الخجمات السرخؼية اإلإ ةلتتخونيتعتبخ خجمات مػاقع البشػؾ اإل
مثل السػبايل أو الحاسػب  اتراؿلى فخوع البشػؾ، فيتصمب وجػد شبكة اإلنتخنت لمعسيل وبصاقة دفع وجياز إ

، وتأدية مختمف الخجمات لمبشظ لتتخونيسػقع اإلاللى إغيخىا مغ الػسائل التي تدسح بالػلػج  وأالذخري 
  الحي يخيجه العسيل.ة في السكاف والػقت لتتخونياإل

 ةلترخوييخجمات مؾاقع البشؾك ال : الفخع األول
 Bank Téléphone)) خجمة البشػ الهاتفية أوال:      

مخرز  رقع خبلؿ مغ بالبشظ الياتفي تراؿاال قحتسشحيع  حيث لعسبلئيا، البشػؾ اوىي خجمة تقجمي  
 يصمب عثالياتف،  جياز عمى الدخي  رقسو يجخل أف العسيل غميصمب  ذلظ وبعج لمبشظ، السخكدي  ػبمختبط بالحاس

 البشظ لعسبلء ةالفخصيتيح  وىحا ،لمبشظ الذخري لمحزػر ةدوف الحاجالعسمية  تشجد وبحلظ يخيجىا، التي العسمية
 .3الجػالة ىػاتفيع بػاسصة العالع ػؿحمكاف  أي مغ األمػاؿ وتحػيل الجفع عسميات خاءوإجحداباتيع  في بالتحكع

                                                           
1
 52 58، ص صنفس المرجع السابك  

2
 .00/10/2102ٌوم ،  /https://vapulus.com/blog/arاالطالع على المولع اإللكترونً،   

3
 Sabiha BECHIR, Le développement de la monétique en Algérie- Etude comparative avec la Tunisie et le Maroc, 

Séminare nationale sur l’activation des moyens de paiement modernes dans le système financier et bancaire algerien, La 

Faculté des Sciences Economiques ,des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion, Université de Bouira, le 13 et 14 

Mars 2017, P 3. 

https://vapulus.com/blog/ar/
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الحكية،  اليػاتف ذلظ في بسا الياتف، أجيدة عمعطالستحخؾ  الياتف عبخ السرخؼية السعامبلت قتصبيويجعع 
 جرصي كسا أصبح بإمكاف عسبلء البشظ إعادة شحغ ،واإلنجميديةالعخبية  بالمغتيغ الستػافخة التصبيقات إلى ةإضاف

 .سمدة وآمشة ةبصخيق فػاتيخىع ودفع الستحخكة ىػاتفيع
  (Call Centres) ترالاال مخاكد  ثاييا:      

البشػؾ لعسبلئيا عمى مجار الداعة وعمى مجار تقجميا  خاصة ىاتؽية مرخؼية خجمة مخاكد يوى 
واالستفدارات السرخؼية  الخجمات أنػاع كافة في الياتف ىعمالسداعجة  لتقجيع مػضفييع تػاجج خبلؿ غم األسبػع،

خبلليا عمى العجيج مغ  غم العسيل يحرل والتي بعج عغ السرخؼية اؿاألعس مغ جدء وىي العسبلء، لجى ةالعام
 والحرػؿ عبخىا بيا تراؿلبلالسخاكد  ليحه مخررة ىاتؽية اـت البشػؾ أرقجدح وقج ،الخجمات التي يحتاج إلييا

 .1وؿؤ السػضف السدمع  لمتحجث الدخي  والخقع الحداب رقع إدخاؿ جبعالسصمػبة  الخجمة عمى
    SMSخجمة الخسائل القريخة  ثالثا:      

حداباتو  عمى تست التي السرخؼية العسميات ةكافبستابعة  لمعسيل تدسح ججيجة تقشية خجمة يوى   
 ةالسعاممبشػعية  فييا تبمغو الستحخؾ ىاتفو عمى ظمغ البشنرية  رسالة استبلمو خبلؿ مغ بأوؿ أوال خريةالذ

 بيغ بلتالتحػي ،الخاتب تحػيل: الخسائل أنػاع أىع ومغ ،اإجخائيمغ  دقائق خبلؿ حدابو عمى تست التي
بصاقات  استخجاـومعامبلت  اآللي، الدحب بصاقات معامبلت جي،الشقالدحب  الشقجي، اإليجاع الحدابات،

 .االئتساف
 On-line Banking االيرخيت شبكة عبخ السرخفية ةالخجم رابعا:

إلى  الجخػؿ خبلؿ مغ السالية بالسعامبلت اـبالؿيالسرخؼية  السؤسدات لعسبلء الخجمة ىحه سحتد         
السخيحة اآلمشة الخجمة  ىحه تدسح حيث االنتخنت، عبخ ةالسرخؼيالسؤسدة  تذغميا التي ةلتتخونياإل ةالرفح

 اعةوعمى مجار الد اآللي مغ الجخػؿ لسعمػماتيع السرخؼية مغ أي مكافحب لمعسبلء الحيغ لجييع بصاقات لمد
 لمخجمة السخرز عالسػق لويجخ لمبشظ لتتخونياإل السػقع العسيل يفتح أفبوذلظ  السكتب، أو السشدؿ مغ سػاء

 الدخية مغ لسديج إضاؼية معمػمات بتصمالتي  البشػؾ بعس وىشاؾ الدخي  والخقع ةالبصاق رقع يجخل ثع السرخؼية
              . السالية السعامبلت وإجخاء الجخػؿ ييللتد (PIN) لو تعخيفي شخري رقع العسيل إعصاء عكسا يت ،والحساية
 حاوكوالعخض،  والبحث الترفح عسمية في وأماف ةحسايإجخاءات  تػافخ مع بأمػاليع التحكع لمعسبلء غيسكوبالتالي 

 في لو يلواألسالعسيل  يختاره الحي بالذكل اباتصفحة خاصة بالحدترسيع  وأحيانا معاممة ألية الصباعة إمكانية
 تحػيل ابات ججيجة،حدفتح  والػدائع، الحدابات أرصجة مغ التحقق: يمي امالسعامبلت  ىحه وتذسل الترفح،

 معامبلت االستثسارات، بيع أو خاءشاالئتساف،  بصاقات فػاتيخ تدجيج ا،إلتتخوني خالفػاتيودفع  الحدابات بيغ األمػاؿ

                                                           
1
 .11، ص2013 ،الكوٌت ،02العدد -السلسلة الخامسة ،اضاءات مالٌة ومصرفٌة، ةالخدمات المصرفٌة اإللكترونٌ، معهد الدراسات المصرفٌة  
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الفػائج عمى القخوض أو مثل أسعار معمػمات  أية عغ لبلستفدار لمبشظ ةإلتتخوني ائلرساؿ خوض، أو إرسالق
 .الػدائع وغيخىا

 (Digital Télévision)الرمفديؾن الخقسيخامدا: 
وىػ عبارة عغ ربط عبخ األقسار الرشاعية بيغ جياز التمفديػف بالسشدؿ وبيغ حاسب البشظ، وبالتالي 

السصمػبة، والتي تسكغ يسكغ الجخػؿ مغ خبلؿ رقع سخي إلى حاسػب البشظ أو شبكة األنتخنت وتشفيح العسميات 
السرارؼ مغ التفاعل مع العسبلء في مػاقعيع خرػصا في السشدؿ، السيسا في حالة عجـ تػفخ جياز الحاسػب، 

 .  1ووججت ىحه التقشية رواجا خرػصا في بخيصانيا وفي الدػيج وفخندا
  (Home Banking)الريخفة السشدلية  سادسا:

التقميجية التي تقجميا السرارؼ ىي قشاة الريخفة السشدلية حيث يقابل مغ بيغ الخجمات السرخؼية غيخ 
 االعتسادإدخاؿ السحصات الحكية في العسميات السرخؼية السقجمة لمذخكات إدخاؿ العسميات السرخؼية السشدلية، ب

ر نو صاإمغ السحصات، ومغ خبلؿ الياتف أو بالبخيج، ف أيأو  (Micro computer) عمى الحاسػب الرغيخ
 .2ومرخؼيا قتراديااباإلمكاف تقجيع الخجمات السرخؼية السشدلية في بمجاف العالع الستقجمة 

 ويسكغ تقديع الخجمات التي تقجـ مغ خبلؿ الريخفة السشدلية إلى نػعيغ:
: أرصجة بصاقة االئتساف، كذف الحداب، أسعار خجمات ال ترزسؽ إجخاء عسميات مالية وتذسل االسرعالم عؽ -

 الخجمات السرخؼية الستسيدة التي يقجميا السرخؼ. العسبلت، أسعار الفػائج عمى الػدائع،صخؼ 
: وتذسل تػفيخ بعس الخجمات السالية لجسيع حاممي البصاقات )االئتساف، خجمات ترزسؽ إجخاء عسميات مالية -

 .3الخرع( كالتحػيبلت بيغ حدابات الدبػف ودفع فػاتيخ بعس الخجمات

 مخاطخ تقجيؼ الخجمات عمى اليرخيت: الفخع الثايي
يتزسغ العجيج مغ السخاشخ التي  ةلتتخونيفي تقجيع خجمات الريخفة اإل شبكة اإلنتخنت استخجاـإف          

 :سياستو الخاصة بإدارة السخاشخ، ومغ بيغ ىحه السخاشخ ما يمي يجب عمى البشظ أخحىا بعيغ االعتبار فػي
 الخجمة تقجيؼلسدرؾيات السخاطخ طبقا  أوال:

الفػرية التي تتيح  اإلنتخنتكثخ نسػذج مبدط مغ خجمات أىحا ىػ :  )خجمة السعمؾمات) مخاطخة قميمة  -أ(
 اإلنتخنت، مػاد التحفيد ... الخ، وىحه الشػعية مغ مػاقع اإلعبلناتواحجة والتي عادة ما تغصي  مغ جية تراؿاال

الخاصة بيحه السػاقع مسا قج يشتج عشيا أو  األساسيةالسعمػمات  وإتبلؼسيمة لتجميخىا  عادة ما تتػف أىجاؼ
 .تتدبب في أذى لسدتخجمييا

                                                           
، ص 2100الماهرة، مصر، ، دار الكتاب الحدٌث، لكترونٌة النظرٌات والسٌاساتإلالتجارة الدولٌة والصٌرفة اصالح الدٌن حسن السٌسً،  1

010. 
الجامعة  دارة وااللتصاد،، مجلة اإللكترونٌة المبررات والمخاطر ومتطلبات النجاحاإلالصٌرفة فالح حسن ثوٌنً، وحٌدة جبر خلف،  2

 .01ص، 2115،  50العدد  المستنصرٌة، العراق،
3
 .00، صالسابك نفس المرجع 



 

 

 أساسيات العمل املصريف اإللكرتوين                                                    الفصل األول
                      

21 

 :)) مخاطخة مرؾسظة تبادل السعمؾمات -ب(
حداباتيع، وتعبػئة الشساذج الخاصة بتمظ  عغ واالستفدارمع البشظ الخاص بيع،  تراؿاال باستصاعتيع العسبلءف 

 تراؿاالوبالتالي السخاشخة الستختبة عمى ذلظ والخاصة بتمظ السػاقع تعتسج عمى تػافخ خجمة  الخ،.... الحػدابات.
 .مع الذبكة الجاخمية لمبشػؾ العسبلء ليؤالءالسباشخ 

 : ))مخاطخة كبيخةمعامالت خجمة إيذاء وتجاول  -ج(
أو بذكل مباشخ مع البشػؾ الخاصة بيع عغ فػرا شخيق مػاقع  معامبلتيعمغ إتساـ  العسبلءإف خجمة وتسكيغ  

ذات الصابع السالي،  السعامبلت ، التدػؽ الفػري والسباشخ وبؿية، دفع الفػاتيخاألمػاؿمثل تحػيل  اإلنتخنتعمى 
لحلظ فيي مرشفة إنيا ذات مخاشخة كبيخة وتتصمب أقرى درجات  فيي في الغالب تتزسغ بيع وشخاء أمانات، و

 . 1تحكع بياال
 أخخى  مخاطخ ثاييا:

مغ  ياتحتػي عمي وبالتالي العبػث بيػا وبالسعمػمػات التػي  يعسمػف عمى تحجي األنطسة األمشية لمسػاقع إف السجمخيغ
مباشخة أو غيخ  عخضة ليجسات خبلؿ جياز الخادـ الحي يذغمو الشطاـ، باإلضافة إلى أف جياز العسيل ىػ كحلظ

، السعمػمات ىحه ببشطاـ أمشي لسشع تدخ  البشػؾ تحتفع بأنطستيا الحداسة في أماكغ مػدودةمباشخة، لحلظ نجج 
 نجج مشيا:

    : الهجسات الجاخمية  -2-1
 األنطسة األمشية مغ قبل شخز داخل الييئة أو السشطسة البشتية ذاتيػا والػحي اختخاؽتتسثل أساسا في          

 وتعتبخ، الشطاـ سػاء بسعجات أو أجيدة أو بػخامج بالجخػؿ إلى عشاصخالسحتسل أف يكػف شخز مخػؿ  مغ
الػقت عمى  ليحا ال يجب أف يحرل نفذ الذخز وفي نفذ ، الجاخمية أكثخ القزايا خصػرة االختخاقات

ممفات البيانات والتدييبلت  وخرػصا ،معا االحتياشية صبلحية الجخػؿ إلى األنطسة التي تذغل فعميا واألنطسة 
 .تي يتيحيا ىحا الحاسػب وكحا أنطسة التذغيلال
 )الفيخوسات)الذفخات والخمؾز غيخ األخالقية  -2-2

 نطسةؤلل مغ السسكغ أف تتدخب الفيخوسات في البخامج والحػاسب السترمة باإلنتخنيت مباشخة فتدبب إتبلؼ      
  .2البخامجو 
    : رفض الخجمة -2-3

                                                           
1

 :المولععلى  12، ص 2001، ماي، األنترنتعبر  المصرفٌةاإلرشادي ألمن الخدمات  الدلٌلموجز النمد العربً السعودي،  مؤسسة

www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules  
2
صول على شهادة الماجستٌر فً البنون والتأمٌنات، كلٌة رسالة ممدمة ضمن متطلبات الح االتجاهات الحدٌثة للخدمات المصرفٌة،مٌهوب سماح،  

 .010، ص2115العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة منتوري بمسنطٌنة، الجزائر، 
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 وكل أياـ األسبػع ليحا فعمى السدػؤوؿ ،سا 24/24مغ السيع ججا تػفيخ الخجمة السرخؼية عمى مجار           
العسبلء،  عغ السػقع العسل عمى حساية السػقع مغ الغيخ مخػليغ بالجخػؿ الحيغ قج يتدببػف في حجد الخجمة عغ

فعمى البشظ إيجاد  والتػارث الصبيعيػةالشطاـ نتيجة خمل وعصل في الصاقة التيخبائية  تػقف باإلضافة إلى خصخ
 .حمػؿ مشصؿية وفعالة لمحج مغ ىحه السخاشخ

 : حجب الخجمة أو الرأثيخ سمبا عميها -2-4
 عجة شخؽ كالتبلعب في استخجاـبوىحا  (تقسز الذخرية)وىشا يؤدي العابثيغ دور السدتخجـ األصمي        

األصمي ال  بسػقع غيخ رسسي، وبالتالي فصالب الخجمة السرػخؼيةالسػقع ورقسو أو الخبط الػىسي  اسعالخبط بيغ 
كبيخة لجى مدودي  ، وىحا يتدبب إتبلفاتاحتياؿيعخؼ بأنو مترل بذبكة وىسية وأنو يتعخض لعسمية نرب و 

 .الخجمات الفػرية والسباشخة
 :األيغسة األمشيةاالهرسام برياية عجم  -5-

كامل البيانات واألنطسة  انيياربذكل مشاسب ومبلئع  األنطسة األمشيةبريانة  االىتساـيشتج عغ عجـ       
 .1لتتخونيبخجمات البشظ اإل الستعمق

 ةلترخوييالسظمب الخابع: أيغسة تذفيخ العسميات السرخفية ال 
لى البػابات إخقع الدخي لمػلػج المغ األنطسة الثانػية التي تديل التعخؼ عمى حامل البصاقة أو حامل 

ة لمبشػؾ مغ أجل تأدية الخجمات السرخؼية بكل أماف وسخية، وأيزا تحفع الحقػؽ الستختبة عغ ضياع لتتخونياإل
عمييا البشظ  يشة التي ال يدتغلتتخونينجج أنطسة تذفيخ العسميات السرخؼية اإل ،ةلتتخونيأو سخقة البصاقة اإل

 بأي حاؿ مغ األحػاؿ. لتتخونياإل
 ةرخوييلتالبرسة ال الفخع األول: 

العبث  عمى محتػيات الخسائل، إال أنو ال يسشع السخخبيغ مغ شبلعاالمغ  قخاصشةرغع أف التذفيخ يسشع ال      
 ة لمخسالةلتتخونيأي أف التذفيخ ال يزسغ سبلمة الخسالة، ومغ ىشا ضيخت الحاجة إلى البرسة اإل ،بيا

(message digest the)  التسػيو وفقا لخػارزميات معيشة تجعى دواؿ أو اقتخانات شتقاقياابرسة رقسية يتع وىي      
(hash fonctions)، صغيخة(  ىحه الخػارزميات حدابات رياضية عمى الخسالة لتػليج برسة )سمدمة إذ تصبق

 .ة لمخسالةلتتخونيوتجعى البيانات الشاتجة بالبرسة اإل( سمدمة كبيخة)تسثل ممفا كامبل أو رسالة 
تؤخح مغ الخسالة السحػلة ( بت160و 128يتخاوح بيغ )مغ بيانات ليا شػؿ ثابت ة لتتخونيالبرسة اإلوتتتػف  

والتعخؼ عمييا بجقة، حتى أف أي تغيخ في ألصمية الستغيخ، وتدتصيع ىحه البرسة تسييد الخسالة ا ذات الصػؿ
ة لتتخونيشتقاؽ البرسة اإلإكغ ولػ كاف في بت واحج سيفزي إلى برسة مختمفة تساما، ومغ غيخ السس الخسالة

 )  ة لمخسائل عغ بعزيا بحدب السفاتيح الخاصةلتتخونيمغ رسالتيغ مختمفتيغ، وتتسيد البرسات اإل ذاتيا

                                                           
1
 012، صنفس المرجع السابك  
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(private Key  السفتاح العاـ استخجاـبالتي أنذأتيا، وال يسكغ فظ شفختيا إال( ) (public Key العائج إلييا، وليحا
 ،االتجاهة اسع آخخ ىػ اقتخاف التسػيو أحادي لتتخونيالتسػيو السدتخجـ في إنذاء البرسة اإل قتخافايصمق عمى 

ة أسخع مغ الؿياـ بعسمية التذفيخ البلمتساثل لتتخونيخػارزمية البرسة اإل استخجاـوالججيخ بالحكخ أف 
(Asymmetricencryptionتذفيخ نز ب )ةلتتخونيالبرسة اإل خػارزميةالسفتاح العاـ، وليحا تدتخجـ  استخجاـ  

 .1 (Signatures Digital) خقسيةالتػاؾيع الفي انذاء  كثيخا
  (MD5 ,MD4 , MD2) ة لمخسالةلترخوييخؾارزميات البرسة ال يي: االفخع الث

 الخاصة بالبرسة( MD5 ,MD2, MD4)خػارزميات Ronald Rivest) ) شػر رونالج رايفدت          
ضيػر ىحه  قتخانات تسػيو يسكغ تصبيقيا عمى التػؾيعات الخقسية، وبجأإة لمخسالة، وىحه الخػارزميات ىي لتتخونياإل

 (MD5) ثع خػارزمية، 1990 عاـ(MD4)ثع تمتيا خػارزمية ، (MD2) بخػارزمية  1989الخػارزميات عاـ 
 بيغ بت، ورغع وجػد تذابو كبيخ128ة لمخسالة بصػؿ إلتتخونيويػلج كل مغ ىحه الخػارزميات برسة . 1991عاـ 

(MD4)  و(MD5) إال أف خػارزمية(MD2 )  تختمف عشيسا، ومغ ناحية أخخى فإف خػارزمية(MD2) ىي أبصأ
 .ىي أسخعيا(MD4)ىحه الخػارزميات عمى حيغ أف خػارزمية 

 إلييا بعسمزافا  (MD4)وىي تدتشج أساسا إلى خػارزمية  (MD5)أما أكثخ ىحه الخػارزميات أمانا  فيي  
يمـد  بت، بيشسا8بػساشة أجيدة كسبيػتخ ذات ( MD2)خرائز األماف األكثخ إحكاما ، ويسكغ تصبيق خػارزمية 

 .(MD5 و MD4)بت لتصبيق خػارزميتي 32أجيدة كسبيػتخ ذات 
 لترخوييالرؾقيع ال الفخع الثالث: 

ذا كانت مػقعة مغ إال إذ ال تعتبخ التتابة دليبل كامبل في اإلثبات إيختبط التػؾيع بالتتابة كجليل لئلثبات،         
شخز محجد اليػية قاصجا بتػؾيعو االلتداـ بو، اذا فإف التػؾيع يعج عشرخا أساسيا لرحة الجليل التتابي سػآءا 

ما يبلحع ف أال إ لتتخونيكاف في شكل ورقة رسسية أو عخؼية، وقج حاولت عجة تذخيعات وضع مفيـػ لمتػؾيع اإل
بالػسيمة التقشية السدتعسمة  لتتخونيف ىحه التعخيفات في مجسميا متبايشة، حيث في بجاية األمخ ربط التػؾيع اإلأ

 لتتخونيتػضع عمى السحخر اإل ةلتتخونيشكبل مغ أشكاؿ التتابة اإل"  عتبخأفدوف ربصو باآلثار الستختبة عشو 
 .2"و بيانات تدسح بتحجيج الذخز عمى السػقعأشارات أو رمػز أو عبلمات إفتتػف إما حخوفا أو أرقاـ أو 

ة لتتخونيعبارة عغ ممف رقسي صغيخ مكػف مغ بعس الحخوؼ واألرقاـ والخمػز اإل“ ىػ لتتخونيأو أف التػؾيع اإل
(  Digitalترجر عغ إحجى الجيات الستخررة والسعتخؼ بيا حكػميا ودوليا ويصمق عمييا الذيادة الخقسية 

(Certificat  وتخدف فييا جسيع معمػمات الذخز وتاريخ ورقع الذيادة ومرجرىا، وعادة يدمع مع ىحه الذيادة

                                                           
1
 .211- 212 ص مصطفى كافً، مرجع سبك ذكره، ص 

2
 .075، ص2107دار بلمٌس، الجزائر، ، عمد البٌع اإللكترونً فً المانون الجزائريٌمٌنة حوحو،   
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ما السفتاح العاـ فيػ الحي يشذخ في الجليل لتل الشاس، والسفتاح الخاص أحجاىسا عاـ واآلخخ خاص، إمفتاحاف 
 “لتتخونيىػ التػؾيع اإل

فقج عخفو عمى أنو: " شيادة رقسية ترجر عغ إحجى الييئات السدتقمة ويسيد  أما عغ القانػف األمخيكي         
 ."1مدتخجـ يسكغ أف يدتخجميا في إرساؿ أي وثيقة أو عقج تجاري أو تعيج أو إقخار كل

مذفخة رقسيا تعسل عمى تػثيق  اتراؿشخيقة "عمى أنو  لتتخونيوباخترار شجيج يسكغ تعخيف التػؾيع اإل
 السعامبلت بذتى أنػاعيا والتي تتع عبخ الذبكة العشتبػتية.

 ةلترخوييتقديسات الرؾقيعات ال أوال: 
 ة مشيا:لتتخونيىشاؾ عجة  أنػاع مغ التػؾيعات اإل 

 ، بػاسصة جياز الساسح الزػئي؛إلتتخونيلى تػؾيع إنقل التػؾيع العادي  -1
دلظ بإدخاؿ البصاقة في جياز الرخاؼ اآللي، ثع التعخؼ  :بصاقة الدحب اآللي استخجاـػاسصة التػؾيع ب -2

 ة؛لتتخونيلحامل البصاقة مغ خبلؿ ادخالو لمخقع الدخي إلتساـ الدحب أو أي عسمية مرخؼية بػاسصة البصاقة اإل
في الغالب يػجج  نتخنت:شبكة اإل استخجاـالتػؾيع بػاسصة إعصاء األمخ بالسػافقة عمى إتساـ العقج عغ شخيق  -3

، كسا تػجج في صفحة لتتخونيفتعخض بزاعتيا لمدبػف اإل ،لمذخكات لتتخونيبالرفحات الخاصة بالتدػيق اإل
  بخمت؛أف عسمية الذخاء تتػف قج إبخاـ الرفقة خانة السػافقة عمى شخاء البزاعة بسجخد الزغط عمييا فإ

يتع تػصيمو بجياز التسبيػتخ ويبجأ الذخز بالتػؾيع  إلتتخونيقمع  استخجاـيقـػ السػقع ىشا ب التػؾيع البيػمتخي: -4
 . 2نسط حخكات يج الذخز السػقع وأصابعو القمع، مسا يدجل استخجاـب

دِتو مغ الجيشاميكي في البشظ السباشخ لتتخونيالتػؾيُع اإل -5 : يقػـُ العسيُل بإجخاِء العسميات البشتية مغ مشدِلو ومؤسَّ
 ،مغ خبلؿ جياز الحاسب اآللّي، ويحرُل عمى كْذف حداب في أيِّ وقٍت يذاء ، وذلظالجْفعخبلؿ إعصاء أوامخ 

حيث ُيػقِّع العسيُل أوامَخه مغ شخِؼ آلة صغيخة ال يديج حجُسيا عمى البصاقة البشتية؛ وىي عبارٌة عغ آلٍة حاسبة 
خِّيَّ برفٍة  (Micro processor) تحتػي عمى  ديشامّية كلَّ دؾيقٍة تقخيبا  وبرفٍة  حتساليةادالة جبخية تػلج الخمد الدِّ

 .3حيث ال ُيسِكغ َسخقُتو ألنَّو متغيٌِّخ ِبرَفٍة متػاصمة ،متدامشة مع مشطػمة البشظ السباشخ

 ةلترخوييالسبحث الثالث: خجمات الريخفة ال 
مكانية دفع شخز أو أشخاص الساؿ عبخ الذبكات إة ىػ لتتخونيف ما تذتخؾ بو خجمات الريخفة اإلإ        
مة الجفع يو شبكة اإلنتخنت بجوف مقابمة األشخاؼ بعزيع وجيا لػجو، كسا أنو ميسا كانت وسأ ةالبلسمتي

 :4خسدة أشخاؼ إلتساـ العسمية وىؤالء األشخاؼ ىع شتخاؾاة لبجا مغ لتتخونياإل

                                                           
1
  .62، ص 2115، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة،البنون اإللكترونٌةالجنبٌهً منٌر، الجنبٌهً ممدوح،   

2
 .028، نفس المرجع السابك، ص مصطفى كافً 

3
 . 15،ص 2106اإلسالمً العالمٌة،  االلتصادمجلة  ممال ممدم الى،  البطالات البنكٌة وتطور نظم تكوٌنها نشأة ، ًلطفً بن حمادي العمدون  

4
 .015، ص 2118عمان، األردن،  ، التجارة اإللكترونٌة واألعمال اإللكترونٌة من منظور تمنً وتجاري وإداري،الطٌطً خضر مصباح 

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/482
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 :ثسشا لبزاعة أو خجمة قاـ بذخائيا عبخ اإلنتخنت أو  لتتخونيوىػ الصخؼ الحي يقـػ بعسمية الجفع اإل السذرخي
 عبخ الذبكات البلسمتية؛

 :ثسشا لبزاعة أو خجمة قاـ بتقجيسيا  لتتخونيوىػ الصخؼ الحي يقـػ بتدمع ؾيسة الجفع اإل الراجخ أو البائع
 لمسذتخي؛

 :يا استخجاموالتي ثع  لتتخونيأداة أو خجمة الجفع اإل بإصجارالية الحي قاـ وىػ البشظ أو السؤسدة الس السحخر
 ؛لتتخونيفي عسمية الجفع اإل

  :لتتخونيوىػ عادة السؤسدات الحكػمية والتي مغ خبلؿ القانػف يتع التحكع بعسميات الجفع اإل السشغؼ 
 وضبصيا؛

 :بتحػيل األمػاؿ بيغ الحدابات البشتية لمسذتخي ة تقـػ إلتتخونيوىي شبكة  مؤسدة أو بيت الررفية الرمقائية
 والبائع.

 ةلترخوييالسظمب األول: الشقؾد والذيكات ال 
ة لعسبلئيا التعامل بيا لتتخونيالتي تدسح البشػؾ اإلو  ،ة مغ الخجماتلتتخونيتعتبخ الشقػد والذيكات اإل

 .لتتخونيتتتفل بيا البشػؾ لتشطيع سيخورة التعامل الشقجي اإل وفق شخوط وخرائز معيشة
 ةلترخوييالشقؾد ال : الفخع األول

ة مثل تعخيف بشظ التدػيات الجولية، لتتخونيلى تعاريف الشقػد اإلإإذ يتع التصخؽ في ىحا العشرخ 
 عمى الشحػ التالي:ة لتتخونيوتعخيف البشظ السخكدي األوربي؛ كسا يتع التعخؼ عمى أنػاع الشقػد اإل

 ةلترخوييمالية الشقؾد ال أوال: 
ة، إلتتخونيبتتاره كػسيمة دفع إالتقجـ التتشػلػجي، فيي أخخ ما ثع  ة أحج  أىع افخازاتلتتخونيتعتبخ الشقػد اإل 

عمى البخوتػكػؿ  لتتخونيلييا بدبب نقائز وسائل الجفع الدابقة، ويختتد نطاـ الشقج اإلإذ ضيخت نتيجة لمحاجة إ
ومع نياية  ،1994و في ىػلشجا عاـ استخجاموبجأ  (E.cash)الحي يدسى  (Diji Cash)الحي شػرتو شخكة 

 .1ة بالجوالرإلتتخونيصجار نقػد إبجأ بشظ ماركغ تػيغ في  1995
 ولعل أهم التعارٌف التً جاءت بها كل من:

، إلتتخونيمخدنة بذكل  ئتسانيةاىي ؾيسة نقجية في شكل وحجات  ": 1996تعخيف بشػ الردؾيات الجولية  -1
 ."2ة يحػزىا السدتيمظإلتتخونيو عمى أداة أ
 
 

                                                           
1
، الملتمى العلمً الدولً الخامس حول االلتصاد اإللكترونٌة على دور البنن المركزي فً ادارة السٌاسة النمدٌةتأثٌر النمود دمحم شاٌب،   

 .8، ص2102مارس،  00-01،  ٌومً االفتراضً وانعكاساته على االلتصادٌات الدولٌة، المركز الجامعً خمٌس ملٌانة، الجزائر
2
 .26، ص2101، دار الفكر الناشرون والموزعون، عمان، األردن، والبنون التصادٌات النمودالسٌد متولً عبد المادر،   
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 تعخيف البشػ السخكدي األوربي: -2
و أة مثل بصاقة ببلستيكية قج تدتخجـ في الدحب الشقجي إلتتخونيلؿيسة نقجية عمى وسيمة  إلتتخونيىي مخدوف "

لى وجػد حداب بشتي إأخخى غيخ تمظ التي أصجرت البصاقة، دوف الحاجة  اقتراديةتدػية السجفػعات لػحجات 
 "1عشج أجخاء الرفقة وتدتخجـ كأداة محسػلة مجفػعة مقجما

 ة مؽ الشاحية الفشية:لترخوييتعخيف الشقؾد ال  -3
لى الحاسػب السثبت عميو بصاقة التاجخ إة يخسميا الحاسػب السثبت عمى بصاقة السدتيمظ إلتتخونيىي نبزات  "

السرجر، ىحه الشبزات ىي في الحؿيقة بيانات ومعمػمات وأوامخ تشتقل عبخ الحػار الدخي بػاسصة البصاقات أو 
ا، ويسثل كل رقع ؾيسة مالية في إلتتخونية والحػاسيب، ومغ الشاحية القانػنية ىي عبارة عغ أرقاـ تتجاوؿ لتتخونياإل

 . "خجـ ىحه الؿيع لمػفاء بائتساف الدمع والخجمات التي يتابعيا السدتيمظ بجال مغ الشقػد الحؿيؿيةحج ذاتو، وتدت
 ةلترخوييأيؾاع الشقؾد ال ثاييا: 

 لمشقػد اإللتتخونية عجة أنػاع وترشيفات متعجدة نحكخ أىسيا ؼيسا يمي:
 مؽ حيث مرابعرها والخقابة عميها: 2-1
مكانية التعخؼ عمى الذخز الحي قاـ بدحب إا الشػع مغ الشقػد حويسيد ى السحجدة:ة لترخوييالشقؾد ال  2-1-1

 2.لتتخونيالشقػد مغ البشظ، شأنيا في ذلظ بصاقة االئتساف في عسمية متابعة الدحب وحخكتو مغ خبلؿ الشطاـ اإل
معخفة ىػية الستعامل فيي ا الشػع مغ الشقػد يتع التعامل بو دوف حوى ة غيخ السسية:لترخوييالشقؾد ال  2-1-2

 نتقمتايا عبلقة بسغ يتعامل بيا، وال يسكغ التعخؼ عمى مدتخجمييا سػآءا يكاألوراؽ الشقجية في التعامل وليذ لج
 .3لييعإو أمشيع 

 مؽ حيث أسمؾب الرعامل بها: 2-2
مغ ىي نقػد رقسية يتع في البجاية سحبيا   (On line e-money)ة عؽ طخيق الذبكة:إلترخويييقؾد  2-2-1

وتتجاوؿ ىحه  يبشظ أو مؤسدة مالية أخخى وتخدف في أداة معجنية داخمية تػضع في جياز الحاسػب الذخر
جخاءات تزسغ ليا التعامل قجرا كثيخا مغ الدخية واألماف، وبالتالي ىي إلى السدتفيج في ضل إالشقػد عبخ اإلنتخنت 

شخفي بالسرجر لمتػثق مغ سبلمة الشقػد  اتراؿنقػد حؿيقة وليدت مادية، وتتصمب معطع ىحه الشقػد السصخوحة 
 الستجاولة.

 تراؿيتع التعامل بيحه الشقػد دوف الحاجة لبل (Off line e-money)ة خارج الذبكة:إلترخويييقؾد  2-2-2
بالسرجر مباشخة، فيي تتخح عادة صػرة بصاقة يحػزىا السدتيمظ، تحتػي عمى الؿيسة السخدنة بجاخميا ومؤشخ 

                                                           
1
 .000، ص2118، دار الراٌة للنشر، عمان، األردن، إدارة العملٌات النمدٌة والمالٌة زاهر عبد الرحٌم عاطف،  

2
  78، 76 ص عبد الهادي مسعودي، مرجع سبك ذكره، ص  

3
، مؤتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة والمانون، كلٌة الشرٌعة اإللكترونٌة رؤٌة مستمبلٌةمحفظة النمود شرٌف دمحم غنام،   

 .007، ص 2111والمانون، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، دبً، المجلد األول، 
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جخاء كل تعامل نقجي، ويثيخ ىحا الشػع قجر كبيخ مغ إيطيخ لو التغيخات التي تصخأ عمى ؾيستيا السختدنة بعج 
 .1خاصة مغ مخاشخ الرخؼ السددوج ،سا يتعمق باألمافالسذاكل خاصة ؼي

 لى أنيا:إة يعدى لتتخونيف أىع خرائز الشقػد اإلإة: لترخوييخرائص الشقؾد ال ثالثا: 
 : يحتفع بالؿيسة كسعمػمة رقسية؛لتتخونيالشقج اإل 
يتقيج بالحجود الجغخاؼية لي ال إة اإلنتخنت إلتتخونية ذات شابع دولي ألنيا تتع بػجػد شبكة لتتخونيالشقػد اإل 

 ؛2لجولة معيشة بل يستج ليذسل أرجاء السعسػرة، وىػ ما يدتمـد تشطيسا دوليا ليحه الشقػد
صخؼ الثالث كسرجر ليحه الؿيسة، فسثبل ىحه الشقػد اللى إة ثشائية األبعاد دوف المجػء لتتخونيالشقػد اإل 
لظ ؾياـ البائع بالتأكج ذأثساف الدمع والخجمات دوف أف يقتزي ة صالحة إلبخاـ الحمة السالية ووسيمة لجفع لتتخونياإل

 ؛3عغ حؿيقة ىحه الشقػد أو مغ كفاية الحداب البشتي لمسذتخي كسا ىػ الحاؿ لػسائل أخخى 
صجارىا مغ قبل البشظ السخكدي، فإف إة ىي نقػد خاصة: عمى عكذ الشقػد القانػنية التي يتع لتتخونيالشقػد اإل  

خاصة، وليحا فانو يصمق  ئتسانيةاصجارىا في غالبية الجوؿ عغ شخيق شخكات ومؤسدات إة يتع لتتخونيالشقػد اإل
 .(Private Money) سع الشقػد الخاصةإعمى ىحه الشقػد 

 ة في كل األوقات وفي مختمف الطخوؼ؛لتتخونييتيح التعامل بالشقػد اإل  
ة مقارنة مع لتتخونيألف األفخاد يفزل التعامل بالشقػد اإل :( Anonymity)ة بالغفمية لتتخونيتتسيد الشقػد اإل 

لى أف يعخفػا بأنفديع إوسائل الجفع األخخى السذتقة مغ الشقػد ألنيا تحسي خرػصياتيع، فاألفخاد ال يزصخوف 
 لمبائعيغ أو أي مؤسدة مالية شالسا أنيع يقجمػف الشقػد، ىحا بخبلؼ الذيكات وبصاقات االئتساف.

 التبادؿ وحخكة التعامبلت السالية محميا أو دوليا.يدخع عسمية  
  :ةلترخوييأثار الشقؾد ال  رابعا:

الدمبية  والسالية مشيا االقتراديةة مجسػعة مغ األثار مغ الشاحيتيغ لتتخونيالشقػد اإل استخجاـصجار و إيتختب عمى 
زيادة معجؿ التزخع نتيجة لديادة عخض الشقػد عغ  حتساؿافي  فتتسثلومشيا اإليجابية، ؼبالشدبة لؤلثار الدمبية 

شخاؼ حكػمي إذا ما سسح لمسؤسدات السالية البشتية وغيخ البشتية بإصجارىا دوف إ ،حجع الدمع والخجمات السشتجة
 .لى تأثيخىا عمى سػؽ الرخؼ والديادة في عجـ استقخارهإباإلضافة وسمصات نقجية جادة، 

يػجج دافعا قػيا  إلتتخونينذاء سػؽ صخؼ إة سيؤدي بالزخورة الى لتتخونيإلفالتعامل الجولي في الشقػد ا 
لمسزاربة نتيجة ؾياـ الستعامميغ عبخ اإلنتخنت بتغييخ العسمة التي تشخفس ؾيستيا بعسبلت أخخى أكثخ ؾيسة، وىػ 

ة بعس األثار الدمبية لتتخونيالشقػد اإل استخجاـما يفتح الباب أماـ السزاربة في سػؽ الرخؼ، كسا يتختب عمى 

                                                           
1
مر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة مؤت، تطبٌماتهاأهم مفهوم األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة ومحمود احمد ابراهٌم الشرلاوي،  

 .12، ص2111 العربٌة المتحدة، تالمجلد األول، اإلمارا والمانون،
2
 255نوري منٌر، مرجع سبك ذكره، ص  

3
 61مصطفى كافً، مرجع سبك ذكره، ص  
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السرارؼ والسؤسدات السالية عغ مػضفييا نتيجة وجػد سػؽ صخفي  ستغشاءابالشدبة لحجع العسالة بدبب 
 .1عبخ اإلنتخنت إلتتخوني

تتاليف إصجار وشباعة الشقػد  نخفاضافتتسثل في  ةلتتخونيأما بالشدبة لآلثار اإليجابية لمشقػد اإل           
ة لتتخونيوتقميل تتاليف التخمز مغ الشقػد التالفة وتتاليف العج واالستبلـ والتدميع، كسا أف انتذار الشقػد اإل

الى انخفاض األسعار بالشدبة لمدمع  الى زيادة حجع االستيبلؾ مسا سيؤدي االقترادييغسيؤدي حدب بعس 
ة وفي مجاؿ لتتخونيخاـ الرفقات، تديج مغ االستثسار في مجاؿ الرشاعات اإلوالخجمات نتيجة انخفاض تتمفة اب

ة وكحلظ في مجاؿ انتاج لتتخونيالشقػد اإل استخجاـالحاسػب برفة خاصة لتػفيخ الػسائل التي يتع مغ خبلليا 
شظ أنيا ستؤثخ ة واللتتخونيالدمع والخجمات التي يديل تخويجيا عبخ اإلنتخنت، او دفع ثسشيا بػاسصة الشقػد اإل

 برفة ايجابية عمى حجع العسالة في مجاؿ انتاج الدمع والخجمات الدالفة الحكخ. 
 ةلترخوييالذيكات ال : الفخع الثايي

ة وأىع االختبلفات بيشيا وبيغ الذيكات لتتخونيلى ماـية الذيكات اإلإيتع التصخؽ مغ خبلؿ ىحا العشرخ         
 عمى الشحػ التالي: لتتخونيالعسل بالذيظ اإلالتقميجية، أيزا معخفة آلية 

  واجخاءات العسل به لترخوييمفهؾم الذيػ ال أوال: 
 لتتخونيالبخيج اإل قلى البائع عغ شخيإعبارة عغ بيانات يخسميا السذتخي “ىػ  لتتخونيالذيظ اإل          

 سعاو السدتفيج،  سعاو السؤمغ وتتزسغ ىحه البيانات، البيانات التي يحتػييا الذيظ البشتي مغ تحجيج مبمغ الذيظ، 
 ."2عغ شخيق رمػز خاصة لتتخونيمغ أصجر الذيظ وتػؾيع مرجر الذيظ ويكػف تػؾيع مرجر الذيظ اإل

( Clearing (جية التخميز)ة عمى وجػد وسيط بيغ الستعامميغ، ويصمق عميو لتتخونيكسا تعتسج الذيكات اإل

(House  كل مغ البائع والسذتخي بفتح حداب لجى بأف يقـػ  ،في عسمية الػفاء لتتخونيالذيظ اإل استخجاـ، ويتع
ا يشجمج إلتتخونيا وبسجخد تػؾيع الذيظ إلتتخونيوتػؾيعو  لتتخونيبشظ محجد، ويقـػ السذتخي بتحخيخ الذيظ اإل

التػؾيع في الذيظ ويربح كل مشيسا جدء واحج ال يسكغ ألحج مغ األشخاص أف يفرل التػؾيع عغ الذيظ، 
ويسكغ أف يكػف كل مغ الذيظ والتػؾيع مذفخيغ، بحيث ال يدتصيع أحج مغ الستصفميغ عمى الذبكة معخفة 

 .مزسػف الذيظ أو التعخؼ عمى التػؾيع
ل التػؾيع مذفخا ال لذيظ معمـػ بحيث يسكغ ألي شخز معخفة محتػياتو ولتغ يطويسكغ أف يكػف مزسػف ا 

الخاص بو  لتتخونيعغ شخيق البخيج اإل (السدتفيج)لى البائعإبعج ذلظ يقـػ السذتخي بإرساؿ الذيظ  ،يسكغ قخاءتو
لى البشظ الحي يقـػ بسخاجعة الذيظ والتحقق مغ التػؾيعات إالسدتفيج مغ الذيظ، ثع يخسل البائع الذيظ  عتبارهاب

                                                           
1
 . 76، 77، ص ص 2112، عمان، والتوزٌعالخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت، دار الثمافة للنشر محمود دمحم أبو فروة،  
 سمح شكال من أشكال الكتابة اإللكترونٌة توضع على المحرر اإللكترونً فتكون إما حروفا أو أرلام أو اشارات أو رموز أو عالمات او بٌانات ت

 .بتحدٌد الشخص على المولع
2
 .005، ص2110المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، الطبعة األولى، دار التعالد اإللكترونً عبر اإلنترنت،  دمحم أمٌن الرومً، 
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وتػافخ الخصيج البلـز إلتساـ عسمية الذخاء، وبعج التأكج مغ كل ىحه األمػر يقـػ البشظ بإخصار كل مغ البائع 
 والسذتخي بأف العسمية قج تست.

 لترخوييمدايا الذيػ ال  ثاييا: 
  1: بالعجيج مغ السدايا، يسكغ تمخيريا ؼيسا يمي لتتخونييستاز الذيظ اإل 

مسا يداىع  ،مغ رسـػ التذغيل بالسقارنة مع بصاقات االئتساف50 %ة حػالي لتتخونييػفخ التعامل بالذيكات اإل -
ة مشخفزة لتتخونياإل في تخؽيس الشفقات التي يتحسميا الستعاممػف بيحه الذيكات، كسا أف عسمية الػجفع بالذػيكات

الستحجة األمخيكية أف البشػؾ  بالسقارنة مع الذيظ العادي، حيث أوضحت إحجى الجراسات في الػاليات التتاليف
سشتا لمذيظ وتتدايج أعجاد 79حػالي  مميػف شيظ ورقي وتتمف إجخاءات تذػغيميا500تدتخجـ سشػيا أكثخ مغ 

 .سشتا 25ة يسكغ أف يخفس التتمفة إلىتتخونيلاإل الذػيكات استخجاـسشػيا وأكجت الجراسة أف 3 %الذيكات بشدبة 
 .الػرؾية بالخسـػ التي يتع تحسيميا لمذػيكات ،ة التي تتع عغ شخيق االنتخنتلتتخونيال يتع تحسيل الذيكات اإل -
التي تتع  بالسقارنة بالذيكات العاديػة ،ساعة فقط48ة في لتتخونييتع تدػية السجفػعات مغ خبلؿ الذيكات اإل -

 .، والبشػؾ تعسل جاىجة عمى تقميز ىحه السجةصةفي وقت أشػؿ مغ خبلؿ غخؼ السقاتدػيتيا 
إرساليا  ة القزاء عمى السذاكل التي تػاجييا الذيكات العاديػة التػي يػتعلتتخونييتيح التعامل بالذيكات اإل -

 .بالبخيج مثل الزياع، التأخخ....الخ

 ةلترخوييالسظمب الثايي: البظاقات البشتية ال 
يسكغ التعخؼ  عتباراتا ة عجة تقديسات حدب السشطػر الحي يتحجد مغ خبلؿ عجة لتتخونيعخفت البصاقات اإل

 عشيا في اآلتي:
 الفخع األول: تعخيف البظاقات البشتية

قخاض أو بصاقة خجمات بشتية، بصاقة إبصاقة  سعااألداة التي تتػف تحت  "تعخؼ البصاقة البشتية عمى أنيا        
أخخ صجر بخسع أو بغيخ رسع مغ مرجره، الستعساؿ حامميا  سعاضساف الذيظ، أو بصاقة سحب مباشخة، أو أي 

 "ألغخاض مالية كالحرػؿ عمى الشقػد، القخوض تحت الصمب....الخ
ىي كل بصاقة تدسح لحامميا بدحب أو بشقل األمػاؿ، وال يسكغ أف ترجر اال مغ  "كسا عخفيا السذخع الفخندي

شخؼ ىيئة قخض أو مؤسدة مالية أو مرمحة مخخرة ليا بػضع أو اصجار البصاقات كالسرارؼ، الخديشة 
 "العامة، مرالح البخيج

                                                           
1
 .020ممدوح سماح، مرجع سبك ذكره، ص  
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مدتصيمة  ،جال مغ حسل الشقػدبصاقة ببلستيكية ومغشاشيدية يرجرىا البشظ لرالح عسبلئو ب "كسا تعخؼ عمى أنيا 
حامميا، وتاريخ نياية  سعاالسؤسدة السرجرة ليا، شعارىا، تػؾيع حامميا، وبذكل بارز رقسيا،  سعاالذكل تحسل 

 1"صبلحيتيا
مالية أو مرخؼية مخػلة  تىيئاىي كل بصاقة ترجر مغ شخؼ "ومشو يسكغ تعخيف البصاقة البشتية:           

أف تتػف مدتصيمة الذكل، وتحتػي عمى ؛ ليا مػاصفات تخكيبة ببلستتيةما معجنية أو إقانػنا وتتػف ىحه البصاقات 
حامميا والسؤسدة التي أصجرتيا، وتاريخ انتياء  سعاشخيحة بيا ذاكخة تخدف معمػمات حامميا، ومكتػب عمييا 

 لتتخونيوالدحب اإل لتتخونيعسمية تؤىميا بالؿياـ بػضائف مالية  مشيا الجفع اإلمػاصفات كسا أف ليا  ،صبلحيتيا
 ."عمى الحداب والتحػيبلت السالية ستصبلعواال

 ةلترخوييأيؾاع البظاقات ال الفخع الثايي: 
 ة متجاندة مغ حيث الذكل والسطيخ لتغ تختمف حدب عجة معاييخلتتخونيتبجو البصاقات السرخؼية اإل         

 مشيا:
 بصاقات البشتية مسيداتيا حدب نسط عسميا ونػع الخجمة التي تقجميا مشيا:تدتسج ال أوال: مؽ حيث طبيعة الخجمة:

 )القخاضية(: االئرساييةالبظاقات  1-1
عمى  ئتسانيا معيشا، يحجده البشظ بشاءلحامميا، أي أنيا تسشح حامميا حجا ا عتسادا ىي بصاقة ببلستيكية ووسيمة 

مدبق مع الدبػف، ليتع الدحب مغ خبللو، وليجا الدبب سسيت بصاقة ائتساف، ويتخاوح الحج األعمى مغ  تفاؽا
الدحب مغ ىحه البصاقة عادة بيغ خسدسائة وعذخة أالؼ دوالر أمخيكي، أو ما يعادليا مغ العسبلت األخخى، وال 

سبمغ السصمػب تجاوزه كامبل عشج االستحقاؽ تاـ لتدجيج ال ستعجادايدسح بتجاوزه، حتى ولػ كاف حامل البصاقة عمى 
  ، كسا يسكغ تقديسيا الى نػعيغ:نياية كل شيخ، اال بعج مػافقة البشظ، وعغ شخيق تعجيل الحج

  السرججد االئرسانبظاقة (Credit Card :) 
تدسى بصاقة التدجيج باألقداط أو بصاقة االئتساف اإلقخاضية، وىي بصاقة لمجفع تدتخجـ كأداة وفاء وائتساف في  

جل لؿيسة تمظ الدمع نفذ الػقت حيت تتيح لحامميا الحرػؿ عمى الدمع والخجمات فػر تقجيسيا والجفع اآل
قات عمى مبجأ عجـ الجفع السدبق لسرجر ىحه حيث يقـػ ىجا الشػع مغ البصاوالخجمات وذلظ لمبشظ السرجر ليا، 

نسا بأقداط دورية متشاسبة مع دخمو إالبصاقة، كسا ال يجفع حامل البصاقة كل السدتحقات في نياية الذيخ، و 
لى الفػائج السدتحقة عميو وندبة إ باإلضافةالذيخي، وما يتبقى عمى حامل البصاقة مغ مدتحقات يعتبخ قخضا 

 . 2عميو االتفاؽالفائجة تتػف حدب ما ثع 

                                                           
1
، المؤتمر الدولً دراسة حالة المرض الشعبً الجزائري -ممومات التجربة الجزائرٌة فً مجال النمد األلًجحموم رحٌمة، ممراب سارة،   

 15،ص2107أفرٌل 20- 21رة السٌولة وعصرنة وسائل الدفع، جامعة خمٌس ملٌانة، الجزائر، الخامس حول االتجاهات الجدٌدة إلدا
2
 .005ص  مرجع سبك ذكره،تمرورت دمحم،  
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بسعشى أخخ ىي بصاقة تدسح بالحرػؿ عمى تدييبلت ائتسانية مغ البشظ وبدقف محجد يتبع لسجى مبلئسة الدبػف 
بشظ مرجر أو الزسانات السقجمة مغ قبمو لمبشظ، كسا أف حامل ىحه البصاقة غيخ ممـد بأف يفتح حدابا لجى ال

أف يحرل  جالبصاقة، وفي السقابل فإف البشػؾ ال تسشح ىحه البصاقة اال بعج التأكج مغ مبلءة الدبػف ماليا، أو بع
 البشظ عمى ضسانات عيشية أو شخرية مشو.

  بظاقة الخرؼ الذهخي(Charge Card ): 
السذتخيات والخجمات بغس الشطخ عغ الدحب الشقجي أو دفع أثساف   يسكغ لمعسيل في ىحا الشػع مغ البصاقات  

وىي بصاقات يصالب حامميا بتدجيج السبالغ  ،و بسا ال يتجاوز سقف البصاقة السسشػح لو ،تػفخ رصيج كاؼ أو ال
السدتحقة عميو دفعة واحجة بجوف زيادة، بعج مزي فتخة سساح متفق عمييا تتخاوح عادة ما بيغ ثبلثيغ إلى ستيغ 

تتخاوح  ،يتختب عميو فػائج ربػية )في البشػؾ التقميجية(  في تدجيج ما عميو بعج ىحه الفتخة و إذا تأخخ الدبػف  ،يػما
 ؛ % شيخيا  عمى السبالغ السدحػبة1,75 -1,5بيغ  ؾيستيا ما

ألف البشظ يسشح العسيل تدييل  ،أداة ائتساف ووفاء في حجود سقف معيغ لفتخة معيشة  بالتالي تذكل ىحه البصاقات
كسا أف نطاـ ىحه البصاقات ال يتيح تدييبلت  ،وىي الفتخة ما بيغ الذخاء والدجاد ،قريخ في حجود الذيخائتساني 

 .1لحلظ سسيت أيزا بصاقات القخض غيخ الستججد ،ائتسانية متججدة لمعسيل
 الفخق بيؽ بظاقة االئرسان السرججد والسؤقت:

 :مشها تذرخكان في أمؾر
 ؛الدمع، أو الخجمات، أو الدحب الشقجي في شخاءيا استخجاممغ  ػتسكغ حامميا - ١ 

حامػل  –البشػظ بإقخاض العسيػل  بل يقػـػ، السػرخؼ السرجر ليػا ىال يمػـد إلصجارىا وجػد حدػاب لمعسيل لج - ٢
يختمػف باختػبلؼ  ،االئتػساف  خػط َّ صصبلحيعا يدسى فيأعػمى لبلئتػسافُ يحػجده العقػج، حجا   ولػتل عسيػلِ ّ البصاقػة،

 ؛أمخيكاف اكدبخس بصاقة كسا عميػو بصاقة فيػدا، وذىبيػة وخزخاء كسا عميػو إلى فزية مغ ذىبيػة البصاقػة فئػة
، فالبيانات َّ السدػَجمة وبصاقة الجيغ غيخ متججد دتججالسقا بيغ بصاقة الجيغ تتاد تجج فخ  الذػتل الَ  ػسغ حيث - ٣

 .خكة السشطسة واحجوشعار َّ الذمشيسا واحجة،  واحجة كلعمى 
  : أهسها أمؾر في تفرخقان لتشَّهسا

 االئتسافالسجاني أو يدجد وفق  التامل في فتخة الدػساح الدػجاد بيغيخػيخ فييػا حاممياْ   غ الستججدبصاقة َّ الجي أف
السجار، أي دفع جدء مغ السدتحقات، بيشسا بصاقة الجيغ السؤقت يصالب بزخورة تدجيج كامل السبمغ السدتحق 

السػجة، ودوف ف دو  ويتع شػيخ واحج عػادةدفعة واحجة خبلؿ فتخة الدساح، دوف تججيج السجة ودوف دفع فػائج  تججيج َّ

                                                           
1
 ،2101 ،7العدد والمجتمع، االلتصاد مجلة فً منشور بحث ،االلكترونٌة والتجارة التسوٌك فً المؤثرة العوامل العوضً، هللا عبد أحمد  

 .078ص  الكوٌت،
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بالصخؽ صاحبيا  ومتابعة ،الغاء البصاقة ر التأخخ يتعوإذا تتخ إذا َّ تأخخ عغ الدػجاد،  البصاقة إيقػاؼويتع  ،فػائج
 .1القانػنية ليتع التدجيج

 :( (ATM أو الرخاف اآللي ( Card) Debit بظاقة الخرؼ الفؾري  1-2
 باإلمكافمبشظ، حيث ل حداب تػفيخ أو أي حداب آخخ تابع  ىحه البصاقة مختبصة بحداب الذخز سػاء       
اآللي(، وبيحه  الرخاؼ ) فقط مغ خبلؿ بصاقة الدحب الفػري  العسيل رصيج حداب فيمػاؿ السػجػدة ألسحب ا

ديغ لمبشظ ى حامل البصاقة يتختب عم حداب، والالكثخ مسا ىػ مػجػد في رصيج أمػاؿ أ الصخيقة ال يسكغ سحب
كسا أنيا  فػعة مقجما،لبصاقات السجيشة، بصاقات الرخاؼ األلي والبصاقات السجا، وليا عجة أنػاع مثل: و أي فػائجأ

 :2تترف بسا يمي
 لجيو حداب أو رصيج لجى البشظ؛ ال لسغإال ترجر  -
 ال ضسغ رصيج حامميا؛إال يدسح بالرخؼ  -
 ترخؼ دوف مقابل؛ -
 شار جغخاؼية الجوؿ غالبا أو الفخوع السخبػشة بيا.إتدتخجـ في  -

 -ىييػجج ثبلثة أنػاع  :البظاقاتصجار إالهجف مؽ ثاييا: مؽ حيث 
وىي التي صجرت ألجل الخبح السباشخ مقابل الخجمات السقجمة عغ  البظاقات ذات الخبحية السباشخة: 2-1

 ؛شخيقيا، ويذسل ىحا الشػع بصاقات الدفخ والتخؼيو، والبصاقات الحكية
التي صجارىا الخبح السباشخ، ولتغ الخجمات إذ ليذ السقرػد مغ إ البظاقات ذات الخبحية غيخ مباشخة: 2-2

 يسكغ تقجيسيا ؼيسا بعج أصبحت تحر ربحا عمى مرجرييا، كبصاقة الرخاؼ األلي السحمية والجولية؛
مغ أجل زيادة والء الدبػف، فيحا الشػع أصجر لؤلغخاض  البظاقات السرجرة ألغخاض أخخى غيخ ربحية: 2-3

 3ليذ السخاد مشيا الخبح.ذ إالتشطيسية والتدػيؿية، 
 :ييجج مشها ما يم سرخجاممؽ حيث االثالثا: 

تدتخجـ في عسمية سحب الشقػد، سػاء مغ  ة،لتتخونيتدسى بصاقة الدحب الشقجي اإلة: لترخوييالبظاقة ال  3-1
أجيدة الرخاؼ األلي السحمي أو الجولي، أو أجيدة قارئة األشخشة السسغشصة التي تحرل عمييا البشػؾ مغ مرجر 

 ىحه البصاقات. مذتخكة في عزػيةىحه البصاقات وتتػف ىحه البشػؾ 

                                                           
1
 جامعة المجمعة، المملكة العربٌة السعودٌة دارٌة،اإلنسانٌة واإلمجلة العلوم ، تربح البنن من بطالة العمٌل االئتمانٌة، أحمد عبد هللا دمحم الٌوسف 

 .16ص ،2105 ، فٌفري16العدد 
2
بٌن الشرٌعة والمانون، كلٌة الشرٌعة والمانون، بحث ممدم الى  مؤتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة  بطالة االئتمان،مبارن جزاء الحربً،  

 .2058، ص 2111جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، المجلد الخامس،  دبً، 
3
رسالة ممدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً البنكٌة فً الفمه اإلسالمً،  االئتمانبطالات فتحً شوكت مصطفى عرفات،   

 . 10، ص 2116الفمه والتشرٌع بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس، فلسطٌن،
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مع مؤسدات تجارية  باالتحادىي بصاقات ببلستيكية ترجر عغ بشػؾ أو مؤسدات مالية  البظاقة السرؾأمة: 3-2
ومغ أمثمتيا  ،لى زبائغ مختقبيغ لتذجيعيع عمى التعامل مع ىحه البشػؾ أو السؤسداتإلى زبائشيا أو إأو خجماتية 

لحامميا مشيا: بصاقة تأميغ شبية  متيازاتامؤسدة أياتا لمصيخاف والبشػؾ العخبية، وتسشح بصاقة أياتا الستػأمة بيغ 
 ضج حػادث الدفخ، ...الخ؛

لى إىي بصاقة ببلستتية ترجر في بعس البشػؾ مع رقع سخي يدمع  :(Internet Cards)بظاقة اليرخيت  3-3
حامل البصاقة، يبيغ فييا أحيانا حج الدحب بذكل مشخفس ؾياسا بغيخىا مغ البصاقات لمحج مغ مخاشخ الغر 

نو تتسغ خصػرة ىحه البصاقة في أف أكسا التي تجخي عمييا في عسميات الذخاء عبخ شبكة اإلنتخنت،  واالحتياؿ
اقة ليتسكغ مغ أف يقيج عمييا ثسغ الدمع عسمية الذخاء عبخ شبكة اإلنتخنت تتصمب تدويج السػرد بخقع البص

والخجمات التي ثع شخائيا، وبالتالي يشتذخ رقع البصاقة عبخ الذبكة ويربح في متشاوؿ جسيع مغ يسكشو الجخػؿ 
 لييا.إ

 :1ويتع تدجيج ؾيسة بصاقة اإلنتخنت عمى الشحػ التالي
وتدسى بصاقة معبأة مدبقا وال يتصمب لحامميا حداب مفتػح لجى  : (Prepaid Card) بصاقة مدبقة الجفع 

 البشظ؛
: يتعيغ لحامل البصاقة أف يسمظ حداب لجى البشظ تقيج (Account Linked Card)بصاقة مخبػشة بحداب  

 ستعساليا؛إعميو ؾيسة العسميات الشاتجة عغ 
صجارىا لزساف الػفاء بذيظ حيث يزسغ فييا البشظ السرجر إيتع  : (Cheque Card)بصاقة ضساف الذيكات 

صجارىا ىػ رفس التجار التعامل إليا، الػفاء بؿيسة الذيكات التي يرجرىا الدبػف حامل البصاقة، وكاف سبب 
 لمدبػف يدسح بالػفاء لؿيسة السذتخيات؛ مع الذيكات خذية عجـ وجػد رصيج

ائتسانية، تقـػ  اتمؤىميغ ائتسانيا لمحرػؿ عمى بصاق اغ ليدػ السزسػنة: ألف بعس الدبائ االعتسادبصاقة  
 عمى ىحه البصاقة،  التي تبؿيو رىشا مقابل العسمياتمبمغ مالي عشجىا  بإيجاعلدبػف ابعس البشػؾ بسصالبة 

  لها:أيؾاع بظاقة االئرسان مؽ حيث الجهة السرجرة  رابعا:
أقداـ رئيدية عمى الشحػ  ثبلثةاإللتتخونية مغ حيث الجية السرجرة ليا الى  االئتسافحيث تقدع بصاقات       
 التالي:

وىي البصاقة التي ترجر مغ مرارؼ مخخز ليا مغ السشطسة البظاقة الري ترجرها السشغسات العالسية: -4-1
وإنسا ىي بسثابة ناٍد  تقـػ بإصجار البصاقة ،، وىحه السشطسات ال تعتبخ مؤسدات مالية2العالسية الخاعية لمبصاقة

                                                           
1
 .006تمرورت دمحم، مرجع سبك ذكره، ص   

2
 17/17/2106، تارٌخ: على المولع االلكترونً، بكة االنترنتبحث منشور على ش األفاق والتحدٌات، وسائل الدفع االلكترونٌةنوال بن عمارة،  

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive                      

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Ecomirce%2015%2017%20mars%202004/BenAmara.pdf
https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Ecomirce%2015%2017%20mars%202004/BenAmara.pdf
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وشعار  سعايسشح السرارؼ تخخيز أو تفػيس إلصجار البصاقة ويداعجىع عمى إدارة خجماتيا ويجب وضع 
 وبصاقة الساستخ كارد  (Visa)السشطسة عمى البصاقة ومغ أشيخ ىحا الشػع مغ البصاقة ىي بصاقة الفيدا العالسية

 Master Card)) . 
 السسشػح لحامميا وىي : ئتسافاالف بصاقة الفيدا تتػف عمى ثبلثة أنػاع بحدب أو 
 بظاقة الفيدا الفزية )العادية(: 4-1-1
وىي البصاقة التي تتػف حجودىا االئتسانية مشخفزة ندبيا  وتسشح لسعطع العسبلء الحيغ تتػافخ فييع الستصمبات  

صاقة عمى شخاء الدمع والخجمات مغ التجار والدحب الشقجي مغ الزخورية ويكػف لحامميا القجرة بػاسصة ىحه الب
 .1البشػؾ وأجيدة الرخاؼ اآللي

 البظاقة الحهبية )السسرازة(: 4-1-2
ف بعزيا يعصي أوىي البصاقة التي تتػف حجودىا االئتسانية عالية لحا تسشح لمعسبلء ذوي التفاءة السالية العالية و  

لمحامل ائتساف غيخ محجد بدقف معيغ، باإلضافة لحلظ فاف حامميا يتستع ببعس الخجمات مجانا  كالتأميغ عمى 
 الحياة والحجد في الفشادؽ وشخكات الصيخاف واالستذارات الصبية والقانػنية. 

 ػ:إلترخوييبظاقة الفيدا  4-1-3
تػفخ ىحه البصاقة لحامميا إمكانية سحب الشقػد مغ أجيدة الرخاؼ اآللي ومغ األجيدة التي تدتصيع قخاءة الذخيط 

 السغشاشيدي عمى السدتػى الجولي. 
 البظاقة الري ترجرها السؤسدات السالية التبيخة: 4-2
ىا ألي مرخؼ أو مؤسدة وىي البصاقات التي ترجرىا ىحه السؤسدات مباشخة  دوف أف تسشح تخاخيز إصجار  

وإنسا تتػلى بشفديا التعاقج مع التجار والحرػؿ عمى حقػقيا مغ حسمة البصاقة مباشخة ، وال تمدميع  مالية أخخى،
بفتح حدابات مرخؼية لجييا أو لجى أحج فخوعيا، ومغ أىع ىحه البصاقات ىي بصاقة األمخيكاف اكدبخيذ 

(American  Express )والجايشخز كمػب.  
عمى ثبلثة أنػاع شبقا  لمتدييبلت االئتسانية التي يخغب العسيل الحرػؿ عمييا  بصاقة األمخيكاف اكدبخيذ تتػف و 

 وىي كاآلتي :
وىي التي تسشح لمعسبلء الحيغ يستازوف بسبلءة مالية وتحجد بظاقة األمخيكان اكدبخيذ الخزخاء:  4-2-1

 شح لستػسصي الجخػؿ. التدييبلت السسشػحة ليع بدقف ائتساني محجد لحا تس
وىي تسشح لمعسبلء الحيغ يتستعػف بسبلءة مالية عالية وتستاز بأف  بظاقة األمخيكان اكدبخيذ الحهبية: 4-2-2

التدييبلت االئتسانية السسشػحة لمعسيل غيخ محجدة بدقف ائتساني معيغ ، واف بصاقة األمخيكاف اكدبخيذ ال تقبل 

                                                           
1
 .12، ص 2100المؤسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان،  بطالات االئتمان، معادي أسعد صوالحة، 
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إال عمى ىحا الشػع مغ البصاقة وبذخط أف يكػف لجى السرخؼ السرجر وضع اسع أي مرخؼ أخخ عمى بصاقاتيا 
 .  1ليحه البصاقة حداب لمعسيل الخاغب في الحرػؿ عمييا ، واف يكػف السرخؼ ضامغ لو

وىي التي تسشح لتبار التجار واألثخياء ومغ ليع أمػاؿ كثيخة لجى بظاقة األمخيكان اكدبخيذ الساسية:  4-2-3
 البشػؾ والسؤسدات السالية الجولية . 

وىي البصاقة التي تتدع بسخونة معامبلتيا ترجر عمى ثبلثة : ) Diners club)بظاقة الجايشخز كمؾب  4-2-4
األعساؿ لخجاؿ األعساؿ، وبصاقة خاصة بالتعاوف أنػاع ىي: بصاقة الرخاؼ البشتي لتافة العسبلء، وبصاقة رجاؿ 

 . 2مع شخكات كبخى كذخكات الصيخاف وشخكات الديارات
 البظاقة الري ترجرها السؤسدات الرجارية التبيخة: 4-3
وىي البصاقة التي ترجرىا السؤسدات والسحبلت التجارية كالسصاعع والفشادؽ ومحصات البشديغ بيجؼ السحافطة  

وىي بصاقة يرجرىا "ومغ أشيخىا بصاقة الذخاء مغ السحل التجاري  الستسيديغ وتدييل معامبلتيع،عمى العسبلء 
ف أالسحل التجاري لعسبلئو ويتيح ليع شخاء ما يحتاجػنو مغ سمع وخجمات ويكػف الجفع بعج فتخة مغ الدمغ أي 

في حجود سقف معيغ وكحلظ تسشحيع مدايا أخخى كتخؽيس األسعار  ئتسانياىحه البصاقة تسشح حامميا تدييل 
 . 3"واألولػية في الحرػؿ عمى الخجمات

 خامدا: تقديؼ البظاقات مؽ حيث الشغؼ الرتؾيشية الخئيدة
وىي بصاقة عادية تحتػي عمى شخيط يحتػي عمى رقع : (Magnetic Strip Card) البظاقة السسغشظة 5-1

والحي يسكغ التعخؼ عميو بػاسصة الػحجات الصخؼية لمحاسب األلي في البشػؾ  البصاقة)الخقع الدخي(تعخيف حامل 
 وأيزا مغ خبلؿ نيائيات نقاط البيع، وآلة الدحب اآللي.

: تعتبخ أحجث البصاقات السشتجة عمى مدتػى العالع، حيث يدتخجـ فييا (Chip Card) البظاقة الخقائكية 5-2
ة بالذخيط السسغشط وتحتػي ىحه الجائخة عمى بيانات وتعميسات إلتتخونيحيث تزاؼ دائخة  تتشػلػجيا متصػرة،

والتي مخدنة خاصة بالعسيل وتخدف أيزا السعامبلت التي قاـ بيا العسيل سػاء عسميات شخاء أو سحب نقجي 
شظ الرارؼ أو التاجخ ة، مسا يعصي أماف أكبخ لمبلتتخونيتخرع مباشخة مغ حج البصاقة السخدف عمى الجائخة اإل

 .Smart Card)) ويصمق عمى ىحه البصاقات أيزا البصاقة الحكية

                                                           
1
 17نوال بن عمارة، مرجع سبك ذكره، ص 

2
، جامعة بابل، العراق، مجلة المحمك الحلً للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة ببطالة االئتمان اإللكترونٌة،األحكام المانونٌة الخاصة نهى خالد عٌسى،  

 .527، ص2105
3
 528نفس المرجع السابك، ص 
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ما بصاقة مسغشصة أو رقائؿية تحتػي عمى صػرة مجدسة إوىي : (Optical Cards) البظاقات البرخية 5-3
ثبلثية األبعاد لحامل البصاقة وىحا يديج عشرخ األماف وخاصة لجى التجار والبشػؾ الحيغ ليذ لجييع آالت 

 .1ةإلتتخوني

 ةلترخوييالسظمب الثالث: أيغسة السقاصة ال 
ة وكحا لتتخونيلى نطاـ السقاصة اإلإلى أف وصمت إلى السخاحل التي مخت بيا نطع السقاصة، إيسكغ التصخؽ 

 وفق الفخوع التالية:اآلليات التي تعسل بيا 
 ةلترخوييالفخع األول: مخاحل تظؾر السقاصة ال 

 .ةلتتخونيواإل اآلليةحيث مخت أنطسة السقاصة بثبلثة مخاحل: نطاـ السقاصة اليجوية، 
 السقاصة اليجوية أوال:

يقرج بيا تمظ العسمية التي يتع فييا تبادؿ الذيكات الػرؾية السقجمة مغ البشػؾ األعزاء في غخفة           
السقاصة بذكل يجوي عغ شخيق السشاولة، وتتع السقاصة اليجوية عغ شخيق ؾياـ كل بشظ بفخز الذيكات السقجمة 

رسالية كل بشظ، وتشطيع نسػذج إرساليات بيحه الذيكات وخبلصة إالسدحػبة عمييا، وتشطيع  ليو بحدب البشػؾإ
سع إتقجيع الذيظ، حيث يتع وضع تمظ اإلرساليات السخفق بيا الذيكات مع الخبلصة في ضخؼ خاص يكتب عميو 

 أضخؼالبشظ السدحػب عميو، وبعج أف يشتيي البشظ السقجـ مغ عسمية الفخز والتشطيع يشتقل مشحوبو وبسا يحسمو مغ 
وبي البشػؾ األعزاء في الغخفة في ساعة محجدة مغ يـػ جلى غخفة السقاصة في البشظ السخكدي، حيث يجتسع مشإ

لسشجوبي البشػؾ السدحػبة عمييا الذيكات، لتتع مصابقة مجاميع الذكات  األضخؼمحجد، ليقـػ كل مشجوب بتدميع 
جخاء كافة العسميات السحاسبية تقيج إبعج أف يتع مع خبلصة اإلرساليات السخفقة والسشطسة مغ قبل البشظ السقجـ، و 

  .2نتيجة التقاص في حدابات البشػؾ السخخرة لجى البشظ السخكدي 
 اآلليةالسقاصة  ثاييا:

أجيدة فخز آلية  باستعساؿ"حيث تقـػ عمى الفخز اآللي لمذيكات في البشػؾ، وفي مكتب السقاصة،           
، والتجقيق مع السمفات الػاردة مغ البشػؾ، وإجخاء (MICR)تعتسج عمى قخاءة الدصخ السخمد بالحبخ السغشاشيدي

لى وفػرات مالية إوبالتالي أدت  ستخخاج الشتائج باستعساؿ التجييدات الحاسػبية"إعسميات الزبط، والتقاص و 
 3عسمية برػرة أشسل، وأسخع.ال ليحهلى زيادة كفاءة وسخعة عسميات التقاص وتػفيخ اإلحراءات إلرالح البشػؾ، و 

 

                                                           
1

، جامعة المنوفٌة، ، الدار الجامعٌة، النمود البالستٌكٌة وأثر المعامالت اإللٌكترونٌة على المراجعة الداخلٌة فً البنون التجارٌةثناء علً المبانً 

 25، ص2117
2
رسالة ممدمة ضمن متطلبات نٌل درجة الماجستٌر، كلٌة الحموق، ، المماصة اإللكترونٌة وفك لانون المعامالت األردنًالحمٌدات عبد هللا خضر،  

 .10، ص2101األردن، 
3

 المجلة، مٌدانٌة دراسة : األردنٌة التجارٌة البنون الأعم على للشٌكات االلكترونٌة المماصة نظام استخدام أثرأحمد خلٌل موسى الفرجات،  
 .002، ص2100مصر،  ،المنصورة جامعة ،التجارة كلٌة، التجارٌة للدراسات المصرٌة
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 ةلترخوييالسقاصة ال  ثالثا:
 بجال البشػؾ بيغ  )الذيكات ( الركػؾ مجفػعات لتدػية نطاـ عمى أنيا" ةلتتخونياإل السقاصةيسكغ تعخيف       
        .1"مسغشط شخيط عمى ةلتتخونياإل السجفػعات وتدجل السقاصة، غخفة في الػرؾية السجفػعات مغ

، والرػرة لتتخونيالدجل اإل استخجاـة بأنيا " التدػية بلتتخونيقج عخؼ السرخؼ السخكدي القصخي السقاصة اإلو 
 2السسدػحة ضػئيا"

الجدائخ لمسقاصة ة يجعى نطاـ لتتخونيكسا عخفيا السذخع الجدائخي " يشجد بشظ الجدائخ نطاـ السقاصة اإل     
، ويتعمق األمخ " " Algérie Télé Compensation Interbancaire (ATCI)السداؼية ما بيغ البشػؾ يجعى أتتي
ة  لمركػؾ والدشجات والتحػيبلت واالقتصاعات األتػماتيكية الدحب لتتخونيبشطاـ ما بيغ البشػؾ لمسقاصة اإل

ال التحػيبلت التي تقل ؾيستيا اإلسسية عغ مميػف إ، ال يقبل ىحا الشطاـ والجفع باستعساؿ البصاقات السرخؼية
 3"ديشار

 ة عمى مبجأيغ ىسا: لتتخونيوتختتد السقاصة اإل
 السادي لػسائل الجفع؛ ستخجاـعجـ اال -
 .4ة الستعمقة بالعسمياتلتتخونيالتبادؿ اآللي لمسعصيات اإل -

 ة لترخوييآلية السقاصة ال الفخع الثايي: 
لمتحريل وعميو التأكج مغ ) البشظ الستحرل( يقرج بو البشظ الحي يخسل صػرة الذيظ جبشظ السدتفي عسلأوال: 

 اآلتي:
صحة الذيظ وسبلمة كافة بياناتو، التاريخ، اسع السدتفيج، السبمغ باألرقاـ، والحخوؼ، صحة تدمدل  -1

 التطييخات، وجػد التػؾيع؛
 ختع الذيظ مغ األماـ بختع السقاصة؛ -2
 ترػيخ الذيظ وقخاءة بيانات خط التخميد آليا؛ -3
السدتفيج، تاريخ الذيظ، مبمغ الذيظ، وأي بيانات لع تقخأ آليا مغ  سعا) رقع الحداب،  دخاؿ البيانات البلزمةإ -4

 خط التخميد(؛
 .5تجقيق ومصابقة البيانات السقخوءة والسجخمة -5

                                                           
1

 -واألعمال المجلة العالمٌة لاللتصاد ، الجزائر حالة دراسة : المصرفٌة البنون بٌن االلكترونٌة المالٌة المعامالت، الشرٌفة منصور، سهام جلولً 

 .181، ص2108، االردن ،رفاد للدراسات واالبحاث
2
 .051المرجع السابك، ص  أحمد خلٌل موسى الفرجات، 
3
 0026ربٌع األول  20الموافك ل  21/10/2117الصادرة بتارٌخ  27الجرٌدة الرسمٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمولراطٌة الشعبٌة، رلم  
4

، رسالة ممدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة كنولوجٌا اإلعالم واالتصال على أنشطة البنون الجزائرٌةوالع وتأثٌر تمعطً سٌد أحمد،  

 .72، ص2102والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة تلمسان، الجزائر،  االلتصادٌةالماجستٌر فً إدارة األفراد وحوكمة الشركات، كلٌة العلوم 
5
 .2، ص2106ة اإللكترونٌة، المال وااللتصاد، بنن فٌصل اإلسالمً السودانً، المماص 
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البشظ الجافع لؿيسة الذيظ، خرسا مغ الحداب ) البشظ الجافع( يقرج بو  البشظ السدحػب عميوعسل  ثاييا:
 السدحػب عميو الذيظ كسا يجب عميو مخاعاة اآلتي:

 قيق صػرة الذيظ وبياناتو؛جالقخار برخؼ ؾيسة الذيظ أو إعادتو بعج ت اتخاذ -1
 ا؛إلتتخونيلى بشظ الستحرل إرساؿ الخد إالحي يتػلى  لتتخونيلى مخكد السقاصة اإلإإرساؿ الخد آليا  -2
 ليو لمتحريل عميو الػتأكج مغ اآلتي:إصػرة وبيانات الذيكات السقجمة  ستبلمواعشج  -3

 أف الذيظ صادر مشو ومدحػب عميو؛ 
 الحداب السدحػب عميو نذط؛ 
 الحداب السدحػب عميو بشفذ العسمة السحخر بيا الذيظ؛ 
 وجػد رصيج كاؼ بحداب العسيل السدحػب عميو؛ 
 عجـ وجػد أمخ بػقف صخؼ الذيظ؛ 
 تػؾيع العسيل مع التػؾيعات السعتسجة والسحفػضة لجى البشظ؛مصابقة  
 مصابقة السبمغ باألرقاـ والحخوؼ؛ 
 وجػد ختع السخسل عمى وجو الذيظ؛ 
 مغ قبل البشظ؛الخد عمى جسيع الذيكات الػاردة اليو ضسغ السجة السقخرة وحدب األولػيات السحجدة  
 .1باب اإلعادةفي حالة رجػع الذيظ ألكثخ مغ سبب يجب تػضيح كل أس 

 ةلترخوييأهسية السقاصة ال الفخع الثالث: 
 ة عمى البشػؾ والعسبلء عمى الشحػ التالي:لتتخونيتخجع فػائج السقاصة اإل

 فؾائج تخص البشؾك مشها أوال:
 التػضيف األمثل لؤلمػاؿ لجى البشػؾ؛ -
 وسخيع؛الحرػؿ عمى معمػمات وإحراءات دؾيقة عغ الذيكات ونطاـ أرشفة دقيق  -
 لى البشػؾ؛إالتقميل مغ مخاشخ نقل الذيكات الػرؾية مغ و  -
 ة بدخعة وسيػلة؛لتتخونيمكانية الحرػؿ عمى صػر وبيانات عغ الذيكات مغ خبلؿ نطاـ السقاصة اإلإ -
 ؛تبديط وتػحيج اإلجخاءات السرخؼية الستعمقة بالذيكات -
 ؛2مخاشخ مغ عشيا يشصػي  قج بسا الشقػد نقل لىإ الحاجة دوف  دفتخيا البشػؾ مدتحقات تدػية يتع -
 لمبشظ بالشدبة يعشي ما وىػ ورائيا، مغ عائج وتحقيق ستثسارىاا يسكغ شقجيةال لىإ البشظ مدتحقات تحػيل سخعة -

            .االقترادية التشسية مغ السديج تحقيق وبالتالي ،السختمفة االقترادية القصاعات في الشقػد دوراف سخعة السخكدي 
                                                           

1
 . 1، المرجع السابك، ص بنن فٌصل اإلسالمً السودانً 
2

، رسالة ممدمة ضمن متطلبات نٌل درجة الماجستٌر ، كلٌة علوم الحاسوب وتمانة مماصة الشٌكات والصراف اآللًالعبٌد طلحة أحمد دمحم،  

 .02، ص2105المعلومات، جامعة الخرطوم، السودان، 



 

 

 أساسيات العمل املصريف اإللكرتوين                                                    الفصل األول
                      

39 

 مغ العجيج بسخاجعة ممدما بشظ كل ألصبح لػالىا إذ األعزاء لمبشػؾ جمية خجمة السقاصة غخفة تؤدي وىكحا
 1عمييا السدحػبة الذيكات لرخؼ السختمفة بفخوعيا البشػؾ
 فؾائج تخص العسالء مشها ثاييا:

 يجاعو ؼيو؛إأصبح تحريل الذيظ في نفذ اليـػ الحي يتع  -
 في تحريل الذيكات؛ زيادة الجقة -
 تدييل عسمية االستعبلـ عمى الذيكات؛ -
؛ -  معخفة وضع الذيظ مقبػؿ أو مخفػض في نفذ اليـػ
 2زيادة الثقة بالذيظ والتعامل بيا. -

 ةلترخوييالسظمب الخابع: األوراق الرجارية ال 
خاصة بيغ البشػؾ والسذخوعات  ة تصبيقا عاما في السعامبلت الستجاولةلتتخونيالػسائل اإل استخجاـصبح أ      

ة يعج جدءا ميسا بالشدبة لمعبلقات لتتخونيوالسؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية، فالتعامل باألوراؽ التجارية اإل
 .ةلتتخونيوالسعامبلت القانػنية الجارية في أجػاء التجارة اإل

 :3ة صػرتافلتتخونيكسا أف لؤلوراؽ التجارية اإل
ة الػرؾية أي تمظ التي ترجر مغ البجاية في صػرة تقميجية عمى لتتخونيالتجارية اإل الرػرة األولى: األوراؽ -

 ة)معالجة برفة جدئية(.إلتتخونيا وإدخاؿ مزسػنيا عمى دعامة إلتتخونيمحخر ورقي ثع يتع معالجتيا 
ما، وتتع بذكل كمي ة السسغشصة وىي التي يختفي فييا دور الػرؽ تسالتتخونيالرػرة الثانية: األوراؽ التجارية اإل -

ة مسغشصة)معالجة برفة كمية(، وإذا ما إلتتخونية، فترجر مغ البجاية عمى دعامة لتتخونيمغ خبلؿ الػسائط اإل
 ة. لتتخونيحجث ليا تجاوؿ أيزا يتع مغ خبلؿ الػسائل اإل

برػرة كمية أو جدئية، ا إلتتخونية عمى أنيا" محخرات معالجة لتتخونييسكغ تعخيف األوراؽ التجارية اإل         
تسثل حقا مػضػعو مبمغ مغ الشقػد، وقابمة لمتجاوؿ بالصخؽ التجارية ومدتحقة الجفع لجى االشبلع أو بعج أجل 

 قريخ وتقـػ مقاـ الشقػد في الػفاء"

  (Lettre de change – releve) (لترخويي)سشج الدحب ال  ةلترخويي: التسبيالة ال الفخع األول
 ة وكحا تقديساتيا، وخرائريا: لتتخونيالفخع يسكغ التصخؽ الى تحجيج تعاريف حػؿ التسبيالة اإلمغ خبلؿ ىحا 

 
 

                                                           
1
 .181، مرجع سبك ذكره، ص الشرٌفة منصور، سهام جلولً 

2
 .02، مرجع سبك ذكره، ص العبٌد طلحة أحمد دمحم 

3
، ص 2115، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة ،مصر، األوراق التجارٌة ووسائل الدفع اإللكترونٌة الحدٌثةمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  

101. 
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 ةلترخوييأوال: تعخيف التسبيالة ال 
 كأداة  بػضيفتيا يتعمق ؼيسا سػاء )الػرؾية( التقميجية التسبيالة نطيختيا عغ ةلتتخونياإل التسبيالة تختمف ال      
 في ة،لتتخونياإل بالتسبيالة يتعمق ؼيسا ىشا، والخبلؼ، القانػف  حجدىا التي اإللدامية بياناتيا في أو ووفاء، ائتساف
 حدابو ورقع( فخعو(أو عميو السدحػب سعا بياف عمى شتسالياا وفي ة،إلتتخوني بصخيقة تتع التي إصجارىا شخيقة
 .التسبيالة ؾيسة تحريل عسمية تدييل جلأ مغ ،عميو والسدحػب الداحب مغ كل بشظ بيغ صمة إليجاد وذلظ

بسحاولة حل السذاكل  ضصمعتاة بالتجخبة الفخندية، وكشتيجة جيػد المجاف التي لتتخونيوتختبط نذأة التسبيالة اإل
السالية واإلدارية الشاشئة عغ التعامل بالتسبياالت خاصة ما تعمق األمخ بتجخل البشػؾ كصخؼ ليحه العسمية، 

خاصة في ضل وجػد الحاسب اآللي  لتتخونيمغ وسائل السعمػماتية الحجيثة والتجييد اإل ستفادةاالوكخغبة في 
 .1973أوت  2لى إة لتتخونيلمسقاصة السػجػدة بالبشظ السخكدي الفخندي، ويخجع تاريخ بجء العسل بالتسبيالة اإل

 شخيق عغ الداحب مغ مخاأ يتزسغ معيشا لذكل وفقا مدبقا عميو متفق اإلتتخوني معالج صظ "بأنياتعخيفيا  ويسكغ
 ألمخ شبلعاال بسجخد وأ لمتعييغ، قابل أو معيشا ختاري في معيشا مبمغا بجفع عميو السدحػب بشظ إلى مرخفو

 "1السدتفيج
" ميسا كاف األسمػب التقشي السدتعسل" ة ضسغ لتتخونيكسا اعتسج السذخع الجدائخي عمى حرخ تدسية الدفتجة اإل

الشقج والقخض: "تعتبخ وسائل دفع كل األدوات التي تسكغ كل قانػف الستعمق ب 04-10أمخ رقع مغ  69في السادة 
 شخز مغ تحػيل أمػاؿ ميسا يكغ الدشج أو األسمػب التقشي السدتعسل"

 والتسبيالة بالسعشى الستقجـ تشقدع الى نػعيغ:
وىي التي ترجر مغ البجاية في شكل ورقة كأي كسبيالة تقميجية، ثع يتع معالجتيا  ة ورقية:إلترخوييكسبيالة  – ( أ

 ا عشج تقجيسيا لجى البشظ لتحريميا أو بسشاسبة تطييخىا ألي شخؼ آخخ؛إلتتخوني
وفييا يختفي أي دور لمػرؽ وترجر مغ البجاية عمى دعامة مسغشصة، والػاقع  ة مسغشظة:إلترخوييكسبيالة  – ( ب

 2ة الحجيثة.لتتخونيمغ التقشيات اإل ستفادةالاالحي يسثل قسة  أف ىحا الشػع
 ة لترخوييخرؾصية التسبيالة ال ثاييا: 

ة ليا لتتخونية لحات القػاعج التي تخزع ليا التسبيالة الػرؾية، ولتغ التسبيالة اإللتتخونيتخزع التسبيالة اإل       
 تتسثل ؼيسا يمي: بعس الخرػصيات

  ة الػرؾية جخت العادة عمى أف ترجر ىحه التسبيالة عمى نسػذج مصبػع يدسح لتتخونياإلفي حالة التسبيالة
عميو بػاسصة الحاسب، وىػ ما يثيخ فتخة الذكمية السادية التي تػجج غفي ىحا الشػع مغ التسبياالت  شبلعباال

 باإلضافة لمذكمية القانػنية؛

                                                           
1
 .51مرجع سبك ذكره، ص ،دمحم بانً فاضل، 

2
 .105، مرجع سبك ذكره، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق  
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 نات اإللدامية، ولتغ جخت العادة في ىحا الشػع مغ التسبياالت ة لبجا مغ تػافخ البيالتتخونيلتي تشذأ التسبيالة اإل
 الفخع الحي يػجج لجيو الحداب؛ سعاو بشظ السدحػب عميو ورقع حدابو  سعاعمى وجػد بيانات أخخى مثل 

  تتتب بعس البيانات االختيارية ألىسيتيا خاصة ما تعمق بذخط الخجػع بجوف مراريف، شخط محل الجفع
 اإلخصار؛ السختار، وشخط عجـ

 ة مثل التطييخ، القبػؿ، لتتخونيورود الرعػبة أي في ترػر ؾياـ بعس العسميات الػاردة عمى التسبيالة اإل
مكانية لؿياـ مثل إة ذلظ ال تشفي تصبيق أحكاـ قانػف الرخؼ شالسا وججت والػاقع أف صعػب االحتياشيالزساف 

   .1ىحه العسميات
 لترخويي: الدشج ألمخ ال الفخع الثايي

ا برػرة كمية أو جدئية يتزسغ تعيجا مغ إلتتخوني" محخر شكمي ثشائي األشخاؼ معالج 2حيث يعخؼ عمى أنو
 محخره بجفع مبمغ مغ الشقػد في تاريخ معيغ إلذف شخز آخخ يدسى السدتفيج" 

 لترخوييآلية الؾفاء بالدشج ألمخ ال  أوال:
في صػرة ورؾية يدمسو  السحخرنو بعج تحخيخ الدشج مغ شخؼ أفي  لتتخونياإل ألمختتسثل الرػرة التقميجية لمدشج 

الحي  السسغشطثع يحتفع بو، ويتع تجاوؿ ىحا الذخيط  السسغشطيشقل البيانات عمى الذخيط  األخيخإلى مرخفو، وىحا 
 .3بالػفاء السمتـد السحخر، ثع إلى بشظ اآلليبػاسصة الحاسب  السقاصةإلى  السدتفيجيحتػي بيانات الدشج، مغ بشظ 

 لترخوييوسشج الدحب ال  لترخوييالفخق بيؽ سشج ألمخ ال ثاييا: 
 أوجه الرذابه:  -2-1
 ا أداة وفاء تعسل عمى نقل الشفػد بيغ األشخاص؛سأف كبلى -
 ة؛لتتخونيال بتجخل البشظ مثمو مثل التسبيالة اإلإ لتتخونيال تتع عسمية الػفاء بالدشج ألمخ اإل -
 ة.لتتخونيالسعالجة اإلكل مشيسا يقبل  -
 أوجه االخرالف: -2-2
 محخر ثشائي؛ لتتخونية محخر ثبلثي بيشسا الدشج ألمخ اإللتتخونيالتسبيالة اإل -
فقج وجج عمى أساس تعيج  لتتخونية تقـػ عمى أساس أمخ بالػفاء، أما الدشج ألمخ اإللتتخونيالتسبيالة اإل -

 بالػفاء؛

                                                           
1
 .102 ، صنفس المرجع السابك 

2
 .072، ص 2112، عمان، 0، اإلصدار0دار الثمافة للنشر والتوزٌع، الطبعة  األوراق التجارٌة اإللكترونٌة،ناهد فتحً الحموري،   

3
الباحث للدراسات  األستاذمجلة  ،التجارٌة المعامالتودورها فً  اإللكترونًخصوصٌة وسائل الوفاء ، مصطفىسلٌمانً ، بحماوي الشرٌف  

 . 012، ص 2106، الجزائر، المانونٌة والسٌاسٌة
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عبلقة الداحب بالسدحػب عميو،  :عبلقتيغ سابقتيغ عمى إنذائيا ىساة لتتخونييفتخض وجػد التسبيالة اإل -
ال عبلقة قانػنية واحجة قائسة بيغ إال يكػف ىشاؾ  لتتخونيوعبلقة الداحب بالسدتفيج، أما في الدشج ألمخ اإل

 الداحب والسدتفيج؛
عسل تجاري فقط إذا صجر عغ  لتتخونيما الدشج ألمخ اإلأة عسل تجاري بحدب الذكل، لتتخونيالتسبيالة اإل -

 .1تاجخ
 (Le chèque électronique)لترخويي: الذيػ ال الفخع الثالث

 لترخوييأوال: تعخيف الذيػ ال 
قانػنيا، يخسميا  لتدامااة مػثقة ومؤمشة، تحسل إلتتخونيرسالة " عمى أنو لتتخونيحيث يعخؼ الذيظ اإل             

، ليقـػ بتحػيل ؾيستو األنتخنتا عغ شخيق إلتتخونيوتقجيسو لمبشظ، الحي يعسل  عتسادهال مرجر الذيظ إلى مدتمسو
ف الذيظ قج صخؼ أ إثباتا إلى مدتمع الذيظ، إلتتخونيإلى حداب حامل الذيظ، ثع يقـػ بإلغائو وإعادتو  السالية

 .2بلفع
ا بذكل كمي أو إلتتخونيلى ما يعخؼ بو الذيظ التقميجي يعخؼ" محخر ثبلثي األشخاؼ معالج إباإلضافة      
لى البشظ السدحػب عميو بأف يجفع مبمغا مغ الشقػد إلذف شخز إيتزسغ أمخا مغ شخز يدسى الداحب  ،جدئي

 "3ثالث يدسى السدتفيج
مشيا في مجاؿ تقشية السعمػمات والسعالجات  االستفادةولعل الذيظ ىػ أكثخ األوراؽ التجارية التي يسكغ      

ة، فالذيكات تعج البشػؾ شخفا أساسيا في الػفاء بيا بل وتحريميا، ولسا كانت البشػؾ تدتعسل دائسا لتتخونياإل
األوراؽ التجارية التي تخزع لسثل ىحه السعالجة، كسا أف الذيكات ة فإف الذيظ يعج أىع لتتخونيوسائل السعالجة اإل

 4ة تبلئع األفخاد الحيغ ال يسمتػف بصاقات ائتسافلتتخونياإل
  لترخوييآلية العسل بالذيػ ال ثاييا: 
 "الػسيط" لتتخونياإل البشظ لجى جار حداب بفتح والسدتيمظ التاجخ مغ كل يقـػ لتتخونياإل الذيظ في          

 الدمع عمى السدتيمظ حرػؿ وبعج ،بالبشظ الخاصة البيانات قاعجة في لتتخونياإل بتػؾيعو مشيسا كل ويحتفع
 إرسالو ثع ا  إلتتخوني وتػؾيعو الذخري حاسبو استخجاـب لتتخونياإل الذيظ بتحخيخ يقـػ فإنو يخيجىا، التي والخجمات

 وصحة الخصيج مغ والتحقق لسخاجعتو لتتخونياإل البشظ إلى الذيظ بتدميع بجوره يقـػ الحي السدتفيج التاجخ إلى

                                                           
1
 .011، ص2106، مجلة النبراس للدراسات المانونٌة، الجزائر، السفتجة اإللكترونٌةكردي نبٌلة،   

2
 .202ص ،2100الجزائر، سنة  الجامعٌة، المطبوعاتدٌوان  ،اإللكترونًوالتسوٌك  لكترونٌةاإلالتجارة نوري منٌر،   

3
 .075، مرجع سبك ذكره، صناهد فتحً الحموري  

4
 .151ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سبك ذكره،  
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 الصخفيغ إلى إخصار تػجيو مع السدتفيج التاجخ حداب إلى السبمغ بتحػيل البشظ يقـػ ذلظ، تع ومتى التػؾيعات،
 .1الجيغ وتدػية الجفع عسمية بإتساـ

 يديل وسيط خبلؿ مغ شخفيغ بيغ لتتخونياإل الجفع عسميات إلتساـ تدتخجـ ةلتتخونياإل الذيكاتبسعشى أف       
 الحداب في والقيج والتحريل اإلصجار لحطة مغ بجءا   العادية الذيكات عغ ىحا في تختمف ال وىي العسمية، إتساـ

 السخاد السبمغ خرع الػسيط ويتػلى اإلنتخنت، شبكة خبلؿ مغ يتع وتبادليا ةلتتخونياإل الذيكات تدميع أف باستثشاء
 .2الجائغ التاجخ حداب إلى ويزيفو العسيل حداب مغ بو الػفاء
 لترخوييوسشج ألمخ ال  لترخوييالذيػ ال الفخق بيؽ ثالثا: 

  بيشسا الذيظ يتزسغ أمخ بالجفع يرجره  ،شبلعاالالدشج لؤلمخ يتزسغ تعيج محخره بجفع مبمغ معيغ بسجخد
 ؛االشبلعالداحب لمسدحػب عميو لمػفاء بؿيسة الذيظ لرالح السدتفيج عشج 

   ؛بحأداة وفاء وسالدشج لؤلمخ يعتبخ أداة ائتساف و وفاء بيشسا الذيظ يعتبخ 
 ؛ديغ بيشسا الذيظ يتصمب ثبلثة أفخامخ عشج تحخيخه وجػد شخفألسشج  تصمبي 
 ؛الدشج لؤلمخ يتصمب تاريخيغ، تاريخ اإلنذاء وتاريخ الػفاء بيشسا الذيظ يتصمب تاريخ واحج 
   ألمخ ليذ يقخر القانػف عقػبة لسغ يرجر شيظ بجوف رصيج قائع و كافي في حيغ ال عقػبة لسغ يرجر سشج

 .لو مقابل وفاء

 ة لترخوييأيغسة الجفع والردؾية السالية الجولية ال  :السبحث الخابع 
مجاالت أنطسة  فيتذيجىا الرشاعة السرخؼية  التيسػاكبة التصػرات الستدارعة ل تدعى السرارؼ             

تحتميا أنطسة الجفع  التيو السقاصة والتدػيات، ونطخا لؤلىسية البالغة أالسجفػعات سػاء األدوات أو قشػات التػزيع 
 فيتتعخض ليا، وأثخىا السباشخ  التيالرشاعة السرخؼية وتأثيخىا عمى أنذصة السرارؼ ونسػىا والسخاشخ  يف

ت نجاح السؤسدات السالية وتسكيشيا مغ تحقيق أىجافيا وشسػحاتيا، وفى ضل الستغيخات التثيخة والتصػرا
تصبيقات  فيلى التػسع إشخأت عمى أنطسة السجفػعات خبلؿ الدشػات االخيخة، وحيث أف الحاجة  التيالتتشػلػجية 

عجد الستغيخات الستعمقة بيا  فيلحاحا  وأكبخ أىسية إفي قصاع السرارؼ أصبحت أكثخ  لتتخونيأنطسة الجفع اإل
 .وزيادة درجة تعقيجاتيا

 
 
 

                                                           
1
 الشرٌعة بٌن اإللكترونٌة المصرفٌة اإلعمال مؤتمر ،والخادمات السلع على الطلب على اإللكترونٌة النمود استخدام أثار الجرف، سعود دمحم  

 .211ص ، 2111دبً،  ،جزء أول والمانون،
2
 مجلة، المركزي للبنن واالئتمانٌة النمدٌة السٌاسات ضوء فً وأثرهما اإللكترونٌة المدفوعات و المصرفٌة المعامالت، حامد السٌد أشرف لبال  

 .51، ص2102، مصر، االزهر جامعة، االسالمً لاللتصاد كامل عبدهللا صالح مركز



 

 

 أساسيات العمل املصريف اإللكرتوين                                                    الفصل األول
                      

44 

 لترخوييال  الجفعالسظمب األول: مالية يغام 
ىي تحقيق وضساف االستقخار السالي القائع عمي مبجأي الدبلمة  ةلتتخونياإل إف السيسة األساسية لشطع الجفع       

مشاسبة تمبي احتياجات  ةإلتتخوني والتفاءة ألنطسة الجفع السختمفة، باإلضافة إلي تػفيخ خجمات وأنطسة دفع
 .مدتخجمييا مع التأكيج عمى ضخورة استسخار تمظ الخجمات وضساف إتاحتيا عمى نحػ يخضي كافة السدتخجميغ

 لترخوييال  تعخيف يغام الجفع الفخع األول:
 يغام الجفع أوال:

" مجسػعة التدػيات لسجسػعة مغ دوائخ الستعامميغ وذلظ مغ أجل تحػيل ؾيع بيغ شخفيغ عمى ويعخؼ عمى أنو   
 1األقل، بأقل تتمفة وبأقل السخاشخ وفي وقت سخيع في حجود ما تدسح بو التتشػلػجيا الستػفخة في وقت معيغ" 

 لترخوييمفهؾم يغام الجفع ال  ثاييا:
 التحػيل عسمية "بأنو لتتخونياإل الجفع ة" أوإلتتخوني شبكة استخجاـب لمجفع وسيمة تدتخجـ أية" ويعخؼ عمى أن      
 التجارية السحبلت العساؿ، السؤسدات، اإلدارات العسػمية،(أخخ شخؼ إلى شخؼ مغ لؤلمػاؿ الخقسي

 ،2)والسدتيمتيغ
أجيدة كسبيػتخ،  استخجاـأو أنو "عسمية تحػيل األمػاؿ ىي في األساس ثسغ لدمعة أو خجمة بصخيقة رقسية أي ب

 " 3رساؿ البيانات عبخ خط تمفػني، أو شبكة أو أي شخيقة إلرساؿ البياناتإ
 ة لترخوييمؾاصفات يجاح أيغسة الجفع ال  الفخع الثايي:

مدتخجمػف قمة مغ السدتيمتيغ ومغ  إلتتخونيمتعجدة ولتغ لتل شخيقة دفع  لتتخونيإف شخؽ الجفع اإل     
ة جحابة، ومغ العػامل التي تؤدي الى انتذار ىحه األنطسة لتتخونيالتجار، فمحلظ يتصمب أف تتػف ىحه األنطسة اإل

 ما يمي: 
 االسرقاللية(Independence  :)  عجاد بخامج خاصة مغ أجل إ حيث ىشاؾ العجيج مغ الصخؽ التي تتصمب

وتجقيق عسمية الجفع، وتعتبخ ىحه  ؿلبلستؿباا مغ قبل التاجخ والسدتيمظ إلتتخونيوتشفيح عسمية الجفع  استخجاـ
 الصخؽ التي تحتاج الى أعجاد خاصة غيخ مشتذخة بذكل واسع؛

  الحاجة لمرخابط( Intreroperability and portability): ة ضسغ لتتخونيتعسل كل أشكاؿ التجارة اإل
أف تتتامل  لتتخونيوتختبط بأنطسة أخخى وتصبيقات حاسػبية مختمفة، ولحلظ عمى عسمية الجفع اإلأنطسة خاصة 

 ؛4وتتخابط مع ىحه األنطسة السػجػدة أصبل والتي تعج مغ التصبيقات السعيارية

                                                           
1
 .77، ص2115، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الطبعة الرابعة، تمنٌات البنونطاهر األطرش،   

2
 الثالث العلمً المؤتمر، دراسة مٌدانٌة–أثر تبنً نظام الدفع اإللكترونً على الحد من التهرب الضرٌبً فً الجزائر ، وآخرون، مولوج كمال  

 .02، ص2106نوفمبر  01ٌوم  ، جامعة بنً سوٌف، مصر،والتحدٌات الفرص :للمجتمعات الشاملة والتنمٌة المعرفة التصاد، المعلومات لعلوم
3
 .200نوري منٌر، مرجع سبك ذكره، ص   

4
 .216، ص2118، األردن، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان تجارة إلكترونٌة،دمحم نور صالح الجذاٌة و سناء جودت خلف،   
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 األمؽ والحساية (Security):  مجى األمغ في عسمية نقل البيانات وتشفيح عسمية الجفع ميسة ججا لؿياس مجى
 لتتخونيذا كانت السخاشخ لمسذتخي أو البائع عالية في عسمية الجفع اإلإ، حيث أنو لتتخونيفاعمية عسمية الجفع اإل

 ىحه الصخيقة بذكل واسع؛ نتذارافإف ىحا يؤدي الى عجـ 
 الخسؾم والرتمفة (Fees and cost  :)  حيث أنو كمسا زادت العسػلة السدتخجمة لصخيقة الجفع فإف ذلظ يؤدي

لحلظ قج تشاسب ىحه الخسػـ  مغ سعخ البيع،%3حيث أف معجؿ العسػلة يبمغ  بذكل واسع، نتذارىاالى عجـ إ
 الرفقات الرغيخة فقط وال تجعع الرفقات التبيخة عادة؛

  سرخجاماالسهؾلة (Ease of use :)  في نسػذج مشطسات األعساؿ  لتتخونيعسميات الجفع اإلتدتخجـ
 يا.استخجاملمسدتيمظ بصاقات الحداب، وتعتبخ ىي البصاقة الشسػذجية لديػلة 

 مجى ايرذارها (Critical mass):  
يا مغ قبل أعجاد كبيخة مغ التجار استخجامناجحة لبجا مغ  لتتخونيإلحتى تتػف شخيقة الجفع ا          

نو يتػقع أ، غيخ نتذاراإلعبخ اإلنتخنت غيخ واسع  لتتخونينتذار شخؽ الجفع اإلإيعج والسدتيمتيغ عمى حج سػاء، 
مغ شخؽ الجفع  %50الى  30أقل ب  لتتخونينتذاره في الدشػات البلحقة، حيث أف تتمفة الجفع اإلإف يتدايج أ

 . 1لى وقت أو جيج وىي مبلئسة لتبل شخفي العسمية التجاريةإبكثيخ وأسيل وال تحتاج التقميجية، وتعتبخ أسخع 

 اإلترخوييدفع الفاتؾرة  يغام السظمب الثايي:
 تإف التصػر في تتشػلػجيا السعمػمات عبخ التثيخ مغ الدشػات أدى إلى ؾياـ العجيج مغ البشػؾ والسؤسدا         

ا، حيث أف الصخيقة التقميجية في دفع الفػاتيخ إلتتخونينطسة قادرة عمى سجاد الفػاتيخ أالسالية مغ العسل عمى تصػيخ 
الفاتػرة وإرساليا الى السدتيمظ  والتي تتع بخوتيغ شػيل بجئا مغ إجخاء عسمية الحداب والصباعة، ومغ ثع شباعة

ىحه  تأخحلى الذخكة السرجرة لمفاتػرة، حيث أف مغ السسكغ أف إومغ ثع يقـػ السدتيمظ بجفع الؿيسة  ،كفاتػرة ورؾية
 العسمية أسابيع كثيخة حتى يتع إكساؿ العسمية كميا.

ا تسكغ مغ تسثيل الفػاتيخ ودفعيا عبخ اإلنتخنت بثػاني معجودة بجال مغ أسابيع أو إلتتخونيدفع الفاتػرة  ةإف تقشي
 .2أياـ شػيمة

 إلترخويياالفخع األول: طخق دفع الفؾاتيخ 
 : غبصخؽ متعجدة مشيا شخيقتيغ فعالتي (E-Bills)ا إلتتخونييتع تسثيل ودفع الفػاتيخ 

 الظخيقة األولى مؽ خالل دفع فاتؾرة فخدية مؽ مؾقع الذخكةأوال: 
لمفػاتيخ ودفعيا عبخ اإلنتخنت مغ خبلؿ مػقع الػيب  استبلمويقـػ السدتيمظ بتعبئة نسػذج وتػؾيعو لتي يتع       

ا، حيث يقـػ إلتتخونييا إلصجار الفػاتيخ استخجامعمػمات الخاصة بالسدتيمظ مغ أجل الخاص، حيث يتع حفع الس
                                                           

1
، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، التجارة اإللكترونٌة واألعمال اإللكترونٌة  من منظور تمنً وتجاري واداريخضر مصباح الطٌطً،   

 .002، ص 2118األردن، 
2
 .012نفس المرجع السابك، ص   
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بصاقات  استخجاـبتتع عسمية الجفع  كساا، إلتتخونيمغ قبل بخنامج السدتعخض لجفع ؾيستيا  باستعخاضياالسدتيمظ 
لى إا مغ حداب السدتيمظ إلتتخونيحيث يقـػ الشطاـ بذبو عسمية تحػيل لمشقػد  ، (Credit Cards) االعتساد

 الذخكة الرادرة مشيا الفاتػرة.
  الظخيقة الثايية مؽ خالل دفع أكثخ مؽ فاتؾرة مؽ يفذ السؾقعثاييا: 

لى كل مؤسدة إتيخه مغ نفذ السػقع، كسا يقـػ بإرساؿ معمػماتو تسكغ السدتيمظ مغ سجاد مختمف فػا        
السعمػمات وؾيسة الفاتػرة عبخ اإلنتخنت  استعخاضعبخ اإلنتخنت، حيث تسكشو الحقا مغ  ايخغب بتدجيج فػاتيخى

 مغ خبلؿ شبكة اإلنتخنت.  االعتسادلتل مؤسدة، ومغ ثع دفع ؾيستيا عبخ بصاقات 
 اإلترخوييفؾائج دفع الفؾاتيخ الفخع الثايي: 

ا يجمب الفػائج لمسدتيمظ والسؤسدة الرادرة مشيا الفاتػرة، فسغ ناحية إلتتخونيف نطاـ دفع الفػاتيخ أل         
 ة ليا عجة فػائج:لتتخونيالفػاتيخ اإل ،السؤسدة
  ؛ورؽ ووقت ومػضفيغتخفس تتمفة أعجاد معامبلت الفػاتيخ مغ 
 لى والئيع وزيادة إلى زيادة الخضا مسا يؤدي إة خجمة أفزل لمدبائغ وتؤدي لتتخونيتػفخ الفػتخة اإل

ة تعتبخ مغ وسائل التخويج والجعاية واإلعبلف حيث يسكغ أف تتزسغ لتتخونيالسبيعات، كسا أف الفػتخة اإل
 ة بعس اإلعبلنات عغ مشتجات أو خجمات أو أسساء شخكات أو غيخىا؛لتتخونيالفاتػرة اإل

 س السراريف وذلظ بعسمية ححؼ الصابع والسغمف وغيخىا؛تخؽي 
  تعسل عمى تشطيع حفع الدجبلت لمسدتيمظ ويدتصيع السدتيمظ دفع الفػاتيخ في أي وقت ومغ أي مكاف

 ؛بجوف جيج أو تعب أو مراريف مػاصبلت أو غيخىا
  في خفس الشفقات عشج الذخكات والسؤسدات، فتمسا زاد حجع الفػاتيخ  لتتخونيتباع نطاـ الجفع اإلإيداىع

إنفاؽ تمظ الذخكات عمى األوراؽ والبخيج وغيخىا مغ الشفقات  ، قلّ لتتخونيالتي ُتدجد عبخ الجفع اإل
 ؛السكتبية

  في محافطة الذخكة عمى قائسة عسبلئيا، إذ مغ السخجح أف يعػد  لتتخونيتباع نطاـ الجفع اإلإيفيج
 ؛أحج السػاقع التجارية إذا كانت معمػماتو مخدنة عميو استخجاـلعسيل إلى ا
  ال يحتاج اإلنداف حيشيا إلى الحىاب إلى أماكغ التدجيج واالنتطار شػيبل  حتى يجيء دوره، وإنسا يجفعيا

 .1أحج التصبيقات الخاصة بيحا األمخ استخجاـببداشة عبخ 

 

                                                           
1
  :رابطعلى ال، 2102 /17/07، تارٌخ االطالع  2102فٌفري  02بتارٌخ   ،ما هو الدفع اإللكترونً، علً مالن ولد  

fekra.efawateercom.jo  .www 
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 لترخوييالسظمب الثالث: الرحؾيل السالي ال 
لغخض التدػيات  ة سػاءلتتخونيمغ أىع الخجمات التي تقجميا البشػؾ اإل لتتخونييعتبخ التحػيل السالي اإل 

عمى السدتػى الجاخمي وحتى عمى السدتػى ذلظ ة بيغ األفخاد أو بيغ األفخاد والقصاعات الحكػمية لتتخونياإل
 .وفق أنطسة متعارؼ عمييا ،الجولي

 لترخوييتعخيف الرحؾيل السالي ال الفخع األول: 
، أي دفعات لتتخونييتزسغ نقل األمػاؿ اإل (: Electronic Fund Transfer)لتتخونيالشقل السالي اإل          

ة والذبكات الحاسػبية كذبكة اإلنتخنت، وبػاسصتو تدتصيع تحػيل لتتخونيأو تحػيل أمػاؿ تتع بػاسصة األجيدة اإل
 ة، وليحه الػسيمة مجسػعة مغ السسيدات مشيا:لتتخونيبػاسصة الػسائل اإللى أي مكاف إاألمػاؿ 

 ا؛إلتتخونيسيػلة تحػيل األمػاؿ  
 في السرارؼ إلجخاء العسميات السرخؼية؛ االنتطارلى إسخعة اإلنجاز فبل حاجة  
 ال داعي لمسعامبلت الػرؾية التي قج تتعخض لمفقجاف أو الدخقة أو الزخر؛ 
 .1ساعة 24/24مجار الخجمة متػفخة عمى  

مجسػعة مغ "عمى أنو  (:Electronic Benefits Transfer) لمسشافع لتتخونيكسا يعخؼ الشقل اإل           
الخجمات السالية، مثل تحػيل األمػاؿ أو الحرػؿ عمى معمػمات رقسية بيغ السشطسات، وذلظ مغ خبلؿ تقشيات 

ة مثل الحرػؿ لتتخونيالسؤسدات السذخفة عمى شبكات السشافع اإللى حػافد أخخى تقجميا إت، باإلضافة تراالاال
 .2"عشج تحػيل األمػاؿ وغيخىا مغ السشافع 1%عمى خرع 

لى تخؽيس التتمفة وتحديغ التفاءة مع الحفاظ عمى مدتػى إوفي ىحا فائجة لمسشطسات التي تدعى          
، ستػفخ العجيج مغ العسميات اإلدارية وتحخر (EBT) وباستعساؿالخجمات نفدو، بالتالي فإف ىحه السؤسدات 

 مرادرىا ومدتخجمييا مغ األعساؿ الخوتيشية، وتتميفيع لمؿياـ بأعساؿ أخخى.
 لترخوييآلية الرحؾيل السالي ال الفخع الثايي: 

لسشفعة الجية السدتفيجة )مثبل ،  (One-Time Authorization Form) ػقِّع العسيل نسػذجا  ُمعَتسجا  واحجا  ي        
دة مغ حداب العسيل وفق تختيب زمشي معيَّغ )يػميا  أو أسبػعيا   قتصاعاالتاجخ(. وُيتيح ىحا الشسػذج  الؿيسة السحجَّ

عغ الذيظ في أف صبلحيتو تدخي ألكثخ مغ عسمية تحػيل  لتتخونيويختمف نسػذج التحػيل السالي اإل، أو شيخيا (
وضيفتيع تػفيخ البخمجيات البلزمة، وُيسكغ  (Mediators) وفي العادة يتعاَمل البشظ والعسيل مع وسصاء ،واحجة

 .إيجاد العجيج مشيع عمى اإلنتخنت

                                                           
1
 .107، ص2106، الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌك والتورٌدات، التجارة اإللكترونٌةدمحم نور برهان، عز الدٌن خطاب،   

2  WILL KENTON, Electronic Benefit Transfer (EBT), consulter le 10 Mars 2018, site : 

www.investopedia.com/terms/e/electronic-benefits-transfer.asp. 
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يقـػ الػسيط ، كسا Mediator)) ويقـػ العسيل ببشاء وإرساؿ التحػيل السالي عغ شخيق السػدـ إلى الػسيط       
التي بجورىا تخسل نسػذج التحػيل  (ACH) اآلليةرساليا إلى دار الَسَقاَصة السالية بتجسيع التحػيبلت السالية وإ

إلى بشظ العسيل، ويقارف بشُظ العسيل التحػيَل السالي )الػارد مغ دار السقاصة( بخصيج العسيل،  لتتخونيالسالي اإل
-NSF- Non) ية الخصيجوفي حاؿ عجـ تغصية الخصيج لؿيسة التحػيل السالي، يتع إرساؿ إشعار بعجـ كفا

Sufficient Fund)   إلى الػسيط ليقـػ بجوره بإعادة اإلشعار إلى العسيل. أما إف كاف الخصيج كاؼيا  لتغصية ؾيسة
ؾيسة التحػيل مشو وتحػيميا إلى حداب السدتفيج )البشظ أو التاجخ( في وقت  قتصاعاالتحػيل السالي، فعشجىا يتّع 

د بالشسػذج  .الَدجاد الُسحجَّ
دوف السخور بػسيط،  (ACH) اآلليةأما إذا رغب التاجخ في تشفيح التحػيبلت السالية عبخ دار السقاصة         

ب عمى التاجخ نفدو أف يذتخي البخمجيات الخاصة التي تدسح بإجخاء ىحه العسمية، وتتػف ىحه  فعشجىا يتػجَّ
نسػذج الجفع مخفقا بذيظ  عتسادابوفي ىحه الحالة يقـػ العسيل  ،البخمجيات ُمؤّمشة بكمسة مخور خاصة بالتاجخ
ؽ لرالح التاجخ، ثع يقـػ التاجخ بإرساؿ   االعتسادالتي تقػـ بجورىا بإرساؿ  اآلليةإلى دار السقاصة  االعتسادمرجَّ

د، وتحػيمو إلى حداب التاجخ قتصاعالإلى البشظ  ي ىحه الحالة ف، حيث السبمغ مغ حداب العسيل في الػقت السحجَّ
ؽ يزسغ ذلظ  .ال حاجة لمتحّقق مغ كفاية رصيج العسيل، ألف الذيظ السرجَّ

 الجولي  لترخوييالرحؾيل السالي ال الفخع الثالث: 
 لؤلمػاؿ عمى ثبلثة أنػاع أساسية مغ أنطسة الجفع التثيخة: لتتخونيحيث يعتسج التحػيل اإل        
خترار إوىػ " (Society World Inter Financial Télécommunication) (SWIFT)يغام سؾيفتأوال: 

وىي شبكة لشقل رسائل التحػيبلت   السالية الجولية عبخ العالع" ةوالبلسمتيالدمتية  تتراالااللعبارة" جسعية 
ة في العالع، لتتخونيالسالية عبخ الحجود، مقخىا في بمجيكا، وتعج أكبخ وأىع شبكة عالسية لمتحػيبلت السالية اإل

بشتا مغ أكبخ البشػؾ األوروبية واألمخيكية في بخوكدل وذلظ بسػجب القانػف البمجيكي  239وقج أنذأت مغ قبل 
 . 1937لدشة 

يدتخجـ نطاـ سػيفت في تدػية السجفػعات الجولية، حيث تخسل مغ خبللو البشػؾ تعميسات الجفع             
 .1وبذكل ؾياسي ومػحج ومتعارؼ عميو بيغ كل البشػؾ السشتسية لجسعية سػيفتومختمف أنػاع اإلشعارات األخخى، 

ا، ودوف إلتتخونيعمى تحجيث البخامج السعتسجة  باستسخارولقج ثع بشاء ىحا الشطاـ بصخيقة آمشة، حيث تعسل الذخكة 
لى السذتخكيغ أنفديع بالتعاوف مع كبار شخكات األمغ العالسية السيتسة بالذبكات، مثل تػكيدجو إالخجػع 

                                                           
1
 25-20ٌومً  طرابلس اإللكترونٌة الجرائم  :عشر الرابع الدولً المؤتمر، االلكترونً المستندي االعتماد طرٌك عن األموال تبٌٌض، لٌندة عبدهللا، 

 .062، ص2106 مارس
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(Toxedo) لبخوتػكػؿ  ستعسالياإ، وقج تصػرت ىحه الذبكة العالسية الخائجة مع التقجـ التقشي الحاصل، فثع(X25) 
 . 1في تػصيل الخسائل لسجة شػيمة

 (Clearing House Interbank Payement System ):(CHIPS)يغام شيبذثاييا: 

وثع إنذاء ىحه  وىػ نطاـ وششي لو بعج دولي، وىػ اخترار لعبارة" غخفة مقاصة السجفػعات بيغ البشػؾ"  
حيث يعتبخ شبكة لمقل اآللي والحي يعسل في نفذ الػقت كغخفة  ،الذبكة مغ قبل جسعية بيت السقاصة الشيػيػركية

السشتسية ليحه الذبكة والسذاركة في السعامبلت الجولية السقػمة بالجوالر األمخيكي، وىػ مقاصة بالشدبة لمبشػؾ 
، ويعسل ىحا الشطاـ بحاسػب يحتتخ تقخيبا كل التحػيبلت السالية السختبصة بالتحػيبلت الجولية بالجوالر األمخيكي

مػاؿ مغ البشػؾ األمخيكية مخكدي يترل بحػاسيب البشػؾ األعزاء السذاركة في الجسعية، بحيث يحػؿ األ
 .2والبشػؾ األجشبية خارج الػاليات الستحجة األمخيكية

 ( Federal Reserve Wire Network) :(Fedwire)يغام فجوايخثالثا: 
بشظ عزػ فاعبل في ىحا الشطاـ كل بشظ  700ىػ بسثاية نطاـ لمتدػية اإلجسالية الفػرية يزع تقخيبا نحػ    

 ثبلثةحتياشي في البشظ اإلحتياشي الفيجرالي، وتقجر األمػاؿ التي يتع تحػيميا سشػيا مغ خبلؿ ىحا الشطاـ إيستمظ 
سشػات، وتأخج  قبلدوالر أمخيكي في اليـػ الػاحج أو تقخيبا عذخة أضعاؼ أو أكثخ مسا كانت عميو مشح ػف يثخيم

ـ إرساؿ رسائل ونطاـ دفع يعتسج عمى الحاسػب، كسا الثػاني إلنجازىا فقط. فيػ نطا زعالعسمية عبخ ىحا الشطاـ ب
يعسل عمى أساس التدػية اإلجسالية، حيث تحتفع جسيع البشػؾ األمخيكية بحدابات مع البشظ الفيجيخالي مخررة 

 .3األمخيكية لمتعخؼ عمى مخسمي ومدتقبمي الجفعاتتحاد السرارؼ إبأرقاـ 

 لترخوييالسدرشجي ال  االعرسادالسظمب الخابع: 
التي  ومع التصػرات التتشػلػجية السحىمة التي مدت جسيع مشاحي الحياة، وضيػر عرخ السعمػماتية       

السدتشجي في  االعتسادضيخ  ساىست في تدييل أداء ودفع السدتحقات التي تتصمبيا مجفػعات التجارة الجولية،
، والحي يختتد باألساس عمى التعامل بيغ كل مغ البائع لتتخونيالسدتشجي اإل االعتسادصػرتو الججيجة، وعخؼ ب

ة التي حمت محل السدتشجات الػرؾية، ناـيظ عغ أنو يقجـ لتتخونيبالسدتشجات اإل)السدتػرد( والسذتخي  (السرجر)
 ة.لتتخونيميدة الػفاء لمبائع عغ شخيق أنطسة الجفع اإل

 السدرشجي  االعرساد مالية: الفخع األول
 السدتشجي، مخاحمو، مغ خبلؿ العشاصخ التالية: االعتسادلى مفيـػ إصخؽ يسكغ الت

 
 

                                                           
1
 .026سبك ذكره، صتولرورت دمحم، مرجع  

2
 .062مرجع سبك ذكره، ص  ،لٌندة عبدهللا، 
0

 .022ص  تولرورت دمحم، مرجع سبك ذكره،
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 السدرشجي الرقميجي: االعرسادأوال: تعخيف 
فاتح )تعيج كتابي غيخ قابل لئللغاء صادر مغ البشظ "السدتشجي التقميجي ىػ عبارة عغ  االعتسادإف          

لرالح السدتفيج بالجفع أو قبػؿ كسبياالت مدتشجية مدحػبة  االعتسادشالب عمى تعميسات عسيمو  ، بشاء(االعتساد
بشتا آخخ في بمج السدتفيج ليتػلى عشو الجفع أو قبػؿ تمظ  االعتسادعميو مغ قبل السدتفيج وقج يفػض فاتح 

 .1"التسبياالت السدتشجية
 السدرشجي االعرسادمخاحل ثاييا: 

 السدتشجي بسا يمي: االعتساديسكغ تمخيز مخاحل رسالة 
  يجب كخصػة أولى أف يتفق كل مغ السذتخي والبائع عمى شخوط معيشة تتزسغ وسائل الشقل وفتخة االئتساف

 السعخوضة وآخخ تاريخ لمذحغ؛
  اعتساد السذتخي، وقج ، ومغ ثع يقـػ السرخؼ بجراسة االعتسادلى السرخؼ بصمب رسالة إيتقجـ السذتخى

 نات أخخى؛نقجيا و/أو ضسا يتصمب غصاء
  لى مرخؼ البائع، وذلظ مغ خبلؿ وسائل إة إلتتخونيبإصجار رسالة  لبلعتساديقـػ السرخؼ السرجر

 ة؛إلتتخوني
  ببلغ البائع بصخيقة الجفع؛إ، ومغ ثع االعتسادبالتحقق مغ رسالة  لبلعتساديقـػ السرخؼ السرجر 
  التجارية السبخمة مع السذتخي، وأنيا تحقق جسيع  االتفاؾيةلى إ االعتساديتػجب عمى البائع أف يجقق ندبة

 الذخوط والسػاصفات السصمػبة؛
  لى السرخؼ البائع الحي يقػـ بجوره بتجقيق الػثائق إيذحغ البائع الدمع، ثع يجسع الػثائق السصمػبة لتقجيسيا

 ؛االعتسادومصابقتيا مع 
 .دفع السرخؼ السبمغ السصمػب لمبائع  

 لترخوييالسدرشجي ال  االعرسادمالية : الفخع الثايي
أىسية بالغة في تدييل  مجفػعات التجارة الجولية، إذ أف إجخاءاتو وآليات عسمو ال  لتتخونيلبلعتساد السدتشجي اإل
 السدتشجي الػرقي.  االعتسادتتدع بالتعقيج مقارنة ب

 لترخوييالسدرشجي ال  االعرسادأوال: تعخيف 
ؼ لع تتبمػر بعج بذكل نيائي، بل ىشاؾ أرضية قانػنية تع إعجادىا مغ شخ  لتتخونياإلالسدتشجي  االعتسادإف فتخة 

، عمى لتتخونياإلالستعمق بالتقجيع  600و  500في ممحق الشذختيغ رقع  -ؿ الشز بلغخفة التجارة الجولية مغ خ
، ذلظ مدتؿببل لتتخونياإلالسدتشجي  االعتسادبلطيػر بسا يعخؼ  األساسيةالتي تعتبخ المبشة  األحكاـمجسػعة مغ 

                                                           
1
دار ، المعامالت المصرفٌة والمدفوعات اإللكترونٌة وأثرهما فً ضوء السٌاسات النمدٌة واالئتمانٌة للبنن المركزيأشرف السٌد حامد لبال،   

 . 05، ص2101الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، 
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أحكاميا حتى يتع  بيا بذكل فجائي، بل يجب التجرج في إنذاء األخحأف ىحه العسمية تعتبخ مغ الرعػبة بسكاف 
السدتشجية  عتساداتبللالقانػنية  باألرضيةقبػليا مغ شخؼ البشػؾ والستعامميغ، وإف كاف السمحق السحكػر لع يأت 

السدتشجية، وىػ  اتاالعتسادىحا الشػع مغ  إلنذاء تيجةشالسبذكل نيائي، بل ىػ مخحمة مغ السخاحل  ةلتتخونياإل
لمتجارة الجولية والتي أصبحت تدسى بالتجارة  لتتخونياإللسجسػعة مغ الشرػص الجولية تصخقت لمجانب  متجادا

برفة تجريجية عغ تمظ الصخيقة التقميجية الستسثمة في تبادؿ  ستغشاءاالإلى  األمخ. وقج أدى ىحا 1ةلتتخونياإل
، إذ أصبح مغ السسكغ تبادؿ األنتخنيتوشبكة  اآللي اإلعبلـبصخؽ تعتسج عمى  ستبجاليااو السدتشجات يجويا 

 .، والحرػؿ عمى ؾيسة السدتشجات بشفذ الصخيقة، والتي تتػف أكثخ دقة وثقةاإلنتخنيتشبكة  خبلؿالسدتشجات مغ 
 السدرشجي االعرسادلمسعمؾمات عمى  لترخوييأثار يغام الربادل ال ثاييا: 

لمسعمػمات مغ أجل اإلدارة، التجارة والشقل"،  لتتخوني"التبادؿ اإل (EDIFACT)اف مذخوع نطاـ أو تقشية        
عصى أماؿ كبيخة لمستعامميغ في حقل التجارة الجولية، مغ أجل تتخيذ نطاـ آلي أ السدتشجي قج  االعتسادفي مجاؿ 

السدتشجي الستسثمة في تقجيع وفحز  االعتسادلتافة العسميات البشتية، دوف السداس بحجخ األساس لعسمية 
 .2إلتتخونيمدتشجي  عتسادا لى إالسدتشجات كخصػة أولية لمػصػؿ 

 لترخوييالسدرشجي ال  االعرسادلمعسل ب"سؾيفت" مداهسة شبكة ثالثا: 
السدتشجية، لتغ بذخط أف يكػف  اتاالعتسادشبكة " سػيفت " أصبح متعامل بو في مجاؿ  ستعساؿاإف         

، مخاآليستج ذلظ إلى السدتفيج أو العسيل  مقترخا عمى الخسائل السخسمة ما بيغ البشػؾ فقط، وال ستعساؿاالىحا 
باعتبارىسا شخفيغ خارجييغ عغ ىحه الذبكة، ولعجـ وجػد نساذج مػحجة ؼيسا بيغ البشػؾ عشج تعامميا مع أشخاؼ 

ة إلى البشظ الػسيط يخبخه إلتتخونيتتستع برفة البشػؾ، و بشاء عميو يسكغ أف يخسل البشظ السشذئ رسالة  الأجشبية 
 (السدتػرد والسرجر) األخخى  األشخاؼتفيج. في حيغ تتعامل السدتشجي لرالح السد االعتسادبأف العسيل أمخ بفتح 

عتساد إ  صجارإلبإرساؿ شمبو  اآلمخالستاحة لمجسيع، ؼيقـػ السدتػرد أو العسيل  اإلنتخنيتمع البشظ بػاسصة شبكة 
 االعتسادز ن ، فإذا ما وافق البشظ عمى شمب عسيمو، يقػـ كسا سمف القػؿ بإرساؿاإلنتخنيتمدتشجي عغ شخيق 

نتياء إإذا ما كاف السخسل إليو بشظ آخخ، وقبل  إلى السدتفيج مباشخة بشفذ الصخيقة أو يدتخجـ نطاـ شبكة سػيفت
لمحرػؿ عمى ؾيسة  والبلزمةيقـػ السدتفيج بإرساؿ كافة السدتشجات الستعمقة بالذحغ  االعتسادالسحجد في  األجل

السذاركة في العسمية كالذاحغ  األشخاؼ، ويصمب مغ كافة اإلنتخنيتأي بػاسصة شبكة  ،بشفذ الػسيمة االعتساد
، وإذا كانت السدتشجات مػافقة لسا اإلنتخنيتعغ شخيق  االعتسادوالسؤمغ أف يقػمػا بإرساؿ مدتشجاتيع لمبشظ مرجر 

 .3ةإلتتخونيفإف البشظ يقـػ بتحػيل السبمغ برػرة  االعتسادورد في 
                                                           

1
، كلٌة مالاألعتخصص لانون  علوم، لنٌل شهادة دكتوراه  أطروحة، المستندي االعتمادالمصرفٌة للبنن عند فتح  االلتزامات، خالدي أمٌن 

 .76، ص2106الجزائر، ، 0جامعة الجزائر، الحموق
2
، 2108مجلة المفكر، العدد التاسع، جامعة دمحم خٌضر بسكرة، الجزائر،  عتماد المستندي اإللكترونً،األرضٌة المانونٌة االسعدي عبد الحلٌم،  

 .28ص 
3
 . 55-50 ص ص ، 2112، سنة األولى، دار الثمافة، عمان، الطبعة اإلنترنٌتعبر  اإللكترونٌةالخدمات البنكٌة محمود دمحم أبو فروة،   
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 خالصة الفرل 
، واالنتذارأخج في التصػر  لتتخونييتزح أف العسل السرخفي اإل لى أقداـ ىحا الفرلإمغ خبلؿ التصخؽ      

 ة،إلتتخونيعمى الرشاعة السرخؼية، فشتج عشيا أنطسة دفع  تراؿااليخجع أساسا لسا أفخزتو تقشية السعمػمات و 
لى مفيـػ السحافع إلى أف تصػرت إة، و لتتخونياإل واالئتسافصاقات الجفع وإدارة الحدابات عغ بعج، وشيػع ب

 تراؿاالشبو كمي في أسػاؽ الساؿ عمى تقشيات الحػسبة و  االعتسادلى جانب إة والبصاقات الحكية، لتتخونياإل
 أو ما يعخؼوفي مخاحميا الستقجمة ، (E-Banking)ةلتتخوني، إف الػلػج الى الريخفة اإللتتخونيوالتجاوؿ اإل

لتداما تاما مغ السؤسدات البشتية والسالية عمى مدتػى إداراتيا إ، يتصمب (Virtual_Banking)بالسرخؼ اآللي
السصمػب اآلني  االستثسار، وكحلظ تخكيد يالتشفيحية وتأىيل كػادرىا البذخية ليشدجع مع التصػر التتشػ مرخف

األماف وأمغ السعمػمات  ، وكحلظ تػفيخ مدتػى مغلتتخونيواالستخاتيجي خجمة لتصػيخ العسل السرخفي اإل
 ISOة بسا يتشاسب ومتصمبات معاييخ التقييذ الجولية في مجاؿ حساية البيانات مثل معيار )لتتخونيوالبيانات اإل

، والتي تديع بجورىا في زيادة ثقة لتتخوني(، وكيؽية إدارة السخاشخ السراحبة لمعسل السرخفي اإل27001
    الستعامميغ.
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 تسهيد
بالخغع مغ السدايا الستعجدة التي تػفخىا الريخفة اإللكتخونية سػاء لمبشظ أو العسالء إال أنيا تػاجييا مخاشخ       

ججيجة، والتي تدداد حجتيا عبخ الػسائط اإللكتخونية باإلضافة إلى السخاشخ السرخفية التقميجية، ولسػاجية ىحه 
كبيخة  تمسا يدتػجب عمييا مدؤوليا ،ػؿ ىحه السخاشخالتحجيات أصبح لداما عمى البشػؾ العسل عمى قب

شاممة إلدارة السخاشخ بغخض التعخؼ عمى ىحه السخاشخ، والحج مشيا عبخ  ستخاتيجيةالسػاجيتيا، مغ خالؿ تبشي 
، ولسعخفة ىحه السخاشخ والتحجيات األعساؿ الػسائل الخقابية ووضع الدياسات العسمية السشاسبة لسػاجيتيا

 معالجتيا في السباحث التالية: ارتأيشاالسرخفية اإللكتخونية، 
 .السبحث األوؿ: مخاشخ األعساؿ السرخفية اإللكتخونية       
 .األعساؿ السرخفية اإللكتخونية السبحث الثاني: تحجيات       
 .السرخفية اإللكتخونية السبحث الثالث: إدارة مخاشخ األعساؿ       
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 السبحث األول: مخاطر األعسال السررفية اإللكترونية
في تحقيق العائج، وتقاس أيزا بجرجة التقمبات في  االنحخاؼعمى أنيا "  فتعخؼالسخاشخ السرخفية 

تعخض البشظ إلى خدائخ غيخ  حتساليةابأنيا  ،لمسخاشخة البشكية ، ويسكغ إعصاء تعخيف آخخ1الكيسة الدػقية لمبشظ"
معيغ، فالخاصية الخاصة بالخصخ ىي عجـ  ستثسارامتػقعة وغيخ مخصط ليا و/أو تحبحب العائج الستػقع عمى 

أؼ أف الخصخ البشكي مختبط باحتساؿ مدتقبمي لتعخض البشظ ، التأكج الػقتي لحجث محتسل يعخض البشظ لخدارة
 .2ئة التي يعسل فييا مسا يعخضو لفقج جدء مغ أصػلولخدائخ غيخ متػقعة ناتجة عغ تغيخات البي

حالة عجـ  أؼ وجػد عالقةوالسالحع مغ خالؿ التعاريف الدابقة أف الخصخ مختبط بالشذاط السرخفي، 
السخاشخة، ويذسل الخصخ السرخفي عمى خدائخ متػقعة وأخخػ غيخ  تدداد قيسةالتأكج في الحرػؿ عمى عائج 

 خصخ.سحا المتػقعة نتيجة تشػع مرادر ى

  في عسميات الريرفة اإللكترونية السطمب األول: مخاطر االحتيال السعمهماتي
تعج جخيسة االحتياؿ عبخ شبكة السعمػمات أكثخ الجخائع خصػرة وضخرًا بػأحػاؿ الشػاس سػػاء فػي            

الجخيسة عمى أنيا إحجػ ضخائب الشطخ ليحه  أشخاصيع أو أمػاليع، وال يكاد يخمػ مجتسع معاصخ مشيا، ويسكغ
  3.والتحزخ بشحػ عاـ التي تجفعيا السجتسعات جتساعيواال قترادؼاال التقػجـ

والصبيعة  وقج تبايشت ىحه جخيسة وتعجدت، وأساس تبايشيا تحجيج األفعاؿ السشصػية تحت ىحا الػصف           
التػي تقػع عمى العسميات اإللكتخونية باستخجاـ الػسائل اإللكتخونية  حتياؿاالالخاصة التي تتسيد بيا جخيسة 

ال تقف عشج الصبيعة الخاصة باألفعاؿ التي تتحقق بيا ىحه الجخيسة، وإنسا تستج ىحه الصبيعة لتذسل  ،السدتحجثة
ة اإلنتخنت البعج العالسي أيزًا ليحا الشػع مغ الجخائع، فيدتصيع أؼ شخز في دولػة معيشة الجخػؿ إلى شبك

 .نذاشو اإلجخامي في دولة أخخػ أو مجسػعة مػغ الػجوؿ األخخػ  رتكاباالعالسية، ويسكشو 
 السعمهماتي االحتيالتعريف الفرع األول: 

السعمػماتي بأنو: "التالعب العسجؼ بسعمػمات وبيانات تسثل قيسًا مادية  حتياؿاالعخؼ بعس الفقياء        
يختدنيػا نطاـ الحاسب اآللي، أو اإلدخاؿ غيخ السرخح بو لسعمػمات وبيانات صحيحة، أو التالعب في األوامخ 

حتى يقـػ  والتعميسات التػي تحكع عسمية البخمجة، أو أية وسيمة أخخػ مغ شأنيا التأثيخ عمى الحاسب اآللي،
عمػى ىػحه البيانات أو األوامخ أو التعميسات، مغ أجل الحرػؿ عمػى ربػح غيػخ مذػخوع وإلحػاؽ  بعسمياتػو بشػاء

 "  4الزػخر بػالغيخ

                                                           
1
 .021، ص5102، دار المسٌرة، عمان، األردن، إدارة العملٌات المصرفٌةدرٌد كامل ال شبٌب،  
2

إدارة المخاطر فً المؤسسات،  استراتٌجٌةالملتمى الدولً الثالث حول ، إدارة المخاطر فً البنون التجارٌة ومؤشرات لٌاسها، رلٌة شرون 

 .5.ص 5113نوفمبر  51-52،جامعة الشلف، الجزائر، ٌومً  اآلفاق والتحدٌات
3
 .13، ص 5112عمان، األردن، ، 0، دار الثمافة للنشر والتوزٌع، طجرائم الحاسوب واالنترنت، الشوابكة، دمحم امٌن  

4
 .1، ص5102، ، رسالة ماجستٌر ممدمة الى كلٌة الحموق ، جامعة البحرٌنااللكترونًجرٌمة االحتٌال ، بد الجبوري، سامر سلمانع  
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االستعساؿ غيخ السرخح بو لشطاـ الحاسب اآللي بشية الحرػػؿ  وعخؼ البعس اآلخخ االحتياؿ السعمػماتي بأنو" 
 "1شخيق االحتياؿ عمى مستمكات أو خجمات عغ

 "2لى كدب فائجة أو مرمحة ماليةإمختبط بالكسبيػتخ ييجؼ شخز بػاسصتو  احتياؿكسا يعخؼ" سمػؾ 
غيخ حزارؼ يمحق لألخخيغ ضخر  احتياليسمػؾ "السعمػماتي بأنو  االحتياؿمغ التعاريف الدابقة يعخؼ      

 . "مباشخ مادؼ أو معشػؼ وذلظ باستغالليع الكتخونيا
 نات والبرامج اإللكترونية بأشكالها السختمفةاأساليب االحتيال السعمهماتي في التالعب بالبيالفرع الثاني: 

تعتبخ جخيسة االحتياؿ السعمػماتي مغ الجخائع السدتحجثة السختبصة بأجيدة الكسبيػتخ إذ يسثػل االعتػجاء 
نطخًا لمتصػر التكشػلػجي الدخيع في ىحا  ،حه الجخيسةعمػى البيانات والبخامج اإللكتخونية مجااًل خربًا الرتكاب ى

أو تعجيل أو تبجيل أو ححؼ أو تعصيل أو مػغ خػالؿ  ختخاؽاالسجاؿ إذ يتع االعتجاء عمى أنطسة السعمػمات مغ 
 وفيسا يمي يتع سخد السدػاس بػالبخامج اإللكتخونية والتالعب بيا وتقميجىا مغ أجل الحرػؿ عمى ربح غيخ مذخوع

 :نات والبخامج اإللكتخونية بأشكاليا السختمفةاأساليب التالعب في البي
 :التالعب في السدخالت والبيانات في مرحمة إدخال السعمهماتأوال: 

تتشػع وسائل التالعب بالبيانات في ىحه السخحمة سػاء تع ذلظ أثشاء عسميػة اإلدخػاؿ أو فػي مخحمػة إعػجاد  
 :حرخىا بالػسائل التاليةالسعمػمات لإلدخاؿ، ويسكغ 

 الهسيمة األولى: -1-1
تتسثل ىحه الػسيمة في تغيخ السعمػمات والبيانات  :تغيخ البيانات والسعمػمات السخاد إدخاليا دوف أؼ ححؼ ليا 

  3.السخاد إدخاليا إلى الشطاـ دوف أف يتزسغ ذلظ ححفًا لجدء مشيػا أو أجداء مشيا
يكػف ىحا التغيخ لإلدخاؿ كميًا، أؼ يذسل السعمػمات بأكسميا أو جدئيًا بتعجيل بجدء دوف اآلخخ، أو إضػافة  وقج

جدء ججيج ليا ليذ فييا، أو استبجاؿ معمػمة بأخخػ. ويؤدؼ كل ما سبق إلى تغيخ معشى السعمػمة بحيث ترػبح 
 .4جخاء التعجيلغيػخ معبخة عغ حكيقتيا األساسية التي كانت مػجػدة بيا قبل إ

 الهسيمة الثانية: -1-2
تقع جخيسة اإلتالؼ في نصاؽ السعمػمات باالعتجاء عمى  : أو ححؼ أو التعجيل تغيخ البيانات عغ شخيق اتالؼ 

الػضائف الصبيعية لمحاسػب وذلظ بالتعجؼ عمى البخامج والبيانات السخدنة والستبادلة بيغ الحاسػب وشبكاتو 
الجاخمية )السحمية( أو العالسية )اإلنتخنػت( ويكػػف ذلػظ بصخيػق التالعب بالبيانات سػاء بإدخاؿ معمػمات مرصشعة 

                                                           
1
 .23، ص5112، مصر ،، دار المطبوعات الجامعٌة، الماهرةجرائم الكومبٌوتر واالنترنت، الرومً، دمحم أمٌن  

2
، رسالة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً على أنشطة البنون الجزائرٌة واالتصالوالع وتأثٌر التكنولوجٌا الجدٌدة لإلعالم معطً سٌد أحمد،   

 . 32، ص 5105والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة أبو بكر بلماٌد تلمسان، الجزائر،  االلتصادٌةادارة األفراد وحوكمة الشركات، كلٌة العلوم 
3
دفاتر ، مجلة ات الدولٌة : دراسة ممارنة النظام السعودي والمانون األردنًجرٌمة االحتٌال عبر شبكة المعلوم، دمحم عبدالرحمن ،وائل نصٌرات 

 .001، ص5103، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة لاصدي مرباح ورللة، الجزائر، السٌاسة والمانون
4
 .03، ص5111ان، ، لبنبٌروت  ،0ط ، ، منشورات الحلبً الحمولٌة جرائم الحاسب اآللً االلتصادٌة ،لوره نائلة عارف 
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أو بإتالؼ السعمػمات بسحػىا أو تعجيميا أو تغييخ نتائجيا أو بصخيق التذػير عمى الشطاـ السعمػماتي بسا يؤدؼ 
 1.إلى إعاقة سيخ الشطاـ اآللي برػره السختمفة

يتع االعتجاء عمى السعمػمات مسا  :التالعب في السعمػمات بحيث ال تؤدؼ وضيفتيا :الهسيمة الثالثة -1-3
في مػقع آخخ غيػخ السكاف السخرز ليا، مع  اأو إدخالييحػؿ دوف أدائيا لػضائفيا مغ خالؿ إخفاء السعمػمات 

 2.اأو تغيخىبقاء السعمػمة صحيحة وال يتع التالعب بيا 
  التالعب في البرامجثانيا: 

ػ الستخرريغ في البخامج السعمػماتية، فيؤثخوف ىحه الصخيقة تتصمب ميارة فشية عالية ال يجيجىا سػ 
، استعساؿ شفخة غيخ صحيحة لمجخػؿ إلى نطاـ مجفػع ،التالعب ببخنامج التذغيل عمى تذغيل البخامج مغ خالؿ

 .التالعب في السكػنات السادية لمحاسب
 عن بعد التالعب في البيانات في مرحمة اإلخراج ثالثا:

وشبكات خاصة مقفمة، ووسط  عمى شبكة اإلنتخنت شتساليااو السبادالت السالية والسرخفية  تداعاف إ 
جخيسة الغر السعمػماتي عغ بعج مغ قبل  رتكابابضيخت مخاشخ حجيثة تسثمت  ،السعمػمات عغ بعجتقشية 

مغ أجل  استعسالياو السعمػمات الستبادلة عبخ الذبكات وتحميميا  عتخاضا وذلظ مغ خالؿ  ،أشخاص خارجيغ
 .3األمػاؿ السختبصة بو ختالسا
  أساليب االحتيال السعمهماتي في نظم التحهيل االلكتروني لألمهالالفرع الثالث:  

إف التالعب في نطع التحػيل االلكتخوني لألمػاؿ قج يتع بأؼ وسيمة مغ وسائل االحتياؿ السعمػماتي،            
كسا قج يتع  ،إدخاليا أو في البخامج أو في السكػنات السادية لمحاسب تػع التالعب في البيانات في مخحمةيفقػج 

التالعب في البيانات أثشاء تحػيميا عغ بعج بحيث يكػف الغخض مغ ىحا التالعب تشفيح تحػيل غيخ مذخوع 
 :ومغ أىع شػخؽ التالعب في نطع التحػيل االلكتخوني لألمػاؿ لألمػاؿ،

 لسالية السختمفة والجخػؿ إلييا مغ خالؿ تخصي ججراف الحساية كسا ىػػ اختخاؽ األجيدة الخئيدة لمذخكات ا
شخرية ما لخجاع األنطسة السدتخجمة بػاسصة  نتحاؿاو الحػاؿ بالشدبة الختخاؽ البخامج الخاصة بالبخيج اإللكتخوني 

 ؛4بيانػات ىحه الذخرية وتحػيل أرصجة حداب إلى حداب آخخ
  خصػط االتراؿ أو  ستخجاـاالتالعب في السكػنات السادية ألنطسة التحػيل اإللكتخونية لألمػاؿ عغ شخيق

  ؛الدجالت الخاصة بشطع التحػيل لالحتياؿ عمى البشػؾ والسؤسدات السالية

                                                           
1
 .000مرجع سبك ذكره، ص  ،دمحم عبدالرحمن ،وائل نصٌرات 

2
 .005، ص نفس المرجع السابك  

3
 . 32، مرجع سبك ذكره، صمعطً سٌد أحمد  

4
 .055، ص 5111 مصر، اإلسكندرٌة، ،، منشأة المعارفالمسؤولٌة اإللكترونٌة ،منصور،دمحم حسٌن.  
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 ات االعتجاء عمى اإلجخاءات الجاخمية لشطع السعمػمات مغ داخل السؤسدة وىي ما تتع بػاسصة مػضفي السؤسد
وقج  ،السالية الحيغ يقػمػف بتحػيل الحدابات ألرصجة ججيجة أو وىسية يتع إنذاءىا لتحػيل ىحه األمػاؿ إلييا

 ؛تحجث الجخيسػة مغ خارج السؤسدة السجشي عمييا عغ شخيق وسائل االختخاؽ سابقة الحكخ
   تحػيل بيانات الذيكات  عمى الذيكات اإللكتخونية عغ شخيق ستيالءلال حتياليةااالحتياؿ باستخجاـ شخؽ

بحيث يتع تحػيل الذيكات بشاء عمى البيانات اإللكتخونية بجاًل مغ حخكة الذيكات  ،الكتابية إلػى بيانات إلكتخونية
 ؛1التقميجية وتحػيميػا إلى حداب آخخ غيخ الحداب السصمػب تحػيل الذيكات إليو لمجخػؿ في حداباتو

عغ التحػيل اإللكتخوني لألمػاؿ االلتداـ بالحفاظ عمى الدخية السرخفية  ويقع في مدؤولية السؤسدة السالية     
  .عغ شخيػق اتخاذ اإلجخاءات الكفيمة لحلظ

 السطمب الثاني: السخاطر السالية لمريرفة اإللكترونية
لى الخدائخ السالية السحتسل أف تحجث إف السخاشخ السالية لألعساؿ السرخفية اإللكتخونية تذيخ إ

نطع السجفػعات الحجيثة، وتعخؼ كحلظ بسخاشخ التدػية والتي  استخجاـيا الشطاـ السرخفي في حالة ويتعخض ل
تتزسغ كال مغ مخاشخ فذل إتساـ التدػيات بيغ البشػؾ السختمفة وتعخض بعزيا لالنييار، واألثار الشطامية 

كحا ما تدببو نطع الجفع اإللكتخوني مغ األزمات السالية وتجويميا، و  انتذارالشاتجة عغ ىحا االنييار قج تداعج في 
آثار سمبية عمى أسػاؽ الرخؼ األجشبي وقيسة العسمة الػششية في بعس الجوؿ التي تعاني مغ  الشجرة الذجيجة في 

، رصيج الرخؼ األجشبي لجييا، وأثخ ذلظ عمى السرارؼ أشخاؼ التعامل، أو مرارؼ األعزاء في نطع الجفع
 ة لألعساؿ السرخفية اإللكتخونية فيسا يمي:ويسكغ حرخ السخاشخ السالي

 االئتسان: مخاطر الفرع األول
التعخض لخدائخ ناتجة عغ عجـ سجاد العسيل أو تأخخه عغ سجاد  احتسالية" االئتسافيقرج بسخاشخ            

السالية، وكحا فذل السذاركيغ في نطاـ نقل األمػاؿ اإللكتخونية أو في سػؽ األوراؽ السالية بذكل عاـ  تااللتداما
في تشفيح التداماتيع) الجفع والتدجيج( يؤدؼ غالبا الى تػتخ قجرة مذارؾ أو مذاركيغ آخخيغ لمكياـ بجورىع في تشفيح 

 ."السالي في الدػؽ  االستقخاروزعدعة  لى تػتخ العالقاتإالتداماتيع في مػعجىا، وىحا ما يؤدؼ 
  مخاطر الديهلة :الفرع الثاني

ف صعػبة الديصخة عمى حجع الديػلة في البشػؾ راجع لديادة حخكة الػدائع وحخيتيا بيغ الجوؿ عغ إ  
األصػؿ والخرـػ السحدػبة لألعساؿ السرخفية  استحقاقات، وكحا مخاشخ عجـ تػافق شخيق الريخفة اإللكتخونية

الجوؿ أو التدبب في أزمة الديػلة، كحلظ فإف أؼ معمػمة سمبية عغ  اقترادياتاإللكتخونية قج يؤثخ سمبا عمى 
وىػ ما يعخض البشظ لديادة مخاشخ  ،البشظ يسكغ أف تشتقل عبخ اإلنتخنت وبالتالي سحب العسالء لػدائعيع بدخعة

                                                           
1
 . 55ص  ،5112، عمان ،دار الٌالوت للنشر ،اإللكترونً وعملٌات البنون اإللكترونٌةالتعالد ، ، دمحم عوضالزبٌدي  
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ىشا تطيخ أىسية مخاقبة البشظ لحجع سيػلتو لخصج التغيخات التي تصخأ عمى ودائعو وقخوضو بذكل ، ومغ الديػلة
 .1مدتسخ ودقيق
مكانية تشفيح أوامخ الجفع، عمى الخغع إتعخؼ مخاشخ الديػلة في مجاؿ التجارة اإللكتخونية بأنيا" عجـ كسا 

، تخجع ألسباب خارجة عغ التداماتومغ أف بشظ العسيل يكػف في حالة مالءة مالية قػية ولكشو غيخ قادر عمى دفع 
بيغ مكاتب فخوع البشظ بدبب كػارث شبيعية أو غيخىا مغ  االتراؿ، مثال يحجث إخفاؽ مؤقت في و"إرادت

 .األسباب غيخ السالية
 طـر الدـهق اخم: الثالث الفرع

تحخكػات الدػػؽ، لسحفطػة التػجاوؿ أثشاء الفتخة السصمػبة  مخاقبة لكيسة الدمبية نحخافاتاالمخػاشخة "وىػي 
تقػاس مخػاشخ  ثيح، ةيالدػق سةيلمكمالئسػة  خيغ النحخافاتاخصػخ الدػػؽ فػي  سثليكسػا  "،2السعامالت لترفية

، وعسػمػا "البػرصػة وسػعخ الرػخؼ ومؤشخاتالدػػؽ والستسثمػة فػي سػعخ الفائػجة  خييمعاالدػػؽ مػغ خػالؿ تقمبػات 
فػإف أخصػار الدػػػؽ التػػي تتعػخض ليػػا البشػػػؾ ىػي تمػػظ الشاتجػػة عػغ تحبػػحب العػائػػج، معػجالت الفائػػجة، أسػػعار 

 . مختمف األصػؿ عيقالرخؼ أو 

 السالية لمريرفة اإللكترونيةالسطمب الثالث: مخاطر غير 
كيسة السعشػية لمبشظ، مغ التتزسغ السخاشخ غيخ السالية لمريخفة اإللكتخونية كل السخاشخ التي تسذ 

 أمثمتيا السخاشخ االستخاتيجية، ومخاشخ الدسعة. 
 (Risk Strategic) السخاطر االستراتيجية: الفرع األول

تعتسج عمى اإلنتخنت مغ أجل تػفيخ السعمػمػات لعسالئيػا وأيزا تشفيح إف العسميات السرخفية اإللكتخونيػة   
حجة التشافذ بيغ السرارؼ  زدياداو وال شظ في أف التصػرات الدخيعة في التكشػلػجيا،  ،اىالعسميات التي يصمبػ 

قج تعخض السرارؼ إلى مخاشخ كبيخة في حاؿ عجـ سالمة عسميات ، ا وبيغ السؤسدات غيخ السرخفيةتيذا
 يةمتأن ةساوعميو فإف إدارة السرخؼ بحاجة إلى در ؛ العسميات السرخفية اإللكتخونية ستخاتيجيةالالتخصيط والتشفيح 

اإلنتخنت في الحفاظ عمى تشافدية السؤسدة وربحيتيا، مع التأكج مغ عجـ حرػؿ زيادة  ستخاتيجيةالسجػ مداىسة 
قياميا بتقييع الفػائج  في السرارؼتداعج أف  ةابيوعمى الدمصات الخق ،ا في بشية السخاشخفيي غيخ مخغػبة

 . 3ةاالستخاتيجيا تيوالسحاذيخ السختبصػػػػة بخيارا
 
 

                                                           
1
 .42، ص 5112، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، إدارة البنون، مدخل كمً واستراتٌجً معاصرفالح حسن الحسٌنً،  

2
الدار  ،مخـاطر االئتمـان واالسـتثمار والمشتمات وأسعار الصرف أفـراد إدارات شـركات بنـون، إدارة المخـاطر طارق عبد العال حماد،   

 .512، ص5112مصر، الماهرة، الجامعٌة، 
3
  Abdelsalam Mekky, CFO , FIXAWY FOR ELECTRONIC SERVICES, consulter le 20/03/2019, le site :    

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/306668/ 

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/306668/
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 (Reputation Risk ثانيا: مخاطر الدسعة)
حدغ سيخ العسل في الشطاـ والبشػؾ، كسا أف  تسثل السخاشخ اإللكتخونية تيجيجا دائسا لمسؤسدات السالية  

ويسكغ أف تدبب االختخاقات  ،وتتعخض السرارؼ بكل أحجاميا لميجسات اإللكتخونية يػميا ،السالي شجيج التخابط
ما  الذخكات السالية وغيخ السالية األخخػ وأف تشذئ  عمىالتي تتعخض ليا الذخكات السشفخدة تجاعيات معاكدة 

 .اإللكتخونيةالسرخفية ، وىػ بعج ججيج مغ أبعاد السخاشخ الدسعةسخاشخ يدسى ب
بيغ أخصخ اليجسات اإللكتخونية تمظ اليجسات التي تػجو إلى عسميات تحػيل األمػاؿ وماكيشات الرخؼ سغ ف

اآللي، والبخمجيات الخبيثة التي يتع إدخاليا في الشطع السرخفية، وتجميخ السمفات واألجيدة، ووقائع االبتداز التي 
 اإللكتخونيةالخػجمات  عيتقجإلػى فقػجاف الثقػة فػي قشػػات تػؤدؼ بػالعسالء ، ومشو 1في العسميات الجاخمية رتباكااتحجث 
 .زعدعة الثقة بالبشظ ائيةيالش ايمحرمت كػف يأنطسة األماف لجػ البشظ والحؼ  فذل عتبارا أو إلػى 

 غياآلخخ  غيالسػردأف تػؤثخ عمػى  سكشياي، فيػحه السذػاكل 2سصػ متكخرة لعسميات ايتعخضومغ األمثمة عمى ذلظ 
تشذأ مخاشخ الدسعة مغ سػء استخجاـ  ومغ جية أخخػ قج، ىحا مغ جية البشظ اإللكتخونية البشكيةلمخػجمات 
مغ خالؿ الجور اإلعالمي  اإلشكاليةحل ىحه  تعياألماف أو الجيل بالحاجة، وعسػما  الحتياشاتالعسالء 

 .لمعسالء واستذارية تقشية مداعجات تقجيعوذلظ مغ خالؿ  اإللكتخونية ةالسرخفيلمسرخؼ حػؿ الخجمة 

 األعسال السررفية اإللكترونية السبحث الثاني: تحديات
إف التصػر التقشي في الرشاعة السرخفية مغ ناحية، والتصػر في استخجاـ الػسائل اإللكتخونية  واألمػاؿ 

وزيادة تعقيج العسميات اإللكتخونية مغ ناحية أخخػ، أدػ إلى زيادة الخجمات السرخفية السقجمة مغ قبل السرارؼ، 
السرخفية في سػؽ سستو السشافدة الذجيجة. ولسقابمة ىحا التصػر والتحجيات السختبصة بو أصبح مغ الزخورؼ 
مخاقبة مدتػػ السخاشخ التي تحيط بالعسل السرخفي اإللكتخوني ووضع اإلجخاءات الخقابية الالزمة لمديصخة عمى 

 .بصخيقة سميسة اآلثار الدمبية ليحه السخاشخ وإدارتيا
ففي مسارسة السرارؼ ألعساليا االلكتخونية تػاجو مخاشخ يتختب عشيا خدائخ مالية، ومغ ىحه التحجيات يسكغ 

 ترشيفيا ضسغ مجسػعات مختمفة تتسثل فيسا يمي:

 تحديات عامةالسطمب األول: 
عامة يسكغ تمخيريا في  تحجياإذ يخػ السيتسيغ بذأف الريخفة اإللكتخونية أف لألعساؿ السرخفية اإللكتخونية ت

 اآلتي:

                                                           
1
               : رابط، على ال12/12/5104، تارٌخ اإلطالع تهدٌد المخاطر اإللكترونٌة الدائم، إٌمانوٌل كوب كرٌستوفر وٌلسن لٌنكلن كافنبرجر    

www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334331                                                                                               
2
   ،ةالرٌفٌ والتنمٌةدور نظام الرلابة الداخلٌة فً الرصد والكشف المسبك لمخاطر المروض دراسة حالة: بنن الفالحة ، بوطـورة فـضٌلة  

، جامعة فرحات عباس، وعلوم التسٌٌر التجارٌةوالعلوم  االلتصادٌةكلٌة العلوم ، دكتوراه علوم فً العلوم االلتصادٌة شهادة لٌلنممدمة  أطروحة

 .23، ص5101سطٌف، الجزائر،

http://www.aleqt.com/taxonomy/term/5801
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 لى الكػادر البذخية العاممة في الجياز السرخفي الى التأىيل العمسي والعسمي إمعطع إدارات السرارؼ  افتقار
وعجـ تػفخ الخبخات الكافية في ىحا السجاؿ،  اومخاشخىفي قزايا تكشػلػجيا السعمػمات والريخفة اإللكتخونية 

 باإلضافة الى ضعف أو عجد بخامج التجريب السرخفي في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات؛
  لى زيادة مدتػػ التعقيج في القزايا إعمى تكشػلػجيا السعمػمات في إنجاز وتشفيح األعساؿ يؤدؼ  االعتسادزيادة

ي شبكة مات السادية والسشصكية الشاتجة عغ قجرة العجيج مغ مدتخجالتذغيمية ومخاشخ األمغ وحساية السكػن
عسميات  وانتذارعمى الػصػؿ الى األنطسة والبيانات السرخفية  واالتراالتاإلنتخنت وتكشػلػجيا السعمػمات 

لى تػفيخ ضػابط وإجخاءات إالقخصشة وجخائع الكسبيػتخ والتحجيات التي تصخحيا ىحه السخاشخ مغ حيث الحاجة 
 والسسارسات غيخ الدميسة؛رقابية كافية لمتأكج مغ ىػية السدتخجـ وشخعية دخػلو الى الشطاـ ومشع العسميات 

 ضعف أو عجد التذخيعات القانػنية الستعمقة بأمغ وحساية السعمػمات الخاصة بالعسالء والحفاظ عمى سخيتيا؛ 
 التكاليف الخأسسالية الستعمقة بتجييدات البشية التحتية الالزمة لجعع األعساؿ السرخفية اإللكتخونية؛ ارتفاع 
   التصػرات الستدارعة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وتدايج الصمب عمييا وإشكالية التقادـ والحاجة

 تكشػلػجيا السعمػمات؛ السدتسخة الى التصػيخ واإلشكاليات الستعمقة باقتراديات نطع
   تشامي حجة السشافدة بيغ مفخدات الجياز السرخفي والسؤسدات السالية والشاتجة عغ عػلسة الرشاعة

السرخفية في ضل مسارسة األعساؿ اإللكتخونية وخرػصا مع دخػؿ السؤسدات غيخ السرخفية الى أسػاؽ 
 لسالية؛فيسا يعخؼ بسؤسدات التكشػلػجيا ا متسثالالرشاعة السرخفية 

 لى إحجاث تغيخات أساسية في إالستدايج لإلبجاع التكشػلػجي الجاعع لمعسميات السرخفية اإللكتخونية أدػ  االتجاه
لى خمق تحجيات ججيجة إدػ أحجع وشبيعة السخاشخ الخقابية التي يتعخض ليا العسل السرخفي اإللكتخوني، كسا 

لى إدارة كفؤة وفعالة إمسا يزاعف الحاجة  ،ة عمى ىحه السخاشخخ أماـ الدمصات اإلدارية والخقابية لمتحكع والديص
لمسخاشخ الخقابية تقـػ بإعادة تقييع اإلجخاءات الخقابية وتتبشى أسمػب متػازف لبشاء وترسيع أدوات وضػابط رقابية 

 تتالءـ وشبيعة األنذصة والعسميات السرخفية اإللكتخونية والتحجيات التي تفخضيا؛
  لخقابة امعاييخ نقز و  ،السعاييخ السيشية الستعمقة بسسارسة األعساؿ اإللكتخونية والسرخفية جدء مشياعجـ كفاية

 1.ىحه الشذاشاتوالتجقيق عمى 

 السطمب الثاني: التحديات التكشهلهجية
دارة مذاريع السعمػماتية، وىػ عمى إتسثل التقشية في حج ذاتيا تحجيا في حقل بشاء األعساؿ اإللكتخونية و 

ما البعج األوؿ ويتسثل في مجػ تػشيغ وتسكيغ التكشػلػجيا في القصاع السرخفي والتحجيات االستخاتيجية إ :بعجيغ

                                                           
1
، والتجارٌة المالٌة البحوث مجلة، التحدٌات و الوالع األردنٌة المصارف فً اإللكترونٌة المصرفٌة لألعمال الرلابً االطار، محمود خالد لطنانً  

 .015 -010، ص ص 5113 مصر،  جامعة بور سعٌد،
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لمتقشية والدالمة التعامالت ومتصمباتيا، أما البعج الثاني فيتسثل في تحجيات التسيد واالستسخارية والتػافخ والقجرة 
 التقشية والتكشػلػجية عمى الشحػ التالي:التشافدية، وفيسا يمي يتع عخض التحجيات 

 مذكمة عدم اإلتاحية التكشهلهجية الفرع األول:
 لمخبط السعمػمات نقل االتراالت وسخعة وسائل نػعية ضعف في متسثمة لالتراالت التحتية البيئة ضعف 

 .والالسمكية الدمكية لالتراالت كافي حيد حجسي وجػد وعجـ اإللكتخوني
 السدتخجمة البيانات وقػاعج بعس التصبيقات مع اإللكتخونية التجارة وبخمجيات اإلنتخنت وصل عسمية صعػبة 

 .حالياً 
 ؛الحالية الذبكات إلى مدودات باإلضافة أخخػ  تحتية ولبشى الػيب مدودات إلى السدوديغ حتياجا 
 أنطسة بعس مع أو الرمبة بعس السكػنات مع وتقشياً  بخمجياً  تتشاسب ال اإللكتخونية التجارة بخمجيات بعس 

 ؛حالياً  السدتخجمة التذغيل
 ؛1وبدخعة باستسخار تتغيخ التي البخمجيات تصػر مػاكبة عجـ 
 مغ وذلظ السدتخجميغ لجسيع وعجـ تػفيخىا األمثل الػجو عمى تصبيقاتيا وتػفيخ اإلنتخنت شبكة نتذارا عجـ 

خاصة في الجوؿ  لمفخد الدشػؼ  الجخل متػسط فيو يشخفس الحؼ الػقت في اإلنتخنت ستخجاـا تكمفة رتفاعا خالؿ
 الشامية؛

 اإلنتخنت عمى السػاقع عجة تصػيخ مجاالت في السجربة العاممة األيجؼ اإللكتخونية التجارة تتصمب(web sties) 
 مختريغ  البيانات قػاعج في وخبخاء (HTML Java) و (Peilxml)  لقاءات مثل  في البخمجة وميارات

((Data Bases وقػائع اإللكتخونية التجارة مػاقع ترسيع إلى باإلضافة ،السعمػمات وأمغ التذغيل وأنطسة 
 .2اوغيخى الجفع اإللكتخوني ونطع الكتالػجات

 مذكمة الحساية واألمان الفرع الثاني:
لقج بات مغ السعخوؼ أف مدألة ضساف أمغ الحاسػب تعتبخ مغ القزايا التي تذغل السدؤوليغ       

األمشييغ والدياسييغ واالقترادييغ في الجوؿ الستقجمة، لجا بجأت الجوائخ األمشية في الجوؿ الستقجمة بػضع معاييخ 
 وقػاعج ثابتة لترشيف درجات ومدتػيات أمغ الحػاسيب وتتسثل في اآلتي:

 أمشية السعمػمات ودرجة سخيتيا؛ 
  السعمػمات؛ استخجاعالرعػبة في 
 وحجع البيانات؛ تحجع التكاليف السشفقة في األجيدة والبخمجيا 

                                                           
1
، مجلة المصرفً، معولات تطبٌك الصٌرفة عبر شبكة اإلنترنت فً الوطن العربً بالتركٌز على السودانالفرجانً،  علً دمحم الدٌن صالح  

 .22، ص5101السودان المركزي، العدد ثمانون، السودان، اإلدارة العامة لسٌاسات والبحوث واإلحصاء، بنن 
2
 ، 2007 مارس ، 32العدد السودان، اإلسالمً، التضامن بنن عن تصدر الممتصد، مجلة ،اإللكترونٌة التجارة تحدٌات ، حمد علً الشرٌف 

 .02ص
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  عمييا؛ االعتسادأىسية األنطسة والتصبيقات السشفحة ودرجة 
 1أسمػب تشاقل السعمػمات ضسغ مشطسة الحاسب ونػعية الذبكات السدتخجمة.  

شبكة في عسميات البيع  التجارة اإللكتخونية فاستخجاـ نتذاراالجانب األمشي ىػ أحج أىع العػائق في أيزا 
والذخاء قج يشتج عشو تبعات أمشية مثل سخقة أرقاـ بصاقات االئتساف والتي تسثل الػسيمة األكثخ استخجامًا في الذخاء 

 ،عغ شخيق اإلنتخنت أو سخقة معمػمات مالية أو تجارية حداسة خالؿ نقميا مغ الذخكات أو السؤسدات السختمفة
ة أمشية تقـػ عمى نقل السعمػمات بصخيقة آمشة تسشع الغيخ مغ االشالع عمييا أثشاء وليحا يتصمب تصػيخ عجة أنطس

عسمية نقميا مغ خالؿ شبكة السعمػمات وقرػر الكػادر البذخية السجربة السؤىمة في مجاؿ تقشية السعمػمات 
حيث يسثل العشرخ البذخؼ ركيدة أساسية في تدخيخ تقشية السعمػمات لخجمة  ،وتصبيقات التجارة اإللكتخونية

 اقتراد السجتسع وبالتالي تصػيخ التجارة اإللكتخونية؛
 واالختراقاتمذكمة التهديدات  الفرع الثالث:

مػارد الحاسػب وشبكاتو األمشية والتي تعتبخ تصفل معمػماتي  النتياؾفي الغالب ىشاؾ عجة محاوالت 
 با ما تشقدع الى: وغال

لى إ(: وىػ فخد غيخ مخػؿ الستخجاـ الحاسػب ويختخؽ سيصخة الػصػؿ  Masqueraderالستشكر) -1
 متيازات السدتفيجيغ القانػنييغ.إالشطاـ لالشالع عمى 

لييا، أو إلى البيانات أو البخامج أو مػارد ليذ مخػؿ إمخػؿ يرل  مكمفوىػ  (:Misfeasorالفزهلي) -2
 لكشو يدئ االستخجاـ مغ أجل مرمحتو الذخرية.ىػ مخػؿ بالػصػؿ 

ىػ مدتخجـ يديصخ عمى تقشيات اإلشخاؼ لمشطاـ  (:Clendestine Userالسدتخدم الدري) -3
 .2ويدتخجميا مغ أجل تغييخ التجقيق والػصػؿ أو التيخب مغ مجسػعة التجقيق

 التقشي التطهر رةيوت استسرار الفرع الرابع:
 البذخية اةيالح مجاالت مختمف عمى اومعصياتي آثاره ػريوض السعمػماتية عرخ حمػؿ مغ بالخغع            

 في لشا ليتكذف الكثيخ ايشيات في حسلي مازاؿ اإللكتخوني العرخ حاى أف إال ،والسالية مشيا االقتراديةالسيسا 
 تأثيخ وذات محىمة بسختخعات السعمػماتي السجاؿ في الخائجة العالسية الذخكات تخخج ـػي وكل ،األياـ مدتقبل
 بفخض حاىو  إلكتخونية، وتصبيقات مختخعات مغ ذلظ سبق ما ستيعاباو  عيلفمجااًل  لإلنداف عيج ال بسا عسيق،

 السعمػماتية، التقشية التغيخات وتيخة سخعة مع تػافقي بسا ايآليات تدخيع مغ تسكغيلالتذخيعي  السجاؿ عمى ثكيال عبئاً 
 .3اإللكتخونية التصبيقات مجاالت مختمف في السعمػماتياألمغ  تحقيق سكغي لكي

                                                           
1
 .520، ص5111وائل ، عمان، ، دار تمنٌات المعلومات اإلدارٌةعالء عبد الرزاق السالمً، رٌاض حامد الدباغ،  

2
 .211، ص 5112، دار وائل ، عمان، تكنولوجٌا أمنٌة المعلومات وأنظمة الحماٌةعالء حسن  الحمامً، سعد عبد العزٌز العانً،  

3
 مستمبل -الشرلٌة بالمنطمة اإللكترونٌة للخدمات الثالث الملتمى، وحلول تحدٌات اإللكترونٌة الحكومة تطبٌمات أمن، مغاٌض أبو علً دمحم ٌحٌى  

 .32، ص 5103فٌفري  52-51ٌومً  اإللكترونٌة، المملكة العربٌة السعودٌة،  الخدمات
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 بعسمية تختبط متعجدة جػانب شياتيا في تحسل ھانأ التصخؽ الييا، تع التي التحجيات حهى خالؿ مغ بخزي  
 الستعجدة لتقشياتيا صانعة خيوغ الخقسية لمسعخفة مشتجة خيغ بالجوؿ جحرؼ  بذكل تختبط يىو  اإللكتخونية، التصبيقات

 نطخاً  تجاوزىا سكغيل ػحج عمى ايمش لكل التحجيات حهيل عيالف عسق فخضي حاىو  ،اةيالح مطاىخ كل غدت التي
 .ومدتقبمشا حاضخنا في في السؤسدات السالية والسرخفية اإللكتخونية التصبيقات مختمف استخجاـ لحتسية

 السطمب الثالث: التحديات العسمية واإلجرائية
التكشػلػجي حقق الكثيخ مغ السشتجات والخجمات الججيجة دفعت باألعساؿ نحػ الفاعمية ال شظ أف التقجـ 

 والتسيد، لكغ ىحه التغيخات خمفت تحجيات عسمية أيزا عشج استخجاـ التصبيقات التكشػلػجية والػسائل الخقسية.
 يسكغ تقديع التحجيات العسمية الى ما يمي:

 التحديات التشظيسية الفرع األول:
وتخز ىجه التحجيات األمػر اإلدارية والتشطيسية عشج مسارسة األعساؿ اإللكتخونية، وبالتالي وضعت    

الجوؿ والسشطسات أماـ تبعات وتحجيات متصمبات الجػدة وتمبية الصمبات السدتسخة لمعسالء واألخح بأساليب التججيج 
خاد، كل ىحا يتصمب حرافة إدارية وتشطيع محكع والحؼ واالبتكار وتغييخ السديج الدمعي ليتالءـ واألذواؽ الفشية لألف

ى ذلظ يجب الحرػؿ عمى إلباإلضافة  ،معطع البشػؾ لمػصػؿ اليو، وفق ما يدسى بالحػكسة السرخفيةتفتقخ 
معمػمات أكثخ عغ السدتيمظ السحمي واألجشبي وبعس البيانات العامة إلشالؽ وتػفيخ الخجمة وتجسيع السػارد، 

يات التذغيل السذتخكة أو مشطسات شخيكة والتي تستج خارج حقل العسل، والحاجة السجركة إلجخاء وىحا يتصمب عسم
ومغ األمػر األساسية التي يشبغي التأكيج عمييا تعجيل في تصبيق األعساؿ اإللكتخونية بالدخعة والسخونة السصمػبة، 

شية، بسعشى أنيا تسكغ مشذآت األعساؿ مغ ما ىي اال أداة تسكي واالتراالتباستسخار أف تكشػلػجيا السعمػمات 
ف ىحه القجرات ال تعسل اال في ضػء وجػد أبالذكل الرحيح، و  استثسارىاذا ثع إتحقيق الكثيخ مغ الشجاحات 

خصط واستخاتيجيات تعجىا سياسات إدارية ناجحة أو نسػذج أعساؿ فعاؿ ولعل مغ أىع األسباب التي تؤدؼ بإخفاؽ 
 :1كتخونية نحكخ مشيافذل بعس األعساؿ اإللو 
  االفتقار الى استخاتيجية عسل واضحة والى خصط محكسة لمعسل الفعاؿ، فاالعتساد عمى تكشػلػجيا السعمػمات

بسعدؿ عغ ىحه االستخاتيجيات أشبو ما يكػف محاولة قيادة سيارة مغ دوف وقػد، كػف أف االستخاتيجيات ىي مفتاح 
 ػجيا اليائمة؛الشجاح اذ ما انترخت مع  قجرات التكشػل

  إىساؿ خجمة الدبائغ وعجـ دراسة سمػكيع وأمدجتيع دراسة دقيقة، ما يعشي عخض مشتجات قج ال تكػف
عمى السػاقع دوف حداب العائج أو السخدودية،  االتفاؽمصمػبة أصال أو مخغػب فييا والفذل في التحكع في 

 سيحقق ليع أرباح؛ االفتخاضيوترػر أف العالع 

                                                           
1
 .051عبد الهادي مسعودي، مرجع سبك ذكره، ص   
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 لى بخمجيات جاىدة يسكغ شخاؤىا إالخاشئ أف العسل اإللكتخوني عبخ الذبكة العشكبػتية يحتاج فقط  االعتقاد
ريانة الذبكات، فالتكشػلػجيا ليدت قادرة عمى دارة خاصة بيا وبإلى إوتشريبيا لتقػـ بجشي األرباح، بل وتحتاج 

قجرات  استخالصفعالة قادرة عمى  تخاتيجيةاسلى سياسات إالتعػيس عغ اإلخفاقات التشطيسية واإلدارية بل تحتاج 
التكشػلػجيا والسسارسة اإلدارية ىػ ما يشاسب العسل اإلدارؼ  استخجاـتكشػلػجيا السعمػمات، وىحا التشاسق الحخ بيغ 

 السبتكخ في األعساؿ اإللكتخونية.
  تحديات االستخدام والتعقيدالفرع الثاني: 

يػتخ التابعة أكثخ تعقيجا مسا كانت عميو في الساضي بعذخات اذ أصبحت اليـػ بخمجيات أجيدة الكسب  
 ىي: مدتػييغكسا يالحع لمتعقيج السخات، 

التعقج عسػما أو القاسع السذتخؾ لكل الطػاىخ والشطع السعقجة أيغ تسثل خساسية) التعجدية،  السدتهى األول:أوال: 
 التفاعمية، الالحطية، الجيشاميكية وأال انعكاسية(

 * التعجدية: يقرج بيا احتذاد العشاصخ واكتطاضيا.
 *  التفاعمية : ىي مرجر اختالؼ الدمػؾ الكمي ذو شابع مادؼ أو فديائي

 .* الالحطية: نطخا ألحجاث الشطع ال تتعاقب برػرة متتالية وىي مرجر لقجرة الشطع إلحجاث السفاجئة
يكػف ناعسا مدتسخا أو خذشا متقصعا أو اف يكػف وليج * الجيشاميكية: ىي وليج التغيخ الدمشي والحؼ يسكغ أف 

 أو التغيخ الدخيع. ءالبصيالتخاكع 
 .1انعكاساتيا الى سابق عيجىاومداراتيا وحخكتيا السزبػشة أو عجـ  االرتجادالت اىي ح: انعكاسيةأال 

التعقج التكشػلػجي ويذسل) السعمػمات الدائجة، التذطي، التصايخ، عجـ االتداؽ، واالنتذار  السدتهى الثاني:ثانيا: 
  واالنصػاء(.

السعمػمات الدائجة: فالتحجؼ ىشا ىػ التشطيع الحاتي والديصخة عمى فيس السعمػمات وحساية الستعامميغ عبخ * 
 .الذبكة

 ما يعشي غياب العالقات وأوجو التقابل. * التذطي: ىػ كل اتداؽ لمخمػز نرػصا وأشكاال وأصػاتا
* التصايخ: تتدع السعمػمات عبخ اإلنتخنت بقرخىا عسػما فيي شجيجة التصايخ تدتعري عمى أساليب األرشفة 

 اليجوية واإللكتخونية الستػفخة حاليا ما يتدبب بزياع كع ىائل مغ مرجر السعمػمات ذات الكيسة.

ات السعمػمات غيخ متدقة سػآءا مغ حيث ليكمة بيشاتيا أو ندقيا، ىحا مغ * عجـ االتداؽ: غالبا ما يكػف نصاق
حيث الذكل، أما مغ حيث السزسػف كثيخا ما تتزارب البيانات وتتبايغ السفاليع لتػحيج صياغة مزسػف 

 الخسائل. 

                                                           
1
 .054، صنفس المرجع السابك   
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 1.* االنتذار: ىػ تػأـ االلتباس فالشرػص تحسل في باششيا أضعاؼ ما تفخغو في ضاىخىا
 الثقافية والسعرفية تحديات ال :الثالفرع الث

 :بيشيا ومغ اإللكتخونيةالسرخفية  األعساؿ انتذار أماـ عػائق والثقافية االجتساعية الجػانب تذكل
 استجابة استحالة عػاقبو مغ السجتسع في السرخفية اإللكتخونية الثقافة وغياب االقترادؼ الحذ نقز إف 

 عسمية في بشظ ألؼ الزخورية السػارد تجسيع وبالتالي ،فييا أمػاليع إيجاع شخيق عغ البشػؾ لشجاء الجسيػر
 ،والتعامل بالػسائل اإللكتخونية الحجيثة مثل البصاقات اإللكتخوني واجخاء التحػيالت السالية اإللكتخونية ضااإلقخ 

 بيحا تعشى وتعميسية إعالمية سياسات فافتقاد ،والتشسية االقتراد تسػيل فيعيق البشػؾ، دور عمى سمبا ذمسا يشعك
 خاصة اإللكتخونية مشيا السرخفي الشطاـ عسل بآليات الػعي ونقز الجيل في كبيخ بقدط ساىست ،السيجاف
 .االقترادؼ وبعجهسيخه  وفمدفة
 في نقز مغ يعانػف  الحيغ ومػضفييا إشاراتيا  إلى نفديا البشػؾ داخل البشكية الثقافة ضعفيخجع  قج 

 .2التشسية لتحقيق وكخكيدة االقترادؼ الشذاط في أساسي كصخؼ البشػؾوفعالية  أداء في يؤثخ الحؼ األمخ ،التكػيغ
 التقميجؼ شكميا في سػاء عالية بيئة الالزمة نتيجة التكشػلػجية الخبخات وغياب والسادية البذخية السػارد ضعف  -
 .اآللي الحاسب بأجيدة التعامل ووسائل بأساليب الجيل في متسثمة السعمػماتية أو األمية (والكتابة بالقخاءة الجيل (

 والذظ اإللكتخوني التػقيع في ضعف الثقة عغ فزالً  اإلنتخنت عبخ والدجاد السعامالت بإجخاء الػعي غياب  -
 .3اإللكتخونية الػثائق مرجاقية في
الػضيفة أو حسل مدؤولية وجػد مقاومة لمتغييخ مغ قبل العامميغ بالبشػؾ في أداء العسل والتخػؼ مغ فقجاف  -

 خصأ معمػماتي.
عدوؼ الكثيخ مغ األفخاد الحيغ يحبحوف التعامل بالديػلة نطخا العتقاد أف كل ما يجخل لمبشػؾ بو شبية ومغ ثع  -

ال يخيجوف حتى االشالع عمى فػائج الجفع اإللكتخوني أو استخجاـ خجمات الريخفة اإللكتخونية التي تػفخ ليع 
 تشفيح.الخاحة وسخعة ال

 السطمب الرابع: التحديات القانهنية والتذريعية
 بشائيا عسمية كػف  التصبيق، متصمبات حيث مغ التذخيعات مغ غيخىا عغ اإللكتخونية التذخيعات تختمف  

 اإللكتخونية، غػانيالق تصبيق في الرعػبة تكسغ ثيح ذلظ مغ أبعج بل ،قيايتصب عمى القجرة عشيي ال وإصجارىا
 إنداؿ مغ لمتسكغ اإللكتخونية التصبيقات تمظ جػانب مختمف معخفة القانػنية السعخفة جانب إلى تتصمب ايكػن

 لمسخالفات السباشخة اتيالج قبل مغ معمػماتية ودراية معخفة تتصمب أيزا ،انطام السحجدة حالتيا عمى غالقػاني
                                                           

1
 . 503، ص 5112لمعرفة، الكوٌت، ، سلسلة عالم االفجوة الرلمٌة: رؤٌة عربٌة لمجتمع المعرفةنبٌل علً، نادٌة حجازي،   

2
 النظام إصالح " الدولً المؤتمر -المصرفٌة والسٌاسة االستراتٌجٌة  الجزائر  فً المصرفً المطاع تحدٌث، الحاج ، عرابةالدٌن نور تمجغدٌن  

مارس  05-00ٌومً ، ورللة مرباح لاصدي جامعةااللتصادٌة،  والعلوم الحموق ةٌكل، "الراهنة العالمٌة التطورات ظل فً الجزائري المصرفً

 .11، ص5113
3
 .04 ص ، 5112السودان، اإلسالمً، التضامن بنن ،الممتصد مجلة ،اإللكترونٌة التجارة تحدٌات ، دمحم علً الشرٌف  
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 بكل اإللساـ ةيسىأ  مغ والجفاع التقاضي إجخاءات بتبع ما كحلظ عجيجة، صعػبات اشفيتكت أمخ حاىو  اإللكتخونية
 وتصبيقاتيا السعمػماتية التقشية معخفة ضخورة تفخض الجػانب حهى كل، السشطػرة لمقزية اإللكتخونية التقشية الجػانب
 غلمقػاني التذخيعي التصبيق مجاؿ في خةيكب صعػبات ػلجي مسا اإللكتخونية، غبالقػاني عالقة الھ شخؼ لكل وآثارىا

 .1اإللكتخونية لمخجمات السعمػماتي األمغ تحقيق عمى حتساً  سيشعكذ حاىو  اإللكتخونية، لمتصبيقات السشطسة
فالتحجيات القانػنية تتسثل بتحجؼ قبػؿ القانػف لمتعقيجات اإللكتخونية، وتحجؼ حجيتيا في اإلثبات، أيزا   

، واإلشخافيةعساؿ السختبصة تحجيات السعاييخ ومغ ثع تحجيات أمغ السعمػمات، تحجيات وسائل الجفع، تحجيات األ
 والتحجيات الزخيبية وفيسا يمي يتع سخد التحجيات كسا يمي:

 تحديات التعاقدات السررفية اإللكترونية ومذكالت اإلثبات:أوال: 
مشح مصمع التدعيشيات تثار مدألة انعقاد العقج بػاسصة نطع الكسبيػتخ وشبكات السعمػمات وما يترل بيا   

 باستخجاـذلظ و  ،مغ حيث مػثػقية وحجية الخسائل اإللكتخونية والبخيج اإللكتخوني الستعمق بالعالقات محل التعاقج
 التػقيع اإللكتخوني، وأساليب التذفيخ األخخػ.

لى قبػؿ الػسائل التعاقجية التي تػفخ مغ حيث إالسػاقف القانػنية والقزائية والفقيية  اتجيتلحلظ   
  :الػاقعة وصالحية الجليل محل االحتجاج وتحقق فػؽ ذلظ إثباتشبيعتيا مػثػقية في 

  إمكاف حفع السعمػمات لغايات السخاجعة عشج التشازع، والتػسط في اإلثبات عغ شخيق جيات السػثػقية
الػسيصة أو سمصات الذيادات التعاقجية، ومغ جية أخخػ أثارت الخسائل اإللكتخونية عبخ شبكات السعمػمات 

لكتخوني مذكمة عجـ تحقيق ىحه كاإلنتخنيت والخسائل الستبادلة عبخ الذبكات الخاصة)اإلنتخنت( والبخيج اإل
الػضائف في ضل غياب السعاييخ والسػاصفات والتشطيع القانػني الحؼ يتيح تػفيخ الصبيعة السقبػلة لمبيانات وتحقيق 

 الػضائف التي تجيد قبػليا في اإلثبات. 
 يشيسا الى التأكج مغ صحة االنعقاد وجػده: وتترل ىحه السدألة باإلثبات عمى نحػ يرعب كثيخا الفرل ب

جانب مذكالت وأمغ وسائل االتراؿ  ومجػ قجرة الغيخ عمى التالعب بالسحتػػ ومذكالت وقت ومكاف اإلبخاـ 
 واتراؿ ذلظ بالقانػف الػاجب تصبيقو عمى العقج عشج السشازعة وجية االختراص القزائي في نطخ الشداع.

 :ىي كتخوني في السعامالت السرخفية اإللكتخونيةكسا أف العػامل الخئيدية التي تديج مغ مػثػقية اإلثبات اإلل
  ،أف يكػف السحخر الكتابي مقخوءا: أؼ يكػف شاىج عمى شخيقة تجويغ السعمػمات عمى السحخر اإللكتخوني

 الػسائط اإللكتخونية وبخامج الحاسػب لمتخديغ والتخجسة ولغة اآللة السعقجة والخمػز.
 عمى  االشالعحخرات اإللكتخونية كمسا اقتزت الزخورة وإمكانية : وىي استسخارية القخاءة لمساالستسخارية

 حيث يتع االحتفاظ بيا لسجة شػيمة.الذخائط السسغشصة التي يجخؼ عمييا تحسيل وتخديغ البيانات اإللكتخونية 

                                                           
1
 .32، مرجع سبك ذكره، ص مغاٌض أبو علً دمحم ٌحٌى  
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 1الثبات: وىػ حفع السحخر دوف أؼ تعجيل أو تغييخ مغ ححؼ أو محػ أو تحذيخ لمسعمػمات اإللكتخونية. 
 أمن السعامالت والسعمهمات اإللكترونيةثانيا: 

األمشية لحساية البيانات في البيئة السرخفية، والتي تتخح أىسية بالغة بالشدبة لمبشػؾ  االتجاىاتإف أىع     
ف السصمػب ىػ أ، نجج االئتسافالتي تسثل بياناتيا في الحكيقة أمػاال رقسية وتسثل حقػقا مالية وعشاصخ رئيدية في 

، وتتشاوؿ نطع الحساية مغ أنذصة االفتخاضيشاممة ألمغ السعمػمات تتشاوؿ نطاـ البشظ ومػقعو  استخاتيجيةوضع 
الجيات السعشية بالػصػؿ الى نطع  جالبشظ وتحجيالتي قج يسارسيا السػضفػف السعشيػف داخل  االستخجاـإساءة 

يجب أف  االستخاتيجيةالجاخمية، وىحه  االختخاقاتالحساية مغ  يجيةاستخاتلى جانب إالتحكع والسعالجة والسبخمجيغ 
 .2لى عسيل البشظ ال البشظ وحجه، حتى تزسغ نذاشا واعيا لمتعامل مع السعمػمات وتقجيخا ألىسية حسايتياإتستج 

 تحديات مرتبطة بهسائل الدفع ثالثا: 
لى تبشي تذخيعات متػائسة مع إتطيخ أىسية البشػؾ كسؤسدات ذات أثخ في تػجيو السؤسدة التذخيعية      

مفاليع الساؿ اإللكتخوني ووسائمو وقػاعج وأحكاـ التعامل مع مذكالتو القانػنية، كسا تطيخ أىسية بشاء تذخيع 
فع اإللكتخونية، فجاىدية التعامل القانػف يعتبخ قانػني إلدارة البشػؾ يتيح ليا إمكانية التعامل مع تحجيات وسائل الج

 الحؼ يبشى عميو نجاح الخجمات السرخفية اإللكتخونية. ساألسا
 يةفواإلشرااألعسال السرتبطة، السعايير تحديات رابعا: 

البشػؾ اإللكتخونية ليدت مجخد مػقع بشظ وعسيل، إنيا بيئة مغ العالقات الستعجدة فجدء مشيا مختبط  
بالدبػف وجدء آخخ مختبط بالسؤسدات اإلشخافية أو عالقة البشظ بسدودؼ التقشية وتصػيخ الذبكة، فسغ ىحه 

سغ بيئة التػاـؤ مع تذخيعات العالقات تثار عجة تحجيات ولعل أوؿ تحجؼ تمظ السعاييخ التي تزع البشظ ض
 .3وتعميسات جيات اإلشخاؼ التي في حج ذاتيا إما غائبة في السيجاف أو غيخ واضحة السعالع

 تحديات الخرهصيةخامدا: 
األشخاص الحيغ يخيج مذاركة البيانات معيع  واختيارذ تعخؼ الخرػصية بأنيا" أحكية الفخد بالتحكع بسعمػماتو إ

 :4يما يمل إلرساؿ واستكباؿ الخسائل مغ وإلى السدتخجـ" ومغ بيغ مبادغ الخرػصية واختيار الصخؽ والػسائ
عمى السعمػمات الذخرية الستعمقة بو  باالشالعضساف التػقع السعقػؿ لمفخد مغ الخرػصية فيسا يتعمق  

 ؛واستخجاميا
 ضخورة عجـ تغييخ أو إتالؼ السعمػمات الذخرية عمى نحػ غيخ مالئع؛ 

                                                           
1
 .13، ص 5114دار الثمافة، عمان،  ،األوراق التجارٌة: دراسة تحلٌلٌة ممارنةناهد فتحً الحموري،   

2
 . 013معطً سٌد أحمد، مرجع سبك ذكره، ص   

3
 .031مصطفى كافً، مرجع سبك ذكره، ص  

4
مجلة الدراسات جواسٌس المصارف واإلجراءات االحتٌاطٌة الواجب اتخاذها لحماٌة العمالء،  :، إدارة مخاطر التجسس التجاريأمال عدنان 

 .22، عمان، ص 51، العدد 03األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة، مجلد المالٌة والمصرفٌة، 
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أف تأتي السعمػمات دقيقة وفي الػقت السشاسب وكاممة ومتعمقة باألغخاض التي تقجـ أو تدتخجـ مغ  ضخورة 
 أجميا.

 تحديات ضريبيةسادسا: 
والسرارؼ  في ضل التصبيقات الشاتجة عغ ثػرة تقشيات االتراالت والسعمػمات، والتي مغ بيشيا التجارة اإللكتخونية

العالقة بيغ ليكل الشطاـ الزخيبي ومدتحجثات تقشيات السعمػمات، مسا يؤثخ ، فقج ضيخ قرػر في اإللكتخونية
 سمبا عمى كفاءة األداء الزخيبي.

وفي ىحا الرجد، فإنو يسكغ الػقػؼ عمى ثالث فجػات رئيدية في العالقة بيغ كل مغ مفخدات ليكل الشطاـ  
تع صياغتو وفقا لصبيعة التعامالت التجارية الزخيبي وتكشػلػجيا السعمػمات، حيث يػاجو التذخيع الزخيبي الحؼ 

عمى  التجارية اإللكتخونية، إذ يتجدج ىحا القرػر في ثالث فجػات وىي مجفػعاتالتقميجية قرػرا في معالجة 
 :1الشحػ التالي

 فجهة تذريعية:  -أ(
وتدػية السجفػعات  وعمى الخغع مغ قياـ بعس الجوؿ باإلعالف عغ بخنامجيا القػمي لمتجارة اإللكتخونية

، إال أف ذلظ لع يتػاكب مع إعالف عغ بجء اإلصالحات التذخيعية الالزمة. ويتػجب عمى الجوؿ تقييع اإللكتخونية
القػانيغ والشطع التذخيعية الدائجة وإجخاء التعجيالت الزخورية أو صياغة تذخيعات ججيجة تتالءـ وشبيعة 

 ؛التعامالت التجارية اإللكتخونية
 ة إدارية:فجه  -ب(

الزخيبي، وبحلظ  سجتسعفتختز اإلدارة الزخيبية بتشفيح القػانيغ والتذخيعات وحساية حقػؽ كل مغ الجولة وال 
أصبح لداما عمييا استخجاـ االبتكارات التقشية الالزمة لزساف أعمى مدتػػ مسكغ مغ كفاءة الشطاـ الزخيبي، غيخ 

  ؛أىشا في ذات الػقت ال تداؿ تعاني قرػرا في أداء مياميا مغ حرخ، فحز وتحريل كافة أنػاع الزخائب
 :فهم السرطمحاتفجهة  -ج(
التجارية  ، فعمى الخغع مغ تصػػر حجػع التعػامالتمفاىسيةلزخيبي مغ وجػد فجػة ا السجتسعحيث يعاني  

، ألف ا وما يتختب عشيا مغ اعتبارات قانػنيةياإللكتخونية، إال أنو ال يداؿ ىشاؾ قرػرا في فيع السفخدات الخاصة ب
 شبيعة السجتسع يخيج أف يسارس وال ييتع بالسفاليع الشطخية.

احتساؿ عجـ  عشيي، وىحا ما تػاجج البشظتمغي فكخة السػقع أو مكاف  اإللكتخونيةالسرخفية  األعساؿ لحلظ فإف 
مع  التحجياتليحه  بيدتجينطاـ جبائي تػافخ البج مغ  مغ أجل ذلظالكذف عمى مقخ الشذاط السالي والبشكي، 

 الحجيثة ياتالتكشػلػجمعتسجة عمى ما وفختو  الزخيبيالػعاء  وتحجيج التحريلفي  ججيجة أساليب
                                                           

1
ملتمى التجارة اإللكترونٌة، كلٌة العلوم ، تحدٌات التجارة اإللكترونٌة للنظم الضرٌبٌة، دادن عبد الوهاب، حنً شفٌمة، طواهر دمحم التهامً  

 :رابطلإلطالع على ال، 05، ص 5112مارس  02و02ائر، ٌومً مرباح ورللة، الجزالتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة لاصدي  االلتصادٌة

https :// manifest.univ.ouargla.dz/documents/Archive/Archive 

https://manifest.univ.ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Ecomirce%2015%2017%20mars%202004/Touaher.pdf
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 السبحث الثالث: إدارة مخاطر األعسال السررفية اإللكترونية
لقج عخؼ العسل السرخفي العجيج مغ التصػرات التي كانت نتاجا لالبتكارات التكشػلػجية وزيادة السشافدة  

السالية وتحخر األسػاؽ السالية، وىػ ما أدػ إلى زيادة حجع السخاشخ وتشػعيا، وىػ ما جعل السؤسدات 
والسرخفية تتجو نحػ إدارة السخاشخ السرخفية عغ شخيق تػصيفيا وقياسيا، بيجؼ حساية البشػؾ مغ تمظ 

 .السخاشخ أو التقميل مغ حجتيا، وبالتالي تعديد الدالمة السالية لمجياز السرخفي ككل

 مفههم إدارة السخاطر السررفية السطمب األول:
شامل لتييئة البيئة السشاسبة واألدوات الالزمة لتػقع ودراسة إف إدارة السخاشخ ىي نطاـ متكامل و 

 ،السخاشخ السحتسمة وتحجيجىا وقياسيا وتحجيج مقجار آثارىا السحتسمة عمى أعساؿ السرخؼ وأصػلو وإيخاداتو
 .ووضع الخصط السشاسبة لسا يمـد

تخفيف مغ آثارىا إف لع يسكغ لتجشب ىحه السخاشخ أو لكبحيا والديصخة عمييا وضبصيا لم ياويسكغ الكياـ ب 
 .1القزاء عمى مرادرىا

 الخدائخ تػقع شخيق عغ البحتة السخاشخ مع لمتعامل عمسي مجخل أو مشيج يسكغ تعخيفيا عمى أنيا: "ىيكسا 
 لمخدائخ السالي األثخ أو الخدارة حجوث إمكانية تقمل أف شأنيا مغ إجخاءات وتشفيح وترسيع العارضة السحتسمة

، وتساشيا مع االتجاىات العالسية الحجيثة أدرجت لجشة بازؿ إدارة السخاشخ كأحج 2األدنى" الحج إلىتقع  التي
السحاور اليامة لتحجيج السالءة البشكية وعخفتيا عمى أنيا "عسمية التحكع بالسخاشخ التي يتعخض ليل البشظ عغ 

 .3الخصػات السشاسبة لمديصخة عمييا أو تخفيس التعخض ليا" واتخاذشخيق تحجيج وقياس ىحه السخاشخ، 
 مجابية إلى ييجؼ متكامل تشطيع عمى أنيا " ىي إدارة السخاشخمغ خالؿ التعاريف الدابقة يسكغ تعخيف 

 وسائل وتحجيج السخاشخ ىحه وقياس وتحميل خالؿ اكتذاؼ مغ وذلظ التكاليف وأقل الػسائل بأفزل السخاشخ
 السصمػب. اليجؼ الػسائل لتحقيق ىحه أندب اختيار خالؿ مغ وذلظ مجابيتيا،

فالرشاعة السرخفية في مزسػنيا تختكد عمى فغ إدارة السخاشخ، وبجوف السخاشخ تقل األرباح أو تشعجـ فكمسا  
يتعخض لقجر أكبخ مغ السخاشخ نجح في تحقيق جانب أكبخ مغ األرباح، ومغ ىشا تأتي أىسية اكتذاؼ البشكييغ 

العائج عمى االستثسارات الحؼ ييجؼ البشظ  لسخاشخ عسميع، ليذ لتجشبيا بل العسل عمى احتػائيا بحكاء لتعطيع
 لتحكيقو.

 

                                                           
الملتمى الدولً الثالث حول ، الوالع والمأمول - مراجعة عملٌات إدارة مخاطر وأهمٌتها فً البنون اإلسالمٌة، بوثلجة عائشة، بارن نعٌمة 1

 .5113نوفمبر  51-52، جامعة الشلف، الجزائر، ٌومً إدارة المخاطر فً المؤسسات، اآلفاق والتحدٌات استراتٌجٌة
 .501آسٌا لاسٌمً، مرجع سبك ذكره، ص   2

 الوطنً ، الملتمىدراسة حالة الجزائر-إدارة المخاطر كمدخل معاصر لتعزٌز العمل المصرفً اإللكترونًعٌاري أمال، لروي عبد الرحمان،   3
 52-52العملٌة، جامعة الطارف، الجزائر، ٌومً  والممارسات النظرٌة المماربات بٌن المؤسسات االلتصادٌة، فً المخاطر إدارة :حول الثالث

  .1ص  ، 5101 رنوفمب
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 عشاصر ومراحل إدارة السخاطر السطمب الثاني:
ستشاوؿ أىع العشاصخ األساسية لعسمية إدارة السخاشخ، وكحلظ ندتعخض مختمف الخصػات التي تسخ بيا ىحه 

 العسمية.
 العشاصر االساسية في إدارة السخاطر الفرع األول:

 التالية: ةإدارة السخاشخ لكل مؤسدة مرخفية ومالية يجب أف تذتسل عمى العشاصخ الخئيدي إف
 رقابة فعالة من قبل مجمس اإلدارة واإلدارة العميا:  -أ(

تتصمب إدارة السخاشخ إشخافا فعميا مغ قبل مجمذ اإلدارة العميا ويجب عمى مجمذ اإلدارة اعتساد أىجاؼ، 
اءات إدارة السخاشخ التي تتشاسب مع الػضع السالي لمبشظ، وشبيعة مخاشخه، ودرجة استخاتيجيات، سياسات وإجخ 

تحسمو لمسخاشخ، وكحلظ عمى مجمذ اإلدارة التأكج مغ وجػد ليكل فعاؿ إلدارة السخاشخ لسسارسة أنذصة البشظ، 
 .1ييابسا في ذلظ وجػد أنطسة ذات كفاءة لكياس ومخاقبة حجع السخاشخ، واإلبالغ عشيا والتحكع ف

تقع مدؤولية إدارة السخاشخ بذكل أساسي عمى عاتق مجمذ اإلدارة لكل بشظ، الحؼ يعتبخ السدؤوؿ أماـ 
السداىسيغ عغ أعساؿ البشظ وىػ ما يدتػجب فيع السخاشخ التي يػاجيا البشظ و التأكج مغ أنيا تجار بأسمػب فعاؿ 

 .2وكفء
 كفاية الدياسات والحدود: -ب(

واإلدارة العميا العسل عمى ضخورة أف تتشاسب سياسات إدارة السخاشخ مع السخاشخ عمى مجمذ اإلدارة 
التي تشذأ في البشظ، كحلظ ضخورة العسل عمى إتباع إجخاءات سميسة لتشفيح كافة عشاصخ إدارة السخاشخ بسا في 

ة إنذاء إدارة مخترة ، مع ضخور 3ذلظ تحجيج السخاشخ، قياسيا وتخفيفيا، ومخاقبتيا واإلبالغ عشيا والتحكع فييا
تتػلى تصبيق سياسات إدارة السخاشخ، وتقع عمى عاتقيا السدؤولية اليػمية لسخاقبة وقياس السخاشخ لمتأكج مغ 

 .4أنذصة البشظ تتع وفق الدياسات والحجود السعتسجة وتكػت تمظ اإلدارة مدؤولة أماـ لجشة إدارة السخاشخ
إف الخقابة الفعالة لسخاشخ البشظ تدتػجب معخفة وقياس كافة  :اتكفاية رقابة السخاطر وأنظسة السعمهم  -ج(

السخاشخ ذات التأثيخ السادؼ الكبيخ، وبالتالي فإف رقابة السخاشخ تحتاج إلى نطع معمػمات قادرة عل تدويج اإلدارة 
 .5يخىاالعميا ومجمذ اإلدارة بالتقاريخ الالزمة وبالػقت السشاسب حػؿ أوضاع البشظ السالية واألداء وغ

وىحا يعشي ضخورة وجػد مشيجية ونطاـ محجد لكياس ومخاقبة السخاشخ لجػ كل بشظ وذلظ لتحجيج مدتػػ كل نػع  
مغ السخاشخ التي يسكغ قياسيا بذكل دقيق لسعخفة وتحجيج تأثيخىا عمى ربحية بشظ ومالءتو السالية، باإلضافة إلى 

                                                           
 .212ص  ،5105، دار المسٌرة، عمان، االردن، إدارة المخاطرشمٌري نوري موسى وآخرون،   1

، 10، المجلد01، مجلة االلتصاد الجدٌد، جامعة خمٌس ملٌانة، الجزائر، العدد ودورها فً إدارة المخاطر المصرفٌة 3إتفالٌة بازل منال هانً،   2

 .214، ص 5102جانفً 

 .212شمٌري نوري موسى وآخرون، مرجع سبك ذكره، ص   3

 .214منال هانً، مرجع سبك ذكره، ص   4

 .212شمٌري نوري موسى وآخرون، مرجع سبك ذكره، ص   5
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خ، تػفخ بذكل دورؼ وفي الػقت السشاسب معمػمات مالية ضخورة استخجاـ أنطسة معمػمات حجيثة إلدارة السخاش
 .1تفريمية، شاممة ودقيقة عغ السخاشخ التي يػاجييا البشظ

 كفاية أنظسة الرقابة والزبط: -د(
إف ليكل وتخكيبة أنطسة الزبط في البشظ حاسسة بالشدبة إلى ضساف حدغ سيخ أعسالو عمى وجو 

، إذ يتػجب عمى إدارة السخاشخ  عمى وجو الخرػص العسل عمى تصبيق أنطسة الخقابة والزبط بسا في العسـػ
ذلظ تحجيج الرالحيات وفرل بيغ الػضائف، وأف مغ أىع حدشات أنطسة الخقابة والزبط إذا أحدغ تصبيقيا أف 
تػفخ تقاريخ مالية ميسة ذات مرجاقية عالية، وكحلظ يجب أف تتع إعادة الشطخ مغ وقت إلى آخخ في ىحه 

 .  2لمتأكج مغ مجػ اندجاميا مع التغيخات التي تحجث في نذاشات البشظاألنطسة 
 مراحل إدارة السخاطر: الفرع الثاني

 تتسثل أىع مخاحل التي تسخ بيا عسمية إدارة السخاشخ فيسا يمي:
 :تحديد السخاطر -أ(

وأف كل مشتج أو خجمة يقجميا البشظ تشصػؼ عمييا عجة  مغ أجل إدارة السخاشخ البج مغ تحجيجىا،
مخاشخ، فعمى سبيل السثاؿ ىشاؾ أربعة أنػاع مغ السخاشخ في حالة مشح قخض وىحه السخاشخ ىي: مخاشخ 

 اإلقخاض، مخاشخ سعخ الفائجة، مخاشخ الديػلة والسخاشخ التذغيمية.
 قياس السخاطر: -ب(

يغ، تكػف الخصػة الثانية ىي قياس ىحه السخاشخ، حيث أف كل بعج تحجيج السخاشخ الستعمقة بشذاط مع
نػع مغ السخاشخ يجب أف يشطخ إليو مغ أبعاده الثالثة وىي حجسو، مجتو واحتسالية الحجوث ليحه السخاشخ، وأف 
الكياس الرحيح وىػ الحؼ يتع في الػقت السشاسب ويكػف عمى درجة كبيخة مغ األىسية بالشدبة إلى إدارة 

 .السخاشخ
 ضبط السخاطر: -ج(

بعج تحجيج وقياس السخاشخ تأتي الخصػة الثالثة وىي ضبط ىحه السخاشخ حيث ىشاؾ ثالث شخؽ أساسية 
لزبط السخاشخ السيسة وىي: تجشب أو وضع حجود عمى بعس الشذاشات، تقميل السخاشخ، وإلغاء ىحه 

الالزمة لزبصيا، وعمى البشػؾ أف  غ الشفقاتالسخاشخ، إف عمى اإلدارة أف تػازف ما بيغ العائج عمى السخاشخ وبي
 تقـػ بػضع حجود لمسخاشخ مغ خالؿ الدياسات والسعاييخ واإلجخاءات التي تبيغ السدؤولية والرالحية.

 
 

                                                           
 .214منال هانً، مرجع سبك ذكره، ص   1

 .211شمٌري نوري موسى وآخرون، مرجع سابك، ص   2
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 مراقبة السخاطر:  -د(
عمى البشػؾ أف تعسل عمى إيجاد نطاـ معمػمات قادر عمى تحجيج وقياس السخاشخ بجقة، وبشفذ األىسية 

قادرا عمى مخاقبة التغيخات السيسة في وضع السخاشخ لجػ البشظ، وبذكل عاـ فإف الخقابة عمى السخاشخ يكػف 
تعشي تصػر أنطسة التقاريخ في البشظ التي تبيغ التغيخات السعاكدة في وضع السخاشخ لجػ البشظ وماىي 

 .1الستػفخة لجيو لمتعامل مع ىحه التغيخات تاالستعجادا

 الخدمات السررفية اإللكترونيةإدارة مخاطر السطمب الثالث: 
سشتصخؽ إلجخاءات ومخاحل عسمية إدارة مخاشخ الريخفة اإللكتخونية، وكحلظ نتشاوؿ أىع مبادغ اإلدارة 

 الدميسة ليحه السخاشخ: 
 : إجراءات إدارة مخاطر الريرفة االلكترونيةالفرع األول

 :2ة والتي تتسثل فيوتتزسغ ىحه اإلجخاءات مجسػعة مغ العشاصخ األساسي
  هاتقييستحديد ههية السخاطر و  -أ(

تحسل ىحه القاعجة بسقتزى الدعي إلى الكساؿ في تحقيق األىجاؼ، لحا التحجيج ىػ اكتذاؼ التفاوت بيغ 
ما ىػ مشجد وما ىػ متػقع، نتيجة عػامل تشقمو مغ الخبح إلى الخدارة، مشيا عػامل داخمية، مثل: ليكل البشظ، 

، وعػامل خارجية مثل: احتجاـ السشافدة 3األنذصة، نػعية السػارد البذخية وتعجيل التشطيع واألنطسةشبيعة 
والرجمات التي تسذ القصاع السرخفي، التقجـ التكشػلػجي. وكحا الحتالليا مػقع األساس لتحزيخ معاييخ 

 ضج السخاشخة و نطاـ )مخصط( مالئع يديخ عمى متابعة تحخكات السخاشخة والتحكع فييا؛ احتخازية
 الرقابة لمتعرض لمسخاطر -ب( 

 مغ خالؿ ىحا العشرخ يجب عل البشظ الحج مغ التعخض لمسخاشخ، حيث تذسل ىحه الخقابة ما يمي:
 تشفيح سياسات وإجخاءات التأميغ والحساية؛ -
لحػار بيغ مختمف السدتػيات بالبشظ مغ مجمذ إدارة وإدارة عميا وبيغ العامميغ تجعيع االتراؿ الجاخمي وا -

 بذأف سالمة الشطع؛ 
 تحجيث الستصمبات اإللكتخونية وتصػيخىا مغ خالؿ الفحز السدتسخ لألجيدة ولشطاـ عسميا؛ -
وكيفية استخجاميا، وكحلظ عغ إجخاءات حل األخصاء في حالة  ةإحاشة الدبائغ العسميات السرخفية اإللكتخوني -

 وقػعيا؛

                                                           
 .212-212نفس المرجع السابك، ص ص   1

.031-032، مرجع سبك ذكره، ص ص تمرورت دمحم  2
  

3
موسوعة االلتصاد والتموٌل ، بازل الدولٌةوفك معاٌٌر لجنة  إدارة مخاطر العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة عبد الرزاق خلٌل، حمزة طٌبً،  

 ، بحث منشور على المولع: 14، ص 15/15/5104تارٌخ االطالع ،  اإلسالمً،
https://iefpedia.com/arab/?p=5269 

 

https://iefpedia.com/arab/?p=5269
https://iefpedia.com/arab/?p=5269
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 إعجاد خصط شػارغ مزادة لألعصاؿ اإللكتخونية. -
 متابعة ومراقبة السخاطر -ج(

بدبب سخعة التصػرات التي تحجث في  ةتعتبخ مخاقبة السخاشخ ىامة ججا في مجاؿ الريخفة اإللكتخوني
ىحا الشػع مغ الشذاشات السرخفية، وتتزسغ إجخاء اختبارات دورية لمشطع مغ خالؿ الفحز السدتسخ لمشطاـ 
العسميات السرخفية، وكحلظ إجخاء السخاجعة الجاخمية الخارجية )تجقيق حدابات( مغ أجل اكتذاؼ الثغخات 

 وتخفيس حجع السخاشخ. 
 سخاطر الشاجسة عن العسميات الدوليةإدارة ال -د(

لمستصمبات  لجشة بازؿ وإدارة السخاشخ الشاتجة عغ العسميات الجولية، إذ تدتمـد فيسا دقيقا  اىتساـأثار ذلظ 
القانػنية في الجوؿ األخخػ، وتقجيخ نػعية السخاشخ الستعمقة بيا، واعتساد خصة لسػاجية أؼ خمل قج يحجث 

 مقة بالطخوؼ الدياسية واالقترادية الخارجية.بالخجمات بدبب مذاكل متع
 خطط الشجدة  -ه(

وضع خصط القرج مشيا بعث استغالؿ أصػؿ البشظ واستئشاؼ وجب مغ تساـ معالجة قزية السخاشخ، 
التعصل أو العصب، ذلظ أف ثسغ التػقف نكيرة مغ الػقت وبالتالي مغ أرباح البشظ، وأحيانا تتػقف  حاؿأنذصتو 

الخجمة تقجيع  الذخوع فيوالسادؼ( و  يقجرة البشظ في اغتشاـ الفخص عمى القجرة في استعادة األرشيف )اإللكتخون
سعجة بغخض االستسخار واالستئشاؼ وتجشب العاشمة فػرا، وأبعج مغ ىحا استحزار اليقطة بتكييف دورؼ لمبخامج ال

 .1معقػلة تالػقػع في حالة اضصخاب في الشذاط، حدب سيشاريػىا
 اإلدارة الدميسة لسخاطر الريرفة اإللكترونيةمبادئ : الفرع الثاني

 تتسثل مبادغ اإلدارة الدميسة لمسخاشخ الريخفة اإللكتخونية في العشاصخ التالية:
 مرتبطة بسدؤوليات اإلدارة العميا لمبشهك مبادئ -أ(

 والتي يسكغ اف نػجد أىسيا فيسا يمي: 
ضخورة إتباع سياسات مخاقبة فعالة لمخقابة واإلشخاؼ عمى السخاشخ الشاجسة عغ العسميات البشكية اإللكتخونية،  -

ورة التحجيج الػاضح بسا فييا وضع سياسات وأدوات تحكع خاصة إلدارة مثل ىحه السخاشخ، باإلضافة إلى ضخ 
 لمسدؤوليات؛

ضخورة اعتساد مشيج واضح، صخيح، شامل ومدتسخ في إدارة ومخاقبة عالقات البشظ باألشخاؼ الخارجية، كسا  -
 .2يجب مخاجعة واعتساد الشػاحي الخئيدية الستعمقة بعسميات التحكع والسخاقبة لمشػاحي األمشية

 

                                                           
1
 .00، مرجع سبك ذكره، صعبد الرزاق خلٌل، حمزة طٌبً  

 .12سبك ذكره، صلروي عبد الرحمان، مرجع  عٌاري أمال،  2
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 نوسائل الحساية واألما -ب(
واألماف أحج مكػنات التقشية لتكشػلػجيا السعمػمات وتػفيخ إجخاءات األمغ السادؼ والسشصقي  يعتبخ الحساية

لحساية األجيدة والسعجات، البخمجيات، الذبكات، قػاعج البيانات، ومشع حاالت الػصػؿ غيخ السرخح بيا، وفي 
ئع األساسية التي تذكل اإلشار إلى مػضػع انزباشية الدػؽ واعتبخىا إحجػ الجعا 2ىحا الذأف أشار اتفاؽ بازؿ
 السشيجي لمعسل السرخفي.

ويذيخ ىحا السفيـػ إلى تحفيد السرارؼ عمى أعساليا بذكل آمغ وسميع وفعاؿ والسحافطة عمى قػاعج  
وتتصمب إجخاءات .1رأس مالية قػية لتعديد إمكاناتيا في مػاجية أية خدائخ محتسمة جخاء تعخضيا لمسخاشخ

 ماف ما يمي:سياسات الحساية واألو 
 عشاصر إدارة السخاطر األمشية: -1

إف مدتػيات اإلدارة الدميسة لمسشتجات والخجمات السرخفية وخاصة تمظ السقجمة عبخ األنتخنت ىػ أمخ 
أساسي لمحفاظ عمى مدتػػ عاؿ مغ ثقة الجسيػر، والتي تتصمب تػفخ مجسػعة مغ العشاصخ األساسية إدارة 

 ما يمي: السخاشخ األمشية والتي تذسل
 األمن(Security): 

األمغ ىػ مذكمة الشطع السرخفية عبخ األنتخنت، وتدعى جسيع البشػؾ إلى تحقيق مدتػػ مغ األمغ بسا 
يتشاسب مع حداسية السعمػمات بالبشظ، لحلظ يجب أف يكػف نطاـ الخقابة الجاخمية سميسا لمحساية مغ االختخاقات 

اإللكتخونية، أف يكػف نطاما سميسا تحػشي ووقائي وفق ضػابط ترحيحية التي  األمشية لجسيع أشكاؿ الػصػؿ 
 تداعج عمى ضساف سالمة الذبكات والسعمػمات التي يعالجيا.

  التأكد من الههية (Authentication) : 
،أو أؼ شبكة اتراالت أخخػ  تيجب التأكج مغ اليػية في السعامالت عمى األنتخنت أو بشػؾ األنتخن

آمشة، ولتحقيق مدتػػ عاؿ مغ الثقة العامة في فزاء األنتخنت كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمبشػؾ العالسية لتكػف 
السمسػسة، ويدتخجـ تأكيج اليػية لمتحقق مغ ىػية أؼ شخز أو كياف في نصاؽ الشطع السرخفية اإللكتخونية، 

إلى حدابات العسالء والسعمػمات الذخرية،  فعسمية تأكيج اليػية ىي الصخيقة الػحيجة التي تدتخجـ لمتحكع والػصػؿ
 وتػفخ واحج أو أكثخ مغ أوراؽ اعتساد اليػية إلثبات ىػيتيع. 

  الثقة(Trust): 
يسكغ استخجاـ الثقة في أنطسة الخجمات السرخفية عبخ األنتخنت، وكسفيـػ أساسي ىػ أف البشظ أو 

في جسيع السعامالت وىحا مذابو لمجور  الصخؼ الثالث يدتخجـ اسسو بذكل جيج لمتحقق مغ صحة األشخاؼ

                                                           
دراسة تطبٌمٌة على   لكترونٌةاإل التجارة و الدفع نظم تطوٌر و لتعزٌز داةأك لكترونًاإل المصرفً العمل ممومات أٌمن أحمد دمحم شاهٌن،  1

 .23-22، ص ص 5102ماجستٌر فً التجارة، جامعة غزة اإلسالمٌة، فلسطٌن،  رسالة ، المصارف المحلٌة فً فلسطٌن
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التاريخي الحؼ لعبتو البشػؾ مع خصابات االئتساف، والتي يكػف فييا البائع والسذتخؼ ال يعخفاف بعزيسا البعس، 
 وىكحا يدتخجـ البشظ اسسو بذكل جيج لتدييل السعامالت.

لكتخوني، فاالحتياؿ وعسميات الريخفة فالبشػؾ قج تحتاج أيزا لػسيمة تحقق مغ صحة البشػؾ نفديا في الفزاء اإل
السداعجة  ةعمى األنتخنت يربحاف أكثخ بخوزا ومديجا مشاسبا، بحيث يسكغ تحقيق الػقائية والزػابط الترحيحي

عمى حساية البشػؾ مغ ىحه السدالق، فالذيادات الخقسية يسكغ أف تمعب دورا ميسا في تػأكيج ىػية األشخاؼ، وبالتالي 
 طع الريخفة عبخ األنتخنت.وضع الثقة في ن

  عدم اإلنكار(Non-Repudiation): 
عجـ اإلنكار ىػ دليل لتمقي السعمػمات األصمية، وذلظ لحساية السخسل مغ ادعاء السدتمع بعجـ تمقي 
السعمػمات، أو لحساية السدتمع مغ االدعاء الكاذب مغ قبل السخسل بعجـ إرسالو لمسعمػمات، لحلظ يجب عمى 

خ عمى دقة وسالمة السعمػمات اإللكتخونية السخسمة عبخ الذبكات اإللكتخونية الجاخمية والخارجية، السرارؼ الدي
 .1لزساف عجـ اإلنكار ولدالمة عسميات الريخفة اإللكتخونية

 الخرهصية(Privacy)  : 
مغ الزخورؼ التأكيج عمى أىسية الخرػصية داخل بيئة ىحه الذبكات حتى يذعخ الجسيع بالخاحة وىع 

 باشخوف أعساليع، وتعخؼ الخرػصية بأنيا أحكية الفخد بالتحكع بسعمػماتو واختيار األشخاص الحيغ يخيج مذاركةي
 البيانات معيع واختيار الصخؽ والػسائل إلرساؿ واستكباؿ الخسائل مغ وإلى السدتخجـ.

  اإلتاحية(Availability): 
ىػ آخخ عشرخ لمحفاظ عمى مدتػػ عاؿ مغ الثقة في بيئة الذبكة العامة التي فييا كافة السكػنات  

السحكػرة سابقا، وىي ليدت ذات قيسة تحكخ إذا كانت الذبكة ليذ متاحة ومخيحة لمعسالء والسدتخجميغ لمذبكة ومغ 
   ساعة يػميا وسبعة أياـ في األسبػع.  22الستػقع الػصػؿ إلى أنطستيا 

 :(Firewell)الجدار الشاري -2
يدتخجـ الججار الشارؼ كخقابة أمشية إجخائيا لحساية الشطع الجاخمية ألنطسة الريخفة عمى األنتخنت مغ نطع 
الذبكة الخارجية عغ البشظ، فالججراف الشارية ىي مديج مغ األجيدة والبخامج وضعت بيغ شبكتيغ داخمية وخارجية 

 2 التجفق.بغس الشطخ عغ اتجاه 
فيي وسيمة أمشية بيغ األنتخنت وشبكة البشػؾ الجاخمية حيث تجبخ جسيع عسميات الجخػؿ والخخوج  

، وأيزا التحقق مغ حخكة السخور لتحجيج 3لمذبكة عبخ الججار الحؼ يترجػ لجسيع محاوالت الجخػؿ غيخ الذخعية

                                                           
-532ص ص ، 5102، دار الكتاب الحدٌث، الماهرة، مصر، أعمال الصٌرفة اإللكترونٌة األدوات والمخاطراحمد بوراس، السعٌد برٌكة،   1

542. 

 .542-542، ص ص نفس المرجع السابك   2

 .011سبك ذكره، ص عبد الهادي مسعودي، مرجع   3
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حيث تذكل الفيخوسات و البخامج الصفيمية  ما إذا كانت تحتػؼ عمى أؼ مخفقات غيخ مرخح بيا مثل الفيخوسات،
 القدع األكبخ مغ األعساؿ اليجػمية.

 :(Physical Security)األمان السادي -3
األماف السادؼ ىػ وضيفة ىامة لسكافحة وحساية بيانات البشظ والذبكات االتراالت الجاخمية لألجيدة 

قع آمشة بحيث ال يسكغ الػصػؿ إلييا إال بإذف األفخاد، وشبكة الشطع السحاسبية، والتي يجب أف يتع تخديشيا في مػا
وىحه مخاقبة وقائية لحساية األصػؿ السرخفية وحساية السؤسدة مغ مخاشخ الدسعة والسعامالت والسخاشخ 

 االستخاتيجية.
فالحػاسيب الذخرية السترمة بالذبكة يشبغي أف يكػف وصػليا متزسشا ضػابط مشصكية سميسة مثل 

ػصػؿ إلى الذبكة، وضػابط الحساية شبكة االتراؿ بكمسة مخور عشج جياز حاسػب خاص غيخ كمسة الدخ لم
 مخاقب حتى في فتخات قريخة مغ الػقت. 

 تقشيات مراجعة الحدابات السعقدة:-4
تزعف الخقابة الجاخمية لمسؤسدات السرخفية في حاؿ عجـ قجرتيا عمى الكياـ بتجقيق ومخاجعة أعساؿ 

ية، حيث جسيع الدجالت والػثائق الجاعسة الستعمقة بيا متاحة برػرة إلكتخونية، ويجب عمى الريخفة اإللكتخون
البشظ أف يزسغ وجػد مدارات مخاجعة واضحة تسكغ مغ تجقيق السعامالت والتصبيقات السرخفية اإللكتخونية 

السرخفية بذكل مفرل، لزساف أمغ العسالء وسالمة البشظ عمى حج سػاء، مع وجػب وضػح السعامالت 
سشػيا عمى األقل بالشدبة لشطع التجاوؿ ونطع االتراؿ  تاإللكتخونية، ويشبغي الشطخ واستعخاض ىحه السخاجعا

 واالعالـ.
 :(Cryptography)التذفير  -5

تعجدت األساليب الستبعة في عسمية تذفيخ البيانات وأخحت في الفتخة االخيخة تتجو نحػ شخؽ غاية في 
في ىحه الصخؽ تكاد تتذابو كثيخا واالختالؼ فييا في أمػر فخعية، فعسمية التذفيخ غالبا ما تعتسج  التعقيج ولكغ الفكخة

 : 1عمى أحج األسمػبيغ األساسيغ وىسا
  الترميز(Symbol): ىػ عسمية تغييخ لسػاقع الحخوؼ في الكمسة، أو تبجيل ىحه الحخوؼ بخمػز وما شابو 

 ذلظ.
  الذفرة(Code):  فتقـػ بتغييخ الكمسة كميا واستبجاليا، أؼ أف نصاقيا أوسع مغ نصاؽ الحخوؼ السفخدة، وىشا

 يعتسج بخنامج التذفيخ عمى قاعجة بيانات ضخسة تحتػؼ الكمسات األساسية ومقابالتيا مغ الكمسات السذفخة.
 السخاطر القانهنية ومخاطر الدسعة إدارة -ج(

 عمى السؤسدات السرخفية أف تخاعي في عسمية إدارة السخاشخ القانػنية ومخاشخ الدسعة ما يمي: يتعيغ
                                                           

1
 .212-544احمد بوراس، السعٌد برٌكة، مرجع سبك ذكره، ص ص   
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التأكج مغ اإلفراح عغ السعمػمات الرحيحة لمسػقع عمى مػقع األنتخنت الخاص بالبشظ، قرج الدساح لمدبائغ  -
 انػني لو قبل الجخػؿ في تعامالتالسحتسميغ لمتػصل الستشتاج واضح حػؿ ىػية ىحا البشظ والػضع التشطيسي والق

 مرخفية إلكتخونية.
اتخاذ اإلجخاءات السشاسبة التي تزسغ الػفاء بستصمبات سخية الدبػف، في إشار االلتدامات التذخيعية والقانػنية  -

 الدائجة في الجولة التي يقجـ فييا البشظ مشتجاتو وخجماتو مغ العسميات السرخفية اإللكتخونية.
البشظ القجرة الفعالة عمى االستسخارية في تقجيع الخجمات السرخفية اإللكتخونية وامتالكو لخصط  ؾامتالضخورة  -

 وبجائل في حاالت الصػارغ، بسا يكفل تػفخ األنطسة و الخجمات السرخفية اإللكتخونية في جسيع األوقات.
احتػائيا والتقميل مغ آثارىا، وضع خصط مشاسبة لمتجاوب في حاالت وقػع حػادث، مغ أجل إدارة السذكالت و  -

التي قج تطيخ نتيجة ألحجاث غيخ متػقعة بسا في ذلظ عسميات االنتياؾ والقخصشة والتي قج تعيق تقجيع الخجمات 
 .1السرخفية اإللكتخونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .034، مرجع سبك ذكره، ص تمرورت دمحم 1
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 الفرل  خالصة
قجيع في مجاؿ ت االستخاتيجيةباتت أحج القزايا  واالتراؿمسا ال شظ فيو فإف تكشػلػجيا السعمػمات 

خجمات مرخفية بذكل الكتخوني، وىحا الػاقع سيفخض عمى السرارؼ تحجيات كبخػ، لجػ عمى البشػؾ 
ىحا والسؤسدات السالية باإلسخاع في التكيف مع مدتخخجات الثػرة التكشػلػجية التي تعتبخ تحجيا في حج ذاتيا، 

 .تكغ معخوفة مغ قبل التصػر الحؼ ولج العجيج مغ السخاشخ التي لع
أف إدارة السخاشخ ىي في صمب الػضيفة السرخفية مشح ضيػرىا، إال أف ىحه  أيزا ومغ الستعارؼ عميو

، األمخ الحؼ يحتع عمى السرارؼ برفتيا اإللكتخوني اإلدارة قج تعاضع دورىا حجيثا نتيجة تصػر الشذاط السرخفي
خاصة عشج  رة فعالة تسكشيا مغ التقميل مغ حجة ىحه السخاشختػاجو نفذ درجة ونػع ىحه السخاشخ، واعتساد إدا

 الرتباشيامخاشخ العسميات وذلظ نتيجة  وبذكل واضح تطيخوفي ىحا السدعى ، تقجيع خجمات مرخفية إلكتخونية
بشذاط البشظ اإللكتخوني وعسمياتو في ضل التكشػلػجيا الحجيثة، فعمى سبيل السثاؿ فقج أصبحت مدألة سخية 

ات السالية مغ أىع عشاصخ اإلدارة الدميسة لمسخاشخ السرخفية، وما جاءت بو مقخرات لجشة بازؿ السعمػم
مع تمظ  تتالءـالسرخفية مغ أجل ضساف سالمة الشطع السرخفية اإللكتخونية الحجيثة بػضع مبادغ إلدارة الخصخ 

 .الشطع
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 تسهيج
شيج العالع تصػًرا كبيًخا في مجاؿ الرشاعة السرخفية كأدكاتيا حيث سعت العجيج مغ الجكؿ إلى خمق بيئة        

مرخفية غيخ تقميجية إلنجاز األعساؿ السرخفية اإللكتخكنية ببشػكيا أك انذاء بشػؾ الكتخكنية متخررة، 
ع الخجمات السرخفية اإللكتخكنية لمعسالء كاالستفادة مغ ثػرة التكشػلػجيا كالشطع الستصػرة، كذلظ مغ خالؿ تقجي

بيجؼ رفع مدتػػ الخجمة السرخفية كاالرتقاء بيا، ككحلظ الحرػؿ عمى درجة عالية مغ رضاء كثقة الستعامميغ، 
 عمى الشحػ التالي:فسغ خالؿ عخض محتػػ ىحا الفرل الحؼ قدع الى أربعة مباحث، 

 ؛اإللكتخكنية عالسيا السبحث األكؿ: مالمح حػؿ انتذار  خجمات الريخفة

 ؛السبحث الثاني: دراسة تجخبة السسمكة العخبية الدعػدية

 ؛السبحث الثالث: دراسة تجخبة السسمكة األردنية الياشسية

 .تجخبة اسبانيادراسة السبحث الخابع: 
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 السبحث األول: مالمح حهل انتذار  خجمات الريخفة اإللكتخونية عالسيا
العالسي نحػ عالع غيخ نقجؼ، حيث أصبح الجفع عبخ اإلنتخنت أحج أكثخىا انتذاًرا، كىػ ما تحػؿ االتجاه 

 يتع ابخاز مؤشخاتو مغ خالؿ مصالب ىجا السبحث عمى الشحػ التالي:

 السظمب األول: تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في العالم
سيكػف عجد  2018أكثخ مغ نرف سكاف العالع مػصػلػف حاليًا باإلنتخنت، كمع نياية عاـ  ىشاؾ

مميار ندسة، كيسثل ذلظ خصػات ىامة نحػ  3.9( في السائة مغ األفخاد أؼ ما يداكؼ 51.2مدتعسمي اإلنتخنت )
كل خسدة أفخاد مػصػلػف مجتسع معمػمات عالسي أكثخ شسػاًل، ففي البمجاف الستقجمة ىشاؾ أربعة أفخاد مغ بيغ 

باإلنتخنت كىػ ما يرل إلى مدتػيات التذبع، أما في البمجاف الشامية، فبالخغع مغ أنو ال تداؿ ىشاؾ فدحة لمديادة، 
بمجًا في العالع، ال  47البالغ عجدىا  في السائة، كفي أقل البمجاف نسػاً  45فتبمغ ندبة األفخاد مغ مدتعسمي اإلنتخنت 

( في السائة ال يدتعسمػف 80تخنت مشخفزًا ندبيًا كىشاؾ أربعة أفخاد مغ كل خسدة أفخاد أؼ )يداؿ انتذار اإلن
 .اإلنتخنت

 في العالم واالتراالتلى تكشهلهجيا السعمهمات إ: مسيدات الشفاذ الفخع األول
مغ خالؿ العشاصخ  في العالع كاالتراالتلى تكشػلػجيا السعمػمات إمسيدات الشفاذ  ىلإيسكغ التصخؽ       
 :1التالية

باستثشاء  هشاك استسخارية في اتجاه صعهدي عام في الشفاذ إلى تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت واستعسالها 
الياتف الثابت، تطيخ جسيع السؤشخات نسػًا مدتجامًا عبخ العقج األخيخ، بيج أنو في الدشػات األخيخة، تباشأ الشسػ 

شفاذ، خاصة في البمجاف التي لجييا أجداء كبيخة مغ الدكاف السػصػليغ بالفعل، كال بج أف بالشدبة لسعطع مؤشخات ال
الجكلي  االتراالت التحاد 2030يشذط الشسػ مججدًا إذا ما أردنا تحقيق األىجاؼ الصسػحة لبخنامج التػصيل في 
يق معجؿ انتذار لإلنتخنت بشدبة كلجشة الشصاؽ العخيس السعشية بالتشسية السدتجامة ، كمغ بيغ ىحه األىجاؼ تحق

 . 2025في السائة بحمػؿ عاـ  75كبشدبة  2023في السائة بحمػؿ عاـ  70
 ستسخارا: بالخغع مغ الشفاذ إلى خجمات االتراالت الستشقمة األساسية أصبح أكثخ انتذارًا من أي وقت مزى 

الياتف الخمػؼ الستشقل مدتسخة في الديادة، كبالخغع مغ أف  شتخاكاتاالياتف الثابت، فإف  شتخاكاتااالنخفاض في 
عجد االشتخاكات في الياتف الخمػؼ الستشقل يفػؽ بالفعل عجد سكاف العالع، فإف األمخ ال يدخؼ في جسيع السشاشق 

 .كبالتالي يسكغ تػقع أف البمجاف الشامية، خاصة أقل البمجاف نسػًا، ستمحق ببكية العالع ببطء
الشصاؽ العخيس الثابت الديادة بجكف أؼ  شتخاكاتا: تػاصل فاذ عخيض الشظاق تدجيل نسه مدتجاميهاصل الش 

الشصاؽ العخيس الثابت تقخيبًا بدخعات تشديل  تاشتخاكابتباشؤ في معجالت الشسػ، كعالكة عمى ذلظ تتدع جسيع 

                                                           
1
 ، على المولع: 3-8،ص ص 8102االتحاد الدولً لالتصاالت، تمرٌر لٌاس مجتمع المعلومات، ملخص تنفٌذي،   

www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-A.pdf 
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، كفي أقل  (s/Mbit 10)عغ  عمى أقل تقجيخ، مع جدء كبيخ ججًا مشيا بدخعات معمشة تديج( s/Mbit 2)تبمغ 
إلى أقل  s/kbit 256البمجاف نسػًا ال تداؿ ىشاؾ شخيحة كبيخة مغ االشتخاكات بالدخعة األقل )أكبخ مغ أك تداكؼ 

الشصاؽ العخيس الستشقل الشذصة أكثخ قػة، بسعجالت نسػًا زادت مغ  شتخاكاتا، ككاف الشسػ في  s/Mbit )2 )مغ
 .2018في  (69.3)إلى  2007في ندسة  100اشتخاؾ لكل  (4.0)

في السائة مغ األسخ تقخيبًا كسيمة لمشفاذ إلى  (60)لجػ  الشفاذ إلى اإلنتخنت من السشازل يكتدب زخسًا كبيخا: 
، كلجػ أقل مغ نرف عجد  2005في السائة في  (20)،  كذلظ مقارنة بأقل مغ 2018اإلنتخنت مغ السشدؿ في 

كىػ ما يؤكج أف عجدًا كبيخًا مغ األسخ يشفحكف إلى اإلنتخنت )أيزًا( عبخ  ،دؿاألسخ بسقجار ضئيل حاسػب في السش
كسائل أخخػ، األكثخ أىسية مشيا ىي األجيدة الستشقمة، التي تدتخجـ في الغالب خصة بيانات االشتخاؾ في الشصاؽ 

أف ىحه الشدبة تقف عشج بيج  ،2017العخيس الستشقل، كيستمظ ثالثة أرباع سكاف العالع ىاتفًا محسػاًل كذلظ في 
في السائة في أقل البمجاف نسػًا، كنطخًا إلى اآلثار اإليجابية المتالؾ ىاتف محسػؿ عمى التشسية، فإف ىحا (56)

 .السجاؿ يسكغ أف تتحقق فيو مكاسب سخيعة
 أسعار تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في العالم اتجاهات: الفخع الثاني

 :1حيث يخجع ذلظ الى
  انخفاض أسعار تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت عالسيًا في العقج األخيخ، بالتػازؼ مع زيادة الشفاذ إلى

حيث كاف لتحديغ تشطيع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت  ،ستعساليااك خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت 
بسا  2017-2008ألسعار في الفتخة ككضع الدياسات الخاصة بيا دكر محػرؼ في تييئة الطخكؼ لخفس ا

إلى العسالء  تراالتكاالتكشػلػجيا السعمػمات  عتسادا يزسغ كصػؿ السكاسب الخاصة بالكفاءة مغ جخاء زيادة 
 .جدئياً 
  حيث (2015 -2008)مدتجامًا لالنخفاض في الفتخة تجاىااتابعت أسعار االتراالت الخمػية الستشقمة:

كأصبحت سمة االتراالت  2015الستشقمة إلى مخحمة االستقخار اعتبارًا مغ عاـ كصمت أسعار االتراالت الخمػية 
دكالر أمخيكي شيخيًا في  12.5في الذيخ( تكمف  SMS رسالة 100دقيقة ك 51الخمػية الستشقمة لالتحاد )

كاف  ، كىحا الدعخ يداكؼ نرف الدعخ الستػسط لدمة الشصاؽ العخيس الثابت كإف 2017الستػسط في نياية عاـ 
في السائة عغ متػسط سمة الشصاؽ العخيس الستشقل، كىػ ما يذيخ إلى أنو ال تداؿ ىشاؾ إمكانية  35يديج بسقجار 

 .لتحقيق أسعار أقل لالتراالت الخمػية الستشقمة
 سعخ سمة أسعار الشصاؽ العخيس الستشقل القائع عمى أجيدة اليج بسا في ذلظ معجؿ(500 MB  ) شيخيًا

، بيج أنيا كصمت إلى مخحمة االستقخار بسبمغ ( 2016 -2013 )عالسيًا في االنخفاض في الفتخةتتابع اتجاىًا 

                                                           
1
 مولع: ، على ال9 -2االتحاد الدولً لالتصاالت، مرجع سبك ذكره، ص ص    
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القػية في األسعار في  نخفاضاتاال، كاالنخفاض العالسي الستػسط تجفعو 2017دكالر أمخيكي شيخيًا في  9.3
      لحاسػب بسا في ذلظ معجؿالبمجاف الشامية، كتابعت أسعار سمة الشصاؽ العخيس الستشقل القائع عمى أجيدة ا

(1 GB ) ً  مساثال لدمة الشصاؽ العخيس الستشقل القائع عمى أجيدة اليج، كبالخغع مغ االنخفاض  تجاىاا شيخيًا
في  ستسخاالسدتجاـ في األسعار في البمجاف الشامية كأقل البمجاف نسػًا، فإف متػسط معجالت البيانات السدسػح بيا 

  2014شيخيًا في  (800MB)سثاؿ، زاد معجؿ البيانات السدسػح بو في أقل البمجاف نسػًا مغ الديادة، فعمى سبيل ال
 (GB 1.7) بالشدبة لدمة الشصاؽ العخيس الستشقل القائع عمى أجيدة اليج كمغ  2017شيخيًا في  (GB 1 )   إلى

 .شيخيًا لدمة الشصاؽ العخيس الستشقل القائع عمى أجيدة الحاسػب (3.2GB)إلى 
 : احراءات استخجام اإلنتخنت  في العالمالفخع الثالث

 يسكغ التصخؽ الى احرائيات استخجاـ اإلنتخنت حدب السشصقة مغ خالؿ الججكؿ التالي: 
 2019(: يسثل إحراءات استخجام اإلنتخنت في العالم والدكان لدشة 1-3الججول رقم)

 مشاطق العالم
 عجد الدكان
 بالسشظقة

ندبة 
 الدكان

)٪ (من 
 العالم

مدتخجمي 
 اإلنتخنت
2019 

معجل الخبط بذبكة 
 اإلنتخنت) ٪(

 معجل نسه
2000-
2019 

حجم اإلنتخنت 
لمسشظقة 
 بالشدبة

 لمعالم )٪(
 %11.9 %11.533 %39.8 525148631 %17.1 1320038716 افخيكيا
 %49.8 %1.825 %51.9 2200658148 %55.0 4241972790 آسيا
 %16.3 %585 %86.8 719413014 %10.7 829173007 أوربا

أمخيكا 
 الالتيشية

658345826 8.5% 447495130 68.0% 2.377% 10.1% 

الذخق 
 األوسط

258356867 3.3% 173576793 67.2% 5.184% 3.9% 

أمخيكا 
 الذسالية

366496802 4.7% 327568628 89.4% 203% 7.4% 

 %0.6 %276 %68.4 28634278 %0.5 41839201 أستخاليا
السجسهع 
 %100 %1.125 %57.3 4422494622 %100 7716223209 العالسي

 www.internetworldstats.com/stats1.htm، على املوقع: احصائيات عامل االنرتنتعلى  من إعدادا الطالب بناء املصدر:

،  %55مغ خالؿ الججكؿ الدابق يتزح أف أكثخ مغ نرف سكاف العالع متسخكد في قارة آسيا بشدبة 
مغ سكاف العالع، لكغ معجؿ الخبط سجل بأكبخ ندبة في أمخيكا  %0.5استخاليا الشدبة األقل بكيسة  تسثلفي حيغ 

 االىتساـ، مسا يجؿ عمى 2019-2000ىحا بيغ سشتي   %203، مدجمة معجؿ نسػ ب %89.4الذسالية بشدبة 
في ىحه السشصقة خالؿ عقجيغ مغ الدمغ كانعكاس ذلظ عمى التصػرات الكبيخة في شتى  كاالتراالتبالتقشية 

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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التي يبمغ  %39.8السجاالت، في حيغ سجل السعجؿ األضعف لمخبط باإلنتخنت بقارة افخيكيا بشدبة ربط ال تتجاكز 
مغ سكاف العالع أؼ السختبة الثانية مغ حيث عجد الدكاف  %17.1، بشدبة (ندسة 1320038716)عجد سكانيا 

 2000 )بيغ سشة  %11.533كلكغ السختبة األخيخة في معجؿ الخبط باإلنتخنت كبسعجؿ نسػ يبقى ضئيل ب 
حكف الحياة لى خرػصية السجتسع اإلفخيقي الحؼ معطع سكانو يحبإلى شداعة السشصقة ك إ، يخجع ذلظ  (2019ك

لى ضعف الجخل لجػ الفخد اإلفخيقي إالبديصة البعيجة عغ التقشية خاصة األجياؿ الساضية، كالدب الثالث يخجع 
 األعساؿ الحخة بذكل كبيخ. متيانيعالالحؼ يتحرل عميو بذكل يػمي نطخا 

شصقة أسيا، تمييا السختبة مغ حجع اإلنتخنت العالسي بس %49.8اإلنتخنت بشدبة  المتالؾأيزا نجج السختبة األكلى 
، تمييا أمخيكا %10.1، تمييا أمخيكا الالتيشية بشدبة  %11.9بسشصقة أكربا، تمييا افخيكيا بشدبة  %16.3الثانية 

مغ  %0.6، في حيغ تستمظ أستخاليا ما ندبتو %3.9، ثع مشصقة الذخؽ األكسط ب %7.4الذسالية بشدبة 
اإلنتخنت العالع، مغ خالؿ ىحه األرقاـ يالحع أنو فيو تصػر كبيخ في الخبط بذبكة اإلنتخنت خالؿ العقجيغ 

 باستخجاـالساضييغ، كىػ ما مغ شأنو أف يحدغ كيديل حياة السػاششيغ السيسا تأدية السجفػعات السالية 
 التكشػلػجيا الحجيثة أك ما يعخؼ بالتكشػلػجيا السرخفية.

 الخجمات السرخفية عبخ الهاتف السحسهل في العالمالثاني:  السظمب
الخجمات السرخفية عبخ الياتف ىي الخجمة التي ُتعتبخ جدًءا مغ الخجمات السرخفية اإللكتخكنية ،          
ىحا  مغ خالؿ السكالسات أك ، لمعسالء مغ كياف مالي الكياـ بعسميات عغ ُبعج كفي الػقت الفعمي حكالتي تتي

 .1ياتف الخمػؼ أك الياتف الثابتالسائل الشرية مغ الخ 
 :مدايا وعيهب الخجمات السرخفية عبخ الهاتفالفخع األول: 

 :مغ بيغ مدايا الخجمات السرخفية عبخ الياتف ما يمي
 ؛أنو يػفخ الػقت كتكاليف الشقل 
 حاالت الصػارغ، مثل سخقة بصاقة االئتساف ، كالتي يجب اإلبالغ عشيا عمى  اىسية اإلبالغ خاصة في

 ؛الفػر
 ؛يتع تجشب خصخ الدخقة أك فقجاف الشقج 

 :كمع ذلظ ، ىشاؾ بعس العيػب
 ؛قج ال يتع تػفيخ الخعاية مغ خالؿ خط مجاني 
  ؛الدحب الشقجؼ السثاؿ،عمى سبيل  الياتف،ىشاؾ خجمات ال يسكغ الػصػؿ إلييا مغ 
 ؛لحلظ تربح خجمة غيخ عسمية لمغاية،يسكغ أف يكػف كقت االنتطار شػياًل  الحاالت،ي بعس ف 

                                                           
1
 Guillermo Westreicher , Referencia arriba, consulté le: 04/03/2019, site web: 

economipedia.com/definiciones/banca-telefonica.html 
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  قج ال تتػفخ الخجمات السرخفية عبخ الياتف إال خالؿ ساعات العسل  السالية،اعتساًدا عمى السؤسدة
،ساعة في  24كليذ   .1كسا تفعل الخجمات السرخفية عبخ اإلنتخنت اليـػ

 عجد مدتخجمي الخجمات السرخفية عبخ الهاتف السحسهل في العالمتظهر  الفخع الثاني:
لى تصػر عجد مدتخجمي الخجمات السرخفية عبخ الياتف السحسػؿ في العالع إكفيسا يمي يتع التصخؽ  

 لى غاية نياية الثالثي األكؿ مغ الدشة الجارية.إك  2008كخالؿ الفتخة السجركسة لدشة 
مدتخجمي الخجمات السرخفية عبخ الهاتف السحسهل في العالم من عام تظهر عجد يهضح  (:2-3رقم)ججول 

 )بالساليين( 2019إلى عام  2008
 2019 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الدشهات
عجد 

 السدتخجمين)بالساليين(
20 55 200 300 375 590 800 1000 1750 

 :52/52/9502على معلومات على املوقع، بتاريخ  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر :
 es.statista.com/estadisticas/656200/cantidad-de-usuarios-de-la-banca-movil-a-nivel-mundial/ www. 

 الخجمات السرخفية عبخ الياتف السحسػؿ في العالعيتزح مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف عجد مدتخجمي  
 2019مميػف مدتخجـ( الى الثالثي األكؿ مغ سشة  20) ب 2008مخة بيغ سشة  87تزاعف بأكثخ مغ 

، ستبمغ قيسة معامالت الجفع عبخ الياتف  (Allied Market Research)لػ  2كفًقامميػف مدتخجـ(، ك 1750ب)
، بعج نسػ سشػؼ مخكب ندبتو  2023تخيميػف جشيو إستخليشي بحمػؿ عاـ  3.5السحسػؿ العالسية أكثخ مغ 

. ىحا يجؿ عمى إرادة السؤسدات كالبشػؾ التي تجيخ األمػاؿ بالتقشيات الحجيثة، 2023-2017٪ بيغ عامي 33.8
ألىسية الياتف السرخفي مغ تدييالت كمدايا ألنطسة الجفع بػاسصة الياتف  كمغ جية أخخػ كعي السدتخجميغ

 الشقاؿ كالتي عجدت البشػؾ كالسؤسدات السالية التقميجية تػفيخىا. 

                                                           
1
 Ibid , consulté le: 04/03/2019, site web: economipedia.com/definiciones/banca-telefonica.html 

2
 Yara Atif, Global Online Payment Statistics 2019, Then read ,9102/10/10 ,  on the site: 

www.vapulus.com/en/online-payment-statistics-2019/ 

https://es.statista.com/estadisticas/656200/cantidad-de-usuarios-de-la-banca-movil-a-nivel-mundial/
https://economipedia.com/definiciones/banca-telefonica.html
https://economipedia.com/definiciones/banca-telefonica.html
https://www.vapulus.com/en/author/yaraatif/
https://www.vapulus.com/en/online-payment-statistics-2019/
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 (2-3عمى معصيات الججكؿ رقع)مغ اعجاد الصالب بشاء  السرجر:
لسرخفية عبخ الياتف الخجمات امغ خالؿ السشحشى الدابق يتزح مجػ تصػر كارتفاع عجد مدتخجمي  

مميػف مدتخجـ في  570بكيسة  2013الى غاية  2008حيث شيجت زيادة متباشئة بيغ سشة  السحسػؿ في العالع
 750ب  2019الى غاية الثالثي األكؿ مغ  2017ستة سشػات، في حيغ ارتفع عجد السدتخجميغ بيغ سشة 

كاقباؿ مميػف مدتخجـ في ضخؼ سشتيغ كثالثي كاحج، مسا يجؿ عمى الخكاج الحؼ يذيجه ىحا القصاع في العالع 
الياتف الشقاؿ بذكل كبيخ، مسا يمػح في األفق بديصخة العسل السرخفي  باستخجاـاألفخاد الى الريخفة اإللكتخكنية 

 اإللكتخكني عمى الريخفة التقميجية في شتى مشاشق العالع. 

 السظمب الثالث: خجمة الرخاف اآللي في العالم
مخجمات البشكية الحاتية، حيث تػفخ ىحه األجيدة سبل الخاحة تعتبخ أجيدة الرخاؼ اآللي حجخ الداكية بالشدبة ل

لمعسيل مغ حيث إمكانية اإليجاع كالدحب كالتحػيالت، ففي مشترف الدبعيشيات شيجت أكؿ جياز خجمة ذاتية 
يدتصيع مغ خاللو العسيل سحب الشقػد فقط. أما بجاية الثسانيشيات مغ القخف الساضي شيجت تصػيخ في آالت 

لي حيث أصبح بإمكاف العسيل أف يقـػ بدحب كإيجاع الشقػد كاالستعالـ عغ رصيجه كتحػيل الشقػد. الرخاؼ اآل
كسا شيجت نياية الثسانيشيات تصػيخ إضافي مكغ العسيل مغ دفع الفػاتيخ كالسخالفات كشباعة كذف حدابو. ىحا 

مبي احتياجات العسالء. كيسكغ أيزا باإلضافة إلى العجيج مغ التصػيخ السدتسخ ليحه اآلالت لشػاكب التصػر ك ت
ألف بالغ كشدبة عالسية كفق معصيات الججكؿ  100التعخؼ عمى تصػر ندبة انتذار أجيدة الرخاؼ اآللي لكل 

 اآلتي:
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 ألف بالغ في العالم 100(: يهضح تظهر عجد ماكيشات الرخاف اآللي لكل 3-3ججول رقم)
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الدشهات

عجد ماكيشات الرخاف 
ألف  100اآللي لكل 

 بالغ
27.33 27.86 29.15 30.17 33.28 36.26 36.13 39.17 41.59 43.50 

 :خابطعمى ال، 50/50/9502 عمى معمػمات البشظ الجكلي، بتاريخ مغ اعجاد الصالب بشاء املصدر:
data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?end=2017&start=2004&view=charthttps:// 

ئيل بيغ سشة يتزح مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف عجد ماكيشات الرخاؼ اآللي تدايج بذكل ض 
،  (2010ك  2009 )بيغ سشة 1.29لف بالغ، ليتصػر ىحا العجد أ 100ماكشة لكل  0.53ب  (2009ك2008)

 33.28ب  2012عسا كانت عميو في سشة  2013ألف بالغ سشة  100ضافية لكل إماكيشات  3ك ب حػالي 
ب 2017ماكيشة(، كسشة  27.33ب ) 2008ألف بالغ، كفي السجسل بيغ سشة  100صخاؼ آلي لكل  ماكيشة

ألف بالغ خالؿ تدعة سشػات، مسا يجؿ  100ماكيشة لكل  16.17( إزداد عجد ماكيشات الرخؼ اآللي ب43.50)
بالخفع مغ عجد  عمى زيادة شمب مدتخجمي الرخاؼ اآللي مغ أجل الدحب أك الجفع كمشو قامت الجيات السعشية

 الساكيشات كتػفيخىا في مداحات قخيبة مغ السدتخجميغ .  
 ألف بالغ في العالم 100يهضح تظهر عجد ماكيشات الرخاف اآللي لكل  (2-3شكل رقم)

 
 (3-3عمى معصيات الججكؿ رقع) باالعتسادمغ اعجاد الصالب  السرجر:                

خالؿ السشحشى البياني الدابق يتزح تدايج عجد ماكيشات الرخاؼ اآللي بذكل تراعجؼ كشخدؼ مع  مغ 
سجل ميل سالب كانخفس عجد ماكيشات الرخاؼ اآللي ب  2014ك سشة 2013الدشػات ماعجا بيغ سشتي 

شربة بعػامل ألف بالغ، مسا يجؿ عمى عجـ تخكيب ماكيشات ججد أك تأثخ الساكيشات الس 100ماكيشة لكل  0.13
كىػ ما  2014مغ سشة  ات الرخاؼ اآللي بالديادة ابتجاءأدت الى عجـ استسخار عسميا، لتدتأنف أعجاد ماكيش

 يتخجع مغ خالؿ ميل السشحشى السػجب. 
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https://data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?end=2017&start=2004&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?end=2017&start=2004&view=chart
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  بظاقات )الخرم / االئتسان( الجوليةو  اإللكتخونية السظمب الخابع: مشرات الجفع
ة مغ مجسػعة مغ العسميات كالتي تعسل بذكل متجانذ كمتعاقب، التجارة اإللكتخكنية عسمية مكػنتعتبخ 

يا الذامل كالػاسع أك تشجح عسمية الذخاء إلكتخكنًيا البج أف تعسل مػ يكحتى تشجح عسمية التجارة اإللكتخكنية بسف
 .بذكل جيج كمتجانذ حتى تتع العسمية بشجاح إللكتخكنيةانطع الجفع 
مغ أىع تمظ العسميات التي تؤثخ بذكل فعاؿ ككبيخ عمى نجاح أؼ  عسمية الجفع اإللكتخكني تعج كاحجةف

كبالتالي البج ألصحاب  ،متجخ إلكتخكني كتحديغ خبخة العسالء حػؿ تجخبتيع الذخائية عمى ىحا السػقع أك ذاؾ
دكف تعب بتػفيخ شخؽ متعجدة كيديخة لكافة عسالئيع لمجفع اإللكتخكني عبخ اإلنتخنت  ىتساـاالالستاجخ اإللكتخكنية 

ك مذقة كذلظ مغ خالؿ تػفيخ بػابات دفع إلكتخكني مختمفة تػفخ خجمات كإمكانات تداعج العسيل عمى تحديغ أ
مغ خالؿ مشرات الجفع اإللكتخكنية الجكلية أك مغ خالؿ تشريب نيائيات  تجخبة الجفع عبخ الستجخ اإللكتخكني

 .البصاقات اإللكتخكنيةنقاط الجفع التي يتع تدجيج بيا الفػاتيخ كباالستعانة ب
 الجولية اإللكتخونية الفخع األول: مشرات الجفع

كسيمة دفع أكثخ شيػًعا في جسيع أنحاء العالع، مع  (E.Wallets)  اإللكتخكنية مشرات الجفع أصبحت
    بصاقات استعساؿ بعس السشاشق مثل اليشج، يشتقل السدتيمكػف في العجيج مغ األسػاؽ العالسية بعيًجا عغ

 ، كفيسا يمي بعس السشرات الخائجة في الجفع اإللكتخكني الجكلي:االئتساف / الخرع كالتحػيالت السرخفية
 (: يهضح مشرات الجفع اإللكتخونية الذهيخة في العالم4-3ججول رقم )

 اخلصائص املنصات اإللكرتونية
Alipay Alipay مغ الستدػقيغ  48 ، اذ يدتخجمو ىي الشدخة الريشية مغ الحافطة اإللكتخكنية ٪

٪ مغ حجع الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ في الريغ في عاـ  54.1تسثل  ، كساالريشييغ
 .2019مميار في سشة   1كيبمغ عجد السدتخجميغ حػالي .2016

Apple Pay حداب  383، كيبمغ حػالي كىي حالًيا الحافطة اإللكتخكنية الخائجة في الػاليات الستحجة ككشجا
 .2019ة نذط في سش

Visa 
Checkout 

مميػف حداب عسيل نذط في جسيع  20، كاف ىشاؾ أكثخ مغ  2017اعتباًرا مغ أبخيل 
 أنحاء العالع

Masterpass  مميػف حداب يجعسو  85، كاف ىشاؾ  2017 ماؼاعتباًرا مغMasterpass  عمى مدتػػ
 العالع.

PayPal 250 2018في سشة  مميػف شخز لجييع حدابات باؼ باؿ نذصة. 
Google Pay  كانت تدسى في الدابقAndroid Pay مميػف  24، كيبمغ عجد مدتعسمي ىحه السشرة

 .2017شخز في سشة 
Payment  تتيح أداة الجفع الججيجة ىحه لتجار التجارة اإللكتخكنية شمب أؼ مجفػعات تدتشج إلى بصاقات

http://home.bluesnap.com/snap-center/blog/w3c-web-payments/
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Request 
API (W3C) 

عمى أؼ مترفح كيب مجعـػ ، كيػفخ السترفح كاجية السدتخجـ لقبػلو )يحتػؼ السترفح 
 عمى تفاصيل الجفع لمستدػؽ السخدنة بالفعل(

WebMoney  في ركسيا كأككخانيا.في األكؿ  تع استخجامو 
Skrill  دكلة. 200في أكثخ مغ  عسالءفي أكركبا كلكشيا متاحة لم محميةمحفطة 

 عمى الخابط:، 59/59/9502 ، بتاريخbluesnap عمى معمػمات مػقع باالعتسادالسرجر: مغ اعجاد الصالب 
home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/https:// 

ساىست ىحه السشرات كبذكل كبيخ في قياـ الستدػقيغ الجاخمييغ أك الخارجييغ مغ تدػية مجفػعات  
التجارة اإللكتخكنية بالذكل الحؼ يزسغ ليع الدخعة كاألماف كبأقل التكاليف، كفي الحكيقة ىحه السشرات قبل أف 

التجارة اإللكتخكنية كالعسالت الخقسية  نتذاراك تفتح لمستعامميغ السحمييغ كبفزل شبكة اإلنتخنت  فييتربح عالسية 
يربح التعامل مع ىحه السشرات عالسي، كسا قج تػفخ ىحه السشرات ما عجدت عغ تػفيخه البشػؾ كالسؤسدات 

 الدالمة السالية.األمغ ك السالية التقميجية لسا تسمكو مغ تشػيع في الخجمات ك 
  ةبظاقات )الخرم / االئتسان( الجوليالفخع الثاني: 

 ، Visa ، Mastercard)، مغ الستػقع أف يرل حجع شخاء الدمع كالخجمات بػاسصة 2025بحمػؿ عاـ 
UnionPay ،American Express، JCB، Discover ، Diners Club ) تخيميػف دكالر، كىػ ما يسثل  54.9إلى

البصاقة بذكل كبيخ مغ بمج إلى آخخ، مع  ستخجاـايختمف  ال أنوإ، زيادة في الحجع في جسيع أنحاء العالع
أعمى في أستخاليا ككػريا كالسسمكة العخبية الدعػدية  ستخجاـاك االستخجاـ في ألسانيا كالياباف كالسكديظ  نخفاضا

 كمغ بيغ أىع خرائز البصاقات اإللكتخكنية الجكلية نجج: .1كالسسمكة الستحجة
 االئتسان( الجوليةبظاقات )الخرم / (: يهضح خرائص 5-3ججول رقم)

 الخرائص إسم البظاقة

Visa 
الحرة الدػقية الخئيدية مغ حجع الذخاء  Visaفي فئة بصاقات االئتساف الجكلية ، تستمظ 

مميػف حامل بصاقة في  323لجييا  ،في الذخؽ األكسط كأفخيكيا كأكركبا كأمخيكا الالتيشية
 جسيع أنحاء العالع.

Mastercard 
ثاني أكبخ شبكة بصاقات ائتساف في الػاليات الستحجة، كتقـػ بسعالجة السعامالت في  إنيا

 مميػف حامل بصاقة في جسيع أنحاء العالع. 191لجييا ، دكلة 210أكثخ مغ 

American مميػف  58لجييا  ،أحج شخؽ الجفع السفزمة في الػاليات الستحجة كالسكديظ ككػلػمبيا كشيمي

                                                           
1
 Karin Biberstain   , A Full List Of e-Commerce Payment Methods For 2018, Then read 02/02/2019: 

home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/ 

 

http://home.bluesnap.com/snap-center/blog/w3c-web-payments/
http://home.bluesnap.com/snap-center/blog/w3c-web-payments/
https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/
https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/
https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/
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Express كىي مػجية نحػ  ،دكلة 130في جسيع أنحاء العالع كنذصة في أكثخ مغ  حامل بصاقة
 حاممي البصاقات عالية الجخل.

Discover مميػف حامل بصاقة في جسيع أنحاء العالع. 57، أحج أكثخ شخؽ الجفع شيػًعا في البخازيل 

Diners Club 
يتع قبػليا في  ،كاألرجشتيغكىي مغ بيغ شخؽ الجفع السفزمة في تذيمي ككػلػمبيا كالبخازيل 

 دكلة. 185أكثخ مغ 

JCB 
تع ي؛  JCB زبػف مميػف  105ىشاؾ أكثخ مغ  ،مقخىا في الياباف ،دفع دكلية تعتبخ كسيمة

 دكلة. 190قبػؿ البصاقة في 

UnionPay 
مميػف  90ىشاؾ أيزا حػالي ،بصاقة مرخفية صيشية تييسغ عمى سػؽ البصاقات في الريغ

 كسا أنيا ثاني أكبخ عالمة تجارية لمبصاقات في باكدتاف.، دكلة 48بصاقة صجرت في 

 ، عمى السػقع:02/02/2019بتاريخ ، bluesnap مغ اعجاد الصالب باإلعتساد عمى معمػمات املصدر:

home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/ https:// 

 السظمب الخامذ: طخق الجفع اإللكتخونية وتدهية معامالت التجارة اإللكتخونية في العالم
شخؽ الجفع السحجدة كشدبة مئػية مغ إجسالي حجع معامالت حرة لى إسيتع التصخؽ في ىحا العشرخ      

أف  (Worldpay)قجرت ، شصقةكل م حدب كذلظ ،2018عاـ  مغالتجارة اإللكتخكنية في جسيع أنحاء العالع 
، في السائة مغ حجع السعامالت عبخ اإلنتخنت في جسيع أنحاء العالع 36مجفػعات الحػاسب اإللكتخكنية تسثل 

 2018عمى أعمى حرة في سػؽ آسيا كالسحيط اليادغ في عاـ  (E.Walletsالسحافع اإللكتخكنية ) حرمت كسا
 ، كندب شخؽ الجفع لسعامالت التجارة اإللكتخكنية في العالع مجكنة في الججكؿ التالي:في السائة 52، بشدبة 

مالت التجارة حرة طخق الجفع السحجدة كشدبة مئهية من إجسالي حجم معا(: يهضح 6-3ججول رقم)
 .2018اإللكتخونية في جسيع أنحاء العالم في عام 

 
 
 

 
 

والسحيط  آسيا
 الهادئ
 

أوربا، الذخق 
 أمخيكا الذسالية أمخيكا الالتيشية األوسط، افخيكيا

في جسيع 
أنحاء 
 العالم

السحافظ 
 اإللكتخونية

%52 %21 15% 20% 36% 

 %23 %34 %45 20% 17% بظاقات  االئتسان

https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/
https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-methods/
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 %12 %19 %10 20% 5% بظاقة سحب
 %11 %6 %9 16% 12% بشك التحهيل

شحن و تأجيل 
بظاقات الخرم 

 السباشخ
%4 %10 7% 13% 8% 

الجفع نقجا عشج 
 التدميم

%4 %7 4% 4% 5% 

بظاقة مدبقة 
 الجفع

%2 %1 2% 3% 2% 

 %1 %0 %8 0% 2% الجفع اآلجل
 %1 %1 %0 1% 0% الجفع السدبق
 %1 %0 %0 4% %2 طخق أخخى 
 %100 %100 %100 %100 %100 السجسهع

 ، عمى الخابط:06/03/2019، بتاريخ statistaعمى معمػمات مػقع مغ إعجاد الصالب بشاء  السرجر:
www.statista.com/statistics/348004/payment-method-usage-worldwide/ 

يتزح مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف تدػية معامالت التجارة اإللكتخكنية يكػف بػاسصة السحافع  
مغ حجع تدجيجات  %52األكلػية األكلى ىحا بالشدبة لكل مغ أسيا كالسحيط اليادؼ بشدبة اإللكتخكنية في 

كأمخيكا  ة، عكذ دكؿ أمخيكا الالتيشي%21معامالت التجارة اإللكتخكنية، تمييا أكربا كالذخؽ األكسط كافخيكيا بشدبة 
الذسالية فتفزل التعامل ببصاقات االئتساف مغ أجل تدػية كتدجيج معامالت التجارة اإللكتخكنية بشدب عمى 

 %36، أما مشاشق باقي أنحاء العالع فتدػية معامالت التجارة اإللكتخكنية قجرت ندبة  %34ك %45التػالي 
، في حيغ ال يفزل الستعامميغ في التجارة %23دبة بػاسصة السحافع اإللكتخكنية، كبػاسصة بصاقات االئتساف بش

، قج يخجع الدبب النعجاـ الثقة %1اإللكتخكنية التعامل بالجفع السدبق حيث ال تتجاكز الشدبة في بعس السشاشق 
 أك عجـ كجػد ضسانات لػصػؿ الدمع.

  2018 -2012غ خالؿ الفتخة بي السعامالت غيخ الشقجية في العالع حجعكفيسا يمي يتع معخفة       
 ) بالسميار دوالر(2018-2012خالل الفتخة بين  (: يسثل حجم السعامالت غيخ الشقجية في العالم7-3ججول رقم)

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة السشظقة/
 180.0 170.2 161.1 152.5 143.7 136.6 127.7 أمخيكا الذسالية

 123.7 115.6 108.5 100.8 93.5 87.9 83.5 أوروبا بسا في ذلك مشظقة اليهرو
 60.6 55.0 50.0 45.3 41.3 37.3 33.5 آسيا والسحيط الهادئ

 116.1 91.1 70.6 56.4 38.7 29.2 23.9 آسيا الشاشئة 
 72.6 61.3 52.2 44.6 38.3 34.5 31.1 افخيكيا -الذخق األوسط-مخكد أوربا

https://www.statista.com/statistics/348004/payment-method-usage-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/348004/payment-method-usage-worldwide/
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 44.5 42.4 40.1 38.9 37.0 35.2 32.0 أمخيكا الالتيشية
 597.6 535.6 482.6 438.4 392.5 360.7 331.7 السجسهع
 ، عمى السػقع: 2018،  14عمى معصيات التقخيخ الجكلي لمجفع، الصبعة  باالعتسادمغ اعجاد الصالب  السرجر:

worldpaymentsreport.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/World-Payments-Report-2018.pdf 

السختبة األكلى كالثانية عمى التػالي  حتمتاايتزح مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف أمخيكا الذسالية كدكؿ أكربا  
الكبيخ  ىتساـااللحجع السعامالت غيخ نقجية، مسا يجؿ عمى ( 2018-2012 )ىحا خالؿ الفتخة السستجة بيغ

ية في مجاؿ الريخفة اإللكتخكنية، تمييا عمى التكشػلػج تلعرخنة نطع الجفع كالتدػية السالية بالصخؽ كاالبتكارا
 إفخيكيا، كأخيخا أمخيكا الالتيشية.  -الذخؽ األكسط -التػالي كل مغ آسيا الشاشئة، آسيا كالسحيط اليادؼ، مخكد أكربا

 
 (7-3باالعتساد عمى معصيات الججكؿ رقع): مغ اعجاد الصالب السرجر   

-2012خالؿ السشحشى البياني الحؼ يػضح تصػر حجع السعامالت غيخ نقجية في العالع بيغ سشة  مغ 
مميار دكالر في العالع أجسع، لتختفع ىجه  331.7ب  2012، حيث كانت قيسة حجع السعامالت في سشة 2018

مميار دكالر  597.6الكيسة مغ سشة الى أخخػ كىػ ما يطيخ في ميل السشحشى السػجب، الى أف كصمت الى قيسة 
، كبالتالي يتزح مغ خالؿ ىحه األرقاـ إحالؿ كسائل الجفع الحجيثة كخجمات الريخفة اإللكتخكنية 2018سشة 

 كخجمات مؤسدات التكشػلػجيا السالية مكاف الخجمات السرخفية التقميجية.  

 السبحث الثاني: دراسة تجخبة السسمكة العخبية الدعهدية
خبي بالدعػدية بالعجيج مغ اإلصالحات كالتي ضيخت نتائجيا في خجمات الريخفة قامت مؤسدة الشقج الع

اإللكتخكنية، التي عخفت نسػا مالحطا مغ خالؿ تصػر في السؤشخات اإلحرائية كزيادة عجد العسالء، كلعل 
 .2030الذبكة السدتحجثة "مجػ" أضافت الكثخ مغ اإلنجازات بالسسمكة كفق رؤية السسمكة آفاؽ 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

331,7 360,7 392,5 438,4 482,6 535,6 597,6 

1 2 3 4 5 6 7

 -2012تطور حجم المعامالت غٌر نقدٌة فً العالم بٌن سنة (: 3-3)شكل رقم
 (بالملٌار دوالر)2018

Série1 Série2

https://worldpaymentsreport.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/World-Payments-Report-2018.pdf
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  ظمب األول: حكيقة تبشي الخجمات السرخفية اإللكتخونية في الدعهديةالس
مميػف مػاشغ كمكيع، عغ سبل ججيجة  32التي تخجـ أكثخ مغ ك مجتسعة،  السرارؼ الدعػديةتبحث 

كلصالسا كانت قشػات التدميع البجيمة كإيجاد ، تعيشيا عمى تمبية احتياجات ىحه القاعجة الزخسة مغ العسالء بكفاءة
كقج  ،شخؽ ججيجة لسسارسة األعساؿ عشاصخ أساسية لمسرارؼ لتػسيع آفاؽ أعساليا كالػصػؿ إلى عسالء ججد

تبشت عجة مرارؼ سعػدية بالفعل استخاتيجية كحمػاًل مرخفية رقسية لسػاكبة سمػكيات السدتيمظ الستغيخة 
تقشية السعمػمات كبخنامج التحػؿ كقج تسكشت تمظ السرارؼ، بجعع مغ الخصة الػششية لالتراالت ك ،  باستسخار

، مغ التحػؿ إلى السعامالت اإللكتخكنية لجعل خجماتيا السرخفية سمدة "2030رؤية السسمكة "الػششي في إشار 
 .1كمخيحة لسالييغ الستعامميغ

، ليذ مغ السدتغخب أف 2018في  بالسئة مغ إجسالي سكاف الدعػدية لإلنتخنت 69.6 ستخجاـاكمع 
 .أؼ جياز سخيعة في أؼ مكاف كفي أؼ كقت كعبخ السدتخجمػف إجخاء معامالتيتػقع 

يسكششا تحجيج العػامل السختمفة التي ستؤثخ عمى القصاعات السرخفية في السسمكة العخبية الدعػدية في 
 :الشقاط التالية

 التحهل الحكهمي والتذخيعات الججيجةأوال: 
فأصبح ذا تغييخا كبيخًا في السسمكة العخبية الدعػدية  التحػؿ التذخيعي شيج ،2016/2017سشتي خالؿ          
تمظ الستصمبات التشطيسية  ،، مسا سسح ليا بدغ العجيج مغ التذخيعات الججيجة بذكل سخيع كمتكخرعالية ديشاميكية

 .السرخفي كبيخًا خاصة عمى القصاع تأثيخاالججيجة كاف ليا 
ت مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ عمى إثخاء الدػؽ السحمي كتػسيع أعساليا كفي ىحا السزسار فقج حخص       

بعج أف  ةفعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، ضيػر السحفطة االلكتخكني، مغ خالؿ الدساح بخمق أعساؿ كفخص مختمفة
كبجكف كانت محطػرة في الساضي، األمخ الحؼ يذجع العجيج عمى اجخاء التعامالت السالية الحكية بكل سيػلة 

 . تعقيجات مسا سيديج مغ رقعة الدػؽ كيشعر حخكة التجاكالت في السدتقبل القخيب
تمظ التذخيعات الججيجة مغ متصمبات رأس الساؿ لمسرارؼ، كسا أنيا تخفع التكمفة  كمغ جية أخخػ زادت      

عساؿ ججيجة لمتقميل مغ أثخ عمى البشػؾ، كىػ ما قج يؤدؼ إلى تقميل األرباح إذا لع تكغ البشػؾ قادرة عمى خمق أ 
) خجمات مرخفية الججد لتقجيع حل غيخ تقميجؼ لمعسالء لمستعامميغ  تعتبخ فخصةكسا أنيا  تمظ التكمفة، 

 .كالتي ستػلج إيخادات كسػؽ غيخ مدبػقة إلكتخكنية(
 
 

                                                           
1
 ، على المولع:19/10/8109ممال منشور على اإلنترنت، تارٌخ التصفح، ، مستقبل الخدمات المصرفٌة الرقمٌة فً السعودٌة ،مروان النكات  

 www.alarab.co.uk/ 

https://alarab.co.uk/
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 التحهل الخقسيثانيا: 
في  17حيث احتمت الدعػدية السختبة ، ممحػظحياتشا بذكل أصبحت التكشػلػجيا كالخقسشة تتدايج في            

كخالؿ الدشػات األخيخة  سيصخت  ،مميػف شخز يدتخجمػنيا داخمياً  20اليػاتف الحكية، فيشاؾ أكثخ مغ  نتذارا
في  صبحت الحاجة ضخكرية إلى بجء التفكيخ، فأعسمة التذفيخ الخقسية عمى األجػاء في صشاعة التقشيات السالية

مغ شخؼ القائسيغ عمى الشطاـ السرخفي  ات التكشػلػجيا الخقسية لتػفيخ حل غيخ مدبػؽ استخجاـ أحجث تقشي
 .الدعػدؼ 

مثل العقػد الحكية، كعسمة  ةلي تسكيغ بعس الخرائز الججيجالدعػدية إقج نخػ مدتكبال تحػؿ البشػؾ كسا 
فية لمكياـ اخ تحاالتذفيخ الخقسية السرخفية كغيخىا مغ التقشيات لتمبية احتياجات العسالء لصخيقة أسيل كأكثخ 

 .1السرخفية اإللكتخكنية باألعساؿ
        التسحهر حهل العسالءثالثا: 

تجاه األعساؿ إقسي، يتحكسػف في سمػؾ ك ىشاؾ تحٍج آخخ يتسثل في أف العسالء  مغ خالؿ التعامل الخ         
التقميجية كالذخكات  لألعساؿسمػب لتػفيخ حمػؿ مجمخة التجارية، كتعتسج الكثيخ مغ الذخكات الشاشئة عمى ىحا األ

يغيخ سمػؾ العسالء في حجد الفشجؽ الحؼ أجبخ جسيع  (booking.com)عمى سبيل السثاؿ رأيشا ،العسالقة
، فاستخاتيجية البشػؾ الججيجة كالدالسل الفشجقية عمى استخجاـ الحجد آللية الحجد الخاصة بيعالعالمات التجارية 

تكسغ في مجػ تػصيل الخجمات السرخفية اإللكتخكنية الى أبعج زبػف باستخجاـ مختمف التكشػلػجيات كالػسائل 
 الجاعسة لحلظ.

   الشاشئةالذخكات رابعا: 
يتعيغ عمى  ،تقشيات مختمفة مجمخة ستؤثخ عمى الرشاعات السرخفية طيختسػؼ في السدتقبل القخيب         

في الريغ عمى سبيل السثاؿ،  ،البشػؾ أف تأخح ىحا األمخ بالغة الججية لتكػف قادرة عمى الحفاظ عمى أعساليا
مغ عمى الخغع  .عمى مشيجية الجفع كتحػيل األمػاؿ عمى شخؽ التعامالت التجارية في الريغ (Wechat)تييسغ

ليذ مذيػرًا في السسمكة العخبية الدعػدية إال أنو قج تػاتخت األنباء كالتدخيبات مغ التصبيق اآلخخ ( Wechat)أف
نتذارًا في العالع كالسسمكة أيزًا " فيدبػؾ" كالحؼ يخصط بجكره لتػفيخ آلية دفع مغ خاللو عبخ مشتجيع إاألكثخ 
بذكل كبيخ مغ قبل معطع قاششي السسمكة العخبية يدتخجـ  " Whatsapp "حيث أف "Whatsapp "الذييخ

 . الصخؽ السسكشة كبأسيلكػف مشاسًبا جًجا لمسدتخجـ يسػؼ  الدعػدية ك شخؽ الجفع السقتخحة مغ خاللو 
 
 

                                                           
1
 ، على المولع: 01/10/8109، بحث منشور ، تارٌخ التصفح ، التحدٌات والفرص المستقبلٌةلقطاع المصرفًامنصور بن علً الحربً،   

   www.maaal.com/archives/20180416/106210 

http://www.maaal.com/archives/20180416/106210
http://www.maaal.com/archives/20180416/106210
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 الجارية األنذظةتغييخات خامدا: 
ف شخكات أالػحيجة التي تػاجو صعػبات في الشسػ، فشجج كحلظ  العسالقةالبشػؾ ليدت ىي الذخكات ذ أف إ       

تتشاقز مغ  تراالتاالتبحث عغ فخص ججيجة لمشسػ بذكل خاص، كمغ السالحع أف عائجات  تراالتاال
 .اإلنتخنت ستخجاـاك السكالسات الياتفية 

شات، فيدبػؾ، كما ضيػر مشافديغ ججد مثل سكايب، سشاب  االتراالتتذيج شخكات فيحا أمخ شبيعي حيث 
أيًزا  ، كل ىحه التصبيقات االجتساعية تػفخ قجرة االتراؿ الرػتي مغ خالؿ التصبيق الخاص بيع، إلى ذلظ

 ،تحاكالف تػفيخ خجمة اإلنتخنت لمعالع عبخ تقشيات ججيجة كشخؽ مبتكخةك  (Google) ك( Facebook) شخكة تشػؼ 
ىي دعامة العسل السرخفي اإللكتخكني ببداشة ألنيا تخزع  التي ىحا بالتأكيج تيجيج كبيخ لرشاعة االتراالت

لشفذ التذخيعات كالخرػصية لمسسمكة العخبية الدعػدية كال يسكغ بأؼ حاؿ أف تكػف البشػؾ رىيشة لمذخكات 
  االتراالت السحمية، عكذ تعامميا مع تػفيخ اإلنتخنت بصخؽ متحكع بيا مغ الخارج. 

 ، تػاجو تحجيات صعبة كمساثمة كىشاؾ العجيج مغ الخيارات الستاحة لمصخفيغ إف السرارؼ كاالتراالت         
في السدتقبل بعس التحالفات بيغ شخكات االتراالت كالبشػؾ في مذخكع مذتخؾ لتػفيخ حل عاـ  يكػف قج ك 

 .البشػؾ أك شخكات االتراالت تعسل في مجاؿ آخخ بجانب مجاليا الخئيدي كسا قج يجعل ،لعسالئيا
ىي مبادرة  "فشتظ الدعػديةلى التكشػلػجيا السالية "إلى ذلظ فإف السسمكة العخبية الدعػدية تعتـد الجخػؿ إإضافة 

أشمقتيا مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ لتكػف بسثابة حافد لتصػيخ صشاعة تكشػلػجيا الخجمات 
العخبية الدعػدية إلى مخكد مبتكخ يتسثل شسػح فشتظ الدعػدية في تحػيل السسمكة  بالسسمكة،"fintechsaudi"السالية

في مجاؿ التقشية السالية مع كجػد نطاـ بيئي مددىخ كمدؤكؿ في مجاؿ التقشية السالية يتػلى دفعو أصحاب 
ؿ الجسع بيغ السؤسدات العامة التدعى فشتظ الدعػدية إلى تحقيق ذلظ مغ خ ، أيزاالسرمحة السحمييغ كالجكلييغ

في الخجمات السالية، كبشاء فيع كاسع حػؿ التكشػلػجيا عبخ السسمكة العخبية  راالبتكاكالخاصة لتعديد ثقافة 
الدعػدية كدعع تصػيخ ركاد أعساؿ كالذخكات الرغيخة كالستػسصة في مجاؿ التقشية السالية ككحلظ تصػيخ مشتجات 

 .1مكة العخبية الدعػديةكخجمات التقشية السالية التي تجعع جسيع الذخكات الرغيخة كالستػسصة في جسيع أنحاء السس

  (SPAN)السظمب الثاني: نظام الذبكة الدعهدية لمسجفهعات
ربع قخف،  أكثخ مغإلى  ((Saudi Payement Network تعػد مديخة "الذبكة الدعػدية لمسجفػعات"

فسشح  ،شيجت خالليا العجيج مغ القفدات الشػعية التي شسمت: بشيتيا التقشية، ككفاءتيا االستيعابية كسعة انتذارىا
ـ، كالذبكة تدّجل تصػرًا ممسػسًا كتعديدًا متػاصاًل لخفع جػدة خجماتيا بسا يتػاكب كأحجث 1990إشالقيا في عاـ 

 أنطسة الجفع السعسػؿ بيا عالسيًا.

                                                           
1
 المولع:، على 33، ص31/10/8102، دلٌل شركات الفنتك للدخول الى السوق السعوديمؤسسة النمد العربً السعودي،   

 www.fintechsaudi.com/    

https://fintechsaudi.com/
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بط الذبكة بيغ كافة أجيدة الرخؼ اآللي كأجيدة نقاط البيع في جسيع أنحاء السسمكة بذبكة مجفػعات مخكدية، كتخ 
 تقـػ بجكرىا بإعادة تػجيو العسميات السالية السشّفحة بػاسصتيا، إلى الجية الُسرِجرة لمبصاقة.

 25ىػ السػافق 1436ذك القعجة  10في  الججيجة لمذبكة الدعػدية لمسجفػعات "مجػ"كسا كاف تجشيغ اليػية  
 .ـ بحزػر الخؤساء التشفيحييغ لمسرارؼ الدعػدية كعجد مغ السختريغ في نطع السجفػعات2015أغدصذ 

ليػية الججيجة "مجػ" تذسل العجيج مغ السدايا السدتحجثة التي تسذ شخيحتي التّجار كاألفخاد مغ حسمة البصاقات ا
حيث إف "مجػ" باعتبارىا الشدخة السصّػرة مغ الذبكة الدعػدية لمسجفػعات تقـػ عمى ربط جسيع أجيدة  ،السرخفية

الرخؼ اآللي كنقاط البيع بشطاـ مخكدؼ مػّحج، يدسح بتسخيخ العسميات السشّفحة بػاسصة تمظ األجيدة برػرة آنية 
ت تتع بػاسصة الجيل الدابق مغ الذبكة، مع ما كآمشة، كبصاقة استيعابية تعادؿ سبع مخات حجع العسميات التي كان

يتيحو الجيل الججيج مغ معجالت غيخ مدبػقة في سخعة إنجاز العسميات ككفاءة األداء، إلى جانب ما يتستع بو 
يفتح السجاؿ أماـ استخجاـ خجمة الجفع اإللكتخكني لجػ شخيحة ك  .مغ معاييخ إضافية لمحساية كاألماف كالجػدة

 .1البيع بسعاييخ تذغيمية عالية ججيجة مغ مشافح
 الفخع األول: خجمات نظام الذبكة الدعهدية لمسجفهعات "مجى"

حامل البصاقة مباشخة بالحداب السرخفي، كذلظ بخرع قيسة أؼ  في عسميا عمى ربط  تختكد مجػ 
يدة الرخؼ اآللي؛ أك الدحػبات نقجية مغ أج مجفػعات تتع خالؿ عسميات الذخاء السشّفحة عبخ أجيدة نقاط البيع،

، كمغ بيغ الخجمات التي تػفخىا نطاـ الذبكة الدعػدية لمعسيل برػرة آلية كمػثػقة السرخفي مغ الحداب
 لمسجفػعات ما يمي:

 :بظاقات مجى مدبقة الجفع 
البشكيػػػػػػػة  الحدػػػػػػػابات مبػػػػػػػجأ عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتشاداً  كتعسػػػػػػػل إلكتخكنيػػػػػػػة بدػػػػػػػجالت الػػػػػػػجفع مدػػػػػػػبقة مػػػػػػػجػ بصاقػػػػػػػات تػػػػػػػختبط 

الػػػػػػجفع  قػاعػػػػػػج خػػػػػػجمات مػػػػػػغ كقػانيشيػػػػػػا الدػػػػػػجالت أنطستيػػػػػػا ىػػػػػػحه كتدػػػػػػتسج ،السحػػػػػػجكدة السرػػػػػػخفية السيػػػػػػدات ذات
 .ـ2012 الدعػدؼ عاـ العخبي مؤسدة الشقج مغ السسمكة كالرادرة في السدبق

  :نقجمجى خجمة  
عسميات  كجدء مغ الكيسة السزافة ألصحاب األعساؿ كعسالئيع، يسكغ اآلف مغ خالؿ خجمة مجػ نقج إجخاء

استخداد نقجؼ مغ خالؿ صشاديق السحاسبة، كتقجيسيا لمدبػف عشج قيامو بأؼ عسمية دفع بػاسصة أجيدة نقاط البيع 
لمتاجخ بالتخمز مغ الشقج الفائس في السػقع التجارؼ مغ خالؿ   كتدسح ىحه الخجمة ،الستػافقة مع معاييخ مجػ

مجػ السرخفية، كسا تػفخ ىحه الخجمة لمعسالء مغ حاممي  عخضو عمى السذتخؼ خالؿ عسمية الجفع بػاسصة بصاقة
 .أجيدة الرخؼ اآللي في أماكغ تػاججىع بصاقة مجػ عشاء البحث عغ

                                                           
1
(، تارٌخ االطالع: مؤسسة النمد تدشن رسمٌاً مشروع الهوٌة الجدٌدة للشبكة السعودٌة للمدفوعات )مدى مؤسسة النمد العربً السعودي، 

 ، على المولع: 18/13/8109

www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News08312015.aspx 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News08312015.aspx
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 :خجمة مجى أثيخ 
جػ أثيخ ىي إحجػ خجمات مجػ السزافة كالتي تتيح لحاممي بصاقات مجػ السرخفية الدخعة كاألماف كالسخكنة م 

حيث ُيسكغ مغ خالؿ   (NFC) كذلظ مغ خالؿ تقشية االتراؿ قخيب السجػفي عسميات الجفع اإللكتخكني، 
رياؿ بسجخد تسخيخ البصاقة أماـ قارغ جياز نقاط  100الخجمة إجخاء العسميات الذخائية التي ال تتجاكز قيستيا 

 .البيع، كقج ُيصمب مغ حامل البصاقة في بعس األكقات إدخاؿ الخقع الدخؼ لتعديد مدتػػ األماف
 :مجى لمذخاء عبخ اإلنتخنت خجمة 

سكغ لحامل بصاقة مجػ اآلف استخجاميا لمذخاء كالتدػؽ عبخ اإلنتخنت، في مػاقع التدػؽ اإللكتخكني السحمية ي 
 التي تحسل شعار مجػ، أما في السػقع العالسية فيسكغ لحامل البصاقة استخجاميا في السػاقع التي تقبل بصاقات

(Visa) أك (MasterCard)  كالتدػؽ،  السذتخيات ختيارامغ  نتياءاالالذعار السػجػد عمى بصاقتو. بعج بحدب
السػجػد  CVV/CVC يقـػ حامل البصاقة بإدخاؿ معمػماتيا )االسع كالعشػاف، رقع البصاقة، تاريخ انتيائيا، كرقع

صفحة الحساية حيث عمى ضيخ البصاقة(. بعج إدخاؿ البيانات يتع الزغط عمى زر الجفع، ليتع االنتقاؿ آليًا إلى 
سُيصمب مغ السدتخجـ إدخاؿ الخقع الدخؼ لسخة كاحجة كالُسخسل مغ البشظ كخسالة نرية، كيتّع خرع السبمغ مغ 
حداب حامل البصاقة شخيصة تػفخه عمى الخصيج الكافي. تحافع ىحه الخصػات عمى أماف السدتخجـ كخرػصيتو 

كسا أف حامل البصاقة ال يتحّسل أؼ رسػـٍ إضافية عغ استخجاميا بيشسا يتستع بالتدػؽ عغ ُبعج بكّل ُيدخ كسيػلة، 
لمتدػؽ عبخ اإلنتخنت في الستاجخ السحمية، أما الجكلية فتخزع إلجخاءات كقػاعج أنطسة الجفع العالسية كسياسات 

 .الستجخ اإللكتخكني
 :Pay خجمة مجى 

بأعمى معاييخ األماف كتذفيخ السعمػمات  خجمة الجفع عبخ أجيدة الجػاالت الحكية، عبخ تصبيق خاص يتستع ىي 
السختبصة بالحداب  حفع كافة بصاقاتيع البشكية)سػاء كيتيح لعسالء البشػؾ مغ حاممي بصاقات السرجرة الخاصة،

الجارؼ أك االئتسانية( في تصبيق كاحج عمى الجػاؿ الحكي، كالجفع مغ خاللو لجػ التاجخ، سيتسكغ حامل البصاقة 
رياؿ لمعسمية الذخائية الػاحجة، فبسجخد تسخيخ  100لجفع عغ السذتخيات بحج أعمى ال يتجاكز مغ اتساـ عسمية ا

 الجػاؿ الحكي عمى جياز نقصة البيع السجعـػ بخجمة مجػ أثيخ.
 :(Apple Pay)مجى و خجمة 
كأماف،  ديػلةلمجفع ب Apple Pay   يدتصيع حاممػ البصاقات البشكية التستع بكافة مداياىا عشج استخجاميا مع  

حاممي البصاقات مغ إضافة بصاقات مجػ البشكية كالبصاقات االئتسانية عمى  أيزا تسكغ ىحه الخجمة
ف أعمى معاييخ ا، بأقرى سيػلة كضس Apple Watchأك  iPhone كالجفع في نقاط البيع بػاسصة Apple  أجيدة

 .1األماف كالخرػصية
                                                           

1
 www.mada.com.sa/ar/services، على الرابط:18/13/8109خدمات شبكة  مدى، تارٌخ االطالع: "مدى"، شبكة السعودٌة للمدفوعات   
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مميػف عسمية مالية بكيسة   469أكثخ مغ  ـ 2018 سّجمت الذبكة خالؿ الشرف األكؿ مغ عاـحيث 
٪ مقارنة 41بشسػ في عجد العسميات تبمغ ندبتُو  مميار دكالر(،  30مميار رياؿ سعػدؼ ) 113إجسالية فاقت 

 324جياز صخاؼ آلي، كما يديج عغ  180000ـ، كذلظ مغ خالؿ أكثخ مغ 2017بالشرف األكؿ مغ عاـ 
ـ نسػًا ُمّصخدًا في عجد أجيدة نقاط 2018ختمف أنحاء السسمكة. كسا شيج عاـ ألف جياز نقصة بيع تشتذخ في م

 ـ.2017% مقارنًة بعاـ 7بشدبة  1البيع لجػ مشافح الجفع
ـ مػا 2019مػغ عػاـ  األكؿالػخبػع  خالؿ اآلليأجػيػدة الرػخؼ  خالؿبمغ إجسالي العسميات السشفحة مغ كسا 

مػمػيػار ريػػاؿ شػسػمػت عسميات السرارؼ  183.5مػمػيػػف عسمية بإجسالي سحػبات نقجية قجرىػا  532.9يػقػارب 
ـ 2019مػغ عػاـ  األكؿالػخبػع  خالؿأجيدة نقػاط الػبػيػع  خالؿكبمغ إجسالي العػسػمػيػات الػسػشػفػحة مغ  ،كعسميات مجػ

كػػسػػا بػػمػػغ إجػػسػػالػػي عػػجد أجػػيػػدة الرػػخؼ ، ػاؿمميار ري 64مميػف عسمية بإجسالي مبيعات قجرىا  326.1 نحػ 
 اآلليـ، كبػمػغ عجد بصاقات الرخؼ 2019مػغ عػاـ  األكؿألف جياز في نيػايػة الػخبػع  18.7حػػػػالػػي  اآللي

 األكؿلخبع فيسا بمغ عجد أجيدة نقاط البيع في نياية ا ،مميػف بصاقة 30.1السرجرة مغ السرارؼ الػسػحػمػيػة نػحػػ 
 .2ألف جياز 363.8ـ حػالي 2019مغ عاـ 

 عسميات الذبكة الدعهدية لمسجفهعات الفخع الثاني: تظهر
( الحؼ يمخز عجد أجيدة الرخاؼ اآللي كالبصاقات السرخفية اإللكتخكنية 8-3بالشطخ الى الججكؿ رقع)

، كعجد العسميات التي تشفحىا 2015-2010خالؿ الفتخة  مذبكة الدعػدية لمسجفػعاتكعجد العسميات التي تشفحىا ل
 عمى الشحػ التالي:2018-2015خالؿ الفتخة "مجػ" ذبكة الدعػدية لمسجفػعاتاليػية الججيجة ل
(: يهضح عجد أجهدة الرخاف اآللي والبظاقات السرخفية اإللكتخونية وعسميات الذبكة  8-3الججول رقم)

 2018-2010 الدعهدية لمسجفهعات خالل الفتخة

 الفتخة

عجد 
أجهدة 

الرخاف 
 اآللي

عجد 
البظاقات 
 السرجرة

 الدحهبات الشقجية) مميهن ريال( عجد العسميات) باأللف(

شبكة       
 السجفػعات

"SPAN" 
  " MADA" 

 السجسػع السرارؼ

شبكة 
 السجفػعات   "

SPAN" 
" MADA" 

 السجسػع السرارؼ

2010 10 885  12 162 407  418 472 501  656 389 761  1 074 862 262  221 482  246 907  468 389  

2011 11 766  14 261 993  485 984 904  768 776 365  1 254 761 269  270 593  307 676  578 269  

2012 12 712  16 440 258  532 982 683  800 013 253  1 332 995 936  301 473  324 281  625 754  

2013 13 883  17 810 653  558 304 609  777 335 949  1 335 640 558  334 331  333 810  668 141  

                                                           
1
 ، على الرابط:18/13/8109، تارٌخ اإلطالع: نظرة إلى الشبكة السعودٌة للمدفوعات"مدى"، شبكة السعودٌة للمدفوعات   

www.mada.com.sa/ar/content/  
2
ون الدولٌة، ادارة ، وكالة األبحاث والشؤ8109، تمرٌر التطورات النمدٌة والمصرفٌة للربع األول من سنة مؤسسة النمد العربً السعودي  

 .08، ص8109األبحاث اإللتصادٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، 

https://www.mada.com.sa/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/38
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2014 15 516  20 550 274  624 739 995  904 252 659  1 528 992 654  373 030  358 373  731 403  

2015 17 223  22 459 275  726 793 585  1 068 741 848  1 795 535 433  435 177  342 023  777 200  

2016 17 887  26 537 349  822 232 299  1 100 462 142  1 922 694 441  446 300  307 149  753 449  

2017 18 333  28 402 914  870 415 834  1 141 955 347  2 012 371 181  440 729  287 782  728 511  

2018 18 685  28 559 828  948 781 727  1 176 878 389  2 125 660 116  452 931  295 394  748 325  

 ، مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ.2018عمى احراءات التقخيخ الدشػؼ  مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx 

 أوال: أجهدة الرخاف اآللي
ليبمغ  % 9بشدبة  2011ارتفع عجد أجيدة الرخاؼ اآللي العاممة في السسمكة العخبية الدعػدية في سشة 

  712 12ليبمغ  %8.5ارتفع عجدىا بشدبة  2012، كفي 2010في سشة  885 10جياز مقارنة ب   766 11
، كتػاصل ارتفاع عجد الرخافات اآللية %9.2، أؼ بشدبة 13883ليبمغ  2013جياز، كارتفع عجدىا في سشة 

عسا  %71.69جيازا، أؼ بشدبة زيادة قجرت ب  685 18الى  2018بالسسمكة حتى كصل عجدىا في سشة 
 .2010كانت عميو في سشة 

 ثانيا: البظاقات السرخفية اإللكتخونية 
مة بالسسمكة، ىي أيزا أما فيسا يتعمق بالبصاقات السرخفية اإللكتخكنية السرجرة مغ شخؼ البشػؾ العام

 2011مميػف بصاقة صخؼ آلي سشة  14.27، مغ 2018-2010شيجت ارتفاعا خالؿ الفتخة السستجة بيغ 
أؼ  2015مميػف بصاقة عغ سشة  4.08ب 2016، كقجرت الديادة في 2010عغ سشة  %17.26بارتفاع ندبتو 

، بشدبة زيادة قجرت 2018آلي في مميػف بصاقة صخؼ  28.56، ليرل عجدىا الى أكثخ مغ  %18.16بشدبة 
 .2010عسا كانت عميو في سشة  134.8%

 "MADA "و" SPAN "مذبكة الدعهدية لمسجفهعاتثالثا: العسميات السشفحة ل
 2010مقارنة بدشة  2011في سشة   %16.13" بشدبة SPAN زاد عجد العسميات السشفحة عمى شبكة"

أيغ بمغ  2015الى غاية  ة، ليتػاصل عجد العسميات السشفحة بالدياد2011مميػف عسمية في سشة  485.9لتبمغ 
، كسا بمغ عجد العسميات %16.34مميػف عسمية أؼ بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  726.794عجد العسميات 

مميػف عسمية  822.233ب 2016" في سشة MADA "دية لمسجفػعات السشفحة عمى اليػية الججيجة لذبكة الدعػ 
مميػف عسمية  948.782، يختفع عجد العسميات السشفحة ليبمغ 2015عغ سشة  %13.14أؼ بشدبة زيادة سشػية 

 .  2017مقارنة بدشة  %09بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  2018في سشة 
مقارنة  2011في سشة  %22.17" بشدبة SPAN "كارتفعت بحلظ قيسة الدحػبات التي نفحتيا الذبكة 

بشدبة  2015مميار رياؿ سشة  435.177مميار رياؿ ككاصمت ارتفاعيا لتبمغ   270.593لتبمغ   2010بدشة 
" الى   MADA ، كسا ارتفعت قيسة الدحػبات في شبكة "2014مقارنة بدشة  %16.66زيادة سشػية قجرت ب 
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بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  2018مميار رياؿ سشة  452.931ختفع الى ، لت2016مميار رياؿ في سشة  446.3
2.77%. 

 2011أما بالشدبة لمدحػبات الشقجية التي تست عبخ السرارؼ ىي أيزا شيجت ارتفاعا حيث في سشة 
، 2010بالسقارنة لدشة  %24.61مميار رياؿ أؼ بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  307.676بمغت قيسة الدحػبات 

، 2014( مقارنة بدشة %4.6 -بشدبة )  2015لتبجأ في التخاجع مغ  2014مميار رياؿ سشة  358.373لتبمغ  
( مقارف %6.31 -مميار رياؿ بشدبة تخاجع سشػية قجرت ب )  287.782لكيسة  2017الى أف كصمت في سشة 

 295.394 كالتي قجرت ب 2018ة باالرتفاع في سشة ، لكغ سخعاف ما بجأت قيسة الدحػبات الشقجي2016بدشة 
 .2017مقارنة بدشة  %2.65مميار رياؿ كبشيدبة ارتفاع سشػية قجرت ب 

 رابعا: نهائيات نقاط البيع
( الحؼ يمخز عجد نيائيات نقاط البيع عبخ كامل قصخ السسمكة العخبية 9-3بالشطخ الى الججكؿ رقع)         

 التي تست بيا، كفق الججكؿ التالي: الدعػدية ك حجع السجفػعات
 2018-2010(: يهضح العسميات السشجدة ضسن نهائيات نقاط البيع بالدعهدية خالل الفتخة 9-3ججول رقم)

 حجم السبيعات) ألف ريال( عجد العسميات السشجدة أجهدة نقاط البيع الدشة
2010 80 505  151 183 608  71 855 105  
2011 88 793  190 301 481  98 904 916  
2012 92 538  237 945 994  122 225 709  
2013 107 763  265 315 873  134 194 183  
2014 138 779  327 034 423  159 970 264  
2015 225 372  394 915 865  172 835 453  
2016 267 827  524 569 736  182 748 679  
2017 303 464  708 119 092  200 467 827  
2018 351 645  1 031 518 190  232 305 825  

 ، مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ.2018عمى احراءات التقخيخ الدشػؼ  مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx 

الفتخة  نقاط البيع سجمت ىي أيزا تصػرا ممحػضا خالؿيالحع مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف نيائيات 
مقارنة بدشة  %11بشدبة 2011، حيث ارتفع عجد أجيدة نقاط البيع  في سشة 2018-2010السستجة بيغ سشة 

جياز بشدبة 645 351ب  2018، ليػاصل في االرتفاع ليبمغ عجد أجيدة نيائيات نقاط البيع في سشة 2010
، كبحلظ ارتفع عجد العسميات السشفحة عبخ أجيدة نيائيات 2017مقارنة بدشة  %15.88زيادة سشػية قجرت ب 

، كسا كصمت 2010مميػف عسمية في سشة  151.18مقارنة ب  2011في سشة  %25.87نقاط البيع  بشدبة 
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مقارنة بدشة  %46مميار عسمية أؼ بشدبة زيادة قجرت ب  1.032ب  2018عجد العسميات السشجدة في سشة 
 2011مميار رياؿ في سشة  98.91قيسة السبيعات السشفحة عمى أجيدة نيائيات نقاط البيع الى  ارتفعت.كسا 2017

، مدجمة 2018مميار رياؿ سشة 232.306، كتختفع الى 2010مقارنة بدشة  %37.65بشدبة زيادة قجرت ب 
 .2017عسا كانت عميو في سشة  %15.88ندبة زيادة سشػية قجرت 

 السظمب الثالث: السقاصة اإللكتخونية لمذيكات بالسسمكة 
يمخز الججكؿ اآلتي عجد شيكات األفخاد كالذخكات كقيستيا كمتػسط قيسة الذيظ التي ثست مقاصتيا 

 عمى الشحػ التالي: 2018 -2010بغخؼ السقاصة بالسسمكة العخبية الدعػدية خالؿ الفتخة السستجة بيغ سشة 
 2018-2010هضح عسميات السقاصة اإللكتخونية لمذيكات لمسسمكة العخبية الدعهدية خالل الفتخة (: ي10-3ججول رقم)

 متهسط قيسة الذيك)ألف ريال( الكيسة) مميهن ريال( عجد الذيكات الفتخة
2010 6 156 934  543 143  88,2  
2011 6 265 571  580 323  92,6  
2012 6 420 576  628 229  97,8  
2013 6 280 953  635 789  101,2  
2014 6 024 000  646 477  107,3  
2015 5 712 132  541 652  94,8  
2016 4 911 705  410 454  83,6  
2017 4 264 517  352 417  82,6  
2018 3 367 653  285 078  84,7  

 ، مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ.2018عمى احراءات التقخيخ الدشػؼ  مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx 

فسغ خالؿ معصيات الججكؿ الدابق يتزح أف فيو زيادة في عجد الذيكات التي ثست مقاصتيا مغ               
، لع 2012سشة  %2.47، كبشدبة 2011في سشة  %1.76ارتفعت بشدبة حيث  2012الى غاية  2010سشة 

، ككانت 2018الى غاية  2013مغ سشة  الذيكات التي ثع مقاصتيا ابتجاء تدتقخ بالديادة الى أف أنخفس عجد
-(، )%13.17-(، )%14.02-)(،%5.18-(، )%4.1-(، )%2.17-ندب التخاجع عمى التػالي : )

مميار رياؿ مقارنة ب  646.477ب  2014سا زادت قيستيا الى غاية . بيش2018( في سشة 21.03%
، بيشسا تخاجعت قيسة الذيكات التي %19أؼ بشدبة زيادة خالؿ ىحه الفتخة ب  2010مميار رياؿ في  543.143

مميار رياؿ بشدبة انخفاض سشػية  285.078ايغ أصبحت قيستيا  2018الى غاية  2015ثع مقاصتيا بيغ سشة 
 107300كسا لػحع ارتفاع متػسط قيسة الذيظ الى  .2017( عغ ما كانت عميو في سشة %19.2 -) ػقجرات ب

، لكغ لػحع تخاجع لستػسط قيسة الذيظ في أدنى 2010رياؿ في سشة  88200، مقارنة ب 2014رياؿ في سشة 
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ستػسط قيسة ب 2018سشة  %2.54رياؿ، بيج أف الكيسة ارتفعت بشدبة  82600بكيسة  2017مدتػػ ليا سشة 
 .رياؿ 84700 بمغ 

  (SARIE)السظمب الخابع: الشظام الدعهدي لمتحهيالت السالية الدخيعة
ىػ 1418/1/18تع تذغيل الشطاـ الدعػدؼ لمتحػيالت السالية الدخيعة كالسعخكؼ اخترارًا بػ "سخيع" في 

كىػ مغ أحجث نطع السجفػعات كالتدػيات البشكية متػجًا بحلظ عقجًا مغ اإلنجازات الكبيخة  ،ـ1997/5/14السػافق 
كقج أحجث نطاـ "سخيع" كالحؼ  .التي شيجتيا السسمكة العخبية الدعػدية في مجاؿ األعساؿ السرخفية )اإللكتخكنية(

ؿ السرخفية اآللية كالسعامالت التجارية تع ترسيسو كفقًا لسفيػـ التدػيات اإلجسالية اآلنية ثػرة في مجاؿ األعسا
في السسمكة حيث يذكل البشية األساسية التي يعتسج عمييا عجد مغ أنطسة السجفػعات كالتدػيات السالية الستقجمة 

 كىػ نطاـ لسقاصة الذيكات آليا كالذبكة الدعػدية لمسجفػعات (ACH) كتذسل ىحه األنطسة غخؼ السقاصة اآلليػػة
(SPAN)  بط شبكات أجيدة الرخؼ اآللي كتحػيل األمػاؿ إلكتخكنيا عشج نقاط البيعالتي تخ (EFTPOS)  كسا إنيا

تذسل أيزًا نطاـ تدػية األكراؽ السالية )تجاكؿ(. إف الشقمة التقشية كالخجمات السرخفية الحجيثة التي أحجثيا نطاـ 
ر نطع السجفػعات في السسمكة مشح "سخيع" في القصاع السرخفي الدعػدؼ تعتبخ عالمة مسيدة في تاريخ تصػ 

ىػ كقج تع اقتباس شعار 1346إصجار أكؿ رياؿ معجني سعػدؼ في عيج السغفػر لو جاللة السمظ عبج العديد عاـ 
 .1نطاـ "سخيع" مغ ىحا الخياؿ لخبط سمدمة تصػر السجفػعات في السسمكة

 "األهجاف الخئيدية لشظام "ســخيعالفخع األول: 
  ؛السالية آليًا كضساف كصػليا إلى السدتفيج فػراً إجخاء التحػيالت 
 ؛تقجيع خجمات كمشتجات مرخفية متصػرة 
 ؛تقميل السخاشخ السالية كاالستغشاء عغ حسل الشقج بغخض التحػيل مغ بشظ إلى آخخ 
 ؛خفس تكاليف الخجمات السالية السرخفية 
 ؛تعديد األداء السالي كتشطيع السجفػعات السالية في القصاع السرخفي 
 إرساء األسذ التقشية كاإلجخائية لمتصػرات السدتقبمية مثل التجارة اإللكتخكنية. 

 مبالغ عسميات الشظام الدعهدي لمتحهيالت السالية الدخيعة )سخيع(الفخع الثاني:  عخض تظهر عجد و  
 كفيسا يمي يتع التعخؼ عمى مختمف العسميات التي تتع كفق نطاـ سخيع مغ خالؿ الججكؿ التالي: 

 
 
 

                                                           
1
 ، على الرابط:18/10/8109، تارٌخ اإلطالع السعودي للتحوٌالت المالٌة السرٌعة النظام، مؤسسة النمد العربً السعودي 

www.sama.gov.sa/ar-sa/PaymentSystem/Pages/SARIE.aspx 
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 2018-2010خالل الفتخة  مبالغ عسميات الشظام الدعهدي لمتحهيالت السالية الدخيعة )سخيع((: عجد و 11-3الججول رقم)

 الفتخة

 السجسهع أخخى  مجفهعات ما بين السرارف مجفهعات العسالء      

مبالغ العسميات  عجد العسميات
 )مميػف رياؿ(

مبالغ العسميات  عجد العسميات
 رياؿ( )مميػف 

مبالغ العسميات  عجد العسميات
 )مميػف رياؿ(

عجد العسميات  
 اإلجسالي

 مبمغ العسميات
اإلجسالي  )مميػف 

 رياؿ(
2010 33 256 742  2 881 701  311 606  52 578 437  1 542 060  83 859  35 110 408  55 543 997  
2011 42 472 590  3 463 612  360 024  50 931 773  1 237 163  58 399  44 069 777  54 453 784  
2012 53 230 714  4 046 401  463 781  61 351 192  1 214 557  22 139  54 909 052  65 419 732  
2013 56 058 160  4 570 166  453 538  50 062 178  1 455 731  27 496  57 967 429  54 659 841  
2014 62 459 469  5 178 734  491 978  49 247 082  1 628 242  33 514  64 579 689  54 459 330  
2015 78 662 532  5 332 812  536 673  43 509 555  2 334 957  22 805  81 534 162  48 865 172  
2016 85 239 902  5 463 471  547 287  34 222 187  3 497 360  31 333  89 284 549  39 716 991  
2017 100 104 939  6 019 467  651 077  56 127 689  2 713 821  42 176  103 469 837  62 189 333  
2018 132 912 255  6 634 290  635 442  43 331 818  2 218 044  17 803  135 765 741  49 983 911  

 ، مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ.2018عمى احراءات التقخيخ الدشػؼ  مغ اعجاد الصالب بشاءا السرجر:
www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx 

مغ خالؿ استعخاض بيانات الججكؿ الدابق نالحع أف عسميات نطاـ سخيع كفقا لعسميات مجفػعات  
عسمية في سشة  742 256 33مقارنة ب   2011في سشة  %27.71الدبائغ، فقج ارتفع عجد العسميات بشدبة 

عسا كانت عميو في سشة  %20.19، كارتفعت مبالغ مجفػعات العسالء لشفذ الدشة تبعا لحلظ بشدبة 2010
كبشدبة 2018عسمية سشة  255 912 132، لتبمغ عسميات نطاـ سخيع كفقا لعسميات مجفػعات الدبائغ ب 2010

مقارنة ب  2018مميار رياؿ سشة  6634.3، كبسبمغ 2017بالسقارنة بدشة  %32.77ارتفاع سشػية قجرت ب 
 .2017مميار رياؿ سشة  6019.5
أما بالشدبة لعسميات نطاـ سخيع كفقا لعسميات السجفػعات ما بيغ السرارؼ، ىي أيزا سجمت ارتفاع،          

مميار رياؿ   931 50جسالي قجر بعسمية كسجل مبمغ ا 024 360الى  2011حيث ارتفع عجد العسميات لدشة 
، فمع تدتقخ عسميات السجفػعات ما بيغ السرارؼ 2010( عغ سشة %3.13-أؼ بشدبة انخفاض سشػية قجرت )

ال مغ ناحية العجد كال مبالغ السجفػعات الى أف سجل عجد العسميات ب  2018-2010خالؿ الفتخة السجركسة بيغ 
، كانخفاض في قيسة السجفػعات 2017( عغ سشة %2.4-تو )ما ندب بانخفاض 2018عسمية في  442 635

 مميار رياؿ. 127 56كالتي بمغت أكثخ مغ  2017( عغ سشة %22.78-بشدبة )
عسمية مقارنة بدتة سشػات  333 31ليبمغ  2016كسا ارتفع عجد عسميات نطاـ سخيع كفقا لعسميات أخخػ سشة 

كالتي بمغت  2010قابل سجمت أكبخ قيسة لمسجفػعات سشة قبل كالتي عخفت اخفاض ثع ارتفاع في العجد، بالس
أؼ بشدبة انخفاض سشػية قجرت ب  2018مميار رياؿ سشة  17.8مميار رياؿ ، لتشخفس الى ما يقارب  83.9

 .2017( عسا كانت عميو سشة 57.80% -)
 حشى التالي:أما بالشدبة لعجد العسميات كالسبالغ اإلجسالية السشفحة في نطاـ سخيع مبيشة في السش
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 (11-3مغ اعجاد الصالب كباالستعانة عمى معصيات الججكؿ رقع) السرجر:

مغ خالؿ ىحا السشحشى يالحع أف عجد العسميات مغ خالؿ نطاـ سخيع شيجت تصخا تراعجيا عبخ الفتخة 
مميػف عسمية، لكغ بالعكذ يالحع أنو مشحشى  135.6ب  2018كالتي بمغت في سشة 2018-2010السستجة 

الي غاية  2010مغ سشة  تصػر السبالغ اإلجسالية لمعسميات السشفحة في نطاـ سخيع أخح عجة تحبحبات، فاالرتفاع
 2016الى غاية  2012مميار رياؿ، ثع تخاجعت ابتجاء مغ سشة  65419حيث كصمت السبالغ اإلجسالية  2012

مميار رياؿ سشة  62190بكيسة  باالرتفاعمميار رياؿ ، ثع عاكدت  39716حيث سجمت بيا أدنى قيسة قجرت ب 
 .2017سقارنة بدشة ( بال%19.63-بشدبة) 2018، ثع تخاجعت في سشة 2017

بشاء عمى ما تقجـ ذكخه لتجخبة السسمكة العخبية الدعػدية في مجاؿ الخجمات السرخفية اإللكتخكنية، 
ندتشتج أف السسمكة العخبية الدعػدية خاضت أشػاشا كبيخة في اقتشاء التقشيات الحجيثة كاستغالؿ أرقى الشطع 

خفية حجيثة كلعل شبكة مجػ بسختمف خجماتيا أكبخ دليل التكشػلػجية التي ساعجت عمى صشاعة شخؽ كبجائل مر
عمى استخاتيجيات السسمكة العخبية الدعػدية في التسكيغ السرخفي اإللكتخكني في مشصقة الخميج، كما ميد الريخفة 
اإللكتخكنية بالدعػدية ىػ سعي السرارؼ العاممة بيا بتػفيخ مدتػيات حساية كسخية عالية لسعمػمات الدبائغ 

امالتيع اإللكتخكنية، مسا يداىع في زيادة الػالء كجحب عسالء ججد، كسا أف السسمكة تػاكب تصػرات التكشػلػجيا كتع
 في القخيب العاجل. "fintechsaudi" بالسسمكة لتصػيخ صشاعة تكشػلػجيا الخجمات الساليةالسالية فيي تدعى 

 السبحث الثالث: دراسة تجخبة السسمكة األردنية الهاشسية 
كتحجيجا عمى  باألردف تدايج االىتساـ في الدشػات الساضية بتصػيخ البشية التحتية لمقصاع السالي كالسرخفي

صعيج نطع مقاصة كتدػية السجفػعات كاألكراؽ السالية، كيأتي ذلظ إدراكا الرتباط االرتقاء بيحه األنطسة في 
السالي مغ جية، كلسا يمعبو كجػد أنطسة دفع السداىسة في ضبط السخاشخ الشطامية كتخسيخ مقػمات االستقخار 

كعميو فإف الحج ، كفؤة كمتصػرة في تدييل فخص الػصػؿ لمتسػيل كالخجمات السالية في االقتراد مغ جية أخخػ 
 مغ السخاشخ التي يسكغ أف تراحب ىحه العسميات كاإلجخاءات الخاصة بيا؛ ىي أكلػية ميسة لمدمصات

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 السنوات 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

408 110 35   عدد العملٌات 44 069 777 54 909 052 57 967 429 64 579 689 81 534 162 89 284 549 103 469 837 135 765 741

997 543 55 (ملٌون لاير)مبالغ العملٌات 54 453 784 65 419 732 54 659 841 54 459 330 48 865 172 39 716 991 62 189 333 49 983 911
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التحجيج البشػؾ السخكدية الرتباط السجفػعات كالتدػيات بذكل كثيق بالػضيفتيغ  كالخقابية كعمى كجو اإلشخافية
 الخئيديتيغ لمدمصة الشقجية كىسا تحقيق االستقخار السالي كالشقجؼ.

إف البشظ السخكدؼ األردني كغيخه مغ البشػؾ السخكدية األخخػ يسارس عجة أدكار مختمفة في أنطسة الجفع 
نطسة ليشفح دكره كدمصة نقجية لتدػية عسميات الدػؽ السفتػحة كانجاز عسميات الجفع فيػ أكال مدتخجـ ليحه األ

الخاصة بعسالئو، كثانيا مذّغل كمجيخ لبعس ىحه األنطسة بحيث يقجـ خجمة تقاص كتدػية السجفػعات لألعزاء 
افة إلى دكره الحيػؼ السذاركيغ في ىحه األنطسة كيذسل ذلظ تػفيخ البشى التحتية السشاسبة ليحه األنطسة باإلض

كسحفد لمتصػيخ كالتغييخ، كثالثا كىػ الجكر الحؼ تدايجت أىسيتو في اآلكنة األخيخة ىػ دكر السذخؼ كالسخاقب عمى 
ىحه األنطسة لزساف كفاءة كسالمة ىحه األنطسة كعكذ ذلظ عمى ايجاد بشية تحتية متيشة لمشطاـ السالي في 

 .1السسمكة

 التذخيعي لشظام الجفع والتحهيل اإللكتخوني لألمهال في األردنالسظمب األول: اإلطار 
يقـػ البشظ السخكدؼ األردني بػضع الزػابط الالزمة لتشطيع قصاع السجفػعات الػششية، كالستسثمة باألشخ 

جات التذخيعية كالتشطيسية السشاسبة لخجمات الجفع كالتحػيل اإللكتخكني لألمػاؿ، كبالذكل الحؼ يمبي كيعكذ احتيا
كتختيبات أنطسة السجفػعات القائسة كالججيجة كنساذج األعساؿ كالسذاركيغ كمشتجات كأدكات كقشػات الجفع السبتكخة، 

 بسا في ذلظ التذخيعات الالزمة لزساف كفاءة كفاعمية اإلشخاؼ كالخقابة.
/ب( مغ 99كاـ السادة )الرادرة سشجا ألح( 8/2001أوال: تعميسات بسسارسة البشهك ألعسالها بهسائل إلكتخونية)

 :  2000( لدشة 28قانػف البشػؾ رقع)
الالزمة عشج  االحتخازيةبالتذخيعات السخعية كالتقيج باألعخاؼ السرخفية كاإلجخاءات  االلتداـالسادة األكلى مشو: 

مسارستيا كل أك بعس مغ أعساليا" السخخز ليا بسسارستيا" بالػسائل اإللكتخكنية مثل اإلنتخنت كالياتف 
 .2كالبصاقات اإللكتخكنية كغيخىا مغ الػسائل اإللكتخكنية الحجيثة

 ثانيا: نظام الجفع والتحهيل اإللكتخوني لألمهال
 نطاـ الجفع كالتحػيل اإللكتخكني لألمػاؿ : 2017لدشة ( 111من نظام رقم): 3السادة جاء في 

ال يجػز مداكلة خجمات الجفع أك تذغيل كإدارة أنطسة الجفع اإللكتخكنية إال بعج الحرػؿ عمى التخخيز االـز  -أ(
 مغ البشظ السخكدؼ كفقا ألحكاـ ىحا الشطاـ. 

                                                           
1
 ، على المولع: 13/18/8109، تارٌخ اإلطالع:نبذة عن أنظمة الدفعألردنً، البنن المركزي ا  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3 
2
 ، على المولع:13/18/8109تارٌخ االطالع (، 8/1002إلكترونٌة)تعلٌمات بممارسة البنوك ألعمالها بوسائل ، البنن المركزي األردنً  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=76 

 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=76
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غيل أنطسة الجفع اإللكتخكنية بػاسصة فخع يدسح لمذخكات األجشبية بسداكلة أؼ مغ خجمات الجفع أك إدارة كتذ –د( 
ليا مدجل كفقا ألحكاـ قانػف الذخكات بعج تمبية الذخكط كالستصمبات التي يحجدىا البشظ السخكدؼ بسػجب تعميسات 

 خاصة يحجد فييا إجخاءات مشح التخخيز كحاالت إلغائو.
عالسيا كفقا لمذخكط كالستصمبات التي  لمبشظ السخكدؼ إعتساد أؼ مغ أنطسة الجفع اإللكتخكنية السدتخجمة -ق(

 .1يحجدىا البشظ السخكدؼ ليحه  الغاية
: تعتبخ مغ أدكات الجفع أؼ كسيمة إلكتخكنية معتسجة مغ البشظ  (111مغ نطاـ رقع) 4 السادةكسا جاء في 

الجائشة دكف تػفخ السخكدؼ تسكغ حامميا مغ إجخاء عسميات الجفع أك التحػيل اإللكتخكني لألمػاؿ )السجفػعة مدبقا، 
 رصيج في حداب العسيل، السجيشة كالتي يرجرىا البشظ لعسيمو شخيصة تػافخ رصيج في حداب العسيل(.

 (ECC)ثالثا: الذيك اإللكتخوني ونظام السقاصة اإللكتخوني لمذيكات
كنية كالتعامل : يشطع البشظ السخكدؼ آلية انذاء كإصجار كتجاكؿ الذيكات اإللكتخ  (111من نظام رقم) 23 السادة

 .2بيا كتقاصيا كفق تعميسات ترجر عشو ليحه الغاية مع مخاعاة األحكاـ السشرػص عمييا في ىحه السادة
 1971( لدشة 23يقجـ البشظ السخكدؼ األردني خجمة تقاص الذيكات لمبشػؾ السخخرة بسػجب قانػنو رقع )

ساضية كاندجاما مع رؤية كرسالة البشظ السخكدؼ ( .كعمى مجػ الدشػات ال37كتعجيالتو في الفقخة ب مغ السادة )
كمغ ثع  1997األردني تع تصػيخ ىحه الخجمة باستسخار، حيث بجا بتقجيع خجمة التقاص اليجكؼ لغاية شيخ تسػز/

ثع انتقل تقجيع ىحه الخجمة نقمة نػعية إلى التقاص  2007االنتقاؿ إلى السقاصة اآللية لغاية شيخ تسػز /
كلغاية  4/11/2007جأ تصبيق تحريل الذيكات في نفذ اليـػ عمى مدتػػ البشػؾ اعتبارا مغ االلكتخكني حيث ب

 تاريخو كذلظ عمى الشحػ التالي :
ضيخًا تحّرل في نفذ  1:00صباحاً  كلغاية الداعة  8:00الذيكات التي تػدع مغ قبل العسالء مغ الداعة  -

 عسل التالي .يـػ العسل كيدسح لمعسيل بدحب مبمغ الذيظ في يـػ ال
  .3ضيخًا تحّرل في جمدة يـػ العسل التالي 1:00الذيكات التي تػدع بعج الداعة  -

 رابعا: أجهدة الرخاف اآللي
رجب  24( السؤرخ في 06/2018مغ تعميسات البشظ السخكدؼ األردني أجيدة الرخاؼ اآللي رقع ): 03السادة  

 ، تصبق ىحه التعميسات عمى الجيات التالية:2018 أفخيل 11السػافق ؿ  1439

                                                           
1
 .3290، ص 8102، 13ادةالم، كترونً لألموال( نظام الدفع والتحوٌل اإلل222نظام رقم)الهاشمٌة،  ةالجرٌدة الرسمٌة، المملكة األردنٌ  

 
2
 .3213، ص 8102، 83المادة( نظام الدفع والتحوٌل اإللكترونً لألموال، 222نظام رقم)الهاشمٌة،  ةالجرٌدة الرسمٌة، المملكة األردنٌ  

3
 الرابط:، على 10/18/8109، تارٌخ اإلطالع: المقاصة اإللكترونٌة للشٌكات، البنن المركزي األردنً  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154
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الذخكات العاممة في السسمكة بسا في ذلظ فخكع الذخكات األجشبية السخخز ليا مغ البشظ السخكدؼ لسداكلة نذاط 
إدارة اإليجاعات كالدحػبات الشقجية إلكتخكنيا كإصجار أدكات الجفع كإدارتيا أك بسداكلة إدارة كتذغيل أنطسة تقاص 

 .1عات أجيدة الرخاؼ اآلليدف
 خامدا: خجمة عخض وتحريل الفهاتيخ إلكتخونيا

 30ق السػافق ؿ1436جسادػ األكلى  12السؤرخة في  1/1/5/2649بتعميسة تقجـ البشظ السخكدؼ األردني  
 الى البشػؾ العاممة في السسمكة بسا يمي: 2015مارس 

( عمى القشػات eFAWATEERcomرفع سقػؼ الجفعات الخاصة بخجمة عخض كتحريل الفػاتيخ إلكتخكنيا) -أ(
اإللكتخكنية التي تػفخ ىحه الخجمة لمجيات التي تحتاج لحلظ كأخحا باالعتبار قيع دفعات السفػتخيغ السذاركيغ في 

 الشطاـ، كبسا يتشاسب مع سياسة إدارة السخاشخ بيحا الخرػص.
خجمة  باستخجاـتسخار في تحديغ كاجيات قشػات الجفع اإللكتخكني بحيث يديل عمى العسيل الكياـ االس -ب(

 استخجاـعخض كتحريل الفػاتيخ إلكتخكنيا كالتذجيع عمى استخجاـ القشػات اإللكتخكنية، كتػفيخ شخكحات لخصػات 
 .2الخجمة

 الشقال كيفية ومتظمبات تقجيم البشك لخجمة الجفع بهاسظة الهاتفسادسا: 
السعجلة بسػجب أحكاـ التعميسات السعجلة  2013 لدشة "تعميسات الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ" 6السادة جاء في 

 .01/06/2017( السؤرخ في 2017/ 116اإلدارة رقع )الرادرة بسػجب قخار مجمذ ، 2017 لدشة
 خالؿبشظ العسيل مباشخة أك مغ  خالؿمغ  العسالء بحدابات بالخبط الشقاؿ الياتف بػاسصة الجفع خجمة تقجـ - أ

 .ـ الدخية السرخفية كفق التذخيعات السعسػؿ بياايخالف أحك ال اكبس الغاية ليحه البشظ يعتسجىا شخكة
بعج الحرػؿ عمى مػافقتو عمى ذلظ، كتفػيس لمبشظ لقيج أؼ حخكات  العسيل إالى  يجػز تقجيع الخجمة ال -ب

  .3ف الشقاؿمالية تتع عمى حدابو بػاسصة اليات
 .مغ جاىديتو لتقجيع الخجمة التحققبعج  الػششية بالبجائل الخبط عمى لمبشظ السػافقة السخكدؼ  البشظ يرجر -ج
ع ليا بسػجب التذخيعات التي تحكع زتخ الفي ىحه التعميسات مغ تمظ التي  الػاردة ألحكاـ البشػؾع زتخ -د 

 .نطسة كالتعميسات الرادرة بسػجبوأليتعارض مع قانػف البشػؾ الشافح كا العسميا كفيسا 

                                                           
1
الموافك ل  0039رجب  80( المؤرخ فً 13/8102رلم ) ،تعلٌمات البنك المركزي األردنً أجهزة الصراف اآللًالبنن المركزي األردنً،   

 .13، المادة 8102أفرٌل  00
www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/bc091f68-616b-4fce-af7e-a5ccc26b29e9.pdf 

2
 31ه الموافك ل0033جمادى األولى  08المؤرخة فً  0/0/0/8309تعلٌمة  ،إلكترونٌاخدمة عرض وتحصٌل الفواتٌر  البنن المركزي األردنً، 

 . الرابط:8100مارس 

www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/RegulationsPaymentSystemAR/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D

9%85%D9%8A%D9%85/T39.pdf 
3
 تعلٌمات الدفع بواسطة الهاتف النمالمن  3المادة ، كٌفٌة ومتطلبات تقدٌم البنك لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال لبنن المركزي األردنً،ا 

( المؤرخ فً 2017/ 003اإلدارة رلم )الصادرة بموجب لرار مجلس ، 8102 المعدلة لسنة المعدلة بموجب أحكام التعلٌمات 8103 لسنة

 .19، ص10/13/8102

www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/5c5594e2-be17-483d-aa96-dee17b842312.pdf 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/bc091f68-616b-4fce-af7e-a5ccc26b29e9.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/RegulationsPaymentSystemAR/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85/T39.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/RegulationsPaymentSystemAR/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85/T39.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/5c5594e2-be17-483d-aa96-dee17b842312.pdf


 

 

 منادج لتجارب دول يف الصريفة اإللكرتونية           الفصل الثالث                             

109 

 سابعا: نظام التدهية اإلجسالي الفهري وغخفة التقاص اآللي باألردن
 (RTGS  JO)نظام التدهية اإلجسالي الفهري  -أ(

األساسية الجعامة  2002كالحؼ بجأ العسل بو عاـ  RTGS-JO يسثل نطاـ التدػيات اإلجسالية الفػرؼ   
لمسجفػعات في السسمكة، كأيزا الشقصة السخكدية كحجخ األساس الحؼ تقـػ عميو كتترل بو أنطسة  لمبشية التحتية

 .السسمكة الجفع كالتقاص اإللكتخكنية العاممة في
يعتبخ نطاـ التدػيات اإلجسالية الفػرؼ بأنو نطاـ مخكدؼ الكتخكني يعسل عمى أساس فػرؼ، إجسالي، 

سخ لتشفيح أكامخ التحػيل الجائشة، كسا يػفخ نقصة تدػية ألنطسة الترفية العاممة في السسمكة مغ خالؿ نيائي كمدت
 الحدابات السخكدية لمبشػؾ. كيدتخجـ الشطاـ في تدػية أكامخ الجفع كبيخة الكيسة، كعالية األىسية التي تتع فيسا بيغ 

 .مافالبشػؾ، كقج ركعي في بشائو عامالف ميساف، الكفاءة كاأل
قاـ البشظ السخكدؼ األردني بتصػيخ نطاـ التدػيات اإلجسالية الفػرؼ كتذغيمو بحمتو الججيجة  15/3/2015بتاريخ 

كالحؼ اعتبخ األكؿ إقميسا كالثاني عالسيا باعتخاؼ مغ السؤسدات العالسية، حيث ركعي في ترسيع الشطاـ الججيج 
الشاحيتيغ السالية كالتقشية كالتي تػصي بيا السؤسدات الجكلية الكبخػ كافة السعاييخ الجكلية الستعارؼ عمييا مغ 

مثل البشظ الجكلي كبشظ التدػيات الجكلية. كيدتخجـ في الشطاـ الججيج شبكة سػيفت كػسيمة اتراؿ أساسية بيغ 
جيع كاف يدتخجـ األعزاء كالشطاـ كالذبكة اآلمشة السغمقة بيغ البشػؾ كػسيمة اتراؿ بجيمة، في حيغ أف الشطاـ الق

فقط شبكة سػيفت كػسيمة اتراؿ بيغ األعزاء كالشطاـ، كالججيخ بالحكخ بأنو تع االرتقاء بالخسائل السالية عبخ 
، كسا أف الشطاـ الججيج يعتسج عمى أساس رسائل (ISO 15022) بجال مغ  (ISO 20022)سػيفت إلى معيار

ججيج باستالـ أكامخ دفع مدتقبمية حيث يتصمب مغ ىحا كيدسح الشطاـ ال (MT) بجيال عغ رسائل (MX) نػع
 1.السخسل بػضع تاريخ استحقاؽ مدتقبمي العزػ

 (Automated Clearing Houseنظام غخفة التقاص اآللي)  -ب(
ىػ نطاـ دفع آمغ ييجؼ إلى تدكيج البشػؾ كالبشظ السخكدؼ كعسالئيع بخجمة مجفػعات التجدئة لتدييل         

التحػيالت السالية الجائشة كالسجيشة كثيخة العجد صغيخة الكيسة بسا يداىع في رفع كفاءة الشطاـ السالي كتدخيع تشفيح 
 .30/10/2016في السسمكة، حيث تع اشالؽ ىحا الشطاـ بتاريخ 

 بسعالجة أنػاع العسميات التالية: ACH حيث يقـػ نطاـ الػ       
 التحػيالت التي تتع مغ العزػ السخسل إلى عسالء كىي  :لتحهيالت الجائشة من عزه إلى عزه آخخا

 .العزػ السدتقبل
 

                                                           
1
 ، على الرابط:10/18/8109، تارٌخ اإلطالع:أنظمة الدفع كبٌة الحجم، البنن المركزي األردنً  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=95 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=95
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 لتحهيالت السجيشة  وتقدم إلى األنهاع التالية:ا 
التحػيالت السجيشة اإللدامية السباشخة السقجمة مغ البشظ السخكدؼ إلى الشطاـ: كيتع تشفيحىا مباشخة دكف الحاجة  -(1

مثمة عمى ىحا الشػع مغ التحػيالت؛ رسـػ السعامالت السشفحة ك/ أك إلى تفػيس مدبق مغ العزػ الجافع، كمغ األ
 أية أشخاؼ أخخػ مخػلة مثل: أمخ صادر عغ السحكسة بتحػيل مبمغ مغ عزػ عمى الشطاـ.

التحػيالت السجيشة السباشخة السعجة مغ أعزاء الشطاـ كال تحتاج إلى تفػيس مدبق: كالسشذأة مغ عسيل البشظ  -(2
)السجفػع لو( مغ أجل شمب تحػيل مبمغ معيغ مغ عسيل البشظ العزػ الجافع كيتع تشفيحىا مباشخة العزػ السدتمع 

 دكف الحاجة إلى تفػيس مدبق كلكغ بذخط مػافقة البشظ الجافع بالتشديق مع عسيمو.
 :التحهيالت السجيشة مدبقة التفهيض  

كالسشذأة مغ عسيل البشظ العزػ السدتمع )السجفػع لو( مغ أجل شمب تحػيل مبمغ معيغ مغ عسيل البشظ العزػ 
الجافع، كيتصمب ىحا الشػع مغ التحػيالت تفػيزا مدبقا مغ الجافع إلى بشظ السدتمع لقيج السبمغ عمى حدابو لجػ 

اآللي، كالبشظ السخكدؼ برفتو مذغال لمشطاـ،  قاصالتالسدبقة خارج نطاـ غخفة  التفاكضبشكو. يتع عقج تختيبات 
كال يتختب عميو أية مدؤكلية أك التداـ عغ أؼ نتائج أك عػاقب لسثل ىحه التختيبات كال يتع تفعيل ىحه التفاكيس 
عمى الشطاـ أك التأكج مغ صالحياتيا إال بعج مػافقة العزػ السدتمع عمييا ، كعميو يتع معالجة التحػيالت السجيشة 

 .1كالتدػية التقاصاآللي بذكل شبيعي لغايات  التقاصالسباشخة في نطاـ غخفة 

 السظمب الثاني: استخاتيجيات السسمكة األردنية في تعديد االشتسال السالي
، 2016السالي. كفي  لالشتساؿكششية  استخاتيجيةاتخح البشظ السخكدؼ األردني زماـ السبادرة في إعجاد  

السالي في األردف، كرصج كمتابعة  لالشتساؿالػششية  االستخاتيجيةأنذأ البشظ السخكدؼ األردني ىيئة تشديق لتشفيح 
مكمفة بالسػافقة  2016السالي في  لالشتساؿكتقييع التقجـ السحخز في ىحا الذأف. كتع إنذاء لجشة تػجييية 

 .السالي الػششية رفيعة السدتػػ  ساؿاالشتكالسرادقة عمى أىجاؼ كأجشجات 
 السالي ذسهلمذخوع االستخاتيجية الهطشية لمالفخع األول: 

بعج األزمة السالية العالسية بجأ االىتساـ مغ مختمف صانعي الدياسات السالية كاالقترادية يشرب عمى  
مػضػع االشتساؿ السالي كالقجرة عمى الػصػؿ إلى الخجمات السالية لسختمف شخائح السجتسع كباألخز الفئة 

االستقخار السالي كاالجتساعي كالدياسي السحخكمة كالسدتيجفة مغ الشطاـ السالي، لسا ليحا السػضػع مغ أثخ عمى 
% مغ 50.0كالتشسية االقترادية ككحلظ حساية السدتيمظ السالي، إذ بيشت عجد مغ التقاريخ الجكلية أف حػالي 

سكاف العالع البالغيغ ال يتعاممػف مع البشػؾ، كبالتالي فإف مػضػع االشتساؿ السالي أصبح مغ األجشجات السيسة 
ت الشقجية كالسالية كاالقترادية كانصالقا مغ حخص البشظ السخكدؼ لتعديد كصػؿ فئات لجػ صانعي الدياسا

                                                           
1
 ، على الرابط:13/18/8109، تارٌخ االطالع: (ACH)لًنظام غرفة التقاص اآل ،البنن المركزي األردنً  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=153 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=153
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السجتسع كافة مغ افخاد كمؤسدات إلى الخجمات السالية الخسسية مغ خالؿ البشػؾ كالسؤسدات السالية السختمفة 
االجتساعية الذاممة في بػسائل كشخكط مشاسبة كبكمف معقػلة لتعديد االستقخار السالي كالتشسية االقترادية ك 

السسمكة؛ فقج قاـ البشظ السخكدؼ بعقج عجة مذاكرات مع بعس الجيات الجكلية ذات الخبخة إلتساـ ىحه الخصػة، 
حيث خمرت ىحه السذاكرات إلى ضخكرة تصػيخ كاعتساد استخاتيجية كششية شاممة لالشتساؿ السالي؛ تيجؼ الى 

ية بيغ شمبة السجارس كفي السجتسع، كدعع الذخكات الرغيخة كالستػسصة حساية السدتيمكيغ، كتعديد الثقافة السال
في الػصػؿ إلى مرادر التسػيل، كتصػيخ أنطسة الجفع اإللكتخكني، كتسكيغ السخأة مغ الػصػؿ إلى مرادر 

 .كأدكات التسػيل
فع البشظ صجار قخار رئاسة الػزراء تذكيل لجشة كششية تػجييية بخئاسة محاإتع  2015  مع نياية عاـ

 شتساؿلالالػششية  ستخاتيجيةاالإعجاد كتصبيق   السخكدؼ كباالشتخاؾ ما بيغ القصاع العاـ كالخاص؛ لإلشخاؼ عمى
 .مغ القصاع الخاص  لعجد مغ الػزارات كبسذاركة مسثمي  السالي، كتزع المجشة األمشاء العاميغ

مبجء بالعسل في االستخاتيجية تع التحخؾ قجما ككضع حجخ االساس ل 2016كمع نياية شيخ ايمػؿ/
بحيث تغصي عجة محاكر اساسية:  الػششية لالشتساؿ السالي كذلظ بإشالؽ ستو فخؽ عسل مشبثقة عغ ىحه المجشة

أنطسة السجفػعات االلكتخكنية، التسػيل االصغخ، تسػيل الذخكات الرغيخة كالستػسصة، الثقافة السالية، حساية 
حيث قامت ىحه الفخؽ بإعجاد كثيقة الخؤيا ، حميل البيانات كمؤشخات االداءالسدتيمظ السالي كمحػر تجسيع كت

( كالتي تع اشالقيا خالؿ  Vision Document – Policy Statementاالستخاتيجية لالشتساؿ السالي في االردف )
الشقج العخبي السؤتسخ اإلقميسي الثاني عالي السدتػػ الحؼ تع تشطيسو مغ قبل البشظ السخكدؼ األردني كصشجكؽ 

( كتحت رعاية السمكة رانيا العبجهللا بحيث تسثل ىحه الػثيقة GIZبالتعاكف مع الػكالة األلسانية لمتعاكف الجكلي )
خارشة الصخيق كالحجخ االساس لخسع كاعجاد االستخاتيجية الػششية لالشتساؿ السالي بذكل ييجؼ الى تحديغ الخفاه 

 .1االجشجة الػششية كالتػجيات االستخاتيجية لمسسمكةاالجتساعي بسا يتػافق محاكر 
 نذخ الثقافة السالية والسرخفيةالفخع الثاني: 

اف نذخ الػعي السالي كالثقافة السالية يعتبخاف مغ ضخكرات االشتساؿ السالي في السجتسع، كىػ مغ  
فسغ خالؿ نذخ  ،ؿ الساليالسػاضيع التي يجب أف تتقاشع مع جسيع السحاكر االخخػ في استخاتيجية االشتسا

الػعي الرحيح عمى السشتجات كالخجمات السالية الستػفخة يسكغ تعديد استخجاـ السػاشغ ليحه الخجمات عمى 
القخارات  تخاذاك الذكل األمثل كاآلمغ، كسا يسكغ تعديد العادات الحكية إلدارة السستمكات الذخرية كاالدخار 

حا السحػر مع الخجمات البشكية التقميجية، فإنو يتقاشع مع السحاكر األخخػ الدميسة. كفي الػقت الحؼ يتقاشع فيو ى
مثل التسػيل السيكخكؼ كتسػيل السؤسدات الرغيخة كالستػسصة، مغ خالؿ نذخ الػعي عمى السؤسدات كالخجمات 

                                                           
1
 ، على الرابط:00/18/8109خ االطالع: ، تارٌمشروع االستراتٌجٌة الوطنٌة لالشتمال المالً البنن المركزي األردنً، 

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=27 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=27
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مغ ذلظ  نصالقااك الستػفخة في ىحيغ السحػريغ، ككيفية االستفادة الحكية كاآلمشة مغ ىحه الخجمات، كبشاء الثقة بو 
فقج بادر البشظ السخكدؼ األردني بإشالؽ مذخكع لشذخ كتعسيق الثقافة السالية السجتسعية في جسيع قصاعات 

 -السجتسع األردني، بحيث ُيسكغ السػاشغ األردني مغ:
 إدراؾ السبادغ كالسفاليع األساسية في السجاؿ السالي كالسرخفي. .1
 ستثسارىا بالذكل األمثل.إدارة مجخخاتو كمستمكاتو الذخرية كا .2
 زيادة فخص االستفادة مغ السرادر كالخجمات كالتدييالت السالية التي تقجميا البشػؾ كالسؤسدات السالية. .3
 زيادة االشتساؿ السالي كتعديد االستقخار السالي كاالقترادؼ كاالجتساعي في السسمكة. .4
قصاعات رئيدية في السجتسع ىي: التعميع حيث يدتيجؼ ىحا السذخكع مغ خالؿ بخامج مخررة، عجة    

السالي في السجارس، التعميع السالي في مؤسدات التعميع العالي، التعميع السالي لمسخأة كالسجتسعات الخيفية، الػعي 
السالي في مجاؿ تصػيخ األعساؿ، التعميع السالي في مكاف العسل، التعميع السالي مغ خالؿ كسائل االعالـ كمغ 

 .1التػاصل االجتساعي كاالنتخنت خالؿ شبكات
 تهفيخ البشية التحتية الالزمة لتعديد االشتسال الساليالفخع الثالث: 

دكات دفع كتحػيل أفي ضػء العسل الحثيث لػضع استخاتيجية كششية لالشتساؿ السالي فال بج مغ ترسيع  
ة التحتية التقشية الالزمة لتقجيع الػصػؿ مشة ككفؤة لتصبيق فعاؿ ليحه االستخاتيجية الػششية كتقجيع البشيآمػاؿ أ

يسانًا بحلظ باشخ البشظ السخكدؼ األردني بعسمية تصػيخ كإعادة ليكمة نطع الجفع إالسالي لمبشكييغ كغيخ البشكييغ. 
كالتدػيات في السسمكة بالتذارؾ مع البشػؾ العاممة في األردف كالذخكاء ذكؼ العالقة، بيجؼ الحفاظ عمى سالمة 

نطاـ السجفػعات الػششي مغ خالؿ التذغيل البيشي ألنطسة الجفع ككضع األشخ القانػنية الذاممة لزساف ككفاءة 
بػضع استخاتيجية نطع  بحيث قاـ البشظ السخكدؼ  ،االشتساؿ السالي كتذجيع القبػؿ الستدايج ألدكات الجفع الحجيثة

مجفػعات تجدئة شاممة تسّكغ مغ االنتقاؿ مغ بيئة دفع كرقية إلى بيئة غيخ كرقية )إلكتخكنية( بسا يحقق أىجاؼ 
كذلظ بإشالؽ عجة انطسة دفع تجدئة مثل نطاـ عخض كتحريل   البشظ السخكدؼ في تعديد االشتساؿ السالي.

لشقاؿ كيقـػ البشظ السخكدؼ بذكل حثيث عمى ربط الجيات كالسؤسدات الفػاتيخ الكتخكنيا كنطاـ الجفع بالياتف ا
 الحكػمية كالذخكات الخاصة كالجامعات كتذجيع استخجاـ ىحه االنطسة عمى الرعيج الػششي.

يقـػ البشظ السخكدؼ االف بخبط نطاـ الجفع بالياتف الشقاؿ بشطاـ عخض كتحريل الفػاتيخ الكتخكنيا كلتغصية القجر 
كالتي تتيح ميدة دفع   (NFC) خجمة الجفع  السدتيمكيغ فقج تع تفعيل عجد كبيخ مغ الخجمات مثل األكبخ مغ

قل، خجمة ارساؿ كاستكباؿ االمػاؿ أالسجفػعات صغيخة الحجع عغ شخيق تسخيخ الجياز عشج نقصة البيع كبػقت 
سحب الحػالة مغ أؼ جياز صخاؼ عبخ البجالة الػششية لمياتف الشقاؿ بحيث يتسكغ العسيل مغ  داخميا كخارجياً 

                                                           
1
 :، على الرابط00/18/8109تارٌخ اإلطالع ، نشر الثقافة المالٌة والمصرفٌة، البنن المركزي األردنً 

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=32 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=32
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كالعجيج مغ الخجمات االخخػ التي تداعج عمى تحقيق رؤػ كتصمعات البشظ السخكدؼ في الػصػؿ  (ATM)  آلي
 .1الى كافة الفئات السدتيجفة لتحقيق االشتساؿ السالي

 حرائيات حهل أنظسة الجفع والتقاص والتدهية اإللكتخونية في األردنإالسظمب الثالث:  
يتزسغ ىحا السصمب مجسل السعامالت التي ثع تدػيتيا بػاسصة أنطسة الجفع كالتقاص كالتدػية 

 عمى الشحػ التالي: 2018-2015اإللكتخكنية خالؿ الفتخات السجركسة بيغ سشة 
 (RTGS  JO)حرائيات حهل أوامخ الجفع في نظامإالفخع األول: 

ا في عجد كقيع أكامخ الجفع السشفحة مغ خاللو كبذكل شيج نطاـ التدػيات اإلجسالية الفػرية نسػا ممحػض
: تصػر نذاط 2كحتى تاريخو كبشدب نسػ متفاكتة متأثخا بحلظ بعجة عػامل أىسيا 2002تجريجي مشح نذأتو في عاـ 

، كقياـ البشظ السخكدؼ بالدساح بتشفيح 2008الدػؽ السرخفي بيغ البشػؾ خرػصا أعقاب األزمة العالسية عاـ 
أكامخ الجفع ببعس العسالت األجشبية التي سسح بيا الشطاـ تباعا كىي اليػرك كالجشيو اإلستخليشي، لترل إجسالي 

ع عسالت بسا فييا الجيشار األردني كالجكالر األمخيكي، باإلضافة الى العسالت التي يتع التعامل بيا عمى الشطاـ أرب
 .االقترادؼتقميز الفتخات الدمشية السحجدة لتدػية األمػاؿ في الدػؽ السحمي مسا انعكذ ذلظ في نسػ الشذاط 

 2018-2015( لمفتخة بين RTGS  JO(: يهضح عجد أوامخ ومبالغ حهاالت الجفع في نظام)12-3ججول رقم)

 مبالغ حهاالت الجفع)مميهن ديشار( عجد أوامخ الجفع لفتخةا
2015 703826 1690.698 
2016 674809 1146.149 
2017 346653 955.804 
2018 1954754 2634.697 

 عمى: مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
 األردني؛، البشظ السخكدؼ 2016ـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة االتقخيخ الدشػؼ لشع -
 ، البشظ السخكدؼ األردني:2017التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 
( تشاقرت خالؿ الدشتيغ RTGS  JOنطاـ )مغ خالؿ الججكؿ الدابق يالحع أف عجد أكامخ الجفع في 

مميػف أمخ دفع  1.96( ، لتختفع مججد ب %48.60-(، )%4.22-بشدبة سشػية عمى التػالي ) 2017ك 2016
 مميػف ديشار أردني. 2634.697كبسمغ إجسالي لحػاالت الجفع بمغ  2018في سشة 

 

                                                           
1
 ، على الرابط:00/18/8109تارٌخ االطالع ، توفٌر البنٌة التحتٌة الالزمة لتعزٌز االشتمال المالًلبنن المركزي األردنً، ا  

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29 
2

 ،على الرابط:       82/13/8109تارٌخ االطالع ، 1022التقرٌر السنوي لنظام المدفوعات الوطنً فً االردن لسنة  ،البنن المركزي األردنً
www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/July%20PDFs 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29
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 حرائيات غخفة السقاصة اآلليةإ: الفخع الثاني
يتسثل اليجؼ الخئيدي لشطاـ السقاصة اآللية بتدييل كتدخيع تشفيح التحػيالت الجائشة كالسجيشة كثيخة العجد، 
صغيخة السمغ بيغ أعزاء الشطاـ كعسالئيع. كسا تذسل أىجاؼ الشطاـ كحلظ السداىسة في رفع كفاءة الشطاـ السالي 

ألمغ في عسميات الجفع كالتحػيل السالي، كالحج مغ عمى الشقج الػرقي، كزيادة ا االعتسادفي السسمكة كتقميل 
السخاشخ السختبصة بيا، كتعديد الكفاءة مغ حيث التكمفة كالدخعة كالفاعمية. كفيسا يمي يتع معخفة حجع كعجد 

 عمى الشحػ التالي: 2017-2016األكامخ السشفحة بغخفة السقاصة اآللية خالؿ الفتخة السستجة بيغ 
 2017-2016عجد أوامخ ومبالغ حهاالت الجفع بين فتخة  (: يهضح13-3ججول رقم)

 مبالغ حواالت الدفع)مليون دينار( عدد أوامر الدفع الفرتة
2016 095025 095 
2017 0950201 9551 

 :عمى مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
 األردني؛، البشظ السخكدؼ 2016التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -
 ، البشظ السخكدؼ األردني:2017التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 

في عجد أكامخ الجفع التي نفحت عبخ السقاصة اآللية بالشطخ الى بيانات الججكؿ الدابق يتزح زيادة كبيخة  
، كمغ حيث مبالغ 2016عسا كانت عميو في سشة  %890.70بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  2017خالؿ سشة 

مميػف ديشار أردني بالسقارنة فقج كانت مبالغ الحػاالت ال تتعجػ  2004الى  2017حػاالت الجفع فقج ارتفع سشة 
 .2016ة مميػف ديشار سش 120

 ( (JoMoPayالفخع الثالث: احرائيات نظام الجفع بهاسظة الهاتف الشقال
لى العسالء إلعالميع بأؼ إرساؿ الخسائل الشرية إلى القصاع السرخفي بجءا مغ إدخاؿ الياتف الشقاؿ إثع 

 االشتساؿديد حخكة تتع عمى حداباتيع، انتقاال الى خجمة الياتف الشقاؿ السرخفي، كييجؼ ىحا الشطاـ الى: تع
، خمق فخص عسل، تقجيع خجمات مرخفية بالسشاشق البعيجة التي ليذ بيا فخكع لمبشػؾ. بمغ عجد الذخكات يالسال

لتقجيع خجمات الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ خسذ شخكات  2015التي ثع تخخيريا مغ قبل البشظ السخكدؼ سشة 
 تج عغ ذلظ الكيع اإلحرائية السجكنة في الججكؿ التالي:ككيل مشتذخيغ في جسيع أنحاء السسمكة ن 17يتبع ليا 

 
 
 
 
 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66
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 ((JoMoPayنظام  (: يهضح عجد العسميات السشجدة في14-3ججول رقم)
عجد العسميات السشجدة في  عجد السحافظ اإللكتخونية الفتخة

 ( (JoMoPayنظام 
مبالغ السحافظ 

 اإللكتخونية)مميهن ديشار(
2015 51823 861 0.025580 
2016 67570 9103 0.198766 
2017 216201 164319 6.487 

 عمى مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
 ، البشظ السخكدؼ األردني؛2016التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -
 ، البشظ السخكدؼ األردني:2017التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 

(، يتزح تصػر عجد  (JoMoPayمغ خالؿ احرائيات التي تخز نطاـ الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ 
ىحا في سشة  %30.39السحافع اإللكتخكنية التي يزسيا ىحا الشطاـ، حيث ارتفع عجد السحافع اإللكتخكنية بشدبة 

محفطة، ليتزاعف عجد السحافع  51823حيشيا كاف عجد السحافع اإللكتخكنية يبمغ  2015مقارنة بدشة  2016
 .2016بالسقارنة بدشة  %219.97بشدبة  2017في سشة 
عسمية في سشة  164319( قج ارتفع ليرل الى  (JoMoPayأما عجد العسميات السشجدة في نطاـ          

 .2016مقارنة ب عجدىا في سشة  %1705سشػية قجرت ب بديادة  2017
، 2016ديشار أردني في سشة  198766كعغ مبالغ السحافع اإللكتخكنية أيزا شيج ارتفاع حيث بمغ        

عغ  %3163.66بشدبة  2017، لتزاعف مبمغ الحافع اإللكتخكنية في سشة 2015في سشة  25580مقارنة ب 
 .2016سشة 

 ائيات حهل نظام" أي فهاتيخكم"الفخع الخابع: احر
بخزت الحاجة الى تصػيخ نطاـ أؼ فػاتيخكع بالسسمكة استجابة لستصمبات التصػر التقشي كالشسػ الستدارع 

ككحا البشػؾ؛ كسا كيحقق  شبكة اإلنتخنت كالتجارة اإللكتخكنية، كتمبية لحاجات السػاششيغ كالسفػتخيغ ستخجاـافي 
الشطاـ فائجة كبيخة لذخائح السػاششيغ غيخ السذسػليغ في الخجمات السرخفية بدبب السػقع الجغخافي كعجـ تػفخ 

السحمييغ أك السكيسيغ في الخارج مغ تدجيج  شق، مسا يديل عمى السػاششيغ سػاءقشػات مرخفية في ىحه السشا
يل في سجاد الخسـػ الحكػمية كزيادة تحريل اإليخادات العامة. كمغ خالؿ فػاتيخىع كمجفػعاتيع األخخػ، كسا يد

عخض بيانات الججكؿ اآلتي يتع التصخؽ الى عجد كمبالغ حخكة الجفع عغ شخيق ىحا الشطاـ كالخجمات التي يذسيا 
 ىحا الشطاـ، اضافة الى تصػر عجد السفػتخيغ بالسسمكة.
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 2018-2015الجفع في نظام أي "فهاتيخكم" بين سشة  (: يهضح عجد ومبالغ حخكة15-3ججول رقم)
عجد حخكة  الفتخة

 دفع
مبالغ حخكة الجفع في نظام 

eFAWATEERcom 
 ) بالسميهن ديشار(

عجد الخجمات السقجمة 
eFAWATEERcom 

عجد السفهتخين في 
eFAWATEERcom 

2015 478281 41 75 38 
2016 1837212 561 111 77 
2017 4674794 3345 298 114 
2018 9255744 6181930 - 176 
 :عمىمغ اعجاد الصالب بشاء  السرجر:

 ، البشظ السخكدؼ األردني؛2016التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -
 ، البشظ السخكدؼ األردني:2017التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 

مغ خالؿ الججكؿ الدابق يتزح تصػر عجد حخكات الجفع بػاسصة نطاـ" أؼ فػاتيخكع" لبمغ عجدىا سشة  
، كبشدبة زيادة ب 2015عغ سشة  %284.13حخكة، أؼ بديادة سشػية قجرت ب  1837212ب 2016
 حخكة دفع بػاسصة نطاـ" أؼ فػاتيخكع". 4674794بمغت كالتي  2017مقارنة بدشة  2018في سشة  98.00%

مميػف ديشار  561، الى 2015مميػف سشة  41كفيسا يخز مبالغ حخكة الجفع فتصػرت ىي أيزا تبعا لحلظ مغ 
 . 2018مميػف ديشار أردني سشة  6181930، الى أف كصمت الى 2016سشة 

خجمة لرالح السػاشغ األردني  298بمغ عجد الخجمات السقجمة مغ خالؿ نطاـ" أؼ فػاتيخكع" ب  كسا
، كبالسػازاة تصػر عجد السفػتخيغ السشتدبيغ ليحا الشطاـ ، 2016مقارنة بدشة  %168.47بديادة سشػية قجرت ب 

، 2018تخ  في سشة مفػ  176، ليبمغ 2017مفػتخ ججيج في سشة  34، ك2016مفػتخ ججيج خالؿ سشة  39ب
 .%54.39أؼ بشدبة زيادة سشػية قجرت ب 

كسا يعدػ ىحا االرتفاع الى استخاتيجية السسمكة في تعديد مفيـػ الحكػمة اإللكتخكنية بذتى مجاالتيا، كفي تبشي 
 الجفع اإللكتخكني كبجيل عغ السجفػعات التقميجية.

 نقاط البيع في السسمكةالفخع الخامذ: احرائيات أجهدة الرخاف اآللي ونهائيات 
يتع التعامل في السسمكة ببصاقات الجفع كالتي تتشػع ما بيغ السجيشة كالجائشة كالسجفػعة مدبقا، حيث تقترخ 
عسمية اصجار البصاقات الجائشة  بسا فييا السجفػعة مدبقا بالبشػؾ العاممة في السسمكة فقط، في حيغ يدسح 

الجائشة، كسا تججر اإلشارة الى تدايج حخكات الجفع بالبصاقات مغ خالؿ  لمسؤسدات السالية بإصجار بصاقات الجفع
 الرخاؼ اآللي، كنيائيات الجفع بالسسمكة، كىػ ما تطيخه البيانات السجكنة في الججكؿ التالي: 
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(: يهضح عجد أجهدة الرخاف اآللي ونهائيات نقاط البيع وعجد البظاقات اإللكتخونية في السسمكة 16-3ججول رقم)
 2017-2015األردنية لمفتخة 

أجهدة الرخاف  الفتخة
 اآللي

نهائيات نقاط 
 البيع

عجد البظاقات 
 الجفع اإللكتخونية 

حخكات الجفع 
بالبظاقات 
 اإللكتخونية

مبالغ السجفهعات 
بالبظاقات)بالسميهن 

 ديشار( 
2015 - 25963 323494 6598534 9.744 
2016 1669 28841 3205099 70206371 10.428 
2017 1802 45020 3346550 83816643 12.065 

 عمى:مغ اعجاد الصالب بشاء  السرجر:
 ، البشظ السخكدؼ األردني؛2016التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -
 ، البشظ السخكدؼ األردني:2017التقخيخ الدشػؼ لشطاـ السجفػعات الػششي في االردف لدشة  -

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 

مغ خالؿ الججكؿ الدابق يتزح جيػد السسمكة في الخفع مغ قشػات تػزيع الخجمات السرخفية اإللكتخكنية  
 %7.97جياز، أؼ بديادة سشػية قجرت ب  1802الى  2017فسثال كانت زيادة عجد أجيدة الرخاؼ اآللي سشة 

-2015جياز بيغ سشتي  2878بل نالحع زيادة في أجيدة نيائيات نقاط الجفع ب ، بالسقا2016مقارنة بدشة 
 .2016مقارنة بدشة  2017سشة  %56.10، كبشدبة زيادة سشػية قجرت ب 2016

بصاقة،  3205099بالسسمكة زيادة كبيخة في تػزيع بصاقات الجفع اإللكتخكني بمغت  2016شيجت سشة 
، في 323494التي بمغ عجد البصاقات السػزعة فييا ب  2015مقارنة بدشة  %899.77أؼ بديادة سشػية بمغت 

عغ سشة  %4.42بصاقة، أؼ بشدبة زيادة قاربت  3346550ب  2017حيغ بمغ عجد البصاقات السػزعة في سشة 
2016. 

ارتفاع انبثق عغ ىحا التصػر كزيادة أعجاد الرخافات اآللية كأجيدة نيائيات نقاط البيع ككحا بصاقات الجفع 
بشدبة  2016عجد كمبالغ السجفػعات بالسسمكة األردنية، حيث ارتفعت حخكات الجفع اإللكتخكنية  في سشة 

 . 2016مقارنة بدشة  2017في سشة  19.38، كبشدبة  2015عغ سشة  963.97%
نية مغ خالؿ ما ثع التصخؽ اليو لػضعية الخجمات السرخفية اإللكتخكنية مغ جػانبو التذخيعية كالقانػ 

كحتى مغ خالؿ استعخاض اإلحراءات التي تخز الييكل السكػف لمخجمة اإللكتخكنية السالية كالسرخفية، فإف 
السسمكة األردنية فيي في بجاياتيا مقارنة بشطيختيا السسمكة العخبية الدعػدية، لكي بتحميل بعس اإلحراءات، فإف 

لريخفة اإللكتخكنية بالسسمكة األردنية، إذف يعتبخ ىي سشة التحػؿ اإللكتخكني الحكيقي في مجاؿ ا 2016سشة 
مشاخ االستثسار في مجاؿ الريخفة كالتكشػلػجيا السالية خربا بالسسمكة كي تصػر مغ قجراتيا كلسا ال تجعل 

 شخاكات في مجاؿ التكشػلػجيا السرخفية.
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 تجخبة اسبانيادراسة السبحث الخابع: 
حالًيا بالتػسع الكامل. إذا كانت قبل بزع سشػات كيانات أقمية تتستع السرارؼ عبخ اإلنتخنت في إسبانيا 

التي  Fintech تعسل بالكامل عمى اإلنتخنت، فقج ضيخ اآلف العجيج مغ الجيات الفاعمة الججيجة. ىحه ىي بشػؾ
٪ 100حرمت عمى تخخيز بشكي )أك تشتطخ ذلظ( كتقجـ السشتجات السرخفية لعسالئيا. تعسل ىحه البشػؾ بشدبة 

 .عبخ اإلنتخنت، كبعزيا فقط عبخ الياتف الحكي
التقميجية أيًزا إشالؽ خجمات مرخفية  البشػؾكال يتعمق األمخ بذخكات التكشػلػجيا الججيجة فحدب، بل أرادت 

 .قامت بعس الكيانات بخقسشة بعس خجماتيا ذإ، عبخ اإلنتخنت
 

 بانياالسظمب األول: حكيقة تظهر الخجمات السرخفية اإللكتخونية بإس
التدييالت التي تسشحيا البشػؾ التي أدػ تقجـ التقشيات كحكيقة أف السديج كالسديج مغ العسالء يختاركف 

٪ 100قامت معطع البشػؾ التقميجية بخقسشة أك إنذاء شخكة تابعة عمى اإلنتخنت بشدبة اذ  ،تبشت خجمات الكتخكنية
 العسالء. حتياجاتالمتكيف مع 

 انذاء الخجمات السرخفية اإللكتخونية في اسبانياالفخع األول: تاريخ 
ىحا الذعػر بأنظ تدتخجـ الخجمات  ،إف تاريخ البشػؾ عبخ اإلنتخنت في إسبانيا أحجث مسا تعتقج

الذيء نفدو ، السرخفية الخقسية لسجػ الحياة ىػ باألحخػ تكيف سخيع لجسيع تمظ الحمػؿ التي تجعل حياتظ أسيل
لع تكغ شائعة جًجا لفتخة شػيمة، كلكغ السدتخجميغ اعتسجكىا  ، اذخفية عبخ اإلنتخنتيشصبق عمى الحدابات السر

لكغ مغ السؤكج أنظ فزػلي لسعخفة السديج عسا يبجك أنو ثػرة  اكسػرد مفيج خاص بيع كال يفيسػف يػميع مغ دكني
مات السرخفية الخقسية في نقػؿ لظ كيف تع تصػيخ التكشػلػجيا التي أتاحت السجاؿ لمخج ،تاريخية مػحجة بالفعل

.  إسبانيا كالتي تدتخجميا كل يـػ
اإللكتخكنية، كالتي  " ، بذأف خجمات مجتسع السعمػمات كالتجارة34/2002 "القانػف  اإلشارة إلى أيزا يشبغي

  1االسباني أدرجت في الشطاـ القانػني
 البشهك عبخ اإلنتخنت في إسبانيا الفخع الثاني: 

 أكؿ دكلة تصػر ما يسكغ تعخيفو بالخصػات األكلى لمتصبيقات السرخفية الخقسيةكانت السسمكة الستحجة 
في ، ك الخقسية في إسبانيا في كقت الحق يخفةرلكجاءت التصػرات األكلى التي كضعت أسذ ا ،1983كاف عاـ 

سرخفية تع تشفيح أنطسة الياتف التي مغ شأنيا أف تفدح السجاؿ ألنطسة الجعع األكلي لمخجمات ال 1995عاـ 
 .1998سشة  تعسيع العخض السالي عبخ اإلنتخنتكسا ثع  ،عبخ اإلنتخنت

                                                           
1
 Alejandro Martínez Navas , La digitalización de la banca en España, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ,  Univercidad deValladolid , 2017, p 13. 
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٪ مغ الدكاف اإلسباف استخجمػا الخجمات السرخفية اإللكتخكنية 39يػركستات، فإف  "EUROSTAT" تقخيخكفًقا ل
 31ك  18فقج تخكد ىحا الػاقع عمى الذباب في مشترف العسخ، الحؼ يتخاكح عسخه بيغ  كمع ذلظ 2015في عاـ 
 ،اإلنتخنت في كل شيء، كبالتالي فيػ معتاد عمى الخجػع إلى اإلنتخنت كخيار أكؿ الحيغ يعتسجكف عمىعاًما ،

 .1كبعبارة أخخػ  فإف السؤسدات السالية التقميجية ىي التي يتعيغ عمييا أف تتكيف مع ىحه العسمية  كليذ العكذ
 اإلنتخنت في إسبانيابشهك عبخ وال الهاتف السحسهلالفخع الثالث: 

، Appleمغ iPhone مباشخة بإشالؽ أكؿ ىاتف -كدكليا  -يختبط ضيػر البشػؾ االفتخاضية في إسبانيا 
إمكانات ججيجة لمخجمات التي تخكد عمى  كتذاؼابكاف مفيـػ الياتف الحكي السبتكخ ىػ الحؼ سسح لمبشػؾ  حيث

  .2007في اسبانيا عاـ ، حيث ضيخت البشػؾ االفتخاضية السدتخجميغ حتياجاتا
تدعى جاىجة إلنذاء  فييتػفخ البشػؾ عبخ اإلنتخنت في إسبانيا كصػاًل فػرًيا كمدتسًخا إلى السشتجات كالخجمات، 

 2كاجية مدتخجـ جحابة كاقتخاح خجمات حرخية.

  (SNCE) الشظام الهطشي لمسقاصة اإللكتخونيةالسظمب الثاني: 
كىي شخكة خاصة ، (SESP)ألنطسة الجفع اإلسبانيةالجسعية  لألفخاد الحؼ تجيخهىػ نطاـ الجفع اإلسباني          

ىي السدؤكلة عغ السػافقة عمى قػاعج الشطاـ كاإلشخاؼ ك  بشظ اسبانيا مداىسػىا ىع مؤسدات االئتساف السذاركة في
 .عميو

ت الشاشئة عغ أدكات دفع نطاًما مخكدًيا بالكامل يقػـ بسعالجة السعامال (SNCE) ، أصبح2011مشح نياية عاـ 
السباشخ، كالذيكات، كسشجات الرخؼ كغيخىا مغ  SEPA االئتسانية ، كخرع SEPA البيع بالتجدئة: تحػيالت

مغ كجية نطخ التذغيل يتع تشطيسيا في أنطسة فخعية مختمفة حيث يتبادؿ السذاركػف جسيع ك  ،العسميات
ترفية السعامالت ثع يتع تدػية السبمغ الرافي عمى الحدابات السعمػمات الستعمقة بالسجفػعات بذكل عاـ، تتع 

 3.بشظ اسبانيا التي يحتفع بيا السذاركػف في
ادؼ لمػثائق )الذيكات ، متبادؿ  يعسل عغ شخيق التبادؿ اإللكتخكني الثشائي لسعمػمات الجفع، دكف أؼكسا 

 .4الشيائية في حدابات السذاركيغ في البشظ يتع تدػية السخاكد، ك كالدشجات اإلذنية ...( في كل عسمية تقخيًبا
 
 

                                                           
1
 Redacción APD, Cómo será el futuro de la banca? , Historial de navegación, 29/02/2019, En el enlace: 

www.apd.es/futuro-de-la-banca/  
2
 www.evobanco.com/ayuda/al-dia-con-EVO/banca-online/bancos-online-en-espana/#  09/10/9102  

3
 ، على الرابط:18/13/8109، تارٌخ االطالع  (SNCE) النظام الوطنً للمقاصة اإللكترونٌةبنن اسبانٌا،   

www.bde.es/bde/en/areas/sispago/Sistemas_de_pago/El_SNCE/El_SNCE.html 
4
 ، على الرابط: 10/13/8109، تارٌخ االطالع رقابة بنك اسبانٌا على أنظمة الدفعبنن اسبانٌا،   

www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/policy_stance.pdf 

https://www.apd.es/futuro-de-la-banca/
https://www.evobanco.com/ayuda/al-dia-con-EVO/banca-online/bancos-online-en-espana/
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في   (SNCE) الشظام الهطشي لمسقاصة اإللكتخونية معامالتالتظهر الدشهي إلجسالي (: يهضح 17-3ججول رقم)
 2018إلى  2010إسبانيا من 

السبالغ اإلجسالية  عجد السعامالت الدشهات
 )مميهن يهرو(

2010 1.589.010.746 1.870.451 
2011 1.617.524.802 1.777.029 
2012 1.640.958.088 1.612.174 
2013 1.616.016.946 1.562.710 
2014 1.687.759.620 1.484.637 
2015 1.700.235.885 1.505.170 
2016 1.745.137.154 1.589.842 
2017 1.837.163.933 1.633.510 
2018 1.929.413.217 1.677.179 

 :خابط، عمى ال03/03/2019الصالب بشاء عمى معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع مغ اعجاد السرجر: 
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf 

الشطاـ الػششي لمسقاصة مغ خالؿ الججكؿ الدابق يتزح جميا تصػر عجد السعامالت التي تجخل ضسغ 
 1.59السقجرة ب  2010عغ سشة  %1.80بشدبة  2011، حيث ارتفعت سشة في إسبانيا  (SNCE) اإللكتخكنية

ما ندبتو  2013انخفاض سشة مميار عسمية، ككاصمت أعجاد العسميات السشفحة في الشطاـ باالرتفاع اال أنو يدتثشى 
بشدب مػجبة، حيث بمغ عجد السعامالت  2018الى غاية  2014، لتتدايج مغ 2012(  عغ سشة 1.52% -)

 .2017عغ سشة  %5.02، أؼ بشدبة زيادة قجرت ب 2018مميار عسمية سشة  1.93
، 2018-2010غ في حيغ يالحع تشاقز في قيسة السعامالت السقػمة باليػرك خالؿ الفتخة السستجة بي

، كبشدبة ارتفاع سشػية ضعيفة قجرت 2010( عغ سشة %4.99-قجرت ب )  2011أؼ بشدبة انخفاض في سشة 
 مميار يػرك. 16330510التي بمغت قيستيا  2017بالسقارنة بدشة  %2.67ب  2018في سشة 

 (TARGET)الفعمي في الهقت الحكيقي عبخ التحهيل الدخيع اآلليالشقل السظمب الثالث: نظام 
فيي ، SLBE) )كحل محل نطاـ تدػية بشظ إسبانيا  2008فبخايخ  18في " TARGET" نطاـ بجأ تذغيل        

تتع التدػية في الحدابات التي يحتفع بيا  ،نطاـ تدػية إجسالي في الػقت الحكيقي )ال يػجج مقاصة سابقة(
 .TARGETالسذاركػف في الشطاـ الفشي السذتخؾ لػ 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
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( في TARGET)عبخ التحهيل الدخيع اآلليالشقل نظام (: يهضح التظهر الدشهي إلجسالي معامالت 18-3ججول رقم)
 2018إلى  2015إسبانيا من 

 يهرو( حجم السعامالت ) بالسميهن  عجد السعامالت  
عجد السعامالت  عجد معامالت الدبائغ

 البيبشكية 
قيسة معامالت 

 الدبائغ
قيسة السعامالت 

 البيبشكية
2015 3.767.808  3.628.986 4.891.728,55  52.499.938,19 
2016 3.673.495  6.272.293 4.933.570,52  41.671.953,04 
2017 3.964.827  6.134.619 2.234.731,55  24.763.434,12 
2018 3.959.864  2.114.947 2.328.915,95  13.759.404,12 

 ، عمى السػقع:04/03/2019معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع عمى مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر :
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/t2/ficheros/es/estadisticas_web.pdf 

 2016بالشطخ الى بيانات الججكؿ الدابق يتزح أف فيو انخفاض في عجد معامالت الدبائغ في سشة 
، كبشدبة انخفاض 2015( عغ سشة %2.5 -) 2016الدشػية لدشة  االنخفاض، حيث قجرت ندبة 2018ك

التي بمغت عجد السعامالت التي تخز الدبائغ في 2017( عغ سشة %0.125 -ب ) 2018سشػية قجرت في 
 مميػف معاممة. 3.97ب  (TARGET)عبخ التحػيل الدخيع اآلليالشقل نطاـ 

لحلظ فقج شيجت قيسة السعامالت تحبحبات بيغ الديادة كالشقراف بشدب متفاكتة عمى التػالي: في  كتبعا
بمغ ندبة انخفاض  2017، كفي سشة 2015عغ سشة  %0.86ارتفعت قيسة معامالت الدبائغ ب  2016سشة 

 %4.21بمغت ندبة الديادة ب  2018، أما في سشة 2016( عغ سشة %54.70 -في قيسة السعامالت ب ) 
 .2017كىحا بالسقارنة مع سشة 

 2016فإف عجد السعامالت تدايج سشة  (TARGETأما فيسا يخز عجد السعامالت بيبشكية في نطاـ )
 2017مميػف معاممة ثع انخفس ىحا العجد ليربح سشة  6.273ليبمغ أعمى مدتػػ لو خالؿ الفتخة السجركسة ب 

مميػف معاممة، مدجمة ندبة  2.115ب  2018امالت سشة مميػف معاممة، في حيغ بمغ عجد السع 6.135ب 
 .2017( عغ سشة %65.52-قجرت ب )  انخفاض
مغ ناحية قيسة معامالت بيبشكية فذيجت ىي أيزا انخفاضات متتالية خالؿ الفتخة السجركسة ككانت ك        
       (،%40.52 -(، ) %20.62 -ب: ) 2018الى سشة 2016الدشػية عمى التػالي مغ سشة  االنخفاضندب 

(- 44.44%.) 
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 السظمب الخابع: قشهات تهزيع الخجمات السرخفية اإللكتخونية بإسبانيا
نقاط الجفع، كخجمات البصاقات اإللكتخكنية في اسبانيا أجيدة يسكغ التصخؽ الى خجمات الرخاؼ اآللي،         

 عمى الشحػ التالي:
 الفخع األول: جهاز الرخاف اآللي

مغ  2018كسشة  2010سبانيا كذلظ بيغ سشة ػإيتع في ىحا الفخع دراسة تصػر عجد الرخفات األلية ب حيث      
 خالؿ عخض بيانات الججكؿ اآلتي:

 2018إلى  2010التظهر الدشهي إلجسالي عجد أجهدة الرخاف اآللي في إسبانيا من (: يهضح 19-3ججول رقم)
 )باآلالف(

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدشهات
العجد 

اإلجسالي 
لمرخافات 

 اآللية

59.263 57.243 56.258 52.221 50.441 49.864 49.958 50.839 50.363 

 ، عمى الخابط:02/03/2019 االشالع، تاريخ statistaعمى معصيات مػقع  مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر:
es.statista.com/estadisticas/525916/numero-de-cajeros-automaticos-en-espana/ https:// 

"، يالحع أف سشة statista مغ خالؿ الججكؿ الدابق كالسبشي عمى معمػمات مػقع اإلحرائي العالسي" 
جياز صخاؼ آلي، لكغ بجأت  59263بمغ عجد الرخافات اآللية بإسبانيا أعمى رقع حيث سجمت ب  2010

جياز، ثع  9399قجر ب  بانخفاضجياز أؼ  49864حتى بمغت  2015الى سشة  2011مغ سشة  باالنخفاض
 .2016عغ سشة  %1.76بشدبة سشػية قجرت ب  2017ارتفع عجدىا سشة 

 2018إلى  2010من  (: يهضح تظهر عسميات الجفع اإللكتخوني بأجهدة الرخاف اآللي بإسبانيا20-3ججول رقم)

 الدشهات
عجد 

 السعامالت)باآلالف(
السبالغ اإلجسالية 

 )مميهن يهرو(
2010 987.458 114161.80 
2011 969.156 113570.13 
2012 928.193 110570.43 
2013 901.063 109223.01 
2014 905.096 111404.04 
2015 918.773 114862.75 
2016 924.127 118275.31 

https://es.statista.com/estadisticas/525916/numero-de-cajeros-automaticos-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/525916/numero-de-cajeros-automaticos-en-espana/
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2017 933.515 122473.62 
2018 934.640 124664.10 

 :خابط، عمى ال03/03/2019عمى معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع  مغ اعجاد الصالب بشاءالسرجر: 
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf 

(فإف عجد السعامالت كقيستيا التي نفحت 20-3كتبعا لتصػر عجد الرخافات اآللية  السبيغ في الججكؿ رقع)       
حيث بمغ عجد السعامالت في سشة  2013الى  2011في أجيدة الرخافات اآللية أخجت بالتشاقز بيغ سشة 

 عغ %0.85مميػف يػرك بشدبة زيادة قجرت ب  114.16معاممة، كبسبمغ اجسالي قجر ب  987.458ب 2010
(، %4.23-حيث انخفس عجد السعامالت ب )  2013، ككانت أدنى قيسة سجمت في سشة 2009سشة 

، لكغ بعجىا ارتفع 2012( عغ سشة %2.64 -كبانخفاض في قيسة السعامالت بشفذ الدشة بشدبة قجرت ب )
، أؼ مميػف يػرك 124.66عسمية، كبكيسة إجسالية قجرت ب  934640ليبمغ  2018عجد السعامالت في سشة 

 .2017عغ سشة  %1.95بشدبة زيادة قجرت ب 
 الفخع الثاني: أجهدة نقاط الجفع

-2010في السجسل يالحع زيادة في نيائيات نقاط الجفع بجكلة اسبانيا كذلظ خالؿ الفتخة السستجة بيغ          
 عمى الشحػ التي تػضحو بيانات الججكؿ اآلتي: 2018

 )باآلالف( 2018إلى  2010في إسبانيا من  نقاط الجفعإلجسالي عجد أجهدة  التظهر الدشهي (: يهضح 21-3ججول رقم)
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدشهات

عجد أجهدة 
 نقاط الجفع
 ) باألالف(

1550.283 1538.243 1502.144 1322.124 1410.004 1593.432 1671.642 1767.665 1815.516 

 :خابط، عمى ال03/03/2019عمى معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع  الصالب بشاءمغ اعجاد السرجر: 
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf 

لى سشة إ 2010مغ خالؿ الججكؿ الدابق يتزح أف عجد أجيدة نقاط الجفع شيجت تشاقز بيغ سشة 
عاكدت باالرتفاع مغ ججيج بشدبة  2018الى  2014جياز، لكغ مغ سشة  228159حيث تشاقرت ب  2013

 .% 2.71، % 5.74، % 4.91، 13.01%، % 6.65مئػية سشػية قجرت عمى التػالي: 

أما العسميات السشفحة عمى جياز نيائي نقاط الجفع فيسكغ مالحطة التصػر الكبيخ مغ حيث العجد كحجع        
 السبالغ مبيشة في الججكؿ التالي: 

 

 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
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 2018إلى  2010من  (: يهضح تظهر عسميات الجفع اإللكتخوني بشهائيات نقاط الجفع بإسبانيا22-3ججول  رقم )

 الدشهات
عجد 

 السعامالت)باآلالف(
السبالغ اإلجسالية 

 )مميهن يهرو(
2010 2149.184 95184.09 
2011 2232.631 98267.79 
2012 2251.098 97385.29 
2013 2305.657 98534.58 
2014 2502.611 105854.26 
2015 2683.857 112330.26 
2016 3045.589 124406.51 
2017 3429.385 135246.47 
2018 3903.657 147431.09 

 ، عمى السػقع:03/03/2019عمى معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع  مغ اعجاد الصالب بشاء السرجر: 
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf 

مغ خالؿ الججكؿ الدابق أف عجد السعامالت التي نفحت عبخ قشاة نيائي الجفع بإسبانيا أنيا تسيدت  يتزح
، كفق الشدب السئػية التالية كعمى التػالي 2018الى سشة  2010باالرتفاعات السدتسخة خالؿ الفتخة السستجة بيغ 

، كفي سشة %8.54بشدبة  2014، كفي سشة %3.88 ػكالتي قجرت ب 2011ابتجاء مغ ندبة ارتفاع لمدشة 
 مقارنة بالدشة التي قبميا. %13.83بشدبة  2018

كسا أف السبالغ اإلجسالية لمعسميات التي نفحت عغ شخيق نقاط الجفع بإسبانيا ىي أيزا تزاعفت بشدب          
، كندبة 2015مقارنة بدشة  2016سشة  %10.75، ك 2011سشة  % 3.24مئػية مػجبة تخاكحت بيغ 

 .2017عغ سشة  2018سشة  9.01%
 الفخع الثالث: بظاقات الجفع اإللكتخونية

تعتبخ بصاقات الجفع اإللكتخكنية أكثخ استعساال في اسبانيا بالسقارنة ببصاقات الخرع، كيطيخ ذلظ مغ 
الشحػ عمى  2018-2010خالؿ التصػر الدشػؼ إلجسالي البصاقات الستجاكلة في اسبانيا خالؿ الفتخة السستجة بيغ 

 التالي:
 
 
 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
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 في إسبانيا من البظاقات اإللكتخونية)الجفع/الخرم(التظهر الدشهي إلجسالي عجد (: يهضح 23-3ججول رقم)
 (السميهن )ب 2018إلى  2010

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدشهات
عجد بظاقات 
 الجفع)بالسميهن(

42.96 41.89 41.33 43.26 43.24 44.82 48.75 52.35 36.64 

عجد بظاقات 
 الخرم)بالسميهن(

28.62 27.08 27.47 26.48 24.41 25.10 25.76 26.93 47.08 

 ، عمى السػقع:03/03/2019عمى معصيات بشظ اسبانيا، تاريخ االشالع  مغ اعجاد الصالب بشاءالسرجر: 
www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf 

بالشطخ الى معصيات الججكؿ الدابق يتبيغ أف عجد بصاقات التي في حالة نذاط إما بصاقات الخرع أك   
 الجفع تختفع ثع تشخفس كفق السشحشى البياني التالي:

 
 (23-3مغ إعجاد الصالب بشاء عمى بيانات الججكؿ رقع) السرجر:    

 السظمب الخامذ: خجمة الجفع اإللكتخوني بالهاتف السرخفي 
 ، حيثالجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ ىػ بالفعل حكيقة كاقعة في إسبانيا بفزل شخكات التكشػلػجيايعتبخ        

شػرت البشػؾ اإلسبانية الخئيدية التي تخغب أيًزا ، كسا بالفعل تقشيتيا لجعميا مسكشة (Samsung)قجمت شخكة 
Bizumمذخكات تجعى لمشرة لمجفع بيغ األفخاد كاألفخاد   تػفيخ لعسالئيا بالجفع عبخ الياتف السحسػؿفي 

1
. 

 

                                                           
1
 Guadalupe Moreno, La evolución del pago por móvil en España, Historial de navegación, 29/02/2019, En el 

enlace:  https://es.statista.com/grafico/5493/la-evolucion-del-pago-por-movil-en-espana/    
 

2010 السنوات 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 42,96 41,89 41,33 43,26 43,24 44,82 48,75 52,35 36,64

0 28,62 27,08 27,47 26,48 24,41 25,1 25,76 26,93 47,08
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الخصم فً اسبانٌا خالل الفترة / ٌوضح تطور عدد البطاقات اإللكترونٌة الدفع(: 5-3)شكل رقم
2010-2018 

اللون األحمر ممثلة بمنحنى: بطالات الخصم  
ممثلة بمنحنى اللون األزرق: بطالات الدفع  

https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/estadisticas_ingles.pdf
https://es.statista.com/grafico/5493/la-evolucion-del-pago-por-movil-en-espana/
https://es.statista.com/grafico/5493/la-evolucion-del-pago-por-movil-en-espana/
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 2017/2021تظهر حجم استخجام خجمة الهاتف السرخفي في اسبانيا بين   (: يهضح تهقعات24-3ججول رقم)        

 2021 2020 2019 2018 2017 الدشهات
عجد مدتخجمي الجفع بالهاتف 

 السحسهل )بالسميهن(
1.7 2.2 2.7 3.0 3.4 

عجد عسميات الجفع بالهاتف 
 السحسهل )بالسميهن يهرو(

350.2 650.0 1020.0 1440.0 1883.5 

 ، عمى الخابط:29/02/2019"، بتاريخ statista مغ اعجاد الصالب بشاء عمى معصيات مػقع"السرجر :    
https://es.statista.com/grafico/10438/el-mercado-que-se-repartiran-apple-samsung-y-ahora-android-pay/ 

 (Statista Digital Market، الحؼ تع إعجاده ببيانات مغ (24-3)الججكؿكسا ىػ مػضح في ىحا 
Outlook) في الػقت الحالي تتقجـ مجفػعات الياتف السحسػؿ في نقصة البيع في إسبانيا  لكغ ببطء ، سػاء في ،

مميػف مغ  3.4أف حػالي Statistaحجع السعامالت أك في السدتخجميغ ىحا العاـ ، عمى سبيل السثاؿ ، تقجر 
مميػف يػرك، فيسا سجمت الكيسة  1883.5 اإلسباف سيجفعػف مع ىػاتفيع الحكية في نقاط البيع بسبمغ إجسالي قجره

يػاتفيع الحكية في نقاط البيع بسبمغ قامػا بالجفع اإللكتخكني بمميػف مغ اإلسباف  1.7بحػالي  2017في سشة
 مميػف يػرك. 350إجسالي قجره 
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  خالصة الفرل
عخض تجارب بعس  عشج الريخفة اإللكتخكنية في العالع، كأيزاحػؿ مغ خالؿ التصخؽ الى مالمح 

الجكؿ التي تػاكب التصػرات الحجيثة في مجاؿ خجمات الريخفة اإللكتخكنية، تبيغ أف السسمكة العخبية الدعػدية 
خاضت أشػاشا كبيخة لتػفيخ خجمات ججيجة لسػاششييا مغ خالؿ شبكة متكاممة مغ الخجمات كبالدخية كاألماف في 

كالدصػ عمى البيانات  لالنتحاؿتف الجػاؿ التي في الحكيقة عخضة التعامل مع خجمات مرخفية عبخ الذبكة كاليا
الذخرية كالسالية لمدبػف السرخفي اإللكتخكني بالسسمكة العخبية الدعػدية، كلعل خجمات شبكة مجػ الدعػدية 
حاكلت تحديغ جػدة الخجمة كأيزا تعديد أمغ كسخية السعمػمات التي ىي أساس الرشاعة السرخفية الحجيثة 

تي تعمق مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ  بالسسمكة العخبية الدعػدية أماؿ كبيخة في الػلػج الى التكشػلػجيا السالية كال
، أيزا كعشج التصخؽ الى العسل السرخفي اإللكتخكني باألردف تبيغ أف "fintechsaudiكفق مذخكع فيشتظ سعػدؼ"

التي كفختيا  االستثساراتلكتخكنية كال مغ حيث حجع األردف ليدت كشطيختيا الدعػدية في انتذار الريخفة اإل
الخصة الػششية لالتراالت كتقشية السعمػمات كبخنامج التحػؿ الػششي في السسمكة العخبية الدعػدية  في إشار 

"، بل األردف تدعى مغ خالؿ تخسانة مغ التذخيعات كالقػانيغ مغ أجل جعل التقشية 2030رؤية السسمكة "إشار 
 أساس التعامل السرخفي.السرخفية 
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 تسهيج
 الشطام وعرخنة تصػر درجة عمى كبيخة بجرجة تعتسج دولة أي في الشقجية الدياسة فعالية درجة إن
 الخجمات نػعية تحديغ خالل مغ الشقجي نطاميا وعرخنة تحجيث إلى الجدائخ تدعى ىحا وعمى السالي، السرخفي
 واليجف ،سالية والشقجيةال التعامالت مختمف في االلكتخوني الجفع أدوات باستخجام وذلظ والسالية، السرخفية
 مميار 2000 ب والسقجرة السػازي  الدػق  مدتػى  عمى الستػاججة الشقجية السجخخات تعبئة ىػ ذلظ مغ األساسي

 في مدتسخ نفاذ مغ البشػك معاناة مع مػازاة  ،2018 أفخيل في الرادر الجدائخ بشظ تقخيخ حدب جدائخي  ديشار
 .الشقجية الديػلة

تعبئة  مغ االقترادية الدمصات يسكغ الكتخوني نقجي نطام تػاجج أن القػل يسكغ السشصمق ىحا ومغ
 ،ابي والتعامل الخجمات السرخفية اإللكتخونية فاعتساد. الخسسي غيخ االقتراد في الستػاججة السالية السجخخات

 االحتياجات تدايج ضل وفي الخسسي، االقتراد إلى الخسسي غيخ االقتراد مغ األمػال في جحب ميسة قشاة يعتبخ
واقع تصػر  لسعخفةفسغ خالل عخض محتػى ىحا الفرل  .حتسية ضخورة ذلظ يعتبخ لالقتراد الجدائخي  التسػيمية

الخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ، انصالقا مغ الخمفية التذخيعية والتشطيسية لتشطيع قصاع الريخفة 
والسؤسدات الجاعسة والسديخة لشطام الجفع اإللكتخوني بالجدائخ،  الييئاتى اإللكتخونية بالجدائخ وكحا التعخف عم

وصػال الى عخض مؤشخات واحرائيات حػل وسائل الجفع اإللكتخونية السعتسجة بالجدائخ مثل أجيدة الرخاف 
ة اإللكتخونية لمسبالغ الكبيخة ونطام السقاصأنطسة التدػية  احراءات حػل ع، اضافة الىجفونيائيات نقاط الة اآللي

 بالجدائخ.
 وفي ىحا الفرل سػف نتشاول ما يمي:

 السبحث األول: التختيبات التذخيعية العتساد الخجمة السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ؛

 والسؤسدات الجاعسة لتدييخ الخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ؛ تالسبحث الثاني: الييئا

 الخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ. السبحث الثالث: قخاءة في احرائيات
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 الخجمة السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ  العتسادالتذخيعية  التختيباتالسبحث األول: 
 ىحه تمعب اذ واحج، آن في وعسمية قانػنية أىسية عامة برفة الخجمات السرخفية اإللكتخونية ن لسػضػعإ

 والقانػنية. االقترادية االجتساعية الحياة مشاحي جسيع في دورا رئيديا الػسائل
الجفع  وسائل عسل عمى تشطيسية قػاعج فخض تحاول التي الجيػد مغ مجسػعة بخزت الػاقع، ليحا وتبعا

 وضع حج الى تخمي جسيعيا كانت فإذا تفخضيا، التي السعاييخ في ومػحجة واحجة ليدت الجيػد وىحه االلكتخوني،
 فان الحساية لمسدتيمظ، مغ مسكغ قجر أكبخ تأميغ بيجف ىحه، الجفع بػسائل العسل شخوط عمى القيػد مغ أدنى
 التي السدائل مغ يثيخ الكثيخ أن االلكتخونية، لمشقػد بالشدبة حاصل ىػ كسا الػسائل ليحه الدخيع التصػر شأن مغ
 كميا. حميا عمى لمعسل كافية غيخ الجيػد ىحه معيا تبجو قج

 بالجدائخ  وسيمة ألداء السجفهعات الجفع اإللكتخونيةبصاقات السصمب األول: 
، حيت تشز السادة" تعتبخ وسائل الجفع 2003يتعمق بقانػن الشقج والقخض  11-03مغ األمخ رقع   :69السادة 

 " 1كل األدوات تسكغ كل شخز مغ تحػيل أمػال ميسا يكػن الدشج أو األسمػب التقشي السدتعسل
الحي يحجد القػاعج السصبقة عمى  2004جػان سشة  23السؤرخ في  02-04رقع األمخ بسفيػم : 111السادة 

أن يتعيغ عمى كل متعامل اقترادي يقجم سمعا و/أو خجمات لمسدتيمكيغ، السسارسات التجارية، السعجل والستسع، 
كتخوني، بشاءا بصاقات الجفع اإلل باستعسالفع ثسغ مذتخياتيع بجيزع في متشاوليع وسائل دفع إلكتخوني تدسح ليع 

 .عمى شمبيع
يذكل مخالفة ألحكام ىحه السادة ويعاقب عمييا بغخامة قجرىا خسدػن ألف ديشار  االلتدامكل إخالل بيحا 

(50000)  

 :االلتداميخػل السػضفػن اآلتي بيانيع، في إشار مياميع، بسعايشة مخالفة ىحا 
 اإلجخاءات الجدائيةضباط وأعػان الذخشة القزائية السشرػص عمييع في قانػن  -
 السدتخجمػن السشتسػن الى األسالك الخاصة بالخقابة التابعة لإلدارة السكمفة بالتجارة -
 .بائيةجالاألعػان السعشيػن السشتسػن لسرالح اإلدارة  -

(. ابتجاء مغ تاريخ 1أن يستثمػا ألحكام ىحه السادة في أجل أقراه سشة واحجة) االقترادييغيتعيغ عمى الستعامميغ 
 .2نذخ ىحا الحكع في الجخيجة الخسسية

 
 

                                                           
1
، األمر رقم 2002أوت  22الموافق ل  4121جمادى الثانٌة  82،25  الجرٌدة الرسمٌة ، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد  

 .2002أوت  22الموافق ل 4121جمادى الثانٌة  22خ فً المؤرٌتعلق بقانون النقد والقرض  02-44

 
2

، 444، المادة 2045ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  44-42،  قانون رقم 22الجرٌدة الرسمٌة ، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد   

 .م2042دٌسمبر سنة 25ه الموافق ل 4120ربٌع الثانً عام 00
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 بصاقة الجفع والدحب الفخع األول: اعتساد 
السالية السؤىمة قانػنا وتدسح  والييئات: تعتبخ بصاقة دفع كل بصاقة صادرة عغ البشػك 23مكخر  543السادة 

 لراحبيا بدحب أو تحػيل أمػال
السالية السؤىمة قانػنا وتدسح لراحبيا فقط بدحب  الييئاتتعتبخ بصاقة سحب كل بصاقة صادرة عغ البشػك أو 

 أمػال.
يسكغ  بالجفع السعصى بسػجب بصاقة الجفع غيخ قابل لمخجػع فيو، وال االلتداماألمخ او  :24مكخر 543السادة 

عمى الجفع اال في حاالت ضياع أو سخقة البصاقة السرخح بيا قانػنا، أو تدػية قزائية أو افالس  االعتخاض
 .1السدتفيج

 أنهاع البصاقات اإللكتخونية في الجدائخالفخع الثاني: 
مغ خالل إصجار أول بصاقة لكشيا ال تحتػي عمى  1997في الجدائخ سشة  البشكيةبجأ العسل بالبصاقات         

فقط عمى عسميات الدحب حتى عام  قترخيكان التعامل  ثيح، السغشاشديةشخيحة وإنسا تتزسغ فقط السداحة 
عام  ةيغاضيخت فكخة الجفع عبخ األنتخنت التي ضمت مجخد فكخة إلى  2009الجفع، وفي عسمياتبجأت  غيأ 2005
أول  حيتشفتع  غيأ 2013عام   ةيغاالتشفيح إلى  حيدتع السرادقة عمى ىحا السذخوع إال أنو لع بجخل  ثيح 2010

لكشيا تبقى فكخة  ةياآللالفاتػرة مغ خالل السػزعات  جيتدجلمجفع عبخ األنتخنت، وفي نفذ الدشة ضيخت فكخة  ةيعسم
اإلنجاز والتي  جيقلع تتجدج بعج عمى أرض الػاقع، ىحا إضافة إلى العجيج مغ البخامج التي تعج  خيغمجروسة ال 

مغ الستػقع أن يربح سمػك الصخيق شخق غخب بسقابل مالي  ثيحشخق غخب  اريالد قيالصخ مغ أىسيا بخنامج 
ىحا  يايفىخان التي شبق و  ةيوالوأحدغ مثال عمى ذلظ  ، CIBحدب عجد األمتار باستخجام بصاقات تحسل الخمد

 ويعمالسرادقة  تعيمع متخو الجدائخ لكغ لع  ايحالوالشقاش ساري  CIB آالف بصاقة 8 ب 2014البخنامج سشة 
ويسكغ التعخف عمى أنػاع البصاقات  2ةياآللبعج، ىحا إضافة إلى مذخوع شحغ الياتف الشقال مغ خالل السػزعات 

 :عمى الشحػ التالي الجدائخيةالسختمفة السعتسجة مغ شخف البشػك 
 البصاقات التي يتم التجاول بها محمياأوال: 

 وتشقدع الى: بدشتيغ صالحيتياالدحب والجفع، متاحة لكافة الدبائغ تقجر مجة  بعسمياتىي بصاقات تدسح 
، شبعا ال بسكغ شايمعتسشح لفئة عسالء البشػك الجيغ ال بتجاوز دخميع حجا : (Classique)البصاقة العادية   -

 مغ بشظ آلخخ. ختمفيتحجيج السبمغ ألن األمخ ندبي 

                                                           
1
 م.2008فبراٌر سنة  00ه الموافق 4128ذو الحجة عام  20، 44الرسمٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد  الجرٌدة  
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 والمتضمن القانون التجاري. 4028سنة  رمبسبت 22الموافق  4208عام 
2
، 02مجلة العلوم اإلنسانٌة، العدد ق المستقبلية،واآلفاوالمعيقات  الواقع وسائل الدفع االلكتروني في النظام البنكي الجزائري ، مٌة عبابسةس  

 .282، ص 2042جامعة أم البواقً، الجزائر، 
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مغ عسالء البشػك والحيغ بتجاوز دخميع  شةيمعيسشح ىحا الشػع مغ البصاقات لفئة  :(Gold)البصاقة الحهبية  -
 .كامتياز يسشحو البشظ لمعسيل شايمعمبمغا 

 البصاقات التي يتم التجاول بها دوليا:ثانيا: 
 الحيغالدحب والجفع، مػجية لعسالء البشػك  عسميتيخارج الػشغ في  االستعسالىي بصاقات  تسكغ حامميا مغ 

 :1أساسييغ  نػعيغأن تشقدع الى  ويسكغيستمكػن حدابات بالعسمة الرعبة، 
  Visa Classique :بصاقة  - 

أورو عمى أن  1500 داوي يلجييع رصيج مغ العسمة الرعبة أكبخ أو  غيالحىحا الشػع مغ البصاقات لمعسالء  سشحي 
 أربع عسميات. ػميالالدحب في  تياعسمعجد  تعجىيال 
  Visa Gold : بصاقة -
أورو عمى أن  5000 داوي يمغ العسمة الرعبة أكبخ أو  جيرص لجييع غيالحىحا الشػع مغ البصاقات لمعسالء  سشحي 

 .الػاحج سبع ساعات ػميالالدحب في  عسمياتمعجل  تجاوزيال 
 التجارية اإللكتخونية واألوراق االقتصاع،  التحهيل الساليالسصمب الثاني : 

التحػيل السالي،  عتسادا لى التذخيعات والقػانيغ التي تخز إيتع التصخق  مغ خالل فخوع ىحا السحػر  
 وفق اآلتي: بالجدائخ السالي، والعسل باألوراق التجارية اإللكتخونية االقتصاع

 التحهيل السالي الفخع األول: 
 : يحتػي األمخ بالتحػيل عمى :19مكخر 543السادة 

 األمخ الحي يػجيو صاحب الحداب الى ماسظ الحداب لتحػيل األمػال أو الكيع أو الدشجات السحجدة الكيسة؛ -
 بيان الحداب الحي يتع الخرع مشو؛ -
 التحػيل وصاحبو؛بيان الحداب الحي يتع اليو  -
 تاريخ التشفيح؛ -
 تػقيع اآلمخ بالتحػيل. -

مغ حداب اآلمخ  االقتصاع: يكػن األمخ بالتحػيل غيخ قابل لمخجػع فيو ابتجاء مغ تاريخ 20مكخر  543السادة 
 .2بالتحػيل

 .السدتفيجيعتبخ التحػيل نيائيا ابتجاء مغ تاريخ دخػل السبمغ السحػل الى حداب 
 

                                                           
1
، أطروحة  -حالة نشاط البنك لن بعد -الفرنسيةتااالت لل  ادأدا  التجاري والمالي للماار  المعلومات واال تكنولوجياأثر  ، ٌهوب سماحم 

 .448، ص 2041، الجزائر، قسنطٌنةجامعة  كلٌة العلوم االقتصادٌة التجارٌة وعلوم التسٌٌر، ،االقتصادٌةدكتوراه فً العلوم مقدمة لنٌل شهادة 
2
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رمضان  20المؤرخ فً  80-28، ٌعدل وٌتمم األمر رقم 2008فبراٌر سنة 02الموافق ل  4128ذي الحجة عام  22مؤرخ فً  02-08قانون رقم 

 والمتضمن القانون التجاري. 4028سنة  رمبسبت 22الموافق  4208عام 
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  االقتصاعالفخع الثاني: 
 عمى: باالقتصاع: يحتػي األمخ 21مكخر  543السادة 

 وبياناتو السرخفية، وكحا رقسو كسخسل السسشػح مغ قبل بشظ الجدائخ؛ باالقتصاعالسخسل اإلشعار  عاس -1
 ؛ باالقتصاعوالبيانات السرخفية لمسجيغ اآلمخ  االسع -2
 األمخ غيخ السذخوط بتحػيل االمػال أو الكيع أو الدشجات؛ -3
 قيسة السبمغ السحػل؛ -4
 ؛ االقتصاعفتخات  -5
 .باالقتصاعتػقيع السجيغ اآلمخ  -6

بقػة القانػن بسجخد  االقتصاع: تشقل ممكية األمػال أو الكيع أو الدشجات مػضػع أمخ 22مكخر  543السادة 
 .1باالقتصاعالخرع مغ الحداب، لفائجة الجائغ السخسل لإلشعار 

 لكتخونيةاألوراق التجارية اإل الفخع الثالث: 
بـخيج  سـحب الـرـكـػك عـمـيـيـا )الـبـشـػك، ثع الـتي الخــديــشــة و بــخيــج الجـدائـخ يــجـب عــمى الــبــشـــػك، :7الـــســــادة 

عغ شخيق برـفـة مبـاشـخة أو  أن تـذـارك  وسـشـجات ألمخ  الدفتجاتالجـــدائــخ، الخــديــشــة( أو الــتي أرســمـت إلــيــيــا 
 في عـسمـيـات مـقاصـة وسـائل الـجفع ىحه في إشار ىحا الشطام. مذـارك آخـخ

 .يـجب عـمـيـيع الـقـبػل بـأن تـقـجم ىـحه األدوات بـغخض الجفع في إشار ىحا الشطام

( في شـــكل غـــيـــخ ATCIت ألمـــخ فـي نـــطـــام أتـــكي )يــــتع تــــقـــجيع الــــرــــكـــػك، الــــدــــفـــتــــجـــات وســـشـــجا :8الــــســـــادة 
. وأنو تحــــّقق مـادي. و يــفــتـخض ىــحا أن السذــارك السقــِجم يــحـػز مــدـبــقـا أدوات الــــجفع ىـــحه فـي شـــكــــمـــيـــا الــــػرقي

 .مغ صحتيا القانػنية
الــــرــــكـــػك يـزسغ السذـارك أن السعصيـات السقجمـة في شكل غيخ مـــادي مــــصــــابــــقـــة لــــمــــســـعــــمــــػمـــات الــــػاردة في 

خسل إليـو مغ االلتـدامات الســـذــارك الس يـــعـــفي عـــجم تـــقـــّيـــج السـقـــِجم بـــيـــحه األحـــكـــام،. 2والدفتجات والدشجات ألمخ
 07السشـرػص عـمـييـا في السادة 
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 2002أبرٌل  22الموافق ل 4122ربٌع األول عام  21 مؤرخة فً  22الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد الجرٌدة الرسمٌة  

ٌتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور  2008دٌسمبر  48الموافق ل  4122ذي القعدة عام  42مؤرخ فً  02-08نظام رقم 

العرٌض،
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 والســــقــــاصــــة اإللـــكـــتـــخونـــيـــة بالجدائخ الفهرية السصمب الثالث: نظام التدهية اإلجسالية
،السعجل والستسع لألمخ رقع  2010أوت  26السؤرخ في  04-10مشحت األحكام التذخيعية) األمخ رقع   
،الستعمق بالشقج والقخض( لبشظ الجدائخ صالحيات تذسل تذغيل ومخاقبة وأمغ  2003أوت 26السؤرخ في  03-11

 .1أنطسة الجفع، إضافة إلى تشطيع و تدييخ مخكدية السخاشخ ومخكدية السدتحقات غيخ مجفػعة
 نظام الجفع ما بين البشهك أو التدهية الفخع األول: 

يقرج بشطام الجفع ما بيغ البشػك أو التدػية وتدميع أدوات مالية، إجخاء وششي أو دولي، يشطع العالقات  :2السادة 
بيغ شخفيغ عمى األقل ليسا صفة بشظ او مؤسدة مالية أو ىيئة مالية متخررة أو مؤسدة مشخخشة في غخفة 

اعتيادية عغ شخيق السقاصة أم ال،  مقاصة أو مؤسدة غيخ مكيسة تتستع بػضع قانػني مساثل يدسح التشفيح برفة
 .2بالتدجيج وكحا فيسا يتعمق بأنطسة التدػية وتدميع أدوات مالية وتدميع الدشجات بيغ السذاركيغ

 نظام التدهية اإلجسالية الفهريةالفخع الثاني: 
الــحي وضـعو بشظ  ــخة والــجفع الســـدــتــعـــجلُيـعتبخ نـطام التدـػية اإلجسالـية الفػرية لــمـســبــــالغ الــكــــبــيــ : 2الســـادة 

أو  "أرتذ " Algeria Real Time Settlements))  ARTSالجدائـخ والسدسـى بشطـام الجدائخ لـمتـدػية الـفػرية 
 "RTGS يعخف ب "

 (Régime De Traitement des Grandes Sommes) الــــــبـــــشــــــػك ألوامـــــخ  لـــــمــــــتـــــدـــــػيــــــة بـــــيغنـــــطـــــامـــــا ، ىػ
ـتي يـــقـــػم بــيـــا الـــــجفـع عـغ شـــــخيق الـتـحـػيالت السـرـخفـيـة أو الـبـخيـجيـة لـمـسـبـالغ الـكـبـيخة أو الــجفـع السـدـــتـــعــجل الــ

 .3الشطامالســذـــاركـــػن في ىــحا 
 الـبـشـهك نـــظـــام الجـــدائـــخ لـــمـــســـقـــاصـــة السدـافـية مـا بـينالفخع الثالث: 
يـــيـــجف ىــحا الـــشـــطـــام إلى وضـع نـــطــام مـقـاصـة خـاص بـأوامـخ الـجفع الخـاصـة بـالجـسـيـػر  السادة األولى:

تحــتـػي  .فيو وكحا قػاعج اشتغالو مـدـؤولـيـات مـدـّيـخ ىـحا الـشـطـام والسذارك زيـادة عـمى ذلظ ويـحـّجد .الـعـخيس
 .لسعاني الكمسات الخاصة بشطام الجفع ىحا قــائـســة السـرــصــمـحــات السمــحـقــة بـيــحا الـشــطـام تعخيفا

طـــام الجـــدائـــخ يــــشـــــجــــد بــــشـظ الجــــدائــــخ نــــطـــــام الســــقــــاصــــة اإللـــكـــتـــخونـــيـــة الـــحي يـــجعى "نـــ :02السادة 
مـسـقـاصـة اإللـكـتـخونـيـة الـبـشـػك لـ ويـتـعـمق األمـخ بـشـطام مـا بـيغATCI أتكي -الـبـشـػك يغدـافـية مـا بـلسلـــمـــســـقـــاصـــة ا

ال ، ةلـمـرـكػك والــدــشــجات والــتــحــػيـالت واالقــتــصــاعــات األتــػمــاتــيــكــيـة الدحب و الجفع باستعسال البصاقة السرخفي

                                                           
1
،المتعلق بالنقد  2002أوت 22المؤرخ فً  44-02رقم  لألمر،المعدل والمتمم  2040أوت  22المؤرخ فً  01-40رقم  األمر بنك الجزائر،  

 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf :                          ، على الموقع :                             والقرض
2
 م2002ونٌو ٌ 01ه الموافق ل 4122جمادى األولى عام  05، 22الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد  لجرٌدة الرسمٌة ا  

  .2008دٌسمبر سنة  25ه الموافق ل 4122ذي القعدة عام  22مؤرخ فً  02-08نظام رقم 
3
م، نظام 2002ٌناٌر  48الموافق  4122ذو الحجة عام  48، المؤرخ فً 02الجرٌدة الرسمٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد  

، ٌتضمن نظام التسوٌة اإلجمالٌة الفورٌة للمبالغ الكبٌرة والدفع 2008أكتوبر سنة 42لموافق ل ا 4122رمضان عام  40مؤرخ فً  01-08رقم 

 المستعجل.

 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ord1004_ar.pdf
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السـســيـة عغ مــمـيـػن ديشار جدائخي، يـجب أن تــشـفـح يــــقــــبل ىــــحا الــــشــــطـــام إال الــــتــــحــــػيالت الــــتي تــــقل قــيـسـتــيـا ا
ضــسغ نــطــام الـــتــدــػيــة اإلجــســـالــيــة الــفــػريــة  الـتي تفـػق أو تدـاوي قـيسـتيـا االسسـية ىــحا الســبــمـغ أوامخ الـتحـػيل

 (ARTS)لمسبالغ الكبيخة والجفع السدتعجل
لســبـــجأ السـقـــاصــة السـتـعـجدة األشخاف ألوامـخ الـجفع الـتي يـقـجمـيـا السذـاركػن  وفـــقـــا  (ATCI) أتــكي يـــذــتـــغل نــطـــام
  .في ىحا الشطام

 (CPI) لسخكــد السقــاصــة السـدــبـقــة الســرـخفــيـة  (ATCI)يفِػض بشظ الجـدائخ ميسة تـدييخ نطام أتـكي :4الـســادة 
 .أسيع و فخع تابع لبشظ الجدائخ وىي شخكة

نطام رقع  مغ  58والى غاية السادة  08، السادة 05، السادة 03يزاف الى ذلظ كل ما جاء في السادة   
يتعمق بسقاصة الركػك وأدوات  2005ديدسبخ  15السػافق ل  1426ذي القعجة عام  13مؤرخ في  05-06

ومدّيخ الشطام،  مغ: مدؤوليات السذارك (ATCI)أتـكي كميا تخز نطام  الجفع الخاصة بالجسيػر العخيس،
تـــشـــطــيــع حـــــػاالت الـــــقـــّيــع، تـػاريخ التدػية في نطام أتكي، تديــيـــخ ،  ATCI)  )شخوط االنخخاط في نطام أتكي

، الدـــخيـــة، السداىسة في السراريفالسقــاصة، اجخاءات إبصال وتػقيــف واستبعـــــاد أحج السشخخشيغ، الــسعمـــػمات و 
 إجــــخاءات الشـــجـــــجة، قػاعج متعمقة باألدلة، أحـكـام انتـقــالـيــة، 

 : أمن أنظسة الجفع اإللكتخونية بالجدائخ خابعالسصمب ال 
يتع التصخق مغ خالل ىحا السصمب الى أىع السػاد والتذخيعات التي تيجف الى ضسان الدالمة وأمغ   

 :1لسعمػمات والسعامالت السرخفية اإللكتخونية عمى انحػ التاليا
 : يتزسغ أمغ الجفع أمغ البشية األساسية ألنطسة الجفع وكجا أمغ وسائل الجفع.4السادة 

تذسل البشية األساسية ألنطسة الجفع مخكبات األنطسة السخكدية لإلنتاج والشججة، ومخكبات مختمفة التجييدات التقشية 
أي السكػنات السادية والبخمجيات التي ثع وضعيا عمى مدتػى السذاركيغ السعتسجيغ  وكجا السرجاقية العسمية 

 .ةوالصاقة الكيخبائي االتراالتسة، السيسا لخجمات البشية األساسية التي تتػقف عمييا ىحه األنط
تمقى مدؤولية وضع أجيدة أمغ أنطسة الجفع عمى عاتق مديخييا والسذاركيغ في ىحه األنطسة بيشسا يديخ بشظ 

 الحدغ ليحه األنطسة وأمشيا. االشتغالالجدائخ عمى 
صـقي لمـبشـية األسـاسية الخـاصة بـأنطـسة الجفع يدـيــخ بشظ الجــدائــخ عـمى تــػفــيخ األمغ السـادي والسـش :12السادة 

  ل.ـعاييخ السـصّبقـة في ىـحا السجاكـسـا يتـأكـج مغ تػفـيـخ أمغ وسـائل الجفع مغ غـيـخ العـسـمة الشقجية وباحتخام الس
الزسانـات األمشية الـكافية، في حـالــة مـا إذا اعـتـبـخ بـشظ الجــدائـخ بـأنو ال يـتـػفـخ في إحـجى وسائل الجفع عمـى 

وفـي حـــالــــة عــــجم  يسكشو أن يــصـمـب مغ الجـيــة الـتـي تـرــجر اتـخــاذ إجـخاءات مـالئـــســــة لســـــعــــالجــــة األمـــخ،

                                                           
1
 م2002ٌونٌو  01ه الموافق ل 4122جمادى األولى عام  05، 22الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد الجرٌدة الرسمٌة  

 ، ٌتضمن أمن أنظمة الدفع.2008دٌسمبر سنة  25ه الموافق ل 4122عام ذي القعدة  22مؤرخ فً  02-08نظام رقم 



 

 

 واقع اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف اجلزائر              الفصـــــل الرابع                          

136 

ــصــة الســــكـــّمـــفــة بـــالســــخاقـــبــة اتـــخـــاذ قـــخار تـــػقـــيف تــــصــــبـــيـق ىـــحه الــتـــػصـــيـــات، يســكـــشو بـــعـــج اســـتـــذــارة الـــدـــمـ
 .إدخـــال وســـيـــمـــة الـــجفع السـعشية في الّشطـام

ومـــتــــابــــعــــة إجـــخاءات تـــػفـــيـــخ شخوط يـتـعـــّيغ عــمى بــشظ الجــدائـــخ بـرـفــة خــاصــة الــتـأكـج مـغ أمغ بـــصـــاقــــات الـــجفـع 
األمغ التي قامت بـيا الجيات التي ترجرىا وكحا الـتـجــار ومـتـابــعـة إحــرـاءات الـتــجلـيذ والــتـصـػرات في ميـاديغ 

 1الـتـكـشػلـػجـيـا الـتي قـج تؤثـخ عـمى أمغ بـصــاقـات الـجفـع
جـــخائـع الســـدـــاس بــــأنـــطــــســـة الســــعـــالجــــة  ىي :واالتـــرـــالـــرمـــــة بــــتــــكــــشــــهلـــهجــــيــــات اإلعالم الجــــخائـم الســــتـ

أخخى تـــــختـــــكب أو يـــــدـــــيل ارتـــــكـــــابـــــيـــــا عغ شـــــخيق  يسةاآللـــيـــة لمسعصـيات السحجدة في قانػن العقػبات وأي جخ 
 .مـــــشـــــطـــــػمــــة معمػماتية أو نطام لالتراالت اإللكتخونية

خ فـي إشـار الــتــحــػيالت عـمى الـبـشـػك والسـؤسـدـات السـالـيـة والســرــالح السالــيــة لــبـخيــج الجــدائــ يـتــعـيغ: 16ادة لسـا
وضــــع  و/ أو ) ,ATCI , SWIFT, ARTSاإللـــــكــــتــــخونــــيــــة مــــيــــســــا كــــانـت الــــػســــيــــمــــة الســـدــــتــــعــــســــمــــة )

أن تــتــحــقق بــجقــة مغ ىــػيـة اآلمــخ بــالــعــســمــيـة والسدتفيج باإلضافة إلى األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػال تحــــت الــتــرــخف 
 .عشػانيسا

 مجال التصبيق:
لســقـتــزــيـات حــســايـة  مع مـخاعاة األحكـام القانـػنية الـتي تزسغ سـخيــة الســخاسالت واالتــرـاالت التي :3الساّدة 

وفـقــا لـمـقـػاعــج السـشـرـػص عــمـيـيـا في  ،تـمـدمـات الـتـحـخيـات أو الـتـحـقـيـقـات الــقـزـائـيــة الجـاريـةلسـدـ الـشـطـام الـعـام أو
اإللــكــتــخونــيــة لســخاقــبـــة االتــرـــاالت  وضـع تــختــيــبـــات تــقــشــيـــة قــانــػن اإلجــخاءات الجــدائــيـــة وفـي ىــــحا الــقــانــػن 

 .ػمة معمػماتيةوتجـــســـيــع وتـــدـــجـــيل مــــحـــتـــػاىـــــا في حــــيـــشـــيـــا والـــقـــيـــام بإجخاءات التفتير والحجد داخل مشط

 بالجدائخ اإللكتخونية الخجمات السرخفية دييخوالسؤسدات الجاعسة لت الهيئاتالسبحث الثاني: 
اشار تصػيخ تدييخ التعامالت الشقجية ما بيغ السرارف الجدائخية، وتحديغ الخجمة السرخفية، في    

عمى مدتػى ىحه السرارف، تع إنذاء شخكة  DABعالوة عمى زيادة حجع تجاول الشقػد ووضع السػزعات اآللية
لتشسية الخيفية، بشظ التشسية ذات أسيع ما بيغ السرارف الثسانية الػششية ) بشظ الجدائخ الػششي، بشظ الفالحة وا

السحمية، البشظ الخارجي الجدائخي، بشظ البخكة الجدائخي، الرشجوق الػششي لالدخار والتػفيخ، القخض الذعبي 
، تقػم برشاعة البصاقة 1995الجدائخي، لرشجوق الػششي لمتعاون الفالحي(،تع انذاء شخكة السداىسة عام 

ذ السعسػل بيا دوليًا، وشبع اإلشارة الدخية، تشذأ ىحه الخجمة بسػجب السرخفية الخاصة بالدحب حدب السقايي
     " société algérienne d'automatisation des transactions" عقج تبخمو شخكة السداىسة مع شخكة

                                                           
1
قــــــانــــــون  ،م2000غشت سنة  42الموافق   4120شعبان  28، 12الجرٌدة الرسمٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة الشعبٌة، العدد   

ٌـــــتــــضــــمن الــــقــــواعــــد الخاصـة  م 2009ســــنــــة أوتــــوافـق لما 4120شــــــعــــــبــــــان عـــــام  41مــــــؤّرخ فً  01 -00رقم 

 .تـصلـة بتـكنـولوجـٌات اإلعالم واالتصال ومكافحته ومكافحتهالمللـوقاٌـة من الجـرائم ا
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(SATIM)  الحي يحجد التدام الصخفيغ خاصة فيسا يتعمق بآجال وإجخاءات التدميع، إضافة إلى عسميات ربط
مغ شأنيا سساح الكيام  ،( X25 – DZ PAC ) عغ شخيق شبكة اترال SATIM ومصالحعات اآللية السػز 

فيفخي  02في  (GIE-monétique)بعسميات الدحب داخمية كانت أو محػلة، اضافة ثع انذاء تجسع الشقج اآللي 
 استخاتيجيةبإدارة  (GIE-monétique)تعشى بتشطيع وتدييخ البشػك اإللكتخونية في الجدائخ، أيزا سيدسح  2014

تصػيخ الجفع اإللكتخوني التي تيجف إلى تعسيع استخجام وسائل الجفع الحجيثة ، بسا في ذلظ بصاقة الجفع والجفع 
 اإللكتخوني.

 (ABEF) الجسعية السهشية لمبشهك والسؤسدات الساليةالسصمب األول: 
 كسا يمي: الجسعية السيشية لمبشػك والسؤسدات الساليةومغ خالل ىحا العشرخ يسكغ التصخق إلى مالية   

 الجسعية السهشية لمبشهك والسؤسدات السالية : نبحة عنالفخع األول
، مغ قبل األعزاء 1994: تع إنذاؤه في أكتػبخ (ABEF)الجسعية السيشية لمبشػك والسؤسدات السالية        

 السؤسديغ ىع:
  بشظ الفالحة والتشسية الخيفية(BADR) 
  بشظ الػششي الجدائخي(BNA) 
  بشظ الخارجي الجدائخي(BEA)  
  القخض الذعبي الجدائخي(CPA) 
  بشظ   واالحتياطالرشجوق الػششي لمتػفيخ(CNEP) 
  بشظ البخكة(ALBARAKA) 
  بشظ السغخب العخبي لالستثسار والتجارة(BAMIC) 
  لمتشسية  البشظ الجدائخي (BAD) 

 (ABEF)الجسعية السهشية لمبشهك والسؤسدات السالية  مجمذ: مهام الفخع الثاني
مايػ  15يخأس الجسعية السجمذ، الحي يتألف حالًيا مغ األعزاء التالية أسساؤىع لسجة عاميغ اعتباًرا مغ        

12018: 
o  رئيذ مجمذ اإلدارة: الخئيذ التشفيحي لبشظ(BNA). 
o نائب رئيذ السجمذ: الخئيذ التشفيحي لبشظ (BEA). 
o الرشجوق العام: مجيخ عام بشظ  أميغ(BARAKA.) 
o مجيخ عام البشظ العخبي :نائب أميغ الرشجوق العام. 

                                                           
1

    ، على الرابط:25/02/2040: االطالع.الجمعٌة المهنٌة للبنوك والمؤسسات المالٌة، مهامها، الجزائر، تارٌخ 
 https://www.abef-dz.org/abef/?q=assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-abef.html 

https://www.abef-dz.org/abef/?q=assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-abef.html
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 ويتسثل أعزاؤىا في:
 .(BDL) بشظالخئيذ التشفيحي ل -
 .(BADR)بشظ الخئيذ التشفيحي ل -
 .(CPA)لبشظ الخئيذ التشفيحي  -
 .(CNEP ).الخئيذ التشفيحي لبشظ -
 .(ABC) لبشظ مجيخ عام -

 : 1تتمخز فيسا يمي السجمذميام أما 
 :مجمذ الجسعية مدؤول عغإن 
  تشفيح األحكام القانػنية والمػائح وقخارات الجسعية العامة؛ حتخاماضسان 
 إدارة تخاث الجسعية؛ 
 تحجيج سسات كل نائب لمخئيذ وميام السكيِّسيغ؛ 
 صياغة الشطام الجاخمي؛ 
 اقتخاح ججول أعسال الجسعيات العامة؛ 
 تغييخات عمى القػانيغ؛ اقتخاح 
 ؛تحجيج شخوط التأميغ 
 إرشاد ورؤية عزػية أي عزػ ججيج؛ 
 إليقاف السكافآت و / أو التعػيزات  ،اتخاذ قخار بذأن وضع ومكافأة السشجوب العام، بشاًء عمى اقتخاح الخئيذ

 السدتحقة لخؤساء المجان الفشية والمجان الجائسة، وكحلظ ألعزائيا إذا لدم األمخ.
  (ABEF)الجسعية السهشية لمبشهك والسؤسدات السالية مهام: الفخع الثالث

 تذكيل الييئة السيشية لمتسثيل الفخيج والحرخي لمبشػك والسؤسدات السالية واألشخاص االعتبارييغ؛ -
 تسثيل السرالح الجساعية ألعزائيا تجاه األشخاف الثالثة ، ال سيسا مع الدمصات العامة وبشظ الجدائخ؛ -
 تعديد إدخال التكشػلػجيات الججيجة؛ -
 تذجيع تشطيع وإدارة الخجمات ذات االىتسام السذتخك؛ -
 تذكل إشاًرا لمتذاور والحػار مغ أجل تصػيخ وتحجيث السيشة السرخفية؛ -
 تعديد تحديغ التقشيات السرخفية واالئتسانية؛ -
 السداىسة في تصػيخ سياسة التجريب السرخفي؛ -

                                                           
1

    :  ، على الرابط25/02/2040تارٌخ اإلطالع:  نس المرع السابق،
https://www.abef-dz.org/abef/?q=assemblee-generale.html  

https://www.abef-dz.org/abef/?q=assemblee-generale.html
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 غ القػاعج األخالقية التي تحكع السيشة وضسان احتخاميا مغ قبل أعزائيا؛بصخيقة تػافكية ع أقمعالت -
 تذجيع تصػيخ السشافدة ومكافحة الحػاجد أمام السسارسات التشافدية الدميسة؛ -
 ضسان السعمػمات والػعي ألعزائيا والجسيػر بسا في ذلظ العسالء؛ -
 إجخاء دراسة لجسيع السدائل ذات االىتسام السذتخك؛ -
يشة السرخفية، عمى الرعيجيغ الػششي والجولي في جسيع األحجاث السالية واالقترادية والتجارية تسثيل الس -

 .1الستعمقة بالسجتسع السرخفي

 (SATIM) الشقج اآللي والعالقات التمقائية بين البشهك شخكة السصمب الثاني:
 شخكة الشقج اآللي والعالقات التمقائية بيغ البشػك ومغ خالل ىحا العشرخ يسكغ التصخق إلى مالية        

 SATIM شخكة: نبحة عن الفخع األول
البشػك بسبادرة  1995أسدت في ، ت والعالقات التمقائية بيغ البشػك الشقج اآللي "ساتيع" ىي شخكة شخكة  

 شخكة ذات وىي ،(BADR  ،BDL  ،BEA  ،BNA  ،CPA  ،CNEP  ،CNMA  ،ALBARAKA) التالية:
وتعتبخ أحج األدوات الفشية السراحبة لبخنامج تصػيخ وتحجيث البشػك  مميػن ديشار جدائخي  267أسيع رأسساليا 

 .2وخاصة تعديد وسائل الجفع عغ شخيق البصاقة
بشػك خاصة باإلضافة الى مؤسدة  09بشػك عسػمية و 07عزػا مػزعة عمى الشحػ التالي:  17كسا تزع حاليا 

 بخيج الجدائخ. 
 SATIM يهضح البشهك السداهسة في رأسسال شخكة :(1-4ل رقم )الذك

 
Source : Newal Benkritly, Le Système de Paiement par carte en Algérie, Séminaire de Tunis, 
rencontre sur la carte bancaire au Maghreb, 08et09 février 2007.   

                                                           
1
 L’Association a pour missions, consulter le: 15/05/2019, le site :    

https://www.abef-dz.org/abef/?q=missions.html 
2
        الرابط:، على   25/02/2040تارٌخ االطالع:  ، مهامها، الجزائر،شركة النقد اآللً والعالقات التلقائٌة بٌن البنوك 

https://www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29                                                              

https://www.abef-dz.org/abef/?q=missions.html
https://www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
https://www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
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  SATIMشخكة  انظسة الجفع في: الفخع الثاني  
  SATIMأوال: مهام شخكة 

 العسل عمى تصػيخ واستخجام شخق الجفع اإللكتخونية. 
  يؤسذ ويجيخ السشرة التقشية والتشطيسية لزسان التذغيل البيشي الكامل بيغ جسيع الجيات الفاعمة في شبكة
 .1اإللكتخونية في الجدائخ لشقػدا
 وضع قػاعج إدارة بيغ البشػك لسشتجات سػق السال بيغ البشػك يذارك في. 
 تخريز الذيكات والشقج والبصاقات الشقجية.، و يداعج البشظ في إعجاد وتصػيخ مشتجات الجفع اإللكتخوني 

 SATIM نظام الجفع والدحب في شخكةثانيا: 
عمى بشية تحتية آمشة ومعجات تقشية مترمة بسػاقع  SATIM يعتسج الشطام الحي تع تثبيتو وإدارتو بػاسصة  

EMVتكشػلػجيا السعمػمات و/ أو البشػك اإللكتخونية الخاصة بالبشػك، يفي بستصمبات معاييخ 
الجولية ويداعج  2

الجفع اإللكتخوني الجفع السحمي وسحب الشقج  نطامعمى الحساية مغ أي محاولة احتيال معخوفة حتى اآلن. يجعع 
 ، وىػ يتكػن مغ: بيبشكيسل في إشار ع

 ؛السكتب األمامي، الحي يػفخ االترال بالبشػك ومحصات الجفع اإللكتخونية وأجيدة الرخاف اآللي 
  السقاصة؛السكتب الخمفي، والحي يدسح بسعالجات ما قبل 
 نطام اتراالت آمغ يدسح بالتبادل بيغ مختمف السذاركيغ  في شبكة الجفع اإللكتخونية؛ 
  شبكة الجفع مغ خالل(DAB) و(TPE)؛ 
 .وحجات مشع االحتيال 

 مسيدات التعامل بالجفع اإللكتخوني : ثالثا
 تصػيخ التعامل  بيبشكي )البشػك والبخيج الجدائخي(؛ -
 (؛7/7و  24/24تػفخ الخجمة )نطام التذغيل  -
 تػافخ السال في أي وقت؛  -
 انخفاض في تجاول الشقج؛ -
 خصخ جسع األوراق السديفة؛ القزاء عمى -
 ؛، وتػفيخ األمانتقميل مخاشخ الدخقة أو فقجان السال -

                                                           
1
  الرابط:، على 25/02/2040تارٌخ اإلطالع: نفس المرجع السابق،   

     www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29                                      
 

EMV 
2

 :Europay Mastercard Visa ذا المعٌار ٌوفر ، هواالئتمان عبارة عن معٌار تقنً للمعامالت التً تتم مباشرتها عبر بطاقات السحب

مٌزات أمان للمعامالت، وٌقلل من خطر االحتٌال من خالل إظهار بطاقة االئتمان، كما ٌتٌح إمكانات عملٌة أخرى ال توفرها البطاقات ذات 

لومات البطاقة إلى البنك أو جهة حٌث ٌتم تمرٌره مع مع ٌستخدم بروتوكول األمان المحّسن هذا رمًزا فرًٌدا لكل معاملة،فهو  .األشرطة الممغنطة

 .إصدار البطاقة إلجراء عملٌة التحقق. ٌزٌد نمط المصادقة هذا من صعوبة استخدام بٌانات بطاقة مزٌفة أو مسروقة

https://www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
https://www.satimdz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
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 .1 (استخجام بصاقة متعجدة الػضائف )الدحب والجفعتدسح ب -
 SATIMشخكة  أهم إنجازات: الفخع الثالث

 ببغ البشػكمغ اجل تحجيث وسائل الجفع اإللكتخوني في الجدائخ قامت الذخكة الشقجية لمعالقات التمقائية ما 
SATIM :بالعجيج مغ السذاريع نحكخ مغ أىسيا ما بمي 

في عام  أشمقت شخكة ساتيع :  Réseau Monétique Interbancaire  (RMI) الذبكة  الشقجية السذتخكةأوال: 
 اإللكتخونية الشقجيةمذخوع وضع نطام نقجي مذتخك ما بيغ البشػك، ومغ نتائجو أن تع إرساء الذبكة  1996

،التي تتػزع عمى كامل شبكة (DAB) الشقجيةلألوراق  اآلليةالسػزعات  حزيخةالتي تتزسغ  RMI السذتخكة
،بيجف ىحا  DZ- PAC السعصيات لذبكة إرسال X25 وذلظ مغ خالل خصػط الخبط والبخيجة البشكيةالػكاالت 

السػجػدة عبخ كامل التخاب الػششي،  الشطام إلى تحقيق القبػل التام لجسيع البصاقات السرجرة في جسيع الرخافات
كسا تقػم بسعالجة عسميات الدحب السختبصة بالبشػك األعزاء وكحا التحػيالت السالية السختبصة بعسميات السقاصة 

 2الشاتجة عغ الدحب.

  CIBبصاقة ثانيا: 
يسكغ التعخف عمييا بػاسصة شعار "، Carte Interbanqueبشكية" غ : ىي بصاقة بيCIBبصاقة تعخيف  -أ(
(CIB) .الخاص بالبشظ السصبػع عمى البصاقة، يػجج أيًزا شعار واسع البشظ الحي أصجر البصاقة  

 :CIBبصاقة  خرائز -ب(
  تع تجييد البصاقة بسعالج صغيخ يدسى "شخيحة" تجيخ وتؤّمغ معامالت الجفع؛ 
  مقابل السذتخيات مغ مختمف شخكات البيع بالتجدئة مثل كسا تدسح لحامميا السدسى "حامل البصاقة" بالجفع

 الفشادق والسصاعع والستاجخ والريجليات؛
  أداة دفع وسحب داخمية بيغ البشػك يتع قبػليا مغ قبل التجار السشتدبيغ إلى الذبكة السرخفية اإللكتخونية بيغ

 .3البشػك وعمى جسيع أجيدة الرخاف اآللي السثبتة عمى األراضي الػششية
  بصاقة(CIB)  بصبيعتيا فإنو يتع قبػليا، حتى لػ كان بشظ حامل البصاقة مختمًفا عغ بشظ التاجخ أو البشظ الحي

 .4يجيخ مػزع الشقج، نطًخا ألن ىحه السؤسدات عزػ في شبكة األمػال بيغ البشػك
 

                                                           
1
          ، على   الرابط:25/02/2040تارٌخ اإلطالع: مرجع سبق ذكره،  ،شركة النقد اآللً والعالقات التلقائٌة بٌن البنوك 

www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=33 
2
  .282ص ، مرجع سبق ذكره، مٌة عبابسةس  

         ، على   الرابط:25/02/2040تارٌخ اإلطالع: ، البطاقات البٌبنكٌة، شركة النقد اآللً والعالقات التلقائٌة بٌن البنوك
3
  

www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=31 
4
          ، على   الرابط:20/02/2040تارٌخ اإلطالع: نفس المرجع السابق،   

www.satim-dz.com/?to=faq# 

http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=33
http://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=24&id_article=31
http://www.satim-dz.com/?to=faq
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 ( GIE monétiqueبالجدائخ ) تجسع الشقج اآلليالسصمب الثالث: 
وذلظ مغ خالل التصخق الى  بالجدائخ تجسع الشقج اآلليومغ خالل ىحا العشرخ يسكغ التصخق إلى مالية        
  ما يمي:

 (GIE monétique) تجسع الشقج اآللي : نذأةالفخع األول
يعتبخ وضع نطام دفع إلكتخوني فعال مغ أولػيات الدمصات العسػمية الجدائخية. وىػ جدء مغ أدوات        

 .عرخنة الشطام البشكي عمى غخار نطام التعػيس عغ بعج لػسائل الجفع الجساعية
خ في مق 2014يػنيػ  2السشعقجة في   (ABEF)أعمشت الجسعية السيشية لمبشػك والسؤسدات السالية حيث      

، التي  (GIE-monétique) في بيان عغ إنذاء مجسػعة السرالح االقترادية لخؤوس األمػالإقامة جشان السيثاق 
 .1تتسثل ميستيا في تشطيع قصاع البشػك اإللكتخونية في الجدائخ

تصػيخ الجفع اإللكتخوني التي تيجف إلى تعسيع استخجام وسائل  استخاتيجيةبإدارة  (GIE-monétique)سيدسح      
فيػ  الييكل التشطيسي لتجسع الشقج اآلليعغ  اإللكتخوني. أماالجفع الحجيثة، بسا في ذلظ بصاقة الجفع والجفع 

 كاآلتي:
 أعزاء التجسع الشقج اآللي -1-1

يداىع فيو بشظ الجدائخ  ،الجدائخبشظ وبخيج  18عزػ مشخخط مشيع  19يتكػن تجسع الشقج اآللي مغ   
مغ مجى تصابق السشطػمات ووسائل الجفع، والسعاييخ السصبقة في ىحا السجال، شبقا  لمتأكجكعزػ غيخ مشخخط 

 :، ويداىع في المجشة التػجييية لزسان أمغ نطام السرخفية اإللكتخونيةلمتشطيع الداري 
  (ABC)السؤسدة العخبية السرخفية  -
 (AGB)بشظ الخميج الجدائخي  -
 (ALBARAAKA )بشظ البخكة -
 (ALGERIE POSTE )بخيج الجدائخ -
 (AL SALEM)بشظ الدالم الجدائخي  -
 (ARAB BANK)البشظ العخبي الجدائخي  -
 (BADR)بشظ الفالحة والتشسية الخيفية  -
 (BANQUE d’Algérie)بشظ الجدائخ  -
 (BDL)بشظ التشسية السحمية  -
 (BEA)بشظ الخارجي الجدائخي  -

                                                           
1satim, La création du Groupement d’intérêt économique de la monétique, consulté le: 24/08/2019, site web : 
  www.satim-dz.com/?to=detail-actualite&id_actualite=7 

http://www.satim-dz.com/?to=detail-actualite&id_actualite=7
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 (BNA)بشظ الػششي الجدائخي  -
 (BNP_Paribas_El_Djazair )بي أ بي باريبا الجدائخ -
 (CNEP)الرشجوق الػششي لمتػفيخ واإلحتياط  بشظ  -
 (CPA)القخض الذعبي الجدائخي  -
 (FRANSABANK_El_Djazair)فخانذ بشظ الجدائخ  -
 (HOUSING_bank)بشظ اإلسكان التجارة التسػيل  -
 شخكة ىػنغ كػنغ وششغياي لمخجمات السرخفية اخترار لعبارة (HSBC) :باإلنجميدية إتر إس بي سيبشظ  -

 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation ) :باإلنجميدية
 (NATIXISi_algerie)بشظ نتيكديذ الجدائخ  -
 (SATIM) ػكشخكة الشقج اآللي والعالقات التمقائية بيغ البش -
 (SGA)بشظ سػسيتي جشيخال الجدائخ  -
(TURUS_bank) تخست بشظ -

 1 
 تجسع الشقج اآللي إدارة  -1-2
 :لجسعية العامةا -أ(

تتكػن الجسعية العامة مغ مجسػع األعزاء السشخخشيغ وغيخ السشخخشيغ في تجسع الشقج اآللي. وىي 
 .التجسع مغ خالل الجسعية العامة العادية والجسعية العامة غيخ العادية بتدييخمؤىمة في كافة السدائل الستعمقة 

 :مجمذ التدييخ -ب(
( عزػ مشخخط يتع تعييشيع مغ شخف 11يتكػن مجمذ تدييخ تجسع الشقج اآللي مغ إحجى عذخ )

 .الجسعية العامة. يداىع فيو بشظ الجدائخ كعزػ غيخ مشخخط
 :القائم باإلدارة -ج(

تجسع الشقج اآللي قائع باإلدارة وىػ شخز شبيعي، معيغ مغ شخف مجمذ التدييخ الحي يقػم بتدييخ 
يعتبخ القائع باإلدارة السسثل ، كسا يحجد ميامو وصالحيتو في تدييخ السجسع ولو الرالحيات الػاسعة لتأدية ميامو

 .2القانػني لتجسع الشقج اآللي تجاه الغيخ
 
 

                                                           
1
 ، على الموقع:24/08/2040، تارٌخ اإلطالع تقدٌم تجمع النقد اآللً  

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous 
 
2
  :، على الرابط22/08/2040هٌئات تأسٌسٌة، تجمع النقد اآللً، تارٌخ االطالع   

 giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/organes-statuaires/ 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous
https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/organes-statuaires/
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 :المجشة العسمياتية -د(
عزػ مشخخط مغ بيشيع بشظ الجدائخ. يتع تعييغ  -13-تتكػن المجشة العسمياتية لـمتجسع مغ ثالثة عذخ 

 .األعزاء السشخخشيغ مغ شخف مجمذ اإلدارة. ويتخأسيا مجيخ تجسع الشقج اآللي
 : الستعاممهن البيبشكيهن الفخع الثاني

وىي عمى الشحػ  شبكات الجفع الجوليةو  السدبقةمخكد السقاصة البشكية ، مخكد الشقج اآللي البيبشكيوتزع 
  التالي: 

 (CMI)  مخكد الشقج اآللي البيبشكي أوال:
جاء إنذاء مخكد الشقج اآللي البيبشكي بسبادرة مغ شخف البشػك في إشار رؤية تدعى إلى تصػيخ وعرخنة 

، بتفػيس مغ تجسع الشقج اآللي، ميام التخخيز والتػجيو في وسائل الجفع، يزصمع مخكد الشقج اآللي البيبشكي
إشار تبادل معامالت الّشقج اآللي. كسا يزسغ قبػل عسميات الجفع وإيػاء قػاعج السعصيات الخاصة بحاممي 

 .البصاقات والتّجار. مغ بيغ نذاشات مخكد الشقج اآللي البيبشكي تذخيز البصاقات البشكّية
الّشطام الّشقجي البشكي البيشي وتػافقيتو مع نطام الشقج اآللي، يعتبخ مدؤوال عغ سيخورة وبرفتو فاعل أساسي في 

 .نطام الشقج البيبشكي الجائسة والتجييدات السختبصة بو والسكمف بيا
 (CPI) مخكد السقاصة البشكية السدبقة ثانيا:

وفي ذلظ يقػم بأربع ميام  الجفع اإللكتخوني،في التبادل ومقاصة  (CPI) يتعامل مخكد السقاصة البشكية السدبقة   
 : رئيدية وىي

 تدييخ السبادالت؛ -
 حخكة التدجيج الرافية؛ -
 ضبط السعصيات؛ -
 .يزصمع كحلظ بجور ىيئة ترجيق معتسجة -

وىػ السدؤول،  (CPI) السشرة السخكدية لمسقاصة عغ بعج السدّيخة مغ شخف مخكد السقاصة عغ بعجكسا أن 
 مرسسة لسخاقبة ضسان تبادل بيبشكي آمغ وآلي لمتدجيجات الكمية ومقاصتيا وفق قػاعج الحياد والذفافية

 شبكات الجفع الجولية ثالثا:
تدسح بإنجاز …( ىي كيانات ذات صفات قانػنية متعجدة )ش.ذ.أ، جسعيات بشػك، مكتب قخض، 

 .مشتذخة عمى السدتػى العالسي (CIB) لمبصاقاتة تعامالت نقجية عابخة لمحجود ضسغ شبكة قابم
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وأصبح ىحا مسكشا بفزل التجابيخ الستخحة مغ قبل كيانات في إشار السػائسة وتػحيج التجييدات، التعامالت 
تحسل البصاقات البشكية الرادرة في إشار كل شبكة دولية العالمة ، الستبادلة وكحا إنذاء نطام مقاصة دولية

 …1بكة التي تحجد مجال استعساليا، مثال: فيدا، ماستخ كارد، جي سي بي، أمكذ، يػني بايالتجارية ليحه الذ
 : مهام التجسع الشقج اآلليالفخع الثالث

وبيحا، يجدج  وسائل الجفع اإللكتخوني استعسالحيث أن اليجف ىػ تخقية الشقج اآللي عغ شخيق تعسيع 
، في الرشاعة الشقجية االستثسارالذفافية في تحجيج معاييخ وقػاعج الشذاط الشقجي بصخيقة تدسح بتحخيخ مبادرات 

 وتثسثل السيام األساسية في التالي:
 العالقة الشقجية البيبشكية  أوال:

وىي تدسح ، ذبكة البيبشكيةتسثل العالقة الشقجية البيبشكية الشذاط الشقجي البيبشكي بإصجار وبذخاء عبخ ال
أصبحت ىحه الصخيقة لمسػافقة البشكية مسكشة .باالستفادة مغ الخجمات التي يقتخحيا الشطام CIB لحامل بصاقة

بفزل تػحيج األنطسة والسشتػجات الشقجية، مغ جية، ومغ جية أخخى بفزل االلتدام بزسان قابمية عسل األنطسة 
تدسح قابمية العسل ىحه بزسان مػافقة السشتػجات والخجمات الشقجية البيبشكية الرادرة عغ و  ،بيغ األعزاء

يتع التعخف عمى البصاقات البيبشكية الرادرة ، أيزا األعزاء وتبادل السعامالت في أحدغ شخوط األداء واألمغ
عمى نقاط السػافقة مغ خالل  كسا يتع التعخف. عغ أعزاء السجسع بصخيقة برخية مغ خالل شعار العالقة البشكية

  .إشارات )ممرقات عمى الػاجية( مػافقة لذعار العالقة البشكية
  الزبط ثانيا:

 :في إشار ميسة الزبط، يقػم تجسع الشقج اآللي بسا يمي 
 تدييخ العالقة بيغ األعزاء السشخخشيغ 
 تأشيخ نذاط الشقج اآللي فيسا بيغ  اإلمالء عمى األعزاء السشخخشيغ كافة القػاعج والسعاييخ واإلجخاءات بغخض

 .البشػك
 التأكج مغ احتخاميا مغ شخف األعزاء السشخخشيغ. 

 التخقية ثالثا:
يدخخ تجسع الشقج اآللي الحي يدعى لتخقية العالقة الشقجية البيبشكية، قصب مغ أقصاب نذاشو لتصػيخ    

مذخوع إلدخال مشتجات وخجمات  بإشالقوفي ىحا اإلشار تع الكيام  ،السشتجات والخجمات الشقجية فيسا بيغ البشػك
 :تسثل في، تنقجية ججيجة تدتجيب لمحاجيات األعزاء السشخخشيغ الستعجدة والستشػعة

 ؛مجى الحاجة لمسشتػج أو لمخجمة 
 ؛تحجيج الخرائز العسمية 

                                                           
1
 ، على الموقع:24/08/2040النشاطات، تجمع النقد اآللً، تارٌخ االطالع  

https ://giemonetique.dz/ar/activites/interbancarite-monetique 

https://giemonetique.dz/ar/activites/interbancarite-monetique
https://giemonetique.dz/ar/activites/interbancarite-monetique
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 ؛سغ قػاعج التدييخ 
  ؛السشتػج أو الخجمة استغاللتحجيج مدؤوليات والتدامات الفاعميغ في 
 ؛التخصيط لمذخوع في اإلنتاج بالتعاون مع فاعمي العالقة الشقجية فيسا بيغ البشػك 
  لمسشتػج أو الخجمة االحتساليالستابعة والتصػيخ. 

 السرادقة  رابعا:
 سياسة السرادقة -أ(

 االستثساريجخل وضع سياسة السرادقة في إشار نيج استخاتيجي لمتجسع، مغ بيغ أىجافو تحخيخ وتخقية مبادرات 
 .في صشاعة الشقج اآللي

في  باالنجماجتتع تخجسة ىحه الدياسة بػضع قػاعج تػجو لفاعمي نذاط الشقج اآللي البيبشكي بصخيقة تدسح ليع 
 .تجسعسياق مدار السرادقة السحجد مغ شخف ال

 الفاعمػن ضسغ مدار السرادقة ىع: 
 وىي الييئة الستقجمة أمام تجسع الشقج اآللي بصمب السرادقة شبقا لمقػاعج السحجدة مغ شخف ىحا  :مقجم الصمب

 .األخيخ
 وىي كل ىيئة معشػية أو شبيعية مخػلة مغ شخف التجسع إلسجاء السرادقات   :ىيئة السرادقة األولية

 .األولية
  كل ىيئة وششية أو دولية معتخف بيا مغ شخف التجسع :السعتسجةالييئة. 
 1أشكال اإلصجارات مغ شخف تجسع الشقج اآللي الستعمقة بالسرادقة ىي: 

 :يدمع مغ شخف تجسع الشقج اآللي لفائجة :االعتساد
 مدودو الخجمات. 
 مخاكد االتراالت. 
 مخاكد األرشيف الخقسي. 

 :ىػ اإلجخاء الحي يدمع مغ خاللو تجسع الشقج اآللي شيادة لـ :الترجيق
 التجييدات البيبشكية وكحا البخامج السعمػماتية التي يقتزييا التفاعل مع ىحا الشطام. 
 الحمػل التكشػلػجية في أبعادىا البخمجية والعتاد. 
  األشخاص الصبيعيػن. 

تدمع مغ شخف تجسع الشقج اآللي لفائجة تاجخ الػيب السجعع مغ بشكو وتدسح لو بالذخوع في استغالل  :الخخرة
 .2مػقعو اإللكتخوني مغ خالل أرضية الجفع عغ شخيق اإلنتخنت بػاسصة البصاقة البيبشكية

                                                           
1
 ، على الموقع:22/08/2040، تجمع النقد اآللً، تارٌخ اإلطالع سٌاسة المصادقة  

https ://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation 
2
 ، على الموقع:22/08/2040، تجمع النقد اآللً، تارٌخ اإلطالع سٌاسة المصادقة 

https ://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation 

https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/politique-homologation
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 األمن -ب(
، ويعسل عمى تحديغ يمعب التجسع الشقج اآللي دورا استخاتيجيا في مخاقبة نذاط الشقج اآللي البيبشكي

مدتسخ آلليات األمغ والدالمة وفق السعاييخ الجولية، لمحفاظ عمى الثقة فيسا بيغ كافة فاعمي نطام الشقج اآللي 
وليحا الغخض تجيد  .البيبشكي، السيسا السدتخجم الشيائي سػاء كان الدبػن الحامل لمبصاقة أو التاجخ القابل ليا

 :1مشيا تجسع الشقج اآللي بأدوات متشػعة
 ميثاق األمن : 

دون تجسع الشقج اآللي قػاعج ومعاييخ أمشية في ميثاق األمغ الشافح في حق فاعمي نطام الشقج البيبشكي ويغصي 
 .الجػانب التقشية، التشطيسية والقانػنية

 أجهدة مكافحة الغر 
البيبشكي في تفعيل أنجع آليات يدخخ تجسع الشقج اآللي مجيػداتو في ىحا السجال لسخافقة فاعمي الشطام الشقجي 

 .مكافحة الغر الشقجي وىحا لمػقاية مغ أعسال الغر واحتػائيا ومعالجتيا
 أمن وسائل الجفع : 

يعسل تجسع الشقج اآللي عمى االستعالم بآخخ السعاييخ والقػاعج األمشية في مجال الشقج اآللي والتصػرات التكشػلػجية 
 .الحجيثة في مجال األمغ النتقاء األكثخ مالءمة مشيا مع نطام الشقج اآللي البيبشكي الػششي

تع إعجاده مغ قبل الييئات الجولية، والحي يحجد  ، والحيEMV التقنيكسا اعتسج نطام الشقج اآللي البيبشكي السعيار 
 .التفاعل بيغ وسائل الجفع لزسان سالمة وأمغ السعامالت

 أمن البصاقات 
الستزسشة إعجادات أمشية ترعب قخاءتيا واستشداخيا مثل مفاتيح ” الذخيحة“تدتعسل بصاقة الجفع الرادرة تقشية 

، كسا تزع مجسػعة مغ اإلعجادات كقػاعج تدييخ السخاشخ السحجدة مغ شخف الُسْرجر EMV التذفيخ وشيادات
)البشظ( والخاصة بكل زبػن، وكحا تصبيق بيبشكي مرادق عميو وكحا معمػمات أخخى تتعمق بتحجيج ىػية الحامل 

 .لزسان أصالة البصاقة إثخ السعاممة الشقجية اآللية
 الجفع اإللكتخونيمحصات : أمن محصات الجفع اإللكتخوني (TPE)  مقفمة بسا يجعميا ال تقبل إال قخاءة

الذخيحة. وتقجم تدييالت لمدبػن بسا يسكشو بإدخال الخمد الدخي بعيجا عغ األنطار وبكل أمان. ال يسكغ تدػيق 
ات محصة الجفع اإللكتخوني إال إذا كان مرادق عميو مغ شخف تجسع الشقج اآللي والتصبيق السجرج في ىحه السحص

 .ىػ كحلظ مػضػع مرادقة
 

                                                           
1
 ، على الموقع:22/08/2040األمن، تجمع النقد اآللً، تارٌخ اإلطالع   

giemonetique.dz/ar/activites/securite https:// 

https://giemonetique.dz/ar/activites/securite
https://giemonetique.dz/ar/activites/securite
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 1أمن أجهدة الرخف اآللي : 
أجيدة الرخف اآللي مجيد لحساية السعصيات الدخية لمبصاقة وحامميا سػاء عشج إدراجيا فيو؛ ومغ بيغ   

 .ىحه اآلليات األمشية، يسكغ ذكخ التذفيخ، مكافحة الغر، كاميخات السخاقبة ومخايا الخقابة
 .ال يسكغ ربط أجيدة صخف آلي بالذبكة الشقجية البيبشكية إال إذا تست السرادقة عميو مغ شخف تجسع الشقج اآللي

 أمن مهاقع التجارة اإللكتخونية : 
مخخرة فقط عمى السػاقع السرادق عمييا مغ شخف تجسع الشقج  CIB خجمة الجفع عمى اإلنتخنت ببصاقة  

شية الستصمبة كتذفيخ السبادالت مع مشرة الجفع اإللكتخوني البيبشكي وإثبات اآللي. إذ تفخض بعس الذخوط األم
، حيث أن الشطام يػفخ السديج مغ األمغ والحساية لحاممي البصاقة (D-Secure3) ىػية حامل البصاقة بصخيقة

 2والتجار مغ الستعامميغ غيخ السرخح بيا التي تتع عبخ اإلنتخنت
  مدار السرادقة : -ج(

( تػضيح مدار السرادقة لسؤسدة تجسع الشقج اآللي لغخض فتح 2-4حيث مغ خالل الذكل رقع)        
 ومقجمي خجمات الريانة لػسائل الجفع اإللكتخوني:لسػردي  االعتساد

 يهضح مدار السرادقة في تجسع الشقج اآللي (:2-4رقم) شكل

 
 GIE monétiqueمغ اعجاد الصالب وباإلستعانة مغ معصيات  السرجر:                

                                                           
1
 ، على الموقع:22/08/2040تجمع النقد اآللً  األمن، ،تارٌخ االطالع   

https ://giemonetique.dz/ar/activites/securite 
  D-Secure2 هً خاصٌة أمنٌة لحماٌة المعامالت التً تتم عبر اإلنترنت بإستخدام بطاقات اإلئتمان/ الخصم بمواقع التجار على شبكة اإلنترنت :

 D-Secure. 2والمؤهلة للتعامل بنظام 
2

 االطالع على الموقع: لمزٌد من المعلومات ٌرجى  

https ://rakbank.ae/wps/portal/ar/retail-banking/cards/info/3d-secure/fa  

إجرا  االلتماد 
 لمقدم خدمات

 

جرا  الماادقة إ
لل  جهازذو 
قابلية الدفع 
 االلكتروني

الدفع لبر 
 االنترنت

 

https://giemonetique.dz/ar/activites/securite
https://giemonetique.dz/ar/activites/securite
https://rakbank.ae/wps/portal/ar/retail-banking/cards/info/3d-secure/faد
https://rakbank.ae/wps/portal/ar/retail-banking/cards/info/3d-secure/faد
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يكػن عغ شخيق اجخاءات اإلعتساد يتزح مغ خالل الذكل مدار السرادقة بتجسع الشقج اآللي بالجدائخ 
ألة الجفع اإللكتخوني،  نسػذجلسقجمي الخجمات) تخكيب وصيانة آالت الجفع اإللكتخونية(، تمييا السرادقة عمى 

 وبعجىا الجفع عبخ اإلنتخنت مغ خالل تخخيز لسؤسدة تجارية العسل بأدوات الجفع اإللكتخونية
 قائسة الهيئات والسهردين السعتسجين في حقل الجفع اإللكتخوني -د(

سدات تخكيب نحاول التصخق في ىحا العشرخ الى السؤسدات )التجار( الستعاقجيغ مع التجسع الشقج اآللي ، مؤ 
 وصيانة أجيدة الجفع اإللكتخوني بالجدائخ:

 سعتسجين من شخف تجسع الشقج اآلليال السؤسدات قائسة 
فيسا يمي يتع التصخق الى السؤسدات الستعاقجة مع التجسع الشقج اآللي وذلظ لمػلػج الى مشرات الجفع  

 اإللكتخوني بالجدائخ عمى الشحػ التالي:
 يهضح قائسة السؤسدات الستعاقجة مع التجسع الشقج اآللي (:1-4رقم) ججول                  

الرقم 
 التجاري

 رقم الرخاة الخدمة الموقع اإللكتروني اإلسم التجاري

1 AGLIC https://aglic-algerie.com Cie d'assurance AEE/001/024/2018 

2 
ALGERIE 

TELECOM 
www.algerietelecom.dz Service Telecom AEE/001/006/2016 

3 
ALGERIEN

NE DES 

EAUX ADE 

www.ade.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

RAE/003/002/2019 

4 
AMANA 

ASSURANC

E 

www.amana.dz Cie d'assurance RAE/01/PHC/2018 

5 CAAR www.caar.dz Cie d'assurance AEE/004/020/2017 

6 CAARAMA www.caarama.dz Cie d'assurance RAE/004/004/2019 

7 CAAT www.caat.dz Cie d'assurance AEE/004/030/2018 

8 
CACOBATP

H 
www.tasrihatcom.dz Cie d'assurance AEE/004/019/2017 

9 CASNOS http://casnos.com.dz 

Protection 

sociales des 

catégorie 

professionnelles 

non-salariés 

AEE/003/022/2018 

10 

Centre 

National du 

Registre de 

Commerce 

sidjilcom.cnrc.dz 
Administration 

Publique 
AEE/001/021/2018 

11 CNAS www.cnas.dz Cie d'assurance RAE /005/003/2019 

12 Djezzy www.djezzy.com 

Recharge et 

facture 

téléphonique 

AEE/003/010/2016 

13 EL Watan www.elwatan.com 
Abonnement 

journal 
AEE/032/002/2019 

14 Eurl guidini www.allo.guiddini.dz 
Prestataire de 

services 
AEE/005/027/2018 
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15 

Fond de 

Soutien à 

l'Investissem

ent pour 

l'Emploi 

FSIE 

www.fsie.dz 
Produit 

d'épargne 
AEE/001/003/2019 

16 
HOTELS EL 

AZIZ 
www.azhôtels-dz.com 

Services 

hôteliers 
AEE/OO4/OO1/2O19 

17 MACIRVIE www.macirvie.com Cie d'assurance RAE/02/PHC/2018 

18 MOBILIS www.mobilis.dz Service Telecom AEE/001/005/2016 

19 OOREDOO www.ooredoo.dz Service Telecom RAE/003/001/2019 

20 SEAAL www.seaal.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

AEE/032/003/2016 

21 SEACO www.espace.seaco.dz 

Traitement et 

distribution 

d'eau 

AEE/003/O28/2O18 

22 SEOR www.seor.dz 

Traitement des 

eaux / services 

des eaux 

AEE/003/025/2018 

23 SNTF www.sntf.dz 
Cie Transport 

Ferrovier 
AEE/001/018/2017 

24 
SONELGAZ 

ALGER 

(SDA) 

www.sda.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

AEE/001/016/2017 

25 
SONELGAZ 

CENTRE 

(SDC) 

www.sdc.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

AEE/001/013/2017 

26 
SONELGAZ 

EST (SDE) 
www.sde.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

AEE/001/015/2017 

27 
SONELGAZ 

OUEST 

(SDO) 

www.sdo.dz 

Service 

Electricité Gaz 

et Eau 

AEE/001/014/2017 

28 
TASSILI 

AIRLINES 
www.tassiliairlines.dz 

Cie Transport 

Aerien 
AEE/002/008/2016 

29 
TRIO 

TRAVEL 

AGENCY 

www.safar.dz 

Agence de 

voyage et de 

tourisme 

AEE/005/026/2018 

30 
VFS Global 

Services 

Algeria 

https://online.vfsglobal.dz/Glo

bal-Appointment 
Service Visas AEE/029/023/2018 

 GIE monétiqueمغ إعجاد الصالب بشاء عمى معصيات عمى السػقع اإللكتخوني  السرجر:
 05بحـــػالي  2016اإللكتخونــي فـــي ســشة بمــغ عـــجد الستعاقــجيغ  مــغ أجـــل اســتغالل مشرـــات الــجفع  حيــث

ليبمـغ عـجد الستعاقـجيغ  مؤسدـات، 07ب  2017مؤسدات، في حـيغ بمـغ عـجد الستعاقـجيغ مـغ السؤسدـات فـي سـشة 
 07مؤسدــــة، وفــــي الدجاســــي األول مــــغ ىــــحه الدــــشة بمــــغ عــــجد السؤسدــــات الستعاقــــجة  11ب  2018الجــــجد ســــشة 

الـجفع اإللكتخونـي أصـبح ذا أولػيـة بالشدـبة لمسؤسدـات سـػاء  اعتسـاديـجل عمـى أن اسـتخاتيجية  ، مسـاحجيثـة مؤسدات
 2019او الخجميـــة أو حتـــى السؤسدـــات ذات الصـــابع اإلداري ليبمــغ العـــجد اإلجســـالي نيايـــة شـــيخ مـــاي  االقترــادية
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 111السـادة  لسـا جـاء فـي واالمتثـالتػاكـب التكشػلػجيـا السرـخفية مؤسدة تعاقجت مع تجسـع الشقـج اآللـي كـي  30ب
 ســيل لدبائشيــا دفــع الفــػاتيخ والحجــد وتدــجيج ، ومــغ أجــل 2018يتزــسغ قــانػن الساليــة لدــشة  11-17قــانػن رقــع 

 اإللكتخونــــــــــــــــــــــــي الستاحــــــــــــــــــــــــة.الــــــــــــــــــــــــجفع مختمــــــــــــــــــــــــف السدــــــــــــــــــــــــتحقات عبــــــــــــــــــــــــخ اإلنتخنــــــــــــــــــــــــت ووســــــــــــــــــــــــائل 
 محصات الجفع اإللكتخونيقائسة السدتفيجين السعتسجين من شخف تجسع الشقج اآللي  لتخكيب  

 في الجدائخ عمى الشحػ التالي: اإللكتخونيالسدتفيجيغ لتخكيب محصات الجفع يتزسغ الججول التالي قائسة 
يالحع أن تجسع الشقج اآللي يدعى الى التعاقج مع عجة مؤسدات لتخكيب  (2-4رقع)سغ خالل الججول ف

مؤسدات، وما يالحع أنو مجة التعاقج ال تتعجى سشتيغ  05أجيدة الجفع اإللكتخوني و البالغ عجدىا الى حج اآلن 
لتخكيب وعجم احتكار مجسػعة مغ السؤسدات تخكيب أجيدة الجفع لفتخة زمشية شػيمة، وىحا مغ أجل تقييع نتيجة ا

التجار بتشريب محصات دفع الكتخونية  تحث عمى الدامية 2018مغ قانػن السالية  111أيزا بعج صجور السادة 
كانتا معشيتيغ في  2019و 2018مغ أجل اتاحيع لمدبائغ فخصة التدجيج اإللكتخوني لفػاتيخىع نالحع أن الدشتيغ 

 مثل ىحا التعاقج.
 في الجدائخ يهضح قائسة السدتفيجين لتخكيب محصات الجفع اإللكتخوني (:2-4رقم) ججول             

تاريخ نهاية  تاريخ اإلصجار رقم السدتخجم السدتفيجين الخقم
 الرالحية

 حالة االعتساد

1 EL MIM 003/18/Ins-tpe 2019/01/30 2021/01/29 ساري  السفعػل 
2 SARL EXPERTIC 004/18/Ins-tpe 2019/01/30 2021/01/29 ساري  السفعػل 

3 
SARL High Tech 

Systems 
002/18/Ins-tpe 2018/12/13 2020/12/12 ساري  السفعػل 

4 SARL TELETIC 006/19/Ins-tpe 2019/04/15 2019/04/15 ساري  السفعػل 
5 SPA Mellon Algérie 001/18/Ins-tpe 2018/12/13 2020/12/12 ساري  السفعػل 

 على الرابط:، 22/00/2012تاريخ االطالع: ، GIE monétiqueمغ إعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات السرجر: 

https://giemonetique.dz/activites/homologation/referentiel-des-installateurs-de-tpe/ 

 قائسة السدتفيجين السعتسجين من شخف تجسع الشقج اآللي لريانة اجهدة الجفع اإللكتخوني 
 تالي:محصات الجفع اإللكتخوني في الجدائخ عمى الشحػ ال يتزسغ الججول التالي قائسة السدتفيجيغ لريانة

 في الجدائخ يهضح قائسة السدتفيجين لريانة محصات الجفع اإللكتخوني (:3-4رقم) ججول           
تارٌخ نهاٌة  تارٌخ اإلصدار رقم المستخدم المستفٌدٌن #

 الصالحٌة
حالة 

 اإلعتماد
 موقع اإللكترونً

1 EL MIM 003/18/Maint-

tpe 
ساري  2021/01/29 2019/01/30

 المفعول
www.elmim.net 

2 SARL 

EXPERTIC 
004/18/Maint-

tpe 
ساري  2021/01/29 2019/01/30

 المفعول
www.expertic.dz 

3 
SARL High 

Tech 

Systems 

001/18/Maint-

tpe 
ساري  2020/12/12 2018/12/13

 المفعول
www.hts-

hightechsystems.com 

https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/referentiel-des-webmarchands-autorises/
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/referentiel-des-webmarchands-autorises/
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/referentiel-des-webmarchands-autorises/
https://giemonetique.dz/ar/activites/homologation/referentiel-des-installateurs-de-tpe/
https://giemonetique.dz/activites/homologation/referentiel-des-installateurs-de-tpe/
https://giemonetique.dz/activites/homologation/referentiel-des-installateurs-de-tpe/
http://www.elmim.net/
http://www.expertic.dz/
http://www.hts-hightechsystems.com/
http://www.hts-hightechsystems.com/
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4 SARL 

TELETIC 
005/19/Maint-

tpe 
ساري  2012/04/15 2019/04/15

 المفعول
www.teletic.dz 

5 
SPA 

Mellon 

Algérie 

002/18/Maint-

tpe 
ساري  2020/12/12 2018/12/13

 المفعول
www.mellongroup.com 

 GIE monétique: مغ إعجاد الصالب بشاء عمى معصيات عمى السػقع اإللكتخوني السرجر
مغ خالل الججول الدابق يالحع أن تجسع الشقج اآللي تعاقج مع نفذ مؤسدات تخكيب أجيدة الجفع 

التي قج  تبالتعصالاإللكتخوني في مجال صيانة ىحه األجيدة وفي الحكيقة أنو يكػن صاحب التخكيب أدرى وأعمع 
شكبػتية باألجيدة فبالتالي عسمية تحجث او مغ ناحية معخفة شخيق الذبكة الكيخبائية  وأسالك تػصيل الذبكة الع

 الخجمة اإللكتخونية. واستسخاريوة الريانة تكػن عسمية وسخيعة خاصة وأن السػاشغ الجدائخ يتصمع عمى جػد

 السبحث الثالث: قخاءة في احرائيات الخجمات السرخفية اإللكتخونية بالجدائخ
 التصػرات ىحه تدايخ أن الجدائخية السرارف عمى واالترال اإلعالم تكشػلػجيا مجال في التصػر سسح

السشاسبيغ، ولخصج واقع وحجع  والسكان الػقت في السدتيمكيغ رغبات مع تتفق إلكتخونية مرخفية خجمات لتقجم
ت تدييخ وسائل الجفع آمغ شخف لي والسحرل عمييا الخجمات السرخفية اإللكتخونية، ثع تبػيب البيانات السعتسجة

 (.GIE monétique, SATM )خار احرائيات شخكة اإللكتخونية عمى غ

 في الجدائخ واالترالالسصمب األول: مالمح تكشهلهجيات اإلعالم 
الساضية، وعمى وجو الخرػص خالل  15إن الجيػد التي بحلتيا الجدائخ عمى مجى الدشػات ال 

الشصاق العخيس  واتداعالدشػات الخسذ الساضية، أدت إلى مدتػيات عالية  مغ انتذار الياتف السحسػل، 
 السحسػل واأللياف البرخية،

كسا أن الجدائخ لجييا نسػ سخيع في مجة نذخ البشية التحتية، ليذ فقط عمى السدتػى الػششي بل أيزا كسخكد 
 إقميسي السسثل الحي يسكغ أن يؤمغ االترال داخل جياز التحكع عغ بعج لسشاشق الجول السجاورة.

البرخية وأحج عسميات  لألليافل البشية التحتية في الجدائخ العسػد الفقخي الػششي تذس خجمات الهاتف الثابت:
 ، بذبكاتADSL الشذخ األولى لأللياف الزػئية في إفخيكيا، شخكة الجدائخ تميكػم استثسخت في تػسيع وتصػيخ

(WiMAX) وشبكات LTE  كيمػمتخ مغ  110000، تع وضع أكثخ مغ 2017الثابتة. كسا أنو في نياية عام
كان ما يقخب مغ  2017األلياف في الجدائخ، وكان مجسػع استثسار مذغمي الياتف السحسػل والثابت في عام 

 .1مميػن دوالر 613
 :يتع تقجيع أسػاق اليػاتف السحسػلة والشقالة في الجدائخ بػاسصة خجمات الهاتف السحسهل:

 ؛1999ت في عام : التي انصمق (Mobilis)الجدائخ تميكػم مػبايل   -  
 ؛2002دخمت في سػق االتراالت الدمكية والالسمكية بالجدائخ عام  (:Djezzyالستعامل  )   - 

                                                           
1
 International Telecommunication Union , Measuring the Information Society Report, Place des Nations, 

Geneva Switzerland,  2018, site web : 
 www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf 

http://www.teletic.dz/
http://www.mellongroup.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf
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 .2004نجسة(: دخمت في سػق االتراالت الدمكية والالسمكية بالجدائخ عام ((سابًقا Ooredooالستعامل)   - 
مغ خالل الججول  2017لدشة  تػضيح بعس مؤشخات تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في الجدائخ ويسكغ
 التالي:

 2017في الجدائخ لدشة  واالتراالتيهضح السؤشخات الخئيدية لتكشهلهجيا السعمهمات  :(4-4ججول رقم)

 (2017السؤشخات الخئيدية لمجدائخ )
حدب الجول 

 العخبية
حدب 
 العالم

 13.0 7.9 7.6 ندسة. 100الثابت الفخعي. لكل  الهاتف
 103.6 102.6 120.7 ندسة. 100الخمهية الستشقمة الفخعية. لكل 

 61.9 53.9 78.4 ندسة. 100ط الشصاق العخيس الستشقمة الفخعية. لكل انذ
 87.9 88.0 90.0 )٪ من الدكان( 3Gتغصية 
 76.3 50.9 30.5 )٪ من الدكان( LTE / WiMAXتغصية 

 48.6 48.7 47.7 األفخاد الحين يدتخجمهن اإلنتخنت )٪(
 47.1 47.1 41.3 األسخ التي لجيها جهاز كسبيهتخ )٪(

 54.7 50.1 40.3 األسخ التي لجيها إمكانية الهصهل إلى اإلنتخنت )٪(
 25.4 65.3 76.6 (kbit / sعخض الشصاق التخددي الجولي لكل مدتخجم لإلنتخنت )

 13.6 5.6 7.8 ندسة. 100العخيس الثابت الفخعي. لكل  الشصاق
 الشصاق العخيس الثابت الفخعي. بهاسصة شبقات الدخعة ، تهزيع ٪

 4.2 30.7 34.6 ميجابت / ثانية 2كيمهبت / ثانية إلى  256
 13.2 33.8 36.7 ميجابت / ثانية 10ميجابت إلى  2

 82.6 35.4 28.7 ابت / ثانيةجمي 10يداوي أو يديج عن 
 (، عمى السػقع :  ITU)لالتراالتالجولي  االتحادمغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات  :السرجر

www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf 

تبيغ أن  ،2017لدشة  مغ خالل عخض السعمػمات الستعمقة بانتذار تكشػلػجيا السعمػمات واالترال 
 100لكل  ثابتاتف ى 7.6فسعجل  اذا ما قػرنت بالشدب العخبية أو الجولية، متػسصةالجدائخ تسمظ بشية تحتية 

ندسة، لكغ تقتخب مغ السعجل  100لكل  ثابتىاتف  13.0ندسة تعج ندبة ضعيفة بسقارنتيا بالسعجل العالسي 
 ندسة. 100ىاتف لكل  7.9ب  2017العخبي الحي قجر سشة 

ندسة وىحه الشدبة تعج مختفعة بالسقارنة ب  100ىاتف لكل  120أما اليػاتف الخمػية فاقت معجل 
% مغ 90( بمغت 3Gالتغصية بخجمة ) أيزاندسة،  100لكل  104العخبي أو العالسي الحي ال يتجاوز السعجل 

 / LTE% مغ الدكان، لكغ التغصية ب: )  88.0بالدكان في حيغ أن ندبة التغصية في العالع العخبي 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf
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WiMAX الدكان في الجدائخ، في حيغ سجمت الشدب  % لعجد30.5( تبقى ضعيفة حيث أنيا لع تتجاوز ندبة
 %.76.3%، 50.9الخاصة بالعالع العخبي وبالشدبة العالسية عمى التػالي ب: 

األفخاد الحيغ يدتخجمػن اإلنتخنت في الجدائخ مغ الشدب العالسية والعخبية إذ بمغت الشدبة  ةتقتخب ندب
  % مغ الدكان.48.6ب  2017ة % مغ الدكان في الجدائخ، والشدبة العالسية بمغت سش 47.7

أما بالشدبة لدخعات تجفق اإلنتخنت لمشصاق العخيس  في الجدائخ تبقى بيغ ضعيفة ومتػسصة، حيث مغ 
% مغ التػزيع الػششي لإلنتخنت، وندبة 34.6ميجابت / ثانية بمغت الشدبة ب  2كيمػبت / ثانية إلى  256
ميجابت / ثانية،  10انية، أما سخعة التجفق ألكثخ مغ / ث ميجابت 10ميجابت إلى  2% لدخعة التجفق 36.7

% مغ إجسالي 82% وىي ندبة ضعيفة اذا ما قػرنت بالشدبة العالسية التي تفػق ندبة 28.7بمغت ندبتيا ب 
 سخعات تجفق اإلنتخنت بالعالع.

 اإللكتخوني لألمهال في الجدائخنذاط الدحب السصمب الثاني: 
في الجدائخ وابخاز تصػر الػسائل السداعجة   للألمػايتع التصخق الى حجع نذاط الدحب اإللكتخوني  

 إلجخاء الدحب اإللكتخوني بػاسصة البصاقات اإللكتخونية وأجيدة الرخافات اآللية في العشاصخ التالية:

 في الجدائخ : احرائيات حهل تصهر البصاقات اإللكتخونية وأجهدة الرخاف اآلليالفخع األول
ت اآللية اوكحا حجع الرخاف ،تجاولة في الجدائخسمغ خالل ىحا العشرخ يسكغ التصخق لحجع البصاقات ال

 السشتذخة عبخ كامل التخاب الػششي:
 بالجدائخاإللكتخونية  اآللي والبصاقاتيهضح العجد اإلجسالي لجهاز الرخاف  (: 5-4رقم) ججول

 البطاقات الذهبية البطاقات الكالسيكية السنة
مجموع البطاقات 

 المتداولة

العدد االجمالي دأجهزة 
الار  ادألي البيبنكية 

 العاملة

2013 - - - 530 
2014 - - - 702 
2015 - - 1308490 877 
2016 1262265 187345 1449610 1 370 
2017 1393692 213615 1607307 1 443 
2018 1281291 220674 1501965 1 441 

الخساسي األول 
 2019من سشة 

- - - 1 451 

  عمى السػقع: 15/06/2019( بتاريخ : giemonetiqueتجسع الشقج اآللي )السرجر: 
https ://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/ 

https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
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بصاقات اإللكتخونية الستجاولة بالجدائخ اإلجسالي لمعجد ال( الحي يتزسغ تصػر 5-4مغ خالل الججول رقع) 
، ويسكغ تػضيح ذلظ )البصاقات الكالسيكية والبصاقات الحىبية( وكحا تصػر العجد اإلجسالي ألجيدة الرخاف اآللي

 األشكال التالية:مغ خالل  أكثخ
 تصهر البصاقات اإللكتخونية -1-1

 2018-2015العجد اإلجسالي لمبصاقات اإللكتخونية الستجاولة في الجدائخ بين سشة  ( يهضح تصهر3-4شكل رقم)

 
 (5-4مغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات الججول رقع) السرجر:             

ة األعسجة البيانية التي تػضح العجد اإلجسالي لمبصاقات اإللكتخونية الستجاولة خالل كل مغ خالل مالحط 
% 10.79بصاقة، أي بشدبة زيادة مئػية بمغت  1449610ب  2016سشة، حيث بمغ عجد البصاقات في سشة 

ي سشة بصاقة، كسا سجمت ندبة زيادة سشػية ف 1308490التي بمغ عجد البصاقات بيا  2015مقارنة بدشة 
، في حيغ سجل العجد اإلجسالي لمبصاقات الستجاولة في سشة 2016% مقارنة بدشة 10.88قجرت ب  2017
بصاقة في كال  1607307التي بمغ عجد البصاقات بيا  2017%( عغ سشة 6.55-)تخاجع قجر بشدبة  2018

  الرشفيغ الكالسيكية والحىبية.
 تصهر أجهدة الرخاف اآللي -1-2

 2013تصػر أجيدة الرخاف اآللي في الجدائخ خالل الفتخة السستجة بيغ سشة يسكغ التصخق الى 
 مغ خالل الذكل التالي: 2019والخساسي األول مغ سشة 

1308490 
1449610 

1607307 
1501965 
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 (5-4مغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات الججول رقع)السرجر:           
( الحي يػضح تصػر عجد أجيدة الرخاف اآللي 4-4( والذكل رقع)5-4مغ خالل معصيات الججول رقع) 

العاممة بالجدائخ، يتزح جميا االرتفاع في شػل األعسجة البيانية مغ سشة ألخخى حيث كان عجد األجيدة في سشة 
، وبديادة قجرت 2014% وىحا سشة 32.45جياز في حيغ تدايج ىحا العجد بشدبة زيادة قجرت ب  530ب  2013

بشدبة معتبخة قجرت ب  2016، كسا تزاعف عجد األجيدة سشة 2015-2014جياز بيغ سشة  175ب 
، تػاصل ارتفاع عجد أجيدة الرخافات اآللية 877التي كان عجد األجيدة بيا ب  2015% عغ سشة 56.21

، 2016% عغ سشة 5.33، وذلظ بشدبة زيادة سشػية قجرت ب 2017جيازا سشة  1443العاممة بالجدائخ لتبمغ 
، إال 2017%( عغ سشة 0.14 -)، أي بإنخفاض قجر ب 1441ب 2018ألجيدة ليبمغ سشة وكسا سجل عجد ا

   .2018أجيدة الرخافات اآللية مقارنة بدشة  10سجل ارتفاع ب  2019أن الخساسي األول مغ سشة 
  عمى جهاز الرخاف اآللي اإللكتخوني عسميات الدحب :الفخع الثاني

خالل الفتخة ، في الجدائخ عمى جياز الرخاف اآللي اإللكتخوني يسكغ التصخق الى تصػر عسميات الدحب
 :الججاول واألشكال التاليةمغ خالل  2019والخساسي األول مغ سشة  2018 – 2013السستجة بيغ سشة 

 2018-2013عسميات الدحب اإللكتخوني بين سشة  -2-1
الججول اآلتي تصػر العجد اإلجسال لعسميات الدحب اإللكتخوني لألمػال والسبالغ اإلجسالية السدحػبة في  يػضح

 :2018- 2013الجدائخ خالل الفتخة السستجة بيغ سشة 
 2018 -2013بين سشة اإلجسالي لعسميات الدحب عمى جهاز الرخاف اآللي  يهضح العجد (: 6-4رقم) ججول

 السبمغ اإلجسالي لسعامالت الدحب لسعامالت الدحب العجد اإلجسالي الدشة
 800,00 882 283 44دج 881 280 5 2013
 700,00 711 609 47دج 791 189 5 2014
 200,00 520 191 40دج 304 846 3 2015
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 دج  500,00 524 822 98 031 868 6 2016
 دج 000,00 291 398 126 170 310 8 2017
 دج 000,00 452 233 136 913 833 8 2018

 عمى السػقع:  02/06/2019( بتاريخ : giemonetiqueالسرجر: تجسع الشقج اآللي )           
https ://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/ 

والتي قجرت  2013العجد اإلجسالي لسعامالت الدحب بيغ سشة مغ خالل الججول الدابق يتزح ارتفاع 
التي بمغ عجد الدحػبات اإللكتخونية ب  2018معاممة سحب الكتخونية ومقارنتيا ب سشة  5280881ب 

 معاممة سحب، ويسكغ ايزاح ذلظ مغ خالل السشحشى البياني التالي: 8833913

 

 (6-4عمى معصيات الججول رقع) مغ اعجاد الصالب بشاءا السرجر:

(، أن عجد عسميات الدحب اإللكتخوني 6-4شى الدابق السبيغ في الذكل رقع)يتزح مغ خالل السشح    
     %(،1.72 -سشػية قجرت عمى التػالي ب :) انخفاض، وذلظ بشدب 2015-2013شيج تشاقز بيغ سشة 

حيث بمغت ندبة زيادة ب  2016. لتدتأنف باالرتفاع اعتبارا مغ سشة 2015، 2014سشة  %(25.89-)
بالسقارنة مع عجد  2018% سشة 6.30سشػية قجرت ب  رتفاعابشدبة ، 2015% عسا كانت عميو سشة 78.56

 معاممة سحب. 8310170والتي بمغت  2017الدحػبات اإللكتخونية سشة 
مميار ديشار  47.61الى  2014سشة  رتفاعالكتخونية نالحع أن فيو لى السبالغ السدحػبة إإوبالشطخ 

، فيسا انخفس حجع الدحػبات بػاسصة الرخاف 2013% عغ سشة 7.51جدائخي، أي بشدبة ارتفاع قجرت ب 
%( عغ سشة 15.58 -، أي بشدبة انخفاض قجرت ب )2015مميار ديشار جدائخي سشة  40.19اآللي الى 

% عغ سشة 145.88بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  2016ابتجاء مغ سشة  رتفاعااللكغ رجعت الى  .2014
مميار  136.24التي بمغ مبمغ الدحػبات بيا ب  2017مقارنة بدشة  2018% في سشة 7.78، وبشدبة 2015
 ديشار.

1 2 3 4 5 6

Série1 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Série2 5 280 88 5 189 79 3 846 30 6 868 03 8 310 17 8 833 91
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 2018- 2013يوضح تطور لمليات السحب بين سنة (: 5-4)شكل رقم

https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
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 2019من سشة  الخسدة أشهخ األولىعسميات الدحب اإللكتخوني خالل  -2-2
الججول اآلتي تصػر العجد اإلجسال لعسميات الدحب اإللكتخوني لألمػال والسبالغ اإلجسالية السدحػبة في  يػضح

 وفق الججول التالي: 2019 مغ سشة الخسدة أشيخ األولىالجدائخ خالل 
 2019 من سشة الخسدة أشهخ األولىيهضح العجد اإلجسالي لعسميات الدحب عمى جهاز الرخاف اآللي خالل  (:7-4رقم) ججول

السبمغ اإلجسالي لسعامالت  العجد اإلجسالي لسعامالت الدحب الدشة
 الدحب

19-جانفي   000,00 946 590 13 دج 726 859 
19-فبخايخ   500,00 199 637 11 دج 042 738 
19-مارس   000,00 578 178 13 دج 711 790 
19-افخيل   500,00 488 268 13 دج 840 797 
19-ماي  000,00 703 888 14 دج  803 882 

19ي األول لخساسا دج  122 069 4  66 563 915 000,00 
 

 : عمى السػقع 15/06/2019: بتاريخ ( giemonetique) تجسع الشقج اآللي السرجر:          
https ://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/ 

ارتفاع في عجد معامالت الدحب اإللكتخونية اال في  2019شيجت األشيخ الخسدة األولى مغ سشة      
معاممة عغ شيخ جانفي ويسكغ ابخاز ذلظ مغ خالل تحميل  120684يغ تشاقز عجد السعامالت ب أشيخ فيفخي 

 السشحشى البياني التالي:
 

 

 (7-4مغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات الججول رقع) السرجر:      
يتزح مغ خالل السشحشى أنو مقدع الى مخحمتيغ، األولى وتذسل السيل الدالب أي انخفاض لعجد  

%( عغ شيخ جانفي، في حيغ الشرف الثاني مغ السشحشى يتسيد بسيل مػجب وىػ 14.15 -السعامالت بشدبة )
الستدايج خالل شيخ مارس والى غاية ماي مغ ىحه الدشة، بشدبة ارتفاع قجرت ب   ما يجل عمى اإلرتفاع

19-جانفً 19-فبراٌر  19-مارس  19-افرٌل  19-ماي   

Série1 859 726 738 042 790 711 797840 882803
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   2019خالل الخماسي ادأول ( ATM) لمليات السحب لل  جهاز(:6-4)شكل رقم

https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
https://giemonetique.dz/ar/activite-retrait-sur-atm/
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لتدجل عجد الدحػبات خالل  .2019، بالسقارنة مع شيخ أفخيل مغ سشة 2019% في شيخ ماي 10.65
 مميػن عسمية سحب. 4.07ب  2019الخساسي األول مغ سشة 

الخسدة أشيخ خالل وبالشطخ أيزا لسبالغ الدحػبات اإللكتخونية عبخ أجيدة الرخافات اآللية في الجدائخ 
 14.89ب  2019سجمت في السجسل ارتفاعات شيخية متفاوتة بمغت في شيخ ماي  2019مغ سشة  األولى

جسل مبالغ ، وبس2019% عغ شيخ أفخيل 12.21مميار ديشار، أي سجمت ندبة ارتفاع شيخية قجرت ب 
 مميار ديشار جدائخي. 66.57قجر ب  2019 مغ سشة  الخسدة أشيخ األولىالدحػبات في نياية 

 (TPE) نقاط البيع نهائياتعمى اإللكتخوني  نذاط الجفع السصمب الثالث: 

الى حجع نذاط الجفع اإللكتخوني في الجدائخ وابخاز تصػر الػسائل السداعجة يتع التصخق  في ىحا السصمب 
 في العشاصخ التالية: (TPE) إلجخاء الجفع اإللكتخوني بػاسصة البصاقات اإللكتخونية وأجيدة نقاط الجفع اإللكتخونية

 شهائيات نقاط البيع في الجدائخل اإلجسالي عجدال: تصهر الفخع األول
يسكغ تػضيح تصػر العجد اإلجسالي لسحصات الجفع السشربة عبخ كامل التخاب الػششي وذلظ خالل الفتخة 

 وفق الججول التالي: 2019مغ سشة  الخسدة أشيخ األولىخالل ونياية  2013السستجة بيغ سشة 
 2019الى غاية ماي  – 2010بين سشة   (TPE)يهضح العجد اإلجسالي لسحصات الجفع اإللكتخوني (: 8-4رقم ) ججول 

 العجد االجسالي لسحصات الجفع االلكتخوني العاممة الدشة
2010 2897 
2011 3047 
2012 2965 
2013 2986 
2014 2737 
2015 3035 
2016 5 049 
2017 11 985 
2018 15 397 

2019ماي   20 324 
 باإلعتساد عمى معصيات: السرجر

وسائل الجفع االلكتخوني في الشظام البشكي الجدائخي  الهاقع والسعيقات واآلفاق عبابدة،  ، نقال عغ سسيةSATIMشخكة  -
 .352، ص2016، جامعة أم البػاقي، الجدائخ، 06، مجمة العمػم اإلندانية، العجدالسدتقبمية

  عمى السػقع: 16/06/2019( بتاريخ : giemonetiqueتجسع الشقج اآللي ) -

giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/ ://https 

 ولتػضيح أكثخ يتع تحميل األعسجة البيانية الستعمقة بالتصػر الدشػي ألجيدة الجفع اإللكتخوني وفق الذكل  التالي:

https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/
https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/
https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/
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 (8-4عمى معصيات الججول رقع) مغ اعجاد الصالب بشاءا السرجر:           

وسشة  2011عجد محصات الجفع اإللكتخوني بيغ سشة في  استقخار  شبو مغ خالل الذكل الدابق يتزح
جياز دفع الكتخوني، أي  5049لتبمغ  2016جياز دفع، ليتزاعف عجدىا سشة  3035أيغ بمغ عجدىا  2015

 11985أيزا يالحع زيادة في محصات الجفع اإللكتخوني لتبمغ .2015% عغ سشة 66.36بشدبة زيادة تقجر ب 
مقارنة بالدشة التي قبميا، كسا بمغت عجد السحصات السشربة عبخ  2017% ىحا سشة  137.37جياز، أي بشدبة 

% مقارنة بدشة 28.47وذلظ بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  15397ب  2018كامل التخاب الػششي لتبمغ سشة 
جياز دفع إلكتخوني ججيج، مسا يجل عمى  4927ب  2019ديادة خالل الخساسي األول مغ سشة ، لتبمغ ال2017

التي تحث عمى كل متعامل اقترادي أن يػفخ لدبائشو  2018مغ قانػن السالية لدشة  111السادة بػادر تصبيق 
فع اإللكتخوني مغ قبل ، فارتفاع ىحا العجد انسا يجل عمى اإلسخاع في تشريب أجيدة الج1وسائل دفع الكتخونية

ضسغ قائسة السخالفيغ التي نرت عمييع  يكػن السؤسدات العسػمية وأيزا في السحالت والريجليات وغيخىا واال 
 ذات السادة.
 : أجهدة الجفع اإللكتخونية حدب البشهك العاممة بالجدائخ الفخع الثاني

 2018-2010لكل بشظ خالل الفتخة السستجة بيغ سشة وفيسا يمي يسكغ تقديع أجيدة الجفع اإللكتخونية التابعة      

 2018-2010خالل الفتخة الجدائخية  ( حدب البشهك TPE(: عجد أجهدة الجفع اإللكتخوني)9-4ججول رقم )

 السنوات

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البشهك
CPA 1491 1554 1622 1647 1654 1686 2439 2231 3414 
BDL 575 575 338 188 188 188 124 3328 4324 

BADR 317 317 317 317 319 373 646 2086 1794 
BEA 52 57 57 57 57 65 65 295 252 

                                                           
1
، 444، المادة 2045ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  44-42،  قانون رقم 22شعبٌة، العدد الجرٌدة الرسمٌة ، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة ال  

 م.2042دٌسمبر سنة 25ه الموافق ل 4120ربٌع الثانً عام 00

2897 3047 2965 2986 2737 3035 
5 049 

11 985 
15 397 

20 324 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ماي 
2019 

 (TPE) يوضح التطور السنوي للعدد اإلجمالي لنهائيات نقاط البيع(: 7-4)شكل رقم

Série1
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BNA 329 329 332 332 / 4 676 2412 4550 
société 
générale 

51 60 71 101 126 245 268 318 164 

A.POSTE 47 47 47 47 47 47 47 0 0 
BARAKA 9 9 9 9 9 9 9 0 0 

BNP 15 24 76 90 80 117 145 325 314 
NATIXIS 3 5 5 40 41 73 73 80 55 

AGB 6 66 89 154 208 234 317 614 517 
salam 
bank 2 4 2 4 8 8 0 17 22 

CNEP / / / / / / / 272 262 
Trust 
Bank 

/ / / / / / 10 50 55 

HSB / / / / / / / / 10 
 15879 11985 5049 3049 2737 2985 2965 3047 2897 السجسهع
عبابدة،  سسية نقال عغ SATIMومعصيات شخكة ، SATIMشخكة مغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات   السرجر:

، 06وسائل الجفع االلكتخوني في الشطام البشكي الجدائخي  الػاقع والسعيقات واآلفاق السدتقبمية، مجمة العمػم اإلندانية، العجد
 .352، ص2016جامعة أم البػاقي، الجدائخ، 

، حيث بمغت عجد 2018مغ خالل السعمػمات التي تزسشيا الججول الدابق فإنو يتع التخكيد عمى سشة  
بشظ عسػمي وخاص وكحا بخيج الجدائخ،  14جياز مػزعة عمى  15879أجيدة الجفع في كامل التخاب الػششي ب 

 4550ب  2018السختبة األولى مغ حيث امتالك أجيدة الجفع الى غاية سشة بشظ الػششي الجدائخي حيث احتل 
 4324بشظ التشسية السحمية ب  ( في الجدائخ، يميوTPE% مغ العجد اإلجسالي ألجيدة)28.65أي بشدبة  جياز

% مغ عجد أجيدة 21.50%، وتأتي في السختبة الثالثة القخض الذعبي الجدائخي بشدبة 27.23جياز، ما ندبتو 
% مغ العجد اإلجسالي 11.28جياز، أي ما ندبتو  1794الجفع في الجدائخ، تمييا بشظ التشسية الخيفية ب

( في TPE% فقط مغ إجسالي أجيدة )11.34عة عمى ما ندبتو (، كسا تستمظ باقي البشػك مجتسTPEألجيدة)
 .الجدائخ

 : تصهر نذاط الجفع في الجدائخ الفخع الثالث
فسغ خالل ىحا العشرخ نحاول التصخق الى تصػر العجد اإلجسالي لسعامالت الجفع اإللكتخوني والسبالغ  

الجفع اإللكتخوني في الجدائخ خالل فتخة الجراسة اإلجسالية ليا، وكحا عجد التجار الحيغ قامػا بتشريب أجيدة 
 :2018-2013السستجة بيغ 
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 2018 -2013الفتخة خالل  (TPEعبخ ) يهضح  العجد اإلجسالي لسعامالت الجفع (:10-4رقم) ججول

عجد التجار الحين يسمكهن  العجد اإلجسالي لسعامالت الجفع الدشة
)TPE(جهاز 

السبمغ اإلجسالي لسعامالت 
 الجفع

 286,00 439 43دج 493 1 732 7 2013
 283,00 187 80دج 369 1 937 15 2014
 737,30 462 199دج 525 1 434 35 2015
 902,40 508 444 دج 525 2 501 65 2016
 368,90 775 861 دج 993 5 694 122 2017
 130,76 334 335 1 دج 152 10 898 190 2018

19الخساسي األول   102 164 
 

- 
 331,11 494 707دج

 
 عمى السػقع:  14/06/2019( بتاريخ : giemonetiqueتجسع الشقج اآللي )السرجر: 

https/ / : giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/ 

يج عبخ الدشػات، إذ أن عجد التجار الحيغ االسؤشخات تتد ( يتزح أن كل 10-4مغ خالل الججول رقع)
الى ما يقارب  2017تاجخ في حيغ تزاعف العجد ليرل سشة  1493بمغ  2013في سشة  (TPEيسمكػن جياز)

، وبشدبة زيادة قجرت ب 2016% عغ سشة 137.34تاجخ أي بديادة قجرت ندبتيا الدشػية ب  5993
  .2017لحيغ يسمكػن أجيدة الجفع خالل سشة % بالسقارنة مع عجد التجار ا69.40

تصػرات معامالت الجفع اإللكتخوني عمى الشحػ  تتزح كي( 8-4رقع)كسا يسكغ التصخق الى الذكل 
 التالي:

 
 (10-4مغ اعجادا الصالب بشاءا عمى معصيات الججول رقع) السرجر:       

السشحشى الحي يتزسشو الذكل الدابق بسيمو السػجب الحي يتخجع التدايج السدتسخ في عجد  يطيخ
، 2018الى  2013عغ شخيق أجيدة الجفع  وذلظ خالل الفتخة السستجة بيغ سشة  السعامالت التي تخز الجفع

% 106.12معاممة دفع بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  15937ب  2014حيث بمغت عجد السعامالت في سشة 

1 2 3 4 5 6

2013 السنة 2014 2015 2016 2017 2018

732 7 العدد اإلجمالً لمعامالت الدفع 15 937 35 434 65 501 122 694 190 898
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 2018-2013تطور العدد اإلجمالي لمعامالت الدفع اإللكتروني بين سنة (: 8-4)شكل رقم

https://giemonetique.dz/ar/activite-paiement-sur-tpe/
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معاممة دفع إلكتخوني، أي بشدبة زيادة  190898بحػالي  2018، واستسخت بالديادة لترل سشة 2013عغ سشة 
بمغ عجد  2019، وفي إحرائيات لمخساسي األول مغ سشة 2017% بالسقارنة بدشة 55.59سشػية قجرت ب 

جدائخ لمجفع اإللكتخوني بػاسصة فيو تصػر كبيخ في تعامل السػاشغ ال، مسا يجل عمى أن 102164السعامالت ب 
األجيدة السشربة داخل السؤسدات أو الستاجخ، و/أو بػاسصة الجفع عغ شخيق اإلنتخنت وىػ الحي يسكغ ايزاحو 

  في السصمب الخابع.
( ىي أيزا تزاعفت وبذكل TPEأما بالشدبة لتصػر السبالغ اإلجسالية لسعامالت الجفع بػاسصة أجيدة )

، إذ سجمت ندب الديادة في 2019الى غاية الخساسي األول مغ سشة  2013لسستجة بيغ سشة كبيخ خالل الفتخة ا
 كل سشة عمى الشحػ التالي:

  عغ سشة 84.60كانت ندبة الديادة في السبالغ اإلجسالية لسعامالت الجفع اإللكتخوني ب  2014سشة %
2013. 

  2014% عغ سشة 148.75سجمت ندبة الديادة ب  2015سشة. 
  2015% عغ سشة 122.85ب  2016بمغت ندبة الديادة في . 
  مميػن  861.78التي بمغت  2016% بالقارنة بدشة 93.87بمغت أيزا ندبة الديادة  2017وفي سشة

 ديشار جدائخي.
  مميار ديشار، وذلظ بشدبة  1.34قجرت السبالغ اإلجسالية لسعامالت الجفع اإللكتخوني ب  2018أما سشة

 .2017% عغ سشة 54.95زيادة سشػية 

 في الجدائخالريخفة اإللكتخونية عبخ شبكة اإلنتخنت خجمات السصمب الخابع: 
نذاط  ،إجسالي السعامالت السرخفية عبخ شبكة اإلنتخنت لى عجة فخوع وىي:إيتع تقديع ىحا السحػر 

 عمى الشحػ التالي:الجفع  اإللكتخوني حدب تدػية نػع الخجمة  

 السعامالت السرخفية عبخ شبكة اإلنتخنت: إجسالي الفخع األول
يتع مغ خالل ىحا العشرخ معخفة تصػر عجد تجار الػيب في الجدائخ وكحا العسميات السترمة بأداء 

عمى  2018-2016السجفػعات اإللكتخونية عبخ الذبكة العشكبػتية بالجدائخ وذلظ خالل الفتخة السستجة بيغ سشة 
 الشحػ التالي:

 يهضح احرائيات حهل الجفع اإللكتخوني عبخ شبكة اإلنتخنت في الجدائخ خالل الفتخة السستجة بين(: 11-4ججول رقم)
2016-2018 

عجد تجار الهيب  الدشة
Web_marchands) 

العجد اإلجسالي لسعامالت 
 الجفع عبخ االنتخنيت

السبمغ اإلجسالي لسعامالت الجفع 
 عمى بهابات الجفع االلكتخوني

 842,02 009 15دج 366 7 16 2016
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 423,40 993 267دج 844 107 16 2017
 583,28 592 332دج 982 176 21 2018

 (Gie monétiqueمغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معمػمات شخكة )السرجر: 
 2016( يالحع أن عجد تجار الػيب ال يدال ضعيف إذ بمغ عجدىع سشة 11-4مغ خالل الججول رقع) 

، 2017% عغ سشة 31.25بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  2018تاجخ في حيغ لع يتدايج عجدىع اال سشة  16ب 
وفي السقابل يالحع اقبال كبيخ لمتعامل مع السعامالت السرخفية عبخ الػيب مغ شخف األعػان اإلقترادييغ، 

بمغ العجد  2017معجد اإلجسالي لسعامالت الجفع عبخ اإلنتخنت، مثال سشة لذلظ في ندب الديادة  حيث ضيخ
، فيسا بمغت ندبتيا 2016% عغ سشة 1364معاممة دفع، أي بشدبة زيادة سشػية قجرت ب  107844اإلجسالي 

 .2017% بالسقارنة بدشة 64.11ب  2018سشة 
 332.60ب  2018ت الجفع عبخ البػابات اإللكتخونية لتبمغ سشة كسا تزاعفت السبالغ اإلجسالية لسعامال 

فبمغت  2018، أما في سشة 2016% عغ سشة 1685ب  2017مميػن ديشار وذلظ بديادة سشػية قجرت سشة 
 .2017% بالسقارنة بدشة 24.11الشدبة 

  2018-2016خالل الفتخة بين  نهع الخجمة  تدهية اإللكتخوني حدب نذاط الجفع : الفخع الثاني
، أصبح الجفع عغ شخيق اإلنتخنت بػاسصة البصاقة البيبشكية عسميا بالجدائخ. وقج تع 2016مشج أكتػبخ 

فتح ىحه الخجمة في السخحمة األولى لمقائسيغ عمى الفػتخة ) شخكات تػزيع الساء والصاقة "الغاز والكيخباء" ، الياتف 
تاجخ الػيب مشخخط في نطام  30حاليا يػجج ، أما ميغ ،الشقل الجػي وبعس اإلدارات(الثابت والشقال، شخكات التأ

 :ججول التاليالمعاممة مػزعة وفًقا  793 368 الجفع االلكتخوني البيبشكي، ما نتج عشو حػالي
 بين سشةلمقائسين عمى الفهتخة  بالجدائخ خالل الفتخة ما  يهضح عسميات الجفع عبخ اإلنتخنت  (:12-4رقم) ججول

2016- 2018 

 السنة
هات  / 
 اتااالت

 كهربا /ما  تأمين نقل
خدمة 
 ادارية

العدد 
االجمالي 
 للمعامالت

 المبلغ االجمالي

  842,02 009 15 دج 366 7 0 391 51 388 536 6 2016

  423,40 993 267 دج 844 107 0 414 12 467 2 677 5 286 87 2017

  583,28 592 332 دج 982 176 455 1 722 29 439 6 871 495 138 2018

 عمى السػقع:  13/06/2019( بتاريخ : giemonetique: تجسع الشقج اآللي )السرجر      
giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/ ://https 

مغ خالل معصيات الججول الدابق يتزح أن قصاع اإلتراالت الدمكية والالسمكية يدتحػذ عمى الحرة 
د معامالت األكبخ في تأدية السجفػعات اإللكتخونية بػاسصة الذبكة العشكبػتية، حيث قجرت ندبتيا مغ إجسالي عج

% مغ إجسالي 17، في حيغ احتمت السختبة الثانية قصاع الكيخباء والغاز بشدبة 2018% سشة 78.25الجفع ب 

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
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الشقل والخجمات اإلدارات  عمى كل مغ قصاع التأميغ، فانقدستعجد معامالت الجفع لحات الدشة، أما باقي الشدبة 
 العسػمية .

 

 (12-4بشاءا عمى معصيات الججول رقع) مغ اعجاد الصالب السرجر:           
  2019من سشة  الخسدة أشهخ األولىنذاط الجفع  اإللكتخوني حدب تدهية نهع الخجمة  خالل : الفخع الثالث

الخسدة أشيخ حيث يتع تشاول مجسل عسميات الجفع اإللكتخوني عبخ اإلنتخنت وذلظ حدب كل قصاع خالل       
 عمى الشحػ التالي: 2019مغ سشة  األولى

 2019يهضح عسميات الجفع عبخ اإلنتخنت خالل الخساسي األول  (:13-4رقم) ججول

هاتف /  الدشة
 االتراالت

كهخباء /  تأمين الشقل
 ماء

الخجمة 
 اإلدارية

 خجمات
العجد 

االجسالي 
 لمسعامالت

 المبلغ االجمالي

  347,27 647 29 دج 741 13 0 240 409 2 569 52 471 10 2019-جانفي

 924,87 948 28  دج 461 15 347 50 658 3 638 80 688 10 2019-فبخايخ

  187,44 403 34 دج 159 18 371 33 361 3 713 122 559 13 2019-مارس

  988,86 437 26 دج 709 12 400 22 296 2 565 70 356 9 2019- افخيل

  824,33 045 31 دج 531 16 545 34 424 3 530 83 915 11 2019-  ماي

 األشهخ الخسدة
 2019 ىاألول

21 271 407 3 015 5 720 379 1 663 
 

76 601 
 

 272.77 483 150دج

  عمى السػقع: 15/06/2019 بتاريخ : ،(giemonetique) تجسع الشقج اآلليالسرجر: 
giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/ ://https 

 اتصاالت/ هاتف 
78% 

 نقل
0% 

 تأمٌن
4% 

 ماء/كهرباء
17% 

 خدمات ادارٌة 
1% 

نسبة لمليات الدفع لبر اإلنترنت حسب كل قطاع لسنة (: 9-4)شكل رقم
2018 

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
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ة يالحع مغ خالل معصيات الججول أن العج اإلجسالي لسعامالت الجفع اإللكتخوني شيج ارتفاع الى غاي  
%، 64.66معاممة واستحػذ قصاع اإلتراالت عمى حرة األسج بشدبة  18159شيخ مارس أيغ بمغ عجدىا الى 

-في شيخ أفخيل ، أي بشدبة انخفاض قجرت ب )  12709ثع انخفس عجد السعامالت اإللكتخونية الى 
خ شبكة معاممة دفع الكتخوني عب 76601%( عغ شيخ مارس، وفي مجسل الخساسي األول سجمت 30.01

 اإلنتخنت مػزعة مغ خالل الجائخة الشدبية التالية:

 

 (13-4مغ اعجاد الصالب بشاءا عمى معصيات الججول رقع) السرجر:                 

 في الجدائخ( ATCI( و)ARTS)احرائيات لشظام الجفعالسصمب الخامذ: 

وىسا آمشان و فعاالن وشفافان  2006دخل الشطامان الججيجان لمجفع بيغ السرارف في اإلنتاج في سشة 
ويدتجيبان لمسعاييخ السعجة مغ شخف لجشة أنطسة الجفع والتدػية لبشظ التدػيات الجولية. وتعمق األمخ في البجاية 
بشطام الجفع اإلجسالي الفػري لمسبالغ الكبيخة والجفع السدتعجل )آرتذ( الحي دخل في اإلنتاج في شيخ فيفخي 

ة الجفع. أما نطام السقاصة االلكتخونية لمسجفػعات الخاصة بالجسيػر العخيس كقاعجة لعرخنة أنطس 2006
كسا تع ربط نطام التدميع مقابل تدػية الدشجات مع  .2006والسدسى )أتكي(، فقج دخل في اإلنتاج في شيخ ماي 

األمخ تصػيخ تصمبت العرخنة الفعمية ألنطسة الجفع في بجاية ، نطام آرتذ مشح الذخوع في تذغيل ىحا األخيخ
السعاييخ والسقاييذ الخاصة بيحا السجال وعرخنة اليياكل السرخفية، خاصة أنطسة السعمػمات، وكحا تعديد ليكل 

 االتراالت. ىحا ويدتجعي األمخ حاليا اإلدراج في ىحا الشطام آخخ التحييشات مغ السؤسدة السرسسة لو .

 االتصاالت/ هاتف 
66% 

 النقل
1% 

 تأمٌن
9% 

 ماء/ كهرباء 
18% 

 الخدمة اإلدارٌة
1% 

 خدمات أخرى
5% 

نسبة لمليات الدفع لبر اإلنترنت حسب كل قطاع خالل (: 10-4)شكل رقم
 2019الخمسة أشهر ادأول  لسنة 
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- 03مغ األمخ  52السادة (  2003مخاقبة أنطسة الجفع مشح  وبالخغع مغ أن لبشظ الجدائخ ميسة قانػنية كامشة في
تسشح لو صالحيات أوسع في ىحا  2010الستعمق بالشقج والقخض(، فإن التجابيخ التذخيعية الججيجة لذيخ أوت 11

 .1السجال، تذسل سيخ ومخاقبة وأمغ أنطسة الجفع
 (ARTS)سجفهعات السدتعجمةنظام الجفع اإلجسالي الفهري لمسبالغ الكبيخة وال: الفخع األول

 في قيج التذغيل  )أرتذ نطام( السدتعجمة والسجفػعات الكبيخة لمسبالغ الفػري  اإلجسالي الجفع نطام دخل
 مميػن  ) 01 ( واحج تفػق  تعادل أو التي السرارف بيغ ما السجفػعات بكل خاص نطام وىػ؛ 2006 فيفخي 
 السالية والسؤسدات السرارف لحداب في التحػيالت السجفػعات ىحه وتتسثل ؛السدتعجمة والسجفػعات ديشار

 .2زبائشيا لحداب التحػيالت وكحا الشطام، في ىحا السذاركة البخيجية، الركػك ومخكد
 4143-4144الفرتة املمتدة بني  خاللللمبالغ الكبرية  اإلمجايلنشاط نظام الدفع (: يوضح تطور 44-4جدول رقم)

 التغيخ )%( ندبة الحجم الدشة
الييخ س)بالقيسة

 الجيشارات(
 ندبة التغيخ )%(

2014 314 357 - 372 394 - 
2015 334 749 6.5% 265 141  (- 28.8)% 
2016 328 404  (-1.9)% 201 692,278 (- 23.9)% 
2017 339 227 3.30% 99 896,266  (-50.47)% 

  .5102و5102، 5102بنك اجلزائر لسنة ل ةرير السنويالتقا من اعداد الطالب بناءا علىاملصدر: 
الجدائخ  السحاسبة لبشظ دفاتخ في مدجمة تدػية عسمية 749 334 أرتذ نطام سجل ،2015 سشة في

 قجره إجسالي بسبمغ أيزا ،2014% مقارنة بدشة 6.5( أي بشدبة زيادة بشدبة 2014سشة  في  357 314و)
 -(، ذلظ بشدبة إنخفاض في الكيسة قجرت ب ) 2014مميار ديشار سشة  394 372، و)ديشار مميار 141 265

 وعسميات الشقجية الدياسة لعسميات سػاء، حج عمى الكيسة، في ىحا االنخفاض ويخجع .2014%( عغ سشة 28.8
 .السذاركيغ

 (مقابل ٪ 71.4  زبائغ السرارف لرالح التحػيالت بييسشة أرتذ نطام في السعالجة الجفع معامالت ليكل يتسيد
( ، أما 2014% سشة 30.90% و) 28.60السرارف  بيغ ما العسميات ُتسثل حيغ، في (2014 في 69.10٪

( مغ إجسالي 2014% سشة 2.5%و) 4.0الدبائغ لرالح التسػيل عسميات حرة تسثل الكيسة، حيث مغ
 3% لمعسميات ما بيغ السرارف.96السعامالت، مقابل 

                                                           
1
 ، على الرابط:442، ص 2042بنك الجزائر، التطور اإلقتصادي والنقدي فً الجزائر، التقرٌر السنوي   
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2
 ، على الرابط:400، ص 2048بنك الجزائر، التطور اإلقتصادي والنقدي فً الجزائر، التقرٌر السنوي   
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. 440نفس المرجع السابق، ص  
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السحاسبة لبشظ الجدائخ  دفاتخ في مدجمة تدػية عسمية 404 328 أرتذ نطام سجل ،2016 سشة في
 إجسالي بسبمغ ، أيزا2015%( مقارنة بدشة 1.9-( أي بشدبة إنخفاض بشدبة )2015سشة  في  749 334و)

في الكيسة  انخفاض(، ذلظ بشدبة 2015مميار ديشار سشة  141 265ديشار، و) مميار  692,278 201قجره 
 بانخفاض عسميات سػيًا، الكيسة، حيث مغ العسميات في التخاجع يفّدخ .2015%( عغ سشة 23.9 -قجرت ب )

 .السذاركيغ بيغ العسميات وانخفاض الشقجية الدياسة
 السرارف، زبائغ لرالح التحػيالت دوما " تييسغ أرتذ نطام" في السعالجة الجفع عسميات ليكل يخز فيسا اأم

% 30.2سػى  السرارف بيغ ما تسّثل السعامالت ال ، بيشسا2015سشة ٪  71.4% مقابل 69.8قجرىا  بحرة
% 4.0% و) 4.3الدبائغ  لرالح التحػيل عسميات تسّثل حرة الكيسة، حيث مغ 2015% لدشة 28.60مقابل 
 .السرارف بيغ % لمعسميات95.7( مغ اجسالي السعامالت مقابل 2015لدشة 

السحاسبة لبشظ الجدائخ  دفاتخ في مدجمة تدػية عسمية 227 339 أرتذ نطام سجل ،2017في سشة 
قجره  إجسالي بسبمغ ، أيزا2016% مقارنة بدشة 3.30( أي بشدبة إرتفاع بشدبة 2016سشة  في  404 328و)

(، ذلظ بشدبة انخفاض في الكيسة 2016مميار ديشار سشة   692,278 201ديشار، و) مميار 896,266 99
خ. 2016%( عغ سشة 50.47-قجرت ب)   خاصة، وذلظ برفة بذأنيا، الستفاوض لمكيع التخاجع ىحا ُيفدَّ
 .1الجراسة قيج الدشة خالل بحجة تقمرت التي الشقجية، الدياسة عسميات السدجل في القػي  باالنخفاض
 ( ATCI)العخيس بالجسههر الخاصة لمسجفهعات اإللكتخونية السقاصة : نظامالفخع الثاني

 كافة بتبادل ،2006ماي في االنتاج حيد دخل ، والحيATCI السدسى اإللكتخونية السقاصة نطام يدسح 
 عسميات آلية، اقتصاعات تحػيالت، أوراق تجارية، صكػك،( العخيس بالجسيػر الخاصة لمسجفػعات الجفع وسائل
 إدخال تجريجيا وتع السزبػشة الركػك مقاصة عسميات اإلنتاج بإدراج في الشطام ىحا ، انصمق)البصاقات عمى

 .السزبػشة الجفع وسائل
 صيغة عمى الجدائخ، تابع لبشظ فخع وىػ ،(CPI)السرارف بيغ السدبقة السقاصة مخكد قبل مغ ATCI نطام ُيجار

 ويتع الجفع، ألوامخ األشخاف متعجدة السقاصة عمى أساس الشطام يعسل .لمسرارف رأسساليا ٌفتح أسيع ذات شخكة
 .2الشطام ضسغ مدبقا محجدة ساعة في السؤجمة لمتدػية))آرتذARTS نطام في الرافية األرصجة صب

  بنيالفرتة املمتدة  خالل العريض ابجلمهور اخلاصة للمدفوعات اإللكرتونية املقاصة نظام (: يوضح تطور نشاط41-4جدول رقم)
4144-4143 

 ندبة التغيخ )%( ) بالسميهن(الحجم الدشة
القيسة)بسالييخ 

 الجيشارات(
 ندبة التغيخ )%(

2014 20, 750 - 13 989 - 
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4141 20, 756 1.150% 15 892 0..2% 
4142 21, 000 1.1% 17 639,5 00.1% 
4143 22, 946 9.27% 18 753,752 2..5% 

 .5102و5102، 5102بنك اجلزائر لسنة ل ةرير السنويالتقا من اعداد الطالب بناءا علىاملصدر: 

 إذ العسميات السعالجة، عجد باستقخار 2015 سشة خالل ATCI نطام في التعامالت حجع تصػر يتسيد
 892 15(، وبسبمغ إجسالي قجر ب  2014مميػن عسمية  750 ,20مميػن عسمية بالسقارنة ب) 756 ,20سجل 

% عغ سشة 13.7( مدجال ندبة إرتفاع قجرت ب 2014مميار ديشار سشة  989 13مميار ديشار جدائخي و )
2014. 

 نطام في الجفع السعالجة عسميات حجع يبقى ، 2014 سشة غاية إلى السدجمة التجريجية الديادات مغ الخغع عمى
ATCI ىحا، يخجع .الجػار ودول السساثمة في الجول الجفع أنطسة في السعالجة تمظ مغ بكثيخ أقل 2015 في 

 داخل السجفػعات حجع يكػن  بحيث واسعة، وكاالت عمى شبكات العسػمية السرارف حػزة إلى خرػصا،
 .1السرارف بيغ ما السجفػعات حجع أضعاف خسدة أكثخ مغ تسثل ججا، كبيخ السرارف

 مميار 695 14 الرظ ب بييسشة الكيسة، حيث مغ ، 2015 سشة في ATCI نطام في التبادالت ليكمة تتسيد
% في 92.4االجسالية و)  الكيسة مغ ٪ 92.5 يعادل ما أي ، 2014 في ديشار مميار 915 12 مقابل ديشار،
  (.2014سشة 

 21 يقارب ما ٪( ليبمغ (1,1 شفيفا ارتفاعا ،2016سشة خالل الشطام، ىحا في السعالجة العسميات حجع عخف
 639,5 17 الشطام في التجاول بمغ حجع الكيسة، حيث مغأما   2015. في مميػن  20,8 مقابل عسمية، مميػن 
  .٪ 11 قجره ارتفاعا أي2015 في ديشار مميار 892 15 مقابل ديشار، مميار

 مميار 353,3 16 لمذيكات ب السعتبخة الييسشة 2016 سشة في الشطام في التبادالت ليكل يبخز الكيسة، حيث مغ
 .الكيسة الكمية مغ ٪ 92,7 أي  ،) 2015ديشار في  مميار14695  ( ديشار

 الخاصة لمسجفػعات اإللكتخونية السقاصة نطام عالج تبادل، يػم 251عخفت التي ، 2017 سشة خالل
          مقابل ديشار، مميار 753,752 18 قجرىا بكيسة عسمية، مميػن  946 ,22 يعادل ما العخيس، بالجسيػر

 %مغ9.27بمغ معتبخ بارتفاع أي  (2016 في ديشار مميار 639,5 17قجرىا بكيسة عسمية، مميػن  0000 ,21 )
 .الكيسة حيث %مغ6.32 و الحجع حيث
 الحرز ، 2017 إلكتخونيا في مقاصتيا تّست التي والتحػيالت الركػك مّثمت السعامالت، عجد حيث مغ

 الستبادلة الجفع وسائل لستػسط الحجع اإلجسالي مغ التػالي، عمى ٪ 49.8 و ٪36.2 تداوي  بشدب األكبخ
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 .442، مرجع سبق ذكره، ص 2048بنك الجزائر، التقرٌر السنوي   
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 مييسشة، أصبحت التي التحػيالت، شخيق عغ السجفػعات في االرتفاع الػاضح السجفػعات حجع في الديادة تعكذ.
 .الركػك شخيق عغ حداب السجفػعات عمى
 مميار 370.1 17بػاقع مييسشا ، 2017 في إلكتخونيا، مقاصتيا تست التي الركػك مبمغ يبقى السقابل، في

 .1العسميات إجسالي مغ ٪92.6 قجرىا بحرة أي ديشار،
 ( وعذخون  الشذاط ألربعة في لمذخوع التخخيز تعّ  ، 2017 سشة خالل أنو اإلشارة تججر بالبصاقات، يتعّمق فيسا
 عبخ بالجفع )السرارف بيغ ما بصاقات( السرخفية، البصاقات لحاممي يدسح مّسا األنتخنت، شبكة عبخ تاجخ ) 24

 بفزل البصاقات، ىحه حاممي لجى كبيخا وقبػال واسعا رواجا 2017في الجفع، مغ الشػع ىحا لقي .األنتخنت
 القانػن  صجور بعج األنتخنت عبخ الجفع وتيخة تدارع إلى ُيذيخ ما ىحا .بعج الجفع عغ يػفخىا التي التدييالت

 .اإللكتخونية بالجدائخ الستعمق بالتجارة
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 خالصة الفرل 
 القصاع السرخفي يذيجىا التي العالسية التحػالت ضل في الجدائخية البشػك ىمع الزخوري  مغ أصبح لقج

 الخاىشة كشػلػجياتالت ايجابيات مغ االستفادة تعطيع مغ تسكغ عسل استخاتيجيةوضع  ،حخال قترادإلا ودخػليا
عال مغ الخجمات  مدتػى  إلى االرتقاء تدتصيع حتى السقجمة، السرخفية تصػيخ الخجمات خالل مغ وذلظ

 االلكتخونية والريخفة االلكتخونية التجارة مػاكبة عرخ أجل مغ سعيا ،وفق السعاييخ العالسية السرخفية الحجيثة
 غم شبكة ىمع وتعتسج ق الدػ  أوضاع في السدتسخ التغيخ نالحدبا في تأخح ججيجة مرخفية ثقافة قوتصبي

 بالجدائخ فسغ خالل استعخاض احرائيات حػل خجمات الريخفة اإللكتخونية ،الدمكية والالسمكية االتراالت
يتزسغ قانػن  11-17نالحع أنيا بعيجة عغ دول الجػار ودول السذخق العخبي، لكغ مشح اعتساد قانػن رقع 

الحي يمدم السؤسدات والتجار بتػفيخ بجائل الكتخونية لغخض الجفع بالػسائل  111في مادتو  2018السالية لدشة 
الستعمق بالتجارة اإللكتخونية،  2018-05-10 السؤرخ في 05-18والقانػن رقع  اإللكتخونية وعبخ شبكة اإلنتخنت،

يالحع أن فيو تحدغ ممحػظ ومقبػل، كسا أنو يعصي أمل بتسكيغ العسل السرخفي اإللكتخوني بالجدائخ في 
 الدشػات القادمة.
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 تمهيد 
 أجخيتًالتي اإلحرائية السعالجات خلل مؽ لمشتائج وعخضاًا لمبيانات تفريمياًا تحميلًا الفرل ىحا يتشاول

ًمتظمباتًتظؾيخ"ًفي لكلًمشيا اإلحرائية الجالالت مدتؾًػ وتحجيج الشتائج ومشاقذة وتحميل الجراسة، عيشة عمى
 االستبانة صجق مؽ التأكج ويتؼ،ًالجراسة فخضيات اختبار ثؼ فيًالجدائخ"ًومؽًالسرخفيةًاإللكتخونيةالخجماتً
بخنامجًمتسثمةًفيًال السشاسبة اإلحرائية األساليب باستخجاموذلػً الجراسة لعيشة الؾصفي التحميل إلى باإلضافة
ًالتالية:،ًوسيتؼًتشاولًىحاًالفرلًمؽًخللًالسباحثً(SPSS) اإلحرائي

ً؛اإلطارًالسشيجيًوالؾصفيًلمجراسةًالسبحثًاألول:
ًًً.الفخضياتًونتائجًالجراسةًاختبارًالسبحثًالثاني:

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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  اإلطار المنهجي والهصفي لمدراسة :األول المبحث
 البحثلسؾضؾعً السيجانية الجراسة في السدتخجمة واألدوات الظخيقةسشتظخقًفيًىحاًالسبحثًإلىًعخضً

سشيجًالستبعًفيًذلػ،ًطخقًم،ًوىحاًمؽًخللًوصفًلنتائجًالجراسةًو حقائق إلى والؾصؾل السعمؾمات تشغيؼ قرج
جسعًالبياناتًوتحجيجًمجتسعًوعيشةًالجراسة،ًوباإلضافةًإلىًاألدواتًواألساليبًاإلحرائيةًالسدتخجمةًفيًمعالجةً

ًالبياناتًوفحصًأداةًالجراسةًوثباتيا.

 طريقة وأدوات البحث المدتعممة األول: المطمب
ًعمىًالسشيجًاإلحرائيًالتحميميًبيجفًالتعخفًعمىً ًاإللكتخونيةًاعتسجتًالجراسة الخجماتًالسرخفية

ًتظؾيخىا ًالسجلت،ًًومتظمبات ًكالكتب، ًالسخاجع ًمختمف ًعمى ًباالعتساد ًوىحا ًوالتحميل، ًبالبحث ًالجدائخ في
الؾصؾلًإلىًأىجافًالجراسة،ًوييجفًىحاًالسشيجًأيزاًلمؾصؾلًًالسمتكياتًوغيخىاًلتحميمياًوإثباتًصجقياًبغخض

الىًالسعخفةًالجقيقةًوالتفريميةًحؾلًمذكمةًالبحث،ًوالؾصؾلًإلىًترؾرًأفزلًوأدقًلمغاىخةًمحلًالجراسةًمؽً
ًيحاًالغخض.ًخللًجسعًالبياناتًعؽًطخيقًاالستبيانًالحؼًتؼًإعجادهًل

 : طرق جمع البياناتالفرع األول
 تؼًاالعتسادًفيًالجراسةًالسيجانيةًعمىًنؾعيؽًمؽًالبياناتًفيًعسميةًجسعيا،ًوىيًكاآلتي:ًحيثًًًًً
 البيانات األوليةأوال: 

ؾزيعياًت تؼًالحرؾلًعمىًالسرادرًاألوليةًمؽًخللًاستبانةًصسستًخريراًليحاًالغخض،ًبحيثًتؼ
ًالجراسة، ًتجسيع عمىًعيشة ًتؼ ًتفخيغيا إلىالبحثً لسؾضؾع اللزمة السعمؾمات ومؽ  باستخجام وتحميميا غاية
ًاإلحرائي ًاستخجامSPSS (Statistical Package for Social Sciences) البخنامج ًإلى ًباإلضافة  االختبارات ،

 .الجراسة تجعؼًمؾضؾع ومؤشخات قيسة ذات لجالالت الؾصؾل بيجف السشاسبة اإلحرائية
  الثانهية البياناتثانيا: 

البياناتًعؽًطخيقًالسخاجعًوالسرادرًالثانؾيةًوالستسثمةًفيًالكتب،ًالسجلتًالعمسيةًتؼًالحرؾلًعمىً
خلتًلسمتكياتًمحميةًودولية،ًمحكخاتًوبحؾثًعمسية،ًوبعضًمؾاقعًاألنتخنتًالستعمقةًبسؾضؾعًاالستخررة،ًمج

ىحاًلتعخفًعمىًاألسذًعمسي،ًًو بذكل الجراسة إثخاءًىحه في تداىؼ الجراسة،ًإلىًجانبًالسخاجعًاألخخػًالتيًقج
الجراسة،ًوكحلػًأخحًترؾرًعامًعؽًمختمفًالسدتججاتًحؾلًمؾضؾعًومجالً إعجاد والظخقًالعمسيةًالدميسةًفي

ًالجراسة.
 الميدانية الدراسة في المدتخدمة : األدواتالفرع الثاني

ًقياسيةًإلبخازًتظؾرًًًًًًًً ًدراسة ًإجخاء ًالسحميةًوصعؾبة ًالسرخفية ًالسؾضؾعًعمىًمدتؾػًالبيئة ًلحجاثة نغخا
عمىًًاالستبيانًستساراتاعمىًالجراسةًالسيجانيةًمؽًخللًتؾزيعًًاعتسجناالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ً
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ً ًمداىسة ًمجػ ًمعخفة ًقرج ًغخداية ًبؾالية ًالعاممة ًالبشؾك ًالخجماتًمؾعفي ًتظؾيخ ًعمى ًالستظمبات مختمف
ً.السرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ

 أوال: المقابمة الذخرية
وتتسثلًفيًمختمفًالمقاءاتًالتيًجسعتشاًببعضًالسجراءًواإلطاراتًالعاممةًبالبشؾكًالعسؾميةًوالخاصة،ًًًًًًًًًً

ً ًأسباب ًبجراسة ًمتعمقة ًمعمؾمات ًعمى ًالحرؾل ًالمقاءات ًىحه ًخلل ًمؽ ًالريخفةًثؼ ًفي ًالتؾسع ومعيقات
ًبالجدائخ.ًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةلستظمباتًكًوماًالحؼًيجبًتجاركوًًاإللكتخونية

 االستبيان: إعداد استمارة ثانيا
الجراسة،ً فخضيات اختبار عمى تداعج التي البيانات عمى لمحرؾل االستبيان استسارة عمى تؼًاالعتساد

ًالسعمؾماتًعمىًلمتعخفًًو ًأمؽًوسلمة ًوادارية، ًبذخية ًتكشؾلؾجية، عمىًمدتؾػًتأثيخًتؾفيخًمتظمباتًتذخيعية،
ً ًبالجدائخ، ًاإللكتخونية ًالسرخفية ًالخجمات ًتؼتظؾيخ ًذلػ ًعمى  صجقيا مؽ ولمتحقق ،االستبانة ترسيؼ وبشاء

ً. السحكسيؽ صجق بأسمؾب السحتؾًػ صجق طخيقة الظالبًاستخجم
 في الستخرريؽ السحكسيؽ مؽ مجسؾعة عمى السبجئية صؾرتيا في االستبيان رةاستسا تؼًعخض حيث

ًوطمباألكاديسي السجال ًمشاسبة عمى الحكؼ مشيؼ ، ًوتؼ مجػ   بشؾد عمى التعجيلت بعض إدخال الفقخات،
 رئيدية أقدام ثلثة تزؼ االستبيان استسارة أصبحت التحكيؼ وبعج واقتخاحاتيؼ، ملحغاتيؼ ضؾء عمىاالستبانةً

ً:كاآلتي وىي األسئمة مؽ
 ؛البياناتًالجيسؾغخافيةًلمسدتجؾب وتزؼ القدم األول:
 ؛معيقاتًالتؾسعًفيًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية حؾل ةعباًر احجػًعذخة وتذسل القدم الثاني:
أربعًمحاور،ً عمىًذسليًو الحؼًيعالجًمتظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًالقدم الثالث:

 حيثًخرصًالسحؾرًاألولًلمستظمباتًالتذخيعية،ًبجورةًيزؼًاربعةًفقخات،ًالسحؾرًالثانيًالستظمباتًالتكشؾلؾجية
يحتؾؼًعمىًخسدةًفقخات،ًالسحؾرًالثالثًثؼًتشاولًفيوًالستظمباتًاإلداريةًوالبذخيةًيزؼًسبعةًفقخات،ًفيًحيؽً

 سعمؾمات،ًالحؼًاحتؾػًعمىًسبعةًفقخات.خرصًالسحؾرًالخابعًلمستظمباتًاألمؽًوحسايةًال
 اإلحرائي مكياس التحميلثانيا: 

ًعمىً، (SPSS)ًبخمجة لمحاسؾبًباستعسال وإدخاليا البيانات وتخميد االستسارة تفخيغ بعج ًاالعتساد وتؼ
ًفي ًمؾضح ًىؾ ًكسا ًوذلػ ًلفقخاتًاالستبيان ًالسدتقريؽ ًلكياسًاستجابات ًالخساسي" الججولًًمكياسً"ليكارت

ًًًًًًًًًًًالتالي:
ً
ً
ً
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ًمكياس ليكارت الخماسي (:1-5جدول رقم )ًًًًًًًًًًًًً
 غير مهافق بذدة غير مهافق محايد مهافق مهافق بذدةًاالستجابة
5ً4ً3ً2ً1ًًالدرجة
 ً.مؽًاعجادًالظالبالمردر: 

  العينة أفراد اتجاهات وتحميل تفديرثالثا: 
 الستؾسطًمعخفة خلل مؽ وذلػ االستبيان متغيخات مؽ متغيخ كل تأثيخ درجة عمى التعخف سيتؼ

 بذجة، مؾافق غيخ(راتًاالخي عؽ الحؼًيعبخ الخساسي ليكارت مكياس استخجمشا أنشا وبسا السؾافقة، ودرجة الحدابي
 أوزان عؽ تعبخ البخنامج في تجخل التي واألرقامًتختيبي متغيخ ،ًوىؾ)بذجة مؾافق مؾافق، محايج، مؾافق، غيخ

ًوالعميا(. الجنيا الحجود(الخساسيً ليكارت مكياس خليا طؾل لتحجيج و اإلجابات،
 ،ًوبعجًذلػًإضافةًىحه)0.8=5/4ً(،ًومؽًثؼًتقديسوًعمىًعجدًالخلياً)4=1-5ً(السجػً حداب تؼ 

ً وعميو لمخمية، األعمى الحج لتحجيج وذلػً،الرحيح الؾاحج وىي السكياس في قيسة أقل إلى الكيسة  تفديخسيتؼ
ً:التالي الججول حدب الشتائج

 وداللتها األسئمة اجابات يهضح: ) 2-5 (جدول رقم
ًالمدتهى ًالمتهسط الحدابي المرجح لإلجاباتًالرمز
ًغيخًمؾافقًبذجة1.79ًإلى1.00ًًمؽ1ًً
 غيخًمؾافقً 2.59إلى1.80ًًمؽ2ًً
 محايج 3.39إلى2.60ًًمؽ3ًً
 مؾافق 4.19إلى3.40ًًمؽ4ًً
 مؾافقًبذجة 5.00إلى4.20ًًمؽ5ًً

 لمشذخ العمسية دارًخؾارزم ، SPSSباستخدام واالستداللي الهصفي اإلحراء في مقدمة عد، الفتاح عبج :المردر
ً.540،ًص2007التؾزيع،ًججة،ً و

الستؾسطًالحدابيًمحرؾرًبيؽًًوكان (05)الجرجة مؽ اقتخبشا كمسامؽًخللًالججولًالدابقًيتزحًأنوًً
اذاًً (01)الجرجة مؽ اقتخبشا كمسا شجةًالسعارضة تدداد حيؽ في العبارة، عمى السؾافقة درجة ازدادت 05و4.20ً

ً.متؾسظة درجةًالسؾافقة تكؾًن (03) الجرجة مؽ اقتخبشا إذا أما 1.79و01ً كانًالستؾسطًالحدابيًمحرؾرًبيؽ
ًوعينة الدارسة مجتمع تحديد :لثالفرع الثا
ًالخساسيًاألولخللًًبسختمفًالختب،ًوذلػًؾاليةًغخدايةبًالسؾعفيؽًبالبشؾكًيتكؾنًمجتسعًالجراسةًمؽًً

134ًاستبانة،ًوأستخدًمشيا143ًًوتؼًاختيارًعيشةًمؽًمجسؾعًأفخادًالسجتسع،ًبحيثًتؼًتؾزيعً،2019ًًسشةمؽً
ً ًاستبعاد ًتفحصًاالستباناتًتؼ ًوبعج ًبيا،09ًًاستبانة، ًاكتسالًالسعمؾماتًوالبياناتًالؾاردة ًلعجم استباناتًنغخا
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وأيزاًبدببًعجمًججيةًبعضًأفخادًالعيشةًفيًتعبئةًاالستبيان،ًوبالتاليًيكؾنًعجدًاالستباناتًالخاضعةًلمجراسةً
ً%ًمؽًإجساليًاالستباناتًالسؾزعةًحدبًالججولًادناه:88.11ًاستبانة،ًأؼًبشدبة126ًً

 عينة الدراسة  المهزعة عمى االستبياناتهضح ي (:3-5جدول رقم )

 اسم البنك الرقم
 االستبيانات
 المهزعة

 االستبيانات
 المدترجعة

 االستبيانات
 الرحيحة

 الندبة المئهية

11 CPA 35 33 32 %91,43 
12 BNA 25 24 23 %92.00 
13 CNEP 23 22 22 %95,65 
14 BADR 19 17 16 %84,21 
15 BEA 10 9 8 %80.00 
16 BDL 13 12 10 %76.92 
17 BARAKA 9 8 7 %77,78 
18 S.G 6 6 5 %83,33 
19 AGB 3 3 3 %100 

%143ً134ً126ً88.11 المجمهع  
 .االستبانات استساراتًعمى بشاء الظالب عجادإً مؽ :المردر

 المطمب الثاني: األدوات اإلحرائية المدتعممة
،ًاستخخاجًاالستبانةاإلحرائية،ًلغخضًمعخفةًثباثًوصجقًًاالختباراتبسجسؾعةًمؽًًاالستعانةثؼًًًًًًً

ًاإلحراءاتًالؾصفيةًلعيشةًالجراسة،ًدراسةًالعلقةًواألثخًلستغيخاتًالجراسة،ًمتسثمةًفيًالعشاصخًالتالية:
 تحميل الهصفي لمبيانات المدتعممةال الفرع األول:

SPSSًقسشاًبسعالجةًالبياناتًالتيًتؼًالحرؾلًعميياًمؽًخللًأداةًالجراسةًباستخجامًالبخنامجًاإلحرائيًًًًًًًً
(Statistical Package for Social Sciences)ً،ًًحيثًتؼًاستخجامًالتحميلتًالؾصفيةًلؾصفًخرائصًأفخادًالعيشة

 االستقراء قؾائؼ عمييا احتؾت والتي البيانات، تحميل في اإلحرائية األساليب بعض قسشاًباالعتسادًعمى كسا
ً:يمي فيسا وتتسثلًىحهًاألساليب فخوضًالبحث، الختبار وذلػ
 الجراسة؛ أداًة ثبات اختبار أجل مؽً (Cronbach's Alpha)كخومباخً معاملًآلفاً-
 أفخادىاًحؾل اًوآراء مؾاقف بيان عؽ فزل العيشة، خرائص عخض أجل مؽ السئؾية، والشدب التكخارات -

 البيانية؛ التسثيلت ببعض استعيؽ كسا عباراتًاالستبيان،
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 درجة لكياس السعيارية االنحخافات استخجمت كسا العيشة أفخاد إجابات اتجاىات لسعخفة الحدابية الستؾسظات -
ًالتذتت؛

ًمعاملًاالرتباطًبيخسؾنًلكياسًصجقًالفقخات؛ً-
ًلسعخفةًنؾعًالبياناتًىلًتتبعًالتؾزيعًالظبيعيًأمًال؛ً(Sample k-s) سسخنؾفً-اختبارًكؾلسجخوفً-

)One Way ANOVA ( -ًاختبارًتحميلًالتبايؽًاألحادؼ  
 :(α)اختبار كرونباخ ألفا  االستبانة ثبات الفرع الثاني:
 معاملًكخونباخ استخجام تؼ فقج االستبيان، محاور لكل الجراسة مفخدات إجابات مرجاقية اختبار أجل مؽ

 كسا معا العبارات ولجسيع العبارات مؽ مجسؾعة لكل(α) ألفاً كخونباخ وتؼًالؾصؾلًإلىًإنًقيؼًمعاملً (α)ألفا
 بالججولًالتالي:

 لمردق وثبات الدراسة نتائج اختبار كرونباخ ألفا : (4-5)رقم  جدول

ًمحاورال مجمهعةًالرقم
عدد 
ًالفقرات

ترتيب 
 الفقرات

ً(α)ألفا  معامل كرونباخ

11ً0.757ً-11ً1ً.معيقاتًالتؾسعًفيًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية 1
15ً0.801ً-04ً12ًوالقانؾنية.ًلستظمباتًالتذخيعيةا 2
20ً0.712ً-05ً16ً.الستظمباتًالتكشؾلؾجية 3
27ً0.858ً-07ً21ً.الستظمباتًاإلداريةًوالبذخية 4
34ً0.770ً-07ً28ً.متظمباتًأمؽًوحسايةًالسعمؾمات 5
 19891 34-1 34ًاالستبانةًإجساالفقخاتً 6

ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
االستبيانً عبارات مؽ مجسؾعة لكلً(α)ألفاً كخونباخ معامل قيؼ أن نلحع(4ً-5 (رقؼ خللًججول مؽ

ً ألفاً كخونباخ قيسةًمعامل،ًبحيثًأنً....كانتًعاليةًوأكبخًمؽًالشدبةًالسعتسجةًمؽًقبلًاإلحرائييؽًوالسقجرة
(α) ًفي الثقة مؽ يديج الجراسة،ًوىؾًما أداًة ثبات و صجق عمى يجل ما ،ًىحا0.890فقخاتًاالستبيانًتداوؼًلكل 

ًالسحرلًعمييا. الشتائج
قابمةًلمتؾزيع،ًوعميوًيتؼًالتحققًً(4-5 (وبحلػًتكؾنًاالستبانةًفيًصؾرتياًالشيائيةًكساًفيًالججولًرقؼً

ًلتحميلًالشتائجًواإلجابةًعمىًأسئمةًالجراسة،ًوبالتاليً مؽًصجقًوثباتًاالستبانة،ًوبالتاليًصلحيةًىحهًاألخيخة
ً.اختبارًفخضياتيا

 الفرع الثالث: صدق االتداق الداخمي لالستبانة
 معاملت بحدابًوذلػ مفخدة، 126 البالغة الجراسة عيشة عمى االستبيان لفقخات الجاخمي االتداق حداب تؼ

ًالججول)ًمؽ يتبيؽ لو، التابع قدؼلم الكمية والجرجة محؾر كل بيؽ االرتباط ًأنًمعاملتًاإلرتباط5ً-5خلل )
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ًأقلًمؽ0.05ًاتًداللةًعشجًمدتؾػ)ذالسبيشةً ًحيثًأنًمدتؾػًالجاللةًلكلًفقخة السحدؾبةًً rوقيسةً(0.05)(،
ً.وبحلػًتعتبخًفقخاتًاالستبيانًصادقةًلساًوضعتًلكياسو0.208ًالججوليةًوالتيًتداوؼrًًقيسةًأكبخًمؽً

ً: يهضح صدق اإلتداق الداخمي لإلستبانة(5-5)رقم  جدول
معامل  اسم المحهر الرقم

  اإلرتباط
مدتهى 
 الداللة

0.724ً0.000ًًً.الريخفةًاإللكتخونيةًالتذخيعيةًخجماتًمعيقات 11
0.581ً0.000ًً.التكشؾلؾجيةالريخفةًاإللكتخونيةًخجماتًمعيقاتً 12
0.709ً0.000ًً.اإلداريةًوالبذخيةًالريخفةًاإللكتخونيةًخجماتًمعيقات 13
0.733ً0.000ًً.األمؽًوحسايةًالسعمؾماتًالريخفةًاإللكتخونيةخجماتًمعيقاتً 14
0.814ً0.000ًً.متظمباتًقانؾنيةًوتذخيعيةًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية 15
.لتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةتكشؾلؾجيةًمتظمباتً 16  0.879ً0.000ً
.لتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةإداريةًوبذخيةًمتظمباتً 17  0.794ً0.000ً
لتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةاألمؽًوحسايةًالسعمؾماتًمتظمباتً 18  0.799ً0.000ً

ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

 المبحث الثاني: نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
ًالًًًًًًًً نحاولًعخضًوتحميلًمختمفًالبياناتًالتيًتذسلًالبياناتًالجيسؾغخافية،ًفقخاتًًسبحثمؽًخللًىحا

ًيتزسؽً ًالحؼ ًاالستبيان ًمؽ ًالثاني ًوفقخاتًالقدؼ ًاإللكتخونية، ًالريخفة ًمعيقاتًتؾسع ًفي ًمتسثمة ًاألول القدؼ
سدتقمةًعمىًالستغيخً،ًإضافةًإلىًإبخازًأثخًالستغيخاتًالمتظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ

ًمثلًًاالختباراتالفخضياتًبسختمفًًباختبارالتابعًوذلػً ًاختبارًسبيخمان،ًًاختباراإلحرائية ًالظبيعي، التؾزيع
البعجيةًلسعخفةًالفخوقًبيؽًالستؾسظاتًًاالختباراتلىًإوصؾالً(  One Way ANOVA)التبايؽًاألحادؼًتاختبارا

 تًالرفخيةًأوًرفزياًحدبًنتائجًكلًاختبارًوشخوطو.ًلمبشؾكًمحلًالجراسةًومؽًثؼًقبؾلًالفخضيا

 عرض نتائج الدراسة ومناقذتهاالمطمب األول: 
ًًًًًًًً ًأجل ًمؽ ًعمييا ًالحرؾل ًثؼ ًالتي ًعخضًالبيانات ًمؽ ًلبجا ًالجراسة، ًنتائج ًمعمؾماتًًبعجتحميل إدخال

(ًوالتيًتذسلًعخضاًمفرلًلمبياناتًالجيسؾغخافية)الجشذ،SPSSًالسدتخجعةًوالرحيحةًفيًبخنامج)ًاالستبيانات
ًلبياناتًالقدؼًاألول )معيقاتًًالعسخ،ًالسدتؾػًالتعميسي،ًسشؾاتًالخجمة،ًالسدسىًالؾعيفي،ًإسؼًالبشػ(ًوعخضا

ًًو ًاإللكتخونية( ًالريخفة ًفي ًلالتؾسع ًالثانيصؾال ًًعخضًلبياناتًالقدؼ ًفي ًالخجماتًالستسثمة )متظمباتًتظؾيخ
ً.فيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ(السرًخ

ً
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 البيانات الديمهغرافيةعرض وتحميل الفرع األول: 
والتكخاراتًالتيًبياًيتدشىًمعخفةًييتؼًالتحميلًالؾصفيًلمبياناتًالجيسؾغخافيةًلسعخفةًالشدبًالسئؾيةً           

ًوذلػًمؽًخللًالججاولًالتالية:ًالخرائصًالتعخيفيةًاألساسيةًلعيشةًالجراسة
  تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب الجنس:أوال: 

ًمؽًخللًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدبًالجشذ
ً: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب الجنس)6-5(جدول

 الجنس
 المئهيةًالتكرارات والندب

ً%ًةالشدبًالتكخارات
ً%86ً68.3ً ذكر
ً%40ً31.7ً أنثى

ً%126ً100ً المجمهع
ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
أنًعجدًالحكؾرًيفؾقًعجدًاإلناثًلعيشةًالجراسة،ًوىحاًأمخً(6ً-5مؽًخللًنتائجًالججولًرقؼً)ًنلحعًًًًًًًً

طبيعيًعمىًاعتبارًأنًعجدًالعامميؽًمؽًالحكؾرًفيًالبشؾكًوالسؤسداتًاالقتراديةًأعمىًمؽًعجدًاإلناث،ًحيثً
ًلإلناث.%31.7ًمقارنةًبشدبةً%68.3ًبمغتًندبةًالحكؾرً

 العمر: تهزيع أفراد عينة الدراسة حدبثانيا: 
 الفئاتًالعسخيةًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدبمؽًخللً

ً: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب العمر)7-5(جدول

 العمر
 المئهيةًالتكرارات والندب

ً%الشدبةًًالتكخارات
ً%5ً4.0ً سنة 25أقل من 

ً%27ً21.4ً سنة 31_ 26
ً%55ً43.7ً سنة41_  31
ً%39ً31.0ًًسنة فأكثر  41

ً%126ً100ً المجمهع
ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

ً)سشة41واقلًمؽ31ًبيؽً(ةًلثمؽًعيشةًالجراسةًتقعًضسؽًالفئةًالعسخيةًالثا%43نلحعًأنًأكثخًمؽً
ًبالتكشؾلؾجياً ًأكبخ ًبذكل ًتتحكؼ ًالتي ًالذبابية ًالفئة ًأراء ًنتيجة ًالجراسة ًىحه ًيجعؼ ًمسا ًاألكبخ، ًالفئة فييًتعتبخ

ًالفئةًًاألولىً ًالفئةًالث%4.0ًبشدبةًً)سشة25اقلًمؽً(والسعمؾماتية،ًًتمييا ةًوالخابعةًمجتسعةًفتخاوحتًاني،ًأما
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ًالتؾاليًاسيتيندب ًوً%21ًعمى ًأن31ً%ًً، ًيعشي ًفيًًالبشؾكمسا ًعمييا ًتعتسج ًأن ًيسكؽ ًشبابية تستمػًطاقة
ًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية.استخاتيجياتياً

 المدتهى التعميمي تهزيع أفراد عينة الدراسة حدبثالثا: 
 مؽًخللًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدبًالسدتؾػًالعمسيًأوًالسؤىلً

ًالمدتهى التعميميً: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب)8-5(جدول

 المدتهى التعميمي
 المئهيةالتكرارات والندب 

ً%الشدبةًًالتكخارات
ً%15ً11.9ً ثانهي فأقل  

ً%8ً6.3ً بكالهريا
ً%85ً67.5ً جامعي

ً%18ً14.3ًًدراسات عميا
ً%126ً100ً المجمهع

ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
مؽًعيشةًالجراسةًيعتبخونًحامميًالذياداتًالجامعيةًليدانذًأوًماستخ،ًًًً%67.5ًمؽًالججولًنلحعًأنًًًًًًً

لسدتؾػًثانؾؼًفأقل،ًمساًً%11.9ًلمجراساتًالعميا،ًأماًًالشدبةًاألقلًبًً%14.3ًفيًحيؽًالشدبةًالتيًتميياً
ًالبذخؼًالجامعيًالجؼًمؽًشأنوًانًيزيفًدعؼًنجاحً تظؾيخًيعشيًأنًالبشؾكًالجدائخيةًتيتؼًبتؾعيفًالسؾردً

ً.اإللكتخونيةًالبشؾكخجماتً
 سنهات الخدمة تهزيع أفراد عينة الدراسة حدبرابعا: 

 الخبخةًالسيشيةًمؽًخللًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدب
ًسنهات الخبرةً: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب)9-5(جدول

 سنهات الخبرة
 المئهيةًالتكرارات والندب

ً%الشدبةًًالتكخارات
ً%45ً35.7ً سنهات فأقل 5
ً%28ً22.2ً سنهات11_ 6

ً%24ً19.0ً سنة15_ 11
ً%29ً23.0ًًسنة فأكثر 15

ً%126ً100ً المجمهع
ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
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سشؾاتًخبخة،5ًًأقلًمؽً%ًلمحيؽًيستمكؾنًمؽ35.7ًًأنًالشدبةًاألكبخًً)9-5(الججول مؽًخللنلحعًًًًًًًًًً
ماًسشةًخبخة،ًفيًحيؽًتدجلًالشدبةًاألضعفًلمحيؽًيستكؾنًخبخة15ًًًأكثخًمؽ%ًألصحابًالخبخة23ًًًبحجودًًو

%،ًمؽًشأنًىجهًالشدبًأنًتعدزًندبًالفئاتًالعسخيةًالتيًتترجرىا19.0ًًبشدبةًًخبخةًسشؾات15ًًً-11بيؽً
ًلىًالعسلًوخبخاتياًفيًالسجالًالسيشيًمتؾسظة.إالفئةًالذبابيةًأؼًبظبيعةًالحالًفييًحجيثةًًالؾلؾجً

 المدمى الهظيفي تهزيع أفراد عينة الدراسة حدبخامدا: 
 مؽًخللًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدبًالسدسىًالؾعيفي

ًالمدمى الهظيفيً: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة حدب(11-5)جدول

 المدمى الهظيفي
 المئهيةًالتكرارات والندب

ً%الشدبةًًالتكخارات
ً%5ً4.0ً مدير

ً%6ً4.8ً مدير فرعي
ً%45ً35.7ً رئيس قدم

ً%52ً41.3ً بالدراسات مكمف
ً%18ً14.3ً عهن تنفيذي

ً%126ً100ً المجمهع
ً(SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

مؽًعيشةًالجراسةًىؼًمكمفيؽًبالجراساتًأؼًليؼًثأثيخًً%41.3أنًً)10-5(الججول مؽًخللًنلحعًًًًًًًًًً
ً ًتظبيق ًفي ًًاالستخاتيجياتكبيخ ًتمييا ًلمبشؾك، ًبشدبةالكبخػ ًاألقدام ًالت35.7ًرؤساء ًاألعؾان ًأما ًشفيحييؽ%،

ً ًعمى14.3ًًوالسداعجيؽًاإلدارييؽًفكانتًندبتيؼ ًاإلجابة ًتدتظيع ًالدببًألنًاألعؾانًالتجارييؽًلؼ ًيخجع ،%
لفخعييؽًفكانتًندبتيؼً،ًأماًندبةًاإلطاراتًالداميةًمؽًمجراءًالبشؾكًوالسجيخيؽًانتيجةًالعسلًمعًالدبائؽًةاالستبان

ًلىًكفايةًالسشربًلكلًبشػ.إيخجعًذلػًً%9.0ًمجتسعةًالًتتعجػً
 كل بنك تهزيع أفراد عينة الدراسة حدبسادسا: 

 مؽًخللًالججولًالتاليًيتؼًمعخفةًتؾزيعًأفخادًعيشةًالجراسةًحدبًانتسائيؼًألؼًبشػًمؽًالبشؾكًًًًً
 كل بنكحدب (: يهضح تهزيع أفراد عينة الدراسة 11-5جدول)

 البنك
 المئهيةًالتكرارات والندب

ً%الشدبةًًالتكخارات
CPA 32ً25.4ً%ً
BNA 23ً18.3ً%ً
CNEP 22ً17.5ً%ً
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BADR 16ً12.7ً%ً
BEA 8ً6.3ً%ً
BDL 10ً7.9%ً

BARAKA 7ً5.6ً%ً
S.G 5ً4.0ً%ً
AGB 3ً2.4ً%ً
ً%126ً100ً المجمهع

ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
         ً ًخللنلحع ًً)11ً-5(الججول مؽ ًقجرتأن ًاألعمى ًالجراسةً%25.4الشدبة ًعيشة ًالىًًمؽ يشتسؾن

يشتسؾنًالىًالبشػًالؾطشيًالجدائخؼ،ًفيًحيؽًالشدبًً%18.3ًالقخضًالذعبيًالجدائخؼ،ًوالشدبةًالثانيةًقجرتًبً
ًسؾسيتي ًبشػ ًسجمت ًًاألضعف ًالتؾالي: ًعمى ًالخميج ًوبشػ ً%4.0جشيخال ًأن2.4ً%ً، ًعمى ًيجل ًمسا ،

ًمؽًالسؾعفيؽًبالقظاعًفيًواليةًغخداية.ً%60تدتحؾذًعمىًأكثخًمؽًً(CPA ,BNA ,CNEP)البشؾك

 نتائج  فقرات القدم األول )معيقات التهسع في الخدمات المررفية اإللكترونية( عرض وتحميل: لثانيا فرعال
مؽًًولالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًعبارةًمؽًعباراتًالقدؼًاألييتؼً      

ًًمعيقاتًالتؾسعًفيًالريخفةًاإللكتخونيةلسعخفةًًاالستبيان ً ًلكلًمؤشخًمؽًمؤشخاتو ًتأثيخاتياًوفقا لسعخفةًدرجة
ً.لجدائخيةتظؾيخًالتعاملًبالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًفيًالبشؾكًاعمىًعجمً

ًمعيقات التهسع في الخدمات المررفية اإللكترونية (: يهضح12-5جدول)   
رقم 
 العبارة

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية الرتبة

1 
 السشاخ تؾفخ الدائجةًبالجدائخًال والقانؾنية التذخيعية البشية ضعف

4.13ً0.63ً02ً4ً .اإللكتخونية السرخفية السلئؼًالنتذارًالخجمات

2 
ًالعسلء ً صعؾبةًيؾاجو  السرخفيةًالخجمة قشؾات استخجامفي

4.02ً0.66ً04ً4ًًفيًتدؾيةًمعاملتيؼًالسرخفية. االلكتخونية

3 
ً ًوالبحؾث ًالجراسات ًاإللكتخونيةقمة ًالريخفة ًفي يحؾلًًالستخررة

3.81ً0.83ً05ً4ًً.عسلءال لستظمبات واضح فيؼ دوًن

4 
ًالسدتسخًغياب ًالتحديؽ ًأجل ًمؽ ًوالتغييخ ًاإلبجاع ًتقجيؼًًروح في

3.78ً0.92ً06ً4ًً.الخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية

5 
ًفي األعسالً تشفيح لستابعة كافيةالًو سؤىمةال فشيةال كؾادرال نقص
3.68ً1.09ً07ً4ًًوتظؾيخىا. واألمؽ الحساية وإجخاءات اإللكتخونية

ًإلسام 6 ًالتكشؾلؾجياًًعجم ًتظؾرات ًحؾل ًشاممة ًبسعخفة 3.65ً1.10ً08ً4ًالسؾعفيؽ
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ًالسرخفيةًالججيجةًبالعالؼ.

7 
ًالجفعً ًبؾسائل ًالثقة ًوقمة ًالعسلء ًلجػ ًالسرخفي ًالؾعي ضعف

4.29ً0.62ً01ً5ًًاإللكتخونية.

8 
ًالخجماتً ًانتذار ًتجعؼ ًخارجية ًتحتية ًتكشؾلؾجية ًبشية ًتؾفخ عجم

4.03ً0.87ً03ً4ًًالسرخفيةًاإللكتخونية.

9 
 اإللكتخونية الؾسائل الدخيةًعمى مؽ مخضي البشػًمدتؾًػًخيؾفًال

2.80ً1.44ً11ً3ًًالخجمةًالسرخفيةًاإللكتخونية. تقجيؼ السدتخجمةًفي

10 
 برفة البيانات وسلمة الشغام أمؽ فحصًمكؾناتًمتابعةضعفًفيً

3.07ً1.45ً09ً3ًً.مؽًطخفًادارةًالبشػًدورية

11 
 الترسيؼًوالتذغيل عشج لمشغؼ الكافية والحساية األمؽ وسائل تتؾفخ ال

2.97ً1.38ً10ً3ًًتغيخًبيا. قج مذكلت أؼ عؽ والكذف إختخاقيا تسشع التي

4ًً-3.74ً0.29ً القدم األول إجماال
ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

الؾسطًالحدابيًالعامًلمستؾسطًواالنحخافًالسعيارؼًواألىسيةًبأنًندبةًً(12-5يتزحًمؽًالججولًرقؼً)         
للنحخافًالسعيارؼً(0.29ً)لمستؾسطًو(3.74ًً)ًىيمعيقاتًتؾسعًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًًقدؼالشدبيةًل

04ً)و ًجيج( ًمؤشخ ًوىحا ًالشدبية ًعيشةً،لألىسية ًإجاباتًأفخاد ًخلل ًمؽ ًالتحجؼًوتبيؽ ًالسعيق البحثًأن ًأو
يأتيًفيًأولؾيةًالتحجياتًالتيًتؾاجوً (الؾعيًالسرخفيًلجػًالعسلءًوقمةًالثقةًبؾسائلًالجفعًاإللكتخونيةضعفً)

ً)ًاإللكتخونيةالسرارفً ًندبية 4.29ًوبستؾسطًحدابي)ً(05بأىسية اجتسعًأؼًً(0.62معيارؼًب)ًوبانحخاف(
 السشاخ تؾفخ الدائجةًبالجدائخًال والقانؾنية التذخيعية البشية ضعف)سؾافقًبذجة،ًويأتيًالتحجؼًاألولًلأفخادًالعيشةً

ًالخجمات ًالنتذار ًالثانيةاإللكتخونية السرخفية السلئؼ ًبالسختبة )ً(ً ًندبية ًحدابي04ًبأىسية ًبستؾسط ًأؼ ،)
ًالتاسعة)ً.أؼًاجتسعًأفخادًالعيشةًلسؾافق(0.63ًمعيارؼً)ًوبانحخاف(،4.13ً) البشػًًخالًيؾففيساًتأخختًالعبارة

ًعمى مؽ مخضي مدتؾًػ ًفي اإللكتخونية الؾسائل الدخية ًاإللكتخونية تقجيؼ السدتخجمة ًالسرخفية ًفيًالخجمة )
،ًأؼًأنًأفخادً(1.44ًمعيارؼ)ًًوبانحخاف(2.80ً(ًمحايج،ًبستؾسطًحدابيً)03السختبةًاألخيخةًبأىسيةًندبيةً)

ػًمخضيًمؽًالدخيةًكافًعمىًيعتبخونًأنًالبشؾكًالجدائخيةًتؾفخًمدتًؾتذتتًاجاباتيؼًحؾلًىحاًالسعيق،ًًوًالعيشة
ًًًً.استخجامًوسائلًلتقجيؼًخجماتًمرخفيةًإلكتخونية

الخدمات المررفية اإللكترونية  متطمبات تطهير) ثانينتائج فقرات القدم ال عرض وتحميل: لثالثا فرعال
 (بالجزائر

ييتؼًالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًعبارةًمؽًعباراتًالقدؼًالثانيًًًًًًًًًًًً
لسعخفةًاألىسيةًودورًالعسلًبستظمباتًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًوفقاًلكلًمؤشخًمؽًمؤشخاتوًًًاالستبيانمؽً

ًالبشؾكًالجدائخيةلتظؾيخًالتعاملًبالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًفيً



 

 

                                           دراسة ميدانية حول متطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية اإللكرتونية ابجلزائر  الفصـــــل اخلامس

185 

 والقانهنية تذريعيةالمتطمبات النتائج فقرات  عرض وتحميل: أوال
ستظمباتًييتؼًالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًعبارةًمؽًعباراتًمحؾرًالًًًًًً

ًوالقانؾنية:ًتذخيعيةال
 والقانهنية تذريعيةالمتطمبات ال (: يهضح13-5جدول)

رقم 
 العبارة

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية الرتبة

21 
لكلًتظؾراتًالرشاعةًًتؾاكبًتذخيعاتًالريخفةًاإللكتخونيةًجعل

3.84ً1.11ً04ً4ًًالسرخفيةًوالتكشؾلؾجياًالساليةًبالعالؼ.

21 
بيئةًقانؾنيةًمشاسبةًلحسايةًحقؾقًالعسلءًومحاربةًالجخيسةًًتؾفيخ

4.27ً0.71ً01ً5ًًاإللكتخونية.

3.96ً0.87ً03ً4ًًً.ؾسائلًالجفعًاإللكتخونيبًعاملتلتحجؼًاًتشغؼكافيةًًتذخيعاتتؾافخً 21

21 
التحجيثًوالتظؾيخًالسدتسخًلمقؾانيؽًوالمؾائحًبساًيتشاسبًوطبيعةً

4.08ً0.89ً02ً4ًًالريخفةًاإللكتخونية.

4ًً-4.04ً0.56ً المحهر إجماال
 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

بأنًندبةًالؾسطًالحدابيًالعامًلمستؾسطًواالنحخافًالسعيارؼًواألىسيةًً(13-5يتزحًمؽًالججولًرقؼً)         
ًل ًالًسحؾرالشدبية 4.04ً)ًىيًوالقانؾنيةًتذخيعيةالستظمبات ً ًو( 0.56ً)لمستؾسط ًو( ًالسعيارؼ (04ً)للنحخاف

تؾفيخًبيئةً)ًالستظمبًالتذخيعيالبحثًأنًًوتبيؽًمؽًخللًإجاباتًأفخادًعيشةً،لألىسيةًالشدبيةًوىحاًمؤشخًجيج
ًاإللكتخونية ًالجخيسة ًومحاربة ًالعسلء ًحقؾق ًلحساية ًمشاسبة ًال (قانؾنية ًأولؾية ًفي التذخيعيةًًًستظمباتيأتي

ًًعمىًالتيًوالقانؾنية ًاإللكتخونيةالسرارف ًالسرخفية ًالخجمات ًتظؾيخ ًأجل ًمؽ ً)ًتؾفيخىا ًندبية (05ًبأىسية
ًالخابعًالستظمب(ًأؼًاجتسعًأفخادًالعيشةًلسؾافقًبذجة،ًويأتي0.71ًمعيارؼًب)ًوبانحخاف(4.27ًوبستؾسطًحدابي)

(ً ًالريخفة ًيتشاسبًوطبيعة ًبسا ًوالمؾائح ًلمقؾانيؽ ًالسدتسخ ًبأىسيةًاإللكتخونيةالتحجيثًوالتظؾيخ ًالثانية ًبالسختبة )
.ًليحهًالفقخةً(ًأؼًاجتسعًأفخادًالعيشةًلسؾافق0.89معيارؼً)ًوبانحخاف(،4.08ً(،ًأؼًبستؾسطًحدابيً)04ندبيةً)

ًاأل ًتأخختًالعبارة ًالسحؾرفيسا ًاإللكتخونيةًجعل)ولىًمؽًىحا لكلًتظؾراتًالرشاعةًًتؾاكبًتذخيعاتًالريخفة
ًبأىسيةًندبيةً)الساليةًبالعالؼًالسرخفيةًوالتكشؾلؾجيا (3.84ً،ًبستؾسطًحدابيً)مؾافق(04ً(ًفيًالسختبةًاألخيخة

1.11ًمعيارؼ)ًوبانحخاف ،ً ًتحفعًفيً( ًليؼ ًالعيشة ًأفخاد ًعمىًأن ًيجل ًالجدائخيةًقجرةمسا ًالتذخيعاتًالسرخفية
ًالتذخيعاتًالعالسية ًالساليةًفيًًالسدارعةًلسؾاكبة حدبًالتظؾراتًالحاصمةًفيًالرشاعةًالسرخفيةًوالتكشؾلؾجيا

ً.ًًًالعالؼًوبالتاليًجاءتًفيًالسختبةًاألخيخةًمؽًالستظمباتًالتذخيعية
ً
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 التكنهلهجية متطمباتنتائج فقرات ال عرض وتحميل: ثانيا
ًستظمباتعبارةًمؽًعباراتًمحؾرًالًييتؼًالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًًًًًً

ًً:التكشؾلؾجية
 التكنهلهجيةمتطمبات ال (: يهضح14-5جدول)

رقم 
 العبارة

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية الرتبة

21 
استخجامًتكشؾلؾجياًالسعمؾماتًيجعؼًانتذارًالخجماتًالسرخفيةً

4.27ً0.61ً03ً5ًًاإللكتخونية.

21 
مختمفًقشؾاتًتقجيؼًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًعبخًكاملًتؾفيخً

4.21ً0.85ً05ً5ًًالتخابًالؾطشي.

21 
جيدةًالجفعًاإللكتخونيًمؽًأجلًألًضخورةًوجؾدًصيانةًدورية

4.39ً0.54ً02ً5ًًًنذاطيا.استسخاريةً

21 
لزسانًاإللكتخونيةًبذكلًدورؼًوالبخامجًالعسلًعمىًتحجيثًالؾسائلً

4.44ً0.41ً01ً5ًً.السقجمةجؾدةًالخجماتً

12 
اإللتدامًبتقاريخًالتجقيقًاإللكتخونيًلمشغؼًيديؼًفيًنجاحًالريخفةً

4.25ً0.52ً04ً5ًًاإللكتخونيةًبالجدائخ.

5ًً-4.31ً0.27ً المحهر إجماال
 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

الؾسطًالحدابيًالعامًلمستؾسطًواالنحخافًالسعيارؼًواألىسيةًبأنًندبةًً(14-5يتزحًمؽًالججولًرقؼً)         
ًل ًالًسحؾرالشدبية 4.31ً)ًىيًوالقانؾنيةًتذخيعيةالستظمبات ً ًو( 0.27ً)لمستؾسط ًو( ًالسعيارؼ (05ً)للنحخاف

الستظمبًالتكشؾلؾجيًالؾاجبًعمىًالبحثًأنًًوتبيؽًمؽًخللًإجاباتًأفخادًعيشةً،لألىسيةًالشدبيةًوىحاًمؤشخًجيج
 (لزسانًجؾدةًالخجماتًالسقجمةاإللكتخونيةًبذكلًدورؼًوالبخامجًالعسلًعمىًتحجيثًالؾسائلً)بشؾكًتؾفيخهًىؾًال

ًال ًأولؾية ًفي ًالتكشؾلؾجيةيأتي ًًستظمبات ًًعمىالتي ًالسرخفيةًالسرارف ًالخجمات ًتظؾيخ ًأجل ًمؽ تؾفيخىا
ً)ًاإللكتخونية ًندبية ًوبستؾسطًحدابي)05بأىسية )4.44ً ًالعيشة0.41ًمعيارؼًب)ًوبانحخاف( ًأؼًاجتسعًأفخاد )

ًالسحؾراًالستظمبلسؾافقًبذجة،ًويأتيً جيدةًالجفعًاإللكتخونيًمؽًألًضخورةًوجؾدًصيانةًدورية)ًلثالثًمؽًىحا
ً)نذاطياأجلًاستسخاريةً ًندبية ًبأىسية ًالثانية ًبالسختبة ًأؼًبستؾسطًحدابيً)05( معيارؼًًوبانحخاف(،4.39ً(،

كانتًاألىسيةًالشدبيةًلجسيعًفقخاتًالسحؾرًبًأىسيةً.ًفيساًليحهًالفقخةًبذجةًالعيشةًلسؾافقً(ًأؼًاجتسعًأفخاد0.54)
ًوبجرجة) ًبذجة ًمؾافق ًىيًفيًتظمعاتًأفخاد05ًندبية ًالسقتخحة ًالستظمباتًالتكشؾلؾجية ًكل ًأن ًعمى ًيجل ًمسا )

ً ًواستسخار ًوانتذار ًلتظؾيخ ًضسانا ًتؾفيخىا ًاال ًالبشؾك ًعمى ًما ًوبالتالي ًاإللكتخونيةًالعيشة، ًالسرخفية الخجمة
ً.ًًًبالجدائخ
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 اإلدارية والبذرية متطمباتنتائج فقرات ال عرض وتحميل: ثالثا
ًستظمباتييتؼًالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًعبارةًمؽًعباراتًمحؾرًالًًًًًً

ً:اإلداريةًوالبذخية
 والبذريةاإلدارية متطمبات ال (: يهضح15-5جدول)

رقم 
 العبارة

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية الرتبة

12 
تقجمًإدارةًالبشػًالجعؼًاللزمًلتشسيةًوتظؾيخًالعسلًالسرخفيً

3.92ً0.84ً07ً4ًًاإللكتخوني.

11 
يقؾمًالبشػًبتبشيًاستخاتيجياتًججيجةًتتلئؼًمعًتظؾرًالعسلًالسرخفيً

3.98ً0.78ً06ً4ًًاإللكتخوني.

11 
ضخورةًوجؾدًسياساتًتدؾيكيةًمشاسبةًلمعسلًالسرخفيًاإللكتخونيً

4.13ً0.67ً05ً4ًًداخلًوخارجًالبشػ.

11 
اإللكتخونيةًًسرخفيةالخجماتًال لتظؾيخ واالبتكار اإلبجاع التذجيعًعمى

4.15ً0.75ً04ً4ًً.بالبشؾكًالجدائخية

11 
التجريبًوالتكؾيؽًالستخرصًلمسؾعفيؽًفيًمجالًالعسلًًتؾفيخ

4.23ً0.63ً02ً5ًًالسرخفيًاإللكتخوني.

11 
الجفعًًوسائلًاستخجام السرخفيًلمعسلءًحؾلالؾعيًًوًالثقافةًنذخ

4.33ً0.72ً01ً5ًً.الذكلًاألمثلًواآلمؽبًمعيا،ًيزسؽًالتعاملًًاإللكتخوني

11 
يجعؼًانتذارًًوسائلًالجفعًاإللكتخونيًبسداياًاستخجامالستعامميؽًاحاطةً

4.26ً0.61ً03ً5ًًًالريخفةًاإللكتخونية.

4ًً-4.14ً0.38ً المحهر إجماال
 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

ًبأنًندبةًالؾسطًالحدابيًالعامًلمستؾسطًواالنحخافًالسعيارؼًواألىسيةً(15-5يتزحًمؽًالججولًرقؼً)         
لألىسيةً(04ً)للنحخافًالسعيارؼًو(0.38ً)لمستؾسطًو(4.14ًً)ًىيًاإلداريةًوالبذخيةستظمباتًالًسحؾرالشدبيةًل

ًالثقافةًنذخ)ًالستظمبًاإلدارؼًوالبذخًؼالبحثًأنًًوتبيؽًمؽًخللًإجاباتًأفخادًعيشةً،الشدبيةًوىحاًمؤشخًجيج
 (الذكلًاألمثلًواآلمؽبً،ًيزسؽًالتعاملًمعياالجفعًاإللكتخونيًاستخجامًوسائل السرخفيًلمعسلءًحؾلالؾعيًًو

ًال ًوالبذخيةيأتيًفيًأولؾية ًمؽًأجلًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًالسرارفًًعمىالتيًًستظمباتًاإلدارية تؾفيخىا
ً)ًاإللكتخونية ًندبية ًوبستؾسطًحدابي)05بأىسية )4.33ً ًأؼ0.72معيارؼًب)ًوبانحخاف( ًالعيشةًً( اجتسعًأفخاد

تؾفيخًالتجريبًوالتكؾيؽًالستخرصًلمسؾعفيؽًفيًمجالًالعسلًالسرخفيً)ًلخامذاًالستظمبلسؾافقًبذجة،ًويأتيً
(ًأؼ0.63ًمعيارؼً)ًوبانحخاف(،4.23ً(،ًأؼًبستؾسطًحدابيً)05(ًبالسختبةًالثانيةًبأىسيةًندبيةً)اإللكتخوني

ًلسؾافق ًالعيشة ًأفخاد ًالفقًخًبذجةًاجتسع ًاألةليحه ًتأخختًالعبارة ًفيسا ًالسحؾر. ًالبشػًالجعؼً)ولىًمؽًىحا ًإدارة تقجم
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،ًبستؾسطًحدابيًمؾافق(04ً(ًفيًالسختبةًاألخيخةًبأىسيةًندبيةً)اللزمًلتشسيةًوتظؾيخًالعسلًالسرخفيًاإللكتخوني
لتظؾيخًالخجماتًدرايةًفيًدورًالسرارفًمساًيجلًعمىًأنًأفخادًالعيشةًليؼً(ً،0.84ًمعيارؼ)ًوبانحخاف(3.92ً)

السرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًسؾاءًتأثيخًداخميًوذلػًبتظؾيخًمياراتًالسؾعفيؽ،ًوتدخيخًمختمفًالؾسائلًمؽً
أجلًاطلعًالعسلءًبأىسيةًومداياًالخجمةًالسرخفيةًاإللكتخونيةًونذخًالثقافةًوالؾعيًبكيفياتًالتعاملًمعًمختمفً

ًقشؾاتًالريخفةًاإللكتخونية.
 أمن وحماية المعمهمات متطمباتنتائج فقرات  رض وتحميلع: رابعا

ًمتظمباتًييتؼًالتحميلًالؾصفيًبتحجيجًدرجةًمؾافقةًأفخادًعيشةًالجراسةًعمىًكلًعبارةًمؽًعباراتًمحؾر      
ًأمؽًوحسايةًالسعمؾمات

 أمن وحماية المعمهمات (: يهضح متطمبات16-5جدول)     
رقم 
 العبارة

 العبارة
 ادلتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 األمهية الرتبة

11 
تؾفخًخظطًطؾارغًلمترجؼًلمسخاطخًالسرخفيةًاإللكتخونيةًالتيً

4.23ً0.62ً05ً5ًًتؾاجوًالبشػ.

11 
اعتسادًوسائلًلمتحققًمؽًىؾيةًالعسيلًالسدتفيجًمؽًالخجماتً

4.24ً0.60ً04ً5ًً.السرخفيةًاإللكتخونية

12 
لًيديلتالجفعًاإللكتخونيةًًتؾاججًأجيدةًقعًاأمانًمًؾًضخورةًمخاعاة

3.90ً1.04ً07ً4ًًتعاملًبياًفيًأؼًوقت.ًًال

12 
االلتدامًبالزؾابطًوالتعميساتًالخاصةًبعسمياتًتحؾيلًاألمؾالًمؽً

4.30ً0.48ً02ً5ًًوسائلًالجفعًاإللكتخوني.خللً

11 
اتخاذًاإلجخاءاتًوالتجابيخًاألمشيةًلزسانًسخيةًوسلمةًمعمؾماتً

4.36ً0.42ً01ً5ًً.العسلء

11 
ًالخجماتً ًتقجيؼ ًفي ًالسدتخجمة ًاإللكتخونية ًالتظبيقات تأميؽ

4.28ً0.52ً03ً5ًً.والسعاملتًالبشكية

11 
عمىًالخقابيًًالعسل لتفعيل بازل لجة ومقخرات بسعاييخ االستخشاد

4.02ً0.74ً06ً4ًًالسعاملتًالسرخفيةًاإللكتخونية.

4ًً-4.19ً0.27ً المحهر إجماال
4ًً-4.18ً0.25ً القدم الثاني إجماال

 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
بأنًندبةًالؾسطًالحدابيًالعامًلمستؾسطًواالنحخافًالسعيارؼًواألىسيةًً(16-5يتزحًمؽًالججولًرقؼً)         
(04ً)للنحخافًالسعيارؼًو(0.27ً)ولمستؾسطً(4.19ًً)ًىيًأمؽًوحسايةًالسعمؾماتستظمباتًالًسحؾرالشدبيةًل

ًجيج ًمؤشخ ًوىحا ًالشدبية ًعيشةً،لألىسية ًأفخاد ًإجابات ًخلل ًمؽ ًًوتبيؽ ًأن ًالبحث ًوحسايةًالستظمب األمؽ
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ستظمباتًيأتيًفيًأولؾيةًال (اتخاذًاإلجخاءاتًوالتجابيخًاألمشيةًلزسانًسخيةًوسلمةًمعمؾماتًالعسلء)ًالسعمؾمات
ًالسعمؾمات ًوأمؽ ًاإللكتخونيةالسرارفًًعمىيًالتًالحساية ًالخجماتًالسرخفية ًتظؾيخ ًمؽًأجل بأىسيةًًتؾفيخىا

(ًأؼًاجتسعًأفخادًالعيشةًلسؾافقًبذجة،ًويأتي0.42ًمعيارؼًب)ًوبانحخاف(4.36ً(ًوبستؾسطًحدابي)05ندبيةً)
(ًالجفعًاإللكتخونيوسائلًااللتدامًبالزؾابطًوالتعميساتًالخاصةًبعسمياتًتحؾيلًاألمؾالًمؽًخللً)ًخابعالستظمبًال

(ًأؼًاجتسعًأفخاد0.48ًمعيارؼً)ًوبانحخاف(،4.30ً(،ًأؼًبستؾسطًحدابيً)05بالسختبةًالثانيةًبأىسيةًندبيةً)
ًتؾاججًأجيدةًقعًاأمانًمًؾًضخورةًمخاعاةمؽًىحاًالسحؾر)ًلثالثةالعيشةًلسؾافقًبذجةًليحهًالفقخة.ًفيساًتأخختًالعبارةًا

ً ًاإللكتخونية ًيديلتالجفع ًوقتتعاالل ًأؼ ًفي ًبيا ً)مل ًندبية ًبأىسية ًاألخيخة ًالسختبة ًفي ًبستؾسط04ً( ًمؾافق، )
مؽًخللًماًتقجمًيتزحًأنًأفخادًالعيشةًيخونًأنًلستظمباتًاألمؽً(ً،1.04ًمعيارؼ)ًوبانحخاف(3.90ًحدابيً)

ًالخجمةًالسرًخ ًتشذأ ًالثقةًبالتعاملًمعًالؾسائلًالتيًمشيا ةًاإللكتخونيةًفيوحسايةًالسعمؾماتًشأنًكبيخًفيًزيادة
ً ًضساناًًاالىتساموكل ًالتامة ًالدخية ًأجل ًوالسيكانيدماتًمؽ ًالسرارفًمختمفًالتجابيخ ًتؾفيخ ًالىًكيفية يخجع

ًلمخرؾصيةًوسخيةًالسعاملتًالساليةًلمعسلء.
ًًًًًًًًًًًً ًالدابقة ًاألربعة ًالججاول ًبيانات ًخلل ًمؽ ًً(13،14،15،16-5)يتزح ًالحدابيًأن ًالؾسط ندبة

ً ًالشدبية ًواألىسية ًالسعيارؼ ًواالنحخاف ًلمستؾسط ًاإللكتخونيةًالعام ًالسرخفية ًالخجمات ًتظؾيخ ًمتظمبات لقدؼ
4.18ًً)ًىيًبالجدائخ 0.25ً)لمستؾسطًو( 04ً)للنحخافًالسعيارؼًو( ًمؤشخًجيج( ًالشدبيةًوىحا مساًً،لألىسية

ًذكلًواضحًفيًتدخيعًتبشيًوانتذارًالريخفةًاإللكتخونيةًبالجدائخ.ًيجعلًفقخاتًالقدؼًالثانيًورغؼًتختيبياًتديؼًوب

 متغيرات الدراسة طمب الثاني: اختبار فرضياتالم
متغيخاتًمدتقمةًًباعتبارىايتؼًدراسةًالعلقةًبيؽًمتغيخاتًمتظمباتًتقجيؼًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةً        

وتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًكستغيخًتابع،ًوذلػًمؽًخللًاختبارًفخضياتًالجراسةًكلًعمىً
ًحجػ.

 (One Sample K-S)   سمرنهف -كهلمجروف الطبيعي اختبار التهزيع اختبارالفرع األول: 

 اختبار وىؾ ال أم الظبيعيًالتؾزيع تتبع البيانات ىل لسعخفة سسخنؾف -كؾلسجخوف اختبار الباحث استخجم
 .طبيعيا البيانات تؾزيع يكؾًن أن تذتخطًالسعمسية االختبارات معغؼ الن الفخضيات اختبار حالة في ضخورًؼ
 (الججوليةZً اصغخًمؽًقيسة أؼ )صغيخة Z قيسةًنأ حيث االختبار نتائج(17ً-5)رقؼ التالي الججول ويؾضح
ً.الظبيعي التؾزيع تتبع الًالبيانات أن عمى يجل وىحاsig‹ 0.05ً))0.05ًًً مؽًقلأ الجاللة مدتؾًػ قيسة وكحلػ

ً
ً
ً
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ًاالستبيانلمحاور  الطبيعي التهزيعً(: يهضح نتائج اختبار17-5)رقم الجدول

 Z  قيمة اسم المحهر الرقم
مدتهى 
 المعنهية

0.274ً0.000ًًمعيقاتًخجماتًالريخفةًاإللكتخونيةًالتذخيعية.ً 11
0.195ً0.000ًًمعيقاتًخجماتًالريخفةًاإللكتخونيةًالتكشؾلؾجية. 12
0.086ً0.024ًًمعيقاتًخجماتًالريخفةًاإللكتخونيةًاإلداريةًوالبذخية. 13
0.105ً0.001ًًمعيقاتًخجماتًالريخفةًاإللكتخونيةًاألمؽًوحسايةًالسعمؾمات. 14
0.152ً0.000ًًقانؾنيةًوتذخيعيةًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية.ًمتظمبات 15
0.126ً0.000ً متظمباتًتكشؾلؾجيةًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية. 16
0.129ً0.000ً متظمباتًإداريةًوبذخيةًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية. 17
0.191ً0.000ً األمؽًوحسايةًالسعمؾماتًلتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًمتظمبات 18

 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
(ًفيًمختمفًمتغيخاتًالجراسةًغيخSigً(ًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)17-5ويتزحًمؽًالشتائجًالسبيشةًفيًالججولًرقؼً)

ًالختب ارتباطًيتبعًالتؾزيعًالظبيعي،ًحيثًسيتؼًاستخجامًمعاملالً دالة،ًوبحلػًفإنًتؾزيعًالبياناتًليحهًالسجاالتً
ً،ًلإلجابةًعمىًفخضياتًالجراسة(Spearman)ًسبيخمان

 فرضياتالختبار إ الفرع الثاني:
ًبيؽًالستغيخاتًًًًًًًًً ًالعلقة ًدراسة ًىحاًً(Spearman)ًسبيخمانًاالرتباطمعاملًًباستعساليتؼ ًحيثًأنًقيؼ ،

ًالسغمق ًالسجال ًفي ًتقع ًالؾاحج)+[1،+1-]السعامل ًقيسة ًمؽ ًاقتخبشا ًحيثًكمسا ًطخدية1ً، ًكانتًالعلقة ًكمسا )
ًًقؾية.(ًكمساًكانتًالعلقةًعكديةًسالبة1ً-السعاملًمؽًقيسةًناقصًواحج)ًاقتخب،ًوكمساًةمؾجبةًقؾي

 الفرضية األولىأوال: 
H0 : مدتؾًػ عشج إحرائية داللة ذات علقة تؾجج ال (ً0.05ًداللة)ًً،بيؽًالسعيقاتًالتذخيعية،ًالتكشؾلؾجية

ًبالجدائخ.تظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًًوجسيعيا،ًاإلداريةًوالبذخيةًومعيقاتًاألمؽًوحسايةًالسعمؾماتً
 الججول في عمييا الستحرلًالشتائج تؾضيح ويسكؽ الفخضية، ىحه اختبار أجل مؽ البديط االنحجار استخجام تؼ
ً(18-5)رقؼ
ً
ً
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وتطهير الخدمات الريرفة اإللكترونية  المعيقاتً(: يهضح نتائج تحميل العالقة بين18-5جدول رقم )
 المررفية اإللكترونية بالجزائر

المعيقات التذريعية، التكنهلهجية، 
األمن اإلدارية والبذرية ومعيقات 
 وحماية المعمهمات

تطهير الخدمات المررفية اإللكترونية  اإلحراءات
 بالجزائر

0.244ًً(r)معاملًاالرتباط
R2ً0.077ً معاملًالتحجيج
0.006ًً(Sig)مدتؾػًالسعشؾية

 H1ًنتيجةًاالختبار
 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر

 :(ًتبيؽ18-5)ًمؽًالججولًرقؼ
ًًًًًًًًًً ًاالرتباط ًمعامل ًقيسة ًبمغتً(r)أن 0.244ًًًقج ًارتباط ًوجؾد ًعمى ًيجل ًًضعيفىحا السعيقاتًبيؽ

ًالسعمؾمات ًوحساية ًاألمؽ ًومعيقات ًوالبذخية ًاإلدارية ًالتكشؾلؾجية، ًالسرخفيةًًوً،التذخيعية، ًالخجمات تظؾيخ
السعيقاتًالتذخيعية،ًالتكشؾلؾجية،ً،ًوىحاًيعشيًأنً=0.077ًR2،ًوبمغًمعاملًالتحجيجًحؾاليًاإللكتخونيةًبالجدائخ

ًالسعمؾمات ًوحساية ًومعيقاتًاألمؽ ًوالبذخية ًًتفدخًاإلدارية ًمقجاره ًً%92.3ما ًمؽ ًفي ًالتظؾر الخجماتًعجم
ًقل(ًكانًأ=0.006Sig،ًونلحعًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)،ًوىؾًمؤشخًتفديخؼًجيجالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ

ً.H1ً الفخضيةًالبجيمةًقبؾلًوH0ًالفخضيةًالرفخيةًًرفض،ًمساًيؤدؼًإلى0.05ًمؽً
  ثانيةالفرضية الثانيا: 

H0 :مدتؾًػ عشج إحرائية داللة ذات علقة تؾجج ال (ً0.05ًًداللةًبيؽ)ًًتؾفيخًمتظمباتًتذخيعيةًوقانؾنية
ًاإللكتخونيةًبالجدائخ.تظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًمؽًأجلًضسانًمتشاسبةًوالبيئةًالجدائخيةً

 الججول في عمييا الستحرلًالشتائج تؾضيح ويسكؽ الفخضية، ىحه اختبار أجل مؽ البديط االنحجار استخجام تؼ
ً(19-5)رقؼ

تهفير متطمبات تذريعية وقانهنية متناسبة والبيئة ً(: يهضح نتائج تحميل العالقة بين19-5جدول رقم )
ًالمررفية اإللكترونية بالجزائرتطهير الخدمات من أجل  الجزائرية

تهفير متطمبات تذريعية وقانهنية 
 متناسبة والبيئة الجزائرية

 اإلحراءات
تطهير الخدمات المررفية اإللكترونية 

 بالجزائر

0.819ًً(r)معاملًاالرتباط
R2ً0.988ً معاملًالتحجيج
0.000ًً(Sig)مدتؾػًالسعشؾية

H1ًًنتيجةًاالختبار

 (SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
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 (ًتبيؽ:19-5)ًمؽًالججولًرقؼ
بيؽًتؾفيخًمتظمباتًًقؾؼًججاىحاًيجلًعمىًوجؾدًارتباط0.819ًًًقجًبمغتً(r)أنًقيسةًمعاملًاالرتباطًًًًًًًًًً

تذخيعيةًوقانؾنيةًمتشاسبةًوالبيئةًالجدائخية،ًوتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوبمغًمعاملًالتحجيجً
مؽًتظؾرًالخجماتًً%98.80،ًوىحاًيعشيًأنًمتظمباتًتذخيعيةًوقانؾنيةًتفدخًماًمقجارهً=0.988ًR2حؾاليً

تعؾدًالىًمتغيخاتًأخخػًلؼًتكؽًفيًً%1.20فيًحيؽًًمؤشخًتفديخؼًجيج،السرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوىؾً
رفضًالفخضيةًً،ًمساًيؤدؼًإلى0.05مؽًًقل(ًكانًأ=0.000Sigونلحعًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)ًمؾضعًالجراسة،

ً.H1 وقبؾلًالفخضيةًالبجيمةH0ًالرفخيةً
  ثالثةالفرضية الثالثا: 

H0: مدتؾًػ عشج إحرائية داللة ذات علقة تؾججًال (ً0.05ًداللةًبيؽ)ًًتؾفيخًمتظمباتًتكشؾلؾجيةًمتظؾرة
ًومداىستياًفيًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ.

 الججول في عمييا الستحرلًالشتائج تؾضيح ويسكؽ الفخضية، ىحه اختبار أجل مؽ البديط االنحجار استخجام تؼ
ً(20-5)رقؼ

تطهير ومداهمتها في بين تهفير متطمبات تكنهلهجية متطهرة ًالعالقة (: يهضح نتائج تحميل21-5جدول رقم )
ًالخدمات المررفية اإللكترونية بالجزائر

 تهفير متطمبات تكنهلهجية متطهرة

 اإلحراءات
تطهير الخدمات المررفية اإللكترونية 

 بالجزائر

0.857ًً(r)معاملًاالرتباط
R2ً0.997ً معاملًالتحجيج
0.000ًً(Sig)مدتؾػًالسعشؾية

H1ًًنتيجةًاالختبار

 (SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
 (ًتبيؽ:20-5)ًمؽًالججولًرقؼ

بيؽًتؾفيخًمتظمباتًًججاًىحاًيجلًعمىًوجؾدًارتباطًقؾًؼ0.857ًًقجًبمغتً(r)أنًقيسةًمعاملًاالرتباطًًًًًًًًًً
،ً=0.997ًR2تكشؾلؾجيةًمتظؾرة،ًوتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوبمغًمعاملًالتحجيجًحؾاليً

ً ًأن ًيعشي ًالوىحا ًالستظمبات ًمقجاره ًما ًتفدخ ًاإللكتخونيةًً%99.70تكشؾلؾجية ًالسرخفية ًالخجمات ًتظؾر مؽ
ً ًفيًحيؽ ًتفديخؼًجيج، ًمؤشخ ًوىؾ ًالجراسة،ًً%0.30بالجدائخ، ًفيًمؾضع ًتكؽ ًالىًمتغيخاتًأخخػًلؼ تعؾد

H0ً،ًمساًيؤدؼًإلىًرفضًالفخضيةًالرفخية0.05ً(ًكانًأقلًمؽً=0.000Sigونلحعًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)
 .H1 وقبؾلًالفخضيةًالبجيمة
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 رابعةالفرضية الرابعا: 
H0 :مدتؾًػ عشج إحرائية داللة ذات علقة تؾجج ال (ً0.05ًداللةًبيؽ)ًًالتؾجياتًاإلداريةًالحجيثةًلمسرارف

ًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ.ًمؽًشأنوًأنًيديؼًفيونذخًالؾعيًالسرخفيً
 الججول في عمييا الستحرلًالشتائج تؾضيح ويسكؽ الفخضية، ىحه اختبار أجل مؽ البديط االنحجار استخجام تؼ
ً(21-5)رقؼ

وتطهير الخدمات  إدارية وبذريةتهفير متطمبات ًبين تحميل العالقة(: يهضح نتائج 21-5جدول رقم )
ًالمررفية اإللكترونية بالجزائر

 تهفير متطمبات إدارية وبذرية

 اإلحراءات
تطهير الخدمات المررفية اإللكترونية 

 بالجزائر

0.791ًً(r)معاملًاالرتباط
R2ً0.992ً معاملًالتحجيج
0.000ًً(Sig)مدتؾػًالسعشؾية

H1ًًنتيجةًاالختبار

ً(SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
 (ًتبيؽ:21-5)ًمؽًالججولًرقؼ

تؾفيخًمتظمباتًبيؽًًججاًىحاًيجلًعمىًوجؾدًارتباطًقؾًؼ0.791ًًقجًبمغتً(r)أنًقيسةًمعاملًاالرتباطًًًًًًًًًً
،ًوىحاً=0.992ًR2،ًوتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوبمغًمعاملًالتحجيجًحؾاليًإداريةًوبذخية
ً ًأن ًاليعشي ًًواإلستظمبات ًًبذخيةالدارية ًمقجاره ًما ًاإللكتخونيةًً%99.20ًتفدخ ًالسرخفية ًالخجمات ًتظؾر مؽ

ًفيًحيؽً ًوىؾًمؤشخًتفديخؼًجيج، ًالجراسة،ًً%0.80ًبالجدائخ، ًتكؽًفيًمؾضع ًالىًمتغيخاتًأخخػًلؼ تعؾد
H0ً،ًمساًيؤدؼًإلىًرفضًالفخضيةًالرفخية0.05ً(ًكانًأقلًمؽً=0.000Sigونلحعًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)

ً.H1 وقبؾلًالفخضيةًالبجيمة
 خامدةالفرضية الخامدا: 

 H0: مدتؾًػ عشج إحرائية داللة ذات علقة تؾجج ال (ً ًبيؽ0.05ًداللة ًالسعمؾماتًً( تعديدًأمؽًوحساية
ًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ.ًومداىستياًفيًبشاءًثقةًالتعامل،ًومؽًثؼًتظؾيخ

 الججول في عمييا الستحرلًالشتائج تؾضيح ويسكؽ الفخضية، ىحه اختبار أجل مؽ البديط االنحجار استخجام تؼ
ً(22-5)رقؼ
ً
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وتطهير  األمن وحماية المعمهماتتهفير متطمبات ًبين العالقة(: يهضح نتائج تحميل 22-5جدول رقم )
ًالخدمات المررفية اإللكترونية بالجزائر

متطمبات األمن وحماية تهفير 
 المعمهمات

 اإلحراءات
تطهير الخدمات المررفية اإللكترونية 

 بالجزائر

0.761ًً(r)معاملًاالرتباط
R2ً0.994ً معاملًالتحجيج
 0.000ً(Sig)مدتؾػًالسعشؾية

H1ًًنتيجةًاالختبار

ً(SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
 (ًتبيؽ:22-5)ًمؽًالججولًرقؼ

ىحاًيجلًعمىًوجؾدًارتباطًقؾؼًججاًبيؽًتؾفيخًمتظمباتً 0.761 بمغتقجًً(r)أنًقيسةًمعاملًاالرتباطًًًًًًًًًً
ًحؾاليً ًالتحجيج ًمعامل ًوبمغ ًبالجدائخ، ًاإللكتخونية ًالسرخفية ًالخجمات ًوتظؾيخ ًالسعمؾمات، ًوحساية األمؽ

0.994R2=ً ًمقجاره ًما ًتفدخ ًوالبذخية ًاإلدارية ًالستظمبات ًأن ًيعشي ًوىحا ًالخجمات99.40ً%ًً، ًتظؾر مؽ
تعؾدًالىًمتغيخاتًأخخػًلؼًتكؽًفيًً%0.60ًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوىؾًمؤشخًتفديخؼًجيج،ًفيًحيؽً

،ًمساًيؤدؼًإلىًرفضًالفخضية0.05ً(ًكانًأقلًمؽً=0.000Sigمؾضعًالجراسة،ًونلحعًأنًمدتؾػًالسعشؾيةً)
ً.H1 وقبؾلًالفخضيةًالبجيمةH0ًالرفخيةً
 دادسةضية الالفر سادسا: 

H0:ًًلستظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًفيًكلًبشػًمؽًًإحرائية داللة ذاتالًتؾججًفخوق
ً.(=0.05)بشؾكًعيشةًالجراسةًعشجًمدتؾػًداللةً

 (K-S)سمرنهف -اختبار كهلمجهرف -1
الختبارًماًاذاًكانتًالبياناتًتتبعًالتؾزيعًالظبيعيًمؽًعجمو،ًً(K-S)سسخنؾفً-تؼًاستخجامًاختبارًكؾلسجؾرف

ً(23-5رقؼً)ًوكانتًالشتائجًكساًىيًمبيشةًفيًالججول
 (: نتائج االختبار الطبيعي23-5) جدول رقم                           

 البنهك محل الدراسة
مدتهى المعنهية 

(Sig) تطهير  متطمبات
الخدمات المررفية 
 اإللكترونية بالجزائر

0.128ً (BNA)بنك الهطني الجزائري 
0.802ً (CPA)القرض الذعبي الجزائري 

0.350ً (BEA )بنك الخارجي الجزائري 



 

 

                                           دراسة ميدانية حول متطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية اإللكرتونية ابجلزائر  الفصـــــل اخلامس

195 

0.060ً (CNEP) واالحتياطرندوق الهطني لمتهفير ال
0.802ً (BADR)بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 0.209 (ALBARAKA )بنك البركة
 0.358 (BDLالتنمية الحمية)بنك 

 0.609 (S.GENERALبنك سهسيتي جينيرال)
 0.039 (AGB) الخميج العربيبنك 
ً(SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
فيًمختمفًمتغيخاتًً(Sig) أنًمدتؾػًالسعشؾيةً(23-5)ًويتزحًمؽًالشتائجًالسؾضحةًفيًالججولًرقؼًًًًًًًً
ً ً)الجراسة ًمدتؾػًالجاللة ًمؽ ًالتؾزيعً=0.05Sigكانتًأكبخ ًالسجاالتًيتبع ًالبياناتًليحه ًتؾزيع ًوبحلػًفإن ،)

ًلإلجابةًعمىًفخضيةًالجراسة. (ANOVA   One-Way)ًالظبيعي،ًحيثًسيتؼًاستخجامًاختبارًالتبايؽًاالحادؼ
 لمتغيرات ا التباين بين تجانسإختبار  -2

 تجانس التباين بين المتغيرات اختبار(: نتائج 24-5) جدول رقم
STATISTIQUE DE 

LEVENE 
Ddl1 Ddl2  (Sig) 

19226 08ً117ً0.290ً
ً(SPSS)ًنامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردرًً

،ًأؼًأكبخًمؽً(=0.090Sig) أنًمدتؾػًالسعشؾيةً(24-5)ًويتزحًمؽًالشتائجًالسؾضحةًفيًالججولًرقؼًًًًًً
ً ًالتبايؽًً(=0.00Sig)مدتؾػًالجاللة ًاختبار ًيكؾن ًومشو ًالستغيخات، ًبيؽ ًتجانذًلمتبايؽ ًيؾجج ًيجلًعمىًأنو مسا

 .(F)عميياًمؽًأجلًحدابًقيسةًًاالعتساداألحادؼًذاًداللةًاحرائيةًيسكؽً

ًتطهير الخدمات المررفية اإللكترونية بالجزائر متطمباتمتغير اختبار التباين االحادي حدب  -3
تطهير الخدمات المررفية  متطمبات متغير: نتائج اختبار التباين االحادي حدب (25-5)ًجدول رقم

 اإللكترونية بالجزائر

 
مجمهع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متهسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحدهبة

مدتهى 
المعنهية 

(Sig) 

2.778ً0.008ً 0.611 8 4.887 بين المجمهعات
ًً 0.220 117 25.722 داخل المجمهعات

ًًً 125 30.608 المجمهع
ً(SPSS) نامجبًخ مخخجات عمى بشاء الظالب إعجاد مؽ :المردر
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ًقجًبمغت  ( Sig ≤ 0.05)السحدؾبةًدالةًعشجًمدتؾػًالجاللةFًًأنًقيسةًً(25-5)نلحعًمؽًالججولًرقؼًًًًًًً
الفخضيةًالرفخيةًًرفضيتؼًً،ًوعميوً(=0.00Sig)مؽًمدتؾػًًقلأوىيً( Sig= 0.008)ًوبسدتؾػًداللة2.778ً

H0ًالفخضيةًالبجيمةًًنقبلًوH1ًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةً ستظمباتلًإحرائية داللة ذات،ًوبالتاليًوجؾدًفخوق
فيًكلًبشػًمؽًبشؾكًعيشةًالجراسة،ًأؼًأنوًيؾججًتبايؽًبيؽًالبشؾكًالجدائخيةًمحلًالجراسةًًاإللكتخونيةًبالجدائخ

فيًىحهًالبشؾكًوىحاًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًحدبًوجيةًنغخًمؾعفيياًحؾلًمتظمباتً
ًورؤيةًكلًبشػًفيًىحاًالخرؾص.ًراجعًلدياسة

ًالفخوقًاالحرائيةًواختلفوًمعًباقيً ًلسعخفةًلرالحًألؼًبشػًتؤولًىحه ًباختبارًالسقارناتًالبعجية ًنقؾم وعميو
،ًوعميوًنظخحًجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائختظؾيخًالخاًيخصًمتظمباتًسالبشؾكًاألخخػًمحلًالجراسةًفي

ًالفخضيةًالرفخيةًالتالية:
ًH0ًبيؽًالبشػتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًلستظمباتًًإحرائية داللة ذات:ًالًتؾججًفخوق(J)ً

ًًًً.(I)والبشػ
ماًإذاًكانتًالفخوقًلتحجيجً (SPSS)البعجيةًالسدتخخجةًمؽًبخنامجًًالستحرلًعميياًمؽًاإلختباراتالشتائجًأكجتًًو

ًًً:لتؾفيخًمتظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبيؽًكلًبشػ
لستظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًًإحرائية داللة ذاتنلحعًوجؾدًفخوقًًحيثًًًًًًً

،ًوعميوًنخفضًالفخضيةً(=0.00Sig)ًأقلًمؽً(Sig=0.049) ألنًمدتؾػًداللةً(BNA)ًوبشػً(CNEP)بيؽًبشػً
 ؛H1ونقبلًالفخضيةًالبجيمةH0ًًالرفخيةً

لستظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًبالجدائخًبيؽًبشػًًًإحرائية داللة ذاتوجؾدًفخوقًًكساًنلحع
(ALBARAKA)ًًًوبشػ(BNA)ًًألنًمدتؾػًداللة(Sig=0.028)ًًأقلًمؽ(0.00Sig=)ًًوعميوًنخفضًالفخضية،

ً؛H1ونقبلًالفخضيةًالبجيمةH0ًًالرفخيةً
ًً ًفخوق ًًإحرائية داللة ذاتوليذًىشاك ًبالجدائخ ًاإللكتخونية ًالسرخفية ًالخجمات ًتظؾيخ ًلستظمبات باقيًبيؽ

ًً(AGB) ،(S.GENERAL) ،(BDL)(، BEA( ،)BADR) ،(CPA)ًالبشؾك ًمدتؾػ ًمؽًً(Sig)ًجاللةالألن ًأكبخ
(0.00Sig=)ًًوعميوًنقبلًالفخضيةًالرفخيةًلمبشؾكًسالفةًالحكخ،H0 ًونخفضًالفخضيةًالبجيمةH1.ً

متظمباتًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونيةًفيًالفخوقًوالتبايؽًًاكًالحؼًتؤولًإلييًؾالبشأنًومساًسبقًندتشتجً
ً.(ALBARAKA)و (CNEP)ًيبشكًيًلرالحعؽًباقيًالبشؾكًمحلًالجراسةًىًامؽًوجيةًنغخًمؾعفييبالجدائخً
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  خالصة الفرل
 لستغيخاتًالجراسة الؾصفي اإلحرائي التحميل لشتائج الخامذ الفرل في تؼ الحؼ التحميل ضؾء فيًًًًًًًًً

 األسئمة عؽ كإجابةًالباحث، إليو تؾصل التي الشتائج لسجسل عخضاًا يتشاول الفرل ىحه فإن الفخضيات، ختباراًو
ً.عمييا بشيت التيًوالفخضيات مذكمتيا مثمت التيًوًمقجمةًىحهًالجراسة في طخحيا تؼ التي

ًليياًمؽًخللًالجراسةًالسيجانية:إًالستؾصلىؼًالشتائجًًأفسؽًبيؽً
ًع ًبالجدائخ ًاإللكتخونية ًالسرخفية ًالخجمات ًوتظؾيخ ًوقانؾنيةًجيعتخضًتبشي ًتذخيعية ًمعيقات ًمشيا ًمعؾقات ة

،ًاالتراالتوتشغيسية،ًوأخخػًمتعمقةًبالسعيقاتًفشيةًمتسثمةًفيًضعفًالبشىًالتحتيةًوعجمًاستقخارًوانتذارًشبكةً
ًالكؾادرً ًعمىًتظؾيخ ًفيًالسداعجة ًالججية ًوعجم ًالحجيثة، ًلمخجماتًالسرخفية ًالسجتسعية ومعيقاتًتسذًالثقافة

ًمؽًطخفًال ًضساناتًوتظسيشاتًالبذخية ًوجؾد ًعجم ًبيشيا ًومؽ ًلجػًالعسلء ًومعيقاتًتزعفًالثقة سرارف،
ًبخرؾصًالحفاظًعمىًالخرؾصية،ًالدخيةًوأمؽًالسعمؾمات.

البشؾكًالجدائخيةًمؽًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًاإللكتخونية،ًأمخًمخىؾنًبتؾفيخًمختمفًالستظمباتًفقرجًنجاحً
مؾاكبةًالتذخيعاتًالجدائخيةًلساًىؾًمعسؾلًبوًفيًالجولًالستقجمة،ًتؾفيخًبيئةً)ضخورةًًمشيا:ًالتذخيعيةًوالقانؾنية

تكشؾلؾجيةًتعتبخًالجعامةًًتومتظمباقانؾنيةًمشاسبةًتزسؽًحقؾقًالعسلءًومحاربةًالجخيسةًالساليةًاإللكتخونية(،ً
وربظياًبقشؾاتًًراالتاالتالعسلًالخقسيًوالسرخفيًعمىًحجًسؾاء)تؾفيخًمختمفًشبكاتًًالنتذاروالبشىًالتحتيةً

ً ًضسانا ًاإللكتخونية ًالسرخفية ًالخجمات ًتتعمقًًالستسخارتؾزيع ًومتظمبات ًبعج( ًعؽ ًالسقجمة ًالخجمة وديسؾمة
ًالريخفةًًباالىتسام ًفي ًاللزم ًوالتكؾيؽ ًالتجريب ًبتؾفيخ ًوذلػ ًالجاخمي ًالسدتؾػ ًعمى ًسؾاء ًالبذخؼ، بالسؾرد

بشذخًالؾعيًالسرخفيًاإللكتخونيًوالحثًمؽًالتعاملًبوًبالتعخيفًًاإللكتخونية،ًوعمىًالسدتؾػًخارجًالبشؾكًوذلػ
ًالستختبةًعؽًالتعاملًالسرخفيًاإللكتخوني(ًاحتياطاتًويأخحبوً .ًاألمؽًالساليًواحاطةًالعسلءًبسختمفًالسدايا

ًمختمفً ًًاختباراتفجلت ًحدب ًوقؾية ًطخدية ًعلقة ًتؾجج ًأنو ًعمى ًتؾفيخًإالفخضيات ًبيؽ ًالسدتجؾبيؽ جابات
داريةًوبذخية،ًومتظمباتًأمؽًوحسايةًالسعمؾماتًعمىًتظؾيخًالخجماتًالسرخفيةًإمتظمباتًقانؾنية،ًتكشؾلؾجية،ً

الريخفةًاإللكتخونيةًبالجدائخًرغؼًًانتذاراإللكتخونيةًبالجدائخ،ًوعجمًتؾفيخىاًيعتبخًمعيقًيديؼًفيًعجمًتبشيًوالً
ًالب ًوتؾجيات ًالبجائل ًكل ًالؾلؾج ًفي ًالعالسية ًالتعاملًإشؾك ًأؼ ًاإللكتخونية، ًوالريخفة ًالسالية ًالتكشؾلؾجيا لى

ًبالبظاقاتًوالسحافعًاإللكتخونيةًفيًشتىًمشاحيًالحياة.
ً
ً
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   خاتمة  

 نياية األلؽية الثانية وبجاية األلؽية الثالثة تظؾرات سخيعة ومتالحقة تجمت في عيؾر مععخف العالؼ            
مسا أحجث تغييخات جؾىخية في طبيعة عسل القظاع ، وأبخزىا شبكة األنتخنت واالتراالتتكشؾلؾجيا السعمؾمات 

كسا كان لالبتكارات التكشؾلؾجية الحجيثة أثخ كبيخ عمى اإلسخاع في تجييد السعمؾمات وإرساليا، السرخفي والسالي، 
 عبخ مشافح إلكتخونية متعجدة. وسيؾلة تدؾيق السشتجات السرخؼية وتحديؽ صؾرتيا

مؽ الظبيعي أن ال تتقيج البشؾك التقميجية فقط بالعسل السرخفي اإللكتخوني، بل استؾجب عمييا أن تستج لحلػ كان 
وتبشي وسائل دفع حجيثة كالبظاقات البشكية ووسائل الجفع عسل السرخفي، في تأدية البتؾفيخ التكشؾلؾجيا  يجىا

وبالخرؾص  التعخيف بالخجمات السرخؼيةاإللكتخونية، وكحلػ اإلعتساد عمى الؾسائط اإللكتخونية مؽ أجل 
الججيجة مشيا، وأيزا العسل عمى تقجيؼ القجر السسكؽ مؽ الخجمات السرخؼية إلكتخونيا تدييال لتدؾية السعامالت 
السالية التي يؤدييا األفخاد والسؤسدات عمى الدؾاء، وكثيخا مؽ األبحاث والجراسات السيتسة بحيثيات العسل 

العؾلسة السالية والبشكية عمييا، تؤكج أن البشؾك في معغؼ دول العالؼ تتجو بخظى ثابثة نحؾ  السرخفي ومجى تأثيخ
التبشي التام لمريخفة اإللكتخونية، مع تدجيل تبايؽ ؼيسا بيؽ تمػ الجول، ويعدى ذلػ لعؾامل عجيجة ناجسة مؽ 

 .واالقتراديةالغخوف التي تسيدىا وتؾجياتيا السالية 
فيح السديج مؽ اإلصالحات في تش االستسخارتمػ الجول، حيث في مدعاىا نحؾ إن الجدائخ مؽ ضسؽ 

العسيل التي تختكد  احتياجاتالبشكية، قامت بتحجيث وعرخنة أنغسة السعمؾمات بالبشؾك، مؽ أجل تمبية وإشباع 
الخجمات السرخؼية ، لكؽ ومع التجخبة الفتية لمبشؾك في مجال تبشي واالستسخاريةباألساس عمى الديؾلة، الدخعة 

اإللكتخونية تبقى وبمغة األرقام محتذسة أمام قخيشاتيا مؽ الجول السجاورة ودول الخميج مثل الدعؾدية، عمى ىحا 
األساس ثؼ بمؾرة اشكالية الجراسة وافتخاض بعض الفخضيات، وفي دراستشا السيجانية قسشا باختبار الفخضيات، ومؽ 

 ثؼ استخالص بعض الشتائج.

 دراسة:نتائج ال
 وعمى ضؾء ما سبق ثؼ التؾصل الى جسمة مؽ نتائج الجراسة العامة والجراسة التظبيقية عمى الشحؾ التالي:

 االقترادفي الؾلؾج الى ، مسا سسح ىحا بتدجيل التأخخ واالتراالتالتأخخ في تبشي تكشؾلؾجيا السعمؾمات  -
الريخفة اإللكتخونية  اعتسادالخقسي وتفعيل التجارة اإللكتخونية، ومؽ ثؼ انعكذ وبذكل واضح عمى التأخخ في 

 بالجدائخ. 
اعتبخت الريخفة اإللكتخونية كغاىخة ججيجة وبالخغؼ مؽ الحاجة السمحة إلييا، أمخا سابقا ألوانو حيث وحدب  -

سرخفي التقميجي)الحي يجدجه عدوف الكثيخ مؽ الجدائخييؽ الجراسات تفيج أنو يتظمب أوال الشيؾض بالعسل ال
 الذيكات أو حتى فتح حدابات بشكية(، ثؼ يتؼ التفكيخ تجريجيا في تبشي الخجمات السرخؼية اإللكتخونية.ببالتعامل 
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 اترالية، أو معمؾماتية إما مؾاقعيا أن ذلػ تبادلية، مؾاقع اجييل ليدت الجدائخية البشؾك مؽ العغسى الغالبية أن -
 .يجخو لمت   كؾسيمة اإللكتخونية مؾاقعيا معمى استخجا اآلن حتى يديج ال األمخ وأن

لى بيان مفاهيؼ عجيجة تخص الريخفة اإللكتخونية، وبيان لسفيؾم الخجمات السرخؼية إتظخقت الجراسة  -
لكتخونية إ اترالاإللكتخونية والحي يتسثل في تقجيؼ الخجمات السرخؼية التقميجية أو الحجيثة، مؽ خالل شبكات 

وذلػ مؽ خالل أحج  لييا عمى السذاركيؽ وفقا لذخوط العزؾية التي تحجدىا البشؾك،إتقترخ صالحية الجخؾل 
 العسالء بيا. الترالالسشافح عمى الذبكة كؾسيمة 

 مسؾزعاتل بالشدبة  أقل وبجرجة في الجدائخ،  السرخؼية الخجمات لتؾزيع ججا ميسة قشاة البشكية الفخوع تعتبخ -
 .البيع نقاط عشج لألمؾال اإللكتخوني والتحؾيل الشقجية قاآللية لألورا

أكجت الجراسة عمى السخاطخ العجيجة لمريخفة اإللكتخونية والتي تسثمت في السخاطخ التذغيمية، مخاطخ  -
في عسميات الريخفة اإللكتخونية، مخاطخ الدسعة، ومجسؾعة مؽ السخاطخ  مخاطخ االحتيال السعمؾماتيقانؾنية، 

التي تراحب أداء الخجمات السرخؼية اإللكتخونية التي يرعب عمى البشؾك الجدائخية التغمب عمييا نغخا لفتؾة 
  التعامل اإللكتخوني بيا.

وكحا   (8583-50-85السؤرخ في  50-83القانؾن رقؼ )نتج عؽ اعتساد قانؾن التجارة اإللكتخونية بالجدائخ -
 88-82قانؾن رقؼ  )القانؾن الحي يفي بإلدامية التجار والسؤسدات مؽ أجل تؾفيخ وسائل دفع إلكتخونية لمعسالء

 تظؾر في عجد وحجؼ السعامالت السالية اإللكتخونية ابتجاءبيا ،  (888، السادة 8583يتزسؽ قانؾن السالية لدشة 
  .ىحه القؾانيؽ، وبعج صجور 8583مؽ سشة 

 الخجمات السرخؼية تؾزيع مشافح استخاتيجية في قرؾى  أىسية تسثل اإللكتخونية القشؾات أن مؽ الخغؼ عمى -
 .الجدائخيةالبشؾك  في مداياىا مؽ االستفادة كيؽية في ضعفا شاكى أن إال األجشبية، البشؾك في ةالحجيث

الجفع عؽ طخيق نيائيات نقاط مثال يتيح  ،اإللكتخونية السرخؼية الخجمات لسدايا لمعسالء كافي وعي وجؾد عجم -
  .مؽ مبمغ الفاتؾرة %8الجفع لجى السؤسدات العسؾمية باإلعفاء عؽ دفع رسؼ حقؾق الظابع والسقجر ب 

 .ججد عسالء لجمب ججيجة تؾزيع قشؾات وخمق اإلبجاع إلى مسا البشؾك يؽب كاؼية مشافدة وجؾد عجم -
الريخفة اإللكتخونية، مسثال في  انتذاروافق السدتجؾبيؽ عمى أن السعيق البذخي يقف أمام عجم التؾسع في  -

 ضعف الؾعي السرخفي لجى العسالء وقمة الثقة بؾسائل الجفع اإللكتخونية.
 لسرخؼيةلخجمات اا لتبشي تؾفخ السشاخ السالئؼال التي بالجدائخ و  عجم مالءمة البشية التذخيعية والقانؾنية -

 .وتظؾيخىا انتذارىاتداعج عمى  ال التياإللكتخونية و 
 نقل سالمة يؽلتأم الالزمة الحساية تؾفخ وعجم ،اإللكتخوني السرخفي العسل آلية لتشغيؼ قانؾنيال طاراإل ضعف -

 .اليةسال والتحؾيالت السعمؾمات
 انتذار الخجمات السرخؼية اإللكتخونية. يؤثخ عمى عجمعجم تؾفخ بشية تكشؾلؾجية تحتية خارجية  -
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يؤدي بيجخة  مؽ طخف ادارة البشػ دورية برفة البيانات وسالمة الشغام أمؽ فحص مكؾنات متابعةضعف في  -
 .التعامل السالي اإللكتخوني

يفشج السدتجؾبيؽ عيشة الجراسة مؽ أن البشؾك تعاني مؽ نقص الكؾادر السؤىمة بل بالعكذ، وما يعدز ذلػ مؽ  -
لى إيخجع ذلػ  ، مؽ يحسمؾن شيادات جامعية ودراسات عميا، بل851مدتجؾب، بمغ عجد اإلطارات  881بيؽ 

واضحة مؽ طخف اإلدارة العميا والشية في تؾجيو ىحه الكؾادر نحؾ تظؾيخ الخجمات السرخؼية  استخاتيجيةغياب 
 اإللكتخونية والدساح ليؼ باإلبجاع والتغييخ. 

وسائل الجفع  في وقت العسالء استقظابعجم نجاح البشؾك في بيعتبخ تبشي خجمات مرخؼية إلكتخونية رىيؽ  -
التقميجية، التي في معغسيا لؼ تتدؼ بالفعالية السظمؾبة، فسثال كان يتظمب تحؾيل األمؾال مجة عذخة أيام كاممة في 

تذكيل ، بػية لسيجان والتعخيف بسشتجاتيا البشكيةلؾاقع ااإلدارة البشكية  ندولاستخجام الدفتجة، زيادة عمى ذلػ عجم 
 . لمسجتسع قاعجة ججيجة مؽ العسالء عؽ طخيق التثقيف السالي وتمقيؽ الؾعي السرخفي اإللكتخوني

ة مؽ خالل نتائج الفخضية الثانية تبيؽ أن تؾفيخ بيئة قانؾنية مشاسبة لحساية حقؾق العسالء ومحاربة الجخيس -
اإللكتخونية يدسح بديادة ثقة العسالء لمخجمات السرخؼية اإللكتخونية، وبالتالي زيادة التعامل بيا في جسيع األوقات 

 وفي تأدية جسيع السجفؾعات السالية سؾاء كانت لألفخاد أو لمسؤسدات.
والبخامج جيث الؾسائل العسل عمى تحالبشؾك بالتكشؾلؾجيا و  اىتساممؽ خالل نتائج الفخضية الثالثة فان مؽ شأن  -

ضسانا لجؾدة الخجمات السقجمة بجوره يديج مؽ التعامل بالخجمات السرخؼية اإللكتخونية اإللكتخونية بذكل دوري 
 .بالجدائخ

، الجفع اإللكتخوني استخجام وسائل السرخفي لمعسالء حؾلالؾعي و  الثقافة نذختؾفيخ تجريب الكؾادر بالبشؾك، و  -
 .الذكل األمثل واآلمؽب يزسؽ التعامل معيا

في  االلتدام بالزؾابط والتعميسات الخاصة بعسميات تحؾيل األمؾال مؽ خالل وسائل الجفع اإللكتخونييديؼ  -
ضسان تظؾيخ الخجمات السرخؼية اإللكتخونية وذلػ مؽ خالل مثال السحافغة عمى التفعيل لمبظاقات اإللكتخونية 

 ا ما ثؼ نديانو عمى جياز السؾزع اآللي لألوراق.وعجم تكخار الخقؼ الدخي ألكثخ مؽ مخة اذ

 التوصيات: 
 مؽ بالعجيج لمبشؾك محل الجراسة السيجانية الحالة ودراسة االستبيان بيانات تحميل بعج الجراسة ھحه خخجت

 يمي: لتظؾيخ خجماتيا السرخؼية ما الجدائخ تتبشاىا أنيؾصى ب التي والتؾصيات السحاور ؼىأ  ولعلالتؾصيات، 
 ويدتؾجب يحسي مشاسب وقانؾني تذخيعي إطار، وذلػ بإعجاد السرخؼية الخقسية الثقة شخوط إرساء ضخورة -

 .البشؾك عمى حج سؾاءو  واإلدارات السؾاطشيؽ ثقة
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 يؾاكب أن عميو، كسا التكشؾلؾجية التظؾرات وثيخة بشفذ يتظؾر الجدائخي يأن التذخيعي طاراإل عمى يتعيؽ  -
ريخفة ال مجاالت فيخاصة  ،دائخالجب االتراالتشبكات  حساية لخواد أفزل يقجم وأن السعمؾمات مجتسع تظؾر

 .اإللكتخونية
 كسا، الذخرية معظياتيؼ حساية في جدائخييؽال السؾاطشيؽ بثقة رىيؽ االلكتخونية السرخؼية الخجمات مريخ -

لجى  والتذفيخ اإللكتخوني الترجيق خجمات تظؾيخ عبخ ، وخاصة مشيا الساليةاإللكتخونية السبادالت حساية تتؼ
 .البشؾك والسؤسدات السالية

 تحديذ فإن وىكحا،وحساية السعمؾمات  لألمؽ حقيقية ثقافة إيجاد السعمؾمات، أنغسة أمؽ تحديؽ يدتؾجب -
في التعامل بالخجمات السرخؼية  بالغة أىسية يكتدي السعمؾمات أنغسة أمؽ بخىانات واإلدارات السؾاطشيؽ

 اإللكتخونية.
 شافدةسال لسؾاجية األدوات ؼىأ  باعتبارىا السرخؼية السعمؾمات تكشؾلؾجيا مجال في االستثساري  اإلنفاق زيادة  -

 .متظؾرة مرخؼية خجمات ؼيوتقج
 مع أخخى، جية مؽ والعسالء والذخكات جية مؽ البشؾك بيؽ لكختؾنيا جدخ ثابةسب تكؾن  مرخؼية شبكة تكؾيؽ -

 .اإللكتخونية التجارة تشسية تظؾيخ عمى البشؾك حث
 اإلنتخنت مثل الريخفة اإللكتخونية أدوات ستخجاما عمى اإلطارات لتجريب الكبخى  البشؾك أحج بخبخات االستعانة -

 .غيخىاو اإللكتخونية  السالية كيؽية الترجي لميجساتو  السرخفي
تظؾيخ البشية التحتية لتكشؾلؾجيا تعديد الذخاكة بيؽ القظاع العام والخاص وكحا التعاون اإلقميسي، ؼيسا يخص  -

السعمؾمات، لتكؾن في متشاول مختمف شخائح السجتسع، حيث أن مجتسع السعخفة مبشي بذكل أساسي عمى رأسسال 
لى خجمات إلمؾلؾج  يأال، وبالتالي يكؾن ميالبذخي القجر عمى إدماج  التكشؾلؾجيا والخقسشة في جسيع األعس

 الريخفة اإللكتخونية مؽ أي مكان شاء وفي أي وقت شاء. 
يداىؼ في تجعيؼ القجرة التشافدية لمبشؾك الجدائخية خاصة في  ،تشؾيع الخجمات السرخؼية اإللكتخونية وتظؾيخىا -

 انتذار عالسي غيخ مدبؾق. عل مشافدة البشؾك األجشبية أو شخكات التكشؾلؾجيا السالية التي ىي
وبالتالي تقميص وقت  ،ضخورة فتح مخاكد جيؾية لرشع البظاقات اإللكتخونية، أو تغييخىا في حالة تمفيا -

والسحافغة عمى الؾالء  وصؾل البظاقات لسدتحقييا، يداىؼ في ديسؾمة العسل بالخجمات السرخؼية اإللكتخونية
 . السرخفي

 نذاطيا. استسخاريةضخورة وجؾد صيانة دورية لؾسائل الجفع اإللكتخوني وذلػ مؽ أجل  -
ضخورة مخاعاة أمان مؾقع تشريب أجيدة الجفع اإللكتخونية لدييل التعامل بيا في أي وقت، وتشريبيا في  -

تشريبيا ال  األماكؽ القخيبة مؽ التجسعات الدكانية بؾسط السجيشة مثال، عمى خالف ما ىؾ معسؾل بو مؽ أن
 يتعجى ججار البشػ.
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وطشية لزسان األمؽ الديبيخاني ومكافحة الجخيسة اإللكتخونية، بجوره يديج  استخاتيجيةالعسل عمى وضع ضخورة  -
 مؽ ثقة التعامل بالخجمات السرخؼية اإللكتخونية، وبالتالي االنتذار الؾاسع بيؽ مختمف األعؾان االقترادييؽ. 

مشغؾمة ججيجة لشغؼ الجفع اإللكتخونية في الجدائخ، ومؽ ثؼ تحجيج جسيع السعيقات ضخورة الدعي نحؾ إيجاد  -
التي تحؾل دون التؾسع في الشذاط السرخفي اإللكتخوني، والعسل عمى تبشي ججيج لستظمبات تذخيعية وقانؾنية، 

 خات الحاصمة سؾاءتكشؾلؾجية، إدارية وبذخية، ومتظمبات األمؽ وحساية السعمؾمات، تدتجيب بجورىا لكل التغي
 لتظمعات العسالء الحجيثة والستججدة.  استجابةأو تظؾرات تقشية أو  نتيجة عيؾر جخائؼ مالية إلكتخونيةكانت 

 آفاق الدراسة:
يبقى السجال مفتؾح لجراسة الخجمات السرخؼية اإللكتخونية مؽ طخف الباحثيؽ والسيتسيؽ  األخيخ، وفي       

 : يمي ؼيسا تتسثل  سؾاضيعال بعض قتخاحا ارتأيشا بالريخفة اإللكتخونية، لحلػ 
 الشقجية لمشغام السرخفي الجدائخي. الكتمة ستقظاباأثخ تبشي الخجمات السرخؼية اإللكتخونية عمى  -
 تعسيؼ التعامل السالي اإللكتخوني في زيادة التحريل الجبائي بالجدائخ.مداىسة  -
 نحؾ بشاء ميدة تشافدية مؽ خالل تبشي الخجمات السرخؼية اإللكتخونية في عل التكشؾلؾجيا السالية.  -
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، مجاخمة بسمتقى جامعة السجية، متظمبات عررنة وسائل الجفع في الجزائرمكيج، خميفة أحالـ، عمي  .88
 .2016الجدائخ، 

–أثر تبشي نظام الجفع اإللكتروني عمى الحج من التهرب الزريبي في الجزائر كساؿ مػلػج، كآخخكف،  .89
فة كالتشسية الذاممة لمسجتسعات: ، السؤتسخ العمسي الثالث لعمـػ السعمػمات، اقتراد السعخ دراسة ميجانية

 .2017 نػفسبخ 10الفخص كالتحجيات، جامعة بشي سػيف، مرخ،
، بحث مقجـ الى  مؤتسخ األعساؿ السرخفية اإللكتخكنية بيغ الذخيعة بظاقة االئتسانمبارؾ جداء الحخبي،  .91

 .2003الخامذ،  دبي، كالقانػف، كمية الذخيعة كالقانػف، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، السجمج 
مجاخمة  التجارة اإللكترونية لمشظم الزريبية، تحجياتدمحم التيامي شػاىخ، شفيقة حشي، دادف عبج الػىاب،  .91

مقجمة الى ممتقى التجارة اإللكتخكنية، كمية العمـػ اإلقترادية التجارية كعمـػ التدييخ، جامعة قاصجي 
 .2004مارس  17ك15مخباح كرقمة، الجدائخ، يػمي 

، مؤتسخ اإلعساؿ أثار استخجام الشقهد اإللكترونية عمى الظمب عمى الدمع والخادماتدمحم سعػد الجخؼ،  .92
 .2003السرخفية اإللكتخكنية بيغ الذخيعة كالقانػف، جدء أكؿ، دبي، 

ي ، السمتقى العمستأثير الشقهد اإللكترونية عمى دور البشك السركزي في ادارة الدياسة الشقجيةدمحم شايب،  .93
السخكد الجامعي خسيذ الجكلي الخامذ حػؿ االقتراد االفتخاضي كانعكاساتو عمى االقتراديات الجكلية، 

 .2012مارس،  14-13يػمي  ، ، الجدائخمميانة
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، مؤتسخ األعساؿ السرخفية اإللكتخكنية بيغ محفظة الشقهد اإللكترونية رؤية مدتقبميةدمحم شخيف غشاـ،  .94
 .2003الذخيعة كالقانػف، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، دبي، السجمج األكؿ، الذخيعة كالقانػف، كمية 

وسائل الجفع اإللكترونية كسجخل لعررنة نظام الجفع اإللكتروني مجاحي دمحم،  بػرداش شيخة زاد،  .95
 .2017مارس  14-13، السمتقى الػششي حػؿ كسائل الجفع اإللكتخكني، جامعة البػيخة، يػمي بالبشهك

الهاقع  -مراجعة عسميات إدارة مخاطر وأهسيتها في البشهك اإلسالمية سة بارؾ ، عائذة بػثمجة، نعي .96
إدارة السخاشخ في السؤسدات، اآلفاؽ كالتحجيات، جامعة  استخاتيجية، السمتقى الجكلي الثالث حػؿ والسأمهل

 .2008نػفسبخ  26-25الذمف، الجدائخ، يػمي 
تحجيث القظاع السررفي في الجزائر  االستراتيجية  والدياسة ، الحاج عخابة، نػر الجيغ تسجغجيغ .97

السؤتسخ الجكلي " إصالح الشطاـ السرخفي الجدائخي في ضل التصػرات العالسية الخاىشة"، كمية  -السررفية
 .2008مارس  12-11يػمي  الجدائخ،الحقػؽ كالعمـػ االقترادية، جامعة قاصجي مخباح كرقمة، 

، مجاخمة مقجمة الى أمن تظبيقات الحكهمة اإللكترونية تحجيات وحمهلدمحم عمي أبػ مغايس،  يحيى   .98
مدتقبل الخجمات اإللكتخكنية، السسمكة العخبية  -السمتقى الثالث لمخجمات اإللكتخكنية بالسشصقة الذخقية

 .2018فيفخي  27-26الدعػدية، 
ة الى ممتقى السشطػمة السرخفية الجدائخية كالتحػالت ، مجاخمة مقجمالبشهك اإللكترونيةيػسف مدعجاكي،    .99

ديدسبخ  15-14جامعة حديبة بغ بػعمي، الذمف، الجدائخ، يػمي الػاقع كالتحجيات، –االقترادية 
2004.  

V. التقارير 
، جشيف، 2018ممخز تشفيحي تقخيخ قياس مجتسع السعمػمات،اإلتحاد الجكلي لإلتراالت،   .111

 .2018سػيدخا،
 .2015، الجدائخ، 2014بشظ الجدائخ، التصػر اإلقترادي كالشقجي في الجدائخ، التقخيخ الدشػي لدشة  .111
 .2016، الجدائخ، 2015بشظ الجدائخ، التصػر اإلقترادي كالشقجي في الجدائخ، التقخيخ الدشػي لدشة  .112
 .2017، الجدائخ، 2016بشظ الجدائخ، التصػر اإلقترادي كالشقجي في الجدائخ، التقخيخ الدشػي لدشة  .113
 .2018، الجدائخ، 2017بشظ الجدائخ، التصػر اإلقترادي كالشقجي في الجدائخ، التقخيخ الدشػي لدشة  .114
، 2019مؤسدة الشقج العخبي الدعػدي، تقخيخ التصػرات الشقجية كالسرخفية،  لمخبع األكؿ مغ سشة  .115

 .29/05/2019الخياض، الدعػدية، تاريخ الشذخ
VI.  والسراسيمالقرارات والقهانين 

 11-03،السعجؿ كالستسع لألمخ رقع  2010أكت  26السؤرخ في  04-10بشظ الجدائخ، األمخ رقع  .116
 ،الستعمق بالشقج كالقخض. 2003أكت 26السؤرخ في 
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، رقع 03البشظ السخكدي األردني، تعميسات البشظ السخكدي األردني أجيدة الرخاؼ اآللي، السادة  .117
 .2018أفخيل  11السػافق ؿ  1439رجب  24( السؤرخ في 06/2018)

السؤرخة في  1/1/5/2649، تعميسة خجمة عخض كتحريل الفػاتيخ إلكتخكنياالبشظ السخكدي األردني،  .118
 .2015مارس  30ق السػافق ؿ1436جسادى األكلى  12

مغ  6، السادة كيفية كمتصمبات تقجيع البشظ لخجمة الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿالبشظ السخكدي األردني،  .119
السعجلة بسػجب أحكاـ التعميسات السعجلة لدشة  2013تعميسات الجفع بػاسصة الياتف الشقاؿ لدشة 

 .01/06/2017( السؤرخ في 2017/ 116، الرادرة بسػجب قخار مجمذ اإلدارة رقع )2017
، األردف، 2016، التقخيخ الدشػي لدشة  نطاـ السجفػعات الػششي في االردفالبشظ السخكدي األردني،  .111

 .28/03/2019تارخ اإلشالع 
 1424جسادى الثانية 28، 52العجد  الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .111

جسادى  27يتعمق بقانػف الشقج كالقخض السؤرخ في  11-03، األمخ رقع 2003أكت  27السػافق ؿ 
 .2003أكت  26السػافق ؿ 1424الثانية 

ربيع األكؿ عاـ  24مؤرخة في   26يػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية، العجد الجس ،الجخيجة الخسسية .112
السػافق ؿ  1426ذي القعجة عاـ  13مؤرخ في  06-05نطاـ رقع  2006أبخيل  23السػافق ؿ 1427

 يتعمق بسقاصة الركػؾ كأدكات الجفع الخاصة بالجسيػر العخيس. 2005ديدسبخ  15
ق 1427جسادى األكلى عاـ  08، 37الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية، العجد الجخيجة الخسسية الجسيػرية  .113

 .ـ2006يػنيػ  04السػافق ؿ 
يتزسغ  11-17،  قانػف رقع 76العجد الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .114

ديدسبخ سشة 28ؿ ق السػافق 1439ربيع الثاني عاـ  09، 111، السادة 2018قانػف السالية لدشة 
 .ـ2017

ق 1425ذك الحجة عاـ  30، 11العجد الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .115
 .ـ2005فبخايخ سشة  09السػافق 

لمػػقايػة مغ يػػػػػتػػػػزػػػػسغ الػػػػقػػػػػاعػػػػج الخاصػة الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .116
  1430شعباف  25، 47العجد  ،الجػخائع الستػرمػة بتػكشػػلػجػيات اإلعالـ كاالتراؿ كمكافحتو كمكافحتيا

 1430شػػػػػػعػػػػػػبػػػػػػاف عػػػػػاـ  14مػػػػػػؤّرخ في  04 -09ـ، قػػػػػػانػػػػػػػف رقع 2009غذت سشة  16السػافق 
  .ـ2009السػػػػػافػق أكت سػػػػشػػػػة
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يتزسغ نطاـ التدػية اإلجسالية الفػرية الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .117
يشايخ  15السػافق  1426ذك الحجة عاـ  15، السؤرخ في 02العجد ،لمسبالغ الكبيخة كالجفع السدتعجل

 .،2005ةأكتػبخ سش 13السػافق ؿ  1426رمزاف عاـ  10مؤرخ في  04-05ـ، نطاـ رقع 2006
الرادرة بتاريخ  ،26رقع األمخ الجخيجة الخسسية، الجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية،  .118

 .1427ربيع األكؿ  24السػافق ؿ  23/04/2006
( ، 111نطاـ رقع) ،نطاـ الجفع كالتحػيل اإللكتخكني لألمػاؿالجخيجة الخسسية، السسمكة األردنية الياشسية،  .119

 .2017، 23السادة
، يعجؿ كيتسع 2005فبخايخ سشة 06السػافق ؿ  1425ذي الحجة عاـ  27مؤرخ في  02-05قانػف رقع  .121

كالستزسغ  1975سبتسبخ سشة  26السػافق  1395رمزاف عاـ  20السؤرخ في  59-75األمخ رقع 
 .القانػف التجاري 

، يتزسغ 2005ديدسبخ سشة  28ق السػافق ؿ 1426ذي القعجة عاـ  26مؤرخ في  07-05نطاـ رقع  .121
 .أمغ أنطسة الجفع

 والسراجع بالمغة األجشبية ثانيا: قائسة السرادر

I. Livres 

122. Elliott. G, Global Business Information Technology- An Integrated Systems Approach ,   

ADDISONWESIEY. 2004. 

II.Théses 

123. Alejandro Martínez Navas , La digitalización de la banca en España, Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales ,  Univercidad deValladolid , España ,  2017. 

.  

III.Periodicals (Reviews, Journals) 

124. Sabiha BECHIR, Le développement de la monétique en Algérie- Etude comparative avec la 

Tunisie et le Maroc, Séminare nationale sur l’activation des moyens de paiement modernes 

dans le système financier et bancaire algerien, La Faculté des Sciences Economiques ,des 

Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion, Université de Bouira, Alger, le 13 et 14 

Mars 2017. 

125. Newal Benkritly, Le Système de Paiement par carte en Algérie, Séminaire de Tunis, rencontre 

sur la carte bancaire au Maghreb, 08et09 février 2007. 
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 ثالثا: السهاقع االلكترونية

 :اإلشالعإيسانػيل كػب كخيدتػفخ كيمدغ ليشكمغ كافشبخجخ، تيجيج السخاشخ اإللكتخكنية الجائع، تاريخ  .126
 www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334331.html                        ، عمى 05/04/2019

، عمى 09/01/2019مخكاف الشكات، مدتقبل الخجمات السرخفية الخقسية في الدعػدية، ، تاريخ الترفح،  .127
 /https://alarab.co.uk                                                                        :خابطال

 شالع:مشرػر بغ عمي الحخبي، القصاع السرخفي، التحجيات كالفخص السدتقبمية،  تاريخ اإل .128
 www.maaal.com/archives/20180416/106210                       : خابط، عمى ال10/01/2019

 تاريخ اإلشالع: مؤسدة الشقج العخبي الدعػدي، دليل شخكات الفشتظ لمجخػؿ الى الدػؽ الدعػدي، .129
    https://fintechsaudi.com                                                     :خابط، عمى ال30/04/2018

                                         

مؤسدة الشقج العخبي الدعػدي، مؤسدة الشقج تجشغ رسسيًا مذخكع اليػية الججيجة لمذبكة الدعػدية  .131
       : خابط، عمى ال02/03/2019لمسجفػعات )مجى(، تاريخ االشالع: 

                                                                            sa/News/Pages/News08312015.aspx-www.sama.gov.sa/ar     

     ، عمى الخابط:02/03/2019لمسجفػعات "مجى"، خجمات شبكة  مجى، تاريخ اإلشالع:   شبكة الدعػدية   .131

 www.mada.com.sa/ar/services   

شبكة الدعػدية لمسجفػعات "مجى"، نطخة إلى الذبكة الدعػدية لمسجفػعات، تاريخ اإلشالع:  .132
 www.mada.com.sa/ar/content                                        :لخابط، عمى ا02/03/2019

مؤسدة الشقج العخبي الدعػدي، الشطاـ الدعػدي لمتحػيالت السالية الدخيعة، تاريخ اإلشالع  .133
       sa/PaymentSystem/Pages/SARIE.aspx-www.sama.gov.sa/ar           ، عمى الخابط:02/04/2019

 الخياض، تخنت،مؤسدة الشقج العخبي الدعػدي، مػجد الجليل اإلرشادي ألمغ الخجمات السرخفية عبخ األن .134
 sa/Laws/BankingRules-www.sama.gov.sa/ar                             ، عمى الخابط: 2001ماي 

 ، عمى الخابط،:06/06/2017نػاؿ بغ عسارة، كسائل الجفع االلكتخكنية األفاؽ كالتحجيات، تاريخ اإلشالع   .135

hivemanifest.univouargla.dz/documents/Archive/Arc 

 عمى الخابط:  2019/ 06/07، تاريخ االشالع   ما ىػ الجفع اإللكتخكني، مالظ كلجعمي .136
https://fekra.efawateercom.jo 

 : ، عمى الخابط03/02/2019البشظ السخكدي األردني، نبحة عغ أنطسة الجفع، تاريخ اإلشالع: .137

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3 

https://www.maaal.com/archives/20180416/106210
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News08312015.aspx
https://www.mada.com.sa/ar/services
https://www.mada.com.sa/ar/services
https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Ecomirce%2015%2017%20mars%202004/BenAmara
https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Ecomirce%2015%2017%20mars%202004/BenAmara
https://fekra.efawateercom.jo/
https://fekra.efawateercom.jo/
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3
http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=3
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البشظ السخكدي األردني، تعميسات بسسارسة البشػؾ ألعساليا بػسائل إلكتخكنية، تاريخ اإلشالع  .138
 www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=76               :خابط، عمى ال03/02/2019

 ، عمى الخابط:05/02/2019البشظ السخكدي األردني، السقاصة اإللكتخكنية لمذيكات، تاريخ اإلشالع:  .139
www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154 

، عمى 02/02/2019خجمة عخض كتحريل الفػاتيخ إلكتخكنيا، تاريخ اإلشالع:  السخكدي األردني، البشظ .141
   /www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/RegulationsPaymentSystemAR           : الخابط

 الخابط:، عمى 05/02/2019البشظ السخكدي األردني، أنطسة الجفع كبية الحجع، تاريخ اإلشالع:  .141

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=95 

، عمى 06/02/2019(، تاريخ اإلشالع: ACHالبشظ السخكدي األردني، نطاـ غخفة التقاص اآللي)  .142
 www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=153                                    الخابط:

، 11/02/2019البشظ السخكدي األردني، مذخكع االستخاتيجية الػششية لالشتساؿ السالي، تاريخ اإلشالع:  .143
 www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=27                                عمى الخابط:

 ، عمى الخابط:11/02/2019الثقافة السالية كالسرخفية، تاريخ اإلشالع البشظ السخكدي األردني، نذخ   .144

www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=32 

البشظ السخكدي األردني، تػفيخ البشية التحتية الالزمة لتعديد االشتساؿ السالي، تاريخ اإلشالع  .145
 http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=29       ، عمى الخابط:11/02/2019

 

 الخابط: عمى،02/03/2019تاريخ اإلشالع  (SNCEبشظ اسبانيا، الشطاـ الػششي لمسقاصة اإللكتخكنية ) .146
www.bde.es/bde/en/areas/sispago/Sistemas_de_pago/El_SNCE/El_SNCE.html 

  :، عمى الخابط04/03/2019بشظ اسبانيا، رقابة بشظ اسبانيا عمى أنطسة الجفع، تاريخ اإلشالع   .147

www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/en/policy_stance.pdf 

، عمى 28/03/2019، مياميا، الجدائخ، تاريخ اإلشالع: الجسعية السيشية لمبشػؾ كالسؤسدات السالية .148
 الخابط:

abef.html-g%C3%A9n%C3%A9rale-dz.org/abef/?q=assembl%C3%A9e-www.abef 

، عمى 28/03/2019، مياميا، الجدائخ، تاريخ اإلشالع: شخكة الشقج اآللي كالعالقات التمقائية بيغ البشػؾ .149
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 استبيان )استمـارة((: 10الممحق رقؼ)
 غخدايةجامعة 

 كمية العمؾم االقترادية والتجارية، وعمؾم التدييخ
 عمؾم التدييخقدؼ 
 ماليةدراسات  :تخرص

 استبيان )استمـارة(
 

 الظالب: بؽ مؾ سى اعمخ
 19 19 98 0699المحمؾل:رقؼ 

 benmoussa.omar@univ-ghardaia.dz  اإلميل:
 المذخف: عمماوي أحمج

 المذخف المداعج: عجيمة دمحم
 :الديج)ة( المحتخم)ة(

 تحية طيبة وبعج                           
، يخجى دراسة ميجانية–ومتظمبات تظؾيخها في الجدائخ الخجمات المرخفية اإللكتخونية حؽل: أطخوحة الجكتؽراه بإعجاد  باحثليقؽم ا       
 .الجراسة ىحه مشكػ عمى انجاز ػ لسداعجةيكأفي الخانة التي تتفق مع ر  (X)اشارة عمى األسئمة بتسعؼ بؽضع باإلجابة التكخم 

، في أي وقتوستؽضع نتائج الجراسة تحت ترخفكػ  ،أن اجاباتكػ ستعامل بذكل سخي وجساعي ولغايات وأغخاض البحث العمسي فقطبعمسا  
 شاكخا لكػ سمفا جيؽدكػ السباركة وحدؼ تعاونكػ.

 
 

 البيانات الجيمؾغخافيةالقدؼ األول: 

 لؾ تكخمت بحكخ بعض المعمؾمات العامة اآلتية مؽ أجل استكمال البيانات الخاصة بالبحث وهي:
 أنثى]  [    ذكخ]  [          الجنذ: -0
 ]  [سشة فأكثخ  03           ]  [سشة00 _ 33        ]  [سشة  30 _52       ]  [  سشة  52أقل مؼ           العمخ: -2
 بكالؽريا ]  [          جامعي]  [           دراسات عميا]  [            ]  [ثانؽي فأقل      المدتؾى التعميمي: -3
 سشة فأكثخ 32سشة]  [        32_ 33سشؽات]  [        30_ 2[         سشؽات فأقل ]   2:                سنؾات الخجمة -4
مشرب     ]  [ عؽن تشفيحي     ]  [ مكمف بالجراسات    ]  [رئيذ مرمحة     ]  [مجيخ    إسؼ الؾعيفة: -5

 مذغؽل:.........أذكخه
 .............................أذكخه اسؼ البنػ: -6
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 في الخجمات المرخفية اإللكتخونية معيقات التؾسعالقدؼ الثاني: 

مؾافق  العبارة الخقؼ
غيخ مؾافق  غيخ مؾافق محايج مؾافق بذجة

 بذجة

1 
السالئػ النتذار  السشاخ تؽفخ الدائجة بالجدائخ ال والقانؽنية التذخيعية البشية ضعف

 .اإللكتخونية السرخفية الخجمات
     

2 
في تدؽية  االلكتخونية السرخفية الخجمة قشؽات استخجامفي  صعؽبة يؽاجو العسالء

 معامالتيػ السرخفية.
     

3 
 واضح فيػ يحؽل دون  الستخررة في الريخفة اإللكتخونيةقمة الجراسات والبحؽث 

 .عسالءال لستطمبات
     

4 
في تقجيػ الخجمات السرخفية  روح اإلبجاع والتغييخ مؼ أجل التحديؼ السدتسخ غياب

 .اإللكتخونية
     

5 
 وإجخاءات األعسال اإللكتخونية تشفيح لستابعة كافيةالو  سؤىمةال فشيةال كؽادرال نقص في

 وتطؽيخىا. واألمؼ الحساية
     

      عجم إلسام السؽظفيؼ بسعخفة شاممة حؽل تطؽرات التكشؽلؽجيا السرخفية الججيجة بالعالػ. 6
      الجفع اإللكتخونية.ضعف الؽعي السرخفي لجى العسالء وقمة الثقة بؽسائل  7
      عجم تؽفخ بشية تكشؽلؽجية تحتية خارجية تجعػ انتذار الخجمات السرخفية اإللكتخونية. 8

9 
 تقجيػ السدتخجمة في اإللكتخونية الؽسائل الدخية عمى مؼ مخضي البشغ مدتؽى  خيؽف ال

 الخجمة السرخفية اإللكتخونية.
     

10 
مؼ طخف  دورية برفة البيانات وسالمة الشعام أمؼ فحص مكؽنات متابعةضعف في 
 .ادارة البشغ

     

11 
 إختخاقيا تسشع التي الترسيػ والتذغيل عشج لمشعػ الكافية والحساية األمؼ وسائل تتؽفخ ال

 تعيخ بيا. قج مذكالت أي عؼ والكذف
     

 الخجمات المرخفية اإللكتخونية بالجدائخ متظمبات تظؾيخ :لثالثا القدؼ

 العبارة الخقؼ
مؾافق 
 غيخ مؾافق محايج مؾافق بذجة

غيخ مؾافق 
 بذجة

 متظمبات تذخيعية

21 
لكل تطؽرات الرشاعة السرخفية  تؽاكب تذخيعات الريخفة اإللكتخونية جعل

 والتكشؽلؽجيا السالية بالعالػ.
     

      بيئة قانؽنية مشاسبة لحساية حقؽق العسالء ومحاربة الجخيسة اإللكتخونية. تؽفيخ 21
       .ؽسائل الجفع اإللكتخونيب عامالتلتحجػ ا تشعػكافية  تذخيعاتتؽافخ  14
      التحجيث والتطؽيخ السدتسخ لمقؽانيؼ والمؽائح بسا يتشاسب وطبيعة الريخفة اإللكتخونية. 15

 تكنؾلؾجية متظمبات
      استخجام تكشؽلؽجيا السعمؽمات يجعػ انتذار الخجمات السرخفية اإللكتخونية. 16
      تؽفيخ مختمف قشؽات تقجيػ الخجمات السرخفية اإللكتخونية عبخ كامل التخاب الؽطشي. 17
       نذاطيا.جيدة الجفع اإللكتخوني مؼ أجل استسخارية أل ضخورة وجؽد صيانة دورية 31
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31 
لزسان جؽدة الخجمات اإللكتخونية بذكل دوري والبخامج العسل عمى تحجيث الؽسائل 

 .السقجمة
     

      اإللتدام بتقاريخ التجقيق اإللكتخوني لمشعػ يديػ في نجاح الريخفة اإللكتخونية بالجدائخ. 50
 إدارية وبذخيةمتظمبات 

      وتطؽيخ العسل السرخفي اإللكتخوني.تقجم إدارة البشغ الجعػ الالزم لتشسية  53
      يقؽم البشغ بتبشي استخاتيجيات ججيجة تتالئػ مع تطؽر العسل السرخفي اإللكتخوني. 55
      ضخورة وجؽد سياسات تدؽيقية مشاسبة لمعسل السرخفي اإللكتخوني داخل وخارج البشغ. 53

50 
اإللكتخونية بالبشؽك  سرخفيةالخجمات ال لتطؽيخ واالبتكار اإلبجاع التذجيع عمى

 .الجدائخية
     

      تؽفيخ التجريب والتكؽيؼ الستخرص لمسؽظفيؼ في مجال العسل السرخفي اإللكتخوني. 52

52 
 معيا الجفع اإللكتخوني وسائل استخجام السرخفي لمعسالء حؽلالؽعي و  الثقافة نذخ

 .الذكل األمثل واآلمؼب
     

52 
يجعػ انتذار الريخفة  وسائل الجفع اإللكتخوني بسدايا استخجامالستعامميؼ احاطة 

  اإللكتخونية.
     

 متظمبات األمؽ وحماية المعمؾمات
      تؽفخ خطط طؽارئ لمترجي لمسخاطخ السرخفية اإللكتخونية التي تؽاجو البشغ. 51
      .السرخفية اإللكتخونية اعتساد وسائل لمتحقق مؼ ىؽية العسيل السدتفيج مؼ الخجمات 51

30 
تعامل بيا في أي الل يديلتالجفع اإللكتخونية  تؽاجج أجيدة قع اأمان مؽ  ضخورة مخاعاة

 وقت.  
     

33 
وسائل الجفع االلتدام بالزؽابط والتعميسات الخاصة بعسميات تحؽيل األمؽال مؼ خالل 

 اإللكتخوني.
     

      .األمشية لزسان سخية وسالمة معمؽمات العسالءاتخاذ اإلجخاءات والتجابيخ  35
      .تأميؼ التطبيقات اإللكتخونية السدتخجمة في تقجيػ الخجمات والسعامالت البشكية 33

30 
عمى السعامالت السرخفية الخقابي  العسل لتفعيل بازل لجة ومقخرات بسعاييخ االستخشاد

 اإللكتخونية.
     

 

 بقخاءة مالحغاتكؼ واقتخاحاتكؼ حؾل المؾضؾع:*في الختام، ندعج 
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 عمى تعاونكؼ شكخا
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 (: استمارة استبيان باللغة األجنبية20الملحق رقم)
 

Formulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Section I : Données démographiques 
 

 
1 – Le sexe :       Masculin                        Féminin 

2 – L’âge :   18-28 ans          29-39 ans           40-50              51-60 ans           plus de 60 ans 

3 – Le niveau d’instruction :       

       Secondaire et moins              Baccalauréat         Universitaire           Etudes supérieures 

 

     4- L’expérience professionnelle  

Moins de 05 ans       05 -10 ans        11- 15 ans           16- 20 ans           plus de 20 ans 

 

5- Intitulée de la fonction occupée :     

 Directeur                 Chef de service                  Chargé d’études             Agent  exécution           Autre ( précisez )                

 Nom de la banque ?  

 Indiquez : …………………………………………………… 

 

 

 

Université de Ghardaia 
Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion 

Département des sciences de gestion 
Spécialité: études financières 

 
Questionnaire ( Formulaire ) 

 Madame/Monsieur, 

        Le chercheur prépare actuellement une thèse de doctorat sur : Les services bancaires en ligne et les exigences            
du développement en Algérie - une étude de terrain, veuillez répondre aux questions avec précaution, insérez une référence 
(X) dans la case qui correspond à votre avis pour m’aider à compléter cette étude. 

 
Je tiens à  preciser   que vos  réponses seront traitées confidentiellement et collectivement aux seules fins de la recherche 

scientifique. Et les résultats de l'étude seront mis à votre disposition à tout moment. 

En vous remerciant par avance de vos efforts bénis et de votre bonne cooperation, veuillez accepter, Madame/Monsieur mes 

salutations distinguées    

Contacts 

L’Etudiant : BEN MOUSSA Amer 

Tél. : 0699 98 19 19 
ghardaia.dz-benmoussa.omar@univ :  .Adresse électronique 

L’enseignant encadreur : ALMAOUI Ahmed 
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Section II : Axes d’études 

 Axe 1 : Obstacles à l'expansion de la banque en ligne 
 

Pas de 

tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
Partielleme

nt d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord Paragraphe N° 

     La faible structure législative et juridique existante en Algérie n’encourage 

pas un environnement favorable à la diffusion des services bancaires 

électroniques. 
01 

     Les clients rencontrent des difficulties à utiliser les canaux bancaires 

électroniques pour régler leurs transactions bancaires. 02 

     L'insuffisance d'études et de recherches spécialisées dans l'e-banking 

entrave la bonne comprehension des besoins des clients. 03 

     L’absence de créativité et de changement pour une amélioration continue 

de la prestation de services bancaires en ligne. 04 

     Manque de personnel technique qualifié et suffisant pour suivre et 

développer les affaires électroniques ainsi que les mesures de protection 

et de sécurité. 
05 

     Manque de maitrise approfondie des nouveaux développements de la 

technologie bancaire dans le monde. 06 

     Faible conscience bancaire auprés de la clientele et manque de confiance 

aux moyens de paiement électroniques. 07 

     Manque d’infrastructures externes pour soutenir la diffusion des services 

bancaires en ligne. 08 

     La Banque n'assure pas un niveau de confidentialité satisfaisant pour les 

moyens électroniques utilisés pour la fourniture de services bancaires 

électroniques. 
09 

     Faiblesse de suivi  des composants de sécurité du système et d'intégrité 

des données par la direction de la Banque. 10 

     L-insuffisance de la sécurité et la protection des systèmes lors de la 

conception et de l'exploitation pour empêcher leur penetration   et détecter 

les problèmes éventuels. 
11 

Axe 2 : Exigences pour le développement des services bancaires électroniques en Algérie 
Pas de 

tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
Partiellement 

d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord Paragraphe N° 

Exigences législatives 
 

     La législation sur la banque en ligne suit l'évolution de l'industrie bancaire 

et de la technologie financière dans le monde. 12 
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     Fournir un environnement juridique approprié pour protéger les droits des 

clients et lutter contre la cybercriminalité. 13 

     Existance de législation adéquate régissant le volume des transactions par 

paiement électronique. 14 

     Modernisation  et développement continus de lois et réglementations 

adaptées à la nature des services bancaires en ligne. 15 

Exigences technologiques 
 

     L’utilisation des technologies de l’information soutien la diffusion des 

services bancaires électroniques. 16 

     Fournir divers canaux de services bancaires électroniques sur l’ensemble 

du territoire national. 17 

     Nécessité d'une maintenance régulière des moyens de paiement 
électroniques afin de poursuivre son activité. 18 

     S’assurer de la modernisation périodique des moyens et programmes 

électroniques pour assurer la qualité des services fournis. 19 

     Le respect des rapports d’audit des systèmes électroniques contribue au 

succès de la banque en ligne en Algérie. 20 

Exigences administratifs et humains 
 

     La direction de la banque fournit le soutien nécessaire au développement 

de la banque électronique. 21 

     La Banque adopte de nouvelles stratégies adaptées au développement de 

la banque en ligne. 22 

     La nécessité de politiques de marketing appropriées pour les opérations 

bancaires électroniques fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur de la 

banque. 
23 

     Encourager la créativité et l'innovation pour développer les services 

bancaires électroniques dans les banques algériennes. 24 

     Offrir une formation et des entrainements spécialisés aux employés dans le 

domaine des services bancaires électroniques. 
25 

     Diffuser la culture et sensibiliser les clients à l'utilisation des moyens de 

paiement électroniques de manière optimale et sécurisée. 
26 

     Informer les clients des avantages des moyens de paiement électroniques 

favorise la diffusion des services bancaires électroniques. 
27 

 

Exigences de la sécurité et protection de l'information 

 

     Fournir les plans d'urgence pour faire face aux risques bancaires 

électroniques auxquels la Banque est confrontée. 28 

     Adopter des méthodes pour vérifier l'identité du client bénéficiaire des 29 
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services de banque en ligne. 

     La nécessité de prendre en compte la sécurité de lieu implantation de 

dispositifs de paiement électroniques pour faciliter leur traitement à tout 

moment. 

30 

     Engagement envers les règles et instructions pour le transfert de fonds par 

des méthodes de paiement électroniques. 31 

     Prendre les mesures de sécurité pour assurer la confidentialité et l'intégrité 

des informations client. 32 

     Sécurisation des applications électroniques sécurisées utilisées pour 

fournir des services et des transactions bancaires. 33 

     Se guider par les normes du Comité de Bâle et les décisions d'activer le 

travail de surveillance des transactions bancaires électroniques. 34 

 

En conclusion, nous sommes heureux de lire vos commentaires et suggestions sur le sujet: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                   Merci pour votre coopération 



 (Alpha de Cronbach): نتائج اختبار صدق وتباث اإلستبيان(30الملحق رقم )

1- (Alpha de Cronbach) لجميع فقرات اإلستبيان 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,890 34 

2- (Alpha de Cronbach) لفقرات القسم األول 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,757 11 

3- (Alpha de Cronbachلفقرات المحور الخامس ) 

 

 

 

4- (Alpha de Cronbachلفقرات المحورالسادس ) 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,712 5 

5- (Alpha de Cronbachلفقرات المحور السابع ) 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,858 7 

6- (Alpha de Cronbachلفقرات المحور الثامن ) 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,770 7 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,801 4 



 : نتائج البيانات الديمهغرافية(30رقم)الملحق 

 الجنس -1

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 68,3 68,3 68,3 86 ذكر 

 100,0 31,7 31,7 40 أنثى

Total 126 100,0 100,0  

 

 العمر -2

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  4,0 4,0 4,0 5 سنة 22ألل من 

 25,4 21,4 21,4 27 سنة 03الى  22من 

 69,0 43,7 43,7 55 سنة 03الى  03من 

 100,0 31,0 31,0 39 سنة فأكثر 41

Total 126 100,0 100,0  

 

 المستوى التعليمي -0

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,9 11,9 11,9 15 ثانوي فألل 

 18,3 6,3 6,3 8 بكالورٌا

 85,7 67,5 67,5 85 جامعً

 100,0 14,3 14,3 18 دراسات علٌا

Total 126 100,0 100,0  

 

 



 سنوات الخبرة -4

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5 35,7 35,7 35,7 45 سنوات فألل 

 57,9 22,2 22,2 28 سنوات33الى  2من 

 77,0 19,0 19,0 24 سنة 32الى  33من 

 100,0 23,0 23,0 29 سنة فأكثر 16

Total 126 100,0 100,0  

 

 اسم الوظيفة -2

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,0 4,0 4,0 5 مدٌر 

 8,7 4,8 4,8 6 فرعًمدٌر 

 44,4 35,7 35,7 45 رئٌس لسم

 85,7 41,3 41,3 52 مكلف بالدراسات

 100,0 14,3 14,3 18 ذيعون تنفً

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسم البنك -6

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide BNA 23 18,3 18,3 18,3 

CPA 32 25,4 25,4 43,7 

BEA 8 6,3 6,3 50,0 

CNEP 22 17,5 17,5 67,5 

BADR 16 12,7 12,7 80,2 

BARAKA 7 5,6 5,6 85,7 

BDL 10 7,9 7,9 93,7 

Societé Generale 5 4,0 4,0 97,6 

AGB 3 2,4 2,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمتغير التابع حسب كل بنك   (Kolmogorov-Smirnov)اختبار التهزيع الطبيعي(: 30الملحق رقم)

Tests de normalité 

 

 اسم البنن

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 BNA ,161 23 ,128 ,888 23 ,014 32لسم

CPA ,083 32 ,200* ,980 32 ,802 

BEA ,225 8 ,200* ,909 8 ,350 

CNEP ,218 22 ,008 ,863 22 ,006 

BADR ,085 16 ,200* ,968 16 ,802 

BARAKA ,285 7 ,091 ,876 7 ,209 

BDL ,177 10 ,200* ,920 10 ,358 

Societé Generale ,203 5 ,200* ,932 5 ,609 

AGB ,378 3 . ,767 3 ,039 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: نتائج اإلحصاءات الهصفية لفقرات اإلستبيان30الملحق رقم)

 لفقرات القسم األول نتائج اإلحصاءات الهصفية  -1

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Variance 

البنٌة التشرٌعٌة والمانونٌة  ضعف

السائدة بالجزائر ال توفر المناخ 

المالئم النتشار الخدمات المصرفٌة 

 .اإللكترونٌة

126 4,1349 ,630 

ٌواجه العمالء صعوبة فً استخدام 

لنوات الخدمة المصرفٌة 

االلكترونٌة فً تسوٌة معامالتهم 

 .المصرفٌة

126 4,0238 ,663 

للة الدراسات والبحوث 

المتخصصة فً الصٌرفة 

اإللكترونٌة ٌحول دون فهم واضح 

 لمتطلبات العمالء

126 3,8175 ,838 

غٌاب روح اإلبداع والتغٌٌر من 

أجل التحسٌن المستمر فً تمدٌم 

 الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة

126 3,7857 ,922 

نمص فً الكوادر الفنٌة المؤهلة 

والكافٌة لمتابعة تنفٌذ األعمال 

اإللكترونٌة وإجراءات الحماٌة 

 واألمن وتطوٌرها

126 3,6825 1,098 

عدم إلمام الموظفٌن بمعرفة شاملة 

حول تطورات التكنولوجٌا 

 .المصرفٌة الجدٌدة بالعالم
126 3,6508 1,109 

ضعف الوعً المصرفً لدى 

العمالء وللة الثمة بوسائل الدفع 

 .اإللكترونٌة
126 4,2937 ,625 

بنٌة تكنولوجٌة تحتٌة عدم توفر 

خارجٌة تدعم انتشار الخدمات 

 .المصرفٌة اإللكترونٌة
126 4,0397 ,870 

ال ٌوفر البنن مستوى مرضً من 

السرٌة على الوسائل اإللكترونٌة 

المستخدمة فً تمدٌم الخدمة 

 المصرفٌة اإللكترونٌة

126 2,8016 1,440 



ضعف فً متابعة فحص مكونات 

البٌانات بصفة أمن النظام وسالمة 

 دورٌة من طرف ادارة البنن

126 3,0794 1,450 

ال تتوفر وسائل األمن والحماٌة 

الكافٌة للنظم عند التصمٌم والتشغٌل 

التً تمنع إخترالها والكشف عن أي 

 مشكالت لد تظهر بها

126 2,9762 1,383 

N valide (liste) 126   

 

 الثاني نتائج اإلحصاءات الوصفية لفقرات القسم

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Variance 

تواكب تشرٌعات الصٌرفة 

اإللكترونٌة لكل تطورات الصناعة 

المصرفٌة والتكنولوجٌا المالٌة 

 بالعالم

126 3,8413 1,111 

توفٌر بٌئة لانونٌة مناسبة لحماٌة 

حموق العمالء ومحاربة الجرٌمة 

 اإللكترونٌة

126 4,2698 ,711 

ضرورة توافر تشرٌعات كافٌة 

تنظم حجم التعامالت بوسائل الدفع 

 .اإللكترونً
126 3,9683 ,879 

التحدٌث والتطوٌر المستمر للموانٌن 

واللوائح بما ٌتناسب وطبٌعة 

 الصٌرفة اإللكترونٌة

126 4,0873 ,896 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات ٌدعم 

انتشار الخدمات المصرفٌة 

 اإللكترونٌة

126 4,2778 ,618 

توفٌر مختلف لنوات تمدٌم الخدمات 

المصرفٌة اإللكترونٌة عبر كامل 

 .التراب الوطنً
126 4,2143 ,858 

ضرورة وجود صٌانة دورٌة 

ألجهزة الدفع اإللكترونً من أجل 

 استمرارٌة نشاطها

126 4,3968 ,545 

العمل على تحدٌث الوسائل 

والبرامج اإللكترونٌة بشكل دوري 

 .لضمان جودة الخدمات الممدمة
126 4,4444 ,409 



اإللتزام بتمارٌر التدلٌك اإللكترونً 

للنظم ٌسهم فً نجاح الصٌرفة 

 اإللكترونٌة بالجزائر

126 4,2540 ,527 

تمدم إدارة البنن الدعم الالزم لتنمٌة 

وتطوٌر العمل المصرفً 

 .اإللكترونً
126 3,9206 ,842 

ٌموم البنن بتبنً استراتٌجٌات 

جدٌدة تتالئم مع تطور العمل 

 .المصرفً اإللكترونً
126 3,9841 ,784 

ضرورة وجود سٌاسات تسوٌمٌة 

مناسبة للعمل المصرفً اإللكترونً 

 .داخل وخارج البنن
126 4,1349 ,678 

التشجٌع على اإلبداع واالبتكار 

لتطوٌر الخدمات المصرفٌة 

 .بالبنون الجزائرٌةاإللكترونٌة 
126 4,1508 ,753 

توفٌر التدرٌب والتكوٌن 

المتخصص للموظفٌن فً مجال 

 العمل المصرفً اإللكترونً

126 4,2381 ,631 

نشر الثمافة والوعً المصرفً 

للعمالء حول استخدام وسائل الدفع 

اإللكترونً معها بالشكل األمثل 

 .واآلمن

126 4,3333 ,720 

بمزاٌا استخدام  احاطة المتعاملٌن

وسائل الدفع اإللكترونً ٌدعم 

 .انتشار الصٌرفة اإللكترونٌة
126 4,2619 ,611 

توفر خطط طوارئ للتصدي 

للمخاطر المصرفٌة اإللكترونٌة 

 .التً تواجه البنن
126 4,2302 ,627 

اعتماد وسائل للتحمك من هوٌة 

العمٌل المستفٌد من الخدمات 

 .المصرفٌة اإللكترونٌة
126 4,2460 ,603 

ضرورة مراعاة أمان موالع  تواجد 

أجهزة الدفع اإللكترونٌة لتسهٌل 

 .التعامل بها فً أي ولت
126 3,9048 1,047 

االلتزام بالضوابط والتعلٌمات 

الخاصة بعملٌات تحوٌل األموال 

 .من خالل وسائل الدفع اإللكترونً
126 4,3095 ,487 



 اتخاذ اإلجراءات والتدابٌر األمنٌة

لضمان سرٌة وسالمة معلومات 

 .العمالء
126 4,3651 ,426 

تأمٌن التطبٌمات اإللكترونٌة 

المستخدمة فً تمدٌم الخدمات 

 .والمعامالت البنكٌة
126 4,2857 ,526 

االسترشاد بمعاٌٌر وممررات لجة 

بازل لتفعٌل العمل الرلابً على 

 .المعامالت المصرفٌة اإللكترونٌة
126 4,0238 ,743 

N valide (liste) 126   

 

 للمحاور واألقسامنتائج اإلحصاءات الوصفية  -0

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Variance 

 630, 4,1349 126 3مح

 411, 4,0317 126 2مح

 337, 3,8460 126 0مح

 999, 2,9524 126 0مح

 563, 4,0417 126 2مح

 275, 4,3175 126 2مح

 387, 4,1463 126 7مح

 267, 4,1950 126 8مح

 290, 3,7413 126 33لسم

 245, 4,1751 126 32لسم

N valide (liste) 126   

 

 

 

 

 

 



 

 ANOVA (: اختبار التباين األحادي30الملحق رقم)

 

 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 4,887 8 ,611 2,778 ,008 

Intragroupes 25,722 117 ,220   

Total 30,608 125    

 

 

 لمتوسطات المتغيرات   اختبار التجانس

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

1,226 8 117 ,290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتباين األحادي (: اإلختبارات البعدية30الملحق رقم)

Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:   32لسم   

Différence significative de Tukey   

(I) اسم البنن (J) اسم البنن 

Différence 

moyenne (I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

BNA CPA -,32274 ,12817 ,234 -,7279 ,0824 

BEA -,04690 ,19246 1,000 -,6552 ,5614 

CNEP -,44299* ,13983 ,049 -,8849 -,0010 

BADR -,38385 ,15264 ,236 -,8663 ,0986 

BARAKA -,68106* ,20240 ,028 -1,3208 -,0413 

BDL -,12106 ,17760 ,999 -,6824 ,4403 

Societé Generale -,30427 ,23136 ,925 -1,0355 ,4270 

AGB -,67034 ,28782 ,334 -1,5800 ,2394 

CPA BNA ,32274 ,12817 ,234 -,0824 ,7279 

BEA ,27584 ,18534 ,859 -,3100 ,8616 

CNEP -,12025 ,12986 ,991 -,5307 ,2902 

BADR -,06110 ,14356 1,000 -,5149 ,3927 

BARAKA -,35831 ,19564 ,661 -,9767 ,2601 

BDL ,20169 ,16987 ,958 -,3352 ,7386 

Societé Generale ,01847 ,22548 1,000 -,6942 ,7311 

AGB -,34760 ,28311 ,949 -1,2424 ,5472 

BEA BNA ,04690 ,19246 1,000 -,5614 ,6552 

CPA -,27584 ,18534 ,859 -,8616 ,3100 

CNEP -,39608 ,19358 ,515 -1,0079 ,2158 

BADR -,33694 ,20303 ,769 -,9787 ,3048 



BARAKA -,63415 ,24267 ,192 -1,4011 ,1328 

BDL -,07415 ,22241 1,000 -,7771 ,6288 

Societé Generale -,25737 ,26730 ,988 -1,1022 ,5875 

AGB -,62344 ,31743 ,571 -1,6267 ,3799 

CNEP BNA ,44299* ,13983 ,049 ,0010 ,8849 

CPA ,12025 ,12986 ,991 -,2902 ,5307 

BEA ,39608 ,19358 ,515 -,2158 1,0079 

BADR ,05914 ,15406 1,000 -,4278 ,5461 

BARAKA -,23807 ,20347 ,961 -,8812 ,4050 

BDL ,32193 ,17882 ,682 -,2433 ,8871 

Societé Generale ,13872 ,23230 1,000 -,5955 ,8729 

AGB -,22735 ,28857 ,997 -1,1394 ,6847 

BADR BNA ,38385 ,15264 ,236 -,0986 ,8663 

CPA ,06110 ,14356 1,000 -,3927 ,5149 

BEA ,33694 ,20303 ,769 -,3048 ,9787 

CNEP -,05914 ,15406 1,000 -,5461 ,4278 

BARAKA -,29721 ,21248 ,896 -,9688 ,3744 

BDL ,26279 ,18901 ,899 -,3346 ,8602 

Societé Generale ,07958 ,24023 1,000 -,6797 ,8389 

AGB -,28650 ,29499 ,988 -1,2189 ,6459 

BARAKA BNA ,68106* ,20240 ,028 ,0413 1,3208 

CPA ,35831 ,19564 ,661 -,2601 ,9767 

BEA ,63415 ,24267 ,192 -,1328 1,4011 

CNEP ,23807 ,20347 ,961 -,4050 ,8812 

BADR ,29721 ,21248 ,896 -,3744 ,9688 

BDL ,56000 ,23106 ,281 -,1703 1,2903 

Societé Generale ,37679 ,27455 ,906 -,4910 1,2445 



AGB ,01071 ,32355 1,000 -1,0119 1,0334 

BDL BNA ,12106 ,17760 ,999 -,4403 ,6824 

CPA -,20169 ,16987 ,958 -,7386 ,3352 

BEA ,07415 ,22241 1,000 -,6288 ,7771 

CNEP -,32193 ,17882 ,682 -,8871 ,2433 

BADR -,26279 ,18901 ,899 -,8602 ,3346 

BARAKA -,56000 ,23106 ,281 -1,2903 ,1703 

Societé Generale -,18321 ,25681 ,999 -,9949 ,6285 

AGB -,54929 ,30865 ,695 -1,5248 ,4263 

Societé Generale BNA ,30427 ,23136 ,925 -,4270 1,0355 

CPA -,01847 ,22548 1,000 -,7311 ,6942 

BEA ,25737 ,26730 ,988 -,5875 1,1022 

CNEP -,13872 ,23230 1,000 -,8729 ,5955 

BADR -,07958 ,24023 1,000 -,8389 ,6797 

BARAKA -,37679 ,27455 ,906 -1,2445 ,4910 

BDL ,18321 ,25681 ,999 -,6285 ,9949 

AGB -,36607 ,34242 ,977 -1,4483 ,7162 

AGB BNA ,67034 ,28782 ,334 -,2394 1,5800 

CPA ,34760 ,28311 ,949 -,5472 1,2424 

BEA ,62344 ,31743 ,571 -,3799 1,6267 

CNEP ,22735 ,28857 ,997 -,6847 1,1394 

BADR ,28650 ,29499 ,988 -,6459 1,2189 

BARAKA -,01071 ,32355 1,000 -1,0334 1,0119 

BDL ,54929 ,30865 ,695 -,4263 1,5248 

Societé Generale ,36607 ,34242 ,977 -,7162 1,4483 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 



 الطبيعي لمحاور االستبيان  اختبار التهزيع(: 30الملحق رقم)
 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

3مح  ,274 126 ,000 ,803 126 ,000 

2مح  ,195 126 ,000 ,921 126 ,000 

0مح  ,086 126 ,024 ,979 126 ,046 

0مح  ,105 126 ,002 ,959 126 ,001 

2مح  ,152 126 ,000 ,915 126 ,000 

2مح  ,126 126 ,000 ,934 126 ,000 

7مح  ,129 126 ,000 ,862 126 ,000 

8مح  ,091 126 ,012 ,931 126 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: احصاءات اختبار ارتباط المتغيرات) اختبار الفرضات(13الملحق رقم)
 ارتباط متغيرات الفرضية األولى -1

Corrélations 

20لسم  20لسم   

Rho de Spearman 20لسم  Coefficient de corrélation 1,000 ,244
**
 

Sig. (bilatéral) . ,006 

N 126 126 

20لسم  Coefficient de corrélation ,244
**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,006 . 

N 126 126 

Récapitulatif des modèles 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

,278 ,077 ,070 ,477 

    

La variable indépendante est 33لسم . 

 ارتباط متغيرات الفرضية الرابعة -0

Corrélations 

32لسم  7مح   

Rho de Spearman 32لسم  Coefficient de corrélation 1,000 ,791** 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 126 126 

7مح  Coefficient de corrélation ,791** 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 . 

N 126 126 



**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Récapitulatif des modèles
a
 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

,996 ,992 ,992 ,379 

 

 

 ارتباط متغيرات الفرضية الثالثة -0

Corrélations 

32لسم  2مح   

Rho de Spearman 32لسم  Coefficient de corrélation 1,000 ,857** 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 126 126 

2مح  Coefficient de corrélation ,857** 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 . 

N 126 126 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèles
a
 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

,998 ,997 ,997 ,246 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتباط متغيرات الفرضية الخامسة  -2

Corrélations 

32لسم  8مح   

Rho de Spearman 32لسم  Coefficient de corrélation 1,000 ,761** 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 126 126 

8مح  Coefficient de corrélation ,761** 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 . 

N 126 126 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Récapitulatif des modèles
a
 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

,997 ,994 ,994 ,320 

 

 إختبار ارتباط متغيرات الفرضية الثانية -2

Corrélations 

20لسم  5مح   

Rho de Spearman 20لسم  Coefficient de corrélation 1,000 ,819
**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 

N 126 126 

5مح  Coefficient de corrélation ,819
**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 . 

N 126 126 

 

 

Récapitulatif des modèles
a
 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

,994 ,988 ,988 ,465 

 


