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   :المقدمــــة

يعيش عالمنا اليوم ثورة معرفة يفوق أثرها على االقتصاد العالمي أثر أكبر 

ها البشرية خالل القرون الماضية، إذ انتقلت البشرية الثورات الصناعية التي عرفت

 من عصر االقتصاد المبني على اإلنتاج إلى عصر االقتصاد المبني على المعرفة

والتي أدت بدورها إلى ابتكارات جديدة ( االتصاالت والبرمجياتنيات وكاإللكترو)

وحلت . سرعوانتقلنا من فكرة البقاء لألقوى إلى فكرة البقاء لأل. جد متطورة

المعرفة وتقنية المعلومات محل رأس المال و وصلت البشرية إلى عملية 

االستنساخ الحيوي الذي نتج بفعل تطوير صناعة الهندسة الوراثية هذا من ناحية و 

من ناحية أخرى، الجانب البنكي والمالي والذي هو محل اهتمامنا، فقد عرف هو 

م الخدمات المصرفية وهذا نتيجة اآلخر تطورات مذهلة خاصة في مجال تقدي

ويعتبر إنشاء . استخدام اإلنترنت  والتي سهلت وسرعت في عملية تقديم الخدمات

ودليل ذلك؛ االقتصاد غير  اإلنترنت  دليال رسميا على ثورة التقدم والمعرفة

 .الملموس الذي يعد المخرج الرئيسي لهذه الثورة

الذي يعتبر  (IS Technology)مات إن التطور السريع لتكنولوجيا نظم المعلو

العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في لمؤسسات المالية و المصرفية، فالطلب 

المتزايد من قبل هذه المؤسسات و غيرها لنظم معلومات تمتاز بالسرعة الفائقة و 

تعدد الوظائف، الشيء الذي دفع ببائعو التكنولوجيا لتصميم أنواع عديدة من 

فاالنتشار الواسع .التقنية والتي تتوافق مع العديد من المتطلبات العمليةالحلول 

 Fourth) لتكنولوجيا اإلنترنت ولغات البرمجة الحديثة مثل لغة الجيل الرابع

Generation language ) وتكنولوجيا التخزين واألنظمة الخبيرة وتكنولوجيا

 جميع هذه(. Electronic Data interchange)تبادل البيانات اإللكترونية 

غيرها ساعدت على انتقال الطاقات المخزنة في المنتجات التكنولوجية الحديثة و
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الحواسيب المركزية في المؤسسات إلى الحواسيب الشخصية لتصبح بذلك في 

 .متناول األفراد

وبالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه التطورات في مجال تكنولوجيا 

أنها في نفس الوقت تخلق تحديات و مخاطر كبيرة و متنوعة لهذه  المعلومات، إال

 .المؤسسات

المعلومات إذ  نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في حجم البيانات و

مراقبتها، كما أدى إلى االنتقال من ما المتوفرة وضاعف في سرعة معالجتها و

األمر . إلى العمل اإللكتروني( رقأو العمل باستخدام الو)نسميه بالعمل الورقي 

زاد من تعقيد و( Segregation of Duties)الذي قلل من إمكانية فصل المهام 

 .الرقابة عليها العمليات وضبطها و
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 لوألا لصفلا
 

 (المعرفي) مفهوم االقتصاد اإللكتروني

 

اإلنتاج والخدمات القائمة على المعرفة والتي تتميز " :يعرف اقتصاد المعرفة بأنه

بكثافة النشاطات المساهمة في تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي، فضال 

عن االهتالك السريع لها، فالمكونات األساسية القتصاد المعرفة تتمثل أساسا في 

من الموارد الطبيعية أو المادية، إضافة  ت الفكرية بدالا زيادة االعتماد على القدرا

إلى الجهود المبذولة من أجل إدخال التحسينات المستمرة في كل  مراحل اإلنتاج 

 1".انطالقا من مخابر البحث والتطوير إلى الورشات إلى غاية وصولها للعمالء

 بكافة الحياة نوعية تحسين بهدف وظيفهاوت التقنية استخدام بأنه :أيضاا  ويُعرف

 وتطبيقات واإلنترنت المعلومات من اإلفادة خالل من مجاالتها وأنشطتها

 في االقتصادي والنمو اإلنتاج محرك المعرفة بحيث أصبحت. المختلفة المعلوماتية

 وتسويق وتوزيع ومعالجة وتجهيز في إنتاج التقنية من االستفادة تمت وقد العالم

 سلع إلى المعلومات إما بتحويل معرفي، اقتصاد إلى وتحويلها والخدمات السلع

 من التقنية واالستفادة استخدام طريق عن التقليدية السلع بتطوير أو وخدمات،

للبضائع  واإلنتاج التسويق وعمليات الجغرافية الحدود تجاوز في التقنية الوسائل

 . العكس وليس العميل إلى ةالخدم أو السلعة ذهاب مفهوم وتجسيد المختلفة،

نموذج اقتصادي " :ومما سبق ذكره، فإنه يمكننا تعريف اقتصاد المعرفة بأنه

حديث فرضته التحوالت الجذرية التي عرفتها بيئة األعمال   المعاصرة 

                                                             
1 Powell, W.W. and Snellman, K. (2004) The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 
199-220. 
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والتطورات التكنولوجية المتسارعة والتي أدت إلى التحول من إنتاج السلع إلى 

المحرك األساسي لتطوير اقتصاديات الدول، حيث إنتاج المعارف التي أصبحت 

أنه يهدف إلى استغالل األصول غير الملموسة والقدرات الفكرية لألفراد من أجل 

 ".إنشاء قيمة مضافة تكون المعرفة مصدرها الرئيسي

بديال  مفهوماا  ليس المعرفي االقتصاد أن التعريفات هذه خالل من ويظهر

التكنولوجية  التحتية البنية يمثل وإنما الصناعات، أو خدمة على التصنيع للسيطرة

 والتحول  (Technological infrastructure of knowledge)للمعرفة 

 .نفسها المعرفة المتزايد باستخدام

االقتصاد القائم على "و" اقتصاد المعرفة: "التمييز بين توظيف مصطلحي

 ":المعرفة

صاد المعرفة بداللة أخرى أال وهو لقد عبّر بعض االقتصاديين على اقت      

االقتصاد القائم على المعرفة أو االقتصاد المبني على المعرفة، ولكن بحكم تسارع 

التحوالت االقتصادية والتطورات التكنولوجية فقد عمل بعض الباحثين 

 :2االقتصاديين على إعادة النظر والتمييز بين هاتين الداللتين المختلفتين للمصطلح

  :األولى الداللة

هو ما يتعلق باقتصاديات عمليات  Knowledge Economy االقتصاد المعرفي

المعرفة ذاتها، أي إنتاج وصناعة المعرفة وعمليات البحث والتطوير، سواءا من 

حيث تكاليف العملية المعرفية مثل تكاليف البحث والتطوير أو تكاليف إدارة 

دريبهم من جهة، وبين العائد أو اإليراد األعمال   االستشارة أو إعداد الخبراء وت

                                                             
2

، 5002وأفق تطوره، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، ... عبد الخالق فاروق، اقتصاد المعرفة في العالم العربي مشكالته  

52: ص . 
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الناتج من هذه العملية باعتبارها عملية اقتصادية مجردة مثلها مثل اقتصاديات 

  .الخدمة السياحية أو الفندقية أو غيرها من جهة أخرى

 هي اإلنتاجية، والمعلومات العملية في الوحيد العنصر هي المعلومات بمعنى آخر،

 تشكل أو التي هي وتكنولوجياتها والمعلومات االقتصاد، هذا في الوحيد المنتج

 هنا بالمعلومات يقصد وربما. ومجاالته التسويق وفرص اإلنتاج أساليب تحدد

 والخبرات العلمية البحوث تشمل وربما DATA والبيانات مجرد األفكار

 اقتصاد نفسه هو االقتصاد من الشكل هذا أن المهم. صحيح وكالهما والمهارات،

 الصناعي بعد ما االقتصاد وهو نفسه الرمزي االقتصاد أو لمعلوماتا

 :الداللة الثانية

 Knowledge Based Economy "االقتصاد القائم على المعرفة"تعبير  

ينصب إلى معنى أكثر اتساعاا ورحابة بحيث تشمل في داللتها حجم قطاعات 

وكذلك مدى تغلغل  المعرفة والمعلومات واالستثمارات داخل نسيج االقتصاد،

 .المعرفة والتكنولوجيا في األنشطة اإلنتاجية

يعتبر مرحلة متقدمة من االقتصاد المعرفي، أي أنه  فاالقتصاد القائم على المعرفة

يعتمد على تطبيق االقتصاد المعرفي في مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية 

: تعددة كاالتصاالت مثلمثل التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات مع قطاعات م

تشخيص األمراض عن بعد، إجراء العمليات الجراحية عن بعد، اإلنتاج عن بعد، )

كلها تجعل االقتصاد مبنياا على المعرفة والعلم، فالدول ...( عقد المؤتمرات عن بعد

الصناعية الكبرى التي استفادت من منجزات الثورة العلمية التكنولوجية وسخرتها 

ولد لها معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة قد وصلت إلى في صناعات ت

مرحلة االقتصاد المبني على المعرفة، أو ما يمكن أن نسميه مرحلة ما بعد 
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االقتصاد المعرفي، أما الدول التي تسعى إلى إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب 

 3.معرفيونشر واستعمال وتخزين للمعرفة فهي مازالت في طور االقتصاد ال

 Case Study: حالة عملية

 4تحول دبي إلى االقتصاد المعرفي( 1)حالة 

كان االقتصاد في إمارة دبي وباقي اإلمارات الست األخرى التي تشكل ما يسمى 

باإلمارات العربية المتحدة يعتمد في المقام األول على صيد الآللئ، واألحجار 

وكان . حد ما كان يعتمد على الزراعةالكريمة، والصيد والتجارة التقليدية، وإلى 

ومع ذلك . نقطة التحول في تاريخ الدولة 8521اكتشاف البترول في أبو ظبي عام 

فإن دبي احتلت ثاني أكبر بلد خدمي بعد اكتشاف البترول، إال أن مواردها الزالت 

ام قليلة للغاية، فقد أدرك القادة في اإلمارات أن إنتاج البترول سوف يتراجع بعد ع

5080. 

ولذا، كان التغير في مصادر الدخل ضرورة ملحة، فقد وجد جيالن من القادة 

الناجحين أصحاب الرؤيا االستراتيجية وهم الذين قاموا بتنفيذ برنامج متعدد 

 .المراحل واألبعاد إللحاق دبي بأولى درجات سلم االقتصاد المعرفي

إلى محطة ومركز للنقل  فكان الهدف األساسي للمرحلة األولى هو تحويل دبي

والتمويل اللوجستي، حيث كانت تربط جنوب آسيا والشرق األوسط وإفريقيا من 

. وهي تحتل المركز العاشر في موانئ ناقالت الحاويات. خالل إنشاء أكبر ميناء

وبعد نجاح مطار (. هي الخطوط اإلماراتية)كذلك تهيئة خدمة نقل جوي عالمية 

ر آخر وهو ثاني أكبر مطارات العالم هو مطار جبل علي دبي الدولي تم إنشاء مطا
                                                             

3
-531: ، ص5000، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، المعرفة اتجاهات معاصرة في إدارةمحمد عواد الزيادات،  

535. 

4
ترجمة محمد   World bank institute development studies: بناء اقتصاديات المعرفة، استراتيجيات تنوية متقدمة، إصدار 

 ص 842، 8002، (العين)الجامعي دار الكتاب  أمين مخيمر،

http://altibrah.ae/author/4894
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مليون مسافر سنوياا مقارنة بمطار هيثرو الذي يتسع ل  850حيث يتسع لحوالي 

مليون مسافر، هذا االستراتيجية التي طبقت في النقل قد أدت إلى نشوء  12

ات، استراتيجية أخرى سياحية والتي حققت ننجاحا جديرا بالذكر بعكس كل التوقع

وقد . مليون سائحا في العام 82فقد بلغ عدد السياح الذين يترددون على دبي حوالي 

قامت اإلمارات ببناء مزيد من النزل والفنادق ذات المستوى الفاخر والجذاب 

للحفاظ على استمرارية تدفق السياح إليها مثل دبي لندن، أكبر مول تجالي عالمي 

 .للتسوق

دف إلى تطوير الكفاءات والقدرات األساسية في مجال المرحلة الثانية، فته اأم

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت الالسلكية والتجارة االلكترونية ومجاالت أخرى 

وهذه . 5050، 5080متخصصة وتقوم على خطتين متتاليتين هي خطة رؤية 

الخطط وفرت حوافز اقتصادية ومالية للشركات في منطقة إعالمية حرة والتي 

مدينة دبي لإلنترنت، ومدينة دبي لإلعالم، وقرية : كون من ثالثة أجزاء هيتت

ومنذ ذلك  5008أما مدينة دبي لإلنتاج اإلعالمي، فقد بدأ عملها في يناير . المعرفة

شركة للعمل بها واالستثمار، وأما قرية المعرفة، فقد تولت  120الحين اجتذبت 

دعم اإلدارة واألعمال   والموارد البشرية مهمة تقديم تدريبات عالمية المستوى في 

وهناك مناطق تكنولوجية أخرى منها ما تم أنشاؤه، ومنها ما هو قيد . والتعليم

اإلنشاء مثل منتزه دبي للتكنولوجيا، ومركز دبي للتكنولوجيا الحيوية والبحث 

 .العلمي ومدينة دبي الصناعية

دولة اإلمارات مركزا مالياا عالماا، أما المرحلة الثالثة واألخيرة، فتهدف إلى جعل 

أوسطي عقب اعتداءات  –وقد مهد لذلك التراجع الهائل في النظام المالي الشرق 

الحادي عشر من سبتمبر على الواليات المتحدة، واالرتفاع في أسعار البترول 

وبعد جدل طويل، حصلت دبي على الموافقة على مركزها . الذي حدث مؤخرا
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القوانين التجارية وإنشاء نظام تجاري مستقل، يقوم على خدمة المالي من جميع 

 .المصالح الغربية، والذي سيقوم باالستثمار بالدوالر والتعامل باللغة االجنبية

 السويد واقتصاد المعرفة( 8)حالة 

 تكنولوجيا قطاع يشهد إذ المعرفي المجال في جداا  متقدمة دولة السويد تعتبر

 السويد تحتلها التي المراكز هي ذلك يدل على وما ائالا،ه بها نمواا  المعلومات

األولى  المرتبة في تأتي حيث 2000 عام الصادرة دول 10 أول الئحة في عالميا

 .النرويج ثم فنلندا ثم األمريكية المتحدة الواليات وتليها

 القومي الناتج من نسبة TICواالتصال  اإلعالم تكنولوجيا في السويد وتستثمر

 أعلى وتأتي  7.721%  نحو إلى االستثمار نسبة تصل حيث آخر، بلد أي من أكبر

 مرصد حسب وذلك  (% 7.29)األمريكية المتحدة الواليات في النسبة من

 EITO.  األوروبي المعومات تكنولوجيا

 البحث التدريب، الثقافة، المعرفة، ضمن االستثمار في األولى تأتي فالسويد كذلك

 حداثة البلدان أكثر من السويد أصبحت ذلك لكل وكنتيجة OCDE حسب والتطوير

 الثانية تجعلها نسبة ابه النقال الهاتف خطوط تمثل حيث التكنولوجي، المستوى في

 اتحاد حسب مواطن ألف لكل ونقال ثابت خط ألف عن يزيد ما مع النرويج بعد

 % 70 نحو إلى المنازل في نسبتها فتصل الكمبيوتر أجهزة أما الدولي؛ االتصاالت

 الشركات أشهر ومن،  النقالة مشغلة لالتصاالت شركة 40 من أكثر وجود مع

 لهواتفا  مجال في العالمية الشركات أهم من تعد التي  ERICSSON السويدية

  .دبالسوي موظفا 44979وتشغل  النقالة، االتصاالت وأنظمة النقالة

 المتزايدة المبيعات بسبب % 40 بلغ نمواا  البرمجيات قطاع شهد 1998 سنة في

 برامج شركة 600 بالسويد يتواجد أنه علماا  العالم، في السويدية للشركات
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مجال  في الجنسيات المتعددة الشركات من عدد بها  يتواجد نهأ إلى باإلضافة

 .أخرى دولة أي في يتواجد ال االتصاالت،

 خصائص اقتصاد المعرفةسمات و 

الخصائص  من بالعديد يتسم وتقنياته معطياته، ه،بمضامين المعرفة اقتصاد ان

 : يلي فيما منها والتي نذكر االساسية، والسمات

 عمل في المستوى عالية وبالذات والعملية العلمية للمعرفة الكثيف االستخدام  .8

 ونموه؛ توسعه نشاطاته وفي أداء في و اإلقتصاد

 لتكوين األساسية ةالقاعد هي الفكري المال رأس وتكوين البشرية الموارد  .5

 المتجددة؛ الثروة

 القيام وفي المعرفة إقتصاد عمل في أساسية بدرجة الفكري الجهد على اإلعتماد .3

 على القائم الفكري العمل وإحالل العضلي، محل الجهد وإحالله بنشاطاته،

 مستمر بشكل نوعية أدنى من الفكري العمل محل أعلى نوعية من المعرفة

 ومتسارع؛ ومتزايد

 إعتمادها نتيجة مرتفعة مضافة قيمة النشاطات تحقق المعرفة إقتصاد إطار يف .4

 والبرمجيات؛ البحث المعرفية كنشاطات المدخالت على

 قانون من بدال التكاليف تناقص أي العوائد تزايد لقانون المعرفة إقتصاد خضوع .2

 تزايد التكاليف؛ أي العوائد، تناقص

 تحقق وتقنياته ومعطياته بمضامينه هاوإرتباط المعرفة إقتصاد نشاطات إن .2

 التكاليف؛ في واضح خفض بحيث تتضمن وخارجية، داخلية وفورات

 المعرفة وتخزين ونشر إنتاج كيفية على باإلسراع المعرفة إقتصاد يتسم .7

 لتقنية واألمثل الكثيف باإلستخدام هذا االقتصاد في واحد رقم المورد بإعتبارها

 صاالت؛واإلت المعلومات تكنولوجيا
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 أسواقا يخلق المالئمة التقانة استخدام ألن إفتراضي إقتصاد هو المعرفة إقتصاد .1

 اإللكترونية التجارة خالل من والمكان قيود الزمان تلغي إفتراضية ومنشآت

 في والسرعة ورفع الكفاءة التكلفة تخفيض حيث من المزايا من كثيرا توفر التي

 القوانين تطبيق بمكان صعوبة رىأخ جهة ومن جهة، من المعامالت تنفيذ

 بحت؛ قومي أساس على والقيود والضرائب

 تكنولوجيا وتوظيف والتنمية، للتغيير كمحرك والتطوير البحث عمليات تفعيل  .5

 القديمة الوظائف تغيير إلى محالة ال يؤدي مما واإلتصاالت بفعالية، المعلومات

 السلع إنتاج من قتصاديالنشاط اإل إنتقال بسبب جديدة بوظائف واستحداثها

 وصناعتها؛ المعرفية الخدمات إنتاج إلى وصناعتها

( المتجددة المعرفة) المعرفي التراكم نتيجة الجديد النمط هو المستدام النمو  .80

 بصفة بعد عن واإلتصاالت والتشبكية التكنولوجيا الرقمية واستخدام جهة من

 أخرى جهة من فعالة

 الكالسيكية التنمية تصادياتواق المعرفة اقتصاد بين الفرق

يهيمن  أن الساعة لحد يستطع ولم سابقيه، نهائيا يلغ لم المعرفة اقتصاد أن رغم

 نظراا  أنه إال المعمورة، دول أغلب في االقتصادية الحياة على كامل بشكل

 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا في العالمية التطورات بآخر الشديد الرتباطه

 المبين اختالفه تبين فقد جديد، محوري إنتاج المعرفة كعنصر عامل على وارتكازه

 : يلي بما منها نكتفي المهمة األوجه في بعض السابقة االقتصاد أنماط باقي عن

بخالف معظم المصادر التي تنضب باالستخدام فإنه يمكن تقاسم المعلومات   -8

 . والمعرفة وباالمكان ان تنمو عند االستعمال فهو اقتصاد الوفرة
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لقد تالشت أهمية الموقع الجغرافي، فباستخدام التكنولوجيا المناسبة والوسائل   -5

المناسبة يمكن إنشاء األسواق  االفتراضية والمنظمات االفتراضية التي توفر 

 . السرعة في اإلنجاز على مدار الساعة وفي أي مكان في العالم

وى الوطني من الصعب تطبيق القوانين والحواجز والضرائب على المست  -3

 . حيث الطلب األعلى وحيث الحواجز تكون أدنى" ترشح"فالمعرفة 

إن المنتجات والخدمات المبنية على المعرفة تحقق أسعار أعلى من أسعار   -4

 . المنتجات المشابهة التي تفتقر إلى الكثافة المعرفية

 .(Context)إن التسعير وقيمة المنتجات أو الخدمات تعتمد بشدة على السياق  -2

وهكذا فإن المعرفة ذاتها لها قيمة مغايرة بالنسبة إلى أناس مختلفين في أوقات 

 .مختلفة

عندما تكون المعرفة ضمن إطار أنظمة أو عمليات فإنها تمتلك قيمة جوهرية   -2

 . أعلى من المعرفة غير المنظمة التي تكون في رؤوس الناس

مات المبنية على إن رأس المال البشري هو أهم مكونات القيمة في المنظ  -7

وهذه الخواص للمعرفة والتي تغاير تماماا خواص االقتصاد المادي . المعرفة

تستدعي أفكار جديدة ومداخل جديدة من قبل صناع السياسات ومن قبل كبار 

ومن اجل القيام بذلك فإن األمر . المدراء التنفيذيين وعمال المعرفة على حد سواء

لمجازفة في مواجهة االتجاهات السائدة البطيئة يستدعي وجود قيادة كفؤة وخوض ا

 . النمو وضد ممارسات المؤسسات القائمة

 . ال يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف أخر -1
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وألن . يتصف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة  -5

رفة الموارد يمكن ان تنضب من جراء االستخدام واالستهالك بينما تزداد المع

 . بالتعلم والممارسة واالستخدام وكذلك فإنها تنتشر بالمشاركة

من الصعوبة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت في 

اقتصاد المعرفة على عكس االقتصاد التقليدي، حيث ان المعرفة متاحة للجميع في 

وبالتالي فإن هذا جميع أنحاء العالم وأنها أصبحت تشكل عنصر اإلنتاج األساسي 

 .يعني هيمنة االقتصاد العالمي على االقتصاد القومي أو الوطني

 

 

 

مقارنة باالقتصاد التقليدياقتصاد المعرفة خصائص   

 اقتصاد المعرفة االقتصاد التقليدي 

 .االستثمار في رأس المال المعرفي - .االستثمار في رأس المال المادي -

االعتماااااد عاااال الجهااااد العضاااالي  -

بدرجاااة أساساااية فاااي ( الملموساااات)

 .االقتصاد التقليدي

االعتمااااااااد علاااااااى الجهاااااااد الفكاااااااري  -

بدرجاااااة أساساااااية فاااااي ( الالملموساااااات)

 .االقتصاد المعرفي

استقرار األسواق  في ظل منافسة  -

البيروقراطيااة  -غالباااا  -تااتحكم فيهااا 

 .السلطوية

ديناميكيااة األسااواق  و التااي تعماال فااي  -

 .ظل تنافسية مفتوحة

هااي  Mechanisationالميكنااة  -

المحااااااارك األساساااااااي لالقتصااااااااد 

 .الصناعي

هااي المحاارك  Digitizationالرقميااة  -

 . األساسي لالقتصاد المعرفي

يهاااادف االقتصاااااد التقلياااادي إلااااى  -

التوظيف الكامل للقوى العاملة دون 

 .تحديد مهارات مميزة ألداء العمل

يهاادف االقتصاااد المعرفااي إلااى وضااع  -

قيااااة لألجااااور  والتوسااااع فااااي قيمااااة حقي

اسااتخدام العاملااة ذات المهااارات العاليااة 

التااااي تتفاعاااال مااااع التعلاااايم و التاااادريب 

 .المستمر

أنااه اقتصاااد ناادرة، حيااث تنضااب  -

 .موارده بكثرة االستخدام

أنه اقتصاد وفرة، حياث تازداد ماوارده  -

 .بكثرة االستخدام( المعرفة)
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خضااااااوع االقتصاااااااد الزراعااااااي  -

تزاياااااد )العوائاااااد لقاااااانون تنااااااقص 

، واالقتصاااااد الصااااناعي (التكاااااليف

ثباااااااات )لقاااااااانون ثباااااااات العوائاااااااد 

ماااااع االساااااتمرار فاااااي ( التكااااااليف

 .االستخدام

خضاااوع االقتصاااااد المعرفاااي لقااااانون  -

ماااع ( تنااااقص التكااااليف)تزاياااد العوائاااد 

 .االستمرار في االستخدام

العالقااااات بااااين اإلدارة و القااااوى  -

تتسام  العاملة فاي االقتصااد التقليادي

 .باالستقرار

العالقااات بااين اإلدارة و القااوى العاملااة  -

فاااااي االقتصااااااد المعرفاااااي تتسااااام بعااااادم 

االستقرار، إذ ينتفي مبدأ التوظياف مادى 

 .الحياة

العالقة بين قطاعاات األعماال   و  -

الدولااااة غياااار متكافئااااة، إذ تفاااارض 

الدولااة ساايطرتها وتصاادر أوامرهااا 

طبقاااا لمتطلباااات الدولاااة وتوجهاتهاااا 

 . قتصاديةاال

العالقة بين قطاعات األعمال   والدولة  -

فااااي االقتصاااااد المعرفااااي قائمااااة علااااى 

 .التحالف والتعاون

 .ليس مقيداا بزمان أو مكان - .مقيد بزمان و مكان -

 

 ركائز اقتصاد المعرفة 

 قوي كإقتصاد وجوده وتثبت تدعمه ومقومات عناصر عدة المعرفي لإلقتصاد

 المتقدمة اإلقتصاديات تصنيف ضمن تضعه بأن إقتصاد أي في بوجودها وتسهم

 :باألتي إجمالها يمكن والتي

 التي العالي المستوى ذات الفكرية المؤهالت في متمثلة مجتمعية تحتية بنية .8

 المناسب المناخ خلق الدولة وعلى المعرفي، لإلقتصاد القوية الدعامة بمثابة تعتبر

  المعرفة؛ إلنتاج

 المعلومات تكنولوجيا بإستخدام وذلك العريضة لحزمةا ذو الواسع الربط .5

 أجهزة استخدام الهاتف، خطوط نترنت،ا: أنواعها بكل واإلتصاالت

 إلخ؛...الكمبيوتر
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 التعليم مستوى على والتركيز اإلستثمار يستوجب وهذا ومتخلق، متعلم مجتمع .3

 المؤهلة هدوالمعا المراكز وإقامة المستمر والتعليم التأهيل تدعيم على والعمل

 المتخرجين؛ الطلبة لدى الخبرة وزيادة الموجودة اإلطارات بمستوى للنهوض

 واستيعاب التساؤل على وقدرة معرفة يمتكلون والذين المعرفة وصناع عمال .4

 المتعلم تمعلمجوا تمعيةلمجا البنية بين الربط أي تفاصيلها، بكل الحديثة التكنولوجيا

 اإلمكانيات ذوي من المهرة العمال نم ممكنة نتيجة أفضل على للحصول

 بالواليات المعلومات قطاع في العاملة اليد نسبة بلغت حيث الهائلة والقدرات

 ال كانت أن بعد 2003 سنة العمل قوة إجمالي من % 66 نسبة األمريكية المتحدة

  السبعينات؛ منتصف في % 50 و 1920  سنة % 19 تتعدى

 فبفضلها الفاعلة، واإلبتكار اإلبداع وتكنولوجيا والعلم والتطوير البحث منظومة .2

 رفع في الريادة دور تحتل علمية معطيات من تقدمه ما خالل من باإلقتصاد ترتقي

 واحد؛ آن في والمعرفي اإلقتصادي المستوى

 المعرفة، إلنتاج التنظيمي السياق فعالية تعزيز بضرورة المعرفة إقتصاد يقوم .2

 ابهواستيعا التقانة لنقل الكفأة اإلدارة على يقوم لإلبتكار نسق قيام يضمن بما

 الكفاءة غايات يحقق بما جديدة تقانات توليد إلى المؤدي المعرفة إنتاج وتنشيط

 المال رأس وتطوير تكوين أصبح بحيث واحد، آن في البشرية والتنمية اإلنتاجية

 معرفة؛ال إقتصاد ظل في اإلنتاج عناصر من عنصر أهم عالية بنوعية الفكري

 المخصص اإلنفاق في حاسمة زيادة وإجراء وترشيده العام اإلنفاق هيكلة إعادة .7

 بلغ حيث العالي التعليم إلى وصوال اإلبتدائية المدرسة من إبتداءا المعرفة، لتعزيز

 حصة كانت  2000 سنة دوالر مليار 360 اللمجا هذا في الغربية الدول إنفاق

 المستثمرين إدراك ذاته الوقت وفي دوالر، رمليا 180 منها المتحدة الواليات

 تدريبهم مستوى ورفع العاملين تمويل وإمكانية المعرفة إقتصاد أهمية والشركات

 .واليابانية األمريكية الشركات في الحال هو كما تهموكفاء
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 التحديات التي تواجه اقتصاد المعرفة

تي تجعلها سهلة رغم خصائص المعرفة ال: عدم كفاية سوق المعرفة: أوالا 

الوصول إال أن المعرفة نفسها تتسم بخصائص يمكن أن تجعل سوق المعرفة يتسم 

 :بعدم الكفاءة وهذا ما نجده فيما يأتي

 إن الكثير من االهتمام بإدارة المعرفة  :عدم اكتمال المعرفة والمعلومات

تلجأ إلى يأتي عندما تدرك الشركة أنها ال تعرف أين توجد معرفتها الحالية لهذا 

وهذا ما . خرطنة المعرفة والصفحات الصفراء لكي ترشد أين توجد المعرفة

إن . يحتاجه أيضاا سوق المعرفة إلرشاد الذين يحتاجون المعرفة أي من يملكها

 .المعرفة الكامنة تسهم في زيادة عدم كفاية سوق المعرفة

 القسم أو فقد تكون هناك معرفة وفيرة حول موضوع في  :ال تماثل المعرفة

إن قسم . في مستوى تنظيمي من الشركة ونقص في قسم آخر أو مستوى آخر

التسويق قد يمتلك معرفة كثيفة حول مجموعة معينة من الزبائن ولكن المبيعات 

كما أن المعرفة االستراتيجية التي . تحتاج مثل هذه المعرفة عن فئة أخرى تفتقر لها

اإلدارات الوسطى الذي يحتاجونها من أجل تبقى في القمة لن تكون متاحة لمديري 

التنفيذ وهذا ما نجده أيضاا في العالقات التعاقدية، حيث أن أحد األطراف قد يمتلك 

معرفة ال تتماثل مع معرفة الطرف الثاني مما يؤدي إلى صعوبات التعاقد أو إلى 

 .عقود غير متكافئة لصالح من يملك المعرفة على حساب من يملكها

 إن األفراد يحصلون عادة على المعرفة من جيرانهم  :معرفةمحلية ال

وهذا ما يجعل سوق المعرفة يعتمد على . التنظيميين أو من أقرب مكتب يعرفونه
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الثقة وعموماا إن األفراد يثقون بالذين يعرفونهم، كما أن اللقاءات وجها لوجه هي 

رفة من الفرد في وفي المقابل فإن المع. الطريقة األفضل للحصول على المعرفة

وهذا ما ينطبق . المكتب القريب دون بذل جهود الكتشاف من لديه المعرفة األكثر

عليه ما أشار إليه هربرت سايمون بالحل المرضي أو الجيد بشكل كاف لوصف 

 .الميل البشري بقبول الجيد الكافي من المعرفة

 اقتصاد المعرفة وأبعاد  مالمح

إجمالها  يمكن والسمات المالمح من عدد إلى الجانب بهذا المعنية الكتابات تشير

 :يلي فيما وتصنيفها

 وثقافة هي ورموز، وصور ومعلومات، بيانات من تتضمنه وما المعرفة أن .8

 الحادي في القرن لإلنتاج الرئيس المدخل وهي لالقتصاد، الرئيس المصدر اآلن

 والعشري

 وتطبيقها في وتوزيعها، وتوليدها المعرفة، اكتساب في مجتمع أي قوة تكمن  .5

 .الحياة واقع

 والعمل واإلنجاز، التواصل، ووسيلة المعرفة، مجتمع رمز هي التكنولوجيا  .3

 .في كافة المجاالت المعلومات وتوظيف واسترجاع وتوزيع لنظام ومحور

اإلنتاج  مجاالت تستغرق والعيش التنافس أجل من المستمرة االبتكارات .4

 .مويلوالت والتسويق والتكنولوجيا

 إعادة)للتنظيم منها جديدة أشكال حول البحث ويجري رئيسي، ملمح التنظيم  .2

 .الحديثة اإلدارية للتنظيمات تصلح التي( الهندسة

 أيضاا لألعمال الضرورة استمرار مع المطلوبة، العمل نوعية هو العقلي العمل .2

 .والمهارية اليدوية

 .هو كما واإلبداع التميز يستهدف فهو الجودة؛ علو .7
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المتغيرات  مع التكيف وعلى التطويع على وقدرة فائقة بمرونة يتمتع .1

 .المتغيرة المجتمع حاجات وتلبية الحياتية، والمستجدات

 .(والمتخصصة والمدربة المؤهلة)الماهرة العاملة القوة على االعتماد .5

 الستشعار للتسويق فاعل نظام واعتماد العالمية والمنافسة االنفتاح .80

 .باستمرار والمستهلكين حاجات األسواق

وصوالا  وصناعتها السلع إنتاج من االقتصادي النشاط تطور في اإلسهام  .88

 المتجددة الطاقة استثمار إلى إضافة وصناعتها، المعرفية الخدمات إلى

مع المؤهالت  يتناسب بما المعرفة، صناعة دخل ارتفاع في اإلسهام  .85

 .والخبرات الكفايات وتنوع

 عرفةقوانين اقتصاد الم

كان قد ظهر االقتصاد، الذي يعرف اآلن بالتقليدي، لتفسير العالقات الناشئة عن 

الثورة الصناعية كرأس مال، والعماله والتكلفة من جهة المدخالت، والحجم 

وقد ظهرت بوادر االقتصاد الجديد، الذي نُطلق عليه . والقيمة من جهة المخرجات

 :وانيناالقتصاد اإللكتروني، من خالل ثالثة ق

أحد رواد  Herb Grosch، نسبة إلى  Grosch’s  Lawقانون جروش -1

قوة الكمبيوتر تزداد بمربع زيادة "وينص هذا القانون على أن . الكمبيوتر

 ةعلى معالجة البيانات تتطلب تكلف أي أن زيادة قدرة الكمبيوتر". التكلفة

من زيادة اإلنفاق  ومن الناحية اإلقتصادية، فهذا يتضمن بأنه ال بد. مضاعفة

االستثماري بمقدار الضعفين حتى يتسنى زيادة قدرة الكمبيوتر على معالجة 

 .المعلومات ضعفاا واحداا 

أحد مؤسسي  Gordon Moore، نسبة إلى  Moore's Lawقانون مور -8

 Integrated Circuitأن كثافة الدوائر المتكاملة "، وينص على Intelشركة 
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Density ة، ثم تم تعديله مؤخراا ليصبح سنة ونصف السنةا تتضاعف كل سن ."

إقتصادياا، هذا يعني سرعة زوال هذه التكنولوجيا نظراا للقفزات الهائلة في 

نوعية وقدرة هذه التكنولوجيا، وبالتالي ال بد من االستمرار في االستثمار حتى 

 .يتم جناية العوائد المطلوبة وبعكس ذلك يكون التراجع والخسارة

الذي  Bob Metcalf، نسبة إلى Metcalf’s Lawانون متكالف ق -8

، وينص (Local  Area Network - LAN)أحد أنواع  Ethernetاخترع 

". ازدياد العوائد في شبكة اإلنترنت كلما ازدادت عدد الشبكات العاملة"على 

أي أنه كلما ازداد عدد شبكات اإلنترنت العاملة كلما ازدادت قيمة كل منها، 

ن العالقة بين هذه الشبكات وقيمتها عالقة طردية لوغارتيمية، حيث يبدأ وإ

 . النمو بطيئا ثم خطيا وبعد نقطة معينة من عدد الشبكات تصبح العالقة رئيسية

 :دور تكنولوجيا المعلومات في ظهور االقتصاد المعرفي

على الرغم من الزيادة المطردة في إستثمار منظمات األعمال العربية في 

تكنولوجيا المعلومات، إال أن القلة منها استطاعت أن تستخدم هذه التكنولوجيا في 

. تحويل المنظمة وتحصيل الميزة التنافسية التي تستطيع هذه التكنولوجيا أن توفرها

حيث أن المعرفة يمكن تحويلها إلى معلومات قابلة للتصنيف والنقل عبر أجهزة 

أن تكلفة الحصول على المعرفة أصبحت وحيث . الكمبيوتر وشبكة االتصاالت

متدنية جداا ، فإن حواجز الدخول إلى هذه المعرفة قد أُلغيت تماماا، كما تغيرت 

كل هذا أدى إلى قصر دورة حياة . االحتكارات وظهرت سلع وخدمات جديدة

 .السلعة وسرعة إندثار المهارات

لى الوجه األمثل، وحتى تستطيع المنظمات من استغالل تكنولوجيا المعلومات ع

فال بد إلدارتها من االحاطة بأحد المفاهيم الحديثة في االقتصاد المعرفي الناشئة 

 Enterpriseذلك هو مفهوم إدارة محتوى المنظمة . عن تكنولوجيا المعلومات
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Content Management – ECM  . ذلك أن تكنولوجيا المعلومات المستخدمة

فمثالا تصور . يانات والمعلومات غير الهيكليةفي المنظمة تنتج كم هائل من الب

ويمكن لقرص ممغنط (. ATM)عمليات السحب اليومي من اآلت الصراف اآللي 

بسيط من االحتفاظ بهذه البيانات غير الهيكلية وتجمعها من جميع اآلالت التابعة 

قد للبنك ومن ثم يمكن تحليل هذه البيانات واستخدامها في حساب ليس فقط مقدار الن

المسحوب من ودائع البنك، وإنما أيضاا معدل السحب اليومي لكل عميل ونسبة ذلك 

السحب إلى حجم ودائعه، وغير ذلك من النسب والمعدالت التي يمكن استخدامها 

 من قبل اإلدارة العليا في إدارة النقدية للبنك 

ي إلى إن تطور هذا النوع من القواعد المعرفية لدى منظمات األعمال سوف يؤد

إيجاد كم هائل من القواعد المعرفية والسلع المعلوماتية القابلة لالستخدام فلي البحث 

األمر الذي . والتطوير والتطبيق واإلدارة وعرض السياسات واالستراتيجيات

سوف يؤدي إلى ظهور النوع الثالث من االقتصاد أال وهو االقتصاد المعرفي، أي 

المعلومة دون إلغاء مفاهيم االقتصاد التقليدي من االقتصاد القائم على المعرفة و

وسيكون لإلقتصاد الجديد مفاهيمه ونظرياته . عرض وطلب ومرونة وتسعير

 .وأدواته التي قد تحدث انقالباا في قياس متغيرات االقتصاد التقليدي

 

لقد ساهم االقتصاد التقليدي في إيجاد القواعد التكنولوجية الالزمة لظهور االقتصاد 

ومما ال شك فيه، فإن االقتصاد االلكتروني سوف يساهم في إيجاد . االلكتروني

وفي هذا االقتصاد . مجموعة القواعد المعرفية الالزمة لظهور االقتصاد المعرفي

إذ . المعرفي الجديد سوف تتغير قواعد اللعبة من حيث اكتساب الميزة التنافسية

نفس مستوى الكفاءة تصبح الحاجة إلى ومع تطبيق الجميع لتكنولوجيا المعلومات ب

وهنا يأتي دور قواعد المعرفة الموجودة . ملعب جديد الكتساب الميزة التنافسية
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ومرة ثانية، يأخذ قطاع الخدمات دوراا جديداا في االقتصاد . داخل المنظمات ذاتها

المعرفي، وذلك بالتركيز على قيمة التكنولوجيا في تقديم الخدمة ونوعية رأس 

وسوف يكون قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والتجارة . مال البشريال

 .واالتصاالت من أكبر مشتري السلع المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت

وال بد من التأكيد هنا بأن هناك متطلبات كما أن هنالك مخاطر قد تكون غير 

قتصاد االلكتروني أو من محسوبة سواء عند التحول من االقتصاد التقليدي إلى اال

ولعل من أهم هذه المتطلبات هي في . االقتصاد االلكتروني إلى االقتصاد المعرفي

وذلك أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يصبح أكثر  . االستثمار في اإلنسان

فعالية عندما تكون العمالة أكثر  مهارة، حيث أن العالقة المتشابكة بينهما عالقة 

ففي االقتصاد المعرفي سوف تعتمد كافة القطاعات االقتصادية على . طردية

وبالتالي فإن تحسين مهارات العمالة سوف يصبح شرط الداء اقتصادي . المعرفة

وهكذا، فإن زيادة عدد سنوات التعلم غير األكاديمي للعمالة سوف يصبح . أفضل

 . جزءاا من العمل نفسه

يكية أكثر في العالقات العمالية، وبالتالي كلما أيضا يتطلب االقتصاد المعرفي دينام

كانت هذه العالقات أكثر مرونة وحيوية كلما كان االقتصاد ذاته أكثر  ديناميكية 

وهذا يتضمن مراجعة التشريعات العمالية بما يكفل تحرير حرية إنتقال . وحيوية

أن يكون ذلك وال بد . العمالة الماهرة بين منظمات األعمال دون فقدان مكتسباتها

 David Landesإذ يؤكد عالم التاريخ االقتصادي .ضمن األطر الثقافية للمجتمع 

بأنه ثقافة المجتمع هي التي تحدد الفرق بين الدول من حيث النمو واألداء 

وفي هذا السياق ، فال بد من سياسات جديدة للتخطيط االقتصادي تأخذ . االقتصادي

 :بعين االعتبار ثالثة أمور

 .زيادة قدرة العمالة والمجتمع على التكيف: أوالا 
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تقليل التكلفة االجتماعية لعملية التكيف وبخاصة العمالة المتضررة : ثانياا 

 .والتجمعات السكانية الصغيرة والنائية

زيادة قدرة المؤسسات وبخاصة الصغيرة على الحصول على االستشارات : ثالثاا 

 .رأس المال المخاطرالتكنولوجية المتخصصة واالستثمارات ب

وفي كل األحوال فإن على األفراد والمنظمات أن يدركوا بأن الفشل، كجزء من 

عملية التعلم وليس نهاية المطاف، يَُولِد الطاقات اإلبداعية لدى األفراد ويُعدهم 

 .لتقبل المخاطر المتوقعة
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 الفصل الثاني

 

 التجارة اإللكترونية

 

 الناس فيها يتبادل فضائية شبكة في التكنولوجية راتالتطو بفضل اليوم العالم يعيش

 العالم عبر وتوزيعها نقلها إمكانية أصبحت التي والخدمات، والسلع المعلومات،

 التكنولوجيا في المذهل التطور إلى ذلك في الفضل ويعود الصعبة، بالمسألة ليست

 ثم ومن .صةخا بصفة الرقمية والتكنولوجيا واإلنترنيت واالتصاالت عامة بصفة

 .المعلومات بتكنولوجيا يعرف ما وظهور والمعلومات التكنولوجيا هذه بين التزاوج

 

 النشاط على أثر له يكون أن البد كان المجاالت، جميع يمس التطور هذا كان لما

 المتواجد االقتصاد بجوار االقتصاد من جديد نوع ظهور ثماره ومن االقتصادي،

 المعلومات، وتقنية االلكترونية الّتجارة :هما حقيقتين على األخير هذا يقوم أصال،

 الواقعي الوجود خلقت التي هي المعلومات صناعة أيضا تعرف التي األخيرة هذه

 الوسائل ومختلف واالتصال الحوسبة على تقوم باعتبارها االلكترونية، للّتجارة

 .التجاري النشاط وإدارة لتنفيذ التقنية

 التقسيم وفق أبعادها مختلف من االلكترونية الّتجارة على الضوء الفصل هذا يلقي

 :التالي

 االلكترونية الّتجارة حول عموميات  :األول المبحث

 االلكترونية الّتجارة تطبيقات  :الثاني المبحث

 

 



 
 25 

 

 االلكترونية الّتجارة حول عموميات  :لاألو المبحث

 وآليات فاعلة، جديدة متغيرات أمام نفسه العالم وجد االلكترونية الّتجارة ظهور مع

 العالمية االلكترونية االتصالية والشبكات الحواسب تقنيات على تعتمد مستحدثة

 المتطورة الوسائل هذه .وكبيرا واسعا كيانا أصبحت التي اإلنترنيت شبكة السيما

 يعمل التي الطريقة تغيير على تعمل آخر نوع من تجارية معامالت بإجراء تسمح

 وتولد تستحدث كما الحالية واألسواق المنتجات تطوير إلى وتؤدي اد،االقتص بها

 قنوات وتنتشر والمستهلكين، المؤسسات بين جديدة عالقات عنها فتنشأ أخرى،

 والتسويق، للبيع جديدة وأساليب طرقا تتبع المنظمات يجعل ما هذا للتوزيع، جديدة

 تستفيد التي المبتكرة الطرق أهم أحد االلكترونية الّتجارة أصبحت هذا كل وبفضل

 .والمنظمات الدول منها

 :ومجاالتها اإللكترونية الّتجارة ماهية

 التي الفرص من العديد بها المتزايد االهتمام ظل في االلكترونية الّتجارة أفرزت

 ركابها في السير من البد ضرورة اعتبرها البعض أن حتى اغتنامها، يجب

 االلكترونية بالّتجارة االهتمام ويتطلب .األعمال دنيا في والبقاء المنافسة لمواجهة

 نظرا سهال يعد ال األمر هذا األعمال، بيئة في جديدا مجاال كونها لها تعريف وضع

 .الحقل بهذا المهتمين قبل من الكثيرة لالجتهادات لتعرضها

 :االلكترونية الّتجارة ماهية

 من اعتباره على بها المرتبط نشاطوال اإللكترونية الّتجارة بمفهوم األخذ بدأ لقد

 نجد السياق هذا وفي. 8522سنة  من بدءا األعمال مجال في المصطلحات أحدث

  Electronicاإلنجليزي  للمصطلح ترجمة الّتجارة اإللكترونية هو مصطلح أن

Commerceب  المختصرcommerce E- لعبارة كمرادف أحيانا يستخدم الذي 

 الّتجارة تعد عمليا ، لكنCommerce  Internetاإلنترنيت  عبر الّتجارة
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 إنجاز هي فالّتجارة اإللكترونية .اإلنترنيت عبر الّتجارة من أشمل اإللكترونية

 تقتصر اإلنترنيت عبر الّتجارة أن حين في إلكترونية، صيغة خالل من األعمال

 .اإلنترنيت بواسطة والمنفذة المنجزة التجارية األعمال على

 : بأنها اإللكترونية تعرف التجارة

 باستخدام إلكترونية، صيغة خالل من تجارية بنشاطات المرتبطة األعمال إنجاز "

 تبادل من بدءا واالتصاالت، المعلومات ثورة وفرتها التي المتطورة التقنيات

 تقديم التسويق، الشراء، البيع، عمليات بمجمل مرورا إلكترونيا، المعلومات

 التي بالوسائل المالية والتسويات العقود إبرام إلى صوالو والمعلومات، الخدمات

 ." التّجارة هذه توفرها

 

 :اإللكتروني االقتصاد من االلكترونية الّتجارة موقع

 يقوم جديد، عالمي اقتصاد تأسيس في االلكترونية للتجارة المتكامل المنهج نجح لقد

 ونظم كنولوجياوت والمعلومات البيانات أهمها الركائز، من مجموعة على

 يعرف ما هو االقتصاد هذا .والحواسب االتصاالت في والتقدم المعلومات،

 من مجموعة بالموضوع المهتمة الجهات اختالف أفرز وقد االلكتروني، باالقتصاد

 باقتصاد فسمي الجديد، االقتصاد هذا على أطلقت التي الحديثة المصطلحات

 عليه أطلق كما الشبكات، اقتصاد ،الحديثة التكنولوجيا اقتصاد المعلومات،

 فإن المستخدم، المصطلح كان وأيا .االفتراضي االقتصاد أو الرقمي االقتصاد

 شيوعا المصطلحات أكثر أن غير .واحد ومضمون واحد وعاء في تصب جميعها

 ."الجديد االقتصاد" هو واستخداما

 على المتحدة، اتكالوالي بلد في االقتصاد هذا مثل يظهر أن طبيعيا أمرا ويبدو

 المعلومات تكنولوجيا وصانعي الهامين المستثمرين من تصنف أنها اعتبار

 بنمو المتحدة الواليات التسعينات من الثاني النصف ميز حيث .واالتصاالت
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 قاد ما هذا العمل، إنتاجية في وزيادة متدنية تضخم معدالت مع نشيط اقتصادي

 ."الجديد قتصاداال" ظاهرة على التأكيد إلى المالحظين

 :أساسية مكونات ثالث من الجديد االقتصاد أو االلكتروني االقتصاد يتكون

 وخدمات والالسلكية، السلكية الهاتفي االتصال شبكات في تتمثل :التحتية البنى

 والطرفيات، اآللية كالحاسبات المادية والكيانات والبرمجيات الصناعية  األقمار

 البنى من وغيرها (web)الويب  مواقع خدماتو البشري المدرب، والعنصر

 والّتجارة باألعمال المتعلقة األنشطة في تنفيذ المستخدمة االقتصادية التحتية

 .االلكترونية

 وأنشطة عمليات على االلكترونية األعمال تشمل :االلكترونية األعمال أنشطة

 :أهمها متعددة

 بعملية والقيام واإلنتاج ات،الطلبي كإصدار بها يتعلق ما وكل اإلنتاج عمليات -

 عبر العملية هذه تتم أن شرط اإلنتاج عملية على الرقابة أو االلكتروني الدفع

 الشبكة؛

 معالجة االلكتروني، البيع كالتسويق، بالمستهلكين المتعلقة العمليات -

 وغيرها؛ الدفع معامالت

 الشبكة برع والتوظيف كالتدريب الداخلية المنظمة بإدارة المتصلة العمليات -

 .للعاملين المؤتمتة والخدمات

 النشاطات مجمل عن تعبر هي لها اإلشارة سبق كما :االلكترونية الّتجارة تعامالت

 الكترونية بوسائل (بائع تري،مش) أطراف عدة أو طرفين بين تتم التي التجارية

 .استخدامه حق انتقال أو ( .. خدمة سلعة،)المنتوج ملكية انتقال خالل من وتتم

 من جزئية مجموعة هي االلكترونية الّتجارة أن القول يمكننا سبق لما نتيجة

 .االلكتروني االقتصاد داخل والمنجزة المنفذة االلكترونية األعمال
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 :اإللكترونية الّتجارة مجاالت

 في وليس السوقي الفضاء في التقليدية للتجارة خالفا اإللكترونية الّتجارة تعمل

 تعقد التي التجارية، الصفقات من عديدة أنواعا تغطي بذلك هيو السوقي، المكان

 :اآلتي في األنواع هذه تتمثل .الويب وصفحات مواقع على بالنقرات

A) األعمال إلى الموجهة األعمال صفقات :(Business to 

Business) 

 بين تتم التي والشراء البيع صفقات كل النوع هذا ويضم (B2B)ب  تختصر

 منظمات بين اإللكترونية األعمال عالقات عن تعبر وهي األعمال، منظمات

 تشتري التي والمنظمات جهة من هذا معا، والمسوقة المنتجة أو المسوقة األعمال

 إعادة أو التصنيع ألجل بل فحسب النهائي لالستهالك ليس ألغراض المنتجات

دام استخ على االعتماد بداية منذ النوع هذا عرف وقد .أخرى جهة من البيع

 .اإلنترنيت شبكة ظهور قبل أي (EDI )للبيانات  اآللي بالتبادل الخاصة الشبكات

 Collaborativeالتعاون  مشاريع تظهر النوع هذا في األساسية األشكال من

Project التشاركية  الّتجارة أحيانا تعرف ما أو-عبر اإلنترنيتCollaborative 

commerce وبين المنظمة بين الصفقات فيها متت والتي -منظمات  األعمال بين 

 .التوريد سلسلة في الشركاء صفقات في الحال هو كما إلكترونيا شركائها

B) النهائيين  المستهلكين إلى الموجهة األعمال صفقات(Business to 

Consumer) 

 وتعرف (B2C)ب  النهائيين المستهلكين إلى الموجهة األعمال صفقات تختصر

 منظمة عن عبارة البائع يكون النوع هذا وفي ،(ستهلكم-أعمال)بصفقات  أيضا

 وبيع تسويق للمنظمة ويتاح .النهائيين المستهلكين أحد هو والمشتري أعمال

  اإللكتروني، التسوق القيام بعمليات للمستهلك يمكن حيث للمستهلكين، منتجاتها

E-Shoppingهذا على ويطلق .الشراء أوامر وإصدار المنتجات قائمة ، وتصفح 
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األعمال  هذه E-Retailing.اإللكترونية  التجزئة تجارة :األعمال من النوع

 بتوجه انتشارها ويرتبط مستمرين، ونمو تقدم في اليوم هي للمستهلك الموجهة

 ، ونتيجة(World Wide Web) العالمية  الويب شبكة نحو استخدام المستهلكين

 .التسعينات خالل دبالتزاي هذا النوع في المستهلكين عدد بدأ لذلك

 عبر اإللكترونية األعمال من مختلفة أشكاال النمط هذا ضمن الشركات تمارس

 بتوفير تقوم منظمات توجد المثال سبيل فعلى والخدمات، السلع مجال في الشبكة

 مثل مواقع هناك أن كما األسهم، وبيع وشراء البورصة، في للمضاربة فرص

 للشركات األسهم أسعار على التعرف توخدما المالية، االستشارات خدمات

 من منتجات متعددة المستهلكين إلى الموجهة اإللكترونية األعمال تجمع .المختلفة

 أجهزة وبيع معلومات، وتقديم سفر، وتذاكر وكتب ،CDsمضغوطة  أقراص

 ال سيصل فإنه الوب شبكة بتصفح متسوق اليوم قام فإذا .وغيرها وبرامج الحاسب

والعامة  المتخصصة اإللكترونية المتاجر من كبير جدا عدد إلى محالة

Electronic Stores المجمعات اإللكترونية  من كبيرة وأعدادElectronic 

Malls العربي  المجمع نذكر المجمعات هذه ضمن منNile_Commerce الذي 

 .اإلنترنيت عبر المنتجات من واسعة تشكيلة يبيع

أمازون  شركة فهو (B2C)مال األع شريحة في الرائد المثال أما

Amazon.Com هذه االلكترونية التجارية لألعمال أخرى قدمت خيارات التي، 

 .التقليديين على منافسيها تتفوق أمازون شركة جعلت الرئيسية الميزة

C) مستهلك  إلى مستهلك من األعمال صفقات(Consumer to 

Consumer) 

 بعضهم إلى والخدمات السلع ببيع المستهلكون يقوم وفيها (C2C)ب  تختصر

 اإلنترنيت، على مواقعهم خالل من وسطاء إلى الحاجة مباشرة دون البعض

 .الويب على المنتشرة المزادات ومثالها
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D) مؤسسة  إلى مستهلك من األعمال صفقات(Consumer to 

Business) 

 اإللكترونية، الّتجارة أنواع من جديد نوع وهي (C2B)ب  اختصارا لها يرمز

 بتحديد يقومون الذين أولئك أو للمؤسسات، خدماتهم يبيعون األفراد الذين ضمنيت

 وفق المنتج ذلك بتوفير بدورها تقوم التي أعمال، لمؤسسة ومتطلباتهم شروطهم

 خدماتهم بيع في لمساعدتهم األعمال مؤسسات إلى يلجؤون أو المحددة، الشروط

 وهذه E-bay.comشركة  اءإنش الصفقات من النوع هذا أمثلة ومنتجاتهم من

فيها  للمستهلكين يمكن ،" الشبكة" على إلكترونيا وفر سوقا من أول تعتبر الشركة

 وإيرادات صافية أرباحا الشركة حققت وقد والخدمات، السلع من بأنواع االتجار

 من% 10بنسبة  أعلى 5008لسنة  اإلجمالية أرباحها فكانت هوامش متزايدة،

 السنة، تلك في تقريبا اإليرادات وتضاعفت 5000سنة  في حققته الذي الرقم

 عليها يضطلع الشبكة على تعمل برمجيات عن عبارة هي الشركة هذه أن والواقع

 مقابل إقامة بالدفع يقومون البائعين أن حيث والبائعون، المشترون المستهلكون،

 مةخد مقابل وفي اإلطالق، على البضائع تلمس ال EBayأن  مزاداتهم، حيث

 تتراوح نسبة على الشركة تقريبا، تحصل لها هامشية تكاليف ال التي هذه االلتقاء

 . البيع سعر من % 17 و   %7بين 

 وخصائصها االلكترونية الّتجارة وعيوب مزايا

 أيضا، الكثيرة مآخذها لها كما الكثيرة مزاياها لها اإللكترونية الّتجارة أن شك ال

 تحمل يفرض القيمة ينشئ فما عموما، األعمال في األشياء طبيعة من هذا يبدو

 التميز حساب على يكون ما عادة الحجم اقتصاديات يحقق وما التكلفة،

 طاقة يتطلب لكنه أعلى إنتاجية يولد التكنولوجيا إدخال أن كما النطاق واقتصاديات

 .واسعة تكنولوجية
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 :اإللكترونية الّتجارة وعيوب مزايا

 المترافقة والعيوب المزايا بين المتبادلة الثنائية هذه تقبل يةاإللكترون الّتجارة إن

 السواء على اإللكترونية الّتجارة تقدمها المزايا هذه واسع، نطاق على معها

 .واألفراد للشركات

 : للشركات بالنسبة اإللكترونية الّتجارة مزايا -أ

 :أهمها من نذكر عديدة مزايا عموما البائعين أو للشركات اإللكترونية الّتجارة تقدم

 :األسواق حيث من

 فالصفة المحلية، األسواق نطاق لتوسيع فعالة وسيلة اإللكترونية الّتجارة تعتبر  -

 تحول وبفضلها التجارية، األسواق دخول أمام الحدود ألغت الّتجارة لهذه العالمية

 أو للبائع الجغرافي الموقع إلى النظر دون المستهلك أمام مفتوح سوق إلى العالم

 ومن العالم، مستوى على والخدمات السلع تسويق في بكفاءة تساهم لهذا المشتري

 اتفاقيات تحقيقه إلى سعت طالما الذي الهدف تحقق اإللكترونية الّتجارة أن قيل ثم

 .والخدمات البضائع في الّتجارة تحرير في والمتمثل الدولية الّتجارة

 بين فيما الكاملة المنافسة أسواق عمل أمام رصةالف اإللكترونية الّتجارة تتيح - 

 أمامها الفرصة تجد التي الصغيرة الشركات فيها بما العالم، مستوى على الشركات

 لألسواق والوصول وخدماتها منتجاتها لعرض اإللكترونية الّتجارة أسلوب ظل في

 .قيود دون العالمية

  :التكاليف حيث من

 في واالتصاالت التنسيق بتحسين العمليات كلفة من اإللكترونية الّتجارة تخفض - 

 البريدية، المراسالت تكاليف من تقلل أنها كما والتوزيع، والمبيعات التصنيع

 .الكلية الكلفة من% 10عن  تقل ال بنسبة التصميم والتصنيع التوزيع، اإلعالن،
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 يخفض لتجاريةا بالعمليات للقيام كأسلوب االلكترونية الّتجارة اعتماد أن كما  - 

 النقر بمجرد أصابعك أطراف عند التالي فالبائع)الموردين  عن البحث تكلفة من

 المشترين  إلى البائعين من القوة ينقل شأنه أن من وهذا( بالفأرة واحدة مرة

 سوف وهذا التقليدي، المتجر من كلفة أقل يكون إلكتروني متجر إنشاء إن  - 

 الصفقات تمامإ تكلفة على إيجابي بشكل ينعكس

 يؤدي المخزون من قليلة بكميات فاالحتفاظ بالمخزون، االحتفاظ تكلفة تخفيض  - 

 الّتجارة لكون ذلك ويعود به، االحتفاظ تكلفة تقليل به، المرتبطة المخاطر تقليل إلى

 الطلبية مسك آلية في الموردين مع العالقات تقوية في تساهم االلكترونية

 لدورة تبعا الشهر أو األسبوع أو اليوم في المبيعات حجم يرتقد ويتم االلكترونية،

 مصانع األطراف، مختلف بين الرقمي االتصال يجري كما .المخزون تسيير

 المتوفرة المعلومات من معتبر كم يتراكم لذلك نتيجة والشراء، التسويق ومصالح

 طريقةب وتكييفه المخزون تجديد يتم أساسه على الذي المتوقع الطلب حجم عن

 .المستهلكين رغبات مع تتالءم دينامكية

 :المعلومات حيث من

 في اإلنترنيت انتشار إلى فيها الفضل ويعود المعلومات، توافر في سهولة تظهر  -

 .النامية الدول إلى وصوال الناشئة بالدول مرورا الصناعية بالدول بدءا الدول كل

 الدولي للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة به إحصاء قامت خالل من تبين حيث

 ميزة أهم المعلومات توافر تعتبر الدول النامية في العاملة الشركات من% 22أن 

 أساسي أمر عبرها المتوافرة المعلومات وشفافية فصدق اإلنترنيت، الستخدام

 .الدولية السلع لتبادل رئيسية كوسيلة بها الثقة وتعزيز اإللكترونية، الّتجارة لتطوير

 القرارات اتخاذ دعم في اإللكترونية الّتجارة توفرها التي المعلومات نظم تساعد  - 

 الرقابة إمكانية وتحسين المعلومات، في دقة النظم هذه عن وينتج اإلدارية،



 
 33 

 الفرص أفضل عن للبحث المناسبة الفرصة المنظمة وإعطاء المحاسبي، والتدقيق

 .االستثمارية وكذا والصناعية التجارية

 : يللمشتر بالنسبة الّتجارة زايام

 :للمشترين االلكترونية الّتجارة تحقق

 دائم بشكل اإللكترونية األسواق فتح أن إذ :والجهد الوقت وتوفير السهولة  -

 7ساعة في اليوم و  54لمدة  اإللكترونية الّتجارة أنشطة للمشتري بممارسة يسمح

 يحتاج وال اإلنترنيت، شبكة على فيه مكان يتواجد أي ساعات في األسبوع من

 التي الدفع بطاقة عن المعلومات بعض وإدخال المنتج على نقر من أكثر األمر

 .يستعملها

 حيث السوق شفافية من تحسن االلكترونية فالّتجارة :البدائل من العديد توافر  -

 المشتري تزويد يتم كما المنتجات، من العديد على االطالع فرصة اإلنترنيت تقدم

 من وأفالم صور فيها تستخدم أن يمكن المنتجات، عن وثرية كافية بمعلومات

 الباعة، من ضغوط ممارسة دون االختيار في الزبون حرية توسع أن شأنها

 االنترنيت على المتاجر مختلف لزيارة فرصة لهم تتيح االلكترونية فالّتجارة

 .المعروضة وخدماتها منتجاتها بين والمقارنة

 من األسعار أفضل إلى الوصول المستهلك يستطيع :السعرية المنافسة ازدياد  -

 المنتجات على مفصلة معلومات توافر خالل من وذلك اإللكترونية الّتجارة خالل

 . اإلنترنيت على دائمة بصفة أيضا ومتاحة أسعارها وعن المختلفة

 يتيح مام تفاعلية، مباشرة اتصاالت إنترنيت توفر حيث :المستخدم رضا نيل - 

 لالستجابة المميزات هذه من االستفادة اإللكتروني السوق في الموجودة للشركات

 على ويستحوذ للزبائن أفضل خدمات يوفر مما بسرعة، الزبائن استفسارات على

 .رضاهم
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 في للمشتري النسبية القوة زيادة في فيتمثل اإللكترونية للتجارة الصافي األثر أما

 فيها البائع ينعم التي التقليدية الّتجارة عكس على الصفقات معظم في البائع مواجهة

 وبدائل بمعلومات مقيدا نفسه يجد المشتري أن حين في كبيرتين، نسبية وميزة بقوة

 صانع ليصبح تزيد المشتري قوة فإن اإللكترونية الّتجارة في أما محدودة، منتجات

 .السعر و المنتج

  :اإللكترونية الّتجارة عيوب

 يمكن ال سلبيات لها فإن فيها، المتعاملة لألطراف منافع اإللكترونية للتجارة امثلم

 :اآلتي في أهمها عرض ويمكن إغفالها،

 طلب قبل سالمتها من والتأكد فحصها أو السلعة، رؤية على المشتري قدرة عدم  -

 شرائها؛

 واقاألس في بيعها محظور أو استيرادها محظور سلع طلب يتم وأن يحدث قد  -

 أموال ضياع وبالتالي تصريفها صعوبة تظهر ثم ومن تطلبها، التي للدولة المحلية

 مستورديها؛

 حدوث من عنه ينتج قد وما المتعاملين شخصية من التحقق على القدرة عدم  -

 واحتيال؛ نصب حاالت وحدوث اإلنترنيت، شبكة باستخدام صورية تعاقدات

 إرسال أو الشراء، بطلبات الخاصة ألصليةا النسخ ببيانات تالعب حدوث يمكن  -

 اليد، بخط التوقيع إمكانية وعدم ورقية، مستندات وجود لعدم نتيجة وذلك البضائع،

 السواء؛ على والمشروعات باألفراد الخاصة والمصالح الحقوق يهدد مما

 شبكة بواسطة العمالء بعض قبل من مزيفة ائتمان بطاقات استخدام إمكانية  - 

 من وهذا الشبكة، عبر بتداولها القيام عند أرقامها سرقة خالل من وذلك يت،اإلنترن

 يقوموا لم وخدمات سلع عن مالية أعباء البطاقات تلك أصحاب يحمل أن شأنه

 باقتنائها؛ أصال
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 خالل من المنافسين إلى والشركات والبنوك العمالء أسرار إفشاء سهولة  -

 .اإلنترنيت شبكة اختراق

 في تحدث التي التجاوزات من للحد إجراءات اتخاذ تم قد أنه بالذكر جدير

 التواقيع استخدام بدأ حيث اإلنترنيت، على القائمة اإللكترونية المعامالت

 إلكترونية هويات استخراج وحدة إنشاء تم كما اليد، بخط للتوقيع كبديل اإللكترونية

 العميل هوية من التأكد بعد مضمونة بطريقة تعمل والبنك، والعميل التاجر من لكل

 على البيانات أمن تضمن آليات استخدام يتم كما سرية، بطريقة وتداولها وحفظها

 .وثيقوالت التشفير كآليات االنترنيت

 :اإللكترونية الّتجارة خصائص 2-

 :يلي فيما االلكترونية الّتجارة خصائص تتمثل

 :المتعاقدة األطراف بين المباشرة العالقة غياب -أ

 في األطراف بالتقاء تتم التي التقليدية الّتجارة في المبرمة العقود خالف على

 الّتجارة في العقود فإن العقد، شروط على واالتفاق للتفاوض العقد مجلس

 بين االتصال ويجري العقد، مجلس في وااللتقاء المفاوضات فيها تغيب االلكترونية

 بآالف بعضها عن تبعد قد يالت الكمبيوتر أجهزة طريق عن والمشتري البائع

 الزمني بين الفارق عن ناتج بينهما زمني اختالف هناك يكون قد كما األميال،

 عدم بسبب أو الشبكة في لعطل إما استقبالها، وبين االلكترونية الرسالة تحويل

 .وصولها حال الشبكة من تنزيل الرسائل

 وفقا بينها فيما راسلبالت األجهزة وتقوم تماما البشري العنصر يتغيب قد كما

 من المخزون بجرد الشركات بعض في تقوم التي األخيرة هذه لها، معدة لبرامج

 للموردين، شراء أوامر بإصدار تقوم معين حد عن المخزون نقص فإذا ما، سلعة

 البيع، فواتير إرسال ثم ومن وتنفيذها باستالمها لديهم الكمبيوتر أجهزة تقوم الذين

 . البشري العنصر تدخل دون هذا كل
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 :الكتروني وسيط وجود -ب

 اتصال على يكون التجارية العملية أطراف كل لدى آلي حاسب وجود في يتمثل

 في المحولة العمليات كل انتقال خاللها من يتم التي الدولية، االتصاالت بشبكة

 ذات في أي) الحقيقي الوقت في ذلك ويتم المتعاقدين، األطراف بين إلكتروني شكل

 عطل يحدث لم إن هذا بينهم، تربط التي المسافات تباعد من الرغم على( للحظةا

 الخدمة تحت برمجيات وضع تم وقد هذا .الرسالة وصول دون يحول الشبكة في

 البيع، وخدمات التسويق المحاسبة، مجاالت في اآللية الحاسب أجهزة مع تتوافق

 .أقل وبتكلفة والشركات لألفراد بالنسبة األعمال إنجاز سرعة في ساعد مما

 :األعمال إنجاز في السرعة -ج

 التي المكتبية األوراق من العديد استعمال عن اإلنترنيت عبر التعامل يغني

 كما التجارية، المعامالت إتمام سرعة من ويرفع والشراء البيع أوامر تصاحب

 بفضل الزبائن، طلبيات على واإلجابة االستعالم وقت بتحسين االنترنيت تسمح

 فمثال في لحظات، التجارية العملية أطراف بين االلكترونية الرسالة انتقال

 خدمة لزبائنها وفرت "Trans-o-flex"والنقل  لّلوجستيات األلمانية المؤسسة

 االلكتروني موقعها على بلحظة لحظة المنقولة بضاعتهم تواجد مكان التأكد من

 تقوم االلكترونية الّتجارة تعمليا النجاز في السرعة لتحقيق الشبكة على

 مؤهل شخص بتكليف لزبائنها االلكتروني بريدها عنوان تنشر التي المؤسسات

 استعصت إن رسائلهم على الرد في السريعة الحلول وإيجاد رسائلهم على لإلجابة

 .السرعة هو االلكترونية الّتجارة ممارسة في األساس ألن اإلجابة، عليه
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 الفصل الثالث

 

 المصرفي والعمل االلكترونية جارةالّت

 :مقدمة

 جديدة، سلوكيات ظهور تكنولوجيا المتقدمة الدول في االفتراضي العالم دخول شهد

 أثرت االنترنيت انتشار مع وتواكبت التسعينات عقد ميزت التي التغيرات فسلسلة

 ممارسات على أثرت كما واستراتيجياتها، الدول من العديد اقتصاديات على

 التي االلكترونية الّتجارة هي التغيرات تلك أفرزته ما أهم ولعل األعمال، ساتمؤس

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وليدة كانت

 السنوات في العالم شهدها التي بالتحوالت عميقا تأثرا المصرفي العمل تأثر لقد

 المالي العالم على الحديثة التكنولوجيا تأثير هو االنتباه يلفت ما وأكثر األخيرة،

 أدت التكنولوجيا هذه أن السيما خاصة، بصفة المصرفي النظام وعلى عامة بصفة

 تكلفتها إلى إضافة واألسبوع اليوم مدار على فائقة بسرعة العمليات تنفيذ إلى

 يكن لم وأدوات بأساليب المالية األسواق تزويد من مكنت أنها كما المنخفضة،

 .االقتصاد علماء قبل من اضيالم في لها التنظير باإلمكان

 ومميزا جديدا نمطا االلكترونية الّتجارة فيها فرضت التي الجديدة البيئة هذه في

 أن االقتصاد في فاعال طرفا باعتبارها الّتجارية البنوك على لزاما يكون للتعامل،

 الطرق وفق خدماتها تكييف على العمل في يتجلى األول مزدوجا، تحديا تخوض

 االلكترونية منتجاتها لتوزيع الجديدة القنوات واستغالل االلكترونية، بواألسالي

 والقيام االلكترونية الّتجارية المعامالت إتمام عند يظهر والثاني لها، والترويج

 طبيعة مع ينسجم بشكل الدفع وسائل تطوير إلى تحتاج التي التسوية بعمليات

 الّتجارة
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 االلكترونية الصيرفة: األول المبحث

 

 االلكترونية الصيرفة

 استخدام في الواسع باالنتشار المصرفي نشاطها ممارسة في البنوك تتأثر

 إيجاد في السرعة منها األمر ويتطلب الّتجارية، األعمال في الحديثة التكنولوجيا

 الصيغة هذه االلكترونية، الّتجارة مع تتناسب المصرفي للعمل جديدة صيغة

 .االلكترونية رفةبالصي يعرف ما هي الجديدة

 

 :ونشأتها االلكترونية الصيرفة تعريف 

 للزبائن تسمح الخط، على تعمل أنظمة عن عبارة هي االلكترونية الصيرفة

 يتم شخصي حاسوب من انطالقا المصرفية الخدمات من مجموعة من االستفادة

 العمليات إجراء من تمكن وهي الهاتفية، الخطوط عبر البنك بحواسيب ربطه

 .انقطاع دون عالمي مستوى على بل فحسب محلي مستوى على ليس صرفيةالم

 التوقيت هذا وارتبط العشرين القرن سبعينات إلى االلكترونية الصيرفة أرجعت

 استخدام على قادرا الزبون أصبح حيث الهاتف، عبر خدماتها البنوك بعرض بقيام

 وفي الفواتير، دوتسدي األموال تحويل على أرصدته، لالطالع الهاتفي الخط

 الصيرفة في استخدامها جيدة يمكن وسيلة الشخصي الكمبيوتر أصبح الثمانينات

 يتعلق بالصورة فيما الهاتفية األنظمة محدودية مشكلة بذلك وحلت بالمنزل

بداية  و الثمانينات نهاية في االنترنيت عرفته الذي الكبير التطور وبعد. والكتابة

 تحرك دون المالية العمليات لعرض المثلى الوسيلة يهاف البنوك وجدت التسعينات،

 .النقدية للسيولة

 

 



 
 39 

 :بأسلوبين االلكترونية الصيرفة بممارسة البنوك تقوم

 الشخصي حاسوبه على خاص برنامج إنزال البنكي العميل من يستلزم  :األول

 العمليات إجراء مودم ثم جهاز استخدام إلى إضافة ، للبنك للدخول هاتفي وخط

 .المصرفية

 خدماته وطلب االنترنيت على الخاص موقعه عبر البنك دخول في يتمثل :الثاني

 الواسع االنتشار االستعمال، بسهولة سابقه عن يتميز األسلوب المقدمة، وهذا

 .أغلب األحيان في المنخفضة وتكلفته

 :االلكترونية الصيرفة تمارس التي البنوك من نوعين بين نميز

 بنوك أو االفتراضية البنوك وتسمى هياكلها تأوي بنايات لها ليست بنوك -أ

 الكفاءة ذات المصرفية واإلطارات العقارات مصاريف النوع يوفر هذا االنترنيت،

 .على تسعيرها إيجابا ينعكس مما المالية

 االلكترونية الصيرفة خدمات تعرض فروع لها بنوك وهي األرضية البنوك -ب

 .ليديةالتق إلى خدماتها إضافة

 :االلكترونية الصيرفة خدمات 

 االتصاالت نظم وتطور اآللية الحاسبات وانتشار الحديثة التقنيات تقدم كان لقد

 مع المتعاملين لجمهور يتيح مما االلكترونية، المصرفية تنوع الخدمات في سببا

 الخدمات هذه من االستفادة البنوك

 :ATMاآللية  الصراف أجهزة خدمات 1-

 في اآللية الصراف أجهزة عبر للعمالء المقدمة المصرفية دماتالخ مثلت

 جدا سريع بشكل انتشارها اتسع وقد المصرفي، العمل عمل ألتمتة أول السبعينات

 كال الظاهرة هذه عمت وقد أعلى، التسعينات بشكل في واستمر الثمانينات خالل

 أعلى أما. وألمانيا رنساالمتحدة، ف المملكة) وأوربا األمريكية المتحدة الواليات من

 ما 2003سنة  في بلغت حيث كندا في تسجيلها فتم األجهزة لهذه استخدام نسبة
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المتحدة  الواليات في واحدة بصفقة مقارنة كندي فرد لكل منجزة صفقة 43 يعادل

 46000 يساوي ما 2004 سنة نهاية في كندا في األجهزة عدد بلغ كما األمريكية،

 اإليداعات، النقدية، السحوبات في أساسا المتمثلة خدماتها امن خالله تقدم جهاز

 :التالي الشكل يبينه كما الحسابات بين التحويالت ما وانجاز الفواتير تسديد

 

 5004حجم الصفقات المنجزة باستخدام اجهزة الصراف اآللي في كندا لعام 

 

 عمالء يطلبها التي األساسية االلكترونية الخدمة هي النقدية السحوبات تعتبر

 746.5 تسجيل تم وقد اآللية، الصراف أجهزة خالل من الكندية الّتجارية البنوك

 عملية الثانية المرتبة في خلفها وتأتي ، 2004سنة في نقدي سحب عملية مليون

 الحسابات بين ما وإجراء التحويالت الفواتير تسديد خدمة يتعلق فيما أما اإليداع،

 خدمات الصراف توفير ويتم أجلها، من اآللية الصراف ةأجهز تستخدم ما فنادرا

 المسماة  االتصاالت شبكة خالل من كندا في الّتجارية البنوك لعمالء اآللية

"Inerac"ومصرفية مالية مؤسسات تضم وهي ، 1985 في إنشاؤها تم ، التي 

 .زجها 46000 من أكثر تشمل كما 5004سنة  في بها مشترك 90 بلغت
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 من لعدد مشتركة بشبكة الربط خالل من اآللية الصراف أجهزة اماستخد تطور

 تم فرنسا وفي كله، القطر تغطي شبكة أو محددة مواقع في المصارف سواء كانت

 للبطاقات شركتين أكبر تسعى كما البيع االلكترونية، نقاط شبكة مع ربطها

 لربط األعضاء وكللبن دولية وضع شبكة إلى وماستركارد فيزا العالم في االئتمانية

 بها اآللية الصراف أجهزة جميع

 :الجهاز ماهية -أ

 تقديم في الحديثة التقنيات استغالل عن جيدا مثاال اآللي الصراف جهاز يعتبر

 وذلك ساعة، 24 مدار على للعمالء خدماته يقدم وهو مبتكرة، مصرفية خدمة

 العميل ويدخل زبالجها توضع لعمالئه، يصدرها البنك ممغنطة بطاقة باستخدام

 التي الخدمات بين التي يحتاجها من المصرفية الخدمات بتلقي يبدأ ثم السري الرقم

 :اآللي الصراف لجهاز باستخدامه العميل منها يستفيد

 الحساب؛ رصيد على التعرف -

 الحساب؛ من نقدي سحب بإجراءات القيام -

 نقدية؛ بإيداعات القيام -

 السابقة؛ راتالفت في الحساب حركة معرفة -

 الحسابات؛ بين نقدية تحويالت إجراء -

 الفواتير؛ سداد -

 .الحساب كشوف على الحصول -

 

 :الجهاز وعيوب مزايا -ب

 :منها أيضا والعمالء للبنك المزايا من العديد تزال وال األجهزة هذه حققت لقد

 تقيد دون وقت أي في يحتاجها التي المصرفية الخدمات على العميل حصول -

 بالبنك؛ للعمل الرسمية بالساعات
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 يؤدي مما البنك فروع داخل المصرفية الخدمات على العمالء ضغط تخفيض -

 الخدمة؛ أداء تكاليف تخفيض إلى

 الخدمة؛ تلقي في بالخصوصية العميل شعور -

 مبالغ حمل عن ويغني الخدمة على الحصول ييسر األجهزة لهذه الواسع االنتشار -

 مثل استعمال عن الناتجة المشاكل بعض تجنب يمكن ال المزايا هذه رغم نقدية؛

 :في أهمها وتتمثل األجهزة هذه

 على الحصول في العميل قدرة على وتأثر األجهزة تصيب التي األعطال -

 البنك؛ على باستمرار وصيانتها عبء إصالحها ويلقى الخدمة،

 المحاوالت من عدد بعد اآللية الصراف أجهزة استخدام على العمالء قدرة إيقاف -

 لجوء يتطلب والذي للبطاقة، اآللة سحب من يتبعها وما استخدامها، في الفاشلة

 السترداد بطاقته؛ البنك إلى العميل

 يتطلب ما وهو بالنقدية المستمرة وتغذيتها األجهزة لهذه البنك متابعة إلى الحاجة  -

 من السرقة؛ حمايتها

 أو نقود سحب إلى يؤدي لها السري الرقم عرفةوم سرقتها أو البطاقة فقدان - 

 حاملها؛ بحسابات معلومات تتعلق االطالع

 .الواحد اليوم في نقود من سحبه العميل يستطيع لما أقصى حد وجود  -

 :اآللية الصراف أجهزة بواسطة النقود سحب آلية -ج

 لدى عةالمود أرصدتهم من نقدية مبالغ سحب للعمالء اآللية الصراف أجهزة تتيح

 في البنك هذا بمشاركة وذلك منه، األميال آالف بعد على كانوا حتى إن معين بنك

شبكات   البعض مثل ببعضها اآللية أجهزة الصراف ربط شبكات إحدى

CIRRUS ،PLUS  ،MAC نقود سحب فرنسا في عميل أمريكي أراد فإذا 

 عن الصادرة – به الخاصة ATMبطاقة  يدخل أن إال عليه فما (األورو بعملة)

ثم  به الخاص السري الرقم يسجل ثم ومن الجهاز في -واشنطن في البنوك إحدى
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 البطاقة أن الفرنسي للبنك اآللي الحاسب يكتشف عندها سحبه، المراد المبلغ

نظام  إلى السحب طلب فيحول عنه، صادرة السحب ليست في المستخدمة

CIRRUS الرسالة فيحول وربية،أ ليست بطاقة أنها يكتشف الذي بلجيكا في 

 المتحدة في الواليات ديترويت في العالمي التحويل مركز إلى بدوره االلكترونية

واشنطن  في للبطاقة المصدر البنك على يتعرف سوف المركز هذا .األمريكية

 سحبه المطلوب المبلغ قيمة بخصم األخير هذا ليقوم إليه السحب طلب فيحول

 مركز إخطار فيجري ،(إليه عمولة إضافة مع)حساب العميل  من (بالدوالر)

( فرنسا في) الفرنسي البنك إلى ثم إلى بلجيكا ومنه ديترويت في العالمي التحويل

 جهاز خالل من (بالدوالر)طلبه  الذي للمبلغ المعادل باألورو المبلغ يدفع الذي

 ثانية 16نهايتها  إلى بدايتها من العملية هذه تستغرق المستخدم، اآللي الصراف

 .فقط

 اآللية الصراف أجهزة بين الدمج عملية أصبحت واستعماالتها االنترنيت بإدخال

للتجارة  الكندي اإلمبراطوري البنك يعتبر إذ حتميا، أمرا وتكنولوجيا التصفح

CIBC اآللية الصراف أجهزة استخدام بتجربة قامت البنوك التي أوائل من 

 سنة الذكية األجهزة تسمية عليها أطلقحيث  االنترنيت، على للتصفح الداعمة

 ذاتها المصرفية وهي توفر الخدمات مواقع، سبعة في تشغيلها على وعمل 1998

 وغيرها، إضافة واستعالم للنقود وإيداع سحب من األخرى األجهزة تقدمها التي

 بتعريف وذلك موجهة، أساسية تسويق بعمليات القيام إمكانية تتيح أنها إلى

 المعلومات طلب فرصة وإعطاء األخرى، االلكترونية اليب االتصالأس المستخدم

 .األخرى القنوات خالل من

 

 :البيع موقع في المستخدمة الخصم بطاقات 2-
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 مشترياتهم تسوية بعملية القيام للزبائن البيع موقع في المباشر الخصم خدمة تسمح

 يحقق أسلوبا البيع نقطة في لألموال االلكتروني التحويل ويمثل البائعين، لدى

 المدفوعات إنجاز في النقدية تداول عن البنكية االستغناء بطاقاتهم بواسطة التجزئة

 .المستهلكين قبل من المطلوبة التسويات أو

 :التالية العناصر توفر النظام هذا يتطلب

 التاجر؛ محل في الكتروني طرفي جهاز  -

 بطاقة أو خصم بطاقات كانت ءسوا الممغنط بالحبر مشفرة بالستيكية بطاقات  -

 للبطاقة؛ المصدرة المنظمة أو البنك قبل من يمنح شخصي ورقم تعريف ائتمانية،

 وأجهزة البيع بموقع الموجود الطرفي الجهاز بين يربط آلي اتصال نظام  -

 .البنوك وسائر االئتمانية البطاقات وشركات بالبنوك الكمبيوتر

 عن مشترياته حساب تسوية في العميل بورغ المذكورة العناصر توفرت إذا

 :التالية اإلجراءات إتمام فسيجري البيع موقع في المستخدمة الخصم بطاقة طريق

 تحويله؛ المراد المبلغ وتسجيل البيع موقع في القارئ بالجهاز البطاقة تمرير  -

 قةالبطا اصدر الذي للبنك الكترونية اتصاالت شبكة عبر الالزمة البيانات ترسل  -

 التاجر؛ بنك إلى وأخرى مصدرها البنك إلى منها صورة وترسل

 المشتري؛ بنك قبل من التاجر إخطار يتم  -

 تامة سرية في به الخاص الشخصي التعريف رقع المشتري عندئذ يدخل  -

 للجهاز؛ التابعة المفاتيح لوحة باستعمال

 نسخة ويرسل قبولها، هفي يفيد تعزيز بإرسال العميل بنك يقوم العملية إتمام بعد -

 ويضاف العميل حساب من المبلغ خصم بذلك فيتم المتجر، بنك إلى  العملية من

 .المتجر حساب إلى

 حساب كشف بمشترياته، إيصال على البطاقات هذه لمثل المستخدم العميل يحصل

 تلقت التي الجهة أو الشخص واسم حسابه من المخصوم المبلغ قيمة يتضمن شهري
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 كأداة الشيكات محل لتحل البطاقات هذه استخدام انتشار المتوقع ومن غ،المبل هذا

 .للوفاء

 Interacبنظام  المتصلة الّتجارية البنوك قبل من الخدمة هذه تقديم يتم كندا في

 وقد القطر، كامل على موزعين تجزئة تاجر 378000 من مع أكثر باالشتراك

 المباشر بالخصم صفقة مليار 2.8 من أكثر 2004 سنة  في الخدمة هذه عالجت

 في جاء ما يدعم ما وهذا مليار دوالر، 124 عن يزيد ما بذلك مجمعة الشبكة عبر

 هم الكنديون أن 5003لسنة  BRIالدولية  التسويات بنك قبل من المنجزة الدراسة

 عملية منفذة 81.7 يعادل بما العالم، في الخصم لبطاقات الرئيسيون المستخدمون

 الواليات في  63.4و هولندا في 71.2 فرنسا، في 70.6 مع مقارنة ديكن فرد لكل

 المتحدة األمريكية

 :المباشر اإليداع نظام - 3

 حسابه إلى دورية بصورة العميل إلى تصل التي المبالغ بإضافة النظام هذا يسمح

 والرواتب، األجور بينها من آلي، وبشكل مباشرة معه الذي يتعامل البنك لدى

 استفادة تتحقق حتى .األسهم وأرباح المعونة الحكومية شبكات االجتماعي، التأمين

 آليا المبلغ إلضافة بالتحويل التي تقوم الجهة يفوض أن عليه الخدمة هذه من العميل

 .المحدد وفي الوقت أمان في إليه المحولة المبالغ العميل يستلم وبذلك حسابه، إلى

 :االلكترونية المدفوعات -4

 يفيد وهو مقدما، به المصرح بالخصم المصرفية الدوائر في األسلوب اهذ يعرف

 دون العميل حساب من بخصمها موعدها، في تلقائيا المتكررة سداد المدفوعات في

 العقاري، الرهن أقساط سداد نجد المدفوعات هذه بين شيكات بقيمتها، من تحرير

 يفرض قد ما العميل بتجني في وهي تفيد الضرائب وسداد التأمين أقساط سداد

 مواعيدها االلتزامات في هذه سداد عن تقاعس إذا تأخير غرامات من عليه

 .المحددة
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 :الفواتير سداد خدمة  5-

 إلكترونية، خدمة إلى يدوية خدمة مجرد من بالهاتف الفواتير سداد خدمات تطورت

 هذه الئها،لعم تقليدية غير خدمات تقديم سبيل على األمريكية طبقتها البنوك وقد

 فاتورة عليه تستحق مرة كل في بنكه إلى تعليمات إصدار العميل تستدعي الخدمات

 التي للجهة مستقر برقم لها الطالبين تزويد العمالء البنك من الخدمة هذه تتطلب .ما

 .سري ورقم حساب رقم المدفوعات، ستتلقى

 أداء يتولى الذي البنك هاتف برقم االتصال عليه ما فاتورة سداد يريد الذي فالعميل

 يدخل ثم ومن السري، الرقم ثم حسابه، برقم الهاتف أزرار ثم يضغط الخدمة،

 .سداده المراد وقيمة المبلغ إليه للمدفوع المستقر الرقم

 :المنزلية المصرفية الخدمات 6-

 أول كان الشخصي، الكمبيوتر ببنك أو بعد عن المصرفية بالخدمات أيضا تعرف

 المصرفية عملياته بمزاولة للعميل تسمح وهي 1981 عام نيويوركفي  لها ظهور

 الشخصي الكمبيوتر من انطالقا يوميا ساعة 24ولمدة األسبوع في أيام 7 خالل

 .هاتفي خط بواسطة بالبنك الموجود الرئيسي بالكمبيوتر الموصول المنزلي

 نظام ضمن ةمناسب برمجيات وجود على المنزلية المصرفية الخدمات تقديم ويعتمد

 من وتمكنه البنك بها يزوده البرمجيات هذه بالعميل، الخاص جهاز الكمبيوتر

 باسم هذه البرمجيات حزمة عرفت بعد، عن مصرفية معينة عمليات إجراء

 :نذكر استخداما األكثر البرامج أمثلة هذه من "الشخصية المالية اإلدارة برمجيات"

  Mecaلمؤسسة  Managing your moneyحزمة 

 :مايلي له المنزلية المصرفية الخدمات بتقديم للعميل المتاحة التسهيالت بين من

 حساباته؛ أرصدة على االطالع -

 أفضلها؛ الختيار الودائع على الفائدة أسعار معرفة -

 الحساب؛ كشف أو الشيكات دفتر طلب -
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 ؛للعميل المختلفة الحسابات بين النقدية التحويالت إجراء على القدرة -

 أخرى؛ هيئات أو أشخاص لحساب مدفوعات إجراء على القدرة -

 الحق؛ تاريخ في معينة فواتير لسداد الكمبيوتر بواسطة للبنك تعليمات إعطاء -

 .المالية األوراق سوق في والسندات األسهم وبيع شراء -

 في سريا رقما يدخل أن العميل على فإن التسهيالت، هذه استخدام إساءة لتجنب

 في 1995 منذ العربية البنوك بدأت قد .تشغيله في البدء قبل به بيوتر الخاصالكم

 البنك عمالء على وكان الكمبيوتر، طريق عن المصرفي التعامل خدمة توفير

 الحاسب أجهزة على خاص برنامج الخدمة، إنزال هذه من االستفادة في الراغبين

 .خاصة شبكة من خالل حساباتهم إلى الدخول من يمكنهم بهم الخاصة اآللي

 متعددة للشركات أيضا متاحة فهي لألفراد، بعد عن المصرفية الخدمات تتاح مثلما

 ثالث ضمن والمصنفة النقدية أرصدتهم إدارة خدمات لها توفر الجنسيات، حيث

 :فئات

 :على تشمل التي المعلومات خدمات  -

 المختلفة؛ باألرصدة وتقارير حسابات كشوف  

 النقدية؛ بالتدفقات كشوف  

 أخرى مدفوعات أي أو الشيكات مصير عن االستفسار.  

 :تضم التي المالية العمليات خدمات  -

 المقاصة غرفة طريق عن تمت التي المدفوعات فيها بما المحلية المدفوعات 

  االلكترونية؛

 شبكة طريق عن تمت التي المدفوعات فيها بما الدولية المدفوعات 

 "سويفت"

 فيها بما ارالقر دعم خدمات: 

 النقدي؛ السوق عن بمعلومات التزويد 



 
 48 

 األجنبي؛ الصرف عمليات إدارة  

 االستثمار؛ عمليات تحليل  

 المالية المحافظ إدارة 

 االلكترونية الصيرفة مخاطر :الثالث المطلب

 لهذا مصاحبة إضافية مخاطر على االنترنيت عبر المصرفي العمل ينطوي

 مراقبتها على البنك يساعد بها كافيا اووعي مسبقة العمل، تتطلب معرفة

 المقدمة الخدمة لمستوى طبقا التعرض للمخاطر درجة وتختلف منها، والحيطة

 المستوى من أقل تأثيرا لمخاطر المعلوماتي المستوى فيتعرض االنترنيت، على

 أما العمالء، مع المباشرة والتفاعل االتصال خدمات يقدم الذي التفاعلي

 .للمخاطر حساسية األكثر فهو ليالمستوى التباد

 :المخاطر أنواع 1-

 األرباح على سلبي أثر ذو ما حدث وقوع احتمالية بأنها المخاطر تعرف

 أنواع عدة إلى االلكترونية للصيرفة المصاحبة وتقسم المخاطر  البنك ورأسمال

 :يلي كما

 :التقليدية المخاطر

 القروض، خطر في والمتمثلة التقليدية العمليات بأداء المتعلقة المخاطر هي

 المصرفية العمليات وكذا السيولة مخاطر العمالت، تبديل مخاطر السوق، خطر

 االلكترونية، المصرفية العمليات إنجاز المخاطر عند هذه أثر ويظهر .الدولية

 خدماته لتقديم أوسع البنك فرصا تعطي باعتبارها االنترنيت على شدتها وتزداد

 واسعة حول جغرافية مناطق في أمواله بتوظيف يقوم فهو البنكية، ومنتجاته

 .معهم يتعامل الذين العمالء عدد من يزيد مما العالم

 :العملية المخاطر -ب
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 برنامج مالئمة عدم من أو النظام شمولية في خلل عن العملية المخاطر تنتج

 .البنك أخطاء من أو االلكترونية للصيرفة واألموال إلكتروني

 :قانونية مخاطر -ج

 يجعل ما وهو االلكترونية، والّتجارة الصيرفة لحداثة نظرا المخاطر هذه تظهر

 بالتوقيع غالبا المخاطر هذه تتعلق .واضحة غير حقوق والتزامات األطراف

 الواجب بالقانون وكذا للتنفيذ، عدم قابليتها أو البنود بعض صحة أو االلكتروني

 .التنفيذ

 يااللكترون البنكي التوزيع

 تقديم في والتوسع المصرفي العمل في التكنولوجيا تطبيق مستويات زيادة مع

 الخدمات تقديم في الفروع دور عن يستعاض بدأ االلكترونية، الصيرفة خدمات

 الخدمات إليصال جديدة منافذ إيجاد نحو التوجه وظهر التقليدية، المصرفية

 بوسائل الزبائن وتزود لوقتوا الجهد توفر التي الحديثة االلكترونية المصرفية

 التي االلكتروني التوزيع قنوات هي تلك والزمنية، المكانية القيود تلغي راحة أكثر

 .االلكترونية بالّتجارة التعامل يحملها

 االنترنيت شبكة عبر البنكي التوزيع

 توجه من فبدال االلكترونية، الصيرفة خدمات للبنوك االنترنيت شبكة انتشار أتاح

 من يتم الشبكة، هذه على الكترونية مواقع بإنشاء قامت جديدة، فروع إلقامة كالبنو

 عبر المصرفي العمل يعتبر .عمالئها لكل الخدمات المصرفية توفير خاللها

 المصرفية المواضيع أحدث من  Banking Internetب  يسمى ما أو االنترنيت

 هذا عليه ينطوي لما نظرا  الدولي، المصرفي المجتمع من كبيرا اهتماما تلقى التي

 الّتجارة في والتطور تتواكب عال مستوى على متطورة وتقنيات نظم من العمل

 .االلكترونية
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 :االنترنيت عبر الصيرفة تعريف

 قناة تاالنترن فيه تكون الذي العمل بأنه االنترنيت على المصرفي العمل يعرف

 أخرى نظم وبمساعدة والعميل، البنك بين االتصال ووسيلة البنكية الخدمات لتوزيع

 المنتجات على والحصول الخدمات من االستفادة على قادرا البنك عميل يصبح

 بعد عن الكمبيوتر جهاز استخدام خالل من البنك يقدمها التي المختلفة المصرفية

 .البنك بموظف المباشر االتصال إلى الحاجة دون

 :ةالمصرفي المعامالت تسهيل في االنترنيت فوائد

 :نعدد للعمالء المصرفية االنترنيت توفره ما بين من

 المصارف؛ لدى أرصدتهم من التأكد إمكانية  - 

 إلكترونيا؛ عليهم المسحوبة الكمبياالت قيمة دفع طريقة تيسير  -

 المحافظ إدارة في المثلى الطريقة استخدام إلى وإرشادهم العمالء مساعدة  -

 المالية؛

 الخدمات بكل الخاصة االلكترونية النشرات أشكال عمالءلل االنترنيت توضح  -

 المصرفية؛

 المختلفة؛ العمالء حسابات من األموال تحويل طريقة تحدد  -

 الكمبيوتر شاشات على بعد عن االجتماعات عقد إمكانية مدى وتبين تحدد  - 

 الخبراء من المالية والنصائح الردود واستقبال العمالء استفسارات لمناقشة

 .ذلك في المختصين

 :البنكية المعامالت في االنترنيت استخدامات حجم

 من االلكترونية المصرفية الخدمات تبني في تدريجيا المصارف إدارة بدأت لقد

 العمالء تقبل في التدرج هذا وساعد خاللها، من وتقديمها االنترنيت شبكة خالل

 بسرعة المتقدمة الدول في نمت ولكنها عليها، والتدريب معها والتأقلم الخدمة لهذه

 المصرفي، المجال في المتطورة التكنولوجيا لتبني سباقة كانت باعتبارها كبيرة
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 االنترنيت بواسطة المقدمة المصرفية الخدمات حجم تضاعف الغربية أوربا ففي

% 83الخدمات يمثل  تلك من العائد وأصبح أشهر، ستة تتعدى لم فترة غضون في

 .البنوك دخل من

 استخدامات في األوربية الدول من شقيقاتها بين الصدارة موقع السويد حتلت

 مستخدمي من% 24ب  تقدر نسبة بأعلى وذلك البنكية، للمعامالت االنترنيت

 بنسب والدنمرك النرويج الترتيب هذا في تليها 5008 في السويديين االنترنيت

 % . 35و % 37ب  وفرنسا ثم بريطانيا التوالي، على% 44و % 41متقاربة 

 

 التسويق اإللكتروني والصيرفة اإللكترونية

 :اإللكتروني المصرفي التسويق

 

 التي الحديثة التسويقية المعرفة حقول أحد اإللكتروني المصرفي التسويق يعد

 الحقل هذا به يتصف لما نظرا وذلك والباحثين، الكتّاب من ريالكث حظيت باهتمام

 المعارف من مجموعة بين المعرفي لتقاطعا من شديدة ودرجة تخصصية من

 أصبح كما. وغيرها السلوكية والعلوم المعرفية والمالية، والعلوم كالتسويق العلمية

 بشبكة يتصلون المستخدمين من أعداد هائلة يوجد إذ الحياة، ضروريات أحد اليوم

 استثمارها يمكن تشكل فرصاا تسويقية والتي العالم، أنحاء جميع من يومياا  اإلنترنت

 الخدمات المصرفية لترويج الجمهور متنوع مفتوح سوق إلى بتحويلها وذلك

 األلكتروني المصرفي التسويق به يقوم الذي الحيوي للدور ونظرا لهذا.المختلفة

 في اإلدارة أدركت فقد واستمراره، وبقاءه المصرفي الكيان دعم على مستوى

 من خدماتها به تتصف ما مع ةخاص الدور، هذا المصارفية أهمية المؤسسات

 نتيجة برزت حيث األخرى، من الخدمات سواها دون بها تنفرد تكاد خصائص

 الفرد اختيار أنها تحكم واألبحاث الدراسات أثبتت واعتبارات معطيات لذلك
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 ، وطريقة الخدمة كجودة أخرى اعتبارات وظهرت .معه يتعامل الذي للمصرف

 العمالء اختيار في هامة كمعايير البيع بعد ما وخدمات الجمهور مع التعامل

 .للمصرف

 السماح مجال في ملموسا تقدما األخيرة اآلونة في المصرفية الصناعة شهدت كما

 األلكترونية، االتصال شبكات خالل من المصرفية العمليات بإجراء لعمالء البنوك

 ظل في خاصة المقبلة الفترة في واسع بشكل العمليات هذه أن تنتشر المتوقع ومن

 بالعمليات ويقصد المصرفية، بالعمليات الخاصة مجال التقنية في المستمر التطور

 من المبتكرة أو التقليدية المصرفية البنوك الخدمات تقديم األلكترونية المصرفية

 صالحية تقتصر إلكترونية اتصال شبكات خالل

 .البنوك تحددها يالت العضوية لشروط وفقا فيها المشاركين على إليها الدخول

 :االلكتروني التسويق أهمية

التجارية  تلالستخداما الواسع االنتشار بعد االلكتروني التسويق أهمية ازدادت

 أتاح إذ التسوق عالم في جديدة آفاقاا  الجديد النمط هذا فتح حيث عبراالنترنت،

 نالمسوقي استهداف أهمها من متعددة فرصا نشاطاتها للمنظمات بمختلف تنوع

 ترويجية بأهمية يتمتع االلكتروني ان التسويق كما .فردية بصورة والمستهلكين

 ممكن قدر أكبر وجذب على استقطاب من قدرة يمتلكه ما خالل من وذلك كبيرة

 وحتمية ملحة أصبح ضرورة أهميته تنامي أن كما أفضل، وبصورة العمالء من

التجارة  تطوير تجاهل فإن ولهذا خدمية، او كانت انتاجية المنظمات لنجاح

 أجهزة سوق ازدهار عدم إلى إضافة االنترنت، عبر والتسويق األلكترونية

 العمليات تطور يعرقل أن شأنه من العربي العالم واالنترنت في الكمبيوتر

 الليبية والمصارف عامة بصفة المصارف العربية في االلكترونية المصرفية

 كما .الدول لتلك قتصاديات المحليةاال في سلبا سيؤثر ما وهو خاصة، بصفة

 وهذه االنترنت، شبكة على الخدمات الشائعة من المصرفية الخدمات أصبحت
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 ميزة لها استخدامها يحقق أصبح أن بعد المالية المؤسسات توفرها الخدمات

ومن  اإلنترنت، شبكة عبر متنوعة خدمات للمستخدمين وتوفرالمصارف. تنافسية

 المالية المبالغ ودفع الفواتير، تسديد خدمات الرصيد، عرفةم خدمة: الخدمات هذه

 آلية، بصورة اآلخرين من المالية والمستحقات الديون تحصيل المستحقة، خدمات

 وتسهيل (البورصات)المالية  األسواق في المالية خدمات الوساطة التوفير، خدمات

 من وغيرها لمصرفي،ا االئتمان خدمات للمستخدمين، تقديم والشراء البيع عمليات

 المزايا من مجموعة له بأن التسويق االلكتروني أهمية تكمن كما .األخرى الخدمات

 مصرفية خدمة عن أي معلومات على الحصول سهولة أهمها لعل المختلفة

الخدمة  على الحصول وإمكانية لالنترنت القوي االنتشار بسبب وميزاتها

 تكاليف انخفاض إلى باإلضافة منظمة، أو كان فرد شخص أي من المصرفية

 وتسويق إنتاج أن كما العادي، التسويق بتكاليف مقارنة التسويق االلكتروني

 التسويق استراتيجية الستخدام فرصة تتيح عبر االنترنت المصرفية الخدمات

 أهمها من اإللكتروني، التسويق قد تواجه التي العيوب بعض هناك أن غير .الفردي

 وجود احتمال مع طريق اإلنترنت، عن الشراء لعملية مالءالع بعض تقبل عدم

 للتطور االلكتروني الزبائن متابعة عدم وكذلك .أحيانا الوهمية المؤسسات بعض

والدخول  الحواجز كسر يتم فقد التعامل، في سرية وجود عدم ذلك إلى باإلضافة

 صرفم كل فإن ولهذا .المعلومات أمن مخترقي قبل من المؤسسات لمعلومات

 لنفسه يؤسس أن عليه االنترنت عبر والمالية المصرفية بيع خدماته في يرغب

 والعناصر المرتكزات المصرف يراعي الشبكة، وأن على بذلك خاصاا  موقعاا 

 أعمال جميع بين التكامل حيث تحقيق من موقع كل في توافرها الواجب األساسية

 كذلك بتلبيتها، موقع والقيامال يزورون الذين الزبائن اهتمامات تجميع المصرف،

 والعمل على باستمرار، والمحدثة والدقيقة الكافية والبيانات المعلومات توفير
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واألساليب  أحيانا التقليدية األساليب باعتماد كافية بصورة المصرف موقع ترويج

 .المعلومات بأمن يسمى لما الكامل االحتراز مع أخرى أحيانا االلكترونية

 

 

 االلكتروني للتسويق آرثر نموذج

 االلكتروني التسويق دورة ان خالله من يرى نموذج Arther D. Littleقدم 

 :وهي أساسية مراحل بأربعة أن تمر يجب

المستهلك،  ورغبات حاجات تحديد يتم وفيها اإلعداد مرحلة وهي  :األولى المرحلة

 ذلك وأن. نافسةالم طبيعة تحديد يتم ثم والمهمة المستهدفة األسواق وكذلك تحديد

 الالزمة والمعلومات البيانات من المطلوب الكم على خالل الحصول من يتم

 المنتجات عرض على يساعد الذي األمر بحوث التسويق، منهج باستخدام

 .االنترنت على المطلوبة والخدمات

 اتصال عمليات باجراء خاللها المنظمة تسعى المرحلة هذه في: الثانية المرحلة

 والتي الجديدة والخدمات المنتجات وجودة ومستوى لنوع الزبائن يفتعر لغرض

 بأربع بدورها تتم والتي االنترنت عبر االلكترونية على الشبكة طرحها يتم

 :خطوات

 وغيرها مثال االلكتروني والبريد اإلعالنية األشرطة طريق عن االنتباه جذب  1-

 .األخرى من الوسائل

 أو المنتج عن فكرة تكوين من يتمكن حتى زبونل المعلومة توفير مرحلة  2-

 الخدمة 

 الحصول بضرورة إقناعه يتم حتى مختلفة بوسائل الزبون رغبة إثارة مرحلة  3-

 الخدمة أو المنتج على
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 ويقوم السلعة أو بالمنتج الزبون اقتناع ضمان خاللها من ويتم التصرف مرحلة  4-

 الشراء عملية بإتمام فعال

 مقدم فعلى والمشتري البائع بين تجري التي وهي التبادل مرحلة: ةالثالث المرحلة

 الثمن توفير المشتري وعلى النهائية، صورتها في توفيرها الخدمة  أو المنتج

 .االنترنت عبر االئتمانية البطاقات وأهمها الدفع أساليبى تتعد حيث المطلوب

 نقطة عند التتوقف أن جبي التسويق عملية :البيع بعد ما مرحلة :الرابعة المرحلة

 بهم االحتفاظ على العمل إلى يتعداه األمر بل الجدد، العمالء واستقطاب كسب

 التواصل)  أهمها لعل المتعددة االلكترونية الوسائل من ذلك عدد في مستخدمة

 توفير المحادثة، وغرف االفتراضية البريد االلكتروني، المجتمعات عبر الفعال

 (.والتحديث خدمات الدعم ررة،المتك األسئلة قائمة
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 الرابعالفصل 

 

 االلكترونية البنوك
 

 : نشأة المصارف االلكترونية 

 بشكل 1995 العام منذ اإلنترنت شبكة على اإللكترونية البنوك ظهرت

 من بدال االنترنت، شبكة على االستثمار في متخصصة تلك البنوك ،ومعظمرسمي

 رأس إدارة صعوبة إلى باإلضافة األموال يلفي تحو جهة من أكثر على االعتماد

 بها العالمي االهتمام وازداد المصارف بقوة هزت ،وبالتالي التقليدية بالطرقا  المال

 على المعامالت المالية جميع حيث تتم ،بالماليين مستخدميها عدد وصل حتى

 كل في المالية الخدمة بأنه  عنه ويعبر ،المصارف  تلك طريق عن االنترنت شبكة

 العميل قيام إلى تشير فجميعهالحات المصط اختالف وعلى .مكان أي ومن وقت

 في كان سواء االنترنت شبكة عبر بالبنك المتصلة أعماله انجاز أو حساباته بإدارة

 عن المالية بالخدمة " عنها ويعبر يرغبه ووقت مكان أي وفي المكتب أو المنزل

 ." بعد

 اإلنترنت عبر العام باالشتراك مباشرة بالبنك يتصل أن للعميل يمكن وبالتالي

 الشخصي الكمبيوتر جهاز البنك يزود أن أساس على لمختلف التعامالت وإجرائه

(pc) البرمجيات الشخصية بحزمة للعميل Personal Financial 

Management PME   حزمة  مثل مجانا أو رسوم لقاء(Microsoft 

Money) . 

 :  البنوك اإللكترونية بمعناهـا الحديث وظهور تطور فكرة الخدمة عن بعد

، وفي ظل التطور نترنت وشيوعها وازدياد مستخدميهافي ظل وجود شبكة اال

الهائل في تقنيات الحوسبة واالتصال التي حققت تبادال سريعا وشامال للمعلومات 
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ضمن سياسة وخطط االنسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط  ، 

فق ذلك مع استثمار االنترنت في ميدان النشاط التجاري اإللكتروني ضمن وترا

، ومع االعتماد المتزايد على نظم لكترونية والتجارة االلكترونيةمفاهيم األعمال اال

 ،الحوسبة في إدارة األنشطة وازدياد القيمة االقتصادية للمعلومات ككيان معنوي

والمال واالستثمار  قطاعات األعمالأمسى هو المحدد االستراتيجي للنجاح في 

، لتتحول الفكرة مفهوم الخدمات المالية على الخط ، تطورالمالي، في ظل ذلك كله

الل برمجيات نظام كمبيوتر ومن خ ،من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص

، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات العميل

صرفية، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء الالزمة لألعمال الم

واالستشارة  ،خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال

 . واإلدارة المالية وغيرها  ،وخدمات االستثمار والتجارة ،المالية

(    الويب ) ببنوك االنترنت أو بنوك  وتعرف أيضاا  -ان البنوك االلكترونية 

(Internet Banking  أوWeb Banking    ) ،  برغم عالقتها بالكمبيوتر

، فإنها لم تأخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي الشخصي

المتقدم اإلشارة إليه، فالبرمجيات التي تشغل البنك االلكتروني ليست موجودة في 

نك أو مزود البرمجيات ليس ، فالبالعميل، والفائدة من ذلك كبيرة نظام كمبيوتر

ملزما بإرسال اإلصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل  كلما تم 

تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك أيضا ان يدخل العميل إلى حساباته والى موقع البنك 

وليس فقط من خالل  ،أو أي وقت ،وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان

كما . أو البنك على الخط  ،ال في فكرة البنك المنزليكمبيوتره الخاص كما هو الح

، فالموقع يتيح ذلك لم يعد متطلبا كالتزام على البنكان تعلم استخدام البرمجيات 

، وفوق  ذلك كله  فان مثل هذا التعريف والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم

باتجاه مواقع شبيهة أو  البنك عبر االنترنت ، أو بنك الموقع ، يتيح مداخل للعميل
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امن المعلومات  ، أوالبطاقات المالية  مكملة لخدماته ، كمواقع إصدار وإدارة

، أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، أو مواقع تداول األسهم أو المتبادلة

أي مواقع أخرى تقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أو االستشارية عبر 

 . أو شركائه  البنك المستضيف

لبنك قائم يقدم خدمات مالية والبنوك االلكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع 

 ، له وجود مستقل علىشامالا  ،استشارياا  ،إدارياا  ،، بل موقعا ماليا تجارياا وحسب

اللجوء إلى ب قد يكون الحل فان ،خدمة ما ، فإذا عجز البنك نفسه عن أداءالشبكة

 التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، المواقع المرتبطة

ان احد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك االلكترونية ان مؤسسات مالية  كما 

تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها 

يبا ان نجد مؤسسات ، وليس غرفي تشريعات تنظيم العمل المصرفي المقرر

مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها  تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعماالا 

، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى موقع مالي على الشبكة المتميزة على إدارة

على البنوك القائمة،  –مرتبطة بها عبر خطوط  –المعروف بعد ان كانت تعتمد 

اجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية ، كمتفبعض مواقع التسوق االلكتروني

، ووجدت هذه الشركات نفسها ات الدفع النقدي وتحويل الحساباتقبلت أنفاذ عملي

واعد حسابات بنكية وتستطيع إنشاء ق ،بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية

، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيالت في الوفاء خاصة بعمالئها

 ماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسسات تمارس أعماالا بالتزا

، ونقل األموال، الدفع النقدي ، ومنح االعتماد، وإدارةفتح الحساب مثل ،مصرفية

من جهة  -وهذا . ، وغيرهاالئتمان والوفاء الخاصة بزبائنهاوإصدار بطاقات ا

يرا حول مدى السماح خلق إمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كب  -أخرى 
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للمؤسسات غير المصرفية القيام بإعمال مصرفية ، وما إذا كانت قواعد الرقابة 

، غيرهاوإجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية و

، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة تنطبق على هذه المؤسسات

 .من جهات اإلشراف المصرفي المعايير والقواعد المقررة 

ان البنك االلكتروني يشير إلى النظام الذي يمكن القول ، ووفقا لما تقدم وعليه

يتيح للعميل الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها والحصول على 

مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خالل شبكة معلومات يرتبط بها جهاز 

 .  ة وسيلة أخرىالحاسوب الخاص به أو أي

 : أنماط البنوك االلكترونية وخدماتها

، ووفقا للدراسات كة االنترنت يعني بنكا الكترونياليس كل موقع لبنك على شب

العالمية وتحديدا دراسات جهات اإلشراف والرقابة األمريكية واألوروبية، فان 

 :  نوك االلكترونية على االنترنتهناك ثالثة صور أساسية للب

 :  (Informational) الموقع المعلوماتي: لاألو

وهو المستوى األساسي للبنوك االلكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد  

، ومن خالله فان البنك يقدم معلومات حول ط االلكتروني المصرفياألدنى من النشا

 . برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية

  ( :Communicative) الموقع التفاعلي أو االتصالي: الثاني

بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل االتصالي بين البنك وعمالئه كالبريد 

أو تعديل معلومات القيود  ،أو نماذج على الخط ،وتعبئة طلبات ،االلكتروني

  .والحسابات 
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 :  Transactional)) الموقع التبادلي :الثالث 

في  نك فيه يمارس خدماته وأنشطتهان البفيه  وهذا هو المستوى الذي يمكن القول

 ،، حيث تشمل هذه الصورة السماح للعميل بالوصول إلى حساباتهبيئة الكترونية

وإجراء كافة الخدمات  ،والوفاء بقيمة الفواتير ،الدفعات النقدية وأجراء ،اوأدارته

 . أو مع جهات خارجية  ،وأجراء الحواالت بين حساباته داخل البنك ،االستعالمية

تية تعد من قبيل غالبية البنوك في العالم قد انشات بشكل أو بآخر مواقع معلوما إن

سائل االتصال ، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض والمواد الدعائية

بنوك ، على عكس المواقع التبادلية ، التي ال تزال اتجاهات الالتفاعلي مع العميل

قع تعني قدرة العميل على التعامل مع ، فهذه الموانحوها تخضع العتبارات عديدة

 .الخدمة المصرفية عن بعد ومن خالل االنترنت 

 خدمات يقدم قائم لبنك فرع مجرد ليست الحديث بمعناها االلكترونية البنوك إن

 على مستقل وجود له شامال، استشاريا إداريا تجاريا ماليا موقعا بل وحسب، مالية

 اللجوء الحل كان األطر هذه بين من ما خدمة اءأد عن نفسه البنك عجز فإذا الخط،

 موقع نفس عبر بخدمات للقيام معها التعاقد عادة يتم التي المرتبطة المواقع إلى

 مؤسسات أن االلكترونية البنوك ميدان في المنافسة تحديات أهم احد إن بل البنك،

 هذا وفي. يديالتقل بمعناها البنوك على حكرا كانت خدمات الشبكة على تقدم مالية

 عن نتجت بحتة مصرفية أعماال تمارس التجارية المؤسسات بعض نجد اإلطار

 بالمعنى حقيقيا بنكا أصبحتو الشبكة، على مالي موقع إدارة على المتميزة تهاقدرا

  القائمة، البنوك على – ابه  مرتبطة خطوط عبر – تعتمد كانت أن بعد المعروف

 تستطيع و التقنية النقدي الدفع وسائل تمتلك نحي بعد نفسها الشركات هذه وجدت

 التسويقيةتها سياسا ضمن تمنحهم و بعمالئها، خاصة بنكية حسابات قواعد إنشاء

 أعماال تمارس مؤسسات أصبحت ثم منو نحوها، متهبالتزاما الوفاء في تسهيالت
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 و ،األموال نقل و النقدي، الدفع وإدارة االعتماد، منح و الحساب، فتح مصرفية،

 .وغيرها بزبائنها، الخاصة والوفاء االئتمان بطاقات إصدار

 ذو سالح تقدما أكثر لمراحل اإللكترونية المصرفية الخدمات وصولو تطور ويعد

 أنه إال البنوك، في األداءو التنفيذ كفاءة على اإليجابي تأثيره من الرغم فعلى حدين،

 القنوات عبر المقدمة المصرفية اتالخدم أن سيما ال عليها األعباء من المزيد يلقي

 ربحية تناقص مع الفروع بواسطة المقدمة الخدمات ددته باتت المختلفة اإللكترونية

 تقديم تكلفة إنخفاض إلى تشير الدراسات أن و خاصة التقليدية، المصرفية العمليات

 .التقليدية الوسائل إستخدام حالة في عنها اإللكترونية المصرفية الخدمة

 : ة البنوك االلكترونية أهمي

إن العميل بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له، هذه  -

، البنك االلكتروني بل أساس نجاحه أول الحقائق التي يمثل إدراكها مبرر وجود

على  –المتخصصة باإلقراض االلكتروني  E-Loanكان موقع شركة   ،لهذا

المواقع الشبيهة ويميزها عن جهات اإلقراض  بين سائر مميزاا   -سبيل المثال 

، بل ع يعرض اإلقراض بالوسائل التقنيةغير االلكترونية، ألنه ليس مجرد  موق

وخياراتهم المتطلبة لحل  ،ألنه يساعد المستخدمين على تحديد وحساب احتياجاتهم

ثم يقدم حزمة من العروض والخدمات التي تتفق مع رغبة وطلب  ،مشاكلهم

 . العميل 

، تقدم جزءا من الحلول لمشكالت العميل لكنها ال تقدم إن البنوك غير االلكترونية -

س على أشده ، فإذا علمنا إن التنافأو تقدم حلوال جزئية بكلف عالية  ، حلوال شاملة

، فان ة الشاملة واألسرع بالكلفة األقل، وعنوانه الخدمفي سوق العمل المصرفي

أفضل للمنافسة والبقاء في السوق،  قيق معدالتالبنوك االلكترونية فرصة لتح

ات مصرفية وحسابات ، فان الظن ان البنك االلكتروني مجرد إدارة لعمليوببساطة

، أن ذاته أن يدير مثل هذه األعمال للعميل، الن التقنية تتيح مالية ظن خاطئ
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 وجود البنك االلكتروني مرهون بقدرته على التحول إلى موقع للمعلومة ومكان

، مشورة، ولفتح آفاق العمل، انه مؤسسة للالصحيحةللحل المبني على المعلومة 

، مكان للخدمة المالية السريعة بأقل الكلف، نه مكان لفرص االستثمار وإدارتهاا

   Intuit ، كموقع  زة الحتياجات العميل مهما اختلفتمكان لإلدارة المتمي

Quicken. Com  ع  يقدم خدمات مالية إذ يلحظ المستخدم ان هذا الموق

وضريبية واستشارية واستثمارية ويعرض حزما من الخدمات الشاملة تتالقى مع 

 . متطلبات الزبائن لحل مشكالتهم 

كما أن االتجاه نحو الدفع النقدي االلكتروني المصاحب لمواقع التجارة واألعمال  -

النفط،  ،مينمبررا لبناء البنوك االلكترونية، فشركات التا االلكترونية يقدم

أو  ، الخ تتجه بخطى واثقة نحو عمليات الدفع عبر الخط…، الطيران، الفنادق

إن لم يكن موقع الشركة يوفر وسائل  -، وهي  عمليات تستلزم الدفع االلكتروني

وجود حسابات بنكية أو حسابات تحويل أو نحوها ، وترك الساحة  -الدفع النقدي 

مشار إليها إلى ممارسة أعمال مالية على الخط دون تواجد يعني دفع القطاعات ال

 . لسد احتياجاتها التي ال توفرها جهات العمل المصرفي المتخصصة 

حيث إنها تحتاج إلى عدد اقل من  ،وك االلكترونية توفر في التكاليفإن البن -

ليس بالضرورة إن هذا الوفر  ،ها توفر في تكاليف الوجود الماديالموظفين كما إن

 . إنما قد تستخدم في تقديم الخدمات بأسعار اقل و ،للبنك نفسهإن تعود 

 

 االلكتروني البنك متطلبات -ب

   :البنية التحتية التقنية 

ونية وبالعموم أية مشروعات تقنية، البنية يقف في مقدمة متطلبات البنوك االلكتر

 يمكن أن تكون ، والبنى التحتية التقنية للبنوك االلكترونية ليست والالتحتية التقنية

 ،معزولة عن بنى االتصاالت وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات
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اللكترونية والتجارة البنوك االلكترونية تحيا في بيئة األعمال ا الن ذلك

بل وضمان  ،،  والمتطلب الرئيس لضمان أعمال الكترونية ناجحةااللكترونية

، مثل باالتصاالت، يتصر اقتصاد المعرفةالمعلومات، ع دخول آمن وسلس لعصر

، وتحديد السياسات ، وسالمة سياسات السوق االتصاليوبقدر كفاءة البنى التحتية

التسعيرية لمقابل خدمات الربط باالنترنت ، فال تحيا الشبكة وأعمالها دون تزايد 

 . يلوجونها أعداد المشتركين الذي

، ودقة م على سالمة التنظيم االستثماريكما إن فعالية وسالمة بنى االتصاالت تقو

، لتنظيم القانوني لقطاع االتصاالت، وكفاءة وفعالية االمعايير وتواؤمها الدولي

ر أهم دعامة وبقدر ما تسود معايير التعامل السليم مع هذه العناصر يتحقق توفي

وتوفير  ،، بل وللبناء القوي للتعامل مع عصر المعلوماتللتجارة االلكترونية

، وتحديد نطاق دد االلتزامات على أطراف العالقةاإلطار القانوني الواضح الذي يح

التدخل الحكومي وتحديد اولويات الدعم وما يتعين إن يكون محال للتشجيع 

 .االستثماري من قبل الدولة

، من حيث األجهزة ء التحتي يتمثل بتقنية المعلوماتوالعنصر الثاني للبنا

، وهذه ية المدربة والوظائف االحترافيةالكفاءات البشروالبرمجيات والحلول و

دعامة الوجود واالستمرارية والمنافسة ، ولم يعد المال وحده المتطلب الرئيس ، 

بل استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات وسالمة البرامج والنظم المطبقة لضمان 

سليم لوسائل تعميم التقنية بصورة منظمة وفاعلة وضمان االستخدام االمثل وال

  .التقنية

نى تحتية خاصة وتوفر البنى التحتية العامة يبقى غير كاف دون مشاريع بناء ب 

، ونكتفي في هذا المقام هو اتجاه تعمل عليه البنوك بجدية، وبالمنشآت المصرفية

وتوفير بنى وحلول  ،يز هو إدراك مستقبل تطور التقنيةبالقول إن عنصر التم

 ،ضيقاا  ، فتقنية حصرية تعني اداءاا لتعامل مع الفتوح الجديدةابرمجية تتيح مواصلة 
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إنما خطط سليمة وكفاءات إدارة مميزة ترى  ،والمسألة ليست مسألة أموال

وال تشعر بالزهو فيما تنجزه بقدر ما تشعر بثقل  ،المستقبل أكثر مما ترى الحاضر

   .مسؤولية البقاء ضمن المميزين

 احتياجات فهم على القائمة الكفاءة هذه :التقنية عصر مع المتفقة االدائية الكفاءة

 كافة الى االداء كفاءة تمتد ان ذلك من واالهم والتدريبي، التاهيلي والتواصل االداء

 المتصلة واالدارية واالستشارية والقانونية والتسويقية والمالية الفنية الوظائف

 .االلكتروني البنكي بالنشاط

 عنصرالتطوير ويتقدم  :المستجدات من والتفاعلية واالستمرارية التطوير

 االلكترونية البنوك بناء متطلبات عناصر من العديد على والتنوعية واالستمرارية

 ان ويالحظ ،زالتمي التقاط فرص مع يتفق ال االخرين وانتظار فالجمود وتميزها،

 اداء تنتظر اهنا الجديد، اقتحام في الريادية نحو دائما تتجه ال العربية البنوك

 المخاطر، واجتياز المساهمين اموال على الخشية المبرر يكون وربما االخرين،

 تعني ال القدر وبنفس ، الريادية من مانعا ليس لكنه وضروري، هام امر وهو

 ، العدة واعداد الجديد مع للتعامل التخطيط في التسرع الجديد اقتحام في الريادية

 . ذلك انجاز يف السرعة تتطلب حتما لكنها

  :والمالية واالدارية الفنية واالستراتيجيات الوسائل متغيرات مع التفاعل 

 مع وانما فقط التقنية البنى مع او فقط الجديد مع التعامل في تكون ال والتفاعلية

 ، والخدمي والمالي والتسويقي الفني االداء حقول في الحديثة والنظريات االفكار

 . نمطي تفكير وليد وليس ابداعي تفكير وليد يءتج التي االفكار تلك

 على للقادرين االرتكان النجاح عناصر من واحدا ان : الحيادية التقييمية الرقابة

 مشورة جهات االلكترونية البنوك مواقع غالبية اقامت هنا ومن الموضوعي، التقييم

 واداء فعالية لتقييم االلكتروني والنشر والقانون والتسويق التقنية تخصصات في

 كمؤشر الموقع زائري عدد الى االرتكان مصيدة من نحذر ان ويتعين . مواقعها
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 لكنه ، الموقع نجاح دليل الموقع زيارة كثرة ان عام فهم يسود اذ ، النجاح على

 محركات على الموقع وضع سالمة على حقيقيا مؤشرا كان وان دائما كذلك ليس

 .ترويجيةوال الدعائية الخطط وسالمة البحث

 

  : اتجاهات التعامل المالي على شبكة االنترنت وواقع البنوك االلكترونية

شخص لديهم حسابات مصرفية  400 حدى الدراسات التي أجريت علىإدلت 

شخصا منهم   322قال حيث . فورية، أو أبدو رغبة في فتح حسابات من هذا النوع 

رنت أفضل من تعامالتهم مع ، أن تعامالتهم مع المصارف عبر انت(لمئةبا 13)

، قدرتهم على ضل المنافع التي يتمتع بها هؤالءومن أف. المصارف التقليدية 

درتهم على ، وق، يومياا باتهم خالل األربع والعشرين ساعةالوصول إلى حسا

جرونها على ، واستعراض كشوف الحركات التي يمشاهدة أرصدة حساباتهم

 11وقال  ،م بخدمة دفع فواتيرهم عبر الشبكةه، باإلضافة لتمتع، فورياا حساباتهم

، دراسة أنهم باشروا عملية التسجيل، من الذين شاركوا في ال(بالمئة  50) شخصا 

 ،إال أنهم لم يتموا تلك اإلجراءات، صول على حساب مصرفي عبر االنترنتللح

ئة ممن بالم 52وأفاد  ،ال يثقون بأمن التعامالت الفوريةبالمئة منهم إنهم  51وقال 

ة تتطلب ، ان هذه العمليات الحصول على حسابات عبر انترنتلم يستكملوا إجراء

بالمئة منهم إن  52، وقال طباعة العديد من النماذج، وإرسالها بالبريد  أو بالفاكس

 .  عملية إيداع األموال غير مالئمة ألنها تتطلب إيداع الشيكات الورقة 

وعلى الرغم من أن مستقبل الخدمات المالية المتكاملة عبر االنترنت يبشر بنجاح  

كبير إال أن نتائج الدراسة تذكر إن المسائل المتعلقة بخدمة العمالء ما زالت بحاجة 

 . إلى جهود كبيرة لتحسينها



 
 66 

وال يقف التعامل المالي على شبكة االنترنت في حدود العالقات المصرفية أو 

ت التسوق في بيئة التجارة االلكترونية ، إذ إلى جانبها تبرز عمليات تعامال

السنوات األخيرة انشأ عدد كبير من الشركات  البورصة عبر االنترنت ، ففي

قل أنشطة تداول األسهم واألشخاص مواقع خاصة على االنترنت في ح

، حصول ،  واألصل في أعمال الوساطة التي تمارسها جهات السمسرة(البورصة)

هذه الجهات على عموالت بدل خدماتها ، وهي في بيئة االنترنت اقل منها في 

وثمة ميزة أخرى وهي أن  ،االنترنيت العالم الحقيقي ، وهنا تظهر ميزة استغالل 

واالستثمار في هكذا أنشطة  ، تاح فرصة التعاملأعالم البورصة عبر االنترنت 

 .ص استثمار برؤوس أموال منخفضة بمبالغ قليلة مما فتح الباب إمام فر

  : اتجاهات البنوك العالمية في حقل العمل المصرفي االلكتروني

على مواقع البنوك االلكترونية إضافة إلى  تة التي اجرييت التحليلاإن الدراس

 :   الدراسات البحثية الصادرة عن مؤسسات األبحاث المختلفة ، تظهر ما يلي 

االنترنت مواقع تعريفية معلوماتية وليست مواقع  غالبية مواقع البنوك على -8

 .خدمات مصرفية على الخط

هناك اتجاه دولي للتواجد على االنترنت لكن وفق التقييم االستراتيجي فان   -5

مجرد الوجود على االنترنت ليس هو الغرض المطلوب بقدر ما هو مطلوب 

 . استثمار هذه البيئة في نشاط فعال وباقتدار 

من مواقع االنترنت البحثية توفر مداخل شاملة لكافة مواقع البنوك  إن الكثير  -3

وهذا يعني قدرة المستخدم على التحرك بين هذه المواقع  ،على االنترنت

بسهولة للوصول إلى أفضل عروض متاحة ، ومن هنا فان أهم استراتيجية في 

ك وما واقع البنوك على االنترنت هي أن يدرك القائمون عليها إن الكل يرا

 .تظنه مميزا قد يكون عاديا بالنسبة للغير 
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ال تزال الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدول في حقل أتمتة العمل   -4

آالف بنك ومؤسسة مالية ثمة ما يقارب  80المصرفي، ومع ذلك فان من بين 

موقع تتشارك في بعضها العديد من المؤسسات ، وان محركات البحث  3200

تقريبا من هذه المواقع ، وفي %  30ر قادرة على جلب أكثر من األوسع غي

موقعا للبنوك الكبرى  30-50محركات البحث يكاد يتكرر أسماء ما يقارب 

وبعضها من البنوك الصغيرة ، ويرجع ذلك لنجاح هذه البنوك في اعتماد آليات 

يها انتشار عبر محركات البحث العالمية تتيح لمختلف المستخدمين الوصل إل

 . أفضل من غيرها

التي  - صات دراسات بحثية حول البنوك االلكترونية في أمريكاالتشير خ -2

  -5000  وحتى نهاية عام  8557تغطي الواقع الفعلي لهذه البنوك من عام 

 .  إلى تنامي االتجاه نحو بناء مواقع تبادلية الكترونية للبنوك

 

 : استراتيجيات عمل البنوك اإللكترونية

رفي االلكتروني ،  عمل البنوك االلكتروينة ؟  ومن الذي يمارس العمل المصكيف ت

؟ وما هي الخدمات المصرفية على الشبكة واتجاهات محتواها بنوك أم غيرها

 :  ال بد من إلقاء الضوء على  ،لإلجابة عن هذه التساؤالت وآلياتها ؟ 

 :  من ينشأ البنوك االلكترونية

ط تفاعلي لبيئة األعمال بوجه عام، فمن وجهة نظر تعتبر شبكة اإلنترنت وسي

تدقيق وفحص : مة إلنجاز العمليات المصرفية مثل، بيئة مالئالمستخدم الفرد

الخ ، وتوفر على المستخدم مجهود االنتقال . …، دفع الفواتير الحسابات الشخصية

مع ( ائيةالفيزي)وتعبئة النماذج  وتساهم من التخلص من متطلبات ومجهود المقابلة 

،  وسيلة لتخفيض التكاليف التشغيلية، فإنها إما من وجهة نظر المنشأة. لموظف ا
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والتأسيسية للفروع وبالتالي زيادة األرباح وخفض رسوم خدمة العمالء على 

، وابتكار برامج وائد اإليداع وخفض فوائد اإلقراضالعمليات المختلفة وزيادة ف

 .ن ودخول أسواق جديدةجديدة وتحفيز الخدمات وجذب الزبائ

نمت أعماله من عام  ،(نت بانك ) ى شبكة االنترنت بنك أن أول بنك افتراضي عل

 .  حتى اآلن 8552

والبنوك اإللكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية بل ربما تكون الريادة 

في مشروعاتها راجعة إلى تدخل جهات غير مصرفية لتلبية احتياجات التسويق 

يجد إن   ،تروني التي تمارسها عبر مواقعها  ، والمتتبع لوضع سوق االنترنت اإللك

قطاعات غير بنكية قد دخلت بقوة  سوق االستثمار في البنوك اإللكترونية ، إما 

  :عن طريق 

حيث أنشأت بنك افتراضي يقدم  ، شركة سوني -:مثل .  االستثمار المباشر -أ 

، وليس لها  yahooالتي تملك   سوفت بنك خدمات اإلقراض واالئتمان ، وشركة

 . باني مفلس اوقد اشترت بنك ي ، عالقة بالعمل البنكي الفعلي

أمريكا اون الين التي  ، مثل : توفير منصات خدمات للتعامالت المصرفية -ب 

وكذلك مثل بوابة   ،العديد من البنوك  انضم إليه 8552أقامت بنك افتراضي منذ 

وتصدر بطاقة  8555شراكة مع بنك الكتروني منتصف  حيث بدأت ، اليكوس

 . وتقدم قروض على الخط  ، ائتمان إلكترونية 

تقدم التي  ،مثل شركة بيع وتأجير السيارات  -: تقديم خدمات بنكية بالنيابة  -ج 

 . ومقارنة أسعار الفائدة على القروض  ، خدمة التمويل المجاني
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  :المشاريع الشاملة االتجاه نحو  

التحدي في ميدان الصناعة البنكية االلكترونية هي في محتوى الخدمة والقدرة على 

، تقوم استراتيجيات التسويق في هذا الميدان  على  اآلنجذب الزبائن ، ولغاية 

تقديم برامج تحفيزية إلى جانب برامج الترويج والتوعية ، لكن اتساع نشاط بعض 

إلى مدى شمول الخدمات المقدمة ، المؤسسات عن غيرها يرجع في الحقيقة 

الن انتقاله  ، في الموقعوالفكرة هنا ، إن موقع البنك يتعين أن يتيح للمستخدم البقاء 

ن كثير من أل ، إلى مواقع خدمية أخرى قد ال يعيده إلى موضع البنك خاصة

  ،المؤسسات غير المصرفية تقدم الخدمة المصرفية من موقعها مباشرة

سوفت بانك عبر  :مثالا ك القائمة عبارة النبك االلكتروني الشامل ؟ كيف تحقق البنو

 ؟الخدمة الشاملة كيف إلى شركاته الفرعية يسعى

وتعمل في ميدان السمسرة ، وقد  قامت  ،(  E-trade)للبنك شركة فرعية هي   

 . ،  ثم مع شركة تأمين الكترونية الكتروني باندماج مع بنك

 ( ، تأميني  أي تحالف مالي ، بنكي)  

تعمل في اإلقراض العقاري ، وقد  ،(  e-loan)وللبنك شركة فرعية أخرى هي 

دخلت في شراكة مع شركة أوروبية لتقدم خدماتها في أوروبا وشراكة مع شركة يا 

 .بانية لتقديم خدماتها في شرق أسيا 

 :مزايا وعيوب البنوك اإللكترونية

جابة لمتطلبات البيئة الجديدة ، وفي ظل إن ظهور المصارف اإللكترونية كان إست 

اإلقتصاد الرقمي ، وإشتداد المنافسة بين المصارف ، غير أنه طرح عدة مخاطر 

 . مختلفة ومتنوعة مما فرض عدة تحديات للمصارف اإللكترونية
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 :المزايا

جموعة كبيرة من المزايا يحقق إستخدام المصارف اإللكترونية م     

 : يصها كاألتي، ويمكن تخلوالخدمات

 -  تحسين العالقة بين المصرف والمتعاملين، حيث تكفل سرعة عمليات

التحويل اإللكتروني وإنخفاض كلفتها تحقيق رضا العمالء وزيادة 

 وتطوير ثقتهم في التعامل المصرفي؛

 - إعادة هندسة النظم المصرفية بما يوفر الدقة وتخفيض التكاليف؛ 

 - لعمل المصرفي، ومراجعة عمليات تطوير أساليب الرقابة على ا

معالجة البيانات لكافة مكونات نظام المعلومات اإللكتروني، العاملين 

 واألجهزة والبرامج وقاعدة البيانات؛ 

 - تحسين المركز التنافسي للمصرف. 

 -  تحقيق عنصر السرعة في اإلنجاز وتحسين التدفق النقدي ،وموثوقية

 ي بيئة أساسها السرعة والدقة؛تلك التدفقات وسرعة تداول النقد ف

 -  إستخدام نظم متطورة في مجاالت عمل المصرف وتقليل األعمال

الورقية ، ويتمثل ذلك في تقليل اإلعتماد على النماذج الورقية والشيكات 

 التقليدية وغيرها من المعامالت الورقية؛

 - توفير أمن المعلومات وسريتها لألطراف المختلفة. 

إللكترونية ماهي إال عملية نقل الخدمات واألعمال المصرفية فالمصارف ا     

التقليدية من أرض الواقع إلى البيئة اإلفتراضية في اإلنترنت والحواسيب 

والشبكات اإللكترونية ، وبالتأكيد فإن المصارف اإللكترونية التعني أن يتحول 

مام العمل المصرف إلى حالة مطلقة من األعمال اإللكترونية ويغلق أبوابه أ

اإلداري والمصرفي الحقيقي ، ولكن األمر يتعلق بتحويل الخدمات والعمليات 



 
 71 

، " وفرات العمل اإللكتروني"المصرفية التي يجد أنها تمكنه من اإلستفادة من 

 . واالنتقال نحو األداء األفضل والمتميز

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بالعيو

، إال أن للمصارف اإللكترونية بما فيها رغم كل المزايا المذكورة سابقا

تكنولوجيا المعلومات واإلتصال مخاطر شأنها في ذلك أي تكنولوجيا جديدة البد أن 

المصرف 

 اإللكتروني

 الثقة

لرضاا  

 السرعة

لرقابةا  

 الدقة

ةالسهول  
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ي تعيقها، ويمكن إيجازها يكون لها مخاطر تعتبر بمثابة العيوب والتحديات الت

 : كالتالي

 -  والعميل ، مما يترتب عليه من عمليات إتساع الهوة بين المصرف

 إقتراض بدون ضمانات كافية؛

 -  تّعرض المصارف لعمليات النصب واإلحتيال، حيث أن الخدمة

 المصرفية عبر اإلنترنت يكون من الصعب مراقبتها بصورة دقيقة؛

 -  وهناك خطر كبير يهدد المصارف اإللكترونية ، ويمكن أن يؤثر على

، من حيث أن ويتعلق بحجم السيولة في اإلقتصاداإلقتصاد القومي ككل 

المصارف اإللكترونية تمكن العميل من تحويل أمواله وبأي مبالغ يريد 

وذلك بضغطه على الحاسوب أو الهاتف  خارج حدود دولته إلى دولة 

وفي هذه الحالة يجعل دولته عرضة للتأثير بأزمات  أخرى، أو العكس،

   .السيولة بالزيادة أو النقصان
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 سماخلا لصفلا

 الخدمات المصرفية اإللكترونية

 

تعرف الخدمة المصرفية بأنها مجموعة من العمليات ذات المضمون المنفعي 

غير )، وغير الملموسة (الحقيقية)الكامن في مجموعة من العناصر الملموسة 

المدركة من قبل األفراد أو المؤسسات من خالل دالالتها وقيمتها المنفعية ( الحقيقية

كل مصدرا إلشباع حاجاتهم المالية واالئتمانية الحالية والمستقبلية التي التي تش

تشكل في الوقت نفسه مصدرا لربحية الخدمة المصرفية، ويتصف مضمون 

الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة وتتجسد 

عد المنفعي والبعد الب: هاتان المجموعتان من العناصر في بعدين أساسيين اثنين

 .السماتي

 يتمثل البعد األول 

في مجموعة المنافع المادية المباشرة التي يسعى العميل للحصول عليها من خالل 

 .شرائه للخدمة المصرفية

 اما البعد الثاني 

فانه يتمثل في مجموعة الخصائص والسمات التي يتصف بها المضمون المنفعي 

فان البعد الثاني يرتبط . د األول يرتبط بالعميل نفسهالمباشر للخدمة، وإذا كان البع

بالخدمة المصرفية نفسها ويعبر عن مستوى جودتها ويرقى بها الى مستوى 

إن هذه النظرة الشمولية للخدمة المصرفية لها انعكاسات . توقعات العميل وإدراكاته

بعد المنفعي هامة على المدخل الذي يستخدم فيه تسويقها وبيعها، ففي حين يكون لل

الملموس مضامين تطبيقية في مجال بيع الخدمة المصرفية حيث ينبغي على بائع 
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هذه الخدمة إبراز المنافع األساسية في مضمونها وربطه بنظام حاجات العميل 

كمدخل إلقناعه بشرائها، فان البعد السماتي له مضامين تطبيقية في مجال الترويج 

حيث يجب على من يقوم بترويج الخدمة ( ةوهو جزء من عملية تسويق الخدم)

 . المصرفية إبراز خصائصها ليستطيع التعبير عن جودتها

 :مفهوم الخدمة المصرفية االلكترونية 

ُعَرف مفهوم الخدمة المصرفية االلكترونية بأنه مجموعة من التقنيات واألساليب 

والتي  ،الم المتقدم التكنولوجية الحديثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية في الع

أدخلت في النظام المصرفي من أجل تسهيل العمليات المصرفية بين مختلف 

وتشمل كل المعلومات المالية بين  ،األطراف االقتصاديين والمتعاملين بشكل عام 

. ) المنظمات واألفراد والشركات من أجل تحسين الربحية وتخفيض التكاليف 

 .(  10ص  ، 1999 ،رضوان  ،رأفت 

 :ومن هنا نجد بأن مفاهيم الخدمة المصرفية اإللكترونية تتمثل في  

تنطوي على تقديم " بأنها (  Rust & Lemon . 2001) عرفها :  المفهوم األول

الرسائل  ،الهاتف الجوال  ،اإلنترنت : الخدمة عبر وسائل وشبكات الكترونية مثل 

التي اعتادت مؤسسات  ويتضمن هذا التصور ليس فقط الخدمات..  ،القصيرة 

وإنما أيضاا تلك الخدمات المقدمة من قبل  ،الخدمة التقليدية على تقديمها 

الصناعيين وعليه فإن مفهوم الخدمة االلكترونية ال يقتصر على مزودي الخدمات 

 ( . 64ص ، 2004 ،عالق  ،بشير . ) فقط بل موجه للعميل أساساا 

تجات والخدمات الحالية التي تغيرت جذرياا المن" تعرف بكونها :  المفهوم الثاني

إلى الشكل الرقمي ويتم تقديمها عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات األكثر 

 ( . Santos ، Nittana ، 2008 ،p2) وضوحاا وانتشاراا 
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كما عرفتها وزارة التنمية الدولية البريطانية للخدمات المصرفية :  المفهوم الثالث

تقديم خدمات مالية خارج اإلطار التقليدي للفروع : بنكية بأنها  المقدمة بدون فوع

الهواتف  ،البنكية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كاستخدام البطاقات 

 . اإلنترنت على سبيل المثال  ،المحمولة 

هي جميع الخدمات التفاعلية عن طريق استخدام  كما عرفها:  المفهوم الرابع

 .لسلكية والالسلكية والمعلومات وتقنيات الوسائط المتعددة االتصاالت ا

حيث ُعّرفت الخدمة بأنها تلك البنوك أو المؤسسات المالية التي :  المفهوم الخامس

تقوم على الركائز اإللكترونية وتوظيف كافة التطورات الحديثة في مجال 

 .بأمان ديم كافة الخدمات المصرفيةتكنولوجيا االتصال والمعلومات لتق

 : خصائص الخدمات المصرفية االلكترونية 

من خالل التعريفات السابقة بأن الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل يتضح لنا 

 :بنوك تتميز بخصائص عديدة ومنهاال

حيث أن كافة اإلجراءات : ة للمعامالتاختفاء الوثائق الورقي .8

المصرفية تتم ( ة مقدم الخدم ،العميل )والمراسالت بين طرفي الخدمة 

 .إلكترونياا دون استخدام ورق ووثائق رسمية 

وذلك لتوسيع نشاطها عالمياا : فتح المجال أمام البنوك صغيرة الحجم  .5

دون الحاجة إلى التفرع الخارجي أو زيادة الموارد البشرية أو زيادة فروع 

داخلية جديدة حيث يمكن استهداف جميع العمالء من خالل الخدمات 

 .فية االلكترونية المصر

إذ ال يرى كل من متلقي الخدمة ومقدم : عدم إمكانية تحديد الهوية  .3

الخدمة اآلخر حيث تقوم الخدمات اإللكترونية بالتعرف على متلقي الخدمة 
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وتقديم الخدمة له وهذا ما تعالجه التكنولوجيا بالعديد من وسائل التأمين 

 .للتعرف على الهوية اإللكترونية 

وذلك دون الحاجة لذهاب العميل : تسليم الخدمات إلكترونياا إمكانية  .4

للبنك وبذل جهد ووقت إذ يمكن تسليم الخدمة إلكترونياا وتوفير الوقت 

 .كشوفات الحساب واألرصدة  ،والجهد وعلى سبيل المثال 

إذ تستطيع البنوك من خالل تقديم : سرعة تغيير القواعد الحاكمة  .2

اكبة التطور السريع في قطاع الخدمات المصرفية خدماتها إلكترونياا من مو

 .والقيام بتقديم خدمات جديدة وبسرعة عالية من خالل الخدمات اإللكترونية 

 :المصرفية الخدمات جودة

 العولمة ظل في عديدة بيئية تغيرات يشهد عالم في المصارف تعيش

 وتقدم والمعلوماتية

 كفؤة إدارة وجود تتطلب دةعدي تحديات أمام يجعلها ما وهذا االتصاالت،

 ضمان مع السوقية حصتها على للحفاظ متواصلة جهود بذل على تعمل وواعية

 لضمان المتبعة االستراتيجيات أهم من بالجودة االهتمام يعتبر إذ عمالئها، والء

 هذه تقدمها التي الخدمات ألهمية ونظرا .المجال هذا في والتفوق التميز

 يفي بما المقدمة الخدمات جودة بتحسين طالبةم إداراتها فإن المصارف،

 حدة ازدياد أدى كما .العمالء توقعات تلبية على قادرة ويجعلها بالتزاماتها

 العالمي المستوى على أو المحلي المستوى على سواء المصارف بين المنافسة

 مجال في وخاصة التنافسية مزاياها لتحسين وسائل عن بالبحث اإلدارة قيام إلى

 بجودة االرتقاء إلى المصارف هذه لجأت حيث  .السعرية غير نافسةالم

 العمالء واستقطاب هؤالء على المحافظة بهدف لعمالئها تقدمها التي الخدمات

 التي الخدمة من يتوقعه ما مستوى بين بالمقارنة العميل ويقوم .جدد عمالء

 .بالفعل يتلقاها التي الخدمة مستوى وبين معه يتعامل الذي المصرف من يتلقاها
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 أكثر أو المتوقعة الخدمة لمستوى مساويا المقدمة الخدمة مستوى كان فإذا 

 الخدمة مستوى كان إذا أما ، بالجودة تتمتع أن يمكن الخدمة تلك فإن منها،

 أن يمكن ال الخدمة تلك فإن المتوقعة، الخدمة مستوى من أقل المقدمة

 ركائز أهم إحدى تعد المستمرة تحسيناتال فإن ولهذا  .المطلوبة بالجودة تتمتع

 وطرق العمليات تحسين في االستمرار إن حيث الشاملة، الجودة إدارة فلسفة

 وينبغي .وطموحاته واحتياجاته العميل رغبات تلبية في يساهم وغيرها االنتاج

 من الوقاية بأن االقتناع أساس على المستمرة التحسينات استراتيجية تقوم أن

 بعد ومعالجتها األخطاء تصحيح من كلفة وأقل بكثير أفضل االخطاء في الوقوع

 هذه وربط المستمرة للتحسينات المدى طويلة استراتيجية وضع أن كما.وقوعها

 أسباب أهم من يعتبر المنظمة في االخرى الدوائر باستراتيجيات االستراتيجية

 خدماتال جودة في التركيز يتم حيث .المستمرة التحسينات نظام نجاح

 بهدف األداء في التميز حول تتمحور والتي الجودة ثقافة على أساساا  المصرفية

 الصحيح العمل أداء خالل من وذلك عليها، والتفوق العمالء متطلبات تحقيق

 النشاطات كافة في المستمرة التحسينات إجراء على والعمل األولى المرة من

 تتعلق رئيسة زوايا ثالث منض المصرفية الخدمات جودة وتندرج .والعمليات

 العمليات وبجودة ومالية ومادية بشرية وموارد ودائع من المدخالت بجودة

 المخرجات بجودة وكذلك والتقييم، والتحفيز القرار واتخاذ والتنظيم كالتخطيط

 من وغيرها األخرى المالية والخدمات االئتمان، وبطاقات القروض، :مثل

 .األخرى المخرجات مجمل
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 :المصرفي العمل جودة في المؤثرة العوامل

 وذلك المصرفي القطاع في الظاهرة السمات أهم من المنافسة تعد :المنافسة -1

 التام االستعداد ضرورة مع والتنوع التغيير في والسرعة فيه التعامل لمرونة نتيجة

 من العديد أكدت وقد.األخرى المصارف عن تصدر قد ظواهر أية مع للتعامل

 إلى المصارف تدفع التي العوامل أقوى من يعد المنافسة عامل أن إلى راساتالد

 وجذب الخدمات لتقديم الحديثة ووسائل االتصاالت االنترنت الستخدام اإلسراع

 .لها التنافسية الميزة على والمحافظة الزبائن من مزيد

 يتطلب ام هو الزبائن سلوك في يغير ما أكثر إن: الزبائن سلوك في التغير  -8

 والبطاقات الحديثة األجهزة مع التعامل وطريقة استخدام كيفية في المعرفة اكتساب

 التعامل ثقافة نشر يحتم الذي األمر التعامل إجراءات إتمام عند المصرفية

 سلوك ان اإلدراك مع آلياتها مع والتعامل التقنيات هذه استخدام كيفية في الصحيحة

 .البيئي المحيط في يحدث بما يتأثر الزبائن

 كما الخدمات مجال في ثورة يعد التكنولوجي التطور : التكنولوجي التطور  -8

 توسيع في فعال بشكل يساهم التكنولوجيا استخدام أن كما األخرى،  المجاالت في

 والتنوع بالديناميكية تتسم بيئة في المنافسة على المصارف وقدرة الموارد

 مع الزبون جذب في تكمن للتسويق الرئيسة لمهمةا : والجودة الزبون عالقات -4

 الخدمات عن كليا إرضائه على والحرص معه العالقة استمرارية على المحافظة

 .أولوياته مقدمة في الجودة يضع الزبون اعتباران على المصرفية

 بينها والوالء العالقة تعميق على دائما المصارف تحرص :الوالء تعميق -2

 تعمل االنترنت أن اعتبار وعلى للمصرف، الوالء من وعن لخلق العمالء وبين

 ممكن قدر أكبر على الحصول بقصد بمصرفه العميل اتصال فرص زيادة على

 العالقة توطيد الى يؤدي ذلك كل.أوسع وزمان مكان نطاق في خدماته من

 المتجدد الوالء من نوع وخلق بينهما
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 : أهمية الخدمات المصرفية اإللكترونية 

عام إن قيام البنوك بتسوية مختلف معامالتها وخدماتها المالية عبر الخدمات  بشكل

ويمكن إيجاز  ،اإللكترونية يعود بفوائد اقتصادية على البنوك وعمالء تلك البنوك 

 : أهمية الخدمة المصرفية اإللكترونية بالنقاط التالية

يحتاج  إذ ال: يتحملها البنك إلجراء المعامالت تخفيض النفقات التي -

العميل إلى االنتقال للبنك مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى إنشاء فروع جديدة 

للبنوك خاصة في المناطق المعزولة جغرافياا بل يكفي إجراؤها عن طريق 

 ،الخدمات االلكترونية للبنك وذلك على سبيل المثال عن طريق اإلنترنت 

 .الرسائل القصيرة  ،الهاتف المحمول 

إن تسويق الخدمات : المؤسسات المصرفية األخرىد بوجه الصمو -

المصرفية اإللكترونية يمكنها من الحفاظ على حصتها السوقية والقيام أيضاا 

بزيادتها وذلك من خالل األساليب المختلفة التسويقية التي تساعد في مواكبة 

تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية المختلفة عن طريق تكنولوجيا 

 .االتصاالت 

إن ممارسة البنك تقديم معامالته البنكية : زيادة ارتباط العمالء بالبنك  -

عن طريق الخدمات اإللكترونية تساعده بامتالك ميزة تنافسية وتدعيم 

عالقاته مع عمالئه مما يؤدي إلى زيادة ارتباطهم بهذا البنك والوالء له دون 

 .غيره 

أهم مميزات  من: لوصول إلى قاعدة أوسع من العمالءإمكانية ا -

الخدمات اإللكترونية ميزة الوصول إلى قاعدة عريضة من العمالء عبر 

 .العالم دون التقيد بمكان أو زمان معين 
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إذ أصبحت هناك عمليات : تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة -

مصرفية جديدة ال يمكن ألي بنك من أدائها إلى عمالئه إال إذا كان يملك 

نظراا لما تتميز به تلك العمليات المصرفية بالسرعة  خدمات إلكترونية معينة

 . في األداء والدقة 

 : الخدمات المصرفية االلكترونيةأنواع 

ومن بعد التعرف على أهمية الخدمات المصرفية اإللكترونية توجهت  البنوك إلى 

االهتمام بالخدمات المصرفية االلكترونية وعملت على تقدمها للعمالء حيث تم 

 :على أهم الخدمات االلكترونية من خالل التعرف

 :خدمة الصراف اآللي 

حيث توفرها البنوك في معظم فروعها  ،وهي أكثر الخدمات اإللكترونية انتشاراا 

بهدف تخفيض ضغط العمل وتجنب اإلجراءات اإلدارية وتلبية حاجات العمالء 

حيث  ،ساعة  24المالية بعد اوقات العمل وخالل العطل فهي تعمل على مدار الـ 

ويتم الدخول إليها . توضع على الجدران الخارجية للبنك أو في األماكن العامة 

بواسطة بطاقة إلكترونية يحملها عميل البنك وتستخدم في العديد من العمليات 

االستفسار عن  ،المصرفية التقليدية وغير التقليدية مثل السحب واإليداع النقدي 

بين الحسابات لنفس الشخص أو لمستفيد آخر والحصول تحويل األموال  ،الرصيد 

 .على كشف رصيد مختصر والسحب النقدي باستخدام بطاقات االئتمان 

 :Bank Telephoneخدمة البنك الهاتفية 

حيث تمنحهم حق االتصال الهاتفي بالبنك من  ،وهي خدمة تقدمها البنوك لعمالئها 

وبعد ذلك يُطلب من  ،بنك خالل رقم مخصص مرتبط بالحاسوب المركزي لل

العميل أن يدخل رقمه السري على جهاز الهاتف ويطلب العملية التي يريدها من 
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دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للعميل وهذا ما يتيح للعميل التحكم بحسابه 

وإجراء عمليات الدفع وتحويل األموال من أي مكان حول العالم بواسطة هواتفهم 

    ،المتحركة 

 : Call Centersاالتصال  مراكز

وهي مراكز خدمية هاتفية خاصة تقدمها البنوك لعمالئها على مدار الساعة من 

خالل  تواجد موظفيهم لتقديم المساعدة على الهاتف في كافة انواع الخدمات 

حيث يحصل العميل على العديد  ،المصرفية واالستفسارات العامة لدى العمالء 

ليها ويوجد أرقام مخصصة لهذه المراكز ليتم االتصال من الخدمات التي يحتاج إ

 .بها بعد إدخال رقم الحساب والرقم السري للتحدث مع الموظف المسؤول 

 : SMSخدمة الرسائل القصيرة 

وهي خدمة تقنية جديدة تسمح للعميل بمتابعة كافة العمليات المصرفية التي تمت 

نصية من البنك على هاتفه تبلغه على حساباته الشخصية من خالل استالمه رسالة 

هم أنواع فيها بنوعية المعاملة التي تمت على حسابه خالل دقائق من إجرائها ومن أ

السحب  ،اإليداع النقدي ،التحويالت بين الحسابات ،تحويل الراتب: الرسائل 

 .ومعامالت استخدام بطاقات االئتمان  ،معامالت بطاقات السحب اآللي ،النقدي

  : Point of Sales Servicesقاط البيع خدمات ن

تمنح هذه الخدمة عمالء البنك مرونة كبيرة في تسديد قيمة مدفوعاتهم الكترونياا 

حيث  ،كبديل للنقود الورقية أو الشيكات وخاصةا إذا كانت المبالغ المطلوبة كبيرة 

التحويل  يتم استخدام جهاز للدفع اآللي متصل بشبكة الكترونية مع البنوك يتم فيه

االلكتروني للنقود من حساب العميل المشتري إلى حساب التاجر باستخدام بطاقة 

العميل المصرفية حيث يستخدمها العميل عند دفع قيمة الخدمات والبضائع التي 
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يحصل عليها لدى محالت البيع بالتجزئة كالمحالت التجارية والمطاعم والجمعيات 

 . ومحطات الوقود وغيرها 

 :On-Line Bankingالمصرفية عبر شبكة اإلنترنت الخدمة 

تسمح هذه الخدمة لعمالء المؤسسات المصرفية بالقيام بالمعامالت المالية من خالل 

 ،ا المؤسسة المصرفية عبر اإلنترنتالدخول إلى الصفحة اإللكترونية التي تشغله

لسحب اآللي حيث تسمح هذه الخدمة المريحة اآلمنة للعمالء الذين لديهم بطاقات ل

الساعة سواء من من الدخول لمعلوماتهم المصرفية من أي مكان وعلى مدار 

وذلك بأن يفتح العميل الموقع اإللكتروني للبنك ويدخل الموقع  ،المنزل أو المكتب

والرقم السري ويُعطى العميل  المخصص للخدمة المصرفية ثم يُدخل رقم البطاقة 

وبالتالي  ،لدخول وإجراء المعامالت المالية لتسهيل ا PINرقم شخصي تعريفي له 

يمكن للعمالء التحكم بأموالهم مع توافر إجراءات حماية وأمان في عملية التصفح 

 ،تحقق من أرصدة الحسابات والودائعوتشمل هذه المعامالت ال ،والبحث والعرض

 ، تحويل األموال بين الحسابات ودفع الفواتير إلكترونياا  ،فتح حسابات جديدة 

معامالت القروض أو  ،شراء أو بيع االستثمارات ،تسديد فواتير بطاقات االئتمان

إرسال رسائل إلكترونية للبنك لالستفسار عن أية معلومات مثل أسعار الفوائد على 

 . القروض أو الودائع وغيرها 

 إدراك العميل للخدمة المصرفية

لعميل اهمية خاصة باعتباره إن التوجهات الحديثة في التسويق المصرفي قد أولت ا

الركيزة األساسية التي يستند إليها نظام التسويق الذي يتبناه المصرف، األكثر من 

ذلك فان تقييم العميل للخدمة وحكمه على جودتها تكمن في ادراكات العميل 

وتوقعاته، ونظرا الن هذا التقييم يختلف باختالف المعايير المستخدمة من قبل 
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غالبا ما تتفاوت بينهم فانه يمكن التمييز بين ثالثة مستويات من  العمالء والتي

 :إدراك العميل للخدمة المصرفية 

           Core Service  الخدمة الجوهر . 8

 Actual Serviceالخدمة الحقيقية  .  5

 Augmented Service  الخدمة المدعمة. 3

مصرفية في مجموعة المنافع ويتمثل المستوى األول منها إدراك العميل للخدمة ال

التي تلبي الحاجة المالية أو االئتمانية األساسية للعميل وبالتالي فان هذا اإلدراك هو 

الدافع الرئيسي الذي يقف وراء الطلب على الخدمة والذي غالبا ما يكون أوليا 

Primary في طبيعته. 

دمة الجوهر بل اما المستوى الثاني للخدمة فانه يشتمل على اكثر من مجرد الخ

يتعداه الى مجموعة الخصائص المرتبطة بها والتي تعبر عن مستوى متقدم من 

الطلب على تلك الخدمة، فهو يمثل درجة من الجودة النسبية ال يبحث عنها كافة 

العمالء بل تلك الفئة التي يتصف طلبها على الخدمة المصرفية بانه اختياري 

Selective حددة ويخضع لمعايير اختيار م.  

اما المستوى الثالث إلدراك العميل للخدمة المصرفية فانه يعبر عنها مضمون 

خدمي متكامل يرقى بالخدمة المصرفية الى مستوى  تفضيالت وتوقعات العميل، 

ولهذا، فانه يتضمن مفهوم الخدمة الجوهر والخدمة الحقيقية، باإلضافة الى 

رنة بتقديمها، من هنا فان المصرف مجموعة من الخصائص والمزايا النسبية المقت

يقوم بتقديم خدمة مصرفية متكاملة ذات مضمون يعكس درجة عالية من الجودة 

 .الشاملة التي تصبح مطلبا للعمالء في ظل التنافس
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سداسلا لصفلا  

 

 أساليب الدفع اإللكتروني

 

بناءا على ماسبق ذكره سنحاول التطرق إلى مفهوم النقد اإللكتروني وأهم وسائل   

الدفع المتعامل بها كما سنوضح أهم مخاطر الصيرفة اإللكترونية التي  وأنظمة

 .تنجر عن إستخدام وسائل وأنظمة الدفع اإللكتروني

 مفهوم الدفع اإللكتروني

إن إتساع نطاق المصارف اإللكترونية و التجارة اإللكترونية  سمح بتضاؤل دور  

، حيث كانت النقود اإللكتروني النقود الورقية والدفع التقليدي أمام إزدهار الدفع

الوسيلة الرئيسية لتسوية المعامالت المالية وكان الدفع يتم بصورة سائلة أو 

بواسطة وسيلة بديلة كالشيك وغيرها من وسائل الدفع التقليدية ، لكن تلك الوسائل 

ال تصلح في تسهيل التعامل الذي يتم عن بعد في بيئة رقمية كالعقود اإللكترونية 

، ومن هنا تظهر نت حيث تتوارى المعامالت الورقيةي تبرم عبر شبكة اإلنترالت

، ولهذا يتم الدفع تفق مع طبيعة هذه البيئة الرقميةأهمية إبتكار وسائل سداد ت

 .إلكترونيا

  س ثمن عملية تحويل األموال هي في األسا  "فيعرف الدفع اإللكتروني على أنه

، وإرسال البيانات خدام أجهزة الكمبيوتربإست ، أيسلعة أو خدمة بطريقة رقمية

  "عبر خط هاتفي أو شبكة ما أو بأي طريقة إلكترونية أخرى إلرسال البيانات 

 وسائل وأنظمة الدفع اإللكتروني

السلع  تعتبر وسائل الدفع الطريقة التي من خاللها يستطيع الفرد دفع أثمان

الدفع على ّمر الزمان تبعا  ، وقد تطورت وسائلوالخدمات التي يحصل عليها
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، فقد بدأت أول مرة بنظام المقايضة ثم ر الحياة اإلقتصادية وظروف السوقلتطو

، النقود السلعية مثل الذهب والفضة، وقد أثبت هذا النظام فشلهبعد ذلك ظهرت 

وبدأ إستخدام النقود الورقية وتطورت بعد ذلك نتيجة التطورات التقنية في مجاالت 

لي وثورة المعلومات ،ونتيجة النمو السريع في إستخدام شبكة اإلنترنت الحاسب اآل

الدولية ، فظهرت من خالل هذه التطورات المتالحقة البنوك اإللكترونية ومادامت 

كيف : ق إلكترونية فإن التساؤل المطروحبنوك جديدة وحديثة تعمل وفق طر

ا الشكل الجديد من البنوك ؟ وهل يكتفي هذلمعامالت الناشئة عن هذه البنوكتسوى ا

، أم يقتضي األمر وجود وسيلة رفية الجديدة بوسائل دفع تقليديةوالخدمات المص

 .؟دمات وتوفر له اآلمان الذي ينشدهمتطورة تناسب التطور الذي حدث في هذه الخ

 بناء على ماسبق ذكره سنتطرق إلى معالجة أهم وسائل الدفع المتمثلة في: 

 :البطاقات البنكية  -1

تعتبر البطاقات  البنكية من أهم سمات العصر الرقمي  الحديث حيث تحظى        

، مالت على المستوى المحلي والدولي، وإتمام المعابول العام والثقة في التداولبالق

وقد تعددت المنظمات العالمية التي تشرف على إصدارها ، وتعتمد بطاقات الدفع 

وتعد طريقة حديثة في طرق الدفع التي  ،مللكتروني على نظام معلومات متكااإل

 .يتعامل بها الناس بصفتها تلقى قبوال دوليا 

ومن خالل ماسبق سنتناول في هذا المطلب دراسة البطاقات البنكية التي تعد     

 :من أهم وسائل الدفع اإللكتروني وسنركز على النقاط التالية

 نشأة وتطور البطاقات البنكية ؛ .1

 ت البنكية؛مفهوم البطاقا  .8

 أصناف البطاقات البنكية؛  .8

 .مزايا وعيوب البطاقات البنكية  .4

 :  نشأة وتطور البطاقات البنكية اإللكترونية -1
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شهد تطور األنظمة النقدية والمصرفية منذ بداية القرن العشرين تغيرات متسارعة 

وحاسمة والتي أّدت إلى رسم معالم نظام نقدي دولي جديد ، حيث ظهرت أدوات 

ية تدار وفق آليات وقواعد جديدة دعمها التطور الحاصل في مجال نقد

ى رأسها بطاقات حيث أستخدم فيها جملة من الخدمات عل نيات الدقيقة، اإللكترو

ويعود الفضل إلى إستخدام البطاقات  البالستكية إلى شركات  ،الدفع اإللكتروني

األخيرة بإصدار  ، عندما قامت هذه1114البترول األمريكية ، وذلك في سنة 

بطاقات معدنية لعمالئها  إلستعمالها في عملية الشراء وتسوية حسابات هذه 

 .المشتريات في نهاية كل مدة محددة

  

، وكانت هذه البطاقة خطوة ( داينرزكلوب) تم ميالد بطاقة شركة 1141وفي سنة  -

،وإنما ؛ حيث ال تملك  الشركة سلعا تبيعها للمشتركين معها في البطاقة جديدة

 .غرضها األساسي القيام بدور وسيط بين حامل البطاقة والتاجر

كان الدخول الحقيقي للبنوك في مجال البطاقات حيث قام بنك  1192وفي عام  -

(Bank of America )  بإصدار بطاقته"Bank America Card"،  وعمم

تحدة إصدارها لدى جميع فروعه المنتشرة على الساحل الغربي في الواليات الم

بالسير على نفس   (Chase Manhattan )األمريكية، وفي نفس السنة قام بنك 

المتحدة األمريكية في هذا ، وأعقب ذلك دخول العديد من بنوك الواليات المنهج

 .، إذ كانوا يقدمون خدمات إئتمانية مختلفة المجال

لعب  ، وقدعمل كبيرة إلنجاح نظام البطاقات كانت هناك موجة 1199وفي عام  -

، حيث نجح هذه البنك بسرعة في األهملدور الكبير وبنك  أمريكا في هذه الموجة ا

استخدمها كأساس لطرح بطاقة و، " Bank  America Card"تطوير بطاقة 

اإلئتمان على المستوى الوطني، وللغرض ذاته أنشأ شركة تابعة له أطلق عليها 

لهدف منها خلق ، وا" Bank America Service Corporation" إسم 
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قاعدة عريضة للبنوك المصرح لها بإصدار البطاقة على مستوى  الواليات المتحدة 

 .األمريكية 

أصدرت بطاقة أخرى بواسطة ثمانية بنوك أمريكية بطاقة  1191أما في سنة  -

"Master Charge." 

  Master Card: أصبح يطلق على هذه البطاقات شبكتي 1111وفي عام  -

 .لمعروفة حالياا   Visa Cardو

  وبذلك تطورت البطاقات البنكية ، فأصبحت من أهم وسائل الدفع اإللكتروني بحيث

من إجمالي وسائل الدفع الحديثة لما تمنحه من العديد من  %32تمثل أكثر من 

مضمونة بالنسبة  اإليجابيات كالسهولة والسرعة في األداء ، كما أن خدماتها

 .دة للبنوك تتمثل في تخفيض المصاريف والتكاليف؛ كما أن لها منافع عديللعميل

 : تعريف البطاقات البنكية - أ

طرحت البطاقات البنكية بإعتبارها ظاهرة حديثة الكثير من التساؤالت التي        

تتعلق بتعريفها وتحديد مفهومها ، ومما يزيد األمر تعقيدا في هذا الشأن هو تعدد 

ا بينها ، ضيقا ،وإتساعا أنسجاما مع الجانب التعريفات الخاصة بها وإختالفها فيم

 .الذي يتم تعريفها منه 

ويالحظ أن هناك الكثير من المصطلحات التي تطلق على هذه البطاقات ، وأكثرها  -

إال أن البعض يذهب إلى تسميتها بأسماء أخرى ، "بطاقات اإلئتمان "شيوعا هو 

طاقات الدفع اإللكتروني ، ب"عديدة طبقا لمجال تخصصه ، ومثال تلك التسميات ، 

 ".أو البطاقات البالستكية ، أو بطاقات اإلئتمان ،أو بطاقات اإلعتماد

ويرجع تسميتها ببطاقات اإلئتمان ألنها بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطي  -

 .لحاملها إئتمانا قصير األجل 

 ويمكن تعريف بطاقات اإلئتمان على أنها: 
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لعميله ، تمكنه من الحصول على السلع بطاقات خاصة يصدرها المصرف  " -

والخدمات من محالت وأماكن معينة عند تقديمها لهذه البطاقة ، ومقابل توقيعه 

على إيصال بقيمة إلتزاماته ، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من المصرف 

 . "المصدر للبطاقة الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع 

أداة مصرفية للوفاء  ": ات اإلئتمانية على أنهاوهناك تعريف أخر للبطاق -

باإللتزامات تحظى بالثقة والقبول الواسع على المستوى المحلى والدولي لدى 

، تقدم كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات لبنوك والتجار والشركات واألفرادا

ه الناشئ التي يحصل عليها حامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة إلتزام

، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة ه أوالخدمات التي يحصل عليهاعن مشتريات

، ويطلق على عمليتي التسوية صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفعمن البنك الذي 

   "نظام الدفع اإللكتروني "بين المصارف األطراف فيها إسم 

سسة ئتمان تصدرها مؤهي بطاقة تؤدي وظيفتي الوفاء واإل": وفي تعريف أخر -

، فتتيح لحاملها إجراء سحب نقدي من البنوك (أو معنوي ،طبيعي)لشخص  ،مالية

، أو الحصول على سلع وخدمات فور تقديمها ، مع إلتزامه بالسداد للبنك المصدر 

 . "بالشروط والقواعد المحددة بالعقد المبرم بينهما 

تلك البطاقات التي تصدرها " وكتعريف شامل يمكن إعتبار البطاقات البنكية   -

 : المصارف لعمالئها إلستخدامها في

 تسوية جميع المستحقات من مشتريات وخدمات  *

 .الحصول على إئتمان * 

 تي تتميز من خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نصل إلى تحديد أهم الخصائص ال

 : وهي كالتالي  ،بها البطاقة اإلئتمانية

قة وهي عال: لى وجود عالقة ثالثية األطرافبطاقة اإلئتمان تقوم ع -8

يرا عالقة ، وأخبحامل البطاقة، وعالقة حامل البطاقة بالتاجر( البنك)المصدر
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، إذ أن إستخدام البطاقة اإلئتمانية اليمكن أن يتم من غير (البنك)التاجر بالمصدر

 .وجود  هؤالء األطراف الثالثة

فطالما أن بطاقة اإلئتمان تتمتع : ثقة بطاقة اإلئتمان تمثل لحاملها المالءة وال -5

بالقبول على نطاق واسع محليا ودوليا ولدى المتعاملين اإلقتصادين ، فإن هذا يعني 

أن حاملها يتمتع بمالءة وثقة في مجال المعامالت ، فالبنك يمثل إئتمان للعميل أمام 

 .المحالت التجارية وأصحاب الخدمات

فاء،  والسبب أن حاملها يستطيع الوفاء بإلتزماته تجاه تعتبر البطاقة اإلئتمانية أدة و -3

، فهي أو صاحب الخدمة من خالل تقديمها، دون الحاجة إلى حمل النقود التاجر

، وكذا قبولها لدى أصحاب د ، ذلك لسهولة حملها وإستخدامهاوسيلة فعالة للسدا

 .المحالت التجارية والخدمات

خالف وسائل الدفع التقليدية األخرى التي ، على تصدر هذه البطاقة مؤسسات مالية -4

 .تقوم الدولة بإصدارها 

وتتمثل هذه : التي تّدر إيرادات هائلة للبنوك تعد البطاقة اإلئتمانية من أهم الوسائل -2

، وم اإلشتركات وتجديد البطاقة، والعمالت الخاصة بإستخدامهااإليرادات في رس

، باإلضافة إلى حصيل اإلشعاراتت ن التجار مقابل خدمةمكذا العموالت المحصلة 

 . نسبة الربح الحاصل من فرق العموالت والفوائد التي تترتب في ذمة العمالء

 :أصناف البطاقات البنكية - ب

لبطاقة اإلئتمان أنواع عديدة تبعا لكيفية التعامل بها أو حسب المزايا التي تقدمها  

 :ويمكن حصرها في قسمين أساسيين

 .للبطاقات البنكية  التقسيم األساسي  -/8

 .التقسيم الفرعي للبطاقات البنكية -/5

 .التقسيم األساسي للبطاقات البنكية   -/1
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إلى نوعين ويكون ذلك حسب العالقة التعاقدية بين المصدر وحامل البطاقة ،وتقسم 

 يوضح هذا التقسيم التالي، والشكل والبطاقات غير اإلئتمانية ،البطاقات اإلئتمانية: 

 

 :سيم األساسي للبطاقات البنكيةالتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:القرضية) البطاقات اإلئتمانية  - أ

 البطاقات البنكية

 البطاقات اإلئتمانية

 

 البطاقات غير اإلئتمانية

 بطاقة اإلئتمان المتجددة

(Revolving Credit Card) 

 بطاقة اإلئتمان غير المتجددة

)Charge Card( 

بطاقة الخصم 

 الفوري

(Debit Card) 

 بطاقة الشيك

(Cheque Card) 

 بطاقة الصراف اآللي

(ATM Bank Card) 

 بطاقة الخصم

(Discount Card) 

 بطاقة الدفع مقدما

(Prepaid Card) 
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وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة ، وهي التي تتيح   

الماستر كارد بطاقة الفيزا و: ومن أمثلتها ،لحاملها الحصول على إئتمان فعلى

 . وأمريكان أكسبرس

  هذا النوع من البطاقات إلى قسمين وذلك إستادا حسب  ويمكن تقسيم

أسلوب المحاسبة وتسديد الفاتورة إلى بطاقة اإلئتمان المتجددة وأخرى 

 .غير متجددة

 "Revolving Credit Card:" بطاقة اإلئتمان المتجددة  – (1

ويعد هذه النوع من البطاقات األكثر إنتشارا في العالم ، كونها أداة          

عبارة عن قرض يستطيع المستهلك إستعماله كيفما "ووفاء معا وهي قرض 

شاء ، وله أن يؤخر سداد هذا القرض مقابل الدين الثابت بذمته ، فحامل هذه 

البطاقة غير مطالب بسداد القرض فورا ، بل خالل أجل معين يكون متفق 

 . " عليه

 .كاردفيزا وماستر : وأشهر األمثلة على هذا النوع من البطاقات  -

 "Charge Card:" بطاقة الخصم الشهري  – (8

وهي بطاقة تمكن حاملها من إستخدامها في عمليات الشراء المختلفة ،        

وتلقي خدمات في شتى أنحاء العالم ، إضافة إلى عمليات السحب النقدي من 

خالل األجهزة التابعة للبنوك المصدرة في جميع دول العالم، و يستخدم هذا 

ن البطاقات كأداة وفاء وإئتمان في فترة زمنية محددة  ومتفق عليها من النوع م

 . قبل البنك والعميل

 .  أمريكان إكسبريس ، وديزاينركلوب: ومن البطاقات المشهورة لهذا النوع  -

 

 :  البطاقات غير اإلئتمانية  
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إحتياجته  وتستخدم هذه البطاقة كأداة وفاء فقط حيث يحصل حامل البطاقة على 

وتكمن فائدة هذه  .من السلع والخدمات والصرف النقدي فور تقديم البطاقة

البطاقة بكونها تمكن صاحبها الحصول على النقود والسلع والخدمات بيسر 

وسهولة، ودون التعرض لمخاطر حمل النقود، ويعد هذا النوع من البطاقات 

 .األكثر إنتشارا في الدول النامية

 : اع عديدة من البطاقات غير اإلتمانية نذكر منهاوهناك أنو -

o وهي عبارة عن أداة داخلية مكونة من بطاقة بالستكية :  بطاقة الصراف اآللي

تحتوي على شريط ممغنط ، يسجل عليها جميع بيانات الحساب الجاري 

باإلضافة إلى رقم سري يستخدم عند التعامل مع جهاز الصراف اآللي ، ومن 

لبطاقة أنها تصدر فقط لمن له رصيد لدى البنك ، ويتم الخصم مميزات هذه ا

 .فور إستخدامها

o هذه البطاقة إلبرازها مع الشيكات المضمونة التي  وتصدر:  بطاقة الشيك

تصدرها البنوك ، ويتم صرفها حال تقديمها مرفقة مع البطاقة ، وتستخدم هذه 

من النقود في عملية  البطاقة لسحب النقود ولضمان الشيكات المستخدمة بدال

 .شراء السلع والخدمات

o هي بطاقة تقوم على أساس تثبيت مبلغ ، كما يمكن الدخول : بطاقة الدفع مقدما

 .في البطاقة بذلك المبلغ ، ليتم التخفيض التدريجي للمبلغ كلما تم استعمالها 

o هي بطاقات تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى : البطاقات المدينة

ك، في صورة حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة لحامل البطاقة ، البن

حيث تسمح له بتسديد مشترياته ويتم السحب  في البنك مباشرة على عكس  

 .البطاقة اإلئتمانية

 :التقسيم الفرعي للبطاقات اإلئتمانية -/8

 :ويمكن تبويب التقسيمات الفرعية للبطاقات على حسب             
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ويحتوي هذا التقسيم  :تقسيم حسب نوع الضمان المقدم من حامل البطاقةال - أ

 :على ثالث أنوع

 :بطاقات تصدر بالضمان الشخصي -(1

، ، واألشخاص المعروفينمالء البنكوهي تلك البطاقات التي تصدر لكبار ع

، شركات البنوك: ذوي الدخول المرتفعة مثل، والعاملين والشخصيات العامة

 ، حيث أن قبول الضمان يعتمدتثمار ،شركات الطيرانشركات اإلس ،بترولال

 .على ثقة المصدر للبطاقة بالعميل ومالءته المالية وتاريخه المالي 

 :بطاقات تصدر بضمان عيني جزئي -(8

، وهذا ء البنك القدامى وعمالء اإلئتمانوهي تلك البطاقات التي تصدر للعمال

العميل بتقديم ضمان يتمثل في صورة حساب جاري أو يتطلب أن يقوم 

، ويشترط أن التقل قيمة تم التحفظ عليه لدى البنك المصدرإستثماري للبنك ي

 .الضمان في حده األدنى عن الحد األعلى للبطاقة

  :كامل بطاقات تصدر بضمان عيني  -(8

تقبين، وغير ويصدر هذا النوع من البطاقات للعمالء الحاليين أو المر

المعروفين بمالءتهم أو غير المدروسين إئتمانيا ، ويتطلب أن يوافق العميل 

 .  على قيام البنك بالتحفظ على جزء من حساباته

 

 :التقسيم من حيث المزايا التي يتمتع بها حامل البطاقة - ب

ا تقوم البنوك بإصدار عدة أنواع من البطاقات تحمل مزايا مختلفة وعديدة يقدمه

، حتفاظ به، بهدف جذبه و اإل( حامل البطاقة)للعميل (  مصدر البطاقة)البنك 

، أو د الحوادث والحصول على تأمين طبيالتأمين ض: ومن بين هذه المزايا
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ضمانات خاصة على البضائع المشتراة  ، وعادة ما تسمى هذه البطاقات 

 :بأسماء المعادن الثمينة مثل

 

وتسمى كذلك بالبطاقة العادية ، (:  Classic Cards) البطاقات الفضية  -(8

وهي أكثر البطاقات إستخداما في العالم ، ألنها تصدر بشروط ميسرة ومصاريف 

منخفضة تتناسب مع أغلب العمالء ، وتعتبر البطاقات الفضية وسيلة دفع وأداة 

سلع إئتمان ، كما أنها تقدم كافة الخدمات المقررة كالسحب النقدي ، وشراء ال

 .والخدمات ، وخدمات التأمين ضد الحوادث والوفاة 

تمنح هذه البطاقة إلى كبار العمالء (:  Cold Cards)البطاقات الذهبية  -(5

المليئين الذين تكون حدود دخلهم أعلى من معدل الدخل القومي، ويمتازون بدرجة 

اني أعلى مخاطر منخفضة، وفي هذا النوع من البطاقات يتمتع حاملها بسقف إئتم

من ذلك المتوفر في البطاقات العادية فهي تصدر بمبالغ أكبر من  المبالغ التي 

تصدر بها البطاقات العادية ، وكذلك يعطي هذا النوع من البطاقات حامله وضع 

 .مميز وخدمات إضافية وسرعة إتمام العمليات الخاصة به

وهي بطاقة تصدر (:  Platine Card)البطاقات الماسية أو البالتينية  -(8

لكبار العمالء ذوي القدرات المالية العالية ، وتتميز بعدم وجود حدود إئتمانية 

وتعطي لحاملها نفس مزايا البطاقات الذهبية ،وتصدر هذه البطاقات عن طريق 

 أمريكان إكسبريس : بعض المؤسسات المالية مثل 

السنوي الذي يتغير تبعا  وهذا النوع ال يختلف عن النوع السابق إال في اإلشتراك -

 .لمستوى البطاقة ، ويتمتع حاملها بإئتمان غير محدد بسقف معين

 :التقسيم على حسب جهة اإلصدار - أ



 
 95 

 : ويوجد ثالث أنواع من البطاقات حسب جهة اإلصدار وهي    

وذلك عن طريق :  البطاقات الصادرة من خالل رعاية المنظمة العالمية -(1

ة بإصدار البطاقة ، ومساعدتها على إدارة خدماتها  التفويض للبنوك التجاري

 ".الفيزا والماستر كارد"ومن أمثلة هذه البطاقات 

تشرف هذه  حيث: البطاقات الصادرة عن المؤسسات المصرفية العالمية -(8

المؤسسات على إصدار البطاقات وتشرف عليها، مع عدم منح التراخيص أو 

األمريكان "ومن أمثلتها بطاقة  أي تفويضات للمؤسسات أو بنوك أخرى

 " .إكسبريس

وهذا النوع من :  البطاقات الصادرة عن المؤسسات التجارية الكبرى  -(8

البطاقات تصدرها المحالت التجارية أو الفنادق أو المطاعم ، أو محطات 

، وهي منتشرة في " جون لويز"و "مارك أند سينتر: "البنزين ، من أشهرها

 .رمختلف أنحاء إنجلت

 .والشكل التالي يوضح تقسيمات البطاقات اإلئتمانية حسب جهة اإلصدار -
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 أنواع البطاقات البالستكية حسب جهة اإلصدار

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وتضم األنواع الثالثة التالية:  التقسيم حسب النظم التكوينية الرئيسية

 :Magnetic Stripe Cardsالبطاقات الممغنطة  -(1

وهي بطاقات تسمح لحاملها بشراء السلع والخدمات بالحد األقصى الذي يحدد 

البنك  وتسمى بالبطاقة الممغنطة إلحتوائها على شريط ممغنط يحتوي على رقم 

 ديزاينر كلوب الفيزا

 مصدري البطاقات البالستكية

 المؤسسات المصرفية العالمية المؤسسات التجارية الكبرى المنظمات العالمية

لمارك أند سنترا الماستر كارد  أمريكان إكسبريس جون لويز 

 ترخيص

فالمصار  
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البطاقة والذي يمكن التعرف عليه بواسطة الوحدات الطرفية للحاسب اآللي 

    5.عامل معها للبنوك والقنوات التوزيعية اإللكترونية التي تت

  Chip Cards: البطاقات الرقائقية  أو البطاقات الذكية -(8

، لم تكنولوجيا المعلومات واإلتصالوتعتبر واحد من أخر اإلصدارات في عا

وهي تحتوي على شريحة إلكترونية مدمجة في بطاقة شبيهة في حجمها ببطاقة 

 الدفع البالستكية الممغنطة 

 اقة على شريحة إلكترونية يمكنها تخزين الكثير من تحتوي هذه البط

، لعنوانتاريخ الميالد، ا)البطاقة المعلومات مثل المعلومات الشخصية لحامل 

حتوي على ، كما تعتمد على مجموعة من المعايير التي قد ت(الحسابات البنكية

     (.خوارزميات تشفير معقدة)، مفاتيح عامة وخاصة أرقام سرية ، كلمة السر

وسميت بالبطاقة الذكية ألنها تحد من عمليات التزوير لما تحتويه من  –

لو تمكن شخص من تعديل بيان من : مواصفات وبيانات ظاهرة ومخفية، مثال

   6.  البيانات الظاهرة، فلن يتمكن من تعديل نفس البيان المخزن في الشريحة

  Optical Card:البطاقات البصرية -(8

البطاقة البصرية إما بطاقة ممغنطة أو بطاقة ذكية ، ولكن تحتوي  وتكون        

على صورة مجسمة ثالثية األبعاد لحامل البطاقة ، وهذا يزيد عنصر اآلمان 

 7.وخاصة لدى التجار والبنوك التي التملك  آالت التوزيع اإللكترونية 

 :مزايا وعيوب البطاقات البنكية  - ت

                                                             
5 10

010147
6 07
7
 00 
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يجابيات في البطاقات البنكية وذلك لحدثتها بالرغم من توفر العديد من اإل   

وسهولة التعامل بها إال أنها تتميز في نفس الوقت  ببعض العيوب تظهر عادة عند 

 . إستخدامها

 - تملك البطاقات البنكية العديد من المزايا التي تجعلها مصدر جاذبية    :المزايا

 .ومحط إهتمام مختلف المتعاملين اإلقتصاديين

 عرض ألهم مزايا البطاقات البنكية التي تمنح لحامل البطاقة  وفيما يلي

 8: ،والتاجر وكذا المصرف

 (:    العميل)بالنسبة لحامل البطاقة  -/1

بطاقات اإلئتمان أداة سهلة اإلستخدام لسداد السلع اإلستهالكية  تعتبر -

نا من والخدمات ، كبديل للشيكات والنقود ، إذ يسهل حملها ،كما أنها أكثر أما

 النقود أو دفاتر الشيكات ؛

 إمكانية الشراء الفوري والدفع اآلجل ؛ -

يستطيع حامل البطاقة أن يسحب مبالغ نقدية من أي فرع من فروع  -

 المصارف الكبرى في العالم ؛

أّدى إنتشار إستخدام بطاقات اإلئتمان في مختلف دول العالم إلى التسيير على  -

كثر من دولة من خالل أداة دفع واحدة ، بدال من المسافرين الذين يزورون أ

 حمل العمالت األجنبية المختلفة ؛

تجنب حامل البطاقة اإلجراءات المطولة التي تتم عند الشراء اآلجل من  -

 .التجار أو عند اإلحتياج لنقود المصرف 

 :بالنسبة للتاجر -/8
                                                             

8
 0112007. 
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قات الذين يكون زيادة اإليرادات من بين السلع والخدمات إلى حملة البطا -

 لديهم حافز للشراء دون إنتظار تواجد النقود معهم ؛

ضمان التاجر حصوله على ثمن بضاعته وتحويلها إلى حسابه بالمصرف  -

 المصدر؛

اإلستفادة من إدراج إسم المتجر في الدليل الذي يوزعه مصدر البطاقة على  -

،مما يمثل إعالنا  حملة البطاقات ووضع شعار البطاقة في مكان ظاهر بالمتجر

 مجانيا للتاجر؛ 

تعطي البطاقات اإلئتمانية للمتجر الذي يتعامل بها ميزة تنافسية عن غيره من  -

 .المتاجر األخرى التي ال تتعامل  بها

 :   للبنك المصدر -/8

يمثل إصدار البطاقة اإلئتمانية للمصرف مصدرا جديدا لإليرادات المتأتية عن  -

راك المحصلة من حملة البطاقات ، العموالت المستقطعة من طريق تجديدات اإلشت

 التجار ، فرق السعر في حالة السداد بالعملة الصعبة ؛

إكتساب عمالء جدد للمصرف كالتجار الذين يقومون بفتح حسابات لهم في  -

المصرف لقيد مستحقاتهم وكذلك حملة البطاقات الذين يلجؤن لفتح حسابات لدى 

 . الغ الضمان بهاالمصرف وإيداع مب

 - هناك جونب سلبية عديدة لبطاقات اإلئتمان تختلف بإختالف أطراف : العيوب

 : البطاقة يمكن ترتيبها على النحو التالي

 

 :بالنسبة لحامل البطاقة العميل  -/1
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  إرتفاع نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من خالل البطاقة وخاصة عند

 التأخير؛

 م بسداد قيمة ما إشترى بها حتى لو كانت ضائعة أو إن حامل البطاقة ملز

 مسروقة منه ؛

  يمكن أن يخسر حامل البطاقة قيمة مشتريات إشتراها عبر اإلنترنت بسب

 .عملية نصب على موقع إلكتروني لتاجر أو مقدم الخدمة

   :بالنسبة للتاجر -/8

 أو عدم أخذ  إن عدم تدقيق التاجر والتأكد من صالحية البطاقة ومطابقة توقيعه

موافقة الجهة المصدرة على تجاوز العميل الحد األقصى المسموح له يوقع 

 العميل في خسارة مالية؛

  عجز البنوك عن الوفاء بديون مستخدمي البطاقات ولو لمدة قصيرة سيعرض

أهم المحالت التجارية التي تقبل البطاقة لإلفالس ؛ ذلك أن المحالت التجارية 

الخاصة بها وتسيير أمورها بناءا على تسديدات الزبائن  تجري أعمال الشراء

التي تصلها من البنوك ، فلو توقفت هذه ولو لمدة قصيرة فإن ذلك سيؤدي 

 .لنشوء مشكلة سيولة خطيرة توقف كثيرا من المنشآت اإلقتصادية عندها

 :بالنسبة للبنك المصدر -/8

 دة الديون المعدومة التي السياسة المتراخية في إصدار البطاقات إلى زيا أّدت

تغرمها الجهات المصدرة للبطاقات كل سنة ، وبما أن حملة البطاقات قد ال 

يستخدمونها لمدة طويلة ؛ فإن ذلك يجعل من البطاقات الراكدة سبب في زيادة 

 تكاليف البنك؛

   ، يولد التعامل بالبطاقة خطرا على سيولة المصرف نظرا لكبر هذا التعامل

القروض المأخوذة من قبل حملة البطاقات يدعو المصرف إلى كما أن حجم 
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تخفيض إستثمارته في المجاالت األخرى ، كذلك قد تسوء صورة المصرف 

 .أمام العمالء الذين يعتقدون أن إستعمال البطاقات سبب من أسباب الغالء
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 سداسلا لصفلا

 النقود اإللكترونية

 

التي نعيشها،  فهي من تعتبر النقود اإللكترونية إحدى منجزات الثورة الرقمية 

أحدث الصناعات التي توصلت إليها أنظمة تسوية المبادالت التجارية، والتي 

تهدف إلى تسهيل الوسائط النقدية من جهة وتخفيض تكاليف اإلنجاز من جهة 

ثانية ، وتوفير درجة عالية من األمان للحقوق المالية ، وقد حظيت بقبول دولي 

المؤسسات المالية التي تتعامل بها ، باإلضافة سواء على مستوى األشخاص أو 

إلى تماشيها مع طبيعة المعامالت اإللكترونية التي تتم عن بعد دون حضور 

 .المتعاقدين

  بناءا على ما تقدم وبالنظر للنقود اإللكترونية على أنها إحدى منتجات العصر

 : الرقمي سنحاول التطرق إلى

 :تعريف النقود اإللكترونية - أ

تبار النقود اإللكترونية شكال من أشكال النقد الكتابي كونها تمكن حاملها يمكن إع

الطلب من البنك الذي أصدرها تحويلها إلى نقد إئتماني أو إلى نمط أخرمن النقد 

 . الكتابي كالشيك مثال 

 مجموع األموال المحولة عبر  ": فيمكن تعريف النقود اإللكترونية على أنها

؛ أو بتعبير آخر هي ( بين البنوك ، أو بين البنوك واألفرادسواء )طريق إلكتروني 

وحدات من القوة الشرائية تقبل اإلستخدام والتحويل عبر سبل إلكترونية ، فالنقود 

 اإللكترونية يمكن النظر إليها كما لو كانت إحالل إلكتروني محل 
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 لتقنيات النقود المعدنية والورقية للبنوك ؛ فهي تتبلور في شكل مجموعة من ا

المعلوماتية والمغناطيسية واإللكترونية التي تسمح بتبادل األموال دون الحاجة 

  9."لتدخل األوراق 

   وسيلة دفع إفتراضية " : وهناك تعريف أخر للنقود اإللكترونية على أنها

تستخدم لسداد المبالغ أو تحويلها إلكترونياا ، وهي عبارة عن حامل إلكتروني 

تمثل حقاا لصاحبها على ُمصدر هذا النقد ، أي أن النقد ينطوي على قيمة 

، وحتى يكتسب هذا الحامل " الدفع المسبق"  اإللكتروني قائم على مبدأ

اإللكتروني صفة النقدية يجب أن يحظى بالقبول كوسيلة دفع لدى المؤسسات ، 

 10."فضال عن أداء وظائف النقد المعروفة 

 : خصائص النقود اإللكترونية - ب

 11:تتمتع النقود اإللكترونية بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها كالتالي      

تسمح النقود اإللكترونية بتحويل األموال من شخص ألخر عن طريق  -

 التحويالت المالية اإللكترونية ؛

تحتفظ النقود اإللكترونية بقيمتها المادية في صورة معلومات إلكترونية غير  -

 مرتبطة بأي حساب مصرفي ؛ 

ن تقسيم النقود اإللكترونية إلى وحدات نقدية صغيرة وذلك لتسهيل يمك -

 إجراء المعامالت ذات القيم المحدودة ؛

 غالباا ال تشترط طرف ثالث إلظهار التبادل أو مراجعته أو تأكيده ؛  -

يعتبر النقد اإللكتروني سهل اإلستخدام مقارنة مع وسائل الدفع األخرى  -

 راجه ؛باإلضافة لسهولة تخزينه وإستخ

                                                             
9 011700

10 

0117001
11

 74 . 



 
 104 

تحقق النقود اإللكترونية الثقة في التعامل بحيث يصبح غير ممكناا للمتعامل  -

 بها إنكار قيامه بالدفع بعد إتمامه 

 

 :مكونات محفظة النقود اإللكترونية   - ت

تتكون محفظة النقود اإللكترونية من الناحية الفنية من بطاقة بالستكية مثبت عليها 

مزود بذاكرة إلكترونية تسمح بتخزين معلومات من الخلف كمبيوتر صغير 

ووحدات إلكترونية تصلح للوفاء بالديون قليلة القيمة سواء عند التاجر أو على 

 .شبكة اإلنترنت

وعند الرغبة في إستعمال البطاقة يقوم العميل بتحميل البطاقة بعدد من الوحدات 

هزة الصراف اآللي ، أو أجهزة اإللكترونية ويكون التحميل أو الشحن من خالل أج

خاصة أُعدت خصيصا لشحن أو تحميل هذه البطاقات ، ويتطلب شحن هذه 

البطاقات إدخال رقم سري خاص بصاحب البطاقة كي تتعرف عليه الجهة 

 .المصدرة لهذه البطاقات 

وبإتمام عملية الشحن أوالتحميل ،يستطيع صاحب البطاقة أن يمررها في جهاز 

خاص لدى التاجر مثلما يحدث في بطاقات الوفاء واإلئتمان ، ثم تخصم قيمة قارئ 

السلعة أو الخدمة مباشرة ، وتنقل القيمة في صورة وحدات إلكترونية إلى كمبيوتر 

 .التاجر دون الحاجة إلى توقيع أو تصديق من أحد 

  من خالل ماسبق يتضح أن المحفظة اإللكترونية تقوم على أساس ثالث

 : أساسية دعائم 

البطاقة المزودة بذاكرة إلكترونية تسمح بالتخزين  واإلستدعاء عند   -8

 .اإلحتياج 

الوحدات التي يتم شحنها على البطاقة وتسمى النقود اإللكترونية ، أو  -5

 .الوحدات اإللكترونية
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شحن الوحدات على البطاقة بشكل مسبق إلستخدامها في عملية الدفع  -3

 12.  فع المسبقويسمى الدفع المقدم أو الد

 

 :مشاكل وتحديات النقود اإللكترونية -ث

يترتب عن إستعمال النقود اإللكترونية مشاكل وتحديات متنوعة تحد من       

 13:إنتشارها وإزدهارها ، نلخصها كالتالي 

عدم الدقة جراء بعض األخطاء المرتكبة من قبل الموظفين : إرتكاب األخطاء - أ

 ير ،ومع تكرار األخطاء تفقد الثقة بين البنك والعميل ؛ في التعامل مع الفوات

تتوقف تعامالت البنوك اإللكترونية في حالة : إنقطاع الخدمات ألسباب فنية - ب

 ما تم إنقطاع الخدمة ألسباب فنية ، مما يؤدي إلى ضجر العمالء وفقدان الثقة ؛ 

يسبب غياب المستندات :  عدم وجود مستندات مصرفية للمراجعة - ت

مصرفية مشاكل للمراقبين والمراجعين من أجل التأكد من صحة المعامالت  ، ال

 بإعتبار أن كل المعلومات محفوظة إلكترونياا ؛ 

وهذا ألن اإلفراط في إستعمال البطاقة من طرف :  خطر السيولة على البنك - ث

المتعاملين ، فبالتمادي في إستعمالها مقابل قلة اإليداعات ، مع وجود صعوبة في 

فع السعر الخاص من طرف البنك المركزي ، يصبح الفرق الموجود في العملة ر

غير مؤثر ويؤدي ذلك إلى وقوع البنك في مشكلة السيولة ، خاصة في حالة عدم 

 دفع المستحقات في وقتها ؛ 

تتنافس : المنافسة الشديدة الموجودة مابين البنوك والمؤسسات المالية - ج

المواقع التي تعرض خدمات هذه البطاقات مما  البنوك العارضة للبطاقات وكذا

 يؤدي إلى مشاكل الفيروسات اإللكترونية ؛ 
                                                             

 . 07، ص  0114، الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، " محفظة النقود اإللكترونية "  شريف محمد غنام ، - 12
13
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 ؛ سرقة البطاقات أو ضياعها أو إستعمالها من قبل الغير - ح

إن اإللمام اإللكتروني لدى العمالء :   إنعدام الوعي اإللكتروني لدى العمالء - خ

ا ال يستهان به يعتبر من العوامل التي تحد من التعامل إلكترونيا ،  حيث أن جزءا

  من العمالء ليسوا على دراية كافية بهذا المجال ؛

 المخاطر األمنية والقانونية للنقود اإللكترونية

إن النقود اإللكترونية بمفهومها السابق، ونظراا لخصائصها المتميزة عن النقود 

تي تستدعي القانونية، قد تثير مجموعة من المخاطر القانونية واالقتصادية وال

. ضرورة وضع حزمة من الضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر الجديدة

وسوف نعرض في هذا الفصل ألهم المخاطر القانونية التي يمكن أن تترتب على 

وسوف نركز بصفة خاصة على المخاطر األمنية، . التعامل بالنقود اإللكترونية

 .ألفراد المتعاملين بهذه النقودوالقانونية وأخيراا الحرية الشخصية ل

 المخاطر األمنية للنقود اإللكترونية

يعد البعد األمني أحد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي 

وتمثل النقود اإللكترونية إحدى الظواهر التي يمكن أن تزيد من حجم . والنقدي

ائل الدفع اإللكترونية إلحداث وعلى الرغم من قابلية جميع وس. المخاطر األمنية

مخاطر أمنية إال أن النقود اإللكترونية تتمتع بقدرة أكبر على خلق تلك المخاطر 

 .والتي من أمثلتها صعوبة التحقق من صحتها، وعدم االعتراف بها أو عدم قبولها

والجدير بالذكر أن المخاطر األمنية ال تتعلق بالمستهلك فقط، وإنما قد تمتد أيضاا 

فقد تتعرض البطاقات اإللكترونية المملوكة . لى التاجر وإلى مصدر هذه النقودإ

للمستهلك أو للتاجر للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقوداا إلكترونية 

وقد يحدث أن يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات المخزونة على . أصلية
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و على القرص الصلب للكمبيوتر البطاقات اإللكترونية أو على البرمجيات أ

قد يحدث الخرق األمني إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير . الشخصي

والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من مواقع 

. اإلنترنت، وإما اإلخالل بتصميمات األنظمة اإللكترونية والقرصنة اإللكترونية

صرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى آثار قانونية وأمنية فمن شأن كل هذه الت

 .ومالية خطيرة

وانطالقاا مما سبق، فإنه من المهم بمكان أن تتأكد الجهة المصدرة للنقود 

اإللكترونية من توافر كافة الضمانات األمنية سواء بالنسبة للمستهلك أو بالنسبة 

لكترونية التي تأخذ شكل البطاقات للتاجر وسواء أكان ذلك متعلقاا بالنقود اإل

 (.النقود الشبكية)البالستيكية أو تلك التي يتم التعامل بها عبر اإلنترنت 

من الصعب أن يتوافر األمان المطلق في الخدمات البنكية اإللكترونية، ومع هذا 

وعلى . فمن الضروري أن يتناسب مستوى األمان مع الغرض المطلوب تحقيقه

بات األمنية المتعلقة بالنقود اإللكترونية البد وأن ترمي بصفة رئيسة هذا فإن الترتي

إلى تحقيق مجموعة من األهداف من بينها ضرورة قصر الدخول إلى النظام 

اإللكتروني للنقود اإللكترونية على األفراد المسموح لهم فقط، والتأكد من شخصية 

قات المبرمة عبر شبكة جميع األطراف المعنية وذلك لضمان مشروعية كافة الصف

 اإلنترنت، 

 المخاطر القانونية للنقود اإللكترونية

 أن تثير النقود اإللكترونية بعض عالوة على المخاطر األمنية فمن المتوقع أيضاا 

وتنبع هذه المخاطر أساساا من خالل انتهاك القوانين واللوائح . المخاطر القانونية

من ناحية أخرى، . موال، إفشاء أسرار العميل وانتهاك السريةمثل جرائم غسيل األ

فإن المخاطر القانونية قد تتولد أيضاا عندما تقنن حقوق والتزامات األطراف 
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إن العالقات التعاقدية . المختلفة المتعاملة بالنقود اإللكترونية بطريقة غير دقيقة

والمصدرين والمشغلين هي والقانونية التي تنشأ بين المستهلكين وتجار التجزئة 

 .عالقات متشعبة ومعقدة

من المسائل المهمة أيضاا والتي تتعلق بالمخاطر القانونية هي مدى وضوح 

فعلى سبيل المثال، سوف تثار . وشفافية الحقوق وااللتزامات الخاصة بكل طرف

مسألة المسؤولية القانونية لألطراف المختلفة في حاالت التزييف والتزوير 

أخيراا، فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر . تيال والغشواالح

من المتوقع أيضاا أن يصاحب . القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود اإللكترونية

انتشار النقود اإللكترونية تزايداا في جرائم التهرب الضريبي حيث سيكون من 

ائب القيام بربط الضريبة الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضر

على تلك الصفقات التي تتم بواسطة النقود اإللكترونية نظراا ألن تلك الصفقات تتم 

 .خفية عبر شبكة اإلنترنت

 (الخصوصية)مخاطر النقود اإللكترونية والسرية 

إن الممارسة الصحيحة للتعامل بالنقود اإللكترونية تقتضي القدرة على التأكد من 

لمتبادلة والتي تبرم بواسطة استخدام النقود اإللكترونية تتم فقط بين أن الصفقات ا

األطراف المعنية وأن عملية التبادل تنصب على تلك السلع والخدمات المصرح بها 

ومع ذلك يبقى هناك تخوف من قبل المستهلكين وذلك من جراء إمكانية . فقط

ت دون ترخيص أو إذن استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بإبرام الصفقا

وسوف تتضاعف هذه المخاوف مع االزدياد المطرد في استخدام النقود . مسبق

 .اإللكترونية في إبرام الصفقات التجارية

إن المحافظة على سرية البيانات المالية الخاصة بجميع األطراف المتعاملين 

المتزايد واالنتشار  بالنقود اإللكترونية تعد من أهم القضايا الشائكة المصاحبة للنمو
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فكما هو الحال بالنسبة للمحافظة على سرية . الكبير المتوقع للنقود اإللكترونية

غير العميل  –الحسابات البنكية للعمالء والتي يحرم بمقتضاها اطالع أي شخص 

على أحد الحسابات البنكية، فإنه من الضروري أيضاا أن تمنح األطراف  –نفسه 

للنقود اإللكترونية الضمانات الكافية التي تحد من اطالع أي المختلفة المستخدمة 

طرف آخر غير معنى بالصفقة المبرمة على البيانات المالية المتبادلة عبر شبكة 

 .االتصال

وفي الواقع، إن سرية التعامالت التي تبرم بواسطة النقود اإللكترونية يجب 

. اا عاديين أو جهات حكوميةالمحافظة عليها من تعدي اآلخرين سواء كانوا أفراد

وفي تلك الحالة سوف تبرز مشكلة خطيرة أال وهي التناقض بين ضرورة 

المحافظة على سرية المعامالت من جهة باعتبارها حقاا من حقوق األفراد، وحق 

على سبيل المثال . الدولة في استخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة

اقبة شبكات االتصال المختلفة بهدف الحيلولة دون وقوع قد يتعين على الدولة مر

. جريمة غسيل األموال أو التهرب الضريبي عبر استخدام النقود اإللكترونية

سيكون من الصعب في مثل هذه الحاالت المواءمة بين المحافظة على سرية 

وخصوصية معامالت األفراد من جهة وضرورة مواجهة الجريمة من جهة 

 .أخرى
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 عباسلا لصفلا

 "E- Checking"شيك اإللكتروني ال

 

يعد الشيك اإللكتروني مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي والتقني، فهو من 

أبرز أشكال النقود اإللكترونية وأهم وسائل الدفع اإللكتروني التي تتناسب مع 

الخصائص المميزة للمعامالت اإللكترونية ، فهو يحقق السرعة في إنجازها والثقة 

 .ملين ، كما أنه يتفق مع عالميتها ،حيث يتم تداوله عبر اإلنترنت بين المتعا

ويعتبر الشيك اإللكتروني مكافئا للشيكات التقليدية الورقية ، وهناك من يتوقع أن 

 .تحل محلها

 من خالل ما تم ذكره سنتطرق إلى دراسة ما يلي: 

 :تعريف الشيك اإللكتروني  - أ

رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها : "هيمكننا تعريف الشيك اإللكتروني بأن  -

ليعتمده ويقدمه للمصرف الذي يعمل عبر اإلنترنت أو ( حامله)مّصدر الشيك 

شبكات اإلتصال األخرى ، ليقوم المصرف أوال بتحويل قيمة الشيك النقدية إلى 

حساب الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياا غلى مستلم الشيك 

ن دليال على أنه تم صرف الشيك فعال ، كما يمكن لمستلم الشيك أن يتأكد ليكو

 ."إلكترونياا من أنه قدتم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه 

عبارة عن بيانات يرسلها المشتري إلى البائع عن "الشيك االلكتروني هو  و -

لشيك طريق البريد االلكتروني المؤمن، و تتضمن هذه البيانات التي يحتويها ا

البنكي من تحديد مبلغ الشيك و اسم المستفيد و اسم من أصدر الشيك و توقيعه، و 

 14"يكون هذا التوقيع عن طريق رموز خاصة
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 :مزايا وعيوب الشيك اإللكتروني - ب

 :المزايا-/1

  يعّد الشيك اإللكتروني وسيلة جديدة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر -

لمكتوب يدوياا والذي يعّد أداة وفاء قلت ثقة الناس في التي تحيط باستخدام الشيك ا

التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله ألحد 

المكتوب ، بينما نجد أن   العناصر اإللزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك

ع والشراء عبر شبكة اإلنترنت الشيك اإللكتروني وسيلة أكثر أماناا للقيام بعمليات البي

يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على اإلنترنت ،  حيث ال

وحساب بنكي ، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك 

 اإللكتروني؛

وعلى إعتبار أن الشيكات اإللكترونية أحد أشكال النقود اإللكترونية فهي تتفق  -

اجه المعامالت اإللكترونية من سرعة في اإلنجاز فهي سهلة االستخدام مع ما تحت

 وبسيطة في إجراءاتها ؛

كما إن العمل بالشيكات اإللكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خالل  -

تضمين هذه الشيكات البيانات األساسية التي تبعث إلى االطمئنان لدى المتعاملين ذلك 

من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية أن المصرف يقوم بالتحقق 

 ( .اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد)المقاصة 

 :العيوب -/8

إن الشيكات اإللكترونية تتناسب مع التطور الحاصل للنقود بالشكل الذي  -

برزها ضرورة إيجاد يواكب التطور الهائل ،إنما يواجه العديد من المخاطر لعل من أ

، ذلك  الصيغة المناسبة للتطور التكنولوجي والتقني إلمكانية استخدام هذه الشيكات

أننا نجد العديد من الدول وباألخص الدول النامية تفتقد البنية التحتية المناسبة لمسايرة 

هذا التطور فاستخدام الشيكات اإللكترونية يحتاج إلى أنظمة حاسوبية متطورة ذات 
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نجده في العديد من  قنية عالية وثقافة معلوماتية عالية لدى المتعاملين بها وهذا ما الت

 .الدول

قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى   -

 .بياناتها األمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية واألمن 

 

 :لتحويل المالي اإللكترونيالمقاصة اإللكترونية وا -4

أّدى التعامل المصرفي المالي عبر اإلنترنت والوسائل التقنية الحديثة األخرى     

كالصيرفة عبر المحمول ، أو الصيرفة المنزلية إلى إحداث ثورة تكنولوجية في 

هذا القطاع أسهمت في تحسين التدفق النقدي عبر إنجاز التحويالت المالية 

سرعة تناقل النقد وإلى تقليل : المقاصة اإللكترونية والذي نتج عنه  إلكترونيا وكذا

 . األعمال الورقية ، والشيكات التقليدية 

 : المقاصة اإللكترونية - أ

نظام لتسوية مدفوعات  ": يمكن تعريف المقاصة اإللكترونية على أنها     

تم في غرف الشيكات إلكترونيا بين البنوك بدال من المدفوعات الورقية التي ت

 المقاصة ، وتسجيل 

 15."المدفوعات اإللكترونية على شريط ممغنط 

 16:وتقدم المقاصة اإللكترونية فوائد عديدة نذكر منها  -

 تقليل مخاطر العمليات بالنسبة للشيكات المفقودة والمعادة أكثر من مرة. 

 إدارة أفضل لألموال ؛ 

 تعزيز وزيادة الثقة في التعامل بالشيكات ؛ 
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  الدقة في تحصيل الشيكات ألن معظم بيانات الشيكات وصورها تسجل زيادة

 .عن طريق قارئ مغناطيسي

 :التحويل المالي اإللكتروني - ب

ا األهمية للبنية التحتية ألعمال البنوك      ا بالغا يعد التحويل المالي اإللكتروني جزءا

كترونية آمنة ، اإللكترونية التي تعمل عبر اإلنترنت ، ويتيح هذا النظام بطريقة إل

نقل التحويالت أو الدفعات النقدية من حساب بنكي ألخر إضافة إلى نقل المعلومات 

 .المتعلقة بهذه التحويالت

   ويمكن تعريف نظام التحويالت المالية اإللكترونية"EFT "، 

Electronic Funds Transfer عملية منح الصالحية ": على أنه 

(Permission)  ل القيام بحركات التحويالت المالية الدائنة لبنك ما ، من أج

والمدينة إلكترونيا من حساب بنكي إلى حساب بنكي أخر ؛ أي أن عملية التحويل 

(   Modems) تتم إلكترونيا عبر الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المودم

اصة بدال من إستخدام األوراق ، وتنفذ عمليات التحويل المالي عن طريق دار المق

اآللية ،وهي شبكة تعود ملكية تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحويالت 

   17. "المالية اإللكترونية  

 

 المخاطر التي تواجه البنوك في بيئة اإلنترنت: المطلب الثالث

إن إستعمال األنظمة المعلوماتية في القطاع المصرفي كان نقطة تحول بارزة      

يع هذا المجال إال إنها تسببت في ظهور مخاطر عديدة ساهمت في تطوير وتوس

 ،"بالجرائم المعلوماتية"تمخضت عنها جرائم عديدة لم نألفها من قبل سميت 

وتحتاج هذه المخاطر إلى أمن معلوماتي لحمايتها ، فمن خالل هذا المطلب 
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سنتعرض ألهم هذه المخاطر وكذا متطلبات أمن المعلومات المصرفية في بيئة 

 .نترنتاإل

 أهم المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي عبر اإلنترنت :أوال. 

 متطلبات ومعايير أمن المعلومات المصرفية في بيئة اإلنترنت   :ثانيا 

 

  أهم المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي عبر اإلنترنت: أوال. 

 : الجرائم المعلوماتية المصرفية -/1

ا وتّعرف جرائم اإلنترنت بأنها تلك       ا خاصا النوع من الجرائم التي تتطلب إلماما

 .بتقنيات الحاسب اآللي ونظم المعلومات ألجل إرتكابيها

  ونظرا إلعتماد البنوك بشكل كبيرومباشرعلى تقنيات المعلومات

واإلتصاالت المتطورة في إدارة أعمالها ، فمن الطبيعي أن تتعرض هذه البنوك 

الحديثة المستعملة في ظل قلة التشريعات، لإلعتداءات وجرائم مصدرها التقنيات 

 :ومن بينها 

وهو سرقة المعلومات الشخصية عن طريق إنتحال : اإلحتيال اإللكتروني - أ

تلقي رسالة بالبريد اإللكتروني من موظفي : شخصية ما ، أو مؤسسة موثوقة مثال

البنك الذي تتعامل معه أو شخص مقرب يطلب منك زيارة موقع إلكتروني لتحديث 

 .معلوماتك بسرعة ، وفي األصل هذه الرسالة مرسلة من جهة أخرى 
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وتتمثل في اإلستخدام غير المشروع لبطاقات :  جرائم بطاقات اإلئتمان  - ب

اإلئتمان الممغنطة فقد يتم إستخدام بطاقات مزورة أو مسروقة لإلستالء على أموال 

 18.بر شبكة اإلنترنت أصحاب الحسابات أو إلتقاط أرقامها السرية عند إستعمالها ع

شهدت هذه العمليات تطورا كبيرا في فنونها مدفوعة : جرائم غسيل األموال - ت

بالتزايد الكبير في حجم األموال والمتحصالت الناتجة عن األنشطة غير المشروعة 

، إضافة إلى التطور الكبير في الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في نقل األموال 

ومع تطور أنظمة التحويل المالي وإستخدام شبكات  وتحويلها عبر الحدود

الحاسوب في الربط بين كافة األسواق وسهولة نقل أموال كبيرة ، تزايدت عمليات 

 .غسيل األموال إضافة إلى إنتشار التجارة اإللكترونية فقد تزايدت تبعا لذلك 

 

تستهدف هذه الجريمة   :جريمة إتالف برامج كمبيوتر البنك وبياناته - ث

لتعرض لسالمة وأمن األنظمة المعلوماتية وسرية البيانات والمعلومات التي ا

تتضمنها من خالل التلف السريع الذي يلحق بها جراء فيروس رقمي يتغلغل في 

النظام ويتسبب في إيقافه عن العمل ، والهدف من وراء هذه الجريمة تكبيد البنوك 

إشاعة جو من الخوف في  خسائر ضخمة واإلضرار بسمعتها المهنية من خالل

 .نفوس عمالئها وتعطيل سير أعمالها

 :إنعكاسات الجرائم المعلوماتية على بنية المخاطر في البنوك -/8

أّّدت الصيرفة اإللكترونية التي تعتمد اإلنترنت كقناة توزيع جديدة إلى          

التحكم في إحداث تغيير في بنية مخاطر البنوك ، ونجم عنها تحديات جديدة أمام 

هذه المخاطر وإدارتها ، نظرا للجرائم السابقة الذكر التي تمس نظم معلومات 

البنوك ، وهو األمر الذي إنعكس على  بنية المخاطر المصرفية وإستراتجيات 
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إدارتها ، وفيما يلي نورد بعض المخاطر التي تعترض عمل البنوك في بيئة 

 .اإلنترنت 

 :مخاطر السيولة - أ

ها المخاطر التي تؤثر على ربحية ورأسمال البنك جراء عدم المقدرة وتُعرف بأن   

 :على الوفاء بإلتزماته عند إستحقاقها ، وتشمل مخاطر السيولة

 عدم قدرة البنك على إدارة التغيرات الطارئة في تركيبة مصادر األموال؛ 

  عدم مقدرة البنك على التأقلم مع ظروف السوق وتغيراته المؤثرة على

وسيلة اإلتصال )بتسييل بعض موجوداته بأقل خسائر ممكنة وتزيد اإلنترنت قدرته 

من إحتماالت تغير حجم الودائع لدى البنك بإستمرار، ( بين العميل والمصرف

األمر الذي يتطلب من المصرف المتعامل عبر اإلنترنت إيجاد نظام مالئم  إلدارة 

 19.لديه بشكل دائم الموجودات والمطلوبات والرقابة على وضع السيولة 

 

 :المخاطر العلمية اإلستراتجية - ب

إن الصيرفة اإللكترونية التي تعتمد اإلنترنت من أجل توفير المعلومات      

لعمالئها وأيضا تنفيذ العمليات التي يطلبونها معرضة أكثر لمخاطر القرصنة 

 واإلختراقات ، وال شك أن التطورات السريعة في التكنولوجيا وإزدياد حدة

المنافسة بين البنوك ذاتها وبين المؤسسات غير المصرفية وإختالف طبيعة 

إستراتجيات المواكبة ، قد تعرض البنوك إلى مخاطر كبيرة في حال عدم سالمة 

عمليات التخطيط والتنفيذ إلستراتجية الصيرفة اإللكترونية، ومن حيث الجوهر 

إستراتجية اإلنترنت في  فإن إدارة البنوك بحاجة إلى درس متأن لمدى مساهمة

الحفاظ على  تنافسية المؤسسة وربحيتها مع التأكد من عدم حصول زيادة غير 

 .مرغوبة بها في بنية المخاطر
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 :المخاطر القانونية   - ت

تنشأ المخاطر القانونية عندما ال يحترم البنك القواعد والتشريعات النافذة      

ال تكون هناك نظم قانونية واضحة واألعراف المصرفية والتجارية ، أو عندما 

، وينطبق ذلك على األعمال بخصوص العمليات المصرفية الجديدةودقيقة 

 .المصرفية اإللكترونية في غياب التشريعات المواكبة

 :مخاطر تتعلق بسمعة البنك - ث

تتعلق هذه المخاطر بالتطورات غير المالئمة التي يمكن أن تتعرض لها البنوك      

اتها من خالل قنوات التوزيع المصرفية، وهذا في غياب شبكة في تقديم خدم

موثوق بها لدعم نشاطاتها وحمايتها في بيئة اإلنترنت، حيث يمكن أن تتعرض 

سمعة البنوك ألضرار في حالة عدم توفير الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وفق 

لمتطلبات  معايير األمان والسرية والدقة و اإلستمرارية واإلستجابة الفورية

 .   عمالئها 

      

 متطلبات ومعايير أمن المعلومات المصرفية في بيئة اإلنترنت : ثانيا : 

يرجع الفضل في ظهور البنوك اإللكترونية وتطورها إلى التقدم التكنولوجي      

وثورة المعلومات ، فقد نشأة وإنتشرت بفضل هذا التقدم ، ولكن هناك حقيقة 

أن التقدم نفسه قد يكون السبب الرئيسي وراء القضاء على اليمكن إخفائها وهي 

هذه البنوك ، إذ لم توفر لعمالئها وسائل الحماية واألمان  ما يدفعهم لإلستمرار 

التعامل معها ، وهو ما يستدعي إتخاذ جملة من المتطلبات للحفاظ على 

 :رنت في اإلستمرارية، وتتمثل متطلبات األمن الرئيسية للبنوك في بيئة اإلنت

الوعي بمسائل األمن لكافة مستويات األداء الوظيفي، الحماية المادية  -8

 .للتجهيزات التقنية، الحماية التقنية الداخلية،  الحماية التقنية من المخاطر الخارجية
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األمن الفاعل هو المرتكز على اإلحتياجات المدروسة التي تتضمن المالئمة  -5

 .الخطر وأداء النظام والتكلفة  والموازنة بين محل الحماية ومصدر

، مالية وعناصر رئيسية في اإلئتمانتمثل بيانات البنوك أموال رقمية وحقوقا  -3

ومنه فالمطلوب هو وضع إستراتجية شاملة ألمن معلومات تتناول نظام البنك 

 .وموقعه اإلفتراضي

 الرقابة اإللكترونية والتي ترتكز على األساليب التكنولوجية للرقابة على -4

 .المخاطر  وفحص البنوك في بيئة هيكلية تتسم باإلنفتاح

إن أهم إستراتجيات أمن المعلومات هو توفير الكفاءات التقنية القادرة على  -2

 .كشف ومالحقة واإلختراقات وضمان وجود فريق تدخل سريع يدرك ما يقوم به 

، حيث يوجد وسيلتين "  EFT"أمن نظام التحويالت المالية اإللكترونية  -2

 :أساسيتين لتأمين المعامالت المالية والمصرفية اإللكترونية وهما 

ويعتمد هذا النوع من األمن على تشفير المعلومات البنكية   :األمن البرمجي - أ

عن طريق برنامج خاص يعمل على تشفير المعلومات الخاصة بإتمام عمليات 

لة هذه البرامج الشراء ، بحيث ال يمكن قراءتها في حالة التعرض لها ، ومن أمث

 Netsca" برتوكول الطبقات األمنية ، وهو برتوكول تابع لشركة 

Pecmmuinication Corp" بل وقد يربك  ، ويسمح بمعرفة هوية البائعين ،

 .المشتري نفسه الذي يتعين عليه إرسال رقم بطاقته للبائع على الخط

الذكية الخاصة  ويتم هذا النوع األمن بإستعمال البطاقات  :األمن العتادي  - ب

بالمستهلك هذه البرامج المستخدمة لتحقيق األمن العتادي نجد بروتوكول الحركات 

بمعرفة أطراف   Master Cardو  Visaالمالية اآلمنة ، والذي يسمح لشركتي 

 . التبادل من خالل التوقيعات الرقمية

عقد  وهو شهادة رقمية تستخدم في إرسال أي وثيقة أو: التوقيع اإللكتروني -7

تجاري أو تعهد أو إقرار، وهو مكون من أحرف أو أرقام أو صور أو صوت أو 
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نظام معالجة إلكتروني، ويتم اللجوء إلى التوقيع اإللكتروني لرفع من مستوى 

 . األمن وخصوصية المتعاملين عبر شبكة اإلنترنت
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 منثاال لصفلا

 البنك المحمول

MOBILE BANKING 

 تعريف البنك المحمول 

البنك من خالل  ى الخدمات المصرفية الحديثة التى تؤدى لعمالءهو تعبير يطلق عل

، وبهذا يتمكن العميل من متابعة كافة عملياته فى حسابه المالى لدى التليفون المحمول

، ومن أهم الخدمات التى تليفون المحمول ومن خالل رقم سرىالبنك عن طريق جهاز ال

، طلب الحصول على يات البيع أو الشراءيقدمها البنك المحمول فتح حساب ، إتمام عمل

، ودفع فواتير ونقل أموال بين الحسابات بمعنى إجراء التحويالت النقدية بطاقات ائتمان

 .إلى اى بنك أو أى حساب أخر سواء فى داخل البالد أو خارجها 

 الخدمات المصرفية المحمولة وكيفية عمل البنك المحمول

خالل السنوات األخيرة ظهر ما يعرف بالبنك المحمول وهو يعنى الحصول على 

ت خالل الخدمة من خالل التليفون المحمول وفيها يقوم العميل من اى مكان وفى اى وق

اليوم بطلب رقم معين فيقوم جهاز محمل عليه برنامج معلومات بالرد عليه ويطلب منه 

إدخال الرقم السرى الذى سبق أن أعطاه له البنك فتظهر صفحة بها كل بيانات هذا 

العميل ويحصل على الخدمة التى يريدها فورا ، ورغم حداثة هذا النظام إال انه ثبت أنه 

، وذلك الن البنك أضعاف أرباح البنك العادى 2 ل إلىقد تص يحقق للبنك أرباحا

المحمول يستخدم تكنولوجيا المعلومات لتحسين عالقاته وتوسيع مجال تعامالته مع 

، التى لديه عن العميل بطريقة ذكيةالعمالء عن طريق التعامل مع البيانات الشخصية 

اقات ائتمان ودفع فواتير ليقوم بتسويق خدماته مثل فتح الحساب والحصول على بط



 
 121 

ونقل أموال بين الحسابات ، باإلضافة إلى تسويق خدمات من نوع جديد للعمالء فإذا 

كانت بيانات العميل تشير إلى أن لديه ابن بلغ سن الزواج فان البنك المحمول يستخدم 

هذه المعلومة أوتوماتيكيا ويعرض على العميل عروضا جديدة مثل شراء سيارة البنه 

شقة لزواجه أو حتى الحصول على وثيقة تأمين باسمه أو يعرض عليه تمويل دراسة  أو

 . ابنه بعد التخرج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه 

كذلك يستطيع عمالء البنك االهلى سوستيه جنرال والبنك التجارى الدولى والبنك  

العربى الوصول إلى معلومات عن حساباتهم واالستفادة من خدمات البنك  من 

 -:وهى تتيح  ( الخدمة المصرفية المحمولة)لمقدمة من فودافون خالل الخدمة ا

 .االستعالم عن الحساب ومعلومات بطاقة االئتمان وتلقى التنبيهات  -

 .دفع فاتورة بطاقة االئتمان  -

 .تحويل األرصدة بين الحسابات الداخلية  -

 .معرفة أماكن ماكينات الصرف اآللى  -

 .إيقاف الشيكات والبطاقات المسروقة  -

 .الطالع على أسعار العمالت األجنبية والبورصة ا -

 .ويتم االشتراك فى هذه الخدمة من خالل البنك الذى يتعامل معه العميل 

 مزايا استخدام البنك المحمول                  

أثبتت التجارب الدولية أن الدول التى انتشرت فيها هذه النوعية من البنوك قد قامت 

بنوكها الكبرى بإغالق العديد من فروعها بسبب اعتماد العمالء على هذا النظام البنكى 

بريطانيا بإغالق أعداد كبيرة من فروع بنوكها بسبب هذا  الجديد ومثال ذلك ما حدث فى

النظام لزيادة استخدام العمالء لنظام البنك المحمول واالنترنت حيث تتعدد مزايا استخدام 

- :البنك المحمول ومنها 

 



 
 122 

  فعالية إدارة الوقت وسرعة االستجابة لمتطلبات الخدمة ، بمعنى التوفير فى الوقت

 .والجهد

   م تقديم خدمات كثيرة ومتعددة ، كما يحقق سرية الحسابات يتيح النظا. 

  تحقيق شخص العميل حيث يتيح استخدام المحمول منح العميل شعور انه محط

 .اهتمام الن الخدمة تكون بينه وبين البنك مباشرة 

  اإلنتاجية وفعالية األداء حيث يمكن االعتماد على التليفون المحمول فى تجاوز

 .واألداء فى أوقات الضغط فى العمل أو التواجد خارج العمل  معوقات اإلنتاج

  تخفيف كثير من التكاليف عن عاتق البنك حيث يعفى البنك من أعباء فتح فروع جديدة

وكثيرة فى أماكن مختلفة داخل أو خارج الدولة وذلك لتقديم الخدمة إلى عدد كبير من 

حمول ينقل البنك وخدماته المتنوعة إلى العمالء والقضاء على الزحام وذلك الن البنك الم

 .كل عميل حيثما كان 

 .القدرة على الوصول للمعلومات محل االحتياج بسهولة وسرعة  

  سهولة استخدام الخدمة قياسا ببعض الخدمات األخرى. 

  عدم التقيد بمكان تواجد البنك. 

 يقومون بتحويل  الحد من عمليات االحتيال التى يقوم بها قراصنة المعلومات والذين

مبالغ مالية من حسابات بعض العمالء لحساباتهم الشخصية استغالال منهم لعدم قدرة 

بعض العمالء على عمليات المتابعة الدورية ألرصدتهم البنكية خاصة التى يمر عليها 

 .فترة كبيرة من الزمن 

 مخاطر وعيوب خدمة البنك المحمول

- :البنوك مقدمة خدمة البنك المحمول منها  هناك عدد من المالحظات التى تؤخذ على
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  أن بعض البنوك المقدمة لهذه الخدمة ال تبذل الجهد الكافى إلخبار عمالئها هذه الخدمة

 .، األمر الذى يقلل عدد المستفيدين منها 

  هناك نوع من التطويل فى أسلوب الرد اآللي للحصول على هذه الخدمة نظرا الن

تليفون المحمول فمن المطلوب أن يتم اختصار الخطوات المتبعة العملية كلها تتم عبر ال

 .حتى يمكن للعميل التعرف على ما يريده من خدمات 

  انشغال خطوط االتصال فى بعض األوقات السيما فى أوقات الذروة مما يجعل العمالء

 .يفقدون الثقة فى هذه الخدمة 

 ة وبالتالى البد من زيادة عملية جهل كثير من العمالء كيفية االستفادة من هذه الخدم

الوعى لهذه الطريقة عن طريق توزيع األدلة الورقية التى تشرح خطوات االستفادة من 

خدمة البنك المحمول أو تخصيص موظف فنى بكافة فروع البنك لتوضيح وتبسيط عملية 

 .استخدامها 

 حمول يكون من إمكانية تعرض األفراد لعمليات نصب حيث أن الخدمة البنكية عبر الم

 .الصعب مراقبتها بصورة دقيقة 

وعلى الرغم من مخاطر هذا النوع من البنوك إال أنها آخذة فى االنتشار فى معظم دول 

ثم السويد  8511العالم حيث يوفر الوقت والجهد والرسوم وقد بدا فى دولة التشيك عام 

فودافون العالمية ، وكذلك استراليا بالتعاون بين بنك الكومنولث وشركة  8555عام 

وكذلك بدا عمله فى بعض الدول العربية وبعض دول الخليج العربى نظرا الن هذه 

 . الدول لديها بنية أساسية جيدة من حيث شبكة االتصاالت والتجهيزات الفنية بالبنوك 

 المخاطر المصاحبة و الناجمة عن العمل المصرفي عبر اإلنترنت

 :المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي عبر اإلنترنت    

هذا العمل و ينطوي العمل المصرفي عبر اإلنترنت على مخاطر إضافية مصاحبة ل

يجب أن يكون لدى المصرف المتعامل عبر اإلنترنت المعرفة و الوعي الكافي 
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بهذه المخاطر بما يمكنه من إجراء الرقابة الالزمة عليها و االحتراز منها و من 

المنظور الرقابي تعرف المخاطر بأنها احتماالت وقوع حدث ما ذو أثر سلبي على 

ب رقابة العملة بواشنطن يمكن تقسيم هذه حسب مكت.أرباح و رأسمال المصرف

 :iالمخاطر إلى

  : مخاطر االئتمان/ أ 

وهي عبارة عن المخاطر التي تؤثر على ربحية و رأسمال المصرف جراء عدم 

( سواء كان مقترضا، مصدرا لورقة مالية، فردا أو مؤسسة)التزام الطرف اآلخر 

 .بشروط العقد المبرم بينه و بين المصرف

منتجاته المصرفية ديم خدماته ونترنت المصرف فرصة أوسع لتقتعطي اإل

توظيف أمواله في مناطق جغرافية واسعة حول العالم و يغيب العمل المصرفي و

العمالء األمر الذي لبشري المباشر بين إطار المصرف وعبر اإلنترنت االتصال ا

مدى االلتزام و يفقد المصرف أحد أهم عناصر دراسة االئتمان أال و هو معرفة 

 .النزاهة في شخصية و تعامل الطرف اآلخر

إن عدم القدرة على إدارة االئتمان بشكل سليم قد يؤدي إلى تركز في توظيف 

أموال المصرف ضمن منطقة جغرافية معينة أو ضمن قطاع اقتصادي معين 

أضف إلى ذلك فإن السؤال المهم الواجب طرحه و أخذه بعين االعتبار من قبل 

رة االئتمان هو معرفة مدي تطور القوانين و التشريعات التي تحكم العمل إدا

المصرفي عبر اإلنترنت في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم قبل الشروع 

 .بتوظيف أموال المصرف فيها

 :مخاطر سعر الفائدة/ ب 
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عر الفائدة تعديل س بسبب الفروقات الزمنية بين التدفقات النقدية و قدرة البنك على 

تسمى بمخاطر إعادة اته المصرفية في الوقت المطلوب ومنتجعلى خدماته و

ائدة في السوق مخاطر على أرباح التسعير في بعض األحيان و يولد تغير سعر الف

ات في فترات استحقاق الموجودات رأسمال المصرف إذا وجدت فروقو

الواردة من نقدية الخارجية والمطلوبات مما يولد فروقات زمنية بين التدفقات الو

تمكن اإلنترنت من . إلى المصرف مما يؤثر على زيادة مخاطر السيولة أيضاو

بالتالي دد أكبر من العمالء حول العالم ومنح تسهيالت ائتمانية لعاجتذاب ودائع و

تغير د من احتمالية تطاير ور الذي يزيتوسيع إطار المنافسة بين المصارف األم

مصرف بشكل مستمر و كل ذلك يضع تحديات أمام المصرف المتعامل عمالء ال

ن إدارة تحسيضرورة العمل المستمر على تطوير وعبر اإلنترنت تتمثل ب

 .سرعة التأقلم في هذا المجال مع تغيرات سعر الفائدةالموجودات و المطلوبات و

 :مخاطر السيولة/ ت 

رأسمال المصرف جراء عدم تعرف بأنها المخاطر التي تؤثر على ربحية و و

المقدرة على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقاها دون التعرض ألي خسائر غير 

 .مقبولة نتيجة لذلك

تشمل مخاطر السيولة عدم المقدرة على إدارة التغيرات الطارئة في تركيبة و

تغيراته درة على التأقلم مع ظروف السوق ومصادر األموال باإلضافة إلى عدم المق

وتزيد اإلنترنت . المؤثرة على قدرته بتسييل بعض موجوداته بأقل خسائر ممكنة

احتماالت تطاير و تغير حجم الودائع لدى المصرف باستمرار األمر الذي يتطلب 

الرقابة على إلدارة الموجودات و المطلوبات و من المصرف إيجاد نظام مالئم

 وضع السيولة لديه بشكل دائم

 : مخاطر السعر/ ث 
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التي تؤثر على ربحية و رأسمال المصرف جراء التغير في قيم محافظ المصرف 

االستثمارية و أدواته المالية و ذلك نتيجة التعامل باألوراق المالية أو اتخاذ المراكز 

و أسواق رأسمال أو أسواق السلع المالية مقابل أسعار الفوائد أو أسعار الصرف أ

رف فرصة أوسع للتعامل بهذه األدوات المالية الخدمات و تعطي اإلنترنت المصو

 .مما يزيد من حجم مخاطر السعر

 :مخاطر سعر الصرف/ ث 

ينشأ هذا النوع من المخاطر عند قيام المصرف بتوظيف أمواله بعمالت أجنبية و

هذا قد يؤدي على مصادر تمويل أجنبية متعددة ومتعددة أو توظيف أمواله اعتمادا 

تملة خاصة إذا خضعت إحدى هذه العمالت إلى رقابة سعرية إلى وقوع خسائر مح

 شديدة أو إلى تغيرات واسعة في أسعار صرفها بالسوق

 :مخاطر تشغيلية/ ج 

نتيجة عمليات التزوير و الخطأ و عدم القدرة على إيصال الخدمات المصرفية 

ستوى الحفاظ على المدم القدرة على إدارة المعلومات وللعمالء باإلضافة إلى ع

انتهاج وسائل الرقابة الحمائية وهذا راجع لعدم قيام المصرف ب .التنافسي للمصرف

أنظمة سهلة تهدد موجودات ووسيلة هجوم  التحذيرية مما يجعل اإلنترنتو

المصرف الداخلية و مثال عن ذلك انتهاج أسلوب المواقع الوهمية المزورة لتظليل 

لمصرف أو الخادم الرئيسي في منطقة العمالء أو تعطل مزود خدمة اإلنترنت ل

في مثل هذه جغرافية معينة األمر الذي يؤدي إلى فصل المصرف عن اإلنترنت و

الحالة يجب أن يكون المصرف قد جهز مسبقا خطة طوارئ مناسبة بحيث تعيد 

حفاظ ربط المصرف تلقائيا باإلنترنت من خالل خادم أخر في منطقة أخرى مع ال

 .األمانعتمادية والدقة وعلى نفس مستوى اال

 :مخاطر قانونية/ح 
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ن والقواعد والتعليمات نتيجة مخالفة أو عدم التوافق أو عدم المعرفة بالقواني

المصرفي عبر اإلنترنت في بلد  المعايير التشريعية أو األدبية التي تحكم التعاملو

 .ما

دام الوسائل بالرغم من العقبات القانونية التي تواجه مصارف العالم حول استخ

تخزين رسائل البيانات ات اإلبالغ واالتصال بالعمالء واإللكترونية في عملي

رغم من التباين وعدم الوضوح أحيانا في القوانين والقواعد والتعليمات وبال

المعايير التي تحكم العمل المصرفي عبر اإلنترنت في عدد من دول العالم إال أن و

ليا للتغلب على هذه العقبات القانونية وتعمل مؤسسات المجتمع الدولي تسعى حا

التطور التكنولوجي الذي يعيشه ى وعلى تطوير التشريعات الحديثة التي تتماش

العالم باإلضافة إلى توقيع االتفاقات الدولية لتسيير العمل المصرفي الدولي عبر 

  .اإلنترنت و بما يخدم أهداف العمل المصرفي في إطار األمان و السرية

 لمخاطر الناتجة عن الصيرفة اإللكترونيةا -1

للمخاطر شاملة  نظرا للتطور السريع في مجال االتصاالت يصعب تحديد قائمة

ولهذا صنّفت السلطات المسؤولة عن  المالية التي تواجهها البنوك اإللكترونية ،

المخاطر يمكن تصنيفها ضمن أربع هذه من واسعة  مراقبة المصارف مجموعة

 :مجموعات وهي

 

 :المخاطر العملية  -أ

يتولد عن إصدار مال إلكتروني نشوء التزام أو دين في دفتر الميزانية لمصدر هذا 

 مخاطر لعل أهمها ما تعلق بالسيولة من الالمال وهذا يثير جملة 

 :خطر عدم كفاية حماية النظم اإللكترونية/ 1-أ
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لكترونية قد يكون من إن خرق نظام الحماية اإللكترونية في نشاطات األموال اإل

قبل العمالء أو المؤسسات المصرفية نفسها وكذلك في شبكة االتصاالت أو 

المؤسسات الوسيطة في عملية توزيع األموال اإللكترونية مصدر خطأ والتي تؤدي 

 :إلى مخاطر عديدة منها

 ريق سرقة وسائل أو معلومات مشتركمخاطر إحتيالية تكون عن ط -

  آخر؛

 : نظام غير مالئم/ 8-أ

كون مزودي البرامج ليست لديهم الخبرة الكافية في مختلف الخدمات المصرفية أو 

أنهم غير قادريين على تحسين وتطوير هذه البرامج بما يتوافق ومتطلبات 

 .لمصرفا

 :االستعمال السيئ من طرف العميل / 8-أ

 كأن يستخدم العميل رقم بطاقة االعتماد في برنامج غير محمي مما يمّكن طرف

 . اإلطالع على قاعدة البيانات الشخصية  آخر

 

 :مخاطر تتعلق بسمعة المصرف/ ب 

عن تصرفات ناتجة من شخص ثالث  وتنتج السمعة السيئة من ردة فعل المصرف

ف المصرف خسارة كبيرة في الزبائن وفي المال،باإلضافة إلى تعلق مصير تكل

المؤسسات المالية  بالشركات التي تصمم النظام اإللكتروني و تقدم خدمات شبكة 

 .االتصاالت

 : مخاطر تلقائية  -8
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 ،سيولة وفي سياسة القروض المصرفيةمثل هذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في ال

في سوق األوراق  ين في نظام نقل األموال اإللكترونية أوالمشاركفشل حيث أن 

يؤدي غالبا إلى توتر قدرة  -التسديد الدفع و -ي تنفيذ التزاماتهم المالية  بشكل عام ف

وهذا  ،م في تنفيذ التزاماتهم في موعدهامشارك أو مشاركين آخرين  للقيام بدوره

 .في السوق ليما يؤدي إلى توتر العالقات وزعزعت االستقرار الما

                                                             
 


