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ويبقى  والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم ال يتحمل املركز ورئيس املؤتمر واللجان العلمية

 أصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنها
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 املؤتمر:كلمة رئيسة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد، أحييكم بتحية اإلسالم

من نفتتح هذا اللقاء بالترحيب األعظم بضيوفنا األفاضل، ذوي الشأن األكبر في قلوبنا، 

م في هذا املكان، ف وخارجها، من مختلف الدول الصديقة والشقيقةداخل الجزائر 
ُ
مرحًبا بك

حّيا بتواجدكم
ُ
 .وطاب امل

نا اليوم نستقبلكم في هذا املؤتمر حاملين معنا تباشير الُحّب والسالم 
ّ
ضيوفنا الكرام إن

الرأي السديد واالبتسامة تمأل الشفاه، متمّنين من هللا تعالى أْن يهّل علينا بما نرتجيه من 

 ومرحبا.
ً

 وسهال
ً

 .والنظرة الحكيمة، فأهال

، جتمعنا اليوم لنتشارك املعرفة واملنفعة فيما بيننا، عس ى أن يوفقنا هللا ملا جمعنا لهلقد ا

آملين أن  رد كافة املعلومات والتفاصيل كما نرجو،من خالل هذا املؤتمر من سوأن نتمكن 

ن ينال كل الحاضرين املعرفة والفائدة من ذلك الوقت وأ املزيد إلى معارفكم الثمينةنضيف 

 . الذي يقضوه برفقتنا

نا حول استخدام التكنولوجيا في املؤسسات املالية ينعقد مؤتمر أيها الجمع الكريم، 

 واملؤسسات الناشئة على مدار يومين كاملين، ليناقش فيه الباحثين كيف استطاعت

اإلدارة املالية وتستخدم كمجال جديد من شأنه أن  التكنولوجيا املالية أن تفرض نفسها في

يساهم في تحسين العمليات املالية بغية االنتقال من مجتمع معلوماتي إلى مجتمع ذكي 

. وما هي املخاطر والعراقيل التي تعيقها والبحث في السبل واآلليات التي تحقق وافتراض ي

 األمر السيبراني للخدمات املالية واملصرفية. 
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أملانيا برئاسة -مركز الديمقراطي العربي برلين بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل لل أخيرا

سيد عمار شرعان لرعايته لهذه التظاهرة العلمية، وعلى الدافعية القوية واإليجابية التي ال

تمثلت في تسهيل كل اإلجراءات من بداية اإلعالن على املؤتمر إلى غاية انعقاده، والتي 

 تعالى إلى اليوم التي ترف فيه مساهماتكم العلمية النور بنشرها على ستستمر بإذن هللا

 مستوف املركز الديمقراطي العربي، فله منا جزيل الشكر والعرفان. 

لألستاذ الدكتور طارق أحمد قاسم أغتنم الفرصة لتقديم جزيل الشكر والعرفان 

نائب رئيس جامعة  – فؤاد عبد الرحمن حسان .د.وأاليمن،  – آبجامعة  رئيس املنصور،

 ملشاركتهم معنا في تنظيم هذه التظاهرة. ،اليمن –إب للدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعة -القانون واملجتمع مخبر أ.د. حمليل صالح مدير والشكر موصول أيضا إلى 

ال املؤسسات مخبر إدارة أعم، وأ.د. مصطفى عوادي مدير الجزائر، أحمد دراية أدرار

، ملساهمتهما القوية جزائر، الجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي-االقتصادية املستدامة 

املوسومة بأثر تقنين  PRFUفي تنظيم هذا املؤتمر الدولي، دون أن ننس ى فرقة البحث 

املعامالت اإللكترونية على النظام التقليدي للعقود، فلهم منا أسمى عبارات التقدير 

 واالحترام.

أيها الجمع الكريم، إن تنظيم هذا املؤتمر جاء بجهود كبيرة من أساتذة وإداريين 

 وطلبة، فإليهم أتوجه بالشكر الخالص على ما بذلوه من مجهودات خاصة.

خير أجدد شكري للجميع وأرحب بمشاركينا الكرام من مختلف الدول، ونتمىى وفي األ 

آملين مشاركتكم النتائج املتوخاة من مؤتمرنا هذا،  لكم جولة علمية طيبة وإفادة متميزة،

 أشكركم على حسن وكرم اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.   

 مليكة جامعد.
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 العلمية :كلمة رئيسة اللجنة 

والصالة والسالم على أشرف املرسلين   وعلى آله   وصحبه بسم هللا الرحمن الرحيم،

 ومن اتبعه إلى يوم الدين.

اليمن. و نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا  –رئيس، جامعة إب  السيد/ -

 والبحث العلمي .

جامعة -مدير مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة  السيد -

 الجزائر –الشهيد حمة لخضر الوادي 

 الجزائر-جامعة أحمد دراية أدرار  –مدير مخبر القانون واملجتمع  –السيد  -

 املركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -السيدة   رئيسة املؤتمر  -

 برلين –أملانيا  –رئيس املركز الديمقراطي العربي  – السيد  -

فاضل ،السادة و السيدات  الباحيين  األكارم من كافة الدول نا األساتذة، طلبتنا األ ئمال ز 

 املشاركة مع حفظ األلقاب والرتب.

أصالة عن نفس ي ونيابة على كل مكونات الهيئة الشرفية للمؤتمر،  أحييكم بتحية 

اإلسالم ، السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ،  و  أرحب بكم في رحاب هذه التظاهرة 

، واملنظمة من طرف املركز العربي zoom ة عبر تقنية التحاضر عن بعد العلمية الدولي

 ، PRFU الديمقراطي برعاية جامعة اب اليمن  و بالتعاون مع مخابر البحث و فرقة 

 فأهال وسهال بكل املشاركين.

بداية بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل االساتذة للجنة التنظيمية و التقنية معا 

 لكل املشاركين  و لهم منا جزيل الشكر والعرفان.اوال .ثانيا 

أيها الحضور الكريم إنه لشرف لنا أن نستضيف هذه الكوكبة املتميزة من أساتذة 

وباحيين وإطارات من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على تشريفكم لنا من خالل 

 الدولي.ؤتمر مساهمتكم وتكرمكم إلثراء موضوع هذا امل
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االفاضل و السيدات الفضليات ،لقد شهد القطاع املالي الكيير من التغيرات أيها السادة 

في خدماته ومنتجاته املالية واملصرفية وأشكال مؤسساته املالية التي تتعدى البنوك 

التجارية ومصارف التمويل الخاصة حيث ظهرت الشركات الناشئة الداعمة الستخدام 

ت على ممارساتها ومستخدميها لالستفادة من  التكنولوجيا املالية كما  فرضت  ضمانا

ستحدثة في مجال الخدمات و املنتجات املالية
ُ
 نماذج  األعمال امل

في هذا الشان ، جاءت فكرة املؤتمر الدولي املوسوم : استخدام التكنولوجيا في 

 70مداخلة علمية موزعة على   07املؤسسات املالية و املؤسسات الناشئة، تم قبول 

 مشاركا في كل جلسة. 71إلى  70علمية بمعدل جلسات 

في االخير نتمىى نجاح املؤتمر العلمي الدولي  وأن يخرج بتوصيات قابلة للتطبيق على 

و نعتذر من كل باحث قصرنا معهم دون  ..أرض الواقع متمنيين  أن يحقق أهدافه املنشودة

كم على حسن وكرم قصد منا و من كل من لم يسعفهم الحظ باملشاركة معنا   وأشكر 

 اإلصغاء. والسالم عليكم ورحمة هللا .

 

 

 د.نجاة وسيلة بلغنامي
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 ديباجة املؤتمر: 

شهد القطاع المالي الكثير من التغيرات في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية وأشكال مؤسساته المالية 

الصغيرة والمؤسسات التعاونية التي تتعدى البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة بالمشاريع 

الائتمانية، الأمر الذي انبثق عنه ظهور حسابات مالية، بطاقات ائتمانية تحويلات مالية باستخدام الهواتف 

الخ، تطلب ذلك وضع قاعدة عميقة في البنية التحتية للأسواق المالية والهيئات … الذكية والائتمان الرقمي،

يدها في أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني واضح حتى لا يتعرض التنظيمية استلزمت بالضرورة تجس

للأضرار سواء من مقدمي الخدمات المالية، أو من مخترقي الحسابات بعيدا عن الفجوات   مستخدميها

والمخاطر المعلوماتية التي تظهر نتيجة ممارسات الاحتيال المالي والهجمات الالكترونية ومختلف مشكلات 

 .نيالأمن السيبرا

من هنا ظهرت التكنولوجيا المالية كمجال جديد في الإدارة المالية تستخدم لتحسين العمليات المالية من 

خلال التطبيقات، العمليات، المنتجات ونماذج الأعمال الُمستحدثة في مجال الخدمات المالية، مماساهم في 

ت مالية وشركات تقنية راسخة تهدف ظهور شركات التكنولوجيا المالية ممثلة في مشاريع ناشئة ومؤسسا

لتعزيز تقنيات التكنولوجيا المالية من أجل تحسين وتطوير خدماتها، لتقليص الفجوة في مؤشر الأمية الرقمية 

المقاومة للتغيير. فكثيرا ما نجد البطاقات الرقمية مكدسة في المؤسسات المالية، وإن وجدت لا يتم 

 .استخدامها من طرف أصحابها

 التطورات فرضت للثقة، المعززة التكنولوجية والجاهزية للتغيير المؤيدة الرقمية الثقافة تقوية لأج ومن

 مجتمع من الانتقال قصد ومستخدميها، المالية التكنولوجيا ممارسات على ضمانات الحديثة التقنية

 :الحصر وليس الذكر سبيل على وافتراضي ذكي مجتمع إلى معلوماتي

  ساعة  42للمستهلكين لتأمين قروض فورية قصيرة الأجل من أجل عمليات الشراء، على مدار توفير وسيلة

من خلال إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية، بحيث تعطي للمستهلكين خيارات أفضل من البنوك 

 .المحلية ومؤسسات التمويل

 شاط تجاري سواء كان في وفرت المؤسسات المصرفية منتجات المالية للدفع الالكتروني في كل ن

المحلات التجارية على أرض الواقع، أو المتاجر الالكترونية عبر الانترنت، للحصول على الأموال مقابل هذه 

الأعمال عبر الانترنت من خلال الوسائل المختلفة كالمحافظ الالكترونية والحسابات المصرفية الالكترونية 

 .وغيرها

 :ؤتمرالم إشكالية

 :م، سنحاول من خلال هذه الندوة العلمية البحث في الإشكالية التاليةتبعا لما تقد

  إلى أي مدى ساهمت التكنولوجيا المالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع المصرفي و

 الممارسات المالية

 كيف ساهم ذلك في انتعاش أنشطة المؤسسات الناشئة و تطويرها ؟ 

  التي ساهمت في تأمين عملياتها المالية؟ما هي الضمانات القانونية 

 :من خلال هذه الملتقى نطمح إلى تحقيق الأهداف التالية: ؤتمرالم أهداف

 التعرف على واقع تطبيقات وعمليات ومنتجات ونماذج الأعمال الُمستحدثة في مجال الخدمات المالية. 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  11    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

  التكنولوجيا المالية نحو تقنيات الحوسبة تعزيز المؤسسات الناشئة في التداول الإلكتروني في مجال

 .السحابية

  التعريف بالاستراتيجيات الاستثمارية في سوق صرف العملات والأوراق المالية المتعلقة بمنصات التداول

 .الإلكترونية لتعزيز الأمن السيبراني

  الإسلاميةضمان انسيابية التعاملات الاسلامية والتكنولوجيا المالية في المؤسسات والمصارف. 

 التعرف على الضمانات القانونية لحماية الدفع الالكتروني. 

 الاستفادة من نماذج التكنولوجيا المالية الرائدة. 

 :ؤتمرالم محاور

 العملات الرقمية والعقود الذكية . 

 الأمن السيبراني للخدمات المالية و المصرفية . 

 شبكات ومؤسسات الدفع الالكتروني . 

  المالية العالميةسوق التكنولوجيا 

 الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. 

 الهيئات الداعمة للتداول المالي في المؤسسات الناشئة . 

 نماذج تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المالية في العالم الإسلامي والوطن العربي. 

 : العلمية اللجنة أعضاء

  الجزائر –مستغانم  جامعة عبد الحميد بن باديس –أ.د عدالة العجال 

  الجزائر –جامعة سعد لغرور خنشلة  –أ.د. بن عمران إنصاف 

  فرنسا -جامعة ليل –أ.د مباركي مليك 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –أ.د. حمودي محمد 

  جامعة البحرين –أ.د.محمد جاسم بوحجي 

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –أ.د بوسهمين أحمد 

 الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –عابد مختار  أ.د بن 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.د.مراد بن حرز هللا 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –أ.د نصر رحال 

  المركز الجامعي البيض الجزائر –أ.د سايح حمزة 

  زائرجامعة محمد طاهري بشار الج –أ.د ناصري نفيسة 

 جامعة أحمد دراية ادرار الجزائر -أ.د بن الدين امحمد 

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –أ.د بن سفيان زهرة 

  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان الجزائر –أ.د طافر زهير 

 الجزائر -أ.د.عياش الزوبير جامعة أم البواقي 

 الجزائر -أ.د.بلال شيخي جامعة بومرداس 

  اليمن -العفيري جامعة إبأ.د. فؤاد احمد. 

 اليمن -أ.د. محمد حمود السمحي جامعة إب. 

 اليمن –أ.د.عايض عبد العزيز علي جامعة إب. 

 اليمن -أ.د. أنور عبد العزيز الوحش جامعة إب. 

 اليمن -أ.د. عادل علي الورافي جامعة إب. 

 اليمن -د. حسن عبد الملك جامعة إب. 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  12    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 ،الجزائر –بشار  د. سنيسنة فضيلة، جامعة طاهري محمد 

 اليمن -د. وهيب عبدالعزيز الحبيشي جامعة إب. 

 اليمن -د. مراد محمد قمحان جامعة إب. 

 اليمن -د. عادل أحمد العفيري جامعة إب. 

 الجزائر -د.قدوري طارق جامعة لخضر حمة الوادي 

 الجزائر -د.لعلى عتيق جامعة ورقلة 

 د.عوادي عبد القادر جامعة بسكرة الجزائر 

 صابر جامعة بسكرة الجزائر د.عباسي 

 الجزائر -د.عمامرة محمد العيد جامعة لخضر حمة الوادي 

 الجزائر -د.غضابنة ليليا جامعة أم البواقي 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –د. معزوز ربيع 

  الجزائر-جامعة طاهري محمد بشار  –د. بوربابة صورية 

 الجزائر-درابة أدرار جامعة أحمد -د. بكراوي محمد المهدي 

  المركز القومي للبحوث الخرطوم السودان –د.نصر الدين حسن أحمد جمعة 

  معهد القانون جامعة روسيا للنقل موسكو –د. ناصر عبد الرحيم العلي 

  معهد العبورالعالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات مصر –د.نشأت ادوارد ناشد 

  بلقايد تلمسان الجزائرجامعة أبو بكر  –د.حازم فروانة 

  جامعة القاهرة مصر –د.دينا طمان 

  كلية علوم الاقتصاد والمناجمنت صفاقس تونس –د. عربية هلالي 

  الجامعة اللبنانية لبنان –د. عباس حسن رضا 

  جامعة تكريت العراق –د.ميثاق بيات 

 جامعة طاهري محمد بشار -د. سهيلة عبد الجبار 

  جامعي علي كافي تندوف الجزائرالمركز ال –د. بياض مصطفى 

  علي كافي تندوف الجزائر  المركز الجامعي –د. صالحي عبد الناصر 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –د. دن احمد 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –د.يحياوي حسنية 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –د. فردي حماد 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -.مويسي نور الديند 

  جامعة سوق اهراس الجزائر –د.لعايب محمد رفيق 

  جامعة تيزي وزو الجزائر-د. محفوظ عرابي 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر-د.بورحلة ميلود 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر-د بن زاير عبد الوهاب 

 معهد القاهرة للهندسة و علوم الحاسب و الادارة -د.هناء محمود سيد أحمد 

 جامعة بومرداس الجزائر -د. عرقوب الوالي 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -د. بودالي محمد 

 جامعة محمد طاهري بشار الجزائر -د. نجاة وسيلة بلغنامي 

 دوف الجزائرالمركز الجامعي علي كافي تن -د. بلحاج بلخير 

 جامعة محمد طاهري بشار الجزائر -د. خالد بن يامين 

 4سطيف  جامعة محّمد لمين دباغين -د.عبد هللا ملوكي 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  13    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر-د. نبيلة بلغنامي 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -د. لعيدي عبد القادر 

 ندوف الجزائرالمركز الجامعي علي كافي ت -د. سعدي هارون 

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –د.بن عبد العزيز سفيان 

 الحاج لخضر،الجزائر 1جامعة باتنة  -د. مازوني محمد 

  المعهد العالي للعلوم والتقنية،ليبيا –د . فوزي محمود اللافي الحسومي 

 روسيا -جامعة النقل الروسية -د. آنا الكسندروفنا تشيبوتاريفا 

 جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –ي د. مختار علال 

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –د. سعيد كرومي 

 روسيا -جامعة النقل الروسية -د. فلاديمير إي. تشيبوتاريف 

 جامعة غرداية الجزائر -د زروقي عاسية 

 جامعة طاهري محمد بشار الجزائر -د. بن علي أمينة 

 مصر-شمس جامعة عين -د. كرم سلام عبد الرؤوف سلام 

 الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  -د.عياط أسماء 

  جامعة الشلف الجزائر-د. حساني بوحسون 

 الاردن-جامعة اربد الأهلية -د. ياسر أحمد محمود العجلوني 

 الجزائر -د.ميلود عزوز جامعة بسكرة 

 الجزائر -د.تقرارت يزيد جامعة أم البواقي 

 الجزائر -د.تومي إبراهيم جامعة بسكرة 

 الجزائر -د.سوسن زريق جامعة سكيكدة 

 الجزائر -د.وليد مرغني جامعة الوادي 

 الجزائر -د.العبسي علي جامعة الوادي 

  الجزائر –د.بن فرج زوينة جامعة برج بوعريريج 

 الجزائر -د.بعضي اسيا جامعة الوادي 

 د.مليكة جامع المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -امأ.كشيش عبد السل 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف -أ.حمادينا عمر 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -أ.ياحي توفيق 

  الجزائر –أدرار -جامعة أحمد دراية -د. حمليل صالح 

  الجزائر –أدرار  -جامعة أحمد دراية-أ.د. مهداوي عبد القادر 

  الجزائر –أدرار  -جامعة أحمد دراية-مسعود أ.د. ختير 

  الجزائر –أدرار  -جامعة أحمد دراية-د. بكراوي محمد عبد الحق 

  الجزائر –د. سيد اعمر زينب _جامعة أحمد دراية_أدرار 

  الجزائر – 1باتنة  -جامعة الحاج لخضر-د. بن نوح مريم 

  الجزائر –أدرار  -جامعة أحمد دراية-د. بكراوي عبد هللا 

  الجزائر –أدرار  -جامعة أحمد دراية-د. الطيبي أحمد 

 الجزائر – 11باتنة  لخضر الحاج جامعة – د. يحياوي لعلى 

  الجزائر -جامعة تسمسيلت  –د.العرابي خديجة 

 :     التنظيمية اللجنة



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  14    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 اليمن -أ.د عبد الملك محمد السقاف جامعة إب. 

 اليمن -أ.د. لطف الجحيفي جامعة إب. 

  اليمن -عبدالكريم بركات جامعة إبأ.د. علي 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف -د.امينة باري. 

 اليمن -د. عبدهللا محمد جامعة إب. 

 اليمن -د. مراد يحيى الجحافي جامعة إب. 

 اليمن -أ. عيسى دبوان الشميري جامعة إب. 

 اليمن -أ. عفاف عبد السلام الوهابي جامعة إب 

 اليمن -هد جامعة إبأ. أفراح صالح الف. 

 اليمن -أ. نوال مرشد طاهر العبسي جامعة إب. 

 اليمن -أ. علي عبده البناء جامعة إب. 

  الجزائر-المركز الجامع علي كافي تندوف -أ.زغامين محمود 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف -أ.بن سعد جمال 

  جزائرال-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –أ.عيساوي فاطمة 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف -أ.زروقي بلال 

 الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف -أ.شالا براهيم 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر-أ.هلال نسيمة 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.معمري ايمان 

  تندوف الجزائر المركز الجامعي علي كافي-أ.معمري زكرياء 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -أ.تارقي محمد صالح 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.مرابطي الزهرة 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.حيمد محمد 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.جامعي ياسين 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –أ.بلفارح عائشة 

  الجزائر-المركز الجامعي علي كافي تندوف  –أ.لعريبي فاطمة الزهراء 

  الجزائر–المركز الجامعي علي كافي تندوف  –أ.فضل الدين جمال 

  



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  15    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 فهرس املحتويات

 املحتوى  الصفحات

 املحور األول  91-91

جية في تعزيز  استخدام التكنلو 22--22

 الكفاءة املالية.

 حيدر حمودي علي، جامعة الكوفة/العراق.  .د

ط.د.   رضا أحمد عباس، جامعة 

 الكوفة/العراق.

9.  

دور تكنولوجيا املعلومات في تطوير  21-02

: دراسة ميدانية أداء املؤسسات املالية

علي املؤسسات املدرجة بسوق 

 الخرطوم لألوراق املالية.

جامعة املشرق،  -د. رابعة أحمد بشير مالك

 الخرطوم /السودان.

 

2.  

الشركات الناشئة في مجال  09-55

اقع  التكنولوجيا املالية )الو

 والتحديات(.

 ط.د حاج علي أمينة، جامعة معسكر / الجزائر.

 جامعة معسكر / الجزائر.ط.د شرقي اسماء. 

3.  

تحديات ومخاطر استخدام اإلدارة  55-55

التكنولوجيا في املؤسسات املالية 

 الناشئة.

د. آمنة باري، املركز الجامعي علي كافي تندوف/ 

 الجزائر.

د. صليحة بلعابد،جامعة محمد طاهري بشار / 

 الجزائر.

0.  

املؤسسات الناشئة ودورها في نمو  56-22

 التكنولوجيا املالية.

إسماعيل نبو، املدرسة الوطنية ألشغال 

 العمومية، الجزائر/ الجزائر.

جامعة محمد طاهري بشار / د. جرادة لخضر، 

 الجزائر.

5.  

التكنولوجيا املالية في الشركات  29-922

آفاق   -الناشئة في فلسطين  اقع و  -و

د. سامية إسماعيل سكيك، غزة، فلسطين وزارة 

 التربية والتعليم العالي الفلسطينية/فلسطين.

5.  

ومؤسساتها  التكنولوجيا املالية 923-993

 -عربية2الاملناطق  -الناشئة 

جامعة محمد طاهري  د. نجاة وسيلة بلغنامي،

 بشار / الجزائر.

6.  

دور استراتيجية التكنولوجيا الرقمية  990-925

علي اداء املؤسسات التجارية الليبية: 

دراسة تطبيقية علي املؤسسات 

 التجارية الليبية بمدينة الزاوية

د. فوزي محمود الالفي الحسومي، جامعة 

 ليبيا.الزاوية / 

 أ. الهام ابراهيم ميالد ،جامعة الزاوية / ليبيا.

2.  

االستراتيجيات املستخدمة في دعم  926-935

وتمويل املؤسسات الناشئة "حلول 

 إلنجاح املؤسسات الناشئة.

لعريبي فاطمة الزهراء، جامعة عبد الحميد ط.د 

 مستغانم/ الجزائر.–بن باديس

1.  



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  16    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

الشركات الناشئة في مجال  935-956

 التكنولوجيا املالية.

كرم سالم عبد الرؤوف، جامعة عين  .د

 شمس/مصر.

92.  

شركات التكنولوجيا املالية الناشئة  952-919

اقع وتحديات النمو  تجارب  -بين الو

دول الوطن العربي مع اإلشارة 

 -للجزائر

ط.د هالل نسيمة، جامعة محمد طاهري بشار / 

 الجزائر.

ي بشار / د كرومي سعيد، جامعة محمد طاهر 

 الجزائر.

99.  

الشركات الناشئة في مجال  912-221

 -التكنولوجيا املالية في العالم العربي 
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 استخدام التكنلوجية في تعزيز الكفاءة املالية

Using technology to enhance financial efficiency 

 رضا احمد عباس &  أ.م. د. حيدر حمودي علي

Assistant Professor Dr. Haider Hamoudi Ali & Ridha Ahmed Abbas  

 جامعة الكوفة، العراق

University of Kufa, Iraq 

 

 امللخص:

هو مواكبة التطورات التكنلوجية والصناعية، فقوة املنظمة مما ال شك فيه من اهم أولويات املنظمات في الوقت الحالي 

تقاس بمدف قدرتها التكنلوجية املتوفرة وخصوصا في القطاع الصناعية، وفي ظل التحديات الكبيرة الحالية واملستقبلية ونتيجة 

 ةي الى تطوير السياسات التنظيميللعوملة وانفتاح األسواق واملنافسة أصبحت التطورات التكنلوجية هي من أبرز العوامل التي تؤد

 والتمويلية، نظرا ملساهمتها في رفع الكفاءة املالية والكفاءة اإلنتاجية وتقليل التكلفة والوقت والجهد.

ونتيجة ملا شهده العالم خالل السنوات القليلة املاضية من تطورات تكنلوجية ظهرت العديد من املشاكل واملخاطر والتي 

اهتمامها على تحقيق كفاءة مالية عالية في استغالل املوارد املالية املتاحة ومن طرق تحقيق الكفاءة املالية من تتطلب منها تركيز 

 استخدام التكنلوجيا ملا لها من دور إيجابي في تحقيق كفاءة مالية وإنتاجية.

 التكنلوجيا، كفاءة مالية، الصناعة، بحث وتطوير. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Undoubtedly, one of the most important priorities of organizations at the present time is to keep pace with 

technological and industrial developments. The strength of the organization is measured by the extent of its 

available technological capacity, especially in the industrial sector, and in light of the current and future great 

challenges and as a result of globalization and openness of markets and competition, technological developments 

have become one of the most prominent factors that lead to Developing organizational and financing policies, 

given their contribution to raising financial and production efficiency and reducing cost, time and effort. 

As a result of the technological developments that the world has witnessed during the past few years, many 

problems and risks have emerged, which require them to focus their attention on achieving high financial 

efficiency in the exploitation of available financial resources and ways to achieve financial efficiency through the 

use of technology because of its positive role in achieving financial efficiency and productivity 

Key words: Technology, financial efficiency, industry, research and development. 
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 مقدمة:

هذه التغيرات  تتطلب التغيرات املتعددة واملتسارعة والتي تحدث في القطاعات املختلفة العمل أكثر وزيادة االهتمام للمواجهة

وتعزيز األداء، واحدة من اهم املجاالت التي يجب االستفادة منها هي التكنلوجيا، حيث مكنت التكنلوجيا البشر من فتح افاق 

جديدة في شتى املجاالت والعلوم وساهمت مساهمة جذرية في تحسين وتطوير كل مجاالت الحياة، خصوصا بعد الطرفة والتقدم 

ت املاضية، كذلك ساهمت التكنلوجيا في زيادة كفاءة استغالل املوارد املالية واملوارد اإلنتاجية، وفي السنوات التكنلوجي في السنوا

السابقة ونتيجة للتطورات على الساحة االقتصادية و االزمات واشتداد املنافسة و العوملة و انفتاح األسواق زاد اهتمام املنظمات 

دة القصوف من املوارد املالية املتوفرة وتقليل الهدر و االسراف الى ادنى مستوف و خصوصا في في الكفاءة املالية و طرق االستفا

 املجال الصناعي و الذي يعتبر العمود الفقري لالقتصاد الوطىي.

في الساحة العراقية ونتيجة لالزمات والحروب وتفاقم الفساد وغياب الدعم الحكومي عانت مختلف القطاعات وخصوصا 

الصناعية من اإلهمال املتعمد ولكن في السنوات القليلة السابقة بداء الشركات وفي مختلف القطاعات بتعافي التدرجي البطيء، 

حيث شهدت الصناعات التحويلية  تغيرا ملحوظا حيث ان التحسن التكنلوجي  ونقل وتوطين التكنلوجيا واالستفادة من الخبرات 

 ءة اإلدارة وكفاءة اإلنتاج وهو ما ساهم بدوره في زيادة النمو.األجنبية أدف الى زيادة في كفا

، ومنه يمكن طرح تاذن يمكن القول ن التكنلوجيا تلعب تور كبير في تعزيز الكفاءة املالية وتحقيق التنمية في املنظما

 التساؤل )هل تساهم التكنلوجيا في تعزيز الكفاء املالية للمنظمات(

ت تقم تقسيم الورقة البحثية الى ثالث محاور تناول املحور األول املفهوم النظري للتكنلوجيا وإلجابة على هذه التساؤال 

 واملحور الثاني املفهوم النظري للكفاءة املالية واملحور الثالث العالقة بين التكنلوجيا والكفاءة املالية.

 مفهوم وتعريف التكنلوجيا: أوال

عصر الحالي، ومر التطور التكنلوجي في ثالث مراحل مهمة وهي االختراع واالبتكار أصبحت التكنلوجيا واحدة من اهم سمات ال

والنشر، فاالختراع يهدف الى تقديم حلول مناسبة للصعوبات واملشاكل واالبتكار تهدف الى إيجاد طرق ومنتجات جديدة تساهم في 

مية وبراءات االختراع التي تمكن من دفع عجلة التقدم الى العمليات التي تزيد من الفرص الربحية والنشر الذي يعىي املساهمة العل

 (.kelly ،184:2006االمام )

يمكن تعريف التكنلوجيا على انها "التطبيق املنظم للمعرفة والعلوم األخرف املنظمة في مجال معين او التطبيق العلمي بهدف 

 (.2772:8والنظريات العلمية للتحقيق األهداف")شاوي،الحصول على نتائج محددة وبمعىى ادق هي الجانب التطبيقي للمعرفة 

وتعرف أيضا" فكرة حدثة تهدف الى القيام بالعمل وبصورة ذاتية تقلل االعتماد على العنصر البشري ومحاولة حل 

 .(Lashun ،1:2017الصعوبات لالستفادة من املعرفية في املجاالت املختلفة")
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جيا " هي ناتج للتطورات املتتالية واملستمرة للمعرفة املتراكمة وهي طريقة للتفكير من خالل ما تقدم يمكننا تعريف التكنلو 

واستخدام املعلومات والخبرات واستخدام العنصر املادي والبشري في مجال معين بهدف االكتشاف وتقديم حلول واشباع 

 الحاجة وزيادة كفاءة األداء وزيادة اإلمكانيات".

 قطاع الصناعياألهمية التكنلوجية في ال 

دائما ما لعبت التكنلوجيا دور حيوي في تسخير املعرفة إليجاد الحلول والطرق والوسائل الجديدة الستغالل املوارد املادية 

والبشرية في انتاج واستحداث وتطوير وابتكار سلع وخدمات، حيث ان التكنلوجيا تمكن من التطبيق األمثل ملا توصل اليه العلم 

والتطوير وفي مجاالت متعددة وخصوصا الصناعية منها، ساهمت التكنلوجيا في التقدم الصناعي سواء على وعمليات البحث 

 (.2771:10مستوف املنظمات او على مستوف االقتصاد الوطىي، حيث ساهمت في تحقيق التنمية االقتصادية والثقافية)محمد،

يا عامل مهم واساس ي في زيادة الكفاءة املالية وكفاءة استغالل تكمن أهمية التكنلوجيا في املجال الصناعي في كون التكنلوج

-1)املوارد وزيادة كفاءة اإلنتاج وزيادة القدرة التنافسية وخفض التكاليف اإلنتاجية وزيادة األرباح والعائد على املوجودات 

2:7811، Christna،) تفادة من التقنيات املتطورة الجديدة حيث يتم تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات الصناعية من خالل االس

مثل تكنلوجيا املعلومات )أجهزة الكمبيوتر و املكونات اإللكتروني الحديثة وبنوك املعلومات وتقنيات االتصاالت الحديثة( كذلك 

املوارد املالية و اإلنتاج  االستفادة من التكنلوجيا الحيوية و االلكترونية و البرامج الكمبيوترية ، كل هذا يساهم في زيادة كفاءة إدارة

و يساهم وبشكل مباشر في خفض التكاليف و تقليل الهدر و االسراف، كذلك تمكن التكنلوجيا من تحسين جودة املنتج من خالل 

الوصول الى طرق إنتاجية محسنة جديدة للصناعات و تطوير السلع واستحداث سلع جديدة ، وبالتالي تساهم التكنلوجيا في زيادة 

نيات املنظمة املالية و اإلنتاجية و تمكنها من زيادة حصتها السوقية و دخول أسواق جديدة ، كذلك تساهم التكنلوجيا في إمكا

استبدال العامل البشري بالعامل االلي و بالتالي زيادة في الكفاءة وسرعة العمل و خفض في التكاليف مما يساهم في تعظيم األرباح 

 و خفض التكاليف.

 الص أهمية التكنلوجيا في القطاعات املختلفةيمكن استخ

 .تمكن التكنلوجيا من تحقيق كفاءة وسرعة عالية في اإلنتاج مما يزيد من الفرص الربحية وسرعة دوران املوجودات 

  تمكن التكنلوجيا من تطوير املنتجات والخدمات واستحداث منتجات وخدمات جديدة ما يساهم في استهداف زبائن وأسواق

 وتوسيع الحصة السوقة وزيادة القدرات واإلمكانيات الربحية.جديدة 

  تساهم التكنلوجيا في تحقيق كفاءة في إدارة املوارد املالية وتحقيق كفاءة مالية وتنويع في املصادر املالية وتخفيض االسراف

 والهدر وبما يساهم في تحقيق األهداف.

  نتاجية وتساهم في تقليل الهدر وتوجيه املوارد املوفرة الى مجاالت أخرف تساهم التكنلوجيا في تخفيض التكاليف اإلدارية واإل

 وبالتالي زيادة في األرباح.

  تساهم التكنلوجيا في زيادة خبرة وكفاءة العاملين من خالل البرامج والورشات والدورات التدريبية والتي تزيد من كفاءة وخبرت

 العاملين في املنظمات.
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  نقل وتوطين املعرفة والخبرات وااللت واملعدات مما يساهم في تحقيق التنمية ليس فقط على مستوف تساهم التكنلوجيا في

 املنظمات بل على مستوف االقتصاد الوطىي.

  تساهم التكنلوجيا في تطوير عمالت البحث والتطوير وتقديم املوارد االزمة وبالتالي املساهمة في عمليات البحث العلمي وفي

 مخلف املجاالت.

  تساهم التكنلوجيا في تسريع عجلة تقدم املنظمات وتسريع وتيرت النمو والتوسع وهو ما ينعكس إيجابيا على كل األطراف

 وخصوصا االقتصاد الوطىي.

 .تساهم التكنلوجيا في زيادة دقة وكفاءة اإلنتاج وبما يساهم في انتاج منتجات ذات كفاءة عالية وبتكلفة اقل 

 تخدام استبدال مصادر الطاقة ذات التكاليف املرتفعة وامللوثة للبيئة بمصادر طاقة نظيفة و اقل تساهم التكنلوجيا في اس

 تلوثا و تكلفة.

  تسمح التكنلوجيا في تحقيق تنويع في املصادر املالية حيث تسمع في توسيع إمكانية االستفادة من املوارد املتوفرة وتقليص

 ل من خالل رفع الفعالية االقتصادية لألساليب الفنية واملنتجات والخدمات.املخاطر التي يمكن ان تصاحب مصادر األموا

 :أهمية البحث والتطوير

تعتبر عمليات البحث والتطوير العمود الفقري للتطور التكنلوجي وفي شتى املجاالت وخصوصا الصناعية منها، فيقصد بالبحث و 

علمية تهدف الى زيادة وتطوير املخزون املعرفي و توجيهها في التطبيقات التطوير هو النشاط الفكري و الذي يتم على أسس وقواعد 

الجديدة في األنشطة املالية و اإلنتاجية بهدف زيادة الكفاءة وعظيم العوائد و تحقيق اهداف االستمرار و النمو في املنظمات ، يتم 

 (.2722:8و البحث التجريبي )التطويري( )مصطفى، تقسيم البحوث و التطوير الى البحث األساس ي ) النظري( و البحث التطبيقي

 طرق الوصول الى الكفاءة املالية-أهمية-مفهوم-الكفاءة املالية: ثانيا

تعتبر الكفاءة من املواضيع ذات االهمية املتزايدة في العصر الحالي ، كونها تعكس مدف االستغاللية او االستخدام االمثل 

تالي تحسن من قدرة التقليل التكاليف و الوقت و الجهد االزم للقيام باألعمال و االنشطة وب للموارد املتوفرة و كذلك تساهم في

املؤسسة على املنافسة  و كسب حصة سوقية ضمن اسواق ذات منافسة شرسة ، ال يوجد تعريف شامل للكفاءة وابسط تعريف 

ية للمعاير الصناعية الكفاءة على انها "استخدام للكفاءة هي الحصول على الكثير باقل ما يمكن ، و تعرف الجمعية الفرنس

( ، الكفاءة املالية و احدة من املواضيع ذات 6: 2772القدرات في وضعية مهنية بهدف التوصل الى االداء االمثل للنشاط")شنكامة،

حيث تؤدي الكفاءة املالية الى االهمية املتزايدة في العصر الحالي ، خصوصا مع زيادة شراسة املنافسة و ارتفاع التكاليف االموال 

إجراءات تقيم موضوعي ألداء املؤسسة و تطورها الصحي ، تعتبر الكفاءة املالية من الوسائل الحاسمة في ضمان نجاح املؤسسة و 

تعتبر كذلك واحدة من اهم الوسائل نجاح املؤسسة حيث تعبر عن مدف القدرات االستثمارية للموجودات املؤسسة و قدرتها على 

القدرة على االستخدام االمثل  " ( ، و يمكن تعريف الكفاءة املالية على انهاBegam،183 :2020االستثمار في انشطتها املختلفة)

( ، بمعىى الهدف هو تحقيق الكفاءة في استخدام املوارد املتاحة بحيث يمكن الحصول 86: 2777للموارد املالية للمؤسسة")بدري،

نتج ما سواء سلعة او خدمة  مع مراعات تقليل التكاليف و في نفس الوقت عدم التأثر على جودة على اقص ى انتاجية ممكنة مل

اداء املهام في الوقت املناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة و التي تكون عادة  " الناتج ، وكذلك تعرف الكفاءة املالية على انها
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يا و تقوم بإلغاء االنشطة غير االساسية للتحقيق كفاءة مالية على درجة من خالل عمليات مبسطة و موحدة تستند الى التكنلوج

( ، و ال تظهر الكفاءة املالية فقط القدرة على تخصيص املوارد و سداد الديون بل تظهر ايضا القدرة على .p2:2772،Plcعالية")

عند ما تكون املخرجات اكثر لكل وحدة من  " انهاتحقيق العوائد واالرباح و استغالل االمكانيات املستقبلية ، و كذلك تعرف على 

( ، بمعىى ان زيادة املخرجات يؤدي الى زيادة في القدرة االنتاجية حيث p15:2776،Shermanاملدخالت هذه يعىي كفاءة مالية اكبر")

وارد املالية املتاحة ، يتم الحصول على قدر اكبر من الخرجات بقدر اقل من املدخالت و هذا يعىي تحقيق كفاءة في استغالل امل

حيث تحاول املؤسسة تحسين االنشطة و كذلك التعامل بشكل االمثل مع املوارد من ما يكسبها قدرة على القيام بالعمل و تحقيق 

( ، و كذلك يمكن ان تعرف " تعتبر p2:2019،Lanاستدامة مالية و تحقيق املزيد من  العوائد و ضمان االستمرار و النمو)

ات كفاءة مالية في حال استغالل مواردها املالية املتوفرة افضل استغالل بحيث تحقق عوائد عالية و بأقل هدر املؤسسة ذ

 (.67: 2772ممكن")رايس،

أهمية الكفاءة املالية تكمن في تعد ادارة املوارد املالية في املؤسسة امر بالغ في االهمية حيث تتطلب االدارة املالية الفعالة و 

خطيط و التنسيق بين االنشطة املالية املختلفة في املؤسسة سواء من حيث مصادر االموال او من حيث استخداماتها ، الكفؤة الت

و الهدف الرئيس ي هو ضمان اقص ى انتاجية لألنشطة و عمليات املؤسسة مع تقليل الهدر و استخدام اقل ما يمكن من املوارد 

ئد و منع اي حالة من العسر املالي و اإلفالس ، وتساهم الكفاءة املالية ايضا وكذلك ضمان تحقيق العوا املالية املتوفرة ،

املؤسسات على االستفادة من وفورات الحجم حيث سيوكون الهدف وتقليل التكاليف و توزيعها على عدد اكبر من الوحدات 

حقيق املؤسسة للميزة تنافسية على حساب املنتجة  بشرط عدم تأثيرها على جودة املنتج النهائي كل هذا االمر سوف يساهم في ت

( p25:2013،Ngunyuاملنافسين ضمن بيئة ذات منافسة حادة وتعتبر كفاءة التكلفة شرط اساس ي لنجاح االداء املالي للمؤسسة)

انشطة  ، كذلك يمكن القول ان الكفاءة املالية تساهم في الحصول على االدخارات الغير املستغلة و محاولة االستفادة منها في

( ، في ظل املنافسة الشرسة من البديهي اعتماد p107:2778،Cholladaتالي املساهمة في النمو االقتصادي)الانتاجية مختلفة وب

املؤسسات على تحقيق الكفاءة املالية وذلك بهدف خفض التكاليف و تحقيق املزيد من االرباح و محاولة الحصول على حصة 

( ، 187:ص2771تحقيق التنمية االقتصادية و تحسين الرفاهية املجتمع بصوره عامة )زهير،سوقية اكبر، وكذلك يساهم في 

وتساهم الكفاءة كذلك في تخفيض تكلفة العمليات و االنشطة و بالتالي زيادة الكفاءة و فعالية في اداء املؤسسة و بالتالي زيادة في 

 الدخل املتحقق.

 من خالل: يمكن للمؤسسة الوصول الى الكفاءة املالية

  تحقيق التعاون والتنسيق بين االقسام املختلفة داخل املؤسسة والقيام بعمليات التخطيط املالي وكذلك عمليات

الرقابة بهدف مقارنة ما هو مخطط بما تم إنجازه واالستفادة من التقدم التكنلوجي والتي تمكن من تقليل التكاليف 

 وزيادة السرعة وجودة املنتجات.

  تمنع الهدر املوارد واالسراف بحيث تضمن تحقيق التوازن بين املوارد اي العناصر املدخلة واملخرجات.وضع الية 
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  ان تكون للمؤسسة امكانية وقدرة واهلية للتحقيق الكفاءة املالية في مواردها وكذلك يجب ان يتمتع موظفوها بتدريب

 واملؤهالت الكافية.

 يز الكفاءة املالية للمنظماتثاليا: االستفادة من التكنلوجيا في تعز 

تكمن األهمية التكنلوجية في توفير كفاءة من ناحية الوقت والجهد االزم للقيام باألعمال وتساهم التكنلوجيا في تحقيق 

وفورات تكاليف القيام باألعمال وتساهم في تحقيق التطور في جميع الجوانب ، وتساهم التكنلوجيا في تحقيق كفاءة مالية و كفاءة 

إنتاجية في املنظمات ،فمن ناحية الكفاءة املالية فتساهم التكنلوجيا في تقليل الجهد و الوقت االزم ألداء املهام و تساهم في تقليل 

املنظمات ، وتساهم في تنويع املصادر التمويلية وبالتالي تعزيز للقدرة املالية  يالتكاليف اإلدارية لإلدارة و استغالل املوارد املالية ف

منظمات ،كذلك تساهم في توفير تكنلوجيا املعلومات و االتصاالت و إمكانية االستفادة من عمليات التغذية العكسية والتي لل

تساهم في معرفة مواقع األخطاء و املعوقات التي تعيق العمل و إيجاد الحلول املناسبة و في اسرع وقت ممكن مما ينعكس إيجابا في 

تالي تحقيق كفاءة في استغالل املوارد املالية املتوفرة تحت تصرف املنظمات ، من ناحية أخرف تساهم تقليل الهدر و االسراف وبال

التكنلوجيا في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية في املنظمات حيث تساهم في الوصول الى طرق إنتاجية جديدة و تنويع القدرات و الوسائل 

الجهد و تقليل االيدي العاملة و استبدالها باالت و معدات حديثة  وبالتالي  اإلنتاجية و كذلك زيادة السرعة و تقليل الوقت و

تقليل للتكاليف و مساهمة في استغالل امثل للموارد تحت تصرف املنظمات وبما ينعكس إيجابيا على األداء و الربحية و املساهمة  

ع األنشطة التسويقية و دخول أسواق جديدة و تعزيز في تحقيق التنمية و التطوير في املنتجات و الخدمات مما يساهم في توسي

الربحية ، ومما تقدم يمكن القول ان العالقة بين التكنلوجيا و الكفاءة هي عالقة طردية إيجابية فعند زيادة مستوف التقدم و 

 التطور التكنلوجي سوف تزداد كفاءة استغال موارد املنظمات.

 :خاتمة

املنظمات وفي االقتصاد بصورة عامة، حيث دخلت التكنلوجيا في جميع املجاالت الحياة وخصوصا تلعب التكنلوجيا دورا مهما في 

الصناعية منها حيث ان االقتصاد املحلي والعالمي أصبح وبفضل التكنلوجيا اقتصاد معرفي يقوم على نقل املعلومات والتكنلوجيا 

 الصعوبات والتحديات الصناعية. واالستفادة املعلومات والخبرات في تطوير االقتصاد ومواجهة

تستخدم املنظمات التكنلوجيا بهدف رفع الكفاءة وزيادة القدرات والطاقات املتاحة، والكفاءة املالية من املواضيع املهمة و التي 

امثل  تسعى كل املنظمات و بمختلف أنواعها تطبيقها وخصوصا في ظل بيئة ذات منافسة حيث تمكن الكفاءة املالية من استغالل

 للموارد املالية املتاحة و تحقيق وتقليل تكلفة و الهدر و االنفاق و االستفادة من الوفورات في مجاالت أخرف وبالتالي تعظيم األرباح.

اذن للتحقيق كفاءة مالية عالية البد من االستفادة من التكنلوجيا الحديثة بهدف تحقيق استخدام افضل للموارد و تحقيق 

 اج.كفاءة في اإلنت
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 قائمة املراجع:

  ،واهمية االستخدام العقالني للتكنلوجيا في املجاالت الصناعية في تحقيق التنمية  ر (، دو 2772)شاوي محمد سفيان

 املستدامة نحو تحقيق اإلنتاج االنظف، املؤتمر العربي األول حول دور القطاع الخاص في التنمية التكنلوجية.

 التكنلوجي الستدامة الصناعة، جمعية العلوم االقتصادية والثقافية، سورية. ر (، التطو 2771) ،محمد مرياتي 

 ( ،تسيير الكفاءات البشرية في املؤسسة، رسالة ماجستير، ورقلة، جامعة قاصدي 2772الزهرة شنكامة، قاسم ميلود ،)

 مرياح، الجزائر.

 ،دام نموذج حد التكلفة العشوائية دراسة حالة (، قياس الكفاءة املصرفية باستخ2772فاطمة، ) الزهرة، نوف  حدة، رايس

 االردن. (،7)26العدد  ،والدراسات لألبحاثالقدس املفتوحة  ة(، مجل2771-2770للبنوك الجزائرية )

  (،2727) محمود،صدام محمد  السقا،زياد هاشم  حسين،علي إبراهيم ( تعزيز الكفاءة املالية في ظل معاييرIFRS للحد من )

 املالية دراسة تجريبية لواقع األزمات في العراق باستخدام تحليل مغلف البيانات.الهشاشة 

  الصندوق لوضع استراتيجية االنخراط في البلدان التي تعاني من اوضاع هشة،  ج(، نه2776) ،بيرجيساليساندرا زوس ي

 روما. ورة السابعة عشر بعد املائة،الد مذكرة الى ممثلي االعضاء في املجلس التنفيذي، االستثمار في السكان الريفين،

  مؤشرات تمويل النمو املستدام في الحد من الهشاشة املالية دراسة مقارنة بين  ف(، توظي2770)العطوي، مهند حميد ياسر

 .واالقتصاديةمجلة املثىى للعلوم االدارية  ،واالماراتيةشركات التامين العراقية 
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 دور تكنولوجيا املعلومات في تطوير أداء املؤسسات املالية

 دراسة ميدانية علي املؤسسات املدرجة بسوق الخرطوم لألوراق املالية
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The Role of Information Technology In Developing the Performance of Financial 

Institutions 

A field study on the listed institutions in the Khartoum Stock Exchange 

Dr. Rabaa Ahmed Bashir Malik 

Assistant Professor, Mashreq University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Khartoum, Sudan 

 

 خص:لامل

هدفت الدراسة إلي التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات بأبعادها )التجهيزات التكنولوجية، البرمجيات، الشبكات 

ن مجتمع الدراسة من املنهج الوصفي التحليلي، تكو واالتصاالت، املورد البشري( في تطوير أداء املؤسسات املالية. وتم استخدام 

( مفردة، تم توزيع االستبانة على أفراد العينة، تم 727)العاملين بسوق الخرطوم لألوراق املالية، تم أخذ عينة عشوائية، مكونة من 

أن استخدمت االستبانة كأداة لجمع املعلومات. خلصت إلي نتائج منها  %(،81.2( استبانة، بنسبة استرجاع بلغت )771استرجاع )

وجود تأثير ألبعاد تكنولوجيا املعلومات في سوق الخرطوم لألوراق املالية يسخر إبعاد تكنولوجيا املعلومات  بهدف تطوير أدائه، 

األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية. أوصت الدراسة باالرتقاء بمستوف أبعاد تكنولوجيا املعلومات املتوفرة بسوق الخرطوم لألوراق 

عتبارها من األنظمة الداعمة لتطوير األداء، االهتمام بالبىي التحتية كتوفير األجهزة التكنولوجية الحديثة واستخدامها في املالية  با

 العمل مما يساعد في تطوير أداء سوق الخرطوم لألوراق املالية.

 تكنولوجيا املعلومات ، تطوير أداء املؤسسات املاليةاملفتاحية :  لماتالك

Abstract 

The study aimed to identify the role of information technology in its dimensions (technological 

equipment, software, networks and communications, human resource) in developing the performance of financial 

institutions. The descriptive analytical approach was used, the study population consisted of workers in the 

Khartoum Stock Exchange, a random sample was taken, consisting of (120) individuals, the questionnaire was 

distributed to the sample members, (118) questionnaires were retrieved, with a recovery rate of (98.3%), The 

questionnaire was used as a tool for collecting information. I concluded results, including that the Khartoum Stock 

Exchange harnesses the distancing of information technology in order to develop its performance, and that there 

is an impact of the dimensions of information technology on the performance of the Khartoum Stock Exchange. 

The study recommended raising the level of information technology dimensions available in the Khartoum Stock 

Exchange, as it is one of the supporting systems for performance development, paying attention to infrastructure 

such as providing modern technological devices and using them at work, which helps in developing the 

performance of the Khartoum Stock Exchange. 

Keywords: Information Technology, Development of the Performance of Financial Institutions 
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 مقدمة:

 سواء، ولكون العالم البشري يشهد تطورات كبيرة ومتسارعة 
ً
أن التطور حالة مالزمة لألشياء املادية واملعرفية على حدا

في السابق واختفاء أشياء كان لها تأثير ودور  كبير في حياة اإلنسان،  كان لها األثر الكبير في ظهور أشياء جديدة لم يكن لها وجود

فإن إحدف تلك األشياء املادية واملعرفية التي بزغت كنجم ساطع في العصر الحديث هي )تكنولوجيا املعلومات( التي تتكون من 

 ذه تعتبر دعامة الوجود واالستمرارية واملنافسة.األجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءات البشرية املدربة والوظائف االحترافية وه

 من أهدافه عن طريق ؤسسة إن تطوير األداء وتحقيق أعلى معدالته يعد املسؤولية النهائية ألية مكما 
ً
والذي يشكل هدفا

، إذ تبرز اوتفوقهاملؤسسة استخدامه للموارد بمختلف أنواعها وبأسلوب كفوء، فاألداء يمثل مقياس للتعرف على مدف جدارة 

أن تطوير األداء عن األهداف املرغوبة أو مدف تطابقهما معها، وبالتالي ف اأهميته كونه خطوة تحدد املوقع الحالي ومدف ابتعاده

في تحقيق الكفاءة والفاعلية في استغالل املوارد البشرية واملادية واملعلوماتية في ضوء ؤسسة املؤسس ي يعكس مدف نجاح امل

 سية التي تواجها ولغرض تحقيق أهدافها.التحديات التناف

 مشكلة الدراسة:

من ضعف في أداء األفراد واألقسام واإلدارات حيث أن األداء تعاني منها الكثير من املؤسسات السودانية السيما املالية 

يز قدرتها على التعامل لتعز  على الوجه األكملتكنولوجيا املعلومات وقد يعود ذلك إلى عدم استخدام  هاعامة غير محقق ألهداف

 مع املعلومات والتصرف بها بالدقة والسرعة الالزمتين ملواجهة املنافسة الشديدة التي تتعرض لها.

 ؟تطوير أداء املؤسسات املالية تكنولوجيا املعلومات فيبناًء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في ما هو أثر 

 تساؤالت فرعية على النحو التالي؟يندرج تحت هذا السؤال املحوري عدة   

 ما واقع أبعاد تكنولوجيا املعلومات باملؤسسات املالية؟ .7

 هل تؤثر التجهيزات التكنولوجية في تطوير أداء املؤسسات املالية؟ .7

 هل تؤثر البرمجيات في تطوير أداء املؤسسات املالية؟ .2

 لية؟هل تؤثر الشبكات وتقنيات االتصال في تطوير أداء املؤسسات املا .2

 هل يؤثر املورد البشري في تطوير أداء املؤسسات املالية؟  .0

 تبرز أهمية الدراسة من خالل ُبعدين أساسيين هما: أهمية الدراسة:

إثراء املكتبة العربية والسودانية على وجه الخصوص من خالل ما تضيفه في مجاالت تكنولوجيا األهمية العلمية:   9

 الدراسة وندرته حسب علم الباحثة في املكتبة العربية.حداثة موضوع  املعلومات واألداء.

مساهمة البحث في تسليط الضوء في قطاع املؤسسات املالية السوداني على وجه العموم وسوق األهمية العملية:  2

أهمية  الخرطوم لألوراق املالية خاصة في معرفة مدف توافر أبعاد تكنولوجيا املعلومات من وجهة نظر العاملين بها.

لفت أنظار  تسليط الضوء من خالل النتائج التي تتوصل إليها على جوانب القصور لديها املتعلقة بعملية تطوير األداء.

 
ً
متخذي القرار بقطاع املؤسسات املالية السوداني إلى أهمية تكنولوجيا املعلومات وعالقتها بتطوير األداء، وذلك وفقا

 تفادة منها في الجوانب التطبيقية.للنتائج التي تتوصل إليها الدراسة واالس

تكنولوجيا املعلومات في تطوير أداء املؤسسات دور إن الهدف األساس ي لهذه الدراسة يتمثل في التعرف على  أهداف الدراسة: 

 املالية وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على واقع أبعاد تكنولوجيا املعلومات باملؤسسات املالية. .2

 .التجهيزات التكنولوجية في تطوير أداء املؤسسات املاليةبيان أثر  .1

 .البرمجيات في تطوير أداء املؤسسات املاليةالكشف على أثر  .6

 .الشبكات وتقنيات االتصال في تطوير أداء املؤسسات املاليةدراسة أثر  .0
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  .املورد البشري في تطوير أداء املؤسسات املاليةتوضيح أثر  .1

 الدراسة:فرضيات 

تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات في أداء املؤسسات 

 املالية. تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتجهيزات التكنولوجية في تطوير أداء املؤسسات املالية. .7

 ر ذو داللة إحصائية للبرمجيات في تطوير أداء املؤسسات املالية.يوجد أث .2

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للشبكات وتقنيات االتصال في تطوير أداء املؤسسات املالية. .2

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمورد البشرية في تطوير أداء املؤسسات املالية .0

 نموذج الدراسة:

والوصول إلى أهدافها املحددة في تحديد أثر املتغير املستقل )تكنولوجيا املعلومات( في لتحقيق الغرض من الدراسة 

 (.7املتغير التابع )أداء املؤسسات املالية(، صيغ أنموذج الدراسة، كما موضح في الشكل)

 ( نموذج الدراسة9شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2722إعداد الباحثة،  املصدر:

 منهجية الدراسة

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استعانت الدراسة باملنهج التاريخي.   

 :الدراسة جمع بياناتمصادر وأدوات 

تعتمد الدراسة على املصادر األولية: وتستخدم اإلستبانة لجمع البيانات، باإلضافة إلى املصادر الثانوية: الكتب، البحوث 

 العلمية، التقارير، املجالت العلمية، الندوات واملؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 حدود الدراسة

 التالية:اقتصرت الدراسة على الحدود 

 سوق الخرطوم لألوراق املالية. الحدود املكانية: .أ 

 م.2722 الحدود الزمانية: .ب 

ة: .ج  ريَّ
َ
.السودان -العاملين بسوق الخرطوم لألوراق املالية  الحدود الَبش

 التجهيزات التكنولوجية

 البرمجيات

 الشبكات واالتصاالت

 المورد البشري 

الماليةأداء المؤسسات   

المتغير المستقل )تكنولوجيا 
 المعلومات(

المتغير التابع )أداء المؤسسات 
 المالية(
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: اإلطار النظري 
ً
 أوال

 . تكنولوجيا املعلومات:9

مجموعة من املكونات ذات عالقة متداخلة مع بعضها تعمل على نحو متكامل داخل  ( بأنها20. 2778عرفها الشوابكة )

حدود في ظل قيود معينة, لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة في بيئة ما, وفي سبيل ذلك تتقبل مدخالت وتقوم بعمليات وتنتج 

( بأنها نظام يعتمد على الحاسوب يقدم 02. ص2777مخرجات،  وتسمح باستقبال مدخالت مرتدة ) تغذية عكسية( . يرف )السالمي: 

املعلومات ويدعم عمليات اتخاذ القرارات اإلدارية ويستند في ذلك إلى نظم معالجة العمليات وقواعد البيانات في املنظمة. أشار 

حويل البيانات جموعة األجهزة واملعدات والبرامجيات واملهارات البشرية التي تستخدم ملعالجة وت( بأنها م717. ص2776)شريف: 

إلى معلومات، وخزنها ونقلها وتوزيعها إلى الجهات املستفيدة بشكل يجعلها متاحة لألطراف كلها من الكم والنوع والتوقيت 

نظام يتضمن عمليات معالجة وخزن وتحليل ونشر البيانات واملعلومات ألغراض معينة ويتكون بصورة كما عرف بأنها  املالئم.

 (72. ص2770)الهواس ي،  ونات الصلبة واملكونات البرمجية والعمليات واإلجراءات والبيانات واألفراد (.عامة من عناصر )املك

أن تكنولوجيا املعلومات بصورة عامة تساعد املنظمات في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة إنتاجيتها من خالل توفير املعلومات التي       

تخذي القرار في تنفيذ مهامهم على أكمل وجه، ويمكن تلخيص أهميتها في اآلتي: )شريف: تساعد جميع العاملين وفي مقدمتهم م

 (717. ص2776

 كلفة بأقل الخدمات وإنتاج املوارد من أفضل انتفاع فرص يتيح الدقيقة املعلومات فاستخدام : التشغيلية الكفاءة تحسين .أ 

 على إذ يساعد أستخدامها القرارات التخاذ تشغيلية معلومات وتوفير األوامر تنفيذ وقت تقليل خالل من سرعة وبأقص ى

 .الطرفية املحطات بواسطة طلباتهم تلبية طريق عن الزبون  خدمة تحسين

تعد تكنولوجيا املعلومات أداة فاعلة في تقليص حجم املنظمات وإعادة التنظيم، إذ تدل التقديرات في الدول  : الحجم تقليص .ب 

تقليل  إن %، كما  30 – 40الصناعية أن نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا أمكن تخفيض الحجم اإلداري بنسبة تنحصر بين 

اج ألي منظمة ( والتي تكبد املنظمة تكاليف عالية جراء الرواتب واألجور االعتماد على األيدي العاملة ) أحد أهم عوامل اإلنت

واملنافع األخرف أال أن إدخال تكنولوجيـا املعلومات يؤدي إلى إحداث تغيرات في املهام واملسؤوليات على مستوف األفراد والوحدات 

إجراء التعديالت املناسبة في الهيكل التنظيمي اإلدارية تنعكس على تغيير طبيعة بعض الوظائف مما يستلزم إعادة هيكلة و 

للمنظمة الذي ينتج عنه دمج وإلغاء بعض الوظائف واألقسام والوحدات، ومن ثم التخلي عن أعداد من القوف العاملة 

 (60. ص2776.)قندلجي والجنابي، 

 التخمين على االعتماد تقليل على املديرين يساعد املناسب الوقت وفي الدقيقة املعلومات توفر إن :القرار  اتخاذ عملية تحسين .ج 

األطراف  طموحات يلبي مناخا وتخلق املصرف عمليات تحسن ما غالبا املصرفية املعلومات تكنولوجيا أن إذ والخطأ والتجربة

والعاملين تسهم في تخليص املديرين  كما املشتركة املصلحة على مبنية املدف وطويلة ديناميكية أكثر عمل عالقات وتجسد كافة

من أعباء املهام الروتينية، بما يتيح لهم استغالل أوقاتهم في التخطيط ورسم السياسات، األمر الذي ينعكس على كفاءة األداء، 

 وبالتالي صنع قرارات أفضل.

   وضع يتم: األقسام  بين التنسيق .د 
ً
  التنظيمية العالقة مستويات وتحدد األفراد بين والعمل املهام توزيع  على قيودا

ً
 طبقا

 بأقص ى أملنظمي التالؤم فيها تحقق بطريقة وتحديدها اتصال شبكات إيجاد في تسهم كما األعمال تدفق شبكات الحتياجات

 تخفيض إلى أدف البعض بعضها املنظمة مع فروع في حواسيب ربط وإمكانية والدولية املحلية االتصال فشبكات وفاعلية، كفاءة

وقد مكن ذلك من زيادة سرعة  آلخر، مكان من األفراد انتقال تتطلب قد والتي األقسام بين والالزمة الشخصية املقابالت كلف

 تدفق ومعالجة وتبادل املعلومات وتطوير أساليب إدارية حديثة كاالجتماعات وعقد الصفقات عن بعد وغيرها.

 في املضافة القيمة .ه 
ً
 مهما

ً
االقتصاد املبىي على املعرفة واملعلومات، إذ إن تكنولوجيا  : تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا

املعلومات واالتصاالت تساعد املنظمات الخدمية السيما املؤسسات املالية على تقديم خدمات ذات قيمة عالية، مثل بطاقات 
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التصاالت ّمما يؤكد أهمية دور االئتمان والتسليم الفوري للطرود وأنظمة الحجز العاملية املبنية على تكنولوجيا املعلومات وا

 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في حياة املصرف ونجاحه

أحد العوائد الغير مادية التي يمكن أن تحظى بها املؤسسات املالية جراء استخدامها لتكنولوجيا  تحسين ظروف العمل : وهي .و 

موظفين ويساعد توفير املعارف والعلوم واملعلومات املختلفـة على املعـلومات إذ يؤدي توفير املعلومات إلى رفع الروح املعنوية لل

إثراء الجانب الفكري للموظفين، األمر الذي يساعد على تقديم أعمال وأفكار مبدعة وهذا يعىي رفع كفـاءة املوظفين من حيث 

 (10. ص2777السالمي: السرعة والدقة وتقليل اإلسراف والضياع في املوارد املادية والبشرية واملعلومات. يرف )

بما أن تكنولوجيا املعلومات تساعد املنظمة على تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين  تحقيق ميزة تنافسية : .ز 

عملية صنع القرار وتسهم في تحسين العالقة بين املنظمة وزبائنها ومورديها بما يضمن استهداف أكبر عدد من الزبائن والتعامل 

ملوردين بما يؤدي إلى تقديم خدمات جديدة ومميزة تشبع حاجات زبائن املنظمة وبالتالي زيادة الربح فهذا يعىي إنها قد مع أفضل ا

 حققت ميزة تنافسية تمكنها من البقاء في السوق.

 عن احتماالتها وخفض املحتملة املخاطر من العديد إدراك املنظمة من تمكين على املعلومات تكنولوجيا تعمل: املخاطرة  إدارة .ح 

 على والعمل تفاقمها ملنع مبكر وقت في االنحرافات كشف في تساعد كما التنظيمية، والقدرات والتنظيم، العلمي، البحث طريق

  .لها املناسبة املعالجات وضع

 املعلومات من هائلة كميات جمع املمكن من أصبح اليوم املتقدمة املعلومات تكنولوجيا  إن استخدام :املعلومات على السيطرة .ط 

 تعد التي الضرورية التاريخية واملعلومات البيانات حفظ بعمليات تقوم إنها كما والتباعد، االختالف شديدة أماكن من املستقاة

 
ً
 .املنظمة عمل في أساسا

 التطور  بركب اللحاق تستطيع لكي املعلومات تكنولوجيااملؤسسات املالية  تحتاجاالستجابة والتكيف مع ظروف بيئة العمل:  .ي 

 .الخدمات تقديم في والتنافس املعلوماتية عصر مواكبة عن والتخلف العزلة الحتماالت تجنبا

ترتبط هذه املوارد فيما بينها بحيث يكون فشل أحدها سبب لفشل املوارد األخرف وبالتالي اتخاذ قرارات غير صحيحة مما 

بيئتها، وتتمثل املوارد التي تعتمد عليها  تكنولوجيا املعلومات املصرفية في عملية يؤدي إلى ضياع فرص املنظمة لالستجابة ملتغيرات 

 (717. ص2776تقديم معلومات ذات خصائص جيدة بما يأتي  : )شريف: 

 العمل كالحواسيب ومحطات املعلومات معالجة في املشتركة الصلبة واألجهزة األدوات إلى : تشيراألجهزة واملعدات .أ 

النقل، وبما إن تكنولوجيا املعلومات تعتمد على تقنيات الحاسوب وبشكل  البيانات وأدوات بة ومستودعالصل والشبكات

كبير في عملية أنتاج املعلومات فأن معظم آليات تحويل البيانات إلى معلومات تتم في منظومة الحاسوب والتي  تتكون من 

 ال البيانات وتنتهي بتخزين واسترجاع املعلومات.مجموعة من الوحدات تقوم كل وحدة  بمهمة معينة تبدأ بإدخ

هي ليست برامج الحاسوب وحسب بل هي أي وسيلة يتم خزن املعلومات فيها ويمكن أن تتضمن اإلجراءات املوارد البرمجية  .ب 

والتعليمات التي يستخدمها املوظفون مثل دليل التعليمات والسياسات الخاصة باملنظمة، كما توصف بإنها اإلرشادات 

املكتوبة بلغة خاصة يفهمها الحاسوب، وتتضمن نوعين رئيسين من البرامج هما برامج النظام الالزمة لتشغيل الكيان 

 الخارجية واألدوات االتصاالت، وربط املركزي  كاملعالج الحاسوب، موارد تدير التي العامة البرامج من مجموعة ) املادي

 برامج )برامج التطبيقات التي يتعامل معها املستخدم النهائيو ( البرامج  هذه يصممون  من هم النظام مبرمجي وان امللحقة،

 (218. 2777. )عباس: (النهائيين  املستخدمين قبل من معينة مهام إلنجاز خاصة لتطبيقات مكتوبة

 بين واملعلومات البيانات لنقل الالزم االتصال لتحقيق بعضها مع املرتبطة الوسائل من مجموعة من تتكون االتصاالت:  .ج 

 النتقال مفيدة وهي  االكسترانت و والتلكس، االنترنيت، االنترانت الهاتف، الفاكس مثل األخرف  واملصارف املصرف فروع

 عن املوارد الشبكات وتشمل املصرف داخل األنظمة مختلف بين البيانات
ً
وتتيح   لدعمها الالزمة والبرمجية الصلبة فضال

ر.)عباس: ملستخدم الحاسوب إمكانية االتصال املباشر من أي موقع بأي مستخدم آخر وفي أي موقع آخهذه الشبكات 

2777 .218.) 
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أهم مكون في تكنولوجيا املعلومات فعلى الرغم من دقة املعلومات ( بأنها 16. 2778الشوابكة )املوارد البشرية: يرى ,, .د 

قرار ألنه هو وحده يقرر مدف فائدة هذه املعلومات اعتمادا على املساعدة الناتجة إال إن الرأي األول واألخير هو ملتخذ ال

التي تقدمها له في عملية صنع القرار، فاألفراد من أهم مصادر خلق امليزة التنافسية داخل املنظمة، وإنه لكي تكون 

اإلستراتيجية الصحيحة وأفراد في للمنظمة ميزة تنافسية تمكنها من البقاء في السوق يجب أن تمتلك تكنولوجيا املعلومات، 

املكان املناسب، وفي عالم األعمال اليوم من غير الكافي امتالك املنظمة لواحد أو أثنين من هذه العناصر، إذ يجب أن 

تحصل املنظمة وتبقي على مزيج اإلستراتيجية الصحيحة، تكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية املناسبة في املكان والوقت 

ذين يستخدمهم املصرف لتصميم، تشغيل، إدارة وصيانة تكنولوجيا املعلومات ناسبين، امل
ّ
وتتمثل هذه املوارد باألفراد ال

املصرفية وإلدارة هذه املوارد يتطلب من املصرف االنتباه الشديد عند توظيف وتطوير واالحتفاظ بأفضل املواهب 

النظام يتطلب أفراد متخصصون بالتكنولوجيا يفهمون احتياجات والخبرات في مجال تكنولوجيا املعلومات فدور محلل 

 (01. ص2776)قندلجي والجنابي،  .تكنولوجيا املعلومات ويتمتعون بالخبرة العملية في التعامل معها

 . األداء املؤسس ي:2

 ملنظمات األعمال ككل، إذ 2. ص2776أشار عبد املحسن )
ً
 وفاعال

ً
 جوهريا

ً
يكاد يكون الظاهرة ( أن األداء يمثل مفهوما

الشاملة لجميع حقول املعرفة اإلدارية كما يعد من أكثر املفاهيم التي إختلف الباحثين في التوصل إلى مفهوم موحد له ويبرز ذلك 

 الختالف آراء املفكرين والباحثين الذين تناولوا هذا املوضوع وكذلك لتعدد مقاييس األداء ومؤشرات قياسه على 
ً
االختالف تبعا

( بأنه قدرة املنظمة على 777. ص2777يرف )قرش ي:  ق أهداف املنظمات وطبيعتها وإتجاهاتها وإختالف االطراف املرتبطة بها.وف

( بأنه االستعمال األمثل 70فيما ذكر )حسن: دت. ص تحقيق أهدافها من خالل إستعمال املوارد املتاحة بطريقة كفوءة وفاعلة.

 يعرفه )الداوي:  املتاحة لتحقيق أهدافها طويلة األمد للمحافظة على ميزاتها التنافسية. ملوارد املنظمة املادية والبشرية
ً
. 2777أيضا

 ( بأنه تلك النتائج املرغوبة التي تسعى املنظمة الى تحقيقها.271ص

 (00. ص2777)الكساسبة:   تأتي أهمية االداء من  إن التعرف على أداء املنظمة يسهم في الكشف عن النواحي اآلتية :

 مدف مالئمة الخطة للمحددات البيئية. .أ 

 مالئمة االجراءات االستراتيجية ألهداف املنظمة ومواردها. .ب 

 التأكد من إن املعنيين بتنفيذ الخطط هم على إطالع جيد لها. .ج 

 التأكد من مستوف التنسيق بين أجزاء االعمال والسياسات. .د 

 ذ االهداف.مدف مالئمة تقسيمات الهيكل في تنفي .ه 

 معرفة وضع املشاركين في تنفيذ االستراتيجية ملالحظة الدوافع واالتجاهات لدف االشخاص. .و 

يعد االداء الحقيقة الوحيدة لدف املنظمة ، كونه يمثل أهم مقياس للتعرف على مدف جدارة املنظمة وتفوقها. وتأتي 

 املنظمة والذي يقيس أهدافها املتمثلة بالبقاء والتكيف  والنمو. أهمية االداء املنظمي في كونه املؤشر االكثر شمولية لفاعلية 

: الدراسة امليدانية
ً
  ثانيا

  مجتمع وعينة الدراسة:

( 727) تكون مجتمع الدراسة من العاملين بسوق الخرطوم لألوراق املالية، تم اختيار عينة عشوائية، حيث تم توزيع 

 %(.81.2( استبانة صالحة للتحليل أي ما نسبته )771استبانة، وتم استرداد )

 Statistical Package forمن خالل برنامج التحليل اإلحصائيتم تفريغ وتحليل بيانات االستبانة  األساليب اإلحصائية املستخدمة:

the Social Sciences   (SPSS) لتالية: وتم استخدام األساليب اإلحصائية ا 

أدوات التحليل اإلحصائي الوصفي الذي تستخدم فيه املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بما يفيد في وصف  .أ 

 عينة الدراسة واتجاهاتها.
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 .( ملعرفة ثبات فقرات االستبانةCronbach's Alphaاختبار )ألفا كرونباخ( ) .ب 

 .)املتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسةتم استخدام تحليل االنحدار : تحليل االنحدار .ج 

 اليبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة

للتأكد من أن أداة الدراسة تقيس ما وضعت من أجله، قامت الباحثة بقياس الصدق الظاهري بعرضها في صورتها 

وضوح ولتحديد مدف التوافق بين عبارات كل األولية على عدد من املحكمين لتقييم صالحية االستبانة من حيث الصياغة وال

 مقياس وعلى ضوء مقترحاتهم تم تعديل أسئلة االستبانة.

% 67كما تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات والصدق اإلحصائي حيث أن القيمة اإلحصائية املقبولة له  

، وأن معامل
ً
(. كذلك قيمة الصدق كانت مرتفعة 7.107الثبات الكلي بلغ ) وبالتالي فإن القيمة التي تزيد عنه هي قيمة جيدة جدا

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 0.933لكل مجال حيث قيمة الصدق لجميع فقرات االستبانة )

 تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. والجدول التالي يوضح ذلك:

 Reliability Test (: اليبات والصدق 9جدول )

 معامل اليبات معامل ألفا كرنباخ عدد العبارات محاور الدراسة

 7.102 0.933 6 التجهيزات التكنولوجية

 7.101 0.935 5 البرمجيات

 7.10 0.932 5 الشبكات وتقنيات االتصال 

 7.161 0.931 5 املورد البشري 

 7.107 0.933 92 أداء املؤسسات املالية

 7.822 7.107 30 املجموع

 .SPSSإعداد الباحثة باستخدام برنامج املصدر:     

 نتائج تحليل البيانات الشخصية:

%( تتراوح 27.6( سنة، و )07( إلى أقل من )27%(  تتراوح أعمارهم من )21.7:  أنَّ ما نسبته )توزيع أفراد العينة حسب العمر

سنة فأكثر(. يتضح من ذلك أن النسبة العظمى 17تتراوح أعمارهم من بين )%( 22.0( سنة، و )17( إلى أقل من )07أعمارهم من )

( % مما يدل على جودة العينة وقدرة 86.0سنة فأكثر( سنة حيث بلغت نسبتهم)27من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين )

 أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها.

%( من عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس، وما نسبته 27.7أنَّ ما نسبته ): لعلميتوزيع أفراد العينة حسب املؤهل ا

ويتضح من كل ذلك أن جميع أفراد العينة ممن يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية %( يحملون مؤهل فوق الجامعي. 01.8)

 هم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.ما يدل على جودة البرمجيات العلمي ألفراد العينة وبالتالي قدرتهم على ف

 71وأقل من  77%( تتراوح سنوات خبرتهم من 71.1: أنَّ ما نسبته )توزيع أفراد العينة حسب سنوات الشبكات وتقنيات االتصال 

سنة فأكثر. ويتضح  27%( سنوات خبرتهم 10.8سنة، بينما ) 27وأقل من  71%( تتراوح سنوات خبرتهم من 26.2سنة، وما نسبته )

سنة فأكثر( وهذه النسبة تدل على نضج أفراد العينة مما يمكنهم 77من ذلك أن غالبية أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )

 من اإلجابة على أسئلة االستبانة بشكل موضوعي.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 

اإلحصائي للبيانات املتعلقة بإجابات أفراد العينة، وعرض النتائج املتعلقة يهدف هذا الجزء إلى عرض نتائج التحليل  

 باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياتها، ولغرض عرض نتائج الدراسة صنفت على النحو التالي:
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 املحور األول: أبعاد تكنولوجيا املعلومات 

حرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة، حول لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية، واالن

واقع أبعاد تكنولوجيا املعلومات، واملتمثلة بـ)التجهيزات التكنولوجية، البرمجيات، الشبكات وتقنيات االتصال ، املورد البشري(، 

 (. 2كما مبينة بالجدول)

افات املعيارية ألبعاد تكن2جدول )  ولوجيا املعلومات (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط  البعد م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املستوف بالنسبة  الرتبة

 للمتوسط الحسابي

 مرتفع 7 7.68 2.88 التجهيزات التكنولوجية 7

 مرتفع 2 7.81 2.68 البرمجيات 2

 مرتفع 0 7.10 2.60 الشبكات وتقنيات االتصال  2

 مرتفع 2 7.87 2.02 املورد البشري  0

 مرتفع  7.11 2.00 املتوسط الحسابي الكلي

 .SPSSإعداد الباحثة باستخدام برنامج املصدر:     

( أن املتوسط الكلي للمتغير املستقل )تكنولوجيا املعلومات( جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ 2يالحظ من الجدول )

( على مقياس ليكرت 2.88-2.60املتوسطات الحسابية بين )( وتراوحت 7.11( وبانحراف معياري )2.00املتوسط الحسابي الكلي )

الخماس ي، والذي يشير إلى وجود مستوف مرتفع ألبعاد تكنولوجيا املعلومات باملؤسسات املالية، مما يدل على سوق الخرطوم 

ف األبعاد فكانت النتائج كاآلتي: لألوراق املالية يدرك أهمية البعد اإلستراتيجي لتكنولوجيا املعلومات في تطوير أدائه، أما على مستو 

( 2.00( وهو أعلى من املتوسط الحسابي الكلي البالغ )2.88جاء في املرتبة األولى بعد )التجهيزات التكنولوجية( بمتوسط حسابي )

أدنى  (، وهو2.60(، فيما حصل بعد الشبكات وتقنيات االتصال  على املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )7.68وبانحراف معياري )

(، كما يتبين من التشتت املنخفض )االنحراف املعياري( وجود 7.11( وبانحراف معياري )2.00من املتوسط الحسابي الكلي البالغ )

 تقارب في وجهات نظر أفراد العينة املبحوث حول أبعاد تكنولوجيا املعلومات باملؤسسات املالية.

 املحور الياني: أداء املؤسسات املالية

على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول لإلجابة 

 (. 2فقرات أداء املؤسسات املالية، كما مبينة بالجدول)

افات املعيارية لفقرات أداء املؤسسات املالية3جدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املستوف بالنسبة  الرتبة

 للمتوسط الحسابي

أداء األقسام  في املؤسسة محقق  .7

 ألهدافها

 مرتفع 7 7.68 2.88

أداء األقسام في املؤسسة متوافق مع  .2

 الخطة املوضوعة .

 مرتفع 2 7.02 2.82

 مرتفع 2 7.02 2.81 أداء اإلدارات العامة في املؤسسة متطور  .2

أداء اإلدارات العامة  في املؤسسة يتم  .0

 وفق النظم املعتمدة

 مرتفع 6 7.12 2.11

 مرتفع 0 7.06 2.87أداء اإلدارات العامة في املؤسسة في  .1
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 تحسن مستمر 

يمكن القول بأن مستوي األداء في  .6

 املؤسسة مرتفع

 مرتفع 1 7.11 2.18

 مرتفع  7.00 2.82 املتوسط الحسابي الكلي

 .SPSSإعداد الباحثة باستخدام برنامج املصدر:     

( أن املتوسط الكلي للمتغير التابع أداء املؤسسات املالية جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ املتوسط 2يالحظ من الجدول )

الخماس ي، ( على مقياس ليكرت 2.88-2.60( وتراوحت املتوسطات الحسابية بين )7.00( وبانحراف معياري )2.82الحسابي الكلي )

أداء األقسام  في املؤسسة محقق والذي يشير إلى وجود مستوف مرتفع ألداء املؤسسات املالية ، إذ جاءت في املرتبة األولى الفقرة )

(، فيما حصلت 7.00( وبانحراف معياري )2.82( وهو أعلى من املتوسط الحسابي الكلي البالغ )2.88( بمتوسط حسابي )ألهدافها

(، وهو أدنى من املتوسط الحسابي 2.11( بمتوسط حسابي )إلدارات العامة  في املؤسسة يتم وفق النظم املعتمدةأداء االفقرة )

(، كما يتبين من التشتت املنخفض )االنحراف املعياري( وجود تقارب في وجهات نظر 7.00( وبانحراف معياري )2.82الكلي البالغ )

 أداء املؤسسات املالية. أفراد العينة املبحوث حول املتغير التابع 

  اختبار فرضيات الدراسة:

الختبار الفرضيات تم استخدام توفيقات لنماذج االنحدار املتعدد حيث املتغير املستقل تكنولوجيا املعلومات بأبعادها 

املؤسسات املالية ولغرض )التجهيزات التكنولوجية، البرمجيات، الشبكات وتقنيات االتصال ، املورد البشري(، واملتغير التابع: أداء 

 ( يبين نتائج االختبار.0التحقق من وجود أثر لكل متغير مستقل على املتغير التابع، والجدول )

 (: نتائج تحليل االنحدار ألثر تكنولوجيا املعلومات بأبعادها في أداء املؤسسات املالية0جدول )

 أداء املؤسسات املالية املتغير التابع

 B1 a B R2 املتغير املستقل

F  بة
سو

ملح
ا

 

T  

بة
سو

ملح
ا

 

يا 
وج

ول
كن

ت

ت
وما

عل
امل

 

 2.212 1.601 %60 7.270 2.271 7.712 التجهيزات التكنولوجية

 2.021 1.181 %62 7.222 2.287 7.720 البرمجيات

 2.212 1.617 %67 7.270 2.220 7.702 الشبكات وتقنيات االتصال 

 2.277 0.118 %11 7.286 2.208 7.707 املورد البشري 

 2.212 1.121 %67 7.272 2.267 7.707 تكنولوجيا املعلومات

 .SPSSإعداد الباحثة باستخدام برنامج املصدر:     

 ( إلى اآلتي:0تشير نتائج الجدول ) 

وهو تأثير معنوي موجب، إذ أن معادلة  -وجود تأثير ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات في أداء املؤسسات املالية:   .7

( سوف تتأثر أداء املؤسسات املالية 2.267( تعىي زيادة تكنولوجيا املعلومات بمقدار ) Y=3.260+0.141Xاالنحدار )

 أن معامل التحديد ( ، أي يمكن القو 7.707بالزيادة بمقدار )
ً
قد بلغ    R2ل أن عالقة التأثير بينهما عالقة طردية، فضال

 ، أما نسبة )67)
ً
% ( فأنها تدل علي تأثير عوامل أو 28%( ، والذي يدل علي أن قابلية تفسير معادلة االنحدار عالية جدا

( وهو دليل علي معنوية معامل 7.272قد بلغ )( Bملعامل قيمة ) t)مؤثرات خارجية ال دخل للدراسة بها ، وبما أن اختبار )

( أي مستوي ثقة قدرة 7.71( الجدولية عند مستوف معنوية )F( أكبر من )1.121( املحسوبة )Fبيتا وذلك الن قيمة )

 %( ، وهذا ما يؤكد رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة . 81)
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وهو تأثير معنوي موجب ، إذ أن  -في أداء املؤسسات املالية:وجود تأثير ذو داللة إحصائية للتجهيزات التكنولوجية  .2

( سوف تتأثر أداء  3.215( أي عند زيادة التجهيزات التكنولوجية بمقدار ) Y=3.215+0.152Xمعادلة االنحدار  )

 عن أن معامل التحديد 0.152املؤسسات املالية بالزيادة بمقدار )
ً
ى أن قابلية % ( والذي يدل عل60فقد بلغ )   R2( فضال

، أما نسبة )
ً
%( فأنها تدل علي تأثير عوامل أو مؤثرات خارجية ال دخل للدراسة بها 22تفسير معادلة االنحدار عالية جدا

( املحسوبة F( وهو دليل علي معنوية معامل بيتا وذلك الن قيمة )7.270( قد بلغ )Bملعامل قيمة ) t)، وبما أن اختبار )

%(، وهذا ما يؤكد رفض فرضية 81( أي مستوي ثقة قدرة )7.71دولية عند مستوف معنوية )( الجF( أكبر من )1.601)

 العدم وقبول الفرضية البديلة . 

وهو تأثير معنوي موجب ، إذ أن معادلة  -في أداء املؤسسات املالية: للبرمجياتوجود تأثير ذو داللة إحصائية بين  .2

( سوف تتأثر أداء املؤسسات 2.287بمقدار ) البرمجيات( أي يمكن القول أنه عند زيادة Y=3.290+0.137Xاالنحدار )

 عن أن معامل التحديد  7.720املالية بالزيادة بمقدار )
ً
% ( والذي يدل على أن قابلية تفسير 62فقد بلغ )   R2( فضال

 ، أما نسبة )
ً
ل أو مؤثرات خارجية ال دخل للدراسة بها ، وبما %( فأنها تدل علي تأثير عوام21معادلة االنحدار عالية جدا

( 1.181( املحسوبة )F( وهو دليل علي معنوية معامل بيتا وذلك الن قيمة )7.222( قد بلغ )Bملعامل قيمة ) t)أن اختبار )

%(، وهذا ما يؤكد رفض فرضية العدم 81( أي مستوي ثقة قدرة )7.71( الجدولية عند مستوف معنوية )Fأكبر من )

 قبول الفرضية البديلة . و 

وهو تأثير معنوي موجب ، إذ أن  -وجود تأثير ذو داللة إحصائية للشبكات وتقنيات االتصال  في أداء املؤسسات املالية: .0

( سوف تتأثر أداء  2.220بمقدار ) الشبكات وتقنيات االتصال ( ،وتعىي  عند زيادة Y=3.224+0.142Xمعادلة االنحدار )

 عن أن معامل التحديد  7.702بالزيادة بمقدار ) املؤسسات املالية
ً
% ( والذي يدل على أن قابلية 67فقد بلغ )   R2( فضال

 ، أما نسبة )
ً
%( فأنها تدل علي تأثير عوامل أو مؤثرات خارجية ال دخل للدراسة بها 28تفسير معادلة االنحدار عالية جدا

( املحسوبة F( وهو دليل علي معنوية معامل بيتا وذلك الن قيمة )2.270( قد بلغ )Bملعامل قيمة ) t)، وبما أن اختبار )

%( ، وهذا ما يؤكد رفض فرضية 81( أي مستوي ثقة قدرة )7.71( الجدولية عند مستوف معنوية )F( أكبر من )1.617)

 العدم وقبول الفرضية البديلة . 

وهو تأثير معنوي موجب، إذ أن معادلة  -الية:وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمورد البشري في أداء املؤسسات امل .1

( ( سوف تتأثر أداء 2.208بمقدار ) املورد البشري ( أي يمكن القول أنه عند زيادة Y=3.279+0.140Xاالنحدار )

 عن أن معامل التحديد  7.707املؤسسات املالية بالزيادة بمقدار )
ً
% ( والذي يدل على أن قابلية 11فقد بلغ )   R2( فضال

، أما نسبة )ت
ً
%( فأنها تدل علي تأثير عوامل أو مؤثرات خارجية ال دخل للدراسة بها 02فسير معادلة االنحدار عالية جدا

( املحسوبة F( وهو دليل علي معنوية معامل بيتا وذلك الن قيمة )7.286( قد بلغ )Bملعامل قيمة ) t)، وبما أن اختبار )

%( ، وهذا ما يؤكد رفض فرضية 81( أي مستوي ثقة قدرة )7.71وف معنوية )( الجدولية عند مستF( أكبر من )0.118)

 العدم وقبول الفرضية البديلة. 

 

 
ً
 النتائج والتوصيات  ثاليا

 النتائج:

 يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

تكنولوجيا املعلومات  بهدف تطوير أدائه حيث تصورات أظهرت نتائج الدراسة أن سوق الخرطوم لألوراق املالية يسخر إبعاد  .7

  املبحوثين حول أبعاد تكنولوجيا املعلومات كانت مرتفعة.
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أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير ألبعاد تكنولوجيا املعلومات مجتمعة في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية وأن  .2

 %( من التغير في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية.67كمتغير مستقل يفسر )التباين في أبعاد تكنولوجيا املعلومات 

وأن أكدت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للتجهيزات التكنولوجية في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية  .2

 في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية.%( من التغير 60كمتغير مستقل يفسر ) تجهيزات التكنولوجيةالتباين في بعد ال

وأن التباين في بعد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للبرمجيات في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية  .0

 .م لألوراق املاليةفي األداء بسوق الخرطو %( من التغير 62البرمجيات كمتغير مستقل يفسر )

وأن التباين بينت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للشبكات واالتصاالت في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية  .1

 .في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية %( من التغير 67في بعد الشبكات واالتصاالت كمتغير مستقل يفسر )

وأن التباين في  وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمورد البشري في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية أكدت نتائج الدراسة  .6

 .في األداء بسوق الخرطوم لألوراق املالية %( من التغير 11بعد املورد البشري كمتغير مستقل يفسر )

 التوصيات:

 :بناء على نتائج الدراسة يوص ى الباحثة باآلتي

في تطوير أداء سوق  بالبىي التحتية كتوفير األجهزة التكنولوجية الحديثة واستخدامها في العمل مما يساعداالهتمام  .7

 .الخرطوم لألوراق املالية

 .تطوير أداء سوق الخرطوم لألوراق املاليةالعمل على استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية املتقدمة ل .2

بشرية على الرغم من فاعليتها إال أن بقائها باملستويات الحالية يمكن أن يجعلها رفع مستوف الخبرة واملهارة للمهارات ال .2

 متقادمة في املدف القصير.

  تطوير أداء سوق الخرطوم لألوراق املالية.العمل على استخدام أحدث البرمجيات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات ل .0

باعتبارها من األنظمة الداعمة   سوق الخرطوم لألوراق املاليةباالرتقاء بمستوف أبعاد تكنولوجيا املعلومات املتوفرة  .1

 لتطوير األداء

تطوير أداء إقامة ورش عمل وندوات وإصدار نشرات تعريفية تهتم بتعريف العاملين بأهمية تكنولوجيا املعلومات في  .6

  سوق الخرطوم لألوراق املالية

 املصادر واملراجع:

  .، الجزائر0، مجلة الباحث، العددس النظرية ملفهوم األداءتحليل األس(، 2777الداوي، الشيخ، ) .7

 .، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمانتكنولوجيا املعلومات(، 2777السالمي، عالء عبدالرزاق، ) .2

 .، دار اليازوري للطباعة والنشر، عماندور نظم وتكنولوجيا املعلومات واتخاذ القرار(، 2778الشوابكة عدنان عواد، ) .2

، تحسين فاعلية األداء املؤسس ي من خالل تكنولوجيا املعلومات(، 2777الكساسبة، وصفي عبدالكريم الكساسبة، ) .0

 .دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان
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، تكنولوجيا وأنظمة املعلومات في املنظمات املعاصرة(، 2770الهواس ي، محمود حسن، والبرزنجي، حيدر شاكر، ) .1

 .باعة والنشر والتوزيع، بغدادالسيسبان للط

 .، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دتالسلوك التنظيمي واألداءحسن، راوية محمد، )دت(،  .6

، بحث منشور في مجلة دور تكنولوجيا املعلومات في األداء الوظيفي(، 2776شريف، أثير أنور، عودة، بالل كامل، ) .0

 .87العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 

دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية رأس املال البشري: دراسة استطالعية آلراء (، 2777على عبداملحسن، ) عباس، .1

 .27، العدد2، املجلة العراقية للعلوم اإلدارية، املجلدعينة في شركة االتصاالت )آسيا تيل( محافظة كربالء

لتميز في األداء: ستة سيقما وبطاقة القياس إتجاهات حديية في التقييم وا(، 2776عبد املحسن، توفيق محمد، ) .8

 .، دار الفكر العربي، القاهرةاملتوازن 

، امللتقى مليات املصادر الخارجية كمدخل لتحسين أداء املؤسسة االقتصادية(، ع2777قريش ي، محمد الصغير، ) .77

 .الدولي الثاني حول األداء املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر

، دار 1، طنظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات(، 2776ي، عامر إبراهيم والجنابي، عالء عبدالقادر، )قندلج .77

 .املسيرة للنشر، عمان
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اقع والتحديات(  الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية )الو
Fintech Startups (Reality and Challenges) 

 مخبر تسيير الجماعات املحلية والتنمية املحلية (جامعة  معسكر )الجزائر(تخصص مالية املؤسسة )حاج علي أمينة .ط.د / 

 amina.hadjali@univ-mascara.dzالبريد االلكتروني: 

 Hadj Ali   Amina , PHD  /Corporate Finance , Mascara University (Algeria)  

 مخبر تسيير الجماعات املحلية والتنمية املحلية (جامعة  معسكر )الجزائر(تخصص مالية املؤسسة ) شرقي اسماء. ط.د /

Cherki Asmaa, PHD  /Corporate Finance , Mascara University (Algeria) 

 asmaa.cherki@univ-mascara.dz البريد االلكتروني:

 امللخص:

املالية في مختلف دول العالم، وأصبحت تشكل تهديدا للمؤسسات  انتشرت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

التقليدية، حيث أدت الى تحوالت  جذرية في مجال  الخدمات املالية بما في ذلك تسهيل املدفوعات، التامين الرقمي، سالسل 

 البلوكشين ....الخ.

ل التكنولوجيا املالية، خدماتها، تصنيفاتها في تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على واقع الشركات الناشئة  في مجا

العالم )اعتمادا على مجموعة من اإلحصائيات( والتحديات التي  تواجهها، بناءا على تجارب لبعض الشركات الناشئة الرائدة  في 

 مناطق مختلفة من العالم.

ية وتطورها املتزايد واستقطابها لشرائح مختلفة انتشار شركات التكنولوجيا املال  الى انه على رغم توصلنا من خالل البحث   

من العمالء، إال أنها ال تحل محل املصارف التقليدية وهذا يرجع للعديد من املعيقات نذكر منها األمن وسرية البيانات، التدخل 

 .الحكومي و نقص الخبرة التقنية

 عات، البلوكشين، التامين الرقمي، واقع، تحدياتالتكنولوجيا املالية، الشركات الناشئة، املدفو  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Fintech startups have  emerged  in many counties around the world, and have become a threat to traditional 

institutions, As they have led to radical transformations in the financial services including payments facilitation, 

insurtech, blockchain…etc 

This research paper aims to indentify the reality of startups in the field of financial technology, their services and 

their classifications in the world (based on set statistics) and the challenges they face, based on the experiences of 

some leading startups in different regions of the world. 

Through this research, we have found that despite of the spread of emerging Fintech startups their increasing 

development and their attraction to different segments of customers, they do not replace traditional banks, and 

this is due to many obstacles including security and confidentiality of data, government interference and lack of 

technical expertise. 

Key words: Financial Technology, Startups, Payments, Blockchain, Insurtech, Reality, Challenges. 
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 مقدمة

شهد العالم في الفترة األخيرة نقلة نوعية من االقتصاد النقدي إلى االقتصاد الرقمي، بحيث أصبح يعتمد بشكل كبير على        

وأدوات جديدة هدفها التكنولوجيا في جميع القطاعات وأبرزها القطاع املالي. تهدف التكنولوجيا املالية إلى ابتكار طرق وأساليب 

 تسهيل العمليات املالية واقتصاد الجهد والوقت والتكلفة.

وفي ظل هذا التطور سعت أغلب دول العالم إلى استقطاب هذه التكنولوجيا من خالل إنشاء شركات ناشئة في ذات املجال       

األصول وغيرها من الخدمات بطريقة آمنة وسلسة  تقدم خدمات مالية رقمية على غرار الدفع االلكتروني، التأمين الرقمي، إدارة

اعتمادا على مجموعة من التقنيات كالبيانات الضخمة، البلوكتشين، الحوسبة السحابية ... وغيرها حيث أصبحت هذه الشركات 

الخطر االلكتروني، تنافس املؤسسات التقليدية إال أنها ال تحل محلها حيث أنها كانت وال زالت تواجه العديد من التحديات أهمها 

 ضعف التمويل ونقص الخبرة والوعي املالي.

اقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية؟  هو  مامن خالل ما سبق يمكننا طرح التساؤل اآلتي:  فيما تتميل و و

 التحديات التي تواجهها؟

 أهمية الدراسة: 

املالية ودور شركاتها الناشئة في تحسين وتطوير القطاع املالي والتحديات أهمية هذه الدراسة في التعرف على التكنولوجيا  تتجلى

 التي تعيق نموها وتطورها.

 أهداف الدراسة:

 تسليط الضوء على مصطلح التكنولوجيا املالية.  -

 التعرف على واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية. -

 اشئة.التعرف على التحديات التي تواجه الشركات الن -

 منهج الدراسة:

 اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لإلحاطة بالجانب النظري واملنهج التحليلي لدراسة واقع الشركات الناشئة وتحدياتها.

 تقسيمات الدراسة: 

 قسمت الدراسة إلى:

 ماهية التكنولوجيا املالية .7

 مفهم التكنولوجيا املالية. .7.7

 . قطاعات التكنولوجيا املالية.2.7

 . تقنيات التكنولوجيا املالية.2.7
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 . واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية.2

 . تجارب بعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية وتحدياتها.2

 . ماهية التكنولوجيا املالية9

 مفهوم التكنولوجيا املالية:  9.9

املالية والتقنيات الجديدة في القطاع املالي التي تهدف لتطوير وتسهيل الخدمات املالية، مجموعة االبتكارات يمكن تعريفها على أنها 

فالتكنولوجيا املالية تقدم حلوال مبتكرة تحاكي ما تقدمه القطاعات املالية واملصرفية حيث بإمكانها تسريع الخدمات وتخفيض 

 قيق االستقرار املالي.تكلفتها وجعلها أكثر أمنا وشفافية وبالتالي فهي تساهم في تح

 . قطاعات التكنولوجيا املالية:2.9

 األموال،التأمين وتحويل املدفوعات :هي املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات تتبناها التي القطاعات أهم إن

 أكثر املدفوعات قطاع ويعد .املشفرة الرقمية والعمالت البلوكات الثروات،سلسلة لرقمي،إدارةا واإلقراض ،التمويلالرقمي

 .العاملية األسواق طرف من ستخداماا املالية التكنولوجيا قطاعات

o  خدمات الدفع والتحويل: هي النشاطات املصرفية األكثر انتشارا، بحيث توفر التكنولوجيا املالية مجموعة من أساليب الدفع

االلكترونية، التحويالت املالية للخارج، التجارة االلكترونية، تبادل املتنوعة )الدفع عبر الهاتف املحمول، تطبيقات املحافظ 

 العمالت بتكاليف أقل(.

o  :يقصد به اإلقراض غير املصرفي القائم على التكنولوجيا باستخدام خوارزميات متطورة وتقنيات وحوسبة اإلقراض الرقمي

)عبد  .خالل تقديم قروض جديدة جذابة للمقترضينقوية مكنت الشركات الجديدة من التنافس مع البنوك التقليدية من 

 (2771الرحيم، 

o  مؤخرا أصبحت شركات التأمين التأمين الرقمي: يقصد به تقديم الخدمات التأمينية بأساليب جديدة وتقنيات متطورة، حيث

ء سواء بإنشاء التكاليف ويعمل على تحسين الخدمات املقدمة للعمالتنحاز إلى التأمين التكنولوجي ألنه يسهل عملية التأمين ويقلل 

)االتحاد املصري للتأمين،  .أو بالتعاقد مع شركات التكنولوجيا املالية لتوفير الدعم الفىي التكنولوجي الالزم نظام تكنولوجي خاص

2727) 

o :الخدمات من وعدد االستثمارية املحافظ وإدارة املالي التخطيط من كل تتضمن الثروات إدارة خدمة إدارة األصول والثروات 

 متخصصين يدعون  مالية واستشارة مساعدة في يرغبون  الذين واألسر الصغيرة األعمال وأصحاب األثرياء لألفراد املجمعة املالية

)بن  .واالستثمار املهنية الضرائب وإدارة قانونية وموارد عقاري  وتخطيط مصرفية خدمات تنسيق من ثرواتهم إلدارة معتمدين

 (2727فضة و بن حسان، 

o مشكلة لحل ابتكارها تم رقمية تقنية هي بالبلوكتشين يعرف أوما الكتل سلسلة: املشفرة الرقمية والعمالت البلوكات سلسلة 

 يمكن التي املحدودة غير تطبيقاتها ضمن من بينهما لوسيط الحاجة دون  مجهولين طرفين بين بمعامالت القيام عند الثقة انعدام

)مختبر ومضة  ،أشهرها،Bitcoin   البيتكوين عمالت تعتبر التي cryptocurrencies املشفرة الرقمية العمالت هي استخدامها
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 املال،الوجهة هذار مصد مثل املالية باملعامالت املتعلقة املعلومات بتسجيل البلوكتشين تكنولوجيا تقوم (2776وشركة بيرفورت، 

 جميع تخزين ويتم معلومات من العملية بهذه يتعلق فيها،وكلما املدفوعة والرسوم العملية،وقيمتها هذه إليها،وتوقيت أرسل التي

 ".بلوك/  الكتل" من سلسلة في املعلومات هذه

 األراض ي،وسجالت سجل ومحتويات املشفرة العمالت عمليات تفاصيل: البيانات،مثل أنواع مختلف تخزين للبلوكتشين يمكن

. األخرف  للتطبيقات كمنصة العمل ويمكنها وغيرها،كما امللكية سندات السيارات،وتغّيرات حوادث الصحي،وتاريخ التأمين،والتاريخ

 (2727)كريبتو نيوز، 

 . تقنيات التكنولوجيا املالية: 2.7

 الذكاء االصطناعيAI:التعرف من يمكن البشري،كما الذكاء محاكاة لزيادة والخوارزميات الكمبيوتر استخدام على يعتمد      

 محددة مشكلة أي تخمين أفضل إلعطاء الحديثة اإلحصائية واألساليب البيانات من كبيرة كميات باستخدام التكيف  نمط على

 .ونهائية بدقة

  البيانات الضخمة: مجموعة متنوعة من البيانات بكميات كبيرة يصعب التعامل معها بحيث ال يمكن تخزينها أو تحليلها من

 (2771)األكلبي، قبل األجهزة والبرمجيات التقليدية. 

  إنترنت األشياء((Internet of things العالقة التي تربط األجهزة باألنترنت، مما يسمح لها بالتقاط وإرسال : تعرف على أنها

)صخري و  وتلقي البيانات، تكمن قيمة انترنت األشياء في جمع البيانات واالستفادة منها على أكمل وجه بفضل بىى تحتية أساسية.

 (2727بن علي، 

  الحوسبة السحابية(Cloud Camputing) هي مجموعة املصادر واألنظمة الحاسوبية املتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة :

والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية املتكاملة بهدف التيسير على املستخدم وتشمل تلك املوارد مساحة لتخزين 

وجدولة للمهام ودفع البريد اإللكتروني والطباعة  البيانات والنسخ االحتياطي واملزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية

عن بعد، ويستطيع املستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه املوارد عن طريق واجهة برمجية بسيطة تبسط وتتجاهل 

 (2771)محمد كلو،  الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.

 جموع األدوات والسياسات ومفاهيم األمن وضوابط األمن واملبادئ التوجيهية وإدارة املخاطر واإلجراءات األمن السيبراني: هو م

والتدريب وأفضل املمارسات واليات الضمان والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية البيئة السيبرانية وأصول املؤسسات 

 (2727قرزيز، )قوجيل و  واملستعملين.

 

اقع الشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية .2  و

  2727يشهد العالم تطورات متسارعة في عدد الشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية في السنوات األخيرة، حيث أن في نوفمبر 

شركة  8222باملقابل هناك شركة في الواليات املتحدة مما يجعلها املنطقة التي تضم أكبر عدد من الشركات  77011قدر عددها بـ 

 شركة في منطقة آسيا واملحيط الهادي 6261وسط وإفريقيا وفي منطقة أوروبا والشرق األ 
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 نوفمبر إلى 2292 من العالم أنحاء جميع في املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات (: يوضح عدد29) الشكل

 املنطقة. ،حسب2229

 

 .Statista ،2722املصدر: موقع 

Unicorn  هو مصطلح يطلق على شركات التكنولوجيا املالية التي تتجاوز قيمتها املليار دوالر، لقد تزايد عدد شركات

Unicorn تستحوذ الواليات املتحدة األمريكية على  2727شركة جديدة سنة  772شركة منها  710وأصبحت فقد قدر عددها

 77و  77دة ، تليها كل من الصين واململكة املتحدة بمجموع شركة جدي 10شركة من بينها  17الحصة األكبر منها بمجموع 

شركات، تملك نيجيريا شركتين بينما يخلو التصنيف من أي  0شركات والبرازيل وأملانيا ب 8شركات على الترتيب، تليها الهند ب

       دولة عربية. وهذا ما يوضحه الشكل املوالي.

 عالم حسب الدول.في ال Unicorn(: يوضح عدد شركات 22الشكل )

 

 CFTE ،2727املصدر: موقع -
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 حسب القطاعات Unicorn(: يوضح تقسيم شركات 23الشكل )

 

 

 Top Fintech Unicorns Review 2021, CFTE, 2022: املصدر

للمدفوعات    Unicornحيث ارتفع عدد شركات في مجال التكنولوجيا املالية ال زال قطاع املدفوعات األول من حيث االستخدام 

شركة على الترتيب، بينما  76وشركة  70يليه قطاع إدارة األموال والثروات والعمالت املشفرة بـ  2727شركة سنة  78الرقمية إلى 

 شركة. 70التأمين الرقمي بمجموع 

 خدماتها واستقطابها العالم بسبب نجاح  أنحاء جميع في املالية بشكل كبير التكنولوجيا شركات ارتفع حجم االستثمارات في

أمريكي في حجم  دوالر مليار 272.1 ارتفاعا وصل إلى 2778و 2777 بين املمتدة الفترة ملختلف فئات املجتمع، حيث شهدت

 720.8 إلى قيمتها لتصلcovid-19))الثلث وهذا بسبب جائحة  من بأكثر االستثمارات انخفاض 2727 عام في لكن. االستثمارات

 األمريكيتين تعتبر. أمريكي دوالر مليار 277.7 إلى لتصل 2727 عام في أخرف  مرة زادت االستثمار قيمة أمريكي،لكن دوالر مليار

وهذا ما يوضحه  .اإلجمالي من املائة في 17 من يقربه ما على استحوذت حيث القطاع ذا فيه لالستثمارات جذب األكثر املنطقتين

 الشكل التالي:
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 (2229-2292يوضح حجم االستيمارات في شركات التكنولوجيا املالية عامليا للفترة )(: 20الشكل )

  
 .Statista ،2722املصدر: موقع 

 : وتحدياتها تجارب الشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية .3

 :التي واجهتهاالتحديات ربع نماذج لشركات عاملية في مجال التكنولوجيا املالية حسب املنطقة، للتعرف عليهاوعلىيلي أفيما 

Klarna      :  

الشركة Klarna مليار دوالر، تعتبر 77ويقصد بها كل شركة تتجاوز قيمتها السوقية سويدية  ((Decacornشركة هي عبارة عن 

واملركز األول (CFTE, 2022) عامليا من بين أفضل شركات التكنولوجيا املالية 76وتحتل املركز  األوروبي السوق  في تقييما األعلى

، Sebastian Siemiatkowski, NiklasAdalberth, and Victor Jacobssonأشخاص هم:  2من طرف  2771تأسست سنة  ،أوروبيا

ومدفوعات ما بعد الشراء  املباشرة واملدفوعات اإلنترنت عبر املتاجر لواجهات املدفوعاترقمية تتمثل في  مالية دماتتقدم خ

(BNPL)مقرها في ستوكهولم عاصمة السويد ،. 

، فيما حققت عائد يقدر بـ 2727موظف سنة  0018ـ دولة حول العالم أغلبها في أوروبا، قدر عدد موظفيها ب 76تغطي خدماتها 

 .2727مليار دوالر لسنة 7.6

الخيار األول ملختلف املتعاملين خاصة بالنسبة لخدمات الشراء اآلن والدفع الحقا، رغم وجود منافسين في السوق Klarnaتعتبر 

 ، هذا ما يوضحه الشكل املوالي:(de Best, 2021) األسترالية Afterpayاألمريكية وشركة  Affirmكشركة 
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 :2229خدمات الشراء اآلن والدفع الحقا استنادا إلى املستخدمين النشطين ابتداءامن جوان (: يوضح أكبر مزودي 25الشكل )

 

 .2727، نوفمبر Statistaاملصدر: موقع 

 .Affirmمليون لشركة  0و Afterpayمليون لشركة  76مليون مستخدم بينما بلغ  87بلغ عدد مستخدمي خدمات الشركة 

 التحديات:

 وحماية بيانات العمالء.مشاكل األمن االلكتروني  -

اختالف األنظمة املالية: تعتبر من أهم املشاكل التي واجهت الشركة عند توسيع خدماتها لدول أخرف سواء داخل أوروبا أو  -

 خارجها، حيث يصعب تحديد املخاطر املالية باختالف أنظمة الدول بينما يمكن الوصول إليها بسهولة في السويد.

 وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة. Revolut ،Nutmeg ،N26على غرار  خطر الشركات املنافسة: -

مشكل الخطر االلكتروني كغيرها من شركات التكنولوجيا املالية حيث أنها تسمح بملء معلومات العميل Klarna واجهت  -

 (Schröder, 2022) تلقائيا مما يسمح ألي شخص آخر اكتشاف املعلومات الشخصية للعميل.

 

 Fawry:  

 للعمالء مالية خدمات تقدم 2771في مصر،أسسها كل من أشرف صبري ومحمد عكاشة سنة  رائدة إلكترونية كة دفعهي شب 

 والخدمات الفواتير لدفع وموثوقة سلسة طريقة توفر. القنوات من متنوعة ومجموعة موقع ألف 61 من أكثر عبر والشركات

 .(بالتجزئة البيع ونقاط املحمول  الهاتف اآللي، محافظ الصراف أجهزة اإلنترنت،باستخدام عبر) متعددة قنوات في األخرف 

(Crunchbase, 2022) 
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يتمثل نشاطها األساس ي في االستثمار وصندوق  والتي responsAbility مستثمرين بما فيهم الشركة السويسرية 1لدف الشركة 

 Fawry( املخصص لالستثمار في املشاريع الخاصة، تحصلت Egyptian-American Enterprise Fundاملشروعات املصري األمريكي )

 (Crunchbase, 2022)شخص. 177مليون دوالر كتمويل، يبلغ عدد موظفيها حوالي  722على ما مجموعه 

أي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دوالر أمريكي في  Unicornأول شركة مصرية وثالث شركة إفريقية تصل إلى وضع الـ Fawryتعتبر

 (AFRIKAN HEROES, 2020) .2727إفريقيا وهذا خالل سنة 

 (.2225-2229مع توقعات للفترة بين ) 2222مصر في  (: يوضح عدد مستخدمي محافظ الهاتف املحمول في25الشكل )

 

 .Statista ،2727املصدر: موقع 

وتقديم الخدمات  اة األكبر لنقل األموال إلكترونياملنصوهي Fawryبشبكة الدفع الرقمية املصرية  MyFawry محفظةترتبط 

الءم مع جميع ا بطرق مختلفة تتدفع الفواتير إلكترونيبيق خدمات املالية بمختلف أشكالها للعمالء في السوق املصري، ويوفر التط

ى املحافظ اإللكترونية لصراف اآللي، أو حتمكن الدفع من خالل التطبيق عبر استخدام اإلنترنت، أو بطاقة ااملستخدمين، بحيث ي

ة الصغيرة إلى الصيدليات املوجودة على الهواتف املحمولة، ويشتمل التطبيق على شبكة كبيرة لتجار التجزئة من محالت البقال

 (Fawry, 2022) .ومختلف أشكال نقاط البيع

تصدر قائمة ، وبالتالي يمعامالت تسوق عبر اإلنترنت داخل البالد 77عن حوالي ستة من كل  مسؤوال myfawryيعتبر تطبيق 

، هذا ما وضحه 2721مليون مستخدم بحلول  10.1ويتوقع أنتصل إلى التطبيقات املستخدمة للدفع االلكتروني للسنوات األخيرة 

 الشكل السابق.
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 التحديات:  

 (Ali, 2018) مع املدير التنفيذي للشركة، كانت هذه التحديات التي واجهتهم: EgyptInnovateحسب مقابلة أجراها موقع 

 .مصر في اإللكتروني الدفع أعمال بفكرة املؤسسين املستثمرين إقناع هو فوري واجهه الذي األول  التحدي -

 .الخدمة هذه سيستخدم الجمهور  بأن للطيران ومصر  لالتصاالت ومصر فودافون  مثلخاصة شركات االتصال  العمالء إقناع -

 بهم الخاصة االئتمان بطاقات باستخدام الدفع عند باألمان والشعور  تقليدية غير إلكترونية دفعطرق  باستخدام الجمهور  إقناع -

 .اإلنترنت عبر

 صعوبة التعامل وضعف الدعم الحكومي. -

 ضعف االستثمار بسبب انعدام البيئة التكنولوجية. -

    شركةGo-jek                                              

وهي  .  Nadiem Makarim ,Michaelanglo Moran (Gojek ،2722)بجاكرتا، اندونيسيا من طرف   2778هي شركة تأسست عام 

، وتوصيل (Go-Food)ومن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة توصيل الطعام من املطاعم مختصة في النقل بالدراجات النارية،

-Go، وخدمة الدفع االلكتروني (Go-Massage)(، وخدمة التدليك (Go-Clean(، وتنظيف املنازل (Go-Martالطعام من املتاجر 

Pay) وعن طريق تحميل تطبيق .)Go-Pay  الدفع مقابل خدمات  للمستخدمينعلى الهواتف الذكية يمكنGo-jek  من خالل

الرصيد املشحن في التطبيق، كما يمكن تحميل الرصيد من خالل التحويالت من الحسابات املصرفية او االيداع في اجهزة 

االلي للسماح لالشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية باستخدام الخدمات، ويمكن استخدام النقود ودفعها  الصراف

 حسابات بنكية. األشخاص، ويطابق هذا النظام الظروف في اندونيسيا، بحيث اليمتلك سوف نسبة قليلة من Go-jekلسائقي 

(Iwasaki, 2018, p. 18) 

مليون دوالر أمريكي من طرف  117بعد حصولها على تمويل قدره  Unicornرسميا شركة   Go-jek، أصبحت شركة 2776في سنة 

بابتكار خدمات اعالنية جديدة  وتقديم خدمتين جديدتين وهما    Go-jek(، قامت  (Kohlberg Kravis , Roberto Coمستثمرين 

Go-Ice) و )Go-Vend)  حيث  ،)Go-Ice) هي  خدمة للمنتجات الترفيهية في السيارات بينما )Go-Vend) هي خدمة بيع بالتجزئة )

 (Prananda & YinFah, 2020) اثناء التنقل.
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 GRABو  شركة  Go-jek: املنافسة بين شركة  26الشكل رقم 

 

 (007، صفحة YinFah ،2727و  Prananda)املصدر: 

بحيث تسيطر على  Go-jekالتي تشكل تحدي ل   GRABEالعديد من املنافسين من اهم املنافسين هي شركة   Go-jekلدف شركة 

    GRABE.التوسع الى جنوب شرق اسيا نافستها   Go-jekالسوق االندونيسية، ملا ارادت 

عند توسيع حصتها في السوق في جنوب شرق اسيا عدة عقبات تتعلق باللوائح والتنظيمات القائمة، على من  Go-jekقد واجهت 

انها قامت بجمع امواال لهذا التوسع وقدمت خدمات ذات افضل نوعية، على سبيل املثال عند التوسع في سنغافورة، يتعين عليها 

لشركة بتقديم خدمات عبر قيادة الدراجات النارية وهذا يعد تحد جديد ل ان تمتثل لقواعد هيئة النقل البري، التي ال تسمح ل

Go-jek.وايضا واجهت الشركة عراقيل عند توسعها في الفلبيين وتمثلت في مسائل الترخيص لدخول السوق . (Prananda  و

YinFah ،2727 007، صفحة) 

  شركةCarta      

هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا املالية توفر لعمالئها منصة عاملية الدارة امللكية، وتقدم خدمات للمستثمرين واملوظفين 

 (Allen ،2727) حلول مساعدة للشركات املالية واصحاب املصلحة فيها.  Cartaوالشركات في ادارة االسهم وامللكية، تقدم 

  شركةCarta   تخدم الشركات الخاصة من خالل تقديم ادارة الكترونية لالسهم تمتد من املساهمين فيها فضال عن

 موظفيها ومراجعي حساباتها ومستشاريها القانونيين.

  تعمل الشركة على تطوير الصناعة املالية من خالل توفير حلول الكترونية تقوم بتطوير العمليات املتعلقة باصدار

 دات االسهم واملنتجات ذات الصلة من خالل تحويل شهادات االسهم الورقية وخيارات االسهم واملشتقات الى  رقمية.شها

 .هي شركة متعددة الخدمات النها شركة تمويل تقدم البرمجيات والخدمات وتقوم بتطويرها 

  ني لها هو ، واالسم القانو 2772هي شركة ليست جديدة وانما هي منذ تسع سنوات، تاسست سنةeShares,Inc 
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وهو اسم املنصة التي تقدمها لزبائنها، يقع مقرها الرئيس ي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.   Cartaولكنها معروفة باسم 

 .Manu Kumarو   Henry Warnمؤسساها هما 

 طرف سكان الواليات  هي الشركة االكثر شعبية في الواليات املتحدة، حيث تحصل على اكبر حجم من حركة االنترنت من

 املتحدة.

 Carta   هي شركةUnicorn   .وصلت اليها في غضون سبع سنوات من اطالقها ملنتجاتها وخدماتها بشكل رسمي تجاريا 

  تواصل هذه الشركة توسيع خدماتها ، حافظت الشركة على نمو ثابت في املنتجات والخدمات التي تقدمها للزيائن وتشمل

لى منتج الدارة الصناديق تم تصميمه خصيصا لشركات راس املال االستثماري ملساعدتها في ادارة احدث اضافة لعروضها ع

 حصص املحافظ االستثمارية.

  هي شركة رائدة في صناعة التكنولوجيا الجديدة بفضل تكنولوجيات رائدة توفر منصة شاملة للشركات املالية، وتعمل

لديها فرص عمل خارج الواليات مساهم.  077777ة تمشل اكثر من شرك 702شركة تخدم   77777املنصة حاليا مع 

 (Allen, 2021) جانيرو والبرازيل واستراليا. ية تمتد الى سنغافورة وكندا وريو داملتحد

نولوجيا املالية كميات هي خصوصية البيانات وامن التطبيقات، تخزن شركات التك  Cartaومن بين التحديات التي تواجهها 

هائلة من بيانات املستخدمين شديد الحساسية مثل ارقام بطاقات االئتمان، ومعلومات الدخل واالستثمار وارقام الضمان 

االجتماعي وما الى ذلك وبسبب االستخدام املتزايد للخدمات املصرفية عبر الهاتف واالنترنت تكون هذه املعلومات في مر حلة 

 (Challenges facing Fintech business, 2019) طر.انتقال املخا

مما سبق يمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية والتي يمكن أن تختلف باختالف 

 األنظمة واملناطق، فيما يلي:

 التكنولوجيا املالية.انعدام البيئة الحاضنة لشركات  -

 األطر لتطوير ستمرملا العمل من املالية،بالرغم التكنولوجيا نمو تعيق التي التنظيميةضعف الدعم الحكومي والفجوات   -

 الرقمية خاصة في الدول العربية. املالية للخدمات التنظيمية

مخاطرة بالنسبة للمستثمرين كما أن القدرة على ضعف التمويل وإدارة االستثمار: حيث أن تمويل الشركات الناشئة يعتبر  -

 اختيار املشاريع وتحديد قيمتها بدقة يعتبر أمرا صعبا خاصة في بيئة تنافسية بشكل متزايد.

ضعف استخدام أنظمة ووسائل الدفع االلكترونية على مستوف عدد من الدول العربية، مما يؤدي لبطء املعامالت املالية وزيادة  -

ي رغم أن أغلب البالغين في املنطقة هم أشخاص أذكياء تكنولوجيا لكنهم يفضلون املعامالت النقدية على املعامالت اإلقصاء املال

 الرقمية، وقد يرجع هذا لنقص الثقة لديهم في هذا النوع من املعامالت.

 في اضطرابات إلى تؤدي قد اإللكترونية الخطراإللكتروني،فالهجمات شكلةكل شركات التكنولوجيا املالية بدون استثناء معرضة مل -

 األمن أطر تقوية على العمل يتم مالم املعوقة القيود من تصبح النظامية،وقد املالية،واملخاطر الخسائر التشغيل،وتكبد

 .املعلوماتي

السيولة ومخاطر ، فقد تكون معرضة ملخاطر 2771بما أن أغلب شركات التكنولوجيا املالية تم تأسيسها بعد األزمة املالية  -

 (In & Shin, 2018) أسعار الفائدة.
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 ضعف الوعي املالي لدف األفراد يشكل قيدا من القيود الرئيسية أما الشركات الناشئة حيث يؤدي لنقص ثقة العمالء في خدماتها. -

متطورة في القيام بأعمالها وهذا يتطلب خبرة تقنية عالية من تعتمد شركات التكنولوجيا املالية على تقنيات مستحدثة وأساليب  -

 طرف األفراد العاملين.

 خاتمة

مما سبق نستخلص أن ظهور التكنولوجيا املالية ساهم في تحسين وتطوير القطاع املالي وتسهيل املعامالت املالية، هذا من خالل 

 قديم الخدمات املالية.الشركات الناشئة التي تعمل على ابتكار حلول وطرق جديدة لت

زاد انتشار الشركات الناشئة في العالم نظرا للخدمات الرقمية التي تقدمها أهمها املدفوعات والتحويالت الرقمية، التأمين الرقمي، 

من إدارة األموال والثروات واإلقراض والتمويل اعتمادا على تقنيات متطورة وآمنة كالذكاء االصطناعي، البيانات الضخمة واأل 

.. ورغم توسعها إال أن هذه الشركات ال تحل محل املؤسسات املالية التقليدية حيث ال زالت تواجه العديد من .السيبراني وغيرها 

التحديات أهمها نقص ثقة العمالء كونها حديثة النشأة وقد تكون معرضة ملخاطر الكترونية، ضعف التمويل، ضعف البنية 

 ية، الدعم الحكومي املحدود لهذه الشركات.التحتية خاصة لدف الدول العرب

 نتائج:

 أصبحت التكنولوجيا املالية ضرورة ملحة لتحسين وتطوير الخدمات املالية. -

إن توسع شركات التكنولوجيا املالية مرهون بمستوف الوعي املالي لألفراد، الدعم الحكومي وتعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي  -

 إلى الخبرة التقنية والرؤية االستراتيجية وحسن التسيير. لحماية حقوق العمالء إضافة

رغم أن خدمات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية نجحت في استقطاب فئة كبيرة من العمالء إال أنها لم ولن تحل  -

 النشأة وقد تكون غير منة في بعض األحيان.ا حديثة (Crunchbase ،2722) محل الخدمات التقليدية ألنه

 توصيات: 

 تحديث البنية التحتية الالزمة الستقطاب شركات التكنولوجيا املالية. -

 تقديم الدعم الحكومي الالزم لشركات التكنولوجيا املالية. -

 طرافاأل  جميع حقوق  لحماية املعلومات منوأ االلكترونية الجريمة ومكافحة االموال حماية والتشريعي القانوني طاراإل  زيزتع -

 املالية. التكنولوجيا مجال في املتعاملة

 فراد.قمية لزيادة الوعي املالي لدف األ الترويج الجيد للخدمات الر  -

 تكثيف الجهود لزيادة ثقة املجتمعات في أمن املدفوعات الرقمية وذلك بتفعيل دور البنوك املركزية والجهات الرقابية. -

 القيود على االستثمارات األجنبية في الشركات الناشئة.إزالة  -

إبرام عقود شراكة بين الشركات الناشئة والشركات الكبرف في مختلف القطاعات بحيث يمكن للشركات الناشئة تزويدها  -

 بتقنيات تنافسية.

 عقد اتفاقيات تعاون بين الدول بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا املالية. -
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 امللخص:

في خضم التغيير الحاصل عامليا شهد القطاع املالي كالقطاعات األخرف العديد من التغيرات في مجال التطور التكنولوجي 

املتسارع في املعامالت و الخدمات املالية في املؤسسات املالية على اختالفها و كذا في املؤسسات األخرف ، حتى على مستوف التعامل 

الحسابات املالية و التي شهدت الكثير من التغّير و التطّؤر خاصة في خضم جائحة كورونا التي غّيرت  اليومي للمتعاملين عن طريق

العديد من املعامالت إما باستعمال الهواتف الذكية أو البطاقات اإلنتمائية و املالية، و في ظل كل هذا وجب وضع  قواعد و أطر 

اطر ممارسات االحتيال اإللكتروني و مخاطر املعلوماتية ، و من هنا ظهرت رسمية للخدمات املالية لحماية متعامليها من مخ

التكنولوجيا املالية كأداة حديثة في عملية تسيير اإلدارة املالية لتحسين خدمات العمليات املالية ، ضف إلى هذا محاولة تقوية 

ظل ضمانات قانونية مؤمنة للعمليات املالية على ثقافة الرقمنة لالنتقال  من مجتمع معلوماتي إلى مجتمع ذكي و افتراض ي في 

اختالفها إلدخال تقنية اإلدارة التكنولوجية الحديثة في تسيير و إدارة املؤسسات ليعطي لإلدارة تنظيما و انضباطا أكثر ، و كذا 

يات في ظل ظهور لتحسين و تبسيط العمل اإلداري و تقديم الخدمات بأفضل شكل و في أقل وقت ممكن لتواجه مخاطر و تحد

ضغوط التكنولوجيا و مشكالت آلية بدل تقليدية ،و تأتي هذه الدراسة لتقّدم تحليال لبعض التحديات و املخاطر التي تواجه 

 استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال في إدارة املؤسسات.     

 اإلدارة التكنولوجية ، البيروقراطية اآللية ، الخدمات املالية ، القطاع املالي ، االئتمان الرقمي. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

In the midst of the global change, the financial sector, like other sectors, has witnessed many changes in the 

accelerated technological development of transactions and financial services in different financial institutions, as 

well as in other institution, even at the level of daily dealings of customers through financial accounts, which has 

witnessed a lot of changes and development, especially in the midst of the Corona pandemic, which has changed 

many transactions either using smart phones or credit cards and financial. And in light of all this, formal rules and 

frameworks for financial services must be established to protect their customers from the risks of electronic fraud 

practices and informational risks, and from here appeared financial technology as a modern tool in the process of 

managing financial management to improve financial operations services, in addition to this an attempt to 

strengthen the culture of digitization to move from an information society to a smart and virtual society in light of 

legal guarantees that are secured for financial operations of all kinds to introduce modern technological 

management technology in the management and management of institutions to give For the administration to be 

more organized and disciplined, as well as to improve and streamline the administrative work and provide 

services in the best form and in the least time Possible to face risks and challenges in light of the emergence of 

technology pressures and mechanical rather than traditional problems, and this study provides an analysis of 

some of the challenges and risks facing the use of information and communication technology in the management 

of institutions. 

Key words:  Technology management, automated bureaucracy, financial services, financial sector, digital credit.   
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 مقدمة -9

 الكافي التمويل يوفر الذي بالشكل األموال حركة تسهيل على يعمل حيث اقتصاد أي في فاعال و رئيسيا املالي طرفا يعتبر القطاع

فيها في ظل التغيرات التي عرفتها املؤسسات  النمو معدالت و زيادة االقتصادية التنمية تحقيق أجل من املؤسسات ، ملختلف

ل حديث النشأة في اإلدارة املالية لتحسين الخدمات املالية املقدمة مجاهرت التكنولوجيا املالية كظاملالية و املصرفية ، ومن هنا 

الية الحديثة و في خضم تطبيق اإلدارة االلكترونية و من أجل تدعيم وتقوية الثقافة االلكترونية لزبائنها من خالل التطبيقات امل

في بيئة رقمية مؤيدة لتغيير األنظمة التقليدية اإلدارية وجدت املؤسسات نفسها أمام حتمية مواكبة التغيير الشامل في معامالتها 

 في السوق  حصة على الحفاظ أجل من الحاصلة كنولوجية حديثة التحوالتوالتغيير من ممارستها الكالسيكية إلى ممارسات ت

 وتطويرها املالية بالخدمات مختلفة، وبطرق  تهتم كثيرة مجاالت ظهرت حيث جديدة أسواق نحو أكثر والتوسع املالية الشركات

االصطناعي ، البطاقات االئتمانية والهواتف الذكية في تطوير املؤسسات الناشئة وطرق املعامالت  الذكاء، املالية كالتكنولوجيا

طرح اإلشكالية التالية: 
ُ
 املالية الحديثة عبر االنترنت وتبعا ملا تقدم سلفا ت

ساهمة في إلى أي مدى ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العوائق في القطاع املصرفي وكيف استطاعت امل

 أنشطة وتمويالت املؤسسات املالية الناشئة ؟

 :التالية الفرعية التساؤالت الرئيس ي التساؤل  هذا تحت رج تند حيث

 ؟ الجزائر في واقعها هو وما أهميتها؟ هي ما املالية؟ بالتكنولوجيا املقصود ما ✓

 و آليات الدفع االلكتروني؟ املالية التكنولوجيا بين العالقة ما ✓

 وفرت املؤسسات املصرفية منتجات مالية للدفع االلكتروني في أنشطة التجارية ومحالت التجارية على أرض الواقع؟ هل ✓

 فرضيات الدراسة -9-9

 يمكن تلخيص فرضيات الدراسة في :

 الدفع خدمات مثل املقدمة واملصرفية املالية الخدمات قطاع وعمليات أنظمة لتحسين مبتكرة آلية املالية التكنولوجيا تشكل 

 االلكترونية.

 الخدمات على تغيير الواقع التقليدي في هيكل املالية توفير أساليب حديثة للدفع اإللكتروني عبر املؤسسات وقدرة التكنولوجيا

  التقليدية. املالية

 الدراسة: أهمية  - 9-2

 : ناحيتين من أهميتها الدراسة هذه تستمد

 : العلمية الناحية -9-2-9

و الدفع االلكتروني ، و كذا التعرف على واقع تطبيقات و نماذج األعمال الحديثة في  املالية التكنولوجيا موضوع من حيث حداثة

 مجال الخدمات. 

 :العملية الناحية -9-2-2
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 مانيساه اللذان اإلصطناعي، والذكاء املالية التكنولوجيا مجال في الحاصل التطور  معرفة في الدارسة أيضا هذه و تتجلى أهمية

للمتعاملين معها ، و أيضا  املقدمة الخدمات تحسين الوصول لجودة خالل من واملصرفية املالية املؤسسات أداء من الرفع في

 تثمين مكانة املؤسسات الناشئة في التداول اإللكتروني في مجال التكنولوجيا املالية نحو تقنيات الحديثة.

 الدراسة: أهداف -9-3

 أصبحت بحيث واملصرفي، املالي القطاع يشهدها التي التطورات وأحدث أهم على إلى التعرف الدراسة  هذه خالل من نهدف

 إنجازها في طويال وقتا يستغرق  تقليدي و الذي بشكل السابق في تتم كانت التي واملصرفية املالية والخدمات املعامالت من العديد

االصطناعي في عالم املعلوماتية  الذكاء تطور  إلى عائد وهذا املحمول  الهاتف أو الحاسوب على بواسطة نقرات حاليا ،تتم

 . املالية والتكنولوجيا

أهمية و واقع التطبيقات  معرفةو كذا  . مجاالتها وأهم خصائصها، املالية، التكنولوجيا مفهوم على التعرفضف إلى هذا، 

 عملّيات تحديد يمكن حيث منه، والوقاية االحتيال عن الكشف عبر املالي و الدفع اإللكتروني القطاع تعزيز أمن في الحديثة

 الحديثة الكشف للتقنيات يمكن كما الزبون  و بيانات املعامالتو  البيانات تحليل عبر فاعلية أكثر بشكل االئتمان بطاقات تزوير

 االحتيالية والحماية منها. العمليات عن

 منهجية البحث:  -9-0

و ذلك من خالل مراجعة املصادر و الدراسات العلمية املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي 

، و أيضا كونه مالئم لإلجابة على السؤال الرئيس ي للدارسة للتطرق أوال إلى صناعة التكنولوجية املالية ذات الصلة باملوضوع

ة ونموذج أعمال مؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية وانتشار اعتمادها على مستوف لتقديم مفهوم التكنولوجيا املالي

الصناعة ،ثم نبين التعامالت و التسيير في  مجال اقتصاديات  املؤسسات املختلفة ، و معرفة حجم االستثمارات في هذه

ارة اإللكترونية و خدمات الدفع و معالجة البيانات من تكنولوجيا املالية والبنوك ، من خالل الخدمات املقدمة وهي خدمات إد

خالل التعرف على الضمانات القانونية لحماية الدفع االلكتروني  و االستفادة من نماذج التكنولوجيا املالية الرائدة مع تحليل 

ي املؤسسات العمومية و مدف بيئة املؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية بالجزائر و واقع استخدام التكنولوجيا ف

 مسايرتها للتطور التكنولوجي في مجال الخدمات املالية املقدمة. 

 صناعة التكنولوجيا املالية  -2

يعتبر مجال التكنولوجيا املالية من املجاالت التي تستقطب جل املؤسسات ومنها الناشئة الراغبة في تحقيق نسبة معدالت نمو 

من مجموعة املؤسسات املالية التقليدية و ذلك عبر تقديم تشكيلة من الخدمات املميزة  في مرتفعة واحتالل مكانة هاّمة ض

 مجال الخدمة املالية إذن فما هو مفهوم هذه األخيرة.

 

 مفهوم التكنولوجيا املالية: -2-9

هو من املصطلحات املستحدثة التي يعد مفهوم التكنولوجيا املالية من املفاهيم الحديثة إلى ظهرت في مجال املال و األعمال و       

، وتعّرف هذه األخيرة على أنها " ابتكارات مالية تدعمها (2727)راشدة،  عرفتها األلفية الثالثة باعتباره امتداد ملفهوم االبتكار املالي

خاللها منتجات جديدة والتي يكون لها طبعا تأثير التكنولوجيا يمكن أن تنشأ عنها نماذج عمل وتطبيقات حديثة و تظهر من 

 .(2778)الدولي،  واضح على األسواق املالية بتوفير خدمات مالية "
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كما يعّرفه معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن على أنه " االختراعات و االبتكارات التكنولوجية الحديثة في 

ستخدم في العماليات املالية للبنوك و التي ضمنها: األعم
ُ
ال املالية، وتشمل هذه االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي ت

املعامالت مع الزبائن و الخدمات املالية مثل تحويل األموال و تبديل العمالت و حسابات نسب الفائدة و األرباح و معرفة األرباح 

 .(2727)آخرون،  ر ذلك من العمليات املصرفية"املتوقعة لألستثمارات و غي

 املالية: التكنولوجيا وتطور  نشأة -2-2

 األخيرة املالية هذه التكنولوجيا ت خدما بفضل النقدي، غير االقتصاد إلى النقدي االقتصاد من نوعية نقلة اليوم العالم يشهد

 األفراد من لكثير خدمات املالية التكنولوجيا تقدم حيث املالية، الخدمات قطاع في جذرية تغيرات إحداث تستطيع التي

 الخدمات ومؤسسات املصرفية فالخدمات ، و حديثة جديدة ظاهرة ليست هي تكلفة ، و أقل سهلة سريعة بطرق  والشركات

 :يلي فيما اختصارها و التي يمكن مراحل عبر التكنولوجيا تبّىي  في طويل تاريخ لها املالية

 األولى: املرحلة

 من واملالية التكنولوجيا اجتمعت وقد الصرف اآللي جهاز واختراع األطلس ي، للمحيط عابر كابل أول  وضع تم املرحلة هذه في      

 .(2727)حسان،  املالية للعوملة األولى الفترة تفجير أجل

 اليانية: املرحلة

 استخدمت والتي التقليدية، املالية الخدمات صناعة قطاع داخل عليها طاغية املالية التكنولوجيا بقيت املرحلة هذه في 

 اإللكترونية ، املدفوعات تقديم بداية الفترة شهدت هذه وقد املالية، والخدمات املنتجات توفير أجل من املالية التكنولوجيا

 . االنترنت عبر املصرفية الخدمات اآللي، الصرف أجهزة

 :   اليالية املرحلة

 الشركات إلى مباشرة مالية ت وخدما منتجات تقديم في شرعت التي جديدة، ناشئة شركات ظهرت العاملية، املالية األزمة     

 للعوامل مستجداتها استيعاب واتساع بالعالم املالية التكنولوجيا احتضان في ساهمت التي العوامل أبرز  الناس ترجع وعامة

 .(2778)حرفوش،  التالية

 املالية: التكنولوجيا أنواع -2-3

 : نذكر منها أنواع عنها ونتجت املالية تطورت التكنولوجيا ظهور  بعد

   :الرقمية املصرفية الخدمات

تستخدم  العمالء و تجربة لتحسين اإلنترنت، عبر املصرفية املعامالت  مع بالتعامل لألشخاص هذه املؤسسات املالية تسمح

 اإلنترنت عبر املصرفية البرامج تمكن والوجه كما الصوتية الطبيعة دراسات مثل مبتكرة تقنيات اإلنترنت على البنوك مثال 

 الخدمات برنامج يسمح التقليدية و البنوك أحد زيارة من بدال اإلنترنت عبر حساباتهم من أكثر جوانب إدارة من العمالء

 …ذلك وغير الفواتير وسداد املعامالت محفوظات وعرض الحسابات بإدارة للعمالء اإلنترنت عبر املصرفية

   التأمين:

 التأمين شركات من مرونة أكثر الشركات هذه عمالءها، إلى للوصول  تطبيقات حديثة  التأمين شركات معظم تستخدم

 و غيرها  big  data الضخمة البيانات وعلم األشياء إنترنت شركات مثل حديثة تقنيات الشركات هذه تستخدم كما التقليدية،

  .للعمالء أفضل تجربة لتوفير الرقمية الحلول  من
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 يتيح هذا إلى باإلضافة وتوصيات ديناميكي وتسريع شخصية عروض بتقديم للشركات عليها الحصول  يتم التي البيانات وتسمح

 . املبيعات وتعزيز بفعالية املخاطر في التحكم التأمين لشركات الحقيقي الوقت في البيانات تدفق

 : Reg Tech التنظيمية العمليات إدارة

 شركات تسمح مبتكرة، تقنيات تطبيق خالل من التنظيمية املشكالت والتحديات حل في واالمتثال التنظيم إدارة تساعد          

Reg Tech العمالء  مرور كلمات تجميع الشركات لهذه يمكن باستمرار حيث التحليالت وإجراء بالقواعد للمصارف بااللتزام

 طريق عن بإدارتها تقوم التي 1املالية املخاطر إدارة برامج أيضا تستخدم كما متعددة، أجهزة على ومراقبتها وتخزينها الفريدة

 . منها الحد أو للتقليل الالزمة  االحتياطات واتخاذ وتحليلها املحتملة املخاطر عن مسبقا الكشف

   :املال تمويل رأس

 بمركبات املعتمدين املستثمرين ربط على الشركات بعض تعمل ،و  األسهم تمويل بتحويل املالية التكنولوجيا شركات تقوم

 الشركات هذه وتقوم .جديدة أعمال في باالستثمار شخص ألي و يسمح الجماعي التمويل نموذج آخرون فيما يستخدم متحركة

 التجارية. لألعمال األموال جمع عملية بتبسيط

  :للمستهلكين املصرفية الخدمات

 فإن لذا مرتفعة، رسوم تفرض التقليدية املالية فالبنوك التكنولوجيا سوق  فئات من أخرف  فئة االستهالكية املصارف تعتبر

 من نقص يعانون  الذين املستهلكين إلى الوصول  فرصة الشركات لهذه تتاح كما للمستهلكين ، بديال تمثل الفئة هذه في الشركات

  التمويل. في

 املالية: التكنولوجيا خصائص -2-0

 :  التالية النقاط في املالية مدرجة التكنولوجيا خصائص أهم 

 واملصرفية. املالية واألساليب والطرق  واملهارات املعارف من مجموعة هي املالية التكنولوجيا -

 . أهدافها لتحقيق واملصرفية املالية املؤسسات تستخدمها هي وسيلة بل هدف ليست املختلفة بمفاهيمها التكنولوجيا -

 .التكنولوجيا لتطبيق الرئيس ي املجال هي املصرفية املالية الخدمة -

 .(2771)حجاج،  األساليب اإلدراية إلى يمتد بل واملصرفية املالية الخدمة أداء على التكنولوجيا تطبيق يقتصر ال -

 املالية: التكنولوجيا أهمية  -2-5

هائلة  الدول النامية و دول العالم الثالث في العموم فهي توفر فرصا في و خاصة الحالي الوقت في كبيرة أهمية املالية للتكنولوجيا

شأنها  ومن الخدمات وتيسير الخيارات املزيد من و تقوم بتوفير الفوري، والدفع العمالء، يتحملها التي التكاليف كانخفاض مثال

 املصرفية للخدمات يفتقرون الذين و املتوسطة الصغيرة املؤسسات وأصحاب لألفراد التمويل على الحصول  فرص تيسير أيضا

 كفاءة لرفع الرقمية املنصات استخدام الحكومات و بوسع املجتمع  ئح شرا لجميع الحتواء أكثر نمو تحقيق ثم ومن الكافية

 وتقوية رفع الكفاءة، في التكنولوجية الوسائل على االعتماد البنوك وبإمكان و الدفع، اإليرادات تحصيل في الحكومية العمليات

 املخاطر من خالل: إدارة

                                                            

 
 أنواع/https://www.vapulus.com/ar : الخط على) 2020 / 12 / 10 في اإلطالع تم ، vapulus موقع العربي، الوطن في املالية التكنولوجيا أنواع  1

 /  العربي الوطن في املالية التكنولوجيا
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 االقتصادية. املعامالت وتنمية املالي القطاع في واالبتكار اإلبداع تعزيز -

 والشفافية. املصداقية وتحقيق املالي القطاع رقمنة -

 . املالي القطاع شريحة وتوسيع الزبائن وكسب للتعامالت الرغبة تعزيز -

 .(2778)عاللي،  واملتوسطة الصغيرة املؤسسات ملختلف التمويل مصادر إتاحة تسهيل -

 التي تواجههامجال استخدام التكنولوجية املالية و التحّديات  -3

 مع تتماش ى مصرفية عديدة وخدمات جديدة طرق  ابتكار تم حيث التوسع في واعدا مستقبال املالية التكنولوجيا مجال شهد

 إنشاء الذكية، الهواتف عبر التداول  و إطالق الذكية الهواتف خالل من املصرفية الخدمات تقديم مثل املالية، التكنولوجيا

 كما وغيرها، كاش فودافون  محفظة مثل االتصال شبكات ومحافظ جوجل ومحفظة آبل محفظة مثل االلكترونية املحافظ

 . الحديثة التطبيقات خالل من متقدمة مالية استشارات خدمات تقديم يمكنها

 املالية: التكنولوجيا استخدامات  - 3-9

 بشكل املالية وحياتهم عملياتهم إدارة على واملستهلكين األعمال وأصحاب الشركات ملساعدة املالية التكنولوجيا استخدام يتم

 منذ و لكن متزايد،  بشكل الذكية والهواتف الكمبيوتر أجهزة على استخدامها يتم متخصصة برامج استخدام خالل من أحسن

 املستهلكين إدراك تزايد  الزمن مرور كبير و مع بشكل املالية التكنولوجيا نمت الذكي، و الهاتف العنكبوتية الشبكة ثورة

 . عنها االستغناء يمكن ال بحيث اليومية حياتهم من جزءا و أضحت املالية للتكنولوجيا

 ستخدام:مجاالت اال 

 هناك عّدة مجاالت الستخدام التكنولوجيا املالية، و في ما يلي نكر منها:

 خدمات الدفع. -

 الخدمات املصرفية لفائدة االفراد. -

 التمويل واالستثمار. -

 لفائدة البنوك على أساس قاعدة كبيرة للمعطيات.خدمات  -

 .(2771)الالت،  الخدمات لفائدة البنوك والهيئات املالية -

 سلبيات التكنولوجيا املالية: -2 -3

والحسابات من الهجمات املخاطر التي تتم من خالل اإلنترنت حيث يجب التقليل من هذه املخاطر وزيادة حماية املعلومات 

وضع خطط جادة للطوارئ وللحماية من أخطار  اإللكترونية. حيث يجب تبادل الخبرات واملعلومات حول حماية البيانات و

 االختراق.

إدارة املخاطر التشغيلية من جهة مقدمي الخدمات و أطرافها الثالثة حيث يجب زيادة وسائل املراقبة الجيدة بين جميع األطراف 

 وخاصة بالجهات املالية التي يتم من خاللها جميع العمليات املالية املختلفة.

الدراسة الجيدة والتامة للتكوينات البديلة للعمالت الرقمية وهذا من خالل البحث عن األثار الناتجة من استخدام هذه      

 العمالت على السياسة النقدية.
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زيادة مهارات وقدرات املوظفين والعاملين في كل هذه املجاالت الحديثة وتفعيل سياسة و أيضا من سلبيات التكنولوجيا املالية    

 تبادل الخبرات.

 إيجاد وتطوير خطوط مفتوحة للتواصل مع السلطات املختصة لبحث املشكالت وحلها بسهولة.    

حتملة بالدورة اإلقتصادية بهذا السوق الكب
ُ
 ير.التنبؤ و رصد جميع املخاطر املالية امل

 طرق و معامالت تجنب مخاطر التكنولوجيا املالية : -3 -3

 لحدوث أي  أن لهذه التكنولوجيا بعض املخاطر التى يمكن تحديدها وتالفيها و FSB صرح مجلس اإلستقرار املالى
ً
ذلك تجنبا

اه املسئولين والجهات مخاطر مالية، لكل مستخدمي هذه التقنية سواء األفراد أو املؤسسات. و قد أوص ى املجلس بضرورة انتب

 الرقابية للنقاط اآلتية:

 .إدارة التشغيل من جانب مقدمي الخدمات من األطراف الثالثة 

 .وفي سبيل التخفيف من مخاطر اإلنترنت، ويأتي هذا بعد التقارير العاملية والتى ذكرت أن هناك هجمة كبيرة 

 ما سبب ذعر لكل العاملين بالقطاع التكنولوجي املصرفى  محاوالت عديدة لالختراق االلكترونى لهذه التكنولوجيا، وهذا

 من نجاح هذه الهجمات.

 .بإقامة خطط للطوارئ فى حالة ما وقع ذلك 
ً
 تقديم توصيات بضرورة زيادة خطط األمان ملواجهة ذلك، والسيما أيضا

 املالى واإلقتصادف.وهذا من خالل التقارير اإلستكشافية والتى ترصد كل تغيرات السوق  رصد املخاطر الكلية 

  تقييم املحيط التنظيمى وتحديثه بصورة مستمرة ويأتى هذا باملرونة التى تتمتع بها التكنولوجيا املالية فى القدرة على

 التحديث.

  حكم كشف وإطار لتحليل البيانات الكبيرة، وهذا ما يجعل من هذه التكنولوجيا صعبة ومعقدة على السلطات الرقابية

 لتقييم هذه الشركات والُنظم.وذلك بالنسبة 

 بعدة نقاط أهمها: ضرورة التعلم املشترك وتبادل الخبرات مع مجموعات مختلفة من القطاع الخاص، 
ً
كما  أوص ى املجلس أيضا

 أهمية التطوير املستمر للموظفين وبناء 
ً
و كذا ضرورة تطوير خطط وقنوات مفتوحة للتواصل واالتصال مع السلطات. و أيضا

 فى مجال التكنولوجيا املالية والعمل على زيادة خبراتهم. قدراتهم

 

 منافع التكنولوجيا املالية: -0  -3

 الداخلون  ويعتبر . التقليدية املالية الخدمات ملزودي ذاته حد في و نقمة نعمة يكون  قد املالية التكنولوجيا ظهور  أن Hodge يرف 

 و بسهولة بسرعة ما، حد إلى بسيطة مالية منتجات  و تسليم لبيع  منافسة كبنوك  أنفسهم املالية التكنولوجيا في الجدد

 .معهم التنافس من وتمكينهم  خدماتهم بيع طريق  آخرون اختار بينما املتنامين، السكان من بالتكنولوجيا املهرة للمستهلكين

 العمالء عالقات إدارة  و برامج العمالء مع للتواصل غيرها من أفضل أدوات تملك املالية التكنولوجيا ت شركا أن الخبراء يقول 

  لديها التواصل االجتماعي ،فإن وسائل عبر العمالء تحليل السلوك على قادرة وألنها
ً
 ما وهو املستهلكون، يريده ملا أوسع فهما

  التأخر لخطر معرضة وشركات التأمين التقليدية أن البنوك نجد املقابل في أكبر ربح بهوامش املنتجات من  املزيد بيع من يمكنها

  .(2771)قربوع،  الرقمية ت الخدما سباق في الركب عن
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 العوائق و التحّديات التي تواجه التكنولوجيا املالية  -0

  تطورها و املالية التكنولوجيا به تقوم الذي الفعال والدور  األهمية بقدر
ُ
 منه الحذر ينبغي كبيرا  تهديدا تشكل قد فإنها تنامي،امل

 الراهن الوقت في تحديات تمثل و املالي إذ املصرفي القطاع و استقرار و نزاهة سالمة تضمن التي الضرورية اإلجراءات كل واتخاذ

 أنها نالحظ املالية التكنولوجيا مجال في املتخصصة الناشئة الشركات سوق  الى فبالنظر . األخرف  املالية و املؤسسات للمصارف

و  األموال و تحويل الرقمية و العمالت و املدفوعات كالخدمات املتنوعة، املالية الخدمات من الكثير تقديم في نجاحا حققت

 التقليدية. املالية الخدمات مستقبل على املطاف سيؤثر في نهاية  الذي األمر التأمين، و خدمات الثروات و إدارة الجماعي التمويل

 سعي إلى أدف املالية مّما  الخدمات تقديم في تشهد منافسة شديدة املالية  التكنولوجيا وشركات التقليدية املؤسسات املالية إن 

 في واالستثمار التكنولوجيا على االعتماد في التوّسع خالل من أعمالها نماذج في التغييرات بعض إدخال إلى املصارف من الكثير

 التعامالت إلى واالتجاه الرقمي التحول  بدء منذ كثيرة وتحديات عوائق املالية التكنولوجيا لتواجه .بها الخاصة التحتية البنية

 إصدار وكيفية االختراق اإللكتروني جرائم في التحديات هذه و تتمثل النقدية التعامالت عن بدال اإللكتروني والدفع املصرفية

  املقدمة لذلك و الخدمات املالية املؤسسات بين الفنية العقبات بعض وجود نتيجة ، FinTech ال املالية التكنولوجيا تشريع

 .(2727)شيماء،  املالية التكنولوجيا وتحديات عوائق وسنحاول إبراز

 االختراق: جرائم -9  -0

 للطبيعة ونظرا العالم  أنحاء جميع في والحكومات الشركات تواجهها التي التحديات أكبر من واحدة في اإللكترونية الهجمات إن

 عدد أن يبدو مما تعقيدا أكثر هجمات اإللكترونيين املجرمين إلطالق بالغ قلق مصدر تشكل فإنها العمالء لبيانات الحساسة

 عام إلى 2017 عام من  % 480 نسبة االختراق جرائم بلغ معدل حيث 2018 عام في ارتفع قد الرئيسية البيانات انتهاك حاالت

 يزداد سوف املالية التكنولوجيا على تعتمد التي املؤسسات تزايد عدد ومع املاليين املالية املؤسسات وطبعا يكلف هذا  2018

 تنفق حيث الهجمات، هذه إلحباط محاولة في واملال الوقت من للمزيد املؤسسات تكريس هذا شهد أكثر وقد الجرائم عدد

 . اإللكتروني األمن على دوالر مليون  11.7 متوسطه ما الشركات

     : Big Data الضخمة البيانات تقنيات -2 -0

 التواصل شبكات من للعمالء البيانات تجميع في منها االستفادة يمكن ألية جيدة وحديثة حيث الضخمة البيانات تقنية تعد

 الخاصة ولكن مصالحها حماية مع أفضل بشكل العمالء خدمة في يساعد أن يستطيع حتى املستهلكين بيانات وقواعد االجتماعي

 متطورة تكنولوجيا تتطلب فهي السهل بالعمل ليس ما معلومة على للحصول  منظمة الغير الضخمة البيانات فرز  عملية تعد

 . االستفادة منها املالية املؤسسات أرادت إذا البيانات لتحليل

    :والقوانين السياسات -3 – 0

 على املفروضة اإلضافية القوانين من الكثير هناك أن لوال ذلك، من أكثر املالية التكنولوجيا قطاع ينشط أن املمكن من كان 

 على للحصول  تلجأ حتى ضيق، نطاق على ستعمل أنها املتوقع فمن خدماتها بتقديم ناشئة شركة تبدأ أن بمجرد القطاع  هذا

 البحث على إلى سيؤدي حتما وذلك الخدمات  تقديم مرحلة قبل االستثمار من عالية مبالغ الشركة هذه ستطلب وبالتالي رخصة

مراحل مبكرة من نشأتها وهذت ما يؤثر سلبا على  ومؤسسات مالية مختلفة في  بنوك مع واملشاركة لتعاون   عديدة شركات

 من املزيد سيجذب فذلك للقوانين املنظمة الجهات قبل من لهذه املؤسسات الناشئة  مالئمة قوانين تسهيل تم إستمراريتها فإذا
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عوائق وعوامل الفشل املتكررة ولذا يجب وضع وسن قوانين بما يناسب خصوصية هذه النوعية من  من أيضا وسيقلل الشركات

 املؤسسات لكي يكون لها وقع وأثر ويمكن لها أن تساهم بشكل واضح في املجتمع. 

 املورد البشري : -0 – 0

 بجانب املالي القطاع في  العثور على ذوي الخبرة والتخصص صعوبة يواجهونه أن املشكلة التي  هنا أصحاب امليدانويشير  

بحكم سياسات التوظيف على أساس .املالية التكنولوجيا شركات تواجهها التي التحديات من أصبح فالتوظيف املبرمجين 

فلهذا أصبحت حتمية تكوين وتأهيل املورد البشري من الضروريات في   ةالشهادات والى يفتقد حاملوها طبعا للخبرة املطلوب

التعامل املورد البشري معها  أن هي األشمل الفكرة  تسيير هاته املؤسسات طبعا واملؤسسات الناشئة على وجه الخصوص بل

وبالرغم من هذا إلى هناك إصرار الناشئة  الشركات تاركين إليها فيذهبون  جاذبيه وأكثر لهم أفضل الكبرف  الشركات باملقابل

 البعض على الخوض في غمار إنشاء هاته املؤسسات الصغيرة. 

    :الرقمية فقدان اليقة في تعامالت بالتكنولوجيا -5 – 0

 بالتكنولوجيا معرفتهم قلة بسبب الفقيرة النامية و الدول  الدول  في خصوصا املالية التكنولوجيا في يثقون  ال نجد كّل الناس

 أن كما و عروض خدمات من تقدمه و ما املالية إما جهال أو تقاعص في مواجهة و استعمال الحاسوب و دخول عالم املعلوماتية 

 حمالت و نشر التكنولوجيا هذه التوعية بأهمية نشر يجب لذلك ما، نوعا الدول  بعض على جديدة تعّد  التكنولوجيا هذه

األخيرة ولن يجب تكوين وتأهيل هذا األخير ملواجهة العالم الرقمي الذي  هذه من عليهم ستعود التي الفوائد لهم توضح إعالنية

 بدءا يغزو كل معامالت حياتنا اليومية.

 املالية: التكنولوجيا مجال في الناشئة وجود الشركات -5 – 0

 طريق عن التوسع إلى تهدف النشأة، حديثة صغيرة شركات" :أنها على املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات مفهوم إن

 فإن قيمة" وبالتالي ذات عروض تقديم خالل من ذلك املالية، و األسواق في قاعدة كبيرة على االستحواذ و جديدة أسواق إنشاء

 املصرفية الخدمات بتحسين تعد الحديثة التي  و الصغيرة الشركات املالية هي تلك التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات

 االبتكار  و تقديم الجديد  املالي القطاع يحتضن املالية، لهذا لم الخدمات مقدمي مع املنافسة و بالتعاون  و الشركات  لألفراد

 التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات أن إال و االتصاالت، الخدمات التجارة، كالصناعة، أخرف  بمجاالت مقارنة أكبر بشكل

، وبالرغم من هذا الرقم إلى أن معظم الشركات ال تزال 2777سنة  منذ دوالر مليار 62بأكثر من   راتاستثما على حصلت املالية

في مراحل األفكار و التطبيق على الواقع البعيد، وكذا ضعف اآلليات القانونية في التسيير مما يضعف وجودها في أرضية العمل 

  .(2727)زواق،  متعاميلها وفقدانها لقوانين فاعلة في تأطيرها وحمايتها وحماية

  خاتمة:

القواعد  توفر بيئة مواتية توفير من املالي و لكن باملقابل البد القطاع في من الفرص املالية تتيح العديد إن التكنولوجيا

 التحتية البنية و توفير ملعلوماتيا تكثيف األمنإلى  باإلضافة هذا املجال، هذا في الناشئة لعمل هذه الشركات املالئمة التنظيمية

خاصة و  والرقابية القانونية موافقة األطر على يتوقف املالية التكنولوجيا تطور  أن كما واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 و املصرفية املالية الخدماتو  املنتجات من تنشأ التي املخاطر و إدارة الرقمية املالية املنتجات بتداول  املتعلقة القوانين وضوح

 ما وهذا ليات التنظيمية الالزمة والقوانين خاصة بنوعية هذه املؤسسات و ما لها من خصوصياتاآل باستخدام وذلك املتحدثة،

 التكنولوجيا فوائد تعدد من الرغم املالي في ظل التكنولوجيا الحالية، على القطاع كفاءة من للرفع اتخاذه الجزائر على يجب

 و متانة سالمة حساب على االبتكار في التوّسع يمكن ال فإنه العمالء، وتجربة املؤسسات املالية والناشئة عمل على ملاليةا
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 ت على املؤسسات املالية و الجها ينبغي اإلطار، هذا وضمن املعلومة و أمن املستهلك حماية حساب على وكذلك املصارف،

 و الذكاء و الرقمنة املالية التكنولوجيا ابتكارات نحو العالمي و التوّجه املخاطر تجّنب ظاهرة بين توازن  خلق الرقابية

 وتمويل األموال وتبييض والقرصنة لالحتيال أدوات إلى الجديدة التكنولوجية االبتكارات تحول  عدم من و التأكد االصطناعي،

 على و تتنافس إليه تدخل بل املستقبل، تنتظر ال التي هي فاملؤسسات الناجحة  . املالي لالستقرار تهديدها وعدم اإلرهاب،

  لها. الناجحة الحلول  و وضع تحدياته و استباق تقنياته

 واالقتراحات: التوصيات

 اإلستراتيجية اإلدارة على تأثير لها يكون  التي نأمل أن  التوصيات من مجموعة فيما يلي، و على ضوء ما عرضنا نقوم بتقديم

  العاملية: التطورات مسايرة أجل من التجارية للمؤسسات املالية

 .شروط تأسيسها و حمايتها و تضبط املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات تعرف قوانين سّن  -

 . الوعي و نشر التكنولوجيا املالية مجال في املتعاملين بين الثقة زرع محاولة  -

 . املالية التكنولوجيا مجال في االستثمار تحفيز -

 و االتصال من خالل تكوين و تأهيل املورد البشري محور العملية.  املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تحسين -

 من األموال رؤوس من املزيد توفير أجل من األجنبية االستثمارات على القيود تخفيف طريق عن األعمال بيئة تحسين -

 املالية. التكنولوجيا ت شركا خالل

 . املالية التوعية من للزيادة السعي -

و برمجياتهم خالل جلب تطبيقات حديثة و  املعلومات لتقنيات التحتية البنية متطلبات لتهيئة النفقات املالية  زيادة -

 . مالئمة
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 املؤسسات الناشئة ودورها في نمو التكنولوجيا املالية 

Emerging institutions and their role in the growth of financial technology 
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 امللخص:

ظهر  في السنوات االخيرة نوع آخر  وجديد من مجاالت التي تستقطب الشركات كنشاط الحتوائه وتطويره والعمل زيادة 

 الجزائر استراتيجية الحظنا تبىياملؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية حيث  ومحافظة على األرباح من خالله، فظهرت

املالية كواحدة من الخطوات  والهيئات املؤسسات من مجموعة تطوير وإنشاء خالل من املؤسسات الذي انعكس بهذا النوع من

 االهتمام وتجلى املؤسسات من أجل تمكينها من املساهمة في النمو االقتصادي، هذه عمل على اإلشراف على تعمل التي الهامة

دول، حيث يعتبر هذا النوع  عدة مع ثنائية اتفاقيات إلى باإلضافة دولية إبرام اتفاقيات خالل من وأيضا برامج عدة خالل من أيضا

 تحد التي واملواجهة املؤسسات هذه تطوير سبيل في من املؤسسات جزء ال يتجزأ من االقتصاد الرقمي والعالم االفتراض ي، وذلك

 .منها املنظور  التنموي  والدور  املؤسسات هذه عمل وسير نشاط من

 .املالية، استراتيجيات، االقتصاد الرقمي التكنولوجيا املؤسسات الناشئة، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In recent years, another new type of field has emerged that attracts companies as an activity to contain and 

develop it and work to increase and maintain profits through it. Emerging institutions have appeared in the field of 

financial technology, where we have noticed that Algeria has adopted a strategy with this type of institution, 

which was reflected in the development and establishment of a group of financial institutions and bodies. As one 

of the important steps that works to supervise the work of these institutions in order to enable them to contribute 

to economic growth, the interest was also manifested through several programs and also through the conclusion 

of international agreements in addition to bilateral agreements with several countries, where this type of 

institution is considered a part of It is integral to the digital economy and the virtual world, in order to develop 

these institutions and confront that limit the activity and workflow of these institutions and the developmental 

role seen from them. 

Key words: Emerging institutions, financial technology, strategies, digital economy. 
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 مقدمة:

أصبحت صناعة التكنولوجيا املالية من القطاعات الهامة في االقتصاد العالمي، حيث تهتم باستخدام ، 2771منذ أزمة 

التكنولوجيا املبتكرة في تقديم املنتجات وخدمات مالية بطريقة سهلة، سريعة وأقل تكلفة، حيث القت هذه الصناعة اهتماما 

م، فهي مجال جديد يستقطب املؤسسات الناشئة الحديثة الهادفة إلى كبيرا من املستثمرين وكبار رجال األعمال على مستوف العال

 املالية ذات الخبرة والحنكة في املجال. تحقيق أرباح طائلة ومكانة اقتصادية ضمن مجموعة كبيرة من املؤسسات

دمات إن الشركات الناشئة وضعت مخطط أعمال يجمع بين البرمجيات والتكنولوجيا لتقديم تشكيلة متميزة من الخ

املالية أكثر كفاءة تتناسب مع رغبات الزبائن متضمنة املدفوعات والعمالت الرقمية وتحويل األموال، سوق اإلقراض للتمويل 

الجماعي، إدارة الثروة وإدارة املخاطر وحتى التأمين، ويعمل على جذب وتحفيز املستثمرين، أفرادا ومؤسسات وطنية وأجنبية 

 لالستثمار.

التي حققت  PayPal, Square, WorldPayد من الشركات الناشئة أكثر مما كان مخطط لها مثل حيث حققت العدي

أكبر بكثير من رؤوس األموال للمؤسسات املالية القائمة، فهذا النوع من الشركات استطاع جذب  2771مليارات الدوالرات سنة 

 .2770مليار دوالر عام  72قدرها بزيادة  2771مليار دوالر من االستثمارات عام  78حوالي ما يقارب 

هذا التطور جعل الكثير من املحللين االقتصاديين يتوقعون انقالب موازين التمويل الدولي بشكله التقليدي والذي بدأت 

 ظهور بوادر تغيره منذ بداية جائحة كورونا، فالتطور الذي والنجاح التي عرفته الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية

أصبح يهدد البنوك التقليدية خاصة مع عمالء يقضون يومهم بالتخاطب االلكتروني، مفضلين العالم االفتراض ي في كل تعامالتهم 

 الذي يعتمد على املتعة والسرعة التي تحققها التكنولوجيا االصطناعية.

فيما تتمثل التساؤل الجوهري وهو:  سبق، تنبثق إشكالية بحثنا األساسية التي تتجلى في في هذا اإلطار وبناءا على ما

 ؟التوجهات املستقبلية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية وما تأثيرها على النمو االقتصادي

 ؟والتكنولوجيا املالية باملؤسسات الناشئةماذا نقصد  -

 ها في الجزائر؟تخداماسوما هو واقع  مستوف املؤسسات الناشئةما هي متطلبات ومرتكزات األساسية لتحسين  -

 في الجزائر؟في مجال التكنولوجيا املالية  الناشئة املؤسساتما هي معوقات والتحديات التي تقف أمام  -

املؤسسات الناشئة تمثل قطبا هاما لالبتكار والنمو حيث أن تنبع أهمية البحث من أهمية املوضوع الذي نتناوله،  أهمية البحث:

املساهمات القيمة التي تقدمها القتصاديات الدول فيما يتعلق بخلق فرص العمل وتعزيز املداخيل، االقتصادي، خاصة في ظل 

خاصة املؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية التي تنبأ بمستقبل واعد لهذه الصناعة الجديدة وتجعل املنافسة قائمة 

 .بين الشركات الناشئة واملؤسسات املالية

 يحاول موضوع الدراسة الوصول إلى األهداف التالية: :أهداف الدراسة

  املؤسسات الناشئة والتكنولوجيا املاليةمفهوم، 

 عراقيل وتحديات املؤسسات الناشئة. 
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 صناعة التكنولوجية املالية، 

 بيئة املؤسسات الناشئة التكنولوجية، 

 .السعي إلى وصول إلى نتائج محددة، وتقديم بعض املقترحات والتوصيات 

 الناشئة املؤسساتنظرا لطبيعة الدراسة، اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي من أجل تحليل مفهوم  منهج الدراسة:

ومعالجة مختلف جوانبها وأبعادها، وجمع البيانات واملعلومات املتوفرة من مصادرها ومعالجتها بطريقة علمية  والتكنولوجيا املالية

 دقيقة وقيمة للبحث.موضوعية للوصول إلى نتائج 

 ين:التالي املبحثينمن خالل  معالجة املوضوعسنحاول  هيكل الدراسة:

 .الناشئة لمؤسساتاملفاهيمي ل اإلطار -

 وتحدياتها. املؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املاليةواقع  -

 .الناشئة للمؤسسات املفاهيمي اإلطار .9

 مفهوم املؤسسات الناشئة. .9.9

 الناشئة. تعريف املؤسسات .9.9.9

 العامة فالتعريفات، الناشئة للمؤسسات يعالم تعريفمن خالل قيامنا بعدة أبحاث قد تم إجرائها ظهر بأنه ال يوجد 

 األكثر السمات يتضمن عملجم تعريف يلي وفيما ،السياسات وصانعي واملمارسين األكاديميين معظم قبل من عليها تفقامل يه فقط

 
ً
 من بكرةامل مرحلتها في ة،صغير  تكون  ما عادة جديدة مؤسسة يه الناشئة ؤسسةامل: "الناشئة ؤسسةامل لتعريف استخداما

 ".مرتفع نمو معدل لتحقيق اإلمكانية تلكتم ومربحة للتطوير وقابلة مستدامة أعمال نموذج قيقتح إلى تسعى التشغيل،

وخو ما يشير إلى فكرة  startتتكون من جزأين  startupاإلنجليزي على أنها مشروع صغير بدأ للتو وكلمة  القاموس ويعرفها

 في سيما ال بتكرة،امل الشابة ؤسساتالعروس بانها: "امل الفرنس يومعناها فكر النمو القوي، كم يعرفها أيضا القاموس  upاالنطالق 

، وتعرف وزارة االقتصاد الفرنسية املؤسسات الناشئة بأنها عبارة (027، صفحة 2771)بوشعور،  التكنولوجيات الحديثة قطاع

عن براعم الخضراء لالقتصاد الجديد، وهي املؤسسات التي تراهن على االبتكار من طرف السوق املحتملة حيث تبدا عملها على 

 .(6، صفحة Marty ،2772) مبدا املغامرة وهو امر محفوف باملخاطر

 للبحث مصممة مؤقته منظمة أنها لىويعرفها رائد األعمال الشهير ستيف بالنك أحد أبرز األسماء في "وداي السيليكون" ع

 وله سريع بشكل هامشروع نجاح على تعمل أن يجب الناشئة الشركة أن أي قياسه، ويمكن متكرر  بشكل الربح يدر مشروع عن

 فوري. بشكل به والعمل التواجد تود الذي السوق  على تأثير

أن كل التعاريف بها قصور معين وتختلف جزئيا عن اآلخر، حيث يرتكز كل تعريف على نقطة  على القول  يمكن وعليه

معينة وقد تطور مفهوم املؤسسات الناشئة مع انتشارها وتوسعها، ويمكن تعريفها على أنها مؤسسات حديثة النشأة تبىى على 

مبتكرة، من طرف مقاول يتميز بخصائص معينة وهدفها النمو الذي تحققه سريعا، كما ال يمكن حصرها في املجال أساس فكرة 

 عاليا بالفشل كونها تعتمد على منتوجات أو خدمات مبتكرة تخترق بهم أسواق غير مشبعة أو تخلق 
ً
التكنولوجي، تواجه خطرا

أكد الشديد ولذا يقوم املؤسسون بتصميم نموذج اعمال قابل للتطوير بشكل اسواقا جديدة كليا بالتالي هي تعمل ظروف عدم الت

 فعال.
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 خصائص املؤسسات الناشئة.. 2.9.9

 يمكن استخالص مجموعة من املميزات تختص بها املؤسسات الناشئة: 

الحالة الذهنية مؤسسة حديثة النشأة، شابة ومؤقتة: تعيش بالسوق التجريبية فاملعروف أن املؤسسة الناشئة تبدأ من  .7

لصاحب املشروع، أي من عملية التفكير الذي يؤدي إلى الخروج للعمل )قبل ان تسجل قانونيا( ثم تنتقل للتخرج لتصبح 

 مؤسسة كبيرة أو تتعرض للفشل وتنتقل إلى فرصة أخرف.

كار جديد، بخدمة تتميز باالبتكار والتطوير الدائم بحيث قد يكون في خلق منتج جديد، او تعديل منتج قديم بابت .2

 جديدة، طريقة توريد جديد وما على ذلك.

القدرة العالية على النمو والتطور: أكثر صفة تتشارك بها املؤسسات الناشئة هي القدرة على النمو واكتساح السواق  .2

 وتحقيق إيرادات سريعة وكبيرة جدا بتكاليف التأسيس والعمل وهي ما يشجع أصحاب األموال على تمويلها، فهي

 مؤسسات تتطور سريعا ولها القدرة على توليد أرباح كبيرة جدا.

الخطر في ظل ظروف عدم التأكد الشديد: تعتمد املؤسسات الناشئة على االبتكار الذي يتميز بعدم وجود سوقه بعد  .0

نفسها تعمل  وإن وجد فهه غير وبالتالي صعوبة القيام بأبحاث السوق نظرا لقلة املعلومات إذا تجد املؤسسات الناشئة

 في املجهول.

البحث عن نموذج عمل مبتكر: بهدف اختراق موجود بفكرة جديدة او خلق سوق جديد يلبي حاجة لم تكن موجودة،  .1

ويتميز نموذج عملها بأنه غير سابق الوجود وقابل للتكرار لتحقيق تدفقات ربحية وقابل للتطور حيث يضمن لها التوسع 

 والنمو.

تاريخ املؤسسات الناشئة فقد تجلت وألجل االنترنت وتألقت في مجال التقنية والتكنولوجيا فقد نوع السوق: بالعودة ل .6

اتجهت نحو األسواق الرقمية أما حاليا فهي تخترق وحتى التقليدية مثل الفالحة والصناعة والتعليم والصحة فهي 

 وغيرهم فهي لم تعد حصرا بقطاع التكنولوجيا.

ول فريق بهدف تخصيص اإلمكانات كل حسب مهارته في مجاله خاصة ان اغلب أصحاب الفريق عادة ما يكون املقا .0

املؤسسات الناشئة شباب جامعي أو خريج جامعات عادة ما تكون خبرته قليلة حيث يعملون على تحقيق التكامل بين 

 .(70، صفحة Blank ،2771) أعضاء الفريق إلنجاز الفكرة وإطالق مؤسساتهم

التركيز على املنتج او حدمة واحدة: عادة ما يركز املقاول وفريقه على الفكرة املبتكرة األساسية الواحدة ويطورها حتى ال  .1

 يتشتت ذهنهم حتى تصل للمطلوب كون التعامل مع االبتكار حساس ويتطلب الكثير من الجهد.

ل باالعتماد على التمويل الذاتي او من طرف األصدقاء والعائلة لكن كل التمويل واملستثمرون: عادة ما يبدأ املقاو  .8

مؤسسة ناشئة تقوم في اقتصاد املعرفة نجدها تتجه نحو نوعين من املستثمرين خاصة: أصحاب رأس املال املخاطر 

 .(Blank S. ،2778) ومالئكة األعمال حيث يوفرون رؤوس أموال التي تسمح لها بالنمو والتطور 

 فشلها. آو الناشئة املؤسسات نجاح عوامل. 3.9.9

 التي األمور  من مجموعة هناك أن إال والظروف، العوامل على اعتمادا كثيرا ويختلف جدا نسبي األمر أن من الرغم على

 .الناشئة املؤسسة بنجاح فرصتك من لتزيد لها االنتباه يجب
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 الدراسة بإجراءات منها، العديد احتضن والذي الناشئة الشركات مجال في الخبير Bill Gross قروس بيل السيد قام

 قام حيث .فشلها آو الناشئة الشركات نجاح وراء تكمن التي العوامل يعرف نأ محاوالStart Up  من الكثير على ومعمقة واسعة

 :يلي كما يتهاألهم تبعا إياها مرتبا لك،بذ تتحكم التي األمور  بعض هناك أن منفذها حقيقة إلى وتوصل الشركات من العديد بمتابعة

 02% الزمىي العامل آو الوقت عامل. 

 21% جوهرها في الفكرة22% التنفيذ على القائم الفريق. 

 20% التجاري  العمل نموذج 

 70%التمويل. 

 بعين يجب أخدها والتي وأهمها العوامل خطرأ من هو واملشاريع األعمال تنفيذ في التوقيت عامل أن استنتاج يمكن سبق مما

 فكرة كونها التمويل، أهمية من أكثر تعتبر ذاتها حد في الفكرة أن كما ،فشلها أو الناشئة الشركة نجاح مدف تقرير في االعتبار

 في الوقت استغالل في والتفنن الفكرة الجيدة"  نفإ Bill Gross السيد بحسب ألنه اإلبداعي، الطابع عليها غالب يكون  جديد

 .وقت أي وفي مستقبال مصادر التمويل اجتناب على الناشئة الشركة تساعد التي العوامل هي التنفيذ

اقيل املؤسسات معايير .2.9  الناشئة. تصنيف وعر

 الناشئة. تصنيف املؤسسات معايير. 9.2.9

في   Michael I Luger & Jun Kooدراسة لـ  الناشئة، ؤسساتامل تعريفات حول  نشورةامل الرائدة البحثية الدراسات بين من

 عن ةاألخير  ذهه ييزتم في تساعد الناشئة ؤسساتامل لوصف رئيسية معايير ثالثة الباحثان حدد الدراسة ذهه وفي، 2771

 رئيس ي بشكل كيزالتر  خالل من جتماعيواال  قتصادياال التأثيرين تقييم عمليةوتحسن من  األخرف  الجديدة التقليدية ؤسساتامل

 :(21-70، الصفحات Luger ،2771) الصلة وهذه املعايير هي ذات ؤسساتامل على

 جديدة مؤسسة الناشئة، املؤسسة (New) :كمميز" جديدة" كلمة الناشئة ؤسساتامل حول  الدراسات معظم تستخدم 

 تم جديدة مؤسسةتعىي بأنها  ا،له رئيس ي
ً
  موجودة تكن لم اما

ً
 التي ؤسساتامل يستثىي عيارامل ذاوه. كمؤسسة سابقا

 ؤسساتامل إنشاء تاريخ إلى الوصول  كنويم. القانوني الوضع أو وقعامل أو لكيةامل أو سماال  في اتتغير  بإجراء أنشئت

 .مثال التجاري  السجل سجالت إلى بالرجوع وذلك بسهولة الجديدة

 نشطة مؤسسة الناشئة، املؤسسة (Active :) لكي وبالتالي،، ثان كمعيار "نشطة" كلمة إضافة همامل من أنه ن الباحثو  يرف 

  تنخرط أن ينبغي بل فحسب، جديدة تكون  أال ينبغي ناشئة، مؤسسة ؤسسةامل تعتبر
ً
 أو/و السلع ارةتج في أيضا

 الناشئة ؤسساتامل حول  Dun & Bradstreet Corporationقدمته  الذي التعريف اهاالتج ذاه دعم وقد الخدمات،

 التي"، الورقية" أو النشطة غير ؤسساتامل استثناء همامل ومن ،"حديثا افتتاحها تم نشطة مؤسسات" بأنها وصفتها حيث

 أبحاث ألغراض األقل على ما، منطقة في الناشئة ؤسساتامل موعمج من ال،امل رأس في تستثمر وال عماال توظف ال

 ؤسساتامل إنشاء تاريخ ديدتح طريقة من سيغير ثانتمييز  كعامل" نشطة" معيار إضافة إن. قتصاديةاال التنمية

 بدوام راتب أول  صرف بتاريخ اإلنشاء تاريخ يحدد بل مناسب، بيانات مصدر السجالت تبقى ال إذ الجديدة، الناشئة

 على يعاب، 7808 فيCathcart, D.G  وJohnson, P.S  من كل ذلك إلى بذه كما ؤسسة،امل ذهه عمال من عامل ألول  كامل

 عماال توظف ال التي نزليةامل التجارية األعمال عتبارباال  األخذ عدم إلى سيؤدي أنه اإلنشاء تاريخ ديدتح في األسلوب ذاه

 من بكثير أقل ووه 7812 في Mason, C دراسة وفق 0.0% يتعدف ال األسلوب ذاه عن الناتج التحيز فإن ذلك ومع بأجر،
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 األعمال معظم ،أن7810في  Birley, S دراسة تشير ذلك، على عالوة التسجيل، سجالت باستخدام التقدير في بالغةامل

 إغفالها. عواقب من يقلل مما ،كبيرة ريةتجا أعمال إلى داأب تتطور  ال نزليةامل التجارية

 مستقلة مؤسسة الناشئة، املؤسسة (Independentيم :)موعةملج أو واحد مؤسس قبل من جديدة مؤسسات إنشاء كن 

 التمييز وجب اوهن. لذا كفروع قائمة شركات أنشأتها التي الجديدة ؤسساتامل ايضا ناكه ولكن ،الفرديين املؤسسين من

 أن يرجح والتي األصليون  ؤسسون امل اأنشأه التي الجديدة ؤسساتوامل كفروع تأسيسها تم التي الجديدة ؤسساتامل بُت 

 الصورةتشويه  إلى سيؤدي ناشئة كمؤسسة" أم" لشركة التابعة ؤسساتامل اعتبار إن. نطقةامل إلى جديدة أفكارا تقدم

 واردامل في األم الشركات دعم على" الفروع" مؤسسات ذهه تعتمد حيث وأدائها، الناشئة ؤسسةامل احتياجات حيث من

 ذاه إن. الدعم ذاه مثل إلى دودمح وصول  اوله الصفر من تبدأ أن الناشئة ؤسسةامل على يتعين حين في والقدرات،

 في مباشر، بشكل األعمال رواد من تؤسس التي الناشئة للمؤسسة املقترحين والدعم الحوافز استهداف يسمح التمييز

 القائمة الشركات تستهدف التي األخرف  والدعم الحوافز خطط من تستفيد أن فروع اله التي للشركات يدكن حين

 .ددةمح جغرافية مناطق في أو ددةمح قطاعات في للنمو ططتخ التي والناضجة

 حتى ضاأيً  مستقلة تكون  أن يجب بل فحسب، ونشطة اإلنشاء حديثة مؤسسة تكون  أال يجب أنه قسب مما نستخلص

 معا. الثالثة املعايير ذهه أخذنا وإذا ناشئة، مؤسسة ااعتباره يتم

 الوطنية اللجنة بإنشاء تعلقامل 2727 سبتمبر71 في ؤرخامل 210-27 رقم التنفيذي رسومامل الجزائري  شرعامل صدرأ

 في رسومامل ذاه ذكر وقد ،وسيرها وتشكيلتها مهامها ديدوتح ”الحاضنات“و ”بتكرةامل شاريعامل“و ”الناشئة الشركات“ لعالمات

 مؤسسة" تعتبر: أنه على منه 77 ادةامل نصت حيث ناشئة، مؤسسة عالمة حتمن وجبهابم التي الشروط موعةمج الرابع فصله

 :(21-7، الصفحات 2727)التنفيذي،  التالية املعايير موتحتر  الجزائري، للقانون  خاضعة مؤسسة كل" ناشئة

 سنوات 1ثماني  ؤسسةامل عمر يتجاوز  أال يجب .7

 مبتكرة. فكرة أي أو أعمال نموذج أو خدمات أو منتجات على الناشئة ؤسسةامل أعمال نموذج يعتمد أن يجب .2

 الوطنية، اللجنة ددهتح الذي بلغامل السنوي  األعمال رقم يتجاوز  أال يجب .2

 من معتمد ستثمارا صناديق أو طبيعيين أشخاص قبل من األقل، على 17% بنسبة لوكامم الشركة رأسمال يكون  أن .0

 ،"ناشئة مؤسسة" عالمة على حاصلة أخرف  مؤسسات طرف من أو طرف

 الكفاية، فيه ابم كبيرة ؤسسةامل نمو إمكانيات تكون  أن يجب .1

 .عامل 217 العمال عدد يتجاوز  أال يجب .6

اقيل2.2.9  .الناشئة املؤسسات وتحديات . عر

 :(771-80، الصفحات Nabil ،2770) من أبرز ما يعرقل املؤسسات الناشئة يمكن تلخيصه في

عراقيل إدارية: من أبرز ما يعرقل سير خلق املؤسسات الناشئة البيروقراطية عند القيام بإجراءات التأسيس،  .7

 ساعة. 20بالعودة للجزائر يستغرق إنشاء مؤسسة حوالي الشهر بينما مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية يستغرق 

ة يجعل منها تعكف عن التطور والنمو، وبالتالي عدم عراقيل تسويقية: نقص اإلمكانيات للمؤسسات الناشئة خاص .2

املتابعة تتمثل في اإلمكانيات في املال واملعلومات للبحث والتقص ي والخبرة، يعتبر السبب الرئيس ي في فشل املؤسسات 
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 الناشئة بالجزائر حيث يتم بناء منتوجات أو تقديم خدمات مع عدم معرفة كيفية تصريفها وتعديلها مع ما يالئم

 املستهلك.

عراقيل فنية: تعتمد املؤسسات الناشئة على فريقها إن تم جمعه، حيث ال تتحمل نفقات عمال مؤهلين وتكون  .2

مجرد فكرة لم تتخرج بعد، ويعد سببا في حجب الرؤية الجيدة ملختلف الجوانب السوقية والتقنية لتطوير املنتوج 

 او الخدمة مع ما يريده الزبون.

حتاج املؤسسة الناشئة في تطوير فكرتها لتمويل دراسات السوق ولتجربة املنتوج او الخدمة وقد عراقيل تمويلية: ت .0

تعيد التجربة عدة مرات مما يتطلب أموال ويحد عدم توفرها من قدرات املبتكر، وبعد االرساء على نموذج عمل 

وها وتطورها، أغلب امللتقيات جيد وجديد مع ضمان زبائن وتصريف ملنتجها أو خدمتها تحتاج لتمويل كبير لنم

 الوطنية باملجال تجمع على ان التمويل جد ضروري وأكبر تحدي للمؤسسات الناشئة.

بعد الجامعة ومراكز البحث العلمي عن املحيط بالواقع لحل مختلف جوانب املشاكل وتوجيه الرواد، أيضا التخلف  .1

 لعاملية )الدفع االلكتروني، والتجارة االلكترونية ...(التقىي، عدم مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال ا

(bouchaour, 2018, p. 427). 

إضافة لهذا نجد عراقيل تشريعية لم تظهر وضعية قانونية للمؤسسات الناشئة خاصة بمراحل قبل تأسيسها حيث 

ملرحلة تحقيق إيرادات وبالتالي ال تجد لنفسها وضعا قانونيا، كذلك تقوم بنشاط هدفه تجاري قانونيا لكن لم تصل 

قد تحصر الدولة املؤسسات الناشئة بالتكنولوجيا غير ان الواقع يخلق مؤسسات ناشئة بمجاالت مختلفة مثل 

 الفالحة، الطب وما على ذلك.

 التكنولوجي: التغيير ظل في ناشئة خلق مؤسسات متطلبات. 3.2.9

 :منها نذكر إجراءات عدة هناك ناشئة شركة إنشاء اجل من

 اختيار خالل من العمل نوع تحديد هي startupناشئة  شركة خلق مرحلة في خطوة الناشئة: أهم املؤسسة وهدف نوع تحديد .7

 املؤسسة شكل اختيار أولية، وقبل بديهية خطوة فهي الناشئة، الشركات أنواع الستة كمن النماذج أو األشكال من أي

 في بالفعل كثيرا يساعد االمر الذي وهو املشروع، او للمؤسسة األساس ي الهدف تحديد من البداية في بد ال العمل، وطبيعة

 و عام بشكل العمل نجاح أسباب احد أهم يعد وضوح بكل البداية من ناشئة كمؤسسة هدفها وتحديد املؤسسة نمط اختيار

 ارض على للتحقيق قابل و ومدروس الهدف واضح كان كلما و النهاية في منه املرجوة األهداف الى الوصول  و عام الوصول 

 البد كثيرة معايير او شروط فهناك الهدف، يتعلق بتحديد وفيما. شديدة سرعة و بفعالية إليه الوصول  في نجحت كما الوقع

 كذلك يكون  وأن الواقع، أرض على للتحقيق يكون في قابل أن أهمها من األهداف، مجموعة أو الهدف هذا في توافرها من

 لك السوق. املنافسين وأفكار أهداف عن ما بشكل ومختلف مميز هدف

 ألي األهمية غاية في خطوة وهي والتقييم، البحث خطوة تأتي الثانية املرحلة في :البحث خالل من املؤسسة وفكرة هدف تقييم .2

 وأفكار ألهداف الدقيق التقييم فيها يتم إذ األعمال، ريادة عالم في والنجاح في الدخول  ترغب التي الناشئة الشركات من

 وكذلك الواقع، أرض على للتحقيق قابليتها ومدف واألفكار األهداف اختبار أخر موضوعي، بمعىى بشكل الناشئة املؤسسة

 تنفيذ في الشروع قبل وذلك الصناعة، او املجال نفس في تعمل التي املنافسة الشركات وأهداف بأفكار مقارنة تفردها مدف

 واالختبار التقييم ويتم Market Researchاملهمة  تلك وهي مردود أي دون  الخسائر من الكثير الذي يجنبك األمر وهو ش يء،
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 املؤسسة تقدم أن يمكن وماذا املنافسة طبيعة و املستهدف الجمهور  و النافسين و السوق  دراسة نطلق عليه ما خالل من

 املؤسسة هدف تقييم يمكنك والدراسة البحث من إليها تتوصل التي النتائج على وبناءً . ذلك إلى وما فريد  لجمهور  بشكل

 .التالية الخطوة إلى تنتقل وبالتالي بالفعل مناسبة أوانها تعديل إلى تحتاج كانت إذا وتقررها ووقتها وأفكارها الناشئة

 إلى والوصول  startupالناشئة  املؤسسة اإلنشاء رحلة في األهم الخطوة إلى االنتقال يمكنك ذلك عند :العمل خطة وضع .2

 نوعها أو طبيعتها كان أيا الشركة داخل العمل لها وفقا يسير سوف التي العمل خطة وضع خطوة املنشود، وهي النجاح

 يسعى معينة زمنية فترة خالل للمؤسسة وتشغيلية واقتصادية فنية جدوف  دراسة وفعالة الناجحة خطة العمل وتتضمن

 خطة أن بالذكر الجدير .مسبقا املوضوعة الزمنية الفترة خالل وتحقيقها إليها الوصول  إلى الناشئة املؤسسة العاملين في كافة

 رؤوس تشجيع إلى باإلضافة وأكثر فاعلية، أسرع بشكل األهداف إلى الوصول  في كثيرا تساعد الناشئة للمؤسسة الجيدة عمل

 العمل مستوف  على والتوسع بأهداف التطوير يتعلق فيما جيد آمر وهو املؤسسة، في االستثمار على املختلفة األموال

 مناسبة عمل خطة لوضع الالزم ومجهود وقت بدل خالل من الخطوة هذه في الجيد االستثمار من بد ال لذلك والنشاط

 .األخرف  مع الشركات منافسة في والدخول  السوق  في إطالقها قبل الناشئة لشركة وجيدة

 يمر التي املراحل كل في عليه يعتمد مال رأس دون  طبيعته او نوعه كان أيا عمل ألي يكتمل ال :التمويل مصادر على االستقرار .0

 و التمويل مصادر تحدي يعتبر املستهدف، ولهذا الجمهور  وبين املنافسين ووسط السوق  في وتثبيت أركانه العمل إطالق بها

 العمل خطة من أي تنفيذ األساسية قبل الشروع في الخطوات أهم من الناشئة بالشركات الخاصة األموال رؤوس تحديد

 املشروعات فشل أسباب ابرز  من وأساسية للتمويل ثابتة مصادر توافر وعدم املطلوب التمويل نقص يعتبر إذ املوضوعة،

 منها الناشئة، لشركة األموال رؤوس او تمويلمصادر  على الحصول  خاللها من يمكن عديدة طرق  ، هناكstartupsالناشئة 

 رواد بين شيوعا األكثر األخرف  الطريقة او بتمويل مشروعك، إقناعهم اجل من العمل خطة عرض و املستثمرين مع التواصل

 .القروض طريق عن الناشئة املشروعات التي تدعم البنوك إلى اللجوء وهي العالم حول  الناشئة والشركات األعمال

 تواجد إلى تحتاج ناشئة مؤسسة أي بدونها يكتمل ال وأساسية ضرورية خطوة :الرسمية واألوراق القانونية األوضاع تقنين .1

 وإطالقها الشركة إلنشاء الالزمة الرسمية األوراق واستيفاء القانونية األوضاع العمل، وهي خطوة تقنين سوق  في رسمي يشكل

 بإنشاء املتعلقة القانونية األمور  في واملختصين الخبرة أهل إلى اللجوء فيه ستحتاج الذي بالتأكيد األمر وهو السوق، في

 .واملجهود العمل تضيع قد عراقيل أي دون  والعمل إجراءات سالمة من التأكد اجل من وإطالقها، الناشئة املؤسسات

 الخطط منه وتخرج العمل منه تدير الذي واملكان عمل واجهة بمثابة هو الشركة مقر :الناشئة املؤسسة ومقر مكان تحديد .6

 يكون  ان العمل مكان في يشترط وال الناشئة، للمؤسسة مناسب مقر اختيار الضروري  لذلك فمن ذلك، إلى وما التنفيذية

 مع يتوافق بما بعناية اختياره من والبد للعمل مكان وجود من البد ولكن والبدايات األولى األقل املراحل على وضخم كبير

 عليها. تسير العمل التي وخطة ميزانيتك

 إنشاء اجل من األزمة واملراحل الخطوات من سبق عن مما أهمية تقل ال أخرف  خطوة :للشركة وعمال موظفين اختيار .0

 الذي العمل فريق اختيار فيها يتم التي مرحلة وهي أهدافها، تحقيق اجل من لها التسويق تم إلى من startupناشئة  مؤسسة

 لذا باملخاطر، محفوفة تكون  ما عادة الخطوة وهذه. والنجاح الوصول  في ومساعدتها أهداف املؤسسة تحقيق على يعمل

 فيه تتوفر ان الفريق في عضو أي اختيار عند بد فال بعناية عمل فريق انتقاء في مجهود ف أقص لها وبذل كثيرا االنتباه وجب

 بدقة الشركة أهداف تنفيذ على وقادر لخطط مناسب يكون  ان الصفات هذه ضمن من الصفات األساسية، مجموعة



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  75    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 قد كبير طموح من يمتلكونه ملا العمل فريق اختيار خالل في الشابة العناصر عن بالبحث دائما ننصح هذا الشأن وفي وكفاءة

 .فعال بشكل النجاح وتحقيق األهداف إلى في الوصول  تساعد

 و، بفعالية العمل لبدا مناسب عمل فريق توظيف من بالفعل انتهت قد تكون  أن بعد :الناشئة للمؤسسة الظهور االلكتروني .1

 به تتمتع ملا االنترنيت، شبكة على الناشئة للمؤسسة االلكتروني التواجد أهمية إلى ذلك االلتفات بعد من بد ال ونجاح كفاءة

 يكون  الناشئة للمؤسسة االلكتروني والتواجد. العالم دول  مختلف من املستخدمين من ضخمة جدب إعداد من الشبكة تلك

 املؤسسة تقدمه بما املهتم الجمهور  من ألي خالله من يمكن االنترنيت شبكة على باملؤسسة خاص ويب إطالق موقع خالل من

 يتمثل بل فحسب، ويب موقع امتالك مجرد على االلكتروني التواجد يتوقف وال. أفكار حتى او منتجات او او خدمات سلع من

..(.  - يوتيوب–تويتر -انستجرام -بوك فيس)الشهيرة  االجتماعي التواصل منصات و وسائل مختلف على التواجد كذلك في

 .الناشئة املؤسسة باسم حسابات إنشاء خالل وذلك من

 ضرورة أصبح حديثة أو تقليدية سوءا أنواعه بكل التسويق أن أحد على يخفى ال :الناشئة للمؤسسة اإلعالمي التسويق .8

 وسلعهم ومنتجاتهم لخدماتهم الترويج في الناشئة والشركات األعمال ورواد التجارية والعالمات املشاريع أصحاب لكافة قصوف 

 نشاطها أو املؤسسة عن ش يء املستهدف الجمهور  من أي يعلم ال قد الناشئة للمؤسسة التسويق سلع وبدون  .أفكارهم حتى أو

 .أفكار حتى أو من تقدم ماذا أو

 خلقها: الجزائر ومتطلبات في الناشئة املؤسسات

 :منها الجزائر في ناشئة مؤسسة لخلق تساعد ان يمكن اعتبارات عدة هناك

 من موجودة فكرة تكون  أن املمكن فمن ناشئة مؤسسة بأنها املؤسسة على نقول  حتى مبتكرة فكرة وجود الضروري  من ليس .7

 عن وتتميز تختلف الناشئة واملؤسسة جديدة، فكرة بأنها للبعض يتضح حتى عليها افاتاإلض وبزيادة بتعديلها نقوم قبل

 .الكالسيكية املؤسسة عكس األسبوع في العائد من 0% إلى 1% من تحقق إن يجب كونها في العادية املؤسسة

 من استفادت القيمة، خلق في فعال دور  لها أصبح وكونها العالمي االقتصاد في فعالة جد مؤسسات كونها الناشئة املؤسسات .2

 الدخل على ضريبة املضافة، القيمة على ضريبة مثل 2727 لسنة املالية قانون  بها جاء التي اإلعفاءات بينها من تسهيالت عدة

 هذه بها تأتي التي املعدات على الجمركية الضريبة خفض أيضا شملت كما الخ،...املنهي النشاط على الرسم اإلجمالي،

 .الخارج من املؤسسات

 يكون  نوأ اإلبداع بحس يتميز إن هما أساسيتان بصفتان يتميز يكون  أن يجب ناشئة مؤسسة خلق في يرغب شخص كل .2

 .ولفريقه لنفسه محفز

 يقوم أصبح منها فلبعض الناشئة، املؤسسات على ايجابية تأثيرات هناك كانت العالم بها مر التي 78كورونا  جائحة ظل في .0

 ذلك غير إلى...  املنزل  باب إلى بالتوصيل تقوم أضحت وأخرف ، I-Learning بعد عن التعليم مثل قبل من يعرفها لم بنشاطات

 .روناو ك جائحة إلى راجع كله وهذا النشاطات من

 تهيأ التي هي فالدولة الدولة، إلى راجع الناشئة املؤسسات طرف من الرقمنة مجال في املتبعة واالستراتيجيات السياسات إن .1

 أجهزة بتوفير قام فلبعض املؤسسات هذه ملثل اإلعانة وتقديم تسهيل اجل من تستراتيجيااال  هذه ملثل املالئم املحيط وتوفر

 .العملية هذه تسهيل اجل من املحالت بعض في االلكتروني الدفع

اقع .2  .وتحدياتها املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة املؤسسات و
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 املالية.مفهوم التكنولوجيا  9.2

 املالية. التكنولوجيا تعريف 9.9.2

 باستخدام مالية إبتكارات: "بأنها املالية التكنولوجيا Financial Stability Board املالي االستقرار مجلس رفع

 األسواق على وملموس مادي أثر لها جديدة، منتجات أو عمليات أو تطبيقات أو عمل نماذج استحداث يمكنها التكنولوجيا

 التطورات أبرزها املالية التكنولوجيا مجال في االبتكار دفع إلى عدة عوامل وأدت." املالية الخدمات تقديم وعلى املالية، واملؤسسات

 Distributed Ledgerوالتشفير  ،Cryptography إلى باإلضافة الحسابات، ودفتر Big Data الضخمة البيانات( التكنولوجيا في

Technology الذكية/املحمولة الهواتف إنتشار املصرفية الخدمات ومستقبل املالية التكنولوجيا ابتكارات املوزع الرقمية 

  التكاليف، وانخفاض االستخدام وسهولة السرعة نحو املستهلك وأولويات متطلبات في والتغّيرات اإلنترنت، واستخدام
ً
 عن فضال

 وبازل  FATCA وقانون، اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة قوانين مثل املصارف، عمل والرقابية التنظيمية املتطلبات تعقيد

 .الواجبة والعناية عميلك، عرفا متطلبات، و 2

 املالية وأهميتها. التكنولوجيا . قطاعات2.9.2

 املالية. التكنولوجيا قطاعات أوال:

 
ً
 بالخدمات مباشرة تتعلق رئيسية قطاعات بثالثة مرتبطة املالية التكنولوجيا فإن املصرفية، للرقابة بازل  للجنة وفقا

 : وهي األساسية املصرفية

 املال. رأس وجمع واإليداع اإلئتمان 

 والتسوية. واملقاصة املدفوعات 

 الثروات/اإلستثمارات إدارة . 

 الدفع حلول  األولى املوجة تتضمن موجتين، إلى املالية التكنولوجيا تطور  مراحل قسمت وبايفورت، ومضة تقرير وبحسب

 الثروات وإدارة Insurtech والتأمين الدولية املالية التحويالت إلى التكنولوجيا إدخال فتشمل الثانية املوجة أما. اإلقراض وحلول 

 دفتر بمثابة وهي Blockchain بلوكشين تكنولوجيا هي املالية التكنولوجيا مجال في أخرف  جديدة ظاهرة وهناك ،واالستثمارات

 باقتحام 2770 عام زتمي حيث Cryptocurrencies املشفرة الرقمية العمالت في تتم التي املعامالت تسجيل فيه يتم مركزي، ال رقمي

 أشهر باتت رةمشف افتراضية رقمية عملة وهي "البتكوين" هي جدال وأكثرها العاملية، املال أسواق املشفرة االفتراضية العمالت

 .رقابة ألية تخضع وال لها، مادي وجود ال واملضاربة، املالي التداول  أدوات

زة والعوامل املالية التكنولوجيا ثانيا: أهمية
ّ
 لنشاطها. املحف

 تكاليفها وتخفيض املالية الخدمات تقديم كفاءة ورفع العمالء خدمة تحسين على املالية التكنولوجيا أهمية تقتصر ال

 وتحقيق االقتصادي النشاط تنويع وهي أوسع أهداف تحقيق في تساهم أن املالية للتكنولوجيا يمكن بل فحسب، إنجازها ووقت

 املصارف لعمالء الراحة لتأمين أخرف  أداة تطوير في يكمن ال املالية التكنولوجيا لنجاح الحقيقي املقياس وإن. املالي االستقرار

  املستبعدة للفئات املالي الشمول  تعزيز في مساهمتها مدف في ولكن
ً
  التمويل على الحصول  فرص وتحسين ماليا

ً
 خصوصا

 .الصغر واملتناهية واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات

اقع .2.2  مجال في الناشئة الشركات وتوسع انتشار تعرقل التي املالية والتحديات التكنولوجيا و

 املالية. التكنولوجيا
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 املالية. التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات وتوسع انتشار تعرقل التي . التحديات9.2.2

عامة  العربي العالم في املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات وتوسع انتشار تعرقل التي والعوائق التحديات أبرز 

 لحماية كافية أطر وجود عدم ظل في والقرصنة االحتيال من التخوفّّ  نتيجة العمالء ثقة اكتساب صعوبة هيوالجزائر خاصة، 

 بشأن تشريعات وجود عدم إلى باإلضافة، الدول  من الكثير في البيانات لخصوصية قوانين وال املالية الخدمات مجال في املستهلك

 وتونس وقطر واملغرب وعمان ومصر الجزائرالعربية وهي: ) املنطقة في دول  سبعة في إال املعلوماتي واألمن اإللكترونية الجرائم

 التراخيص منح تحكم التي القوانين نتيجة الناشئة الشركات وإطالق إنشاء صعوبة التحديات وتشمل (،املتحدة العربية واإلمارات

 جانب إلى املالية، التكنولوجيا في الناشئة الشركات تمويل عليها يرتكز التي املخاطرة األموال رؤوس وندرة املالية، الخدمات لشركات

 مع التعاون  على قائم أعمال نموذج تبّنيها عدم حال في املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة للشركات التنافسية القدرة ضعف

  العربية، املصرفية بالقطاعات العمالء ووالء الراسخة الثقة نتيجة العربية، املصارف
ً
 العربية املصارف توجه ظل فيّّ  خصوصا

 .مبتكرة رقمية استراتيجيات تبىي خالل من الرقمية املالية التعامالت مجال في التطور  نحو الكبرف 

 املالية. التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات نمو عن الناجمة واملخاطر . الفرص2.2.2

 
ً
نها على الناشئة الشركات تتصرف ال عام، بشكل العربية املنطقة في انتشارها ومحدودية حجمها لصغر نظرا

ّ
 منافس أ

 والتعاون  الشراكة إلى العربية املنطقة في املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات معظم تسعى بل العربية، للبنوك مباشر

  يشكل لها، الناجح والتطبيق املناسبة املالية التكنولوجيا اختيار يزال وال. املصارف مع
ً
 لديها التي تلك وخاصة للمصارف، تحديا

 الحال هو كما املالية، التكنولوجيا مجال في املختصة الناشئة الشركات مع الشراكات لعقد يمكن لذلك ،"ضعيفة ابتكارية ثقافة"

 ويمكن. لعمالئها مبتكرة مصرفية منتجات تقديم عبر وذلك السوقية، حصتها على الحفاظ على املصارف يساعد أن لبنان، في

 مصرفية خدمات توفير املالي، الشمول  تعزيز: يلي بما واملصرفي املالي للقطاع املالية التكنولوجيا تتيحها التي الفرص استعراض

  الرقابية التكنولوجيا ودور  املنافسة، تزايد بسبب املالي االستقرار على املحتمل اإليجابي التأثير للعمالء، مالئمة وأكثر أفضل

RegTechتطبيق عن تنجم قد التي الرئيسية املخاطر تتضمن أخرف، جهة من. املصارف في االمتثال عمليات تحسين في 

 بمصادر االستعانة مخاطر االمتثال، مخاطر التشغيلية، املخاطر االستراتيجية، املخاطر املصرفية، العمليات في التكنولوجيا

 .والتمويل السيولة ومخاطر Cyber-risk السيبرانية املخاطر خارجية،

اقع3.2.2  املالية. التكنولوجيا . و

 أطلقه الذي" املالية الخدمات قطاع توجهات: افريقيا وشمال األوسط الشرق  في املالية التكنولوجيا" تقرير بحسب

  تكتسب Fintech املالية التكنولوجيا بدأت Payfort بيفورت مع بالتعاون  Wamda Research Lab لألبحاث ومضة مختبر
ً
 زخما

 
ً
 عام شركة 27 من املالية الخدمات متقد التي الناشئة الشركات عدد ارتفع حيث ،2772 العام منذ العربية الدول  من عدد في قويا

 سنوي  نمو معدل سجلت قد العربية املنطقة تكون  بذلك،ّّ  و. املذكور  التقرير بحسب، 2771 عام ناشئة شركات 771 إلى 2777

 عدد يرتفع أن املتوقع ومن، 2777-2771 الفترة خالل 07% بلغ املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات عدد في مركب

 مجال في الناشئة الشركات تنتشر، 2727 العام بحلول  شركة 217 إلى العربية املنطقة في الناشئة املالية التكنولوجيا شركات

 ولبنان األردن من وكل ،(شركة 70) مصر تليها ناشئة، شركة 27 اإلمارات تستضيف عربية،حيث دولة72 في املالية التكنولوجيا

 في املالية التكنولوجيا في ناشئة شركات ثالث يعمل كما ).شركات6) والسعودية الكويت من وكل ،(شركات1) واملغرب ،(شركة71)

 .وقطر والبحرين عمان سلطنة من كل في واحدة وشركة الجزائر، في وشركتان تونس،
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 في دوالر مليون  777 تفوق  استثمارات العربية املنطقة في املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات وحصدت

 الرئيس ي مصدرها وكان املعلنة، غير للصفقات ومضة وتقديرات استحواذ وصفقات معلنة صفقات بين األخيرة، العشرة السنوات

، أعمال، ومسرعاتّّ  عاملية مخاطر استثمار صناديق
ً
 واإلقراض الدفع حلول  قطاعات تشكل التقرير، وبحسب. مصارف ومؤخرا

ل حيث العربية الدول  في املالية التكنولوجيا شركات عمل من األكبر الجانب
ّ
 املدفوعات خدمات تقّدم التي الناشئة الشركات تمث

 .العربية املنطقة في الناشئة الشركات جميع من 10% واإلقراض

 خاتمة:

 بالنسبة خاصة الحاضر الوقت في البالغة لألهمية نظرا والدراسة للبحث خصبا مجاال يعتبر ناشئة مؤسسات خلق نإ

 ي قياس وقت في القيمة خلق في لفاعليتها كبير اهتمام تلقى أصبحت الناشئة املؤسسات أن كون  الكبرف، االقتصاديات لسيرورة

 .االستمراري  تحقيق اجل من التكنولوجية التطورات مع والسريع العالي تأقلمها إلى راجع وهذا

العمالء كونها حديثة النشأة لذلك تتخذ من هذه النقطة  الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية تفتقد إلى ثقة

ركيزة تعمل على معالجتها، إما باالعتماد على عامل الوقت واستخدام تقنيات التسويق عالية الجودة للظفر بثقة شريحة جديدة 

 الشريحة الواسعة العمالء. من العمالء محبي التقنيات التكنولوجية، غما باللجوء للتعاون مع الشركات املالية التقليدية ذات

 على االبتكار في التوسع يمكن ال فإنه العمالء، وتجربة املصارف عمل على املالية التكنولوجيا فوائد تعدد من الرغم وعلى

 املركزية والبنوك املصارف على ينبغي اإلطار، هذا وضمن. املستهلك حماية حساب على وكذلك املصارف، ومتانة سالمة حساب

 من والتأكد والرقمنة، املالية التكنولوجيا ابتكارات نحو العالمي والتوجه املخاطر تجنب ظاهرة بين توازن  خلق الرقابية والجهات

 تهديدها وعدم اإلرهاب، وتمويل األموال وتبييض والقرصنة لالحتيال أدوات إلى الجديدة التكنولوجية االبتكارات تحول  عدم

 الجديدة التوصيل لقنوات والحماية الرقابة معايير وعلى املخاطر، إدارة مستوف  على الحفاظ خالل من وذلك املالي، لالستقرار

 .املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات عبر املالية املؤسسات تقدمها التي الناشئة

 النتائج:

 الواقع ارض على تجسدت إبداعية فكرة عن عبارة هي الناشئة املؤسسات نا القول  يمكن. 

 العالمي االقتصاد ومحرك أساسية قاعدة أصبحت الناشئة املؤسسات إن. 

 الكبيرة للشركات املمول  أصبحت الناشئة املؤسسات نإ. 

 التكنولوجية التطورات مع قلمهاوتأ مواكبتها من بد ال املؤسسات لهذه نجاح وضمان االستمرارية تحقيق اجل من انه 

 .والرقمية

 ناشئة مؤسسة خلق اجل من والتحفيز كاإلبداع شخصية متطلبات توفر من البد انه. 

 في ينشط واغلبها للسوق، الحقيقية االحتياجات يلبي ال اغلبها أن حيث الرائدة، األعمال نقص من تعاني الجزائر زالت ما 

 تبقى والتي األعمال حاضنات بتأسيس الجزائر اهتمام تأخر يالحظ أخرف  جهة ومن جهة، من هذا االلكتروني التسويق مجال

 معدالت ارتفاع من تعىي التي األخيرة هذه الناشئة، للمؤسسات إنمائي وعامل دعم كأداة دورها يغيب ما وهو محدودة، جد

 يمكن ما وهو االستدامة مشكلة من تعاني أنها إال مستمر تنامي يشهد الجزائر في املقاوالت عدد من بالرغم أن حيث الفشل،

 .املحلي االقتصاد في األعمال حاضنات دور  تفعيل حالة في تجاوزه
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 التوصيات:

 ؤسساتامل عدد زيادة في مسيساه ذلك ألن( الغد اقتصاد قاطرة) الناشئة للمؤسسات والتنظيمية القانونية األطر إطالق 

 أكثر الجزائر في االبتكارية األعمال ريادة يجعل أن شأنه من الذي األمر تطورة،امل التكنولوجيا قطاع في سيما ال الناشئة،

 لفئة سيما ال الوظائف، واستحداث االقتصادي النمو زيادة إلى األرجح على ويّؤدي والدولي، اإلقليمي ستوف امل على تنافسية

 .الشباب

 الجزائر بورصة دور  وتفعيل خاطرامل الامل رأس طريق عن للتمويل والتنظيمية القانونية األطر إطالق. 

 ؤسساتوامل الصغر، يةاملتناه شروعاتامل وتطوير لتعزيز الوطنية اتيجيةاالستر  من جزًءا يشكل متكامل بيئي نظام إنشاء 

 .عرفةامل واقتصاد والحاضنات، الناشئة،

 .وجوب إرساء املفاهيم الصحيحة الخاصة باملؤسسات الناشئة في األوساط العملية 

  ق باملرحلة املوالية.تقديم تسهيالت لتسجيل األفكار املبتكرة حتى يسرع املقاولون باالنطال 

 .توفير مراكز استشارة ودعم للمبتكرين، وتعميم فكرة الحاضنات لتوجه املقاول ووضعه في طريق تأسيس مؤسسته 

  العمل على جمع أفراد من مختلف التخصصات لتكوين فرق فاملؤسسة الناشئة تنجح بفريقها املتحمس واملنضبط حيث

هم الرغبة بتعلم وتطبيق نماذج جديدة ودخول مجال األعمال والسوق فالفريق قد العديد من املبتكرين التقنيين ليس لدي

 يخصص املهام ويحدد الدوار ويعمل على تكامل أوجه املشروع إلنجاحه.

  تسهيالت الولوج للمخابر بالنسبة للطلبة املتخرجين لتطوير أفكارهم وتمويل فكرتهم املبدئية حيث العديد له أفكار مع عدم

 مكانيات للتجريب.توفر اإل 

  املؤسسات الناشئة معرضة للخطر كبير واتباع النماذج املقدمة مع املختصين وممن لهم التجربة بمجال األعمال على مستوف

 عالمي خطوة لتفادي الفشل.

 أثبت نموذج تطوير العميل نجاحه مع مقدمه بالسيليكون فالي، وهو نموذج ال يضمن النجاح ولكنه يجنب الفشل الكبير. 

 .توفير منصات رقمية لجمع االحصائيات عن املؤسسات الناشئة بالجزائر توفر ارتداد املعلومات لدراستها والتعلم منها 

 العمل على التخلص من اإلجراءات البيروقراطية وتسريع من 

  يستثمر املقاول بفكرته التمويل الولي نقترح على املقاولين والحاضنات تشجيعهم على األموال الذاتية ومن العائلة، فإن لم

فهو غير مقتنع بنجاحها وال يستطيع ان يقنع آخرين، كما هناك منصات التمويل حاليا ومنها تكون فرصة لجمع املوال وآراء 

عمالء محتملين وأشخاص مهتمين بمجال الهمال مما يسمح بجمع معلومات واملساعدة على إنهاء الخطوة املهمة من نموذج 

 تطوير العميل.
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آفاق –التكنولوجيا املالية في الشركات الناشئة في فلسطين  اقع و و  

Financial Technology in Startups in Palestine - Reality and Prospects 

 إعداد الباحية: د. سامية إسماعيل سكيك

التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوزارة  ، غزة، فلسطين  

 

 امللخص:

 وثورة تكنولوجية في كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما شهد القطاع              
ً
 معرفيا

ً
شهد العالم  تطورا

ة جديدة، تتسم باملرونة والسرعة وقلة املالي ظهور التكنولوجيا 
ّ
املالية في أحدث مراحل تطورها، والتي تقدم الخدمات املالية بحل

التكلفة، حيث أصبحت العمالت رقمية تنتجها برامج وتطبيقات إلكترونية، كما تتم املعامالت املالية بطريقة ال مركزية، وتمنح 

املوقع اإللكتروني، وقد أدف ذلك إلى قلب موازين القطاع املالي، وصنع أنظمة  القروض عبر الخط، والتأمين وتحويل الرصيد عبر

مالية أكثر كفاءة، ودخول السوق من خالل أنظمة مالية أكثر كفاءة، وتهدف الدراسة الحالية إلى معرفة واقع التكنولوجيا املالية 

 
ً
 قويا

ً
 بالخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك  في الشركات الناشئة في فلسطين، حيث أصبحت هذه الشركات منافسا

ً
قياسا

وشركات التأمين، كما تهدف إلى معرفة اآلفاق املستقبلية لهذا النوع من التكنولوجيا على هذه الشركات، من خالل معرفة ماهيتها، 

  .ومراحل وعوامل تطورها

 .ت الناشئةالشركا –التطور التكنولوجي  –التكنولوجيا املالية  :الكلمات املفتاحية

Abstract     

The world has witnessed a knowledge development and a technological revolution in all aspects of economic, 

social and political life. The financial sector has also witnessed the emergence of financial technology in its most 

recent stages of development, which provides financial services in a new way, characterized by flexibility, speed 

and low cost, as digital currencies are produced by electronic programs and applications, and financial 

transactions are carried out in a decentralized manner, Online loans, insurance and balance transfers are granted 

via the website, and this has led to the reversal of the scales of the financial sector, creating more efficient financial 

systems, and entering the market  through more efficient financial systems. The current study aims to know the 

reality of financial technology in emerging companies in Palestine, as these companies have become a strong 

competitor compared to the traditional services provided by banks and insurance companies. It also aims to know 

the future prospects of this type of technology for these companies, by knowing what it is, the stages and factors of 

its development. 

Keywords: financial technology - technological development - emerging companies. 
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 مقدمة:

كنولوجيا املالية ثورة في االقتصاد العالمي شهدها العالم في اآلونة األخيرة، حيث تعد من املفاهيم الحديثة في القطاع تعتبر الت          

 فـــي مختلـــف دول العـــالم، مــــن خـــالل نشـــاط مؤسســـاتها التـــي تســـاهم بـــدورها فـــي تســـهيل وتســــريع 
ً
 كبيـــرا

ً
املـــالي، إذ أخـــذت منحـــى تطوريـــا

ــا مـــن الخـــدمات املاليـــة واملصـــرفية، وتعت مـــد علـــى تقـــديم مجموعـــة واســـعة مـــن الخـــدمات كعمليـــات الـــدفع، وتحويـــل األمـــوال، وغيرهـ

 (. 608، 2727الخدمات املالية، عن طريق مواكبة وتبىي مجموعة من التقنيات الحديثة ) يسمينة ومحمد: 

ويحتــاج مســتخدمو الخــدمات املاليــة فــي فلســطين إلــى توعيــة وتثقيــف مــالي حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الخــدمات املاليــة بطريقــة  

ســـهلة، وقـــد قامـــت بعـــض الجهـــات ذات العالقـــة للقطـــاع املصـــرفي فـــي فلســـطين بـــبعض املبـــادرات الفرديـــة التـــي تـــم  مـــن خاللهـــا تنفيـــذ 

جيـا املاليـة والتحـول الرقمـي فـي املؤسسـات والشـركات الفلسـطينية الناشـئة، ولـذلك ظهـرت خطط وبرامج لتحقيق توظيـف التكنولو 

الحاجة إلى توحيد هذه الجهود للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القطاعات املعنية، وذلك بتبىـي اسـتراتيجية وطنيـة تشـمل كافـة 

 العام والخاص من بنوك وهيئات مستقلة. الجهات املستهدفة، وتشمل الهيئات الرقابية في كافة مؤسسات القطاع

 فـــي قطـــاع الخـــدمات املاليـــة فـــي العـــالم قاطبـــة، وفـــي فلســـطين خاصـــة   حيـــث تســـعى الشـــركات    
ً
 مهمـــا

ً
وتلعـــب التكنولوجيـــا املاليـــة دورا

ــا والبنـــوك العاملـــة فـــي فلســـطين لـــدعم التحـــول الرقمـــي، ومواجهـــة التحـــديات التنظيميـــة والرقابيـــة الجديـــدة، وتطـــورات ال تكنولوجيـ

املاليـــة واآلثـــار املتوقعـــة علـــى االســـتقرار املـــالي واملخـــاطر النظاميـــة، والتكنولوجيـــا الرقميـــة وتطـــور الخـــدمات املاليـــة، واالرتقـــاء بجـــودة 

ونوعيــة الخــدمات املاليــة واألعمــال املصــرفية القائمــة علــى ابتكــارات التكنولوجيــا املاليــة، مــن خــالل تــوفير خــدمات ماليــة ومصــرفية 

ة، تقــود نحــو التحــول إلــى اقتصــاد قــائم علــى املعرفــة واالبتكــار، ودعــم دور التكنولوجيــا املاليــة كآليــة جديــدة فــي تعزيــز الشــمول رقميــ

املــــالي، وتقــــديم االئتمــــان الــــالزم لــــدعم املؤسســــات الصــــغيرة واملتوســــطة، بهــــدف تحقيــــق التنميــــة املســــتدامة للمجتمــــع الفلســــطيىي ) 

 (. 72، ص 2727رشوان وقاسم: 

 للحاجـة امللحـة لتجويـد الخـدمات واملعـامالت املاليـة، والبحـث م
ً
ن خالل ما سبق نرف بأن تطـور التكنولوجيـا املاليـة لـم يكـن إال سـببا

عن بدائل متطورة مبتكرة تختصر الوقت مع الدقة في األداء، خاصة في الوقت الراهن الذي تتعرض فيه فلسطين إلى إغالق املعابر 

 : منع التجار من السفر،  وعليه يمكننا طرح اإلشكالية التاليةالتجارية، والحصار، و 

آفاقها املستقبلية؟ اقع التكنولوجيا املالية في الشركات الناشئة في فلسطين و  ما و

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية البحث من اآلتي:

تبرز أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تعالجه وهو واقع وآفاق التكنولوجيا املالية في الشركات الناشئة  -

 الفلسطينية. 

 تعزيز مفهوم التكنولوجيا املالية ودورها في تجويد الخدمات املقدمة للعمالء. -

 الدور الهام للتحول الرقمي في الشركات الناشئة. -

 أهداف الدراسة:

 ى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:تسع    
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 الوقوف على واقع التكنولوجيا املالية في الشركات الناشئة في فلسطين. -

 الوقوف على مفهوم التكنولوجيا املالية، أهميتها، أهدافها، وخصائصها. -

 لسطين.التعرف إلى اآلفاق املستقبلية لدور التكنولوجيا املالية في تعزيز الشركات الناشئة في ف -

 املنهج املستخدم:

 لإلجابة عن تساؤل الدراسة، من خالل التطرق للمحاور التالية:    
ً
 تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي كونه مالئما

 :ماهية التكنولوجيا املالية. املحور األول 

  :املحور الياني 

 :واقع وآفاق التكنولوجيا املالية. املحور اليالث 

 التكنولوجيا املالية: املحور األول: ماهية

: مفهوم التكنولوجيا املالية: 
ً
 أوال

تعد التكنولوجيا املالية وليدة ما خلفـه التقـدم التكنولـوجي فـي الجانـب املـالي فـي الجانـب املـالي لالقتصـاد العـالمي، أظهـرت وجـه            

 أمــام البنــ
ً
 تمــويلي جديــد وناشــ   مجســد فــي الشــركات الناشــئة، والتــي مثلــت تحــديا

ً
وك التقليديــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر منافســا

 قـد يقلـل مـن فرصـها االسـتثمارية، حيـث تسـاهم هـذه التكنولوجيـا فـي عـدة ميـزات تـنعكس علـى املسـتثمرين املمـولين مـن 
ً
مالية شرسـا

لعـدة مخـاطر نظيـر جهة، وعلى املستفيدين من الخدمات املالية من جهة أخرف، مـا يسـاهم فـي دفـع وتيـرة تقـدم الـدول وقـد يـؤدي بهـا 

هــذا التطــور، حيــث يتطلــب نمــاء هــذا النــوع مــن التكنولوجيــات بيئــة حاضــنة خاصــة، وتنظيمــات تشــريعية تكفــل لهــا الســير الحســن 

 وتضمن أمان مستخدميها بنفس الوقت.

صـرفية، مـن خـالل االبتكـار ( إلى التكنولوجيا املالية، ويتم تعريفـه علـى أنـه: " تقـديم الخـدمات املاليـة وامل( Fintech ويشير مصطلح   

 التكنولوجي الحديث، بقيادة برامج وخوارزميات الكمبيوتر، 

وُيعــــّد التطــــور الرقمــــي مــــن أهــــم رـكـــائز مســــتقبل القطــــاع املــــالي واملصــــرفي، حيــــث يّتجــــه العمــــالء بشــــكل متزايــــد نحــــو تنفيــــذ معــــامالتهم 

(  Financial Technology – Fintechالتكنولوجيــا املاليــة )  املصــرفية مــن خــالل التطبيقــات اإللكترونيــة والحلــول الذكيــة. وتتمتــع

بقـــــدرة حقيقيـــــة علـــــى تغييـــــر هيكـــــل الخـــــدمات املاليـــــة التقليديـــــة، فالتكنولوجيـــــا املاليـــــة بإمكانهـــــا أن تجعـــــل الخـــــدمات املاليـــــة أســـــرع، 

 للشـريحة الكبيـرة مـن السـكان التـي ال تتعامـل مـع القطـاع املصـرفي. مـن جهـة أخـرف، 
ً
 وشفافية وإتاحة، خصوصا

ً
وأرخص، وأكثر أمنا

حـــــاكي مـــــا تقدمـــــه إن ســــرعة التطـــــّور فـــــي خــــدما
ُ
قـــــّدم الحلــــول املاليـــــة املبتكـــــرة التــــي ت

ُ
ت التكنولوجيـــــا املاليـــــة والشــــركات الناشـــــئة التـــــي ت

 يجـب التحـّوط منـه واتخـاذ كافـة اإلجـراءات االحترازيـة التــي 
ً
ل تهديــدا

ّ
القطاعـات املصـرفية وتقـوم بتبسـيط العمليـات املصـرفية، يشـك

 وتحـــديات فـــي تحقـــق ســـالمة ونزاهـــة واســـتقرار القطـــاع املصـــرفي 
ً
ـــل التكنولوجيـــا املاليـــة وتطبيقاتهـــا املختلفـــة فرصـــا

ّ
مث

ُ
واملـــالي، حيـــث ت

(، وتمثــل التكنولوجيــا  2778الوقــت عينــه للمصــارف واملؤسســات املاليــة ) اتحــاد املصــارف العربيــة، الدراســات واألبحــاث والتقــارير، 

مات مصـرفية أو تأمينيـة جديـدة ومحسـنة، كمـا أنهـا تتمتـع املالية رصيد املعرفـة الـذي يسـمح بإدخـال آليـات ومعـدات وعمليـات وخـد

 بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات املالية، ما يجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمًنا، وأكثر شفافية، وأكثر إتاحة لجميع األفراد.
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( على كل تطبيق يستخدم تكنولوجيا املعلومات بهدف تطوير الخدمات املالية وتسهيل جميع  Fintechو يطلق مصطلح ) الفنتك     

التـي تسـتخدم فـي الحيـاة اليوميـة هـو التسـوق اإللكترونـي والـدفع عـن طريـق شـبكة  Fintechعملياتها املختلفة، ومن تطبيقـات تقنيـة 

ختراع أو ابتكار يعتمد على التكنولوجيا مـن أجـل تطـوير القطـاع املـالي، ( بأنها: " كل ا 208، 2727اإلنترنت، وتعرفها )صونيا وعديلة: 

فهـــي تقـــوم علـــى تحســـين نوعيـــة الخـــدمات املاليـــة، وتســـهيل الوصـــول إليهـــا وتخفـــيض تكاليفهـــا مقارنـــة باملعـــامالت التقليديـــة ) صـــونيا 

 (. 217، 2727وعديلة: 

تخدم منصة تقنية، سواء عبر اإلنترنت أو دون اتصال باإلنترنت، لتقـديم كما تعرف التكنولوجيا املالية على أنها: " فرد أو شركة تس

 ليتم تسـميته 
ً
خدمات مالية جديدة أو لتحسين تقديم الخدمات املالية الحالية، ومن الناحية املثالية سيكون مقدم الخدمة مؤهال

ـــت (، لتــــــوفير أو تحســــــين تقــــــديم بمــــــزود التكنولوجيــــــا إذا ـكـــــان يســــــتخدم التكنولوجيــــــا ) ســــــواء عبــــــر اإلنترنــــــت أو دون ا تصــــــال باإلنترنـــ

الخدمات املالية، بحيث يتم تقليل عدد العقبات بين طلب الخدمة املالية، بشـكل كبيـر ملسـتخدمي الخـدمات املاليـة، ومـع ذفـك مـن 

م، ال تقلـل بشــكل الناحيـة العمليـة فـإن التكنولوجيــا التـي يتبناهـا بعــض مـوفري للتكنولوجيـا املاليــة الـذين يحـددون أنفســهم بأنفسـه

كبير من العقبات التي يجب أن يمر بها العمالء بين طلب الخدمة املالية وتلقيها، مما يثير الشكوك فيمـا إذا كـان ينبغـي علـى هـؤالء أو 

 في بعـض الشـركات( Fintech الشركات أن يطلق عليها 
ً
 Dirk, et (، وال يزال الجدل حول إلغاء تصنيف مثل هؤالء الشركات مستمرا

al, 2019 ) .) 

ــاع االقتصــــــادي الــــــذي يشــــــمل معظــــــم الشــــــركات التــــــي تســــــتخدم  60: ص 2727و تعرفهــــــا كــــــل مــــــن ) زواويــــــد وحجــــــاج،  ــا: " القطــــ ( بأنهــــ

التكنولوجيـــا الحديثـــة، لتقـــديم خـــدمات وحلـــول مبتكـــرة فيمـــا يخـــص الخـــدمات املاليـــة، ـكــالتي تقـــدمها املؤسســـات املاليـــة التقليديـــة 

علــى غــرار خــدمات الــدفع اإللكترونــي أو املحــافظ اإللكترونيــة، وتحويــل األمــوال، والتــأمين، واالقتـــراض، ـكـالبنوك وشــركات التــأمين، 

 والتمويل على غرار التمويل الجماعي ، واالدخار باإلضافة لخدمات االستثمار والتداول عبر منصات اإلنترنت. 

عـّرف الباحثـة التكنولوجيـا املاليـ
ُ
 بأنهـا " االبتكـارات التكنولوجيـة الحديثـة فـي القطـاع املـالي وبنـاًء علـى مـا سـبق مـن تعريفـات ت

ً
ة إجرائيـا

للشــــركات الناشــــئة فــــي فلســــطين، والتــــي تمثــــل مجموعــــة بــــرامج رقميــــة تســــتخدم فــــي العمليــــات البنكيــــة كالخــــدمات املاليــــة والعمليــــات 

 توقعة ".املصرفية، مثل تحويل األموال، وتبديل العمالت وحساب الفائدة واألرباح الجارية وامل

: أهداف التكنولوجيا املالية:
ً
 ثانيا

 أو منشــــآت وجــــذب الشــــركات الناشــــئة  -
ً
تعزيــــز فــــرص وصــــول الخــــدمات املاليــــة إلــــى كافــــة فئــــات املجتمــــع ســــواء كانــــت أفــــرادا

 لالستفادة من التكنولوجيا املالية.

املـــــوظفين والعمـــــالء مــــــع حمايـــــة حقـــــوق مســـــتهلكي الخـــــدمات املاليـــــة مـــــن خــــــالل إعـــــداد السياســـــات والتشـــــريعات وتعريـــــف  -

الشــركات الناشــئة بحقــوقهم وواجبــاتهم، بمــا يضــمن حــد أدنـــى مــن التثقيــف املــالي، ويوســع قاعــدة العمــالء بإدخــال عمـــالء 

 جدد.

العمــــل علــــى ســــهولة الوصــــول إلــــى مصــــادر التمويــــل واالســــتفادة منهــــا بغــــرض تحســــين الظــــروف املعيشــــية لألفــــراد ) العقيلــــي  -

 (.  2771وأحمد، 

 اريع العمل الحر والنمو االقتصادي.تعزيز مش -

 تمكين الشركات الناشئة الصغيرة واملتوسطة من االستثمار والتوسع. -
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 محاربة الفقر والبطالة وتحقيق الرخاء والرفاء االجتماعي. -

دعــم القطــاع املصــرفي مــن خــالل تنويــع األصــول املصــرفية، وجــذب عمــالء جــدد، وتحقيــق االســتقرار فــي الودائــع والحــد مــن  -

 اطر السيولة.مخ

توفير قاعدة  بيانات للشركات الناشئة بشكل يفيد في التحليل والبحث إلمكانية ابتكار منتجـات ماليـة جديـدة تلبـي رغبـات  -

 واحتياجات مختلف الشرائح.

: خصائص التكنولوجيا املالية:
ً
 ثاليا

 يمكن تحديد أهم خصائص التكنولوجيا املالية فيما يلي:

 مجموعة من املعارف واملهارات والطرق واألساليب املالية واملصرفية. التكنولوجيا املالية هي -

 في حد ذاته بل وسيلة تستخدمها املؤسسات واملصرفية لتحقيق أهدافها. -
ً
 التكنولوجيا بمفاهيمها املختلفة ليست هدفا

 إن الخدمة املالية واملصرفية هي املجال الرئيس ي لتطبيق التكنولوجيا. -

, ص 2771نولوجيا على أداء الخدمة املالية واملصرفية بل يمتد إلـى األسـاليب اإلداريـة ) عبـد القـادر: ال يقتصر تطبيق التك -

21 .) 

: العوامل التي ساهمت في احتضان واتساع التكنولوجيا املالية:
ً
 رابعا

مها ممـا سـاهم ذلـك أبرز ما ميز التكنولوجيا املالية هو عدم وجود قيود وضعية يمكن أن تعرقل تقـد التطور التكنولوجي: . أ

فـــــي زيـــــادة وتيـــــرة هـــــذا التقـــــدم والتقبـــــل، فـــــأبرزت إمكانـــــات جديـــــدة لهـــــا القـــــدرة علـــــى التكيـــــف، كمـــــا ســـــاهم انخفـــــاض تكلفـــــة 

 التكنولوجيا في تعزيز هذا النمو.

افر التمويل: . ب  أصبحت هناك سهولة في الوصول للتمويل ما يمكن رواد األعمال واملؤسسين، من بدء مشاريع جديدة. تو

وتغير طلباتهم على الخدمـة الرقميـة مـا يـدعو إيجـاد حلـول ابتكاريـة مـن طـرف الالعبـين التقليـديين،  تغير توقعات العمالء: . ج

 مثل شركات التكنولوجيا املالية.

فالحكومـــات والســـلطات  التنظيميـــة بـــدعمها لهـــذه النـــوع مـــن التكنولوجيـــات تســـاهم فـــي خفـــض الحـــواجز  الـــدعم التنظيمـــي: د.

ــام مســــتثمر  يها، حيـــث اعترفــــت  بالـــدور الهــــام لشــــركات التكنولوجيـــا املاليــــة فـــي تســــهيل واســـتكمال األدوار التقليديــــة لشــــركات أمـ

 (. 216 – 211، 2778الخدمة املالية ) وهيبة والزهراء: 

: مجاالت التكنولوجيا املالية: )
ً
 (.KPMG: 2017, p 92خامسا

ــا اســـــتجابت الصـــــناعة املصـــــرفية للتغيـــــالخـــــدمات املصـــــرفية:  .9 ــال التكنولوجيـــ رات التـــــي أحـــــدثتها الشـــــركات الناشـــــئة فـــــي مجـــ

ــال املصــــرفي مــــن خــــالل:  حيــــث املاليــــة، بإيجــــاد حلــــول خاصــــة وحمايــــة موقفهــــا بالســــوق، ــا املاليــــة فــــي املجــ تظهــــر التكنولوجيــ

التمويـــل الشخصـــ ي، املـــدفوعات واملعـــامالت باســـتخدام العمـــالت املشـــفرة، وسالســـل الكتـــل، إضـــافة إلـــى إقـــراض مختلـــف 

 العمالء والشركات باستخدام تحليل البيانات الكبرف.
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التكنولوجيــــا املاليــــة فــــي ســــرعة تطــــور صــــناعة التــــأمين مــــن خــــالل تقــــديم منتجــــات ذات حلــــول ابتكاريــــة،  تســــاهمالتــــأمين:  .2

 وكذلك توفير منصات للتوزيع الرقمي.

ـــــــروات:  .3 تقـــــــديم خـــــــدمات الثـــــــروات، وإدارة  باســـــــتخدام الـــــــذكاء االصـــــــطناعي والـــــــتعلم اآللـــــــي، حيـــــــث يـــــــتمإدارة األصـــــــول وال 

 االستثمارات لألفراد عبر املنصات تشتمل على واجهات بسيطة، باإلضافة إلى تقديم االستشارات وإدارة محافظ العمالء.

نمـــوذج  كمـــا يســـتخدم الـــبعض، فحصـــها ثـــم بمركبـــات متحركـــة املعتمـــدين مـــن خـــالل ربـــط املســـتثمرينتمويـــل رأس املـــال:  .0

 ُيسمح ألي شخص االستثمار في أعمال جديدة. حيث ، التمويل الجماعي

 للمســـتهلك، كمـــا تتـــيح فرصـــة الوصـــول إلـــى الخـــدمات املصـــرفية للمســـتهلكين:  .5
ً
حيـــث تمثـــل الشـــركات فـــي هـــذه الفئـــة بـــديال

 املستهلكين الذين يعانون من نقص في التمويل.

 التكنولوجيا ومجاالت استخدامها: ( يوضح ابتكارات الخدمات املالية املعتمدة على 2والشكل التالي شكل رقم )  

 

 ابتكارات الخدمات املالية املعتمدة على التكنولوجيا ومجاالت استخدامها( 9شكل رقم )

Source: https://www.kfas.org/media/eeba5215-aef5-4931-af01-bf520699e760/nkrmjA/StudiesResearchers/Files/FinTech-

Marmore Research ReportAR(New)V8.pdf,p18                                

 لالبتكـــــارات واملنتجـــــات التـــــي تقـــــدمها، حيـــــث تتســـــم    
ً
وقـــــد اتســـــعت قاعـــــدة عمـــــالء صـــــناعة التكنولوجيـــــة املاليـــــة بشـــــكل واســـــع نظـــــرا

 كبيــــرة مـــن التســـهيالت والخيــــارات لتســـهيل املعـــامالت والخــــدمات بالتنافســـية العاليـــة أل
ً
نهـــا ســــهلة االســـتخدام، كمـــا أنهــــا تـــوفر فرصـــا

ــات الرقميــــة فــــي  املاليـــة، مــــن تمويــــل ألصــــحاب الشـــركات الناشــــئة الصــــغيرة ومتوســــطة الحجـــم، إضــــافة إلــــى إمكانيــــة اســـتخدام املنصــ

 خاطر.تحصيل اإليرادات والدفع الفوري، واملساعدة في إدارة امل

طرق الدفع عبر الهاتف •
المحمول، ويشمل خدمات 

 التطبيقات

تسوية المدفوعات 
 واألوراق المالية

التمويل الجماعي اإلقراض •
الجماعي، اإلقراض المباشر بدون 

 االئتمان الفوري/ وسيط

قبول الودائع والحصول 
على المديونية وجمع 

 رأس المال

 المستشارون اآلليون•

خدمات االستثمار  التداول االجتماعي•
وإدارة األصول 

 والتأمين

 البيانات الضخمة•

 الحوسبة السحابية•

الخدمات المصرفية المفتوحة •
وتطبيقات دفاتر األستاذ الرقمية 

 الموزعة

 

 تطبيقات الدعم
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ً
 مظاهر التكنولوجيا املالية في العمل املالي واملصرفي: :سادسا

 هناك أربعة عناصر متشابكة ومتكاملة تشكل مظاهر التكنولوجيا في العمل املالي واملصرفي وهي:

 يتمثل في اآلالت واملعدات املستخدمة. الجانب املادي: .9

 يتمثل في طرق استخدام هذه املعدات. الجانب االستخدامي أو االستعمالي: .2

 يتمثل في املعرفة املالية واملصرفية املطلوبة. الجانب العملي: .3

، 2771يتمثــل فــي اكتســاب املهــارات الالزمــة لتقــديم الخــدمات املاليــة واملصــرفية ) زواويــد وحجــاج:  الجانــب االبتـكـاري: .0

 (. 66ص 

: استخدامات التكنولوجيا املالية:
ً
 سابعا

تســــــاعد التكنولوجيــــــا املاليــــــة الشــــــركات وأصــــــحاب األعمــــــال واملســــــتهلكين علــــــى إدارة عمليــــــات ماليــــــة أفضــــــل باســــــتخدام بــــــرامج          

وخوارزميات متخصصة يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر والهواتـف النقالـة، وقـد ازداد اهتمـام املسـتهلكين للتكنولوجيـا املاليـة 

 فــي معــامالتهم ال يمكــن االســتغناء عنــه، وقــد وضــح ) الشــمري وعبــد الــالت: بعــد ثــورة الشــبكة العنكبوتيــ
ً
 مهمــا

ً
، 2771ة لتصــبح جــزءا

 ( هذه االستخدامات فيما يلي: 07ص 

 ومرونــة التــي تقــدمها التكنولوجيــا املاليــة بحيــث تــوفر للعمــالء  خــدمات الــدفع: .9
ً
وتشــمل النشــاطات املصــرفية األكثــر نشــاطا

 التحويالت املالية الخارجية، إدارة تدفقات الدفع للتجارة (.الدفع باستخدام الهاتف الذكي،  )أساليب متنوعة من الدفع 

وتشــــمل الخــــدمات املصــــرفية البســــيطة عبــــر اإلنترنــــت، دون وجــــود مــــادي للوكالــــة،  الخــــدمات املصــــرفية لفائــــدة األفــــراد: .2

 املالية الشخصية. بتكاليف منخفضة، كما تشمل حلول تسيير امليزانية، وحلول متنوعة لإلدارة

باســـــتقطاب مـــــدخرات األفـــــراد، وتبســـــيط العـــــروض املمنوحـــــة، وتـــــوفير منصـــــات التمويـــــل الجمـــــاعي  التمويـــــل واالســـــتيمار: .3

 للشركات والهيئات مالية على شكل قروض أو استثمار، كما يتم تقديم االستشارات املالية عبر اإلنترنت.

يـــتم تقـــديم حلـــول موجهــة للقطـــاع البنكـــي املصـــرفي، مـــن  انـــات:خــدمات لفائـــدة البنـــوك لوجـــود قاعـــدة ضـــخمة مـــن البي  .0

خــالل جمــع وتحليــل قاعــدة كبيــرة مــن البيانــات التــي مــن شــأنها تحســين إدارة العالقــة مــع الزبــون ) ســلوك الشــراء، االدخــار، 

 املالءة املالية (.

مــن الحلــول مــن أجــل تحســين إدارة حيــث تقــدم التكنولوجيــا املاليــة العديــد  الخــدمات لفائــدة البنــوك والهيئــات املاليــة: .5

 معتمـــدة علـــى التكنولوجيـــا، فيمـــا يتعلـــق 
ً
الشـــركات، فنجـــد منهـــا املوجهـــة للبنـــوك مثـــل تقنيـــة البلوكتشـــين التـــي تطـــور حلـــوال

 بتسجيل املعامالت 

: املعوقات الهيكلية واملؤسسية التي تحد من نمو التكنولوجيا املالية:
ً
 ثامنا

شــكلة القيــود التــي ال تــزال قائمــة علــى دخــول الكيانــات األجنبيــة، تحــد مــن إمكانيــة ضـعف بيئــة األعمــال بوجــه عــام، وم .7

 دخول شركات التكنولوجيا املالية القائمة بالفعل في األسواق.

نـــدرة حصـــص امللكيـــة الخاصـــة ورؤوس األمـــوال املخـــاطرة، التـــي يرتكـــز عليهـــا نمـــو التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي االقتصـــادات  .2

 املتقدمة.
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القـــانوني بســـبب الفجـــوات التنظيميـــة يعيـــق نمـــو قطـــاع التكنولوجيـــا املاليـــة بـــالرغم مـــن العمـــل الجـــاري عـــدم اليقـــين  .2

 لتطوير األطر التنظيمية للخدمات املالية الرقمية، ووضع قوانين بشأن إصدار النقود اإللكترونية.

 رئيسـية أمـام من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا املالية فإن فجوة الثقة ومستويات الوعي امل .0
ً
الي تشـكل قيـودا

ــا املاليـــة كقنـــاة للـــدفع، تـــوافر  ــا املاليـــة، حيـــث يتطلـــب اســـتخدام التكنولوجيـ ــال التكنولوجيـ الشـــركات الناشـــئة فـــي مجـ

الثقة للحـد مـن عـدم اليقـين، يضـاف إلـى مشـكلة التـرويج لهـذا النـوع مـن الخـدمات ومشـكلة املسـتوف العلمـي )يسـمينة 

 (. 618، 2727ومحمد: 

: التحديات الرئيسية التي يواجهها رّواد األعمال في مجال التكنولوجيا املالية:
ً
 تاسعا

( مـــدف صـــعوبة التحـــديات التــي تواجـــه رواد األعمـــال فــي مجـــال التكنولوجيـــا املاليـــة  12, ص 2776ويوضــح  ) مختبـــر ومضـــة لألبحــاث: 

اءات، الحصــول علــى تمويــل مــن املســتثمرين املرتبــة األعلــى فــي حيــث يحتــل التعامــل مــع القــوانين املاليــة، التوظيــف واالحتفــاظ بالكفــ

الصعوبة، يليه في املرتبة الثانية اكتساب العمالء، والتوسع في دول أخرف، والتنافس مع شركات كبرف قائمة، والتنافس مع شركات 

 حلية. ناشئة دولية، والشراكة مع شركات كبرف، ثم في املرتبة األخيرة التنافس مع شركات ناشئة م

    
ً
 واضــحا

ً
وقـد ســاهمت الثــورة الرقميــة فــي التــأثير علــى مختلــف القطاعــات واملجــاالت العلميــة والصــناعية واالجتماعيــة، وـكـان لهــا أثــرا

علـــى القطــــاع االقتصــــادي حيــــث تزايـــد عــــدد الشــــركات واملشــــاريع  التـــي تعتمــــد علــــى التكنولوجيــــا الحديثـــة، حتــــى أصــــبحت تنــــافس فــــي 

تقليديــة كشــركات التــأمين والبنــوك، ممــا أدف إلــى ظهــور صــناعة قائمــة بــذاتها تجمــع بــين التكنولوجيــا الحديثــة خــدماتها املؤسســات ال

ــاع " فينتــــك " أو "   "، وهــــذا املصــــطلح يــــدمج بــــين كلمتــــين انجليــــزيتين همــــا "  FINTECHوالخــــدمات املاليــــة، وتــــم تســــمية هــــذا القطــ

Financial Technologyالية."، وهو يعىي التكنولوجية امل 

: مخاطر التكنولوجيا املالية:
ً
 عاشرا

رغـم املزايــا التـي حققتهــا التكنولوجيـا املاليــة، إال أنــه ظهـرت العديــد مـن املخــاطر التــي تحـد مــن اسـتخدامها، أو اعتمادهــا كأســاس        

تــــؤدي هــــذه  تــــة املاليــــة، وللتعامــــل، وقــــد تباينــــت آراء البــــاحثين وعلمــــاء االقتصــــاد فــــي تصــــنيف املخــــاطر الناجمــــة عــــن اســــتخدام األتم

ـــة ال يــــزال  –التغيــــرات كــــذلك إلــــى رفــــع مســــتوف املخــــاطر بالنســــبة لألجهــــزة التنظيميــــة والرقابيــــة  ــا املاليـ ذلــــك أن شــــركات التكنولوجيــ

معظمها صغير الحجم، غير أن بإمكانها التوسع بسرعة فائقة عبر عمالء وشرائح أعمـال أكثـر خطـرا مـن املقرضـين التقليـديين، وقـد 

 لت هذه املخاطر فيما يلي:تمث

يتمثل بقيام العاملين على األنظمة اآللية باقتراف أخطاء ناجمة عن عدم املعرفة أو السهو، فتؤدي إلى  سهو وخطأ معين: .9

 إحداث أضرار باملعلومات واألنظمة املبرمجة.

ويتمثل ذلـك مـن خـالل قيـام العـاملين علـى األجهـزة التابعـة للمصـرف  الخيانة من قبل العاملين على األجهزة اإللكترونية: .2

أو املؤسســة املاليــة، ســواء األجهــزة املوجــودة داخــل أو خــارج املصــرف، بأعمــال تخريبيــة خاصــة إذا لــم تتــوفر أنظمــة أمنيــة 

 ين.لحماية النظم اآللية مما يوفر مجاالت عديدة الختراق هذه األنظمة التكنولوجية من قبل املجرم

ويتمثل ذلك بمحاولة بعض األشخاص بـاختراق األنظمـة املاليـة واملصـرفية، بهـدف  خارجيين: أشخاص قبل من االختراق .3

العبــث والســرقة وإنجــاز عمليــات ماليــة أو مصــرفية غيــر مشــروعة، ال توافــق املؤسســات املاليــة واملصــارف علــى تقــديمها أو 

 (. 68: ص 2727) زواويد وحجاج،  تقديمها، أو تكون بحاجة إلى أخذ موافقات عليها

 (. Villoroy, 2016كتسهيل تبييض األموال، وتمويل اإلرهاب )  تقليص درجات األمان والشرعية في املعامالت: .0
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قواعــد احترازيــة توجيهيــة  همــا خطــر القــرض وخطــر الســيولة مــن خــالل عــدم وجــودزيــادة حــدة خطــرين مــاليين تقليــديين:  .5

 (. 280, 2770على األقل ) عماني وحمدوش: 

 مزاحمة البنوك على العمالء، مما يؤدي إلى تقاسم .5

 (. Narain, 2016اإليرادات في وقت تعاني منه البنوك من تراجع الربحية )  .6

ل شركات التكنولوجيا املالية قدًر أكبر من املخاطر، بل  2722ويوضح ) باسكوال وناتالوتش ي،  َحمُّ
َ
( أن األمر ال يقتصر األمر على ت

 أيضا على الكيانات املنافسة القائمة منذ وقت طويل في هذه الصناعة، لننظر، على سبيل املثال، إلى الواليات إنها 
ً
تفرض ضغوط

املتحدة حيث تتبع شركات التكنولوجيا املالية املنشئة للقروض العقارية استراتيجية نمو تنشط بقوة في فترات توسع اإلقراض 

حة، وتؤدي الضغوط التنافسية من شركات التكنولوجيا املالية إلى إلحاق ضرر كبير بربحية العقاري، مثلما حدث أثناء الجائ

 ( يوضح حجم هذه املخاطر:2البنوك التقليدية، وهو اتجاه ُيتوقع له االستمرار،  الشكل التالي شكل رقم )

 ( مخاطر التكنولوجيا املالية2شكل )

 

 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/04/13/blog041322-sm2022-gfsr-ch3 النقد الدولي ( صندوق  2222املصدر: ) باسكوال وناتلوتش ي، 
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،  ( 2722كمــا يوضــح ) باســكوال وناتلوتشــ ي، 
ً
 ســريعا

ً
 حقــق نمــوا

ً
 تكنولوجيــا

ً
فــي تقريــر صــندوق النقــد الــدولي أن هنــاك ابتكــارا

، والــذي يتــيح إمكانيــة تقــديم خــدمات ماليــة أكثــر ابتكــارا DeFiوهــو التمويــل الالمركــزي وُيعــرف أيضــا باالختصــار اإلنجليــزي 

وشــفافية وشــموال للجميــع بفضــل مــا يحققــه مــن كفــاءة أكبــر وفــرص أكبــر للحصــول علــى الخــدمات الــذي يتمثــل فــي شــبكة 

ا علــى ماليــة قائمــة علــى األصــول املشــفرة  بــال وســيط مركــزي. والتمويــل الالمركــزي، غيــر أن التمويــل الالمركــزي ينطــوي أيضــ

تراكم الرفع املـالي، وهـو معـرض بشـكل خـاص ملخـاطر السـوق والسـيولة واملخـاطر السـيبرانية، والهجمـات السـيبرانية، التـي 

قد تكون حادة في حالة البنوك التقليديـة، غالبـا مـا تكـون مـدمرة لهـذه املنصـات، حيـث تسـرق األصـول املاليـة وتقـوض ثقـة 

ائـــــع فـــــي التمويـــــل الالمركـــــزي يتســـــبب فـــــي تعزيـــــز التصـــــور بـــــأن كـــــل الودائـــــع معرضـــــة املســـــتخدمين. واالفتقـــــار إلـــــى تـــــأمين الود

للمخاطر. ومن الثابت تاريخيا أن مسحوبات العمالء الكبيرة غالبـا مـا تعقـب ورود أنبـاء عـن هجمـات سـيبرانية علـى مقـدمي 

 ( خسائر الهجمات السيبرانية:2خدمات التمويل الالمركزي، ويوضح الشكل التالي شكل )

 ( خسائر الهجمات السيبرانية3ل )شك 

 

 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/04/13/blog041322-sm2022-gfsr-ch3 ( 2222املصدر: ) باسكوال وناتلوتش ي، 

نـوك ( فـي تقريـر لصـندوق النقـد الـدولي بـأن هنـاك املزيـد مـن املخـاطر تتمثـل فـي اكتسـاب الب 2722كما يوضح ) باسـكوال وناتلوتشـ ي، 

عـَرف أيضـا باسـم "
ُ
"، تكـون أكثـر انكشـافا مـن  New Banks الرقمية أهمية نظامية متزايدة في أسواقها املحلية، وهذه البنوك، التـي ت

نظرائها التقليديين تجاه املخاطر الناشئة عن اإلقراض االستهالكي، الذي عادة مـا يتسـم بسـبل حمايـة أقـل ضـد الخسـائر ألنـه غالبـا 
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ان، ويمتــد انكشــافها ليشــمل تحملهــا ملســتوف أعلــى مــن املخــاطر فــي محفظــة األوراق املاليــة، باإلضــافة إلــى مــا تتحملــه مــا يكــون بــال ضــم

 ما تكون أقل من نسبتها لدف البنـوك 
ً
من مخاطر سيولة أعلى ) وال سيما أن األصول السائلة كنسبة من ودائع البنوك الرقمية غالبا

 أمـــا
ً
م األجهـــزة التنظيميـــة: فـــنظم إدارة املخـــاطر ودرجـــة الصـــالبة الكليـــة ملعظـــم البنـــوك الرقميـــة لـــم التقليديـــة (، وهـــذا يخلـــق تحـــديا

 تختبر بعد في فترات الهبوط االقتصادي.

 علـــى الكيانـــات املنافســـة 
ً
كمـــا نجـــد أن شـــركات التكنولوجيـــا املاليـــة ال تتعـــرض فقـــط إلـــى قـــدر أكبـــر مـــن املخـــاطر، بـــل تفـــرض ضـــغوطا

  فــــي الواليــــات املتحــــدة  حيــــث تتبــــع شــــركات التكنولوجيــــا املاليــــة التــــي تقــــدم القائمــــة منــــذ وقــــت طويــــل 
ً
فــــي هــــذه الصــــناعة، فنجــــد مــــثال

القروض العقارية استراتيجية نمو تنشط بقوة في فترات توسع اإلقراض العقاري، كما حدث أثناء جائحة كورونا، وتؤدي الضغوط 

 ضرر كبير بأرباح البنوك التقليدية، وهو اتجاه ُيتوقع له االستمرار.التنافسية من شركات التكنولوجيا املالية إلى إلحاق 

 املحور الياني: الشركات الناشئة:

: مفهوم الشركات الناشئة:
ً
  أوال

مصطلح يستخدم لتحديد الشركات حديثة النشأة، والتي تكونت من فكرة ريادية إبداعية وأمامها احتماالت كبيرة للنمو واالزدهار   

شركة حديثة العهد يتم تأسيسها بواسـطة رائـد أعمـال أو مجموعـة رواد، بهـدف تطـوير منـتج أو خدمـة مميـزة إلطالقهـا  بسرعة، وهي

فـــي الســـوق، وبحســـب طبيعتهـــا تميـــل الشـــركات الناشـــئة إلـــى التمتـــع بأعمالهـــا املحـــدودة عنـــد التأســـيس وانطالقهـــا مـــع مســـتثمرين وفـــق 

 (. 22، ص  2722 -2727للتنمية:  أسس يتفق عليها ) الخطة الوطنية الفلسطينية

ـــين الخـــــدمات املصـــــرفية لألفـــــراد  202، ص 2727كمـــــا يعرفهـــــا )صـــــونيا و عديلـــــة:         ـــد بتحســ ــا: " شـــــركات صـــــغيرة وحديثـــــة تعــ ( بأنهـــ

 والشركات في فلسطين، بالتعاون أو املنافسة مع مقدمي الخدمات املالية القائمين ".

ـــدد الشــــــــركات النا ـــل عـــــ ـــع أن يصـــــ شــــــــئة فــــــــي مجــــــــال التكنولوجيــــــــا املاليــــــــة فــــــــي منطقــــــــة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أفريقيــــــــا ومــــــــن املتوقـــــ

ـــو  ــام  86إلـــــــى نحــــ . كمـــــــا أنـــــــه مـــــــن املتوقـــــــع أن تقفـــــــز االســـــــتثمارات فـــــــي قطـــــــاع 2727شـــــــركة بحلـــــــول عـــــــام  061و 2778شـــــــركة خـــــــالل عـــــ

ــا املاليـــــــــــــة مــــــــــــن  تمثـــــــــــــل الشـــــــــــــركات  .2722مليــــــــــــار دوالر بحلـــــــــــــول عــــــــــــام  2.21إلـــــــــــــى  2778مليـــــــــــــون دوالر خــــــــــــالل عـــــــــــــام  210التكنولوجيــــــــــ

 ملقــــــــدمي الخــــــــدمات املاليــــــــة التقليديــــــــة لكونهــــــــا تتــــــــيح خــــــــدمات ذكيــــــــة، 
ً
الناشــــــــئة فــــــــي مجــــــــال التكنولوجيــــــــا املاليــــــــة واملصــــــــرفية تحــــــــديا

 مــــــــن خــــــــالل تقــــــــديم الخــــــــدمات بشــــــــكل أســــــــرع وبصــــــــورة أكثــــــــر كفــــــــاءة. كمــــــــا تتميــــــــز تلــــــــك الشــــــــركات 
ً
 واســــــــعا

ً
كمــــــــا أنهــــــــا تخــــــــدم قطاعــــــــا

ــاع اللـــــــوائح التنظيميـــــــ ــي تحكـــــــم املؤسســـــــات املاليـــــــة التقليديـــــــة، فمـــــــع تســـــــارع النمـــــــو التكنولـــــــوجي، تخلفـــــــت بعـــــــدم اتبـــــ ة املشـــــــددة التـــــ

 ألن وتيــــــــــرة االبتكــــــــــار ســــــــــريعة بحيــــــــــث ال يمكــــــــــن مالحقتهــــــــــا بشــــــــــكل 
ً
األطــــــــــر التنظيميــــــــــة وراء التحــــــــــوالت التكنولوجيــــــــــة الســــــــــريعة نظــــــــــرا

بتلـــــــك التقنيـــــــة بآليـــــــات رقميـــــــة ســـــــهلة االســـــــتخدام ـكــــــافل مـــــــن خـــــــالل إطـــــــار تشـــــــريعي. باإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك، تتمتـــــــع الشـــــــركات العاملـــــــة 

 .https://uabonline.org/arوقادرة على تلبية احتياجات العمالء 

: مميزات شركات التكنولوجيا املالية:
ً
 ثانيا

 تتميز شركات التكنولوجيا املالية بأنها:   

  تتبىى " نموذج األعمالBusiness model  وارتفاع درجة املخاطر ) الحساسية تجاه الخطر " من النوع الذي يتميز باالبتكارية

 هي شركات من نوع 
ً
 .Start-up(، فغالبا



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  92    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

  تقـــدم خـــدمات تتقـــاطع بالدرجـــة األولـــى مـــع الخـــدمات البنكيـــة، خـــدمات الـــدفع، التمويـــل، االدخـــار واالســـتثمار، مقدمـــة عبـــر

 اإلنترنت.

 لهاتين امليزتين من الصعب إخضاع هذا النوع من الشركات للتنظيم البنكي التقليـدي، فاإلشـراف يحتـاج إلـى املرونـة واليقظـة 
ً
تبعا

  ( Villeroy: 2016, p 8.) 

: عوامل نجاح شركات التكنولوجيا املالية:
ً
 ثاليا

 ة ومنها:هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى نجاح شركات التكنولوجيا املالي

  :وضــع الحاجــة والرغبــة عنــد الزبــون فــي صــميم االســتراتيجية، ونمــوذج األعمــال عنــد تصــميم  املشــاركة العميقــة مــع الزبــائن

 وعرض املنتج أو الخدمة.

 :اســـــتخدام البيانـــــات الضـــــخمة لتجميـــــع وتحليـــــل واســـــتثمار املعلومـــــات حـــــول  التحليـــــل باســـــتخدام التكنولوجيـــــا الحدييـــــة

 الزبائن.

 إتاحة البرمجيات املطلوبة لتطوير املنتجات. لجماعية لألفكار االبتكارية:املصادر ا 

 :اســتقطاب املعرفــة مــن مصــادر خارجيــة متمثلــة فــي األطــراف الفاعلــة ضــمن بيئــة  قنــوات تجميــع املعــارف / شــبكات املعرفــة

يـــة وقـــدرتهم علـــى إحـــداث تغييـــر األعمـــال ومصـــادر داخليـــة كمهـــارات املـــوظفين املـــؤهلين مـــن خـــالل معـــرفتهم بالتكنولوجيـــا املال

 هيكلي، إلحداث تغيير في نموذج األعمال.

 :ثقافــــة االبتكــــار، والتصــــميم القــــائم علــــى الزبــــون، واستكشــــاف  تعلــــم ثقافــــة التكنولوجيــــا املاليــــة مــــن خــــالل بيئــــة األعمــــال

 (. Oshodin  2017 ,الفرص الجديدة )

: الجوانب الرئيسية التي تؤثر على الشركات 
ً
 الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية:رابعا

: الحـــــوافز لـــــرواد األعمـــــال، الحـــــوافز للمســـــتثمرين، املرافـــــق واملـــــنح والبـــــرامج، لـــــوائح وقـــــوانين والقـــــوانين السياســـــات .9

 التكنولوجيا املالية املستحدثة.

ة، التحفيـــز علـــى العمـــل العمالـــة املـــاهرة، ثقافـــة ريـــادة األعمــال، الخبـــراء فـــي مجـــال الخــدمات املاليـــ رأس املــال البشـــري: .2

 بالشركات الناشئة.

خاطر  واالستيمار: الدعم .3
ُ
خاطر، صناديق االستثمار امل

ُ
مسّرعات األعمال، املستثمرون األفراد وشركات االستثمار امل

 التابعة للشركات الكبرف، ومبادرات التعاون من البنوك.

الحاجــــة لحلــــول مبتكــــرة، والثقــــة واالســــتعداد حجــــم الســــوق والنمــــو، واملنافســــة ومنــــاخ األعمــــال، و  الســــوق والطلــــب: .0

 (. 12, ص 2776إليجاد حلول مبتكرة للتكنولوجيا املالية ) مختبر ومضة لألبحاث: 

: التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا املالية :
ً
 خامسا

ــي تعتبــــــر أطلقــــــت ســــــلطة النقــــــد وبالتعــــــاون مــــــع هيئــــــة ســــــوق رأس املــــــال االســــــتراتيجية الوطنيــــــة للشــــــمول املــــــ        الي فــــــي فلســــــطين والتــــ

التكنولوجيـــا املاليـــة أحـــد أهـــم الرـكــائز لتحقيـــق الشـــمول املـــالي مـــن خـــالل إيصـــال الخـــدمات املاليـــة للفئـــات املســـتهدفة بوقـــت وتكلفـــة 
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 % من إجمالي السكان البالغين غير حاصلين على أي خدمة مالية26.0مقبولة حيث أظهر املسح امليداني الشامل لجانب الطلب أن 

وذلـــك لعـــدة أســـباب ـكــان أهمهـــا عـــدم تـــوفر خـــدمات ماليـــة ومصـــرفية تتناســـب مـــع احتياجـــات هـــذه الفئـــات وصـــعوبة وتعقيـــد بعـــض 

 الخدمات املتوفرة وإجراءات الحصول عليها.

ضعف استخدام أنظمة ووسائل الدفع اإللكترونية، وهو ما يزيد من الجمود في النظام املالي، وبطء تنفيذ املعامالت  -

 ت املالية املقدمة، وعدم القدرة على مسايرة التطورات الراهنة.والخدما

، فالقدرة املالية لألفراد تحول دون 2777عامل الفقر في املنطقة العربية إذ ازداد مستوف الفقر في املنطقة بعد سنة  -

 (. 00، ص 2727تعاملهم مع البنوك واملؤسسات املالية ) أعمر، دحمان: 

 على نوع الخدمات املالية من حيث  البنية التحتية املالية -
ً
الضعيفة بسبب ضعف القدرة املالية، وهذا ينعكس سلبا

 عددها وجودتها وتكلفتها.

 مشاكل تتعلق بعدم الثقة باملؤسسات املالية القائمة، وهذا ما يحد التعامل معها من قبل األفراد. -

عامالت التي ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، على أسباب تعود إلى عوامل دينية، فاملجتمع الفلسطيىي يبتعد عن امل -

 الرغم من تطور صيغ التمويل املالي اإلسالمي، وابتكار منتجات جديدة تلبي متطلبات املجتمع اإلسالمي.

 ضعف مستوف التثقيف املالي مقارنة بالبلدان املتقدمة. .1

مملوكة للقطاع العام، وهذا ما يحد من توسع هيكل ملكية القطاع املصرفي، حيث إن أغلب أصول النظام املالي  .6

 القطاع الخاص في هذا املجال.

ارتفـاع التكــاليف املرتبطــة بتقــديم الخــدمات املاليــة، وهــذا يـؤدي للــبطء والتعقيــدات فــي التنفيــذ والبيروقراطيــة، وهــو  .0

 ما يزيد من التكلفة والجهد والوقت املخصص إلتمام املعامالت. 

اقع القطاع التك  نولوجي في فلسطين:تحليل و

: اســـتخدام املجتمـــع لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت ) الخـــدمات التكنولوجيـــة، البرمجـــة، الحاســـوب، التجـــارة اإللكترونيـــة، 
ً
أوال

، قفزة نوعية من خالل إطالق خدمة الجيل الثالث في الضـفة الغربيـة وتمكـين 2771ووسائل االتصاالت ( في فلسطين في بداية عام 

لوطنيـــة موبايـــل مـــن تـــوفير خـــدماتها للجيـــل الثـــاني فـــي قطـــاع غـــزة، األمـــر الـــذي زاد مـــن حجـــم االســـتخدامات التكنولوجيـــة فـــي شـــركة ا

مـن Fintech «املجتمع الفلسطيىي، وبدأ التوجه نحو توظيف التكنولوجيا في التعامالت املالية كالدفع اإللكتروني وتطبيق تقنية ال 

 ملالي املصادق عليها مجلس الوزراء في الطريق نحو االقتصاد الرقمي.خالل تنفيذ استراتيجية الشمول ا

آفاقها املستقبلية: اقع التكنولوجيا املالية في فلسطين و  املحور اليالث: و

اقع الشركات الناشئة في فلسطين: : و
ً
 أوال

فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات  ( شــركة متخصصــة 681توضــح هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية أنــه يوجــد فــي فلســطين )         

(، والتـــي تعـــد مـــن أهـــم الشـــركات العاملـــة  217واالتصـــاالت، ويمثـــل اتحـــاد شـــركات أنظمـــة املعلومـــات الفلســـطينية ) بيتـــا ( أكثـــر مـــن ) 

ــا ــا مصـــدر املعلومـــات الرئيســـ ي لهـــذا القطـ ــر اتحـــاد بيتـ ع فـــي واملـــؤثرة فـــي فلســـطين، فـــي مجـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، ويعتبـ

علــى يــد مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين، والــذين تشــاركوا فــي الرؤيــة إلنشــاء  7888فلســطين حيــث تأســس فــي رام هللا عــام 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  94    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

عىـــى بمصــــالح قطـــاع االتصــــاالت وتكنولوجيـــا املعلومــــات الفلســـطيىي، ويضــــم االتحـــاد مــــن الريـــاديين واملبتكــــرين 
ُ
منظمـــة غيـــر ربحيــــة ت

ين إبــــداعاتهم العصــــرية مــــن أجــــل تحقيــــق التقــــدم املنشــــود علــــى املشــــهد التكنولــــوجي والخــــدمي فــــي الفلســــطينيين الــــذين يجمعــــون بــــ

 (. 21: 2727فلسطين ) األمانة العامة ملجلس الوزراء الفلسطيىي، عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة، 

ــاع التكنولـــــوجي ضـــــمن الفئـــــات التاليـــــة: خـــــدمات اال ــى خـــــدمات وتنـــــدرج معظـــــم الخـــــدمات ذات الصـــــلة بالقطـــ ــي تركـــــز علـــ تصـــــاالت التـــ

ــائه وخــــــدمات اإلنترنـــــت، والبرمجيــــــات وعتــــــاد الحاســــــوب واألجهــــــزة  VoIPالهـــــاتف، وبروتوكــــــول نقــــــل الصــــــوت عبـــــر اإلنترنــــــت )  (، وإنشــــ

لواقـــع  تكنولوجيـــا املعلومـــات فـــي فلســـطين )األمانـــة العامـــة ملجلـــس الـــوزراء   SWOTاإللكترونيـــة والتـــدريب واالستشـــارات، وفـــي تحليـــل 

 (: 7( جدول رقم )  26 – 21، ص ص 2727خطة التنمية بالعناقيد:  –الفلسطيىي، عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة 

 ( نقاط القوة والضعف في قطاع تكنولوجيا املعلومات 9جدول ) 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  بنية تحتية واسعة لالتصاالت على مستوف الشبكات

 وانتشار اإلنترنت وأجهزة الحواسيب.

 .قدر كبير من التعاون والشراكة بين أركان القطاع 

  مقدرة القطاع على تجاوز العديد من العقبات التي

 يفرضها االحتالل اإلسرائيلي.

  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيىي

 وممثل إلى حد كبير.قطاع منظم 

  القدرة على تصدير بعض الخدمات واملنتجات

 .Out sourcing-واستقطاب مشاريع ال  

  القدرة على املنافسة من ناحية األسعار واملوقع

 Zone  .Time الجغرافي و

  حافزية لدف الخبرات والقوف البشرية للتوظيف في

 القطاع التكنولوجي والعمل مع الشركات العاملية.

 نجاح جزئي في تصدير بعض الحلول تقنية  يوجد

 واملنتجات.

  إطالق استراتيجية الشمول املالي التي  تعزز حماية

 والتكنولوجيا املالية.

  االستفادة من خبراء ورجال أعمال الشتات، واملنافسة

 الدولية املفتوحة.

 .توسيع نطاق الوصول للخدمات املالية املصرفية 

  رقمية فلسطينية.دراسة موضوع إنشاء عملة 

  تحتاج بعض القوانين املتعلقة  باالتصاالت

 وتكنولوجيا املعلومات إلى إقرار وتحديث.

 .ضعف مساهمة القطاع في الناتج املحلي 

  عدم وجود هيئة لتنظيم قطاع تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت، ومحدودية الخدمات 

 اإللكترونية.

  ضعف الشركات املحلية وعدم قدرتها على

 مع الشركات العاملية.
ً
 وخارجيا

ً
 املنافسة محليا

  محدودية املنافسة وغياب توفر التمويل الصغير

الذي يلبي احتياجات املستفيدين املحرومين من 

 الخدمات املالية.

 .ضعف البيئة الحاضنة للريادة والتميز واالبتكار 

  قلة الصناديق الداعمة واملبادرات الحكومية

مع ضعف توجيه وتمويل واملحفزة لالستثمار، 

 البحث العلمي.

  .وجود نسبة نجاح محدودة في الشركات الناشئة 

  تحكم االحتالل اإلسرائيلي في الترددات واملوارد

 واملعابر.

  الطاقات الفلسطينية مهددة للتسرب والعمل في

 الشركات اإلسرائيلية.

  ضعف البيئة االستثمارية وقدرتها على جذب

 خارجي.االستثمار الداخلي وال

  ضعف التوسع االفقي للخدمات واملنتجات املالية

 غير املصرفية.
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(  35 – 35، ص ص 2229خطـــــــــــة التنميـــــــــــة بالعناقيـــــــــــد:  –املصـــــــــــدر: )األمانـــــــــــة العامـــــــــــة ملجلـــــــــــس الـــــــــــوزراء الفلســـــــــــطيني، عنقـــــــــــود التكنولوجيـــــــــــا واإلدارة العامـــــــــــة 

https://www.financialinclusion.ps/media/1174.    

: الشركات العاملية العاملة في فلسطين في هذا القطاع:
ً
 ثانيا

وجــــدت العالمــــات التجاريــــة الدوليــــة بصــــمتها فــــي الســــوق الفلســــطينية مــــن خــــالل عــــدد كبيــــر مــــن الشــــراكات التــــي نشــــأت بــــين                

الشــركات الفلســطينية والشــركات العامليــة، حيــث يوجــد اليــوم العديــد مــن الــوكالء املعتمــدين واملــوزعين لكبــرف الشــركات العامليــة فــي 

 ت واالتصاالت مثل: مجال تكنولوجيا املعلوما

Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SanDisk, Ericsson, Google, Samsung, Cisco, SAP, Laserfiche, etc…. 

: حاضنات األعمال ومؤسسات الريادة والتمكين:
ً
 رابعا

 للشــــركات الناشــــئة فــــي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة مــــن بينهــــا: الحاضــــنة الفلســــطينية لتكنولوجيــــا املعلومـــــات  27هنــــاك     
ً
برنامجــــا

خطـــــــة التنميـــــــة  –( تقـــــــدم خـــــــدمات تجاريـــــــة للريـــــــاديين الفلســـــــطينيين ) عنقـــــــود التكنولوجيـــــــا واإلدارة العامـــــــة  PICTIواالتصـــــــاالت ) 

  (. 21 – 20، ص ص 2727بالعناقيد: 

  لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت التـــي تـــوفر رأس مـــال أساســـ ي يـــدعم الشـــركات الناشـــئة، وتركـــز علـــى نموهـــا  بـــدرحاضـــنة

 وتوسعها وتزويدها بالتمويل واملواد التجارية واملرشدين.

  بيت لحمحاضنة  ( لألعمالBBI تقدم خدمات اإلرشاد وورش العمل والتدريب وتوفير فرص العمل في الشركات ) .الناشئة 

   ( برنامج دعم حاضنات األعمالBTI .تهدف لتصميم وتطوير وتنفيذ وتعزيز مبادرات داعمة للشباب والرياديين املهمشين ) 

  ألصحاب املشاريع. نجادمركز 
ً
 أوليا

ً
 للتميز في تكنولوجيا املعلومات في بيرزيت، يوفر تمويال

 CEWAS شركات ناشئة مبتكرة. 77، احتضن البرنامج 2771طين نشأ عام برنامج الشرق األوسط للشركات الناشئة في فلس 

  شركةforward  Fast  2772لتسريع األعمال تأسست عام. 

  مؤسسةSky Geek  Gaza .أول مؤسسة تعمل في تسريع األعمال 

  أنشـــئت لـــدعم وتـــرويج البحـــث والتطـــوير فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات، مقرهـــا فـــي نـــابلس وتركـــز علـــى تمكـــين   إبـــداعمبـــادرة

 وتعزيز النساء واملشاريع الصغيرة.

  TYO   .منظمة شباب الغد  

: املؤسسات الدولية الداعمة:
ً
 ثاليا

هضت بقطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت فـي فلسـطين مـن تم إطالق عدد من املبادرات التنموية واملشاريع والبرامج التي ن         

 خالل التعاون الدولي والشراكات االستراتيجية مع بعض املؤسسات الدولية مثل:

GIZ, UNDP, Government of Japan, Spanish Agency, for International Development Cooperation ( AECID ), World 

Bank, EU, Belgian Development  Agency ( ENABEL ), etc. 

 

https://www.financialinclusion.ps/media/1174.
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 هيئة سوق رأس املال الفلسطينية:

مـن قـانون  2مؤسسة دولة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري واألهلية القانونية استنادا الـى املـادة رقـم               

 .2770لسنة  72هيئة سوق راس املال رقم 

https://www.pcma.ps   

وتهـــدف إلـــى تهيئـــة املنـــاخ املالئـــم لتحقيـــق اســـتقرار ونمـــو فـــي ســـوق راس املـــال وحمايـــة حقـــوق املســـتهلكين، وذلـــك عبـــر تنظـــيم وتطـــوير 

األوراق والرقابـــة واالشـــراف علـــى نشـــاطات القطاعـــات املاليـــة غيـــر املصـــرفية الخاضـــعة إلشـــراف الهيئـــة املتمثلـــة بقطاعـــات التـــأمين، و 

( إلــى تعزيــز التكنولوجيــا 2721-2727املاليــة، والتــأجير التمــويلي والــرهن العقــاري. وتســعى الهيئــة فــي خطتهــا االســتراتيجية الخمســية )

املاليــــة مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن املشــــاريع التــــي تركــــز علــــى تــــوفير البيئــــة التشــــغيلية والتنظيميــــة الالزمــــة لتشــــجيع االبتكــــارات املاليــــة، 

 غيل صندوق الرقابة االفتراض ي.وتطوير وتش

تقنيـــــة البلـــــوك تشـــــين املبنيـــــة علـــــى تقنيـــــة الســـــجل الالمركـــــزي هـــــي واحـــــدة مـــــن أشـــــهر ابتكـــــارات التكنولوجيـــــا املاليـــــة بجانـــــب الـــــذكاء  

االصطناعي والخدمات السحابية والبيانات الضخمة ويتم استخدامها بسبب كفاءتها للوصول إلى سوق أكبر وأشمل بسـرعة وآمـان 

م االسـتخدام التقنيـة فـي املقاصـة والتسـوية، وتحويـل األمـوال عبـر الحـدود، ومـدفوعات األفـراد ، وتكلفة أقل.  فعلى سـبيل املثـال، يـت

 والعمالت الرقمية، والهوّية الرقمية.

إن التكنولوجيـــا املاليـــة تـــربط بـــين قطـــاعي تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت والقطـــاع املـــالي  وهـــذه القطاعـــات تعتبـــر أســـواقا للنمـــو 

لالقتصادات العربية عامة، والفلسطينية على وجه الخصوص، حيث توجد أعـداد متزايـدة مـن الشـباب املتعلمـين وعوامل تمكينية 

بشــــكل جيــــد وعلــــى درايــــة جيــــدة للتعامــــل مــــع التكنولوجيــــا الحديثــــة إال أنهــــم ال يحصــــلون علــــى وظــــائف الئقــــة، ممــــا يجعلهــــم يتبنــــون 

إن املؤسسـات املاليـة و الهيئـات الحكوميـة تضـغط مـن أجـل الحصـول علـى الخدمات املبتكرة أو يبدأون مشـروعات مـن هـذا النـوع.، 

 االبتكارات في مجال التمويل مدفوعة بالتحسينات في البنية األساسية وإمكانات السوق الهائلة.

ــام مـــع انـــدفاع كـــل مـــن الشـــركات الناشـــئة والشـــركات القائمـــة إلـــى الســـوق باســـتخدام حلـــول تقنيـــة جديـــدة، ـكــان ال بـــد مـــن وجـــود  نظـ

م والتجربة من أجل تعزيـز القطاعـات املاليـة وتبّىـي االبتكـار، وذلـك إلتاحـة 
ّ
أساس ي داعم في املنطقة العربية قائم على التعاون والتعل

الفرصــة لنمــو العمــالء وازدهــار األســواق وإلرشــاد البلــدان التــي فــي الطريــق إلــى رقمنــة اقتصــاداتها. وعــن طريــق توحيــد الجهــود، بإمكــان 

سياســـات املاليـــة واملناصـــرين ووكـــالء التغييـــر اســـتغالل هـــذه اإلمكانـــات الهائلـــة لصـــالح التنميـــة االقتصـــادية املســـتدامة فـــي صـــانعي ال

 املنطقة.

ولكي يتواجد نظام أساس ي مشترك يؤدي إلى االبتكار املالي في املنطقة العربية ، هناك الحاجة إلى إجراءات في املجاالت الثالثة 

 التالية:

يوجد مجال لتهيئة بيئة آمنة للسلطات التنظيمية من أجل تبادل الخبرات املتعلقـة بحلـول التكنولوجيـا وتبـادل  تنظيمي:التعاون ال

 املعلومات اإلشرافية والتعاون في حل مشاكل التكنولوجيا املالية الناشئة وعمل لوائح تنظيمية ذكية.

م التنظيمــي:
ّ
ية عــن طريــق إلحــاق الخبــراء التقنيــين وصــّناع القــرار بــدورات تدريبيــة يمكــن للســلطات املاليــة بنــاء قــدرات مؤسســ الــتعل

 وجلسات تعلم بين األقران واالستفادة من املمارسات الدولية الجيدة عن أساليب البلدان في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

https://www.pcma.ps/
https://www.pcma.ps/
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عتمـاد تطبيـق اختبـارات مشـتركة للوصـول إلـى إن السلطات على املستوف الثنائي أو متعدد األطـراف يمكـن لهـا ا التجربة التنظيمية:

املناسبة، وكذلك ملواءمة أساليب منح التـراخيص. إن البيئـة التـي يتواجـد بهـا الحـوار واجتماعـات   RegTechالتكنولوجيا التنظيمية 

هـا املبتكـرة إلـى التطوير وورش العمل تسـاهم فـي تقلـيص الوقـت الـذي تسـتغرقه شـركات التكنولوجيـا املاليـة مـن أجـل الوصـول بحلول

 (. 2778السوق، مما يسمح لها بتوسيع نطاق الحلول أو تجربتها عبر الحدود بشكل عادل  بكفاءة عالية ) إيهاب، 

ل قطـــاع التكنولوجيـــا املاليـــة ثـــورة فـــي األنظمـــة املاليـــة العامليـــة والعربيـــة، ملـــا يمتلكـــه مـــن قـــدرة حقيقيـــة علـــى جعـــل العمليـــات 
ّ
وقـــد شـــك

 وشــــفافية، وفــــي ضــــوء ذلــــك نجــــد الحاجــــة ماســــة لتوظيــــف التكنولوجيــــا املاليــــة فــــي والخــــدمات املاليــــة، 
ً
أســــرع وأقــــل كلفــــة وأكثــــر أمنــــا

الشــــركات الفلســــطينية الناشــــئة، لظــــروف فلســـــطين االقتصــــادية والصــــناعية والتجاريــــة، وصـــــعوبة االنتقــــال مــــن فلســــطين لبلـــــدان 

اإللكتروني، وأثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم  أخرف، كما يستفاد من التكنولوجيا املالية في عملية التدقيق

 الرأي الفىي املحايد للمدقق حول مدف عدالة القوائم املالية، ونزاهة املعايير في خدمة العمالء واألفراد.

التكنولوجيـا املاليـة فـي كما قامـت سـلطة النقـد الفلسـطينية بـإطالق مجموعـة مـن املبـادرات التـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تعزيـز قطـاع 

 يقبل التغيير فهو مستهلك جيد للتكنولوجيا، من ناحية ولديه الكفاءات 
ً
فلسطين حيث إن السوق الفلسطيىي يعتبر سوقا منفتحا

 (. 2722القادرة على إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تلبية احتياجات الفئات املختلفة من ناحية أخرف ) سلطة النقد الفلسطينية، 

والتــي تســتهدف تطــوير وســائل الــدفع بالتجزئــة  2722-2771ا تــم إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوير وســائل الــدفع االلكترونــي كمــ

من خالل تطوير البنية التحتية ألنظمـة وأدوات الـدفع اإللكترونيـة فـي فلسـطين وخفـض املخـاطر املرتبطـة بعـدم وجـود عملـة وطنيـة 

مــع هــذه االســتراتيجية قامــت ســلطة النقــد بمــنح تــراخيص ملجموعــة مــن شــركات الــدفع بتقــديم  ومكافحــة تبــيض األمــوال، وانســجاما

ــا يشــــــمل املحفظــــــة اإللكترونيــــــة وبطاقــــــات الــــــدفع املســــــبق وتنظــــــيم خــــــدمات وأوامــــــر الــــــدفع وإصــــــدار  خــــــدمات الــــــدفع اإللكترونــــــي بمــــ

 التعليمات املنظمة لعملها بما يضمن حماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات.

تمـام ســلطة النقـد بهــذه التكنولوجيـا ينبــع مـن واقــع املسـؤولية املجتمعيــة والوطنيـة ولتوجيــه القطـاع املــالي والجهـات الخاضــعة إن اه

 مـن إجـراءات 
ً
 فـي األمـاكن األكثـر تضـررا

ً
للرقابة للمساهمة في تحقيق الشمول املالي وتعزيز صمود شعبنا علـى أرضـه ووطنـه خصوصـا

صعب تقديم الخدمات املالية التقليدية فيها وتوفير خدمات مالية مبتكرة تناسب التطور الهائل في ذات االحتالل االسرائيلي والتي ي

املجــال علــى الســاحة الدوليــة، وقــد قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية بإعــداد اســتراتيجية داخليــة لتعزيــز قطــاع التكنولوجيــا املاليــة 

هـذا اإلطـار قامـت باسـتحداث قسـم التكنولوجيـا املاليـة واالبتكـار وقسـم الشـمول واالبتكار في القطاعات التي تقع تحت مظلتها، وفـي 

املـــالي بمـــا يخـــدم توجهـــات ســـلطة النقـــد، وفـــي ضـــوء ذلـــك تـــم املباشـــرة بتعزيـــز القـــدرات تأهيـــل موظفيهـــا فـــي هـــذا املجـــال وذلـــك بإنشـــاء 

 أكاديمية التكنولوجيا املالية داخل سلطة النقد.

 نتائج الدراسة والتوصيات:

تعـــددت أهميـــة  التكنولوجيـــا املاليـــة مـــا بـــين  اتبـــاع منـــاهج رقابيـــة تـــتالءم مـــع متطلبـــات مـــن جهـــة،  وديناميكيـــة الحلـــول والتطبيقـــات 

واالفكــار املســتندة الــى التكنولوجيــا املاليــة مــن جهــة، إضــافة إلــى ضــرورة تعزيــز النظــام البيئــي املمكــن الســتخدام التكنولوجيــا املاليــة 

 مـــن حيـــث األ 
ً
طـــر التنظيميـــة والتشـــريعية والـــربط البيىـــي مـــا بـــين الشـــركاء الرئيســـيين، مـــع ضـــرورة التركيـــز علـــى حمايـــة حقـــوق تحديـــدا

املستهلكين وأمن املعلومات الشخصية للمستخدمين، وأن توجه الحلول واالفكار الجديدة نحو تعزيز الشمول املالي وتوسـيع نطـاق 

 املنتجات املالية غير املصرفية، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:القطاع املالي الرسمي والتوسع األفقي للخدمات و 
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التكنولوجيا املالية هي األداة األنسب لتقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات املالية التي تقدمها املؤسسات  -

 املالية التقليدية والشركات في عالم متغير يتسم بالسرعة والتغير.

، وهـي تمكـن مـن مصـادر تمويـل ألصـحاب املشـاريع، خدمات التمويل الجم -
ً
اعي من بين أكثر فروع التكنولوجيا املاليـة تطـورا

.
ً
 مزدهرا

ً
 في حين توفر للمستثمرين فرصة املشاركة في شركات قد تعرف مستقبال

كبيـــر، إال أنـــه  بـــالرغم مـــا تحققـــه التكنولوجيـــة املاليـــة واملصـــرفية مـــن مزايـــا متعـــددة تخـــدم القطـــاع املـــالي واملصـــرفي بشـــكل -

وجـــدت مخـــاطر مصـــاحبة الســـتخدام هــــذه التكنولوجيـــا مـــن قبـــل املصـــارف واملؤسســــات املاليـــة والتـــي مـــن شـــأنها أن تلحــــق 

 الضرر الكبير بهذه املؤسسات إذا لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الوقت املناسب.

الء معــززة ومخصصــة، واالســتفادة مــن القــوة قــدرة التكنولوجيــا املاليــة علــى تقــديم نمــط أعمــال مختلفــة وتــوفير تجربــة عمــ -

 الرقمية بغية ضمان تحقيق أعمال متكاملة للمؤسسات املالية والبنوك.

 التكنولوجيا املالية ظاهرة عاملية متكاملة أثارتها استثمارات استراتيجية ثابتة ونمو هائل. -

 يعـــزز اســـتخدام االبتكـــارات التكنولوجيـــة تكامـــل املصـــارف التشـــاركية اإلســـالمية مـــع شـــركات التكنولوجيـــا املاليـــة مســـتق -
ً
بال

املاليــة، ويــدفع البنــوك فــي أنحــاء العــالم لتقــديم خــدمات مصــرفية رقميــة  لتلبيــة االحتياجــات املتنوعــة لهــذه الشــريحة مــن 

 (. 12 - 17، ص ص 2771العمالء ) زواويد وحجاج: 

اشـــئة وتطـــوير الخـــدمات فيهـــا، حيـــث تتميـــز خـــدماتها التكنولوجيـــا املاليـــة تهـــدف إلـــى تطـــوير قطـــاع التمويـــل فـــي الشـــركات الن -

 بالسهولة والسرعة والتكاليف املنخفضة.

-  
ً
تعتمـــد التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي خـــدماتها علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا مبتكـــرة، خاصـــة الهواتـــف الذكيـــة، ممـــا جعلهـــا منافســـا

 لخدمات املؤسسات املالية التقليدية.

 هي خدمات التمويل الجماعي، التي توفر مصادر تمويل ألصحاب املشـاريع، كمـا تـوفر أكثر فروع التكنولوجيا املالية تطور  -
ً
ا

 للمستثمرين فرصة املشاركة في شركات مزدهرة في املستقبل. 

 تركز التكنولوجيا املالية على تقنيات جديدة ومغايرة، كالعمالت املشفرة، البلوكتشين، والبتكوين وتكنولوجيا التأمين. -

 علــى توظيــف معظــم الشــركات  -
ً
الرائــدة فــي قطــاع التكنولوجيــا املاليــة فــي فلســطين هــي شــركات ناشــئة، ال زال عملهــا مقتصــرا

 محدود للتكنولوجيا املالية.

التكنولوجيا املالية هي األداة األنسب لتقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات املالية التي تقدمها املؤسسات  -

 وشركات التأمين في عالم ميزته السرعة والتغير.املالية التقليدية، والبنوك 

ــاع املـــالي واملصـــرفي بشـــكل كبيـــر، إال أنـــه  - ــا عديـــدة تخـــدم القطـ ــا املاليـــة واملصـــرفية مـــن مزايـ ــا تحققـــه التكنولوجيـ بـــالرغم ممـ

وجــدت مخــاطر وتحــديات مصـــاحبة الســتخدام هــذه التكنولوجيــا مـــن قبــل املؤسســات املاليــة واملصـــارف، والتــي مــن شـــأنها 

 حاق الضرر بهذه املؤسسات إذا لم يتم اكتشافها ومعالجتها في وقتها. إل
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 التوصيات:

 بناء على نتائج البحث توص ي الدراسة بالتوصيات التالية:

 ضرورة تعزيز إدراك العاملين في الشركات الناشئة بأهمية التكنولوجيا املالية، ودورها في تحسين أدائها. -

فــي فلســطين للتحــرك نحــو التحــول الرقمــي والتكنولوجيــا الرقميــة، ملــا لهمــا مــن فوائــد فــي تشــجيع ودعــم الشــركات الناشــئة  -

 تحسين األداء وتوفير الوقت وجودة األداء.

 ملبادئ رئيسية تشمل كافة الشركات املالية  -
ً
إطالق مبادرات وطنية ضمن خطة استراتيجية واضحة املعالم ومحكمة، وفقا

 نية لضمان تحقيق التحول الرقمي، والتشجيع على املبادرات.الناشئة في فلسطين واألطراف املع

إطــــالق املزيــــد مــــن املــــؤتمرات والفعاليــــات الداعمــــة للتكنولوجيــــا املاليــــة، والتــــي تســــعى إلــــى تحقيــــق زيــــادة الــــوعي بالخــــدمات  -

 الرقمية والتثقيف املالي لجميع األفراد.

ــي مـــــن شـــــأنها أن تــــؤثر علـــــى أداء الشـــــركات  - ــا ومحاولـــــة عالجهـــــا قبـــــل أن اكتشــــاف املخـــــاطر التـــ الناشـــــئة، وعلـــــى أدائهــــا فـــــي وقتهـــ

 على جودة الخدمات املقدمة، والقدرة على النمو في البيئات التنافسية.
ً
 تستفحل وتؤثر سلبا

 

 خاتمة:

 فــــي األنظمــــة املاليــــة العامليــــة والعربيــــة عا       
ً
ل قطــــاع التكنولوجيــــا املاليــــة خــــالل الســــنوات القليلــــة املاضــــية ثــــورة

ّ
مــــة وفلســــطين شــــك

خاصــة، حيـــث نجحـــت الشـــركات الفلســـطينية الناشــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي تقــديم حزمـــة متنوعـــة مـــن الخـــدمات املاليـــة 

تتضــمن خــدمات املــدفوعات والعمــالت الرقميــة، وتحويــل األمــوال وكــذلك اإلقــراض والتمويــل الجمــاعي وإدارة الثــروات باإلضــافة إلــى 

الـذي يلقـي بظاللـه علـى مسـتقبل الخـدمات املاليـة التقليديـة، ولـذلك تسـعى املصـارف واملؤسسـات املاليـة إلــى خـدمات التـأمين، األمـر 

إدخال بعض التغييرات في نماذج أعمالها من خالل التوّسع في اعتماد التكنولوجيـا واالسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة الخاصـة بهـا، وربمـا 

حسين قدراتها التنافسية وزيادة االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخـدمات الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة لت

املالية. وهنا تبرز أهمية توافر اإلطار التشـريعي والتنظيمـي والرقـابي الـذي يسـمح بتطـوير وتشـغيل نمـاذج أعمـال التكنولوجيـا املاليـة 

ن السلطات الرقابي
ّ
ة والتنظيميـة مـن الحـد مـن املخـاطر وتـوفير فـرص النمـو فـي بيئـة تنافسـية، والذكاء االصطناعي املالي، والذي ُيمك

 مع الحفاظ على السالمة املالية واالستقرار املالي.
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 امللخص:

مليار دوالر أمريكي  27.0نحو  2727بلغ حجم االستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا املالية خالل األشهر التسعة األولى من عام 

حيث اظهرت مؤشرات   .وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحديًدا األكثر جذًبا لالستثمار في قطاع التكنولوجيا املالية

تفش ي جائحة فيروس التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة لالستثمارات العاملية في مجال التكنولوجيا املالية  األسواق املالية نتيجة ل

. استحوذت خدمات املدفوعات على 2727(، بالرغم من استقرارها نسبًيا خالل األشهر التسعة األولى من عام 78 -كورونا )كوفيد

جازف، تليها الخدمات املصرفية الرقمية وحلول أسواق 
ُ
الحصة األكبر من االستثمارات، حيث حصلت على ربع تمويل رأس املال امل

عليه نحاول من خالل هذه الورقة البحثية ابتكارات التكنولوجيا املالية التي اجتذبت  العديد من شركات التكنولوجيا رأس املال 

 مقارنة يوتيرتها في املنطقة العربية و شمال افريقيا.  املالية

 

 العمالت الرقميةالسواق املالية، االبتكارات ، ملؤسسات الناشئة ، االتكنولوجيا، االكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Global investment in financial technology companies during the first nine months of 2020 amounted to about 

$30.4 billion, and the Middle East and North Africa region in particular is the most attractive for investment in the 

Fintech sector. The report’s indicators highlighted the significant increase in global investments in the financial 

technology field as a result of the outbreak of the Corona Virus (Covid-19) pandemic, despite its relative stability 

during the first nine months of 2020. Payment services acquired the largest share of investments, as On a quarter 

of venture capital financing, followed by digital banking services and capital market solutions on it, we try through 

this research paper to financial technology innovations that have attracted many financial technology companies 

compared to their pace in the Arab region and North Africa. 

Key words: Technology, Financial Markets, Innovations, Digital Currencies 
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 مقدمة:

الراهنة و االزمات املترتبة عن الجائحة الزامية اعتماد التكنولوجيات الحديثة ملاليةمؤخرا مواكبة بالتطورات شكلت التكنولوجيا ا

في كل القطاعات من اجل ضمان صيرورة االعمال و ضمان استجابة الخدمات للجمهور و املستخدمين و املهتمين . على إثر ذلك 

مختلف أنحاء العالم محققة  في إدارة الثرواتتها ك تزامنا مع عوائق املعامالت املالية تم انتشار الشركات الناشئة لتقديم خدما

و لو بشكل محدود و متباين في املناطق العربية . إال ان تعاظم دور هذه الشركات الناشئة وسع من أرباحا طائلة ومكانة إقتصادية 

الية خاصة بعد اعتماد ظهور اشكال اعمالها مع املصارف و البنوك العاملية الراغبة في االستثمار في االسواق املالية و االوراق امل

 87.1تلقى قطاع التكنولوجيا املالية تمويالت بقيمة  .جديدة من املعامالت الرقمية: كالعمالت الرقمية ، العقود الذكية ، و غيرها 

شركة  02بأكمله. شهد الربع املاض ي ظهور  2727مليار دوالر حتى اآلن هذا العام، أي حوالي ضعف ما جمعه القطاع في عام 

يونيكورن )أي شركة تتخطى قيمتها مليار دوالر( في مجال التكنولوجيا املالية، وبذلك يصل إجمالي عدد شركات اليونيكورن التي 

يقول الشريك املؤسس والشريك العام لشركة رأس املال  .، وفًقا لتقرير س ي بي إنسايتس277ظهرت هذا العام فقط إلى 

الخدمات املالية واحدة من أكبر الصناعات على هذا الكوكب، ولكن حتى وقت قريب، أن  باتيل: ، ساتيا Homebrew االستثماري 

وبسبب ذلك، هناك شرائح كبيرة من السكان ال تحظى بخدمات ”. ظلت الطريقة التي تعمل بها كما هي لفترة طويلة تمتد لعقود

الخدمات املالية. يعمل قطاع التكنولوجيا املالية على تغيير كل كافية أو يتم تجاهلها من قبل الجهات الفاعلة الحالية في مجال 

 تقرير س ي بي إنسايتس أن شركتي حيث اشار  ذلك من خالل خفض التكاليف وزيادة الوصول وتحسين تجارب الخدمات املالية

Tiger Global Management وCoinbase Ventures صفقة  20ت تايغر تتصدران قائمة مستثمري التكنولوجيا املالية، عقد

صفقة في الربع الثالث. ال تزال الواليات املتحدة هي املنطقة التي تضم أكبر عدد من صفقات التكنولوجيا املالية،  22وكوينبيس 

 (2727عربي،  )فنتك . .%26% من صفقات التكنولوجيا املالية العاملية خالل الربع املاض ي، تليها آسيا بحصة 21حيث شكلت 

  اشكالية الدراسة : -7

 كذلك وعلى نطاق أوسع، حيث بلغ ب
ً
مليار دوالر بالنصف  17.0لغ االستثمار في التكنولوجيا املالية في األمريكيتين درجة قوية جدا

خاطر على 2727األول من عام 
ُ
 بذلك االرتفاع مليار دوالر من هذا املبلغ اإلجمالي،  27، واستحوذ استثمار رأس املال امل

ً
محطما

. وقد تسببت االبتكارات املستمرة في التكنولوجيا املالية باإلضافة إلى 2727مليار دوالر املحدد في عام  20السنوي السابق البالغ 

ا، من منظور رأس ا
ً
ملال الزيادة الهائلة في استخدام العروض الرقمية في التكنولوجيا املالية أحد أكثر قطاعات االستثمار نشاط

خاطر ومن منظور االندماج واالستحواذ
ُ
واستمر االستثمار في التكنولوجيا املالية في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في  .امل

، مقارنة باإلجمالي السنوي لعام 2727مليار دوالر في النصف األول من عام  28االرتفاع بشكل عام، حيث تم استثمار أكثر من 

خاطر التي تركز على  26البالغ  2727
ُ
مليار دوالر. كما حطمت املنطقة أعلى مستوياتها السنوية السابقة الستثمارات رأس املال امل

 2727مليارات دوالر خالل عام  8، مقارنة بـ 2727مليار دوالر في النصف األول من عام  71التكنولوجيا املالية، حيث جذبت مبلغ 

 (mubasher TV, 2021) .بالكامل

 انطالقا مما سبق ما هي اسهامات التكنولوجيا املالية في تطور اسواق املناطق العربية في املنطقة ؟

 الدراسةأهمية  -2

، فهي صناعة مالية واالضطراب املوجة، االبتكارعدة مفاهيم رئيسية: التغيير، النمو، يجمع مصطلح التكنولوجيا املالية بين 

تحظى األسواق الناشئة بدور متزايد األهمية في االقتصاد العالمي، حيث أنه خالل حيث ، املالية األنشطةجديدة تطبق لتحسين 

تريليون دوالر أمريكي إلى محافظ املستثمرين. واليوم يبلغ  70األعوام العشرة املاضية كانت تلك األسواق مسؤولة عن إضافة 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  105    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

خالل األشهر  تريليون دوالر، أي أكبر من اقتصادي الواليات املتحدة وأملانيا مجتمعين. 20تها من األسهم والسندات إجمالي ثرو 

في التحسن بعد أن سجلت كبرف  –العمالت واألسهم والسندات  –األخيرة من العام املاض ي بدأت جميع أصول األسواق الناشئة 

من تفاؤل ملحوظ اليوم على توقعات املحللين بشأن مسيرة األسواق الناشئة هذا ، ويهي2771خسائرها في ثالثة أعوام، عام 

العام.وتتركز األنظار على القارة اآلسيوية والعمالت الناشئة في اقتصاداتها الصاعدة، ورغم الدور السلبي النتشار فيروس كورونا، 

، بعد 2727سنة مليون دوالر أمريكي في  077يقرب من  فإن صناديق األسواق الناشئة املتداولة في البورصة أفلحت في جذب ما

)اتحاد املصارف العربية، األسواق الناشئة  حادة في أسهم وعمالت تلك االقتصادات.التدفقات الخارجية ال تسجيل انخفاض

. عليه من خالل هذه الدراسة (2727والسندات، تريليون دوالر ثروات األسهم  20نقطة انطالق للنمو العالمي .. انتعاش عمالت و

الخدمات  التي ساهمت في تطوير والتكنولوجيا  املبتكرة األعمالج نقوم بابراز ماهية و اهمية املصطلح  و ايضا التعرف على نماذ

  خاصة املؤسسات الناشئة . املؤسساتالتي تقدمها  ملاليةا

 منهج و هيكل الدراسة :  -3

قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف متغيرات الدراسة ثم باالعتماد على مختلف التقارير الدولية و العربية    

قمنا باستعراض نتائج تطور استخدام التكنولوجيا املالية في العالم و املنطقة العربية حيث قسمنا ورقتنا البحثية الى جزئين : 

 فاهيمي ملتغيرات الدراسة و جزء مخصص للتحليل الرقام احصائية .قسم متعلق بالتاصيل امل

 التاصيل املفاهيمي : -9

عّد التطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع املالي واملصرفي، حيث يّتجه العمالء بشكل متزايد نحو تنفيذ معامالتهم ي

( Financial Technology – Fintechالتكنولوجيا املالية )املصرفية من خالل التطبيقات اإللكترونية والحلول الذكية. وتتمتع 

بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات املالية التقليدية، فالتكنولوجيا املالية بإمكانها أن تجعل الخدمات املالية أسرع، 

 للشريحة الكبيرة من السكان التي ال تتعامل مع ال
ً
 وشفافية وإتاحة، خصوصا

ً
قطاع املصرفي. من جهة أخرف، وأرخص، وأكثر أمنا

حاكي ما تقدمه 
ُ
قّدم الحلول املالية املبتكرة التي ت

ُ
إن سرعة التطّور في خدمات التكنولوجيا املالية والشركات الناشئة التي ت

 يجب التحّوط منه واتخاذ كافة اإلجراءات االحتراز 
ً
ل تهديدا

ّ
ية التي القطاعات املصرفية وتقوم بتبسيط العمليات املصرفية، يشك

 وتحديات في 
ً
ل التكنولوجيا املالية وتطبيقاتها املختلفة فرصا

ّ
مث

ُ
تحقق سالمة ونزاهة واستقرار القطاع املصرفي واملالي، حيث ت

 الوقت عينه للمصارف واملؤسسات املالية.

 في األنظمة املالية الع
ً
ل قطاع التكنولوجيا املالية خالل السنوات القليلة املاضية ثورة

ّ
املية والعربية، حيث نجحت كما شك

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات املالية تتضمن خدمات املدفوعات والعمالت 

له الرقمية وتحويل األموال وكذلك اإلقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات باإلضافة إلى خدمات التأمين، األمر الذي يلقي بظال

على مستقبل الخدمات املالية التقليدية. ولذلك، تسعى املصارف واملؤسسات املالية إلى إدخال بعض التغييرات في نماذج أعمالها 

من خالل التوّسع في اعتماد التكنولوجيا واالستثمار في البنية التحتية الخاصة بها، وربما الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة 

التنافسية وزيادة االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات املالية. وهنا تبرز أهمية توافر اإلطار  لتحسين قدراتها

التشريعي والتنظيمي والرقابي الذي يسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا املالية والذكاء االصطناعي املالي، والذي 

ن السلطات الرقابية والتنظيمية
ّ
من الحد من املخاطر وتوفير فرص النمو في بيئة تنافسية، مع الحفاظ على السالمة املالية  ُيمك

 (2778)اتحاد املصارف العربية، تشرين األول/أكتوبر واالستقرار املالي.
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اماللية على أنها إبتكار مالي بتعريف التكنولوجيا ) s’Board Stability Financial) قام مجلس اإلستقرار اماللي

ومنتجات جديدة، والتي تكون  متاح تكنولوجيا، يمكن أن ينتج عنه نماذج أعمال تجارية، تطبيقات تقنية، عمليات

 Bank for International) .ذات تأثيرمادي مرتبط بذلك على األسواق اماللية واملؤسسات والقدرة 

Settlements;, 2018, p. 8)مات توفير علىاماللية الخد 

ان مصطلح التكنولوجيا املالية عبارة عن تلك املنتجات و الخدمات التي تعتمد التكنولوجيا لتحسين نوعية 

الخدمات املالية التقليدية بشكل اسرع و اقل تكلفة و اسهل لتحقيق اشباع اكبر قدر من العمالء بواسطة 

شاء اسواق جديدة مرنة تستخدم في العمليات املالية الشركات الناشئة حديثة العهد تهدف للتوسع عن طريق ان

للبنوك كتحويل االموال ، تبديل العمالت ، حسابات نسب الفائدة على االستثمارا، الخ .... حيث تقدم شركات 

)سيد اعمر و بن عبد  التكنولوجيا املالية مجموعة واسعة من الخدمات املالية تشمل العديد من القطاعات :

دراسة حالة الشرق األوسط وشمال  -الفتاح ، التكنولوجيا املالية كآلية لتعزيز الشمول املالي في الوطن العربي

 (2727أفريقيا، 

  خدمات الدفع 

 الخدمات املصرفية املوجهة لألفراد 

 االستيمار و التمويل 

  كبيرةخدمات مقدمة للبنوك على اساس قواعد بيانات 

 الخدمات املوجهة للبنوك و الشركات 

العمالت الرقمية هي عبارة عن عمالت افتراضية غير ملموسة، وال يمكن ألي شخص و من اهم املنتجات و الخدمات املالية 

 من خالل أجهزة الكومبيوتر، أو الهاتف الذكي أو املحافظ اإللكترونية املتصلة بشبكة ا
ّ
حيث   إلنترنت.إمتالكها والتعامل معها، إال

يوجد نوعان رئيسيان من العمالت الرقمية: النوع األول وهي العمالت املركزية، ولها مسؤول أو مستودع مركزي، وعادة ما يكون هو 

 
ً
صدر لها، والنوع الثاني وهي العمالت الالمركزية، وال يوجد لها أي مسؤول أو مستودع مركزي تابع لجهة خارجية، وتعتمد غالبا

ُ
امل

شبكات البلوكشين )مثل عمليتّي البيتكوين والليتكوين(. وتتمتع العمالت الرقمية بالعديد من امليزات التي تجعلها متفوقة على  على

العمالت التقليدية، ومنها أنها تتيح املعامالت الفورية وتسمح بنقل امللكية بال حدود، باإلضافة الى إمكانية إستخدام هذا النوع من 

 (0202)إتحاد المصارف العربية،  .السلع والخدماتالعمالت لشراء 

 التاصيل التحليلي : -2

دت منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا عدد أكبر بكثير من مراكز التكنولوجيا املالية التي تجتذب استثمارات كبيرة غ

مليون دوالر لألسهم الخاصة في مجموعة  177من استثمار بقيمة  ،2777عما كانت عليه في املاض ي في النصف األول من عام 

مليون دوالر + جولة  777بأيرلنديا إلى  Fenergo مليون دوالر من استثمارات األسهم الخاصة لشركة 677ومقرها أبوظبي و  02

 Market Pay  ،Shift Technology  ،Alan،  (Ledger ، وفرنساBunq)،  Mollie تمويل من رأس املال االستثماري بهولندا )مثل

وقد زادت استثمارات  .(Tmara) ، واململكة العربية السعودية( (Twisto) ، جمهورية التشيك (BitPanda) ، وغيرها(، النمسا

 مليار دوالر في 1.2الشركات التابعة لرأس املال املخاطر في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا إلى مستوف قياس ي أعلى من 
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  2727مليار دوالر في عام  1.7، مقارنة بـ 2727النصف األول من عام 
ً
شهد إجمالي االستثمار في التكنولوجيا املالية ف .كامال

)عمليات االندماج واالستحواذ، ورأس املال االستثماري، واألسهم الخاصة( ونشاط الصفقات في منطقة آسيا واملحيط الهادي 

ا قوًيا في النصف األو 
ً
صفقة في النصف الثاني  210مليار دوالر من خالل  0.0وذلك بعد انخفاضه إلى  2727ل من عام انتعاش

من  2727مليار دوالر بالنصف األول من عام  0.1استثمار بقيمة  2771، ليشهد النصف األول من عام 2727من عام 

 2درت الهند باستثمارات اجمالية بقيمة تصكما  .صفقة مدفوعة في جزء كبير منها بنشاط رأس املال االستثماري  060خالل

مليون دوالر(. وقد عكست أفضل عشر  877مليار دوالر( وأستراليا ) 7.2مليار دوالر في التكنولوجيا املالية، تليها الصين )

 في النصف األول من عام 
ً
وء على . ويسلط هذا التنوع الض2771صفقات في منطقة آسيا واملحيط الهادي تنوًعا جغرافًيا كبيرا

 (mubasher TV, 2021) .التطور املستمر ونضج مراكز التكنولوجيا املالية في جميع أنحاء املنطقة

حققت املنطقة العربية خطوات كبيرة في تطوير تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على مدف السنوات الخمس املاضية، 

عتبر تكنولوجيا املعلو 
ُ
نها من إجراء تحوالت رقمية ملحوظة عبر حيث ت

ّ
مات واإلتصاالت العمود الفقري لإلقتصاد الرقمي، ومك

مليون شخص في املنطقة العربية غير قادرين على  780إقتصاداتها ومجتمعاتها وقطاعاتها العامة. ومع ذلك، ال يزال حوالي 

وتشير البيانات إلى زيادة إشتراكات  ي التحول الرقمي للبلدان العربية.اإلتصال باإلنترنت، وال تزال اإلمكانات غير املستغلة قائمة ف

، لكنها ال تزال أقل 2727% في العام  67إلى  2771% في العام  02.0من   (Active mobile broadbandالنطاق العريض الجوال )

إلى  2771% في العام  0.0( من Fixed broadband) الثابت العريض النطاق إشتراكات زادت كما%.  01 البالغ العالميمن املتوسط 

 أنها ال تزال أقل وبشكل ملحوظ من املتوسط 2727% في العام  1.7
ّ
%، وهي واحدة من أدنى معدالت  71.2 البالغ العالمي، إال

البالغين في العالم % من  67شخص في العالم.كما تشير البيانات الى أن أكثر من  777االشتراك في النطاق العريض الثابت لكل 

 أن 
ّ
% من  87.1تمت تغطية  2727% منهم فقط يمتلكون هواتف ذكية. وفي العام  66العربي لديهم اشتراك في الهاتف املحمول، إال

% في  00.6%(، مقارنة بـ  82.7السكان العرب على األقل من خالل شبكة جوال من الجيل الثالث )أقل من املعدل العالمي البالغ 

( أو أعلى.من جهة أخرف، إرتفعت نسبة 2G% يعيشون فقط خارج نطاق شبكة النطاق العريض املتنقل ) 8، وحوالي 2771 العام

 00.7 البالغ العالمي، وهو أعلى من املتوسط 2778% في العام  12.1إلى  2771% في العام  00العائالت التي لديها جهاز حاسوب من 

  وهي ،2778 العام في%  11.8 إلى 2771 العام في%  01.1 من اإلنترنت إلى الوصول  إمكانية لديها التي العائالت زادت كما%. 
ً
 أيضا

%، وهو أعلى من  10.6إلى  2771% في العام  21.2%. وإرتفع إنتشار اإلنترنت بين األفراد من  10.0 البالغ العالمي املتوسط من أعلى

 أن املنطقة العربية حققت أعلى معدل نمو منذ العام  17.0معدل إنتشار اإلنترنت العالمي البالغ 
ً
عبر املناطق من  2771%. علما

لى اإلنترنت املنزلي، وإنتشار اإلنترنت.وبحسب دراسة أجراها اإلتحاد الدولي حيث ملكية أجهزة الكومبيوتر املنزلية، والوصول إ

املساهمة اإلقتصادية للنطاق العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت: »حول  2778لإلتصاالت لعام 

اق العريض املتنقل والثابت في املنطقة % في إنتشار النط 77، فإن زيادة بنسبة «النمذجة اإلقتصادية ملنطقة الدول العربية

 في نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي. 7.07% و 7.17العربية سيؤدي إلى زيادة بنسبة 
ً
)إتحاد املصارف العربية،  % تواليا

 (2722الدراسات و األبحاث و التقارير، 

عد كموقع إخباري ومجلة تختص بإصدار  Tortoise Mediaعلى الصعيد العربي، فقد أطلقت شركة 
ُ
)وهي مؤسسة بريطانية ت

، حيث أظهر 2727األبحاث وتحليل البيانات(، بيانات لقياس وترتيب البلدان حسب الذكاء االصطناعي في نهاية العام 

 ملستوف اإلستثمار واإلبتكار  702الذي يقيس أكثر من  Tortoise Intelligenceمؤشر
ً
وتنفيذ تقنيات الذكاء اإلصطناعي عبر مقياسا

معايير عدة كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية واألبحاث والتطوير وغيرها، أن اململكة العربية السعودية إحتلت املركز األول 

، واملركز 
ً
ت 22عربيا

ّ
، فيما حل

ً
 والـ اإلمارات عامليا

ً
، تلتها قطر في 26في املركز الثاني عربيا

ً
 والـ عامليا

ً
، فيما  02املركز الثالث عربيا

ً
عامليا

، وتونس املرتبة الـ 17دخلت القائمة كل من البحرين التي إحتلت املركز الـ
ً
)إتحاد  .11ومصر املرتبة  10واملغرب املرتبة  12عامليا

 (2727املصارف العربية، 
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عتبر السعودية من الدول العربية 
ُ
عد أحد العوامل األساسية في  الرائدة في مجال إستخدام الذكاء الصناعي،ت

ُ
حيث ت

، كما 2727مليار ريال في الذكاء الصناعي حتى العام  01. وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستستثمر أكثر من 2727تحقيق رؤية 

 إلقتصاد بديل، من شركة ناشئة فيها إلستثمار وتنمية وتط 277يتم العمل على تأسيس أكثر من 
ً
وير الذكاء الصناعي بصفته مكونا

بحسب  2722مليار ريال في العام  77.6خالل هذه الشركات الناشئة. كما تتجه سوق إنترنت األشياء في السعودية إلى النمو لنحو 

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات السعودية.

 في اإلستخدام املسؤول لتكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي 
ً
عد دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول الرائدة أيضا

ُ
ت

 2727وتطبيقاته، حيث إن البرنامج الوطىي للذكاء الصناعي الذي وضعته الدولة ضمن إستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي 

 لإلقتصاد الوطىي 
ً
مليارات دوالر، وزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي  2مليار دوالر، وتوفير حكومي بحوالي  712بحوالي سُيؤمن دعما

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  مليار دوالر. 86بحوالي 

ق على تقنيات وحلول بحسب تقرير ملؤسسة األبحاث واإلستشارات التكنولوجية العاملية، سوف يرتفع حجم اإلنفا

مليارات درهم. وبحسب تقرير صادر عن جنرال إلكتريك بعنوان  1.70الى نحو  2722إنترنت األشياء في اإلمارات في حلول العام 

، تم تصنيف دولة اإلمارات كدولة عاملية رائدة في تأسيس بيئة مؤاتية لإلبتكار، «2727مقياس جنرال إلكتريك لالبتكار العالمي »

%(،  76%(، واليابان ) 22%، متفوقة على الواليات املتحدة األميركية )نسبة  21على تصنيف رائد في اإلبتكار بنسبة  وحصلت

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  %(. 70والصين )

 

املالية في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا من خالل الشكل نالحظ ان مصر تمتلك ثالث اكبر عدد من شركات تكنولوجيا 

 صر سوق تكنولوجيا مالية واعدة واألكثر جاذبية وربًحا فى الشرق األوسط وشمال أفريقياشركة ناشئة .كما تمتلك م 17بمعدل 

نولوجيا املالية املتوقع ملك مصر عدًدا كبيًرا من املستخدمين املحتملين فى مجال التكنولوجيا املالية، حيث يبلغ إجمالى سوق التك

مليون مستخدم، وتشهد أيًضا زيادة فى معدالت انتشار الهاتف املحمول واإلنترنت  مما يجعلها أكثر  00و 62فى مصر ما بين 

كما تعد مصر موطًنا ألول شركة يونيكورن .األسواق جذًبا فى مجال التكنولوجيا املالية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شركة  17اشتِر اآلن وادفع الحًقا" فى الشرق األوسط. وتملك " (BNPL) جال التكنولوجيا املالية فى العالم العربى وأول تطبيقفى م

       (2722)دوت الخليج ،  .يامنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق تكنولوجيا مالية وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية فى

وبلغت القيمة السوقية  2727جاوزت القيمة السوقية للعمالت الرقمية املشفرة مستوف تريليوني دوالر خالل إبريل/نيسان لقد ت
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% من إجمالي قيمة العمالت اإلفتراضية في العالم.كما  16.2لعملة بيتكوين وحدها نحو تريليون دوالر، لتستحوذ على أكثر من 

على إهتمام واسع مع إرتفاع قيمتها وإتساع دائرة إستخدامها بشكل كبير، ولكن ظلت املواقف الحكومية  حازت العمالت الرقمية

جامدة تجاهها، بل وقامت بعض البلدان بفرض حظر تام على شراء وإمتالك واملتاجرة بهذه العمالت، ومن بينها ثالث دول عربية 

رت الجز 2771هي الجزائر وقطر ومصر. ففي العام 
ّ
ائر إستخدام العمالت املشفرة. أما في قطر، فقد حذرت دائرة اإلشراف ، حظ

أو إستبدالها بعملة أخرف، « البيتكوين»املصارف من التعامل مع  2771والرقابة على املؤسسات املالية في البنك املركزي في العام 

 بيع هذه العملة. كما أعلن البنك املركزي أو فتح حساب للتعامل معها أو إرسال أو تسلم أي تحويالت مالية لغرض شراء أو 

، عن فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة على املتعاملين بالُعمالت 2727املصري في القانون الصادر في العام 

 (2727املصارف العربية، )إتحاد  املشفرة أو اإلتجار فيها أو الترويج لها، أو تشغيل منصات لتداولها.

 

عَرف أيضا باسم "نيوبانك"، تكون أكثر 
ُ
تكتسب البنوك الرقمية أهمية نظامية متزايدة في أسواقها املحلية. وهذه البنوك، التي ت

د انكشافا من نظرائها التقليديين تجاه املخاطر الناشئة عن اإلقراض االستهالكي، الذي عادة ما يتسم بسبل حماية أقل ض

الخسائر ألنه غالبا ما يكون بال ضمان. ويمتد انكشافها ليشمل تحملها ملستوف أعلى من املخاطر في محفظة األوراق املالية، 

باإلضافة إلى ما تتحمله من مخاطر سيولة أعلى )وال سيما أن األصول السائلة كنسبة من ودائع البنوك الرقمية غالبا ما تكون أقل 

 التقليدية(.من نسبتها لدف البنوك 
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وتخلق هذه العوامل أيضا تحديا أمام األجهزة التنظيمية: فنظم إدارة املخاطر ودرجة الصالبة الكلية ملعظم البنوك الرقمية لم 

 تختبر بعد في فترات الهبوط االقتصادي.

ل شركات التكنولوجيا املالية قدرا أكبر من املخاطر، بل إنها تفرض  َحمُّ
َ
ضغوطا أيضا على الكيانات املنافسة وال يقتصر األمر على ت

القائمة منذ وقت طويل في هذه الصناعة. لننظر، على سبيل املثال، إلى الواليات املتحدة حيث تتبع شركات التكنولوجيا املالية 

تؤدي املنشئة للقروض العقارية استراتيجية نمو تنشط بقوة في فترات توسع اإلقراض العقاري، مثلما حدث أثناء الجائحة. و 

 الضغوط التنافسية من شركات التكنولوجيا املالية إلى إلحاق ضرر كبير بربحية البنوك التقليدية، وهو اتجاه ُيتوقع له االستمرار.

 (2722)أنطونيو و فابيو، 

 :خاتمة

العجلة اإلقتصادية، واجهت الشركات تداعيات حول العالم والتي أبطأت  2727مع تفش ي جائحة فيروس كورونا في بداية العام 

الجائحة وما صاحبها من عمليات إغالق كلي أو جزئي، بتبىي ثقافة العمل عن ُبعد. وعليه، أصبح التحول الرقمي من الضروريات 

نحو تطبيق   وصول منتجاتها وخدماتها للعمالء بالنسبة إلى كافة املؤسسات واملنظمات التي تسعى إلى إستمرار عملها وتسهيل

 الذكاء اإلصطناعي كجزء من جهود التحول الرقمي،
ً
 الرقمنة، إزداد اإلهتمام واإلنفاق على البنية التحتية التكنولوجية وتحديدا

 النتائج : 

  عززت جائحةCovid-19  الحاجة إلى الدفع من دون تالمس ورقمنة أنظمة الدفع، وال سيما في البلدان التي تسعى إلى

( والتي هي نوع جديد CBDCsل املالي، وهو ما أدف الى نشوء ما بات يعرف بالعمالت الرقمية للبنك املركزي )تعزيز الشمو 

من العمالت الرقمية تديرها وتنظمها السلطة النقدية لبلد ما، وتظهر بالتالي كمكون رئيس ي لالقتصادات الرقمية 

ا في ذلك املنطقة العربية. ووفًقا لبنك التسويات الدولية، وموضوع رئيس ي يثير إهتمام البنوك املركزية حول العالم بم

 إما بدراسة أو تجريب عمالت البنوك املركزية الرقمية. 11فإن 
ً
وفي ما يتعلق  % من البنوك املركزية في العالم تقوم حاليا

أنها ستطلق عملتها  2727بالعمالت الرقمية للمصارف املركزية في املنطقة العربية، أعلنت اإلمارات في يوليو/تموز 

، لدفع التحول الرقمي في قطاع الخدمات املالية في اإلمارات، من خالل اإلستفادة 2726في حلول العام  Govcoinالرقمية 

، أعلنت اململكة العربية السعودية واإلمارات 2778وفي العام  من أحدث حلول الذكاء اإلصطناعي والبيانات الضخمة.

حلة إختبار لعملة مشفرة مشتركة للمعامالت عبر الحدود، حيث أطلق البنك املركزي في كال العربية املتحدة عن مر 

الذي سعى إلى تقييم جدوف إصدار عملة رقمية لإلستخدام بين املصرفين، بهدف تطوير نظام « عابر»البلدين مشروع 

)إتحاد املصارف العربية، الدراسات و األبحاث و التقارير،  دفع عبر الحدود ومن شأنه تقليل أوقات التحويل وتكاليفه.

2722) 

  أثبتت الشركات الناشئة قوة عزيمتها وأهميتها في العصر الرقمي، وتحظى الشركات التي لديها أموال باهتمام أكبر. وفي

 إلى جنب مع الشركات العائلية ستثماري،م بصناديق رأس املال اال اآلونة األخيرة، رأينا املزيد من املكاتب العائلية تهت
ً
جنبا

واملؤسسات التي تعمل بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، سواء من خالل االستثمارات املباشرة أو الشراكات أو إنشاء 

 يؤسسوا صناديق فردية محدودة الشراكة، فيتجنبوا املستثمرين املغامرين التقليديين ليتمكنوا من التحكم فيلاملشاريع. 

 استثماراتهم بشكل أكبر. وسيرك

 حصلت حيث  .لشركات الناشئة خبراء مستثمرين في أحوال السوق املالية وشبكات وخبرات قّيمة في مجالهما وفرت

، وهو مبلغ 2727مليارات دوالر في عام  2شركات ناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على تمويل يقارب 
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 71ماليين إلى  77ماليين دوالر، أما اليوم فتتراوح من  1قبل الجائحة تتأرجح حول تي كانت القياس ي بالنسبة للمنطقة. 

 .(2722، 2722)االتجاهات املتوقعة في عام   .مليون دوالر للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس

 وتوقعت دراسة صادرة عن  مليار دوالر. 17أكثر من  2727حجم اإلنفاق العالمي على الذكاء اإلصطناعي في العام  قدر

عتبر املزود العالمي األول ملعلومات السوق والخدمات  International Data Consultantsمؤسسة 
ُ
)وهي مؤسسة عاملية ت

تصاالت وأسواق تكنولوجيا املستهلك( أن يستمر اإلنفاق على الذكاء اإلستشارية والفعاليات لتكنولوجيا املعلومات واال

. وقدرت املؤسسة أن يبلغ معدل 2720مليارات دوالر في العام  777اإلصطناعي في النمو خالل السنوات املقبلة ليصل إلى 

خص إنترنت األشياء %.أما في ما ي 27نحو  2778-2720النمو السنوي لإلنفاق العالمي على الذكاء اإلصطناعي خالل 

(Internet of things فمن املتوقع أن تصل عائدات اإلستثمار في هذه التكنولوجيا إلى ،)تريليون دوالر في حلول العام  72

مليار  20، حيث تجاوز عدد األجهزة املرتبطة بإنترنت األشياء ستة مليارات جهاز، ومن املتوقع أن يصل العدد إلى 2721

من املتوقع أن يصل إنفاق الصين وحدها على إنترنت  International Data Consultants. وبحسب 2721جهاز في العام 

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  .2720مليار دوالر في حلول عام  277األشياء نحو 

 تساهم التكنولوجيا املالية في تحقيق االستقرار املالي وتلعب  
ً
 في صوغ مستقبل املعامالت والخدمات املالية. دورا

ً
جوهريا

مليار دوالر، وإستحوذت منطقة الشرق  20.1حوالي  2778بلغت اإلستثمارات العاملية في هذا املجال في نهاية العام 

ن قبل % من ذلك اإلستثمار العالمي. وتكمن أهمية هذه التكنولوجيا في تبنيها م 7األوسط وشمال أفريقيا على أقل من 

عرف بإسم
ُ
، حيث تعمل على خلق بيئة تجريبية Sandbox املصارف املركزية ومؤسسات النقد والجهات التنظيمية والتي ت

وتنظيمية حاضنة لهذه التكنولوجيا كي تصبح في إطار قانوني ورسمي. أما الهدف من تشريعها فهو كونها تتيح للشركات 

)إتحاد املصارف العربية،  إختبار حلول رقمية جديدة تلبي رغبات الشركات واألفراد.التقنية واملالية املحلية والدولية 

2727) 

  على صعيد الدول العربية، برزت الشركات الناشئة املتخصصة في التكنولوجيا املالية على الساحة املالية، حيث بدأ

املالية التقليدية مع هذه الشركات الصاعدة والتي إستطاعت أن تجذب  التنافس بين املصارف التقليدية واملؤسسات

الكثير من األفراد والشركات، األمر الذي إضطر العديد من املصارف والشركات املالية للبدء بعمليات شراء أو اندماج مع 

الجديدة بخاصة بعد تفش ي  هذه الشركات. كما بدأ بعض املصارف باإلعتماد على هذه التكنولوجيا كركيزة في عملياتها

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  جائحة كورونا.

 ستطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تضع نفسها في مصاف الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا املالية املتطورة، ا

األوسط وشمال أفريقيا قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من وتتصدر اإلمارات العربية املتحدة على مستوف الشرق 

 لتقرير نشرته
ً
، حيث تستحوذ اإلمارات Bloomberg Intelligence الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا املالية وفقا

 لصند 27شركة، ثم األردن ولبنان يضم كل واحد منهما  00شركة، تليها تركيا بواقع  60على 
ً
وق النقد شركة. ووفقا

رق األوسط وشمال أفريقيا. كما تتمتع الش منطقة في املالية التكنولوجيا أنشطة من%  27الدولي، تستحوذ اإلمارات على 

 الرتفاع درجة االتصال بين البيانات لديها، ما يجعلها بيئة 
ً
اإلمارات بكونها وجهة مفضلة للعمليات التكنولوجية نظرا

 (2778)اتحاد املصارف العربية، تشرين األول/أكتوبر  .املجالخصبة للشركات الناشئة في هذا 

 التوصيات :

  التنظيمي من ناحية  اإلشرافتشير تجارب بلدان مختارة في مجال التكنولوجيا املالية إلى أهمية تحقيق التوازن بين

 من ناحية أخرف.  اإللكترونيوضرورة إدارة الخطر  االبتكارومرونة 
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  املحمولة، وتوافر املواهب املحلية، وهيكل السوق،  واألجهزةوالهواتف  اإلنترنتالبنية التحتية لخدمات ضرورة جودة

  .ودرجة التطور املالي

 الكفاءة من مستوف ات و بوابات الكترونية تقدم اعلى وفير العديد من السلع والخدمات للمستخدمين على منصضرورة ت

مجموعة متنوعة من الخدمات في محاولة لالستحواذ على حصة أكبر من السوق. من يطلبه املستهلكون  والسهولة الذي

 .من حلول التوصيل والتكنولوجيا املالية في بيع سلعهم عبر اإلنترنت

  مالية ناشئة الستثمار في كيانات تتبع تقنية التكنولوجيا املالية وذلك بالشراكة مع شركات تكنولوجياضرورة ا Start-ups 

أو االستثمار في شركات جديدة أو من خالل االستحواذ على الشركات التي تطبق تلك التكنولوجيا. كما بدأت بتحويل 

 
ً
منتجاتها وخدماتها بما يتماش ى مع تلك التكنولوجيا تمثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية واملصرفية تحديا

 من خالل تقديم الخدمات ملقدمي الخدمات 
ً
 واسعا

ً
املالية التقليدية لكونها تتيح خدمات ذكية، كما أنها تخدم قطاعا

كما تتميز تلك الشركات بعدم اتباع اللوائح التنظيمية املشددة التي تحكم املؤسسات  بشكل أسرع وبصورة أكثر كفاءة.

 ألن املالية التقليدية، فمع تسارع النمو التكنولوجي، تخلفت األط
ً
ر التنظيمية وراء التحوالت التكنولوجية السريعة نظرا

وتيرة االبتكار سريعة بحيث ال يمكن مالحقتها بشكل كافل من خالل إطار تشريعي. باإلضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات 

)اتحاد املصارف العربية،  العاملة بتلك التقنية بآليات رقمية سهلة االستخدام وقادرة على تلبية احتياجات العمالء.

 (2778تشرين األول/أكتوبر 

 التحديات : 

 سعى معظم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية إلى الشراكة والتعاون مع املصارف. وال ت

 للمصارف، وخاصة تلك التي لديها ثقافة  يزال اختيار التكنولوجيا املالية املناسبة والتطبيق الناجح لها، يشكل
ً
تحديا

 (2778)اتحاد املصارف العربية، تشرين األول/أكتوبر  ابتكارية ضعيفة،

  املخاطر الرئيسية التي قد تنجم عن تطبيق التكنولوجيا في العمليات املصرفية، املخاطر االستراتيجية، املخاطر

، ومخاطر السيولة (Cyber-risk) مخاطر االمتثال، مخاطر االستعانة بمصادر خارجية، املخاطر السبرانيةالتشغيلية، 

 .والتمويل
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 قائمة املراجع:

  

mubasher TV. (2021, 10 12). مليار دوالر استثمارات قطاع التكنولوجيا املالية حول العالم بالنصف األول  98 :تقرير. 

تريليون دوالر ثروات  27انتعاش عمالت و ..األسواق الناشئة نقطة انطالق للنمو العالمي  .(22 02 ,2020) .املصارف العربيةاتحاد 

 .األسهم والسندات

ل الرقمي في املنطقة العربية تعتمده  Récupéré sur .التحول الرقمي في املنطقة العربية .(2020) .إتحاد املصارف العربية التحوُّ

 .املؤسسات الساعية إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدينكافة 

ل الرقمي في املنطقة العربية طوق نجاة والقدرات  .الدراسات و األبحاث و التقارير .(يناير ,2022) .إتحاد املصارف العربية التحوُّ

 .2022يناير /كانون الثاني 494العدد  ,واملهارات الرقمية ضرورية لضمان مرونة وإستمرارية النمو

التطور الرقمي من أهم  :التكنولوجيا املالية:الدراسات واالبحاث والتقاريرات .(2019أكتوبر /تشرين األول ) .اتحاد املصارف العربية

 .(467العدد ) .ركائز مستقبل القطاع املالي واملصرفي

 .( January 05 ,2022) .2022االتجاهات املتوقعة في عام 

صندوق النقد  .سرعة تطور التكنولوجيا املالية تفرض تحديا على األجهزة التنظيمية .(15أبريل  ,2022) .ن ,فابيو & ,.غ ,أنطونيو 

 .الدولي

-الوزراء-معلومات/Récupéré sur https://dotgulf.co/egypt/29211949 .موقع دوت الخليج األخباري  .(2022) .دوت الخليج 

 أفريقيا-وشمال-األوسط-بالشرق -املالية-بالتكنولوجيا-ذباج-األسواق-أكثر-مصر

دراسة حالة  -التكنولوجيا املالية كآلية لتعزيز الشمول املالي في الوطن العربي .(01 03 ,2020) .د ,بن عبد الفتاح  & ,.ز ,سيد اعمر 

 .79-63 ,(01)08 ,التكامل االقتصادي (.Éd ,االقتصادي .ا) .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .2021االستثمارات في قطاع التكنولوجيا املالية تتضاعف عاملًيا في  .(19أكتوبر  ,2021) .فنتك عربي
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 املؤسسات التجارية الليبيةاداء دور استراتجية التكنولوجيا الرقمية علي 

 دراسة تطبيقية علي املؤسسات التجارية الليبية بمدينة الزاوية

 
محمود الالفي الحسومي                   أ. الهام ابراهيم ميالدد . فوزي   

ليبيا -ليبيا                     كلية االقتصاد  -املعهد العالي للعلوم والتقنية   

Foze28@gmail.com 00218923076741 

 امللخص :

التعرف علي املؤسسات التجارية الليبية , اداء دور استراتجية التكنولوجيا الرقمية علي هدفت الدراسة الي التعرف علي 

التكنولوجيا الرقمية , التعرف علي االستراتيجيات التكنولوجية الرقمية , استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي , كما 

ة نتائج اهمها : يوجد أعباء مالية مرتفعة الستخدام استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات , توصلت الدراسة الي عد

التكنولوجيا الرقمية , يوجد صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير التكنولوجيا الرقمية باملؤسسة , قدمت الدراسة مجموعة 

جراءات الالزمة للحصول من التوصيات اهمها : يجب تخفيض االعباء املالية املرتفعة الستخدام التكنولوجيا الرقمية , تسهيل اال 

 علي التكنولوجيا الرقمية باملؤسسات التجارية .

 التكنولوجيا الرقمية , االستراتيجية , االداء , املؤسسات التجارية , ليبيا . : الكلمات املفتاحية

Abstract  :  

The study aimed to identify the role of the digital technology strategy on the performance of Libyan commercial 

institutions, to identify digital technology, to identify digital technological strategies, the study used the descriptive 

analytical method, and the questionnaire was used as a tool for data collection, the study reached several results, 

the most important of which are: There are high financial burdens For the use of digital technology, there is a 

difficulty in the procedures for obtaining the provision of digital technology in the institution, The study presented 

a set of recommendations, the most important of which are: The high financial burden of using digital technology 

should be reduced, and the necessary procedures for obtaining digital technology in commercial institutions 

should be facilitated. 

Keywords: digital technology, strategy, business, commercial enterprises, Libya. 
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 مقدمة :

نتيجة للتطور السريع في التكنولوجيا الرقمية وحاجة املصارف لتعزيز حصتها في السوق املصرفي , ولخفض التكاليف وسهولة 

استخدام التكنولوجيا في تقديم خدماتها بواسطة يتطلب علي املؤسسات املصرفية ان تعمل علي الوصول والتواصل مع العمالء , 

 االدوات التكنولوجية الحديثة .

تحتاج املؤسسات التجارية الي تحسين ادائها وزيادة تعامالتها املالية من خالل التحول من مؤسسات تقليدية الي مؤسسات تجارية 

التها املختلفة مع جميع االطراف والجهات املختلفة استخدام التكنولوجيا الرقمية في تعام تعمل بطرق حديثة متطورة بواسطة

 لتحقيق اداء جيد ومنافسة عالية في تعامالتها املالية التجارية .

تؤدي االستراتيجيات الرقمية دورا مهما في االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجل تحقيق التنمية والنمو في 

حقق مزايا لجميع املؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية والصناعية واالقتصادية والتي تساهم في جميع املجاالت املختلفة , وبما ي

 تحقيق التطور بواسطة التكنولوجيا الرقمية من اجل النهوض باالقتصاد الوطىي.

 مشكلة الدراسة :

شاطها وما تعانيه هذه املؤسسات من تواجه املؤسسات التجارية الليبية الكثير من املشكالت والصعوبات املختلفة في ممارسة ن 

صعوبة في القيام بنشاطها التجاري نتيجة ملشكلة في توفير السيولة النقدية باملصارف وتأثيرها علي مبيعات املؤسسات التجارية , 

اداء دور استراتجية التكنولوجيا الرقمية علي ما وهذا ما دفع الباحث الي محاولة االجابة علي التساؤل التالي :

 ؟املؤسسات التجارية الليبية 

 أهداف الدراسة : 

وذلك من خالل املؤسسات التجارية الليبية اداء دور استراتجية التكنولوجيا الرقمية علي تسعي هذه الدراسة إلي التعرف علي 

  -األهداف التالية :  

 التعرف علي التكنولوجيا الرقمية. .7

 ة .التعرف علي االستراتيجيات التكنولوجية الرقمي .2

 تقديم نتائج وتوصيات تساعد في تطوير املؤسسات التجارية الليبية . .2

 فرضيات الدراسة : 

 املؤسسات التجارية الليبية .اداء ستراتجية التكنولوجيا الرقمية علي توجد فروق ذات داللة احصائية ال 

 منهج الدراسة : 

واالستعانة باالستبيان كأداة لجمع املعلومات,كما استعان الباحث يتم في هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، 

 بالكتب والدوريات والرسائل العلمية التي لها عالقة بموضوع الدراسة .
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 حدود الدراسة :

 .2022للعام  املؤسسات التجارية الليبية بمدينة الزاويةاقتصرت الدراسة علي 

 الدراسات السابقة :

 (  االقتصاد الرقمي وخصائص السلوك االستهالكي الجديد   2018دراسة )  حرز هللا و يسري  , 

تهدف الدراسة الي تقديم مفاهيمه حول االقتصاد الرقمي وتجلياته وأدواته الحديثة , مع التركيز علي ابرز التحديات التي افرزتها 

ي القيم والسلع االستهالكية وأنماط التعامل االقتصادي والوظيفي تفاعالت البيئة الرقمية الحديثة وما فرضته من تحول ف

والتنظيمي , كما تهدف الي تحديد اهم متطلبات االندماج ضمن نموذج االقتصاد الرقمي من خالل االستثمار في راس املال املعرفي 

نتقال نحو ا اقتصاد الرقمي واالستفادة من والبشري , وتأهيل وتطوير الجهاز االداري والتنظيمي , وهي محددات اساسية لنجاح اال 

 مخرجاته .

 ( التكنولوجيا املالية صناعة واعدة في الوطن العربي  2019دراسة ) حرفوش , 

تهدف هده الدراسة الي التعرف علي مجال التكنولوجيا املالية وخدماته وما حققه من استثمارات عاملية بعد االزمة املالية العاملية , 

واقع التكنولوجيا املالية في الوطن العربي واهم املشاريع الناشئة في هدا املجال , ودوافع استخدام هدا القطاع في  التعرف علي

الدول العربية , توصلت ألي عدة نتائج اهمها ان التكنولوجيا املالية هي قطاع حديث النشأة , من شانه ان يوفر كل انواع الخدمات 

كل مغاير اكثر تطور وسرعة ودقة , ان الدول قطعت اشواطا كبيرا في هدا املجال رغم حداته , تحتاج املالية التقليدية بأسلوب وش

 الدول العربية الي توفير البيئة املناسبة لهذا القطاع من اجل االستفادة من كل مزاياه .

 لكترونية ( العوامل املؤثرة واملعيقة لتبني العمالء للخدمات املصرفية اال 2021دراسة ) محمد , 

تهدف الدراسة للتعرف علي العوامل املؤثرة واملعيقة لتبىي العمالء للخدمات املصرفية االلكترونية باملصارف السعودية واملصرية 

ومعرفة اثر العوامل الديموغرافية في تبىي تلك الخدمات , توصلت الدراسة الي انه توجد اختالفات ذات داللة احصائية في 

صارف نحو الخدمات املصرفية االلكترونية , ولعوامل ) االتاحة , والدور التو عوي للمصرف , وسرعة تنفيذ اتجاهات عمالء امل

التعامالت , تكلفة الخدمة , الفوائد املدركة والثقة وسهولة االستخدام والسرية واألمن والقدرة الذاتية ( كعوامل مؤثرة علي تبىي 

توص ي الدراسة بأهمية تطوير التكنولوجيا املصرفية ونشر نقاط البيع واإلتاحة الدائمة  العمالء للخدمات املصرفية االلكترونية

للخدمة ونشر الوعي املصرفي بفوائد الخدمة وتصدير الثقة للعميل وتطوير شبكة االنترنت وتخفيض رسومها ودعم القدرة 

طالبة باملزيد من التشريعات والقوانين وإنشاء وحدة إلدارة الدانية للعمالء وتجهيز الكفاءات التقنية ملالحقة االختراق واحتيال وامل

 املخاطر . 

 ( نموذج االعمال وخلق القيمة في شركات التكنولوجيا املالية  2017دراسة )عماني و حمدوش , 

نولوجيا املالية , هدفت الدراسة إلى ابراز الدور الذي يمكن ان تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعديل نموذج االعمال لشركات التك

خاص انها شركات ناشئة تعتمد على االبتكار وتركز على الزبون بدل املنتج , توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها ان تاثير 

 التكنولوجيا الرقمية على نموذج االعمال يمر عبر التأثير على سلسة القيمة وامليزة التنافسية التي ترتبط باالبتكار والتطور الدائم ,

هذه التغيرات من شانها التعديل في النظرة إلى العائد والقيمة خاصة مع التخفيض املستمر في تكاليف املعامالت املالية وعدم 
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الخضوع ألشكال الضبط التقليدية , توص ي الدراسة بضرورة اجراء دراسات ميدانية مقارنة بين نموذج عمل البنوك ونظيره لدي 

 صد التغيرات الحاصلة في هذا املجال .شركات التكنولوجيا املالية لر 

 االطار النظري 

 مفهوم التكنولوجيا الرقمية :

هي عبارة عن مجموعة من املعارف واملهارات والخبرات واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية واإلدارية املستخدمة في  -

 ( 185, ص  2007جميع املجاالت الحياتية املختلفة في املجتمع . ) أبو ليزيد , 

بأنه اعتماد املؤسسات علي التكنولوجيا الحديثة في جميع انشطة املؤسسة وتبسيط االجراءات وتسهيل تقديم  -

 ( 138, ص 2021الخدمات . ) الحسومي , 

يعرفها الباحث بأنها مجموعة من الوسائل واألدوات التقنية التي تساعد املؤسسات واملنظمات في التعامل مع محيطها  -

 عة وسهولة وفي أي ومكان وزمان لتحقيق اهدافها .الخارجي بسر 

 

 متطلبات التكنولوجيا الرقمية : 

 استراتيجية املؤسسة : -

تشمل القرارات التي تتخذها املؤسسة من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية والتعامل مع املتغيرات البيئية التي 

 تحقق اهدافها املستقبلية .

 القيادة التحويلية : -

تلك القيادة التي تعمل علي تطوير وتشجيع العاملين بها واالستغالل االمثل ملواردها من خالل وضع االستراتيجيات 

 املناسبة للمؤسسة والتي تحقق اشباع حاجاتهم واستثمار اقص ي الطاقات املتاحة والحصول علي حصة سوقية كبيرة .

 املوارد البشرية : -

ماط وسلوك وثقافة العاملين بها لتحديد الخطط واإلجراءات والسياسات التي تنظم تحتاج املؤسسة الي التعرف علي ان

  وتحدد مهامهم وكيفية تنفيذها لتحقيق رسالة وأهداف املؤسسة .

 اليقافة التنظيمية :  -

 تتمثل في السلوك الذي يمارسه االفراد داخل املؤسسة والتي تساعد في خلق التكامل بين املؤسسة والعاملين فيها

 ( 157, ص  2011)  الفراج ,  واملتعاملين معها .

 

 مزايا التكنولوجيا الرقمية : 

 زيادة االنتاجية وتحسين مستوف اداء الخدمات . -

 بناء نماذج عمل جديدة تساعد علي تبسيط االجراءات وتقليل وقت تقديم الخدمات . -

 زيادة سرعة ومرونة ودقة تقديم وتلقي الخدمات . -

 اخدمات في وقت ومكان . سهولة الحصول علي -

 , ص (  2020تنمية ثقافة االبداع والتطوير داخل بيئة العمل بطرق حديثة متطورة . ) الشرباز ,  -
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 اهمية التكنولوجيا الرقمية : 

 تساهم في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة . -

 تقدم حلول آمنة لتمويل املشروعات . -

 اكبر عدد من االفراد .تتميز بسرعة ورخص وسهولة الوصول إلى  -

 تساهم في تسهيل جمع راس املال ودعم وتمويل االقتصاد . -

 ( 13, ص  2016) بيفورت , تساعد املؤسسات التجارية في زيادة مبيعاتها .  -

 

 االستراتيجية الرقمية : 

هي توجيه انشطة املؤسسة علي املدي الطويل والتي ترتكز على الحصول على ميزة تنافسية لتلبية احتياجات  : االستراتيجية

 ( 2, ص  1998) السيد , السوق من خالل مواكبة الوضع التقىي  واالقتصادي  والسياس ي  واالجتماعي . 

تضعها املؤسسة والتي تتطابق مع رسالتها وأهدافها يعرفها الباحث االستراتيجية هي بأنها مجموعة من الخطط واألنشطة التي 

 والبيئة التي تعمل بها املؤسسة باستخدام التكنولوجيا الحديثة بها لتحقق امليزة التنافسية والعمل بكفاءة وفاعلية عالية .

افع التغيير االستراتيجي للمؤسسات :  دو

 تسارع التغيير الكمي والنوعي في بيئة االعمال :

للتطور التكنولوجي وظهور برمجيات وتقنيات وأجهزة متطورة يفرض علي املؤسسات مواكبة هذا التغيير واالستفادة نتيجة 

 منه من خالل وضع االستراتيجيات املناسبة .

 التوزيع غير املتكافئ لعناصر القوة االقتصادية :

لتطور االقتصادي في املؤسسات وحاجتها إلى نتيجة لظهور تكنولوجيا املعلومات الحديثة ساهم في عملية االستثمار وا

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مجاالتها لتحقيق امليزة التنافسية والحصول على حصة سوقية اكبر .

 املنافسة والتنافسية :

ىي نظم معلومات ادف ازدياد شدة املنافسة وكثرة املنافسين وتعقد البيئة الخارجية وتعقد سلوك املستهلكين إلى ضرورة تب

تقوم بتحليل وتفسير ومتابعة التغيرات البيئية بسرعة من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة واالستفادة في 

 مواجهة ومنافسة املؤسسات والتحديث والتطوير املستمر للمحافظة على املستوي التنافس ي .

 ظهور ثورة املعلومات واملعرفة :

ماتية وما رافقها من تكنولوجيا حديثة لالتصاالت ان تلغي كال من الزمان واملكان وأصبح التواصل بين ساهمت الثورة املعلو 

 (28, ص  2005املؤسسة والعميل بسهولة وفي أي وقت ومكان . ) ياسين , 

 االستراتيجيات الرقمية :

يجب على املؤسسة ان تقوم باالختيار االستراتيجي الرقمي املناسب  وتطبيقه لتحقيق التميز املؤسس ي  وذلك من خالل تحليل 

البيئة الخارجية التي تعمل بها املؤسسة والتعرف علي االمكانيات املتاحة لها لالستفادة منها واملتمثلة في توفر شبكات ا النترنت 

, ومن بين االختيارات االستراتيجية التي يجب هلى املنظمة اختيارها في عملية تقديم الخدمات إلى وقوتها ومدي استمرارها 

العمالء بالطرق االلكترونية او املشاركة مع الطرق التقليدية ومنها تكنولوجيا البيع الفوري , الدعم التفاعلي للمبيعات , ادارة 

 ( 236, 2005 ضل الخيارات التكنولوجية . ) ياسين , العالقات مع العمالء , بتوفير خدمات رقمية بأف
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 انواع االستراتيجيات الرقمية : 

 اإلستراتيجية امليلي : .9

 تعمل على دفع املؤسسة إلى استغالل التكنولوجيا الرقمية الحديثة في تقديم خدماتها أو منتجاتها .

 استراتيجية التغيير :  .2

 في ظل  تطور التكنولوجيا الرقمية .تتكون عن طريق طرح خدمة أو سلعة جديدة 

 استراتيجية التوسع : .3

 تقوم املؤسسة باستغالل التطور التكنولوجي للتوسع في توزيع منتجاتها أو خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة . 

 إستراتيجية التجديد : .0

دمات جديدة من أجل زيادة تعمل على استغالل التطورات التكنولوجية الحديثة واملتطورة في تنمية وتطوير سلع وخ

 ( 69, ص2009الحصة السوقية والوصول الي أسواق جديدة . ) كميليا ,  

 تأثير التكنولوجيا الرقمية علي املؤسسات :

لقد ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تخفيض التكاليف الخاصة باملعلومات وخلقت التقارب بين املؤسسات وتقديم 

االنشطة والخدمات املتعلقة بها من خالل استخدام تكنولوجيا الشبكات , بواسطة وضع تصور لهيكل املؤسسة وتنظيمها 

لى تحقيقها , باستخدام نماذج تعمل بها وهي : ) عماني و حمدوش , واستراتيجياتها من تحقيق االهداف التي تسعي املؤسسة إ

 ( 401, ص  2017

 نموذج املدفوعات : (9

تعتبر خدمة الدفع من الخدمات البسيطة واألكثر رواجا في املؤسسات , التي تستخدمها في استقطاب عمالئها بشكل 

 اسرع واقل تكلفة باستخدام طرق مختلفة للدفع .

 وة :نموذج ادارة ال ر (2

تتمثل في تقديم الخدمات املالية بشكل آلي , والتي تعتمد على تقنيات وبرامج الكترونية متخصصة مالئمة يتم 

 االعتماد عليها في تنفيذ االستراتيجيات االستثمارية في ادارة املحافظ املالية .

 نموذج التمويل الجماعي : (3

ا املؤسسات ومنها ) التمويل الجماعي القائم على الهبات , يتمثل في توفير وتطوير صيغ تمويلية جديدة تعتمد عليه

 التمويل الجماعي لحقوق امللكية , التمويل الجماعي القائم علي املكافآت ( .

 نموذج االقراض :  (0

يتميز بسهولة توفير املعلومات للعمالء واملؤسسات ملساعدتهم في الحصول اقراض متبادل يتم من خالل استخدام 

 بربط اطراف  ببعض وتحصيل رسوم مقابل تقديم الخدمة .التكنولوجيا 

 نموذج عمليات السوق املالي : (5

يتمثل في مجموعة من الخدمات واملنتجات املالية كاالستثمار والعمالت والتجارة وإدارة املخاطر والبحوث املالية من 

 خالل التداول االلكتروني بسهولة في وقت وأي مكان في العالم .

 التامين :  نموذج خدمات (5

املالية والتي تساهم في  التكنولوجياتقوم من خالله تقديم الخدمات بين العمالء وشركات التامين بواسطة شركات 

 سهولة االستخدام واالستفادة من تحليل البيانات لتقييم املخاطر بخالف شركات التامين التقليدية . 
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 التجارية :الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في املؤسسات 

املحفظة االلكترونية : هي نظام يتم من خالله ربط حسابات االفراد للقيام بالعمليات التجارية عن طريق اجهزة الحاسوب  -1

 0والتلفونات الذكية في عمليات التبادل التجاري . 

شراء وسحب االموال الكترونيا  البطاقات االلكترونية : تعتبر بديل للنقود يتم استخدامها من قبل العميل املصرفي في ال-2

 ( 2019ويوجد منها عدة انواع هي :  ) الفراح , 

 بطاقة الدفع املسبق : بطاقات الكترونية يتم استخدامها من أي شخص غير العمالء وهي تعتبر مقابل للنقود  -

في عمليات الشراء بطاقات الخصم الفوري : هي بطاقات يستخدمها العميل في التعامل املباشر مع حسابه املصرفي  -

 والسحب النقدي االلي .

بطاقة االئتمان : بطاقة الكترونية يصدرها املصرف للعمالء والتي يتم استخدامها في الحصول علي الخدمات والسلع  -

 بحيث يتم الدفع الحقا بضمان البطاقة مع مؤسسات يتعامل معها املصرف .

مبلغ من حساب العميل بناء علي طلبه الي حساب عميل اخر في نفس  الحواالت املصرفية : هي عملية تتم لنقل وتحويل -3

 املصرف او مصارف اخري . 
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الشيكات االلكترونية : هي عملية يتم من خاللها تحويل االموال من حساب العميل الي حساب التاجر الكترونيا بواسطة  -4

 رسائل الكترونية مشفرة . 

النقود االلكترونية : هي بديل للنقود يتم بها تحويل النقود بواسطة رسائل الكترونية من خالل بروتوكوالت وتواقيع رقمية  – 5

 . 

شركات تحويل االموال : هي  شركات محلية وعاملية وسيطة يتم عن طريقها تحويل االموال النقدية الي الوسطاء في أي مكان  -6

 حساب مصرفي .بسرعة وسهولة بدون وجود 

 :االطار العملي للدراسة 

 مجتمع وعينة الدراسة :

 يتكون مجتمع الدراسة من العاملين باملؤسسات التجارية في مدينة الزاوية . مجتمع الدراسة :

قام الباحثين بتصميم استبانة للتعرف علي دور استراتيجية التكنولوجيا الرقمية علي اداء املؤسسات  أداة الدراسة :

التجارية الليبية من وجهة نظر العاملين بها , استخدم مقياس لكارت الخماس ي لقياس استجابات املبحوثين لعبارات 

 االستبيان وذلك كما هو موضح في الجدول التالي : 

 وضح درجة استجابة املبحوثين لالستبيان ( ي 1جدول ) 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 املصدر من اعداد الباحيين 

( وقد تم اختيار عينة عشوائيا 47 عينة الدراسة : تكونت من العاملين باملؤسسات التجارية في مدينة الزاوية والبالغ عددهم ) 

 من مختلف املؤسسات التجارية في مدينة الزاوية . 

 ( يوضح عدد االستبيانات املوزعة واملسترجعة وغير مسترجعة  2جدول ) 

 االستبيانات غير مسترجعة االستبيانات املسترجعة االستبيانات املوزعة عدد االستبيانات

 6 41 47 املجموع

 %13 % 87 %100 النسبة

 املصدر من اعداد الباحث 

استبيان تم الحصول على  47( عدد االستبيانات املوزعة واملسترجعة وغير املسترجعة , حيث تم توزيع  2يعرض جدول رقم ) 

% استبانة صالحة للتحليل االحصائي واالستبيانات غير مسترجعة عددها  87 وبنسبة بلغت  41استبيانات مسترجعة عددها 

 % . 13استبيانات وبنسبة بلغت  6

 وصف عينة الدراسة :

 (  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املجال الوظيفي  3جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار املستويات املتغير

 % 15 6 مالك املؤسسة املجال الوظيفي

 % 85 35 عامل باملؤسسة

من اجمالي افراد العينة  % 15( توزيع أفراد العينة حسب املجال الوظيفي يتضح من الجدول أن نسبة  3يعرض جدول ) 

 من العاملين باملؤسسة . % 85مالك املؤسسة , ونسبة 

 ( توزيع أفراد العينة حسب عدد العاملين  4جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار املستويات املتغير
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 عدد العاملين

 % 39 16 5اقل من 

 % 54 22 10الي أقل من  5من 

 % 7 3 20الي اقل من  10من 

 % 0 0 فأكثر 20من 

من اجمالي أفراد  % 39( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد العاملين , يتضح من الجدول ان نسبة  4يعرض جدول ) 

الي  5من اجمالي أفراد العينة مؤسسات تجارية يعمل بها من  % 54عمال , ونسبة  5العينة مؤسسات تجارية يعمل بها أقل من 

 لين بها .ماع 20الي اقل من  10من اجمالي أفراد العينة مؤسسات تجارية يعمل بها من  % 7ونسبة  عمال , 10أقل من 

 ( توزيع افراد العينة حسب نشاط املؤسسة التجارية 5جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار النشاط املتغير

 

 

 نشاط املؤسسة التجارية

 % 32 13 غذائية

 % 10 4 منزلية

 % 17 7 خضروات وفواكه

 % 12 5 لحوم

 % 10 4 تنظيف

 % 19 8 مالبس

من اجمالي أفراد العينة   % 32( توزيع أفراد العينة حسب نشاط املؤسسة يتضح من الجدول أن نسبة 5يعرض جدول ) 

خضروات وفواكه , نشاطها التجاري  % 17منزلية , ونسبة نشاطها التجاري  % 10مؤسسات  نشاطها التجاري غذائية , ونسبة 

 مالبس .نشاطها التجاري  %  19ونسبة  , تنظيفنشاطها التجاري %  10ونسبة  , بيع لحوم نشاطها التجاري %  12ونسبة 

  استخدام التكنولوجيا الرقمية (  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  6جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار املستويات املتغير

 % 56 23 تستخدم التكنولوجيا الرقمية استخدام التكنولوجيا الرقمية

 % 44 18 تستخدم التكنولوجيا الرقميةال 

من اجمالي % 56يتضح من الجدول أن نسبة  التكنولوجيا الرقميةاستخدام ( توزيع أفراد العينة حسب  6يعرض جدول ) 

 . ال تستخدم التكنولوجيا الرقميةمؤسسات  % 44, ونسبة  مؤسسات تستخدم التكنولوجيا الرقمية افراد العينة 

 تحليل متغيرات الدراسة :

افقة لتحليل  افات املعيارية والنسب املئوية والرتبة ومستوي املو استخدمت الدراسة املتوسطات الحسابية واالنحر

 متغيرات الدراسة والجداول التالية توضح النتائج : 

 ( املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية للتكنولوجيا الرقمية باملؤسسات التجارية 7جدول )  

املتوسط  العبارة ت

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

مستوي 

 املوافقة 

 محايد 61.4 1.54 3.07 يمتلك العاملون القدرة علي التعامل مع التكنولوجيا الرقمية . 1

 محايد 63.0 1.46 3.15 بمواكبة التطور التكنولوجي . املؤسسةتهتم  2

معالجة املشاكل التقنية  تعمل الشركات مقدمة الخدمة علي 3

 محايد 59.6 1.41 2.98 والفنية وقت حدوتها .

 محايد 58.6 1.40 2.93 هناك تطوير وتحديث مستمر للتكنولوجيا الرقمية . 4

غير  50.8 1.36 2.54 تتوفر تغطية الشبكات التي توفر التكنولوجيا الرقمية. 5
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 موافق

التكنولوجيا  يوجد صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير 6

 42.0 1.28 2.10 الرقمية باملؤسسة .
غير 

 موافق

 هناك سلبيات الستخدام التكنولوجيا الرقمية في املؤسسة  7
2.32 1.30 46.4 

غير 
 موافق

 محايد 62.0 1.34 3.10 . قلة الوعي بثقافة التغيير والخوف من عملية التغيير 8

 محايد 60.4 1.35 3.02 التطورات الحديثةالتكنولوجيا الرقمية املتوفرة ال تواكب  9

 موافق 71.8 1.32 3.59 يوجد توقف مستمر للتكنولوجيا الرقمية باملؤسسة . 10

 موافق 69.2 1.45 3.46 يوجد تخوف من  العمالء الستخدام التكنولوجيا الرقمية .  11

 موافق 68.2 1.38 3.41 تتوفر في التكنولوجيا الرقمية شروط  االمان  والسرية . 12

 محايد 55.2 1.34 2.76 تعمل املؤسسة على استخدام التكنولوجيا الرقمية والعمل بها  13

 محايد 55.6 1.39 2.78 تحرص املؤسسة على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  14

 موافق 68.8 1.31 3.44 يوجد أعباء مالية مرتفعة الستخدام التكنولوجيا الرقمية . 15

 محايد 56.2 1.35 2.81 سهولة الحصول على التكنولوجيا الرقمية للمؤسسة . 16

 محايد 59.2 1.43 2.96 لجميع الفقرات

لتكنولوجيا الرقمية ا ان متوسط العبارات التي تقيس الخماس ي ( من خالل مقياس ليكرت 7تشير معطيات الجدول رقم ) 

, حيث  1.43وانحراف معياري مقداره  2.96قد بلغت الدرجة الكلية للفقرات متوسط حسابي قدره   باملؤسسات التجارية

يوجد توقف مستمر للتكنولوجيا , حيث جاءت فقرة درجة محايد  ف كانت أغلب املتوسطات الحسابية للعبارات بمستو 

درجة موافقة موافق , جاءت الفقرة وب1.32وانحراف معياري  3.59بأعلى متوسط حسابي مقداره الرقمية باملؤسسة 

درجة وب 1.45وانحراف معياري  3.46بمتوسط حسابي مقداره  يوجد تخوف من  العمالء الستخدام التكنولوجيا الرقمية 

 3.44, جاءت الفقرة يوجد أعباء مالية مرتفعة الستخدام التكنولوجيا الرقمية بمتوسط حسابي مقداره موافقة موافق 

يوجد صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير حيث جاءت فقرة ,  درجة موافقة موافقوب 1.31وانحراف معياري 

 , موافقة غير موافق درجةوب 1.28وانحراف معياري  2.10   مقدارهبأقل متوسط حسابي التكنولوجيا الرقمية باملؤسسة 

وانحراف  2.32 مقدارهبمتوسط حسابي  هناك سلبيات الستخدام التكنولوجيا الرقمية في املؤسسة جاءت فقرة تم 

حاجة املؤسسات التجارية الليبية الي استخدام التكنولوجيا ما يدل علي ,  موافقغير موافقة  درجةوب 1.30 معياري 

الرقمية  , ان التوقف املستمر للتكنولوجيا الرقمية يعيق استخدام التكنولوجيا الرقمية  باملؤسسة , يوجد تخوف من  

قمية باملؤسسة , العمالء الستخدام التكنولوجيا الرقمية , وجود صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير التكنولوجيا الر 

حاجة املؤسسات التجارية الليبية ما يدل علي صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير التكنولوجيا الرقمية باملؤسسة , 

  . الي استخدام التكنولوجيا الرقمية

 اختبار فرضيات الدراسة :

 املؤسسات التجاريةعلى أداء لتكنولوجيا الرقمية ا( املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية  8جدول )  

املتوسط  العبارة ت

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

مستوي 

 املوافقة 

يساعد استخدام التكنولوجيا الرقمية في زيادة القدرة  1

 موافق 73.6 1.20 3.68 التنافسية .

 موافق 72.2 1.36 3.61 السوقية .تساهم التكنولوجيا الرقمية في زيادة الحصة  2

 موافق 76.0 1.29 3.80يزيد استخدام التكنولوجيا الرقمية من نسبة املبيعات اليومية  3
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. 

 موافق 69.2 1.42 3.46 تعمل التكنولوجيا الرقمية علي زيادة اداء املؤسسات التجارية . 4

املعامالت يزيد استخدام التكنولوجيا الرقمية من سرعة انجاز  5

 موافق 72.6 1.30 3.63 .

هناك سلبيات الستخدام التكنولوجيا الرقمية على أداء  6

 محايد 56.6 1.48 2.83 املؤسسة .

 موافق 69.8 1.29 3.49 تساهم التكنولوجيا الرقمية في تحسين اداء املؤسسة . 7

على استغالل التطورات التكنولوجية الحديثة  املؤسسة تعمل 8

واملتطورة في تنمية وتطوير سلع وخدمات جديدة من أجل زيادة 

 محايد 64.4 1.33 3.22 الحصة السوقية والوصول الي أسواق جديدة

تقوم املؤسسة باستغالل التطور التكنولوجي للتوسع في توزيع  9

 محايد 63.0 1.44 3.15 . خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة

تعمل املؤسسة على استغالل التكنولوجيا الرقمية الحديثة في  10

 محايد 60.0 1.33 3.00 . تقديم خدماتها أو منتجاتها

 موافق 71.8 1.32 3.59 للتكنولوجيا الرقمية على أداء املؤسسات التجاريةيوجد أثر  11

 موافق 68.2 1.31 3.41 االستراتيجي .يوجد أثر للتكنولوجيا الرقمية علي تطوير االداء  12

تساهم التكنولوجيا الرقمية في الحصول على التقارير الدورية  13

 موافق 69.8 1.38 3.49 بسهولة وفي أي وقت .

يوجد تأثير للتكنولوجيا الرقمية علي معدل الربح الصافي  14

 موافق 71.2 1.34 3.56 للمؤسسة .

في زيادة فاعلية الرقابة على تساعد التكنولوجيا الرقمية  15

 موافق 70.2 1.35 3.51 العمليات التجارية املختلفة .

 موافق 71.2 1.29 3.56 تساهم استراتيجية التكنولوجيا الرقمية في تطوير املؤسسة . 16

 موافق 68.8 1.36 3.44 لجميع الفقرات

التكنولوجيا الرقمية  ان متوسط العبارات التي تقيس الخماس ي ( من خالل مقياس ليكرت 8تشير معطيات الجدول رقم ) 

, 1.36وانحراف معياري مقداره  3.44قد بلغت الدرجة الكلية للفقرات متوسط حسابي قدره  على أداء املؤسسات التجارية 

يزيد استخدام التكنولوجيا حيث جاءت فقرة  , وافقدرجة م ف حيث كانت أغلب املتوسطات الحسابية للعبارات بمستو 

درجة موافقة موافق , وب 1.29وانحراف معياري  3.80الرقمية من نسبة املبيعات اليومية بأعلى متوسط حسابي مقداره 

وانحراف  3.68جاءت الفقرة يساعد استخدام التكنولوجيا الرقمية في زيادة القدرة التنافسية بمتوسط حسابي مقداره  

جاءت الفقرة يزيد استخدام التكنولوجيا الرقمية من سرعة انجاز املعامالت بمتوسط  موافقة موافق ,درجة وب 1.20معياري 

هناك سلبيات الستخدام حيث جاءت فقرة  درجة موافقة موافق ,وب 1.30وانحراف معياري  3.63حسابي مقداره 

موافقة غير  درجةوب 1.48حراف معياري وان2.83   مقدارهبأقل متوسط حسابي التكنولوجيا الرقمية على أداء املؤسسة 

بمتوسط تعمل املؤسسة على استغالل التكنولوجيا الرقمية الحديثة في تقديم خدماتها أو منتجاتها جاءت فقرة تم  , موافق

حاجة املؤسسات التجارية الليبية الي ما يدل علي ,  محايدموافقة  درجةوب 1.33 وانحراف معياري  3.00 مقدارهحسابي  

يزيد استخدام التكنولوجيا الرقمية من نسبة املبيعات اليومية , يساعد استخدام  استخدام التكنولوجيا الرقمية  ,
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التكنولوجيا الرقمية في زيادة القدرة التنافسية , يوجد أثر للتكنولوجيا الرقمية علي تطوير االداء االستراتيجي , ما يحقق 

 . املؤسسات التجارية الليبيةاداء ستراتجية التكنولوجيا الرقمية علي احصائية ال توجد فروق ذات داللة  صحة الفرضية

 نتائج الدراسة :

%  44%من اجمالي افراد العينة مؤسسات تستخدم التكنولوجيا الرقمية  , ونسبة  56أن نسبة اظهرت نتائج الدراسة  -7

 . ال تستخدم التكنولوجيا الرقميةمؤسسات 

 3.44يوجد أعباء مالية مرتفعة الستخدام التكنولوجيا الرقمية بمتوسط حسابي مقداره اظهرت نتائج الدراسة  -2

 . درجة موافقة موافقوب 1.31وانحراف معياري 

متوسط حسابي بيوجد صعوبة في اجراءات الحصول علي توفير التكنولوجيا الرقمية باملؤسسة اظهرت نتائج الدراسة  -2

 .  موافقة غير موافق درجةوب 1.28وانحراف معياري  2.10   مقداره

   مقدارهبأقل متوسط حسابي هناك سلبيات الستخدام التكنولوجيا الرقمية على أداء املؤسسة اظهرت نتائج الدراسة  -0

 . موافقة غير موافق درجةوب 1.48وانحراف معياري 2.83

توزيع خدماتها والوصول إلى أسواق تقوم املؤسسة باستغالل التطور التكنولوجي للتوسع في ال  اظهرت نتائج الدراسة -1

 . جديدة

 توصيات الدراسة :

 .  ضرورة تحول املؤسسات التجارية الي استخدام التكنولوجيا الرقمية  -7

 . يجب تخفيض االعباء املالية املرتفعة الستخدام التكنولوجيا الرقمية  -2

 .تسهيل اجراءات الالزمة للحصول علي التكنولوجيا الرقمية باملؤسسات التجارية  -2

 . املؤسسة استغالل التطورات التكنولوجية الرقمية  الحديثة في جميع تعامالتها وخدماتها راعي ت يجب ان -0

  توفير املستلزمات التقنية والفنية واملالية والبشرية التي تساهم في تطبيق التكنولوجيا الرقمية الحديثة يجب العمل على  -1

. 

 .الجهات املختصة املساهمة في نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا الرقمية في املؤسسات التجارية الليبية  يجب على -6
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املؤسسات الناشئة "حلول إلنجاح املؤسسات وتمويل االستراتيجيات املستخدمة في دعم "

 الناشئة "

 فاطمة الزهراءألستاذة لعريبي ا

 كافي تندوف علىاملركز الجامعي 

 

 امللخص:

 املجاالت هذه أحد املالية الخدمات قطاع كان قد و املجاالت، وفي جميع مالمحه من غيرت تكنولوجيا ثورة العالم شهد

 بشركات عرفت والتكنولوجي املالي املجال بين التزاوج نتاج كانت رقمية شركات ظهور  إلى ألمر وصل بل وتقنياتها، أدواتها من وطورت

 من أساسيا جزء الشركات هذه شكلت وقد وغيرها اقراض و مدفوعات من مختلفة مالية خدمات تقديم في تخصصت فنيتك،

 عمى الضوء سنسلط البحثية الورقة هذه خالل ومن. املالية املعامالت إلدارة رقمية برامج استخدام خالل من الرقمي اإلقتصاد

 ودعم تطوير في املالية التكنولوجيا شركات دور  بتحميل نقوم ثم للموضوع كمدخل املالية تكنولوجيا حول  األساسية مفاهيم

 اقتراح و الشركات هذه تعيق التي التحديات أهم استنباط إلى األخير في لنخلص. خدمات من تقدمه ما خالل من املصرفي القطاع

 . لها حلول 

 .املالية التكنولوجيا تمويل املالية، املعامالت الرقمي، املالية، االقتصاد تكنولوجيا املالية، : الخدماتاملفتاحية الكلمات

Abstract: 

The world witnessed a technological revolution that changed its features in all fields. The financial services sector 

was one of these areas and developed its tools and techniques. It came to the emergence of digital companies that 

were the result of the mating between the financial and technological field known as your technical companies, 

Payments, lending, etc. These companies have formed an essential part of the digital economy through  the use of 

digital software to manage financial transactions. In this paper, we will highlight the basic concepts of financial 

technology as an introduction to the subject and then analyze the role of financial technology companies in 

developing and supporting the banking sector through its services. Finally, we will be able to devise the most 

important challenges to these companies and propose solutions 

Keywords: Financial Services, Financial Technology, Digital Economy, Financial Transactions, Financing of 

financial technology. 
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  مقدمة:

لقد استطاعت التكنولوجيا املالية رغم حداثتها من إيجاد مكانة مرموقة في القطاع االقتصادي العالمي مكنتها من تحقيق أرباح 

طائلة في مدة قصيرة وذلك الكتسابها ميزة تنافسية من خالل تقديم منتجات مالية رقمية بأقل تكلفة ممكنة في وقت زمىي قصير 

النمو و االنتشار في مختلف دول العالم حيث احتلت الصين و الهند و بريطانيا و البرازيل املراتب  جدا ، و هذا النجاح سمح لها

لهذا األولى عامليا على الترتيب  حتى الدول العربية و على رأسها املارات العربية املتحدة إذ احتلت املرتبة الرابعة عامليا كبيرة حاضنة 

ما مدى إسهام شركات  التكنولوجيا املالية في دعم ته املداخلة قمنا بطرح التساؤل اآلتي: النوع من الشركات ، و بغرض دراسة ها

 مؤسسات مالية "ميال القطاع املصرفي "؟ 

 لشركات التكنولوجيا املالية لها دور قلب ضاخ للسيولة في دعم الشركات الناشئة. *فرضية الدراسة: ا

تسليط الضوء على موضوع في غاية األهمية لالقتصاد العالمي و عصرنة و مواكبة تتركز أساسا في *أهمية و أهداف الدراسة: 

تطور االقتصاد أال و هو ماهية تكنولوجيا املالية  بينما تهدف الدراسة إلى تبيان طبيعة التكنولوجيا املالية و دورها في املؤسسات 

 الناشئة .

 قسمن الدراسة إلى محورين أساسيين و هما : بغية اإلجابة عن االشكالية الرئيسية محاور الدراسة : 

 أوال : اإلطار املفاهيمي لتكنولوجيا املالية .*

 *ثانيا: دور تكنولوجيا املالية في دعم و تمويل املؤسسات الناشئة .

I.  :املحور األول: اإلطار املفاهيمي لتكنولوجيا املالية 

الجانب املالي ، فينتج عنه مجال يهتم باملعامالت املالية باستخدام و  التكنولوجيا املالية هي مصطلح يضم الجانب التكنولوجي مع

استغالل كل ما أسفرت عنه التكنولوجيا الحديثة من هواتف ذكية، شبكات اتصال ،تجارة الكترونية ، عمالت رقمية ، حيث تم 

ات استغلت التكنولوجيا في قطاع توجيه أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير الخدمات املالية ،فأصبحت تقدم من طرف شرك 

الخدمات ، و هي خطوة متأخرة مقارنة بمجاالت األخرف كاإلعالم " تكنولوجيا اإلعالم" و التجارة " التجارة اإللكترونية"  النقود  " 

م اقطاعات سنحاول من خالل هذا املحور تسليط الضوء على مفهوم  التكنولوجيا املالية و أه 7النقود اإللكترونية "،الخ....

 الرئيسية لها .

: كلمة مشتقة من اقتران منطقتين متكاملتين: الخدمات املالية والحلول القائمة على "Fin Tech.مفهوم تكنولوجيا املالية أو "7.7

" بقاموس أو كسفورد على النحو التالي: " برامج الكمبيوتر و غيرها من Fin Tech"التكنولوجيا املتقدمة و قد ترجمت كلمة 

الصادر عن مختبر ومضة و  . وحسب تقرير التكنولوجيا املالية2التقنيات املستخدمة لدعم و تمكين الخدمات املصرفية و املالية"

توصف التكنولوجيا املالية على أنها تلك املنتجات و الخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا لتحسين نوعية  "pyfortشركة بيرفورت "

 .2الخدمات املالية التقليدية 

أما معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي عبارة عن االختراعات و االبتكارات التكنولوجية 

ي مجال قطاع املالية ،و تشمل هذه االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية للبنوك و التي الحديثة ف

من ضمنها املعامالت مع الزبائن و الخدمات املالية مثل تحويل األموال وتبديل العمالت و حسابات نسب الفائدة و األرباح و معرفة 

 . 0ارات و غير ذلك من العمليات املصرفية األرباح املتوقعة لالستثم

أما مجلس االستقرار املالي فقد عرفها بأنها إبتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها استحداث نماذج عمل أو تطبيقات لها 

ة في العديد من جوانب أثر ملموس على األسواق و املؤسسات املالية ، و عليه تقديم الخدمات املالية ، و تظهر االبتكارات املالي

ال التمويل : مدفوعات التجزئة و الجملة ، البنية التحتية لألسواق املالية ،إدارة االستثمار ،التأمين ، توفير اإلئتمان ، زيادة رأس امل
طاع املالي مصطلح يستخدم للداللة على الشركات التي تقدم التكنولوجيا الحديثة في الق )"Fintech) .وقد أصبح سائدا أن فينتك1

هي في الغالب شركات صغيرة أو صغيرة أو صغيرة  Fintech، فشركات  2777  لقد أصبحت هذه الشركات إتجاها ملحوظا منذ عام 

أو متوسطة الحجم ليس لديها الكثير من األسهم ، و لكن لديها فكرة واضحة عن كيفية إدخال جديدة أو كيفية تحسين الخدمات 
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لي   سوق الخدمات   عادة، هذه هي الشركات الناشئة في التكنولوجيا ، و عددها يتزايد باستمرار ) من خالل القائمة في املجال املا

 تقديرات مختلفة ، و قد تجاوز عددهم بالفعل عشرة آالف شركة (و كقاعدة عامة ، يستخدم االستثمار 

تحسين كفاءة    Fintechعون أيضا أن الشركات الناشئة املغامر والتمويل الجماعي لتمويل شركات التكنولوجيا، بعض املهنيين يد

 .6النظام املالي 

: لقد تظافرت العديد من العوامل مهدت لظهور شركات التكنولوجيا املالية و على .أسباب ظهور شركات تكنولوجيا املالية2.9

 رأسها: 

للمستهلكين بشكل واضح أوجه القصور في النظام املصرفي التقليدي الذي أدف إلى  2771أظهرت األزمة املالية العاملية لعام  أوال:*

 .0أزمة 

ظهور تكنولوجيات جديدة ساعدت على توفير التنقل، وسهولة االستخدام )التصور املعلوماتي(، السرعة وخفض تكلفة ثانيا: *

 . 1الخدمات املالية 

 من أهم القطاعات التي تنشط فيها شركات التكنولوجيا املالية نجد : القطاعات الرئيسية تكنولوجيا املالية: .3.9

و هو القطاع األكثر تقدما ، فالشركات الناشئة تقدم خدمات دفع الفواتير ، وحلول الدفع عبر األنترنت و  قطاع املدفوعات:*

، و من أمثلة الشركات الناشطة في هذا املجال نجد شركة 8لكترونية و غيرها األجهزة املحمولة باإلضافة إلى املحافظ اال

MADFOOT  2777الناشطة في األردن منذ سنة Beam wall   2772بيام الناشطة في اإلمارات منذ . 

يشمل الشركات التي تقدم خدمات التمويل الجماعي وتدوير املال: و اإلقراض املباشر و منصات مقارنة  قطاع االقتراض:*

 .77توفر تمويل للمشاريع الصغيرة و املتوسطة  2772الناشطة في السوق في األردني منذ  Money Fellowsالقروض، مثال :

وحلول التأمين و الخدمات القائمة على السلسلة البلوكات الرقمية عبر العالم وإدارة التأمين *تقديم خدمات تحويل األموال: 

ناشطة  ) Now Money، و من أهم الشركات الناشطة في الدول العربية نجد : تطبيق ناو موني ) 77مثل العمالت الرقمية املشفرة

مختصة في إدارة الثروات ،  2771 ناشطة سوق إماراتي منذ Fineredلتحويل األموال ،فاينرد ) 2776في السوق اإلماراتي منذ 

Democrance   ل 2771شركة التأمين ناشطة سوق اإلماراتي منذ ،bit Oasis   أول شركة  2770ناشطة سوق اإلماراتي منذ

لتقديم خدمات العمالت الرقمية املشفرة في الخليج ، و في الجدول املوالي يتضمن حصص الدل في القطاعات الرئيسية 

 للتكنولوجيا :
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: يزداد اليوم تمويل التكنولوجيا املالية على املستوف العالمي بمعدل تصاعدي حيث أن .تمويل التكنولوجيا املالية7.0

، بحسب قاعدة بيانات  % 01.6عاما خلت ، أصبح اليوم يصل إلى  77مليار دوالر أمريكي قبل  % 1التمويل الذي كان يبلغ 

الالعبون األساسيون في أمريكا كونسلتينج جروب " و على النطاق الجغرافي ، حصل التكنولوجيا املالية في مجموعة بوسطن 

من إجمالي التمويل في حين جذبت الشركات في منطقة آسيا و الباسفيك أعلى  % 07الشمالية على أكبر مستوف من التمويل حوالي 

ركزت عروض التكنولوجيا املالية  بشكل خاص على املعدالت من حيث الحصة ،و بالتزامن مع ذلك و ضمن اإلطار الزمىي نفسه ، 

العميل و نشاطات الشركات البنكية ، وفي حقيقة األمر جذبت الشركات التي تستهدف العميل الفرد و العمالء من الشركات أعلى 

 . 77معدالت حصص االستثمارية 

مؤسسة تتدخل في هذا املجال من أجل إن مصطلح فينيتك يشير لكل .طريقة عمل مؤسسات التكنولوجيا املالية: 5.9

" * ،  التي تحاول االستحواذ على  start –up إقتراح على عمالئها حلوال تكنولوجية مبدعة أو ابتكارية فهي شركات ما يعرف ب "

تكرة : *إستخدام تكنولوجيات مب 72، و ذلك من خالل 72حصص سوقية على حساب الفاعلين التقليديين لقطاع الخدمات املالية 

، خاصة بالهواتف النقالة ، كمبيوتر أو لوحة رقمية مرتبطة باألنترنت أو بأي شبكة إتصال أخرف من أجل تقديم للزبون النهائي 

( ** و Big Dataمنتجات و خدمات غنية أو  أقل تكلفة من  تلك للفاعلين اآلخرين ،النقال و تطور إستخدام املعطيات الكبيرة )

 خاصة بإنخفاض معتبر في تكاليف الدخول للسوق  . التحليل التنبؤي تسمح

 *تطور البنوك الزبائن ) هواتف نقالة موصولة و عالمة جغرافية موجودة على الشبكات االجتماعية (.

 *إيجاد البيئة التنظيمية و القانونية  املالئمة.

 *إيجاد شراكة و عالقة جيدة مع البنوك .

 الية و املصرفية .*ابتكارات جديدة في مجال الخدمات امل

: تتميز شركات التكنولوجيا املالية بمجموعة من الخصائص يمكن .الخصائص املميزة لشركات للتكنولوجيا املالية 6.7

 :72إجمالها فيما يلي 

في الخدمات املالية التقليدية ، يقيم العميل على أساس ملكيته ألصول كبيرة أو حصوله على الوصول لكل املستخدمين : *

ل ضخم بصفة دورية بما يجعل هذه الخدمات تقتصر على طبقات اجتماعية معينة ، أما الشركات الناشئة فتستهدف كل دخ

الطبقات و الفئات و تقوم يتعزيز إمكانياتها بشكل مستمر عن طريق الشراكات أو إعادة تصميم املنتجات املصممة للعمالء ذوي 

 الدخل املحدود بشكل خاص   

: لدف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية عروضا و خططا عدة للدفع درة على تحمل التكاليف*املرونة و الق

مقابل السلع و الخدمات و خاصة الطاقة النظيفة تتسم باملرونة الكافية لتناسب العمالء على اختالفاتهم بشكل يومي أو أسبوعي 

 أو حتى  شهري  .

 ات التكنولوجية املالية بالتركيز على طلبات املستخدم فتصمم منتجات بسيطة سهلة .: تقوم شرك  تصميم محوره العميل*

: تسمح التحليالت القوية لشركات التكنولوجيا املالية بالحركة السريعة ، إذ يتم إنجاز املعامالت في بضعة دقائق السرعة *

ركات التأمين التقليدية الصغيرة التي قد تستغرق عدة مستفيدة من البيانات الضخمة و الخوارزميات و تعلم اآللة ، مقارنة بش

 أيام قبل املوافقة على سياسة جديدة أو التصديق على قرض ، يسري هذا في اإلقراض و عند التحقق من الهوية الرقمية .
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: تستطيع هذه السياسة تحسين املنتجات و الخدمات املقدمة لتصميم  سياسة البيانات أوال /و الهواتف املحمولة أوال*

 خدمات مناسبة لهم و الشك أن التحليالت القوية تسمح ألصحاب األعمال التجارية باتخاذ  القرارات أفضل و استغالل الفرص .

م خدمات تغطي العديد من أصبحت شركات التكنولوجيا الرقمية توفر اليو  شركات على املستوى العالمي : 92.أفضل 0.7

األعمال التقليدية في مجال التجزئة و أعمال البنوك األخرف مثل بطاقات االئتمان ، القروض ، و الدفعات و التحويالت املالية بين 

و في حققت العديد من شركات التكنولوجيا املالية أرباح طائلة و نموا هائال  2771، و خالل سنة 70الدول ، و العمالت الرقمية 

 الجدول املوالي يتضمن قائمة أفضل عشر شركات تكنولوجيا مالية :  

 .العالمي املستوى  ىلع مالية تكنولوجيا شركات عشر أفضل قائمة(: 22) رقم الجدول 

 مقر الشركة  قيمة راسمال الشركة  اسم الشركة  ترتيب 

29 Ant  Financial 14 الصين بليون دوالر 

22 World Pay  92.1لندن )بريطانيا( بليون دوالر 

23 Nets  5.5  لندن )بريطانيا ( بليون دوالر 

20 Black hawk Net Work  3.5  كاليفورنيا بليون دوالر 

25 IZettle  2.2  ستوكهولم )سويد(  بليون دوالر 

25 IRIS SoftWareGroup 9.2 داتشيت )بريطانيا ( بليون دوالر 

26 Power Plan  9.9  أتلنطا ) و.م.أ(  بليون دوالر 

22 Cayan 9.25  بوسطن) و.م.أ( بليون دوالر 

21 Open Link  Financial 29  نيويورك ) و.م.أ( بليون دوالر 

92 Nordax Groupe 622  ستوكهولم )سويد( مليون دوالر 

Source: Pulse of Fintech 2018, Global analysis of investment in fintech, KPMG International (data provided by 
PitchBook) 9 July, 2018. Data as of 30 June 2021. 

 

I. : دور تكنولوجيا املالية في دعم و تمويل املؤسسات الناشئة : املحور الياني 

 التكنولوجيا املالية :نماذج شركات الناشئة في مجال 9.9

اتخذت شركات التكنولوجيا املالية صورة شركات الناشئة من خالل خلق أسواق جديدة لها أو االستحواذ على حصة األسواق 

القائمة لتقديم خدمات مالية من بينها تحويل األموال عبر الهاتف النقال، إدارة الثروات ) األمالك ( ...إلخ  ما جعلها تساهم في 

الخدمات مالية   و التي أصبحت تتصف بسرعة عالية و تكلفة اقل و شفافية و سهولة في االستخدام ، و بذلك أصبحت  تطوير
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منافسا قويا للشركات التقليدية و على رأسها البنوك ، و قد شهد هذا املجال نموا سريعا حيث ارتفع حجم الصفقات العاملية في 

، و قد بلغ االستثمار في شركات  2771مليون دوالر في الربع األول من سنة 21إلى  2770مليون دوالر في عام  70هذا املجال 

 و* *World Payصفقة ، حيث قادت عمليات االستحواذ الضخمة على  781مليار من خالل  26التكنولوجيا الحيوية في أوروبا 

iZettle* و شراء برامج *Nets  وIRIS  مليون دوالر في  22.0  و قد ارتفع حجم الوساطة في عمليات الدمج و االستحواذ في أوروبا من

 مليار دوالر من إجمالي االستثمار في التكنولوجيا . 76مليون دوالر الربع األول من  67.0إلى  2770عام 

صفقة ، و  170مليار دوالر عبر 70.1ة في األمريكيتين إلى أما في قارة أمريكا و خالل نفس الفترة بلغ االستثمار في التكنولوجيا الحيوي

، و بلغ حجم  2771من قيمة الصفقة في األمريكيتين من الواليات املتحدة األمريكية في النصف األول من عام  % 86قد جاء 

فقد بلغت االستثمارات بها الربع صفقة ، أما  في آسيا  101مليار دوالر في  10.8االستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا الحيوية 

صفقة و قد كان للصين و الهند حصة األسد منها ، و  762مليار دوالر ملجموع صفقات قدر ب 76.1حوالي  2771األول من سنة 

 الشكل املوالي يبين تطور حجم االستثمارات خالل ثماني ساعات

 

 
 

Source: Pulse of Fintech 2018, Global analysis of investment in fintech, KPMG International (data provided by 
PitchBook) 9 July, 2018. 

املالية يساهم في نمو االقتصاد الرقمي نمو التجارة الرقمية و مكننة املدفوعات االلكترونية و ذلك تكنولوجيا  استخدامإن 

يساهم في إدماج االقتصاد املوازي مع االقتصاد الرسمي، كما ساهمت في تطوير املنتجات املصرفية حيث تم تطوير العديد من 

ن جودة و تكلفة منتجاته ، فقد تبنت البنوك بفعل التقدم االقتصادي الخدمات ما ساهم في استفادت قطاع البنوك منها في تحسي

كخطوة أولى في مسافة ألف ميل لهذه  التقنية من خالل استخدامها لوسائل الدفع االلكتروني إلدراكها أن الحلول التكنولوجيا 

ا العمالء من خالل نشر الخدمات تفتح لها آفاقا جديدة ، كما باشرت بوضع استراتيجيات تستهدف من خاللها رفع درجة رض

املصرفية و تحقيق الشمول املالي و تسهيل تقديم خدمات للعمالء و توسيع حصصها في السوق من خالل استهداف فئة جديدة 

من العمالء لم يكونوا من ضمن عمالء البنك و تحفيزهم للتعامل مع البنك رفع كفاءة التشغيلية للبنوك و كل ذلك من خالل 

تكنولوجيا املالية التي إتاحة مصادر تمويلية بديلة للمؤسسات االقتصادية كما انها تساعد في االمتثال لقواعد إدارة  استخدام

 . املخاطر 
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 التكنولوجيا املالية : .االستيمارات العاملية في قطاع 2.2

يلة املاضية، فارتفعت قيمة االستثمارات حققت االستثمارات العاملية في قطاع تكنولوجيا املالية نموا سريعا في السنوات القل

 2771مليار دوالر أمريكي عام  07صفقة ، لتتجاوز  7277  بعدد صفقات ما يقارب  2771مليار دوالر أمريكي عام  76مما يفوق 

بعدد  2778مليار دوالر أمريكي ، خالل السداس ي األول من عام  001صفقة بينما بلغ حجم االستثمار  7177بعدد صفقات يفوق 

 مليار دوالر أمريكي ، حسب ما هو موضح في الشكل :  76صفقات تجاوز 

 2778-2771(: عدد الصفقات العاملية في التكنولوجيا املالية  من 77الشكل رقم )

 
 

 .77، ص2778املصدر : االبتكارات املالية التقنية فينتيك تقرير شركة مامور مينا إينتلجنس ،الكويت ، يونيو 

 شركات تحديات ظل في املصرفي القطاع لوضعية سيناريوات 2771 أوت في الصادر هاتقرير  في بازل  لجنة طرحت لقد

 : في تلوتمث املالية التكنولوجيا ظل في البنوك ملصير احتماالت خمسةت امجموع في تضمنت املالية التكنولوجيا

 .التكنولوجيا استخدام املصرفية هامنتجات تطوير خالل من املالية التكنولوجيا فكرة تبىي*

 .و اندثار البنوك في شكلها التقليدي  خلق بنوك جديدة قائمة على التكنولوجيا املالية *

 . يديةلالتق والبنوك املالية التكنولوجيا الشركات بين السوق  اقتسام*

 تحول  أين االلكتروني الدفع منصات انتشار عند الحال وه كما يالعم منظورة غير خدمات تقديم عمى البنوك دور  اقتصار*

 . العمليات ومراقبة على التأكد دوره خزانة واقتصر إلى البنك

إحتياجات العميل من خالل قاعدة البيانات  مهف ىعل هالقدرت ةمكان املالية التكنولوجيا شركات ول وحل البنك فكرة اندثار*

 التي تملكها عنه.
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را لثقة التي يقوم عليها عمل البنوك فإن ونظ أن إال متساوية الخمسة تهاالسيناريو  من سناريو حدوث احتمالية أن رغم

إحتمالية التخلي عن البنك تبدو صعبة إلى حد ما ، خاصة و أن هذه األخيرة تخضع ألطر تنظيمية  تشريعية ، في حين ال تزال 

الكامل عندما تصبح األموال اإلفتراضية شركات التكنولوجيا املالية بدون تقنين ،و لذلك ،سيكون من املمكن إنشاء بنك رقمي ب

حقيقة و سهلة النقل ، إذ يجب أن يكون هناك الجمع بين األعمال املصرفية التقليدية و شركات التكنولوجيا املالية لتقديم 

 . 71أفضل الحلول للعمالء

م تقدي خالل مناالقتصاد  على  هنفس يفرض واقعا صبحتأ و العالم املالية التكنولوجيا شركات اكتسحتالخاتمة: 

 النتائج إلى البحثية الورقة ذهه خالل من نالتوص وقد املنافسة، ارتفاع إلى أدف ما عالية وجودة وبكفاءة متعددة مالية الخدمات

 : التالية

 االقتصادي. النمو معدل في الخدمات قطاع مردودية رفع في املالية التكنولوجيا مةهمسا*

*والتأمين  . راضواالقت واملدفوعات األموال تحويل لتشمل االلكترونية املالية الخدمات تطوير 

  *اتخاذ شركات التكنولوجيا املالية صورة الشركات الناشئة من خالل إنشاء صغيرة أو االستحواذ.

  قائمة املراجع:

، 7،مجلة حوليات جامعة الجزائر عبد الرحيم وهيبة ، عملة بالتكوين و تكنولوجيا سلسلة الكتل في ظل التكنولوجيا املالية -9

 .66العدد ،الجزء الثالث ،ص22

حيزية بنية و ابتسام عليوش ، تكنولوجيا املعلومات ثورة اقتصادية جديدة " دراسة حالة منطقتي الرق األوسط و مال افريقيا ، -2

 .72مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية ، املجلد  السابع ، العدد الثالث، ص

3-Svetlana Saksonova& Irina Kuzmina-Merlino)8102( : Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and 

Problems of Implementation, European Research Studies Journal, Volume XX, Issue 3A , P: 962. 

4-Ibid, P: 962. 

5-Svetlana Saksonova& Irina Kuzmina-Merlino, Op cit, P: 962. 

 13.،ص ذكره سبق ،مرجع يوشلع وابتسام بنية حيزية6-

مجلة االجتهاد للدراسات  القانونية ، -  )اوآلفاق الواقع( املالي الدفع ثورة املالية التكنولوجيا ،حجاج ونفسية زواويد اري هلز -0

 .08واالقتصادية ، املجلد السابع ،العدد الثالث ،ص 

8-Jean-harvé lorenzi )8106( : Banque Et Fintech)Enjeux D'innovation Dans La Banque De Détail(, RB edition, P 

:12. 

9-Régis bouyala : La Révolution FinTech, RB Edition, P :11. 

و املصرفية ، مجلة االجتهاد  مليكة بن علقمة و يوسف سائحي   دور التكنولوجيا املالية في دعم قطاع الخدمات املالية-77

 .82-82للدراسات القانونية و االقتصادية  املجلد السابع ، العدد الثالث ، ص:

 .06لزهاري زووايد و نفيسة حجاج ، مرجع سبق ذكره ،ص-77
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-72Vulfs Kozlinskis)8106( :Growing Instability Of The Socio-Economic System, Journal of Business Management, 

No.11 , P : 32. 

-72Régis Bouyala : La Révolution FinTech, RB Edition. 

70 -Svetlana Saksonova& Irina Kuzmina-Merlino )7102( : Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and 

Problems of Implementation, European Research Studies Journal, Volume XX, Issue 3A. 

راشدة عزيرو، تأثير املؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية على البنوك العمومية، مجلة الدراسات االقتصادية -71

 . 222-227،ص2727سنة  77العدد رقم  27،املجلد 
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 الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية

Fintech startups In the field of financial technology 

 د .كرم سالم عبدالرؤوف سالم،دكتوراه فى االقتصاد، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،مصر

 ورئيس قسمى االقتصاد والتجارة اإللكترونية،  كلية العلوم اإلدارية،جامعة باشن العاملية املفتوحة بأمريكا

Karamsalam23@yahoo.com 

 امللخص:

التعرف على اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية  :  مناقشة وتحليل وتسليط الضوء يهدف البحث إلى     

واملؤسسات الناشئة، وواقع املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية ، ودور التكنولوجيا املالية في 

: أن استخدام وقد توصلت الدراسة إلى ى.وذلك باستخدام املنهج الوصفى التحليل املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة.

، حيث ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات  التكنولوجيا يؤثر إيجابيا فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة

 رها  .التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية ،وكذلك  ساهمت  في انتعاش أنشطة املؤسسات الناشئة و تطوي

 التكنولوجيا املالية، املؤسسات املالية ،املؤسسات الناشئةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The research aims to: Discuss, analyze and highlight the conceptual framework of financial technology, financial 

institutions and emerging institutions, the reality of financial institutions and emerging institutions in the field of 

financial technology, and the role of financial technology in financial institutions and emerging institutions. By 

using the descriptive analytical method. The study concluded: that the use of technology positively affects 

financial institutions and emerging institutions, as financial technology contributed to alleviating traditional 

obstacles in the banking sector and financial practices, as well as contributed to the recovery and development of 

the activities of emerging institutions.  

Key words: financial technology, financial institutions,Stratups institutions. 

 :مقدمة-9

شهد القطاع املالي الكثير من التغيرات في خدماته ومنتجاته املالية واملصرفية وأشكال مؤسساته املالية التي تتعدف البنوك 

التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة باملشاريع الصغيرة واملؤسسات التعاونية االئتمانية، األمر الذي انبثق عنه ظهور حسابات 

الخ، تطلب ذلك وضع قاعدة عميقة في … مالية، بطاقات ائتمانية تحويالت مالية باستخدام الهواتف الذكية واالئتمان الرقمي،

البنية التحتية لألسواق املالية والهيئات التنظيمية استلزمت بالضرورة تجسيدها في أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني واضح 

رار سواء من مقدمي الخدمات املالية، أو من مخترقي الحسابات بعيدا عن الفجوات واملخاطر لألض  حتى ال يتعرض مستخدميها

 املعلوماتية التي تظهر نتيجة ممارسات االحتيال املالي والهجمات االلكترونية ومختلف مشكالت األمن السيبراني.

لتحسين العمليات املالية من خالل التطبيقات، من هنا ظهرت التكنولوجيا املالية كمجال جديد في اإلدارة املالية تستخدم 

ستحدثة في مجال الخدمات املالية، مماساهم في ظهور شركات التكنولوجيا املالية ممثلة في 
ُ
العمليات، املنتجات ونماذج األعمال امل

mailto:Karamsalam23@yahoo.com
mailto:Karamsalam23@yahoo.com
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تحسين وتطوير مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات تقنية راسخة تهدف لتعزيز تقنيات التكنولوجيا املالية من أجل 

خدماتها، لتقليص الفجوة في مؤشر األمية الرقمية املقاومة للتغيير. فكثيرا ما نجد البطاقات الرقمية مكدسة في املؤسسات 

 املالية، وإن وجدت ال يتم استخدامها من طرف أصحابها.

 الحديية التقنية التطورات فرضت قة،للي املعززة التكنولوجية والجاهزية للتغيير  املؤيدة الرقمية اليقافة تقوية أجل ومن

افتراض ي ذكي مجتمع إلى معلوماتي مجتمع من االنتقال قصد ومستخدميها، املالية التكنولوجيا ممارسات على ضمانات  و

 الحصر: وليس الذكر  سبيل على

  ة من خالل ساع 20توفير وسيلة للمستهلكين لتأمين قروض فورية قصيرة األجل من أجل عمليات الشراء، على مدار

إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية، بحيث تعطي للمستهلكين خيارات أفضل من البنوك املحلية ومؤسسات 

 التمويل.

  وفرت املؤسسات املصرفية منتجات املالية للدفع االلكتروني في كل نشاط تجاري سواء كان في املحالت التجارية على

عبر االنترنت، للحصول على األموال مقابل هذه األعمال عبر االنترنت من خالل أرض الواقع، أو املتاجر االلكترونية 

 الوسائل املختلفة كاملحافظ االلكترونية والحسابات املصرفية االلكترونية وغيرها.

 إشكالية البحث-2

الية التي تتعدف البنوك شهد القطاع املالي الكثير من التغيرات في خدماته ومنتجاته املالية واملصرفية وأشكال مؤسساته امل

التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة باملشاريع الصغيرة واملؤسسات التعاونية االئتمانية، األمر الذي انبثق عنه ظهور حسابات 

الخ، تطلب ذلك وضع قاعدة عميقة في … مالية، بطاقات ائتمانية تحويالت مالية باستخدام الهواتف الذكية واالئتمان الرقمي،

ية التحتية لألسواق املالية والهيئات التنظيمية استلزمت بالضرورة تجسيدها في أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني واضح البن

لألضرار سواء من مقدمي الخدمات املالية، أو من مخترقي الحسابات بعيدا عن الفجوات واملخاطر   حتى ال يتعرض مستخدميها

 ت االحتيال املالي والهجمات االلكترونية ومختلف مشكالت األمن السيبراني.املعلوماتية التي تظهر نتيجة ممارسا

من هنا ظهرت التكنولوجيا املالية كمجال جديد في اإلدارة املالية تستخدم لتحسين العمليات املالية من خالل التطبيقات، 

ستحدثة في مجال الخدمات املالية، مماس
ُ
اهم في ظهور شركات التكنولوجيا املالية ممثلة في العمليات، املنتجات ونماذج األعمال امل

مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات تقنية راسخة تهدف لتعزيز تقنيات التكنولوجيا املالية من أجل تحسين وتطوير 

املؤسسات خدماتها، لتقليص الفجوة في مؤشر األمية الرقمية املقاومة للتغيير. فكثيرا ما نجد البطاقات الرقمية مكدسة في 

 املالية، وإن وجدت ال يتم استخدامها من طرف أصحابها.

 الحديية التقنية التطورات فرضت لليقة، املعززة التكنولوجية والجاهزية للتغيير  املؤيدة الرقمية اليقافة تقوية أجل ومن

افتراض ي ذكي مجتمع لىإ معلوماتي مجتمع من االنتقال قصد ومستخدميها، املالية التكنولوجيا ممارسات على ضمانات  و

 الحصر: وليس الذكر  سبيل على

  ساعة من خالل  20توفير وسيلة للمستهلكين لتأمين قروض فورية قصيرة األجل من أجل عمليات الشراء، على مدار

إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية، بحيث تعطي للمستهلكين خيارات أفضل من البنوك املحلية ومؤسسات 

 التمويل.
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  وفرت املؤسسات املصرفية منتجات املالية للدفع االلكتروني في كل نشاط تجاري سواء كان في املحالت التجارية على

أرض الواقع، أو املتاجر االلكترونية عبر االنترنت، للحصول على األموال مقابل هذه األعمال عبر االنترنت من خالل 

 بات املصرفية االلكترونية وغيرها.الوسائل املختلفة كاملحافظ االلكترونية والحسا

 وبالتالي فإن إشكالية البحث تكمن في محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية : 

 إلى أي مدف ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية؟ 

 ناشئة و تطويرها ؟كيف ساهم ذلك في انتعاش أنشطة املؤسسات ال 

 ما هي الضمانات القانونية التي ساهمت في تأمين عملياتها املالية؟ 

 أهمية  البحث-2

ترجع أهمية البحث من أهمية دراسة موضوع استخدام التكنولوجيا فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة ، حيث ساهمت 

في القطاع املصرفي و املمارسات املالية ،وكذلك  ساهمت  في انتعاش التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية 

أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها  ،من خالل التعرف على اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات 

لية ، ودور التكنولوجيا املالية في املؤسسات املالية الناشئة، وواقع املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املا

 واملؤسسات الناشئة.

 أهداف البحث-0

 :يهدف البحث لتحقيق النقاط التالية

 .التعرف على اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة 

  مجال التكنولوجيا املالية الحديثة.التعرف على واقع الشركات املالية واملؤسسات الناشئة فى 

  التكنولوجيا املالية فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئةتحليل ومناقشة دور 

 .ستحدثة في مجال الخدمات املالية
ُ
 التعرف على واقع تطبيقات وعمليات ومنتجات ونماذج األعمال امل

 تكنولوجيا املالية نحو تقنيات الحوسبة السحابية.تعزيز املؤسسات الناشئة في التداول اإللكتروني في مجال ال 

  التعريف باالستراتيجيات االستثمارية في سوق صرف العمالت واألوراق املالية املتعلقة بمنصات التداول اإللكترونية

 لتعزيز األمن السيبراني.

  سالمية.ضمان انسيابية التعامالت االسالمية والتكنولوجيا املالية في املؤسسات واملصارف اإل 

 .التعرف على الضمانات القانونية لحماية الدفع االلكتروني 

 .االستفادة من نماذج التكنولوجيا املالية الرائدة 

 تحديد  مدف مساهمة التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية 

 تعاش أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها إبراز دور التكنولوجيا املالية فى  ان 

 تحديد  الضمانات القانونية التي ساهمت في تأمين عملياتها املالية 

 فرضية البحث-1
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"يؤثر استخدام التكنولوجيا تأثيرا إيجابيا على املؤسسات املالية تنطوي فرضية البحث الرئيسية عن فرضية مفادها أن 

التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات حيث ساهمت واملؤسسات الناشئة" ، 

 املالية ،وكذلك  ساهمت  في انتعاش أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها . ومحاولة اإلجابة على تساؤالت البحث.

 أسئلة البحث-6

 : يهدف البحث إلى محاولة اإلجابة على تساؤالت البحث التالية

 ما هو اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة؟ 

 ما هو واقع الشركات املالية واملؤسسات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية الحديثة؟ 

  التكنولوجيا املالية فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة؟ما هو دور 

 ستحدثة في مجال الخدمات املالية؟ما هو واقع تطبيقات وعملي
ُ
 ات ومنتجات ونماذج األعمال امل

  كيف يمكن تعزيز املؤسسات الناشئة في التداول اإللكتروني في مجال التكنولوجيا املالية نحو تقنيات الحوسبة

 السحابية؟

 التداول اإللكترونية  ما هى االستراتيجيات االستثمارية في سوق صرف العمالت واألوراق املالية املتعلقة بمنصات

 لتعزيز األمن السيبراني؟

 ما هى أدوات وأساليب ضمان انسيابية التعامالت االسالمية والتكنولوجيا املالية في املؤسسات واملصارف اإلسالمية؟ 

 ما هى  الضمانات القانونية لحماية الدفع االلكتروني؟ 

 دة؟كيف يمكن االستفادة من نماذج التكنولوجيا املالية الرائ 

 إلى أي مدف ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية؟ 

 كيف ساهم ذلك في انتعاش أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها ؟ 

 ما هي الضمانات القانونية التي ساهمت في تأمين عملياتها املالية؟ 

 منهجية البحث-0

منهجية البحث على إستخدام أسلوب املنهج الوصفى التحليلى إلستعراض ومناقشة وتحليل  دور استخدام التكنولوجيا فى تقوم 

املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة ، حيث ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي 

في انتعاش أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها  ،من خالل التعرف على اإلطار املفاهيمى   و املمارسات املالية ،وكذلك  ساهمت

للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة، وواقع املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة فى مجال التكنولوجيا 

 واملؤسسات الناشئة. ،والحلول املقترحة وسبل التعامل معها  .املالية ، ودور التكنولوجيا املالية في املؤسسات املالية 

 الدراسات السابقة-1

 هناك بعض من الدراسات السابقة التى تناولت  استخدام التكنولوجيا فى ظل  املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة ومنها :

( ، بعنوان "التكنولوجيا املالية ودورها فى تسريع الشمول املالى من أجل تنمية مستدامة ، تهدف الدراسة ٠٢٠٢) :  دراسة -

إلى:معرفة مدف مساهمة التكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي من أجل تنميه مستدامة،وقد توصلت الدراسة إلى: انا 

 (.٠٢-١ص-،ص٠٢٠٢)زاوية :الشمول املالي من اجل التنمية املستدامة. التكنولوجيا املالية ال دور كبير في تعزيز
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(:  بعنوان "اثر التحول الرقمي على املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واملتوسطة" ،تهدف الدراسة الى: ٠٢٠٢) دراسة  : -

الدراسة الى :ان التحول الرقمي دراسة أثر التحول الرقمي عن املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واملتوسطة وقد توصلت 

 (٠٢-١ص-:ص٠٢٠٢)رشدي :ساعد هذه املشروعات وقدم لها الدعم التمويلي لها وساعدها في التوسع في انشطتها املختلفة.

(، بعنوان "اثر التحول الرقمي على إعادة الهيكلة التنظيمية "،تهدف الدراسة الى : دراسة اثر التحول الرقمي على ٠٢٠٢: )دراسة -

)حسين اعاده الهيكلة التنظيمية، وقد توصلت الدراسة الى :وجود اثر ايجابي للتحول الرقمي على عمليه اعاده الهيكلة التنظيمية.

 (.٠٢-١ص-،ص٠٢٠١:

(،أثر التحول الرقمي على تحسين جودة الخدمات املصرفية في البنوك املصرية، تهدف الدراسة الى: دراسة ٠٢٠٢) :  دراسة-

لتحول الرقمي على تحسين جودة الخدمات املصرفية، وقد توصلت الدراسة الى  :ان التحول الرقمي يؤثر في تحسين وتحليل اثر ا

 (٠٢-١ص-،ص٠٢٠٠)بهانة :جوده الخدمات املصرفية في البنوك املصرية.

 تهدف الدراسة إلىئر, (, بعنوان :دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية املؤسسات الناشئة: دراسة حاله الجزا٠٢١٢):   دراسة-

أن هناك ما  وقد توصلت الدراسة إلىتحري دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية املؤسسات الناشئة باإلشارة إلى حالة الجزائر 

باالهتمام بتطوير التعليم وزيادة البحث العلمي ودعم حاضنات   وأوصت الدراسةزالت الجزائر تعاني من نقص األعمال الرائدة 

 (.٨٣٢-٨١٤،ص٠٢٠٢)شريفة :وتشجعها في الجزائر. األعمال

تهدف (بعنوان : حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة في مصر،  2727) دراسة  :-

توسطة في تحديد مفهوم حاضنات األعمال التكنولوجية وأنواعها وتحليل قدرتها على دعم املشروعات الصغيرة واملالدراسة إلى: 

: أن حاضنات األعمال التكنولوجية لها دور كبير على مستوف االقتصاد الكلي واملشروعات  وقد توصلت الدراسة إلىمصر 

: بضرورة توفير منظومة متكاملة لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة في وقد أوصت الدراسةالصغيرة واملتوسطة 

 (.٠٢-١،ص٠٢٠٢)السيد:مصر.

: وتهدف الدراسة إلى:الهياكل واآلليات الداعمة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر ، بعنوان(  2727)  : دراسة -

 وقد توصلت الدراسة إلى:مناقشة الهياكل واالليات الداعمة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باإلشارة إلى حالة الجزائر ،

:  بضرورة مواجهة تلك وأوصت الدراسةأن هناك صعوبات وتحديات تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ،

 (.١٣٤-١٠١،ص٠٢٠٢)محمد :التحديات ومعالجتها و وإيجاد آليات جديده لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

حيث ساهمت اما فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة ،نستنتج أن استخدام التكنولوجيا يلعب دور كبيرا وهمما سبق :

التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية ،وكذلك  ساهمت  في انتعاش 

 .أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها  

 نطاق ومحدودية البحث-8

 كما يلى : يمكن تحديد نطاق ومحدودية البحث

 النطاق املكاني: دراسة على مستوف العالم ككل .-

 .  2727وحتى عام  2777النطاق الزماني: من سنة  -

 النطاق القطاعي : على مستوف  قطاع التكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة. -

  خطة وهيكل البحث-77
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 يتم تقسيم البحث للنقاط التالية:

 اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة -9

اقع املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة  -2  و

 دور التكنولوجيا املالية فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة -2

 الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية

Fintech startups 

 الناشئةاإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات  -١

 financial technology اإلطار املفاهيمي للتكنولوجيا املالية  .  ١/١

  .financial technologyمفهوم التكنولوجيا  املالية  ١/١/١

وأصبح ضرورة حتمية  Fintech -لقد ظهر في السنوات األخيرة مجال جديد في قطاع التمويل يعرف بالتكنولوجيا املالية  " الفينتك 

لدول العالم،  ملواكبة التطور والتقدم في مجاالت التمويل، وتعد التكنولوجيا املالية مفهوم ليس محددا بشكل واضح ولكنة ذا 

وهو كنشاط تستخدم مؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالله من  املعلومات واالتصاالت، ارتباط كبير بتكنولوجيا

 (.٠٣،ص٠٢٠٠.)رشدي :أجل توزيع خدمات مالية  بطريقة أكثر فعالية وبأقل تكلفة 

نوعية الخدمات املالية تعرف التكنولوجيا املالية على أنها" تلك املنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين و 

التقليدية ،كما أنها تتميز بالسرعة والسهولة وفي معظم الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات واملنتجات بواسطة شركات ناشئة والتي 

تسعى لتحسين الخدمات املصرفية لألفراد والشركات بالتعاون او املنافسة مع مقدمي الخدمات املالية 

 (.٠٣،ص٠٢٠٢.)شريفة:القائمين"

. كما تعرفها لجنة بازل للرقابة املصرفية علي انها" اي تكنولوجيا أو ابتكار مالي ينتج عنه نموذج أعمال أو عملية او منتج جديد له 

 (.١٠،ص٠٢٠٢)حسين :تأثير على االسواق واملؤسسات املالية".

من أجل اقتراح على عمالئها حلوال تكنولوجية  وتعرف التكنولوجيا املالية على أنها " تشير لكل مؤسسة تتدخل فى هذا املجال   

والتى تحاول  األستحواز على حصص سوقية على حساب  الفاعلين التقليديين لقطاع Start-upمبدعة أو ابتكارية وهى شركات 

لذين هم بشكل الخدمات املالية "وتحاول البنوك والفاعلين األخرين االستثمار من أجل املقاومة أمام منافسة الداخلين الجدد وا

عام ليسوا من القطاع البنكى واملالى . وهنا يمكن الحديث عن األهداف النهائية للذكاء االقتصادف  للمؤسسات والقائم بشكل كبير 

على تكنولوجيا املعلومات والتى تتقاسمها فيما بينها ،لكن يبقى من الصعب فى بعض القطاعات األقل تعرض ملخاطر املنافسة  

غيرها فهم أن سيرورة االقتصادف ال تتوقف فقط على مجرد دراسة واحدة للمنافسين أو على حماية مفرطة ألنظمة  التجارية من

 (.١٨،ص٠٢١٤.)محمد:املعلومات 

وعليه يمكن تعريف التكنولوجيا املالية على أنها " كل اختراع وابتكار يعتمد على التكنولوجيا من أجل تطوير القطاع املالي ، فهى 

 لى تحسين نوعية الخدمات املالية،  وتسهيل الوصول اليها ،وكذلك تخفيض تكاليفها مقارنة باملعامالت التقليدية".تقوم ع

 طريقة عمل مؤسسات التكنولوجيا  املالية ١/١/٢

 (.٤٨،ص٠٢١٤)يوسف : -يمكن حصر طريقة عمل مؤسسات التكنولوجيا املالية فى األتى :
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 ا مبتكرة ،خاصة الهواتف املحمولة ،واستخدام كمبيوتر أو لوحة رقمية مرتبطة يقوم عملها على استخدام تكنولوجي

باإلنترنت ،أو بأف اتصال أخر من  أجل تقديم للزبون النهائي منتجات وخدمات غنية واقل تكلفة من تلك الفاعلين  

 والتحليل التنبؤي تسمح خاصة بانخفاض في التكاليف دخول السوق. big dataاالخرين واستخدام   

 .) تطور سلوك الزبائن )هواتف محمولة 

 . إيجاد البيئة التنظيمية والقانونية املالئمة 

 .إيجاد شراكة وعالقة جيده مع البنوك 

 .ديكورات جديده في مجال الخدمات املالية واملصرفية 

 التكنولوجيا املاليةحياة مراحل دوره  ١/١/٣

 (.١٢،ص٠٢٠٢)عزة::هناك ثالث مراحل أساسية لدوره التكنولوجيا املالية و التي يمكن توضيحها في االتي   

 )أ(البيئة الحاضنة املستحدثة 

 معظم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية ال تزال في مرحله االفكار او املرحلة االولى.

 الحاضنة الناشئة)ب( البيئة 

تكتسب املجموعة االولى من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية قاعدة عمالء كبيرة و معدالت استثمار سنوية وتزيد 

 الحتمية االستراتيجية لتعاون الجهات املعنية مع الشركات الجديدة.

 )ج( البيئة الحاضنة املتقدمة 

صفقات أقل ولكن أحجامها أكبر ترتكز على الشركات ذات القيمة املرتفعة، يكون نمو االستثمار  هي التي تصل الى مرحلة اإلشباع ، 

 على  أساس سنوي بطيء ولم يصل الى هذه املرحلة اال املحركون االوائل للسوق والتي تضم مراكز تكنولوجيا مالية رائده عامليا.

 خصائص شركات التكنولوجيا املالية ١/١/٤

 -(:٨،ص ٠٢١٤حجاج:(صائص التالية تكنولوجيا املالية بالختتميز شركات ال

في الخدمات املالية التقليديه،يقيم العميل على أساس ملكيته ألصول كبيرة أو حصوله على دخل الوصول  لكل املستخدمين: -

فتستهدف كل الطبقات ضخم بصفة دورية، بما يجعل هذه الخدمات تقتصر على طبقات اجتماعية معينة، أما الشركات الناشئة 

والفئات و تقوم بتعزيز إمكانياتها بشكل مستمر عن طريق الشراكات أو إعادة تصميم املنتجات املصممة للعمالء ذوي الدخل 

 املحدود .

لدي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية عروضا وخططا عدة للدفع مقابل املرونة والقدرة على تحمل  التكاليف : -

سلع والخدمات وخاصة الطاقة النظيفة تتسم باملرونة الكافية لتناسب العمالء على اختالفاتهم بشكل يومي أو أسبوعي أو حتى ال

 شهري.

 شركات التكنولوجية املالية بالتركيز على طلبات املستخدم فتصمم منتجات بسيطة سهله. تصميم محور العميل: تقوم -

شركات التكنولوجيا املالية بالحركة السريعة ، إذ يتم إنجاز املعامالت في بضعة دقائق تسمح التحليالت القوية لالسرعة: -

مستفيدة من البيانات الضخمة والخوارزميات وتعلم األلة،و مقارنة بشركات التأمين التقليدية الصغيرة التي قد تستغرق عدة أيام 

 في اإلقراض وعند التحقق من الهوية الرقمية. قبل املوافقة على سياسة جديدة أو التصديق على قرض، يسري هذا
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- :
ً
 الهواتف املحمولة أوال

ً
تستطيع هذه السياسة تحسين املنتجات والخدمات املقدمة لتصميم خدمات سياسة البيانات أوال

 مناسبة لهم وال شك ان التحليالت القوية تسمح ألصحاب األعمال التجارية باتخاذ قرارات أفضل واستغالل الفرص.

 التكنولوجيا املالية هي مجموعة من املعارف واملهارات والطرق واالساليب املالية واملصرفية.-

التكنولوجيا املالية بمفاهيمها املختلفة ليست هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية لتحقيق -

 أهدافها .

 يس ي لتطبيق التكنولوجيا املالية.إن الخدمة املالية املصرفية هي املجال الرئ-

 ال يقتصر تطبيق التكنولوجيا املالية على أداء الخدمة املالية واملصرفية فقط بل يمتد الى االساليب اإلدارية-

 أهمية وفوائد التكنولوجيا املالية ١/١/٥

يشهد العالم اليوم نقلة نوعية من االقتصاد النقدي إلى االقتصاد غير النقدي ، بفضل خدمات التكنولوجيا املالية والتى أحدثت 

تغيرات جذرية فى قطاع الخدمات املالية حيث تقدم التكنولوجيا املالية خدمات لكثير من االفراد والشركات بطرق سريعة وسهلة 

ئل التقليدية ،فالتكنولوجيا املالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق  االستقرار املالي، كما وأقل تكلفة مقارنه بالوسا

أنها تلعب دورا جوهريا في صيغة مستقبل املعامالت والخدمات املالية. وهي قطاع سريع النمو يتيح تحقيق عائدات استثماريه قوية 

العالم ، كما توفر شركات التكنولوجيا املالية حلوال جديدة يستطيع القطاع املالي  تدعم مسار التنمية االقتصادية في جميع أنحاء

توظيفها لتحسين وكفاءة وفعالية عملياته التشغيلية، ورغم بداياتها املتاخرة،تكتسب التكنولوجيا املالية في الوقت الراهن وخاصة 

ن الفوائد التي تمنحها التكنولوجيا املالية يمكن حصرها في في بعض بلدان الشرق االوسط وشمال إفريقيا مزايا عديدة ومن بي

 (:٠٠،ص٠٢٠٠عزة :(النقاط التالية 

  تعزيز االحتواء املالي و النمو االحتوائي وتنويع النشاط االقتصادي من خالل االبتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات

 املالية من ال يتعامل مع الجهاز املصرفي.

  مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.تسهيل اتاحة 

 .تحقيق االستقرار املالي من خالل استخدام التكنولوجيا في ضمان االمتثال  للقواعد التنظيمية وإدارة املخاطر 

 العابرة  تيسير التجارة الخارجية وتحويالت العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات

 للخدود.

  يؤدي استخدام وسائل الدفع اإللكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة،وهو ما يستدعي القيام بمزيد من اإلصالحات

 لسد الفجوات في األطر املعينة بالقواعد التنظيمية وحمايه املستهلك واألمن املعلوماتي.

 موا سريعا فى الخمس سنوات املاضية،وتشير التوقعات إلي إستمرار حققت االستثمارات العاملية في التكنولوجيا املالية ن

-٠٢١٠نموها بقوة،فقد ارتفعت قيمة االستثمارات في التكنولوجيا املالية بما يزيد على عشرة اضعاف في الفترة بين 

دي إلي حدوث تراجع علي الرغم من أن دمج املؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا املالية في الواليات املتحدة أ ٠٢١٢

،فقد استمر في مناطق أخرف ومنها منطقه الشرق االوسط وشمال افريقيا وسجلت 2776في االستثمارات العاملية في سنه 

 .٠٢١٤االستثمارات ارتدادا إيجابيا قويا في النصف االول من عام 

  الكبيرة وهي الودائع تركز شركات التكنولوجيا املالية على ستة مجاالت تتضمن العديد من االبداعات

 .والقروض،املدفوعات،الرفع من رؤوس األموال،ادارة االستثمارات وتموين السوق 
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 أقسام صناعة التكنولوجيا املالية ١/١/٦

يمكن تقسيم الشركات في صناعة التكنولوجيا املالية الى أربعة أقسام رئيسية وذلك تبعا لنماذج أعمالها، وهو ما يمكن توضيحة 

  (:١٨،ص ٠٢٠٢حسين :األتى)من 

 .: وتشمل عملها التمويل الجماعي واالستثمار الجماعي واالقراض الجماعي ، والقروض والفواتير الخارجيةشركات التمويل-

 ..Robo-Adviceوتشمل عملها أعمال التداول ،واإلدارة املالية الخاصة، واالستثمار واملصارف ،ونظام  شركات إدارة األصول:-

 ويشمل عملها طرق الدفع ،والتعامالت الرقمية والعمالت املشفرة ، وتكنولوجيات مالية أخرف .شركات املدفوعات: -

 الشراكة بين شركات التكنولوجيا املالية والبنوك   ١/١/٧

الناشئة واستراتيجية يمثل النمو السريع في تكنولوجيا املالية تحديا للبنوك أو فرصة لهم وذلك يعتمد على استراتيجية الشركة  

البنك،حيث تسعي البنوك إلى إيجاد طريقة إلعادة ابتكار وتجديد خدمات القطاع املصرفي كإدخال األتمتة الذكية للعمليات 

املصرفية .في حين تسعى الشركات الناشئة إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال عمليات التمويل واإلقراض و مختلف الخدمات املالية 

 حتى تجذب العدد األكبر من عمالء البنوك. واملصرفية

% والتجارة اإللكترونية 16استحوذت املدفوعات على نسبه  2770ومن أهم مجاالت االستثمار في التكنولوجيا املالية خالل سنه 

% و 01نسبه يمكن لشركات التكنولوجيا املالية أن تساعد البنوك عن طريق إيجاد شراكة بينهما وهو ما يمثل و  %.26على نسبه 

خاصه في مجال املدفوعات والتجارة اإللكترونية ، ومن بين أهم املنافع أو املزايا للطرفين من وراء هذه الشراكة هو تحقيق 

مداخيل وإيجاد تطبيقات جديدة والتخفيض من التكاليف وخلق نماذج أعمال جديدة خاصة مع ظهور بنوك التكنولوجيا املالية 

FinTech Bank  وكان من بين أهم مزايا هذا التعاون هو الوصول إلى التمويل بشكل افضل،كما يبقي للبنوك عالقة قوية مع ،

 (.٨٢،ص٠٢١٤)يوسف :.العمالء لوجود ثقة أكبر

 املصرفيدور التكنولوجيا املالية فى القطاع  ١/١/٨

 املالية(التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات  )دور 

رغم التشجيع على االبتكار فى مجال التكنولوجيا املالية وتزايد اعتمادها تدريجيا ، لم يتضح حتي اآلن مدف تقبلها واالستعداد 

 تمته العمليات وحلول املكاتب الخلفية إلى العمالء.الدماجها في قنوات القطاع املصرفي املتعددة من أ

وفي محاولة لتوضيح الدور املركزي للشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية في القطاع املصرفي ، فإنه من الضروري تسليط الضوء 

 على االمكانيات الكبيرة الكامنة فى التعاون الناجح بين املصارف وشركات التكنولوجيا املالية.

التقدم الكبير للشركات الناشئة فى التكنولوجيا املالية وتأثيرها فى تحويل املجاالت والقطاعات لزياده التعاون مع املؤسسات املالية 

فى كل انحاء العالم ، وذلك إلظهار حقيقه اعتماد التكنولوجيا املالية وكيفيه االستفادة من التوجيهات الرقمية لدعم نمو هذا 

القطاع املصرفي والشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية واضعي القرارات علي توفير تسهيالت إضافية لتحفيز نمو القطاع. يدفع 

االعمال ويعملون على توفير معلومات مناسبة وأساسية لتنمية املجال ونشر املعلومات عن مدي تأثير هذه التكنولوجيا.هناك 

مع العمالء الرقميين على غرار ما تقوم به املنصة االجتماعية الرقمية التى تقدم قروضا  فرص للتكنولوجيا املالية وكيفيه التعامل

 عن جمع البيانات وتحليلها اساسيان لفهم سلوك العمالء.  pi slicصغيره لرواد األعمال على نطاق صغير 

الفرص ملبتكري التكنولوجيا املالية لبناء بل بتوفير  يتعلق تمويل التكنولوجيا املالية بتمويل االبتكار ليس فقط االستثمار ،

 ١٢٢منصات تغير مستقبل الخدمات املالية ، حيث حصدت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية استثمارات تفوق 
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ع اكثر من مليون دوالر في السنوات العشرة األخيرة ، كما ان عدد الشركات الناشئة واألموال املستثمرة فى هذا املجال سوف ترتف

 .٠٢٠١الضعف بحلول عام 

مليون  ٢٢يثير تقرير " التكنولوجيا املالية في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، إلى ان الشركات الناشئة تهدف الى جمع تمويل بقيمه 

 مليون. ١٤٪ عن العام املاض ي حيث اعلن عن جمع ٠٢٢مسجله بذلك زياده تقدر بنسبه  ٠٢١٤دوالر خالل سنه 

شركه بحلول عام ٠٢٢، وهو عدد ال يتوقع أن يرتفع إلى  ٠٢١٢شركات ناشئة فى التكنولوجيا املالية حتي مطلع عام  ١٢٢انطلقت 

نصف هذه الشركات تقدم حلوال للدفع، بينما ثلثها يقدم خدمات إقراض وجمع تمويل، بقيت الصين او الشركات الصينية  ٠٢٠١

شركة تكنولوجيا مالية لسنه  ١٢٢يب العالمي ألفضل عشر شركات فى العالم من بين في مجال التكنولوجيا املالية تتصدر الترت

. إن االنتقال من اقتصاد يعتمد على املال النقدي إلى اقتصاد غير نقدي سيزداد بشكل كبير ، انطلقت الشركات الناشئة في ٠٢١٢

دان مجلس التعاون الخليجي واملشرق وشمال أفريقيا، وتوزعت ما بين بل ٠٢١٢بلدا حتي اواخر سنه  ١٠التكنولوجيا املالية في 

 وهي اإلمارات ولبنان واألردن ومصر. أغلبية ٢٢بلدان فقط تستضيف ة ولكن اربع
ً
٪ من الشركات الناشئة في هذا املجال تقريبا

ركات الناشئة في هذا املجال شركات التكنولوجيا املالية تعمل فى اإلمارات ، ما يضع هذا البلد في املرتبة األولي من حيث عدد الش

أعمالها ، وتعمل الدفعة الثانية من شركات التكنولوجيا املالية فى اإلمارات فى مجال تحويل االموال عامليا ) مع " ناو موني"  وجود

Now Money  "( وإدارة الثروات ) "فينردFinerd  "( والتامين )" ديموكرانسDemocrance ( وتكنولوجيا سلسله البلوكات )"بت

 ( .Bit Oasisاويسيس" 

شهدت البيئة اإلقليمية الحاضنة نشاطات كثيرة فى العام املاض ي مع افتتاح أبواب مسرعتي أعمال في القاهرة ومسرعة أعمال في 

للتكنولوجيا املالية في  Sandboxيه " ، باإلضافة إلى " املختبر التنظيمي" في أبو ظبي وهو أول " بيئة اختبار  ٠٢١٢دبي خالل العام 

منطقه الشرق األوسط وشمال أفريقيا . يسد هذا الدعم املتزايد فجوه تحاول الشركات الناشئة في هذا املجال تخطيها بنفسها 

قع ٪ اخرف تطمح الى بناء شراكات فى املستقبل. ومن املتو ٨٨٪ من هذه الشركات تتعاون مع مصارف ومؤسسات كبري أخرف و ٨٨

ان تؤدي مسرعات األعمال واالستثمارات املتزايدة والشراكات ما بين املجاالت املختلفة إلى نهضه التكنولوجيا املالية في السنوات 

املقبلة. تبقي فرص التكنولوجيا املالية فى منطقه الشرق االوسط وشمال افريقيا مرهونة باتفاق كل صناع القرارت ورواد األعمال 

لعمالء ، هذا باإلضافة الى الدور املركزف للحكومات ،إذ أنها تضع األطر القانونية وهى القادرة على تشجيع االستثمار واملستثمرين وا

 (.٢،ص٠٢١٤حدادف:(.وتنظيم البنية التحتية الوطنية للتكنولوجيا املالية 

 صناعه التكنولوجيا املاليةمراحل تطور  ١/١/٩

ة وحديثة في الخدمات املصرفية ومؤسسات الخدمات املالية التى لها تاريخ طويل من أجل التكنولوجيا املالية ليست ظاهرة جديد

 (١٢،ص٠٢٠٢)عزة :،تبىي التكنولوجيا ويمكن اختصار مراحل تطور التكنولوجيا املالية في املراحل الثالثة التالية:

: في هذه املرحلة تم وضع أول كابل عابر للمحيط األطلس ي، و اختراع جهاز الصراف اآللي، وقد    9156 -9255املرحلة االولى -

 اجتمعت التكنولوجيا واملالية من أجل تفجير الفترة االولى للعوملة املالية.

ناعة الخدمات املالية :في هذه املرحلة بقيت التكنولوجيا املالية مهيمن عليها داخل قطاع ص  2222 - 9156املرحلة  اليانية -

التقليدية، والتي استخدمت التكنولوجيا املالية من أجل توفير املنتجات والخدمات املالية، وقد شهدت هذه القترة بداية تقديم 

 املدفوعات اإللكترونية، وأنظمة املقاصة، و اجهزة الصراف اآللي، والخدمات املصرفية عبر االنترنت.
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: منذ األزمة املالية العاملية ظهرت شركات ناشئة جديدة، والتي شرعت في تقديم منتجات وخدمات   ٢٢٢٢- 2222املرحلة اليالية -

 مالية مباشرة إلى الشركات و عامة الناس.

  أسباب اإلنتشار السريع  للتكنولوجيا املالية ١/١/١٢

يها رؤوس أموال كبيرة في مجال التكنولوجيا بالنسبة لألسباب التي جعلت هذا االنتشار السريع عبر كافة الدول التي تستثمر ف

 تتمثل فيما يلي :
ً
 (١٢،ص٠٢١٤)حدادي :املالية، وتطور معدالت االستثمار فيها بوتيرة سريعة جدا

حدوث تطور هائل في األدوات املالية و توسيع مجال التعامل بالتكنولوجيات املصرفية، باإلضافة إلى التطور الهائل في تقنيات -

 لكتروني.الدفع اال

 سهولة الوصول الى شرائح سكانية أوسع من خالل العالم االفتراض ي ومواقع التواصل االجتماعي.-

سهولة التعامل فى عالم التكنولوجيا املالية "الفينتك" مقارنة بالعالم التقليدي الذي يستوجب التعامل فيه على األقل فتح -

 حسابات بنكية فى الداخل والخارج.

 في التعامل في التكنولوجيا املالية و وسهولة الوصول الى خدمات جيدة دون دفع تكاليف كبيرة. ضآلة التكلفة-

 Fintechخدمات التكنولوجيا املالية "الفينتك  ١/١/١١

لقد جاءت التكنولوجيا املالية لتحويل سوق الخدمات املالية وتعاملت مع مجموعة واسعة من الخدمات يمكن إيجازها في 

  (:٠٠،ص٠٢٠٢التالية)عزة :العناصر 

:تعىي النشاطات املصرفية األكثر نشاطا ومرونة والتي تقدمها التكنولوجيا املالية للعديد من العمالء ، بحيث  خدمات الدفع-أ

 توفر لهم مجموعة من أساليب الدفع من أهمها ما يلي:

 الدفع عبر الهاتف املحمول.-

 ل تكلفة)تدنية تكاليف التبادل الدولي للنقود(.التحويالت املالية إلى الخارج وتكون بأق-

 تبادل العمالت بدون تكلفة.-

 إدارة تدفقات الدفع املتاحة للتجارة اإللكترونية، و تسهل عمليات الدفع عبر االنترنت، والتي تشمل على وسائل الدفع املبتكرة.-

 تبسيط عمليات الدفع بين األفراد.-

:وتشمل الخدمات املصرفية البسيطة املواجهة لألفراد عبر االنترنت دون اي وجود مادي  رادالخدمات املصرفية املوجهة لألف-ب

 للوكالة، بتكاليف منخفضه وتشمل أيضا حلول لتسير امليزانية، وكذلك أدوات متنوعة لإلدارة املالية الشخصية.

د ، عن طريق تقديم البساطة في العروض املمنوحة، : تقوم التكنولوجيا املالية باستقطاب مدخرات األفرا   االستيمار والتمويل-ج

وتوفر منصات التمويل الجماعي للشركات سواء في شكل قروض أو االستثمار في راس املال أو في شكل تبرعات، وتقديم االستشارة 

 ستثمارات املالية.عبر االنترنت ملساعده االفراد في إدارة مدخراتهم وتحليل املخاطر وتقديم للعميل مقترحات متنوعة في اال 

: وهي تقدم حلول موجهة للقطاع البنكي واملصرفي من   big dataخدمات مقدمه للبنوك على اساس قاعدة كبيرة للمعطيات-د

املسارات  -االدخار -خالل جمع وتحليل  قاعدة كبيرة من البيانات التي من شأنها تحسين إدارة العالقة مع الزبون )سلوك الشراء

املالءة املالية( كما تعمل في مجال االمن السبريانى، وذلك من خالل الكشف املبكر ألي احتيال في سلوك  -بون الوظيفية للز 

املتعامل، مثل تحديد املكان الجغرافي للهواتف الذكية، أو تشفير البيانات واملعلومات الحساسة. تقوم أيضا التكنولوجيا املالية 

 على اتخاذ القرارات حول إدارة املحافظ املالية،وتسهيل إعداد التقارير التنظيمية.بتحليل املخاطر و تقديم أدوات تساعد 
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: تقدم التكنولوجيا املالية العديد من الحلول من  أجل تحسين ادارة الشركات فنجد منها الخدمات املوجهة للبنوك والشركات-ه

على تكنولوجيا البلوكشين،  فيما يتعلق  بتسجيل  ةدالتي تطور حلول معتم Blocktechاملوجهة للبنوك مثل تقنية البلوكات 

املعامالت ، أما بالنسبة للشركات تقدم أيضا التكنولوجيا املالية حلول مثل برامج معالجة املعلومات ، وكذلك اجراءات التحكم في 

 أنظمه املعلومات وإدارة املخاطر، و إدارة الضرائب...الخ.

 املاليةتحديات وصعوبات التكنولوجيا ١/١/١٢

ال تزال هناك عدة معوقات كبيرة وهيكلية ومؤسسية تواجه و تحد من نمو التكنولوجيا املالية في معظم الدول ويمكن ان نذكر 

 (١٨،ص٠٢١٤حدادف :( أهمها فيما يلي

  تحد من ضعف بيئة األعمال بوجه عام ، ومشكله القيود التي ال تزال قائمة على دخول الكيانات األجنبية إلى االسواق

 إمكانية دخول شركات التكنولوجيا املالية العاملية القائمة بالفعل في االسواق

  ندرة حصص امللكية الخاصة ورؤوس األموال املخاطرة، التي ترتكز عليها نمو التكنولوجيا املالية في االقتصاديات

 املتقدمة.

  التكنولوجيا املالية بالرغم من العمل الجاري لتطوير عدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعيق نمو قطاع

 األطر التنظيمية للخدمات املالية الرقمية، ووضع قوانين بشأن إصدار النقود اإللكترونية.

  تدني جودة خدمة االنترنت والهواتف املحمولة وأسعارها بالرغم من ارتفاع معدالت تغلغل تكنولوجيا املعلومات

 األخيرة. واالتصاالت في السنوات

 الدعم املؤسس ي االوسع ال يزال محدودا ، حيث قام عدد قليل من الدول العربية بانشاء حضانات ومعجالت)مصر-

 –اإلمارات العربية املتحدة( للمساعدة على زياده الشركات الناشئة، أو إنشاء مختبرات تنظيمية )أبو ظبى -لبنان

 جيا املالية واملؤسسات التقليدية باختبار االبتكارات في البيئة الفعلية.السعودية( والتي تسمح لشركات التكنولو -البحرين

  من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا املالية فإن فجوة الثقة و مستويات الوعي املالي تشكل قيودا رئيسية أمام

ة كقناة للدفع توافر الثقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية، حيث يتطلب استخدام التكنولوجيا املالي

للحد من عدم اليقين، يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات و مشكلة املستوف التعليمي للعميل في 

 الدول العربية.

  مشكلة الخطر االلكتروني ،فإن الهجمات اإللكترونية قد تؤدي إلى اضطراب في التشغيل وتكبد الخسائر املالية واالضرار

 لسمعة، واملخاطر النظامية،وقد تصبح من القيود املعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر األمن املعلوماتي.با

  اإلطار املفاهيمى للمؤسسات املالية الناشئة ١/٢

 تاريخ نشأة الشركات الناشئة  ١/٢/١

اء ذات تاريخ تشغيلي قصير وتكون في طور هي شركات حديثة االنشاء ذات تاريخ تشغيلي قصير وتكون هي شركات حديثة االنش    

النمو والبحث عن األسواق اي مفهومها يشير إلى الشركات الجديدة التي تنوي أن تتخطى املؤسس املنفرد، ويكون لديها موظفون، 

هو  وتنوي أن تنمو بشكل كبير، ما يجعل هذا النوع من الشركات مصدر جذب للمستثمرين ورواد األعمال املؤسسين أنفسهم

إمكانية إطالق الشركة ببساطة عن طريق التمويل الذاتي أو الخارجي بمصاريف قليلة كما أنها تتميز بسرعة النمو، وبالرغم من 

 طور النمو والبحث عن األسواق اي مفهومها يشير إلى الشركات الجديدة 
ً
املخاطرة العالية املتضمنة إال أن العائد املتوقع عالل جدا
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خطى املؤسس املنفرد، ويكون لديها موظفون، وتنوي أن تنمو بشكل كبير، ما يجعل هذا النوع من الشركات مصدر التي تنوي أن تت

جذب للمستثمرين ورواد األعمال املؤسسين أنفسهم هو إمكانية إطالق الشركة ببساطة عن طريق التمويل الذاتي أو الخارجي 

 .وتواجه بمصاريف قليلة كما أنها تتميز بسرعة النمو، وبالر 
ً
غم من املخاطرة العالية املتضمنة إال أن العائد املتوقع عالل جدا

ولديها معدالت عالية من الفشل، لكن األقلية التي تستمر لتصبح شركات ناجحة  الشركات الناشئة درجة عالية من عدم اليقين،

الناشئة الخاصة التي تقدر قيمتها بأكثر من بعض الشركات الناشئة تصبح أحاديات، أي الشركات  يجب أن تصبح كبيرة ومؤثرة.

، مع معظم حيدات اليونيتور املوجودة في  2771شركة ناشئة حتى مارس  208، كان هناك TechCrunchمليار دوالر. وفقا ل 

 (.٨٣،ص٠٢١٨)عدنان:  الصين، تليها الواليات املتحدة.

   تعريف الشركات الناشئة ١/٠/٠

تتكون start -upاصطالحا حسب القاموس اإلنجليزي على أنها "مشروع صغير بدأ للتو  وكلمة  start-upتعريف املؤسسة الناشئة 

-Start"و هو ما يشير لفكرة النمو القوي .و بدأ استخدام املصطلح  up"و هو ما يشير إلى فكرة االنطالق و" startمن جزأين "

upظهور شركات رأس مال املخاطر ليشيع استخدام  املصطلح بعد ذلك.  بعد الحرب العاملية الثانية مباشرة ، وذلك مع بداية

" ،وتعرف املؤسسات الناشئة على الحديثة ويعرفها القاموس الفرنس ي على أنها "املؤسسات الشابة املبتكرة فى قطاع التكنولوجيا 

للتكرار وقابل للتوسع فى مخاطر  أنها "مؤسسة بشرية مصممة إلنشاء منتجات وخدمات جديدة فى البحث عن نموذج تجارف قابل

 عن اليقين ,وهى محرك للتنمية االقتصادية املحلية وسبيل فعال لخلق فرص العمل " .وتعرف كذلك على أنها 
ً
متراكمة وبعيدا

 ال يجعل منها شركة ناشئة فى حد ذاتها،كما أنه ليس من الضروري أن تكون 
ً
"شركة صممت لتنمو بسرعة " وكونها تأسست حديثا

لشركات الناشئة تعمل فى مجال التكنولوجيا،وأن تمول كن قبل مخاطر أو مغامر أو يكون لها نوع من خطط الخرج .األمر الوحيد ا

% ٢-٢فإن النمو الجيد يكون بين Paul Grahamالذف يهم هو النمو ،وأف ش ىءآخر يرتبط بالشركات الناشئة يتبع النمو  وحسب 

،وأحيانا بشكل استثنائي 
ً
%،ويرف باتريك فريدسنان تكون شركة ناشئة ال يتعلق املوضوع بالعمر وال ١٢يقدر بحوالى أسبوعيا

 (:٢٢,ص٠٢١٨التالية)عالء:بالحجم وال بقطاع النشاط ،ويجب اإلجابة على األربع  تساؤالت 

 نمو قوف محتمل -

 استخدام التكنولوجيا الحديثة -

 تحتاج لتمويل ضخم ،وجمع التبرعات الشهيرة. -

 تكون متأكد من أن السوق جديد حيث يصعب تقييم املخاطرةأن -

وعليه يمكن تعريف املؤسسات الناشئة على أنها "مؤسسة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو خدمة مبتكرة تستهدف بها سوق 

عالية فى مقابل كبير ،وبغض النظر عن حجم الشركة ،أو قطاع أو مجال نشاطها،كما أنها تتميز بإرتفاع عدم التأكد ومخاطرة 

 تحقيقها لنمو قوف وسريع مع احتمال جنيها ألرباح ضخمة فى حالة نجاحها .

  السمات والصفات والخصائص األساسية للمؤسسات الناشئة الناجحة ١/٢/٣

 (٢٤,ص٠٢١٨)عمر :تتصف الشركات الناشئة بمجموعة من السمات والخصائص ومنها :

-  
ً
على مفهوم العمل كمهمه، وليس كعمل تقليدي له  startupة الناشئة أو الستارت اب :تعتمد الشرك تعتبر مهمة وليست عمال

مواعيد ومقابل مادف سريع، لذلك قد تجد العاملين بالشركة الناشئة بمن فيهم أصحابها يعملون طوال الوقت، وال يلتزمون بعدد 

 يع.ساعات عمل معينة، ألن الهدف األساس ي هو اإلنجاز وتحقيق نتائج ونمو سر 
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سوف تجد أن معظمها إن لم يكن … :إذا تأملت حال معظم الشركات العمالقة التي بدأت كشركة ناشئة البعد عن السياسة -

أغلبها لم يدخل في أي معارك سياسية، او انحياز ألي طرف في أي صراع. معظم هذه الشركات عندما تتحدث في السياسة يكون 

هو مصدر الربح، وال توجد شركة تريد خسارة جمهورها بسبب بشكل تأييد منها لرأف جمهورها، لسببين األول هو أن الجمهور 

اختالفات في التوجهات السياسية. والسبب الثاني هو تجنب الصدام مع احزاب سياسية أو حكومات، الشركات التي اتبعت هذا 

 األسلوب استمرت وحصلت على شعبية جماهيرية كبيرة.

اشئة بمراقبة حركة التدفقات املالية داخل شركاتهم بدقة وحرص، ويعاملونها :يقوم أصحاب الشركات الن التحكم املالي الدقيق -

 على مدخراتهم كمصدر من مصادر التمويل الخاص بها(، 
ً
 تكون معتمدة فعال

ً
باهتمام كبير وكأنها مدخراتهم الشخصية )وهي أحيانا

 ألنه ببساطة خسارة األموال يعىى الفشل األكيد.

صيبة يظهر دور العالقات والتواصل، كلما كانت الشركة على تواصل مع عدد كبير من األشخاص سواء :في األوقات الع العالقات-

كما زادت قدرة الشركة على مواجهة املواقف الصعبة مثل )استقالة … كانوا عمالء محتملين أو شركات شبيهه لهم أو حتى منافسين

ختراق أنظمة الشركة(. لذلك يحرص أصحاب الستارت اب على مدير تنفيذي، قيام عميل كبير بوقف التعامل مع الشركة، ا

 تكوين عالقات كثيرة وعلى عدة مستويات، لالستفادة منها في املستقبل واالعتماد عليها إذا اقتضت الحاجة.

يق : يتصف مديري الشركات الناشئة بالقوة وتبىى أخالقيات عمل إيجابية، كما يحرصون على رفع معنويات فر  قيادة قوية -

 منهم أن روح فريق العمل املرتفعة هي أساس الكفاءة والنجاح لشركاتهم.
ً
 العمل الخاص بهم وتشجيعهم، ايمانا

االحترام املتبادل :هناك سلم وظيفي ومديرين وموظفين، لكن كل فرد يالقى نفس القدر من االحترام، والنجاحات يتم االحتفال بها  -

 اإلدارة التي كانت السبب في الوصول إليها.بشكل جماعي بغض النظر عن الفرد أو 

العميل هو محور االهتمام األساس ي :ترف الشركات الناشئة الناجحة أن العميل هو أهم أصل من أصولها، لذلك تهتم برضاه  -

 وتقييمه للمنتج الذي تقدمه، وتوفر له خدمة ما بعد البيع لضمان استمراره وكسب والئه.

ئة العمل في الشركات الناشئة بوجود جو عام من التشجيع والطاقة اإليجابية للتحفيز واإلنتاج، ألن هذه :تمتاز بي طاقة إيجابية-

الشركات تعلم أن بدون هذه الطاقة سوف تتحول بيئة العمل من الشكل الفعال النشيط إلى الشكل الروتيىي الذي يهتم باالجور 

 وساعات العمل.

 من شأن الش املرح -
ً
ركات الناشئة التي تعرف كيف ترفه عن فريق عملها، عندما تم مراقبة الشركات الناشئة في :ال تقلل أبدا

 ما يعمل فريق عملها بجدية ويمرحون ويقضون وقتا ممتع 
ً
بدايتها، لوحظ أن الشركات التي تزدهر في مراحلها األولى هي التي غالبا

.
ً
 أيضا

 أن :الشركات الناشئة الناجحة عادة ما يكون لد الصدق -
ً
يها قدر عالي من األمانة والشافية، لذلك تحاول هذه الشركات دائما

تكون صادقة مع عمالئها، وكذلك مع العاملين بها، وذلك ألنها تعلم أنه بدون هذه الصفات لن تكتسب الثقة التي تحتاجها حتى 

 تستمر وتنمو.

 يصعب تحديد شروط النجاح بشكل قطعي .-

 جم تلقائيا إلى نجاح استثماري.اإلبداعات  العظيمة ال تتر -

 نوعية فريق اإلدارة هو الذف يبىى الشركات الناشئة الناجحة وليس تكنولوجيتها. -

اقع  -2  املؤسسات الناشئةالتكنولوجيا املالية فى و
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 ة )مراحل تطور املؤسسات الناشئة(دورة حياة املؤسسات الناشئ ٠/١

قد يخيل إلينا أن ما يميز املؤسسات الناشئة هو النمو املستمر ،إال أن للمؤسسات الناشئة أعاله  ة السابق التعاريفمن خالل 

 .الواقع غير ذلك ، فهذه املؤسسات كثيرا ماتتعثر و تمر بمراحل صعبة و تذبذبات شديدة قبل أن تعرف طريقها نحو القمة

 (:٣٣،ص٠٢٠٢ر :)سحيمكن القول بأن الشركات الناشئة تمر بخمس مراحل وهى كما يلي   

: وتبدأ قبل انطالق املؤسسة الناشئة، حيث يقوم شخص ما أو مجموعة من األفراد بطرح املرحلة األولى :مرحلة ما قبل اإلنطالق

نموذج أولى  لفكرة إبداعية  أو جديدة وخالل هذه املرحلة يتم التعمق في البحث ودراسة الفكرة جيدا و دراسة السوق والسلوك 

هلك املستهدف للتأكد من امكانية تنفيذها على أرض الواقع و تطويرها و استمرارها في املستقبل ، والبحث عن من وأزواق املست

 يمولها ،وعادة مايكون التمويل في املراحل األولى ذاتى ،مع إمكانية الحصول على بعض املساعدات الحكومية.

إطالق الجيل األول من املنتج أو الخدمة ،حيث تكون غير معروفة وربما : في هذه املرحلة يتم املرحلة اليانية :مرحله االنطالق

أصعب ش يء يمكن أن يواجه رائد األعمال في هذه املرحلة هو أن تجد من يتبىى الفكرة على أرض الواقع ، و يمولها ماديا، وعادة ما 

, فغالبا ما يكون األصدقاء والعائلة هم املصدر  FFF (   Frinds, Family, Fools )يلجا رائد األعمال في هذه املرحلة إلى ما يعرف ب

األول الذي يلجأ إليهم صاحب العمل للحصول على التمويل، أو يمكن الحصول على تمويل من قبل الحمقى وهم األشخاص 

كون املنتج بحاجة املستعدين للمقامرة بأموالهم إذا صح القول عند البداية، حيث تكون درجه املخاطرة عالية في هذه املرحلة،و ي

 إلى الكثير من الترويج، كما يكون مرتفع السعر ويبدأ االعالم بالدعاية للمنتج.

: يبلغ فيها املنتج الذروة ويكون هناك حماس مرتفع ، ثم ينتشر العرض ويبلغ املرحلة اليالية : مرحلة مبكرة من اإلقالع والنمو

نشاط إلى خارج مبتكريه االوائل ،فيبدأ الضغط السلبي حيث يتزايد عدد العرضين املنتج الذروة ،في هذه املرحلة يمكن أن يتوسع ال

 للمنتج ويبدأ الفشل ، أو ظهور عوائق أخرف ممكن أن تدفع املنحىى نحو التراجع.

ع إال أنه يستمر في املرحلة الرابعة: االنزالق في الوادي: و بالرغم من استمرار املمولين املغامرين )رأس املال املغامر (بتمويل املشرو 

التراجع حتى يصل إلى مرحلة يمكن تسميتها وادي الحزن أو وادي املوت، وهو ما  يؤدي إلى خروج املشروع من السوق في حاله عدم 

.
ً
 التدارك خاصة وأن معدالت النمو في هذه املرحلة تكون منخفضة جدا

ملرحلة بإدخال تعديالت على منتجه وإطالق إصدارات محسنة لتبدأ املرحلة الخامسة :تسلق املنحدر: يستمر رائد األعمال في هذه ا

الشركة الناشئة بالنهوض من جديد بفضل االستراتيجيات املطبقة واكتساب الخبرة لفريق العمل، ويتم إطالق الجيل الثاني من 

 املنتج وضبط سعره ،وتسويقه على نطاق أوسع.

ه املرحلة يتم تطوير املنتج بشكل نهائي ويخرج من مرحلة التجزئة واالختبار، وطرحه :في هذ املرحلة السادسة: مرحلة النمو املرتفع

%من   27 - 27في السوق املناسبة، وتبدأ الشركة الناشئة في النمو املستمر ويأخذ املنحىى باالرتفاع، حيث يحتمل ان يكون 

 الحجم وتحقيق األرباح الضخمة.الجمهور املستهدف قد اعتمد االبتكار الجديد ،لتبدأ مرحلة اقتصاديات 

 أفضل األميلة للشركات الناشئة على املستوى العالمي والدروس املستفادة منها ٠/٠

أن البحث وتكوين معرفة عن أفضل الشركات الناشئة هو من املوضوعات املهمة واملثيرة ألف رائد أعمال أو أي شخص مهتم      

، ومن خاللها يمكن للجميع تعلم الكثير من الدروس، وفهم بعالم البيزنس، وذلك ألن هذه املعرفة تم
ً
ثل مصدر إلهام مهم جدا

حتى وسائل التواصل  الكثير من الجوانب. ومنذ فترة مضت لم يكن مصطلح الشركات الناشئة منتشر بنفس قوته الحالية،

نما هذا املصطلح مع ظهور عدد كبير  االجتماعي كانت محدودة ومقتصرة على عدة منصات ومواقع، لكن في خالل العقد املاض ي
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(.هذا النمو لم يكن في مجال واحد فقط، بل انطلق ليشمل مجاالت عديدة ومنتجات لم نتخيلها startup) من الشركات الناشئة

 من قبل، وخدمات أصبحت اآلن من أساسيات حياتنا .

 رة قصيرة أحد الشركات العمالقة العابرة للقارات وهى :وفيما يلى أفضل األمثلة على الشركات الناشئة، التي أصبحت في خالل فت

في كل شركة سوف نتحدث عنها سوف  نتناول جانب معين حول هذه الشركة، والجدير بالذكر  في كل شركة سوف نتحدث عن 

 (:٢٢-٠٢،ص٠٢١٨)يحيى :ش يء مختلف عن باقي الشركات كما يلى  :

Facebook -1 شركة فيس بوك 

 ألنه بدأت بداية صغيرة عام  Facebookالبعض يطلق على 
ً
من غرفة طالب إسمه مارك  2772األب الروحي للشركات الناشئة، نظرا

 زوكربيرج كان هدفه هو تسهيل عملية التواصل بين زمالئه في جامعة هارفارد االمريكية.

اجتماعية في العالم. واليوم  تجاوز عدد مستخدمي فيسبوك عتبة املليار مستخدم، والذي أصبح أكبر شبكة 2772في عام 

 مليار مستخدم شهري. 2.01فيسبوك لديه 

ال يوجد أي حظ في رحلة تحول فيسبوك من موقع محلى بسيط إلى منصة عمالقة للتواصل ودخولها قائمة أفضل الشركات 

، فما بين الدعاوف القضائية وفضائح تسريب معلومات املستخدمين يمك
ً
ن أن نقول أن الحظ الناشئة بل على العكس تماما

 الس يء هو املالزم الدائم لهذه املنصة.

لكن السبب الحقيقي في هذا النجاح والنمو هو التطوير املستمر الذي يمر به في الشكل وفى األداء وفي الخواص، ببساطة إن كنت 

 كيف كان وكيف أصبح، وهذا هو
ً
 سر نجاحه. مستخدم دائم لفيس بوك في الخمس سنوات املاضية سوف تذكر جيدا

 فيسبوك وتحدي خصوصية املستخدمين

على الرغم من أنه من املستحيل تحديد الطرق التي ساعد بها فيسبوك األشخاص على التواصل، إال أنه اآلن ال يعد وسيلة بريئة 

 أو اثنين حول خصوصية البيانات، وكيف يتعامل 
ً
فيسبوك مع بيانات للتواصل أو على األقل وسيلة آمنة، واظن أننا تعلمنا أمرا

 مستخدميه وأمانها.

هذا الجانب من فيسبوك كان موجود منذ فترة ليست بالقصيرة، والعديد من خبراء تكنولوجيا املعلومات أبدو تخوفهم منه من 

تح أكثر من تحقيق في فضيحة تسريب بيانات املستخدمين الشخصية، و 
ُ
التي قبل، لكنه بدأ في التجلي والظهور بشكل أكبر عندما ف

 )وهي شركة استشارات سياسية بريطانية(. Cambridge Analytica كان املسؤول عنها شركة

مليون مستخدم من مستخدمي الفيسبوك بدون علمهم، واكتشفت  10في هذه الفضيحة تم الوصول إلى معلومات خاصة ب 

من قبل فيسبوك، هذا بخالف اعتراف إدارة  مليون مستخدم لم تكون محمية 107شركة متخصصة في األمن املعلوماتي أن بيانات 

 مليون مستخدم. 27فيسبوك أن املخترقون قد قاموا بسرقة البيانات الشخصية الخاصة ب 

، وافقدته ثقة العديد من مستخدميه حول العالم، لكنه لم ينهار بشكل كامل بل تعافى 
ً
هذه الحادثة أثرت على فيس بوك كثيرا

 للمستخدمين )نعم بشكل جزئي لكنه يظل أم
ً
ر جيد(، بعد هذه الحادثة كل من مارك زوكربيرج وإدارة الفيسبوك قدموا وعودا

، وهذا أمر سوف نتأكد من صحته بمرور األيام.
ً
 بعدم تكرار هذا الحادث مجددا

وعدم  الدرس املستفاد هنا: التربع على عرش النجاح ال يعىي عدم وجود تحديات، فاحترام املستخدم والحرص على ارضاءه

 اغضابه هو سر االستمرار.

Slack -2  شركة سالك 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  152    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

فهو بمثابة خدمة مخصصة لتسهيل وإدارة العمل للشركات واملؤسسات، مما يمنح العاملين  Slackملن ال يعرف تطبيق وموقع 

 مستوف غير مسبوق من التحكم في سير العمل والتواصل بين بعضهم البعض.

،  من الغريب أن نتذكر أنه لم يكن لدينا تطبيق للتواصل في مكان العمل قبل عام  اآلن بعد أن وصل سالك إلى كل مكان
ً
تقريبا

، لقد أثبتت استراتيجية الشركة في سوق املنتجات الشبه مجانية أنها عبقرية للغاية ومبتكرة، مما أتاح لها التواجد في جميع 2772

 عندما قامت بطرح اسهمها أنواع الشركات. كما يجدر اإلشادة بالنجاح املستمر وغير 
ً
التقليدي للشركة، والذي كان واضحا

 للجمهور في بورصة نيويورك لألوراق املالية.

 شركة العاب والصدفة والنجاح الغير متوقع

 76شركة العاب تبتكر برنامج ملساعدتها في تنظيم أعمالها والتواصل بين موظفيها، فتتوصل إلى تطبيق ناجح يساوف اآلن أكثر من 

 في م
ً
ليار دوالر، ال هذه ليست نكته هذه هي قصة نجاح تطبيق سالك.كون سالك من أفضل الشركات الناشئة وأسرعها نموا

التاريخ، ال يعد العامل الوحيد الذي يجعله تطبيق فريد من نوعه. وكانت عملية تطوير سالك ليصبح منتج خدمي عملية غير 

 ه )من قبل شركة ألعاب تدعى تيىى سبيك( غير الغرض الذف عرف به بعد نجاحه.تقليدية، حيث كان الغرض األساس ي من إبتكار 

 إلنشاء منتج أو خدمة للمكاتب والشركات وأماكن العمل، 
ً
حيث لم يخطط ستيوارت باترفيلد )مبتكر تطبيق سالك( وفريقه عمدا

 لنجاح الذف يمكن تحقيقه على مستوف عالمي.ولكنهم ابتكروا االداة ألنفسهم، وفيما بعد أدركوا إمكانيات سالك التجارية، وا

الدرس املستفاد هنا: الشركات العمالقة من املمكن أن تنبع من مجرد فكرة جانبية بسيطة انتجها فريق عمل شركة في تخصص 

.
ً
 (.٢٢-٠٢،ص٠٢١٨)يحيى : آخر تماما

Epic Games-3 شركة أيبكو جيم 

 Epicفي منزل والد املؤسس تيم سويىي، اتخذت اسم  Potomac Computer Systemsشركة تطوير ألعاب إلكترونية تأسست باسم 

Mega Games  الحًقا أصبح االسم(Epic Games .)حتى تظهر الشركة كأنها شركة عمالقة 

، وتستعين به شركات Unreal Engineكان أول مشروع كبير لها هو محرك ألعاب قوف يدعي 
ً
 ضخما

ً
، الذي ال يزال يحقق نجاحا

 Epic Gamesحصان شركة  Fortniteضخمة في صنع ألعابها من خالله. وبالطبع من ضمن أقوف إنجازات هذا املحرك لعبة  ألعاب

مليون العب في  217األسود، التي تجىي مئات املاليين من الدوالرات في الشهر من خالله، والذي أصبح ظاهرة ثقافية مع أكثر من 

 جميع أنحاء العالم.

 تحقق أرباح طائلة؟لعبة مجانية 

هي لعبة مجانية منذ … ال، إنه ليس عنوان خادع أو كذبه، فلعبة فورت نيات مصدر الدخل الرئيس ي ملتجر العاب إيبك جيمز

 اإلجابة هي: املعامالت املالية الصغيرة أو  2770صدورها في عام 
ً
 Microوحتى هذه اللحظة، هل نتساءل كيف؟ حسنا

Transactions روف في عالم األلعاب اإللكترونية يطلق على عمليات الشراء التي تتم داخل األلعاب مثل شراء زي وهي مصطلح مع

معين أو شخصية جديدة وهو مصطلح ليس بجديد، وبالطبع لم تخترعه شركة إيبك جيمز كل ما في األمر أنها استثمرت فيه 

م هذا األسلوب، لكن مع العاب مدفوعة أي أنك بشكل صحيح. حيث أن العديد من شركات األلعاب العمالقة كانت تستخد

 تكون مجبر على شراء هذه اإلضافات لتتمكن من منافسة 
ً
تشترف اللعبة، ثم تدفع أموال أخرف للحصول على إضافات، وأحيانا

مين ما بين الالعبين اآلخرين. لكن ما قدمته ابيك جيمز هو لعبة إلكترونية مجانية برسوم مبهرة وتحكم ممتاز، وخيرت املستخد
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شراء إضافات للعبة مثل ألوان جديدة لألسلحة أو مالبس للشخصيات، وما بين عدم دفع أي مبلغ واللعب بشكل مجاني، دون 

 اكتساب أو فقدان أي ميزة تؤثر على طريقة اللعب أو الفوز.

وتحقيق نجاح باهر لم يصل له الدرس املستفاد هنا: من خالل بعض املرونة واإلبتكار يمكنك استخدام نهج مستخدم من قبل 

 غيرك.

Tesla- 4  شركة نسال 

 ألنها أصبحت الشركة املصنعة للسيارات الكهربائية األكثر مبيًعا في  
ً
تسال هي سحر دائم لكل من املستهلكين واملستثمرين، نظرا

 بالكهرباء وبها خاصية السائق اآللي.، ودفعت شركات تصنيع السيارات األخرف إلى اإلسراع في إنتاج السيارات التي تعمل 2771عام 

تخيل أن تكون مدير واحدة من أفضل الشركات الناشئة في التاريخ، وأثناء إجراء اختبار صالبة تسال. شركةموقف محرج ملدير 

 ضاعف مدف اإلحراج الذي تعرض له ايلون 
ً
منتج أمام ماليين األشخاص يتعرض املنتج للكسر بسهولة، هل تخيلت األمر؟حسنا

ماسك )مؤسس ومدير شركة تسال( إلى على األقل ثالثة أضعاف عندما تعرف أن املنتج موضع االختبار هو أحدث سيارات شركة 

 على مدف صالبة زجاج هذه السيارة. برر ايلون هذا الحادث لتعرض الزجاج لالختبارات صالبة كثيرة 
ً
تسال، واالختبار كان تحديدا

تبار أمام الجمهور، قد يكون هذا السبب منطقي فعال، لكنه لم يساهم في رفع الحرج عن شركة وراء الكواليس قبل بدء عرض االخ

 % بعد الحادثة مباشرة.6تسال أو يمنع من انخفاض اسمها في البورصة بمقدار 

 قبل استعراض هذه القوة.
ً
 تماما

ً
 الدرس املستفاد: مهما كانت درجة قوتك فعليك أن تكون واثقا

Snapchat -5 ة سناب شاتشرك 

، القى العديد من السخرية والتهكم حول اإلبتكارات التي يمكن أن يضيفها إلى مفهوم الرسائل 2777في عام  Snapchatعندما أطلق 

توقعوا بدقة ماذا سوف يحققه التطبيق، حيث في غضون سنوات، أصبحت معظم  Snapchatالنصية، لكن قد تبين أن مؤسس ي 

 ، والذي يقدم واجهة استخدام سهلة ومحببة للمعلنين.Snapتحاكي مميزات تطبيق منصات التواصل االجتماعي 

من قبل أحد  2771وقد وجد مؤسس سناب شات إيفان شبيغل نفسه في موقف حرج، بعد أن ُرفع عليه دعوف قضائية عام 

الدعوف بتعليقات أدلى بها شبيغل،  موظفي شركته نفسها أنطونيو بومبلينو يتهمه فيها بالتحيز والعنصرية. واستشهد أنطونيو في

بأن الشركة كانت مهتمة فقط بالتوسع في الدول الغنية واالبتعاد عن الدول الفقيرة مثل الهند. وقد تراجعت أسهم سناب شات 

ى ٪ في أعقاب الدعوف، لكن الشركة لم تتعرض ألضرار دائمة، وبالطبع دافعت عن نفسها حيث قالت إن فكرة تركيزها عل7بنسبة 

 (٢٢-٠٢،ص٠٢١٨)يحيى : البلدان ذات الدخل املرتفع فقط هي فكرة سخيفة.

 الدرس املستفاد: امليثاق األخالقي والسمعة ملديري ومؤسس ي الشركات يساهم في مستوف نجاح وفشل الشركات.

Airbnb -6 

، عندما طبق ثالثة أصدقاء نموذج السوق على مراتب الهواء في الغرف والغرف اإلضافية، كان حصول الفكرة على 2771في عام 

شعبية أمر مستبعد للغاية. لكن على الرغم من ذلك وفي غضون ثالث سنوات كانت الشركة قد حجزت مليون إقامة، وظهر لها 

 .Airbnbي الليلة في األماكن املدرجة في قوائم موقع كيان اقتصادي، واآلن يقيم مليوني شخص ف

مليار دوالر )أعلى من القيمة السوقية لسلسلة فنادق هيلتون أو ماريوت(  21وصلت قيمتها إلى أكثر من  Airbnbفي أحدث تقييم لـ 

 ويبدو أنها تستعد ألطالق أسهمها في السوق.

 على التمويل بطرق سهلة Airbnbكيف حصل مؤسس ي 
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الخاصة باملرشحين لرئاسة  Cereals)براين تشيسكي وجو جيبيا( في بيع حبوب االفطار  Airbnbيل مشروعهم، بدأ مؤسس ي لتمو 

ألف دوالر من بيع علب حبوب االفطار التي  27الواليات املتحدة في ذلك الوقت )باراك اوباما وجون ماكين(.حيث تمكنوا من جىي 

أول تمويل لها  Airbnbف بعض األغاني املضحكة القصيرة كدعاية لهذه الحبوب. جمعت تحمل صور املرشحين، كما قاموا بتألي

الشركة العمالقة التي تعمل على تمويل الشركات الناشئة، في ذلك الوقت كانت الشركة  Y Combinatorألف دوالر من  27بقيمة 

يراد الشركة للسفر إلى نيويورك، أكبر سوق لهم دوالر فقط في األسبوع، ومع ذلك قرر مؤسسيها استخدام إ 277مازالت تكسب 

ملقابلة مستخدميهم. وهناك اكتشفوا أن املشكلة الرئيسية هي أن صور معظم أماكن اإلقامة ليست جيدة، فقاموا بشراء كاميرا، 

 األماكن.وبدأوا في الذهاب إلى مكان تلو اآلخر اللتقاط صور أفضل لها لتعجب عمالئهم وتشجعهم على اإلقامة في هذه 

 الدرس املستفاد: التمويل يمثل واحد من تحديات الشركات الناشئة، ولكن طاملا هناك فكرة جيدة فمشكلة التمويل لها ألف حل.

Stripe -7 

سنوات عندما قام جون وباتريك كولسون األيرلنديين الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي، بتحويل  77عمره حوالي  PayPalكان 

الدفع عبر االنترنت. ما صمموه كان طريقة سهلة  ن االكواد البرمجية إلى منافس قادر على البقاء وثورة في مجالسبعة أسطر م

هذه اإلمكانية آلالف  Stripeتمكن أي شخص من ربط موقعه على اإلنترنت بمزود خدمة الدفع )مثل باي بال(، واليوم توفر 

 .Salesforceو Targetو Lyftأيًضا مثل الشركات الصغيرة، وتستخدمها الشركات العمالقة 

على منافسيهم، بالنسبة للبعض قد تبدو  Stripeهذه هي الطريقة التي تفوق بها مؤسسو ، قراءة الكتب سر من أسرار النجاح

قراءة الكتب سر غريب من أسرار النجاح، هذا ألنه عندما تقوم بإنشاء شركة من الصعب قياس تأثير قراءة كتاب على نمو 

، لكن بالنسبة إلى اإلخوة كولسون كانت القراءة جزًءا ال يتجزأ من تفكيرهم منذ بداية العمل على 
ً
. على مر Stripeاإليرادات مثال

السنين علق العديد من املستثمرين البارزين على مدف ذكاء باتريك وجون، ومن ضمنهم املستثمر الكبير مايك موريتز الذي أشار 

التي  Refactorإلى اإلخوة باعتبارهم من اذكى رواد األعمال الذين ساندهم على اإلطالق. أما ديفيد لي الذي ساهم في تأسيس شركة 

ويل الشركات الناشئة في بدايتها، يقول عن باتريك كولسون:" إنه المع، إنه شخص يتمتع بالجاذبية كما إنه قائد جيد تستثمر في تم

وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على ذكاء “ ومن النادر جًدا رؤية كل ذلك في شخص واحد. 

ريك كولسون كالهما قارئ متعطش، واستفادوا بشكل كبير من استيعاب الشخص، إال أنه من اإلنصاف القول إن جون وبات

 (٢٢-٠٢،ص٠٢١٨)يحيى : .Stripeاألفكار املوجودة داخل الكتب أثناء إنشاء 

 في نجاح رواد األعمال بالنهوض بشركاتهم الناشئة.
ً
 الدرس املستفاد: القراءة واإلطالع والبحث الدائم عن املعرفة له دور مهم جدا

Udacity -8 

Udacity ( هي شركة في مجال التعليم عبر اإلنترنت، توفر شهادة تسمى النانوNanodegree وهى تختلف عن تكنولوجيا النانو ،)

بالرغم من تشابه االسم، حيث من خالل هذه الشهادة يمكن للطالب دراسة املواضيع التقنية والبرمجة، والحصول على شهادات 

املجاالت التقنية. الفكرة التي تعمل الشركة على نشرها هي أنك ال تحتاج دائًما للحصول على معتمدة من متخصصين في مختلف 

 تكون ال عالقة لها بمجال 
ً
درجة علمية تقليدية مدتها أربع سنوات )والتي قد تتطلب العديد من الدورات التدريبية، واحيانا

ى معرفته بالفعل، لبدء بناء مسارك الوظيفي بشكل أسرع في رحلة عميقة، حول ما تحتاج إل Udacityدراستك(.لذا يأخذك 

 وبتكلفة أقل.

 بمساعدتك في تعلمها بشكل صحيح Udacityما املميز في شهادة النانو وكيف تقوم 
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، CSSو  HTMLوتعلم  Pythonبغض النظر عن املعرفة التقنية الهائلة التي تقدمها الشهادة ما بين تعلم أساسيات لغة برمجة 

 من األدوات واللغات الهامة في مجال البرمجة.وغيرها 

مشاريع كاملة يمكنه  0فأن األمر األكثر اثارة لالهتمام هو أنه بعد انتهاء الدراسة في هذه الشهادة يكون الطالب قد كون حوالي 

 الشهير أو يضيفها الى سيرته الذاتية. GitHubوضعها على موقع 

يركز على اسلوب التعلم باملمارسة، حيث يقوم الطالب بمشاهدة مقاطع الفيديو وقراءة املقاالت واملدونات  Udacityوذلك ألن 

 حول موضوعات الشهادة، وبعد ذلك يقوم بعمل مشروع )مثل تطبيق أو موقع إلكتروني( وتقديمه.

لطالب في املراجعة فسوف يقدم املراجع ثم تتم مراجعته من ِقبل مراجع متخصص حتى يحدد نجاح الطالب من عدمه، إذا فشل ا

 للمشروع وكيف يمكن تحسينه. أيضا يواصل 
ً
 كامال

ً
تزويد طالبه بمختلف املوارد والفرص )حتى بعد إتمام الدراسة  Udacityتحليال

 (٢٢-٠٢،ص٠٢١٨: يحيى) والحصول على الشهادة(، ملساعدتهم في الحصول وظيفة ومكان في العالم الرقمي.

 فاد: تقديم حل متكامل وشامل للعميل هو واحد من مفاتيح النجاح املهمة في عصرنا هذا.الدرس املست

8- Uber شركة أوبر 

 ربما كان لدف أوبر بعض املشاكل على مر السنين، لكن ليس هناك شك في تأثير الشركة على وسائل النقل الحديثة.

 من سيارات تتيح لك أوبر عدة مزايا هامة مثل إمكانية مشاركة تكلفة الر 
ً
حلة مع صديق أو زميل، طلب سائقين خاصين )بدال

 (٢٢-٠٢،ص٠٢١٨)يحيى : األجرة التقليدية(.

 كل هذا من خالل تطبيق بسيط على هاتفك، كما يتيح للعديد من األشخاص فرصة لكسب املال كسائق في أوقات فراغهم.

 مستقبل مشرق لكنه محفوف بالعقبات

أيًضا إلطالق سيارات بدون سائق، وتخطط الشركة حالًيا للحصول  Uber، تستعد Tesla Motorsو  Apple Incو  Googleمثل 

 حتى اآلن.
ً
 على تصريح لسيارتها ذاتية القيادة في كاليفورنيا، ومع ذلك فقد كان الطريق وعرا

نية القيادة الذاتية، بتهمة سرقة تق Uberدعوف قضائية ضد شركة  Alphabet Inc (Google) Waymoال سيما منذ أن رفعت 

عندما اصطدمت احدف سيارتها ذاتية  2771ناهيك عن طرد مؤسسها ومديرها التنفيذي. ربما قابلت أوبر أسوأ عقبة لها في مارس 

 القيادة بأحد املارة وتسببت في موته، مما تسبب في توقف الشركة مؤقًتا عن إجراء جميع االختبارات.

 باملخاطر في ظل املنافسة الشرسة التي تسيطر على العالم االقتصادي اليوم.الدرس املستفاد: النجاح محفوف 

Dropbox-10 شركة دروب بوكس 

ميزة تخزين امللفات بشكل فعال ملساعدتك في الحفاظ على ملفاتك املهمة، وتنظيمها ويسهل عليك عملية  Dropboxيقدم 

 يمكنك من  Dropboxالوصول إليها.يمكنك استخدام 
ً
للوصول إلى ملفاتك الرقمية من خالل أي متصفح أو جهاز محمول، أيضا

 (.Dropboxمشاركة امللفات بشكل عام أو خاص )يمكن حتى التحكم في اتاحة ملفاتك لألشخاص الذين ال يستخدمون 

 (٢٢-٠٢،ص٠٢١٨: يحيى)الوضوح سر النجاح األعظم

هوستون أحد مؤسس ي دروب بوكس، أن معظم الشركات تكافح لشرح خدماتها ومنتجاتها لعمالئها، لذلك عمل على  ال حظ درو 

، وكيف يعمل وقد نجح في تحقيق هذا األمر بكفاءة. في بداية إطالق Dropboxتقديم شرح واضح وبسيط لعمالئه يوضح فكرة 

احصل على سعة تخزينية سحابية ومزامنة “منتجها بشكل واضح  بسيطة، وتوصف Dropboxالتطبيق كانت الصفحة الرئيسية لـ 

 ، في الحقيقة لفترة طويلة كانت صفحتهم الرئيسية تشبه صفحة هبوط بسيطة ال تظهر بشكل احترافي.”ملفاتك عبر أجهزة مختلفة
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ميزات إضافية عندما في صفحات اإلحالة )الصفحات التي تمكن املستخدم من ارسال التطبيق إلى أصدقائه، والحصول على م

 ”.الحصول على املزيد من املساحة التخزينية“يقومون باستخدامه(، كانت العناوين واضحة 

. Dropboxلكن ليس من الواضح على الفور ما تحصل عليه عندما يستخدم أحد اصدقائك ” إحالة صديق“كان يمكن دائًما كتابة 

باه االشخاص منخفض للغاية على اإلنترنت، لذلك ما لم تتمكن من شرح هدف قد يبدو هذا أمًرا تافًها، لكن تذكر أن نطاق انت

 الخدمة أو املنتج الذي تقدمه خالل بضع ثوان لن تنجح في تحويل زائر موقعك من مجرد زائر الى عميل أو مستخدم.

 كثيرة عليك العمل بكل جد لتوضيح وشرح ما تقدم لعمالءك بشكل مب
ً
 سط..الدرس املستفاد: في أحيانا

  الشركات الناشئة : عوامل النجاح وأسباب الفشل ٠/٣

 ويختلف   هل هناك بالفعل معايير أو مؤشرات قد تنذر بنجاح أو فشل الشركات الناشئة ؟  
ً
على الرغم من أن األمر نسبي جدا

 على العوامل والظروف، إال أن هناك مجموعة من األمور التي يجب االنتباه لها ل
ً
 اعتمادا

ً
تزيد من فرصتك في النجاح بشركتك كثيرا

 الناشئة ومنها :

 الشركات الناشئة :عوامل النجاح الداخلية والخارجية  ٠/٣/١

 يرتبط نجاح الشركات الناشئة بالكثير من العوامل منها ما هو عوامل نجاح داخلية ومنها عوامل نجاح خارجية

: الشركات الناشئة: عوامل النجاح الخارجية
ً
 أوال

 (٠٨-١٢،ص٠٢١٤)عليوش :هذه العوامل الخارجية ما يلى :ومن أهم 

العوامل  البيئية :حيث تعتبر من العوامل الخارجية والبيئة التى تنشأ فيها هذا النوع من الشركات تمثل حدود ما يمكنك تقديمه -

من منتجات وكيفية تسويقها وعلى سبيل املثال ال يمكنك بيع وتقديم خدمات ومنتجات عن طريق اإلنترنت وإستخدام طرق دفع 

معرفة بالتقنية وال يستخدمها في مجال البيع والشراء عن طريق اإلنترنت ، وتختلف البيئة التى  فى مجتمع ال يملك PayPalمثل 

تنشأ فيها الشركات من دولة إلى أخرف وتتميز دول الخليج العربي بأنها إحدف البيئات املحفزة لقيام هذا النوع من الشركات 

ا تقدمه من دعم من مؤسسات ومنظمات وشركات متخصصة فى دعم فأصبحت منبعا لهذا النوع من الشركات فى العالم العربي مل

 ريادة األعمال .

 القوانين والنظم التشريعية : حيث تؤثر على الشركات الناشئة من خالل اإللتزام بقوانين الدولة التى يقام بها الشركة الناشئة. -

 فة لإلستثمار .التشريعات الضريبية : ويجب اإللتزام بها ضمان قوانين الدولة املضي-

 مناخ االستثمار فى الدولة املضيفة : هل مناخ االستثمار محفز لالستثمار أو طارد لالستثمار.  -

 ثانيا : الشركات الناشئة: عوامل النجاح  الداخلية

ركات الناشئة والسمات التي تميزها. نستعرض عوامل النجاح الداخلية للش Startup بعد أن تعرفنا على معىى الشركة الناشئة    

 (٠٨-١٢،ص٠٢١٤)عليوش : كما  يلى  :

اقعي- : فى شتى العلوم اإلنسانية تجد هذه الكلمة ) هدف ( ولكن ما نبحث عنه هنا لكي نحقق النجاح املنشود هو هدف  هدف و

) عندما أقول أهدافا  واقعي وأن يكون الهدف مبىي على قدرات الشركة وإمكانياتها وهنا يوضح ريتشارد تمبلر ما هو الهدف الواقعي

واقعية فأنىي ال أقصد أن تكون أهدافا متواضعة أو سهلة التحقيق وإنما أقصد واقعية وهو ما يمكن أن يعىي أنها أهدافا شاقة 

وربما يتطلب تحقيقها الكفاح وقد توحى بضرورة أن يبذل فريق العمل معك جهدا مضاعفا وأن يعمل بجد أكثر ولفترة أطول 
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وهذا معناه أن تكون األهداف قابلة للتحقيق وفى متناول ” واقعية ” ذكاءا ولكن القاعدة الثالثة تؤكد على كلمة  وبطريقة أكثر

 قدراتنا (.

موظفين  1: بعيدا عن الرسميات والبروتوكول نتحدث عن شركة ناشئة وبعض الشركات الناشئة ال يتعدف موظفيها  إدارة مرنة -

موظفين ، هنا يجب أن تمتاز اإلدارة باملرونة وتخطي أنها إدارة وأن تعتبر جزءا من فريق العمل وهذا ما يعزز طرح  77وأخرف 

مكنها متابعة العمل عن قرب وأن تكون على معرفة مسبقة باملشاكل الفنية واإلدارية األفكار والحلول من قبل املوظفين كما أنه ي

 التى تحدث أثناء العمل .

: حسن إختيار فريق العمل وتعاونه هو أحد أهم عوامل النجاح الداخلية للشركة حيث يمثل فريق العمل  فريق عمل جيد -

اية ويجب أن تعلم أوال ما الذي تحتاجه من الفريق ؟ وما هو تصور فريق الدينامو املحرك للشركة . يجب أن تختار الفريق بعن

 العمل الذي تريد إستخدامه فى الشركة وعلى هذا األساس يمكنك أن توظف فريق عمل لديه القدرة والكفاءة املطلوبة .

لك ، ولكن لألسف وجذبا لألموال تقبل :منتج أو خدمة بسرعة وجودة عالية !! الجميع يريد ذ اإللتزام بالطاقة اإلنتاجية للشركة -

بعض الشركات بعروض أعمال تفوق معدالت الطاقة اإلنتاجية للشركة وهذا ما قد يؤثر على عنصر الجودة فى املشروع لذلك ال 

 تقبل مجموعة من االعمال ال تمتلك الشركة القدرة على إنجازها .

انا عند حاجتها للتمويل تقوم بقبول اإلستثمار املقدم للشركة بغض :كثير من الشركات الناشئة أحي شروط استيمارية جيدة -

النظر عن الشروط وهذا ما يؤدي أحيانا إلى تغير الهدف من تطوير العمل إلى اإلهتمام بالسداد للمستثمرين ، تأكد من الشروط 

من املشاريع والشركات خسرت بسبب وال تتسرع فى قبول أول إستثمار يعرض للشركة حتى ال تفقدها بكل سهولة وهناك الكثير 

 شروط استثمارية السيئة .

تقديم حلول للناس  إلى بطبيعتها Startups : تسعى الشركات الناشئة     needs وحاجاتهم التفكير في مشكالت الناس  -

   Uber الخدمات الرائدة في السوق.إذا رجعنا بمثالنا إلى الشركة وطرح
ً
من تركيزها على حاجة  نرف أنها بدأت بالعمل انطالقا

: الناس
ً
 مفيدا

ً
دراسة  البحث فى السوق ، لطلب تكس ي في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية ،إن هذا املثال يعطينا درسا

 بعض األفكار املفيدة. سنعثر على ما املشكالت التي يحتاج الناس إلى حلها؟ بالتأكيد بشكل دقيق  ،توسيع نطاق التفكير . السوق 

مألوفة،  تعىي البحث عن حلول غريبة أو غير لهذه املشكالت  ،هذه النقطة ال:  وعملية  التفتيش عن حلول إبداعيةالبحث و -

 بالشكل الكافي(. بتنفيذها التفكير في استراتيجيات بسيطة لم يضعها أحد من قبل بشكل عملي )أو ال أحد قام تعىي بل

إلى اختيار حلول تتمتع بإمكانية كبيرة للنمو  نحن بحاجة : كرائد أعمال،ملبيعاتطرق تساعد على االرتقاء بالعمل وا التفكير في -

وغيرها. على سبيل املثال، إذا  البىى التحتية بذل التكاليف الضخمة على وتكون قادرة على زيادة األرباح والدخل دون الحاجة إلى

عدنا بالفعل على االرتقاء بالعمل واألرباح، العتبار أنه فإن هذا املجال يسا تطبيقات من أجل الهواتف الذكية، اخترنا تطوير

  يتوجب علينا
ً
 للكثير من الناس لشرائه. إعداد التطبيق مرة واحدة فقط ،وبهذا يصبح التطبيق متاحا

لتسهيل حياتنا، لهذا السبب استخدم املوارد التقنية املتاحة  موجودة التكنولوجيا :حيث إن التكنولوجيا  يجب أن نستند على  -

 للعمالء الذين تستهدفهم. الخدمات واملنتجات لتقديم أفضل

لتنفيذ هذه األهداف: كما هو الحال في أي عمل تجاري، يجب على الشركة  فترات زمنية وتحديد األهداف و تحديد -

، على األمد القصير، املتوسط startup الناشئة
ً
أو ننوي البدء  شركاء والبعيد. إذا كان لدينا أن تحدد أهدافها بشكل جيد جدا
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فترات  على بشكل منفصل وزمن تنفيذها خاصة بنا، يجب أن نخصص الوقت الكافي لكتابة األهداف startup بإقامة شركة ناشئة

  إن هذه االستراتيجية  زمنية محددة.
ً
 والتركيز االستراتيجي على التنفيذ. في املشروعات األمور  للمحافظة على ترتيبمفيدة جدا

التخطيط على الصعيد االقتصادي : هذه هي اللحظة التي يجب علينا فيها وضع أقدامنا على األرض، نكون صادقين مع ذاتنا ومع  -

املال الذي سيساهم  ،وما مقدار    ،Startup لشركة الناشئةمقدار امليزانية التي نحتاج لها للبدء بإقامة ا زمالئنا ،من خالل تحديد

 شخص مشترك في هذا العمل؟ به كل

ال يولد جميع رواد األعمال ولديهم املاليين. إذا لم نكن لدينا  في الحقيقة،     crowdfunding البحث عن موارد تمويل جماعي -

او كما نسميه في اللغة  تمويل جماعي مصدر عن يجب أن نبحث نا،فكرة األعمال التجارية لدي لرعاية وتنفيذ ميزانية كافية

، crowdfunding ننشر فكرتنا عبر منصة لهذا التمويل ! بهذاcrowdfunding االنجليزية

 للعثور على أشخاص يدعمون مبادرتنا ويساهمون باملال الضروري للبدء بذلك. Kickstarter ، Indiegogo ، Catarse مثل:

ق عمل موّحد:   يجب أن يكون لدينا فريق عمل جاهز ومستعد إلقامة شركتنا الناشئة. ال داع ألن يكون مجموعة فري تشكيل  -

ر أنه للوصول إلى أهدافنا،
ّ
إلى العمل  نحن  بحاجة كبيرة، املثالي أن يساهم كل عضو بش يء هام من أجل املشروع. ويجب أن نتذك

  الدائم واملحافظة على أهدافنا ثابتة.

 لحل املشكالت. إلستعداد ا -

 creative اإلبداع  -

 و ضع احتياجات الناس في املكان األول   -

 إذا لم تذهب األمور في االتجاه الصحيح منذ البداية. عدم فقد الحماس  -

 التركيز على املشكالت الكبيرة فى املجتمع والدول . -

 عن العمل. -
ً
 تأخر، ال مشكلة، لكن ال نتوقف أبدا

 طالق  من املعطيات التي املتوفرة لدينا .اإلن -

 استخدم عنصر املفاجأة. -

 Storytelling القصة التسويقية التركيز على استراتيجية -

 ضرورة مواجهة كافة التحديات بشجاعة وعدم السلبية .-

ها، بإجراء دراسة واسعة ( الخبير في مجال الشركات الناشئة والذي احتضن العديد منBill Gross –قام السيد )بيل غروس  -

 أن يفهم العوامل التي تكمن وراء نجاح الشركات الناشئة أو فشلها. فقد قام بمتابعة  Startups ومعمقة على الكثير من الـ
ً
محاوال

 لألهمية كما يلي:
ً
 إياها تبعا

ً
)عليوش  مئات الشركات وتوصل إلى حقيقة مفادها أن هناك بعض األمور التي تتحكم بذلك، مرتبا

 (٠٨-١٢،ص٠٢١٤:

 %02عامل الوقت أو العامل الزمىي  -7

 %22الفريق القائم على التنفيذ  -2

 %21الفكرة في جوهرها  -2

 %20نموذج العمل التجاري  -0

 %70التمويل  -1
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رير مدف نجاح ، يمكنك االستنتاج أن عامل التوقيت في تنفيذ األعمال واملشاريع هو من أخطر العوامل وأهميتها في تقمما سبق

الفكرة الجيدة  Bill Gross الشركة الناشئة أم فشلها. كما ان الفكرة في حد ذاتها تعتبر أكثر اهمية من التمويل، ألنه بحسب السيد

 وفي أي 
ً
والتفنن في استغالل الوقت في التنفيذ هي العوامل التي تساعد الشركة الناشئة على اجتذاب مصادر التمويل مستقبال

 وقت.

 الشركات الناشئة : أسباب الفشل  ٠/٣/٠

 لألتى  
ً
 (:٢٢-٣٨،ص٠٢٠٢زاوية :(هناك عدة أسباب لفشل وعدم نجاح املؤسسات الناشئة مبكرا

 ينفقون قدرتهم املالية بتعجل.-

 يبكروا بتعيين كادرهم، أو يتأخروا بتقليصه.-

 يتقاعسون باالستجابة لتغيرات السوق.-

 والزبائن.يغفلون مالحظات العمالء -

 يفشلون في تعيين الفريق املناسب حين تنمو الشركة.-

 ال يجدون املستثمرين أو يجدون مستثمرا غير مناسب.-

 ال يستغلون شبكاتهم-

 يحتمون بشكل مفرط في امللكية الفكرية-

 ال يبيعون مشروعاتهم في الفرصة املناسبة-

 %من الحصص تعىي السيطرة  17يعتقدون أن -

 للتوفيق في أعمالهميفتكرون -

   التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة ٠/٨

بالرغم من الدور الفعال الذي لعبته حاضنات األعمال في العالم في دعم وترقية املؤسسات الناشئة ، إال أنها ال تزال بعيدة عن 

 فإن كل من حاضنات األعمال والشركات املراحل املتقدمة التي بلغتها بعض الدول الناجحة في مجال املؤسسات الن
ً
اشئة، وعموما

الناشئة تعانى جملة من النقائض وتواجه تحديات وصعوبات ومعوقات تقف حائال أمام تطورها، ويعود ذلك لعدة أسباب من 

 (٠٨-١٢،ص٠٢١٤)عليوش : أهمها :

 حداثة و محدودية كل من فكرة حاضنات األعمال والشركات الناشئة.-

البشري وعدم تأهيلة، وافتقاره لخلفية كافية عن الشركات واملؤسسات الناشئة التي تواجه العديد من الصعوبات  ضعف املورد-

 والتحديات خاصة فيما يتعلق بنقص األفكار اإلبداعية واملبتكرة 

 ضعف التمويل ونقص رأس املال املخاطر واملغامر لالستثمار.-

 تشريعات والقوانين.االجراءات البيروقراطية، وعد مواكبة ال-

 عن دخول األسواق الكبرف العاملية نظرا لضعف -
ً
تخلف اإلنتاجية، و عدم مطابقة املعايير الدولية، مما يجعل املنتج عاجزا

 تنافسيتة.

 ضعف اإلنفاق الحكومي علي البحث العلمي، وانفصال الجامعة ومراكز البحث العلمي عن أرض الواقع الفعلي .-

 كان الدائم و املناسب إلقامة املؤسسات الناشئة.صعوبة إيجاد امل-
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 صعوبة االجراءات اإلدارية والتنفيذية في إنشاء املؤسسات الناشئة .-

نقص مصادر التمويل بسبب الشروط املفروضة على القروض والضمانات املطلوبة من البنوك وعدم االستفادة من التمويل -

الرغم من استحداث اآلليات والهياكل الجديدة للمساعدة في التمويل اإل أن املشكلة تبقى املباشر عن سوق القيم املنقولة، وعلى 

 مطروحة أمام هذه املؤسسات.

عدم وجود أسواق جديدة وضيق األسواق القديمة بسبب التدفق غير املنضبط للسلع املستوردة من جهة، وضعف القوه -

 الشرائية من جهة أخرف.

 برف على املؤسسات الناشئة كمؤسسات مكمله ألنشطتها عدم اعتماد املؤسسات الك-

 ارتفاع التكلفة الرأسمالية للمؤسسات الناشئة ونقص املساعدات التقنيه والخدمات الداعمة لها.-

حول التخلف التقىي، وعدم مواكبة التطورات الحاصلة في ببيئة األعمال العاملية مثل الدفع االلكتروني ،والتجارة اإللكترونية والت-

 الرقمي والشمول املالي.

تعاني حاضنة األعمال العامة من مشكلة بعدها عن املناطق الحضرية، و عدم مطابقتها لنماذج الحاضنات املعمول بها في العالم -

 مثل ارتفاع ايجارات البنية التحتية التي توفرها لرواد األعمال.

 دور الشركات الناشئة فى تحقيق التنمية االقتصادية ٠/٢

)عليوش  تعد الشركات الناشئة محفز رئيس ي لالقتصاد الوطىي و تساهم في تعزيز التنمية االقتصادية من خالل عدة أوجة ومنها :

 (٠٨-١٢،ص٠٢١٤:

 تشارك في األنشطة االقتصادية  األولية والثانوية التي تعتمد على املوارد املحلية وتحقيق قيمة مضافة عالية-

 ية مما يدعم التنمية اإلقليمية واملحلية وتساعد على تحقيق التوزيع العادل واملنصف للثروة.تتواجد في املناطق الريف-

 تزود الصناعات الكبيرة باملواد الخام وقطع الغيار وتوزيع منتجاتها املصنعة.-

 تساعد على تنمية ريادة األعمال واالبتكار و إنتاج املنتجات الجديدة والعمليات التكنولوجية-

في التنمية التكنولوجية من خالل تطوير وتسويق التقنيات الحديثة وتعزيز اإلستفادة من نمو تكنولوجيا املعلومات تساهم -

 واالتصاالت.

تولد عدد أكبر من الوظائف الجديدة برأس مال أقل تكلفة ألنها تتسم بكثافة إستخدام العمالة وقلة رأس املال ولذلك لها أهمية -

 ل و حل مشكلة البطالة خاصة في الدول التي تعاني من وفرة عنصر العمل وندرة رأس املال.كبيرة في خلق فرص العم

 تحقق التنمية االقتصادية املستدامة.-

 تعمل على تنمية املجتمعات املحلية-

 تؤدي إلى التطوير الصناعي للصناعات املختلفة-

 تعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة بين الدول املختلفة.-

 على دعم االبتكار وتسويقة تساعد-

 تساهم في تشجيع اإلستثمار-

 تؤدي إلى خلق وظائف جديدة و مستدامة-

 تؤدي إلى تسريع نمو األعمال التجارية-
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 تعمل على خلق قيمة مضافة عالية-

 تعمل على تسخير القدرات اإلبداعية واالبتكارية لخدمة االقتصاد الوطىي-

 واالبتكار.تعمل على تعزيز أنشطة األعمال -

تعد الشركات الناشئة محركات مهمة للحد من الفقر في املجتمع نظرا لدورها في تحسن استغالل املوارد املحلية ودعم العمل الحر -

 وتوفير فرص العمل للفقراء.

 دور التكنولوجيا املالية فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة -3

نولوجيا، قامت الشركات الناشئة باالتجاه في إدخال التكنولوجيا في طبيعة عملها، وفي نظًرا للتطور الكبير واملستمر في التك

توصيل املنتجات، وفي تسويقها على نطاق واسع سواء كان على مواقع التواصل االجتماعي، واالنترنت، وعلى تطبيقات الهواتف 

لتكنولوجيا في عملها، والتأقلم مع كل تطور تكنولوجي الذكية، فأصبح االتجاه املستقبلي لنجاح الشركات الناشئة هو إدخال ا

 (.٢٢-٨٢،ص٠٢١٢راوية :(يحدث في العالم.

  في إدارة الشركات الناشئة التكنولوجيا املاليةدور  ٣/١

إدارة تعتبر التكنولوجيا من أهم العوامل املؤثرة في إدارة الشركات الناشئة بشكل ناجح وفّعال، وللتكنولوجيا أهمية كبيرة في 

 ((chanias:2019,p.p17-33الشركات الناشئة وهي كاآلتي :

تتميز التكنولوجيا بأنها تساعد في توفير الوقت والجهد في اإلدارة، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة مثل البرامج  -7

وات، كما تقلل من التكلفة، حيث االلكترونية والتطبيقات، فتسّهل من العمل، كما توفر الجهد لتنفيذ املهام من خالل هذه األد

 من تعيين موظفين بأجور عالية.
ً

 يتم إنجاز املهام بكفاءة من خالل التقنيات الحديثة بدال

تتميز التكنولوجيا أنها تساعد على شهرة وانتشار الشركة الناشئة على نطاق واسع، مثل استخدام مواقع التواصل االجتماعي   -2

ل مع أكبر عدد من العمالء املستهدفين، كما ساعدت التكنولوجيا على زيادة التواصل، مثل لعرض منتجات الشركة والتواص

 
ً

استخدام التطبيقات الذكية في التواصل بين املوظفين داخل الشركة ألداء مهام العمل، والتواصل بين املوظفين واملديرين، بدال

ى التواصل مع العمالء حتى يصلوا للرضا من أداء الشركة من االجتماع في مقر خاص بالشركة، كما ساعدت التكنولوجيا عل

 وجودة منتجاتها أو خدماتها.

يتم استخدام التكنولوجيا في التسويق للمنتجات والخدمات املقدمة من الشركات الناشئة، بأقل التكاليف، كما أنها تتميز بأنها  -2

جتماعي كالفيسبوك واالنستجرام، ومن خالل املوقع االلكتروني سريعة االنتشار بين األشخاص، وتتم من خالل مواقع التواصل اال 

للشركة الناشئة، ومن خالل التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية لتسهيل التواصل مع العمالء، ومن خالل البريد اإللكتروني 

يات البيع والشراء من خالل املتاجر للتواصل مع العمالء أيًضا وإمدادهم بكل جديد من الشركة، كما ساعدت التكنولوجيا في عمل

 االلكترونية، فسّهلت الكثير من األعمال، وذلك بسبب انتشار املتاجر اإللكترونية ومنافذ بيع املنتجات من خالل االنترنت.

 الطريقة املؤثرة لتأقلم الشركات الناشئة مع تطور التكنولوجيا املالية ٣/٢

كة الناشئة مع التغييرات املستقبلية في التكنولوجيا ، هي بناء خطة استراتيجية فعالة أهم الطرق املؤثرة في كيفية تأقلم الشر 

لطريقة عمل الشركة، التي تعتبر من أهم الخطوات التي تساعد الشركة على التأقلم مع أي تغيير يحدث لها في املستقبل، و يتم 

ة نشأة الشركة، مما يؤهل الشركة على التأقلم مع أي تغيير ذلك من خالل إدخال التجارب في سير العمل على املوظفين منذ بداي

 (.٤٢-٢٢,ص٠٢١٨)يحيى :يحدث لها بشكل أكبر من التغيير الفجائي.
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وتقع عاتق هذه املسئولية على املديرين، وذلك من خالل تنفيذ خيارات من لتجارب على املوظفين، تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة 

ع على عاتقهم تقييم مالمح املستقبل دائًما، ومعرفة كيفية التأقلم مع التحوالت التكنولوجية أي تغيير يحدث فجأة، كما تق

 الجديدة، وتقييم قدرة املوظفين دائًما على التأقلم مع هذه التغييرات الجديدة.

ألسواق والتطبيقات، وكيفية لذا من املهم أن تبادر الشركة في بداية تأسيسها على التأقلم مع التطور التكنولوجيا الذي يحدث في ا

املبادرة الستخدام أحدث التقنيات التي تساعد في زيادة مبيعات الشركات، واالحتفاظ بشهرتها بين العمالء، كما يؤخذ في االعتبار 

ه، ولكي تعيين فريق إدارة متميز لكي يعتىي باختيار موظفين قادرين على التأقلم في تغيير طبيعة العمل نتيجة أي تطور يطرأ علي

يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة مع أي تطور تكنولوجي يحدث لتسير الشركة في خطتها لتحقيق أهدافها، مع إدخال 

 التكنولوجيا الحديثة في عملها، حتى لو كان في جانب واحد فقط.

 النتائج:

 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 التقنية التطورات فرضت لليقة، املعززة التكنولوجية والجاهزية للتغيير  املؤيدة الرقمية اليقافة تقوية أجل من 

 مجتمع إلى معلوماتي مجتمع من االنتقال قصد ومستخدميها، املالية التكنولوجيا ممارسات على ضمانات الحديية

افتراض ي. ذكي  و

  ة من خالل التطبيقات، جديد في اإلدارة املالية تستخدم لتحسين العمليات املالي مجالالتكنولوجيا املالية تعد

ستحدثة في مجال الخدمات املالية
ُ
 .العمليات، املنتجات ونماذج األعمال امل

  في ظهور شركات التكنولوجيا املالية ممثلة في مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية  ساهمت التكنولوجيا املالية الحديثة

أجل تحسين وتطوير خدماتها، لتقليص الفجوة في  وشركات تقنية راسخة تهدف لتعزيز تقنيات التكنولوجيا املالية من

مؤشر األمية الرقمية املقاومة للتغيير. فكثيرا ما نجد البطاقات الرقمية مكدسة في املؤسسات املالية، وإن وجدت ال يتم 

 استخدامها من طرف أصحابها.

  قصيرة األجل من أجل عمليات الشراء، توفير وسيلة للمستهلكين لتأمين قروض فورية التكنولوجيا املالية ساهمت فى

ساعة من خالل إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية، بحيث تعطي للمستهلكين خيارات أفضل من  20على مدار 

 البنوك املحلية ومؤسسات التمويل.

 التجارية على  وفرت املؤسسات املصرفية منتجات املالية للدفع االلكتروني في كل نشاط تجاري سواء كان في املحالت

أرض الواقع، أو املتاجر االلكترونية عبر االنترنت، للحصول على األموال مقابل هذه األعمال عبر االنترنت من خالل 

 الوسائل املختلفة كاملحافظ االلكترونية والحسابات املصرفية االلكترونية وغيرها.

  املالية.في القطاع املصرفي و املمارسات ساهمت التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية 

  تعزيز االحتواء املالي و النمو االحتوائي وتنويع النشاط االقتصادي من خالل االبتكارات التكنولوجيا املالية تعمل على

 التي تساعد على تقديم الخدمات املالية من ال يتعامل مع الجهاز املصرفي.

 مؤسسات الصغيرة واملتوسطة.تسهيل اتاحة مصادر التمويل البديلة لل 

 .تحقيق االستقرار املالي من خالل استخدام التكنولوجيا في ضمان االمتثال  للقواعد التنظيمية وإدارة املخاطر 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  163    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

  تيسير التجارة الخارجية وتحويالت العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكنولوجيا املالية تساهم فى

 فوعات العابرة للخدود.التكلفة للمد

  يؤدي استخدام وسائل الدفع اإللكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة،وهو ما يستدعي القيام بمزيد من اإلصالحات

 لسد الفجوات في األطر املعينة بالقواعد التنظيمية وحمايه املستهلك واألمن املعلوماتي.

 لية نموا سريعا فى الخمس سنوات املاضية،وتشير التوقعات إلي إستمرار حققت االستثمارات العاملية في التكنولوجيا املا

-٠٢١٠نموها بقوة،فقد ارتفعت قيمة االستثمارات في التكنولوجيا املالية بما يزيد على عشرة اضعاف في الفترة بين 

حدة أدي إلي حدوث تراجع علي الرغم من أن دمج املؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا املالية في الواليات املت ٠٢١٢

،فقد استمر في مناطق أخرف ومنها منطقه الشرق االوسط وشمال افريقيا وسجلت 2776في االستثمارات العاملية في سنه 

 .٠٢١٤االستثمارات ارتدادا إيجابيا قويا في النصف االول من عام 

 اعات الكبيرة وهي الودائع تركز شركات التكنولوجيا املالية على ستة مجاالت تتضمن العديد من االبد

 .والقروض،املدفوعات،الرفع من رؤوس األموال،ادارة االستثمارات وتموين السوق 

 لتعرف على اإلطار املفاهيمى للتكنولوجيا املالية واملؤسسات املالية واملؤسسات الناشئة.تم ا 

  التكنولوجيا املالية الحديثة.التعرف على واقع الشركات املالية واملؤسسات الناشئة فى مجال تم 

  التكنولوجيا املالية فى املؤسسات املالية واملؤسسات الناشئةتحليل ومناقشة دور 

 .ستحدثة في مجال الخدمات املالية
ُ
 التعرف على واقع تطبيقات وعمليات ومنتجات ونماذج األعمال امل

 وجيا املالية نحو تقنيات الحوسبة السحابية.تعزيز املؤسسات الناشئة في التداول اإللكتروني في مجال التكنول 

  التعريف باالستراتيجيات االستثمارية في سوق صرف العمالت واألوراق املالية املتعلقة بمنصات التداول اإللكترونية

 لتعزيز األمن السيبراني.

 ية.ضمان انسيابية التعامالت االسالمية والتكنولوجيا املالية في املؤسسات واملصارف اإلسالم 

 .التعرف على الضمانات القانونية لحماية الدفع االلكتروني 

 .االستفادة من نماذج التكنولوجيا املالية الرائدة 

 تحديد  مدف مساهمة التكنولوجيا املالية في التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي و املمارسات املالية 

  أنشطة املؤسسات الناشئة و تطويرها إبراز دور التكنولوجيا املالية فى  انتعاش 

  التاليةتحديد  الضمانات القانونية التي ساهمت في تأمين عملياتها 

 .هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة سواء في الدول املتقدمة أو الدول النامية 

  هناك أسباب لفشل الشركات الناشئة.هناك عوامل نجاح داخلية وعوامل نجاح خارجية للشركات الناشئة، وكذلك 

  زادا االهتمام العالمي بالشركات الناشئة نتيجة للتركيز على أهمية نقل من التكنولوجيا و دعم االبتكار وتشجيع رياده

 األعمال.

 ل يمكن للمؤسسات الناشئة تعزيز التنمية االقتصادية من خالل دورها في التنمية املحلية ودعم الصناعات الكبرف ونق

 التكنولوجيا، و دعم االبتكار وتوفير فرص العمل.
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  على الرغم من االهتمام الكبير بالشركات الناشئة والدعم الذف تحظى به من قبل الدولة ،إال أنها تواجه مجموعة من

 التحديات التي تؤثر على قدرتها التنافسية و فرص استمرارها.

 يمكننا االستفادة منه إذا أردنا كل شركة من الشركات الناشئة التي ذكرناها في هذ 
ً
ا املقال تستطيع أن تتعلم منها درسا

 يمكنك االستفادة من هذه الدروس في حياتنا الشخصية والعملية.
ً
 إنشاء شركة ناشئة ، وأيضا

  ما 
ً
أفضل الشركات الناشئة مرت بإخفاقات ونجاحات شكلت هويتها الحالية وساهمت في صعودها طريق النجاح، نادرا

شركة ناشئة لم تمر بأزمة أو موقف محرج خالل حياتها هذا مفهوم ومقبول. لكن أقوف هذه الشركات هي من  نجد

 بنفس القوة واألداء، واالقوف بالطبع هي من استطاعت 
ً
استطاعت تجاوز األزمة واستطاعت العودة إلى نشاطها مجددا

 استغالل هذه االزمة لصالحها وخرجت منها أقوف من ذي قبل.

 :وصياتالت

 توص ى الدراسة باألتى:

  من لشركات الناشئة، التكنولوجيا املالية  وتشجيع استخدمها فى ايجب على الدولة أن توفر منظومة متكاملة لدعم

تشجيع ريادة األعمال وتوفير البنية األساسية املناسبة ومزايا ضريبية و تسهيالت للتمويل و تسهيل إجراءات  خالل 

 تأسيس املؤسسات الناشئة.

  دراسة وتحليل وتقييم مشروعات  يتعين على الجامعات واملراكز البحثية واملؤسسات الصناعية الكبرف أن تتبىى

ؤسسات الناشئة، مع التركيز على دعم االبتكار والتكنولوجيا التي يحتاجها املجتمع و توائم إنشاء  املالتكنولوجيا املالية و 

 متطلبات السوق.

  يجب على الدولة إنشاء هيئة مركزية عليا تكون لحاضنات األعمال، تتولى مسئولية التخطيط إلنشاء الحاضنات

الناشئة والتشجيع على إستخدام عم املؤسسات الجديدة ومتابعة وتطوير الحاضنات القائمة، لتقوم بدورها في د

 التكنولوجيا املالية من خالل تقديم خدمات مالية فيها .

 .يجب على البرملان إصدار التشريعات الالزمة لتنظيم عمل حاضنات األعمال بما يتالءم مع متطلبات عملها 

 التكنولوجيا املالية وإستخدام لخاص في دعم يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات واملراكز البحثية والقطاع ا

 حاضنات األعمال وتوفير التمويل املناسب لها، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها املؤسسات الناشئة.

  حتى تنجح ريادة األعمال البد من توجه الشباب رواد األعمال إلى تلبية احتياجات حقيقية للعمالء االقتصاديين املحليين

كين ،وشركات ( ،والبد من تقديم التدريب والتوجيه الالزم للشباب رواد األعمال ،وتنمية روح املخاطرة وتشجيع )مستهل

 األفكار اإلبداعية.

  ضرورة تطوير برامج التعليم وزيادة اإلنفاق على البحث العلمى ،وضرورة زيادة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير

األعمال وتطبيق التكنولوجيا املالية وتشجيع استخدمها فى الشركات املالية لعلمى ببيئة ،وربط الجامعة ومراكز البحث ا

املالية .وال بد من دعم إنشاء حاضنات األعمال وتشجيعها كونها من أفضل وسائل دعم املؤسسات  والشركات الناشئة 

 الناشئة.واملؤسسات 
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 :املراجع

 املراجع باللغة العربية-١

  (، دور التكنولوجيا املالية في تطوير اداء البنوك اإلسالمية، مقالة متاحة على املوقع التالي:٠٢١٤االمام,)محمد محمود 

http://gulf.argaam.com/article/article detail/605668 

 (، دور التكنول٠٢١٤يوسف سائحي،) وجيا املالية فى دعم قطاع الخدمات املالية واملصرفية،مجلة اإلجتهاد للدراسات

 .٤٨،ص٠٢١٤السنة ٣،العدد٢القانونية  واالقتصادية ،املجلد 

 (،التكنولوجيا املالية ثورة الدفع املالي: الواقع واالفاق، امللتقى الوطىي حول الشركات الناشئة في ٠٢١٤حجاج نفيسة،)

 .٨املالية: تحديات النمو واملنافسة، املركز الجامعي بتمنراست،ص مجال التكنولوجيا

 (، دور التكنولوجيا املالية فى دعم قطاع الخدمات املالية واملصرفية،مجلة اإلجتهاد للدراسات ٠٢١٤يوسف سائحي،)

 .٨٢،ص٠٢١٤السنة ٣،العدد٢القانونية  واالقتصادية ،املجلد 

 (،التكنولوجيا٠٢١٤حدادي عيد اللطيف،)  املالية بين ضخامة املفهوم وجسامة املخاطر ،امللتقى الوطىي حول الشركات

 .٢الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية  تحديات النمو واملنافسة، املركز الجامعي ،بتمنراست،ص 

  (،آفاق االقتصاد االقليمي التكنولوجيا املالية : إطالق امكانات منطقتى  2770صندوق النقد الدولي ,) شمال افريقيا

 .٢-٣ص-والشرق االوسط و افغانستان وباكستان والقوقاز و اسيا الوسطى،ص

 (، التحول الرقمى كيف وملاذا؟،منتدف أسبار الدولى ،السعودية.٠٢١٨عدنان مصطفى البار،خالدعلى املرحبى,) 

  ١١/١١/٠٢١٨،التحول الرقمى بوابة العبور للمستقبل جريدة البورصة (٠٢١٨)عالء الغرباوي. 

  مصر تعتزم التحول لدولة ٠٢/٨/٠٢١٨،مؤتمر طريق الحرير فى الصين (٠٢١٨)عمرو طلعت وزير االتصاالت املصري"

 رائدة إقليميا فى االقتصاد الرقمى " موقع مصراوي.

 (، التحول الرقمى تحدف جديد  ملهنة املحاسبة واملراجعة لدعم التنمية املستدامة", ٠٢٠٢سحر مصطفى عبدالرازق",)

 ؤتمر السنوف الرابع والعشرون ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس.امل

 (،إدارة اتصال االزمات في زمن الشبكات االجتماعية الرقمية : تحوالت نظرية ونماذج عملية", مجله ٠٢١٨يحي العربي ",)

 .٨٢،ص  27بحوث العالقات العامة للشرق االوسط ، العدد 

 (،واقع الشركات ٠٢١٤عليوش ابتسام،) الناشئة في الشرق االوسط وشمال افريقيا ،امللتقى الوطىي حول الشركات

 .١٨-١٢ص-الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية: تحديا املنافسة والنمو، املركز الجامعى،بتمنراست،ص

 (،الدراسة بعنوان "التكنولوجيا املالية ودورها فى تسريع الشمول املال٠٢٠٢زاوية رشيدة ،بلعور سعيدة,) ى من أجل تنمية

 مستدامة "،امللتقى الوطىي ،كلية العلوم االقتصادية،جامعة غرداية.

 (، اثر التحول الرقمي على املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واملتوسطة" ، املؤتمر ٠٢٠٢رشدي صالح عبدالفتاح" ،)

 العلمى الدولي الثامن عشر ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية . 

 ، (، "اثر التحول الرقمي على إعادة الهيكلة التنظيمية "،املؤتمر العلمى الدولي ٠٢٠٢د. عهد محمد ،)حسين مصلحي

 الثامن عشر ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية . 

http://gulf.argaam.com/article/article%20detail/605668
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 (،أثر التحول الرقمي على تحسين جودة الخدمات املصرفية في البنوك املصرية، املؤتمر العلمى ٠٢٠٢بهانة وداد حطبة،)

 الدولي الثامن عشر ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية . 

 (، اآلفاق املستقبلية للتحول الرقمي في مصر في ظل التغيرات االقتصادية ا٠٢٠٢عزة أحمد عبد املتعال"،) ملعاصرة

 دراسة تحليلية" ،املؤتمر العلمى الدولي الثامن عشر ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية . 

  (حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في دعم املشروعات الصغيرة  2727السيد صالح الدين سيد محمد علي،)

ة املجلد الحادي عشر ،العدد االول، الجزء واملتوسطة في مصر، مجله كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهر 

 .٣٢ -١ص-،ص٠

  (,دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية املؤسسات الناشئة: دراسة حالة الجزائر، مجلة التأثر  2770بو الشعور ) شريفة

 . 027 - 071ص -االقتصادية املجلد الرابع، العدد الثانى ،ص

 ( حاضنات ا٠٢٠٢معهد البحوث واالستشارات، ) ألعمال، نحو مجتمع املعرفة سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث

 .٢٢-١ص-واالستشارات ،جامعة امللك عبد العزيز، مكتبه امللك فهد الوطنية للنشر السعودية، اإلصدار الثالث،ص

  (الهياكل واالليات الداعمة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر ،جامعة الش 2727محمد زيدان،) ،طف

 .١٣٤-١٠١ص -، ص٢الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 

 ( رأس املال املخاطر بديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ،مجلة ٠٢٢٢ريبش السعيد،)

 8 - 1ص -الباحث، العدد الخامس ،ص

  (نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التك 2772حسين رحيم،) ،نولوجي ،مجلة العلوم االقتصادية علوم التيسير

 .٠جامعة سطيف ،العدد 

 (،املقارنة بين رأس املال املخاطر و حاضنات األعمال في تمويل ودعم املؤسسات ٠٢١٢عبدهللا ومقالتي بلعبدف،عاشور،)

 .٢ة، العدد الصغيرة واملتوسطة مع إمكانية التكامل التنموي بينهما ،مجلة البحوث املالية واالقتصادي

  (اشكالية حاضنات األعمال بين التطوير التفعيل: رؤية مستقبلية حالة حاضنات األعمال في  2770فوزي عبد الرازق،)

 .270االقتصاد الجزائري ،بحث منشور في كتاب أبحاث املؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال ص 

  (حاضنات األعما 2776زينب عباس زعزوع،) ل ودورها في تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة في مصر نماذج من

 .716،ص  0، العدد ١٢التجارب الدولية، مجلة كلية  االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة، املجلد 

  (املشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية: مصر نموذجا ، املجلة العلمية لل 2776راوية عبد القادر عويس،) دراسات

 .87،ص  7، العدد ٢التجارية والبيئية، كلية التجارة باإلسماعيلية، جامعة قناه السويس، املجلد

  (املشروعات الصغيرة واملتوسطة، سلسلة دراسات دورية، بنك االستثمار القومي ،العدد الثالث  2770هبه عبد الدايم،)

 .٨،ص

 (، تحديات املشروعات السياحية الصغيرة ٠٢١٨د)شرف اسماعيل صوفي،هناء عبدالقادر فايد،مصطفى محمو أ

وتأثيرها على صناعة السياحة: دراسة تطبيقيه على محافظه الفيوم ،املجلة الدولية للتراث للسياحة والضيافة، كلية 

 .212،ص  7العدد  72السياحة والفنادق ،جامعة الفيوم، املجلد ،
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  (تعريف حضانات رواد االعما 2776أحمد عبد الوهاب،) ل و دراسة مقارنه بين مصر و التجارب الدولية مع توضيح

 .20وشرح لدور الحاضنة، الحرية االقتصادية، املركز املصري للدراسات السياسية العامة، ص 

 :املراجع باللغة اإلنجليزية-٠

 Chanias,s.,Myers,M.D.,&Hess,T.,(2019), Digital transformation strategy making in pre-digital 

organizations: the case of financial services provider.the journal of strategic information systems 

.28(1),17-33  .  
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اقع و تحديات النمو   شركات التكنولوجيا املالية الناشئة بين الو

 -مع اإلشارة للجزائرتجارب دول الوطن العربي  -
Emerging Financial Technology Companies Between Reality And Growth Challenges 

The Experiences Of The Arab Countries With Reference To Algeria 

 hellal.nassima@univ-bechar.dz،نسيمة ط د هالل

 kerroumi.said@univ-bechar.dzد كرومي سعيد،

 الجزائربشار/  -جامعة طاهري محمد 

Tahri Mohamed Bechar University, Bechar/ Algeria 
 

 امللخص:

خالل العقد األخير من هذا القرن، هذا املجال الذي استقطب العديد من  على نطاق واسع تم اعتماد التكنولوجيا املالية

الشركات واعتماده كنشاط لها و العمل على رفع نسبة أرباحها، فظهرت بذلك شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا املالية تتبىى 

البتكاري وتحاول إثبات نفسها فيه، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز واقع الشركات الناشئة في الدول العربية في هذا الطابع ا

املجال وأهم التحديات التي واجهت نمو ها مع اإلشارة إلى حالة الجزائر كمحاولة لالستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول، 

كالية املطروحة: ما هو واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في الوطن العربي بين وذلك من خالل اإلجابة على اإلش

دوافع إنشائها وتحديات نموها؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي و تقسيم الدراسة إلى محورين، أوال 

التكنولوجيا املالية الناشئة، ثانيا واقع و تحديات نمو شركات التكنولوجيا املالية  اإلطار املفاهيمي للتكنولوجيا املالية و شركات

الناشئة في الدول العربية مع اإلشارة للجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك تفاوت في مدف انتشار 

عربية و ضعف الجزائر خاصة في هذا املجال بالرغم من التكنولوجيا املالية و عدد الشركات الناشئة  في هذا املجال للدول ال

 جهودها و عليه ال يزال واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية بالدول العربية مستقرا في بيئة حاضنة مستحدثة.

 : تكنولوجيا مالية، شركات ناشئة،خدمات مالية، وطن عربي، حاضنة مستحدثة.الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Financial technology was widely adopted during the last decade of this century, this field that attracted many 

companies and adopted them as an activity and worked to raise the percentage of their profits, thus emerging 

companies in the field of financial technology that adopt the innovative character and try to prove themselves in it, 

and accordingly these aims The study aims to highlight the reality of emerging companies in the Arab countries in 

this field and the most important challenges that faced their growth with reference to the case of Algeria as an 

attempt to benefit from the successful experiences of these countries, by answering the problem posed: What is 

the reality of emerging companies in the field of financial technology in the country The Arab between the motives 

for its establishment and the challenges of its growth? In order to answer this problem, the descriptive analytical 

approach was followed and the study was divided into two axes, first, the conceptual framework of financial 

technology and emerging financial technology companies, secondly, the reality and challenges of the growth of 

emerging financial technology companies in the Arab countries with reference to Algeria. The study reached 

several results, the most important of which is that There is a disparity in the extent of the spread of financial 

technology and the number of startups in this field for Arab countries, and Algeria's weakness, especially in this 

mailto:hellal.nassima@univ-bechar.dz
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field, despite its efforts. Accordingly, the reality of emerging companies in the field of financial technology in Arab 

countries is still stable in a newly incubated environment.  

Key Words: financial technology،Startups،Financial Services  ، Arab world ، new incubator. 

 hellal.nassima@yahoo.com: االيميلهالل نسيمة، املرسل :املؤلف 

 : مقدمة

 قطاع الخدمات املالية، في جذرية تغيرات إحداث تستطيع املالية التي التكنولوجيا خدمات بفضل نوعية نقلة العالم يشهد

 عائدات تحقيق يتيح سريع النمو قطاع فهو مقارنة بالوسائل التقليدية، تكلفة سهلة وأقل سريعة، بطرق  خدمات التي تقدم

قوية حيث القت هذه الصناعة اهتمام العديد من املستثمرين فهي مجال جديد يستقطب املؤسسات الناشئة الهادفة  استثمارية

إلى النمو و تحقيق عائدات معتبرة و من هنا ظهرت هذه الشركات االبتكارية حديثة النشأة نحو مجال التكنولوجيا املالية خاصة 

  الدول العربية نزوحها إلى
ً
عن  غافلة ال تزال الدول العربية هذا املجال غير أن هناك العديد من في بها بذلك انطالقة البأس محققة

للتطرق أكثر لهذه الدراسة تمت صياغة و االنتشار الواسع لهذه الشركات  دون  تحول  عوائق و مطبات لوجود التطور، هذا

 اإلشكالية التالية:

اقع الشركات الناشئة في مجال التكنو  افع و العوائق ؟ما و   لوجيا املالية في الوطن العربي في ظل الدو

 و لإلجابة على مشكلة الدراسة تم التطرق إلى الفرضيتين اآلتيتين:

هناك تفاوت كبير بين الدول العربية في مجال صناعة التكنولوجيا املالية و مدف انتشار الشركات الناشئة في هذا القطاع و   -

  ضعف أغلبية الخدمات املالية التي تقدمها كل من هذه الدول.

وائق و التحديات التي تواجهها في ظل الع ال يمكن استمرار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية بالدول العربية في  -

 السوق الدولية. 

: لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي في عرض أهم أدبيات الدراسة و جمع منهج الدراسة

التكنولوجيا املالية املعلومات من الكتب و املجالت و التقارير لتحليل البيانات و اإلحصائيات و الحقائق التي تناولت موضوع 

 والشركات الناشئة املهتمة باالستثمار في هذا املجال في ظل الدوافع املشجعة إلنشائها العوائق املهددة لزوالها.  

التكنولوجيا املالية التي تقدم مجاال هاما لتطوير الخدمات املالية و  أهمية من أهميتها الدراسة : تستمدأهمية الدراسة

يدة لذلك ال بد من التوجه ملثل هذه املجاالت التي تتطلب استثمارا و درا لألرباح ما أدف بذلك بالبحث عن استحداث بدائل جد

املنافع التي يمكن االستفادة منها و ما يمكن توفيره من عوامل تمكن الشركات الناشئة في هذا املجال  من املساهمة في حل األزمة و 

 تحقيق التنمية االقتصادية.   

  الدراسة:أهداف 

مستحدث للخدمات  بديل كونهاكأحد أهم الصناعات الواعدة  املالية بالتكنولوجيا املتعلقة النظرية املفاهيم أهم تحديد  -

 و التمويلية و شركات التكنولوجيا املالية الناشئة. املالية

 و الجزائر خاصة. العربيشركات التكنولوجيا املالية الناشئة و قراءة لتحديات نموها  في الوطن  واقعل تحليل  -

  التطرق إلى واقع شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في الوطن العربي ودوافع و عوائق استمراريتها.  -

 و من خالل املحاور التالية سيتم اإلجابة على إشكالية الدراسة:
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 ؛ة الناشئةاإلطار املفاهيمي للتكنولوجيا املالية و شركات التكنولوجيا املالياملحور األول: 

 .واقع و تحديات نمو شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في الدول العربية مع اإلشارة للجزائراملحور الياني: 

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي للتكنولوجيا املالية و شركات التكنولوجيا املالية الناشئة.

أنها تسعى جاهدة لتعزيز االحتواء املالي ملختلف الشرائح من خالل استطاعت التكنولوجيا املالية أن تحقق رواجا كبيرا حيث 

 االبتكارات التي تساعد على تقديم مختلف الخدمات املالية.

 اإلطار املفاهيمي للتكنولوجيا املالية: .9

 تم إعطاء العديد من التعاريف للتكنولوجيا املالية من بينها:تعريف التكنولوجيا املالية: 9.9

املالية على أنها تلك املنتجات و الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات املالية تعرف التكنولوجيا 

التقليدية، بحيث تتميز  هذه التكنولوجيا بأنها أسرع و ارخص و أسهل و يمكن لعدد كبير من األفراد الوصول إليها، وفي معظم 

 (7، صفحة 2776) ومضة بيفورت،  طة شركات ناشئة.الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات و املنتجات بواس

و التي يتم اإلشارة إليها  Financial Technologieاملالية  التكنولوجيا Financial Stability Board املالي االستقرار مجلس عرف

فهي ، بأنها التقنيات و االبتكارات التي تسعى ملنافسة األساليب املالية التقليدية عند تقديم الخدمات املالية، FinTech بـاالختصار 

 استحداث يمكنها الخدمات املالية و التقنيات الحديثة املبتكرة بحيثالتكنولوجيا أي أنها تجمع بين  باستخدام مالية ابتكارات

 تقديم املالية وعلى و املؤسسات األسواق على ملموس مادي أثر لها منتجات جديدة و أو تطبيقات أو عمليات أو عمل نماذج

 . 2771برزت أساسا بعد أزمة  الخدمات املالية فهي صناعة ناشئة تستخدم التكنولوجيا لتحسين األنشطة في مجال التمويل

  (761، صفحة 2727)رفيقة، صورية، و أمحمد، 

و تشمل هذه االختراعات مجموعة من البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية للبنوك و التي من ضمنها: املعامالت مع 

عرفة األرباح املتوقعة الزبائن و الخدمات املالية مثل تحويل األموال،تبديل العمالت و حسابات نسب الفائدة و األرباح و م

 .(020، صفحة 2778)حرفوش،  لالستمارات و غير ذلك من العمليات املصرفية.

فالتكنولوجيا املالية تشير إلى:" مجموعة الشركات التي تقدم حلول مبتكرة في تقديم الخدمات املالية عن طريق استخدام 

 (Agustin, RUBINI, 2017, p. 15) الحديثة". التكنولوجيا

يشير لكل مؤسسة تتدخل في هذا املجال من أجل اقتراح على عمالئها حلوال تكنولوجية مبدعة أو إبتكارية  FinTechفمصطلح 

و التي تحاول االستحواذ على حصص سوقية على حساب الفاعلين التقليديين لقطاع الخدمات املالية،و  Start-Upفهي شركات 

جل املقاومة أمام منافسة الداخلين الجدد و الذين هم بشكل عام ليسوا من أتحاول البنوك و الفاعلين اآلخرين االستثمار من 

الفرق األساس ي بين شركات التكنولوجيا املالية و شركات  (221، صفحة 2727) فاطمة الزهراء سبع،  القطاع البنكي و املالي.

 التمويل التقليدية هو تفكيرها فيما يتعلق باستثمار تكنولوجيا املعلومات و توفير حلول جديدة في مجال التمويل.

واتف الذكية في الخدمات املصرفية أو ما يعرف بالبنوك الخلوية و و كمثال عن هذه التكنولوجيا يمكن اإلشارة الستخدام اله

خدمات االستثمار عبر الهاتف املحمول و العمالت الرقمية املشفرة بهدف جعل الخدمات املالية متوفرة للجميع في أي وقت و 

لكنها تغطي كل نطاق الخدمات و  ، كما ال تقتصر  هذه التكنولوجيا على قطاعات محددة مثل التمويل أو نماذج األعمال ومكان

 .(278-271، الصفحات 2778)ربيع، سليم، و مصعب،  .املنتجات التي توفرها عادة صناعة الخدمات املالية
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االبتكار تعمل على آلية و رقمنة الخدمات و العمليات املالية من خالل  )تضم الجانب التكنولوجي واملالي(فالتكنولوجيا املالية 

و جعلها أكثر كفاءة و  القتصاد الوقت والجهد والتكلفةاملالية  الخدمات نوعية لتطوير و تحسين التكنولوجيا يعتمد على الذي

 فعالية.

هذا املجال أبرزها التحوالت الحاصلة في أعقاب األزمة ظهور التكنولوجيا املالية كان بسبب عدة عوامل دفعت إلى االبتكار في 

و التي أجبرت الكثير من املصرفيين و التجار على مغادرة املراكز املالية تجنبا للمخاطر و االتجاه إلى املغامرة في  2771املالية لسنة 

ل من خالل االبتكار املالي، إضافة إلى مجال األعمال و االستثمار في رأس املال املخاطر بهدف إعادة النظر في نموذج التموي

التطورات املسجلة في مجال البيانات الضخمة و تقنية البلوك تشين و التشفير و انتشار الهواتف املحمولة الذكية و استخدام 

يك عن االنترنت و التغييرات في متطلبات و أولويات املستهلك نحو السرعة و سهولة االستخدام و انخفاض التكاليف هذا ناه

 املتطلبات التنظيمية و الرقابية لعمل البنوك مثل قوانين مكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرهاب و متطلبات اعرف عميلك.

 (86، صفحة 2727)ذهبية و سمية، 

 التكنولوجيا املالية:و مزايا  فوائد 2.9

 أهم بين ومن أفريقيا وشمال الوسط الشرق  بلدان في الراهن الوقت في أهمية املالية التكنولوجيا املتأخرة تكتس ي بدايتها رغم

 .(71، صفحة 2727)الغاني و فتيحة،  يلي: ما نورد املالية التكنولوجيا فوائد

 االقتصادية  املعامالت وتنمية املالي القطاع في واالبتكار اإلبداع تعزيز -

  و النزاهة في القطاع املالي والشفافية املصداقية وتحقيق املالي القطاع رقمنة -

  لتمويل األسر و املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التمويلبديلة  مصادر إتاحة تسهيل -

التجارة عبر الحدود و تحويالت ، خاصة ما يعىي املالية النشاطات توسيع في واملساهمة الكبرف  التجارية املعامالت تسهيل -

العاملين في الخارج،إذ ساهمت التكنولوجيا املالية في توفير آليات للمدفوعات العابرة للحدود و التي تتسم بالكفاءة مقارنة 

 (2، صفحة 2727)حيزية, بنية; محمد, بنية،   بالبنوك التقليدية أو شركات تحويل األموال

 املالي  القطاع شريحة وتوسيع الزبائن وكسب للتعامالت الرغبة تعزيز -

 .املالي االستقرار و تحقيق و كشف االحتيال املخاطر من والحد التنظيمية للوائح االمتثال -

إلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات املالية و تحسين خدمة العمالء، فإن التكنولوجيا املالية يمكن أن تسهم في تحقيق النمو 

االحتوائي و تنويع لنشاط االقتصادي و تحقيق االستقرار املالي، فمع تغلغل استخدام الهواتف املحمولة إلى حد يتجاوز عدد 

البلدان فالدفع باستخدام األجهزة املحمولة مع وضع القواعد التنظيمية املالئمة يمكن أن يساعد  الحسابات املصرفية في كثير من

في تخفيض نسبة السكان الذين ليست لديهم حسابات مصرفية و بتطبيق الوسائل التكنولوجية تحد من عدم اتساق املعلومات 

حفظ سجالت الضمانات باستخدام تكنولوجيا دفاتر الحسابات ، و توفير خدمة فائقة في big dataمثل تحليل البيانات الضخمة 

الرقمية املوزعة فالدفع بالوسائل الرقمية يفتح مسارا للبيانات يتيح للمقرضين فرصة تقييم الجدارة االئتمانية حتى للمؤسسات 

ن خالل تحسين فرص الحصول على الصغيرة، و يمكن للتكنولوجيا املالية تحفيز التنوع االقتصادي و النمو املنشأ لفرص العمل م

، 2727)حيزية, بنية; محمد, بنية،  التمويل الذي يعاني من الضعف في معظم الدول العربية و هو كما يوضحه الشكل أدناه.

 . (0-2الصفحات 
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نسبة حصول الشركات على التمويل في الدول العربية.: 29الشكل رقم 

 

 (88، صفحة 2727)ذهبية و سمية، املصدر: 

في معظم الدول العربية مثل املغرب و لبنان و الجزائر و مصر تجد صعوبة في الحصول  % 27و عليه أغلب املؤسسات بنسبة 

 .على التمويل و تعتبر من أهم معوقات نموها و نشاطها

 القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا املالية:املجاالت و  3.9

 الشكل أدناه. يوضحه اإلبداعات و هي كما من العديد تتضمن مجاالت على املالية التكنولوجيا شركات تركز

 : القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا املالية.22الشكل رقم 

 

 .(80، صفحة 2771)علقمة و سائحي،  املصدر:
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 بحيث العمالء من للعديدFinTech  تقدمها التي و ومرونة نشاطا األكثر املصرفية النشاطات تعىي :قطاع املدفوعات: 1.3.1

 .(028، صفحة 2778)حرفوش،  :يلي ما أهمها من الدفع أساليب من مجموعة لهم توفر

 الدفع وسائل على تشمل والتي االنترنت، عبر الدفع عمليات ليوتسه االلكترونية، للتجارة املتاحة الدفع تدفقات إدارة -

 املبتكرة 

 النقال  الهاتف عبر الدفع -

  )للنقود الدولي التبادل تكاليف تدنئة (تكلفة بأقل تكون  الخارج إلى املالية التحويالت -

   Kantox تكلفة بدون  العمالت تبادل -

 بين األفراد. الدفع عمليات تبسيط -

االمارتية  BEAM شركة و املختصة بدفع الفواتير، MADFOO3ATشركة مدفوعات باألردن من أبرز األميلة باملنطقة العربية 

 املختصة باملحافظ االلكترونية في شكل تطبيق يرتبط ببطاقات الزبائن االئتمانية.    

خدمات اإلقراض من نظير إلى النظير كذلك  و يشمل الشركات التي تقدم: قطاع اإلقراض و الحصول على رأس املال:  2.3.1

نوعا جديد من اقتصاد  P2Pيعتبر اإلقراض من نظير إلى نظير يوجد التمويل الجماعي و تدوير املال و منصات مقارنة القروض

املشاركة حيث تساعد منصات اإلقراض على ربط املستثمرين باملقترضين دون أن يعمل البنك كوسيط فبالعادة تحتكر البنوك 

جانب االقراضات إال أن الشركات الناشئة أخذت تستقطب األفراد الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية و طالبي رؤوس األموال 

)عياش، فنازي، و   .ملتوسطة و الصغيرة الذين ال توفر لهم البنوك نسبة من القروض و تعمل على تهميشهمأصحاب املشاريع ا

 .(271، صفحة 2727مطالوي، 

ألعمال إذ التمويل الجماعي أو التشاركي فهي تحمل في طياتها فكرة بسيطة و التي جاءت كمتنفس للمبدعين و رواد ا أما 

أسهمت في زيادة حريتهم املالية و ساعدت في تخليصهم من سلطة املستثمرين فالتمويل الجماعي منصة الكترونية لجمع األموال 

بهدف تمويل مشروع ما إذ يقوم صاحب املشروع بعرض فكرته في مثل هذه املنصات و توضيح مميزاته و أهداف مشروعه مع 

، 2727)بن فضة و بن حسان،  .2772 باألردن  IWWA إيواء  نجد  حالة التمويل الجماعي ل فيو كمثا تحديد تكلفة املشروع ،

 (771صفحة 

و بخصوص تدوير املال هي منصة لإلقراض االئتماني الرقمي في شكل مباشر دون وسائط يحركها بالكامل شبكة مستخدميها و 

تستخدم فكرة  2770 و هي منصة لإلقراض االئتماني الرقمي بمصر  Money fellowفي الدول العربية نذكر كمثال نجد شركة 

كما تتيح للمستخدمين بناء سجل ائتماني على أدائهم في  تدوير األموال و تتيح لألفراد الحصول على قرض دون اللجوء إلى البنك،

 .(776-771، الصفحات 2727)بن فضة و بن حسان،  دورات املال.

كما نجد منصات مقارنة القروض و التي لعبت دور الحل التمويلي البديل لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة و املتوسطة و 

مختلف العروض التمويلية و تطرح كل الصيغ املتوفرة من خصائص كل عرض ما يسهل على املستفيد البحث عن   التي توفر

 أفضل عرض من ناحية الفرصة و التكلفة املناسبين له دون عناء البحث و طول الوقت لذلك و كمثال نجد  شركة 

compareit4me.com (071، صفحة 2778)حمدي و اوقاسم،  .2777باإلمارات 
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 مال رأس على العثور  الحجم والشركات املتوسطة الناشئة للشركات يمكن : قطاع تحويل األموال و رفع رأس املال:3.3.1

 في حصة لكسب اآلخرين مع األموال جمع العاديين ويمكن للمستثمرين األثرياء املستثمرين أو صناديق التحوط أو البنوك خارج

، 2727)زواق، الشركات  من العديد عبر األموال نشر من نتمكن حتى لالستثمار املال الكثير من إلى نحتاج ال آخر الشركة بمعىى

و التي مقرها اإلمارات و هو أول تطبيق خدمات مصرفية للهاتف املحمول في دول  NOWMoneyو من األمثلة نذكر   (200صفحة 

مجلس التعاون الخليجي حيث تقدم الشركة الناشئة ألرباب العمل حسابا مصرفيا لكل موظف و يمكن للموظفين استخدام 

  .(76، صفحة 2771)وهيبة و أشواق،  خاصية تحويل األموال املدمجة داخل التطبيق إلرسال األموال إلى موطنهم.

ادخار املال قد يعىي تخزين النقود الورقية في مكان ما لشريحة واسعة من األفراد الذين ال حسابات إدارة ال روات:  : 4.3.1

املدخرات يعىي االعتماد على املتخصصين في إدارة مصرفية لديهم و بالنسبة للمغتربين و األفراد ذوي الدخل املرتفع فإن استثمار 

 تتضمن الثروات إدارة خدمة الثروات و لكن أصبحت هذه الخدمات الرقمية متاحة دوليا لكل من هاتين الشريحتين، و عليه فإن

 األعمال الصغيرة أصحابو  األثرياء لألفراد املجمعة املالية الخدمات وعدد من االستثمارية املحافظ وإدارة املالي التخطيط من كل

و التي مقرها اإلمارات حيث تقدم حلول استثمار  FINERDو كمثال نذكر  (076-071، الصفحات 2727)صخري و علي،  واألسر

كبيرا خاصة من املغتربين خصوصا و انه مخصصة حسب دخل الفرد و قابلية املخاطرة و األفق الزمىي  و التي حشدت اهتمام 

  ليس من الضروري امتالك إقامة في دول الخليج العربي لفتح حساب.

 سجل العثور على يمكن ال وبالتالي مصرفيا حسابا يمتلكون  ال املوظفين من كبير عدد يوجد تكنولوجيا التأمين: :5.3.1

 خدمات مشغلي من الكبرف بالعديد التأمين تربط شركات حيث لذلك، الحل وجدت املالية التكنولوجيا شركات لكن ائتماني،

من  التأمين تكنولوجيا توفره ملا املحمول نظرا الهاتف األساسية باستخدام التأمين منتجات لتقديم وذلك املحمول  الهاتف

 األخيرة في السنوات املالية وجياللتكنول التأمينية النشاطات حققت فقد )التكلفة وقلة سهولة االستخدام(ملستخدميها  إيجابيات

 
ً
مقرها اإلمارات حيث تعمل  Democranceو من بين األمثلة نذكر  (776، صفحة 2727)بن فضة و بن حسان،  ملحوظ جد نموا

على تقديم منتجات التأمين األساسية باستخدام الهاتف املحمول في املناطق التي ال تصلها خدمات التأمين و بالتالي يلغي الحاجة 

 إلى امتالك حساب مصرفي كما يقدم اقتراحات قيمة و واضحة لجميع الجهات املعنية.      

املبتكرة مثل  من الحلول املالية تتيح التكنولوجيا املالية مجموعة كبيرة ت الرقمية املشفرة:: سلسلة البلوكات و العمال  6.3.1

 البلوكتشينالقائمة على سلسلة مجموعات البيانات، أو كما يطلق عليها  crypto-currenciesالعمالت الرقمية املشفرة 

BlockChain تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها الكترونيا ال يتم إصدارها  هياملشفرة  و عليه العملة الرقمية

من طرف البنك املركزي أو السلطات العامة و ليست بالضرورة متعلقة بعملة ورقية، و ال تشترط هذه العمالت فتح أي نوع من 

  (07، صفحة 2771)حيزية و ابتسام عليوش،  الحسابات.

، )كتل(املسماة  السجالت قائمة متزايدة باستمرار من  إدارة على بقدرتها تمتازموزعة  بيانات قاعدة البلوكتشينكما و يقصد ب 

 املخزنة البيانات على املحافظة يمكنها بحيث الكتل السابقة، ُصممت سلسلة الكتلة ورابط إلى الطابع الزمىي على كتلة كل تحتوي 

  يمكن إذ ال ضمنها
ً
املتداولة عبر  الرقمية العمالت فأشهر رقمية نوعية بقفزة أسهمت الدقة عالية التقنية هذه تعديلها الحقا

في املنطقة لتقديم خدمات العمالت  شركة ناشئة أول  هي اإلمارات BitOasis شركة و كمثال نجد BITCOIN البيتكوين االنترنت هي

 جميع إرساله إلى تسمح لألفراد بشراء البيتكوين و الخليج العربي، و دول  في حاليا متاحة و آمنة ةمحفظ و هي املشفرة الرقمية
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)حمدي  عالية. أمان معايير وتقدم تقنية التوقيعات املتعددة إذ تعتمد على حساب مصرفي امتالك دون  ومن بسرعة العالم أنحاء

 .(077، صفحة 2778و اوقاسم، 

 مفاهيم أساسية حول شركات التكنولوجيا املالية الناشئة. 2

 تعريف شركات التكنولوجيا املالية الناشئة. 9.2

تتكون من  startupاملؤسسات الناشئة تعرف اصطالحا حسب القاموس اإلنجليزي: على أنها مشروع صغير بدأ للتو و كلمة 

ما يشير إلى فكرة النمو القوي و بدأ استخدام هذا املصطلح مباشرة بعد الحرب  upو هو ما يشير إلى فكرة االنطالق و  startجزأين 

العاملية الثانية مباشرة، و ذلك مع بداية ظهور شركات رأس مال املخاطر ليشيع استخدام املصطلح بعد ذلك و في الوقت الحالي و 

هذا املصطلح على أنها املؤسسات الشابة املبتكرة في قطاع التكنولوجيات الحديثة، أي تلك la rousse يعرف القاموس الفرنس ي 

املؤسسات الفتية املبدعة في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مهمتها خلق و تسويق تكنولوجيات جديدة، و يعرفها الباحث 

Erice Reis  بوضياف،  يع منتج جديد في ظل درجة عالية من حالة عدم التأكد.بأنها تلك املؤسسات التي تهدف إلى تطوير  و توز(

 (11، صفحة 2727

ان الشركات الناشئة هي تلك التي صممت لتنمو بسرعة و مهمتها خلق و تسويق  Paul Grahamو في هذا السياق عرفها 

 (Miloudi.M, Dahmani.J et, 2020, p. 113) تكنولوجيا جديدة.

 أو جديدة إنشاء أسواق طريق عن التوسع إلى تهدف العهد حديثة ناشئة، صغيرة و :" شركاتهذه الشركات على أنها تعرفكما 

 املصرفية الخدمات بتحسين قيمة، كما تعد ذات عروض تقديم خالل من وذلك القائمة األسواق في كبيرة حصة على االستحواذ

 .(020، صفحة 2778)حرفوش،  القائمة املالية الخدمات مقدمي مع املنافسة أو بالتعاون  والشركات لألفراد

هو مصطلح يستخدم لتحديد الشركات حديثة العهد و النشأة من فكرة  startupالناشئة  التكنولوجيا املاليةإذن شركات 

تعتبر شركات التكنولوجيا املالية من أكثر املنافسين  ريادية إبداعية و التي أمامها احتماالت كبيرة للنمو و االزدهار بسرعة و

  في الوقت الراهن.الكبرف للمؤسسات املالية 

 املالية الناشئة. الخصائص املميزة لشركات التكنولوجيا 2.2

 (720-722، الصفحات 2727)مصطفى و علي،  :و هي تتميز شركات التكنولوجيا املالية بمجموعة من الخصائص 

هـــي  startupشـــركات أمامهـــا فرصـــة للنمـــو التـــدرجي و املتزايـــد و هـــي مـــن إحـــدف الســـمات التـــي تحـــدد معىـــى الشـــركات الناشـــئة   -

ــر مـــن التكـــاليف التـــي تتطلبهـــا للعمـــل، بمعىـــى أن الشـــركات الناشـــئة تتمتـــع بإمكانيـــة  إمكانيـــة نموهـــا الســـريع و توليـــد إيـــراد أســـرع بكثيـ

االرتقــاء بعملهــا بســرعة أي زيــادة اإلنتــاج و املبيعــات مــن دون التكــاليف و كنتيجــة لــذلك ينمــو هــامش األربــاح لــديها، إذ أنهــا ال تقتصــر 

 ل ألنها صغيرة بل هي قادرة على توليد أرباح كبيرة. على أرباح اق

هــي شــركات تتعلــق بالتكنولوجيــا و تعتمــد بشــكل رئيســ ي عليهــا: إذ تتميــز بأنهــا شــركة تقــوم أعمالهــا التجاريــة علــى أفكــار رائــدة و  -

إلشــباع حاجــات الســوق  و هــو احــد مقومــات الشــركات الناشــئة و الــذي يعبــر عــن القــدرة علــى إنتــاج أفكــار جديــدة و مفيــدةإبتكاريــة 

حتى أن مؤسسـو هـذه الشـركات يعتمـدون علـى التكنولوجيـا للنمـو و التقـدم و  تتميز بارتفاع درجة املخاطرة و بطرق ذكية و عصرية

 .العثور على التمويل من خالل املنصات على االنترنت و العثور على مساعدة

علــى أنهــا تتطلــب تكــاليف صــغيرة جــدا باملقارنــة  startupة شــركات تتطلــب تكــاليف منخفضــة: إذ يشــمل معىــى الشــركة الناشــئ -

 مع األرباح التي تحصل عليها، و عادة ما تأتي هذه األرباح بشكل سريع و فجائي.
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 شركات حديثة العهد و النشأة تتميز كذلك بنقص املوارد. -

 أو إغالقها و خسارتها.تتميز بكونها شركات يافعة و أمامها خياران إما التطور و التحول إلى شركات ناجحة   -

 دورة حياة املؤسسات الناشئة: 3.2

 (027، صفحة 2770)شريفة،   تمر الشركات الناشئة بمراحل عدة يمكن ذكرها كما يوضحها الشكل أدناه:

 : دورة حياة الشركات الناشئة23الشكل رقم 

 
 

 (027، صفحة 2770)شريفة،  املصدر:

  حيث يملـك صـاحب املشـروع الفكـرة االوليـة لشـروعه و يقـوم بدراسـتها و بلورتهـا  : و هي مرحلة البحث و التطويراملرحلة األولى

حتى يتحقق من كونها فرصة عمل حقيقية  و عادة في هذه املرحلة تنتقل الفكرة من نتائج بحث علمي الى مشروع مقاوالتي و في هذه 

 املرحلة يعتمداملقاول على موارده الذاتية او بعض املساعدات و االعانات.

 :مرحلة االنطالق و التـي تعتبـر مرحلـة حاسـمة الرتفـاع مخـاطر الفشـل حيـث سـيتم ألول مـرة التعريـف بـاملنتج و  املرحلة اليانية

دخوله الى السوق و لهذا يعتمد صاحب املشروع في هذه املرحلة على دعم محيطه القريب و مالئكة االعمال الذي يقبلون باملخاطرة 

 في هذه املرحلة املبكرة.

 مرحلـــة االقـــالع و النمـــو الـــذي يســـمح للشـــركة بتوســـيع نشـــاطاتها و لهـــذا تحتـــاج الـــى دعـــم رأس مـــال املخـــاطرة  ملرحلـــة الياليـــة:ا

 لتمويل هذا النمو و في نفس الوقت ستبدأ بمواجهة منافسة متزايدة قد تدفعها الى دخول  املرحلة التالية.

 :لــوادي بســبب تراجــع مكانــة املنــتج و انخفــاض نمــو الشــركة)وادي الحــزن( و التــي تعــرف بمرحلــة االنــزالق فــي ا املرحلــة الرابعــة

 مما يحتم خروج املنتج من السوق في حلة عدم تدارك هذه الوضعية.

 :و هـــي مرحلـــة الصـــعود الجديـــد او تســـلق املنحـــدر للخـــروج مـــن املرحلـــة الســـابقة بفضـــل تبىـــي ابتكـــار جديـــد  املرحلـــة الخامســـة

تاجـــه ووســائل انتاجـــه و طــرق توزيعـــه و اعــادة تســويقه مـــن جديــد و يـــتم انجــاح هـــذه املرحلــة عـــادة يســمح بتحســين املنـــتج او طــرق ان

 بفضل دعم شركات راس مال املخاطرة أيضا.
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  :ــادة بعــــث الشــــركة الناشــــئة بفضــــل نجــــاح املرحلــــة الســــابقة تســــتطيع الشــــركة ان تحقــــق نمــــوا  املرحلــــة السادســــة مرحلــــة اعــ

اقتصــاديات الحجــم و تخفــيض التكــاليف و هــذا مــا دام االبتكــار الجديــد لــم يــتم تقليــده او  مســتمرا مــن جديــد بفضــل االعتمــاد علــى

 تعويضه بعد من طرف الشركات املنافسة.

 بيئة عمل شركات التكنولوجيا املالية الناشئة.  0.2

 عرفـتالشـركات الناشـئة فـي مجـال التكنولوجيـا املاليـة و  القطاع املالي مقارنة بالقطاعات األخرف لـم يتبىـى االبتكـار بشـكل مبكـر 

 (02، صفحة 2727)براهيمي، مخفي، و بوقموم،  تطورا على عدة مراحل يمكن ذكرها كالتالي:

تكـون معظـم الشـركات الناشـئة ال تـزال فـي مرحلـة األفكـار أو فـي املراحـل األولـى حيـث تمويـل  البيئة الحاضنة املستحدثة: -

الشركات يجري ببطء فيما حاول رواد األعمال التعامل مع القوانين و اكتساب العمالء و عقد شراكات نذكر إفريقيا و جنوب شرق 

 أسيا، الشرق األوسط متواجدة في هذه املرحلة.

تكتســــب هــــذه الشــــركات قاعــــدة عمــــالء كبيــــرة و معــــدالت اســــتثمار ســــنوية و تزيــــد الحتميــــة الناشــــئة: البيئــــة الحاضــــنة  -

 اإلستراتجية لتعاون الجهات املعنية مع الشركات الجديد مثل استراليا و الصين و أمريكا الجنوبية.

كبــر تركــز علــى الشــركات : هــي التــي تصــل إلــى مرحلــة اإلشــباع، صــفقات اقــل و لكــن أحجامهــا أالبيئــة الحاضــنة املتقدمــة -

ذات القيمــــة املرتفعــــة )أكثــــر مــــن مليــــار دوالر( إضــــافة إلــــى نمــــو االســــتثمار علــــى أســــاس ســــنوي بطــــ  فلــــم يصــــل إلــــى هــــذه املرحلــــة إلــــى 

 املحركون األوائل للسوق و هم الواليات املتحدة األمريكية و بعض الدول األوروبية.

 ملالي:العالقة التعاضدية بين التكنولوجيا و القطاع ا 5.2

العالقــة بــين التكنولوجيـــا و املاليــة دائمــا عالقـــة تعاضــدية طويلـــة األجــل، التــي أفضـــت فــي النهايـــة إلــى نمــوذج ابتكـــاري جديــد قلـــب 

نمـاذج األعمـال علــى مسـتوف البنــوك و املؤسسـات املاليــة بظهـور شــركات التكنولوجيـا املاليــة، حيـث أســهمت التكنولوجيـا و التحريــر 

ود التنظيميــة فــي توســيع العوملــة املاليــة و اســتثمرت التكنولوجيــا كثيــرا فــي القطــاع املــالي و قطــاع األعمــال عمومــا املــالي و تخفيــف القيــ

من خالل إنفاق هذا األخير على تكنولوجيا اإلعالم و االتصال بغية تحسين األداء املالي ، و ال تـزال هـذه العالقـة قويـة إال أنهـا دخلـت 

ـــة حاســــمة و ذلــــك عنـــــدما خلقــــ ـــداد مرحلـ ــالي، فشـــــركات التكنولوجيــــا قــــد انتقلـــــت مــــن مرحلــــة إمــ ــاع املــ ــا داخــــل القطــ ت تحــــوال مختلفـــ

 املؤسســات املاليــة بــالحلول التكنولوجيــة التــي حســنت تناســيتها إلــى مرحلــة منافســتها ضــمن اطــر تنظيميــة و قواعــد ضــبط مختلفــة.

 (280، صفحة 2770)عماني و حمدوش، 
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 .FinTech : التعاضدية طويلة األجل بين التكنولوجيا و املالية و ظهور  20الشكل رقم 

 
 (310، صفحة 2296)عماني و حمدوش، املصدر: 

اقع و تحديات نمو شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في الدول العربية   مع اإلشارة للجزائر.املحور الياني: و

 الشركات عبر هذا املجال في بدأت العديد منها بالدخول  تعتبر الدول العربية أرضا خصبة لنمو قطاع التكنولوجيا املالية لذلك

 . بالرغم من أن هذا املجال يعد حديث العهد إال انه شهد تطورات سريعة املتخصصة الناشئة

اقع اعتماد التكنولوجيا املالية في  .9  العالم العربي عامة و الجزائر خاصة.و

التكنولوجيا  في حجم االستثمارات، و سنتطرق إلى واقع سجل نموا معتبرا حتمية، ما أصبحت التكنولوجيا املالية ضرورة

 لغرض االستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية و نقلها للجزائر.  الوطن العربي في املالية

 التكنولوجيا املالية في دول الوطن العربي و الجزائر خاصة.: حجم استيمارات 9.9

 وغير معلنة بين صفقات 2018 سنة  في دوالر مليون  100 تفوق  استثمارات العربية الدول  في املالية التكنولوجيا شركات حققت

 هذه وكانت وبنوك، أعمال عاملية ومسرعات استثمار مخاطر صناديق الرئيس ي التمويل مصدر وكان استحواذ، وصفقات معلنة

 في شركات التكنولوجيا االستثمارات إجمالي قيمة وبلغت 2017عام في مليون دوالر 50 بقيمة تمويل تجميع إلى تهدف الشركات

 نسبة بلغت صفقة، وقد 181 عبر دوالر نفذت مليون  237 نحو 2019 إلى غاية 2015 عام منذ العربية الدول  في الناشئة املالية

،كما  2778و  2771 سنتي خالل العربية الدول  في الناشئة املشاريع تمويل إجمالي من% 0 املالية حوالي مشاريع التكنولوجيا تمويل

 دفع توفر خدمة التي الشركة املصرية هما شركتان عليه حصلت وقد دوالر مليون  6 املالية التكنولوجيا في استثمار قدر أكبر وبلغ

 املالية التكنولوجيا في أن االستثمارات من ، وبالرغم2770 عام في  Telr ”تلر“ اإللكتروني الدفع وبوابة ، 2772 في ” فوري“ الفواتير

سمية، )ذهبية و  سنويا  39%قارب  نمو معدل أنها تسجل إال االستثمارات العاملية، إجمالي من 1% تشكل إال ال العربية الدول  في

 .أدناه الشكل يبرزه كما  (777-88، الصفحات 2727
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 .2291و  2295: حجم االستيمار في شركات التكنولوجيا املالية للدول العربية بين عامي 25الشكل رقم

 
 .(6، صفحة 2778إفريقيا، )تقرير مشاريع التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال املصدر: 

 شركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في الوطن العربي و الجزائر خاصة.: ال2.9

من املتوقع أن  و 2771سنة  في شركة 310 إلى ارتفع حيث 2016 سنة منذ تطورا الناشئة املالية التكنولوجيا شركات عدد شهد

 العربية اإلمارات العربي السيما املشرق  دول  في تتمركز الشركات هذه أغلب  العلم أن مع،  2722بحلول عام  061يصل إلى نحو 

في  ارتفاع سجلت و التي شركة 27الناشئة حيث بلغ عددها  املالية التكنولوجيا شركات إجمالي من 46%على  تستحوذ التي املتحدة

 من تعرفه ما لقاء التفوق  ويأتي هذا  2018  املالية لسنة التكنولوجياعن طريق  التمويل إجمالي من 73% من بأكثر مجال التمويل

 والتنظيمي ما  القانوني اإلطار واالبتكار و ترقية على التكنولوجيا القائمة السلطات املالي وتركيز القطاع رقمنة في واسع وتطور  نمو

 تسيطر شركة، وبذلك 17 بـــــ مصر تليها، قطاعاتها اختالف على الدولية أكبر املسرعات إلى االنضمام في الرغبة مواصلة إلى أدف

،  2019 سنة من األول  النصف في املالية التكنولوجيا شركات عدد إجمالي من 63% أكثر من على املتحدة ومصر العربية اإلمارات

، صفحة 2727)ذهبية و سمية، . 6 و هو ما يظهره كل من الشكل ،ثم األردن الناشئة إجمالي الشركات من 9%بنسبة  لبنان تليها

777) 
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 .2292: نسبة إجمالي شركات التكنولوجيا املالية حسب الدولة لعام 25الشكل رقم 

 

 .(21، صفحة 2778إفريقيا،  )تقرير مشاريع التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال املصدر:

بينما تشكل قطاعات حلول الدفع و اإلقراض الجانب األكبر من االستثمارات في التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية تماشيا 

على التوالي كما  %17و   %27مع االتجاهات العامة العاملية و تصل نسبة الشركات املبتدئة العاملة في مجالي الدفع و اإلقراض إلى 

يظهره الشكل أعاله و مع هذا ال تزال املعامالت النقدية مهيمنة و تظل التكنولوجيا املالية قناة صغيرة نسبيا لحصول املؤسسات 

 الصغيرة و املتوسطة على التمويل.

 عربي.: توزيع استيمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في دول الوطن ال26الشكل رقم 

 

 (72)توات، صفحة  املصدر:
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حيث أن  التكنولوجيا املاليةالشركات الناشئة املنتشرة في دول الوطن العربي في مجال  الجزائر في يبين حصة  70رقم والشكل 

  ضعيف الجزائر في انتشار هذه الشركات
ً
 عدم ضعف الجزائر في هذا املجال إلى  شركتين، ويرجع عددها يتجاوز  لم إذ جدا

 التقليدية املالية املالية واملؤسسات التكنولوجيا لشركات تسمح مختبرات تنظيمية إنشاء غياب و إلنشاء للبيئة الحاضنة امتالكها

 أّن  إلى يشار الحديثة و في التكنولوجيات و ضعف التحكم  املالية للتكنولوجيا الترويج البيئة الفعلية و نقص في االبتكارات باختبار

 وبريد املصرفية املؤسسات لفائدة وبرامج حلول  تصميم على فقط يقتصر في الجزائر املوجودة املالية التكنولوجيا شركات نشاط

 الجرائم بشأن تشريعات تمتلك التي إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في السبعة الدول  من الجزائر تعتبر أن الجزائر بالرغم

  يكن لم ذلك أّن  إال املعلوماتي اإللكترونية واألمن
ً
 الشركةEsrefPay شركة  تعتبر املالية، و شركات التكنولوجيا النتشار كافيا

 الصغيرة االنترنت، مع املحاولة لالهتمام باملؤسسات عبر التجارية مجال األعمال في تنشط التي الوحيدة الجزائرية الناشئة

 للشركات ووظيفي وتنظيمي إطار قانوني إحداث على املعرفة من قبل الوزارة التي تعمل واقتصاد الناشئة واملؤسسات واملتوسطة

 .(771، صفحة  2727)أيمن و وفاء،  أدائها تقييم وللحاضنات وطرق  لها قانوني تعريف ووضع الناشئة

 الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في دول الوطن العربي.: حصة الجزائر من 22الشكل رقم 

 
 .(776، صفحة 2727)حمدوش و عماني، املصدر: 

و من جانب آخر انتشار ثقافة البحث عن الربح السريع و البحث عن القطاعات السهلة لدف أفراد املجتمع هو ما جعل 

األغلبية يتجهون نحو محاكاة النشاطات املوجودة سابقا ما يؤدي إلى تشبع السوق بالنشاطات التقليدية و ضعف النشاطات 

اإلبداعية و التخلف التكنولوجي دون البحث عن التميز و ذلك على حساب النشاطات التي تتطلب أجال أطول لتحقيق املردودية 

ني الجزائر من ضعف األصالة و اإلبداع ما يؤثر على ظهور الشركات الناشئة فاغلب املشاريع كقطاع التكنولوجيا املالية كما و تعا

 املستحدثة هي مشاريع تقليدية.

سبتمبر الجاري املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية ملنح عالمة"  71املؤرخ في  210-27و لإلشارة صدر املرسوم التنفيذي رقم 

وجاء فيه كل الشروط الخاصة  " حاضنة أعمال" في العدد األخير من الجريدة الرسميةمؤسسة ناشئة" و " مشروع مبتكر " و 

و تطمح الجزائر  إلى تقديم حلول إبتكارية للنهوض باالقتصاد الوطىي، بعيدا عن مداخيل الريع البترولي مشيرين إلى أن  بالعملية

 .قابلية التطور السريع في مجاالت عدة االقتصاد العصري يعتمد على املؤسسات املبتكرة الشابة التي لديها
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و تعتبر الشركة الناشئة" تاك غراف" نموذجا راقيا عن نجاح الشباب الجزائري في ولوج األسواق العاملية بأفكار مبتكرة في مجال 

االقتصاد الرقمي و هي التي توجت باملرتبة األولى في املسابقة الدولية لالبتكار "اوفيسين اكسبو مراكش" بفضل االبتكار الرقمي 

druglabels1.0 ذي يعتمد على تكنولوجيا قائمة على انترنت األشياء الرقمنة و الذكاء االصطناعي و يقدم حلوال في مجال ،و ال

الصحة للحد من األخطاء الطبية خاصة في مجال التحذير حيث عمل على تطويره فريق مكون من ستة أعضاء و تيم تصدير 

م الجزائر مع شركة عاملية بدبي لتطوير النسخة الثانية منه دولة افريقية و قد تم التوقيع مؤخرا عقد باس 70الجهاز إلى 

druglabels2.0 .(2727)ايمان لعجل،   بغرض تسويقه إلى مختلف دول العالم. 

وهي تحدي رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن إطالق مسابقتين للشركات الناشئة كما يتم اإلعالن من طرف  

( بالتعاون مع "تحدي املؤسسات الناشئة Algeria Startup Fintech Challengeالجزائر للمؤسسات الناشئة للتكنولوجيا املالية )

هذا  ،( الذي بادرت به وزارة الثقافةThakafa Up Challenge( وكذا "تحدي ثقافة آب" )Algéria Startup Challengeالجزائرية" )

هذا البرنامج قد  أنعليه اسم "تحدي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية" وأضاف البيان ذاته،  طلقأالبرنامج الذي 

بما ال  األمرويتعلق  حال مبتكرا جزائريا، التي قدمت طلبها للمشاركة في هذا التحدي 11بتحديد  األخيرةالثالثة  األشهرسمح خالل 

( التي تألقت في مجال التكنولوجيا املالية بفضل BEYNوقد كرم املنظمون شركة "باين" ) ليةشركة ناشئة في مجال املا 20يقل عن 

بنكا الشريكة معها وزبائنها بفضل عملية تسيير البيانات  77حلولها "ديجيتال بانكينغ" والدفع التي تسمح بتحسين العالقات بين 

 (2727الجزائرية، )وكالة االنباء  الرقمية.

لتمكين أصحاب املشاريع املبتكرة من  Algeria Disrupt 2020إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطىي لتمويل املؤسسات الناشئة 

 عن عراقيل
ً
و يساهم في هذا الصندوق البنوك العمومية و الوكالة الوطنية  واشتراطاتها للتمويل البنوك إنشاء مؤسساتهم بعيدا

تطوير الحظائر التكنولوجية و يهدف إلى تمويل كل عمليات إنشاء الشركات الناشئة و تمكين مؤسسيها من تفادي البنوك  لترقية و

و اإلجراءات البيروقراطية و هذا باالعتماد على آلية قائمة على االستثمار  في رؤوس األموال بدال من ميكانيزمات التمويل التقليدية 

دعم املؤسسات الناشئة العاملة في القطاع الرقمي والتكنولوجيا، ُيَعّد أساس خطة اإلنعاش  مشروع القائمة على القروض

  (2727)لحياني, عثمان،  .االقتصادي

للعلوم   مجمعات 07 األخيرة هذه تمتلك حيث مصر، تونس واملغرب،ببعض الدول العربية ك مقارنة متأخرة الجزائرو 

Technopoles األمر عمومية، بنوك من %87 من الجزائري  املصرفي يتكون الجهاز ، كما واحد علوم مجمع لديها الجزائر بينما 

 املالية، للخدمات املستمر التحسين ضمان أجل من املنافسة على االنفتاح وعدم االقتصادية الحرية ضعف إلى أدف الذي

 الجزائر تبىي أن القول  و يمكن الرئيسية، العقبة يمثل والذي ومركزي  بيروقراطي يعتبر إطار القانوني اإلطار كون  إلى باإلضافة

 لضرورة باإلضافة القطاع، لهذا العمومية البنوك احتكار من الحد بهدف املصرفي القطاع هيكلة يتطلب إعادة للتكنولوجيا املالية

 معدل من سيرفع الجزائر في التكنولوجيا استخدام تعزيز أن كما، املالية الخدمات تحديث متطلبات مع القانوني اإلطار تكييف

 املالية التكنولوجيا تقدمها التي املزايا بفضل وذلك %27حوالي  هو والذي الحالي املعدل عن املصرفية الخدمات على اإلقبال

 والتشريعي التقىي التقدم من سنوات عدة للجزائر وسيوفر بل فقط االقتصادي النمو يعزز  لن واملؤسسات فاستخدامها لألفراد

 .(722-722، الصفحات 2727)بن فضة و بن حسان، 

 : منصات التمويل الرقمي في الجزائر:3.9

 البد و التمويلية، االحتياجاتيلبي  ال هأن االقتصاد، إال تمويل في التقليدي التمويل رغم مساهمة بأنه الجزائرية الدولة أقرت

اهتمت الجزائر بمنصات التمويل  و عليهواملبتكرة  الصغيرة تكيفا ومالئمة للمشاريع أكثر أخرف  وسائل تمويلية تطوير من
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 املالية قانون  من 45 املادة عليه نصت حسب ما وذلك بصفقة قانونية، املشاريع نشاط تمويل بممارسة لها الجماعي، والسماح

 منصات وإدارة بخلق املنصات املكلف على هذه االستثمار التساهمي تسمية مستشار أطلقت ، حيث2727لسنة  يليالتكم

 التمويل منصات أن إلى اإلشارة تجدر و  االنترنت على الجمهور الكبير واستثمار أموال االستثمار التساهمي ميدان االستشارة في

و  الصغيرة املشاريع بتمويل تحدياتال املالي ورفع االقتصادي واالستقرار النمو لتحقيق الواعدة الحلول  بين من عدت الجماعي

 .(776، صفحة  2727)أيمن و وفاء، واملناطق الريفية.  الكبير الجنوب وبصفة خاصة املبتكرة في الجزائر املتوسطة

املثال نجد  املالية فعلى سبيل التكنولوجيا يخص فيما جيرانها و العربية الدول  عن متخلفة الجزائر تزال و بالرغم من ذلك ال

، حيث ANGEMو منصة  ومنصة شريكي للتمويل الجماعيtwiiza تويزا  منصة أن عدد هذه املنصات ال يتجاوز ثالثة منصات و هي

 يتم التي الحلول  أحد فهو والرياضية، والفنية والعلمية والتضامن اإلبداعية واملبتكرة لتمويل املشاريع جديدة طريقة twiiza أن

 روابط إنشاء يتم منصة للمغامرات البشرية، حيث أيًضا اإلنترنت، ولكنه مستخدمي دعم بفضل تقديمها ألصحاب املشاريع وذلك

 مجموعة قبل من 2014 في سبتمبر Chriky.com تم إطالق موقع ، و 2013 جويلية عام في قادة املشروع واملساهمين، تأسست بين

 فإن اهتمامه، عن و فكرة املشروع قائد يدرج أن بمجرد للتمويل الجماعي متعدد التخصصات وهو منصة الجزائري  الشباب من

مال  رأس زيادة )موثق( و بمجرد عدل خالل كاتب من املبلغ بجمع املنصة وتقوم الطرفين، الدعم لكال بتنفيذ خدمات تقوم املنصة

 . (72، صفحة 2778)محمد األمين، الياس، و محمد األمين،  املنصة. تنتهي مهمة الشركة،

 سنويا، املنهي التكوين ومراكز الجامعات من املتخرجين ونسبة عموما الشباب نسبة مع مقارنة جدا محدودا العدد هذا ويعد

 .و املبتكرة املشاريع املصغرة إنشاء في النساء الراغبات ونسبة

 عرض تجارب بعض دول الوطن العربي في تطبيق التكنولوجيا املالية. .2

 في أدائها للخدمات املالية ورفعت نوعية نقلة الدول  للعديد من وفرت املالية التي األدوات املستخدمة في التكنولوجيا تعددت

العربية فرادف فقد اهتمت بالتكنولوجيا املالية بشكل متزايد و نذكر على الشمول املالي عامليا و على صعيد تجارب الدول  نسب

 سبيل املثال بعض التجارب في هذا القطاع.

 برنامج ظبي(  أبو في الدولي املالي العالم )املركز ظبي أبو سوق  أطلق: تجربة اإلمارات العربية في مجال التكنولوجيا املالية: 9.2

 واختبار و إنتاج تطوير للمشاركين يسمح الذي  RegLab  اسم عليه التنظيمي املختبر أطلق الذيو  2776في  به الخاص التسريع

 التعرض ألي دون  محددة بضوابط وتشريعات تتمتع و محكمة آمنة بيئة ضمن املالية بالتكنولوجيا املتصلة منتجاتهم وخدماتهم

برنامج  العالمي املالي دبي مركز واختبار هذه منتجات، و أطلقلتطوير  عامين فترة املشاركين يمنح حيث أخرف، تنظيمية أعباء

FinTech Hive  البحرين في مماثلة مبادرات الناشئة مع املالية التكنولوجيا لشركات منصة يوفر تسريع برنامج وهو ، 2017 عام 

 املالية. التكنولوجيا تطوير في للمساعدة إشرافية بيئة تطوير طور  في أيضا هي دبي في الخدمات املالية هيئة أن كما ظبي، وأبو

 (262-267، الصفحات 2778)وهيبة, عبد الرحيم; الزهراء, اوقاسم، 

 االستفادة تلك اإلستراتيجية حيث استهدفت 2727تشين  قامت الحكومة بإطالق إستراتجية اإلمارات للبلوك 2771منذ افريل 

من املعامالت الحكومية لعام  50% من من إجراء ما يقرب للتمكن الكتل أو ما تسمى بنظام دفتر األستاذ املفتوح  سلسلة تقنية من

 شرعت كما 2727 عام في)حكومة بال ورق( الكتل  سلسلة إلى تكنولوجيا للتحول  سير دبي عن الذكية دبي و أعلن مكتب 2727

 تساهم وضع قواعد بغية ظبي العاملية بالقيام بتنظيم و إصدار إرشادات تنظم األصول املشفرة هيئة الخدمات املالية ألسواق أبو 
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 من املالية عدًدا للخدمات دبي سلطة أحكام التشغيل اآلمن للتكنولوجيا املالية املتعلقة بالعمالت الرقمية، كما أصدرت في

 . (10، صفحة 2727)أمين ر.، و إطالق خلية التكنولوجيا املالية  لالختبار مبتكرة رخًصا القوانين ووفرت

 الفهم يمنح التشغيل الذي لبدء تدريب معسكر وهو واالبتكار، األعمال لريادة أكاديمي عمل ورشة اإلمارات نظمت كما

 افتراضية بيئة في األفكار هذه اختبار ويتم ملموسة تجارية أفكار وتطوير بصياغة املشاركون  يقوم حيث األعمال، لريادة األساس ي

من  ممول  صندوق  من دراسية منحة بتوزيع األكاديمية تقوم للتنفيذ، جاهزا األعمال مقترح يكون  أن أسبوع وبمجرد 12 فترة خالل

 من التوجيه وتتلقى واحد عام ملدة البرنامج ضمن احتضانها يتم عمل العمل كل بدء في للمساعدة الخاص القطاع من مانحين

 العربية اإلمارات أكاديمية في  One-Stopتكميلي يقوم مركز مسعى إماراتي، وفي غير أو ناجح إماراتي قبل من الصناعة في متخصص

و الجامعات  املدارس ويستهدف الشباب األعمال ورجال املخترعين وإلهام لتشجيع القاعدة على مستوف  توعية بحمالت املتحدة

للتكنولوجيا املالية  البيئي فالنظام املهتمين، املستثمرين من واسعة شبكة تحديد مع وإمكانيات، كفاءات اكتسبت التي والشركات

عبد الرحيم; الزهراء, اوقاسم، )وهيبة,  مبتكرة أفكار توليد حول  تدور  بل للتمويل، الواعدة األفكار مطابقة مجرد من أكثر هو

 .(262، صفحة 2778

 مجال في للتعاون  إطار إلنشاء اتفاقية SFCوالعقود  املالية األوراق ولجنة DFSA املالية  للخدمات دبي هيئة أبرمتكما 

 املالية التكنولوجيا مجال في واالبتكارات التطورات حول  معلومات الحكومتين كلتا أن تتشارك على تنص حيث املالية، التكنولوجيا

 وتزويدهم بعضهما البعض أسواق إلى املبتكرة الشركات إحالة على املنظمين من كل تشجيع إلى االتفاقية أسواقها وتهدف في

 الخدمات ترخيص من خاصة فئة وهي ITL االبتكار رخصة اختبار املالية للخدمات دبي سلطة كما أطلقت التنظيمية، باإلرشادات

العالمي  املالي دبي مركز من املبتكرة املالية التكنولوجيا مفاهيم واختبار بتطوير التكنولوجيا املالية لشركات تسمح التي املالية

 .(262، صفحة 2778)وهيبة, عبد الرحيم; الزهراء, اوقاسم، 

تونس أول بلد على املستوف العربي إذ يكون لديها نظام دفع الكتروني تديره : تجربة تونس في مجال التكنولوجيا املالية: 2.2

البلوكتشين و ذلك باستخدام تقنية  eDinarتعزيز عملتها الرقمية  2771الدولة و يعتمد على البلوكتشين فقد قررت تونس في عام 

اعمين الرئيسين للشمول املالي بالبالد فقد قامت بناءا على االنجازات السابقة التي حققها البريد التونس ي الذي يعد أحد الد

الحكومة التونسية منذ ذلك الحين بالتعاون مع شركات تقنية البلوكتشين من أجل طرح تطبيقها األول لنظام مالي كامل 

 (817، صفحة 2727حمو، ) للمدفوعات الرقمية من أجل تقديم خدمات مالية للفئات التي ال يتم خدمتها.

 البنك املركزي  قيام إلى باإلضافة الذكية املدن تأسيس نحو مصر سعت: تجربة مصر في مجال التكنولوجيا املالية: 3.2

في  الشركات أوائل من أن بالذكر وجدير التسويق مجال في التقنية بتلك التعامل لدراسة مايكروسوفت شركة مع بالتعاقد املصري 

كما أن البنك األهلي املصري  2770منذ سنة  Lamarkazالرقمية هي شركة  مجال سالسل الكتل و املعامالت في عملت مصر التي

ا متميًزا كان رائًدا
ً
إلنشاء تحويالت جديدة و  ربيل منصة مع 2727 سنة بالتعاقد قام فقد سلسلة الكتل تقنية اعتماد نحو وسباق

كما تعتبر مصر من أوائل من طمحت نحو إنشاء شبكة تسمح بتبادل األموال بين السائقين ذلك عبر شبكة املدفوعات الخاصة بها 

 .(67-18، الصفحات 2727)أمين ر.،  و العمالء بشكل آمن بالدفع بالعمالت الرقمية من خالل تقنية سالسل الكتل.

 71تستخدم  2771املتخصصة في التكنولوجيا املالية في مصر شركة فوري التي أصبحت في  نجد من بين الشركات الناشئة 

مليون عملية يوميا منها خدمات إدارة النقد، حلول الهاتف املحمول و خدمات الدعم الفىي ملختلف  7.2مليون عميل يجرون 

 .(00، صفحة 2727)براهيمي، مخفي، و بوقموم،  وعاتفعمليات املد
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و من بين أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية نذكر كذلك: شركة مدفوعات األردن، شركة الدفع املثالي 

دول التعاون  بالعراق، منصة زومال بلبنان، ناو موني باإلمارات، عملة وان غرام االلكترونية باإلمارات، شركة بيت اوزايس

-00، الصفحات 2727)براهيمي، مخفي، و بوقموم،  اإلمارات،  beam walletالخليجي، شركة كاش يو )شبكة إقليمية(، شركة 

17)  

 100 ضمن املالية التكنولوجيا مجال في ناشطة عربية ناشئة شركات ثالثة تصنيف تم فقد ،KPMG & Hتقرير حسبو 

 شركة وهي املتحدة العربية و مقرها اإلمارات 2017 سنة  تأسست التي Aqeed Technologyعاملية من بينها شركة  شركة أفضل

و  pay tabsو شركة  2018 في  دوالر مليون  18 حجم تعامالتها بلغ حيث واملؤسسات، لألفراد التأمين تكنولوجية في متخصصة

مقرها األردن و هي منصة إقراض  liwwa 2772مقرها البحرين و التي تقدم حلول الكترونية ملعالجة املدفوعات املالية،و شركة 

  .(722-727، الصفحات 2727)بن فضة و بن حسان،  األولى و الوحيدة في العالم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

و تعد بذلك اإلمارات العربية املتحدة أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا املالية في املنطقة بالرغم من أن مصر كانت مقرا ألكثر 

من ربع الشركات الناشئة في الوطن العربي، حيث أصبحت اإلمارات رائدة في هذا املجال نظرا المتالكها بيئة حاضنة لتطوير 

و )شركة الدراسات و االستشارات املالية  Deloitteشركة، ووفقا للتقرير الصادر عن  27ية بإجمالي قطاعات التكنولوجيا املال

مدينة حول العالم، و تعد أبو ظبي مركز  00تناول  2770العاملية( و االتحاد العالمي ملراكز التكنولوجيا املالية في افريل 

يقيا و قد ساهم في ذلك كونها منطقة للتجارة الحرة و تتمتع بمركز مالي التكنولوجيا املالية ملنطقة الشرق األوسط و شمال إفر 

قوي و استقرار النظم السياسية و القضائية و التنظيمية مع تطور البنية التحتية للتكنولوجيا و توافر رأس املال باإلضافة إلى 

  (727صفحة  ،2727)بن فضة و بن حسان،  موقعها الجيد.

 الجزائر. دول الوطن العربي و  ضرورة االهتمام بالتكنولوجيا املالية و منصات التمويل في .3

  (770، صفحة 2727)حمدوش و عماني، : نذكر منها ما يلياالهتمام بالتكنولوجيا املالية دوافع من 

 بسبب الرسمية وذلك الخدمات املالية دائرة من املالي اإلقصاء منطقة في يقعون  الذين األفراد من كبيرة أعداد وجود -

 مع خاصة لألفراد، املالي لتعزيز اإلدماج املناسبة األداة املالية التكنولوجيا التقليدية، وتعد املصرفية للخدمات املرتفعة التكلفة

 خالل من االلكتروني الدفع بخدمات أكثر االهتمام البنوك وعلى لذكيةا انتشار الهواتف نسب وازدياد االنترنت، استخدام تزايد

 رائدة  افريقية تجارب و محاكاة االتصاالت شركات مع الشراكة

 منصات تعد وقد و املتوسطة، الصغيرة املشاريع لتمويل و املوجهة البنوك طرف من املمنوحة اإلقراض نسب ضعف -

 املشاريع  هذه لتمويل جديدة بدائل الجماعي التمويل و املباشر اإلقراض

  املالية التكنولوجيا تلعب حيث االلكترونية نمو التجارة -
ً
  دورا

ً
 تقّدمها التي الخدمات نوعية بسبب تحسينها في أساسيا

  التقسيط، خدمات ذلك في بما والسهولة واألمان بالسرعة يتعلق فيما الناشئة الشركات
ّ
 هذه على االعتماد على العمالء تحث

  الرقمي االقتصاد نمو تعزيز وبالتالي الخدمات

 الستخدام منهم معتبرة نسبة هناك أن الدراسات تشير حيث البنوك، عمالء والء درجة انخفاض -
ً
الخدمات  أظهروا اهتماما

 واالستثمار. واإلقراض املدفوعات مجال في الجديدة الشركات تقّدمها التي

 التكنولوجيا املالية في الوطن العربي و الجزائر. عوائق استدامة الشركات الناشئة في مجال .0
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تواجه شركات التكنولوجيا املالية الناشئة تحديات كبيرة نظرا لطبيعتها و خصوصيتها و كونها كذلك حديثة الظهور مما 

التي غالبا ما تحول  يتطلب بعض الوقت لخلق و تهيئة البيئة املالئمة لتطورها و مرافقتها و عليه فإنها تواجه العديد من العوائق

 والتام األمثل إلى االستخدام الوصول  و التي تحول دون  املنطقة منها دول   تعانيدون استمراريتها و هذه أهم التحديات التي 

 (070-072، الصفحات 2727)صخري و علي،  يلي: فيما أهمها تلخيص ويمكن املالية، للتكنولوجيا

  األخيرة ورغم السنوات في واالتصاالت املعلومات تغلغل تكنولوجيا معدالت ارتفاع من بالرغم اإلنترنيت خدمة جودة تدني 

 التكنولوجيا انتشار سرعة اختالف إلى أدف ما أخرف  إلى دولة من متباينة جودتها أن املنطقة غير في لإلنترنيت الواسع االنتشار

 الجزائر  غرار على الدول  بعض في املالية

 إمكانية من يحد ما األسواق املحلية هذا إلى األجنبية الكيانات دخول  على مفروضة تزال ال التي والقيود األعمال بيئة ضعف 

 لهذه األسواق  بالفعل القائمة العاملية املالية التكنولوجيا شركات دخول 

  الجاري  العمل  بالرغم من املنطقة، في املالية التكنولوجيا نمو يعيق ماالتنظيمية  الفجوات بسبب القانوني اليقين عدم 

 إصدار النقود اإللكترونية  تحكم مستحدثة قوانين ووضع الرقمية، املالية الخدمات أنظمة لتطوير

 ملا وافتقارهم العمالء ثقة غياب إلى يؤدي مما التقليدية األسس على قائم أعمال نموذج ووجود  التنافسية القدرة ضعف 

 الناشئة  الشركات عن املعرفة من يكفي

  عائق إلى إضافة املالي الوعي مستويات و ضعف املالية، الخدمات على الطلب جانب من الثقة فجوة من املنطقة تعاني 

  للعمالء التعليمي املستوف  وتدني الخدمات من النوع لهذا الترويج

  القيود من تصبح وقد بالسمعة، واإلضرار مالية، تكبد خسائر إلى يؤدي مما الرقمية والهجمات اإللكترونية املخاطر مشكلة 

 للمعلوماتية  األمنية األطر على تقوية العمل يتم لم ما املعوقة

 مصر،لبنان، اإلمارات العربية املتحدة( حاضنات بإنشاء العربية الدول  بعض قامت محدودا حيث املؤسس ي الدعم يزال ال( 

 لشركات )أبو ظبي،البحرين، اململكة العربية السعودية( تسمح تنظيمية مختبرات إنشاء الناشئة أو الشركات زيادة على للمساعدة

 الفعلية. البيئة في االبتكارات باختبار التقليدية واملؤسسات املالية التكنولوجيا

   عليها نمو التكنولوجيا املالية في االقتصاديات ندرة حصص امللكية الخاصة و رؤوس األموال املخاطرة )املغامرة( التي ترتكز

  (00، صفحة 2727)سيد اعمر و بن عبد الفتاح،  املتقدمة.

.(12-12الصفحات ، 2727)براهيمي، مخفي، و بوقموم،  إضافة إلى ما سبق هناك بعض العوائق و التحديات نذكر منها:  

دولة عربية في الثلث األول من التصنيف العالمي املتعلق بقلة  71دول فقط من بين  70 يوجدالسياسات و القوانين:  -

التعقيد و تيسير إنشاء الشركات، بمجرد أن تبدأ شركة ناشئة بتقديم خدماتها فمن املتوقع أنها ستعمل على نطاق ضيق، حتى 

 ستثمار  قبل مرحلة تقديم الخدمات.تلجأ للحصول على رخصة و بالتالي ستطلب هذه الشركة مبالغ مرتفعة لال 

فالتوظيف من التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا املالية الناشئة حيث أشارت الدراسات أن  رأس املال البشري: -

من املوظفين يفضلون التعامل مع الشركات الكبرف على العمل في الشركات الناشئة ويتحمسون للعمل في القطاع العمومي  60%

و من جهة أخرف فإن رأس املال البشري املستثمر في الشركات الناشئة  12%أكثر من العمل في الشركات الناشئة ليبلغ  %07ة بنسب

لديهم خبرة سابقة  1رواد أعمال من أصل  0لديه خبرة كافية في التعامل بالتكنولوجيا املالية حيث أفادت نفس الدراسة أنه يوجد 
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شركة  90%موظف على موقع لينكيدين يعمل في مجال التكنولوجيا املالية في أكثر من  7677ثر من في هذا املجال، حيث يوجد أك

 ناشئة.

التمويل الذي بدوره يعتبر من اكبر العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، إذ ال يشكل الحصول على التمويل بمختلف  -

الشركة أو النمو و توسيع أعمالها بالرغم من ظهور مبادرات و  أشكاله أهم تحدي لهذه الشركات سواء كان تمويل للبدء بإطالق

شركات استثمار مخاطر و حتى مسرعات نمو لتشجيع و تسهل الحصول على التمويل إال انه ال يكفي، حيث ما تزال هناك فجوة 

م إال أن هناك العديد من بين الشركات الناشئة املناسبة لتلقي النمو و املستثمرين )أفراد و شركات( الذين يعرضون أمواله

)ولد الصافي و العرابي،  الشركات الناشئة التي مولت نفسها بنفسها و رفضت عروض التمويل التي وصلتها كونها لم تتفق مع رؤيتها.

 . (002-002، الصفحات 2727

برة إن لم تكن متاحة سيضطر أن يشتريها من خالل قبول تمويل انعدام الخبرة لدف أصحاب الشركات الناشئة هذه الخ -

من مستثمر لديه الخبرة الالزمة و شبكة العالقات العامة ما يعىي أن املستثمر سيحصل على حصة من الشركة، و تتجسد انعدام 

في إعداد دراسات الجدوف بمكاتب الخبرة في عدم وجود احترافية ملشروع الشركة و يمكن للشركات الناشئة االعتماد أو االستعانة 

، الصفحات 2727)ولد الصافي و العرابي،  الخبرة و الدراسات كما يمكنها أيضا االستعانة بحاضنات األعمال أو مسرعات األعمال.

002-000). 

الشركات املبتدئة في مجال التكنولوجيا املالية إذ يتطلب تشكل فجوة الثقة و مستويات الوعي املالي قيودا رئيسية أمام  -

التكنولوجيا املالية كقناة للدفع توفر الثقة للحد من عدم اليقين و احتواء التكاليف إلى جانب الترويج و املستوف  استخدام

 (6، صفحة 2727)حيزية, بنية; محمد, بنية،  التعليمي للعميل.

  الخاتمة:

 من توفره األخيرة حيث أثبت فعاليتها ملا السنوات في مستوف الدول العربية على واسعا انتشارا املالية التكنولوجيا عرفت

 هناك حيث أن املجال، في هذا مكانة افتكاك الدول العربية تحاول  التطور  هذا خضم وفي ومبتكرة، رقمية مالية وحلول  خدمات

 الساحة اجتاحت مالية ثورة هي املالية أخرف وعليه التكنولوجيا إلى عربية دولة من املالية التكنولوجيا استخدام درجة في تفاوت

، والجزائر على غرار بقية املتعاملين من شريحة أكبر إلى للوصول  املعامالت لتسهيل كضرورة حتمية أصبحت والتي االقتصادية

 الدول تحاول مسايرة هذا التطور.

فشركات التكنولوجيا املالية تشجع على توفير تقنيات مالية مبتكرة تعتمد على االبتكار املفتوح في نماذج أعمالها االبتكارية 

وعليه تسعى معظم الدول للتوجه نحو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية و تطويرها التي تعتبر جزء ال يتجزأ من 

االفتراض ي خاصة الدول العربية التي عرفت حركية متقدمة لبلوغ التنافسية في القطاع املالي ذلك االقتصاد الرقمي و العالم 

لالستثمار الذي يوفره هذا املجال من مداخيل و أرباح  غير أن والدة هذه الشركات و حداثة املجال و انعدام الخبرة يجعل من 

كات املالية ذات املفهوم الكالسيكي و هذا عكس ما كان متوقع من مهمة هذه الشركات الناشئة صعبة خاصة كونها منافسة للشر 

 البعض عندما اعتبر هذه الشركات الناشئة ظاهرة مؤقتة سرعان ما ستزول النعدام الفرص أمامها.  

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:نتائج الدراسة 
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 لكثرة نظرا املصرفي الجهاز مع يتعاملون  ال الذين األفراد من كبيرة شريحة إلى بالوصول  املالية التكنولوجيا تسمح 

 عقبة و إزالة التمويلية قدراتها لتعزيز واملتوسطة الصغيرة املشروعات يد في وسيلة أنها كما املفروضة، واإلجراءات التعقيدات

  املالي اإلقصاء

 املتحدة العربية اإلمارات صدارة عوامل أهم من املنظمة والقوانين الخصبة التحتية والبنية اإلستراتيجي الدعم توفر يعد 

 والبحرين مصر، السعودية، الدول  من العديد بادرت كما املالية، التكنولوجيا في الناشئة الشركات من عدد ألكبر تسجيلها في

   املتقدمة الدول  بركب واللحاق الصناعة هذه الستيعاب منها محاولة في املالية التكنولوجيا ومسرعات برامج بإطالق

 تمس التي املهمة هذه التطورات عن بعيدة العربية الدول  باقي تبقى واألردن ولبنان ومصر الخليجية الدول  باستثناء عربيا 

  الجزائر رأسها وعلى املالية الخدمات قطاع

  الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية تفتقد إلى ثقة العمالء كونها حديثة النشأة لذا هي تعتمد على استخدام

تقنيات التسويق عالية الجودة و استخدام عامل الوقت للظفر بشريحة جديدة من العمالء محبي التقنيات التكنولوجية و 

 ت الشريحة الواسعة من العمالء  التعاون مع الشركات املالية التقليدية ذا

 التي األولى بالدول األربعة مقارنة شركتين، عددها يتجاوز  لم إذ جدا ضعيف الجزائر في املالية التكنولوجيا شركات انتشار 

 تنظيمية ملختبرات إنشاء غياب الشركات و هذه مثل إلنشاء الجزائر الحاضنة في البيئة غياب إلى ذلك ويرجع الصدارة احتلت

 السلطات اهتمام برز  الفعلية، كما البيئة في باختبار االبتكارات املالية التقليدية و املؤسسات املالية التكنولوجيا لشركات تسمح

  التجسيد وضرورة الجماعي التساهمي التمويل بمنصات

  إنشائها و توسعها تضم بشكل لنجاح الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية ال بد من توافر بيئة حاضنة تسهل

  خاص البنية التحتية لخدمات االنترنت ذات الجودة العالية و توافر املوارد البشرية املؤهلة و املتخصصة و رؤوس األموال

  نقص االبتكار املالي و التكنولوجي و ضعف الوعي و املعرفة عن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية و الخدمات

  تقدمها هذه الشركات ذات الطابع ابتكاري التي 

  ال يزال واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية مستقرا في بيئة حاضنة مستحدثة، إذ يتم التمويل فيها بشكل

 بط  مع غياب قوانين تسهل عملها ما جعلها في مرحلة صعبة للنمو و التقدم. 

   :املالية البد من في مجال التكنولوجيا ب الناجحة للشركات الناشئةاالستفادة من التجار  بغيةالتوصيات: 

 على وتشجيعهم املخاطر املال رأس ألصحاب الفنية املساعدات لتقديم الضرورية األعمال حاضنات إنشاء في التسريع 

 فيها  االستثمار ومخاطر مخاوفهم حجم وتقليل املالية، التكنولوجيا قطاع في االستثمار

  املالية و تضبط شروطها  في مجال التكنولوجيا قوانين تعرف الشركات الناشئةإصدار 

 كمسرعات مبدئية برامج الناجحة التي قطعت شوطا كبيرا في هذا املجال بتبىي تجارب الدول العربية من االستفادة 

 املجال كخطوة هذا صغيرة في مشاريع خوض على األعمال رواد وتشجيع القطاعات من النوع بهذا املالية للتعريف التكنولوجيا

 أولية 

 التمويل ملنصات الرقابي و االهتمام باإلطار رقمية، و خدمات منتجات باختبار تسمح التي التنظيمية املختبرات إنشاء 

 الجماعي 
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 املالية دماتالخ بمختلف املالية املتعلقة الثقافة نشر في املالية والهيئات والجامعات اإلعالم وسائل كل من دور  تفعيل 

 بذلك  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة وتعريف ومزاياها وفوائدها

 الشرائح كل تناسب مالية خدمات العمل على إنشاء وحدات مختصة في مجال التكنولوجيا املالية من خالل ابتكار 

 والشفافية  والعدالة التكلفة حيث من مالئمة أن تكون  على وقدراتهم حاجاتهم بحسب املجتمعية

 البلوكتشين الحديثة على غرار استثمار التقنيات التكنولوجية ضرورة blockchain املالية الخدمات تطوير سياق في 

 النقد  استعمال في التقليدية الطرق  للتقليص من اإللكترونية

 لالستفادة من خبراتها  املالية تشجيع الشراكة في االستثمار بين الشركات الكبرف و الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

 و من الفرص االستثمارية من خالل انتهاج سبل التعاون 

   تشجيع رواد األعمال على خوض مشاريع صغيرة في هذا املجال كخطوة أولية للحاق الركب االقتصادي العالمي، علما أن

ها القابلية على التعامل بمثل هكذا معامالت ذلك يتطلب قاعدة قوية لقطاع تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و قاعدة بشرية ل

 متطورة.
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 امللخص:

مجال االستثمار في الشركات الناشئة بمجال كبير بما تشهده الدول العربية من اهتمام الدراسة إلى التعرف على تهدف هذه 

لتحديات التي تواجهها، باإلضافة إلى عرض أهم هذه الشركات في منطقة في ظل الدوافع املشجعة إلنشائها وا التكنولوجيا املالية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكذا إبراز الدور الذي يمكن أن تأخذه شركات التكنولوجيا املالية الناشئة كبديل مستحدث عن 

كات الناشئة بمجال التكنولوجيا املالية في ما هو واقع الشر وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة: املؤسسات املالية، 

محاور  أربعولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وتم تقسيم الدراسة إلى العالم العربي؟ 

جال التكنولوجيا املالية، ثالثا: اإلطار املفاهيمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا املالية، ثانيا: الشركات الناشئة في م أساسية، أوال:

، رابعا: أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في  في الدول العربية واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية

اشئة تواجه عدة أن شركات التكنولوجيا املالية النوقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: الدول العربية، 

تحديات من أهمها: عامل األمن، سرية املعلومات، املعامالت اإللكترونية املخادعة وصعوبة تغيير سلوك العمالء األوفياء 

 للمؤسسات التقليدية ومحاولة جذبهم.

 التكنولوجيا املالية، الشركات الناشئة، العالم العربي، نماذج ناجحة.املفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

This study aims to identify the great interest that Arab countries are witnessing in the field of investment in 

emerging companies in the field of financial technology in light of the encouraging motives for their establishment 

and the challenges they face, in addition to presenting the most important of these companies in the Middle East 

and North Africa, as well as highlighting the role that they can take Fintech startups as an emerging alternative to 

financial institutions,  and that is by answering the problem posed: What is the reality of emerging companies in 

the field of financial technology in the Arab world? In order to answer the problem posed, the descriptive 

analytical approach was relied on, and the study was divided into four main axes, first: the conceptual framework 

for emerging companies and financial technology, second: emerging companies in the field of financial 

technology, third: the reality of emerging companies in the field of financial technology in Arab countries, fourth: 

the most important Fintech startups in Arab countries, this study reached a set of results, the most important of 

which are: that emerging financial technology companies face several challenges, the most important of which 

are: the security factor, confidentiality of information, fraudulent electronic transactions and the difficulty of 

changing the behavior of loyal customers to traditional institutions and trying to attract them. 

Key words: Financial Technology, Startups, The Arab World, Successful Models. 
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 مقدمة:

 اجديـــد اتمويليـــ اوجهـــ أظهـــرتحيـــث التكنولوجيـــا املاليـــة هـــي نتيجـــة التقـــدم التكنولـــوجي فـــي الجانـــب املـــالي لالقتصـــاد العـــالمي، 

منافسـا شرسـا قـد  جهـة اخـرف ومـن جهـة التقليدية مـن  للبنوك ا، والتي مثلت تحديالناشطة فيها في الشركات الناشئة تجسد وناشئا

 جانـبتـنعكس علـى املسـتثمرين املمـولين مـن  العديد مـن املزايـا التـيتساهم هاته التكنولوجيا في يقلل من فرصها االستثمارية، حيث 

النــوع مــن  هــذا تطــوير مــا يســاهم فــي دفــع وتيــرة تقــدم الــدول، حيــث يتطلــبم أخــر، جانــبوعلــى املســتفيدين مــن الخــدمات املاليــة مــن 

ازداد بشـكل . فقـد مسـتخدميها بـنفس الوقـت أمـان تكفـلو  سـيرهاتضـمن حسـن تشريعية  لوائحالتكنولوجيات بيئة حاضنة خاصة و 

وخصوصـــا فـــي الـــدول العربيـــة، التـــي  التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم الشـــركات الناشـــئة بمجـــال كبيـــر مـــؤخرا االســـتثمار فـــي

كمـــا تـــوفر شـــركات التكنولوجيـــا  رة،أن يـــوفر االســـتثمار فيهـــا أربـــاح كبيـــ نظـــرا ملـــا يمكـــنتعتبـــر أرضـــا خصـــبة لهـــذا النـــوع مـــن الشـــركات، 

  الناشــئة املاليــة
ً
، وذلــك بــالرغم العوائــق جديــدة يســتطيع القطــاع املــالي توظيفهــا لتحســين كفــاءة وفعاليــة عملياتــه التشــغيلية حلــوال

 والتحديات التي تواجهها.

 إشكالية الدراسة:

التكنولوجيا املالية وانتشارها الواسع في منطقة الشرق مجال ناشئة في الشركات ال ظهور في ظل ما تم ذكره سابقا و ضمن

اقع الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا املالية ، يمكن صياغة إشكالية هذه الدراسة كما يلي: األوسط وشمال إفريقيا ما هو و

 في العالم العربي؟

 أهداف الدراسة: 

كبــديل املاليــة التكنولوجيــا  الناشــئة فــي مجــال شــركاتال هلعبــأن تيمكــن ذه الدراســة إلــى مناقشــة وإبــراز الــدور الــذي هــتهــدف 

ظـــل الـــدوافع املشـــجعة  فـــي العربيـــةالـــدول بالشـــركات  هـــذه واقـــع، والتعـــرف علـــى العـــالم العربـــيفـــي  عـــن املؤسســـات املاليـــة مســـتحدث

 .إلنشائها والتحديات التي تواجهها، باإلضافة إلى عرض أهم هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 منهج الدراسة:

يعتبـر األكثـر مالءمـة لهـذا النـوع  مـع طبيعـة املوضـوع، والـذي الذي يتماش ىعلى املنهج الوصفي التحليلي  هذه الدراسة تعتمد

 تطبيــق التكنولوجيــا املاليــة مدعمــة بمجموعــة مــن لفــي مجــا العربيــةتجــارب ال مجموعــة مــن كمــا اعتمــدنا علــى عــرض الدراســات،مــن 

 .التحليالت والبيانات

  هيكل الدراسة:

محــاور رئيســية أربــع قمنــا بتقســيم البحــث إلــى  الدراســةهــدف هــذه أمــن أجــل اإلجابــة علــى اإلشــكالية املطروحــة والوصــول إلــى 

 فيما يلي: تتمثل

 .أوال: اإلطار املفاهيمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا املالية

 .ثانيا: الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية

 .في الدول العربية ثالثا: واقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية

 .الدول العربيةرابعا: أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في 

  أوال: اإلطار املفاهيمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا املالية

 :املؤسسات الناشئةمفهوم  -5
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تتكـون مـن  Start-upاصـطالحا حسـب القـاموس االنجليـزي: علـى أنهـا مشـروع صـغير بـدأ للتـو، وكلمـة تعرف املؤسسـة الناشـئة

بعـد الحـرب  start-up  ما يشير لفكرة النمو القوي، وبدأ استخدام املصـطلحوهو up وهو ما يشير إلى فكرة االنطالق و Startجزأين 

العامليــة الثانيــة مباشــرة، وذلــك مــع بدايــة ظهــور شــركات رأس مــال املخــاطر ليشــيع اســتخدام املصــطلح بعــد ذلــك، ويعرفــه القــاموس 

 (027، صفحة 2771)بوالشعور،  الفرنس ي على أنها املؤسسات الشابة املبتكرة في قطاع التكنولوجيات الحديثة.

يشــير إلـى أنهـا تلــك   Larousseفـي غيـاب إجمـاع حــول تعريـف موحـد حــول املؤسسـات الناشـئة، فــإن هـذا املفهـوم وفقــا ملعجـم 

املؤسســـات الفتيـــة املبدعـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــات االعـــالم واالتصـــال ومهمتهـــا خلـــق وتســـويق تكنولوجيـــا جديـــدة، ويعرفهـــا الباحـــث 

Erice Reis .بوضياف و زبير،  بأنها تلك املؤسسات التي تهدف إلى تطوير وتوزيع منتج جديد في ظل درجة علية من حالة عدم التأكد(

 (201، صفحة 2727

 ماهية التكنولوجيا املالية: -5

الوقـت الحــالي، فهــو يمثــل نقلــة كبيــرة فــي  توف العــالم فــيســالتكنولوجيــا املاليــة مــن املجــاالت الهامـة واملــؤثرة علــى م ليعتبـر مجــا

 .هيل املعامالت املالية اليوميةست

 :التكنولوجيا املالية مفهوم -9.2

رغـم حداثـة الدراسـات التـي تطرقـت لهـا والتـي مجاالتهـا وتطورهـا حظيت التكنولوجيا املالية بحجم كبير من التعـاريف لتعـدد 

 حيث عرفت: إلى اختالف اآلراء حول دقة مفهومها، أدت

ــا مـــــن التقنيـــــات الرقميـــــة  Oxfordحســـــب قـــــاموس  ــي تعتمـــــد علـــــى األلـــــة وغيرهـــ ــا: مجموعـــــة مـــــن التطبيقـــــات أو البـــــرامج التـــ بأنهـــ

املتطــورة التـــي تســتخدم لتطـــوير وتـــوفير الخــدمات املاليـــة، كمـــا توصــف بأنهـــا واحـــدة مــن أفضـــل البيئـــات االســتثمارية وأســـرعها نمـــوا.  

(Oxford English Dictionary, 2022) 

التكنولوجيــا يمكنهــا اســتحداث  عــرف مجلــس االســتقرار الــدولي التكنولوجيــا املاليــة علــى أنهــا: ابتكــارات ماليــة باســتخداموقــد 

األســـواق واملؤسســـات املاليـــة، وعلـــى تقـــديم وتـــوفير  نمـــاذج أعمـــال أو تطبيقـــات أو عمليـــات أو منتجــــات جديـــدة لهـــا أثـــر ملمـــوس علـــى

 (2، صفحة 2770)صندوق النقد الدولي، . الخدمات املالية

واالبتكـــــــارات  ويعـــــــرف معهـــــــد البحـــــــوث الرقميـــــــة فـــــــي العاصـــــــمة البولنديـــــــة دبلـــــــن، التكنولوجيـــــــا بأنهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن االختراعـــــــات

تسـتخدم فـي العمليـات املاليـة التـي  التكنولوجية الحديثـة فـي مجـال قطـاع املاليـة، وتشـمل هـذه االختراعـات مجموعـة البـرامج الرقميـة

ــي مـــن ضـــمنها: املعـــامالت مـــع الزبـــائن والخـــدمات املاليـــة مثـــل تحويـــل األمـــوال وتبـــديل العمـــالت وحســـابات نســـب الفائـــدة  للبنـــوك والتـ

، صـــفحة 2727نـــازي ، و مطـــالوي ، )عيـــاش ، ف. وغيـــر ذلـــك مـــن العمليـــات املصـــرفية واألربـــاح ومعرفـــة األربـــاح املتوقعـــة لالســـتثمارات

276) 

عنـه نمـوذج أعمـال أو  أما لجنة بازل للرقابة املصرفية فقد عرفت التكنولوجيا املالية بأنها أي تكنولوجيا أو ابتكار مـالي ينـتج

بــد الــرحيم و بــن قــدور، توجهــات التكنولوجيــا املاليــة علــى ضــوء )ع. عمليــة أو منــتج جديــد لــه تــأثير علــى األســواق واملؤسســات املاليــة

 (2، صفحة 2771تجارب شركات ناجحة، 
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وعليه التكنولوجيا املالية هي تلك األدوات والتطبيقات الذكية، التي تستخدم ملعالجة وتنظيم سير العمليات املالية 

واملصرفية واألمور اإلدارية واملحاسبية، واملساعدة على تحقيق وصول واستخدام األفراد والشركات للخدمات املالية واملصرفية 

 (0، صفحة 2727)بوزانة و حمدوش، بة. بسرعة وأقل تكلفة وبالجودة املناس

 :التكنولوجيا املالية مستخدمي -2.2

ــا املاليــــة مــــن طــــرف  ، 2778)براهيمــــي بــــن حــــراث ، مخفــــي ، و بوقمــــوم ، : وهــــي رئيســــيةفئــــات  أربــــعيــــتم اســــتخدام التكنولوجيــ

 (0-2الصفحات 

 األموال. وجلبحيث تساعد التكنولوجيا املالية البنوك على خلق منتجات جديدة في التمويل  :البنوك .أ 

علــى التمويــل فــي وقــت قصــير  تســاعد التكنولوجيــا املاليــة رجــال األعمــال فــي الحصــول  :عمــالء البنــوك مــن رجــال األعمــال .ب 

 .ودفع مستحقاتهم كذلك في وقت قياس ي

 .تستفيد من االقتراض املباشر وفي وقت قصير حيث يمكن أن :الشركات الصغيرة .ج 

 بالهواتف الذكية.  يمكن لألفراد تسديد كل فواتيرهم ومعامالتهم عبر التطبيقات املتوفرة :املستهلكين .د 

ومــن شــأن االتجاهــات نحــو الخــدمات املصــرفية عبــر الهــاتف النقــال واملزيــد مــن املعلومــات والبيانــات والتحاليــل األكثــر دقــة 

 الوصول أن تخلق فرص لكل األربع فئات للتعامل بطرق لم يسبق لها مثيل.والمركزية 

 خصائص التكنولوجيا املالية: -3.2

 (1، صفحة 2771)لزهاري و حجاج ،  النقاط التالية: يمكن وضع أهم خصائص للتكنولوجيا املالية في

  املالية واملصرفية املعارف واملها ارت والطرق واألساليبالتكنولوجيا املالية هي مجموعة من. 

 تســتخدمها املؤسســات املاليــة واملصــرفية لتحقيــق  التكنولوجيــا بمفاهيمهــا املختلفــة ليســت هــدفا فــي حــد ذاتــه، يــل وســيلة

 .أهدافها

 إن الخدمة املالية املصرفية هي املجال الرئيس ي لتطبيق التكنولوجيا. 

 ة.إلى األساليب اإلداري وجيا على أداء الخدمة املالية واملصرفية بل يمتدال يقتصر تطبيق التكنول 

 :التكنولوجيا املالية أهمية -0.2

بـين  أفريقيـا ومـنوسـط وشـمال األ  تكتس ي التكنولوجيا املاليـة أهميـة كبيـرة فـي الوقـت الـراهن وخاصـة فـي بعـض بلـدان الشـرق 

 (71، صفحة 2727)مولودي و عاللي، : أهم فوائد التكنولوجيا املالية نورد ما يلي

 تعزيز اإلبداع واالبتكار في القطاع املالي وتنمية املعامالت االقتصادية. 

 القطاع املالي وتحقيق املصداقية والشفافية رقمنة. 

 تعزيز الرغبة للتعامالت وكسب الزبائن وتوسيع شريحة القطاع املالي. 

  إتاحة مصادر التمويل ملختلف املؤسسات الصغيرة واملتوسطةتسهيل. 

 تسهيل املعامالت التجارية الكبرف واملساهمة في توسيع النشاطات املالية. 
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 االستقرار املالي استخدام التكنولوجيا املالية يضمن االمتثال للوائح التنظيمية والحد من املخاطر وتحقيق. 

املاليــة  ميــة التكنولوجيــا املاليــة علــى تحســين خدمــة العمــالء ورفــع كفــاءة تقــديم الخــدماتفــي املنطقــة العربيــة، ال تقتصــر أه

وهـــي تنويــع النشـــاط  وتخفــيض تكاليفهــا ووقـــت إنجازهــا فحســب، بـــل يمكــن للتكنولوجيــا املاليـــة أن تســاهم فــي تحقيـــق أهــداف أوســع

يكمن فـي تطـوير أداة أخـرف لتـأمين الراحـة  لوجيا املالية الوإن املقياس الحقيقي لنجاح التكنو  ،املالي االستقراروتحقيق  االقتصادي

 وتحســين فــرص الحصــول علــى التمويــل  لعمــالء املصــارف ولكــن فــي مــدف مســاهمتها فــي تعزيــز الشــمول املــالي
ً
للفئــات املســتبعدة ماليــا

 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
ً
 (2، صفحة 2771املصارف العربية، )إتحاد . واملتناهية الصغر خصوصا

  ثانيا: الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية

 :الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املاليةمفهوم  -9

نها تلك املنتجات والخدمات التي تعتمـد علـى
ّ
ين نوعيـة الخـدمات املاليـة سـالتكنولوجيـا لتح توصف التكنولوجيا املالية على أ

نها أ
ّ
إليهـا، وفـي معظـم الحـاالت يـتم ل هل ويمكـن لعـدد أكبـر مـن األفـراد الوصـو سـوأرخص وأ رعسالتقليدية، تتميز هذه التكنولوجيا بأ

ع عـن سحديثة العهد تهدف إلى التو  طة شركات ناشئة، هذه األخيرة عبارة عن شركات صغيرةسهذه الخدمات واملنتجات بوا تطوير

تقـديم عـروض ذات قيمـة وبالتـالي  لواق القائمـة، وذلـك مـن خـالسـكبيرة فـي األ   تحواذ على حصةساال  واق جديدة أوسطريق إنشاء أ

ــا فــــــإن الشــــــركات ــي مجــــ ــا املاليــــــة هــــــي شــــــركات صــــــغيرة وحديثــــــة تعــــــد بتحل الناشــــــئة فــــ املصــــــرفية لألفــــــراد  ين الخــــــدماتســــــالتكنولوجيــــ

 (0، صفحة 2770)مختبر ومضة وشركة بيفورت، . مينوالشركات، بالتعاون أو املنافاة مع مّقدمي الخدمات املالية القائ

ظهور هذا النوع من الشركات فتح مجاال للمنافسة في مواجهة الشركات املالية التقليدية بفعل أن الخدمات املالية من 

اختصاصها على مر عقود، ومع التطور والنجاح التي حققته هذه الشركات باإلضافة إلى نسبة االستجابة الكبيرة التي القتها، 

التقليدي بل أن هناك من تنبأ لها بقدرتها على قلب موازين العمل املصرفي بشكله أصبحت بذلك تشكل خطرا للتمويل بشكله 

 (700، صفحة 2771)عبد الرحيم , وهيبة، التقليدي. 
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لـــم يتبىـــى القطـــاع املـــالي االبتكـــار بشـــكل مبكـــر مقارنـــة بمجـــاالت الصـــناعة، التجـــارة، الخـــدمات واالتصـــاالت، إال أن الشـــركات 

، ويعـود ارتفـاع االسـتثمار فـي 2777مليـار دوالر منـذ سـنة  62الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية حصلت على اسـتثمارات بـأكثر مـن 

وتعـرف الشـركات الناشـئة فـي مجـال ، إلى ثالثة مراكـز وادي السـيليكون، نيويـورك ولنـدن 2770و 2777ي التكنولوجيا املالية بين سنت

 (1، صفحة 2778)براهيمي بن حراث ، مخفي ، و بوقموم ، : التكنولوجيا املالية تطورا موزع على عدو مراحل يمكن تقسيمها إلى

تكــــون معظــــم الشـــركات الناشــــئة ال تــــزال فـــي مرحلــــة األفكــــار أو فــــي املراحـــل األولــــى حيــــث، تمويــــل  :املســــتحدثة البيئـــة الحاضــــنة -2-9

من بين الدول املتواجـدة  ،الشركات يجري ببطء، فيما يحاول رواد األعمال التعامل مع القوانين، واكتساب العمالء، وعقد شراكات

 .الشرق األوسطو  ،جنوب شرق آسيا ،في هذه املرحلة يوجد: إفريقيا

تكتســــب هــــذه الشــــركات قاعــــدة عمــــالء كبيــــرة ومعــــدالت اســــتثمار ســــنوية مــــن ثالثــــة أرقــــام، وتزيــــد  :البيئــــة الحاضــــنة الناشــــئة -2-2

 ،مـــن بـــين الـــدول املتواجـــدة فـــي هـــذه املرحلـــة يوجـــد: اســـتراليا، الحتميـــة االســـتراتيجية لتعـــاون الجهـــات املعنيـــة مـــع الشـــركات الجديـــدة

 الجنوبية. أمريكاو  ،الصين
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هـــي التـــي تصـــل إلـــى مرحلـــة اإلشـــباع، صـــفقات أقـــل ولكـــن أحجامهـــا أكبـــر تركـــز علـــى الشـــركات ذات  :البيئـــة الحاضـــنة املتقدمـــة -2-3

لـــم يصـــل إلـــى هـــذه املرحلـــة إال املحركـــون األوائـــل ، القيمـــة املرتفعـــة )أكثـــر مـــن مليـــار دوالر(، نمـــو االســـتثمار علـــى أســـاس ســـنوي بطـــيء

 .ت املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبيةللسوق وهم: الواليا

 :لشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املاليةل القطاعات الرئيسية -3

ــا املاليــــة تقــــدم الشــــركات الناشــــئة  ــال التكنولوجيــ ــي مجــ ــرة مــــن الفــ ــاع الخــــاص والشــــركاتمجموعــــة كبيــ مــــن  خــــدمات إلــــى القطــ

 (07، صفحة 2771)بنية و عليوش قربوع، : فيما يلي تسلكهاالقطاع الحكومي حيث تتمثل أهم القطاعات التي 

الــدفع عبــر االنترنيــت  ل خــدمات دفــع الفــواتير، وحلــو  وهــو القطــاع األكثــر تقــدما، فالشــركات الناشــئة تقــدم :قطــاع املــدفوعات -3-9

 .باإلضافة إلى املحافظ االلكترونية وغيرها واألجهزة املحمولة

واإلقـــراض املباشـــر ومنصـــات مقارنـــة  لوتـــدوير املـــا يشـــمل الشـــركات التـــي تقـــدم خـــدمات التمويـــل الجمـــاعي :قطـــاع االقتـــراض -3-2 

 .القروض

التـأمين والخـدمات القائمـة علـى االلـة البلوكـات ل وحلـو  عبـر العـالم وادارة التـأمين لباإلضافة إلـى تقـديم خـدمات تحويـل األمـوا -3-3 

 .العمالت الرقمية املشفرة الرقمية مثل

اقع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية   في الدول العربيةثاليا: و

 :الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في الدول العربية وضع -9

 خصبة لهذا النوع من التكنولوجيا، لط وشماستعد منطقتي الشرق األو 
ً
الشركات الناشئة لذلك بدأ عدد من  افريقيا أرضا

عطي صورة واضحة عن واقع الخدمات املالية في املنطقة ، إال أن األمر يحتاج إلى بياناتالهذا املج ل بدخو 
ُ
 .وأبحاث ت

 الدول العربية: تطور حجم االستيمار في مجال التكنولوجيا املالية في -9-9

 2771عــام بلغـت قيمـة االسـتثمارات في شـركات التكنولوجيـا املاليـة الناشـئة في منطقـة الشـرق األوسـط وشــمال إفريقيــا منــذ 

ــام  ،صفقــــة717ر بــعدوالر نفــــذت  مليـــون  220نحـــو ـــد ـكـان عــ ـــا املاليــــة فــي لعامـــا متميــــزا  2770وقـ ـــتثمار فــي مشــــروعات التكنولوجيـ السـ

ـــهد  ـــة، حيــــث شـ  PayTabs" مليــــون دوالر( وشــــركة "27رناشــــونال" )تضخمــــة، مــــن بينهــــا شــــركة "نيتــــورك ان الق اســــتثماراتإطــــاملنطقـ

 والشكل املوالي يبين ذلك: (6، صفحة MAGNITT ،2778) .(يــن دوالراليم77وســوق املــال )( مليــون دوالر 27)
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-2295الدول العربية خالل الفترة )عدد الصفقات وإجمالي تمويل شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في  :29الشكل رقم 

2291) 

 

 (6، صفحة MAGNITT ،2778)املصدر: 

 

 :في الدول العربية عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية -9-2

ــام  ناشــــئة فــــي تشــــركا771 لـــــشــــكل العــــالم العربــــي مقــــًرا  ــا املاليــــة فــــي نهايــــة عــ ــال التكنولوجيــ الشــــركات  تغطــــي هــــذه، 2771مجــ

 ل الجدو  في، أفريقيااملشرق العربي وشمال  بالتساوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول  دولة، ويالحظ أنها منتشرة72الناشئة 

العربية نشاطا  ل التكنولوجيا املالية قصد معرفة أكثر الدو  لمجا املوالي، نجد نصيب كل دولة عربية من عدد الشركات الناشئة في

 ل.في هذا املجا

 2295حسب كل دولة سنة  في مجال التكنولوجيا املالية عدد الشركات الناشئة :29رقم  الجدول 

 عدد الشركات الدول العربية عدد الشركات الدول العربية

 76 السعودية 27 اإلمارات

 72 تونس 70 مصر

 72 الجزائر 71 األردن

 77 البحرين 71 لبنان

 77 عمان 71 املغرب

 77 قطر 76 الكويت

 (70، صفحة 2770)مختبر ومضة وشركة بيفورت،  املصدر:

من % 02يطر بحوالي سدولة ت72لبنان(، من بين  )اإلمارات، مصر، األردن،ل أن هناك أربعة دو يوضح الجدول السابق 

وهي %، 72أفريقيا، الذي توجد فيه فقط  لط وشماسالتكنولوجيا املالية في منطقتي الشرق األو ل جميع الشركات الناشئة في مجا

 املراكز املحتملة سابقااألربعة املذكورة ل وتمثل الدو  ،وضعف شبكات االنترنيت نضعيفة ترجع إلى الوضع األمىي الراه نسبة

 املراكز األربعة حقيقة أن هذه املناطق أفريقيا، ويعكس التركيز على هذه لط وشماسللتكنولوجيا املالية في منطقة الشرق األو 
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كل كبير بفضل الدعم الحكومي، وانخراط القطاع تمتلك البيئات الحاضنة األكثر تقدما للشركات الناشئة، والتي نمت بش

 .السياس ي الخاص، ومستوف الثقافة الجيد، واالستقرار

ــــا املاليـــــة الناشـــــئة فـــي جميـــــع أنحـــــاء الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال إفريقيـــــا بوتـــــوقـــد  ـــــى لرة ســـــريعة عينمـــــا عـــــدد شـــــركات التكنولوجيـ

شــهد عــدد مــن شــركات التكنولوجيــا املاليـــة الناشـــئة معـــدل  2772عــام ومنــذ  ،ره مــن القطاعــاتيمقارنــة بغــ مــدار الســنوات املاضيــة

 %، والشكل املوالي يوضح ذلك:28بلــغ نمــو ســنوي مركــب 

 (2292-2293قبل الفترة )الدول العربية خالل شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في  تطور نمو :22الشكل رقم 

 

 

 (21، صفحة MAGNITT ،2778)املصدر: 

 

 العربية: الدول املالية في  املشجعة للتكنولوجياشاريع املأهم  -9-3

، وذلـك بسـبب املبـادرات منطقـة الشـرق األوسـط تشهد املنطقة العربية نمو مشاريع في مجال التكنولوجيا املاليـة، خاصـة فـي

 (67-16، الصفحات 2727)أمين، واالستراتيجيات التي أطلقتها الدول العربية في تلك املنطقة ومن أهمها: 

لتبحث إستراتيجية تقديم خدمات حكومية وتجارية من خالل  ELM IBM عقدت السعودية شراكة مع شركة الـسعوديـة: .أ 

املنافذ البحرية من قبل مصلحة الجمارك  سلسلة الكتل كما تم اإلعداد التجريبي لسلسلة الكتل في نظام الواردات عبر

وانضمت أيضا مؤسسة تدعى مؤسسة النقد العربي بالسعودية إلى شبكة سالسل الكتل ملساعدة املصارف على تسوية 

تحويل األموال الفورية بتكلفة أقل وسرعة أكثر، كما شرع املصرف املدفوعات والتعامالت مع البنوك االقليمية في عملية 

 2778وأطلق البنك املركزي السعودي في عام  ،املركزي في السعودية واإلمارات بإصدار عملة مشتركة عابرة للحدود

تستهدف دعم النظام البيئي للتقنيات املالية لتصبح اململكة في مصاف الدول الرائدة  Fintech Saudi مبادرة تحت مسمى

 .حلول رقمية جديدةاختبار لالبتكارات وصمم البنك املركزي بيئة تجريبية ترحب بكافة الشركات املحلية والدولية في 

حيث  2727يجية اإلمارات للبلوكتشين قامت الحكومة بإطالق استرات 2771منذ أبريل عام  اإلمارات العربية املتحدة: .ب 

٪ من املعامالت 17استهدفت تلك االستراتيجية االستفادة من تقنية سلسلة الكتل للتمكن من إجراء ما يقرب من 

دبي للتحول إلى تكنولوجيا سلسلة الكتل في عام  ريكما أعلن مكتب دبي الذكية عن س 2727الحكومية عند حلول عام 

الخدمات املالية األسواق أبو ظبي العاملية بالقيام بتنظيم وإصدار ارشادات تنظم األصول كما شرعت هيئة  2727
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 تاملشفرة بغية وضع قواعد تساهم في أحكام التشغيل اآلمن للتكنولوجيا املالية املتعلقة بالعمالت الرقمية وقام

ر الشهادات، وجدير بالذكر أن اإلمارات الجامعة البريطانية في اإلمارات باستخدام شبكة البلوكتشين في عملية إصدا

٪ من جملة الشركات الناشئة على مستوف الشرق األوسط وشمال افريقيا. وقد تم أيضا اإلعالن في 06أصبحت تمثل 

بغرض معرفة وتقييم االبتكارات الحديثة التي تساهم في  قبلوقت الحق عن تعاون بين مكتب دبي الذكية ودبي املست

درهم سنويا  مليار 1.1ية أكثر وفرص اقتصادية واعدة فنجاح تلك املبادرة سيساهم ذلك في تخفيض توفير أمان وفعال

أصدرت سلطة دبي للخدمات ، إذا تمكنت دبي من إدارة خدمتها بتقنية سالسل الكتل ستتالش ى تكلفة معالجة الوثائق

إضافة إلطالق خلية التكنولوجيا املالية في مركز دبي  2770املالية عددا من القوانين ووفرت رخصا مبتكرة لالختبار عام 

 .الحكومية شروعاتاملالي وهي إحدف برامج امل

 بموجب تعتبر من أوائل الدول التي سنت قانون متعلق بالسجالت اإللكترونية القابلة للتداول والصادر البحرين:  .ج 

محاولة وضع استراتيجية  یعل 2771قتصادي عام وذلك إضافة إلى عمل مجلس التنمية اال 2771( لعام 10مرسوم رقم )

إجراء دراسة  2778مصرف البحرين املركزي سنة  یوطنية لتطبيقات سلسلة الكتل في القطاعين العام والخاص وقد تول

لألنشطة التي تتعلق باألصول املشفرة التي تعمل على منصات البلوكتشين كما تم من خالله أيضا توفير بيئة رقابية 

تجريبية للشركات الراغبة في تقديم خدمات مالية تتعلق بمجال األصول املشفرة كما استعانت جامعة البحرين بسلسلة 

مصرف البحرين وحدة  أنشأبلوم رقميا وفي تقنيات التعلم اآللي أيضا. وقد الكتل في عملية إصدار الشهادات للد

يتسم باملرونة الكافية ويدعم  ميوصندوق الحماية لضمان احتضان البحرين اإلطار تنظي 2770التكنولوجيا املالية عام 

للتمكن  Regulatory Sandboxالتحول الرقمي في قطاع الخدمات املالية إضافة إلى إنشاء مختبر تنظيمي تحت مسمى 

 .من اختبار الحلول واملنتجات املالية حديثة النشأة

سعت مصر نحو تأسيس املدن الذكية باإلضافة إلى قيام البنك املركزي املصري بالتعاقد مع شركة مايكروسوفت  مصر: .د 

التي عملت في مجال  لدراسة التعامل بتلك التقنية في مجال التسويق وجدير بالذكر أن من أوائل الشركات في مصر

، كما أن البنك األهلي املصري كان رائدا متميزا 2770منذ سنة  Lamarkazسالسل الكتل واملعامالت الرقمية هي شركة 

مع منصة  2727وسباقا نحو اعتماد تقنية سلسلة الكتل فهو من أقدم وأعرق البنوك املصرية فقد قام بالتعاقد سنة 

في مصر  Redcab، كما تعتبر شركة Ripple netتحويالت جديدة وذلك عبر شبكة املدفوعات الخاصة بها  إلنشاءربيل 

 من أوائل الشركات التي طمحت نحو إنشاء شبكة تسمح بتبادل األموال بين السائقين والعمالء بشكل آمن بالدفع

 .دول الخليجبالعمالت الرقمية من خالل تقنية سالسل الكتل وتوسعت في نشاطها وضمت 

 لصغر حجمها ومحدودية 
ً
في املنطقة العربية بشكل عام، ال تتصرف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيـا  انتشارهانظرا

نها منافس مباشر للبنوك العربية، بـل تسـعى معظـم الشـركات الناشـئة فـي مجـال التكنولوجيـا املاليـة فـي املنطقـة املالية على
ّ
العربيـة  أ

 للمصـــارف،  التكنولوجيــا املاليــة املناســبة والتطبيــق النــاجح لهــا، اختيــاروال يــزال  ،التعــاون مــع املصــارفإلــى الشــراكة و 
ً
يشــكل تحــديا

الشركات الناشئة املختصة في مجال التكنولوجيا  وخاصة تلك التي لديها "ثقافة ابتكارية ضعيفة"، لذلك يمكن لعقد الشراكات مع

ــا أن يســـــاعد املصـــــارف علــــى املاليــــة )إتحـــــاد . الحفـــــاظ علـــــى حصــــتها الســـــوقية، وذلـــــك عبــــر تقـــــديم منتجـــــات مصــــرفية مبتكـــــرة لعمالئهـــ

 (2، صفحة 2771املصارف العربية، 

افع ال -2  :العربية الدول استخدام التكنولوجيا املالية في التي أدت إلى دو
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)مختبـــر ومضـــة وشـــركة  النقـــاط التاليـــة: اســـتخدام التكنولوجيـــا املاليـــة فـــيتتمثـــل الحـــوافز التـــي تـــدفع الشـــركات واألفـــراد إلـــى 

 (20-27، الصفحات 2770بيفورت، 

والحكومــات علــى حــد ســواء فــي حــين يســعى النــاس  اإلقصــاء املــالي بشــكل واســع يعــود بكلفــة مرتفعــة علــى كــل مــن األفــراد انتشــار -2-9

تزايـــد  أشـــكال الخـــدمات املاليـــة، فـــإن املفتـــاح األساســـ ي للتغلـــب علـــى ذلـــك هـــو التكنولوجيـــا، ومـــع إلـــى اســـتخدام بعـــضبشـــكل متزايـــد 

الذكيـــة بثالثـــة أضـــعاف تقريبـــا خـــارج دول مجلـــس  اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة، وازديـــاد نســـب انتشـــار الهواتـــف

 .حلول املدفوعات الرقميةالحاجة إلى  التعاون الخليجي، من املتوقع ازدياد

البنــوك العربيــة فــي دول الشــرق األوســط  مــن القــروض االئتمانيــة التــي تقــدمها% 1واملتوســطة يمثــل إقــراض املشــاريع الصــغيرة  -2-2

متوســــطة الــــدخل علــــى مســــتوف العــــالم وهــــذا بــــالرغم مــــن الــــدور الهــــام الــــذي تلعبــــه  فــــي الــــدول % 71بنســــبة وشــــمال إفريقيــــا، مقارنــــة 

مــن % 07إلــى % 27وتــوفر املؤسســات املســجلة،  جميــع % مــن87% و17حيــث تشــكل بــين ، الصــغيرة واملتوســطة فــي املنطقــة املشــاريع

ــاع الخــــاص أثبتــــت  كمــــا أن منصــــات اإلقــــراض املباشــــر والتمويــــل الجمــــاعي للمشــــاريع االجتماعيــــة واإلبداعيــــة، جميــــع وظــــائف القطــ

ن إقراض املشاريع الصغيرة  ولكن من املثير، شعبيتها في دول املنطقة
ّ
 في دو  واملتوسطةلالهتمام أ

ً
ر جدا

ً
التعـاون  مجلس ل يعتبر ناد ا

وامللكيـــة غيـــر الواضـــحة  واملتوســـطةهـــذه املشـــاريع الصـــغيرة  الخليجـــي، بحيـــث يعـــود األمـــر إلـــى التقـــارير املاليـــة الضـــعيفة التـــي تّقـــدمها

 .هيئات لالئتمانمركزي للضمانات املصرفية وعدم وجود سجل واالفتقار إلى 

مجلس التعـاون الخليجـي، إال أنهـا تعتبـر أقـل  وبالرغم من املساهمة النسبية للتجارة اإللكترونية في إجمالي الناتج املحلي في دول  -2-3

عنـــد  ذات الـــدخل املرتفـــع، ويرجـــع الســـبب جزئيـــا فـــي ذلـــك إلـــى تفضـــيل العمـــالء خيـــار الـــدفع ت مقارنـــة مـــع الـــدول األخـــرف ابخمـــس مـــر 

حيـــث تلعـــب التكنولوجيـــا املاليـــة دورة أساســـية، فهـــي تســـاهم فـــي ، االســـتالم حتـــى لـــو ـكــانوا يمتلكـــون بطاقـــات ائتمـــان وبطاقـــات خصـــم

 27ليصــبح  2771والــذي يتوقـع أن يصــل إلــى أربعـة أضــعاف مــا هــو عليـه فــي عــام ، تحسـين التجــارة اإللكترونيــة واالسـتفادة مــن نموهــا

ا أن نوعيـة الخـدمات التـي تقـدمها الشـركات الناشـئة فيمـا يتعلـق بالسـرعة واألمـان والسـهولة، بمـا كمـ ،2727مليار دوالر بحلول عام 

 .الخدمات وبالتالي تعزيز نمو االقتصاد الرقمي في ذلك خدمات التقسيط، ستحت العمالء على االعتماد على هذه

 التكنولوجيا املالية في الدول العربية:التي تواجه تحديات ال -3

املالية فـي الـدول العربيـة، ويمكـن أن  اك عدة معوقات كبيرة وهيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجياال تزال هن

 (6-2، الصفحات 2770)صندوق النقد الدولي، : نذكر أهمها فيما يلي

الكيانـــات األجنبيـــة إلـــى األســـواق، تحـــد مـــن  تـــزال قائمـــة علـــى دخـــول ضـــعف بيئـــة األعمـــال بوجـــه أعمـــال، ومشـــكلة القيـــود التـــي ال  -3-9

 .العاملية القائمة بالفعل في األسواق إمكانية دخول شركات التكنولوجيا املالية

عليهــا نمــو التكنولوجيــا املاليــة فــي االقتصــاديات  نــدرة حصــص امللكيــة الخاصــة ورؤوس األمــوال املخــاطرة )املغــامرة( التــي ترتكــز -3-2

 .املتقدمة

بـــالرغم مـــن العمـــل الجـــاري لتطـــوير  عـــدم اليقـــين القـــانوني بســـبب الفجـــوات التنظيميـــة يعيـــق نمـــو قطـــاع التكنولوجيـــا املاليـــة، -3-3

 .قوانين بشأن إصدار النقود اإللكترونية األطر التنظيمية للخدمات املالية الرقمية، ووضع

تغلغـل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت  سعارها بالرغم مـن ارتفـاع معـدالتتدني جودة خدمة االنترنت والهواتف املحمولة وأ -3-0

 .في السنوات األخيرة
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بإنشـاء حاضــنات ومعجـالت )مصـر، لبنــان،  الـدعم املؤسسـ ي األوسـع ال يــزال محـدودا، حيـث قــام عـدد قليـل مـن الــدول العربيـة -3-5

ــي، البحــــرين،علــــى زيــــادة الشــــركات الن واإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة( للمســــاعدة ــاء مختبــــرات تنظيميــــة )أبــــو ظبــ واململكــــة  اشــــئة، أو إنشــ

 .التقليدية باختبار االبتكارات في البيئة الفعلية العربية السعودية( والتي تسمح لشركات التكنولوجيا املالية واملؤسسات

ــإن "فجــــوة الثقــــة" ومســــتويات الــــوعي -3-5 ــا املاليــــة فــ ــى خــــدمات التكنولوجيــ الي تشــــكل قيــــودا رئيســــية أمــــام املــــ مــــن جانــــب الطلــــب علــ

يتطلب استخدام التكنولوجيا املالية كقناة للدفع توافر الثقة للحد من عدم  الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية، حيث

 .للعميل في الدول العربية يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة املستوف التعليمي اليقين،

التشـــغيل، وتكبـــد الخســـائر املاليـــة، واإلضـــرار  مشــكلة الخطـــر اإللكترونـــي، فالهجمـــات اإللكترونيـــة قـــد تـــؤدي إلـــى اضـــطرابات فـــي -3-6

 .من القيود املعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر األمن املعلوماتي بالسمعة، واملخاطر النظامية، وقد تصبح

العربي هي  وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في العالم انتشارعرقل التحديات والعوائق التي ت ومن أبرز  -3-2

لحماية املستهلك في مجال  والقرصنة في ظل عدم وجود أطر كافية االحتيالثقة العمالء نتيجة التخوف من  اكتسابصعوبة 

عدم وجود تشريعات بشأن الجرائم اإللكترونية  باإلضافة إلى ،من الدول  الخدمات املالية وال قوانين لخصوصية البيانات في الكثير

وتشمل (، تونس واإلمارات العربية املتحدة ،قطر ،املغرب، عمان، مصر، الجزائر)واألمن املعلوماتي إال في سبعة دول في املنطقة 

لشركات الخدمات املالية، وندرة الشركات الناشئة نتيجة القوانين التي تحكم منح التراخيص  التحديات صعوبة إنشاء وإطالق

 املخاطرة التي يرتكز عليها تمويل الشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية، إلى جانب ضعف القدرة التنافسية رؤوس األموال

نتيجة العربية،  للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في حال عدم تبنيها نموذج أعمال قائم على التعاون مع املصارف

 
ً
العربية الكبرف نحو التطور في مجال  في ظل توجه املصارف الثقة الراسخة ووالء العمالء بالقطاعات املصرفية العربية، خصوصا

 (2-2، الصفحات 2771)إتحاد املصارف العربية، . التعامالت املالية الرقمية من خالل تبىي استراتيجيات رقمية مبتكرة

 رابعا: أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في الدول العربية

)مختبر ومضة وشركة بيفورت، ها حسب كل قطاع كالتالي: الشركات الناشئة في الدول العربية يمكن عرض بين أشهرمن 

 (08-07، الصفحات 2770

 :املدفوعاتقطاع  -9

9-9- Madfoo3at: 

 األردن املقر الرئيس ي:

 2777 سنة التأسيس:

 دفع الفواتير مجال نشاطها:

اإللكترونـي، وهـو املوقـع الرسـمي لفـواتير " الحكومـة األردنيـة لبنـاء موقـع "إي فـواتيركم عقـدا مـع" مـدفوعات"ربحـت شـركة نبذة عنها: 

نظامهـا بثالثـة  شـركة تصـدر الفـواتير، وربطـت 08مـع الشـركة الناشـئة  ومنـذ ذلـك الحـين عملـت ،وبوابة تقـدم خدمـة الـدفع الكهرباء

عمليـة دفـع فـواتير كـل يـوم لتصـل  آالف 0عالجـت الشـركة أكثـر مـن  2776منتصـف عـام  وبحلـول ، 21مـن أصـل  بنكا أردنياوعشرين 

 ِّ  .مليون دوالر777للفواتير املدفوعة إلى أكثر من  القيمة اإلجمالية

9-2- Ideal Payments: 

 لكنها تقدم خدماتها في العراق ململكة املتحدةا املقر الرئيس ي:
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 2770 سنة التأسيس:

 املدفوعات املحمولة مجال نشاطها:

شركة بلجيكية للخدمات املالية على  شراكة مع أكبر شركة تأمين في العراق ومع أبرمت "املثالي للخدمات املالية"شركة نبذة عنها: 

" جولدمان ساكس" ويهدف رواد األعمال الذين لديهم خبرة بالعمل في ،"تطبيق "محفظة الطيف اإللكترونية املحمول، إلنشاء

 حسابات مصرفية لديهم تتيح لهم استقبال رواتبهم العراقي التجارة" إلى إيجاد حلول للعمالء اللذين ال و"املصرف

 .األصدقاء والعائلة في التطبيق ودفع الرسوم وإرسال األموال إلى

9-3- Fawry : 

 لكنها تقدم خدماتها في مصر ململكة املتحدةا املقر الرئيس ي:

 2770 سنة التأسيس:

 الدفع اإللكتروني مجال نشاطها:

الحاجة إلى حساب  الدفع، تتيح للعمالء تحويل األموال بطريقة سهلة دون  هي منصة متعددة القنوات لخدمات" فورينبذة عنها: "

 71من واليوم تضم "فوري" أكثر  ،دوالر مليون  777بقيمة  2771عام الشركة الناشئة في أواخر  تم االستحواذ على هذه ،مصرفي

الهواتف  وباإلضافة إلى خيار تحويل األموال باستخدام ،يوميا مليون عملية 7,2إلى وتعمل على تسوية ما يصل  مليون عميل

 .اإلنترنت علىاملحمولة، تقد ًم "فوري" أيضا حسابات 

9-0- Beam Wallet: 

 اإلمارات املقر الرئيس ي:

 2772 سنة التأسيس:

 املحافظ مجال نشاطها:

تجربة تسوق بدون نقود  بطاقاتهم االئتمانية بتطبيقها الخاص، للحصول على للمستخدمين ربط" تتيح "بيم واليتنبذة عنها: 

ألف  217من لديها أكثر ، 2770عام في أواخر  "من شركة "ماجد الفطيمالتي تلقت استثمارا ضخما  هذه الشركة الناشئة، ورقية

" شركة "دو وقعت "بيم واليت" شراكة مع 2776عام منتصف  آالف متجر في اإلمارات، حتى 2من لتطبيقها في أكثر  مستخدم

 .توسيع قاعدة وصولها لالتصاالت و"ماستركارد" من أجل

9-5- PayMob: 

 مصر املقر الرئيس ي:

 2772 التأسيس:سنة 

 مقدم خدمات الدفع مجال نشاطها:

وذلك من خالل توفير  على معالجة مشكلة انتشار خدمة الدفع عند االستالم، يعمل "مقدم خدمات الدفع "باي موبنبذة عنها: 

 .الدوالرات كل عاموتنقل مئات املاليين من  تنفذ هذه الشركة الناشئة املاليين من العمليات، طرق سهلة للدفع عبر املحمول 

 :قطاع اإلقراض -2

2-9- Moneyfellows: 

 مصر املقر الرئيس ي:
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 2770 سنة التأسيس:

 األموال رتدوي مجال نشاطها:

تستخدم فكرة  ،ملستخدميها االئتماني الرقمي، يحركها بالكامل الشبكة االجتماعية هي منصة لإلقراض " فيلوز موني نبذة عنها: "

 دولة وتتيح لألفراد الحصول على قرض دون اللجوء إلى 87الجمعية" كما يطلق عليها في مصر، في أكثر من " تدوير األموال، أو

 .على أدائهم في دورات املال كما تتيح للمستخدمين بناء سجل ائتماني بناء ،البنك

2-2-Liwwa: 

 األردن املقر الرئيس ي:

 2772 سنة التأسيس:

 التمويل الجماعي مجال نشاطها:

عملت  2776عام نهاية  وقبل ،توفير تمويل للمشاريع الصغيرة واملتوسطة للمستثمرين في القطاع الخاص" تتيح "لونبذة عنها: 

 .االئتماني شركات باستخدام نموذج مبتكر للسجل770دوالر إلى  مليون  2,1الشركة على توجيه 

2-3-Zoomal: 

 لبنان املقر الرئيس ي:

 2772 سنة التأسيس:

 التمويل الجماعي نشاطها:مجال 

استطاعت  ،املغتربين العرب لعرض أفكارهم على عدد كبير من الجمهور بما فيهم منصة لألفراد واملبادرات"توفر "ذومالنبذة عنها: 

 حةموسيقي وفيلم وثائقي إلى جهاز مبتكر أو حتى مسا مشروعا، بين ألبوم707 مليون دوالر إلى أكثر من 2 املنصة حتى اآلن تحويل

 عمل جماعية. 

2-0-Durise: 

 اإلمارات املقر الرئيس ي:

 2770 سنة التأسيس:

 التمويل الجماعي مجال نشاطها:

السكنية والتجارية املمولة  تقدم حصصا في املباني "ولكن "دورايز يتطلب االستثمار في العقارات عادة مبالغ مالية كبيرة،نبذة عنها: 

 املمولين، مما يتيح لألشخاص االستثمار بحصص تدير "دورايز" بالتالي العقارات نيابة عنو  ،دوالر آالف 1من جماعيا، ابتداء 

 .صغيرة في عدة مشاريع في اإلمارات

2-5-Compareit4me: 

 اإلمارات املقر الرئيس ي:

 2777 سنة التأسيس:

 مقارنة القروض مجال نشاطها:

باقات التأمين التي تقدمها  الحسابات املصرفية والقروض، وحديثامدف مصداقية  "يوضح موقع "كومباريت فور مينبذة عنها: 

املنتجات  املستخدمين من مقارنة األسعار ومقارنة مميزات تلك تمكن هذه املنصةو  ،األوسط وشمال أفريقيا البنوك في دول الشرق 
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على املدف الطويل. حصلت الشركة  بأنفسهم أو دفع رسوم كبيرة مقابل خدمات ال تستحق املختلفة، ما يوفر عليهم وقت البحث

 .شخصا 07حوالي ماليين دوالر تقريبا، وتوظف  6حتى اليوم على 

 :قطاعات املوجة اليانية -3

3-9-NOW Money: 

 اإلمارات املقر الرئيس ي:

 2776سنة التأسيس: 

 تحويل األموال دوليا مجال نشاطها:

من سكان % 17ود مع وج ،املحمول في دول مجلس التعاون الخليجي هو أول تطبيق خدمات مصرفية للهاتف" ناو مونينبذة عنها: "

تقدم  ،ماليين موظف 6صعبا ألكثر من  دوالر شهريا، فإن ً امتالك حساب مصرفي يعتبر أمرا 7,077اإلمارات يقل دخلهم عن 

موال املدمجة داخل تحويل األ  ويمكن للموظفين استخدام خاصية ،الشركة الناشئة ألرباب العمل حسابا مصرفيا لكل موظف

 التطبيق إلرسال األموال إلى موطنهم.

3-2-feloosy : 

 مصر املقر الرئيس ي:

 2771سنة التأسيس: 

 إدارة الـثــروات مجال نشاطها:

للمستخدمين بتغيير  املدف الستثمار املبالغ التراكمية، وتسمح منصة لالستثمارات الشهرية مع هدف واضح متوسطنبذة عنها: 

 .الشركاء املوضوعة مع عروض تخفيضات من العديد من وتأتي األهداف، بمرونةخططهم 

3-3-Finerd: 

 اإلمارات املقر الرئيس ي:

 2771سنة التأسيس: 

 إدارة الـثــروات مجال نشاطها:

التي تعتبر أول املنصة  هذه ،دخل الفرد وقابلية املخاطرة واألفق الزمىي لول استثمار مخصصة بحسب" حتقدم "فاينردنبذة عنها: 

إقامة في دول  املغتربين، خصوصا وأنه ليس من الضروري امتالك اإلمارات، حشدت اهتماما كبيرا باألخص من مستشار رقمي آلي في

 .الخليج العربي لفتح حساب

3-0-Democrance: 

 إلماراتا املقر الرئيس ي:

 2771سنة التأسيس: 

 الـتــأمين مجال نشاطها:

لتقديم منتجات  شركات التأمين الكبرف بالعديد من مشغلي خدمات الهاتف املحمول، وذلك ""ديموكرانستربط نبذة عنها: 

أول انتقال للتأمين فائق  يعتبر هذاو  ،التأمين األساسية باستخدام الهاتف املحمول في املناطق التي ال تصلها خدمات التأمين



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  206    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

مصرفي، كما يقد ّ م اقتراحات قيمة  لي يلغي الحاجة إلى امتالك حسابالصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبالتا

 .وواضحة لجميع الجهات املعنية

3-5-BitOasis: 

 إلماراتا املقر الرئيس ي:

 2770سنة التأسيس: 

 سلسلة البلوكات والعمالت الرقمية املشفرة مجال نشاطها:

اآلمنة متاحة  هذه املحفظة ،لتقديم خدمات العمالت الرقمية املشفرةهي أول شركة ناشئة في املنطقة "  بت أويسيسنبذة عنها: "

بسرعة ومن دون  يمكنهم إرسال هذا املال إلى جميع أنحاء العالم، و حاليا في دول الخليج العربي، تسمح لألفراد بشراء البيتكوين

تقنية التوقيعات  يسيس" اإللكترونيةتعتمد محفظة "بت أو ، و امتالك حساب مصرفي، بسرعة تماثل إرسال البريد اإللكتروني

 وتقدم معايير أمان عالية. ، املتعددة

 الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في الجزائر: -0

والذي يندرج ضمن الطبعة الثالثة ” تحدي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية“برنامج أما في الجزائر فحسب 

 11، تم تحديد يتم تنظيمه بالتعاون مع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، الذي”الناشئة الجزائريةتحدي الشركات “من 

شركة ناشئة تشمل  70في مجال التأمينات و 72املالية والتكنولوجيا شركة ناشئة في مجال  20ال يقل عن  شركة ناشئة منها ما

اليات هاته املسابقة اختيار ثالث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا املالية ، حيث تم في فعرقمنة النشاطات التنظيمية واملطابقة

 The Global Cash Management GCM ،GEODAB، UbexPay .(Algeriaفي الجزائر كمشاريع فائزة في هذه الدورة، وهم: 

Startup Challenge, 2021) :وسنتطرق لهاته الشركات كما يلي 

0-9- The Global Cash Management GCM: 

GLOBAL CASH MANAGEMENT  هي شركة ولدت من التحالف بين اإلرادة والخبرة واملعرفة ملؤسسيها، واملتخصصين

، تم تأسيسها وات متتاليةسابًقا في مجال معالجة امللفات، واملستحقات الناشئة عن البيع عن طريق تسهيل الدفع ملدة خمس سن

 عن خبرتها في إدارة بريد العميل لتكون قادرة على التحكم في املخاطر، ودعم  ، وهي2771سنة 
ً
تهدف إلى تقديم املساعدة فضال

هدفها هو مشاركة املهنيين لرؤية بسيطة وعملية ألعمال تحصيل الديون وإدارة املستحقات،  ،العميل من بداية عمله وحتى نهايته

 (GCM, 2018) ن خالل حلولها للمبيعات، ومساعدتها في تحصيل الديون وإدارتها.م

إلدارة النقد العالمي قروًضا صغيرة للتجار من خالل عقود البيع بالتقسيط للمشترين املعينين واملقبولين  GCMيقدم حل 

 Global Cash Management. (Algeria Startup Challenge, 2021)من قبل 

0-2- GEODAB: 

GEODAB تشير إلى تحديد املوقع الجغرافي ، عبارة عن منصة إدارة ملوقع أجهزة الصراف اآللي ومحطات الدفع اإللكترونية

 (geodab ،2727 ) الفعلي.في الوقت الفعلي وحالتها النشطة أو السلبية، ولوحة معلومات لعمليات النشر في الوقت 

0-3- UbexPay: 

UbexPay  هو أول بنك إلكتروني في الجزائر يستخدم أحدث التقنيات في عالم املالUbexPay 2727، تم تأسيسه سنة، 

ستخدم امليزات الحديثة من خالل وي البيانات،بشكل موثوق وآمن مع الحفاظ على سرية  األموالهو نظام دفع عبر اإلنترنت يدير و 
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جراء املعامالت إل يتيح حلنا  ، وهوبإرسال األموال واستالمها بسهولة عبر اإلنترنت عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر للعمالءالسماح 

على مدار الساعة  لعمالئها دعًما عبر اإلنترنت UbexPayتوفر و  ،املالية براحة بال تامة مع ضمان الحماية من جميع أنواع االحتيال

 (UbexPay, 2020) طوال أيام األسبوع.

 خاتمة:

ــا املاليـــة تقـــدم ــال التكنولوجيـ تجديـــد وتطـــوير  تســـاعد فـــيو لتطـــوير الخـــدمات املاليـــة،  كبيـــرةفـــرص  الشـــركات الناشـــئة فـــي مجـ

وخاصـة القتصــاديات الـدول العربيــة التـي تحــاول أن تواكــب التطـور الحاصــل فـي هــذا املجـال، خاصــة منهــا دول  الخـدمات التقليديــة،

 الخليج العربية وعلى رأسها اإلمارات العربية املتحدة، التي استطاعت توفير البيئة الحاضنة املناسبة لهذا النوع من الشركات.

 ه الدراسة نذكر ما يلي:إليها في هذل صالنتائج التي تم التو أهم من بين  النتائج:

 البنـوك وال يتملكـون حسـابات فيهـا، مـع  د الذين ال يتعاملون اإلى شريحة كبيرة من األفر ل التكنولوجيا املالية الوصو سمح ت

 أنها تعتبر وسيلة للحصول على مصادر تمويلية بديلة وخصوصا للشركات الصغيرة واملتوسطة. كما

  وتحتـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي املرتبـة األولـى  مواكبة التطور الهائـل فـي التكنولوجيـا فـي العـالم،تحاول الدول العربية

 ، وعلى رأسها اإلمارات العربية املتحدة.في الدول العربية

  عـــن الشـــركات الناشـــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا املاليـــة والخـــدمات التـــي الكافيـــة باملعرفـــة األفـــراد بالـــدول العربيـــةنقـــص وعـــي 

 .تقدمها

 تفتقد إلى ثقة العمالء كونها حديثة النشأة. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية 

  خيار الدفع عند االستالم عوض التعامل مع الشركات الناشئةل األفرادتفضيل. 

 رؤوس األمـــــوال ضـــــعف األعمـــــال، ونـــــدرة  :يواجـــــه اســـــتخدام التكنولوجيـــــا املاليـــــة فـــــي الـــــدول العربيـــــة صـــــعوبات عـــــدة أهمهـــــا

 .والتنظيمية وكذلك مشاكل جودة خدمات االنترنت واالتصال املغامرة، باإلضافة إلى املشاكل القانونية

  شركات التكنولوجيا املالية الناشئة تواجه عدة تحديات من أهمها: عامل األمن، سرية املعلومات، املعامالت اإللكترونية

 األوفياء للمؤسسات التقليدية ومحاولة جذبهم.املخادعة وصعوبة تغيير سلوك العمالء 

 بعد عرض النتائج تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: التوصيات:

 ــا املاليــــةاملناســــبة  تــــوفير البيئــــة ــال التكنولوجيــ ــي مجــ ، وذلــــك بتــــوفير كــــل األطــــر التنظيميــــة والقانونيــــة، للشــــركات الناشــــئة فــ

 .لذلك والتكنولوجية

  مــن االعتمــاد علــى تطبيقــات يســمح للمؤسســات البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ممــا  تطــويرالعمــل علــى

 .التكنولوجيا املالية املبتكرة

  اتهاواستخداممن الخدمات الرقمية  االستفادةزيادة التوعية املالية يهدف زيادة. 

  والبنوك الكبرف.الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية بين الشراكة والتعاون تشجيع 
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 امللخص:

ساهمت التكنولوجيا وال تزال تساهم في تطوير وتنمية العديد من املجاالت والبحوث العلمية، واتسعت لتشمل اإلدارات 

في ركزنا واملؤسسات بأنواعها حتى أصبحت ضرورة حتمية في التعامالت اليومية بين جميع املصالح واملستويات اإلدارية املختلفة. 

واع أال و هي املؤسسات املالية التي تعتبر العصب الرئيس ي في االقتصاد والتي عمدت إلى استعمال نوع من هذه األن علىهته  دراستنا

التكنولوجيا في تعامالتها املالية، حيث وإضافة إلى الخدمات التقليدية التي توفرها لزبائنها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو 

ا وتقديمها للخدمات املالية مستعينة في ذلك بالتطبيقات والبرامج التي معنويين ، اعتمدت سياسات وأساليب حديثة في تعامالته

توفرها التكنولوجية الحديثة الخاصة بالدفع والتحويل االلكتروني لألموال وكذا تمويل املشاريع االستثمارية وغيرها، الش يء الذي 

ذه املؤسسات، حيث أصبح من املمكن إجراء كل إلى ه التنقلوفر الكثير من الوقت والجهد وقلل من التكاليف املترتبة على 

العمليات املالية من املنزل دون تكلف عناء التنقل، كل هذا أدف إلى تحريك عجلة التجارة االلكترونية حول العالم، رغم ما عرفه 

تنفيذ املتبعة في  السبلو الوسائل  ناالعالم من ركود جراء الوباء الذي شل معظم جوانب الحياة اليومية في العالم ككل، كما تناول

 . من فوائد جمة تقدمهالعمليات املالية الحديثة، وأهميتها وما 

 تكنولوجيا، مؤسسات مالية، خدمات تقليدية، خدمات مالية، دفع إلكتروني، تجارة إلكترونية،  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Technology has contributed and continues to contribute to the development of many areas and scientific research 

and it expanded to include all kinds of departments and institutions until it became an imperative in daily dealings 

between all interests and different administrative levels. In this study, we focused on one of these types, namely, 

the financial institutions, which are the mainstay in the economy and which have used technology in their 

financial transactions. Where, in addition to the traditional services it provides to its customers, whether they are 

natural or legal persons It has adopted modern policies and methods in its dealings and providing financial 

services, using applications and programs provided by modern technology for payment and electronic transfer of 

funds, as well as financing investment projects and others. Which saved a lot of time and effort and reduced the 

costs of moving to these institutions Where it has become possible to conduct all financial operations from home 

without the trouble of moving All this led to moving the wheel of e-commerce around the world, despite what the 

world knew of stagnation as a result of the epidemic, which paralyzed most aspects of daily life in the world as a 

whole. We also discussed the means and methods used in implementing modern financial operations, their 
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importance and the many benefits they provide.                                                                                                                                      

    Key words: technology, financial institutions,  traditional service, financial services, electronic payment. 

 :مقدمة

سببه الثورة التكنولوجية التي أدت باملؤسسات بجميع أنواعها خاصة  يشهد العالم تطورا هائال في جميع املجاالت 

ر االقتصادية منها إلى املسارعة في تبنيها وامتالك القدر الكافي من الرأس املالي الفكري الجالب للميزة التنافسية، ألن العالم املعاص

ن املؤسسات املالية باعتبارها املحرك الحقيقي لالقتصاد أصبح قائما على اقتصاد املعرفة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،  وبما أ

من خالل توفير الخدمات املالية واملعامالت التجارية كان لزاما عليها مواكبة هذا التطور  التكنولوجي وعصرنة جميع معامالتها و 

    خدماتها املقدمة إلى زبائنها سواء األشخاص منهم أو املؤسسات.

في فعالية و كفاءة الجهاز املصرفي واملالي للبنوك واملؤسسات املالية من خالل عصرنة وتحديث  لقد ساهمت التكنولوجيا

أنظمة  الدفع حيث عمدت إلى ابتكار وسائل دفع الكترونية جعلت من السهل الوصول إلى الخدمات املقدمة في أي وقت ومن أي 

 مكان .

 ومن خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 كيف يمكن ألنظمة الدفع االلكترونية للمؤسسات املالية أن تساهم في تحقيق وتلبية حاجيات عمالئها؟ 

 ولإلجابة على هذا التساؤل قسمنا مداخلتنا هذه إلى العناصر التالية :

اللكترونية وكذا أنواع : حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم و خصائص و أهمية الصيرفة ا أوال : اإلطار النظري ألنظمة الدفع االلكتروني

 و متطلبات الدفع االلكتروني ، وسلبياته.

 و شمل كل من مفهوم وسائل الدفع و أطراف التعامل بها وكذا املزايا والعيوب.السياق النظري لوسائل الدفع : ثانيا: 

ى الخدمات املتنوعة املقدمة من حيث تطرقنا إل املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري " بريد الجزائر " : ثاليا:  

   طرف هذه املؤسسة في ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال.   
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 اإلطار النظري ألنظمة الصيرفة االلكترونية: أوال 

قبل التطرق إلى الصيرفة االلكترونية ال بأس أن نعرج على مفهوم التكنولوجيا املتبناة من طرف املؤسسات املالية 

 واملصرفية والتي أدت إلى تسهيل املعامالت املالية

 : مفهوم التكنولوجيا املالية - 9

هي رصيد املعرفة الذي يسمح بإدخال آليات ومعدات وعمليات وخدمات مصرفية ومالية جديدة ومحسنة ، ويعكس 

 مصطلح التكنولوجيا في املجال املصرفي واملالي مجالين:

ة وتشمل اآلالت واملعدات أو ما يطلق عليها اسم التكنولوجيا الصناعية املصرفية مثل : الحاسبات األول: هو التكنولوجيا الثقيل

 وآالت عد النقود وشاشات عرض العمالت و وسائل الربط واالتصال.  

 (72، ص2770الثاني: هو التكنولوجيا الخفيفة وتشمل الدراية واإلدارة واملعلومات والتسويق املصرفي. )محمد: 

 :  مفهوم الصيرفة االلكترونية - 2

 تعددت املفاهيم التي تناولت الصيرفة االلكترونية ونذكر منها بعد :

o  هو إجراء العمليات املصرفية بطرق الكترونية، أي باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة سواء تعلق األمر بالسحب

ة  أو غير ذلك من أعما ل املصارف. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة ال يكون أو بالدفع أو باالئتمان أو بالتعامل باألوراق املالي

العميل مضطرا للتنقل إلى البنك ، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع مصرفه و هو منزله أو في مكتبه، وهو ما يعىي تجاوز 

 (706، ص2771بعدي املكان والزمان. )مقدم:

o  واملالية  والتي تتم سواء داخل املصرف أو فيما بين مجموعة من املصارف وذلك باستخدام هي مجموعة من العمليات االدارية

وسائل إلكترونية حديثة جاءت من أجل معالجة بطء أو قلة الكفاءة االدارية واملالية للنشاط املصرفي على النحو العام.) مريم: 

 (.00، ص 2770

o ة، سواء في املنزل أو املكتب أو بواسطة الهاتف الثابت أو الهاتف الجوال تقديم املصارف لخدماتها عبر الوسائل االلكتروني

 (71، ص 2727وغيرها من الوسائل االلكترونية املتطورة. )عبد الرزاق: 

 :التطور التاريخي للصيرفة االلكترونية - 3

كان استخدام البطاقات في بداية القرن املاض ي بفرنسا على شكل بطاقات كارتونية تستعمل في الهاتف العمومي، وفي 

أول بطاقة  American espressأصدرت  7811الواليات املتحدة االمريكية استعملت بطاقات معدنية على مستوف البريدي. في سنة 

التي أصبحت تعرف  Bank Americardباصدار بطاقة  7861عدها ثمانية مصارف سنة بالستيكية لتنتشر انتشارا واسعا، لتقوم ب

قامت اتصاالت  7816. في سنة carte bleueالعاملية، وفي نفس العام  قامت ستة مصارف فرنسية باصدار البطاقة الزرقاء  Visaبــ   

فقد شهدت تحول البطاقات  7882الذاكرة، أما سنة  بتزويد الهواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات France Telecomفرنسا 

تحمل معلومات وبيانات حاملها. أما في عاملنا العربي فقد ادخلت البطاقة املمغنطة  Carte à puceاملصرفية إلى بطاقات برغوثية 

املصارف االلكترونية  من طرف البنك العربي  االفريقي بمصر، لتنتشر بعد ذلك في جميع الدول العربية. يعود نشأة 7817سنة 

 (770-772، ص 2771بالواليات املتحدة االمريكية. ) ياسع:  7881بمعناها الشامل إلى سنة 

 :خصائص الصيرفة االلكترونية - 0
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 من أهم الخصائص التي تتميز بها الصيرفة االلكترونية :

 بالنمو السريع واملستمر ، وكذا العمل : وذلك لعالقتها بالتطور التكنولوجي للمعلومات والذي يتسم  التطور السريع

 ( 76، ص 2727على تلبية متطلبات العمالء املختلفة واملسايرة للتطور. )عبد الرزاق: 

 يتم استخدامها عبر فضاء الكتروني عالمي بين جميع املستخدمين في العالم مما يساعد في تحرير  :الطبيعة الدولية

 (18، ص 2770التجارة الدولية. )مريم: 

 من خالل االستخدام االمثل لقنوات الدفع االلكتروني.النسيابية في العالقة بين العميل والبنكا : 

 إمكانية الوصول إلى جميع األسواق العاملية واالتصال بالعمالء في أي مكان.سهولة الدخول إلى األسواق  : 

 افية  2727)عبد الرزاق:  نقطة في الكرة األرضية.: من خالل تقديم املعامالت وخدمات إلى أبعد إلغاء الحواجز الجغر

 (76، ص 

 : أهمية الصيرفة االلكترونية - 5

 :بالنسبة للمؤسسات املالية - 9 – 5

  زيادة مستوف فعالية وكفاءة املؤسسات املالية 

  اكتساب املؤسسة املالية مكانة تنافسية تسمح له بتعزيز والء عمالءه و كسب املزيد من الزبائن 

  للمؤسسات املالية من خالل  الخدمات املقدمة والسعي وراء تقديم األفضل وفي الوقت املناسبالترويج 

  خفض نسب تكاليف التشغيل وتقليل تكلفة العنصر البشري 

  :(10،ص  2727الوصول لعدد أكبر من العمالء طالبي الخدمات املالية في أي مكان و زمان )زياد 

 :بالنسبة للعمالء - 2 – 5

  الحوافز التقليدية من خالل اختصار املسافاترفع 

 تحسين مستوف تقديم الخدمات املالية وتسهيلها 

  :2771القيام بالعمليات املالية من سحب وتحويل لألموال و تسديد املستحقات دون الولوج إلى املؤسسة املالية. )محزر 

 ( 777ص

 :أهداف الدفع االلكتروني الحكومي - 5

وجي الحكومي إلى إدخال التقنية الحديثة في جميع املعامالت الحكومية بما فيها اإلدارة واملالية، وذلك أدف التطور التكنول 

 (771، ص 2770نظرا لألهداف التي تقدمها هذه األساليب ومنها: )محمد: 

 تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل النقدي 
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 مكان وفي أي وقت وبطرقة آمنة الحصول على خدمات الدفع االلكتروني من أي 

 الدفع اآللي إليرادات الدولة باالقتطاع من الحسابات البنكية للمواطنين 

 تبسيط اإلجراءات وتقليص الروتين اإلداري، وتحسين إدارة التدفقات النقدية 

 تسهيل وتسيير دفع مستحقات الدولة على املواطنين واملقيمين والشركات 

 ية لبيانات اإليرادات.إنشاء قاعدة بيانات إحصائ 

 :متطلبات الصيرفة االلكترونية - 5

  توفير املعدات الالزمة والوسائل الحديثة لتطبيق التكنولوجيا في املؤسسات املالية 

  تنمية الرأس البشري وتطويره بما يتناسب ومستجدات العصر التكنولوجي 

 (777ص  2771حماية كل من املؤسسة والعميل  )محرز: وضع التشريعات والقوانين املنظمة للعمل املالي االلكتروني ل 

 مواكبة التطور والتنويع واالستمرارية من خالل البحث الدائم عن الحداثة في املجال التكنولوجي املالي 

  التقويم املستمر واملوضوعي ألداء جميع مكونات الجهاز املالي   االلكتروني للوقوف على الصعوبات واملعوقات التخاذ

 ( 71، ص 2727اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب. )علي: 

 إيجاد الحوافز التي تعزز األفراد والشركات إلجراء معامالتهم املصرفية الكترونيا 

  ص  2727متخصص قادر على  الفصل في الدعاوف االقتصادية واملصرفية والعاملية بدقة )زياد : وجود نظام قضائي ،

18) 

 :العناصر الرئيسية في الصيرفة االلكترونية - 6

حتى تتمكن املؤسسات املالية من تأدية مهامها الرئيسية اتجاه عمالءها بصفة جيدة يجب توفير نظام مصرفي الكتروني 

 (  76، ص 2727ى عناصر أساسية تعمل على تشغيله من أهممها: ) عبد الرزاق :متكامل يحتوي عل

 وهي الشركات التي توفر خدمة االشتراك في االنترنيت، أجهزة التخزين وقنوات االتصال والربط وأجهزة األجهزة  :

 التسديد عن بعد.

 يقات األعمال املصرفية االلكترونية وتطبيقات : تتمثل في أنظمة التشغيل، وتلك التي تدير قواعد البيانات وتطبالبرامج

 برامج األمن.

 تضم قواعد البيانات التي تحتوي على املعلومات املتعلقة بالعمالء وحساباتهمالبيانات : 

 هم املوارد البشرية املؤهلة للعمل املصرفي االلكتروني كل حسب تخصصه.املوظفين : 
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 الهامة في املجال املصرفي حيث عمل على تجديد األساليب الخاصة بنظم : التطوير من األمور املتابعة والتطوير

 املعلومات االلكترونية.

 تعتبر الحماية واألمن أهم الوسائل واألساليب التي تعتمد عليها املؤسسات املالية نظرا وسائل األمن والحماية :

 لحساسية وخصوصية املعامالت والخدمات التي تقدمها.

 االلكترونية الحديية: أنظمة الصيرفة - 2

 جهاز يعمل أوتوماتيكيا لخدمة العمالء دون تدخل العنصر البشري ضمن برامج معدة سلفا تلبي العديد من  الصراف اآللي :

ساعة وذلك بواسطة بطاقة الصراف اآللي تصدر عن البنك توضع تحت تصرف العميل بناء على  20الحاجات املصرفية على مدار 

 لبطاقة إضافة إلى املعلومات الشخصية رقم سري يعرفه العميل صاحب البطاقة فقط.  طلبه، تحمل هذه ا

  نظام خدمةE-switch هي خدمة تتمثل في الربط بين فروع املصرف الواحد بحيث يتمكن العميل من السحب أو االيداع :

األمر بالنسبة للشيكات، كما تتمثل هذه في حسابه من أي فرع من دون وجوب حضوره لدف الفرع الذي فتح فيه الحساب وكذا 

 الخدمة في الربط بين البنوك فيما بينها إلجراء املعامالت البنكية.

  نظام سويفتswift (the Society for Worldwide International bank Financial  Telecommunication  لتسهيل  :

للمشاركة في هذه الشبكة والتي تعتبر  شبكة اتصال متطورة جدا تربك عملية االتصال بين البنوك العاملية عمدت معظم البنوك 

 (11، ص  2727)زياد:  (70البنوك فيما بينها عبر  شبكة اتصال منظمة ومحكمة توفر لالتصال السهولة والسرعة واألمان.)

 :)ة املتعلقة بحساباتهم وبشكل الطريقة التي تسمح للعمالء بالوصول إلى املعلومات املوثق الهاتف البنكي )البنك الناطق

 فوري 

 )تتم باستخدام الهاتف النقال من أي مكان حيث يمكن إجراء املعامالت املالية خدمة الهاتف النقال )املوبايل : 

  )تسمح للعمالء بإجراء املعامالت املالية من خالل الولوج إلى موقع البنك خدمة االنترنيت )املوقع االلكتروني للبنك :

 االلكتروني

    هي بطاقة بالستيكية تسمح لحاملها من استخدامها في شراء معظم حاجياته أو أداء مقابل ما يحصل البطاقات الذكية :

 ( .70، ص 2727عليه من خدمات دون الحاجة إلى حمل مبالغ مالية كبيرة،) عبد الرزاق :

 (11 - 10، ص  2727)زياد:  (70: )سلبيات الصيرفة االلكترونية - 1

 تحدث نتيجة عدم كفاءة العمليات الداخلية، أو تنشأ نتيجة ألحداث خارجيةمخاطر التشغيل   : 

 تلك الثغرات املوجودة في التشريعات القانونية املمكن انتهاكها للوصول للعمالء وحساباتهم وبالتالي املخاطر القانونية :

 تتعرض خصوصياتهم إلخفاقات في السرية واألمان.

 تتمثل في فشل إيجاد شبكة آمنة وموثوقة لتقديم خدمات الكترونية أو تقديم خدمة بغير الكفاءة انمخاطر األم  :

 املعلن عنها.

 السياق النظري لوسائل الدفع االلكترونيثانيا : 
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 تعريف وسائل الدفع االلكتروني: - 9

 نها:من بين أهم التعاريف التي تطرقت إلى مفهوم وسائل الدفع االلكترونية نذكر م

  يعرفها البنك املركزي األوروبي " بأنها كل عملية دفع صدرت و عولجت بطريقة الكترونية" ، وهذا يعىي أن وسائل الدفع

االلكترونية هي عبارة عن تحويل معامالت من خالل نقل معطيات من طرف إلى آخر أو من نظام إلى آخر وهذه املعطيات 

، وتتم هذه العملية عن طريق مجموعة األدوات اإللكترونية  التي تتم معالجتهما من طرف وسيط )نظام املعالجة( 

 ( 71، ص 2771تصدرها املصارف واملؤسسات االئتمانية. )زواش: 

  وسائل الدفع االلكترونية  هي كل وسائل الدفع التي تستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة للوفاء، وتتميز بتصميم فعال وآمن

 (. 72، ص  2771الس. ) فريد: وخال من عمليات االحتيال واالخت

  هي عنصر أساس ي من أنظمة الدفع ، تكون في شكل بطاقات : الدفع ، التحويالت االئتمانية ، الشيكات االلكترونية

وغيرها من وسائل الدفع غير النقدية، التي تسمح للمستخدمين النهائيين لها من تحويل األموال بين حسابات البنوك 

 (. 200، ص  2771خرف. )بن عدة: واملؤسسات املالية األ 

 الدفع االلكترونية بوسائللتعامل اأطراف  - 2

تشترك أنظمة الدفع االلكتروني في أنها وسيلة النتقال النقود من شخص إلى آخر، ومجموعة لشخص آخر أو ملجموعة 

 ( 700،  ص  2771أخرف عبر شبكة االنترنيت دون الحاجة للتفاعل وجها لوجه. )مقدم: 

               
 : مصدر البطاقة  - 9 – 2

مؤسسة مالية أو بنكية تمنح لها املنظمات العاملية التراخيص إلصدار بطاقات الدفع االلكترونية  ويلزم البنك أو املؤسسة 

بالتعاقد مع ملؤسسة العاملية لينال عضوية إصدار البطاقات، وبعد ذلك يتعاقد البنك أو املؤسسة املالية مع زبائنه او التجار من 

 ته االلكترونية املصدرة لتسوية معامالت التجارة إلكترونيا. أجل قبول التعامل ببطاقا

 : التـــــــــــــاجر - 2 – 2
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يتمثل في املؤسسات وأصحاب املحالت الكبرف التي تقبل التعامل بالبطاقات االلكترونية ، حيث يتم تعاقد التاجر مع 

حصول على ثمنها. كما يلزم مصدر البطاقة بمجموعة من البنك  املصدر للبطاقة لقبول البيع بها، ومن ثم يرجع إلى مصدر لل

 القوانين وااللتزامات مثل اإلشارة على محله بأنه يتعامل بنوع البطاقة وتوضع ملصقات تشير إلى ذلك، ومن هذه القوانين:

 عدم الزيادة في األسعار نتيجة التعامل بهذه البطاقات -

 قبول التعامل بالبطاقات مهما كان البنك مصدرها -

 االستعالم عن الحد املطلوب أو املسموح به حالة استخدام اآللة اليدوية -

 االطالع وطلب التفويض عن البطاقات املسحوبة أو املتوقفة -

 االحتفاظ بصور إشعارات البيع وتقديمها للبنك  في للمدة القانونية املتفق عليها لتحصيلها -

 : حامل البطاقة - 3 – 2

تعمال البطاقة االلكترونية التي يحصل عليها من الجهات املصدرة ويستعملها لسداد ثمن وهو شخص يتم التصريح له باس

السلع والخدمات في محالت البيع التي تقبل التعامل يها ، ويلتزم صاحب البطاقة االلكترونية بشروط التعاقد التي تتم ب ينه وبين 

 (67-18، ص  2771عالقة مباشرة أو غير مباشرة.)محزر:  مصدرها، وعلى هذا األساس فاملتعاملون ببطاقات الدفع تربطهم

 :وسائل الدفع االلكترونية الحدييةأنواع  – 3

أدت التكنولوجيا املالية الحديثة إلى ابتكار وسائل  دفع الكترونية يتم من خاللها تسوية كل املعامالت املالية بطرق سهلة 

 وسريعة وآمنة، ومن أهم هذه الوسائل:

 : البطاقات البنكية - 7 – 2

تختلف البطاقات البنكية واملصرفية حسب الوظائف التي تؤديها وآلية عملها، فمنها ما يكون التعامل بها على أساس 

الخصم الفوري، وأخرف تمنح ائتمان لحاملها لذا يوجد بعض التداخل في هذه األنواع، وهوما جعل العديد من الكتاب يطلقون 

 كما أن هناك من يقسمها على أساس مصدرها أو شكلها ومنها :عليها تسميات مختلفة، 

 يطلق عليها كذلك بطاقة الحسم املباشر، وال يتم منح حاملها ائتمان نقدي، فحاملها يمكنه الوفاء البطاقات الدائنة :

يات مباشرة بالسلع والخدمات عند استعمالها، فهي مرتبطة بحساب العميل مباشرة، عند استعمالها تحول قيمة املشتر 

 (67-18، ص  2771محزر:  إلى حساب التاجر. )

 بطاقة االئتمان : 

تمثل ائتمانا حقيقيا لحامل البطاقة، حيث يتمتع حاملها بائتمان فعلي من البنك املصدر لها حيث ال يلزم الوفاء فورا 

، ويتم دفع املستحقات بشكل أقساط بالسداد، هذا النوع من البطاقة يقوم على مبدأ عدم الدفع املسبق ملصدر هذه البطاقة

دورية متناسبة مع دخله الشهري، وما يتبقى من مستحقات تعتبر قرضا إضافة إلى نسبة الفوائد، وهذه البطاقة تعتبر أداة وفاء و 

 ( 80، ص 2770-2776ائتمان في نفس الوقت.) مريم: 

 ومن أنواعهــــــــــــــــــــــــــــا:
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 هي بطاقة ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا، توفر أنواع الخدمات املقدمة كالشراء من  لفضيةالبطاقة العادية أو ا :

 املتاجر و السحب من النقدي من املصارف وأجهزة السحب اآللي.

 :هي بطاقة ذات حدود ائتمانية عادية لدف بعض املنظمات راعية البطاقة مثل   البطاقة الذهبيةVISA  وائتمان غير ،

، تصدر للعمالء ذوي القدرة املالية العاملية، يتمتع حاملها American expressسقف معين لدف البعض مثل محدود ب

، ص 2727ببعض املزايا املجانية مثل التأمين ضد الحوادث ، الحصول على استشارات طبية وقانونية، وغيرها )علي: 

76 ) 

 : الشيك االلكتروني  -2- 3

 للشيك االلكتروني نجد :من بين املفاهيم املعطاة 

  .هو النسخة االلكترونية للشيك التقليدي الذي تم تطويره عبر شبكة االنترنيت وله استخدام مشابه للشيك الورقي 

  الصك االلكتروني هو وثيقة الكترونية موثقة ومؤمنة تحتوي على رقم الصك واسم ورقم حساب الدافع واسم املصرف واسم

تدفع و وحدة العملة املستعملة وتاريخ الصالحية والتوقيع االلكتروني ، يرسلها مصدر الشيك إلى املستفيد والقيمة التي س

املستلم )حامله ( ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر االنترنيت ، ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إلى حساب 

ونيا إلى مستلم الشيك ليكون دليال على أنه قد تم صرف الشيك حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته الكتر

 (20 -22، ص2778فعال، ويمكن ملستلم الشيك أن يتأكد الكترونيا قد تم بالفعل تحويل املبلغ لحسابه )ساللي: 

 :النقود االلكترونية  -3- 3

  يعرفها صندوق النقد الدولي على أنها قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزنة في شكل الكتروني أو في ذاكرة

 ( 78، ص 2727الكترونية لصالح املستهلك. )بن صف الدين:

  وعادة ما يتم تم تعريفها من قبل البنك املركزي األوروبي بأنها نوع من األموال الرقمية غير املنظمة ، والتي يتم إصدارها

 ( .721، ص 2727التحكم  فيها من قبل مطوريها ، ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع افتراض ي محدد. )سبع: 

 مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكتروني: - 0

الذي يقبل التعامل  لوسائل الدفع االلكتروني الحديثة مجموعة من املزايا والعيوب سواء بالنسبة لحاملها أو مصدرها أو للتاجر 

 ( 76-71، ص 2771بها وتتمثل في: )فريد:

 مزايا وسائل الدفع االلكتروني:  – 9 – 0

 بالنسبة لحاملها : 

تتميز بالسهولة ويسر االستخدام ، األمان وتفادي السرقة والضياع وتوفير فرص الحصول على االئتمان املجاني لفترات 

 رقم البطاقة محدودة وإتمام الصفقات فورا بمجرد ذكر

  :بالنسبة للتاجر 

أقوف ضمان لحقوق التاجر  وتساهم في زيادة املبيعات ونقل عبء متابعة ديون الزبائن إلى عاتق البنك والشركات تعد 

 املصدرة.
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 بالنسبة مللصدر: 

   تعزيز األرباح من خالل الفوائد والرسوم والغرامات.      

 عيوب وسائل الدفع االلكتروني: – 2 – 0

 بالنسبة لحاملها: 

  تؤدي إلى زيادة االقتراض واإلنفاق مما يتجاوز القدرة املالية وبالتالي عدم القدرة على سداد قيمة البطاقة في وقتها. 

                                                                                                                                                                          بالنسبة للتاجر:  

ويضع اسمه في القائمة بمجرد حدوث بعض املخالفات من جانبه أو عدم التزامه بالشروط يجعل البنك يلغي التعامل معه، 

 اجر صعوبات جمة في نشاطه التجار                                                                       السوداء وهو ما يعىي تكبد الت

                                                                                                                                                                        بالنسبة مللصدر: 

م خطر يواجه مصدريها هو مدف سداد حاملي البطاقات للديون املستحقة عليهم وكذلك تحمل البنك املصدر  نفقات أهم

  ضياعها. 

 (https://www.poste.dz) الجزائر:املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بريد  -ثاليا 

 التعريف باملؤسسة: - 9

، بعد اإلصالحات التي باشرتها الوزارة 2772جانفي  70املؤرخ في  72/02تأسس بريد الجزائر بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

، يجمع بريد الجزائر بين املهام العمومية اإلدارية وبين الخدمة العمومية 2772الوصية  لكن االنطالقة الحقيقية كانت في عام 

 ذلك على مهامه القاعدية واملتمحورة أساسا حول خدمة البريد والطرود والخدمات املالية البريدية.   الصناعية والتجارية، محافظا ب

وضعت املؤسسة تحت وصاية وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجية والرقمنة ، وهي تحظى بالصفة 

عمومي من جهة في نشاطاتها مع الدولة، وتعتبر تجارية في تعامالتها مع االعتبارية وباالستقاللية املالية وتخضع لقواعد القانون ال

 الغير من جهة أخرف.

 : تطوير خدمات بريد الجزائر  - 2

موازاة مع تكثيف شبكتها، رقمنتها، وعصرنتها، قامت مؤسسة بريد الجزائر باقتناء منصة نقدية جديدة مطابقة للمعايير و 

الخدمات االلكترونية ، منها خدمة الدفع االلكتروني والتي تتصدر قائمة التدابير ذات األولوية مؤمنة، تندرج ضمنها مجموعة من 

بالنسبة للسلطات العمومية، إذ تسعى هذه األخيرة إلى تعميم وسائل الدفع االلكتروني بالجزائر ، اإلدماج املالي، والفائدة التي يعود 

 بها على االقتصاد الوطىي.

، وأجهزة GABإلى تعميم استخدام وسائل الدفع االلكتروني متعدد القنوات )الشباك اآللي البنكي وتهدف هذه الخطوة 

 ، والدفع عبر االنترنيت وكذا الدفع باستعمال تطبيقات الهاتف النقال.TPEالدفع االلكتروني 

 : GABشبكة الشباك اآللي البنكي 

وذلك باقتناء جيل جديد من اآلالت األوتوماتيكية املتضمنة  GABعززت بريد الجزائر شبكة شبابيكها اآللية البنكية 

لوظائف جديدة، مثل التحويل من حساب إلى حساب، تعبئة الهاتف النقال، طلب دفتر الشيكات، تغيير وضعية البطاقة 

 النقدية، وتغيير رقم الهاتف النقال.
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موزع آلي  777بطاقة، تستعمل ما مجموعه  777777كان عدد البطاقات االلكترونية املوزعة ال يتعدف  7888خالل عام 

مليون بطاقة دفع  1,0وزعت أكثر من  2770، والتي كانت ال تسمح إال بسحب النقود. في حين وفي سنة  DABلألوراق النقدية 

 )بطاقات الذهبية( بإنتاج متواصل لتغطية مجمل زبائن بريد الجزائر. 

 الخدمة املمتازة للبطاقة الذهبية :- 9 – 2

تطلق مؤسسة بريد الجزائر ألصحاب الحسابات البريدية خدمة التوزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية "الخدمة املمتازة 

 "service prémium   مراحل واملعلقة بطلب توصيل البطاقة النقدية الذهبية، تتميز هذه الخدمة باألولوية والتسريع في جميع

إنتاج البطاقة الذهبية، كما تتيح "الخدمة املمتازة " للزبائن املشتركين من خدمة عالية الجودة ومكيفة حسب حاجاتهم مع ضمان 

 أيام منذ تأكيد الطلب واملصادقة عليه. 71التسليم السريع واآلمن لبطاقاتهم في آجال ال تتعدف 

 :الخدمات التي تقدمها  البطاقة الذهبية - 2 – 2

 :على مستوى جميع املكاتب البريدية 

 سحب األموال 

  البريدي االطالع على رصيد حسابكم الجاري 

 تحويل األموال من حساب بريدي جاري إلى حساب آخر 

 على مستوى أي شبك آلي بنكي مرتبط بشبكة بريد الجزائر: 

 سحب األموال 

 االطالع على رصيد حسابكم الجاري البريدي 

  املصغر للعمليات العشر التي تم اجراؤها بواسطة بطاقتكم الذهبيةاالطالع على الكشف 

  طباعة كشف الهوية البريديةRIP 

 تقديم طلب التزويد بدفتر الصكوك 

 تحويل مبلغ مالي من حسابكم الجاري البريدي نحو حساب جاري بريدي آخر 

 أوريدو(. إعادة شحن شريحة الهاتف النقال بالنسبة لكل املتعاملين )موبيليس، جازي و 

 .إدخال أو تغيير رقم هاتفكم النقال 

  على مستوى أجهزة الدفع االلكترونيTPE املتواجدة لدى املتعاملين التجاريين: 

 دفع ثمن املشتريات 

 تسديد الفواتير 

 حجز تذاكر الطيران ، والفنادق .....إلخ 
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 إلغاء / تعويض أي دفع 

 باستعمال التطبيق الهاتفي "بريدي موب :" 

  على رصيد حسابكم الجاري البريدياالطالع 

 االطالع على الكشف املصغر للعمليات العشر التي تم اجراؤها بواسطة بطاقتكم الذهبية 

 تحويل مبلغ مالي من حسابكم الجاري البريدي نحو حساب جاري بريدي آخر 

 تجميد بطاقتكم الذهبية وإعادة تنشيطها 

 ع لبريدي الجزائر على كامل التراب الوطىيتحديد املوقع الجغرافي ألي شبك آلي للبنوك تاب 

  االطالع على العروض االشهاري 

 على مستوى املتجر االلكتروني لبريد الجزائر " بريدي نت: " 

 إعادة شحن بطاقة الهاتف النقال 

  دفع اشتراك االنترنيتADSL 

 حجز تذاكر الطائر 

 االشتراك في خدمات تطبيق الهاتف النقال بريدي موب 

  الفواتير )سونالغاز، سيال، االنترنيت، موبيليس .... إلخ(تسديد 

  باستعمال أجهزة الدفع االلكترونيTPE :املوجودة بمكاتب البريد 

لالستفادة من خدمة السحب واالطالع على الرصيد من خالل أجهزة الدفع االلكتروني املوضوعة بمكاتب البريد يكفي 

 دج في اليوم . 17.777الذهبية، تسمح لكم هذه العملية بسحب مبلغ مالي يصل إلى الحضور إلى املكتب مصحوبين بالبطاقة 

  السحب بدون بطاقةcardless : 

خدمة جديدة تمكن زبائن بريد الجزائر الحائزين على البطاقة الذهبية من سحب أموالهم دون الحاجة إلى استعمالها ومن 

وسريعة، كما يمكن توكيل شخص آخر للقيام بالعملية من خالل تسليمه رقم  أي موزع آلي عبر كامل التراب الوطىي بطريقة آمنة

 العملية والرقم السري الخاص بها.

 تتم هذه العملية بالطريقة التالية :

 : تتم من خالل التطبيق الهاتفي بريد موب، عليك أوال االشتراك في هذا التطبيق ثم اتباع الخطوات التالية:املرحلة األولى

o  تطبيق بريد موبفتح 

o اختيار عملية السحب بدون بطاقة 

o اختيار عملية تحويل جديدة 
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o  اختيار عملية سحب األموال من املوزع اآلليGAB 

o تدوين املبلغ املراد سحبه 

o  تحديد تاريخ انتهاء صالحية خدمةcardless  

o اختيار اإلنشاء 

 العملية ، املبلغ املالي املختار وتاريخ انتهاء الصالحية  بعد هذه املرحلة تعرض لكم صفحة تحتوي على تفاصيل اختياركم ورقم

 تمالضغط على خيار  -

 عند انتهاء اإلجراءات السابقة تعرض لكم تؤكد أنه قد تم إجراء العملية دون بطاقة بنجاح.

 تصلكم رسالة نصية قصيرة إلى هاتفكم النقال حاملة الرقم السري للعملية.

 املرحلة اليانية: 

o  أي موزع آلي عبر التراب الوطىيالتوجه إلى 

o اختيار عملية السحب بدون بطاقة 

o ادخال رقم السحب الخاص بعملية السحب دون بطاقة 

o إدخال الرقم السري املرسل عبر الرسالة النصية القصيرة ثم تأكيد خيار العملية 

o التحصل على املبلغ املطلوب املبرمج 

  "خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال " بريد باي 

"بريد باي" وسيلة دفع جديدة باستعمال الهاتف النقال تتميز بالسهولة واألمان، مبنية على تكنولوجيا تقنية قراءة الرمز 

 الشريطي ثنائي األبعاد املعروفة باسم " كيو. أر. كود" )رمز اإلجابة السريعة(.

 خدمة "بريد باي" بالنسبة للزيون؟ االستفادة منتتم كيف 

 لالستفادة من هذه الخدمة يجب أن تتوفر في الزبون الشروط التالية: - 9

  يجب أن تكون للزبون البطاقة النقدية 

 .يجب على الزبون أن يصرح برقم هاتف لدف مؤسسة بريد الجزائر، وذلك بإدخال الرقم من خالل املوزع اآللي 

  بتحميل وتثبيت تطبيق  " بريدي موب " على هاتفه النقال.يجب على الزبون أن يقوم 

 طريقة الدفع باستعمال خدمة " بريد باي ": - 2

  "تشغيل التطبيق " بريدي موب 

  "اختيار خدمة "بريد باي 

 القيام بعملية املسح الضوئي لرمز اإلجابة الظاهر في شاشة هاتف التاجر 
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 شة هاتف التاجر  يحتوي على مبلغ ثابت، فإنه ليس من الضروري على الزبون إذا كان رمز اإلجابة السريع الظاهر على شا

 إدخال املبلغ .، وإال فإنه على الزبون إدخال مبلغ مشترياته

 اإلقرار بقبول العملية املالية وذلك بإدخال رمز التوكيد الذي يتم تلقيه بواسطة رسالة نصية 

 لة نصية إلى هاتف، في حين يتلقى التاجر  رسالة نصية تظهر رصيد يتم إرسال إشعار بالدفع إلى الزبون بواسطة رسا

 مبلغ املشتريات.

 ؟االستفادة من خدمة "بريد باي" بالنسبة للتاجر كيف تتم

  يجب على التاجر أن يكون لديه حساب جاري بريدي تجاري 

 أن يكون لديه رقم هاتف نقال شغال، حتى يتسىى له استقبال إشعارات الدفع 

 اتفه بحوزته باستمرار  لإلطالع على العمليات التي يجريها الزبائن في وقت فوريأن يكون ه 

 : بإمكان التاجر االستفادة من نوعين من رمز اإلجابة السريع:  مالحظة

 : يقوم التاجر بتحديد مبلغ ثابت يوضع له رمز  في نظام اإلجابة السريع الثابت النوع األول 

 السريع مع مبلغ غير ثابت، في هذه الحالة الزبون هو من يقوم بإدخال املبلغ أثناء عملية الدفع.: هو رمز اإلجابة النوع الياني

 : ةـــــــــــــــخاتم

من خالل هذا البحث املتواضع والذي تطرقنا فيه إلى عموميات حول أنظمة الدفع االلكتروني و ما أحدثته تكنولوجيا 

عمل املؤسسات املالية والبنكية، حيث تمكنت من تطوير خدماتها املقدمة إلى زبائنها املعلومات واالتصال من تغيير إيجابي في 

بمختلف أنواعهم مستعملة في ذلك وسائل دفع حديثة تمكنهم من تلبية حاجياتهم، والجزائر وعلى غرار دول العالم فقد قامت هي 

الخدمات وإعطاء الصورة الحسنة ملؤسساتنا، وقد تناولنا  األخرف  بإدخال التكنولوجيا في املؤسسات املالية من أجل توفير أفضل

في دراستنا هذه مؤسسة "بريد الجزائر "باعتبارها مؤسسة عريقة تقدم خدمات ضرورية للمواطنين وتمتلك عدد ال بأس به من 

 الزبائن الدائمين واملؤقتين أي الذين يتعاملون مع املؤسسة بصفة استثنائية.

 سىى لنا الخروج بها هي:من أهم النتائج التي ت

 األهمية البالغة ألنظمة الدفع الحديثة بالنسبة للمؤسسات املالية واملصرفية  -

 تسهيل الخدمات املقدمة للزبائن حيث يمكنهم تلبية حاجياتهم من املؤسسات املالية والبنكية من  أي مكان وفي أي وقت. -

 من خالل تطوير  الوسائل  املستخدمة في معامالتها  تنافسية املؤسسات املالية واملصرفية على تقديم األفضل -

بالنسبة للجزائر و خاصة مؤسسة بريد الجزائر فقد خطت خطوات كبيرة وسريعة في تقديمها للخدمات نظرا ألهميتها  -

                                                                                                     .                                                                                       بالنسبة للمواطنين

 -                                                                                        رغم ذلك هناك نقائص البد من تداركها نذكر منها على سبيل التوصية :

                                                                   .                                                                                                                            رفع مستوف التدفق بالنسبة لشبكات االنترنيت وذلك لتفادي االنقطاعات املتكررة والتي تسبب في تأجيل حصول  الخدمات
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-                                                                                                        اإلسراع في تصليح األعطاب على مستوف  شبابيك الدفع اآللي  ---

                                          ي االزدحام خاصة في بعض األيام من الشهر. يادة عدد شبابيك الدفع اآللي في بعض املناطق لتفادز 

 قائمة املراجع:

 أهمية تطوير وتشغيل أنظمة الدفع االلكتروني الحديثة واملقاصة اآللية كآلية إلنشاء بنية تحتية (: 2770، )محمد شايب

كلية ،كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصاديةأطروحة مقدمة ، لنظام مصرفي ومالي إلكتروني بالجزائر

 .7العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة سطيف 

 سة درا –واقع ورهانات تطبيق أنظمة الدفع االلكتروني و أثرها على اداء البنوك التجارية الجزائرية (: 2771) مقدم عبد الجليل

 Refaad for studies and، 71، عglobal journal of economics and business، بشار -حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

Research. 

  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، البنك املركزي وإدارة السياسة النقدية في ظل االقتصاد الرقمي(: 2770)مريم ماطي

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة بسكرةكلية العلوم ،علوم

 أهمية استخدام وسائط الصيرفة االلكترونية في تطوير الخدمات (: 2727) منصف شرفي،عبد امللك هبال، عبد الرزاق براهمي

، مجلة دراسات اقتصادية، بوالية سطيفاملصرفية: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية والبنك الوطىي الجزائري 

 .77.ع

 مركز البصيرة ، 21، عدراسات اقتصادية، املخاطر املالية من خالل العمليات املصرفية االلكترونية(: 2771) ياسع ياسمينة

 .للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية

 دور االقتصاد الرقمي في تطوير النظام املصرفي الفلسطيىي الصيرفة (: 2727) زياد جالل الدماغ، محمد أسامة حسنية

املركز الديمقراطي العربي للدراسات ، 70، عالدولية للدراسات االقتصاديةجلة امل، نموذجا "دراسة تحليلية" –االلكترونية 

 اإلستراتيجية، االقتصادية والسياسية برلين/أملانيا 

 تفعيل الجهاز املصرفي بالتعامالت النقذية االلكترونية حالة الجهاز املصرفي الجزائري تأهيل و (: 2771)، محرز نور الدين ،

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية

 االقتصادية ، جامعة أم البواقي.

 مجلة قع الصيرفة االلكترونية في البنوك التجارية مصرف السالم الجزائر أنموذجاوا(: 2727) علي سنوس ي، علي محبوب ،

 .72، عشعاع للدراسات االقتصادية

 امللتقى الوطىي الثالث ، بطاقات الدفع االلكترونية ودورها في تسريع املعامالت املصرفية(: 2771) روابح عبد الباقي، زواش زهير

 ، املركز الجامعي عبد الحميد بوالصوف ميلة. حول املستهلك واالقتصاد الرقمي: ضرورة االنتقال وتحديات الحماية 

  امللتقى الوطىي الثالث حول ، الجزائر نموذجا –الدفع االلكترونية  الحماية القانونية لوسائل(: 2771) آمنة قاجة ، فريد مشري
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 امللخص:

ية، وعلى الرغم مللية العااملاالسوق  معامالت  في املشفرة ت الرقمية ال العمتهدف هذه الورقة البحثية  الى ابراز دور                           

بدون وساطة املؤسسات املالية  لالموامسيطرة على عقول الكثيرين في مجال تداول ا أنها مازالتملتوالية  اال من مخاطرها ا

املال و  عالم في دثة بذلك ثورة حر الرقمي ميبنية على التشفاملت الرقمية ال ة جديدة من أنظمة العماللتعد س، فهي  التقليدية 

ت ال أن العمالى   هذه الورقة البحثية . وقد توصلت جال املاليامل في مسبوق  ري يتكنولوجيا غ والتحسد تجها نعن أ ، فضاالاالعمال

ت مال ين، وعدم وجود جهة ضامنة للمعااليملطراف وخففت من أعباء تكلفة الوسطاء ااال ن يت بال عامملتسريع ا في ت همالرقمية سا

عاملة من جهة ومن جهة املوآليات تضمن حقوق أطراف  ميكانيزمات  أوصت الدراسة بضرورة وضع و طراف. هذا اال تضمن حقوق 

 .ر القانونيةيت غال عاماملية الرقابة على ثان

 العمالت الرقمية املشفرة، املعامالت املالية، مخاطر. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 

This paper aims research to highlight the digital currency encoded role in the global financial market transactions, 

and despite its risks successive but they are still in control of many minds in the field of money trading without the 

mediation of traditional financial institutions, they are a new breed of digital currency-based systems on digital 

encryption  updated so a revolution in the world of finance and business, Vdhala that it embodies a shift Giri 

unprecedented technology in the financial field.  This research paper has concluded that digital currencies 

contributed to the acceleration of transactions between the parties and eased the burden of the cost of financial 

intermediaries, and the absence of a guarantor of transactions guaranteeing the rights of the parties.  This study 

and recommended the need to develop mechanisms of mechanisms guaranteeing the rights of parties to the 

transaction on the one hand and hand control over the illegal transactions. 

 Key words: digital encrypted currencies, financial transactions, risks. 
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 مقدمة:

 لمحيث يسود  العا االتصال من أبرز الثورات التي  احدثت تغير في  الظروف االقتصادية،تعد ثورة تكنولوجيا املعلومات و                

في ظهور ما يسمى  املختلفة، وساهمت متدت لكافة مناحي الحياة، وأثرت بشكل كبير على أنماط الحياةاقنية شاملة اليوم ثورة ت

واحدا تتعادل فيه الفرص املمنوحة لكل املؤسسات على اختالف سوقا  بالتجارة اإللكترونية ، والتي ساهمت في جعل هذا العالم 

العاملية، مما ادف الى تطور أدوات املبادالت  التجارية وتحولت إلى شكل رقمي، وذلك مع ظهور بطاقات  أحجامها القتحام السواق

 ا   ممت للدفع االلكتروني وما قابلهاالئتمان وتطبيقات خاصة ص

مما ادف الى طور عالم االعمال  أكثر فأكثر حتى أصبحت العمالت على شكل عمالت رقمية مشفرة من وسائل دفع رقمية، ثم ت

 احداث تغير كبير في  املعامالت املالية على مستوف العالم .

 من خالل ماسبق  نطرح االشكالية التالية:

 ما مصير املعامالت املالية في ظل العمالت الرقمية املستحدثة؟

  الدراسة: أهمية 

تنبع أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على أحد املواضيع املهمة، والتي لها تأثير على مستقبل املعامالت املالية، وإمكانية 

املعامالت الرقمية في التأثري على كل ميادين الحياة، لذلك من املهم التهيؤ لها من خالل التعرف عليها وعلى آثارها وأهم أنواعها، و 

 .رة قد تمثل حركية تغير جذرية في االقتصاد العالمي وفي النظم النقدية واملاليةأن هذه الظاه

 الدراسة:  دافأه 

دف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية العمالت الرقمية املشفرة في التعامالت املالية، والتعرف على إمكانية نجاح  هذه ته           

 نتشارها على مستوف العام.العمالت الرقمية املشفرة كوحدة نقدية دولية وا
  :املحور االول : عموميات حول العمالت الرقمية املشفرة 

تعتبر العمالت  الرقمية املشفرة إحدف الظواهر املستحدثة في  عصرنا الحالي  املتعلقة بالنقود، حيث بدأ العديد من                  

االقتصاديين بتسليط الضوء على هذه الظاهرة، ملا القته من إقبال كبير لدف أصحاب االختصاص واملتعاملون على حد سواء في 

قميا وثورة معلوماتية يتوقع منها توفري العديد من الخصائص وامليزات بما يتناسب وعصر العديد من الدول، كوهنا ابتكارا ر 

 .السرعة

 املشفرة  نشأة وتطور العمالت الرقمية: 

لقد كان من غير املعقول قبل ظهور البيتكوين تشغيل عملة بدون سلطة مركزية، لكن ظهور بروتوكل البيتكوين أثبت عكس ذلك، 

،من طرف مطور برمجي يحمل  2778جانفي  27املشفرة حديث جدا، إذا إن ظهور أول عملة رقمية كان بتاريخ فتاريخ العمالت 

،الذي كشف عن منظومة عملة مشفرة تعمل بمعيار تشفير خاص  Nakamoto Satoshi اسما مستعارا اسمه ساتوش ي ناكاموتو

(216SHA وكان عن طريق ورقة توضح كافة التفاصيل املتعلقة   ) بأول عملة رقمية والتي حملت اسم البيتكوين. وقد تمت أول

بيتكوين  7صفقة للعملة بين مؤسس العملة وهال فيىي، وبعدها مباشرة نشر أول سعر تداول بين البيتكوين والدوالر، وقد كان 

 .دوالر أمريكي 7.777يعادل 

عمل مختلفة عن سابقتها، فقد ظهرت عملة الاليت كوين التي تم  تال هذا االصدار ظهور عمالت مشفرة أخرف ببروتوكوالت              

،ثم تلتها ظهور العديد من العمالت املشفرة التي تتشابه مع البيتكوين لكنها تختلف في طرق العمل  2777سنة  إصدارها في أكتوبر
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عملة  2777(أكثر من  2727حاليا سنة )والهدف، ولعل أهم تلك العمالت هي الريبل و االيثيريوم، ليفوق عدد العمالت املوجودة 

 مشفرة.

 (2770)أرقام، يمكن عرض تطور ظهور العمالت املشفرة بش يء من التفصيل كما يلي: 

 

حيث   RSA اخترع كل من ليونارد أدليمان، شاميرآدي وريفست روناد في معهد ماساتشوستس للتقنية خوارزمية 7800 -

 تعد نقطة جوهرية في تاريخ العمالت املشفرة، النها تمكن املستثمرين في العمالت االفتراضية من تلقي االيرادات.

،وهي نقود الكترونية على أساس بروتوكوالت التشفير، لتكون  ecash ،اخترع عالم الرياضيات ديفيد تشوم 7882سنة   -

 يا.بمثابة عمالت رقمية مبكرة ملا هي موجودة حال

،اال أن الشركة أفلست بسبب عدم وجود عدد كاف من  echash الدارة DigiCash ،تمكن من إنشاء شركة 7880سنة   -

 التجار يقبلون هذه العملة. 

،لتكون بمثابة عملة خاصة دولية تتداول بشكل  E- gold ،أطلق دوقالس جاكسون الذهب االلكتروني 7886سنة  -

 فتح حساب على موقع الشركة. اللة، وذلك من خمستقل بعيدا عن الضوابط الحكومي

للحد من رسائل البريد االلكتروني املزعجة، والتي أصبحت كثيرة  Hashcash ،اخترع باك آدم نظام هاشكاش 7880سنة  -

 االستخدام في العمالت املشفرة، وكانت جزءا من خوارزمية تعدين عمالت جديدة. 

،على  b-money ملشفرة، من خالل نشره مخططا لعمل العملة االلكترونية،وضع و يداي االساس للعمالت ا 7881سنة  -

االنترنيت، وذلك بهدف تمكين االقتصاديات االلكترونية بعد فرض ضرائب عليها، االمر الذي ساعد  رقائمة بريدية عب

  ناكاموتو في إنشاء البيتكوين.

مكن هذا املوقع املستخدمين من تحويل االموال عبر ،فقد  PayPal ،تم في هذه السنة تأسيس شركة باي بال 7888سنة  -

مليار دوالر أمريكي، وكان أكبر انجاز لهذا املوقع أنه قام  7.0(2770اليرادات بعد خمس سنو ات ) اقد وصلت االنترنيت، و 

 ببعث الراحة للمستخدمين تجاه فكرة تحويل االموال عبر االنترنيت.

أول موقع لتجارة التجزئة عبراالنترنيت في الواليات  Overstock ،وفي شهر جانفي، أصبح موقع أوفرستوك 2770سنة   -

 املتحدة االمريكية الذي يقبل الدفع بعملة البيتكوين، وفي نفس السنة وبعد أشهر، أصبح املوقع يقبل العمالت املشفرة.

دوالر أمريكي، بينما وصل  7227.67سعر أالوقية من الذهب  ،في منتصف شهر سبتمبر بالضبط، وصل 2770سنة   -

أول منصة تداول للعمالت  LedgerX دوالر. وفي نفس السنة  أصبحت شركة 2262.02سعر قطعة بيتكوين واحدة 

 ية. الرقمية التي تحصل على موافقة لجنة تداول السلع آالجلة في أمريكا، للعمل كبورصة للعقود التي تتم بالعمالت الرقم

،قامت روسيا قبل هذا الوقت بسنة بحظر التعامل بالعمالت املشفرة بالبالد، وقد كانت عقوبات كبيرة  2770سبتمبر   -

،تغير املوقف كليا، فقد أعلنت الحكومة  2770سنوات، لكن في اخر سنة  2ملن يخالف هذا االجراء تصل إلى السجن 

 .شفرةالروسية أنها تسعى لتقنين استخدام العمالت امل
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 : مفهوم العمالت الرقمية املشفرة وخصائصها 

عرفت العمالت الرقمية املشفرة تطور سريع  في  السنوات االخيرة، وهو ما أدف إلى زيادة االهتمام بها، ولهذا سنحاول                     

 التطرق إلى أهم جوانب هذه العملة من مفهوم وخصائص ومزيا.

  املشفرة :تعريف العمالت الرقمية 

 بتعريفات عدة أهمها: الرقمية  العملة  عرفت العملة

" تعتبر تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك أو عن سلطة عامة. وليست بالضرورة بالعملة  الورقية، ولكنها مقبولة      

 (2770)الباحوث ع.،  ترونيا"ين أو اعتبارين كوسيلة للدفع. ويمكن نقلها وتخزينها أو تداولها إلكيلدف أشخاص طبيع

وفي تعريف آخر عرفت بانها:" عملة رقمية افتراضية ) ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي ( منتجة بواسطة                      

برامج حاسوبية، وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية دولية، يتم استخدامها عن طريق 

 .(2727)بلمشري،  "الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرف وتلقى قبوال اختياريا لدف املتعاملين فيهااالنترنت في عمليات 

وتعرف أيضا بانها: "عملة افتراضية تعمل خارج نظام النقد الرسمي، فهي تمثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن غير البنك          

 (( 2778-2771)النجار، )املركزي واملؤسسات االئتمانية، وتستمد قيمتها من الثقة الكائنة في القبول الطوعي لها" 

شفرة عن طريق قانون العرض والطلب مثل السلع كالذهب والبترول، لكن قيمتها الذاتية ملت اال تتحد قيمة العمكما                

عدم ام الذمم، إضافة إلى البر ة فراد لها كوسيط للتبادل وآلية للدفع ومخزن للقيمة وأدااال مة، كما تستمد قيمتها من قبول معدو 

 .سلطة مركزية الى اياستنادها 

أما عرض العمالت املشفرة فيتحدد من خالل بروتوكوالت حاسوبية، وال يتم تشغيل شبكتها من طرف جهة أو مؤسسة                

محددة، فالالمركزية تقتض ي عدم التعرف على مشغل النظام، وباملقابل، تسمح للمستخدمين بتشغيل املحافظ الرقمية و توفير 

وتداول العمالت املشفرة وحتى تبادلها. ولهذا، فإن القيمة تنتقل من طرف لطرف مباشر دون  أرضيات الكترونية لتحويل وتخزين

 .الرقابة القانونية اللجوء إلى وساطة، وهو ما يسمح بتقليل تكاليف املبادالت وتسريعها وتسهيلها، أالمر الذي يسهل تجاوز 

 

ت مال ا: تطبيق فعلي للعهناب املشفرة  ص تعريف شامل للعملة الرقميةال استخ كنيمهذه التعريفات  خاللومن                               

ليس لها كيان مادي تجات أو تسديد الديون، املنتستعمل لشراء مقبولة كأداة للدفع  من خالل برتوكوالت حاسوبية  شفرةامل

حيث انها ال تخضع              الى سيطرة سلطة او تحظى بقبول واسع تسهل املعامالت املالية بين املتعاملين على املستوف العالمي 

 جهة معينة .

 املشفرة خصائص العمالت الرقمية  : 

 النظم النقدية هياكل  عارضت تي صائص اللخاملشفرة بمجموعة من ا  الرقمية سم العمالت تت                                      

 :(2770)الباحوث ع.،  مركزيا و االقل شفافية، حيث تتسم تلك العمالت بمجموعة من الخصائص التالية ومةكاملح التقليدية

 :Digital Currencyعملة رقمية      .9

في  مخزنة   هي، ففي الفضاء االلكتروني  تواجدت ،حيثليس لها وجود مادي  ه نىى ابمع رقميا موجودةهي ف برز اال  الصفةهي  

ساب املستخدم، ويتم الوصول اليها من خالل املعلومات املتعلقة بحعليها  تخزن  تلك املحافظ ،Wallets   Digital     محافظ رقمية

 تطبيق الجوال او برنامج حاسوب  او مزود خدمة كما  ال يمكن ايداعها في البنوك .
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 :Speed of completion of transactions and low costسرعة انجاز املعامالت وانخفاض تكلفتها  .2

نتيجة البنية التحتية الفعالة للعمالت املشفرة، فان ذلك يتيح معامالت اسرع، فكونها مجرد ملفات الكترونية تنتقل عبر                   

ملشفرة بين املحافظ الرقمية يستغرق بضع دقائق، فبينما تستغرق انظمة الدفع االنترنت يجعلها سريعة االنتقال العمالت ا

التي ترتب  (P2Pالتقليدية لنقل االموال بين الحسابات بواسطة البنوك وشركات الخدمات املالية ، كما تتيح خاصية الند للند )

النتباه ان رسوم املعامالت غالبا ما تكون عليها عدم وجود طرف ثالث كوسيط انخفاض في عمولة التحويل، و مما يستدعي ا

اختيارية وتذهب الى ما يعرف  باملعدنين، وهي بمثابة حافز لهم للتأكد من صحة املعامالت، ولكن حتى مع هذه الرسوم، فال يزال 

 230  لدف العمالت املشفرة تكاليف معامالت اقل كثيرا مقارنة بطرق الدفع االخرف .

 خفضة: ملنالرسوم ا .3

تقاضاها البنوك وشركات بطاقات ت يتكالتعامل فيها لن يدفع أية مصاريف على النقل والتحويل املن ابتتميز هذه العملة 

ل، بل رمز العملة هو تنتقلم ل، ألن العملة املان التجار لنقل ين الزبون وبيوسيط ب الىئتمان عادة، فلن يكون حاجة اال 

 .ويلتحيوجد عليها رسوم  الفظة البائع، كما أنه حم الىي ودخل ر تشاملفظة محما خرج من 

 صوصية والسرية:الخ السرعة و  .0

صوصية، الخن يريد ملابية يجتتم بواسطتها أو التدخل فيها، وهذه نقطة ا تيمراقبة عمليات البيع والشراء الكن يم ال 

ر على أي هيئة تمأي مكان دون أن  الى أي وقت، و فيكن نقلها يمكومات والبنوك، حيث الحا تقلل من سيطرة انهكما 

  .رقابية أو بنك

 ة: يملالعا .5
توجد  الو  ،لمعلى مستوف العاا متوافرة النهلية، محا عملة نهفيمكن التعامل معها وكأ هامع فيوقع جغرابمترتبط  الفهي 

 تيخاطر الملذلك من ا يرأن تتعرض للمصادرة أو غكن ال يما. كما تهضع لسيطر ال تخ النهاظرها، تحدولة تستطيع أن 

 .تال عمبالت ال التحوي لهاكن أن تتعرض يم

 الشفافية:.    5

ت ال فظة العمو محتلك يما، فإذا كان شخص ما بهرة بتخزين أي عملية يتم القيام شفملت اال مج العمو انيقوم بر                     

، اللهامن خ تتم تي ت الالعمال ظة، وعدد املحفصاحب هذه لكها يمت تيت الال شخص آخر أن يعرف عدد العم اليشفرة، فيمكن ملا

نفس الوقت لن يستطيع أحد معرفة هوية  في فظ، ولكن وين املحامة حركة تنقل العملة باتميع وبشفافية الجحيث يشاهد 

 .مالكها

 :االمان .6

عل من الصعب تزويرها أو يجالعامل، مما  فيوزعة املوسبة ملحشاريع ااملر بستخدم واحدة من أكملر ايتعد تقنية التشف                       

ان ضد االم م، بتوفري درجات عالية منلهماية أموالح المانن تشغيل ممارسات اميكن للمستخديمدة استنساخها، كما إعا

 ا.لديها سجل أمان قوي جد ذا هلالسرقة، 

 : املحور الياني : املعامالت املالية في وجود العملة املشفرة 

 هوية مستخدمي األصول املشفرة حجب  املعامالت املالية باستخدام العملة املشفرة يؤدي الى ضمان السرية و 
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)استخدامهم اسما مستعارا( إلى خلق ثغرات في البيانات التي تحصل عليها األجهزة التنظيمية ويمكن أن تفتح أبوابا غير مرغوب 

اإلرهاب. وبالرغم من أن السلطات قد تستطيع تتبع املعامالت غير املشروعة، فإنها قد  فيها أمام غسل األموال، باإلضافة إلى تمويل

ال تتمكن من تحديد أطراف هذه املعامالت. وفضال على ذلك، فإن األطر التنظيمية التي تطبق على املنظومة البيئية املشفرة 

ملثال، تتم معظم املعامالت في إطار مبادالت العمالت تختلف باختالف البلدان، مما يجعل التنسيق أكثر صعوبة. فعلى سبيل ا

املشفرة عن طريق كيانات تعمل بصفة أساسية في املراكز املالية الخارجية، وهو ما ال يقتصر تأثيره على جعل الرقابة وفرض 

 .القواعد أمرا صعبا، بل يجعلهما أمرا شبه مستحيل دون تعاون دولي

نموا بسرعة  –التي عادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدوالر األمريكي  - (”stablecoins“) ""العمالت املستقرةوتشهد                       

مليار دوالر أمريكي. غير أن مصطلح  727لتصل قيمته إلى  2727أضعاف طوال عام  0البرق، حيث تصاعد املعروض منها بمقدار 

 ة شديدة التنوع من األصول املشفرة ويمكن أن يكون مضلال. يغطي مجموع (”*stablecoin“) ""العملة املستقرة

 

ونظرا لطبيعة تكوين االحتياطيات من هذه العمالت، فإن بعضها يمكن أن يتعرض ملوجات سحب جماعي، مع ما يسببه                  

القلق لدف املستثمرين إزاء مدف ذلك من تداعيات على النظام املالي. ويمكن أن تكون موجات السحب الجماعي مدفوعة ببواعث 

)باباجورجيو،  جودة االحتياطيات املتوفرة منها أو السرعة التي يمكن أن تتم بها تصفيتها لتغطية متطلبات السداد املحتملة

2727). 

من أدوات القياس تشير إلى أن اقتصادات الرغم من صعوبة قياس مدف اعتماد األصول املشفرة، فإن املسوح وغيرها و ب       

في  أن أحجام تداول  األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ربما تكون رائدة في هذا املجال. وأبرز ما يالحظ في هذا الخصوص

 .2727بورصات العمالت املشفرة قد سجلت زيادة حادة في عام 

ت كبيرة هذه العمالت بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع أن يؤدي إلى فرض تحديا وبالنسبة للمستقبل، فمن شأن اعتماد                 

حيث يبدأ املقيمون في استخدام األصول املشفرة بدال من العملة املحلية. ويمكن أن يتسبب التشفير في في اقتصاديات الدول 

يضا أن يخلق مخاطر على االستقرار املالي، وذلك، الحد من قدرة البنوك املركزية على تطبيق السياسة النقدية بكفاءة. ومن شأنه أ

على سبيل املثال، من خالل مخاطر التمويل واملالءة التي تنشأ عن عدم توافق العمالت، وأن يضخم أهمية بعض املخاطر آنفة 

 الذكر على حماية املستهلكين والنزاهة املالية.

ل األصول املشفرة ومن املمكن أيضا أن تزداد كثافة التهديدات              التي تتعرض لها سياسة املالية العامة، نظرا الحتمال أن تسّهِ

ك العملة )تلك التي تترتب على حق إصدار العملة(. ويمكن أيضا صد تتراجع أرباح ممارسات التهرب الضريبي. وباإلضافة إلى ذلك، ق

 موال الخارجة التي تؤثر على سوق النقد األجنبي.أن تؤدي زيادة الطلب على األصول املشفرة إلى تيسير تدفقات رؤوس األ 

وأخيرا، فإن هجرة نشاط "التنقيب" عن العمالت املشفرة من الصين إلى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

الطاقة أكثر  وخاصة في البلدان التي تعتمد على أشكال من –يمكن أن تكون له انعكاسات مؤثرة على استخدام الطاقة املحلية 

نظرا لحجم الطاقة الكبير الالزم ألنشطة  –تكاليف الطاقة تدعم  كثافة في استخدام ثاني أكسيد الكربون، وكذلك البلدان التي

 .التنقيب
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 :االجراءات املالية و السياسية املتبعة للحد من مخاطر التعامل بالعمالت املشفرة 

تكون األجهزة التنظيمية والرقابية قادرة على متابعة التطورات السريعة في املنظومة البيئية  خطوة أولى، يتعين أنك                     

املشفرة واملخاطر التي تنشأ عنها، عن طريق املعالجة السريعة لثغرات البيانات. ويعىي الطابع العالمي لألصول املشفرة أنه ينبغي 

مخاطر مراجحة القواعد التنظيمية وضمان الكفاءة في الرقابة وفرض لصناع السياسات تعزيز التنسيق عبر الحدود لتقليص 

 .(2727)باباجورجيو،  القواعد

وينبغي لألجهزة التنظيمية الوطنية أيضا أن تولي أولوية لتنفيذ املعايير العاملية القائمة. وتنحصر أغلبية املعايير التي تركز                

في  –األصول املشفرة حاليا في مجال غسل األموال واملقترحات املتعلقة باالنكشافات املصرفية. غير أن املعايير الدولية األخرف  على

قد تكون قابلة للتطبيق أيضا وتحتاج إلى  -مجاالت مثل تنظيم عمل األوراق املالية، وكذلك املدفوعات، والتصفية والتسويات 

 االهتمام.

وفي ظل تنامي دور العمالت املستقرة، ينبغي أن تكون القواعد التنظيمية متناسبة مع مستوف املخاطر التي تنشأ عنها               

والوظائف االقتصادية التي تخدمها. فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تكون القواعد متوافقة مع الكيانات التي تقدم منتجات مشابهة 

 أو صناديق سوق املال(. )كالودائع املصرفية

وفي بعض األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، يمكن أن يكون التشفير مدفوعا بضعف مصداقية البنك املركزي، وهشاشة 

النظم املصرفية، وأوجه عدم الكفاءة في نظم الدفع، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات املالية. وينبغي أن تولي السلطات 

السياسات االقتصادية الكلية وأن تنظر في منافع إصدار عمالت رقمية من البنوك املركزية وتحسين نظم الدفع.  أولوية لتعزيز

وقد تساعد العمالت الرقمية للبنوك املركزية على الحد من ضغوط التشفير إذا ساعدت على سد احتياج لتكنولوجيات دفع 

 أفضل.

اسات أولوية لتسريع أداء املدفوعات عبر الحدود، وجعله أقل تكلفة، وأكثر وعلى مستوف العالم، ينبغي أن يولي صناع السي

 شفافية وشموال للجميع، استنادا إلى خارطة طريق مجموعة العشرين للمدفوعات العابرة للحدود.

نافع إن الوقت عامل حيوي، والتحرك ينبغي أن يكون حاسما وسريعا وعلى مستوف جيد من التنسيق عامليا، حتى تتدفق امل

 بسهولة، ولكن مع معالجة مواطن الضعف في الوقت ذاته.

 :خاتمة

،إن  سارعةتامل التقنية الثورة مع يتوافقاالقتصاد الرقمي ، بما   لنظام ثورة و مبتكرة املشفرة العمالت فكرة عدت                             

ها  في  هذه الورقة ستعراضي  تم االت صائصك الختل عضب أن املؤكد فمن قوة، نقاطا جميع أن طتر شالخصائص  ال ي تلك

البحثية وقد يترتب عليها عديد من املخاطر االقتصادية ، فعلى سبيل املثال ال الحصر فان عدم وجود طرف ثالث حيث يكون 

 قد ،ماالعمالت لك تعلى  رقابية  ل ذلك يحد من وجود سلطةالتعامل بطريقة الند للند فضال عن خاصية االسم املستعار ، ك 

ون للعمالت املشفرة القدرة كل ستهف  ا،يرهغ و املخدرات وتجارة موالاال  كغسيل قانونيةغير  شطةنأ دامها   في الستخ املجال يفتح

 .للقيمة ومخزن  لساب وحدة للتبادل و و وسيط للنقود سةيالوفاء بالوظائف الرئ لى ع

في هذا الصدد هي ان  التوسع  في استخدام ذلك النوع من املعامالت سيشكل خطرا على كل   املؤكدة قيقةفالح                  

املؤسسات املالية التقليدية و الحكومية، وسيكون مزاحما على االقل النظمة الدفع التقليدية ، نتيجة التنافس بين تلك االنظمة 
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سيزيد من كفاءة النظام املالي العالمي، وربما  سينعكس ايجابا على املالية  لتقديم خدمات افضل للمتعاملين ، االمر الذي ربما 

 الرفاهية االقتصادية للمتعاملين.

 :النتائج و التوصيات 

 من خالل التطرق للعمالت الرقمية املشفرة تم التوصل الى النتائج التالية:

 .ساهمت العمالت الرقمية املشفرة في تسريع املعامالت بين االطراف 

  العمالت املشفرة من اعباء تكلفة الوسطاء املاليين.خففت 

 .سمح وجود هذا النوع من العمالت باجراء املعامالت وفقا لطريقة الند للند 

 .على الرغم من التسارع  في ارتفاع قيمتها غير انها قد تتعرض لسقوط حر مما يسبب خسائر فادحة الصحابها 

 مالت غير قانونية.امكانية استغالل هذه العمالت في اجراء معا 

 اقبة العمليات املشبوهةالبد من ايجاد اليات حفظ الحقوق من طرف الجهات املسؤولة عن ال  رقابة ملر

 قائمة املراجع:

 (( .العمالت االفتراضية املشفرة.  2778-2771احمد هاشم قاسم النجار .))22، جامعة ال البيت. 

 ( .تم االسترداد من 2770, 72 21أرقام .)https://www.argaam.com . 

 ( .2727, 77 77بقلم ديميتريس دراكوبولوس، وفابيو ناتالوتش ي، وإيفان باباجورجيو .)تاريخ مدونة صندوق النقد الدولي .

-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/10/01/blog-gfsr-ch2-crypto، من 2722, 71 22االسترداد 

boom-poses-new-challenges-to-financial-stability. 

 ( .املحاسبة عن العمالت االفتراضية : نماذج مقترحة . 2727بن عوال الجياللي، و بشرف بلمشري .) مجلة البحوث في

 .761، العلوم املالية و املحاسبية

 ( .النقود اال 2770عبدهللا بن سلمان بن عبد العزيز الباحوث .) .27فتراضية مفهومها وانوعها وأثارها االقتصادية. 
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 التكنولوجيا املالية في التمويل اإلسالمي

Fintech in Islamic Finance 

 بلجهم مفيدة

 قاملة، الجزائر 9105ماي  2طالبة دكتوراه جامعة 

 بالغيث موس ى

 طالب دكتوراه جامعة غرداية، الجزائر

 

 امللخص:

الدراسة إلى تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا املالية في التمويل اإلسالمي، حيث تم إبراز أهم أساسيات تهدف هذه 

  .التكنولوجيا املالية ومختلف األنواع التي تقدمها وتبيان األحكام الشرعية لبعضها

ار بل إلزام بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتوصلنا إلى أن استخدام املالية اإلسالمية للتكنولوجيا املالية لم يكن مجرد خي

الحاصلة من أجل ضمان االستمرارية والتطور، باإلضافة إلى نقص الدراسات واألبحاث في بيان األحكام الشرعية ملختلف تقنيات 

عض التقنيات كالعقود التكنولوجيا املالية في التمويل اإلسالمي، ورغم هذا فإن هذه األخيرة استفادت من املزايا التي تقدمه ب

 الذكية والذكاء الصناعي.

 التكنولوجيا املالية، التمويل اإلسالمي، العقود الذكية، سالسل الكثل، الذكاء الصناعي، األحكام الشرعية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aims to highlight the use of financial technology in Islamic finance, where the most important basics of 

financial technology and the various types that it provides and the legal rulings for some of them have been 

highlighted. 

We concluded that the use of financial technology in Islamic finance was not just an option, but rather an 

obligation in order to be up to date with the technological developments taking place in order to ensure continuity 

and development, in addition to the lack of studies and researches in clarifying the legal rulings of various 

financial technology technologies in Islamic finance, and despite this, the latter benefited from the advantages 

provided by some technologies such as smart contracts and artificial intelligence. 

Key words: financial technology, Islamic finance, smart contracts, blockchain, artificial intelligence, legal rulings. 

 

 

 

 

 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  235    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 مقدمة:

لى فقدان الثقة في إدت أوالتي  2771زمة املالية العاملية لسنة ونة االخيرة تطورات كبرف وخاصة بعد األ عرف العالم في اآل 

 يعرف بالتكنولوجيا املاليةو ما أاملالية،  املنتجاتدخال تقنيات تكنولوجية حديثة على الخدمات و إاملالية التقليدية صاحبها 

fintech  نتشرت بشكل متسارع وملحوظ، لذلك تسارعت العديد من املؤسسات احيث تنوعت تطبيقاتها وخدماتها وبرامجها، و

لى مواكبة وتبىي مختلف مخرجات التكنولوجيا املالية لتحسين تنافسيتها والحفاظ على مكانتها إسالمية املالية بما فيها اإل 

ام مختلف ذفي السوق ما مكن من توفير خدمات مالية تتميز باملرونة والسهولة مع تقليل التكاليف، لذلك تم اتسخ ستمرارهااو 

سالمية كماليزيا ولى لكن بعض الدول العربية واإل سالمي، بحيث ال تزال في مراحلها األ تقنيات التكنولوجيا املالية في التمويل اإل 

حكام سالمي وخلق تقنيات مالية حديثة تتماش ى واأل جل تحقيق النمو في قطاع التمويل اإل أمارات قريبة ملرحلة النضج من واإل 

 .سالميةالشرعية اإل 

هو  سالمي من تقنيات التكنولوجيا املالية؟، ومان يستفيد قطاع التمويل اإل أهل يمكن ومن هنا تطرح االشكالية التالية: 

 ؟التقنيات املاليةنواع أسالمي في مختلف ي الشرع اإل أحكم ور 

 همية البحث:أ

همية التكنولوجيا املالية ألى إضافة همية البحث من واقع التطورات املالية التي تشهدها الساحة املالية العاملية، باإل أيكتسب 

هذه التقنيات سالمية، ومواكبة حكام الشرعية اإل خير على خلق تقنيات مالية تتماش ى مع األ سالمي، وقدرة هذا األ في التمويل اإل 

 .سالمي من التطور والنمويمكن التمويل اإل 

  :هداف البحثأ

  هم تعريفاتها وتطورها أساسيات التكنولوجيا املالية و أمحاولة توضيح بعض   -

  نواع تقنيات التكنولوجيا املالية أهم أالوقوف على  -

  .يا املاليةجنواع تقنيات التكنولو أمحاولة بيان الحكم الشرعي لبعض  -

حكام عتماد على املنهج الوصفي لتوضيح مختلف املفاهيم املرتبطة بالدراسة، واملنهج التحليلي لبيان مختلف األ ولقد تم اال 

  .الشرعية

  :لى املحاور التاليةإعاله تم تقسيم الدراسة أجابة على التساؤل ولإل 

  ساسيات التكنولوجيا املالية أول: املحور األ 

  التكنولوجيا املالية  نواعأاملحور الثاني: 

 .اإلسالمياملحور الثالث: التكنولوجيا املالية في التمويل 

  :: مدخل للتكنولوجيا املاليةأوال

، والذي يشير إلى مزج التكنولوجيا 2771ظهرت التكنولوجيا املالية كمصطلح بمعناه الحالي بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

 املالية، وتطورت هذه التقنيات وشهدت ظهور أنواع عديدة.بمختلف الخدمات واملنتجات 

 :لوجيا املاليةو التطور التاريخي للتكن -9

وساط القرن العشرين بداية من ظهور البطاقات أخير فقد عرفت منذ ن التكنولوجيا املالية لم تكن وليدة العقد األ إ

 واسيبسهم في السبعينات وبعدها الحروني لأل كتلفالتداول اإل في الستينات،  (ATM) ليئتمانية في الخمسينات ثم الصرف اآلاال 
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بتكارات نترنت في التسعينات لذا فاملؤسسات املالية لم تعتبر هذه اال لكترونية من خالل األ لى املصرفية اإلإاملتقدمة في الثمانينات 

ي تحقيق رضا العمالء من خالل تقديم خدمات ن تنتهز هذه الفرص لتقديم املزيد من الخدمات وبالتالأنها تهديد بل حاولت أعلى 

 (76، صفحة 2778)عبد الكريم،  .قل تكلفةأسهل و أسرع و أ

بتكارات صبحت اال أهزة الجوال الذكية، وهو ما جعلها تنمو بشكل متسارع و أجنترنت و نتشار األ ارتبطت التكنولوجيا املالية با

خدت في تقديم أوظهور عدد كبير من الوافدين الجدد والشركات الناشئة في التكنولوجيا املبتكرة التي  2777كثر كثافة منذ عام أ

فقدت الثقة في املصارف املالية التقليدية، هذا أزمة املالية التي ي بعد األ أ 2771مند عام خاصة منتجات وخدمات مالية مبتكرة 

)عبد الرحيم و أوقاسم، التكنولوجيا املالية كتوجه  .ن نصنفها جزء من الثورة الصناعيةألوجيا املالية التي يمكن يمثل بداية ثورة التكنو 

 (228-221، الصفحات 2778نقدي ومالي جديد للدول املتقدمة بقيادة الواليات املتحدة األمريكية والصين، 

 :تعريف التكنولوجيا املالية -2

من كلمتين تكنولوجيا ومالية، ومع كون املعىي حديث نسبيا فإننا نحاول ايجاد تعريف  Fintech تتكون التكنولوجيا املالية

  للتكنولوجيا املالية 

ستحداث استخدام التكنولوجيا يمكنها ابتكارات مالية بان التكنولوجيا املالية هي إستقرار املالي فبحسب تعريف مجلس اال 

سواق واملؤسسات املالية وعلى تقديم الخدمات ثر ملموس على األ أو منتجات جديدة لها أو عمليات أو تطبيقات أنماذج عمل 

 (71، صفحة 2778)عبد الكريم،  .املالية

ختراعات وابتكارات ان التكنولوجيا املالية عبارة عن إالبولندية ديلن فوحسب معهد البحوث الرقمية في العاصمة 

ختراعات مجموعة من البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات عمال، حيث تشمل هذه اال ة في مجال قطاع األ ثيدولوجية حنتك

ل األموال وتبديل العمالت وحسابات نسب املعامالت مع الزبائن والخدمات املالية مثل تحوي: والتي من ضمنها املالية للبنوك

 (2776)محمد،  .الفائدة واألرباح ومعرفة األرباح املتوقعة لالستثمارات وغير ذلك من العمليات املصرفية

استخدمت في هذه ختراع تكنولوجي يتم توظيفه في الخدمات املالية وهذه االبتكارات التي اي أنها أعلى  وتصف الفنتك

، 2778)حمدي و أوقاسم، مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية،  .سواق املالية التقليديةالصناعة وطورت تكنولوجيا جديدة تنافس األ 

 (077صفحة 

التكنولوجيا املالية في الصناعات املالية وتغطي تشكيلة لى تطبيق إن التكنولوجيا املالية تشير في معناها الواسع إف منهو 

كثر في ألى شرائح إيرفع كفاءة وجودة الخدمة املالية وتخفيض تكلفتها مع السرعة وسهولة الوصول  واسعة من الخدمات املالية، ما

 ي.يقصد به بالشمول املال و ماأاملجتمع 

 :مجاالت استخدام التكنولوجيا املالية -3

نشطة الرئيسية لهذا نواع الخدمات املالية التي تمارسها، ومن األأالتكنولوجيا املالية هي مصطلح عام ولديها العديد من 

 (078-071ات ، الصفح2778)حمدي و أوقاسم، مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية،  :القطاع تتجسد في الخدمات التالية

 :قطاع املدفوعات -3-9

مانه بحيث يمكن أو خدمة باستخدام جهاز الهاتف املحمول جذابا للعمالء بسبب سرعته وبساطته و أيعتبر الدفع ملنتج 

، وخدمات 2727زمة الصحية لعام رتفاع كبير خاصة في األ اي ش يء تقريبا عبر جهاز املحمول، وخدمات هذا القطاع عرفت أشراء 
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لكترونية على الهواتف املحمولة، هذا هذا القطاع تشمل عادة كل من دفع الفواتير، تحويل املدفوعات محليا، تكيفات املحفظة اإل

 .طراف املركزية كالبنوك وغيرهاو تدخل األ أنتقال دون عناء اال 

 :س املالأقراض والحصول على ر قطاع اإل -3-2

قتصاد املشاركة، حيث تساعد هذه املنصات على انوعا جديدا من  p2p (Peer to Peer)لى نظيرإقراض من نظير يعتبر اإل

قراضات، واملشكلة التي عملت ن يعمل البنك كوسيط، ففي العادة تحتكر البنوك جانب اإلأربط املستثمرين باملقترض دون 

، موالابات مصرفية وكذا طالبي رؤوس األ فراد الذين ال يملكون حسخدت تستقطب جانب األ أن أاملؤسسات الناشئة على حلها 

نشطة التي تمارس في هذا هم األأال توفر لهم البنوك نسبة معتبرة من القروض، و  ناب املشاريع املتوسطة والصغيرة الذيحصأ

 :يلي السياق ما

مستخدميها،  ئتمان الرقمي في شكل مباشر دون وسائط، يحركها بالكامل شبكةقراض واال هي منصة لإل: موالتدوير األ •

و الجمعية كما يطلق عليها بمصر أموال ، فكرة تدوير األ 2770نشاطها سنة  أبمصر كمثال، والتي بد Money Fellows ونجد شركة

فراد الحصول على قرض دون اللجوء للبنك،  كما تتيح للمستخدمين بناء سجل ائتماني بناء دولة وتتيح لأل  87كثر من أموجودة في 

 .ورات املالداءهم في دأعلى 

موال من عموم الناس وذلك بهدف تمويل مشروع ما، وفكرة مواقع لكترونية لجمع األ إهي منصات : التمويل الجماعي•

سهمت في زيادة حرياتهم املالية وساعدت في  تخليصهم من أنها التمويل الجماعي بسيطة كانت كمتنفس للمبدعين ورواد االعمال أل

 .سلطة املستثمرين

تلعب هذه املنصات دور الحل التمويلي لدعم نمو قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والذي منصات مقارنة القروض: •

ي اقتصاد، حيث توفر منصات املقارنة مختلف العروض التمويلية وتطرح كل الصيغ املتوفرة مع يعد بمثابة العمود الفقري أل 

ية الفرصة والتكلفة املناسبين له دون عناء البحث حفضل عرض من ناأ خصائص كل عرض ما يسهل على املستفيد البحث عن

 .وطول الوقت كذلك

 باإلضافة إلى التحويل الدولي لألموال، إدارة الثروات، التأمين.

 طراف كما يبين الشكل التالي:أومة التكنولوجيا املالية من عدة ظنواع من الخدمات املالية ضمن منويتم تقديم هذه األ 

 : أطراف منظومة التكنولوجيا املالية9-9الشكل 

 
 (677، صفحة 2727)بريش و يدو، املصدر: 
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 : همية التكنولوجيا املاليةأ 4-

مر سهل، أعمال ومنتجات مالية لم يكن تحقيقها سابقا أهم ما تحقق من التكنولوجيا املالية هو دعمها وتمكينها لنماذج أ

سواق وحسنت من تجربة عززت التكنولوجيا املالية كفاءة األ ، و كل جلي منذ دخول التكنولوجيا املاليةشفقد تغير القطاع املالي ب

نجاز في نخفاض التكاليف وسرعة اإل افضل، وساهم أالعمالء واملستهلكين، كما ساهمت في تقديم خدمات مالية وحلول تقنية 

تجات وخدمات وحلول محسنة وصلت لفئات كانت خارج دائرة القطاع املالي، ويمكن للتكنولوجيا زيادة الشمول املالي من خالل من

تقليل مخاطر إلى  ، باإلضافةستقرار املاليوسع وهي تنويع النشاط االقتصادي، وتحقيق اال أهداف أن تساهم في تحقيق أاملالية 

 (26، صفحة 2778)عبد الكريم،  .خرف من املخاطر(أنواع ألتزام واملخاطر القانونية )مع ظهور و الشفافية ومخاطر االأفصاح عدم اإل 

 :والجدول التالي يوضح اهم خصائص واهداف التكنولوجيا املالية

 ( للتكنولوجيا املاليةThe Five D's: )9-9الجدول 

الناس، فالتقنيات املالية تهدف لخدمة األفراد غير املشمولين فهي للناس ومن  الديمقراطية

 بالخدمات املالية واملصرفية.

 أرخص، أسرع، أفضل. التفكيك

 بالتقنيات املالية لم يعد هناك حاجة لوجود وسيط وهو ما يقلل من التكلفة. تفكيك الوساطة

 ودون الحاجة لوجود هيئة رقابية.التقنيات املالية تقدم خدمات ذات تنظيم ذاتي،  الالمركزية

تستهدف التقنيات املالية التخلص من كثير من املشاكل املرتبطة باملعامالت املالية  عدم التحيز

 كعدم تماثل املعلومات، تضارب املصالح، األخطار الشخصية.....

 (06، صفحة 2778)عبد الكريم، املصدر: 

 :نواع التكنولوجيا املاليةأ: ثانيا

نواع واستخدامات عديدة للتكنولوجيا املالية على سبيل املثال سلسلة الكثل، العقود الذكية، العمالت املشفرة، أهناك 

كل كبير  فالعقود الذكية قد شنواع فيما بينها بالذكاء الصناعي، تحليل البيانات الضخمة...... وغيرها، وتتداخل كل هذه األ 

والتكنولوجيا التنظيمية  خير قد يستخدم تقنية سلسلة الكثل،تستخدم سلسلة الكثل وتنطوي على الذكاء الصناعي، وهذا األ 

نواع التكنولوجيا على سبيل أختصار بعض امين يستفيدا كالهما من الذكاء الصناعي، وفي هذا املحور سنوضح بأوتكنولوجيا الت

 ر:املثال ال الحص

 : (Blockchain)نالبلوك تشيو أسلسلة الكيل  -9

ن البعض إة في القطاع املالي، بل حساس للكثير من االبتكارات الناجو سلسلة الكثل حجر األ أتشين  تمثل تكنولوجيا البلوك

ويعرف لى حصر معىي التكنولوجيا املالية في تقنية سلسلة الكثل لكونها كانت سببا في ظهور الكثير من التقنيات املالية، إيتجه 

منة وخاضعة أي نوع كانت بطريقة أجماع( موزع يسمح بتطبيق معامالت مالية وعمليات من إنه نظام توافق )أتشين على  البلوك

ها عبر الشبكة، ذجراء املعامالت ببساطة والتحقق من صحتها قبل تنفيإين يتم أشرافية مركزية، إللرقابة، دون وجود سلطة 

الث للثقة، وهو نظام للتوافق ثزالة الطرف الإوتوماتيكية( و أالصفقات )جعل املعامالت  ثمةأبتسمح تشين  وبالتالي تقنية البلوك

 (Régis, 2018, p. 95) .راء والثقة املشتركةجماع املوزع في اآل و اإل أ
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ساس تقىي مخصص، حيث تنش   سجال غير قابل أوتعتبر تقنية سالسل الكثل نوع خاص من السجالت املوزعة يرتكز على 

لية عمل سلسلة آجماع )باستخدام خوارزميات( ويمكن شرح للتغيير وتحتفظ به بشبكة ال مركزية، كما تعتمد كل السجالت باإل 

تي يتم ال ،معاملة ماذ طراف بتنفيحد األ ألة من خالل قيام تنشاء ما يسمى بالكإيتم في البداية : كل مبسط كما يليشالكثل ب

وبمجرد  ،لةتنترنت، يتم بعد ذلك تخزين هذه املعاملة في الكالتحقق منها من قبل جميع املستخدمين املوجودين على شبكة األ 

 لة رمز تعريفي خاص بها يسمىتعطاء هذه الكإكد من صحتها من خالل التوقيع الرقمي يتم أالتحقق من جميع املعلومات والت

لى قواعد إيضا أل السابقة، ومنها ثلى سلسلة الكإلة الجديدة تالسابقة، ثم تضاف هذه الك لثيميزها عن الك Hash الهاش

 (70-76، الصفحات 2727)أنور،  .التوافق، وهكذا تكون العملية قد تمت

 :العقود الذكية -2

ستخدامها دون الحاجة لتقنية سالسل احدف تطبيقات تكنولوجيا سالسل الكثل ومع ذلك يمكن إتعتبر العقود الذكية 

تفاق كواد تمثل الشروط والتفاصيل التي يتم كتابتها في العقد باالالكثل نفسها، والعقد الذكي برمجية مؤلفة من مجموعة من األ

وعرف ، حدف املنصاتإها باستخدام ذاملكتوبة في العقد وتنفيستيفاء الشروط ابين املتعاقدين ويتم تشغيل البرمجية في حالة 

تفاقية التي يحددها املتعاقدين ضمن سطور يتم فيها كتابة شروط االذ لكترونيا ذاتية التنفيإنها عقود مبرمجة أالعقد الذكي على 

 (27، صفحة 2727م، )مهندس هشا ذ.البرمجيات حيث تتحكم الخوارزمية في التنفي

ومن فوائد العقد الذكي على غرار التخلص من العقود الورقية التقليدية وما يرتبط بها من مشاكل الحفظ واملتابعة 

خطاء ويخفض لتزامات التعاقدية دون تدخل البشر وهو ما يقلل من األ ن العقود الذكية ترصد الوعود واالإرشفة، فواأل 

، 2778)عبد الكريم،  .مان وشفافية كل ذلك في وقت فعليأسهم واملمتلكات بموال واأل ي ش يء كاأل أمكانية تبادل إفضال عن  ،التكاليف

 (17صفحة 

 (127-120، الصفحات 2722)داود و عبد القادر،  :هم خصائص العقود الذكيةأومن 

 .ي كل ش يء يتم عبر االنترنتأذو طبيعة الكترونية فقط: •

امللكية الفكرية باعتبار برنامج  ن بمعىي قانو  ،رتيضا برنامج كمبيو أة: كل عقد ذكي بصيغته القانونية هو ذالبرامج املنف•

ك يمكن التعامل مع برمجية و البيانات املقصودة، لذلك يمكن اعتباره وتكييفه برنامجيا، لذلأر مجموعة من التعليمات تالكمبيو 

 .عقد ذكي معين بناء على متطلبات العميل كعملية تطوير برمجيات

ر، وهي تحدف لغات الكمبيو إن العقد الذكي يحتوي على كود برمجي في جوهره، يتم التعبير عن شروطه بزيادة اليقين: نظرا أل •

ن دقة لغات البرمجة قادرة على التخفيف من إوبالتالي فلى حد ما في جوهرها مع دالالت ونحو محددة بدقة، إت رسمية الغ

 .املشكالت املحتملة

ساسية للحوسبة أر، فالعبارات الشرطية تحدف لغات الكمبيو إن العقد الذكي تمت صياغته على أالطبيعة الشرطية: قيل •

 .حكام التعاقديةحيث يتوافق هذا النهج مع الشروط واأل 

ن العقد إصول، وبالتالي فر بالتحقق من جميع الشروط وينقل األ تالعقد الذكي، يقوم الكمبيو برام إالذاتي: بمجرد ذ االنفا•

 .نتهاك فعلي للعقدعلى وسيط بشري، وبذلك ال وجود ال  اطراف فيه، ولم يصبحوا يعتمدو الذكي ملزم من الناحية الفنية لجميع األ 
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ي مؤسسات قانونية، ألى وجود إالذكي، فال يحتاج العقد الذكي  كتفاء الذاتي: ترتبط هذه امليزة بامليزة السابقة للعقداال•

ختالفات في اللغات والقوانين الوطنية نه ال يسمح باالعتماد على اال وهذه امليزة مهمة بشكل خاص في املعامالت العابرة للحدود أل 

 .وتفسيرها

 :العمالت املشفرة -3

ي عملية أمينها بواسطة التشفير أرض الواقع ويتم تأي وسيلة مادية في أفتراضية بالكامل وال تمثلها االعملة املشفرة هي عملة 

نشاء وحدات من العملة والتحقق من صحة املعامالت بعيدا عن الحكومات والبنوك و كودات إلألى شفرات إتحويل البيانات 

وتعتبر عملة ، و االنفاق املزدوج من املستحيل تقريباأملتي التزوير نها تجعل عأاملركزية ومن السمات املميزة للعمالت املشفرة 

، كما توجد فئة ثالثة هي Altcoins و ألتكوينزأشهر العمالت املشفرة، وتسمي باقي العمالت بالعمالت البديلة أالبتكوين من 

و سلع يتم تداولها في البورصة أخرف أصول أو بأ كثر استقرارا،أخرف أالعمالت املستقرة، حيث يتم ربط سعرها بعملة مشفرة 

 (27، صفحة 2727)مهندس هشام،  .كاملعادن الثمينة

يتم إصدارها، وعادة التي و لكترونية نها صنف غير نظامي من النقود اإلأوروبي العمالت املشفرة على وعرف البنك املركزي األ 

 (European central Bank, 2012, p. 13) .محدديتحكم فيها مطورها، ويتم استخدامها وقبولها من قبل مجتمع افتراض ي  ما

صناف الفرعية للنقود الرقمية فعلى خالف باقي العمالت الرقمية التي يمكن خلقها مركزيا هم األ أحد أالنقود املشفرة هي 

الشفافية،  ية،ز صناف يمكن تلخيصها في النقاط التالية: الالمركالعمالت املشفرة لها خصائص معينة تميزها عن باقي األ ن إف

 (European Central Bank, 2015, p. 20) .نخفاض تكاليف املعامالتاالنزاهة، املرونة، السرعة، 

 :الذكاء الصناعي -0

ومما  داء العمليات والخدمات لقاعدة عمالءها،أصطناعي هو تبسيط ساس ي من تبىي املؤسسات للذكاء اال الهدف األ ن إ

ليه كذلك هو قدرة التطبيقات القائمة على الذكاء الصناعي على التعلم ما يجعلها قادرة على تلبية طلبات العمالء إشارة ينبغي اإل 

ساسية قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات وترجمتها أنها تقنية أالصناعي على الجديدة بكفاءة، ويمكن تعريف الذكاء 

 (Nicol & Sonoko, 2020, p. 4) .لى مستخدميهاإبسهولة 

ي قادرة على أو نماذج تكنولوجية قادرة على تكرار التفكير البشري أنظمة ذكية أالت و آنها أوروبي على تحاد األ ويعرفها اإل

 .لة تحاكي قدرات البشر الذهنيةقرب للسلوك ما يجعل اآلأنه أالتعلم والتفكير والتصرف بشكل مستقل، ويتضح من ذلك 

 (10، صفحة 2770)الشريف، 

القرارات املالية، تحليل  ذالصناعي بشكل كبير في القطاع املالي وله تطبيقات عديدة ومنها: اتخاستفادة من الذكاء ويمكن اال 

وتعمل ، قراض وغيرها الكثيرقرارات اإلذ السوق، املحافظ الذكية، تطبيقات الذكاء الصناعي التي تعتمد على البيانات التخا

مان، كما يتمتع الذكاء الصناعي بالقدرة على خدمات تتسم بالكفاءة واأل املؤسسات املالية على تسخير قوة الذكاء الصناعي لتقديم 

 (67-18، الصفحات 2778)عبد الكريم،  رادات.حتيالي في السلوك في الوقت الفعلي وخفض التكاليف وزيادة اإل تحديد النشاط اال 

 :تكنولوجيا نظم املدفوعات -5

نتشارا واستخداما بعد منصات التمويل الجماعي ويعود لسببين  اكثر التقنيات املالية أنظمة الدفع من أو  تعتبر منصات

ن تطوير منصات الدفع يعتبر سهال مقارنة بالتعقيدات التي أفراد ومستهلكين هو الدفع، وثانيها أن معظم ما نقوم به ك أولها أ

نترنت عكس هذه أتاج تركيبة من الذكاء الصناعي وتقنية السجالت املوزعة و خرف كونها تحتنطوي عليها التقنيات املالية األ 
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لكترونية موال والفوترة اإلومن مزايا منصات الدفع الفوري على سبيل املثال ال الحصر: تحويل األ ، تاج لكل هذاحاملنصات التي ال ت

، 2778)عبد الكريم،  .نيأتمام املدفوعات بشكل إاملالية و جراء التحويالت إستالم الفورية، قرارات اال إوتحصيل الفواتير، تقديم 

 (67صفحة 

 مين:أتكنولوجيا الت -5

مين وبرز أقرون تطور الت 2قل من أن عرفوا التجارة ومن أعمال املالية التي مارسها البشر منذ قدم األ أمين يعتبر من أالت

مين الستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة، لتبسيط وتحسين أتكنولوجيا التكعمل مؤسس ي منظم، وتسعى 

 (60، صفحة 2778)عبد الكريم،  .مينأكفاءة صناعة الت

 التكنولوجيا التنظيمية: -6

هي التكنولوجيا التي تساعد املؤسسات على العمل في صناعة الخدمات املالية والتي توافق قواعد االلتزام املالي، كما يمكن 

دارة العمليات التنظيمية ضمن الصناعة املالية من خالل التكنولوجيا، وهي بذلك تشمل املراقبة التنظيمية إنها أتعريفها على 

موال والتي تهدف لتقليل تمتة ورقمنة قواعد مكافحة غسيل األ أولويات تكنولوجيا التنظيم هي أهم أ احدة منو عداد التقارير، و إو 

العائدات املتحصلة بصورة غير مشروعة، وتتداخل التقنيات املالية مع كل من الذكاء الصناعي وسلسلة الكثل، وعلم التشفير، 

 (02، صفحة 2778)عبد الكريم،  .نولوجيا التنظيميةن تستفيد منها التكأي يمكن توالعقود الذكية وغيرها وال

 الخدمات املصرفية املفتوحة: -2

تقوم فكرة الخدمات املصرفية املالية على سماح البنوك لطرف ثالث يتمثل عادة في شركات متخصصة في التقنيات املالية 

للمستهلكين باستخدام بيانات البنك، تسمى هذه التطبيقات واجهات برمجة التطبيقات وهي ببناء تطبيقات وخدمات مبتكرة 

نشاء شبكة متصلة من املؤسسات املالية ومزودي تصال ببعضها البعض إلعبارة عن رموز تسمح لبرامج مالية مختلفة باال

ات الناشئة في التقنيات املالية بتطوير تطبيقات التطبيقات، يوفر النظام البيئي لواجهات برمجة التطبيقات فرصة كبيرة للشرك 

دراك املؤسسات إكبر في بياناتهم املصرفية واتخاذ القرارات املالية، ومع أجديدة كتطبيقات املحمول للسماح للعمالء بتحكم 

حصصها في السوق، لم املالية الكبرف للتداعيات الكبيرة للخدمات املصرفية املفتوحة، بشكل خاص ما تعلق بقدرتها التنافسية و 

 (17، صفحة 2778)عبد الكريم،  .مامها خيارات كثيرة حيال تبىي هذه التقنيةأيعد 

 :سالمي: التكنولوجيا املالية في التمويل اإل اثالي

املؤسسات املالية كغيرها من املؤسسات تواجه تحديات التطور الرقمي لذلك فهي مطالبة بتبىي التقنيات املالية وتطويرها 

، فالعمالء في العصر الرقمي املستهلكينيصاحبها من تغير سلوكيات  التغيرات التقنية املتسارعة وما ةجل البقاء ومجاراأمن 

جل ضمان مشروعية أومن  سالمية،ن تكون هذه التقنيات متوافقة مع الشريعة اإل ألذلك وجب يطلبون الخدمات املالية الرقمية 

رشادات وقرارات تساهم في جعل املنتجات والخدمات إهذه التقنيات وجد الكثير من املؤسسات الدولية التي عنت بوضع معايير و 

سالمي ومعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية سالمية، كقرارات منظمة املؤتمر اإل املقدمة متوافقة مع الشريعة اإل 

خد أال ت، إد سالمية الدولية، ومعايير السوق املالية اإل (IFSB) سالميةرشادات مجلس الخدمات املالية اإل إ، و (AAOIFI) سالميةاإل 

ستخدامها بها، ومع ذلك تتطلب بعض دوات حكما شرعيا، بل ترجع للطريقة التي يتم االتقنيات املالية كغيرها الكثير من األ 

سالمية، لذلك وجب دراسة كل تقنية ن تنضبط بضوابط الشريعة اإل أسالمية بتكارات التكنولوجية املالية للخدمات املالية اإل اال 

 (86، صفحة 2778)عبد الكريم،  .على حدف
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 :اإلسالميتطبيقات الذكاء الصناعي في التمويل -9

صل املضاهاة أن أو الذكاء الصناعي مضاهاة لخلق هللا، وقال ألي نسان اآلعلق الداعية خالد الجندي على سؤال هل اإل

لة وال يوفر لها صفات الكائنات آلة عن كونها ن تحقق نماذج لهذا النوع من الذكاء ال يخرج اآلأذ إلخلق هللا فقط ليس حراما، 

 (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/388999/ ،2771) .مر هللا تعالي وحدهأالحية، ناهيك عن وجود الروح التي هي من 

 يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها 
ً
للتمويل اإلسالمي والذكاء نشر معهد البنك اإلسالمي للتنمية تقريًرا جديدا

، ”الذكاء االصطناعي والتمويل اإلسالمي: محفز للشمول املالي“الذي يحمل عنوان:  ويقدم التقرير، االصطناعي تعزيز الشمول املالي

 للتمويل اإلسالمي من أجل تحقيق الشمول املالي، ويحدد التحديات الرئيسة التي تعيق اعتماد الذكاء االصط
ً
ناعي، إطاًرا شامال

وفي سياق تعليقه على إصدار ، ويوص ي بحلول لالستفادة من التمويل اإلسالمي باستخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز الشمول املالي

التقرير صرح الدكتور سامي السويلم، املدير العام للمعهد باإلنابة وكبير االقتصاديين ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، أن 

في اضطرابات اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء  78-وقت املناسب في الوقت الذي تتسبب فيه جائحة كوفيدالتقرير يأتي في ال

الرسالة املركزية للتقرير هي أن التمويل اإلسالمي املبىي على أساس العدالة االجتماعية واالقتصادية، إذا ما ُعّزز “وأضاف: ، العالم

ا رئيًسا للتنمية املستدامة من خالل املشاركة الشاملة بالذكاء االصطناعي والتقنيات ذات الصلة، 
ً
فإن من شأنه أن يكون محرك

 (2727)مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  ”وتقاسم املخاطر.

التخطيط املالي داة أملنتجاتها القائمة على التوريق فضال عن  SKIL-RSA في ماليزيا بالفعل وحدات MBSB واعتمد بنك

 (670، صفحة 2727)بريش و يدو،  .الذكية

 :سالمي والعمالت املشفرةالتمويل اإل  -2

سالمي املنبثق عن صل وقد عقد مجمع الفقه اإل رعية من حيث األ ششكاالت إشهرها البتكوين تكتنفها أالعمالت املشفرة و 

تشار هذه العمالت في العديد من البالد في آالف انورغم  رونية عموما،تلكندوة علمية حول العمالت اإلسالمي منظمة التعاون اإل 

 عن استبدال العمالت الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات  تاال جامل
ً

التجارية  فضال

من خالل ، و ماة )املشفرة( بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعريةتشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعمالت الرقمية املع

نظًرا ملا سبق وملا يكتنف ، و األبحاث املعروضة واملناقشات التي دارت، تبّين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي ال تزال محل نظر

بمزيد من البحث والدراسة للقضايا املؤثرة في هذه العمالت من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها  فإن املجلس يوص ي 

 (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/441481/ ،2727) .الحكم

هناك تجارب مميزة في بعض الدول اإلسالمية استطاعت من خاللها مؤسسات مالية متخصصة تكييف العمالت الرقمية مع 

على شهادة موافقة مع الشريعة اإلسالمية   Hello Gold في هذه الدول، حيث حصلت شركة ماليزية تدعى قوانين املالية اإلسالمية

واملدعومة بمخزون الشركة   GOLDX  أطلقت عليها يصدارات لعملتها الرقمية  التإتقوم الشركة ب ،ملنتج خاص بالعمالت الرقمية

التحويل بتحديد الفترة الزمنية وهو ما يعىي وجود الشفافية والدقة في املعامالت ، وتتميز عملية سنغافورةمن الذهب املوجود في 

وهذه مبادئ من مبادئ قانون املعامالت املالية اإلسالمية، ستوسع الشركة تجربتها لتشمل تايلند وبهذا تكون ماليزيا قد خطت 

املتعلقة باألمور الشرعية والتقنية الخاصة بالعمالت خطوة مهمة نحو التكامل ومسايرة عالم املالية من خالل تذليل العقبات 

 (https://islamonline.net/ ،2727)محمد،  .الرقمية
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لكترونية يتم على مستواها تبادل إسالمية إول منصة أنطالق اشارة إعطاء تم التعاون بين ماليزيا وقطر إل  2778وخالل سنة 

، حيث بىي I-Dinar ي دينارأنها ستكون متوافقة مع الشريعة وتم تسميتها أتفاق على املدعمة بالذهب، وتم االالعمالت الرقمية 

 (671، صفحة 2727)بريش و يدو،  .هذا العمل على دراسات واجتماعات مكثفة

 سالمي:العقود الذكية وسالسل الكيل في التمويل اإل -3

ن تطبقها وهي التخزين السحابي للبيانات، أتشين  سالمية يمكن للعقود الذكية والبلوكعدة مجاالت في الصناعة اإل  هناك

ن العقود جتهاد سابق في بيان حكمها الشرعي، وأل او أونظرا لحداثة العقود الذكية لم يرد في بيانها نص ، اإلسالميالزكاة، الوقف 

 (711-710، الصفحات 2727)العياش ي،  :يلي مواصفاته وشروطه كمابالذكية ليست نمطا واحدا والحكم الشرعي يتناول كل نوع 

العقود التي تنفد من خالل املنصات التي تعتمد على تقنية سلسلة الكثل الخاصة وفق شروط ومواصفات محددة، فتنفيذ •

كثر أو أركان العقد من صيغة وعاقدين أنه تتوافر فيه إخرف فأالعقود من خاللها ال يترتب عنه محذور شرعي من جهة، ومن جهة 

 .و غير ذلك، فالعقود الذكية في هذه الصورة جائزةأسلعة كانت   اول ي محل التدأمعلومي الهوية ومعقود عليه 

العقود التي تنفذ من خالل املنصات املقيدة بشروط وقيود مفروضة من الدولة مثل بعض الدول التي تشترط على •

ت املستخدمين وكل ما و العقود الذكية تسجيل هويات وبياناأول العمالت املشفرة امستخدمي املنصات الرقمية وفتح محافظ لتد

الت رقمية متاحت تنفيذ العقود الذكية من خالل عأذا إفهذه املنصات   ية البيانات املتعلقة باملعامالتقيبين حالة املتعاملين وب

 .ة هذه املنصات جائزة شرعاطو مرخصة فالعقود املنفذة بواسأمدعومة 

و كان هناك ضمان أصل مالي متقوم شرعا، أية مشفرة مربوطة بذا كانت تستخدم عملة رقمإاملنصات املفتوحة الالمركزية •

 .و خدمات مباحة شرعا، فهذه جائزة شرعاأو سلع أمن جهة مالية معتمدة ملبادلتها حين الحاجة بنقود 

صل، مع ضرورة باحة من حيث األ ل واإل حن الراجح في حكم هذه العقود هو الجواز والألى إوترف الباحثة سمية على العمري 

ن أوال يجوز  باحةشياء اإل صل في األ برزها قاعدة األ أدلة و لى الكثير من األ إعمال الضوابط الفقهية التي تنظمها، مستندين في ذلك إ

 (770، صفحة 2722)علي العمري،  ال بدليل قوي.إيكون املنع 

سالمي املنعقد في دورته الرابعة سالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون اإل ن مجلس مجمع الفقه اإل ألى إشارة جدر اإل تهذا و 

جيل البث في موضوع العقود الذكية وذلك لدراسة كافة الجوانب أقرر ت 2778نوفمبر  76الى  70والعشرين بدبي خالل الفترة من 

 (https://iefpedia.com/arab/?p=41290 ،2778) رة.املتعلقة بها ويستحسن دعوة متخصصين تقنيين في البلوك تشين والعمالت املشف

ول عملية تحويل أتشين لبيع الصكوك القانونية، وهي تعتبر ك باستخدام نظام البلو  2771بوظبي عام أقام بنك الهالل ب

ول الدول أعتبرت من فاندونيسيا ا أما، اإلسالميةحكام الشريعة أتشين بالتوافق مع  صكوك في العالم تتم عن طريق البلوك

 BMT Bima طلقت شركةأ 2778كتوبر أففي  Blosson Finance ت في تجربة الصكوك الذكية من خالل شركةأسالمية التي بداإل 

Unnah  تقنية العقود موال لتوسيع محفظة التمويل املصغر معتمدة في ذلك على صغر، حيث قامت بجمع األ تعاونية للتمويل األ

 (272، صفحة 2722)بوزيد،  .تشين الذكية باستخدام تكنولوجيا البلوك

 

 :سالميمويل الجماعي في التمويل اإل تال -0

 الند للندقراض ساس املكافأة، القائمة على اإلأ ىعل ،ساس التبرعأسالمي: على نواع من التمويل الجماعي اإل أهنالك عدة 

p2p  ، قدم فضيلة الباحث أحمد بن هالل الشيخ عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، بحثا بعنوان: ، وقد سهملى األ إالتي تستند
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دراسة فقهية تطبيقية(، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، تناول فيه التمويل عبر منصات  -)التمويل الجماعي 

ختالفه باختالف أغراض املمولين  فقد يكون اجتماعي، وبين نترنت ومواقع التواصل اال لى شبكة األ التمويل الجماعي املوجودة ع

تبرًعا محًضا أو بعوض أو قرًضا أو مشاركة، وخلص في بحثه إلى أن التمويل التبرعي جائز في الجملة، وقد يكون مندوًبا، بل رأف 

محرم إن كان و تمويل القائم على القرض الحسن فمندوب إذا لم يجر نفًعا، وأما ال، في أحوال ءيكفاالباحث أنه قد يكون واجًبا 

ا أما التمويل القائم على املشاركة فيقع إما في معىى شركة العنان أو املضاربة، وهو جائز إن التزمت الشروط ، القرض ربويًّ

يل الجماعي وقرر كونها من قبيل وفي الختام عرض الباحث إلى حكم العمولة التي تأخذها بعض منصات التمو ، الشرعية

، 2778)بن هالل الشيخ،  .السمسرة، وذكر أنه عقد جائز على خالف بين الفقهاء في تخريجه على الوكالة أو الجعالة أو اإلجارة

 (207-268الصفحات 

سالمي وهذا التجارب العاملية في مجال التمويل الجماعي اإل نجح أوكانت تجربة بعض الدول كمليزيا مصر واندونيسيا من 

نظمة القائمة على هتمام بالتشريعات واأل ولة من طرف الحكومات من خالل توفير البىى التحتية الالزمة واال ذبفضل الجهود املب

في ماليزيا، حيث في سنة  Ethis Malaysia ومنصة ،ة شكرة في مصريسالمهم منصات التمويل اإل أسالمية، ومن حكام الشريعة اإل أ

 .وراق املالية في ماليزياسالمية من قبل هيئة األ سهم املاليزية املتوافقة مع الشريعة اإل اعي لأل مول رخصة تمويل جأمنحت  2727

 :خاتمة

 :لىإتوصلنا في دراستنا هذه 

هم هذه التقنيات أمكانيات كبيرة لتطوير التمويل من خالل تطبيق مختلف تقنياتها ومن بين إن التكنولوجيا املالية توفر أ-

كاء الصناعي، سلسلة الكثل، العمالت املشفرة، العقود الذكية، التمويل ذقنية التل من ك نا على سبيل املثال ال الحصر ضعر 

 .وغيرها...الجماعي

يزال  ن هذا التوجه ماأخرف توجب عليها مواكبة هذه التقنيات رغم املالية األ سالمية كبقية املؤسسات املؤسسات املالية اإل -

 .ولىفي مراحله األ 

مارات واندونيسيا وماليزيا ومصر توجهت بشكل كبير لتبىي التكنولوجيا املالية، وحاولت الدول العربية والدول املسلمة كاإل -

 .سالميةصدار العديد من التقنيات املتوافقة مع الشريعة اإل إ

 .نظرا لحداثة تقنيات التكنولوجيا املالية الحظنا شح كبير في النصوص الشرعية لبيان حكمها الشرعي-

 :هم التوصيات التي نقدمهاأومن بين 

  ستفادة من تقنيات التكنولوجيا املالية سالمية اال توجب على املؤسسات املالية اإل -

  ي تقنية من تقنيات التكنولوجيا املالية أسالمية قبل الشروع في ريعة اإل ضرورة تحديد قوانين وتنظيمات تتوافق مع الش-

 ف جتهاد في بيان حكم كل تقنية من تقنيات التكنولوجيا املالية كل على حدنوص ي باملزيد من البحث والدراسة واال -

دخال إلى إضافة إيا املالية، ن تتعامل مع منتجات التكنولوجأن تدرك سريعا ضرورة أسالمية على املؤسسات املالية اإل -

 سالمية حكام الشريعة اإل أالذكاء الصناعي في معامالتها املالية بطريقة تتماش ى مع 

قتصادي دوات مالية تتناسب مع التقدم االأبتكار والتجديد وطرح ختيار منهج اال اسالمية البد للمؤسسات املالية اإل -

 .سالميةحكام الشريعة اإل أب لتزاموالرقمي الذي يشهده العالم وطبعا مع اال
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 امللخص:

في ظل الّتطور الهائل وظهور شبكة األنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها  وتحقيقها تبادال سريعا وشامال للمعلومات، 

أحدثت األنترنت ثورة في حياتنا في املجال االقتصادي فظهر ما يعّرف بالتسوق اإللكتروني والنقود اإللكترونية واألوراق واملستندات 

اإللكترونية، وترافق ذلك مع استثمار األنترنت في ميدان النشاط التجاري اإللكتروني ضمن مفاهيم األعمال اإللكترونية والتجارة 

يعّد العمل املصرفي من مرتكزات االقتصاد ألي بلد  وهو من عوامل  اإللكترونية، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل املصرفي.

الجتماعية واالقتصادية ومن عناصر الّنمو والّتطور، وتحرص املصارف في الوقت الحاضر على تمييز الّتنمية في مختلف املجاالت ا

خدماتها املالية الكتساب ميزة تنافسية  عن طريق توفير أفضل الخدمات لزبائنها بواسطة ما يعرف بالعمليات املصرفية 

ل عنصر هام في ا اإللكترونية.  
ّ
ملحافظة على العمالء، ولتحقيق هوامش أرباح متزايدة في ظل إّن الّصيرفة اإللكترونية تمث

لب الكبير الذي يشهده العالم على مدار الّساعة، وتتيح هذه الخدمات للعمالء أن يقوموا بعملياتهم البنكية والّتأمين عبر 
ّ
الط

تقليدية ما بين املصرف والزبون في زمان  األنترنت في منازلهم. وتطور مفهوم الخدمة املصرفية املالية اإللكترونية من كونها خدمات

ومكان محددين، إلى مفهوم الخدمات املصرفية املالية اإللكترونية والّتي يمكن إنجازها على الخط، هذه األخيرة قفزت قفزة 

 تجاوزت حدود الزمان واملكان إلنجاز معظم الّتعامالت املصرفية. 

نوك اإللكترونية  العمل املصرفي  التقنية املصرفية  الخدمات املالية  تحويل التجارة اإللكترونية  البالكلمات املفتاحية: 

 األموال  العمالء  السرية املصرفية.

Abstract: 

 In light of the tremendous development and emergence of the Internet, its prevalence and the increase of 

its users; in addition to achieving a rapid and comprehensive exchange of information, the Internet revolutionized 

our lives in the economic field, and this led to the appearance of what is known as electronic shopping, money, 

papers and documents. This fact was accompanied by the investment of the Internet in the field of electronic 

commercial activity within the concepts of digital business and commerce, and above that the development of the 

concept of banking. Banking is one of the pillars of the economy of any country. It is one of the factors of 

development in various social and economic fields and one of the elements of growth and development. Now 

days, banks are keen to distinguish their financial services in order to gain a competitive advantage; By providing 

the best services to its customers through what is known as electronic banking operations.    Electronic banking is 

an important element in maintaining customers and achieving increasing profit margins in light of the great 

demand that the world is witnessing, and these services allow customers to carry out their banking and insurance 

operations via the Internet in their homes. The concept of the electronic financial banking service evolved from 

being a traditional service between the bank and the customer at a specific time and place, to the concept of 

electronic financial banking services that can be accomplished online. The latter took a leap that transcended the 

limits of time and place to accomplish most banking transactions.  
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 مقدمة:

عرف العصر الراهن بعصر ثورة املعلومات واالتصاالت واكتسبت املعلومات أهمية خاصة، لذلك طورت لها األنظمة 

بكات، واستخدمت أعلى أنواع الّتقنيات للحفاظ عليها بشتى الطرق، وأصبحت العديد من الدول تعّتبر املعلومات ثروة هامة 
ّ
والش

ها. وتطورت الخدمات باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وانتشرت الخدمات اإللكترونية في كافة يجب الحفاظ علي

سويقية والحكومية، وكان للقطاع املصرفي واملالي نصيبا كبيرا في تقديم الخدمات املعّتمدة على تكنولوجيا 
ّ
القطاعات التجارية والت

 املعلومات واالتصاالت عبر العالم.

وقد أحدثت األنترنت ثورة في حياتنا في املجال االقتصادي، فظهر ما يعّرف بالتسّوق اإللكتروني والنقود اإللكترونية 

واألوراق واملستندات اإللكترونية، وأثرت التجارة اإللكترونية على طريقة استثمارنا وطريقة إيداعنا لألموال  بسبب الدور الكبير 

نا. وتحرص املصارف في الوقت الحاضر على تمييز خدماتها املالية الكتساب ميزة تنافسية  عن طريق الذي تلعبه املصارف في حيات

 توفير أفضل الخدمات لزبائنها بواسطة ما يعّرف بالعمليات املصرفية اإللكترونية. 

ز على النشاطات املصرفية اإللكترونية، وتقوم ب
ّ
توفير الخدمات املالية بدأت البنوك املصرفية في الّسنوات األخيرة ترك

ر فرصا ومجاالت جديدة تتّصل بالتجارة 
ّ
بكات الالسلكية الّتي توف

ّ
عبر األنترنت في أسواق العالم  معّتمدة في ذلك على الش

ر خدمات الّصيرفة اإللكترونية من أجل الدفاع عن أو زيادة حّصتها من الّسوق.
ّ
 اإللكترونية، وأّن املصارف توف

نحو املنتجات والخدمات املصرفية اإللكترونية وتنافس املؤسسات املصرفية واملالية في تقديمه  أدف إلى إّن هذا الّتوجه  

إحداث نقلة جذرية في صناعات املنتجات والخدمات املصرفية واملالية، كانت حصيلة عدد من القضايا أثرت بدرجة عظيمة في 

قة به، وهذا ب
ّ
دوره أدف إلى اشتداد وحدة املنافسة في هذه الّصناعة  حيث تسابقت طبيعة النشاط املصرفي واملخاطر املتعل

 املؤسسات املصرفية وغير املصرفية الستحداث منتجات وخدمات مالية ومصرفية جديدة.

يقّتض ي الّتعامل مع مسّتجدات العمل املصرفي اإللكتروني االنفتاح والكفاءة، ألّن الّتطورات الّتكنولوجية املتسارعة في  

ال نهاية له، حيث يجري االنتقال سريعا من الخدمات املصرفية الّتقليدية إلى الخدمات املصرفية اإللكترونية في ظل تيار  مسار

العوملة القوي، وأصبحت املصارف اآلن متسارعة في منافسة بعضها البعض للوصول إلى املنافسة الجادة في مختلف أنحاء العالم، 

 شبكة األنترنت وسائر الركائز اإللكترونية املتقّدمة.إلى إنجاز معظم عملياتها عبر 

افر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف قصد ومن هذا املنطلق يمكن طرح اإلشكالية الّتالية:  هل تتو

ترونية في القيام بدورها املنشود في تعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها؟ وماهي الجهود املعتمدة لتطوير الصيرفة اإللك

 الجزائر؟

بالدراسة مفهوم  املبحث األول ولإلجابة على هذه اإلشكالية، ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين  يتناول 

 الصيرفة اإللكترونية بين الواقع واآلفاق. املبحث اليانيالعمليات املصرفية اإللكترونية، في حين يتناول 
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 املصرفية اإللكترونية املبحث األول: مفهوم العمليات

مع التطورات املتسارعة في حقل العمل املصرفي، والتحّول من الّصيرفة الّتقليدية إلى الّصيرفة اإللكترونية، وما تبعها من  

تغيرات مصاحبة في أنماط التجارة فيما يعّرف بالتجارة اإللكترونية، واستهداف أنماط جديدة في التعامالت املالية بظهور 

ل إحدف القنوات الرئيسية في حركة رؤوس األموال وحقل الّصرا
ّ
فات اآللية واملواقع اإللكترونية، وبما أّن املصارف تشك

نجد اّن الّصيرفة اإللكترونية من شأنها أن تستقطب املزيد من العمالء، والبد أن تحافظ على العالقة لالستثمارات غير املباشرة. 

 عمالء بأن وضع الركائز اإللكترونية هو لخدمتهم وتيسير أعمالهم وتلبية حاجتهم.معهم، وعلى املصارف مهمة توعية ال

ويطلق أيضا على املصارف اإللكترونية تسمية أخرف وهي البنوك األنترنت  إذ أّنها عبارة عن مواقع إلكترونية تقّدم 

بكة 
ّ
اإللكترونية، قادرة على التعاقد وتقديم الخدمات خدمات مصرفية ومالية وتجارية وإدارية شاملة  لها وجود مسّتقل على الش

 .(62، صفحة 2770)شافي ،  املصرفية

ثم التطّرق ألنماط  املطلب األول(،وعليه سنقّصر نطاق بحثنا في هذا املبحث على الّتعريف بالّصيرفة اإللكترونية )

 (. املطلب الياني)أهدافها العمليات املصرفية اإللكترونية و 

عريف بالصيرفة اإللكترونية
ّ
 املطلب األول: الت

في ظل ثورة االتصاالت واملعلومات أصبح األمر أكثر حتمية في تبىي مقتضيات العصر ومتطلبات املرحلة  بحيث تسّتطيع 

ذان  العمليات املصرفية اإللكترونية أن تحاكي الواقع بأدواته وأساليبه الجديدة من جانب،
ّ
وتحقق قيمة مضافة للقطاع واملنتج الل

يعمالن به بشكل خاص ولالقتصاد الوطىي بشكل عام من جانب آخر. ولكي نفهم ذلك بشكل جلي البد أوال من توضيح ماذا نعىي 

 بالعمليات املصرفية اإللكترونية؟

نتحدث فيه  اليانيصارف اإللكترونية واملعن املقصود ب األول ولبيان ذلك نرف تقسيم هذا املطلب إلى فرعين، نتحدث في 

 ألنواع الخدمات املصرفية. الفرع اليالثعن نشأتها. ثم التطّرق في 

 باملصارف اإللكترونيةالفرع األول: املقصود 

سميات حول مفهوم املصارف اإللكترونية  ولكنها تصب في مفهوم واحد هو املصارف الّتي تعمل عن طريق 
ّ
تخّتلف الت

بكة العنك
ّ
بوتية) األنترنت(، ويطلق عليها عّدة مسميات مثل املصارف اإللكترونية، مصارف األنترنت، املصارف اإللكترونية عن الش

ُبعد، املصرف املنزلي، مصارف الخدمة الذاتية أو مصارف الويب. وعلى اختالف املسميات فجميعها تشير إلى قيام العميل بإدارة 

املصرف عبر شبكة األنترنت  سواء كان في املنزل أو املكتب وفي أي مكان وفي أي وقت يرغبه، حساباته أو إنجاز أعماله املّتصلة ب

)  ويعّبر عنها بالخدمة املالية عن ُبعد، إذن عمليات املصارف اإللكترونية هي إجراءات إلكترونية تّتم عبر شبكة العنكبوتية

 .(01، صفحة 2770أبوكرش، 

 أوال: معنى املصارف اإللكترونية لغة واصطالحا

تقابل كلمة '' بنك'' في اللغات األوربية، وكلمة بنك مشّتقة من الكلمة اإليطالية            ''  اللغة العربيةكلمة مصرف في 

'' ومعناها مائدة، حيث كان اإليطاليون يقومون بأعمال الّصرافة على موائد ذات واجهة زجاجية. أصل كلمة  Bankoبانكو 
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يء من حالة إلى حالة أو إبداله 
ّ

مصِرف بكسر الراء في اللغة العربية مأخوذة من الّصرف بمعىى بيع النقد بالنقد، أو تغيير الش 

 بغيره.

النقد بالنقد ''، فاملصرف أولى باالستعمال من البنك، وأن كلمة بنك أشمل من '' بيع  االصطالح الفقهيالّصرف في 

انية قاصرة على الّصرف، واملصرف تشمل ما يقوم به املصرف من عمليات ومعامالت جرف العرف على 
ّ
مصرف، وذلك ألّن الث

 .(77-77صفحات ، ال2777) تاقي،  انصراف الذهن إليها حال ذكرها

اصطالحا فليس من الّسهل بيان حقيقته  بسبب اشتراك بعض املنشآت املالية في  أداء  -املصرف-أما تعريف البنك 

واحدة أو أكثر من الخدمات الّتي يؤديها املصرف، وتعّدد عمليات املصرف وتعقدها وظروف نشأتها واألسلوب الذي يّتخذ لتحقيق 

 .(76، صفحة 2770) كامل أمين،  ا، يجعل تكييف هذه العمليات وتفسيرها مختلفا وشاقااألهداف املطلوبة منه

 ثانيا: معنى املصارف اإللكترونية قانونا

ما تطّرق املشرع الجزائري في القانون رقم  - والقانون الجزائري  لم تضع القوانين املقارنة
ّ
، 71/71)القانون رقم  71/71وإن

منه لتعريف التجارة اإللكترونية بأّنها: '' النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع  76في املادة (2771

 
ّ
ه ال يدخل ضمن التعريف وخدمات عن ُبعد ملستهلك إلكتروني عن طريق االتصاالت اإللكترونية ''. وُيالحظ من هذا التعريف أن

بكات اإللكترونية 
ّ
الذي تضمنه اليونيسترال من خالل التبادل اإللكتروني للمعلومات املتعلقة بسلعة أو خدمة إلكترونية، ألن الش

ارة تتعامل ببيانات ومعلومات إلكترونية وليس سلع وخدمات. وُيعاب على التعريف الوارد في قانون التجارة اإللكترونية أّن التج

ما تشمل أيضا عملية الدفع وإتمام املعاملة التجارية 
ّ
اإللكترونية ال تتضمن فقط توفير بيانات املعلومات للّسلعة أو الخدمة وإن

)قسوري،  من خالل الدفع اإللكتروني، وتحديد طريقة استالم الّسلعة محل املعاملة الّتي غالبا ما تتم بعد مدة يحّددها املتعاملين

ما اقتصرت على تعريف املعامالت اإللكترونية   - (716-711، الصفحات 2771
ّ
تعريفا واضحا للعمليات املصرفية اإللكترونية  إن

'' الطلبات واملستندات واملعامالت الّتي تّتم بوسائل  بأّنها: 2772لسنة  01إذ عّرفها القانون العراقي في قانون التوقيع اإللكتروني رقم 

كاآلتي: '' املعامالت الّتي تنفذ بوسائل إلكترونية ''  2777لسنة 11إلكترونية ''. وعرفها قانون املعامالت اإللكترونية األردني رقم

، كما عرفها القانون اإلماراتي بأّنها: '' أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يّتم إبرامها أو (270، صفحة  2772)شكور محمد و تيماء، 

 تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوساطة املراسالت اإللكترونية.'' 

من خالل هذه التعاريف يتبّين أّن العمليات املصرفية اإللكترونية هي معامالت تقوم بها املصارف باستخدام الوسائل  

رونية. فقد وضعت القوانين املقارنة للمعامالت اإللكترونية معىى واسعا  بحيث تشمل كل معاملة تّتم بوسيلة إلكترونية ومن اإللكت

 ضمنها العمليات املصرفية.

 ولتعريف العمليات اإللكترونية يجب أن ننظر إليها من خالل تقسيم هذا التعبير إلى مقطعين: 

: وهي جميع األعمال القانونية الناجمة عن تجارة املصرف، وقد عرف املشرع رفيةاملقطع األول وهو العمليات املص 

العراقي األعمال املصرفية بأّنها: '' أعمال استالم الودائع النقدية أو أموال أخرف مستحقة الّسداد من الجمهور ألغراض إيداع 

 (271، صفحة  2772)شكور محمد و تيماء،  ائتمانات أو استثمارات في الحساب الخاص بها.''

املعنون  (2772، 72/77)األمر رقم  أورد املشرع الجزائري العمليات املصرفية في الكتاب الخامس من قانون النقد والقرض           

ثالث  66ت الّتي تقوم بها البنوك بصفتها تاجر، حيث تضمنت املادة بالتنظيم املصرفي، والذي تضمن في بابه األول تعاريف للعمليا
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عمليات أساسية تمارسها البنوك  وتتمثل في عمليات تلقي األموال من الجمهور، عمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت 

ات املذكورة كل على حدة، إضافة لكل نوع من العملي 68و 61،60تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. وقد تضمنت كل من املواد 

إلى هذه النصوص فقد تّم إقرار العديد من النصوص التنظيمية خصصت لتنظيم كل نوع من أنواع العمليات املصرفية، نذكر 

الذي يحّدد القواعد العامة  72/77رقم، والنظام (2770،  70/72)نظام رقم  املتضمن لنظام الودائع املصرفية 70/72منها النظام 

 .(2772، 72/77)نظام رقم  املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على العمليات املصرفية

ه: '' البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية 
ّ
ق بالنقد والقرض الذي ينّص على أن

ّ
وقد تّم تعريف البنك في القانون املتعل

 .(7887،  87/77)قانون  من هذا القانون '' 772إلى 777الرئيسية إجراء العمليات املوصوفة في املواد من و 

فلم يعرفها املشرع العراقي واليمىي في حين عرفها املشرع األردني بأّنها: '' تقنية  املقطع الياني وهو اإللكترونية: أما

)شكور  استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترو مغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل املعلومات.''

 (276، صفحة  2772محمد و تيماء، 

ه: '' كل العمليات أو النشاطات الّتي يّتم  
ّ
يمكن تحديد مفهوم الّصيرفة اإللكترونية أو العمل املصرفي اإللكتروني على أن

عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل اإللكترونية أو الّضوئية ) كالهاتف والّصراف اآللي والحاسوب واألنترنت 

وذلك من ِقبل املصارف أو املؤسسات املالية. وكذلك العمليات الّتي يجريها مصدرو بطاقات الدفع أو  ،وغيرها(والتلفزيون الرقمي 

االئتمان اإللكترونية على أنواعها كلها أو مروجوها، وأيضا املؤسسات الّتي تتعاطى الّتحويالت الّنقدية إلكترونيا ومواقع العرض 

راء وتأدية سائر الخدمات اإللك
ّ
) النجار،  ترونية لألدوات املالية على اختالف أنواعها ومراكز التسوية واملقاصة العائدة لها. ''والش

 (711، صفحة 2770

رويج لها 
ّ
بواسطة  وأيضا تعّرف الّصيرفة اإللكترونية بأّنها: '' كافة العمليات أو النشاطات الّتي يّتم عقدها أ تنفيذها أو الت

الوسائل اإللكترونية أو الضوئية مثل: الهاتف والحاسب والصراف اآللي واألنترنت والتلفزيون الرقمي وغيرها، من ِقبل املصارف 

 .(21، صفحة 2771)الشمري، ناظم ، و العبدالالت،  واملؤسسات املالية''

عمل على تقديم خدمات مالية بكامل العناية للزبون  ويشمل هذا النظام كافة العمليات أو هي عبارة عن نظام إلكتروني ي 

) عبد  املطلوبة إلجراء الّصفقات التجارية والّصناعية، وهذه الصفقات يصعب إبرام عقودها في حال غياب تقنية الخدمة

 .(02، صفحة 2778العباس، 

  الياني: نشأة املصارف اإللكترونيةالفرع 

مانينات مع ظهور النقد اإللكتروني، أما استخدام البطاقات اإللكترونية كان 
ّ
تعود نشأة املصارف اإللكترونية إلى بداية الث

مستوف  مع بداية القرن املاض ي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تسّتخدم في الهاتف العمومي، وبطاقات معدنية تسّتعمل على

أول بطاقة بالستيكية لتنتشر على نطاق  American Expressأصدرت  7811البريد في الواليات املتحدة األمريكية، وفي عام 

العاملية. كما  Visaلتتحول إلى شبكة  7861عام  Bank America cardواسع، ثم قامت بعدها ثمانية مصارف بإصدار بطاقة  

قامت اتصاالت فرنسا  7816من طرف ستة مصارف فرنسية، وفي عام  Carte Bleueالزرقاء  تّم إصدار في نفس العام البطاقة

كل البطاقات املصرفية  7882لتصبح عام  Cartes à mémoireبتزويد الهواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة 

 .(71، صفحة 2771)منير و الجنبيهي،  تحمل بيانات شخصية لحاملها Cartes à puceبطاقات برغوثية  
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يتبعه ثمانية عشر صفرا وهو الرقم الذي يمثل مقياس املعلومات  2.182وكشفت دراسة دولية حديثة عن الرقم  

بكات الهاتفية واملوجات الهوائية، وذكرت الدراسة  2771الرقمية، التي تّم نسخها وتوليدها خالل العام 
ّ
عبر شبكة األنترنت والش

ه تّم تنفيذ أكثر من 
ّ
املتخّصصة في  AMCملية مصرفية عبر شبكة األنترنت، وتوقعت الدراسة التي أجرتها ألف تريليون ع 0.1أن

راء عبر األنترنت عام 
ّ
مليون  117إلى أكثر من  2772حلول التخزين وإدارة املعلومات أن يرتفع عدد مسّتخدمي خدمات البيع والش

، وسيصل حجم 2771تخدمي األنترنت لعامشخص، وسيتضاعف أعداد مستخدمي التجارة اإللكترونية مقارنة بأعداد مس

) الفرجابي، مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية عبر  تريليون دوالر أمريكي 72املمارسات الخاصة بالتجارة اإللكترونية قرابة 

 .(07الحدود باستخدام شبكة األنترنت، صفحة 

 املصرفية اإللكترونيةالفرع اليالث: أنواع الخدمات 

التي تقّدمها البنوك في الوقت الحالي، والّتي تسّتخدم كوسائل  أهم الخدمات واملنتجات املصرفية اإللكترونيةوتتمثل  

دفع في مجال التجارة اإللكترونية  من خالل تحويل قيمة املعامالت من حساب املشتري إلى حساب البائع في البنك الواحد أو بين 

 القنوات اإللكترونية املتعّددة إلى:البنوك املختلفة: تنقسم الخدمات املصرفية اإللكترونية الّتي يمكن تقديمها من خالل 

بكة العنكبوتية عن طريق املشاركة في شبكة حواسيب، التحويل اإللكتروني لألموال:  -أوال
ّ
تعمل املصارف اإللكترونية داخل الش

ف نظام التحويل تتولى التداول اإللكتروني ملجموعة من القيود املحاسبية الّتي تّتم بين الدائن واملدين في مختلف املصارف، ويهد

اإللكتروني لألموال من أجل تسهيل وتعجيل املدفوعات وتسويتها بين املصارف، وهذا ما ينتج عنه تقديم خدمات أفضل للزبائن. 

من خالل هذه العملية املصرفية تتمّيز املصارف بميزة تنافسية في األسواق العاملية  من خالل هذا العمل اإللكتروني يتيح 

سوية الفورية لألموال عبر حساباتها الجارية في املصارف املركزيةللمصارف إمكاني
ّ
 .(08، صفحة 2770) أبوكرش،  ة الت

هو عقد بين املصرف والعميل، ويكون املتعامل مع املصرف عميال يجري عمليات عقد الحساب املصرفي اإللكتروني:  -ثانيا

إيداع وحصول على اعتماد، ويسوي املصرف معامالته مع هؤالء العمالء الدائمين عن طريق الحساب الذي  متعّددة ومتتابعة  من

يفتحه العميل لدف املصرف وتدون فيه معامالته املتعّددة. ونجد أّن الحساب املصرفي اإللكتروني هو طريقة لتسوية العمليات بين 

يقصد منه مجرد التمثيل املادي للعمليات، بحيث تّتم التسوية فورا مع  املصرف، ويكون الحساب بسيطا حساب الودائع عندما

ه حساب جار تفقد فيه كل عملية ذاتيتها ويصيبها نوع من الّتجديد وتصبح مجّرد 
ّ
احتفاظ كل عملية بذاتيتها واستقاللها، وإما أن

، صفحة 7818)عوض،  وني بين املصرف وعميلهمفرد يقّيد في الحساب، بحيث تّتم التسوية عند إقفاله في حالة وجود نزاع قان

21). 

: وتستخدم على نطاق واسع في كافة Electronic Payment Cards بطاقات الدفع اإللكتروني ) النقود البالستيكية( -ثاليا

وبطاقات الفيزا واملاستر  Debit Cardsوبطاقة الخصم املحلية والدولية  Credit Cardsاملعامالت وأهمها: بطاقات االئتمان 

 كارد.

والّتي تقّدم للعمالء عن طريق قنوات التوزيع اإللكترونية  Remote Banking Services الخدمات املصرفية عن ُبعد -رابعا

 .EPOSونقاط البيع اإللكتروني  ،ATMف اآللي املنتشرة، والّتي تّتم باستخدام بطاقات الدفع اإللكتروني مثل ماكينات الّصر 

 Bankingوهي الخدمات الّتي يمكن الحصول عليها عن طريق الهاتف املصرفي Home Banking  الّصيرفة املنزلية-خامسا 

Phone وفيها يّتم االتصال هاتفيا بالبنك من خالل رقم سري خاص بالعميل، وتشمل الخدمات املصرفية التالية: طلب كشف ،

 حساب، االستفسار عن الرصيد، دفع الفواتير، متابعة سوق األسهم وشراء األوراق املالية، التحويل بين الحسابات.
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وهي تشابه إلى حد بعيد الخدمات الّتي تقّدم عن طريق الّصيرفة املنزلية   :Internet الخدمات املصرفية على األنترنت -سادسا

، 2770) البحطيطي،  ا أّنها تمثل الجزء الهام في إنجاز املعامالت في مجال التجارة اإللكترونيةولكنها تّتم هنا عن طريق األنترنت، كم

 .(17-17الصفحات 

أي شراء املصرف الفواتير من البائع ودفع قيمتها له ثم تحصيلها من املشتري : Factoring خدمة التوكيل اإللكتروني -سابعا

مقابل عمولة من البائع، وتشمل هذه الخدمة التوكيل مع حق الرجوع على البائع أو دون حق الرجوع، إضافة إلى خصم الفواتير، 

 وتّتم عملية املطالبة والّتحصيل إلكترونيا.

يمكن وهي أكثر الخدمات املصرفية اإللكترونية انتشارا، و : Automated Teller Machine خدمة الّصراف اآللي -ثامنا

واإليداع النقدي، واالستفسار  استخدام الّصراف اآللي في العديد من العمليات املصرفية التقليدية وغير التقليدية مثل الّسحب

خص أو ملستفيد آخر، وإجراء 
ّ
عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر، وتحويل األموال  بين الحسابات لنفس الش

يكات في الحواالت التجارية وتسديد أقساط ا
ّ
لقروض، وتسديد فواتير الهاتف والكهرباء ودفع فواتير املشتريات، وإيداع الش

)  الحساب وطلب دفتر شيكات، وتحويل النقود من عملة إلى أخرف والّسحب النقدي باستخدام بطاقات االئتمان وغيرها

 (76، صفحة 2772الصمادي، 

 أهدافها أنماط العمليات املصرفية اإللكترونية و  املطلب الياني:

تعّد الّصيرفة اإللكترونية عنصرا هاما للغاية في الّصناعة املالية الحديثة والتجارة اإللكترونية، وأّنها عنصر هام كذلك في 

ذي يشهده العالم من خدمات املحافظة على العمالء إلى أمد طويل، إلى جانب تحقيق هوامش أرباح متزايدة في ظل الطلب الكبير ال

الّصيرفة على مدار الّساعة، من جانب آخر تتيح هذه الخدمات للعمالء أن يقوموا بعملياتهم البنكية والتأمين، وحتى الحسابات 

 إلكترونيا عبر األنترنت وهم بالسوق في منازلهم.

العمليات املصرفية  هداف(، و أرع أول ف) لذا سنتناول من خالل هذا املطلب أنماط العمليات املصرفية اإللكترونية

 (.فرع ثاناإللكترونية ) 

 أنماط العمليات املصرفية اإللكترونية الفرع األول:

 إّن أنماط العمليات املصرفية اإللكترونية وتطبيقها تتأتى من خالل:                                                       

'': وهو املستوف األساس ي الذي يتيح للمؤسسات املصرفية اإللكترونية  Informational  املعلوماتي''/ النمط األول: املوقع 9

وينطوي هذا النوع من الخدمات على   .(27، صفحة 2772) العكايلة،  تقديم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته املصرفية

 مخاطر متدنية نسبيا.

)إسماعيل،  ' : هذا املستوف يحتوي على مخاطر أعلى'Communicative'' /  النمط الياني: املوقع التفاعلي أو االتصالي 2

بين املؤسسة املصرفية وزبائنها كالبريد اإللكتروني وتعبئة طلبات ،وهو الذي يسمح بنوع ما من التبادل االتصالي (61، صفحة 2777

 أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات.
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'': حيث تمارس املؤسسة املصرفية خدماتها وأنشطتها في بيئة إلكترونية،  Transactional النمط اليالث: املوقع التبادلي''/ 3

إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية، والوفاء بقيمة الفواتير وإجراء كافة الخدمات يسمح فيها للزبون بالوصول 

 .(27، صفحة 2772) العكايلة،  االستعالمية، وإجراء الحواالت بين حساباته داخل املؤسسة املصرفية أو مع جهات خارجية

وتعّد مصارف االنترنت االعم واألشمل واأليسر واألكثر أهمية في مجال قنوات توزيع الخدمة املصرفية إلكترونيا، وذلك  

 إلى قسمين رئيسيين:  مصارف األنترنتبفضل اتساع شبكة األنترنت والزيادة اليومية لعدد مستخدميها، ويمكن تمييز 

ملصرفية من خالل شبكة األنترنت الدولية عن طريق ربط املصارف لحواسيبها على وهو ما يتعلق بأداء الخدمات ا القسم األول:-

بكة الدولية، فيتمكن العميل من أي مكان وفي أي وقت من الدخول على شبكة األنترنت، ثم من خالل رقم سري شخص ي 
ّ
الش

املسموح بها. ومن أمثلة الخدمات املتاحة  يمكنه الدخول إلى حاسب املصرف لتنفيذ تعليماته املصرفية وفقا للقواعد واالشتراطات

عبر هذه القناة اإللكترونية: فتج الحسابات، الحصول على القروض، دفع الفواتير، تحويل األموال. وتقّدم مصارف األنترنت 

راء لألسهم في البورصات العاملية.
ّ
 األمريكية خدمة تلقي وتنفيذ أوامر البيع والش

ق  القسم الياني:-
ّ
بالتجارة اإللكترونية الّتي تّتم عبر شبكة األنترنت بين بائع ومشتري، وكل من مصرفي البائع واملشتري وهذا يتعل

 .(22-22، الصفحات 2771)الشمري، ناظم ، و العبدالالت،  لتسوية الّصفقة

 أهداف املصارف اإللكترونيةالفرع الياني: 

املصرفية اإللكترونية الدائمة واملتواصلة جعلت الوصول إلى األسواق العاملية بنفس سهولة الوصول إلى إّن الخدمات 

األسواق املحلية، وأّن استعمال األنترنت عبر الّصيرفة اإللكترونية الخاصة أصبح شامال معظم السياسات والقرارات والتوجهات 

)سفر ،  صرفية املقّدمة في سوق الصيرفة الخاّصة من شأنه زيادة الربحيةاالقتصادية، وأّن تحسين مستوف كفاءة الخدمات امل

 .(8، صفحة 2772

لم تعد املصارف اإللكترونية مصارف تقّدم خدمات مالية فحسب، بل أصبحت موقعا ماليا تجاريا وإداريا واستشاريا  

من إدراكها أّن الزبائن أصبحوا بحاجة للحصول على حّل ملشاكلهم، وتقديم العروض والخدمات شامال. وإّن من الحقائق الّتي البّد 

الّتي تتفق مع رغباتهم وطلباتهم، وهذا ما عجزت عنه البنوك الّتقليدية الّتي تقّدم جزءا من الحلول وال تقّدم حلوال شاملة. ولعّل 

لتقديم معلومات صحيحة، وتقديم االستشارات املتخّصصة في  من أهداف هذه املصارف هو التحّول إلى موقع إلكتروني

النشاطات املصرفية واملالية والتجارية، وفتح آفاق العمل واالستثمارات وإدارتها، وتقديم الخدمة الّسريعة بأقل كلفة وكفاءة 

 .(66، صفحة 2770)شافي ،  عالية

بيهة غير اإللكترونية، ومن أهم ومن هنا كانت خدمات ت 
ّ
قديم الخدمة للعميل أقل بكثير مما يؤديه بالنسبة للخدمات الش

 املجاالت الّتي تمّيز البنوك اإللكترونية هي إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء دون التقّيد بمكان أو زمان معّين، كما تتيح

أيام األسبوع، وهو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إلى أّن سرية املعامالت الّتي  لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول 

 . (700، صفحة 2772)سفر ،  تمّيز هذه املصارف تزيد من ثقة العمالء فيها

كترونية وحجم املؤسسة والخدمة وتّتم عملية تحديد الّصيرفة اإللكترونية على عّدة مستويات أهمها: الصناعة اإلل 

اإللكترونية نفسها، ولهذا فإّن الخطوة األولى في هذه العملية هي تحديد املستوف الذي يّتم عنده تحديد العالقة  كي تتمكن 

املؤسسة املصرفية من بناء عالقة متينة وقوية مع الزبائن  من خالل ما يّتم تزويدهم به من معلومات وبيانات مختلفة عبر 
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الّصيرفة اإللكترونية، وهذا الحافز يعّد موقع تنافس ي للمؤسسة تسّتخدمه في تشجيع الطلب على الخدمة اإللكترونية  من أجل 

 .(00، صفحة 2778) عبد العباس،  تحقيق التواصل بين املؤسسة املصرفية والزبون على املستوف الداخلي والخارجي

بكة العنكبوتية يحقق فوائد كثيرة منها: 
ّ
 إّن قيام املصارف بتسوية أنشطتها وخدماتها املالية عبر الش

بكة العنكبوتية ال تقارن بتكلفة إنشاء فرع  -
ّ
تخفيض النفقات الّتي يتحملها املصرف يجعل تكلفة إنشاء موقع للمصرف عبر الش

بكة جديد للمصرف، وما يتطلبه من مباني وأجهزة وكفاء
ّ
ة إدارية، إضافة إلى أّن تسويق املصرف لخدماته من موقعه على الش

 العنكبوتية يساعده على امتالك ميزة تنافسية  تعّزز من مكانته الّتنافسية وتؤهله إلى مستوف املعامالت التجارية العاملية.

بكة العنكبوتية تساهم في تعزيز رأس املال الفكري، وتطوير تكنول -
ّ
وجيا املعلومات واالستفادة من االبتكارات استخدام الش

 الجديدة الّتي يكون لها انعكاس عل أعمال املصارف.

تساهم شبكة املعلومات الدولية في الّتعريف باملصارف والترويج للخدمات املصرفية بشكل إعالمي، وهو ما يساهم في تحسين  -

 جودة الخدمات املصرفية املقّدمة.

نية تؤدي إلى تسيير التعامل بين املصارف، وبناء عالقات مباشرة وتوفير املزيد من فرص العمل واالستثمار، إّن الّصيرفة اإللكترو  -

 .(17-08، الصفحات 2770) أبوكرش،  وهو ما يساعد على النجاح والبقاء في السوق املصرفية

اقع واآلفاق املبحث الياني: الصيرفة اإللكترونية بين  الو

يشهد السوق املصرفي حركة سريعة ومتنامية نسبة للتوّسع في التعامل عن طريق البورصات العاملية، لسهولة وسائل 

فافية املتناهية والتعامل في ظل هذه املتغيرات، واإليقاع الّسريع 
ّ
االتصال وسرعة الحركة في ظل املنافسة الحرة في السوق، والش

وتحّول البيئة املصرفية من التقليدية إلى اإللكترونية وأهمية ذلك في القطاع املصرفي  الرتباطه ببعض  ي.لسوق العمل املصرف

األنشطة االقتصادية وحركة رأس املال في االستثمار واهتمام املصارف بعنصر التكنولوجيا، وتخصيص مبالغ في ميزانيتها 

ة ومواكبة عملية التحديث، بما يحّقق الّسرعة الهائلة والدقة الفائقة في العمومية ملقابلة االستثمار في التكنولوجيا الحديث

ركات اإللكترونية.
ّ
 املعامالت املصرفية، وتعميق الفهم لدف العمالء بالتعاون عبر الش

والتحديات القانونية مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية  األول وعليه سنقّسم هذا املبحث إلى مطلبين  نناقش في 

مستقبل الصيرفة  نتطرق للحلول املتاحة ملخاطر الصيرفة اإللكترونية، كما نحاول الوقوف على الياني، وفي الّتي تواجهها

 املطلب اليالث.اإللكترونية في الجزائر في 

ي تواجهها
ّ
حديات القانونية الت

ّ
بة على العمليات املصرفية اإللكترونية والت

ّ
 املطلب األول: املخاطر املترت

شــــهد العمــــل املصــــرفي اإللكترونــــي نمــــوا متســــارعا منــــذ عـــّدة ســــنوات مــــع انطالقــــة اختــــراع األنترنــــت، الــــذي أحــــدث تحــــوال  لقـــد

واضحا في طبيعة العمل املصرفي، ومن املتوقع أن تساهم في خلق أنظمة تطوير قنوات توزيع بديلة وأنظمة معلوماتيـة عـن العمـالء. 

األمـــــر أكثـــــر حتميـــــة فـــــي تبىـــــي مقتضـــــيات العصـــــر ومتطلبـــــات املرحلـــــة  بحيـــــث تســـــّتطيع  وفـــــي ظـــــل ثـــــورة االتصـــــاالت واملعلومـــــات أصـــــبح

العمليات املصرفية اإللكترونية أن تحاكي الواقع بأدواته وأساليبه الجديدة من جانب، وتحقق قيمة مضافة للقطاع واملنتج اللذان 

ــام مــــن جانــــب آخــــر. فالعــــالم  يشــــهد تطــــورات عميقــــة ومتســــارعة فــــي الصــــيرفة يعمــــالن بــــه بشــــكل خــــاص ولالقتصــــاد الــــوطىي بشــــكل عــ
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اإللكترونيـــة، وذلـــك لظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن املعـــامالت املصـــرفية اإللكترونيـــة. كمـــا ترتبـــت علـــى هـــذا النـــوع مـــن املعـــامالت مخـــاطر 

 (.الفرع الياني(، ومن زاوية أخرف أوجد ت تحديات قانونية أمامها ) األول  )الفرع

 على العمليات املصرفية اإللكترونية:الفرع األول: مخاطر املترتبة 

ه ينبغي  
ّ
يصاحب تقديم العمليات املصرفية اإللكترونية مخاطر متعّددة، وقد أوصت لجنة بازل للرقابة املصرفية إلى أن

وال شك أّن قيام البنوك بوضع السياسات واإلجراءات الّتي تتيح لها إدارة هذه املخاطر من خالل تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها، 

التطورات الّسريعة في التكنولوجيا وازدياد حّدة التنافس بين املصارف نفسها وبين املؤسسات غير املصرفية قد تعرض املصارف 

، صفحة 2772)سفر ،  إلى مخاطر كبيرة  في حالة عدم سالمة عمليات التخطيط والتنفيذ الستراتيجية الصيرفة اإللكترونية

700). 

لذا يجب أخذ هذه املخاطر بعين االعتبار والّتعامل معها بكل حذر نظرا لطبيعة ومميزات الخدمة املصرفية اإللكترونية  

وتحدياتها، ومن هذه املميزات تغّير الخدمات املقدمة بشكل سريع وغير متوقع، واملرتبطة بالتطور التكنولوجي وانفتاحها العالمي 

بكات اإللكترونية، واندماج أنظمة الكمبيوتر مع تطبيقات املصارف اإللكترونية من خالل
ّ
 (27، صفحة 2776) واصف،  الش

ل هذه 
ّ
 في األنواع التالية:  املخاطروتتمث

وهي املخاطر املرتبطة بالقرارات والسياسات والتوجيهات الّتي تتخذها اإلدارات  :Strategic Risk/ املخاطر االستراتيجية 7

 العليا للمصارف. 

وهي تلك الّتي ترتبط باستخدام التقنيات واألنظمة، ويعتبر هذا النوع من املخاطر  :Operational Risk/ مخاطر التشغيل 2

 نظرا لالعتماد الكبير على التقنيات في كافة أوجه تقديم هذه الخدمات أكثر أهمية بالنسبة للخدمات املصرفية اإللكترونية، وذلك

. وتعّرف لجنة بازل هذه املخاطر بأّنها مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير السليمة (20، صفحة 2778) السيد، 

) واصف،  إلى جانب الحوادث الخارجية، فهي املخاطر الّتي تنّتج أثناء عملية التشغيلأو الفاشلة، وكذلك مخاطر األفراد والنظم 

 . (22، صفحة 2776

وتحظى هذه املخاطر النسبة األكثر من حيث تصنيفها ضمن املخاطر التي ترافق العمل املصرفي، وذلك يرجع إلى عّدة 

 أسباب منها:

عتماد على التقنية اإللكترونية في تقديم الخدمات املصرفية  الذي أدف إلى أن تحل اآللة محل املوارد البشرية في األنظمة *زيادة اال 

 املصرفية دون تنظيم دقيق، كاستخدام الهاتف املصرفي والّصراف اآللي في تقديم الخدمات املصرفية.

رفية اإللكترونية، بحيث تتعرض هذه املصارف إلى جملة من * عدم توافر سياسة أمنية رصينة مصاحبة للتعامالت املص

االختراقات منها القرصنة  والتي تشكل الخطر األكبر املؤدي إلى عدم اطمئنان العمالء بالتعامالت املصرفية اإللكترونية، وكذلك في 

ه عدم تأمين لألنشطة املصرفية حالة حصول سرقة وتزوير ملعلومات العمالء، أو تعرض داخلي من قبل العاملين  كل هذا سبب

 . (07، صفحة 2771) الجبوري و إيالف فاخر،  ألنه بوجود إجراءات وطرق تؤمن ذلك ستجعلها بمنأف عن كل هذه االختراقات

والتحذيرية املناسبة لحمايتها من أي ولتقليل هذا النوع من املخاطر يتوجب على البنك انتهاج وسائل الرقابة الحمائية 

وضع خطط الطوارئ الالزمة الستمرارية تقديم الخدمات للعمالء بنفس  هجوم يهّدد موجوداته وأنظمته الداخلية، باإلضافة إلى

عطل درجة الدقة واألمان في حالة حدوث أي خلل في التشغيل، مثل التعاقد مع أكثر من مزّود لخدمة األنترنت، فعند حدوث ال
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يجب فصل املصرف عن األنترنت مباشرة وإعادة ربطه مع مزود إنترنت آخر وفقا لخطة الطوارئ املعّدة مسبقا، مع الحفاظ على 

 .(771، صفحة 2777)قاحوش،  نفس مستوف االعتمادية والدقة واألمان

لة في مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، تشمل املخاطر  :Banking Risk/ مخاطر مصرفية 3
ّ
املصرفية التقليدية املتمث

، 2778) السيد،  مخاطر النقد األجنبي ومخاطر الّسوق، وتتأثر بالتبعيات الناشئة عن العمليات والخدمات املصرفية اإللكترونية

 ، على النحو التالي:(20صفحة 

 إّن استخدام شبكة األنترنت يوسع من نشاط املصارف وأعمالها بشكل كبير ومتسارع، األمر الذي  االئتمان:*مخاطر 

بكة يخلق 
ّ
يؤدي إلى زيادة املخاطر املرتبطة بجودة األصول ومتطلبات التدقيق الداخلي املطلوبة، كذلك فإّن استخدام الش

انية  وهي جوانب جوهرية في اتخاذ القرارات االئتمانية الّسليمة، كذلك فإّن صعوبات في التحقق من هوية العمالء وأهليتهم االئتم

ب عليه مخاطر مرتبطة بمتطلبات معرفة الّسوق وطبيعة العمالء، 
ّ
التوّسع الجغرافي في تقديم الخدمات واملنتجات املصرفية سيترت

 وكذلك الّتحقق من ّصحة الّضمانات وقوّتها.

 حالة اشتداد املنافسة بين املصارف في تقديم الخدمات املصرفية اإللكترونية، مما تحدث في مخاطر الّسيولة:  *

 سيؤدي إلى زيادة التقلبات في حركة الودائع  األمر الذي ينجم عنه مشاكل في الّسيولة.

 ئع، تنّتج من جراء التوّسع الناتج عن العمليات املصرفية اإللكترونية، سواء في تسويق الودا * مخاطر الّسوق:

القروض أو أنشطة التوريق، وتداول األوراق املالية، وذلك على الرغم من الفائدة الّتي يمكن أن يجنيها السوق لهذا التوّسع من 

 حيث تعزيز موقف السيولة.

 تظهر في إطار توسيع النطاق الجغرافي للخدمات املتقّدمة )خارج الحدود(، والذي يؤدي إلى  * مخاطر النقد األجنبي:

 .(27، صفحة 2770) عبد النبي،  اطر نقد أجنبيمخ

 يتطلب التعامل املصرفي من الّسرية، بحيث تكون هناك قدرة قائمة على التأكد من  * مخاطر الّسرية املصرفية:

املزعم إبرامها بين األطراف املعنية لهذه توفير األمان بالنسبة لسير الّصفقات بين األطراف املعنية فقط، وأن تنصب الخدمة 

الّصفقة، ألن في حال حصول األمر املعاكس سوف تظهر املخاوف لدف العمالء بشأن تعّرض البيانات الشخصية لالطالع من ِقبل 

رة اآلخرين، وبهذا تحتل الّسرية املصرفية من األهمية  بحيث نجد ذلك ضمن املسائل املفروضة على عاتق املصرف، بضرو 

املحافظة عليها من تعدي اآلخرين  أفرادا أو هيئات تابعة للدولة، وبهذا نكون إزاء تضارب في األمر بين حق األفراد تجاه املصارف 

خصية الخاصة بالعمالء  
ّ

باملحافظة على سرية تعامالتهم ومعلوماتهم الخاصة، وبين حق الدولة باالطالع عل هذه املعلومات الش

 .(07-07، الصفحات 2771) الجبوري و إيالف فاخر،  كجريمة االحتيال وغسيل األموال ملنع وقوع الجريمة

قة بمكافحة   : Legal Risk / مخاطر قانونية0
ّ
تقع هذه املخاطر في حالة انتهاك القواعد والّضوابط املقررة خاصة تلك املتعل

نتيجة عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية الناتجة عن العمليات املصرفية اإللكترونية  عملية غسيل األموال، أو 

ومن ذلك عدم وضوح مدف توافر قواعد لحماية املستهلكين في بعض الدول، أو لعدم املعرفة القانونية لبعض االتفاقيات املبرمة 

) الفرجابي، مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية واملبادئ االسترشادية إلدارتها وفق  باستخدام وسائل الوساطة اإللكترونية

 .(77، صفحة  2770''، 2مقررات بازل 

ومنها كذلك مخاطر مرتبطة باالئتمان والسيولة والسوق ومخاطر تذبذبات سعر الّصرف، واملخاطر املترتبة على التنفيذ   

 الّصحيح للسياسات املرسومة وعدم التكّيف مع التغيرات االستراتيجية للعمل املصرفي.غير 
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وهي متمثلة باحتمالية انخفاض إيرادات املؤسسة أو نسبة زبائنها، أو نتيجة رواج  : Reputation Risk/ مخاطر الّسمعة5

فتنشأ مخاطر   .(27، صفحة 2772) العكايلة،  إشاعات سلبية عن أنشطة املؤسسة أو فشلها في إدارة أعماله بكفاءة وفعالية

الّسمعة في حالة توافر رأي عام سلبي تجاه البنك، األمر الذي قد يمتد إلى التأثير على بنوك أخرف نتيجة عدم مقدرة البنك على 

ادئ االسترشادية إلدارتها ) الفرجابي، مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية واملب إدارة نظمه بكفاءة أو حدوث اختراق مؤثر لها

. كما لو حصل تدمير للموقع وتشتيت للبيانات املخّزنة في املوقع، وممكن أن تكون هذه (77، صفحة  2770''، 2وفق مقررات بازل 

األعطال نتيجة إرسال رسائل إلكترونية من جهاز الحاسوب الخاص باملدّمر إلى املوقع املستهدف  بحيث يحصل ضغط وتدمير 

خصية، وذلك 
ّ
لسعته التخزينية، وممكن أن هذه الرسائل احتيالية هدفها إغراء املستهلك ودفعه إلى إظهار معلوماته املالية والش

' مصمم لكي يظهر 'Spoof Websteوفق آلية متبعة بأن تكون هذه الرسائل متصلة بشكل ثابت مع موقع إلكتروني مخادع ''

ية الحقيقية الّتي يتعاملون معها، هذا كله يهدف إلى الحصول على االسم أو الكلمة السرية، أو بمركز املوقع الخاص باملؤسسة املال

أي معلومة متصلة بالنقود اإللكترونية الستغالل ذلك، أو قد يحصل أن يكون هناك استهداف فقط للتعّرف على محتويات جهاز 

 .(07، صفحة 2771) الجبوري و إيالف فاخر،  الحاسب اآللي دون اإلضرار بهذه املعلومات

وللتقليل من هذه املخاطر يتوجب على املصرف اتباع سياسات تسويقية ذات مهارة عالية في عملية اإلعالن عن خدماته 

ضافة إلى توفيرها عن طريق املصرفية، وكيفية حصول العمالء عليها بالطرق االحترازية ضمن معايير األمن والّسالمة والسرية، باإل 

، 2777)قاحوش،  شبكة ذات كفاءة عالية بما يكّون سمعة جيدة للمصرف، وبالتالي الحفاظ على والء العمالء وجذب عمالء جدد

 .(727صفحة 

أو مصرف معّين وسرقة معلومات سرية وكثيرا ما تناقلت وسائل اإلعالم أنباء اختراق نظام الكمبيوتر الخاص بمؤسسة  

له، وقد أخذت 
ّ
أو مبالغ طائلة من املال، أو أنباء دخول فيروس الكمبيوتر في نظام معلوماتي وتدمير املعلومات املخزنة فيه أو تعط

بذلون الجهود هذه األنباء تثير ذعر الشركات واملصارف واملؤسسات العسكرية  شرع العلماء والخبراء في مختلف أنحاء العالم ي

) الفرجابي، مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية عبر الحدود باستخدام شبكة  واملساعي الحثيثة للتصدي لهذه الجرائم

 . (07األنترنت، صفحة 

حديات القانونية أمام الّصيرفة اإللكترونية
ّ
 الفرع الياني: الت

حقيقية في الصناعة املصرفية، وأصبح العمل والتعاون مع املصارف سهال وسريعا ومتوفرا على  أدخل الكمبيوتر ثورة 

مدار الّساعة في األماكن واملواقع املختلفة، ونظير هذه الخدمات الّسريعة املتطورة واملوفرة أصبح االحتفاظ بالنقود في الجيوب أو 

ن املصارف في أي وقت، وأصبحت خزائن املصارف املكان اآلمن والطبيعي في البيوت أمرا غير عملي لسهولة اإليداع والّسحب م

للجميع، وازداد الوعي الثقافي لدف الجميع بدور املصارف وأهميتها، فاتسعت دائرة التوفير واإليداع، حيث يتم تجميع تدوير هذه 

. وعندما يّتم التحّول في مجمل العمليات املالية األموال واستثمارها على املشروعات االقتصادية الّتي تعود بالفائدة على الجميع

  والّتي (00-06، الصفحات 2772)سفر ،  واملصرفية نحو العمل اإللكتروني فيها تظهر لنا املشاكل والّصعوبات اإلدارية والقانونية

 يمكن إيجاز أهمها كاآلتي:

 ملتعاقدين أو املتعاملين بصورة أكيدة ونهائية.إثبات شخصية األطراف ا -أوال

 حجية التواقيع اإللكترونية باملقارنة مع التواقيع التقليدية. -ثانيا

 أنظمة الدفع النقدي وماهية املال الرقمي أو اإللكتروني أو القيدي. -ثاليا
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 سرية أمن املعلومات من أخطار جرائم التقنية العاملية. -رابعا

 عميل.خصوصية ال-خامسا

 املسؤولية من األخطاء واملخاطر. -سادسا

 القوة الثبوتية للمراسالت والتعاقدات املصرفية اإللكترونية. -سابعا

 حماية امللكية الفكرية لبرامج وقواعد معلومات املصرف وما يتفرع عنها.-ثامنا

 عليها أن تكون قادرة على تحقيق ما يأتي:ولكي تكون املؤسسة املالية واملصرفية أكثر فاعلية على شبكة األنترنت يجب  

 الوصول إلى التعامل مع أكبر عدد ممكن من الزبائن. -

مولية في تقديم خدماتها وتسيير قبولها. -
ّ
 الش

 األمان املطلوب في املعامالت وإدارة أموال املساهمين.  -

 الكفاءة في الخدمة واملستوف املقبول لحماية مصالح وأموال العمالء. -

يات القانونية الّتي يواجهها العمل املصرفي اآللي مسألة التعاقد اإللكتروني وإثباته، فمثال أّن العمليات املصرفية ومن الّتحّد 

اإللكترونية تخلو من التوقيع اليدوي الذي يّتم باليد، سواء كانت يد العميل أم يد موظف املصرف، واملشكلة تكمن في أن الكتابة 

 إذا كانت موقعة، ألّن التوقيع عبارة عن عالمة  في حّد ذاتها ال تعّد دليال
ّ
كامال وكافيا وفقا لقواعد اإلثبات، وال يّتم أخذها كدليل إال

ندات الّتي مهرها بتوقيعه، لذا يعّد التوقيع حجية في اإلثب
ّ
 ات.أو إشارة تمّيز هوية املوقع وتبين إقراره وموافقته على ما ورد في املست

ل في: 
ّ
 وهناك تحّديات أخرف تتمث

، 2777)ورسمة غالب،  سالمة املعامالت واملعلومات املصرفية اإللكترونية الناجمة عن وسائل الدفع وكذلك التحّديات الضريبية -

 .(776-771الصفحات 

للتعاون في مجال تفعيل عمليات الّصيرفة اإللكترونية، والدعوة إلى عقد صعوبة التنسيق بين املصارف وإيجاد آليات مناسبة -

 اجتماعات يناقش من خاللها وضع الخدمات اإللكترونية وآفاقه املستقبلية.

صعوبة إعادة النظر ببرامج ومقررات وإستراتيجيات املؤسسات املصرفية، وضعف تحديث برامج جودة خدماتها املالية، فالبد  -

 واالستعانة ببرامج اإلدارة اإللكترونية. -الحاسوب -أنظمة تقنية املعلومات ونظم االتصاالت وهندسة البرمجياتمن إدخال 

مكنت تكنولوجيا األنترنت مؤسسات غير مصرفية من الدخول لسوق تقديم الخدمات املصرفية، بسبب عجز القطاع املصرفي -

لوجيا، إذ وجدت هذه املؤسسات نفسها أمام وسائل دفع نقدي تقنية، عن سّد املتطلبات الّسريعة الناشئة عن هذه التكنو 

وتسّتطيع إنشاء قواعد بيانات خاصة بحساب عمالئها، وقد تمنحهم ضمن سياساتها تسهيالت بالوفاء بالتزاماتهم نحوها، أي أنها 

ل تحديا جديدا أمام البنوك
ّ
 . (02، صفحة 2778) عبد العباس،  مارست أعمال مصرفية دون أن تعلم، مما شك
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 املطلب الياني: الحلول املتاحة ملخاطر الصيرفة اإللكترونية

املقصود بأمن املعلومات هو مجموعة العمليات واإلجراءات و األدوات الّتي تتخذها القطاعات واملنظمات لتأمين وحماية  

وصول غير املصّرح لهم سواء من داخل القطاع أو من خارجه، وتوصف هذه العمليات معلوماتها، أو أنظمتها ووسائطها من 

باالستمرارية في التطوير واملتابعة للمستجدات واالستمرار في مراقبة وافتراض املخاطر وابتكار الحلول لها  فاملؤسسات تقوم 

لها على حماية عملياتها املصرفية وحماية الحركات بحماية معلوماتها من خالل اعتماد عدة أساليب وبروتوكوالت  تعمل من خال

 : (07، صفحة 2770)كتوش و حسيىي،  املالية اإللكترونية  فنجد على سبيل املثال

هو عملية تحويل البيانات  '': تشفير / فك التشفيرEnd-To-End Authenticationالتوثيق ) بطريقة نهاية إلى نهاية( ''  -

ل النهايات طرفي االتصال في املعاملة بطريقة تؤكد أّن حدود التشفير مقتصرة بين الطرفين. 
ّ
بين املصدر واملقصد  بحيث تمث

ند والهدف الرئيس ي الستخدام طريقة التوثيق ) نهاية إلى نهاية ( هو ضمان سرية وسالمة البيانات التي تنتقل بين نقطتي االتصال ع

 إجراء املعامالت إلكترونيا.

وهو يشمل أي تقنية تسمح لهوية الفرد املنش    ''Out-of- Band Authenticationالتحقق من الهوية خارج النطاق: ''   -

 للصفقة أن يّتم التحقق منها  من خالل قناة واحدة مختلفة عن القناة املستخّدمة من ِقبل العميل، للشروع في هذه الّصفقة

 .(61، صفحة 2777)إسماعيل، 

 : وتنقسم البروتوكوالت إلى مايلي:بروتوكوالت حماية العمليات املصرفية اإللكترونية االعتماد على - 

اقبة البث وبروتوكول األنترنت * بكة  :IP/ TCPبروتوكول مر
ّ
ويشمالن قواعد أساسية حول كيفية نقل البيانات عبر الش

 وكسرها، وبضمان العديد من الّتطبيقات املتنوعة الّتي تقّدم الخدمات للمستخدمين.

وهو بروتوكول األنترنت املسؤول عن نقل وعرض صفحات الويب،  Hypertext Transfer: وهو اختصار لــــــــــHTTPبروتوكول * 

 نموذج إدخال البيانات. ويكون النقل تشعبي يسهل تحويالت آمنة بين املستخدم والخادم، باستخدام

ه يتيح للعميل إرسال امللفات إلى كمبيوتر بعيد ويفرغ ملفات منه، ويوفر طريقة للولوج إلى : FTP بروتوكول نقل امللفات* 
ّ
ميزته أن

-02، الصفحات 2770ش و حسيىي، )كتو  حاسوب مزّود في شبكة األنترنت، بهدف جلب ملفات مخزنة فيه أو إرسال ملفات إليه

02). 

بكة الخاصة الّتابعة للمصرف، لذلك يّتم :  Fire Walls*الجدران النارية
ّ
وهو عبارة عن حاجز فاصل بين شبكة األنترنت والش

ومن ثم يقوم بالتحقق من مصدر  ،Fire Wallsإلى السور الحريق الناري مباشرة  Information Bankتوجيه رزم املعلومات 

بكة الداخلية للمؤسسة أو املصرف الذي يسّتخدمها
ّ
)مودلنج،  هذه املعلومات، ويحّدد وجهتها ثم يعطيها عنوان مناسب داخل الش

الذي  Proxy Based Fire Walls، ومن ثم يسمح لها باملرور أو عدم املرور. ويسّتخدم هذا األسلوب تقنية  (772، صفحة 2777

يلعب دور الوسيط أو املفوض بين املصدر الخارجي والكمبيوتر املركزي، وما ينطبق على أجهزة املصرف ينطبق على جهاز 

خص ي للعميل. وعندما يقّدم املصرف خدمات 
ّ

بكة سوف تقوم بنقل املعلومات من الكمبيوتر الش
ّ
مصرفية عبر األنترنت فإّن الش

كمبيوترات املصرف ألي عميل، وهذه الكمبيوترات البينية تسمى بملقمات املصرف عبر األنترنت  فهو يجمع املعلومات ويهيئها 

بالنسبة للكمبيوترات الرئيسية  Fire Wallsبهدف توصيلها إلى طالبي الخدمات املصرفية عبر األنترنت. ويلعب هذا امللقم دور 
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 للمصرف، وبفضل هذا امللقم ال يجوز الدخول إلى كمبيوترات املصرف، وفي هذه الحالة تبقى آمنة من كل من يريد االعتداء عليها

 .(722، صفحة 7888)كولن، 

: SECURE ELECTRONIC TRANSACTIONSبروتوكول الحركات املالية اإللكترونية اآلمنة:  االعتماد على -

ركات العاملية الرائدة بروتوكوال لعمليات الدفع  أطلقت عليه اسم بروتوكول الحركات املالية اآلمنة 
ّ
طورت مجموعة من الش

ء إجراء الحركات املالية عبر شبكة مفتوحة مثل األنترنت، للحفاظ على أمن البيانات والتحقق من وصولها إلى الجهة املطلوبة، أثنا

هادة الرقمية التابعة له، أما التاجر فتكون له 
ّ
ويسّتخدم برمجيات تسمى املحفظة اإللكترونية  وتحوي رقم حامل البطاقة والش

هادة
ّ
الرقمية التابعة له  مما يتيح  شهادة رقمية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة، ويسّتخدم كل من حامل البطاقة والتاجر الش

لكل منهما الّتحقق من هوية اآلخر عند إجراء الحركات املالية عبر األنترنت، وال يمكن للتاجر مشاهدة رقم البطاقة االئتمانية أثناء 

على إجراء  جلسة بروتوكول الحركات املالية اآلمنة، حيث ترسل الصيغة مشفرة لهذا الرقم إلى مصّدر هذه البطاقة، للموافقة

ص به أثناء إرسال البيانات
ّ
)كتوش و  الحركة املالية مع التاجر، وتضمن بهذا عدم عرض الرقم، كما تمنع أي تعديل غير مرخ

 .(02، صفحة 2770حسيىي، 

 مستقبل الّصيرفة اإللكترونية في الجزائراملطلب اليالث: 

كل املعمول به لدف الدول املتقّدمة يعتبر أمرا صعب الّتحقيق نوعا ما،  فهي إّن تبىي الّصيرفة 
ّ
اإللكترونية في الجزائر بالش

تظل محاطة بمجموعة من املخاطر ال يمكن مواجهتها دون اعتماد تقنيات ومحاولة تطويرها، بما يتوافق مع املسّتجدات املختلفة، 

عامالت  فاالقتصاد الجزائري بشكل عام والبنوك الجزائرية بشكل خاص يظالن ذلك أن مشاكل جديدة ستنبع من وراء هذه امل

عاجزان عن االندماج بشكل سريع في االقتصاد العالمي  نظرا لتخلف أدائهما وعدم مواكبتهما للتغيرات والتطورات الحاصلة في 

جهود متواضعة في اعتماد العمل املصرفي  العالم  خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا  واستخداماتها، وهذا ال يعىي عدم وجود

 اإللكتروني.

: املشاكل املتعلقة بتطبيق الّصيرفة اإللكترونية في الجزائر، بينما األول وعليه نقّسم هذا املطلب إلى فرعين، نتناول في   

بيان أهمية تطوير الخدمة فخصصناه ل اليالثآلفاق تطوير الّصيرفة اإللكترونية في البنوك الجزائرية. أما الياني نتطرق في 

 املصرفية في الجزائر.

 الفرع األول: املشاكل املتعلقة بتطبيق الّصيرفة اإللكترونية في الجزائر

إّن النظام املصرفي الجزائري يعرف تأخرا مهما فيما يتعلق بتكنولوجيات الجديدة للمعلومات، وبالتالي فإّن الّصيرفة  

 الجديد للنظام البنكي لم تسّتعمل في الجزائر ألسباب مختلفة تتمثل فيما يلي:اإللكترونية تعّتبر املولود 

 انعدام ثقة الزبائن اتجاه النظام الحديث لإلعالم واالتصال -

 قلة املوارد املالية القتناء التجهيزات، وكذا استعمال مستخدمين وإطارات متخّصصة في هذا امليدان. -

 بمنافع النظام املصرفي اإللكتروني.عدم الوعي الكافي للجزائريين  -

يء تفتقر إليه بالدنا. -
ّ

 هذا النظام حديث في العالم العصري يتطلب خبراء في ميدان اإلعالم اآللي واالتصال، وهذا الش 

 .(701، صفحة 2727)بوخاري ،  نظام األمن املعلوماتي غير فّعال في بالدنا -
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 الياني: آفاق تطوير الّصيرفة اإللكترونية في البنوك الجزائرية الفرع

نتيجة العوملة والتطور التكنولوجي أصبح لزاما على البنوك الجزائرية مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا اإلعالم  

نافسة، وال يتحقق هذا إلى من واالتصال  من أجل تحقيق الديمومة واالستمرار في السوق البنكي، باإلضافة إلى قدرة مواجهة امل

 خالل إتباع سياسة إصالحية فعالة في هذا النشاط، وذلك من خالل ما يلي:

املة -أوال
ّ
: سعت البنوك الجزائرية إلى تعظيم عوائدها واالستفادة من املتغيرات العاملية، ونتيجة تبني مفهوم البنوك الش

املة  من أجل التكّيف مع متطلبات االقتصاد للمنافسة القوية في ظل العوملة أخذت البنوك الجز 
ّ
ائرية بمبدأ الّصيرفة الش

 العالمي.

: يجب على البنوك الجزائرية مواكبة التطورات في مجال العمل مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل البنكي -ثانيا

 أّن املصرفي، وذلك بجلب التقنيات املصرفية إلى السوق الجزائرية، وساهمت هذه 
ّ
الجهود في تطوير العمل املصرفي في الجزائر، إال

 الفجوة التكنولوجية مازالت واسعة بين البنوك العمومية والبنوك األجنبية

يعتبر العنصر البشري الركيزة األساسية لالرتقاء بالعمل البنكي ورفع مستوف الخدمة املصرفية، االرتقاء بالعنصر البشري:  -ثاليا

 
ّ
 من خالل التكوين املستمر للعاملين في البنك في استعمال التكنولوجيات املتطورة، وتنمية مهارات حسن وال يتأتى هذا إال

 التصّرف.

سويق البنكي وتحدييه:  -رابعا
ّ
ملزمة بتبىي مفهوم  نتيجة الشتداد املنافسة بين البنوك، أصبحت البنوك العموميةتطوير الت

سويق البنكي الحديث من أجل اكتساب 
ّ
قدرات تنافسية تمكنها من زيادة مواردها، من خالل الترويج واإلعالن عن الخدمات الت

 البنكية الحديثة عبر كافة وسائل اإلعالم.

نتيجة للتحديات الّتي تواجه البنوك العمومية سواء من البنوك األجنبية أو املؤسسات املالية،  تنويع الخدمات البنكية: -خامسا

خدماتها البنكية لتدعيم قدراتها التنافسية  عن طريق تقديم خدمات مستحدثة باإلضافة إلى خدماتها أصبح لزاما عليها تنويع 

 التقليدية.

يعتبر تطوير الجهاز البنكي الجزائري أحد  تفعيل دور الدولة والبنك املركزي لتطوير أداء الجهاز البنكي الجزائري: -سادسا

 الدولة والبنك املركزي وذلك من خالل ما يأتي:الركائز األساسية الّتي تسعى إليها كل من 

* تطوير وتقوية دور اإلشراف للبنك املركزي بما يتالءم مع املخاطر العديدة  الّتي تتعرض لها البنوك في ظل استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة، حيث تّتم عملية الرقابة باتباع املعايير الّصادرة عن لجنة بازل للرقابة البنكية

 .(071-070، الصفحات 2727)بن دريس و حمو،  مل على تدعيم وتوحيد قواعد املحاسبة بالبنوك وفقا للمعايير الدولية* الع

 الفرع اليالث: أهمية تطوير الخدمة املصرفية في الجزائر

االقتصاد الجزائري، كما أّن له أهمية بالغة على الجهاز املصرفي إّن تطوير الخدمة املصرفية في الجزائر له أثر كبير على 

 تبرز فيما يلي:

 محاربة االقتصاد املوازي. -أوال 
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 إيجاد وتطوير التجارة اإللكترونية في الجزائر -ثانيا 

 املساهمة في نجاح الحكومة اإللكترونية -ثاليا 

 بناء االقتصاد الرقمي في الجزائر. - رابعا

 تعزيز الشفافية من خالل استعمال شبكة األنترنت - خامسا

)بحوص ي و بن عبد  تفعيل بورصة القيم املنقولة من خالل إقامة سوق مالية إلكترونية وإقامة أنظمة دفع إلكترونية-سادسا 

 .(61، صفحة 2772العزيز، 

 خاتمة:

ساهم القطاع املصرفي في انتشار الخدمات اإللكترونية، بل وكان سباقا في معظم دول العالم في تقديم خدماته املالية 

بكة، كخدمة تحويل األموال وخدمات الدفع اإللكتروني وغيرها، واستخدام بطاقات االئتمان املصرفية من 
ّ
واملصرفية عبر الش

 ات املصرفية  عن طريق قنوات متعّددة كالّصرافات اآللية ومواقع األنترنت. أجل تأمين وصول املستخدمين إلى الحساب

من خالل معالجتنا للموضوع توصلنا إلى أّن االستخدام الفّعال للتكنولوجيات الحديثة على املستوف النشاط البنكي 

قته مع عمالئه.  ولقد توصلنا في هذه يساهم بشكل كبير في تفعيل الصناعات البنكية، ويقوي موقع البنك التنافس ي ويؤثر في عال

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي:

 أوال: النتائج

املعامالت الّتي يمكن أن تقّدمها الّصرافات اآللية من تسديد فواتير الخدمات ومراجعة الّرصيد وكشف الحساب وغيرها، تفتح   -

 لسيولة بيد الجمهور بتشجيعهم في فتح حسابات مصرفية.اآلفاق للمصارف من االستفادة من ا

م  بحيث ال يمكن اختراقه من ِقبل قراصنة الحاسوب للتقليل من عمليات القرصنة.  -
ّ
 عدم توفير نظام تشفير محك

املصرفية  كظهور إّن تسارع التطور التقىي في أنظمة االتصاالت والبرمجيات واألجهزة أدف إلى سرعة فائقة في معالجة املعامالت  -

مشكلة افتقار البنوك للكادر البشري املؤهل في املجاالت التقنية، وكذلك إدارة املخاطر املرتبطة بالعمليات املصرفية اإللكترونية. 

وتقديم البنوك للخدمات املصرفية اإللكترونية يساهم في تغيير طبيعة املخاطر املصرفية  األمر الذي يفرض تحديات نوعية أمام 

م والتقليل من حجم هذه املخاطر املرتبطة بالّصيرفة اإللكترونية.ا
ّ
 ملصرف بغرض التحك

يكات  يدفع من حركة التجارة من خالل الوفاء  -
ّ
التحّول من املقاصة التقليدية إلى املقاصة اإللكترونية وسرعة تحصيل الش

 بااللتزامات املالية والتبادالت التجارية.

 يالت املالية اإللكترونية الدولية بدورها تسّرع املبادالت التجارية وتدفع حركة الّسوق.الّسرعة الفائقة للتحو  -

 أّن هذه الخدمات املقّدمة مازالت  -
ّ
إّن الّصيرفة اإللكترونية في الجزائر وبالرغم من تسخير اإلمكانيات الالزمة من طرف البنوك، إال

ية للبنوك الجزائرية وجب إعادة النظر في عّدة أمور منها تشجيع التجارة لم ترق للمستوف املطلوب  ولتحقيق امليزة التنافس

 اإللكترونية  والّتي تعّد املحّرك األساس ي لنجاح الصيرفة اإللكترونية. 
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أصبحت الصيرفة اإللكترونية واقعا معاشا ليس للبنوك فقط، ولكن لجمهور املتعاملين مع البنوك الذين استفادوا من منتجات  -

 ية املصرفية.التقن

توسيع الّصيرفة اإللكترونية يتطلب االستثمار في املواطن اإللكتروني والتوّجه نحو الحكومة اإللكترونية، كل هذا ما يجعل رقعة  -

 املعامالت املصرفية في املجال اإللكتروني تتوّسع.

له من مراحل  الّصيرفة -
ّ
التجارة اإللكترونية  من توقيع العقد اإللكتروني مرورا اإللكترونية جزء مكمل للتجارة اإللكترونية بما تمث

سليم، وعليه فإّن الّصيرفة اإللكترونية تلعب دور العامل املهم في حلقة التجارة اإللكترونية.
ّ
 بالدفع اإللكتروني وختاما بالت

وصيات 
ّ
 ثانيا: الت

ق بالنقود اإللكترونية والعمليات نأمل من املشّرع تسليط الضوء واالهتمام أكثر بقوانين املعامالت اإل -
ّ
لكترونية  وخاّصة ما يتعل

 املصرفية اإللكترونية.

على املصارف اإللكترونية التعاون مع شركات االتصاالت وتقنيات املعلومات، لتخفيض تكاليف الخدمات املصرفية اإللكترونية  -

 لتشجيع األفراد على تبىي الّصيرفة اإللكترونية.

 على الحصول على آخر تقنيات الّصيرفة اإللكترونية، للوقوف على قدم املساواة مع البنوك العاملية. أن تعمل البنوك -

يجب أن يكون قانون البنوك أكثر دقة ببيان العمليات املصرفية اإللكترونية، وأكثر وضوح بوضع العقوبات املدنية والجزائية  -

 واإلدارية في حالة مخالفته.

ات جديدة تكون أكثر انسجاما مع مستلزمات البيئة التكنولوجية، وأكثر حرصا على إزالة معيقات البد من إحداث تشريع-

 الخدمات املالية واملصرفية عبر األنترنت  سواء أكانت قيود إدارية أم قانونية.

رق الّسداد اإللكتروني، تعديل قانون البنوك ليتالءم مع املعامالت املصرفية اإللكترونية، والتحويل اإللكتروني لألموال وط -

 وبطاقات االئتمان اإللكترونية.

تعزيز دور املصارف التجارية في التعامالت التجارية اإللكترونية  من خالل تسهيل إتمام وتحصيل املدفوعات والحفاظ على  -

 حقوق األطراف املتعاملين.

املعرفة والقدرة على وضع استراتيجية شاملة، وتطبيقها على املؤسسة الراغبة في دخول عالم الّصيرفة اإللكترونية أن تملك   -

 بصورة دقيقة وسليمة لضمان تحقيق األهداف املرجوة من اعتماد هذه الّصيرفة.

 القيام بدورات تدريبية لتأهيل املوظفين ملواكبة التطورات العاملية للصيرفة اإللكترونية. -

ليا  من خالل االتفاقيات الثنائية واملتعّددة بين املصارف الدولية املختلفة، بما توسيع دائرة التعامالت املصرفية اإللكترونية دو  -

 يخدم االستثمار األجنبي ويتيح له فرصة التواجد مع أمواله وإدارتها بصورة مباشرة.

التجارة اإللكترونية،  توفير وسائل الحماية واألمان والسرية لكل عمليات الصيرفة اإللكترونية  مما يزيد ثقة العمالء في عمليات -

وبخاصة أّن العمالء لن يقبلوا على التجارة اإللكترونية في ظل خشيتهم على بياناتهم الخاصة وعدم حماية خصوصيتهم 

 وممتلكاتهم.
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بكات الدولية للمعلومات إلى إقامة الندوات التثقيفية، -
ّ
بكة العامة لخدمات الش

ّ
 ندعو وزارة االتصاالت ووزارة التجارة والش

 والدورات التأهيلية حول العمليات املصرفية اإللكترونية خاصة بالنسبة للعمالء واملوظفين التابعين للمصرف.

 قائمة املراجع :

الّتي تواجه  (. املخاطر املالية في نظم املدفوعات في التجارة اإللكترونية كأحد التحديات 2770عبد الرحيم الشحات البحطيطي. )-

 .72، العدد27املصرفية. مجلة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، املجلدالنظم 

 (. العمل املصرفي عبر األنترنت. بيروت: الدار العربية للعلوم.2777نادر ألفرد قاحوش. ) -

، 261ارف العربية، عدد(. التطبيقات العملية للعمل املصرفي اإللكتروني. مجلة اتحاد املص2772أحمد سفر . )كانون األول ,  -

 اتحاد املصارف العربية، لبنان.

(. العمل املصرفي اإللكتروني: املفهوم.. املتطلبات.. والتحّديات.. مجلة العلوم 2770إخالص باقر النجار. ) كانون األول,  -

 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة.70االقتصادية، العدد

ق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 2772أوت  26خ في (. مؤر 2772. )72/77األمر رقم  -
ّ
، 2772أوت   20، صادر في 12، يتعل

 .2777سبتمبر  77، صادر في 17، جريدة رسمية عدد 2777أوت  26مؤرخ في  77/70معّدل ومتمم باألمر رقم 

 دار الفكر الجامعي. (. البنوك اإللكترونية. اإلسكندرية، مصر:2771الجنبيهي منير ، و ممدوح الجنبيهي. ) -

 76الصادرة في  21يتعلق بالتجارة اإللكترونية، الجريدة الرسمية العدد 2771مايو 77(. املؤرخ في 2771. )71/71القانون رقم  -

 .2771مايو

مليات (. املسؤولية املدنية للمصرف عن األضرار الناجمة عن استعمال الوسائل اإللكترونية فيالع2772حازم نعيم الصمادي. ) -

الفقهية  املصرفية. رسالة مقّدمة للحصول على درجة املاجستير في القانون. جامعة آل البيت، األردن: كلية الدراسات 

 والقانونية.

 (. التجارة عبر األنترنت. الواليات املتحدة األمريكية: بيت األفكار الدولية.7888سايمون كولن. ) -

 (. العمليات املصرفية في مناخ األزمة االقتصادية واملالية الدولية. مجلة 2777, سعاد محمود إسماعيل. ) كانون الثاني -

واملصرفية،  ، مركز البحوث املالية واملصرفية، األكاديمية العربية للعلوم املالية 77،العدد71الدراسات املالية واملصرفية، املجلد

 عمان، األردن.

الصيرفة االلكترونية في البنوك الجزائرية وآفاق تطويرها . مجلة الريادة (. واقع 2727سهيلة بن دريس، و محمد حمو. ) -

 ، جامعة الشلف .2727، جانفي 72، العدد6القتصاديات االعمال ، املجلد 

. -الفلسطينية دراسة حالة املصارف  -(. املصارف والبطاقات اإللكترونية: الفرص والتحّديات2770شريف مصباح أبوكرش. ) -

واملصرفية)  سات املالية واملصرفية، مركز البحوث املالية واملصرفية، األكاديمية العربية للعلوم املالية مجلة الدرا

 (.72العدد

إلدارتها وفق  (. مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية واملبادئ االسترشادية  2770صالح الدين محمد علي الفرجابي. )ديسمبر,  -

 ، بنك فيصل اإلسالمي السوداني، السودان.77ل واالقتصاد، العدد''. مجلة املا2مقررات بازل 

األنترنت.  صالح الدين محمد علي الفرجابي. )بال تاريخ(. مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية عبر الحدود باستخدام شبكة  -

 ، بنك فيصل اإلسالمي السوداني، السودان.17مجلة املال واالقتصاد، العدد
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اإللكترونية.  (. سبل االستفادة من الحوسبة السحابية في حماية العمليات املصرفية 2770، و جازية حسيىي. ) عاشور كتوش -
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 ، اتحاد املصارف العربية، لبنان.221، عدد27مجلة اتحاد املصارف العربية، مجلد

عالء  - (.70صارف) العدد(. مفهوم ومقومات العمل املصرفي اإللكتروني. مجلة املصارف، اتحاد امل2770عزالدين كامل أمين. ) -

 (. مخاطر العمليات املصرفية اإللكترونية. مجلة رسالة 2771عزيز حميد الجبوري، و كاظم إيالف فاخر. )

 الحقوق، السنة العاشرة، العدد األول، كلية القانون، جامعة كربالء، العراق.

 . بيروت، لبنان: دار النهضة العربية.(. عمليات املصارف من الوجهة القانونية،7818علي جمال الدين عوض. ) -

األردن: كلية  ) رسالة ماجستير(. جامعة اليرموك، -تطورها وتحدياتها -(. البنوك اإللكترونية في األردن2776عميش إياد واصف. ) -

 االقتصاد والعلوم اإلدارية.

جامعة  . -دراسة مقارنة -(. العقود اإللكترونية وتطبيقاتها املعاصرة في املصارف اإلسالمية2777عوض مظلوم عبد الكريم تاقي. ) -

 أم درمان اإلسالمية،، جمهورية السودان: معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، قسم الدراسات النظرية.

-2772)  دراسة حالة الجزائر –ة اإللكترونية وآليات تفعيلها في البنوك الجزائرية (. واقع تطبيق الصرف2727فاطنة بوخاري . ) -

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 72، العدد70(. مجلة العلوم اإلدارية واملالية، املجلد2770

 الوادي.

املتعلق بالتجارة  71-71اري اإللكتروني طبقا للقانون (. خصوصية الحرية التعاقدية في العرض التج2771فهيمة قسوري. ) -

، مخبر العقود وقانون األعمال، جامعة اإلخوة 71اإللكترونية. مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال،العدد

 ، الجزائر.77منتوري،قسنطينة

أفريل  71، صادر في 76دة رسمية عدد ، يتعلق بالنقد والقرض، جري7887أفريل  70(. الّصادر بتاريخ 7887. ) 87/77قانون  -

 (.72/77. ) امللغى بموجب األمر رقم 7887

 (. حلول التجارة اإللكترونية من مايكروسفت. مركز التعريب والترجمة، دار العربية للعلوم، بيروت.2777مايكرو مودلنج. ) -

الجزائر. املجلة  مع االشارة إلى مستقبلها في-كترونية (. واقع وآفاق البنوك االل2772مجدوب بحوص ي ، و سفيان بن عبد العزيز. ) -

، كلية أمن الحاسب واملعلوماتية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  2، العدد،2العربية الدولية للمعلوماتية ، املجلد 
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  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  266    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 (. حجية الدفاتر التجارية اإللكترونية في إثبات العمل املصرفي  2772منار شكور محمد، و محمود فوزي تيماء. )يونيو ,  -

 ، كلية الحقوق، جامعة املوصل، العراق.10، العدد71. مجلة الرافدين للحقوق، املجلد-دراسة مقارنة-اإللكتروني

 (. املصارف والنقود اإللكترونية. طرابلس، لبنان: املؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون.2770شافي . )نادر عبد العزيز  -

 72في  ، صادر 21، يتضمن نظام الودائع املصرفية، جريدة رسمية عدد 2770مارس  70(. مؤرخ في 2770. ) 70/72نظام رقم  -

 .2770جوان 

قة بالشروط البنكية املطبقة على 2772أفريل  71(. مؤرخ في 2772. )72/77نظام رقم  -
ّ
العمليات  ، يحّدد القواعد العامة املتعل

 .78/72املصرفية، والذي ألغى أحكام النظام 

األدوات والتطبيقات ومعيقات  -(. الصيرفة اإللكترونية 2771نوري الشمري، محمد ناظم ، و عبد الفتاح زهير العبدالالت. ) -

 للنشر، عمان، األردن.، دار وائل 77التوّسع. الطبعة

(. العمليات املصرفية اإللكترونية في املؤسسات املالية غير املصرفية. مجلة الدراسات املالية 2772وائل عبد هللا العكايلة. ) -

 ، مركز البحوث املالية واملصرفية، األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن.70واملصرفية، العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولاستخدام التكنولوجيا ف

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  267    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

اقع ورهان التكامل املعرفي التكنولوجي بين املؤسسات املالية والشركات الناشئة  و

The reality and the challenge of integrating technological knowledge between financial 

institutions and emerging companies 

 قانون خاصد.سنيسنة فضيلة أ ستاد محاضر أ  تخصص 

Senisna Fadila  

(جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر    

Taheri Mohamed Bechar University (Algeria) 

  senisna.fadila@univ-bechar.dzالبريد االلكتروني :  

       

 امللخص:

التمويل بالنسبة لألفراد والشركات التي أحدثت الشركات الناشئة ثورة في مجال التكنلوجيا املالية  بمعالجتها للعديد من مشكالت 

كانت تشكل عائقا امام  نهضة املؤسسات وانتشارها الواسع. حيث استطاعت بعض الشركات الناشئة تقديم حلول مبتكرة تعتمد 

دية املالية اعتمادا واسعا على التكنلوجيا الحديثة تحقق من خاللها  فوائد عديدة  وبسرعة عالية وكفاءة تفوقت على النظم التقلي

وبالتالي يتحتم على هذه الطرق التقليدية ان تغير من  نماذج اعمالها لتساير التطور التكنلوجي املعرفي  ومن بين اهم توصيات هذه 

الدراسة  ضرورة إيجاد اطار قانوني وتشريعي يسهل التعاون والتكامل بين البنوك التقليدية والشركات الناشئة في مجال 

الية حتى ينشا نوع من التكامل املعرفي والتكنلوجي بينهما بهدف  تقديم  خدمات  ذات جودة وكفاءة عالية  ومن جهة التكنلوجيا امل

 .أخرف دفع املتعامل األجنبي واملستثمر الى  االستفادة من الخدمات املالية التي تقدمها  الشركات الناشئة

 ملالية، الخدمات املالية ، البنوك.املؤسسات الناشئة ، التكنلوجيا ا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Startups revolutionized the field of financial technology by addressing many financing problems for individuals 

and companies that were an obstacle to the rise of institutions and their wide spread. As some emerging 

companies have been able to provide innovative solutions that rely widely on modern technology, through which 

they achieve many benefits, at a high speed and efficiency, that have outperformed the traditional financial 

systems. Therefore, these traditional methods must change their business models to keep pace with the 

technological development of knowledge. Among the most important recommendations of this study is the need 

to find A legal and legislative framework that facilitates cooperation and integration between traditional banks 

and emerging companies in the field of financial technology until a kind of knowledge and technological 

integration is established between them in order to provide services of high quality and efficiency, and on the 

other hand push the foreign trader and investor to benefit from the financial services provided by emerging 

companies.… 

Key words: start-ups, Fintech, financial services, banking 
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 مقدمة:

 

إن الثورة التكنولوجية التي نشهدها في عصرنا قد غيرت طرق تحويل األموال واملعامالت التجارية واملالية التقليدية إلى 

أخرف أكثر حداثة وتطورا والتي أصبح يتم أغلبها عن طريق الهاتف النقال أو الحاسوب وتعتمد بشكل كبير على خدمة 

نظرا لتأثيره  جذبا لالهتمام واالستثمار على حد سواء أحد أكثر القطاعات، ما جعل قطاع الخدمات املالية  االنترنت 

 االستقرار املالي و االجتماعي للدول واملجتمعات. امللحوظ على  االقتصاد العالمي بشكل عام ومساهمته في

بلغ حجم  برغم التخوف من املخاطر التجارية والجيوسياسية ، يستقطب قطاع الخدمات املالية املستثمرين، حيث

ويتوقع أن يستمر  .(pluse of fintech, 2020)  2778أمريكي سنة  مليار دوالر168االستثمار في هذا القطاع أكثر من  

عاكسا نسبة النضوج واإلقبال على التكنولوجيا  2722مليار دوالر بحلول سنة  270.2معدل االستثمار بالتزايد ليصل 

 .(2778نوفمبر  8)زيرمي، املالية في العالم 

هذا التطور جعل الكثير من املحللين االقتصاديين يتوقعون  انقالب موازين التمويل الدولي بشكله التقليدي مما سيؤثر 

حتما على املصارف والشركات املالية التي أصبح منافسا ال يستهان به، فالتطور والنجاح التي عرفته الشركات الناشئة في 

مجال التكنولوجيا املالية أصبح خطرا يهدد البنوك التقليدية خاصة مع عمالء يقضون يومهم بالتخاطب االلكتروني، 

مين على االسلوب البنكي التقليدي  القديم الذي يملئه عالم ورقي 
ّ
مفضلين العالم االفتراض ي في كل تعامالتهم ومتهك

 .)الرحيم، د.ت( ة التي تحققها التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.وإجراءات روتينية بطيئة خالية من السرعة واملتع

وملواكبة  املتطلبات العصرية لرقمنة القطاع املالي  تلجأ البنوك واملؤسسات املالية غير املصرفية إلى الحلول املقترحة 

ملجال من أجل تحسين ، تسهيل  وتسريع خدماتها وكذلك واملبتكرة التي تقدمها  الشركات الناشئة املتخصصة  في هذا ا

ما يعرف حاليا بالشمولية املالية ، األمر  بغرض الوصول إلى أكبر شريحة من املتعاملين واملستفيدين من هذه الخدمات

 ذلك. ومتجددة على الدوام  لتحقيق الذي يستلزم آليات وتقنيات حديثة

املالية واملصارف من جهة وعرض الشركات الناشئة لكفاءتها في استخدام التقنية وفي ظل احتدام التنافس بين الشركات 

وخاصة املتعلقة بالذكاء االصطناعي عبر تقديم حلول وتطبيقات منخفضة التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية. تسعى 

عبر السنين في القطاع املالي  املصارف والبنوك لدمج خبراتها في ادارة املخاطر البنكية  ومعارفها الواسعة  املكتسبة

بالتكنولوجيا الحديثة، وتحذو الشركات املالية نفس املسار ساعية إلى تسهيل التحويالت املالية واملعامالت التجارية 

 واالستثمارية، نتيجة لكل هذا ظهر مصطلح التكنولوجيا املالية.

والبنوك والذي يترجم إلى التكنولوجيا املالية ، فهي  يتداول في مجال األعمال  ( fintechلقد أصبح املصطلح الجديد ) 

التكنولوجيات املستخدمة واملطبقة  في قطاع الخدمات املالية  ويشمل تدخلها في الدفع  عبر الهاتف النقال وتحويل 

 Paolo ومن أوائل املعرفين للمصطلح باولو سيروني  (2771االموال والقروض وجمع التبرعات ) بن علقمة، سائحي، 

sironi الخبير التقىي  في شركة IBM لالستشارات املالية والذي وضح في كتابه " أنها ظاهرة عاملية، ولدت اثر التقاطع بين

الشركات املالية والشركات املزودة للتقنية، في محاولة لالستفادة من التقنية الرقمية  والتحليالت املتقدمة لفك الخدمات 
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م من خالل استهداف املستهلكين ذي  الذيل الطويل ( كناية عن غير املشمولين بالخدمات املالية وتسخير وفورات الحج

 .)أنور، د.ت( املالية والذين ال يشكلون أرباحا ضخمة بمفردهم على عكس استهداف مجموعهم

هي" ابتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها   (  )فالتقنية  املاليةFSBو وفق تعريف مجلس االستقرار املالي الدولي 

لها أثر ملموس على األسواق  واملؤسسات املالية،  -استحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة

 .(2770)الدولي،  وعلى تقديم الخدمات املالية.

الذي يعىي  تحسين وتبسيط عملية   Financial Technologyالتقنية املالية   وعلى ما سبق يمكننا القول بأن مصطلح

استخدام  الوظائف املالية  قصد مساعدة  الشركات واملؤسسات  واملستثمرين على حد سواء إلدارة أموالهم ومصالحهم 

جمع بين الجانب بشكل أفضل وفي وقت وجيز من خالل استخدام برامج وتطبيقات متخصصة توفر الجهد والوقت وت

املالي والجانب التكنولوجي وبالتالي نشأ مجاال يختص باملعامالت املالية باستعمال كل ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من 

 تجارة الكترونية، شبكات اتصال،  حواسيب ، هواتف ذكية وغيرها.

في البلدان االفريقية والعربية تعاني من  إن معظم املؤسسات املالية واملصرفية التقليدية القائمة واملتواجدة خاصة

فجوة معرفية  كبيرة فيما يخص دمج خدماتها بالتقنيات  ووسائل التكنلوجيا الحديثة بينما تفتقر الشركات الناشئة في 

د 
ّ
هذا، الدول املتطورة  في مجال التكنولوجيا املالية إلى الخبرة بالسوق واملجاالت التي يبىى عليها سوق رأس املال، ول

الحاجة إلى  بحث طرق التعاون والتكامل بينهما  غير أّن هذا التعاون سيخلق تحديات كثيرة للطرفين تتطلب ايجاد صيغ  

 للحفاظ على مصالحهما املشتركة خصوصا في ظل غياب  تأطير األسس القانونية والتنظيمية .

تطورها الشركات الناشئة بما يخدم مصلحة فكيف تدعم البنوك واملؤسسات املالية التكنولوجيا املالية التي 

 الطرفين ضمن أسس تنظيمية يحددها القانون ؟

 أهمية البحث :

يبرز هذا البحث أهم التحديات التي يواجهها واقع التعاون والشراكة الذي فرض على املؤسسات  املالية واملصرفية 

ية ، مبرزا صور التعاون و نتائجه على تغيير هيكلة من جهة والشركات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيا املال

السوق املالية بذكر بعض النماذج التي استفادت من هذا التعاون الفعال الذي يطور القطاع املالي وينعشه بدمج 

 الخبرات التكنولوجية الحديثة مع املعارف وخبرات السنين للمؤسسات املالية القائمة.

 القطاع املاليأوال : أثر التكنلوجيا على 

تمتاز التكنولوجيا املالية التي تقدمها الشركات الناشئة بعدة مميزات تجعلها ذات أهمية بالغة في مختلف املجاالت ، أدت 

منذ ظهورها   إلى تحسين اإلنتاجية والعمليات الداخلية ، مما أدف إلى زيادة رضا العمالء واملوظفين ، وساعد مؤسسات 

البقاء واالستقرار بل حتى االنتعاش خالل جائحة كورونا وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية الخاصة الخدمات املالية على 

 التي تفرض التباعد للحد من انتشار الفيروس.
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كما كان لها أثر كبير في تسهيل التواصل املالي وتوفير آليات تسمح للمهاجرين وخاصة العرب بتحويل  -1

مليار دوالر  62إلى  % 8ا جعل التحويالت املالية للمهاجرين ترتفع من أموالهم إلى بلدانهم األصلية، مم

مليار دوالر لكل  26.2. اذ قدرت التحويالت املالية إلى اململكة العربية السعودية ومصر ب  2771عام 

 مليار في 0.6مليار و  7.8بالنسبة للجزائر ، اما تونس فقد بلغت  7.1مليار دوالر في املغرب و 0منهما و

 األردن حسب إحصائيات صندوق النقد العربي.

تغيير مفهوم إدارة األموال وتحقيق الشمول املالي عبر إتاحة حزمة من الخدمات املالية املتنوعة لكل  -2

فئات املجتمع بما فيها املقصية ماليا عبر الحسابات املصرفية ، خدمات الدفع، خدمات التأمين 

نوات آمنة تفاديا للجوء البعض إلى وسائل غير رسمية وغير وتحويل األموال وإدارة األصول عبر ق

 محمية وال تخضع  ألية رقابة. 

من أهم مميزات شركات التقنية املالية تمتعها بتكلفة تشغيل أقل كلفة. وعلى نقيض شبكة الفروع  -3

ات أرخص التقليدية   فهي ال تحتاج استثمار األموال في بنية تحتية مادية وبالتالي تقوم بتقديم صفق

 للمستخدمين.

توفر التقنية املالية بديال للقروض التقليدية  كمنصات االقراض املباشر االلكترونية أو التمويل  -4

الجماعي مستهدفة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تعاني من نقص الخدمات املصرفية والتمويل 

 7888الشركة الصينية  علي بابا مثاال  والتي قدمت محفظة قروض منذ نشأتها عام  الرسمي الكافي.

 Myمليار رينمنبي  ثم انشات بنك  277الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة   بقيمة أكثر من  177لحوالي 

bank  وتوسعت نشاطاتها وتخصصت في االقراض عبر االنترنت ما أدف إلى تنامي قروضه  2771عام

 (2778)نيكوال،  مليار رينمنبي 007.2 إلى 2770سنة 

أسهمت تقنية البلوكشين في تطوير التقنية أو التكنولوجيا املالية إذ قامت بإعادة تشكيل طرق الدفع  -5

التقليدية بشكل جذري مستغلة االستخدام الواسع للهواتف الذكية و خدمات الدفع عبر الهاتف 

افة الى مدفوعات التجزئة في املحالت مستبدلة  النقود الورقية باملحافظ والتطبيقات ،إض

االلكترونية في الهاتف .اضافة إلى عمليات تسديد الفواتير  التي اصبحت  تتم بطرق آمنة واكثر سرعة 

 .Payfortمن ذي قبل.) تقرير )

 
اقع الشراكة بين املؤسسات املالية وشركات التكنلوجيا املالية  الناشئة ثانيا :و

إن النجاح  الكبير  الذي حظيت به شركات التكنولوجيا املالية الناشئة  قد خلق في املقابل عدة تحديات وعوائق كنتيجة 

لظهورها السريع وانتشارها الواسع وزعزعتها ملوازين سوق املال بشكل غير مسبوق، إذ فرض وجودها واقعا جديدا 

صرفي بأكمله، بل امتد تأثيرها إلى قطاعات أخرف كالقطاع القانوني الذي وجد يستلزم إعادة هيكلة القطاع املالي وامل

نفسه أمام ظاهرة مستجدة البد من دراستها وتأطيرها حسب النظم والقوانين التي تحفظ الحقوق وتحمي املستهلكين و 

 االستقرار املالي واالقتصادي معا.
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 تحديات شركات التكنلوجيا املالية الناشئة -1

شركات  التكنولوجيا املالية  العديد من الفرص واملزايا للمستثمرين واملستخدمين،  إ ال انها في املقابل تواجه  منحت

تحديات وعراقيل كثيرة  خاصة في الوطن العربي ، فهي في األغلب شركات حديثة تفتقر إلى الخبرة بسوق املال واألعمال 

 .الشراكة مع البنوك واملؤسسات املالية القائمةونقص التمويل املالي لذا فهي تلجأ للتعاون و 

 :العوائق املرتبطة باألمن اإللكتروني -أ  

تعاني الشركات الناشئة من صعوبة اكتساب ثقة املستخدمين والزبائن خاصة من ال يملكون ثقافة تقنية كافية نظرا 

لتالعب او السرقة  أو االستغالل غير املشروع  لتخوفهم من املخاطر التي قد تتعرض لها بياناتهم الشخصية والبنكية ، كا

لهذه املعلومات الحساسة، وتضعها أمام تحدي حماية املعلومات وتطوير األمن السيبرالي بالغ األهمية  لصد أي محاوالت 

 . اختراق او قرصنة بيانات

  العوائق اإلدارية والقانونية -ب

املالي  االحتيالشئة مما يصعب عملية انشائها مع تنامي ظاهرة صعوبة منح التراخيص لشركات الخدمات املالية النا

وانتشار الجرائم املالية اإللكترونية مما تسبب في زيادة الضغوط الرقابية املفروضة على شركات التكنولوجيا املالية 

 .. الناشئة  وتغريمها في حالة  عدم تطبيق نظام فعال ومضمون لردع الجريمة اإللكترونية

أنظمة قانونية مستقرة  ونظم تعىى بالتكنولوجيا املالية قد يعرقل نجاح الشركات الناشئة نظرا لطبيعة هذه   إن غياب

التعامالت االلكترونية االفتراضية  وصعوبة اخضاعها ألساليب الضبط التقليدية   فعدم وجود بنك مركزي أو مؤسسة 

ضع ألية تشريعات دقيقة تحميها أو تحفظ حقوق  املستخدمين حكومية  تشرف وتنظم هذه املعامالت ويراقبها فهي ال تخ

 بصفة كاملة.

قد تسبب عدم القدرة على تصنيف الشركات الناشئة  الناشطة في مجال التقنية املالية ضمن أطر العمل املوجودة 

، فتجد نفسها خارج  باإلضافة إلى  قلة اللوائح واألنظمة الخاصة تأخير الحصول على املوافقات وبط  وتيرة اإلجراءات

األطر القانونية مما يصعب تحديد الهيئة املشرفة على تطبيق القوانين السارية عليها.  خاصة حين يتعلق األمر بالعمالت 

االلكترونية  فاألنظمة القانونية تحتاج الى وقت لدراسة التأثيرات املترتبة عن هذه التكنولوجيا التقدمية وبناء عليه تقوم 

طر القانونية بما يحفظ املصالح والقانون  ويمنع تبييض األموال و دعم اإلرهاب  وال يعطل بطبيعة الحال بتحديث األ 

 . مسيرة االبتكار

  العوائق املالية والتمويلية -ج 

إن صعوبة الحصول على رأس مال مخاطر وندرته في سوق األعمال خاصة في غياب برنامج أعمال يقوم على الشراكة مع 

واملؤسسات املالية القائمة ، في ظل والء العمالء وثقتهم الراسخة في البنوك الكبرف يشكل تحديا كبيرا أمام املصارف 
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الشركات الناشئة. فحتى مع تكلفة التشغيل املنخفضة التي تمتاز بها الشركات الناشئة والتي تكون أغلبها شركات صغيرة و 

ريف التسويقية و اإلشهارية ملنتجاتها واعتماد ابتكاراتها على بنية تحتية متوسطة تفتقر إلى التمويل الكافي لتغطية املصا

 .تكنولوجية تزداد كلفتها كل يوم ما يحول دون استقاللية نشاطها عن هذه الشركات الكبرف 

  :العوائق التنظيمية -د

والتطبيقات في اطار واقعي ولعل أكبر تحدي للشركات الناشئة هو عدم وجود بيئة حاضنة لها لتجريب الحلول املبتكرة 

حقيقي يمنحها الفرصة في تحسين وسد الثغرات واصالح األعطال ودراسة أوسع واشمل للمخاطر املحتملة مما يجعلها 

تحضر خططا احترازية  ملواجهة هذه العراقيل في حال حدوثها ، فالجزائر مثاال  ورغم أنها من دول شمال افريقيا التي 

لجريمة االلكترونية  واألمن السيبيرالي ، إال انها تعاني من نقص اإلقبال على انشاء هذه تمتلك تشريعات خاصة با

الشركات ، بينما يقتصر نشاط شركات التقنية املالية املوجودة  على انشاء تطبيقات وتطويرها لصالح بريد الجزائر 

يئة حاضنة ملثل هذه الشركات في السنوات بهدف توفير الخدمات الرقمية للمواطنين. بينما يتوقع ان توفر الجزائر ب

القادمة  خاصة بعد استحداث وزارة تهتم باقتصاد املعرفة والشركات الناشئة  وتعمل على وضع إطار تنظيمي قانوني لها 

 .ومحاولة تقييم أدائها ودعمها عن طريق توفير رؤوس أموال مخاطرة

محصلة لعدم توازن اصدار النقود االلكترونية  دون اشراف تخوف الخبراء من أزمة سيولة أو ارتفاع حجم التضخم ك

مؤسساتي حكومي ، فالبنوك املركزية التقليدية تتمتع بسلطة اصدار البنوك بصفة حصرية  ما جعلها قادرة على  

السيطرة على السوق وموازنة النقود املعروضة مع حجم الخدم والسلع املتاحة عبر سياساتها النقدية ، ومع ظهور 

  لتكنولوجيا املالية صار التحكم في هذه املعامالت صعبا العتمادها على النقود االلكترونية التي ال تخضع للتنظيماتا

معامل تنظيم لالبتكارات املالية التقنية  بإنشاءوبناء عليه قامت بعض  البنوك املركزية حول العالم في خطوة متقدمة  

كات أو املنتجات  والخدمات قبل طرحها على املستوف العام، ويسمى هذا الحيز ملراقبة أداء الشر  Sandboxمعروفة باسم 

قامت بعض الدول كبريطانيا، استراليا، أبو ظبي، وسنغافورة باستحداث حيز   2771التنظيمي باملنطقة اآلمنة ، ففي سنة

بالتداول ولفترة محدودة، عدت  تنظيمي سمحت من خالله ملنتجات التكنولوجيا املالية املستحدثة للشركات املرخص لها

بفترة االختبار لتقييم النتائج، حيث يسمح بالعمل وفق مبادئ توجيهية في مرحلة االختبار، على أن تصبح قواعد تنظيمية 

بمجرد اعتماد تلك املنتجات. يسمح هذا اإلجراء الذي يدخل في نطاق اإلشراف والرقابة التنظيمية لشركات التكنولوجيا 

. ، كما يسمح للجهات التنظيمية بفهم طبيعة املخاطر من أجل إدارة  االختبارتحمل تكلفة تنظيمية أقل في مرحلة املالية ب

 (2770)حمدوش ل.،  بشكل أفضل.

 الشراكة الفعالة بين املؤسسات املالية وشركات التكنولوجيا املالية الناشئة -2

ملحدودية انتشارها وصغر حدمها وافتقارها للدعم املالي ، ال تعد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية نظرا 

نفسها منافسة مباشرة للبنوك واملؤسسات املالية ، بل تفضل اغلب هذه الشركات التعاون والشراكة . بينما تفتقر 
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ة و رغبة في رقمنة القطاع املالي معتمدة في ذلك على توظيف خبرات املؤسسات املالية القائمة إلى االبتكار وتبدي مرون

 .الشركات الناشئة فيما يخص التكنولوجيا املالية

وملواجهة التحديات والرهانات التي يفرضها واقع التكامل التكنولوجي واملعرفي بينهما قطعت بعض الدول شوطا كبيرا في  

و توفير بنية تحتية تكنولوجية داعمة لالبتكار ، كما أنشأت دول كثيرة  استحداث أنظمة قانونية لتأطير أنشطتها  

 .مختبرات تنظيمية تسمح بتجربة  الخدمات الرقمية  واملنتجات في إطار رقابي ملنصات التمويل الجماعي

 اعتماددة في على الصعيد العالمي،  تحتل البنوك املركزية في أمريكا واململكة املتحدة  وسنغافورة وأستراليا الريا

التكنولوجيا اإلشرافية مستخدمة تقنيات تعلم اآللة والذكاء االصطناعي و تجميع البيانات الضخمة لرقابة التكنولوجيا 

 املالية واستحداث تطبيقات تقييم املخاطر واكتشاف االحتيال  لدمج التكنولوجيا املالية بالقطاع املالي بشكل أسرع.

نماذج التعاون املعرفي التكنولوجي بين الشركات املالية و شركات التكنولوجيا املالية وعلى سبيل املثال ندكر بعض 

  .الناشئة

: في آسيا ، لم تعد ترف البنوك التقليدية الشركات الناشئة كخطر عليها وإنما كشريك  لتطوير إندونيسيا  •

إلى إبرام شراكة مع  شركة     Rakyat indonesiaعلى سبيل املثال ، عمد بنك  اندونيسيإوتوسيع قاعدتها الشعبية ، في 

Alipay    الناشطة في مجال التكنولوجيا املالية لتطوير نظام قبول مدفوعات السياح الصينيين في اندونيسيا  عبر الهاتف

 .(Dahl ،2727) ما ضمن للبنك توسع قاعدة زبائنه واستهداف فئات ومتعاملين  جديدة وبالتالي ارتفاع  فوائده .

اململكة السعودية املتحدة : بدوره أطلق البنك املركزي السعودي  بالشراكة مع هيئة السوق املالية السعودية  •

)هيئة تشرف على إصدار اللوائح والقواعد املنظمة واملطورة للسوق املالية  بهدف توفير املناخ املالئم لالستثمار ، وضمان 

 fintech-saudi  اطلق عليها فتنك السعودية 2771حماية حقوق املستثمرين واملتعاملين على حد سواء( مبادرة مميزة  سنة 

كخطوة تحفيزية  لتطوير التكنولوجيا املالية في السعودية  واستقطاب الشركات الناشئة في هذا املجال ودعمها و تقديم 

شركة ناشئة  ناشطة في مجال التقنية املالية  ويتضمن البرنامج تأهيلها  72ورش عمل واستشارات وارشادات متخصصة ل 

  . و تقييمها لتأكد من مطابقتها القانونية وصوال إلى تسهيل تواصلهم مع املستثمرين مباشرة

تبىي  اإلمارات العربية املتحدة : كان سوق أبو ظبي العالمي بدولة اإلمارات  العربية املتحدة  من املبادرين في •

تسهل عرض  Digital sandboxرقمية  اختباريةواحتضان ابتكارات شركات التقنية املالية وتشجيعها  بإنشاء بيئة 

الخدمات واملنتجات املبتكرة من طرف الشركات الناشئة على املؤسسات املالية الكبرف  لتبنيها وتطويرها ، و أعلن  عام 

باستخدام تقنية سجل املعامالت املوزع أو ما يسمى بالبلوك   ekycعميلك  عن أولى ثماره لهذا البرنامج " اعرف 2771

 .(Monem ،2778) التكاليف. فعاليةتشين بالتعاون مع أكبر املؤسسات املالية في الدولة لتحقيق الشمول املالي و تطوير 

ملنح املتقدمين من  2778مصر ملختبر التكنولوجيا املالية سنة مصر : وتجدر االشارة إلى انشاء البنك املركزي في  •

مبتكري الخدمات التقنية املالية بيئة واقعية لتجريب ما لديهم من حلول وتطبيقات ونمائج أعمال وتقنيات مبتكرة في 

 .(2722)ميمي،  يم ابتكاراتهم في السوق املصرية.القطاع املصرفي املصري واختصار الوقت لتقد
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بالقطاع املصرفي  واملال من قبل  السلطة النقدية في تركيا إلى ارتفاع معدالت نمو الودائع   االهتمامتركيا : أدف  •

  2770%  بنهاية 71.2% في األشهر األولى ليصل الى  77في البنوك  وزيادة ملحوظة في النشاط املصرفي واملالي حيث تجاوز 

)    Ininalالناشطة في مجال التقنية املالية مثل شركة نتيجة ملنح السلطات التراخيص والتسهيالت  للشركات الناشئة 

التي تقدم نظام خدمات مالية فعال تحت رعاية وكالة اإلشراف على   Paparaمنصة تقدم خدمات مالية ( و شركة 

 .(2771)خليل،  البنوك املحلية ما  اسفر عن ازدياد حصصهما السوقية وبالتالي أرباحهما .

 :خاتمة

لقد أعادت شركات التكنولوجيا املالية هيكلة القطاع املالي بأكمله ودفعت بالبنوك واملؤسسات املالية التقليدية لتغييرات 

جذرية في سبيل تقديم خدمات الئقة بسرعة وتطور العصر الحالي، ففي البداية اعتبرت املصارف التقليدية واملركزية 

الشركات الناشئة املطورة لتطبيقات وخدمات التكنولوجيا املالية خطرا يهددها ومنافسا واملؤسسات املالية هذه 

يستحوذ على السوق والزبائن ، وفي املقابل أبهر النجاح الكبير الشركات الناشئة  ودفعها للتقدم دون دراسة دقيقة 

ودون خطط وتأطير قانوني يحمي املستخدمين  مخاطرها غير املعلومة للتأثيرات املترتبة عن هذه التكنولوجيا التقدمية  و

  .والشركات الناشئة على حد سواء

هذا ما فرض على املصارف والشركات الناشئة واقع التعاون والشراكة الذي البد منه لتحقيق نظام واستقرار مالي فعال 

ية املالية الناشئة منافسا بل يقوم على املصالح املشتركة ، فلم تعد البنوك واملؤسسات التقليدية ترف شركات التقن

شريكا وحليفا يدفع بالقطاع املالي إلى  مستويات اعلى ويحسن نوعية الخدمات املقدمة للمستخدمين تماشيا مع التطور 

التكنولوجي الهائل في مختلف مجاالت الحياة .واستفادت الشركات الناشئة من قاعدة الزبائن الواسعة والثقة الراسخة 

  .البنوك إضافة إلى خبراتها في مواجهة التحديات واملتغيرات السوقية واألزمات التي تحظى بها

أسفر هذا التعاون املثمر  عن انشاء حاضنات ومسرعات تدعم الشركات الناشئة  وتمولها تحت اشراف املصارف  وكذا 

ها في السوق متفادية بذلك املخاطر مخابر التكنولوجيا  التي توفر بيئة تجريبية لالبتكارات والحلول الرقمية قبل اطالق

  .من البنوك املركزية واملؤسسات املالية الكبرف  بإرشادغير املدروسة وواضعة خططا احترازية للمحتملة منها 

معدالت الودائع املصرفية و إقبال املستخدمين على الخدمات الحديثة التي  بارتفاعكما استفادت البنوك من جهة أخرف 

ع انضمام شرائح جديدة من املجتمع إلى فئة الزبائن سائرة في ذلك نحو تحقيق الشمول املالي أصبحت توفرها  م

 .املالي واالستقرار

النتائج الواقعية الفعالة التي  نتجت عن هذه الشراكة الفعالة ستصبح حافزا للدول وخاصة العربية  منها لتبىي ابتكارات 

من املزايا التي توفرها والتي سترقى بها إلى  االستفادةمية للتكفل بها وبالتالي التكنولوجيا املالية واعداد بيئة وبنية رق

 مصاف الدول املتقدمة.
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 "حماية عمالء البنوك من األمية التكنولوجية "

 هيلين نشأت إدوارد

 جامعة مدينة السادات ،  شعبة اللغة اإلنجليزية -بكلية التجارة طالبة 
 د/ نشأت ادوارد ناشد 

مصر  –معهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات   
Nashaat691@yahoo.com  

 امللخص:

املودعين والعمالء لتصبح دخال  مركزا لتجميع األموال  لتحقيق ربح يتم توزيعه على املؤسسات البنكيةتعد  

البنوك والعمالء لهذا الكيان، وهناك العديد من التحديات اإلدارية التي تواجهها ممولين فراد العائلة بوصفهم شركاء أل 

ية لتعكس مخاوف عند العمالء في تعاملهم مع التكنولوج اإلبتكاراتالتى تتفاقم مع زيادة  من استعماالت التكنولوجيا 

واملعرفة والتعليم والثقافة والخبرات لها دور في الحماية من االستخدام في ضوء املستجدات التكنولوجية. البنوك 

 .الخاط 

 امية ( –تكنولوجيا  -عمالء –)الكلمات املفتاحية :بنوك 

Abstract : 

Banking institutions are a center for accumulating funds; To achieve a profit that is distributed to 

depositors and customers to become an income for family members as financing partners for this entity, 

and there are many administrative challenges faced by banks and customers from the use of technology 

that exacerbate with the increase in technological innovations to reflect the concerns of customers in their 

dealings with banks in light of technological developments. Knowledge, education, culture and experience 

have a role in protecting against misuse. 

Keywords: banks - customers - technology - illiteracy 
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 أهمية البحث:

 .حماية العمالء من االمية التكنولوجية  

 الهدف من البحث: 

 اهدار حقوق العمالء والعبث بها من الغير توضيح الدور الذي تؤديه الرقمنة في معالجة التفريط في
 أسئلة البحث:

 ؟باالمكان الحفاظ على حقوق املودعين بالبنوك من جهل التعامل  االلكتروني للعمالء هل 

 منهج البحث:

املنهجين: االستقرائى واالستنباطي  ليتناسبا مع طبيعة البحث، وكان ذلك من خالل خطة انقسمت إلي  تم االعتماد على  

 مبحثين على النحو التالي :

 العمل البنكي في مجال  الذكاء االصطناعي: املبحث األول 

 البنوك لحماية العمالء المحاسبي في قطاع  العملأخالقيات : املبحث الياني
 العمل البنكي الذكاء االصطناعي في مجال : املبحث األول 

الذكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص بعض برامج الكمبيوتر ، مما يجعلها تحاكي القدرات العقلية البشرية وأنماط 

 وله أهمية في قطاع البنوك  تتمثل في النقاط اآلتية العمل 

: الذكاء االصطناعي واملحاسبة في قطاع 
ً
  :البنوكأوال

للذكاء االصطناعي في قطاع النقل  قرارات استراتيجية. عند تطبيقه على البيانات واكتشاف االحتيال  كما يجعل أجهزة 

 وتقييم البيانات املدخلة وتصنيفها حسب نظم املحاسبة السليمة . الكمبيوتر تفكر بنفسها بتنزيل املستندات تلقائًيا

يمكنه تقليل األخطاء املحاسبية ، ويوفر فرصة ملراجعة جميع البيانات بسرعة ، واكتشاف االختالالت في املعامالت ،   

حمد أبو النصر د.مدحت م) للعمالء  املختلفة  اإليداعات ويساعد في تخصيص نفقات لحساب الفئات املناسبة في 

 (.2770:مفهوم ومراحل وأخالقيات مهنة التدريب باملنظمات العربية , إيتراك ,

و تفيد املحاسبين في توسيع خدماتهم االستشارية التنبؤية إلى مجاالت أخرف من األعمال. يمكن للمحاسبين اآلن اقتراح 

 أنسب مسار للعمل ملعالجة النقص املحتمل.

عمليات اإلبداع قبل  الحسابات إلى مشكلة في  العمالء متقدمة بتنبيه  مصرفية ن  تقديم خدمات على سبيل املثال  ، يمك

أو تحديد طرق  لتعويض القصور واالخطاء الحسابية املحتملة أو غير املقصودة ، أو اقتراح طرق بديلة  او السحب 

 (.2772د.إبراهيم املصري :النظريات االقتصادية ,دار الحكمة , ).لتعويض العجز املالي
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 :ثانًيا: مزايا الذكاء االصطناعي للمحاسبين

وضع مزايا الذكاء االصطناعي في متناول املحاسبين ليصبحوا صانعي التغيير الحقيقيين في عصر التكنولوجيا رغم 

يعادل ذكاء البشر وكالهما يعيش في مجتمع واحد وهناك مخاوف  مخاوف اختفاء املحاسبين في املستقبل. إن ذكاء اآللة

 من تفوق اآللة على البشر. 

والتكدس والحاجة إلى افراد غير مخول لهم  يحتاج إلى تقسيم العمل لتجنب االزدحام  النوك واملصارف ألن العمل في 

املساعدة إضافية لتحقيق  وسائل تكنولوجية بديلة   وإضافة مساعدة العمالء وال سيما كبار السن او العمالء املرض ى

 .(2771د.محمد مروان :مبادئ االقتصاد ,بدون ناشر ,)جتماعية اال 

 الوسيلة املناسبة والسيما املعاقين عن األداء في العمليات التكنولوجية املصرفية وهذا ال يقل عن شدة الحاجة إلى تحديد 

يوجد ارتباط بدراسة محاسبية ملستوف دخل املواطنين في املناطق ذات الفئات  الختيار أنسبها وأفضل طريق للعميل.كما

جون ) إضافية مناسبة لهم مصرفية وتزويدهم بخدمات  الصرف السكانية األكثر احتياًجا وكثافة لتحديد وقت 

 (.2770ورد:الشركات العائلية ,مركز الخبرات املهنية لإلدارة ,القاهرة ,

: خصائص املعلو 
ً
 .البنوكمات املحاسبية في قطاع ثاليا

تتميز املعلومات املالية بمجموعة من الخصائص وتمثل بشكل عادل األداء الحقيقي للمؤسسة وتدل على مركزها املالي. 

 املصداقية ( -املالءمة   -منها :  )املقارنة

: أخالقيات اآللة وأخالقيات املحاسب
ً
 :رابعا

جيدة  ، يمكن أن تكون اآلالت عوامل أخالقية للمحاسبين كإدخال معلومات كاذبة  تدعم األخالقيات العمل املنهي بكفاءة

 .على نظام محاسبية ذكية يتم الكشف عنها محاسبًيا على أنها مخالفة محاسبية ال يجب تضمينها في البيانات املتاحة

 . الوضع األخالقي وهناك إمكانية أن تكون بعض أنظمة الذكاء االصطناعي املستقبلية مرشحة للحصول على

 البنوكاملحاسبي في قطاع  العملأخالقيات :املبحث الياني 

تتسم البيئة التي تمارس فيها األنشطة االقتصادية الحديثة بدرجة كبيرة من التعقيد ,ففي القطاع الخاص 

الذي يتكون من كافة أنواع النشاط بدًءا من املنشآت الفردية إلى شركات املساهمة العمالقة تتخذ اإلدارة يومًيا عدة 

 عن ق
ً
رارات االستثمار  واالقتراض  أما بالنسبة للقطاع الحكومي قرارات تتعلق بتصريف شؤن املنشأة الداخلية فضال

فهي تتبع السياسات املحددة لها أو عما إذا كانت الوحدة االقتصادية تعمل بكفاءة وفعالية .وقد يحدث في القطاعين 

أو الجهة العام والخاص أن تتعارض املصالح الشخصية لرجال االدارة واملحاسبة مع مصالح مالك الوحدة االقتصادية 

د.حمدف عبد العظيم : اقتصاديات )التي تتبعها هذه الوحدة مع ضرورة جمع االملعلومات وإعداد التقارير املناسبة لها 

 .  (2777التجارة الدولية ,بدون ناشر ,

بلد إتجاه وسلوك املحاسبين املهنيين في توفير خدمات املراجعة والتأكد له تاثير واضح على االقتصاد الجيد في أي 

وينعكس على مستواهم االقتصادي , فتوفير البيانات املالية  واملعلومات عن املوارد االقتصادية للوحدة االقتصادية  وما 

تتحمله من التزامات في وقت محدد من الزمن ,وذلك ملساعدة املستثمرين واملوردين واألطراف الخارجية األخرف في اتخاذ 
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 : William J.Baumol & Alan S.Blinder -)املناسبة والتي تعد ضمن النتائج االقتصادية القرارات إلعداد القوام املالية 

Economics principle and policy,Thomson ,2005) 

وصور اخرف متعددة Bitcoin كوين مثل البيتاملستجدات اإللكترونية تمثلت في الوقت الحالي وجود عمالت افتراضيىة 

ال يحتفظ  بأموال العميل إذا كان هناك سبب يدعو إلى اإلعتقاد بان هذه األموال قد تم يتطلب من املراجع املنهى ا

الحصول عليها أو ستستخدم في نشاطات غير مشروعة  وأن املحاسب من الواجب أن يئتمن على أموال اآلخرين 

سحب الرصيد الدائن لحساب ويستخدم األموال في الغرض  املحدد ويتم السحب بناء على تعليمات العميل وال يتعدف ال

 العميل أو يستخدم العمالت اإلفتراضية أتعاب له . 

بدأت العديد من مشآت املحاسبة في إستخدام ادوات املراجعة ألداء املراجعة على نحو أكثر فعالية وكفاءة   يستخدم 

يلية اإلحصائية وغير  اإلحصائية املراجعيين برامج الحاسب اإللكتروني إلجراء العمليات الحسابية في اإلجراءات التحل

بشكل أيسر .وتتمثل مزايا هذه األسالب في أنها توفر إمكانية إجراء عمليات حسابية أكثر تعقيًدا وأكثر موضوعية .كان 

إلستخدام الحاسب اإللكتروني أثر بالغ في معايير األداء املنهي للمراجعة الداخلية على معيار االستقالل والحياد والتأهيل 

 لعلمي والتدريب والخبره  والحفاظ على البيانات والتقرير . ا

: ضوابط استخدام 
ً
 :املعلومات الشخصية للعمالء أوال

إمكانية تقسيم املعلومات حسب املنفعة والضرر ، وذلك لتفيد اإلستراتيجية االقتصادية في تحديد الفرص   

وال يجوز استخدام البيانات الشخصية للعميل اال في نطاق االستخدام الشخص ى داخل البنك وفي حاالت  والتهديدات.

 محددة سلفا ال يجوز التعدي عليها 

: األهداف الرئيسية لإلفصاح 
ً
  :املعلوماتي ثانيا

توفير األساس  - .القومي وتنمية الدخل البنوكتحقيق االستخدام األمثل للموارد املالية وتحسين الدخل املالي لقطاع 

.ودراسة العائد  موازنة األجر مع الجهد املبذول في العمل .العلمي لرسم السياسات املالية األخرف واملقارنة بين املشروعات

 مالية أفضل
ً
 .يستلزم ذلك بيانات شخصية محددة للعميل  .على االستثمار الوطىي واألجنبي إلقامة مشاريع توفر فرصا

  

 :
ً
 :نشر الوعي االستراتيجي في املجال املاليثاليا

، وهو أمر ضروري  البنوكالنظام املالي واملحاسبي من املفاهيم واالفتراضات التي تحكم املمارسة املحاسبية  في قطاع 

في حالة رجال االعمال لعمل استراتيجية مالية تهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لجميع أفراد املجتمع . 

 األثريا وال يجدون التعامل التكنولوجي الجيد 

 

 رابعا : توعية العمالء من مخاطرجهل التعامل االلكتروني لحسابات العمالء داخل وخارج البنوك:

وذلك من خالل التوعية املستمرة بضرورة عدم االفصاح عن االرقام السرية للحسابات الشخصية وارقام 

 .املختصين بالبنوك  وخاصة أصحاب القدرات الخاصة واملعاقينوقيمة الحسابات ىالشخصية لغير 
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زيادة رضاء العميل من أهم العوامل الخاصة بالقيم واألخالق املرتبطة باألنشطة االقتصادية التي تمارس بهدف         

األرباح , وال يهتم  الحصول على الربح  املرتبط  بتحقيق مستوف عالى من اإلبداع حتى ولو وصل إلى درجة الثبات فى تحقق

بمقدار رأس املال املستخدم كبيًرا كان أو صغيًرا فكالهما يخضعان ملبدأ واحد أثناء املمارسة وهو أخالقيات املهنة التي 

يكتسبها الشخص من تنشئته االجتماعية والدينية ,وتنعكس عليه فى ممارسته لعمله ونشاطه االقتصادف ,على إعتباره 

ارين )املادي والبشري( والبعد عن العمل غير املشروع كشراء وتصنيع األسلحة واملخدرات أو األفعال صمام األمان لالستثم

د.السيد عبد القادر زيدان : مبادئ العلوم ) غير الالئقة كلعب القمار وممارسة الدعارة ومخالفة النظام العام واآلداب

ملتعاملين مع أصحاب األعمال الذين يباشرونها ,وتعد القيم ,مما يستوجب ضرورة حماية ا (2772السلوكية , بدون ناشر , 

ا بالدراسات الفنية والعلمية ملا لها من مميزات 
ً
االقتصادية  املطلوبة هى األكثر أمانة ونزاهة وشفافية وإحتراًما وإرتباط

لخدمة االجتماعية قالل واألمن وايسعي لها رجال األعمال فى تحقيق السيطرة والشهرة والتعبير عن الذات واإلست

وتعويض الضحايا عن الخسائر التي يتعرض لها املستهلك نتيجة عيوب الصناعة أو الغش .وفى نفس الوقت هى 

أخالقيات تكون محل جذب العمالء, وثقة من أفراد املجتمع للمؤسسات امللتزمة باملبادئ الصحيحة بالتجارة ,فاألخالق  

ليا التي تحض اإلنسان على عمل الخير  وتنهاه عن ارتكاب الشر ,وذلك بقصد بمجملها هي مجموعة القواعد واملثل الع

.(Bradly R.Schiller:The economic today,McGraw-Hill,2006)الكمال  والسمو اإلنساني الراقي الوصول به إلى درجة 

  
 الخاتمة والتوصيات : 

توصلت الدراسة إلى ضرورة االهتمام بعمالء البنوك من اجل الحفاظ على ودائعهم من االستغالل الس يء للجهل في 

 ونوص ي باالتي :. التعامالت البنكية االلكترونية 

  توعية العمالء بالحاالت التي يمكن للعميل التي تغقل عليه االتقان الجيد للتعامالت البنكية داخله او

 خارجه 

 خدام االمثل للبيانات الشخصية في نطاق محدد سلفا مع انتقاء العاملين بالبنوك وتوفير االست

 مرشدين خارج البنوك عند تعاملهم مع ماكينات السحب االلكترونية 
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 الحماية القانونية والتقنية للوفاء اإللكتروني 

Legal and technical protection of electronic fulfilment 

 قندس ي عبد النور 
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طالب باحث بسلك الدكتوراه، تخصص الدراسات القانونية والفقهية واالقتصادية املقارنة وحدة: 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس التشريع مناهجه وقضاياه، كلية العلوم 

املغرب. -بالرباط   

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, University of Mohammed V, RABAT  

 

 امللخص:

تحتاج املعامالت ذات الطابع االلكتروني بشكل عام والوفاء االلكتروني بشكل خاص  أن   هدفت الدراسة لبيان 

 واملعلوميات   إلى بيئة قانونية مالئمة من أجل تحقيق الكفاءة االقتصادية، على اعتبار أن هذه املعامالت تتم بشكل دولي

ساعد على أن تكون البنوك هي الشخص املتحكم فيها مما    االقتصادية العوملة قوانين تحكم التي املتسارعة والتحوالت

في تنفيذ أدوات الوفاء وتحديد كيفية عملها، لكن مع تزايد عمليات التجارة االلكترونية باعتبارها الطرف صاحب األحقية 

توفير  لزاماعلى املستوف العالمي والتطور الكبير في الوسائل التقنية املستعملة لحماية التجارة االلكترونية، كان من 

                             .            الحماية القانونية والتقنية لهذا النوع من املعامالت

 

 الوفاء اإللكتروني ،العوملة اإلقتصادية ،الكفاءة االقتصادية ،التجارة اإللكترونية .  :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

The study aimed to demonstrate that transactions of an electronic nature in general and electronic 

fulfilment in particular to an enabling legal environment for economic efficiency as such transactions take 

place internationally and the information and rapid transformations that govern the laws of economic 

globalization have helped banks to be the controller as the party entitled to implement the instruments of 

fulfilment and determine how they operate, However, as e-commerce operations increase globally and 

the technical means used to protect e-commerce develop significantly legal and technical protection of 

this type of transaction was required ". 

Key words: E-fulfillment, economic globalization, economic efficiency, e-commerce. 
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 مقدمة:

ال شك في أن استخدام الوفاء اإللكتروني في الوقت الحالي من األمور التي قد يجبر الشخص على القيام بها بحكم 

الواقع العملي، مما ساعد على أن تكون البنوك هي الشخص املتحكم فيها باعتبارها الطرف صاحب األحقية في تنفيذ 

ات التجارة االلكترونية على املستوف العالمي والتطور الكبير في أدوات الوفاء وتحديد كيفية عملها، لكن مع تزايد عملي

توفير الحماية القانونية والتقنية لهذا النوع من  لزاماالوسائل التقنية املستعملة لحماية التجارة االلكترونية، كان من 

 .املعامالت

االلكتروني بشكل خاص إلى بيئة  وفي هذا اإلطار، تحتاج املعامالت ذات الطابع االلكتروني بشكل عام والوفاء

 .قانونية مالئمة من أجل تحقيق الكفاءة االقتصادية، على اعتبار أن هذه املعامالت تتم بشكل دولي

إلى جانب ذلك، فإن املنظمات الدولية والنظم القانونية الداخلية تبدل جهودها من أجل الصيغ القانونية 

 .بالوفاء اإللكترونيلتعزيز الثقة للمتعامل  والفنية املالئمة

وعليه، ومن أجل اإلحاطة باملوضوع وجوابا على أهم األسئلة التي تصب كلها حول الحماية القانونية والتقنية 

 :للوفاء اإللكتروني. قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي

 املبحث األول: الحماية القانونية لألداء اإللكتروني 

 التقنية لألداء اإللكتروني املبحث الثاني: الحماية 

 .املبحث األول: الحماية القانونية للوفاء االلكتروني

والتطور الكبير في الوسائل  واملستوف املحلىمع تزايد العمليات التجارية اإللكترونية على املستوف العالمي 

 .التجارةوالقانونية لهذا النوع من املستعملة لحماية التجارة االلكترونية كان من اإللزامي توفير الحماية التشريعية 

واستجابة ملتطلبات التجارة اإللكترونية التي أصبحت مركز اهتمام كافة الدول واملنظمات الدولية وعلى رأسها 

املنظمة العاملية للتجارة التي اعتبرتها من بين أهدافها التي تسعى إلى تطويرها، وفي هذا الصدد ال بد من إطار قانوني لبحث 

املستعملين لهذه التقنية على املستوف الداخلي وذلك بتبىي تشريعات تحمي املعامالت اإللكترونية وكذا مستعملي ثقة 

 .قنوات االتصال

 ومن أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين: 
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  .املطلب األول: حماية الوفاء اإللكتروني من املنظور التشريعي

 .الحماية القانونية للوفاء اإللكترونياملطلب الثاني: تطبيقات 

 .املطلب األول حماية الوفاء اإللكتروني من املنظور التشريعي

لقد تبنت الكثير من دول العالم تشريعات خاصة بحماية الوفاء اإللكتروني في تشريعاتها الداخلية وذلك بسن 

االتصاالت والقنوات املفتوحة ولقد مست هذه  قوانين تعاقب على الجرائم املعلوماتيةحماية للمتعاملين عبر شبكات

 . التطورات الدول املتقدمة وكذلك الدول السائرة في طريق النمو

 من هذا املنطلق، سنقسم هذا املطلب إلى فقرتين على النحو اآلتي: 

 الفقرة األولى: حماية الوفاء اإللكتروني من منظور التشريعات الوطنية. 

 وفاء اإللكتروني من منظور الجهود الدولية. الفقرة الثانية: حماية ال

 .الفقرة األولى: حماية للوفاء اإللكتروني من منظور التشريعات الوطنية

تعتبر الحماية التشريعية في الدول األوروبية مرجعا تشريعيا مهما في شتى املجاالت، وهذا يعكس بطبيعة الحال 

 لك من األجدر دراسة بعض النماذج التشريعية األوروبية الحامية.التطور التكنولوجي واالجتماعي الذي تحظى به، لذ

 أوال: في ظل القانون الفرنس ي:

 :مرت التجربة الفرنسية في مجال الحماية التشريعية للمعامالت عبر شبكات االتصاالت عن بعد بعدة مراحل

 :املرحلة األولى -7

عندما تقدم  7811كانت أولى املحاوالت إصدار قانون العقوبات لحماية املال املعلوماتي بفرنسا، وذلك سنة 

 lesبمشروع قانون عقوبات جديد. أضاف بموجبه بابا رابعا للكتاب الثالث منه بعقوبات الجرائم على املادة املعلوماتية 

information en matière informatique 

 :تناولت بالتجريم املوضوعات التالية 1/  270إلى   1 / 307ثمانية مواد من  وهو يتكون من

 .التقاط البرامج أو املعطيات أو أي عنصر أخر من النظام املعلوماتي عمدا -
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 .استخدام أو نقل أو إنتاج برامج أو معطيات أو أي عنصر من عناصر النظام بدون موافقة من لهم الحق -

 .جزء من نظام املعالجة اآللية للمعلومات أو عرقلة أدائه الوظيفي تخريب أو تعييب كل -

الوصول أو السماح بالحصول على فائدة غير مشروعة عن طريق االستخدام غير املشروع لنظام املعالجة اآللية  -

 (61صفحة ، 2770)خليفة،  .للمعلومات، لكن هذا املشروع لم يجد سبيله للتطبيق

 املرحلة الثانية:  -2

ونواب أخرون   fraude informatiqueعندما تقدم النائب  7816هي املرحلة التي كللت بالنجاح فكانت من غشت 

 .fraude informatique إلى الجمعية الوطنية باقتراح مشروع قانون الغش املعلوماتي

 .... الجرائم التقليدية كالسرقة وخيانة األمانة والتزويرهذا االقتراح حاول تطوير وتعديل بعض النصوص تناولت 

كما شملت االعتداء على املال املعلوماتي، وتعددت مناقشات هذا املشروع في البرملان الفرنس ي أسفرت في النهاية 

تقدم به وزير عن قانون اختلف تماما عن ذلك املشروع والذي قدم أول مرة بل تشابه إلى حد كبير مع املشروع األول الذي 

 .7811العدل عام 

لذلك، تم إقرار هذا القانون وإدماجه في قانون العقوبات الفرنس ي ليشكل الباب الثالث من الكتاب من القسم 

الثاني منه، وهذا الكتاب يتعلق بالجنايات والجنح املادية لألشخاص. وأصبح الباب الثالث متعلق بالجرائم املعلوماتية 

 :  (66، صفحة 2770)خليفة،  وتضمنت النص على الجرائم التالية 062/  8إلى   0/462وذلك في املواد من 

الدخول أو البقاء غير املشروع في نظام معالجة آلية للمعطيات أو في جزء منه وتشديد العقوبة في حالة مدو أو  _

 .إفساد وظيفتهتعديل املعطيات املوجودة داخل النظام أو 

إدخال معطيات في النظام أو محو أو تعديل املعطيات املوجودة فيه عمدا أو بدون مراعاة حقوق الغير ، سواء  -

 .تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 .كل فعل من شأنه أن يعرقل أو يفسد عمدا أو بدون مراعاة حقوق الغير أداء النظام لوظيفته

لجة أليا أيا كان شكل واستعمال هذه املستندات. الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة تزوير املستندات املعا

 االتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم السابقة.
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 27الصادر في  7212_87من القانون  77وفي نفس السياق قام املشرع الفرنس ي بإقرار عقوبات ضمن املادة 

لغير املشروع للبطاقة وهي تقليد أو تزوير البطاقة من بطاقات السحب والخاصة ببعض صور االستعمال ا 7887ديسمبر 

أو استعمال أو محاولة استعمال البطاقة املقلدة أو املزورة وقبول الوفاء عن طريق بطاقة دفع مقلدة أو مزورة مع العلم 

 (721، صفحة 2770)خليفة،  بذلك

 :املرحلة الثالثة -2

, عندما تم تعديل قانون العقوبات الفرنس ي، وقد استخدام هذا التعديل مصطلح الغش في 7880كانت في سنة 

، فطور من 007/7الجرائم السابقة واستغىي عن مصطلح " دون مراعاة حقوق الغير " كما أن هذا التعديل مس املادة

 .جة آليا فحسبجريمة التزوير املعلوماتي لتصبح جريمة تزوير املستندات املعال

وبذلك تم إخراج هذه الجريمة من نطاق جرائم االعتداء على نظام املعالجة اآللية للمعطيات الختالف املصلحة 

املحمية فيها عن املصلحة في تلك الجرائم، فهي في هذه األخيرة مصلحة صاحب الحق في النظام ومن له حق السيطرة 

الجديدة هي الثقة العامة في املستندات ذات القيمة القانونية أيا كان شكلها وقد عليه بينما في جريمة التزوير املعلوماتي 

ال يحمي املشرع (Voir le code pénal francais ،7886) /222وفي نص املادة 222/0إلى 7/222ضم هذا التعديل املواد 

ولكنه يوفر لهذا النص الحماية للبيانات املوجودة في النظام من أي الفرنس ي بهذا النص النظام من الناحية املادية , 

 نشاط إجرائي وتتضمن هذه الجريمة صورا ثالثة : اإلدخال، املحو والتعديل.

وعليه، ال يشترط أن تتوفر هذه الصور جميعها بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوفر أحدها وموضوع الجريمة هو 

 .إلكترونيا، وهو ما يعىي شمولها لكافة البيانات الواردة في املستندات اإللكترونيةاملعلومات التي تم معالجتها 

وقد أضاف املشرع  2770سنوات من هذا التعديل جاء تعديل أخر لقانون العقوبات الفرنس ي سنة  77وبعد 

التي ال تصلح ألن ترتكب بموجبه جريمة أخرف وهي جريمة التعامل في وسائل يمكن أن ترتكب بها جريمة، أي تلك الوسائل 

بها جريمة الدخول أو البقاء غير املصرح بهما أو جريمة إعاقة و إفساد أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، وقد نصت على 

على أنه بمجرد  201/2770من القانون  222/7و تنص املادة  (66، صفحة  2770)الرسمية،  222/7هذه الجريمة املادة 

الدخول أو البقاء بصفة غير قانونية في كل أو جزء من نظام املعالجة االلكتروني للبيانات معاقب بسنتين حبس و ب 

أو غرامة عندما ينتج من جراء ذلك سواء محو أو تغيير البيانات التي يحتويها النظام ملا يشدد العقوبة في حالة 27.777

 عرقلة سير النظام.
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من نفس القانون واملعدل لقانون العقوبات الفرنس ي على انه بمجرد إضافة أو إدخال  222/2كما نصت املادة 

بطريقة غير شرعية بيانات في نظام املعالجة الرقمية أو تغيير غير شرعي للبيانات التي يحتويها معاقب على هذه األفعال 

 غرامة. 017.77بخمس سنوات حبس و

 

على العقوبات اإلضافية إلى جانب العقوبات األصلية فاألشخاص الطبيعية  222/1املادة  في مقابل ذلك، نصت

سنوات. ويتم حجز  1التي تفترض هذا النوع من الجرائم أي الجرائم املعلوماتية، تحرم من حقوقها املدنية والعائلية ملدة 

 .كل الوسائل التي ساعدته على اقتراف هذه الجريمة

 املرحلة الرابعة:  -0

 LE COD DE LE BONNE CONDUITE الحماية في قانون السيرة الجيدة 

كما نجد في فرنسا الكثير من القوانين التي سنت من أجل حماية املستهلك الذي يتعامل من خالل التجارة 

تدعيم  اإللكترونية والعقود عن بعد، وإلى جانب النص على الحماية القانونية في قانون العقوبات سنت قوانين من اجل

واملتعلق بالحماية الدائمة  2777نوفمبر  71املؤرخ في  2777_7762هذه الحماية، فنجد من بين هذه القوانين القانون 

والتي أدخلت على القانون النقدي واملالي نصوصا جديدة قصد ضمان حماية الدفع الذي يتم ببطاقة الدفع والتي تضع 

، لذلك يستلزم أن تحظى بطاقات الدفع بحماية قانونية جنائية على غرار لبنك فرنسا مهمة ضمان حماية وسائل الدفع

 : ما فعل املشرع بالنسبة للشيك ويمكن تحديد األفعال موضوع التجريم في اآلتي

 .تقليد وتزوير بطاقة الدفع واستعمالها

 استخدام بطاقة صحيحة أو ملغاة أو منتهية في سحب مبلغ تتجاوز الرصيد وفي الوفاء 

  في القانون املغربي: ثا:ثال

تعتبر التجارة االلكترونية في املغرب حديثة العهد على اعتبار أنها وكباقي دول العالم الثالث، الزالت في مرحلة النمو 

فالتجربة املغربية في هذا املجال، الزالت في بدايتها، هكذا جاءت مبادرة وزارة التجارة و الصناعة والتكنولوجيات الحديثة 

وضعت استراتيجية لتقنين هذا القطاع من خالل تحسين السياسيين واملقاوالت الخاصة ومختلف الفاعلين، بأهمية  التي

هذا القطاع في تحقيق الطفرة االقتصادية للدول، كما أن التحديات التي تواجه التجارة االلكترونية باملغرب يبقي من 
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ر بنية االتصال باألنترنت لتسهيل الولوج إليها وتسهيل الخدمات قبيل مدف توافر البنية التقنية االلكترونية وتطوي

، وهكذا فالتساؤل يبقى مشروعا (86، صفحة DOCUMENT ،2772) املرتبطة بها وكذلك تعزيز املشاركة الفعالة لألبناك

 قانونية منظمة له؟حول مدف تخصيص املشرع املغربي للوفاء االلكتروني بقواعد 

جوابا على التساؤل املطروح يمكن القول بأن تشريعنا املغربي قد واكب هذا التطور التكنولوجي الحاصل على 

مستوف العالم، وبالذات نقطة الوفاء االلكتروني حيث عمل على تنظيم بعض املقتضيات القانونية املتعلقة باملعامالت 

يه شيوع هذه األخيرة، وهو ما تبين لنا من خالل ما نص عليه املشرع املغربي من االلكترونية، في الوقت الذي نسجل ف

 عقوبات زجريةفي الباب العاشر املتعلق باملس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات من مجموعة القانون الجنائي. 

 .حماية الوفاء اإللكتروني من منظور الجهود الدولية اليانية:الفقرة 

حماية الدفع اإللكتروني قصد ترقية التجارة اإللكترونية على التشريعات الداخلية للدول فقط لم تتوقف ضرورة 

وإنما تجاوزت ذلك االهتمام إلى تضافر الجهود الدولية قصد وضع إطار قانوني يضمن حماية هذا النوع من املعامالت 

 وحماية املستهلك جراء الدفع الذي يقوم به عبر الخط.

 .ستنا هذه، سنتولى دراسة بعض النماذج اإلقليمية والدولية لترسيخ وحماية الوفاء االلكترونيبيد أننا في درا

 :األوروبيفي ظل االتحاد  أوال:

التي  (CEE) يعود االهتمام األوروبي بالحماية التشريعية للمعامالت اإللكترونية إلى املجموعة االقتصادية األوروبية

التي وضعتها اللجنة األوروبية في  10/  181اإللكتروني ويظهر ذلك من خالل التوصية رقم سعت وراء ضرورة حماية الوفاء 

حول القانون األوروبي للسيرة الحسنة الخاصة بالدفع االلكتروني. هذه التوصية تدعو كافة املتعاملين  7810ديسمبر  1

ية واملردودية املتواصلة ما بين مقدمي للمثول لهذا القانون من اجل ترقية الحماية والضمان للمستهلكين، الحما

وكذلك مالئمة كافة نهائيات الدفع  7882دجنبر  27الخدمات ومصدري هذا النوع من وسائل الدفع فيما بينها قبل تاريخ 

بالحبس من شهر إلى يعاقب  :607-3تنص مقتضيات الفصل  ,607-3) مع كافة البطاقات البنكية التي تتداول في السوق 

درهم أو بإحدف هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام  10000إلى  2000ثالثة أشهر وبالغرامة من 

 .p ,للمعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة اآللية للمعطيات

77). 
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الطابع الشخص ي والسري املعطيات أو البيانات املقدمة من طرف املستهلك، حق الدخول  كما تنص على إضفاء

 .إلى كافة خدمات مقدمي خدمات الوفاء االلكتروني

 كما حرص على التزام املستهلك أو حامل البطاقة على ضرورة األخذ بالعناية الالزمة طريقة استعمال بطاقة الدفع

واملتعلقة باملعامالت التي تتم  7880سنة  20في  80/018وصدرت كذلك عن االتحاد األوروبي التوصية رقم 

فتطبق هذه التوصية في مجملها  والحامل.بواسطة وسائل الوفاء اإللكتروني وخاصة تنظيم العالقة بين مصدر البطاقات 

 :هامنفي املعامالت التي تتم بوسائل الدفع االلكتروني عن بعد 

 انتقال األموال املتعلقة باستخدام وسائل الوفاء اإللكتروني

سحب األموال السائلة بواسطة وسيلة دفع اإللكترونية، وسيلة النقود الرقمية والتي تتم في آالت السحب اآللي 

 لألوراق أو غيرها.

حة وفقا للشروط كما حرصت هذه التوصية على ضرورة استعمال وسائل الوفاء اإللكتروني بالطرقة الصحي

 .املتفق عليها باستعمال أو إصدار هذه الوسائل واخذ االحتياطات الالزمة لحماية هذه الوسائل

 اتفاقية املجلس األوروبي الخاصة بالجريمة املعلوماتية: ثانيا:

مشتركة من ، حيث تهدف هذه االتفاقية إلى بناء سياسة جنائية 2777نوفمبر  22والتي افتتح باب التوقيع عليها في 

أجل مكافحة الجرائم املعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خالل تنسيق وانسجام التشريعات الوطنية بعضها البعض 

 .والتعزيز من قدرات القضاء والتشدد في تطبيق القانون وتقوية وتجسيد التعاون الدولي في هذا اإلطار

، صفحة 2778)هللا، وقد تم تحديد الجرائم التي تمس سرية وأمن وسالمة وتوفير بيانات الكمبيوتر 

ومنظومات في املادة الثانية من الفصل الثاني الذي يحمل عنوان اإلجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد الوطىي (77

 :فيائم وقد حصرت هذه املادة هذه الجر 

 .الدخول الغير املشروع على منظومة الكمبيوتر كليا أو على جزء منها دون وجه حق -

االعتراض غير املشروع لحظة سير البيانات دون وجه حق وعن قصد باستخدام الوسائل الفنية لقطع عمليات -

 .االتفاقيةمن  72البث واإلرسال ونصت على ذلك املادة 
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في البيانات عند ارتكابها عن قصد، وذلك من حيث إتالف أو إلغاء أو اعتماد أو  على التدخل 70ونصت املادة 

 تغيير أو تدمير البيانات املوجودة بالكمبيوتر دون وجه حق

الجرائم املتعلقة بالكمبيوتر وذلك عند ارتكابه عن قصد وبدون حق وذلك من حيث تزويد  70وذكرت املادة 

ى املعلومات والبيانات املتداولة عبر قنوات االتصال بتبديلها أو تغييرها أو إلغاءها الكمبيوتر برامج خاصة لالعتداء عل

 باستعمال الكمبيوتر، مما ينتج

عنه وجود معلومات وبيانات غير صحيحة بقصد دراستها أو االهتمام بها واستعمالها األغراض غير قانونية كما لو 

 كانت صحيحة.

ورد الجرائم التي تتم بالطرق اإللكترونية والتي تمس بنشاط معين أقرت في إطار حماية الوفاء اإللكتروني 

االتفاقية على ضرورة قيام دول األطراف فيها بإقرار اإلجراءات التشريعية وغيرها كلما كان ذلك ضروريا للحفاظ على 

 . السير الحسن في إطار القانون للنشاطات االقتصادية التي تتم باستعماالت الحواسيب

خالل ما سبق يمكن القول، أن هذه األسس املقررة من أجل تحقيق تعاون دولي لوضع حد للجرائم املعلوماتية من 

وحماية مستعملي األنترنت استجابة لخصوصية التجارة االلكترونية التي ال تخضع للمفهوم الكالسيكي للحدود وذلك 

 راجع لتفتح قنوات االتصاالت

ن واحد والتصدي لهذه الجرائم ولو اختلف مكان إثارتها عن مكان اقترافها كسرقة على العديد من دول العالم في آ

بيانات أو تغيرها من بلد معيين وتضرر أشخاص موجودين في بلد أخر من جراء ذلك الفعل. وبالتالي ضرورة تضافر جهود 

 ماتية.كافة الدول لتحقيق تعاون فعلي و فعال في عصر تكنولوجيات االتصاالت وثورة املعلو 

 املحور الياني: وسائل الحماية التقنية للوفاء اإللكتروني.

يعد استخدام الوفاء اإللكتروني في الوقت الحاضر من األمور التي يجبر الشخص على القيام بها بحكم الواقع 

 (77، صفحة 2778)هللا،  (DOCUMENT ،2772) .العملي

 

ولذلك قد تتعرض املؤسسات املتعاملة في التجارة االلكترونية املخاطر االعتداءات التقنية الناتجة عن 

 . التكنولوجيا الجديدة
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ومن أجل التغلب على مخاطر الوفاء اإللكترونية ال يمكن في حقيقة األمر تحقيقه إال من خالل حلول تقنية تكون 

 .ق األمن القانوني املنشود في هذا املجالهي الوسيلة لتحقي

 -وقد تم بالفعل ابتكار عدة وسائل تقنية في هذا املجال، فما هي إذن هذه الوسائل؟ لإلجابة على هذا السؤال 

 فإننا سنقسم هذا املطلب إلى فقرتين: 

 .الفقرة األولى: وسيط الوفاء االلكتروني

 .الفقرة الثانية: تقنيات تشفير البيانات

 الفقرة األولى: وسيط الوفاء اإللكتروني

حيث يتم عبر هذا األسلوب نقل النقود من حساب املدين )العميل( إلى حساب الدائن )التاجر أو املورد 

االفتراض ي(، وذلك بعد إتمام إجراءات الوفاء بين بنكي العميل والتاجر وقد كان من أبرز أنظمة التحويل بين الحسابات 

 :ما يلي

 ام الباي بالأوال: نظ

هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل املال عبر االنترنت والبريد االلكتروني لعناوين مختلفة، كما يمكن 

 للمستخدم إرسال املال املرسل إليه إلى اآلخرين أو تحويله لحساب البنك.

 .الجواالت املالية وتعد خدمة العملة اإللكترونية بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو

وينفد كموقع بيع باي بال عمليات الدفع ملواقع البيع ، ومزادات االنترنت وغير ذلك، حيث هناك أجرا إضافيا 

، والذي يقع مقرها في كاليفورنيا في  (ebay) أصبح موقع باي بال شركة بالكامل الي باي 2772للموقع، وفي أكتوبر 

 (77، صفحة 2777)الوافي،  الواليات املتحدة األمريكية

وبهذه املناسبة أعلن أخيرا عن إطالق خدمات شركة "باي بال" للوفاء عبر شبكة االنترنت في املغرب، بعدما 

 .الصرفحصلت على ترخيص من مكتب 

مع شركة "إي كوميرس" ممثل في مقابل ذلك، تم اإلعالن عن إطالق هذه الخدمة في شهر أكتوبر املاض ي، بشراكة 

باي بال في منطقة "مينا" وتمكن "باي بال" التي تستهدف املستهلكين من األفراد والشركات على حد سواء من إتمام 
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عمليات البيع والشراء عبر شبكة االنترنت، دون اضطرار إلى إرسال بياناتهم الشخصية املتعلقة بالحساب البنكي إلى 

ي يجرون عبره عملية الشراء، إذ يكفي تسجيل البطاقة أو أي وسيلة وفاء في حساب "باي بال"، املوقع االلكتروني الذ

الذي يلعب دور الوسيط بين البائع واملشتري عبر االنترنت ليتم إجراء عمليات شراء عن طريق العنوان اإللكتروني وكلمة 

لى األشخاص الذين يعرضون منتجاتهم للبيع على السر الخاصة، كما تمكن هذه الخدمة من استقبال األموال بالنسبة إ

 شبكة االنترنت بطريقة إلى حسابهم الخاص.

وعليه، يقوم موقع باي بال األمريكي التابع لشركة "أي باي" بإجراء عمليات الدفع للمواقع التجارية عبر االنترنت 

 .وقعألي منه "أي باي" وعدد من املواقع املعروفة األخرف مقابل أجر إضافي للم

وفي نفس السياق، يهدف ترخيص خدمة "باي بال" إلى تشجيع التعامالت التجارية االلكترونية خصوصا بعد 

املطالبات املتزايدة للتعامل بالباي بال في املغرب التي يفضلها كثيرا بسبب األمان العالي الذي تتميز به، حتى في املواقع غير 

ة بالبطاقة البنكية، ألن القيام بأي عملية تجارية يستلزم موافقة املشتري عبر اآلمنة أو في حالة سرقة املعلومات الخاص

 حسابه الخاص. وكمرحلة أولية فإن خدمات "باي بال" متاحة لحسابات

خاصة ببعض الشركات واملؤسسات السياحية أو التجارية ، على أن يتم تعميمها الحقا ليصبح في متناول الجميع 

كما من املتوقع أن تبرم باي بال اتفاقا بنكيا يسمح لكل الذين يتوفرون على  2772ل من سنة ، ابتداء من النصف األو 

 (71، بال تاريخ، صفحة -2) حساب بنكي مغربي االستفادة من الخدمة ، حتى دون التوفر على بطاقة بنكية دولية

الدول املستفيدة من خدماته في شهر مارس من السنة املاضية، ليكون وكان "باي بال" أضاف املغرب إلى قائمة 

من بين الدول العربية القليلة التي تتمتع بخدماته كاملة من استقبال وإرسال النقود وإجراء املعامالت التجارية عبر 

 .االنترنت

لعالم، إذ يقدر عدد الحسابات بلدا حول ا 787وتعتبر "باي بال" وسيلة الدفع عبر االنترنت األكثر استعماال في 

 ألف موقع يعتمد هذه الخدمة 177مليون حساب يجرون عمليات بيع وشراء على األكثر من  227"باي بال في العالم ب 

 (772، صفحة 2777)الوافي، 
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 (lirstvirtkal) ثانيا: النظام االفتراض ي األولي

يكون للتاجر حسابا بنكيا في بنك أمريكي وأن يقدم العميل املدين طلبا بفتح حساب لديها  يقتض ي هذا النظام أن

بعد أن يرسل إليها خارج شبكة االنترنت بالبريد العادي أو الهاتف رقم حسابه البنكي ورقم بطاقته البنكية الخاصة به، 

ن رقم تعريف شخص ي يرسل له بالبريد ليستعمله وهو عبارة ع (Identifant) بعد ذلك تزود الشركة أعاله العميل بمعرض

 ومابعدها ( 267، صفحة 2778)نعمان،  .أثناء عملية التسوية

من وجود وكفاية حساب عميله لدف  يقوم العميل بإرسال رقم تعريفه الشخص ي للتاجر الذي يسمح له بالتأكد

الشركة الوسيطة ، وذلك بأن يرسل لها املعلومات الخاصة بالصفقة ورقم التعريف الشخص ي للعميل والتاجر معا تم 

)سرحان، صفحة  ترسل هذه الشركة للعميل الذي يتطابق مع املصرف رسالة الكترونية تطلب منه تأكيد عملية التسوية

202). 

وبعد الحصول على رضا العميل ترسل الشركة الوسيطة كامل املعلومات عبر شبكة البنوك التقليدية التي يتم 

من خاللها تنفيذ عملية تحويل النقود من حساب العميل إلى حساب الشركة الوسيطة وليس لهذه الشركة بعد ذلك غير 

 جاح عملية الوفاء حتى يتمكن من تنفيذ التزامه تجاه العميلالوفاء بالنقود للتاجر وإخطاره بن

 الفقرة اليانية: تقنيات تشفير البيانات

 :أربعة أهداف يمكن تلخيصها على النحو اآلتي (218)سرحان، صفحة  يتحقق عن طريق امن املعلومات

وتعىي التأكد من أن املعلومات ال تنكشف وال يطلع عليها  Confidentialitéالسرية واملوثوقية  -

 من قبل أشخاص غير مخولين بذلك.

التأكد من أن محتوف املعلومات صحيح وال يتم تعديله أو العبث فيه  : Integriteالتكاملية وسالمة املحتوف 

تبادل املعطيات سواء في مرحلة  وبشكل خاص لن يتم تدمير املحتوف أو تغييره في أية مرحلة من مراحل املعالجة أو

 .التعامل الداخلي مع املعلومات أو عن طريق تدخل غير مشروع

أي التأكد من استمرار عمل النظام املعلوماتي واستمرار  AvailAbilite استمرارية توفير املعلومات أو الخدمة

مستخدم املعلومات لن يتعرض إلى منع  القدرة على التفاعل مع املعلومات وتقديم الخدمة للمواقع املعلوماتية وأن

 .ودخوله إليهااستخدامه لها 
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ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص  Non- repudiation عدم إنكار التصرف املرتبط باملعلومات ممن قام به

لى إثبات الذي قام بتصرف ما متصل باملعلومات أو بمواقعها إنكار أنه هو الذي قام بهذا التصرف، بحيث تتوفر القدرة ع

 .(721.، صفحة 721)ص أن تصرفا ما قد تم من شخص ما في وقت معين

ولتحقق األهداف املشار إليها أصبحت املعامالت املالية اآلن يتم تشفيرها باستخدام إما نظام تأمين املعامالت 

 .(SSL) للتأمين  Net Escape باستخدامباإلضافة إلى تشفير ملستوف التصفح  SET الكترونية

 set أوال: نظام املعامالت االلكترونية اآلمنة

 بالتعاون بين أكثر شركات البطاقات البنكية العاملية وهما شركة (SET) تم تطوير املعامالت االلكترونية اآلمنة

VISA و MASTER CARD باستخدام البطاقة البنكية، ويمثل ، وذلك بغرض تأمين املعامالت املالية عبر شبكة االنترنت

لهذا التحالف ليصبح بذلك أكبر تحالف  AMERECAAN EXPRESS مليون عميل كما انضمت 177عمالئها معا أكثر من 

 (72)االلكترونية،، صفحة  موجود لتأمين املعامالت االلكترونية

بالنواحي التأمينية والتي ظهرت في مجال التجارة اإللكترونية على وجه  وهو يعد من أهم البرتوكوالت املرتبطة

اإلطالق ويرجع ذلك إلى تعلقه بأهم جزء من أجزاء املعامالت التجارية التي تتم على شبكة املعلومات، وبعد إتمام عملية 

 (211)سرحان، صفحة  .نتالبيع باستعمال طلب الشراء وإتمام عملية الوفاء بالبطاقة البنكية عبر شبكة االنتر 

ذلك أن الهدف األساس ي من وراء هذا النظام هو تأمين عملية الوفاء واملعامالت املالية التي تتم أثناء املعاملة 

 .التجارية

 :وعليه، فإن هذا النظام يتميز عن األنظمة التأمينية األخرف بعدة مميزات وهي

 الشراء عن طريق تشفير امللومات التي يشملها الطلب وكذلك البيانات الخاصة بعمليات الوفاء يضمن سرية طلب

 (00، صفحة 2778)هللا، 

يضمن أن طلب الشراء املرسل هو نفسه الطب الذي يستقبله صاحب املشروع أو التاجر عن طريق بصمة رقمية 

 .ا الطلبمعينة تكون مميزة لهذ
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يضمن للتاجر أو صاحب املشروع أن حامل البطاقة البنكية هو الشخص نفسه الذي يزعم بأنه هو عن طريق  -

الشهادة التي يحملها الصادرة عن البنك الضامن أو شركة االئتمان الضامنة له ولتي تؤكد لصاحب املشروع والتاجر أن 

 .(p. 95 ,والتطبيقات،) املذكور  هذا الشخص الراغب في الشراء هو نفسه صاحب الحساب

إلى جانب ذلك، يعطي للتاجر ضمان بأن حساب املشتري يسمح بشراء هذه السلعة أو الخدمة املراد شرائها دون 

كيف يعمل هذا ولكن السؤال املطروح الذي يمكن إثارته هنا هو  معرفة البائع برقم البطاقة البنكية الخاصة باملشتري 

 النظام؟

جوابا على التساؤل ، نشير إلى أنه يتطلب العمل بهذا النظام فتح حساب بنك لكل من البائع واملشتري بأحد 

( املدعم Browserالبنوك املستخدمة له، وكذلك استخدام املشتري ألحد برامج تصفح توافد شبكة املعلومات )

 ( يدعم هو األخر ذلك النظام.Server( واستخدام البائع ملقر معلمات )SETلنظام)

وعند فتح املشتري للحساب الخاص به يقوم البنك بإرسال كل من شهادة خاصة باملشتري ومفتاحين للتشفير 

أحدهما خاص واألخر عام يستخدم في عملية تشفير وتوقيع طلب الشراء ويستخدم األخر للتوثيق وإرسال بيانات 

 .عمليات الوفاء

ليم كل من البائع واملشتري الشهادة الدالة على شخصية كل منهما على هيئة ملف من ملفات ويقوم البنك بتس

الحاسبات اآللية وليس على هيئة ورقية ويتم تبادل نسخة من تلك الشهادات بين البائع واملشتري أثناء املعاملة التجارية 

 (20، صفحة 2770، 20)ص بياناتبصورة مشفرة بحيث ال يستطيع أي شخص من الخارج االطالع على تلك ال

وبعد تأكد كل من البائع واملشتري من هوية األخر عن طريق تبادل الشهادات املشفرة الخاصة بها وحل شفرتها 

ويتم ذلك عن طريق تأتي الخطوة األخيرة في املعاملة التجارية وهي عملية وفاء مقابل السلعة أو الخدمة املراد شراؤها 

تشفير املشتري لرقم البطاقة البنكية الخاصة أو أية وسيلة وفاء، وال يستطيع حل هذه الشفرة سوف البنك الضامن لكل 

 (726)االلكترونية،، صفحة  من البائع واملشتري 

كية للمشتري ويتأكد البائع أن طلب الشراء الذي حتى البائع ال يستطيع حل الشفرة الخاصة برقم البطاقة البن

قام باستقباله هو نفس الطالب الذي تم إرساله من قبل العميل وأنه يعبر عن ما يريد شرائه بدقة عن طريق بصمة 

 (72)االلكترونية،، صفحة  .خاصة يحملها طلب الشراء
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طلب الشراء والبيانات الخاصة بإجراء الوفاء إلى البنك وينتظر اعتماد البنك ويقوم بعد ذلك بإرسال نسخة من 

وتوقيعه للمعاملة التجارية التي تمت، فيقوم البنك بالتأكد من هوية البائع وصحة الرسالة ، وأن عملية الوفاء سوف تتم 

أن رصيد املشتري يسمح بإتمام  لهذا البائع بشخصه من أجل هذا الطلب الخاص بالشراء بذاته تم يقوم بالتأكد من

املعاملة وبعد ذلك يسمح للبائع بإتمام معاملته علة هذا األساس، ومن تم يستطيع البائع أن يقوم بإرسال املنتج املرغوب 

في شرائه إلى املشتري سواء إن كان ذلك سوف يتم عبر شبكات املعلومات أو عن طريق إرساله بالطرق التقليدية العادية 

 تمد على الشحن والنقل.التي تع

 SSL ثانيا: نظام نتسكيب للتأمين

لكن السؤال املطروح هو   ssLباسمويعرف  7881أحد البروتوكوالت التأمينية عام  (Net Escape) قدمت شركة

 كيف يعمل هذا النظام؟

 :لإلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن استخدام هذا النظام يتلخص في ثالث خطوات وهي

املوقع بالتقدم إلى إحدف الهيئات التي تصدر الشهادات الرقمية )مقدمي خدمة املصادقة اإللكترونية التي يقوم 

تتثبت في صحة هوية املوقع ، وبعد التأكد من نشاط وحسن سيرة املوقع، باإلضافة إلى استعمال بعض املتطلبات األخرف 

ون فيها كل املعلومات الهامة مثل اسم الشركة وتاريخ إصدار تقوم الهيئة بإصدار الشهادة الرقمية الخاصة باملوقع تد

الشهادة وتاريخ انتهائها ، كما يتم إصدار املفتاح العام واملفتاح الخاص للموقع ، ويقوم املوقع بتوفير جهاز خادم مزود 

 .(p. 288 ,2009 ,هللا) ليتم تخزين املفتاح العام الخاص باملوقع به SSL ببرنامج التشفيرر

عند دخول املشتري لصفحة املوقع األمن التي يدخل بها البيانات واملعلومات املطلوبة للشراء يقوم املتصفح املزود 

ا كما بهذا البرنامج باالرتباط بالجهاز الخاص األمن للموقع ويطلب منه الشهادة الرقمية ومصدرها وتاريخ انتهاء صالحيته

 تتم املقارنة بين اسم املوقع على شهادة مع اسم املوقع في جهاز الخادم إلى املتصفح مع التوقيع االلكتروني للشركة.

بعد التأكد من مصداقية املوقع وارتباطه بجهاز الخادم األمن يتم تشفير املعلومات على أساس املفتاح العام  -

دون تدخل من املستخدم وال يتمكن أحد من سرقة املعلومات أو االطالع عليها للموقع، ويتم نقل املعلومات بطريقة أمنة 

 (2777)الوافي،  سوف املوقع املعتمد من الطرف األخر الذي يملك املفتاح الخاص إلعادة فك تشفير املعلومات
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من إتمام عملية التشفير عندما يالحظ أن القفل ويستطيع املتعاقد حامل البطاقة البنكية مع الشبكة، التأكد 

 .(227، صفحة 2777)قرطاس،  املفتوح واملبين على الركن األيسر أسفل الشاشة قد تم إغالقه

باملتعاقد  وبالرغم من أهمية هذا البرتوكول في توفير نظام التأمين إال أن من عيوبه أن البطائق البنكية الخاصة

عبر االنترنت يتم تخزينها لدف املنتج أو البائع وال يخفى على أحد مدف الخطورة التي يتعرض لها املتعاقد عبر االنترنت إذا 

استولى أحذ الهاكرز أو البائع نفسه على أرقام البطائق وقام باستخدامها لحسابه الشخص ي ، باإلضافة إلى ذلك أنه ال 

 (201)االلكترونية،، صفحة  يمكن أن يكون محتاال يضمن صفة املشتري الذي

وفي هذا اإلطار، نرف مع بعض الفقهأن حماية الخصوصية في البيئة الرقمية عملية ليست مجرد إجراء، يعىي 

واإلجراءات في ميادين التقنية أيضا تنطلق من رؤية محددة املعالم واضحة األهداف وتكون مخرجاتها من الوسائل 

والقانون وإدارة النظم التقنية وبوصفها عملية تكاملية فإنها محكومة باستراتيجية تحدد عناصر الحماية ونطاقها ، لهذا 

فإن من الخطأ وجود االعتقاد أن استخدام بعض التقنيات التي تحمل البيانات الشخصية قد تحقق الحماية 

ات الخاطئة أيضا التزام جهات جميع البيانات واحترام الخصوصية يتحقق أو يحقق مسألتها الخصوصية، ومن االعتقاد

إن حصل إخالل ، والخطأ األكثر خطورة إغفال أهمية الحماية القانونية وتكاملها مع الحماية التقنية و الخطوات 

 . التنظيمية

 خاتمة

وانب متعددة باختيار أفضل سبل الحماية واالحتياج البد من النظر في نظم الحماية واألمن على نحو شامل ومن ج

الفعلي، وذلك بنظرة موضوعية وشمولية، وفي ضوء مشاكل التأمين والحماية، يتحدد اإلطار القانوني ملواجهة الجرائم 

ة وسن وبيانات ومعلومات التجارة اإللكتروني املعلوماتية السيما ما يتعلق منها بجرائم األموال واالعتداء على أموال

 نية الالزمة لدلك.التشريعات القانو 
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 امللخص:

 البنك تقديرات وفق% 61 بنسبة األخرف  القطاعات من أكثر سیبرانیة هجمات املالية الخدمات قطاع یشھد

 دوالر ملیار ٣٢٢ إلى ٠٢٢ بنحو یقدر ما إلى املصرفية الخدمات قطاع في السیبرانیة الهجمات تكلفة تصل وقد الدولي،

 
ً
 إلى العربیة املركزية املصارف دفع الذف األمر الدولي، النقد صندوق  لتقديرات وفقا انتشارها نطاق اتساع حال سنويا

لزم والتي الرقابية التعلیمات تشدید
ُ
 الخاصة اإللكترونیة التطبیقات لتأمين التعلیمات من الئحة بوضع املصارف ت

 هذا في التفصيل من بش يء له أتعرض سوف ما وهذا السيبرانية، الهجمات جميع من وحمايتها املصرفية بالتعامالت

 فيتناول  الثاني أما, وخصائصها السيبرانية الجرائم مفهوم يتناول  األول , مباحث ثالثة إلى الدراسة تنقسم حيث البحث،

 .واملصرفية امللية الهجمات مخاطر مواجهة آليات تناول  الثالث واملبحث املصرفي للقطاع السيبراني األمن تهديدات

 وتقديم, السيبرانية الجرائم مرتكبي وردع ملعاقبة والقوانين التشريعات بتفعيل التوصيات الدراسة هذه وتقدم     

 .الجريمة هذه وأثر خطورة من للتقليل اإللكترونية  الوسائط ملستخدمي الفنية والحلول  النصائح

 املواجهة. التهديدات، املصرفي، القطاع التطور التقىي، السيبراني، األمن الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The financial services sector witnesses more cyber-attacks than other sectors, by 65%, according to 

estimates by the World Bank. Arab central banks to tighten supervisory instructions that obligate banks to 

develop a list of instructions to secure electronic applications for banking transactions and protect them 

from all cyber-attacks, and this is what I will discuss in some detail in this research. 

Where the study is divided into three sections, the first deals with the concept of cybercrime and its 

characteristics, the second deals with cyber security threats to the banking sector, and the third topic deals 

with the mechanisms of facing the risks of financial and banking attacks, This study provides 

recommendations for activating legislation and laws to punish and deter perpetrators of cybercrime, and 

to provide advice and technical solutions to users of electronic media, To reduce the severity and impact of 

this crime. 

Key words: Cyber security, technical development, banking sector, threats, confrontation. 
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 مقدمة:

 قد والتي االنتهاكات، من الشخصية بياناتهم ويحمي بالعمالء الخاصة املصرفية الخدمات على السيبراني األمن ُيحافظ     

ستخدم قد والتي اإللكترونيين، املجرمين ِقبل من لالحتيال تتعرض
ُ
 وهذا القانونية، غير الجرائم من عدة حاالت في ت

 الخضوع على العميل سُيجبر. السيبراني األمن وجود دون  بياناته لفقدان التعرض من للعميل شديد وخوف قلق ُيسبب

 البطاقات، بإلغاء الوضع معالجة البنوك على كما محتمل، ضرر  أي حدوث ملنع بياناته، فقدان حال في قانونية إلجراءات

ه وُيذكر. بالعميل الخاصة الدفع معامالت جميع مع والتعامل
ّ
 أو للسرقة، الشخصية العميل بيانات تعرضت إذا أن

سترجع لن االنتهاك
ُ
 ِقبل من السوداء السوق  في بيعها خالل من له تتعّرض الذي الواسع التوزيع بسبب وذلك أبًدا، ت

 من أمان أنظمة استخدام البنوك على يجب ولذلك وغيرها، القراصنة مخططات في الستخدامها اإللكترونيين املجرمين

 .عمالئها وحماية شبكاتها لحماية السيبراني األمن ِقبل

 :البحث إشكالية

 :اآلتية التساؤالت خالل من وذلك البحث إشكاليات إلى نتعرض سوف سبق ما خالل من

 واملصرفية؟ املالية املعامالت في السيبراني األمن تحقيق يمكن مدف أي إلى -7

  البنكية؟ الخدمات تحسين في البنوك تساهم أن يمكن مدف أي إلى -2

 اإللكترونية؟ البنكية الخدمات تواجه التي املخاطر ما -2

 السيبرانية؟ الهجمات من اإللكترونية معامالتها على البنوك تحافظ كيف -0

  :البحث أهمية

 الغير االستخدام ملنع استخدامها يتم التي واالدارية والتنظيمية التقنية الوسائل مجموع هو السيبراني األمن 

 إلقاء إلى البحث أهمية وتأتي واملعلومات االتصاالت ونظم االلكترونية املعلومات واستعادة االستغالل وسوء به مصرح

 لحماية األمنية منظومتها وتطوير الخطيرة الظاهرة لتلك والتصدي اإللكترونية، العوملة عصر في الدولة دور  على الضوء

    .السيبرانية الهجمات من واملصرفي املالي القطاع

  :البحث أهداف

 وامللي املصرفي القطاع و عام، بشكل املجتمع تواجه التي السيبرانية الجرائم مفهوم توضيح الدراسة تهدف 

  يلعب والذي السيبراني، األمن تحقيق أجل من وذلك خاص، بشكل
ً
  دورا

ً
 التحديات من النوع هذا مواجهة في محوريا

 .املجتمعية األهداف من العديد تحقيق في يساعد الذي األمر الشبكات، إدارة تكنولوجيا الستخدامه وذلك ومعالجتها

 :البحث منهج

  یعطینا وھذا واملقارن، التحليلي املنھجمن خالل  املوضوع ھذا معالجة في اعتمدنا البحثية ورقتنا خالل من 
ً
 دفعا

 ما وهذا حلها وسبل املشكلة تفاصيل وشرح. تطوره مراحل وتتبع عناصره، وتحلیل جوانبه جمیع من املوضوع في للنظر

 .البحث هذا أجزاء في نوضحه سوف

 :البحث خطة

 :مباحث ثالثة البحثية الورقة هذه تقسيم تم املطروحة واإلشكالية املوضوع أهمية على بناءً  

 .وخصائصها صورهاو  السيبرانية الجرائم مفهوم: األول  املبحث
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 .املصرفي للقطاع السيبراني األمن تهديدات: الثاني املبحث

 .واملصرفية املالية الهجمات مخاطر مواجهة آليات: الثالث املبحث

 السيبرانية وصورها وخصائصهامفهوم الجرائم  -املبحث األول 

 تمهيد:

 كونها وأصعبها  الجرائم هذه أخطر من السيبرانية الجرائم وتعتبر, وطرقها وسائلها باختالف وتختلف الجرائم تتنوع     

 صعوبة من زاد ما هذا, أركانها وتعدد وتقنياتها أشكالها وتغير, اإلقليمية للحدود وتخطيها املتطورة التكنولوجيا على تعتمد

 البحث هذا خالل نسعى سوف ولهذا, توضيح صورها وخصائصهاو  مفهومها وضبط لها عليه متفق و واحد تعريف تحديد

 .إليه سنتطرق  ما وهو صورها وإلقاء الضوء على خصائصها وتوضيح السيبرانية للجريمة األقرب املفهوم الى للوصول 

 
ً
 مفهوم  -أوال

ً
 :الجريمة لغة

 قومه على الرجل وجريمة, قطعه الش يء وُجْرم, جرائم جمعها, والجناية الذنب وهي, الُجرم من مأخوذة لغة الجريمة     

 (.1)جناية وجىى, أذنب وإليهم

 ورد على لسان العرب َجَرَم بمعىي أرتكب جريمة، وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب)     
ً
(ـ وتطلق كلمة جريمة على 1وأيضا

الحق والعدل والطريق املستقيم، واشتقت من ذلك كلمة إجرام وأجرموا، قال هللا تعالى: ارتكاب كل ما هو مخالف عن 

 إنكم مجرمون" وتبين هذه اآليات أن 
ً
"إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون" وقال تعالى: "كلوا وتمتعوا قليال

 الجريمة فعل نهى عنه هللا سبحانه.

 تم تعريف الجريمة      
ً
 عاليةل  بدرجةل  زتتمي التي ة،الجمعي املقاييس مسار عن انحراف أي بأّنها (Crime) :إلنجليزيةباوأيضا

 هاأن كما فيها، الجماعة تحترمها قيمة وجود حالة في إال تكون  أْن  للجريمة ُيمكن ال أنه ومعناه والكلّية  والجبرّية ةالنوعي من

 (1)يحترمونها ال الذين األشخاص تجاه ة،الجمعي القيمة يحترمون  الذين األشخاص بلق من عدواني توّجه

 ويختلف .ةجنائي بعقوبةل  فاعله ازي ويج عليه، القانون ينص  ش يء عمل عن امتناع أو عمل هابأن البعض عّرفها كما     

 .(1خالله) من له ُينظر الذي املنظور  بحسب كذلك الجريمة مفهوم

 
ً
: -ثانيا

ً
 مفهوم الجريمة اصطالحا

 وزجر, عنه نهى ما فعل: هي الجريمة) قولهم وهو: عام األول  االتجاه: اتجاهان له الفقهاء اصطالح في الجريمة تعريف إن     

 أو بحد عنها تعالى هللا زجر شرعية محظورات: هي الجريمة) قولهم وهو: خاص الثاني واالتجاه(, به هللا أمر ما وعصيان

مَّ : " تعالى قال الكريم القران في ورد ما دليل وخير(, تعزير
ُ
َنا ث

ْ
ى   َبْعِدِهم ِمن   َبَعث وس َ ُروَن  مُّ

 
ى   َوَه

َ
ْيِهۦ ِفْرَعْوَن  ِإل ِ

َ
ِتَنا َوَمإل اَي 

َٔ
 ِبـ

 
ْ
َبُروا

ْ
ٱْسَتك

َ
  ف

ْ
وا

ُ
ان
َ
ْوًما َوك

َ
ْجِرِميَن  ق  (.1")مُّ

 أو بحد إما فعله عن هللا نهىشرعي  محظور  بأنها الجريمة املاوردي فعر : ةاإلسالمي ريعةالش في الجريمةجاء تعريف      

َمَر  أمر عمل عدم أو عنه، هللا نهى أمر عمل هو واملحظور  تعزير،
َ
 .به أ

 أو عقوبة لها القانون  ويقرر  ة،جنائي إرادة عن ناتج مشروع غير عمل هي: ةالقانوني احيةالن من الجريمةوجاء تعريف      

 تصر 
ً
 احتياطي فا

ً
 .(1)ا

 قبل من ضعتو  التي األخالقية األسس يخترق  عمل   هي: والّنفسية االجتماعية الّناحية من الجريمةثم جاء تعريف      

  جزاءً  الختراقها الجماعة وجعلت الجماعة،
ً
  .رسميا



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  304    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

 
ً
 تعريف الجريمة السيبرانية: -ثاليا

 هذه تعتبر حيث, وموحد شامل دولي تعريف لها يوجد ال والتي الحديثة املفاهيم من السيبرانية الجريمة مفهوم إن     

 من الكثير الجريمة بتعريف أحاط وقد, واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا ارتباطها وذلك الحديثة الظواهر من الجريمة

 أن بل, محدد تعريف على يتفق لم الفقه ولكن, مانع جامع محدد تعريف وضع إلى الرامية الجهود تعددت حيث الغموض

 بأسلوب ترتكب تقليدية الجريمة هي ما الجرائم من النوع هذا أن بحجة تعريف وضع عدم ترجيح إلى ذهب البعض

 (.1إلكتروني)

 الجريمة بدراسة العالقة ذات املختلفة واإلنسانية االجتماعية العلوم في املتخصصين والعلماءفجاء عدد من الباحثين      

 :املثال سبيل فعلى السيبرانية، للجريمة عدة تعريفات بوضع

 اتالفها أو املعلومات على للحصول  املعلومات نظم تستخدم التي املتعمدة الجرائم بأنها: الشوابكة محمد يعرفها  -

 (.1)للجاني مشروعة غير فائدة وتحقيق عليه باملجىي الضرر  الحاق إلى يؤدي مما استخدامها إساءة أو

 أو فعل كل في تتمثل والتي املادي الطابع ذات الجريمة» بأنها السيبرانية الجريمةوجاءت فريحة حسين: بتعريف  -

 خسارة عليه املجىي تكبد إمكانية أو تكبد في تتسبب والتي بالحاسبات وجهة بأي مرتبط مشروع غير سلوك

 (.1)« مكاسب أي على مرتكبه حصول  إمكانية أو وحصول 

 ألدائه رئيسة كأداة الكمبيوتر فيه يستخدم مشروع غير نشاط أي إلى تشيروعرفتها مسراء بأنها:  -

  أو الرتكابها وسيلة اإلنترنت يكون  التي الجريمةووضحها رعد محمود بأنها:  -
ً
 (.1)لها موضوعا

 عمر الدبور بتوضيحها:  -
ً
 العمليات في بالتدخل يتم مشروع غير سلوك كل بأنها السيبرانية الجرائموجاء أيضا

 (.1)تعالجها التي واملعطيات املعلوماتية النظم بأمن املساس أو اإللكترونية

 التي الجرائم جميع على يطلق مصطلح هو السيبرانية الجرائم مصطلحوأوضحها عبد اإلله النوايسة: بأن  -

 ،(1)إلكترونية مواقع أو معلومات شبكات أو معلومات أنظمة كانت سواءً  الكترونية وسائل باستخدام ترتكب

 العلماء قدمها التي التعريفات تعدد من الرغم وعلى أنه لنا يتضح السابقة، التعريفات استعراض خال ومن

 االتصال وتقنيات اإلجرامي الفعل بين مباشرة بصفة ربط قد التعريفات هذه أغلب أن إال السيبرانية، للجريمة

 الحالية الدراسة في السيبرانية الجريمة الباحثة تعرف ولذلك الجريمة، الرتكاب رئيسة أداة باعتبارها الحديثة

 .ألدائها الحديثة االتصال تقنيات على وتعتمد تتضمن التي الجريمة أنها على

عر      
ُ
مارسات هابأن( Electronic crime or e-crime: )باإلنجليزية السيبرانية الجرائم فوت

ُ
وق التي امل

ُ
 مجموعة أو فرد ضد عت

، ةالضحي لسمعة باألذف التسبب بهدف باعث إجرامي رتوف مع
ً
 ذلك كان سواء بهوالبدني  النفس ي رر الض إلحاق أو عمدا

 اإللكتروني كالبريد أدوات من تتبعها وما كاإلنترنت الحديثة صالاالت بشبكات باالستعانة مباشر غير أو مباشر بأسلوب

 .(1)دةاملتعد الوسائط كرسائل أدوات من تتبعها وما املحمولة والهواتف حادثة،امل وغرف

 :منها عّدة، ُمسّمياتل  السيبرانّية الجرائم تحمُل  و 

 .واإلنترنت الكمبيوتر جرائم -7

 (white collar crime ).باإلنجليزية, البيضاء الياقات أصحاب جرائم -2

 .((High Tech Crime: باإلنجليزية, العالية التقنية جرائم -2
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ً
 صور الجرائم السيبرانية: -رابعا

 من أن إال السيبرانية، الجرائم ألشكال موحد عالمي تقسيم يوجد ال أنه من الرغم على     
ً
 بوصف قاموا قد العلماء عددا

، اإلنترنت عبر املمارسة الجرائم أنماط أهم
ً
 أن تقسم املمكن من أنه وجنغير بيرغ من كل يرف  املثال فعلى سبيل عموما

 :(1)إلى السيبرانية الجرائم

 ألحد البنكي الحساب إلى الوصول  من املحتال يتمكن عندما يحدث والذي: اإلنترنت عبر املصرفي االحتيال -7

 .منه األموال وتحويل اإلنترنت على األفراد

 اإلضرار شأنها من التي البرمجيات من متنوعة مجموعة إلى لإلشارة يستخدم مصطلح وهو: الضارة البرامج -2

 .الفيروسات مثل الضحية بجهاز

 الضعف نقاط واستغالل الدفاعات خرق  إلى يسعى الذي الشخص هو فاملخترق : الكمبيوتر اختراق أو القرصنة -2

 .الضحية نظام إلى الدخول  أجل من الكمبيوتر نظام في

 االتصال وجود عدم أو شرائها قبل البضائع فحص على القدرة بعدم تتسم والتي: اإلنترنت عبر التسوق  جرائم -0

 .والشراء البيع عملية في املعنية األطراف بين املباشر

 .الرتكابه اإلنترنت تقنيات على يعتمد لكنه الواقع في التنمر يحاكي وهو: السيبراني التنمر -1

 كبيرة حصة على سيحصل بأنه الضحية إيهام طريق عن مقدمة رسوم طلب تشمل والتي: األخرف  االحتيال أنواع -6

، صغير مبلغ دفع مقابل في مالي مبلغ من
ً
  وتشمل مقدما

ً
 أو مالية مكاسب لتحقيق آخر شخص هوية سرقة أيضا

 .الشخص بهذا الضرر  إيقاع أو مزايا

 
ً
 خصائص الجرائم السيبرانية: -خامسا

 يتميز ها النوع من الجرائم عن غيرها من الجرائم بعدة خصائص وسمات ومنها كالتالي:

  - تتم -7
ً
  ارتكابها على شخص من أكثر بتعاون  - غالبا

ً
 عليه  املجىي بالجهة إضرارا

ً
 هذه إخراج في يشترك ما ،وغالبا

 املشروع من الفىي بالجانب يقوم واإلنترنت الحاسوب تقنيات في متخصص شخص الوجود حيز إلى الجرائم

 املكاسب وتحويل التالعب عملية لتغطية عليها املجىي املؤسسة خارج من أو املحيط من آخر وشخص اإلجرامي،

 .(1)إليه

 أنها أي اآللي، الحاسب وتجهيزات وأدوات ومعدات وأجهزة املعلوماتية النظم قوامها معلوماتية رقمية بيئة في تتم -2

 (.البرمجية ومكوناته املادية مكوناته)، اآللي الحاسب جناحي وبواسطة في تتم

 املوارد جريمته ارتكاب في ويستخدم  معلوماتية علمية  خاصة اتيوإمكان خاصة طبيعة ذو مجرم بها يقوم -2

 .االحترافية واألساليب املعرفية

 على القدرة تحتاجه ما ،فكل التقليدية كالجرائم العنف إلى تحتاج ال فهي هادئ، أسلوب ارتكابها أسلوب -0

 (.1)التقنية مع التعامل

 العالم بل بعينها، واحدة دولة على مقتصرة ليست كونها مكان، يحدها ال والقارات الوطنية للحدود عابرة جرائم -1

  يعد كله
ً
 (.1)زمان أي وفي العالم في مكان أي من جريمته يرتكب أن للفرد يمكن حيث لها، مسرحا
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 والقانوني القضائي االختصاص حقل في ومعوقات تحديات يثيّ  ذاته بحد وذلك للحدود، عابرة الجرائم هذه تعد -6

 بشأنها للحقيقة الوصول  فإن ثم ومن والتفتيش، والضبط واملالحقة التحقيق ومتطلبات التطبيق، الواجب

 (.1)املستوف  عالية فنية بخبرة االستعانة يستوجب

 (.1) عدة نواّحل  من البالغة بالخطورة تتسم -0

 الجرائم يرتكب الذي املجرم عن تميزه معينة بخصائص الجرائم من الفئة لهذه املرتكب املجرم يتسم -1

  يرتكبها ومن األعم الغالب في تقنية فنية جرائم هي إذ التقليدية،
ً
 تقنية مجال في االختصاص ذوي  من يكون  عادة

 .املعلومات

 املصرفي للقطاع السيبراني األمن تهديدات -املبحث الياني

 تمهيد:

معظم العمليات املصرفية اإللكترونية يحيطها كثير من املخاطر والتهديدات سواًء كانت عمليات إلكترونية أو من      

خالل الهاتف، وقد أشارت لجنة بازل للرقابة املصرفية إلى أنه ينبغي على البنوك وضع بعض السياسات الهامة 

تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها من خالل فريق عمل مدرب ومؤهل  واإلجراءات إلدارة تلك املخاطر ، ويأتي ذلك من خالل

 (.1للتصدي لهذه النوعية من املخاطر )

 
ً
 :التحتیة البنیة استھداف -أوال

تشمل البنية التحتية في أي قطاع مالي : أنظمة الدفع املالي والتسوية، ومنصات التداول، وودائع األوراق املالية      

نقطة  -خاصة الدول النامية–املركزية، واألطراف املقابلة املركزية، وتعتبر البنية التحتية للقطاعات املالية في الدولة 

براني لهذه القطاعات والذي قد يتحقق نتيجة لتهالك أو تعطيل عمل البنية الضعف الرئيسية في فشل األمن السي

أو عدم وجود  التحتية للقطاعات نفسها أو ملجموعة من املؤسسات املالية الرئيسية في القطاع نتيجة لتركيز املخاطر،

 (.1بدائل في حالة البنية التحتية)

في سير العمل داخل القطاعات املصرفية أو  إضعاف ثقة العمالء في فهذا األمر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة      

شهد أكبر بنك محلي في بلغاريا عملية تشغيل من جانب املودعين وسط حالة  2770املصارف، فعلى سبيل املثال في مايو 

ي من ضعف في من عدم اليقين بسبب قرار بنك آخر وذلك بعد وصول رسائل إلكترونية للعمالء تفيد بأن البنك يعان

 % عن باقي األيام العادية.77السيولة، فكانت النتيجة بلوغ نسبة ودائع التدفقات الخارجة في ذلك اليوم 

 
ً
     استغالل اليغرات: -ثانيا

( وهو عباره عن استغالل نقاط الضعف والثغرات داخل Zero Day Attackوهذا التهديد يسمى بالهجوم دون انتظار )     

 ما يتم استغالل تلك الثغرات من املهاجمين قبل أن تكتشف البرمجيات 
ً
املتصلة بالنظام اإللكتروني للبنك، وغالبا

 الجهات املطورة برامج تصحيحية ملواجهة تلك الهجمات وسد الثغرات.

 
ً
 اختراق البيانات: -ثاليا

 العتما     
ً
د البنوك في نظام تشغيلها على بيانات تتعرض املؤسسات املالية بشكلل خاص لهجمات اختراق البيانات، نظرا

العمالء، فقد عانى القطاع املصرفي في العديد من الدول حتى املؤسسات املالية في الدول الكبرف واملتقدمة لم تسلم من 

مليون عميل في  701الشخصية ألكثر من الهجمات في قواعد البيانات واختراق للبيانات، فقد تم سرقة املعلومات 
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، وتقدر الخسائر الناجمة من تلك الهجمات على 2770حتى  2771اليات املتحدة األمريكية خالل الفترة من مصارف الو 

 (.1مليار دوالر  للشركات املالية األمريكية وحدها) 21القطاع املصرفي األمريكي في تلك الفترة إلى 

 
ً
 استهداف الهواتف الذكية: -رابعا

ودخول الكثير من العمالء على حساباتهم املصرفية من خالل الهواتف الذكية أصبحت وسيلة االتصال السيبراني      

وإجراء عمليات البيع والشراء من خالل تلك الهواتف، هنا يحاول املهاجمون تركيز اهتمامهم على اختراق تلك االجهزة، 

 والتي ينشأ تهديدها لألسباب التالية:

 عرفة الكافية بالثغرات األمنية لتلك الهواتف.أغلب مستخدمين الهواتف الجوالة ليس لديهم امل -

 غالبية املهاجمين يستخدمون بعض البرامج لتوجيه أصحاب الهواتف لتحميلها حتى يكونوا تحت سيطرتهم. -

يكمن خطر الهواتف الذكية في تطبيقاتها الخاصة من خالل دخول العمالء لحساباتهم من خاللها، األمر الذي  -

 اصابة النظام اإللكتروني املصرفي بالشلل.يتيح للمهاجمين الحصول ع
ً
 لى املعلومات املصرفية للعمالء وأيضا

 أوضح صندوق النقد العربي مظاهر بعض التهديدات السيبرانية على القطاع املصرفي اإللكتروني وسنوضحها فيما 
ً
أيضا

 (:1يلي)

 في النظام الحاسوبي البرمجيات الخبيثة وتعطيل الخدمة: والبرمجة الخبيثة هي برمجة يمكن إد -
ً
راجها عمدا

لتحقيق أهداف سيئة مثل: عرقلة النظام، جمع املعلومات الحساسة، الوصول ألنظمة الكمبيوتر الخاصة، 

 وتسمى بالخبيثة لصعوبة إزالتها بعد التثبيت.

صول االستدراج اإللكتروني: وهو الذي يستهدف هوية العمالء لدف البنوك، والغرض من هذا الهجوم هو الح -

على البيانات الشخصية للعمالء باستخدام تقنيات مختلفة مثل: "املواقع الوهمية، الرسائل اإللكترونية 

 املزيفة، الرامج املزيفة"، وذلك للحصول على املعلومات السرية للعميل كهويته وكلمة السر وبيانات الحساب.

 سواء
ً
عن طريق الهواتف املحمولة أو الرسائل النصية  وهذا النوع من الهجمات يعتبر من أكثر األنواع انتشارا

 اإللكترونية.

 

 .واملصرفية املالية الهجمات مخاطر مواجهة آليات: اليالث املبحث

 تمهيد:

إن تقديم املصارف للخدمات اإللكترونية ينتج عنها مخاطر متعددة، ولقد أشارت لجنة بازل للرقابة املصرفية إلى أنه      

يجب قيام البنوك بوضع السياسات واإلجراءات التي تتيح لها إدارة تلك املخاطر ويأتي ذلك من خالل مراقبتها ومتابعتها، 

 (. 1ر التي تتعرض لها املصارف سواًء كانت إلكترونية أو تقليدية)فسوف نعرض بعض آليات مواجهة املخاط

 (:1تشمل آليات مواجهة املخاطر  على املصارف املالية التقييم والرقابة واملتابعة وذلك على النحو التالي)

 : ويأتي ذلك من خالل:تقييم املخاطر -7

 تحديد املخاطر التي قد يتعرض لها البنك ومدف تأثيرها عليه -

 حدود قصوف ملا يمكن للبنك أن يتحمله من خسائر نتيجة التعامل من هذه املخاطر.وضع  -



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  308    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

: ويكون ذلك الرقابة على التعرض للمخاطر في حالة االعتماد على مصدر خارج البنك لتقديم الدعم الفني -2

 (:1من خالل)

 متابعة األداء املالي والتشغيلي ملقدمي الدعم الفىي. -

  التأكد من توافر  اتفاقيات -
ً
 تعاقدية مع مقدمي خدمة الدعم الفىي تحدد التزامات األطراف تفصيليا

التأكد من مقدرة مقدمي خدمة الدعم الفىي على توفير التأمين بما يتفق واملتبع داخل البنك في حالة تعرفهم  -

 على البيانات ذات حساسية تخص البنك، وذلك من خالل مراجعة سياساتهم في هذا املجال.

 ات طوارئ لتغطية احتماالت حدوث تغيير مفاجئ في مقدمي خدمة الدعم الفىي.توفير ترتيب -

 متابعة إحاطة العمالء بالعمليات املصرفية االلكترونية وكيفية استخدامها. -

 وذلك فيما يتعلق بما يلي:االخفاق: خطط طوارئ بديلة في حالة إعداد  -2

 إعادة البيانات إلى الوضع الذي كانت عليه قبل االخفاق. -

 توفير قدرات بديلة لتشغيل البيانات. -

 توفير عاملين ملواجهة الظروف الطارئة. -

 اختبار نظم التشغيل البديلة بصفة دورية للتأكد من فاعليتها. -

توافر التأمين الالزم في حالة تنفيذ الخطط للطوارئ وكذلك توفير تعليمات لالستخدام هذه الخطط لدف  -

 مقدمي خدمة الدعم الفىي.

 د بديلة مع مقدمي خدمة دعم فىي بديلين في حالة أخفاق املقدمين األساسيين.إبرام عقو  -

تتمثل متابعة املخاطر في اختبار النظم وإجراء املراجعة الداخلية والخارجية وذلك على النحو متابعة املخاطر:  -0

 التالي:

من خالل النظم وإتباع إجراء اختبار مكان االختراق الذي يهدف إلى تحديد وعزل وتعزيز تدفق البيانات  -

 إجراءات لحماية النظم من املحاوالت غير العادية لالختراق.

إجراء مراجعة دورية من خالل النظم للتأكيد من فاعلية إجراءات التأمين والوقوف على مدف أتساقها مع  -

 سياسات وإجراءات التأمين املقررة.

بع الثغرات وحاالت عدم الكفاءة وتخفيض حجم إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية والتي تسهم في تت -

 املخاطر بهدف التحقق من توافر سياسات وإجراءات مطورة والتزام البنك بها.

 الخاتمة:

" والتي تم تقسيمها إلى ثالثة  واملصرفية املالية للخدمات السيبراني األمن في نهاية ورقتنا البحثية والتي تحمل عنوان"     

وخصائصها" وأوضحنا في املبحث الثاني  وصورها السيبرانية الجرائم في املبحث األول "مفهوممباحث حيث أوضحنا 

 الهجمات مخاطر مواجهة املصرفي " ثم تطرقنا إلى املبحث الثالث إلى توضيح "آليات للقطاع السيبراني األمن "تهديدات

 النحو التالي:واملصرفية"، خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على  املالية
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ً
 النتائج: -أوال

تطور من نفسها ونظامها يفرض على املؤسسات املالية والصرفية أن إن التطور املستمر للمخاطر السيبرانية  -7

 ، وذلك للتصدي لتلك املخاطر .املستحدثةوأخذ االجراءات الوقائية 

على لسان الكثير من الباحثين  خرجنا من خالل ورقتنا للتوصل إلى املفهوم الدقيق للجرائم السيبرانية -2

 واألكاديميين املختصين بدراسة هذا املجال.

أن الطبيعة املتطورة للمخاطر السيبرانية ليست قابلة للتنظيم بشكل محدد، كما أن القضايا املتعلقة بالشبكة  -2

 لتقنيات.العنكبوتية يمكن معالجتها من خالل اللوائح الحالية املتعلقة بكل من املخاطر التشغيلية وا

إن ادراج املخاطر السيبرانية ضمن املخاطر التشغيلية للمؤسسات املالية يعتبر غير كافي، ألن املعايير الرقابية  -0

 على املصارف تتطلب أهمية تضمين االستراتيجيات والسياسات الخاصة بتلك املصارف.

 
ً
 التوصيات: -ثانيا

فير الدورات العلمية والورش التدريبية واملؤتمرات بمشاركة ضرورة قيام األجهزة الرقابية واملؤسسات املالية بتو  -7

املؤسسات والشركات الدولية املتطورة لدراسة مجال تقنية املعلومات، وذلك بهدف خلق كوادر فنية لها قدرة 

 عالية للتصدي للتحديات املستحدثة املرتبطة بالتقنيات الحديثة.

 والتحديات التي تستهدف املؤسسات املالية.وضع أسس ملراجعة وتحديد أنواع هذه املخاطر  -2

قيام الهيئات والجهات الرقابية بإصدار القواعد املنظمة لقيام املصارف واملؤسسات املالية بإجراء عقود مع  -2

شركات تختص بنظام أمن املعلومات، وُيسند لتلك الشركات الرقابة الصارمة للقضاء على عمليات االحتيال 

 بوك اإللكترونية.والقرصنة على أنظمة ال

العمل على تكثيف التوعية للعمالء واملستخدمين من خالل البرامج التليفزيونية واملسموعة والندوات  -0

 التثقيفية لرفع مستوف الثقافة الخاص بأمن املعلومات والفهم الدقيق لألمن السيبراني وهجماته.

 نية وإدارة مخاطرها واستخراج نقاط القوة منهم.االطالع على التجارب الرائدة في مجال عمليات البنوك اإللكترو  -1

 قائمة املراجع:

 جامعة الرياض، للجريمة، للعائدات واالقتصادية االجتماعية الخصائص: (2777التويجي ) عبدهللا بنت أسماء 

 األمنية. للعلوم العربية نايف

 بيروت. للطباعة، صادر دار ،72ج العرب، لسان: (7887منظور ) ابن 

 رسالة فاعليته، وقياس املعلوماتية الجرائم ملكافحة أمىي نموذج بناء(: 2778) الرحمن عبد تركي املويشير 

 .األمنية للعلوم العربية نايف جامعة الرياض، األمنية، العلوم في دكتوراه

  االردن، مسقط، والتطبيق، النظرية بين للمعلوماتية القانونية الجوانب: (2777سعيد ) بن حسين الغافري 

 قابوس. السلطان جامعة الحقوق  لكلية مقدم بحث

 االنسانية العلوم و الحقوق  مجلة, الجزائري  القانون  في املعلوماتية الجريمة معالم: (2770نقادي ) حفيظ  ,

 بالجلفة. عاشور  زيان جامعة, 72 العدد
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 ثالثة. طبعة, هومة دار, العام الجزائري  القانون  في الوجيز: (2776بوسقيعة ) حسن 

 2ع ،22م واملصرفية، املالية الدراسات مجلة. اإللكترونية الجرائم: (2771كاظم ) محمود رعد. 

 الجامعة دار للنقود، اإللكتروني النقل في الكمبيوتر أخطاء عن البنك مسئولية: (2776غنام ) محمد شريف 

 .اإلسكندرية للنشر، الجديدة

 تطوير حول  اإلقليمية العمل ورشة إلى قدمت عمل ورقة املعلوماتية، الجرائم: (2776محمود ) صالح 

 عمان. بسلطنة عقد مسقط، االفتراضية، الجرائم مكافحة مجال في التشريعات

  املصرفية، للرقابة العربية اللجنة اإللكترونية، املصرفية املعلومات وأمن سالمة: (2770العربي ) النقد صندوق 

 املتحدة العربية اإلمارات ،02 العدد العربية، النقد ومؤسسات املركزية املصارف محافظي مجلس أمانة

 بالجرائم خاصة ضبطية إنشاء -اإللكترونية الجرائم من والوقاية الحماية تفعيل آليات: (2770الدبور ) عمر 

 العلمي. البحث جيل مركز لبنان، عشر، الرابع الدولي املؤتمر أعمال اإللكترونية،

 والتوزيع. للنشر وائل دار األردن، املعلومات، تكنولوجيا جرائم: (2770)النوايسة  اإلله عبد 

 26 ع املعلوماتية واإلنترنت، اإللكترونية الجرائم: (2777حسين ) فريحة. 

 والتوزيع. للنشر الثقافة دار عمان، املعلوماتية، الجريمة -واإلنترنت الحاسوب جرائم:  (2777الشوابكة ) محمد 

 القاهرة., العربية النهضة دار, العقوبات قانون  على وانعكاساتها املعلومات ثورة: (7880)الشوا  سامى محمد 

 الدولي امللتقى تطبيقاتها، مقوماتها متطلباتها مفهومها -اإللكترونية اإلدارة: (2770أنساعد ) رضوان -فالق محمد 

 دحل، سعد جامعة الدول، بعض تجارب دراسة الجزائر، في اإللكترونية الحوكمة إرساء متطلبات بالجزائر،

 الجزائر. البليدة،

 من املصارف أعمال في الجديد -االلكترونية للصيرفة الناظمة القانونية القواعد: (2772متري ) خليل موس ى 

 العربية، بيروت جامعة الحقوق، لكلية السنوي  العلمي املؤتمر أعمال واالقتصادية، القانونية الوجهتين

 بيروت. الحلبي، الحقوق  منشورات

 باملؤتمر، خاص عدد االقتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلة اإللكترونية، الحوكمة: (2772حسين ) خالص مريم 

 العراق.

 التالي: املوقع على 2722-1-0 بتاريخ عليه أطلع الجنائية، الجريمة ماهية: األلفي جبر محمد 

http://islam.assawsana.com/pages.php?newsid=5262 

   Reep-van den Bergh, C. M., & Junger, M. (2018). Victims of cybercrime in Europe: a review of 

victim surveys. Crime science, 7(1), 5 - 13. 

 -S.Friedman (2016) :“Taking cyber risk management to the next level – Lessons learned From the 

front lines at financial institutions”, Deloitte Insight. 
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 اإلطار املفاهيمى للعقود الذكية

The conceptual framework for smart contracts 

 د.نبيلة عبد الفتاح قشطى

Dr. Nabila Abd El Fattah keshty 

 دكتوراه قانون دستورى ونظم سياسية 

 جمهورية مصر العربية 

 عضو االتحاد الدولى لألكاديميين العرب

PhD in Constitutional Law and Political Systems 

The Arabic Republic of Egypt 

 امللخص:

 في العديد من الدول، لذا كان على املشرع تنظيم هذا النمط ظهر نمط تعاقدي جديد ُيعرف بالعقود الذكية، باتت 
ً
 معاشا

ً
واقعا

ة التعاقدي الجديد، والسيما أن هذه العقود من املتوقع أن يزيد الطلب عليها مع انتشار وتطور انترنت األشياء, فهى ذات سمات خاصة ومميز 

، والعقود الذكية هي تقنية مبنية با
ً
ستخدام البلوك تشين، تستطيع من خاللها أن تنش   عقًدا قانونًيا أتوماتيكي تجعل من تطبيقها أكثر أمنا

 فيها, وال يتطلب وجود سلطة 
َ
التنفيذ محفوظ في سلسلة الكتل، بحيث تجعل العمليات أسرع وأكثر شفافية، وغير قابلة للتزوير، وال رجعة

 مركزية.

د الذكية من خالل تعريفه وبيان أهم سماته, ومتى ظهر, وحدوده, ومن خالل هذه الورقة البحثية سنتناول كل ما يتعلق بالعقو 

 .واستخداماته, وفوائده

 العقد الذكى, انترنت األشياء, الذكاء االصطناعى, البلوك تشين, سلسلة الكتل, ذاتية التنفيذ. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

A new contractual pattern known as smart contracts has recently  emerged, which has become a 

living reality in many countries, so the legislator has to regulate this new contractual pattern, especially 

since these contracts are expected to increase the demand for them with the spread and development of 

the “Internet” of Things, they have special features and distinctive features that make their application 

safer, and smart contracts are a technology built using block chain, through which they can create an 

automatic legal contract preserved in the block chain, so that it makes operations faster and more 

transparent, non-counterfeiting, irreversible, and does not require a central authority. 

Through this research paper, we will deal with everything related to smart contracts by defining 

them and explaining their most important features, when they appear, their limits, uses, and benefits. 

Key words:: smart contracts, internet of things, artificial intelligence, block chain, self-executing. 
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 مقدمة:

عد 
ُ
العقود الذكية هي ترميز برمجي على الحاسوب ُيبسط تنفيذ اتفاقيات معينة ويحّد من الحاجة إلى وسيط, ت

العقود الذكية والبلوك تشين تقنيتين مترابطتين، بحيث تشكل البلوك تشين منصة تطبيقية للعقود الذكية، ويمكن 

 إلى ساعي البريد بمج
ً
رسل إلى ِوجهته، دون الحاجة لتوقيع العقود للعقد الذكي تحويل األموال تلقائّيا

ُ
رد وصول الطرد امل

رِسل فعله هو أن يمأل العقد الذكي بالعمالت املشفرة. 
ُ
 التقليدية, كل ما على امل

 إشكالية البحث:

نستطيع القول أن املوضوع في حد ذاته اإلشكالية التي نرجوا اإلجابة عليها في ثنايا البحث, ويمكن تفكيك 

 اإلشكالية عبر طرح مجموعة من األسئلة التي يمكن من خاللها اإلجابة على إشكالية البحث:

 ما هى العقود الذكية؟ -7

 ما هى سمات العقود الذكية؟ -2

 متى ظهرت العقود الذكية؟  -2

 ما هى حدود العقود الذكية؟  -0

 ما هى الطبيعة القانونية للعقود الذكية؟ -1

 أهمية البحث:

يقوم به الباحث تتوقف على القيمة الظاهرة التي يدرسها, وجوهرها العلمي, وما يصبوا إلى أهمية أف دراسة أو بحث 

 في توسيع دائرة معارفنا في مجال 
ً

تحقيقه من نتائج يمكن االستفادة منها, فالهدف األساس ي من وراء بحثنا يتمثل أوال

دراسات  لكي يتسىى للطلبة اإلطالع عليها, وأخذ العقود الذكية هذا من جهة، ومن جهة أخرف إثراء مكتبتنا بمثل هذه ال

 .فكرة بسيطة حول املوضوع

 كما ترجع أهمية هذا البحث إلى رصد وتحليل بعض النقاط الهامة:

 ما هية العقود الذكية. -6

 العقود الذكية. مميزات ومثالب -0

 حدود العقود الذكية.  -1

 الطبيعة القانونية للعقود الذكية. -8

 أهداف البحث:

اس ى لهذا البحث هو محاولة اإلجابة على اإلشكالية املحددة سابًقا من أجل تحقيق األهداف الخاصة الهدف األس

يتمثل الهدف العام للبحث فى التعرف على مفهوم العقود الذكية, والتعرف على خصائصها، بموضوع العقود الذكية, و 

 وتحديًدا سوف نركز على النقاط التالية:
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 سمات العقود الذكية. -7

 بداية ظهور العقود الذكية.  -2

 حدود العقود الذكية.  -2

 .الطبيعة القانونية للعقود الذكية -0

 منهج البحث:

منهج البحث الذي تم اتباعه يتمثل فى املنهج الوصفي التحليلي، حيث تم وصف فكرة العقود الذكية، 

 الضوابط القانونية التي يعمل في إطارها هذا العقد. و 

 خطة البحث:

من خالل ما سبق فإننا نرف من املناسب أن يتم تقسيم هذا البحث إلى محورين, املحور األول يتناول اإلشكالية 

واألهمية واألهداف واملنهج املتبع, أما املحور الثانى فتم تقسيمه ملبحثين, خصصنا املبحث األول للتعريف بالعقود الذكية 

ضيح اسلوب عملها والوظائف املناطة بها، ثم نبين أهم املزايا التي حيث سيتم التعرف على مفهوم تلك العقود، وتو 

ستعمل على تحقيقها, وسنعمل فى املبحث الثانى على توضيح أركان العقد الجديد، كما وأن البحث خلص إلى جملة من 

 النتائج والتوصيات. 

لوك تشين, ويجري تنفيذ شروطه من النتائج التي توصل إليها البحث أن العقد الذكي هو عقد ينشأ بواسطة الب

 عبر ألياتها, باإلضافة إلى أن هناك عدد من الدول اعترفت في تشريعاتها صراحة بالعقود الذكية منها مالطا وإيطاليا 
ً
تلقائيا

والواليات املتحدة األمريكية, كما ينشأ اإليجاب في العقود الذكيه منذ لحظة نشر الكود البرمجي على البلوك تشين, 

ر القبول من املوجب له عندما يعبر عن موافقته على اإليجاب عن طريق توقيع العقد بواسطة مفتاح التشفير ويصد

 الخاص املتعلق به, ومن التوصيات التي توصلنا إليها ضرورة أن يقوم املشرع بتنظيم قانوني شامل للعقود الذكية.

 املبحث األول: ماهية العقود الذكية.

 عة القانونية للعقود الذكية. املبحث الثانى: الطبي

 الخاتمة )النتائج والتوصيات(.

 ماهية العقود الذكية :املبحث األول 

 :
ً
 تاريخ العقود الذكيةأوال

تم اكتشاف العقود الذكية والحديث عنها قبل أن يوجد ش يء اسمه "البيتكوين"، حيث ظهر مصطلح العقود 

فها على أنها: "بروتوكول "Nick Szaboعلى يد عالم الحاسوب األمريكي "نيك سزابو"  7880الذكية عام  "، الذي عرَّ

ها بشكل آلي وبدون تدخل بشري"، وأصبح يتم التعامل بها معامالت تم حوسبتها لتنفذ بنودها والتعامالت املالية املدرجة ب
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, حيث .(J.Bambara ،2771 ,p5) في كثير من الصفقات واالتفاقيات حول العالم، وتتطورت العقود الذكية بشكل كبير

 
ً
 .(2778, 8)قحف، ص أصبحت تتمتع بالعديد من الخصائص وامليزات التي سنتحدث عنها الحقا

 في طريقة إبرام العقود, 
ً
 كبيرا

ً
وكان لعصر الفضاء اإللكتروني والتطور في شبكات الكمبيوتر والخوارزميات أثرا

والذكاء االصطناعي إلى إعادة االهتمام  blockchainكما أدت التطورات الحديثة في التقنيات املستندة إلى اإلنترنت مثل 

عتبر هذه التقنيات هي الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق نظرية العقود الذكية.
ُ
 بالعقود الذكية، وت

, فھو من العقود حدیثة 
ً
ومفھوم العقود الذكیة من املفاھیم الحدیثة التي ظھرت وانتشرت بشكل واسع مؤخرا

 لتجربة والتنفیذ.النشأة, التي ال تزال قید ا

: تعريف مصطلح العقود الذكية
ً
 ثانيا

العين والقاف والدال أصل واحد، وعاقدته بمعىى عاھدته، والعقد بمعىى الربط وھو نقیض الحل  العقد لغة: -7

 . (7808)الرازي،  والجمع عقود

2- :
ً
 العقد اصطالحا

 هناك العديد من التعريفات الخاصة بالعقد الذكى منها: 

( العقد الذكي بأنه: "مجموعة من الوعود التي تشتمل على البرتوكوالت التي ينفذ األطراف Szabo, 1995عرف ) .أ 

نفذ على شبكات الكمبيوتر، أو في أشكال أخرف من 
ُ
 ت

ً
من خاللها الوعود األخرف, وهذه البرتوكوالت عادة

ات الرقمية، وبالتالي فإن هذه العقود أذكي من العقود التقليدية, وال يستخدم في تنفيذها الذكاء اإللكتروني

 .(Szabo ،7881) االصطناعي"

( بأنه: "التنفيذ الذاتي للعقد التقليدي املكتوب باللغة الطبيعية للبشر Bourque And Tsui, 2014عرفه ) .ب 

 .(Bourque ،2770) وجه التحديد بلغة قابلة للترجمة بواسطة الكمبيوتر"واملصاغة على 

( بأنه: "برنامج يربط كود الكمبيوتر بين طرفين أو أكثر في ضوء تنفيذ اآلثار املحددة Jaccard, 2018عرفه ) .ج 

، ويتم تخزينه في دفتر األستاذ املوزع"
ً
 .(Jaccard ،2771) مسبقا

"Raskin, 2016عرفه ) .د 
ً
 . (Raskin ،2776) ( بأنه: "اتفاق ُينفذ آليا

( بأنه: "برنامج مبرمج يتم تنفيذه على منصة البلوك تشين، لضمان التنفيذ الذاتي Savelyev 2016 عرفه ) .ه 

 ومطبقة على األصول التي للعقد الذكي, والطبيعة املستقلة لشروطه 
ً
وُيشغل من خالل شروط محددة مسبقا

 .(Savelyev ،2776) تحمل عنوان البلوك تشين"

( بأنه: "برنامج مبرمج ومخزن على منصة البلوك تشين، وينفذ من خالل معامالت Greenspan, 2016عرفه ) .و 

 . (Greenspan ،2776) البلوك تشين"

 ( بأنه: "العقد الذي ُيمثل في شكل رمز وُينفذ من خالل أجهزة الكمبيوتر".Mik, 2017عرفه ) .ز 
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عرفته الواليات املتحدة األمريكية فى مشروع قانون يتضمن املفهوم القانوني للعقد الذكي بأنه: "برنامج تسيير  .ح 

لالمركزي واملشترك واملكرر والذي يمكنه تولي املسئولية واألمر الحدث الذي يعمل على دفتر األستاذ املوزع وا

, وعرف القانون األمریكي العقد الذكي بأنه: "برنامج حاسوبي تفاعلي، (Mik ،2770) بنقل األصول في هذا الدفتر"

 .(2771)ضبش،  ومشترك ومستنسخ"ُیستخدم في أتمتة املعامالت، وُینفذ على سجل حسابات ال مركزي موزع 

ُعرف في املرسوم الرئاس ي بأنه: "كود  -2770أول دولة تضع تشريع للعقد الذكي في عام -وفي روسيا البيضاء  .ط 

 الكمبيوتر املخصص للعمل في دفتر األستاذ املوزع ألجل التنفيذ التلقائي أو تنفيذ املعامالت أو اإلجراءات

 . (Müller ،2727) القانونية األخرف"

العقد الذكي بأنه: "شكل من أشكال الترتيب  2771قانون هيئة االبتكار الرقمي لسنة  وفى مالطا عرف مشروع .ي 

 في شكل التكنولوجي املبتكر
ً
 أو جزئيا

ً
إلكتروني,  والذي يتكون من: بروتوكول الكمبيوتر أو االتفاق املبرم كليا

 من خالل رموز الكمبيوتر، على الرغم من أن بعض األجزاء يمكن أن تتطلب التدخل  ويكون قابل للتنفيذ
ً
آليا

 بالطرق القانونية العادية أو املزدوجة"
ً
)أحمد،  والتحكم البشري، والتي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ أيضا

 .(2727, 11ص

عرفھا عبد الستار أبو غدة بأنھا: "برتوكوالت خاصة بطرق مرمزة )مشفرة( من خالل برمجیات قادرة على إرسال  .ك 

كموثق أو العقود من حساب شخص إلى حسابات أخرف على منصات )بلوك شين(، دون تدخل طرف ثالث 

 .( 270, ص 2778)غدة،  وسیط أو أي جھة مركزیة"

 أحكام وشروط العقد، دون  .ل 
ً
نفذ تلقائیا

ُ
وعرفت بتعریف موسع بأنھا : "برامج أو تعلیمات برمجیة قائمة بذاتھا ت

الحاجة إلى التدخل البشري، ویمكن أن تتضمن العقود الذكیة جمیع املعلومات حول شروط العقد، وواجبات 

العقد، بحیث یتم تنفیذ جمیع اإلجراءات وحقوق األطراف، والرسوم وكافة العناصر، التي ینبغي وجودھا في 

 .( 8، ص2778)تحسين،  ئیا، دون اللجوء لخدمات الوسطاء"تلقا

 مفاجًئا، نظًرا 
ً
من خالل التعریفات السابقة نجد أنه ال يوجد تعريف متفق عليه عاملًيا للعقود "الذكية"، وهذا ليس أمرا

 جديدة جًدا، وأساسها التكنولوجي املعقد.لطبيعة هذه الظاهرة ال

 ومن خالل ما سبق یتبين أن مصطلح العقود الذكیة یختص بعدة خصائص وھي كما یلي:

 ھذه العقود تتم في الحاسوب على شكل رموز وبیانات وبرامج تشغیل. -7

2- .
ً
 تتضمن شروط اتفاقیة تنفذ تلقائیا

 ذاتیة التنفیذ فال تحتاج إلى طرف ثالث. -2

)الجمیلي،  تنفیذھا فیھا, فبمجرد البدء ال یمكن إیقاف النتائج التي یتم تشفير العقد الذكي من أجلال رجعة  -0

2771) . 
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: خصائص العقود الذكية
ً
 ثاليا

ا أو جهة حكومية أو منظمة أن تتطلع على بيانات عقدك،  االستقاللية: -7
ً
ال يمكن ألي طرف ثالث سواء كان بنك

مع عدم الحاجة لوسیط بين املتعاقدین، مما یؤدي إلى وال أن تفرض عليك أي شروط أو تكاليف إضافية, 

َعِقد املعامالت املالیة، إذ یمكن للعقد الذكي فر 
ُ
ض نفسه من خالل الوسائل تخفیف العدید من العوامل التي ت

 في حالة انتھاك الشروط.
ً
، وإلغاء العقد تلقائیا

ً
 الرقمیة عند استیفاء الشروط املحددة مسبقا

: محمية من خالل شفرات وخوارزميات بالغة التعقيد بشكل يجعل من املستحيل ألي مخترق مهما كان اآلمان -2

ِير أو يتالعب فيها,
َ
العقود الذكیة بمستوف عالل من األمن والحمایة بفضل تقنیة  وتتميز بارًعا أن ُيَعِدل أو ُيغ

البلوك شين وصعوبة اختراق البیانات، ویتم حفظ البیانات في نظام المركزي یكاد یكون من املستحیل تعدیلھا 

 .أو حذفھا أو التراجع عن البیانات والتعامالت التي تم حفظھا

من أجل إجراء االتفاقات وإتمام الصفقات بدون الخوف من أي  : تعمل على توفير بيئة آمنةاليقة واالعتمادية -2

تالعب أو غش، فبمجرد التوقيع على العقد ورفعه على البلوك تشين تكون كل املعامالت واإلجراءات الخاصة 

 بك قد تمت بدون متابعة.

من الصعب سرقة أو فقدان أي من املستندات الخاصة باملنظمة، مما یمنع حدوث أي تجاوزات أو أي  الدقة: -0

عملیات تزویر، أي توفير عنصر الثقة للمتعاملين، كما یتم االحتفاظ بكافة الشروط واألحكام املتفق علیھا 

 .( 771، ص2778)بورغدة،  بشكل واضح ومفصل قبل البدء بالعمل

توفر الوقت واملجهود، ال تحتاج ملتابعة أو أن توظف أشخاص أو هيئات تتأكد من أن كل  السرعة والفاعلية: -1

 ش يء على ما يرام، وال تحتاج ملحاميين ومحاسبين من أجل ضبط كل ش يء، واملعامالت املالية تتم بسرعة فائقة,

وتحفظ العقود الذكیة في ملفات إلكترونیة فال تحتاج إلى وقت في تخزینھا وال االطالع علیھا, كما ال تحتاج إلى 

مساحة تخزین في املكاتب, مثل العقود التقلیدیة التي تحتاج إلى وقت للتنفیذ ومساحة لتكدیس امللفات 

 واملستندات ومن ثم صعوبة الحصول علیھا في وقت قصير.

ل األطراف املشاركة بدقة,  ة:الشفافی -6 یتم صیاغة العقود الذكیة وفق الشروط واألحكام املتفق علیھا من ِقبَّ

، مما یمنع أي خالف في املراحل املتأخرة بين أطراف العقد.
ً
 وتطبیقھا وفق القواعد املتفق علیھا سلفا

ل الخاص بك، أو لالتفاقية التي توفر مرونة كبيرة للغاية فبإمكانك تخصيصها وجعلها مالئمة للعم املرونة: -0

 تريدها، وتحافظ على هويتك الرقمية وعلى خصوصيتك.

: لن تحتاج ملحامي وال ملستشار أو موثق وال توجد مصاريف لإلجراءات وال مصاريف توفير الوقت والجهد واملال -1

ذا النوع من العقود ركات لهإضافية ألي وسطاء، وتعامالتك بال ضرائب وال خصومات، لذا تلجأ العديد من الش

 ..(Joseph J. Bambara ،p27) اليوم
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ھذه الخصائص ھي ما تميز العقود الذكیة عن غيرھا من العقود القدیمة, وللعقود الذكیة مسمیات مختلفة, فیطلق 

 علیھا:

 لكونھا تتم عبر برامج حاسوبیة بطریقة مشفرة.   :Digital Contractsالعقود الرقمیة  -7

 : نسبة إلى املنصة التي تتم من خاللھا. Block chain Contractsعقود سلسلة الكتل  -2

 إلى عدم الحاجة لطرف ثالث وسیط.  Self- Executing Contractsعقود ذاتیة التنفیذ  -2
ً
 : نظرا

 .Crypto contracts (De Vecchis ،2770) عقود مشفرة -0

: عيوب العقد الذكي 
ً
 رابعا

 لكون العقود الذكیة من العقود املستحدثة والتي ال تزال قید التجربة والتنفیذ فإنھا وبال شك یتخللھا بعض 
ً
نظرا

 قد تتالش ى مع التقدم التكنولوجي في ھذا املجال، ف
ً
مميزاتها الكثيرة التي العقود الذكية رغم النقائص والتي تشكل عیوبا

 إال أن لديها أيًضا العديد من العيوب التي قد تجعل البعض يبتعد عنها، ويسبب عدم إقبال املستثمرين 
ً
ذكرناها سالفا

 والشركات والهيئات عليها رغم مميزاته الكبيرة, ومن هذه العيوب:

تعرض للھجمات الفيروسیة، والتي أو نتیجة ال إمكانیة تعرضھا لألخطاء البشریة عند ملئ معلومات العقد -7

 في تلف البیانات املخزنة, غير أن ھذه اإلشكاالت واردة الحدوث
ً
 وتقع ضمن ما ال یمكن التحرز منه تكون سببا

  .(27، ص2778)الحنیطي، 

ا، عدم وجود تشريعات قانونية لها اليوم -2
ً
ويجعل العديد من الهيئات : هذا األمر يجعل التعامل معها شائك

 واملؤسسات ال تتعامل عن طريقها.

حيث يمكن استخدامها في أي عمل حتى لو كان غير أخالقي أو إجرامي أو حتى  ال توجد رقابة على استخدامها: -2

وإجراء  إرهابي، فعدم وجود رقابة وحماية الهويات والبيانات يجعل املجال مفتوًحا لإلتجار بالبشر واألعضاء،

 .( 221, ص2727)الحديثى،  ات األسلحة واملخدراتصفق

ل األطراف املتعاقدة -0 ، وما یترتب عن ذلك من مشاكل في استیعاب بنود العقد نقص الوعي التكنولوجي من ِقبَّ

 بشكل صحیح، وبالتالي حدوث نزاعات وخالفات بين األطراف املتعاقدة. 

تعتمد العقود الذكية على األكواد من أجل برمجة التشريعات والبنود الخاصة بها،  برمجتها:وجود أخطاء في  -1

لذا في حالة كتابة هذه األكواد بشكل س يء أو عند وجود أي ثغرات في الكود يحدث العديد من املشكالت 

طراف املتضررة تتكبد الكبيرة، والتي تصبح غير قابلة للتعديل أو التراجع بأي شكل من األشكال، لذا فإن األ 

 خسائر كبيرة وفادحة.

 متصلة بلغة البرمجة والرقابة وانفاذ الضوابط ال تزال العقود الذكية بعيدة عن الكمال -6
ً
: إذ أنها تواجه عيوبا

 القانونية:

 : ماذا لو حصل خلل في الكود الخاص باملعاملة؟من حيث لغة البرمجة .أ 

 كيف للحكومات مراقبة مثل هذا النوع من العقود؟ من حيث الرقابة: .ب 
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 : كيف ينبغي للحكومات تنظيم مثل هذه العقود؟من حيث التنظيم .ج 

 : ماذا سيحدث إذا قام شخص بإرسال كود خاط ؟من الناحية اإلجرائية .د 

لعقد : ما مدف صحة العقد إذا كان محله مرهون أو محجوز عليه؟ وماذا لو كان محل امن الناحية القانونية .ه 

 ( 087, ص2778)طرية،  ير مشروع أو مخالف للنظام العام؟غ

 الطبيعة القانونية للعقود الذكية :املبحث اليانى

: أركان العقود الذكية 
ً
 أوال

: هم الراغبون في تنفيذ العقد لتحقيق آثاره وجىى ثماره وفق شروط معينة, وهم مجهولو الهوية أطراف العقد -7

في حال كانت سلسلة الكتل من النوع املفتوح, وفي إطار هذه التقنية أكد بعض التقنيين على أنه ُيمكن العلم 

 بهوية األطراف بالتعقب والتتبع. 

كافة املشاركين الدخول في االتفاق عن طريق توقيع العقد عبر املفاتيح يتاح ل التوقيعات الرقمية اإللكترونية: -2

 الخاصة لكل طرف. 

تمثل سلسلة دقيقة من العمليات التي يجب على جميع املشاركين التوقيع عليها إلبداء الرضا  شروط العقد: -2

 واملوافقة عليها. 

. هو ما يقوم به البرنامج بحيث يتمكن من تقييد كافة  محل العقد: -0
ً
 األمور املتعلقة باملحل للتعامل معها تقنيا

, 2727)فداد،  لوك شين وإتاحته بين عقود املنصةويتم نشر العقد الذكي في ب نظام تقني يقوم على الالمركزية: -1

 .(710ص

رئيسية مترابطة ومتكاملة, تمثل تم تلخيص مكونات العقد الذكي كما سردها التقنيون وإيجازها في ثالثة مكونات 

 أركان العقد الذكي التي ال يمكن أن ُينفذ إال بتوافرها وهي:

 كان عددهم-: وهم األطراف املوقعون  -7
ً
 الذين يستخدمون العقد الذكي, سوا اتفقوا أو اختلفوا على الشروط.  -أيا

ِكن املستخدم من الوصول املباشر لهذا يكون من ضمن بيئة العقد الذكي, وُيَم  املحل أو موضوع االتفاق )العقد(: -2

 املكون دون عوائق. 

)معتز أبو جيب،  خالل برمجتها بواسطة رموز رياضيةيتضمن شروط وبنود محددة بأوصاف من  البروتوكول: -2

 .( 2, ص2778

 التي اشترطھا الفقھاء في كتبھم وھي:وبناًء عليه يمكننا القول أنه یتوفر في العقد الذكي جمیع أركان العقد 

 طرفا العقد.  -

 املعقود علیه. -

 صیغة العقد. -

-  
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  طرفا العقد: -7

یقصد بطرفي العقد العاقدان جائزا التصرف، ویشترط فیھما العقل, فال ینعقد بیع املجنون والصبي الذي ال یعقل، 

من وجودھما الفعلي وأھلیتھما للتعاقد من حیث فاملتعاقدان في العقد الذكي یمكن من الناحیة النظریة أن یتم التأكد 

السن واألھلیة العقلیة بسؤالھما عند فتح الحساب وبدأ العالقة التعاقدیة، أما من الناحیة التطبیقیة الفعلیة فإن ذلك 

أن ال یكون إال بسؤال املتعاقد نفسه, فال یمكن في العقود الذكیة سبق التعرف على شخصیة الطرف اآلخر, حيث يمكن 

 
ُ
 . ( 22, ص2778)الطالب،  أو دون سن التعاقد القانونیة -وتروب–یكون وھمیا

 للمعقود علیه البد من توافرھا وھي: املعقود علیه: -2
ً
 هناك شروطا

 فال ینعقد بیع املعدوم. . أ
ً
 أن یكون موجودا

 ألن البیع مبادلة املال باملال. . ب
ً
 أن یكون ماال

.أن یكون  . ت
ً
 مباحا

ً
 العقد مشروعا

 أن یكون مملوكا. . ث

 . (06, ص2778)سانو،  أن یكون مقدور التسلیم عند العقد . ج

وھذه الشروط متحققة في العقود الذكیة، وإن كان بعضھا یأتي بشكل يخالف ما علی العقود التقلیدیة والعقود 

 اإللكترونیة.

 لكل من املالين املتبادلين في العقد  بحیث ال یوجد مجال للشك وعلیه فإن نظام العقود 
ً
 كامال

ً
الذكیة یقدم توصیفا

في نوع املال وخصائصه وأوصافه، فتنعدم أي جھالة فیما یتم التعاقد علیه من أموال, كما یقوم النظام الالمركزي 

 
ً
 حقیقیا

ً
یستدعي التنفیذ الفوري للعقد من خالل نظام  لسالسل الكتل بالتأكد من وجود املالين املتعاقد علیھما وجودا

 البلوك شين الالمركزي.

 : صیغة العقد -2

، قاطع الداللة على اتجاه إرادة من 
ً
 جازما

ً
 نھائیا

ً
یقصد بالصیغة تقابل اإلیجاب والقبول، حیث ُیعد اإلیجاب تعبيرا

 لشروط معینة.
ً
 صدر منه إلى قبول التعاقد وفقا

العقود الذكیة كاملة االلتزام, وھي متحققة عبر وسیلة الكتابة التي تدل على رضا وصیغة اإلیجاب والقبول في 

 املتعاقدین:

فمن الناحیة الشكلیة یمكن القول أن العقود الذكیة قد استوفت جمیع أركان العقد املقررة من وجود  -

د التي تكون عبارة عن نقرة زر وتوفر صیغة العق -أي صالحیتھما لإللزام وااللتزام-املتعاقدین وأھلیتھما للتعاقد 

 للموافقة على العقد. 
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كما تتحقق شروط املعقود علیه من وجود للمال اململوك املقدور على تسلیمه، غير أن اإلشكال الواقع في  -

، إذ ال تتم العقود الذكیة إال بواسطة 
ً
 متقوما

ً
العقود الذكیة یتلخص في نوع املال املتبادل ومدف اعتباره ماال

 العمال 
ً
 متقوما

ً
 .(DiMatteo ،2778) ت االفتراضیة والتي لم یتوصل بعد إلى اعتبارھا ماال

: إشكاالت العقود الذكیة
ً
 ثانيا

 هناك عدة إشكاالت جوھریة یمكن تحدیدھا كالتالي:

- .
ً
 مدف إلزامیة العقد الذكي قانونیا

 مدف االعتراف بالعملة االفتراضیة. -

 طرفي العقد الذكي.جھالة  -

7- :
ً
  مدى إلزامیة العقد الذكي قانونیا

ال تعترف القوانين حتى اآلن بالعمالت الرقمیة املشفرة التي تنفذ من خاللھا العقود الذكیة، مما كان له أثر مباشر 

 
ً
، ألنھا تحتاج إلى على التعامل بھذه العقود, لذا یعد "التحدي القانوني األبرز ھو عدم تقبل املشرع لھذه التقنیة عموما

 كبيرین حتى 
ً
 ووقتا

ً
تغیير جذري في القوانين واإلجراءات والسیاسات، وھذا لن یتم بين عشیة وضحاھا، مما یستدعي جھدا

 یستقر الوضع لھذه التقنیة. 

حالة ویبقى القضاء املرجع األول واألخير عند حدوث املنازعات فى العقود، فیلجأ املتخاصمون إلى املحاكم, ولكن في 

العقود الذكیة سیكون ذلك من الصعوبة, ألنه ال زالت املحاكم ال تعترف بھذا العقد وإلزامیته، باستثناء بعض 

 مشروع قانون یمنح الوضع القانوني للعقود الذكیة املستندة  –التشریعات 
ً
كتشریعات والیة أریزونا التي أصدرت مؤخرا

امل بھا أي عقد أو ات القائمة على سلسلة الكتل بنفس الطریقة التي تععلى عملة االثيریوم لیتم التعامل مع التوقیع

 .(72, صmarc ،2770) توقیع تنظیمي"

 دون الفصل في حكم العقود الذكیة، 
ً
 یقف عائقا

ً
وعدم اعتراف القوانين القضائیة بالعقود الذكیة ُیعد إشكاال

األحیان من مخاصمات ومنازعات ویرجع للقضاء في حلھا، وعدم االعتراف القانوني بھذه فالعقود ال تخلو في كثير من 

 للحقوق املالیة.
ً
 العقود یوقع املتعاقدین في إشكال حل النزاع القائم بینھما  مما قد یسبب ضیاعا

 مدى االعتراف بالعملة االفتراضیة:  -2

االفتراضیة املتداولة، واإلشكال األساس ي الذي یقع حول ھذه العقود الذكیة ال یمكن تنفیذھا إال بواسطة العمالت 

ل املؤسسات,  العمالت االفتراضیة أنھا غير مرخصة من الجھات اإلشرافیة وغير مدعومة أو مربوطة بأي أصل مالي من ِقبَّ

، Ancel) ياستقرار قیمتھا في الوقت الحال فكون ھذه العمالت االفتراضیة غير مدعومة وغير مرخصة أدف إلى عدم

2727) . 
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وصاحب الصالحیة في عملیة إصدار النقود ھي الدولة  وال یجوز لغيرھا من الجھات القیام بھذه املھمة بأي حال من 

 إلى 
ً
ضرر ال األحوال، وبإنزال ھذه القاعدة على الواقع یتبين أن ركون الدولة في ھذه املھمة إلى جھة غيرھا یؤدي یقینا

 على أنھا من مظاھر الس
ً
 . (Angelo ،2778) یادة التي ال یجوز االنتقاص منھامناص منه على الدولة وعلى املجتمع، فضال

كما أن عدم استقرار قیمة العمالت االفتراضیة یؤدي إلى أضرار قد تلحق أطراف العقد وقد تؤثر في انھیار السوق, 

تؤدي إلى أزمات اقتصادیة, وإن كانت ھذه العقود الذكیة یلحقھا مصالح كثيرة تتمثل في تسھیل املعامالت وغيرھا  أو حتى

 فعدم استقرار العملة قد یكون تأثير ضررھا أكبر.

 جھالة طرفي العقد:  -3

 العقود الذكیة تتم من خالل منصات رقمیة وھذه املنصات متنوعة: 

خاصة بعدد محدود من املستخدمين وفق شروط -تقنیة سلسلة الكتل  منھا املنصات التي تعتمد على . أ

كاملنصات الرقمیة للمؤسسات املالیة والشركات وشركات التأمين وغيرھا، فالعقود الذكیة  -ومواصفات محددة

 تالتي تنفذ على ھذه املنصات یكون طرفا العقد معلومي الھویة واألھلیة وكل ما یتعلق بھما من بیانات ومعلوما

 .(Djrovic ،2778) تتطلبھا العقود ولوائح املؤسسات

منھا املنصات املقیدة بشروط وقیود مفروضة من الدول, مثل بعض الدول التي تشرط على مستخدمي املنصات  . ب

 الرقمیة تسجیل ھویات وبیانات املستخدمين. 

منھا منصات مفتوحة ال تعرف ھویات املستخدمين حين تنفیذ العقود، وعدم التحقق من أھلیة طرفي العقد  . ت

 الذكي. 

فاإلشكال یطرح في جھالة األطراف في ھذه العقود التي تتم عبر املنصات املفتوحة, وفي حقیقة األمر أن ھذه الجھالة 

ما أن شھرة العقد بين املستخدمين وإشھاد خلق كثير علیه بما عرضیة  ألنه بالتتبع التقىي یمكن معرفة األطراف، ك

 عدم معرفة حال األطراف التفصیلیةیحقق استفاضة العقد بجمیع مكوناته یحمي العقود والتزامات كل األطراف من آثار 

 . (2722, 222)سناء رحمانى، ص

: تحديد الطبيعة القانونية 
ً
 للعقد الذكيثاليا

 اختلف الفقهاء فى تحديد الطبيعة القانونية للعقد الذكى وذلك على النحو التالى:

 من أشكال العقود أو وسيلة لضمان  (Dyadkin et al)في روسيا يري  -7
ً
أن العقد الذكي يمكن اعتباره شكال

 لتسجيل االلتزامات, فهو طريقة فقط لتوقيع املعامالت العقدية من خالل العقد الذكي, فه
ً
 خاصا

ً
و يمثل نوعا

 وتنفيذ املعامالت املدنية، التي لها العديد من الخصائص املحددة. 

( بأن العقد الذكي له طبيعة قانونية مركبة: حيث يمكن اعتباره اتفاق إضافي وعقد Yurasov et alبينما يري ) -2

ينفذ العقد الذكي دون االعتماد مستقل, حيث أن االتفاق مستقل مع تعليق التنفيذ، وفي نفس الوقت املحدد 
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على إرادة أطراف االتفاق, وانتهي أنصار هذا االتجاه إلى أن العقد الذكي يعتبر وثيقة قانونية تم إنشائها 

 . (Inshakova ،2727) باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين وتنفيذها

، بينما يري آخرون أن العقد الذكي هو كود  -2
ً
 حقيقيا

ً
وفي أمريكا يري بعض الفقه أن العقد الذكي يعتبر عقدا

, ويمكن أن يتم تخزين هذا الكود 
ً
 للمهام املحددة مسبقا

ً
 ووفقا

ً
الكمبيوتر الذي  يكون قادر على العمل تلقائيا

 ومعالجته في دفتر األستاذ املوزع وكتابة أي تغير فيه, و 
ً
 بأن العقد الذكي ليس بالضرورة عقدا

ً
هذا يعد اعترافا

  فهو يعتمد على مقاربة شرطية قائمة على قاعدة إذا تحقق ذلك.... ترتب إذا " 
ً
" املكتوبة في  if……thenقانونيا

يذ هذه االتفاقات كود الكمبيوتر, وبهذا املعىي ال تعتبر العقود الذكية اتفاقات، بل تكنولوجيا معدة لتنف

 ا
ً
 .(Releases ،2771) ملحددة مسبقا

 وفي فرنسا انقسم الفقه حول الطبيعة القانونية للعقود الذكية:  -0

يري البعض بأنها ليست عقود باملعىي القانوني للمصطلح، وليست في مجملها عقود إلكترونية، ألنها تتمتع  . أ

 لطبيعتها 
ً
الخاصة، فالعقود الذكية مجرد حارس رقمي مرصود لخدمة العقد, فهي بأساليب تنفيذ شائكة نظرا

برامج كمبيوتر تستخدم في إبرام وتنفيذ العقود الحقيقية حتى وأن كان يمكن اعتباره عقد ذكي بلغة علماء 

 الكمبيوتر، هذا التصنيف سيظل غير فعال ومضلل في القانون لعدم ارتباطه بقانون العقود, وبالتالي ال تخضع

 .(622, صMoradinejad ،2778) 2776ن املدني الفرنس ي املعدل في من القانو  7777ألحكام املادة 

 باملعىى املقصود الوارد في املادة  . ب
ً
من القانون املدني  7777ويري بعض الفقه أن العقد الذكي يمكن اعتباره عقدا

أن تسجيل التحويل على البلوك  2776إبريل  21املالي بعد مرسوم الفرنس ي  حيث يحدد القانون النقدي و 

.، Anon) سيتم تطبيق القانون العام للعقود" يحل محل العقد املكتوب, وفي هذه الحالة blockchainتشين "

2727) . 

، Bayle) محددة بعض الش يء وغريبة للغايةا ويري بعض الفقه أن العقود الذكية رغم هذا تشبه العقود، إال أنه . ت

2776). 

-وأطراف التعامل  -اإليجاب والقبول -واملتأمل ملكونات العقود الذكية يجد أن أركان العقد وهي الصيغة 

 في بروتوكول من متوافرة بالشروط التي يرتضيها كل طرف, ولكنها مخزن -موضوع العقد-واملحل  -العاقدان أو آكثر
ً
ة سلفا

, وتترتب 
ً
خالل لغة برمجة معينة, على أساس الند للند, أف إذا تحققت وتطابقت الشروط في عقد من العقود ينفذ تلقائيا

 عليه آثاره وفق املدون في الشروط املوقع عليها من الجميع. 

لذكي  كونه وحدة واحدة تتالقى في كما أن جميع املقررات الفقهية املتعلقة بمجلس العقد متضمنة في العقد ا

إرادة كل األطراف بالشروط املدونة في العقد, ويتجاوز موضوع اتحاد مجلس العقد بين حاضرين أو تفرقه واتصال 

اإليجاب والقبول ومطابقة اإليجاب للقبور  ألن كل ذلك مدون في البروتوكول وال يتم التنفيذ إال إذا توافقت إرادة 

على الشروط واملتطلبات املدونة في العقد الذكي, من خالل التوافق التلقائي بما يؤدي إلى التنفيذ الذاتي الطرفين أو آكثر 

 للعقد. 
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فتطبيق الضوابط والشروط في مثل هذه العقود ال يمكن العبث بها بالتعديل أو التغيير للرقابة الصارمة, كما 

 تنفيذ الذاتي املباشر دون وسيط.أن إساءة التطبيق ألي عقد ال يمكن تصورها لخاصية ال

 :خاتمةال

قد تناولنا فى بحثنا هذا كل ما يتعلق بالعقود الذكية من بيان تعريفه وأهم سماته, ومتى ظهر, وعيوبه, والطبيعة 

 القانونية للعقود الذكية, ثم انتهينا بمجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالى: 

: النتائج
ً
 أوال

 البحث إلى عدة نتائج أبرزھا:یخلص 

 عبر آلياتها, دون الحاجة لوسیط, فھي  -7
ً
العقد الذكى ينشأ بواسطة البلوك تشين ويجرف تنفيذ شروطه تلقائيا

 آلیة إجرائیة ذكیة لتنفیذ العقود.

 البلوك شين حیث تعتبر تقنیة سلسلة  -2
ً
 بالعمالت االفتراضیة, خاصة

ً
 وثیقا

ً
العقود الذكیة مرتبطة ارتباطا

البلوك شين املنصة الرقمیة التي یتم من خاللھا تنفیذ وإجراء العقود الذكیة في حين تعتبر العمالت االفتراضیة 

 العملة املتداولة في إنجاز ھذه العقود.

 العقود الذكیة من العقود املستحدثة التي لم یرد في بیانھا نص قانونى. -2

 لذكية منها مالطا وإيطاليا وامريكا.هناك عدد من الدول اعترفت فى تشريعاتها بالعقود ا -0

: التوصیات
ً
 ثانيا

 تطوير وتحديث نظم الذكاء االصطناعى.  -7

 رسم حدود الستخدامات العقود الذكية. -2

 ضرورة وجود مسئولية مدنية ناشئة عن اإلخالل بالعقد الذكى. -2

 لتعلقه بتقنیات الثورة موضوع العقود الذكیة من املواضیع املستجدة التي ال تزال قید الدراسة والبحث،  -0
ً
نظرا

 .الرقمیة

 نوص ى املشرع بأن يقوم بالتنظيم القانونى للعقود الذكية والعمالت الرقمية التى تتعامل بها. -1
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اقع  البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية بين مقتضيات الحوكمة وإكراهات الو

The electronic portal for public deals between the requirements of 

governance and the constraints of reality 
 قطاف مريم

Guettaf Meriem 

 تونس، / جامعة سوسة، دكتوراه طالبة

PhD Student, University of Sousse, Sousse / Tunisia 

 

 امللخص:

ملا كانت الحوكمة اإللكترونية من أهم ما تمخضت عنه تطورات التكنولوجيا العاملية سعت من خاللها الدولة 

كريس النزاهة والشفافية في سياق اتسم باستشراء الفساد اإلداري واملؤسسات إلى تحقيق الفعالية وتعزيز اإلنتاجية وت

 واملالي الذي اجتاح اإلدارة العمومية الجزائرية خصوصا.

كان لزاما على املشرع الجزائري وضع ميكانيزمات وطرائق قانونية ملحاربة هذه الظاهرة بالتوجه نحو الرقمنة 

رغبة في االنتقاص من صالحياته التي تنجر عنها عديد املمارسات  والتعامل الالمادي وتقليص دور املوظف العمومي

 املكرسة للفساد والرشوة إذاك تبلورت فكرة البوابة الوطنية للصفقات العمومية.

الذي حدد محتواها وكيفية تسييرها وتبادل املعلومات من خاللها في  2772نوفمبر  70بصدور القرار املؤرخ في 

 جال رغم تأخرها.خطوة إيجابية في هذا امل

 صفقات عمومية، حوكمة، بوابة إلكترونية، الفساد. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Since e-governance is one of the most important outcomes of global technology developments, the state 

and institutions have sought to achieve efficiency, enhance productivity and establish and transparency in 

a context provided by widespread administrative and financial corruption that swept the Algerian public 

integrity administration in particular. 

It was necessary for the Algerian legislator to put in place mechanisms and legal methods to combat this 

phenomenon by moving towards digitization and immaterial dealing and reducing the role of the public 

official in a desire to detract from his powers, which results in many practices devoted to corruption and 

bribery, then the idea of the national portal for public deals was crystallized. 

With the issuance of the decision dated November 17, 2013, which determined its content, how to 

conduct it and the exchange of information through it, in a positive step in this field despite its delay. 

Key words: public deals, governance, electronic portal, corruption. 
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 مقدمة:

تعمل الدولة الجزائرية على تجسيد مشروع الحوكمة اإللكترونية على أرض الواقع كاستجابة طبيعية للتطورات 

 كانت وليدة لثورة تكنولوجيا االتصاالت.املتالحقة التي يعيشها العالم في مجال نظم املعلومات والتي 

وألن الصفقات العمومية بوصفها من أكثر املجاالت حساسية ومن أكبر أوجه الصرف للمال العام وألنها عصب 

 الخدمة العمومية بما تعىى به من تلبية للحاجات العامة.

لح املتعاقدة واملتعاملين االقتصاديين فقد استحدث املشرع الجزائري بوابة إلكترونية لتبادل املعلومات بين املصا

كون التوصل بالوثائق املتعلقة بالدعوة إلى املنافسة لجميع املهتمين في هذا امليدان يعمل على تعزيز املنافسة الحرة فيما 

 بينهم وخلق نوع من تكافؤ الفرص وتكريس الشفافية واملساواة بين املتعاملين االقتصاديين من خالل استعمال وسائط

إلكترونية في إبرام الصفقات العمومية كنتيجة منطقية لظهور العقود اإللكترونية واملحررات الرقمية والتوقيع وهذا ما 

 يشكل في ظاهره جوهر الحكامة الجيدة التي غدت أهم أوليات سياسات الدولة وأبرز وسائلها.

م الصفقات العمومية تم إصدار قرار املتضمن تنظي 226-77من املرسوم الرئاس ي  700و 702وتطبيقا للمادة 

. يحدد محتوف البوابة 20ص  2770أفريل  78املؤرخة في  27في الجريدة الرسمية عدد  2772نوفمبر  70بتاريخ 

 اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفية تسييرها وكيفية تبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية.

، 70-200)املرسوم الرئاس ي بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  املتعلق 200-71ليأتي املرسوم الرئاس ي 

 حامال فصال كامال وهو الفصل السادس منه تحت عنوان االتصال وتبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية.(2771

 ومن خالل كل ما ذكرناه نلفي أنفسنا أمام تساؤل محوري يتمثل فيما يلي:

الصفقات العمومية إلى متطلبات الحكامة الجيدة في ظل إكراهات الواقع ومقتضيات  إلى أي مدف تستجيب رقمنة

 التطبيق.

 وعلى ضوء هذا اإلشكال نقسم موضوعنا إلى محورين رئيسيين:

 تفعيل متفاوت ملبادئ الحكامة أثناء إبرام الصفقات العمومية إلكترونيا.املحور األول:

 بة اإللكترونية للصفقات العمومية في إبرام الصفقات العمومية.تجسيم متغاير لدور البوااملحور الياني:

 أهمية املوضوع

يكتس ي املوضوع كبير األهمية نتيجة الرتباطه بقطاع الصفقات العمومية الذي يتسم بالحساسية كونه يجذب نسبة 

 (.727، ص2772معتبرة من املوارد املالية بما يتطلبه من اعتمادات مالية ضخمة. )بوضياف، 

لذا يجب إخضاع الصفقات العمومية ملقومات دولة القانون والحوكمة الرشيدة واستعمال املال استعماال سليما 

 (.216، ص2776تفاديا للفساد الذي يجد في الصفقات أرضية مناسبة له. ) الغناي، 
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لالزمة إلطار ترتيبي مالئم وألن مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة اإلدارة عدف حتمية ال خيارا فإن إيالء العناية ا

يتماش ى ومختلف اإلصالحات والتحوالت التي تشهدها اإلدارة من خالل الرقمنة يفرض علينا دراسة نظام البوابة 

 .اإللكترونية للصفقات العمومية القانوني ومدف استجابته ملبادئ الشفافية واملساواة والنزاهة أثناء إبرام الصفقات

 فاوت ملبادئ الحكامة أثناء إبرام الصفقات العمومية إلكترونيااملحور األول: تفعيل مت -9

لم يرد تعريف البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية في املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية وقد حذف حذوه 

وقع متخصص القرار الصادر عن الوزير املكلف باملالية وكذا اتفق أغلب الدارسين في هذا املجال على أنها عبارة عن م

( إال أن 10-16-، ص2776للصفقات العمومية وفضاء يربط بين املصلحة املتعاقدة واملتعامل االقتصادي )بن عودة، 

القرار لم يغفل املسائل املتعلقة بمحتوف البوابة اإللكترونية الذي يعكس املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املعلوماتية 

ملبادئ الحوكمة الرشيدة أن تكرس سياسة النجاعة والتجويد ومكافحة الفساد  للصفقات العمومية والتي يجب إعماال

وحفظ املال العام ما يقودنا إلى التطرق إلى تعريف الصفقات العمومية واملقومات املكرسة لحكامة إبرامها أوال ثم محتوف 

 ماتية للصفقات العمومية ثانيا.البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية واملبادئ التي تقوم عليها أنظمة املعلو 

 أوال: تعريف الصفقات العمومية على ضوء مقومات الحكامة الجيدة

 عرف النص الجزائري الصفقات العمومية على أنها:

"الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به، تبرم بمقابل مع املتعاملين االقتصاديين وفق 

في هذا املرسوم لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة في مجال األشغال وانتقاء اللوازم والدراسات". الشروط املنصوص عليها 

 (2772، 71/00  من املرسوم الرئاس ي 72)املادة 

أن املادة السالفة الذكر أغفلت ذكر الطرف األول أي الجانب العضوي من الصفقة وأشارت فقط إلى الجانب  غمور 

، 2772االقتصاديين إال أنها أتت بتعريف جامع إلى حد كبير للصفقات العمومية. )بوضياف، الثاني وهو املتعاملين 

 (.02ص

 ويذهب األستاذ عمار بوضياف إلى تعريف الصفقات العمومية:

"الصفقات العمومية عقود مكتوبة طبقا للتشريع الجاري به العمل تبرمها أحد الجهات املشار إليها في تنظيم 

ملين اقتصاديين وفق الشروط املحددة قانونا وتنظم لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة في مجال محدد الصفقات مع متعا

-02، ص 2772نظير مقابل تلزم اإلدارة املتعاقدة بدفعه")بوضياف،  -األشغال وانتقاء اللوازم والخدمات والدراسات-

00.) 

رهانا تتسابق الدول لتكسبه وهدفا ترنوا الحكومات وألن تسيير الصفقات العمومية وفقا ملتطلبات الحكامة غدف 

 واملؤسسات إلى بلوغه لتحقيق الجدوف والنجاعة فقد كان حريا بنا التطرق إلى تعريفها.

واتسمت مجاالت تطبيقه لتشمل الشأن الدولي  الحوكمةرن عن قكثر الحديث في نهاية القرن املاض ي، وبداية هذا ال

 .واإلقليمي



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  330    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

خلي، تعددت استعماالت مصطلح الحكم الراشد لتشمل املجال التجاري واملالي واملجال التربوي وعلى الصعيد الدا

أن نستطيع و(. 727، ص2772)بوضياف، واالقتصادي والفالحي واإلداري والصحة والنقل وما إلى ذلك من املجاالت ... 

 (.727، ص2772)بوضياف،  راشدم بشري في إطار ما ليس له عالقة بفكرة الحكم الينجزم انه ليس هناك تنظ

الى تعابير تستخدم للداللة على قيادة السفن في العصر الالتيىي واليوناني  الحوكمةيعود استخدام مفهوم 

 مة.وظهر في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف ملصطلح الحكو ( 72، ص2777)فوكة، القديمين، 

(KAZA Neigil, 2002, p122) 

عم، ولعل نقطة التحول في استعمال هذا أليستعمل في نطاق أوسع و  7801لح قانوني سنة ثم تطور كمصط

في  7882ه ألول مرة سنة دملدولي الذي استخااملصطلح برزت من خالل اعتماد املؤسسات املالية له وعلى رأسها البنك 

 (.160، ص2772)بوضياف،  تقريره.

على أنها الطريقة التي يمارس بها الحكم  ،(286، ص 2771لقادر، )عبد ا الحكامةوانطالقا مما سبق يمكن تعريف 

حصر في الجانب االقتصادي وبمناسبة املؤتمر انفي تسيير وإدارة اقتصاد وموارد بلد ما، ونسجل على هذا التعريف أنه 

التالي ممارسة السلطة ، اقترح برنامج األمم املتحدة التعريف 7880العالمي حول الحكم الراشد والتنمية املستدامة لسنة 

دولة، فهي تشمل آليات التطور واملؤسسات على نحو يمكن الاالقتصادية والسياسية واإلدارية بغرض تصوير شؤون 

. )بوضياف، املواطنين ومختلف التجمعات من التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والقيام بالتزاماتهم

 (.721، ص2772

دولة من جنوب الصحراء اإلفريقية  00فاقية شراكة كوتونو املوقعة بين االتحاد األوروبي ووتم تعريفه بموجب ات

للموارد البشرية والطبيعية واالقتصادية واملالية  واملحيط الهادي بأنه " اإلدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة الكاريبيودول 

ومؤسساتية تحترم حقوق االنسان واملبادئ  لغرض التنمية املنصفة واملستمرة وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية

 .الديمقراطية وحكم القانون 

وتكمن مكونات الحكامة الجيدة انطالقا مما جاء في الوثائق الدولية كوثائق صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 

 (.71، ص2771-2770فيما يلي: )لعرابة، 

ألفراد مسؤولية األداء، ومواجهة تلك أمام كل األطراف املعنية، و هو اويقصد بها أن تتحمل املنظمات و : لةءاملسا( 9

بممارسته لصالحيته و القيام  مسائل تتعلقما يفرض على كل طرف محل مسالة تقيم التوضيحات الالزمة حول 

ي إطار القانون و وعليه يقع يثبت أن عمله تم ف يه، و كذا تقبل االنتقادات التي توجه إليها أي كان موقع املسؤولاتبواجب

، حسب طبيعة الوظيفة السياسيةلحة العامة و تتخذ عدة صور متحدة بها املساءلة اإلدارية املالية االجتماعية و صامل

 ءلة.املسندة للشخص و الجهاز محل املسا

ل العلنية في مناقشة املوضوعات وتشمل ك  ىير الشفافية أساسيا في الحكم الراشد، وتعنصيشير ع:( الشفافية2

همهم آلليات صنع القرار، إن الشفافية كظاهرة تشير إلى تقاسم فول املواطنين إلى املعلومات و صالوسائل التي تسهل و 

متلك تلومات حوله، و معأن يجمعوا  ،والتصرف بطريقة مكشوفة، فهي تتيح ملن لهم مصلحة في شأن ما املعلومات

رار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصل مفتوحة بين إجراءات واسعة لكيفية صنع الق الشفافيةاألنظمة ذات 
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أصحاب املصلحة واملسؤولين وتضع سلسلة واسعة من املعلومات في متناول الجمهور فيمكن القول أن الشفافية تقوم 

علومات ت واملؤسسات واملياعلى العمل مباشرةلح ما أن يطلعوا اين بمصيق الحر للمعلومات، و هي تتيح للمعنتدفعلى ال

بسهولة الوصول الى  الشفافيةتها، وتزيد درجة قبها ومراماملرتبطة بهذه املصالح، وتوفر لهم معلومات تساعدهم على فه

 املعلومات.

تطبيقا ملؤشرات الحكم الراشد باالستجابة للحاجات العامة،  تلزم مختلف اإلدارات: والكفاءة ليةا( الفع3

 باالستعمالشغاالت املواطنين، وال يتحقق ذلك إال نأكثر من نحقق ا االقترابذا بعرض هتحقيق أعلى مستويات األداء و بو 

 املادي.لجهاز البشري و ا إمكانياتاألمثل ملختلف 

جتماعي نساء في الحصول على الفرص املتساوية في االرتقاء اال التهدف إلى إعطاء حق لجميع الرجال و : املساواة( 0

 .أوضاعهمحسين من أجل ت

يقصد باإلنصاف والعدل، العمل االجتماعي، بحيث يكون لكل فئات املجتمع على اختالف نصاف والعدل:اإل  (5

 .أوضاعهم االجتماعية والعمل على توفير سائر احتياجاتهمتحسين  أوضاعهم الفرصة في

راشد إال إذا م ما في دولة ما بتكريسه ملؤشرات الحكم الاال يمكن وصف نظ:ادالسلوك األخالقي ومكافحة الفس( 5

واملجاالت، وال يتعلق األمر بالقطاع العلم  امليادينفي شتى  ومكافحته سادثبت يقينا أن هذا النظام يسعى الوقاية من الف

 .إال إذا تم القضاء على الفساد بمختلف صوره و أشكاله أيضا القطاع الخاص فال رشد في القيادة  يمتدلوحده، بل 

د وجماعات من أجل املساهمة في افر أك  املحليينليات املثالية للمواطنين تهيئة السبل واآل بمعنى: املشاركة (6

 .عمليات صنع القرار

واسع ومفهوم  مدلول شك فيه ان حماية حقوق اإلنسان بكل ما تحمله من  مما ال ( حماية حقوق اإلنسان: 2

ليا كما هو الحال في الدولة خدا بشأنهنسان حقوق اإل حمايةفلم تعد  ،شامل تعد من أهم مؤشرات الحكم الراشد

األنظمة  غالبيةفي  مبادئهلدليل وجود إعالن عالمي لحقوق اإلنسان ثم تكريس امليا و اع شأنايمة، بل صارت اليوم قدال

 .الدستورية والقانونية

اءات معينة، كما طلبات العامة واحتياجات املواطنين قد يقرض اتباع إجر للان االنسجام   :( تبسيط اإلجراءات1

د العمل قدر اإلمكان على شللوصول إلى الحكم الراينبغي ل عند إصدار بعض القرارات اإلدارية والتراخيص و اهو الح

ة سواء على صعيد األعمال دامل اختزالمن باب التخفيف على املواطنين، ويمتد األمر أيضا إلى  اختزالهاتبسيط اإلجراءات و 

 .اإلدارية أو القضائية

إخضاع الصفقات العمومية ملقتضيات الحكامة يعد صلب سياسة إنجاع اإلنفاق العام الورقي بالخدمة  إن

 العمومية.

وألن الرقمنة من أهم العوامل املساعدة على تجسيدها على أرض الواقع بطريقة أسرع وأكفأ سنعرض فيما يلي 

 قوم عليها أنظمة املعلوماتية للصفقات العمومية.ملحتوف البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية واملبادئ التي ت
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ثانيا: محتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية واملبادئ التي تقوم عليها أنظمة املعلوماتية للصفقات 

 العمومية

 أ. محتوى البوابة اإللكترونية:

ملتضمن الصفقات العمومية | ا 200-71من املرسوم الرئاس ي رقم  271، و270، و272تطبيقا ألحكام املواد 

، الذي يحدد البوابة اإللكترونية، التي تسمح بنشر 2772نوفمبر  70وتفويضات املرفق العام، صدر القرار املؤرخ في 

 .وتبادل الوثائق واملعلومات املتعلقة بالصفقات العمومية وإبرامها بالطريقة اإللكترونية

النصوص التشريعية والتنظيمية واالستشارات القانونية املتعلقة  فبموجب هذا القرار تتكفل البوابة عموما بنشر

واملقصين من ( 8122مارس  82القرار المؤرخ في ) بالصفقات العمومية، وقائمة املتعاملين االقتصادين املمنوعين

ملصالح املتعاقدة، ، وكذا البرامج التقديرية املشاريع ا8122مارس  82القرار المؤرخ في ) املشاركة في الصفقات العمومية

 ا.وقوائم الصفقات املبرمة واملؤسسات املستفيدة منه

ضا بنشر تقارير املصالح املتعاقدة املتعلقة بتنفيذ الصفقات وقائمة املؤسسات التي سحبت منها شهادة أيوتقوم 

 (2772، 71/00  من املرسوم الرئاس ي 72. )املادة التصنيف والكفاءة واألرقام االستداللية لألسعار

كما تضمن البوابة وظائف متعددة تتمثل في تسجيل املصالح املتعاقدة واملتعاملين االقتصاديين وتسيير تبادل 

وتسهيل تحميلها، باإلضافة إلى التمرن على التعهد اإللكتروني  توقيتهااملعلومات فيما بينهم وكذا ترميز الوثائق وتاريخها و 

بر الطريقة املثالية للتعامل بين األطراف املتعاقدة، لتلك أولته معظم التشريعات الذي يعت واإلمضاء اإللكتروني للوثائق

 (8112، األونيسترال. ) قانون أهمية بالغة. ألن من خالله يتم التعرف على هوية املوقع

ملعلوماتية وقد نص القرار على إحداث قاعدة بيانات )أوال(، ومن أجل تسيير البوابة ال بد من إيواء البنية التحتية ا

وذلك لصيانة البوابية من خالل ضمان مستوف أمن مناسب ضد التهديدات اإللكترونية وبالنتيجة ديمومة واستمرارية 

 وإمكانية الدخول للخدمات املقدمة من طرف البوابة )ثانيا(.

 إحداث قاعدة بيانات: -أوال

املعلومات املتعلقة بالصفقة العمومية واملصالح املتعاقدة  (إن هذه القاعدة تسمح بجمع )عن طريق البوابة

فيما بينهم، وأيضا املعلومات املتعلقة ببطاقات اإلحصاء  واملتعاملين االقتصاديين وملفاتهم اإلدارية، والوثائق واملعلومات

 .االقتصادي للطلب العمومي، ومنشورات البوابة

اإللكتروني لسلة من املعلومات التي تخص بعضها البعض، ويقوم  ويمكن تعريف قاعدة البيانات على أنها الشكل

املستخدم بجمعها مع بعضها في قاعدة بيانات وأحدة. ومن ثم ضمان وصول املستخدم إلى بياناته بسرعة وأمان، فهي 

 ما. ( ومن ضياع املعلومات نتيجة خلل تقىيl'acces des trangersتؤمن حماية للمعلومات من الوصول الخارجي )

أو أكثر ويتكون  (base de données )ن بدوره من سجل تكو وتتكون قاعدة البيانات من جدول أو أكثر، و الجدول ي

ومثاله الجدول الخاص بالصفقات العمومية، فيتكون (DANCHALD Gille,2010) ( أو أكثرcharpالسجل من حقل )
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املكان، طريقة اإلبرام، املشتري العمومي، طبيعة عدة سجالت، ك  من عدة حقول فجدول طلبات العروض مثال يحتوي 

 الصفقة، الصنف، طريقة التمويل وآخر أجل لقبول العروض، وعند النقر على أحدها، يظهر لدينا حقل أو عدة حقول.

 moteurهذه املعلومات مخزنة في جهاز الحاسوب على نحو منظم، حيث يقوم برنامج يسمى محرك قاعدة البيانات )

de base de données بتسهيل التعامل معها والبحث ضمن هذه البيانات، وتمكين املستخدم من اإلضافة والتعديل )

 فيها.

إن الهدف األساس ي من قواعد البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات، حيث يخلو من التكرار، ويمكن 

 تحدث وجود التكرار فيها. استرجاعها وتعديلها، واإلضافة عليها دون املشاكل التي يمكن أن

 :إيواء البنية التحتية املعلوماتية -أ

تعرف البنية التحتية لتقنية املعلومات بأنها مجموعة الوسائل والقدرات التي يتم تنسيقها بواسطة منظمة مركزية 

لفاكس(، الحواسيب، للمعلومات، وهي تعتمد على منتجات التقنية املستمرة التطور مثل الهواتف، آالت البريد املصور )ا

األسطوانات املضغوطة، األشرطة املرئية واملسموعة، واألقمار االصطناعية وخطوط االتصال البصرية، وشبكات 

الدقيقة، وأجهزة االستقبال، واملاسحات، وآالت التصوير والطابعات، إضافة إلى التقدم في عمليات الحوسبة  املوجات

 مي(. )الرتيواملعلومات وتقنيات الشبكات

األنظمة والشبكات وقاعدة البيانات  تسييرطلب تالبوابة ي تسيير وباإلضافة إلى إيواء البنية التحتية املعلوماتية، فإن

وكذا تسيير التطورات التقنية بإدراج الوظائف الجديدة والتي تشتمل على كل املعلومات والوثائق التي يتم نشرها عبر 

ة وإمكانية الدخول إلى الخدمات املقدمة من طرف البوابة يجب صيانتها وتوفير البوابة. ومن أجل ديمومة واستمراري

مستوف أمن مناسب ضد التهديدات اإللكترونية السيما تلك التي تهدد أمن املعلومات، وهي تنوع من تهديدات طبيعية، 

 (2772، 71/00  من املرسوم الرئاس ي06. )املادة إنسانية وأخرف غير مقصودة

املهددات الطبيعية في الزالزل التي تؤدي إلى قطع االتصاالت بالشبكة، أما اإلنسانية فهي ما يقوم به وتتمثل 

كل الثغرات وخاصة في الحواسب الشخصية على  املتسللون الذين يخترقون املواقع، ومنهم املراكز الذين يكتشفون 

نت والتجسس، وخاصة الثغرات املوجودة في مستوف خطوط االتصال التي هي معرضة للمراقبة باإلشعاعات أو التص

فتقوم البرامج الخبيثة كالفيروسات بتغيير محتوف الرسالة. لهذا وجب وضع برامج  e-mailبرامج البريد اإللكتروني 

 .أسعار هذه البرامج الحماية من الفيروسات وذلك بمراسيم تنظيمية، ويمكن للدولة أن تدعم هذه العملية بتخفيض

 :التي تقوم عليها أنظمة املعلوماتية للصفقات العموميةاملبادئ  -ب

جاءت املادة السابعة من القرار املتعلق بإنشاء البوابة اإللكترونية لتنص على وجوب تصميم نظام املعلوماتية بدقة 

 إلضفاء الثقة واملصداقية عند ولوج املتعاملين االقتصاديين إليها وفقا لعدة مبادئ ومعايير كاآلتي:

 المة الوثائق املتبادلة بالطريقة اإللكترونية: . س

باالعتماد على تقنية التشفير بوضع رموز وإشارات تحول النص اإللكتروني إلى نص ال يمك فك شيفرته إال من طرف 

 القائمين بعملية التشفير.
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 . سرية الوثائق واملعلومات املتبادلة بالطريقة اإللكترونية:

ة إلكترونيا عن طريق ترميز الوثائق تستلزم السرية إذا كان لزاما على املشرع تنظيم إن حماية الوثائق املتبادل

 (.77،ص2771)بن أحمد،  إجراءات املناقصة بما يتناسب وإجراءات ضمان السالمة في كنف سرية املعلومات والعقود.

 تتبع األحداث: .

يت قتاريخ وتو  تتبعمن أجل  ةقة اإللكترونيوذلك بإنشاء صحيفة لألحداث تسمح بتعقب تبادل املعلومات بالطري

ت استالم العروض لكل عرض يرسل بالطريقة يخ وتوقيادلة إلكترونيا عن طريق منح وصل استالم يبين تار بالوثائق املت

 .اإللكترونية أو على حامل مادي إلكتروني

 افقية األنظمة املعلوماتية:و ت. 

 من أجل تبادل املعطيات. ألنظمة معلوماتية مختلفة بالتواصلر ومقاييس تسمح ييعلى معاأ يعتمد هذا املبد

 :تأمين أرشفة الوثائق الرقمية بالطريقة اإللكترونية. 5

لقد ظهرت أساليب جديدة غير األساليب التقليدية لحفظ املستندات والوثائق الضرورية وأرشفتها، وتطور هذا 

لرقمية، وتطور برمجيات اختزال وحفظ واسترجاع املعلومات األسلوب الجديد مع تطور ميكنة الحفظ وسعة الذاكرة ا

 .والوثائق واملستندات، تطور معها الحفظ الرقمي لألرشيف حتى أصبح ضرورة ال بد منها

 اإللكترونية للصفقات العمومية في إبرام الصفقات العمومية. لدور البوابة املحور الياني: تجسيم متغاير -2 

لها قانونا تتجلى عدة خروقات على الصعيد العملي للمهام املنوطة بالبوابة االلكترونية ويتمثل مقارنة باملهام املوكلة 

 الدور الذي تقوم به هذه األخيرة أساسا فيما يلي:

 النشر االلكتروني -أوال

 االتصال، شبكات عبر رقميا أو إلكترونيا وعرضها وتوصيلها وبثها تطويعها مع للمعلومات الرقمي االختزان عملية هو

 عملية يحصر فهو التعريف خالل فمن ،"آليا معالجتها يتم رسومات صور، نصوص، شكل في تكون  قد املعلومات هذه

 في وعرضها تصورها خالل من مختلفة أشكال في عرضها مع االلكترونية الناحية من للمعلومات الرقمي االختزان في النشر

 مختلف في االلكترونية األجهزة استخدام" بأنها البعض يعرفها حين في آلية، بطريقة صور  أو نصوص أو رسومات شكل

 خالل من وعليه ،"التقليدية باألساليب النشر يماثل وهذا املستخدم على املعلومات وتوزيع اإلدارية اإلنتاج مجاالت

 .اإللكترونية الوسائل استخدام هو النشر هذا يميز ما أن نرف  هذا التعريف

 كالنصوص املطبوعة الوسائط تقديم خالل من العمومية بالصفقات الخاصة االلكترونية البوابة في فالنشر .

 الصفقات في واملقصين املمنوعين االقتصاديين املتعاملين وقوائم العمومية بالصفقات املتعلقة والتنظيمية التشريعية

 قرار من 72 املادة لنص تطبيق االنترنت شبكة عبر وقراءتها استقبالها يمكن بصيغة بالبوابة متعلقة وثيقة وكل العمومية

 - تلبية في يساعد أنه على االلكترونية البوابة في النشر أهمية تتجلى أخرف  جهة ومن ، جهة من هذا املالية، املكلف الوزير

 وسهولة جهة من اإلدارة تخص التي املعلومات مختلف على االطالع في اإلدارة مع التعاقد أو بالتعامل املهتمين حاجيات
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 الصفقات تنظيم املتضمن 226-77 رقم الرئاس ي للمرسوم طبقا اإللكتروني النشر إن.  وأمان ثقة بكل إليها الوصول 

 نشر من املتعاقدة املصلحة املشروع صاحب يعفي ال اإللكتروني النشر أن جليا يتضح ،77 فقرة 700 - املادة في العمومية

 في النشر على تنص املرسوم ذات من 08 املادة أن كما العمومي املتعامل لصفقات الرسمية النشرة في العروض طلب

 النشر لوسائل ومكملة إضافية وسيلة هو اإللكتروني النشر فإن وعليه ،"إجباريا ينشر" بقولها وطنيتين يوميتين جريدتين

 .إلغاءها تم الذي القانون  هذا ضوء على املادية الصفة ذات األخرف 

 وتبادل روی الشتر اليه تعزر  بنصوص جديده السادس فصله في جاء 200-71 رقم الرئاس ي املرسوم نجد كما

 77 خكرة 700 املادة نص في كانت التي اإللكتروني التبادل جواز حالة من انتقل ، 270 املادة في أنه نجد حيث املعلومات

 71-200 رقم الرئاس ي املرسوم من 270 املادة نص ظل في وأصبح ،"  يمكن" عبارة يستعمل 226-77 املرسوم من

 تحت للمنافسة الدعوة وثائق وضع على املتعاقدة املصالح على أنه إجبارية نستنتج وعليه"  تضع" عبارة يستعمل

 .املتعهدين تصرف

 بالصفقات املتعلقة املستجدات متابعة في املهتمين تساعد أنها على اإللكترونية البوابة في النشر أهمية وتكمن

 الورق على تعتمد التي التقليدية التقنيات استخدام عند توفيره يمكن ال فعال اتصال وسط يجسد باعتباره العمومية

 اإللكتروني النشر أن من وبالرغم املكتوبة، الصحافة أو العمومي املتعامل الصفقات في الرسمية النشرة في النشر مثل

 يختصر األنترنت شبكة عبر النشر كون  املستخدمين، احتياجات لتلبية مهمة بوابة ولكنه التقليدي النموذج يلغي قد

 .وأمان ثقة بكل املعلومات إلى الوصول  وسهولة الوظيفة هذه من املستفيدين لكل الوقت

 :التسجيل -ثانيا

 االقتصاديين واملتعاملين املتعاقدة املصالح من كل تزود العمومية بالصفقات الخاصة االلكترونية البوابة إن

 نصت التي التسجيل عملية طريق عن إلكترونيا، معامالتهم تنفيذ من يمكنهم مما الخاصة، شبكتها على إلكتروني بحساب

 وجوب على اإللكترونية البوابة تسير كيفية يحدد الذي 70/77/2772بتاريخ  باملالية املكلف الوزير قرار من 0 املادة عليها

 املتعاقدة املصالح دخول  االلكترونية ويكون  البوابة في االقتصاديين واملتعاملين املتعاقدة للمصالح بالنسبة التسجيل

 من التسجيل ويكون  اإللكترونية، البوابة في التسجيل على متوقف لهم، املخصصة للوظائف االقتصاديين واملتعاملين

 حسب وهذا االلكترونية البوابة مسير إلى وإرسالها الذكر، السالف القرار في نموذجها املرفق االستمارة وإمضاء ملئ خالل

 من املستفيدين األشخاص يمكن الذي االلكتروني البريد عبر التسجيل عملية وتكتمل ،2772 القرار من 77/2املادة 

 املصالح قبل من له مرخص يكون  أن يجب شخص طبيعي تكليف حالة وفي 2 الفقرة 77 املادة وتنص إليها، الدخول 

، 2727بعنوان إلكتروني. )مسعودي، مزود يكون  البوابة الوظائف إلى بالدخول  كما االقتصاديين واملتعاملين املتعاقدة

 (.212-217ص

 يسمح الذي االلكتروني البريد بواسطة يكون  االلكترونية للبوابة والدخول  هذه التسجيل عملية خالل من إذن 

 مسؤولية تحمل ضرورة مع الجهتين لكلى سر وكلمة خاص حساب تمنح بدورها التي االلكترونية للبوابة بالدخول 

 .صحيحة بصورة التسجيل لنجاح البريد في ومرفقة معلن تكون  التي والوثائق املعلومات

 



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  336    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

  :البحث -ثاليا

 حتمية ضرورة واملعامالت العقود في االلكتروني التعامل أصبح بحيث االلكترونية البوابة طريق عن البحث فعملية

 تلبيتها إلى اللجوء عليها فرض العامة الحاجات تلبية وضرورة االتصال وسائل تطور  حيث الواسع، بمفهومها اإلدارة على

 .ضمانة واألكثر والوسائل أسرع تعد التي إلكترونية بطريقة

القرار آنف لكن الواقع جاء يحمل إكراهات عدة في مجال رقمنة الصفقات العمومية في الجزائر فالبوابة وليدة 

الجارية حيث تعددت أسباب فتحها والعمل بها ووضعها تحت  2722الذكر ظلت حبرا على ورق إلى غاية مطلع السنة 

تصرف املتعاملين االقتصاديين وكان أبرزها تداول الحكومات في مشهد سياس ي غير واضح وتعاقب األيديولوجيات 

 بها بأولية عندها. والقوانين التي لم تحض عملية فتح البوابة والعمل

ناهيك عن عدم التنسيق بين وزارات املالية واالتصال للوصول إلى رؤية تجعل النجاعة والجدوف في تسيير الصفقات 

العمومية رهينة برقمنتها وتطورها. وإلى يومنا هذا يالحظ املتصفح ملوقع البوابة تقوقعها واقتصارها على عدد محدود من 

 ة على الدوائر الوزارية.اإلعالنات واقتصارها خاص

 خاتمة:

إن كون البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية تقنية قانونية تسعى من خاللها اإلدارة إلى تسهيل وتسريع إبرام 

من االنفتاح على التكنولوجيا العاملية ال ينفي ضرورة إخضاع التعامل من خاللها نوع الصفقات العمومية وخلق 

يدة ألن تسير اإلجراءات إلكترونيا والذي جاء في محاولة للقضاء على الفساد يمكن أن يتحول إلى ملقتضيات الحكامة الج

أحد بؤره في ظل القرصنة اإللكترونية من جهة وإغفال نقاط ضعف تصميم البوابة وقيام العامل البشري بالتدقيق 

 ومراقبة إبرام الصفقات من جهة.

منذ نشأتها في مقدمة اإلكراهات التي فرضها واقع سياس ي بحت وجب  كذلك يأتي تأخر العمل بالبوابة لسنوات

 تداركه بانطالقة فعلية للعمل بالبوابة.

 قائمة املراجع:

  بن أحمد حورية، واقع البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية في الجزائر، مداخلة مقدمة في فعاليات امللتقى الدولي

 .2771املسيلة، نوفمبر  حول املرفق العام اإللكتروني، جامعة

    بن عودة صليحة، أهمية التعاقد عبر البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية، املجلة املتوسطة للقانون

 .2776، صنة 72واالقتصاد، عدد 

  توفيق الغناي، الحوكمة الرشيدة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الدستور واملرفق العام والحكامة، أعمال

 .2776روح سعاد موس ى السالمي، مؤلف منشور بسوسة بمساهمة هانس صيدال، مهداة ل

  سفيان فوكة، الحكم الراشد املحلي بحث في قيم وأدوات التمكين، مداخلة في امللتقى الوطىي، حول إشكالية الحكم

مرباح، ورقاة، الراشد في إدارة الجماعات املحلية واإلقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .2777ديسمبر  72و 72الجزائر، يومي 
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  طاشمة بومدين، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة املحلية في الجزائر، مجلة التواصل، تصدر عن جامعة

 .2777، جوان 26باجي مختار عنابة، الجزائر، العدد 

  في الجماعات املحلية من خالل منظمات املجتمع عبد الرحمان عبد القادر، حساني بن عودة، تفعيل الحكم الراشد

 .2771املدني، املجلية املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد العاشر، يناير 

  التوقيع اإللكتروني على أنه: " عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني  2777عرف قانون األونيسترال النموذجي لسنة
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 التجارة االلكترونية مشاكل وتحديات قانونية

Electronic commerce is legal problems and challenges  

 حازم  أحمد فروانة   و   سليمان مرابط 
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 امللخص:

، فنعرض املفاهيم واألنماط والبيئة العامة للتجارة االلكترونية   التجارة اإللكترونيةيهدف البحث إلي التعرف على 

، ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة االلكترونية ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية واإلقليمية لتنظيم 

ا التجارة االلكترونية وعناصر وإشكاالت التنظيم أمام التحديات القانونية التي تثيره  التجارة االلكترونية ، ونقف أخيرا

 القانوني أو ما يتعارف على تسميته ) اإلطار القانوني للتجارة االلكترونية (.

 التجارة االلكترونية، املعامالت االلكترونية، منظمات التجارة االلكترونية، اإلطار القانوني للتجارة. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The research aims to identify e-commerce, we present concepts, patterns and the general 

environment of e-commerce, then address key features regarding the reality of e-commerce and its 

advantages, and we present international and regional measures to regulate e-commerce, and finally 

stand in the face of the legal challenges posed by e-commerce and the elements and problems of legal 

regulation or what is known as (the legal framework of e-commerce) 

Key words: E-commerce, e-commerce, e-commerce organizations, the legal framework for trade. 
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 مقدمة:

معا ،   من أكثر موضوعات عصر املعلومات إثارة للجدل في وقتنا الحاضر موضوع التجارة اإللكترونية ، ونتساءل

ملاذا كان موضوع التجارة االلكترونية احدث وآخر إفرازات عصر املعلومات و أكثرها إثارة للجدل وأكثرها محال لالهتمام 

 ؟؟

وفي أواخر الستينات يظهر أن الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت أول موضوعات 

االهتمام ، ثم تبعها االهتمام بجرائم الكمبيوتر ومن ثم امللكية الفكرية للمصنفات املعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا 

م مسائل محتوف املوقع املعلوماتي مترافقة مع مسائل املعايير من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ث

واملواصفات ومقاييس امن املعلومات ومسائل األتمتة املصرفية واملالية اعتبارا من مطلع التسعينات ، أما والدة التجارة 

لتسعينات و أواخر االلكترونية فقد جاءت الحقا ملعظم هذه املوضوعات ومترافقا مع الجزء األخير منها ) منتصف ا

 التسعينات بشكل واضح ( ، فلماذا إذن هي التي تطفو على السطح ؟؟ 

فالتجارة االلكترونية   إن اإلجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة االلكترونية ،

من املعلومات ووسائل الدفع االلكتروني اتنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول واملوضوعات املشار إليها ، 

، ولذلك يمكن القول أن التجارة االلكترونية هي الدرجة األخيرة  الخ …وامللكية الفكرية والتعاقد االلكتروني واملعايير و

 في وقتنا الحاضر .  -من درجات سلم التطور التاريخي ملوضوعات تقنية املعلومات 

، فنعرض املفاهيم واألنماط والبيئة العامة للتجارة االلكترونية ،   رة اإللكترونيةفي هذا البحث سوف نتناول التجا 

ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة االلكترونية ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية واإلقليمية لتنظيم التجارة 

جارة االلكترونية وعناصر وإشكاالت التنظيم القانوني أمام التحديات القانونية التي تثيرها الت  االلكترونية ، ونقف أخيرا

 . ) اإلطار القانوني للتجارة االلكترونية (أو ما يتعارف على تسميته 

 اإلشكالية 

تكمن اإلشكالية في التساؤل الرئيس ي التالي "ما هي املشاكل والتحديات القانونية التي تواجه التجارة االلكترونية؟ 

 األسئلة الفرعية التالية:وينبثق منه مجموعه من 

 ما الفرق بين التجارة االلكترونية واإلعمال االلكترونية؟ .7

 ما هو واقع التجارة االلكترونية ومزياها؟ .2

 هل دخلت التجارة االلكترونية األسواق العربية؟ .2

 من هم املنظمات ذات العالقة املباشرة في تنظيم التجارة االلكترونية؟ .0

 في ضوء التجارة االلكترونية؟ما هي املشكالت القانونية  .1

 ما هي املسائل القانونية للتجارة االلكترونية؟ .6

 هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي؟ .0

 هل بيئة االنترنت أمنة؟  .1

 أهداف الدراسة

 التعرف على  الفرق بين التجارة االلكترونية واإلعمال االلكترونية. .7
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 التجارة االلكترونية ومزياها.التعرف على واقع  .2

 معرف أن دخلت التجارة االلكترونية األسواق العربية أم ال. .2

 معرفة من هم املنظمات ذات العالقة املباشرة في تنظيم التجارة االلكترونية. .0

 معرفة املشكالت القانونية في ضوء التجارة االلكترونية. .1

 ها التوقيع العادي أم ال.معرفة هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحقق .6

 معرفة هل بيئة االنترنت أمنة أم ال.  .0

 اإللكترونية ماهية التجارة

 املفهوم واألنماط : 9- 9

حيث يقوم      Digital Economyتمثل التجارة االلكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف باالقتصاد الرقمي 

فتقنية       Information  Technology- IT  و تقنية املعلومات  اإللكترونيةالتجارة  -االقتصاد الرقمي على حقيقتين :

املعلومات أو صناعة املعلومات في عصر الحوسبة واالتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة 

 النشاط التجاري .  اإللكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة واالتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة

( هي تنفيذ و إدارة األنشطة التجارية املتعلقة بالبضاعة E-commerceوالتجارة االلكترونية ) 

، ويمتد املفهوم الشائع للتجارة أو األنظمة التقنية الشبيهة   بواسطة تحويل املعطيات عبر شبكة اإلنترنت  والخدمات

 -ألنشطة :اإللكترونية بشكل عام إلى ثالثة أنواع من ا

: خدمات ربط أو دخول اإلنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوف تقىي ومثالها الواضح  األول  

   ISPs  - Internet Services Providers  الخدمات املقدمة من مزودي خدمات اإلنترنت

 .   : التسليم أو التزويد التقىي للخدمات الياني

) تسليم   استعمال اإلنترنت كوسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات املسلمة بطريقة غير تقنية  :اليالث

وضمن هذا املفهوم يظهر الخلط بين األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية واستغالل التقنية في أنشطة   مادي عادي(

 التجارة التقليدية . 

ن التجارة اإللكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر وفي الواقع التطبيقي ، فا

وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العاملية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات املالية أو بغيرها   االنترنت

بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة  وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على اإلنترنت ، والقيام  من وسائل الدفع ،

 التجارية عبر اإلنترنت وممارسة الخدمات املالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر اإلنترنت .

 صور التجارة االلكترونية:

فيندرج في نطاقها العديد من الصور أبرزها وأهمها الصور املوضحة في أما من حيث صور التجارة االلكترونية  

 الجدول التالي

وهما الصورتان   حيث تشمل العالقات التجارية بين جهات األعمال واملستهلك ، وبين مؤسسات األعمال فيما بينها 

وبين   ، وبين قطاعات حكومية وبين املستهلك  األكثر شيوعا وأهمية في نطاق التجارة االلكترونية في وقتنا الحاضر

 ، طبعا في إطار عالقات ذات محتوف تجاري ومالي .  قطاعات حكومية وبين مؤسسات األعمال
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 جدول يوضح صور التجارة االلكترونية

 نوع املعـاملة بين طرفي العالقة التعاقدية االختصارات  صور التجارة االلكترونية م

 من األعمال للمستهلك 7

Business-to-Consumer 

B2C وتشمل التسوق على الخط 

 on-line shopping 

 من األعمال إلى اإلعمال  2

Business-to- Business 

B2B  تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجات

 وأداء الخدمات

 من الحكومة إلى املستهلك  2

Government-to-Consumer 

G2C الخدمات والبرامج الحكومية على الخط 

 من الحكومة إلى األعمال 0

Government –to – Business 

G2B ت الحكومية االلكترونيةاملشتريا 

 التجارة اإللكترونية اتجار بالخدمة ال بالبضائع 9-2

( إلى إيضاح طبيعتها وإطارها WTOصنفت التجارة اإللكترونية عامليا ، في إطار مسعى منظمة التجارة العاملية )

، وقد تقرر ذلك في البحث الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص  ضمن مفهوم الخدماتالقانوني ، 

( حيث ذهب هذا WTO، واملقدم إلى املجلس العام ملنظمة التجارة الدولية ) 70/2/7888بالتجارة في الخدمات بتاريخ 

(  GATS –" تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )جاتس   البحث إلى أن

باعتبار أن االتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، والن العوامل املؤثرة على التزويد 

،   التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنيةاإللكتروني للخدمات هي نفسها 

( سواء في ميدان املتطلبات أو االلتزامات ، بما فيها  GATS –كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات )جاتس   إلى

يالت النقدية ، دخول األسواق ، املعاملة الوطنية ، االلتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، املنافسة ، الدفع والتحو 

وااللتزامات اإلضافية ( هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد املوقف من عملية تسليم البضائع املنتجة بطرق تقنية 

 -ائع وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه األنشطة تخضع لالتفاقية العامة للتجارة في البض

 ( GATS –أم اتفاقية التجارة في الخدمات )جاتس   ( GAAT –السلع ) جات 

 الفرق بين التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية  9-3

 رديفا الصطالح األعمال اإللكترونية E-COMMARCEيشيع لدف الكثيرين استخدام اصطالح التجارة اإللكترونية

E-BUSINESS ال يراعي الفرق بينهما ، فاألعمال االلكترونية أوسع نطاقا واشمل من التجارة  غير أن هذا خطأ شائع

االلكترونية ، وتقوم األعمال اإللكترونية على فكرة أتمتة األداء في العالقة بين إطارين من العمل ، وتمتد لسائر األنشطة 

ئع أو املورد بالزبون ، إذ تمتد لعالقة املنشأة بوكالئها اإلدارية واإلنتاجية واملالية والخدماتية ، وال تتعلق فقط بعالقة البا

وموظفيها وعمالئها ، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم األعمال االلكترونية ، يوجد 

ومية املؤتمتة والتي تتطور املصنع االلكتروني املؤتمت ، والبنك االلكتروني ، وشركة التأمين االلكترونية ، والخدمات الحك

منشأة قد تقيم شبكة ) انترانت مثال   وأية   مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شموال هو الحكومة االلكترونية
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( إلدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم . في حين أن التجارة االلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع 

 وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.والشراء 

 -وان من أشهر أنماط التجارة االلكترونية تتمثل بطائفتين رئيستين :

 ( B2B( وتختصر في هذا البحث بصورة )  business-to-business) من األعمال إلى األعمال األولى :

 ( B2Cوتختصر في هذا البحث بصورة )، ( consumer business-to-) الزبون   من األعمال إلىاليانية : 

وهو املفهوم الدارج للتجارة االلكترونية لدف مستخدمي شبكة االنترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في  

إطارين من عالقة بين (  B2B) في بيئة األعمال  ، وفي محل وهدف التبادل االلكتروني ، فهي  طرفي العالقة التعاقدية

إطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة إدارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعالقاتها املرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز األعمال 

فهي عالقة بين موقع يمارس (  B2C) وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به املنشأة ، أما في بيئة العالقة مع الزبائن 

زبون ) مشتر أو طالب للخدمة ( وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما  التجارة االلكترونية وبين

 يقدمه املوقع من منتجات معروضة للشراء أو خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن . 

    البيئة العامة للتجارة االلكترونية . 9-0

ل إلكترونية ، وقطعا ، فان املعبر عن وسائل هناك حقيقة منطقية حتمية ، ال تجارة الكترونية بدون وسائ

الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من األنظمة لضمان تبادل   التكنولوجيا املدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع

  املعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول إلى النظام ومنه إلى األنظمة األخرف .

 :هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى  فالتجارة االلكترونية إنما 

 يتيح إدخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها . كمبيوتر

 تتيح تناقل املعلومات باتجاهين ، من النظام واليه . شبكة 

 تتيح إنفاذ املنشأة اللتزاماتها وإنفاذ الزبون اللتزاماته . حلول 

 لخدمات وما يتصل بها إضافة إلى أنشطة اإلعالم وآليات التسويق .على الشبكة لعرض املنتجات أو ا  موقع

هو في ذاته مفردات املوقع من املنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن إطار العرض املحفز للقبول  محتوى 

 والكاشف عن قدرات املوقع التقنية والتسويقية .

من أجهزة   وضمن هذا املفهوم العام الحتياجات التجارة االلكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة أنشطتها

وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن املعلومات 

ارتبط نماء   ن االنترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقدوتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط . وال 

 بشبكة االنترنت .   وجودها في وقتنا هذا  التجارة االلكترونية ، بل

في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة  ، وقد ساهمت شبكات اإلنترنت  لقد غير اإلنترنت وجه عالم التجارة واألعمال

قد تحقق   التقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطرداو   اإللكترونية ، ووفقا للدراسات اإلحصائية

ازداد مستخدمو الشبكة  88وحتى  81في سوق خدمات اإلنترنت واالتجاه نحو التجارة اإللكترونية ، ففي الفترة من 

 %  720املسجلة بنسبة  % وازدادت نسبة عناوين املواقع 721% ، وازدادت مواقع الخدمة بنسبة 11العاملية بنسبة 
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( في ISPs( فان زيادة عدد مزودي خدمات اإلنترنت )IDCووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة املعطيات العاملية )

في حين  2772% للسنوات حتى  21وان معدل الزيادة السنوي بلغ  88و  81% ما بين عامي  07الواليات املتحدة بلغت 

بليون سنويا خالل السنوات  0,1تزويد خدمة االنترنت سيزيد الدخل العام ما يقارب تشير بعض الدراسات إلى أن سوق 

املتخصصة باستراتيجيات اإلنترنت ، فقد بلغ عدد األشخاص الذين  (NUA)  القليلة القادمة . ووفقا لدراسات مؤسسة

 الواليات املتحدة وكندا .% منهم في  17مليون شخص( أكثر من  707) 7888إلى شبكة االنترنت حتى أيار   دخلوا

وتتضارب أرقام الدراسات الحالية حول عدد مستخدمي االنترنت ، فتشير دراسات نشرتها مجلة انترنت العالم 

( مليون مستخدم ، في حين أشارت دراسات أخرف  أن عدد مستخدمي  226)  2777. إلى أن العدد بلغ نهاية عام  العربي 

مليون فنالحظ من  077وانه يتوقع أن يصل وفق تقديرات األمم املتحدة إلى  2777عام  مليون نهاية 077االنترنت بلغ 

   األرقام املتقدمة أنها تعكس النمو الهائل في استخدام الشبكة وتجاوز الواقع للتقديرات.

االستثمار في وفي هذه البيئة املفعمة بالنشاط اإلبداعي ، القائمة على إعالء شأن املعلومات ، نشأت وبرزت أنشطة 

املعلوماتية عموما ، ولم يعد حقال صناعة الحوسبة واالتصاالت ) أجهزة وبرمجيات ( هما وحدهما قطاعي التكنولوجيا 

العالية ، بل أصبحت صناعة املعلومات اإلطار األكثر شموال للتعبير عن مكانة التكنولوجيا في تحريك عجلة االقتصاد 

ه يتم التعبير عن العصر الحالي بـ )عصر املعلومات( وأصبح العصر الذي نحيا به ) ورفد مصادر الدخل القومي حتى ان

الذي تتحول فيه ركائز ومحددات   (The Information Superhighway –عصر طريق املعلومات فائق السرعة 

الفكرية وامتالك التكنولوجيا  املعلومات وامللكية -اقتصاديات املشاريع الكبرف ، من القيم املادية ، إلى القيم املعنوية :

وإبداعات حلولها واستخداماتها . في هذه البيئة التقنية ، كان ال بد أنس يطال التغيير سلوكنا ، وان تتحول أنماط أعمالنا 

االستثمارية من النمط اليدوي )املادي( إلى النمط التكنولوجي ) املعنوي بوجه عام ( ، ال في ميدان اإلدارة ومعالجة 

إدارة النشاط املصرفي ، وإدارة حساباتنا املالية الخاصة ، وعمليات   -يانات وحفظها فحسب ، بل في كافة امليادين :الب

اإلنتاج ، وإدارة شؤون العمل ، وعالقات املنشأة بالزبائن والعمالء والوكالء ، وتقديم الخدمات ، والتسويق ، واإلعالن ، 

ر طبيعي لشيوع التقنية العالية ، كان السبب الرئيس وراء ميالد ونماء التجارة الخ ، هذا التغير في السلوك كأث….. 

 االلكترونية.

اقع  ومزاياها التجارة اإللكترونية و
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ال يجد مستخدم االنترنت أي عناء في مالحظة التطور الهائل والسريع ملواقع التجارة االلكترونية ، فإذا كان واقع 

شبكة االنترنت في بداية إطالقها يعكس ميالد مواقع النشر االلكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية 

وفي القرن الجديد ، انتشار مواقع التجارة االلكترونية ، حتى املواقع املعلوماتية   فان السائد في وقتنا الحاضر  وإعالمية

وال يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري   تسويق والخدمات على الخطالبحتة ، أضافت إلى مواقعها مداخل ألنشطة ال

 ومالي ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن معدالت الزيادة في مستخدمي االنترنت رافقها نماء وتطور محتوف املواقع العاملة على االنترنت ، وذلك بإضافة 

قع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع املواقع العاملة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد اإللكتروني والتواصل مع املو 

 فوفقا ملؤسسة   ،
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(Media Matrix   فان أكثر من قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين في السابق لم يكن يتضمن حتى عام )

عرض خدمات تجارة أي خدمات تتصل بالتجارة اإللكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع املواقع التعليمية ت 7886

 إلكترونية مثل

، خدمات ذات عالقة بالهوايات ، ومعلومات حول األعمال ، وتسوق على   اتصاالت بريد إلكتروني ، أخبار عامة  )

 الخط ( 

زيادة   باألنشطة املالية على االنترنت ، حصول   ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير املؤسسات البحثية التي تعىى

 للجوء إلى التجارة اإللكترونية ، وتوفر شواهد كثيرة على ذلك :كبيرة في ا

الشهيرة في عالم الكمبيوتر حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها على الخط ، فقد تضاعفت مبيعاتها    (DELL)   فشركة

مليون يوميا  78 بلغت الزيادة بمعدل 7888وفي الربع األول من عام   مليون يوميا 70، وبلغت الزيادة بمعدل  7881عام 

، وتتوقع الشركة أن تزداد  7888مليون في نهاية  27بليون دوالر خالل الربع األول ، في حين بلغت  1.1بمبلغ إجمالي 

 .2777% حتى منتصف عام 17مبيعاتها بنسبة 

ة زيادة مليون دوالر بنسب 721مبيعات عبر الخط بلغت  88( خالل الربع األول لعام  Travelocityوحققت شركة ) 

 . 7881% عن مقدار املبيعات عن نفس الفترة من عام 716تبلغ 

وخالصة الدالالت تظهر أن زيادة عالية قد تحققت في ميدان التجارة اإللكترونية ، وال تزال هذه األنشطة آخذة في 

 ( .consumer  business-to -)  بصورة أو( business-to-businessالتجارة اإللكترونية بصورة )  النماء سواء في ميدان

 مزايا التجارة االلكترونية .  2-2 

التجارة االلكترونية وأهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق املعلومات   مميزات

  -فائق السرعة :

افق عصر املعلومات ·    تساعد في يجاد وسائل اتجار تو

نحو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر ومواقع االنترنت ، تعدو الحاجة ففي عصر املعلومات واالتجاه 

ملحة إلى توافق األنماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة االلكترونية من خلق أنماط 

-consumer  business -للزبائن ) مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل اإللكترونية مباشرة

to( والتجارة اإللكترونية بين قطاعات األعمال )business-to- business  وفي كال امليدانين أمكن أحداث تغيير شامل في )

 طريقة أداء الخدمة وعرض املنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.

  -من األنشطة التقليدية : وتحقيق عائد أعلى  الدخول إلى األسواق العاملية· 

إن الصفة العاملية للتجارة اإللكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول األسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم 

إلى سوق مفتوح أمام املستهلك بغض النظر عن املوقع الجغرافي للبائع أو املشتري ، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ) 

س ، تربس ( تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة اإللكترونية بطبيعتها تحقق هذا جات ، جات

تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها   الهدف دون الحاجة إلى مناقشات ومفاوضات ، من هنا فإن التجارة اإللكترونية

 . لب أن ال تقيدها أية قيود ألنها بطبيعتها ال تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتط

   تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة· 
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تمكن التجارة اإللكترونية الشركات من تفهم احتياجات عمالئها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا 

عرفة األصناف واألسعار بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدف الزبائن ال تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه م

 املنتج موضوع الشراء من حيث مدف تلبيته لرغبة وخيارات املشتري.  وميزات كل صنف واملفاضلة وتقييم

  -تطوير األداء التجاري والخدمي :·

تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة عالقات واتصال  بىيفالتجارة اإللكترونية بما تتطلبه من 

اآلخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء املؤسسات في مختلف امليادين ، وهي تقدم خدمة كبرف للمؤسسات في ميدان تقييم ب

 واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل اإلداري .

والشيكات   ة ومحسنة الستخدام القسائمكما أن نمو التجارة اإللكترونية يحفز األبحاث على إيجاد أساليب جديد

في العالم الواقعي.   اإللكترونية ، وفي هذه األثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على اإلنترنت والتي لم تكن ممكنة

الشبكة بواسطة مزادات   فعلى سبيل املثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر

ترنت ، والش يء األكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات اإلنترنت هو تأثيرها على السعر  ، ففي بيئة املزايدة  ال يستطيع املنتج اإلن

 فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب املسجل في السوق .   أو املوزع أن يحدد السعر بمفرده

التجارة اإللكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية  "الحصول على الدعم ملفهوم وتؤكد الدراسات على أن

األهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خالل تثقيف الكادر اإلداري ومدراء التسويق وتقنية املعلومات واملالية 

 رة اإللكترونية " املبيعات حتى يتسىى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجا  ومسئولي

هذه ابرز مزايا التجارة االلكترونية التي تضعنا أمام فرصة استغالل هذا النمط من األعمال لبلوغ أسواق قد ال تتيح 

 التجارة التقليدية بلوغها . 
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 هل دخلت التجارة االلكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟

% من مساحة االستخدام على 7.1  ير الدراسات البحثية واإلحصائية  إلى أن اللغة العربية ال تمثل أكثر منتش

شبكة االنترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا أمام نجاح تجارة التسوق االلكتروني في املنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل 

وتحديدا وسائل   ، كما إن عدم الوعي بوسائل التجارة االلكترونية عامال مهما يقيد نشاط التجارة االلكترونية العربية

، وضعف الثقة بالجوانب األمنية لحماية املعلومات مثلت   الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات االئتمان

 عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط املستحدث لألنشطة التجارية .

  -إن التجارة االلكترونية العربية تواجه ثالث تحديات على ثالث أبعاد مختلفة :

، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية   التحتية البىيمتطلبات   ، البعد األول 

اعين العام والخاص وسالمة التعامل مع في حقل املعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع املعلوماتية في القط

 .  لغتها ومتطلباتها

، فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل مع واقع املجتمع واألمة واملدرك ألبعاد التأثير على ما هو  البعد الياني 

 قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية . 



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  346    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

، فيتمثل بتحديات التميز واالستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل باألعمال أو على نحو  البعد اليالث

 (.  business developmentأدق بمفهوم تطوير األعمال )

والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه األبعاد الثالثة ، وهي 

لكن ال يمكننا القول أن الكثير قد تحقق في هذه   فيها املؤسسات عربية من حيث األداء واالنجاز والتميز ،جهود تتفاوت 

التحتية في حقلي االتصاالت والحوسبة ، عوضا عن  البىيامليادين ، إذ ال تزال غالبية الدول العربية تعاني من مشكالت 

املؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقىي الفاعل ، مع غياب  النقص أو عدم االستثمار الكافي للكفاءات والكوادر

استراتيجيات إعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا واملعلومات والتأهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا 

االتصالية ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكالت السياسات التسعيرية لبدل الخدمات 

وخدمات تزويد االنترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد املشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة االلكترونية 

العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة االلكترونية وإنما في األساس سوق املستخدم أو الزبون الذي يتيح بقاء 

 وتطور هذه املواقع . 

د الثاني ، البعد التنظيمي واإلطار القانوني املنظم للتجارة االلكترونية ، فانه وحتى اآلن لم تقف أما في البع

ويسود   املؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية أمام إفرازات عصر املعلومات وآثاره على النظام القانوني

لشاملة ، ونرف إن إستراتيجية التعامل مع أي من موضوعات منطق التشريعات والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول ا

تقنية املعلومات ، كالتجارة االلكترونية مثال ، يتعين أن ينطلق من إحاطة شاملة بما يتصل باملوضوع مناط البحث ومحل 

انوني املعىي يعترف مثال التدابير ، إذ كيف يكون تشريع التجارة االلكترونية مثال ذو فعالية ومالئمة إذا لم يكن النظام الق

، أو كان النظام القانوني املعىي ال يقبل حجية   بالحماية الجنائية للمعلومات من أخطار جرائم الكمبيوتر واالنترنت

   الوسائل االلكترونية وال يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة في اإلثبات .

ة لضمان االستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد بتطوير األعمال االلكتروني  وأما البعد الثالث ، واملتعلق

ابتداء على اتساع رقعة األعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة االلكترونية العربية فان بناء املشاريع االلكترونية العربية 

أن املطلوب ليس مجرد  ولعلىي هنا اكتفي بالقول   ال يعكس إقرارا حقيقيا بأهمية هذا البعد -فيما تيسر لنا متابعته  -

الوجود على الشبكة ، الن وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار األخير اقل 

    كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة .

ائي وبرمجيات ترجمة وحلول ومع ذلك ، فان مئات املواقع العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثن

خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة االلكترونية ، وقد أعلنت العديد من البنوك الكبرف في 

اإلمارات العربية املتحدة ، بالبدء بتقديم خدماتهما املصرفية عبر االنترنت ، كما انتشر تأسيس متاجر افتراضية على 

، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة ،   متاجر املالبس والحلويات ، كبعض املتاجر واملكتبات املصريةالشبكة ، أبرزها 

إخبارية وإعالنية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها املجالت ومنتجات التقنية من األجهزة والبرمجيات ، وتعد 

ي( في دبي والكويت والسعودية واألردن أكثر مشروعات مشروعات األسواق االلكترونية ) استضافة مواقع البيع االلكترون

 في سوق التجارة االلكترونية العربية . 
ً
 جيدا

ً
     التجارة االلكترونية طموحا ويتوقع أن خطط تطويرها قد حققت نماءا
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لعربي ، ومع اتساع االهتمام بإحداث مواقع عربية على االنترنت ملختلف املؤسسات والهيئات التجارية في العالم ا

بدأت املواقع التي تأسست في السنوات السابقة بإضافة خدمات التسوق االلكتروني وخدمات التجارة االلكترونية األخرف 

 أنشطة التجارة االلكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده .   ، وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد

الحكومية والقطاع الخاص في اإلمارات العربية ، توصلت الحكومة إلى أن ابرز  وبعد دراسة شاملة أجرتها الجهات

عائق أمام انتشار التجارة االلكترونية ، عدم الثقة بمستوف األمن القائم على شبكة االنترنت والخشية من أن تصبح 

 كبيرا مل
ً
واقع التجارة االلكترونية ، التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا

مهمة التجارة  أسندتااللكترونية ، فقد   ولتجاوز هذا العائق الرئيس ي ، وبغية توفير أكفأ بنية تحتية إلطالق التجارة

وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها أطلقت مشروع )  -االلكترونية في اإلمارات إلى مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

وبذلك ، تكون اإلمارات قد تجاوبت مع املبادئ   يقدم الحلول املتكاملة للتجارة االلكترونية في اإلماراتكومترست ( الذي 

التوجيهية العاملية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة 

 بشأن سالمة وامن ب
ً
يئة التجارة االلكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة لدف أصحاب املشاريع والزبائن معا

تحمل املسؤولية القانونية عن سالمة الحلول املقررة في ميدان التجارة االلكترونية حيث من املهم إسناد املهمة ملن هو 

 .
ً
 قادر على تحقيق الثقة واألمان لدف جهات االستثمار ولدف الزبائن معا

 باشرة في تنظيم التجارة االلكترونيةمنظمات ذات عالقة م

إن الوقوف على مواقف النظم القانونية للهيئات واملنظمات ذات العالقة بالتجارة االلكترونية ، من شانه أن 

 يساهم في تحديد املسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع التجارة االلكترونية .

االلكترونية ملا يزل حديثا وغير واضح املعالم بالقدر الكافي ، إال أن أنشطة واسعة وبالرغم من أن موضوع التجارة 

تحققت على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا املوضوع ، فعلى الصعيد الدولي يتعين 

( وجهود OECDقتصادي والتنمية )( ، وجهود منظمة التعاون االWTOالوقوف أمام اتجاهات منظمة التجارة الدولية )

 -( ، أما على الصعيد اإلقليمي منظمة آسيا UNICITRALيونسترال ) -لجنة قانون التجارة الدولية في األمم املتحدة 

سنتناول ما أنجز وما يخطط النجازه لدف كافة   ( ICC( وغرفة التجارة الدولية )  APECالباسيفك للتعاون االقتصادي ) 

 هيئات املذكورة .املنظمات وال

 -على الصعيد العالمي : 3-9

 ( .WOTمنظمة التجارة العاملية )         ·

عندما  7800ترجع الجهود الدولية املنظمة في ميدان تنظيم التبادل التجاري وتجاوز املعيقات أمام التجارة إلى عام 

دولة من دول  22( )األصلية( بين General Agreement on Tariff and Trade: GAAT)    أبرمت اتفاقية الجات األصلية 

مؤتمر هافانا الذي جاء ضمن سياق السعي الدولي للخروج من حالة الركود االقتصادي ، وقد قامت هذه االتفاقية على 

، وأريد لهذه االتفاقية واإلطار التنظيمي لها أن يمثل الضلع   مبادئ تحرير التجارة وإزالة القيود أمام حركة البضائع

وعلى مدف   ثالث للنظام التجاري العالمي الجديد إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،ال

كانت الحصيلة تأسيس منظمة التجارة العاملية )  7880 – 7816ثمانية جوالت من املفاوضات ، آخرها جولة االورجواي 

WTO - world trade organization)   بموجب اتفاقية  7880نيسان  71وذلك في   يد لالتفاقية القديمة ،الوريث الجد
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وهي )   7881كانون الثاني  7  مراكش ، وعهد إلى منظمة التجارة العاملية مهام تنفيذ اتفاقيات جولة االورغواي ابتداء من

 -اتفاقية عاملية تؤطرها ثالث اتفاقيات رئيسة :  ( 21

وهي   (  General Agreement on Tariff and Trade: GAAT) جات ( ))   ة والتجارةاالتفاقية العامة للتعرف األولى :

وتمثل اتفاقية الجات األصلية مع تطوير ملبادئها العامة وتوسيع لنطاق املنتجات   االتفاقية املتعلقة بالتجارة في البضائع

 والبضائع موضوع مالحقها التفصيلية .

 : General Agreement on Trade in Services: االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ) جاتس ( )) اليانية 

GATS  )   والتي جرف وضعها ملواجهة النشاط التجاري املستجد في ميدان خدمات النقل والخدمات املالية واالتصاالت

 والخدمات التقنية واالستشارية وغيرها . 

 Trade Related Intellectual Property)  وانب التجارية املتعلقة بامللكية الفكرية ) تربس (اتفاقية الجاليالية : 

Rights  - TRIPS  والتي تتعلق بمسائل حقوق املؤلف والعالمات واألسرار التجارية وبراءات االختراع والتصاميم )

 املتصلة بامللكية الفكرية وعالقتها بالتجارة العاملية .   الصناعية والدوائر املتكاملة واملؤشرات الجغرافية والقواعد العامة

دولة. أما بالنسبة للتجارة االلكترونية ، فقد  720وتضم منظمة التجارة العاملية في عضويتها في الوقت الحاضر 

في هذا الدراسة الخاصة حول التجارة االلكترونية ودور املنظمة  7881أصدرت منظمة التجارة العاملية في مطلع عام 

 ELECTRONIC COMMERCE AND THE ROLE OF THE WTO  امليدان وتناولت هذه الدراسة التي حملت عنوان

آليات التجارة االلكترونية وما يتعلق بمباشرتها باستخدام االنترنت ، وتوصلت إلى اعتبار التجارة االلكترونية ضمن 

( وان املنظمة ال GATS  -الدولية الخاصة بالتجارة في )الخدمات األنشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها االتفاقية

تسعى لوضع قواعد جديدة خاصة بالتجارة االلكترونية ، وإنما تسعى الستخدام التنظيم القانوني القائم واملحدد ضمن 

قت واصلت الخاصة بالتجارة واتفاقية التربس واالتفاق الخاص بخدمات االتصال ، ومنذ ذلك الو  الجاتاتفاقية 

 املنظمة إعداد الدراسات وبرامج العمل بخصوص التجارة االلكترونية .

 ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )         ·

من قناعة عبرت عنها أجهزتها   بشكل رئيس للتجارة االلكترونية ، منطلقة 7881كرست املنظمة أعمالها في عام 

الن الحلول املتباينة ال تتفق مع الطبيعية الكونية   تطلب حلوال دولية في مرحلة تنظيمهاومفادها أن التجارة االلكترونية ت

ابرز أنشطة هذه املنظمة في   لهذا النمط من األعمال ، والن التباين قد يقيم حدودا ال تقبلها التجارة االلكترونية ، ومن

 أوتاوافي مدينة  7881أكتوبر  8-0ونية الذي عقد في الفترة من املؤتمر العالمي للتجارة االلكتر  ميدان التجارة االلكترونية

وشارك عنها الوزراء   ، ويعد أوسع مؤتمر في هذا اإلطار ، حيث حضره نحو ألف مندوب يمثلون الدول األعضاء في املنظمة

منظمة  72ظمة ، ودولة ليست عضوا في املن 72وكبار املسئولين عن التجارة واالقتصاد في هذه الدول ، وممثلون عن 

دولية ، وممثلو االتحادات النوعية التجارية والصناعية ، وممثلو مجموعات املستهلكين ، واملنظمات غير الحكومية 

االقتصادية واالجتماعية . وقد ناقش املؤتمر على مدف يومين مسائل بناء الثقة لدف الزبائن واملستخدمين ، وتحديدا 

والبيانات الشخصية املخزنة في النظم واملتبادلة بين شبكات املعلومات ، ومسائل امن  معايير وقواعد حماية الخصوصية

املعلومات التجارية على الخط وسياسات التشفير ملعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعام ، ومسائل حماية املستهلك 

نت والحماية من األنشطة غير القانونية وتحديدا قواعد االختصاص القضائي وحل املنازعات وحقوق اإلعالن على االنتر 
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والزائفة ، وتناول املؤتمر املسائل التي من شانها أن تجعل التجارة االلكترونية ، عبر تنظيمها القانوني املحكم ، مشابهة 

قدي تماما للتجارة التقليدية وما تكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها والثقة فيها ، وتناول املؤتمر مسائل الدفع الن

والتحويالت املالية عبر شبكات االتصال واالنترنت وحماية وسائل الدفع االلكتروني ومسائل العقود االلكترونية والتواقيع 

االلكترونية والسياسات الضريبية املتصلة بالتجارة االلكترونية ودور القطاعين العام والخاص في تنظيم أعمال التجارة 

في املؤتمر أمام املتطلبات التقنية للتجارة االلكترونية والخطط واالستراتيجيات الالزم  االلكترونية ، وتوقف املشاركون 

إتباعها في ميدان صناعة التقنية واالتصال وضمان البنية التحتية اآلمنة لهذه األنماط من األنشطة املستجدة ، وعرج 

تها عبر االستراتيجيات الوطنية الشاملة لحماية املشاركون على مسائل تعظيم منافع التجارة االلكترونية وتجاوز مشكال

املعلومات وضمان سالمة وامن األنشطة التجارية ، والتنظيم القانوني ملشكالت التسليم املادي للبضائع والتنفيذ املادي 

 للخدمات غير التقنية .

ة ، وشملت التوصيات تكليف وقد خلص املؤتمر إلى إقرار عدد من اآلليات وتحديد مناطق االهتمام القانوني الرئيس

املنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف املنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية إلجراء الدراسات ووضع 

التصورات وذلك لجهة إنفاذ اإلعالنات الصادرة عن املؤتمر بشان حماية الخصوصية وامن الشبكات وحماية املستهلك 

ية ، وإتباع السياسات الضريبية التي تمنع أية قيود أو أعباء على النشاط التجاري واملوثوقية في التجارة االلكترون

 االلكتروني.

 (  UNICITRALلجنة اليونسترال )  –األمم املتحدة         ·

اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لألمم املتحدة وتضم في عضويتها غالبية دول العالم املمثلة 

ملختلف النظم القانونية الرئيسة ، وغرضها الرئيس تحقيق االنسجام والتوائم بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة 

نيا في التعامل مع مسائل التجارة العاملية ، وقد حققت اليونسترال العديد االلكترونية وتحقيق وحدة القواعد املتبعة وط

 7817من االنجازات في هذا امليدان أبرزها إبرام عدد من االتفاقيات الدولية أشهرها اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 

 واالتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها . 

ونسترال أن التجارة االلكترونية تفترق عن غيرها في حاجتها إلى قواعد موحدة عامليا منذ وانطالقا من إدراك الي

البداية ، فقد كانت اليونسترال األكثر وعيا ألهمية توحيد القواعد القانونية الناظمة للتجارة االلكترونية ، ويسجل لها 

لواقع  - 7811بدأ بعضها منذ عام  -ى دراسات شاملة ، واستنادا إل 7886الريادة في التعامل مع هذا الهدف ، ففي عام 

النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكالت اإلثبات في القوانين الوطنية ، أطلقت اليونسترال 

ريع إلى القانون النموذجي للتجارة االلكترونية ، وذلك بغية مساعدة الدول لتحديد املواد الواجب تضمينها ملثل هذا التش

جانب رغبتها وأملها أن يعتمد القانون النموذجي املذكور من سائر الدول ملا سيحققه من انسجام وتوافق ، خاصة أن 

مواضيع التجارة االلكترونية ، وتحديدا اإلجرائية منها ذات طبيعة دولية ال تتأثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية 

محتوف القانون النموذجي يظهر أن اليونسترال تسعى إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية املتباينة بين الدول . وتحليل 

والتجارة االلكترونية وتحديدا فيما يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقنية ، 
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ة ومعايير األمن والحماية الالزمة للبيانات الشخصية ويعالج القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التواقيع االلكتروني

 وغيرها من املوضوعات. 

،  األمريكيةوحتى اآلن ، تم تبىي هذا القانون بوضعه املقرر من اليونسترال من قبل سنغافورة و الواليات املتحدة 

من قبل الدول التي سنت تشريعات متصلة بالتجارة  -حتى بشكل مطابق في الكثير من الحاالت  -واعتمدت غالبية قواعده 

، ومن بين الدول العربية فان مشروع قانون التجارة األردني اعتمد  األمريكيةااللكترونية كاسبانيا ، والواليات املتحدة 

لنموذجي مع معالجات لعدد من املوضوعات التي لم يعالجها القانون النموذجي ، بشكل أساس ي على قانون اليونسترال ا

 على عدد من أحكام القانون 
ً
كما أن مشروع القانون اللبناني في حقل التواقيع االلكترونية اعتمد في أحكامه أيضا

 معتمدا لدف غال
ً
 أساسا

ً
بية الدول التي وضعت النموذجي . وتعد الحلول املتضمنة في القانون النموذجي أيضا

استراتيجيات أو دراسات أو وثائق مرجعية أو أدلة إرشادية متصلة بالتجارة االلكترونية كما هو شأن اليابان  وكندا . 

ويتعين اإلشارة في هذا املقام أن قانون اليونسترال النموذجي لم يتعرض لعدد من مسائل التجارة االلكترونية ملا تثيره من 

املعاير املتعين اعتمادها ، كمسائل االختصاص القضائي وامللكية الفكرية وامن التعامل التجاري  تناقضات بخصوص

االلكتروني وغيرها . كما تجدر اإلشارة إلى استمرار لجنة اليونسترال في تناول عدد من املسائل املتصلة بالتجارة 

ء القسم الثاني من القانون النموذجي الخاص االلكترونية واألسواق االلكترونية وجاري العمل على استكمال بنا

بتطبيقات التجارة االلكترونية مترافقا مع جهد دولي موازي من قبل هيئات أوروبية في حقل االختصاص والقانون الواجب 

 التطبيق . 

  -على الصعيد اإلقليمي وصعيد الهيئات املتخصصة :        3-2

 ة الباسيفكاآلسيوية ملنطق  منظمة التعاون         ·

  ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)  

الباسيفك أمام شعور هذه الدول بالدور  -تأسست منظمة التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا 7881في عام 

االقتصادي املتعاظم للمنطقة وأهمية التكتل االقتصادي ملواجهة تحديات النمو واملنافسة االقتصادية ، وتضم في 

 دولة . 27 عضويتها

اتفق قادة الدول األعضاء في املنظمة على وضع خطة عمل للتجارة االلكترونية تكفل تحقيق الدول األعضاء 

وتحديدا في مؤتمر املنظمة املنعقد في كواالالمبور  7881ملتطلباتها وإيجاد إطار قانوني موحد لهذه الغاية ، و في عام 

ق النشاط التجاري االلكتروني في املنطقة وتطوير صيغ التعاون التقىي اصدر األعضاء تصريحا يتضمن الدعوة إلطال 

 وبناء البنية التحتية للتجارة االلكترونية واالستثمار في هذا القطاع . 

     ( ICCغرفة التجارة الدولية )         · 
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في ميادين العمل غرفة التجارة العاملية وهي منظمة عاملية متخصصة تهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة 

التجاري عبر ما يعرف بنشرات الغرفة ، وتركز على توحيد القواعد ذات العالقة باألنشطة القانونية القائمة عبر الحدود 

وبين الدول ، ولها قطاع آخر من النشاط والعمل يتمثل بالقيام بأنشطة فض املنازعات التجارية الدولية عن طريق 

 أكثر  62ة التحكيم التابعة للمنظمة في عضويتها التحكيم ، وتضم غرفة أو محكم
ً
دولة ، وتضم الغرفة في عضويتها أيضا

 دولة ،  727عضوا من الشركات واملنظمات من أكثر من  0777من 

وأما في ميدان التجارة االلكترونية ، فقد كان للغرفة دور قيادي ورائد في مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 ، وذلك عبر تقديم األدلة اإلرشادية ونماذج القوانين والدراسات البحثية التي كان لها الدور األكبر في املشار إل
ً
يه سابقا

تعميق مسائل البحث في املؤتمر والدور األكبر في صياغة نتائجه وتوصياته ، ويعد دليل التجارة االلكترونية الصادر عن 

مساعدة فاعلة في ميدان األنشطة التشريعية والتنظيمية الالزمة للتجارة  الغرفة احد أهم األدلة الشاملة التي تتيح

االلكترونية . وقد تعزز هذا الدليل بصدور العديد من األدلة األكثر تخصصا واملكملة له كالدليل الخاص باألنشطة 

 اإلعالنية على االنترنت.

 االلكترونية املشاكل والتحديات القانونية للتجارة 

تثير أنشطة التجارة االلكترونية والعالقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من املشاكل والتحديات القانونية 

للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل االلكترونية في تنفيذ األنشطة التجارية ، 

النشاط التجاري على أساس اإليجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى  فالعالقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر

أساس التزام البائع مثال بتسليم املبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، وان يقوم املشتري بالوفاء 

ملالية التجارية أو بالثمن أما مباشرة )نقدا( أو باستخدام أدوات الوفاء البديل عن الدفع املباشر من خالل األوراق ا

وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية أو الخارجية ، وبرغم 

تطورها ، بقيت قادرة على اإلحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، إذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات 

طة التجارية بعالقات العمل وااللتزامات املتعلقة باإلمداد والتزويد ونقل املعرفة أو التكنولوجيا ، الفنية واتصال األنش

فان القواعد القانونية الناظمة لألنشطة التجارية والعقود أمكنها أن تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع املتطور 

تجارة الكترونية ، فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وإنما واملتغير في عالم التجارة ، لكن األمر يختلف بالنسبة لل

بأدوات ممارسته وطبيعة العالقات الناشئة في ظله ، كيف ال ، ويتوسط كل نشاط من أنشطة التجارة االلكترونية 

تجاري في ميدان الكمبيوتر واالنترنت أو شبكة املعلومات ، إن اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية إنفاذ النشاط ال

ال بد أن يخلق تحديا جديدا أمام النظم القانونية   التجارة االلكترونية ، بل ضرورتها لوجود التجارة االلكترونية ، كان

 القائمة. 

والسؤال الذي يثور ، ما هي املشاكل والتحديات القانونية التي ظهرت في حقل التجارة االلكترونية ؟ وهل التجارة 

جرد نشاط تجاري بين طرفين غائبين ويمكن أن نطبق عليها نصوص التعاقد بين الغائبين املقررة في االلكترونية م

 التشريعات املدنية ؟ 
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   املشكالت القانونية في ضوء مراحل التجارة االلكترونية . 0-9

ايتها بشكل عام ، ومن إن تحديد تحديات التجارة االلكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نه

ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخالص عناوين التحديات ، ومن ثم بيان محتوف التحدي وما تقرر من حلول مقارنة 

 ملواجهته .

يكون فيها الطالب في مكان غير مكان املطلوب منه   التجارة االلكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة أو خدمات

كما في املتاجر  -وقد يكون الوضع   ، وتتم اإلجابة بشان توفر الخدمة أو البضاعة على الخط ،الخدمة أو البضاعة 

أن تكون البضاعة أو الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة أو طلب الشراء من الزبون املتصفح  -االفتراضية 

شبكة ، وسيلة العرض املحددة ملحل التعاقد وثمنه أو ، وبالتالي يمثل املوقع املعلوماتي على ال أيضاللموقع ، وعلى الخط 

 -املعلومات( . وتثير هذه املرحلة مشكالت وتحديات عديدة :  )أي عبر شبكات  بدله في حالة الخدمات على الخط

 : 
ً
 توثق املستخدم أو الزبون من حقيقة وجود املوقع أو البضاعة أو الخدمة . أوال

: 
ً
 وقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة املعنوية ) مشكالت امللكية الفكرية ( . مشروعية ما يقدم في املثانيا

 
ً
:تحديات حماية املستهلك من أنشطة االحتيال على الخط ومن املواقع الوهمية أو املحتوف غير املشروع  ثاليا

 للخدمات واملنتجات املعروضة .

: 
ً
الضرائب املقررة على عائدات التجارة االلكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها ، ومدف اعتبارها قيدا مانعا رابعا

ترافق املراحل التالية من خط نشاط التجارة االلكترونية ،  أيضاوحادا من ازدهار التجارة االلكترونية . وهذه التحديات 

 از مع سائر مراحل أنشطة التجارة االلكترونية . فاملوثوقية وحماية املستهلك تحديان يسيران بتو 

، ويتم ذلك بصور عديدة  أيضااملرحلة التالية تتمثل في إبرام العقد ، بحيث يتالقى اإليجاب والقبول على الخط  -

بحسب محتوف النشاط التجاري ووسائل التعاقد املقررة على املوقع ، أشهرها العقود االلكترونية على الويب ، 

، وبوجه عام ، تتالقى إرادة املزود أو املنتج أو البائع مع إرادة   اقدات باملراسالت االلكترونية عبر البريد االلكترونيوالتع

  -الزبون ، ويبرم االتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين :

: 
ً
املتعاقد . وحيث أن  توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف اآلخر ، بمعىى التوثق من سالمة صفة أوال

من بين وسائل حل هذا التحدي إيجاد جهات محايدة تتوسط بين املتعاقدين )سلطات الشهادات الوسيطة( لجهة ضمان 

التوثق من وجود كل منهما وضمان أن املعلومات تتبادل بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخط من خالل إرسال 

 كل طرف تؤكد فيها صفة الطرف اآلخر . رسائل التأكيد أو شهادات التوثيق ل
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ً
، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية   :حجية العقد االلكتروني أو القوة القانونية اإللزامية لوسيلة التعاقد ثانيا

أو البينة الشخصية ) الشهادة ( ، فكيف يتم   توقيع الشخص على العقد املكتبوب أو على طلب البضاعة أو نحوه

 هذا الفرض ، وما مدف حجيته إن تم بوسائل الكترونية ، ومدف مقبوليته كبينة في اإلثبات . التوقيع في

 Digital Signatureإن بيئة التجارة االلكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ومن هنا وجدت وسيلة التوقيع الرقمي )

    ( لتحقيق وظيفة التوقيع العادي .

املرحلة الثالثة تتمثل في إنفاذ املتعاقدين اللتزاماتهما ، البائع أو مورد الخدمة امللزم بتسليم املبيع أو تنفيذ الخدمة  -

، والزبون امللزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهما تحد خاص به ، فااللتزام بالتسليم يثير مشكالت التخلف عن التسليم 

مواصفات االتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان األنشطة التجارية التقليدية ، أو تأخره أو االختالف في 

كالدفع بموجب بطاقات االئتمان ، أو تزويد رقم   دفع البدل أو الثمن ، فانه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية  أما

ذ يثير أسلوب الدفع هذا مشكلة امن املعلومات املنقولة ، البطاقة على الخط ، وهو تحد نشأ في بيئة التقنية ووليد لها ، إ

 ، إلى جانب تحديات األنشطة الجرمية في   وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء الخارجة
ً
عن عالقة التعاقد أصال

 روع. ميدان إساءة استخدام بطاقات االئتمان وأنشطة االستيالء على رقمها وإعادة بناء البطاقة لغرض غير مش

يضاف إلى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل ال بمراحل 

كتحدي خصوصية العالقة بين املتعاقدين وخصوصية املعلومات املتداولة بينهما، وتحد حماية النشاط ككل من   تنفيذه

وتحدي مشكالت  ا يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر ،األنشطة الجرمية ملخترقي نظم الكمبيوتر والشبكات ، أو م

االختصاص القضائي في نظر املنازعات التي تظهر بين أطراف العالقة التعاقدية ، إذ في بيئة االنترنت ، تزول الحدود 

ق والفواصل الجغرافية ، وتزول معها االختصاصات املكانية لجهات القضاء ، فأي قضاء يحكم املنازعة وأي قانون يطب

 عليها عند اختالف جنسية املتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة االلكترونية .

  -:  املسائل القانونية للتجارة االلكترونية 0-2

  -الناشئة في حقل التجارة االلكترونية و التعرض ألبرز عناصرها :  القانونية  سيتم تبويب وعرض املسائل واملشكالت

اقيع االلكترونية .عقود الت 0-2-9     جارة االلكترونية وقانونية وسائل التعاقد ووثائقه وحجية التو

ملا كانت طلبيات البضاعة أو الخدمات تتم عبر الشبكة ، إما بالدخول إلى املوقع املعىي من قبل املستخدم أو عبر 

ا أثير في هذا امليدان مدف حجية هذه املحررات إبرام العقد يتم على الشبكة ، فان أول م  تقنية البريد اإللكتروني ، وملا كان

والعقود التي ال تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها أو مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية ألنشطة 

ظم التجارة االلكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع االلكترونية ، إما كصور تناظرية ، أو رموز رقمية ، وال تعرف الن

القانونية القائمة التواقيع االلكترونية وال تألفها ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن 

حجيتها وقوتها القانونية في اإلثبات ، وأمام قواعد اإلثبات بوجه عام ، التي ال تقبل بالنسبة للمستندات غير املستندات 
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ية املوقعة املبرزة عبر منظمها ، وال تقبل املستندات غير املوقعة وبالتالي فإن قبول القضاء الرسمية ، و املستندات العرف

للتعاقدات االلكترونية ، يتطلب إقرار حجية العقود االلكترونية واملراسالت االلكترونية ) البريد االلكتروني مثال ( 

وقد تضمن القانون النموذجي للتجارة االلكترونية الذي   ئية .والتواقيع االلكترونية و موثوقيتها كبينة في املنازعات القضا

وضعته ) اليونسترال ( ، وكذلك التشريعات التي سنت في الدول املتقدمة ، قواعد تقض ي باملساواة في القيمة ما بين 

وقيع االلكتروني الرقمي ، التعاقدات التقليدية والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات االلكترونية والعقد االلكتروني والت

وقررت عدد من التشريعات معايير للحجية تقوم على إثبات حصول االتصال و موثوقية املوقعين املتصلين ، كما أجازت 

 بعضها عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع من االلتقاط غير املصرح به . 

وذجية للتعاقد املوجودة أصال على املوقع ، ويمكن أن نضيف ، يتمثل بالعقود النم  وتثير العقود التقنية تحديا آخر

إليها ، رخص االستخدام املتعلقة باملنتجات ذات الحقوق املعنوية ألصحابها ) رخص امللكية الفكرية ( ، ففي كثير من 

جرد طلب الحاالت تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بان م

 بهذه الشروط ، أي أن القبول مربوط بواقعة مادية خارجة عن تصريح القبول ، 
ً
 وإقرارا

ً
البضاعة أو الخدمة يعد قبوال

تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديد سعرها املعروفة في القوانين املدنية السائدة ، وأما بالنسبة للسلع التي 

 بشان قانونية وحجية تتصل بحقوق امللكية الفكرية 
ً
 قانونيا

ً
، كشراء حزمة برامج الحاسوب مثال ، وهي ما أثارت جدال

رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة املوضوع بها البرنامج عبارة تفيد أن فض العبوة بنزع الغالف يعد قبوال لشروط 

عبر الشبكة بعد أداء املقابل املطلوب ، حيث   غير املوقعة ، أو تنزيل البرامج -التعاقد الواردة في الرخصة النموذجية 

تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة املخزنة ) تقنيا ( داخله ، وهي رخصة تتضمن شروط امللكية   يترافق

 بشروط الرخصة وقيود االستخدام ، وقد أثي
ً
ر الفكرية ومتطلبات التسجيل ، وتتضمن أن مجرد تنزيل البرنامج يعد إقرارا

حجة على   جدال حول مدف حجية مثل هذه العقود أو الرخص املخزنة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ، هل تعد

األطراف ، املنتج أو البائع بوصفه مدخال لها ضمن الواسطة التقنية ، واملستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب 

 أو  استخدام املنتج .

 .Click wrap Contractsأو   Web Wrap Agreementونية العقود اإللكتر        ·

، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما أصبح لصفحات الويب ،   web pagesقبل أن يكون هناك صفحات إنترنت 

 shrink wrap( عقودا مشابهة سميت ) software( فقد كان للبرمجيات الجاهزة )  web wrap agreementsعقود ويب )

agreement ( وعقود )shrink wrap agreement ( ، هي اتفاقيات الرخص )النقل( الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على

 -شكلين:

: رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة ال يقرؤها املستخدم ، بل يكتفي  األول 

، إنها العقد اإللكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق ( I accept( أو )I agreeبمجرد الضغط   ) أنا اقبل 

 ( . Installعملية التنزيل )
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: وهي السبب في أخذها هذا االسم ) الذي يعىي رخصة فض العبوة ( فإنها الرخص التي تكون مع  أما الصورة اليانية

ظهر هذه الرخصة تحت الغالف البالستيكي على حزمة البرنامج املعروضة للبيع في محالت بيع البرمجيات ، وعادة ت

الحزمة وعادة تبدأ بعبارة )بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة( ومن هنا شاع تعبير 

 )رخصة فض العبوة( .

ن تشعر أن العقد وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تك

ملزم ، الن أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، وال حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من األشخاص 

ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها املحاكم في املرحلة األولى . لكن وفي الفترة األخيرة ، وتحديدا في عام 

بقبول حجية   األمريكيةشهورة من بين قضايا رخص فض العبوة ، قضت محكمة االستئناف وفي إحدف القضايا امل 7881

 هذا العقد قياسا على العقود التي ال يجري معرفة شروط التعاقد إال بعد الدفع فعال كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين. 

ني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط )على الصورة األكثر شيوعا للعقد االلكترو  Click  Wrap Contract ويعد العقد 

( كما في حالة االنترنت ، وذلك بوجود )وثيقة( العقد مطبوعة على املوقع متضمنة الحقوق وااللتزامات on line-الخط

لطرفيه )املستخدم وجهة املوقع( منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدف العبارتين ) اقبل ( أو ) 

على أداة املاوس ،   (clickبل ( أو عبارات شبيهة ، وترجع تسميته املشار إليها إلى حقيقة أن إبرام العقد يتم بالضغط )ال اق

إما على ايقونة املوضع املتضمنة عبارة ) أنا اقبل ( أو في املساحة املخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع املؤشر فيها 

 ..عبر الضغط باملاوس 

إنزال البرامج أو  -قد االلكتروني لكافة التصرفات محل االتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :ويستخدم الع

امللفات عن الشبكة ، الدخول إلى خدمات املوقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض األحيان أو مقابل مالي أو 

الن واألدلة( أو لغايات التسجيل وااللتزام العقدي لغايات الحصول على الخدمة ) كاملحادثة ومجموعات األخبار أو اإلع

بإنفاذ الخدمة املعروضة مجانا بشروط املوقع كخدمات البريد املجاني واالستضافة املجانية وغيرها.وكذلك إلبرام 

التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء واالستئجار وطلب القرض وإجراء عملية حوالة مصرفية وإبرام بوالص 

 التأمين ودفع الثمن وغيرها .

ومن حيث أهمية العقد اإللكتروني ، فان تقنية العقود االلكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها 

األسعار ومن خالل قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع  بأرخصوالحصول على الخدمات والبضائع واملصنفات 

، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق املسؤولية عن الخطأ واإلضرار  أو مصدر للموردين على الخط

املقاضاة بين الطرفين ملا تقرره   جراء التعاقد أو بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل

 من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق وااللتزامات .

ويمكن ردها بوجه عام إلى طائفتين ، إما عقود تتم بمجرد  -لكترونية من حيث آلية إبرامها :وتتعدد أنواع العقود اإل

 ( .  Icon Clicking)  )مربع/ مستطيل( القبول وتسمى أيقونةالضغط على 
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 ( .  Type & Clickأو عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول )

 أما من حيث املحل فتمتد إلى أنواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات . 

  للعقد االلكتروني على مواقع االنترنت. الدارجويوضح الشكل التالي الشكل 

 نموذج إيضاحي للعقد االلكتروني على االنترنت

 

  . التوقيع الرقمي وتشفير البيانات املرسلة 

اإللكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد اإللكتروني أو العقد التوقيع 

اإللكتروني ، وثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي ، حيث يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي . 

 السكانر )املاسحة الضوئية( توقيعا إلكترونيا. وهو ليس كذلك ، إذ ال تعد صورة التوقيع العادي بواسطة

فالتوقيع اإللكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها )جزء صغير من البيانات( يجري 

تشفيره وإرساله مع الرسالة. بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوف 

 رسالة.التوقيع على ال
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وباستعماله فان الشخص يكون قد   ويتم التوقيع اإللكتروني )الرقمي( بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية

وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا ) في عالم األوراق والوثائق الورقية ( ، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل 

 اإللكترونية والعقود اإللكترونية .

 -أما وظيفة التوقيع الرقمي ، فيمكن من الوجهة القانونية تبين وظيفتين رئيسيتين وها كالتالي :

 التوقيع الرقمي ييبت الشخص الذي وقع الوثيقة.  -7

 يحتمل التغيير . يحدد التوقيع الرقمي الش يء )الوثيقة( التي تم توقيعها بشكل ال   -2

 التي يحققها التوقيع العادي ؟ولكن هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة 

متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة ، فانه يحقق وظيفة التوقيع العادي 

 (   Traditional penned signatureالتقليدي أو املادي      ) 

 كيف؟والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل عن التوقيع العادي ، 

إن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، انه فنا وليس علما ، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده ، أما 

التوقيع الرقمي ، فهو من حيث األصل وفي حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج ، علم وليس فنا 

يمكن عند اختالل معايير األمن املعلوماتي قد يتم استخدام توقيع  وبالتالي يصعب تزويره ، وان كان هذا ال يعىي انه  ،

الغير االلكتروني ، وتكمن صعوبة )التزوير( في اختيار أجزاء من الوثيقة املرسلة ذاتها ومن ثم تشفير هذه األجزاء ، وهو ما 

 مة السر ومفتاح التشفير .يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص ، وتحصين التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كل

وفي بيئة التوقيع العادي على األوراق أو املحررات ، يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها 

واستبداله ، في حين ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقة اإللكترونية املوقعة رقميا ، فالتوقيع الرقمي ال يثبت الشخص منظم 

فقط ، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع ، أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة ، ولدف فك  الوثيقة

التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة . إنها مسالة أشبه بنموذج التثقيب الذي يستخدم ملعرفة صحة 

 الكرت املثقب على اإلجابة فتحدد فورا الصواب والخطأ . اإلجابات النموذجية في امتحانات الخيارات املتعددة ، انك تضع

وهنا يتعين أن ينطبق النموذج )التوقيع( على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير املرسلة وكان ثمة تالعب  

 باملحتوف . ومن هنا أيضا يفضل التوقيع الرقمي عن التوقيع العادي.

هو عملية تغيير في البيانات ، بحيث ال  encryptionوالتشفيرارتباطا عضويا ، ويرتبط التوقيع االلكتروني بالتشفير 

محددة لفك التشفير وهذه اآللية تكون  إليهيتمكن من قراءتها سوف الشخص املستقبل وحده ، باستخدام مفتاح أو 

 لدف املرسل واملستقبل .
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ع الرقمي هو ختم رقمي مشفر ، يملك مفتاحه ومما تقدم تظهر العالقة بين التوقيع الرقمي والتشفير ، فالتوقي

 صاحب الختم .

أي يجب تطابق املفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة االلكترونية أي أن مرسل الرسالة هو من أرسلها ، فعال ، 

م عد أيضاوليست مرسلة من قبل شخص آخر كتب عنوانك البريد لتبدو كأنها مرسلة باسمك . ويضمن التوقيع الرقمي 

 تعرض الرسالة ألي نوع من أنواع التعديل ، بأي طريقة .

 موثوقية التجارة اإللكترونية وتحديات إثبات الشخصية ومسؤولية الشخص اليالث . 0-2-2   

عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر أنشطة التجارة االلكترونية على الخط ، يبدأ بطلب السلعة أو املنتج أو 

، فان املهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء   ة للقائم على موقع التجارة االلكترونيةالخدمة ، وبالنسب

التوثق من أن من يخاطبه هو فعال من دون اسمه أو عنوان بريده االلكتروني أو غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع 

إجراءات االختراق وإساءة استخدام أسماء الغير في أنشطة التجارة االلكترونية ، فكيف يمكنه ذلك ، خاصة في ظل تنامي 

جرميه على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة االلكترونية الطلب وتحديدا االلتزام بتسليم محل التعاقد ، 

ملوقع هذا ا أن أيضافما الذي يضمن للمستخدم أن ما وصله من معلومة إنما جاءته من هذا املوقع وما الذي يضمن له 

 حل هذه املعضلة استتبع إيجاد حلول تقنية إنحقيقي وموجود على الشبكة ، 

) كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر واألرقام السرية ، أو وسيلة التشفير ، ووسائل التعريف البيولوجية  

وسائل أريد منها ضمان تأكيد  للمستخدم كبصمات األصابع املنقولة رقميا أو تناظريا وسمات الصوت أو غيرها ( ، وهي

االتصال واثبات صحة صدور املعلومة عن النظام التقىي الصادرة عنه ، لكن لكل منها ثغراته األمنية وتعد بالعموم غير 

وهذا ما استتبع اللجوء لفكرة الشخص الوسيط في العالقة ، وهو جهة تؤكد صحة التعامل   -ليس دائما طبعا  -كافية 

ي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا ان الطلب أو الجواب قد صدر ، وه  على الخط

عن املوقع املعىي وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب أو الجواب ، وحتى تضمن شخصية املخاطب توفرت تقنيات التعريف 

 على الشخص ، بدأ بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية . 

ميدان العالقات القانونية للتجارة االلكترونية ، مسألة مسؤولية الشخص الثالث ، وتحديدا مزودي وقد أثير في 

خدمات االنترنت ، وجهات استضافة املواقع أو الجهات املناط بها تسجيل املوقع ،حيث تتجه التشريعات نحو إبراء 

 الشخص الثالث من املسؤولية بكونه غريبا عن العالقة التعاقدية . 

  أمن معلومات التجارة االلكترونية وقانونية التشفير .  0-2-3

 هل بيئة االنترنت بيئة آمنة ؟

ربما لم نكن نتردد باإلجابة بالنفي قبل نحو خمس سنوات ، ولكننا نلمس نجاحات حقيقية في توفير وسائل ومعايير 

ال يفسر هذا الرأي ضمن  إنعلى    قلنا أنها ليست آمنة بالقدر املتيقن إنفاعلة في حقل امن الشبكة ، ومع ذلك ال نبالغ 
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إقامة العائق أمام استخدامها أو عدم التشجيع على ذلك ، ولكنه رأي يستند إلى ما يظهر في الواقع   حقل واتجاهات

تصف الثمانينيات إلى إقرار العملي من أنشطة اختراق ال تالقي حلوال قانونية رادعة ، وإذا كان العالم قد اتجه منذ من

قواعد لتجريم أنشطة إساءة استخدام الكمبيوتر والشبكات ، فان الحركة التشريعية في هذا امليدان ال تزال ضيقة 

ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة االلكترونية وأهميتها املتزايدة إلى وجوب الوقوف أمام أهمية التدابير التشريعية لحماية نظم 

هناك تفريط في كثير من الحاالت حتى  أنولكن لألسف  -ومن هنا لم يكن كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط املعلومات ، 

فحماية أنشطة التجارة االلكترونية ، وتحديدا أنشطة الوفاء بالثمن والدفع عبر الخط ونقل املال  -في الحماية التقنية 

ية ، تستلزم حلول امن تقنية مميزة ومتجددة وشاملة ، وضمن حقيقة واملعلومات املالية وسائر أنشطة البنوك االلكترون

مجرمي التقنية والشبكات يسبقون حماتها بخطوة دائما ، كما تستلزم حماية قانونية وتدخال تشريعيا لتجريم كافة  إن

لحصول على منفعة صور جرائم الكمبيوتر وتحديدا اختراق النظم دون تصريح ، والتقاط املعلومات وإعادة استخدامها ل

 كما في إعادة بناء البطاقات املالية وأنشطة الغش املعلوماتي أو احتيال الكمبيوتر وأنشطة التزوير في عالم التقنية . 

( ، ولذا ، on lineامن املعلومات عموما وامن التجارة االلكترونية ، هو امن املعلومات املتبادلة على الخط) إن 

ة في سلسة التشفير مخرجا مالئما ، وتطور فن التشفير وحلوله إلى املدف الذي أمكن وجدت جهات الحلول التقني

   ال تفك رموز رسائلهم وتعاقداتهم إال من الجهة التي تملك اآللية املناسبة لفك التشفير. أنللمتخاطبين ضمان 

 الضرائب .  0-2-0   

انسجاما مع تحرير التجارة   تتجه السياسات الحكومية إلى عدم إقرار أية ضرائب على أنشطة التجارة االلكترونية

ال تفرض أية قيود على التجارة  أنوالخدمات ، فإذا كانت األنشطة التقليدية تتجه نحو التحرير، فانه من باب أولى 

 دها حدود وال تعيقها األنظمة الجغرافية القائمة .االلكترونية ألنها بذاتها وطبيعتها عاملية ال تقي

 الخاتمة:

واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد االقتناع باعتمادها   وبالتالي فانه أمام

حرير التجارة في السلع نمطا لتنفيذ األعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية املتمثلة بت

والخدمات ، وملا توفره التجارة االلكترونية من تسهيل عمليات التنافس إذا ما توفرت األداة املناسبة لتأديتها وتحققت 

عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتالك أدواتها والتعامل مع تحديات  -متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها 

يعد  مغاالة في املحافظة على األنماط التقليدية ، فاألنماط التقليدية للتجارة وان كانت ال تزال هي  –عصر املعلومات 

القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل االلكترونية ، فإذا كانت املصارف ال تزال في 

، فإنها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل املصرفي التي تحل  غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن

فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة مناحي النشاط املصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة االلكترونية في هذا املثال ، 

نشاط  أليسلقطاعات ، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعال هذه املؤسسات . ونفس القول يرد على كافة ا
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الشحن البحري مثال ينفذ عبر سلسلة من الوسائط والوسائل التقنية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضع لم تتم 

 أتمتته وتحوله إلى األنماط التقنية . 

خدمات العالم الذي يتجه إلى إحالل التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط اإلنساني ، وبشكل رئيس ، ال إن

الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة االلكترونية موضوعا على رأس موضوعات أجندة التطور 

غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع اإلفرازات االيجابية  أمراوالتنمية ، لهذا كله ، يعدو تجاهل التجارة االلكترونية 

 لعصر تقنية املعلومات وامتالك وسائل مواجهة اآلثار السلبية وإفرازات عصر العوملة .

 

 

 قائمة املراجع

 دراسة وحدة األبحاث في مجلة انترنت العالم العربي )شبكة الجزيرة لخدمات االنترنت( -7

www.suhuf.net.sa/2000jaz/may/17/ev1.htm 

 تقنيات التجارة االلكترونية  -2

www.ecomercetechnology.com 

 !!!(املوسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنت )التجارة االلكترونية كيف ،متى وأين ؟ -2

www.c4arab.com/courses/ 

 املوسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنت )أمن املعلومات( -0

www.c4arab.com/courses/ 

 املوسوعة العربية للكمبيوتر واالنترنت )التشفير( -1

www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=15 

 مجلة البنوك في االردن–الدراسة الشاملة حول التجارة االلكترونية  -6

www.abj.org.jo/arabic 

 زاياهاواقع التجارة االلكترونية وم -0

commerce/02.htm-http://www.opendirectorysite.info/e 
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 األمن السيبراني للخدمات املاليه واملصرفيه

Cyber security for banking and financial services 

 

أنسيمون كمال عزيز .         د/ أحمد مصطفي الشيخ .د / شيري وليم سالمة .        

 

High Institute for Engineering & Technology Al-Obour \ Egypt 

 / مصر املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور 

 امللخص :

 يعاني الشباب الباحثين من الكثير من املشكالت التي تعيق عملية النشر العلمي، ومن هنا يهدف البحث إلى                  

أهميــة موضــوع الفضــاء الســيب ارني االفتراضــي ومختلــف الهجمات السيبرانية التي يتلقاهـا الفضـاء االلكترونـي والتـي 

ول لكيـان أي  دولة بالدمار واالنهيار وخلق صراعات دولية فيما بينها، ولهـذا جـاءت هـذه الورقـة أصـبحت اليـوم املهـدد األ 

ل األنظمـــة البحثيـة تجسـيدا ألهــداف البحــث والتــي منهــا: التعــرف علــى االســتراتيجيات واآلليــات التــي يمكــن تفعيلهــا مــن قبــ

مـــن الســـيبراني الـــدولي ومعرفـــة مـــدف عالقـــة القرصـــنة االلكترونيـــة بإحــداث تغييــ رات فــي البيئــة الدوليـــة لتجســـيد األ 

أنمــاط جديــدة األمنيــة الســيبرانية الدوليــة، والتعــرف علــى تــأثير الهجمــات الســيبرانية ومنهــا القرصــنة االلكترونيــة فــي بــروز 

للصــراع الــدولي مــع التقــرب مــن طبيعــة هــذه الهجمات السيبرانية، باإلضافة إلى التعرف على أغلب األسلحة االلكترونيـة 

ـن طــرف الجديـدة، وتهـدف هـذه الورقــة البحثيــة أيضــا إلــى التعــرف علــى الســباق االلكترونــي الــذي يشــهده العــالم اليــوم مـ

 ألنظمة الدولية في مدف إمكانية الحد من هذه الهجمات السيبرانية في الفضاء السيبراني.ا

 التهديد (.-القرصنه   -االرهاب االلكتروني   -) السيبرانيه  الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process the 

importance of virtual cyberspace and the various cyber attacks received by cyberspace , which today is the 

first threatened entity of any country with destruction and collapse and the creation of international 

conflicts among them, for the purpose of the strategies and mechanisms that can be activeated by 

international systems for the embodiment of cybersecurity international and to know the relationship of 

electronic piracy to make changes in the security environment, and the identification of the impact of 

cyber attachs,including electronic piracy in the emergence of new patterns of international conflict the 

most prominent of these attacks in addition to the nature of these cyber attacks and to the identification of 

most of the new electronic weapons this paper aims to identify the electronic race that the world is 

witnessing today by international regimes in the extent to which cybercrime can be reduce in cyberspace. 

 

Key words:.(Cyber - electronic terrorism - hacking - threat). 
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 مقدمة:

األمن  يمثل النشر العلمي الطريق والفاعل وأحد أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوف اإلنتاج العلمي           

السيبراني هو املوضوع الذي يهم العالم االن، الن يعيش اإلنسان في ثورة تكنولوجية هائلة أدت إلى ظهور تحدي جيد 

ت اإللكترونية التي منها السرقة والنصب واالحتالل واالبتزاز، ولذلك فان يواجه أفراد األسرة، ولهذا فان زيادة التهديدا

األمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالفرد واملجتمع، لذا توجب البحث على حل هذه املشكلة عن طريق األمن الذي 

 سأوضح فيه معلومات هامة عن أهمية األمن السيبراني في حياتنا.

 أهداف البحث :

الهدف من تنفيذ األمن السيبراني، هو توفير وضع أمىي جيد ألجهزة الكمبيوتر والخوادم والشبكات واألجهزة                  

املحمولة والبيانات املخزنة على هذه األجهزة من املهاجمين ذوي النوايا الخبيثة، يمكن تصميم الهجمات اإللكترونية 

الجميع اآلن في حاجة إلى وجود األمن  سة أو املستخدم أو حذفها أو ابتزازها.للوصول إلى البيانات الحساسة للمؤس

السيبراني سواء في املؤسسات والشركات واملصانع والجهات الحكومية وحتى املنازل، لذلك تابع معنا هذا املقال لتتعرف 

 أكثر.

 أهمية البحث : 

كثير من الشركات واملؤسسات العامة والخاصة، فهو بمثابة جدار الحماية يمثل األمن السيبراني أهمية كبيرة لل                   

 
ً

ا سهال
ً
األساس ي لحماية مختلف البيانات السرية لهذه الجهات، وبانهياره أو اختراقه سوف تكون املؤسسة أو الشركة هدف

للدولة  أو الشركات  أو حتى  للجهات اإلجرامية. يحمي األمن السيبراني مختلف أنواع البيانات الحساسة واملهمة سواء

األشخاص العاديين من تعّرضها للسرقة أواإلتالف. تعّرض األمن السيبراني لالختراق من شأنه أن ُيحدث الكثير من 

األضرار التي تلحق بسمعة الشركة أو املؤسسة، وبالتالي تؤثر على مستوف التعامالت التي تقوم بها في األسواق التجارية. 

األمن السيبراني ألي جهة إلى تهديد كبير ومباشر للكثير من البيانات الشخصية للعمالء، وهي عملية من يؤدي اختراق 

شأنها أن تفسد عالقة العميل مع هذه الجهة وبالتالي تعرض الشركة لخطر االنهيار إذا ما قرر العمالء وقف التعاون معها 

 بسبب هذا الخرق أو االنتهاك.

 مشكالت البحث :

هناك العديد من املصاعب والتهديدات التي تحيط باألمن السيبراني التي تجعل قطاع أمن املعلومات في حالة              

 تأهب إزاءها ومنها ....

 زيادة تعقيد الهجمات االلكترونيه. -7 

 إخفاء الهويات. -2

 نقص الخبراء في قطاع االمن السيبراني. -2

 االتصال الغير امن باالنترنت . -0

 ساؤالت البحث : ت

 ما مدي حل مشكالت االمن السيبراني من خالل الهندسه املعلوماتيه.
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 خطة البحث  تتميل في  مبحيين  وهما ....  

 املبحث االول :  القرصنه االلكترونيه في الفضاء السيبراني .

 املبحث الثاني :  دور الهندسه املعلوماتيه في القطاع املصرفي.

 

 : مفهوم القرصنه اإللكترونية: املبحث األول: أوال 

في أجهزة الحاسوب ، أي هجوم هو يعتبر محاولة لفضح أو تغيير أو   (cyberattackالهجوم السيبراني )باإلنجليزية:              

تعطيل أو تدمير أو سرقة أو الحصول على وصول غير مصرح به أو استخدام غير مصرح به لألصول.  الهجوم السيبراني 

أو البنية التحتية أو أو "الهجوم اإللكتروني" هو أي نوع من املناورة الهجومية التي تستهدف أنظمة معلومات الكمبيوتر 

شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية. املهاجم هو شخص أو عملية تحاول الوصول إلى البيانات أو الوظائف 

أو املناطق املحظورة األخرف في النظام دون الحصول على إذن، ويحتمل أن يكون ذلك بقصد ضار.  اعتماًدا على السياق، 

إللكترونية جزًءا من الحرب اإللكترونية أو اإلرهاب اإللكتروني . يمكن استخدام الهجوم يمكن أن تكون الهجمات ا

اإللكتروني من ِقبل دول ذات سيادة أو أفراد أو مجموعات أو مجتمع أو منظمات أو حتى عصابات، وقد تنشأ هذه 

ا محدًدا أو يغيره أو يدمره عن الهجمات اإللكترونية )لسيبرانية( من مصدر مجهول. قد يسرق الهجوم اإللكتروني ه
ً
دف

طريق اختراق نظام حساس.  يمكن أن تتراوح الهجمات اإللكترونية بين تثبيت برامج التجسس على جهاز كمبيوتر 

شخص ي ومحاولة تدمير البنية التحتية لدول بأكملها. يسعى الخبراء القانونيون إلى قصر استخدام املصطلح على 

ا. الحوادث التي تسبب أضرارً 
ً
ا جسدية، وتمييزه عن خروقات واختراقات البيانات الروتينية وأنشطة القرصنة األوسع نطاق

 SIEMأصبحت الهجمات اإللكترونية معقدة وخطيرة على نحو متزايد. يمكن استخدام تحليالت سلوك املستخدم و 

 8132نوفمبر  5"،  في ISTQB Standard glossary of terms used in Software Testing" 1للمساعدة في منع هذه الهجمات)

). 

 ثانيا : الفضاء السيبراني والتحوالت في االمن والقوه والسوق :

 
              

ظهرت العالقه ما بين الفضاء االلكتروني واألمن الدولي خاصة مع التوسع في تبىي الحكومات اإللكترونيه من                  

جانب العديد من الدول وإتساع نطاق مستخدمي وسائل االتصال وتكنولوچيا املعلومات في العالم ، حيث تصبح قواعد 

وهذا يعرضها لخطر الهجوم االلكتروني وتقديم الدعم املادي عبر الفضاء  البيانات القوميه في حالة إنكشاف خارجي

االإللكتروني , وأصبحت املصالح القومية التي ترتبط بالبنيه التحتيه الحيويه عرضه لخطر الهجوم وتشتمل علي الطاقه 

يه ومن ثم جعل الفضاء والنقل واالتصاالت والتجاره االلكترونيه والخدمات الحكوميه واملصارف واملؤسسات املال
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االلكتروني من تلك املصالح ترتبط ببعضها البعض في بيئه عمليه واحده والتي تعرف بالبنيه التحتيه القوميه للمعلومات 

(NII وإذن إرتباطها بالبنيه التحتيه الكونيه للمعلومات أصبح يتعلق االمن العالمي بمدي قدرة املجتمع علي إتخاذ)

د.عادل عبد الصادق : اإلقتصاد ) التعرض لألعمال العدوانيه واالستخدام الس   للفضاء اإللكتروني .إجراءات للحمايه ضد 

 (.00, ص  2121الرقمي تحديات السيادة السيبرانية , المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني ,

االستجابه املؤسسات من إكتشاف الهجمات اإللكترونيه الضاره و  LogRhythmثاليا : تمكين منصة 

 لها بسرعه :

LogRhythm  هي شركة رائدة عاملًيا فيNextGen SIEM  ن املؤسسات من اكتشاف التهديدات السيبرانية الضارة
ّ
، مما يمك

 واالستجابة لها وتحييدها بسرعة.

(   كشف الشبكة UEBAتحليالت أمنية شاملة   تحليالت سلوك املستخدم والكيان ) LogRhythmتوفر منصة 

 ( ضمن منصة واحدة متكاملة.SOARواألتمتة واالستجابة )(   والتنسيق األمىي NDRواالستجابة لها )

على حماية مؤسستك  LogRhythm NextGen SIEMكن مستعًدا ألي تهديدات قد تأتي. تعرف على كيف يساعدك 

 (/first-security-be-https://logrhythm.com/uk وجعل العالم أكثر أماًن.)

 رابعا : أنواع االمن السيبراني :

األمن السيبراني ليس تطبيًقا منفرًدا ، ولكنه نظام من العمليات والبروتوكوالت التي تعمل جنًبا إلى جنب 

 ك من االنتهاكات واالضطرابات املحتملة.لحماية معلوماتك وخدمات

 قد يتضمن إعداد قوي لألمن السيبراني وهما:

 أمن البنية التحتية الحرجة-

 أمان التطبيق-

 أمن املعلومات-

 األمن السحابي-

 منع فقدان البيانات-

 )https://www.guardrec.comتعليم املستخدم النهائي).-

 خامسا : فئات التهديدات السيبرانيه :

 إلى ثالث فئات رئيسية:
ً
 تنقسم التهديدات السيبرانية عادة

 التهديدات السرية:-

تم تصميم هذه الهجمات لسرقة املعلومات الشخصية ، مثل معلومات الحساب املصرفي ، ومعلومات بطاقة االئتمان ، 

 جتماعي ، وغيرها.ومعلومات الضمان اال 

 تهديدات النزاهة:-

الهجمات التي يشنها مجرمو اإلنترنت التي تصل إلى معلومات حساسة وتكشف عنها للجمهور ، لكشف البيانات ، والتأثير 

 على الناس لفقد الثقة في شركة أو فرد.

https://logrhythm.com/uk-be-security-first/
https://www.guardrec.com/
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 التهديدات على التوافر:-

البيانات. يمكن تقسيم هذه الفئة من الهجمات إلى مجموعتين تهدف الهجمات على التوافر إلى منع الوصول إلى األنظمة و 

 فرعيتين متميزتين:

 فيروسات الفدية: يقوم املهاجمون بتشفير بيانات املالكين األصليين ، ويطلبون فدية لفك تشفيرها واإلفراج عنها.-

 )https://www.guardrec.com(ارفض الخدمة: الطريقة املعتادة هي استخدام شبكات الروبوت إلغراق الخوادم إلزالته-

 سادسا : كيفية الحفاظ علي األمن السيبراني الفعال : 

 ، اتخذت املنظمات والحكومات نهج "املنتج النقطي" التفاعلي ملكافحة التهديدات السيبرانية ، وتنتج                     
ً
تاريخيا

واحدة فوق األخرف لتأمين شبكاتها والبيانات القيمة بداخلها. هذه الطريقة  -شيًئا ما مًعا من تقنيات األمان الفردية 

فحسب ، ولكن أخبار االنتهاكات السيبرانية الضارة ال تزال تهيمن على عناوين األخبار ، مما  ليست باهظة الثمن ومعقدة

يجعل هذه الطريقة غير فعالة. في الواقع ، بالنظر إلى مجال مجموعة األشخاص الذين انتهكوا البيانات ، فقد تم إطالق 

 من ذلك ، موضوع األمن السيبراني على رأس قائمة أولويات مجالس اإلدارة ، 
ً
والتي سعوا إليها بقدر أقل من املخاطر. بدال

يمكن للمؤسسات التفكير في نظام أساس ي لألمان من الجيل التالي ُمتكامل محلًيا ومصمم خصيًصا لتوفير حماية متسقة 

 Saabs، وعبر  عند نقطة النهاية ، في مركز البيانات ، على الشبكة ، في السحابات العامة والخاصة -قائمة على الوقاية 

البيئات. من خالل التركيز على الوقاية ، يمكن للمؤسسات منع التهديدات السيبرانية من التأثير على الشبكة في املقام 

 األول ، وتقليل مخاطر األمن السيبراني بشكل عام إلى درجة يمكن التحكم فيها  ).

https://www.researchgate.net/publication/329678338_Overview_of_Cyber_Security) 

 

 

 سابعا : الهجمات املستنده إلي النظام :

هذه هي الهجمات التي تهدف إلى اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر. بعض الهجمات الهامة القائمة على               

 النظام هي كما يلي:

 . فيروس9

هو نوع من البرامج الضارة ينتشر في ملفات الكمبيوتر دون علم املستخدم. إنه برنامج كمبيوتر ضار ذاتي                  

 رار يتم نسخه بواسطةالتك

 إدخال نسخ منه في برامج الكمبيوتر األخرف عند تنفيذه. يمكنه أيًضا تنفيذ التعليمات التي تسبب ضرًرا للنظام. 

https://www.guardrec.com/
https://www.researchgate.net/publication/329678338_Overview_of_Cyber_Security
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 . دودة2  

 إنه نوع من البرامج الضارة وظيفته األساسية هي تكرار نفسه لالنتشار إلى غير مصاب                   

فس فيروس الكمبيوتر. غالًبا ما تنشأ الفيروسات املتنقلة من مرفقات البريد اإللكتروني التي أجهزة الكمبيوتر. يعمل ن 

 يبدو أنها واردة من مرسلين موثوق بهم.

 . حصان طروادة3

إنه برنامج ضار يحدث تغييرات غير متوقعة في إعدادات الكمبيوتر ونشاط غير عادي ، حتى عندما يكون                    

. إنه يضلل املستخدم لقصده الحقيقي. يبدو أنه تطبيق عادي ولكن عند فتحه / تنفيذه ، سيتم تشغيل الكمبي
ً
وتر خامال

 بعض التعليمات البرمجية الضارة في الخلفية.

0 .backdoors 

لوصول إلى تطبيق إنها طريقة تتجاوز عملية املصادقة العادية. يجوز للمطور إنشاء باب خلفي بحيث يمكن ا                    

 أو نظام تشغيل الستكشاف األخطاء وإصالحها أو ألغراض أخرف.

 . الروبوتات5

الروبوت )اختصار لـ "الروبوت"( هو عملية آلية تتفاعل مع خدمات الشبكة األخرف. تعمل بعض برامج                         

فقط عندما يتلقون مدخالت محددة. من األمثلة الشائعة على الروبوت تلقائًيا ، بينما يقوم البعض اآلخر بتنفيذ األوامر 

 برامج الروبوتات الزاحف وروبوتات غرف الدردشة والروبوتات الخبيثة.

 

 

 

  يجب أن تركز الطبقات السبعة لألمن السيبراني على األصول الحيوية للمهمة التي تسعى إلى

 حمايتها.

 هذه هي البيانات التي تحتاج إلى حمايتها . -: أصول املهمة الحرجة 7 

 تحمي ضوابط أمان البيانات تخزين البيانات ونقلها. -: أمان البيانات 2
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تحمي عناصر التحكم في أمان التطبيقات الوصول إلى أحد التطبيقات ، ووصول التطبيق إلى أصول  -: أمان التطبيق 2

 من الداخلي للتطبيق.مهمتك املهمة ، واأل 

 تعمل عناصر التحكم في أمان نقطة النهاية على حماية االتصال بين األجهزة والشبكة. -: أمان نقطة النهاية 0

 تحمي ضوابط أمان الشبكة شبكة املؤسسة وتمنع الوصول غير املصرح به إلى الشبكة. -: أمان الشبكة 1

 تشمل ضوابط أمن املحيط كال من املادي والرقمي منهجيات األمان التي تحمي األعمال بشكل عام. -: أمن املحيط 6 

البشر هم الحلقة األضعف في أي وضع لألمن السيبراني. تشمل ضوابط األمن البشري محاكاة  -: الطبقة البشرية 0

ول الحيوية للمهمة من مجموعة واسعة من التهديدات البشرية التصيد االحتيالي وضوابط إدارة الوصول التي تحمي األص

 ، بما في ذلك مجرمو اإلنترنت واملطلعين الضارين واملستخدمين املهملين.

  : الحرب السيبرانية 

هذه  خالل الحرب العاملية الثانية ، أنشأ النازيون معسكرات اعتقال ألسرف الحرب. في معسكرات االعتقال                      

أجرف األطباء النازيون تجارب على السجناء. من الواضح أن السجناء لم يوافقوا ولم يكونوا طوًعا جزًءا من التجارب. كان 

هذا البحث أحد أكبر الفظائع التي نتجت عن الحرب العاملية الثانية. بعد الحرب ، تمت محاكمة األشخاص املشاركين في 

. حدد قانون نورمبرغ 77لبحث األخالقي والشرعي. من هذا تم تطوير كود نورمبرغ البحث ، األمر الذي تطلب تعريف ا

عقيدة ألبحاث األشخاص بما في ذلك متطلبات موافقة املشارك املستنيرة ، وتقييد استخدام اإلكراه ، والحد من املخاطر 

 على املشاركين.

لزهري تحدث. يشمل هذا البحث دراسة تطور مرض في نفس الوقت تقريًبا وحتى السبعينيات ، كانت تجارب توسكيجي ل

الزهري غير املعالج لدف الرجال األمريكيين من أصل أفريقي. تم إنشاء الدراسة في إطار األماكن التي سيحصل فيها 

 املشاركون على عالجات طبية مجانية أثناء وجودهم في البرنامج. ومع ذلك ، لم يتم إخبار معظم املشاركين بأنهم مصابون 

بمرض الزهري ولم يتم إخبارهم بوجود عالج أثناء الدراسة. أصبح البنسلين طريقة العالج لجميع تشخيصات مرض 

الزهري في أواخر األربعينيات ، لكن الباحثين في الدراسة لم يخبروا املشاركين بذلك ولم يقدموا لهم أي عالج. استمرت 

لفات املعلومات لوسائل اإلعالم العامة. أدت املشكالت األخالقية حتى سرب املبلغون عن املخا 7802الدراسة حتى عام 

الذي يضع إرشادات للعالج األخالقي للمشاركين في البحوث الطبية  72املوجودة في هذه الدراسة إلى تقرير بلمونت ، 

 .Thomas W األخالقية).( للتحقق من اتباع املمارسات IRBsوالسلوكية. كما أدف إلى إنشاء مجالس املراجعة املؤسسية )

Edgar, David O. Manz, in Research Methods for Cyber Security, 2017) 

  : شبكات املحمول 

نحن قادرون على االتصال بأي شخص في أي جزء من العالم. لكن بالنسبة لشبكات الهاتف املحمول هذه                          

. في هذه األيام ، أصبحت جدران الحماية والتدابير األمنية األخرف مسامية حيث ، يمثل األمان مصدر قلق كبير للغاية

ا 
ً
يستخدم األشخاص أجهزة مثل األجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك ، وكلها تتطلب مرة أخرف أوراق

القضايا األمنية لشبكات املحمول هذه. إضافية بخالف تلك املوجودة في التطبيقات املستخدمة. يجب أن نفكر دائًما في 
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مزيد من شبكات الهاتف املحمول معرضة بشكل كبير لهذه الجرائم اإللكترونية ويجب توخي الحذر الشديد في حالة 

 وجود مشكالت أمنية بها .

  هجماتAPT  والهجمات املستهدفةAPT  : )التهديد املستمر املتقدم( 

د تماًما من أدوات الجرائم اإللكترونية. لسنوات عديدة ، لعبت قدرات أمان الشبكة مثل هو مستوف جدي                     

دوًرا رئيسًيا في تحديد مثل هذه الهجمات املستهدفة )غالًبا بعد االختراق األولي(. مع زيادة جرأة  IPSتصفية الويب أو 

كة مع خدمات األمان األخرف من أجل اكتشاف املهاجمين واستخدام تقنيات أكثر غموًضا ، يجب أن يتكامل أمان الشب

 الهجمات. ومن ثم يجب على املرء تحسين تقنياتنا األمنية من أجل منع املزيد من التهديدات القادمة في املستقبل.

  : الحوسبة السحابية وخدماتها في هذه األيام 

الخدمات السحابية ببطء. بمعىى آخر ، يتجه العالم تتبىى جميع الشركات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة                       

ببطء نحو السحب. يمثل هذا االتجاه األخير تحدًيا كبيًرا لألمن السيبراني ، حيث يمكن لحركة املرور االلتفاف حول 

اصر نقاط التفتيش التقليدية. باإلضافة إلى ذلك ، مع تزايد عدد التطبيقات املتاحة في السحابة ، ستحتاج أيًضا عن

التحكم في السياسة لتطبيقات الويب والخدمات السحابية إلى التطور من أجل منع فقدان املعلومات القيمة. على الرغم 

من تطوير الخدمات السحابية لنماذجها الخاصة ، ال يزال يتم طرح الكثير من املشكالت حول أمانها. قد توفر السحابة 

 ه مع تطور السحابة تزداد مخاوفها األمنية.فرًصا هائلة ، لكن يجب دائًما مالحظة أن

 : رد حكومة الواليات املتحده 

(، أكبر وكالة إلكترونية في أمريكا، تحذيرا صارخا Cisaأصدرت وكالة األمن السيبراني والبنية التحتية )سيسا                     

 وصعبا". الخميس، قائلة إن معالجة التطفل الذي حدث سيكون أمرا "معقدا للغاية،

وأضافت أن "البنية التحتية الحيوية" تضررت، والوكاالت الفيدرالية وشركات القطاع الخاص تعرضت للخطر، وأن 

 الضرر يشكل "تهديدا خطيرا".

على األقل، وأن املسؤولين "أظهروا  2727وقالت وكالة األمن السيبراني والبنية التحتية إن االختراق بدأ في مارس/ آذار 

 واألمن التشغيلي، والحرفية املتقدمة".الصبر، 

 ولم تحدد الوكالة ما هي املعلومات التي تمت سرقتها أو كشفها.

وفي معرض حديثها عن الهجوم على وزارة الطاقة ، أكدت املتحدثة باسم الوزارة، شايلين هاينز، أن الوزراة تتعاملت مع 

 تركزت فقط على شبكات األعمال".األختراق اإللكتروني، لكنها قالت "البرامج الضارة 

( ، التي تشرف على األسلحة النووية NNSAوأضافت أن الوظائف األمنية في اإلدارة الوطنية لألمن النووي )إن إن إس أي 

 ( https://www.bbc.com/arabic/world-55685535األمريكية، لم تتأثر).

  : االمن السيبراني في اململكه العربيه السعوديه 

يسلط هذا القسم الضوء على جهود اململكة لتوفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خالل بيئة                             

الضوابط والسياسات األساسية  آمنة ، وتطوير وتنفيذ واإلشراف على استراتيجية األمن السيبراني الوطىي. ستفهم أيًضا

https://www.bbc.com/arabic/world-55355568
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املوضحة في دليل ضوابط األمن السيبراني األساسية ، والبرامج واملبادرات الوطنية بما في ذلك االتحاد السعودي لألمن 

 السيبراني وإطالق األكاديمية الوطنية لألمن السيبراني التي أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 وطنية لألمن السيبراني....االستراتيجية ال 

مع التسارع الكبير في التحول الرقمي ، ارتفعت معدالت الهجمات اإللكترونية ومخاطر اختراق البيانات ،                           

ور مما جعل اململكة أكثر حرًصا على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خالل نظام أمىي قوي. وهنا يأتي د

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني في وضع االستراتيجيات وتنفيذها واإلشراف عليها 

)https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/cybersecurity.( 

  : دور وزاره االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على أن األمن السيبراني يعد عنصًرا أساسًيا                 

مي  لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق األمن الرق

موضًحا أنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود املبذولة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت ورفع كفاءة 

اإلنترنت  تولى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اهتماًما كبيًرا باألمن السيبراني وتأمين البيانات وفًقا لالستراتيجية 

ي وذلك من خالل وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية الوطنية لألمن السيبران

 املتخصصة في مجاالت األمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للدكتور عمرو طلعت للدورة الرابعة للمؤتمر العربي ألمن املعلومات الذف يعقد خالل الفترة من 

 شعار "األمن السيبراني في عصر التحول الرقمي".سبتمبر في مصر تحت  72حتى  6

ا عصيبة وتحديات جّمة على مدار األشهر املاضية 
ً
وأشار الدكتور عمرو طلعت في كلمته إلى أن العالم قد شهد ظروف

عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديًدا لخارطة املعامالت اإلنسانية لتصبح التكنولوجيا هي حجر الزاوية في إدارة 

ألعمال وتسيير املعامالت  وهو األمر الذف ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام املواطنين نحو اللجوء إلى املعامالت ا

اإللكترونية وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء 

أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف املجتمع  مصر الرقمية  ونشر الخدمات الرقمية في كافة 

موضًحا أنه يتم العمل على استكمال املنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية  حيث قام السيد رئيس الجمهورية 

، وتنظيم بالتصديق مؤخًرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذف بدوره سيؤدي إلى رفع مستويات أمن البيانات

 عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق اإللكتروني.

 خاتمة:

يلعب األمن السيبراني دوًرا مهًما في مجال تقنية املعلومات ، فقد أصبح تأمين املعلومات أحد أكبر التحديات                       

ادر إلى أذهاننا هو الجرائم اإللكترونية التي تتزايد بشكل كبير في يومنا هذا. عندما نفكر في األمن السيبراني ، فإن أول ما يتب

يوًما بعد يوم. تتخذ العديد من الحكومات والشركات العديد من اإلجراءات من أجل منع هذه الجرائم اإللكترونية. إلى 

ة بشكل أساس ي على جانب التدابير املختلفة ، ال يزال األمن السيبراني مصدر قلق كبير للكثيرين. تركز هذه الورق

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/cybersecurity
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التحديات التي يواجهها األمن السيبراني على أحدث التقنيات ، كما تركز على أحدث تقنيات األمن السيبراني واألخالقيات 

 واالتجاهات التي تغير وجه األمن السيبراني.

 قائمة املراجع:
 "ISTQB Standard glossary of terms used in Software Testing 2100نوفمبر  2"،  في . 

 

 , 00, ص  2121د.عادل عبد الصادق : اإلقتصاد الرقمي تحديات السيادة السيبرانية , المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني. 
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األمن السيبراني ومكافحة القرصنة االلكترونية املعتمدة لدى القانوني للعمالت الرقميةالتنظيم 

 املصارف اللبنانية

 الجامعة اللبنانية-إعداد: د. عباس حسن رضا

 الكسليك-جامعة الروح القدس-بشرى حسن رضا

 abousaleh1@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

ص:
ّ
  ملخ

إظهار مدف مساهمة التكنولوجية املالية في  سعينا في هذه الدراسة، من خالل اعتمادنا على املنهج الوصفي التحليلي، إلى

التخفيف من العقبات التقليدية في القطاع املصرفي واملمارسات املالية، ومساهمتها في انتعاش أنشطة تلك املؤسسات 

واجهت املؤسسات املالية والناتجة عن املقرصنين واملافيات ومخترقي البطاقات من جهة، واملخاطر والعقبات التي 

ومزوريها  عبر دراسة مسحية لعينة من املصارف اللبنانية واآلليات املعتمدة لديها في مواجهة تلك املخاطر، من خالل 

ملصارف واملؤسسات املالية التركيز على آخر املستجدات حول األمن السيبراني، الذي أصبح ضرورة وأولوية لدف ا

 اللبنانية، واالستراتيجية الواجب اعتمادها من قبل البنوك لحماية البيانات الشخصية وغيرها.

املصارف اللبنانية استطاعت من تفعيل رقابتها على العمليات املصرفية، من خالل وقد توصلنا في دراستنا هذه إلى أن 

ت والقراصنة، إال أّنها  قامت بضرب املودعين في عملية لم يشهدها القطاع املصرفي حماية أمنها السيبراني أماما االختراقا

 اللبناني في تاريخه.

 القرصنة االلكترونية.-الرقمنة-األمن السيبراني-املصارفالكلمات املفتاحية:

Summary 

In this study, by relying on the descriptive analytical approach, we sought to demonstrate the extent to 

which financial technology contributes to alleviating traditional obstacles in the banking sector and 

financial practices, and its contribution to the recovery of the activities of these institutions on the one 

hand, and the risks and obstacles faced by financial institutions resulting from hackers, mafias, card 

hackers and their counterfeiters, through a survey of a sample of Lebanese banks and their mechanisms 

adopted in the face of these risks, by focusing on the latest developments on cybersecurity, which has 

become a necessity and priority  Lebanese banks and financial institutions have a strategy to be adopted 

by banks to protect personal data and others. 

In our study, we have found that Lebanese banks have been able to activate their control over banking 

operations by protecting their cybersecurity in the face of hacks and hackers, but have beaten depositors 

in a process that the Lebanese banking sector has never seen. 

key words:Banks - Cybersecurity - Digitization - Electronic Piracy. 
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 الخطوات املنهجية للدراسة

 املقدمة 9.9

ر التحّول الرقمي على صعيد الخدمات املالية الذي شهده 
ّ
وسيلة للمستهلكين لتأمين قروض القطاع املصرفي في لبنان، وف

ساعة من خالل إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية،  20فورية قصيرة األجل من أجل عمليات الشراء، على مدار 

 فقد وفرت املؤسسات املصرفية 
ً
بحيث منح املستهلكين خيارات أفضل من البنوك املحلية ومؤسسات التمويل  وتاليا

املنتجات املالية للدفع االلكتروني في كل نشاط تجاري سواء كان في املحالت التجارية على أرض الواقع، أو املتاجر 

ابل هذه األعمال عبر االنترنت من خالل الوسائل املختلفة كاملحافظ االلكترونية عبر االنترنت، للحصول على األموال مق

 .االلكترونية والحسابات املصرفية االلكترونية وغيرها

وإزاء ذلك، فقد شهد القطاع املالي في لبنان الكثير من التطورات على صعيد الخدمات واملنتجات املالية واملصرفية 

ن ظهور حسابات مالية، وبطاقات ائتمانية وتحويالت مالية باستخدام الهواتف والخدمات املالية األخرف، وما رافقه م

الخ، وهذا ما تطلب وضع قاعدة عميقة في البنية التحتية لألسواق املالية والهيئات التنظيمية … الذكية واالئتمان الرقمي،

لألضرار سواء   تعرض مستخدميهااستلزمت بالضرورة تجسيدها في أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني واضح حتى ال ي

من مقدمي الخدمات املالية، أو من مخترقي الحسابات بعيدا عن الفجوات واملخاطر املعلوماتية التي تظهر نتيجة 

 .ممارسات االحتيال املالي والهجمات االلكترونية ومختلف مشكالت األمن السيبراني

هدتها املؤسسات املالية واملصرفية اللبنانية نتيجة مخترقي وقد أّدت تلك املمارسات إلى بروز مخاطر معلوماتية ش

الحسابات واملافيات املحترفة والتي مارست االحتيال املالي مما وضع هذه املؤسسات أمام معضلة كبيرة،  األمر الذي 

 
ً
 لألمن السيبراني في الجهاز املصرفي بغية تحصين البنوك واملؤسسات املالية، وتاليا

ً
الحفاظ على االستقرار  استلزم تعزيزا

 األمىي االقتصادي في لبنان.

ما هي اآلليات واالستراتجيات التي اعتمدتها إزاء ذلك سنحاول من خالل معالجتنا لهذه الدراسة طرح االشكالية التالية: 

التي تعيق عمل املصارف واملؤسسات املالية اللبنانية في مواجهة الهكرز ومخترقي الحسابات املالية واملخاطر األخرى 

 القطاع املصرفي وتبث الذعر والقلق لدى املودعين من جهة ولدى املؤسسات املالية والحكومية من جهة أخرى؟

افع اختيار املوضوع وأسبابه 9.2  دو

، وما شهدته من انهيار العملة اللبنانية وتحويل غالبية 2778إن األزمة االقتصادية الطاحنة التي يعيشها لبنان، منذ عام 

لبنانيين إلى فقراء، بسبب انهيار النظام املالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير املستدامة التي كانت تمول بها ال

 حجز املصارف اللبنانية ألموال املودعين، دفعىي إلى اختيار هذا 
ً
بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ  وتاليا

رمة األمن االجتماعي واالقتصادي في لبنان، ال بسبب اختراق القراصنة أو املوضوع ذي الصلة باملصارف التي خرقت ح

 تعرض االمن السيبراني املصرفي للخطر.
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وقد دفعىي الى ذلك تآمر املصارف على الشعب اللبناني، حيث استشرفت إمكانية تبرير املصارف لبعض األزمات تحت 

ى فرضيات أهمها عزوف املصارف عن تسديد األموال للمودعين ستار اختراق االمن السيبراني، وهو توقع علمي مبىي عل

بطريقة مخالفة ألبسط القوانين مرعية اإلجراء، ودون أن يرف لها جفن، معتمدة على نفوذ ثالوث النقد الدولي املتحكم 

 في اقتصاديات الدول.

 أهمية املوضوع 9.3

 
ً
مختلفة، فهو أسهم في تسريع عمليات التحويالت لعب التطور والتقدم الحاصل في التكنولوجيا املالية أدوارا

واملدفوعات، وخفض تكاليفها، وفي نفس الوقت زاد إنتشار املنتجات والخدمات املبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة 

املخاطر التشغيلية للمصارف. من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة كونها تعمد إلى اإلضاءة على االستراتيجيات التي تعتمدها 

 على سير عمل هذه املصارف وعلى 
ً
املصارف في حماية أمنها السيبراني ومواجهة القراصنة وسائر األمور التي تشكل خطرا

 االمن االجتماعي واالقتصادي للمودعين والزبائن.

 اإلشكالية 9.0

اعتمدتها  ما هي اآلليات واالستراتجيات التيسنحاول من خالل معالجتنا لهذه الدراسة طرح االشكالية التالية: 

املصارف واملؤسسات املالية اللبنانية في مواجهة القراصنة )الهكرز( ومخترقي الحسابات املالية واملخاطر األخرى التي 

تعيق عمل القطاع املصرفي وتبث الذعر والقلق لدى املودعين من جهة ولدى املؤسسات املالية والحكومية من جهة 

 أخرى؟

 الفرضيات 9.5

أسهمت اإلدارة الذكية للرقمنة والرقابة الفعالة لدرء املخاطر كننا صياغة الفرضية التالية: في ضوء اإلشكالية، يم

 السيبرانية في تفعيل وسائل الحماية لدى املصارف اللبنانية من الجرائم املالية والقرصنة.

 أهداف املوضوع 9.5

اإلعتماد على التكنولوجيا املالية، واآلليات التي املخاطر السيبرانية املرافقة لزيادة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 

تعتمدها املصارف وشركات التكنولوجيا والجهات الرقابية في تعزيز الدعوة إلى وجود إدارة ومراقبة فعالة للمخاطر 

وتحديد  السيبرانية، وتطوير آليات الرقابة، وتفعيل وسائل الحماية لديها من الجرائم اإللكترونية، وإدارة تلك املخاطر

 موارد املعلومات والتهديدات السيبرانية املحتملة عبر استشراف تقىي وعلمي.
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 املصطلحات واملفاهيم 9.6

 األمن السيبراني 9.6.9

ُيعرف األمن السيبراني بأنه "يشكل جميع إجراءات حماية شبكات املعلومات، ضد كافة األعمال واملمارسات التي تستهدف 

األذف باملستخدمين، بما يشمل الحماية ضد االختراق، وبث البرمجيات الخبيثة التالعب بتلك املعلومات، وإلحاق 

 (772، صفحة 2727)املنتشري،  والفيروسات، والوصول غير املصرح به، وغير ذلك من ممارسات سلبية"

 األزمة 9.6.2

 .(76-71، الصفحات 2772)الفقيه, ع م;،  هي التهديد أو الحدث الذي يخلق الفوض ى واملعاناة

 االستراتيجية 9.6.3

بأّنها خطة عمل يتم تصميمها لتحقيق هدف معّين. وفي إدارة األعمال هي األهداف والغايات  Strategyتعّرف االسترتيجية 

مة إلى تحقيقها ووسائل تحقيق تلك األهداف على املدف الطويل على ضوء معطيات البيئة التي تعمل فيها.
ّ
 التي تسعى املنظ

 مفهوم التنمية املستدامة 9.6.0

ملفهوم التنمية بما يتناسب ويتالئم مع متطلبات العصر الحاضر، أي بما يراعي مفهوم التنمية املستدامة هو تحديث 

 لتحقيق التنمية
ً
 .(17، صفحة 2776)حسن, ف ح،  املوارد االقتصادية والبيئية املتاحة واملمكن اتاحتها مستقبال

 املناهج املعتمدة 9.2

الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على "دراسة ظاهرة ما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها املنهج ت هذه الدراسة على اعتمد

"
ً
 كمّيا

ً
 أو تعبيرا

ً
 كيفيا

ً
 ويعّبر عنها تعبيرا

ً
 دقيقا

ً
  وسيتيح لنا هذا (728، صفحة 7881)بوحوش, ع; الذنيبات, م،  وصفا

علومات والبيانات املتعلقة باملصارف اللبنانية، ورصد اآلليات املتبعة لديها في تعزيز األمن املالي املنهج الحصول على امل

 
ً
والسيبراني والرقمي في لبنان، وأثر ذلك في تعزيز التنمية املستدامة، ال سيما في ظل األزمات التي يشهدها لبنان وخصوصا

 ولغاية اآلن. 2778من سنة 

 البحثالتقنيات املستخدمة في  9.1

 تقتض ي هذه الدراسة اللجوء إلى ثالثة أنواع من التقنيات البحثية، هي:

 املقابلة 9.1.9

،  املقابلةتقنية باستخدام سنقوم 
ً
املقننة أو املوجهة التي "يعتمد فيها الباحث على جدول أو مجموعة من األسئلة مسبقا

 ويتّم توجيهها إلى املقاَبل وفق الصياغة نفسها التي كتب فيها ووفق الترتيب نفسه، وهي مقابلة تحدد إطار الكالم وحريته"

وقمنا بتطبيق هذه التقنية البحثية مع أحد القّيمين على  املصرف، أنموذج . (771-770، الصفحات 2778)جمعة, ز، 

الدراسة، مّمن يخّول لهم املصرف تقديم بيانات ومعلومات ذات صلة بدراستنا، كما قمنا بإجراء بعض املقابالت مع 

يصعب الحصول عليها من املراجع واملدونات املختصين في مجال الرقمنة واألمن السيبراني، السيما املعلومات التي 

 والوثائق واملالحظة.
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 املالحظة باملشاركةتقنية  9.1.2

تتضمن هذه التقنية "اشتراك الباحث في حياة الناس الذين يقوم بمالحظتهم، ومساهمته في أوجه النشاط التي يقومون 

 في الجماعة التي يقوم بها لفترة مؤقتة وهي فترة املالحظة. ويتطلب هذا النوع من املالحظة أن 
ً
يكون الباحث عضوا

. وقد أتاح لنا التعامل مع املصرف املذكور، االطالع على الكثير من (776، صفحة 7816)الحسن, إ م;،  بدراستها"

 املعلومات والبيانات حول موضوع الدراسة.

 تقنية تحليل املضمون  9.1.3

 في البحوث العلمّية. فكل "ما ُيقال أو ُيكتب، ُيمكن أن يتم إخضاعه إلى تعتبر هذه التقنية 
ً
من أكثر التقنيات استخداما

وهي أسلوب "للكشف عن الفئات واملفاهيم التي تنطوي عليها  .(L, Bardin;, 2007, p. 16) تحليل محتوف ومضمون"

 أفكار أو موضوعات رئيسة، وتركيزها بعد ذلك على عدد أقل حتى يصبح من السهل فهمها"البيانات وما يتكرر فيها من 

  (117، صفحة 2776)ماتيوز, ب; روس, ل، 

وتم اعتماد هذه التقنية في تحليل البيانات واملعلومات التي استندنا إليها من دراسات ومقاالت وابحاث ميدانية ذات صلة 

 باملصارف واألمن السيبراني والرقمي واملالي. 

 مجاالت الدراسة 9.92

 يتضمن كل عمل بحثي ثالثة مجاالت املجال البشري، املجال املكاني واملجال الزماني.

 املوضوعيةالحدود  9.92.9

 بيروت وصور.-األمن السيبراني والرقمي في املصارف اللبنانية، البنك اللبناني للتجارة

 املجال البشري  9.92.2

ل هذا املجال بعاملين في البنك اللبناني للتجارة، و 
ّ
خبراء ومختصين في مجال تقنية ونظم املعلومات والبرمجة يتمث

 واقتصاد املعرفة واالمن الرقمي والسيبراني.

 املجال الزماني 9.92.3

 .2722واألشهر األولى من سنة  2727تتأطر هذه الدراسة خالل سنتي 

 املجال املكاني 9.92.0

 مصرف  اللبناني للتجارة في بيروت وصور.

 الفصل األول: االقتصاد اللبناني ونظام الصيرفة: التعريف واألسس واألهداف

 مفهوم االقتصاد

 في هذا السياق على جانب اعتبر آدم سميث أن علم االقتصاد ُيعىى 
ً
بالبحث في طبيعة ومسببات ثروات األمم، مركزا

عملية االنتاج في إطار املشكلة االقتصادية. أما دايفيد ريكاردو فقد قال أن علم االقتصاد يدرس مسألة توزيع الناتج 

ز على قضية توزيع الدخل. أما الفرد مارشال فيقول: إن علم
ّ
االقتصاد هو العلم الذي يبحث  الطبيعي، وبهذا يكون قد رك

في دور األفراد و املجتمعات، لتحقيق مستوف معيش ي يتسم بالرفاهية املادية. وجاء في تعريف آخر للعالم ليونيل روبنس 
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أن علم االقتصاد يدرس النشاط االنساني، في عملية توزيع املوارد االقتصادية النادرة، بين االستخدامات املتنافسة 

ته املتنوعة واملتنامية، وبهذا يكون روبنس قد بحث في أساس املشكلة وأسباها الكامنة في الندرة. وتتوقف إلشباع حاجا

 أهمية النشاط االقتصادي على النتائج التي يحققها من حاجات اقتصادية تؤمن لإلنسان االستمرارية والرفاهية.

 .(77-8، الصفحات 2777)بيضون, احمد;، 

 تتعدد تعاريف االقتصاد اصطالًحا وتدور حول املعاني التالية، وهو أنه:

  علم يدرس العالقة بين حاجات اإلنسان وموارده  لتحقيق أكبر قدر من إشباع هذه الحاجات باالستخدام

 األمثل لهذه املوارد.

  استغالل املوارد النادرة إلشباع حاجاته.علم يدرس اتجاهات اإلنسان في 

  علم يختص بتطبيق نوع من أنواع الدراسات ملعرفة سلوك الفرد والنشاط االجتماعي املرتبط باملجاالت

 االستهالكية واإلنتاجية باستخدام املوارد املتاحة إلشباع الحاجات املختلفة.

ذا ينتج؟ كيف ينتج؟ كم ينتج؟ ملن ينتج؟ إضافة إلى: أين ومتى ويجيب علم االقتصاد على ثمانية أسئلة وهي: من ينتج؟ ما

ه في إطار: ملاذا ننتج؟
ّ
 (777، صفحة 2722)الشيرازي, مرتض ى;،  ينتج؟ وذلك كل

 ويمكننا أن نصّنف هذه األسئلة في ثنائيات: من وملن؟ وما وملاذا؟ كم وكيف؟ أين ومتى؟

 اإلقتصاد اللبنانيبنية 

في ظّل تنامي موجات التأميم واإلصالحات الزراعية في العديد من بلدان املنطقة العربية، حِظي قطاع الخدمات اللبناني 

بفرصة كبيرة لتوسيع دوره ليصبح نقطة اتصال بين البلدان العربية والسوق الرأسمالية العاملية. فاكتسب صفته 

ت نشاطات التجارة واملصارف والسياحة والتعليم واالستشفاء والنقل واملقاوالت مالي وتجاري. ازدهر « وسيط»كـ

% في الخمسينيات، وهي كانت مرتفعة 62واملضاربات العقارية، وزادت حّصة الخدمات من مجمل الناتج املحلي من 

 إلى 02حينذاك باملقارنة مع البلدان األخرف، إلى 
ً
فاكتسب االقتصاد اللبناني  .2771% عام 01% في السبعينيات، وصوال

 صفته كـ
ً
 « اقتصاد خدمات»تاريخيا

ً
يزداد تخّصصه في خدمة االقتصاد اإلقليمي، الذي خضع تطّوره بدرجة عالية جّدا

 .للريع النفطي والعسكرة واقتصاديات الحرب

ة، وساهم بتفاوتات لم يخدم املجتمع اللبناني بقدر ما خدم رأس املال األجنبي وتراكم الثروة « االزدهار»هذا 
ّ
لدف القل

% 0، كانت نسبة 7867تاريخية في توزيع الدخل بين الفئات االجتماعية واملناطق. فوفق اإلحصاء الوطىي الذي أجري عام 

ان تستحوذ على 
ّ
% من مجمل 71% من السكان األفقر 17% من مجمل الدخل الوطىي، فيما يتقاسم 22األغىى من السك

 بعد انتهاء الحرب اللبنانية، حتى أصبح لبنان الناتج. وهذه الحالة م
ً
، خصوصا

ً
 »ن الالمساواة تفاقمت تدّرجيا

ً
ُمصّنفا

، وفق ما توّصلت إليه دراسة ليديا «ضمن الدول التي تسّجل أعلى مستويات تفاوت الدخل وانعدام املساواة في العالم

ان على 77أسود األخيرة، إذ استحوذ 
ّ
% األكثر ثراًء يستحوذون وحدهم على 7، و2771 % من الدخل لعام11% من السك

 .ربع هذا الدخل

ص حّصة الزراعة من 
ّ
، قل

ً
إن تسخير كل قدرات املجتمع اللبناني وموارده وثرواته املتاحة لتأدية وظائف موّجهة خارجيا

ص 7% للزراعة واألحراج و2% )2( إلى 2776مجمل الناتج املحلي )في عام 
ّ
% 71حّصة الصناعة إلى % للثروة الحيوانية( وقل
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% إذا استبعدنا البناء والكهرباء واملياه(. وهذان القطاعان يجّسدان االقتصاد الحقيقي )اإلنتاج( وهما األكثر 72)أو 

 لليد العاملة، ال سّيما املاهرة
ً
 .استخداما

 توّسع غير منظم 
ً
ملدينة بيروت ومحيطها ونزوح إن هيمنة التجارة واملال واالنغماس في وظائف الوساطة، نتج منهما أيضا

ان والنشاط االقتصادي والخدمات العاّمة واملرافق الرئيسة في وسط لبنان. وترافق 
ّ
واسع من الريف وتمركز مفرط للسك

% 21% قبل الحرب اللبنانية إلى 11كّل ذلك مع ارتفاع معدالت الهجرة. وتراجع حّصة األجور من مجمل الناتج املحلي من 

 .2771% عام 21مار بعد الحرب وأقل من في مرحلة اإلع

لذلك تعتبر البنية االقتصادية اللبنانية، بما ترسيه من عالقات وما يترتب عليها من نتائج، مصدر رئيس من مصادر أزمة 

م توزيع الثروة والدخل، وتكّون طبقة 
ّ
م بالثرو « أوليغارشية»النموذج االقتصادي اللبناني، ال سّيما على صعيد سل

ّ
ة تتحك

والدولة. وكل ذلك قبل الحديث عن  الطائفية والفساد والريع وديمومة نظام الحرب كمصادر إضافية، مهّمة ورئيسة، 

 
ً
 .ولكنها أقرب إلى أن تكون نتائج من كونها أسبابا

 أبرز سمات االقتصاد اللبناني

 أثر السياسة النقدية املعتمدة في لبنان على االقتصاد الحقيقي 9.9

 فقط م
ً
 في األنشطة املتدنية اإلنتاجية في قطاع  6ن كّل إن واحدا

ً
، وغالبا

ً
وافدين جدد إلى سوق العمل يجد عمال

ي إلى أقّل من 
ّ
%، 21الخدمات، في حين ازدادت هجرة العمالة املاهرة وتدهورت حّصة األجور من مجمل الدخل املحل

قات املا
ّ
لية الخارجية وتحويالت العاملين في الخارج للمحافظة وتحّول أصحاب املشاريع إلى الريع، وازداد االرتهان للتدف

  .على الوضع القائم ومنع انهياره بالكامل
ً
لذلك إذا حاولنا أن نعيد تركيب الصورة التي تصف االقتصاد اللبناني وصفا

، فسنجدها في الخطاب الشائع على الشكل التالي
ً
 :دقيقا

 اقتصاد خدمات 9.9.9

 اقتصاد استهالك  9.9.2

قات الخارجيةاقتصاد ُمرتهن  9.9.3
ّ
 للتدف

 اقتصاد عموده الفقري املصارف 9.9.0

ق هذه األموال إلى تضخيم مطلوبات املصارف، وتكّدست الودائع 
ّ
وهذه هي السمة الرابعة ذات الصلة، فقد أّدف تدف

ي اإلجمالي، فجرف توظيفها في مديونية عاّمة وخاصّ  0والرساميل املصرفية وباتت تساوي أكثر من 
ّ
ة أضعاف الناتج املحل

مليار دوالر، وتقتطع ربع الدخل السنوي لخدمتها. ففي ظّل النموذج االقتصادي القائم، لعبت املديونية  277تتجاوز 

 .العاّمة والخاّصة الدور املحوري في تمويل االستهالك وضمور االستثمار وتراجع اإلنتاج

 اقتصاد مدولر 9.9.5

ئم. إذ إن الحاجة إلى تمويل العجز التجاري الهائل في ظّل وهذه هي السمة الخامسة الرئيسة للنموذج االقتصادي القا

ضمور اإلنتاج، أّسست لقيام نظام نقدي خطير وفريد، يوجد فيه عملتان هما: الليرة والدوالر. ففي حين يتقاض ى العّمال 

، تّم 2771الر. في عام أجورهم بالليرة وتجبي الحكومة الضرائب بالليرة، فإن كّل املعامالت االقتصادية األخرف تجري بالدو 

،  07تداول شيكات بقيمة تصل إلى 
ً
 بالدوالر. ونحو 07مليار دوالر سنويا

ً
% من الودائع املكّدسة في 07% منها تقريبا

، ومثلها التسليفات املصرفية لألسر والشركات الخاّصة. وكذلك فإن نصف الدين العاّم 
ً
املصارف هي بالدوالر أيضا
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قات املالية من الخارج لتمويل العجز التجاري املتعاظم، في ظّل ضعف الحكومي هو بالدوالر أي
ّ
. إن اجتذاب التدف

ً
ضا

 من النصف الثاني من 
ً
صادرات السلع والخدمات وضعف إنتاجية االقتصاد، استدعى تثبيت سعر صرف الليرة اعتبارا

امش كبير بين سعر الفائدة على الدوالر في التسعينيات، وتّم عرض أسعار فائدة عالية جدا لجذب الدوالرات إلى لبنان )ه

لبنان وسعر الفائدة في الخارج( وأسعار فائدة أكثر ارتفاعا لتوظيف بعض الدوالرات في الودائع بالليرة )هامش كبير بين 

 .ةسعر الفائدة على الدوالر وسعر الفائدة على الليرة(. كما تّم السماح للشركات بتحرير رساميلها بالعمالت األجنبي

هذه السمات الخمس للنموذج االقتصادي اللبناني، هي في الوقت نفسه مصادر أزمته، التي يجري اختزالها اآلن بمخاطر 

سعر صرف الليرة، وكأن سعر الصرف هو الهدف النهائي والوحيد ألي سياسة، وليس أداة لتحقيقها. ولكن االقتصاد 

رات على انك
ّ
، وهناك مؤش

ً
، 2771ماشه. التسليفات للقطاع الخاّص انخفضت بشكل كبير منذ عام اللبناني ال ينمو حاليا

 طيلة 
ً
 جّدا

ً
ر إلى عدم وجود أي استثمار في االقتصاد الحقيقي أو الوهمي. وصافي خلق الوظائف بقي ضعيفا

ّ
وهذا مؤش

 إلى صافل سلبي، أي إن الوظائف املفقودة تزيد عن الوظائف
ً
املستحدثة.  كما  خمسة وعشرون عاما، وهو يتحّول حاليا

 من العمالة تضطر للعمل في األنشطة الالنظامية، حيث مستويات األجور منخفضة 
ً
تجدر اإلشارة أن نسبة مرتفعة جّدا

 وال توجد أي حمايات قانونية أو اجتماعية.  كما أن السياحة املوّجهة إلى خدمات الترفيه لألسر الغنية اآلتية من 
ً
جّدا

ات العقارية بلغت ذروتها وباتت مرّجحة لالنفجار واالستثمارات األجنبية املباشرة تدهورت إلى ما الخليج انتهت، واملضارب

ي اإلجمالي في عام 0دون 
ّ
، وتحويالت اللبنانيين العاملين في الخارج مرّجحة لالنخفاض في ضوء 2771% من الناتج املحل

 لدان النفطية. األزمة االقتصادية العارمة في بلدان املقصد، وال سّيما الب

ل 
ّ
ي، والدين الخارجي )بما فيه ودائع غير املقيمين( يشك

ّ
% من الناتج، 277إن عجز الحساب الجاري يشكل ربع الناتج املحل

 .للمّرة األولى في تاريخ الدولة اللبنانية... إلخ 2777وميزان املدفوعات يسّجل عجوزات سنوية متراكمة منذ عام 

 إقتصـــاد املعرفـــة

 عن  ثمة
ً
 وأّن اقتصاده بات عاجزا

ً
حاجة ملّحة الى تطوير وتحديث إقتصاد لبنان باتجاه اقتصاد املعرفة، وخصوصا

االنخراط في العوملة، واالندماج في االقتصاد العالمي ومواكبة تطوراته، كما بات غير قادرل على تحسين قدراته التنافسية، 

، وتحقيق معدالت نمو مستدام
ً
 ودوليا

ً
 ة.اقليميا

 يتسم االقتصاد اللبناني بمكامن ضعف ومشكالت مزمنة تظهر من خالل:

  إقتصاد ريعي، يعتمد على الخارج في غالبية قطاعاته: السياحية والتجارية، وفي الصادرات واالستثمار

 والتدفقات املالية )تحويالت اللبنانيين( والعمالة اللبنانية.

  الطاقات الشبابية واالسر: يدخل  الى سوق العمل سنوًيا حوالي إقتصاد ال يخلق فرص عمل كافية، بل يصّدر

% من 21الف شخص، بينما ال تتوفر فرص عمل سوف الى ستة االف منهم. وتصل البطالة في لبنان الى  27

 % لدف الشباب.20القوف العاملة والى 

  26االستيرادية التي تقارب % من الناتج املحلي، قوي في حركته 6إقتصاد ضعيف في صادراته التي ال تتجاوز %

 % من الناتج املحلي.27من الناتج املحلي ما يتسبب بعجز سنوي مزمن في امليزان التجاري يقارب 
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في مواجهة هذه املشكالت املزمنة واملرشحة للتفاقم في املرحلة القادمة، بات االقتصاد البناني بحاجة الى ركائز مستقبلية 

وتحّصن مقوماته وتستند الى ثالث قطاعات: القطاع املالي، قطاع النفط والغاز، وإقتصاد جديدة تضمن استمراريته  

 املعرفة.

 مفهوم إقتصاد املعرفة 9.9

اقتصاد املعرفة أو االقتصاد الرقمي هو من ثوابت الثورة الصناعية الرابعة، يقوم على املعلومات واالتصاالت 

 بشري واالبتكار والقدرة على تحسين التنافسية.والتكنولوجيا، ويولي االهمية الى رأس املال ال

يسهم إقتصاد املعرفة في جذب االستثمارات الضخمة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة لالجيال الصاعدة 

كما انه بات جزءا ال يتجزأ من االقتصاد العالمي يطال كافة القطاعات االقتصادية: الخدمات املالية، القطاع التجاري، 

 لقطاع الزراعي، الصناعة، االعالم...ا

ل إقتصاد املعرفة  
ّ
% من الناتج 27و  71% كما يشكل بيــن 77% من الناتج املحلي العالمي ويبلغ نموه السنوي 0ويمث

 املحلي في دول االتحاد االوروبي.

إقتصاد املعرفة: 9.2  لبنان و

، اذ يتمتع بمقّومات ايجابية تساعده في ال زال لبنان يخطو الخطوات االولى في مسار إقتصاد املعرفة، مس
ً
 واعدا

ً
ارا

تحقيق ذلك: النظام االقتصادي املنفتح على الخارج واملستند على املبادرة الفردية، النظام السياس ي الديمقراطي، 

 الرساميل الوفيرة في القطاع املصرفي اللبناني، االنتشار اللبناني في الخارج، املوارد البشرية. 

 يواجه إقتصاد املعرفة في لبنان تحديات عديدة، تحديات تتطلب: في املقابل

 )تطوير البنية التحتية لالتصاالت والتكنولوجيا )مشاكل االنترنت وكلفتها 

  تطوير مناهج التعليم وربطها باقتصاد املعرفة )إنشاء معاهد رائدة في مجال التكنولوجيا( إضافة الى دعم مراكز

 االبحاث والتطّور.

 يئة لالعمال بعيدة عن تعقيدات البيروقراطية والفساد.توفير ب 

  ندرة املواهب: ينقص لبنان أصحاب املواهب في مجال التكنولوجيا حيث يوجد صعوبة في العثور على مديرين

 تقنيين جيدين وخبراء تقنيين جيدين في اختصاصات محددة مثل الذكاء االصطناعي والتشفير وسواهما 

 ن من خالل اعادة النظر في قانون التجارة )انشاء الشركات، اغالقها...(تطوير وتحديث القواني 

 )...وقانون العمل )توظيف االجانب، إقاماتهم 

 .جذب االستثمارات االجنبية الكبرف، وكبرف الشركات العاملية للتكنولوجيا، وتشارك القطاع الخاص معها 

املعرفة، ووفق حاكم مصرف لبنان، فإن إقتصاد املعرفة هو يعتبر مصرف لبنان املؤسسة الداعمة واملشجعة لقطاع 

إقتصاد تستثمر فيه املعلومات لخلق منتجات وخدمات جديدة متطّورة ذات قيمة مضافة مرتفعة، تشكل عنصرا رئيسيا 

 في عملية انتاج الثروة وتوليدها.

% من 0أجاز للمصارف ضمن حدود  الذي 2772في آب  227من هذا املنطلق أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 

( والشركات املسّرعة Incubators( وحاضنات االعمال )Start-up companiesأموالها الخاصة تمويل الشركات الناشئة )
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% في أي من الشركات، 17( التي يكون نشاطها متمحورا حول قطاع املعرفة على ان ال يزيد تمويله Acceleratorsلالعمال )

 % مما يحول دون مخاطرة املصارف بأموالها الخاصة.01لبنان لهذا التمويل ضمانة نسبتها  كما يوفر مصرف

في الوقت عينه شجع حاكم مصرف لبنان هيئة االسواق املالية على إنجاز املنصة االلكترونية للتداول واملقاصة باالوراق 

 املالية، مما سيتيح للشركات الناشئة إدراج اسهمها على هذه املنصة.

مليون دوالر ويوفر فرص  077% من الناتج املحلي ويبلغ حجمه 7.1ويعتبر إقتصاد املعرفة في لبنان حديثا، يساهم في 

 %.1االف فرصة عمل ويحقق سنويا نموا يقارب  6عمل الكثرمن 

محتال % من االستثمارات 72حول االستثمار الرقمي في منطقة الشرق االوسط على  Arab netحصل لبنان وفق تقرير 

 % للسعودية وثلث االستثمارات لالمارات العربية املتحدة.71املرتبة الثالثة مقابل 

شركة، وعدد  177فإنهـــا ما زالت ضعيفــة اذ ال تتجـــاوز  Start-up companiesأما عدد الشركات الناشئة في لبنــان 

(، Berytech" التي تقوم مهمتها اسداء النصيحة واالرشاد الى الشركات الناشئة، ثالثة )... Incubatorsحاضنات االعمال "

" التي تبدأ عملها في مجال التسويق ملنتجات الشركات الناشئة، ستة مّسرعات Acceleratorsوعدد مّسرعات االعمال "

(Speed....) 

 شاء  صناديق استثمارية عددها عشرة لتمويل رواد االعمال.في املقابل قررت املصارف التعاون مع الشركات الناشئة الن

 األمن السيبرانيالفصل الياني: املصارف اللبنانية و

سنقوم في هذا الفصل بكشف اآلليات املعتمدة لدف املصارف اللبنانية في األمن السيبراني والرقمي ومكافحتها للقرصنة 

 االلكترونية.

 املصارف اللبنانية

 تعريف املصارف 9.3

 وشراًءا، 
ً
 أو ريعا

ً
 وإقراضا

ً
املصرف هو مؤّسسة أو منشأة مالية "اقتصادية متخّصصة موثوق بها تعمل في إدارة املال حفظا

وهي أماكن التقاء عرض األموال بالطلب عليها، وتتضمن هذه املنشآت املصارف وصناديق التوفير وبيوت االستثمار 

 .(228، صفحة 2777)بيضون, أ أ،  وشركات وهيئات التأمين والبورصات"

، املصرف هو مؤّسسة مالية تقدم مجموعة متنّوعة وواسعة من الخدمات املالية، كاإلقراض والتوفير واملدفوعات 
ً
إذا

ّسسات تقّبل واالستثمار، وتؤّمن ألي منشأة أعمال مجموعة واسعة من الخدمات املالية ومتعلقاتها. وتقوم هذه املؤ 

النقود كودائع، وتمنح القروض لقاء فوائد. كما تقوم باستثمار الودائع الزائدة. ومن املفترض أن تكون هذه املنشآت 

بمثابة املوقع اآلمن الدخار املال الفائض عن الحاجة فيه وتسديد فوائد سنوية على أصل املال املدخر. ومن العمليات 

السندات، والكمبياالت لقاء عمولة معّينة، وتحويل وتصريف العمالت من عملة إلى التي تقوم بها املصارف هي خصم 

 أخرف.
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 BLCالبنك اللبناني للتجارة  9.0

 التأسيس 9.0.9

من قبل عائلة أبو جودة حيث كانت تسميته بداية بنك لبنان التجاري، وفيما  7817تأّسس البنك اللبناني للتجارة عام 

 )2770عام  بعد سمي البنك اللبناني للتجارة حتى
ً
(. وهو اآلن تحت مجموعة BLC Bank، حيث أعيدت تسميته اختصارا

 .(2722)عبد الرضا،  فرنسبنك املصرفية واملالية

 النمو والتنمية املستدامة 9.0.2

ه ال يمكننا قياس النمو االقتصادي للبنك، على صعيد تحقيق األرباح، كون أرباحه متضمنة مجموعة 
ّ
فرنسبنك. إال أن

على مستوف التنمية املستدامة، فإن املصرف متبنل ملبادرة دعم املرأة على صعيد األعمال واملهارات، ناهيك عن تقديم 

القروض الصناعية والزراعية، ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة. وهذا ما يسهم في تعزيز التنمية في مدينة صور 

 .(2722)عبد الرضا،  وجوارها

 االمن السيبراني الرقمي في املصارف اللبنانية

 Cyber Securityاالمن السيبراني  9.9

، الهواتف الذكية، األنظمة اإللكترونية،  serversاألمن السيبراني هو ممارسات الحماية والدفاع عن الحواسيب، الخوادم

األذف. وتتخذ هذه االعتداءات والهجمات السيبرانية أشكاال عديدة مثل الشبكات واملعلومات من أي اعتداء يبغي 

 ، هجمات الفدية application attacks، هجمات التطبيقات phishing، التصيد malwareالبرمجيات الخبيثة

ransomware… كما ،
ً
تستهدف  وهي تستهدف ممتلكات سياسية، عسكرية أو البنية التحتية للدولة في شكلها األكثر ضررا

 للحصول على معلومات سرية أو لدافع مادي
ً
 .األفراد والشركات غالبا

، 2771مليون دوالر عام  01إلى  2770مليون دوالر عام  07.7ارتفعت معدالت اإلنفاق العاملية على األمن اإللكتروني من 

. خالل السنوات العشر القادمة، 1277مليون دوالر عام  777لألمن السيبراني، ويتوقع أن تصل إلى   FireEyeوفق موقع

سترتفع هذه املعدالت بشكل مخيف جراء توجه العالم بشكل جذري نحو تكنولوجيا أجهزة االستشعار وربطها بشبكة 

اإلنترنت، حيث باإلمكان تتبع كل ش يء من ضربات القلب، معدل الركض في اليوم، نوعية النوم وغيرها الكثير من 

 (2770)غندور, راغب;،  .ها بشتى الوسائل للحفاظ على حقنا في الخصوصيةاملعلومات التي يجب حمايت

 االمن الرقمي 9.2

إلى كل تلك الطرق املختلفة واملتعددة التي تكون غايتها هي حماية  األمان الرقمي" أو "األمن الرقمي"" يشير مصطلح

وحماية امللفات من التسلل أو التدخل والتطفل من قبل مستخدمين  حسابات اإلنترنت املتعلقة في الحاسب اآللي

 .خارجيين )غير مصرحين(

 على سالمة املصارف Fintechاألمن السيبراني ومخاطر التكنولوجيا املالية  9.3

بسبب ( عّزز إمكانية حصول الفئات املحرومة على الخدمات املالية، وذلك Digital financeال شك في أن التمويل الرقمي )

إمكانية وصول التكنولوجيا إلى املناطق النائية في كل بلد. كذلك تساهم إبتكارات التكنولوجيا املالية في تسريع عمليات 

التحويالت واملدفوعات، كما في تخفيض تكاليفها. على سبيل املثال، في خدمات تحويل األموال عبر الحدود، ُيمكن 

 أن دخول العبين جدد ُينافسون املصارف لشركات التكنولوجيا املالية توفير خدم
ً
ات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل. علما
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( لسوق الخدمات املصرفية، وتقليل املخاطر النظامية املرتبطة باملصارف Fragmentالقائمة، قد يؤدي إلى تقسيم )

 .(2727ملصارف العربية;، )اتحاد ا (Systemic Risk –الكبيرة )تخفيف مخاطر النظام املصرفي 

، فإنه ال يمكن السير في اإلبتكار على حساب سالمة Fintechوفي حين أن هناك فوائد واضحة من التكنولوجيا املالية 

املصارف ومتانتها، كذلك على حساب حماية املستهلك. لذلك يجب على الرقابة على العمليات املصرفية واألجهزة الرقابية، 

)اتحاد  الرقابة كي تتماش ى والتطّور الحاصل في العمليات املصرفية اإللكترونية، وما ينشأ عنها من مخاطر تطوير آليات

 .(2727املصارف العربية;، 

في هذا السياق، قد يؤثر توسع تقديم الخدمات املصرفية من قبل املؤسسات غير املصرفية أو شركات التكنولوجيا 

 من حصتها السوقية أو أرباحها 
ً
 كبيرا

ً
 على ربحية املصارف. وقد تخسر املؤسسات املالية القائمة جزءا

ً
املالية الكبيرة، سلبا

دام اإلبتكارات التكنولوجية على نحو أكثر كفاءة، وعلى تقديم خدمات بتكلفة إذا كان الداخلون الجدد قادرين على إستخ

إلى زيادة الترابط بين  Fintechأقل، وتلبي حاجات العمالء على نحو أفضل. كذلك قد يؤدي تطور التكنولوجيا املالية 

بنية التحتية للسوق، مما قد يؤدي الالعبين في السوق )أي املصارف وشركات التكنولوجيا املالية وغيرها( وإلى تشابك ال

إلى تحويل أزمة تكنولوجيا معلومات إلى أزمة نظامية في القطاع املصرفي، وال سيما عندما تتركز الخدمات في عدد قليل 

 .(2727)اتحاد املصارف العربية;،  من الشركات املسيطرة

املبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة املخاطر التشغيلية للمصرف. كما قد ال تكون وقد يزيد إنتشار املنتجات والخدمات 

مثل إدارة  –نظم تكنولوجيا املعلومات املصرفية القديمة قابلة للتكيف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ 

 أكبر من األطراف الثالثة ) –التغيير 
ً
( إما عن طريق Third partiesغير كافية. وُيالحظ أن املصارف تستخدم أعدادا

( أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا، مما قد يزيد من التعقيد وُيقلل Outsourcingاإلستعانة بمصادر خارجية )

من شفافية العمليات. وقد يؤدي هذا اإلستخدام املتزايد لألطراف الثالثة إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية 

وال، والجرائم اإللكترونية، وحماية العمالء. وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا كانت املصارف أقل كفاءة ومخاطر غسل األم

في تطبيق املعايير والضوابط املطلوبة إلدارة تلك املخاطر، أو عندما ال تخضع شركات التكنولوجيا للمعايير االمنية 

 الصارمة نفسها.

، من املرجح، أن ترتفع املخاطر السيبران
ً
ية مع زيادة اإلعتماد على التكنولوجيا املالية، إذ ُيمكن للتكنولوجيات ونماذج اذا

األعمال الجديدة أن تزيد املخاطر السيبرانية إذا لم تواكبها ضوابط هذا التغيير. لذا من الضروري أن تقوم املصارف 

فعالة للمخاطر السيبرانية. وفي الوقت وشركات التكنولوجيا والجهات الرقابية بتعزيز الدعوة إلى وجود إدارة ومراقبة 

 للمصارف واألجهزة الرقابية، وعليه يتوجب على املصارف تطوير آليات الرقابة، ويتوجب 
ً
مثل هذه املخاطر تحديا

ُ
عينه ت

على األجهزة الرقابية إعتماد آليات غير الرقابة املصرفية التقليدية. من هنا نشأت أهمية تفعيل وسائل الحماية من 

 ائم اإللكترونية، بما يشمل إدارة تلك املخاطر وتحديد موارد املعلومات والتهديدات السيبرانية املحتملة.الجر 
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 مخاطر القرصنة والتدابير االحترازية 9.0

 مخاطر هجمات القرصنة اإللكترونية 9.0.9

سرقة البيانات يواجه فضاء اإلنترنت العديد من املخاطر، على غرار هجمات القرصنة اإللكترونية التي تهدف إلى 

ه باستطاعة املستخدم 
ّ
الشخصية، أو هجمات الفيروسات والبرامج الخبيثة والتي تبتغي اختراق أجهزة الكمبيوتر. بيد أن

بع بعض قواعد األمان البسيطة عند تصفحه للشبكة العنكبوتية.
ّ
 تجّنب مثل هذه املخاطر إذا ما ات

رسات غير مشروعة، تستهدف التحايل على نظام املعالجة اآللية ويتعّرض مستخدمي شبكات الحواسيب اآللية إلى مما

 للبيانات بغية إتالف املستندات املعالجة إلكترونّيا.

ويقوم بهذه املمارسات قراصنة معلومات محترفون، أو شركات متنافسة ضد بعضها البعض، أو فيما بين موظفي املنشأة 

% من عمليات اختراق برامج الحاسب اآللي تتم من خالل موظفي 11الواحدة  حيث قدرت بعض الدراسات الحديثة أن 

 الشركات.

يتعلق تأمين الشبكات بحماية البيانات واألفراد والهيئات من املتطفلين وقراصنة املعلومات الذين يتداخلون في 

ة، وهي التي تكون االتصاالت عبر الشبكات املفتوحة. ومن هذا املنطلق يمكن تصنيف شبكات املعلومات إلى شبكات خاص

مغلقة على عدد محدود من املستخدمين مثل الشبكات الداخلية للمؤسسات الكبرف وشبكات عامة وهي التي تكون 

 من املستخدمين مثل شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(. 
ً
 مفتوحة لعدد كبير جدا

 ومن املخاطر التي يواجهها العمالء، ما يلي:

  مخاطر سرقة معلومات بطاقات االئتمان من أجل استنساخ بطاقات سحب مزورة. وعادة يتم اصطياد العميل

 توضع في أعلى 
ً
  �� ATMعند ماكينات سحب النقود إذ لدف املقرصن ادوات مخصصة مثال كاميرا صغيرة جدا

نسخ الرمز املمغنط  تلتقط عملية إدخال رقم سري وكذلك تغطية مدخل البطاقات  بمدخل مزور يستطيع

للبطاقة املصرفية. عندها يصبح املقرصن قادر على اصدار بطاقة مزورة ولديه الرقم السري من الكاميرا 

 . ATMالصغيرة أعلى سقف 

  مخاطر سرقة معلومات الزبائن التي تسهل تشغيل حساباتهاONLINE 

 ك عبر ارسال كشف دوري للعميل بالبريد ربط كل حركة الحسابات بنظام املوبايل و البريد اإللكتروني و كذل

 .(2722)شبيب،  العادي وتأكيد االستالم واالضطالع واملوافقة على املضمون 

 يسحبون ودائعهم من أجل ١٨٢١ونشهد اليوم ردة فعل متأخرة لصدمة نيكسون )
ً
( حيث معظم مودعين املصارف عامليا

بالديوم، ....( وكذلك سلع استهالكية. وسلع استثمارية  )سيارة، منزل، عقار، شاليه، .....( ، شراء سلع )ذهب، فضة، 

 (2722)شبيب،  محاولين تقليص محفظتهم االدخارية من حسابات وأرقام البنوك والعملة الورقية.
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 البنك اللبناني للتجارة واملخاطر السيبرانية 9.0.2

تعرض املصرف ألية مخاطر سيبرانية، او قراصنة أو هكرز، فإن املصرف لم يتعرض ألي من تلك املخاطر، على صعيد 

باستثناء ورود ووصول بعض الرسائل عبر البريد االلكتروني الداخلي من مصادر خارجية تحوي محتويات دعائية وفي 

 .(2722)عبد الرضا،  بعض املرات قد تحتوي روابط فيروسية

 اآلليات املعتمدة لدى املصرف لحماية الزبائن والعمالء 9.0.2.9

 من أهم اآلليات التي يعتمدها املصرف لحماية الزبائن والعمالء، هي:

 .أو عبر وسائل التواصل 
ً
 التوعية بعدم مشاركة سيرة البيانات وكلمات املرور شفهيا

  استخدامantiviruses .كبرامج حماية 

 .اعتماد حوائط نارية تحمي البرامج 

  اعتماد ارسال رموز خاصة عبر الرسائل القصيرة وارسالها بالتوازي مع البريد االلكتروني النجاز أي دخول او

تنفيذ معاملة من قبل الزبون عند استخدامه للخدمة املصرفية االلكترونية أو البطاقة املصرفية في نقاط 

 أجوبتها من قبل الزبون فقط.البيع. باالضافة الى نظام 
ً
 األسئلة السرية املحددة مسبقا

 وأخيرا ًمراقب الصرافات اآللية بشكل مستمر للتأكد من عدم زراعة أية آلية تجسس غايتها سرقة كلمات املرور 

 .(2722)عبد الرضا، 

اقيل 9.0.2.2  العوائق العر

ه "ال يوجد 
ّ
أية عوائق مع وجود البرامج االلكترونية املتطورة، مع االشارة الى أنه يتحتم على بحسب عبد الرضا، فإن

 .(2722)عبد الرضا،  املصرف تطوير برامجه بشكل مستمر بالتوازي مع تعدد الخدمات االلكترونية عبر شبكة االنترنت

، فإّن تعدد وتوسع اعتماد الب
ً
رامج والخدمات االلكترونية املوضوعة بتصرف العمالء ال بد معها من زيادة كما أشرنا، آنفا

املخاطر السيبرانية وإمكانية االختراق ترتفع بالتالي مع عدم التزام العمالء بالتعليمات واالجراءات املعتمدة لتالفي املخاطر 

 
ً
 في وقت أصبح لزاما

ً
 كافيا

ً
على املصرف اعتماد الوسائل االلكترونية في  خاصة لدف هؤالء الذين يعجزون عن فهمها فهما

 الخدمات املصرفية.

 تدابير احترازية 9.0.3

 تتلخص أهداف خدمات تأمين الشبكات فيما يلي:

 :Privacy or Confidentialityالخصوصية أو السرية •  9.0.3.9

يتنصتون على شبكة وهي تأمين الحماية الالزمة للبيانات التي لها طابع الخصوصية أو السرية من املتطفلين الذين 

االتصاالت أو املستفيدين من الوصول لهذه البيانات. مثال لذلك: إدخال رقم بطاقة االئتمان في عملية تجارية عبر 

 اإلنترنت إذا لم يتم حماية هذه املعلومة فقد يستخدمها أحدهم إلجراء معامالت مسحوبة على بطاقة الضحية.
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 :Authenticationاملصداقية •  9.0.3.2

ر السبل الالزمة ملنع شخص من انتحال شخصية شخص آخر بغرض الوصول إلى مصادر غير متاحة له وهي توفي

 )مصداقية األفراد( أو اإليهام بأن رسالة مفبركة منسوبة لشخص لم يقم بإرسالها )مصداقية الرسائل(.

 :Data Integrityتكامل البيانات •  9.0.3.3

 ثالث لتعديل محتويات رسالة دون مالحظة املستقبل لذلك. وهو توفير السبل الالزمة للتأكد من عدم تدخل طرف

 :Non-Repudiationعدم اإلنكار •  9.0.3.0

وهو توفير السبل إلثبات أن شخص ما قد قام بعملية معينة دون أن يستطيع إنكار قيامه بهذه العملية للتنصل من 

 تبعات مالية أو قانونية مترتبة على ذلك.

 :Availabilityاالتاحية •  9.0.3.5

يترتب على توفير الخدمات السابقة أن يجد املستخدمون القانونيون للشبكة صعوبة في الوصول إلى املصادر التي قد 

يحق لهم التمتع بها كنتيجة للقيود التي تفرضها األساليب املستخدمة. لذا يجب أن يراعى في تصميم تلك السبل إال تحول 

 دون إتاحة املصادر ملستخدميها القانونيين.

 ة واستنتاجخالص

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؟

على الخدمات املالية، وذلك بسبب  املهّمشةإمكانية حصول الفئات  من( Digital financeالتمويل الرقمي )عّزز  .7

إبتكارات التكنولوجيا املالية في تسريع  وأسهمتإمكانية وصول التكنولوجيا إلى املناطق النائية في كل بلد. 

 عمليات التحويالت واملدفوعات، كما في تخفيض تكاليفها. 

زيادة الترابط بين الالعبين في السوق )أي املصارف وشركات  في Fintechتطور التكنولوجيا املالية أسهم  .2

إلى تحويل أزمة تكنولوجيا معلومات إلى ف مّما أدّ التكنولوجيا املالية وغيرها( وإلى تشابك البنية التحتية للسوق، 

 .أزمة نظامية في القطاع املصرفي، وال سيما عندما تتركز الخدمات في عدد قليل من الشركات املسيطرة

وحماية املصارف ومتانتها، حفظ سالمة ، Fintechمن التكنولوجيا املالية ينبغي أن يرافق الفوائد املجناة  .2

تماش ى والتطّور الحاصل في بما يلرقابة على العمليات املصرفية واألجهزة الرقابية، ااملستهلك، من خالل تفعيل 

 .العمليات املصرفية اإللكترونية

استطاعت املصارف اللبنانية من تفعيل رقابتها على العمليات املصرفية، من خالل حماية أمنها السيبراني أماما  .0

ودعين في عملية لم يشهدها القطاع املصرفي اللبناني في تاريخه  االختراقات والقراصنة، إال أّنها  قامت بضرب امل

 أن الراعي يحرسه من الذئاب حتى يرف بعينيه سكين الراعي تفتك به..
ً
 فالقطيع يبقى معتقدا

 ثمة اقتراحات ملواجهة القرصنة االلكترونية منها: 
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مشاهدة عالمات التحذير من توخي الحرص والحذر عند تصفح مواقع الويب، بحيث يتمكن املستخدم من  .7

األخطار املحتملة على الفور. ويمكن التعرف على اتصال اإلنترنت املشفر من خالل ظهور رمز القفل أعلى أو 

أسفل حافة املتصفح، ويتيح هذا النوع من االتصال إمكانية إرسال البيانات الهامة والحساسة مثل كلمات 

.
ً
 املرور بشكل أكثر أمانا

املتاجر اإللكترونية غير املعروفة، ينصح بضرورة إلقاء نظرة على بيانات التحرير والنشر  ألن  عند التسوق من .2

القراصنة ال يهتمون بمثل هذه البيانات، وتظهر في أغلب األحيان بصورة غير مكتملة أو خاطئة أو غير موجودة 

ونية املشهورة  ألن أخطار القرصنة على اإلطالق، ومن األفضل أن يقوم املستخدم بالشراء من املتاجر اإللكتر

 واالحتيال اإللكتروني تكون محدودة.

لتجنب املخاطر التي تنجم عن تصفح شبكة اإلنترنت ينصح بضرورة تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وجدار  .2

ت ( على جهاز الكمبيوتر، مع الحرص على تحديثها بصورة منتظمة، عالوة على تثبيت تحديثاFirewallالحماية )

 نظام التشغيل ومتصفح اإلنترنت باستمرار.

الوصول إلى مجتمع عربي محّصن من االختراقات السيبرانية، وغيرها من االختراقات، على مستوف االقتصاد ونتطلع إلى 

 واملال واالجتماع والسياسة واألمن والثقافة ومنظومة القيم... كما نتطلع إلى أمن قومي عربي شامل.
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العراق –بغداد / جامعة البيان  -أساتذة جامعيين/ كلية القانون    

 Albayan University, Baghdad / Iraq 

 

 امللخص:

وتعد العمالت الرقمية وسيلة مستحدثة لتسوية املعامالت املالية، وتتمثل بهيئة رقمية تنتقل عبر شبكة 

االنترنت وفقا لنظام الند للند، وهي تستعمل في كثير املؤسسات املالية دون أن تكون هنالك سلطة مركزية تنظمها، وتتميز 

لبتكوين،البيركوين، الثريوم، نوفاكوين، نيمكوين وغيرها، وقد بسهولة االستعمال وسرعته، ولها صور متعددة منها : ا

(، ورغم 2778هور حقيقي لها سنة )ظاعترفت بها بعض الدول وبصورة جزئية لغرض تحقيق مصالح خاصة لها، وكان أول 

 ات كل دولة. األمر ال يظهر لها لغاية اآلن قواعد قانونية تنظمها في الوقت الذي ترتبط فيه ارتباطا وثيقا باقتصادي

 عملة ، مشفرة، بتكوين، ليتكوين، الند للند الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 

Digital currencies are a new means for settling financial transactions, and they are represented by a digital 

body transmitted over the Internet according to the peer-to-peer system. They are used in many financial 

institutions without a central authority regulating them. They are characterized by ease of use and speed, 

and they have multiple forms, including: Bitcoin,peercoin, Ethereum, Novacoin, Namecoin, etc., have been 

recognized by some countries, in part for the purpose of achieving their own interests, as the date of their 

first real appearance dates back to the year (2009), and so far it has no legal rules regulating it at a time 

when it is closely linked to the economies of each country. 

Key words: Coin, Crypto, Bitcoin, Litecoin, Peer to Peer 
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 مقدمة:

شهد العصر الحديث ثورة تقنية هائلة شملت جوانب الحياة بشتى مناحيها السياسية واالجتماعية  

ر عمالت مستحدثة تتخذ هيئات رقمية، وتعتمد واالقتصادية وبالتحديد الجانب املالي منها، إذ أدت تلك التقنيات إلى ظهو 

على التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها واستعمالها، وهذه العمالت يمكن أن تساهم في تذليل الكثير من العقبات التي يمكن 

ا في تقف أمام تداول العملة الورقية إذا ما أحسن استعمالها، وبما أن التكنولوجيا الحديثة لها مزايا وسلبيات، فأنه

الوقت ذاته يمكن أن تكون سبب في أزمات مالية لكثير من الدول هي في غىى عنها، لذا فأن تبىي هذا النوع من العمالت في 

 التعامل املالي يقتض ي من الدول الحذر التام  لضمان تحقيق أكبر مكاسب ممكنة لها وأقل خسائر.

 :الدراسة أهمية

 كبيرا في كثير من تظهر أهمية الدراسة في كونها تسعى   
ً
إلى تسليط الضوء في مسألة من املسائل التي أثارت جدال

الدول، وهي مسألة العمالت الرقمية، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية كثيرة، والسيما وأنها حديثة العهد بالظهور، إذ 

تنظمها في الوقت الذي  ترتبط فيه ارتباطا  (، وليس لها لغاية اآلن قواعد قانونية2778يرجع تاريخ أول ظهور لها إلى سنة )

 وثيقا باقتصاديات كل دولة.

 :  الدراسة إشكالية

أن العمالت الرقمية وبالتحديد العملة املشفرة انتشرت بشكل واسع ودخلت نطاق التعامل في الكثير من 

املؤسسات املالية دون وجود أية قواعد تنظمها كما ذكرنا، وبما أن البنوك املركزية هي الجهة املصدر للعملة في الدولة، 

ع من العمالت في التعامل؟ وتتفرع عن هذه اإلشكالية عدة فأن التساؤل الذي يثار هنا هو مدف االعتداد بهذا النو 

تساؤالت فرعية: ما املقصود بالعملة الرقمية؟ وما طبيعتها القانونية؟ ما هي صورها؟ وهل توجد هنالك معوقات تحد من 

 استعمالها؟ وكيف يمكن الحد منها؟    

 منهج الدراسة:

د أحد مناهج البحث العلمي املعروفة، وأنسب تلك املناهج أن البحث في نطاق هذا املوضوع يقتض ي منا اعتما 

وأكثرها مالئمة ملوضوع الدراسة هو املنهج االستقرائي، إذ سنعتمد في سبيل الوصول إلى نتائج واضحة ودقيقة عن 

دعي ذلك من إشكالية الدراسة على استقراء التشريعات العربية والغربية من ناحية، واآلراء الفقهية في الحاالت التي تست

 ناحية أخرف، 

 : الدراسة تقسيم

سيتم تقسيم الدراسة إلى ثالث تقسيمات: نبين في األول منهما ماهية العمالت الرقمية، وسنتطرق من خالله إلى 

تعريف العمالت الرقمية، والطبيعة القانونية التي تتسم بها، وصورها، في حين سيخصص القسم الثاني لتوضيح 
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عمالت الرقمية، ووسائل الحد منها، أما القسم الثالث فسيخصص لبيان موقف املؤسسات املالية معوقات استعمال ال

 والدول املقارنة من العمالت الرقمية، ثم سنختتم الدراسة بأهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

 

 ماهية العمالت الرقمية  أوال:

سنوضح في هذا التقسيم تعريف العمالت الرقمية على وفق ما استقرت عليه املؤسسات املالية والفقه،  

ثم سنتطرق إلى بيان الطبيعة القانونية لها، ملعرفة أن إذا كانت تعد من األموال أم السلع، بينما سيخصص 

العمالت من أنواع، وذلك على النحو القسم الثالث منها إلى صور العمالت الرقمية للتعرف على ما تتضمنه تلك 

 اآلتي: 

 الرقمية العمالتتعريف -9

تعرف العمالت الرقمية بتعريفات مختلفة منها تعريف البنك الدولي بأنها "تمثيالت رقمية ذات قيمة محددة في وحدة 

نية والتي تستخدم كوسيلة الحساب الخاصة بها وتختلف العمالت الرقمية عن النقود اإللكترونية املماثلة للعمالت القانو 

للدفع الرقمي"، وعرفت من قبل مجموعة العمل املالي "تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميا وتعمل على أنها وسيلة 

أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة"، في حين ذهب بنك التسوية الدولي إلى تعريفها بأنها "منتجات مخزونة القيمة أو 

فيها القيمة املسجلة واملتاحة للمستهلك مسجلة على جهاز إلكتروني في حيازته، تلك القيمة يشتريها  مدفوعة مقدما تكون 

املستهلك كما يشتري السندات املدفوعة مسبقا، وتنخفض قيمتها كلما استخدم املستهلك الجهاز اإللكتروني في عمل 

 ( 21-20،ص2727مشترياته".) إبراهيم، 

بية بأنها تمثيل للقيمة في شكل أرقام وليس لها ارتباط بعملة تقليدية وتقبل في التعامل وعرفتها سلطة البنوك األور 

من قبل األشخاص الطبيعية واملعنوية، وليس لها سلطة مركزية أو بنك يصدرها، وتنقل وتخزن بطريقة إلكترونية، 

كالبطاقات أو أوراق النقد والقطع  ويمكن تعريفها أيضا بأنها وحدات إلكترونية مشفرة تفتقد إلى الدعامة املادية

املعدنية، ويتعامل بها إلكترونيا، وتعرف أيضا بأنها عملة إلكترونية تتصف بالعاملية، وتستعمل كوسيلة دفع، وتوصف 

بكونها رقمية مجهولة لعدم امتالكها رقما متسلسال، وال تخضع لسلطة مركزية، أو هي عمالت تنتج عبر البرامج الحاسوبية 

تكون خاضعة لسلطة بنك وطىي أو هيئة دولية، وتستعمل عبر االنترنت في تسوية العمليات التجارية أو التبادل  دون أن

 (011،ص2727النقدي. )خالد: 

وعرفت كذلك بأنها "مال غير محسوس على شكل وحدات إلكترونية مخزنة في املحفظة اإللكترونية لجهاز الحاسب 

ود اإللكترونية إلتمام التعامالت التجارية من خالل االنترنت"،)درادكه، اآللي، وتترجم إلى وحدات من النق

(، وتعرف كذلك بأنها وحدة مشفرة تعمل وفق نظام الند للند، وتدار إلكترونيا من قبل املستخدمين دون 227،ص2771

تجارية واملنافع األخرف عبر أن يكون هنالك وسطاء أو سلطة مركزية، وتستعمل بهيئتها اإللكترونية في تسوية املعامالت ال
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الحواسيب وأجهزة الهواتف النقالة، أو هي عمالت وهمية تتألف من أرقام قابلة للخزن على القرص الصلب أو االنترنت، 

( ويراد بعملية الند للند نقل 70و 77،ص2771وال يمكن معرفة مالكيها، وتحدد قيمتها وفق  للعرض والطلب. )النعيمي:

فظة املشتري إلى محفظة البائع دون أن يكون هنالك وسيط بينهما أو رسوم للتحويل. رمز العملة من مح

 (212،ص2727)بوذريع،بوثلجة:

 الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية-2

تباينت اآلراء حول تحديد طبيعة العملة الرقمية، فهنالك فريق يرف أنها من العمالت في حين يرف اآلخر أنها من  

 عن العمالت التقليدية بحجة أن الكثير من املتاجر تعتمد عليها في  السلع، فالفريق
ً
األول يعدها وسيلة للدفع وبديال

بأن العمالت االفتراضية تفتقد إلى الركائز األساسية التي تقوم عليها  عمليات البيع والشراء، ولكن هذا الرأي تم دحضه

وي من الدولة املصدرة، خزين القيمة، وسيلة للدفع والشراء، والبيع العمالت ومنها: الغطاء القانوني بشقيه املالي واملعن

والتداول، ووجود قوة إيراد لها، وهذه الركائز ال يمكن أن تتحقق لها إال إذا تم االعتراف  بها من قبل الدول الصناعية أو 

ال ترتبط بأداء اقتصاد ما، وال تتأثر البنوك املركزية، ويذهب الرأي الثاني إلى أنها اقرب للسلعة من العملة كون قيمتها 

قيمتها إال بصورة غير مباشرة عند تغيير سعر الفائدة وزيادة اإلمداد النقدي، فضال عن أنها تعد سلعة لكونها تستثمر 

-610، ص2727ويحصل مقابل لها، وهذا املقابل يأتي من املضاربة التي تحصل على ارتفاع قيمتها  أو انخفاضها.) عيس ى،

611) 

وبالرجوع إلى الدول املقارنة نجد أن البعض منها ساير االتجاه األول وعدها عمالت كما في أملانيا التي تعد من أوائل 

الدول التي وضعت تشريعا للبتكوين، وأطلقت عليها تسمية األموال الخاصة، بينما عدتها كندا وبالتحديد وكالة اإليرادات 

ملمتلكات األخرف، بينما نجد دوال أخرف كالواليات املتحدة األمريكية لم تستقر فيها سلعة وتخضع للضريبة شأنها شأن ا

على اتجاه معين، وتباين موقفها من والية إلى أخرف، وظهر هذا الخالف في مجلس الخزانة وسوق األوراق املالية، وأمتد 

ة غسيل األموال، لقيام مجموعة من ( بتهم2770منه إلى املحاكم األمريكية، ففي والية أوكالهوما أقيمت دعوف عام )

مستخدمي البتكوين بمعامالت مزيفة مع بعض الوكالء في السوق املحلية، إذ تم تحويل مبالغ مالية بالدوالر مقابل 

الحصول على البتكوين، ولكن املحكمة قضت برد الدعوف كون البتكوين هي سلعة وليست عملة، وفي نيويورك عّد قانون 

البتكوين ضمان للرهن مقررا للمدين وهذا االتجاه ظهر بعد أزمة الرهن العقاري، ويفسر موقف أملانيا األوراق املالية 

برغبتها في تخفيض أجرة الحواالت بين والياتها، وموقف كندا بتحصيل ضرائب، ونيويورك ملعالجة أزمة الرهون التي 

ن تبعا للمصالح التي تبغي الدولة تحقيقها  من وراء اجتاحت االقتصاد األمريكي، فالوصف الذي يسبغ على البتكوين يكو 

استعمالها، أما في العراق فأن جانبا من الفقه أسبغ عليها وصف األشياء املعنوية وشبهها ببراءة االختراع، كون الحق فيها 

لم يخرج منه بطبيعته  ( من القانون املدني التي أباحت في التعامل كل ما67معنويا دائما، وتبعا لذلك فأنها تخضع للمادة )

أو بحكم القانون، والدليل الذي استند إليه هذا الرأي في عدها أشياء معنوية تصلح أن تكون محال لحقوق مقومة بالنقد 

هو عملية تحصيلها، إذ أنها تحصل عن طريق التعدين، فهي تشبه املعادن، واألخيرة تعد أشياء وليست أموال، وانتقد 

 (710-712،ص2727جة خلطه بين النقود واألشياء.)محمد،زعين، جانب آخر هذا الرأي بح
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 صور العمالت الرقمية-3

تقسم العمالت الرقمية إلى عمالت مشفرة وأخرف غير مشفرة، وكل منها تكون على أنواع متعددة وتتميز بخصائص 

في حين أن العملة غير املشفرة تقسم من  أنواع متعددة، ويشمل 2778تختلف بها عن غيرها، والنوع األول ظهر منذ العام 

حيث وسيلة تخزينها إلى بطاقة الدفع املسبقة، القرص الصلب، محفظة النقود اإللكترونية، ومن حيث قيمتها إلى بطاقة 

ذات قيمة متوسطة وذات قيمة ضعيفة، وتتميز العملة املشفرة عن غير املشفرة بعدة خصائص أهمها التشفير وفيها يتم 

من قبل  البيانات من كونها مقروءة إلى غير مقروءة بواسطة خوارزميات التشفير لضمان عدم اإلطالع عليها إالتحويل 

يوجد  ال أي الالمركزية التي تعىي عدم وجود سلطة مركزية تصدرها وتشرف عليها، ثنائية األبعاداملخولين بالتعامل بها، و 

دون أن يسمح لغيرهم  وية املستخدمين مكشوفة لبعضهم البعض فقطوسيط بين املتعاملين )العميل والتاجر(، تكون ه

ليست لها قيمة نقدية ثابتة، وال تنظيم قانوني سواء على املستوف  الوطىي أم الدولي وإنما تخضع  بالتعرف على هوياتهم،

 (202-228، ص2771)درادكة،  فقط ولها ضمانات تكنولوجية حصرا. لتنظيم تكنولوجي

( من قبل شخص يدعى )ساتوش ي 2778أنشأت سنة ) البتكوينت الرقمية املشفرة: عملة ومن صور العمال 

وهي العملة الثانية من حيث الحجم  والليتكوينناكاموتو( وهي عملة غير مركزية وتعمل وفق تقنية )البلوك تشين(، 

لوجيا، وهي العملة الفضية ( من قبل )تشارلي لي( من معهد ماساتشوستس للتكنو 2777والقيمة السوقية، أنشأت سنة )

مقارنة بعملة البتكوين الذهبية، وإذا كانت األخيرة احتلت املرتبة األولى من حيث شهرتها وقيمتها السوقية فإن الليتكوين 

(، وتأتي بعد العملتين 2772وهي العملة الثالثة أنشأت عام ) والبيركوينتعد األولى من حيث السرعة في التعامل، 

( وتعد العملة األكثر تشفيرا لكونها تستعمل عدة جوالت من التشفير تصل إلى 2772ظهرت سنة ) لكواركواالسابقتين، 

( من قبل)فيتاليك بوتيرين( 2772وهي عملة تم اقتراحها سنة ) وال ريومالتسعة لتوفير األمن وضمان عدم كشف الهوية، 

هي العقود التقليدية دون أن تتدخل سلطة مركزية في وهو مبرمج روس ي، وتستعمل في إنشاء العقود الذكية بطريقة تضا

( قامت شركة سويسرية بالعمل على هذه 2770ذلك، وتتطلب شروطا ينبغي إتمامها لتنفيذها، وبعد سنة وبالتحديد في )

( نتيجة لحصول بعض املشكالت األمنية 2772ظهرت سنة ) وماستركوين(، 2771العملة، ليتم أطالقها رسميا في سنة )

وهي عملة تعمل كشبكة دفع ونظام آلي لتجارة العمالت وال تقبل  الريبلعملة البتكوين وعدم استقرار سعرها،  في

( على يد رجل 2770ظهرت سنة ) وأوروراكوين(. 2772استبدلها على خالف األنواع األخرف من العمالت، ونشأت في سنة )

توزع على كل شخص في بلده، ويتحدد سعر الواحدة منها بـ أعمال آيسلندي، إذ قام بتطوير فكرة إنشاء عملة مشفرة 

وهذه العملة تمتاز بأنها تدمج الحماية داخل نواة العملة بحيث  ونوفاكوين(  082-087، ص2727( دوالر. )خالد، 22.2)

ين، وهي عملة لها قدرة كبيرة على ضبط صعوبة التعد والفيذركوينتضمن سالمتها  من اعتداءات مجموعة التعدين، 

 (22، ص2771وتحدث بانتظام، لدمج ميزاتها والتحسينات الجديدة فيها. )النعيمي: 

(،وانتشرت بشكل كبير في وقت قصير نسبيا، وكانت تسمى 2770فقد أنشأها إيفان دوفيلد في سنة ) داشأما عملة 

(، وهي أكثر سرية من البتكوين لكونها تعمل على شبكة رمزية ال 2771ب) دارك كوين( ثم تحول أسمها إلى )داش( في سنة )

وتحتل  أيوتار سرية مقارنة بالعمالت األخرف. وعملة مركزية، األمر الذي يجعلها أكثر صعوبة في التتبع، ومن ثم األكث
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املرتبة السابعة من حيث قيمتها السوقية وتعتمد على الرسم البياني بدال من الكتل التي تعتمدها العمالت األخرف. 

 (.212-212، ص2727)بوذريع، بوثلجة:

 ثانيا:معوقات استعمال العمالت الرقمية وسبل الحد منها

الت الرقمية ينطوي على الكثير من املخاطر التي تحد من عملية تداولها أو اإلقبال على أن استعمال العم 

التعامل بها، وهذه املخاطر قد تتعلق بالجوانب املالية أو التكنولوجية أو التقنية، وسنتعرف في هذا التقسيم 

 م اآلتي: على تلك املخاطر وعلى الكيفية التي يمكن التصدي لها بها، وذلك في ضوء التقسي

 معوقات استعمال العمالت الرقمية-9

فبالنسبة للنوع األول ها املالية والقانونية والتقنية،أن استعمال العمالت الرقمية يواجه الكثير من املعوقات من 

االئتمان  ذلك أن فأنه يتمثل بمخاطر كثيرة منها ما يتعلق باالئتمان، إذ أن العمالت الرقمية على خالف الورقية تفتقد إلى 

الخشية من عدم قدرة املدين على الوفاء بالتزاماته املالية تفوق مثيالتها في العمالت الورقية، فضال عن كونها تفتقد إلى 

الغطاء النقدي الذي يعد أساس لقيمة كل عملة، األمر الذي انعكس سلبا على الثقة بالعملة الرقمية،)إبراهيم، 

ت األخرف عدم استقرار قيمتها،إذ يالحظ على عملة البتكوين مثال أن سعرها انخفض في ( ومن املعوقا02-07،ص2727

( دوالر فقط، وارتفاعها وانخفاضها هذا مستمر دون أن يكون هنالك سابق 177( ألف دوالر إلى )27أشهر قليلة من )

أن تسببه العملة الرقمية غير (، واملشكلة األشد هي التضخم املالي الذي يمكن 717،ص2727إنذار. ) محمد وزعين، 

الرسمية بحسب ما أكده الكثير من الباحثين، كونها خارجة عن سيطرة الدولة، إذ أنها عمالت لم تنظم تنظيما دقيقا من 

(، ويضاف إلى ما ذكر أن 02،ص2727بوسائل تقليدية. )إبراهيم،  بحت أمرا واقعا ال يمكن أن تجابهقبل الدولة وأص

د تهديدا حقيقيا ملستقبل االقتصاد العالمي نظرا لكونها عملة محتكرة بيد مجموعة قليلة ويستطيعون العملة الرقمية تع

إلى إجراء عمليات حسابية  التحكم بها وفق مصالحهم الشخصية، ويرجع سبب احتكارها إلى أن الحصول عليها يحتاج

، 2771استعمال التقنيات الحديثة. )النعيمي،وتبعا لذلك فأن استعمالها اقتصر على من كان يملك مهارة معقدة، 

(، ومن املخاطر األخرف هي انتفاء القبول العام للعملة املشفرة من قبل التجار كوسيلة للدفع. )بوذريع،بوثلجة، 20ص

 (211،ص2727

ول أما املخاطر القانونية فأنها تتجلى في عجز القائمين على القانون عن مواجهة النزاعات التي تنشأ عن تدا

يمكن الرجوع عليها عند التعرض  -تتبع لها هذه العملة-العملة الرقمية، ويكمن السبب في ذلك بعدم وجود جهة رسمية 

للخسائر وعدم تبىي أي جهة قضائية أو تحكيمية مهمة الفصل فيما ينشأ عنها من قضايا، فضال عن عدم معرفة هوية 

من التجار يميل نحو التعامل بهذه العمالت بهدف التخلص من الضرائب املتعاملين بها، ومن ناحية أخرف نجد أن الكثير 

التي تفرضها الدولة، إذ أن طبيعة تداول هذه العمالت والجهل باملتعاملين بها جعل من الصعب على الحكومات التعرف 

عض من هذه العمالت ومن ثم فأن تعد وسيلة للتهرب الضريبي، كما أن الب ،على عمليات التداول واألرباح الخاصة بهم

وخاصة البتكوين تنحى منحا أكثر خطورة من التهرب الضريبي، إذ أصبحت تستعمل كوسيلة لدعم املنظمات اإلرهابية 
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لتحقيق أهدافها اإلجرامية، وأيضا كوسيلة إلتمام عمليات بيع املخدرات وشرائها، إذ أن سهولة استعمالها وسرية 

عمالها في هذا املجال، كذلك استعملت في غسل األموال املعاقب عليها جنائيا. التعامل بها لفتت األنظار نحو  است

 (  10-16،ص 2771)الزعابي، 

في حين تتمثل املخاطر التقنية باألخطاء الفنية التي قد تحدث في منصات التعامل، وهذه األخطاء تحدث نتيجة  

ملحفظة اإللكترونية، وما يترتب على ذلك من ضياع إخفاق تقىي أو عطل في منصة املعالجة يتعذر معه الوصول إلى ا

للعمالت االفتراضية في الوقت الذي ال تؤمن فيه هذه املنصات أية آلية لتأمين األضرار الكبيرة التي تلحق بأصحاب 

لى املحافظ اإللكترونية، فضال عن األخطاء التي قد تحدث عند تنفيذ املدفوعات كما لو تم تحويل مبلغ غير صحيح أو إ

عنوان شخص آخر غير املستفيد، إذ ال يمكن استرجاع املبالغ في هذه الحالة وال يمكن في الوقت نفسه رفع شكوف لعدم 

وجود جهة معروفة تقدم إليها، ومن ثم فان النتيجة النهائية هي ضياع املال دون وجه حق، وأخيرا تتمثل هذه األخطار 

ية سواء أكان ذلك من خالل االختراق األمىي أو بممارسة طرق احتيالية، بالقرصنة لبيانات أصحاب املحافظ اإللكترون

كانت نتيجة استعمال غير ويترتب على هذه القرصنة فقدان املالك لصالحيته في إلغاء املعامالت الصادرة من ملكيته وأن 

   ( 207-228،ص2778 دون عودة. )أمداح، بوبشيش: من ضياع ملمتلكاته وما يتبع ذلكمصرح به، 

 سبل الحد من معوقات استعمال العمالت الرقمية-2

أن مواجهة املعوقات التي تقف أمام استعمال العمالت الرقمية تتطلب تدخال تشريعيا يتضمن حلوال قانونية  

تحول دون التعرض للمخاطر املذكورة سابقا، وقد اتجهت البعض من تلك الدول إلى سلوك طريق التشريع األدنى 

تعليمات( في تنظيم العمالت الرقمية غير املشفرة، ومنها تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال لسنة )األنظمة وال

في األردن، وقواعد تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف  2770، ونظام الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال لسنة 2772

ل في تنظيم العملة تعد األسرع واألفضل،كونها تسمح في مصر، وهذه الطريقة التي اتبعتها الدو  2776املحمول لسنة 

بمتابعة التطورات التقنية والفنية، وتحقق االئتمان الذي تتطلبه األعمال التجارية الرقمية، وتجعل العملة مواكبة 

أنه ( وإذا كانت العمالت غير املشفرة قد تم تنظيمها ف217-217،ص2771ألحدث التقدم التكنولوجي والتقىي،)درادكة، 

يمكن أيضا تنظيم العمالت الرقمية املشفرة، وذلك بوضع قواعد جزائية ومدنية تنظم كل ما يتعلق بالعمالت الرقمية 

وتضمن حسن تنفيذها، سواء أكانت في شكل قواعد تشريعية أم أنظمة وتعليمات، ويجب مراعاة أن يكون التدخل 

الردع ملرتكبي الجرائم ضد هذه العمالت، وذلك بأن تكون أساليب التشريعي والسيما في الجوانب الجزائية كفيال بتحقيق 

الردع ووسائل الكشف عن الجريمة على قدر من التطور التقىي، وبالشكل الذي يتسق مع أساليب ارتكاب الجرائم بحيث 

ات الطبيعة تساهم بشكل جدي في الحد منها، فإذا كان محل الجريمة إلكتروني فأنه ينبغي أن يكون التصدي لها من ذ

 أيضا، أي أن تسخر التقنية الحديثة للمصلحة العامة.

ومن الجدير بالذكر ،أن وضع النصوص الوطنية لوحدها غير كاف للحد من املعوقات املذكورة آنفا، وإنما البد من  

ة لهذه السعي إلى إيجاد تعاون دولي مشترك، وذلك من خالل وضع نصوص دولية منظمة تتناسب مع الطبيعة العاملي

العمالت، وتصون الحقوق واملصالح للدول واألفراد، وتضمن سالمة تنفيذها، وما يتطلب ذلك من ضرورة اإليمان بأهمية 
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التعاون الدولي في مجال تنظيم العملة الرقمية، إذ أن التعاون الناجح بين مكتب الشرطة األوربي واألجهزة املسؤولة عن 

ة وكندا وهولندا وليتوانيا وكندا وفرنسا واململكة املتحدة وتايلند كان السبب األساس في إنفاذ القانون في الواليات املتحد

إغالق سوق الفاباي، وهو مكان مخصص الرتكاب الكثير من املخالفات كبيع املخدرات والقرصنة وغيرها، يضاف إلى ذلك 

خل البنك الدولي وحثه الدول على إنشاء جهة ضرورة إنشاء جهة رقابية دولية على العمالت الرقمية، سواء أكان ذلك بتد

رقابية افتراضية، أو كان بإنشاء جهات رقابة مستقلة داخل كل بنك مركزي في جميع الدول، وذلك بهدف التعاون فيما 

 (070، ص2727بينها ملراقبة العملة االفتراضية وحماية املتعامل بها. )عيس ى،

العمالت الرقمية تتطلب جهود وطنية ودولية على حد سواء، وذلك خالصة ما تقدم، أن إزالة معوقات استعمال 

بوضع قواعد تشريعية تنظم كل ما يتعلق بالعملة الرقمية من حيث الترخيص وكيفية اإلصدار وتحديد الجهات املنوط 

ملين بها، وأن بها تنظيمها، ووضع قواعد صارمة تحول دون املساس بها وتوفير ضمانات قانونية تكفل الثقة لجميع املتعا

يكون هنالك تعاون دولي يذلل عقبات التعامل بالعملة الرقمية ويضمن فاعلية الجزاءات التي وضعت في التشريعات 

 الوطنية لضمان تحقيق حماية قانونية كاملة للتعامل بالعمالت الرقمية.

 موقف املؤسسات املالية والدول من العمالت الرقمية-ثاليا

بيان موقف املؤسسات املالية الدولية من العملة الرقمية وفيما إذا قبلت سنخصص هذا التقسيم ل 

التعامل بها أم ال، ثم نتعرف على موقف الدول الغربية والعربية، للوقوف على الطريقة التي تعاملت بها مع هذه 

 العمالت، وذلك على النحو اآلتي:

 موقف املؤسسات املالية من العمالت الرقمية-9

( حول تقنية 2770املؤسسات املالية في موقفها من العمالت الرقمية، فالبنك الدولي نشر تقرير عام ) تباينت 

البلوكتشين، وبين فيه أساس عملها وفوائدها ومخاطرها وأبدف الخشية منها، وخاصة ما يتعلق بالخصوصية واألمان 

تطوير واالختبار، أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فضال عن قضايا أخرف قانونية وتنظيمية، وعدها تقنية بحاجة إلى ال

فأنه لم يبِد موقفا رسميا سواء بالقبول أو الرفض للعمالت الرقمية، ولكنه أبدف خشية من خطرين اثنين هما: مخاطر 

يراد به قدرة  النزاهة املالية، إذ أن أطرافها مجهولة ويمكن أن ترتكب العديد من املخالفات ، ومخاطر االستقرار املالي، و 

العمالت الرقمية على اتخاذ االحتياطات الكافية ملواجهة األزمات املالية، وجاء موقف بنك التسويات الدولية مقاربا ملا 

سار عليه صندوق النقد، أما البنك املركزي األوربي فقد أبدف رغبته الجدية بطرح عملة اليورو الرقمية، وفي تقرير سابق 

أن العمالت الرقمية ليست بحاجة لتنظيم كون استخدامها محدود من ناحية، وعدم وصول  لالتحاد األوربي بين

مخاطرها إلى الحد الذي تشكل فيه خطرا على البنوك املركزية من ناحية أخرف، فضال عن إشادته بمميزات هذه 

دار عمالت رقمية والتعامل بها ( أصدر صندوق النقد العربي تقريرا أشار فيه إلى إمكانية إص2727العمالت، وفي العام )

بالنظر ملا تحمله من فوائد كبيرة دون أن يحدد نوعا معينا من العمالت وإنما تاركا للبنوك املركزية العربية صالحية اتخاذ 

 (80- 16،ص2727النوع الذي يتناسب مع بنيتها التحتية وغاياتها.     )إبراهيم،
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 موقف الدول من العمالت الرقمية-2

الغربية نجد أن البعض منها اعترف بالعملة الرقمية رسميا، ففي الواليات املتحدة األمريكية صدر  الدول ق وفي نطا

توفير غطاء قانوني لتنظيم ذلك لغرض (، و 2770قانون التنظيم املوحد لألعمال التجارية للعمالت االفتراضية في العام )

وذلك من خالل ما يتضمنه من أحكام تتعلق بترخيص وتنظيم ، كل ما يتعلق باألنشطة التجارية الخاصة بهذه العمالت

الشركات التي تتركز نشاطاتها على تبادل العمالت االفتراضية وتحويلها، وفي أملانيا اعترفت رسميا بالعملة االفتراضية في 

ها للضرائب، بينما يعفى (، وعدتها أموال قابلة لالستعمال في التجارة، وتخضع أرباح الشركات التي تتعامل ب2772العام )

األفراد املتعاملين بها، واعترفت اليابان رسميا بالعمالت الرقمية وتعدها وسيلة دفع ويمكن لألفراد والهيئات تداولها 

والحصول عليها دون قيد أو شرط وتستوفى عنها الضريبة، كما تبنت لجنة الخدمات املالية في كوريا الجنوبية وضع نظاما 

لرقمية، وأصدرت الجمعية الوطنية في اإلكوادور قانونا يعطي للحكومة الحق في دفع املبالغ بالعملة لنشر العملة ا

الرقمية، وبررت ذلك بأن األخيرة ستحفز اقتصاد الدولة وستدعم أصول البنك املركزي، أما في الصين فنجد أنها اتجهت 

لة الرقمية كونها أصبحت واقعا مفروضا ، ولتحقيق ذلك ( إلى اتخاذ الترتيبات الضرورية إلصدار العم2770منذ العام )

( براءة اختراع من قبل بنك الصين لغرض دمج هذه العملة في تسوية التعامالت الجارية بين املصارف، فضال 10قدمت )

 (  287-210،ص2727عن ابتكار خوارزميات لغرض ضبط ما هو معروض من تلك العملة. )بوذريع، بوثلجة، 

الدول العربية فنجد أن غالبيتها تميل نحو االبتعاد عن هذه العملة، فالبعض منها كالجزائر تتجه  أما عن موقف

( 20/72/2770( في )77-70( من القانون ذي الرقم )770نحو تجريم التعامل بالعملة الرقمية، إذ نصت في املادة )

اضية وبيعها واستعمالها ..."، ونصت على معاقبة ( على "يمنع شراء العملة االفتر 2771املتضمن قانون املالية للعام )

 املخالفين وفقا للقوانين النافذة.

وفي األردن حذرت الحكومة من استعمال البتكوين وغيرها من األنظمة املماثلة لها، إذ وضع البنك املركزي حظر على 

دمة الدفع، وقدم تحذيرات للجمهور التعامل بهذه العمالت من قبل البنوك والشركات املالية وصرف العمالت وشركات خ

 (21،ص2771عن مخاطر هذه العمالت وبين لهم عدم قانونيتها.  )النعيمي، 

( الذي أطلق فيه محافظ املصرف املركزي 2770وفي اإلمارات نجد أن موقفها تدرج من الرفض الشديد في العام )

(، إذ بادرت في هذا العام 2778االعتراف بها في العام )تحذيرات شديدة من التعامل بعملة البتكوين إلى مواكبة الواقع و 

بالتعاون مع السعودية إلى إطالق عملة رقمية، وهي عملة تعتمد على استعمال قواعد البيانات املوزعة بين املصارف 

فية املركزية واملصارف املشاركة من الدولتين، وتكون مخصصة في البداية للمصارف فقط، وذلك ألجل التعرف على كي

عمل "البلوك تشين"، وتهدف إلى تقييم خطر األمن السيبراني، وحماية مصالح العمالء، والتعرف على مدف تأثير هذه 

 (078-070،ص2778العملة على السياسية النقدية. )عيس ى، 

ألحكام  أما في العراق فأن البنك املركزي قد رفض التعامل بهذا النوع من العمالت )االفتراضية( وأخضع املخالفين

، وهذا املنع يشمل البنك وال يمتد إلى األفراد 2771( لسنة 28قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

 (716،ص2727املتعاقدين فيما بينهم كونه جهة تنفيذية وليس تشريعية، فال يملك إلزام الجميع باملنع. )محمد،زعين، 

 :خاتمة
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القانوني للعمالت الرقمية، وتعرفنا على مفهومها وطبيعتها القانونية وصورها بعد أن بحثنا في موضوع التنظيم  

املتعددة، وبينا املعوقات املالية والقانونية والتقنية وكيفية الحد منها، واستقراءنا ملوقف الفقه والتشريع على املستويين 

 العربي والغربي، يمكننا أن نجمل ما توصلنا إليه باآلتي:

وال توجد لها سلطة مركزية تتبع لها  رقمية تتمثل بشكل أرقام ويتم تداولها في املجال االفتراض يأن العمالت ال -7

 كما هو الحال في العمالت الورقية.

تستعمل العمالت الرقمية في كثير من الدول من قبل األفراد واملؤسسات املالية على الرغم من عدم صدورها  -2

 ي مؤسسة صالحية التعامل فيها.من قبل البنك املركزي، وعدم إجازته أل 

اتجهت بعض الدول إلى االعتراف الرسمي الجزئي بالعمالت الرقمية وذلك لتحقيق مصالح خاصة لها، فالبعض  -2

 منها أقرها لغرض استيفاء الضرائب عنها، والبعض اآلخر أقرها لغرض مواجهة أزمات عصفت باقتصادها.

ا ومنها سهولة االستعمال وسرعة تسوية املعامالت، ولكنها تتطلب تنطوي العملة الرقمية على الكثير من املزاي -0

 مهارة في استخدام تكنولوجيا املعلومات، لذا فأن استعمالها غالبا ما يكون احتكاريا بيد البعض دون اآلخر.

حدود أن العمالت الرقمية يمكن أن تكون وسيلة لكثير من املخالفات القانونية، والسيما املخالفات العابرة لل -1

 كتجارة املخدرات وغسل األموال والقرصنة وغيرها.

 أما بالنسبة ملقترحات البحث فأننا نقترح اآلتي:

تشريع قانون يتعلق بتنظيم العمالت الرقمية املشفرة، وينظم هذا القانون كل ما يتعلق بالعملة من حيث  -7

 ظيم قانوني.الترخيص بإصدارها وشروطها وكيفية التعامل فيها وكل ما يحتاج إلى تن

إضافة نصوص جزائية إلى القوانين العقابية النافذة تعاقب على كل فعل ينطوي على مساس بالعملة الرقمية  -2

 أو  استعمالها في أنشطة غير مشروعة.

تفعيل دور الرقابة املصرفية على التعامل بالعمالت الرقمية، وذلك من خالل إنشاء وحدات مراقبة تعمل في  -2

 الية وترتبط بوحدة مراقبة مركزية تنشأ في البنك املركزي.جميع املؤسسات امل

إصدار تعليمات وضوابط من قبل البنك املركزي تلزم جميع املتعاملين بالعمالت الرقمية بمراعاتها مع ضرورة  -0

 تحديثها وفقا ملا يطرأ على العمالت من مستجدات تقنية.

امل بالعملة الرقمية، والتكاتف ضد األعمال اإلجرامية ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بتسهيل التع -1

التي تستعمل تلك العملة كأداة لتمويل أنشطتها، وذلك يتحقق من خالل إبرام االتفاقيات الدولية واالقليمة 

 والسيما مع الدول ذات التقدم التقىي ألجل االستفادة من خبراتها في تذليل عقبات استعمال هذه العمالت. 
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 املراجع: قائمة

 ( 2771( املتضمن قانون املالية الجزائري للعام )20/72/2770( في )77-70القانون ذي الرقم) 

 :التنظيم القانوني للعمالت الرقمية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 2727 أثير صالح إبراهيم إبراهيم ،

 األوسط.

 :مواكبة التكييف الفقهي والشرعي للواقع ، العمالت املشفرة البيتكوين أنموذجا)مدف 2727رواق خالد

 (.2(، العدد )0املعاصر(، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، املجلد )

  :عملة البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه اإلسالمي والقانون 2778د.صالح بوبشيش،أحمد أمداح ،

 ،22، العدد 78الجزائري، مجلة االحياء، املجلد 

 عملة –، العمالت االفتراضية ودورها في عمليات الدفع اإللكتروني 2727وثليجة:صاليحة بوذريع، عائشة ب

 ، 2، العدد 77، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، املجلد -البيتكوين انموذجا

 (:(، العملة االفتراضية )2727د.عبدالباسط جاسم محمد، محمد جمال زعين(Bitcoin  تكييفها القانوني،

 جامعة بغداد، العدد الثاني.-ل بها، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون وحكم التعام

  :التنظيم القانوني للعمالت الرقمية املستحدثة في التشريع اإلماراتي 2771عبدهللا ناصر عبيد نصيري الزعابي،
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اقعية تيير مشاكل قانونيةالعقد الذكي، "   ". ضرورة و

 “ Smart contract,   A realistic necessity that poses legal problems." 

 كريمة كريم 

Karima KRIM  

 ،9152مارس  91األستاذة الدكتورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .جامعة جياللي ليابس، سيدي بلعباس، / الجزائر  

University of  Djilali LIABES, Sidi Bel-Abbes /Algeria  

  امللخص:

استعماالت التكنولوجيا الحديثة، املرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في الوقت الحالي، أصبحت متعددة: املجال     

الصحي، األمىي، التعليمي، املالي، الصناعي، وحتى في حياتنا اليومية. لم يبق دورها منحصرا في تقديم املساعدة لإلنسان 

ها بالتعاقد نيابة عنه عن طريق الوسيط االلكتروني، أو تتولى التنفيذ اآللي للعقد للقيام بمهامه، بل تعدف األمر إلى قيام

متى كان مدمجا في سلسلة الكتل. وهما نتيجتين، حاول املشرع تنظيمها، ولكن رغم ذلك تبقى عدة مشاكل قانونية تثيرها 

 .فكرة العقد الذكي املدمج في البوك تشين مقارنة بالنظرية العامة للتعاقد.

انترنت األشياء، الذكاء االصطناعي، سلسلة الكتل، العقد املؤتمت، العقد الذكي، معامالت مالية،  الكلمات املفتاحية:

 عقد.

Abstract: 

The uses of modern technology associated with the fourth industrial revolution today have become 

manifold: health, security, education, finance, industry, and even in our daily lives. His role was not limited 

to providing assistance to the person in the performance of his tasks, but went beyond contracting on his 

behalf by electronic means, or proceeded to the automatic execution of the contract when he was 

integrated into the Blockchain. These are two results, which the legislator has tried to frame, but despite 

this there are still several legal problems raised by the idea of the smart contract integrated into the 

Blockchain compared to the general theory of the contract. 

Key words: Internet of Things, artificial intelligence, Blockchain, automated contract, smart contract, 

financial transactions, contract. 

 

 

 

 

 



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  401    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

 مقدمة:

يعتبر املجال االقتصادي من أكثر املجاالت تأثرا بالتحوالت التكنولوجية التي عرفها العالم مند املنتصف الثاني من        

   B to B أنواعها) بين الشركات ورجال االعمالالقرن املاض ي )القرن العشرين(، فظهرت التجارة االلكترونية بمختلف 

التجارية بين املتعاملين  لتسهل املعامالت (.وB to Gو بين الشركة والحكومة  أ B to Cوبين الشركات واملستهلك  

االقتصاديين أو معامالت تربطهم مع املستهلكين أو تربطهم بالحكومة، ترتكز على وسائل االتصال االلكترونية) ممدوح 

 (767-717. ص.2771ابراهيم، 

وهي تعامالت استعملتها املؤسسات املالية كغيرها من املشاريع  ت،رنت في انتشار مثل هذه التعامال وقد ساهمت األنت       

التي ظهرت معها مؤسسات ناشئة ناشطة  2771، خاصة بعد العوملة واالزمة املالية لسنة االقتصادية والشركات التجارية

امالت بطريقة الكترونية ملا تحققه لها من سهولة في التواصل وتسويق الخدمات واملنتجات املصرفية وابرام التع جديدة .

ربط الدائم للصلة بينها وبين ضمنت الوعن بعد، كما قللت من تكاليف تخزين الوثائق وقصرت مدة انجاز التعامالت، و 

عمالئها طيلة اليوم وخالل جميع أيام األسبوع. فأصبح البنك يقدم خدماته على مدار الساعة دون االرتباط بأوقات 

 (.027-021. ص.2778سهل املعامالت املصرفية. وذلك ما أثر على نوع املعامالت )حرفوش،  العمل وال بمكان معين مما

فالبداية كانت اذن بالخدمات  االلكترونية وهي التعامالت التي تقوم بها  البنوك واملؤسسات املالية بطريقة الكترونية     

يل أو االوراق التجارية االلكترونية وهي تعامالت )باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة(كالسحب أو الدفع أو التحو 

امللغى    والتي تم تأكيدها   7887سمح بها القانون الجزائري بطريقة غير مباشرة منذ قانون النقد والقرض لسنة    

 معينةاملتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم حينما وسع مفهوم طرق الدفع ولم يربطها بوسيلة  77-72بموجب األمر رقم

والذي كان خالل   (18-01)األمر رقم  ، ثم  نظم البعض منها بعد تعديل القانون التجاري  (77-72االمر رقم  68) املادة 

 ث  بابا رابعا للكتاب الرابع، يحمل عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" ينظم بطاقة السحبحدالذي است 2771سنة 

، كما سمح (27ومكرر  78مكرر  102)املادتين  أمر التحويل واالقتطاعو   (20رر ومك 22مكرر  102وبطاقة الدفع )املادتين 

االلكترونية باستعمال نظام املقاصة  ( 172/2)املادة  أو شيك ( 070/2) املادة بالوفاء االلكتروني لألوراق التجارية سفتجة

(ATCI   76-71بموجب النظام رقم)  املعمول بها لتوحيد البطاقة املصرفية  وتدخل بأحكام خاصة  لتحديد املعايير 

 .(2727-72)تعليمة بنك الجزائر رقم 

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل كان لألجيال الجديدة لألنترنت األثر الكبير في منح الثقة في التعامالت الرقمية،       

-ألشياء، اضافة إلى سلسلة الكتلباستعمال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خاصة الحوسبة السحابة وأنترنت ا

والعقد الذكي املدمج فيه.  أما عن التقنية األخيرة، فهي من أهم التحوالت التكنولوجية الىي تمنح املوثوقية  -البلوكتشين

في املعامالت من دون تدخل للبشر كما تتم بطريقة المركزية دون انتظار لتدخل الغير املوثوق فيه، وتسهل تحويل األموال 

طريقة أكثر أمان دون الخوف من تغيير مضمون أوامر ورساالت التحويل لتقنية التعدين التي تعتمدها ، كما أنها تضمن ب

التنفيذ اآللي للعقود املدمجة فيها والتي تعرف بالعقود الذكية، من خالل ذلك تظهر أن أهمية التكنولوجيا في حياتنا 

الذكي إما باستعمال البرامج املعلوماتية املبرمجة مسبقا أو يكون ذكي ألنه اليومية تعكس أهمية دراسة موضوع  التعاقد 

 مدمج في سلسلة الكتل، للتعرف عليه وعلى املشاكل التي يطرحها بالنظر غلى االحكام العامة للتعاقد. 
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موازين االحكام العامة  اما أهداف الدراسة، فتتمثل في التعرف من ناحية على أهم التقنيات الحديثة التي أدت إلى قلب     

للتعاقد وللتعامالت املالية، بأن اصبحت تتم بطريقة آلية وباستعمال خوارزميات رياضية تتغدف من البيانات التي يتم 

 تجميعها او تزويدها بها، للوصول إلى عقد يوصف بالذكاء ألنه ذاتي التنفيذ،

ام كل ذلك، قد أصبح العقد الذكي في عصر الذكاء االصطناعي فأم وذلك من خالل االجابة على اإلشكالية التالية،       

اقعية في بعض املجاالت كاملعامالت املالية واملصرفية، يضمن التحويل املالي اآللي لألموال بين املتعاقدين،  ضرورة و

فكيف يمكن تنظيمه بشكل قانوني بطريقة تتناسب مع خصوصياته؟ وهل تبقى األحكام العامة للعقد ضمن 

 قانون املدني قابلة للتطبيق عليه أم يجب استبعادها ووضع أحكتم قانونية أخرى مالئمة؟ال

لإلجابة على االشكالية، سيتم اعتماد املنهج الوصفي عند دراسة املفاهيم املرتبطة بالعقد الذكي وسلسلة الكتل،    

العامة للعقد، واملنهج املقارن خالل عملية واملنهج التحليلي ملحاولة معرفة مدف امكانية خضوع العقد الذكي للنظرية 

املقاربة بين مواقف التشريعات من تنظيم العقد الذكي. وذلك بدراسة النقاط التالية: العقد الذكي نتاج استعمال الذكاء 

 . )ثانيا(ثم موقع العقد الذكي من النظرية العامة للعقد )أوال(،االصطناعي 

 الذكاء االصطناعيلعقد الذكي نتاج استعمال اأوال: 

استعماالت الذكاء االصطناعي متعددة، نجده في بيوتنا مجسد إما في األشياء املتصلة باألنترنت) االجهزة املنزلية،          

الساعات، الهواتف الذكية،.....(، وفي أماكن عملنا )الحاسوب، اللوحات الذكية،  وحتى في اجهزة املراقبة، التطبيقات 

تعمال املركبات ذاتية القيادة، او داخل املصانع باستعمال  اآلالت الذكية التي عوضت العامل في املهام الذكية، او باس

ة املراقبة التي يستعملها صاحب ظمالخطرة) الروبوت الصناعي( والتي يكثر استخدامها في مصانع تركيب السيارات، ان

لتوريد، في املجال الثقافي من خالل استعمال الفضائيات املؤسسة لتتبع  مسار  عماله في مجال النقل والتوصيل او ا

 واالقمار االصطناعية،  وفي املجال االمىي باستخدام مثال الطائرات دون طيار للمراقبة واالستطالع،

عسكري للتنبؤ بالجرائم ومحاولة الوقاية منها وتفاديها، وحتى في املجال ال التنبئيةاو استخدام الخوارزميات واالنظمة       

وهو مجال تعتم به املشاريع الناشئة باعتبارها تنشط في املجال   والتي ستجعل من االسلحة املستعملة ذكية هي االخرف.

، كما تعتبر املعامالت املصرفية واملالية من اكثر املعامالت تأثرا بتقنيات  (221-271.ص 2727)كريمة كريم،  التكنولوجي

 (60-07.ص.2727) أنس النازل،  تقنية البلوك تشينالثورة الصناعية الرابعة خاصة 

به كمنتج ومحل  افاهتمو كل ذلك، ادف بالفقه لالهتمام بآثار استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في املجال التعاقدي،    

موضوع  .(Hervé JACQUEMIN , Jean –Benoit UBIN,2018.p.100-105) متعاقدللتعاقد كاهتمامهم به باعتباره طرف 

 فهل العقد الذكي هو نفسه العقد الذي يتم ابرامه من طرف الذكاء االصطناعي؟ الدراسة سيهتم بالنقطة اليانية،

 مفاهيمي لتقنيات اليورة الصناعية الرابعة املرتبطة بالعقد الذكي إطار  -9

الحقت الثورة الرقمية تغييرات جذرية مست الحياة االقتصادية، فكانت لألسواق املالية والتجارية األكثر تأثرا،  

خاصة وأن تأمين املعامالت املالية باستخدام سلسلة الكتل القائمة على املركزية في التعامالت والتي أصبحت تتم 

من العقد الذكي الحقا  وآلية عمله، يظهر من املفيد تسليط  فهم املقصود حتى يسهلبطريقة آمنة وموثوقة.. لذلك 

الضوء على العديد من املصطلحات املهمة، تتمثل في  : أنترنت األشياء،  البيانات الضخمة،  الذكاء االصطناعي، 

 سلسلة الكتل.
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 انترنت األشياء (IOT) :تتيح لآلالت التفاعل  " شبكة من األجهزة االلكترونية والبرمجيات وأجهزة االستشعار التي

 Internet of Things (IOT) :A network of electronic devices, software, and sensors that“  مع بعضها"

allow machines to interact with  each other.» .،  ،هي (، 08.ص. 2722) معجم البيانات والذكاء االصطناعي

شبكة من أشياء تتضمن تقنيات تسمح باالتصال باإلنترنت، والتي عبارة عن ، وهي لألنترنتالجيل الحديث 

تسمح باتصال هذه األشياء واألجهزة واألنظمة األخرف التي تدعم اإلنترنت، قد تكون آالت أو مكونات مادية أو 

حيوانات أو حتى أشخاًصا.ـ من األمثلة على أشياء اإلنترنت أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، و منظمات 

و أشياء فتلك األ  .حرارة التابعة لجهاز التكييف، السيارات، املصابيح املنزلية، الساعات املنبهة وغيرها الكثيرال

يتم تزويدها بمعرفات خاصة قادرة على نقل البيانات عبر الشبكة دون الحاجة إلى التفاعل بين اإلنسان  الت ...اآل

تصلة هي التي ستعتبر الدافع الستعمال العقد الذكي أو اآللي والحاسوب، عن طريق املستشعرات..... واألشياء امل

 التنفيذ.

 املعطيات او البيانات التي أصبح عددها يتزايد بشكل رهيب، نتيجة استخدام الجيل    البيانات الضخمة

الذكية.... ، الهواتف GPSالجديد من االنترنت، مواقع التواص االجتماعي... وانترنت األشياء، أجهزة التتبع، 

والتي أصبحت طرق التخزين املعروفة ال تناسبها مما أصبحت الشركات تعتبرها الثروة الحالية التي 

ستستعمل في تغدية الذكاء االصطناعي وزيادة تنافسية الشركات وذلك بتدخلها لتخزينها عن طريق 

ديلة ومتطورة للتحكم  في الحوسبة السحابية، فكميتها الهائلة وصعوبة تخزينها دفع إلى وضع حلول  ب

(. فهي" بيانات 07-28. ص.2722...،أسماء حكم،  أشواق  املقبلي، تدفقها والسيطرة عليها )أرفق شرهان،

كبيرة تتطلب تقنيات قابلة للتوسع لتخزينها ومعالجتها وإدارتها وتحليلها  نظرا لخصائص حجمها وتنوعها 

 ,Big  Data : A large dataset that requires scalable technologies for storage»وسرعتها وتبادلها"  

processing, management, and analysis due to its characteristics of volume, variety,  velocity, 

and variability.   “ . ( ، ،يقصد بها، مجموعة أو 00.ص.2722 معجم البيانات والذكاء االصطناعي.)

انات التي لها خصائصها الفردية، مثل الحجم، والسرعة، والتنوع، والتباين، مجموعات من البي

واملصداقية، وصحة البيانات، وال يمكن معالجتها بكفاءة باستخدام التكنولوجيا التقليدية لتحقيق 

 (. 2.ص.2770االستفادة  منها)عدنان البار، خالد املرجي، 

  :للمؤسسات ة لكميات هائلة من البيانات بشكل مركزي تسمح يرتكز على املعالجة اآلليالذكاء االصطناعي

التخاذ القرار في الوقت املناسب.  لطريقةلوصول قصد ا من البيانات واملعطيات املتزايد عددها  باالستفادة

 Artificial “ الذكاء االصطناعي . ويعرفمن مخاطره مكافحة الشفافية، الخصوصية والثقة في املخرج

Intelligence (AI) : A computer science field that focuses on building systems capable of 

performing tasks that usually  that require human intelligence, such as learning, rea-stoning, 

and self-development, called Also  “Machine Intelligence “.،  ( صطناعي، معجم البيانات والذكاء اال 

علـوم الحاسـب يركـز علـى بنـاء أنظمـة ً قادرة على أداء مهام  التمجـال مـن مجـا.(على أنه 02..ص2722

 ."بشريا مثل التعلم ُ واالستدالل  والتطوير الذاتي. ويطلق عليه أيًضا "ذكاء اآللة تتطلب عادة ذكاءً 
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  27.ص.2722)كريمة كريم،  من هذه التقنية:  تعددت  التعاريف املقدمة لتحديد املقصود البلوك تشن-

قاعدة بيانات المركزية مفتوحة املصدر، تعتمد "، يمكن تقديم أبسطها وأكثرها وضوحا، والتي تعتبر  (22

على معادالت رياضية وعلم التشفير لتسجيل أية معاملة أو صفقة أو معلومة كاملعامالت النقدية، أو نقل 

سجل رقمي موزع ومفتوح، يمكن من خالله تخزين أكبر قدر من  ا أكبر البضائع.. فهي منصة يتجسد فيه

فهي سجل مشترك لجميع . .(7.ص.2771)إيهاب خليفة،  املعامالت في دفتر أو قاعدة بيانات غير مركزية"

املعامالت واملعلومات ذات الصلة لكيان معين ،يضم مجموعة متزايدة من كتل بيانات املعامالت التي يتم 

تقوم هذه التقنية على تخزين البيانات بشكل ال مركزي، وبطريقة آمنة مع حمايتها منها، كما التحقق 

للخصوصية وضمان املوثوقية. فهي ليست وسيلة  تخزين رقمي للمستندات، بل سجل يهدف إلى اثبات 

لشفافية، وجود هذه املستندات مع تتبع املعامالت التي تتم بشأنها، ترتكز على مبادئ ثالث: الثقة ، ا

. وهي تضم  العديد من  املنصات كمنصة االيثريوم (28-21.ص.2727) أشرف جابر، الرقابة املتبادلة...

والتي يعود لها الفضل  لتشغيل العقد الذكي والتي ستستعمل كوسيط الكتروني... لم ينظم املشرع 

طورة التي تقدمها على االقتصاد نتيجة للخ  التعامل بالعمالت املشفرةالجزائري هذه التقنية، لكنه يمنع 

 .( 77-70من القانون رقم  770املادة والعمالء)

 في سلسلة الكتل )أشكال العقد الذكي( املدمجالصورة الحديية للعقد بين العقد املؤتمت والعقد  -2

يعتبر العقد الذكي الصورة املستحدثة  للعقد االلكتروني، فما كان ليظهر  لو لم يتم االنتقال من الكتابة العادية إلى        

واستعمال البيانات التي أصبحت ضخمة  تتزايد  الرقمنةالكتابة االلكترونية، باعتماد الوسائل االلكترونية  وصوال إلى 

عمال الواسع  لألنترنت واالقمار الصناعية، األشياء املتصلة، تقنيات الذكاء االصطناعي.  بشكل متسارع  وذلك أمام االست

له عدة مسميات عقد سلسلة الكتل، العقد املشفر، والعقد ذاتي التنفيذ... تظهر كلها تجعله يرتبط بسلسلة الكتل او 

عتماد برامج معلوماتية دونما إشارة لربطها التشفير، ولكن تعرف بعض التشريعات العربية تنظيما لطرق تعاقد آلية با

بسلسلة الكتل. وهو ما سيتم توضيحه في النقطتين التاليتين: العقد املؤتمت باعتماد برامج معلوماتية  والعقد ذاتي 

 املدمج في سلسلة الكتل. التنفيذ

 :العقد املؤتمت يعتمد برنامج معلوماتي ال يتدخل الشخص في ابرامه - أ

عملية أو نظام يعمل . فهي مصطلح معرب  تطلق على  "كل  Automationاألتمتة، ترجمة حرفية للمصطلح اإلنجليزي       

معجم البيانات والذكاء ) ”Automation :A process or a system that runs without human» -  دون تدخل بشري"

بمعىى  يتم  استخدام  الكمبيوتر واالجهزة  املبنية على املعالجات أو املتحكمات والبرمجيات ، (00.ص. 2722االصطناعي، 

في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ليتم سير االجراءات  واالعمال بطريقة آلية  سليمة وباقل األخطاء، بحيث 

ا  عن طريق برمجة مسبقة لجهاز الكمبيوتر واعداده التعاقد بين االنسان واآللة أو بين اآلالت فيما بينه باإلمكانأصبح 

أما العقد املؤتمت، هو العقد الذي يتم ابرامه بتدخل وسيط أو وكيل إلكتروني. العقود والتعامالت.  و  بإبرامللقيام  

 Agent :A physical or »  - لتحقيق هدف مـادي أو برمجـي يمكنـه إدراك بيئتـه، والتصـرف ذاتيـا : فهو كيانالوكيل

software entity that can perceive its environment and act autonomously accomplish to a goal”. معجم (

 . (07.ص. 2722البيانات والذكاء االصطناعي، 
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اعتماد تعريفا  له، ولم يشر إليه كمصطلح مميز يجب  -ونسترالاأل –لم يتضمن القانون النموذجي للتجارة االلكترونية   

اشرة عند تنظيمه لطرق  التعبير عن اإلرادة بأن اعتبر رسالة البيانات صادرة بتعريف له،  لكن أشار إليه بطريقة غير م

يويورك ،تاألمم املتحدة ) من صاحبها املنش   إذا أرسلت  من نظام معلومات مبرمج على يد املنش   أو نيابة عنه للعمل تلقائيا

2777 ،a_ebook_1.pdf-ecomm-documents/uncitral/ar/ml-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media ) ،ولكن.

 يذكر منها: تدخلت العديد من التشريعات لتعريف هذا األخير،

التشريع األمريكي من أولى التشريعات تنظيما للوكيل االلكتروني ، عرفه بأنه:" برنامج كمبيوتر أو أي سيلة   -

إلكترونية يتم استخدامها الستكمال إجراء ما، أو لالستجابة كليا أو جزئيا لسجل الكتروني، دون مراجعة أو 

 ،  ، قانون املعامالت االلكترونية املوحد( 2/6) املادة  تدخل من قبل املستخدم"

وللقانون الكندي موقف مشابه، يعتبره:" برنامج حاسوبي أو الكتروني أو أية وسيلة الكترونية أخرف أعد لكي   -

يبدأ عمال أو الرد على التسجيالت اإللكترونية أو آداء معين بصفة كلية أو جزئية بدون الرجوع إلى شخص 

 ".طبيعي

ويعرفه بموجب املرسوم بقانون  املؤتمت مع إضافة صفة الوسيط االلكتروني  أما املشرع اإلماراتي فيسميه   -

بشأن املعامالت االلكترونية وخدمات الثقة الذي ألغى القانون االتحادي رقم   2727( لسنة 06االتحادي رقم )

، وتسمية الوسيط االلكتروني أخذ بها  سابقا مشرع امارة دبي ضمن قانون املعامالت والتجارة 2776لسنة  7

،مع إضافة صفة "املؤتمن"، واعتبره" نظام معلومات إلكتروني يعمل تلقائيا  2772( لسنة 72االلكترونية  رقم )

بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو االستجابة 

تمتة:" . ويعرف املعاملة االلكترونية املؤ (2727لسنة  06من املرسوم بقانون االتحادي رقم  7) املادة  له"

 معامالت يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسيط الكتروني مؤتمت".

ويعرفه بأنه" البرنامج  الوسيط االلكترونييأخذ بالتسمية نفسها  2771لسنة  71والقانون األردني رقم  -

ء رسالة معلومات أو االلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ اجراء أو االستجابة لإلجراء بشكل تلقائي بقصد انشا

 . (2/77) املادة ارسالها أو تسلمها"

بإصدار قانون  2771لسنة  10أما  املشرع البحريىي فيسميه الوكيل االلكتروني بموجب املرسوم  بقانون رقم  -

، ويعرفه بأنه " 2772لسنة  الخطابات واملعامالت االلكترونية محتفظا بالتسمية التي تضمنها القانون امللغى

مج حاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرف تستعمل للقيام بفعل ما أو لالستجابة لسجالت أو أفعال برنا

 بدون مراجعة أو تدخل من أي شخص طبيعي وقت القيام بالفعل أو االستجابة له" -كليا أو جزئيا-إلكترونية

 .     (77)املادة 

بشأن املعامالت اإللكترونية، األفضل فهو  2770سنة ل 27وتعتبر التسمية التي اعتمدها القانون الكويتي رقم -

ويعرفه بأنه:" برنامج أو نظام الكتروني لحساب آلي تم اعتماده ليتصرف أو  نظام الكتروني مؤتمت،يسميه 

يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو اشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم 

   (77)املادة له"  فيه التصرف أو االستجابة

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
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واستعمل القانون العراقي تسمية الوسيط االلكتروني بموجب  قانون التوقيع االلكتروني واملعامالت االلكترونية   -

، وعرفه على أنه برامج  الحاسوب التي تستخدم من اجل تنفيذ اجراء أو االستجابة إلجراء 2772لسنة  01رقم 

 ( 7/1) املادة  تبقصد انشاء أو ارسال أو تسليم معلوما

حاسوبي، أو أي  ، ويعرفه بأنه:" نظامنظام الرسائل االلييسميه  2777لسنة  76أما القانون القطري رقم   -

، لالتصاالت 
ً
 أو جزئيا

ً
ستخدم لبدء أو لالستجابة كليا

ُ
وسيلة اتصال الكترونية، أو وسيلة آلية أخرف، ت

 االلكترونية، أو إلجراءات ذات صلة، دون مراجعة أو تدخل من قبل شخص طبيعي".

اختيار التسمية لتجنب التداخل  يستشف مما سبق، بان موقف التشريعين الكويتي والقطري  كان االفضل من حيث     

في األوصاف، فربطاه بنظام  آلي أو حاسوبي، وهي صفته الحقيقية. فالوكيل االلكتروني هو برنامج من برامج الحاسب 

اآللي يقوم بعمل معين نيابة  عن الشخص الذي يستخدم الحاسب اآللي، يمارس مهامه بشكل مستقل دون تدخل مباشر 

  أحمد الدبوس ي، 82-87-.ص.2727)عبان عميروش،  جة يمكن تحديد خصائصهمن هذا الشخص. بالنتي

 : (071-072.ص.2727

برنامج آلي يشتغل لوحده اعتمادا على مدخالت معينة تغديه لتحقيق نتيجة معينة محددة : ستقالليةاال  -

 مسبقا، يشتغل دون تدخل للبشر لتشغيله كالشخص االفتراض ي  

  املوجود في بيئته ويتصرف بمفرده متى توافرت الظروف املناسبة يساير التغير ة: بادرامل  -

يتواصل ويتفاعل مع غيره من الوكالء اثناء قيامه بأعماله كالتفاوض مع وكيل : القدرة على التواصل االجتماعي -

 املشتري إلتمام عقد البيع.

املهام واألعمال نيابة عن املستخدمين، دون ونتيجة لذلك يقصد من الوكيل الذكي:" برنامج الكتروني يستخدم في انجاز   

تدخل  أو سيطرة مباشرة منهم، ويتمتع الوكيل الذكي باالستقاللية واملرونة والقدرة على االتصال والتفاعل مع 

،فهو "برنامج لوسيلة الكترونية يسمح لها بالتصرف  (072.ص.2727) أحمد الدبوس ي،  املستخدمين وغيرهم من الوكالء"

)مراد بلنجاوي،  جابة لتصرف بصورة آلية ومستقلة في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة للتصرف"أو االست

 .(20.ص.2770

يظهر أن الوسيط االلكتروني يتدخل لتبادل الرسائل االلكترونية التي سيترتب عنها ابرام العقد الحقا، بداية يشترط       

، ثم برمجته ليتمكن من الرد واالستجابة اعتمادا على الش يءقه بالجهاز أو النظام اآللي والحا ألعدادوجود برمجة 

املعلومات التي زود بها، وفي األخير تظهر النتيجة بأن يكون الرد بطريقة أوتوماتيكية، لتتم املعاملة كلية بطريقة آلية دون 

تروني أو أحدهما بان يكون الطرف ، والتي قد يكون طرفاها وسيط الك(60-62.ص.2770)بلقاسم حامدي،  تدخل للبشر

 اآلخر شخص طبيعي.

 العقد املدمج في سلسلة الكتل، أو العقد ذاتي التنفيذ: - ب

لقد تم التعريف سابقا، الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل، فإذا تم استعمال كل تقنية على حده فإنها لن تحقق          

ج التقنيتين معا الدكاء االصطناعي وسلسلة الكتل، سيتم تفادي نقائص نتائج إيجابية مقارنة بحالة الجمع بينها. فعند دم

كل تقنية: فسلسلة الكتل ال تمكن من االستفادة من تحليل البيانات املوثقة وهي صلب عمل ووظيفة الذكاء االصطناعي ) 
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ا الذكاء االصطناعي بل تحليل ومعالجة البيانات(، وعلى العكس هي تقنية تضمن املوثوقية والشفافية التي  ال يعكسه

يتعداها بطريقة تمس بالحياة الخاصة والثقة في املخرجات. اما الدمج بينهما، سيجعل كل تقنية تكمل النقص الذي 

فالعقد املؤتمت هو عقد يعتمد على   تعرفه التقنية األخرف. وعن طريق شرح طريقة عمل العقد املدمج في سلسلة الكتل.

يجعل منه ذكيا للوسيلة املستعملة  أما النوع الثاني هو الذي يجمع بين الذكاء االصطناعي  االصطناعي مماالذكاء 

تقنية البلوك تشن تعد  بمثابة الركيزة التي يقوم عليها الذكاء   وهو ما يؤكده الفقه، الذي يعتبر أن وسلسلة الكتل. 

شفافية وامن، ويعتبرها أيضا املنصة الداعمة ألتمتة االصطناعي تتيح له تخزين واسترجاع املحتوف الرقمي املثبت عليه ب

 ..(07.ص.2727)أشرف جابر،  املسار العقدي

فانتقال العالم ككل وبشكل متسارع إلى الثورة الصناعية الرابعة القائمة على املعلومة ومعالجتها باستعمال خوارزميات 

الذكي املدمج بالبلوك تشن او سلسلة الكتل، وهو  الذكاء االصطناعي، ظهر معه في مجال التعامالت ما يعرف بالعقد

، Smart contract.  العقد الذكي (701.ص.2727)محمد عرفان الخطيب،  الجيل األحدث من التعاقد االلكتروني

؟،  هو مصطلح  SMART، فما املقصود من Smartذكي به كترجمة حرفية ملصطلح  الخاصية املميز هي الحاق وصف ال

ي ريادة األعمال، يشرح مواصفات األهداف التي يجب التركيز عليها لبناء نموذج ملنتج معين أو ملمارسة استخدم بداية ف

االعمال، والتي يقصد منها تحقيق هدف معين قابل للقياس والتطبيق في مدة زمنية، وأصبح االن يستعمل كمرادف 

( من 7886ذكي إلى منتصف تسعينيات القرن املاض ي)يرجع توصيف العقد بالو  آلية. والتصرفات التي تتم بطريقة لألشياء

، وهي فكرة لم تلق القبول الكبير لعدم تأمين الدورة القانونية الرقمية (N.Sazabo )قبل املبرمج األمريكي ) ن. اسزابو( 

رقمية مع اخترعت برمجية البلوك تشين والعملة االفتراضية بيتكوين كبرمجية لتداول العمالت ال 2771للعقد، لكن سنة 

-711.ص.2727)محمد عرفان الخطيب،  السماح بالقيام بالعديد من التعامالت اإلدارية والقانونية في البيئة الرقمية

718). 

يعتبر العقد املبرم عن طريق الوكيل االلكتروني ضمن سلسلة الكتل عقد ذكي لالستقاللية وعدم تدخل الشخص              

ينفذ آليا من دون الحاجة الى استعمال الذكاء االصطناعي، بل وصف الذكي لقدرة العقد على فيه. بمعىى يعتبر ذكي ألنه 

التفاعل مع التطبيقات األخرف باالتصال بها  وتبادل املعلومات معها، وربطه بفكرة العقد يجعل مفهومه غير واح لتعذر 

دفع بعض املطورين للبرامج استخدام مصطلح  فهمه قانونا ولكن يقصد بها ان العقد الذكي يعمل بشكل مستقل وهذا ما

 (.10-16.ص.2727)عبد الرزاق وهبة،  " الوكيل بدال من العقد

قد شارك وساهم في ابرام  )في العقد املؤتمت دون استعمال لسلسلة الكتل( أن الوسيط االلكترون سبق، يظهر مما  

العقد تنفيذا للتعليمات التي تم تزويده بها من طرف صاحبها، على خالف العقد املدمج في سلسلة الكتل الذي يفترض 

بموجبه اتفاق األطراف على عقد معين بشروط متفق عليها فالتراض ي قد تم مسبقا على التعاقد ليتدخل العقد الذكي 

 (.07-07.ص.2727 ) أشرف جابر،لضمان تنفيذه

 ثانيا:  موقع العقد الذكي من النظرية العامة للعقد .

سيتم اعتماد نفس املنهج السابق، بحيث يتم البحث في مدف امكانية خضوع العقد املؤتمت بداية إلى االحكام العامة   

عقد باملعىى املنظم في النظرية صة املرتبطة بالوكالة، ثم ثانيا البحث في مدف امكانية اعتبار العقد الذكي اللتعاقد خ

 العامة للعقد في القانون املدني.
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 مدى امكانية منح صفة املتعاقد للبرنامج املعلوماتي -9

للوكيل االلكتروني دور أساس ي في التعاقدات، غالبا ما يمثل التاجر املتمثل في الشركات واملؤسسات املالية ويمكنه      

املرحلة السابقة للتعاقد عند التفاوض بالقيام بالتسويق وعرض املنتجات والخدمات تمثيل املستهلك، سواء تعلق األمر ب

مع تسجيل احتياجات وطلبات املستهلك للعمل على تلبيتها الحقا لضمان عمالء وزبائن جدد، أو عند التعاقد من خالل 

كما يتعدف دوره إلى مرحلة التنفيذ  التعبير عن ارادة املؤسسة املالية إيجابا أو قبوال بتحديد  جميع عناصر التعقد،

( يقومون 01-22.ص.2770بالقيام بعمليات التحويل اآللي. كما أنه يوجد وكالء الكترونيين مساعدين )وليد السعدي، 

بعمليات تقييم للمعامالت والتعرف على رضا املستهلك  للوصول بالتاجر أو املؤسسة لدرجة عالية من التنافسية. كل 

ه، ضرورة التعرف على طبيعة التعامل الذي يتم عن طريق الوكيل االلكتروني، ثم مدف اعتباره وكيال ذلك يستدعي مع

 وفقا الحكام الوكالة في القانون املدني.  

 طبيعة التعامل عن طريق الوكيل االلكتروني: - أ

 :(78-70.ص.2722)كريمة كريم، يمكن التمييز بين موقفين مختلفين 

   فالوكيل االلكتروني، مجرد أداة أو :-غالبية التشريعات-تصرفات الوكيل االلكتروني صادرة من املنش ئ

)خالد  وسيلة في يد املتعاقد يستعملها كما يستعمل األقالم والورق للتعبير عن ارادته واعالنها للمتعاقد اآلخر

استبدال مصطلح الوكيل بمصطلح ، لذلك يفضل  (21.ص.2770( )مراد طنجاوي، 762.ص.2776إبراهيم، 

الوسيط. وهذا االتجاه يعكس موقف غالبية التشريعات التي تعترف باستعمال الوكيل الذكي وبصحة 

 .التعامالت عن طريقه، ولكن باملقابل تعد الرسالة اإللكترونية او التصرف صادر من املنش   وكان بالنيابة عنه

 لكن يوجد من الفقه من ينادي بمنح الوجود  صية االفتراضية:اتجاه ثاني يطالب بمنح الوكيل الذكي الشخ

القانوني االفتراض ي للوكيل الذكي حتى يكون هو املسؤول عن األخطاء التي تحدث، ويكون ذلك بتبىي نظام 

التسجيل االلكتروني لتسجيل اسم الوكيل الذكي والشركة املصنعة واسم املستخدم ودرجة تقدم تقنيته مع 

مل نتائج اعمال هذا الوكيل، او بفتح حساب بنكي باسم الوكيل الذكي لضمان الوفاء بالتزاماته تحديد من يتح

 .(071-076.ص.2727)أحمد الدبوس ي،  ثارآاملالية على ان يكون كافيا للوفاء بما ينتج عن املعاملة من 

 كما هو في القواعد العامة للتعاقد هل يمكن اعتباره وكيال  - ب

)خالد إبراهيم،  محاولة املقاربة بين الوكالة العادية والوكالة االلكترونية على النحو التالي سيتم في هذا املقام،

 :(10-00.ص.2727.. معداوي نجية،787.ص.2776

، أما بالنسبة  (11-01) القانون املدني، االمر رقم صراحة أو ضمنا هي قد تبرم لوكالة،  فألحكام العامة لبالرجوع  -

تتعلق بها فال ي فالوكيل ملزم   بأوامرانه يتم تزويد الكمبيوتر او النظام املعلوماتي مسبقا للوكيل االلكتروني ف

 بتنفيذ احكتم الوكالة،

مصدر الوكالة العادية اتفاق ملزم للطرفين فهي عقد يتم بمقتضاه تفويض شخص  شخصا آخر للقيام بعمل  -

  ومصدرها قرار  يتخذه الشخص لبرمجة كمبيوتر  (11-01، األمر رقم 107) املادة  ش يء لحساب املوكل وباسمه

 للرد او التفاوض او ابرام العقد) على حسب نوع ووظيفة الوكيل االلكتروني( بالنسبة للوكيل االلكتروني 
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ثر قانوني لكن أحداث ارادته مع إرادة الطرف الثاني إل  عند ابرام التصرف من طرف الوكيل العادي فانه تتالقى -

من القرار الخاص ببرمجة الجهاز  أكيل االلكتروني فنية التعاقد تنشما بالنسبة لتعاقد الو أملوكل، االثار تلحق با

) متى كان التعاقد بين نظامي كمبيوتر (، ومن هذا املنطلق ظهر االتجاه الفقهي املحدد سابقا والقائل بمنح  

  -وهو رأي مردود -الوكيل االلكتروني الشخصية القانونية

مر جوازيا عند استحالة  اخطار  ز الوكيل حدود الوكالة  فيكون األ وفقا للقواعد العامة، فانه قد يقع ان يتجاو   -

، وفي غير هذه الحالة ال يمكن اعتبار هاملوكل بذلك التجاوز وكانت الظروف اعكس موافقة املوكل وعدم اعتراض

، األمر 101) املادة ملوكل إال بعد إجازة هذا األخير لهصادرا من ا التصرف الذي تجاوز فيه الوكيل حدود الوكالة

، فإن الوكيل االلكتروني باعتباره برنامج حاسوبي فانه سيقوم بالتعاقد او التفاوض او الرد  (11-01رقم 

بالكيفية املحددة له مسبقا ومبرمج على اتباعها وتنفيذها فال يمكنه تجاوزها وهذه النتيجة قد تلحق اضرارا 

ل لعدم مراعات النظام االلكتروني الحتياجات املوكل وظروفه على خالف الظروف العاجية للوكالة باملوك 

 العادية) كعدم مالءمة البضاعة بحاجيات املوكل، او شراؤها رغم وجودها في املخزن...

الوكيل نتيجة لذلك، فحتى وان كانت غالبية التشريعات جعلت املنش   هو املوكل الذي يتحمل نتائج تصرفات 

الشخصية القانونية  بطريقة تشابه الوكيل العادي في العالم األخير االلكتروني، لكن ذلك ال يعىي منح هذا 

الحقيقي امللموس فال يبحث عن اهليته وال عن صحة التعبير عن اإلرادة، مع ضرورة اإلشارة المكانية التمسك 

)  نفذ التصرف ويطبق في حقه بشرط اثبات عدم العلمبعدم العلم  بان املتعاقد معه وكيل الكتروني حتى ال ي

 .(2727( لسنة 06املرسوم بقانون االتحادي رقم )، 77/2املادة 

ولكن تبقى أهم نتيجة تشترك فيهما الحالتين، واملتمثلة في انصراف آثار العقد املبرم من طرف الوكيل االلكتروني  -

 للمتعاقد االخرالى املوكل الذي يعتبر طرفا في العقد إضافة 

ر، وهو بذلك ال يخرج عن االحكام خفالوسيط االلكتروني  يعتبر مجرد وسيلة لنقل ارادة املتعاقد إلى املتعاقد اآل          

املنظمة للعقد  التي تسمح باستعمال طرق متعددة للتعبير عن االرادة  ما دامت ال تدع مجاال للشك في داللتها  عن الرغبة 

ليمات املزودة عما عن طريق تطبيقات ذكية مبرمجة مسبقا تنفذ التإفي  الدخول في عالقة تعاقدية، وغالبا ما يجسد ذلك 

و يجسد ماديا  باستخدام بعض  اآلالت لبيع بعض املواد وتقديم الخدمات، بأن يختار أ)ذكاء اصطناعي ضعيف(، بها

املنتج او الخدمة مما هو معروض وبعد دفع املقابل نقدا والضغط على الزر املخصص لذلك، يتم تنفيذ العقد بطريقة 

 آلية بان يسلم املنج للمشتري...

 

 للعقد في مواجهة العقد الذكي )العقد املدمج في سلسلة الكتل(أحكام النظرية العامة  -2

يواجه العقد املدمج في سلسلة الكتل عدة تحديات، ترتبط كلها بمدف اعتباره عقد ومدف إمكانية تطبيق األحكام           

 العامة املنظمة للعقد واملستقر عليها قانونا عليه، وهذا ما سيتم اظهاره من خالل ما يلي:

 ى امكانية اعتبار العقد املدمج في سلسلة الكتل عقدا:مد - أ

 : (11ص. ،2727،عبد الرازق وهبه )الفقهية حول طبيعة العقد الذكي اآلراءتضاربت  
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طريقة لتوقيع املعامالت العقدية،  هيعتبر في روسيا شكل من اشكال العقود ووسيلة  لضمان االلتزامات باعتبار   -

   يسجل وينفذ املعاملة، فالعقد الذكي وثيقة قانونية تم انشاؤها وتنفيذها باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين

أما املوقف االمريكي فقد  انقسم الى قسمين االول يعتبره عقد حقيقي، اما الثاني فيعتبر العقد الذكي هو كود   -

الكود ومعالجته  وفقا  للمهام املحددة مسبقا ويمكن تخزين هذا ان قادر على  العمل تلقائيالكمبيوتر  الذي يكو 

في دفتر االستاذ املوزع وكتابة أي تغيير فيه، ليعتبر مجرد تكنولوجيا معدة لتنفيذ االتفاقيات املعدة  واملحددة 

رتب إذن" واملكتوبة في كود الكمبيوتر. مسبقا يعتمد على مقاربة شرطية قائمة على قاعدة " إذا تحقق ذلك ... يت

وبالرجوع للقانون االمريكي فهو يعرفه  باعتباره : برنامج كمبيوتر يحركه الحدث، يطبق على سجل الكتروني 

كبير، موزع، ال مركزي، مشارك ومكرر، يستخدم ألتمتة املعامالت منها على سبيل املثال نقل االصول الى هذا 

صول االلكترونية وتوزعها، تزامن املعلومات، تسيير هوية املستخدمين ووصولهم الى السجل الكبير وانشاء اال 

 .تطبيقات البرمجيات

 التحديات التي يعرفها العقد املدمج في سلسلة الكتل مقارنة بالنظرية العامة للعقد - ب

نفيذ العقد وتجعله آمن، مع على الرغم من أن تقنية سلسلة الكتل املدمج فيها العقد)العقد الذكي(  ستسهل عملية ت   

والتي تكون  توفير األمان في عملية ابرام العقد وذلك نتيجة تبادل  املستندات املوثقة بين عدة اطراف متصلة بالشبكة

تحت تصرف عدة اشخاص في امكنة مختلفة وفي الوقت الحقيقي ، بطريقة ال مركزية ال تتطلب تدخل الوسيط 

تقوية الفاعلية االقتصادية للعقد   فهذا العقد سيسهل املبادالت التجارية مع التقليل املوثوق فيه، كل ذلك من شأنه 

. لكن في املقابل تتعدد التحديات التي (016-011.ص.2778)معمر بن طرية،  من كلفتها واختصار  مواعيد ابرامها 

)أشرف جابر،  اقد، واملتمثلة فيالعامة للتع لألحكاميعرفها العقد الذكي والتي تعتبر مشاكل يصعب معها اخضاعه 

  هالة الحديثي، 81-18.ص.2727  عبد الرزاق وهبة، 086-082.ص.2778( )معمر بن طرية، 07.ص.2727

 :(202-221.ص.2727

صعوبة التحقق من أهلية املتعاقدين التي تعتبر من النظام العام يترتب عنها البطالن املطلق للعقد ويسهل  -

فداخل  الشخصية عبر االنترنت، كما يصعب التحقق من سالمة ارادة املتعاقدين،التحايل بخصوصها وانتحال 

اعتماده في ظل  باإلمكانسلسلة الكتل ال توجد وسائل للتحقق والتأكد من األهلية على عكس ما كان 

التعاقدات االلكترونية وهو دخول الطرف املوثوق ملنح شهادة التصديق االلكتروني التي تؤكد الحاق التوقيع 

 بشخص صاحبه مع تحديد هويته واهليته  مهي امكانية ال تتوافر في البلوك تشين نظام تشفير المركزي.

التقديرية للقاض ي املتسمة باملرونة، خاصة عند تطبيق تتعارض الطبيعة اآللية لهذا العقد مع اعمال السلطة   -

الفسخ ك ترتيب الجزاءات   أن أتمتة. كما أو لنقص األهلية باإلرادةبعض الجزاءات العقدية كالبطالن لعيب لحق 

يزيح معه مبدأ حسن النية كاهم ركائز تنفيد العقد ) يجب تنفيذ العقد بما سو انحالل العقد بصفة  ذاتية أ

من القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم(، وال يمكن تطبيق نظرية  770/7املادة -ليه وبحسن نيةاشتمل ع

الطرف االخر مدة واجاال للوفاء بالدين بمراعاة ظروفه واوضاعه املادية، كما يتعذر تفسير  بإمهالامليسرة 
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عقد بشكل آلي، زيادة على اختالف العقد الن بنوده ستكون حررت بلغة واضحة للكمبيوتر على اساسها نفد ال

 لغة كتابة العقد العادي عن تلك املعتمدة في العقد املدمج في سلسلة الكتل 

ثبات محتوف الرقمي على سلسلة الكتل يصعب معه مراجعة شروط العقد وتغييرها بتغير ظروف العقد لحدوت  -

 قد نتيجة الظروف الطارئة(ظروف ادت إلى ذلك كحالة الظروف الطارئة  ) صعوبة تعديل بنود الع

لألحكام العامة للعقد، فإن شروط التعاقد يقوم األطراف بتحديدها عند التعاقد لتكون فيما بعد كما أنه وفقا  -

ملزمة لهم، لكن بالنسبة للعقد الذكي فانه يتم تحديدها من قبل مطوري النظام املعلوماتي من خالل أكواد 

 .مشفرة

 خاتمة:

التطور السريع لسوق األشياء املتصلة، هو الذي سيتسبب في االعتماد على العقد الذكي في التعامالت خاصة             

املالية واملصرفية، وتضاف اليها تكنولوجيا البلوك تشين التي ستسهل التعامالت حتى على الصعيد الدولي، لتصبح 

 شري،الخوارزميات تقوي العقود في املجال الذي يضعفه التدخل الب

على الرغم من اهتمام املشرع الجزائري بتنظيم عدة مسائل ترتبط باملعامالت االلكترونية، والتي تمكن الشركات            

واملؤسسات املالية من استعمالها ملمارسة نشاطها بطريقة الكترونية، كتنظيم طرق الدفع الحديثة، والتجارة االلكترونية 

وتعديل بعض احكام االثبات في  70-71توقيع والتصديق االلكترونيين بموجب قانون ، وال71-71بموجب القانون رقم

القانون املدني، لكن ما يميز تلك االحكام عدم اهتمامها بالتعاقد عن طريق الوكيل االلكتروني أو ما يعرف بالعقد 

املالية بخصوص التعامل بالعمالت  املؤتمت، وال باستعمال سلسلة الكتل في التعاقد باستثناء املنع الذي تضمنه قانون 

االفتراضية والتي تعتبر من اهم منصات سلسلة الكتل. وذلك على خالف العديد من الدول التي نظمت الوكيل 

 االلكتروني، وتشريعات أخرف نظمت حتى العقد الذكي، باإلضافة إلى ذلك فانه يمكن تحديد نتائج أخرف تتمثل في:

عه املبرم بوسيط الكتروني، او املدمج في سلسلة الكتل، أنها تجسد فكرة موثوقية  نواأهم ميزة للعقد الذكي بأ -

 املعامالت املصرفية التي تتم بوسائل تكنولوجية حديثة، ولكن بصور مختلفة:

بالنسبة للمعاملة التي تتم بتدخل الوسيط االلكتروني، اثباتها وصحتها سيكون مرتبطا ال محالة بطرق التوقيع  -

 ي املعروفة.....االلكترون

 اما بالنسبة للعقد املدمج في سلسلة الكتل، فهو أكثر أمان وموثوقية، للخصائص التي يمتاز بها البلوك تشن ،  -

لتقنية البلوك تشن التي يدمج فيها العقد لينفد بطريقة الية، عدة إيجابيات ضمن التعامالت املصرفية  -

لى معطيات املعاملة ما يصعب معه اجراء تعديالت او طراف يتحصلون عأللموثوقية املرتبطة بتدخل عدة 

 تغييرات والتشفير املعتمد عليه في املعامالت املصرفية.
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 التوصيات:

ضرورة تنظيم املعامالت االلكترونية ضمن تشريع واحد يجمع بين طياته طرق االبرام واثار املعامالت  -

تنظيم التعاقد باستعمال الطرق االلكترونية، وقت اخر لااللكترونية، فأصبح األن األمر أكثر ضرورة من أي 

بتجميع االحكام املنظمة له واملتناثرة عبر عدة تشريعات في تشريع واحد كما هو بالنسبة للقوانين دول مجلس 

 التعاون والتي عدلت من مضمون تشريعاتها املتعلقة باملعامالت االلكترونية لتساير التحوالت التكنولوجية،

االلكتروني املؤتمت، من االليات او البرامج املعتمدة للتعاقد تجعل العقد املبرم ينفذ اليا يتحمل منش    الوسيط -

 الرسالة آثار ذلك، يستوجب تنظيمه في القانون الجزائري 

العقد املدمج في سلسلة الكتل، أو كما يسمى بالعقد الذكي سيضمن الثقة والشفافية وعدم إمكانية تعديل  -

ستوجب االهتمام به مستقبال خاصة مع اتساع نطاق استعماله في املعامالت املالي واملصرفية محتواه، ي

والعقارية وحتى تلك املرابطة بحقوق امللكية الفكرية باعتباره يسهل عملية نقل الحقو وامللكية وتحويلها بين 

 شفرة املتعاملين، وذلك ال يتعارض مع منع املشرع الجزائري التعامل بالعمالت امل

مما يجعل من الضروري على املشرع اما على املستوف الدولي او الوطىي التدخل لتنظيم العقد الذكي ولتحديد  -

 الطبيعة القانونية لسلسة الكتل خاصة في مجال االثبات.

 : قائمة املراجع واملصادر

 املراجع باللغة العربية     -9

إلبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية، مجلة  (: اإلشكاليات القانونية2727أحمد مصطفى الدبوس ي، ) -

-، املؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العاملية1كلية الحقوق العاملية، ملحق خاص، ع 

 التنظيم القانوني لالستثمار.

يح، فتيحة عبد أرفق محمد شرهان، أسماء محمد حكم،  أشواق علي املقبلي، رقية نبيل عطيفه، ريم خالد مل -

أثر مفهوم البيانات الضخمة في  تطوير  عمل  التدقيق الداخلي  (:2722)هللا الحداد، لينا عبد الحكيم الصبري،

 ،. 7ع، 70بالبنوك اليمنية،  مجلة جامعة البيضاء، املجلد

البلوك تشين واالثبات الرقمي في مجال حق املؤلف، املجلة الدولية للفقه والقضاء   (:2727)أشرف جابر، -

 .7عوالتشريع، 

ابرام العقد االلكتروني، أطروحة مقدمة  لنيل شهادة الدكتوراه علوم، في القانون  (:2770)بلقاسم حامدي،  -

 .باتنة تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 مصر. لوجستيات  التجارة  اإللكترونية، الطبعة األولى، دار الفكر  الجامعي، (:2771)ممدوح إبراهيم، خالد  -

 ، مصر.ابرام العقد االلكتروني، دار الفكر الجامعي (:2776)خالد ممدوح إبراهيم، -

 مصر.العقد االلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،(: 2776)خالد ممدوح إبراهيم،  -

البيانات الضخمة ومجاالت تطبيقها، مجلة جامعة أم  (:2770)ن مصطفى البار، خالد علي املرحبي، عدنا -

 .القرف 
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، 77التكنولوجيا املالية صناعة واعدة في الوطن العربي،  مجلة آفاق علمية، املجلد (:2778)سعيد حرفوش، -

 .2ع

بين العقد االلكتروني والعقد الذكي املدمج  قود األعمال في ظل  التطورات التكنولوجية،ع(: 2722) كريمة كريم، -

في سلسلة الكتل"، مؤلف جماعي،  دولي بعنوان" الرقمنة وقانون األعمال"،  املركز االفريقي لألبحاث 

 والدراسات العلمية ، الجزائر.

العقود الذكية... الصدقية واملنهجية: دراسة نقدية معمقة، مجلة كلية  (:2727)محمد عرفان الخطيب، -

 .27 ع، 2القانون الكويتية العاملية، السنة الثامنة، العدد 

مجلة   ،العقود الذكية املدمجة في البلوك تشين : أي تحديات ملنظومة العقد حاليا؟ (:2778)معمر بن طرية،  -

 .، الجزء األول 0 عحق خاص، كلية القانون الكويتية العاملية، مل

النظام القانوني للوكيل االلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية،   (:2770) وليد محمد عبد هللا السعدي، -

 .بيروت، لبنان، الطبعة األولى

 املنشورات االلكترونية -2

،  -دراسة فقهية-تقنية البلوكشين، وأثرها في املعامالت املالية املعاصرة (:2727)أنس بن عبد هللا ابراهيم النازل، -

https://misd.tech/wp-، على الرابط االلكتروني، 2ع، 6مجلة أصول الشريعة لألبحاث  التخصصية، املجلد 

r/06030.pdfcontent/files_mf/jsfs 

البلوك تشين الثورة التكنولوجية القادمة في عالم األعمال واإلدارة، أوراق أكاديمية،  (:2771)إيهاب خليفة،  -

 ، على الرابط االلكتروني2 عمركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، أبو ظبي، 

- 918c5dbf6ead.pdf-bd3f-4390-7ba7-https://futureuae.com//media/Ehabpdf_d1f747f1 

على  الوسيط االلكتروني املؤتمت كآلية للتعبير عن اإلرادة، املجلة الشاملة للحقوق،(: 2727)عبان عميروش، - -

   https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/711/0/0/149259الرابط االلكتروني

مفهوم العقد الذكي من منظور القانون املدني دراسة تحليلية،  (:2727) عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، - -

على  ،2عألبحاث، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، مجلد  الخامس، املجلة العربية للعلوم ونشر ا

 https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/download/3597/3431/6436الرابط االلكتروني 

، األمم املتحدة نيويورك 7886قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية، مع الدليل التشريعي  -

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-، على الرابط االلكتروني، 2777

a_ebook_1.pdf-ecomm-documents/uncitral/ar/ml 

لعلوم مجلة ريماك الدولية  ل،-دراسة مقارنة-املؤسسات الناشئة من منظور قانوني(:2727).كريمة كريم، -

كاديمية ريمار، إسطنبول، على املوقع االلكتروني أ،2ع، 3مجلداإلنسانية والتربوية، 

-study-comparative-a-view-of-point-alegal-from-up-https://www.rimakjournal.com/dergi/start

20210212034116.pdf 

https://misd.tech/wp-content/files_mf/jsfsr/06030.pdf
https://misd.tech/wp-content/files_mf/jsfsr/06030.pdf
https://misd.tech/wp-content/files_mf/jsfsr/06030.pdf
https://futureuae.com/media/Ehabpdf_d1f747f1-7ba7-4390-bd3f-918c5dbf6ead.pdf
https://futureuae.com/media/Ehabpdf_d1f747f1-7ba7-4390-bd3f-918c5dbf6ead.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/711/0/0/149259
https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals/article/download/3597/3431/6436
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
https://www.rimakjournal.com/dergi/start-up-from-alegal-point-of-view-a-comparative-study-20210212034116.pdf
https://www.rimakjournal.com/dergi/start-up-from-alegal-point-of-view-a-comparative-study-20210212034116.pdf
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مراد طنجاوي،" الوكيل االلكتروني املؤتمت"، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد السادس،   -

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/273/3/2/18994. على الرابط االلكتروني20ص.

 )معجم البيانات والذكاء االصطناعي انجليزي عربي، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي  -

SAIA) على الرابط 08،.ص.2722لعربية، الطبعة األولى، بالتعاون مع مجمع امللك سلمان العالمي للغة ا ،

 https://sdaia.gov.sa/files/Data_and_AI_Glossary.pdfااللكتروني 

االلكتروني، كتاب جماعي  التعبير عن اإلرادة عبر التبادل االلكتروني للبيانات وبالوسيط (:2727)معداوي نجية، -

حول " أثر اللتطور التكنولوجي على القانون"،  معهد جامعة فلسطين األهلية للدراسات واألبحاث،بالتعاون مع 

https://paluniv.edu.ps/wp-كلية الحقوق، فلسطين، على الرابط االلكتروني 

-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1

-%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A

-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf 

، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  )عقود التكنولوجيا املغيرة )لعقود الذكية(: 2727)هالة صالح الحديثي ، -

 ، على الرابط االلكتروني2(،21)ع(، 77والسياسية، املجلد)

https://www.iasj.net/iasj/download/f036768456269cb7 

 :جنبيةاللغة اال املراجع ب -3

- Hervé JACQUEMIN et Jean –Benoit UBIN, (2019) :  Aspects contractuels et  de responsabilité 

civile en matière d’intelligence artificielle »,  pp.100-105, lien électronique,  

http://www.crid.be/pdf/public/8189.pdf 

- International Organisation  for  Standardization ( ISO/IEC) , 2017, « Big Data », available at web : 

www.iso.org  ،  

- « The Uniform Commercial Code, proposed article 2B », The John Marshall Journal of Computer & 

Information Law, 1997, vol. XVI, 2 (particulièrement l’introduction de R.T. NIMMER, pp. 211-

255). 

 املصادر -0

 :املصادر التشريعية الجزائرية 

 واملتضمن  القانون املدني املعدل واملتمم. 7801سبتمبر  26املؤرخ في  11-01األمر رقم  -

 .72-71القانون التجاري، ، املعدل واملتمم بالقانون رقماملتضمن   7801سبتمبر  26املؤرخ في  18-01األمر رقم  -

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/273/3/2/18994
https://sdaia.gov.sa/files/Data_and_AI_Glossary.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://paluniv.edu.ps/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://www.iasj.net/iasj/download/f036768456269cb7
http://www.crid.be/pdf/public/8189.pdf
http://www.iso.org/
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، املعدل 2772اوت  20بتاريخ  12املتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2772أوت  26املؤرخ في  77-72ألمر رقم ا ... -

 واملتمم

 21 بتاريخ 06، ج ر عدد2771املتضمن قانون املالية  لسنة  2770ديسمبر  20املؤرخ في  77-70القانون رقم  -

 2770ديسمبر 

،      نظام  التسوية االجمالية  الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع 2771أكتوبر  72املؤرخ في  70-71نظام رقم  - -

 .2776جانفي  71بتاريخ  2املستعجل ج ر عدد

، املتعلق بمقاصة الصكوك  وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور 2771ديسمبر  71املؤرخ في  76-71النظام رقم  -

 ،  2776افريل  22بتاريخ 26لعريض األخرف، ج ر عدد ا

املتضمنة توحيد البطاقة املصرفية، يراجع  2727نوفمبر  21املؤرخة في   2727-72تعليمة بنك الجزائر رقم  -

 ، dzalgeria.-of-www.bankمضمونها على املوقع االلكتروني لبنك الجزائر،  

 املصادر التشريعية األجنبية 
بشأن املعامالت االلكترونية وخدمات  2727سبتمبر  27املؤرخ في   2727( لسنة 06املرسوم بقانون االتحادي رقم ) -

 )االمارات العربية املتحدة(    2727سبتمبر  26، بتاريخ 7امللحق  072الثقة، ج ر عدد 

، ج ر 2771نوفمبر  21بإصدار قانون الخطابات واملعامالت اإللكترونية املؤرخ في  2771لسنة  10املرسوم بقانون رقم  -

 ،) البحرين(2771نوفمبر  28الخميس  2281عدد

والذي الغى قانون املعامالت اإللكترونية املؤقت  2771-70-71املؤرخ في  2771لسنة  71قانون املعامالت اإللكترونية رقم -

 ) األردن( 2777لسنة  11رقم 

 ،.2772لسنة  2قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية المارة دبي رقم  -

، الجريدة الرسمية، الوقائع بشان قانون التوقيع االلكتروني واملعامالت االلكتروتية  2772( لسنة 01القانون رقم ) -

 )العراق(71/77/2772( بتاريخ 0216العراقية، العدد)

، ج رط 2777-71- 78بإصدار قانون املعامالت والتجارة االلكترونية، بتاريخ  2777لسنة  76املرسوم بقانون رقم    -

 ، 71، ص.277-78-21بتاريخ  8عدد

 2770لسنة  27لقانون الكويتي رقما -

 . 788لسنة  UCITAامالت املعلومات الحاسوبية األمريكي عقانون م -

 ،.7888القانون الكندي املوحد للتجارة اإللكترونية لسة  -

  ، UETAقانون املعامالت اإللكترونية املوحد 

 

 

 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 أثر استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة في تعزيز الضبط املؤسس ي 

 دراسة ميدانية على عينة من املصارف السودانية 

للعلوم والتكنولوجيا/ / الخرطوم/ السودان المقرنكلية   –أ. مساعد ،د. معزة عوض حسن جبر هللا  

The Effect of Using the ERP System on Enhancing Institutional Control 

A field study on a sample of Sudanese banks 

Dr.. Maza Awad Hassan Gabr Allah ,Assistant Professor - College of Knowledge of Science and 

Technology / International College of Science and Technology / Khartoum / Sudan 

 ص:خلامل

هــــدفت الدراســــة إلــــي التعــــرف علــــى أثــــر اســــتخدام نظــــام تخطــــيط مــــوارد املنظمــــة بأبعــــاده )جــــودة النظــــام، جــــودة 

املنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة مـن املعلومة، جودة الخدمة( في تعزيز الضبط املؤسس ي، كما استخدمت 

( مفـردة مـن مسـتخدمي النظـام، قامـت 01عشوائية من مجتمع الدراسة مكونـة مـن )املصارف السودانية، تم اختيار عينة 

( اســتبانة، بنســبة اســـترجاع 02تــم اســترجاع )( اســتبانة، 01الباحثــة بتصــميم اســتبانة لجمــع املعلومــات األوليــة. تــم توزيــع )

ــائج منهـــا %(80.2بلغـــت ) وجـــود تـــأثير لجـــودة املعلومـــة فـــي وجـــود تـــأثير لجـــودة النظـــام فـــي الضـــبط املؤسســـ ي، . خلصـــت إلـــي نتـ

زيـادة االهتمـام بنظـام تخطـيط مـوارد املنظمـة . أوصـت بوجود تأثير لجودة الخدمة في الضبط املؤسسـ ي، الضبط املؤسس ي

باملصارف السودانية لتحقيـق غايتـه، العمـل علـى اسـتخدام نظـام تخطـيط مـوارد املنظمـة لزيـادة فاعليـة الرقابـة بمـا يمكـن 

ة مـــن أداء عملهـــا بكفـــاءة، زيـــادة االهتمـــام بنظـــام تخطـــيط املـــوارد لتعزيـــز اإلفصـــاح عـــن املعلومـــات بكـــل املصـــارف الســـوداني

 شفافية وبطريقة عادلة بين جميع املساهمين وأصحاب املصالح وفي الوقت املناسب.

 نظام تخطيط موارد املنظمة، الضبط املؤسس ي، املصارف السودانية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of using the organization’s resource planning system with 

its dimensions (system quality, information quality, service quality) in enhancing institutional control. It 

also used the descriptive analytical approach. The study population consisted of Sudanese banks. 75) As a 

single user of the system, the researcher designed a questionnaire to collect primary information. (75) 

questionnaires were distributed, (73) were retrieved, with a retrieval rate of (97.3%). It concluded results, 

including the existence of an effect of system quality in institutional control, the presence of an effect of 

information quality in institutional control, and the presence of an effect of service quality in institutional 

control. It recommended increasing attention to the organization resource planning system in Sudanese 

banks to achieve its goal, working on using the organization resource planning system to increase the 

effectiveness of supervision so that Sudanese banks can perform their work efficiently, increasing 

attention to the resource planning system to enhance the disclosure of information in a transparent and 

fair manner among all shareholders and stakeholders and in the right time. 

Keywords: Organization Resource Planning System, Institutional Control, Sudanese Banks. 
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 مقدمة:

األخيرة على ظهور نظام   خالل العشر سنوات (IT) ساعد التطوير والتحسين املستمر في تكنولوجيا املعلومات

في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا  تخطيط موارد املنظمة وقد ساهمت بعض الشركات العمالقة املتخصصة

برامج تجارية متخصصة بهدف دعم وتطوير نظام تخطيط موارد املنظمة، وتساعد هذه البرامج املعلومات في إنتاج 

بنظام معلومات متكامل يعتمد على قاعدة   املنظمة على إحالل نظم املعلومات الحالية والتي عادة تكون غير مالئمة

  (ERP) م تخطيط موارد املنظمةاملنظمة، ويعتبر نظا  بيانات مركزية ويهدف إلى حفظ البيانات لجميع مجاالت
ً
 تقنيا

ً
تطورا

 لتوجيه كثير من املنظمات إلى االستفادة من التقنية لتسهيل عملياتها اإلنتاجية وتطوير كفاءة العمل بها.

تعــاظم االهتمــام بالضـــبط املؤسســ ي خـــالل الســنوات األخيـــرة نتيجــة لالزمــات املاليـــة واالنهيــارات التـــي تعرضــت لهـــا     

ــر مــــن ا  ملـــــا لــــه مــــن أهميــــة فــــي حمايــــة مصــــالح حملــــة األســـــهم الكثيــ
ً
ملؤسســــات العامليــــة والســــيما املؤسســــات املصــــرفية، نظــــرا

ــي مــــن املمكــــن أن تــــؤدي   إلــــىواآلخــــرين مــــن أصــــحاب املصــــلحة وتعظــــيم األداء، وبمــــا أن الســــودان يمــــر بمرحلــــة انتقاليــــة والتــ

املـالي واملصـرفي، والـذي مـن املمكـن ان يشـهد ارتفـاع عـدد أحداث تطورات كبيرة في االقتصاد السـوداني والسـيما فـي القطـاع 

عــن املعلومــات التـــي تمكنــه مـــن  وإفصـــاحاملســتثمرين بشــكل كبيـــر خــالل الســنوات القادمـــة. وهــذا التوســـع يتطلــب شــفافية 

 العمل بشكل كفوء.

 مشكلة الدراسة:

أن أطار الضبط املؤسس ي لكي يعمل على رفع مستوف الشفافية وكفاءة املصارف السودانية يتطلب 

االهتمام بآلياته وتنفيذها، والتي بدورها تحتاج إلى املعلومات املحاسبية الشفافة واملالئمة حتى يتسىى تنفيذها على أكمل 

ت محاسبية شفافة ومالئمة سوف يضعف من تنفيذ الضبط املؤسس ي من دون اإلفصاح عن معلوماوجه، كما أن 

أهميتها ودوره في حماية مصالح األسهم واآلخرين من أصحاب املصلحة من جهة ويضعف من كفاءة املصارف 

 استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة. السودانية من من جهة أخرى ولعل ذلك يعود إلي ضعف الوعي بأهمية 

الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي: ما هو أثر استخدام نظام تخطيط  بناًء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة

 موارد املنظمة في تعزيز الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية

 ذا السؤال عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي: يتفرع من ه  

 ما هو واقع نظام تخطيط موارد املنظمة باملصارف السودانية؟ .7

 في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية؟ما أثر جودة النظام  .2

 ما أثر جودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية؟ .2

 ما أثر جودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية؟ .0

 تبرز أهمية الدراسة من خالل ُبعدين أساسيين هما:أهمية الدراسة: 

العربية والسودانية على وجه الخصوص باملواضيع املتعلقة بنظام  املساهمة في إثراء املكتبةاألهمية العلمية:   9

تخطيط موارد املنظمة واالستفادة منه في الضبط املؤسس ي، كما يعتبر من البحوث القليلة في البيئة السودانية 

 التي تفتقر ملثل هذا النوع من الدراسات.
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تعتمــــد عليـــــه الدولـــــة كمصــــدر أساســـــ ي فـــــي خطـــــط أهميـــــة قطـــــاع املصــــارف الســـــودانية والـــــذي األهميــــة العمليـــــة:  2

التنميــة فـــي القطاعـــات املختلفـــة، لفـــت أنظـــار متخـــذي القــرار إلـــي أهميـــة اســـتخدام نظـــام تخطـــيط مـــوارد املنظمـــة 

 للنتــــــائج التــــــي تتوصــــــل إليهــــــا الدراســــــة واالســــــتفادة منهــــــا فــــــي الجوانــــــب 
ً
وعالقتــــــه بالضــــــبط املؤسســــــ ي، وذلــــــك وفقــــــا

 التطبيقية.

أثر استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة  الهدف األساس ي لهذه الدراسة يتمثل في التعرف علىإن أهداف الدراسة:

 وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:في تعزيز الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية 

 ما هو واقع نظام تخطيط موارد املنظمة باملصارف السودانية؟ .7

 ملصارف السودانية؟ما أثر جودة النظام في الضبط املؤسس ي با .2

 ما أثر جودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية؟ .2

 ما أثر جودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية؟ .0

 فرضيات الدراسة:

( لتخطيط موارد يوجد أثر معنوي عند مستوف )تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية: 

 تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: املؤسس ي باملصارف السودانية املنظمة في الضبط

 ( لجودة النظام في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانيةيوجد أثر معنوي عند مستوف ) .7

 ( لجودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانيةيوجد أثر معنوي عند مستوف ) .2

 ة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية( لجوديوجد أثر معنوي عند مستوف ) .2

 :منهجية الدراسة

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استعانت الدراسة باملنهج التاريخي.   

 الدراسة مصادر وأدوات جمع بيانات

املصادر الثانوية: الكتب، تعتمد الدراسة على املصادر األولية: وتستخدم اإلستبانة لجمع البيانات، باإلضافة إلى 

 البحوث العلمية، الدراسات، التقارير، املجالت والصحف، الندوات واملؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

 عينة من املصارف السودانية. الحدود املكانية: .7

ة: .2 ريَّ
َ
 مستخدمي النظام باملصارف السودانية. الحدود الَبش

 م2722: الحدود الزمانية .2

: اإلطار النظري:
ً
 أوال

 ظمة تخطيط موارد املن. 9

05.0

05.0

05.0

05.0
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فرض منطقه على املنظمات واملوظفين وأجبرهم على التفكير في العمليات بشكل متكامل وعلى تغيير  ERPإن نظام 

فّعل بها تخطيط اإلنتاج واملحاسبة، والرقابة، الخ
ُ
تم تناول مفهوم نظام ، وقد  (Wieder et al: 2006. P16)الطريقة التي ت

ERP :من زوايا متعددة منها 

ــا        ــام  فقـــد تنـــاول ( 28ص. 2771)ســـعيد، عرفهـ بــــأنه "وســـيلة لـــدمج البيانــــات وعمليـــات منظمـــة وحيـــدة للنظــــام،  ERPنظــ

 مـــا يكــــون لهـــا العديـــد مــــن املكونـــات بمـــا فيهــــا األجهـــزة والبــــرامج، ُبغيـــة تحقيـــق التكامــــل، مـــن خـــالل قاعــــدة بيانـــاتل موحــــدةل 
ً
وعـــادة

سـتخدم لتخـزين البيانـات ملختلــف املهـام التـي ُوجـدت فــي جميـع أنحـاء املنظمــة"
ُ
 ، ت

ً
بأنـه "حزمــة متكاملـة مـن األنظمــة  وُعـّرف أيضـا

 ,.Hassan et al)املحاســبية واملاليـــة واإلداريـــة" إلدارة مــوارد الشـــركة والتخطـــيط االســـتراتيجي ملعلومــات الشـــركة الضـــخمة " 

2012:623) . 

كنظـام موحـد متكامـل بأنـه "مجموعـة مـن األنظمـة املترابطـة تعمـل  ERPإلـى مفهـوم نظـام  (Shahin, 2012. p1070) أشـار            

(Integrated system ) ،وتتصــل فيمــا بينهــا كوحــدةل متكاملــةل فــي جميــع أقســام وإدارات املنظمــة ،) بقاعــدة بيانـاتل واحــدةل )مشــتركةل

ص . لتتمكن من استخدام وإدارة مواردها املعلوماتية واملادية والبشرية بفعاليةل وكفاءة "
ُ
ل
َ
إلـى  (6. ص 2776 :)محمد وأخرونوخ

ـكل محـرك معالجـة معـامالتل هو " ERPنظام أن 
ّ
ش

ُ
مجموعة برمجيـات ذات تخصـصل وظيفـيل متنـوعل تتكامـل مـع بعضـها الـبعض لت

داخلـــي يعمـــل علـــى تحقيـــق تشـــاركية بيانـــاتل بـــين أقســـام وأنشـــطة منظمـــة األعمـــال وبمـــا يـــدفع العـــاملين إلـــى التركيـــز علـــى األنشـــطة 

 ة". املضيفة للقيمة بغرض زيادة مستويات اإلنتاجي

ــام  ,p2770 (HIMSS .:0)ويــــرف        هــــو "نظــــام معلومــــاتل متكامــــلل يجمــــع بــــين وظــــائف الشــــركة الداخليــــة، وُيّوحــــد  ERPأن نظــ

 :)الطويـــل ويـــونساإلجـــراءات الداخليـــة ملعالجـــة البيانـــات، ويجمـــع بـــين البيانـــات التشـــغيلية الناتجـــة عـــن وظـــائف مختلفـــة". أمـــا 

علــى أنـــه نظــام إداري برمجـــي يســتعمل قـــوة الحاســوب لـــدعم وجمــع أنشـــطة املنظمــة جميعهـــا،  ERPنظـــام ( فُيعــرَّف 0ص . 2777

والســيطرة عليهـــا مــن خـــالل قاعـــدة بيانــاتل موحـــدةل باالعتمــاد علـــى مجموعـــةل متكاملــةل مـــن النمــاذج التـــي تعمـــل بانســجام مـــع نظـــم 

ــا معلومـــــات املنظمـــــة لخدمـــــة جميـــــع مســـــتوياتها اإلداريـــــة.  مـــــن قبـــــ كمـــ
ً
ــام  علـــــى أنـــــه (761. ص 2772 :)الجليلـــــيل ُعـــــّرف أيضـــــا "نظـــ

 تستخدمه املنظمة للحصول على منافع كثيرة واالحتفاظ بنظرة عامة لكل أجزاء املنظمة عبر قاعدة بيانات موحدة".

 هو نظام متكامل يتيح للمنظمة توحيد نظام املعلومات لربط وأتمتة العمليات األساسية ERPترف الباحثة أن نظام             

فيها، ويوفر للموظفين املعلومات الالزمة لتوجيه ومراقبة األنشطة األساسية للمنظمة على طول سلسلة التوريد، من اإلنتاج 

 إلى البيع وحتى التسليم النهائي للعميل.

 الضبط املؤسس ي:.2

دراسـات يوجد أكثـر مـن تعريـف يوضـح ماهيـة و أهميـة الضـبط املؤسسـ ي و ذلـك مـن خـالل مـا جـاء بالعديـد مـن ال

واملؤلفات والهيئات ، فمنها من يحدد أطراف املصلحة الداخليين والخارجيين، وتركز هذه التعاريف على تحديد األطـراف 

ذات الصــــلة بالضــــبط املؤسســــ ي وتنظــــيم العالقــــات بــــين مجلــــس اإلدارة واملــــديرين وحملــــة األســــهم واآلخــــرين مــــن أصــــحاب 

ـــق أهــــداف الضــــبط املصــــلحة ،ووضــــع القواعــــد واإلجــــراءات املتعلقــــة  ــي تهــــدف إلــــى تحقيـ ــير العمــــل داخــــل الشــــركة والتــ بســ

 املؤسس ي:



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف
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فقــد تــم تعريفهــا علــى أنهــا مجموعــة مــن األطــر التنظيميــة واإلداريــة والقانونيــة واملاليــة التــي تــنظم العالقـــات 

(.   يتضمن هذا التعريف الهيكل  1. ص2008 : بين اإلدارة واملـالك )حملة األســهم ( واآلخريـن من أصحاب املصــلحة)العيد

 الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك األهداف ونظم الرقابة على األداء.

فــي تقريرهــا بأنهــا ذلــك النظــام الــذي يــتم مــن خاللــه توجيــه ورقابــة الشــركات بهــدف  Cadbury عرفتهــا لجنــة 

 .Silvia: 2004همين باإلضـافة إلـى الكفـاءة االقتصـادية والرفاهيـة االجتماعيـة)تحقيـق التوافـق بـين مصـالح اإلدارة واملسـا

p3 كما عرفها معهد املدققين الداخلين .)IIA  بأنها العمليات التي تتم من خالل اإلجراءات املستخدمة مـن ممثلـي أصـحاب

ة والتأكيــد علــى كفايــة الضــوابط املصــالح مــن اجــل تــوفير إشــراف علــى أدارة املخــاطر ومراقبــة مخــاطر الوحــدة االقتصــادي

( بأنهـا مجموعـة IIF(. في حين عرفتهـا مؤسسـة التمويـل الدوليـة)IIA: 2002 p1النجاز األهداف واملحافظة على قيم املنشأة)

الهياكــــل والعمليــــات الالزمــــة لتوجيــــه وضــــبط املؤسســــة وتحديــــد توزيــــع الحقــــوق والواجبــــات بــــين املشــــاركين الرئيســــيين فــــي 

املســــــاهمين وأعضــــــاء مجلــــــس اإلدارة واملدراء،وكــــــذلك تحديــــــد القواعــــــد و اإلجــــــراءات الخاصــــــة باتخــــــاذ  املؤسســــــات ومــــــنهم

ــا(. كمـــــا عرفت (ALamir,2007:3القــــرارات بشـــــأن أمــــور الشـــــركة ــا OECDمنظمـــــة التعـــــاون االقتصــــادية والتنميـــــة ) هــ ( بأنهـــ

، وتــوفر اإلطــار رين مــن أصــحاب املصــلحةوحملــة األســهم واآلخــمجموعــة مــن العالقــات بــين إدارة الشــركة ومجلــس إداراتهــا 

الـــذي مـــن خاللـــه يـــتم وضـــع أهـــداف املنظمـــة وأدواتهـــا التـــي يـــتم بهـــا تنفيـــذ هـــذه األهـــداف وتحديـــد مســـتوف األداء املطلـــوب 

(OECD: 2004. p5 .) 

وضـع إطـار الضبط املؤسس ي على إنها "مجموعة من اآلليات الداخلية والخارجية التي تسهم في تنظر الباحثة إلى       

هيكلـــي للسياســــات والقواعـــد واملمارســــات الفاعلـــة للشــــركة التـــي تــــنظم العالقـــات بــــين جميـــع األطــــراف املعنيـــة فضــــال عــــن 

تعزيــز قــدرتها علــى إدارة املخــاطر وملمارســة الرقابــة بمــا يحقــق قيمــة اكبــر الســتثمارات حملــة األســهم عبــر اســتمرارية النمــو 

 واالستقرار املالي" .

أعقــاب االنهيــارات االقتصــادية واألزمــات املاليــة التــي شــهدها  ؤسســ ي أهميــة كبيــرة بــرزتاكتســب الضــبط امل

العــالم فــي اآلونــة االخيــرة والتــي منيــت بهــا العديــد مــن الشــركات العامليــة بخســائر فادحــة خاصــة ماحــدث بأســواق عــدد مــن 

بــــالقوائم املاليــــة وتعظــــيم اربــــاح تلــــك دول جنــــوب شــــرق آســــيا وامريكــــا الالتينيــــة نتيجــــة لحــــاالت الفشــــل االداري والتالعــــب 

 عــن الســعي وراء تحقيــق الــربح الســريع وعــدم االلتــزام بمحــددات الســلوك املنهــي واألخالقــي 
ً
الشــركات بنســب مبــالغ بهــا فضــال

ـكـأعراف ســائدة ، ممــا أدف الــى حــدوث العديـــد مــن حــاالت اإلفــالس والعســر املــالي لشـــركات عمالقــة تضــرر فيهــا الكثيــر مـــن 

 وأصحاب رؤوس األموال.  املستثمرين

كـل هـذا اسـترعى االهتمــام بموضـوع الضـبط املؤسسـ ي وتأكيــد أهميتـه التـي بـرزت آثــاره واضـحة مـن خـالل تحقيقــه  

 للمنافع اآلتية :

 عـن دورهـا فـي تعظـيم قيمـة الشـركة  .أ 
ً
تجنيب الشركات حاالت الفشـل االداري والتعـرض لإلفـالس والتعثـر املـالي فضـال

بقائهــــا ونموهــــا واســــتمرارها فــــي عــــالم األعمــــال علــــى املســــتوف الــــدولي أواإلقليمــــي أواملحلــــي أو عنــــد فــــي الســــوق وضــــمان 

 (  Reed: 2005 p232   العمل في بيئة تنافسية عالية .)

 عــن مصــير اقتصــاديات الــدول فــي العصــر الحــالي املســمى بعصــر العوملــة ، الن قواعــد  .ب 
ً
تحديــد مصــير الشــركات فضــال

زام بهـــــــا اصـــــــبحت أداة قويـــــــة لخلـــــــق ســـــــوق تمتـــــــاز بالشـــــــفافية واإلفصـــــــاح عـــــــن املعلومـــــــات الضـــــــبط املؤسســـــــ ي وااللتـــــــ



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف
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املحاســـــبية مـــــن خـــــالل أدوات رقابيـــــة فعالـــــة مســـــلطة علـــــى مجـــــالس ادارات الشـــــركات والتزامهـــــا بإعـــــادة هيكلـــــة هـــــذه 

  .2771 :ناملجــالس وتفعيــل الــدور الــذي يلعبــه األعضــاء غيــر التنفيــذيين داخــل مجلــس االدارة . ) الصــبان وســليما

 ( 272-272ص

تبرز أهمية الضبط املؤسس ي لشركات القطاعين العام والخاص بنفس األهمية ، وقد بدت الجهـود املبذولـة لغـرس  .ج 

الضـــبط املؤسســـ ي فـــي مؤسســـات القطـــاع العـــام ، أو عنـــدما تعمـــل تلـــك الـــدول علـــى إعـــداد مؤسســـات القطـــاع العـــام 

ة فـي القـوائم املاليـة والعمـل بطريقـة ديمقراطيـة شـفافة كـي للخصخصة من خالل توافر الشـفافية والوضـوح والدقـ

يـتمكن أصـحاب املصـالح مـن اتخـاذ قــرارات صـائبة للحصـول علـى عائـد عــادل مـن املوجـودات ، وهـذه اإلجـراءات هــي 

 (  2-2:. ص2772 :لب وجوهر الضبط املؤسس ي. ) كاترين وسوليفان

تبرز أهميـة الضـبط املؤسسـ ي مـن خـالل الفصـل بـين ملكيـة الشـركة واالدارة ومـن ثـم بـين املسـاهمين وادارة الشـركة  .د 

وكــذلك الفصــل بــين مســؤوليات مجلــس االدارة ومســؤوليات املــديرين التنفيــذيين ، وهــذا االهتمــام نــابع مــن تعــارض 

لفصــــــــل مـــــــن فاعليـــــــة تتصــــــــل بتحديـــــــد الرؤيــــــــا املصـــــــالح بـــــــين املــــــــالك واملـــــــديرين التنفيـــــــذيين بســــــــبب مايخلقـــــــه هـــــــذا ا

  ( Estrin: 1998. p27 )االستراتيجية ومدف توافق احتياجات ومتطلبات مصالح املستثمرين في الشركة املساهمة. 

للضبط املؤسس ي دور مهم في جذب االستثمارات سواء االجنبية منها أم املحلية  وتسـاعد فـي الحـد مـن هـروب رؤوس  .ه 

 علــــى إمكانيــــة الحصــــول علــــى مصــــادر ارخــــص ممــــا يزيــــد مــــن أهميــــة الضــــبط األمــــوال وازديــــاد فــــرص 
ً
التمويــــل فضــــال

 املؤسس ي بشكل خاص بالنسبة للدول النامية . 

تـــرف نظـــر الباحثـــة أن أهميـــة الضـــبط املؤسســـ ي تكـــون مـــؤثرة بشـــكل مباشـــر علـــى جمهـــور املتعـــاملين مـــع ادارات                     

 ق الثقة في املعلومات املالية وغير املالية التي يتم نشرها من قبل تلك الشركات . الشركات املساهمة ، من أجل تحقي

ا فــــى حــــد ذاتــــه، ولكنــــه أداة لتحقيــــق أغــــراض معينــــة، يســــعى لتحقيقهــــا أصــــحاب 
ً
الضــــبط املؤسســــ ي ليســــت هــــدف

 (   .211 – 212ص ص . 2778 :)حسانين  املصالح واملهتمين بتطبيقها، ومن أهم هذه  األهـداف ما يلى:

تحقيـق العدالــة والشـفافية فــى كافــة معـامالت الشــركة، وتـدعيم إجــراءات املحاســبة واملراجعـة، ومــن ثـم تدنيــة فــرص  .أ 

 الفساد التى قد تؤدف إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتها التنافسية وبالتالى عزوف املستثمرين عنها. 

قة بالشركة من خـالل تحديـد وتوزيـع الحقـوق واملسـئوليات هيكلة العالقات واألدوار بين مختلف األطراف ذات العال .ب 

 بينهم. 

 مساعدة الشركة فى الحصول على التمويل املناسب، والتنبؤ باملخاطر املتوقعة.  .ج 

 تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة فيها.  .د 

 جل الطويل. تحسين قدرة الشركات على املنافسة، وزيادة قيمتها على مدار األ  .ه 

املحافظـــة علــــى األصــــول اململوكــــة للشــــركة، وذلــــك لحمايــــة حقــــوق املســــاهمين، وأصــــحاب املصــــالح وتعزيــــز دورهــــم فــــى  .و 

 (60. ص2778مراقبة أداء الشركة. )بعجاجة: 

 املراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة ألداء الشركة، ورفع درجة املوضوعية والحياد واالستقاللية. .ز 

 وضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصالح والتصرفات غير القانونية.  .ح 

 تفعيل أنظمة الرقابة الفعالة على أداء الوحدات االقتصادية، وتدعيم املساءلة املحاسبية بها.  .ط 
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: الدراسة امليدانية
ً
 ثانيا

 . اإلجراءات املنهجية للدراسة9

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة  ويتمثل مجتمع الدراسة من املصارف السودانية مجتمع وعينة الدراسة: 

( 75( مفردة من مستخدمي النظام، قامت الباحثة بتصميم استبانة لجمع املعلومات األولية. تم توزيع )75مكونة من )

 .%(80.2( استبانة، بنسبة استرجاع بلغت )73استبانة، تم استرجاع )

 Statisticalمن خالل برنامج التحليل اإلحصائيتم تفريغ وتحليل بيانات االستبانة  يب اإلحصائية املستخدمة:األسال

Package for the Social Sciences   (SPSS)  :وتم استخدام األساليب االحصائية التالية 

واالنحرافات املعيارية بما يفيد في أدوات التحليل اإلحصائي الوصفي الذي تستخدم فيه املتوسطات الحسابية  .أ 

 وصف عينة الدراسة واتجاهاتها.

 .( ملعرفة ثبات فقرات االستبانةCronbach's Alphaاختبار )ألفا كرونباخ( ) .ب 

 ( ملعرفة طبيعة البيانات وهل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.Sample K-S-1سمرنوف ) –اختبار كوملجروف  .ج 

 .ليل االنحدار )املتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسةتم استخدام تح: تحليل االنحدار .د 

 اليبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات والصدق اإلحصائي حيث أن القيمة اإلحصائية املقبولة له  

67 ،
ً
(. كذلك قيمة الصدق 7.012وأن معامل الثبات الكلي بلغ )% وبالتالي فإن القيمة التي تزيد عنه هي قيمة جيدة جدا

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 0.884كانت مرتفعة لكل مجال حيث قيمة الصدق لجميع فقرات االستبانة )

 عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. 

 . نتائج تحليل البيانات الشخصية2

 ثلث أفراد عينة الدراسة، حيث 17وأقل من  07إن الفئة العمرية " : أفراد العينة حسب العمرتوزيع 
ً
سنة " شكلت تقريبا

% 22( وبنسبة ) 11سنة  " حيث بلغ عددهم )  07اقل من 27 – %(، تليها الفئة العمرية "  34( وبنسبة ) 17بلغ عددهم ) 

 %( من افراد العينة. 10سنة فاكثر " شكلوا نسبة )  17العمرية "  ( من اجمالي أفراد العينة وأقل فئة كانت للفئة

% (  64( لفئة " بكالوريوس " شكلوا نسبة ) 32تنوعت فئاته وبلغ أعلى عدد ) :توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي

لفئة حملة الدرجة %(. وكان أقل عدد 26( بنسبة مئوية )22ثم تليها الفيئة من حملة املاجستير حيث بلغت عددهم )

 %(.4( وبنسبة )2العلمية " دكتوراه "، إذ بلغ عددهم )

%( من 16تشير النتائج بان الفئة " أقل من خمس سنوات " تشكل نسبة ): توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

( مستجيبين وبنسبة 77) سنة فاكثر حيث بلغ تعدادها 76( افراد، تليها فئة "8توزيع افراد العينة لهذا املتغير وبعدد )

% (، 30( مستجيب وشكلت ما نسبته ) 15سنة " فبلغ عددها ) 71سنوات إلى اقل من 77%( اما الفئة  " من 27بلغت)

% ( من األفراد املستجيبين 34سنة " وشكلت ما نسبته ) 77سنوات إلى اقل من  6( لفئة " من  17واكبر عدد بلغ )

 للدراسة.

 ((Sample K-S-1سمرنوف ) –)اختبار كوملجروف  اختبار التوزيع الطبيعي
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سمرنوف ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري في  -تم استخدام اختبار كوملجروف

 ( ذلك. 7حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا. ويبين الجدول )

 (: اختبار التوزيع الطبيعي ملجاالت الدراسة 7جدول )

 النتيجة قيمة مستوف الداللة Zقيمة  محتوف املحور 

 يتبع التوزيع الطبيعي 7.720 7.762 جودة النظام

 يتبع التوزيع الطبيعي 7.276 7.766 جودة املعلومة

 يتبع التوزيع الطبيعي 7.270 7.867 جودة الخدمة

 يتبع التوزيع الطبيعي 7.807 7.122 الضبط املؤسس ي

 إذا كان مستوف الداللة <            
ً
 7.71يكون التوزيع طبيعيا

سمرنوف( حيث أن قيمة مستوف الداللة لكل محور أكبر من  -( نتائج اختبار )كوملجروف7يالحظ من الجدول ) 

 االختبار املعلمية.وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام  7.71

 . التحليل اإلحصائي للبيانات ومناقشة النتائج:3

يهدف هذا الجزء إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات املتعلقة بإجابات أفراد العينة، وعرض النتائج  

 التالي:املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياتها، ولغرض عرض نتائج الدراسة صنفت على النحو 

 أ. النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة:

اقع تطبيق نظام تخطيط موارد املنظمة؟  ما و

لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة، 

حول واقع تطبيق نظام تخطيط موارد املنظمة، واملتمثلة بـ)جودة النظام، جودة املعلومة، جودة الخدمة(، كما مبينة 

 (. 2بالجدول)

 واالنحرافات املعيارية ألبعاد نظام تخطيط موارد املنظمة(: املتوسطات الحسابية 2جدول )

 األهمية الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  م

 مرتفعة 7 7.07 0.22 جودة النظام 

 مرتفعة 2 7.12 0.71 جودة املعلومة 

 مرتفعة 2 7.28 2.68 جودة الخدمة 

 مرتفعة - 7.00 0.72 نظام تخطيط موارد املنظمة 

( 0.72( ارتفاع املتوسط الحسابي العام ملتغير )نظام تخطيط موارد املنظمة(، حيث بلغ )2يالحظ من الجدول ) 

( درجات، وتدل 1( من أصل )2(، وتبين أن املتوسط الحسابي أكبر من معيار االختبار البالغ )7.00بانحراف معياري قدره )

اقع نظام تخطيط موارد املنظمة كانت إيجابية، وهذا يعىي أن هذه النتيجة على أن تقديرات العينة املبحوث حول و 

 من وجهة نظرهم.
ً
 مستوف التقييم كان مرتفعا
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( أن حصول مجال )جودة النظام(، على املرتبة )األولى(، حيث جاء بمتوسط حسابي 2كما يتضح من الجدول ) 

( 0.71املرتبة )الثانية(، بمتوسط حسابي ) (، وجاء مجال )جودة املعلومة( في7.07( وبانحراف معياري قدره )0.22)

 جاء مجال )الجودة الخدمة( بمتوسط حسابي )7.12وبانحراف معياري )
ً
 (. 7.28(، وبانحراف معياري )2.68( وأخيرا

 ب. النتائج املتعلقة باختبار الفرضيات:

املستقل نظام تخطيط موارد الختبار الفرضيات تم استخدام توفيقات لنماذج االنحدار املتعدد حيث املتغير 

 (.2املنظمة، واملتغير التابع: الضبط املؤسس ي ولغرض التحقق من صالحية النموذج، كما يبين الجدول )

( لتخطيط موارد املنظمة في الضبط املؤسس ي باملصارف يوجد أثر معنوي عند مستوف ): الفرضية الرئيسية

 السودانية

نحدار املتعدد للتأكد من صالحية النموذج من خالل قياس أثر أبعاد الختبار هذه الفرضية أجري تحليل اال  

 (2نظام تخطيط موارد املنظمة مجتمعة على الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية، كما مبين بالجدول)

(: نتائج تحليل االنحدار للتأكد لقياس أثر أبعاد نظام تخطيط موارد املنظمة مجتمعة في الضبط املؤسس ي 3جدول )

 باملصارف السودانية

 الداللة Sigقيمة  (Tقيمة ) معامل االنحدار املتغيرات املستقلة

 دالة 7.777 2.012 7.601 املتغير الثابت

أبعاد نظام تخطيط موارد 

 املنظمة

 دالة 7.777 78.208 7.120

 Sig  (7.777)(، قيمة 7.670(    معامل التحديد املعدل )7.676معامل التحديد = )

(، وبلغت قيمة معامل 7.71(، وهي أقل من قيمة )7.777املحسوبة تساوي ) Sig( أن قيمة 2يالحظ من الجدول )

%( من التغير في الضبط املؤسس ي يعود للتغير في املتغير املستقل نظام 67.0(، أي أن ما نسبته )7.670التحديد املعدل )

ود للتغير في عوامل أخرف، وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة %(، تع21.6تخطيط موارد املنظمة، والنسبة املتبقية )

(، للتخطيط موارد املنظمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل إحصائية عند مستوف داللة )

 الدراسة وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

ودة النظام في الضبط املؤسس ي باملصارف ( لجيوجد أثر معنوي عند مستوف ) الفرضية الفرعية األولى:

 السودانية.

الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير جودة النظام على الضبط املؤسس ي  

 (0باملصارف السودانية، كما مبين بالجدول )

 ودانية(: نتائج تحليل االنحدار ألثر جودة النظام في الضبط املؤسس ي باملصارف الس0جدول )

 الداللة Sigقيمة  (Tقيمة ) معامل االنحدار املتغيرات املستقلة

 غير دالة 7.128 7.271 7.710 املتغير الثابت

 دالة 7.777 0.082 7.876 جودة النظام

05.0

05.0

05.0
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 Sig  (7.777)(، قيمة 7.061(    معامل التحديد املعدل )7.018معامل التحديد = )

(، وبلغت قيمة معامل 7.71(، وهي أقل من قيمة )7.777املحسوبة تساوي ) Sig( أن قيمة 0يالحظ من الجدول )

%( من التغير في الضبط املؤسس ي يعود للتغير في املتغير املستقل جودة 06.1(، أي أن ما نسبته )7.061التحديد املعدل )

ثر ذو داللة إحصائية عند %(، تعود للتغير في عوامل أخرف، وهذا يدل على وجود أ12.2النظام، والنسبة املتبقية )

(، لجودة النظام في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل الدراسة وبناء عليه نرفض مستوف داللة )

 فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

( لجودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف يوجد أثر معنوي عند مستوف )الفرضية الفرعية اليانية: 

 السودانية.

ختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير جودة املعلومة على الضبط املؤسس ي ال  

 (1باملصارف السودانية، كما مبين بالجدول )

 (: نتائج تحليل االنحدار ألثر جودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل الدراسة5جدول )

 الداللة Sigقيمة  (Tقيمة ) االنحدارمعامل  املتغيرات املستقلة

 غير دالة 7.008 7.018 7.712 املتغير الثابت

 دالة 7.777 71.121 7.861 جودة املعلومة

 Sig  (7.777)(، قيمة 7.612(    معامل التحديد املعدل )7.611معامل التحديد = )

(، وبلغت قيمة معامل 7.71(، وهي أقل من قيمة )7.777املحسوبة تساوي ) Sig( أن قيمة 1يالحظ من الجدول )

%( من التغير في الضبط املؤسس ي يعود للتغير في املتغير املستقل جودة 61.2(، أي أن ما نسبته )7.612التحديد املعدل )

أثر ذو داللة إحصائية عند  %(، تعود للتغير في عوامل أخرف، وهذا يدل على وجود20.0املعلومة، والنسبة املتبقية )

(، لجودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل الدراسة وبناء عليه نرفض مستوف داللة )

 فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

( لجودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف يوجد أثر معنوي عند مستوف ) الفرضية الفرعية اليالية:

 السودانية.

الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير جودة الخدمة على الضبط املؤسس ي  

 (6باملصارف السودانية، كما مبين بالجدول )

 (: نتائج تحليل االنحدار ألثر جودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل الدراسة5جدول )

 الداللة Sigقيمة  (Tقيمة ) حدارمعامل االن املتغيرات املستقلة

 غير دالة 7.710 7.080 7.102 املتغير الثابت

 دالة 7.777 0.167 7.171 جودة الخدمة

 Sig  (7.777)(، قيمة 7.107(    معامل التحديد املعدل )7.186معامل التحديد = )

05.0

05.0

05.0

05.0
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(، وبلغت قيمة معامل 7.71(، وهي أقل من قيمة )7.777املحسوبة تساوي ) Sig( أن قيمة 6يالحظ من الجدول )

%( من التغير في الضبط املؤسس ي يعود للتغير في املتغير املستقل جودة 10.7(، أي أن ما نسبته )7.107التحديد املعدل )

ثر ذو داللة إحصائية عند %(، تعود للتغير في عوامل أخرف، وهذا يدل على وجود أ22.8الخدمة، والنسبة املتبقية )

(، لجودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية محل الدراسة وبناء عليه نرفض مستوف داللة )

 فرض العدم ونقبل الفرض البديل.

: النتائج والتوصيات واملقترحات
ً
 ثاليا

 النتائج:

 يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوف استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة بأبعاده الثالثة )صياغة، تنفيذ،  .7

 تقييم( بالشركة مرتفع. 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد تخطيط موارد املنظمة في الضبط املؤسس ي  .2

 باملصارف السودانية.

 ر ذو داللة إحصائية لجودة النظام في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية.أكدت نتائج الدراسة وجود أث .2

 بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة املعلومة في الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية.  .0

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة الخدمة في الضبط املؤسس ي باملصارف  .1

 السودانية.

 التوصيات

 :بناء على نتائج الدراسة توص ى الباحثة باآلتي

 زيادة االهتمام بنظام تخطيط موارد املنظمة باملصارف السودانية لتحقيق غايته. .7

عن طريق عقد دورات تدريبية متخصصة بشكل مستمر حتى يتحقق  ERPتحسين قدرات املستخدمين لنظام  .2

 بما يعزز الضبط املؤسس ي باملصارف السودانية. ERPفهم أوسع لفوائد نظام 

ن نظام  .2 ِ
ّ
من تحقيق  ERPالعمل على امتالك قدرات تكنولوجية جيدة باملصارف السودانية كعامل أساس ي ُيمك

 أهدافه وبتحقيق مستويات عالية من الضبط املؤسس ي.

مكن املصارف السودانية من أداء العمل على استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة لزيادة فاعلية الرقابة بما ي .0

 عملها بكفاءة.

زيادة االهتمام بنظام تخطيط املوارد لتعزيز اإلفصاح عن املعلومات بكل شفافية وبطريقة عادلة بين جميع  .1

 املساهمين وأصحاب املصالح وفي الوقت املناسب.

 املقترحات

 لحـــدود الدراســــة التـــي يفرضـــها مــــنهج البحـــث العلمـــي، يــــرف  
ً
ــر مـــن الجوانـــب املتصــــلة نظـــرا الباحـــث أن هنـــاك الكثيــ

 بموضوع الدراسة لم يتمكن من تغطيتها، وتصلح لدراسات مستقبلية منها:

05.0
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 أثر  استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة في  تحسين األداء املالي باملصارف السودانية. .7

 ة باملصارف السودانية.أثر  استخدام نظام تخطيط موارد املنظمة في  تحسين جودة التقارير املالي .2

 العوامل املؤثر في فعالية نظام تخطيط موارد املنظمة باملصارف السودانية. .2

 املصادر واملراجع: 

دور متطلبات نظام تخطيط موارد املنظمة في تعزيز اإلنتاجية: (، 2772الجليلي، آالء حسيب عبد الهادي، ) .7

، مجلة  تنمية لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية نينوى دراسة استطالعية ألراء املدراء في الشركة العامة 

 .21، املجلد 772الرافدين، العدد 

، األسس العلمية والعملية ملراجعة الحسابات(، 2771الصبان ، محمد سمير ، وسليمان ، محمد مصطفى، ) .2

 الدار الجامعية ، االسكندرية.

 دراسة  ERPعد البيانات املوزعة : نظام قوا(، 2777الطويل، أكرم أحمد، و يونس، بالل توفيق، ) .2
ً
أنموذجا

 ، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العدد الثاني.حالة في مصنع الغزل والنسيج في املوصل

مبادئ حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقها على الشركات السعودية (، 2771بعجاجة، سالم سعيد، ) .0

 قطاع كليات التجارة، كلية التجارة جامعة األزهر )بنين(، العدد الثاني.، املجلة العلمية لاملساهمة

التكامل بين اآلليات املحاسبية وغير املحاسبية لنظم الحوكمة وأثره (، 2778حسانين، أحمد سعيد قطب، ) .1

على األداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة، دراسة ميدانية على سوق األسهم 

 (.7(، العدد )06، مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، املجلد )السعودي

، مركز حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين(، 2772كاترين ، كوشتا هليلنج ، وسوليفان ، جون، ) .6

 املشروعات الخاصة ،غرفة التجارة االمريكية ـ واشنطن.

( في تحقيق أميلية ERPأثر استخدام برمجيات )(، 2776محمد، أحمد علي، منصور، إبراهيم، لينا هاني وّراد، ) .0

 "، جامعة العلوم التطبيقية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية: عّمان.الخلق القيمي

1. Alamgir, M., corporate Governance: A Risk perspective, paper presented to: corporate Gov. 

and re from : paving the way to financial Stability and Development, a conference organized 

by the Egyptian banking institute, Cairo, may, 2007. 

8. Estrin, S., "Corporate Governance, estate owned enterprises  and privatization . In paris, 

Oecd, proceeding , 1998 

77. Hassan, Woosang and Mark, (2012), The impact of ERP implementation on organizational 

capabilities and firm performance, Benchmarking: An International Journal, Vol. 19 No. 4/5, pp. 

618-633 

77. HIMSS, (2007), Healthcare ERP and SCM Information Systems: Strategies and Solutions, the 

Healthcare Information and Management Systems Society, pp.1-8 
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 نحو جماعة إقليمية إلكترونية في خدمة املواطن والتنمية.   

 Towards a regional electronic community in the service of the citizen and 

development. 

 محمد لعمري 

Mohammed  Lamri 

 أستاذ ، املركز الجامعي النعامة، / الجزائر.

Professor, University Center Naama, / Algeria. 

 

         امللخص:

في وزارة الداخلية علي اعتماد تكنولوجيا الحديثة في مجاالت تسيير ة التنظيم من عملت السلطات العمومية ممثلة      

 اجل تحسين أداء املرفق العمومي بصفة مستمرة وكذا استحداث أنماط عمل جديدة وعصرية تفرضها املرحلة الراهنة.

جميع الخدمات املقدمة للمواطنين ويتجسد مشروع اإلدارة االلكترونية في تلك التطبيقات االلكترونية التي تمس        

 وتسمح بتحقيق ذا املشروع برقمنة العديد من اإلجراءات بهدف القضاء علي البيروقراطية واملعالجة اآللية للمعلومات

وتسريع املعامالت املالية غير النقدية التي ال تتضمن تعامل ورقًي تقدمه أو تشترطه املؤسسات املالية واملصرفية اضمن 

يحسن العالقة بين اإلدارة واملواطن في الجانب ه عملية دفع اإللكتروني آمنة وميسرة من جهة ومن جهة ثانية.من خالل

 االجتماعي لحيته اليومية.

 : تكنولوجيا/ مبادالت مالية أنظمة الكترونية. مؤسسات ناشئة، عصرنة .املفتاحية الكلمات        

 

Abstract  

The public authorities, represented by the Ministry of the Interior, have worked to adopt modern 

technology in the areas of organizational management in order to continuously improve the performance 

of the public service, as well as to create new and modern work patterns imposed by the current stage. 

The electronic management project is embodied in those electronic applications that affect all services 

provided to citizens and allow the realization of this project by digitizing many procedures with the aim of 

eliminating bureaucracy and automated processing of information and accelerating non-cash financial 

transactions that do not include paper dealing provided or required by financial and banking institutions 

through which I guarantee a payment process The electronic mail is safe and easy on the one hand and on 

the other hand. It improves the relationship between the administration and the citizen in the social aspect 

of his daily life. 

        Keywords: technology/financial exchanges, electronic systems. Emerging institutions, modernization. 
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 مقدمة: 

ما يهمنا في هدا املقام هو تلك األهمية املعتبرة التي عرفتها مختلف األنظمة والتطبيقات املعلوماتية وما أصبحت نمثل     

طاء التجارة الكترونية كونها تكمل إجراءات املعامالت التجارية من بيع وشراء املحور الرئيس ي في املبادالت املالية تحت غ

دون اللجوء إلى التعامالت النقدية عبر الشباك كما أن القيام بأي نشاط تجاري او اقتصادي ال يتم بدون تحويل لألموال 

املالية الكترونية التي ظهرت بالتزامن  مما يجعل اعتماد هذا النظام أحد أهم الوسائل املطلوبة في مجال ترقية الخدمات

 مع ظهور التجارة الكترونية ويحسن بطريقة أو أخرف نوعية الخدمات العمومية بالنسبة لإلدارة العمومية خاصة املحلية. 

 الدراسة:-
ُ
 أهمّية

ألساسية ألي رفاه اجتماعي تأتي أهمّية الورقِة البحثّية من كوِن قضّية  اإلعنماد علي الرقمنة  يمثل أحد  الدعائَم ا    

املة السيما املالية والتجارية واالقتصادية وحتى الخدماتية، بحيث يضمن 
َ
ويعتبُر تحقيقه من أساسيات الّتنمية الش

الّتوافِق بين الّنمو االقتصادي والخدمة النوعية، وبالّتالي فاللجوء إلي التكنولوجيا املالية ظل حتمية علي جميع الدول 

واملبادالت  ققته التجارة االلكترونية خاصة في مجال املال واألعمال وكد ظهور ونمو املؤسسات املالية الناشئةنظرا ملا ح

 املالية عبر اإلنترنت . 

 الدراسة: -
ّ
 أهداف

تهدف الدراسة إلى التطرق اإلجراءات املعتمدة من طرف السلطات العمومية في تحسين الخدمة العمومية في جانبها      

املالي والتبادل املعلوماتي والتجاري للمؤسسات املالية الكبرف او الناشئة التي تسعي لتجد لنفسها مكانة  خاصة في جانبها 

طلوبة دوليا وكدا التنسيق بين املرتفقين إلي هده املرافق العامة من جهة ومن جهة ثانية املالي  بنوعية تتماش ي واملعايير امل

فيما بين القطاعات ذات الصلة مع إبرازنا ملختلف العوائق والقيود التي تزيد من تعثر هده الخدمات  االلكترونية عند 

ة التي كان من املنتظر أن تسهل ظروف أداء اللجوء استعمال الرقمنة والحلول املقترحة للحد من هده البيروقراطي

 الخدمة واإلنتاجية حيث أصبحت اليوم تعكس تدمر املنتفعين منها..

 اإلشكالّية: -

تتمحور اإلشكالية حول تقييم دور اآلليات التي جعلت تكنواوجيا املعلومات ضرورة حتمية لترقية النشاطات املالية          

 والخدماتية وتسهم في نجاعة نشاط املؤسسات الناشئة ؟ 

ة -
ّ
 ، توضيُح الخط

 البحثّية على محوريُن : لإلجابة علي هذا التساؤل            
ُ
 ركزِت الورقة

 التطبيقات واألنظمة املعلوماتية للخدمة اإللكترونية املالية باملؤسسات االقتصادية. املحور األول:

 التطبيقات واألنظمة املعلوماتية لتحسين وتسهيل عالقة اإلدارة املحلية مع املرتفقين إليها. :املحور الثاني
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التطبيقات واألنظمة املعلوماتية التي تشترك فيها الجماعات املحلية مع املصالح الخارجية في تقديم  :املحور الثالث

 الخدمة العمومية.

 وانتهت الورقة البحثية بالخاتمة والّتوصيات.وفي األخير لحلول املعتمدة ملواجهتها           

 

 املحور األول: التطبيقات واألنظمة املعلوماتية للخدمة اإللكترونية املالية باملؤسسات االقتصادية. 

شهد قطاع البريد بدوره إصالحات تهدف إلي توحيد نمط خدماته ملواكبة العصرنة تقوم علي استعمال مكثف        

للتكنولوجيا الحديثة نظرا لتدفق املعلومات اللوجيستكية ومعلومات الدفع الذي البد أن يكون موصوال بالنظام بينيي 

خدمات نوعية تجاوزت صفة موزع البريد ومزود الخدمات فمنذ استخدام هذه الوسائل الكترونية أصبح القطاع يقدم 

الشباك وتحولت إلى فاعل أساس ي في قطاع النقد اآللي ولوجيستي والتوزيع حيث تم إلغاء بعض الخدمات التقليدية 

خط السيما تلك املتمثلة في الدعامة الورقية للحواالت وتم تعويضها بالحواالت اإللكترونية مع إدراج الخدمات علي ال

لإلطالع علي الرصيد وفتح الحسابات البريدية الجارية وكذا اعتماد أنظمة دفع الكترونية بالنسبة للمكتتبين في هذه 

 الخدمة من تبليغات وإشعارات التحويل و السحب عبر الرسائل النصية القصيرة 

النظام القانوني الذي يضبط تكنولوحيا املعامالت املالية..-9  

لعامة التي جاء بها التشريع املعدل لقانون البريد هي تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقدم خدمات من املبادئ ا     

البريد واالتصاالت االلكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفافة وغير قابلة ألي تمييز في مناخ تنافس ي 

لكترونية واستعمالها مع تحديد الشروط العامة الستغالل مع ضمان املصلحة العامة كما يهدف إلى ترقية االتصاالت اال

وكذا ضمان رقابة تتكفل بها هيئة ضبط مستقلة. 1نشاطات البريد واالتصاالت االلكترونية من طرف املتعاملين  

التجارة اإللكترونية للسلع والخدمات و القواعد املنظمه لها وذلك من  2771وباملوازاة جاء القانون الصادر في سنة      

خالل تعريف التجارة االلكترونية وكذا وسائل الدفع اللكتروني وشروط املمارسة االلكترونية، فقد اوضحت املادة األولي 

العامة للتجارة االلكترونية: " تعتبر التجارة االلكترونية بأنها ذلك النشاط الذي املتعلق بالقواعد  71/71من القانون 

يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد ملستهلك الكتروني عن طريق االتصاالت 

 اإللكترونية

ددتها الفقرة الثانية من نفس املادة وهي وسيلة أما الوسيلة التي تتم بواسطتها العملية التجارية من هذا الشكل ح    

الدفع االلكتروني التي تمثل كل وسيلة مرخص بها طبقا للتشريع املعمول به تمكن صاحبها مت القيام بالدفع عن قرب او 

 بعد عبر منظومة الكترونية. 
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إللكترونية وقد عرفته املادة الثانية املطة يقصد بالوسيلة املرخص بها قانونا الجهاز املطرفي الذي تتم علية املعاملة ا     

السادسة من القانون املنظم للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية بأنه:"هو كل تجهيز يكون  مخصص 

ألن يكون موصوال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات االتصاالت 

 رونية.  اإللكت

 من ذات القانون وهي: 71و باملقابل فقد أوجب القانون توافر شروط ملمارسة هذا النشاط التجاري ضمنتها املادة      

 .التسجيل بالسجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية والحرف حسب الحالة 

  ر بامتداد نشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية علي شبكة اإلنترنت مستضاف في الجزائcom.dz. 

 ..ايداع اسم النطاق لدف مصالح املركز الوطىي للسجل التجاري 

من خالل استقراء هذه النصوص نجد أن املشرع الجزائري حدد القواعد التي تحكم و تأطر املعامالت التجارية       

االلكترونية باشتراط وسائل تقنية محددة سلفا ومطابقة للتنظيم بحيث ال تؤثر علي االقتصاد الوطىي كدرجة أولي وعلي 

لي تمكن من قمع املخالفات املاسة بحركة رؤوس األموال من وإلى الجزائر كما االلتزامات الناشئة بين أطراف املعاملة وبالتا

 جاءت لتسهيل جلب املستثمرين وترقية اإلستثمار.

كما أخضع ممارسة هذا النوع من املعامالت التجارية إلي إجراءات تنظيمية تتماش ي واملعامالت التجارية الدولية كون      

اهدات دولية تسهل من حماية املتعامل األجنبي خير دليل علي ذلك هو استحداث قاعدة الجزائر مربوطة باتفاقيات ومع

 بيانات للسجل التجاري اإللكتروني.

 نظام الدفع اإللكتروني بوصفه خدمة مالية الكترونية. -2

حاد ستانفورد تم تأسيس ات 7880بدأت خدمات الدفع عبر اإلنترنت تعمل في النصف األول من التسعينيات. وفي عام     

 االئتماني الفيدرالي وهي أول مؤسسة مالية تقدم خدمات مصرفية عبر اإلنترنت لجميع أعضائها.

مع ذلك، فإن أنظمة الدفع األولى عبر اإلنترنت لم تكن سهلة االستخدام على اإلطالق، كما أنها تطلبت معرفة متخصصة   

ك، أن األنظمة لم تتكيف مع التغير املستمر لعدد املستخدمين بالتشفير أو بروتوكول نقل البيانات. واألكثر من ذل

ومعامالتهم ثم تطورت إلي أن أصبحت سهلة االستخدام تستند إلى موقع ويب أو تطبيق دون الحاجة إلى تثبيت برنامج 

أصبحت تسهل على مميز أو شراء معدات خاصة بل من أي جهاز يربط إلى اإلنترنت وبالتالي ظهور املتاجر اإللكترونية التي 

 الناس عمليات البيع والشراء بواسطة هذه الوسيلة الكترونية.

 ؟ما هي آلياته والشروط الواجب توفرها فيها  ؟فاملقصود بالدفع الكتروني      
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، مفهوم الدفع الكتروني: -7 
َ
وهو  هو إحدف طرق سداد ودفع كل التزاماتك اليومية أو االسبوعية أو الشهرية إلكترونيا

يضا عبارة عن نظام تقّدمه املؤسسات املالية، واملصرفية لجعل عملية الدفع اإللكترونّي آمنة وسهلة، وتمتاز هذه ا

 1املنظومة بخضوعها للقوانين، التي تجعل كافة الحركات املالية تتم فى سرية تامة، لضمان الحماية واألمان للمستخدم.

 أليات الدفع الكتروني: -2

يمكن للعمالء املسجلين في مرفق الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت إجراء تحويل مصرفي التحويالت املصرفية:  - أ

، نظًرا ألن كل 2لدفع ثمن املشتريات عبر اإلنترنت. يضمن التحويل املصرفي للعمالء استخدام أموالهم بأمان 

 من خالل بي
ً
انات اعتماد العميل عبر اإلنترنت قبل إجراء عملية معاملة تحتاج إلى املصادقة واملوافقة عليها أوال

 شراء.

البيانات واألموال الشخصية للعميل ، والتي يتم استخدامها بعد ذلك  ewalletيخزن  املحافظ الكترونية: - ب

، حيث يتعين على العمالء  ewalletللشراء من املتاجر عبر اإلنترنت. يعد التسجيل للحصول على 
ً

سريًعا وسهال

 .3علوماتهم مرة واحدة للشراء.تقديم م

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل البيئات اإللكترونية أيًضا مع محافظ متنقلة من خالل استخدام التكنولوجيا           

يمكن للهواتف املحمولة على الفور تحويل  NFC. من خالل النقر على (NFC)الذكية مثل أجهزة االتصال قريب املدف 

 نة في الهاتف.األموال املخز 

 البطاقات املدفوعة مسبقا: -ج

، وتعتبر هذه الوسيلة :  Debit Cardبطاقة السحب 
ً
 جاريا

ً
تصدر بطاقة السحب من ِقبل بنك يفتح به العميل حسابا

بمثابة رصيد مدين، وفي حال استخدامها يتم سحب املبلغ من الرصيد املتوفر في الحساب فقط، وال يمكن استخدامها في 

 .نفاد الرصيدحال 

يصدر البنك البطاقة االئتمانية للعميل وتكون بمثابة قرض يسدده العميل كأقساط :  Credit Cardبطاقة االئتمان 

 شهرية، مع فرض الضرائب والفوائد في نهاية املدة املقّررة، ويفرض البنك سقًفا شهرًيا للصرف على العمالء.

                                                            

- 0اإلدارة االلكترونية في الجزائر بين األمية وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي ع بلقاسم مولود، تجربة  

27711  

.ص 2778 -70خمر يحياوي، اإلدارة االلكترونية كمسعي الخدمات العمومية في الجزائر، مقال بمجلة الحقوق والدراسات االقتصادية ع  

2772  
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هذا النوع من البطاقات مع االئتمان  إال أن الفرق يكمن في عدم وجود يتشابه :  Charge Cardبطاقة الدفع الشهري 

 خالل فترة أقصاها 
ً
 17سقف لبطاقة الدفع الشهري، وتتطلب هذه البطاقة من الفريق الثاني وجوب دفع الحساب كامال

، وتقدم للمستخدم إمكانية الشراء على الحساب والتسديد في وقت الحق.
ً
 يوما

 ة الدفعبطاقة ائتمان مسبق Prepaid Credit Card:   يشترط استخدام هذه البطاقة على العميل ضرورة وضع

مبلغ مالي في الحساب، ويصلح استخدامها غالًبا في حاالت الشراء عبر اإلنترنت فقط بسبب عدم وجود شريط 

 1مغناطيس ي أو شريحة ذكية عليها.

 الشروط املطلوبة في منصات الدفع اإللكتروني: -3

  .توفير األمان الالزم لنقل املال عبر منصات الدفع اإللكتروني 

 .يجب أن تتميز بسهولة الربط مع املتاجر االلكترونية املختلفة 

  .يجب أن تتوفر ميزة التسوق من خالل استخدام الهاتف الذكي 

 .وجود ميزة الدفع بالعمالت املختلفة 

  العميل.يجب أن تتميز بعدم وجود أي رسوم إضافية خفية عن 

 

 التطبيقات واألنظمة املعلوماتية لتحسين وتسهيل عالقة اإلدارة املحلية مع املرتفقين إليها. :املحور األول 

يكمن تسيير الخدمات العمومية التي تسهر الجماعات املحلية علي توفيرها في انجاز مشاريع هامة تحضن معظم         

طهير ، النقل الحضري ، الصحة العمومية ...الخ وذلك بتسطير برامج  الخدمات العامة كتوفير املاء الشروب ، الت

تستجيب لتطلعات املواطن و اإلدارة علي ولتنفيذها استحدثت الجهات الوصية جملة من التطبيقات واألنظمة 

لخدمة العمومية املعلوماتية لتحسين وتسهيل عالقتها مع املرتفقين إليها وكذا مع القطاعات التي تشترك معها عند تقديم ا

في إطار اإلدارة االلكترونية التي هي مجموعة من األنظمة التي تهدف إلي تبسيط وتخفيف اإلجراءات اإلدارية للمواطن 

 وكذا تسهيل تسيير املرفق العام وفق أسس و قواعد املناجمنت العام ومقتضيات التنمية املستدامة.

 : الشباك املوحد - 9  

كتروني للوثائق البيومترية هو حل تقىي يعمل علي استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية علي إن الشباك االل       

وتسجيلها بصفة أنية في قاعدة معطيات مركزية وهذا باستغالل الربط  –البلدية  –مستوي مرفق الجماعات املحلية 

 ية ومستقبال قاعدة املعطيات لرخص السياقة.املباشر مع الوثائق البيومترية مثل السجل الوطىي االلي للحالة املدن

وقد تمت تجربة استغالل هذا النمط الحديث في التسيير ميدانيا علي مستوف جميع بلديات الوالية الجزائر كمرحلة      

 1أولى ثم عممت العملية علي املستوف الوطىي.

                                                            

  1 770شريف العلوش الحكومة االلكترونية و تطبيقاتها في الوطن العربي مرجع سابق.ص   -محمد محمود  



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  435    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

 :كما األهداف املنتظرة من استغالل الشباك االلكتروني تميلت في    

 *فتح املجال للولوج إلي عالم اإلدارة االلكترونية.       

 *تحسين ظروف االستقبال والعالقة بين اإلدارة واملواطن.       

 *السرعة في دراسة ومراقبة البيانات ومعالجة امللفات.      

لبطاقة التعريف *إعفاء املواطن من تقديم بعض الوثائق ضمن ملفت طلبات رخص السياقة وجواز السفر وا      

 البيومترية.

 *إعفاء املواطن من تقديم الوثائق املوجودة بياناتها في قاعدة معطيات ما لم يتم استبدالها..      

 *إعفاء املواطن من املأل اليدوي الستمارة الوثائق البيومترية.      

ي وثائق بيومترية ما عدا في حاالت الضرورة التقنية *إلغاء عملية أخذ البيانات البيومترية للمواطنين الحائزين سلفا عل      

 أو التنظيمية.

 *تقليص األخطاء الناتجة عن ادخل البيانات بفضل االطالع املباشر علي البيانات املوجودة في قواعد املعطيات.      

الت املواطنين و توصيلها إلى : استحدثت هذة الخلية لكي تقوم بمتابعة انشغا 99-22الخلية العملياتية ملركز النداء   - 2

وذلك من خالل  (2الجهات املعنية لتسويتها و متابعتها وذلك اختزاال للزمان واملكان بالنسبة للمواطن واإلدارة علي السواء.)

تعيين إطارات كفأه تشرف علي تسيير هذه الخلية باستقبال انشغاالت املواطن وتحويلها مباشرة للجهات املعنية بالتكفل 

 وذلك بعد اطالع الوالة مباشرة بها. بها

كما جاءت هذه األلية  لتطوير وسائل اإلصغاء و االستباق بما يضمن تدخل وقائي لحل املشاكل واالستجابة الفورية     

 لعرائض املواطنين ومتابعتها و االهتمام بها في إطار تقريب اإلدارة من املواطن.

علوماتية التي تشترك فيها الجماعات املحلية مع املصالح الخارجية في تقديم التطبيقات واألنظمة امل :املحور الثالث

 الخدمة العمومية.

إن املتتبع لإلصالحات عميقة املسجلة ضمن مخطط عمل الحكومة في مجال إصالح وتنشيط املرافق العامة السيما       

رونية التي اختزلت الزمان واملكان سمحت مرفق الجماعات اإلقليمية من خالل  استحداث جملة من الخدمات اإللكت

للمواطن بالقيام بعدة إجراءات دون عناء وتضمن له حماية،كما ساعدتها من جهة ثانية علي تحقيق برامجها التنموية 

 املحلية لتعكس نوعية الخدمة العمومية املحلية املقدمة للمواطن. 

                                                                                                                                                                                        

للسيد وزير الدولة،وزير الداخلية والجماعات املحلية املتعلق بتحسين العالقة بين  70/77/2772في املؤرخ  2772املنشور الوزاري رقم   16 

 .    اإلدارة واملواطن وإعادة تأهيل املرافق العمومية
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 :املباني واألماكن العموميةأنظمة املعلوماتية بخصوص تسمية وإعادة تسمية  -7

جاءت هذه العملية وإن كانت متأخرة نوعا ما بالنسبة للجزائر لترقي بالخدمة العمومية في مجاالت عدة منها تسريع     

الخدمة العمومية وكذا تسهيل قنوات االتصال بين املواطن واإلدارة بمختلق القطاعات وتسهيل مختلف عمليات تدخل 

لكوارث الطبيعية من خالل تنفيذ مخططات النجدة باإلضافة في استحداث بنك معطيات يسهل القطاعات في حالة 

عملية إحصاء السكان .
1
 

وترقيمها ووضع قاعدة بيانات وطنية بخصوص التسمية  وقد تمكن عملية إدراج األنظمة املعلوماتية في تسيير املدن        

،باستعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في تسيير املدن  .un fichier national d adresseبوضع سجل وطىي للعنوان 

وفق  مخططات ترقي بالخدمة العمومية من أهمها  GPS. .(2)والفضاءات األهلة باستعمال نظام شامل لتحديد املوقع 

املصالح  تكريس تهيئة حضرية مبنية علي أسس علمية حديثة لتسهيل تنقل املواطنين واألجانب وكذا تدخل مختلف

   3الخدماتية العمومية و الخاصة كألمن الوطىي والحماية املدنية وخدمة الطوارئ الطبية واملساعدة والبريد واالتصاالت

 قاعدة بيانات تنظيم مخطط الوقاية من املخاطر الكبرى الرقمي:  -2

مخطط الوقاية من املخاطر الكبرف هو ألية إحصاء ملجموع املوارد البشرية واملادية القابلة للتجنيد في حالة وقوع      

الكارثة كما يسمح بتنظيم األعمال الواجب اتخاذها وتنسيقها لهدف التكفل بكل حادث خطير يهدد املمتلكات و 

 .األشخاص والبيئة وكل ماله عالقة باملخاطر الكبرف 

تتكون قاعدة البيانات الرقمية املنشأة علي مستوف وزارة الداخلية من مجموع املعطيات املتعلقة بموارد املخططات    

تنظيم النجدة ملجموع الواليات وكذا الوسائل األخرف القابلة للتعبئة أما قاعدة البيانات الرقمية علي مستوف الواليات 

 موارد مخططات تنظيم النجدة للوالية ومخططات النجدة للبلديات .فتتكون من مجموع املعطيات املتعلقة ب

تعتبر التطبيقية الرقمية املتعلقة بتنظيم مخطط الوقاية من االخطار الكبرف عبارة عن قاعدة معطيات يحتوف علي    

مقياس  70مخططات النجدة و بنك معلومات تحص ي فيه كل الوحدات وما توفره من موارد بشرية وعتاد موزعة على

مثل: نجدة واإلنقاذ، األمن والنظام العام ، التجهيزات و العتاد ......الخ كما يتم من خالله تحيين قائمة الكوارث بصفة 

 ألية عبر مختلف بلديات وواليات الوطن.

ا بمشاركة إال أن الهدف من هذا املخطط هو السرعة في التدخل  باستخدام كل املوارد عند حدوث أي كارثة في نقطة م    

 جميع النقاط القريبة منها وتجنيد جميع املوارد التي سبق وأن تم إحصاءها مسبقا. 

 أهداف مشروع البلدية االلكترونية تتميل في: -2

                                                            
لوضع حيز التنفيذ للسيد وزير الداخلية والجماعات املحلية املحددة لكيفيات العملية  20/77/2771املؤرخة في: 776لتعليمة الوزارية رقم ا1

 عملية التسمية وإعادة التسمية للشوارع واملباني واألماكن العمومية

الصادرة عن مصالح الوزير األول املتضمنة اإلجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ األحكام املتعلقة  76/71/2771املؤرخة في: 77والتعليمة رقم  8 

 الك الخاصة للدولة املوجهة إلنجاز املشاريع اإلستثمارية .بمنح حق االمتياز علي العقارات التابعة لألم

 

 77/72/2778في  77التضمن كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسيرها ج ر  72/72/2778في  78/18املرسوم التنفيذي رقم  377
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  .تحسين حياة وظروف معيشة املواطن 

 .الرفع من جودة ومردودة خدمات البلدية كمرفق عمومي هام 

 سية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.االرتقاء بالبلدية من أج جعلها أداة أسا 

 .تثمين املوارد البشرية 

 .إرساء قاعدة متينة للحوكمة االلكترونية 

  .الرقمنة أداة للعصرنة 

       الخاتمة :

مع كل الوسائل املادية والبشرية التي رصدتها السلطات العمومية لفائدة الجماعات املحلية لتلعب دورها السياس ي      

واالقتصادي من خالل التكفل بانشغاالت املواطن من جهة ومن جهة أخري جعلها نقطة انطالق ملشاريع تنموية ألجل 

 دحر البيروقراطية وصوال إلي إدارة إلكترونية.

ومع ذلك الزالت السلطات العمومية تسعى جاهدة لعصرنة وتأهيل الجماعات املحلية عن طريق نظام معلوماتي إقليمي    

يتمحور بصفة خاصة حول وضع بنك معلومات و مرصد للجماعات املحلية وشبكة انترنت تربط بين اإلدارة املركزية 

 لوحة قيادة تشمل معدالت األساسية ومؤشرات التسيير املحلي. والجماعات ملحلية و الجماعات املحلية فيما بينها وكذا

 كما نقترح التوصيات التالية:    

  .وضع شبكة بين مختلف القطاعات يسمح لتبادل املعلومات 

 . اعتماد إجراءات لتبادل املعلومات املخزنة في قواعد بيانات مختلف هذه القطاعات 

   لتبادل املعلومات.وضع شبكة بين مختلف القطاعات يسمح 

 . اعتماد إجراءات لتبادل املعلومات املخزنة في قواعد بيانات مختلف هذه القطاعات 

 .االستغناء عن مطالبة املواطنين بتقديم أية ملومة تحوزها إحدف اإلدارات العمومية 

  تولي هذه املهام .االستمرار في تكوين وتأهيل املوظفين واألعوان خاصة في مجال اإلعالم اآللي أتمكينهم من 

 قائمة املصادر واملراجع 

 9 -كتب ومجالت: 

بلقاسم مولود، تجربة االدارة االلكترونية في الجزائر بين االمية وإشكالية التطبيق، مقال منشور بمجلة التنمية 

    .2771- 0واالقتصاد التطبيقي ع 

األردن املنظمة العربية للتنمية  –شريف العلوش الحكومة االلكترونية و تطبيقاتها في الوطن العربي  -محمدالطعانة       

                                                                                                                                    . 2770اإلدارية 
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ضان عبد املجيد، الديمقراطية الرقمية لتفعيل الديمقراطية التشاركية ،مقال منشور بمجلة التنمية والقانون ع رم 

76 -2771. 

خمر يحياوي ، اإلدارة االلكترونية كمسعي الخدمات العمومية في الجزائر ، مقال بمجلة الحقوق والدراسات  

 .277.ص 2778 -70االقتصادية ع 

 .2771فبراير  7لة دورية تصدر عن وزارة الداخلية والجماعات املحلية العدد مجلة الداخلية  مج

 :نصوص تشريعية وتنظيمية 

 01/12/2100يف  22املتعلق ابلربيد واالتصاالت االلكرتونية ج ر  01/12/2100يف  00/10انظر القانون رقم  -  

املتضمن املحدد لكيفيات تسمية األماكن واملباني  71/77/2770املؤرخ في  77-70املرسوم الرئاس ي رقم  -  

 .71/77/2772بتاريخ: 77واملؤسسات العمومية الجريدة الرسمية العدد:

ر  التضمن كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسيرها ج 72/72/2778في  78/18املرسوم التنفيذي رقم   -   

 77/72/2778في  77

للسيد وزير الداخلية و الجماعات املحلية،املتعلق بتحسين  2772نوفمبر  70املؤرخ في  2772املنشور الوزاري رقم -   

 املرافق العمومية اإلدارية.  العالقة بين اإلدارة و املواطن و إعادة تأهيل

للسيد وزير الداخلية و الجماعات املحلية، املتعلقة   2777ماي  21املؤرخة في  7188التعليمة الوزارية رقم  -   

 بتخفيف امللفات اإلدارية و اإلجراءات و تحسين الخدمات الصادرة عن اإلدارات املحلية.

للسيد وزير الدولة ،وزير الداخلية والجماعات املحلية،   2772سبتمبر  27املؤرخة في  7000التعليمة الوزارية رقم -    

 لجنة والئية مكلفة بإعادة تأهيل املرافق العمومية اإلدارية املحلية التابعة للقطــــــاع. املتعلقة بإنشاء

للسيد وزير الداخلية والجماعات املحلية املحددة للكيفيات  20/77/2771املؤرخة في: 776التعليمة الوزارية رقم  - 

 واملباني واألماكن العمومية. العملية لوضع حيز التنفيذ عملية التسمية وإعادة التسمية للشوارع 
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 أهمية الشبكات في مؤسسات الدفع اإللكتروني

The importance of networks in electronic payment institutions 

 د / شيري وليم سالمة .         جهاد أحمد السيد محمد .          د / أحمد مصطفي الشيخ .  

 والتكنولوجيا بالعبور / مصراملعهد العالي للهندسة 

 High Institute for Engineering & Technology Al-Obour \Egypt 

 امللخص:

يعاني الشباب الباحثين من الكثير من املشكالت التي تعيق عملية النشر العلمي، ومن هنا يهدف البحث إلى                      

نظام الدفع هو أي نظام يقوم بتحويل القيمة النقدية لتسوية   عرض جميع املعلومات الخاصة بالدفع اإللكتروني

ؤسسات واألدوات واألفراد واللوائح واإلجراءات واملعايير والتقنيات التي تمكن املعامالت املالية. يتم تضمين جميع امل

التجارة. الشبكة التشغيلية هي شكل من أشكال نظام الدفع الذي يربط الحسابات املصرفية ويسمح بالتبادل النقدي 

منفصلة لطرق الدفع ، في العديد باستخدام الودائع املصرفية. يتم تضمين آليات االئتمان ، والتي تعد في األساس ميزة 

من أنظمة الدفع ويوضح هذا البحث عن تطور املؤسسات من املاض ي إلي الحاضر واتجاهات تشكل مستقبل الدفع 

 . اإللكتروني

حيث أدركت البنوك في مختلف دول العالم بأن تطوير وتحديث وسائل الدفع يعد أولوية هامة بالنسبة لجميع                 

صاديات خاصة وأن وسائل الدفع التقليدية كثرت عيوبها ولم تعد فعالة في عصر يستوجب السرعة في تسوية اإلقت

املعامالت والصفقات السيما بظهور التجارة اإللكترونية وعن األثار السيئه التي يسببها الدفع اإللكتروني حتي األن فظهرت 

على التجارة االلكترونية في اآلونة اآلخيرة، األمر الذي يؤثر على  مشاكل الدفع االلكتروني بالتزامن مع زيادة اإلقبال

مستقبل التجارة االلكترونية، ويجبر الكثيرون عن اإلحجام عن التسوق عبر اإلنترنت في إطار ما تقدم سنحاول تقييم 

 وسائل الدفع اإللكترونية والبحث في الجوانب اإليجابية التي يمنحها استخدامها .

 اإلنترنت .( –التجارة اإللكترونية  ––) الدفع اإللكتروني فتاحية: الكلمات امل

Abstract: 

            Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process 

View all electronic payment information A payment system is any system that transfers monetary value to 

settle financial transactions. The institutions, tools, people, regulations, procedures, standards, and 

technologies that enable trade are all included. Operational network is a form of payment system that 

links bank accounts and allows exchange of cash using bank deposits. Credit mechanisms, which are 

essentially a separate feature of payment methods, are included in many payment systems and this 

research shows the evolution of institutions from the past to the present and trends shaping the future of 

electronic payment. 
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As banks in various countries of the world have realized that the development and modernization of 

payment methods is an important priority for all economies, especially since traditional payment methods 

have many defects and are no longer effective in an era that requires speed in settling transactions and 

deals, especially with the emergence of electronic commerce and the bad effects caused by electronic 

payment so far. The problems of electronic payment in conjunction with the increase in the demand for 

electronic commerce in recent times, which affects the future of electronic commerce, and forces many to 

refrain from shopping online. 

Key words:( Electronic payment - e-commerce - the Internet .) 

 مقدمة البحث :

حيث                         يمثل النشر العلمي الطريق والفاعل وأحد أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوف اإلنتاج العلمي             

شهد القرن الحادي والعشرين ثورة هائلة تحمل في طياتها متغيرات عديدة من أهمها الثورة التكنولوجية ومن أهم هذه 

ومؤسسات الدفع اإللكترونية وتطورها عبر املرور الزمن ومشاكل الدفع اإللكتروني وتخوف الكثير من شبكات  املتغيرات

العمالء من استخدامه حيث انه بدخول العالم في سباق الرقمنة واملعلومات والراجع إلي الطفرة التي حدثت في مجال 

لبنوك اإلستفاده من هذه التكنولوجيا الحديثة ألساليب تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم كان لزاما علي املؤسسات املالية وا

الدفع للإلرتقاء في عصر العومله ولكن مع ظهور هذا التطور هناك بعض املخاوف أدت إلي عدم اختفاء الوسائل التقليدية 

 ه.التي اعتاد عليها العمالء علي نظام كامل يطلعون علي خباياه من خالل النظام القانوني الذي ينظم أحكام

 أهمية البحث : 

مؤخرا أصبح الدفع االلكتروني هو حديث الساعة حيث انه يتطور بشكل سريع وملحوظ،وقد اقتحم مجال                 

الدفع االلكتروني السوق بشكل كبير وذلك يرجع الي االمتيازات املبهرة التي تقدمها التجارة االلكترونية من سهولة وأمان 

األخرف،وترجع اهمية الدفع االلكتروني الي ما يقدمه من مميزات في عمليات الشراء والبيع وغيرهم.  وغيرها من االمتيازات

توفر أنظمة الدفع اإللكتروني املختلفة الكثير من الراحة والسرعة للعمالء، وعالوة على ذلك، فهي تلبي احتياجات 

 عن إرسال األموال واستالمها وسحبها العمالء العاملية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء عب
ً
ر اإلنترنت، فضال

 وكل ذلك يتم في غضون فترة زمنية قصيرة.

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية وهي...

التعرف على مفهوم الدفع اإللكتروني  كمفهوم حديث في الكتابات العربية وتحديد خصائصه، وأهميته وعالقته  -7

املفاهيم األخرف .ببعض   

التعرف على مفهوم ااملؤسسات والشبكات  وتحديد أبعادها وعالقتها باملفاهيم األخرف . -2  

-2دراسة العالقة بين الدفع اإللكتروني وطرق الدفع القديمة .   
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الدولي  ووزارة التجارة دراسة مدف تأثير  الدفع إلكترونيا في كل بعد من أبعاد استدامة املؤسسات منها وزارة التعاون  -0

 والبنك املركزي .

.تقديم توصيات تساعد القيادات اإلدارية في دعم  الدعم اإللكتروني   -1 

 تحديد متطلبات تطبيق اتصاالت األقمار الصناعية . -6

 مشاكل البحث:

 رسوم الدفع االلكتروني املرتفعة -7

 اعتماد تكنولوجيا قديمة للدفع االلكتروني -2

 الدفع االلكتروني والغرامات قوانين -2

 عدم ثقة املستهلكين -0

 خطة البحث  تتميل في  مبحيين  وهما ....  

 املبحث األول : مفهوم الدفع اإللكتروني وأنواعه.

 املبحث الثاني : الدفع اإللكتروني.. وحلول عصرية تواكب تطورات الحياة . 

 املبحث األول : *مفهوم الدفع اإللكتروني :

 

 
 

 عن النقود               
ً
وببساطة، يمكن تعريف الدفع االلكتروني على أنه سداد وتحويل األموال بشكل إلكتروني بعيدا

 على شفرات رقمية سرية ال يعرفها سوف ”الكاش“الورقية 
ً
، بحيث يتم تحويل األموال من ماكينة إلى ماكينة أخرف اعتمادا

رجدال جوهر,اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ,رسالة ماجستير ,قسم علوم التيسير , كلية العلوم بن ) العميل والجهة التي يتعامل معها.

 .(21, ص 8118اإلقتصادية وعلوم التيسيير , جامعة الجزائر, 

 من النقد. هذه خدمة رئيسية تؤديها البنوك واملؤسسات املالية األخرف.        
ً
يتم استخدام آليات الدفع بدال

القابلة للتداول مثل الحواالت )مثل الشيكات( واالئتمانات املوثقة مثل خطابات االعتماد هي أمثلة على طرق األدوات 

الدفع التقليدية. تطورت العديد من أنظمة الدفع اإللكتروني البديلة نتيجة إدخال أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت 
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ى آخر عبر اإلجراءات اإللكترونية ودون التفاعل املباشر اإللكترونية. يشار إلى الدفع الذي يتم من حساب مصرفي إل

للعاملين في البنك على أنه الدفع اإللكتروني. يمكن أن يشير الدفع اإللكتروني إلى مدفوعات شراء وبيع السلع أو الخدمات 

 طاق أوسع.املقدمة عبر اإلنترنت ، أو يمكن أن ينطبق على أي نوع من أنواع تحويل األموال اإللكتروني على ن

ستخدم أنظمة الدفع الحديثة بدائل نقدية مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية. ويشمل ذلك بطاقات السحب اآللي              
َ
ت

وبطاقات االئتمان والتحويالت اإللكترونية لألموال واالئتمانات املباشرة والخصوم املباشرة والخدمات املصرفية عبر 

 Schueffel, Patrick (2017) ،The Concise Fintech Compendium ،School of ونية .)اإلنترنت وأنظمة دفع التجارة اإللكتر

Management Fribourg, Switzerland ) 

 

 

 

 *أنواع الدفع اإللكتروني كييرة وسريعة التطور ومن أهمها .....

 أوال : التحويل املصرفي اإللكتروني :

ال يختلف تعريف التحويل املصرفي اإللكتروني عن تعريف التحويل املصرفي التقليدي ، باستثناء أن هناك                

وسائل إلكترونية تسمح بتنفيذ العملية عن بعد ، والتي تتم في إطار عالقة تعاقدية بين املؤسسات املالية. وعلي العموم 

ويل مبلغ معين من حساب املدين إلي حساب املدين إلي حساب الدائن تحتاج الي يقصد بالتحويل اإللكتروني القيام بتح

محمد حسين منصور : المسؤولية اإللكترونية , دار تدخل وسيط يعمل علي اتمام اجراءات الوفاء بين مصرفي العميل والتاجر.)

 .( 315,ص 8112الجامعه الجديدة , اإلسكندرية , 

 ونية :ثانيا : بطاقات الدفع اإللكتر

هي البطاقات البالستيكية واملغناطيسية مستطيلة الشكل التي تصدرها البنوك لعمالئها للتعامل بها بدال من حمل             

النقود تحمل اسم املؤسسه املصدره لها وشعارها وتوقيع حاملها وبشكل بارز علي وجه الخصوص رقمها واسم حاملها 

 ا وانتشر استخدامها مؤخرا عبر مختلف دول العالم عوضا عن وسائل الدفع التقليدية.ورقم حسابه وتاريخ انتهاء فعاليته

 ثاليا : الشيك اإللكتروني :
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إنها املكافئ اإللكتروني للشيكات الورقية ، وهي رسالة آمنة وموثقة يتم تسليمها من قبل املرسل إلى املستلم             

نترنت. يتم إرسال القيمة املالية للشيك إلى حساب حامل الشيك ، وبعد ذلك يقوم للموافقة عليها وإرسالها إلى بنك عبر اإل 

 بإلغاء الشيك وإرساله إلكترونًيا إلى مستلم الشيك كدليل على السداد.

 ومن مزاياه

 * تقض ي علي مشاكل الشيكات الورقية كالضياع أو التأخير .

 % من رسوم التشغيل .17* توفر 

 

 الذكية :رابعا : البطاقة 

هي اهم اإلبتكارات الحديثة في قطاع الدفع بالبطاقات وهي عبارة عن بطاقة بالستيكية ذات حجم قياس ي تحتوي               

علي شرائح للذاكره تعمل بواسطة ميكرو كومبيوتر وتحتوي علي معالج دقيق يسمح بتخزين األموال من خالل البرمجة 

 8115منير الجهنمي  : البنوك اإللكترونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية ,) دا لصالحية البطاقة.األمنيةوال تتطلب تفويضا أو تاكي

 .(94,ص

 خامسا : بطاقات اإلئتمان :

يطلق عليها النقود البالستيكية وهي بطاقة يصدرها املصرف لكي تمكنه من الحصول علي السلع والخدمات من          

 8115منير الجهنمي  : البنوك اإللكترونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية ,.) تقديمه لهذه البطاقهمحالت وأماكن معينة عند 

 (.55,ص

 املبحث الياني:*الدفع اإللكتروني.. حلول عصرية تواكب تطورات الحياة:

لم عبارة عن قرية صغيرة، أدف نتيجة التطور التكنولوجي في مجال اإلتصال، وظهور اإلنترنت الذي جعل العا                  

ذلك إلى تطور املجال اإلقتصادي وظهور التجارة اإللكترونية، التي مكنت األشخاص من القيام بعمليات البيع والشراء 

عبر هذه الشبكة، وبالتالي أصبح اإلنترنت الوسيلة األمثل في التعاقد، كل ذلك أدف إلى ميالد عقود جديدة يتم إبرامها في 

 راض ي غير ملموس أال وهي العقود اإللكترونية التي تعتبر قوام املعامالت التجارية اإللكترونية ومن هذه الحلول .عالم افت

 

 *العوامل التي ساعدت في نجاح الدفع اإللكتروني : 
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 توسع مجال التجارة اإللكترونية وظهور اإلنترنت أدي إلي...

 البنوك اإللكترونية – 9

هو بنك له وجود كامل علي شبكة اإلنترنت ويحتوي علي كافة البرمجيات لألعمال املصرفية للعميل دون أن يقوم                

بالذهاب إلي مقر البنك حيث تعمل علي.... تسيير العمل, السالمه واألمن , تقليل األعمال الورقية , توفير املصاريف , 

 (.01,ص 2112منير الجهنمي  : البنوك اإللكترونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية ,إرضاء العمالء , تنظيم الدفعات.)

 الذكاء االصطناعي ودوره كجزء من نظام الدفع اإللكتروني -2

 

 
 

يستخدم الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي البيانات من شركات الدفع اإللكتروني في جميع أنحاء العالم ، وهما                

املورد األكثر قيمة الذي قد تمتلكه أي شركة في الوقت الحالي. تستخدم املؤسسات املالية الذكاء االصطناعي ألتمتة 

اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا تتجاوز هذه الواجبات األساسية. تتمتع الحلول التي املعامالت واكتشاف االحتيال ، لكن 

تدعم الذكاء االصطناعي بالقدرة على التأثير على مستقبل املدفوعات من خالل قراءة تاريخ معامالت العميل ، بما في ذلك 

األدوات بعد ذلك أن تقترح على كل مستخدم  عادات الشراء واإلنفاق ، والتنبؤ بنشاط العميل في املستقبل. يمكن لهذه

طريقة دفع بديلة، على سبيل املثال، البطاقات ذات الرسوم أو األسعار املخفضة أو طريقة الدفع املفضلة لديهم وهذا 

 Shane Leggمجرد مثال واحد على كيف يمكن لألنظمة التي تدعم الذكاء االصطناعي أن تساعد وتوجه أنشطة الدفع)

and Marcus Hutter (2007) ،"Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence" (PDF) ،Minds and 

Machines ،17: 391–444،) 

 املدفوعات السلسة واآلمنة أولوية لدي الشركات -3
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تندات الورقية وملء النماذج في املصطنع ، ال تزال العديد من املؤسسات تطلب من املستخدمين ملء املس                

 عندما يمكن 
ً
املطولة قبل أن يتمكنوا من السؤال أو الشراء أو البيع ، وهو ما يمثل عائًقا للعديد من العمالء ، خاصة

ملقدمي الخدمات املالية تقديم تجارب أكثر سالسة وأماًنا. تكشف العديد من اإلحصاءات أن العديد من املشترين 

لتسوق الخاصة بهم وأن العديد من املتسوقين يفشلون في الشراء بسبب مشاكل الدفع وعملية يتخلون عن عربات ا

الخروج الطويلة. وهنا يكمن مستقبل املدفوعات: في تبسيط قنوات االتصال لتأمين االحتفاظ بالعمالء ، وهو أمر ليس 

 AI set to exceed human".)من التقنياتبالصعوبة التي يبدو عليها. يستخدم الذكاء والتعلم اآللي مجموعة متنوعة 

brain power" ،CNN.com ،26  2110يوليو( مؤرشف من األصل ،web article في )اطلع عليه بتاريخ 2100يونيو  22 ،

 (.2110فبراير  20

 اإلستفادة من بيانات العميل -4

 

 
 

البيانات هي املورد األساس ي في اتخاذ القرارات املالية، واستخداماتها ال حصر لها من حيث فهم سلوك التسوق                     

للعمالء وأنماط اإلنفاق، وتقديم توصيات املنتجات ذات الصلة، واستهداف اإلعالنات حيث يستخدم عمالقة التجارة 

بالفعل الستهداف املشترين من أجل البيع املضاعف وارسال ومتابعة العروض اإللكترونية مثل أمازون البيانات 

 الشخصية.
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 التوسع في أنظمة الدفع عبر اإلنترنت -5

 

 
 

يقض ي األشخاص في املتوسط أكثر من أربع ساعات على هواتفهم كل يوم، وهذا املعدل سوف ينمو في                   

أنظمة الدفع من هذا االتجاه وتعمل على تسهيل التسوق عبر اإلنترنت حيث توفر وما بعده لذا تستفيد  2727عام 

شبكات الفيسبوك وتويتر وانستجرام  اآلن أزرار من أجل اتمام عمليات الشراء املباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي 

يث تزداد شعبية محافظ الهاتف وبالتالي تثبت اتجاهات الدفع الرقمي قدرتها على تلبية احتياجات العالم الحديث ح

 Pre-1900".)املحمول، حيث إنها تزيل اإلزعاج الناتج عن استخدام بطاقة ائتمان فعلية أثناء التسوق عبر اإلنترنت

Utopian Visions of the 'Cashless Society'" ،MPRA ،2012 8134يونيو  2، مؤرشف من األصل في.) 

 املحمول فوائد الدفع باستعمال الهاتف 

 حيث أن املصادقة الثنائية تمنع االحتيال. -* األمان 

 ال يلزم تسجيل مسبق وال يلزم توفر برامج متنقلة جديدة. -* سهولة االستخدام 

 حيث إنه مجرد خيار آخر أثناء عملية السحب. –* سهل 

 ثوان. 77يتم إكمال معظم املعامالت في أقل من  -* سريع 

٪ من جميع املحتويات الرقمية املشتراة عبر اإلنترنت في بعض أجزاء آسيا أسلوب إرسال 07يستخدم  -* أثبتت كفاءتها 

، "Mobile Payments: Look to Korea(، "8112يونيو  25) feig, Nancyالفواتير عبر الهاتف املحمول مباشرة. ))

Banktech.com 8133سبتمبر  34، اطلع عليه بتاريخ 8132نوفمبر  32، مؤرشف من األصل في.) 

 

 #ماستركارد توقع اتفاقية مع "جيديا" لقبول املدفوعات عبر تقنية "الدفع عبر الهاتف"

 asterCard Incorporated Reports Fourth-Quarter and)  .األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Full-Year 2016 Financial Results" ،MasterCard 8181أكتوبر  89من األصل في ، مؤرشف.) 

 اليقين في املعامالت بين الطرفين -5
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 RTPتوافر األموال للمستفيد من املعامالت على الفور  يوفر  Real-time Transport Protocolوهو   RTPيضمن                

لبات الدفع وكشوف الحساب وما إشعارات في الوقت الفعلي لكل معاملة مثل رسائل التأكيد والفواتير مع املدفوعات وط

على الشفافية واليقين في املعامالت بين كال الطرفين وبالتالي إذا كنت  RTPإلى ذلك ومع هذه امليزات، تحافظ أنظمة 

تمتلك موقع الكتروني فال تنتظر من أجل اإلنضمام إلى بوابة فابيلس والتواصل مع فريق العمل من خالل البريد 

 اتف أو من خالل الدردشة الحية للموقع.اإللكتروني ورقم اله

 تسهيل املعامالت عبر الحدود -6

كانت املعامالت عبر الحدود بطيئة ومكلفة وتستغرق وقًتا طويال كما تعمل العملة الصعبة على مضاعفة هذا            

حساب مصرفي إلى صعوبات ال  األمر، خاصة عند أخذ اللوائح الحكومية في االعتبار وفي بعض البلدان النامية يؤدي فتح

يمكن التغلب عليها وبالتالي دفعت الحواجز املوجودة أمام دخول الشركات إلى إعادة التفكير في مستقبل املدفوعات عبر 

الحدود وإيجاد طرق بديلة لتبسيط أنظمة الدفع الدولية وحالًيا تعتبر أكبر وأنجح تقنية تجعل املدفوعات الدولية 

عملة مشفرة أخرف حول العالم ومن خاللها  2777وأكثر من  Bitcoinحيث قدمت هذه التقنية  blockchainممكنة هي 

يضعها في  blockchainيجب أن توافق الشبكة على كل معاملة ألجهزة الكمبيوتر قبل تسجيلها، وبالتالي فإن طبيعة الـ 

 الدولية. طليعة اتجاهات الدفع اإللكتروني ويجعلها مثالية للعملة غير النقدية

من بين الشركات العاملية العمالقة التي ترغب في إنشاء عمالت افتراضية، على الرغم من اللوائح  Facebook# ُيعد 

 الحكومية التي تعيقها.

أيًضا دوًرا كبيًرا في تسهيل املدفوعات عبر الحدود من خالل بطاقاتهم والتي لها رسوم أقل  Mastercardو  VISAكما تلعب 

 أيًضا.

وفي املستقبل سوف تدرك العديد من الدول الحاجة إلى إنشاء عملتها الرقمية املدعومة من الحكومة وغيرها من الحلول 

 التي من شأنها تبسيط املعامالت عبر الحدود.

 الدفع اإللكتروني من خالل الحوسبة السحابية -2

 

 
 

تعتبر املدفوعات املتأخرة من أصعب املشاكل التي تواجهها الشركات وإحباطها ، وهذا له تأثير على عملك. لذلك                   

 من الخادم املحلي ، تستخدم التكنولوجيا السحابية شبكة من الخوادم البعيدة املوجودة على اإلنترنت ، وتقوم 
ً
، بدال

 وإدارتها ودفعها. هذه الخوادم بتخزين البيانات
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يمكن لشركتك تحديث نظام الدفع الحالي الخاص بها وإزالة خطر التأخر في السداد من خالل االستفادة من مزايا 

 الحوسبة السحابية ، مثل املرونة والتدفق النقدي األسرع واملزيد من األمان.

من املزايا املمكنة لتنفيذ املدفوعات املستندة إلى تعد الفعالية من حيث التكلفة والجدوف واملوثوقية واإلنتاجية األكبر 

السحابة تتعرض مراكز البيانات للهجوم باستمرار من املتسللين ، وإذا تم اختراقها وتلفها ، فسيتكلف ذلك مليارات 

 Fundamentals of. ) Webالدوالرات. أحد الحلول لحماية مراكز البيانات هو استخدام الحوسبة السحابية ملصادقتها

Programming - Software As A Service  على موقع واي باك مشين. 8139ديسمبر  81نسخة محفوظة) 

 شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في مجال الدفع -1

 

 
 

Google Pay                  وAmazon Pay  وApple Pay  كلها مملوكة لشركةApple  والتي لها تأثير كبير على مستقبل ،

، على سبيل املثال ، عن طرق جديدة لتنمية عملتها واستخدامها ، لذلك أعلنوا مؤخًرا عن  Googleاملدفوعات. تبحث 

 من الشركات غير املتصلة باإلنترنت وعبر اإلنترنت على مواكبة 
ً
دخولهم سوق التجارة اإللكترونية. يساعد هذا كال

فع للمستهلكين وتصميم أزرار مخصصة تسمح للعمالء بتقديم الطلبات والدفع من خالل أجهزتهم املحمولة. اتجاهات الد

 حالًيا عمليات الدفع بدون تالمس ، مما يبسط عملية الدفع. Google Payيدعم 

بال كلل  Amazon Payفي مهارات الشراء التي تدعم الصوت ، تعمل  Alexaنظًرا ألنها تدمج موارد التسويق الخاصة بـ 

 لخدمة عمالئها من خالل مدفوعات آمنة وخالية من املتاعب.

 يحرزان أيًضا تقدًما في هذا املجال Apple Payو  Facebookليس ذلك فحسب ، بل إن 

)rg/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Apple_Pay_logo.svghttps://ar.m.wikipedia.o.) 

 *مساوئ الدفع اإللكتروني:

 رسوم الدفع االلكتروني املرتفعة -

تقتطع الرسوم املصرفية التي يدفعها رواد االعمال لقبول الدفع ببطاقات االئتمان من الزبائن جزء كبير من حجم 

االعمال إلى اإلحجام عن استخدام نظام الدفع االلكتروني، للهروب من هذه تعامالتهم األمر الذي يدفع الكثير من رواد 

 الرسوم الباهظة.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Apple_Pay_logo.svg
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 اعتماد تكنولوجيا قديمة للدفع االلكتروني -

استخدام تكنولوجيا قديمة واحد من أبرز مشاكل الدفع االلكتروني، والتي تعيق إتمام الكثير من العمليات الشرائية وهنا 

 ير تكنولوجيا الدفع االلكتروني.تظهر الحاجة الى تطو 

 قوانين الدفع االلكتروني والغرامات -

صفحة  017استخدام نظام الدفع االلكتروني يجبر املؤسسات والتجار على االلتزام بقوانينه الكثيرة، والتي تحصر في 

 وبالتأكيد يواجه املخالفين الكثير من املشاكل القانونية والغرامات.

 ينعدم ثقة املستهلك -

مازال هناك عدد كبير من املستهلكين املتخوفين من العمل بنظام الدفع االلكتروني، خشية ان تسرق أموالهم عن طريق 

 اختراق أرقام بطاقاتهم االئتمانية.

 انتحال شخصية الفرد - 

ن خالل يستغل اللصوص بيانات شخص ما علي الشبكة اإللكترونية من أجل الحصول علي بطاقات بنكية ائتمانية م

 الهيئات التي ال تتخذ إجرائات أمنية صارمة عبر الشبكة.

 جرائم غسيل األموال  -

تحويل املصدر غير املشروع لألموال كاملخدرات إلي أموال مصدرها مشروع كالتجارة بقطع غيار السيارات عن طريق 

املصرف الذي سحب املبلغ من ماكينته بطلب سحب مبالغ كبيرة علي دفعات من الصراف األلي في بلد أجنبي ثم يقوم فرع 

البطاقة وتتم عملية التحويل بخصم املبلغ من رصيد العميل الذي يكون قد تهرب من  تحويل املبلغ من الفرع الذي أصدر

تيسيير , جامعة البليدة , كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ال 15بدوي مصطفي : غسيل األموال اإللكتروني , مجلة آفاق ,العدد) دفع رسوم التحويل.

 .(13, ص 8115, سبتمبر 

 *التوصيات:

نقترح أن يتدخل البنك املركزي إلعداد عقد خدمة الدفع اإللكتروني يتم العمل به بين مزود الخدمة والعميل , منعا  -7

 من تغول مزود الخدمة , وإلقامة نوع من التوازن بين حقوق كل من مزود الخدمة والعميل.

وضع خطط من قبل البنك املركزي تجعله قادرا علي التحكم بشكل اكبر في السياسه البنكية نظرا للمخاطر ضرورة  -2

 اإلقتصادية املترتبة على اعمال مزود خدمة الدفع اإللكتروني.

اقة محاولة اجراء دراسات اخرف مشابهة للدراسة الحالية , نظرا لقلة الدراسات التي بحثت في هذا املوضوع وا البط -2

وتتم عملية التحويل بخصم املبلغ من رصيد العميل الذي يكون قد تهرب من دفع رسوم التحويل لتطورات املستقبلية 

 التي يمكن أن تحدث فيه.

 الخاتمة:

موضوع وقع بعنوان في تقديم البحث العلمي لحضراتكم، حيث تحدثت في الحمد هلل الذي قد وفقىي                     

سات الدفع اإللكتروني(، وحاولت بكل جهدي حتى يظهر البحث بشكله النهائي أمام حضراتكم، وأرجو أال )شبكات ومؤس

يكون البحث قد أهدر من وقتكم، بل أأمل أن يكون قد نال هذا البحث العلمي اعجابكم تعتبر خدمة الدفع اإللكتروني 
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ن املستهلكين من إجراء عمليات الشراء والبيع والوفاء املقدمة من خالل الدفع اإللكتروني أمًرا بالغ األهمية في تمكي

بالتزاماتهم وتحويل األموال. فمن ناحية ، تمكن البنوك واملؤسسات املالية من تجنيد املزيد من املستهلكين في بيئة تسود 

ايد على خدمات الدفع فيها املنافسة الشديدة بين البنوك   من ناحية أخرف ، فإنه يوفر الوقت واملال. نظًرا للطلب املتز 

اإللكتروني واإلصابة الناتجة ، فإن املسؤولية املدنية ملزود خدمة الدفع اإللكتروني للمستهلك تعد مصدر قلق كبير. قد 

 يعاني املستهلك نتيجة عدم قيام مقدم الخدمة  بمسؤولياته سواء كان تأخير أم ال.

 قائمة املراجع:

اإللكترونية ,رسالة ماجستير ,قسم علوم التيسير , كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم  بن رجدال جوهر,اإلنترنت والتجارة -0

 .12, ص 2772التيسيير , جامعة الجزائر, 

2-Schueffel, Patrick (2017) ،The Concise Fintech Compendium ،School of Management Fribourg, 

Switzerland  

 . 771,ص 2770ترونية , دار الجامعه الجديدة , اإلسكندرية , محمد حسين منصور : املسؤولية اإللك -2

 .08,ص 2771منير الجهنمي  : البنوك اإللكترونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية , -0

 .11,ص 2771منير الجهنمي  : البنوك اإللكترونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية , -1

 .77,ص 2771ونية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية ,منير الجهنمي  : البنوك اإللكتر -6

0-Shane Legg and Marcus Hutter (2007) ،"Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence" 

(PDF) ،Minds and Machines ،17: 391–444، 

1- "AI set to exceed human brain power" ،CNN.com ،26  2776يوليو، ( مؤرشف من األصلweb article في )28 

 .2771فبراير  26، اطلع عليه بتاريخ 2771يونيو 

8- "Pre-1900 Utopian Visions of the 'Cashless Society'" ،MPRA ،2012 2778يونيو  1، مؤرشف من األصل في. 

77-feig, Nancy (25  2770يونيو" ،)Mobile Payments: Look to Korea" ،Banktech.com 70، مؤرشف من األصل في 

 .2777سبتمبر  78، اطلع عليه بتاريخ 2770نوفمبر 

77- asterCard Incorporated Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2016 Financial Results" ،MasterCard ،

 .2727أكتوبر  20مؤرشف من األصل في 

72- Fundamentals of Web Programming - Software As A Service  على موقع  2770ديسمبر  22نسخة محفوظة

 واي باك مشين.

27-https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Apple_Pay_logo.svg 

, كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التيسيير , جامعة  71األموال اإللكتروني , مجلة آفاق ,العددبدوي مصطفي : غسيل  -70

 .67, ص 2771البليدة , سبتمبر 
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 وسائل الدفع االلكرتوين بني الواقع واحلماية القانونية لدى بريد اجلزائر 
Les moyens de paiement électroniques entre réalité et protection 

juridique chez Algérie poste 

 b.abdelali@lagh-univ.dz، جامعة عمار ثليجي األغواط /التنمية االقتصاديةد بشري عبد العايل 
 التنميةاالقتصادية جامعةعمارثليجياألغواط/ط.د غيثي حممد احملجوب ،

gaithimahjoub92@gmail.com  
gaithimahjoub92@gmail.com 

 امللخص : 

لقد أصبح من الضروري تحديث وسائل الدفع .مادام أن وسائل الدفع التقليدية فقدت فاعليتها في معالجة املعامالت 

اعد كثيرا في إحداث وسائل دفع جديدة االقتصادية السيما بعد ظهور املصارف اإللكترونية فالتطور التكنولوجي س

 كبطاقة االئتمان, الشيكات اإللكترونية, والنقود اإللكترونية والتي يرجع لها الفضل في تسهيل تسوية املعامالت املالية .

النظام املصرفي الجزائري هو كذلك واكب هذه التطورات التكنولوجية ولهذا بذلت مؤسسة بريد الجزائر قصارف جهدها 

من أجل املواكبة وذلك بتقديم البطاقة الذهبية كوسيلة دفع إلكترونية والتي حلت محل البطاقة الكالسيكية الخاصة 

   تحسين الخدمات املالية التي قدمها بريد الجزائر.بصفة كبيرة في بالسحب,وقد ساهمت البطاقة الذهبية 

Abstract 

  It has becom necessary to modernize payment methods as long as the traditional payment methods last 

years effectiveness in processing economic transition, specialy after the emergence of electronic banks. 

Technological development helped a lot in creating new payment modes such as credit cards, electronic 

checs, electronic mony, which are credited with facilitating the task of settling financial transactions. The 

Algerian banking system has also kept pace with these technological development and that is why Algeria 

post has made every effort to keep up by providing golden cards as an electronic means of payment, 

which replaced the classic cards for. The golden cards has greatly contributed to improving the financial 

services provided by Algeria post.   

 مقدمـــــــــــــــة:  

تعتبر النقود على مر السنين هي املحرك األساس ي لكل املبادالت التجارية واملعامالت املالية. وكل ما يدور داخل             

أي مجتمع من معامالت تتم تسويته بالنقود, ومع التطور الزمىي أصبح يتم إجراء ماليين املعامالت والصفقات 

ظهور الكثير من املشاكل أهمها العمليات الحسابية املعقدة, السرقة والقروض يوميا باستخدام النقود, مما أدف ب

والضياع, ثقل حمل النقود عند إجراء املعامالت الضخمة ...إلخ. ومن أجل تفادي هذه املشاكل حصل تفاهم بين 

mailto:gaithimahjoub92@gmail.com
mailto:gaithimahjoub92@gmail.com
mailto:gaithimahjoub92@gmail.com
mailto:gaithimahjoub92@gmail.com


  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  452    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

لقبول املجتمعات في أزمنة وأمكنة مختلفة ,على اتخاذ شكل معين يتصف بالنقود ويمكن أن يحل محلها و يحظى با

العام ويطلق عليه عموما اسم وسيلة الدفع. لكن التطور االقتصادي لم يسمح لوسائل الدفع بأن تستقر على شكل 

معين بل تطورت وأخذت أشكاال معروفة حسب األزمنة التي مرت بها ,حيث أصبحت تعرف بوسائل ونظم الدفع 

ه في جميع مجاالت الحياة ومنها العمل املصرفي إلى التقليدية وفرض التطور التكنولوجي في الوقت الحالي واستعمال

 استخدام وسائل دفع تختلف عن تلك التقليدية, والتي تعرف بوسائل الدفع اإللكترونية .

ويعرف أن املجتمع الجزائري يعتمد في الصفقات التجارية واملالية الكبيرة والصغيرة على السيولة وبالتالي عدم ثقة      

الدفع البديلة عنها ,واختيار وسيلة الدفع هذه عن غيرها ) الشيك ,التحويل بطاقة الدفع ...( منذ  املواطن في وسائل

زمن بعيد له مبرراته ومن أهمها كثرة القضايا لدف املحاكم بسبب إصدار شيك بدون رصيد, كذلك غياب الثقافة 

إلى الجهاز املصرفي الذي ساهم بالنوع السي   املصرفية لدف املجتمع وأبرز دور يعود لألمية أما الدور األكبر فيرجع

تكاتفت جهود الدولة بمساعدة البنك العالمي من أجل تطوير  2771والرديء من لخدمات املقدمة. لكن منذ سنة 

خدمات النظام املصرفي الجزائري ومن أهم هذه البرامج مشروع تطوير وسائل الدفع ولم يقتصر هذا املشروع على 

مل الخزينة العمومية ومؤسسة بريد الجزائر حيث تعتبر هذه األخيرة طرفا معنيا بمشروع تطوير البنوك فقط بل ش

وسائل الدفع حيث أن مؤسسة بريد الجزائر التزمت بالتخطيط والتحفيز لتنفيذ املشروع من طرفها وذلك بالتعاون 

 مع بنك الجزائر وباقي البنوك التجارية .

 : إشكالية الدراسة

 ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة على االنشغال واإلشكال التالي: بناءا على   

اقع استخدام وسائل الدفع اإللكترونية لدى مؤسسة بريد الجزائر؟و ماهي الخدمات اإللكترونية التي   ما هو و

 توفرها ؟

 الهدف من الدراسة: 

 التعرف على وسائل الدفع اإللكترونية . -

 .ريد الجزائر وأبرز خدماتها اإللكترونيةالتعرف على مؤسسة ب -

 التعريف بالبطاقة الذهبية كوسيلة دفع جديدة -

 معرفة جميع تحديات واملعرقالت تطبيق وسائل الدفع اإللكتروني -

   منهج الدراسة:

من أجل اإلحاطة بجوانب موضوع هذه الورقة سنستخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتالزمهما مع   

 الدراسة.

 خطة الدراسة: 

 سيتم تغطية هذه الدراسة من خالل املحاور التالية:   

  ماهية وسائل الدفع االلكتروني وأشكاله.: املحور األول 

 اإللكتروني التي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر.خدمات الدفع : املحور الياني 
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 املحور اليالث : تحديات وسائل الدفع اإللكترونية في  بريد الجزائر 

 املحور الرابع : حماية وسائل الدفع اإللكترونية 

 املحور األول: ماهية وسائل الدفع االلكتروني وأشكاله 

حجم املعامالت املالية والتجارية إلى تطور وسائل لقد أدف التطور االقتصادي الحاصل من زمن بعيد وزيادة 

واختالفها وعدم توقفها عند شكل معين حيث بدا باملقايضة ثم النقود املعدنية ثم الورقية والشيكات حتى وصلت إلى 

 ما يعرف بوسائل الدفع االلكتروني و سنتطرق من خالل هذا املحور إليها .  

 االلكترونية:. مفهوم وسائل الدفع أوال 

 توجد عدة تعاريف لوسائل الدفع االلكتروني توجز أهمها فيما يلي:  
وسيلة الكترونية بها قيمة نقدية مخزونة بطريقة الكترونية كبطاقة أو ذاكرة كومبيوتر، مقبولة كوسيلة للدفع هي 

كبديل عن العمالت النقدية و بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها، يتم وضعها في متناول املستخدمين 

 . (701، صفحة  2771/2778)عمار،  الورقية وذلك بهدف إحداث تحويالت الكترونية ملدفوعات ذات قيمة محدودة

أجهزة ويعرف على انه: عملية تحويل األموال هي في األساس ثمن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام      

 .(77، صفحة 2777)صالح،  الكمبيوتر  وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البيانات

مما سبق نستنتج إن وسيلة الدفع االلكتروني هي وسيلة لتحويل األموال عن طريق تقنية الكترونية مما يجعل      

 التبادل سهل وبأسرع وقت  واقل تكاليف.

 ثانيا: أنواع وسائل الدفع االلكتروني

الكترونية حيث اتخذت هذه فرض التطور التكنولوجي على املؤسسات املالية إلى تطوير وسائل الدفع من تقليدية إلى 

 األخيرة أشكاال تتالءم مع طبيعة املعامالت عبر االنترنت ومن بينها نذكر :

: ظهرت البطاقة االئتمانية نتاج لتطور الذي مس النقود وهي عبارة عن بطاقة بالستيكية البطاقة االئتمانية  -29

اسم املؤسسة املصدرة لها وشعارها وتوقيع  ومغناطيسية يصدرها البنك لصالح عمالئه بدال من حمل النقود وتحمل

 .1حاملها وبشكل بارز على وجه الخصوص رقمها و اسم حاملها ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صالحيتها

 :(2776)عباسية.،  وهناك عدة أنواع من البطاقة االئتمانية أهمها

عن شركة فيزا كارد العاملية هذه البطاقة متجددة بإمكان صاحبها هي بطاقة تصدر :  visa cardبطاقة فيزا   -29-29

أن يسدد كل التزامات البطاقة خالل مدة السماح، أو يسدد جزء من االلتزامات خالل هذه املدة وتسديد البقية بعد 

ملحالت التجارية ذلك، تعتبر هذه البطاقة من أكثر البطاقات انتشارا على اإلطالق، حيث تتعامل مع ماليين املنشأة وا

 و أجهزت الصراف اآللي.

تأتي هذه البطاقة في املرتبة الثانية بعد بطاقة فيزا كارد من حيث درجة انتشارها  :master cardماستر كارد    -29-22

تتعامل أيضا مع عدة منشأة ومحالت تجارية لها عدة أشكال أهمها ماستر كارد الذهبية، ماستر كارد الفضية، ماستر 

 ألعمال.كارد رجال ا
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هي بطاقة ائتمان لكنها غير متجددة فهي ليس لها حد صرف ويكون املبلغ  بطاقة أمريكان اكس بريس :  -29-23

الكلي املحمل على البطاقة مستحقا عند نهاية فترة السداد أي ينبغي تسديد االلتزامات املالية لهذه البطاقة خالل 

و الذهبية و  مدة السماح، وبخالف ذلك فإنه لن يجري تجديد هذه البطاقة ملدة جديدة، وهي أنواع: الخضراء

 املاسية. حيث ينتج كل نوع لقطاع معين من الزبائن املستفيدين.

: وهي تلك البطاقات التي ال تعطي لصاحبها قرض الحصول على ائتمان )قرض( البطاقة غير االئتمانية -22

 وتنقسم إلى:

ث تتيح ويتطلب هذا النوع من البطاقات وجود حساب بنكي جاري لصاحب البطاقة حي البطاقة املدينة: -22-29

استخدام البطاقة عملية التسوية أو الدفع من خالل تمكين املستفيد من سحب األموال من حساب صاحب البطاقة 

 .(2777)الرحمان.وهيبة،  الذي يفترض فيه أن يكون حسابه مدينا

حيث يقوم صاحب البطاقة االلكترونية بشحنها  بمبلغ مالي وعند إتمام  أي معاملة  بطاقة الدفع املسبق:   -22-22

تجارية، يتم سحب املقابل املالي من هذه البطاقة حتى ينتهي املبلغ املشحون أو املعبأ في البطاقة وإلعادة استخدامها 

 .1يجب إعادة شحنها وهكذا

وك أو الجهات األخرف التي رخص لها القانون ذالك هي تلك البطاقة التي تصدرها البن بطاقة الحسم:   -22-23

صراحة، تستخدم من طرف صاحبها لخصم بلغ من حسابه الجاري مباشرة لدفعه للتاجر، يمكن الحصول عليها بعد 

فتح حساب لدف البنك حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل ويربطها بشركة ، وال يستطيع العميل استخدامها 

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي أو عمليات شراء من أجهزة نقاط البيع إال إذا كان رصيد  سواء في عمليات

 (70، صفحة 2772)سميرة،  الحساب دائنا

هي بطاقة بالستيكية ذات مواصفات ومقاييس, معينة تحتوي على رقاقة إلكترونية تعمل  البطاقة الذكية: -23

كحاسب آلي, حيث يمكن تخزين بعض البيانات عليها واسترجاعها. تتيح ألجهزة قراءة البطاقات التي توضع في املواقع 

 (28، صفحة 2772)فضيل.فارس، التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات املالية لصاحبها 

: عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على كارت النقود اإللكترونية -20

، صفحة 2770)نبيه،  ذكي أو قرص صلب حيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل طرف ثالث

22). 

هو محور ثالثي األطراف معالج إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن أمرا من شخص  الشيكات اإللكترونية:-25

يسمى الساحب إلى البنك املسحوب علية بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن شخص ثالث يسمى املستفيد.ولعلى الشيك 

.، صفحة 2770)بندق.،  كترونيةاإللكتروني هو أكثر األوراق التجارية التي يمكن االستفادة منها في مجال التقنيات اإلل

217) 

                                                            

 



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  455    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

: عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام بحركات التحويالت املالية الدائنة واملدينة من التحويل املالي اإللكتروني  -25

ملكيتها وأحقية تشغليها إلى حساب بنكي ألخر,وتنفذ عمليات التحويل املالي عن طريق دار املقاصة.وهي شبكة تعود 

 البنوك املشتركة بنظام تحويل األموال اإللكتروني

 :ثاليا:مزايا وعيوب وسائل الدفع اإللكتروني

بالرغم من تطور وسائل الدفع اإللكتروني وتوفرها على إيجابيات في املقابل هي أيضا لها بعض السلبيات التي صاحبت 

 املتعاملين بها :

 : لوسائل الدفع اإللكتروني عدة مزايا أهمها:(217.، صفحة 2770)بندق.،  الدفع اإللكترونيمزايا وسائل -9

 تحقق وسائل الدفع اإللكتروني لحاملها عدت مزايا أهمها: أ/بالنسبة لحاملها:

 وتفادي السرقة والضياع.سهولة ويسر االستخدام كما تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقية 

كما أن لحاملها فرصة الحصول على االئتمان املجاني لفترة محدودة, وكذلك تمكنه من إتمام صفقاته فوريا وبمجرد 

 ذكر رقم البطاقة.

تمد أقوف ضمان لحقوق البائع. تساهم في زيادة املبيعات كما أنها أزاحت عب  متابعة ديون  ب/ بالنسبة للتاجر:

 ما أن العبء يقع على عاتق البنك والشركات املصدرة. الزبائن طال

ج/بالنسبة ملصدرها: يجىي مصدر البطاقة عدت مزايا منها الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح التي تحققها 

 املصارف واملؤسسات املالية. 

 

 عيوب وسائل الدفع اإللكتروني: -2

خدام هذه الوسائل زيادة االقتراض واإلنفاق بما يتجاوز القدرة من املخاطر الناجمة عن است ا/بالنسبة لحاملها:

 املالية.وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت املحدد يترتب عنه وضع اسمه في القائمة السوداء.

إن مجرد حدوث بعض املخالفات من جانب التاجر أو عدم التزامه بالشروط يجعل البنك يلغي  ب/ بالنسبة للتاجر:

 امل معه ويضع اسمه في القائمة السوداء.وهذا ما يعىي تكبد التاجر صعوبات جمة في نشاطه التجاري.التع

ج/بالنسبة ملصدرها: أهم خطر مصدرها هو مدف سداد حاملي البطاقات للديون املستحقة عليهم وكذلك تحمل 

 . (21ة ، صفح2770/2771)فاطمة،  املصدر نفقات ضياعها

 خدمات الدفع االلكتروني التي تقدمه مؤسسة بريد الجزائر  : املحور الياني

يحتل قطاع البريد مكانة هامة في كل مم املجال االقتصادي و االجتماعي حيث شهد عدة إصالحات نتج عنها إنشاء 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمح بناء دولة عصرية و بتقديم خدمات متطورة للمجتمع تسمى بريد 

 الجزائر و هذا ما سنتطرق إليه خالل هذا املحور 

 بريد الجزائر مؤسسة .أوال 

و أطلقت عليه آنذاك تسمية البريد  7872و أكملته سنة  7877شرعت فرنسا في بناء قصر البريد املركزي سنة 

 الجديد 

 . 7862يوليو  1قبل أن تغيره الجزائر املستقلة إلى البريد املركزي بعد استعادة سيادتها في 
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 : 1نشأة بريد الجزائر-

أثناء االستعمار الفرنس ي لبالدنا تمثل الدور املنوط بالبريد في الحفاظ على العالقات و االتصاالت مع املدينة الكبيرة 

من خالل استالم الحواالت و الصكوك البريدية ، و إدارة بطاقة االشتراكات و الصحف و اليوميات، بيع الطوابع 

املعاشات و أيضا دف رواتب املعلمين و عمال البلدية و اإلدارات  البريدية، إيداع األموال بصندوق التوفير، دفع

 العمومية. 

نسبة إلى األحرف الثالثة األولى من الكلمات الفرنسية :   pptو كان البريد في الحقبة االستعمارية يعرف بالفرنسية ب

و بعد ترحيل أغلب عمال البريد  7862البريد، التلغراف، و الهاتف و هي التسمية التي اعتمادها حتى بعد االستقالل 

من األقدام السوداء و سكان املدينة الكبيرة تم تسجيل شغور و فراغ فيما يتعلق بإدارة و تسيير املصالح ببالدنا 

الش يء الذي دفع مجموعة من العمال الجزائريين إلى بذل قصارف جهدهم و رفع التحدي حيث تمكنوا ن ضمان 

مكتب بريدي وجاء إصدار أول طابع بريدي للجمهورية الجزائرية كرمز  177ف ما يفوق استمرارية الخدمات على مستو 

 ليؤرخ لصفحة جديدة من صفحات السجل التاريخي للجزائر. 7862من رموز السيادة الوطنية بتاريخ الفاتح نوفمبر 

و الالسلكية تأسس بريد وعقب اإلصالحات التي شهدها قطاع البريد و املواصالت السلكية  2772جانفي  70بتاريخ 

كمؤسسة مكلفة بمهمة رئيسية تتمثل في ضمان الخدمة العمومية وفق محورين  02/72الجزائر بموجب املرسوم 

 اثنين للخدمات:

الخدمات البريدية )خدمات البريد و الطرود، خدمات البريد السريع و الطوابعية( و الخدمات املالية البريدية ) خدمة  -

 (algerieposte ،.2778) . دية الجارية،الحسابات البري

خدمة التوفير و االحتياط، خدمة الحواالت، النقدية عبر الشبابيك البنكية اآللية وخدمة التحويل االلكتروني  - 

 لألموال( 

 (20، صفحة 2771/2770)مراد،،  البنية الهيكلية لبريد الجزائر

يحتوي بريد الجزائر على هيكل تنظيمي يسمح له بالتواجد في كل النقاط و عبر القطر الجزائري و بهذا فقد بنت 

 املؤسسة هيكلها على ثالث مستويات :

 املركزي. املديرية العامة و الهياكل املركزية و تسهر على اإلشراف العام و تسيير املؤسسة على املستوف  -

 املديرية اإلقليمية و التي تسهر على تسيير املؤسسة على املستوف اإلقليمي . -

 الوحدات الوالئية وتضطلع بمهام االستغالل على املستوف الوالئي.  -

 عموميات حول البطاقة الذهبية: 

بطاقة الدفع االلكترونية )الذهبية( هي خدمة جديدة توفرها مؤسسة بريد الجزائر لفائدة زبائنها تعتمد على الوسائط 

 . TPEو نهائيات الدفع االلكتروني  GABااللكترونية املتمثلة في االنترنت و الشبابيك النقدية لبريد الجزائر 

بهدف تسهيل الحياة اليومية  2770طلقها بريد الجزائر في جانفي تعريف البطاقة الذهبية: هي بطاقة دفع الكتروني أ

للمواطن و تتيح هذه البطاقة لحاملها إمكانية إجراء مختلف أنواع املعامالت املالية عن بعد عبر االنترنت دون التنقل 

                                                            
1 www.algerieposte.dz 
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يمتلكون نهائيات الدفع  الى مكاتب البريد كتسديد فواتير الكهرباء و املاء و تسديد قيمة املشتريات لدف التجار الذين

 االلكتروني 

كما تسمح باقتناء مختلف املنتجات و األغراض املتوفرة بفضاء ''بريدي نت'' هذا األخير الذي يعتبر فضاء تجاري تم 

 تصميمه حسب املعايير املعروفة عامليا كي تعرض عبره منتجاته و خدمات كثيرة و متنوعة.

  EMVالعملية حيث تستعمل لسحب و دفع األموال حيث تعمل بنظام  الذهبية هي بطاقة تجمع بين األمان و

املتعارف عليه دوليا لتأمين بطاقات الدفع، فبواسطة هذا النظام يمكن لحاملي البطاقات إجراء مختلف عمليات 

مل بمعيار سحب و دفع األموال على حساباتهم البريدية الجارية بكل أمان، و من أهم مميزات البطاقة الذهبية أنها تع

يحمي و يؤمن حسابات الزبائن بعد أن يتم التأكد من حقيقة هويتهم في العالم االفتراض ي أين يتم إدخال الرمز السري 

 الخاص بنظام الترميز و الذي من خالله يتم التأكد من هوية مستعلي البطاقة.

 خدمات البطاقة الذهبية: 

 notification par smsرسائل النصية عبر تطبيق االطالع على الحساب البريدي الجاري من خالل ال -

 تحويل ألموال من حساب ألخر و هذا عبر تطبيق ''بريدي موب'' -

 سحب األموال من ماكينات بريد الجزائر و البنوك  -

 دفع الفواتير عبر اإلنترنت -

 تعبئة شبكات الهاتف النقال  -

 تعبئة الحساب من البنك -

و هو مكتب بريدي الكتروني يمكن إيجاده عبر موقع االنترنت لبريد خدمة بريدي نت )مكتب البريد عن بعد(  -

 الجزائر، يمكن للمواطن أن يستعمله للحصول على العديد من الخدمات البريدية، املالية و حتى التجارية ...إلخ.

رصيد  كما يمكن للمواطن أن يفتح حساب بريدي جاري دون عناء التنقل إلى مكتب البريد و كذلك االطالع علال

 الحساب البريدي الجارين طلب بطاقة ذهبية جديدة، دفع الفواتير )املاء، الغاز، الكهرباء، الهاتف( عبر االنترنت. 

 األجهزة املساعدة لبطاقة الدفع االلكتروني )الذهبية(:

   TPEجهاز الدفع االلكتروني  -

يسمح بانجاز عمليات الدفع بواسطة نهائي الدفع االلكتروني و هو جهاز خاص بعملية الدفع االلكتروني  -

 البطاقة الذهبية و يتواجد نهائي الدفع االلكتروني بمكاتب البريد و لدف التجار.

حيث و نظرا لكثرة التطور التكنولوجي الحاصل و كثرة املعامالت فرض على مؤسسة بريد الجزائر إلزام جميع  -

الفرصة للزبائن بالدفع إلكترونيا لجميع مشترياتهم بالبطاقة  و إتاحة  TPEالتجار بتثبيت نهائيات الدفع االلكتروني 

 الذهبية

 (ennahar.tv ،2722) . ثانيا : خدمة ''بريد باي''

حسب بيان مديرية بريد الجزائر تعتمد على تقنية فارقة الرموز ثنائية األبعاد تدعى برمز االستجابة السريعة ، و تتم 

 بريد باي عن طريق نسخ رمز االستجابة املخصص للتاجر عبر بريد موب.خدمة 
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و أضاف البيان أن من شروط هذه استخدام التقنية على التاجر االنخراط عبر تقديم ملف لبريد الجزائر للحصول 

فة إلى و حائز على البطاقة الذهبية باإلضا  CCPعلى الخدمة و ضرورة أن يكون الزبون صاحب حساب بريدي جاري 

إلزامية التصريح الرقمي لهاتفه على مستوف بريد الجزائر ، و تهدف هذه الخدمة إلى تطوير التجارة االلكترونية و 

 وسائل الدفع االلكتروني باالعتماد على الهاتف املحمول.

 املحور اليالث : تحديات وسائل الدفع اإللكترونية في  بريد الجزائر 

 املعرقلة لنجاح وسائل الدفع اإللكترونية في الجزائر و أبرزها ما يلي :هناك العديد من العوامل  -7

 معوقات التجارة اإللكترونية في الجزائر  -9-9

رغم األهمية البالغة لضرورة اعتماد التجارة االلكترونية كأداة متطورة في االقتصاد الجزائري ، إال أن هذه التجارة لم 

 : ( 2771/2778)عمار، هذه املعوقات هي تعتمد إلى غاية يومنا هذا ، و لعل أهم 

  نقص اهتمام املؤسسات االقتصادية الجزائرية بهذه التقنية التجارية الحديثة والتي يمكن أن تفتح لهم آفاق

 اقتصادية أوسع .

 عدم اهتمام الهيئات اإلدارية العليا بموضوع التجارة االلكترونية. 

  استخدام االنترنيت في ظل غياب املنافسة في قطاع االتصاالت الذي ال تزال الدولة تحتكر الجانب رتفاع تكلفة

 .األكبر منه

 تخلف النظام املصرفي الجزائري من حيث الوسائل وتقنيات الدفع الحديثة . 

 تعامل في مجال إنتشار األمية باملعىى الحديث أي األمية املعلوماتية، أو يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل ال

مليون نسمة في الوقت الذي ال يفوق فيه  70املعلوماتية، حيث أن عدد الذين يملكون مستوف تعليميا مقبوال يصل  

 .مليون جزائري  72عدد املؤهلين إلستعمال هذه التقنية  

 مشاكل البطاقة البنكية  -9-2

 (06، صفحة 2771)سليمة،  يلييترتب على استخدام البطاقة البنكية مشاكل عدة يمكن تلخيصها فيما 

  السرقة و الضياع : و ملواجهة هذا املشكل تم وضع مركز خاص بهذه الحاالت يتلقى االتصاالت ملدة

و الذي بمجرد أن يتلقى اتصال بضياع أو سرقة بطاقة  SATIMأيام و هو مركز تابع لشركة 0أيام/  0سا و 20سا/20

يقوم بوضع هذه البطاقة في حالة معارضة ، لكن إن لم يتلقى هذا املركز التأكيد الكتابي من طرف الحامل أو  معينة

يوم فسيقوم برفع الحجز عن البطاقة ، و تصبح املسؤولية على عاتق  71بنكه على ضياع أو سرقة البطاقة في مدة 

 الحامل أو البنك .

 اف استعمال مشبوه فيه لهذه البطاقة سيتم حجزها مؤقتا حتى يتم االستعمال االحتيالي للبطاقة : في اكتش

 التأكد من عملية الغش ، و في حالة التأكد من براءة الحامل ستصدر بطاقة أخرف لصالحه .

  العمليات التعسفية : كل بطاقة أصبحت غير صالحة إلستعمال كانقضاء مدة صالحيتها أو تجاوز العميل للمبلغ

البنك ، و تم قبول الدفع بهذه البطاقة من طرف التاجر يتم وقف العمل بها و إلغاء العقد مع املصرح له من قبل 

 التاجر .
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  إشكالية اإلثبات : يتم إثبات العمليات املستخدمة للبطاقة من خالل التسجيالت التي تتم أوتوماتيكية على

 كل عمليات السحب .الشريط االلكتروني ، كما يتم استخدام كافة البيانات املسجلة حول 

  

 املحور الرابع : حماية وسائل الدفع اإللكترونية  

 الحماية التقنية:  -9-9

 الكتابة اإللكترونية: -9-9-9

املعدل و املتمم للقانون املدني الجزائري ثم اعتماد اإلثبات بالنظام اإللكتروني إلى جانب  77-71بصدور القانون  

و التي  2771يونيو  27املؤرخ في  77-71من القانون املدني  7مكرر  222النظام الورقي و ذلك من خالل نص املادة 

 لشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق ".تنص على ما يلي :" يعتبر اإلثبات بالكتابة في ا

 التوقيع اإللكتروني:-9-9

التوقيع االلكتروني هو عبارة عن شهادة رقمية تحتوي على بصمة إلكترونية للشخص املوقع، توضع على وثيقة وتؤكد 

 ".منشأها وهوية من وقع عليها، ويتم الحصول على الشهادة من إحدف الهيآت املعروفة دوليا

ما في الجزائر فقد اعتمد املشرع الجزائري التوقيع االلكتروني ألول مرة من خالل نص املادة 
ّ
 املعدلة220/2أ

مكرر أعاله  222والتي تنص على ما يلي": ...يعتد بالتوقيع اإللكتروني وفق الشروط املذكورة في املادة  71/77القانون 

 .رونيةوذلك من أجل إضفاء الحجية على املحررات اإللكت

" 762 -70من املرسوم التنفيذي  2ويميز القانون املدني الجزائري التوقيع اإللكتروني املؤمن وذلك بموجب املادة 

 "7مكرر  222مكرر   222التوقيع اإللكتروني هو أسلوب عمل يستجيب للشروط املحددة في املادتين 

 :الحماية القانونية -9-2

وسائل االتصال الحديثة أدف إلى بروز أشكال جديدة إلجرام، مما دفع الكثير من إن التقدم التكنولوجي وانتشار 

 الدول إلى النص على معاقبتها، والجزائر على غرار هذه الدول يسعى هذا املشروع إلى توفير حماية

 .ملجاالتجزائية لألنظمة املعلوماتية وأساليب املعالجة اآللية للمعطيات وذلك لسد الفراغ القانوني في بعض ا

، املتضمن 716-66 املعدل واملتمم لألمر رقم 2770نوفمبر  77املؤرخ في  71 -70ذلك تم التعديل بموجب القانون رقم 

 قانون العقوبات والذي خصص القسم مكرر منه تحت عنوان" املساس بأنظمة املعالجة اآللية

 .0مكرر 280ة مكرر حتى املاد280للمعطيات" والذي تضمن ثمانية مواد من املادة 

دج إلى 17.777مكرر على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 280نصت املادة 

دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة املعالجة اآللية للمعطيات أو يحاول 777.777

 .ذلك

ر ملعطيات املنظومة، واذا ترتب عن األفعال املذكورة أعاله تخريب تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيي

 دج717.777دج الى 17.777نظام تشغيل املنظومة تكون العقوبة من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية من 

(BEN KADI Aissa 10، صفحة). 

دج إلى 177.777( سنوات وبغرامة مالية من 2) ( أشهر إلى ثالث6ستة )يعاقب بالحبس من 1: مكرر 310املادة 
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دج كل من أدخل عن طريق الغش معطيات في نظام املعالجة اآللية أو أازل أو ّعدل عن طريق الغش 2.777.777

 (710، صفحة 2771)العدل، .املعطيات التي يتضمنها

 الخاتمـــــــــة

يعتبر الدفع اإللكتروني نظام جديد يسمح بالوفاء بالدين إلكترونيا حيث يمكن للشخص تسديد قيمة املبالغ              

املستحقة إلكترونيا دون أن يحمل معه النقود. كل هذا يحدث عن طريق وسائل الدفع اإللكترونية الجديدة التي 

سوب ومعالجة املعلوماتية .إذ تعتبر بطاقة الدفع اإللكترونية اجتاحت العالم املعاصر نتيجة كثرة استعمال الحا

)البطاقة الذهبية( بطاقة بالستيكية تحمل مجموعة من املعلومات الخاصة بحامل البطاقة ومصدرها بريد الجزائر, 

يدية , أين حيث أتاح هذا األخير عبر إحداثه للبطاقة الذهبية كوسيلة دفع وتقديم الكثير من الخدمات املالية والبر 

حاولت مؤسسة بريد الجزائر جاهدة لتقديم الكثير من خدمات الدفع اإللكترونية كتسديد الفواتير )املاء .الكهرباء. 

الغاز. الهاتف( وشبكات الهاتف النقال في مرحلة متقدمة وكذلك فرض على التجار عن طريق آليات التجارة على 

جر حتى يتسىى للزبائن تخليص مشترياتهم من السلع والخدمات عن طريق تثبيت نهائيات الدفع اإللكتروني عند كل تا

الدفع اإللكتروني .وأكثر من ذلك الخدمة الجديدة التي أطلقها بريد الجزائر بالتزامن مع جائحة كورونا و مسايرة 

كل هذه الخدمات .  QR Codeللتطور التكنولوجي الحاصل و هي دفع ثمن املشتريات إلكترونيا عبر الهاتف عبر خدمة 

التي يقدمه بريد الجزائر تصب في صالح تطوير خدمات الدفع اإللكتروني و إعطائها أكثر فعالية إال أنه ال تزال ثقافة 

 الدفع اإللكتروني في الجزائر ناقصة و ذلك راجع لعدة أسباب: 

 عدم وجود آليات لترويج و إشهار هذه الخدمات بنجاعة  على مستوف بريد الجزائر.  -

 عدم ثقة الفرد في هذه الخدمات و أمانها.  -

 جهل بعض األفراد للتعامل مع هذا النوع من الخدمات.  -

 ضعف تدفق النت مما يصعب هذه التعامالت اإللكترونية و يجعل تطبيقها صعب جدا في بعض األحيان. -

 غياب ثقافة الدفع اإللكتروني.  -

مؤسسة بريد الجزائر إلى التفكير مليا في خلق وسائل للتعامل مع غير أن أزمة جائحة كورونا التي حلت بالعالم دفعت 

 الزبائن بدون اتصال مباشر و حثت التجار و الزبائن على االهتمام بهذه الخدمات اإللكترونية.

 االقتراحات والتوصيات:

ع اإللكتروني على السلطات و الدولة الجزائرية و صناع القرار أن يعطوا مزيد من األهمية لخدمات وسائل الدف -

و ذلك من أجل إدخال الكتلة النقدية في النظام املصرفي و التحكم في اإلصدار و املحافظة على قيمة الدينار و 

 مراقبة التجار و منع التهرب الضريبي و مكافحة تبييض األموال. 

 .على مؤسسة بريد الجزائر تعميق اإلصالحات البريدية حتى تتمكن من مسايرة التطور الحاصل -

على مؤسسة بريد الجزائر التفكير مليا في وضع سياسات تسويقية و إعالنية من شانها ترسيخ ثقافة الدفع  -

 اإللكتروني. 

 وجب توفير العالي للنت. -
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 الشكل االلكترونيدور األمن السيبراني في حماية املعامالت املالية املصرفية املبرمة في 

The role of cyber security in protecting banking financial transactions concluded in 

electronic form 

 يبدري ربيعة

Yebdri Rabia 

 جزائر/ العين تموشنت، جامعة بلحاج بوشعيب، طالبة دكتوراه

Doctoral student, University Belhadj Bouchaib, Ain temouchent / Algeria 

 امللخص:

لقد أدف تطور اإلنسان إلى تطور معامالته مع الغير، ومنه فقد أصبحت املعامالت التي يبرمها في إطار التعامالت 

املالية املصرفية ذات طابع الكتروني نظرا التسام العصر الحديث بالسرعة في إبرام االتفاقات والتعاهدات، هذه األخيرة 

الشبكة العنكبوتية باستخدام الحاسب اآللي، والتي تعرف عديد االختراقات االلكترونية عن طريق نشر تبرم على 

 الفيروسات ونسخ املعلومات السرية الهامة. هذا األمر أدف إلى بروز نوع جديد من الحماية يطلق عليه باألمن السيبراني.

ني على الصعيد الداخلي والدولي، فإن هذا األخير يثير غير أنه ونظرا لألهمية التي يطرحها موضوع األمن السيبرا

 إشكاال قانونيا يتمحور حول مدف فعالية هذا األمن في حماية املعامالت املالية املصرفية املبرمة في الشكل االلكتروني.

من ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية تهدف هذه الدراسة للتطرق إلى مفهوم األمن السيبراني وأحكام األ 

 السيبراني في حماية املعامالت املصرفية االلكترونية.

هذا وقد تم االعتماد على كل من املنهج الوصفي واملنهج التحليلي بغية اإلحاطة باملوضوع وتحليل كافة املفاهيم 

 والجوانب املحيطة به.

 ولقد خلصت هذه الدراسة ملجموعة من النتائج أبرزها:

ل الحدود الجغرافية للدول، بل هو يشمل كافة الدول بغض النظر عن الحدود إن مجال األمن ال ينحصر داخ-

الترابية التي تفصل كل دولة عن نظيرتها. ومنه وجب تغيير مضمون األمن الدولي والعالقات الدولية، حيث أن األمن 

كتروني بما فيها املعامالت املالية م أشكال هذا التغيير، كون املعامالت املالية أصبحت تبرم في الشكل االل÷السيبراني أحد أ

 املصرفية.

األمن السيبراني وسيلة أثبتت فعاليتها في حماية األنظمة الرقمية من الهجمات الفيروسية االلكترونية لقواعد -

 البيانات الحساسة.

 األمن، البيانات، السيبراني، املالية، املعامالت، املصرفية، حماية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The development of man has led to the development of his dealings with others, and from this, the 

transactions he concludes within the framework of banking financial transactions have become of an 

electronic nature due to the modern era characterized by the speed in concluding agreements and treaties, 
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the latter is concluded on the internet using the computer, which knows many electronic intrusions by 

speading viruses and copying important confidential information. This led to the emergence of a new type 

of protection called cyber security. 

However, given the importance that the issue of cyber security poses at the domestic and 

international levels, the latter raises a legal problem revolving around: The extent to which this security is 

effective in protecting banking financial transactions concluded in electronic from. 

In order to answer this problem, the latter is divided into parts, The concept of cyber security and the 

provisions of cyber security in the protection of electronic banking transactions. 

Both descriptive and analytical approaches have been adopted in order to understand the topic and 

analyze all the concepts and aspects surrounding it. 

This study concluded with a set of results, most notably: 

-The field of security is not limited to the geographical borders of states, but rather includes all states 

regardless of the territorial borders that separate each state from its counterpart. It is necessary to change 

the content of international security and international relations, as cyber security is one of the most 

important forms of this change, as financial transactions are concluded in electronic form, including 

banking financial transactions. 

-Cyber security is a proven method of protecting digital systems from electronic viral attacks of 

sensitive databases. 

Key words: Security, data, cyber, financial, transaction, banking, protection. 

 

 مقدمة:

عتبر التطور الذي تعيشه املجتمعات في مختلف املجاالت الحياتية نتيجة التسام العصر الحديث بالسرعة في ي

اآللي أحد املؤثرات املساهمة في ابتكار وسيلة من أجل املعامالت خاصة على الشبكة العنكبوتية باستخدام الحاسب 

   حماية املعامالت املبرمة الكترونيا.

فتتوقف عصرنة قطاع العدالة على إرساء منظومة معلوماتية مركزية خاصة منشئة من طرف وزارة العدل، هذه 

االلكترونية على املمارسات  األخيرة تجيز تقديم الخدمات لألشخاص املختلفة في وقت قصير حيث تقض ي املنظومة

الكالسيكية التي أقلت كاهل املواطن وأدت إلى قصور وجودة سلك القضاء عموما وسعيا منها لحماية املجتمع من شتى 

أشكال الجرائم التي أصبحت تهدده، بل قد ساهمت املنظومة املعلوماتية في تكييف املنظومة القانونية من خالل مراجعة 

ملراسيم القانونية على غرار قانون العقوبات والقوانين املكملة له وقانون اإلجراءات الجزائية وغيره عديد من النصوص وا

 (722، ص )مشطوب و لخويدر من القوانين. ويعد األمن السيبراني أحد أبرز أشكال عصرنة العدالة.



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  465    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

ة للمعطيات من طرف املشرع الدولي ويعد األمن السيبراني أحد الوسائل التي تم خلقها من أجل حماية األنظمة اآللي

ومنه الوطىي أين يعتبر هذا األخير ذو أهمية بالغة على كافة األصعدة. فتهدف هذه الدراسة للتطرق ملوضوع األمن 

 السيبراني ودوره في حماية مختلف املعامالت االلكترونية.

ثل في:  ما هو اإلطار املفاهيمي لألمن السيبراني، ونظرا لألهمية التي يطرحها هذا املوضوع فإنه يثير إشكاال قانونيا يتم

 وما مدف فعاليته في حماية املعامالت املالية املصرفية املبرمة على الدعامة االلكترونية؟

من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية تفرض التطرق ملسألتين رئيسيتين تتمثالن في: تحديد مفهوم األمن السيبراني 

ليه في أوال، وأحكام األمن السيبراني في حماية املعامالت املالية االلكترونية وهو ما سيتم التطرق وهو ما سيتم التطرق إ

 إليه في ثانيا.

قانونية قد تم االعتماد في هذه الدراسة على كل من املنهج الوصفي وذلك من أجل وصف الظاهرة العلمية الهذا و 

كذا املنهج التحليلي بغية تحليل املفاهيم والنصوص القانونية و  ،االلكترونيةمن السيبراني واملعامالت املرتبطة باأل 

 .املتعلقة بالظاهرة

 مفهوم األمن السيبراني :أوال

ازدياد االستخدام املوسع للفضاء االلكتروني في مختلف مجاالت الحياة ظاهرة مزدوجة التأثير حيث ساهم هذا  يعد

لعالم بمختلف ثقافاتهم وعاداتهم كما أسهم في اختصار الجهد والوقت وتقريب الفضاء في تسهيل التفاعل بين شعوب ا

فالتطور الواسع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا  (127،ص 2727)لحمر و حموم،  املسافات بين دول العالم. 

 اإلعالم واالتصال قد أسهم في بروز مشاكل كبيرة على مستوف حماية هذه األنظمة تعرف باألمن السيبراني.

ومن أجل تحديد مفهوم األمن السيبراني ينبغي التطرق لتعريف األمن السيبراني من خالل تحديد أهمية هذه 

(، كما ينبغي التطرق لألنواع املختلفة لألمن السيبراني، 7ائية، وهو ما سيتم التعرض إليه في النقطة األولى )الوسيلة الحم

  (.2وهو ما سيتم التعرض إليه في النقطة الثانية )

 تعريف وأهمية األمن السيبراني -6

هي كلمة يونانية مشتقة من كلمة  Cyderملصطلح األمن السيبراني عدة تعريفات فمن الناحية اللغوية كلمة 

Kybernetes  والتي تعىي القيادة أو التحكم ومصدرهاCybernetics  والذي يعىي:" علم االتصاالت وأنظمة التحكم اآللي في

أن  searchsoa,2018 ، كما ذكر في تقرير موقع (2727)بوداود، دحو، و صواق،  كل من اآلالت واألشياء الحية." 

السيبراني تعىي" كل ما يستخدم االلكترونيات أو الطيف الكهرومغناطيس ي لتخزين وتعديل وتبادل املعلومات من خالل 

 (22، ص2778)الجندي و حسن،  استخدام نظام الشبكات والهيكل املادي املعنية."

لتقنية والتنظيمية وكذا اإلدارية من الناحية اإلجرائية يعرف األمن السيبراني بأنه:" مجموع اإلجراءات والوسائل ا

والتي تستخدم من أجل منع االستخدام غير املصرح به وسوء االستغالل واسترجاع املعلومات االلكترونية ونظم 
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االتصاالت واملعلومات التي تحتويها هذه األخيرة ، وذلك لتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ 

 لحماية املواطنين ومستخدمي األنظمة املعلوماتية من مخاطر الفضاء االلكتروني أو السيبراني."  جميع التدابير الالزمة

 (062، ص 2727)املنتشري، 

فاألمن السيبراني يتشكل من وسائل دفاعية والتي تستعمل بهدف إحباط وكشف املتسللين لألنظمة االلكترونية، 

بيوتر املعلومات التي تحتويها من االختراق ومن الضرر الخبيث أو فينطوي األمن السيبراني على حماية شبكات الكم

 (210، ص 2770)بارة،  التعطيل.

لقد عرف االتحاد الدولي لالتصاالت األمن السيبراني بأنه:" مجموعة املهمات والسياسات وكذا اإلجراءات األمنية 

يات والتي باإلمكان استخدامها من أجل حماية البيئة واملبادئ التوجيهية واملقاربات إلدارة املخاطر والتدريبات والتقن

 (772، ص 2778)فوزي،  السيبرانية واملؤسسات واملستخدمين." 

املحدد للقواعد العامة املتعلقة  70-71بالرجوع للقانون الجزائري فقد عرف املشرع األمن السيبراني ضمن القانون  

ع األدوات والسياسات ومفاهيم األمن واآلليات األمنية واملبادئ التوجيهية بالبريد واالتصاالت االلكترونية على أنه:" مجمو 

وطرق تسيير املخاطر واألعمال والتكوين واملمارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية 

 خزنة أو املعالجة أو املرسلة."االتصاالت االلكترونية ضد أي حدث من شأنه املساس بتوفر وسالمة وسرية البيانات امل

ترتيبا عما سبق يمكن استنتاج أن األمن السيبراني عبارة عن مجموعة الوسائل والتقنيات العملية واإلجرائية منها 

والتي تسعى لحماية األنظمة املعلوماتية املحتوية ضمن شبكة االنترنت والكمبيوتر الرقمي من أي اختراق أو تجسس أو 

 ا بها وضمان سالمة املعلومات املخزنة أو املرسلة أو املعالجة بها.قرصنة تحدث ضرر 

 ولألمن السيبراني أهمية بالغة تكمن في:

تنبع أهمية األمن السيبراني من كونه أصبح رافدا جديدا لألمن القومي بل يعد جزءا من األمن الجماعي، كون  -

ومتزايدة مع إمكانية تعرض املصالح اإلستراتيجية ذات العالقة بين األمن والتكنولوجيا هي عالقة مترابطة 

الطبيعة السيبرانية إلى مخاطر الكترونية، األمر الذي يهدد بتحول الفضاء الرقمي لوسيط ومصدر ألدوات 

 (2206، ص 2722)جاب هللا،  جديدة للصراع الدولي متعدد األطراف ودوره في تغذية التوترات الدولية.

فضاء السيبراني قيمهم ومصالحهم ومختلف اهتماماتهم بالتالي فاألمن السيبراني كأي يستحضر  الناس في ال -

مجال يثير ويتأثر فعلى سبيل املثال فإن بعض مجموعات املصالح الخاصة تهدد بالحلول كبديل للهوية تندمج 

 (22، ص 2727)أبو حسن،  فيها مجموعات أكبر من الناس.

ي الجميع بال استثناء فهو ال يخص بطائفة معينة من األشخاص أو الدول، فيستفيد من برامج الدفاع السيبران

كون أن التهديدات الرقمية تطال بالجميع على سبيل يؤدي الهجوم السيبراني لسرقة الهوية أو محاوالت االبتزاز أو 
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بيرا عليها لهذا تظهر فقدان البيانات املهمة كما تطال أيضا بالبىى التحتية الحيوية والتي يتشكل خطرا مباشرا وك

 (2206)جاب هللا، املرجع السابق، ص  األهمية امللحة لألمن السيبراني بغية الحفاظ على عمل املجتمع بصورة آمنة.

 

 

 أنواع األمن السيبراني-2

يعرف إدوارد أمورسو األمن السيبراني بأنه:" وسائل من شأنها الحد من خطر الهجوم على البرمجيات أو أجهزة          

)ج،  الحاسوب أو الشبكات. وتشمل تلك الوسائل واألدوات املستخدمة في مواجهة القرصنة وكشف الفيروسات ووقفها." 

 ة تتمثل في:ولألمن السيبراني عدة أنواع شائع (077، ص 2776

أمن الشبكات:  هذا النوع من أنواع األمن السيبراني يحمي حركة مرور البيانات على الشبكة من خالل التحكم في -

 االتصاالت الواردة والصادرة ومنع التهديدات من داخل أو خارج الشبكة.

: يقصد بهذا النوع من األنظمة الدفاعية لألمن السيبراني بحماية البيانات من خالل  (DLP)أنظمة منع فقد البيانات -

 التركيز على حماية أجهزة تخزين البيانات وكذا القواعد البيانية وحمايتها في أماكن تخزينها وخالل انتقالها على الشبكة.

 (77، ص 2727)اإلعالم، 

البيانات والتقنيات املوضوعة لحماية البيانات املنتشرة والتطبيقات  أمن الحوسبة السحابية: هو مجموعة واسعة من-

وكذا حماية البىى التحتية املرتبطة بها واملكونة للحوسبة السحابية أين تندمج أغلب مجاالت أمن املعلومات كأمن 

)أمن الحوسبة  خر.الشبكات وأمن األنظمة وأمن التطبيقات وغيرها في مجال جديد يعتمد كل جزء فيه على الجزء اآل 

 (2778السحابية، 

: تعمل هذه األنظمة السيبرانية في الكشف عن الهجمات (IPS)أو أنظمة منع التسلل  (IDS)أنظمة كشف التسلل -

 السيبرانية واتخاذ تدابير إليقافها.

قل البيانات وذلك التشفير: عبارة عن عملية تشفير البيانات وجعلها غير مفهومة، يتم استخدام هذه الطريقة خالل ن-

 ملنع السرقة أثناء النقل.

برامج مكافحة الفيروسات: يعد هذا النوع من أنواع األمن السيبراني برنامجا قادرا على كشف التهديدات غير املعروفة -

 سابقا بناء على سلوكهم.

حرمان املوظفين والحد من  : هي العملية املستخدمة في الشركات واملؤسسات بغية منع أو(IAM)إدارة الهوية والوصول -

 )إدارة الهوية (  صالحياتهم ومراقبة عمليات الوصول لحماية األنظمة الداخلية من هجمات الوصول غير املصرح.
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 ثانيا: أحكام األمن السيبراني في حماية املعامالت املالية االلكترونية

تعد األنظمة املعلوماتية املترابطة شبكيا موردا يمكن الوصول إليه عن بعد بالتالي إمكانية تعرض هذه األنظمة         

للهجوم السيبراني الذي يهددها بخطر التعرض لالختراق واقتراف الجرائم املختلفة ضدها، ومنه فقد تلحق الضرر بالسلع 

)لالتصاالت، دليل األمن السيبراني للبلدان   لية صنع القرار لدف املنظمة.غير امللموسة وبعمليات اإلنتاج وكذا عم

 (78، ص 2778النامية، 

ولألمن السيبراني دور كبير في حماية األنظمة املعلوماتية بصفة عامة من أجل منع تعرضها ملختلف الجرائم         

الدفاع عن البيانات الشخصية من الهجمات السيبرانية وكذا االلكترونية املاسة بها، ويتجلى دور هذه التقنية الحمائية في 

 (.2( والنقطة الثانية )7حماية البىى التحتية، وهذا ما سيتم التطرق إليه في كل من النقطة األولى )

 حماية البيانات الشخصية من الهجومات السيبرانية-9

الشخص ي حيث عرفها املشرع التونس ي على  يطلق على البيانات الشخصية مصطلح املعطيات ذات الطابع         

أنها:" كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابال للتعريف بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة باستثناء املعلومات املتصلة بالحياة العامة أو املعتبرة كذلك قانونا."

املتعلق بحماية األشخاص  70-71رفها ضمن نص املادة الثالثة من القانون أما املشرع الجزائري فقد ع        

الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي بأنها:" كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص 

ة، السيما بالرجوع إلى رقم معرف أو قابل للتعرف عليه واملشار إليه أدناه، " الشخص املعىي " بصفة مباشرة أو غير مباشر 

التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو 

 االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية."

ترتيبا عما سبق يمكن تعريف البيانات ذات الطابع الشخص ي على أنها أي بيانات ترتبط بشخص معروف أو          

قابل للتعريف مباشرة أو غير مباشرة خاصة فيما يتعلق برقم التعريف أو غير ذلك من الخصائص الشخصية وكذا 

 بيانات املحفوظة لدف الجهة املراقبة.الجسدية والعقلية والثقافية أو الهوية االجتماعية أو غير ال

إن األنظمة الديمقراطية في الدول الغربية أضحت هي األخرف تتعرض للقرصنة أو االختراق االلكتروني داخل           

مجتمعاتها بغية التأثير في النقاشات السياسية الداخلية، على سبيل املثال اتهمت الواليات املتحدة األمريكية روسيا 

راق أجهزة التصويت االلكترونية وذلك بمناسبة إقامة الواليات املتحدة لالنتخابات الرئاسية والتي فاز بها املرشح باخت

دونالد ترامب على منافسته هيالري كلينتون، حيث اتهمت موسكو بقرصنة اإليميالت االلكترونية لكلينتون بهدف التأثير 

منه يمكن القول بأن القرصنة االلكترونية ليست مرتبطة بشخص  (72، ص 2770)حسين،  في املوقف االنتخابي لها.

معين أو دولة معينة مهما كان املستوف الثقافي أو املعيش ي السائد داخلها لذا فال بد من تفعيل دور أنظمة األمن السيبراني 

 لحماية البيانات الشخصية في املعامالت التي تمتاز بانعقادها في الشكل االلكتروني.
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بحماية واسعة للبيانات الشخصية أين حمل هذا القانون في طياته قواعد تحمي  70-71لقد جاء القانون          

كرامة اإلنسان وحرياته العامة وحياته الخاصة أين شدد أال تمس بحقوق األشخاص وشرفهم تماشيا مع مبادئ 

ون على عدم القيام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الدستور الجزائري الذي يكرس مبدأ احترام القانون، فشدد هذا القان

الشخص ي إال باملوافقة الصريحة للشخص املعىي الذي يمكنه التراجع عن موافقته في أي وقت ويقصد بمعالجة 

املعطيات ذات الطابع الشخص ي في مفهوم هذا القانون أن املعالجة تعىي كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو 

ية أو بدونها عل معطيات ذات طابع شخص ي مثل: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو املالئمة أو بوسائل آل

التغيير أو االستخراج أو اإلطالع أو االستعمال أو اإليصال عن طريق اإلرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال 

أو املسح أو اإلتالف. أما املعالجة اآللية فهي تلك العمليات  اإلتاحة أو التقريب أو الربط البيىي وكذا اإلغالق أو التشفير

املنجزة بصفة كلية أو جزئية بواسطة طرق آلية كتسجيل املعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو  حسابية على هذه 

 املعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها.

املشار إليه قد استثىى املعالجة من قبل شخص طبيعي لغايات ال تتجاوز كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون         

االستعمال الشخص ي أو العائلي بشرط عدم إطالع الغير عليها أو نشرها إضافة إلى املعالجة ملصلحة الدفاع واألمن 

، 2771يداني و زروق، )الع الوطنيين وكذا ألغراض وقائية من الجرائم ومتابعة مقترفي هذه الجرائم ومكافحة الجريمة.

 (770ص 

سلطة وطنية من أجل حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي فتتمتع هذه  70-71كما قد استحدث القانون        

السلطة اإلدارية باستقالل مالي وإداري، إضافة لتكونها من أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي االختصاص وقضاة 

عضوا. ولهذه الهيئة عدة مهام والتزامات  72اني والوزاري وغيرهم حيث يبلغ عدد أعضائها وأعضاء آخرين من السلك البرمل

تضطلع بها أهمها املحافظة على الطابع السري للمعطيات وحمايتها فال ينبغي إفشاءها للغير ولو بعد انتهاء مهام 

 (722أعضاءها. ) العيداني وزروق، املرجع السابق، ص 

 ي في حماية البنى التحتية للمعطياتدور األمن السيبران-2

تعد حماية البنية التحتية الحيوية للمعطيات مجموعة فرعية من البنية التحتية الحيوية للمعطيات ولألمن         

السيبراني أيضا إلسهام األمن السيبراني في الحماية من شتى أنواع الحوادث السيبرانية من خالل تعزيز سالمة البنية 

لحيوية للمعلومات التي تعتمد عليها القطاعات الحساسة وتأمين الشبكات والخدمات املوفرة لالحتياجات التحتية ا

اليومية للمستعملين، أين تؤثر الحوادث السيبرانية على البىى التحتية للمعلومات الحيوية وغير الحيوية فأخذ الخطر 

ت اآللية وتوفرها على أوسع نطاق وتطور تقنية املجرمين السيبراني في االرتفاع وذلك مع ارتفاع األدوات واملنهجيا

 (08، ص 2727)أبو حسن،  السيبرانيين.

إن إستراتيجية األمن السيبراني تعد أهم االستراتيجيات الحساسة واملهمة للغاية والتي ترتبط باألمن الوطىي         

داخل كل دولة وكذا األمن القومي للدول، بالتالي فليس لهذه الدول تجاهل اعتماد هذه اإلستراتيجية مهما كانت درجة 
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بنية التحتية الخاصة باملعلومات الحيوية للدولة حيث ينبغي من أجل ذلك تقدمها، فلألمن السيبراني دور في حماية ال

العمل على تقييم املخاطر التي تواجهها البنية التحتية للمعلومات الحيوية وتنفيذ ضوابط ومعايير األمن السيبراني للحد 

ن السيبراني واملخاطر التي تهدد من املخاطر على البنية التحتية للمعلومات الحيوية، إضافة إلى تحليل اتجاهات األم

البنية التحتية للمعلومات وتقديم التقارير لألطراف املعنية في الوقت املناسب، من خالل العمل على بناء مراكز عمليات 

أمنية تخص قطاعات معينة أو مراكز معلومات للكشف عن التهديدات وهو املنحى الذي اتخذته دولة العراق في هذا 

)الشمري،  هدف حماية هذه الدولة من الهجمات اإلرهابية املتطرفة الكثيرة التي تعاني منها هذه الدولة.املجال وذلك ب

 (211، ص 2727

 : خاتمة

 في نهاية هذه الورقة البحثية تم الخروج بمجموعة من النتائج تلتها مجموعة من التوصيات هي كما يلي:       

 النتائج:

األمن السيبراني عبارة عن وسيلة دفاعية تسعى لكشف وإحباط املتسللين ألنظمة املعلومات اآللية التي تحتويها  -

هذه األخيرة من أجل تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ كافة التدابير لحماية 

 . املواطنين ومستخدمي هذه األنظمة املعلوماتية من املخاطر السيبرانية

لألمن السيبراني مفهوم متعدد املستويات ينطلق بتحقيق أمن الدولة فأمن املجتمع وصوال ألمن الفرد حيث  -

يعتبر ذو أهمية بالغة تنبع من كون هذا األخير جزء ال يتجزأ من األمن القومي للدول، له عدة أنواع شائعة من 

 ل إضافة إلدارة الهوية والوصول.بينها أمن الشبكات والتشفير وأنظمة كشف التسلل ومنع التسل

يحكم األمن السيبراني مجموعة من األحكام ترتبط أساسا بحماية البيانات الشخصية املتضمنة أساسا في  -

املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، كما  70-71القانون 

ن الوطىي داخل كل دولة وكذا األمن القومي للدول حيث يسهم في يعد استراتيجية حساسة ومهمة ترتبط باألم

 حماية البىى التحتية الخاصة باملعلومات الحيوية للدولة ومنها تلك املرتبطة باملعطيات املصرفية والبنوك.

 التوصيات: إن أهم ما يمكن التوصية به في هذا الشأن بعد دراسة هذا املوضوع ما يلي:

االستخدام السيبراني عن طريق تحيين القوانين واألنظمة املنظمة ملختلف قطاعات الحياة خاصة  أوال: تأمين        

 القطاع املصرفي وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا املجال.

ثانيا: ينبغي على املشرع الجزائري خلق قواعد قانونية خاصة بمجال األمن السيبراني باإلضافة إلى تكوين         

شخاص العاملين في املجال املعلوماتي اآللي واملتعاملين مع هذه األنظمة على رأسهم القضاة لكثرة املشاكل القانونية في األ

 هذا املجال والخبراء وتقنيين. 
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ثالثا: االعتراف باملسؤولية عن تحقيق األمن السيبراني باعتبارها جزء من األمن القومي للدول وكذا األمن          

 ي.الوطى

 قائمة املراجع:

  من 2722, 71 76)بال تاريخ(. تاريخ االسترداد ،https://ar.theastrologypage.com 

 ( .الصراع السيبراني:" التنازع العالمي على قوة الفضاء االلكتروني فرص وقيود األطراف 2770ابتسام علي حسين .)

 على املجال العام السيبراني"، ملحق مجلة السياسة الدولية. املتنازعة

  من 2722, 71 76إدارة الهوية . )بال تاريخ(. تاريخ االسترداد ،https://ar.theastrologypage.com 

 ( .2(. األمن السيبراني: األبعاد االجتماعية والقانونية تحليل سوسيولوجي. )2778إسالم فوزي). 

 (. سويسرا.2770(. دليل األمن السيبراني للبلدان النامية )اإلصدار 2778تصاالت. )االتحاد الدولي لال 

 ( .تاريخ االسترداد 2778, 78 71أمن الحوسبة السحابية .)من تجمع مشرفي املعلوماتية العرب: 2722, 71 76 ،

https://arab-cio.org 

 ( .2727بومدين بوداود، سليمان دحو، و عبد القادر صواق .) النمذجة اللبنانية ملساهمة أبعاد األمن السيبراني

دراسة ميدانية لعينة من  -للبيانات في تحقيق رضا املستهلك االلكتروني من خالل تعزيز الثقة كمتغير وسيط 

. مجلة إدارة األعمال والدراسات -بوالية غرداية BDLمستخدمي بطاقات الدفع االلكتروني لبنك التنمية املحلية

 (.7ية )االقتصاد

 ( .التعاون األمىي في جنوب شرق آسيا في مواجهة تهديدات األمن السيبراني. 2727حميدة لحمر، و فريدة حموم .)

 .(7للدراسات العلمية األكاديمية )مجلة طبنة 

 ( .اإلطار القانوني لخدمات األمن السيبراني 2727حنين جميل أبو حسن .)- لية . ك) مذكرة ماجستير (. -ة مقارنة دراس

 الحقوق، جامعة الشرق األوسط.

 ( .األمن السيبراني: أولوية في استراتي2776رضوان ج .)( 627جيات الدفاع. مجلة الجيش). 

  ريمة مشطوب، و نورة لخويدر. )بال تاريخ(. دور األمن السيبراني في عالج اإلرهاب التجاري. مجلة رؤف للدراسات

 املعرفية والحضارية.

 ( .2770سمير بارة .) ( األمن السيبرانيcyber security في الجزائر: السياسات واملؤسسات. املج ) لة الجزائرية لألمن

 .(0اإلنساني )

https://ar.theastrologypage.com/
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 ( .األمن السيبراني كمركز جديد في االستراتيجية العراقية. مجلة قضايا سياسية2727صالح مهدي هاوي الشمري .) 

(62). 

 ( .وسائل حماية 2722عادل موس ى عوض جاب هللا .) .األمن السيبراني دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالنظم املعاصرة

 .(20مجلة كلية الشريعة والقانون )

 ( .دور املمارسة التطبيقية لألمن السيبراني في تنمية املهارات 2778علياء عبد هللا ابراهيم الجندي، و نهير طه حسن .)

 معة. ودقة التطبيق العملي لألمن املعلوماتي لدف طالبات الجا

 ( .دور القيادة املدرسية في تعزيز األمن السيبراني في املدارس الحكومية للبنات بمدينة 2727فاطمة يوسف املنتشري .)

 .(70ة للعلوم التربوية والنفسية )جدة من وجهة نظر املعلمات. املجلة العربي

 ( .حماية املعطبات الشخصية في الجزائر2771محمد العيداني، و يوسف زروق .)  70-71على ضوء القانون رقم .

 .(1دراسات القانونية والسياسية )مجلة معالم لل

 ( .األمن السيبراني. قسم الدراسات واالتصال والعالقات العامة.2727هيئة اإلعالم .) 
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 امللخص:

 بين التوازن  ظل في املالي في خلق االستقرار الذكية والعقود الرقمية دور العمالتتقدير   إلى الدراسةتهدف 

 االستقرارفي  ها دور و إبراز  الذكية والعقود الرقمية العمالتمفهوم من خالل توضيح  املشفرة األصول  ومخاطر تحديات

  ألصول املشفرةتعلقة بااملعدالت امل مهاألساس ي أل  التحليلوتم املتعلقة بذلك دراسة أهم املؤشرات اإلحصائية و  املالي

 .  املالي االستقراركما تم توضيح أثرها على 

 ةساهمقطاع امللي و املصرفي باالعتماد على مدف م علىدور تحديد ذلك ال إلى الدراسة نتائج توصلت وقد   

للقواعد التنظيمية  االمتثالالتكنولوجيا في ضمان  استخداماملالي، من خالل  االستقرارالتكنولوجيا املالية في تحقيق 

 وإدارة املخاطر

  الذكية العقود، الرقمية العمالت البلوكشين،،املالية املالي،التكنولوجيا االستقرار الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aims to estimate the role of crypto currency and smart contracts in creating financial 

stability in light of the balance between encrypted assets challenges and risks by clarifying the concept of 

crypto currency and smart contracts and highlighting their role in financial stability and studying the most 

important statistical indicators related to this and the basic analysis of most important rates related to 

encrypted assets Its impact on financial stability has also been clarified. 

The results of the study have determined that role for the financial and banking sector by relying 

on the extent to which financial technology contributes to achieving financial stability, through the use of 

technology to ensure compliance with regulatory rules and risk management. 
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 مقدمة:

ومجاالت لم نكن نتوقعها، من خالل  فضاءمما ال شك فيه أن هذا العالم الرقمي أحدث ثورة عاملية ونقلنا إلى 

برمجيات معقدة ورياضيات فيزيائية تعتمد على قوانين الكون، والذي كلما تعمقنا فيه وجدنا أنه عبارة عن برمجة رقمية 

 
ً
بديل عن التعامالت املالية كالكثير العمالت الرقمية بين املجتمعات واألفراد، انتشرت من بكل معىى الكلمة، مؤخرا

واملسيطر عليها من قبل البنوك حول العالم، وذلك  يكية الذي أثبت تفوقه رغم كل أشكال الحرب التي واجهته،الكالس

رت مساحة رقمية آمنة لهذه التعامالت املالية وبدون الرسوم  BlockChain العتماده على تقنية الـ
ّ
 الخياليةالتي وف

 .الم في تعامالتها املاليةواإلثباتات الورقية التي باتت تفرضها البنوك حول الع

أال  BlockChain ، عند أول ظهور لعملة رقمية على الـ2778أثبتت تلك الحروب فشلها عبر السنين، منذ سنة   

من  BlockChain وتبعه آخرون، ملا تؤمنه تقنية الـ Satoshi Nakamato ، التي قام ببرمجتها املبرمج اليابانيBitcoin وهي الـ

 نفس الوقت، شفافيه وآمان في

 Decentralized متاحة أمام الجميع، وهذا ما يسمى بالـ BlockChain فكل التعامالت التي تحصل على الـ  

BlockChainحيث أنها تعتمد على أكثر من عميل ، (Node)  لديها في جميع أنحاء العالم، كل واحد من هؤالء يمثل جهاز

، كما باقي األجهزة في املنظومة، وأي تغير في BlockChain تعبر عن الـحاسوب رقمي يحتوي على املعلومات نفسها التي 

 وهذا ما   BlockChain بيانات الـ
ً
على إحدف تلك األجهزه عليه أن يترجم على جميع األجهزة في الشبكة كي يعتبر تغير شرعيا

 .ك، بل ويجعلها مستحيلة، حيث فشلت دول عظمى في ذلBlockChain يصعب مهمة اختراق الـ

 وهو أن العملة الرقمية ليست االنتباهال بد لنا من   
ً
، بل تعتمد على هذه التقنية BlockChain ألمر مهم جدا

يصدر ما يسمى  Ethereum مؤسس شركة "Vitalik Buterin" كوسيلة آمنة وشفافة في كل معامالتها. هذا ما جعل

عمالت الرقمية بالظهور الكثيف في السنوات القليلة التي سمحت آلالف ال (Smart Contracts) "بـ"العقود الذكية

 .املاضية، وأصبحت تعرض العديد من األفكار واملشاريع لجذب املستثمرين بطرق مختلفة

 هذه العقود الذكية هي املفتاح الذي برز أمام العالم العتماد منهج جديد في صناعة البرامج الرقمية والتطبيقات الذكية

"DAPP" لى تقنية الـالتي تعتمد ع BlockChain. 

في خدمة  لعمالت الرقمية والعقود الذكيةما هو دور احاولت الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيس ي :

 االقتصاديات العاملية في ظل اليورة الرقمية ؟

 إلى أسئلة الفرعية التالية :البحث  إشكالية انقسمت 

 وعيوبها؟و مزاياها  لعمالت الرقمية ما هو مفهوم ا -

 و مزاياها  وعيوبها ؟ العقود الذكيةما هو مفهوم  -

تكمن أهمية البحث في إبراز أهم املفاهيم املتعلقة بالعقود الذكية و العمالت الرقمية و توضيح أنواعها كما  

ي ظل الثورة يوضح مزايا وعيوب استخدامات كل من  العقود الذكية و العمالت الرقمية و الدور االقتصادي الذي تلعبه ف

تتيح األصول املشفرة عاملا جديدا من الفرص عمليات دفع سريعة وسهلة. خدمات مالية مبتكرة. وصول إلى الرقمية 
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الخدمات املصرفية دون استثناء أحد في أنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز املصرفي. كل ش يء يصبح ممكنا في 

تسعى الدراسة إلى تحديد التوازن بين ير أن الفرص تصاحبها تحديات ومخاطر. غ املنظومة البيئية لألصول املشفرة.

 .املناسبةالخيارات على صعيد السياسات عبر دراسة  االستقرار املالي العالميللوصول الى  الفرص املخاطر و 

التكنولوجيا املالية في التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الشمول املالي والنمو هدفت الدراسة إلى إبراز دور  

التكنولوجيا  ةساهممدف م، الواسعة االستخدام الخدمات املالية  عبر ابتكارات، االقتصاديوتنويع النشاط  االحتوائي

التكنولوجيا في ضمان اإلمتثال للقواعد التنظيمية وإدارة املخاطر،  استخداماملالي، من خالل  االستقرارة في تحقيق املالي

ويمكنها تيسير التجارة الخارجية والتحويالت، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، 

 Empowering theاإللكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. تحت شعار  كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع

Unbanked .
ً
 أو تمكين املستبعدين ماليا

 العمالت الرقمية-9

 Cryptography التشفير علم مفهوم-9-9

 التعمية أو التشفير علم على نتعرف تعالوا املشفرة، العمالت أو الرقمية العمالت على التعرف قبل

Cryptography العمالت تلك واستخدام خلق طريقة له يعزف  والذي. 

 الرموز، استخدام خالل من والبيانات املعلومات لحماية وسيلة األصل في هي Cryptography التشفير عملية

 من تمكنهم التي الشفرة مفتاح لديهم ويكون  املعلومات تستهدفهم من إال املخفي محتواها معرفة أو قراءتها يمكن ال بحيث

 crypt إلى بتقسيمها Cryptography أو تشفير كلمة ترجمة ويمكن. األصلية املعلومات على للتعرف الرموز  تلك معالجة

 .فحواه تخفي بطريقة مكتوب محتوف  أنها باملصطلح املقصود أن أي كتابة وتعىي graphy و مخفي وتعىي

 محتواها، سرية يحفظ بشكل للعامة معلوم غير آخر سياق إلى واملتداول  املعتاد سياقها من البيانات إخفاء أي

 وله قديًما والعسكرية الدبلوماسية املجاالت من العديد في استخدم التشفير فمبدأ مستحدثة، عملية ليست وهي

 على بنائها في تعتمد التي الرقمية العمالت إلى وصلنا حتى املعاصر، وقتنا في ومعلوماتية مصرفية عديدة استخدامات

 (2727، لعربياول المتد)ا الفكرة. نفس

  Cryptanalysis الشفرة تحليل و Decryption الشفرة فك بين الفرق -9-2

 األولي املحتوف  صورة إلى املشفر السياق إعادة وهي ،Decryption الشفرة فك يأتي ،Encryption التشفير مقابل

 .التشفير مفتاح باستخدام ذلك ويتم التشفير، عملية قبل العامة من واملقروء املعتاد سياقها في

 إلى تستند التشفير وفك التشفير عملية أصبحت واالتصاالت اآللي والحاسب الرياضيات علوم تطور  ومع

 فكها دون  – الخوارزميات هذه حل أو الشفرة كسر علمية كانت لو وحتى حلها، يصعب معقدة حسابية خوارزميات

عدت التي بالطريقة
ُ
 املعلوماتية الوسائل طريق عن بها القيام املمكن غير من يكون  فإنه نظرًيا، متاحة - البداية من بها أ

 .اآلن إلى وسريتها أمنها افتراض ثبوت سبب هو وهذا حالًيا، واملوجودة املعروفة

https://www.imf.org/ar/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
https://www.imf.org/ar/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
https://www.imf.org/ar/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
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 وتطبيقاتها التشفير خوارزميات فك دراسة ويعىي Cryptanalysis أو الشفرة تحليل باسم عرف ما وهذا

 .بذلك للقيام املطلوب املفتاح إلى الوصول  دون  ومصدرها املشفرة األصول  أو املعلومات محتوف  على للحصول 

 يعىي الشفرة فك أن إلى Cryptanalysis الشفرة تحليل و Decryption الشفرة فك بين الفرق  اختصار يمكن أي

 ما إلى الرموز  هذه ترجمة إلعادة البداية من واملعد الشفرة مفتاح باستخدام األولى حالته إلى املشفر الرموز  سياق إعادة

 املرات من مهول  عدد والخطأ التجربة طريق عن الرموز  تلك فك محاولة فهي الشفرة تحليل أن حين في عليه، كانت

 (JAKE, 2022) املفتاح. معرفة دون  األصلي السياق ومعرفة املشفرة الرموز  لترجمة التشفير خوارزمية حل إلى للوصول 

 اإللكترونية النقدية التعامالت فكرة بدأت كيف-9-3

 الرقمية العمالت إنشاء فكرة ولدت الشفرة تحليل وأيضا الشفرة، وفك التشفير فكرة من إنطالقا

Cryptocurrency وتخزينها إنشائها يتم حيث والسرية، اآلمنة للتعامالت تشفيرها تم التي الرقمية االفتراضية العملة أي 

 االعتيادية العمالت مثل ملموس فيزيائي كيان لها يوجد وال فيها، يتحكم مركزي  بنك أو إشرافي سلطة وجود دون  إلكترونًيا

 الدوالر أو EUR اليورو أو SAR السعودي الريال مثل املركزية البنوك عن الصادر اإللزامي النقد عليه يطلق ما أو األخرف 

 .USD األمريكي

 في تقريبا الثمانينيات أواخر في بدأت املعتاد النقدي للتعامل البديلة اإللكترونية أو الرقمية التعامل فكرة  

 كثيرة، سرقات فيها تحدث كانت السريع الطريق على البنزين محطات أو بالوقود للتزويد محطات سلسلة في هولندا

 النقود لربط واملطورين املبرمجين من بمجموعة باالستعانة اإلدارة فقامت املشكلة، لهذه حل إيجاد اإلدارة وحاولت

 الوقود على الحصول  املحطات هذه مع التعامل في الراغبين السائقين من حامليها خاللها من يستطيع خاصة ببطاقات

 من النقود كبير بشكل ستقل األقل على أو يوجد ال وبذلك املحطات، تلك في الورقية بالنقود للتعامل الحاجة دون  منها

 النقود فكرة تعكس كانت التي الذكية، النقود بطاقات ميالد فكرة بعدها تطورت السرقة، لحاالت تقليال املحطات

 املبيعات نقطة وهو الشفرة، تلك لفك جهاز الوقود محطة في يكون  حين في البطاقة، في مشفر إلكتروني بشكل املحفوظة

 ما إلى لتصل تطورت التي اإللكترونية للنقود صورة أول  هذه وتعتبر. point-of-sale أو POS بفكرة اليوم يعرف ما أو

 .اآلن عليه وصلت

 يسمى ما ظهر اإللكترونية واملدفوعات التعامالت محلها ليحل املعتادة النقدية التعامالت فيه قلت عصر في

 كونها – بداياتها في حولها حامت التي الشكوك من رغم على والتي Cryptocurrencies املشفرة األصول  أو الرقمية العمالت

 قياسية مستويات إلى الرقمية العمالت بأسعار صعد وطلبا متزايدا وقبوال ترحيًبا القت أنها إال – إلكترونية/  افتراضية

 واهتمام فضول  محط واضحت الدولية املالية التعامالت إلى طريقها واتخذت بل إليها، الوصول  تخيل املستحيل من كان

 .الجميع من

 املشفرة العمالت أو الرقمية العمالت فكرة بداية-9-0

 رأس في تجول  فكرة هناك كانت بقليل، قبله أو الوقت نفس في وتقريبا اإللكترونية التعامالت لفكرة استكماال

 املعدنية العمالت محاكاة ومحاولة املالية الخصوصية حول  يدور  فحواها David Chaum شوم ديفيد يدعى أمريكي برمجي

 وبخصوصية، بأمان يد إلى يد من واالنتقال املدفوعات في التعامل على القدرة نفس لها يكون  رمزية نقود إلى الورقية أو

 رمزية عملة عبر متتبع غير خفي بشكل واملتلقي املرسل بين األموال تمرير خاللها من يمكن خوارزمية صيغة بابتكار فقام
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 أن إلى لسنوات استمرت والتي العملية تلك لتنفيذ أساسية كبينة Chaum DigiCash بعدها أسس Chaum وقتها أسماها

 قويا أساسا خاللها من وضع قد كان ذلك من الرغم على والتي 7881 عام DigiCash إفالس في تسبب أخطاء عدة في وقع

 .الرقمية العمالت أو الرمزية النقدية للمعامالت الخوارزمية الصيغ لفكرة

 يحقق متتبع غير خفي متكامل نقدي نظام فكرة طرح في يبدأ Wei Dai يدعى أخر برمجي ذاتها، للفكرة استكماال

 لتحليل رمزية مستعارة أسماء خالل من التعامل يتم حيث B-money أسم عليه أطلق واآلمان الخصوصية فكرة به

 تلق لم الفكرة أن إال ملشروعه whitepaper التقديمية الورقة بعرض بالفعل قام وقد مركزية، غير شبكة داخل العمالت

 ناكامورا ساتوش ي عرضها التي التقديمية الورقة أن بالذكر والجدير النجاح، لها يقدر فلم املطلوب، والرواج الترحيب

 كانت التي العناصر بعض على تحتوي  كانت -الحق مقال في تفصيال عنه سنتحدث والذي - Bitcoin البيتكوين لفكرة

 تطور  نحو للسباق الحقيقية البداية كانت أنها يعىي مما B-money ملشروع whitepaper التقديمية الورقة في مذكورة

 .الرقمية العمالت

 الرقمية العمالت نشأة-9-5

 بروتوكوالت ولدت واملعلوماتي التكنولوجي التطور  ومع الرقمية، العمالت إنشاء أمام ممهدا الطريق أصبح بعدما

 كسرها تقريبا نظريا املستحيل من تجعل التي املتقدمة الكمبيوتر وهندسة الرياضيات مبادئ على املبنية املعقدة التشفير

 البيانات نقل عمليات بتشفير تقوم للغاية معقدة تكويد أنظمة خالل من الرقمية العمالت مبرمجي عليها اعتمد والتي

 والتحويالت التعامالت يجعل مما فيها املتعاملين هوية إخفاء على قدرتها إلى إضافة بها، الخاصة التبادل وحدات لتأمين

 .البداية منذ الرئيس ي املسعى كان الذي الخصوصية مبدأ يحقق بما املصدر مجهولة األموال وتدفقات

 يتم ال أنه أي مركزي، ال برنامج لكنه ،Software حاسوب برنامج هي الرقمية العملة أن القول  يمكننا وبذلك

 الكمبيوتر أجهزة من العديد على استضافته يتم أنه يعىي مما موزع هو إنما بعينه واحد جهاز على بناءه أو تنصيبه

  العالم أنحاء جميع في األفراد من للعديد
ً
 شركة أو بعينه فرد قبل من واحد server خادم على االستضافة من بدال

 .محددة

 بروتوكوالت أكواد خالل من مستخدميها أنشطة خالل من وقيمتها الرقمية العمالت عرض في التحكم ويتم  

 تختزل  البيانات تخزين كيفية إلى املعامالت تسجيل كيفية من بداية معاملة أو وظيفية دالة كل التعقيد، شديدة التشفير

  خاص برمجي كود في
ً
 بلوك - الكتل سلسلة باسم املعروفة البيانات قواعد من نوع في تخزينه يتم ما عادة

 ومن الرقمية، العملة ومعامالت بيانات لكافة ومخفي محمي موزع شامل سجل بمثابة تعتبر والتي blockchain تشين

 سلسلة شبكة إلى معامالت يضيف الذي للمستخدم الرقمية العملة منح يتم عام بشكل الخوارزميات تلك معالجة خالل

 .Mining التعدين blockchain إلى املعامالت إضافة عملية وتعرف blockchain تشين بلوك أو الكتل

 إنتاج تم أنه أي.الوحدات من محدودة أعداد لها أن هي كلها، وليس الرقمية، العمالت معظم يميز ما أهم من

 عدد خلقت البداية من اإلنشاء بروتوكوالت تشفير عملية أن أي سوقي، سقف لها أن فكرة على الرقمية العمالت معظم

 بفكرة شبيه وهذا تدريجًيا، املخزون عدد يقلل - معاملة بإضافة تعدين أو - تشفير فك عملية كل ومع العمالت من محدد

 الصعب من فيصبح. األرض باطن في املخزون االحتياطي قل الذهب من كمية استخراج تم كلما فمثال النفيسة، املعادن

 .تماًما العملة سك ويتوقف األعلى الحد إلى الوصول  يتم حتى الرقمية، العملة وحدات إنتاج Miners املعدنين على
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 تم رقمية كعملة حاليا، قيمة وأعالها الرقمية، العمالت أشهر أحد Bitcoin البيتكوين أبسط، بشكل هذا ولفهم

 استخراجهم، أو جميعا تعدينهم من اإلنتهاء وبمجرد فقط، قطعة مليون  27 على الكود يحتوي  أن على البداية من تشفيره

 األخرف، االعتيادية العمالت في يحدث كما جديدة أموال طباعة يتم لن أي جديدة، Bitcoins بتكوينات هناك يكون  لن

  .البتكوين من العالم ثروة إجمالي من 7/27777777 تمتلك أنك يعىي فهذا بيتكوين 7 تمتلك لو أنك يعىي وهذا

  الرقمية العمالت مزايا-9-5

 األخيرة الفترة في انتشارها مع ظهرت والتي الرقمية بالعمالت التعامل مميزات أهم نسرد يلي فيما

 التضخم أو قيمتها، فقدان من محمية. 7

 فكرة لكن التضخم، خطر وتواجه واجهت االعتيادية العمالت من والعديد العالم، اقتصادات آفة هو التضخم

 عليها الطلب ارتفاع مع يزيد منها، محدودة وكمية لها، سوقي سقف تحديد أساس على إنتاجها يتم الرقمية العمالت أن

 الطويل املدف على التضخم من ويحميها السوق، مع يتواكب بما قيمتها من

 املستدامة والصيانة الذاتي التحكم. 2

 تخزين يتم الرقمية العمالت في. واستدامتها تطورها في في الرئيسية العوامل من تعتبر عملة أي وصيانة إدارة

 العملة على املقابل في ويحصلون  حواسبهم، على blockchain الكتل سلسلة شبكة في Miners املعدنين بواسطة املعامالت

 سالمة على يحافظ مما باستمرار، ومحدثة دقيقة املعامالت بسجالت يحتفظون  فإنهم لذلك. ذلك على كمكافأة نفسها

 .المركزية وسجلتها الرقمية العملة

 والخصوصية األمان. 3

 من الرقمية العمالت لبناء األساس ي الدافع كانا أنهما البداية منذ هنا مقالنا في ذكرناه ملا استنادا القول  يمكن

 فكها يصعب مختلفة تشفير خوارزميات إلى بنائها في تستند blockchain تشين بلوك شبكة سجالت فإن لذلك األساس،

 أو مستعارة أسماء استخدم إلى إضافة العادية اإللكترونية املعامالت من أمانا أكثر الرقمية العملة يجعل مما. تحليلها أو

 مبدأ يحقق بما تعريف، بملف ربطها يمكن مخزنة بيانات أو حساب أو مستخدم بأي مرتبطة غير حسابات أرقام

 .الخصوصية

 بسهولة العمالت صرف إمكانية. 0

 يمكن حيث املادية التعامالت وسط حقيقية قيمة الرقمية العمالت أعطت التي وهي جدا، املهمة املزايا من

 العاملية العمالت مع متغير صرف سعر منها لكل أن يعىي مما مقابلة، صرف كقيمة االعتيادية بالعمالت استبدالها

 في ساعد الذي األمر - JPY الياباني الين أو EUR اليورو أو GBP اإلسترليىي الجنيه أو USD األمريكي الدوالر مثل - الرئيسية

 .القيمة في لها ومكافئة االعتيادية، النقدية للمعامالت بديل كونها وطلبها عليها القبول  وفي انتشارها

  الالمركزية. 5
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 املركزية، البنوك في متمثلة الحكومات عليها تسيطر التي اإللزامي النقد عمالت أو االعتيادية العمالت عكس على

 قبل من إال إتاحتها أو بها التعامل وقف أو عددها زيادة أو فيها التحكم يمكن وال بطبيعتها المركزية الرقمية العمالت فإن

 الذي األمر السوق، في طرحها قبل تطويرها أو إنشائها منظمة خالل من أو األكبر، الكمية منها ويملكون  يستخدموها من

 وخصوصيتها استقرارها لضمان القيمة أو التدفق تحديد من وحمايتها االحتكار من عليها الحفاظ على يساعدها

 وأمنها وشفافيتها

 وسرعتها التحويالت، تكلفة قلة. 5

 أهم من التحويالت رسوم أو وتكلفة األموال، تحويل هو الرئيسية الرقمية العمالت استخدامات أهم أحد

 تقليل يتم الرقمية العمالت تبادالت في التحويل، عملية أو نظام جودة على للحكم االعتبار في وضعها يتم التي العوامل

 حسابات بين مباشر بشكل وتتم صفر إلى تصل ربما أو ضئيل مبلغ إلى املستخدم يدفعها التي املعامالت رسوم

 يلغي وهذا. املعاملة من للتحقق ، SWIFT أو VISA مثل ، ثالثة أطراف إلى الحاجة في لسنا لذلك. وبسرعة املستخدمين

 .طويل وقت انتظار أو إضافية، معامالت رسوم أي دفع إلى الحاجة

  الرقمية العمالت عيوب-9-6

 االعتبار في وضعها من البد العيوب من بعض له الرقمية العمالت خالل من التعامل فإن مميزات من لها كما

 (Akshay, 2022) :كالتالي وهي فيها، االستثمار أو بها التعامل قبل

 القانونية غير املعامالت في استخدامها يسهل. 9

 خالل من مستخدم أي تعقب الحكومات على تصعب يميزها ما أهم كانتا التي املطلقة والخصوصية األمان

 في والتمويل األموال لتبادل كوسيلة Bitcoin البيتكوين استخدام تم أنه نذكر وربما بياناته معرفة أو محفظته عنوان

 غير بطريقة عليها حصلوا التي األموال لغسيل الرقمية العمالت البعض يستخدم كما القانونية، غير الصفقات من الكثير

 .مصدرها إلخفاء نظيف وسيط خالل من مشروعة

 ضخمة مالية خسائر يعني قد البيانات فقدان. 2

 غير مصادقة وبروتوكوالت تعقبها يمكن ال تشفير خوارزميات بـ مصدر كود إنشاء الرقمية العمالت مطوروا أراد

 اآلخر الوجه ولكن التقليدي، النقد عن وسرية أمنا أكثر الرقمية العمالت عبر األموال حفظ جعل بهدف لالختراق، قابلة

 يمكن فال حسابه، أو الرقمية محفظته إلى بالولوج الخاص املفتاح مستخدم أي فقد إذا أنه الخصوصية من القدر لهذا

 املفقودة حكم في يجعلها مما عمالت من فيها ما على مقفلة املحفظة ستبقى. استعادته

  االعتيادية بالعمالت صرفها يمكن ال الرقمية العمالت بعض. 3

 عمالت أو واحدة عملة مقابل إال الرقمية العمالت بعض تداول  يمكن ال حيث الصرف ميزة يفقدها الذي األمر

 مثل الرئيسية، العمالت إحدف إلى الرقمية العمالت هذه تحويل على املستخدم إجبار إلى ذلك يؤدي يؤدي مما. معينة

  Ethereum اإليثيريوم أو Bitcoin البيتكوين
ً
 فقط ينطبق هذا. يريدها التي العملة إلى ثم خاصة، بورصات خالل من ثم أوال
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 مما العملية، في اإلضافية املعامالت على عموالت أو رسوم إضافة يتم قد لذلك الرقمية، العمالت من قليل عدد على

 .ضرورية غير أمواال يكلف

  البيئة على للتعدين السلبية اآلثار. 0

 كثيفة يجعلها مما ومتطورة حديثة حواسيب وتتطلب معقدة عملية Mining الرقمية العمالت تعدين عملية

 مثال Bitcoin Miners البيتكوين عملة معدنين. العادية الكمبيوتر أجهزة على ذلك عمل يمكن ال حيث. للطاقة االستهالك

 للصين الكربونية البصمة زيادة إلى عملهم يؤدي الكهرباء إلنتاج الفحم تستخدم التي الصين مثل دول  في املوجودون 

 .هائل بشكل

  لالختراق عرضة الرقمية العمالت تداول  بورصات. 5

 معظم تقوم. القدر بذاك آمنة ليست تداولها بورصات أن إال الرقمية العمالت وخصوصية أمان من الرغم على

 ويمكن. صحيح بشكل بهم الخاص املستخدم معرف لتشغيل باملستخدمين الخاصة املحفظة بيانات بتخزين البورصات

 وقد بها، املخزنة الرقمية العمالت سرقة وأيضا إليها والوصول  البيانات هذه إلى التسلل املحترفين املخترقين من للمتسللين

 Bitcoin البيتكوين من وحدات وسرقت املاضية السنوات في ،Mt Gox أو Bitfinex مثل البورصات، بعض اختراق تم

 حدوث احتمال دائما هناك ولكن حاليا، للغاية آمنة البورصات معظم. األمريكية الدوالرات ماليين يعادل بما بآالف

 .آخر اختراق

  إلغاء أو استرداد سياسة توجد ال. 5

 املعنية، األطراف بين نزاع هناك كان فإذا اآلخرف، املالية التعامالت شأن شأنه الرقمية بالعمالت املالي التعامل

 الرقمية العمالت استرداد للمرسل يمكن فال خطأ، محفظة عنوان إلى الخطأ طريق عن أمواال ما شخص أرسل إذا أو

 رجوع أو مستردة مبالغ وجود لعدم نظًرا. األموال لسلب املحتالين من العديد قبل من هذا استخدام يمكن وقد. املرسلة

 .مطلقا خدماتها أو منتجها يتسلم لم معاملة إنشاء بسهولة يمكن العملية، في

 أنواع العمالت الرقمية -9-6

من قبل شخص يعرف باسم  2778صدرت في عام  (Bitcoin) أشهر أنواع العمالت الرقمية عملة البيتكوين

ألف دوالر،  20مليار دوالر، وسعر العملة حوالي  027ساتوش ي ناكاموتو، تصل القيمة السوقية للبيتكوين إلى أكثر من 

ا، وفي تاريخ وارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير حيث أ
ً
أصبح سعر البيتكوين الواحد أكثر  2722فبراير  7صبح اسًما معروف

 %.0677دوالر ويمثل ذلك نمًوا بحوالي  21.777من 

 2.0مليار دوالر، وسعر العملة حوالي  220تبلغ القيمة السوقية لإليثريوم إلى أكثر من  (Ethereum) عملة إيثريوم

املشفرة شهرة، حيث يفضلها مطورو البرامج بسبب تطبيقاتها املحتملة، وقد ارتفع ألف دوالر، وهي من أكثر العمالت 

 %.21777دوالر بزيادة قدرها  2077دوالر إلى أكثر من  77من  2722إلى فبراير  2776سعر اإليثريوم من أبريل 
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واحد، وتختلف تيثر عن مليار دوالر، وسعرها دوالر  01تصل القيمة السوقية إلى أكثر من  (Tether) عملة تيثر

باقي العمالت الرقمية حيث إنها عملة مستقرة ألنها مدعومة بعمالت ورقية مثل الدوالر األمريكي واليورو، وتعد املفضلة 

 للمستثمرين الذين يخافون من التغيرات الشديدة على العمالت األخرف.

مليار دوالر،  62قيمتها السوقية إلى أكثر من دوالر، و  211يصل سعر العملة إلى حوالي  (Binance) عملة بينانس 

وهي شكل من أشكال العملة املشفرة التي يمكن استخدامها للتداول ودفع الرسوم على بينانس، ويمكن استخدامها في 

حجوزات السفر، كما يمكن استبدالها بعمالت مشفرة أخرف مثل البيتكوين وإيثريوم، وهي اليوم واحدة من أكبر بورصات 

 الت املشفرة في العالم.العم

تتشابه العملة الدوالر األمريكي بعملة تيثر، حيث إنها مرتبطة  (U. S. Dollar Coin) عملة الدوالر األمريكي 

بالدوالر الورقي وتتشابه بسعر الدوالر الواحد فقط، وحسب أقوال املسؤولين عن العملة إنها مدعومة ومحفوظة بالكامل 

 .مليار دوالر 17ية، وتستخدم العملة في املعامالت العاملية، وتبلغ القيمتها السوقية إلى أكثر من من قبل املؤسسات األمريك

(Kat & John, 2022) 

 كوين دوغ-9

 املعامالت تكاليف على يحتوي  ال وممتع ورخيص فوري دفع نظام وهو ،2772 عام في املشفرة العملة تأسيس تم

 من كلب بصورة له وُرمز مزحة شكل على Dogecoin وجاء الشهير، Bitcoin من معدلة نسخة األساس في وهو املصرفية،

 بشكل شرائه وازداد مؤيدين قصير وقت في اكتسب لكنه إطالقه، وقت في سنت كسور  يساوي  وكان ،”Shiba Inu“ عائلة

 إليها الوصول  يصعب التي العمالت مع للتعامل وسلسة سهلة عملية بأنها وتتميز ،٪6777 بنسبة قيمته زادت حتى ملحوظ

 املستقبل، في أكثر سيرتفع سعرها أن إلى التوقعات تشير بينما ضخم، مال رأس يتطلب ال فيها واالستثمار البيتكوين، مثل

 مقابل املدفوعات ستقبل شركته أن يعلن كار، تسال شركة صاحب ماسك إيلون  الشهير األعمال رجل جعل ما وهذا

 Dogecoin. (Satoshi, 2022) عملة باستخدام منتجاتها بعض

 كاش كوين بيت-2

 نظام من جديد إصدار ُولد حيث ،2770 أغسطس 7 في فورك هارك بواسطة كاش بيتكوين إنشاء تم

“blockchain ”نظام من التبديل طريق عن مختلفة بقواعد Bitcoin blockchain وهذا جديد، إصدار إلى الرئيس ي 

 .املعامالت من أكبر عدد استيعاب على القدرة اآلن لديه البرنامج

 ستيالر-3

  تمثل افتراضية، رقمية عملة هي ستيلر عملة
ً

 عام في مرة ألول  إصداره تم املصدر، مفتوح المركزًيا بروتوكوال

 .البورصات في XLM رمز وتأخذ lumen أيًضا العملة هذه وتسمى ،2770

 Jed أسسها ربحية غير منظمة وهي ،Stellar Development Foundation مؤسسة قبل من Stellar تشغيل يتم

McCaleb، تعتمد األخرف، املشفرة العمالت مع الحال هو وكما Stellar تقنية على blockchain، رابط إنشاء هي وفكرتها 

 بتكاليف املختلفة األصول  بين القيمة وتحويل املدفوعات تسهيل أجل من واألشخاص الدفع وأنظمة البنوك بين
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 عملة ميزات ومن عمالت، زوج أي بين األموال وتحويل الحدود عبر باملعامالت أيًضا Stellar بروتوكول  ويسمح منخفضة،

 :يلي ما ستيالر

 الدوالر مثل األموال، أنواع لجميع بها واالتجار وإرسالها رقمية نماذج إنشاء املمكن من ،Stellar باستخدام

 .واحدة شبكة على بالعمل العالم في املالية األنظمة لجميع للسماح تصميمه تم ألنه وهذا والبيتكوين  واليورو

 للمبرمجين ستسمح أنها في الكبرف  رؤيتها تتمثل التقليدية، الدفع وطرق  البنوك تعطيل إلى Stellar يهدف

 واضحة جاذبية هذا سيوفر ذلك، نجح وإذا وتطبيقاتها، مواقعهم على العمالت لتداول  قوية أنظمة ببناء الويب ومطوري

 .والتواصل التكلفة حيث من األخرف، الدفع بأنظمة مقارنة

Stellar معالجة وسائل إلى الوصول  مكان أي في شخص ألي يمكن حيث املزايا، إحدف وهذه المركزية، شبكة هي 

 .التنفيذ في وأسرع أرخص املعامالت يجعل مما الوسيط، دور  الالمركزية تلغي كما قيود، أي دون  املدفوعات

 مايو) حالًيا سعره. Ethereumو Bitcoin مثل األخرف  الرقمية العمالت من بعدد مقارنة جًدا صغير XLM سعر

 .املتداولين لصغار خاصة نوعها، من فريدة فيه االستثمار فكرة يجعل مما سنًتا، 21 يعادل ما( 2727

 املؤسسة هذه تقود ،(Stellar Development Foundation مؤسسة) معروف كيان هو XLM على القائم الكيان

 .املشفرة العمالت سوق  في مكانته ويعزز  قيمة أكثر يجعله مما ،Stellar لنظام والتطورات التحديثات من سلسلة

 لينك شين-6

 بيانات قاعدة تسمى بيانات قاعدة هي أوراكل أوراكل، خدمة االرتباط، رمز باسم املعروفة العملة هذه تعتبر

 blockchain تقنية بين وسيط هو ChainLink أن القول  يمكننا لذلك، البعض، يعتقد كما برمجة لغة وليست عالئقية،

 املدفوعات، شبكات باسم املعروفة الحقيقية املصرفية الحسابات وشبكات ناحية، من اإللكترونية بالعمالت املعروفة

 األعمال جميع إدارة يمكنها ثم بيانات، إلى تحويلها طريق عن لها املتاحة املعلومات جميع بإدارة االرتباط عملة تقوم حيث

 االستثمار نتائج تحسين وبالتالي املناسب، القرار اتخاذ على القدرة على إيجابي بشكل يؤثر أنه كما العملة، بتلك املتعلقة

 منذ تأسست والتي ،Smart Contract تسمى شركة قبل من تطويرها تم Lync عملة أن بالذكر والجدير يه،ف والتداول 

 املصرفية للحسابات الحقيقي الواقع بين يربط جسر بناء في نجح العملة رابط العام هذا من سبتمبر في ،2770 عام

 الرقمية العمالت عالم في األولى املحاولة وإنها لإلنترنت، االفتراض ي الواقع في blockchain نظام في الذكية العقود ونظام

 .بيتكوين األم ظهور  منذ 2778-2771 في ظهورها منذ

 كوين بينانس-2

 أكبر من واحدة وهي ،Binance منصة نظام تشغيل خاللها من يتم مشفرة رقمية عملة هي ،Binance عملة

 التداول، رسوم لدفع العملة تلك استخدام ويتم بها، الخاص blockchain العالم، حول  املشفرة العمالت منصات وأشهر

 التي األساسية العملة أيًضا أصبحت لقد اآلجلة، العقود تداول  لتطبيقات كضمان املنصة في أيًضا استخدامها يمكن

 :يلي ما كوين بينانج مميزات أهم ومن والتجار، األعمال أصحاب عليها يعتمد
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 املنصة، تلك قبل من املعتمد النسبي النظام خالل من لحامليها، املنصة على تداول  خصومات العملة هذه تمنح

 السوقية القيمة حجم وكذلك التداول  وحجم الثانية، السنة في٪ 21 و األولى السنة في٪ 17 إلى التخفيض ويصل

 .اإلجمالية

ا العملة هذه تحرق 
ً
 السوقية، قيمتها من تزيد وبالتالي املال أسواق في نادرة لتصبح سنوًيا العمالت من معيًنا مبلغ

 أمريكًيا دوالًرا 27 بقيمة السابع املركز احتاللها إلى أدف مما وحدة، BNB ماليين 1 من أكثر Binance منصة أحرقت حيث

 .دوالر مليار 0.2 بنحو تقدر سوقية بقيمة وحدة كل عملة، لكل

 إلى الوصول  إمكانية العملة وتوفر قيمتها، في كبيرة مستويات إلى وصلت وقد مباشًرا دعًما Binance عملة توفر

ا أيًضا املنصة وتفرض متعددة، منصات على تقديمها يتم التي االشتراكات
ً
 أن كما االشتراك، يانصيب في للدخول  شروط

  .املنصات من النوع هذا مع التعامل يجيدون  ال الذين للمبتدئين، اإلستخدام وسهلة بسيطة واجهة لديها

 العديد هناك لذلك الثانية، في معاملة مليون  7.0 بحوالي تقديرية بقيمة املعامالت بمعالجة بسرعة املنصة تقوم

 املشفرة، العمالت بعض مع منخفضة السحب رسوم أن كما املشفرة، للعمالت اإليداع رسوم تأخذ وال الدفع خيارات من

 .Binance منصة على التداول  رسوم وخصم لتقليل، املميز الرمز استخدام ويمكن

 في معدومة تكون  وتكاد منخفضة، الورقية للعمالت والسحب اإليداع رسوم أن Binance منصة ميزات أهم من

 ألن مكان أي وفي وقت أي في األساس ي النظام إلى الوصول  أيًضا ويمكن املنصات، ببقية مقارنة اإللكترونية البنوك بعض

 أنظمة خالل من املحمولة الهواتف وفي ،mac و windows مثل التشغيل أنظمة جميع يستخدم األساس ي النظام

Android. 

 القيمة من٪( 66) األكبر الحصة Bitcoin لدف كان ، حالًيا املوجودة املشفرة العمالت بين يبين الشكل املوالي من

 ترتيًبا ساعة 20 مدار على األرقام تظهر ، ذلك ومع ٪. 1 بنسبة بعد عنEthereum (ETH ) وتتبع. 2727 عام في السوقية

 هي ساعة 20 مدار على التداول  حجم إلى استناًدا العالم في مشفرة عملة أكبر ، 2727 مارس 28 من اعتباًرا. مختلًفا

Tether (USDT )، تحتل. دوالر مليار 01.82 يبلغ ساعة 20 مدار على تداول  بحجم Bitcoin (BTC )بحجم الثانية املرتبة 

 تبادل أكبر Binance سجلت ، ذلك على عالوة. دوالر مليار 27.77 بقيمةEthereum (ETH ) تليها ، دوالر مليار 12.16

 72.78 بـ Hydax Exchange و دوالر مليار 70.00 بـ HBTC تليها(. دوالر مليار 21.11) ساعة 20 مدار على املشفرة للعمالت

 . دوالر مليار
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 املشفرة العمالت : تصنيفات29الشكل 

 

 (Jenny, 2022):  املصدر

 إلى اقتصاد من يختلف االستخدام لكن ، املاضية العديدة السنوات في Cryptocurrency اعتماد يبين الشكل املوالي تقدم

 مستخدمي إحصاءات من فتحقق ، أجله من يستخدمونه الذي وما املشفرة العملة يستخدم عمن تتساءل كنت إذا. آخر

 تم املشفرة للعمالت مستخدم مليون  777 بنحو يقدر ما هناك ، 2727 عام من الثالث الربع من اعتباًرا .املشفرة العمالت

 .العالم أنحاء جميع في هويتهم من التحقق

 ، املتحدة الواليات في شيوًعا أكثر تبدو Bitcoin مثل املشفرة العمالت أن من الرغم على أنه ، للدهشة املثير من

 معماة عمالت امتلكوا أو استخدموا أنهم إلى أشاروا الذين األشخاص من عدد ألكبر القياس ي الرقم نيجيريا سجلت فقد

 ٪(. 70.6) وتايالند٪( 70.1) إفريقيا وجنوب٪( 78.1) والفلبين٪( 27.7) فيتنام تليها٪. 27.8 عند

 في٪ 12: بالتجزئة البيع قطاع في يعملون  العاملية الرقمية العمالت خدمات مزودي غالبية فإن ، ذلك على عالوة

 في٪ 07 وأفريقيا  األوسط الشرق  في٪ 01   الهادئ واملحيط آسيا منطقة في٪ 01   الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

 املشفرة العمالت في يستثمروا لم إنهم يقولون  األمريكيين املستهلكين من٪ 66 أنكما  .أوروبا في٪ 62 و   الشمالية أمريكا

 . لالستثمار يخططون  إنهم فقط٪ 0 قال. حتى به يسمعوا لم٪ 71 ، ذلك غضون  في. بذلك مهتمون  وهم
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 املشفرة : جنسيات مستعملي العمالت22الشكل

 

 (Jenny, 2022) : املصدر

 الذكية: العقود -2

 الذكية: ماهية العقود-2-9

 تحتاج وال املسبقة برمجتها خالل من تنفيذها يتم محددة القواعد ومعاير من ملجموعة تخضع الذكية العقود 

 بواسطة الكتروني رمز مكتوبة  باستخدام إلكترونية تفاهمات هي بمعىى ثالث، طرف تدخل دون  أي أي  وسيط، إلى

تقنية  في الحال هو كما متقدمة وبتقنية إلكترونيا برمجتها تتم التعليمات مجموعة  من اعتبارها يمكن كما الحاسوب،

 هي بمعىى األطراف، واجبات و حقوق  حول  كل  املعلومات ويتضمن رياضية، خوارزميات أساس على مبىي وهي البلوكشن،

 عرضة قد تكون  التي الورقية امللفات من أمانا أكثر وهذا ،  آمن بشكل كذلك ومخّزنة آمن بشكل ملّفات  مشّفرة عن عبارة

 سرعة يسهل بشكل بها الخاصة البيانات على على املحافظة األعمال منظمات يساعد مما الزمن، مع التلف أو للضياع

  .إليها الوصول 

 من التخلص إلى الذكية العقود وتهدف في العقد، عليها املتفق الشروط تحقيق يتم عندما العقد تنفيذ عملية وتتم

 عملت قد العقود الذكية تكون  وبهذا العقد تنفيذ عند تستلزم التي والرسوم التكلفة زيادة يؤدي  إلى قد ثالث طرف وجود

 على الرسوم بعض أو مثال األموال تحويل يتضمن العقد كان التحويل إذا عمليات على املفروضة الرسوم من التقليل على

 طرف أي وسيط أي تدخل دون  أخرف  وأية أصول  واملمتلكات واألسهم لألموال اآلمن للتبادل إمكانية كذلك التنفيذ،وتوفر

 .التنفيذ ذاتية هي أي ثالث،
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 التعليمات من سطور  في مباشرة والبائع املشتري  بين االتفاقية شروط كتابة مع التنفيذ ذاتي عقد هو الذكي العقد

 في الكود يتحكم حيث. والالمركزية املوزعة البلوكشين شبكة عبر موجودة فيه الواردة واالتفاقيات والكود. البرمجية

 .فيها رجعة وال للتتبع قابلة واملعامالت التنفيذ،

 إلى الحاجة دون  الهوية ومجهولة متباينة أطراف بين املوثوقة واالتفاقيات املعامالت بتنفيذ الذكية العقود تسمح

 (Joshua, 2022) .خارجية التنفيذ مراقبة آلية أو قانوني نظام أو مركزية سلطة

 الذكية العقود عمل كيفية -2-2

 اخترع الذي وهو أمريكي كمبيوتر عالم وهو ،"زابو نيك" قبل من 7880 عام في مرة ألول  الذكية العقود اقتراح تم

 .البيتكوين اختراع من كاملة سنوات 77 قبل ،7881 عام في" Bit Gold" تسمى افتراضية عملة

 وقد. نفاه ما وهو املجهول، البيتكوين مخترع الحقيقي،" ناكاموتو ساتوش ي" هو" زابو" أن ُيشاع ما غالبا الواقع، في

 طرق  وظائف توسيع وأراد. العقد شروط تنفذ محوسبة معامالت بروتوكوالت أنها على الذكية العقود" زابو" عّرف

 لألصول  عقد تنفيذ أيضا" زابو" اقترح ورقته، في. الرقمي املجال إلى ،(POS) البيع نقاط مثل اإللكترونية، املعامالت

 .والسندات املشتقات مثل التركيبية،

 الخيارات) واملشتقات( السندات مثل) املالية األوراق بين الجمع خالل من الجديدة املالية األوراق هذه تشكيل يتم

 .الطرق  من متنوعة مجموعة في( اآلجلة والعقود

 معامالت بتكاليف تداولها ويتم موحدة عقود في للمدفوعات للغاية معقدة ومصطلحات هياكل بناء اآلن ويمكن

 .هذه املعقدة املصطلحات لهياكل املحوسب التحليل بسبب منخفضة،

 فيها التحكم أو االتفاقية من التحقق رقميا تسهل كمبيوتر بروتوكوالت عن عبارة هي الذكية العقود تعريف خالصة

 االلتزامات هذه وتنفذ االتفاقية حول  والعقوبات القواعد الذكية العقود تحدد التقليدية، العقود غرار وعلى. تنفيذها أو

 املكونات تسمى حيث. معا الذكية العقود من العديد تنفيذ أيضا يمكن مستقل، بشكل العمل يمكنها بينما. تلقائيا

 (Maria & VigliottiHaydn, 2020) :وهم الذكي العقد في أساسية عناصر ثالثة هناك.ككائنات الذكي للعقد األساسية

 التعاقدية الشروط على للموافقة الرقمية التوقيعات تستخدم التي الذكية العقود في املشاركة األطراف وهم ،املوقعون 

 .رفضها أو

 .العقد أو االتفاق موضوع

 .املحددة الشروط

 (Zaleha, Latifah, & r Oma, 2020) :خصائص العقود الذكية-2-3

 اليقة واالعتمادية-9
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العقود الذكية تعمل على توفير بيئة آمنة من أجل إجراء االتفاقات وإتمام الصفقات بدون الخوف من أي 

تشين سوف تكون كل املعامالت واإلجراءات الخاصة بك  تالعب أو غش، فبمجرد التوقيع على العقد ورفعه على البلوك

 مؤتمتة وتتم بدون حتى أن تتابعها.

كما أنه من املمكن بشكل كبير االعتماد على العقود الذكية في مختلف أنواع الصفقات واالتفاقات بكل أشكالها 

 ومهما كانت طبيعة هذه الصفقات.

 املرونة-2

غاية إذ أنه بإمكانك تخصيصها وجعلها مالئمة للعمل الخاص بك، أو حتى توفر العقود الذكية مرونة كبيرة لل

 
ً

لالتفاقية التي تريدها، فبإمكانها أن تنظم اتفاقيات غير مالية مبنية على املهام، أو أن تسهل عمليات التصويت مثال

يقاك أو لوحاتك، باستخدام عقود ذكية خاصة بالتصويت لكل مواطنين الدولة، أو أن تحافظ على حقوق نشر موس

 وحتى أن تحافظ على هويتك الرقمية وعلى خصوصيتك.

 توفير الوقت والجهد واملال-3

نعم، العقود الذكية موفرة للغاية فأنت لن تحتاج ملحامي وال ملستشار أو موثق، كما أنه ال توجد مصاريف 

تكون بال ضرائب وال خصومات، ولذا تلجأ لإلجراءات املختلفة، وال حتى مصاريف إضافية ألي وسطاء، كما أن تعامالتك 

 العديد من الشركات لهذا النوع من العقود اليوم.

 اآلمان-0

من املستحيل ألي مخترق مهما كان بارًعا أن يعدل أو يغير أو يتالعب في العقود الذكية، فهي محمية من خالل 

 شفرات وخوارزميات بالغة التعقيد بشكل يجعلها منيعة أمام املخربين.

 السرعة والفاعلية-5

العقود الذكية توفر الكثير من الوقت واملجهود، فليس عليك أن تتابعها أو أن توظف أشخاص أو هيئات تتأكد 

من أن كل ش يء على ما يرام، وال تحتاج ألسطول من املحاميين واملحاسبين من أجل ضبط كل ش يء، أما عن املعامالت 

 املالية فهي تتم في غمضة عين.

 قالليةاالست-5

لقد كانت هذه أكثر ميزة جذابة في العقود الذكية وهي أنها توفر االستقاللية أو الالمركزية، فال يمكن ألي طرف 

ا أو جهة حكومية أو منظمة ما أن تتطلع على بيانات عقدك، وال أن تفرض عليك أي شروط أو تكاليف 
ً
ثالث سواء كان بنك

 إضافية.

 

 



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  488    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

 العقود الذكيةتطبيقات واستخدامات -2-3

العقود الذكية كما قلنا مرنة للغاية، ولذا يمكن استخدامها في مختلف أنواع الصفقات واالتفاقيات مهما كان 

أو حجم الصفقة أو الطريقة التي ستتم بها من حيث البساطة أو التعقيد، بل ومن املمكن استخدامها في االستثمار نوع 

 ذكر أهم استخدامات العقود الذكية:نوسوف  املالية، املئات واآلالف من األمور األخرف غير

 . الخدمات املالية9

تستخدم العقود الذكية في الكثير من الخدمات املالية سواء املتعلقة بالتعامالت املالية بين الشركات أو املتعلقة 

كانها بسهولة إجراء مختلف باألمور املالية واملحاسبية، ولقد تحدثنا عن التعامالت املالية، وكيف أن الشركات بإم

الصفقات مع بعضها البعض باستخدام العقود الذكية مع االتفاق على البنود املختلفة واملدة وطرق السداد وكل هذه 

 التفاصيل.

أما بالنسبة لألمور املالية واملحاسبية  فيمكن للعقود الذكية باستخدام تقنية البلوك تشين أن تتحقق من 

 تي من املمكن حدوثها، وأن تجري املعامالت والتحويالت املالية إذا كان كل ش يء على ما يرام.األخطاء املختلفة ال

كما أنها تتيح تنظيم عملية حساب الضرائب ودفعها بشكل آلي بدون تدخل بشري، أو بتدخل بشري صغير 

 مقارنة بالطريقة التقليدية.

اليومية، والحرص على عدم تسرب السجالت املالية العقود الذكية أيًضا بإمكانها تولي الدفاتر والحسابات 

واملحاسبية الخاصة بالشركة، باإلضافة إلى إتاحتها الشتراك حاملي األسهم في القرارات املتعلقة بالشركة بكل شفافية 

 بدون أي تالعب أو تزوير.

 . إدارة سلسلة التوريدات2

هي واحدة من أصعب األمور التي تتعامل معها الشركات املختلفة، وهذا بسبب  Supply chainسلسة التوريد أو 

 كثيرة للغاية، 
ً

كونها تعتمد بشكل أساس ي على النظام الورقي الذي مشاكله كثيرة للغاية ويكلف وقًتا وجهًدا وأمواال

 باإلضافة للمشاكل املتعلقة بالفقد والتالعب والتزوير.

لكي تدير جميع أطراف هذه العملية وتجعلها رقمية تماًما، وتسهل التحكم باملخزون هنا جاء دور العقود الذكية 

املوجود وتجعل عمليات الدفع املختلفة آلية بالكامل، هذا باإلضافة إلى املهام املطلوبة وتشارك وتعرض هذه البيانات 

 كل ووفرت وقًتا وجهًدا كبيرين.لجميع األطراف املشاركين في السلسلة، ومن خالل هذا قد حلت الكثير من املشا

 . التأمينات3

يواجه قطاع التأمينات مشاكل عديدة ألداء أعمالهم بدًءا من التحقيق فيما إذا كانت هذه الحوادث حقيقية أم 

مفتعلة من أجل الحصول على أموال التأمينات، باإلضافة إلى صعوبة إجراء املعامالت املطلوبة في حالة الكوارث الضخمة 

 الفيضانات والزالزل والبراكين، ولكن جميع هذه املشاكل من املمكن حلها باستخدام تقنية العقود الذكية.مثل 
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واملنازل، ومن خاللها  بالسيارات إنترنت األشياء وأجهزةففي الحالة األولي يمكن توصيل العقد الذكي بمستشعرات 

 يمكن تحديد إذا كانت الحوادث حقيقة أم مفتعلة بسهولة، باإلضافة إلى تحويل األموال بشكل فوري.

أما في الحالة الثانية ففي حالة حدوث مشكلة مثل هذه تحدد العقود الذكية املتضررين من هذه الكوارث، 

 وتقوم على الفور بإجراء جميع املعامالت املالية.

 السجالت الطبية .0

يمكن للعقود الذكية أن تنظم جميع األمور املتعلقة بالسجالت الطبية بدًءا من جمعها وتواجدها في مكان 

 واحد، والتعامل معها بفاعلية باإلضافة إلى الحفاظ على السرية والخصوصية املتعلقة باملرض ى.

ن والعقود الذكية لهذا الغرض، وهناك العديد من واملدهش أن العديد من الدول اليوم تستخدم تقنيات البلوك تشي

 الشركات الناشئة املتواجدة على الساحة واملتخصصة في إدارة السجالت الطبية.

 . التجارب الطبية السريرية5

البيانات هي بترول القرن الواحد والعشرين، وحينما يتعلق األمر بالبيانات الطبية فإنها تصير حبل النجاة 

 فإن التجارب الطبية السريرية وإدارتها والتعامل مع البيانات التي تنتج عنها هو أمر هام للغاية.للمرض ي، ولذا 

 78ولنأخذ في االعتبار التجارب الطبية السريرية التي تمت من أجل التوصل إلى فعالية لقاحات فيروس الكوفيد 

ثية حول العالم، والعقود الذكية تسمح لنا بأتمتة وأهميتها، وضرورة تشارك هذه املعلومات املختلفة بين املؤسسات البح

 عمليات مشاركة البيانات بين املؤسسات مع الحفاظ على الخصوصية وعلى االستخدام العادل لهذه البيانات.

 . الخدمات الحكومية5

لك من العقود الذكية بإمكانها املساعدة في رقمنة جميع التعامالت والخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال، وذ

خالل نقل كافة البيانات إلى البلوك تشين، وهذا ما سيساعد على إتمام كل اإلجراءات بشكل سهل وفوري مع الحفاظ 

 على هذه البيانات بال أي احتمالية لحدوث اختراق أو تزوير أو تالعب أو تسريب.

 . التصويت6

حيث … بلوك تشين والعقود الذكيةيمكن لعملية التصويت واالنتخاب أن تكون آمنة اليوم بفضل تقنية ال

 يمكن برمجة العقد الذكي على توفير بيئة آمنة ومحمية للتصويت بحيث تكون مشفرة تشفيًرا يصعب اختراقه.

استخدام العقود الذكية في هذا األمر سيزيد عدد املواطنين املهتمين باالنتخاب، باإلضافة إلى أنه لن يحتاج إلى 

 شف الهويات وطوابير االنتظار ووقت الفرز الطويل.العملية املرهقة الخاصة بك

 

 

https://www.alrab7on.com/internet-of-things-explanation/
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 . القروض والرهن العقاري 2

العقود الرقمية توفر أتمتة القروض والرهونات العقارية من خالل البنود والشروط املتفق عليها، وبهذا فإنها 

ترداد الرهن العقاري بشكل توفر الكثير من الوقت الذي يضيع في اإلجراءات املختلفة، كما أنها تسهل املدفوعات واس

 فوري عقب استكمال الدفع املطلوب.

 . الهوية الرقمية1

من مميزات العقود الذكية الرائعة هي أنها من املمكن أن تجري املعامالت أو الصفقات التي تريدها بدون الحاجة 

في أمان وال يمكن  -الرقمية هويتك-إلى كشف هويتك أو التعريف عن نفسك، أي أن كل بياناتك واملعلومات الخاصة بك 

 ألحد اإلطالع عليها تحت أي ظرف من الظروف إال أذا سمحت له بهذا.

 . إنترنت األشياء92

يتوقع الخبراء أن ندخل عصر إنترنت األشياء قريًبا، وهو ما يعىي أن حياتنا بالكامل سوف تصبح مؤتمتة بما في 

، وكل هذه األجهزة تعامل في تناغم مع بعضها البعض، فاملنبه متصل مع ذلك منازلنا التي نعيش فيها وكل األجهزة بداخلها

 ماكينة إعداد القهوة ومع سخان املياه، والتلفاز متصل مع جدولك اليومي ومع املصابيح، وهكذا.

تنظم العقود الذكية من أفضل الخيارات املوجودة على الساحة التي بإمكانها أن تقوم بربط األجهزة كلها ببعضها، وأن 

التواصل فيما بينها من خالل بروتوكوالت مسبقة الصنع تتحكم باتخاذ القرارات وبكيفية عمل هذه األجهزة سوًيا وتنظيم 

 مشاركة البيانات فيما بينهم.

 . املعامالت البنكية99

إلى دفع  لقد قامت العقود الذكية بحل العديد من املشكالت املتعقلة باملعامالت البنكية، فلم تعد هناك حاجة

مصاريف إضافية باهظة للتحويل وال إلى االنتظار أيام حتى تصل األموال التي أرسلتها إلى مستحقيها، فاملعامالت البنكية 

 من خالل تقنيتي البلوك تشين والعقود الذكية فورية وشبه مجانية، أو بمصاريف بخسة للغاية في بعض األحيان.

 . العقارات92

الخاصة بالعقارات عملية مرهقة للغاية خاصة إن كنت تشتري أو تبيع عقاًرا خارج  تنظيم األمور القانونية

البالد، فلسوف تحتاج إلى مجهود كبير والعديد من االستشارات مع املحاسبين واملحاميين، باإلضافة إلى أسابيع أو شهور 

 بمفردك أو مع محامي من أجل االنتهاء من األوراق واإلجراءات املطلوبة.

بإمكانك تجاوز كل هذا في حالة تطبيق أنظمة العقود الذكية التي ستتيح سرعة انتقال امللكيات العقارية،  اآلن

 واالنتهاء من كل التراخيص واملعامالت املالية بسرعة.
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 . املراهنات93

ت الخيول هناك العديد من اقتصادات املراهنات في العالم اليوم ولعلك تعرف الكثير منهم، مثل: رهانات سباقا

أو رهانات كرة القدم، وهذه االقتصادات واألموال التي تضخ فيها كبيرة للغاية للدرجة التي تجعل هناك ضرورة لوجود 

أنظمة إلدارتها، وهو ما يمكن للعقود الذكية أن توفره بكل سهولة ويسر، فمن خاللها يمكن التأكد من عدم وجود أي 

 د.غش أو تالعب أو حتى تحايل على القواع

يمكن للعقود الذكية أيًضا أن تتحكم بالتحويالت املالية سواء الخاصة بالخسارة ودفع املستحقات أو الكسب 

 واستالم األرباح بشكل آلي وبسرعة كبيرة للغاية وهو ما سيجعل العملية آمنة بالكامل.

 . امللكية الفكرية90

ين يمكننا أن نخلق بيئة محفزة على اإلبداع، وهذا باستخدام العقود الذكية في مجاالت امللكية الفكرية للمبدع

ألن هناك الكثير من املشاكل اليوم التي تتعلق بانتهاكات امللكية الفكرية خاصة مع األعمال اإلبداعية مثل الرسم والكتابة 

أو االنتفاع حيث يتعرض هؤالء الفنانين إلى سرقة أعمالهم واستخدامها بدون دفع حقوق امللكية … والتصوير والتلحين

 الخاصة بهذه املواد.

استخدام العقود الذكية سيجعل من املستحيل سرقة األعمال الفنية وانتهاك امللكية الفكرية، بل وأيًضا 

أو تحميل للوحات سيتم الدفع بشكل آلي  ىسيسهل العمليات والتحويالت املالية حيث سيصبح مع كل استخدام ملوسيق

 .للمالك االصلي

العديد من الفنانين اليوم الذين يقومون باستخدام العقود الذكية والبلوك تشين من أجل  وهناك بالفعل

 حماية حقوق امللكية الفكرية خاصتهم.

 ، البيانات من معينة أنواع إلى املشترك الوصول  مع بالعمل التنفيذ ذاتية للعقود السماح طريق عن ببساطة

 :خدماتها جوانب من العديد تحسين املالية للمؤسسات يمكن

 العميل معرفة

 يمكن. الهدف إلى للوصول  املبذولة الجهود وكذلك ، صلب الهدف. مكلفة عملية األموال غسل منع على التركيز

 .لعمالئها الوقت من الكثير توفير مع املال من الكثير البنوك Blockchain إلى املستندة الحلول  توفر أن

 العقارية الرهون 

 من هائلة كميات من التحقق يستغرق . سريًعا يكون  ال بحيث للغاية معقد الحالي النظام. املال توفير ، أخرف  مرة

 .فيه مرغوب هو مما أكثر يكلف ، لذلك ونتيجة ، كثيرة عمل ساعات املعنية األطراف جميع من البيانات

 تأمين

 .ودقة وشفافية أماًنا أكثر التأمين يصبح ، تشغيله تم إذا



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  492    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

/  املالية الخدمات أن إال ، عديدة 2771 عام بحلول  بالفعل التكنولوجيا نفذت التي البنوك أن من الرغم على

 في املعامالت: الالمحدودة من قريبة واإلمكانيات ، بعد بالكامل دراستها تتم لم blockchain بـ الخاصة االستخدام حاالت

 :يلي كما blockchain لـ الرئيسية االستخدامات كانت ،. بعد شغلها يتم لم املقاعد نصف وحتى ، مكان كل

 : مجاالت استمال العقود الذكية 72الشكل

 

 (kateryna, 2018): املصدر

 :عيوب العقود الذكية-2-3

ربما تجعل العقود الذكية برغم هذه املميزات الكثيرة التي ذكرناها إال أن لديها أيًضا العديد من العيوب التي 

البعض يبتعد عنها، وسوف تالحظ وتتعجب من كون هذه العيوب ناتجة عن امليزات التي ذكرناها من قبل، وهذا ما يجعل 

ا للغاية ويسبب عد إقبال املستثمرين والشركات والهيئات عليه رغم مميزاته الكبيرة.
ً
وهذه  العقود الذكية موضوًعا شائك

 العيوب هي:
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 ي برمجتها. وجود أخطاء ف9

العقود الذكية كما ذكرنا تعتمد على األكواد من أجل برمجة التشريعات والبنود الخاصة بها، ولذا في حالة كتابة 

هذه األكواد بشكل س يء، أو عند وجود أي ثغرات في الكود تنجم الكثير من املشكالت الكبيرة، والتي لألسف تصبح غير 

 األشكال، ولذا فإن األطراف املتضررة تتكبد خسائر كبيرة وفادحة. قابلة للتعديل وال للتراجع بأي شكل من

 . عدم وجود تشريعات قانونية لها اليوم2

املشكلة األخرف هي عدم وجود أي قوانين أو تشريعات حكومية تنظم العمليات التي تتم من خالل البلوك تشين 

ا، ويجعل العديد من الهيئات واملؤسسات ال أو عن طريق العقود الذكية، وهذا هو األمر الذي يجعل التعامل 
ً
معها شائك

 تتعامل عن طريقها.

 . ال توجد رقابة على استخدامها3

املشكلة األكبر من وجهة نظري هي أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في أي عمل حتى لو كان غير أخالقي أو 

والبيانات يجعل الجال مفتوًحا لإلتجار بالبشر واألعضاء، إجرامي أو حتى إرهابي، فعدم وجود رقابة وحماية الهويات 

 وإجراء صفقات األسلحة واملخدرات، والتخطيط لعمليات السطو والعمليات اإلرهابية املختلفة.

 (Primavera De, Chris, & Giovanni, 2021) :الذكية العقود فوائد-2-0

 تقض ي فإنها وبالتالي، االتفاقية  لتأكيد آخرين وسطاء أو وسطاء إلى الذكية العقود تحتاج الواالدخار:  الذاتي الحكم. 9

 توفير إلى الذكية العقود في وسيط وجود عدم يؤدي ذلك، إلى باإلضافة .ثالثة أطراف قبل من التالعب مخاطر على

 .التكاليف

 النسخ استعادة يمكن وبالتالي، مرات، عدة البلوكشين على املخزنة املستندات جميع تكرار يتماالحتياطي:  النسخ. 2

 .بيانات أي فقدان حالة في األصلية

 .التسلل من مأمن في املستندات جميع على الحفاظ على التشفير ويعمل الذكية، العقود تشفير يتم السالمة:. 3

 العمليات من ساعات يوفر مما الكمبيوتر، بروتوكوالت باستخدام املهام أتمتة على الذكية العقود تعملالسرعة: . 0

 .املختلفة التجارية

 .النماذج من للعديد اليدوي  امللء بسبب تحدث التي األخطاء من التخلص إلى الذكية العقود استخدام يؤديالدقة:. 5

 الذكية العقود حدود

 الكود في خطأ أي تصحيح يستغرق  أن ويمكن مستحيال، أمرا الذكية العقود عمليات تغيير يكون  يكاد :التغيير صعب. 9

 .ومكلفا طويال وقتا

 من أخالقية غير منافع على يحصلوا ولن بإنصاف األطراف يتعامل سوف النية، حسن بمفهوم :ثغرات وجود إمكانية. 2

 .عليه االتفاق تم ملا وفقا الشروط استيفاء من التأكد الصعب من يجعل الذكية العقود استخدام فإن ذلك، ومع .العقد
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 يمكن ال أنه إال الثالثة، األطراف مشاركة على القضاء إلى تسعى الذكية العقود أن من الرغم على :اليالية األطراف. 3

 تكون  لن املثال، سبيل على.التقليدية العقود في تأخذها التي تلك عن مختلفة أدوارا الخارجية األطراف تتولى.عليها القضاء

 .الذكية للعقود أكواد إنشاء شروط فهم إلى املطورون  سيحتاج ذلك، ومع الفردية، العقود إلعداد للمحامين حاجة هناك

 التعامل على قادرة دائما ليست الذكية العقود فإن دائما، مفهومة شروطا تتضمن العقود ألن نظرا:غامضة شروط. 0

 .واملعقدة الغامضة واألحكام الشروط مع

 خاتمة:

فوائد العمالت اإلفتراضية لالقتصاد العالمي تتراوح ما بين رسوم املعامالت املنخفضة لتبادل األموال ُيعتقد أن 

 .عبر اإلنترنت، إلى الحماية املتزايدة من سرقة الهوية بسبب الطبيعة اآلمنة للعمالت اإلفتراضية

ض التمويل في الدول النامية. على وُيعتقد أيًضا أن العمالت اإلفتراضية سوف تساعد في كسر الحواجز التي تعتر 

سبيل املثال، يمكن الوصول إلى العمالت اإلفتراضية بسهولة عبر الهواتف املحمولة في البلدان التي ال تتمتع بالبنية 

النوعية الجديدة من الدفع مبنية على مبدأ غاية األهمية وهو عدم وجود مؤسسة مركزية تتحكم في بيانات  .املصرفية

غير  اإلنترنت مما يمنح البائعون االستقاللية التامة والحرية. لكن على الجانب اآلخر، يكاد يستحيل منع متجر  التجار على

تتيح العمالت الرقمية املشفرة خيارات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما  .من بيع أو خدمات تعتبر غير قانونيةمنضبط 

ها في ضمان ملكية األراض ي بشكل تلقائي واألجهزة الذكية وعقود شراء مع العمالت القديمة أو التقليدية. يمكن استعمال

املنتجات بمختلف أنواعها. الخيارات تبدو غير محدودة مع الكثير من االستعماالت التي يمكن أن تغير العالم طاملا حلم 

 بها مستخدمو اإلنترنت. 

 يمكن من ا تقدم يتضح لنا أن استخدام العقد الذكي خاصة والباستنادا ملو 
ً
 قائما

ً
لوك تشين عامة يعد خيارا

 للمخاطر املصاحبة إلجراءات التعاقد بسبب تعدد 
ً
خالله تعزيز عنصر األمان أثناء مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، نظرا

األطراف وتشابك املستندات والوثائق املتعلقة بالعملية التعاقدية، حيث يمكن فقدان أحد تلك املستندات أو إرسالها 

ير أصحابها وتعرضها إلمكانية التزوير، تلك العوامل يمكن أن تؤدي لبطء املسار التعاقدي وتعقيده، لذا فإن أتمتة لغ

بعض املهام باستخدام البلوك تشين يمكنه أن يحد من خطر تزوير الوثائق وتسهيل مهمة إثبات تسليم وتسلم الوثائق 

 عن تال
ً
 .في أخطار إرسال البضائع والوثائق لجهة خاطئةواملستندات بالتاريخ والوقت الصحيح، فضال

 التوصيات:

  ينبغي أن يكون مقدمو خدمات األصول املشفرة الذين يقومون بوظائف دقيقة مرخصين أو حاصلين على

تصريح. ويتضمن هؤالء خدمات التخزين والتحويل والتسوية وحفظ االحتياطيات واألصول، وغيرها، مثلهم في 

القائمة ملقدمي الخدمات املالية. وينبغي توخي الوضوح فيما يتعلق بمعايير الترخيص ذلك مثل القواعد 

 والتصريح، وتعيين السلطات املسؤولة، والتعريف املحكم آلليات التنسيق فيما بينهم.

  ينبغي أن تصمم املتطلبات تبعا لحاالت االستخدام الرئيسية لألصول املشفرة والعمالت املستقرة. فعلى سبيل

متطلبات مماثلة ملتطلبات وسطاء األوراق املالية وتجارها،  االستثمار ملثال، تتضمن الخدمات واملنتجات بغرضا

بمتطلبات  املدفوعات تحت إشراف الجهاز التنظيمي املعىي باألوراق املالية. وينبغي أن تقترن خدمات ومنتجات

زي أو السلطة املعنية باإلشراف على املدفوعات. مماثلة ملتطلبات الودائع املصرفية، تحت إشراف البنك املرك

وبغض النظر عن السلطة األولية املسؤولة عن املوافقة على خدمات األصول املشفرة ومنتجاتها، فإن كل 

يتعين عليها  –من البنوك املركزية إلى أجهزة تنظيم نشاط األوراق املالية والعمل املصرفي  –األجهزة اإلشرافية 

 سيق ملعالجة مختلف املخاطر املختلفة التي تنشأ بسبب اختالف االستخدامات وتغييرها.أن تقوم بالتن
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  وينبغي للسلطات أن تقدم متطلبات واضحة بشأن املؤسسات الخاضعة للتنظيم فيما يتعلق بتعرضها لألصول

صرفي واألوراق املالية املشفرة ومعامالتها فيها. فعلى سبيل املثال، ينبغي لألجهزة التنظيمية املختصة بالعمل امل

والتأمين ومعاشات التقاعد أن تنص على متطلبات رأس املال والسيولة وحدود التعرض لألنواع املختلفة من 

هذه األصول، وتتطلب إجراء تقييمات ملالءمة املستثمرين ومستوف املخاطر. وإذا كانت الكيانات الخاضعة 

 طلبات ملعالجة املخاطر الناشئة عن هذه الوظائف.للتنظيم تقدم خدمات الحفظ، ينبغي توضيح املت

  ،إنشاء منهج شامل ومتناغم ومنسق للتعامل مع األصول املشفرة مهمة مليئة بالتحديات. ولكن إذا بدأنا اآلن

يمكننا تحقيق هدف السياسات فيما يتعلق بالحفاظ على االستقرار املالي مع االستفادة من املنافع التي تتيحها 

 ت التكنولوجية األساسية.االبتكارا
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اإلدارة اإللكترونية في الجزائر ودورها في ترقية الخدمة العمومية) املؤسسات االقتصادية املالية 

 نموذجا(

 د. لعيدي عبد القادر  –د.بلخير بلحاج  

 املركز الجامعي علي كافي تندوف ، املركز الجامعي علي كافي تندوف

 belhadj_1962@yahoo.com  -   laidiabdelkader27@gmail.com :البريد االلكتروني

 ملخص :

شــهد العــالم نهايــة القــرن العشــرين تطــورات ســريعة فــي عــدة قطاعــات، أثــرت بشــكل كبيــر علــى تطــور الفــرد وازديــاد 

حاجاتـــــه وتعـــــددها وتطورهـــــا، وأنتجـــــت مفـــــاهيم ومصـــــطلحات اجتماعيـــــة واقتصـــــادية حديثـــــة، ولعـــــل أكثـــــر هـــــذه التطـــــورات 

(، والتــي أفــرزت آليــات جديــدة لخدمــة املجتمعــات ومنهــا TICكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال )شــيوعا، تلــك الحاصــلة فــي مجــال ت

اإلدارة االلكترونية.ولقد أفرز التحول نحو اإلدارة االلكترونية جملة من التغييرات على مفهـوم الخدمـة العموميـة، تؤسـس 

ة اإللكترونيــة يـوفر الكثيــر مـن فــرص النجـاح، والوضــوح فـي النهايـة إلــي مقولـة نهايــة اإلدارة العامـة التقليديــة، فنمـوذج اإلدار 

والدقــــة، فــــي تقــــديم الخــــدمات، وإنجــــاز املعــــامالت، وبالتــــالي يمثــــل ثــــورة تحــــول مفــــاهيمي، ونقلــــة نوعيــــة فــــي نمــــوذج الخدمــــة 

 العمومية.

 أهـدافو  يـتالءم وفـي هـذا اإلطـار قامـت الجزائـر بمجموعـة مـن اإلجـراءات مـن أجـل الرقـي بالخـدمات اإلداريـة بمـا

 والبطء والضعف الروتين مظاهر على والقضاء الخدمة العامة، أداء مستوف  رفع وبالتالي الحديثة، تمعاتلمجا وتطلعات

  بـالجزائر لـيس اإللكترونيـة لـإلدارة للدولـة، فـالتحول  العامـة املـوارد إدارة وسوء األداء، في
ً
يعتبـر  الرفاهيـة بـل دروب مـن دربـا

العامليـة.والن املؤسسـات االقتصـادية املاليـة تعـد عصـب التنميـة فـي الدولـة فـإن الجزائـر، اعطـت  تفرضـها التغيـرات حتميـة

لــذلك هــذا القطــاع حصــة االســد فــي مجــال رقمنــه و تحــديث  و ادخــال التكنلوجيــا الحديثــة علــى املنظومــة املاليــة فــي الجزائر.

نيــــة وأهــــدافها، ثــــم عــــرض شــــروط ومتطلبــــات هــــذه الورقــــة البحثيــــة تقــــديم خصــــائص اإلدارة اإللكترو  ســــنحاول مــــن خــــالل

قيامهـــا، وواقعهـــا فـــي الجزائـــر وإســـهاماتها فـــي تحســـين الخدمـــة العموميـــة، إضـــافة إلـــى إبـــراز أهـــم املعوقـــات التـــي تعتـــرض فكـــرة 

 تطبيقها. كما سنحاول اعطاء نموذج عن التحديث االلكتروني للمؤسسات املالية فالجزائر.

اإلدارة االلكترونية، اإلدارة التقليدية، تكنولوجيا املعلومات، الخدمة العمومية، عصرنة، املؤسسات  الكلمات املفتاحية:

 املالية.

Résumé: 

Le monde a vu la fin du Le vingtième siècle développements rapides dans plusieurs secteurs, 

grandement influencé le développement de l'individu et les besoins croissants et le pluralisme et le 

développement, et produit les concepts et la terminologie de social et économique moderne, et peut-être 

le plus commun de ces développements, les développements dans le domaine des technologies de 

l'information et de la communication (TIC), qui a produit de nouveaux mécanismes pour servir les 

communautés, y compris l’administration électronique. 

Il a produit un virage vers l’administration électronique un certain nombre de modifications à la 

notion de service public, établies à la fin de l'argument de la fin de l'administration publique traditionnelle, 

L'exemple de l’administration électronique offre beaucoup de possibilités de réussite, et de la clarté et de 

précision dans la prestation de services et la réalisation des opérations, et donc représente un changement 

conceptuel de la révolution, et le décalage la qualité du modèle de service public. 

mailto:belhadj_1962@yahoo.com
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Dans ce contexte, l'Algérie dispose d'un ensemble de procédures pour la sophistication des 

services administratifs en alignement avec les objectifs et les aspirations des sociétés modernes, et ainsi 

élever le niveau de performance de la fonction publique, et l'élimination des manifestations de la 

paperasserie et les faiblesses et le ralentissement des performances, et la mauvaise gestion des ressources 

publiques de la gestion de l'Etat, la transformation de l’administration électronique en Algérie est pas un 

chemin de chemins luxe, mais est imposée par l'inéluctabilité des changements globaux.Nous allons donc 

essayer à travers ce document pour fournir des propriétés de l’administration électronique et les objectifs, 

puis montrer les conditions et les exigences de la mise en place, et les réalités en Algérie et leur 

contribution à l'amélioration de la fonction publique, en plus de mettre en évidence les obstacles les plus 

importants à l'idée de leur application. 

Mots clés: l’administration électronique, l’administration traditionnelle, technologie de l'information, 

service public, modernisation. 

 مقدمة:

تشهد األلفية الثالثة نموا متسارعا في املعطيات املعرفية والتقنية واملعلوماتية وانتشار شبكة االنترنيت ومواقع 

كيفية ممارسة املهام اإلدارية والتنظيمية سواء الويب التجارية وغيرها على نحو واسع. إذ أدف ذلك إلى تغيير جذري في 

 على مستوف القطاع الحكومي أو على مستوف القطاع الخاص أو املختلط منها.

وكنتيجة للتطور التكنولوجي الذي تنامى في ظل الثورة املعلوماتية، شهد العالم بروز مفاهيم جديدة بدءا 

جارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية والحكومة اإللكترونية وانتهاء بمفهوم نظم املعلومات اإلدارية مرورا بمفهوم الت

باملفهوم األعم أال وهو اإلدارة اإللكترونية، وتعتبر هذه األخيرة فرعا معرفيا حديثا، يدخل ضمن مواضيع العلوم اإلدارية، 

داد لتطور الفكر اإلداري نتيجة لتحالف وهي ال تشكل بديال عن اإلدارة التقليدية بقدر ما هي نمط جديد في اإلدارة وامت

ولقد اهتمت العديد من الحكومات بإدخال البعد التكنولوجي في برامج هذا األخير مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

اإلصالح اإلداري بها من خالل إدخال تكنولوجيا املعلومات في إدارتها واستخدام الحاسوب في كافة عملياتها اإلدارية 

مع ظهور شبكة االنترنت في التسعينات من القرن املنصرم، حيث اعتمدت االنترنت كوسيلة من وسائل اإلدارة خاصة 

 االلكترونية في توفير الخدمات عن بعد.

والجزائر من بين الدول التي عملت على تطوير وتسريع وتحيين مرد ودية  اإلدارة في أداء الخدمات اإلدارية، إذ 

رة تطوير نظم املعلومات املتكاملة بما فيها التنظيم واملعالجة، ونخص بالذكر استخدام الحاسوب يجعل من اإلدارة ضرو 

وتكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا البرمجيات. بما يخدم ترقية املؤسسات العمومية فالدولة و املؤسسات االقتصادية 

وانطالقا مما سبق، فإنه ال يمكن أن نتصور تقديم ذات الطابع املالي كذلك بغية تحسين الخدمة واعطاء اكتر مردودية.

خدمات إلكترونية متاحة عبر الشبكة العاملية "اإلنترنت" دون اللجوء إلى تبسيط القوانين وإدخال بعض الحركة واملرونة 

ت واالتصال في إجراءاتها حيث يعتبر اآلن مشروع اإلدارة اإللكترونية نتيجة حتمية لتفاعالت مجاالت تكنولوجيا املعلوما

 وتبسيط اإلجراءات وتحسين وتسهيل العالقة بين اإلدارة واملواطن.هذا ما يدفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية:

اقعها في الجزائر ودورها في تحسين الخدمة العمومية  بشكل عام و  ما املقصود باإلدارة اإللكترونية؟ وما هو و

 خاص ؟ املؤسسات االقتصادية ذات الطابع املالي بشكل
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 سنحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل املبحثين التاليين:

 املبحث األول: ماهية اإلدارة اإللكترونية

 املبحث الثاني: تطبيقات اإلدارة االلكترونية في املؤسسات العمومية في الجزائر

 املبحث األول: ماهية اإلدارة اإللكترونية 

في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، يبدو من املفيد التطرق إلى  قبل التطرق إلى دور اإلدارة اإللكترونية

بعض جوانبها النظرية سواء من خالل مقاربة مفهوم اإلدارة اإللكترونية )املطلب األول( أو من خالل السعي إلى تبيان 

 أهميتها ومقوماتها ومراحل تطبيقها )املطلب الثاني(.

 رونيةاملطلب األول: مفهوم اإلدارة اإللكت

لتحديد مفهوم اإلدارة اإللكترونية نتطرق أوال إلى تعريفها )الفرع األول( ثم خصائصها )الفرع الثاني( وأنواعها 

 )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: تعريف اإلدارة اإللكترونية

كال املتعلق قبل التطرق إلى مختلف التعريفات التي يمكن إعطاؤها لإلدارة اإللكترونية تجدر اإلشارة إلى اإلش

بوجود العديد من التسميات التي يمكن أن تستخدم للداللة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال خالل مزاولة 

النشاط اإلداري: كالحكومة اإللكترونية، الحكومة الرقمية، الحكومة الذكية واإلدارة اإللكترونية...الخ، ولعل التعدد في 

والذي يعىي  e-governmentح اإلدارة اإللكترونية مشتق باألساس من املصطلح اإلنجليزي التسميات راجع إلى أن مصطل

حكومة إلكترونية بحيث أن ترجمته تمت بشكل جامد وحرفي إلى اللغة العربية ودون مراعاة ملعناه الحقيقي وما يراد به في 

 لغته األصلية
 ).10، ص2777يناير  محسن الندوي، (.

فمصطلح الحكومة يرتبط بشكل أساس ي بالقانون الدستوري للداللة على السلطة التي تتولى ممارسة الحكم في 

فليس املقصود به ممارسة الحكم بطريقة إلكترونية إنما هو توظيف شبكة    e-governmentالدولة، أما مصطلح 

 .اإلنترنت لتقديم املعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين

د الفتاح بيومي أن تعبير اإلدارة اإللكترونية هو املصطلح األقرب لتحقيق ذلك التوافق، على أساس أن ويرف عب

املراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلكترونية، وإنما املقصود، إدارة األمور بطريقة إلكترونية سواء على املستوف 

 الحكومي أو األهلي.

نظره تحول املصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها وتعىي اإلدارة اإللكترونية من وجهة 

فيما يتصل بتقديم الخدمات لجمهور املتعاملين معها، أو فيما بينها بطريقة سهلة ميسرة من خالل استخدام تقنية 

 املعلومات وتطور االتصاالت في أداء مهام كل منها
 )01، ص2770 عبد الفتاح بيومي حجازي، (.

ويبدو من مطالعة رأي عبد الفتاح بيومي، تسليمه بعدم التطابق بين مفهوم اإلدارة اإللكترونية واملعىى 

الدستوري والقانوني للحكومة، وهو ما يبدو واضحا فيما أردفه من تسويغ اختياره ملفهوم اإلدارة اإللكترونية بأنه مفهوم 

ومة أو القطاع الخاص، ويدعو إلى التخلي عن املفاهيم التقليدية، يتسع ليشمل كل عمل إليكتروني سواء قامت به الحك

ومن بينها مفهوم الحكومة حسب النص الدستوري أو القانوني بدعوف أن ضرورات التقدم العلمي وثورة االتصاالت هي 

 التي تفرض ذلك.

ن البعض رأي إطالق مصطلح الحومة وتحسبا ملا قد يوجه إلى مفهومي اإلدارة والحكومة اإللكترونية من انتقادات، ذكر أ

 بديال عن املفهومين.
 )06، ص 2770 عبد الفتاح بيومي حجازي، (.
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ومن هنا فالتعريفات التي يمكن إعطاؤها لإلدارة اإللكترونية متعددة، فقد عرفتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

Ocde  سيما اإلنترنت من أجل تحسين إدارة املرافق العامة "بأنها: " استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال 
   ( 

OCDE,   2004, P5.) 

كما يعرفها البعض بأنها: " توظيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحديث العمل الحكومي باإلضافة إلى جعل 

 العمل الحكومي أكثر كفاءة وأكثر شفافية ويتجه نحو تحقيق احتياجات املواطن "
 (12هللا بن راجح البقمي،  ، )دن(، صعبد )

وانطالقا مما سبق يمكن أن نعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها: "استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخاصة 

االنترنت والبرامج املعلوماتية من طرف اإلدارات واملؤسسات العمومية وحتى الجماعات املحلية، بهدف تطوير أدائها 

 خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين سواء كانوا أشخاصا عامة أو ذاتية " الداخلي وتقديم
 ).11، ص2011محسن الندوي، (

 الفرع الياني: خصائص اإلدارة اإللكترونية

انطالقا من التعريفات التي تم تقديمها لإلدارة اإللكترونية يتبين أنها تتسم بمجموعة من الخصائص األساسية، 

  وهي:
 ).11، ص2011محسن الندوي، (

حيث أنها تعتمد على الحاسب اآللي بشكل أساس ي وال تعتمد على األوراق إال بشكل ثانوي وتكميلي  إدارة بال ورق: -أوال

 مثال ذلك: توفر اإلدارة على األرشيف اإللكتروني والبريد واملفكرات اإللكترونية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية... الخ

حيث أنها تعتمد على وسائل االتصال الحديثة كاالنترنت فاملسؤول اإلداري يستطيع أن يتخذ ب إدارة بال مكان: -ثانيا

القرار وهو في أي مكان في العالم وال يرتبط اتخاذه للقرار بالضرورة من خالل وجوده في املقر املادي للمرفق العام، مما 

دخل لحل املشاكل الطارئة عن بعد واتخاذ القرارات يضفي مرونة عالية بحيث يمكن للمدير مثال تتبع نشاط إدارته والت

 املناسبة ولو في بيته.

بحيث أن اإلدارة االلكترونية ال تلتزم بالضرورة بأوقات العمل الرسمية بحيث يمكن للموظف  إدارة بال زمان: -ثاليا

إلدارة االلكترونية العالم العمومي أن يتخذ قرارا في خارج أوقات العمل ملواجهة بعض املستجدات الطارئة، فبفضل ا

 ساعة في اليوم، وفي ذلك مراعاة ملصلحة املواطنين. 20أصبح بإمكانه أن يعمل في الزمن الحقيقي 

فبفضل اإلدارة االلكترونية صار بإمكاننا الحديث عن تنظيمات ذكية تتسم باملرونة  إدارة بال تنظيمات جامدة: -رابعا

 وقابلة ألن تواكب جميع التغيرات الطارئة وذلك خالفا لإلدارة التقليدية التي تتسم بالجمود والروتينية والبطء. 

 الفرع اليالث: تصنيفات اإلدارة اإللكترونية

مختلفة وأشكاال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدف املؤسسة بما يحقق  تأخذ اإلدارة االلكترونية أنواعا

 أهدافها، ومن تلك األنماط ما يلي:

تعد الحكومة اإللكترونية أحد أنماط اإلدارة اإللكترونية، ويقصد بها: " مجموعة من  الحكومة اإللكترونية: -أوال

علومات واالتصال في تقديم الخدمات العامة من خالل التطبيقات التكنولوجية التي تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا امل

وسائل االتصال الحديثة كاالنترنت أو الهواتف بهدف تحسين توصيل الخدمات للمواطنين وزيادة التأثير اإليجابي على 

 )22، ص2771،  تغريد يحي أبو سليم، (  مجتمع األعمال وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفعالية."

التجارة اإللكترونية هي تبادل املعلومات والخدمات عبر شبكة اإلنترنت لتحقيق التنمية  إللكترونية:التجارة ا -ثانيا

 االقتصادية بصورة سريعة، ويمكن أن يتحقق الدفع من خالل البطاقات البنكية
وتعد التجارة  )62، ص2777 بهاء شاهين، (

 اإللكترونية أول تطبيق لإلدارة اإللكترونية.
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يقوم هذا النوع من التعليم على استخدام الحاسوب في تعليم الفرد من خالل برامج تدريبية  يم اإللكتروني:التعل -ثاليا

 مخصصة لهذا العرض
. ويمكن إجراء املحاضرات الدراسية واالختبارات التحريرية ومناقشة )1، ص2771 محمد محمد الهادي،(

الرسائل العلمية عبر الشبكة املحلية للمؤسسة أو عبر شبكة اإلنترنت. كما يمكن االستفادة من الدروس املجانية 

  www.open.ac.ukاملنشورة على شبكة اإلنترنت مثل الجامعة البريطانية املفتوحة على املوقع: 

من خالل النشر اإللكتروني يمكن متابعة األخبار العاجلة والنشرات االقتصادية واالجتماعية،  النشر اإللكتروني: -رابعا

واالطالع على آخر املؤلفات، واالستفادة من محركات البحث املتنوعة، وتحقيق سرعة الحصول على املعلومة من 

 صلية.مصادرها األ 

 املطلب الياني: أهمية اإلدارة اإللكترونية ومقوماتها ومراحلها

تكتس ي اإلدارة اإللكترونية أهمية بالغة تتجلى في العديد من الجوانب )الفرع األول( غير أن تحقيقها لوظيفتها في 

اني( إضافة إلى أن تحقيق النسق اإلداري بمنطق الفعالية يستلزم توفرها على مجموعة من املقومات الالزمة )الفرع الث

 األهداف املرجوة منها يتطلب املرور بعدة مراحل )الفرع الثالث(

 الفرع األول: أهمية اإلدارة اإللكترونية

 تتمثل أهمية اإلدارة اإللكترونية من خالل العديد من الجوانب أهمها اإلدارية واالقتصادية:

 لإلدارة اإللكترونية تحسين األداء اإلداري، ويتجلى ذلك من خالل: من بين األهداف األساسية األهمية اإلدارية: -أوال

: وذلك عبر انتشار الكفاءات والرفع من درجة التنسيق األفقي إعادة النظر في العالقات الهرمية بين الهياكل اإلدارية -9

ركة فيما بينها لتبادل والعمودي بين مختلف الوحدات اإلدارية وذلك من خالل وضع بنوك للمعلومات الخاصة واملشت

 املعلومات بشكل طليق وسليم دون إتباع لإلجراءات والقوانين.

ذلك أن اإلدارة اإللكترونية تعتمد على وجود قاعدة بيانات ومعلومات تساعد املديرين  تحسين عملية صنع القرار: -2

على التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة وبالتالي فان أهمية اإلدارة اإللكترونية تقاس بأهمية املعلومات، والتي تؤدي دورا 

 فاعال ومؤثرا في صنع القرار على املستوف الوطىي واملحلي.

فاإلدارة اإللكترونية أحدثت تغييرات جذرية على مستوف القوانين واإلجراءات وذلك من التعقيدات اإلدارية:  الحد -3

بتحويلها إلى عملية تقنية ومختزلة ال تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت، وذلك من خالل تقديم الخدمة للجمهور بشكل 

 مستمر.
 ( 10، ص 2777محسن الندوي، )

إن اإلدارة اإللكترونية باعتبارها تقوم على أساس نزع الصفة املادية عن القوانين والحد من تخليق الحياة العامة:  -0

التدخل البشري فيها، فإنها بذلك تقوم بدور أساس ي في الحد من الفساد اإلداري املتمثل في الرشوة واملحسوبية 

ثقة بين املواطن وبين اإلدارة وإقامة عالقة جديدة قوامها املساواة والوساطة... الخ وبالتالي تقوم بإعادة بناء ال

 والشفافية... الخ.

بحيث يمكن أن تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تسهيل مشاركة املواطنين في العملية بناء دولة املشاركة:  -5

واطنين على التفكير بطريقة بناءة لتحقيق السياسية وتعزيز االنفتاح واملسائلة، كما يمكن أن تستخدم لتشجيع امل

 (OCDE, op.cit, p6)   املصلحة العامة.

تضطلع اإلدارة اإللكترونية بدور بارز في تحويل وتغيير أنماط األداء االقتصادي في املال  األهمية االقتصادية: -ثانيا

ما أدف إلى بروز مصطلح اقتصاد املعرفة  واألعمال والتجارة واالستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري وهذا

 الذي يساعد على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في االقتصاد العالمي.
 (11، ص2777محسن الندوي، )

http://www.open.ac.uk/
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ويمكن فهم األهمية االقتصادية لإلدارة االلكترونية من حيث أحد أنماطها أال وهو التجارة االلكترونية وذلك 

 سويق.سواء على مستوف اإلنتاج أو الت

تعمل التجارة االلكترونية على رفع من مستوف الكفاءة اإلنتاجية وذلك من خالل أنها تعمل على خلق  بالنسبة لإلنتاج: -9

أماكن افتراضية تقلص بعد املسافات وتقلص الوقت مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف كما أنها تمكن الشركات من اإلنتاج 

عالوة على الزيادة في القدرة التنافسية كونها تفسح املجال للمشروعات  حسب الطلب وفقا للدراسات والتوقعات

 املتوسطة والصغيرة للوصول لألسواق العاملية وبالتالي الرفع من اإلنتاجية.

تعمل التجارة اإللكترونية على تسهيل إمكانية التسويق عبر العالم بتكلفة محددة وخلق مرونة  بالنسبة للتسويق: -2

مختلف التغيرات اإلنتاجية ويرف البعض بأن التجارة االلكترونية تحمل إمكانيات ضخمة لنفاذ الدول سوقية تساير 

 النامية إلى أسواق التصدير من خالل إنشاء مواقع للشركات على االنترنت.

اصل مع وهكذا وارتباطا بموضوع التسويق نجد أنه في بعض الدول املتقدمة أصبح استعمال االنترنت وسيلة هامة للتو 

 العالم الخارجي ليس فقط للمراسالت اإلدارية اليومية، بل كأداة فعالة لجلب االستثمارات ورؤوس األموال الدولية.
كريم )

 .(707، ص2778لحرش، 

 الفرع الياني: مقومات اإلدارة اإللكترونية

 تتجلى في العديد من األسس القانونية واملادية والبشرية، أهمها:

ذلك أن الحديث عن اإلدارة اإللكترونية ال يستقيم دون توفر الدولة على مجموعة من  التشريعي املنظم لها:اإلطار  -أوال

التشريعات التي تنظم مختلف العمليات املرتبطة باإلدارة اإللكترونية، كالتوقيع اإللكتروني واإلقرار االلكتروني والتصديق 

اإلدارة االلكترونية من الجرائم املعلوماتية... الخ، فهذه اآلليات تستلزم  االلكتروني والتبادل االلكتروني وآليات حماية

 تدخل املشرع لتوفير اإلطار القانوني املنظم لها لكي يتم النشاط اإلداري االلكتروني في إطار قواعد املشروعية.

ن له خصوصيات معينة تميزه عن فاملوظف العمومي في إطار اإلدارة اإللكترونية تكو  املوارد البشرية املؤهلة: -ثانيا

املوظف في اإلدارة التقليدية، ذلك أن ثورة املعلومات واالتصال والتوسع في استخدام الحاسب اآللي فرض على املوظف 

 أن يتوفر على حد أدنى من املعرفة في مجال املعلوماتية لكي يكون فاعال في منظومة اإلدارة االلكترونية.
عبد الفتاح بيومي ) 

 .(10ص 2770ي، حجاز 

: إذ ال يمكن تصور قيام نظام اإلدارة االلكترونية بدون هذه البنية التحتية التوفر على بنية تحتية معلوماتية -ثاليا

ويدخل هذا األمر في إطار توفير الوسائل املادية الالزمة الشتغال اإلدارة االلكترونية باعتبارها شرطا أساسيا في قيام 

وتدور أهم القضايا املرتبطة بهذا العنصر حول النقاط التالية: درجة  اإللكترونية وبين املرتفقين،التواصل بين اإلدارة 

توفر قنوات االتصال كالحواسيب والهواتف وشبكات االتصال واألقمار الصناعية القادرة على نقل البيانات بشكل 

تأمين املعلومات بها وحمايتها من االختراق، التكلفة  متبادل بين الحكومة واملواطن، ودرجة أمان هذه الوسائل والقدرة على

 املادية املرتبطة بإنشاء قواعد البيانات وشبكات االتصال... الخ.

تعتبر قدرة املجتمع على التفاعل مع الثورة املعلوماتية ومدف قدرته على استخدامها بشكل  املجتمع املعلوماتي: -رابعا

ة االلكترونية، فاألمر يرتبط بمجموعة من املؤشرات منها: درجة تأهيل املواطن سليم شرط أساس ي لنجاح مشروع اإلدار 

القادر على استخدام الحاسب اآللي، مدف الثقة التي يعطيها املواطن لتنفيذ أعماله من خالل الحاسب، حجم التكلفة 

 جة توفر األفراد على حاسبات آليةالتي من املتوقع أن يدفعها املواطن في مقابل الحصول على الخدمة االلكترونية ثم در 
 (

 ... الخ.(11-10عبد هللا بن راجح البقمي، )دن(، ص:
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 الفرع اليالث: مراحل االنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية

يحتاج التحول إلى اإلدارة اإللكترونية إلى عدة مراحل كي تتم العملية بشكل يحقق األهداف املرجوة، ومن تلك 

 .(700-706ص:-، ص2771ين علوطي، مل ) املراحل ما يلي:

ينبغي على املسؤولين في املؤسسة أن تكون لديهم القناعة التامة والرؤية  قناعة ودعم اإلدارة العليا في املؤسسة: -أوال

الواضحة لتحويل جميع املعامالت الورقية إلى إلكترونية كي يقدموا الدعم الكامل واإلمكانيات الالزمة لتحول إلى اإلدارة 

 اللكترونية.ا

املوظف هو العنصر األساس ي للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية، لذا ال بد من تدريب وتأهيل  تدريب وتأهيل املوظفين: -ثانيا

املوظفين كي ينجزوا األعمال عبر الوسائل االلكترونية املتوفرة. وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفين، أو تأهيلهم 

 على رأس العمل.

من املعروف أن لكل مؤسسة مجموعة من العمليات اإلدارية، أو ما يسمى إجراءات  توثيق وتطوير إجراءات العمل: -ثاليا

العمل. فبعض تلك اإلجراءات غير مدون على ورق، أو أن بعضها مدون منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليها أي تطوير. لذا 

كي تتوافق مع كثافة العمل، ويتم ذلك من خالل تحديد الهدف لكل  ال بد من توثيق جميع اإلجراءات وتطوير القديم منها

 عملية إدارية تؤثر في سير العمل، وتنفيذها بالطرق النظامية، مع األخذ باالعتبار قلة التكلفة وجودة اإلنتاجية.

دارة االلكترونية، من يقصد بالبنية التحتية الجانب املحسوس في اإل  توفير البنية التحتية لإلدارة االلكترونية: -رابعا

تأمين أجهزة الحاسوب، وربط الشبكات الحاسوبية السريعة واألجهزة املرفقة معها، وتأمين وسائل االتصال الحديثة... 

 الخ.

ينبغي حفظ املعامالت الورقية القديمة واملحفوظة في  البدء بتوثيق املعامالت الورقية القديمة إلكترونيا: -خامسا

 (، وتصنيفها ليسهل الرجوع إليها.scannersامللفات الورقية إلكترونيا بواسطة املاسحات الضوئية )

 البدء باملعامالت الورقية األكثر انتشارا في جميع األقسام، وبرمجتها إلى البدء ببرمجة املعامالت األك ر انتشارا: -سادسا

معامالت إلكترونية لتقليل الهدر في استخدام الورق. وعلى سبيل املثال: نموذج طلب إجازة يطبق في جميع األقسام بال 

 استثناء. فمن األفضل البدء ببرمجته وتطبيقه.

اقع اإلدارة االلكترونية في الجزائر وإسهاماتها في ترقية  العامة الخدمة املبحث الياني: و

 الخدمة العمومية ترشيد في كآلية االلكترونية اإلدارة دور  عن للكشف الرامية وعاملوض وأهداف تماشيا

 الخدمة لواقع اإلدارة االلكترونية نموذج قدمها التي االنجازات مختلف في للبحث العنصر هذا ينطلق بالجزائر،

 . املسجلة اإلخفاقات أوجه تقص ي محاولة املقابل وفي العمومية،

 بالجزائر اإلدارة االلكترونية استخدامات بعض األول: املطلب

نشرها  خالل للمواطنين من الهامة املعلومات تقديم إلى األولى التطبيق مراحل في االلكترونية الحكومة تهدف

 التكاليف... خدمة وقلة والجودة ضمان السرعة بهدف بعد عن الخدمات بعض تقديم جانب إلى الحكومية املواقع على

 والخدمات املالية الصحية والرعاية واألمن الدفع ووسائل والضرائب األعمال وخدمات األكاديمية والخدمات التعليم

 في تطبيق بعض الخدمات الجزائر شرعت الحاصلة، التطورات ومواكبة للتغيير الهادفة الدولة إطار سياسة والنقل... وفي

 القطاعات، أهمها: من العديد مست والتي االلكترونية

 واالتصاالت البريد بقطاع االلكترونية الخدمات :األول  الفرع
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الصعوبات  الرغم من وعلى منها، للمستفيدين بعد عن الخدمات من العديد واملواصالت البريد قطاع يقدم

  الخدمات هذه ابرز  بين تطويرها، ومن إلى يسعى فانه املطروحة
والتجارة،  التسيير وعلوم االقتصادية املوسوعة) 

http://iqtissad.blogspot.com/2013/02/algerie-poste.html - - .  22/72/2771االطالع  تاريخ).: 

 Fonds Electronique de transfertحساب له ليس آخر لشخص األموال لتحويل وتستخدم االلكترونية: الحوالة -أوال

 بالشبكة. املرتبطة الجزائري  البريد مكاتب كل في متوفرة الخدمة وهذه

 وهي الشبابيك باملكاتب في وتستعمل اآللي الصراف طريق عن السحب بطاقة باستعمال :لألموال اآللي السحب -ثانيا

 الجزائر. في اآللي أجهزة الصراف كل على وتعمل سري  برقم محمية

 ويشمل: بعد عن الجاري  الحساب -ثاليا

 :9532 خدمة -9

 موبيليس أو ثابت هاتف من 0731 للرقم هاتفية مكاملة عبر الرصيد على االطالع  -

 موبيليس أو تابت هاتف من 0731 للرقم هاتفية مكاملة عبر الصكوك دفتر طلب  -

 :eccpخدمة  -2

 االنترنت عبر الرصيد على االطالع -

 االنترنت عبر الصكوك دفتر طلب -

 معينة لفترة املالية العمليات كشف -

األجانب  مساعدة على الخدمة هذه تقوم :Western Unionيونيون  واسترن  طريق عن األموال تحويل -رابعا

 وخارجه. داخل الوطن والى من األموال تحويل على واملهاجرين

 االجتماعي الضمان بقطاع االلكترونية الياني: الخدمات الفرع

 وزارة الضمان شرعتالخدمة،  إجراءات وتبسيط اإلدارة وعصرنة االجتماعي الضمان منظومة إصالح إطار في

 البداية في واقتصرت 2770 سنة بها العمل بدأ والتي الشفاء وهي: بطاقة االلكترونية البطاقة نظام استعمال في االجتماعي

 األمراض املزمنة، من واألشخاص الذين يعانون  كاملتقاعدين معينة فئات مست أولى، وقد الواليات كتجربة بعض على

 أصبح حيث اجتماعيا، جميع املؤمنين لألدوية لفائدة الغير قبل من الدفع نظام توفير بهدف ذلك بعد تعميمها ليتم

 لهم األدوية على للحصول  الغير قبل من الدفع نظام لالستفادة من طبية بوصفة مرفوقة الشفاء بطاقة تقديم باإلمكان

 الشفاء بطاقة أهمية . وتكمن االجتماعي الضمان مع متعاقدة صيدلية أي مستوف  وذلك على ، الحقوق  لذوي  أو شخصيا

 : في

 الحقوق  ذوي  هوية وتحّدد تشخص  -

 االجتماعي بها الضمان يقوم التي الخدمات من الحقوق  ذوي  و اجتماعيا للمؤمن الحقوق  على الحصول   -

 تقديم أو استمارة ملء أو طلب مكتوب لتقديم مضطرا يكون  أن بدون  ، الخدمات تلك تعويضات على بسرعة الحصول   -

 عالج. ورقة

 : في متاح- " الشفاء بطاقة حول " ، املواطن بوابة )  دفتره. تقديم إلى الحاجة دون  الدفع نظام من االستفادة  -

http://www.elmouwatin.dz/?lang=fr - - 71/77/2776االطالع  تاريخ). 

 التعليم العالي بقطاع االلكترونية اليالث: الخدمات الفرع
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 لتطوير الخدمات توجه العلمي هناك والبحث التعليم تطوير في ودورها واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أهمية من انطالقا

 االنترنت في مؤسسات شبكة توظيف تم كما من الجامعات، العديد بين الربط خالل من والطلبة لألساتذة املقدمة

 الكاملة على التغطية والجامعات البحث ومراكز املخابر من العديد تتوفر حيث املجاالت، من العديد في العالي التعليم

 الحاصلة. والتكنولوجية التقنية التطورات ملواكبة بالشبكة، وهذا
 (722، ص 2778/2777الكريم،    عبد عشور ) 

 : العالي التعليم بقطاع االلكترونية الخدمات مشاريع ومن

ٌ   -أوال  القاعدية واألدوات توفير الهياكل منه والهدف العلمي والبحث العالي التعليم مشاريع اكبر وهو (:ARNمشروع )َ

 باحتياجاتهم قصد التكفل )طلبة... باحثين، مسؤولين، أساتذة،(القطاع  في الفاعلة العناصر لكل الالزمة التكنولوجية

 Mbit/S2 متخصصة اع بوصالتالقط مؤسسات ربط تم وقد والتقنية. واملعلومات العلمية واإلعالم لالتصال بالنسبة

 متخصصة تدعيم نشاطات في بالقطاع تساهم خاصة شبكة وتكوين بنسخ ( يسمحBackboneفقري ) وإنشاء عمود

 االفتراضية. واملكتبة بعد عن كالتعليم

 العالي، بهياكل التعليم املؤسسات الجامعية كل تزويد في ويتمثل :Télé Enseignementبعد  عن التعليم مشروع -ثانيا

 والطلبة. بين األساتذة ما الحقيقي والزمن والصورة املباشر بالصوت بالتفاعل تسمح التي بعد عن املحاضرة تجهيزات منها

 ميدان العلوم في والتقنية العلمية املعلومات لنشر وطنية سياسة إنشاء منه والهدف االفتراضية: املكتبة مشروع -ثاليا

 بطريقة موضوعية وذلك االحتياجات العلمية حسب والوثائق املعلومات اكتساب مهمتها واإلنسانية، االجتماعية

 املعلومات. واستيراد ونشر إلنتاج واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات دمج ومشتركة،

 : للتنظيم القاعدية بالهياكل املتعلقة املشاريع ومن

 مركز في ونصية متوفرة ( مرجعيةBases Donnéesللمعطيات ) مركزا 31 من أكثر العاملية: املعلومات على الحصول  -9

Cerist على والحصول  البحوث البيبليوغرافية تخص واحتياجات لطلبات لالستجابة بهذا املركز يومي وبشكل تسمح 

 وضعت كما ، والباحثين أو األساتذة الطلبة من املستعملين طرف مذكرات...( من علمية، الوثائق االبتدائية )مقاالت

 British Library كـ: دولية منظمات مع عن طريق اتفاقيات املكان عين في املتوفرة غير الوثائق على الحصول  ميكانزمات

 .INISTو

 فتم والبحث العلمي التعليم العلي في املتخصصة املعلومات هيكلة إلى Ceristجهود  أدت الوطني: الوثائق أرشيف -2

 االنترنت، وخزانات في العالمي للمعلومات املخزون في إثراء ساهم والذي املعلوماتي الوطىي التراث في ودخلت تجميعها

املشاريع  قاعدة الوطنية، واملذكرات، املكتبة للدوريات وطىي دليل هي االنترنت عبر الوصول إليها يمكن التي املعلومات

 الخزانات الوطنية. هذه بطاقة األشرطة املتعلق بالجزائر، العالمي األدب مركز طور االنجاز(، في هي التي املشاريع(للبحث

 للتوثيق املراكز الجهوية استحداث فتم الدولية املعلومات حسب املقاييس معالجة كيفية مشكلة إلى املختصين نبهت

عاملية  مقاييس ذات أداة تقديم بهدف وضع كومبيوتر برنامج وهو (SYNGEB–سنجاب (برنامج  بفضل املكتبات وتحديث

 الجامعية للمكتبات
 .(770 ص ، 2771/2776آمنة،    ربه عبد بن) 

 والذي شهادة البكالوريا، في الناجحين الجدد الطلبة لصالح بعد عن التسجيل خدمات الجامعة تقدم كما

 نتائج االطالع على يمكنهم العملية من الثانية وفي املرحلة نتائجهم على االطالع بعد الشبكة عبر األولي التسجيل يمكنهم من

 والطعون. التسجيل عملية وتأكيد التوجيه
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 الوطنية التربية الفرع الرابع: الخدمات االلكترونية بقطاع

الدولة  مع سياسة لتتماش ى اإلصالحات من العديد إدخال في الشروع تم التربوية املنظومة إصالح إطار في

 اآللي وربطها بشبكة اإلعالم بأجهزة املؤسسات التربوية تزويد تم حيث الجزائر، في املعلومات مجتمع بناء إلى الهادفة

 . الثانوي  و املتوسط الطور  في اآللي في اإلعالم للتالميذ حصص وتخصيص االنترنت

 من باملائة 55 و املدارس االبتدائية، من باملائة 23 أي االنترنت، بشبكة تربوية مؤسسة 8777 من أكثر ربط تم وقد

 . الثانويات من باملائة 10و  املتوسطات،

العديد  عن ( فضالICDLالحاسوب ) لقيادة الدولية الشهادة على للحصول  تكوين من معلم 206 استفاد كما

 واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات تعميم استعمال بأهمية التحسيس إلى مجملها في تهدف التي التكوينية الورشات من

 منها: التالميذ لصالح بعد عن الخدمات بعض تقديم في التربية وزارة شرعت كما
 الوطىي الديوان ، الوطنية التربية وزارة )

 .(http://ins.onec.dz/bac 21/72/2771 : في متاح - املسابقات و لالمتحانات

 الوطنية. التربية وزارة موقع عبر البكالوريا شهادة في التسجيل -

 . موبيليس خالل شبكة من أو االنترنت، شبكة على املتوسط التعليم وشهادة البكالوريا نتائج على االطالع -

 االستمارات وتقديم وسحب باملركز االلكترونية: كالتسجيل الخدمات بعض بعد عن للتعليم الوطىي الديوان ويقدم

 بعد. عن للتعليم الوطىي بالديوان الخاصة واالمتحانات الدروس تحميل خدمة للمسجلين يتيح كما االستفسارات،

 العدالة بقطاع االلكترونية الخامس: الخدمات الفرع

وتحسين  تطوير القطاع إلى الهادفة التغيرات من العديد إحداث تم العدالة قطاع وعصرنة إصالح إطار في

 املتخذة: اإلجراءات ومن للمواطن، املقدمة الخدمات

 لصحيفة 72 رقم ومنح البطاقة إعداد منه الرئيس ي الهدف 76/72/2770في العدلية للسوابق وطىي إنشاء مركز -أوال

 أهداف: عدة يرمي إلى تحقيق كما وفعالية، بسرعة العدلية السوابق

 مكان وفي أي بضع ساعات في العدلية السوابق صحيفة سحب ويمكن الطلب عملية يسهل حيث للمواطن: بالنسبة -9

 . الوطن من

 املحكمة. من املعلومة مباشرة على الحصول  يمكنها حيث املعنية، املؤسسات خاصة املتعاونة: للجهات بالنسبة -2

 طرف املساجين من والفعالة مللفات السريعة املعالجة على املركز يساعد حيث نفسها: القضائية للجهات بالنسبة -3

 النظر. تحت والحجز املؤقت اإلفراج قرار اتخاذ كحالة الحساسة، األوضاع في خاصة الجمهورية وكيل أو التحقيق قاض ي

 إصدار شهادة واملعنوية طلب املدنية حقوقه بكامل يتمتع جزائري  مواطن كل بإمكان أصبح 2777 بداية في و

 باملحكمة يكون  وسحب الوثيقة املوقع على النموذج املوجود بتعبئة االنترنت طريق عن الكترونيا 72 رقم العدلية السوابق

 الهوية ببطاقة مصحوبا إلى املحكمة شخصيا يتقدم أن املعىي على ويتعين أسفله، املذكورة القائمة في الواردة املختارة

 دج. 31 جبائي قيمته وطابع

 على شهادة السوابق الحصول  بالخارج املقيمة الجزائرية الجالية أفراد بإمكان أصبح 21/76/2777وفي 

 اقل في يتحصل أن من العالم بقعة أي في مواطن جزائري  ألي تسمح التي العدل وزارة بها قامت التي املبادرة هذه العدلية،

 فيه. يتواجد الذي بالبلد جزائرية قنصلية مستوف  على به العدلية املتعلقة السوابق صحيفة على دقائق 77 من

 وكلمة املستخدم خالل اسم من قضيته مآل على االطالع من متقاض لكل تسمح نافذة فتح تم 2777 سنة وفي

 القضائية كل الجهات مستوف  على الكتروني فتح شباك تم لقضيته. كما املجدولة القضائية الجهة من الصادرتين املرور
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 وفئة واملحامين املواطنين من استقبال أيضا يمكن كما قياس ي وقت في القضايا املسجلة عن املعلومات كل بإعطاء يسمح

 فئة. لكل فضاءات تخصيص خالل من الخاصة ذوي االحتياجات

 قطاع العدالة تزويد حيث تم 2772 عام انطلقت والتي العدالة قطاع لعصرنه نتيجة االلكترونية الخدمة هذه وتأتي

 مؤسسة القضائية وكل والهيئات باإلدارة األهداف الخاصة تلبي رفيعة نوعية ذات االنترنت عالم إلى للدخول  بممول 

 تم كما. العدالة املعلومة لكل موظفي إلى الوصول  وتعميم االلكترونية، التصاالتهذاتي  وتسيير بإنشاء له وتسمح معينة

 القضائية الجهات إلى كل يعمم أن قبل اإلدارة املركزية في أولى كمرحلة بها العمل بدا حيث INTRANET تطوير االنترانيت

 االنترنت شبكة على حاليا املوجودة 28الـ واب" املجالس القضائية " مواقع انجاز تم 2778 إلى 2771 ومن ،2771 سنة
 ( 

 .(72/77/2776االطالع  تاريخ  http://arabic.mjustice.dz - . الجزائرية العدل وزارة

 املطلب الياني: إسهامات اإلدارة اإللكترونية الجزائرية في تحسين الخدمة العمومية والعقبات التي تواجهها

 الخدمة العمومية ترشيد في كآلية االلكترونية اإلدارة دور  عن للكشف الرامية املوضوع وأهداف تماشيا

 الجزائرية لواقع اإلدارة االلكترونية نموذج قدمها التي االنجازات مختلف في نحاول في هذا املطلب البحث بالجزائر،

 املسجلة. اإلخفاقات أوجه تقص ي محاولة املقابل وفي العمومية، الخدمة

 إسهامات اإلدارة اإللكترونية الجزائرية في تحسين الخدمة العموميةالفرع األول: 

 الجزائر، يرتبط العمومية في الخدمة ترشيد على االلكترونية اإلدارة آلية تطبيق وآثار نتائج رصد في االنطالق إن

 من ونية، بهدف التمكنااللكتر تطبيقات اإلدارة إلى التحول  بعد العامة الخدمة واقع معرفة نحو التوجه بضرورة أساسا

 :(711-710ص:-ص 2778/2777) عشور عبد الكريم،   اآلتي تسجيل يمكن حيث التطبيق، هذا فعالية مستوف  تحديد

 من أشكال العمومية كشكل الخدمة واقع تبرز التي املبادرات من عدد هناك أن إذ العمومية: اإلدارة أنشطة أتمتة -أوال

 عرفت التي بعض اإلدارات، في تم تجسيده مما االنطالق يمكن وهنا املؤسسات، تتعلق بهذه التي األنشطة ملختلف األتمتة

 والتي والخدمات، في بعض األعمال واالتصال تكنولوجيا املعلومات إدراج خالل من العامة الخدمة مفاهيم في تحوال

 اآلتي: الشكل وفق إليها التطرق  يمكن

طرفية  ونهايات  (HP)باستعمال أجهزة ممركز نظام على السابق في يعتمد كان حيث الرمادية: البطاقة وثائق أتمتة -9

(Des terminaux) من متوفر كان ما تم استبدال فقد بالبعيد ليس ومنذ وقت حاليا فقط، أما بعض األماكن في موجودة 

بالبطاقات  الخاصة البيانات يحتوي قواعد بملقم مبنية (Accés à distance)بعد  عن اتصال بشبكة  (HP)أجهزة 

 حالة في الذي يستعملها الوطىي، مستوف الدرك على وكذلك الدوائر مستوف  على موجودة حاسبات به الرمادية، تتصل

 مجموعة قبل من تطويرها تم وأن برامج االتصال خاصة كبيرا نجاحا حققت قد العملية فهذه وبذلك واملراقبة، التأكد

 املهندسين. من عددا شملت املجال هذا في متخصصين

 تتكفل أثناء االنتخابات تلك التي عليها االعتماد تم التي البرامج من أن إذ االنتخابات: أثناء االتصاالت عملية تطوير -2

 تجمع األخير إلى الواليات، وفي الدوائر من ثانية ثم كمرحلة أولى، كمرحلة البلديات بين املعلومات، واإلحصائيات بنقل

 بإيصال يتعلق فيما الجهد، خاصة الكثير من توفير إلى أدف ما وهو بالجزائر العاصمة، املركزي  املستوف  على النتائج

 يسجل. تأخير دون  الوقت املناسب في املعلومات

بخدمات البريد  تزويد الدوائر على يعمل االلكتروني بالبريد خاص ملقم تنصيب تم حيث االلكتروني: التراسل -3

 كبيرة وفعالية، واختصارا سرعة يوفر املعنية، مما الجهة إلى مباشرة االلكترونية الرسائل إرسال يتم حيثااللكتروني، 

 . الوالي ديوان وكذلك الدوائر، لجميع الكتروني بريدي فتح تم إذ والجهد للوقت
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 الخاصة بالخدمة املسارات،بعض  خلق إلى الجزائرية العامة اإلدارة في واالتصال املعلومات تكنولوجيا تطبيق أدف كما

 : خالل للمواطنين من املقدمة الخدمات تحديث حاولت والتي االلكترونية، العامة

 ما ولعل هذا والهيئات الوالئية، الجمهور  بين االتصال مفهوم في التحوالت رصد يمكن املفتوح: اإلعالمي الفضاء -ثانيا

 حيث الوالية، املعلومات حول  مختلف إلى إمكانية الوصول  تتيح وسيلة أصبح وأنه خاصة قسنطينة، والية موقع يوضحه

 خارجه. أو داخل الوطن مكان أي ومن بالوالية، تتعلق التي املواضيع كل معرفة مواطن، أو فرد أي يستطيع

 املواطن، وتسهيل اإلدارة من تقريب شعار االلكترونية اإلدارة مشاريع من العديد ترفع املواطن: من اإلدارة تقريب -ثاليا

 أمثلة من تم وضعه ما تسجيل يمكن هذا املجال، في الجزائرية التجربة إلى وبالنظر العمومية، للخدمات األفراد وصول 

 :التالي الجدول  ما يوضحه وفق اإلدارة، في املعلومات تكنولوجيا مشاريع حول 

 في اإلدارة واالتصال املعلومات تكنولوجيا إدماج حول  أميلة القطاع

 الحكومة

الحكومة،  مصالح رئاسة الدولة )الرئاسة، مؤسسات واب مواقع :الخط على الحكومة

 الوطىي السفارات، املجلس األمة، البرملان، الوزارات، الواليات، الدولة، مجلس مجلس

 (.االقتصادي واالجتماعي

 االفتراضية.املكتبة  بعد، عن التعليم للبحث، األكاديمية الشبكة مشروع التعليم العالي

 العدل

شهادة الجنسية  سهل خاصة بشكل امللفات ومتابعة العدلية، تسيير السوابق أتمتت ملفات

 التراب كامل محكمة عبر أي من هذه الشهادة الحصول على مواطن كل بإمكان أصبح )حيث

 املدنية )وفيات، زواج( الحالة العقابية، القضايا سهولة متابعة إلى الوطىي( إضافة

 تحقيقات.

 .مواقع البنوك خالل من للمتعاملين تسهيالت" البنوك بين شبكة" مشروع املصارف واملالية

 

 يمكن تصنيفه ما وهو املواطن، من العامة اإلدارة تقريب نحو توجه هناك أن يتبين الجدول  خالل هذا من

مؤسسات الخدمة العمومية، من  بعض في الخط على الخدمات فإتاحة العمومية  الخدمة ترشيد نحو ضمن التحول 

عشور عبد الكريم،  )      املواطنين خدمة لجمهور  مهمة رقمية ودالالت معطيات، ويوفر الخدمة، شفافية يدعم أن شأنه

 ..(716ص  2778/2777

 الفرع الياني: العقبات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر

 بغية العامة االلكترونية الخدمة تطبيق إلى الرامية البوادر بعض الجزائرية التجربة ميز من خالل ما سبق فقد

 من العديد عرفت قد الخدمة العمومية تجارب من إال أنها وكغيرها الخدمات، تلك مستوف  نوعي في تطوير إحراز

 .التجربة هذه في املسجلة اإلخفاقات واقع التي يبرزها التحديات،

"، 2772مجموعة من العقبات التي أخرت تقدم تنفيذ مشروع "الجزائر اإللكترونية لذلك تطفوا على السطح 

 ومن أهمها:

 الذي يعد أهم الهاتف إيصال على العمالء طلبات تلبية في واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا البريد قطاع عجز -أوال

 االنترنت. عبر للتواصل القنوات
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 الفارق كبير لسد فإن على ذلك  أخرف، وتأسيسا إلى منطقة من وتباينها لالتصاالت التحتية البنية استكمال تأخير -ثانيا

 من مقربة الجزائر على وأن هذا املجال، وهو ما يطرح مشكال كبيرا السيما في املتقدم العالم مع دول  الرقمية الفجوة

 .للتجارة املنظمة العاملية إلى االنضمام

 في عامليا الزال ضعيفا االنتشار الواسعة التقنية هذه مستخدمي الجزائر، فنسبة في االنترنت استخدام محدودية -ثاليا

الجزائر،  في فقط % 1.1ال تتعدف  حين أنها في % 70املثال  سبيل على املغرب في تبلغ إذ مقارنة بالدول املجاورة الجزائر

 .الذكر السابقة األسباب نتيجة وهذا

 سلطات الجزائرية تعميم مشروع على سنوات عدة مرور بدايتها، رغم في تزال ال االلكترونية املالية التعامالت -رابعا

 تزال متعثرة، فعلى ال التجربة أن هذه والتجارية، إال املالية املؤسسات مختلف مستوف  على االلكترونية املالية التعامالت

 في املغناطيسية استعمال البطاقة من يتخوفون  املواطنينوكذا  االقتصاديين املتعامين من واسعة فئات فإن املثال سبيل

 في تحيين حساباتهم. والتأخير الكبير االلكتروني عن السحب الناجمة األخطاء كثرة أموالهم  لسبب سحب

خاضعا أساسا  2777محدودية الجانب التشريعي في هذا املجال، فقد ظل قطاع البريد واملواصالت إلى غاية سنة  -خامسا

، حيث كانت وزارة البريد واملواصالت تمارس في ظل نظام احتكار وظائف متعامل 7801الصادر سنة  18-01ام األمر ألحك

عبر مراحل، وفقا إلعالن  72-2777البريد ومتعامل املواصالت، إلى غاية إقامة املحيط التنافس ي املقرر في القانون رقم 

ر القانوني والتنظيمي أوال، ثم بوضع آليات ضبط متميزة من أجل السياسة القطاعية الذي سمح بإعادة صياغة اإلطا

اصطحاب ومواكبة تحوالت القطاع، لكن املالحظ رغم ذلك أن الترسانة القانونية ال تغطي إال جزئيا القضايا القانونية 

 املترتبة عن استعمال وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وبناء مجتمع املعلومات.

وقات االجتماعية والثقافية التي تتصل بالقيم والعادات االجتماعية والثقافية السائدة في املجتمع، فالتكوين املع -سادسا

الثقافي يمثل مجموعة القيم واالتجاهات السائدة في املجتمع، وفي هذا السياق فإن شيوع قيم جودة الحياة تدفع باتجاه 

و مجتمع اإلعالم واملعلومات الذي يميز مختلف التجمعات السكانية تكوين أنماط ثقافية وسلوكية معينة، كاالتجاه نح

اليوم. وال يمكن أن ننكر أن الثقافة السائدة في بلدنا ليست متفتحة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالقدر الذي 

الية وسرعة.2772يساير تنفيذ محاور "الجزائر اإللكترونية   " بفعَّ

"، ويتعلق اإلشكال 2772افية والسكانية عائق كبير في وجه مشروع "الجزائر اإللكترونية تلعب الحواجز الجغر  -سابعا

بالتركيبة الجغرافية التي تعيق توزيع البنية التحتية التكنولوجية بين القرف واألرياف وما يترتب عن ذلك من جهود 

ناطق من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال مضاعفة وأعباء إضافية، وكذلك عنصر التوزيع السكاني الغير متوازن بين امل

 إلى الجنوب خاصة.
 .(766-760ص:-ص، 2777) بن مرسلي رفيق ، 

 الخدمة العامة االلكترونية مشروع صياغة في النظر إعادة ضرورة إلى الحاجة تبرز أعاله، املبينة التحديات أمام

 حلول  وضع العمومية، ومحاولة اإلدارات واملؤسسات داخل التكنولوجي، التحول  لخطوات الدورية املتابعة توفير مع

 الرقمي، املحتوف  يتعلق بتطوير فيما خاصة واالتصال، تكنولوجيا املعلومات برامج تطوير يعترض ما ملختلف دقيقة

 التحول. عملية لحماية والتشريعية الضامنة القانونية األطر وتوفير
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ــــة:  خـــاتمــ

من االتصال  والتحول  اإللكترونية، العامة الخدمات نحو االنتقال في حاسمة مرحلة اإللكترونية اإلدارة تمثل

 من املختلفة، وتنطلق الشبكات اإللكترونية عبر االفتراض ي التواصل إلى العامة، الخدمة مؤسسات مع للمواطنين املباشر

 واملشاكل لتقدم حلوال للتعقيدات واالتصال، املعلومات وبرامج تكنولوجيا واملعدات، األجهزة، ملختلف األمثل االستخدام

 التقليدي. شكلها في اإلدارة العمومية تعترض التي البيروقراطية

نتائج  يمكنها إضفاء محورية إستراتيجية يمثل العمومية، الخدمة لترشيد كآلية االلكترونية اإلدارة تطبيق إن

 العمومية، فالتوجه الخدمة عمل منظمات في املصداقية من مقدار ويحقق الحكومية، اإلدارية األجهزة عمل على ايجابية

 للخدمات، البيانات األساسية توفير التوظيف، عن املدنية كاإلعالن الخدمة طالب أمام الضرورية املعلومات نشر نحو

 نوعية على أن يحقق رض ى املواطن شانه من تجارية، تعليمية، صحية، أنواعها العمومية بمختلف للخدمة منافذ وإيجاد

 مؤسسات بينه وبين الصراعية من حدة العالقة ويقلل املواطن، لدف الشك عنصر على يقض ي كما يطلبها، الخدمات التي

 املواطنين، الحتياجات وتستجيب بالفعالية والكفاءة، تتصف عامة مؤسسات خلق طريق العمومية، عن الخدمة

 ف.املستو  عالية خدمات على الحصول  في املساواة وتضمن

يري  كيف مع املعلومات، تتفاعل كيف الحكومة، وأداء عمل كيفية في تغييرا يتطلب اإللكترونية اإلدارة نجاح أن

 بين املشاركة النشطة اإللكترونية اإلدارة أيضا تحقيق يتطلب كما املواطنين؟ جمهور  مع ويتفاعلون  وظائفهم املسئولين

 من مستمرة وتغذية مرتدة إدخال إلي اإللكترونية اإلدارة املدني. وتحتاجوالقطاع  الخاص والقطاع واملواطنين الحكومة

 ويستخدمونها. اإللكترونية الحكومة خدمات مع يتعاملون  الذين املواطنين واملسئولين وإلى

 التوصيات واالقتراحات:

 على واملعلومات لالتصاالت حديثة تحتية بنية اإللكترونية، وتأسيس اإلدارات تطبيق ملفاهيم العليا اإلدارات تبىى -

 . الدولة مستوف 

 .اإللكتروني للتطبيق والوقائية الالزمة القانونية التشريعات وتهيئتها، ووضع صياغتها وإعادة واللوائح األنظمة مراجعة -

 تفصيلية دراسة ويشمل ذلك اإللكترونية، العملية اإلدارة نظام إلى التحول  لعملية املسبق العلمي اإلعداد يتم أن -

 .إلكترونًيا منها تنفيذه يمكن وما وخدماتها، الحكومية لألجهزة

ا لها مخطط مراحل على التحول  هذا يتم أن -
ً
 قديم نظام من – وفجأة وبسرعة كلًيا – االنتقال يمكن فال جيًدا، تخطيط

 .واحدة مرة حديث إلكتروني نظام إلى تقليدي

 عقد خالل من االلكترونية اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول  نحو وتهيئتهم العاملين إلعداد الجيد التخطيط -

 .لتثقيفهم الالزمة الدورات التدريبية

زيادة الوعي بين فئات املجتمع بأهمية االنترنت وتقنيات املعلومات واالتصاالت عموما، وما توفره هذه الخدمات من  -

كومية واألفراد واملؤسسات بما توفره تقنيات املعلومات واالتصاالت من فرص فوائد، وكذلك زيادة الوعي للجهات الح

 للتطوير وزيادة الكفاءة والفاعلية.

 اإلدارة مشروع تواجه التحديات التي اكبر من باعتبارها الجزائر في األمية مشكل على التغلب اجل من الجهود تكثيف -

 االلكترونية.
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 بينها، فيما والتنسيق التعاون  طريق عن العمومية للمؤسسات بالنسبة املعلوماتي باألمن املرتبطة املشاكل حل -

 مهم عنصر باعتباره ثقته لكسب باملواطن األمن املتعلقة قضايا وكذلك ، املجال هذا في الدولية التجارب من واالستفادة

 االلكترونية اإلدارة مخطط نجاح في

 مجانية وتوفير االلكترونية الخدمة نوعية وتحسين االتصال وسرعة جودة لضمان السريع التدفق ذات االنترنت تعميم -

 والصحة. التعليم قطاع في السيما االنترنت

 الحاجة. في وقت مباشرة الستخدامها اإللكترونية لإلدارات البديلة الخطط وضع -

 قائمة املراجع و املصادر:

 الكتب بلغة العربية:

اإللكترونية في  عصر العوملة، مجلة شؤون إستراتيجية، مطبعة الخليج العربي،  محسن الندوي، أهمية اإلدارة .7

 .2777، يناير 0تطوان، العدد

 .2770، 7عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة اإللكترونية ونظامها القانوني، شركة جالل للطباعة، ط .2

 الحكومية، )دط(، )دن(.عبد هللا بن راجح البقمي، مبادئ اإلدارة والتوجه نحو إدارة األعمال  .2

 .2777بهاء شاهين، العوملة والتجارة اإللكترونية، الفاروق للنشر، القاهرة،  .0

 .2771محمد محمد الهادي، التعليم اإللكتروني عبر شبكة األنترنت، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،   .1

 .2778، 7كريم لحرش، الحكامة املحلية باملغرب، طوب بريس، الرباط، ط .6

 لكتب بلغة االجنبية: ا

7. OCDE, L’administration électronique, une impérative principale conclusion, Edition OCDE, paris, 

2004, P5.  

 

 الرسائل و املذكرات:

تغريد يحي أبو سليم، أبعاد التحول نحو الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، رسالة ماجستير غير منشورة،  .7

 .2771الجزائر، جامعة 

 و األمريكية املتحدة الواليات في العمومية الخدمة ترشيد في االلكترونية اإلدارة الكريم، دور  عبد عشور  .2

منتوري، قسنطينة،  منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غير ماجستير الجزائر، رسالة

2778/2777 ، 

 منشورة، كلية غير آفاق، رسالة ماجستير و حصيلة 2772سنة  املعلومات عصر في آمنة، الجزائر ربه عبد بن .2

 .2771/2776الجزائر،  جامعة واإلعالم، السياسية العلوم

دراسة حالة الجزائر  -بن مرسلي رفيق، األساليب الحديثة للتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق .0

عالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية وال2777-2777

 .2777جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 

 املقاالت العلمية: 

ملين علوطي، اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية، مجلة بحوث إقتصادية عربية، مجلة علمية فصلية محكمة  .7

بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد تصدر عن الجمعية العربية للبحوث  القتصادية 

 .2771، ربيع 02



  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  511    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

اقع االنترنت:  مو
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http://iqtissad.blogspot.com/2013/02/algerie-poste.html - - .  22/72/2771 االطالع تاريخ. 
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 لحماية الجزائية لوسائل الدفع اإللكترونيا

،د.زينب سيداعمر -،د.احمد الطيبي  *د.محمد عبد الحق بكراوي 
- 

 الجزائر.-أحمد دراية ،أدرارالجامعة اإلفريقية العقيد  -*

Bekraoui55@gmail.com 

 ملخص:                

إن الدفع االلكتروني هو أحد طرق الدفع الحديثة التي تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية في القيام  

بالعديد من املعامالت املالية اإللكترونية، كما أنه يتمتع بدرجة عالية من الحماية والسرعة والسرية، ورغم أن نظام 

ال أن هناك عدة مشاكل تعترض التعامل به، من بين هذه املشاكل الدفع االلكتروني يتمتع بالحماية والسرعة والسرية، إ

 غير مشروع في 
ً
سرقة وسائل الدفع االلكتروني أو ضياعها، ومن ثم استخدامها من قبل سارقها أو واجدها استخداما

ص قانون محاولة تكييف هذه االستخدامات غير املشروعة في إطار نصو السحب من املوزعات اآللية األمر الذي يتطلب 

 العقوبات، ومدف توافر أركان أحد الجرائم على هذه االستخدامات.

فقد تستخدم إحدف وسائل الدفع االلكتروني بشكل غير مشروع من قبل الغير الذي قام بسرقتها أو استولى 

 عليها بعدما فقدها حاملها الشرعي، أو يعطيها إلى شخص آخر ليقوم باستخدامها.

على إضافة هذا املوضوع ضمن هذا املؤتمر، حيث سنعالج فيه املسؤولية الجزائية ومن هذا املنطلق نحرص 

 لحامل وسيلة الدفع االلكتروني ثم املسؤولية الجزائية للغير عن االستعمال غير املشروع لوسيلة الدفع االلكترونية

 ملؤسسة املالية، املسؤولية الجزائية.الدفع االلكتروني، الحماية، وسائل، استخدام، بطاقة، رصيد، ا الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Electronic payment is one of the modern payment methods used by financial and banking institutions to 

carry out many electronic financial transactions, and it enjoys a high degree of protection, speed and 

confidentiality, and although the electronic payment system enjoys protection, speed and confidentiality, 

there are several problems in dealing with it, Among these problems is the theft or loss of electronic 

payment methods, and then their illegal use by the thief in withdrawing from automated dispensers, 

which requires an attempt to adapt these illegal uses within the framework of the provisions of the Penal 

Code, and the availability of the elements of a crime on these uses . 

An electronic payment method may be used illegally by a third party who stole it or seized it after it was 

lost by its legal holder, or gave it to another person to use. 

From this standpoint, we are keen to add this topic within this conference, where we will address the 

criminal responsibility of the holder of the electronic payment method, and then the criminal 

responsibility of others for the illegal use of the electronic payment method 

Keywords: electronic payment, protection, means, use, card, balance, financial institution, criminal 

responsibility. 
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 مقدمة:

إن الدفع اإللكتروني هو أحد طرق الدفع الحديثة التي تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية في القيام  

بالعديد من املعامالت املالية اإللكترونية، كما أنه يتمتع بدرجة عالية من الحماية والسرعة والسرية، ورغم أن نظام 

تمتع بالحماية والسرعة والسرية، إال أن هناك عدة مشاكل تعترض التعامل به، من بين هذه املشاكل الدفع االلكتروني ي

 غير مشروع في 
ً
سرقة وسائل الدفع االلكتروني أو ضياعها، ومن ثم استخدامها من قبل سارقها أو واجدها استخداما

تخدامات غير املشروعة في إطار نصوص قانون محاولة تكييف هذه االسالسحب من املوزعات اآللية األمر الذي يتطلب 

 العقوبات، ومدف توافر أركان أحد الجرائم على هذه االستخدامات.

فقد تستخدم إحدف وسائل الدفع االلكتروني بشكل غير مشروع من قبل الغير الذي قام بسرقتها أو استولى عليها بعدما 

استخدامها. والتساؤل املطروح هنا هو ما مدف كفاية النصوص فقدها حاملها الشرعي، أو يعطيها إلى شخص آخر ليقوم ب

لتوفير الحماية الجزائية لوسائل الدفع  –املتعلقة بجرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة  -التقليدية في قانون العقوبات 

 االلكتروني؟ 

 املطلب األول: املسؤولية الجزائية عن االستغالل غير املشروع لبطاقة االئتمان

كانت املعامالت التجارية في املاض ي تتم بواسطة النقود املعدنية ثم العملة الورقية، وبعد ازدياد التعامالت  

 من سرقة النقد أو ضياعه أو تعرض صاحبه لالعتداء، ظهرت صيغة جديدة 
ً
التجارية بين األفراد حجما وكما وخوفا

 ك.للتعامل وهي األوراق التجارية املختلفة ومن أهمها الشي

ومع التطور التكنولوجي الذي شمل كافة مناحي الحياة، توصل العقل البشري إلى إيجاد صيغة جديدة  

 من االعتداءات، وارتكاب جرائم من خاللها على الذمة املالية 
ً
للتعامالت املالية وهي بطاقات االئتمان، لكنها لم تسلم أيضا

 أو االعتداء عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 غير مشروع يكون مسؤول جزائيا ومن ثم تتم إدانته وعقابه،  
ً
وكل شخص يستعمل بطاقات االئتمان استعماال

وهذا االستعمال غير املشروع لبطاقات االئتمان له عدة صور تتمثل في: استعمال البطاقة االئتمانية بعد انتهاء مدتها)فرع 

املصرف أو قيام املصرف بطلب استردادها )فرع ثاني(، سحب مبالغ أول(، استعمال بطاقة االئتمان بعد الغائها من قبل 

 مالية تزيد عن مقدار االئتمان )فرع ثالث(.

 الفرع األول: استعمال البطاقة االئتمانية بعد انتهاء مدتها.

الذي منحه من بين االلتزامات الواقعة على العميل أن يقوم برد البطاقة بعد انتهاء املدة املحددة لها إلى املصرف  

إياها، إما لتجديدها أو التخلي عنها ألنها محددة املدة ويثبت تاريخ االنتهاء على وجه البطاقة، وهو من البيانات البارزة 

فيها، ويتم الحصول على بطاقة االئتمان من خالل قيام العميل بفتح اعتماد مالي لدف البنك أو املصرف، يعطيه حق 

مبلغ من املال لقاء فتح الحساب، وهذا التعامل يكون بناًء على عقد يستوجب على الحصول على بطاقة ائتمان عن 

 الرتكابه  1العميل رد البطاقة عند الطلب
ً
، أما إذا امتنع العميل عن رد البطاقة واستمر في استعمالها يعاقب جزائيا

ئري التي تنص على أنه:" كل من اختلس أو من قانون العقوبات الجزا 206/7جريمة خيانة األمانة املنصوص عليها في املادة 

 مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرف تتضمن أو تثبت التزاما 
ً
 تجارية أو نقود أو بضائع أو أوراقا

ً
بدد بسوء نية أوراقا

داء عمل أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال أو أل 

 بمالكيها أو واضعي 
ً
بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو الستعمالها أو الستخدامها في عمل معين، وذلك إضرارا

                                                            
 .321، ص 8112علي حسن الطوالبة، الجرائم االلكترونية، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، مملكة البحرين،   1
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 لجريمة خيانة األمانة، ويعاقب عليها بالحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 
ً
اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا

 .1ج "د777.777دج إلى  27.777

لكن جانب من الفقه أن هذا الفعل ال يشكل جريمة خيانة األمانة لعدم توفر عنصرين مهمين في هاته الجريمة   

وهما: أن يكون املال املنقول مملوك للغير، وأن يسلم املال إلى شخص آخر بموجب عقد من عقود االمانة، ويستند 

، ولكن الجانب الذي يرف بأن 2بيع بين البنك والعميلأصحاب هذا الرأي إلى أن تسليم البطاقة قد يكون بموجب عقد 

 في نص املادة 
ً
من  206/7هذا الفعل يشكل جريمة خيانة االمانة  يرف بأن عقد البيع ليس من عقود االمانة الواردة حصرا

ك وليس املؤتمن، قانون العقوبات، على اعتبار أن املالك يقوم بدفع ثمن البطاقة للبنك، وبالتالي يظهر عليها بمظهر املال

ويضيف أصحاب الرأي املعارض لفكرة اعتبار هذا الفعل جريمة خيانة االمانة، إلى أن العميل ليس بحاجة إلى تجديد 

البطاقة إذا انتهت وهذا األمر على عكس الواقع، وأن املقصد الحقيقي من البطاقة هو تسهيل معاملته مع البنك وخدمة 

 .3ةتشجيعية، يدفع مقابلها بدل خدم

ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب إليه االتجاه األول أن هذا الفعل يشكل جريمة خيانة االمانة ألن البطاقة منحت  

له على سبيل االمانة بموجب عقد يوقعه العميل مع البنك، وبالتالي فإنه إذا قام العميل بإتالف البطاقة أو التصرف فيها 

 لألمانة ومن ثم 
ً
 يدان الفاعل ويعاقب على جريمة خيانة األمانة.تصرف املالك يعد خائنا

 الفرع الياني: استعمال بطاقة االئتمان بعد الغائها من قبل البنك أو قيام البنك بطلب استردادها.

قد يلجأ البنك إلى إلغاء البطاقة أو وقف العمل بها، ويطلب من عمالئه أو أحدهم رد البطاقات االئتمانية، وقرار  

، وبالتالي أي تصرف إلغاء البطاقة 
ً
يعىي قطع العالقة االئتمانية مع املصرف، وقد تنتهي العالقة الدائنة مع املصرف كليا

 يقوم به العميل سيكون اعتداء على مال الغير.

، والتي 4من قانون العقوبات الجزائري  202وهذا الفعل يشكل أركان جريمة النصب املنصوص عليها في املادة  

 ما يلي:تتمثل أركانها في

 متوفر بادعاء العميل للتاجر الركن املادي
ً
، وهذا أيضا

ً
: ويقتض ي القيام بأساليب احتيالية، متمثلة بالكذب املجرد أوال

 امتالكه الئتمان مالي لدف املصرف، وأنه دائن له مبالغ معينة، والوسائل أو املظاهر الخارجية تتمثل ببطاقة االئتمان.

 يتوافر فيه العلم واإلرادة، جريمة االح الركن املعنوي:
ً
 عاما

ً
 جرميا

ً
تيال هي من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا

 وهي نية تملك املال الذي تسلمه الجاني من املجىي عليه.
ً
 خاصا

ً
 جرميا

ً
 وقصدا

دة كما أن استعمال البطاقة بعد الغائها يشكل جريمة خيانة األمانة في مواجهة البنك واملنصوص عليها في املا 

من قانون العقوبات، والجدير بالذكر أن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف اآللي  206/7

ال يمكن أن يشكل جريمة من الناحية العملية في الوقت الحاضر، بسبب التقدم التكنولوجي الذي نجح في برمجة أجهزة 

. لكن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب 5غير الصالحة لالستخدامالصراف اآللي في اكتشافها للبطاقة امللغاة 

 في جريمة خيانة االمانة ألن الفاعل قد بدأ في تنفيذ الجريمة وتوقف 
ً
النقود من اجهزة الصراف اآللي قد يشكل شروعا

 تنفيذها بسبب خارج عن إرادته. 

 الفرع اليالث: إساءة استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية

                                                            
 من قانون العقوبات. 121/3المادة   1
 .321علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   2
 .323المرجع نفسه، ص  3
 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " كل من توصل  128نصت المادة   4
 .14-12، ص 8113، دار النهضة العربية، القاهرة، 8محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، ج  5
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فق البنك أو املؤسسة املالية مع العميل عند منحه البطاقة بأن يقوم بسحب مقدار معين من املال، وال يجوز يت 

، يستوجب املسائلة 
ً
 قانونيا

ً
للعميل أن يسحب مبلغ اكبر إال باتفاق جديد مع البنك، ومخالفة هذا األمر تشكل تجاوزا

 ل تعد سرقة أم خيانة أمانة؟ولكن الفقه الجزائي اختلف في تكييف هذه األفعال، فه

: سحب مبالغ مالية تزيد عن مقدار االئتمان تشكل جريمة السرقة
ً
 أوال

إن استخدام العميل للبطاقة في سحب مبالغ مالية تزيد عن املقدار يشكل جريمة السرقة ألن العميل قام بأخذ  

ولكن املشرع في جريمة السرقة يشترط أن يكون  ونقل املال من حيازة مالكه )البنك( إلى حيازته بصورة تامة أو جزئية،

األخذ دون رضا املالك أو الحائز الشرعي، وسحب مبالغ مالية بواسطة البطاقات اإللكترونية يتم من خالل أداة )بطاقة 

 االئتمان( التي منحها البنك للعميل ليتمكن من سحب مبالغ مالية محددة بواسطة هذه البطاقة، فالتسليم هنا إرادي،

 .1وبالتالي ال يمكن القول بتوافر عناصر جريمة السرقة

وقد اختلفت االتجاهات الفقهية في تفس ي هذه األفعال، فهناك من يرف ال يشكل جريمة سرقة على اعتبار أنه  

 من الصعب التصور أن العميل حصل على املال دون رضا البنك مالك البطاقة، وال يتفق والطبيعة االلكترونية لألجهزة،

 . 2والتي تستجيب لألوامر طلب للنظام والبرمجة التي صمم ليعمل بموجبها

ويذهب اتجاه آخر إلى أن قيام السرقة بهذه الحالة تستوجب أن يكون البنك قد سبق أن اشترط على العميل أن  

ي العقد فإن األخذ يكون ال يسحب مبالغ مالية إال بمقدار رصيده أو بمقدار االئتمان، وإذا لم يحترم العميل هذا الشرط ف

 .3دون رضا البنك وبالتالي تقوم جريمة السرقة

 ثانيا: سحب مبالغ مالية تزيد عن مقدار االئتمان يشكل جريمة خيانة األمانة 

ذهب بعض الفقهاء إلى تجريم هذا الفعل على أساس أنه جريمة خيانة األمانة، فإذا تجاوز العميل املبلغ  

 
ً
لجريمة خيانة األمانة. ويبدوا أن هذا الرأي يخلط بين تسليم البطاقة وبين تسليم النقد، إذ عد  املسموح به يكون مرتكبا

 .4الحالة األولى خيانة أمانة

من قانون العقوبات الجزائري نجد أنه ينص على أنه:" كل من اختلس أو بدد  206/7وبالرجوع إلى نص املادة  

 تجارية أو نقود أو بضائ
ً
 مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرف تتضمن أو تثبت التزاما أو بسوء نية أوراقا

ً
ع أو أوراقا

إبراء لم تكن قد سلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر 

 بمالكيها أو واضعي اليد  أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو الستعمالها أو الستخدامها في عمل
ً
معين، وذلك إضرارا

 لجريمة خيانة األمانة، ويعاقب عليها بالحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 
ً
عليها أو حائزيها يعد مرتكبا

 .5دج "777.777دج إلى  27.777

 ومن خالل هذا النص نستشف أركان جريمة خيانة األمانة وهي: 

  يتمثلمحل الجريمة:  
ً
في مال مادي منقول مملوك للغير، ويشترط أن يكون هذا املال قد سلم للجاني تسليما

 للحيازة الناقصة على سبيل األمانة.
ً
 ناقال

يتمثل في فعل أو نشاط يغير من نوع الحيازة للمال بتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، الركن املادي:  

 األمانة بمظهر املالك وليس بمظهر األمين.وذلك بالظهور على املال موضوع 

                                                            
 .311علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   1
 .314، ص 3449النهضة العربية، القاهرة،  محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها، دار  2
/ 82-85جميل عبد الباقي الصغير، الجرائم االلكترونية والجرائم األخرى في مجال التكنولوجيا، المؤتمر السادس للجمعية الجنائية المصرية،   3

 .3441تشرين أول/
 .24، ص 3444ألردنية، عماد خليل، الحماية الجزائية لبطاقة الوفا، رسالة ماجستير، الجامعة ا  4
 من قانون العقوبات. 121/3المادة   5
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 وهو نية تملك املال  الركن املعنوي: 
ً
 خاصا

ً
 جرميا

ً
جريمة خيانة األمانة من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا

 يتوافر فيه العلم واإلرادة.
ً
 عاما

ً
 جرميا

ً
 موضوع األمانة، وقصدا

ح لنا أن الجريمة تتحقق في حالة تسليم املال املنقول، ومن خالل استعراضنا ألركان جريمة خيانة األمانة يتض 

ق ع ال ينطبق على هذه الحالة، ومن ثم يمكن متابعة الفاعل  206/7وليس على بطاقة االئتمان، وبالتالي فإن نص املادة 

، كما 1بال سببعلى أساس القواعد العامة في القانون املدني الجزائري من خالل تطبيق قواعد الفعل النافع أو اإلثراء 

 على أساس املسؤولية العقدية إلخالل العميل بالتزاماته التعاقدية مع البنك. وما تجدر اإلشارة إليه 
ً
يمكن أن يتابع مدنيا

أن البنوك واملؤسسات املالية حلت هذه املشكلة من خالل برمجة الصراف اآللي بمنع العميل من سحب مبالغ تزيد عن 

 .2بعيد الحد املسموح به منذ وقت

 املطلب الياني: املسؤولية الجنائية عن االعتداء على الذمة املالية للغير بالتحايل عن طريق بطاقة االئتمان 

بالرجوع إلى املادة السادسة من القانون العربي املوحد نجد أنها تعاقب على االستيالء على نقود الغير أو ماله،  

 االعتداء على الذمة املالية للغير بالتحايل عن طريق بطاقة االئتمان.إن تم بطريق بطاقات االئتمان، أي إذا تم 

يثور التساؤل: هل يمكن تطبيق النصوص القانونية التقليدية الخاصة في جريمتي االحتيال وخيانة االمانة على  

 هذا السلوك غير املشروع، أي االستيالء على مال الغير بالتحايل عن طريق بطاقات االئتمان؟

جابة على هذا التساؤل فضلنا تقسيم هذا املطلب إلى فرعين، األول نعالج فيه االحتيال اإللكتروني والفرع لإل  

 الثاني نتطرق فيه إلى خيانة األمانة املعلوماتية.

 الفرع األول: االحتيال االلكتروني

املادة السادسة من القانون ، وتنص 3االحتيال هو: االستيالء بطريق االحتيال على ش يء مملوك للغير بنية تملكه 

أو  -خارج حدود رصيده الفعلي -العربي املوحد على أن: " كل من استخدم بطاقة ائتمان السحب االلكتروني من الرصيد

قام باستخدام بطاقة مسروقة أو مزورة مع العلم بذلك، يعاقب بالحبس الذي ال تقل مدته عن عامين وبالغرامة التي 

".تعادل ضعف حجم املبلغ 
ً
 الذي قام بسحبه إلكترونيا

بأي  والجدير بالذكر أن الفقرة األخيرة من املادة السادسة والتي تعالج مسألة الحصول على بطاقة االئتمان

وسيلة ومنها الطرق االحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، إن تم التعدي على الذمة املالية للغير 

، وتشترط هاته الجريمة عنصرين هما كاآلتي:عن طريقها فإن 
ً
 الجريمة تمثل االحتيال املعاقب عليه قانونا

: يقتض ي ارتكاب جريمة االحتيال بالوسائل اإللكترونية بهدف الحصول على األموال الوسائل االحتيالية -7

يرف الفقه أن الدخول إلى الحاسوب وتجاوز كلمة السر املخصصة ملن يملك حق الدخول إلى باستعمالها، و 

 أو صفة غير صحيحة
ً
 كاذبا

ً
، ويندرج هذا السلوك تحت اتخاذ االسم 4الجاني بهذه الوسيلة يكون قد اتخذ اسما

 الكاذب أو الصفة غير الصحيحة فيما لو تم في مواجهة إنسان.

ة املترتبة عن يعتبر التسليم أحد العناصر املكونة للركن املادي لجريمة االحتيال ويمثل النتيج تسليم املال: -2

السلوك االجرامي، ويتم من قبل املجىي عليه نتيجة الغلط الذي وقع فيه بسبب ما تم استخدامه من اساليب 

. وال تثور صعوبة فيما لو ترتب على سلوك الجاني تسليم مبلغ من النقود أو أي مال منقول آخر، 5احتيالية

                                                            
 .8192أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، ص  1
 .314علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   2
 وما بعدها. 18، ص3443أنظر: حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، االسكندرية،   3
 .311رة، مرجع سابق، ص عالء الدين مغاي  4
 .892، ص 3442محمد سعيد نمور، في الجرائم الواقعة على األموال، منشورات جامعة مؤتة، الكرك،   5
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ية كما لو قام شخص بالتالعب بالبيانات املخزنة في ولكن يدق األمر عندما يكون محل االستيالء قيود كتاب

 .1الحاسوب بهدف تحويل أجزاء من أرصدة الغير إلى حسابه

ومن خالل ما سبق يتبين أن تطبيق نظرية التسليم املعادل في حالة التحويل اإللكتروني لألموال عن طريق بطاقة 

 للمال
ً
، ألن التسليم هو النتيجة الجرمية في جريمة النصب االئتمان هو أمر مقبول ويعتبر هذا التحويل تسليما

)االحتيال( والتي تتمثل في افتقار الذمة املالية للمجىي عليه وزيادة الذمة املالية للجاني وهي متحققة في حالة تعديل 

 في األحوال املتقدمة ألنه يتطلب سل
ً
، لكن تطبيق جريمة النصب يبقى متعذرا

ً
 القيود الكتابية إلكترونيا

ً
 احتياليا

ً
وكا

. 
ً
 يقع في مواجهة شخص طبيعي ويؤدي إلى خداعه كما أشرنا سابقا

 الفرع الياني: خيانة األمانة املعلوماتية

تقوم جريمة خيانة األمانة في صورتها املعلوماتية متى كان املال املعلوماتي املخزن على الوسائط االلكترونية قد  

األمانة مثل عارية االستعمال أو الوكالة، فقام باستعماله لنفسه وظهر على املال  سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود

 .2بمظهر املالك

ويمكن تعريف خيانة االمانة بأنها اختالس مال منقول مملوك للغير أو استعماله أو تبديده، سلم للجاني بناء  

، وهناك من عرف 3مع توافر القصد الجنائي على عقد من عقود األمانة إضرار بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه

 بأنها: " اختالس أو تبديد أو ما في حكمها ملال منقول سلم إلى الجاني على 
ً
جريمة خيانة االمانة أو إساءة االئتمان أيضا

 بمالكه أو بحائزه"
ً
 .4سبيل االمانة إضرارا

،  وقد أجمع الفقه والقضاء على أنه يلزم في التسليم الذي تتوافر به 
ً
جريمة خيانة االمانة أن يكون مصدره عقدا

وأن يكون هذا العقد من قبيل العقود التي وردت في القانون على سبيل الحصر، وهي الوديعة واإلجازة وعارية االستعمال، 

والوكالة والرهن، فإذا لم يكن العقد الذي تم التسليم بمقتضاه من هذه العقود، أو كان التسليم بمقتضاه من هذه 

 .5العقود، أو كان التسليم لم يتم بناء على عقد فإن اختالس املال أو تبديه ال يعد خيانة أمانة

والجدير بالذكر أن عقود األمانة جميعها تفترض قيام عالقة تعاقدية خاصة بين أشخاص القانون الخاص،  

 في عالقة بمعىى أنه ال يجوز البحث عنها في العالقات التي يحكمها القانون العام، فامل
ً
وظف في عالقته باإلدارة ال يعد طرفا

 إزاء اإلدارة تنظمه قواعد القانون اإلداري 
ً
 وظيفيا

ً
 تنظيميا

ً
 كان وضعها، بل أنه يشغل مركزا

ً
 .6تعاقدية أيا

 خاتمة:

 من خالل ما سبق توصلنا إلى النتائج التالية:  

نة االمانة ألن البطاقة منحت له على سبيل إن سحب مبالغ مالية تزيد عن مقدار االئتمان يشكل جريمة خيا -

االمانة بموجب عقد يوقعه العميل مع البنك، وبالتالي فإنه إذا قام العميل بإتالف البطاقة أو التصرف فيها 

 لألمانة ومن ثم يدان الفاعل ويعاقب على جريمة خيانة األمانة.
ً
 تصرف املالك يعد خائنا

عن طريق بطاقة االئتمان تزيد عن مقدار االئتمان ال يشكل جريمة  ال يمكن القول بأن سحب مبالغة مالية -

السرقة  ألن املشرع في جريمة السرقة يشترط أن يكون األخذ دون رضا املالك أو الحائز الشرعي، وسحب مبالغ 

كن من مالية بواسطة البطاقات اإللكترونية يتم من خالل أداة )بطاقة االئتمان( التي منحها البنك للعميل ليتم
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  العلم   المؤتمر الدول  
 
 / الجزء األولالمؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  518    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرب   للدراسات االستر

 

سحب مبالغ مالية محددة بواسطة هذه البطاقة، فالتسليم هنا إرادي، وبالتالي ال يمكن القول بتوافر عناصر 

 جريمة السرقة.

أن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف اآللي ال يمكن أن يشكل جريمة من  -

لتكنولوجي الذي نجح في برمجة أجهزة الصراف اآللي في الناحية العملية في الوقت الحاضر، بسبب التقدم ا

اكتشافها للبطاقة امللغاة غير الصالحة لالستخدام. لكن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من 

 في جريمة خيانة االمانة ألن الفاعل قد بدأ في تنفيذ الجريمة وتوقف 
ً
اجهزة الصراف اآللي قد يشكل شروعا

 ب خارج عن إرادته.تنفيذها بسب

وبناء على هذه النتائج نقترح وضع نص خاص في قانون العقوبات يقرر مسؤولية وعقاب كل من اعتدف أو حاول 

االعتداء على وسائل الدفع االلكتروني ألن النصوص القديمة ال تفي الغرض املطلوب وال تكفي لتحقيق الحماية 

 الفعالة لوسائل الدفع االلكتروني.
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