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 من المقرر: الثالث الجزءيحتوي 

 
 مقارنات ومزادات األسعار في السوق اإللكترونية. 

  وآليات الدّفع اإللكترونيالصيرفة اإللكترونية: 

 .يب الدفع في األعمال اإللكترونيةأسال -

 .لكترونيفع اإلالدّ محدّدات  -

 .إشكاليات الدّفع اإللكتروني -

 الوسائل اإللكترونية المستخدمة في الصيرفة اإللكترونية. 

 التوقيع اإللكتروني أشكال()وسائل. 
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 مقارنات ومزادات األسعار في السوق اإللكترونية

 

 :مقارنات األسعار على اإلنترنت 
أهمية ألنّها قابلة للتطبيق بشكل كبير تعدّ مقارنة األسعار في البيئة اإللكترونية من أكثر األمور 

ثير من المواقع على اإلنترنت تختّص في مقارنات عبر استخدام تقنيات الشبكة، ومن ثَّم فقد نشأت الك

األسعار، حيث تقوم هذه المواقع بعرض مجموعة من المنتجات مع أسعار هذه المنتجات لمجموعة من 

 ى اإلنترنت.المنظمات التي تقوم ببيع هذه المنتجات عل

وهناك مجموعة من المواقع التي تقدّم خدمات مقارنات األسعار، والمنظمات تنظر إلى وجودها 

 في تلك المواقع على أنّه تسويق لها ولمنتجاتها ويساعدها على الوقوف في مواجهة منافسيها.

  :من خالل النقاط اآلتية األسعار على اإلنترنت مقارنةعمليّة فهم يمكن و

 .فائدة على كل من البائع والمشتريهي عمليّة تعود بال -

 ،لى منظمة األعمال اإللكترونية أن تسعى إلى جعل أسعارها تنافسيّةيجب عبالتالي و  -

 وأن تعمل على تحديث هذه األسعار باستمرار بما يحافظ لها على ميزتها التنافسيّة، -

إذ أّن هذه األسعار يجري استرجاعها من أدلّة األسعار عندما يبحث المستخدم عن منتج  -

 البحث المشهورة. معيّن ضمن دليل أو أكثر أو ضمن محّركات

يقدّم دليل األسعار قوائم بأسعار مجموعة من المنتجات ويجري تحديث هذه األسعار و -

 بصورة مستمّرة نظراً للطبيعة غير المستقّرة ألسعار المنتجات على اإلنترنت، 

 فإنّه يفقد قيمته كدليل لألسعار.وإذا أهمل الدليل عمليّة التحديث المستمّرة ألسعاره  -

أدلّة األسعار مملوكة لمنظمات مستقلّة تعرض أسعار منتجات ال تقوم بإنتاجها أو تسويقها، قد تكون 

وقد تكون هذه األدلّة مملوكة للمنظمات المنتجة، ومستوى مصداقيّة الدليل في الحال األولى يكون أفضل 

. كما أن دليل األسعار بسبب أّن المنظمات المصنّعة تسعى إلى بناء قيمة مدركة عالية في أذهان المستخدمين

ال يقدّم أسعار دقيقة للمنتجات، وإنّما يقدّم أسعار تقريبيّة فقط، وال يجب االعتماد على هذه التقديرات بصورة 

المقتنيات ) كليّة، وإنّما التعامل معها كأدلة ونقاط ضوء إرشاديّة، ومن المنتجات التي تهتّم بها أدلّة األسعار:

)أبو فارة،  (.بعض اللوحات الفنيّة االسطوانات القديمة. الّسيارات المستعملة. .والتماثيل كالتحفالقديمة القيّمة 

2007) 

 ومن أشهر مواقع مقارنات األسعار:

يقوم هذا الموقع بعرض مجموعة من المنتجات، وعرض ما يتعلّق بهذه المنتجات  :Comparenetموقع 

 المنتجات من منظمات متعدّدة.من بيانات، بما في ذلك قوائم بأسعار هذه 

 يقدّم هذا الموقع قوائم أسعار لمنتجات منظمات الحاسوب وبرامج الحاسوب. :Pricescanموقع 

يختّص هذا الموقع بتقديم العروض المغرية عن طريق عرض المنتجات التي يرغب  :Bidfindموقع 

 ات على اإلنترنت.فيها المشتري، وهذا الموقع يختّص بالمنتجات التي تعرضها المزاد
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يقوم المستخدم في هذا الموقع بتحديد المنتج الذي يريده، ويقوم الموقع بالبحث  :Bottomdollarموقع 

 عن أفضل العروض المتوفرة على اإلنترنت لهذا المنتج ويربط المشتري بالبائعين والموّزعين.

يجب عدم االكتفاء بالبحث عبر  عندما يقوم المستخدم بالبحث عن أفضل األسعار لمنتج محدّد، فإنّه

موقع واحد فقط، إذ أّن بعض البائعين قد يكونون غير مدرجين ضمن هذا الموقع، ومن ثّم سوف تقود عمليّة 

البحث إلى الحصول على أفضل أسعار المنظمات التي جرى البحث فيها والمدرجة ضمن ذلك الدليل، وليس 

 ن تجري عمليّة البحث في أكثر من دليل من ادلّة األسعار.أفضل األسعار على اإلنترنت، ولذلك يفّضل أ

 مزادات اإلنترنت: 
 (2016)أمين،  المزادات العلنية على اإلنترنت:مفهوم 

 ن خالل النقاط اآلتية:مدات العلنية على اإلنترنت المزافهم يمكن 

الطرق المتبعة للشراء سواء بالطريقة التقليدية أو بالطريقة اإللكترونية وهذه الطريقة من المزادات هي  -

 تؤثر مباشرة في عملية التسعير.

يمكن ألي شخص عرض المنتجات عبر الشبكة لبيعها عن طريق المزاد ومن المواقع المخصصة  -

 .eBayالشهيرة بالمزادات 

 منها وهي فائدة للبائع والمشتري.سلع النادرة مهما عال ثيمكن عن طريق هذه المزادات الحصول على ال -

 وهذه الطريقة مستحبة من قبل الكثير وتوفر عناء مراقبة المزاد حتى نهايته.

تعدّ المزادات أحد األوجه األساس لألعمال اإللكترونية، وأسلوب المزادات يجري بموجبه بيع المنتجات  -

 المشتري.عند السعر الذي يقبل به كل من البائع و

ينتشر أسلوب المزادات بدرجة كبيرة على اإلنترنت، ويجري تجميع أعداد كبيرة من البائعين والمشترين  -

لكل صنف من المنتجات، ويجري إنجاز صفقات تجاريّة بأحجام مختلفة باستمرار على اإلنترنت، 

كة والمراقبة لهذه ويتمّكن المشترون والبائعون من بناء خبرات واسعة في المزادات عبر المشار

 المزادات.

ساعة. وتلجأ  24أسعار المزادات تكون في األغلب صالحة لمدّة زمنيّة تتراوح بين ساعتين إلى إن  -

منظمات األعمال اإللكترونية إلى استخدام أسلوب المزادات عبر اإلنترنت كخيار ترويجي وخيار 

 (2007)أبو فارة،  تسعيري.

 لمزادات كخيار ترويجي:ا

ظمات األعمال اإللكترونية إلى استخدام استراتيجيّة البيع بأسلوب المزادات كخيار تلجأ من

 استراتيجي ترويجي، إذ تعمل المنظمة على تحفيز عمليّات البيع عبر المزادات.

وباستخدام أسلوب المزادات تتمّكن المنظمة من تصريف الفائض في اإلنتاج في ظل عدم توازن 

 ف المنتجات التي توقفت المنظمة عن تصنيعها بسبب تقادمها التكنولوجي.العرض والطلب، وكذلك تصري

 المزادات كخيار تسعيري:

يجري استخدام أسلوب المزادات كاستراتيجيّة تسعير، وهي تعدّ استراتيجيّة ناجحة لألصناف التي 

 ترغب فيها.تباع في المزادات، وهذه االستراتيجيّة تتيح للمنظمة فرصة الحصول على األسعار التي 

 وهناك عدّة أشكال لمزادات اإلنترنت منها:

 أشكال المزادات من حيث تحديد سعر أدنى:أوالً_ 

 مزادات ذات حد سعري أدنى: -1
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في هذا الشكل من المزادات ال يرسو المزاد على أحد من المزايدين إذا لم يصلو في مزايدتهم إلى 

الذي تجري المزايدة عليه. والحد السعري األدنى لبيع المنتج الحد السعري الذي حدّدته المنظمة لبيع الصنف 

يكون غير معلن عنه للمزايدين بل يكون سّراً تحتفظ به المنظمة، والسبب في عدم اإلعالن عنه هو تحفيز 

المزايدين على المزايدة، إذ لو كان هذا الحد األدنى معلوماً لما دخل بعض المزايدين إلى المزايدة، أما في 

عدم معرفة ذلك فإن المزايدين قد يدفعون أعلى من ذلك الحد، خصوصاً أّن عمليّات المزايدة تختلط ظل 

 فيها االعتبارات العقالنيّة مع اعتبارات غير عقالنيّة مثل: المغامرة والتحدّي وغيرها.

 مزادات دون حد سعري أدنى: -2

 يدفعه المزايد. في هذا الشكل من المزادات يرسو المزاد عند السعر األعلى الذي

 

 ثانياً_ أشكال المزادات من حيث كميّة الصنف:

 مزادات على وحدة واحدة من الصنف: -أ

هناك مزادات تجري على وحدة واحدة من صنف ما، ويرسو المزاد على المزايد الذي دفع أعلى سعر، 

 مثالً: سيّارة مستعملة واحدة.

 من الصنف: متعددة مزادات على وحدات -ب

تجري هنا المزايدة على مجموعة من الوحدات المتشابهة من نفس الصنف، مثالً: خمس سيّارات 

األحيان تكون  أغلبمستعملة متشابهة، يرسو المزاد على صاحب أعلى سعر بعدد الوحدات المطلوبة، وفي 

ار األعلى في هذه األسعار غير متشابهة، ويلجأ كثير من الباعة إلى اعتماد أقل سعر ضمن مجموعة األسع

 تنفيذ المزاد.

 ثالثاً_ المزاد العلني العكسي:

تحدّد المنظمة في هذا النوع من المزادات أقل كميّة ترغب في بيعها وتحدّد سعر البيع لهذه الكميّة، 

ولكن كلّما زاد عدد األشخاص الذين يرغبون في الشراء تقوم المنظمة بعمل خصومات على سعر البيع، 

 ومن المنتجات التي تباع بأسلوب المزادات على اإلنترنت: تخفيض سعر المزايدة.وهذا يؤدّي إلى 

 _ السيّارات المستعملة.

 _ تذاكر الطيران.

 _ العقارات.

 _ بعض أنواع األقمشة.

 _ التحف.

 وهناك مواقع كثيرة تقيم مزادات اإلنترنت أو تستضيفها ومن أهم المواقع ما يأتي:

 

  موقع منظمة:Onsal 

أكبر المزادات العاملة على اإلنترنت، إذ يبيع سلعاً من أصناف متنوعة، وتصل المبيعات  وهو من

 الشهريّة لموقع المزادات هذا إلى مئات الماليين.
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  موقع:Ebay 

( مزاد على األقل، ويلتقي المشترون والبائعون في 35.000في هذا الموقع يجري يوميّاً افتتاح )

في عمليّات التخزين والشحن. ويكتفي الموقع بنسبة محدّدة عن كّل صفقة تعقد هذا الموقع دون تدّخل الموقع 

 %(. 5-1.5عبر الموقع، وهذه النسبة تتراوح بين )

  موقع منظمةFair Market: 

يستضيف هذا الموقع المزادات المتخّصصة في أجهزة ولوازم وبرمجيّات الحاسوب عبر التّعاون مع 

 FedEx.موقع منظمة 

 (2007أبو فارة، ) ضمان وتخليص المزادات على اإلنترنتمنظمات  5-2

هناك كثير من المشترين ال يثقون في البائعين عندما ينوون إبرام صفقة ما عبر أحد المزادات على 

اإلنترنت، وهناك أيضاً بائعون ال يثقون في المشترين في أمور تخّص الدفع، ومن هذا المنطلق فقد ظهرت 

المزادات التي تجري في كثير من المواقع على اإلنترنت، وهذه المنظمات  منظمات للضمان وتخليص

 تمتلك مواقع على اإلنترنت تمارس عبرها أعمال الضمان والتخليص، ومن هذه المنظمات:

 Trade Direct:منظمة  5-3-1

إذا رغب المشتري في عقد صفقة ما مع أحد البائعين عبر أحد المزادات على اإلنترنت، فإّن 

على ضمان وتخليص الصفقة، ويقوم المشتري بإرسال ثمن  لالمنظمة لتعمالمشتري يقوم بتوسيط هذه 

مشتري، ويكون باإليعاز إلى البائع لشحن وتسليم الصفقة إلى ال االمنظمة بدورهالصفقة إلى المنظمة، وتقوم 

الصفقة مطابقة للمواصفات أم ال، فإذا كانت الصفقة مطابقة  المنظمة بأنيومان إلبالغ  فقط أمام المشتري

ودفع الثمن إلى البائع، أّما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فإنّه يجري إلغاء الصفقة  االمنظمة بإكمالهتقوم 

 محدّدة مقابل عمليّة الضمان والتخليص. عمولة وإعادتها إلى البائع، وتتقاضى المنظمة

 (2016)أمين،  :باألنواع الثالثة اآلتيةعلى الشبكة يلّخص بعض الباحثين المزادات العلنية 

وهي المزادات التي تحدد بوقت معين ويقوم البائع باستخدام طرق الضغط على  المزادات العادية: 

 المشترين للحصول على أعلى سعر.

وتتم عندما يكون لدى البائع أكثر من وحدة من السلعة ويحصل الفائزون كٌل منهم  المزادات الهولندية: 

 على وحدة من السلعة بأقل سعر تقدم به أحدهم.

ها والبائعون ءوهي عكس السابقة بحيث يقدم المشترون السعر للسلعة المراد شرا المزادات العكسية: 

 عروضهم.يقدمون 
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 اإللكترونية وآليات الّدفع اإللكترونيالصيرفة 

 :مفهوم الصيرفة اإللكترونية 

الصيرفة اإللكترونية، أو ما سميت الحقاً المصارف اإللكترونية... مصارف على الخط... مصارف 

اإلنترنت، كلها اصطالحات تدل حقيقة على نفس المضمون عند من يكتبون عنها حالياً،  عن بعد... مصارف

دوريات المنتشرة وبخاّصة العربية منها، حيث أن معظم تلك الكتابات تفرق بين تلك وفي الكتب وال

أعمالها، إذ أن هناك مصارف تعمل على الخط، فهي من ثَّم  المصطلحات في درجة "اإللكترونية" في

أخرى تقدم خدمات بالطرق اإللكترونية باإلضافة إلى عملها بالطرق  مصارف افتراضية، ومصارف

 )العبدلي، ملف إلكتروني( .ةالتقليدي

ومهما تعددت تلك الكتابات وتعددت من ثَّم المصطلحات، فإن تلك المصطلحات ال تشير بحقيقة األمر  -

إلى نفس المضمون، وإنما تندرج جميعها تحت عنوان عريض وهو: أعمال الصيرفة اإللكترونية، حيث 

دام أي من أن استخ ونعدّ أن بيئة العمل المصرفي بشكل عام بيئة خاصة ومتعددة الجوانب واألوجه، 

من أعمل الصيرفة اإللكترونية. أما مصطلح  يعدّ  الوسائل اإللكترونية سواء منها القديم أو الحديث

اإللكتروني أو مصارف اإلنترنت أو المصارف االفتراضية فإن لها مدلوالتها الخاصة كما  المصرف

 سنالحظ الحقاً.

ونية، سنتعرض لمفهوم الصيرفة اإللكتر المصارفلذلك فإننا وقبل الخوض في تفاصيل مصطلح  -

كانت درجة "اإللكترونية" على المستويات الجزئية، فإن عالم  اإللكترونية وميزاتها بشكل عام. ومهما

ً  تحوالً  الوساطة المالية عرف غيّر من أبعاد وأهداف استراتيجيات المصارف في السنوات القليلة  نوعيا

األسواق المالية  الجديدة في اإلعالم واالتصال وعولمة اناتتقاألخيرة. وكان ذلك نتيجة منطقية لثورة ال

 والمصرفية.

 تقاناتالمصرفية بطرق إلكترونية، أي باستخدام  إجراء العمليات :اإللكترونية والمقصود بالصيرفة -

 تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو باالئتمان أو بالتحويل أو بالتعامل في األوراق االتصال المتعددة، سواء

ً  المالية أو غير ذلك من أعمال المصارف. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة ال يكون العميل  مضطرا

في مكتبه، وهو ما  للذهاب إلى المصرف، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع مصرفه وهو في منزله أو

 يعني تجاوز بعدي المكان والزمان.

اإللكترونية( بتقديم الخدمات  لمصارفوم األقرب لويتمثل جوهر الصيرفة اإللكترونية الحديثة )المفه -

من ذهابهم إلى المصارف وفق الطريقة التقليدية.  المصرفية إلكترونياً )على الخط(، إلى العمالء بدالً 

عمالء جدد  جذبمثل إدارة الحسابات الشخصية وغيرها من الخدمات إضافة إلى تمكين المصارف من 

عامل مع المصارف في مواقعها على اإلنترنت، وزيادة الكفاءة نتيجة لسهولة الوصول وسرعة الت

وانخفاض التكاليف اإلدارية عبر توفير الخدمات على مدار الساعة، وكذلك االستغناء عن إنشاء فروع 

إضافية للمصرف أو تحويل بعض الفروع القائمة إلى فروع إلكترونية بدون موظفين. كما تتيح اإلنترنت 

ن النامية فرصة لالنتشار ووسيلة لتسويق خدماتها المصرفية والتمويلية لألفراد للمصارف في البلدا

 ً ً  والمنظمات محليا ، توفر الصيرفة اإللكترونية فرصة تطوير العالقات التجارية فيما بينها، وتوحيد ودوليا
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الذين شبكة معلومات المصارف مما يسهل عملية ربط حسابات ومعلومات المنظمات التجارية واألفراد 

 يتعاملون في هذه الدول.

ومن ناحية أخرى، يسهم تبني المصارف التقليدية في البلدان النامية لألعمال اإللكترونية في إنجاح  -

التجارة اإللكترونية، حيث تلعب دور الوسيط بين البائعين والمشترين لتسهيل وإنجاز العمليات 

جهات موثوق بها  دتعاإللكترونية والوفاء بااللتزامات الناشئة عن التعاقدات اإللكترونية. فالمصارف 

في التعامالت المالية مما يزيد من ثقة المتعاملين، ومن ثَّم زيادة حجم المعامالت المصرفية وعوائد 

 (2004)معراج وحسين،  المصارف.
 

 وتعدد المصطلحات اإللكترونية مفهوم المصارف: 
 

حيث أن بعض  ،لكترونيةاإل المصررررارفلقد انتشرررررت العديد من المصررررطلحات التي تدل على معنى  أوالً:

اإلنترنت  مصررارفأو  (Electronic Banking)اإللكترونية المصررارف ون أن اصررطالح يعدّ  ،الباحثين

(Internet Banking)  الويب  مصارفأو(Web Banking )ستخدم كتعبير متطور وشامل للمفاهيم  ي

اإللكترونية عن بعد  المصرررررررارفالتي ظهرت مع مطلع التسررررررعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو 

(Remote Electronic Banking)  المنزلي  المصرررررفأو(Home Banking)  على  المصرررررفأو

 ، (Self–Service Banking)أو الخدمات المالية الذاتية  (Online Banking)الخط 

 

ياً: له الخاصرررررررة  تدل علىالمصررررررطلحات  تلكجميع إّن  ثان فة أعما أن العميل أو الزبون يمكنه إنهاء كا

إلنجاز تلك  المصرررررررفلذي يتعامل معه من أي مكان دون أن يضررررررطر للذهاب إلى موقع ا بالمصرررررررف

 األعمال.

االفتراضية المحضة كما أنها تفترض أن بإمكان  المصارفإن تلك اآلراء السابقة تدل على مصطلح  ثالثاً:

 العميل القيام بكافة أعماله عن بعد.

 

بر عنه بعبارة)الخدمات االلكترونية يُعّ  المصرررررارفبأن مصرررررطلح  ،من الباحثين يقول البعض اآلخر رابعاً:

ويتمكن من  المصرررف،حيث كان الزبون عادة يتصررل بحسرراباته لدى  ،المالية في كل وقت ومن أي مكان(

 ،وتطور المفهوم هذا مع شررريوع اإلنترنت ،الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص

لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد  ،نتن الزبون الدخول من خالل االشررررررتراك العام عبر اإلنترإذ مكّ 

بمعنى أن المصرررف يزود جهاز  ،الزبون حاسرربتقوم على أسرراس وجود البرمجيات المناسرربة داخل نظام 

وهذه تمّكنه من تنفيذ  ،ا مجاناً أو لقاء رسرروم ماليةإمّ  ،( بحزمة البرمجياتPCالعميل )الحاسررب الشررخصرري 

أو كان العميل يحصرررل على حزمة البرمجيات الالزمة عبر  ،المنزلي( المصررررفعمليات معينة عن بعد )

 PME)وعرفت هذه الحزم باسرررررم برمجيات اإلدارة المالية الشرررررخصرررررية  ،شررررررائها من الجهات المزّودة

Personal Financial Management)  مثررل حزمررة(Microsoft's Money)  وحزمررة(Ntuits 

Quicken)  وحزمة(Meca's Managing your money)وهذا المفهوم للخدمات المالية  ،, وغيرها

هو مفهوم وشرركل قائم  (PC Banking)الشررخصرري  الحاسررب بمصرررفعن بعد هو الذي يعبر عنه واقعياً 

 )العبدلي، ملف إلكتروني( وال يزال األكثر شيوعاً في عالم العمل المصرفي اإللكتروني.
 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
/https://manara.edu.sy      66 

 

 

 : التجارة اإللكترونيةمقرر

 : أ د باسم غدير غديرالمحاضر

 :أساليب الدفع في األعمال اإللكترونية 
أهداف أمن األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية هو جعل عمليات الدفع عبر اإلنترنت إن أهم 

عمليات آمنة وموثوقة. حيث تختلف أساليب الدفع التي يستخدمها المشترون عند التسّوق والشراء عبر 

ات أو عبر الدفع نقداً اإلنترنت فالدفع قد يكون عبر البطاقات االئتمانية أو الحواالت المصرفية أو عبر الشيك

أداة الدفع األساس في فضاء األعمال اإللكترونية تكون عبر بطاقات االئتمان  عند استالم البضاعة ومع أنّ 

 ً  وأسباب ذلك كثيرة نذكر منها: عبر أن الدفع عبر األساليب األخرى ال يزال شائعا

 كترونية.عدم توفر نظم محاسبة داعمة بشكل كاف في بعض مواقع األعمال اإلل -

 عدم توفر الثقة الكافية والشعور بعدم األمان. -

 ي في بلدانهم.لعدم توفر بطاقات ائتمانية لدى المشترين ألسباب تتعلق باألفراد أنفسهم أو بالنظام الك -

وتتضمن عملية التجارة اإللكترونية عملية بيع من جانب وعملية شراء من جانب آخر وهاتان 

بالكامل عبر اإلنترنت وذلك فيما يتعلق باتفاقية البيع والشراء ونظم التسليم وهذه األعمال العمليتان قد تتمان 

تحقق تجارة إلكترونية كاملة، غير أنه وبسبب االختالفات القائمة بين بيئة وأخرى وتباين وجهات النظر 

 ً  املة المذكورة.بصورها الك تجاه األعمال والتجارة اإللكترونية فإن هذه التجارة ال تجري دائما

إن القضية الحرجة في تنفيذ استراتيجية األعمال اإللكترونية هي قضية الدفع إذ أن المشترين 

 ً من  اإللكترونيين الجدد يخشون من عمليات الدفع عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات االئتمان وذلك خوفا

مشترين اإللكترونيين يدفعون بأسلوب السرقات وعمليات الغش واالحتيال ولذلك فإنه ال يزال الكثير من ال

 الشيكات أو أسلوب النقد عند استالم المنتج بعد شرائه عبر اإلنترنت أو قد يقومون بإرسال شيك أو حوالة.

لكن بعد أن تتعزز ثقة المشتري اإللكتروني في الموقع التجاري اإللكتروني الذي اشترى منه سابقاً 

ب الدفع عبر اإلنترنت مباشرة عبر البطاقات المالية غير أن هناك بعض مرة أو أكثر فإنه قد يلجأ إلى أسلو

المشترين الذين ال يثقون بأساليب الدفع عبر اإلنترنت. حيث يجري الدفع عن طريق تفويض المصرف 

ليدفع المشتري عبر اإلنترنت ويجري استخدام برامج حاسوب متخصصة تقوم بدفع التزامات المشتري 

وقد يكون الدفع بصورة مباشرة من حساب المشتري اإللكتروني إلى حساب منظمة األعمال وفق آلية محددة. 

 .Bellsouthومنظمة  mciاإللكترونية ويجري ذلك عبر بعض المواقع التي توفر هذه الخدمة مثل منظمة 

 

 :وسائل الدفع المستخدمة في األعمال اإللكترونية 
التي اعتمدت عليها كالتجارة اإللكترونية ونظم إن تطور وسرررررررائل االتصرررررررال، وتطور األعمال   

بالدفع الدفع اإللكتروني، ويقصد  التحويالت المالية، والمصارف اإللكترونية...الخ، أدى إلى تطور وسائل

مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصررردر عن المصرررارف والمنظمات كوسررريلة  اإللكتروني:

 منها: التصنيفاتوات والتحويالت )البطاقات( حسب مجموعة من دفع، وتختلف مسميات تلك األد

 الخصم أو القيد الفوري أو المباشر  )بطاقةصنّف حسب نوع العالقة بين المصدر وحامل البطاقة ت

Debit Card  أو بطاقة الوفاء، بطاقة الدفع الشررهري أو الخصررم الشررهري أو القيد اآلجل أو بطاقة

 الحساب(.

  االستخدام )بطاقة السحب اإللكترونية، بطاقة االئتمان العادية(.تُصنّف حسب 

 .)تُصنّف حسب الميزات التي تمنح لحاملها )بطاقة عادية أو فضية، بطاقة ذهبية 

 صرررنّف حسرررب النظم التكوينية، التصرررنيعية الرئيسرررة )البطاقة الممغنطة، البطاقة الرقائقية، البطاقة ت

 البصرية(.
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 المقدَّم من حاملها لمصرردرها )بطاقة ضررمان شررخصرري، بطاقة ضررمان  تُصررنّف حسررب نوع الضررمان

 عيني جزئي، بطاقة ضمان عيني كامل(.

  تُصنّف حسب الجهة المصدرة )بطاقة عالمية تشارك في عضوية إصدارها جميع المصارف على

مسررررررتوى العالم، بطاقة تصرررررردرها منظمة مالية واحدة، بطاقة تصرررررردرها منظمات تجارية، بطاقة 

 (2008)زهران،  لشيك الفرق بينها وبين بطاقات االئتمان(.ضمان ا

 

 الثاني:ف التصني

 :هناك تصنيفات أخرى لتلك البطاقات، تتمثل في 

 .البطاقات المصرفية اإللكترونية، والنقود اإللكترونية، والشيكات اإللكترونية، والبطاقات الذكية

اع البطاقات، وهذا ال إن مصررررطلح البطاقات االئتمانية هو مصررررطلح شررررائع يعّبر فيه عن جميع أنو 

)صررررالح،  يحاكي الدقة في آلية عمل كل من البطاقات، وهذا ما سرررريتضررررح عبر تفصرررريالت أنواع البطاقات:

2007) 

 

 البطاقة المصرفية اإللكترونية أو البطاقة البالستيكية: .1
معظم احتياجاته من سلع أو خدمات،  مغناطيسية، يستطيع حاملها استخدامها في شراء وهي بطاقة 

دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف. ويعرفها بعض 

ً على أنها  (2007)إسماعيل،  الباحثين: ، بحيث تكون القيمة المالية مخزنة فيها، البطاقات المدفوعة مسبقا

استخدامها للدفع في  ويمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر اإلنترنت وغيرها من الشبكات، كما يمكن

نقاط البيع التقليدية، لذا فهي المكافئ اإللكتروني للنقود التقليدية، أي الوسيلة اإللكترونية للدفع وتتضمن 

 :البطاقات اآلتية

 (credit cards, debit cards, smart cards, electronic fund transfer, 

 and automated clearinghouse). 

 مصرفية اإللكترونية إلى ثالثة أنواع هي:تنقسم البطاقات ال

 بطاقات الدفع: (1
في صرورة  فعلية للعميلتصردرها المصرارف أو منظمات التمويل الدولية بناًء على وجود أرصردة   

 Debitبطاقات الخصررم حسررابات جارية تقابل المسررحوبات المتوقعة له. ويطلق بعض الباحثين عليها اسررم 

Card،  حيث يتوقف اسررتخدام البطاقة على رصرريد حسرراب العميل لدى المصرررف، حيث يتم رفض البطاقة

 إذا تجاوز مبلغ العملية رصيد الحساب المتوافر للعميل.

 البطاقات االئتمانية: (2

وهي البطاقات التي تصرردرها المصررارف في حدود مبالغ معينة، تمّكن حاملها من الشررراء الفوري 

الحتياجاته مع دفع آجل لقيمتها، مع احتسرراب فائدة مدينة على كشررف الحسرراب بالقيمة التي تجاوزها العميل 

ة تتيح لحاملها بأنها بطاق   Credit Cardالبطاقة االئتمانية نهاية كل شررررررهر. ويعرف بعض الباحثين 

إمكانية تسررديد سررحوبات البطاقة على دفعات شررهرية، مع اسررتيفاء فوائد شررهرية على المبالغ غير المسررددة، 

( يوم، ويتم تجديد حد االئتمان )السرررررقف 51بعد األخذ بعين االعتبار فترة السرررررماح والتي قد تصرررررل إلى )

 بطاقة ضمن حدود االئتمان.المحدد من المصرف( بقدر ما يتم تسديدة من دفعات لحساب ال
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 بطاقات الصرف الشهري: (3

    ً  إن مدة االئتمان في هذه البطاقة محصرررررور ضرررررمن شرررررهر بحيث تمنح هذه البطاقة حاملها ائتمانا

 ً غير متجدد من قبل المصرف مصدر البطاقة، وبنهاية كل شهر يقيد إجمالي السحوبات على حساب  شهريا

العميل حامل البطاقة، ويلتزم بسداد كامل القيمة لضمان استمرارية استخدام البطاقة. تختلف هذه البطاقات 

الذي تم فيه السرررحب. عن البطاقات االئتمانية كونها تسررردد بالكامل من قبل العميل للمصررررف خالل الشرررهر 

 يرررررطرررررلرررررق برررررعرررررض الررررربررررراحرررررثررررريرررررن عرررررلررررريرررررهرررررا اسرررررررررررم برررررطررررراقرررررة السرررررررررررداد الشرررررررررررهرررررري

Charge Card. 

 صدري البطاقات المصرفية أو البالستيكية:م  

تصدر البطاقات المصرفية من طرف مجوعة من المنظمات العالمية والمنظمات المالية والتجارية  

 )تصنيف الجهة المصدرة(:منها نذكر 

  فيزاVisa internationale تاريخ : تعد أكبر منظمة دولية في إصدار البطاقات االئتمانية، يعود

عندما أصدر مصرف أمريكا البطاقات الزرقاء والبيضاء والذهبية. حيث  1958إلى عام  إنشائها

تعد هذه البطاقة بطاقة متجددة بإمكان حاملها أن يسدد التزامات البطاقة خالل مدة السماح أو أن 

جزءاً من االلتزامات خالل مدة السماح وأن يسدد البقية بعد ذلك. وبطاقة الفيزا هي أكثر  يسدد

البطاقات االئتمانية انتشاراً على االطالق وأعداد حملتها بالماليين وتتعامل مع ماليين المنظمات 

 والمحالت التجارية وأجهزة الصرف اآللي.

  ماستر كاردMaster carde internationale: ثاني أكبر منظمة دولية في إصدار البطاقات  هي

الواليات  سانت لويس فياالئتمانية بعد الفيزا كارد من حيث درجة انتشارها، مقرها في مدينة 

مليون محل تجاري، استخدمت لتسوية  9.4المتحدة األمريكية، بطاقاتها مقبولة لدى أكثر من 

 بطاقة متجددة أيضاً.مليون دوالر. وهي  200معامالت بلغت أكثر من 

  أمريكان إكسبرسAmerican Express هي من المنظمات المالية الكبرى التي تصدر بطاقات :

 ائتمانية مباشرة دون ترخيص إصدارها ألي مصرف، وأهم البطاقات الصادرة عنها: 

o .إكسبرس الخضراء: تمنح للعمالء ذوي المالءة المالية العالية 

o  بتسرررهيالت غير محددة السرررقف االئتماني، تمنح للعمالء ذوي المالءة إكسررربرس الذهبية: تمتاز

 المالية العالية.

o  إكسررربرس الماسرررية: تصررردر لحامليها بعد التأكد من المالءة المالية، وليس بالضررررورة أن يفتح

 حامليها حساب لديها.

  كلوبديترDiter Club  ً صغر عدد حملة ، رغم : من منظمات البطاقات االئتمانية الرائدة عالميا

 مليون دوالر، تصدر بطاقات متنوعة مثل: 16بطاقاتها إال أنها حققت أرباح وصلت إلى 

o .بطاقات الصرف المصرفي لكافة العمالء 

o .بطاقات األعمال التجارية لرجال األعمال 

o .بطاقات التعاون مع المنظمات الكبرى مثل منظمات الطيران 

يشرررررترط اسرررررتمرارها لمدة سرررررماح جديدة تسرررررديد التزاماتها خالل مدة وهي بطاقة ائتمانية غير متجددة إذ 

  السماح.
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 الدفع عبر بطاقات االئتمان االفتراضية:

بموجب هذا األسلوب يقوم المشتري بفتح حساب لدى إحدى مصارف اإلنترنت )وذلك باعتماد الخطوات 

نترنت البحتة التي تمارس الالزمة لذلك والتي تختلف من مصرف إنترنت آلخر وتختلف من مصارف اإل

عملها عبر اإلنترنت فقط إلى المصررررررارف التي تمارس عملها كمصررررررارف إنترنت ومصررررررارف تقليدية( 

ويحص صرررراحب الحسرررراب في أحد مصررررارف اإلنترنت على بطاقة ائتمان افتراضررررية ويسررررتطيع أن يقوم 

 بمعامالته المالية عبر اإلنترنت باستخدامها.

 النقود اإللكترونية: .2

تعد النقود اإللكترونية أحد أهم الوسائل التي تعمل في البيئة االفتراضية، وهي تصلح بشكل أساس   

للتعامل مع المصرررارف اإللكترونية بصرررورتها االفتراضرررية المحضرررة التي سررربق وأشررررنا إليها وقد ظهرت 

لموسررة، تأخذ صررورة غير م وهي نقودالنقود اإللكترونية أو النقود الرقمية بعد ظهور البطاقات المصرررفية 

وحدات إلكترونية )رقمية(، تخزن في مكان آمن على القرص الصررررلب لجهاز الحاسررررب الخاص بالعميل، 

يعرف باسررم المحفظة اإللكترونية، ويمكن للعميل اسررتخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشررراء 

 أو التحويل.

مجموعة  بأنها (2007)إسرررماعيل،  : )Cash ctronicEle(عرف أحد الباحثين النقود اإللكترونيةوي 

 ً محل تبادل العمالت  من البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي تتيح للتحويالت اإللكترونية أن تحل فعليا

على  اعتماداً  .التقليدية، لذا فهي المكافئ اإللكتروني للنقود التقليدية ومن ثَّم هي الوسرررررريلة اإللكترونية للدفع

ً ما سبق   :بشكلين يمكن أن يكون النقد اإللكتروني متجليا

o  قة، بحيث يسررررررمح طا قدي مخزن في الب ياطي ن قد اإللكتروني: تحتوي على احت قة الن طا ب

 بإجراء الدفع للمشتريات الصغيرة.

o   النقد االفتراضرررري )الرقمي(: يتجسررررد عبر برنامج مخزن ببطاقة، يسررررمح بإجراء الدفع عبر

ويعرف بعض الباحثين النقود اإللكترونية االفتراضررررية: على أنها بطاقة شرررربكات اإلنترنت. 

ذكية يمكن تثبيتها على الحاسررررب الشررررخصرررري أو تكون مخزنة على إحدى وسررررائل التخزين 

أو القرص الصررررررلب المحمول أو أية وسرررررريلة أخرى... ليتم نقل  المحمولة كالفالش ميموري

حسابية  (Chips)القيمة المالية )منه أو إليه( عبر اإلنترنت، والبطاقة الذكية مزودة بشريحة 

قة  وهي قرادرة على تخزين بيرانرات تعرادل خمسررررررمرائرة ضررررررعف مرا يمكن أن تخزنره البطرا

 البالستيكية الممغنطة.

 الشيكات اإللكترونية: .3

يك وه مد فكرة الشرررررر ية، تعت يد كات التقل كافئ اإللكتروني للشرررررري  Electronicاإللكتروني ي الم

Checks )شترك  على وجود وسيط إلتمام عملية التخليص والمتمثل في جهة التخليص )المصرف الذي ي

لديه البائع والمشررررتري عبر فتح حسرررراب جاري بالرصرررريد الخاص بهما مع تحديد التوقيع اإللكتروني لكل 

منهما، وتسررجيله في قاعدة البيانات لدى المصرررف اإللكتروني، من المصررارف التي تتبنى فكرة الشرريكات 

 اإللكترونية مصرف بوسطن، سيتي بنك.

 الصكوك اإللكترونية: .4

فئ اإللكتروني للصرررركوك الورقية التقليدية، والصررررك اإللكتروني هو رسررررالة إلكترونية وهي المكا

موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الصك إلى مستلم الصك )حامله( ليعتمده ويقدمه للمصرف الذي يعمل عبر 
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ك اإلنترنت ليقوم المصرف بتحويل قيمة الصك المالية إلى حساب حامل الصك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الص

 نه قد صرف. أعلى  وإعادته إلكترونياً إلى مستلم الصك )حامله( ليكون دليالً 

 البطاقات الذكية: .5

   ً شيا بالستيكية  وهي بطاقة Smart Cardsمع التطورات التكنولوجية ظهرت البطاقات الذكية  تما

تحتوي على معالج دقيق مدعوم بذاكرة يتم تخزين جميع البيانات الخاصرررررررة بحامل البطاقة عليها، مثل 

االسررم، العنوان، المصرررف المصرردر، أسررلوب الصرررف، المبلغ المنصرررف وتاريخه، وتاريخ حياة العميل 

 المصرفية.

ة التعامل، سواء كان ائتماني أو إن هذا النوع من البطاقات الجديدة يسمح للعميل باختيار طريق 

دفع فوري، وهو ما يجعلها بطاقة عالمية تستخدم على نطاق واسع في معظم الدول األوروبية واألمريكية، 

التي تم طرحها لعمالء المصرررررررارف   "Mondex Card"ومن األمثلة للبطاقات الذكية بطاقة المندكس 

 وتوفر لهم العديد من الميزات نذكر منها:

 يمكن ا ً  لرغبة العميل. ستخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا

  ً بحيث ال يمكن للعميل أن يسررتخدمها بقيمة أكثر من الرصرريد المدون  سررهولة إدارتها مصرررفيا

 على الشريحة اإللكترونية للبطاقة.

  لذاكرة أمان االسررررررتخدام لوجود ضرررررروابط أمنية محكمة في هذا النوع من البطاقات ذات ا

 لكترونية.اإل

  إمكانية التحويل من رصرررريد بطاقة إلى رصرررريد بطاقة أخرى عبر آالت الصرررررف الذاتي أو

 أجهزة التليفون العادي أو المحمول.

  يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بالمصرف وإضافة القيمة إلى رصيد البطاقة

 عبر آالت الصرف الذاتي أو أجهزة التليفون العادي أو المحمول.

  لكتروني:فع اإلالدّ محّددات 
، بدءاً من نظام يهناك مجموعة من المحددات التي تشررّكل البنى األسرراسررية المثالية للدفع اإللكترون

 األمن المثالي إلى تجاوز جميع العقبات الموجودة والطارئة.

 :يجب أن يستجيب ألربعة أهداف في الدفع اإللكتروني أمن نظام كلّ إّن 

 .قرأ إال من الطرف الموجهة إليهالمرسلة ال ينبغي أن تُ البيانات  ويعني أن كل :هدف السرية-

 .ويعني أن محتوى اإلرسال ينبغي أن يصل كامال، أي بمجموعه :هدف الشمولية-

 .أي التأكد من هوية الشخص أو الهيئة التي نتعامل معها :الهوية هدف-

 .قصودالم والذي يعني التأكد من أن الشخص المتعامل معه هو نفسه: السالمة هدف-

أحد أطراف التعامل،  ويمكن أن يضرررررراف إلى هذه األهداف هدف ضررررررمان عدم التراجع أو التنكر من قبل

 .والذي ينتج عنه التخلي عن تبعات الصفقة المبرمة بينهما

 ناحية أخرى، يتوقف مصررررررير الدفع اإللكتروني على مدى تنمية وسررررررالمة وسررررررائل الدفع ومن

الثقة في هذه األداة الجديدة،  ما يزالون يفتقدون إلى(Internet) باإلنترنتاإللكترونية. ذلك أن المتعاملين 

من سررررقة أرقام بطاقاتهم واسرررتعمالها من قبل  سرررواء من حيث تقديم المعلومات الخاصرررة بهم، أو تخوفهم

موجود فعال، إال أن المبررالغررة في التخوف إنمررا ترتبط أسررررررراسرررررررا  وعلى الرغم من أن االحتيررال. غيرهم

تخص غالبا المدفوعات صغيرة الحجم. أما المعامالت الكبيرة فتتم عادة ما بين  مالت الظرفية، وهيبالمعا
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إن  لها تعامالت سابقة ويعرف بعضها البعض، وهو ما يعني أن عنصر الثقة موجود أصال. كما مؤسسات

كنظام  المصرررررارفن بي معظم مثل هذه المبادالت يتم الدفع فيها خارج نطاق اإلنترنت، أي عن التحويل ما

 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial) سررررررررررررررويررررررررفررررررررت

. )Telecommunication  للجوء  اسررتراتيجيةمع اإلشررارة هنا إلى أن هذه األخيرة أيضررا بصرردد إعداد

هذا فإن دوال كالواليات المتحدة  وفي سرررررربيل التخفيف من وطأة التخوف. رنتتإلى اسررررررتعمال أداة اإلن

ومن الناحية التشرررريعية هناك جهود من مختلف . انيا وكندا وفرنسرررا لها سرررياسرررات خاصرررة بالتشرررفيروبريط

نت المسرررتندات مجال الدفع اإللكتروني. ففرنسرررا وكندا مثال قنّ  الحكومات في سررربيل دعم منظومة األمن في

لوضررررررع نظام نقد اإللكتروني. وعلى مسررررررتوى االتحاد األوروبي هناك جهود حثيثة  اإللكترونية والتوقيع

 بسرريط وآمن في نفس الوقت. وتسررعى فرنسررا من أجل اعتماد نظام دفع الكتروني يعتمد في ذات إلكتروني

 .الررررررررررروقرررررررررررت لرررررررررررلرررررررررررمررررررررررربرررررررررررادالت الرررررررررررمرررررررررررحرررررررررررلررررررررررريرررررررررررة والررررررررررردولررررررررررريرررررررررررة

بالفعل أهم كابح لنمو عمليات البيع عبر اإلنترنت، على الرغم من  ن يعدّ فعدم االطمئنان إلى توفر دفع آم

إحدى الدراسررات المتخصررصررة، فإن إلى تأمين أكبر لعمليات الدفع على الخط. فحسررب  كل الجهود الرامية

أكدوا عدم  % من مسرررتعملي اإلنترنت43لمشرررترين على الويب: أكثر األمور التي تشرررغل بال ا األمن يمثل

شارت السالمة الكافية. كما أ رغبتهم في تقديم رقم بطاقتهم بسبب اعتقادهم بأن وسائل الدفع ال تتوفر على

المشررررترين عبر اإلنترنت يتوقفون عن  % من 67دراسررررة أخرى، في هذا الصرررردد أيضررررا، إلى أن حوالي 

. أو نقص في الثقة، أو بسرربب مخاوف الدفع على الخط عملياتهم قبل نهايتها، إما بسرربب نقص في االختيار
 (2007)غدير، 
 

  :يفع الرقمي المثالمعايير للدّ  10هناك وحسب أحد الباحثين فإّن 

 (.استعمال عالمي) القبول-

 .تسمية العملية - 

 .التحويل إلى أنماط أخرى من النقد قابلية -

 .الواحدة( الفعالية )تكلفة بالنسبة للعملية -

 .المرونة )قبول عدة طرق( -

 .…(الجرد،  االندماج مع أنظمة المؤسسة )المحاسبة، -

 .السالمة من كل ثغرة -

 .للزبائن القابلية للتوسع بالنسبة -

 .اإلنترنت األمن على -

 (.البساطة )مثل أي دفع تقليدي -

 

 

 

 

 

                                                           
 240( نحو 1973)إنشائه عند ضم. المصارفتجمعا دوليا يعمل على تجسيد نظام دولي للتحويل المالي ما بين  تمثل سويفت 

 أوال المصارفومن ضمن هؤالء األعضاء نجد  بلدا. 197 عضوا موزعون على 7300بلغ عدد أعضائه  2002، وفي سنة مصرفا

 دوالر يوميا، وهو تريليون 5كالبورصات وبعض التنظيمات الدولية كغرف المقاصة. تعالج سويفت أكثر من  ،الماليةثم المؤسسات 

 .سنويا مليار من العمليات 1.5مليون مراسلة، و 7ما يمثل في المتوسط نحو 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
/https://manara.edu.sy      72 

 

 

 : التجارة اإللكترونيةمقرر

 : أ د باسم غدير غديرالمحاضر

 إشكاليات الّدفع اإللكتروني: 
 إشكاليات مصرفية عامة: ×

وهي مجموعة اإلشكاليات التي تتعرض لها العمليات المصرفية بشكل عام، كانخفاض السيولة،  

من أزمات مالية، أو أزمات أسواق أو اإلشكاليات الناتجة عن سياسات اإلقراض وما يترتب عليها 

المال المعولمة والناتجة أصال عن آليات االتصال والتشابك اإللكتروني المعقّد بين مختلف المؤسسات 

المالية في العالم، كل هذا األمر من الممكن أن يخلق خلال في عمليات الدفع اإللكتروني كالتأخير 

 ليات برّمتها.والمماطلة...إلخ مما ينعكس سلبا على تلك اآل

كما أن التطورات التقنية المستمرة وما ينعكس عنها من عدم قدرة العاملين في األسواق سواء في  

المصارف أو المؤسسات، على مواكبتها، من الممكن أن تخلق إشكاليات تتعلق بعمليات الدفع 

 اإللكتروني.

 إشكاليات البنية التحتية: ×

يمكن أن ينشأ في األجهزة اإللكترونية المستخدمة أو األنظمة  تتعلق هذه اإلشكاليات بالخلل الذي 

والوسائل االلكترونية، أو في وسائل االتصال الشبكية أو البرمجية بشكل عام، لذلك يجب أن يكون 

هناك منظومة إلدارة المخاطر الناتجة عن هذا الخلل والذي من الممكن أن يكون فجائيا ومن 

 ة.الضروري معالجته بسرعة فائق

 إشكاليات األمن: ×

تنشأ هذه اإلشكاليات على غرار اإلشكاليات التي تنشأ في العمليات التقليدية، فكما أن هناك أعمال  

تخريب واحتيال في العمليات التقليدية فإن هناك أعمال تخريب واحتيال إلكترونية، يكون أصحابها 

ومخترقي الشبكات، أو المضللين هاهنا من الخبراء أو الهواة المبرمجين، كمصممي الفيروسات 

والمحتالين الذين يستخدمون الرسائل االلكترونية، ويحاولون الوصول إلى األرقام السرية للبطاقات 

ً بالبرمجيات  البنكية، أو العمل على تزويرها برمجيا، كل ما سبق يتطلب نظاما الكترونيا محّصنا

ظمة، وبناء منظومة مراقبة برمجية متكاملة تعمل المضادة والتي تمنع مثل هؤالء من اختراق تلك األن

من األعمال اإللكترونية  اعلى حماية جميع األطراف المتعاملين بوسائل الدفع االلكترونية وما شابهه

 األخرى.

 

 

 إشكاليات قانونية: ×

لعل أهم اإلشكاليات التي تتعرض لها أنظمة الدفع االلكتروني، تتعلق بالقوانين الناظمة لتلك  

العمليات، إذا أن تعدد األطراف المشاركة في تلك العمليات، من الطبيعي أن ينشأ عنه الكثير من 

المنازعات أو اإلشكاليات الجديدة والتي لم تكن موجودة من قبل، كالقوانين الناظمة للعقود االلكترونية 

بينهم، ومدى المسؤولية وما يتعلق بها من وثوقية أطراف التعاقد، وسرية المعلومات المتبادلة فيما 

القانونية التي تتحملها األطراف الوسيطة كالبنوك أو المؤسسات التقنية الموفرة لألنظمة االلكترونية، 

باإلضافة إلى حقوق الملكية الضامنة لألعمال االلكترونية...الخ، كل ذلك يعتبر إشكاليات حقيقية يجب 

المؤتمرات والندوات التي تقيمها المؤسسات الراعية على االنتباه إليها، مع العلم أنه حتى اآلن تستمر 

 مستوى العالم لمواكبة هذه التطورات في بيئة األعمال االلكترونية.
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 الوسائل اإللكترونية المستخدمة في الصيرفة اإللكترونية
 

 :وسائل الصيرفة اإللكترونية 
زيع المنتجات المصرفية تولكترونية التي تؤدي دورا هاما في وسائل الصيرفة اإل هناك العديد من

 :وتتمثل فيما يلي

 :DAB الموزع اآللي لألوراق .1

حاجة اللكترونية دون إعن طريق بطاقة  للزبون بسحب مبلغ من المالسمح ي يوهو جهاز أوتوماتيك

 لمصرف أو أحد فروعه.ا لجوء إلىل

 :GABالشباك اآللي لألوراق  .2

وهو عبررارة عن جهرراز أوتومرراتيكي، أكثر تنوعررا من حيررث تقررديمرره للخرردمررات من الموزع اآللي،  

، عمليات وكصرركالتقدم خدمات أخـرررررررررى كقبول الودائع، طلب  النقدي،فباإلضررافة إلى خدمة السررحب 

ويتم ذلك عن طريق اتصال هذه الشبابيك بشبكة حواسيب المصرف  الخ،التحويل من حساب آلخر...

 مما يمكنها من تقديم تلك الخدمات. الرئيسة،

 :TPVأجهزة نقاط البيع النهائية  .3

وهي عبارة عن أجهزة الكترونية توضررررع في المحالت والمتاجر، موصررررولة مباشرررررة مع شرررربكة   

قيمة  تسررررمح هذه التقانة بخصررررـررررررررررمحواسرررريب المصرررررف المركزي الذي تتعامل معه تلك المتاجر، 

بعـررررررررد أن يمرر موظف نقطة البيع، البطاقة  لدى المصرررف، الخاص من رصرريده زبونمشررتريات ال

. بحيث الموصول مباشرة مع الحاسوب المركزي للمصرف االئتمانية علـررررررى القـررررررار  االلكتروني

 تخصم قيمة المشتريات من رصيد الزبون وتحّول إلى رصيد المتجر بصورة الكترونية.

 :PBأجهزة الهواتف المصرفية  .4

أعماله المصرررفية عن طريق االتصررال الهاتفي بالمصرررف بحيث يتأكد  يمكن للزبون إدارة بعض

سئلة شخصية أو بسؤاله عن آخر عملية قام بها برصيده  الموظف من هوية المتصل عن طريق أ

لتشررعر الزبون بخصرروصرريته، فمثالً يمكن تسررجيل أرقام الهواتف  مع الزمنطورت وهي خدمات 

المحادثة،  استالمعميل ما، وبالتالي يمكن التعرف على شخصيته بمجرد  التي يتصل عن طريقها

تطور لقد  .أن يطلع على بيانات العميل والتي يكون الحاسرروب قام بعرضررها له فيسررتطيع الموظف

في الدول المتقدمة وأصرربح العميل يشررعر بخصرروصرريته مع المصرررف الذي  االتصررال عمل مراكز

تطور استخدام  .على نمو عالقة خاصة بين العميل والمصرف وساعدت هذه المراكز يتعامل معه،

 في تقديم الخدمات المصرررررررفية بإدخال أجهزة الرد التلقائي على مكالمات العمالء، وتقديم الهاتف

معلومة،  ، خدمات تحويل لمبالغ لجهاتاسررررررتعالميةخيارات لهم إلجراء عمليات متعددة: خدمات 

 الخ.اب، ... طلب خدمات كدفتر شيكات، أو كشف حس

أما فيما يتعلق بأجهزة الهواتف المصرررفية الخاصررة، فهي أجهزة توصررل مباشرررة من المصرررف  

إلى الزبون في منزله، بحيث يوفر المصررررف للزبون جهازا هاتفيا مزودا بحزمة برمجية خاصرررة 

بالمصررررررف مع شررررراشرررررة تمكن الزبائن من إنجاز العديد من العمليات كاالطالع على أرصررررردتهم 

السرررري، بحيث يمكنه  هرقمالزبون  إدخالاباتهم...على مدار السررراعة، ويتم ذلك عن طريق وحسررر

. الكهرباءويحول من حسابه بالمصرف لسداد بعض التزاماته مثـرررل فاتورة الهاتف، الغاز مثال أن 

بواسرررطة شررراشرررة  تعملفي الواليات المتحدة األمريكية، وكانت  1985لقد أدخلت هذه الخدمة عام 

خدمات جديدة  تم إدخال 1986في منزله لها اتصررررال مباشررررر بالمصرررررف، وفي عام  زبونلدى ال
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لسرررررداد الكمبياالت  تتمثل فـررررررررررري خدمة التحويالت المالية من حسررررراب العميل المدفوعة للهاتف،

ودفع خدمـرررررررررررة تحويل األموال،  باركليزمصررررررف اسرررررتحد   1994عام وفي -والفواتير عليه، 

فرصـرررة التعاقد للحصول علـرررى قرض أو  الهاتـرررف المصرفي للعميل، وأتاحـرررت خدمة االلتزامات

عن طريق ميالند تم تطبيق هذا النظام في مصررررف . كما غيرهاو مسرررتنديـرررررررررة اعتماداتفتـرررررررررح 

االتصررراالت الهاتفية، وذلك بإدخال الرقم السرررري الخاص بالزبون ليحول من حسرررابه بالمصررررف 

  الغاز، الكهرباء.لسداد بعض التزاماته مثل فاتورة التليفون، 

 :PCأجهزة حواسيب الزبائن  .5

تعتمد هذه األجهزة على اإلنترنت، إذ تمّكن الزبائن من االسررررتعالم عن أرصرررردتهم وحسرررراباتهم على 

سبق وبيّنا أنواع المصارف اإللكترونية حسب تطور  ساعة عن طريق موقع المصرف، كما  مدار ال

 ونها.أعمالهم عن طريق المواقع االفتراضية التي يبن

تعدّ هذه األجهزة التطور الطبيعي ألجهزة الهواتف المصرررررررفية، بحيث عملت على توفير التكاليف 

  الكبيرة للهواتف المصرفية.

 :(WAP)أجهزة الهاتف النقال  .6

الهاتف الجوال، حيث من المنتظر أن يصررل  اسررتخدام انتشررار العام في العالم هو اآلن نحو االتجاهإن 

بليون جهاز بينما سرريصررل عدد مشررتركي  1.2المسررتخدم في نقل البيانات  عدد خطوط الهاتف الجوال

اسرررتخدامات الهاتف  مليون لنفس الفترة، وهو ما يدل على أن 750إلى  الشررربكة الثابتة اإلنترنت عبر

الهاتف الجوال ألغراض متعددة، فقد  تطوير اسرررررتخدامات االتجاهيتبع هذا . مطرد ازديادالجوال في 

واسررررررتخدامه في التطبيقات المتعلقة بها، كقراءة البريد  إلى شرررررربكة االنترنت،بدأ اسررررررتخدامه للولوج 

شبكة، الشروع في شراء بعض هذه المنتجات، ....  اإللكتروني، تصفح المنتجات المعروضة على ال

الهاتف،  ات للعميل عبر هاتفه، وتشررررربه هذه الخدمات التي تقدم عبرالعديد من الخدم يمكن تقديمالخ. 

من المصرررررف  االسررررتعالم ولكنها تمتاز منها بأنها يمكن أن تكون عبر بيانات ونص مكتوب، فيمكن

، وهي ما تسمى خدمة الواب المصرفية، حيث عن رصيد أو معرفة الوضع لتسوية شيك، أو خالفه

تقدمها المصارف، وهي تتيح لعمالء المصرف الوصول إلى حساباتهم تعتبر من أحد  التقنيات التي 

المصررررررفية، وإجراء معامالتهم عبر أجهزة الهاتف الخلوي بيسرررررر وأمان، في أي مكان وعلى مدار 

سرررراعة، كما تتيح لهم المجال لالسررررتفادة من خدمات عديدة مثل: التحويل المالي ما بين حسررررابات  24

لي إلى عميل آخر في المصرف، تسديد الفواتير، معرفة العمليات التي داخل المصرف، التحويل الما

تمت على الحسررراب، االسرررتفسرررار عن أرصررردة حسررراباتهم الجارية والتوفير والودائع، الحصرررول على 

كشرررف حسررراب ملخص، طلب دفتر شررريكات، وطلب بطاقة ائتمان. إضرررافة إلى الخدمات التي تقدمها 

، خدمة الصرررراف اآللي، وخدمة (SMS)ة الرسرررائل القصررريرة المصرررارف اإللكترونية من خالل خدم

 المصرف الناطق من خالل هاتف المصرف المصرفي.

 أجهزة التلفاز: .7

 ازوقد تم تطوير نظام التلف Mass Media من أكثر الوسائل الناجحة لإلعالم الجماهيري ازظل التلف

  ;ITV التخاطبي ازعليه بالتلف اإلرسال وأصبح ما يطلق ليتيح التراسل من المشترك لمقدمي خدمة

Interactive TV  ،العديد من  موقعه في الدول المتقدمة وبدأت احتاللالتخاطبي في  ازبدأ التلف

الخدمة للمشتركين،  الشركات في التحول لتقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع مؤسسات مالية لتوصيل

 ً عبر الصورة تفوق تلك  لنقل المعلومة ازحيث أن السعة التي يتيحها التلف بشكل كبير، وأصبح جاذبا

 .أضعاف التي يمكن نقلها عبر تراسل البيانات التقليدي بحوالي ستة

مكانته في  احتل ازالتلف التخاطبي خاصة وأن فازأصبحت خدمة اإلنترنت يتم تقديمها عبر شبكة التل
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في بريطانيا الريادة في استخدام التقنيات في احتل   HSBC مصرفأن  أمثلة ذلك. ومن المنازل

 .أوبن التلفزيونية مليون دوالر في شركة 100الصيرفة باستثماره لمبلغ 

 

 

 التوقيع اإللكتروني وسائل : 
 عند بعض الباحثين بأشكال التوقيع اإللكتروني وهي: تسّمى

 باستخدام القلم اإللكتروني: التوقيع-1

ومعنرراه نقررل التوقيع اإللكتروني المكتوب بخط اليررد إلى الملف المراد نقرل  ،وهو المكررافئ للتوقيع التقليرردي

حيث  ،ل في عدم الثقة، وهذه الطريقة غير آمنة تتمثScannerإليه باسررتخدام جهاز ماسررح ضرروئي  التوقيع

ى القلم ويمكن اسرررررتخدام جهاز إدخال يسرررررمّ  .يمكن للمسرررررتقبل االحتفاظ بهذا التوقيع الموجود على المحرر

وهو يشبه آلية استخدام قلم  ،سامون في تطبيقات الحاسبعادة ما يستخدمه الرّ  ،الضوئي يشبه القلم العادي

 .Signature Biometricحينها بالتوقيع البيومتري  التوقيع ويسمى ،ضمن برنامج رسومي في الحاسب

 باستخدام الخواص الذاتية: التوقيع-2

يعتمد هذا النوع من التواقيع على الخواص الكيميائية والطبيعية لألفراد وتتمثل في البصمة اإللكترونية، 

بشرية، التعرف البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التحقق من مستوى ونبرة الصوت، خواص اليد ال

 وهو من أقوى طرق التوقيع التقليدي وااللكتروني. البشري،على الوجه 

 الرقمي: التوقيع-3

وهو استخدام تقنيات برمجية تعتمد على آليات التشفير التي تدعمها وتضمنها جهة وسيطة بين األطراف 

وال  غيره،يميزه عن  (Private keyبحيث تدعم كل طرف بمفتاح خاص ) معينة،المتعاقدة لقاء رسوم 

( الذي ينشر عادة دليل خاص وهو متاح للعامة Public keyيمكن فك شيفرته إال باستخدام المفتاح العام )

اسم المستخدم وكلمة  ويعدّ  ،Signature key-Basedويسمى التوقيع حينها بالتوقيع المفتاحي  الناس،من 

 نترنت من أبسط أشكالها.اإلالمرور المستخدمة عبر 
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 تدريبات:

  من هذا الجزء:أسئلة 
 وّضحها؟ ،نقاطعدة من خالل  األسعار على اإلنترنت مقارنةعمليّة فهم يمكن  .1

 عدّة وضحها؟نقاط ن خالل مدات العلنية على اإلنترنت المزافهم يمكن  .2

المزادات من حيث  أشكال - المزادات كخيار تسعيري - لمزادات كخيار ترويجيا: بالمفاهيم اآلتيةتكلّم  .3

 النقود اإللكترونية - المزاد العلني العكسي - كال المزادات من حيث كميّة الصنفأش - تحديد سعر أدنى

 ؟وتعدد المصطلحات اإللكترونية مفهوم المصارفعن تحدّ   .4

 ؟وماهي تصنيفات أدواته بالدفع اإللكتروني دما لمقصو .5
 ، بيّن ذلك؟مصرفية اإللكترونية إلى ثالثة أنواعتنقسم البطاقات ال .6

تصرررررردر البطاقات المصرررررررفية من طرف مجوعة من المنظمات العالمية والمنظمات المالية والتجارية  .7

 عددها مع شرح مختصر عن كل منها؟ ،)تصنيف الجهة المصدرة(

 ، وضحها؟يجب أن يستجيب ألربعة أهداف في الدفع اإللكتروني أمن نظام كلّ إّن  .8

 ، عددها؟يفع الرقمي المثالمعايير للدّ  10هناك حسب أحد الباحثين فإّن  .9

 ؟إشكاليات الدّفع اإللكترونيعدد  .10

، زيع المنتجات المصررررررفيةتولكترونية التي تؤدي دورا هاما في وسرررررائل الصررررريرفة اإل هناك العديد من .11

 عددها؟

، اشرررررررح تلك احثين بأشرررررركال التوقيع اإللكترونيعند بعض الب تسررررررّمى التوقيع اإللكتروني سررررررائلوإّن  .12

 األشكال؟

 مراحل الدفع اإللكتروني عرض و إلى مواقع متخصصة في المزادات ومقارنات األسعارلدخول ا

 عبر الفديو.
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