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

 أصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنها
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 الرئاسة الشرفية للمؤتمر:

 اليمن –جامعة إب رئيس،  – المنصوب قاسم أحمد طارق أ.د.

-جامعة أحمد دراية أدرار  –مدير مخبر القانون والمجتمع  – صالح حمليل أ.د.

 الجزائر

نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا  – حسان الرحمن عبد فؤاد أ.د

 اليمن –والبحث العلمي 

مدير مخبر إدارة أعمال المؤسسات الاقتصادية  – عوادي مصطفى أ.د

 الجزائر –الشهيد حمة لخضر الوادي  جامعة-المستدامة 

 برلين –ألمانيا  –رئيس المركز الديمقراطي العربي  – شرعان عمار أ.

 المؤتمر: رئيس 

 الجزائر تندوف، كافي علي الجامعي المركز ،جامع مليكة . د

 للمؤتمر: العلمية اللجنة رئيس 

  الجزائر ، بشار محمد طاهري جامعة ،بلغنامي وسيلة نجاة د.

  :التنظيمية اللجنة رئيس

 الجزائر ، بشار محمد طاهري جامعة، الجبار عبد سهيلة د

  : المؤتمر مدير

 اليمن  –  جامعة إب – العفيري أحمد نبيل أ.د

  :  التحضيرية اللجنة رئيس

 رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون – هللا عبد سليمان ناجية د.

  : المؤتمر منسق

 اليمن  –  جامعة إب – الحضرمي د. فضل قاسم

 العام: المنسق

 رئيس تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية – بوهكو احمد د. 

 والتنسيق: المتابعة لجنة رئيس

 المركز الديمقراطي العربي –المدير الأداري  – عايش كريم أ.  

  : التقنية اللجنة رئيس

 الجزائر تندوف، كافي علي الجامعي المركز المير، يونس . أ
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 كلمة رئيسة املؤتمر:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

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

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

م في هذا 
ُ
داخل الجزائر وخارجها، من مختلف الدول الصديقة والشقيقة فمرحًبا بك

حّيا بتواجدكم
ُ
 .املكان، وطاب امل

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

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

 ومرحبا.
ً

 وسهال
ً

 .السديد والنظرة الحكيمة، فأهال

لقد اجتمعنا اليوم لنتشارك املعرفة واملنفعة فيما بيننا، عس ى أن يوفقنا هللا ملا جمعنا 

له، وأن نتمكن من خالل هذا املؤتمر من سرد كافة املعلومات والتفاصيل كما نرجو، 

املزيد إلى معارفكم الثمينة وأن ينال كل الحاضرين املعرفة والفائدة من  آملين أن نضيف

 ذلك الوقت الذي يقضوه برفقتنا. 

أيها الجمع الكريم، ينعقد مؤتمرنا حول استخدام التكنولوجيا في املؤسسات املالية 

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

لوجيا املالية أن تفرض نفسها في اإلدارة املالية وتستخدم كمجال جديد من شأنه التكنو 

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

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

 دمات املالية واملصرفية. تحقق األمر السيبراني للخ
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أملانيا -أخيرا بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل للمركز الديمقراطي العربي برلين 

برئاسة السيد عمار شرعان لرعايته لهذه التظاهرة العلمية، وعلى الدافعية القوية 

 واإليجابية التي تمثلت في تسهيل كل اإلجراءات من بداية اإلعالن على املؤتمر إلى غاية

انعقاده، والتي ستستمر بإذن هللا تعالى إلى اليوم التي ترى فيه مساهماتكم العلمية النور 

 بنشرها على مستوى املركز الديمقراطي العربي، فله منا جزيل الشكر والعرفان. 

أغتنم الفرصة لتقديم جزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور طارق أحمد قاسم 

نائب رئيس  – د. فؤاد عبد الرحمن حسان.ليمن، وأا –املنصور، رئيس جامعة آب 

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

 التظاهرة.

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

ر إدارة أعمال املؤسسات أحمد دراية أدرار، الجزائر، وأ.د. مصطفى عوادي مدير مخب

جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، ملساهمتهما -االقتصادية املستدامة 

املوسومة بأثر  PRFUالقوية في تنظيم هذا املؤتمر الدولي، دون أن ننس ى فرقة البحث 

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

 ر واالحترام.التقدي

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

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

وفي األخير أجدد شكري للجميع وأرحب بمشاركينا الكرام من مختلف الدول، 

يزة، آملين مشاركتكم النتائج املتوخاة من ونتمنى لكم جولة علمية طيبة وإفادة متم

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

 د.مليكة جامع
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 كلمة رئيسة اللجنة العلمية :

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

 الدين.ومن اتبعه إلى يوم 

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 

 رالجزائ-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  -

مالئنا األساتذة، طلبتنا األفاضل ،السادة و السيدات  الباحثين  األكارم من كافة ز 

 الدول املشاركة مع حفظ األلقاب والرتب.

بة على كل مكونات الهيئة الشرفية للمؤتمر،  أحييكم أصالة عن نفس ي ونيا

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

، واملنظمة من طرف zoom التظاهرة العلمية الدولية عبر تقنية التحاضر عن بعد 

املركز العربي الديمقراطي برعاية جامعة اب اليمن  و بالتعاون مع مخابر البحث و 

 فأهال وسهال بكل املشاركين. ، PRFU فرقة 

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

 كر والعرفان.معا اوال .ثانيا لكل املشاركين  و لهم منا جزيل الش



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  9  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

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

أساتذة وباحثين وإطارات من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على تشريفكم لنا 

 الدولي.ؤتمر من خالل مساهمتكم وتكرمكم إلثراء موضوع هذا امل

 

القطاع املالي الكثير من  أيها السادة االفاضل و السيدات الفضليات ،لقد شهد

التغيرات في خدماته ومنتجاته املالية واملصرفية وأشكال مؤسساته املالية التي 

تتعدى البنوك التجارية ومصارف التمويل الخاصة حيث ظهرت الشركات الناشئة 

الداعمة الستخدام التكنولوجيا املالية كما  فرضت  ضمانات على ممارساتها 

ستحدثة في مجال الخدمات و ومستخدميها لالستفاد
ُ
ة من  نماذج  األعمال امل

 املنتجات املالية

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

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

 جلسة.مشاركا في كل  71إلى  70جلسات علمية بمعدل 

في االخير نتمنى نجاح املؤتمر العلمي الدولي  وأن يخرج بتوصيات قابلة للتطبيق 

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

معهم دون قصد منا و من كل من لم يسعفهم الحظ باملشاركة معنا   وأشكركم على 

 يكم ورحمة هللا .حسن وكرم اإلصغاء. والسالم عل
 

 

 د.نجاة وسيلة بلغنامي
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 ديباجة املؤتمر: 

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

المالية التي تتعدى البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمؤسسات 

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

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

المالية والهيئات التنظيمية استلزمت بالضرورة تجسيدها في أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني 

للأضرار سواء من مقدمي الخدمات المالية، أو من مخترقي الحسابات   واضح حتى لا يتعرض مستخدميها

بعيدا عن الفجوات والمخاطر المعلوماتية التي تظهر نتيجة ممارسات الاحتيال المالي والهجمات 

 .الالكترونية ومختلف مشكلات الأمن السيبراني

ل جديد في الإدارة المالية تستخدم لتحسين العمليات المالية من من هنا ظهرت التكنولوجيا المالية كمجا

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

في ظهور شركات التكنولوجيا المالية ممثلة في مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات تقنية راسخة 

قنيات التكنولوجيا المالية من أجل تحسين وتطوير خدماتها، لتقليص الفجوة في مؤشر تهدف لتعزيز ت

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 أجل ومن

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

 :الحصر وليس الذكر سبيل على وافتراضي ذكي مجتمع إلى معلوماتي

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

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

 .البنوك المحلية ومؤسسات التمويل

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

رض الواقع، أو المتاجر الالكترونية عبر الانترنت، للحصول على الأموال مقابل المحلات التجارية على أ

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

 .الالكترونية وغيرها

 :المؤتمر إشكالية

 :ي الإشكالية التاليةتبعا لما تقدم، سنحاول من خلال هذه الندوة العلمية البحث ف

  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 ؟ 
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 ما هي الضمانات القانونية التي ساهمت في تأمين عملياتها المالية؟ 

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

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

 .المالية

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

 .السحابية

 تعريف بالاستراتيجيات الاستثمارية في سوق صرف العملات والأوراق المالية المتعلقة بمنصات ال

 .التداول الإلكترونية لتعزيز الأمن السيبراني

 ضمان انسيابية التعاملات الاسلامية والتكنولوجيا المالية في المؤسسات والمصارف الإسلامية. 

  الدفع الالكترونيالتعرف على الضمانات القانونية لحماية. 

 الاستفادة من نماذج التكنولوجيا المالية الرائدة. 

 :المؤتمر محاور

 العملات الرقمية والعقود الذكية . 

 الأمن السيبراني للخدمات المالية و المصرفية . 

 شبكات ومؤسسات الدفع الالكتروني . 

 سوق التكنولوجيا المالية العالمية 

  التكنولوجيا الماليةالشركات الناشئة في مجال. 

 الهيئات الداعمة للتداول المالي في المؤسسات الناشئة . 

 نماذج تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المالية في العالم الإسلامي والوطن العربي. 

 : العلمية اللجنة أعضاء

  الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  –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-وف المركز الجامعي علي كافي تند –أ.د بن عابد مختار 

  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 

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –أ.د ناصري نفيسة 

 ادرار الجزائر جامعة أحمد دراية -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 
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 اليمن -أ.د. فؤاد احمد العفيري جامعة إب. 

  اليمن -السمحي جامعة إبأ.د. محمد حمود. 

 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. 

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

 اليمن -ي جامعة إبد. وهيب عبدالعزيز الحبيش. 

 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 

 د.عباسي صابر جامعة بسكرة الجزائر 

  الجزائر -العيد جامعة لخضر حمة الواديد.عمامرة محمد 

 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-جامعة أحمد درابة أدرار -د. بكراوي محمد المهدي 

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

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

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

  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان الجزائر –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 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر –د. بياض مصطفى 

 علي كافي تندوف الجزائر  المركز الجامعي –ي عبد الناصر د. صالح 

  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 

 تندوف الجزائر المركز الجامعي علي كافي -د .مويسي نور الدين 

  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 
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 و علوم الحاسب و الادارةمعهد القاهرة للهندسة  -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 

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -د. بلحاج بلخير 

 طاهري بشار الجزائرجامعة محمد  -د. خالد بن يامين 

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

  جامعة محمد طاهري بشار الجزائر-د. نبيلة بلغنامي 

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

 المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر -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 –د. مختار علالي 

  .جامعة محمد طاهري بشار الجزائر –سعيد كرومي د 

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

 جامعة غرداية الجزائر -د زروقي عاسية 

 جامعة طاهري محمد بشار الجزائر -د. بن علي أمينة 

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

 الجزائر-علي كافي تندوف  المركز الجامعي -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 

 زائرالج -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 

 زائرالمركز الجامعي علي كافي تندوف الج -أ.كشيش عبد السلام 

 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-أ.د. ختير مسعود 
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اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  14  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

  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

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

 اليمن -أ.د. لطف الجحيفي جامعة إب. 

 اليمن -أ.د. علي عبدالكريم بركات جامعة إب 

  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 -أ. أفراح صالح الفهد جامعة إب. 

 اليمن -طاهر العبسي جامعة إب أ. نوال مرشد. 

 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 

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

  الجزائر-عي علي كافي تندوف المركز الجام-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 

  المركز الجامعي علي كافي تندوف الجزائر-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 
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اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  15  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

 فهرس املحتويات

 املحتوى  الصفحات

 ثالثاملحور ال 91-91

دور الصيرفة اإللكترونية في املصارف  22-84

 .السودانية )املخاطر واملتطلبات(

منال محمد محمود آدمــ، جامعة السودان املفتوحة/ د. 

 الخرطوم /السودان.

9.  

81-19 Legal Protection for The 

Consumer When Electronic 

Payment. 

Dr. Djama Malika., University Center Ali Kafi, 

Tindouf/ Algeria. 
2.  

12-48 The Impact of Cryptocurrencies 

On Financial Sector. 

Phd. Student Labadi Hadjer, University  8 May 

1945, Guelma/ Algeria. 
3.  

47-41 A Short Introduction to The World 

Of Blockchain-Based 

Cryptocurrencies: A Developing 

Asset Class. 

Dr. Raffar Abdelkader El Amir, University of Sidi 

Bel Abbes/ Algeria. 
8.  

12-922 La Révolution Des Assurtech 

Assurance Dans Le Marché Des 

Technologies Financières 

Mondiales. 

 

Dr. Rima LABED, École Supérieure De 

Comptabilité Et De Finances, Constantine/ 

Algerie. 

Dr. Mouna Yahia Cherif, École Supérieure De 

Comptabilité Et De Finances, Constantine/ 

Algerie. 

Dr. Lilia Ghedabna, Université Oum El Bouaghi / 

Algérie. 

7.  

 -عملة البيتكوين-العمالت الرقمية  923-991

 -أنموذجا

مسعي أسماء، جامعة العربي التبس ي، تبسة/ ط.د 

 الجزائر   .                                            

ط.د بوعكة آسيا، جامعة العربي التبس ي، تبسة/ 

 الجزائر   .                            

ط.د ورتي شهرة، جامعة العربي التبس ي، تبسة/ 

 الجزائر.

1.  

إسهامات الهاتف النقال في عملية  994-932

الدفع اإللكتروني املؤسسات املالية 

 
 
 .الجزائرية نموذجا

 ، جامعة احمد دراية ادرار / الجزائر .               د. العايدي مريم

ط.د. ماموني فاطمة الزهراء، جامعة احمد دراية ادرار  

 ./ الجزائر

4.  

دور التكنولوجيا املافلية في تعزيز  939-988

 الشمول املالي في البلدان العربية.

 / الجزائر.-ورقلة-د. زروقي بالل ،جامعة قاصدي مرباح 

-الجلفة -زينب ايمان،جامعة زيان عاشور ط.د. حرواش 

 /الجزائر.

4.  

العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود  987-912

 الذكية.

ط.د ديدة حاتم عبد الحق، جامعة بلحاج بوشعيب 

 عين تموشنت/ الجزائر.

ط.د مريم صديقي، جامعة بلحاج بوشعيب عين 

 تموشنت/ الجزائر.

1.  
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اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  16  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

نماذج -العمالت املشفرة وأشكالها  919-941

 –دولية 

جامعة حسيبة بن بوعلي  ط.د ديدوش هاجرة،

 بالشلف/ الجزائر.

جامعة حسيبة بن بوعلي  د حريري عبد الغني،

 بالشلف/ الجزائر.

92.  

العمالت الرقمية كآلية دفع حديثة  942-222

 -ودورها في تعزيز التجارة االلكترونية

 التجربة الجزائرية.

                                عة أحمد دراية، أدرار/الجزائر أ.د. صديقي أحمد، جام

                د دراية، أدرار/الجزائر     د. الطيبــي عبد هللا، جامعة أحم

99.  

229-224 Impacts of Financial Cybercrime 

on Institutions and Companies. 

Dr. Dina Taman, Faculty of Economic and 

political Science – Cairo University. 
92.  

224-297 The requirements for the 

establishment of a digital financial 

system: case of Tunisia. 

Dr. Nesrine Gfasi, University of Sousse Tunisia. 

Dr. Arbia Hlali, University of Sfax Tunisia. 
93.  

291-239 Technologie financière et inclusion 

financière : opportunités, défis et 

risques. 

 

Dr. Boulahbel-Bachari Samira, Centre de 

Recherche en Economie Appliquée pour le 

Développement (CREAD) Alger, Algérie. 

Dr. Bendahmane Amina, Centre de Recherche en 
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 ت(املتطلبا  و املخاطر )كترونية في املصارف السودانية الصيرفة اإلدور 
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 ص:خاملل

هذه الدراسة التعرف على دور الصيرفة في املصارف السودانية )املخاطر واملتطلبات(، تمثلت مشكلة البحث في تناولت 

معرفة تتمثل مشكلة البحث في ظھور العديد من املخاطر املصاحبة للصيرفة االكترونية وبروز العديد من القضايا املتمثلة في 

االت التقنية وإدارة املخاطر املصرفية االكترونية وتزايد فرص االحتيال افتقار املصارف للكادر البشري املؤھل في املج

، وعدم توفير بنية تحتية تقنية  والقرصنة وعدم توفر االطر التشريعية والقانونية املنظمة للعمليات املصرفية االكترونية

 تتمتع بالقدرة واملرونة واألمن والسالمة .

ميم االستبانة لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد العينة العاملين ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير وتص

لتحليل البيانات، واستخدمت   (SPSS)باملصارف السودانية، وقد تم استخدام الحزمة اإلحصائية للمعلومات االجتماعية

األساليب اإلحصائية الوصفية ملعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد الصيرفة في املصارف السودانية .توصلت الدراسة من 

 . خالل نتائج تحليل الدراسة لم يتم توفير متطلبات الصيرفة االلكترونية في املصارف السودانية باملستوى املطلوب

االستمرار في البحث املتجدد ، االنترنت، ومن أهم توصيات الدراسة املحافظة على الخبرات املتراكة في البنوكواالختراقات في 

 ملتطلبات التقنية.

 الكلمات املفتاحية: دور ، الصيرفة، اإللكترونية ، املصارف ، املخاطر، املتطلبات.

Abstract 

   This study dealt with the identification of banking in Sudanese banks (risks and requirements), the 

problem of research was to know the problem of research in the emergence of many risks associated with 

electronic banking and the emergence of many issues of the lack of qualified human resources in the fields of 

technology and management of electronic banking risks, increased opportunities for fraud and piracy and the 

lack of legislative and legal frameworks governing electronic banking operations, The failure to provide a 

technical infrastructure with the capacity, flexibility, security and safety,  

To achieve the objectives of the study, the resolution was developed and designed for the purpose of 

collecting and distributing data to sample members working in Sudanese banks, the Social Information 

Statistical Package (SPSS) was used to analyse the data, and descriptive statistical methods were used to 

determine the sample members' perceptions of the banking dimensions of Sudanese banks.The study reached 

through the results of the analysis of the study did not provide the requirements of electronic banking in 

Sudanese banks at the required level. Internet penetrations, one of the most important recommendations of 

the study to preserve the experiences of banks, continue to research the renewed requirements of technology. 

Keywords: Role, banking, electronic, banking, risk, requirements. 
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 املقدمة

 في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو ما يعرف بالثورة املعلوماتية األمر 
ً
  ملموسا

ً
  وتقدما

ً
يشھد العالم حاليا تطورا

الذي يؤدي إلي تغيير مستمر في طبيعة اآلليات والعالقات التي تحكم التعامل بين األطراف املختلفة حول العالم ، حيث يعتبر 

 
ً
رئيسا علي ثورة التقدم ھذه ، ومن خالل ھذا التطور أصبح العالم مترامي األطراف قرية كونية صغيرة  انتشار اإلنترنت  دليال

 ((.  2007)عبد ? ) ، وبسرعة فائقة عبر شبكة اإلنترنتتتناقل بھا املعلومات إلكترونيا ً 

 أدي ظھور ھذه الوسيلة سھلة االستخدام إلي دخول جھات جديدة لتنافس بتقديم خدمات تن
ً
افس فيھا جھات أخري  فمثال

دخلت شركات التأمين كمنافسة للمصارف كما ھو الحال لجمعيات التنمية العمرانية واتسعت الرقعة للشركات املسوقة 

 ((.  2002ملنتجات ذات عالمات تجارية شھيرة حتى أصبحت تمنح بطاقات لالئتمان لم تكن تمنح من قبل املصارف. )مصطفي )

خدمات املصرفية اإللكترونية يساھم في تغيير بنيوي لطبيعة املخاطر املصرفية األمر الذي يفرض تحديات تقديم املصارف لل

نوعية أمام املصارف  بغرض التحكم والتقليل من حجم ھذه املخاطر املرتبطة بالصيرفة اإللكترونية سواء كانت املخاطر 

ضافة إلي املخاطر املصرفية التقليدية وھذا بدوره يلقي بأعباء علي استراتيجية  أو تشغيلية أو قانونية أو مخاطر السمعة باإل 

 (( 2005السلطات اإلشرافية  والرقابية في املصارف للتعامل مع ھذه املستجدات )يحي )

 املشكلة 

تتمثل مشكلة البحث في ظھور العديد من املخاطر املصاحبة للصيرفة اإللكترونية وبروز العديد من القضايا املتمثلة في 

افتقار املصارف للكادر البشري املؤھل في املجاالت التقنية وإدارة املخاطر املصرفية اإللكترونية وتزايد فرص االحتيال 

 والقانونية املنظمة للعمليات املصرفية اإللكترونية ، وعدم توفير بنية تحتية تقنية والقرصنة وعدم توفر األطر التشريعية 

    -تتمتع بالقدرة واملرونة واألمن والسالمة وعليه يمكن طرح مشكلة البحث في األسئلة التالية:

  ما ھي املخاطر التي تواجه الصيرفة اإللكترونية في املصارف السودانية ؟ .7

  لتي تحتاجھا الصيرفة اإللكترونية ؟ما ھي املتطلبات ا .2

  ما ھي املقترحات املمكنة ملواجھة مخاطر الصيرفة اإللكترونية ؟ .3

 األهداف

 يھدف ھذا البحث إلي :  

  دراسة املخاطر والتحديات التي تواجه الصيرفة اإللكترونية . .7

  دراسة املتطلبات التي تساعد على تقديم الخدمات املصرفية اإللكترونية . .2

  إيجاد حلول للمخاطر التي تواجه الصيرفة اإللكترونية . .3

باإلضافة الى الصيرفة االلكترونية املتمثل في تحويل العمل والتعامل من نظام يدوي الى نظام الكتروني مما يقلل  .0

 التكاليف وتوفير عامل الزمن والتقليل من مخاطر حمل االموال وزيادة عملية تمويل التنمية وتوفير السيولة

  وتوسيع النشاط
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 مھمية األ 

تكمن أھمية البحث في الدور الذي يلعبه الجھاز املصرفي في حركة االقتصاد ككل  والتطور الذي شھدته الصناعة           

املصرفية في مجال تعدد وتنوع العمليات املصرفية اإللكترونية التي يتم تقديمھا للعمالء عبر وسائل االتصال وبذلك تتحول 

حقيقية ، ولكن ھذا التحول نتج عنه العديد من املخاطر والتحديات التي  املصارف  من نقاط عبور نقدي الي مصارف تنمية

توجه املؤسسات املصرفية والسلطات النقدية واإلشرافية. مما أدى إلى ضرورة معرفة ھذه املخاطر ومحاولة إيجاد الحلول 

 املناسبة ملعالجتھا.  

 نججية امل

 بيعة البحث .  يتبع ھذا البحث املنھج الوصفي التحليلي لتناسبه وط

 طرق جمع البيانات :  

تم جمع البيانات عن طريق االدوات  األولية واالدوات الثانوية فاألدوات  األولية للبيانات تم الحصول عليھا باستخدام  

 أسلوبي االستبيان واملقابلة .  

 أما األدوات الثانوية فتتمثل في :  

  والبحوث ذات الصلة باملوضوع .املراجع واملجالت والدوريات وأوراق العمل  .7

  القوانين واللوائح واملنشورات الصادرة من بنك السودان . .2

 حدود البحث

 وحدود مكانية وزمانية ويمكن توضيحيها : وحدود بشرية ، علمية او نظرية حدود موضوعية ، بحثلكل 

 ت(املتطلبا  و املخاطر )كترونية في املصارف السودانية الصيرفة اإلدور على  بحثالحدود املوضوعية: اقتصر ال .7
 جميع املصارف السودانيةالعاملين بالحدود البشرية :  .2

 جميع املصارف السودانيةعلى  بحثالحدود املكان: تم تطبيق ال .3

 للبحثاإلطار النظري :املبحث األول 

   -مفجوم املصرف :

األموال بالطلب عليھا بمعنى ان املصارف تعمل كأوعية تتجمع فيھا األموال يعرف البعض املصرف بأنه مكان التقاء عرض 

واملدخرات ليعاد إقراضھا إلى من يستطيع ويرغب في االستفادة وإفادة املجتمع منھا عن طريق استثمارھا. فاملؤسسات املالية 

اء عرض األموال بالطلب عليھا تعريف في ھذه الحالة تربط بين املدخرين واملستثمرين ولكن تعريف املصرف كمكان اللتق

 وراء 
ً
شامل تشترك فيه مع املصرف مؤسسات كثيره مثل شركات التأمين وصناديق التوفير البريدي وبعض التعاونيات ؛ وسعيا

 نجد أن طريقة تجميع األموال واستخدامھا قد تخدم ھذا الغرض. }رمضان )
ً
 ({  1997تعريف أكثر إحكاما

 أنواع املصارف:  

 كن تصنيف املصارف حسب النشاط الذي تقوم به إلى األنواع الثالثة التالية:ـ  يم

 / البنوك املركزية  1
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إن البنك املركزي ھو بنك الحكومة، ومھمته األساسية تنحصر في رقابته على االئتمان املصرفي ، ومھامه ووظائفه األخرى ھي 

الئتمان املصرفي ورسم وتنفيذ السياسة النقدية واالئتمانية كما تتمثل أعباء مكملة وضرورية كتأدية مھمته في الرقابة على ا

 م( في:  2006مھامه األخرى فيكما أوضحھا احمد )

 أ/ قيامه باحتكار اإلصدار النقدي )إصدار النقود الورقية(.  

 ب/ إدارة وخدمة الدين العام )دين الدولة(.  

 / املصارف التجارية  2

تتعامل بالنقود ،فتقبل الودائع من األفراد واملؤسسات ، وھو ما يميزھا عن غيرھا من املؤسسات  يقصد بھا املؤسسات التي

 إلى اإلفراد واملؤسسات اإلنتاجية التي تحتاج إليھا. وتعتمد في نشاطھا على الثقة 
ً
األخرى التي تتعامل بالنقود، وتقرض أمواال

لتي تصدرھا وتتعھد بھا املصارف التجارية ، وھذا ما يسھل عليھا عملية واألمان في التعامل مع النقود والتعھدات والديون ا

 ([  2005عبد الحليم))خلق النقود.

   / املصارف املتخصصة3

ھي مؤسسات مصرفية متخصصة في تمويل قطاع أو فرع اقتصادي معين ،ويتم تمويلھا لھذه القطاعات عن طريق االئتمان 

 ما يكون ھذا االئتمان آلجال طويلة ومتوسطة األجل بحكم طبيعة النشاط االستثماري القائم في 
ً
الذي تقدمه ، وغالب ا

 القطاعات الصناعية والزراعية 

 ([  2006) والعقارية. ]أحمد

 ولكنھا تختلف في :ـ  
ً
 وتتشابه ھذه املجموعات من املصارف في أنھا تعطي قروضا

 الغايات التي من اجلھا تعطي القروض .   .أ 

 الفترة الزمنية التي يجب تسديد القروض خاللھا أو بعد مضيھا .   .ب 

أنھا تقبل الودائع الجارية )تحت الضمانات التي تقدم لتغطية ھذه القروض فتمتاز املصارف التجارية على غيرھا ب .ج 

 قصيرة األجل ولغايات التجارة أو االستعمال الشخص ي على الرغم من أن ھناك 
ً
الطلب( وبان قروضھا تكون عادة

 ([.   1997]رمضان)حديثة لها.  اتجاھات 

 ما تكون مملوكة للحكومة وبأنھا تقوم بإعمال معينة
ً
كان تتولى عملية إصدار النقود  أما املصارف املركزية فتمتاز بأنھا غالبا

واإلشراف على حسابات الحكومة واإلشراف على املصارف التجارية واملتخصصة وإقراضھا حسب شروط محددة والعمل على 

 توجيه االئتمان ومراقبته على مستوى الدولة.  

 لخدمات التي تقدمجا املصارف :  ا

 :خدمات املصارف التجارية تحت أربع مجموعات  من الخدماتم( (  يمكننا إدراج 1991ويقول في ذلك ) التھامي )

   -/ الخدمات املتعلقة بقبول الودائع : 1
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تعتبر الودائع النشاط الرئيس ي للمصارف التجارية بل أنه يمكن القول ان جميع األنشطة والخدمات التي تقوم بھا املصارف 

 بالودائع ، فبدون الودائع ال يمكن للمصارف أن تقوم بعمليات اإلقراض او عمليات االستثمار. 
ً
التجارية تتعلق  أساسا

   .ت حسب املعيار املستخدم في التصنيف ويمكننا تصنيف الودائع إلي عدة مجموعا

 :    /تصنيف الودائع حسب األجل إليأ

i.  . ) ودائع جارية أو تحت الطلب ) الحسابات الجارية 

ii.  . ودائع ألجل ) الودائع االدخارية ( وودائع بإخطار 

iii.  . ودائع صناديق التوفير 

 ب/ ويمكن تقسيمھا حسب طبيعة املودعين إلي :  

i.  .ودائع أفراد 

ii. ائع شركات . ود 

iii.  . ودائع حكومة وھيئات حكومية وأجھزة شبه حكومية 

iv.  . ودائع مصارف أخري 

 الخدمات املتعلقة بالقروض :   - 2

تعتبر القروض من األعمال الرئيسة التي تقوم بھا املصارف التجارية وتتمثل في نسبة كبيرة من األصول املالية التي يمتلكھا 

بجانب قيام املصرف بقبول الودائع وإقراض األموال فانه يقوم باستثمار جزء من ، ة املصرف وتكون محفظته اإلجمالي

 أمواله في استثمارات مالية  ، وھذه االستثمارات املالية يمكن تصنيفھا إلى:       

   سب نوعية الورقة املالية إلي :ح .أ 

i.  . استثمارات في أسھم 

ii.  . استثمارات في سندات 

iii.  . استثمارات في صكوك التمويل ذات العائد املتغير 

 :   االستثمارات املالية حسب الججة املصدرة إلي .ب 

i.  . )استثمارات في أوراق مالية حكومية )أذون خزانة،  سندات 

ii.  استثمارات في أوراق مالية غير حكومية )أسھم وسندات ، وصكوك التمويل التي تصدرھا شركات التمويل

 املساھمة(. 

 آجال االستحقاق إلي :   حسب .ج 

i.  . )استثمارات في أوراق مالية قصيرة األجل )أذون علي الخزانة 

ii.   .)استثمارات في أوراق مالية طويلة األجل )أسھم وسندات 

 /خدمات أخري:  3
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)محمد ھنالك مجموعة أخري من الخدمات ترتبط باألنشطة الرئيسة السابق ذكرھا ، منھا علي سبيل املثال ال الحصر :  

 م(2772فرح

 تحصيل الشيكات .  .أ 

 تحصيل الحواالت الداخلية .  .ب 

 تحصيل الكمبياالت والسندات اإلذنية .  .ج 

 التحصيالت املستندية .  .د 

 التحصيل نيابة عن العمالء .  .ه 

 بيع وشراء األوراق املالية .  .و 

 حفظ األوراق املالية .  .ز 

 تحصيل وسداد قيمة الكبونات نيابة عن العمالء .  .ح 

 مات تتعلق باالكتتاب في األسھم والسندات وصكوك التمويل ذات العائد املتغير  القيام بخد .ط 

 تأجير الخزائن الخاصة )خزائن األمانات(.  .ي 

 إصدار خطابات الضمان  .  .ك 

 بيع وشراء النقد األجنبي )عمليات الكمبيو(.  .ل 

 تقديم النصح واإلرشاد في األعمال االقتصادية للعمالء .  .م 

 الشيكات السياحية ..  .ن 

 الخدمات املتعلقة بالبطاقات االئتمانية .  .س 

 الخدمات املتعلقة بتأجير األصول .   .ع 

 الصيرفة اإللكترونية:

 الصيرفة اإللكترونية فجومم

يقصد بالعمليات املصرفية اإللكترونية تقديم املصارف الخدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة من خالل شبكات اتصال 

 لشروط العضوية التي تحددھا املصارف. وذلك من خالل إلكترونية تقتصر صالحية 
ً
الدخول إليھا على املشاركين فيھا وفقا

 -:احد املنافذ الشبكية كوسيلة التصال العمالء بما يھدف إلى

 إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديھا املصرف دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة.   .7

حصول العمالء على خدمات محددة كالتعرف على معامالتھم وأرصدة حساباتھم وتحديث بياناتھم وطلب الحصول  .2

 على قروض.  

 طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال.   .3
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 تقد
ً
م عمليات وألغراض ھذه الضوابط فإن املصارف التي تقوم بتقديم الخدمات الواردة بالبند)ج( فقد تعتبر مصارفا

 على املصرف 
ً
مصرفية إلكترونية تتطلب توافر سياسات وإجراءات لتقييم املخاطر والرقابة عليھا ومتابعتھا ،وأنه يجب ايضا

 ([  2005مراعاة اإلدارة الحصيفة ألي مخاطر بشأن العمليات الواردة بالبندين )أ( و )ب( .] الجنيبھي )

ترونية ھي قيام املصارف بتقديم الخدمات املصرفية والتقليدية املبتكرة من خالل (:أن الصيرفة اإللك2004ويقول عبد النبي )

استخدام وسائط االتصال اإللكترونية املفتوحة، وتقوم املصارف بتقديم ھذه الخدمات لتعزيز حصتھا في السوق املصرفي 

 أو لخفض التكاليف أو كوسيلة لتوسيع نشاطھا داخل وخارج حدودھا الوطنية.  

 للغاية في الصناعة املالية الحديثة والتجارة اإللكترونية 2003ف الحسن )ويضي
ً
 ھاما

ً
( :ـ تعتبر الصيرفة اإللكترونية عنصرا

 في املحافظة على العمالء إلي أمد طويل من جانب ولتحقيق ھوامش متزايدة من األرباح في ظل 
ً
 ھاما

ً
كما أنھا تعتبر عنصرا

لى خدمات الصيرفة على مدار الساعة من جانب أخر، وتتيح ھذه الخدمات للعمالء أن الطلب الكبير الذي يشھده العالم ع

 عبر اإلنترنت وھم جالسون في منازلھم. 
ً
 يقوموا بعملياتھم املصرفية وحتى القروض إلكترونيا

 و مما سبق يرى الباحث أن الصيرفة اإللكترونية ھي:ـ  

م الخدمات املصرفية التقليدية واملتطورة عن طريق الوسائل التقنية قيام املصارف واملؤسسات املصرفية األخرى بتقدي

الحديثة )وسائل االتصال( مما يؤدي إلى العديد من املزايا املتمثلة في تقديم الخدمات بالسرعة الفائقة وقلة التكلفة وتوسيع 

 األرباح .  النشاط وجذب قاعدة عريضة من العمالء وبالتالي تحقيق مستويات عالية من الفوائد و 

 الجدف من الصيرفة اإللكترونية:ـ  

 إلى تحويل العمل والتعامل املصرفي من نظام يدوي إلى نظام إلكتروني، وھي 2008يقول حفظ? )
ً
(: إن التقنية تھدف عموما

 في كل املعامال 
ً
ت التجارية ، ليست غاية في حد ذاتھا إنما لھا أھداف استراتيجية. ومعروف أن في السودان يتم التعامل نقدا

 تأثر بھا االقتصاد بصورة أساسية ،ويتم ذلك عند النظر إلى عمليات تمويل 
ً
وھذا التعامل النقدي له مساوئ كثيرة جدا

 ألن االقتصاد يتم التعامل فيه بالدفع النقدي وبالتالي تصبح املصارف نقطة عبور نقدي فقط 
ً
التنمية فتجدھا ضعيفة جدا

 جذب ھذه األموال وتنميتھا واستثمارھا ويالحظ ذلك في ھيكل الودائع الجارية.  وبذلك فھي لن تصبح وعاء ل

%( وھي 90وآخر إحصائية أصدرھا بنك السودان املركزي تقول أن نصيب املصرف من الودائع الجارية متوسطھا أكثر من )

 بودائع املؤسسات الكبيرة وال تھتم بصغا
ً
ر املودعين ، أضف إلى ذلك ان املصارف ودائع سريعة الحركة واملصارف تھتم دائما

 ضعيفة في  تقديم التمويل حيث ال تتجاوز فترة التمويل العامين ألن الودائع سريعة الحركة ويمض ي حفظ ? بقوله 
ً
اصال

:"التقنية املصرفية لديھا دور في تغير ھذه املفاھيم واملساھمة في حل مثل ھذه اإلشكاليات فھي تقوم بتحويل التعامل من 

نقدي إلى تعامل بالدفع اإللكتروني وبذلك تتحول املصارف إلى مصارف تنموية حقيقية وتعتمد في ذلك على وسائل دفع 

إلكترونية وفيھا عدة مجاالت  مثل البطاقات البالستيكية والتعامل عبر شبكة اإلنترنت وفكرتھا األساسية أن املال يصبح 

الية في رفع معدل السيولة في القطاع املصرفي  ،وتعني بذلك أن متوسط حجم داخل املصارف ، وتسھم وسائل التبادالت امل

 ([.  2006املبالغ في القطاع املصرفي سيزيد. ]حفظ?  )
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 الخدمات املصرفية اإللكترونية:ـ  

شار ھنالك مجموعة واسعة من الخدمات املصرفية التي يمكن اعتبارھا حديثة أدخلتھا املصارف خالل السنوات املاضية فأ

 ([ أن أھم ھذه الخدمات تتمثل في:ـ  2003]الصامدي )

 :ـ      Factoringخدمات التوكيل اإللكتروني  .7

  Automated Teller Machine :خدمة الصراف اآللي ـ .2

 ( :ـ Phone Bankواملصرف الناطق) Call Center) مراكز الخدمة الھاتفية ) .3

 (:ـ  Smart Cardالبطاقات الذكية ) .0

 ((point of Sale Services البيعخدمات نقاط  .2

   -الحصول على الخدمات املصرفية من املكتب أو البيت :  .6

 (:ـ  Automated Clearenceالتحويل اإللكتروني للشيكات واملقاصة اآللية ) .0

 (:ـ  Internet Online Bankingالخدمات املصرفية عبر شبكة اإلنترنت) .1

 خدمة النقود اإللكترونية   .9

 أن الخدمات املصرفية اإللكترونية تتمثل في :ـ   ةلباحثى اتمما سبق ي

 سداد فواتير الخدمات بالخصم املباشر من حسابات العمالء الى حسابات املستفيدين.   .أ 

 التحويالت النقدية.   .ب 

 التحويالت بين الحسابات املختلفة للعميل داخل املصرف .   .ج 

 الشراء املباشر من خالل املتاجر اإللكترونية.   .د 

 التحويالت العاملية بين املصارف.   .ه 

 تنفيذ عمليات مصرفية دون الحاجة لتواجد الشخص أو العميل.   .و 

 معرفة أخر العمليات التي تمت .   .ز 

    معرفة وتسديد أرصدة بطاقات االئتمان. .ح 

 مزايا النقود اإللكترونية:  

 تكلفة تداولھا زھيدة .7

 ال تخضع للحدود  .2

 بسيطة وسھلة االستخدام .3

 تسرع عمليات الدفع  .0

 تشجع عمليات الدفع اآلمنة .2

 مزايا الخدمات املصرفية اإللكترونية :ـ  

 م( [ مزايا الخدمات املصرفية اإللكترونية في األتي:ـ  2005عدد ] الجنيبھي )



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  28  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

 إمكان وصول املصارف إلى قاعدة أعرض من العمالء املودعين واملقترضين وطالبي الخدمات املصرفية.   .7

 تقديم خدمات مصرفية جديدة.   .2

3.   .
ً
 ودوليا

ً
 خفض تكاليف التشغيل باملصارف وتكاليف إنجاز عمليات التجزئة محليا

 زيادة كفاءة آدا املصارف .0

 الوسائل اإللكترونية املستخدمة في نقل املعلومات :ـ  

 م( [ في اآلتي:  2003) ھناك عدد من الوسائل اإللكترونية املستخدمة في نقل املعلومات وقد عددھا ]الصامدي

:  وھو أقدم الوسائل  التكنولوجية لنقل املعلومات وھو عبارة عن نص رسالة  إلكترونية ترسل من (Telexالتلكس) .7

 .نھاية طرف وتسلم إلى آخر وتقوم اآللة املستلمة بطبع الرسالة على ورقة 

(:ـ  وھو جھاز استنساخ بالھاتف يمكن به نقل الرسائل واملستندات املخطوطة باليد او املطبوعة Facsimile)لفاكسميلا .2

 بكامل محتوياتھا وتسليمھا عن طريق شبكة الھاتف املركزي او عن طريق األقمار الصناعية.  

حيث يتم تبادل املعلومات عن طريق الشريط  نقل املعلومات بواسطة الشريط املغناطيس ي:ـ .3

.  Magnetistipeناطيس ي)املغ
ً
 (،املرتبط بين املتعاملين وھو طريقة مأمونة  تماما

(:ـ  وھي شبكة ضخمة مفتوحة لنقل املعلومات تربط املاليين من أجھزة الحاسوب عن طريق خط Internet)اإلنترنت .0

الھاتف وبإمكان املشتركين على ھذه الشبكة تبادل املعلومات وإبرام العقود والتخاطب والبحث عن مصادر املعلومات 

اك عدة طرق لالتصال عن طريق اإلنترنت والتعارف فأصبحت واإلنترنت إتحاد لشبكات االتصال يغطي العالم بأسره وھن

 تتمثل في:ـ  

(:ـ  وھو عبارة عن نظام إلرسال الرسائل من جھاز حاسوب إلى أخر حيث يتم تحويل E.Mail)ُ البريد اإللكتروني . أ

 .ت إلكترونية تنقل إلى حاسوب أخرالرسالة املكتوبة إلى نبضا

شبكة تتميز بسھولة االستعمال حيث تستعمل نظام  (: ھيThe world wide webالشبكة العنكبوتية الدولية ) . ب

الكلمات املضيئة والتي تعتبر مفاتيح ملعلومات بداخلھا فيكفي  الضغط على إحدى املفاتيح لتدخل إلى املواقع التي 

تريدھا على الشبكة .وھناك بروتوكول نقل امللفات ويمكن من خالل ھذه الشبكة نقل امللفات البرامج من حاسوب 

 خر وھي طريقة أسھل من طريقة األقراص أو األشرطة املمغنطة.  إلى آ

أن الوسائل اإللكترونية يمكن تلخيصھا في )الھاتف املتفاعل،  اإلنترنت والفاكس ، التلكس، باإلضافة إلى البريد  ةالباحث تري و 

 اإللكتروني والشبكة العنكبوتية الدولية(.  

 أمھمية الوسائل اإللكترونية في العمل املصرفي :ـ  

يطلق مصطلح العمل املصرفي اإللكتروني على مجمل الخدمات املصرفية التي تقدمھا املصارف والتي تعتمد على املعالجة 

حكم اإللكترونية للبيانات )النص والصورة والصوت( يشمل تأثيرات التبادل اإللكتروني للمعلومات والعمليات التي ت

 .الفعاليات املصرفية 
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وتعتمد العمليات املصرفية اإللكترونية على نوعين من التكنولوجيا ھما تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، 

واللتين أفرزتھما ضمن اندماجھا في البنية التحتية والتي عرفت باسم )اإلنترنت(، واوجد اإلنترنت القاعدة االقتصادية 

والتكنولوجيا لنشر التجارة اإللكترونية بين كافة املتعاملين بھا . ولعل أھم ما حصل في التعامل على االنترنت واالجتماعية 

( وتعني )في جميع إنحاء العالم( وانتشار استخدام أساليب التصفح السھلة التي تعطى مستخدم wwwاستخدام ما يسمى )

(.كل ذلك يمثل ثورة في مجال التجارة بشكل عام والعمل Web sitesاإلنترنت واجھة سھلة للتعامل مع مواقع اإلنترنت )

 ([.  2003املصرفي بشكل خاص وشمل تأثيره ذلك مجموعات األعمال الدولية واألفراد. ]الصامدي)

 :   متطلبات الصيرفة اإللكترونية

   -م(( في اآلتي:2007)وقد عددھا )عبد 

  .لبنية التحتية العامةقنيات الحديثة، واالتصاالت باإلضافة إلي اوھي تتمثل في الت -البنية التحتية التقنية: .7

 مواكبة التقنيات الحديثة وتكنولوجيا املعلومات الحديثة .  .2

 الكفاءات األدائية املتفقة مع التقنيات الحديثة .  .3

 التفاعل مع املتغيرات والوسائل واالستراتيجيات الفنية واملالية واإلدارية .  .0

 وجود الرقابة التقييمية الحيادية  .2

   -م([أن البنية التحتية الالزمة للصيرفة اإللكترونية تتمثل في :2002ويقول ] كامل )

 ألسس قياسية مؤمنة.   .أ 
ً
 وجود شبكة عريضة تقسم كل الجھات ذات الصلة وترتبط بالشبكة العاملية )اإلنترنت( وفقا

في نتائجھا حتى يتم تفاعل أطراف املجتمع ككل وأن تصاحب ھذه تنفيذ خطه لتبني مشاريع استكشافية متحكم  .ب 

 املشاريع خطه تدريبية تغطي الجوانب التي يحتاج إليھا الكادر البشري.  

 وضع النظم القياسية التي تتيح الربط وتبادل البيانات بين الجھات املشتركة .  ج .ج 

ل مستوى، مستوى املصرف الواحد، مستوى البنك وجود ھيكل إداري يتولى التنسيق بين األطراف املعنية علي ك  .د 

ات املصالح واألھداف املركزي، مستوى البالد، وعلى املستوى اإلقليمي الذي يتيح الربط والتعاون مع البالد ذ

 املشتركة 

 ھي:  2005ويضيف ]ادم )
ً
 ([ بعض املتطلبات أيضا

i.  التطوير املستمر واملتفاعل مع املستجدات ، حيث أن الجمود في العمل وانتظار اآلخرين ال يؤدي إلى التميز في األداء

فيجب على املصارف االتجاه إلى الريادة أي السرعة في التنفيذ واإلنجاز ،ألن عنصر الوقت )السرعة( أصبح من أھم 

 العناصر املنافسة بين املصارف. 

 املصارف ال يقاس بتنوع الخدمات بل بنوعية ھذه الخدمات وسرعة تنفيذھا .   فالتمييز بين

ii.  التفاعل مع متغيرات الوسائل واإلستراتيجيات الفنية. 
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   -مخاطـر العمليات املصرفية اإللكترونية :

( يصاحب تقديم العمليات املصرفية اإللكترونية مخاطر متعددة وقد أشارت لجنة بازل للرقابة 2006وفي ذلك يقول )يحي )

املصرفية إلي أنه ينبغي على املصارف القيام بوضع السياسات واإلجراءات التي تتيح لھا إدارة ھذه املخاطر من خالل تقييمھا 

، مخاطر ذه املخاطر شملت  )مخاطر التشغيلادئ إلدارة ھمب 1998والرقابة عليھا ومتابعتھا وأصدرت اللجنة خالل مارس 

 السمعة ،  مخاطر قانونية ،  مخاطر أخري ، ومن ذلك مخاطر االئتمان والسيولة وسعر العائد ومخاطر السوق(  

نحو تنشأ مخاطر التشغيل من عدم التأمين الكافي للنظم أو االستخدام من قبل العمالء وذلك على ال -/ مخاطر التشغيل:1

   -التالي : 

تنشأ ھذه املخاطر من إمكانية اختراق غير املرخص لھم لنظم حسابات املصرف بھدف  -عدم التأمين الكافي للنظم :  .أ 

التعرف علي املعلومات الخاصة بالعمالء واستغاللھا سواًء  أن تم  ذلك من خارج املصرف أو من العاملين به ، بما 

 إعاقة ذلك االختراق.  يلزم توافر إجراءات كافية لكشف و 

  -عدم إنجاز تصميم النظم أو إنجاز العمل أو إعمال الصيانة :  .ب 

وھي تنشأ من إخفاق النظم أو عدم كفاءتھا )بطء األداء على سبيل املثال ( ملواجھة متطلبات املستخدمين إذا زاد 

 الالزمة االعتماد على مصادر خارج املصارف لتقديم الدعم الفني بشأن البنية األساسية

   -إساءة االستخدام من قبل العمالء : .ج 

ويرد ذلك نتيجة عدم إحاطة العمالء بإجراءات التأمين والرقابة أو بسماحھم لعناصر إجرائية بالدخول إلي حسابات عمالء 

 الالزمة.  آخرين أو القيام بعمليات غسيل األموال باستخدام معلوماتھم الشخصية أو قيامھم بعدم إتباع إجراءات التأمين 

 .تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأي عام سلبي تجاه املصرف  / مخاطر السمعة :2

ة تقع ھذه املخاطر في حالة انتھاك القوانين أو القواعد أو الضوابط املتعددة خاصة تلك املتعلق -: / املخاطر القانونية3

 .بمكافحة عمليات غسيل األموال 

يرتبط أداء العمليات املصرفية اإللكترونية باملخاطر الخاصة بالعمليات املصرفية التقليدية ومن ذلك -: / املخاطر األخرى 4

مخاطر االئتمان والسيولة وسعر العائد على االستثمار ومخاطر السوق مع احتمال زيادة مدتھا ، فعلى سبيل املثال فإن 

( قد يزيد من Cross-borderئتمان إلى عمالء عبر الحدود ) استخدام قنوات االتصال بالعمالء واستعداد نشاط منح اال 

 احتماالت إخفاق بعض العمالء في سداد التزاماتھم.  

 ([ إلى ھذه املخاطر ما يلي:  2004ويضيف]عبدالنبي )

 مخاطر مصرفية .أ 

 مخاطر االئتمان   .ب 

 مخاطر السيولة .ج 

 مخاطر السوق: .د 

 مخاطر النقد األجنبي   .ه 
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   -: السودانالتقنية املصرفية في 

م( عزم بنك السودان املركزي في إطار مسئوليته عن تنمية وتطوير الجھاز املصرفي واملؤسسات املالية منذ 2005أوضح يحي )

م( ، في اتخاذ خطوات عملية إلدخال التقنيات الحديثة بغرض أتمتة عمليات الجھاز املصرفي ، ھذه 1998نھاية العام )

 -الخطوات تتمثل في:

م(، والذي أحتوى في فقرته 13/21/1998م( بتاريخ )2000- 1999منشور السياسة املصرفية الشاملة لألعوام )إصدار  .7

 من برنامج رقابة بنك السودان املركزي ، ومتطلبات توفيق األوضاع 
ً
 أصيال

ً
السادسة على اعتماد التقنية املصرفية جزءا

العمليات املصرفية وربط فروع املصارف برئاستھا ، وإدخال  بكل املصارف. كما نص على استكمال شبكات الكمبيوتر في

  . 
ً
 وخارجيا

ً
 نظام ))سويفت(( الخاص بالتراسل وتأمين الرسائل بأنواعھا فيما بين املصارف داخليا

تأسيس إدارة متخصصة لتقنية الجھاز املصرفي ببنك السودان املركزي تتولى مھام التطوير ، والتحديث لنظم التقنية  .2

رفية ذات الطابع القومي ووضع السياسات واإلجراءات والضوابط لھا مع متابعة االلتزام بھا ، كذلك وضع املعايير املص

التقنية للقطاع املصرفي إلي جانب املشاركة في فض املنازعات الخاصة بنظم الدفع اإللكتروني واملساھمة في إعداد 

 .  التشريعات واللوائح الخاصة بالصيرفة اإللكترونية 

م( باملساھمة مع املصارف التجارية ، وشركة االتصاالت 1999تأسيس شركة الخدمات املصرفية اإللكترونية في ) .3

 السودانية )سودا تل( وتسجيلھا كشركة خاصة بغرض تنفيذ مشاريع التقنية املصرفية ، وتشغيل نظم الدفع القومية .  

 الستمراريتھا في محورھا الرابع والخاص بالتقنية م( 2001ديسمبر  92إصدار بنك السودان املركزي في ) .0
ً
. وتأكيدا

  د القومي والرواجع اإللكترونية املصرفية مالمح املشاريع التقنية املزمع تنفيذھا كاملقاصة اإللكترونية ومحول القيو 

   -ف إلي:م( أن السياسة املصرفية الشاملة للفترة الثانية في مجال التقنية والنظم تھد2003ويضيف محمد )

/ تحديث الخدمات املصرفية وتھيئة القطاع املصرفي من النواحي التشريعية والتقنية واإلدارية واالرتقاء بالخدمات املصرفية أ

  -كافة باستخدام التقنيات الحديثة لتسھيل وتسريع التعامل واستحداث خدمات ومنتجات مصرفية جديدة من خالل اآلتي :

i.   . 
ً
 استكمال ربط فروع املصارف برئاستھا إلكترونيا

ii.   . إتاحة خدمات الصراف اآللي للمصارف 

iii.   إتاحة خدمات الھاتف املصرفي 

م( وذلك 2009/ إنشاء نظام املدفوعات القومي والذي يستھدف الشبكة السودانية للمعامالت وسيتم ذلك خالل العام )ب

   -من خالل اآلتي :

i.  للشبكات والتي ستكون الشبكات املرمزة بالحبر املمغنط إحدى مقوماتھا .املقاصة 
ً
   إلكترونيا

ii.   . محول شبكة نقاط البيع والصراف اآللي والتي أصدر بنك السودان املركزي األسس والضوابط املنظمة للتعامل بھا 

iii. بنك السودان املركزي بھدف التأكد  تطوير وسائل التفتيش والرقابة على النشاط التقني في القطاع املصرفي من قبل

 من سالمة واستقرار نظم التطبيقات املصرفية ومطابقتھا للمعايير التي تؤھلھا للربط بنظام املدفوعات القومي .  
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 ابتداء من يونيو املقبل( . 2000يقول األمين )
ً
م ( )املصارف السودانية في طور التجھيز وستبدأ مباشرة التحاويل إلكترونيا

لك بدء مشروع تجھيز الشيكات املمغنطة بالتعاون مع بنك السودان املركزي وذلك من خالل تأسيس شركة للخدمات وكذ

املصرفية اإللكترونية ُُيناط بھا إدخال التقنية الحديثة في املصارف مثل خدمة )سويفت( وبالنسبة لخدمة الصرافات اآللية 

نية بدايات بسيطة وھي ضمن املشروعات املدرجة في برنامج تحديث وبطاقات االئتمان بدأت في بعض املصارف السودا

 كبيرا ً في تطوير وتحديث 
ً
املصارف السودانية حتى تكون مواكبة للعصر. ويمض ي األمين إلي القول ؛ قطع السودان  شوطا

 بعد خصخصة قطاع االتصاالت السوداني وتحويله إلي شركة خاصة ا
ً
ألمر الذي جعل البنية التحتية لالتصال  خصوصا

املصارف تواكب التطور في قطاع االتصاالت بل تفوقت على بعض الدول العربية في ھذا املجال رغم أن بداية تطوير ھذا 

القطاع جاءت متأخرة بعض الش ئ ، فاملصارف السودانية وصلت اآلن ملرحلة الربط اإللكتروني ملعظم  فروع املصارف املحلية 

 . في الطريق اآلن لعمل مقاص
ً
 ة إلكترونية وعمل التحاويل الداخلية والخارجية إلكترونيا

   -م(( وفصلھا على النحو التالي:2007وقد ذكرھا )عبد )  -تحديات ومعوقات الصيرفة اإللكترونية في السودان:

  -التحديات التقنية  والتكنولوجية : .9

 تتمثل التحديات ذات العالقة بمجال التقنية والتكنولوجيا في :  

ضعف البنية التحتية اإللكترونية مثل نوعية وسرعة وسائل االتصاالت، نقل املعلومات والربط اإللكتروني، مدى  .أ 

 .وأجھزة الھواتف الرقمية وغيرھا توفر قطع تقنية املعلومات مثل الحاسب واألقراص الصلبة واملرنة،

والبنية التعليمية الالزمة لھا . باإلضافة إلي عدم وجود االستثمارات الكافية كما يعاني من قصور في اإلطار والھيكل  .ب 

 القانوني واإلداري املرتبط بقطاع تقنية املعلومات . 

 ضعف الثقافة التقنية والوعي اإللكتروني بين أفراد املجتمع حيث تلعب الثقافة واملعرفة بالصيرفة اإلل .ج 
ً
كترونية دورا

 في نشر الثقافة واالستخدام اإللكتروني.  
ً
 ھاما

 .وتطبيقات الصيرفة اإللكترونية قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤھلة في مجال تقنية املعلومات .د 

ت إن التحول من بيئة الصيرفة التقليدية إلي أنماط الصيرفة اإللكترونية يتم من خاللھا التبادال  -معوقات مصرفية : .2

 أمام املصارف السودانية ، حيث نجدھا 
ً
 حقيقيا

ً
واألعمال واألنشطة املصرفية عبر بيانات رقمية ، وھذا يمثل تحديا

 منذ 
ً
 وثيقا

ً
تفتقر غالبيتھا لقابلية التحول الجذري إلي مصارف إلكترونية . فكثير من املصارف السودانية مرتبطة إرتباطا

 ، وعدم استيعابھا بعد بشكل كافي ملفھوم  نشأتھا بأنماط الصيرفة التقليدية في
ً
 وخارجيا

ً
عملياتھا املصرفية  محليا

 قناعتھا بأھمية وفائدة الصيرفة اإللكترونية ومن ثم تبنى 
ً
الصيرفة اإللكترونية األمر الذي يجعل التحول إليھا يتطلب أوال

 سياسات ووضع إستراتيجيات مرحلية لتحول إلى الصيرفة اإللكترونية

وھي تتمثل في طبيعة السياسات التي تتبناھا الحكومة والتي لھا تأثير مباشر على انتشار الصيرفة  - حكوميـة : عوقاتم .3

 في عمليات االستيراد والتصدير حيث نجد ھناك 
ً
اإللكترونية ، ومن ناحية أخري نجد أن وجود األنظمة البيروقراطية مثال

 تفرضھا الحكومة على ھذه العمليات مثل 
ً
 أمام أنشطة الصيرفة اإللكترونية التي قيودا

ً
التراخيص وھذا يمثل تحديا

 تتصف بالسرعة والكفاءة وھي ال تعرف الحدود.  
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تشكل الجوانب االجتماعية والثقافية في السودان عوائق أمام انتشار الصيرفة اإللكترونية نسبة  -معوقات اجتماعية :  .0

 في مناحي حياتھا ومن بين 
ً
 كبيرا

ً
للخصائص االجتماعية والثقافية التي يتميز بھا املجتمع السوداني حيث نجدھا تلعب دورا

خدمة في اإلنترنت ھي اللغة اإلنجليزية ونسبة الرتفاع ھذه التحديات عامل اللغة حيث نجد أن اللغة الشائعة واملست

معدالت األمية ورداءة النظم التعليمية في السودان بصفة خاصة وفي الدول اإلسالمية بصفة عامة ولذلك نجد 

 
ً
 .املستخدمين لإلنترنت نسبة ضئيلة جدا

صيرفة اإللكترونية إحدى أھم البني التحتية تشكل التشريعات والقوانين املتعلقة بنظم ال  -معوقات تشريعية وقانونية : .2

 في وضع التشريعات 
ً
 حقيقيا

ً
لقيام ونمو الصيرفة اإللكترونية وتواجه دول العالم  سواء كانت املتقدمة أو النامية تحديا

والضوابط القانونية التي تتالءم مع أنماط العمليات املصرفية اإللكترونية الحديثة وفي مواجھة ھذه التحديات 

لقانونية والتشريعية وفي سبيل توفير بيئة آمنه وبناء ثقة بين األطراف في فضاء الصيرفة اإللكترونية فإن علي البنك ا

املركزي وضع إستراتيجية لبناء اإلطار القانوني ليشمل إبرام العقود اإللكترونية واالختصاص والوالية القضائية باعتبار 

دود باإلضافة إلى حماية املواقع والتوقيع اإللكتروني كإثبات قانوني وأنظمة الدفع أن  الصيرفة اإللكترونية صيرفة بال ح

 اإللكتروني . 

 نيةالدراسة امليدا:لثاملبحث الثا

 تحليل بيانات عينة الدراسة :  

وتم جمع البيانات باستخدام املسح الشامل لعينة البحث عن طريق االستبيان والذي تم توزيعه علي املصارف السودانية 

عينة البحث والبالغ عددھا ثالثة وثالثون مصرف وقد أجاب على االستبيان ست وعشرون مصرف ولم يتم التعاون من بقية 

)بنك الخرطوم ، بنك ايفوري ، البنك السوداني القطري ، مصرف السالم ، املصارف والبالغ عددھم سبع مصارف. تمثلت في: 

 بنك ابوظبي ، بنك املال املتحد ، البنك السوداني املصري (.  

 تحليل بيانات املصارف السودانية:  

مع البيانات منھا تم تقديم االستبيان إلى إدارة التقنية املصرفية باملصارف السودانية واملصارف موضوع العينة والتي تم ج

البنك اإلسالمي   ،مجموعة بنك النيلين  ،بنك التضامن االجتماعي ،بنك االدخار والتنمية االجتماعية )  -تتمثل في:

بنك فيصل اإلسالمي  بنك الشمال اإلسالمي  البنك السوداني الفرنس ي  بنك التنمية التعاوني  البنك ا لزراعي   ،السوداني

السوداني  مصرف املزارع التجاري  البنك العقاري التجاري  مصرف التنمية الصناعية  بنك العمال الوطني  بنك الجزيرة 

نك السعودي السوداني  بنك األسرة  بنك النيل األزرق املشرق  مصرف األردني  بنك البركة  بنك أمدرمان الوطني  الب

الساحل والصحراء  البنك العربي السوداني  بنك بيبلوس إفريقيا  البنك األھلي السوداني   بنك الثروة الحيوانية  بنك 

   (.االستثمار املالي  بنك تنمية الصادرات

 مفجوم الصيرفة اإللكترونية  

 ( يوضح ذلك :  1/ 3مفاھيم متعددة لعملية الصيرفة اإللكترونية الجدول رقم )ورد باألدبيات 
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 ( مفجوم الصيرفة االلكترونية1/ 3جدول رقم  )

 

 املجموع

 

 

افق  ال أو
 

 

 إلى حد ما

 

افق  املفامھيم أو

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

%100 - - - - %100 26 

تقديم البنوك للخدمات املصرفية التقليدية  .7

 واملبتكرة من خالل شبكات اتصال 

 الكترونية.

 

%100 - - - - %100 26 
عنصرا  ھاما  للغاية في الصناعة املالية  .2

 والتجارة. الحديثة 

%100 - - %3.8 1 %96.2 25 

عنصرا  ھاما  في األرباح إلى حد طويل من  .3

جانب  ولتحقيق ھوامش متزايدة من األرباح 

في ظل الطلب الكبير  الذي يشھده العالم 

مدار الساعة من  على خدمات الصيرفة على 

 جانب آخر

اقع الدراسة امليدانية )  ةاملصدر : إعداد الباحث (   م2222من و  

أن كل املصارف موضوع البحث يوافقون على أن الصيرفة اإللكترونية ھي قيام املصارف ( 1-3تبين من خالل الجدول رقم )

 %(.  100بتقديم الخدمات املصرفية التقليدية واملبتكرة من خالل شبكات االتصال اإللكترونية بنسبة )

 ھاما ً للغاية في الصناع
ً
ة املالية الحديثة والتجارة كذلك املفھوم الثاني الذي يعتبر أن الصيرفة االلكترونية  عنصرا

%(من العينة توافق ھذا املفھوم وذلك يوافق مع ما جاء في األدبيات واملفھوم الثالث الذي يعتبر 001االلكترونية فإن نسبة)

 في املحافظة على العمالء ألمد طويل من جانب ولتحقيق ھوامش متزايدة من األرباح
ً
في  الصيرفة االلكترونية بأنھا عنصرا ً  ھاما

%( يوافقون 96.2ظل الطلب الكبير الذي يشھده العالم على خدمات الصيرفة على مدار الساعة من جانب آخر فان نسبة )

%(  ومما ورد يرى الباحث أن كل عينة البحث تتفق على 8,3على ھذا املفھوم وأجاب عدد قليل من العينة بالى حد ما نسبة )

 لكترونية والتي وردت في األدبيات .  التعريفات املختلفة ملعنى الصيرفة اإل

للصيرفة اإللكترونية أھداف كثيرة وردت باألدبيات الجدول  -الجدف من الصيرفة اإللكترونية من قبل املصارف السودانية :

 يوضح ذلك:   (3/2)رقم 
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أمھداف الصيرفة اإللكترونية :( 3/2جدول رقم )  

 املجموع

 

افق افق إلى حد ما ال أو   أو

 األمھداف

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة 

%100 - - - - %100 26 

تحويل العمل والتعامل املصرفي من نظام  .7

 يدوي إلى نظام الكتروني

 

 زيادة عمليات تحويل التنمية . .2 18 %69.6 7 %26.6 1 %3.8 %100

 رفع معدل السيولة في النظام املصرفي .3 22 %84.3 4 %15.7 - - %100

اقع الدراسة امليدانية ) ةاملصدر: إعداد الباحث (  م2222من و  

( أن جميع املصارف السودانية عينة البحث قد وافقت علي أن ھنالك أھداف للصيرفة اإللكترونية حيث 3/2أوضح الجدول )

%( 100ة بنسبة )أن تحويل العمل والتعامل من نظام  مصرفي يدوي إلى نظام إلكتروني وافقت عليه جميع أملصارف العين

%( بينما لم يوافق عدد قليل من 6,69الھدف الثاني زيادة عمليات تحويل التنمية فقد وافق عليه الغالب من مصارف العينة )

%(.و الھدف الثالث وھو رفع معدل السيولة في القطاع املصرفي فقد 26.6%( وأجاب إلي حد ما بنسبة )3.8أفراد العينة )

 %( .  15.7%( وأجاب بإلي حد ما عدد من أفراد العينة بنسبة)84.3ه من افراد العينة بنسبة )وافق عليه مجموعة كبير 

 وفي ذات السياق أضاف عدد من أفراد العينة ھذه األھداف :   

 البقاء في سوق العمل املصرفي بمواكبة التطور املطرد .   .7

 بالسرعة املطلوبة .   .2
ً
 وخارجيا

ً
 زيادة مساحة العمل داخليا

 يل وتسھيل الصعاب لخدمة اإلنسان .  تذل .3

 منع املكدسات النقدية وتوظيفھا في مجاالت أوسع .   .0

 سھولة حفظ واسترجاع البيانات وأرشفتھا .   .2

 التوفير األسرع واألسھل للمعلومة ألصحاب املصلحة .   .6

 لتقديم خدمات مصرفية  .0
ً
تمثل الصيرفة اإللكترونية خارطة طريق تستھدي بھا املصارف وتتنافس حولھا وصوال

تقنية شاملة وحديثة  ومتطورة تلبي احتياجات الجمھور وتخدم أھداف املصارف بالتوسع في مجال الخدمات 

 املصرفية ذات الجودة والكفاءة العالية وقليلة التكلفة . 

 ي أدت للتحول إلى الصيرفة اإللكترونية :  األسباب الت

إن وسائل االتصال الحديثة وما تتمتع به من السرعة في التنفيذ وقلة التكاليف وغير ذلك من األسباب التي أدت للتحول 

 ( يوضح ذلك : 3/3)3-3إلى نظام الصيرفة اإللكترونية والجدول رقم
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 إلى الصيرفة االلكترونية األسباب التي أدت إلى التحول : (3/3جدول رقم)

 املجموع
افق افق إلى حد ما ال أو  ال أو

 األسباب
  تكرار  نسبة   تكرار  نسبة  تكرار  نسبة

%100 - - %3.8 1 %96.2 25 

تحويل العمل والتعامل املصرفي من  .7

 نظام إلكتروني  نظام يدوي إلى 

 

 زيادة قوة عمليات التنمية  .2 22 %84.2 4 %15.8 - - %100

 العام . رفع معدل السيولة في القطاع  .3 19 %72.5 4 %15.8 3 %11.7 %100

 األجل  إمكانية منح قروض طويلة  .0 15 %57.6 7 %26.6 4 %15.8 %100

 واالستثمار . إتاحة الفرص للتنمية  .2 19 %73 6 %23.2 1 3.8 % %100

اقع الدراسة امليدانية )  ةاملصدر : إعداد الباحث  (    م2222من و

( يتضح أن ھناك أسباب أدت إلى التحول من نظام الصيرفة التقليدية إلى نظام الصيرفة اإللكترونية 3/3الجدول رقم ) من

ومن بين ھذه األسباب تحويل العمل والتعامل املصرفي من نظام يدوي إلى نظام الكتروني وقد وافق عليه معظم أفراد العينة 

 وھذا يوافق ما جاء باألدبيات %(3.8بالى حد ما بنسبة )%( وقد أجاب عدد قليل منھم 96.2بنسبة )

%( 84.2والسبب الثاني ھو زيادة قوة عمليات التنمية و قد وافقت عليه أيضا ً مجموعة كبيرة من أفراد العينة بنسبة )

العام فقط %( أما السبب الثالث وھو رفع معدل السيولة في القطاع 8.51وأجاب عدد من املستبانون بالى حد ما بنسبة)

%( وأجابت قل مصارف 7.11%( بينما لم يوافق عليه عدد قليل منھم بنسبة )9.27وافق عليه غالبية أفراد العينة بنسبة )

 %(.  4.51من العينة بإلي حد ما بنسبة )

ھذا %( ال يوافقون على 8.51%( ونسبة  )6.75والسبب الرابع ھو إمكانية منح قروض طويلة األجل فقد أجاب بموافق )

%( بالى حد ما وبھذا يتبين أن ھذا السبب غير مقنع في التحول من 6.62السبب وأجاب عدد من مصارف العينة بنسبة )

 الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة االلكترونية في وجھة نظرھم .  

فراد العينة باملوافقة السبب الخامس  وھو إتاحة الفرص للتنمية واالستثمار فھذا السبب قد أجاب عليه نسبة كبيرة من أ

%( فان 32),2%( وأجاب عدد من عينه البحث بالى حد ما بـنسبة 8.3%( فلم يوافق عدد قليل بنسبة )36عليه بنسبة )

 النسبة الكبيرة تمثل املوافقة على ھذا السبب مما يوافق ما جاء في األدبيات .  

 إضافة إلى ذلك ذكر  عدد من مصارف العينة األسباب التالية :  

 املشقة في العمل اليدوي .   .7

 استقرار العمل أطول فترة .   .2

 ارتفاع التكاليف وإھدار الوقت .   .3

 الترويج للخدمات املصرفية واملالية اإللكترونية .   .0
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 مواكبة التقدم اإللكتروني املصرفي .   .2

 مات اإللكترونية . املنافسة في تقديم الخد .6

 تقديم الخدمات املصرفية :  

( 3/4ھناك العديد من الخدمات تقدمھا املصارف وملعرفة مدى تقديم املصارف السودانية لھذه الخدمات الجدول رقم )

 توضح ذلك :  

 تقديم الخدمات املصرفية اإللكترونية باملصارف السودانية: (3/4جدول رقم)

 املجموع
  نعم ال

 املصرفيةالخدمات 
 تكرار نسبة تكرار تكرار نسبة

 ھل يتم تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية لديكم 26 %100 -  - %100

اقع الدراسة امليدانية ) ةاملصدر: إعداد الباحث  (  م2222من و

 (100%)من الواضح أن كل مصارف العينة تقوم بتقديم الخدمات املصرفية االلكترونية بنسبة 

 أنواع خدمات الصيرفة اإللكترونية :  

ھناك مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات املصرفية اإللكترونية التي يمكن اعتبارھا حديثة  أدخلتھا املصارف خالل 

 يوضحھا :  (3/2السنوات املاضية وملعرفة ھذه الخدمات الجدول رقم )

 ف السودانيةملصار أنواع خدمات الصيرفة االلكترونية في ا: (3/7جدول رقم )

 املجموع
 توفر الخدمة عدم توفر الخدمة

 نوع الخدمة
 تكرار  نسبة  تكرار  نسبة 

 التوكيل االلكتروني .7 2 %79 24 %92.1 %100

 الصراف اآللي .2 23 %88.3 3 %11.7 %100

 مراكز الخدمة الھاتفية .3 11 %42.8 15 %57.2 %100

 البطاقات الذكية .0 9 %35.2 17 %64.8 %100

 خدمات نقاط البيع .2 17 %64.8 9 %35.2 %100

%100 %57.2 15 %42.8 11 
 الحصول على الخدمات املصرفية من  .6

 املكتب أو البيت

 املقاصة التحويل االلكتروني للشركات و  .0 21 %80.8 5 %19.2 %100

 الخدمات املصرفية عبر شبكة االنترنت .1 11 %42.8 15 %57.2 %100

 النقود االلكترونيةخدمة  .9 - - 26 %100 %100
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اقع الدراسة امليدانية ) ةاملصدر: إعداد الباحث  (  م2222من و

%( 9.7( يتضح أن خدمة التوكيل اإللكتروني في املصارف السودانية تتوفر لدى قلة منھم بنسبة )3-5من الجدول رقم )

ھذه الخدمة الزالت في بداياتھا في املصارف %( وھذا يدل على أن 7.29والذين ال تتوفر لديھم يمثلون عدد كبير منھم بنسبة )

%( مما يعني أن ھذه الخدمة 3.88أما خدمة الصراف اآللي فقد أجاب املستبانون بتوفير الخدمة لديھم بنسبة ) ، السودانية

 %(7.11متوفرة بشكل ممتاز في الجھاز املصرفي السوداني ، والذين ال تتوفر لديھم الخدمة بنسبة )

%( مما يدل على 8.24الخدمة الھاتفية فقد توفرت لدى عدد قليل من مصارف العينة بنسبة مقدرة ) أما خدمة مراكز

 %( .  2.75ضعف تواجدھا في املصارف السودانية ، والذي ال تتوفر لديھم بنسبة )

تتوفر في عدد %( وھذه أيضا تعتبر ضعيفة ولم 2.53خدمة البطاقات الذكية توفرت لدى أقلية من مصارف العينة بنسبة )

 %(  8.46كبير من مصارف العينة بنسبة  )

 %( .  2.53%( ولم تتوفر لدى األقلية منھم بنسبة )8.46خدمات نقاط البيع توفرت لدى معظم مصارف العينة بنسبة )

م %( ول8.24الحصول على الخدمات املصرفية من املكتب أو البيت توفرت لدى قرابة النصف من مصارف العينة بنسبة )

 %(  2.75تتوفر للنصف األخر من أفراد العينية بنسبة )

%( ولم تتوفر لدى بعض منھم بنسبة 8.08أما خدمة التحويل اإللكتروني للشيكات فقد توفرت لدى املستبانون بنسبة )

(2.91  . )% 

تتوفر لديھم %( وكانت نسبة الذين لم 8.24الخدمات املصرفية عبر شبكات االنترنت توفرت لدى العينة بنسبة )

%( لم يتم 100%( .أما خدمة النقود اإللكترونية فلم يتم توفيرھا في املصارف عينة البحث حيث كانت نسبة )2.75ھي)

 توفيرھا لديھم .  

أن املصارف السودانية ال تزال متدنية في تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية وذلك لعدم توفر  ةرى الباحثتومما سبق 

 املتطلبات التي تعينھم في تقديم ھذه الخدمات واملعوقات و املخاطر التي تواجه ھذا النوع من الخدمات .  

 أمھمية الوسائل اإللكترونية:  

تستخدم في تقديم خدمات الصيرفة وملعرفة أھم ھذه الوسائل الجدول تعددت وتنوعت الوسائل اإللكترونية التي 

 ( يوضح ذلك :3/6رقم)

أمھمية الوسائل االلكترونية :( 3/1جدول رقم )  

 

 املجموع

افق افق إلى حد ما ال أو  أو
 اللكترونيةا أمھمية الوسائل

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

%100 - - %3.8 1 %96.2 25 
 على نوعين من التكنولوجيااعتمادھا  .7

 املعلومات االتصال وتكنولوجيا 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  39  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

%100 %3.8 1 %15.8 4 %80.4 21 

وجود القاعدة االقتصادية واالجتماعية  .2

والتنموية لنشر التجارة االلكترونية بين 

 املتعاملين بھا . كافة 

%100 - - %7.9 2 %92.1 24 
تمثل ثورة في مجال التجارة بشكل عام  .3

 بشكل خاص والعمل املصرفي 

اقع الدراسة امليدانية )  ةاملصدر: إعداد الباحث  (   م2222من و

( أن للوسائل اإللكترونية أھمية في العمل املصرفي حيث أوضح أن اعتمادھا على نوعين من 3/6يوضح الجدول رقم )

%( بينما أجاب عدد 2.69وتكنولوجيا املعلومات توافق عليه معظم مصارف العينة ) التكنولوجيا ھما تكنولوجيا االتصال

 )%(.  3.8قليل بإلى حد ما بنسبة 

أما األھمية الثانية فإنھا وجود القاعدة االقتصادية واالجتماعية والتنموية لنشر التجارة اإللكترونية بين كافة املتعاملين بھا 

%( وأجاب 8.3%( بينما لم يوافق عدد قليل من العينة بنسبة )4.08مصارف العينة بنسبة )فقد وافق عليه األغلبية من 

 %( .  8.51آخرون من العينة بإلى حد ما بنسبة )

أما األھمية الثالثة للوسائل االلكترونية في عملية الصيرفة اإللكترونية أنھا تمثل ثورة في مجال التجارة بشكل عام والعمل 

%( بينما أجاب بإلى حد ما عدد من مصارف العينة 1.29ص فقد وافق عليه معظم عينة البحث بنسبة )املصرفي بشكل خا

 %(.  7.9بنسبة )

 مميزات خدمات الصيرفة اإللكترونية :  

 (:  3/7تمتاز خدمة الصيرفة االلكترونية بالعديد من املميزات يوضحھا الجدول رقم )

 اإللكترونيةمميزات خدمات الصيرفة  :(7/3جدول رقم )

 

 املجموع

افق افق إلى حد ما ال أو  أو
 املميزات

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

%100 - - %3.8 1 %96.2 25 
 العمالء الوصول إلى قاعدة أوسع من  .7

 

 وجديدة تقديم خدمات مصرفية كاملة  .2 26 %100 - - - - %100

 التشغيل خفض تكاليف  .3 26 %100 - - - - %100

 إدارة البنوك زيادة كفاءة  .0 26 %100 - - - - %100

 ( م2222من خالل الدراسة امليدانية ) ةاملصدر : إعداد الباحث

( إن ميزة الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء وافق عليھا عدد كبير من العينة بنسبة 3/0مما سبق يوضح  الجدول رقم )

 %( .  8.3عدد قليل من املصارف عينة البحث بإلى حد ما بنسبة )%( وھذا يوافق ماجاء في األدبيات بينما أجاب 2.69)
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%( وھذا يؤكد ما ورد في 79),6أما ميزة تقديم خدمات مصرفية وجديدة تم اتفاق معظم مصارف العينة باملوافقة عليه بنسبة 

 %( .  2),4األدبيات بينما أجاب بإلى حد ما عدد قليل من عينة البحث بنسبة 

 %(.  001خفض تكاليف التشغيل فقد وافق عليه جميع عينة الدراسة بنسبة )امليزة الثالثة 

املزايا التي تتعلق بتقديم خدمات مصرفية جديدة ،وخفض التكاليف ،وزيادة كفاءة إدارة البنوك توافق عليھا عينة البحث 

001بنسبة) املستبانون املزايا اآلتية :  وھذا يوضح أھمية ھذه امليزة ويوافق ما جاء في األدبيات وأضاف عدد من  ،%(  

 تقليل األخطاء في العمليات الحسابية واإلحصاء وسرعة عملية الدفع .   .7

 الدقة في دفع القيمة.   .2

 األمان والسرعة في تسھيل املستحقات .   .3

 تقليل التعامل بالنقود الورقية واملعدنية .   .0

 :   متطلبات الصيرفة االلكترونية

يرفة اإللكترونية إلى متطلبات البد من توفيرھا حتى يتم العمل في ھذا املجال ومواكبة يحتاج العمل في مجال الص

 ( يوضح ھذا الجانب في املصارف السودانية .  8-3التطورات العاملية والجدول رقم)

 متطلبات الصيرفة اإللكترونية في املصارف السودانية  :(3/4جدول رقم )

  

 املجموع

افق افق إلى حد ما ال أو  أو
 املتطلبات

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

%100 - - - - %100 26 
مواكبة التقنيات الحديثة وتكنولوجيا   .7

 املعلومات الحديثة .

%100 - - %7.8 2 %92.2 24 
الكفاءات األدائية املتفقة مع  التقنيات  .2

 الحديثة 

%100 - - %7,8 2 %92,2 24 
والوسائل التفاعل مع املتغيرات  .3

 واالستراتيجيات الفنية و اإلدارية واملالية

 وجود الرقابة التقنية املادية . .0 20 %76.8 6 %23,2 - - %100

%100 %3.8 1 - - %96.2 25 

وجود شبكة عريضة تضم كل الجھات ذات  .2

الصلة وترتبط بالشبكة العاملية ) االنترنت ( 

 وفقا ً ألسس قياسية مؤمنة

%100 - - %11.9 3 %.88.1 23 

تنفيذ خطة لتبني مشاريع استكشافية  .6

متحكم في نتائجھا حتى يتم تفاعل أطراف 

املجتمع ككل وان تصاحب ھذه املشاريع 

خطة تدريبية تغطي الجوانب التي يحتاج 
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 إليھا الكادر  البشري 

%100 - - %7.9 2 %92.1 24 

بين  وجود جسم إداري يتولى التنسيق .0

املستويات في  األطراف املعنية على كل

الجھاز املصرفي في البالد وعلى املستوى 

اإلقليمي إلتاحة الربط والتعاون مع البالد 

 ذات املصالح واألھداف املشتركة

%100 %3.8 1 %7.9 2 %88.3 23 
وضع النظم القياسية التي تتيح الربط  .1

 وتبادل البيانات بين الجھات املشتركة.

اقع الدراسة امليدانية  ةاملصدر : إعداد الباحث  م  2222من و

( أن املطلب األول : مواكبة التقنيات الحديثة وتكنولوجيا املعلومات الحديثة وافقت عليه 3/8يتضح من الجدول رقم )    

 %( وھذا يوافق ما ورد في األدبيات .  001كل مصارف العينة بنسبة )

%( مما 92.2التقنيات الحديثة فقد وافق عليه معظم مصارف العينة بنسبة) أما املطلب الثاني : الكفاءة األدائية املتفقة مع

%( املطلب الثالث : فھو التفاعل مع املتغيرات والوسائل 8.7يؤكد أھمية ھذا املطلب وأجاب بإلى حد ما  عدد قليل بنسبة)

%( مما يوضح 29),8ة البحث بنسبة واالستراتيجيات الفنية و اإلدارية واملالية . فقد وافقت عليه مجموعة كبيرة من عين

 %(.  8.7أھميته في عملية الصيرفة اإللكترونية باالتفاق بما ورد في األدبيات وقد أجاب قلة من عينة البحث بإلى حد ما بنسبة )

بإلى %( بينما أجاب 8.67املطلب الرابع : وجود الرقابة التقييمية الحيادية فوافقت عليه مجموعة من عينة البحث بنسبة )

%(  املطلب الخامس : وجود شبكة عريضة تضم كل الجھات ذات الصلة 2.32حد ما عدد قليل من عينة البحث بنسبة )

%( بما 2.69وترتبط بالشبكة العاملية ) اإلنترنت ( وفقا ً ألسس قياسية مؤمنة فقد جاءت املوافقة من عينه البحث بنسبة )

 (3.8%) .عدد قليل من العينة بنسبة  يوافق مع ما ورد في األدبيات ، ولم يوافق

فاملطلب السادس : تنفيذ خطة لتبني مشاريع استكشافية متحكم في نتائجھا حتى يتم تفاعل أطراف املجتمع ككل وأن   

تصاحب ھذه املشاريع خطة تدريبية تغطي الجوانب التي يحتاج إليھا الكادر البشري فقد وافقت عليه معظم مصارف العينة 

 %( .  9.11%( ألھمية ھذا الطلب في العمل املصرفي االلكتروني  وأجاب عدد قليل بإلى حد ما بنسبة )1.88بنسبة )

أما املطلب السابع : وجود جسم إداري يتولى التنسيق بين األطراف املعنية على كل املستويات في الجھاز املصرفي في البالد وعلى 

البالد ذات املصالح واألھداف املشتركة فقد وافق عليه عدد كبير من عينة  املستوى اإلقليمي إلتاحة الربط والتعاون مع

 %( .  9.7%( وأجاب عدد منھم بإلى حد ما بنسبة )1.29البحث )

املطلب الثامن : وضع النظم القياسية التي تتيح الربط وتبادل البيانات بين الجھات املشتركة . فقد وافق عليه غالبية عينة 

 %( .  3.8%( ولم يوافق عليه بنسبة )9.7%(  بينما أجاب عدد قليل بإلى حد ما بنسبة )3.88البحث بنسبة )
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 وأضاف عدد من مصارف العينة املتطلبات اآلتية :  

 تغير العقلية القديمة للصراف .   .7

 فتح اآلفاق للجيل الجديد والترحيب بأفكارھم واالستعداد لتقبل التغير   .2

 .   تدريب وتأھيل الكوادر العامة .3

 الصيانة الدورية لألجھزة واملعدات .   .0

 املعوقات التي تواجه عمل الصيرفة اإللكترونية :  

   (يوضح ذلك :3/9ة و الجدول )الشك أن ھناك العديد من املعوقات التي تواجه عمل الصيرفة االلكتروني

 السودانية املعوقات التي تواجه عمل الصيرفة اإللكترونية في املصارف :(3/1الجدول رقم )

 

 املجموع

افق افق إلى حد ما ال أو  أو
 املعوقات

 تكرار  نسبة  تكرار نسبة تكرار نسبة

 ضعف البنية التحتية االلكترونية .7 23 %88.3 1 %3.8 2 %7.9 %100

 عدم توفر قطع تقنية املعلومات . .2 19 %72.9 5 %19.8 2 %7.6 %100

%100 %11.7 3 %3.8 1 %84.5 22 
 ضعف الثقافة التقنية والوعي  .3

 االلكتروني بين أفراد املجتمع .

%100 %15.5 4 - - %84.5 22 

قصور الكوادر البشرية املدربة و  .0

 املؤھلة في مجال تقنية املعلومات 

 وتطبيقات الصيرفة االلكترونية .

%100 %15.4 4 %15.4 4 %96.2 18 

 في الرقمية البيانات استخدام .5

 التقليدية الصيرفة أنماط من التحول

 . اإللكترونية الصيرفة أنماط إلى

 السياسات التي تتبناھا الحكومة. .6 20 %76.4 4 %15.7 2 %7.9 %100

 االنترنت  عامل اللغة املستخدم في  .0 20 %76.5 2 %7.8 4 %15.7 %100

%100 %15.6 4 %3.8 1 %80.6 21 
بنظم  التشريعات والقوانين املتعلقة  .1

 االلكترونية .الصيرفة 

 (  م2722من واقع الدراسة امليدانية ) ةاملصدر: إعداد الباحث

( يتضح أن ضعف البنية التحتية اإللكترونية ھو احد املعوقات التي تعيق عمل الصيرفة اإللكترونية 3/9من الجدول  رقم )

%( وأجاب منھم بإلي حد  ما 7.9بنسبة ) %( بينما لم يوافق عليه  عدد قليل88.3ويؤكد ذلك موافقة افراد العينة بنسبة )

 %(3.8بنسبة )
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%( ولم يوافق 72.6أما املعوق الثاني: عدم توفر قطع تقنية املعلومات فقد وافق عليه عدد كبير  من مصارف العينة بنسبة )

 %(19.8%(  وأجاب منھم بإلي حد ما عدد منھم بنسبة )7.6عليه عدد قليل من العينة بنسبة )

لث : ضعف الثقافة التقنية والوعي اإللكتروني بين أفراد املجتمع فقد وافق عليه مجموعة من املستبانون بنسبة املعوق الثا

 %( 11.7%( بينما لم يوافق عدد قليل بنسبة )8.3%( وأجاب بإلى حد ما  عدد منھم بنسبة )84.5)

املعلومات وتطبيقات الصيرفة اإللكترونية فقد أجابوا  املعوق الرابع : قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤھلة في مجال تقنية

%( وھذا يوضح أھمية تأھيل الكوادر البشرية لتجويد العمل ولم يوافق  عدد قليل 5.84بموافق عدد  من املصارف   بنسبة )

 %(.15.5من املستبانون بنسبة )

أنماط  الصيرفة اإللكترونية ، أجاب بموافق  واملعوق الخامس الذي يتمثل في استخدام البيانات الرقمية في التحول من

%( واجاب  بإلى حد ما بنسبة 15.4%(  ولم يوافق عدد قليل من املستبانون بنسبة )69.2مجموعة من مصارف العينة  )

ورد %( وھو ما يؤكد ما 4.07السياسات  التي تتبناھا الحكومة ، وافق عليه املستبانون بنسبة ) %(   املعوق السادس ھو15.4)

 %( .  7.51%( وأجاب بإلى حد ما عدد قليل منھم بنسبة )9.7باألدبيات وقد أفاد عدد منھم بإجابة ال أوافق بنسبة )

%( ولم يوافق 5.67املعوق السابع والذي تمثل في عامل اللغة املستخدم في اإلنترنت فوافق عدد كبير من املستبانون بنسبة ) 

 %(  8.7ب عدد منھم بإلى حد ما بنسبة )%( وأجا7.51عدد قليل منھم بنسبة )

أما املعوق الثامن املتمثل في التشريعات والقوانين املتعلقة بنظم الصيرفة االلكترونية . فقد أجاب عدد من املستبانون يوافق 

حد ما  %( وأجاب عدد قليل من املستبانون بإلى6.51%( باالتفاق مع األدبيات ولم يوافق عدد منھم بنسبة )6.08بنسبة )

 %( .  3),8بنسبة 

أن جميع املعوقات التي وردت باألدبيات تواجه تطبيق الصيرفة اإللكترونية في عمل املصارف موضوع ةى الباحثتر مما سبق 

 البحث تتفق مع املعوقات التي تم ذكرھا في األدبيات.  

   خاطر الصيرفة اإللكترونية : م

العديد من املخاطر فاملصارف السودانية تواجه بعض ھذه املخاطر والجدول أن خدمات الصيرفة اإللكترونية تواجھھا 

 ( يوضح ھذه املخاطر بش يء من التفصيل :  3/77رقم)

 مخاطر الصيرفة اإللكترونية املصارف السودانية :(3/92جدول رقم )

افق   املجموع افق  إلى حد ما ال أو  املخاطر  أو

  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة تكرار  نسبة 

  عدم التأمين الكافي للنظم . .7 24 %92.2 1 %3.8 1 %3.8 %100

%100 - - %11.8 3 %88.2 23 
عدم انجاز تصميم النظم أو إنجاز العمل أو  .2

  أعمال الصيانة 

  إساءة االستخدام من قبل العمالء . .3 23 %88.2 1 %3.8 2 %8 %100

%100 %38.1 10 %7.9 2 %54 14 
رأي عام سلبي تجاه البنك نتيجة عدم قدرة  .0

بكفاءة وحدوث البنك على إدارة نظمه 
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 اختالل مؤثر لھا

%100 %34.7 9 %15.6 4 %49.7 13 
انتھاك الخصوصية واالختراقات األمنية في  .2

  اإلنترنت .

%100 %3.8 1 %19.6 5 %76.6 20 
انتھاك القوانين والقواعد والضوابط املقررة  .6

  السلطات.من قبل 

%100 - - %19.5 5 %80.5 21 

النقص في التشريعات املصرفية املختلفة  .0

االلكترونية واألدوات بالتعاقدات والعمليات 

 .القانونية 

 

%100 %27.3 
7 

 
%3.8 1 %68.9 18 

صعوبة التحقق من ھوية العمالء وأھليتھم  .1

 االجتماعية

%100 

 
%26.5 7 %7.9 2 %65.6 17 

السرية املطلوبة ملعامالت  اإلخفاق في توفير .9

  العمالء.

%100 %15.4 4 %15.4 4 %69.2 18 

مخاطر ائتمانية مرتبطة بمتطلبات معرفة  .77

السوق وطبيعة العمالء والتحقق من 

  الضمانات وقوتھا.

%100 - - %15.4 4 %84.6 22 
زيادة حدة التقلبات في حركة الودائع وتنجم  .77

 عنھا مشاكل السيولة.

%100 %3.7 1 %3.7 1 %92.6 24 

حدوث خلل في كفاءة البنية التحتية عند  .72

استخدام التقنيات وعدم مالئمة األنظمة 

  واإلجراءات املوضوعة 

 ( م2222من خالل الدراسة امليدانية ) ةاملصدر  : إعداد الباحث

%( مما يمثل خطر واضح على 2.29( أن خطر عدم التأمين الكافي للنظم وافق عليه املستبانون بنسبة )3/77يوضح الجدول )

%( كما أجاب بعضھم بإلى حد ما 9.3العمل املصرفي اإللكتروني كما جاء باألدبيات وأجاب بال أوافق عدد قليل منھم بنسبة )

 %( .  9.3بعضھم بنسبة )

لعينة بنسبة الخطر الذي يتمثل في عدم تجاوز تصميم النظم وانجاز العمل أو أعمال الصيانة وافق عليه عدد من مصارف ا

%( وتمثل نسبة كبيرة ويعني ھذا انه البد من إنجاز تصميم النظم بصورة ممتازة حتى يتم  العمل وأعمال الصيانة 2.88)

 %(.  8.11بصورة أسھل وأسرع وأجاب عدد قليل منھم بإلى حد ما بنسبة )

%( وھي 2.88كبير من مصارف العينة بنسبة )والخطر الثالث تمثل في إساءة االستخدام من قبل العمالء وقد وافق عليه عدد 

 %( .  8.3نسبة كبيرة مما يوضح عدم الوعي وضعف الثقافة لدى العمالء  وأجاب بإلى حد ما أقلية منه بنسبة  )
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الرأي العام السلبي تجاه املصرف نتيجة عدم قدرة املصرف على إدارة نظمه بكفاءة وحدوث اختالل مؤثر لھا ، خطر يواجه 

%( وأجاب بإلى 1.83%(تؤكد ما جاء باألدبيات ولم يوافق عليه بنسبة )45االلكترونية وافق عليه املستبانون بنسبة  ) الصيرفة

 %(.  9.7حد ما عدد من املستبانون بنسبة )

اكات %( وھذا يعني أن ھناك انتھ7.94وخطر انتھاك الخصوصية واالختراقات األمنية واالنترنت وافق عليه املستبانون بنسبة )

للخصوصيات واختراقات أمنية وھذا يھدد العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف السودانية . ولم يوافق على ھذا الخطر 

 (15.5%) .%( وأفاد عدد قليل من املستبانون بإلى حد ما بنسبة 7.43عدد من مصارف العينة بنسبة )

%( ، ولم 6.67سلطات وافق عليه عدد من مصارف العينة بنسبة )خطر انتھاك القوانين والقواعد والضوابط املقررة من ال  

%( 6.91%( وأجاب بإلى حد ما عدد قليل من املصارف  بنسبة )8.3يوافق على ھذا الخطر عدد من املستبانون بنسبة )

باألدبيات والجدول النقص في التشريعات املصرفية املتعلقة بالتعاقدات والعمليات اإللكترونية واألدوات القانونية خطر ورد 

( يوضح ھذا الخطر من واقع العمل املصرفي في الجھاز املصرفي  السوداني حيث وافق عدد من مصارف العينة 11-3رقم )

 %(.  5.91%(وأجاب عدد قليل من املستبانون بإلى حد ما بنسبة )5.08بنسبة )

األدبيات وافق املستبانون من مصارف العينة بنسبة ورد خطر صعوبة التحقق من ھوية العمالء وأھليتھم االجتماعية في 

 %( .  8.3%( وأجاب عدد منھم بإلى حد ما بنسبة )3.72%( وأجاب بال أوافق عدد منھم بنسبة )9.86)

%( ولم يوافق عليه عدد من 6.56خطر اإلخفاق في توفير السرية املطلوبة ملعامالت العمالء وافق عليه املستبانون بنسبة )

 %( .  9.7%( وأجاب عدد قليل بإلى حد ما بنسبة )5.62ون بنسبة )املستبان

ھناك مخاطر ائتمانية مرتبطة بمتطلبات معرفة السوق وطبيعة العمالء والتحقق من الضمانات وقوتھا , أجاب املستبانون 

وافق عدد قليل من %( مما يوضح أن ھذا الخطر له وجود في العمل املصرفي السوداني وأجاب بال أ2.96باوافق بنسبة )

 %( .  4.51%( وأجاب قليل من مصارف العينة بإلى حد ما بنسبة )4.51املستبانون بنسبة )

خطر زيادة حدة التقلبات في حركة الودائع وتنجم عنه مشاكل في السيولة وضح الجدول أعاله بموافقة عدد من املستبانون 

ودائع في الجھاز املصرفي السوداني مما تنجم عنه مشاكل في %( وھذا يوضح أن ھناك تقلبات في حركة ال6.48بنسبة )

%( ويوجد خطر حدوث خلل في كفاءة البنية التحتية عند 4.51السيولة ، وأجاب بإلى حد ما عدد من املستبانون بنسبة )

العينة بنسبة  ( يوضح موافقة غالبية أفراد3/77استخدام التقنيات وعدم مالئمة األنظمة واإلجراءات املوضوعة والجدول)

%( مما يعني أنه يمثل ھذا خطرا ً على الصيرفة اإللكترونية في املصارف السودانية ،ولم يوافق عدد قليل من مصارف 6.29)

 %( .  7.3%( وأجاب عدد قليل من املستبانون بإلى حد ما بنسبة  )7.3العينة بنسبة )

 ملخص مقابلة بنك السودان:  

   -تم إجراء مقابلة مع مدير إدارة التقنية املصرفية ببنك السودان املركزي وتم تلخيصھا فيما يأتي:

   -/ متطلبات الصيرفة االلكترونية : 9

 وقد أفاد بأن ھناك متطلبات للصيرفة اإللكترونية تتمثل فيما يلي :  

 زيادة القدرة املالية للمصارف العاملة في السودان .   .أ 

 وتعدد خدمات الصيرفة اإللكترونية في املصارف .   تطوير البرامج التشغيلية  .ب 

 تدريب الكوادر والعاملين على عملية الصيرفة اإللكترونية .   .ج 

   -/ املعوقات :2

   -وأفاد بأن ھناك معوقات تحول دون تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية بالشكل املطلوب وتتمثل في :
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 من نظام الصيرفة التقليدية إلى نظام الصيرفة اإللكترونية عالية .  أن تكلفة التحول  .أ 

 عدم توفير خدمات الصيرفة اإللكترونية في كثير من املناطق في السودان .   .ب 

 ضعف البنية التحتية في السودان .   .ج 

 عدم وجود كوادر فنية لصيانة األجھزة بالكفاءة املطلوبة .   .د 

 .  الظروف األمنية في بعض املناطق  .ه 

 / دور بنك السودان املركزي في مواججة معوقات الصيرفة االلكترونية ؟  3

وأفاد بأن بنك السودان املركزي يشجع العمل اإللكتروني في املصارف وعمل على إلزام املصارف بتقديم بعض ھذه 

 الخدمات كحد أدنى.  

 / مخاطر الصيرفة اإللكترونية :  8

   -وقد أفاد بأن ھناك مخاطر تواجه عمل الصيرفة اإللكترونية في السودان وتتمثل فيه :

 الظروف األمنية.   .أ 

 مخاطر التكنولوجيا ) فيروسات ( .   .ب 

 عدم انتظام وتوفير التيار الكھربائي في بعض املناطق .   .ج 

 عدم الوعي من العمالء بعملية الصيرفة اإللكترونية وسريتھا .   .د 

 إللكترونية .  القرصنة ا .ه 

 / املالئمة بين عملية الصيرفة االلكترونية والتغلب على مخاطرمھا إليكم ؟  7

وأفاد بان بنك السودان املركزي يقوم بتقديم بعض الخدمات للحد من ھذه املخاطر لتتم عمليات الصيرفة 

 اإللكترونية بصورة طبيعية وتتمثل في :  

 توفير األمان لألجھزة االلكترونية املستعملة .   .أ 

توفير األجھزة الحديثة التي تعين على العمل الجيد ومواكبة التطورات العاملية   خدمات تقنية جيدة ملعالجة املشاكل  .ب 

 الطارئة .

 الخاتمة

: نتائج نتائج الدراسة
 
 أوال

اإللكترونية بالشكل املطلوب وأنھا  تقتصر على خد متى عجز املصارف السودانية عن تقديم خدمات الصيرفة  .7

 الصراف اآللي ونقاط البيع.

عدم استخدام الوسائل اإللكترونية املتطورة في الجھاز املصرفي السوداني لذلك لم يتم  تقديم خدمات الصيرفة  .2

 اإللكترونية بشكل كٍاٍف  .

 املطلوب . السودانية باملستوى لم يتم توفير متطلبات الصيرفة اإللكترونية في املصارف  .3

تواجه املصارف السودانية العديد من املعوقات التي تحد من تقديم خدمات الصيرفة  اإللكترونية بصورة أفضل  .0

 -وتتمثل ھذه املعوقات في: 

 ضعف الثقافة التقنية والوعي اإللكتروني بين أفراد املجتمع . .أ 

 مجال تقنية املعلومات وتطبيقات الصيرفة  اإللكترونية .قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤھلة في  .ب 
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 التشريعات والقوانين املتعلقة بنظم الصيرفة اإللكترونية . .ج 

 ضعف البنية التحتية التقنية. .د 

 -تواجه املصارف السودانية مخاطر عديدة عند تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية تتمثل في : .2

 عدم التأمين الكافي للنظم . .أ 

 االستخدام لألجھزة من قبل العمالء .إساءة  .ب 

 انتھاك الخصوصية واالختراقات في اإلنترنت . .ج 

 النقص في التشريعات املصرفية املختصة بالتعاقدات والعمليات واألدوات اإللكترونية  واألدوات القانونية . .د 

 جراءات املوضوعة .حدوث خلل في كفاءة البنية التحتية عند استخدام التقنيات وعدم مالئمة األنظمة  واإل  .ه 

:
 
 -التوصيات :  ثانيا

 -واملتمثلة في :يجب على املصارف السودانية والجھات ذات الصلة توفير متطلبات الصيرفة اإللكترونية  .7

 البنية التحتية التقنية.  .أ 

 الكفاءة األدائية املتفقة مع عنصر التقنية . .ب 

 التطوير واالستمرارية والتفاعلية مع املستجدات . .ج 

 مع متغيرات الوسائل واالستراتيجيات الفنية واإلدارية واملالية .التفاعل  .د 
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Abstract: 

The digital economy and its accompanying openness to global markets and the breaking of spatial and 

temporal barriers, which made the world a small village in the middle of a computer screen, allowed the 

contracting parties, even if they were between them after my location, the possibility of concluding their 

contract easily and easily and in a short period of time with the click of a button on the computer, to be 

concluded Nodes across the Internet thus crossing borders and geographical and temporal boundaries 

between countries.   

Although this technology had a positive effect in facilitating contracting, yet it revealed many difficulties, 

including those related to electronic payment. Fulfillment takes place through an electronic environment that 

links the parties to the contract (consumer and professional), and also electronic banks that fulfill or use 

electronic clearing, Therefore, any defect in the information system of these devices will be a threat to the 

safety of electronic banking transactions, which was accompanied by the consumer’s fear of placing his credit 

card number on an open and exposed network for everyone from all over the four parts of the world, given 

the consequences that may result in violating confidentiality. And the disclosure of the customer’s secrets, 

either by the merchant who may keep the password for the card after the completion of the fulfillment 

process, or by some bank employees who may divulge the customer’s secrets by leaking the data of the traded 

payment cards. Accordingly, the legislator issued Law No. 18-05 related to electronic commerce, and 

according to Chapter VI thereof, it regulated payment in electronic transactions. To what extent has the 

Algerian legislator succeeded under this law in securing payment in the electronic transaction from the risks 

that threaten it? 

Key words: Electronic payment, transaction insurance, Bank of Algeria, banking transaction, electronic 

consumer 

 امللخص:

إن االقتصاد الرقمي وما صاحبه من انفتاح على األسواق العاملية وكسر الحواجـز املكانية والزمانية، والتي جعلت 

العالم قرية صغيرة وسط شاشة حاسوب، أتاحت للمتعاقدين ولو كان بينهما بعد مكاني إمكانية إبرام عقدهما بكل سهولة 

لحاسب اآللي، ليتم إبرام العقد عبر شبكة اإلنترنت متخطين بذلك الحدود ويسر وفي مدة زمنية قصيرة بكبسة زر على جهاز ا

 والفواصل الجغرافية والزمنية بين الدول. 
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وإن كان لهذه التقنية أثرها اإليجابي في تسهيل التعاقد، إال أنها كشفت النقاب على العديد من الصعوبات، منها ما 

يئة إلكترونية تربط بين أطراف التعاقد )املستهلك واملحترف(، وأيضا البنوك يتعلق بالدفع اإللكتروني، فالوفاء يتم عبر ب

اإللكترونية التي تقوم بالوفاء أو استخدام املقاصة اإللكترونية، لذلك فإن أي خلل في النظام املعلوماتي لهذه األجهزة سيكون 

خوف املستهلك من وضع رقم بطاقة ائتمانه على خطرا يواجه سالمة املعامالت املصرفية اإللكترونية، األمر الذي صاحبه ت

شبكة مفتوحة ومكشوفة للجميع من مختلف أنحاء العالم األربعة، نظرا ملا قد ينتج عن ذلك من آثار تتمثل في انتهاك السرية 

من قبل  وإفشاء أسرار العميل، سواء من قبل التاجر الذي قد يحتفظ بالرقم السري للبطاقة بعد انتهاء عملية الوفاء أو

بعض موظفي البنوك الذين قد يفشون أسرار العميل بتسريبهم للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع املتداولة. تبعا لذلك أصدر 

املتعلق بالتجارة اإللكترونية، ونظم بمقتض ى الفصل السادس منه الدفع في املعامالت  72-71املشرع القانون رقم 

ع الجزائري بمقتض ى هذا القانون في تأمين الدفع في املعاملة اإللكتروني من املخاطر التي اإللكترونية، فإلى أي مدى ُوفق املشر 

 تهددها؟

 الدفع اإللكتروني، تأمين املعاملة، بنك الجزائر، املعاملة املصرفية، املستهلك اإللكترونيالكلمات املفتاحية: 

 

Introduction 

Modern means of communication had a great impact on the contract system, as the Internet 

allowed individuals to conclude their contracts in a very short time without having to move or 

leave their homes, as you allowed them, even if there was a distance between them, the 

possibility of concluding their contract with ease and in a period of time In a short period of time, 

through the push of a button on the computer, the contract is concluded via the Internet, 

bypassing the borders and geographical and time intervals between countries. 

And if the electronic contract does not differ from the traditional contract except in terms of 

the electronic means by which it is concluded, which makes it fall within the scope of contracts 

concluded remotely, and gives it characteristics that distinguish it from the traditional contract, 

and it also played a major role in updating some traditional terms in order to keep pace with this 

new pattern. From contracting, for example, electronic payment methods where the electronic 

check appeared, the electronic bill of exchange and the electronic promissory note. 

It is no secret to anyone that in return for the advantages that electronic payment methods 

enjoy, such as ease and speed of use, it also gives security to its user by saving him from carrying 

paper money that may be subject to theft or loss, in addition to the fact that the multiplicity of 

payment methods enables the contracting parties to compare between them and gives them the 

opportunity to choose The best of them. 

And since the fulfillment takes place through an electronic environment that connects the 

contracting parties (the consumer and the professional), as well as the electronic banks that fulfill 
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or use electronic clearing, so “any defect in the information system of these devices will be a 

threat to the safety of electronic banking transactions, in addition to the hackers who They use all 

technical methods to rob and steal money (Kawthar Said , 2012, p. 597). 

On the other hand, and since the Internet is an open international market for buying and 

selling and doing all commercial transactions by electronic means, and thus the issue of paying 

the value of the transaction in it is the most important problem facing the progress, development 

and prosperity of this trade, especially with the emergence of means of payment or electronic 

payment, which was accompanied by consumers’ fear of Putting their credit card numbers on a 

network that is open and exposed to everyone from all four corners of the world (Hammoudi, 

2015, p. 143), due to the consequences that may result in breach of confidentiality and disclosure 

of customer secrets, whether by the merchant who may keep the card’s secret number after the 

completion of the fulfillment process, or by some bank employees who may disclose customer 

secrets by leaking the data on the payment cards traded. 

As a result of these risks that electronic fulfillment may raise, we wonder about the legal 

solutions introduced by the Algerian legislator under Law 18-05 of May 10, 2018 related to 

electronic commerce, which may help in instilling consumer confidence in the use of these 

modern means, and lead to securing electronic fulfillment. 

To answer this question, we will rely on the analytical approach, and divide our study into 

two parts. In the first section, we deal with the concept of electronic payment, and we dedicate 

the second to talking about electronic payment controls in Algerian legislation. 

I. Electronic payment concept 

On December 08, 1987, the European Union Committee issued a recommendation called 

European rules for proper handling in the field of electronic payment, and according to this 

recommendation, electronic payment means every payment process that takes place by means of 

a card with magnetic tapes, or those that contain electronic circuits executed in all fulfillment 

networks equipped with payment machines modern (Kawthar Said , 2012, p. 550). 

It is noted on the definition that it focused on electronic fulfillment using cards despite the 

presence of other methods of electronic fulfillment, and this matter finds its justification in the 

fact that the recommendation was issued in 1987, that is, before the emergence of other electronic 

payment methods (Kawthar Said , 2012, p. 552). 
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As for the Arab guiding law for electronic transactions and commerce, its first article 

defines what is meant by electronic payment as "every system that enables the fulfillment and 

payment of funds using the total or partial use of the electronic means". 

In general, electronic payment means paying the price of the sale electronically through an 

international network of communications open to most countries of the world, which is the 

Internet (Bashar , 2006, p. 178). 

1/ Electronic payment features 

Electronic payment is characterized by a number of features, including: 

a. It is a means of settling transactions that take place remotely : Given the spatial 

separation that separates the parties to the electronic contract, it was necessary to provide 

technical and technical capabilities to facilitate these transactions, Therefore, electronic means of 

payment in electronic contracting have replaced ordinary money, because with the development 

of technology and the increase in dealing in the manner of electronic commerce, these means 

have emerged as an innovative method for making payments in such transactions. 

b. It has an international character : The method used for payment must be acceptable in 

all countries, so the completion of the electronic payment process requires the existence of a pre-

prepared banking system at the parties to the contract that allows payment by this method, and 

this depends on the provision of devices that manage these remote operations, which would 

provide Confidence of dealers in this way (Bashar , 2006, p. 200). 

In this regard, Article 27/1 of the Algerian E-Commerce Law stipulates that « payment in 

electronic commercial transactions is made either remotely or upon delivery of the product, 

Through authorized payment methods in accordance with the applicable legislation ». 

c. It leads to consumer discharged from debt : Article 16 of Law 18-05 states that 

“unless the electronic contract stipulates otherwise, the electronic consumer is obligated to pay 

the price agreed upon in the electronic contract as soon as it is concluded.” 

Based on this, when the electronic consumer fulfills electronically, it will result in his 

acquittal in the face of the electronic supplier. 

d. It is done through the international network : This feature calls for the provision of an 

appropriate legislative environment that recognizes and regulates the provisions of electronic 

payment in commercial and banking law (Manani, 2009, p. 211). 
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On the other hand, as long as the electronic payment is made through an open network, the 

premise of burglary on the card number during the payment process exists, and the chance of it 

happening is relatively large, and in order to avoid this, the electronic payment must be 

accompanied by technical security means that will determine the debtor who must pay, The 

creditor who benefits from it, and accordingly, the fulfillment process is often carried out in an 

encrypted manner, through the use of a program designed for this purpose, where the bank 

number does not appear on the Internet, and an archive of the amounts withdrawn is also created 

using this method so that it is easy to Refer to it when needed (Bashar , 2006, p. 200). 

2/ Electronic payment methods 

Recent years have witnessed tangible progress and a rapid change in payment patterns and 

the means of implementing the buyer's commitment to pay the price, and this change included 

most of the countries of the world, and perhaps the reason for the ease of spread of these means is 

the rapid spread of the Internet all over the world ( Makhloufi, 2011-2012). 

This development has led to the creation of modern methods that are compatible with the 

requirements of e-commerce via the Internet, including electronic money. There have also been 

attempts to adapt traditional methods and make them compatible with modern development. For 

this reason, the method of payment by bank transfers, electronic check, bank card appeared. 

In this regard, the Algerian legislator stipulated in Article 69 of Ordinance 03-11 of 

August 26, 2003 relating to cash and the amended and supplemented loan that “the means of 

payment are all the tools that enable each person to transfer money, regardless of the instrument 

or the technical method used”. 

This article expresses the intention of the Algerian legislator to move from the classic 

means of payment to the modern means of payment, and what confirms this is the text of Article 

03 of Ordinance 05-06 of August 23, 2005 related to combating smuggling, where the legislator 

used the term electronic payment means, considering its generalization Among the preventive 

measures to combat smuggling. 

With the issuance of the Electronic Commerce Law No. 18-05, the Algerian legislator 

defined the electronic payment method according to Article 06/5 of it as “every payment method 

licensed in accordance with the applicable legislation that enables its owner to make a payment 

About near or remotely via an electronic system”. 
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Pursuant to the provisions of the above article, electronic payment methods, for example, 

but not limited to, are: 

a. Electronic bank transfers : Bank transfers from the debit account to the creditor 

account are still valid in electronic commerce operations, whether between institutions or 

between consumers, in exchange for a certain financial value that banks require for carrying out 

such transactions, which is a very reasonable value in the frame of commercial relations 

compared to the speed it provides Commercial Operations (Hammoudi, 2015, p. 125). 

An electronic transfer is an order that the customer, using his computer, directs to his 

bank, whereby the bank, through the electronic registration, transfers an amount of money from 

his account to another account (the beneficiary’s account) if the latter’s account is from the same 

bank. But if the account transferred to it is with another bank, then the transfer to it is done 

through electronic clearing (Kawthar Said , 2012, p. 582), It was regulated by the Algerian 

legislator under Regulation No. 05-06 of 15/12/2005 relating to the clearing of sukuk and other 

payment instruments for the general public. It also specifies the systems through which the 

electronic clearing system is established. 

b. electronic commercial papers : Some financial institutions have tried and are trying to 

adapt all known payment methods to suit the requirements of e-commerce, and these papers are: 

b-1. electronic check : It is a check processed electronically. and the legislator has 

acknowledged the electronic processing of the check in accordance with Article 502/2 of the 

amended and supplemented Commercial Code, in which it states that « this presentation can also 

be made by any electronic means of exchange specified in the applicable legislation and 

regulation », and it is noted that the legislator recognized under this article the electronic 

circulation for check. 

Thus, the electronic check can be defined as a three-party editor electronically processed 

in whole or in part that includes an order from a person called the drawer to the drawee bank to 

pay a sum of money to the permission of a third person called the beneficiary (Kawthar Said , 

2012, p. 585). 

In application of the foregoing, when the consumer contracts for a commodity, and the 

two parties agree that fulfillment is by using an electronic check, where the electronic consumer 

issues it and signs it electronically and sends it to the merchant, who in turn signs it and sends it 

to the bank (clearance party)where both parties have an account from the same bank And when 
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the bank verifies the check data, the parties’ signatures, and the balance, it deducts the check 

amount from the consumer’s account and adds it to the electronic supplier’s account, then notifies 

the two parties to complete the process. 

b-2. electronic bill of exchange : An electronic bill of exchange is defined as a three-

party pro forma written completely or partially electronically, which includes an order from a 

person called the drawer to a person called the drawee, to pay a sum of money to a third person 

called the beneficiary upon sight or on a specific date (Kawthar Said , 2012, p. 587). 

And as the Algerian legislator admitted to processing the check electronically, it did not 

depart from that in the bill of exchange, and this if it indicates something that indicates the 

legislator’s keenness to achieve harmony between the legal texts regulating the means of 

payment, even if they are separate and not grouped into one law, so Article 414/3 stipulates From 

the Commercial Code, «This Submission may also be made by any electronic exchange method 

specified in applicable legislation and regulations ». 

b-3. Electronic Promissory Note : It is a two-sided modal editor An electronic 

processor, in whole or in part, that includes an undertaking from its editor to pay an amount of 

money on a specific date to the permission of another person called the beneficiary (Kawthar 

Said , 2012, p. 590). 

Based on the provisions of the Algerian Commercial Code, especially Article 467 of it, in 

which the legislator stipulates that the promissory note shall be subject to the provisions of the 

bill of exchange, and among these provisions are those related to the payment specified in 

Articles 414-425 of the Commercial Code, from which it is concluded that the legislator also 

recognized electronic processing for the promissory note. 

c. Electronic payment cards : The electronic payment card is a magnetic card issued by 

the banks authorized to do so for a certain amount according to a contract concluded with the 

bank, allowing its holder to purchase goods and obtain services through the Internet, and to fulfill 

its use within the limits of the amount issued, and the electronic payment card occupies a great 

place among the methods of payment It is used by more than 80% of consumers to fulfill their 

online purchases (Kawthar Said , 2012, p. 574). 

d. Electronic Money : Electronic money can be defined as electronic monetary units, 

which a person obtains from the bank in exchange for opening an account with its value, and the 

holder deposits it in the memory of his computer after making sure that he has encrypted the units 
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by placing a serial number for each unit, and then sends it to a device The merchant's computer in 

fulfillment of the goods and services he receives (Kawthar Said , 2012, p. 588). 

The merchant's bank is not supposed to be the same as the consumer's bank, because even 

if they differ in the bank, the fulfillment is through electronic clearing. 

Electronic money takes one of two methods: 

d-1. Liquid money that is managed by a computer program : This money works in the 

following order: digital money is withdrawn from a bank or financial institution that issues it, 

then it is stored in an internal metal device placed in a personal computer, and by a mouse click 

on this device, digital money is sent over the Internet to the beneficiary, using this Funds requires 

communication between the two parties to the contract with the issuer to ensure the safety of the 

funds in circulation, which reduces fraud cases, and the process of transferring funds is carried 

out with procedures that ensure  a great deal of security ( Makhloufi, 2011-2012, p. 154). 

d-2. electronic money wallet : It is a type of fulfillment card loaded with a prepaid 

amount, and the fulfillment is completely insured as it guarantees the confidentiality of contracts 

and allows knowing the amount of money available, and the huge amounts are managed by a 

banking system, where electronic money allows the parties to fulfill their obligations under it 

(Kawthar Said , 2012, p. 579). 

The electronic money wallet is a virtual payment or fulfillment method used to pay small 

amounts of value, The idea of the electronic money wallet is to use the memory of electronic 

devices to store value for final use in recurring and low-value payments ( Makhloufi, 2011-2012, 

p. 157). 

The electronic money wallet is called by this name because it is similar to a regular money 

wallet, in that it is a wallet in which units of material value are stored, but it is not paper or metal 

units like the regular wallet, but rather units with electronic impulses that are transmitted 

electronically (Kawthar Said , 2012, p. 579). 

II. Electronic payment controls in Algerian legislation 

Pursuant to the provisions of Article 27/1 of the Electronic Commerce Law, payment in 

electronic commercial transactions is made either remotely or upon delivery of the product, 

through authorized payment methods in accordance with the applicable legislation. 

Therefore, when payment is made electronically, it must be subject to the following 

controls: 
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1/ To be made through payment platforms designated for this purpose 

Electronic payment platforms are a secure intermediary between the electronic supplier, the 

owner of the website, and the electronic consumer, also called the electronic payment gateway, 

which are customized pieces of software that enable and manage payment operations for 

customers, merchants and banks, and ensure the safety of these operations for all parties, It 

ensures the safe transfer of consumers’ money from their account to the electronic supplier’s 

account. In Algeria there is the TPE electronic payment platform, which are closed stations, 

making them only accept chip reading and providing facilities for the customer to enable him to 

enter the secret code safely (Benamour, 2019, p. 105). 

In this context, Article 27/2 of the Electronic Commerce Law stipulates that “when the 

payment is electronic, it is made through payment platforms designated for this purpose, 

established and exploited exclusively by banks approved by the Bank of Algeria and Algeria Post 

and connected By any kind of electronic payment stations through the network public dealer for 

wired and wireless communications. 

According to the text of Article 27/3 of Law 18-05, electronic payment in cross-border 

commercial transactions is carried out exclusively remotely through electronic communications. 

 

2/ Electronic Payment Insurance 

In order to enhance consumer confidence in electronic payment methods in order to be 

reassured and accept their use, it was necessary to put in place legislative guarantees to protect it 

and secure electronic transactions, and this obligation rests with the electronic banks on which the 

consumer relies to fulfill his obligations electronically.  Among the software that protects 

electronic banking transactions that take place through the Internet, is firewall software, «which 

is a very effective method that prevents external communications from accessing services 

available on the network, as it serves as a protective shield to repel external attacks or suspicious 

communications into the network." This is in addition to programs for discovering open 

backdoors in the marketing site system and programs against hacking, as well as information 

technology programs that act as an alert or warn when many hackers attempt to hack, but all of 

these methods remain useless if compared to the method Encryption is one of the most 

appropriate techniques for securing transactions and ensuring that messages and information are 

delivered complete and intact» (Bouzkari, 2012-2013, p. 70). 
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The jurisprudence has defined the encryption method as a set of techniques that allow the 

protection of information thanks to a secret code or code (Kawthar Said , 2012, p. 608). 

In addition, the electronic signature method or technique is one of the guarantees of 

consumer protection in the field of electronic fulfillment, whereby the consumer electronically 

signs the fulfillment orders and messages he sends to the bank. In order for these technologies to 

achieve their effectiveness in securing fulfillment, and instilling confidence in the consumer, they 

must be reinforced by legal texts that ensure his protection within the scope of financial 

transactions via the Internet. 

In this regard, Article 28 of the Electronic Commerce Law stipulates that "the link of the 

electronic supplier's website to the electronic payment platform must be secured by an electronic 

authentication system." 

Referring to Law No. 15-04 of February 1, 2015, which defines the rules related to 

electronic signature and certification, we believe that electronic signature achieves this feature, as 

it contributes to reducing the problem of penetration of security and privacy on the Internet, as 

the availability of security occupies a large part of the users’ interest The network, whether they 

are customers or providers, also raises the concern of many users, which leads to a lack of 

confidence in this network, and electronic signature has been resorted to to provide the highest 

level of security and privacy for those dealing with the network, and this is done by the 

technology’s ability to maintain the confidentiality of the information or the data message sent . 

The inability of any other person to view, modify or distort the message, and it also enables the 

identification and identity of the electronic sender and receiver and ensures the credibility of 

these personalities, which allows detecting any fraud or manipulation. 

In addition to the electronic signature, the role of electronic certification comes as a safe 

way to verify the authenticity of the signature or the editor, so that it is attributed to a specific 

person through a trusted body or a neutral party called a certification service provider. 

Confidence and credibility in the circulated data requires the intervention of a neutral 

intermediary who gives a digital certificate or an electronic document attesting to the validity of 

this data, and this intermediary is a natural or legal person licensed to practice this profession 

(Nour Khaled , 2009, p. 235). 

The electronic certification process is nothing more than a legal service provided by a 

neutral person authorized to do so. It includes the process of confirming the validity of an 
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electronic signature and attributing it to a specific person by virtue of a certificate called the 

electronic certification certificate (Nour Khaled , 2009, p. 236). 

 In the scope of e-commerce, transactions need someone to certify them, in order to 

reassure all dealing individuals that the circulated data and the signatures received on them are 

correct, because this has legal implications for them. And based on the validity of the seller’s 

signature, the buyer pays the price of the purchased goods, in addition to the fact that the 

electronic accounting system in the banks, based on the validity of the signature of the card 

holder or the account holder, undertakes the payment by electronic method and the settlement of 

accounts electronically without the intervention of the card holder or the bank employee ( 

Bayoumi , 2008, p. 126). 

Accordingly, it was necessary to provide guarantees to achieve confidence and credibility 

in the circulating data, through a mediator or a trusted neutral third party, who gives a digital 

certificate or an electronic document attesting to the validity of the data, and this intermediary is 

called under the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures - As is the case in Algerian 

law - the provider or performer of certification services. 

3/ Electronic payment platforms are subject to the supervision of the Bank of Algeria 

As the Bank of Algeria is the first supervisor of the banking system on the one hand, and 

the economic and financial advisor to the government on the other hand, it has a major role in 

rehabilitating the banking system in general and the electronic payment system in particular, 

through its role in granting accreditation to banks wishing to engage in the electronic payment 

platform, as well as Through its supervisory role for electronic payment platforms. Banking 

supervision is defined as the oversight exercised by the monetary authorities in the country to 

verify the integrity of the applied banking, monetary and credit systems and to ensure the correct 

application of the laws, regulations and banking instructions issued, on the one hand, and 

supervision and control, whether represented by the Central Bank, the Monetary Agency or the 

legally authorized authority The right to supervise and control on the other hand. The mission of 

the Bank of Algeria in the field of money and credit is represented in three types of control: 

quantitative control, qualitative control, and legal and administrative control (Benamour, 2019, p. 

110). 
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Although the Algerian legislator emphasized the mandatory subjection of electronic 

payment platforms to the supervision of the Bank of Algeria, Article 07 of Law 18-05 relating to 

electronic commerce differentiated between two matters: 

The first order: The sale by electronic communication of a good or service by a resident 

electronic supplier to an electronic consumer located in a foreign country is exempted from 

foreign trade and exchange control procedures, when the value of this good or service does not 

exceed its equivalent in dinars the limit stipulated in the legislation and regulation in force. 

However, the proceeds of this sale after payment must be transferred to the account of the 

electronic supplier domiciled in Algeria with a bank approved by the Bank of Algeria or with 

Algeria Post. 

The second order: The purchase of digital goods or services destined exclusively for 

personal use by an electronic consumer residing in Algeria with an electronic supplier located in 

a foreign country is exempted from the procedures of controlling foreign trade and exchange, 

when the value of this good or service does not exceed its equivalent in dinars the limit stipulated 

in the legislation and regulation applicable. The electronic payment on the occasion of this 

purchase is covered by the bank account in hard currency of the electronic consumer domiciled in 

Algeria. 

Conclusion 

The Algerian legislator issued Law 18-05 related to electronic commerce, according to 

which a provision is made for the electronic fulfillment party, which exonerates the electronic 

consumer. 

As long as the electronic payment is made through an open information space, the 

hypothesis of burglary on the card number during the payment process exists, but the chance of 

its occurrence is relatively large, and in order to avoid this, the electronic payment must be 

accompanied by technical security means that will determine the debtor who makes the payment 

and the creditor who He benefits from it, and accordingly, the fulfillment process is often done in 

an encrypted manner, by using a program designed for this purpose, so that the bank number does 

not appear on the Internet, and an archive of the amounts withdrawn using this method is created 

that is easy to refer to. 

In order to achieve this, it was necessary for the monetary authority to take organizational 

arrangements that require the provision of an appropriate legislative environment that recognizes 
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and regulates the provisions of electronic payment in commercial and banking law, in addition, it 

was necessary to develop plans to start introducing electronic payment services, in accordance 

with the priorities and strategic plans at the level of a bank Algeria and other banks, training bank 

employees on electronic payment methods and modern banking methods, preparing the banking 

environment and directing it to introduce modern mechanisms within the terms of the 

comprehensive banking strategy to confront technical and economic changes, in order to facilitate 

payment operations, maintain the integrity of contracts, and keep pace with electronic 

developments. 
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Abstract: 

Cryptocurrency is relatively new payment system,  with many people trying to figure up how it works. An 

incresing number of companies world wide , 2300 US business, are using betcoin and an other digital assets 

for a host of investement, operational, and transactional process. Using crypto for conducting business 

presents a host of opportunities and challenges. In this research paper, we discuss the far- reaching influence 

of using digital financial  currency  in financial sector using a descreptive and analytical method 

This stady finds that in the short term, cryptocurrencies are forcing both traditional and new financial 

services providers for fear of losing out a technological revolution that is gaining traction all around the world . 

Also the crypto economy is leading to the development of an alternative financial and technological 

infrastructure that is global, open source, and source and accessible to all who have access to the internet 

regardless of nationality, ethnicity, gender and socio economic class.   

Key words:  Degital  Economy,fintech, blockchain, Cryptocurrency, Bitcoin. 

 امللخص:

حيث تعتبر نظام دفع حديث يحمل العديد من الفرص و التحديات  2771نهاية سنة مع  ظهرت العمالت املشفرة             

  الحديث الذي تأثر بظهور ابتكارات التكنولوجيا املالية املتمثلة أساسا في تكنولوجيا البلوكتشين.  يستخدمللنظام املالي 

من الشركات في جميع أنحاء العالم  البيتكوين وأصول رقمية أخرى لتسديد عمليات االستثمار ، التشغيل  واملعامالت العديد 

 املالية  املختلفة. 

ذه الورقة البحثية ملناقشة اإلشكالية املتمثلة في مدى   تأثير استخدام العملة املالية الرقمية  في القطاع جاءت ه                

املالي معتمدة  على املنهج الوصفي التحليلي لتبيان آلية عمل العمالت املشفرة وتبيان التغير الجذري الذي طرأ على مختلف  

توصلت هذه الدراسة الى أنه على املدى القصير ، تفرض  العمالت املشفرة  على مقدمي      العمليات املالية املختلفة .            

الخدمات املالية التقليديين  حتمية تبني العمالت  الرقمية حيث  يؤدي اقتصاد العمالت املشفرة  إلى تطوير بنية تحتية مالية 

 وتكنولوجية بديلة تكون عاملية ومفتوحة املصدر .

 العملة املشفرة، البتكوين. التكنولوجيا املالية، سلسلة الكتل، فتاحية: االقتصاد الرقمي،الكلمات امل
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INTRODUCTION 

     The economy system has changed due the rapid development in internet system known as 

digital economy. It can be seen by the changing of economic activities which mostly engage in 

online systems. These developments have led to renewed interest extraordinary in societies.  One 

of the major development in economic transaction is non-cash-based instrument which 

previously used cash-based system. It is a method of paying for goods and services that does not 

involve the exchange of cash such checks and credit cards.  As time goes by, the non-cash-based 

instrument has well developed to be paperless and the recent one is cryptocurrency. 

 

A cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses strong 

cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify 

the transfer of assets. Cryptocurrencies use decentralized control as opposed to centralized digital 

currency and central banking systems. The decentralized control of each cryptocurrency works 

through distributed ledger technology, typically a blockchain that serves as a public financial 

transaction database. The global financial system is no doubt embracing the current transition 

from physical currency to almost virtual currencies through the medium of technology . 

(Christopher, ORIAKHI, OJol, & AGU, 2019, p. 139) Cryptocurrency is a cryptography to 

secure its transaction, to control the creation of additional units, and to verify the transfer assets. 

 

Problematic: The technological revolution of digital and online computing combined with the 

information revolution paved the way for the emergence of innovations to reshape existing 

financial services. Therefore the problematic of this research paper is : What is the impact of 

cryptocurrency on the financial sector? 

Hypothesis: To solve this problem we have made the following main hypothesis: addopting 

cryptocurrency will positively improve the financial services/ industry  by making financial 

transactions more secure, faster, transparent, and eliminate intermediaries. 

Importance of the study is to identify the applications and contributions of cryptocurrencies in 

finance in general, and to identify areas where the technology can make a larger impact in 

payment systems 

Methodology  

This study uses the method of systematic literature review, which presents a conceptual study of 

potential of cryptocurrencies in revolutionizing the existing financial services. It also dwells deep 

into the research articles and case studies conducted on the crypto technology to understand its 

application in various financial services. This approach has a methodological objective: the 

verification of our hypothesis, sothat we can answer our questions and provide results.  

1.cryptocurrency overview  

1.1. The concept of cryptocurrency 

     A cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses cryptography 

to secure its transactions, to control the creation of additional units, and to verify the transfer of assets. 

Cryptocurrencies are classified as a subset of digital currencies and are also classified as a subset of 

alternative currencies and virtual currencies. Digital currency is an electronically issued currency the 

transferability of which into fiat currency is not guaranteed by the state. A defining feature of a 
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cryptocurrency, and arguably its most endearing allure, is its organic nature; it is not issued by any central 

authority, rendering it theoretically immune to government interference or manipulation. it exists in the 

parallel world of computer network, therefore is a virtual currency. (Vora, 2015, p. 817) Digital currency 

is largely backed and regulated by the Central Bank, more like electronic money. Virtual currency, on the 

other hand is unregulated and decentralized. As the word suggests, cryptocurrencies are based on 

cryptography. Cryptography provides a mechanism for securely encoding the rules of a cryptocurrency 

system in the system itself. (Banwari, 2017, p. 82) 

Cryptography is an area of study that uses various advanced and complicated mathematical 

techniques. Digital technology has become prevalent and of common use throughout the world. It 

is therefore expected that the mode, means, and method of performing transaction involving 

money needs be digitalized, therefore, necessitating the adoption and usage of digital currency 

(Christopher, ORIAKHI, OJol, & AGU, 2019, p. 139) Digital medium of exchange is used by 

cryptography to secure transactions and control the creation of additional units that verify transfer 

of assets which allows cross-border payments with little or no transactional costs. Currently, 

there are hundreds of cryptocurrencies in the market and most successful one is Bitcoin which is 

used as currency on its own. Table.1 shows  the market capitalisation, price, and circulating 

supply of the top 10 cryptocurrencies by market capitalisation.  

Table 1: Top 10 Cryptocurrencies by Market Capitalisation (as on 17 April 2022) 

 Currency Market capitalisation ($) Price($) Circulating supply (Unit) 

01 Bitcoin 766,770,260,497 40,327.57 19,013,893 

02 Ethereum 365,991,925,544 3,039.57 120,410,484 

03 Tether 82,751,850,407 1.00 82,718,361,450 

04 BNB 68,614,356,343 415.34 165,116,761 

05 USD Coin 50,083,633,704 0.9995 50,109,495,536 

06 XRP 37,566,092,843 0.78 48,135,209,660 

07 Solana 33,906,796,116 102.04 333,119,045 

08 Cardano 31,914,150,240 0.9468 33,739,028,516 

09 Terra 29,327,001,010 81.75 357,716,602 

10 Avalanche 20,829,651,778 77.77 268,265,330 
Source : (coinmarketcap, 2022) 

As the beginning of 2022, the number of cryptocurrencies available over the internet is 18921. 

By market capitalization, Bitcoin, is over twice that of the second currency, Ethereum, and nearly 

nine times that of the third currency, Tether.  Apart from Bitcoin Cash, all others have market 

capitalisation over $20 billion. 

 

Compared to fiat currency, Bitcoin is a better alternative . Since 1973, the paper cash issued holds 

no real value as it is sponsored by trusted general population of their administration capacity to 

control its course to accomplish monetary dependability, making the money devaluate . Until this 

day, fiat cash ended up being a store of significant worth which is one of 

the essential elements of cash. The main problem of fiat cash began rising especially after the end 

of Bretton Woods Contract which used to hold the United States money to the cost of Gold. 

(Islam, Imad Fakhri, Rizal, & Kabir, 2018, p. 70) Fig.1 shows the comparison of transaction 

processes between traditional fiat currency and cryptocurrency. Fiat currencies (banknotes or 
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coins) are usually government-issued in any country, currencies that are circulated by medium of 

exchange. Comparing the cryptocurrency, encryption techniques are used to generate the units of 

currency which is virtual, with no physical evidence. There are more than 1500 various types of 

cryptocurrencies in the market as of January 2018 according to the website (coinmarketcap) but 

in which most of them are variations on the Bitcoin architecture. Rapid growth of 

cryptocurrencies began to be acknowledged as a means of payment gateway by major online 

retailers and backed by a government did not last long. Due to this reason the development of 

cryptocurrencies brought questions regarding its practicality in the long term. Digital currencies 

emerged as an answer at the nightfall of the money related emergency to give a contrasting 

option to the exemplary monetary framework. Like any other money utilized for exchange, 

Crypto currencies brings up many issues concerning its dependability and the failure risks of 

image with few dangers, for example, the creation of fake cash or imitation are normal to all 

monetary standards, yet others in particular are computerized or cryptographic forms of money 

like interruption in the mining procedure and most importantly hacking. (Xu, Lin, Zhimin, & 

Xinxin, 2020, p. 02) 

Fig.2. The comparison of transaction processes between traditional fiat currency and 

cryptocurrency 

 

 
 

Source : (Islam, Imad, Rizal, & Kabir, 2018, p. 70) 

1.2. Cryptocurrency systems. (PARATEMA, 2018, p. 09) 

Cryptocurrency, or electronic cash, was developed at least at early 90’s. The basic requirement of 

all cryptocurrency systems is prevention of double-spending, i.e., one cannot spend the same 

currency twice, and cryptocurrency schemes with extra features are also developed, such as 

untraceability and anonymization. All these schemes rely on a centralized party, usually the bank, 

to achieve the design goals. Blockchain technology is a sequence of blocks and provides a 

decentralized book keeping mechanism. Blocks are linked together using hash values, and any 

type of records can be embedded into the block. Depending on the way the blockchain is 

constructed, a proof field is used to stores different information to demonstrate the validity of this 

block. Each participant of the system maintains his/her own 
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local copy of the blockchain, and they follow a pre-defined consensus protocol to determine the 

next block to be added. Blockchain technology has found many applications, and is used to build 

cryptocurrency systems without relying on a centralized party. The basic idea is to embed 

transactions into blocks and store the complete transaction history on the blockchain. Because of 

the public accessibility and the immutability feature, every participant can detect double-

spending him/herself, and the consensus mechanism guarantees that as long as the majority of 

participants are honest, every double-spending transaction will be rejected. More specifically, a 

blockchain based cryptocurrency system has two basic functions: currency creation and currency 

transfer. We only consider public blockchain based cryptocurrency system. Most existing 

blockchain based cryptocurrency systems like Bitcoin use a simple payment structure. Each user 

is equipped with a public/private key pair, where the public key serves as the wallet address to 

identify the user and the private key is used to authorize transactions, which only include the 

amount and receiver’s identity. We propose two fine-grained payment primitives that allow a 

user to manage transactions in a more flexible way and are more suitable for the mobile 

environment.  

1.3.The Existence of Bitcoin 

The Bitcoin (BTC) which was  invented in 2008 by Satoshi Nakamoto and released in 2009 as open 

source is the first cryptocurrency in the world. (Banwari, Cryptocurrency-scope in India,, 2017, p. 83) 

The second cryptocurrency, Namecoin, not emerging until more than two years later in April 2011. Today, 

there are hundreds of cryptocurrencies with market value that are being traded, and thousands of 

cryptocurrencies that have existed at some point. (Banwari, Cryptocurrency-scope in India, 2017)Bitcoin, 

an open source peer-to-peer (P2P) online virtual currency, is leading the trend of digital currencies around 

the world. It is decentralized where there is no central bank or single administrator and no physical 

representation of the currency needed. P2P network allows the transaction of Bitcoin take place between 

users directly, without intermediary.  Bitcoin is designed by using the cryptography system to control the 

transaction as the permanent private payment.  In short, Bitcoin is a cryptocurrency-designed as a digital 

asset to work as a medium of exchange that uses cryptography to secure its transactions, to control the 

creation of additional units, and to verify the transfer of assets. (Elven, p. 04)  Speaking of the use of 

Bitcoin, according to research produced by Cambridge University, there were between 2.9 million and 5.8 

million unique users using a cryptocurrency wallet, as of 2017, most of them using Bitcoin. The number 

of users has grown significantly since 2013, when there were 300,000 to 1.3 million users. The raise of 

user is the result of the benefits that offered by Bitcoin itself, namely:(Elven, p. 04) 

1. No intermediary or third-party involvement 

2. Fast and secure transaction 

3. Tax-free 

4. No “Chargeback” 

5. Riskless to inflation 

6. Cannot be forged 

7. As the investation instrument and commercial commodity 

8. Pseudonymous transaction 

1.4. Cryptocurrency framework 

 

Cryptocurrencies produced by a piece of software that runs on users’ computers and 

communicates over each other via internet like a hand shaking or having the copies of code that is 
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usually updated in terms of transaction every few minutes. If anyone's transaction history differs 

from others, then it is measured to be incorrect and it is replaced with a copy of the correct 

transaction record. If anyone challenges to damage the system then one would need to control 

more than half of the entire network as exactly performed by majority on network. Encrypted 

cryptocurrency transaction is not new and decades ago it was started to use in e-commerce 

purpose. But, there is a distinction between cryptocurrency and other digital currency. E.g. Credit 

card is performed by trail transactions from source to its 

destination parties, but there is no trail on cryptocurrency transactions and it’s designed to be 

unidentified and untraceable. 

 

     The technological architecture of cryptocurrencies such as bitcoin is based on a decentralised 

platform of distributed ledgers—transaction logs distributed across a network of participating 

computers . This online platform called “blockchain” was invented by an anonymous person or a 

group of developers having the pseudonym Satoshi Nakamoto. The blockchain design allows 

P2P transactions that are irreversible and offers a public transaction history that enables 

verifiability. The distributed digital ledger comprises a list of “blocks” (hence the nomenclature), 

that records the history of every transaction in the network. The protocol also reduces the 

problem of “double spending.” The problem of double spending refers to the possibility of a 

virtual token in an electronic cashbased payment system being used twice. The blockchain uses a 

number of randomly selected nodes (active electronic devices that maintain a copy of blockchain, 

as well as process transactions) to reduce the problem of double spending. The design enables 

transparency, as the distributed ledger requires global consensus to amend the rules that govern 

the blockchain. The transparency of the system is inherent in the fact that everybody in the 

network can view and validate the transactions in the global ledger. The cryptocurrency 

generated in blockchain is bitcoin. Given the popularity of the market-leading cryptocurrency, 

namely, bitcoin, a distinction between “bitcoin” and “Bitcoin” needs to be clarified. The 

cryptocurrency unit that is generated in the blockchain is “bitcoin,” whereas “Bitcoin” 

encompasses the system of the blockchain as well as the bitcoin. As per the Bitcoin protocol, 

only 21 million bitcoins can be mined. The value ascribed to bitcoin emerges from this scarcity; a 

scarcity that is “programmable,” in the sense that the supply is designed to be scarce. Before 

understanding the market for cryptocurrencies and drawing parallels between cryptocurrencies 

and Hayek’s views on decentralised currencies, a brief description of the technology of Bitcoin is 

necessary. The technological architecture of cryptocurrencies plays an important role in their 

widespread acceptance as an alternative to traditional payment systems, and creates potential 

threats to securing transactions. (Gaurav, The Market for Cryptocurrencies An Ode to F A Hayek, 

2019, pp. 13-14) Fig.2 demonstrates how cryptocurrency work  and the digital transaction 

process. 
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Fig 2: Cryptocurrency and the Digital Transaction Process 

 

 

Source : (Christopher, ORIAKHI, OJol, & AGU, 2019, p. 144) 

1.5. The  influence of cryptocurrency algorithm on economy (Jaag & Christian, 2016, p. 10)  

 
     Security is always an issue in every economy sector. Many security software companies have 

made more secure options for the maximum satisfaction of customers. In such case, 

Cryptocurrency transaction security architecture payment network is used by hash algorithm that 

shares common ledger in blockchain technology. Moreover, cash flow unknown problems can 

also be protected from the systematic inherited that is applied by blockchain algorithm . 

Blockchain can be applicable on other financial fields such as asset securitizations, intellectual 

property protection, asset registration and many more. Some impacts are given below based on 

influence of emerging economy. 

a) Negative Impact: 

Major negative impact produced by Cryptocurrency makes hidden assets or transfer funds to an 

offshore destination without informing the central bank. This impact of the transaction effects the 

countries major economic sectors. Moreover, the world emerging economy being impact by 

fraud, tax evasion and theft because the digital currency is converted from traditional fiat money. 

This change makes transaction faster, but the negative impact of currency value makes the 

country challenge for future economy.  

a) Positive Impact: 

Several positive impacts are followed from around the world. E.g. Financial world leading 

institutions is in advance to explore landing blockchain application. Citibank exploring with the 

blockchain, Australian Stock Exchange as believed in its acceleration, simplify as well as security 

trading speed by enhancing of conventional ledger technology. 

2. The impact of Cryptocurrencies on Financial Sector 

In this section, the implementation of cryptocurrency  in different areas are thoroughly discussed. 

Furthermore, such applications have been categorized into several area, i.e. banking services, 

crowdfunding, money transfer, e-commerce, accounting and finance. 
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2.1. Cryptocurrency in banks and crowdfunding (Jaag & Christian, 2016, p. 10) 

     Cryptocurrency will be the better option for crowdfunding, let take covid-19 help funding as 

an example, none of the government in world will provide or explain every penny of raised fund, 

some of money is misused by the managing authority where common people cannot find out, but 

in the cryptocurrency it is difficult to fake because of its transparent feature. Blockchain 

technology provides a safe and inexpensive alternative to send payments that eliminates the need 

for third-party verification and beats standard bank transfer processing times. By 2025, 90% of 

European Payments Council members believe blockchain technology will profoundly transform 

the sector. Trillions of dollars are lost now due to an archaic system of sluggish payments and 

hidden fees. Example:If a person works in San Francisco and wish to send a portion of pay check 

to their family in London, person may have to pay a $25 wire transfer fee plus additional fees of 

up to 7%. Person’s bank takes a share, as does the receiving bank, and person pay exchange rate 

fees. Banks profit handsomely from facilitating payments, so they have no motivation to reduce 

rates. Payments revenues from cross-border transactions, such as payments and letters of credit, 

totalled $224 billion in 2019. Bitcoin and Ether are based on public blockchains that anybody can 

use to send and receive money. Public blockchains eliminate the need for trusted third parties to 

verify transactions, allowing anyone all over the world to make quick, inexpensive, and 

borderless payments. Bitcoin transactions take an average of 10 min to settle. However in severe 

situations this might last for several hours or even days. That isn’t perfect yet, but it’s an average 

of three days of bank transactions processing. And because of their decentralisation and 

complexity, it is impossible for governments and regulators to regulate, monitor and shut down 

crypto-based transactions. It has to do a great deal with the way financial infrastructure was 

designed because the average bank transfers stated above need 3 days to settle. For the clients, it 

is not only a pain. For banks, transporting money around the world is a logistical nightmare. A 

basic bank transfer today must pass through a convoluted series of intermediaries, ranging from 

correspondent banks to custodial services, before reaching any sort of destination. The two bank 

accounts must be reconciled across a world- wide financial system that includes traders, funds, 

asset managers, and others. If a person wants to send money from an Indian SBI account to a 

U.S. Wells Fargo account, the transfer will be executed through SWIFT, which sends 37.7 M 

messaging to more than 11.000 financial institutions each day via the Worldwide Interbank 

Financial Communication (SWIFT), which is based in the US. The payment orders are sent by 

the centralized SWIFT system, which does not actually transmit the money. After that, the actual 

money is processed through a network of intermediaries. Each middleman increases the 

transaction’s cost and introduces a possible point of failure. Furthermore, 60 percent of B2B 

payments necessitate manual intervention, which takes anywhere from 15 to 20 min each 

transaction.  

2.1.1. Major differences between cryptocurrency transaction and bank transaction  

Banks are controlled and supervised by government, but Cryptocurrency are decentralized and 

not backed by any government. Sometimes Bank faces single point of failure and cryptocurrency 

don’t face any single point of failure, and this will be one of the reason why many prefer 

Cryptocurrency transaction over normal bank transaction. And one big advantage is 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  70  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

Cryptocurrency transaction is peer to peer transaction method and it will not have middleman 

services like bank. In the bank transaction the government has some supervision to restrict some 

of the transaction and cryptocurrency don’t come under government supervision. 

Cryptocurrencies enable peer-to-peer transactions without the need for a regulated intermediary, 

allowing users to transfer funds instantly and without incurring transaction fees. Transactions are 

simply connected to the transaction ID on the blockchain, rather than being identified by an 

individual bank account through a financial institution. 

2.1.2.Cryptocurrency for crowdfunding  

Cryptocurrency crowdfunding is a type of online fundraising that started as a method for people 

to donate small sums of money to help others, that are artistically inclined raise funds for their 

endeavours. Individuals can invest in entrepreneurial start-ups using a crowdfunding platform 

such as a broker-dealer The problem with the present sites is that they do not offer a Donor 

Guarantee Policy, and they have no control over the funds they have donated. The main 

drawback of cryptocurrency transaction over the bank transaction is that payments are not 

reversible. And If a person loose a wallet, there is no way to recover it back, but in bank any 

person can recover accounts with some procedure and guidelines. other major setback is that 

cryptocurrency prices are not stable in world market, it fluctuates every seconds and not all 

websites accept these digital currencies, only few websites accepts. Also not much suitable 

investors. 

2.2. International money transfers  (Zubir, Nuri, Azwadi, Safiek, & Farizah, 2020, p. 105) 

Besides offering a secure way to store wealth, cryptocurrencies also allow for efficient 

international money transaction. This is especially relevant for financial inclusion as remittances 

are important in developing countries. According to the World Bank (2014), migrants from 

developing countries have sent back USD 414 billion in earnings to their relatives in 2013. 

However, sending remittances through traditional channels is very costly, as such a service 

demands 9 percent of the transaction in fees on average. With cryptocurrencies, it becomes 

possible to make international money transfers with only a minor fraction of the transaction fees 

of existing services. This would particularly help poor people to afford money transfers. 

2.3. Cryptocurrency in E-commerce (Jaag & Christian, 2016) 

     Cryptocurrencies and decentralized payment-systems could extend the financial role of POs 

by enabling the provision of new services in their respective home markets. Cryptocurrencies 

appear to fit well the global rise of e-commerce. In 2012, sales in ecommerce already topped 

USD 1 trillion and are expected to rise annually by approximately 15 percent in the next few 

years. On the one hand, this means that electronic payment methods will further gain in 

importance, as there is a physical separation between merchant and customer. On the other hand, 

this separation also increases the demand for postal logistic services, as the purchased goods need 

to be delivered to customers. Since cryptocurrencies, especially Bitcoin, are increasingly used in 

e-commerce, service provision with regards to cryptocurrencies could attract newcustomers to the 

post offices for parcels. In particular, persons owning neither a credit card nor a bank account 

would thus be enabled to access e-commerce via exchanging traditional currencies for 

cryptocurrencies. As a single intermediary between merchants and customers providing parcel 

delivery but also facilitating the financial transaction in e-commerce, POs would be able to 
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reduce coordination needs and to offer more efficient e-commerce solutions. By combining their 

traditional strength in physical delivery with easy and low-cost payment services, POs may 

facilitate e-commerce and actually contribute to its further growth. POs could also aim towards 

becoming a leading service point for remittances in cryptocurrencies and corresponding monetary 

transfers through decentralized payment systems. Although it is possible for individuals to send, 

for example, Bitcoin without intermediary, there is still a role for the post as money transmitter. 

Combined with a postal account, POs could provide an interface for their clients to easily send 

money without having to understand decentralized payment-systems in detail. The adoption of 

additional financial services also seems to correlate with the growth strategies of the financial 

branch in the postal sector. Indeed, POs already have considerable financial knowledge, which 

could be transferred to offer new financial services. Together with their extensive physical 

network, they are in strong position to not only serve domestic but also international markets. 

2.4. Cryptocurrency in accounting and finance (Zubir, Nuri, Azwadi, Safiek, & Farizah, 2020, 

p. 105) 

Cryptocurrency is needed in order to fully utilised the blockchain system. This is in line with the 

purpose of deploying the blockchain system, that is, to eradicate the intermediary, costs and 

processing time, and at the same time the transaction is immutable. Because of that, the record of 

the transaction will be permanent and can’t be altered. Thus, financial rules and regulations 

should be amended in order to include cryptocurrency in the financial system, for the sake of 

adapting the blockchain technology, not just in the financial arena but also in many other fields. 

By using blockchain system, the transaction’s record will be available in real-time to public, if it 

is set to such setting. This type of transparency may or may not be preferred by companies and 

others, but companies will have the choice to whether set the record to be publicly available, or 

only certain parties such as stakeholders, managers and officials will have the privilege to access 

the record. Nevertheless, above all, public companies do not have a similar privacy right as 

individuals, as they are responsible to the public, by providing them information, which are 

authentically, reliably and timely accurate. Hence, the use of blockchain system in accounting 

does meet the objective of financial reporting in that sense and would improve the confidence in 

financial market which has been tampered with frauds and scandals, or at least alleviate the 

financial market information asymmetry. Blockchain is a new accounting breakthrough that 

simplify the transaction, or transfer of assets and proprietorship, while at the same time providing 

accurate information by producing a real time ledger and upholding the ledger for the interest of 

the participants. As a result, blockchain system can at least, take over the task of obtaining clarity 

over proprietorship, obligations and indemnities, which are parts of critical accounting 

procedures. Most importantly, the cost-diminishing effect that it would bring to the process of 

preparing financial reporting is interesting and tempting to most accounting service 

companies.The blockchain system is also said to substitute the job of an accountant as it records 

and verifies all transactions without the need of intermediation by any accountant or auditor. In 

other words, blockchain provides an automated accounting system which could save time and 

money compared to the current human accounting system. This potential risk or benefit in 

accounting field, has been documented by the Australian Department Industry (2014). They 

further elaborate that the only barrier to the automated system to replace the accountant is the 

superiority of human accountant compared to automated system, which is: “the ability to solve 

problems intuitively, improvise spontaneously and act creatively”. Correspondingly, the human 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  72  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

accountants could concentrate their resources on verifying, planning and appraising, which are 

also parts of financial responsibilities. On the contrary, the blockchain system can be used to 

manipulate the financial report by performing certain cryptocurrency transactions. This is done to 

achieve certain figure in the record. If this is done, the legitimacy of such transaction needs to be 

verified by the auditor. Perhaps the task of human in accounting would be reallocated to 

certifying and verifying business documents, or perhaps smart contracts in the era of blockchain, 

as her original duty has been taken by the blockchain. Blockchain is also unregulated, distributed 

worldwide and based on nodes that are only known by their pseudonyms. As a result, no proof of 

identity involved in the transaction and it is difficult for any revenue agency to track the 

transaction details, for the purpose of correctly taxing either the sender or the recipient. At least, 

that is the case with companies like Airbnb and Uber. Further, if there are nodes conspiring in 

order to achieve certain objective, or somehow there is an accidental error that led to the insertion 

of incorrect data to the block, corrective measures would be hard to be implemented, at least 

would not be done in a short period. The holdings of cryptocurrencies can be in huge amount and 

the value of cryptocurrencies are usually volatile. Thus, financial practitioners would likely have 

to struggle to learn about them. Most accountants would agree that it would be fair value that 

would best account for a cryptocurrency as it is the value that can be invested or traded for the 

desired goods or services. However, the current accounting regulations haven’t considered the 

treatment of cryptocurrency yet. 

Conclusion 

In recent years, Cryptocurrency has become one of the greatest adventures in the 

field of currency due to its physical cashless nature. All financial institutions can 

play a key role in international cross-border payment by using Cryptocurrency or 

digital currency through the blockchain network. It will save the cost, settlement 

time, and avoid double-spending and third-party involvement. However, 

Cryptocurrency is the latest technology-based digital currency that can use for 

financial systems. 

Results : we can sammurize the results of this stady in these points below. 

 A cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses 

cryptography to secure its transactions, to control the creation of additional units, and to verify the 

transfer of assets. 

 Digital currency is an electronically issued currency the transferability of which into fiat currency 

is not guaranteed by the state 

 The Bitcoin (BTC) which was  invented in 2008 by Satoshi Nakamoto and released in 2009 as 

open source is the first cryptocurrency in the world 

 The technological architecture of cryptocurrencies such as bitcoin is based on a 

decentralised platform of distributed ledgers—transaction logs distributed across a 

network of participating computers . This online platform called “blockchain” 
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 cryptocurrency it is difficult to fake because of its transparent feature. Blockchain 

technology provides a safe and inexpensive alternative to send payments that eliminates 

the need for third-party verification and beats standard bank transfer processing times. 

 Banks are controlled and supervised by government, but Cryptocurrency are decentralized 

and not backed by any government. Sometimes Bank faces single point of failure and 

cryptocurrency don’t face any single point of failure. 

 one big advantage is Cryptocurrency transaction is peer to peer transaction method and it 

will not have middleman services like bank. In the bank transaction the government has 

some supervision to restrict some of the transaction and cryptocurrency don’t come under 

government supervision. 

 Cryptocurrencies enable peer-to-peer transactions without the need for a regulated 

intermediary, allowing users to transfer funds instantly and without incurring transaction 

fees. 

 The main drawback of cryptocurrency transaction over the bank transaction is that 

payments are not reversible. 

 blockchain system is also said to substitute the job of an accountant as it records and 

verifies all transactions without the need of intermediation by any accountant or auditor. 

 Cryptocurrency positively improves the financial services/ industry  by making financial 

transactions more secure, faster, transparent, and eliminate intermediaries. This confirms 

the validity of our hypothesis 
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A Short Introduction to the World of Blockchain-Based  

Cryptocurrencies: A Developing Asset Class 
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Abstract: 

In Blockchain, data are kept in a distributed ledger. It is the Blockchain technology to provide integrity and 

availability that allows participants in the Blockchain network to write, read and verify transactions recorded 

concerning cryptocurrency in a distributed ledger. 

The purpose of this paper is to carry out a deeper survey about Blockchain technology and details of 

cryptography in terms of public key cryptography, and to help in providing a better understanding of the 

comprehensive list of Blockchain applications especially the Cryptocurrencies. The study is primarily based 

upon the secondary data. For this extant literature related to the topic from different databases, websites and 

other available sources were collected. To answer the research questions, a literature review was conducted. 

The articles were selected from evidence-based scientific databases such as Emerald, Sage Premier, 

ScienceDirect, Springer Open, and Google Scholar. we searched relevant literature using specific keywords, 

e.g., “Blockchain Technology,” “smart contract,” “Cryptocurrencies,” “Cryptography”. nineteen scholarly 

articles were selected by using exclusion and inclusion criteria and screening the relevant articles. 

Keywords: Blockchain Technology; smart contract; Cryptocurrencies; Cryptography. 

 

 امللخص:

في البلوكتشين، يتم االحتفاظ بالبيانات في دفتر املوزع. إنها تقنية البلوكتشين لتوفير التكامل والتوافر الذي يسمح للمشاركين 

 قق منها.في شبكة البلوكتشين بكتابة وقراءة املعامالت املسجلة الخاصة بالعمالت الرقمية في دفتر املوزع والتح

وتفاصيل تشفير املفتاح العام، واملساعدة في توفير  Blockchainالغرض من هذه الورقة هو إجراء مسح أعمق حول تقنية 

وخاصة العمالت املشفرة. تعتمد الدراسة بشكل أساس ي على البيانات  Blockchainفهم أفضل لقائمة شاملة لتطبيقات 

الثانوية. لألدبيات املتعلقة باملوضوع من قواعد بيانات مختلفة ، تم جمع مواقع الويب واملصادر األخرى املتاحة. لإلجابة على 

و  Sage Premierو  Emeraldلمية مثل أسئلة البحث تم إجراء مراجعة األدبيات و اختيار املقاالت من قواعد البيانات الع

ScienceDirect  وSpringer Open  وGoogle Scholar بحثنا في األدبيات ذات الصلة باستخدام كلمات رئيسية محددة، على .

 
ً

سبيل املثال، "تقنية البلوكشين" ، "العقود الذكية" ، "العمالت الرقمية" ، "التشفير". حيث تم اختيار تسعة عشر مقاال

 لمًيا باستخدام معايير االستبعاد واإلدراج.ع

 الكلمات املفتاحية: تقنية البلوكشين، العقود الذكية، العمالت الرقمية، التشفير.
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I- introduction:  

Over the years, the use of emergent digital innovative technologies, through telebanking, online 

and mobile banking and fintech, has contributed towards offering new experiences. In this regard, 

convenience, availability, speed, efficiency, effectiveness and transparency of banking and 

financial processes have enabled the sector to tackle some of the common challenges associated 

with facilitating transactions across various sectors (Peters and Panyi, 2016). The emergence of 

blockchain technology has been heralded as the next revolution that will transform the shape and 

size of the banking and finance industry and the way business transactions are conducted 

(Ceremeno, 2016). Blockchain technology is focused on having an open, universally accessible 

decentralized ledger for establishing trust in an unsecured environment without relying on a third 

party. The ledger contains the shared and agreed-upon state of the blockchain, including a list of 

all past transactions that are immutable. Moreover, it can also be utilized along with other 

technologies, such as encryption, business rules and identity management, in order to make such 

technology fit for the challenges at hand (van Engelenburg et al., 2018). 

Blockchain technology offers the opportunity to help in enhancing issues surrounding 

transparency, trust and privacy for relevant stakeholders. Nonetheless, as much as blockchain has 

brought opportunities for organizations, it is pivotal to realize that there will be several challenges 

and complexities across technical, regulatory and adoption-related areas. Recent events such as 

digital currency theft and cybersecurity breaches have demonstrated the high-level of risks 

related to the use of blockchain technologies in banking and finance.  

1. Statement of problem : 

blockchain has also the potential to disrupt the banking sector by exploiting it across various 

financial services. As such, it includes facilitating global money remittance, smart contracts, 

automated banking ledgers and digital assets. It can transform a considerable number of existing 

traditional banking services through improving transaction security and expediting transfers at a 

lower cost.  

 

2. Research questions: 

This article focuses to answer the following questions:  

 What is the meaning of the blockchain technology and how it works? 

 What are the main characteristics and benefits of the blockchain technology? 

 What is the meaning of the smart contract? 

 How do blockchain technology applications work especially in Cryptocurrencies fields 

and why is it important? 

 

3. Research objectives: 

This paper focus to:  

 contribute to facilitating the successful adoption and application of the blockchain 

technology. 

 outline blockchain’s concept, benefits as well as challenges of the technology in the 

context of Cryptocurrencies fields. 
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4. Methodology: 

The study is primarily based upon the secondary data. For this extant literature related to the topic 

from different databases, websites and other available sources were collected. A systematic 

review of the collected literature was done in detail. 

II. Literature Review: 

1. Blockchain Concept: 

The blockchain concept can be defined as “shared, distributed ledger that facilitates the process 

of recording transactions and tracking assets in a business network. An asset can be tangible a 

house, a car, cash, land or intangible like intellectual property, such as patents, copyrights, or 

branding.” (Gupta,2017). This ledger information operates with encrypted data to implement 

identification, authentication, and authorization of access to information. Integrity and trust on 

data, which is in the information systems, is the main objective of blockchain technology. 

Blockchain is a technological tool to comply with data integrity, in terms of its completeness, 

correctness, and free of contradiction, in distributed software systems. Distributed software 

systems are a number of independent computers that cooperate with each other in numerous 

informational transactions, without having a centralised computer to control or monitor those 

transactions. In a centralized system, only one computer can control all the information occurred 

in a specific context or network. In our everyday life economy, we know that transactions should 

not be on only one computer to prevent fraud risk, but rather in multiple computers. For this 

reason, companies use decentralised information systems. Within this decentralised system, 

ownership of information must be authenticated, the ownership proof has three elements: (1) the 

identification of the owner, (2) the identification of the object being owned, and (3) mapping the 

owner with the correspondent object. This object and the mapping to its owner is maintained in a 

ledger, corresponding to a proof of ownership. Next figure represents the ownership concepts 

used to certify and proof property. 

Blockchain means different things to different background people (Gupta,2017). For some 

authors blockchain is defined as a data structure, for others is an algorithm, for others can be 

defined as a suite of technology, and even for others blockchain can be a group of systems that 

communicate peer-to-peer within a common application area (Drescher ,2017). Drescher (2017) 

defines blockchain as a distributed ledgers system, which uses an algorithm for computers to 

communicate with each other with cryptographic and security technologies to achieve and 

maintain data integrity. 

In October 2008, Satoshi Nakamoto published a paper where he introduced the concept of a 

decentralised trustless peer-to-peer digital currency called Bitcoin, the first cryptocurrency, that 

was not issued and backed by a central authority, but by automated consensus among networked 

users (Nakamoto,2008). The backbone of Bitcoin is the blockchain technology, a distributed 

ledger which contains the details for every record processed since the very first one. The validity 

and authenticity of each transaction are protected by digital signatures resorting to cryptography, 

thus the denomination cryptocurrency. To understand better, it is necessary to comprehend how 

the cryptography on the bitcoin blockchain works. Digital signatures are produced by using hash 
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functions and encrypted resorting to a private key. This key is used to authenticate and authorize 

transactions in the bitcoin network, confirming the ownership of the bitcoins in each address, 

which identifies senders and receivers of transactions. The public key is used in the creation of 

bitcoin addresses by a digital application known as wallet (Martins,2018). From a user 

perspective, in a transaction, the sender must know the address of the receiver and inputs merely 

the desired amount to transfer.  

1.2. How Blockchain Works: 

Here are five basic principles underlying the technology. 

1.2.1 Distributed Database: 

Each party on a blockchain has access to the entire database and its complete history. No single 

party controls the data or the information. Every party can verify the records of its transaction 

partners directly, without an intermediary. 

1.2.2 Peer-to-Peer Transmission: 

Communication occurs directly between peers instead of through a central node. Each node 

stores and forwards information to all other nodes. 

1.2.3 Transparency with Pseudo symmetry: 

Every transaction and its associated value are visible to anyone with access to the system. Each 

node, or user, on a blockchain has a unique 30-plus-character alphanumeric address that identifies 

it. Users can choose to remain anonymous or provide proof of their identity to others. 

1.2.4 Irreversibility of Records: 

Once a transaction is entered in the database and the accounts are updated, the records cannot be 

altered, because they’re linked to every transaction record that came before them (hence the term 

“chain”). Various computational algorithms and approaches are deployed to ensure that the 

recording on the database is permanent, chronologically ordered, and available to all others on 

the network. 

1.2.5 Computational Logic: 

The digital nature of the ledger means that blockchain transactions can be tied to computational 

logic and in essence programmed. So, users can set up algorithms and rules that automatically 

trigger transactions between nodes (Tapscott,2017).  
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Ficure01. The formation of the blockchain 

 

                                                                                                     Source: (Tapscott,2017) 

1.3 Characteristics of Blockchain:   

A blockchain is characterized by censorship resistance, immutability and global usability, and has 

a global network of validators called miners, who maintain it through block rewards, named 

crypto tokens.  

the creator of Ethereum, states that decentralization assures fault tolerance, attack resistance and 

collusion resistance. Also, that blockchain is decentralized on two of the three possible axes in 

software decentralization (Holotescu,2018):  

 politically decentralized - meaning that no one controls it;  

 architecturally decentralized - no infrastructural central point of failure exists;  

 logically centralized - there is one commonly agreed state and the system behaves like a 

single computer.  

Anyone has the autonomy to access a blockchain, to download a copy and play a role in 

maintaining the blockchain, thus that computer becoming a node. The copy will be actively 

updated along with every copy on every other node, edits can only be made to the blockchain 

with general consensus among the individuals running a node.  

The process of adding a new block (containing thousands of transactions) to a blockchain, by 

hash verification procedures, is named mining. The new block is linked to the last one in 

blockchain. Each blockchain starts with the genesis block, containing its settings.  

The advantages of the blockchain technology are the following (Holotescu,2018):  

 self-sovereignty - users identify themselves and maintain control over the storage and 

management of personal data;  

 trust - the technical infrastructure offers secure operations (payments or issue of 

certificates);  
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 transparency and provenance - to perform transactions in knowledge that each party has 

the capacity to enter into that transaction;  

 immutability - records are written and stored permanently, without the possibility of 

modification;  

 disintermediation - no need for a central controlling authority to manage transactions or 

keep records;  

 collaboration - ability of parties to transact directly with each other without the need for 

third-parties.  

The main drawbacks are the high consume of hardware, energy and time needed for the mining 

process, also the fact that the technology is complex and difficult to understand. Moreover, the 

plethora of development platforms in continuous release and the novelty of associated languages 

still keep the blockchain implementations as appanage of geeks, similar with sending e-mails 

using line commands at the beginning of web (Holotescu,2018).  

Thus more friendly GUIs and tools are needed in order blockchain to enter in mainstream. 

blockchain needs to overcome its usability problem in order to impact on the everyday lives of 

people. The usability and understanding issues make blockchain be the one least heard about, as 

concluded by the “Trust in Technology” study.  

Greenspan (2015) listed specific conditions to be met in order to implement a decentralized 

solution, thus avoiding “pointless blockchain projects”: needing shared databases with multiple 

writers, having interactions between transactions, operating with an absence of trust, and without 

the need of a trusted intermediary; for the other cases a regular database (Oracle, SQL Server, 

MySQL, Postgres or NoSQL) should be used (Holotescu,2018).  

Some aspects to be considered when designing blockchain products are (Atchley, 2018):  

 engaging target users in interviews, surveys and usability testing, designing for trust: 

transparent product’s information architecture, which is critical to acquisition, retention 

and building trust;  

 visual consistency: clear visual style, familiar terms, flow and functions for product 

interface;  

 constant and consistent feedback, active guidance to users because of the long duration of 

validation and confirmation transactions on a blockchain network (Holotescu,2018).  

1.4 Benefits from Blockchain:  

Blockchain, as discussed in the above section by virtue of its design and architecture, offers some 

inherent benefits which the industry has been looking for quite some time now. The distributed 

nature of Blockchain brings in a lot of transparency in processing and thereby reduces the need 

for manual verification and authorization. The key features of the Blockchain include following 

(Shah & Jani ,2018):  
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Figure 02. blockchain revenue by region, world market :2016-2025 

 

                                                                                    Source: (Niranjanamurthy et al,2019). 

1.4.1 Near real time: Blockchain enables the near real-time settlement of recorded transactions, 

removing friction, and reducing risk.  

1.4.2 No intermediary: Blockchain technology is based on cryptographic proof instead of trust, 

allowing any two parties to transact directly with each other without the need for a trusted third 

party.  

1.4.3 Distributed ledger: The peer-to-peer distributed network records a public history of 

transactions. The blockchain is distributed and highly available. The blockchain does not 

typically preserve the identities of the parties or the transaction data, only the proof of the 

transaction existence.  

1.4.4 Irreversibility & Immutability: The blockchain contains a certain and verifiable record of 

every single transaction ever made. This prevents past blocks from being altered and in turn stops 

double spending, fraud, abuse, and manipulation of transactions.  

1.4.5 Smart Contracts: Stored procedures executed in a Blockchain to process pre-defined 

business steps and execute a commercially/legally enforceable transaction without involvement 

of an intermediary.  

1.5 Advantages of Blockchain Technology: 

• Disintermediation and trustless trade:  

Two social affairs can make an exchange without the oversight or intermediation of an outcast, 

solidly decreasing or despite massacring counterparty possibility.  

• Empowered clients: 

Customers are accountable of every one of their information and trades.  

• High quality information:  
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Blockchain information is finished, reliable, convenient, exact, and generally accessible.  

• Process respectability: 

Clients can assume that exchanges will be executed precisely as the convention summons 

expelling the requirement for a trusted outsider.  

• Transparency and changelessness:  

Any sort of transactions whether modify or reversal can be shown to customers as all the 

transactions are permanent, which means they can't be adjusted or erased.  

• Faster Transactions:  

Interbank Transactions can possibly take days for clearing the cheques and demand drafts, 

particularly outside of working hours. With the use of Blockchain all interbank transactions are 

carried out within short span of time. Customers can use E-Banking, M-Banking and UPI etc for 

any sort of transactions even at home.  

• Lower exchange costs:  

By taking out outsider middle people and overhead expenses for trading resources, blockchains 

can possibly extraordinarily diminish exchange charges (Akram,2017).  

2. Smart Contract:  

Smart contract makes another beautiful part of Blockchain that Blockchain not only provides a 

distributed, unchangeable record of all the different events that have occurred, but also allows to 

write very non-subjective computer code, that defines exactly how that process is going to be 

managed and what steps are going to be taken when that event occurs. One goal of smart contract 

proposed in Ethereum was to break the limitation of Bitcoin. Smart contract is about computer 

code that is written to respond to certain types of significant events. Smart contract does not have 

to involve two or more parties and do not have to be legally binding (Guo & Yu ,2022).  Smart 

Contract a.k.a. chain code:  

• Program rules and decision points into Blockchain transactions and processes.  

• Automate transactions and ensure they are all following the same rules.  

• Run on the Blockchain.  

Smart contract will revolutionize how we do business and is the keystone for the enterprise 

Blockchain applications. Anyone can develop the smart contracts without the needs of 

intermediaries. Smart contract provides the autonomy, efficiency, accuracy and cost saving.  

3.Cryptography for Blockchain:  

Blockchain creates a layer of trust between untrusted parties to enable secure and trusted records 

and transactions to occur. Without Blockchain to create trusted records and transactions, a third-

party intermediary is necessary. Blockchain uses cryptography and collaboration to create that 
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trust and as a result it eliminates the need for a centralized institution to act as intermediary. 

Information on the Blockchain is stored on the ledger using cryptography.  

Blockchain makes use of some cryptography building blocks as below (Guo & Yu ,2022):  

• Public Key Cryptography: Be used for digital signatures and encryption.  

• Zero-Knowledge Proof: Demonstrate the knowledge of a secret without revealing it.  

• Hash Functions: One-way pseudo-random mathematical functions. Merkle trees adopted hash 

function to form one component of block header.  

3.1 Public key cryptography: 

It is used to prove that a transaction was created by the right person. In Blockchain, the private 

key is kept in a digital wallet, either a hardware wallet (a physical device to store the private key) 

or any software wallet (e.g., desktop wallet app, mobile wallet app or webwallet). A user accesses 

its private key to sign a message called as digital signature that will be transmitted to the 

Blockchain, and its public key is to confirm that message actually did come from the user. For 

example, in Fig. 3, the user hashes its transaction data into hash value 1 and then signs on the 

hash value 1 with its private key to generate the digital signature. The user then sends its digital 

signature together with its transaction data to the Blockchain network. The miner uses the user’s 

public key to decrypt the received digital signature to obtain hash value A, and the miner also 

hashes the received transaction data to obtain another hash value B. Then the miner checks if 

hash value A equals to hash value B or not. If they are equal, the miner verifies the user’s 

transaction.  

Figure03. Digital Signature and Hash used in Blockchain Transactions 

Source: (Guo & Yu ,2022) 

Both Ethereum and Hyper ledger Fabric use digital signatures on transactions and blocks to 

confirm the identity of the creator and that the signed data has not been modified since signing. 

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) is widely adopted to create a pair of public 

key and private key.   

3.2 Zero-Knowledge Proofs: 
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One of the primary use cases for Zero-Knowledge Proofs in Blockchain is shown in the 

following. When a user makes a request to send another user 

The public key of a user can be logically selected as an identity of the user since knowledge of a 

public key is necessary for verification of digital signatures. It is used in the Blockchain as a 

method for managing users’ identities without revealing real world identities. 

some money, the Blockchain naturally wants to make sure, before it commits this transaction, 

that the user who is sending money has enough money to send. However, the Blockchain 

does not really need to know or care who is spending the money, or how much total money 

he/she has. In this case, the Blockchain has zero knowledge about who is the user to send the 

money and how much money the user has. Zero-knowledge proofs are a cryptographic principle 

used in some Blockchains to increase the privacy of users. Currently, Ethereum does not have 

support for zeroknowledge proofs, but adding the necessary functionality for zkSNARKS, a type 

of zero-knowledge proofs, is currently included in the Ethereum development roadmap (Guo & 

Yu ,2022).  

3.3 Hash Functions: 

 Hash functions are a key technology used in the Blockchain. A hash function is a mathematical 

equation with five important properties for cryptography:  

• Fixed Size.  

Hash functions can take anything as input and create an output with a fixed size. This makes it 

possible to condense anything into a piece of data of a fixed size. So Blockchains use hash 

functions to condense messages for digital signatures.  

• Preimage resistance. 

Given an input, it is not hard to calculate a hash output. However, given the hash output, it is 

mathematically impossible to reverse engineer the original input. In fact, the only possible way is 

to randomly input the data into the hash function until the same output is produced. 

 • 2nd Preimage Resistance.  

If an input and its hash output are given, to get the second input that produces the same hash 

output is computationally infeasible.  

• Collision Resistance.  

Finding any two distinct inputs is computationally infeasible to produce the same hash output.  

• Big Change.  

If any single bit of the input is changed, it will produce the entirely different hash output.   

P2PKH address.  
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Besides Blockchain connection structure, Merkle Tree and the PoW mining algorithm mentioned 

in the previous session, cryptographic hash functions are also used in Bitcoin pay to public key 

hash (P2PKH) addresses (Antonopoulos,2017). Hash functions and public key cryptography are 

used to create the P2PKH address for the Bitcoin user to send and receive funds (Fig. 4). Due to 

one-way function, it is impossible to reverse engineering from the address to its public key and to 

its private key.  

Figure04. Public Key Cryptography and Hash Function for Bitcoin Address. 

 

Source: (Guo & Yu ,2022) 

The length of a key is not changed. The size of a private keys is 32 bytes, and the size of a public 

key is 65 bytes (or 33 bytes for a compressed public key). The size of P2PKH address is 20 bytes. 

4. Blockchain Applications:  

From the survey, the applications of Blockchain include cryptocurrency, finance (stock exchange, 

financial services, P2P financial market, crowdfunding, etc), Internet-of-Things (IoT) (safety and 

privacy, e-business, etc), reputation system (web community, academics, etc), security and 

privacy (security enhancement, risk management, privacy protection, etc) ,  healthcare, insurance, 

copyright protection, energy, society applications (Blockchain music, Blockchain government), 

advertising , defense, mobile applications, supply chain, automotive , agricultural sector , identity 

management, voting, education, law and enforcement, asset tracking , digital records, intrusion 

detection , digital ownership management, property title registries, and so on. It is expected that 

more and more use cases of Blockchain systems are emerging (Guo & Yu ,2022).  

In the following sub-sessions, cryptocurrency is the first application to be presented.  

4.1 Cryptocurrencies:  

The first cryptocurrency is Bitcoin, which was announced in 2008 and launched in 2009. The 

maximum number of Bitcoin is 21 million BTC. Once one mining node (miner) finds a nonce 

value that matches the difficulty and succeeds in having a block accepted, the miner obtains a 

transaction fee ($24 and $31) and a mining reward of 6.25 BTC at this moment. For every 

210,000 blocks (roughly 4 years), the mining reward gets cut in half. Currently just under 90% of 

BTC has been mined. After Bitcoin, the market cap of Ethereum (ETH) is roughly 19% of 
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Bitcoin's size and ranks as the second-largest cryptocurrency currently. Cryptoslate lists 2403 top 

cryptocurrencies by market capitalization in its coin rankings (Kovach, 2021). Among them, 7 

cryptocurrencies which are mentioned as consensus use examples in the previous session are 

shown in Table II 

Pros of cryptocurrencies include:   

• Cryptocurrencies are good use cases for Blockchain which make full use of the advanced 

features of Blockchain.  

• Payments go directly from one person to another.  

• The processing fee is tiny.  

• There are no delays and no limits for sending money.  

Cons of cryptocurrencies include:  

• There is no control, which may incur the black money.  

• It may suffer the security attack and lose the digital assets.  

• The government regulations are lacked and some policies may be launched to manage or 

control the cryptocurrencies.   

• Some comments that it is highly risky and speculative to invest in cryptocurrencies. For 

example, Tesla alerted investors about the volatility of Bitcoin’s price in its SEC filing (Kovach, 

2021).  

II- Conclusion: 

This paper has first conducted the deeper survey on the Blockchain technology in terms of 

overview, consensus algorithms, smart contract and cryptography for Blockchain. It has 

presented the history of Blockchain, compared five most common consensus algorithms and one 

most different consensus algorithm in as many details and as much quantitative as possible.  

 This paper has then listed the comprehensive applications of Blockchain. It has further presented 

the rich information and comparisons of cryptocurrencies as the first Blockchain application, 

Further, d securer Blockchain systems for the massive deployments.  We hope that our effort will 

help someone to understand the Blockchain technology and Blockchain security issues. The users 

who use Blockchain to do the transactions will pay more attention on the security of Blockchain 

itself. We also expect that the researchers will benefit from our study for their further research in 

developing Blockchain technology and addressing Blockchain security issues. 

References: 

1. Akram, W. (2017). Blockchain technology: Challenges and future prospects. International 

Journal of Advanced Research in Computer Science, 8(9), 642-644. 

2. Antonopoulos, A. M. (2017). Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain. " O'Reilly 

Media, Inc.". 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  87  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

3. Atchley, D. (2018). UX Design for Blockchain is still UX Design. tandem.ly Blog post. Online at 

https://medium.com/tandemly/ux-design-for-blockchain-is-still-ux-design-2a3e1dd15a99.  

4. Bech, M., & Garratt, R. (2017). Central bank cryptocurrencies. BIS Quarterly Review, 55–70. 

5. Bertani, T., Butkute, K., & Canessa, F. (2017). Smart flight insurance-InsurETH. Retrieved from 

http://mkvd.s3.amazonaws.com/apps/InsurEth.pdf 

6. Caplen, B. (2018). Blockchain: Where it works, where it doesn’t. Retrieved from 

https://www.thebanker.com/Comment-Profiles/Editor-s-Blog/Blockchain-where-it-works-where-

it-doesn-t 

7. Casey, M. (2015). Nasdaq to provide trading technology for Bitcoin market place. The Wall Street 

Journal, 12 October. Accessed at http://www.wsj.com/articles/nasdaq-to-provide-trading-

technology-for-bitcoin-marketplace-1427140006. 

8. Cerme~no, J.S. (2016), “Blockchain in financial services: regulatory landscape and future 

challenges for its commercial application”, BBVA Research, Madrid, Spain, available at: 

http://www.smallake.kr/wp- content/uploads/2017/01/WP_16-20.pdf. 

9. Collomb, A., & Sok, K. (2016). Blockchain/distributed ledger technology (DLT): What impact on 

the financial sector? Digi world Economic Journal, (103). 

10. Corradino, S. (2018). Stronghold launches first venture-backed USD token on stellar network. 

Retrieved from https://www.businesswire.com/news/home/20180717005365/en/Stronghold- 

Launches-Venture-Backed-USD-Token-Stellar-Network 

11. Drescher, D. (2017). Blockchain basics (Vol. 276). Berkeley, CA: Apress. 

12. Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C.,& Santamaría, V. (2018). Blockchain and 

smart contracts for insurance: Is the technology mature enough?. Future Internet, 10(2), 20. 

13. Greenspan, G. (2015). Avoiding the pointless blockchain project. Online at 

https://www.multichain.com/blog/2015/11/avoiding-pointless-blockchain-project.  

14. Guo, H., & Yu, X. (2022). A Survey on Blockchain Technology and its security. Blockchain: 

Research and Applications, 100067. 

15. Guo, Y., & Liang, C. (2016). Blockchain application and outlook in the banking industry. 

Financial Innovation, 2(1), 24. 

16. Gupta, M. (2017). Blockchain for DUMMIES.[Sl]: John Wi-ley & Sons. 

17. Harsono, H. (2018). Bank-based blockchain projects are going to transform the financial services 

industry. Retrieved from https://techcrunch.com/2018/01/28/bank-based-blockchainprojects- are-

going-to-transform-the-financial-services-industry/ 

18. Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2018). Banking with blockchain-ed big data. Journal of 

Management Analytics, 5(4), 256-275. 

19. Hillsberg, A. (2018). Can blockchain technology impact banking? We analyse this important 

trend. Retrieved from https://www.comparethecloud.net/articles/can-blockchaintechnology- 

impact-banking-we-analyse-this-important-trend/ 

20. Ho, F. (2016).What blockchain actually means for the future of banking. Retrieved from https:// 

decentralize.today/what-blockchain-actually-means-for-the-future-of-banking- 4dd868d020cf 

21. Holotescu, C. (2018). Understanding blockchain technology and how to get involved. The 

14thInternational Scientific ConferenceeLearning and Software for EducationBucharest, 

April, 19, 20. 

22. Hughes, A., Park, A., Kietzmann, J., & Archer-Brown, C. (2019). Beyond Bitcoin: What 

blockchain and distributed ledger technologies mean for firms. Business Horizons, 62(3), 273-

281. 

23. Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2017). The truth about blockchain. Harvard Business Review, 95 

(1), 118–127. 

http://mkvd.s3.amazonaws.com/apps/InsurEth.pdf
https://www.thebanker.com/Comment-Profiles/Editor-s-Blog/Blockchain-where-it-works-where-it-doesn-t
https://www.thebanker.com/Comment-Profiles/Editor-s-Blog/Blockchain-where-it-works-where-it-doesn-t
http://www.wsj.com/articles/nasdaq-to-provide-trading-technology-for-bitcoin-marketplace-1427140006
http://www.wsj.com/articles/nasdaq-to-provide-trading-technology-for-bitcoin-marketplace-1427140006
http://www.smallake.kr/wp-%20content/uploads/2017/01/WP_16-20.pdf
https://www.businesswire.com/news/home/20180717005365/en/Stronghold-
https://techcrunch.com/2018/01/28/bank-based-blockchainprojects-%20are-going-to-transform-the-financial-services-industry/
https://techcrunch.com/2018/01/28/bank-based-blockchainprojects-%20are-going-to-transform-the-financial-services-industry/
https://www.comparethecloud.net/articles/can-blockchaintechnology-%20impact-banking-we-analyse-this-important-trend/
https://www.comparethecloud.net/articles/can-blockchaintechnology-%20impact-banking-we-analyse-this-important-trend/


  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  88  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

24. Kawasmi, Z., Gyasi, E. A., & Dadd, D. (2020). Blockchain Adoption Model for the Global 

Banking Industry. Journal of International Technology and Information Management, 28(4), 112-

154. 

25. Kovach, S. (2021). Tesla buys $1.5 billion in bitcoin, plans to accept it as payment. CNBC, 

February. 

26. Lang, J. (2017). Three uses for blockchain in banking. Retrieved from https://www.ibm.com/ 

blogs/blockchain/2017/10/three-uses-for-blockchain-in-banking/ 

27. Lemieux, V. L. (2016). Trusting records: Is blockchain technology the answer? Records 

Management Journal, 26(2), 110—139. 

28. Lund, J. (2018). Stable coins: Enabling payments on blockchain through alternative digital 

currencies. Retrieved from https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/stable-coinsenabling- 

payments-on-blockchain-through-alternative-digital-currencies/ 

29. Luu, L. (2017). With blockchain, knowing your customer is more important than ever. Retrieved 

from https://www.forbes.com/sites/luuloi/2018/05/17/with-blockchain-knowingyour- customer-is-

more-important-than-ever/#4da8e968559c 

30. MacDonald, T. J., Allen, D.W., & Potts, J. (2016). Blockchains and the boundaries of self-

organized economies: Predictions for the future of banking. In Banking beyond banks and money, 

edited by Paulo Tasca, Tomaso Aste, Loriana Pelizzon, and Nicolas Perony (pp. 279–296). Cham: 

Springer. 

31. Maiya, R. (2017). How to be a truly digital bank. Journal of Digital Banking, 1(4), 338–348. 

32. Marr, B. (2017). Practical examples of how blockchains are used in banking and the financial 

services sector. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/10/ practical-

examples-of-how-blockchains-are-used-in-banking-and-the-financial-servicessector/# 

f1b33831a116 

33. Martins, P. (2018). Introdução à Blockchain. FCA-Editora de Informática, Lda. 

34. Min, H. (2019). Blockchain technology for enhancing supply chain resilience. Business Horizons, 

62(1), 35-45. 

35. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 

36. Nasdaq.com (2015). Nasdaq launches enterprise-wide blockchain technology initiative. 

GlobeNewsWire, 11 October. Accessed at http://www.nasdaq.com/press-release/nasdaq-launches-

enterprisewide-blockchain-technology-initiative-20150511-00485#ixzz3fkl5TZUa. 

37. Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2019). Analysis of Blockchain technology: 

pros, cons and SWOT. Cluster Computing, 22(6), 14743-14757. 

38. Patel, B. (2018). How can blockchain help with AML KYC. Retrieved from https://www. 

finextra.com/blogposting/15022/how-can-blockchain-help-with-aml-kyc 

39. Peters, G.W. and Panayi, E. (2016), “Understanding modern banking ledgers through blockchain 

technologies: future of transaction processing and smart contracts on the internet of money”, 

Banking beyond Banks and Money, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 

239-278. 

40. Peterson, J., & Krug, J. (2015). Augur: a decentralized, open-source platform for prediction 

markets. arXiv preprint arXiv:1501.01042. 

41. Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: principles and applications. In Research handbook 

on digital transformations. Edward Elgar Publishing. 

42. Sarnitz, A., & Maier, R. (2017). Blockchain in retail banking. Retrieved from https://www. 

bankinghub.eu/innovation-digital/blockchain-retail-banking. 

43. Schou-Zibell, L., & Phair, N. (2018). How secure is blockchain? Retrieved from 

https://www.weforum.org/agenda/2018/04/how-secure-is-blockchain/ 

https://www.ibm.com/
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/stable-coinsenabling-%20payments-on-blockchain-through-alternative-digital-currencies/
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/07/stable-coinsenabling-%20payments-on-blockchain-through-alternative-digital-currencies/
https://www.forbes.com/sites/luuloi/2018/05/17/with-blockchain-knowingyour-
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/10/
http://www.nasdaq.com/press-release/nasdaq-launches-enterprisewide-blockchain-technology-initiative-20150511-00485#ixzz3fkl5TZUa
http://www.nasdaq.com/press-release/nasdaq-launches-enterprisewide-blockchain-technology-initiative-20150511-00485#ixzz3fkl5TZUa
https://www/
https://www/
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/how-secure-is-blockchain/


  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  89  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

44. Shah, T., & Jani, S. (2018). Applications of blockchain technology in banking & finance. Parul 

CUniversity, Vadodara, India. 

45. Shubber, K. (2015). Banks put aside suspicion and explore shared database that drives bitcoin. 

Financial Times, 14 October. Accessed at http://www.ft.com/intl/cms/s/0/51c07a78-61cb- 11e5- 

9846- de406ccb37f2.html. 

46. Tapscott, A., & Tapscott, D. (2017). How blockchain is changing finance. Harvard Business 

Review, 1(9), 2-5. 

47. Tapscott, A., & Tapscott, D. (2017). How blockchain is changing finance. Harvard Business 

Review, 1, 2–5. 

48. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is 

changing money, business, and the world. Portfolio: Penguin Random House. 

49. Thomson Reuters. (2016). Thomson Reuters 2016 know your customer surveys reveal escalating 

costs and complexity. Retrieved from https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/ 

2016/may/thomson-reuters-2016-know-your-customer-surveys.html 

50. van Engelenburg, S., Janssen, M. and Klievink, B. (2018), “A blockchain architecture for 

reducing the bullwhip effect”, International Symposium on Business Modeling and Software 

Design, Springer, Cham, pp. 69-82. 

51. Walker, G. (2018). Is KYC using blockchain the answer for banks? Retrieved from https://blogs. 

thomsonreuters.com/financial-risk/financial-crime/kyc-using-blockchain-answer-banks/ 

52. WEF (2015) Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact [online] available from 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_r 

eport_2015.pdf> [30/35/2022]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/51c07a78-61cb-%2011e5-%209846-%20de406ccb37f2
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/51c07a78-61cb-%2011e5-%209846-%20de406ccb37f2
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/
https://blogs/


  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  90  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

La révolution des Assurance  dans le marché des technologies financières 

mondiales 

 ثورة تكنولوجيا التأمينات في سوق التكنولوجيا املالية العاملية
 .ة العابد، أستاذ محاضر )ب(، املدرسة العليا للمحاسبة واملالية، قسنطينة، الجزائرـــــــــمــــري د 

Dr. Rima LABED, maître de conférences (B), école supérieure de comptabilité et de finances, Constantine, Algérie. 

rlabed@escf-constantine.dz 

 .ي الشريف، أستاذ محاضر )ب(، املدرسة العليا للمحاسبة واملالية، قسنطينة، الجزائرــــــــــى يحـــــــــمن د 

Dr. Mouna YAHIA CHERIF, maître de conférences (B), école supérieure de comptabilité et de finances, Constantine, 

Algérie.myahiacherif@escf-constantine.dz 

  .البواقي، الجزائر.جامعة أم غضـــــابنــــــــة، أستاذ محاضر )أ(، هليــليـــــد 

Dr. Lilia GHEDABNA, maître de conférences (A), Université Oum el Bouaghi, Algérie. 

liliaghedabna@univ-oeb.dz 

Résumé: 

Des bouleversements ont touché le marché des assurances avec l’essor des Assurtech, ces nouveaux arrivants 

qui utilisent les nouvelles technologies et leur agilité pour se démarquer et continuer à évoluer. Le marché des 

Assurtech au niveau mondial est en effet marqué par une forte croissance en termes de nombre d’acteurs 

présents et de capitaux investis. 

Le rôle des Assurtech comme concurrents pour les compagnies traditionnelles, a propulsé ces derniers de 

créer des partenariats avec elles, afin d’établir des relations plus approfondies pour faire de la transformation 

digitale une réalité. 

Le but de cette transformation digitale est de développer de nouveaux services qui permettent de répondre 

aux exigences des clients et leurs garantir une expérience client mémorable dans tous les domaines 

d’assurance. 

Mots clés : Assurtech, nouvelles technologies, innovation financière, digitalisation, secteur des assurances. 

 امللخص:

تعتمد شركـــــــات التأمين املستحدثة تكنولوجيا تتضمن تقنيات جديدة، وهذه الشركـــــــات التي دخلت السوق مؤخرا تعتمد على 

ــــن بكل مجــــاالته. يستخدم غالبية الوافدين الجدد من الزبائـــن واملرتادين أفضلها وأحسنها خصوصــــا نموذج محترف في التأميـــــــــــ

تلك التي يعتمد أعضــــــــــاؤها على التميز في العمل واالستمرار في التطور. ويتميز سوق تكنولوجيا التأمين في جميع أنحاء العالم 

 رأس املال املستثَمر. بنمو قوي من حيث عدد الشركات و 

هذه الشركات وبرمجياتها أصبحت أكثر من منافس حيث تسعى لقاعدة بيانات مشتركة وتوطيد دعائم املعلوماتية 

الشركات التقليدية، وهذا ما تستخدمه هذه الشركــــــات من إنشاء عالقات أكثر عمًقـــــــا وجعل التحول الرقمي حقيقة واقعة مع

سالسة في الحصول على خدمات مرضية دون جهد أو عناء أو تضييع وقت. الهدف من هذا التحول الرقمي مرنة التعامل وال

 .هو تطوير خدمات جديدة تلبي متطلبات العمالء وتضمن لهم تجربة فريدة من نوعها

 ن.قطاع التأمي .تكنولوجيا التأمين، التقنيات الجديدة، االبتكار املالي، الرقمنةالكلمات املفتاحية: 
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Introduction : 

L’émergence des start-up financières a permis la digitalisation du secteur financier, cet essor 

renforcé par les FINTECH un concept composé de deux termes« Financial » et « Technology » 

désignant les start-ups de la finance, a contribué aux bouleversements des activités des banques et 

des compagnies d’assurance. 

Cette numérisation progressive au fil des années, serait en train de devenir rapidement la 

seule manière rentable de servir le segment croissant des clients dans le secteur des assurances, 

soit assureurs or assurés. 

La montée des Assurtech qu’a connu le monde, ces firmes de technologie financière dédiées 

au secteur des assurances, contribue à transformer profondément ce secteur, par l'intégration du 

digital, et se traduit par une modification et l’évolution des acteurs traditionnels. 

Ce secteur caractérisé par la difficulté de pénétration, et cependant, grâce au digital et à 

l’innovation, les Assurtech n’hésitent pas à se lancer par des outils tels que : Intelligence 

artificielle, BIG DATA, applications mobiles… qui modernisent le traitement assurantiel en 

assouplissant les relations assureurs/assurés et en offrant à ce dernier un rôle central dans la 

gestion de son contrat. 

Problématique du travail : 

A partir de cela nous avons constaté que l’intégration des nouvelles technologies contribuées 

dans les changements vécus dans ce secteur. Et notre problématique est comme suit : 

Quels sont les changements survenus dans le secteur de l'assurance après la conjonction des 

nouvelles technologies ? 

Importance du travail :  

L’évolution qui a touché les désirs des consommateurs, nécessite l’émergence des nouvelles 

technologies dans tous les domaines de vie. Cela a fait du digital un levier de différenciation, 

dans le secteur financier notamment celui des assurances qui est caractérisé par sa notable 

concurrence, qui rend la digitalisation et l’innovation très importants pour séduire les utilisateurs. 

Objectifs du travail : 

L’objectif principal est de voir l’évolution des Assurtech dès leur apparition, et d’autres objectifs 

qui sont : 

- Savoir comment les nouvelles technologies ont pu changer la chaine de valeur des compagnies 

d’assurances. 

- Connaitre les points faibles et les points forts des Assurtech et les comparer avec les assureurs 

traditionnels. 

- Présenter quelques exemples des Assurtech à travers le monde, en figurant l’évolution de leurs 

investissements. 

1. Définition de l’assurtech : 

Au début des années 2010, quand le phénomène Uber
1
 a connu son apparence, on trouve que le 

concept de l’« Assurtech », qui est un néologisme qui mixe les notions d’assurance et de 

                                                            
1Fondée en 2009, Uber est une société cotée en bourse dans le domaine mobile, transportation, logistiques et technologie 
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technologie a vécu simultanément une montée dans  son utilisation (Pengloan, 2020). Pour 

définir une assurtech on va se contenter sur les définitions suivantes : 

1.1 Selon Ailancy un cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie financière : « Le terme 

Assurtech, sous-segment de FinTech, provient de la contraction des termes « Assurance » et « 

Technologie » qui désigne l’ensemble des start-ups ou des entreprises qui capitalisent sur les 

nouvelles technologies pour bousculer et faire évoluer le modèle économique de l’assurance et 

dans ce sens explorer de nouveaux schémas assurantiels et services pour les assurés». (Ailancy, 

2020) 

1.2 Selon Atlas magazine un site spécialisé dans les domaines de l'assurance : « Les assurtech 

sont des entreprises exerçant dans le secteur de l’assurance. Elles s’appuient sur les nouvelles 
technologies pour introduire des innovations qui conduisent inéluctablement à l’éclosion de 

nouveaux modèles économiques, de nouveaux processus, de nouveaux produits ». (Atlas 

Magazine, 2018). Ces transformations profondes ont la capacité de modifier les comportements 

de tous les acteurs du marché : assurés, intermédiaires d’assurance, assureurs, réassureurs. 

En effet, on peut définir une assurtech en anglais insurtech  qui est composé de deux termes 

« assurance » et « technologie » comme l’ensemble des sous segments de Fintech, pouvant être 

une startup, une entreprise qui s’appuie sur les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle 

comme : BIG DATA, internet des objets, Blockchain…dans le but de simplifier et améliorer 

l’accès aux services de l’assurance en réduisant le prix. Donc, l’assurtech change la chaine de 

valeur de l’assurance sur ces nouvelles technologies numériques. 

2. L’emploi de nouvelles technologies : 

Un grand nombre de technologies sont mise en œuvre par les Assurtechs dont les applications 

sont diverses et variées. Sont ici énumérés 4 technologies clés, qui sont évoquées le plus souvent 

dans la doctrine et sur lesquels le plus grand nombre d’assurtech basent leur offre. 

2.1.  Intelligence artificielle :permet d’imiter les fonctions de l’intelligence humaine en faisant 

ressortir des corrélations d’une grande quantité des données dans le cadre d’optimiser la 

tarification et la relation avec les clients à travers les chat-bots (le chat-bot désigne un programme 

conçu pour dialoguer avec des utilisateurs via une plateforme ou une application de messagerie), 

l’automatisation du contrôle des documents pour gérer les sinistres(Ailancy, 2020) . Ainsi, le 

Machine Learning constitue une division de l'intelligence artificielle visant à faire apprendre aux 

machines sans avoir été préalablement programmées. 

2.2.  Big DATA : Le Big Data permet aux entreprises d’exploiter des très grandes quantités 

d’informations. Selon Gartner le Big data se définit par le concept des 3 « V » : - Volume des 

données disponibles - Variété : types de données - Vélocité : fréquence à laquelle les données 

sont générées, transférées et partagées (Ailancy, 2020).  Grâce au Big Data, les compagnies ont 

désormais la possibilité d’améliorer leur offre de services et ainsi de proposer des contrats mieux 

adaptés aux besoins de chacun (CHAPSVISION, 2019), par exemple, la tarification basée sur 

l’usage et le profilage des typologies de conducteurs. (Ailancy, 2020). 

2.3. Blockchain : La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission 

d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par 

extension, une Blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les 

échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création (Ailancy, 2020). 
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La Blockchain a des nombreux avantages qui consiste à lutter contre la fraude par la 

dématérialisation des tâches, fluidifier les échanges d’informations, ainsi la diminution des coûts 

de fonctionnement des assureurs.  

2.4.  Internet des objets (Internet of things IOT):captent des données en temps réel et les 

analysent à moindre coût, afin de comprendre les habitudes des utilisateurs (les assurés).  

Trois grandes catégories d’objets connectés peuvent être soulignées : 

a. Les wearables : ce sont des objets portés par l’utilisateur. 

b. Les boitiers automobiles : concernent les nouveaux services numériques intégrés aux 

véhicules nouvelle génération). 

c. La domotique : représentent des solutions connectées pour les maisons. (Ailancy, 2020). 

 Il est intéressant de remarquer que les objets connectés correspondent tous à un segment d’offre 

d’assurance. Par exemple, la voiture connectée concerne l’assurance automobile, les systèmes de 

télésurveillance connectés concernent l’assurance habitation et les bracelets connectés concernent 

l’assurance santé. (PEROCHEAU, 2019) 

3. Domaines de l’innovation digitale en assurance : 

L’innovation digitale peut avoir un impact sur la conception de l’offre des produits, ainsi que la 

définition des modèles de distribution ou encore les sujets liés à l’aide aux assureurs. Cet impact 

peut affecter : 

3.1. Offre des produits d’assurance : Les néo-assureurs ce sont les assurtech, intervenants dans 

ce périmètre métier qui désigne les sociétés d’assurance globalement digitale, soit 100 % en 

ligne. L’objectif de ces sociétés est de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs par 

des offres innovantes digitales, simples et flexibles. Ou des sociétés qui concernent le climat, le 

cyber-risque
1
 ou même en cas d’une pandémie. Ainsi, offrir l’UX optimisée (fournir du sur-

mesure ou l’élaboration de produits paramétriques). (Pengloan, 2020). 

L’émergence des innovations dans les types de contrats d’assurance, et de nouveaux risques 

auxquels faire face sont : 

a. Des offres plus modulables et flexibles, permettant d’ajouter des options et donc de les adapter 

fortement aux besoins des clients ; ces offres sont complètement digitales pour garantir le suivi 

en ligne. Et peuvent être paramétriques, par le déclenchement des indemnités en fonction d’un 

paramètre spécifique comme la valeur d’un indice, le retard d’un vol…. 

b. De l’assurance « à l’usage », un contrat spécifique dont les primes évoluent en fonction du 

comportement de l’assuré ; ainsi qu’une assurance « à la demande », qui permet à l’assuré d’être 

couvert lorsqu’il en a le besoin. 

                                                            
1Se définit comme étant tout risque de perte financière, d'interruption des activités ou d'atteinte à la réputation d'une entreprise 

en raison d'une défaillance des systèmes de technologies de l'information. 
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c. Des nouveaux modèles P2P
1
, qui permettent l’achat groupé d’assurance ou un achat P2P en 

s’appuyant ou pas sur un assureur. 

d. Offrir de l’assurance cyber, répondant à un besoin croissant de la part des entreprises de 

couverture vis-à-vis de ce risque (Ailancy, 2019).  

3.2 Distribution digitalisée : ici les assurtech jouent le rôle de courtier (intermédiaire 

indépendant). La société a le pouvoir de recourir aux technologies telles que l’intelligence 

artificielle pour fluidifier la distribution et concocter des solutions qui s’adaptent au mieux aux 

besoins des clients 

On peut citer l’exemple des comparateurs d’assurance en ligne qui représentent des sites internet 

qui permettent de recueillir les devis de plusieurs assureurs, et d'en comparer les tarifs et les 

prestations proposées. (Pengloan, 2020). 

On constate l’innovation qui a bouleversé le paradigme traditionnel par l’essor de nouveaux 

modèles: 

a. La digitalisation pour faciliter la souscription en incluant la signature électronique, ainsi cette 

opération a touché les courtiers en les rendant digitaux disponibles en ligne. 

b.  Des nouveaux moyens de communication avec les assurés ou les prospects, dérivant de 

l’Intelligence Artificielle et des chat bots ; en fournissant  Les agrégateurs d’assurance, qui 

permettent aux assurés d’avoir une vue globale sur leurs contrats en continu, et d’optimiser donc 

leur couverture  

c.  La distribution via de nouveaux partenaires, et en particulier en s’appuyant sur du e-

commerce, et aussi des acteurs du retail (Le cela signifie le commerce de détail, ou le dernier 

maillon de la chaîne de distribution, par la vente des produits directement aux consommateurs). 

d.  Améliorer le processus de ciblage des clients, en collectant les données en s’appuyant sur 

l’assurance contextuelle par la promesse d'une indemnisation automatique, en temps réel et sans 

justificatif grâce à la digitalisation.(Ailancy, 2019). 

3.3 L’innovation dans les Services : ce segment désigne l’intervention des acteurs 

hyperspécialisés dans l’aide à la vente (relation client, dématérialisation des contrats et des 

paiements), à la gestion des sinistres et la détection de la fraude par la digitalisation des processus 

grâce à l’IA. Aussi pour optimiser les processus de tarification par les solutions 

Blockchain.(Pengloan, 2020). 

Des solutions intermédiaires stratégiques comme facteur de différenciation : 

a. L’amélioration des performances commerciales, en fournissant des services transverses basés 

sur l’IA et la Blockchain, convenables aux besoins des clients. Ces services permettent la gestion 

du front office et du back office. 

b.  Le développement de services de prévention, notamment dans le segment de l’automobile, 

avec l’utilisation d’internet des objets ou du smart phone. En plus, l’émergence des nouveaux 

                                                            
1L’assurance Peer-to-Peer est un concept d'assurance basé sur la réciprocité entre assurés. Il s'agit de "mettre en réseau" des 

consommateurs qui utiliseront un même service. L’objectif premier est évidemment de faire baisser le prix pour l'assuré, à 

services rendus équivalents 
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risques nécessite un renforcement de la fonction actuarielle pour mieux analyser ces risques et 

tarifer correctement les produits. 

c. La gestion de la conformité règlementaire, pour répondre aux exigences imposées par les 

régulateurs (KYC, LCB-FT
1
, reporting de risque

2
, veille règlementaire, etc.).(Ailancy, 2019). 

4. Comparaison entre assureurs traditionnels et Assurtech :  

Suite à la concurrence avec les compagnies d’assurance, La plupart des Assurtech ont évolué leur 

modèle, en son transformant de plus en plus en partenaires et/ou prestataires des assureurs. Cette 

action est dû à deux aspects principaux : la faiblesse des Assurtech concernant la base clients et 

l’instabilité financière, et la complémentarité entre les types d’acteurs. 

Le tableau ci-dessous illustre les principaux points différents entre les assureurs traditionnels et 

les Assurtech. 

Tableau n°1 : les principales différences entre les Assureurs traditionnels et les Assurtech 

 ASSUREUERS 

TRADUTIONNELS 

ASSURTECH 

 

 

 

POINTS 

FORTS 

 Solidité financière et fortes 

capacités d’investissement. 

 Base importante de clients qui 

font confiance. 

 Large gamme de produits et 

services. 

 Réseau de distribution établi. 

 Pas de legacy IT
3
. 

 Forte capacité d’innovation et 

d’agilité. 

 Forte orientation client. 

 Segmentation plus fine de la 

clientèle avec des acteurs 

spécialisés. 

 Capacité colossale de 

personnalisation. 

 

 

 

POINTS 

FAIBLES 

 L’absence de l’innovation dû à la 

complexité des actions. 

 Gouvernance verticale et 

hiérarchisée qui ralentit la prise 

d’initiative et de décision  

 Segmentation par grands types de 

clientèle et offres standardisées  

 Tarifs souvent mal compris par les 

clients 

 Manque de notoriété. 

 Manque de clients et de réseau de 

distribution. 

 Manque de capacités financières pour 

se développer. 

 Gamme non diversifiée de produits  

Source : élaboré par les auteurs à partir du site web : http://www.ailancy.ma/wp-

content/uploads/2019/11/eclairage-ailancy-la-transformation-digitale-en-assurance-octobre-

20....pdf 

 

                                                            
1Matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). 
2Le reporting permet par exemple de pointer du doigt les difficultés liées à une situation précise, tout en mettant en évidence les risques 

potentiels pour les mois à venir. Le dirigeant de l'entreprise pourra présenter des statistiques fiables aux actionnaires 
3Le legacy, littéralement 'héritage' en anglais, se dit des systèmes informatiques, matériels et logiciels, en place depuis longtemps dans 

l'entreprise et donc 'hérités' du passé 

http://www.ailancy.ma/wp-content/uploads/2019/11/eclairage-ailancy-la-transformation-digitale-en-assurance-octobre-20....pdf
http://www.ailancy.ma/wp-content/uploads/2019/11/eclairage-ailancy-la-transformation-digitale-en-assurance-octobre-20....pdf
http://www.ailancy.ma/wp-content/uploads/2019/11/eclairage-ailancy-la-transformation-digitale-en-assurance-octobre-20....pdf
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5. L’évolution des investissements Assurtech : 

Depuis leur première apparition, le monde des Assurtech a connu une évolution pendant les 

dernières années, nous allons présenter le développement de ces dernières en donnant quelques 

exemples sur les grandes Assurtechs mondiales.  

5.1. Le développement historique des investissements dans les Assurtechs (Alas Magazine, 

s.d.) : 

Les investissements dans les Assurtechs sont colossaux. Les investissements ont enregistré une 

augmentation ces dernières années, de de 130 millions USD en 2011 à plus de 6,3 milliards USD 

en 2019 avec 314 transactions enregistrées. 

La pandémie COVID19 n’a pas cessé cette augmentation, on constate que les transactions 

enregistrées à la fin du troisième trimestre 2020 s’élèvent à 275 pour un montant 

d’investissements de 5 milliards USD. 

Figure n°1 : évolution des transactions et des investissements dans les assurtech pendant 2012/ 

2020 (T3) 

 

Source : http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-

assurtech-and-statups 

 

5.2.  Répartition des transactions par pays : Le troisième trimestre de l’année 2020 a connu 

près de 60% des transactions réalisées dans le monde entier dehors les Etats-Unis, ce qui reflète 

l’évolution de cette innovation. On trouve que ces transactions ont été enregistrés comme suit : 

50 % au Royaume-Uni et de près de 45% aux Etats-Unis. En Chine, leur nombre a cependant 

reculé de 38% au premier trimestre 2019. 

 

 

 

 

http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups


  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  97  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

Figure N°2 : Répartition des transactions par pays 

 

Source : http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-

assurtech-and-statups 

5.3. Répartition des investissements par branche : 

Les investissements dans les Assurteh se font principalement dans le domaine non vie qui 

concerne les assurances de choses ou de biens comme les automobiles, les assurances de 

responsabilité ou de dettes, et des assurances de personnes comme la maladie. Même si ces 

investissements concernent principalement le marketing et la distribution, cependant, ils tendent à 

croître dans les domaines de l’analyse et de la souscription. Ce la reflète l’envahissement des 

Assurtech dans tous les champs progressivement. 

Figue n°3 : Transactions réalisées dans les assurtech dans les branches non vie par classe 

d'investisseurs 

 

Source : Site web : http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-

importance-of-assurtech-and-statups 

 

http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
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Figure n°4 : Transactions réalisées dans les assurtech dans les branches vie et maladie par classe 

d'investisseurs 

 

Source : http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-

assurtech-and-statups 

6. Les principales Assurtech dans le monde : 

L’innovation que connait le monde des Assurtech chaque jour, en créant de nouvelle société ou 

une nouvelle levée de fonds, dans ce stade nous allons présenter, quelques initiatives marquantes 

dans le secteur au niveau international, en privilégiant un découpage région par région. 

(Pengloan, 2020) 

6.1.  Etats-Unis 

Figure n°5 : Carte des Assurtechs des Etats-Unis 

Source : site web : https://www.eficiens.com/c-est-quoi-une-assurtech/ 

http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
http://www.atlas-mag.net/en/article/digitalization-and-insurance-the-importance-of-assurtech-and-statups
https://www.eficiens.com/c-est-quoi-une-assurtech/
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Fiche Assurtech: OSCAR HEALTH:(Betz, 2022) 

Logo Année de 

création 

Pays 

d’origine 

Spécialité Technologie 

 

 

 

2012 

 

 

Etats-Unis 

 

Assurance 

maladie 

 

IOT, IA 

(Montres 

intelligentes) 

OSCAR HEALTH une Assurtech de New York: 

Le groupe OSCAR HEALTH fournit une plateforme centralisée pour offrir aux utilisateurs de 

l’aide dans le but de découvrir les plans facilement. Oscar propose une gamme de services 

d’assurance maladie
1
 évolutifs pour les particuliers, les familles et les entreprises, et facilite 

l’accès aux cartes d’identité numériques, le renouvellement des ordonnances et la recherche de 

fournisseurs locaux. 

6.2. Royaume uni : 

Figure n°6 : Carte des Assurtechs de Royaume uni 

 

Source : site web : https://www.the-digital-insurer.com/dynamic-insurtech-maps/united-

kingdom 

Fiche Assurtech : PLUTO(Ailancy, 2020) 

Logo Année de 

création 

Pays d’origine Spécialité Technologie 

 

 

2018 

 

Royaume uni 

 

Assurance 

voyage 

 

Mobile 

                                                            
1L'Assurance maladie est un terme générique englobant l'ensemble des dispositifs chargés d'assurer un individu face à des 

risques liés à la maladie, aux accidents du travail, à l'invalidité, à la maternité et au décès. 

https://www.the-digital-insurer.com/dynamic-insurtech-maps/united-kingdom
https://www.the-digital-insurer.com/dynamic-insurtech-maps/united-kingdom
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PLUTO fournit aux « Millennials » passionnés de voyages une assurance voyage Une assurance 

voyage compte avec un ensemble qui garantit de couvrir les conséquences des incidents qui 

peuvent survenir avant et pendant les voyages, déplacements et séjours à l'étranger. 

Un service simple et rapide à souscrire via le Smartphone. Avec des prix transparents et en 

donnant la possibilité de déclarer un sinistre en moins de 10 minutes et avec l'aide humaine 

24h/24. 

6.3.  France  

Figure n°7 : Carte des Assurtechs de France 

Source : https://www.kleinblue.fr/publications/categories/insurtech 

 

Fiche Assurtech : ZELROS (Ailancy, 2020) 

Logo Année de 

création 

Pays 

d’origine 

Spécialité Technologie 

 

 

2016 

 

France 

Aide à la vente et à 

la distribution en 

ligne 

IA et 

Machine 

Learning 

ZELROS est spécialisé dans le secteur de l’assurance et notamment dans l’aide à la vente via sa 

plateforme pour accompagner les conseillers dans la gestion de la relation client. 

La compagnie ZERLOS a travaillé pour développer une solution qui combine d’IA et de Machine 

Learning, dans le but de créer un modèle prédictif et contextualisé qui s’intègre dans le 

CRM"Customer Relationship Management" ou "Gestion de la Relation Client". Le CRM 

https://www.kleinblue.fr/publications/categories/insurtech
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regroupe l'ensemble des dispositifs ou opérations de marketing ou de support pour optimiser la 

relation client et maximiser son chiffre d’affaires, en l’accompagnant tout au long du processus 

de vente (rebond commercial à la gestion de sinistre). 

6.4. Afrique : 

Figure n° 8 : Carte des Assurtechs de l’Afrique 

 

Source : Site web : https://twitter.com/Dario_Gln/status/1359109962086166530?s=07 

 Maroc 

Fiche Assurtech : ASSURWI (Digiassur by Assur'Wi, 2022) 

Logo Année de 

création 

Pays 

d’origine 

Spécialité Technologie 

 

 

2018 

 

Maroc 

Assurance, 

Grossiste 

assurance, 

Courtier 

assurance 

Application Mobile 

(Digiassur) 

ASSURWI est le premier courtier grossiste d’assurance au Maroc. Fondée par une équipe 

d’experts et de passionnés, la startup de l’Assurtech se donne les moyens pour faire bouger les 

lignes du secteur de l’assurance avec l’ambition de renforcer le taux de pénétration de l’assurance 

et augmenter la valeur ajoutée du secteur. Son rôle en étant un courtier grossiste consiste à 

concevoir des produits d'assurances, pour les proposer ensuite à des réseaux de distributeurs qui 

intègrent essentiellement des courtiers indépendants ou de proximité. 

 L’Assurtech marocaine a développé en associant l’innovation technologique et la gestion 

humaine pour permettre aux compagnies d’assurance, les intermédiaires et aux assurés 

d’améliorer leurs performances, en proposant des produits d’assurance sur sa plateforme, tout en 

assurant un accompagnement en termes de prestations et de services, dans le but de faciliter 

l’accès et de simplifier la vie et la gestion à ses partenaires et ses assurés. 

La mission principale de AssurWi est de satisfaire le client, en se basant sur une infrastructure 

technologique solide, et en recrutant des ressources humaines hautement qualifiées et créatives 

mises à la disposition des partenaires en quête d’optimisation et de développement. 

https://twitter.com/Dario_Gln/status/1359109962086166530?s=07
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Conclusion : 

Pour le secteur des assurances, la transition digitale est aujourd’hui une question cruciale À 

l’évidence, les assureurs en ont conscience et s’attèlent à la recherche de nouveaux moyens pour 

optimiser leurs opérations et processus avec des méthodes de travail, plus agiles, plus souples. 

Une stratégie de transition digitale est ici essentielle pour créer des parcours client plus fluides, 

plus efficaces, mais surtout pour améliorer l’expérience client dans son ensemble. Bâtir la 

confiance avec les clients tout en restant dynamique et en optimisant la stratégie digitale reste un 

réel défi. 

A travers ce papier nous avons pu constater que la conjonction des nouvelles technologies 

comme la Blockchain, Big DATA, internet des objets, le machine learning est en train de 

bouleverser le secteur des assurances. Les startups jouent un rôle important dans cette évolution 

grâce aux nouvelles technologies, s’est chiffré en 2019 à 6, 3 milliards USD. 

Enfin Pour autant, les acteurs traditionnels ont des atouts (moyens financiers, visibilité sur leurs 

marchés, capacité à gérer les contraintes réglementaires particulièrement lourdes et évolutives…) 

dont ne peuvent se doter rapidement les Assurtech. Notre conviction est que le succès passe par 

une collaboration des assureurs traditionnels avec ces structures innovantes. 
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 امللخص:

االقتصاديين لتحولها إلى عملة عادت العمالت الرقمية إلى الصدارة عقب تغيرات كبيرة ومتسارعة في قيمها إذا سعي 

عاملية تنافس الدوالر وتنتقل من العالم االفتراض ي الرقمي إلى األسواق املالية، فالعملة الرقمية األكثر شعبية حاليا هي 

البيتكوين التي يتم تداولها عبر اإلنترنت فقط، دون وجود فيزيائيا لها، فهي تختلف عن بقية العمالت التقليدية من ناحية 

عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، ومن هنا يهدف البحث إلى توضيح املفاهيم املرتبطة بالعمالت الرقمية عموما، 

 مع تسليط الضوء على عملة البيتكوين، بإعتبارها من األكثر العمالت الرقمية تداوال على املستوى العالمي.

فرضت واقعا جديدا على ساحة االستثمار الدولية، واعتبرت من ومن أبرز ما تم التوصل إليه أن العمالت الرقمية 

أكبر الظواهر املالية حداثة في وقتنا الراهن، ومن أشهرها عملة البيتكوين، وقد فرضت هذه العمالت نفسها في املعامالت 

لصادرة عن أشخاص الدولية األمر الذي أثار جدال واسعا حول مستقبل هذه العملة، خاصة وأن التعامل بهذه العمالت ا

مجهولي الهوية، وفي ظل عدم وجود سلطة رقابية، تساهم في زيادة األنشطة اإلجرامية في العالم، كما أنها قد تؤدي إلى مزيد 

 من عمليات النصب واالحتيال املالي، هذا باإلضافة إلى مخاطرها االقتصادية املتمثلة في تهديد االستقرار النقدي العالمي.

  تاحية: العمالت الرقمية، البيتكوين.الكلمات املف

Abstract: 

Digital currencies have returned to the fore following large and rapid changes in their values if 

economists seek to turn it into a global currency that competes with the dollar and moves from the digital 

virtual world to the financial markets. From the rest of the traditional currencies in terms of the absence of a 

central regulatory body behind them, and hence the research aims to clarify the concepts associated with 

digital currencies in general, highlighting the bitcoin, as one of the most traded digital currencies at the global 

level. 

Among the most prominent findings that have been reached is that digital currencies imposed a new 

reality on the international investment arena, and were considered one of the largest financial phenomena of 

modernity at the present time, the most famous of which is the bitcoin currency. Especially since dealing with 

these currencies issued by unidentified persons, and in the absence of a supervisory authority, contributes to 
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an increase in criminal activities in the world, and may lead to more financial fraud and fraud, in addition to its 

economic risks of threatening global monetary stability. 

Key words: Digital currencies, Bitcoin. 

 

 مقدمة:

إن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال التي اجتاحت العالم في العقود األخيرة، جعلت منه قرية صغيرة، ليتحول من 

الواقع إلى االفتراض، حيث تسارعت وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات التكنولوجية وساهمت في نقل العالم الى عصر 

لشبكة العنكبوتية الدور املحوري، وقد أحدثت هذه الثورة نقلت نوعية املعلوماتية، والذي تلعب فيه شبكة األنترنت أو ا

 ونتج عنها ظهور ما يعرف بالعمالتوتغيرات جذرية في مجال الصناعات املالية واملصرفية والتجارة ووسائل الدفع اإللكترونية، 

 والتي هي عبارة عن عمالت مشفرة غير ملموسة تتداول إلكترونيا عبر مواقع متخصصة.  الرقمية،

املشفرة، املبنية على التشفير اإللكتروني، محدثة ثورة كبيرة  رقميةجديدة من العمالت ال ةساللوتعد عملة البيتكوين 

جملة لة البيتكوين داخل شبكة األنترنت، نظرا في عالم املال واألعمال، ورغم اإلقبال الكبير من طرف املتعاملين على عمل

أو املشفرة األخرى، إال أنها أثارت عدة مخاوف بسبب التقلبات رقمية الخصائص واملزايا التي تميزها عن غيرها من العمالت ال

 الحادة والسريعة في قيمتها، إضافة إلى املخاطر الناتجة عن التعامل بمثل هذه العمالت.

 واسعا وسط املستثمرين والخبراء ل إشكالية البحث: .9
ً
قد أثار تنامي استخدام عملة البيتكوين منذ ظهورها، جدال

املختصين، خاصة وأنها تعمل في بيئة افتراضية غير واضحة املعالم، وعليه فإن إشكالية البحث تتمحور في التساؤل الرئيس ي 

 املوالي:

 البيتكوين خصوصا؟عموما؟ وعملة  العمالت الرقميةكيف نشأة وتطورت 

 تتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ وما هي أبرز أنواعها؟لرقمية ما املقصود بالعمالت ا -

 ما هي آلية عمل عملة البيتكوين؟  -

 ما هي العوامل املؤثرة في عملة البيتكوين؟

، والتي ال تزال رقميةتتضح أهمية البحث في كونه يعالج أحد املواضيع الحديثة واملتمثل في العمالت ال أهمية البحث: .2

محط غموض واهتمام الكثير من الباحثين والعلماء املختصين، كما يعطي هذا البحث أهمية إضافية من خالل تسليطه 

 تداوال وانتشارا عبر العالم. رقميةت ال، باعتبارها من أكثر العمال رقميةالضوء على عملة البيتكوين ال

 يهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث: .3

 وعملة البيتكوين؛ رقميةالتطرق إلى الجوانب النظرية لكل من العمالت ال -

 وعملة البيتكوين؛ رقمية إدراك كيفية نشأة وتطورت العمالت ال -
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 التعرف على آلية عمل عملة البيتكوين؛ -

 في عملة البيتكوين وكذا مستقبل هذه العملة.الوقوف العوامل املؤثرة  -

اإلعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك لإلملام بمتغيرات الدراسة من الجانبين  تم: منهج البحث .8

وتحليلها النظري والتطبيقي، وفي ذلك تم االستعانة بوسائل اإليضاح املختلفة من جداول وأشكال، من أجل عرض املعلومات 

 بشكل منطقي.

 عموميات حول العمالت الرقميةأوال: 

ساهم في تضاعف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل كبير في أنماط الحياة  لإلنترنتإن االستخدام املتزايد 

املختلفة، كما ساهم في ظهور وسائل دفع جديدة تغطي التعامالت والتبادالت التجارية، ومنها: النقود االلكترونية، والنقود 

 ل النقود منذ ظهورها.الرقمية )العمالت الرقمية املشفرة(، وهذه األخيرة تعد أحدث تطورات أشكا

 مفهوم العمالت الرقمية -9

، ال تصدر عن البنك املركزي، 
ً
إن العمالت الرقمية هي تمثيل رقمي لقيمة يمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا

 وليست بالضرورة متعلقة بعملة ورقية معينة )الدوالر، اليورو(، وإنما يقبل عليها الناس كوسيلة للدفع. 

 هناك عدة تعاريف للعمالت الرقمية، منها: ف العمالت الرقمية:تعري -9-9

 :وفقا لتعريف مجموعة العمل املالي التعريف األول (FATF فإن العمالت الرقمية هي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداولها ،)

 باعتبارها وسيلة للتبادل، ومقياس ومخزن للقيمة
ً
 .(Dabrowski Marek, 2018, p. 07) رقميا

 :في املنصات العاملية للعمالت من هي عمالت معنوية يتم إنتاجها وتخزينها والتعامل بها وتد التعريف الثاني 
ً
اولها إلكترونيا

، 2727)سالي سمير فهمي،  خالل قيمتها املقدرة في السوق، وتعمل خارج نظام النقد الرسمي، ومتاحة في شكل رقمي فقط

 .(2777صفحة 

 هي عبارة عن إصدارات ذات طابع رقمي تستخدم كأداة للمدفوعات والتحويالت املالية بين العمالء  :التعريف الثالث

 .(Lahoual, 2021, p. 124) واملؤسسات املالية التي تصدرها عن طريق الوسائل اإللكترونية

 يمكن القول أن العمالت الرقمية هي عمالت رقمية مشفرة ذات قيمة مخزنة وتتداول بشكل إلكتروني، وتسمح 
ً
إجماال

 .بإجراء املدفوعات عبر شبكة األنترنت

ومن هذه  للعمالت الرقمية جملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من العمالت، :الرقميةخصائص العمالت  -9-2

 :(722-720، الصفحات 2779)طالة،  الخصائص ما يلي

 ليس لها وجود مادي، وال أي قيمة ذاتية؛ -

 غير نظامية، بمعنى أنها غير مدعومة من أي جهة رسمية أو مؤسسة، أو منظمة دولية؛ -

 يتاح للجميع استخدامها من خالل شبكة االنترنت فقط، وفي نطاق املواقع االلكترونية التي تقبل التعامل بها؛  -
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يمكن تبادلها بالعمالت الورقية الرسمية، بعمليات مشفرة عبر األنترنت، وبواسطة مواقع متخصصة وأجهزة صرافة آلية  -

 متخصصة؛

 لشراء، كما في بطاقات االئتمان املختلفة؛ال يوجد حد معين أو سقف محدد لإلنفاق أو ا -

ال تخضع لرقابة أي السلطة النقدية أو أي جهة في العمليات التجارية التي تتم بواسطتها، حيث ال يمكن ألي جهة أن  -

 تتحكم في عرضها أو في سعرها؛ 

 لطبعتها الالمركزية، واعتمادها على التقنية وتجاوبها مع مستجداتها وتطوراتها،  -
ً
للشراء  فهي تعتبر وسيلة مالئمةنظرا

 والبيع بطريقة سلسة وسريعة وذات تكلفة منخفضة.

 نشأة وتطور العمالت الرقمية   -2

قبل إصدار العمالت الرقمية في شكلها النهائي الشفر، سبقتها مجموعة من النقود االلكترونية على أساس بروتوكوالت 

 التشفير.

الذي صمم أو  DavidChaum: لقد نشأ األساس األول للعمالت الرقمية على يد املبرمج  طرح فكرة العمالت الرقمية  -2-9

، Jacksonعلى يد  7996عام  E-Gold، كما تم إطالق أو عملة إلكترونية مغطاة بالذهب 7910عملة إلكترونية مشفرة عام 

 وقد اكتسبت شعبية كبيرة تجاوزت مليون حساب نشط، إال أن هيئة املحلفين الفيد
ً
رالية في واشنطن وجهت اتهاما

إنشاء مخطط للعمالت اإللكترونية يعتمد على التشفير،  7991عام  Wei Daiللمتعاملين بها بتهمة غسيل األموال، وأستطاع 

حيث يحل التشفير محل السلطة املركزية في إنشائه والتعامل به، وتم إنشاء أول بنك لتحويل األموال عبر األنترنت عام 

، ويمكن للمستخدم شراء هذه العمالت بالنقود القانونية، وكما Q Coin الرقمية ي هذه السنة تم تصميم العملة، وف7999

 على Tencentيمكن شراؤها عبر منصة 
ً
، ومع إزياد عدد املتاجرين بهذه العملة، أثار قلق السلطات الصينة التي فرضت قيودا

 .(2772-2770، الصفحات 2727)سالي سمير فهمي،  إصدارها

قام شخص مجهول الهوية اسمه املستعار  2771مع األزمة املالية العاملية لسنة  أول ظهور حقيقي للعمالت الرقمية:  -2-2

Nakamoto Satoshi  بنشر ورقة عمل بعنوان )البيتكوين: نظام عملة الند للند اإللكترونية( في موقع خاص بالتشفير بين

قام بإنتاج أول عملة بتكوين بعملية التعدين أو التنقيب،  2779طريقة عملها وحمايتها من التزييف واالنفاق املزدوج، وفي عام 

وني، وبأن التعامل بها وتحويلها يكون مباشرة بين املستخدمين للنظام وقد عرفها على أنها نظام نقدي جديد للدفع اإللكتر

املباشر دون أي وسيط، وتبني على نظام مجهولية املعامالت اإللكترونية، فهي ال تخضع لرقابة البنك املركزي وال ألي سلطة 

م البيتكوين، وتم نشر أول سعر تداول رقابية أخرى، وتمت أول عملية تحويل بين "ساتوش ي" و"هال فيني" املبرمج الفعلي لنظا

. وسوف يتم (771، صفحة 2727)كردودي وآخرون،  (دوالر أمريكي 7.777بتكوين يقابل  7بين هذه العملة والدوالر األمريكي وكان )

  العنصر املوالي.التطرق إلى عملة البيتكوين بقدر من التفصيل في 

 أنواع العمالت الرقمية  -3

لقد كثرت العمالت الرقمية وأصبحت في تزايد مستمر حتى تجاوزت األلف عملة افتراضية حتى اآلن، وبالتالي اختلفت 

 يمكن توضيح أهم أنواع العمالت الرقمية من خالل الجدول املوالي: أنواعها وأشكالها.
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 (: أنواع العمالت الرقمية29الجدول رقم )

 تعريفها العمالت 

، وتحتوى على 2771من أكثر العمالت الرقمية شهرة منذ إصدارها من قبل "ساتوش ي" عام  (Bitcoin)البيتكوين

عنوان رقمي يتم ربطه بمحفظة إلكترونية، وعند شراء هذه العملة من قبل املستخدم يتم 

 كتروني.تحويله من محفظة البائع على محفظة املشتري بضغطة زر باستخدام التوقيع االل

اليتكوين 

(Litecoin) 

مطورها "تشارلي لي"، وتعتمد على  وعلى يد 2777تم طرح هذا النوع من العمالت الرقمية في عام 

 التعدينوذات تكلفة اقل في عملية  خوارزميات مختلفة في عملية التشفير، كما انها تعتبر أسهل

بالبيتكوين مما زاد من تبادلها بين  مقارنة باألنواع األخرى، فضال عن سهوله تبادلها قياسا

 املستخدمين.

املرتبة الثالثة بين  من قبل ريان فوجر وكريس الرسن، واحتلت 2013 ظهرت هذه العملة في عام (Ripple)ريبل 

تعمل على إبقاء  العمالت الرقمية من حيث السيولة وهي تتميز عن عملة البيتكوين في انها

 .لوقت الذي تقوم عملة البيتكوين على ازاحتـهالنظام املصرفي التقليدي في ا

ايثيريوم 

(Ehtereum) 

وتعتبر ثاني اكبر عمله  من قبل املبرمج الروس ي "فيتاليك بوتين" 2772تم طرح هذا النوع في عام 

بقدرة النظام فيها على  تشفيرية المركزية براس مال يزيد عن مليار وحدة، وتتميز هذه األنواع

 تحاكي العقود التقليدية.انشاء عقود ذكية 

واملشتري وقيمة  ويتميز عن غيره من العمالت بإخفاء هوية البائع 2016 ظهر هذا النوع في عام (Zcash)زيكاش 

 .املحافظ املعامالت في محافظ خاصة ال يمكن االطالع عليها اال ملن يمتلك مفتاح تلك

املنتجة منها  وعدد القطع 2770ظهرت في عام هي ثالث أكثر العمالت الرقمية شهرة،  البيتكوين كاش

 .مليون قطعة( 72777777)

 (701-700، الصفحات 2727)سويش و محمد ابراهيم ، من إعداد الباحثتين باإلعتماد على:  املصدر:

 تقييم العمالت الرقمية  -8

مزايا العمالت الرقمية التي تجعلها تتمتع بالقبول لدى املستخدمين، من خالل هذا املطلب سوف يتم التعرف على 

 وكذا عيوب العمالت الرقمية أي املخاطر التي تنتج عن استخدام هذه العمالت.

من أهم املزايا التي تتسم بها العمالت الرقمية كوسيلة للدفع، والتي تساهم في زيادة عدد  مزايا العمالت الرقمية:  -8-9

 (300-306، الصفحات 2727)لصنوني،  ذه العمالت، ما يلي:املتعاملين به

 :فهي ال ترتبط بموقع جغرافي معين، فيمكن التعامل معها وكأنها عملة محلية، ألنها متوفرة على مستوى العالم،  العاملية

، وبالتالي ال يمكن ألحد حجز هذه التعامالت أو 
ً
وال توجد دولة تستطيع أن تحظرها ألنها ال تخضع لسيطرتها أساسا

رة أو غير ذلك من املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها التحويالت التحويالت، كما ال يمكن أن تتعرض للتجميد أو املصاد
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بالعمالت التقليدية إذا كانت مشكوك فيها أو كانت تتم لسداد معامالت غير قانونية، ألن مالكها هو الوحيد الذي لديه 

 السلطة على تحديد آلية ومكان ونوع استخدامها.

  :يمكن للمستخدمين تشغيل ممارسات األمان لحماية أموالهم، أو  يصعب تزويرها أو إعادة استنساخها، كما األمان

استخدام مزودي خدمة يقوموا بتوفير درجات عالية من األمان ضد السرقة أو التأمين ضد الخسارة ولذا فلديها نظام أمان 

.
ً
 قوي جدا

 :أيه مصاريف على النقل  تتميز هذه العمالت بأن املتعامل فيها لن يدفع الرسوم املنخفضة أو التكلفة املنخفضة

والتحويل كالتي تتقاضاها البنوك وشركات بطاقات االئتمان، نتيجة لعدم وجود وسيط بين العميل وبين التاجر لتحويل 

، كما ال توجد رسوم تحويل، أو تحمل فروق معدالت الصرف (Peer to Peer)األموال، ألن العملة لم تنتقل، وتسمى الند للند 

 أو غير ذلك من التكاليف التي تفرض من خالل القنوات التقليدية لنقل وتحويل األموال. للعمالت املختلفة

  :لطبيعتها الخاصة، فال يمكن مراقبة عمليات البيع والشراء التي تتم بواسطتها أو  السرعة والخصوصية والسرية 
ً
نظرا

ن سيطرة الحكومات والبنوك على العملة، حيث التدخل فيها، وهذه النقطة إيجابية ملن يريد الخصوصية، كما أنها تقلل م

يمكن نقلها في أي وقت وإلى أي مكان في العالم، وبخصوصية تامة دون أن تمر على أي هيئة رقابية أو بنك، ومن جهة أخرى 

 فإنه يمكن امتالك العديد من الحسابات دون أن تكون متصلة باسم أو عنوان أو معلومة عن ممتلكيها.

 :ألي شخص آخر أن يعرف عدد وحدات العمالت الرقمية التي يمتلكها صاحبها، وعدد املعامالت التي  يمكن الشفافية

تمت من خاللها، حيث يشاهد الجميع وبشفافية تامة حركة تنقل العملة، ولكن وفي الوقت نفسه لن يستطيع أحد معرفة 

 انتقال ملكيتها.هوية مالكها، وهذا يعني اعتراف جميع املتعاملين بوجود هذه النقود و 

، 2770)بن سليمان بن عبد العزيز،  : تتمثل عيوب أو سلبيات العمالت الرقمية في اآلتيعيوب العمالت الرقمية -8-2

 :(197-111الصفحات 

  فالسرية والخصوصية رغم أنها ميزة، إال أنها تعطي بعض السهولة للعمليات املشبوهة وغير  العمالت وتشفيرها: سرية

القانونية عبر شبكة االنترنت، فالخصوصية التي توفرها هذه العمالت جعلتها مقصدا لعمليات غسيل األموال واملتاجرة 

 باملمنوعات، بحيث يصعب على الجهات األمنية تتبع مصدر العملة.

  من أهم العوائق التي تقف أمام انتشار العمالت الرقمية في العالم هي صعوبة تعدينها )إي اصدارها( بواسطة  ن:التعدي

 لتعقد الوصول إليها وتعقد العمليات الحسابية الالزمة إلجراء عمليات التعدين، مع أنه يتاح تعدين 
ً
املستخدم العادي نظرا

ها تتعرض لنوعين من الهجمات، األول يتمثل في قيام مستخدم ما باستعمال أو العملة للجميع من الناحية النظرية، كما أن

فيتمثل في قيام أحد  ستهالك العملة مرتين، أما الثانياستهالك نفس العملة مرتين لنفس املعاملة، وتسمى تلك العملية با

خل النظام، للحصول على عدد من وهي دا (Block) املستخدمين وهو ما يسمى باملنقب غير الشريف بإدراج صندوق سجالت

 الوحدات الجديدة دون وجه حق.
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  :يشكل سعر العملة وتقلباتها الكبيرة مشكلة كبرى للمتعاملين بها، كما أنها قد تحد من مدى انتشارها  سعر العملة

ة لتبادل العملة، وقبولها، ومن جهة أخرى فإن السعر املتذبذب للعملة يشجع املحتالين استغالل ذلك عن طريق مواقع وهمي

 في قيمة العملة، فيتعمدون إلى 
ً
حيث يقومون بمحاكاة شن هجوم الكتروني عليها إلحداث فزع بين املتعاملين مما يؤثر سلبا

شرائها بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يتسبب بخسارة املستخدمين ألموالهم دون أن يكون لهم القدرة على 

  الشكوى أو االعتراض. 

  :نظرا ألن العمالت الرقمية عمالت رقمية مشفرة، ومخزنة ضمن محفظة رقمية، فإنها عرضة للقرصنة  القرصنة

والسرقة والتالعب في حسابات مستخدميها وتعديلها عن طريق القرصنة، وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع 

 أكبر قدر من تلك املخاطر. االلكترونية تعرضها ملخاطر القرصنة إال أن العمالت الرقمية

 :األموال، تمويل اإلرهاب، التهرب الضريبي...وغيرها  حيث تعتبر وسيلة فعالة لتشجيع عمليات غسيل مخالفة القوانين

 من املمارسات املخالفة للقانون واملدمرة لالقتصاد.

 :افية ر داخلية أو مخاطر خارجية )سوء قد تكون هذه املخاطر الفنية مخاط تعاظم املخاطر الفنية وغياب الجهة اإلشر

أداء الشبكات، سوء تصميم النظام النقدي...الخ( تؤثر في أدائها، وفي ظل غياب الجهة اإلشرافية جعل هذه العمالت تفتقر 

 اتخاذ قرارات صارمة وسريعة.ى للقيادة املركزية القادرة عل

 (737-721، الصفحات 2727)كردودي وآخرون،  باإلضافة إلى العيوب السابقة هناك عيوب أخرى، وهي:

يمكن أن تتسب العمالت الرقمية في عدم فعالية السياسة النقدية،  احتمالية عدم فعالية السياسة النقدية واملالية: -

سياسة النقدية هذا من ناحية، ومن نتيجة لعدم قدرة البنوك املركزية على التأثير في حجم هذه العمالت باستخدام أدوات ال

ناحية أخرى من املتوقع أن تكون لهذه العمالت أثرا ملموسا على السياسة املالية، عن طريق تأثيرها في حجم اإليرادات الكلية 

 املتوقعة، وذلك لصعوبة مراقبة الصفقات والتبادالت التجارية التي تتم بواسطة هذه العمالت عن طريق شبكة األنترنت.

مع تزايد حجم املعامالت بالعمالت الرقمية تتزايد الفجوة بين القطاع  اتساع الفجوة بين القطاع الحقيقي والقطاع املالي: -

الحقيقي والقطاع املالي، وفي احدى الدراسات التي أجريت في هذا املجال، وجدت أن حجم النقود الرقمية تفوق حجم السلع 

 وهذا من شأنه تهديد االستقرار االقتصادي واملالي على حد السواء. والخدمات من ثالثين إلى خمسين مرة،

من املتوقع أنه في حال أصبحت العمالت الرقمية الوسيلة الرئيسية  انعدام استقرار األسواق املالية ونظم املدفوعات: -

ونية، فإن حجم السيولة في لتسوية املدفوعات، خاصة منها التبادالت التجارية الدولية، ومع نمو وتطور التجارة اإللكتر

 في األجل  االقتصاد يتعذر 
ً
تحديده، نتيجة لعدم خضوع هذا النوع من العمالت لرقابة السلطة النقدية، األمر الذي يؤثر سلبا

الطويل على آلية سير نظم املدفوعات، وهذا بالتبعية يوثر على استقرار األسواق املالية، مما يؤدي إلى حدوث أزمات مالية 

 ة.حاد

يحدث في بعض األحيان أن ترتفع قيمة الوحدة الواحدة من العمالت الرقمية بسبب ارتفاع  ظهور الكساد والتضخم: -

وزيادة رغبة األفراد في االحتفاظ بالنقود، وبالتالي   الطلب عليها ولندرتها، مما ينتج عنه ارتفاع قيمة العملة وانخفاض األسعار

 إنخفاض االستهالك واالستثمار م
ً
لالقتصاد، وهذا يحدث إذا كانت العملة مقصورة على  ، وهنا يحدث انكماش حاد ومدمرعا
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دولة ما، أما مع عاملية العمالت الرقمية وتواجدها بجانب النقود األخرى، هنا قد ينتج عنها مشكلة التضخم، بسبب زيادة عدد 

نخفاض قيمتها، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الوحدات املصممة منها، وبالتالي إنخفاض الطلب عليها مما يؤدي إلى إ

 والخدمات، مما ينتج عنه عدم االستقرار الكلي، والذي يعد الشرط األساس ي القتصاديات التبادل.

 ثانيا:  عملة البيتكوين أنموذجا

 في اآلونة األخيرة، وعلى وجه الخصوص عملة البيتكوين، والتي تعد  رقميةفي ظل االنتشار السريع للعمالت ال
ً
خصوصا

 على الساحة الدولية، حيث يعتبرها الكثيرون أنها أفضل مجال لالستثمار في عملة محددة، وهي  رقميةأول العمالت ال
ً
ظهورا

 آللية معينة.
ً
 تعمل وفقا

 آلية عمل عملة البيتكوين  -9

، 7مات األبسط في النظام الثنائي )( وهو وحدة املعلو Bitمصطلح مركب من كلمتين بيت )إن مصطلح البيتكوين هو 

تعني البروتوكول، أي الطريقة التي تعمل بها،  Bitcoin( أي وحدة نقدية باللغة اإلنجليزية، حيث أن كلمة Coin(، وكوين )7

 : (777-99، الصفحات 2727)بن معتوق،  والتي يمكن توضيحها من خالل ما يلي

 لظهور عملة إن ظهور سالسل الكتل: الكتلعملة البيتكوين وسالسل  -9-9
ً
 أو كما ُيعرف بالبلوكتشين كان مرافقا

 بتخزين املعامالت في البيتكوين األصل هما مختلفان، فالبلوكتشين تسمح البيتكوين، مما جعل البعض ال يفرق بينهما، لكن في

أخرى، أما البيتكوين فليس سوى االستخدام األول للبلوكتشين، ويعود أول استخدام للبيتكوين إلى عام  ولها استخدامات

، لترتبط بهالديها كتلة سابقة  بإنشاء أول بلوكتشين أول كتلة في البلوكتشين والوحيدة التي ليس"ساتوش ي"  أين قام 2009

بتكوين، حيث أن جميع الكتل في البيتكوين ترجع إلى هذه 50لنفسه أول  وأصدر (Genesis block)وتدعى الكتلة األصلية 

العالم تعتمد في إصدارها وتداولها على استخدام  وعليه فعملة البيتكوين هي أول عملة مشفرة ظهرت في األصلية، الصفقة

 .تكنولوجيا السجالت املوزعة تكنولوجيا البلوكتشين إحدى ابتكارات

طريقة  وهي (Mining)تعرف عملية إصدار أو إنتاج البيتكوين بالتعدين أو التنقيب  لة البيتكوين:آلية إصدار عم  -9-2

تشبيها بعملية استخراج الذهب من باطن  صعبة ومعقدة للغاية وال يمكن ألي أحد القيام بها، وسميت بالتعدين أو التنقيب

 على
ً
 لى حاسوب املستخدمين الذي يوفر حماية بالغة جدا بفعلبرنامج يتم تنصيبه ع األرض، وتعتمد فكرة التعدين أساسا

حاسوب إلى آخر بشكل مباشر بال وسيط أو  التبادالت التي يمكن وصفها بالسرية في بعض الدول، ألن قيمة العملة تنتقل من

بإنتاج عمالت غير  بتحميل وتفعيل برنامج أو تطبيق البيتكوين يبدأ هذا البرنامج بمجرد أن يقوم املستخدمى رسوم تحويل، ف

للتكرار من خالل مبرمجات متخصصة ُيطلق عليها عمليات التعدين أو التنقيب، ويتم تشغيلها على خوادم خاصة،  قابلة

وبشكل مبسط فإن  .سنوية، ويتم تخفيض هذه الكمية إلى النصف كل أربع سنوات صممت إلصدار كمية محددة، بصورة

 ووفق برمجة
ً
تكون حسب قوة معالج جهاز جودة وقوة عملية التنقيب هذه  معينة عن العمالت، ولكن البرنامج ينقب افتراضيا

أكبر، ولكن  معالج الجهاز أقوى كانت عملية التنقيب أفضل، وبالتالي ينتج عنها توليد للعملة بشكل فكلما كان ،الحاسوب

م حل الكثير من األلغاز واملعادالت لكشف املستخد عملية التعدين أو التنقيب ليست بتلك السهولة، حيث يتطلب األمر من
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إلصدار البيتكوين وتحويله إلى محفظة إلكترونية، وكلما ازدادت عمليات التعدين  طويلة من األرقام والحروف سلسلة

للنظام على التزود بأجهزة  األلغاز أصعب، ويتطلب حلها برامج حاسوبية متخصصة، ولذلك يحرص املستخدمون  أصبحت

 وبرامج متخصصة متقدمة إلصدارها.حاسوب قوية 

وهي تقنية تسمح Hash""على تشفير املعلومات بنظام الترميز تقوم عملة البيتكوين آلية تشفير عملة البيتكوين:  -9-3

نتائج ثابتة بناء عليه، وال يفك التشفير إال برقم سري  بتحويل املدخالت إلى  رموز مشفرة عن طريق الخوارزميات وتعطي

البيتكوين،  وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في كثير من الحاالت حول العالم منها عملة اآلخر للمعاملة،يمتلكه الطرف 

االختراق وفق ما يقرره مطوروها وخبراء التقنية،  التبادل الناجح بسرية تامة وعدم القدرة على"Hash"وتكفل عملية الترميز

 التكنولوجيات املستخدمة في حفظل كنولوجيا آمنة بدرجة أكبر من سائهي تالكتل، و  وتستخدم هذه التقنية في نظام سلسلة

 النقود من التزوير.

 عملة البيتكوين من االفتراض إلى االعتراف الدولي  -2

 لقد تحولت عملة البيتكوين التي تم إطالقها من جانب مبرمج أو مجموعة مبرمجين مجهولين تحت االسم املستعار

افتراض ي موازي يتجاوز حجم اقتصاديات العديد من الدول الصغيرة، وبدأ االعتراف الدولي بها كعملة "ساتوش ي" إلى اقتصاد 

 إلكترونية، وأصبحت تتداول بشكل كبير،  مع وجود مجموعة من الظروف والعوامل املؤثرة في سعرها.

تعد أملانيا الدولة الوحيدة التي تعتر رسميا  (22، صفحة 2770 )عصام الدين ، :االعتراف الدولي بعملة البيتكوين  -2-9

الحكومة األملانية أنها تستطيع فرض الضرائب على األرباح التي تحققها  بالبيتكوين نوعا من النقود اإللكترونية، وقد صرحت

مع إعفاء املعامالت الفردية من هذه الضرائب. وقد بدأت بعض الدول العربية مؤخرا في  الشركات التي تتعامل بالبيتكوين

العاصمة عمان، وتلى  العملة أول مرة في األردن في أحد املقاهي في بيتكوين بشكل طفيف حيث أعلن عن قبول هذهالاستخدام 

ما أصبحت سوق السفير أول سوق في الكويت ذلك مطعم بيتزا وصراف آلي فيدبي، ثم شركة أنظمة معلومات في فلسطين، ك

 .األوسط تقبل البيتكوين في تعامالتها والشرق 

ويمكن أن تخضع  بيتكوين عملة ونوع من أنواع النقد،الوفي اآلونة األخيرة حكم قاض فيدرالي في الواليات املتحدة بأن 

 .نللتنظيم الحكومي، لكن الواليات املتحدة لم تعتر بالعملة رسميا حتى اآل 

يرى آخرون أن هذا قد  وفي حين يرى البعض أن االعتراف الرسمي يحمل جانبا إيجابيا هو إسباغ الشرعية على العملة،

بيتكوين من عدم خضوعها الأهم مميزات  يفتح الباب إلى مزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات، وهو ما يتعارض مع أحد

عملية التحويالت  لبنوك العاملية رغبتها في دراسة استخدام عملة البيتكوين، لتغيير هذا وقد أعلنت تسعة من أكبر ا .ألي جهة

العديد من تلك البنوك ل وفركما تإلى البنوك املركزية،  البنكية الدارجة في الوقت الراهن إلى استخدام عملة رقمية ال تحتاج

ها تقنية مميزة تجعل من الصعب القيام بأي عمليات مثل: إتمام الصفقات بسرعة وشفافية كبيرتين إلى جانب أن املميزات

على الرغم من االنتشار الواسع لهذه العمالت إال أن هناك  داخل البنوك، كما تجعل أنظمة التداول أكثر سالسة. احتيال

 من واعتبرتها عملة زائفة يعاقب  حكومات مثل: روسيا والصين ودول أخرى، قامت بحظر التعامل بعملة البيتكوين
ً
قانونيا

 يتعامل بها.
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 يمكن توضيح أهم هذه العوامل من خالل الجدول التالي:  العوامل املؤثرة في سعر عملة البيتكوين:  -2-2

 (: العوامل املؤثرة في سعر عملة البيتكوين22الجدول رقم )

 شرحها العوامل

فكلما زاد العرض وانخفض الطلب حيث يؤثر العرض والطلب مباشرة على قيمة عملة البيتكوين،  العرض والطلب

 على عملة البيتكوين سوف تنخفض قيمتها، والعكس إذا كان العرض محدودا.

إن التقلبات السعرية لعملة البيتكوين يشجع املضاربين واملحتالين على استغالل ذلك عن طريق  املضاربة

داث فزع بين املتعاملين مواقع وهمية لتبادل العملة، حيث يقومون بشن هجوم إلكتروني عليها إلح

 مما يؤثر سلبا في قيمة العملة.

إذا كان هناك بعض الدعايات السلبية )حتى وإن كانت مجرد شائعة فقط( خاصة من قبل  الضجيج اإلعالمي

 منتجوها ومصمموها ستتسبب مباشرة في انهيار مثل هذه العمالت.

التطورات 

واألحداث 

 السياسية

ثقة في أموالهم الورقية بسبب سوء األوضاع السياسية واالقتصادية، عندما يفقد املستثمرون ال

 يمكنهم اللجوء إلى التعامل بعملة البيتكوين، مما يؤدي إلى رفع أسعارها

حيث يالحظ أن الكثير من التجار واالقتصاديين يفضلون عدم التعامل بها، ومن الرئيس  انعدام الثقة

وصف عملة البيتكوين بالخدعة، معتبرها أنها ش يء غير  التنفيذي ألكبر بنك في الو.م.أ، حيث

.
ً
 حقيقي وسينتهي قريبا

االعتراف  ضعف

 الدولي

 لعملة البيتكوين واتخذت قرارات واتخذت قرار صارم بعدم 
ً
 رافضا

ً
تبنت العديد من الدول موقفا

 السوقية.التعامل بها أو االعتراف بها كعملة نقدية، وهذا من شأنه التأثير على قيمتها 

 (770-773، الصفحات 2727)بن معتوق، من إعداد الباحثتين باالعتماد على:  املصدر:

 تطور أسعار عملة البيتكوين  -3

حيث بدأ تداول هذه  لقد شهدت عملة البيتكوين تقلبات ملحوظه في قيمتها منذ بداية ظهورها وحتى هذا اليوم،

دوالر للبيتكوين  7.7دوالر أمريكي للبيتكوين الواحد، ثم ارتفع إلى  7.777، وكان سعرها آنذاك ال يتجاوز 2779العملة سنة 

 ، ويمكن توضيح تطور سعر عملة البيتكوين من خالل الشكل املوالي: (772، صفحة 2727)بن معتوق،  2777الواحد سنة 
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 (2229-2299(: تطور أسعار البيتكوين بالدوالر األمريكي خالل الفترة )29الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (077صفحة ، 2727)تومي و بونعاس، إعداد الباحثين باالعتماد على:  مناملصدر: 

( حيث تضاعفت 2770-2777يالحظ من الشكل السابق أن أسعار عملة البيتكوين في تزايد مستمر خالل الفترة )

دوالر  117.66دوالر أمريكي، بعد أن كان سعرها  217.0أين بلغت  2772مرة، إال أنها شهدت تراجعا خالل سنة  2519بحوالي 

على اقتصاديات الدول املتقدمة  2770بسبب تداعيات الصدمة النفطية لسنة دوالر أمريكي  677أمريكي أي تراجع ب

دوالر  3170.76أين تراجع سعرها ووصل إلى  2779والنفطية على حد السواء، ثم عاد سعرها لالرتفاع من جديد إلى غاية سنة 

عملة البيتكوين ارتفاع جنوني  عرف سعر 2771)وفي هذه السنة أي  2771دوالر أمريكي سنة  72220.1أمريكي بعد أن كان 

( فهي تعد السنة املشفرة حيث بلغت البيتكوين أعلى 79وفي ظل جائحة كورونا )كوفيد  2727منذ ظهورها(، أما سنة 

، وهذا االنخفاض ليس األول ولكنه 2727مستوياتها السعرية على األطالق ثم انخفض سعرها في السداس ي الثاني من سنة 

 .في تاريخ عملة البيتكويناألكثر دراماتيكية 

 مستقبل عملة البيتكوين -8

بعد التحول الذي أحدثته عملة البيتكوين خاصة في اآلونة األخيرة تصاعد النقاش بشأن هذه العملة وهل ستحل 

 محل النقود التقليدية؟، وها هو مستقبل ومصير انتشار هذه العملة؟، وهو ما سيتم محاولة اإلجابة عنه من خالل اآلتي:

 (771، صفحة 2727)كردودي وآخرون، 

في  مهب قوي في الحقيقة يوجد صعوبة في توقع مصير عملة البيتكوين، حيث أنها في : مستقبل انتشار عملة البيتكوين  -8-9

عديدة والتي من بينها أنها  شدة جذب من شأنها أن تؤثر في صعود وهبوط نسب تداولها عامليا، وعلى الرغم أن لها ميزات

تكوين يبإلغاء تداول عملة الب وحكومات أخرى قرار  تساهم في رفع كفاءة عمليات الدفع والتسوية، أصدرت الحكومة الصينية

الرسمية في عمليات البيع والشراء وخاصة  خاصة واالفتراضية عامة، ويتردد البعض من املستهلكين باستبدالها بالعملة

أن تتأثر مديونية املستهلك أضعاف مضاعفة وذلك  ، حيث أنه من املمكن في ظل تذبذب قيمة البيتكوينالشراء اآلجل

 .واللجوء إلى القضاء في حالة انهيار العملة لهشاشة العملة وعدم إمكانية السيطرة على السوق 
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، 2707ملة سيتوقف بحلو هذه الع عملة البيتكوين أن عمليات إصدار  مؤسسويقول  مصير اصدار عملة البيتكوين:  -8-2

مليون وحدة، وهو الحد األقص ى للكمية التي يمكن تعدينها منها، حيث قصد  27وذلك عندما تصل الكمية املصدرة منها 

تم اإلفراط في  للكميات املتداولة منها بهدف الحفاظ على قيمتها من التدهور، ولو   مصدرو العملة ايجاد نوع من الندرة

عمليات إصدارها، مثلما يحدث في العمالت التقليدية، وبعد ذلك التاريخ ال يمكن تعدين أي وحدة منها، ويمكن الحصول على 

العملة عن طريق الشراء فقط، ولكي يتم ضمان ذلك، تم وضع مجموعة من الرموز الخاصة بها والتي تزيد من صعوبة إنتاجها 

بتعقيد الخوارزميات )مجموعة الخطوات الرياضية واملنطقية املتسلسلة( املطلوب حلها كلما كثر عن طريق التعدين، وذلك 

 .
ً
 عدد املعدنين مع مرور الزمن حتى يتوقف إصدارها تماما

انطالقا من هذا املبحث يتضح أن عملة البيتكوين من أهم العمالت املشفرة واألكثر تداوال على املستوى الدولي، 

ف قيمتها بسرعة بين سنة وأخرى وخوفا منها في التسبب في أزمة مالية حادة، انقسمت دول العالم بين املؤيد ونتيجة لتضاع

لها واملعارض، حيث اعتبرتها بعض الدول عملة مزيفة تشجع العمليات املشبوهة واملدمرة لالقتصاد، وعليه يبقى مصير 

 واملاليين. ول الواسع بين الخبراء االقتصاديين ومستقبل هذه العملة مجهوال، وهو ما يثير النقاش والجد

 خاتمة:

تعد أحدث اإلفرازات الناتجة عن التقدم التكنولوجي، وأحد أهم  رقميةمما سبق عرضه يتضح أن العمالت ال

الظواهر املالية في وقتنا الحالي، وبذلك تعد فصال جديدا من الفصول املتتالية لتجريد النقود، وقد ظهرت وانشرت في 

العقدين األخرين في مناطق متفرقة من عاملنا، وتعمل وتنشأ وفق نظام تقني تكاملي يكسبها صفات النقود وخواصها، كما أنها 

 على ساحة االستثمار 
ً
 جديدا

ً
تتميز بانخفاض التكلفة وسهولة استعمالها، وفي هذا املجال فقد فرضت عملة البيتكوين واقعا

نافس هذه العمالت العريفة بقوة، بل وانتشرت وتوسعت في السوق إلى درجة هزت جانب الدولية، وعلى أنها استطاعت أن ت

املال وإدارة األعمال، إال أنها تعرضت للعديد من االنتقادات نتيجة عدم االستقرار في قيمتها الذي يمنعها من تأدية وظيفتها 

 مجموعة من النتائج والتوصيات.كمستودع للقيمة. ومن خالل ما تم عرضه في هذا البحث تم التوصل إلى 

 يمكن عرض نتائج البحث من خالل التالي:  نتائج البحث: .9

هي وحدات حساب مشفرة، تؤدي وظائف النقود التقليدية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت، وهي عبارة عن  رقميةإن العمالت ال -

 تطور تطبيعي في ظل التقدم التكنولوجي وعوملة االتصاالت واملعلوماتية؛

أين تم تصميم أول عملة إلكترونية مشفرة، وبعدها ظهرت عملة  7910إلى عام  رقميةتعود الجذور األولى لظهور العمالت ال -

 وتداوال رقمية ، وتعد هذه العملة احد أهم وأبرز العمالت ال2771البيتكوين مع األزمة املالية العاملية لسنة 
ً
واألكثرها شيوعا

 على املستوى العالمي؛

" ونتج وحداتها عن Hashمعينة، من خالل ما يعرف بسالسل الكتل ونظام التشفير " مكانيزمات عملة البيتكوين وفقتعمل  -

 طريق عملية التعدين؛
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هناك الكثير من العوامل املؤثرة في عملة البتيكوين أهمها: العرض والطلب من وعلى هذه العملة، املضاربة وكذا موقف  -

 ا من العوامل املؤثرة فيها؛الدول من هذه العملة، وغيره

 من الوساطة رقمية إن التوسع في تداول العمالت ال -
ً
، قد يؤدي إلى إلغاء القطاع البنكي كليا

ً
عموما وعملة البيتكوين خصوصا

املالية وتحويل األموال بين املتعاملين، خصوصا أن هذه العمالت ال تحكمها أي سلطة رسمية ويتم تداولها مباشرة بين 

 لين؛املتعام

عملية اصدار وتداول العمالت الرقمية غير خاضع لسلطة رقابية رسمية، وهي بذلك تشجع على عمليات النصب وكذا  -

 األنشطة اإلجرامية في العالم )تمويل االرهاب، غسيل األموال...الخ(، مما يساهم في زعزعة االستقرار املالي العالمي؛

وعلى رأسها عملة البيتكوين، فضال عن خطورتها البالغة على املتعاملين بها، ة رقميإن مجموعة العيوب التي تميز العمالت ال -

 لكونها غير مضمونة وذات قيمة متذبذبة على املدى القصير جعل هذه العملة محل شبهة في العديد من الدول والتي 
ً
نظرا

 منعت بل وجرمت التعامل بها ليقتصر استخدامها في دول معينة فقط. 

 املوالي:  فييمكن عرضها  :توصيات البحث .2

إن عملة البيتكوين ال تزال بحاجة إلى دراسة عميقة، بالنظر إلى أبعادها الفنية والتقنية الدقيقة، فضال عما تتسم به من  -

 كونها أكثر مخاطرة، وبالتالي ال بد من توفير ضمانات كافية للحفاظ على مصداقيتها وقيمتها املالية الحقيقية؛

بغية منافسة العمالت املتداولة  رقميةالبنكي أن يطور أنشطته ووظائفه، ويقوم بإصدار العمالت اليجب على القطاع  -

، ولكي ال يضمحل دورها في القيام بعملية الوساطة؛
ً
 حاليا

عملة البيتكوين، وكذا رقمية وضع أطر قانونية على مستوى كل دولة لتنظيم مختلف املعامالت التي تتم بواسطة العمالت ال -

 أجل حماية املستثمرين واملتعاملين من جهة والتأمين من مجهولية عمليات التحويل من جهة أخرى؛ من

وعملة البيتكوين من أجل ضمان التحكم في  رقميةال بد من التعمق في البرمجيات وقاعدة البيانات التي تعمل بها العمالت ال -

 قيمتها والتقليل من التقلبات الحادة التي تشهدها؛

ثيف الجهود في سبيل التعاون الدولي من أجل وضع األطر التنظيمية والقانونية الكفيلة للحد من املخاطر الناتجة يجب تك -

.و  رقميةعن التعامل بالعمالت ال
ً
 عملة البيتكوين خصوصا

 قائمة املراجع

املجلة الجزائرية لألبحاث  ،-البتكوين نموذجا-تحديات التعامل بالعمالت املشفرة  :(2727)صابر،  ،بن معتوق  -7

 .72، العدد 79املجلد  االقتصادية واملالية،

مجلة اقتصاديات املال  ،العمالت االفتراضية: مخاطر ومدى قانونيتها )البيتكوين نموذجا( :(2727) ،حفيظة ،لصنوني -2

 .73العدد  ،70املجلد  ،واألعمال

مجلة االقتصاديات املالية  ،قيقتها وأثارها االقتصاديةالعمالت االفتراضية: ح :(2727) ،صبرينة وآخرون ،كردودي -3

 .72 العدد ،79املجلد  ،والبنكية وإدارة األعمال
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دراسة -قياس مخاطر التداول بالعمالت الرقمية  :(2727حنان، ) ،عبد الحميد عبد العزيز، ومحمد ابراهيم ،سويش -0

 .22، العدد 70، املجلد ، مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية-تحليلية في أسواق الفوركس

النقود االفتراضية: مفهومها وأنواعها وأثارها، املجلة العلمية لالقتصاد  :(2770عبد هللا، ) ،بن سليمان بن عبد العزيز -2

 .والتجارة

االستثمار في العمالت االفتراضية، املجلة القانونية )مجلة متخصصة في  :(2727عبد املسيح، ) ،لي سمير فهميسا -6

 .الدراسات والبحوث القانونية(

دراسة حالة بعض –إشكالية جباية العمالت املشفرة )البتكوين أنموذجا(  :(2727سومية، بونعاس، شيماء، ) ،تومي -0

 .77، العدد 79لة االبتكار والتسويق، املجلد مج ،-الدول األنجلوساكسونية

 73.العدد  ،مجلة املصرفي،  ،Biticoinعملية البتكوين  :(2014) ، أحمد محمد ،عصام الدين -1
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 إسهامات الهاتف النقال في عملية الدفع اإللكتروني املؤسسات املالية الجزائرية نموذجا

The contributions of the mobile phone to the electronic payment process Algerian 

financial institutions as a model 

 ط.د. ماموني فاطمة الزهراء                                                                                                                        د.العايدي مريم

ر                          دكتورة بجامعة ادرار .ادرار. الجزائر                                                طالبة دكتوراه  بجامعة ادرار .ادرار. الجزائ   

 امللخص:

وتحقيق إن استخدام التكنولوجيا املالية تضمن تحقيق الرفاهية االقتصادية لألفراد وتعزيز العدالة االجتماعية 

استراتيجية متكاملة، ويعد الدفع االلكتروني من بين التصميمات الجديدة للخدمات املالية حيث تمكن األفراد واملؤسسات 

 من خالل وسائل الدفع املختلفة ولعل أهم صورة له الدفع عبر الهاتف النقال ويعد من بين 
ً
من رفع مستحقاتهم الكترونيا

، حيث سنتناول في دراستنا إلى إسهامات الهاتف النقال في عملية الدفع 79-خالل فترة كوفيداملشاريع التي تبنتها الجزائر 

اإللكتروني للمؤسسات املالية الجزائرية، وكانت مؤسسة بريد الجزائر هي من أطلقت هذه املبادرة من خالل خدمة  "بريد باي" 

ك الوطني الجزائري الذي يتيح للزبائن خدمة تسديد وذلك لتسهيل خدمة دفع املشتريات، وتبعتها مختلف البنوك كالبن

كما يمكن الولوج إلى خدمة الدفع  .الفواتير والخدمات عن طريق البطاقة البنكية وعبر مواقع اإلنترنت التي تقبل هذه الوسيلة

ن وسائل الدفع ومن خالل هذه الدراسة استنتجنا إلى أ .0أيام/ 0و 20سا/20اإللكتروني حيثما كان الزبون واينما وجد 

االلكتروني في املؤسسات املالية الجزائرية تقدم خدمات بأقل التكلفة وفي أي وقت وفي أي مكان، كما أن فترة كورونا كانت 

دافع الستخدام خدمات الدفع بالهاتف النقال، كما أنه يجب توفير التغطية الشاملة لشبكة االنترنت وكذلك سن القوانين 

 قتصاد الرقمي.والتشريعات لتنظيم اال

 .الهاتف النقال، الدفع االلكتروني، املؤسسات املاليةالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The use of financial technology ensures the economic well-being of individuals, the promotion of social 

justice and the achievement of an integrated strategy. Electronic payment is considered as one of the new 

designs for financial services where individuals and institutions are able to increase their dues electronically 

through various means of payment, and perhaps the most important of its forms, the payment by mobile. The 

latter is amongst the projects adopted by Algeria during the period covid-19. This study deals with the 

contributions of the mobile phone in the process of electronic payment of Algerian financial institutions. ALG 

Poste Institution launched this initiative through ‘Barid Bay’ service to facilitate the payment service, followed 

by various banks such as the National Bank of Algeria (BNA), which allows customers to pay bills and services 

through a bank card and through websites that accept this means.  It is also possible to get access to the 

electronic payment service whenever and wherever the customer is 24/7.  Through this study, we concluded 

that the means of electronic payment in Algerian financial institutions provided services at the lowest cost, at 

any time, and anywhere. Also, the Covid-19 period stimulated the use of mobile payment services, and that a 
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global internet network coverage together with the enactment of laws and legislation to regulate the digital 

economy must be provided.  

Keywords: mobile phone. electronic payment. financial institutions. 

 :قدمةامل

إن الهدف األساس ي الدي يسعى إليه كل املؤسسات رغم اختالف إمكانياتها وأهدافها  هو االستمرارية والبقاء وال يمكن هذا 

إال من خالل األداء الجيد لذلك تتسابق املؤسسات في مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا املعلومات  وتوظيفها ألجل 

سائل الدفع التقليدية لم تعد تستجيب ملتطلبات العصر فكانت وسائل الدفع اإللكتروني الرقي باملؤسسات املالية حيث أن و 

 بديال لها. 

وعرفت خدمة الدفع اإللكتروني تطورا كبيرا في العام عامة والجزائر خاصة خالل السنوات ألخيرة. وتعتبر تقنية الدفع 

لك توفر عناء ذ. فهي تمتاز بسرعة انجاز العمليات املالية وكبالهاتف النقال من أحدث التقنيات  التي فرضتها جائحة كورونا

التنقل للمؤسسات املالية ودلك من خالل تطبيق أو رابط تضعها املؤسسات تتالءم وطبيعة التجارة اإللكترونية التي تتم في 

 بيئة غير مادية 

 إشكالية الدراسة:

إن نظم الدف اإللكتروني لم تعد اختيار بل اصبحت ضرورة  لتدعيم امليزة التنافسية وخاصة في ظل ما يشهده من 

 العالم من تطورات  ومن هنا زاد االعتماد على تحديث هده الوسائل .وهذا دفعنا إلى طرح اإلشكالية اآلتية: 

 اإللكتروني في  الجزائر؟ما مدى مساهمة الدفع بالهاتف النقال لتسهيل عمليات الدفع 

 والتي تتفرع إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية:

 ما املقصود بدفع اإللكتروني؟

 ما هو مفهوم الدفع بالهتف النقال؟

 ماهي مختلف مؤسسات الدفع بالهاتف النقال؟

 أهمية الدراسة:

ل  مختلف وسائل والتقنيات  الجديدة تتجلى أهمية هدا البحث من خالل  تزايد االهتمام  بالدفع اإللكتروني  من خال

 واملستحدثة وما هي اسهامات الدفع بالهاتف النقال تحسين الخدمات املالية.

 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذا الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
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 التطرق إلى ماهية الدفع اإللكتروني. -

 مفهوم الدفع بالهاتف النقال. -

 تبنت الدفع بالهاتف النقال. إبراز أهمية أه املؤسسات التي -

 دراسة تطور مشروع خدمة الدفع بالهاتف املحمول في الجزائر. -

 املنهجية املتبعة في الدراسة:

املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التحليلي وذلك  من خالل دراسة ماهية الدفع اإللكتروني والدفع بالهاتف النقال، 

 املؤسسات التي بنته.تحليلي من خالل التطرق إلى مختلف 

: النقال تعريف الدفع االلكتروني
 
  أوال

حكومة اإللكترونية، بهدف تسهيل إجراء عمليات الالدفع اإللكتروني هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها 

تأمين وحماية إجراءات  الدفع اإللكتروني اآلمنة، وتعمل هذه املنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن سرية

الشراء وضمان وصول الخدمة. وتدعم خاصية الدفع اإللكتروني البطاقات االئتمانية الرئيسة، والخصم املباشر من 

 .الحساب

 (777، صفحة 2772)حماد،  وسائل الدفع االلكترونية -2

 : عن طريق البطاقات مسبقة الدفع 2-9

  :تعريفها*
ن حاملها من الشراء باألجل على ذمة مصدرها، من ِّ

ّ
 اجل اداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية ، تمك

 من مصدرها أو من غيره بضمانه ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة
ً
 .الحصول على النقد اقتراضا

ودع أنت مبلغ محدد في حساب بطاقتك االئتمانية  البطاقة مسبقة الدفع هي بطاقة ابتدائية تقوم فكرتها
ُ
على أساس أن ت

مسبقة الدفع، و كلما قمت بعملية الشراء باستخدام البطاقة مسبقة الدفع يتم الخصم من الرصيد االئتماني املتوفر بها، 

صفر و يحتاج األمر أن  هذا يعني أنه عندما تحصل على بطاقة ائتمان ُمسبقة الدفع و جديدة فإن الرصيد املتوفر بها هو

 .تقوم بتعبئتها من حسابك الخاص

اقع االلكترونية او الحسابات2-2  :عن طريق املو

وهي عبارة عن خدمة لنقل االموال عن طريق االنترنت من طرف لطرف اخر و يتم استخدامها بشكل رئيس ي للتسوق 

 . paypalموقعنذكر :طريق االنترنت ومن اهم هذه املواقع  نااللكتروني والشراء االمن ع
  paypal :خصائص موقع*
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هذا املوقع ليس فقط وسيلة دفع ولكنه ايضا عبارة عن وسيلة ايداع بل هي ايضا وسيلة الستقبال االموال وهذه الخاصية 

فتحت مجاال واسعا النتقال االموال من فرد لفرد عن طريق االنترنت. و تعمل كوسيط بين البائع و املشتري وهي منتشرة عامليا 

 العربية.  لكنها غير متوفرة في كثير من الدول 

  : **banktransfers**عن طريق الحواالت املصرفية2-3

التحويالت املصرفية هي وسيلة من وسائل الدفع االلكتروني وهي نوع من الخدمات التي تقوم بها البنوك في العصر 

مى املستفيد، وذلك الحاضر. ويقصد بها العملية التي تتم بناء على طلب العميل لنقل مبلغ معين إلى شخص أو جهة أخـرى تس

سواء تم النقل من حساب إلى حساب داخل نفس البنك أو فروعه،أو كان النقل بين بنكين مختلفين كالهما من نفس البلد أو 

حصل بين بنكين في دولتين مختلفتين. وفي هذه الحالة األخيرة يترتب على العملية صرف العملة املحلية باألجنبية املراد 

 .تسليمها للمستفيد

 : عن طريق شركات التحويل4-2

هو عبارة عن نظام الدفع النقدي السريع التي تتيح امكانية استالم الدفعات من خالل خدمات تحويل االموال 

العامليةوذلك بتحصيلها من الوكيل املحلي للشركة املتعامل معها وذلك في ظرف يوم على االكثروهذا يعني ان العميل لن 

ك عبر البريد و ايضا هناك ميزات اخرى وهي ان رسومه املصرفية منخفضة . كما توفر لك يضطر النتظار وصول الشي

 الشركة التي تتعامل معها اختيار الدفع النقدي بالعملة التي تريدها سواءا بالدوالر االمريكي او بالعملة املحلية 

 :العوامل املساعدة على ظهور وسائل الدفع االلكترونية -3

وسائل الدفع وتحولها من الشكل التقليدي واملطور  إلى الشكل االلكتروني الحديث مع حفاظها على  ساعد على تطور 

 ولكن بشكل يتالءم مع التطورات التكنولوجية وعصر الرقمنة  جملة من العوامل نذكر منها: ، نفس الوظيفة

حيث أن وسائل الدفع  ية االلكترونية:للمعامالت املصرف و عدم مالءمتها تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية 3-9

التقليدية ساهمت في القضاء على الكثير من املخاطر املتمثلة في حيازة النقود وما ينجم عنها من مشاكل كالسرقة أو الضياع 

في ناهيك عن اإلحساس باألمان والطمأنينة  ،وأصبحت بديلة عن النقود وسهلت العديد من املعامالت التجارية،وعبء حملها 

التعامل بها , إال أنها أصبحت غير متالءمة لكونها تستوجب الحضور الشخص ي للمتعاملين بها وهذا يعرقل الكثير من 

املعامالت التي ال تحتاج إلى تأخير وما يترتب عليه من زيادة تكاليف  املدفوعات في اقتناء املنتجات أو السلع أو الخدمات 

املتعلقة بتزوير التوقيعات على الشيكات والكمبياالت والسندات الناتجة عن السرقة أو حيث زادت املشاكل ،وانعدام األمان 

 الضياع وكثرة الغش واالحتيال بكافة أنواعه.

 ظهور شبكة االنترنت واستخدامها في الخدمات املصرفية:  3-2

اعتبار أن هذا القطاع سريع فأدت ثورة االتصاالت واملعلومات إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة العمل املصرفي ب

التأثر واالستجابة للتغيرات الخارجية والتوجه نحو الصيرفة االلكترونية وفتح وزيادة قنواتها.فتتمثل في تقديم الخدمات 
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املصرفية باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال أي من خالل االنترنت واملوزعات اآللية والشبكات الخاصة والهاتف 

ساعة وبسرعة فائقة وبتكاليف أقل وعلى مستوى عالمي وبدون انقطاع. فيعتبر العصر الحالي  20شخص ي خالل والحاسب ال

عصر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وذلك بحكم تدخله وتأثيره الواضح على مختلف جوانب الحياة االقتصادية 

من الثروة املادية إلى الثروة املعرفية كأحد عوامل  وصاحب ذلك انتقال مركز القيمة االقتصادية، والقانونية والثقافية

التنمية في العصر الحديث. فالتطور املذهل في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدى إلى تحديث حجم 

البنوك من أجل وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتطبيق التقنيات الحديثة في ، واتجاهات التجارة الدولية إلى الشكل االلكتروني

وتخفيض التكلفة الحقيقية لعملية املدفوعات وضرورة  ،التعامل بكفاءة مع النمو الهائل واملتسارع لعدد حسابات العمالء

وسعت البنوك إلى  ،تحرير العمالء من قيود املكان والزمان وما يصاحبها من محاباة وديموقراطية في تسيير املعامالت التجارية

 . (22، صفحة 2772)القيلوبي،  دات املصرفية االلكترونية بكل فعالية وانفتاح وكفاءةالتكيف مع املستج

والنمو املتسارع لالقتصاد العالمي  حتم على ،فدخول االنترنت على النشاط التجاري وبروز ظاهرة التجارة االلكترونية 

وأدى تطور املصرفية االلكترونية والخدمات عن بعد وفي ظل  ،لتقديم الصيرفة االلكترونيةاملصارف أن تستغل هذه الفرص 

اقتصاد يتسم بالرقمية أو ما يسمى باالقتصاد الرقمي إلى ظهور املصارف االلكترونية ،هذا الكيان الجديد االفتراض ي في 

إلى استخدام  السوق املصرفية. فاستخدام تكنولوجيا االنترنت في مجال الخدمات املصرفية يساعد على تقليص الحاجة

 الدعامة الورقية وتحقيق العديد من املزايا نذكر منها:

تسهيل عملية الدفع من خالل األدوات االلكترونية الجديدة  أي توفير وسيلة الدفع التي تتفق مع طبيعة التجارة االلكترونية -

االلكترونية واألوراق التجارية  عبر شبكة اإلنترنت من خالل إمكانية استخدام وسائل الدفع االلكترونية كالبطاقات

 االلكترونية والتحويل االلكتروني والنقود االلكترونية.

وكذا  ،زيادة كفاءة أداء  البنك في انجاز أعماله وبسرعة فائقة نظرا للنمو الهائل واملتسارع لعدد حسابات العمالء بالبنوك  -

نما يتعامل مع البنك من خالل بيانات وليس من خالل وتقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة بناءا على أن العميل إ

مما مكن البنك من إتمام آالف العمليات بصرف النظر عن حجمها مع القدرة على التواصل مع أكثر من جهة  ،موظفين

 وجودة الخدمات.

ك من خالل تكنولوجيا وتوفير املعلومات للعمالء خارج البن ،تخفيض ما يتحمله البنك من تكاليف نظير عملياته املختلفة -

 الحاسب اآللي وشبكة االنترنت.

، تعزيز رأس املال الفكري وتطويع تكنولوجيا املعلومات لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة امليزة التنافسية على املستوى الدولي -

البيانات وإمكانية تفسيرها وهو ما يمنح البنوك قيمة مضافة من خالل توسعها في األنشطة التي تعتمد على توافر املعلومات و 

 ونشرها وتخزينها وتبادلها.        
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وتحرير  ،تيسير التعامل بين البنوك وجعله على مدار الساعة مع سهولة الربط بين فروع البنك الواحد املنتشرة دوليا -

إجراء التحويالت لألموال بين  وأصبح باإلمكان، العمالء من قيود الزمان واملكان ودون الحاجة إلى االنتقال إلى مقر البنوك 

 حسابات العمالء املختلفة الكترونيا. 

يشكل استخدام االنترنت في البنوك نافدة إعالمية لتعزيز الشفافية ،وذلك من خالل التعريف بهذه البنوك وترويج خدماتها -

 واإلعالم بنشأة البنوك وامكانية الوصول الى قاعدة أوسع من العمالء.

 حو التجارة االلكترونية:االنفتاح ن 3-3

فمن بين العوامل املساعدة على انتشار وسائل الدفع االلكترونية هو استخدام شبكة االنترنت في التسويق واملعامالت 

واعتبارها ،وميدان النشاط التجاري االلكتروني جعلها متاحة على مستوى أنحاء العالم ،التجارية  وعبر املبادالت االلكترونية 

وبالتالي تطورها ونجاحها وازدياد عدد مستخدميها فالزبون يستطيع القيام  ،املالءمة لنمو وسائل الدفع االلكترونيةالبيئة 

 .(2772)القيلوبي،  بكافة أعماله الخاصة عن بعد .

 توسع نشاط  املنظمات العاملية املصدرة للبطاقات : 3-8

وتعتبر مؤسسات عاملية  ،مجال املدفوعات وتمتلك العالمة التجارية للبطاقات الخاصة بهاوهيمؤسسات عاملية في 

وتتولى منح التراخيص بإصدارها للبنوك ومن بينها على سبيل املثال  ،رائدة في تسويق وإنتاج هذه الوسائل على مستوى العالم 

اليات املتحدة وماستر كارد العاملية وغيرها  من البطاقات بطاقة فيزا العاملية وتعد أكبر نظام دفع في العالم ومقرها بالو 

 (2772)القيلوبي،  املعروفة على مستوى العالم

 تحديات استخدام وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر : - 8

، تتميز البيئة التجارية بسرعة التعامالت ومواكبة املستجدات خاصة فيما يتعلق بالعمليات املصرفية عموما   

ومجاالت استخدام وسائل الدفع االلكترونية الحديثة مما أدى الى تنافس البنوك في تقديم أفضل خدمة للزبائن. فأصبح 

ياه ووظائفه املتعددة اال أنه في الجانب االخر يمكن ملستعمليها أن التطور التكنولوجي سالح ذو حدين فباإلضافة الى مزا

يصيبوا البيئة االفتراضية بعدة اختالالت جراء تدخالتهم بتحويلها عن األهداف املرسومة لها. فهناك جملة من العوامل التي 

ة، فرغم النجاح و السرعة و املزايا التي تعرقل نجاح وسائل الدفع االلكترونية و تؤدي إلى انعدام الثقة بهذه الوسائل الحديث

، منها مخاطر األمن املعلوماتي و ظهور نوع من الجرائم 
ً
حققتها هذه الوسائل إال أن هناك عوامل جعلت من هذا النجاح ناقصا

التي تعرقل االلكترونية  وغيرها ، مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع االلكترونية  الحديثة ومن أهم العوامل 

 .(2777)يوسف، وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر هيالقصور التشريعيو استفحال الجرائم االلكترونية. 

 
 
 : ماهية الدفع بالهاتف النقال ثانيا

 التعريف بالدفع عن طريق الهاتف النقال -9
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ثمن املبيع بطريقة إلكترونية من خالل شبكة اتصال دولية مفتوحة على معظم الدفع اإللكتروني بشكل عام هو " القيام بأداء 

دول العالم " ، أما وسائل الدفع اإللكتروني بشكل عام فهي أي وسيلة تمكن مستعملها من القيام  مختلف العمليات املالية 

 عبر دول العالم باستعمال االنترنت.

لة ملنح عمالء البنوك إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات املصرفية، لقد أصبح يعتمد على استخدام الهواتف املحمو 

، يتم إعطاء بنظام آلي عن طريق الهاتف وخاصة املعلومات املتعلقة بحساباتهم و أرصدتهم، ومن خالل االتصال العميل

وما إلى ذلك،    كخدمة الرصيد وأسعار العمالء تعليمات محددة للبنك لتنفيذها الحًقا. يوفر برنامج االستفسار معلومات

ولكن ال يمكنه الوصول إلى هذه املعلومات إال عن طريق إدخال كلمة مرور، من أجل معالجة حسابه أو الخدمات التي 

 (62، صفحة 2776)أحمد،  يسمح بها النظام

التكنولوجيا املستعملة إلجراء أو تنفيذ التحويالت املالية  ويتم استخدام هذه التحويالت الدفع بواسطة الهاتف النقال هي 

 .إما للشراء أو لتحويل األموال بين األشخاص او دفع فواتير األنترنت أو تعبأت رصيد الهاتف وغيرها.

لدفع اإللكترونية في املتاجر ، فيكفي ضرورية إلجراء معامالت ا TPE أجهزة  لن تكون   مع اعتماد الدفع عبر الهاتف املحمول 

املعروض في متجر أو في مطعم إلجراء الدفع ، وهذا يمكن أن يقلل من اإلجراءات للمتعاملين  QR code استخدام الهاتف ورمز

 .(2727يد، )جيل جد لزبائنهم -عبر الهاتف-االقتصاديين حتى يتمكنوا من تقديم خدمة الدفع اإللكتروني 

 تقديم مؤسسات الهاتف النقال في الجزائر  -2

املحدد للقواعد العامة 2777أوت  72املؤرخ في  2777-73تم  فتح سوق الهاتف النقال في الجزائر إثر إصدار القانون رقم

 متعاملين داخل السوق الجزائرية 73املتعلقة بالبريد واملواصالت وينشط حاليا 

 راسكوم التصاالت الجزائر "جازي" التعريف بشركة أو  -2-9

علـى الرخصـة الثانیـة للهـاتف النقـال في الجزائر بمقابل  2777تحصلت املجموعة  أوراسـكوم التصـاالت املصـریة فـي جویلیـة  

هـذا بعـد املنافسـة الشديدة لكبـرى الشـركات  ،  (2777، املؤرخ في279-77)املرسوم التنفيذي ملیـون دوالر 030مالي یقـدربـ 

 األجنبية فـي مجال االتصاالت.

تحت التسمیةالتجاریة "جازي" املمثلة لشركة أو راسكوم  2772فیفري  72وقد دخلت الشركة سوق االتصاالت بالجزائر في 

د تطـور عـدد مشـتركيها مـن ملیـون مشـترك ،وقـ 2773سـبتمبر  77التصاالت الجزائر و قد استطاعت أن تغطي كـل الوالیـات فـي 

تمنح الشركة تشكيلة واسعة من العروض والخدمات مثل الدفع  2770ملیـون مشـترك سـنة  73الـى  2773نهایـة سـبتمبر 

فك  كما نشرت جازي الخدمة العاملّية لالتصاالت على الجيل الثاني من أجل املسبق األنترنت والخدمات ذات القيمة املضافة.

 .(2722)جازي  العزلة عن املناطق النائية

 MOBILIS التعریف بمؤسسة اتصاالت الجزائر و الشركة الجزائریة للهاتف النقال  -2 -2 
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ئر و الشـركة الجزائرية للهـاتف النقـال افي هذا اإلطار سیتم التطرق الى التعريف بمؤسسـتي اتصـاالت الجز 

عمـومیتين تنشـطان فـي مجـال خـدمات االتصـال اإللكترونية، وقـد تـم إضـافة التعریـف بشـركة اقتصاديتينكمؤسسـتین

للهـاتف النقـال كانـت فـي البدایـة فرعـا مـن فروعهـا ثـم انفصلت عنها نتیجة  الجزائريةعلـى أن الشـركة  للتأكداتصـاالت الجزائـر 

 .اشتداد املنافسة في القطاعلكبر حجم االلتزامات و 

 للتعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر: 2-2-9

 .مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر هـي شـركة أسـهم بـرؤوس أمـوال عمومیـة تنشـط فـي سـوق الشـبكات وخـدمات االتصال اإللكترونية

، واملتعلــق بإعــادة هیكلــة قطـاع البریـد واملواصـالت 2777أوت  72املــؤرخ فــي  73-2777تــم إنشــاء هــذه املؤسســة وفقــا لقــانون 

 عـن طریـق فصـل النشـاطات البریدیـة عـن تلـك املتعلقـة باالتصـاالت،

، حیث دخلت عالم تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 2773جانفي  77انطلقت مؤسسة اتصاالت الجزائر في نشاطها بدایة من 

 .رئیسیة هي: املرونة، الفعالیة وجودة الخدمة من أجل تحقيق ثالثة أهداف

 :MOBILIS التعریف بالشركة الجزائرية للهاتف النقال 2-- 22

ویمكــن االقتصاديةو املاليةتعـد الشـركة الجزائریـة للهـاتف النقـال إحدى فروع اتصـاالت الجزائـر وهـي مسـتقلة فـي قراراتها  

 الجزائريةتعـــد الشركـة   DJAWEB،ATS،FAWR:مقارنـة بـ الفروع األخــرى  التحدياته أكبـــر قولــه هـــو أن هـذا الفــرع یواجــ

سهم  7777د ج (وهو مقسم على 777.777.777للهــاتف النقــال شركـــة باألسهــم، یقـــدر رأســـمالها بمائــة ملیــوندینـار جزائـري )

عامـل، تـم اإلعـالن عـن نشـأتها فـي  677بــ:  2772جـانفي  37دج وقد قدر عدد عمالهـا بتـاریخ  7.777.77قیمة السهم الواحد 

، وتـم إنشـاء أول إدارة مركزیـة لهـا فـي 2770املستقل بدایة مـن جـانفي  هيكلهاالتنظيمي، وأصـبح لديها2773ن سـنة شـهر أوت مـ

 .(2722)موبيليس  بالعاصمة 2770شـهر جویلیـة مـن سنة 

 أوريدوWTA)  الشركة لوطنية تيليكوم ) 2-2-3

االتصاالت، توفر خدمات الهاتف النقال، والثابت واألنترنت عالي التدفق وكذا خدمات املؤسسات  شركة دولية رائدة في مجال

بصفة تناسب احتياجات الخواص واملؤسسات عبر أسواق الشرق األوسط، وشمال إفريقيا والجنوب الشرقي آلسيا. وبحكم 

اء حياة الشعوب وقناعته بالقدرة على تحفيز هو نظرته التي تصبو إلى إثر Ooredooانها مؤسسة موجهة للشعوب، ما يقود

حاضر في األسواق Ooredoo .التطور اإلنساني عبر التواصل من أجل مساعدة الشعوب لبلوغ أهدافها وذلك بفضل إمكاناتها

مثل قطر، والكويت، وسلطنة عمان، والجزائر، وتونس، والعراق، وفلسطين، وجزر املالديف وأندونيسيا. حققت الشركة في 

. الشركة األم 2772ديسمبر  37مليون زبون إلى غاية  92,9مليار دوالر مع قاعدة عمالء تتجاوز  9,3مداخيل بلغت  2772نة س

  Qatar »سابقا(، والتي تتداول أسهمها في بورصة قطر .Qtel Q.S.Cاتصاالت قطر) .Ooredoo Q.S.CهيOoredooلـ

Exchange » وفي بورصة أبوظبيties Exchang« Abu Dhabi Securi  
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تحصلت الوطنية تيليكوم الكويتية على رخصة استغالل الهاتف النقال في الجزائر بعد عرضها املالي  2773ديسمبر  72في 

بمختلف التشكيالت املنتجات  والخدمات غير 2770أوت  22مليون دوالر وكان اإلطالق التجارية نجمة في  027املقدر ب

 .(2722)أوريدو  .املسبوقة الفي الجزائر

 التعريف بالوطنية الجزائرية لالتصاالت 2-2-8

 حيثملیار دوالر  77ب أرس مال یقدر بـ  7999الوطنية تیلكوم التـي تأسست في الكویـت سنــة  الكويتيةهي فـرع للمؤسسة 

 عرفـت نجاحا 
ً
بأكثـر  الكويت،فهي املؤسسـة الرائدة في إفريقيافي الشرق األوسط وشمـال  الالسلكيةفي مجـال االتصاالت  سريعا

من أرس مال أكبر متعامل في  27كما أنها مساهمة ب %  01في مجتمع تبلغ كثافته الهاتفیة %  السوقيةمن نصف الحصة 

 تلیكوم(. التونسية الهاتف النقال في تونس)

لتجهيزاتهـا فـي تطوير سريع طنية الجزائرية إلـى توفير أفضـل شـبكة مـن خـالل برنـامج بنـاء علـى خلفية هـذا النجـاح، تسـعى الو 

 .2773ديسمبر 72دوالر بتاريخ  1ملیـون  027هـذا املجـال بعـد حصـولها علـى الرخصـة الثالثـة للهـاتف النقـال بمبلـغ یقـدر بـ 

 (2722)نجمة 

 : 
 
 الدفع بالهاتف النقال في الجزائرثالثا

من أجل اعتماد الدفع بواسطة الهاتف النقال في الجزائر ، يجب أن تدار العملية من قبل مؤسسة دفع معتمدة ويجب أن 

والذهبية، وكوسيلة للدفع فإن  افضل طريقة في  CIB تدعم هذه املؤسسة بطاقتي الدفع املعتمدتين في الجزائر حاليا وهما 

هي اعتماد طريقة مزدوجة بين املحفظة اإللكترونية والدفع بواسطة البطاقة املصرفية، التي تسمح لألشخاص الذين لجزائر 

اعتادوا على إجراء الدفع اإللكتروني بمواصلة الدفع من خالل هواتفهم الذكية والسماح لألشخاص الذين ليس لديهم 

 .حساب مصرفي بإجراء دفع إلكتروني بسهولة

ال املحفظة اإللكترونية كحل من أجل سداد املدفوعات الصغيرة التي ال تتجاوز مبلغا معينا في التطبيق كتعبئة يمكن استعم

الهاتف أو دفع مستحقات األنترنت مع وجود رصيد ويجب إنشاء املحفظة عن طريق الهاتف الذكي فقط مع تأكيد رقم الهاتف 

بطاقات الدفع وإنشاء حسابات بنكية، يلعب مستوى أمان تكنولوجيا  وبطاقة التعريف عن بعد ويهدف هدا  لتشجيع اعتماد

املعلومات دوًرا مهًما في نظام الدفع عبر الهاتف املحمول ومن أجل حماية املستخدم، يمكن استخدام بصمات األصابع 

 .(2727جديد،  )جيل وخاصية التعرف على الوجه لتأمين الوصول إلى التطبيق واملعامالت

 تبني الجزائر للدفع بالهاتف النقال: -9

 في الجزائر، حيث تم إجراء  
ً
 هاما

ً
 CIB من خالل بطاقتي الدفع 2779معاملة في عام  272017شهد الدفع اإللكتروني تطورا

 ..GIE monetique وفًقا ملجمع 2776معاملة تم إجراؤها في عام    0366والذهبية مقارنة بـ 

   .covid-19 واعدة، خاصة مع إجراءات الحجر الصحي املفروضة بسبب وباء 2727أرقام العام  تبدو
ً
لكن هذا ال يزال قليال

 مقارنة بجميع املعامالت التي يقوم بها الجزائريون في حياتهم اليومية.
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، تتجه الجزائر نحو اعتماد الدفع بواسطة الهاتف املحمول ، وهذا يمكن أن يشجع أكث
ً
ر على اعتماد الدفع اإللكتروني حاليا

 .(2727)جيل جديد،  بين الجزائريين شريطة تقديمه بطريقة بسيطة وعملية للمستخدمين واملتعاملين االقتصاديين

 :أول تطبيق للدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال في الجزائر -2

عن إطالق أول تطبيق للدفع اإللكتروني  ” Smart solutionin novation“ للشركة الناشئةكشف جياللي بوخلف، املدير العام 

 .عبر الهاتف النقال في الجزائر

الذي احتضنه ” ديجيتاك“خالل الصالون الثاني للرقمنة والتكنولوجيا  ”mpay“ وتم اإلعالن عن اإلطالق الرسمي لتطبيق

 .2727أكتوبر 71حتى  76من قصر املؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة 

من قبل مجموعة من الشباب  2727بأن العمل على التطبيق انطلق سنة ” الشروق”وأوضح جياللي بوخلف في تصريح لـ

والذين تولوا مهمة تطويره إلخراجه بشكله الحالي  ”Smart solution&innovation“ الجزائريين ضمن فريق الشركة الناشئة

وعبر موقع الشركة، إذ بإمكان أي شخص يملك بطاقة بنكية للدفع اإللكتروني ” غوغل بالي“جر ووضعه للمواطنين عبر مت

وهاتف ذكي تحميل التطبيق وإنشاء حساب فيه للقيام بأي عملية شراء إلكتروني دون بطاقة وبإمكان حتى التاجر القيام 

 ..”Tpe“ بعملية البيع دون جهاز

ني يساعد في خفض من فاتورة االستيراد والتي تكلف الجزائر أمواال ضخمة بالعملة وقال بوخلف بأن تطبيق الدفع اإللكترو 

، مشيرا إلى أن الجزائر تحص ي حوالي ”Tpe“ الصعبة، إذ يتطلب تعميم عملية الدفع اإللكتروني امتالك كل التجار لجهاز

مليار دينار  777التكلفة اإلجمالية قد تصل ماليين سنتيم، وبهذا ف 77ألف تاجر، في حين يكلف الجهاز ما يقارب  277مليون و

 .آالف مليار سنتيم 77أي 

وأفاد املتحدث بأن املشكل األكبر هو عدم وجود صناعة محلية لهذه األجهزة حيث تقوم الجزائر باستيرادها بالعملة الصعبة، 

تطويره سيسرع عملية تعميم الدفع ألف جهاز دفع إلكتروني في الجزائر، ولفت إلى أن التطبيق الذي تم  37حيث يوجد فقط 

 .اإللكتروني في الجزائر والتي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة

” البنك الجزائري املركزي “الذي تمت املصادقة عليه من قبل  ”Mpay“ وذكر ذات املتحدث بأنه عن طرق التطبيق اإللكتروني

مزايا الدفع اإللكتروني دون أي عناء، وكشف عن إمضاء سيتمكن الجزائريون من استخدام  ”PCI“ وتأمينه من قبل شركة

واستخدامه، ليؤكد على  التطبيق اتفاقية تعاون خالل الصالون مع بنك البركة، في حين يتم التباحث مع باقي البنوك لتعميم

أن التطبيق مؤمن بشكل جيد وتتطلب كل عملية رمزا سريا خاصا، كما أن املعلومات الحساسة للمستخدم ال يتم تخزينها في 

 .(2722)الشروق أون الين  ، فضال عن اعتماده على الذكاء االصطناعي لكشف عمليات االحتيال وغيرهاالهاتف

: اعتماد بعض املؤسسات املالية الجزائرية لخدمة الدفع بالهاتف النقال
 
 رابعا

 بريد الجزائر: -9

https://www.echoroukonline.com/90-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.echoroukonline.com/90-%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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لتسهيل ” بريد باي“بالهاتف النقال عبر رمز االستجابة السريعة  أطلقت مؤسسة بريد الجزائر، السبت، خدمة جديدة للدفع

دفع مستحقات املشتريات على املواطنين.وخالل حفل إطالق هذه الخدمة، أكد وزير البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، 

دحماني، أن إطالق هذه الخدمة  إبراهيم بومزار، بحضور وزير التجارة كمال رزيق، واملدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم

خيارا استراتيجيا الغنى عنه  “يعد نقلة تكنولوجية  في مجال الدفع اإللكتروني في الجزائر، مبرزا أن الدفع اإللكتروني يعتبر 

 
ً
في ظل تطور استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتوجه نحو االقتصاد الرقمي والتوسع املحسوس لنطاق  مستقبال

 .”جارة اإللكترونيةالت

وذكر بومزار بجملة التدابير واإلجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية منظومة الدفع اإللكتروني، من بينها توسيع عمليات توزيع 

نهائيات الدفع اإللكتروني وتنصيبها لدى التجار بصفة مجانية مع مرافقتهم بجملة من اإلجراءات التحفيزية وذلك للحد من 

 .79جائحة كوفيد انتشار 

، مشيرا إلى ”ليست بطاقة سحب فحسب، بل بطاقة دفع مطابقة ملعايير األمان الدولية“واعتبر أن البطاقة النقدية الذهبية 

تعززت بإبرام اتفاقية التشغيل املتبادل بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة التعامالت اآللية ما بين البنوك والتي دخلت “أنها 

 .”ذ مطلع السنة الجاريةحيز التنفيذ من

كل شروط نجاح هذه التقنية متوفرة، سواء ما “وباملناسبة، دعا بومزار التجار إلى االنخراط في هذا املسعى، مشيرا إلى أن 

مليون مشترك في  30تحص ي حاليا “ –مثلما قال–، السيما أن الجزائر ”تعلق منها بالبنية التحتية لالتصاالت أو عدد املشتركين

 .”الرابع والجيل الثالث للهاتف النقال الجيل

سهلة وغير مكلفة، بحيث تسمح للتجار “من جانبه، أكد وزير التجارة، كما رزيق، أن خدمة الدفع بالهاتف النقال طريقة 

ى تزويد التي تجبر التجار عل 2727من قانون املالية  777، مشيرا إلى املادة ”بتعويض استعمال تقنية نهائيات الدفع اإللكتروني

 .محالتهم بهذه النهائيات

خطوة مهمة لتنظيم “بدوره، أكد املدير العام لبريد الجزائر أن خدمة الدفع بالهاتف النقال عبر رمز االستجابة السريعة 

وتسمح ال تحتاج إلى اتصال مباشر وإنما تتم عبر الهاتف النقال )بريد باي( “، حيث أن العملية ”التجارة اإللكترونية في الجزائر

للزبون بدفع املستحقات للتاجر، وذلك عبر تطبيق )بريد موب( من خالل دفع الزبون مستحقات التاجر عبر تحويل األموال 

 .”من حسابه إلى حساب هذا األخير بطريقة جد آمنة

من خالل يتوجب عليه االنخراط في هذا املسعى “ –يقول دحماني–” السلسة“وليستفيد التاجر من هذه الخدمة الرقمية 

 جاريا 
ً
 بريديا

ً
 حسابا

ً
تقديم ملفه على مستوى املصالح املعنية ببريد الجزائر، في حين يشترط على الزبون أن يكون حائزا

والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر وأن يصرح عن رقم هاتف على مستوى بريد الجزائر أو عن طريق إدخال رقمه في أي صراف 

 .”آلي لشبكة بريد الجزائر
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تبر دحماني أنه بهذه الخدمة اإللكترونية الجديدة يؤكد بريد الجزائر عزمه على اإلسهام في ترقية الدفع اإللكتروني في واع

الجزائر عبر تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل حياة املواطن وتمكينه من االستفادة من خدمة عمومية ترقى إلى مستوى 

 (2722أون الين )الشروق  تطلعاته

 البنك الوطني الجزائري: -2

أطلق البنك الوطني الجزائري أول تطبيق للدفع دون ملس، عبر الهاتف النقال في الجزائر، والذي يعتمد على رموز 

 .(QR CODE) .شريطية ذكية

يمكن استخدامه على بحيث  ”Wimpay-BNA“ وقد اطلق على هذا الحل الجديد املوجه للخواص واملهنيين والتجار اسم

 . أيام من أي مكان بما فيها الخارج وذلك لتحويل األموال بالدينار نحو مستخدم آخر 0سا/20الهواتف الذكية 

ويوفر هذا التطبيق لزبائن البنك الوطني الجزائري الكثير من اإلعدادات مثل عمليات الدفع عبر الرموز الشريطية الذكية 

 .لى الرصيد وكشف العمليات املحققةع واالطالعوإدارة امليزانية 

اما بالنسبة للمؤسسات فإن التطبيق، يتيح إمكانية قبول عمليات الدفع التي تستخدم الرموز الشريطية الذكية من خالل 

 .على النشاطات واالطالعتحصيل األداءات وتسيير البائعين ونقاط البيع 

حسبما صرح به وزير املالية خالل حفل االطالق الذي نظم باملركز  ”سيساهم في تسريع الشمول املالي “ويتعلق االمر بحل 

 .الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة

هذا التطبيق يتماش ى واستراتيجية السلطات العمومية في مجال تطوير الخدمات البنكية االلكترونية “وحسب الوزير فإن 

 .”والخدمات عن بعد وتنويع قنوات التوزيع

 .، شجع الوزير البنوك الناشطة في الجزائر على مضاعفة هذا النوع من املبادرات واملنتوجات املبتكرةوبهذه املناسبة

من جهته صرح الرئيس املدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فراحتة، أن هذا التطبيق الجديد يندرج في إطار 

 .لصالح زبائنها” مبتكرة وآمنة“وخدماتها بتوفير حلول استراتيجية هذا البنك العمومية الرامية إلى تنويع منتجاتها 

بطاقة اسالمية للدفع ما “وأعلن فراحتة ان البنك الوطني الجزائري يحضر إلطالق خدمات اخرى في األيام املقبلة مثل انشاء 

 2727مارس  وهذا مع إطالق سبعة وكاالت رقمية قبل نهاية شهر ” بطاقة مسبوقة الدفع“بين البنوك عالوة على أول 

 .فضاء من هذا النوع 27وذلك لبلوغ   ببومرداس والبويرة ومستغانم والدار البيضاء وعنابة والكيفان )تلمسان(
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كما يعتزم البنك الوطني الجزائري اطالق صيغة جديدة للتوفير لصالح الخواص عالوة على منتوج جديد مخصص لتمويل 

. وسيتم توفير 77فة إلى مجموعة منتوجات الصيرفة اإلسالمية البالغ عددها إضا” إجارة عقارية تمليكية“الخواص تحت اسم 

 .(2322)الشروق أون الين  شهر رمضان هذا املنتوج لصالح زبائن البنك مع اقتراب

 خاتمة:

مجرد أدوات لكتابة  تعدفي هذه الورقة البحثية، يمكن القول أن الهواتف املحمولة لم  ما تم تقديمهمن خالل 

الرسائل واالستماع إلى املوسيقى وتصفح اإلنترنت يمكن أن تلعب دور املحفظة دون الحاجة إلى النقد، وذلك بفضل التقنيات 

سة موضوع إسهامات الهاتف النقال في عملية الدفع الرقمية التي طورها العديد من مصنعي الهواتف املحمولة، من خالل درا

، على سبيل املثال، من نتائج مجموعة البحث استخرج االقتراحات التالية
ً
 :اإللكتروني املؤسسات املالية الجزائرية نموذجا

 النتائج:

املخاطر وارتباطها بالعمليات تسهيل عملية سداد فواتير السلع والخدمات عبر بطاقات الدفع اإللكترونية، بالرغم من  -7

 .اإللكترونية التي قد تؤدي إلى التالعب بأرصدة العمالء

تستخدم الجزائر بعض املؤسسات املالية لتقديم خدمات الدفع بواسطة الهاتف املحمول، مثل البريد الجزائري والبنك -2

 .الوطني الجزائري 

املعتمد من البنك الجزائري املركزي  "Mpay" تطبيق اإللكترونييتميز الدفع اإللكتروني في الجزائر يستخدم طريقة ال-0

 ."PCI"واملكفول من قبل شركة

تتم إدارة عملية الدفع بواسطة الهاتف املحمول من قبل مؤسسة دفع معتمدة يجب أن تدعم بطاقتي الدفع املعتمدين  -4

 الذهبية.و  CIB حالًيا في الجزائر، وهما

 .اإللكترونية، يجب أن يكون لديك هاتف ذكي متصل باإلنترنتالستخدام املدفوعات  -5

نسبة املدفوعات اإللكترونية على الهواتف املحمولة مرتفعة في الجزائر بسبب إجراءات الحجر الصحي املطبقة للحد من  -6

 .وباء كورونا

 :االقتراحات

الهاتف النقال لتقديم عروض املؤسسات املالية تشجيع أفراد املجتمع الجزائري على استخدام خدمات الدفع بواسطة 1 -

 .التي تلبي احتياجات عمالئها في مجال التسويق والتحويالت

 .على شركات االتصاالت واملؤسسات املالية تحسين جودة الخدمات التي تقدمها ألفراد املجتمعات التي تتعامل معها-2

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3/
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الهواتف الذكية معادلة للعملة الوطنية ومتوافقة مع أنظمة البنك يجب أن تكون قيمة النقود اإللكترونية املتداولة عبر -3

 على العملة الوطنية
ً
 .املركزي حفاظا

وشبه ضريبية للتجار الذين يقبلون التعامل  جبائيةالجهود املبذولة لنشر ثقافة التعامالت اإللكترونية وتقديم حوافز -0

 .بطرق الدفع اإللكتروني

 .ات وأنظمة الدفع الخاصة باملؤسسات املاليةااللتزام بتحديث املعلوم -2

من تجارب بعض الدول األوروبية في تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني بالنظر إلى خصوصيات النظام املصرفي  االستفادة-6
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 دور التكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي في البلدان العربية
The role of Financial Technology in Promoting Financial Inclusion in Arab countries 

 adelbilel1@gmail.comجامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر ، د. زروقي بالل ، 
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 امللخص:

تهدف الدراسة الى تبيان دور التكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي في البلدان العربية حيث عرفت استثمارات 

الثورة الصناعية ، وقدرتها على إحداث ثورة في مجال التكنولوجيا املالية نموا سريعا في السنوات األخيرة تماشيا مع مستجدات 

وخلصت الدراسة إلى انه بالرغم من تطور حجم االستثمار في  . الخدمات املالية وتعزيز الشمول املالي في الدول العربية

لشمول املالي. ويرجع التكنولوجيات املالية في الدول العربية إال أن دورها يظل في اغلب هذه الدول محدودا وضعيفا في تعزيز ا

ذلك إلى تراكم عدة معوقات ترتبط بغياب القوانين والتعليمات املرتبطة بتراخيص اإلنشاء وضعف رأس املال املخاطر ونقص 

 .الثقافة املالية الرقمية و عدم مالءمة بيئة األعمال النطالق هذه الشركات

 الثورة الصناعية، الخدمات املالية. التكنولوجيا املالية، الشمول املالي ، الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The study aims to show the role of financial technology in promoting financial Inclusion in Arab 

countries, where financial technology investments have grown rapidly in recent years in line with the 

developments of the industrial revolution, and its ability to revolutionize the field of financial services and 

enhance financial inclusion in Arab countries. The study concluded that despite the development of the 

volume of investment in financial technologies in the Arab countries, their role in most of these countries 

remains limited and weak in promoting financial inclusion. This is due to the accumulation of several 

obstacles related to the absence of laws and instructions related to construction licenses, the weakness of risk 

capital, the lack of digital financial culture, and the inappropriateness of the business environment for the 

launch of these companies 

Key words: financial Technology . financial Inclusion. the Industrial Revolution. Financial Services 

 مقدمة:

سعيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، والتصدي للفقر، ودمج االقتصاد غير الرسمي. تسعى بلدان العالم العربي في 

الوقت الراهن إلشراك شرائح املجتمع خاصة الفقيرة واملهشمة في منظومة االقتصاد والنظام املالي، وهذا من خالل تعميم 

اد املجتمع حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم بعدالة وشفافية، وسرعة وسهولة عن طريق التوجه الخدمات املالية ملختلف أفر 

لالستثمار في التكنولوجيا املالية نظرا لدورها الكبير في تعميم وايصال الخدمات املالية الى مختلف شرائح املجتمع غير ان هذا 

 . املرتبطة بعدم مالءمة بيئة األعمال التوجه يظل ضعيفا نظرا لتراكم العديد من العوائق والصعوبات
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في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا املالية في الدول العالم لتحقيق الشمول املالي وانطالقا مما تم عرضه 

مول تتمحور إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي: الى أي مدى يمكن أن تساهم التكنولوجيا املالية في تعزيز الش

 املالي في البلدان العربية؟ وماهي التحديات التي تواجهها؟

 :ويمكن طرح االسئلة الفرعية التالية

 ما املقصود بالتكنولوجيا املالية وماهو واقعها في الدول العربية؟ -

  ما املقصود بالشمول املالي وفيما تتمثل أهدافه؟ -

 املالي؟ماهو دور التكنولوجيا املالية في تحقيق الشمول  -

 ماهي التحديات التي تواجهها التكنولوجيا املالية في البلدان العربية لتعزيز الشمول املالي؟ -

 :يمكن وضع الفرضيات التالية كإجابة عن التساؤالت الفرعية السابقة : فرضيات الدراسة

التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات توصف التكنولوجيا املالية على أنها تلك املنتجات والخدمات التي تعتمد على  -

 املالية التقليدية

الشمول املالي هو مدى قدرة األفراد واملؤسسات في امكانية إستعمال املنتجات املالية بوفرة وسهولة تتناسب مع  -

 .احتياجاتهم من معامالت، دفوعات، ادخار وتامينات مقدمة بطريقة مسؤولة ومناسبة

ى تعزيز الشمول املالي من خالل اطالقا جملة مبادرات وإعداد مجموعة تعكف بعض البلدان العربية عل -

 استراتيجيات للتحكم في التكنولوجيا املتعلقة باملعامالت املالية

 تواجه التكنولوجيا املالية مجموعة من التحديات والصعوبات التي تقف أمام تطورها في البلدان العربية -

  اهمية الدراسة

في أهمية قطاع التكنولوجيا الرقمية عامة والتكنولوجيا املالية خاصة حيث تعتبر هذه االخيرة تتجلى اهمية الدراسة 

  أداة اكثر فعالية في تحقيق الشمول املالي في البلدان العربية

 نسعى من خالل الدراسة الي بلوغ جملة من األهداف أهمها  :اهداف الدراسة

  وأهم خدماتها ومجاالتها؛التعرف على التكنولوجيا املالية وخصائصها 

 التعرف على الشمول املالي واهدافه وخصائصه؛ 

  التعرف على واقع التكنولوجيا املالية في البلدان العربية ودورها في تحقيق الشمول املالي وكذا التحديات

 والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن العربي

لوصفي واالستنباطي، بهدف تحديد اإلطار املفاهبمي املقترح للشمول املالي تعتمد الدراسة على املنهجين ا منهج الدراسة 

والتكنولوجيا املالية، وذلك من خالل الرجوع الى مختلف األدبيات والتطبيقات ذات الصلة باملشكلة موضوع الدراسة ثم 

  تحليلها الستخالص النتائج والوصول الى االقتراحات
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خدام وسائل اإليضاح املختلفة )جداول واشكال( حتى تودي دورها في عملية عرض وتتميز هذه الورقة البحثية باست

 املعلومات املطروحة

 تكنولوجيا املالية من ال أوال : ضبط املفاهيم  املتعلقة

 تعددت التعاريف  :تعريف التكنولوجيا املالية 9

عن االبتكارات واالختراعات التكنولوجية  عرفها معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية وارسو على أنها عبارة

الحديثة في القطاع املالي، وتشمل هذه اإلختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في املعامالت املالية للبنوك، والتي 

واالرباح من ضمنها املعامالت مع الزبائن والخدمات املالية مثل تحويل االموال وتبديل العمالت وحسابات نسب الفائدة 

 (771، صفحة 2727)كروش،  املتوقعة لالستثمارات وغير ذلك من العمليات املصرفية

كما تعرفها لجنة بازل للرقابة املصرفية على أنها أي تكنولوجيا او ابتكار مالي ينتج عنه نموذج أعمال أو عملية أو منتج 

 (020، صفحة 2779)حرفوش،  . واملؤسسات املالية جديد له تأثير على االسواق

عرفها صندوق النقد الدولي بانها االبتكارات املالية التي تدعمها التكنولوجيا يمكن أن تنشأ عنها نماذج عمل وتطبيقات 

 (220، صفحة 2727)عزيو،  وتوفير الخدمات املالية وعمليات ومنتجات جديدة لها تأثير ملموس على االسواق االسواق املالية

 : خصائص التكنولوجيا املالية 2

 (037، صفحة 2779)حرفوش،  يمكن وضع أهم خصائص للتكنولوجيا املالية في النقاط التالية 

  مجموعة من املعارف واملهارات والطرق واالساليب املالية واملصرفيةالتكنولوجيا املالية هي  

  التكنولوجيا املالية بمفاهيمها املختلفة ليست هدف في حد ذاته، بل وسيلة تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية

 لتحقيق أهدافها

 ان الخدمة املالية املصرفية هي املجال الرئيس ي لتطبيق التكنولوجيا 

 تطبيق التكنولوجيا املالية على أداء الخدمة املالية واملصرفية بل يمتد الى األساليب االدارية ال يقتصر 

 اهمية التكنولوجيا املالية 3

 يمكن إيجاز أهمية التكنولوجيا املالية في النقاط التالية

 خدمات املالية ملن ال يتعامل تعزيز االحتواء املالي وتنويع النشاط اإلقتصادي من خالل االبتكارات التي تساعد على ال

 مع الجهاز املصرفي

 تسهيل اتاحة مصادر التمويل البديلة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  
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  تسير التجارة الخارجية وتحويالت العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات

 العابرة للحدود

 بن  إستخدام التكنولوجيا في ضمان االمتثال للقواعد التنظيمية وادارة املخاطر تحقيق االستقرار املالي من خالل(

 (93، صفحة 2771عقلمة، 

  تساهم التكنولوجيا املالية في توفير آليات مدفوعات عابرة الحدود تتسم بإرتفاع الكفاءة وزيادة الشفافية

التقليدية أو شركات تحويل األموال التي تعتمد على عالقات املراسلة املصرفية، وبذلك واملردودية مقارنة بالبنوك 

، 2727)بوطريف،   يمكن التخفيف من حدة التحديات التي يفرضها انقطاع عالقات املصرفية في بعض البلدان

 (002-007الصفحات 

 تطور التكنولوجيا في البلدان العربية  8

 املاضية األربع السنوات خالل ولكن العاملية، األزمة منذ بدأت املالي القطاع في خاصة جديدة اقتصادية ثروة الفينتك

 
ً
 البنوك بين ما رع ا الص ذلك هنا سنشهد بأنه البعض اعتقاد وبدأ واضح صعود تشهد بدأت ، 2773 العام منذ وتحديدا

 والشركات، راداألف من الكثير تجتذب أن استطاعت والتي الصاعدة الشركات هذه مع التقليدية، املالية واملؤسسات التقليدية

 تكنولوجيا تستخدم بدأت البنوك وحتى ، Fintech ال لشركاتراء ش وعمليات اندماج عمليات ؤخرا م شوهدت ذلك رغم

 الفينتك

 التي الشركات لعدد الواضح النمو في ذلك ويظهر إفريقيا، وشمال األوسط الشرق  إلى امتدت قد املالية التكنولوجيا ثروة

 التعاون  مجلس بدول  % 43 و إفريقيا بشمال %8 . :كالتالي موزعة ،2776 عام شركة 772 فنجد التكنولوجيا، هذه تستخدم

 للتكنولوجيا املستخدمة الدول  تلك راس على ويأتي العربي، املشرق  دول  في %8 .و الخليجي

 Fintech ـال قطاعات لتطوير حاضنة بيئة لديها أن خاصة ،"املتحدة العربية االمارات" دولة األوسط؛ الشرق  في املالية

 شركات، 2 "الكويت" شركات، 2 "املغرب" شركة، 11 "لبنان" شركة، 11 "األردن" كة،ر ش 12 "مصر"و شركة، 30 بإجمالي

 كل في واحدة شركة "قطر"و "عمان سلطنة"و البحرين" من وكل شركتان، الجزائر" شركات، 3 "تونس" شركات، 2 "السعودية

 (032، صفحة 2779)حرفوش،  "ق راالع" في الشركات من النوع هذا من شركة أي توجد وال منهم،

افع استخدام التكنولوجيا في البلدان العربية  7  دو

 :  التالية النقاط في املالية التكنولوجيا استخدام إلى واالفراد الشركات تدفع التي الحوافز تتمثل

 يسعى حين في سواء حد على والحكوماتاالفراد  من كل على مرتفعة بكلفة يعود واسع بشكل املالي اإلقصاء انتشار . 2-7

 ومع التكنولوجيا، هو ذلك على للتغلب األساس ي املفتاح فإن املالية، الخدمات أشكال بعض استخدام إلى متزايد بشكل الناس

 دول  خارج تقريبا أضعاف بثالثة الذكية الهواتف انتشار نسب وازدياد الحياة، جوانب جميع في التكنولوجيا استخدامزايد ت

 الرقمية؛ املدفوعات حلول  إلى الحاجة ازدياد املتوقع من الخليجي، التعاون  مجلس
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 الشرق  دول  في العربية البنوك تقدمها التي االئتمانية القروض من % 1 واملتوسطة الصغيرة املشاريع إقراض  يمثل  2-2

 الهام الدور  من بالرغم وهذا العالم مستوى  على الدخل متوسطة الدول  في % 71 بنسبة مقارنة إفريقيا، وشمال األوسط

 27 وتوفر املسجلة، املؤسساتع يجم من % 97 و . % 07 بين تشكل حيث املنطقة في واملتوسطة الصغيرة املشاريع تلعبه الذي

 االجتماعية للمشاريع الجماعي والتمويل املباشر االقتراض منصات أن كما - الخاص القطاع وظائف جميع من % 07 إلى %

 ؛ املنطقة دول  في شعبيتها أثبتت واإلبداعية

 إال الخليجي، التعاون  مجلس ول  د في املحلي، الناتج إجمالي في اإللكترونية للتجارة النسبية املساهمة من وبالرغم . 2-3

 العمالء تفضيل إلى ذلك في جزئيا السبب ويرجع املرتفع، الدخل ذات األخرى  الدول  مع مقارنة مرات بخمس أقل تعتبر أنها

 (837، صفحة 9102)حرفوش،  .خصم وبطاقات ائتمان بطاقات يمتلكون  كانوا لو حتى االستالم عند الدفع خيار

 ثانيا: االطار المفاهيمي للشمول المالي 

: لقد تعددت املفاهيم املتعلقة بالشمول املالي وذلك حسب الجهة التي تناولت هذا املفهوم مفهوم الشمول املالي -9

 (000، صفحة 2727 )فضيل، ونذكر فيما يلي بعض التعريفات :

تعريف صندوق النقد العربي:يقصد بالشمول املالي اتاحة واستخدام كافة الخدمات املالية ملختلف فئات املجتمع 

بمؤسساتها وافرادها وباالخص تلك املهمشة منها، وذلك من خالل القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات املصرفية والتوفير 

وخدمات التأمين ، وخدمات التمويل واالئتمان وابتكار خدمات مالية اكثر مالئمة وياسعار منافسة  وخدمات الدفع والتحويل

وعادلة ذلك باإلضافة إلى العمل على حماية حقوق مستهلكي الخدمات املالية وتشجيع تلك الفئات على ادارة اموالهم 

ر الرسمية التي ال تخضع الي من جهات الرقابة ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض الى القنوات والوسائل غي

واالشراف التي تفرض أسعار مرتفعة نسبيا مما يؤدي الى سوء استغالل احتياجات تلك القنوات للخدمات املالية واملصرفية 

دة ،ويتم قياس الشمول املالي من حيث اتاحة الخدمات املالية بما يمثل جانب العرض واستخدامها وهو جانب الطلب وجو 

 .الخدمات بما يدمج جانبي العرض والطلب

: يعني أن األفراد واملؤسسات لديها امكانية إستعمال املنتجات املالية بوفرة وسهولة تتناسب مع تعريف البنك الدولي

 احتياجاتهم من معامالت، دفوعات، ادخار وتأمينات مقدمة بطريقة مسؤولة ومناسبة

ل املالي يرى التحالف الدولي أنه يتعين على كل دولة من الدول االعضاء في من اجل الشمو  تعريف التحالف الدولي:

الحلف العمل على وضع تعريف خاص بها للشمول املالي وذلك ألنه من جهة لكل دولة خصائصها االقتصادية و االجتماعية 

ياغة االستراتيجية الوطنية لشمول التي تتفرد بها ومن جهة اخرى فان الوصول الى صياغة تعريف يعني وضع اللبنة االولى لص

الشمول املالي هو  :دولة الى وضع تعريف للشمول املالي ومن بين هذه التعريفات التعريف في دولة ماليزيا 72املالي حيث توصلت 

حق كل شخص إستعمال مجموعة من الخدمات املالية بتوقيت مناسب وبطريقة معروفة وبسعر مناسب باخترام كامل 

الخدمات املالية موفرة ملختلف شرائح املجتمع مع اهتمام خاص بالفقراء وذوي الدخل املنخفض ، واملغتربون لكرامتهم، 

العاملون وسكان املناطق النائية .تعريف البيرو : الشمول املالي هو الدخول املالي واالستعمال للخدمات املالية من طرف كل 

 شرائح املجتمع
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ان  :عنها املنبثقة (INFE)والشبكة الدولية للتثقيف املالي  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيعر ت

الشمول املالي هو العملية التي يتم من خاللها تعزيز الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات واملنتجات املالية الرسمية 

الكافي، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات واملنتجات من قبل  والخاضعة للرقابة بالوقت والسعر املعقولين وبالشكل

شرائح املجتمع املختلفة: وذلك من خالل تطبيق أساليب مبتكرة والتي تضم التثقيف والتعليم املالي بهدف تعزيز الرفاهية 

 .املالية وكذلك الشمول االقتصادي واالجتماعي

ن الشمول املالي هو الحالة التي يتاح فيها لجميع البالغين في سن ا :املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء فيعر ت

العمل الوصول الى خدمات التمويل واملدخرات واملدفوعات والتامين من مؤسسات رسمية لتقديم الخدمات املالية وينطوي 

استدامة عمل مؤسسات  الوصول املالي الفعال على تقديم الخدمات على نحو مريح ومسؤول بتكلفة ميسورة الى العمالء مع

بحيث تكون النتيجة اتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء املستبعدين واملحرومين من الخدمات املالية   تقديم الخدمة املالية

بدال من الخيارات غير الرسمية املتاحة امامهم وينطوي مفهوم التقديم املسؤول للخدمات على سلوك مسؤول في السوق من 

 مة املالية ورقابة فعالة على الحماية املالية للعميلجانب مقدمي الخد

اصبح الدماج الشمول املالي اولوية بالنسبة لصانعي السياسات والهيئات التنظيمية ووكاالت  اهمية الشمول املالي: -2

 (76، صفحة 2771)بوطمين،  : التنمية على مستوى العالم لالسباب التالية

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 0تم تحديد الشمول املالي كعامل تمكيني ل 

  التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول املالي في جميع انحاء العالم واكدت من جديد التزامها بتطبيق املبادئ

  العليا ملجموعة العشرين للدمج املالي الرقمي ؛

 ملالي عنصر تمكين رئيس ي للحد من الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشترك تعتبر مجموعة البنك الدولي ان الشمول ا

  ؛2727وطرح هدفا عامليا طموحا للوصول إلى املوارد املالية بحلول عام 

  قلت وجود عالقة وثيقة بين اإلندماج املالي واالستقرار املالي والنمو االقتصادي ومن الصعبة تصور متانة االستقرار

 من السكان والشركات مستبعد ماليا من النظام االقتصادي؛بينما جزء كبير 

  يعزز اإلندماج املالي التنافس بين املؤسسات املالية من خالل العمل على التنوع والجودة في منتجاتها من اجل جذب

  اكبر عدد من العمالء واملعامالت والدخول في قانونية بعض القنوات غير الرسمية؛

  يادة االهتمام بالسكان ذوي الدخل املنخفض، مع االهتمام خاصة بالنسبة للمرأة وامكانية يكون الدمج اجتماعيا ز

الوصول لالفراد واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وادماجها في القطاع املالي الرسمي من خالل الخدمات املالية مما 

اهم في النمو وبالتالي للحد من يجعلها متاحة للمجموعات املهمشة في املصلحة العامة لخلق الوظائف ، مما يس

 .الفقر، وتحسين توزيع الدخل، واالرتفاع في مستوى املعيشة

يهدف الشمول املالي الى تعزيز التنمية االجتماعية وتحسين مستويات املعيشة لدى املواطنين  اهداف الشمول املالي: 3

 (70، صفحة 2771)صالحي ليلى ،  : وتقليل نسب البطالة وتمكين فئة الشباب والنساء ماليا من خالل
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  زيادة نسبة القدرات املالية لدى الشرائح املستهدفة من املجتمع وذلك من خالل تنمية الثقافة واملعرفة املالية لدى

ي املصرفي وغير املصرفي النساء والشباب والعاطلين عن العمل وتعزيز ثقتهم بمزودي الخدمات املالية في القطاع املال

 ؛

  تعزيز وصول كافة شرائح املجتمع الى الخدمات واملنتجات املالية ومصادر التمويل واالستفادة منها خاصة في املناطق

الريفية واملهمشة ؛ _ توعية وتثقيف مستهلكي الخدمات واملنتجات املالية وزيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات 

 استخدام تلك الخدمات واملنتجات وذلك لحماية حقوقهم؛املترتبة عليهم عند 

هاذا باإلضافة إلى ضرورة التحول من اقتصاد يعتمد على املدفوعات النقدية كوسيلة اساسية لتسوية املعامالت املالية 

ة صغيرة، وتأتي والتجارية الى نظام حديث يعتمد على التسويق املصرفية وااللكترونية والتي يمثل فيها التعامل النقدي نسب

أهمية هذا التحول ملا يترتب عن استمرار التعامل النقدي من مضار على جهود التنمية االقتصادية املتمثلة في تشجيع نمو 

القطاع غير الرسمي وعدم استفادة محدودي الدخل من الخدمات املالية الحديثة وضعف الثقافة االدخارية واالستثمارية 

  رها من االنشطة غير املشروعةوتيسير غسيل االموال وغي

لذلك فان التحول الى نظام املدفوعات املصرفية االلكترونية يشجع دخول االنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي 

 ويضبط نشاط املشاريع املقاوالتية ويسهل. الية دعمها ومرافقتها فضيل البشير الضيف

يم الخدمات املالية باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وبأقل يهتم الشمول املالي بتقد خصائص الشمول املالي: 8

التكاليف، مثل الدفع عن طريق الهاتف املحمول ، فعلى مدى العقود القليلة املاضية ظهرت انماط مختلفة من مقدمي 

غير حكومية  الخدمات املالية تتيح إمكانيات جديدة للفقراء غير املتعاملين مع البنوك وتشمل هذه الجهات على منظمات

،وجمعيات تعاونية ومؤسسات لتنمية املجتمعات املحلية وبنوك تجارية وحكومية وشركات التأمين وشركات بطاقات االئتمان 

ومقدمي الخدمات السلكية والالسلكية ،والتحول البرقي،ومكاتب البريد وغيرها من االنشطة التي تتيح الوصول الى منافذ 

اصبحت نماذج األعمال ومقدمي الخدمات الجديدة حيوية وفاعلة بفضل االبتكارات التقنية  البيع، وفي كثير من الحاالت

ومنها انتشار استخدام الهواتف املحمولة في أرجاء العالم وهو ما يعزز انتشار فكرة الشمول املالي، كما يساعد الشمول املالي 

ارات املنتجة واالستهالك ، ورفع االنتاجية والدخول، وزيادة ايضا تمكين النساء من اسباب القوة االقتصادية وزيادة االستثم

 .االنفاق الغراض الصحة الوقائية، كما يساهم في إتاحة التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة بهدف دعم النمو االقتصادي

 (702، صفحة 2727)فضيل، 

  :حتى تحقق اي دولة الشمول املالي البد من البنك: كيفية تحقيق الشمول املالي  7

  عمل دراسة من اجل معرفة الخدمات املالية املوجودة وهل هي مناسبة للمستهلك وماذا يريد بالضبط منها، وهي اول

 خطوة تستطيع الدولة وضع اهدافها وترفع بها مستوى الشمول املالي وهذا يتطلب مشاركة جهات كثيرة في الدولة؛

 املستهلك من اجل تزويد ثقة الشعب في القطاع املصرفي واملالي ويتم ذلك عن طريق حصول العميل على  حماية

معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات واملنتجات املالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل املعلومات 
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خدمات استشارية اذا احتاج العميل ، أيضا الالزمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات املالية وتوفير 

 .االهتمام بشكاوي العمالء والتعامل معها بكل حيادية

  يلي فيما نتناول  العربي العالم في املالي الشمول  واقع توضيح أجل : من مؤشرات الشمول املالي في الوطن العربي 1
ً
 عرضا

  :مؤشراته ألهم

اقع املدفوعات الرقمية في العالم   املدفوعات الرقمية:  يوضح الشكل التالي و

 رقمية مدفوعات بعمليات قاموا الذين البالغين نسبة :4 رقم الشكل

 

 اتحاد مجلة تعزيزه، في املالية التكنولوجيا ودور  املالي الشمول  واقع جانفي، 2019 والدراسات، األبحاث إدارة :املصدر

 1 :ص ، 458 العدد العربية، املصارف

  شهد قد العربي العالم بأن أعاله الشكل خالل من نالحظ
ً
 % 20 من رقمية مدفوعات عمليات بإجراء يتعلق فيما ارتفاعا

 .العالمي املستوى  على ضئيلة تبقى النسبة هذه أن ،غير 2017 سنة خالل % 26 إلى 2014 سنة خالل

 التحويالت في املستخدمة القنوات- مؤشر املوالي الشكل يوضح :الفواتير ودفع التحويالت في املستخدمة القنوات

 قد العربية الدول  لدى الفواتير ودفع التحويالت في املستخدمة القنوات بأن نالحظ حيث العربية، الدول  لدى الفواتير ودفع

  شهدت
ً
، تحسنا

ً
 إلى 2014 سنة % 43 من الرسمية املصرفية الحسابات عبر الفواتير ودفع التحويالت نسبة ارتفعت إذ إيجابيا

 ، 2017 سنة %8 إلى 2014 سنة %5 من الجوال الهاتف عبر الفواتير ودفع التحويالت نسبة ارتفعت كما ، 2017 سنة % 47

  نالحظ حين في
ً
 .2770 سنة خالل % 45 إلى 2014 سنة % 52 من النقدية التحويالت نسبة في تراجعا
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 العربية الدول لدى الفواتير ودفع التحويالت في المستخدمةالقنوات  :5 رقم الشكل

 

 والسياسات الجهود العربية الدول  في املالي الشمول  .) 2019 ( أعطيه وحبيب، عبيد، رامي، و برنيه، يسر، :املصدر

 . 23ص املتحدة، العربية اإلمارات العربي، النقد صندوق  .والتجارب

 :مصرفي حساب إلى للولوج االنترنت أو املحمول  الهاتف استخدام

 .العربي العالم في مصرفي حساب إلى للولوج االنترنت أو املحمول  الهاتف استخدام نسبة املوالي الشكل يوضح

 سنة خالل العربية في الدول  مصرفي حساب إلى للولوج االنترنت أو املحمول  الهاتف استخدام نسبة :6 رقم الشكل

2017 

 

 إتحاد مجلة .تعزيزه في املالية التكنولوجيا ودور  املالي الشمول  واقع .2019 جانفي، والدراسات األبحاث إدارة :املصدر

 18 :ص (،458 )  العربية املصارف
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 الدول  في مصرفي حساب إلى للولوج االنترنت أو املحمول  الهاتف استخدام نسبة أن يتضح أعاله الشكل خالل من

 .العالمي املستوى  على األدنى النسبة وتمثل % 15.2 ب قدر 2017 سنة العربية

 :االئتمان بطاقة بواسطة االقتراض

 االئتمان بطاقة عبر أو الرسمية املالية املؤسسات من االقتراض بمؤشر يتعلق فيما األخيرة املرتبة العربي العالم يحتل

 واملتوسطة، الصغيرة للمشروعات اإلقراض لتحفيز العربية املركزية والبنوك املصارف تبذلها التي الجهود رغم 15 سن فوق 

 .ذلك يوضح التالي والشكل

 15 سن فوق  االئتمان بطاقة االقتراض بواسطة :7 رقم الشكل

 

 إتحاد مجلة .تعزيزه في املالية التكنولوجيا ودور  املالي الشمول  واقع .) 2019 جانفي،( .والدراسات األبحاث إدارة :املصدر

 14 :ص458   العربية املصارف

 تحليل انعكاس إستخدام تكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي في البلدان العربية: ثالثا

شكل قطاع التكنولوجيا املالية خالل السنوات القليلة املاضية ثروة في مجال االنظمة العاملية والعربية، حيث باتت تلبي 

بالعمليات املالية املختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات املالية الكثير من الحاجات والخدمات املتعلقة 

التلقيدية من حيث السرعة والتكلفة، ولقد نجحت الشركات الناجحة في مجال التكنولوجيا املالية في تقديم حزمة متنوعة 

الجماعي، إدارة الثروات باإلضافة إلى  من خدمات املدفوعات والعمالت الرقمية، تحويل االموال، كذلك االقراض والتمويل

 .خدمات التأمين، حيث تتميز هذه الخدمات بوصولها لكافة فئات املجتمع مما يساهم في تعزيز الشمول املالي

 إسهامات التكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي في البلدان العربية 9
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، ألول مرة باحتوائها على بيانات عن ماكلة الهواتف  2770صدار تتميز قاعدة بيانات املؤشر العالمي للشمول املالي إ

املحمولة واالتصال باالنترنيت، يكشف عن فرص غير مسبوقة لتقليل عدد البالغين الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية 

زيادة الشمول املالي ومساعدة مالكي الحسابات على استخدامها بصورة اكبر وبالطبع ال تكفي التكنولوجيا الرقمية بمفردها ل

ولضمان استفادة املتعاملين من الخدمات املالية الرقمية، يلزم توفر نظام املدفوعات على درجة جيدة من التطور، وبنية 

تحتية مادية جيدة ولوائح تنظيمية مالئمة وإجراءات وقائية صارمة لحماية املستهلكين، ويلزم أيضا تصميم الخدمات املالية 

 .ياجات الفئات املحرومة مثل النساء والفقراءبحيث تلبي إحت

وضمن هذا اإلطار تتوجه املجتمعات ذات الدخل املنخفض نحو الخدمات املالية الرقمية إلدارة أموالها عن طريق 

إستخدام الهواتف املحمولة، والبطاقات القابلة إلعادة الشحن، فإن التقنيات املالية الحديثة تؤثر إيجابا على معدالت 

شمول املالي، وخصوصا في املناطق الريفية والنائية من خالل بعض الحلول كالهوية الرقمية التي جعلت مسألة فتح حساب ال

أسهل من أي وقت مض ى، والخدمات املالية التي تعتمد على الهواتف املحمولة تصل حتى للمناطق النائية، كما أن زيادة إتاحة 

بتصميم املنتجات املالية الرقمية التي تتالئم على نحو أفضل واحتياجات األفراد بيانات العمالء تسمح ملقدمي الخدمات 

 الذين ال يملكون حسابات مصرفية

 وبحسب البنك الدولي تظهر تجارب ادناه تأثير التكنولوجيا املالية على الشمول املالي

  من الضعف بفضل الخدمات املالية زادت في تنزانيا نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات معامالت بنكية بأكثر

 ؛االلكترونية

  ؛ مليون حساب مصرفي جديد 277تركيز الهند على بطاقات الهوية الرقمية كان عامال مؤثرا في إضافة 

  في البرازيل أدت بطاقات الدفع االلكتروني الى تخفيض تكلفة التحويالت االجتماعية في إطار برنامج حافظة األسرة

 ؛ % من إجمالي املدفوعات3املشروطة الى أقل من  للتحويالت النقدية

  كما تتجه املؤسسات املالية في الدول العربية الى تقديم الخدمات الرقمية ألسباب تتمثل في التقدم التكنولوجي

واتساع إستخدام الحاسبات اآللية والهواتف املحمولة بواسطة االفراد واملؤسسات وتنويع مصادر الدخل وقد 

 ؛ تطرقنا

  رضا العمالء وتسهيل اتاحة الخدمات من أي مكان دون الحاجة للذهاب الى فروع البنك االمر الذي يحقق هدف

 (610-616، الصفحات 2727)قاسمي ،  . الشمول املالي

 املالي خصائص التكنولوجيا املالية التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في تعزيز الشمول  2

 تقنية البلوكشين وتطبيقاها املحتمل لزيادة شفافية وكفاءة املدفوعات وقدرتها على تعزيز أمن املعلومات  

 اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية في القطاع املالي 

 تحليل البيانات الضخمة وأهميتها في عملية التصنيف االئتماني 

  اإلجراءاتالتقنيات البيومترية لتعزيز وزيادة كفاءات  
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  التكنولوجيا الرقابية للحفاظ على االستقرار املالي من خالل تعزيز االمتثال للمعايير الدولية والنزاهة املالية وكفاءة

 .(72، صفحة 2727)سيد أعمر، ،  اإلشراف املحلي

  شروط اعتماد التكنولوجيا املالية -3

تشجيع الشمول املالي: سيكون للتكنولوجيا املالية دور حاسم في التغلب على املعوقات التي تواجه الشمول املالي بهدف 

 (213، صفحة 2727)جواني،  : وإتاحة الفرصة للبلدان النامية للمض ي بصورة مباشرة نحو النهج الرقمية وذلك من خالل

لقد ساعدت القنوات الرقمية التي ينشرها مقدمي الخدمات من البنوك وشركات االتصاالت  تغطية:نطاق ال 3-9

وغيرها...مالين األشخاص ممن لديهم هواتف محمولة من الوصول الى الخدمات املالية الرقمية على مدى السنوات األخيرة، 

 .واالستثمار  التأمينوتم ربطها ليس فقط بخدمات املدفوعات ولكن أيضا بخدمات االدخار و 

وادارتها يشترط مقدمو    في إطار إجراءات العناية الواجبة بالعمالء والتأمين ضد املخاطر: معلومات العمالء  3-2

الخدمات املالية التحقق من هوية العمالء حيث تتيح الهوية الرقمية بصمة البيانات الناتجة عن إستخدام الخدمات املالية 

 .الرقمية

ينطوي اشتمال الفئات املهمشة واملستبعدة من الخدمات على توفير قدر كبير من خدمات  السالمة التجارية: 3-3

  املدفوعات والودائع والتأمين ومنتجات االقراض منخفضة القيمة املصممة حسب احتياجات العمالء

 أسباب ومعوقات تطور الشمول املالي في البلدان العربية 8

عوقات كبيرة وهيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا املالية في البلدان العربية مما ال تزال هناك عدة م

 (600-603، الصفحات 2727)مرزق،   :يعيق استخدامها في تحقيق الشمول املالي ويمكن حصر أهم هذه االسباب فيما يلي

  عام ومشكلة القيود التي ال تزال قائمة على دخول الكيانات االجنبية لالسواق تحد من ضعف بيئة األعمال بوجه

 ؛امكانية دخول شركات التكنولوجيا املالية العاملية القائمة بالفعل في األسواق

  ندرة حصص امللكية الخاصة ورؤوس االموال املخاطرة التي ترتكز عليها نمو التكنولوجيا املالية في االقتصادات

 ؛املتقدمة

 ؛عدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعيق نمو قطاع التكنولوجيا 

  تدني جودة خدمة االنترنت والهواتف املحمولة وأسعارها بالرغم من ارتفاع معدالت تغلغل تكنولوجيا املعلومات في

 ؛ السنوات االخيرة

 لثقة ومستويات الوعي املالي تشكل قيودا رئيسية أما من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا املالية فإن فجوة ا

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية، حيث يتطلب إستخدام التكنولوجيا املالية كفاءة للدفع، توافر 

 ؛الثقة للحد من عدم اليقين، يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة املستوى التعليمي

  ؛عدم االستقرار االمني في بعض البلدان العربية مما ينعكس سلبا على كافة القطاعات بهذه البلدانعامل 
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  البنية املالية التحتية الضعيفة في عدد من البلدان العربية ويرجع هذا الى املقدرة املالية أو لعوائق أخرى، وهو ما

تها وكذا تكلفتها مما يجعلها غير متاحة للفئات ينعكس سلبا على نوع الخدمات املالية املقدمة وعددها، وجود

 ؛املهمشة

  هيكلة القطاع املصرفي فأغلب أصول النظام املالي مملوكة للقطاع العام ، وهو ما يحد من القطاع الخاص في هذا

 ؛املجال، كما ينعكس سلبا على املنافسة في تقديم الخدمات املالية

 العربية االسالمية تبتعد عن املعامالت التي ال تتفق مع أحكام الشريعة  اسباب تعود الى عوامل دينية، فاملجتمعات

االسالمية وعلى الرغم من تطور صيغ التمويل االسالمي إال أنها ال تزال بحاجة للتسويق وابتكار منتجات جديدة تلبي 

 ؛متطلبات املجتمع االسالمي

 من البلدان العربية، وهو ما يزيد من الجمود  ضعف إستخدام انظمة ووسائل الدفع االلكتروني على مستوى عدد

 ؛راهنةلية املقدمة ومسايرة التطورات الفي النظام املالي، وعلى بطء تنفيذ املعامالت والخدمات املا

 تمركز البنوك واملؤسسات املالية في املدن الكبرى، وهو ما يجعلها في غير متناول سكان الريف واملدن الصغيرة.. 

 :خاتمة

 

 

   بتسهيل وتسريع املعامالت املالية  التكنولوجيا املالية أداة فعالة لتعزيز الشمول املالي الرقمي حيث تسمح تعتبر

 لجميع فئات املجتمع ؛ اليومية، مما يساهم بوصول الخدمات املالية

 ورات معتبرة فيمستجدات وابتكارات البيئة املالية العاملية التي شهدت تط تعد الدول العربية دوال منفتحة على 

 املالية؛ السنوات االخيرة ، تجلت احد مظاهرها في تنامي االستثمار في التكنولوجيا

  _ الركائز االساسية مثل البنية التحتية املالية والتثقيف املالي  يعتمد تحقيق الشمول املالي على مجموعة من

 الخدمات املالية...الخ ؛ وتطوير

 باستثناء  قة العربية ال تزال ضعيفة مقارنة ببلدان العالم والبلدان منخفضة الدخلاملنط معدالت الشمول املالي في

 املالي ؛ بلدان مجلس التعاون الخليجي فقد حققت معدالت مقبولة في الشمول 

 :التوصيات_

 املعلوماتي لحماية االلكترونية واالمن  اإلطار القانوني والتشريعي املرتبط بحماية االموال ومكافحة الجريمة عزيزت

 التكنولوجيا املالية؛ حقوق جميع االطراف املتعاملة في مجال

 تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال؛  

 ضرورة االهتمام بنشر الثقافة املالية في املجتمع العربي من اجل تعزيز ثقة العمالء في النظام املالي؛ 

    والعربية الناجحة في مجال الشمول املالي والتكنولوجيا املاليةاالستفادة من الخبرات الدولية. 
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 العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية

Digital currencies and their Relationship to smart contracts 
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 امللخص

دراسة إلى تسليط الضوء على العمالت الرقمية التي تعد آخر أحدث أنواع النقود ، حيث اعتبرت من أكبر هدفت هذه ال

الظواهر املالية في وقتنا الراهن، يتم تداولها بين األشخاص واملؤسسات عبر شبكة اإلنترنيت ومن خالل برامج الخاصة 

ا و من اشهرها عملة البتكوين، االثيريوم و قد فرضت هذه بالحاسوب بدون ان تخضع ملؤسسة تشرف على إصدارها و تنظيمه

العمالت نفسها في ساحة االقتصاد العالمي االمر الذي اثار جدال واسعا و طرح العديد من التساؤالت حول ماهية العمالت 

قابل تناولت الدراسة بامل الرقمية و الية تداولها وحول اعتبارها وسيطا معموال به يهدف لتسهيل عملية املقايضة الرقمية.

ايضا العالقة بين هذه العمالت والتوســع في التعامل مــع العقود الذكية والتي أصبحت تســتخدم على نطاق واســع خاصة في 

معظــم املعامالت املالية واألنشطة التجارية واالجتماعية، ونظرا الن العقود الذكية قد نشأت باالرتباط بالعمالت الرقمية فال 

ل تستخدم في قطاع الخدمات املالية واملصرفية في جميع انحاء العالم، حيث يمكننا القول ان العقود الذكية على وشك تزا

 ان تصبح جزءا ال يتجزآ من مجتمعنا. 

 الكلمات املفتاحية: العمالت الرقمية، عقود الذكية، نقود الكترونية، عمالت افتراضية، االنترنيت

Abstract 

This study aimed to shed light on digital currencies, which are the latest types of money, as they are 

considered one of the largest financial phenomena at the present time. They are traded between people and 

institutions via the Internet and through computer programs without being subject to an institution that 

supervises its issuance and regulation. The most famous of these is Bitcoin, Ethereum… 

These currencies have imposed themselves in the arena of the global economy, which has sparked 

widespread controversy and raised many questions about the nature of digital currencies and the 

mechanism of their trading, and about considering them as an established intermediary aimed at facilitating 

the digital exchange process. 

On the other hand, the study also dealt with the relationship between these currencies and the 

expansion of dealing with smart contracts, which have become widely used, especially in most financial 

transactions and commercial and social activities, and since smart contracts have arisen in connection with 

digital currencies, they are still used in the financial and banking services sector all over the world. , where 

we can say that smart contracts are about to become an integral part of our socity Keywords: digital 

currencies, smart contracts, electronic money, virtual currencies, the Internet 
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 : مقدمة

أدى التقدم التكنولوجي واالبتكارات الناتجة عنه إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تدير بها املؤسسات أعمالها وتقدم 

ما تشهده هذه بها خدماتها، ناهين عن السلوك االستهالكي للعمالء تجاه مختلف املنتجات والخدمات، باإلضافة إلى 

التكنولوجيات في ذاتها من تطور سريع يعكس العديد من التغيرات واملستجدات التي انتجها التطور التقني في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، فال يخفى على أحد حجم وأنواع هذه التقنيات وما لها من تأثير كبير على صعيد الصناعة املالية 

الخصوص قطاع الدفع وتحويل االموال من خالل نظم الدفع والتسوية املتطورة، والعمالت الرقمية  واملصرفية، وعلى وجه

 .واالفتراضية وغيرها

و العقود الذكية تعتبر واحدة من الطرق الحديثة التي يمكن االعتماد عليها من اجل توثيق التعامالت بين طرفين دون الحاجة 

 ذه التقنية وارتباطها بكثير من التطبيقات وأهمها العمالت الرقمية،و نظرا ألهمية هالى وجود طرف ثالث. 

والتي هي من املعلوم أســاس اال انه لم يتم استخدامها بشكل فعلي اال في السنوات االخيرة بعد ابتكار تقنية البلوك تشين 

قود الذكية مفهوما قابال للتطبيق التي جعلت مفهوم العالعمـالت الرقمية بصفة عامة واملعنية بحفظها وتنظيم تداولها، 

من االوامر البرمجية التي تنفذ نفســها بنفســها وفقا ملجموعة من التعليمات مجموعة ،حيث كانت تعرف ســابقا بأنها العملي

التي وضعها مؤسس البرنامج، وهذ يقودنا إلى القول بأن للعقود الذكيــة تطبيقات هائلة جدا قد تؤدي إلى كم هائل من 

 .لتغييرات في العديد من منظمات االعمال، وتحديدا تلك التي تعتمد على الوســاطة لتنفيذ أعمالها بمختلف أنواعهاا

 و عليه نطرح االشكالية التالية 

 ؟ماهي عالقة العمالت الرقمية بالعقود الذكية 

 :الدراسة فرضيات

 عملة االيثريوم هي البيئة املناسبة واملفضلة للعقود الذكية. -

 تقنية البلوك تشين هي التي جعلت من العقود الذكية قابلة للتطبيق العملي. -

 :الدراسة أهمية

من املوضوعات  العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية باعتبار تناولته، الذي املوضوع أهمية من الدراسة هذه أهمية تأتي

مئــات املاليين من العمالت اإللكترونية بواســطة العقود الذكيــة، االكثر حداثة حيث يتم يوميا وعلى مســتوى العالم تداول 

والتي هي من أكثــر العمالت االفتراضية انتشــارا  خاصة مع بروز ظاهرة العمــالت االفتراضية أو الرقمية مثل عملة البتكوين،

 .لذكيةوالتي تعتبر أهم منصة لتنظيم وتنفيذ العقود ا وقبوال، كذلــك عملة االثيريوم

 أهداف الدراسة:

 :يلي ما إلى الحالية الدراسة تهدف

 التعرف على ماهية العمالت الرقمية. -

 على العقود الذكية وعالقتها بالعمالت الرقمية. التعرف -

 املنهج املستخدم:

 على يقوم الذي التحليلي والوصفي الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت املطروحة، لإلشكالية السليمة املعالجة أجل من

العمالت الرقمية و العقود  تحديد العالقة بين تم حيث تحليلها، على وتساعد املشكلة تصف التي املعلومات مختلف جمع

 ، وعليه قمنا بتقسيم الورقة البحثية الى محورين:الذكية
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  ماهية العمالت الرقمية : املحور االول 

 الرقميةحور الثاني: العقود الذكية وعالقتها بالعمالت امل 

 ماهية العمالت الرقمية : املحور االول 

 مفهوم العمالت الرقمية و خصائصها  : اوال

 : مفهوم العمالت الرقمية -9

يمكن تعريف العملة الرقمية على أنها عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية غير امللموسة التي ليس لها شكل مادي، وتعمل 

التشفير لتأمين معامالتها والتحكم فيها، و تعتمد على تقنية سلسلة الكتل في إنشاء كوسيط لقيمة التبادل وتستخدم عملية 

وخلق وحدات العملة، كما أن العمالت الرقمية تتمتع بالعديد من املزايا التي تسمح باملعامالت الفورية التي تتم مباشرة بين 

ملدفوعات عبر الحدود و عند االتصال باألجهزة االطراف املتعاملة، دون الحاجة لوسطاء، و تستخدم بسالسة لتسديد ا

كما ظهرت وانتشرت بشكل سريع جدا نظرا للطفرة الهائلة التي تحظى بها تقنيات العصر . والشبكات العاملية للمعلومات

 (1-0، الصفحات 2727)صالح،  .الرقمي، مما جعلها تتخطى الحدود املكانية في التعامل واملدفوعات والتحويالت الفورية

كما يمن تعريفها على انها عملة متاحة بشكل رقمي أو إلكتروني فقط وليست بشكل مادي غير ملموسة ويتم معالجتها 

 (022، صفحة 2727)طاهري،  باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو املحافظ اإللكترونية.

اللجنة املصرفية األوربية هذه العمالت على أنها تمثيل رقمي لقيمة ال تصدر عن السلطات العامة وال عن البنك  كما عرفت

املركزي، وليست بالضرورة مرتبطة بعملة معينة، يقبل بها األشخاص العاديون والقانونيون كوسيلة للدفع، يمكن تخزينها 

 (61، صفحة 2727)غربي و بدروني ،  وتحويلها وتداولها الكترونيا.

العملة للطرف  يحول و قد عرف مؤسس عملة )البيتكوين( العمالت الرقمية على انها "سلسلة توقيعات رقمية، كل مالك 

الطرفان، ويمكن الثاني بواسطة توقيع رقمي يتداول إلى غاية نهاية املعامالت بواسطة العملة املعينة وباستخدام مفتاح يملكه 

 (730، صفحة 2727)فوقة ، تقرورت ، و مرقوم،  للمدفوع له التحقق من التوقيعات للتحقق من ملكية العملة.

 ومن خالل هذه التعريفات يمكن استخالص تعريف شامل للعملة الرقمية بانها:" تطبيق فعلي للعمالت املشفرة مقبولة كأداة

) توبي  للدفع ضمن عرف مجتمع معين تستعمل لشراء املنتجات أو تسديد الديون، فهي تتبنى فكرة التشفير للتحكم بنفسها.

 (710، صفحة 2727و شرفي، 

 :خصائص العمالت الرقمية -2

 :مواصفاتهاتكمن قوة العمالت الرقمية في مجموعة خصائص، وفيما يلي أهم 

 ال تستند ألي سلطة مركزية عكس النقود اإللكترونية اليت تخضع للبنوك املركزية؛  -

 تستمد قيمتها من قبول االفراد لها كوسيط للتبادل وآلية الدفع ومخزن للقيمة وأداة البرام الذمم؛  -

ن طرف جهة أو مؤسسة عرض النقود الرقمية يتحدد من خالل بروتوكوالت حاسوبية وال يتم تشغيل شبكاتها م  -

 محددة؛

تنتقل القيمة من الدافع إلى املستفيد باستعمال مبدأ الند للند دون اللجوء إلى وسيط، مما يسمح بتقليل تكاليف  -

 الصفقات وتسريعها وتسهيلها، ويمكن من تجاوز كل أشكال الرقابة القانونية والتنظيمية املركزية؛
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 عرض والطلب لكن قيمتها الذاتية معدومة؛تتحدد قيمة العمالت الرقمية بقانون ال -

تعتمد البنية التحتية التشغيلية للعمالت الرقمية على تقنية سالسل الكتل واالجماع املوزع التي تصنف على أنها  -

، 2727توبي و شرفي، )  أهم ابتكار تقني بعد االنترنت، والذي يتوقع أن يحدث ثورة جديدة في مجال االعمال.

 (712-710الصفحات 

  مجاالت استخدامها مزايا و مخاطر العمالت الرقمية و: ثانيا

 : مزايا العمالت الرقمية -9

   :من أهم املزايا التي تتسم بها النقود االفتراضية، والتي تزيد من قبول املتعاملين بها، ما يأتي

املتعامل فيها لن يدفع أية مصاريف على النقل والتحويل كالتي تتقاضاها تتميز هذه العملة بأن  :الرسوم املنخفضة -

البنوك وشركات بطاقات االئتمان عادة، فلن يكون هناك حاجة الى وسيط بين العميل وبين التاجر لنقل املال، ألن 

العملية تتم دون العملة لم تنتقل، بل رمز العملة هو ما خرج من محفظة املشتري ودخل إلى محفظة البائع، وهذه 

(،كما أنه ال يوجد رسوم تحويل، أو تحمل فروق معدالت الصرف للعمالت  Peer to Peer) وسيط وتسمى بـالند للند

 .املختلفة أو غير ذلك من التكاليف التي تفرض من خالل القنوات التقليدية لنقل األموال

مراقبة عمليات البيع والشراء التي تتم  نظرا لطبيعتها الخاصة، فال يمكن :السرعة و الخصوصية والسرية -

بواسطتها أو التدخل فيها، وهذه نقطة إيجابية ملن يريد الخصوصية، كما أنها تقلل من سيطرة الحكومات والبنوك 

على العملة ، حيث يمكن نقلها في أي وقت و الى أي مكان في العالم، وبخصوصية تامة ودون أن تمر على أي هيئة 

ومن جهة أخرى فإنه يمكن امتالك العديد من حسابات ومحافظ البتكوين دون أن تكون متصلة رقابية أو بنك، 

  .باسم أو عنوان أو أي معلومة عن ممتلكها

فهي ال ترتبط بموقع جغرافي معين فيمكن التعامل معها و كأنها عملة محلية، ألنها متوافرة على مستوى  :العاملية -

ن تحظرها ألنها ال تخضع لسيطرتها أساسا ، وبالتالي ال يمكن ألحد الحجز هذه العالم، و ال توجد دولة تستطيع أ

التعامالت أو التحويالت، كما ال يمكن أن تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو غير ذلك من املخاطر التي يمكن أن 

ت غير قانونية، ألن تتعرض لها التحويالت بالعمالت التقليدية إذا كانت مشكوكا فيها، أو كانت تتم لسداد معامال 

 .مالكها هو الوحيد الذي لديه السلطة على تحديد آلية ومكان ونوع استخدامها

يقوم برنامج البتكوين بتخزين أي عملية تم القيام بها، فإذا كان شخص ما يمتلك محفظة بتكوين،  :الشفافية -

املحفظة، وعدد املعامالت التي فيمكن ألي شخص آخر أن يعرف عدد وحدات البتكوين التي يمتلكها صاحب هذه 

تمت من خاللها، حيث يشاهد الجميع وبشفافية تامة حركة تنقل العملة بين املحافظ، و لكن و في الوقت نفسه لن 

  .يستطيع أحد معرفة هوية مالكها، وهذا يعني اعتراف جميع املتعاملين بوجود هذه النقود وانتقال ملكيتها

البروتوكول والتشفير املستخدم( واحدة من أكبر مشاريع الحوسبة املوزعة في العالم، تعد تقنية البتكوين ) :األمان -

مما يجعل من الصعب تزويرها أو إعادة استنساخها، كما يمكن للمستخدمين تشغيل ممارسات األمان لحماية 

مين ضد الخسارة، أموالهم، أو استخدام مزودي خدمة يقوموا بتوفير درجات عالية من األمان ضد السرقة أو التأ

 (33-32، الصفحات 2770)الباحوث،  ولذا فلديها سجل أمان قوي جدا.

 الرقمية:مخاطر العمالت  -2



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  149  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

مخاطر هذه العمالت ناتج عن السمات التي تمتاز بها، بحكم أن ليس لها وجود مادي وغير متداولة بالشكل التقليدي، 

 سهولة التداول وسرعة انجاز املعامالت و انهاء الخدمات وشراء السلعإضافة إلى 

كما يالحظ عدم استقرار أسعار العمالت الرقمية الخاصة في االسواق، ويمكن القول أنها تشكو من تذبذب يجعلها ترتفع 

ن هامش الربح و تنخفض في فترات وجيزة من دون أسباب واضحة أو نتيجة مضاربات على العملة، مما يزيد كال م

والخسارة، على عكس غيرها من العمالت التقليدية التي ترجع أسباب انخفاض أسعارها إلى أسباب اقتصادية واضحة. 

 :ويمكن ايجاز بعض هذه املخاطر فيما يلي

القوانين: عدم خضوعها لإلشراف من قبل السلطات النقدية، إضافة إلى أن العديد من الدول تفرض قيود على  -

 أو التعامل بها، مما يجعلها تفتقر للقبول القانوني في معظم الدول  تداولها

  .غير مستقرة: تقلب أسعار هذه العمالت جعلها غير مستقرة مما جعل من الصعب تحديد قيمتها السوقية -

معامالت غير مشروعة: عدم خضوعها لإلشراف والرقابة من قبل السلطات النقدية جعل هناك إمكانية   -

في معامالت غير قانونية ، كاستخدامها في جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ، إضافة لعدم القدرة الستخدامها 

  .على تحديد مصدر األموال أو توافر معلومات أو قوائم عن أصل هذه األموال

عملية الهجمات اإللكترونية: بالرغم من أن العمالت الرقمية تخضع لعملية تشفير شديدة التعقيد، مما يعيق   -

 .االحتيال، إال أن الهجمات اإللكترونية تعد من أكبر املخاطر التي تواجه استخدمها

عدم وجود غطاء مالي: العمالت الرقمية الخاصة غير مدعومة أو مرتبطة بالعمالت التقليدية ، مثل الدوالر األمريكي أو 

كما أن تبادل هذه العمالت يكون خارج سيطرة املركزية  اليورو األوروبي أو الين الياباني او غيرها من العمالت التقليدية،

 (70-73، الصفحات 2727)صالح،  البنوك مع عدم التحكم في عرض وطرح هذه العمالت من جانب البنوك املركزية.

 : مجاالت استخدام العمالت الرقمية3-  

 :االستخدام الشائع عدة وظائف، اهمهاتؤدي العمالت الرقمية بحسب 

العمالت الرقمية وسيلة للدفع: حيث تستخدم العمالت الرقمية كوسيلة للشراء عبر األنترنت بالنسبة لألفراد، او لشراء و  -

وتحويل بيع السلع والخدمات في التعامالت التجارية املباشرة وفي معامالت الدفع والسداد اإللكتروني، وأيضا في عمليات نقل 

األموال بين املستخدمين بسرعة ودون وجود للوسطاء، وبأقل تكلفة وجهد، فمن العمالت الرقمية ما يمكن ان تكون وسيط 

للدفع بدال عن العمالت التقليدية ؛ كل ذلك استنادا ملا تتميز به من سرعة  (2727)اثير ،  للتبادل من خالل تقبلها كآلية

شركة يقبلون البيع بالعمالت املركزية واملشفرة،  7777تاجر و  32777وجد  2773وانخفاض الرسوم وامان عال، ففي عام 

 منها شركات طيران وجامعات.

كذلك الحال بالنسبة للعمالت الرقمية الرسمية فإنها ايضا خلقت من قبل السلطة املختصة لتحل محل النقود 

 .التقليدية

ية واالستثمار: فالكثير من العمالت الرقمية املركزية واملشفرة تخضع قيمتها لقوى العرض والطلب، مما يعني العمالت الرقم -

في سان ( Coinbase) انها تشكل ارضية خصبة لالستثمار واملضاربة في البورصات املختصة بها لتحقيق األرباح. مثل بورصة

تها للعرض والطلب "املستقرة" فهي بطبيعة الحال تخرج عن قابليتها اما العمالت الرقمية التي ال تخضع قيم .فرانسيسكو

للتداول بصورة استثمار او مضاربة، ويمكن ان تكون مخزنا للقيمة، فضال عن العمالت الرسمية التي تتصف باستقرار قيمتها 

 .التي تحدد من قبل السلطات املختصة في الدولة كالبنوك املركزية



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  150  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

مقابل العمل: ومثاله اآلجر او العمولة الذي يستفيد منه املنقب او املعدن سواء كان فردا او شركة جراء العمالت الرقمية  -

تسجيل تعامالت العمالت الرقمية بصورة الكترونية، ويمكن ان تكون العمالت الرقمية بمختلف انواعها وسيلة لتقاض ي 

الرسمية، او من قبل الشركات التي يمكن ان تدفع ملوظفيها  الجور سواء من قبل الدولة في العمالت الرسمية او حتى غير

 .اجورهم بواسطة هذه الوحدات

على مستوى االستخدامات غير املشروعة للعمالت الرقمية فيمكن ان تستخدم في جرائم متعددة كالجرائم املالية 

 (06-02، الصفحات 2727)اثير ،  نية.كالتهرب الضريبي وغسيل األموال، وجرائم اخرى كتمويل اإلرهاب والفدية اإللكترو 

 أشهر العمالت الرقمية املتداولة افتراضيا و مستقبلها  : ثالثا

 :أشهر العمالت الرقمية املتداولة افتراضيا -9

واملواقع االلكترونية، إال  على الرغم من تجاوز عددها األلف عملة رقمية متداولة افتراضيا بنسب متفاوتة عبر االنترنت

 : أن أشهرها هو

  (Bitcoin)البيتكوين -

عملة بالبيتكوين على أنها عملة افتراضية قائمة على علم التشفير في إصدارها وتداولها، ال مركزية، وغير مدعومة  فتعر 

من الحكومة أو من أي كيان قانوني آخر، وال يمكن استبدالها بالذهب أو أي سلعة أخرى وفق تنظيم محدد، وتعتمد 

 يعمل وفق مبدأ الند إلى الند. عملة بالبيتكوين في تصميمها على نظام نقد إلكتروني

عندما أطل ساتوش ي ناكاموتو ورقته البحثية التي دعا فيها إلى إنشاء عملة ال  2008ويعود ظهور عملة بالبيتكوين إلى عام 

مركزية يتم تبادلها بين النظراء دون الحاجة إلى وسيط للتبادل. وتسستند هذه العملة في تداولها إلى مفهوم إثبات العمل 

(،حيث يقوم املعدنون باسستخدام تجهيزاتهم الحاسوبية  Mining) تم انشاؤها من خالل عملية تسمى التعدينوي

ويتم مكافأتهم من خالل عدد محدد من قطع )من خالل حل معادالت وخوارزميات رياضية معقدة(للتحقق من املعامالت 

كوين" محدد منذ بداية إطالق هذه العملة، فقد تم "البيتكوين". والعدد إلجمالي الذي يمكن انتاجه من قطع "البيت

( مليون قطعة وال يمكن إنتاج أكثر من ذلك، أي أنه في فترة معينة من الزمن ستتوقف عملية انتاج 21تحديده بـ )

)إصدار( عملة "البيتكوين" وسيتم االقتصار على تبادلها فقط ، ومن الجدير ذكره إلى أن فكرة أتمتة إنشاء قطع 

تكوين" محددة من نظام محدد قائم بذاته؛ مما يلغي ذلك الحاجة إلى وجود جهة مركزية تدير انشاءها أو عملية "البي

 .إصدارها

  Litecoin :اليتكوين -

 2777بعد البيتكوين، تم إطالقها في اكتوبر من عام  هي ثاني العمالت االفتراضية املشفرة ظهورا عملة "الاليتكوين"

،إال أن هناك اختالفين رئيسيين بين كلتسا العملتين؛  (Source Open"البيتكوين" مفتوح املصدر )،وبرنامجها كبرنامج 

االول يتمثل في سرعة املعامالت، كون أن املعامالت في "الاليتكوين"تتم بشكل أسرع من "البيتكوين" حيث يستغرق الوقت 

يبلغ متوسط وقت إنشاء الكتلة في عملة "الاليتكوين" ما  الاللزم النشاء كتلة في "البيتكوين" حوالي عشر دقائق ، بينما

يقارب الدقيقة الواحدة. ويتمثل االختالف الثاني بالحد االقص ى لعرض العملة،حيث يبلغ عدد القطع الكلي الذي سيتم 
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 27الغ )(مليون قطعة، وهو أعلى بكثير من الحد االقص ى املحدد في"البيتكوين" والب10إصداره من "الاليتكوين" بـ )

 (مليون قطعة.

 Ripple :ريبل -

، ويطلق على  2772( الخاصة في عام Ripple ) يطلق هذا االسم على منصة )نظام( تسوية الدفعات الذي أطلقته شركة

وبالرغم من أن هذه العملة لم يتم تصميمها ابتداء ، ليتم  ، (XRP العملة املستخدمة ضمن هذه املنصة عملة "الريبل")

ن قبل االفراد للدفع مقابل الخدمات، لكنها استهدفت البنوك واملؤسسات املالية التي يمكنها استخدام هذه استخدامها م

املنصة لتسوية املدفوعات فيما بينها، حيث كان هدف منش ئ عملة "الريبل" هو أن تحل محل شبكة سويفت العاملية 

 كمزود خدمات تراسل مالية آمنة.

ال تستخدم تقنية "البلوكتشين" إنما تستخدم آلية خاصة بها تعتمد على مجموعة محددة املختلف في هذه العملة أنها 

(مليار  777،بل تم إنشاء ) من الخوادم املوزعة املستخدمة للتحقق من الحركات، بالتالي ال يتم تعدين عملة "الريبل"

بحيث يتم إصدار الوحدات منها بطريقة (مليار قطعة منها في حساب أمانات  22قطعة عند اطالقها أول مرة، وتم وضع )

 (.Smart Contractمنظمة يتم التحكم بها من خالل ما يسمى بالعقود الذكية )

 Ethereum:يثيريوماال  -

تقنية "البلوكتشين" ملعالجة حركاتها، ومن  ، تستخدم2772يثيريوم" على منصة ال مركزية تم إطالقها عام اال  تقوم عملة "

يثيريوم"  بذاتها ليست عملة مشفرة ولكنها تستخدم لتشغيل ما يعرف بالعقود الذكية. اال  الناحية الفنية فان منصة "

(وهو العملة املتداولة ضمن هذه املنصة. ( Ether ويتطلب التبادل على هذه املنصة دفع حوافز، وهنا يأتي "االيثر"

  (كما في عملة "البيتكوين" الثبات املعامالت. وتختلف عملة "االيثر"( PoW يثيريوم"  مفهوم إثبات العملاال  تخدم "ويس

-70يثيريوم"  أقل منه في "البيتكوين"  حيث يتراوح بين )اال  عن "البيتكوين"  من عدة نواحي منها؛ أن زمن إنشاء الكتلة في "

البيتكوين" ، كما أن عدد وحدات "البيتكوين"  املنتجة يتناقص مي مرور الزمن في حين (ثانية مقارنة بعشر دقائق في " 72

، الصفحات 2727)بتول ، دانية ، راية، إيمان ، إبراهيم ، و غسان ،  املصدرة ثابتا طيلة سنة.  يبقى عدد وحدات "االيثر"

23-20-22) 

 :الرقميةمستقبل العمالت  -2

قد يكون من املبكر على أي باحث أو مراقب اقتصادي أن يجزم أو يدعي التنبؤ بمســتقبل العمالت الرقمية في الوقت الذي 

نرى فيه عدم اســتقرار أســعار هذه العمالت الرقمية املشفرة بشــكل عام، وفي ظل احتماالت أن تكون بــال قيمة مرتفعة، 

لك أن تكون ذات قيمة عالية في يوم ما، والســؤال الذي يطرح نفسه هل من املمكن أن تتخلى دول ولكننا ال أن نســتبعد كذ

العالم عن عمالتها التقليدية مقابــل تبني عمالت أثر كلفة واكثر جهدا، في الوقت الذي ال يود فيه تشريعات محددة للتعامل 

تبنى كل دولة وســيلة تكنولوجية خاصة بها وتعديــن عملة التي تشــاء، فيها بين الدول أو لتسوية املدفوعــات، ومن الجائز أن ت

 :لكن في ظل هذه الحقائــق يمكن لنا أن بعض التصورات الخالصة بمستقبل هذه العمالت
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التصور االول: وضع األطر القانونية التي تساعد هذه العمالت أوسع فئــات من املجتمع من خــالل التعامل مع صناديق 

ســتثمار أو الضمان االجتماعي وحواالت التقاعد في حالة ما تسمح به االطر القانونية والرقابية من إعطاء دور رقابي للدولة اال 

وهذا ممكن أن يعمل على استقطاب مستثمرين جــدد، في الوقت الذي يرغب فيه البعض إلى ترك هذه العمالت مســتقلة 

 .لدولةوعدم خضوعها ال قانونيا وال تنظيميا ل

التصور الثاني: من الشروط الرئيســة للعملة هي القبول العام من كافة أفراد املجتمع، ومع استمرار التعامل بهذه العمالت 

والقبول الجزئي لها في املجتمع ممكن أن يؤدي تبني هذه العمالت رسميا من قبل السلطة النقدية في الدولة، وهذا بكل تأكيد 

 .النقديــة ممثلة بالبنك املركزي في قبول أو تحديد دور لهذه العملةســيعطي دور للســلطة 

التصــور الثالث: وهو ظهــور املزيد من العمــالت الرقمية مدعومة باالعتماد على تقنية البلوك شـيـن سوف يعطي املزيد من 

ظمات املصدرة لها للوصول الى املستخدمين املرونة للمتعاملين بهذه العمالت في القبول املبدئي لها خاصة عندما تســعى املن

 .لهذه العمالت وتلبية حاجاتهم من الخدمات بما يلبي طموحهم

وفي تصريح للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستين الجارد، "أن التكنولوجيــا املالية الجديدة مثل العمــالت الرقمية 

 مراقبتها للحفاظ على استقراره"،تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام املالي وجيب 

فمن املنطقي وفي ظل التطور الهائل للتجارة الدولية واملبادالت املالية بين دول العالم، أن ال يترك النظام النقدي العالمي  

 للفوض ى الرقمية واســتخدام هذه العمالت في الجرائم االقتصادية مثل غسيــل األموال وتمويل اإلرهاب، وتجارة البشر

والسالح دون رقابة خاصة في غياب منظومة تشريعات خاصة بتداول هذه العمالت الرقمية، وهذا ال ينفي أن حقيقة وجودها 

 أصبح أمرا واقعا، وأن قبولها أو رفضها يعتمد على وضع القوانين والتشريعات التي تنظم تداولها والتعامل بها كما أسلفنا.

 (33-32، الصفحات 2779)الـطــالــب، 

 

 حور الثاني: العقود الذكية وعالقتها بالعمالت الرقمية امل

يعتبر العقد الذكي تطبيقا معلوماتيا يتم وفق الشروط املتفق عليها في العقد األصلي على أن ينفد االلتزامات األطراف بشكل آلي 

أخرى، تقوم العقود الذكية على عقود أصلية منشأة على وجه صحيح قانونا  وتلقائي دون تدخل من أحد األغيار. وبعبارة

وتتضمن كافة االتفاقات بين األطراف، ويتم إدراج هذه املعلومات في برنامج معلوماتي ينفذ االلتزامات املتفق عليها بشكل 

 .لذكي، وأخيرا تحديد طبيعته القانونيةتلقائي. لذا، سيتم التعرض في البداية لتعريف العقد الذكي ثم بيان خصائص العقد ا

 تعريف العقود الذكية وخصائصها : اوال

 :تعريف العقود الذكية -9

العقود الذكية عبارة عن " عقـد بين طرفين أو أكثر، ذاتي التنفيذ من خالل البروتوكول املبني أساسـا على رموز رياضية تسـمى  -

ق وواجبات األطراف، وتنفيذ جميع بنود العقـد، وتعتمد على تقنية سلسـلة الخوارزميات، وتتضمن كافة املعلومات حول حقـو 

االفتراضية العملة ، حيث هدف إلى   "Bit Goldمخترع "، Szabo Nick"،من قبل نيك زابو 7990الكتـل ، وترجع نشأتها إلى عام 

قدم ساتوش ي ناكاموتو " ورقة بحثية املوسومة بـ" نظام  2771توسيع طيف املعامالت اإللكترونية في العالم الرقمي، وفي عام 
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ية، يتم النقد اإللكتروني من الند للند شرح فيها إمكانية عمل دفتر حسابات إلكتروني يستعمل في العمليات التجارية اإللكترون

 تسجيله على أجهزة الحواسيب من خالل شبكة البلوك تشين الالمركزية .

ويمر العقد الذكي ب ثالث مراحل رئيسية وهي مرحلة الصياغة، حيث يتم في هذه املرحلة كتابة الرموز الخاصة بالعقد، 

على الشبكة، حيث يتم نشر االيجاب من بحيث تتضمن كل البيانات املتعلقة بالتزامات كل من املتعاقدين، ثم مرحلة التوزيع 

أحد طرفي العقد للجمهور املشترك بشبكة البلوك تشين الالمركزية، وأخيرا مرحلة التنفيذ التي تتم بمجرد التحقق من صحة 

 (93، صفحة 2727)عامر،  الشروط الواردة في العقد التنفيذ من خالل عدد غير كبير من أعضاء الشبكة.

بعض أو  العقد الذكي بأنه آلية تتضمن أصوال رقمية وطرفين أو أكثر، حيث يقوم Ethereumمؤسس  VitalikButterinعرف  -

كل األطراف بوضع االصول، ويتم إعادة توزيعها تلقائيا بين هذه األطراف وفقا لصيغة تستند الى بيانات معينة غير معروفة، 

 وقت إبرام العقد 

الى جانب التعريف السابق، هناك من منح العقد الذكي صفة "العقود"، وبنى تعريفه على أساسه، وهو يتوافق مع العديد  -

 ، مؤسس شركة قائمة علىBoisé de Régisمن آراء املؤلفين وخبراء البلوك تشين، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة إلى 

Blockchain، نها عقود رقمية تعتمد على تقنيةعندما عرف العقود الذكية على أ Blockchain،  والتي تجعل من املمكن

 (226، صفحة 2722)عبد القادر و منصور،  "التحكم في التزامات كل طرف بموجب. العقد

بانها: عقود ذاتية التنفيذ تبنى وتبرمج في اطار شبكة توزيع ال مركزية )البلوكتشين( تنظم شروطها  Investopediaرفها موقع ع

و احكامها العالقة بين البائع و املشتري )قد ال يعرف احدهما االخر( دون الحاجة لوجود سلطة مركزية )طرف ثالث( فهي 

)فداد،  ام الطرفين بتنفيذ املعامالت و فقا لشروط و احكام التعاقدقادرة على توفير الثقة )بكونها غير قابلة للتراجع( في قي

 (767، صفحة 2727

 : خصائص العقود الذكية -2

تتميز العقود الذكية بحملة من الخصائص تجعل منها مؤسسة قانونية حديثة ومتطورة تختلف عن نظيرتها التقليدية، 

 على الشكل التالي: وتحمل هذه الخصائص

 العقود الذكية تتميز ببرامج معلوماتية متطورة:  

تعتبر العقود الذكية صورة من صور البرامج املعلوماتية املدعمة بالذكاء الصناعي القوي، بحيث تطورت هذه العقود بتطور  

طور العمالت الرقمية واألثريوم وتطورت بفعل ت 2772التي ظهرت سنة  (Ethereum) بعض املنصات الرقمية كمنصة األثريوم

والتي تعتمد على لغة معلوماتية خاصة تخالف نظام سلسلة الكتلة. وهكذا، فإن العقود الذكية ال تدخل ضمن زمرة العقود 

 باملفهوم الفني والقانوني للكلمة، وإنما تعتبر برامج معلوماتية تتضمن الشروط املتفق عليها وفقا للبروتوكوالت املحددة لطرق 

سير وعمل هذه البرامج والكيفية التي تنقذ من خاللها أوامر أطراف العقد الذكي، وتتجلى هذه الخاصية في أن العقود الذكية 

تنشأ وتعدل وتنتهي في نظام سلسلة الكتلة الذي يعتبر لحمة العقد الذكي وسداه. وتساهم العقود الذكية في تسهيل املعامالت 
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ة أو تجارية، حيث تسمح هذه البرامج املعلوماتية للطرفين بتقليص األخطار املرتبطة مختلف مشاركا سواء كانت مدني

 باملعاملة والتكلفة ويسهل تعاقد أطراف ال يجمعهم مجلس واحد.

 العقود الذكية ليست بعقود باملفهوم الفني للكلمة:

األثر هو إنشاء التزام أو نقله أو إنهاؤه، فالعقد  يعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان ذلك 

 بهذا املعنى ال يتم إال إذا تفق زيد مع بكر على أن يبيع األول للثاني منقوال أو عقارا ويقوم الثاني بأداء الثمن لألول ويتم العقد.

م يكن املراد إحداث هذا األثر فليس واملهم أن يكون هناك اتفاق على إحداث أثر قانوني يصح إنفاذه رضاء وإال فقضاء، فإذا ل

من القانون املدني الفرنس ي  7777هناك عقد باملعنى القانوني من الكلمة. وقد عرف املشرع الفرنس ي العقد بموجب املادة 

 الجديد بأنه: "توافق إرادة شخصين أو أكثر من أجل إنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء االلتزام.

لفرنس ي يتجه نحو فكرة واحدة مؤداها أن العقود الذكية ليست بعقود باملعنى الفني للكلمة، ومعنى فإن غالبية الفقه ا وعليه

هذا أن العقد الذكي وإن كان يسمى بعقد فإنه عبارة عن فن معلوماتي. وبعبارة أخرى، فإن العقود الذكية تشكل مجموعة من 

ذي يبين كنه هذه العقود باعتبارهم برنامجا معلوماتيا يرمي إلى التطبيقات التي تتطور في رحم نظام سلسلة الكتلة، األمر ال

 التنفيذ بشكل أوتوماتيكي.

والواضح من هذا، أن العقود الذكية ال تدخل ضمن زمرة العقود وال يمكن اعتبارها أسلوبا من أساليب التعاقد أسوة بالعقد  

لكتروني، بينما ال تضاف العقود الذكية لهذه الزمرة من طرق االلكتروني، حيث يمكن تحرير العقد في عقد رسمي أو كتابي أو ا

 (22، صفحة 2727)السوس ي، إثبات العقد، على اعتبار أنها برنامج رقمي مدمج في نظام سلسلة الكتلة 

 ها.مراحل ابراممكونات العقود الذكية ومزاياها و : ثانيا

 مكونات العقود الذكية: -9

 يعتمد كل عقد ذكي على مكونات ثالثة كاالتي:  

املوقعون وهما الطرفان أو أكثر الذين يستخدمون العقد الذكي، حيث يتفقون أو يختلفون على شروط  االول:املكون 

 االتفاقية باستخدام التوقيعات الرقمية،

 من ذلك يجب أن يكون للعقود  
ً
املكون الثاني: االتفاق، ويمكن أن يكون مجرد مكون موجود في بيئة العقد الذكي، وبدال

 الذكية حق الوصول املباشر دون عوائق للمكون،

 محددة، ويلزم وصف هذه املصطلحات بطريقة رياضية بالكامل  
ً
املكون الثالث: هو وجوب تضمن العقد الذكي بنودا

تخدام لغة برمجة مناسبة لبيئة العقد الذكي الخاص، وهذا يشمل املتطلبات املتوقعة من جميع األطراف املشاركة واس

وكذلك جميع القواعد واملكافآت والعقوبات املرتبطة بالشروط املذكورة ، و تحتاج البيئة الخاصة بالعقود الذكية إلى دعم 

ستخدمين من تسجيل الخروج من املعاملة باستخدام رموز التشفير الفريدة استخدام تشفير املفتاح العام والذي يمكن امل

، كما تتطلب البيئة قاعدة البيانات املفتوحة وغير املركزية، ويمكن لجميع أطراف العقد الوثوق بها 
ً
واملولدة خصيصا

العقد الذكي، وتعتبر شبكات بالكامل، وأن تكون مؤتمتة، وعالوة على ذلك يجب أن تكون البيئة كاملة المركزية لتنفيذ 

بلوكتشين وخاصة اإليثيريوم هي البيئات املثالية للعقود الذكية، كما يجب أن يكون مصدر البيانات الرقمية املستخدمة في 
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، وهذا يستلزم استخدام شهادات األمان 
ً
 تماما

ً
وبروتوكوالت االتصال اآلمن  HTTPSاألساسية و  SSLالعقد الذكي موثقا

 األخرى الت
ً
 (62، صفحة 2727)نجية، ي لم يتم استخدامها على نطاق واسع حاليا

 مزايا العقود الذكية: -2

تتميز العقود الذكیة بعدة مزایا جعلتھا محط إقبال األفراد والحكومات وأكثر قبوال في عملیة التحویل للعملیات الرقمیة 

 ومن ھذه املميزات

االستقاللیة: وھي عدم الحاجة لوسیط بين املتعاقدین، وذلك یؤدي إلى تخفیف العدید من العوامل التي تعقد ميزة -  

املعامالت املالیة، إذ یمكن للعقد الذكي فرض نفسھ من خالل الوسائل الرقمیة عند استیفاء الشروط املحددة مسبقا، 

  وإلغاء العقد تلقائیا في حالة انتھاك الشروط

الشفافیة: حیث یتم صیاغة العقود الذكیة وفق الشروط واألحكام املتفق علیھا من قبل األطراف املشاركة بدقة ميزة  -

 .وتطبیقھا بالتفصیل وفق القواعد املتفق علیھا سلفا، مما یمنع أي خالف في املراحل املتأخرة بين أطراف العقد

یانات وبالتالي فإنھ من الصعب سرقة أو فقدان أي من ميزة الدقة: بفضل تقنیة البلوك شين وصعوبة اختراق الب -

املستندات الخاصة باملنظمة، مما یمنع حدوث أي تجاوزات أو أي عملیات تزویر، أي توفير عنصر الثقة للمتعاملين، كما 

حفظ ميزة السرعة: ت- 4 .یتم االحتفاظ بكافة الشروط واألحكام املتفق علیھا بشكل واضح ومفصل قبل البدء بالعمل

العقود الذكیة في ملفات إلكترونیة فال تحتاج إلى وقت في تخزینھا وال االطالع علیھا كما ال تحتاج إلى مساحة تخزین في 

املكاتب، كما ھو الحال في العقود التقلیدیة التي تحتاج إلى وقت للتنفیذ ومساحة لتكدیس امللفات واملستندات ومن ثم 

 صعوبة الحصول علیھا في وقت قصير

ميزة األمان: تتميز العقود الذكیة ٍ بمستوى عال من األمن والحمایة بفضل تقنیة البلوك شين وصعوبة اختراق البیانات  -

كما أن عملیة التشفير املعقدة التي تتم بھا برمجة وحفظ العقود یجعل من الصعوبة جدا اختراق ھذه العقود، ویتم 

التراجع عن البیانات والتعامالت التي  24املستحیل تعدیلھا أو حذفھا أو  حفظ البیانات في نظام المركزي یكاد یكون من

 (220، صفحة 2722)رحماني، تم حفظھا 

 مراحل ابرام العقود الذكية:  -3

 يمر انشاء العقود الذكية:

 أوال: إنشاء العقود الذكية

 بشأن االلتزامات والحقوق في العقد. بعد جوالت متعددة من املناقشات يتفاوض العديد من األطراف 
ً
املعنية أوال

واملفاوضات، يمكن التوصل إلى اتفاق، وسيساعد املوثقون أو املحامون أو املستشارون األطراف في صياغة اتفاقية تعاقدية 

باللغات الطبيعية إلى عقد ذكي مكتوب بلغات أولية، يقوم مهندسو البرمجيات بعد ذلك بتحويل هذه االتفاقية املكتوبة 

الكمبيوتر بما في ذلك اللغات التعريفية ولغات القواعد املنطقية، على غرار تطوير برامج الكمبيوتر، يتكون إجراء التحويل 

تكرارية تنطوي الذكي للعقد من التصميم والتنفيذ والتحقق )أي االختبار(. الجدير بالذكر أن إنشاء العقود الذكية هو عملية 
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على جوالت متعددة من املفاوضات والتكرار، وفي الوقت نفسه، يشارك فيه أطراف متعددة، مثل أصحاب املصلحة واملوثقين 

 ومهندس ي البرمجيات

 ثانيا: نشر العقود الذكية

ال يمكن تعديل  يمكن بعد ذلك نشر العقود الذكية التي تم التحقق من صحتها على األنظمة األساس ي أعلى البلوكشين، 

 العقود املخزنة في سالسل الكتل بسبب خاصية الثبات. يتطلب أي تعديل إنشاء عقد جديد، بمجرد نشر العقود الذكية على

Blockchainيمكن لجميع األطراف الوصول إلى العقود من خالل ، Blockchain عالوة على ذلك، يتم تأمين األصول الرقمية ،

 (17، صفحة 2727)منصور، العقد الذكي عن طريق تجميد املحافظ الرقمية املقابلة  لكال الطرفين املعنيين في

 ثالثا: تنفيذ العقود الذكية

بعد نشر العقود الذكية، يتم مراقبة البنود التعاقدية وتقييمها. بمجرد أن تصل الشروط التعاقدية )على سبيل املثال ، 

املنتج( ، سيتم تنفيذ اإلجراءات )أو الوظائف( التعاقدية تلقائيا. الجدير بالذكر أن العقد الذكي يتكون من عدد من استالم 

العبارات التقريرية ذات الروابط املنطقية، عندما يتم تشغيل أحد الشروط، سيتم تنفيذ البيان املقابل تلقائيا، وبالتالي يتم 

ثم يتم تخزين املعامالت التي تم االلتزام بها والحاالت  من قبل املعدنين في البلوكشين تنفيذ املعاملة والتحقق من صحتها

 .املحدثة على البلوكشين بعد ذلك

 رابعا: استكمال العقود الذكية

ذ بعد تنفيذ العقد الذكي، يتم تحديث الحاالت الجديدة لجميع األطراف املعنية، وفقا لذلك. يتم تخزين املعامالت أثناء تنفي

، وفي الوقت نفسه، يتم نقل األصول الرقمية من طرف إلى طرف آخر Blockchain العقود الذكية وكذلك الحاالت املحدثة في

)على سبيل املثال، تحويل األموال من املشتري إلى املورد(، وبالتالي، يتم فتح األصول الرقمية لألطراف املعنية. ثم يكمل العقد 

ا. من الجدير بالذكر أنه أثناء نشر وتنفيذ وإنجاز عقد ذكي، يتم تنفيذ سلسلة من املعامالت )كل الذكي مراحل إنشائه باكمله

لذلك، تحتاج كل هذه املراحل الثالث إلى كتابة البيانات إلى  .Blockchain منها يتوافق مع بيانات العقد الذكي( ويتم تخزينها في

Blockchain  (12، صفحة 2727، )منصور 

 اثر تقنية البلوكتشين على حماية العقود الذكية واستقرارها و عالقة العمالت الرقمية بالعقود الذكية. : ثالثا

 اثر تقنية البلوكتشين على حماية العقود الذكية واستقرارها: -9

أو الطرف الثالث؛ وهو ما يسمى  الوسيطتتميز العقود املبنية على تقنية البلوكتشين بعدة خصائص منها االستغناء عن 

جهزة الكمبيوتر؛ حيث تسجل تقنية من خالل وجود شبكة عاملية من أملموسا المركزية التي أصبحت واقعا الب

كة، وكل من البلوكتشين قاعدة إلدارة البيات املشتركة التي تسجل العمليات التي تحدث من خالل جميع أجهزة الشب

لتحقق منها وفقا لنظام اإلجماع في البلوكتشين قبل توزيعها بات أو تعامالت يقوم ناضافة بيابايرغب من املستخدمين 

حتى تحتفظ كل نقطة منها بنسخة من السلسلة التي تتضمن الكتل التي تم التحقق منها  Nods)على جميع العقد
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البلوكشين قبل حفظها؛ حيث إنه من  و من املهم التأكد من البيات والتعامالت التي يراد إضافتها لتقنية .وإضافتها

املستحيل التعديل أو التالعب بعد حفظ البيانات، ألن نظام التشفير القائمة عليه هذه التقنية يمنع من تغيير البيانات 

أو التالعب فيها، وإذا أدخلت بيانات غير صحيحة يمكن اكتشاف الكتل فيها، وإذا أدخلت بيات غير صحيحة يمكن 

 املحتوية على معامالت غير صالحة فال تقبل في الشبكة. اكتشاف الكتل

و باعتبار تقنية البلوكشين مفتوحة املصدر فيمكن ألي شخص استخدام هذه التقنية في أي تطبيق يريده ، ولكي تمر 

 كيدها، وألنه ليس لهذا السجلتااملعاملة صحيحة فالبد من مرورها على جميع املستخدمين بغرض تسجيل املعاملة و 

 .ت مركزيةناقاعدة بيا

ا مع بهزيادة على خاصية االستقاللية و التي تعني أن كل نقطة من نقاط الشبكة مستقلة عن األخرى دون التأثر 

، كما تعني االستقاللية أن العقد الذكي يؤدي مهمته با ستقاللية عن مستخدمه، مما يخول البرمجية شراء أو تهامساوا

لوكشين بالسرية و عدم الكشف الرجوع إلى مستخدمه أو طلب الحاجة إليه . تتمتع الية الببيع أي سلعة أو خدمة دون 

 مكانية استخدام اسمباكانت دون الكشف عن الهوية الحقيقية حيث تتيح هذه التقنية اجراء املعامالت ايا الهوية،عن 

ول منهما مفتاح شخص ي يوجد فيه التفاصيل يتعامل به، فاملعامالت تتم من خالل منح املتعاملين مفتاحين؛ األ  مستعار 

ملفتاح الشخص ي باعن حقيقة هوية الشخص وتتم ولو ملرة واحدة، وهناك املفتاح العام وهو عبارة عن كود مربوط 

لسرعة و قلة التكاليف باكما تمتاز املعامالت التي تتم في تقنية البلوكشين  .يظهر أمام الجميع باال سم مستعار أو لقب

مع األنظمة الحالية التي تحتاج لتدقيق يدوي، مما يؤثر عليها في جانب السرعة بتأخر اإلجراءات حتى يتم التأكد مقارنة 

ورا في استقرار ية البلوكشين تجعل للعقد الذكي دإن خصائص املعامالت املبنية على تقن .من كافة البيانات وصحتها

يستحيل تغييره أو تزويره، وكونه ذاتي التنفيذ نه موزعا بحيث وكو  ،يصعب اختراقه جدااملعامالت كونه مشفرا بحيث 

)نجية،  في كل مرحلة من مراحل عمل برامج العقود الذكية. بحيث ال يمكن الرجوع فيه، وهذا يضفي استقرار املعامالت

 (66، صفحة 2727

 الذكية:عالقة العمالت الرقمية )املشفرة( بالعقود  -2

العقود الذكية ال يمكن تنفيذها إال بواسطة النقود املشفرة، لكن ليس بالضرورة أن ينفذ العقد الذكي بعملة البيت كوين 

، وهي (Ethereum) املشهورة فقط، بل هناك عمالت مشفرة كثيرة يتم تداولها، ومن أشهر منصات العقود الذكية اإليثريوم

 أجل إبرام العقود الذكية التي تحاكي بالضبط العقود التقليدية،عبارة عن منصة غير مركزية من 

 الذكية:عالقة عملة االثيريوم بالعقود 

: وحول عالقة عملة األثيريوم بالعقود الذكية فمن املؤكد بأنه أي اإلثريوم عبارة عن نظام ال Ethereumكيف يعمل األثيريوم 

مركزي يتمثل بسلسة حواسيب متصلة ببعضها البعض حول العالم، ويتم من خاللها تنفيذ مجموعة من األوامر من خالل 

ارة عن بروتوكوالت بطبيعتها تتشابه إلى حد ما مع ، والتي هي عبsmart contractsتطبيقات خاصة بها وفـق العقود الذكيـة 

 عملية تنظيم العقود التقليدية ومن حيث شروط ومتطلبات التنفيذ، وتعتمد كذلك على تقنية
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ا هـي بقية العمالت الرقمية والقائمة على سلسلة كتل وخوارزميات معقدة جدا وآمنة، هذا مکـ blockchainالبلوكشين 

عبارة عن نظام معلوماتي رقمي ال مركزي يتم من خالل حواسيب إلكترونية مرتبطة ببعضها »أيضا  Blockchainالبلوكشين 

البعض ومنتشرة في كافة أنحاء العالم، تعتبر عملة اإليثريوم هي البيئة املناسبة واملفضلة للعقود الذكية معزولة تماما، أي أن 

الوصول إلى الشبكة أو نظام امللفات املخزنة داخلها، بما فيها العقود الشفرة التي تعمل بها هذه املنصة تجعل من غير املمكن 

 (02، صفحة 2779)الـطــالــب، الذكية موضوع الحديث، وهي تعمل بشكل منفصل على شبكة البلوكتشين 

 

 : خاتمة

ظل وجود العمالت االفتراضية، ومما ال شك فيه أن العقود الذكية ال زلنـا بحاجة أكثر للتعمق في دراسـة الـعقـود الذكية في 

وتقنية سالسـل الكتل البلوكشين تعتبر بمثابة ثورة في مجال التكنولوجيا الرقمية، فهي تحقق اإلنجاز السريع والكفاءة 

إلى عقد آخر يعتمد على تنفيذ األول العالية وااللتزام الكامل بتنفيذ شروط العقـد قبل االنتقال إلى مرحلـة أخرى من العقـد أو 

وأحيانا يضاف عامل الزمن مـن ضمن شروط التنفيذ، فهي أيضا تتصف بالعدالة واملوازنـة في تنفيذ شروط العقد بين 

 هائال في االقتصادات املحلية 
ً
املتعاقدين خاصة في التعامالت التجارية، لهذه فإنه من الواضح أن العقود الذكية أحدثت تغيرا

العاملية، وخاصة على صعيد التعامالت التجارية وبين الشركات وكذلك بين قطاع املؤسسـات املالي واملصرفية في الوقت الذي و 

يمكن صياغتها على أي من الشبكات الرقمية أو تقنية كتل السالسـل إال أن منصة اإليثيريوم تعتبر األكثر كفاءة لكونهـا األكثر 

مما يعني أن أهمية العقود الذكية تكمـــن في تنفيد وأداء املعامالت التي يتم تنفيذهـا وتوزيعها على سرعة في معالجة البيانات، 

 هذه دراستنا خالل ومن املنطلق هذا ومن هنا ومن تقنية سالسل الكتل و بالتحديد منصة االثيروم و بانها امنة و موثوقة .

 : الدراسة اشكالية على اجابات ثناياها في تتضمن والتي التالية، النتائج الى نخلص

للعمالت املشفرة تطبيق فعلي مقبول كأداة للدفع ضمن عرف مجتمع معين تستعمل لشراء املنتجات أو تسديد ان  -

 الديون، فهي تتبنى فكرة التشفير للتحكم بنفسها.

ات وأوامر إلكرتونية وني يتضمن معلومرته ليس بذكي ؛ هو مجرد برنامج إلكالعقد الذكي ليس بعقد حقيقة، كما أن -

 .مخزنة ومبرمجة سلفا، يقتصر دوره على التنفيذ التلقائي لهذه االوامر

أن آلية "العقود الذكية" تحل محل الثقة التي يجب أن يضعها طرف في العقد في الطرف االخر أو في االطراف الثالثة  -

 .لتنفيذ العقد

خالل التنفيذ السليم للخوارزميات التي يتكون منها  بالنسبة للعقد الذكي، يتم تحديد تنفيذه بشكل صحيح من -

 وليس من خالل حسن نية االطراف.

يثيريوم"  بذاتها ليست عملة مشفرة ولكنها تستخدم لتشغيل ما يعرف بالعقود الذكية. ويتطلب التبادل اال  منصة " -

ضمن هذه املنصة وهذا ما يؤكد (وهو العملة املتداولة ( Ether على هذه املنصة دفع حوافز، وهنا يأتي "االيثر"

 الفرضية االولى.

بين املستخدمين في شكل  أن تقنية البلوكتشن ليست هى االولى التى تقوم بتخزين وحفظ وتبادل البيانات -

خوارزميات، واستخدام الكود الرقمي، وتبنى تقنية التشفر إال أنها تتميز عن غيرها من التدابير التى تقوم بتلك 

فرد به من قدرة على املوائمة بين كل هذه االدوار وبين وظائفها املستحدثة، باعتبارها أكبر سجل الوظائف بما تن

رقمي عالمي موزع ومفتوح، يقدم صياغة جديدة لدور "الوسيط املؤتمن" الذى يقوم بدور توثيق املعامالت والتحقق 

الوسيط فحسب أيا كان،  تدخل وسيطرة هذا تستمد من -من سالمتها، إذ لم تعد الثقة وفقا لهذه التقنية الواعدة 
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وإنما من منظومة رقمية ذكية تضمن إدارة عمليات تخزين وتبادل وإثبات البيانات بأمان وشفافية وعليه نؤكد 

 الفرضية الثانية.

 

 التوصيات:

متفرجين على التغيرات نوص ي بإجراء املزيد من البحث والدراسات في مجال العقود الذكية والعمالت الرقمية حتى ال نقف  -

 الرقمية في العالم.

في مجتمعاتنا على تدريب وتطوير قدرات العنصر البشري الداخل في « حث كافة املؤسسـات اإلنتاجية سلعية وخدمية -

 العملية اإلنتاجية حتى يتمكن من التعامل مع التحول التكنولوجي الرقمي املتسارع. 

 العليـا لتضمين الخطط الدراسية موضوعات عن العالم الرقمي الجديد.التوجـه إلى جامعاتنـا واملعاهـد  -

بتقنیات الثورة الرقمیة  هاموضوع العقود الذكیة من املواضیع املستجدة التي ال تزال قید الدراسة والبحث، نظرا لتعلق -

 .ال یزال بحاجة ملزید بحث ومواكبةحیث تتسارع الخطى واألحداث، لذا فھو موضوع 
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 –نماذج دولية -العمالت املشفرة وأشكالها 

Cryptocurrencies and their forms - international models - 
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 امللخص:

ال أنها مازالت إنجحت العمالت املشفرة في أن تفرض نفسها في السوق املالية العاملية، وعلى الرغم من مخاطرها املتوالية 

لى بعض إلى التعرف على مفهوم العمالت املشفرة أو الرقمية وأشكالها والتطرق إالدراسة مسيطرة على هذه األسواق، وهدفت 

لى إطار التجربة، ذلك باتباع املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إالنماذج الدولية لهذه العمالت وبعض النماذج في 

وعة من الرموز الرقمية غير امللموسة التي ليس لها شكل العديد من النتائج أهمها ما يلي: العملة املشفرة هي عبارة عن مجم

مادي، تعمل كوسيط لقيمة التبادل، وتستخدم عملية التشفير لتأمين معامالتها والتحكم فيها، وتعتمد على تقنية سلسلة 

تقرة. كما لى عمالت خاصة وعمالت صادرة عن البنك املركزي، وعمالت مسإنشاء وخلق وحدات العملة، وتنقسم إالكتل في 

توجد بعض النماذج الدولية للعمالت املشفرة من بينها العمالت الخاصة كعملة البتكوين، عملة االيثريوم، عملة ليتكوين، 

،بتكوين كاش، العمالت الصادرة عن البنك املركزي كالدرهم االلكتروني، الدينار الرقمي التونس ي، "اليوان الرقمي  عملة الريبل

السويدية"، العمالت املستقرة كعملة ليبرا، وهناك بعض النماذج للعمالت الصادرة عن البنك املركزي في   لكرونا"أالصيني"،  

 لخ ....إطار التجربة كالدوالر الرقمي الكندي، عملة "دنكوين" إ

كزي، بتكوين، العمالت املشفرة، العمالت الخاصة، العمالت املستقرة، العمالت الصادرة عن البنك املر الكلمات املفتاحية: 

 ليبرا، اليوان الصيني، ألكرونا السويدية .

Abstract: 

Cryptocurrencies have succeeded in imposing themselves in the global financial market, and despite their 

successive risks, they still dominate these markets. By following the descriptive analytical approach, the study 

reached several results, the most important of which are the following: Cryptocurrency is a set of intangible 

digital tokens that have no physical form, that acts as an intermediary for the exchange value, and uses the 

encryption process to secure and control its transactions, and relies on block chain technology to create and 
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create currency units, and is divided into private currencies and currencies issued by the central bank. and 

stable currencies. 

There are also some international models of cryptocurrencies, including private currencies such as Bitcoin, 

Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, currencies issued by the Central Bank such as electronic dirhams, 

Tunisian digital dinar, “Chinese digital yuan”, “Swedish krona”, currencies The stable currency is Libra, and 

there are some models of currencies issued by the central bank as part of the experiment, such as the 

Canadian digital dollar, the “Dencoin” currency...etc. 

Key words: Cryptocurrencies, private coins, stablecoins, central bank coins, bitcoin, libra ,Chinese yuan, 

Swedish krona.  

 مقدمة:

حداث طفرة هائلة في تبادل السلع والخدمات وتسهيل عمليات الدفع إلى إأدى التطور الهائل في التقنيات الحديثة 

الخصم التي ساعدت كثيرا في تسريع ستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات إبالوسائل غير النقدية مثل الهواتف الذكية، و

املعامالت وعمليات التبادل، في الوقت الذي كانت ومازالت فيه النقود هي الوسيلة األساسية لتبادل السلع والخدمات لكثير 

 .من فئات املجتمع

كزية أو لى ظهور أنواع جديدة من أموال القطاع الخاص القائمة على تقنية السجالت الالمر إكما دفع هذا التطور 

مايسمى بدفتر األستاذ املوزع خالل العقد املاض ي، توظف تلك السجالت الالمركزية في خلق وحدات ورموز رقمية تعكس قيمة 

 .العمالت، تسمى بالعمالت الرقمية أو العمالت املشفرة، أو العمالت االفتراضية 

 :شكالية الدراسة فيما يلي إوأمام هذا الطرح تتبلور 

اقع  ؟فيما تتمثل أشكال العمالت املشفرة   ؟دوليابها التعامل وما و

 :وتتفرع من هذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية

 ؟عن نظيرتها التقليدية  الرقميةاملشفرة و العمالت الخصائص التي تميز ماهي -

 ؟فيما تتمثل أشكال العمالت الرقمية -

 ؟ شفرة لعمالت امللما أبرز النماذج الدولية الرائدة -

 ؟طار التجربةإماهي النماذج الدولية للعمالت املشفرة والرقمية التي هي في -

 :لى إتهدف الدراسة :أهداف الدراسة 

 .التعرف على مفهوم العمالت املشفرة -
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 .براز مختلف الخصائص التي تميز العموالت املشفرة عن نظيرتها التقليدية إ-

 .الرقميةاملشفرة و لى األشكال املختلفة للعمالت إالتطرق -

 .دوليا  شفرةالوقوف على واقع التعامالت بالعمالت امل-

 .طار التجربة إالتي هي في  شفرةتسليط الضوء على بعض النماذج الدولية للعمالت امل -

 :املنهج املتبع في الدراسة -

لى إ والتطرق  وخصائصها، التحليلي بهدف التعريف بهذه العمالتتم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي 

طار التجربة إلى بعض النماذج الدولية التي هي في إمختلف أشكالها، وكذا عرض أهم النماذج الدولية لهذه العمالت، والتطرق 

. 

 تية لى املحاور اآلإتم تقسيم الدراسة  :تقسيمات الدراسة-

 .تعريف العموالت املشفرة وخصائصها  :أوال -

  .أشكال العمالت املشفرة :ثانيا-

 .نماذج دولية رائدة للعمالت الرقمية واملشفرة  :ثالثا-

 .طار التجربة وتحت االختبارإنماذج دولية للعمالت املشفرة في  :رابعا -

 العمالت املشفرة خصائصها، وأشكالها: أوال

 لى التعريف بالعمالت املشفرة، وذكر أهم الخصائص التي تميزها عن العمالت التقليدية إسنتطرق في هذا الفرع 

 .لى ااألشكال املختلفة لهذه العمالت إكما سنتطرق 

 تعريف العمالت املشفرة-1

تمثيل رقمي يطلق على تسمية العملة الرقمية العملة املشفرة أو العملة االفتراضية، حيث تعرف العملة الرقمية على أنها 

لكترونيا، ال تصدر عن البنك املركزي، أو أي سلطة عمومية، ليست مرتبطة إلقيمة يمكن تخزينها، أو تحويلها، أو تداولها 

، 2727واملخاطر، -التطور -النشأة -املشفرة)غربي و بدروني ، العمالت  : ئتمانية، تستمد قوتها من قبول الناس لها كوسيلة للدفعإبعملة 

 . (61صفحة 
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تتحدد قيمة العمالت الرقمية عن طريق قانون العرض والطلب مثل السلع كالذهب، والبترول، لكن قيمتها الذاتية 

لى إضافة إذمم، معدومة، كما تستمد قيمتها من قبول األفراد لها كوسيط للتبادل وآلية للدفع، ومخزن للقيمة وأداة إلبرام ال

 ستنادها ألي سلطة مركزية .  إعدم 

كما أن العمالت الرقمية تعتمد على سلسلة الكتل " البلوكتشين"، حيث تقوم بتشفير كل معاملة في كتلة منفصلة 

بال ستقإوربطها بالعديد من الكتل األخرى مشكلة بذلك سلسلة من الكتل املعقدة التي تسمح بإنشاء نظام المركزي إلرسال و

 هذه املعامالت .

تشبه العمالت الرقمية مثيالتها االلكترونية من حيث تخزينها على الحواسيب والوسائط االلكترونية، كما يتم تداولها -

عن طريق الشيكات االلكترونية، يكمن الفرق بينهما في أن النقود االلكترونية تمثل عمالت حقيقية مثل الدوالر األمريكي 

، صفحة 2779)عامر ، لكترونية مدفوعة مقدما، ومخزنة على األجهزة االلكترونية  إات لى وحدإوغيرها من العمالت، تم تحويلها 

260) . 

االختالف بين النقود االلكترونية والعمالت الرقمية يكمن في أن النقود االلكترونية تعكس عمالت حقيقية ذات طابع -

زية تطبق عليها أحكام وقوانين العمالت السيادية، وهوما يتنافى مع الواقع الحالي للعمالت قانوني، صادرة عن البنوك املرك

 الرقمية الخاصة .

وبالتالي فان العملة الرقمية تمثل املظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العمالت األخرى منها االلكترونية واملستقرة 

تاحتها بشكل رقمي إطالقها، يبقى الطابع الرئيس ي لتلك املعامالت إي يمكن واملشفرة، وبغض النظر عن املسميات األخرى الت

 دون وجود مادي ملموس، بالرغم من أن لها بعض الخصائص املماثلة للعمالت القانونية املادية .

 خصائص العمالت املشفرة-2

تتسم العمالت املشفرة بمجموعة من الخصائص التي تعارض هياكل النظم النقدية التقليدية املحكومة مركزيا واألقل 

 :تيستعراضه في اآلإشفافية، والتي سيتم 

  :عملة رقمية -

هي الصفة األبرز فهي موجودة رقميا بمعنى أنه ليس لها وجود مادي، حيث تتواجد في الفضاء االلكتروني، فهي مخزنة في 

ليها من خالل تطبيق جوال إمحافظ رقمية، تلك املحافظ تحزن عليها املعلومات املتعلقة بحساب املستخدم، ويتم الوصول 

 .(17، صفحة 2727)األخضر،  :يداعها في أحد البنوكإيمكن  أو برنامج حاسوب أو مزود خدمة، كما أنه ال

 : نخفاض تكلفتهاإنجاز املعامالت وإسرعة -

لكترونية تنتقل عبر إنتيجة البنية التحتية الفعالة للعمالت املشفرة، فان ذلك يتيح معامالت أسرع، فكونها مجرد ملفات 

سريعة االنتقال عبر الحدود فانتقال وحدات العمالت املشفرة بين املحافظ الرقمية يستغرق بضع دقائق األنترانت يجعلها 

فقط، بينما تستغرق أنظمة الدفع التقليدية لنقل األموال بين الحسابات بواسطة البنوك وشركات الخدمات املالية، كما 
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نخفاض في عمولة التحويل، ومما يستدعي إ(، التي يترتب عليها عدم وجود طرف ثالث كوسيط p2pتتيح خاصية الند للند )

لى ما يعرف باملعدنين وهي بمثابة حافز لهم للتأكد من صحة إختيارية ، وتذهب إن رسوم املعامالت غالبا ما تكون أاالنتباه 

  ;ة تكاليف معامالت أقل كثيرا مقارنة بطرق الدفع األخرى املعامالت، ولكن حتى مع هذه الرسوم فال يزال لدى العمالت املشفر 

  .  (36، صفحة 2779)لبيب و السيد ، 

  :االسم املستعار-

الهوية السرية أو ما يعرف بلغة االسم املستعار، هذا االسم هو عبارة عن عنوان للعمالت فقط، حيث تنشأ املحفظة 

عنوانا مشابها للرقم الحساب املصرفي، يسمى عنوان املحفظة، وهو مجرد تسلسل أبجدي رقمي فريد ال يتكرر، كما الرقمية 

أنه عنوان ومن ثم ال توجد أي معلومات يمكن أن تحدد الهوية الشخصية للمرسل واملستلم كاالسم والعنوان، فالهوية هنا 

لى طرف ثالث إمنة، عكس نظم الدفع التقليدية الذهاب خصوصية اآل مخفية وال يمكن تتبعها، لذلك تتمتع البتكوين بال

موثوق به يسمى متعهد خدمة الدفع االلكتروني، حيث يقوم كال الطرفية بفتح حساب لدى ذلك الوسيط، واالدالء بعديد من 

)طه و أنور، ; نتهاكا للخصوصيةإاملعلومات التفصيلية املتعلقة بهوياتهم الشخصية لدى ذلك الطرف األمر الذي يعتبره البعض 

 . (306، صفحة 2777

  :الند للند-

خرين دون وجود أي وسيط، فال يوجد قرين أساس ي أو حتى آيعني التعامل املباشر بين مستخدم على الشبكة وبين 

فجميع  .املشفرة يكون من خالل نظام شبكة الند لندمسيطر في مركز الشبكة، وفي هذا السياق فان التعامل في العمالت 

، 2727)األخضر، املعامالت تحدث دون املرور عبر طرف ثالث موثوق، أو مؤسسة مالية، مثل بنك أو حتى سلطة مثل الحكومة 

 . (12صفحة 

  :التحكم الالمركزي -

لى سلطة مركزية لتوزيعها، أي أن التحكم في العمالت يكون ال إعلى عكس العمالت التقليدية، ال تحتاج العمالت املشفرة 

وبناءا عليه ال يمكن ألي  .مركزيا، أي أنه ال يوجد أي كيان قانوني مسؤول عنها، ومن ثم فهي تقع خارج التنظيم التقليدي

 .(Prasad & Ye, 2013, p. 563)مية املعروضة منها، أو تحديد سعرها حكومة أو سلطة مركزية التحكم في الك

  :الشفافية-

جميع املعامالت التي تتم من خالل العمالت املشفرة قابلة للقراءة ومتاحة للجميع، وبالتالي من حق أي شخص لالطالع 

ويتم ذلك من خالل تحديد األطراف املشاركة في  .بين املحافظ الرقمية املختلفةعلى أي معاملة تتم وتتبع أي تنقالت لها 

ضافة، وتسجيل كل معاملة فيما يعرف بتقنية سلسلة الكتل"بلوكتشين"، وهي عبارة عن مجموعة من إاملعاملة بوضوح، و

 (Moshirian, 2007, p. 06); كتل البيانات التي يتم تسجيل وتخزين جميع املعامالت عليه

  :خوارزميات التشفير -
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 (Harper, 2014, p. 241) : هذه العمالت املشفرة تعتمد بشكل أساس ي على مبادىء التشفير، والتشفير له غرضان

 .األول هو التأكد من سرية التواصل بين أطراف املعامالت-

 .هو توفير الهويات الرقمية لتجنب عملية التزويرالثاني -

  :التعدين-

تعدين العمالت املشفرة هو العملية التي يتم من خاللها سك العمالت لدخولها في التداول، وهو عملية رياضية بعدها 

لى سلسلة إضافتها إذا تم إال إضافة العمالت الجديدة إثبات بأن الحل قد تم، وال يتم إتحتوي على  Blokيتم نشر  كتلة 

 .الكتل، ذلك بعد التحقق من صحة املعامالت 

مكاناتهم الفنية والتقنية ويطلق عليه"معدن"، ذلك من خالل إويمكن ألي شخص القيام بعملية التعدين بحسب 

 .لى بعض األجهزة املخصصة، ويتلقى مقابل ذلك كفاءة في شكل عدد من العمالت الجديدةإتشغيل برامج معينة تحتاج 

وبالتالي فتلك العملية ليست مقصورة على جهة ما، وهي بذلك تختلف عن العمالت التقليدية التي تتحكم السلطة النقدية في 

 . (773، صفحة 2777)الحموري،  ;طباعتها والكمية املعروضة منها 

 أشكال العمالت املشفرة  :ثانيا 

املستقطع  ع من خالل عدة عوامل أهمها الوق ونماذج العمالت الرقمية ويظهر الفرق بين كافة هذه األنواتتعدد أشكال 

إلتمام املعامالت ) عمليات التداول(، والتقنيات التي تقوم عليها عمليات التعدين، وكذلك الخوارزميات املسؤولة عن التشفير  

 :ة كما يلي ويمكن تصنيف هذه العمالت في ثالثة أشكال رئيسي.

 :العمالت الرقمية الخاصة-1

الذي يظهر أسعار  Coin Market Capعملة رقمية مشفرة يتم تداولها، ذلك حسب موقع  4000هناك أكثر من 

 .أيام  7العمالت املشفرة املتداولة يوميا، في سوق العمالت الرقمية مع مؤشرات أسعار تداولها خالل 

)بن سليمان بن  :نذكر في ما يلي أشهر وأهم العمالت الرقمية على مستوى العالميصعب حصر جميع العمالت الرقمية، 

 :(120، صفحة 2770عبد العزيز ا.، 

  :Bitcoin عملة البتكوين.أ

تعد البتكوين من أشهر العمالت الرقمية على مستوى العالم واألكثر تداوال واألعلى من ناحية القيمة السوقية، ولها تأثير 

فحركة أسعار البتكوين تؤثر بشكل كبير على باقي العمالت الرقمية على مستوى .كبير على باقي العمالت في السوق الخارجي 

 .العالم 
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عتمدت على سلسلة الكتل )البلوكشين(،حيث أصبحت العملة الرقمية األولى حاليا في إ، و2009ظهرت البتكوين في عام 

 . (129، صفحة 2770)بن سليمان بن عبد العزيز ا.،  ;األسواق، وتعمل خارج النظام النقدي الذي تديره البنوك املركزية

 .سم "ساتوش ي ناكاموتو" إطالق البتكوين من قبل شخص أو مجموعة غير معروفة أومحددة أطلقت على نفسها إتم 

ال أنه من املقدر أن يتوقف إرتفاع قيمتها السوقية ظهرت العديد من العمالت الرقمية األخرى، إبعد نجاح البتكوين و

مليون وحدة بتكوين  21صدار وحدات جديدة، ذلك بسبب عدد الوحدات املحدود الذي تم وضعه منذ تأسيسها والبالغ إ

 .رتفاع قوتها الشرائية باستمرار عبر الزمن إلضمان الحفاظ على قيمة العملة باستمرار و

  :( Ethereum-ETH) معملة االيثريو.ب

)بن سليمان بن عبد  ; لعملة الرقمية التي تعرف أيضا باسم عملة الخدماتسم اإااليثريوم هو مصطلح مختصر يعبر عن 

 . (129، صفحة 2770العزيز ا.، 

وتمثل ثاني أشهر عملة رقمية بعد عملة البتكوين من حيث التداول واالنتشار على الرغم من  2015ظهرت في عام 

 اليثريوم على منصة اصدار البتكوين، حيث تعتمد عملة إلية آصدارها مختلفة عن إلية آال أن إحداثتها، 

Ethereum  طار شبكة توزيع ال إوهي منصة عاملية إلصدار وتوثيق العقود الذكية الذاتية التنفيذ، ويتم برمجتها في

والثقة، كما تعتمد على تقنية سلسلة الكتل مركزية، تماثل العقود التقليدية مع تحقيق مستويات أعلى من األمان 

 . (129، صفحة 2770)بن سليمان بن عبد العزيز ا.،  ;البلوكتشين والسجالت املركزية األكثر تطورا

اليثريوم، وهي عبارة عن منصة للعقود الذكية اخترع عملة إلى أن املبرمج الروس ي فيتاليك بوتيرين هو من إتجدر االشارة 

نشاء تطبيقات غير مركزية تتيح للعقود الذكية تشغيل التعليمات البرمجية، تمت برمجتها على أال إحيث تمكن املطورين من 

 يكون هناك تدخل من طرف ثالث بخالف املتعامل واملنصة، لذلك يمكن القول أن عملة االيثريوم

، صفحة 2779)غسان س.،  :هي عملة العقود الذكية لتسهيل تبادل األموال أو املمتلكات أو املشاركات أو أي ش يء ذي قيمة 

30). 

  :عملة ليتكوين .ج

اليثريوم، وتتشابه من حيث الخصائص مع عملة انتشارا بعد البتكوين وإقد تكون عملة ليتكوين من أكثر العمالت 

 .البتكوين، لكن يوجد أمرين رئيسيين فارقين بين العملتين، تتميز بهما عملة )ليتكوين(، هما السرعة والقيمة 
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دقيقة، بما يوضح  2.5نشاء وحدة ليتكوين حوالي إدقائق كحد أقص ى، بينما يتطلب   10نشاء وحدة بتكوين إيستغرق 

 :لى أربعة أضعاف الكمية في الوقت نفسهإنشاء وحدات الليتكوين مقارنة بنظيرتها البتكوين، الذي يصل إفي  فارق السرعة

 . (32، صفحة 2779)غسان س.، 

لى أن عملية التعدين املستخدمة في هذه العملة هي األكثر تعقيدا إضافة إكما تتبع عملة ليتكوين تشفير معقد للغاية، 

 .مقارنة مع غيرها من العمالت الرقمية الخاصة 

  : عملة الريبل.د

(، وهو نظام مدفوعات مفتوح املصدر، ويتم عن طريقه تحويل  (XRPواحدة من أشهر العمالت في العالم، يرمز لها 

، صفحة 2727)صالح أ.،  :التجربة، ويمكن وصفه أنه يمثل الجيل القادم من شبكات الدفعالعمالت، ال يزال الريبل في مرحلة 

77). 

تتشابه عملة الريبل مع عملة البتكوين من حيث االعداد الرقمي للعملة، القائم على أساس الخوارزميات، وأيضا من 

طالقها، مما يجعلها قابلة لعمليات التعدين كما هو إناحية االصدار، حيث أنها محددة بعدد من الوحدات التي سوف يتم 

مليار وحدة من عملة الريبل صممت شبكة الريبل بطريقة  100صدارها حوالي يبلغ العدد املقدر ال .الحال في عملة البتكوين 

تسهل التحويل ألي شكل من العمالت األخرى، على سبيل املثال الدوالر األمريكي أو اليورو أو الجنيه االسترليني أو الين الياباني 

 .أو البتكوين 

  : BCH)بتكوين كاش) .ه

لها عدة رموز  2017البتكوين كاش، أو كما يطلق عليها توأم عملة البتكوين النشقاقها عن البتكوين األصلية في 

لى إنشقت عنها باالنقسام إحيث .متداد حقيقي لها إ(هي توأم عملة البتكوين و  BCH.Bcash.BCC ومختصرات منها )

 .(36، صفحة 2779)غسان س.،  :"   Hard Fork"سلسلتين عن طريق عملية 

بتكوين كاش هي العملة املشتقة من عملية االنقسام ، كما توجد بعض االختالفات بين بتكوين وبتكوين كاش، حيث تعد 

كما أن  .نشاء وحداتها، حيث تعد أقل تكلفة من البتكوينإبتكوين كاش ذات حجم أصغر من البتكوين، مما يؤثر على أسعار 

متدادا لعملة إلى تفوقها، ويجعلها إضافية في عدد الكتل، مما يؤدي إمكانية زيادة إالتقنيات املستخدمة في البتكوين كاش تتيح 

 .البتكوين  

 مزايا العمالت الرقمية الخاصة 1-1-

 : (73، صفحة 2727)صالح أ.،  :يمكن ذكر أهم مزايا االستثمار في العمالت الرقمية فيما يأتي

 .ستخدام أساليب التشفير املعقدة التي تجعلها مقاومة لالحتيال إلى إيرجع ذلك :غير قابلة لالحتيال -
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بما أنها ال تعتمد على جهة مركزية معينة تديرها، مع عدم وجود وسطاء، مما يقلل رسوم التحويل بين  :الالمركزية -

 .املرسل واملستقبل 

 15تمام أي معاملة أو تحويل عبر الحدود بأي نوع من أنواع العمالت الرقمية لفترة زمنية تتراوح بين  إتحتاج  :السرعة -

 .ازها دقائق كحد أقص ى إلنج 10لى إثانية 

لية العرض نما تخضع فقط آلإال تخضع ألسعار الصرف والعمالت وال لرسوم املعامالت،  :تخضع للعرض والطلب -

 .والطلب 

ستخدامها مرتبط فقط بمجرد وجود إمكانية إتداولها يقلل الحواجز أمام التجارة والحدود الدولية، و :تعزيز املنافسة -

 .تصال بالشبكة العاملية للمعلومات إ

  مخاطر العمالت الرقمية الخاصة2-1-

مخاطر هذه العمالت ناتجة عن السمات التي تمتاز بها، بحكم أن ليس لها وجود مادي وغير متداولة بالشكل التقليدي، 

ستقرار أسعار العمالت إكما يالحظ عدم .نهاء الخدمات وشراء السلع إنجاز املعامالت وإلى سهولة التداول وسرعة إضافة إ

نها تشكو من تذبذب يجعلها ترتفع وتنخفض في فترات وجيزة من دون أسباب أالرقمية الخاصة في األسواق، ويمكن القول 

والخسارة، على عكس غيرها من العمالت التقليدية  واضحة، أو نتيجة مضاربات على العملة، مما يزيد كال من هامش األرباح

، 2727)صالح أ.،  :يجاز بعض هذه املخاطر فيما يليإقتصادية واضحة، ويمكن إلى أسباب إفاض أسعارها نخإالتي ترجع أسباب 

 :  (70صفحة 

لى أن العديد من الدول تفرض قيود على إضافة إعدم خضوعها لإلشراف من قبل السلطات النقدية،  :القوانين -

 .تداولها أو التعامل بها، مما يجعلها تفتقر للقبول القانوني في معظم الدول 

 .تقلب أسعار هذه العمالت جعلها غير مستقرة، مما جعل من الصعب تحديد قيمتها السوقية  : غير مستقرة-

مكانية الستخدامها إعدم خضوعها لالشراف والرقابة من قبل السلطات النقدية جعل هناك  :معامالت غير مشروعة-

ضافة لعدم القدرة على تحديد مصدر إفي معامالت غير قانونية، كاستخدامها في جرائم غسل األموال وتمويل االرهاب، 

 .األموال، أو توافر معلومات أو قوائم عن أصل هذه األموال 

بالرغم من أن العمالت الرقمية تخضع لعملية تشفير شديدة التعقيد، مما يعيق عملية  : رونيةالهجمات االلكت-

 .ستخدامها إال أن الهجمات االلكترونية تعد من أكبر املخاطر التي تواجه إاالحتيال، 
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لدوالر األمريكي، العمالت الرقمية الخاصة غير مدعومة أو مرتبطة بالعمالت التقليدية، مثل ا : عدم وجود غطاء مالي-

أو اليورو األوروبي، أو الين الياباني، أو غيرها من العمالت التقليدية، كما أن تبادل هذه العمالت يكون خارج سيطرة البنوك 

 .املركزية مع عدم التحكم في عرض وطرح هذه العمالت من جانب البنوك املركزية 

 العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية 2-

ستخدام العمالت التقليدية واقتصارها على كونها أداة سداد فقط إح نمو العمالت الرقمية مؤشرا على تقليص أصب

 .لقيمة هذه العمالت الرقمية، مما قد يقلص دور البنوك املركزية 

هتمام كبير من قبل البنوك املركزية بإطالق العمالت الرقمية، والتي تختلف عن العموالت إلى أن هناك إتجدر االشارة 

 .(62، صفحة 2727)عبد املنعم ،  :دارتها للبنوك املركزيةإصدارها أو إالرقمية الصادرة عن القطاع الخاص، التي ال تخضع في 

نتشارها الذي حظى بقبول فئات عديدة من جمهور مستخدمي إة على مستوى العالم وفي ظل تطورات العمالت الرقمي

صدار عملة رقمية لالستفادة منها في توفير الدفوعات الرقمية إلى توفير وإالشبكة العاملية للمعلومات، تسعى البنوك املركزية 

والخدمات املالية األخرى مع الحد من االستخدام غير القانوني، ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها كأداة دفع 

 .رقمية سواء بين األفراد أو بين املؤسسات املالية 

بناها البنوك املركزية عدة عوامل منها مستويات الخصوصية واالتاحة، كما سيراعي تصميم العمالت الرقمية التي تت

 .مكانية االستخدام سواء بين األفراد أو املؤسسات، والقوانين، والتشريعات التي تخضع لها الدولة إو

في ضوء ما سبق، نستنتج أن أهم العوامل التي يجب مراعاتها في تصميم العمالت الرقمية املركزية هي مستوى 

 .(60، صفحة 2727)عبد املنعم ،  :مكانية االستخدام اللذان يمكن التطرق لها بإيجاز فيما يليإالخصوصية و

فيما يخص مستوى الخصوصية وتعامل البنوك مع هوية املتعاملين، هل ستكون مخفاة أم سيكون هناك توضيح لهوية -

ستخدام تلك العمالت، وقد يكون ذلك من خالل الربط مع نظام الهوية الرقمية إاملتعاملين لتقليل النشاط غير القانوني في 

 .الوطنية 

ستكون غير مقيدة كما هو الحال بالنسبة للعمالت الرقمية األخرى، أي تكون مكانية االستخدام، فهل إأما بخصوص -

 .متاحة لألفراد، أم تقتصر فقط على املؤسسات املالية 

  (61، صفحة 2727)عبد املنعم ،  :يتم تصميم العملة الرقمية للبنوك املركزية على النحو التالي

 .صدار العملة الرقمية لألفراد بغرض تسوية املدفوعات واملعامالت بين البنوك إ-
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صدار العملة الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية ستكون عمالت ملزمة بقواعد وقوانين وتشريعات تضمن قبولها إ-

ستكون لهذه القواعد .ملالي كقوة شرائية ووسيلة للتبادل، وكنمط ثابت وجديد من العمالت، وعنصر من عناصر النظام ا

والقوانين املتعلقة بالعملة الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية القدرة على الحد والتقليل من األنشطة غير املشروعة التي 

 .تستخدم العمالت الرقمية األخرى للتستر تحت مظلتها 

املركزية بتحديد حجم املخاطر والتحديات التي صدار العملة الرقمية للبنوك املركزية، سنقوم البنوك إمع الشروع في 

طار التحول الرقمي للبنوك املركزية، أو في عملية الدمج بين إستخدام نظام محاسبة متكامل في إستصاحب هذا االصدار، و

 .العمليات التقليدية، والرقمية التي تقدمها هذه البنوك 

رقمية مركزية على سبيل املثال، قد يكون هناك ضعف في االقبال ثار املحتملة إلصدار عملة كما أن هناك العديد من اآل

على العمالت التقليدية، والتغيير املستمر في البيئة التشغيلية للعملة الرقمية التي يجب تحديثها والعمل عليها بصفة مستمرة، 

ها، مما قد يؤثر على التوازن العام لهذه أيضا التكلفة وأسعار الفائدة على العملة الرقمية التي ستقوم البنوك املركزية بإصدار 

 .العملة والعمالت األخرى 

حول العمالت الرقمية للبنوك املركزية  2021ن نتائج املسح الذي أعده بنك التسويات الدولية، املنشورة في يناير إ

 2020سنة  %86صدارات عمالت رقمية لتبلغ حوالي إرتفاع نسبة البنوك املركزية التي تدرس إأظهرت 

 ، أي بزيادة تقدر بستة نقاط سواء على مستوى العمالت الصادرة للتجزئة أو الجملة .2019سنة  %80مقابل 

كما أظهر املسح أن البنوك املركزية التي بدأت مرحلة التجاوب والتنفيذ في خطوة الحقة للجانب النظري، قد بلغت 

  2019سنة  %40مقارنة بنحو  2020في البنوك املركزية املشاركة في املسح سنة  %60نسبتها حوالي 

 .(22، صفحة 2727)صالح أ.، : نقطةأي بزيادة تقدر بعشرين 

 2020نتقلوا ملرحلة التطوير بعد املرحلة التجريبية السابقة سنة إمن املشاركين قد  %14لى أن إأيضا تشير النتائج 

 :، ومن بين أشهر العمالت الرقمية املركزية الدولية نجد، أي بزيادة تقدر بأربع نقاط 2019لسنة  10% بنحو

 اليوان الرقمي الصيني : -أ

طالق عملة رقمية من خالل عمليات إدراسة حول  2014بدء البنك املركزي الصيني "بنك الشعب الصيني منذ سنة 

 . 2020طالق اليوان الرقمي بنهاية سنة إلى إالبحث واالختبار التي دامت خمس سنوات، والتي أفضت 

يداعها بواسطة البنوك التجارية في البنك املركزي إاليوان الرقمي هو عملة رقمية مدعومة باألصول التي يتم كما أن 

نتشار إمصممة خصيصا ملدفوعات التجزئة والتداول بين األفراد بهدف دعم نظام الدفع الرقمي، بما يعزز الصيني، وهي 
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اليوان الصيني في التعامالت املالية االلكترونية الدولية ، ما يجعل للصين دورا رياديا غير مسبوق في سياق العمالت الرقمية 

 .(26، صفحة 2727)صالح أ.،  :للبنوك املركزية

 :  السويدية ألكرونا االلكترونية.ب

طالق عملته الرقمية، التي تم تسميتها فيما بعد بألكرونا إجراء دراسات وبحوث بشأن إ 2017بدأ البنك املركزي سنة 

ستخدام الشعب السويدي للنقود في صورتها التقليدية، تراجعت مستويات إااللكترونية، وكنتيجة النخفاض مستويات 

 التفضيل النقدي .

لكرونا" باستخدام تقنية السجالت أار لعملته الرقمية " ختبإبرنامج  2020كما أطلق البنك املركزي السويدي في نوفمبر 

لكرونا االلكترونية" في املعامالت املالية الرسمية عوضا عن أالالمركزية، بهدف تعريف املتعاملين بكيفية استخدام " 

مثبت بالهواتف  استخدام البطاقات االئتمانية أو العمالت النقدية، حيث يتم تداولها من خالل تطبيق يعمل كمحفظة رقمية

 . (26، صفحة 2727)صالح أ.،  :الذكية، ذلك لتسهيل عملية االستخدام

  : العمالت الرقمية املستقرة3-

أصول أساسية، ويختلف نوع هذه  ية إصدارها مقابل غطاء يمثل قيمةحدى أشكال العمالت الرقمية، تتميز بإمكانإهي 

لى عملة، وعادة ما يتم ربطها بتلك األصول، وتكون عملية الربط في هذه العمالت ببعض العمالت القانونية إاألصول من عملة 

وهي  .حتى بعمالت مشفرة أخرى، أو سلة من العمالت  كالدوالر األمريكي، أو اليورو، أو ربطها بأصول أخرى مثل الذهب، أو

)صالح أ.،  :لة للتغلب على أهم التحديات التي ترتبط بالعمالت الرقمية الخاصة فيما يتعلق بتذبذب وتقلب أسعارهامحاو 

 .(79، صفحة 2727

والحد قمية والحفاظ على قيمتها السوقية، صدار هذه العمالت هو الحفاظ على سوق مستقر للعمالت الر إالهدف من 

من التذبذب والتقلبات املستمرة في العمالت الرقمية األخرى من خالل ربطها بأصول معينة كالدوالر األمريكي، أو الذهب، ما 

 .يسمى بالربط القانوني للعمالت 

وبالتالي تقليص التذبذب الحاد في أسعارها ستقرارها، إالعمالت املستقرة يتم ربطها بأدوات التثبيت التي تزيد من عوامل 

كما سبقت االشارة، ربطها بأصول معينة  تتمثل أدوات التثبيت في ربطها برصيد نقدي، بما يماثل األصول املشفرة، أو.

يما ستقرارا فإمن ناحية أخرى يمكن ربطها بأحد األصول املشفرة األكثر  .كالذهب أو الدوالر األمريكي أو سلة من العمالت 

 :ت املشفرة املضمونة خارج السلسلة، ومن أمثلة هذه العمالت الدولية نجديطلق عليها "العمال 

  : Libraعملة ليبرا .أ
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الستخدامها عبر مواقع التواصل االجتماعي لتنفيذ  2019عملة الفيسبوك الرقمية القادمة، حيث كانت البداية في يونيو 

املدعومة "Libra "وقد أطلقت في هذا التاريخ ورقة حول هذه العملة .املعامالت املالية بين شراء أو بيع أو تحويالت مالية 

وتحسينات قابلة للتنفيذ جراء أربعة تغيرات إ، تم 2020خر تحديث على موقع ليبرا في أبريل آباألصول املوزعة جغرافيا، وفي 

 :(27، صفحة 2727)صالح أ.،  :على التصميم الخاص بنظام الدفع ليبرا كالتالي

 .لى النظام املستقر متعدد العمالت إضافة إتقديم عملة مستقرة أحادية -

 .متثال قوي إطار إمن خالل " Libra "تعزيز سالمة نظام الدفع -

 لى أي نظام غير مصرح به مستقبال مع الحفاظ على الخصائص االقتصادية الرئيسية لنظام ليبرا إعدم االنتقال -

 .بناء نظام حماية قوي داخل التصميم االحتياطي لعملة ليبرا -

وتذبذب أسعار العمالت تم دعم هذه العملة وربطها بالدوالر األمريكي لتكون أولى العمالت املستقرة ضد تقلبات 

، وبناء هذه العملة يتطلب تعرض لها العمالت الرقمية الخاصةالرقمية، والحفاظ على قيمتها، وتقليل تعرضها للمخاطر التي ت

 .نشاء قاعدة كبيرة لالستخدام تقوم على تطبيق الفيسبوك إستخدام أصول رقمية في كافة أنحاء العالم، وإ

لى نظام دفع موثوق به في النظام االقتصادي الرقمي الجديد وقابل لتأمين إالحاجة " Libraطالق عملة ليبرا" إسبب 

األصول املالية مع االحتفاظ بنفس الخصائص والسمات التي تقوم عليها العمالت الرقمية من سهولة التداول بطريقة سهلة 

 .لى خالف ذلكإة نجاز املعامالت والتحويالت الفوريإوفعالة من أي مكان في العالم، وسرعة 

من املزايا التي تمتاز بها العمالت الرقمية الحديثة ما دفع ليبرا لبناء بنية تحتية تعتمد تقنية سلسلة الكتل لخلق نظام و 

دفع عالمي يعتمد على هذه البنية في تسهيل املدفوعات، مع الحرص أن تكون عملة مستقرة مدعومة باألصول وثابتة وذات 

من املتوقع أن تنافس غيرها من .عطائها قيمة حقيقية مضاهاة للعمالت الحقيقية إمنة وموثوقة وقابلة للتطوير، بالتالي آبيئة 

ستخدامها من قبل إالعموالت الرقمية، وتلقى االنتشار والقبول نظرا الستقرارها املدعوم باألصول، أو بالعمالت األخرى، و

 .نتشارا بين الفئات املختلفة ومختلف األعمار إاالجتماعي التي تعد الوسيلة األكثر املاليين من مستخدمي وسائل التواصل 

 

 دولية رائدة للعمالت الرقمية واملشفرة  نماذج :ثالثا

 :الدولية الرائدة  ملختلف أشكال العمالت املشفرة   لى بعض النماذجإسنتطرق في هذا الفرع 

  مشروع "عابر":1-
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الذي أسفر عن  املشترك بين البنك املركزي السعودي ومصرف االمارات العربية املتحدة املركزي جاء نتيجة التعاون 

يعد املشروع مبادرة الستخدام تقنيات السجالت الالمركزية أو و صدار عملة رقمية مشتركة ثنائية بين الدولتين .إثبات جدوى إ

ملة رقمية ثنائية تستخدم في التسوية بين البلدين داخليا طالق عإاملوزعة، لتطوير أنظمة الدفع بين الدولتين من خالل 

 وخارجيا .

 :(22، صفحة 2727)صالح أ.، فيما يلي األهداف الرئيسية للمشروع: و 

 جاهزيتها .مكانيات تقنيات السجالت املوزعة، وتجربتها، وفهمها بشكل أكبر، وتحليل مدى إدراسة -

ستشراف حلول بديلة للدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات السجالت املوزعة للتغلب على التحديات املرتبطة بآليات إ-

 الدفع الحالية عبر الحدود بين البنوك .

 دراسة فكرة االصدار الثنائي للعملة الرقمية من قبل البنكيين املركزيين وتجربتها .-

 ئج مشروع عابر ونتائج مشاريع البنوك املركزية األخرى.جراء مقارنات بين نتاإ-

كما أن قوام مشروع عابر يتم من خالل الربط املحلي للبنوك التجارية ثالث بنوك عن كل دولة والبنك املركزي في 

املشروع املختلفة الدولتين، وربطها بالبنك املركزي لتشكل بذلك شبكة واحدة تضمن املشاركة الفعالة لتلك البنوك في مراحل 

ستخدام أموال حقيقية ذات قيمة نقدية وليست أصول مشفرة التمام عمليات التسوية إلى أنه سيتم إ.تجدر االشارة 

 االجمالية املحلية .

 لى ثالث مراحل رئيسية كالتالي :إتم تقسيم املشروع و 

 دراسة متطلبات التسوية عبر الحدود البنكين املركزيين كمرحلة أولى .-

 تحديد متطلبات التسوية املحلية بين البنوك الثالثة التجارية في كل دولة على حده كمرحلة ثانية .-

 تحديد متطلبات تنفيذ املعامالت عبر الحدود بين البنوك املشاركة في كال الدولتين كمرحلة ثالثة .-

يواكب التطور الرقمي واحتياجات العمالء في بالتالي العملة الرقمية "عابر" تلعب دورا كبيرا في تطبيق الالمركزية بشكل 

الدولتين وليس في دولة واحدة كغيرها من التجارب الدولية للعمالت الرقمية الصادرة عنها، فهي عملة رقمية ثنائية وتجربة 

 تعتبر األولى من نوعها حتى اآلن .

 : E-Dirham الدرهم االلكتروني-2
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عبارة عن منظومة وطنية تشمل تحصيل االيرادات الحكومية في دولة االمارات العربية املتحدة، أطلقت خدمتها ألول 

طالق أحدث إلكترونية آمنة بهوية وطنية، تمكنت دولة االمارات من تطويرها وإ، كأول منظومة دفع  2001مرة في عام 

 . 2020صدارها لها في عام إ

ستخدام التقنيات املالية الحديثة لتحقيق الكفاءة والشفافية من خالل منصة رقمية وطنية إالدرهم االلكتروني هو 

 . (23، صفحة 2727)صالح أ.،  :تساهم في تعزيز مكانة ودور الدولة في تطويع تقنيات الخدمات املالية على مستوى العالم

صدار الجيل الثاني منه في إ، وتم 2001طالقه في عام إااللكتروني ليمر بثالث مراحل، حيث تم  ستخدام الدرهمإتطور 

لى منصات الدفع إضافة إنتشارا واسعا وتم ربطه، بمنصة شبكات الدفع الوطنية إ، كما حقق الدرهم االلكتروني 2011عام 

صدارا أكثر تطورا في مجال خدمات الدفع إطالق الجيل الثالث من الدرهم االلكتروني، وهو إ 2020العاملية، كما شهد عام 

طالق تطبيق الدرهم االلكتروني املباشر دون الحاجة الستخدام البطاقات حيث يوفر للمتعاملين أحدث إالرقمي، كما تم 

 الحلول الرقمية في عالم املدفوعات الرقمية .

 :  E-Dinarس يالدينار الرقمي التون3-

شرافه للتفاعل مع مؤسسات التقنيات املالية الحديثة، مع االستعانة بخبراء من البنك إشكل البنك املركزي لجنة تحت 

سهامات هذه اللجنة، مقترح إسهامات هذه اللجنة املالية الحديثة، مع االستعانة بخبراء من البنك الدولي من إالدولي من 

صدارها من قبل إعتمادا على تقنية البلوكشين "سلسلة الكتل" وهو عملية رقمية أحادية يتم إنس ي صدار الدينار الرقمي التو إ

 البنك املركزي التونس ي  .

يتم تداول الدينار الرقمي من خالل حافظات رقمية لدى املواطنين تحمل عبر الشبكة العاملية للمعلومات على و     

 مليات كالتحويالت واملدفوعات .هواتفهم املحمولة ، وتمكنهم من القيام بع

 : (01، صفحة 2779)العربي،  :وتم تقديم شروط أساسية لهذا املقترح من اللجنة، تمثلت في 

 ن تكون قيمة الدينار الرقمي مساوية لقيمة الدينار الحالي .أ -

 البنكية أو مؤسسات الدفع .فتح وتمويل الحافظات الرقمية، يكون من خالل الفروع  -

 عدم وجود عالقة مباشرة بين العميل والبنك املركزي في التعامالت املختلفة . -

 ال يزال مشروع الدينار الرقمي قيد الدراسة، ولم يتم بعد املوافقة عليه من قبل البنك املركزي التونس ي .
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 و تحت االختبار  في إطار التجربة دولية للعمالت املشفرة  نماذج :رابعا 

ما زال هناك العديد من املحاوالت لكثير من الدول إلطالق عمالت رقمية خاصة بها، لكن كل هذه املحاوالت ما زالت في 

 مرحلة الدراسة والبحث، وقيد التجربة. بمكن ذكر أهم هذه املحاوالت فيما يلي :

باالعتماد على سلسلة الكتل  2016ي بدأ منذ سنة مشروع العملة الرقمية " الدوالر الرقمي الكندي" الذ:  كندا-1

 . 2020لى ما بعد مرحلة التجربة بعد إطالق العديد من التجارب بعد نهاية سنة إنتقلت العملة اآلن .إ

 : الدانمارك-2

هناك محاوالت لالعتماد على االقتصاد غير النقدي، يظهر ذلك في استخدامات تطبيق "موبايل باي" لتحويل األموال  

 .(20، صفحة 2727)صالح أ.،  :وعمليات الدفع، دون الجزم بالتوجه نحو إصدار عملة رقمية

 كوريا الجنوبية : -3

تخطط لعمليات الدفع باستخدام العملة رقمية تعتمد على تقنية سلسة الكتل، تبين ذلك من خالل االعالن عن وقف 

 تمهيدا إلطالق العملة الرقمية واستبدالها بدال من القطع النقدية في عمليات الدفع  . 2020سك القطع النقدية بحلول سنة 

 :  اململكة املتحدة-4

العديد من الدراسات والبحوث بشأن عملة رقمية تعتمد على تقنية السجالت  2016نجلترا منذ سنة إأطلق بنك 

 يمانا منه أن العملة الرقمية القادمة ستدعم تعزيز التدفقات املالية الدولية .إالالمركزية، 

 :  هولندا-5

التي تعتمد في تصميمها  Dincoinاضية املسماة دينكوين البنك املركزي الهولندي يقوم بإجراء التجربة على عملته االفتر 

 . (20، صفحة 2727)صالح أ.،  :على عملة البتكوين

 :  روسيا-6

حيث   2021طالق االصدار التجريبي منه نهاية إستكماال ملشروع الروبل الرقمي، أكد البنك املركزي الروس ي أنه سيتم إ

 يعد هذا املشروع تطورا كبيرا في النظام املالي وتعزيزا لالقتصاد الرقمي في روسيا  .

طالق العديد من إهناك الكثير من املحاوالت التي تسعى لاللتحاق بركب العمالت الرقمية املركزية، يعود السبب في عدم 

اث والدراسات، واملشاريع، هو أن تلك البنوك تواجه مجموعة لعمالتها الرقمية حتى اآلن ، وعدم تنفيذ األبح ةالبنوك املركزي

من التحديات في عدة مجاالت منها القانونية والفنية والتشغيلية، فالجوانب القانونية تعد من أهم التحديات التي تعيق 

ات التي ستستخدم في لى التحديات الفنية والتشغيلية التي تعتمد على التقنيإضافة إ، صدار عملة رقمية رسمية ألي دولةإ
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 :لى تطوير وموائمة ومواكبة للنظم الرقمية الحديثةإعملية بناء العملة الرقمية .كذلك تحتاج البنى التحتية للنظم املالية 

 . (20، صفحة 2727)صالح أ.، 

ستخدام تلك املحافظ التي تختص بتداول العمالت الرقمية حول العالم، مقارنة بمعدل إيوضح النمو املتسارع في كما 

سيصل عدد مستخدمي محافظ سلسلة  2030مستخدمي الشبكة العاملية للمعلومات بشكل عام في الحياة، أنه بحلول سنة 

ن الحاليين للعمالت الرقمية بسرعة، كما أن سرعة تطور االقتصاد لى ما يعادل ثالثة أضعاف املستخدمين واملتداوليإالكتل، 

الرقمي، قد يدفع بحصر دور العمالت التقليدية في عملية شراء العمالت الرقمية التي من املمكن أن تمثل وسيلة التعامل 

ستحداث قوانين إتطلب الجديدة ونقود العصر الجديد، علما أن االنتشار واالعتماد على هذه العمالت سريع جدا، بما ي

 .ستقرار النظام املالي إستخدام األمن الشرعي لتلك املعامالت للمحافظة على إوتشريعات جديدة تضمن 

 :خاتمة

لى مجموعة من العوامل األخرى كالنمو إضافة إليات النظام املالي بشكله التقليدي من ناحية، أدى القصور في أدوات وآ

ستخدام التقنية، فضال عن التحول التدريجي من النظام االقتصادي إالهائل في حجم التجارة االلكترونية والتوسع في 

لى ظهور العديد من املمارسات البديلة للنقود بأشكالها التقليدية، إلى النظام االقتصادي الرقمي من ناحية أخرى إالتقليدي 

من قبل كبيرا هتماما إوالقت  تجلى أبرزها في ظهور العمالت املشفرة التي حظيت بتأييد كبير من قبل عديد من املستخدمين

 .األكاديميين واالقتصاديين

 :ما يلي  ليهاإالنتائج املتوصل ومن بين 

تختلف العمالت الرقمية عن النقود، حيث تعكس النقود واقع العمالت التي تصدر عن الدول، وهي الوسيلة األولى في -

 .عمليات التبادل، وجزء ال يتجزأ من النشاط االقتصادي 

سيط العملة املشفرة هي عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية غير امللموسة التي ليس لها شكل مادي، تعمل كو  -  

نشاء وخلق إلقيمة التبادل، وتستخدم عملية التشفير لتأمين معامالتها والتحكم فيها، وتعتمد على تقنية سلسلة الكتل في 

 لى عمالت خاصة وعمالت صادرة عن البنك املركزي، وعمالت مستقرة.إوحدات العملة، وتنقسم 

قمي، بما يتوافق مع الثورة التقنية املتسارعة كما أن تعد فكرة العمالت املشفرة مبتكرة وثورية لنظام االقتصاد الر  -

فعلى سات املالية التقليدية والحكومات، ستخدام والتعامل بمثل هذه العمالت سيشكل خطرا على كل من املؤسإالتوسع في 

يحد من وجود كل ذلك ، سبيل املثال عدم وجود طرف ثالث، وأن التعامل يكون "الند للند" فضال عن خاصية االسم املستعار

 .سلطة رقابية على تلك العمالت، مما يفتح املجال الستخدامها في أنشطة غير قانونية كغسيل األموال وتجارة املخدرات وغيرها

 .سم العمالت الرقمية املشفرة إتتكون عملية التشفير من معدالت رياضية معقدة، لهذا أطلق عليها  -
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 وسهولة التعامل بها من خالل موقع الشبكة العاملية للمعلومات ،الرقميةهناك مرونة وسهولة في تداول العمالت 

 .لى ظهور فئات مختلفة، أو أنواع متعددة من العمالت الرقمية من أشهرها "البتكوين"إ"األنترنت"، مما أدى 

مالت لى ثالثة أشكال عمالت مشفرة خاصة، عمالت صادرة عن البنوك املركزية، وعإتنقسم العمالت املشفرة  -

 مستقرة 

صدارها من أشخاص أو إشراف البنوك املركزية، حيث يتم إال تخضع العمالت الرقمية الخاصة  لنطاق  -

  .صداراتها وتداولها إلى عدم وجود سيطرة ورقابة على إكيانات خارج القطاع املالي، مما يؤدي 

للعمالت املشفرة من بينها العمالت الخاصة كعملة البتكوين، عملة  الرائدة توجد بعض النماذج الدولية -

بتكوين كاش، العمالت الصادرة عن البنك املركزي كالدرهم االلكتروني، ، االيثريوم، عملة ليتكوين، عملة الريبل

ة ليبرا، لكرونا  السويدية"، العمالت املستقرة كعمل"أالدينار الرقمي التونس ي، "اليوان الرقمي الصيني"،  

طار التجربة كالدوالر الرقمي الكندي، عملة إوهناك بعض النماذج للعمالت الصادرة عن البنك املركزي في 

 لخ ....إ"دنكوين" 

 قائمة املراجع:

 دراسة تحليلية -املاهية والتنظيم القانوني -(. الدفع بالنقود االلكترونية2779براهيم لبيب ، و أحمد السيد . )إ

 مقارنة. االسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة.

 ( . النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وأثارها االقتصادية. املجلة 2770الباحوث بن سليمان بن عبد العزيز .)

 .120(، 77)270العلمية لالقتصاد والتجارة، 

 ( . االمارات العربية املتحدة ، أبوظبي.(. واقع العمالت الرقمية. )صندوق ا2727أيمن صالح )،لنقد العربي 

 12(. العمالت املشفرة : النشأة والخصائص . مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية واالدارية ، 2727يهاب األخضر. )إ. 

 ( . العمالت الرقمية البتكوين نموذجا ومدى توافقها مع ضوابط النقود في االسالم. 2779باسم أحمد عامر .)

 .260(، 77)76)جامعة الشارقة( للعلوم الشرعية والدراسات االسالمية، 

 ( . العمالت املشفرة2727حمزة غربي، و عيس ى بدروني .)- واملخاطر. مجلة الدراسات االقتصادية -التطور -النشأة
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 التجربة الجزائرية -التجارة االلكترونية تعزيز  فيودورها العمالت الرقمية كآلية دفع حديثة 

Digital currencies as a modern payment mechanism and its role in promoting electronic 

commerce - the Algerian experience 

د. الطيبــي عبد هللا، أ.د. صديقي أحمد               

 الجزائر                                  -جامعة أحمد دراية، أدرار،         الجزائر    -جامعة أحمد دراية، أدرار

 امللخص:

التي تعتبر من آثار الثورة الرقمية بإحداثها تغييرات هيكلية في  اإللكترونيةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التجارة 

، ومن أحدث االنترنتآليات جديدة للتداول عبر  باستحداثالتكيف مع الثورة الرقمية  األمرقتصاد العالمي، لذا استوجب اال

يمكن أن تكون ملموسة كما أن  الفي كونها غير ملموسة و  اإللكترونيةالرقمية التي تختلف عن النقود  العمالت اآللياتهذه 

 . 2771الرقمية البيتكوين التي صدرت عام  العمالتفي تسييرها، ومن أهم  بالالمركزيةالرقمية تتميز  العمالت

 العمالتفي الجزائر واملوقف الرسمي للجزائر من  اإللكترونيةاقع التجارة و كما تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على و 

تزال في مراحلها  اللت الدراسة إلى أن تجربة الجزائر في تطبيق هذه التجارة لم تحقق املستوى املرجو و الرقمية، حيث توص

الرقمية وتمنع تداولها، مستعملين في ذلك املنهج الوصفي في وصف  بالعمالتتعترف  الإلى أن الجزائر  باإلضافة، األولى

لرقمية والتحليلي في الجانب التطبيقي لتحليل املعطيات والبيانات ا والعمالت اإللكترونيةمتغيرات الدراسة وهي التجارة 

 .املتحصل عليه

 .الرقمية، البيتكوين العمالت، اإللكترونية، النقود اإللكتروني، وسائل الدفع اإللكترونيةالتجارة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The aim of this study is to identify e-commerce , wich is considered to be ne of the effects of the digital 

revolution by creating structural changes in the global economy . Therefore, it is necessary to adapt to the 

digital revolution by introducing new mechanisms for trading via the Internet . The most recent are digital 

currencies that differ from digital money in being intangible and can not be tangible. Digital currencies are 

also decentralized in their operations. The most important digital currencies ist he bitcoin which was issued in 

2008. 

The study also aims to shed light on the reality of electronic commerce in Algeria and the official position 

of Algeria regarding digital currencies. Where the study concluded that Algeria’s experience in applying this 

trade did not achieve the required lrvel and is still in ist early stages, in addition, Algeria does not recognize 

digital currencies and prohibits trading in them. Using the descriptive approch in describiving the variables oft 

he study which are electronic commerce, digital currencies, and analytical in the practical aspect by analyzing 

the data and tables obtained. 

Key words:  Key Words : E-Commerce, Electronic Payment Method , Digital Currencies , Electronic Money , 

Bitcoin. 
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 مقدمة

امتالك الثورة التكنولوجية للعديد من عناصر القوة مكنها من إحداث تعديالت جذرية في مناهج وأنماط العمل في  إن

كل امليادين، السيما املجال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعات استجابة للتقدم واالبتكار التكنولوجي ومن أكثرها 

هذه التكنولوجيات محور تحول تجاري أسفر عنه تغير عميق في نمط  استخداما للتقنيات الحديثة واملتطورة، فقد شكلت

التفكير وفي سلوك املنتجين واملستهلكين على حد سواء، وبالتالي تغيرت بعض قواعد التعامالت التجارية ونجم عنها ظهور نوع 

ات املفاجئة، واإللغاء النهائي التجارية قوامها التدفق السريع للمعلومات واالستجابة األسرع للتغير  حديث من املبادالت

 .للحدود والقيود املادية والجغرافية، وهو ما أصبح يطلق عليه التجارة اإللكترونية

وقد أصبحت التجارة اإللكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم، فقد ساهمت في جعل هذا العالم مجرد قرية صغيرة 

شركات على اختالف أحجامها القتحام األسواق العاملية وترويج البضائع وسوقا واحدة تتعادل فيه الفرص املمنوحة لكل ال

والسلع بكل يسر وسهولة متخطين بذلك كل الحدود، وكذلك الحال بالنسبة للزبائن الذين أصبح بمقدورهم اقتناء 

 .احتياجاتهم دون الحاجة ملغادرة أماكنهم

االستخدام املكثف لتقنيات املعلومات واالتصاالت، قامت  ومع بدايات التحول إلى عصر املعلومات واملعرفة، وفي ظل

صناعة الخدمات املالية بتوفير نظم وتطبيقات جديدة تحقق االستفادة القصوى مما تتيحه هذه التكنولوجيا الحديثة، ومع 

ح وتطور هذا النوع ظهور التجارة اإللكترونية وانتشارها أصبحت وسائل الدفع والسداد اإللكترونية تمثل حجر الزاوية لنجا

من التجارة، فقد اعتمد نجاح التجارة اإللكترونية في مراحله األولى على استخدام بعض نظم ووسائل الدفع والسداد املتاحة 

مع تطو ير بعض أساليبها، إلى جانب استحداث وسائل جديدة تعد أكثر مالئمة لطبيعة ومتطلبات التجارة اإللكترونية وذلك 

إلكترونية أكثر تقدما، وكمرحلة أكثر تقدما تم استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة لتسريع عمليات باستخدام وسائل 

التجارة اإللكترونية، واستمرت العديد من املحاوالت للبحث عن وسائل دفع أكثر حداثة تكون قادرة على مواكبة ما شهدته 

نتيجة لذلك تم ظهور ما يعرف بالعمالت  ى بقبولها كوسيلة دفع،التجارة اإللكترونية مؤخرا وتتماش ى مع هذه التطورات وتحظ

شبكة االنترنت فقط، تساهم في تحسين وتطوير التجارة  عمليات البيع والشراء عبربها وإتمام  الرقمية كعملة يتم التداول 

ى انتشار ونمو العملة في اإللكترونية وتكون خارج سيطرة البنوك املركزية في الدول، وهذا السبب بالتحديد الذي ساعد عل

 .جميع أنحاء العالم

 :إشكالية الدراسة

ومن هذا املنطلق نحاول في هذه الدراسة ربط التجارة اإللكترونية بالعمالت الرقمية وعليه نعالج هذه العالقة من خالل 

 ما هو دور العمالت الرقمية في تعزيز التجارة اإللكترونية ؟- :اإلشكالية التالية

  :الدراسةفرضيات 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  182  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

 .التجارة اإللكترونية تحتاج إلى بيئة مالئمة حتى تتطور وتزدهر-

 تلعب العمالت الرقمية دورا هاما في تعزيز التجارة اإللكترونية-

 ..ال تملك الجزائر البنية التحتية الالزمة لتطوير التجارة اإللكترونية-

 :أهمية الدراسة

تتناوله، وهو تحديد العالقة املتبادلة بين العمالت الرقمية والتجارة  تبرز أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي

اإللكترونية، حيث تشهد الفترة الحالية ازديادا في حدة املنافسة ما بين الشركات التي تستخدم العمالت الرقمية، األمر الذي 

يق العمالت الرقمية، لدرجة أن معظم ساعد على إيجاد العديد من التطبيقات املبدعة والتي تمثلت في طرق الدفع عن طر 

كما أن التجارة  .الشركات الكبيرة أو املتوسطة الحجم أنشأت لها محافظ للعمالت الرقمية مثل شركة أمازون وميكروسوفت

اإللكترونية تعد من أبرز ما حققته الثورة املعلوماتية في العصر الحالي وال تزال العديد من الدراسات متواصلة بشأنه، 

لتجارة اإللكترونية تلعب دورا فعال في زيادة النمو االقتصادي للدول والنهوض بالعديد من القطاعات املحلية، و كذلك فا

العمالت الرقمية التي تعتبر حديثة النشأة والتي ساهمت في تطوير األسواق التجارية وجعلها أسواق مفتوحة أمام الزبائن 

 .تتعدى الحدود الزمنية واملكانية التي تعيق حركة التعامالت التجارية بغض النظر عن املوقع الجغرافي إذ أنها

قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واألسئلة الفرعية اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي، وهذا  :منهج البحث

والتفصيلية لعناصر الدراسة بالتطرق إلى أهم املفاهيم واملصطلحات املتعلقة باملوضوع من أجل الوصول إلى املعرفة الدقيقة 

والتحليلي لنتائج الدراسات وترجمتها و هذا بجمع املعطيات الكمية والبيانات و استعراض الجداول واألرقام املتعلقة باملوضوع 

 .قصد الدراسة

 محاور الدراسة:

 ملفهوم التجارة االلكترونيةالتطور التاريخي . 9

 اإللكترونيةآليات ووسائل الدفع في التجارة .2

 العمالت الرقمية.3

اقع  . 8  اإللكترونية للجزائرالرقمية في تعزيز التجارة  العمالتدور و و

 ملفهوم التجارة االلكترونيةالتطور التاريخي . 9

 التطور التاريخي للتجارة االلكترونية1.1.
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لها كان التسوق عبر شاشات ظهرت التجارة اإللكترونية منذ فترة طويلة وتعددت أشكالها وصورها وأشهر شكل 

التلفزيون ولكنها لم تعرف في تلك اآلونة بأنها شكل من أشكال التجارة اإللكترونية إلى أن ظهرت االنترنت، وألن شبكة االنترنت 

هي صاحبة الفضل األول في تعريف الناس بمصطلح التجارة اإللكترونية وانتشارها، فقد أصبح العديد يعتقد بأنها لم تظهر 

 بظهور االنترنت، إال أن بدايتها ترجع إلى أوائل الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الشركات تستخدم أنظمة إال

وكذلك تبادل وتدفق البيانات وانجاز  نظمة تسمح لفروع املؤسسات بالتكامل اإللكتروني،م وهي IOS املعلومات بين املؤسسات

 . (23،ص:2771)إبراهيم،  أعمال مشتركة بين مؤسستين أو أكثر

ومع بداية السبعينات من القرن العشرين ظهرت عدة تطبيقات للتجارة اإللكترونية أشهرها تطبيق التحويالت 

،لكن هذا مدى هذا التطبيق لم يتجاوز املؤسسات التجارية العمالقة بسبب تكلفته  Fun Electronic اإللكترونية لألموال

والذي وسع تطبيق التجارة اإللكترونية من مجرد معامالت مالية إلى  EDI اإللكتروني للبيانات العالية. وبعدها أتى التبادل

معامالت أخرى. ومع بداية انتشار االنترنت في التسعينات من القرن املاض ي بدأ استخدام التجارة اإللكترونية وتطوير 

ارب الواقع االفتراض ي، لدرجة أن كل شركة كبيرة أو تطبيقاتها بصورة كبيرة من إعالنات ومزادات على االنترنت وحتى تج

متوسطة الحجم أنشأت لها موقع على شبكة االنترنت، كما أصبحت التجارة اإللكترونية تشغل الكثيرين في الوقت الحالي 

ه من أرباح بشكل أو آخر وذلك ألنها في ازدياد مستمر لزيادة عدد مستخدمي االنترنت على مستوى العالم باإلضافة ملا تجني

 .هائلة

 مفهوم التجارة اإللكترونية: 1..2

 .التجارة اإللكترونية شأنها شأن أي ظاهرة جديدة تكون غامضة لدى الكثيرين بسبب حداثة استعمال املصطلح

لذلك ظهرت العديد من التعريفات من طرف خبراء وباحثين وهيئات عاملية، من أجل تحديد مفهوم التجار ة 

سنورد في بحثنا هذا أهم هذه التعريفات وأكثرها داللة و سهولة (.ا التعريفات البسيطة ومنها التقنية املعقدة االلكترونية منه

)محمد،  للفهم. لكن قبل التطرق إلى التعريف يجب أن نعرف أن مفهوم التجارة اإللكترونية يتكون من قسمين

 : (722،ص:2779

التجارة، هي مصطلح يعبر عن نشاط اقتصادي يتم من خالله تداول السلع والخدمات الحكومات  القسم األول :-أ

 .واملؤسسات واألفراد في إطار نظم وقواعد متفق عليها

اإللكترونية، هي مجال أداء النشاط املحدد في القسم األول أي التجارة ويقصد به أداء النشاط التجاري  القسم الثاني :-ب

 . نولوجيا االتصاالت الحديثة مثل شبكة  االنترنت واألساليب اإللكترونيةباستخدام تك
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ومما سبق يمكن تعريف التجارة اإللكترونية عل أنها مجموعة عمليات البيع والشراء التي تتم عبر شبكة اإلنترنت، 

لية والقانونية...الخ. وتستعمل وتشمل تبادل املعلومات وصفقات السلع االستهالكية والتجهيزات وكذا خدمات املعلومات املا

 . هذه التجارة مجموعة من الوسائل إلتمام صفقات مثل الفاكس، الهاتف، اإلنترنت والشبكات املعلوماتية

كما تعرف التجارة اإللكترونية على أنها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات واملعلومات عبر 

املية األخرى ويشتمل ذلك على : اإلعالنات على السلع والبضائع والخدمات، تقديم معلومات شبكة اإلنترنت والشبكات الع

االلتزامات املالية ودفعها، عمليات  سداد حول السلع والخدمات، التفاعل والتفاوض بين البائع واملشتري، عقد إبرام العقود

 .ي يشتريها العمالء و تبادل البيانات إلكترونياتوزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات، الدعم الفني للسلع الت

تعرف املنظمة العاملية للتجارة التجارة اإللكترونية على أنها مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وترويج وبيع 

 . (2770)بشير،  املنتجات من خالل شبكات االتصاالت

جارة اإللكترونية على أنها استخدام الوسائل من خالل التعاريف السابقة نحاول استنتاج تعريف شامل للت

اإللكترونية املتطورة التي وفرتها ثورة املعلومات واالتصاالت في إنجاز كافة املعامالت التجارية من بيع وشراء املنتجات وتبادل 

 . املعلومات بين البائعين واملشترين

 :أنواع التجارة اإللكترونية .1.2

 : (2771)العال،  اإللكترونية، والتي البد من التعرف عليها، ومن أهمهاهناك عدة أنواع من التجارة 

بظهور التسوق على االنترنت أو ما يسمى  : (  (Customer-to-Businessالتجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية ومستهلك -

ة ودفع قيمتها عن طريق بطاقات االئتمان باملراكز التجارية على االنترنت، أصبح للمستهلك إمكانية القيام بشراء السلع املتاح

 . أو املصارف اإللكترونية أو عن طريق النقود عند استالم السلعة

يستعمل هذا النوع من التجارة  (Business-to-Business ): التجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية أخرى  -

فتقوم منشأة األعمال بإجراء االتصاالت لتقديم لطبيات الشراء إلى اإللكترونية بين مؤسسات أعمال مع بعضها البعض، 

مورديها باستخدام شبكة االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات، كما يمكنها أن تسلم الفواتير والقيام بعمليات الدفع عبر هذه 

حلي أو العالمي، حيث يستخدم بهدف الشبكة، هذا النوع من التجارة هو األكثر شيوعا في الوقت الحالي سواء على املستوى امل

 . خفض التكاليف وزيادة الكفاءة للعملية التجارية وتحقيق معدل أعلى من األرباح

بتوسع النشاط    ) (Business to Administration) :التجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية واإلدارة املحلية )الحكومية -

تستطيع أن تغطي كل معامالتها اإلدارية في وقتها ولهذا فإنه جرى استخدام التجارة التجاري للمنشآت التجارية، أصبحت ال 

اإللكترونية في تغطية معظم التحويالت،كدفع الضرائب ومختلف املعامالت التي تتم بين الشركات والهيئات املحلية 
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ات اإلطالع عليها بطريقة إلكترونية رنت، حيث تستطيع الشرك االنت )الحكومية( من عرض لإلجراءات ونماذج املعامالت على

 . والقيام بإجراء املعاملة إلكترونيا دون الحاجة للتعامل مع مكتب حكومي

هذا النوع من أنواع  (Customer-to-Administration) : التجارة اإللكترونية بين املستهلك واإلدارة املحلية(الحكومية -

 . وهو ينظم العديد من األنشطة من بينها دفع الضرائب إلكترونياالتجارة اإللكترونية حديث النشأة وغير موسع 

ظهر هذا الشكل مع تزايد استخدام االنترنت   (Customer-to-Customer ) :التجارة اإللكترونية بين مستهلك ومستهلك- 

املستهلكين عن طريق الرف وظهور التقنيات الحديثة الخاصة بشبكة االنترنت والنوع الرئيس ي لهذا الشكل هو املعامالت بين 

اإللكتروني، حيث يقوم املستهلك بتقديم البضائع إلى املزاد فيستطيع املستهلكون اآلخرون ن يزايدوا على الثمن، ويقوم الرف 

اإللكتروني بالخدمة كوسيط حيث يجعل من املمكن للعمالء أن يضعوا بضائعهم للبيع على املوقع اإللكتروني الخاص بألف 

 . ي وهذا الشكل يهدد التجارة اإللكترونية التي تتم بين وحدة األعمال واملستهلكاإللكترون

 أن هناك نوعا آخر من التجارة اإللكترونية وهو التجارة اإللكترونية داخل املنظمة الواحدة ناألمريكي رواديرى جانب من ال -

commerce-e-organizational-Intra تستخدم تكنولوجيا اإللكترونيات لالتصال بين  ويشمل ذلك املنظمات العاملية التي

 . فروعها أو أقسامها أو الشركات التابعة لها

 أهمية وفوائد التجارة اإللكترونية.3.9

تعد التجارة اإللكترونية من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خاللها تحقيق أرباح لم يكن من املمكن تحقيقها 

 : (2777)يوسف،  تمثل أهميتها في ما يليسابقا بالطرق التقليدية، حيث ت

كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا في السابق، حيث إن اإلعالن عن املنتج كان يتم بواسطة  انخفاض التكلفة: -

 . الوسائل التقليدية التلفاز و الجرائد ، واآلن فيمكن تسويقه عبر شبكة اإلنترنت وبتكلفة ضئيلة جدا

كانت الشركة تتعامل مع عمالء محليين فقط بالسابق وان رغبت في الوصول إلى عمالء دوليين كانت  الدولة:تجاوز حدود  - 

تتكبد مصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد ، أما اآلن فتستطيع الشركة أن تضمن اطالع الجميع على منتجاتها دون أي تكلفة 

 . تذكر ، خاصة أن شبكة اإلنترنت دخلت جميع الدول 

: سابقا كانت الشركة تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع لقوانين عديدة وتكبد تكلفة إنشاء فرع جديد أو التحرر من القيود - 

  .توكيل الغير في الدولة األجنبية حتى تتمكن من بيع منتجاتها ، أما اآلن لم يعد أي من تلك اإلجراءات ضروريا

ونية بشكل دائم وال يحتاج الزبائن للسفر أو االنتظار في طابور لشراء منتج تفتح األسواق اإللكتر توفير الوقت والجهد: -

 . معين، كما ليس عليهم نقل هذا املنتج إلى البيت، وال يتطلب شراء أحد املنتجات أكثر من النقر على املنتج
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( (market-e توفر االنترنت اتصاالت تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات املوجودة في السوق اإللكتروني نيل رضا املستخدم: -

 االستفادة من هذه املميزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم

 . (2770)فاضل، 

داد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء تعد عملية إع تخفيض مصاريف الشركات: -

أسواق التجزئة أو صيانة املكاتب، وال تحتاج الشركات إلى اإلنفاق الكبير على األمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة 

بير من املوظفين للقيام بعمليات الجرد الثمن تستخدم في خدمة الزبائن، وال تبدو هناك حاجة في الشركة الستخدام عدد ك

 .واألعمال اإلدارية، إذ توجد قواعد بيانات على االنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن

اقع و آفاق التجارة اإللكترونية. 8.9  و

حتمية وضرورية للتطورات واملستجدات لقد شهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما متزايدا بالتجارة اإللكترونية كنتيجة 

الحديثة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث لعبت وال زالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف 

باالنترنت دورا رئيسيا ومهما كوسيط الستكمال تنفيذ أعمال التجارة بشكلها الحديث واملعاصر، وأصبحت التجارة اإللكترونية 

 اقعا ملموسا في ظل البيئة الحالية.و 

وتسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة اإللكترونية خصوصا في ظل املتغيرات العاملية والتحديات الجديدة 

ومن املتوقع أن يتعاظم دورها في املستقبل القريب نظرا لتأثير هذه التجارة على األسواق وأداء املؤسسات وقدرتها التنافسية، 

حيث يتوقع أن تكون التجارة اإللكترونية هي أسلوب التجارة السائد بين املنظمات واألفراد خالل هذا القرن في كافة أنحاء 

 .(2773)صراع،  العالم

في الوقت الذي نجد فيه الدول املتقدمة ومنها الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية قد قطعت شوطا كبيرا في 

اإللكترونية من خالل تطوير وتحديث اقتصادياتها لتواكب التطورات السريعة من تكنولوجيا املعلومات، نرى مجال التجارة 

من الجانب اآلخر الدول العربية متأخرة في هذا املجال ولم تستطع استيعاب فكرة وأهمية املعلومات إال في اآلونة األخيرة، 

كترونية، مما جعل منظمات األعمال والشركات تعاني من تخوف وقلق من حيث أن هذه الدول لم تعر أي أهمية للتجارة اإلل

استدام التجارة اإللكترونية وفي ظل عدم وجود وعي كامل لدى األفراد من حيث التعامل مع هذه الوسائل الحديثة فضال عن 

 . (2772)كامش،  هذا فإن االهتمام بمجال التجارة اإللكترونية يتطلب املزيد من التخطيط والتنظيم العلمي

 آليات ووسائل الدفع في التجارة اإللكترونية.2

أن ظهور التجارة اإللكترونية وانتشارها تطلب إيجاد وسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، لهذا استحدثت وسائل 

 : دفع جديدة مالئمة ملتطلبات هذه التجارة بما يشمله مفهومها من إجراءات و أنواع املعامالت التجارية
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و تسمى أيضا النقود البالستيكية و هي البطاقات البالستيكية واملغناطيسية مثل الكروت  البطاقات البنكية:.9.2

الشخصية، التي يستطيع حاملها استخدامها في شراء احتياجاته و أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة إلى 

 .ف البنوك، كما يمكن أن تصدرها جهات أخرى غير مصرفيةحمل مبالغ كبيرة. ويتم إصدار هذه البطاقات من طر 

  :(2779)سطاح،  وتنقسم هذه النقود إلى ثالثة أقسام

تعتمد هذه البطاقات على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية  Cards Debit: بطاقات الدفع-أ

سمى أيضا بطاقات الشيك، بينما تعد بطاقات االئتمان طريقة للدفع ملواجهة املسحوبات املتوقعة للعميل حامل البطاقة، وت

اآلجل، تعد بطاقات الدفع طريقة للدفع الحالي، وتسمح بالتسديد فقط في حدود الرصيد املوجود في الحساب البنكي، وعندما 

يه لعرض الخصومات، يستخدم العميل بطاقة الدفع، فإنه ال يتم تحميل رسوم على التاجر، ولذلك يوجد دافع قوي لد

لتشجيع السداد ببطاقات الدفع بدال من بطاقات االئتمان. من مميزاتها أنها توفر الوقت والجهد للعمالء وتزيد إيرادات 

 .البنك

أكثر أنواع البطاقات انتشارا، تصدرها املصارف في حدود مبالغ معينة والى جانب  Card Crédit : بطاقات االئتمان-ب

لتسوية املعامالت عبر شبكة االنترنت يتم استعمالها أيضا في املحالت، حيث أنها تلقى القبول من طرف املستهلكين استخدامها 

والبائعين على حد سواء، تتميز بتوفير الوقت والجهد لحامليها وتزيد من إيرادات البنك املصدر لها. كما أنها تكون مقرونة بمنح 

  :اع عديدة من البطاقات االئتمانية أهمهاهناك أنو  .ائتمان أي تستخدم كضمان

وهي بطاقة تصدر عن شركة فيزا العاملية، وهذه البطاقة هي بطاقة متجددة وبإمكان حاملها أن  Card Visa: بطاقة فيزا*

 يسدد كل التزامات البطاقة خالل مدة السماح أو أن يسدد جزءا من االلتزامات خالل مدة السماح والبقية بعد ذلك.تعتبر

 .من أكثر البطاقات انتشارا على اإلطالق، حيث تتعامل مع ماليين املنشآت واملحالت التجارية وأجهزة الصرف اآللي

هذه البطاقة تأتي في املرتبة الثانية بعد بطاقة فيزا من حيث درجة انتشارها، وهذه البطاقة هي  Card Master: ماستر كارد*

عدة أشكال لها وهي ماستر كارد الذهبية، ماستر كارد الفضية، ماستر كارد املدينة أيضا متجددة مثل بطاقة فيزا، وهناك 

 .وماستر كارد رجال األعمال

هي بطاقات يتم دفع قيمتها مسبقا عند شرائها، ويتم استعمالها  Cards Value Stored: البطاقات املخزنة للقيمة-ج

ت عن طريق خصم قيمة املعاملة من القيمة املخزنة عليها، ومن أمثلتها بإدخالها في آلة قارئة لها من أجل سداد بعض املعامال 

 .بطاقات الهاتف وكذا بطاقات وسائل النقل

هي بطاقات بالستيكية تتضمن معالج بيانات ووسيلة ذاكرة لتخزين معلومات  Cards Smart: البطاقات الذكية.2.2

ها، ويمكنها التخزين بسعة كبيرة تفوق البطاقات السابقة الذكر، صاحبها، مثل اسمه، عنوانه والبنك أو املنشأة املصدرة ل

ويختارها العميل للتعامل بها ملا لديها من ميزات، كميزة الدفع الفوري، أمكانية إعادة شحن البطاقة بقيمة مالية جديدة عند 
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حويلها إلى بطاقة تعريف أو بطاقة صحية نفاد القيمة املخزنة فيها وإمكانية تحويلها  لحافظة نقود إلكترونية تملئ وتفرغ أو ت

 الخ....أو تذكرة نقل

بتطور النقود وظهورها في شكل جديد مستحدث في صورة وسائل  األساليب البنكية الحديثة في الدفع والسداد:.3.2

 : (2771)فاطمة،  إلكترونية، تطلبت إنشاء هياكل يتداول من خاللها تتمثل في

 . ليتمكن العميل من االستفسار عن رصيده دون اللجوء إلى الطوابير الطويلة الهاتف املصرفي :-

وهي من إحدى وسائل الدفع في تاريخ محدد : BACS أوامر الدفع املصرفية اإللكترونية وخدمات املقاصة اإللكترونية-

اب أشخاص أو هيئات أخرى وشخص محدد بناء على طلب العميل، يتم من خاللها تحويل النقود من حساب العمالء إلى حس

 . في أي فرع ألي فرع مصرفي في الدولة، واآلن أصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع اإللكتروني للتسوية اإللكترونية في املدفوعات

لقد أصدرت البنوك واملؤسسات املالية واملصرفية الشيك اإللكتروني الستخدامه في تسديد املعامالت  الشيكات اإللكترونية:-

تجارة اإللكترونية وهو مكافئ للشيكات التقليدية املعتاد التعامل بها، وهي رسالة إلكترونية موثقة و مؤمنة يرسلها مصدر في ال

الشيك تحمل العديد من البيانات كالرقم التسلسلي، اسم البنك املصدر له، اسم العملة، تاريخ صالحيته، التوقيع 

 . عهد بالدفع يحمل توقيعا رقميا يمكن التأكد من صحتهاإللكتروني لصاحبه، ويقوم بمهمته كوثيقة ت

هي قيم نقدية مخزونة على وسيلة إلكترونية كالبطاقات والرقائق اإللكترونية، تكون مقبولة كوسيلة  النقود اإللكترونية:-

يل عن العمالت للدفع بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول املستخدمين الستعمالها كبد

 النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويالت إلكترونية ملدفوعات ذات قيمة محددة .

ومن أحدث وسائل الدفع اإللكترونية نجد العمالت الرقمية التي ظهرت كوافد جديد على مستوى النظام النقدي العالمي، 

ت واملعامالت املالية اإللكترونية، تستخدم فقط عبر شبكة وهي عمالت افتراضية ليس لها وجود، يتم استخدامها في املبادال 

 . االنترنت

 العمالت الرقمية.3

تعد العملة الرقمية من أحدث أشكال النقود، حيث شاع وانتشر التعامل بها في الكثير من الدول النخفاض تكلفتها، 

أخرى، وسيتم التطرق إلى مفهوم العمالت الرقمية وسهولة تداولها، وسرعتها حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أية وسائط 

ونشأتها، أنواعها، خصائصها وسبب اإلقبال عليها ومخاطرها، باإلضافة إلى الفرق بين هذه العمالت الرقمية وبين العمالت 

 .االفتراضية واملشفرة

 مفهوم العمالت الرقمية ونشأتها.3.9

 مفهوم العمالت الرقمية.9.9.3
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ية بأنها تمثيل رقمي للقيمة، يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتباره وحدة حساب، ويمكن الحصول عرفت العملة الرقم

عليه وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترونيا، ويستخدم ملجموعة متنوعة من األغراض عند اتفاق طرفين على 

 .استعماله

ية مثل البنوك املركزية، وتعمل كوسيلة للدفع ومن دون كما عرفت على أنها عملة افتراضية ال يتم إصدارها من جهة رسم

 .وجود إدارة مركزية، وتعتمد على التحويالت من شخص إلى شخص دون وسطاء

كما يمكن القول بأن العملة الرقمية هي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعمالت األخرى مثل الدوالر أو اليورو، لكن مع عدة 

عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر االنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. كما أنها  فوارق أساسية من أبرزها أنها

تختلف عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى 

 .(2772)الجوارين،  للشراء عبر االنترنت أو حتى تحويلها إلى عمالت تقليدية

وبناء على التعريفات السابقة يمكن القول بأن العملة الرقمية هي 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، 

ي عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرى، وتلقى قبوال اختياريا لدى املتعاملين يتم استخدامها عن طريق االنترنت ف

 .فيها

حينما بدأ رجل مجهول سمى نفسه "ساتوش ي   2770يعود تاريخ العمالت الرقمية إلى عام  :نشأة العمالت الرقمية.3.1.2

اإللكترونية األولى املسماة "بيتكوين" بينما أشارت توقعات إلى أن هذا يقال أنه يعيش في اليابان بعمل آلية العملة  "ناكاماتو

 م تم تسجيل املوقع الرسمي الخاص بهذه العملة1772االسم يطلق على فريق عمل ال على شخص واحد، وفي عام 

Bitcoin.org . 

و في نفس العام أيضا تم  تم إنشاء سوق إلكتروني لصرف عملة البيتكوين مقابل العمالت العاملية، 2777و في عام 

آالف بيتكوين، و توالت التعامالت في نفس العام حتى وصلت 77شراء أول سلعة بالبيتكوين، هي عبارة عن "بيتزا" مقابل 

 .2773القيمة السوقية للعملة ما يعادل مليون دوالر أمريكي حتى وصلت ما يعادل مليار دوالر في عام 

سمية بإغالق مواقع البيتكوين ومحاكمات أصحابها بأسباب مختلفة، إال أن ورغم ما أصاب العملة من تدخالت ر 

 ".تحويالت العملة بلغت قيما عالية تفوق التحويالت التي تتم عن طريق شركات تحويل األموال العاملية مثل "وسترن يونيون 

كتابة هذا البحث إلى ما يقارب والزالت العملة إلى يومنا هذا في تداول مستمر وارتفاع في القيمة حتى وصلت وقت 

 .دوالر أمريكي 67777

  :الرقمية العمالتأنواع .2.3
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الرقمية املشفرة، ومعظمها مبنية على مبدأ عملة البيتكوين ومستنسخة منها، والفروق بينها  العمالتوتنوعت  تعددت

غالبا يسيرة، بعضها متعلق بالوقت الذي تستغرقه عملية التداول، وبعضها متعلق بطريقة التعدين والتوزيع، وبعضها متعلق 

يمكن وصفها  العمالتد عدد محدود من هذه عن عملية التشفير، ويوج مسئولةبخوارزميات الهاش وهي خوارزميات 

استبدال العملة  خاللهاالتي يمكن من  األماكنبالرئيسية بناء على عدد املتعاملين بها، واتساع نطاق املواقع التي تقبلها، وعدد 

ة رقمية، ومن عمل 077البديلة في الوقت الحاضر عددا كبيرا وصل إلى  الرقمية العمالتالورقية، وبلغت  بالعمالتالرقمية 

 :ما يلي العمالتأبرز وأشهر هذه 

أو  الدوالر، مثل األخرى  بالعمالتشهرة على مستوى العالم، يمكن مقارنتها  األكثرالعملة الرقمية   Bitcoin: البيتكوين-

فقط  االنترنت اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها: أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر

 .تقليدية عمالتأو حتى تحويلها إلى  االنترنتدون وجود فيزيائي لها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر 

تعتبر كذلك تمثيل رقمي للقيمة، يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتباره وحدة حساب، ويمكن الحصول عليه 

 .عند اتفاق طرفين على استعماله األغراضيا، ويستخدم ملجموعة متنوعة من وتخزينه والوصول إليه والتعامل به إلكترون

 : (2773)سراج،  عبارة بيتكوين تطلق على ثالثة أمور 

 : وتتجزأ إلى وحدات أقل BTC املالية ب األسواقوحدة العملة، ويرمز لها في - 

 mBTC جزءا من عملة البيتكوين 7.777وتساوي )) ميللي بيتكوين. 

   ) uBTCجزءا من عملة البيتكوين 7.777777وتساوي )مايكرو بيتكوين. 

Sato (جزءا من عملة البيتكوين 7.77777777 وتساوي )ساتوش ي.  

 .والتعامل اإلنتاجالشبكة األنترنتية "البوتوكول" التي تعتمدها هذه العملة في -

 .البرامج املساعدة في التعامل به-

املشفرة البديلة، وتتميز عن البيتكوين بأن عملية  العمالت،وهي من أوائل  2777أنشأت في أكتوبر عام  Litecoin : اليتكوين -

التعدين فيها أسهل وأرخص، وهي تعتمد خوارزميات تشفير مختلفة تماما عن املستخدمة في البيتكوين، كما تتصف بأنها 

عنها: إذا كانت البيتكوين هي العملة الرقمية الذهبية، فإن  أسرع في التبادل من البيتكوين، مما زاد من قبولها، وقد قيل

 .الاليتكوين هي العملة الرقمية الفضية

،تعتمد على تقنية البيتكوين مفتوحة الصدر، تتميز بالندرة العالية،  2777أنشأت في أبريل  Namecoin : نيمكوين -

 .والخصوصية األمن، الالمركزية
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النترنت) الند للند( ، االرقمية إل بروتوكول  العمالت،وهي تستند كأغلب  2772أنشأت في أغسطس  Peercoin : بيركوين- 

والضمانات، لتجنب سوء املعاملة من املعدنين، وتحتل املرتبة الرابعة  األمانولكنها تمتاز بزيادة في كفاءة التعدين، وتحسين 

 .الرقمية في القيمة السوقية العمالتبين 

نترنت (الند للند) اال م، وتستند إلى رمز املصدر املفتوح، وعلى بروتوكول 1772أنشأت في فبراير عام  Novacoin : نوفاكوين- 

الرقمية البديلة للبتكوين في كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة، مما يمنع  العمالتولكنها تختلف عن معظم 

 .عتداء من قبل مجموعات التعدين والتنقيبال ا

 .الرقمية العمالتقائمة بأشهر :   29جدول رقم

ختم 

 زمني

حد االصدار االقص ى  تعدين ختم زمني

 سنويا

سنة 

 االصدار

 العملة الرمز الحالة

PoW Ethash نشط 2772 18000,000 نعم ETH اثريوم 

PoW Ethash نشط 2776 18000,000 نعم ETC  اثريوم

 كالسيك

 االيوثا IOTA نشط 2772 277953,0283277767 ال  

PoW CHA256 نشط 2009 21000000 نعم BTC البيتكوين 

PoW CHA256 نشط 2017 21000000 نعم BCH  بيتكوين

 كاش

PoW X11 نشط 2014 18900000 نعم DASH داش 

 ECDSA نشط 2013 100000000000 ال XRP ريبيل 

 الكاراتو ADA نشط 2017 45000000 نعم  

PoW Script نشط 2017 84000000 نعم LTC اليتيكوين 

 املونيرو XMR نشط 2014 15586890 نعم  

Brittemira Abdi, Future currency: Bitcoin here to stay, Contruction Management?Stockhom &Bitcoin, Real Estate the 

cryptocurrency, 2014. 

 الرقمية العمالتخصائص .3.3
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الرقمية ألي إطار قانوني واضح، وال تصدر عن أي بنك من البنوك املركزية، وال تخضع لسيطرة  العمالتتخضع  ال

جتماعي ال الرقمية ومواقع التواصل ا األلعابنترنت واستخدامها من قبل مستخدمي اال الدولة بأي شكل، نظرا لنشأتها على 

 .كوسيلة للقيام ببيع وشراء أشياء افتراضية فيما بينهم

للقيم ومخزن . الرقمية وفقا للمعايير الوظيفية للعملة، وهي أنها وسيط العمالتحللون حول تقييم ويختلف امل

 لقيم .للحساب ووحدة ل

تقبلها كآلية للدفع بدال  خاللتستخدم النقود الرقمية كوسيط للتبادل من  : ((Exchange of Medium   وسيط للتبادل- 

شركة يقبلون البيع بمثل هذه العملة، منها شركات طيران  7777تاجر و  32777وجد  2773عن العملة الطبيعية، ففي عام 

 .وجامعات

بتقلب أسعارها الشديدة، ولذا يشكك العديد من  االفتراضية العمالتتتميز  (Value of Store)  :مخزن للقيمة-

دافيد ماركوس" رئيس "لى القيمة، كما أن مثل "بول كروجمان" في قابليتها ألن تكون مخزنا مستقرا للحفاظ ع االقتصاديين

إذا استقرت أسعارها . لكن التغيير في  إالبها  االعترافشركة "باي بال" التي تدعم نظام البيتكوين أقر أن هذه العملة لن يتم 

أو تثبيت قيمتها  معامالتهايوجد تدخل للبنك املركزي للسيطرة على  القيمة هذه العملة يرتبط بالنظام الالمركزي حيث 

 . عندما يتغير مستوى العرض أو الطلب، مما يؤثر على قابلية اعتبارها مخزنا جيدا للقيمة

 األستاذبالنسبة لدور بيتكوين كوحدة حساب، فهي بالفعل وحدة للحساب في دفتر  (  Account of Unit) :وحدة حساب -

الدفع به،  األفراديمكن لكافة  ال، وال يحدث خارجه، حيث الخاص بها، لكن يقتصر ذلك على من يعملون بنظام بتكوين

 .كامل ليصلح أن يكون وحدة حساب بشك الفأسعاره ليست مقومة، أي 

اقع  . 8  اإللكترونية للجزائرالرقمية في تعزيز التجارة  العمالتدور و و

 اإللكترونيةالرقمية في تعزيز التجارة  العمالتدور .9.8

التجارية  املعامالتنترنت في ال اشبكة  الستعمالالهائلة  اإلمكانياتمن  االستفادةمنذ تسعينات القرن املاض ي تمت 

 املبادالتوالتي تعرف بأنها العمليات التجارية التي تتم عبر  اإللكترونيةعلى نطاق واسع، وهو ما أطلق عليه مصطلح التجارة 

عن سلعته بالصوت والصورة  اإلعالننت سوقا مفتوحا للبيع والشراء، فيمكن للتاجر نتر اال ، حيث أصبحت شبكة اإللكترونية

 .مقارنة بين كل السلع املتاحة في كل أنحاء العالم، وللمشتري أن يختار ما يريده وتصله السلعة إلى منزله إلجراءولديه الفرصة 

بخصوص أي  والقبول  اإليجابقامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس دية التجارية التقليالقات كانت الع إن

إما نقدا أو باستخدام أدوات  تعاقد، وهي أساس التزام البائع بتسليم املبيع بشكل مادي، وأن يقوم املشتري بالوفاء بالثمن

دل السلع والخدمات ومعلومات مابين تبا كونها تعبر عن اإللكترونيةن التجارة ف .الدفع البديل وهي وسائل الدفع التقليدية

 اإللكترونيةنترنت، استوجبت تطوير طرق ووسائل الدفع وقد كان ظهور وسائل الدفع ال أطراف متباعدة مكانيا عبر شبكة ا
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، فهي تقوم على أربعة عناصر أساسية: بائعون، مشترون، شبكة اإللكترونيةمن العوامل املباشرة املساعدة في نمو التجارة 

 .االلكترونية ووسائل الدفع نتانتر 

، واستمرت اإللكترونيةاستحداث وسائل دفع تكون مالئمة لطبيعة و متطلبات التجارة  إلىوبذلك استدعت الضرورة 

 اإللكترونيةللبحث عن وسائل دفع إلكترونية أكثر حداثة تكون قادرة على مواكبة ما شهدته التجارة  املحاوالتالعديد من 

الرقمية جعل منها وسيلة تبادل تتماش ى مع هذه التطورات وتحظى بقبولها كوسيلة دفع،  العمالت، فظهور مؤخرا من تطورات

، وذلك دليل على أهمية هذه  اإللكترونيةإلى زيادة حجم تداول التجارة  األخيرة اآلونةحيث أدى استخدام هذه العملة في 

 األمرالرقمية،  العمالتحدة املنافسة ما بين الشركات التي تستخدم العملة الحديثة . حيث شهدت الفترة الحالية ازدياد في 

 العمالتوطرق الدفع عن طريق  اإللكترونيةالعديد من التطبيقات املبدعة والتي تمثلت في املحافظ  إيجادالذي ساعد على 

 ة مثل شركة ميكروسوفت،الرقمي للعمالتالرقمية، لدرجة أن معظم الشركات الكبيرة وحتى املتوسطة أنشأت لها محافظ 

  .أمازون

اقع التجارة .2.8  في الجزائر اإللكترونيةو

جزءا منه، يفرض لها أن تتحقق  اإللكترونيةرغبة الجزائر في التحول نحو اقتصاد املعرفة والتي تعد التجارة  إن

إذا كان هناك بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا  إالأن تحقق تقدم  اإللكترونيةوتتجسد على أرض الواقع. وال يمكن للتجارة 

 .اإللكترونيةنترنت التي تعتبر وسيط إلكتروني هام في التجارة اال تصال، بما في ذلك تطوير شبكة االاملعلومات و 

 االنترنت:شبكة .9.2.8

ت أساسا في عدد بيئتها، والتي تمثل إلىالجزائرية قبل التطرق  اإللكترونيةمن غير املعقول التحدث عن التجارة 

   .اإللكترونيةالتي تقوم عليها كل عمليات التجارة  األرضية، فهذه الشبكة تعد االنترنتمستخدمي شبكة 

في  أنش ئوالذي ( CERIST(العلمي والتقني  واإلعالمم عن طريق مركز البحث 7990للجزائر في عام  االنترنتحيث دخلت 

م من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي كانت مهمته أنذاك إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات 7699شهر أفريل 

عن طريق  االنترنتوالتعامل مع  واالشتراكهتمام ال عرفت الجزائر تقدما ملحوظا في مجال ا 7667إقليمية ودولية. ومنذ 

من  االنترنتشبكة  ( وهي سرعة جد ضعيفة، وبعدها قامت الجزائر بتطوير( K9.6 ب  رتباطال إيطاليا، وكانت تقدر سرعة ا

 .  2770(2770)العالمي،  البصرية سنة  األليافوصوال إلى   0Gوبعدها الجيل الرابع  3Gتقنية الجيل الثالث  إدخال خالل

 .ةاألخير الست سنوات  خاللفي الجزائر  االنترنتوفيما يلي عرض لتطور استخدام 

 (2294/2229 (في الجزائر االنترنت(: تطور عدد مستخدمي  23)جدول رقم

 النسبة املئوية عدد مستخديمي االنترنت ناعدد السك  السنة
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2291 07.263.077 72.777.777 30.3% 

2294 07.763.023 71.217.777. 02.2% 

2294 07.667.777 27.777.777 27% 

2291 02.307.777 20.017.777. 20.17% 

2222 03.127.700 22.021.729 20.97% 

2229 00.237.777 26.327.777 29.1% 

 : Internet World Stats, Algerien Internet Usage and Population املصدر

 : تطور عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر 29شكل رقم 

 

 20عتماد على الجدول رقم البا باحثينالمصدر : من إعداد ال  

بأس بها في هذا املجال، حيث نرى عدد مستخدمي  الأن الجزائر قطعت أشواطا  نالحظهذا الجدول  خاللمن 

ما  أي 2727مستخدم سنة  26327777االنترنت حوالي في ارتفاع مستمر مع تزايد عدد السكان حيث بلغ مستخدمي  االنترنت

يدعم توسيع استخدام  الوهو رقم  االنترنتنصف املجتمع يستخدم من املجتمع الجزائري ، أي ما يعادل  % 29.1يعادل 

 .عبر كافة شرائح املجتمع اإللكترونيةالتجارة 
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 2727من حيث الهاتف النقال واملحمول لسنة  االنترنت: عدد مستخدمي  72شكل رقم 

 

على  22/20/2222تاريخ االطالع : -http://www2.slideshare.net/datareportal/digital-2021-algeria-january .املصدر

 .h30 23 الساعة 

 

أي ما  2727جانفي  خاللمليون مستخدم  26.32بلغ في الجزائر  االنترنتمستخدمي  أنهذا الشكل  خاللمن  نالحظ

حسب إحصائيات من  2727و 2727(بين عامي  ( 16%مليون بنسبة  3.6%من السكان، وذلك بارتفاع يقدر ب  29.6يعادل 

مليون شخص أي ما  22جتماعي بلغ ال أن مستخدمي وسائل التواصل ا نالحظ.كما  2727موقع التقرير الرقمي الجزائري 

مليون  06.12سجل ولوج  ا،فيم 2727و 2727%( بين عامي  70بنسبة)مليون 3%من السكان بارتفاع قدر ب  26.2يعادل 

 .2727و 2727%( بين عامي  2.7بنسبة ) ألف مستخدم  962بواسطة الهاتف النقال وذلك بزيادة ب  لالنترنتمستخدم 

 في الجزائر االنترنتسرعة تدفق  .2.2.8

 :3737في الجزائر سواء الخاصة بالثابت أو بالهاتف النقال لسنة  االنترنتالجدول التالي سرعة تدفق  يوضح

 2229في الجزائر لسنة  االنترنت: سرعة تدفق 22جدول رقم

 نسبة الزيادة سرعة تدفق االنترنت 

 % 3.2 ميغا بايت في الثانية 3.92 االنترنت الخاصة بالثابت

http://www2.slideshare.net/datareportal/digital-2021-algeria-january-
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 % 0.2 ميغا بايت في الثانية 0.11 بالهاتف النقالاالنترنت الخاصة 

 (Algeria : 2021 Digital 2727 (املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات التقرير الرقمي الجزائري 

 االنترنتميغا بايت في الثانية، أما  3.92الثابت في الجزائر بلغت  االنترنتالجدول أعاله يتبين لنا أن سرعة  خاللمن 

نترنت ذات ال على ا باألساستعتمد  اإللكترونيةميغا بايت في الثانية، وباعتبار أن التجارة  0.11الهاتف النقال فبلغت سرعتها 

 .بالوجه املطلوب اإللكترونيةفتعتبر هاته السرعة ضئيلة جدا وال تشجع الفرد الجزائري على استخدام التجارة  مالئمةسرعة 

نترنت حيث احتلت املرتبة ال من حيث سرعة تدفق ا األخيرةنجد أن الجزائر قد صنفت في املراتب  مقارنة ببعض الدول 

نترنت قام بها املوقع ال دولة متفوقة فقط على اليمن وباكستان وذلك حسب إحصائيات حول سرعة ا 706م أصل  700

 .Speedtest " العالمي

 الرقمية العمالتاملوقف الرسمي للجزائر من . 3.8

إلى الرواج املذهل لها وقبولها لدى بعض الدول القليلة  باإلضافةالرقمية في العالم،  العمالتمع توسع انتشار 

والشركات منصات وتطبيقات الدفع التي بدأت باستخدامها للدفع في عمليات البيع والشراء، ازداد اهتمام الجزائريين بتداول 

على عملة  تداوالتذي دفع الحكومة الجزائرية إلى تحديد موقفها النهائي من هكذا ال األمرالرقمية خاصة البيتكوين،  العمالت

 .افتراضية ليس لها أي وجود فيزيائي أو تغطية نقدية

الصادر في الجريدة الرسمية تداول العملة الرقمية املسماة البيتكوين محذرا  2771حيث منع قانون املالية لعام 

 .القانون  مستعمليها من عقوبات ينص عليها

وأضافت "أن العملة  ."فتراضية وبيعها وحيازتهااال من نفس القانون أنه "يمنع شراء العملة  770وجاء في املادة 

 واألوراقوهي تتميز بغياب الدعامة املادية كالقطع  االنترنتعبر شبكة  االنترنتفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو ال ا

وفق القوانين  يعاقبون  األمرووفق ذات املصدر فإن مخالفي هذا  ."أو بالبطاقة البنكيةالنقدية وعمليات الدفع بالصك 

 .عقوبات مالية أو بالسجن سواءالسارية 

ودافعت الحكومة الجزائرية عن موقفها بالقول في املادة ذاتها أن "الجزائر تسعى إلى إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة 

، بفضل السرية األموالي يمكن أن تستعمل في تجارة املخدرات أو التهرب الضريبي أو تبييض الت اإللكترونية التعامالتلتتبع 

 .(2776)عيد،  "الرقمية العمالتاملضمونة ملستخدمي 

وجاء هذا املوقف بسبب التحذيرات الدولية من التعامل بالعملة الرقمية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى 

. ومن أحدث هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ األولىوذلك للمرة  دوالرألف  67حوالي  2727قياس ي فاق في مارس 

 . نفجارال ا التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على األمريكيةقتصادية الا
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اجئ يكشف أن املنع املف إالفتراضية، ال ورغم أن البيانات الصادرة في الجزائر تشير إلى محدودية تداول عملة بيتكوين ا

على التعامل بها، في ظل ما تعيشه العملة  اإلقبالمالي مربح وارتفاع  مالذحجم تخوف الحكومة من تحول العملة الرقمية إلى 

تحصين احتياطي ورصيد الدولة  خاللمن  األحداثاملحلية (الدينار) من انهيار في قيمتها، وبالتالي تحاول الحكومة أن تستبق 

. حيث أن موقف الدولة الجزائرية من منع التداول مستقبليمكن التحكم بها  المن تطورات قد  األجنبية العمالتمن 

فتراضية ال ا التبادالتيختلف عن موقف الكثير من البلدان، مخافة عدم التحكم بهذه  الالرقمية هو موقف متفهم  بالعمالت

الذي روج للبيتكوين لدى  األمروهو  Blockchain تعتمد على تكنولوجية العمالتالحقا وذلك لصعوبة تتبعها ألن هذه 

 .ستثماراتال املشبوهة واملتهربين من الضرائب من أصحاب املشاريع وا املعامالتأصحاب 

 في الجزائر اإللكترونيةالعملة  مبادالتآفاق .8.8

 املبادالتالرقمية أن تكون مرغمة في املستقبل، خاصة إذا اعتمد عليها العالم وتم التعامل بها في  للعمالتيمكن 

الرقمية عموما وليس البيتكوين على وجه الخصوص، إذ ليس من املستبعد  العمالتالتجارية العاملية، هذا إن تحدثنا عن 

دت هذه الفكرة من قبل العديد من الدول التي منعت استحداث عملة أو صيغة افتراضية للدينار الجزائري فقد اعتم

 .البيتكوين من ونظيراتها

في البلد، فهناك من يرى أن العملة الرقمية مستقرة لكون البنوك  العمالتحول مستقبل هذا النوع من  اآلراءاختلفت 

موضة جديدة وسيكون  ديها مجر بالبيتكوين، وهناك من يرى ف التبادالتوبعض الشركات الكبرى كأمازون بدأت  األمريكية

أنه يجب على الجزائر أن تتبع التطور الذي يشهده  إالنهيار، حيث أنها عملة ليست مستقرة وتعاني من تذبذبات، المصيرها ا

واستشارة اختصاص ي  األمرقتصاد العالمي في تغير مستمر، ويجب أوال دراسة الاملجال وأن تأخذ الحيطة، ألن مستقبل ا

قتصاد ووضع مقارنة مع الدول التي لها أسبقية في املجال والتي تمكنت من إنشاء عملة افتراضية الالرقمية وخبراء ا العمالت

قتصاد ولكن قبل كل ش يء يجب تحسين البنية الوا اإلدارة رقمنهرسمية خاصة بها، ذلك أن الجزائر بدأت في السير نحو 

 .نترنتال التحتية وتحسين خدمات ا

 خاتمة :

تشكل وسيلة  اإللكترونيةالعاملية، أصبحت التجارة  األسواققتصاد الرقمي و انفتاح الل الثورة التكنولوجية و افي ظ

 .قتصاد املعرفيالندماج الفعال في اال قتصاد على االرئيسية لدعم قدرة ا

في الجزائر يتطلب العديد من املقومات الكفيلة بإقامة البيئة التمكينية لهذه  اإللكترونيةهذه التجارة  انتشارن إ

أنه رغم الجهود املبذولة من أجل توفير متطلبات قيام التجارة  الحظناتحليلنا للمعطيات املتوفرة  خاللالتجارة. ومن 

أن هناك  إالئر تحسن معتبر وملحوظ ،في الجزا اإللكترونيةخاصة في ظل جائحة كورونا حيث شهدت التجارة  اإللكترونية
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إلى العديد  باإلضافة، اإللكترونيةمما حال دون توسع التجارة  االنترنت السيما لالتصاالتتأخر كبير في مجال البنية التحتية 

 .من العراقيل التي تعترض نمو هذه التجارة

والتي تلعب دورا كبيرا في تطوير التجارة  ترونياإللكالرقمية التي تعتبر من أحدث وسائل الدفع  للعمالتكذلك بالنسبة 

تمثل  العمالتأن موقف الجزائر من هذه  إالرواجا كبيرا وقبول واسع في الكثير من الدول والشركات  ألقت، والتي اإللكترونية

 .التجارية في املستقبل املبادالتفي منع التعامل بها وتداولها، مع إمكانية اعتمادها والتعامل بها في 

 :دراستنا قمنا بالوصول إلى النتائج التالية خاللومن  وتبعا لذلك

 .وتطور  حتى تزدهر مالئمة، وبيئة االنترنتكترونية تحتاج إلى بنية تحتية متطورة خاصة شبكة اللالتجارة ا -

 .درجة عالية من السرية الرقمية هي نتاج لثورة رقمية كبيرة تتسم بالسرعة في التداول دون تكاليف أو وساطة مع العمالت

 األفرادسواء على  أن مخاطرها كأداة مالية عالية جدا، إالالرقمية  العمالتعلى الرغم من الخدمات واملزايا التي تقدمها  -

 .قتصاد الكليالاملتعاملين أو على ا

بالسنوات السابقة، فرغم  ت مقارنةال تصاالوا العالمهتمام بتطوير تكنولوجيا ال تشهد الجزائر تقدم ملحوظ في مجال ا -

.وهذا اإللكترونيةيزامنه تطور في حجم التجارة التطور الذي شهدته الجزائر في مجال االنترنت وازدياد عدد مستخدميها لم 

في الجزائر ومن بين هذه العوائق نجد عدم القدرة على فحص  اإللكترونيةراجع إلى العوائق التي مازالت تقف في وجه التجارة 

التأخر في التسليم خاصة في املناطق النائية والصحراوية، عدم تحكم الكثير من  إمكانيةج والتأكد من جودته ونوعيته، املنت

نظرا لتعرضهم للنصب من بعض  االنترنت، ضعف ثقة املستهلكين في التسوق من االنترنتالجزائريين في تقنيات الشراء عبر 

 .املنحرفين في املجال

 : البحث توصيات

 االشتراك الالزمةبتنمية الخبرة الفنية  اإللكترونيةوالشركات للمشاركة في التجارة  األفرادوضع برامج دعم وتحفيز ملساعدة  -

 .اإللكترونيةبفعالية في التجارة 

 .تصالاالوتخفيض تكلفة  االنترنتت ونشر خدمات اال تصاال األساسيةتوفير البنية  -

التي تساعد في فهم وتطوير العملة الرقمية، بحيث يمكن في النهاية من العمل  واألبحاثت قيام الباحثين بمزيد من الدراسا -

 .بها مع التقليل من سلبياتها
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الرقمية من قبل الحكومات املركزية أو حتى إنشاء هيئة دولية تقوم بدور التنظيم والرقابة على  العمالتوجوب تنظيم  -

العملة و فرض الرسوم والضرائب وغيرها من إجراءات الحماية، عندها ستتحول العملة الرقمية من كونها عملة غير آمنة إلى 

 .عملة أمنة تماما لتساهم في خلق بيئة أعمال جديدة

 :راسةآفاق الد

ببعض جوانبه،  اإلملام اإلمكان الرقمية موضوعا كبيرا ومتشبعا لذلك حاولنا بقدر والعمالت اإللكترونيةيبقى موضوع التجارة 

 : وبالنظر إلى حداثتهم وعدم وجود دراسات كثيرة حولهم نقترح

 .اإللكترونيةأنظمة السداد ودورها في التجارة  -

 .دراسة حالة دول الخليج -العربي الرقمية في العالم العمالتواقع - 

 قائمة املراجع:

 (. إطار مقترح للمعاملة الضريبية للعمالت املشفرة. القاهرة، مصر: قسم املحاسبة.2770أحمد إبراهيم فاضل. ) -7

 بشار . (. االثار االقتصادية واملخاطر املتوقعة لعملة البيتكوين. بشار، الجزائر: جامعة2772أيمن عدنان الجوارين. ) -2

 (. لوجستيات التجارة اإللكترونية. االسكندارية: دار الفكر الجامعي.23،ص:2771خالد ممنوح إبراهيم. ) -3

(. التجارة اإللكترونية دراسة تكنولوجية وتطبيقية. القاهرة، مصر: املجموعة العربية 722،ص:2779سراج الدين محمد. ) -0

 للتدريب و النشر .

 (. التجارة اإللكترونية. عمان، االردن: دار املناهج للنشر والتوزيع.2770اس العالق بشير. )سعد غالب ياسين، عب -2

االبعاد التكنولوجية واملالية  -التحديات -التجارب -(. التجارة االلكترونية املفاهيم2771طارق عبد العال. ) -6

 والتسويقيةوالقانونية. عمان،االردن: الدار الجامعة.

(. العمالت الرقمية كلية دفع كآلية دفع حديثة في التجارة 2776بورلزرق، محمد بوعون، سنا حم عيد. )عبد الحفيظ  -0

(. 77،73االلكترونية. امللتقى الوطني الثالث حول املستهلك واالقتصاد الرقمي ضرورة االنتقال وتحديات الحماية )صفحة 

 جامعة تيبازة: كلية العلوم االقتصادية.

(. التسويق والتجارة االلكترونية في الدول العربية التحديات التي تواجهها وسبل 2773د سراج. )جوان, عبد هلال حمو  -1

 .62التغلب عليها. مجلة العلوم اإلنسانية ، صفحة 

(. واقع التجارة االلكترونية في الجزائر. مستغانم، الجزائر: كلية العلوم االقتصادية جامعة 2771فالق شبيرة فاطمة. ) -9

 ستغانم، الجزائر.م
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Abstract: 

Since the invention of the Internet, the face of the world has changed beyond imagination. It represents a 

revolution in the field of communication between humans, and the transfer of all information and services we 

might need. Despite all the positive impacts of the Internet in our lives, there are negative impacts that 

emerged as a result of the digital transformation, especially during the period of  Covid 19 , in which people’s 

dependence on working through the Internet increased as a result of the preventive measures taken to 

confront the deadly virus. We find that the world incurred huge losses in 2021, approximately 6 trillion dollars 

today as a result of cybercrime, after it was 3 trillion dollars in 2015. Which is equivalent to the third largest 

economy in the world after the United States and China. It is worth noting that the cost of global cybercrime is 

expected to increase by 15% annually over the next five years, to reach $10.5 trillion annually by 2025. It is 

expected that these losses will be borne by companies and institutions, whether large or small, due to the 

changing patterns of cybercrime as they target more companies and organizations instead of focusing on 

individuals since 2020. Therefore, this research paper discusses the main question “what are  the impacts of 

cybercrime on companies and institutions? “Firstly, by studying the cybercrime and its different definitions 

and types. Secondly, the ability to implement cyber security in companies and institutions in the light of 

international experiences. 

Keywords: Cybercrime – cyber security – financial crimes – digital Transformation.   

 :امللخص

منذ اختراع االنترنت،  تغير وجة العالم بشكل يفوق الخيال. فلقد كان بمثابة ثورة في مجال االتصاالت بين البشر، ونقل 

الرغم من كل االثار االيجابية التى شكلها ظهور االنترنت فى حياتنا اال ان هناك اثار سلبية ظهرت املعلومات والخدمات. وعلى 

نتيجة التحول الرقمى وخاصة فى اثناء فترة كورونا والتى زاد فيها اعتماد الناس على العمل من خالل االنترنت كنتيجة 

تريليونات  6تقارب اليوم  2727أن العالم تكبد خسائر طائلة   في  لإلجراءات الوقائية املتخذة ملواجهة الفيروس الفتاك. فنجد

. وهو ما يعادل  ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات 2772ترليون دوالر فى  3دوالر جراء الجرائم االلكترونية ، بعد ان كان 

  خالل  72ترونية العاملية بنسبة املتحدة والصين. وجدير بالذكر انه من املتوقع أن تزداد تكلفة الجرائم اإللك
ً
% سنويا

 بحلول عام  77.2السنوات الخمس املقبلة، لتصل إلى 
ً
. وجدير بالذكر انه من املتوقع أن تزداد 2722تريليونات دوالر سنويا

  خالل  السنوات الخمس املقبلة، لتصل إلى 72تكلفة الجرائم اإللكترونية العاملية بنسبة 
ً
ات دوالر تريليون 77.2% سنويا

 بحلول عام 
ً
. ومن املتوقع ان  تتحمل هذة الخسائر الشركات واملؤسسات سواء الكبيرة او الصغيرة نظرا لتغير 2722سنويا
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أنماط الجريمة اإللكترونية  حيث صارت تستهدف بشكل أكبر الشركات واملؤسسات بدال من التركيز على األفراد منذ عام 

ورقة البحثية ملناقشة اثر الجريمة االلكتورنية على الشركات و املؤسسات؟ وذلك عن طريق . ومن ثم تأتى اهمية هذة ال2727

التعرف على الجريمة االلكترونية و اشكالها وانماطها املختلفة. ثانيا كيفية تحقيق االمن السيبرانى فى الشركات واملؤسسات في 

 .ضوء التجارب الدولية.

 .التحول الرقمي. -الجرائم املالية  -األمن السيبراني  -ة : الجرائم اإللكترونيالكلمات الدالة

 

Introduction 

The Internet has changed the world beyond imagination. It represents a revolution in the field of 

communication between humans, and the transfer of all information and services we might need. 

Despite all the positive impacts of the Internet in our lives, there are negative impacts that 

emerged as a result of the digital transformation, especially during the period of  Covid 19 , in 

which people’s dependence on working through the Internet increased as a result of the 

preventive measures taken to confront the deadly virus. In 2021,  the world lost approximately 6 

trillion dollars as a result of cybercrime, after it was 3 trillion dollars in 2015. Which is 

equivalent to the third largest economy in the world after the United States and China. 

The cost of global cybercrime is expected to increase 15% annually over the next five years, to 

reach $10.5 trillion annually by 2025. It is expected that these losses will be borne by companies 

and institutions, whether large or small, due to the changing patterns of cybercrime as they target 

more companies and organizations instead of focusing on individuals since 2020. 

Therefore, this research paper discusses the main question “what are the impacts of cybercrime 

on companies and institutions? “Firstly, by studying the cybercrime and its different definitions 

and types. Secondly, the ability to implement cyber security in companies and institutions in the 

light of international experiences. 

 

1. Definitions & Types of Cybercrimes 

1.1 defintions of cybercrimes 

The term of cybercrimes is vague (ZAVRŠNIK) that’s why there is no single and 

determined definition to describe the cybercrimes. This paper presented some definitions of some 

experts and other definitions of international organizations. First of all, the definitions of experts 

such as the definition of  Debarati Halder and  Jaishankar  who defined cybercrimes  as being 

“Offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive 

to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm, or loss, to the 

victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet (Chat 

rooms, emails, notice boards and groups) and mobile phones” (SMS/MMS) 

in addition, the definition of  S.T. Viswanathan who classified the definitions of cybercrimes in 

three categories: (Viswanathan, 2001) 

Firstly, any illegal action in which a computer is the tool or object of the crime i.e. any crime, the 

means or purpose of which is to influence the function of a computer. Secondly, any incident 
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associated with computer technology in which a victim suffered or could have suffered loss and a 

perpetrator, by intention,made or could have made a gain. Thirdly, computer abuse is considered 

as any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and 

transmission of data. 

 

On the other hand, there are other types of definitions, which are the international organizations 

definitions such as The 10th  UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders,2000, presented two definitions: Cybercrime in a narrow sense (computer crime)covers 

any illegal behaviour directed by means of electronic operations that target the security of 

computer systems and the data processed by them. Cybercrime in a broader sense (computer-

related crimes) covers any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer 

system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing 

information by means of a computer system or network. (Rajput, 2020) 

 

1.2.Categories of Cybercrimes 

There are 3 categories of cybercrimes: crimes against individuals, crimes against property and 

crimes against governments.  

 

1.3.Types of Cybercrimes 

Most of electronic financial crimes focus on gaining  profits by  obtaining or stealing data, then 

selling it or using it to illegally gain control of funds, accounts, or assets. Although it is difficult 

to identify a specific list of cybercrimes due to the continuous development in technology and 

tactics, we will list some common types of cybercrimes including: 

1. cyber fraud - including phishing, spear phishing, vishing and whaling 

2. DDoS Attacks: distributed denial-of-service attacks 

3. Botnets 

4. Malware attacks: including viruses, worms, trojans, spyware, rootkits, etc 

5. ransomware attacks 

6. Identity Theft 

7. drive-by downloads 

8. Cyberstalking 

9. Hacking  

10. Password decryption 

11. Online Scams 

 

2. Cybercrimes affected the largest economics in the world:  

 According to the US government  3 thousands companies were hacked in 2013. In one of the 

most dangerous bank robberies ever, a global cyber crime gang managed to steal $45 million 

from two Gulf banks by hacking credit card processing companies and withdrawing money from 

ATMs in 27 countries (Reuters, 2013). According to Indian government officials, cybercrime 

caused a loss of Rs 1.25 crore in 2019 to the Indian economy. It is expected that cyber threats 
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will continue to increase, especially as the country begins developing smart cities and deploying 

the 5G network, in addition to a number of other initiatives (PTI, 2020).A British company 

reported that it lost $1.3 billion from a single attack. Brazilian banks say their customers lose 

millions annually to cyberfraud (CenterforStrategicandInternationalstudies, 2014). 

 

 

3. Cyber Security in companies and institutions. 

 

There are some measures that governements and companies  should take to reduce the risk of 

cyber-attacks. 

 

3.1. Measures taken by Companies:  

 

Nowadays, security is considered as the key to any company. The Internet and new technologies, 

in general, created a complex environment which is detrimental to the protection of the 

information we store. For this reason, in this part some guidelines will be mentioned to avoid 

companies to become victims of cybercrime. These points should be entered into the company 

protocols and the employees should be urged to comply with them to protect data and 

information from being lost. These points are: (Kernellegal, 2022) 

 

1. Maintaining: all the devices and all software used in the company should be kept  up to 

date in the first step to work in a safe environment, in which our data is not in danger. 

Cybercriminals find systems with outdated software a weak point through which they 

create an entry route. 

2. Data back-up: using several back-up methods to guarantee the data safety, including 

daily, weekly, quarterly, and annually server back-ups. 

3. Securing network and data: Operating systems and security software should be updated 

automatically without disregarding to fix security flaws. 

4. Avoiding unknown programs. Ads that warn about the risks that threaten our computer or 

those that urge us to update certain software are themselves the gateways for malware to 

our computers. The employees should avoid downloading them. 

5. Avoiding strange Wi-Fi networks: the employees should avoid strange Wi-Fi networks, 

which expose the equipment and make it easier for cybercriminals to work. 

6. Activating data encryption: which means to convert data into a secret code before it is 

sent over the internet, by turning on network and data encryption when storing and 

sharing data. 

7. Using multi-factor authentication: users should  provide two or more proofs of their 

identities to access their accounts, to provide different layer of security. 

8. Using passphrases stronger than passwords: a weak password is still the main gateway for 

cybercriminals. Therefore, passphrases are highly recommended instead of passwords, 

particularly for the important accounts that hold important business information and data. 
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9. Comprehensive monitoring system: all the equipment and software should be recorded. 

Also, all important information should be removed from any device and software that is 

no longer in use and disconnect these devices from its network. 

10. Implementing  security policies: companies and enterprises should have clear 

cybersecurity policies to inform their employees about the  acceptable steps when sharing 

data, using computers and other devices, and accessing internet sites. 

11. Cybersecurity training: one of most important step that should be taken into account to 

protect customers data is to train the employees on how to identify, avoid, and deal with a 

cyber threat. 

12. Confirming customer protection: all companies and enterprises should work on keeping 

the private information of their customers safe. In addition, they should  provide a secure 

online environment in which different transactions can take place. 

13. Providing cyber insurance: A cyber insurance policy  should  cover  the financial losses 

resulting from a cyberattack, especially for individuals or groups that may have been 

harmed because of a business’s action or inaction 

 

3.2 Measures taken by Governments: 

The developing countries should exert more efforts to protect their people against cybercrimes 

and to meet international standards for the security of computerized information by:  

 

1. Enacting laws that criminalize the cyber-attacks. Here we will review the case in Egypt as 

an example to the measures that should be taken to protect the institutions and individuals 

from cyber-attacks: 

 

 The Egyptian government has taken serious steps towards developing the cyber security in Egypt 

and developing the information security industry, whether software and hardware with Egyptian 

expertise and international specifications. In addition, the government is keen to prepare 

distinguished human cadres in this field and to support projects and companies specialized in this 

field to fight cybercrimes. Therefore, the government has adopted several strategies, including a 

strategy to develop the appropriate legislative framework for cyber security, a strategy to develop 

an integrated system to protect cyber security, a strategy to protect the digital citizenship 

program, a strategy to support scientific research and development and develop the cyber security 

industry, a strategy for community awareness and preparation of human cadres and expertise 

(Vapadmin, 2019). Since banks represent the backbone of the movement of funds electronically, 

it has become necessary to upgrade the insurance system for everything that is a financial 

information infrastructure. For this reason, in 2022 the Central Bank of Egypt announced the 

establishment of the first integrated information security centre, which helps to predict cyber-

attacks before they occur and warn banks of them. In addition to a series of legislations issued in 

recent years that strengthen and control the digital financial system in Egypt such as: the Law on 

Combating Information Technology Crimes. the Personal Data Protection Law, as well as  a new 

law that was issued for the Central Bank and the banking system, in which we find  for the first 
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time a complete chapter on regulating payment methods and financial technology. Moreover, the 

House of Representatives finally approved a law regulating and developing the use of financial 

technology in non-banking financial activities, which was submitted by the Financial Supervisory 

Authority (Ahmed ElBatran ; Fatma Eman, 2022). 

 

2.  Setting risk management policies, and ICT security regulations. 

3. Expanding training to employees to be able for establishing and maintaining effective security 

programs. 

4. Supporting technical and political cooperation between developed and developing countries for 

provide better defences against cybercrimes all over the world. 

 

Conclusion 

 

The Internet has become the backbone of work in the twenty-first century, but the risks 

faced by companies and institutions have increased to protect the data and information of their 

customers from electronic crimes. Therefore, the world began to give more attention to the means 

of data protection in companies through measures taken by companies and measures taken by 

governments to protect the cyber security of working through the Internet. In the end, it is a joint 

work between the state and the private sector and between the developing and developed 

countries of the world to achieve more international progress in the field of electronic work. 
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 ملخص

كنظام مالي تبحث هذه الورقة في املتطلبات التي تعين على الدولة اتباعها لتنفيذ نظام مالي رقمي. يمكن اعتبار البريد التونس ي 

عام هو املثال الرئيس ي الذي اختارته الحكومة التونسية إلدخال الرقمنة وتسهيل خدمات العمالء. تم اتخاذ عدد من 

 ، اعتمد العديد من اإلجراءات القانونية والتدابير املتخذة لحجم املدفوعات غير النقدية 
ً
الخطوات الهامة في البالد. أوال

 .وتقليل مبلغ الدفع النقدي

 ، الحافز التشريعي والتنظيمي إلنشاء وتطوير املؤسسات الناشئة القائمة بشكل خاص على االبتكار والتجديد والتبني. 
ً
ثانيا

: إدخال التقنيات الحديثة التي تحقق قيمة مضافة عالية. باإلضافة إلى ذلك ، وضع البريد التونس ي لنفسه رؤية 
ً
ثالثا

النظام البريدي الحالي والتحرك نحو مسار جديد يعتمد على استخدام تقنيات االتصال إستراتيجية تقوم على تعزيز وتحديث 

 الحديثة كرافعة لتطوير االستراتيجيات وخلق القيمة.

 النظام الرقمي ، النظام املالي ، الحالة التونسية :يةالكلمات املفاتيح

Abstract  

This paper examines the requirements that Tunisia follow to implement a digital financial system. The 

Tunisian post as a public financial system can be considered as the main example that the Tunisian 

government was choose to introduce the digitalization and make easy the services of the costumers. A 

number of important steps have been taken in the country. First, many adopted legal acts, measures taken to 

the volume of non-cash payments and minimize the amount of cash payment.  Second, the legislative and 

regulatory stimulus for the creation and development of emerging institutions based in particular on 

innovation, renewal and adoption. Third, introduce the modern technologies that achieve high added value. 

In addition, the Tunisian Post has established for itself a strategic vision based on consolidating and 

modernizing the current postal system and moving towards a new path based on the use of modern 

communication technologies as a lever for developing strategies and creating value. 

Key words: digital, financial system, Tunisian case 
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Résumé  

Ce travail examine les exigences que le Tunisie a suivies pour mettre en œuvre un système financier 

numérique. La poste tunisienne en tant que système financier public peut être considérée comme le principal 

exemple que le gouvernement tunisien a choisi pour introduire la numérisation et faciliter les services des 

clients. Un certain nombre de mesures importantes ont été prises dans le pays. Tout d'abord, de nombreux 

actes juridiques adoptés, des mesures prises pour réduire le volume des paiements autres qu'en espèces et 

minimiser le montant des paiements en espèces. Deuxièmement, l'impulsion législative et réglementaire pour 

la création et le développement d'institutions émergentes fondées notamment sur l'innovation, le 

renouvellement et l'adoption. Troisièmement, introduire les technologies modernes à haute valeur ajoutée. 

Par ailleurs, la poste tunisienne s'est dotée d'une vision stratégique basée sur la consolidation et la 

modernisation du système postal actuel et s'orientant vers une nouvelle voie basée sur l'utilisation des 

technologies modernes de communication comme levier d'élaboration de stratégies et de création de valeur. 

Mots-Clés : numérique, système financier, cas tunisien 

Introduction: 

Digital financial services differ from traditional financial services in several ways which have 

major implications for regulators. Technology makes it possible to new business models that 

involve more players in the supply chain financial services, from conception to delivery. The 

advent of digital financial services introduces new providers such as non-bank electronic money 

issuers, makes agents play a vital role in delivering services to customers and achieving 

customers who were excluded or underserved. This results in new risks and therefore new ways 

to mitigate them. 

This study examines closely four building blocks of regulation, which we call regulatory tools 

basis, and how they have been implemented in practice. Each of the tools addresses an aspect 

particularly the creation of an enabling and secure regulatory framework for Digital financial 

services. We focus on Digital financial services models that specifically target excluded and 

underserved market segments. We analyze the frameworks adopted by Tunisia where the 

government has primarily focused on support a market systems approach to Digital financial 

services. 

1.  The tools for regulation digital financial services 

The basic regulatory tools are: 

Issuance of non-bank electronic money. As a fundamental requirement, it is necessary to create a 

counter specialist responsible for granting licenses to Digital financial services providers (non-

electronic money issuers) banks) so that they can open e-money accounts (also known as e-

money accounts) prepaid or stored value) without being subject to the full range of applicable 
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prudential rules to commercial banks and without being authorized to play the role of financial 

intermediation. 

Use of Agents. Digital financial services providers — banks and non-banks — are permitted to 

use third-party agents, such as retail stores, to provide customers with access to their services. 

Customer due diligence in light of risk. A proportionate anti-corruption framework money 

laundering is adopted, enabling simplified customer due diligence for low risk accounts and 

transactions. This may include opening and using e-money accounts and perform the transactions 

with Digital financial services providers. 

Consumer Protection. Consumer protection rules are adapted to the range comprehensive range 

of Digital financial services providers and related products, providing the margin of safety and 

necessary trust. 

2. Customers with already digitized uses have new expectations 

Digital transformation is not a trend unique to the financial sector: all industries are affected by 

this movement. Some sectors appear more advanced in this transformation and contribute to 

advancing, in general, the standards in terms of customer experience and product experience. 

To better understand these new expectations, banks have gradually equipped by combining 

surveys and studies. Banks with a network agencies have also organized feedback channels for 

analyzes of bank advisers. 

Customers are now expressing new needs in their relationship with their bank, namely: 

A need for easy-to-access multi-channel digital tools and fluid routes, while being secure, 

allowing them to carry out all acts of management of their products online. 

A need for immediacy and flexibility in the customer relationship. Customers banks expect more 

immediacy, both in terms of access to an assistance (which must be possible outside working 

days and working hours) "traditional" work) and within the time limit for answering their 

question. 

A need for personalization of service and customer autonomy. The customers express a need for 

personalization, both in the services requested only in the banking relationship itself: possibility 

of using a dedicated advisor for complex operations, monitoring of routes and key “moments of 

life” such as marriage or birth of a child. On the other hand, the customers want to be able to 

manage their products independently and perform the procedures management independently. 

3. Overview on the requirements of the Tunisia Financial system 

3.1. Presenting the sector strategy and mission 

The “Digital Tunisia 2020” strategic plan aims to advance the ICT sector and the digital 

economy, by establishing a new society based on access to information and knowledge that takes 

into account. The right to equal opportunities through social integration and the eradication of the 

digital divide to reduce disparities between all groups. Ensuring equality between the authorities 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  211  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

in a way that guarantees the right of the citizen to communicate through information networks 

and the right to creativity in activities with high knowledge content in various fields, as well as 

the right to 

Dealing with an electronic administration that is at the service of the citizen and the institution 

and is characterized by its transparency and efficiency of its transactions. This strategy, which the 

mission started to evaluate and update, is based on developing a forward-looking vision for the 

program Digital Tunisia on the horizon 2025, based on adopting the digital economy as a vehicle 

for the development of various sectors, by opening up areas of initiative, investment, and 

developing the business climate through the development of frameworks 

Legislative and regulatory stimulus for the creation and development of emerging institutions 

based in particular on innovation, renewal and adoption. Modern technologies that achieve high 

added value and are characterized by competitiveness at the national and international levels.  

The sector’s strategic vision for “Digital Tunisia 2020” consists of three main axes 

 

 At the national level: liberalizing private initiative, stimulating growth and creating value 

added in the economy national through innovation and talent development, 

 At the international level: strengthening Tunisia’s position in the field of digital economy 

in its Mediterranean and African surroundings and making it an attractive investment 

destination for young promoters and emerging institutions. 

 At the level of citizen-oriented services: Considering the citizen at the center of the 

strategic vision for digital transformation by contributing to and enabling it to be 

connected to high-speed internet and the latest digital technologies from living in smart 

and modern cities, in addition to facilitating meeting his needs and providing him with 

decent living conditions and facilitating his life through easy-to-access digital cashless 

services and digital management that does not use paper and meets his needs.  

The strategic objectives of the sector are mainly represented in: 

-  Ensure social inclusion and reduce the digital divide through better access to information and 

knowledge and dissemination, 

- Establishing an electronic administration at the service of the citizen and the institution that 

enshrines the principles of good governance, 

-  Establishing a new economic mode based on advancing private initiative, innovation and 

stimulating investment in the field. 

Digital through marketing the Tunisian destination as a pole of excellence and the fabric of 

competencies in the region, 

-Ensuring the safety of cyberspace, information systems and networks. 

3.2. Providing mission programs 
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 In the context of preparing for the implementation of the requirements of the new Basic 

Law on the Budget, since 2018, a project has been initiated 

 In the process of operational download of important programs of communication 

technologies and digital economy in coordination with the competent departments of the 

Ministry of Finance, in order to identify the operational units and the intervening public 

actors in achieving the strategic objectives of the mission. 

This process has led to a new program map that was approved starting in the year 2020, and it 

consists of: One operational program Digital Development instead of three operational programs 

that were approved in 2019. Program Communication Infrastructure, Digital Economy Program 

and e-Government Program. 

3.2.Example of Tunisian financial system transformation  

The Tunisian post can be considered as the main example that the government choose to 

introduce the digitalization and make easy the services of the costumers.  

The main activity: The Tunisian Postal activity is governed by Law No. 38 of 1998 dated June 

2, 1998 Certified by the Postal Magazine and supplemented by law No. and Law No. 40 of 2007 

dated June 25, 2007. Where the Tunisian Post undertakes: 

• Collecting, transmitting and distributing correspondence inside and outside the country, 

• Providing savings services and postal current accounts, 

• Confidence in postal orders, 

ehe  performance framework: 

General strategy: 

In order to be aware of the upheavals in the sector in which it operates, and to strengthen its 

position in the internal market in a manner that is consistent with its heritage, leadership, and 

economic and social role at the national level on the one hand, and enhancing the elements of its. 

On the regional and international level, on the other hand, Tunisian Post has established for itself 

a strategic vision based on consolidating and modernizing the current postal system and moving 

towards a new path based on the use of modern communication technologies as a lever for 

developing strategies and creating value. 

This strategy revolves around six main integrated and interrelated directions, in cooperation with 

experts and specialists, and to reconcile with successful experiences. 

On this basis, a programmatic division was adopted based on programming with a sense of goals, 

pushing in the direction of strengthening the activity. 

The current postal service through the development and modernization of postal and financial 

services, improving infrastructure, and enhancing care for human resources. And work on 

implementing new programs that would contribute to diversifying the sources of financial 

resources for the Post creating a new economic cycle. 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  213  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

These strategic themes are: 

The first axis: Strengthening the current services: with the aim of: Renewing the current offers 

and improving the quality of Services and the development of working methods through: 

• Modernizing the information system to act in the direction of more flexibility, 

• improving the quality of services, 

• Strengthening competencies in the technological and commercial fields, 

• Restructuring the information system in line with the needs of customers (client orienté), 

• Optimum utilization of infrastructure, 

• Increasing the efficiency of the public utility. 

The second axis: e-commerce in order to establish the profession of professional e-commerce at 

Tunisian Post Diversify the related offers and develop the post’s share of the national and 

international market, through: 

• Creating a flat e-commerce hub 

• Modernization and development of equipment and means related to the field of e-commerce, 

The third axis: the postal logistic pole, which aims to: 

• Dedicating the postal logistics profession and positioning as a national logistics service provider 

through 

Establishing a new pattern of logistical behavior in accordance with international standards and 

standards, 

• Adding more efficiency to the use of logistical means 

• Creation of a logistics business unit 

Fourth Axis: Postal Bank: With the aim of creating a postal bank for: 

• Reducing the phenomenon of those involved in postal checks moving to banking institutions, 

whether that is in urban areas and even in rural areas as well, in order to obtain the financial 

facilities that the banks grant them loans and other privileges and facilities. 

• Contribute to improving the rate of financial inclusion, 

• Digitize financial services and contribute to reducing cash dealing (cashing-de) 

• Diversifying the sources of financial resources for the Post, 

• Creating a new economic cycle. 

The fifth axis: postage stamps in order to improve the position of Tunisian Post in the virtual 

markets specializing in the marketing of postage stamp products and creating a sophisticated 

business in the field of stamps 
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Postal mail and its international marketing by working on: 

• Setting a new paradigm in the field of marketing and design for postage stamps, 

• Improving the profitability of the specialized centers related to the field of manufacture, 

preservation and promotion of stamp products postal, 

• Strengthening the cultural and social responsibility of the Tunisian Post, 

• Improving financial resources related to philatelic products. 

The sixth axis: digital transformation that will re-create postal services and strengthen the role of 

the post as a platform for digital transformation for the benefit of the state by: 

• Developing innovative solutions that would diversify and modernize postal services, 

• Creating an incubator to accommodate young entrepreneurs in the field of developing 

renewable solutions for postal and financial services, 

• Supporting the state's efforts in the field of individual immobilization and erection, 

• Accompanying young missionaries when sending their projects (Post start up. 

Conclusion 

Digital has tended to become widespread in recent years. Interactivity with customers, the 

marketing of databases, bigs-data have become practices that condition the success of the 

financial system. In the development of postal services in Tunisia, digital has had several 

consequences. First of all, it is a practice that allows positions to come together of their customers 

in order to offer them services adapted to their needs, it is therefore a means of strategic 

differentiation. Next, customer intelligence, the result of increasing interactivity with customers, 

makes it possible to translate generally unofficial information into databases, information at the 

service of risk management, following the anticipation of a possible customer insolvency. 

Finally, digitization is a means for the posts of generate more profitability, thanks to the 

rationalization of certain expenses, such as overheads and overheads. This rationalization of 

expenses can promote better risk management, thereby improving performance. 
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 امللخص:

لقد غيرت التكنولوجيا املالية والخدمات املالية الرقمية طريقة تقديم الخدمات املالية. في السابق، كان يتم تقديم هذه            

 لوجه، 
ً
الخدمات من قبل املؤسسات املالية التقليدية الرسمية وغير الرسمية بناًء على املعامالت النقدية والتفاعالت وجها

نولوجيا املالية إلى تغيير هذا املشهد من خالل تطوير أدوات مالية رقمية يمكن الوصول إليها من الهواتف بينما أدى ظهور التك

 .املحمولة أو أجهزة الكمبيوتر

بفضل التكنولوجيا املالية، ظهرت نماذج وتطبيقات أعمال جديدة عززت الوصول إلى التمويل، رفعت رأس املال املتاح           

ألشخاص املتعاملين مع البنوك وساهمت في تسريع عملية الشمول املالي. لقد أصبحت الخدمات املالية للتمويل وعدد ا

ا مهًما للشمول املالي خاصة في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية. انتشار جائحة كوفيد 
ً
والقيود على  79الرقمية محرك

 .التنقل، سرع وتيرة التوسع في الخدمات املالية الرقمية

نهدف من خالل عملنا إلى دراسة العالقة بين التكنولوجيا املالية والشمول املالي من خالل مناقشة التطورات العاملية         

 األخيرة في هذا املجال باإلضافة إلى الفرص والتحديات واملخاطر التي تنطوي عليها الشمول املالي الرقمي.

 املخاطر املالية ، الشمول املالي، الشمول املالي الرقمي، التمويل الرقمي.التكنولوجيا املاليةالكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

    Les services financiers numériques, en particulier la Fintech (technologie financière), ont modifié la manière 

dont les services financiers sont fournis. Alors que ces services étaient traditionnellement fournis par des 

institutions financières formelles et informelles basées sur des transactions en espèces et des interactions en 

face à face, l'émergence des Fintech a changé ce paysage en développant des outils financiers numériques 

accessibles via les téléphones mobiles ou les ordinateurs et fournis par de nouvelles institutions autres que les 

banques et les organismes de microfinance. 
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       De nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles applications ont émergés grâce à la Fintech, 

repoussant la frontière de l'accès au financement, augmentant le capital bancable et la population bancarisée 

accélérant de la sorte l'inclusion financière. 

    Ainsi, les services financiers numériques sont devenus un moteur clé de l'inclusion financière, en particulier 

dans les marchés émergents et les économies en développement. En raison des restrictions de mobilité 

imposées pour atténuer la pandémie de COVID-19, la croissance des services financiers numériques s'est 

accélérée. 

    Dans ce travail, nous étudions la relation entre la Fintech e l’inclusion financière. Les développements 

mondiaux récents dans le domaine sont discutés, ainsi que les opportunités, les défis et les risques que la 

Fintech implique pour l'inclusion financière. 

Mots clés : Fintech, Inclusion Financière, Inclusion Financière numérique ; finance numérique, Risque 

financier 

1. Introduction  
 Le débat tant théorique qu’empirique sur la problématique d'accès aux systèmes financiers a 

connu un intérêt croissant au cours des deux dernières décennies. Les décideurs politiques, les 

économistes et les gouvernements du monde entier accordent à l'inclusion financière un rôle 

essentiel dans la réduction de la pauvreté et la création d'opportunités de croissance économique ( 

(Allen, 2012) ; (Beck T. D.-K., 2007) ; (Demirguc-Kun& Klapper, 2012); (Sahay, 2015), (Beck 

T. L., 2000); (King R. G., 1993); (Levine, 2005)). La Banque Mondiale a même qualifié 

l'inclusion financière de catalyseur clé de la réduction de la pauvreté qui permettrait la mise en 

œuvre de sept des dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies  (Banque 

Mondiale , 2017). 

Ainsi, plusieurs institutions internationales travaillent sur l’amélioration de l'accès aux services et 

aux produits financiers formels de base et de nombreux gouvernements ont même lancé ou 

planifié des stratégies nationales d'inclusion financière ( (Sethy, 2016); (Banque Mondiale , 

2017)).  

Les efforts en la matière, ont permis d’augmenter la part des adultes possédant un compte 

bancaire dans le monde de 51 % en 2011 à 69 % en 2017, de le doubler dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure et de l’accroitre de 13 % à 35 % dans les pays à faible 

revenu. 

Malgré ces grands progrès réalisés ces dernières années, une frange importante des 

populations et des entreprises dans le monde reste exclue de ces services. 

En effet, plus de deux milliard d'adultes et plus de 200 millions de micro, petites et moyennes 

entreprises à travers le monde n'ont qu'un accès limité, voire aucun accès, aux services et produits 

financiers formels de base (Banque Mondiale , 2017).  

La plupart des populations exclues vit dans des zones rurales où les femmes non bancarisées y 

sont surreprésentées formant 56 % des adultes non bancarisés ( (Demirguc-Kunt, 2018), (Beck T. 

, 2020)). Les deux tiers des adultes non bancarisés ont au plus une éducation primaire et près de 

la moitié d’entre eux vit dans sept grands pays en développement (Bangladesh, Chine, Inde, 

Indonésie, Mexique, Nigéria et Pakistan). 
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Selon les différentes régions du monde, l’accès aux services financiers varie. Dans les pays de 

l’OCDE, la part des adultes possédant un compte était de 94% en 2014 contre 69% dans la région 

Asie de l'Est/Pacifique (Demirguc-Kunt, 2018). Le Moyen-Orient présente le taux d’adultes 

bancarisés le plus faible avec seulement 43% d’adultes possédant un compte (Banque mondiale, 

2017) (Figure 1).  

 

Figure 1. Adultes non-bancarisés (2017)
1
 

 
Source: Global Findex (2017). 

L’accès aux services financiers change aussi avec le niveau de développement des pays : plus 

le niveau de développement du pays est élevé et plus l’accès aux services financiers est 

important. (Figure 2) 

 

Figure 2. Propriétaire de comptes bancaires selon le revenu des pays  

 
Source : Demirguc-Kunt et al. 2018. 

Pour les petites et moyennes entreprises, environ 50 % d’entre-elles ne sont pas desservies ou 

sont mal desservies par les services de crédit dans les pays en développement (Manyika, 2016).  

   Cette exclusion financière est généralement due à un certain nombre d’obstacles provenant soit 

du côté de la demande soit du côté de l’offre. Les obstacles émanant du côté de la demande 

découlent généralement des caractéristiques des individus et des entreprises financièrement 

                                                            
1 Les données ne sont pas présentées pour les économies où la part des adultes sans compte est de 5 % ou moins 
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exclus tels que l’analphabétisme financier
1
 , le manque de confiance vis-à-vis des institutions 

financières à cause notamment de facteurs psychologiques, culturels ou religieux, les faibles 

revenus qui ne permettent pas de disposer de  garanties et de surmonter les coûts élevés des 

transactions financières et l’éloignement géographique des institutions financières. Du côté de 

l’offre, le manque de produits financiers appropriés et d’infrastructures bancaires spécialisées 

dans la fourniture de services financiers aux plus vulnérables, font partie des obstacles qui 

entravent l’inclusion financière de ces populations (Kpodar, 2004). 

De ce fait, ces populations se retrouvent exclues des services et produits financiers de base 

nécessaires pour couvrir leurs besoins de la vie quotidienne en termes d'épargne, de crédit, de 

transactions, de paiements et d'assurances. Pire encore, leur capacité de démarrer et de 

développer des entreprises, d'investir dans l'éducation, de trouver un emploi, de gérer les risques 

et d'absorber les chocs financiers reste faible. 

En conséquence, elles se retrouvent obligées de recourir à des solutions financières informelles 

beaucoup moins fiables et flexibles d’un côté, et plus coûteuses et risquées d’un autre (Manyika, 

2016).  

De nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles technologies et de nouvelles innovations 

permettront de dépasser ces obstacles. 

Les données Findex (2017) ont mis en exergue l’impact des technologies numériques à la fois 

sur l’accès à un compte et sur l’utilisation de ce compte. En effet, avec la démocratisation de 

l’utilisation des téléphones portables ces dernières années, des millions de personnes dans le 

monde ont pu utiliser pour la toute première fois des services financiers qui pourraient changer 

leur vie. Parmi les 1,7 milliard d'adultes non bancarisés, les deux tiers disposent d'un téléphone 

portable et 25% ont accès à internet et à un téléphone portable.  

Selon Manyika et al. (2016), les services financiers numériques pourraient aider jusqu'à 1,6 

milliard de personnes dans les économies émergentes à accéder aux services financiers, et 

également augmenter le montant des prêts accordés aux particuliers et aux petites entreprises 

avec 2,1 billions de dollars américains. 

Tenant compte de ce potentiel, les applications mobiles pourraient représenter une belle 

opportunité pour les exclus du financement bancaire traditionnel et leur permettraient d’avoir un 

accès facile à une large gamme de services. La distance et les coûts pour atteindre un segment 

cible dispersé géographiquement avec un faible volume de transactions par client seront non 

seulement réduits mais aussi très rentables. L'utilisation de mécanismes alternatifs de notation du 

crédit et de sources d'information non traditionnelles (telles que les données stockées sur les 

téléphones mobiles) pour évaluer les risques, complétée par de nouvelles technologies qui 

permettent un stockage et un traitement des données relativement bon marché, aiderait à résoudre 

les problématiques liées à l'asymétrie de l’information et les problèmes de garantie généralement 

associés aux groupes de clients pour lesquels des données fiables sont limitées ou inexistantes. 

De plus, ces services sont plus sûrs que le transport d'espèces et favorisent la transparence en 

créant des pistes d'audit et en réduisant la fraude. 

Dès lors, les services financiers numériques apparaissent comme un élément clé de l’inclusion 

financière (Alliance for Financial Inclusion, 2017 ; (KPMG, 2017); (Lewis, 2017); ( World Bank, 

Global Financial Inclusion and Consumer Protection, 2017)).  

                                                            
1 Selon Martinez et al. (2013), la littérarité financière fait référence à la capacité d'évaluer et de prendre les bonnes 

décisions financières ; à savoir où et comment chercher et choisir un produit financier qui s'adapte aux besoins 

financiers de l'utilisateur, ainsi que la compréhension des droits et obligations imposées par un contrat pour un 

produit ou service financier. 
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L’ensemble des plateformes bancaires en ligne, des applications de paiement mobile et les 

logiciels dédiés aux services financiers numériques ont permis l'émergence d'un nouveau secteur 

de l'industrie financière : le secteur FinTech.  Les solutions technologiques innovantes que 

procure la Fintech permettent de réduire l'exclusion financière et les inégalités de revenus 

(Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, G20
1
) notamment grâce à la 

possession croissante de téléphones mobiles et à l'accès à Internet. Les services financiers 

numériques constitueraient le moyen le plus efficace pour offrir un accès aux services bancaires 

rapide, bon marché et sécurisé renforçant l’inclusion financière et le développement économique 

et social dans de nombreux pays. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude de la relation entre la Fintech et l’inclusion 

financière. Les développements mondiaux récents en la matière ainsi que les opportunités, les 

challenges et les risques de la Fintech seront aussi abordés. 

 Le document est structuré comme suit. La section suivante traite l’émergence de la Fintech à 

travers la littérature. La section 3 examine la relation entre l’avènement des services financiers 

numériques et l’expansion de l’inclusion financière en tenant compte des différents avantages 

qu’offraient ces services.  La section 4 se concentre sur les obstacles entravant le développement 

de l’inclusion financière et des Fintech. Une conclusion termine le travail. 

 

2. Revue de la littérature :  émergence des Fintechs 

    Au début des années 90, le concept de Fintech (contraction de Financial Technology) a été 

introduit pour la première fois lors du Smart Card Forum (Kutler, 1993) pour représenter les 

premières technologies de l’information dans les services de gestion des banques et dans les 

services financiers de l’époque (tels que les distributeurs de billets automatiques et les logiciels 

d’aide à la gestion du patrimoine). Depuis, ce concept a été défini de plusieurs façons. Certains 

auteurs, considèrent la Fintech comme le fruit de l’interaction entre les organisations financières, 

les consommateurs et les marchés ( (Coughlan, 2002) ; (Reed, 2016)). D’autres l’associent au 

concept d’innovation financière car elle apparait comme un processus d’innovation en constante 

évolution et qui suit le rythme de développement des nouvelles technologies de l’information et 

de pointe (Puschmann, 2017). D’autres encore pensent que le concept de Fintech est né au sein 

des banques pour faciliter leurs opérations en utilisant les avancées technologiques  (Arner, 

2015).   

Le concept de Fintech a évolué et désigne maintenant des entreprises, principalement des start-

up, proposant des technologies et des modèles innovants en matière de produits et de services 

financiers. 

Les Fintechs ont aussi évolué et sont passées de logiciels archaïques dans des ordinateurs à la 

fin des années 90, à des applications mobiles après l’apparition des smartphones à la fin des 

années 2000, et à des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle depuis le milieu des 

années 2010. 

Trois grandes phases caractérisent l’évolution des services financiers numériques (Joia, 2021): 

- La Fintech 1.0 de 1866 à 1967 : le passage de l’analogique au digital 

   L’introduction du télégraphe commercial en 1838, la mise en place du premier câble 

transatlantique en 1866 et l’apparition des chemins de fer et des bateaux à vapeur ont permis pour 

la première fois la transmission rapide d'informations financières à travers les frontières. Les 

progrès réalisés durant cette phase ont concerné principalement les infrastructures. Durant cette 

phase, les cartes de crédit ont aussi été utilisées pour la première fois (1950). 

                                                            
1 Principes de haut niveau du G20 pour l'inclusion financière numérique, 2016. 
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- La Fintech 2.0 de 1967 à 2008 : L’ère des services financiers digitaux 
Cette phase concerne principalement les banques et les progrès réalisés ont été menés par les 

institutions financières traditionnelles. La première calculatrice portable et le premier guichet 

automatique ont été lancés en 1967. Divers développements ont été menés au début des années 

1970, tels que la création de la première bourse numérique au monde (NASDAQ) et le premier 

protocole de communication entre les institutions financières (SWIFT). 

La fin des années 1980 a été marquée par l’utilisation du fax qui a permis aux services financiers 

de reposer essentiellement sur les transactions électroniques entre les institutions financières et 

les clients. L’émergence de l’internet en 1995, a facilité le développement de plusieurs 

procédures telle que la vérification des comptes en ligne via le web. Enfin, dès 2005, les 

premières banques directes sans succursales physiques ont été créées ING Direct, HSBC Direct). 

La banque en ligne a entraîné un changement majeur dans la façon dont les gens perçoivent 

l'argent et leur relation avec les institutions financières. 

- La Fintech 3.0 de 2009 jusqu’à présent : Démocratisation des services financiers 

digitaux 
La crise financière de 2008 a provoqué un sentiment généralisé de colère des populations à 

l’égard du système financier, et une perte de confiance totale dans l’industrie bancaire. Cette crise 

représente un vrai tournant pour le secteur financier. En effet, les consommateurs se sont tournés 

vers des solutions plus transparentes, moins chères et plus adaptées à leurs besoins  (Salampasis, 

2018)Ces solutions sont proposées par de nouveaux acteurs qui se basent sur les progrès des 

technologies mobiles, les technologies réseaux et internet, l’apparition des réseaux sociaux, 

l’intelligence artificielle et les Big Data Analytics pour satisfaire les nouveaux besoins des 

consommateurs (Lee, 2018). Cette période a connu la sortie de Bitcoin v0.1 en 2009, suivie 

rapidement par le boom de différentes crypto-monnaies. La banalisation de l’utilisation des 

smartphones à partir de 2007 a permis l'accès à Internet et aux services financiers numériques à 

des millions de personnes à travers le monde. 

L’évolution rapide des Fintechs a opéré des changements structurels au sein du système 

financier, dit traditionnel et a modifié tout le paysage financier et créant un nouvel écosystème : 

l’écosystème Fintech.  

Cinq acteurs majeurs composent cet écosystème : les startups, les développeurs et fournisseurs de 

technologies (le cloud computing ou les cryptomonnaies), les gouvernements et instances de 

régulation des marchés financiers, les clients et les acteurs financiers traditionnels (banques, 

fonds d’investissement, sociétés boursières, etc…). L’interaction entre ces acteurs laisse émerger 

des innovations financières qui mènent vers une croissance économique, améliorent la 

collaboration, stimulent la concurrence et avantagent les consommateurs du secteur financier.  

Les start-ups et entreprises Fintech se composent de sociétés informatiques qui tentent de 

combler les inefficacités constatées dans les institutions financières traditionnelles. Ces 

entreprises ont une plus grande capacité à subdiviser les services financiers par rapport aux 

institutions financières traditionnelles permettant aux consommateurs de combiner facilement 

différents services de différents fournisseurs pour satisfaire leurs besoins ( (Lee, 2018); 

(Nicoletti, 2017)). De plus, ces entreprises se spécialisent dans des segments particuliers du 

marché bancaire ce qui leur permet de concurrencer les produits et les services des acteurs 

financiers traditionnels souvent standardisés. Ainsi, et contrairement aux banques qui peinent à 

réviser leurs modèles économiques et activités bancaires, les Fintechs cherchent continuellement 

à développer de nouveaux produits financiers afin de satisfaire les besoins des consommateurs. 

Ces efforts perpétuels d’innovation et l’engouement vers ce type de services ont attiré 

l’investissement des fonds de capital-risque dont le montant d’investissement est passé d’un 
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milliard de dollars en 2008 à plus de 40 milliards de dollars pour le premier semestre 2018 à 

l’échelle mondiale.  Néanmoins, selon (Brodersen, 2016), plus de la moitié des sommes investies 

sont parvenues des acteurs financiers traditionnels qui désirent développer des projets Fintech 

rapidement et améliorer leur capacité d’innovation technologique afin d’obtenir des avantages 

concurrentiels  (Lee, 2018).  Ces évolutions, montrent que le secteur des startups Fintech 

commence à se structurer autour d’acteurs importants qui permettront certainement de pérenniser 

le secteur. Plusieurs gouvernements ont aussi mis en place des politiques économiques 

nationales, afin de stimuler l’innovation Fintech, faire émerger de nouveaux acteurs et encourager 

la compétitivité financière mondiale.  

Dans la section suivante, les liens entre la Fintech et l’expansion de l’inclusion financière sont 

présentés. 

 

3. Fintech et inclusion financière 
L’avènement des technologies de l'information et de la communication a eu un impact majeur 

sur plusieurs secteurs d'activité en transformant les anciens paradigmes de la concurrence, du 

travail et de l'emploi. 

Le secteur financier a lui aussi était touché par ces innovations technologiques et des services 

financiers innovants ont été développés de manière de plus en plus accélérée. 

Au cours de la dernière décennie, les innovations financières, sous forme de nouveaux canaux 

de distribution, de production et de fournisseurs, ont remodelé la manière avec laquelle les 

entreprises du marché financier créent et fournissent leurs produits et services et ont créé aussi de 

nouvelles opportunités aux entrepreneurs repoussant les frontières de l'accès au financement et 

augmentant la population bancable et bancarisée dans le monde entier notamment au sein des 

pays en développement.  

Ces services numériques sont plus rapides, plus efficaces et généralement moins chers que les 

services financiers traditionnels ce qui permet à de plus en plus de ménages à faible revenu et aux 

petites et moyennes entreprises de les contracter. La Fintech est capable d'atteindre le bas de la 

pyramide économique et peut avoir un fort impact socio-économique dans les marchés émergents 

( (Chishti, 2016), (Salampasis, 2018), (Appiah-Otoo, 2021)). 

 Ainsi, la Fintech apparait comme un pilier important dans l’expansion de l'inclusion 

financière.  

Les solutions qu’offre la Fintech pour améliorer l'inclusion financière se scindent en cinq 

domaines clés (Tam, 2018): 

-  Identification et vérification rapide, économique et pratique des clients notamment en 

présence de numéros d'identification nationaux uniques, d’une infrastructure de vérification 

en temps réel et de cadres réglementaires de soutien ; 

-  Résolution des problèmes de distribution et de service du dernier kilomètre
1
 par le biais de 

points d'accès physiques peu coûteux, étendus et numériques tels que les téléphones mobiles 

et les dispositifs de point de vente (POS) ;  

-  Suivi de toutes les procédures de la chaîne de valeur et de l'écosystème des paiements. Par le 

biais de réseaux interopérables et de plates-formes d'interface de programmation d'application 

                                                            
1 La logistique du dernier kilomètre est un élément important de la stratégie concurrentielle des entreprises. La 

capacité à livrer les clients de manière rapide, fiable et précise, ainsi qu’à leur fournir des services à valeur ajoutée 

tels que la prise de rendez-vous de livraison dynamique, peut améliorer la fidélisation des clients et augmenter les 

revenus 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  223  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

(API) ouvertes, les paiements numériques du Gouvernement aux Personnes (G2P)
1
 et les  flux 

de transferts de fonds peuvent être développés en systèmes de paiement de type Personne à 

tous ( Person to all, P2All)
2
 ; 

- Amélioration du profilage des clients, de l'évaluation du risque de crédit et de la détection des 

fraudes en utilisant des sources alternatives de données, telles que les transactions de 

paiement et les données de télécommunication ; 

- Meilleure mobilisation de l'épargne grâce à des canaux de création et de distribution 

alternatifs à moindre coût et à des conceptions de produits plus pratiques, telles que des 

portefeuilles mobiles connectés à des comptes d'épargne et des produits d'épargne intuitifs 

basés sur des objectifs particuliers.  

Ces avantages sont tirés, principalement, grâce à trois types de services : 

- Les services de paiement numérique qui permettent aux familles modestes de sécuriser 

leur revenu grâce aux envois de fonds ou aux transferts d'argent, et stimulent aussi l'épargne et 

l'augmentation des dépenses de première nécessité  (Demirguc-Kunt, 2018). Les paiements 

numériques comprennent toutes les formes de paiements effectués numériquement, les systèmes 

de paiement mobile étant l'une des formes les plus importantes. Sont également inclus dans cette 

catégorie les systèmes de paiement ou de transfert d'argent Peer-to-Peer (P2P) tels que PayPal ; 

- Les prêts numériques et le financement participatif (Digital Lending et 

Crowdfunding) qui représentent une importante source alternative de crédits. Le financement 

participatif peut être scindé en quatre sous-catégories, à savoir le financement participatif basé 

sur les dons, le financement participatif basé sur les récompenses, le prêt participatif et 

l'investissement participatif ; 

- Les technologies numériques destinées aux institutions financières offrent des services 

financiers nouveaux et innovants afin d’améliorer l'accès, l'efficacité et l'efficience des services 

financiers tout en réduisant les coûts, les procédures bureaucratiques et l’investissement dans les 

infrastructures (Alliance for Financial Inclusion, 2018). Parmi ces services, l’assuretech
3
,  les 

crypto-monnaie
4
 mais surtout les plateformes de conseil en ligne offrant des examens et des 

comparaisons basés sur des algorithmes  (Gomber, 2017). 

A travers ces services, des réductions de coûts allant jusqu'à 90 % par rapport aux institutions 

traditionnelles pourraient être envisagées permettant à 1,6 milliard de personnes dans les 

économies émergentes d’avoir accès aux services financiers et augmentant les crédits accordés 

aux particuliers et aux entreprises de 2,1 billions de dollars et les nouveaux dépôts de 4,2 billions 

de dollars. L’accès aux services financiers numériques permettrait aussi l’augmentation du PIB 

des économies émergentes de 3 700 milliards de dollars d'ici 2025 et généreraient jusqu'à 95 

millions de nouveaux emplois (Manyika, 2016). 

                                                            
1 Les paiements de type G2P (Governement to ¨Person) comprennent les transferts sociaux, les paiements de salaires 

et les pensions. 
2 Les paiements de personne à tous (P2All) comprennent tous les paiements effectués par des particuliers tels que les 

envois de fonds et les transferts, les paiements effectués par les particuliers aux entreprises et les paiements versés au 

gouvernement (tels que les impôts). 
3 Une assurtech (assurance – technologie) est une entreprise, souvent une startup, qui mise sur l’innovation pour 

améliorer les modèles traditionnels de l’assurance. Elle tire le potentiel des nouvelles technologies afin d’intervenir 

sur un segment de la chaîne de valeur de l’assurance (offre, distribution, services).  
4 La crypto-monnaie ou la monnaie numérique fait référence aux monnaies qui n'existent que numériquement et n'ont 

aucune représentation physique. Elles ne sont pas encore largement utilisées et sont peu réglementées. La monnaie 

numérique la plus connue est la crypto-monnaie Bitcoin introduite en 2008. 
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Parmi les premiers services financiers innovants lancés, ceux liés à l'argent mobile (mobile-

money) par le biais d’opérateurs de réseaux mobiles. 

Le Mobile Money : vecteur de développement de l’inclusion financière numérique 
Selon certaines études, l’expansion de l'utilisation du téléphone mobile pourraient multiplier les 

opportunités de bancarisation des personnes exclues (Maurer, 2012)et permettrait à près d'un 

milliard de personnes non bancarisées d’avoir accès à des services financiers formels si une 

mobilisation du potentiel des services de téléphonie mobile présent, se produisait (Chatain, 2012 

).  

Lancés dans plus de 90 pays, dont la majorité fait partie des pays à revenu faible ou 

intermédiaire, les paiements mobiles auraient permis déjà la création de 690 millions de comptes 

à travers le monde dont près de la moitié en Afrique subsaharienne.  

À l'échelle mondiale, une augmentation importante dans l’utilisation des paiements 

numériques a été constatée entre 2014 et 2017. Ainsi, la proportion d’adultes ayant utilisé ces 

services est passée de 42 % en 2014 à 52 % en 2017. Dans les pays à faible revenu, ce taux a 

augmenté de 15 % en 2014 à 26 % en 2017. 

Dans ce cadre, le continent africain est devenu l’un des principaux terrains de déploiement du 

mobile money. Grâce à la disponibilité et l'utilisation des téléphones portables, la probabilité 

d'épargne au niveau des ménages, en particulier parmi les plus pauvres et les plus faibles, s’est 

améliorée (Ouma, 2017) et l’accès des entreprises aux prêts et aux crédits a augmenté, rendant 

ces entreprises plus productives que les autres (Gosavi, 2018). 

Parmi les expériences réussies en Afrique, les cas ghanéen et kényan où l’impact positif du 

mobile money sur l’inclusion financière des populations vulnérables a été confirmé à travers de 

nombreuses études ( (Agyekum F. L.-W., 2016), (Fernandes, 2021) (Kithinji, 2017)). 

Cependant, la technologie numérique ne suffit pas à elle seule à accroître l'inclusion 

financière. L'utilisation des paiements numériques dépend fortement des infrastructures 

physiques et financières, de l'existence des lois, des réglementations appropriées, de solides 

mesures de protection des consommateurs, mais aussi des compétences en lecture et en calcul des 

populations. Malheureusement, les populations exclues de ce type de services sont souvent des 

femmes et des adultes parmi les plus pauvres et les moins éduqués ce qui rend l’accessibilité et 

l’usage efficient à ces technologies restreint. 

L’accès à un compte est la première étape à l'inclusion financière, son utilisation active, pour 

économiser de l'argent, gérer des risques ou recevoir des paiements, est l’étape clé de l’inclusion 

financière. Selon le rapport Findex 2017, plus d’un milliard d'adultes possédant un compte 

utilisent toujours l’argent en espèces pour payer les factures de services publics, près de 300 

millions de titulaires de comptes dans le monde travaillant dans le secteur privé sont payés en 

espèces, et environ 275 millions de titulaires de comptes reçoivent des paiements en espèces pour 

la vente de produits agricoles. Pour les pays en développement, environ 280 millions de titulaires 

de comptes utilisent des espèces ou un service de gré à gré pour envoyer ou recevoir des envois 

de fonds nationaux, dont 10 millions au Bangladesh et 65 millions en Inde. 

Avec la Covid-19, la nécessité d’élargir l’accessibilité des services financiers numériques pour 

les entreprises, les particuliers et les gouvernements s’est confirmée.  En effet, cette double crise 

économique et sanitaire a créé d’énormes tensions pour les institutions traditionnelles fournissant 

des services aux pauvres et les microentreprises poussant de nombreux pays à progresser plus 

rapidement dans la facilitation des services financiers numériques en améliorant l'infrastructure 

réglementaire et physique afin que les prestataires de services puissent répondre à la nouvelle 

demande. 
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Dans ce qui suit, les obstacles qui entravent le développement de l’inclusion financière et de la 

Fintech avec quelques solutions, sont présentés.  

 

4. Inclusion financière numérique, entreprises Fintech, opportunités et obstacles 

La Fintech est devenue un élément essentiel de la finance moderne qui a connu ces dernières 

années un engouement particulier dans l’environnement des affaires grâce notamment à 

l’explosion de l’innovation technologique, la mondialisation et l’évolution des attentes des 

consommateurs.  

Même si de nombreuses personnes restent encore exclues des services financiers, la Fintech 

offre d'énormes opportunités pour soutenir l'inclusion financière des populations du bas de la 

pyramide économique. Les services financiers que proposent les entreprises Fintech doivent 

garantir la transparence et la sécurité, et aspirer à l’amélioration progressive de la qualité et 

l'accès aux services financiers pour les personnes mal desservies dans le monde. 

La crise sanitaire du COVID-19 a créé de nouvelles opportunités pour les services financiers 

numériques afin d'accélérer l'inclusion financière dans un contexte de distanciation sociale avec 

une normalisation du numérique et une montée en puissance du télétravail partout dans le monde. 

Malgré les opportunités qu’offre l'inclusion financière numérique, elle comporte également 

plusieurs risques qui peuvent dissuader les consommateurs d’y adhérer. Parmi ces risques, ceux 

liés au manque de familiarité avec les produit et services innovants. En effet, l’exclusion 

financière peut être dans certains cas volontaire exprimant une réticence à l’utilisation des outils 

électroniques ou numériques pour effectuer des transactions financières de base. Généralement, 

les personnes concernées par ce sentiment, préfèrent les transactions en espèces, en raison d'un 

groupe de facteurs tels que la religion, la culture, le mode de vie et la perte de confiance dans la 

stabilité du système financier (Ozili, 2018). 

Le deuxième type de risques, concerne les risques liés à la réglementation des nouveaux 

services qui ne sont pas soumis aux dispositions de protection des consommateurs contrairement 

aux banques et aux institutions financières traditionnelles dont la réglementation reste très stricte.  

Le dernier type de risque est relatif à la technologie numérique qui peut entraîner une 

interruption du service à cause de la perte des données ou des instructions de paiement. Par 

ailleurs, un risque d'atteinte à la vie privée ou à la sécurité peut se produire suite à la transmission 

et du stockage numériques de données 

Dans l’ensemble, les avantages que procurent les services financiers numériques dépassent ces 

risques et leur portée reste minime.  

Pour les entreprises Fintech, qui restent le principal moteur de développement de l’inclusion 

financière numérique, elles aussi font face à certains obstacles qui limitent leur succès à long 

terme et celui de l’inclusion financière numérique. 

Parmi ces obstacles, cinq semblent majeurs. Il s’agit de : 1) l’innovation, 2) la réglementation, 

3) la concurrence et le risque, 4) la cybersécurité et la protection des données, et enfin 5) 

l’expansion internationale. 

- L’innovation  

L’innovation est la pierre angulaire du secteur de la Fintech qui lui donne une longueur 

d’avance par rapport au secteur traditionnel. Grâce à l’intégration des technologies financières 

innovantes, de nouveaux produits et services sont créés de façon continuelle et remettent en 

question les anciens business modèles pour en inventer de nouveaux. Cependant, la perpétuelle 

évolution des services et des mises à niveau concurrentes peut constituer une véritable difficulté 

pour les entreprises Finetch, notamment pour les plus petites qui ne pourraient pas s’adapter 

rapidement et rester au diapason des nouvelles technologies.  



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  226  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

Afin de tirer profit entier des avantages de l’innovation, les Fintech devraient adopter la 

Blockchain pour améliorer les performances contractuelles, réduire les coûts de services et la 

gestion des erreurs et aussi diversifier les offres de crédit. 

Le développement rapide des nouvelles technologies et l’obstination de fournir de nouveaux 

services, plus rapides et plus automatisés, peut engendrer le risque pour les entreprises Fintech, 

de ne plus être en phase avec les besoins réels des consommateurs. C’est pourquoi, il est 

important pour les Fintech d’être à l’écoute des clients.  

- La réglementation 

Les Fintech sont continuellement mises au défi de s’adapter à une réglementation stricte et de 

rester en conformité, critères essentiels pour assurer la confiance des partenaires et des clients. 

Cette réglementation a pour objectif premier la protection des consommateurs.  

Toutefois, avec l’évolution du secteur, les réglementations mondiales se multiplient, ce qui 

peut poser plusieurs problèmes aux entreprises Fintech.  D’un côté les entreprises doivent 

satisfaire à ces normes strictes, et d’un autre côté, elles doivent former efficacement les 

collaborateurs à la conformité sachant que leurs ressources, en termes de personnel, d’expertise 

ou de pratiques établies, sont souvent limitées surtout quand celles-ci sont des entreprises 

naissantes.  

 Les Finetch sont donc examinées minutieusement et risquent de contracter des amendes, 

d’être suspendues, révoquées de leur licence ou d’entacher la réputation de leur marque si elles 

ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, les Fintech sont aussi sujettes à un ensemble de procédures, de lois et de 

réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les entreprises Fintech offrant des 

services monétaires ont particulièrement du mal à satisfaire à ces exigences de plus en plus 

strictes car elles ne permettent pas de garantir la rapidité et la fluidité des processus de ces 

entreprises. Les conséquences de non-conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent sont 

très préjudiciables aux nouvelles entreprises Fintech et complexifie l’obtention des financements. 

-  La concurrence et le risque 

La création d’une entreprise Fintech est un exercice difficile dans un milieu où les 

concurrents, les banques traditionnelles, sont déjà bien établis et où la réputation de ce type 

d’entreprises a été entachée à la suite de certaines fraudes. En particulier, les scandales financiers 

de Wirecard et Greensill Capital
1
 qui ont généré une crise de confiance et de méfiance dans le 

secteur de la Fintech lui faisant perdre de sa crédibilité et de sa stabilité. Une vague de 

désengagement financier s’en est suivie et plusieurs établissements bancaires traditionnels ont 

fermé leurs comptes avec les Fintech car considérées comme étant risquées. 

De ce fait, les entreprises Fintech doivent redoubler d’efforts afin d’obtenir les services 

financiers nécessaires à leur fonctionnement notamment les startups Fintech qui sont moins 

solides financièrement et donc plus exposées aux risques de liquidité et aux risques de taux 

d’intérêt (Lee, 2018). 

Les Fintech peuvent générer aussi des risques financiers à cause de l’utilisation de 

l’intelligence artificielle dans les marchés financiers qui permet d’accélérer les prises de 

décisions et les échanges sur les marchés financiers suite à de petites fluctuations. Cette réactivité 

rapide pourrait accélérer la contagion d’une simple défaillance sur les marchés financiers et 

accentuer davantage ces fluctuations. 

                                                            
1 Deux entreprises Fintech, respectivement allemande et britannique, ayant dissimulé leurs comptes réels pour afficher une 

rentabilité beaucoup plus élevée que la leur. 
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- La cybersécurité et la protection des données  
La cybersécurité reste un défi important et central pour les entreprises Fintech.  L’utilisation 

étendue des technologies financières génère de sérieux risques de piratage et de cyberattaques au 

niveau des institutions et entreprises. Les individus, qui ont de plus en plus accès aux services 

financiers par le biais de smartphones, peuvent quant à eux être volés ou hackés facilement. 

En 2018 par exemple, la Banque Indienne « Cosmos Bank » a été victime d’une cyberattaque 

qui lui a coûté 13,5 Milliards de dollars  (Madelin, 2018). Entre 2017 et 2018, le nombre de 

violations de données financières a augmenté passant de 25 à 145. En plus du vol d’argent, ces 

cyberattaques peuvent aussi altérer le système ou le modifier pour le discréditer (enquête de la 

Financial Conduct Authority (FCA)). 

Afin de d’améliorer leurs services et les rendre plus résilients aux cyberattaques, les 

entreprises Fintech travaillent continuellement sur de nouvelles solutions. (Gai, Qiu et Sun, 

2018 ; Anagnostopoulos, 2018). 

Parmi les solutions trouvées, l’intégration de la cryptographie et de la biométrie dans 

l’authentification et le contrôle d’accès des applications financières
1
, l’amélioration des 

infrastructures cloud pour sécuriser le stockage des données et l’utilisation de la technologie 

Blockchain qui semble être la solution la plus avancée pour la sécurité et la protection des 

données.  

    Toutes ces solutions sont généralement coûteuses mais nécessaires pour éviter les dommages 

que peuvent causer les cyberattaques qu’il s’agisse des coûts élevés de rétablissement du système 

ou de la perte de la confiance du public, difficilement renouvelable. 

- L’expansion internationale 
La première étape de l’expansion des Fintech repose sur le développement d’un réseau 

bancaire local pour avoir accès aux comptes et aux numéros de comptes bancaires nationaux, une 

étape qui nécessite beaucoup de procédures et qui peut prendre beaucoup de temps aussi. 

Pour l’expansion à l’international, l’exercice est encore plus difficile et plus coûteux. En effet, 

les entreprises Fintech doivent trouver des solutions bancaires capables de convenir à plusieurs 

États ou pays en même temps au fur et à mesure de leur expansion.  Le souci de conformité peut 

représenter un obstacle majeur à l’expansion internationale comme c’est le cas des Fintech aux 

États-Unis qui doivent présenter des solutions technologiques dans les 50 Etats tout en 

garantissant la conformité à la réglementation en vigueur de tous ces Etats. Ce processus long et 

onéreux entrave forcement le développement des jeunes entreprises à l’international. La seule 

manière d’y échapper, est la mise en œuvre de partenariats solides. 

 

Développements nécessaires à l’expansion de l’inclusion financière  

Afin d’accroitre l’inclusion financière numérique, certains développements semblent être 

nécessaires. Cependant, il est nécessaire de tenir compte du contexte national de chaque pays 

pour définir les bonnes approches en matière d’inclusion financière. Les développements qui 

suivent sont « génériques » et fonctionnent habituellement dans la plupart des pays ( (Randall, 

2017); (Sahay, 2015)) : 

 L’amélioration des moyens de la reconnaissance des clients (par exemple, les cartes d'identité 

biométriques) qui réduisent les risques de falsification à des coûts bien inférieurs ; 

 La mise en place d’infrastructure de paiement plus rapide pour réduire les obstacles et les 

coûts de l'inclusion financière ; 

                                                            
1 Par exemple, pour effectuer un paiement sur Apple Pay, l’authentification se fait avec une empreinte de doigt. 
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 L’utilisation des technologies Blockchain qui améliore la sécurité, la transparence et 

l’efficacité des services financiers. 

 La numérisation des paiements de gouvernement à personne (G2P) visant à lier les transferts 

directs et autres subventions au système national d'identification permettant d’approcher 

directement les pauvres ; 

 La création de nouveaux modèles de collaboration et de partenariat regroupant l'expertise 

financière des acteurs traditionnels et les avancées technologiques des Fintech ; 

 La mise en œuvre de modèles centrés sur les besoins des clients pour les impliquer et les 

maintenir engagés dans l'utilisation des services financiers numériques ; 

 La promotion du financement participatif numérique donnant accès au financement aux 

petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à en obtenir auprès des banques ;  

 La réduction des coûts de traitements via l’analyse de données volumineuses (Big Data) ; 

 L'utilisation de la monnaie numérique par le biais d'émetteurs de monnaie électronique agréés 

est en mesure d'élargir l'accès et la capacité des personnes à envoyer et à recevoir des fonds, 

ainsi qu'à s'inclure financièrement.  

 La promotion du e-commerce pour stimuler l'accès au financement et aux opportunités 

économiques numériques ; 

 La mise en place d’une technologie réglementaire (RegTech) permettent aux régulateurs de 

disposer de meilleurs outils pour superviser les institutions financières ; 

 L’amortissement des coûts d’accès au dernier kilomètre pour limiter l’impact sur les frais 

généraux et la gestion logistique des entreprises. 

 

5. Conclusion 
Dans ce travail, nous avons étudié la relation entre la Fintech et l’inclusion financière. Nous 

avons commencé par examiner l’émergence de la Fintech. Nous avons par la suite traité la 

relation entre l’avènement des services financiers numériques et l’expansion de l’inclusion 

financière en tenant compte des différents avantages qu’offraient ces services. Enfin, les 

obstacles entravant le développement de l’inclusion financière et les Fintech sont examinés. 

Bien que les travaux portant sur l’apport des Fintech sur l’expansion de l’inclusion financière 

restent rares et traitent dans leur majorité des études de cas, nous avons tenté de donner une 

analyse globale sur le sujet. 

De plus en plus de travaux confirment le rôle important de la Fintech dans la promotion de 

l'inclusion financière. Outre une vitesse plus rapide et une efficacité accrue qui profitent tant aux 

ménages à faible revenu que les PME, la Fintech offre également un coût de service inférieur, 

peu d'exigences de garantie pour l'octroi de crédit et généralement une meilleure expérience pour 

les clients. L’augmentation des investissements dans les entreprises Fintech (passant de 50,8 

milliards de dollars en 2017 à 135,7 milliards de dollars en 2019) et l’évolution continuelle des 

services financiers numériques ainsi que l’immense potentiel du secteur, prouvent que le secteur 

n’en est qu’à ses balbutiements. 

La crise sanitaire du COVID-19 a créé de nouvelles opportunités pour les services financiers 

numériques et a permis d'accélérer l'inclusion financière dans un contexte de distanciation sociale 

et de restrictions des déplacements. La Fintech, et notamment l'argent mobile, ont pu aider les 

particuliers et les entreprises à maintenir et à accroître l'accès aux services financiers en temps de 

confinement. De nombreux pays ont encouragé l’utilisation de ces services en introduisant des 

mesures réduisant les coûts et augmentant les limites des transactions numériques (par exemple, 

Ghana, Kenya, Birmanie, entre autres). 
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 La tendance à la numérisation engendrée par la Covid-19 pourrait devenir la nouvelle norme.  

À l'avenir, les possibles partenariats entre les institutions traditionnelles et opérateurs Fintech 

permettront aux banques de se développer rapidement tout en atteignant de nouveaux marchés et 

segments de clientèle, et aux entreprises Fintech d’accéder à des segments de clientèle établis. Le 

tout améliorant l’accès aux services financiers.  
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 استخدام التكنولوجيا املالية في القطاع املصرفي واملالي و عالقتها مع الشركات الناشئة

Utilisation de la technologie financière dans le secteur bancaire et 

financier et sa relation avec les start-up  
 الجزائر./ تيزي وزو -إبغوشن سعدية، طالبة دكتورة علوم اقتصادية

IBEGHOUCHENE Saadia  

Université Mouloud MAMMERI, Tizi- Ouzou / Algérie. 

  امللخص:

تميز ت العشرية األخيرة بتطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الجديدة. وقد ساهم هذا التطور في والدة   

يسمى التكنولوجيا املالية. وهذا النوع الجديد مخصص للشركات ، وال سيما للشركات الناشئة(. وبالفعل ، يعتبر مجال جديد 

استثمار الشركات الناشئة في التكنولوجيا املالية مفيًدا للغاية ، فهو يوفر الوقت ويقلل من املخاطر ويزيد من األرباح بتكلفة 

دام التقنيات الجديدة في مجال التمويل في ابتكار طرق جديدة للتمويل و املدفوعات أقل ومواجهة املنافسة. وقد ساهم استخ

سوف نحاول اإلجابة على املشكلة  ه املداخلة ، مثل الدفع عن طريق تطبيق الهاتف املحمول والتمويل بالعملة الرقمية.في هذ

 التالية:

 .استخدام التكنولوجيا املالية في القطاع املصرفي واملالي وما عالقتها مع الشركات الناشئة؟ مدى ما

ولإلجابة على التساؤل ، سوف نتبع أسلوب بحث وصفي وتحليلي ، وصفي عند عرض املفاهيم املتعلقة بالتقنيات في مجال 

انتشارها في العالم. تظهر النتائج التي تم الحصول عليها في التمويل للشركات الناشئة والشركات املالية والتحليلية عند تقييم 

 في الصناعة املصرفية واملالية والعديد من الشركات الناشئة التي تم 
ً
 كامال

ً
هذ ه املداخلة أن التكنولوجيا املالية أصبحت العبا

 دمجها في هذا املجال في السنوات األخيرة.

 .ة ، تطبيقات جوال ، العملة الرقمية، الدفع اإللكتروني، شركات ناشئFintech الكلمات املفتاحية:

         Résumé : 

La dernière décennie a été marquée par le développement des Nouvelles Technologies d'Information 

et de Communication (NTIC). Ce développement a contribué à la naissance d'un nouveau type de la finance 

qui s'appelle la technologie financière (Fintech) .Ce nouveau type est destiné  pour les entreprises notamment 

pour les start-up).En effet, l'investissement des start-up dans la technologie financière est très avantageux, elle 

permettant de gagner le temps, se réduisant les risques et maximisant les profits à moindre coût et  à affronter 

la concurrence. Par ailleurs l’utilisation de Nouvelles Technologies dans le domaine de la finance a contribue 

ainsi à l’invention des nouvelles méthodes de financement et de paiements tel que le paiement par application 

mobile et le financement par la monnaie numérique. 

Dans cette intervention, nous allons utiliser  une méthode de recherche descriptive et  analytique, 

descriptive lorsque nous  présentons  des concepts liés aux notions de Fintech et startups et analytique 

lorsqu’elle évalue leur diffusion dans le monde. Les résultats obtenus dans cette intervention montrent que, 
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les Fintech sont devenue un acteur plein et entier de l’industrie bancaire et financier et plusieurs startups qui  

sont intégrés ces dernières années dans ce domaine. 

Mots clés : Fintech, Startups, application mobile, monnaie numérique, paiement électronique. 

Introduction: 

Le  domaine de la finance est passé par plusieurs mutations profondes ces dernières années, 

des nombreux changements déclenchés grâce au développement des nouvelles technologies .Les 

fintech,  les start-up sont des nouveaux termes apparus pour développer le domaine de la finance. 

L’objectif de cette communication est de répondre à la problématique suivante :  

Quel est le degré d’utilisation de la Fintech dans le secteur bancaire et financier et 

quel est sa relation avec les startups ? 

Afin de répondre sur notre problématique nous allons étudier les deux éléments suivants : 

- Donner  des notions de base la technologie financiere,sa définition et categorie. 

- Présenter la réalité d’utilisation des fintech dans le monde notamment pour les paiement. 

1-Notions sur la technologie financière: 

1-1-Définition de technologie financière : 

 Les définitions de la Fintech sont multiples. La Fintech est un nouveau type d’opérateur 

du domaine des télécommunications, des services financiers, ils s’appuient sur les réseaux de 

mise en place par les opératrices télécoms pour fournir des services à leur abonnée au travers des 

applications et sites internet, (RUIMY, 2017). 

 Pour certains, elle désigne une Start-up innovante qui utilise la technologie  pour repenser  

les services financier et bancaire (Gué 2015). 

 Pour d’autre il s’agit d’un terme large qui désigne toutes technologie avec des services 

financiers et regroupent des entreprises et start-up. (SELIMANI, 2016). 

1-2-Les catégories de la  Fintech : 

Il existe trois catégorie de services de Fintech et qui sont : le crwofunding, les applications 

mobile, la monnaie numérique. 
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1-2-1-Crowfunding : Une innovation financière pour le financement des petites et moyennes 

entreprises., appelée aussi, le crowdfunding : 

L'essor des Technologies de l'Information et de la Communication, notamment l'Internet, 

a permis de façonner de nouveaux modes de financement et d'investissement, comme le 

financement participatif. 

En effet, le Crowfunding, est une technique de financement alternative qui a vu le jour 

dans les années 2000 en Europe et aux Etats-Unis pour les promoteurs de projets et les 

entreprises, et qui, a connu une forte  croissance depuis 2008 avec l’essor de TIC. Ce type de 

financement est complémentaire de la finance classique et stimule  l’activité économique. 

Le  mot Crowdfunding est un mot anglaise, il se compose de crowd veut dire la foule et 

funding qui désigne le financement. Il consiste à financer un projet, une association, une start-up 

ou une entreprise en faisant appel à un grand nombre de contributeurs et en passant par un site 

internet sans l’aide des intermédiaires financier traditionnel comme les banques. A la différence 

au financement traditionnel démarche de cette innovation est basée sur les TIC (internet, 

plateforme de financement participatif c.-à-d. Les sites web intermédiaires entre les demandeurs 

comme les Pme, startups de  et offreur comme l'internaute et épargnant qui possède des fonds à 

investir  de fonds, e-paiement). 

            Le principe de fonctionnement de Crowdfunding est simple : un particulier, une 

association, une entreprise à besoin de financement pour réaliser un projet personnel ou 

professionnel. Le Crowdfunding appelle au public pour en financer tout ou une partie via une 

plateforme  qui se charge de mettre en relation le financeur et les demandeurs de fonds. 

1-2-2-Paiement électronique : 

Le Selon la banque centrale Européenne, le  paiement électronique, il s’agit  tout paiement 

initié et traité de manière électronique (LI-Chun, 2003). 

  Les auteurs BRUN Bernard et WERRY Etienne sont définis aussi les paiements 

électroniques. La définition du BRUN Bernard  (1999) le paiement électronique a deux  

définitions, l’un au sens strict et l’autre au sens  large.  Au sens strict, le paiement électronique 
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réfère uniquement au paiement qu’il ne nécessite pas le recours à un contact direct entre les 

personnes physiques et au sens large , Il correspond à tout paiement d’une somme de monnaie 

impliquant le recours à des mécanismes électroniques.il s’agit de tous types de paiement qui se 

font sans le recours à l’instrument de paiement traditionnel (chèque et espèce). 

1-2-3-Les applications mobile 
1
: 

Il s’agit d’un ensemble d’applications mobile et plateformes numériques qui permettent 

aux clients de gérer leurs activités bancaires : dépenses, choix d’investissement, paiement..). 

            A titre d’exemple, les applications de paiement mobile comme Apple Pay, Samsung Pay, 

Google Pay permettent à son utilisateur de  l’utiliser son Smartphone pour payer des achats des 

biens ou de service dans le commerce de proximité ou à distance sans utiliser l’argent liquide 

.cette méthode de paiement de manière simple, facile, moins, sécurisé et rapide. L’Algérie 

comme d'autres pays ont adopté le paiement par application mobile qui se base sur QR code 

depuis 2020, deux applications de paiement a été lancée, la première appelée Baridimob (lancé 

par Algérie poste en 2020) et Wimpay par la BNA. 

1-2-4-Les monnaies numériques. 

Les monnaies numériques  permettent de transfert de l’argent sans passer par un 

intermédiaire titre d’exemple le bit coin, qui est une monnaie numérique créée par les 

individus en 2009 (par SOTOSHI NAKAMOTO) et elle connut aujourd’hui un essor, d’après 

statiste, le nombre d’utilisateurs de cette monnaie en 2015 atteignait 3,18 millions de 

personnes et aujourd’hui le nombre d’utilisateurs de portefeuille électronique Bitcoin atteint 

80 millions dans le monde. 

2-  L’état de l’utilisation des applications de paiement par les consommateurs dans le 

monde  et le paiement électronique en Algérie. 

2-1- Les fournisseurs des applications de paiement mobile : 

                                                            
1https://www.definitions-marketing.com/definition/application-mobile-de-paiement/,consulté le 08 mai 2022. 



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  236  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

Les principales applications de paiement mobile qui sont fournis par des start-up présente 

dans le tableau ci-dessous, sa création, son origine, leur disponibilité dans le monde et  les 

services offert. 

Tableau n°01 : Les applications de paiement le plus utilisées dans le monde : 

 Année et 

pays de 

création 

Appareil Origine Disponibi

lité 

Technolo

gie 

Sous-

jacent 

de 

paiement 

Service 

Apple 

Pay 

2014 

Etats-

Unis 

Iphone Fabricant 

téléphone 

Présence 

internatio

nal 

(70 pays) 

NFC Carte -Paiement de 

proximité 

-Paiement en 

ligne 

-Paiement entre 

particulier 

Googl

e Pay 

2018 

Etats-

Unis 

Appareil 

doté de 

NFC 

Géant 

Web 

Présence 

internatio

nal 

(42 pays) 

NFC 

QR code 

 

carte Paiement de 

proximité 

-Paiement en 

ligne 

-Paiement entre 

particulier 

Samsu

ng 

Pay 

2015 

Coré de 

sud 

Samsung 

Galaxy 

(G5) 

Fabricant 

téléphone 

Présence 

internatio

nal 

(25pays) 

NFC 

MST 

carte Paiement de 

proximité 

-Paiement en 

ligne 

-Paiement entre 

particulier 

Source : Rapport syrtals-cards (2020).page 8-9. 

D’après le statista global consommer servey, et selon le classement de pays, la chine reste 

le premier au monde de paiement mobile avec son application international Ali Pay, (93% des 

personnes chinoises préfèrent cette application en 2021), suivi en deuxième rangé l’application de 

Swish de la suéde et Apple Pay. 
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2-2-Les applications de paiement mobile le plus utilisé dans le monde.  

D’après le statista global consommer servey, et selon le classement de pays ,la chine reste 

le premier au monde de paiement mobile avec son application international Ali Pay,(93% des 

personnes chinoises préfèrent cette application en 2021) ,suivi en deuxième ranger l’application 

de Swish (de la suisse) est une application nationale (87% des personnes en suisse préfèrent cette 

application en 2021), en troisième ranger l’application de Google Pay avec des taux différent  

d’un pays à un autre est une application internationale (82% des personnes en Inde,54% en 

Russie  préfèrent cette application en 2021),en quatrième position le Royaume-Unis( Apple 

Pay,63%) et en cinquième le service Paypal en Allemagne(56% personnes préférant ce service en 

2021). 

Figure n°1 : Les applications de paiement mobile le plus utilisé dans le monde.  

 

Les trois applications citées ne sont pas disponibles en Afrique, les applications de 

paiement disponible en Afrique sont : M-psa, Orange Money.et l’Algérie comme d'autres pays a 

adopté le paiement par application  mobile qui se base sur QR code depuis 2020, deux 

applications de paiement a été lancée, la première appelée Baridimob (lancé par Algérie poste en 
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2020) et Wimpay par la BNA
1
.et généralement ces applications offerts par des acteurs bancaire et 

non par les startups. 

2-3-Les paiement électronique en Algérie : 

Actuellement, l’Algérie s’oriente vers l’adoption du paiement mobile notamment avec la 

crise sanitaire (covid 19) et cela peut encourager encore l’adoption du paiement électronique chez 

les algériens à condition qu’il soit introduire d’une manière simple et pratique pour l’utilisateur et 

les opérateurs économiques. Le nombre des transactions de paiement électronique sur TPE atteint 

2150529 transactions et 7821346 transactions de paiement sur internet à la fin de 2021 selon les 

données de groupement d’Internet et économique monétique (GIE monétique). 

eableau n°02 : L’activité de paiement sur ePE. 

 

Source : Gie Monétique  (2022). 

Tableau n° 03 : Répartition des transactions par secteur d’activité : 

                                                            
1http:// www.aps.dz, consulté le 18 mai 2022. 
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Source : Gie Monétique (2022). 

Conclusion et recommandations : 

En guise de conclusion, on peut dire que la technologie      financière est de plus en plus  se 

développe pour répondre aux besoins des consommateurs et  les entreprises. 

L’Algérie a pris un grand retard en matière d’adoption des Fintech . Malgré les quelques 

avancées réalisé jusqu‘aux  là  dans le secteur des paiements électronique, mais elle reste encore 

dans sa phase embryonnaire, il est indispensable donc de recourir à des nouvelles techniques de 

financement et de paiement. Et pour surmonter les obstacles qui empêché la généralisation de 

l’utilisation des moyens de paiement électroniques et le développement du commerce 

électronique, nous proposons quelques recommandations qui sont :  

- L’Etat doit intervenir pour inciter les entreprises échange d’une manière électronique et 

cela par des textes législatifs et favorisants la création des entreprises de commerce 

électronique, 

-  Organisation des journées d’études et des compagnies de sensibilisations des 

consommateurs. 

- Modernisation de secteur bancaire, qui est le secteur le important pour le développement 

de commerce électronique car c’est celle qui offre des moyens de paiement électroniques.  

-  Les entreprises et les banques doivent travailler pour changer la culture des 

consommateurs en matière de l’achat et la vente et la façon de paiement.  

- Les banques doivent revoir leur politique s’agissent du domaine de la monétique, elles 

doivent l’améliorer pour attirer plus de la clientèle.et pour les entreprises (offre, 

promotion, publicité...)  comme moyen pour convaincre les consommateurs d’acheter en 

ligne.  

- Les banques et les Startup  doivent travailler pour  améliorer les services bancaires, 

réduire les couts des services bancaires et  encourager des particuliers d’adopter ces 

nouvelles techniques de paiement et de financement. 
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البتكوين  -العمالت الرقمية كأحد األساليب التكنولوجية املستخدمة في املؤسسات املالية والناشئة 

  -نموذجا 

Digital currencies as a technological methods used in financial institutions and emerging   

.دكتوراه، تخصص تسيير عمومي، جامعة تمنراستعالوة عامر، طالب   

 ملخص:

تهدف الدراسة الى التعرف على األساليب الجديدة في اإلدارات املالية والتي تستخدم لتحسين العمليات املالية من خالل  

ل املؤسسات التطبيقات، ومن هذه األساليب نجد " العمالت الرقمية " التي ساهمت بشكل فعال في توسيع مجال أو نطاق عم

 املالية والناشئة، ولهذا تم إعطاء ملحة عن ماهية هذه العمالت الرقمية، ذكر خصائصها، أنواعها، وبيان أثارها.

كما أن املؤسسات املالية والناشئة في ظل اعتمادها على التكنولوجيا حققت ميزة أساسية أال وهي التخفيف من العقبات  

عمل على ارتقاءه بوجود هذا النوع من األساليب، وفي نهاية الدراسة تبين أن مع ظهور عصر التقليدية في القطاع املصرفي، وال

العوملة وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبحت العمالت الرقمية نموذج جديد للمعامالت املصرفية في املؤسسات 

 .املالية والناشئة

 املعامالت املصرفية. –التكنولوجيا  –املؤسسات الناشئة  –املالية املؤسسات  –العمالت الرقمية الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

The study aims to identify the new methods in financial management that are used to improve financial 

operations through applications, among these methods , we find digital currencies that have effectively 

contributed to expanding the field or scope of work of financial and emerging institutions , that is why a 

glimpse of these digital currencies has been given through its definition, mentioning its characteristics, and a 

statement raised. 

Moreeover,the emerging financial institutions,in light of their reliance on technology , have achieved a basic 

advantage ,which is alleviating the  banking sectore , and working to advance it by the presence of this type of 

methods , at the and of the study,it was found that with the advent of the era of globalisation and information 

and communication technology,digital currencies have become a new model for banking transactions in 

financial institutions and emerging. 

Keywords: digital currencies-financial institutions- financial emerging- technology-banking transactions 

 

 مقدمة:

في ظل التطورات السريعة التي عرفها عالم اليوم في شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصال استحدثت أساليب جديدة    

أبرزها استخدام استراتيجية تطبيق اإلدارة االلكترونية في جل املؤسسات واإلدارات العمومية، ومن خاللها ظهر ما يعرف 

م الخدمات املالية، ومعالجة العوائق للمشاكل املالية املمكن أن يواجهها عمالء بشركات التكنولوجية املالية التي تتولى مها

املنشئات املالية الكترونيا، إذ نالحظ مع ظهور هذه املؤسسات املالية اصبح تداول العمالت يتم بشكل رقمي عبر تقنيات 

 التكنولوجيا الرقمية ، كما تم إعطاء مفهوم جديد عرف بالعمالت الرقمية .
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وقد كان لظهور هذا األخير دورا بارزا نظرا للميزات التي يعتمد عليها واملتمثلة في كونها عملية مستقلة، التعامالت املالية فيها    

تكون المركزية دون االعتماد على وسطاء ماليين، وال تحتاج لوجود هيئة تنظيمية مركزية تهتم بتسيير ومراقبة عملياتها، 

مان من خالل استخدام تقنية بلوك تشين، كما تتعدد وتتنوع اشكال لعمالت الرقمية مما يساهم في االعتماد على معايير األ 

 قيام وتطوير األسواق التجارية وانفتاحها امام املتعاملين معها، وظهور األسواق العاملية االلكترونية. 

:إشكالية الدراسة  

ثلة في:مما سبق تتضح معالم اإلشكالية الخاصة ببحثنا واملتم     

 ما املقصود بالعمالت الرقمية؟  وماهي أنواعها ومتطلباتها؟ 

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع املطروح وتتمثل في:    

  ان تطبيق أحدث األساليب التي أفرزتها الثورة التكنولوجية للشركات واملؤسسات املالية أدى الى  ظهور ما يعرف

 الرقمية.بالعمالت 

 .دور العمالت الرقمية في تطوير األسواق التجارية وانفتاحها أمام األطراف املتعاملة معها 

 .ظهور األسواق العاملية االلكترونية وتواجد العمالت الرقمية ضعف من وجودها 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الى:    

 .التعرف على مفهوم العمالت الرقمية 

 الرقمية في الجزائر وبيان مساهمتها في االقتصاد الوطني. ابراز واقع العمالت 

 .التعرف على أهم الخصائص واملتطلبات التي تتميز بها العمالت الرقمية 

 .التطرق الى أشكال العمالت الرقمية وتوضيحها 

 .توضيح ماهية العملة الرقمية البتكوين وبيان اإليجابيات والسلبيات التي تنتج عنها 

  منهج الدراسة:

تم االعتماد على املنهج الوصفي من خالل التطرق الى مجموعة من املصادر واملعلومات املتعلقة باملوضوع واملتمثلة في    

 املقاالت، مداخالت، مواقع انترنت، أطروحات .......الخ.

 خطة الدراسة:

 من أجل االملام بموضوع الدراسة تم تقسيمها الى محورين:

 مالت الرقمية.   املحور األول: ماهية الع 

 .املحور الثاني: قراءة في مفهوم العملة الرقمية البتكوين 

 . أوال: ماهية العمالت الرقمية

بات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في جل قطاعات الدولة أمرا مهم نظرا ملا ألت إليه من نتائج جد مبهرة    

، ومن بين ابرز القطاعات التي  بات التي كانت تحدث في غياب هذا النمطساهمت في جودة العمليات اإلدارية وتجاوز العق

أثرت عليها هذه الثورة التكنولوجية نجد قطاع املالية وبالضبط الشركات واملؤسسات املالية التكنولوجية ، حيث طبق فيها  
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ا ما سنتعرف عليه في هذه الدراسة ثقافة الرقمنة وأصبحت العمالت تتم بصورة رقمية تحت مسمى " العمالت الرقمية " وهذ

 من خالل التعرف على جل املفاهيم النظرية املتعلقة به.

 نشأة العمالت الرقمية: .9

وتضمن البحث   2771نشأت العمالت الرقمية في بدايتها على يد باحث ياباني نشر بحث تحت اسم سانوش ي ناكاموتو سنة    

مخزنة تم تصميمها ضمن كتل ال يمكن تعديلها ، مما يجعلها محافظة على اإلشارة الى سلسلة الكتلة باعتبارها بيانات 

عبر شبكة  ) Peer to Peer (لند  –املعلومة من حيث امللكية والتداول ، وأيضا طريقة ادارتها نتيجة اعتمادها على شبكة ند 

كمبيوترات ، أو خوادم طوابع زمنية موزعة حول العالم وقد كتب في نهاية بحثه انه يريد خلق عملة خاصة بالتعامالت على 

االنترنت ال تخضع لسيطرة جهة واحدة ، مكونة نظام مالي الكتروني قائم على التعامل بين املستخدمين ، دون رقابة ودون 

، هذا األخير  (2722)ركاج،  التالي لنشره البحث كتابة جزء من كود العملة الرقمية بيتكوين 2779وسيط ، ثم اتبعها في عام 

 سنتعرف عليه في املحور الثاني من هذه الدارسة .

 مفهوم العمالت الرقمية: .2

مثل األوراق النقدية    (س لها وجود فيزيائي تعرف العمالت الرقمية باعتبارها العمالت املتاحة على شكل رقمي فقط ولي   

يتم إصدارها وتداولها والتوصل إليها ببرامج حاسوب خاصة وبحل معادالت وخوارزميات معقدة ، ولها   )والنقود املعدنية 

 . (2727)يارة،  خصائص مماثلة للعمالت املادية ، ولكنها تسمح باملعامالت الفورية ونقل امللكية بال حدود

وتعرف كذالك على أنها " أصول رقمية صممت من أجل أن تعمل كوسيط للمبادلة وهي تصمم وتدار من خالل نظام تقني   

أو أنها أموال رقمية تستخدم أنظمة الدفع االلكترونية التي التتطلب بشكل   cryptographicمتقدم يعرف بالتشفير الرقمي 

، بدال من ذلك فإن مستخدمي النظام يتحققون من صحة املدفوعات  )نك بمثل ال  (عام دعم حكومي ألو مشاركة وسيط 

 (2727شهاب، )فرحان و علي طالب  باستخدام بروتوكوالت معينة.

كما عرفت أيضا على انها " شكل من أشكال العمالت املتاحة فقط في شكل رقمي ، يمكن الوصول لها والتعامل بها عن طريق    

 (2727)لعور و عبد الرزاق كبوط،  الحواسيب أو األجهزة املحمولة ، ألنها ال توجد في صورة مادية.

 خصائص العمالت الرقمية  .3

، يقوم بنك التسويات CBDCمن أجل اصدار عملة رقمية مزعومة من طرف البنوك املركزية والتي يطلق عليها اختصارا    

خاصية تجعل هذا النوع من العمالت منصة تتوافق مع أهداف االستقرار املالي التي تحكم  70بما يصل الى  ) BIS (الدولية 

 مؤسسات النقد الدولي وأبرز النقاط الخاصة بعمالت البنوك املركزية وفقا لبنك التسويات الدولية ، هي :

 .... سيكون التحويل والقيمة باملقابل املادي نفسه وسيتم تجنب 

 قبول العمالت وإتاحتها لجميع أنواع املعامالت سوآءا عبر االنترنت أو غير املتصلة باألنترنت على مدار الساعة  سيتم

 طوال أيام األسبوع.

  .ستكون تكلفتها منخفضة، وستكون صفرية تقريبا في وقت اإلصدار والتوزيع النهائي 

 كترونية املحتملة أو فشل النظام أو االضطرابات.سيكون هناك نظام أمن ومرن في جميع األوقات ضد الهجمات االل 

 .ستكون قابلة للعمل بين األنظمة املصرفية املختلفة 

 .(2727)مركز البحوث املالية واملصرفية ،  ستكون عمالت قوية وقانونية بفضل دعم البنك املركزي لها  

 متطلبات العمالت الرقمية: .8

 ة من املتطلبات الستخدام العملة الرقمية وتتمثل في كونها:هناك مجموع   
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  ،أمنة: يجب أن تستخدم أنظمة املدفوعات الرقمية لتقنيات تشفير عالية الجودة لضمان مستوى عال من األمان

 لمعامالت أو تغييرها.لير و تز البحيث 

  الطرفين املتعاقدين.مجهولة: ينبغي أن تكون املعامالت خاصة واليمكن الوصول اليها اال من 

 .محمولة: ينبغي أن تكون العملة الرقمية مستقلة عن أي موقع مادي ويمكن نقلها بسهولة عبر الشبكة 

 .يجب أن يكون املستخدمون قادرين على إنفاق واستقبال األموال في أي وقت 

 بورلزرق، محمد بوعون ، و  .يجب أن تكون األموال الرقمية قابلة للتبديل وقابلة للتقسيم الى وحدات صغيرة(

 (2771نساحم عيد، 

 أشكال العمالت الرقمية:  .7

تأخذ العمالت الرقمية عدة أشكال متمثلة في العمالت االفتراضية، العمالت االلكترونية، العمالت الثابتة أو املستقرة،    

 العمالت املشفرة، وفيما يلي شرح لهذه األنواع.

 : العمالت االفتراضية

  ويمكن تعريفها على أنها " عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر االنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها، كما تختلف

عن العمالت التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها بأي عملة أخرى للشراء 

 ويلها الى عمالت تقليدية.عبر االنترنت أو حتى تح

  تعريفا لها على أنها " نوع من النقود الرقمية والغير خاضعة للتنظيم، يتم  2772كما أعطى البنك املركزي األوروبي سنة

 إصدارها عادة والتحكم بها من طرف مطوريها ويتم استعمالها وقبولها بين أعضاء فئة معينة من املجتمعات االفتراضية.

  (9، صفحة 2727)لعور و عبد الرزاق كبوط، 

  وذلك باعتبارها " تمثيل  2772عدل البنك املركزي األوروبي تعريفه للعمالت االفتراضية الصادر في سنة  2772وفي سنة

رقمي للقيمة، ال يصدرها بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة نقود إلكترونية، والتي في بعض الظروف يمكنها أن 

 (77، صفحة 2727)لعور و عبد الرزاق كبوط، تستخدم كبديل للنقود. 

 : العمالت االلكترونية

ظهرت العديد من التعاريف املتعلقة بالنقود االلكترونية سواء من قيل منظمات دولية أو بنوك مركزية أو باحثين    

 اقتصاديين وندرج تاليا أبرز التعريفات الخاصة بالنقود االلكترونية.

 البنك الدولي  ) WB ( : .النقود االلكترونية هي وسيلة للدفع االلكتروني مقومة بالعملة القانونية 

 بنك التسويات الدولية  ) BIS (  تعتبر النقود االلكترونية قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية يتم تخزينها على أداة :

الكترونية يحوزها املستهلك ، حيث يقوم بدفع ثمن هذه القيمة التي تتناقص أو تتزايد كلما تم استعمالها للقيام بعمليات 

 الشراء ، أو في حالة إعادة تخزين قيمة جديدة عليها.

 تمثل العملة االلكترونية القيمة النقدية املخزنة الكترونيا وتمثل التزام على مصدرها، يتم قبولها زي األوروبيالبنك املرك :

 (2727)البنك املركزي االوروبي،  من قبل شخص طبيعي أو اعتباري أخر بخالف مصدرها.

 :العمالت املشفرة

على اإلنترنت. إنها عمالت   "blockchain"هي عملة رقمية موجودة فقط في شبكة من أجهزة الكمبيوتر تسمى لعملة املشفرةا   

 افتراضية غير مركزية ومتواجدة خارج نطاق األعمال املصرفية التقليدية ولكن ال يزال يمكن تداولها مثل أي عملة أخرى.

ا يليوالشكل املوالي يوضح أهم أشكال العمالت الرقمية كم   
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: اشكال العمالت الرقمية.29الشكل رقم   

(2727)البنك املركزي االوروبي، من اعداد الباحث اعتمادا على   

 الفرق بين العمالت الرقمية والعمالت التقليدية: .1

ظهرت النقود لكي تخدم غرضا اقتصاديا مفيدا اال وهو تسهيل عملية تبادل السلع والخدمات مهما كانت أنواعها،   

 (17-09، الصفحات 2727، )فرحان و علي طالب شهاب وتقوم كذلك على ثالث وضائف متمثلة في أنها:

 .وسيط للتبادل 

  .وحدة الحساب 

 .مخزن للقيمة 

 وتختلف العمالت التقليدية عن العمالت الرقمية في عناصر يمكن توضيحها في الجدول التالي:      

 العمالت الرقمية العمالت التقليدية الصفة

مجرد أصول رقمية ليس لها وجود فيزيائي تعمل  تصدر من قبل السلطة املركزية ولها وجود فيزيائي. اإلصدار

كوسيلة للتبادل وال تملك الحكومات السيطرة 

 عليها.

غالبا  (وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها  املركزية 

تتحكم في عرضها وتؤثر فيه من  )البنك املركزي 

 خالل سياستها النقدية واملالية 

 (حد نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير وا

، يعني جانب   Décentralisation )ال مركزية 

الالمركزية أنه اليمكن ألي هيئة مركزية التحكم 

 العمالت الرقمية الرسمية

Central Bork Digital 

currencies 

 النقود االلكترونية

e-money 

 العمالت االفتراضية

Virtual currencies 

 العمالت المشفرة

cruptocurrencies 

 العمالت الرقمية

Digital currencies 
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 في قيمتها أو التأثير عليها 

يقابلها رصيد من الذهب والعمالت األجنبية وأي  الغطاء القانوني 

أوراق مالية تضمنها الحكومة فيما يسمى غطاء 

 العملة.

هب أو العمالت غير مطلوب أي غطاء من الذ

 األجنبية لها.

يمكن استخدامها كمخزن للقيمة وبأشكال  مخزن للقيمة 

مختلفة ففضال عن تخزينها بصفة نقود ورقية أو 

معدنية يمكن تخزينها كنقود الكترونية 

واستخدامها من خالل وسائل الدفع االلكتروني 

كبطاقات االئتمان، مزودوا الخدمات االلكترونية 

 Pay Palمثل 

يمكن أن تكون موجودة على االنترنت فقط ومن  

ثم يتم تخزينها في املحافظ الرقمية أنها توفر 

تخزينا أمنا، فقد تم اختراق بعضها مما أدى الى 

 فقدان األشخاص كمية كبيرة من ثروتهم.

لديها عرض غير محدود ن مما يعني أن السلطات  العرض 

نتاج املركزية غير ملزمة نسبيا بحدود معينة إل 

 النقود

معظم العمالت الرقمية لديها عرض محدود مما 

يعني أن هناك كمية محددة من العمالت 

املعدنية التي سيتم انتاجها، على سبيل املثال تم 

 27تحديد العدد اإلجمالي لعملة البتكوين ب 

 مليون وحدة

 : الفرق بين العمالت التقليدية والعمالت الرقمية.29الجدول رقم 

 (17-09، الصفحات 2727)فرحان و علي طالب شهاب،  اعداد الباحث باالعتماد على املصدرمن 

 ثانيا: قراءة في مفهوم العملة الرقمية البتكوين. 

 نشأة العملة الرقمية البتكوين: .9

م، وتعود بداية عملة  7992املشفرة التي تم الحديث عنها ألول مرة في عام عملة البتكوين هي اول تطبيق عملي لفكرة العمالت 

م عندما طرح فكرتها رجل يدعى سانوش ي ناكاموتو في ورقة بحثية، حيث بدأ التداول بهذه  2771البتكوين تحديدا في عام 

دوالر، وارتفع السعر في منتصف  7.7767، وكان بداية سعر التداول بقيمة 2779العملة عن طريق الشبكة العنكبوتية في عام 

دوالر، وتزايد بشكل سريع وجنوني بعدها الى أن وصل الى  7777م الى  2770دوالر، ووصل في يداية عام  32م الى  2777عام 

مدى توافقها مع ضوابط النقود في )عامر ب.، العمالت الرقمية " البتكوين نموذجا " و  .2770دوالر في شهر ديسمبر  79777

 (2779اإلسالم.، 

 تعريف البتكوين: .2

 تعريف البتكوين كنظام 
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يمكن تعريف البتكوين كنظام: بأنها مجموعة من املفاهيم والتقنيات التي تشكل أساس النظام االيكولوجي النقدي 

)يحي، دون ذكر  بين املشاركين في الشبكة.الرقمي، وتستخدم وحدات عملة تسمى " بتكوين " لتخزين ونقل القيمة 

 (70السنة، صفحة 

وتعرف أيضا بأنه برنامج موزع يسمح بنقل القيمة باستخدام عملة محمية من التضخم غير املتوقع دون االعتماد على 

 أطراف ثالثة موثوقة.

 تعريف البتكوين كعملة:

كوين كعملة على أنها رمز رقمي يستبدل الكترونيا عن طريق االنترنت وال يوجد في الشكل املادي ويتم يمكن تعريف البت   

انشاء البتكوين وتتبعها عن طريق شبكة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام صيغ رياضية معقدة، بدال من سلطة مركزية أو 

  (2727)صابر،  مؤسسة واحدة.

كما تعرف أيضا على أنها عبارة على رمز رقمي مشفر يتم التنقيب عنه ويعطي الرمز مقابل األجهزة والطاقة والوقت،    

 (2727)نفاس و بن سانية عبد الرحمان، . ويساهم هذا في تنفيذ املعامالت وتشفير وحفظ سجل املعلومات الخاص بها

ويرى يعض االخر على أن البيتكوين عملة رقمية، يتم اإلشارة اليها بعض األحيان كعملة مشفرة، ويتم توزيعها من    

، ومن املتعارف عليه بأنها أول عملة رقمية غير صادرة عن بنك ويتم تداولها على أساس عملة  ) Blockain (مصدر يسمى 

الر األمريكي والعمالت الرئيسية األخرى على أساس العرض والطلب لعملة ويتم تحديد سعر صرف البيتكوين مقابل الدو 

 (2779)علوش و هاني رفيق عوض،  .كما هو الحال بالنسبة ألسعار العمالت العاملية األخرى 

كما عرفت عملة البيتكوين على أنها صورة رقمية مخزونة على الشبكة العنكبوتية، تتخذ أشكاال ومظاهر تحاكي مظهر    

األموال املادية، املنقولة منها والعقارية، ولها قيمة مادية وافتراضية في العالم االفتراض ي، فتمتاز بإمكانية نقل ملكيتها عبر 

يضتها بأشياء مادية أو صرفها مع العمالت الحقيقية، أو حتى بيعها، من خالل تعاقد ، ومقاBit oasisاملحافظ الرهينة 

افتراض ي مشفر، أهم سماته مبدأ سلطان اإلرادة بال وسيط متحكم في العقد كما في العمالت الحقيقية من منطلق أن 

 (2727م محمد، )زعمين و عبد الباسط جاس اإلرادة مطلقة ال قيد يحددها.

 خصائص عملة البتكوين: .3

تتمثل خصائص العملة االفتراضية الرئيسية " البيتكوين " وهي في الغالب تنطبق على حل أنواع النقود االفتراضية،    

 (2779)طالة،  :وتظهر في كون أنها

  وليس لها أي قيمة ذاتية.عملة رقمية تخيلية ليس لها أي وجود مادي " ملموس " 

 .عملة غير نظامية، بمعنى أنها غير مدعومة من أي جهة رسمية أو مؤسسة أو منظمة دولية 

  يتاح لجميع املتعاملين بها إمكانية تقديمها بحسب امكاناتهم الفنية والتقنية 

 لكترونية التي تقبل تستخدم من خالل االنترنت فقط، وفي نطاق املؤسسات والشركات والهيئات واملواقع اال

 التعامل فقط.
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  ،يمكن تبادلها بالعمالت الورقية الرسمية، مثل الدوالر واألورو والدينار، بعمليات مشفرة عبر االنترنت

 وبواسطة مواقع متخصصة أو أجهزة صرافة ألية خاصة.

  البنك " الند للند "تتم عمليات التبادل التجاري بوسطتها من شخص ألخر بصورة مباشرة دون حاجة للوسيط. 

 ...... ال يوجد حد معين أو سقف محدد لإلنفاق أو الشراء، كما في 

 .عدم إمكان الجهات الرقابية تتبع أو مراقبة العمليات التجارية التي تتم بواسطتها 

 .عدم قدرة السلطات النقدية في أي دولة على التحكم في عرضها أو سعرها 

  ،واعتمادها على التقنية وتجاوبها مع مستجداتها وتطوراتها، فهي تعتبر ألية مالئمة نظرا لطبيعتها الالمركزية

 .للشراء والبيع بطريقة مسلسلة وسريعة

 طريقة استخدام البيتكوين:   .8

 :يستخدم البيتكوين نظامين مشفرين: التواقيع الرقمية، ووظائف التجزئة املشفرة، تضمن التوقيعات الرقمية ما يلي   

 (2727)أحمد، حاضر صباح شعير ، و عبد العزيز شويش عبد الحميد، 

 .يمكن للمستقيم أن يتحقق من أن الرسالة جاءت من مرسل معين 

 .ال يمكن للمرسل رفض ارسال الرسالة 

 .لم يتم العبث بالرسالة 

 ويمكن توضيح ذالك في الشكل املوالي:

 البتكوين : طريقة استخدام22الشكل رقم 

 

 

 

                                                             

 

اقع االلكتروية لتداول العمالت                            املو

 

 

 

 

، صفحة 2727)أحمد، حاضر صباح شعير ، و عبد العزيز شويش عبد الحميد،  من اعداد الباحث باالعتماد على املصدر:

720). 

A  الدفع يتم التحقق من

عبر الشبكة من قبل 

 عمال التعدين

B 

تتم إضافة الصفقة أو المعاملة الى 

. سلسلة الكتل  عمليات سابقة عمليات سابقة

D 

C بتكوين جديد ورسوم معاملة لعمال التعدين c     

C   

 

 يتلقى الدفع    Bالمستلم  يأمر بالدفع Aالمستلم  
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 إيجابيات وسلبيات البيتكوين: .7

 اإليجابيات:9.7

 (10، صفحة 2727)بن نجم الدين، تتمثل إيجابيات العمالت الرقمية في: 

  الخصوصية التامة للعملة البتكوين وطرفيها، فهي تقوم على الند للند دون دخول طرف ثالث، وتسجل العملة في

" املفتاح العام للمحفظة لكل  Blockchainالسجل املوحد من غير تحديد للهوية للمتالعبين، ويذكر فقط السجل " 

 ضد سارقي البتكوين.يوفر حماية  منهما، والذي هو بمثابة العنوان للمحفظة، مما

  البعد عن السلطة وأذرعتها الضاربة في أرضها كالبنك املركزي والرقابة الشرعية، فللشخص كامل الحرية في شراء

 مايريد، سواء كان حالال أم حراما فليس عليه سوى هللا ونفسه.

  ا في عدد من دول العالم.، وزيادة الترويج عنه2770القيمة املالية املرتفعة التي وصلت إليها في أواخر سنة 

 

 السلبيات: 2.7

 (2722)عصيفوري، :  تظهر سلبيات عملة البتكوين في النقاط التالية   

  التعدين: حيث مازالت إشارات االستفهام كثيرة حول الطريقة التي يتم فيها تعدين البتكوين وصنعه، لكن هناك

تطلب مثل االشتراك معها من أجل تعدين لظهور البتكوين، وهذا ما قد يؤدي لظهور العديد من الشركات التي 

 الكثير من املنصات االحتيالية التي تقوم بعملية االحتيال.

 .تقلب العملة: اذ نشهد عدم االستقرار في عملة البتكوين فأسعارها ترتفع وتنخفض مع مرور السنوات 

 وع البتكوين للعمليات الرقابية والقوانين املطبقة عليها من جهة أخرى العمليات الغير مشروعة: نظرا لعدم خض

 وهذا ما يجعلها ملعبا للكثير من الخارجيين عن القانون ألداء عملياتهم.

 

 الخاتمة: 

ة من في نهاية هذه الدراسة يتضح لنا أن العمالت الرقمية هي الوسيلة األهم التي جاءت بها التكنولوجيا املالية واملنبثق   

تطور شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصال في الجانب املالي ، كما أن هذه العمالت تتعدد وتتنوع ونجد ابرزها " العملة 

الرقمية البتكوين " والتي تعد من بين أهم العمالت الرقمية التي شهدت رواجا كبيرا واقباال متزايدا على استعماالت في 

 الذي أدى الى زيادة ارتفاع قيمتها مع مرور السنوات.العقود املختلفة ، وهو السبب 

 كما توصلت الدراسة الى جملة من النتائج أبرزها:

  بيان أن مفهوم العمالت الرقمية مفهوم فني ووظيفي وقانوني وتختلف عن العمالت التقليدية في مجموعة من

 الخصائص الفنية واملالية. 
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  إن األداة التي تميز استعمال هذه العمالت الرقمية هي وجود أجهزة الحاسوب وملحقاته وكذا توفر شبكة

 انترنت لكي تتيح سهولة استخدام هذه العمالت 

 .ان دعم البنك املركزي لها هذا مايكرس قوتها وطبيعتها 

 يدية نجد: صفة اإلصدار واملركزية.من بين أهم نقاط االختالف التي تميز العمالت الرقمية عن العمالت التقل 

 .وتظهر النتائج أيضا في التمييز بي مفهوم البتكوين كعملة ونظام 

  .الخصوصية التامة لعملة البتكوين وللمتعاملين معها تعتبر كأحد اإليجابيات التي تمتاز بها العمالت الرقمية 

 التوصيات واالقتراحات:   

 نولوجيا املعلومات واالتصال وذالك من خالل توفير أجهزة وحواسيب تناسب تشجيع االبداع واالبتكار في مجال تك

 مقتضيات العصر مع توفير شبكات ملومات ذات تدفق عالي.

  تطوير الكادر البشري وذالك من خالل تكوينه في ميدان تكنولوجيا املعلومات لضمان رأس مال بشري ذو قيمة

 عالية.

 مالت الرقمية وإيجاد حل لها مثال اخضاعها ملشروعية الرقابة القانونية .الوقوف ضد العوائق التي تواجهها الع 

 قائمة املصادر واملراجع: 

 لرايط ا ركاج، يحي محمد ، صفحة اقتصاديو العرب متاح على  :-https://economistsarab

com.translate.goog/ 2722-72-77عليه يوم  اطلع. 

 قياس وتحليل مخاطرة العمالت الرقمية بإستعمال املقاييس الكمية  )2727(يارة، سمير عبد الصاحب .- 

 ، جامعة العراق. 01مجلة كلية الرافدين للعلوم ،العدد ،  دراسة تطبيقية في عينة من العمالت الرقمية

 

  االطار النظري  قتصاديات العمالت الرقميةا.) 2727(فرحان، الجوارين عدنان، علي طالب شهاب

، مركز الدراسات البصرة والخليج  30واملفاهيمي وأفاقها املستقبلية ، مجلة االقتصاد الخليجي ، مجلد 

 العربي ، جامعة البصرة ، جمهورية العراق. 

  العالقة بين النقود االلكترونية، العمالت الرقمية، العمالت  ) 2727 (لعور، عبد هللا، كبوط، عبد الرزاق .

، جامعة الحاج 72، ع 77االفتراضية والعمالت املشفرة: البحث في املفهوم، مجلة االقتصاد الصناعي، مج 

 لخظر باتنة، الجزائر.

 العمالت الرقمية أشكالها ومصادرها وخصائصها ،  مجلة الدراسات )2727 (مركز البحوث املالية واملصرفية .

 ، االكاديمية العربية للعلوم اإلدارية واملالية واملصرفية.   771، العدد  21املالية واملصرفية ، املجلد 

  مللتقى .العمالت الرقمية كألية دفع حديثة في التجارة االلكترونية ، ا)2771  (بورلزرق، عبد الحفيظ واخرون

أفريل  20-23الوطني الثالث حول املستهلك واالقتصاد الرقمي : ضرورة االنتقال وتحديات الحماية يوم 

 ، املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ميلة. 2771

https://economistsarab-com.translate.goog/
https://economistsarab-com.translate.goog/
https://economistsarab-com.translate.goog/
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  2727(البنك املركزي األوروبي(  ( العمالت املشفرة .cryptocorrencies دائرة االشراف والرقابة على نظام ، )

 الوطني. املدفوعات

  أثر العمالت االفتراضية على األزمات في األسواق املالية، مجلة أراء ) 2727 (أحمد، أحمد خضير واخرون .

 ، املركز الجامعي أفلوا، افلو، الجزائر.  72، العدد 72للدراسات االقتصادية واإلدارية، املجلد 

   ومدى توافقها مع ضوابط النقود في .العمالت الرقمية " البتكوين نموذجا )2779(عامر، باسم أحمد "

 . االمارات.77، العدد  76اإلسالم ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ، املجلد 

  البتكوين نموذجا ، مركز التميز  -.النقد االفتراض ي )دون ذكر السنة  (إبراهيم، بن أحمد ين محمد يحي

 ة البحثي في فقه القضايا املعاصر 

  البتكوين نموذجا ، املجلة الجزائرية  -تحديات التعامل بالعمالت املشفرة 2020).  (بن معتوق، صابر

 ، جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر .72، ع 73لألبحاث االقتصادية واملالية ، مج 

  ات املستثمرين، . العملة االفتراضية البيتكوين ومعنوي)2727 (نفاس، صالح الدين، بن سانية، عبد الرحمان

 ، 73، ع 77اية عالقة؟، مجلة االستراتيجية والتنمية، مج 

  العمالت االفتراضية واألثار املترتبة على تداولها دراسة )2779 (علوش، محمد حسن، عوض، هاني رفيق .

 ، غزة، فلسطين. 77، ع 27البتكوين نموذجا، مجلة جامعة األزهر، مج  –فقهية 

 2727 (، محمد عبد الباسط زعمين، محمد جمال، جاسم( ( العملة االفتراضية.Bitcoin  تكييفها القانوني )

 ، جامعة بغداد ، العراق.72وحكم التعامل بها ، مجلة العلوم القانونية /كلية الحقوق بغداد ، ع 

  لمي، . العملة االفتراضية البيتكوين: املفهوم، الخصائص واملخاطر على االقتصاد العا)2779 (طالة، المية

 ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر. 76، العدد 70مجلة أفاق للعلوم، املجلد 

  77، ع 77.عملة البتكوين دراسة فقهية تأصيلية ، مجلة التراث ، مج )2727 (بن نجم الدين، عبد هللا  ،

 جامعة زيان عاشور الجلفة ، الجزائر.

 نع الثراء، البتكوين ايجابياتها وسلبياتها، متاح على عصيفوري, زينب بشار . صفحة تجاراتنا نعلمك كيف تص

 .70/72/2722تم االطالع عليه يوم:  https://tijaratuna.comالرابط 

 
 

 

 

 

 

https://tijaratuna.com/
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 ملخص:                 

املستحدثة التي اوجدتها التقنية الحديثة بكافة صورها، واصبحت الحاجة تعد الجريمة االلكترونية من الجرائم  

.
ً
 وفنيا

ً
 ماسة في كل دول العالم إلى مواجهة هذا النوع املستحدث من الجرائم تشريعيا

وتبرز أهمية هذا املوضوع في أنها محاولة لسد الفراغ في هذا النوع من الدراسات، وبما تثيره الجريمة االلكترونية من 

 لالعتداء على 
ً
مشكالت قانونية عديدة، إذ قد يساء استخدامها الرتكاب الجريمة عن بعد من ناحية، أو ربما تكون محال

 املعلومات من ناحية أخرى، مما يثير مسألة تكييف االعتداء وما إذا كان يشكل جريمة أم ال؟

ئتمان مشكلة قانونية من حيث طبيعتها وتثير الجريمة االلكترونية  املتمثلة في إسائة استخدام بطاقات اإل 

 واملسؤولية املترتبة عنها ، والقانون الواجب التطبيق على هذا النوع من الجرائم املرتكبة.

وتبدو أهمية املوضوع من كون املعلومة قوة، وتمثل قيما اقتصادية مستحدثة، مما ينبغي معه إحقاق مبدأ الحق في 

بين: االستخدام الحر والكامل للبطاقة، وبين الحقوق والحريات واملصلحة العامة، بحماية املعلومة، وذلك بتحقيق املوازنة 

 من تتعلق باموالهم أو حرمة حياتهم الخاصة.

 املسؤولية الجزائية .-بطاقات اإلئتمان -: الجرائم اإللكترونية  الكلمات املفتاحية       

Abstract: 

 Cybercrime is one of the new crimes created by modern technology in all its forms, and there is an urgent 

need in all countries of the world to confront this new type of crime, legislatively and technically. 

The importance of this topic is that it is an attempt to fill the void in this type of studies, and the many legal 

problems that electronic crime raises, as it may be misused to commit the crime from a distance on the one 

hand, or it may be the subject of information attack on the other hand, which raises the issue of adapting 

Assault and whether it constitutes a crime or not? 

The electronic crime of misuse of credit cards raises a legal problem in terms of its nature and responsibility, 

and the law applicable to this type of crime committed. 

The importance of the subject appears from the fact that the information is powerful, and represents new 

economic values, which should fulfill the principle of the right to information, by achieving a balance 

between: the free and full use of the card, and between rights, freedoms and the public interest, by protecting 

those related to their money or the sanctity of their private lives. 

      Keywords: cybercrime - credit cards - criminal liability. 
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 مقدمة:

تعد الجريمة االلكترونية من الجرائم املستحدثة التي اوجدتها التقنية الحديثة بكافة صورها، واصبحت   

.
ً
 وفنيا

ً
 الحاجة ماسة في كل دول العالم إلى مواجهة هذا النوع املستحدث من الجرائم تشريعيا

وتبرز أهمية هذا املوضوع في أنها محاولة لسد الفراغ في هذا النوع من الدراسات، وبما تثيره الجريمة االلكترونية من 

 لالعتداء على مشكالت قانونية عديدة، إذ قد يساء استخدامها الرتكاب الجريمة 
ً
عن بعد من ناحية، أو ربما تكون محال

 املعلومات من ناحية أخرى، مما يثير مسألة تكييف االعتداء وما إذا كان يشكل جريمة أم ال؟

وتثير الجريمة االلكترونية مشكلة تحديد االختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق على الجرائم املرتكبة 

 عبرها.

وضوع من كون املعلومة قوة، وتمثل قيما اقتصادية مستحدثة، مما ينبغي معه إحقاق مبدأ الحق في وتبدو أهمية امل

املعلومة، وذلك بتحقيق املوازنة بين: االستخدام الحر والكامل للمعلومات، وبين الحقوق والحريات واملصلحة العامة، بحماية 

 حرمة حياتهم الخاصة. من تتعلق بهم املعلومات من املساس بشرفهم واعتبارهم أو

 ومن هذا املنطلق نحرص على إضافة مثل هذا املوضوع ضمن هذا امللتقى، حيث سنعالج فيه 

ماهي املسؤولية املترتبة عن االستغالل غير املشروع لبطاقة االئتمان ؟ وماهي املسؤولية املترتبة استعمال بطاقة 

 االئتمان بعد الغائها؟

 زائية عن االستغالل غير املشروع لبطاقة االئتماناملطلب األول: املسؤولية الج

كانت املعامالت التجارية في املاض ي تتم بواسطة النقود املعدنية ثم العملة الورقية، وبعد ازدياد التعامالت التجارية  

 من سرقة النقد أو ضياعه أو تعرض صاحبه لالعتداء، ظهرت صيغة جديدة للتعا
ً
مل وهي بين األفراد حجما وكما وخوفا

 األوراق التجارية املختلفة ومن أهمها الشيك.

ومع التطور التكنولوجي الذي شمل كافة مناحي الحياة، توصل العقل البشري إلى إيجاد صيغة جديدة للتعامالت  

 من االعتداءات، وارتكاب جرائم من خاللها على الذمة املالية 
ً
أو االعتداء املالية وهي بطاقات االئتمان، لكنها لم تسلم أيضا

 عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 غير مشروع يكون مسؤول جزائيا ومن ثم تتم إدانته وعقابه، وهذا  
ً
وكل شخص يستعمل بطاقات االئتمان استعماال

ول(، االستعمال غير املشروع لبطاقات االئتمان له عدة صور تتمثل في: استعمال البطاقة االئتمانية بعد انتهاء مدتها)فرع أ

استعمال بطاقة االئتمان بعد الغائها من قبل املصرف أو قيام املصرف بطلب استردادها )فرع ثاني(، سحب مبالغ مالية تزيد 

 عن مقدار االئتمان )فرع ثالث(.
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 الفرع األول: استعمال البطاقة االئتمانية بعد انتهاء مدتها.

البطاقة بعد انتهاء املدة املحددة لها إلى املصرف الذي منحه من بين االلتزامات الواقعة على العميل أن يقوم برد  

إياها، إما لتجديدها أو التخلي عنها ألنها محددة املدة ويثبت تاريخ االنتهاء على وجه البطاقة، وهو من البيانات البارزة فيها، 

أو املصرف، يعطيه حق الحصول على  ويتم الحصول على بطاقة االئتمان من خالل قيام العميل بفتح اعتماد مالي لدى البنك

بطاقة ائتمان عن مبلغ من املال لقاء فتح الحساب، وهذا التعامل يكون بناًء على عقد يستوجب على العميل رد البطاقة عند 

 الرتكابه جريمة خيانة األمانة املنصوص  1الطلب
ً
، أما إذا امتنع العميل عن رد البطاقة واستمر في استعمالها يعاقب جزائيا

 تجارية أو نقود  306/7عليها في املادة 
ً
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه:" كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا

 مالية أو
ً
مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إال على  أو بضائع أو أوراقا

سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو 

 ب
ً
 لجريمة خيانة الستعمالها أو الستخدامها في عمل معين، وذلك إضرارا

ً
مالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا

 .2دج "777.777دج إلى  27.777األمانة، ويعاقب عليها بالحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

يمة لكن جانب من الفقه أن هذا الفعل ال يشكل جريمة خيانة األمانة لعدم توفر عنصرين مهمين في هاته الجر   

وهما: أن يكون املال املنقول مملوك للغير، وأن يسلم املال إلى شخص آخر بموجب عقد من عقود االمانة، ويستند أصحاب 

، ولكن الجانب الذي يرى بأن هذا الفعل 3هذا الرأي إلى أن تسليم البطاقة قد يكون بموجب عقد بيع بين البنك والعميل

 في نص املادة يشكل جريمة خيانة االمانة  يرى بأن عق
ً
من قانون  306/7د البيع ليس من عقود االمانة الواردة حصرا

العقوبات، على اعتبار أن املالك يقوم بدفع ثمن البطاقة للبنك، وبالتالي يظهر عليها بمظهر املالك وليس املؤتمن، ويضيف 

عميل ليس بحاجة إلى تجديد البطاقة إذا أصحاب الرأي املعارض لفكرة اعتبار هذا الفعل جريمة خيانة االمانة، إلى أن ال

انتهت وهذا األمر على عكس الواقع، وأن املقصد الحقيقي من البطاقة هو تسهيل معاملته مع البنك وخدمة تشجيعية، يدفع 

 .4مقابلها بدل خدمة

بطاقة منحت له ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب إليه االتجاه األول أن هذا الفعل يشكل جريمة خيانة االمانة ألن ال 

على سبيل االمانة بموجب عقد يوقعه العميل مع البنك، وبالتالي فإنه إذا قام العميل بإتالف البطاقة أو التصرف فيها تصرف 

 لألمانة ومن ثم يدان الفاعل ويعاقب على جريمة خيانة األمانة.
ً
 املالك يعد خائنا

 قبل البنك أو قيام البنك بطلب استردادها. الفرع الثاني: استعمال بطاقة االئتمان بعد الغائها من

قد يلجأ البنك إلى إلغاء البطاقة أو وقف العمل بها، ويطلب من عمالئه أو أحدهم رد البطاقات االئتمانية، وقرار  

، وبالتالي أي ت
ً
صرف يقوم إلغاء البطاقة يعني قطع العالقة االئتمانية مع املصرف، وقد تنتهي العالقة الدائنة مع املصرف كليا

 به العميل سيكون اعتداء على مال الغير.

                                                            
 .073، ص 2332علي حسن الطوالبة، الجرائم االلكترونية، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، مملكة البحرين،   1
 من قانون العقوبات. 076/0المادة   2
 .073علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   3
 .070المرجع نفسه، ص  4
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، والتي تتمثل 1من قانون العقوبات الجزائري  302وهذا الفعل يشكل أركان جريمة النصب املنصوص عليها في املادة  

 أركانها فيما يلي:

 
ً
، وهذا أيضا

ً
متوفر بادعاء العميل للتاجر الركن املادي: ويقتض ي القيام بأساليب احتيالية، متمثلة بالكذب املجرد أوال

 امتالكه الئتمان مالي لدى املصرف، وأنه دائن له مبالغ معينة، والوسائل أو املظاهر الخارجية تتمثل ببطاقة االئتمان.

 
ً
 يتوافر فيه العلم واإلرادة، وقصدا

ً
 عاما

ً
 جرميا

ً
الركن املعنوي: جريمة االحتيال هي من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا

 وهي نية تملك املال الذي تسلمه الجاني من املجني عليه.جر 
ً
 خاصا

ً
 ميا

 306/7كما أن استعمال البطاقة بعد الغائها يشكل جريمة خيانة األمانة في مواجهة البنك واملنصوص عليها في املادة  

هزة الصراف اآللي ال يمكن أن من قانون العقوبات، والجدير بالذكر أن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من أج

يشكل جريمة من الناحية العملية في الوقت الحاضر، بسبب التقدم التكنولوجي الذي نجح في برمجة أجهزة الصراف اآللي في 

. لكن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من اجهزة الصراف 2اكتشافها للبطاقة امللغاة غير الصالحة لالستخدام

 في جريمة خيانة االمانة ألن الفاعل قد بدأ في تنفيذ الجريمة وتوقف تنفيذها بسبب خارج عن إرادته. اآللي ق
ً
 د يشكل شروعا

 الفرع الثالث: إساءة استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية

يجوز  يتفق البنك أو املؤسسة املالية مع العميل عند منحه البطاقة بأن يقوم بسحب مقدار معين من املال، وال 

، يستوجب املسائلة ولكن 
ً
 قانونيا

ً
للعميل أن يسحب مبلغ اكبر إال باتفاق جديد مع البنك، ومخالفة هذا األمر تشكل تجاوزا

 الفقه الجزائي اختلف في تكييف هذه األفعال، فهل تعد سرقة أم خيانة أمانة؟

: سحب مبالغ مالية تزيد عن مقدار االئتمان تشكل جريمة السرقة
ً
 أوال

ن استخدام العميل للبطاقة في سحب مبالغ مالية تزيد عن املقدار يشكل جريمة السرقة ألن العميل قام بأخذ إ 

ونقل املال من حيازة مالكه )البنك( إلى حيازته بصورة تامة أو جزئية، ولكن املشرع في جريمة السرقة يشترط أن يكون األخذ 

مالية بواسطة البطاقات اإللكترونية يتم من خالل أداة )بطاقة االئتمان( دون رضا املالك أو الحائز الشرعي، وسحب مبالغ 

التي منحها البنك للعميل ليتمكن من سحب مبالغ مالية محددة بواسطة هذه البطاقة، فالتسليم هنا إرادي، وبالتالي ال يمكن 

 .3القول بتوافر عناصر جريمة السرقة

األفعال، فهناك من يرى ال يشكل جريمة سرقة على اعتبار أنه من  وقد اختلفت االتجاهات الفقهية في تفس ي هذه 

الصعب التصور أن العميل حصل على املال دون رضا البنك مالك البطاقة، وال يتفق والطبيعة االلكترونية لألجهزة، والتي 

 . 4تستجيب لألوامر طلب للنظام والبرمجة التي صمم ليعمل بموجبها

                                                            
 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " كل من توصل  072نصت المادة   1
 .03-02، ص 2330، دار النهضة العربية، القاهرة، 2محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، ج  2
 .066علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   3
 .033، ص 0334النهضة العربية، القاهرة،  محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها، دار  4
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يام السرقة بهذه الحالة تستوجب أن يكون البنك قد سبق أن اشترط على العميل أن ال ويذهب اتجاه آخر إلى أن ق 

يسحب مبالغ مالية إال بمقدار رصيده أو بمقدار االئتمان، وإذا لم يحترم العميل هذا الشرط في العقد فإن األخذ يكون دون 

 .1رضا البنك وبالتالي تقوم جريمة السرقة

 عن مقدار االئتمان يشكل جريمة خيانة األمانة  ثانيا: سحب مبالغ مالية تزيد

ذهب بعض الفقهاء إلى تجريم هذا الفعل على أساس أنه جريمة خيانة األمانة، فإذا تجاوز العميل املبلغ املسموح به  

 لجريمة خيانة األمانة. ويبدوا أن هذا الرأي يخلط بين تسليم البطاقة وبين تسليم النقد، إذ عد ال
ً
حالة األولى يكون مرتكبا

 .2خيانة أمانة

من قانون العقوبات الجزائري نجد أنه ينص على أنه:" كل من اختلس أو بدد بسوء  306/7وبالرجوع إلى نص املادة  

 مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن 
ً
 تجارية أو نقود أو بضائع أو أوراقا

ً
نية أوراقا

ت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بغير أجر قد سلم

 بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد 
ً
بشرط ردها أو تقديمها أو الستعمالها أو الستخدامها في عمل معين، وذلك إضرارا

 لجريمة خيانة األمانة،
ً
دج 777.777دج إلى  27.777ويعاقب عليها بالحبس من ثالث أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من  مرتكبا

"3. 

 ومن خالل هذا النص نستشف أركان جريمة خيانة األمانة وهي: 

 محل الجريمة:  
ً
 ناقال

ً
يتمثل في مال مادي منقول مملوك للغير، ويشترط أن يكون هذا املال قد سلم للجاني تسليما

 الناقصة على سبيل األمانة. للحيازة

يتمثل في فعل أو نشاط يغير من نوع الحيازة للمال بتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، وذلك الركن املادي:  

 بالظهور على املال موضوع األمانة بمظهر املالك وليس بمظهر األمين.

 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

س ومن خالل استعراضنا ألركان جريمة خيانة األمانة يتضح لنا أن الجريمة تتحقق في حالة تسليم املال املنقول، ولي 

ق ع ال ينطبق على هذه الحالة، ومن ثم يمكن متابعة الفاعل على أساس  306/7على بطاقة االئتمان، وبالتالي فإن نص املادة 

، كما يمكن أن يتابع 4القواعد العامة في القانون املدني الجزائري من خالل تطبيق قواعد الفعل النافع أو اإلثراء بال سبب

 على أساس املسؤولية ا
ً
لعقدية إلخالل العميل بالتزاماته التعاقدية مع البنك. وما تجدر اإلشارة إليه أن البنوك مدنيا

                                                            
/ تشرين 22-25جميل عبد الباقي الصغير، الجرائم االلكترونية والجرائم األخرى في مجال التكنولوجيا، المؤتمر السادس للجمعية الجنائية المصرية،   1

 .0330أول/
 .23، ص 0333ألردنية، عماد خليل، الحماية الجزائية لبطاقة الوفا، رسالة ماجستير، الجامعة ا  2
 من قانون العقوبات. 076/0المادة   3
 .2347أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، ص  4
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واملؤسسات املالية حلت هذه املشكلة من خالل برمجة الصراف اآللي بمنع العميل من سحب مبالغ تزيد عن الحد املسموح به 

 .1منذ وقت بعيد

 لى الذمة املالية للغير بالتحايل عن طريق بطاقة االئتمان املطلب الثاني: املسؤولية الجنائية عن االعتداء ع

بالرجوع إلى املادة السادسة من القانون العربي املوحد نجد أنها تعاقب على االستيالء على نقود الغير أو ماله، إن تم  

 االئتمان. بطريق بطاقات االئتمان، أي إذا تم االعتداء على الذمة املالية للغير بالتحايل عن طريق بطاقة

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؟

األول نعالج فيه االحتيال اإللكتروني والفرع الثاني لإلجابة على هذا التساؤل فضلنا تقسيم هذا املطلب إلى فرعين،  

 نتطرق فيه إلى خيانة األمانة املعلوماتية.

 الفرع األول: االحتيال االلكتروني

، وتنص املادة السادسة من القانون 2االحتيال هو: االستيالء بطريق االحتيال على ش يء مملوك للغير بنية تملكه 

أو قام  -خارج حدود رصيده الفعلي -استخدم بطاقة ائتمان السحب االلكتروني من الرصيد العربي املوحد على أن: " كل من

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 وسيلة  خيرة من املادة السادسة والتي تعالج مسألة الحصول على بطاقة االئتمانوالجدير بالذكر أن الفقرة األ 

ومنها الطرق االحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، إن تم التعدي على الذمة املالية للغير عن طريقها 

، وتشترط هاته الجر 
ً
 يمة عنصرين هما كاآلتي:فإن الجريمة تمثل االحتيال املعاقب عليه قانونا

يقتض ي ارتكاب جريمة االحتيال بالوسائل اإللكترونية بهدف الحصول على األموال الدخول إلى  الوسائل االحتيالية: -7

الحاسوب وتجاوز كلمة السر املخصصة ملن يملك حق الدخول إلى باستعمالها، ويرى الفقه أن الجاني بهذه الوسيلة 

 أو صفة غير صحيحة
ً
 كاذبا

ً
خاذ االسم الكاذب أو الصفة غير ، ويندرج هذا السلوك تحت ات3يكون قد اتخذ اسما

 الصحيحة فيما لو تم في مواجهة إنسان.

: يعتبر التسليم أحد العناصر املكونة للركن املادي لجريمة االحتيال ويمثل النتيجة املترتبة عن السلوك تسليم املال -2

. وال 4اساليب احتيالية االجرامي، ويتم من قبل املجني عليه نتيجة الغلط الذي وقع فيه بسبب ما تم استخدامه من

تثور صعوبة فيما لو ترتب على سلوك الجاني تسليم مبلغ من النقود أو أي مال منقول آخر، ولكن يدق األمر عندما 

                                                            
 .063علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   1
 وما بعدها. 62، ص0330أنظر: حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، االسكندرية،   2
 .000عالء الدين مغايرة، مرجع سابق، ص   3
 .242، ص 0332محمد سعيد نمور، في الجرائم الواقعة على األموال، منشورات جامعة مؤتة، الكرك،   4
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يكون محل االستيالء قيود كتابية كما لو قام شخص بالتالعب بالبيانات املخزنة في الحاسوب بهدف تحويل أجزاء 

 .1من أرصدة الغير إلى حسابه

ن خالل ما سبق يتبين أن تطبيق نظرية التسليم املعادل في حالة التحويل اإللكتروني لألموال عن طريق بطاقة وم

 للمال، ألن التسليم هو النتيجة الجرمية في جريمة النصب 
ً
االئتمان هو أمر مقبول ويعتبر هذا التحويل تسليما

عليه وزيادة الذمة املالية للجاني وهي متحققة في حالة تعديل )االحتيال( والتي تتمثل في افتقار الذمة املالية للمجني 

 يقع في 
ً
 احتياليا

ً
 في األحوال املتقدمة ألنه يتطلب سلوكا

ً
، لكن تطبيق جريمة النصب يبقى متعذرا

ً
القيود الكتابية إلكترونيا

. 
ً
 مواجهة شخص طبيعي ويؤدي إلى خداعه كما أشرنا سابقا

 املعلوماتيةالفرع الثاني: خيانة األمانة 

تقوم جريمة خيانة األمانة في صورتها املعلوماتية متى كان املال املعلوماتي املخزن على الوسائط االلكترونية قد سلم  

إلى الجاني بناء على عقد من عقود األمانة مثل عارية االستعمال أو الوكالة، فقام باستعماله لنفسه وظهر على املال بمظهر 

 .2املالك

يف خيانة االمانة بأنها اختالس مال منقول مملوك للغير أو استعماله أو تبديده، سلم للجاني بناء على ويمكن تعر  

، وهناك من عرف جريمة خيانة 3عقد من عقود األمانة إضرار بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي

 بأنها: " اختالس أو 
ً
 االمانة أو إساءة االئتمان أيضا

ً
تبديد أو ما في حكمها ملال منقول سلم إلى الجاني على سبيل االمانة إضرارا

 .4بمالكه أو بحائزه"

، وأن  
ً
وقد أجمع الفقه والقضاء على أنه يلزم في التسليم الذي تتوافر به جريمة خيانة االمانة أن يكون مصدره عقدا

بيل الحصر، وهي الوديعة واإلجازة وعارية االستعمال، والوكالة يكون هذا العقد من قبيل العقود التي وردت في القانون على س

والرهن، فإذا لم يكن العقد الذي تم التسليم بمقتضاه من هذه العقود، أو كان التسليم بمقتضاه من هذه العقود، أو كان 

 .5التسليم لم يتم بناء على عقد فإن اختالس املال أو تبديه ال يعد خيانة أمانة

بالذكر أن عقود األمانة جميعها تفترض قيام عالقة تعاقدية خاصة بين أشخاص القانون الخاص، بمعنى والجدير  

 في عالقة تعاقدية 
ً
أنه ال يجوز البحث عنها في العالقات التي يحكمها القانون العام، فاملوظف في عالقته باإلدارة ال يعد طرفا

 وظ
ً
 تنظيميا

ً
 كان وضعها، بل أنه يشغل مركزا

ً
 إزاء اإلدارة تنظمه قواعد القانون اإلداري أيا

ً
 .6يفيا

 

                                                            
 .073علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   1
 .434، ص2336لجامعي، االسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم االنترنت في القانون العربي النموذجي، دار الفكر ا  2
 .025، ص 0322حسنين عبيد، دروس في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
 .207،  ص 0324جالل ثروت، جرائم االعتداء على المال المنقول، الدار الجامعية للطباع والنشر،   4
 . 642العربية، القاهرة، ص  عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، دار النهضة  5
 .030علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص   6
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 خاتمة:

 من خالل ما سبق توصلنا إلى النتائج التالية:  

إن سحب مبالغ مالية تزيد عن مقدار االئتمان يشكل جريمة خيانة االمانة ألن البطاقة منحت له على سبيل االمانة  -

قام العميل بإتالف البطاقة أو التصرف فيها تصرف املالك  بموجب عقد يوقعه العميل مع البنك، وبالتالي فإنه إذا

 لألمانة ومن ثم يدان الفاعل ويعاقب على جريمة خيانة األمانة.
ً
 يعد خائنا

ال يمكن القول بأن سحب مبالغة مالية عن طريق بطاقة االئتمان تزيد عن مقدار االئتمان ال يشكل جريمة السرقة   -

ترط أن يكون األخذ دون رضا املالك أو الحائز الشرعي، وسحب مبالغ مالية بواسطة ألن املشرع في جريمة السرقة يش

البطاقات اإللكترونية يتم من خالل أداة )بطاقة االئتمان( التي منحها البنك للعميل ليتمكن من سحب مبالغ مالية 

 عناصر جريمة السرقة.محددة بواسطة هذه البطاقة، فالتسليم هنا إرادي، وبالتالي ال يمكن القول بتوافر 

أن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف اآللي ال يمكن أن يشكل جريمة من الناحية  -

العملية في الوقت الحاضر، بسبب التقدم التكنولوجي الذي نجح في برمجة أجهزة الصراف اآللي في اكتشافها 

لكن استخدام وسيلة الدفع امللغاة في سحب النقود من اجهزة الصراف للبطاقة امللغاة غير الصالحة لالستخدام. 

 في جريمة خيانة االمانة ألن الفاعل قد بدأ في تنفيذ الجريمة وتوقف تنفيذها بسبب خارج عن 
ً
اآللي قد يشكل شروعا

 إرادته.

ن اعتدى أو حاول االعتداء وبناء على هذه النتائج نقترح وضع نص خاص في قانون العقوبات يقرر مسؤولية وعقاب كل م

على وسائل الدفع االلكتروني ألن النصوص القديمة ال تفي الغرض املطلوب وال تكفي لتحقيق الحماية الفعالة لوسائل 

 الدفع االلكتروني.
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Abstract: 

Cryptocurrencies have garnered much attention and importance in the last few years. Since its creation in 

2009, and despite the emergence of many other digital currencies, bitcoin still reigns as the most popular 

decentralized digital currency which price movement can affect the whole crypto market. As of January 3rd, 

2022, Bitcoin has reached 18.92 million in circulation worldwide. Cryptocurrencies might open the door for 

revolutionary technological possibilities, however, the growing risks associated with the different aspects of 

this form of money still poses great threat to the financial stability of economies. Accordingly, this study aims 

to shed light on the challenges of the use of bitcoin as a medium of exchange from an Islamic perspective. 

Hence, the research is conducted through a descriptive analysis with a qualitative approach by going through 

a review analysis of the existing literature with the objective of dissecting the nature and characteristics of 

these digital currencies. As a result, the research concludes that the characteristics of the bitcoin currency and 

their validity as a form of exchange vary according to different perspectives. 

Key words: Bitcoin, Cryptocurrencies, Global Economy, Islamic Finances, Technology 

 امللخص:

وسرة انتشار استعمالها في اوساط أصبحت العمالت الرقيمة في وقتنا الحالي تحض ى باالهتمام الشاسع نظرا ألهميتها   

، ورغم وجود عدة عمالت اخرى اال انها الزالت 2779االسواق الرقمية. البيتكوين، على سبيل املثال، ومنذ ان تم انشاؤها سنة 

وتعد  2722يناير  3مليون بتاريخ  71.92تعتبرالعملة الرقمية االكثر استعماال. وقد وصل عدد البيتكوين املتداول في العالم الى 

كأكثر عملة تاثر على حركة االسعارفي االسواق الرقمية. رغم ان استعمال العمالت الرقمية يتيح للمتعاملين االقتصاديين 

العديد من املنافع والتسهيالت وفي نفس الوقت يقتح املجال امام ابتكارات تكنولوجية عدة، اال ان املخاطر املتزايدة املرتبطة 

لنوع من النقود ال تزال تشكل تهديدا كبيرا على االستقرار املالي ملختلف االقتصادات حول العالم. بمختلف خصائص هذا ا

من هئا املنطلق،  تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تحديات استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل من منظور إسالمي. 

ي من خالل تحليل الدراسات واألبحاث املوجودة في مجال حيث يتم إجراء البحث من خالالشتخدام منهج التحليل الوصف

العمالت الرقمية وخاصة منها البيتكوين، بهدف فحص طبيعتها وخصائصها. من النتائج التي توصل اليها البحث، أن خصائص 

نونية او عملة البيتكوين وصالحيتها كشكل من أشكال التبادل تختلف باختالف وجهات النظرالتي قد تكون اقتصادية، قا

 .شرعية

 البيتكوين، العمالت الرقمية، االقتصاد العالمي، االقتصاد االسالمي، التكنولوجيا  الكلمات املفتاحية:
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Introduction:  

 

The emergence of cryptocurrency has brought an enormous amount of attention because of its 

potential to become a new medium of exchange in the 21st century and yet its market acceptance 

still remains questionable 

The price of Bitcoin started at $0.30 per Bitcoin in 2011 and reached its highest price of over 

$68,000 in November of 2021 

Cryptocurrencies have evoked strong reactions. Critics call these virtual currencies a bubble, a 

scam, and even evil (Krugman 2013; Popper 2018). Supporters predict that cryptocurrencies will 

ultimately replace money (Rooney 2018) 

Because economic systems impact on the whole social fabric in ways which vary with the system 

in place and have different ethical implications, they cannot be assessed in a narrow economic 

framework. Indeed, economics without ethics and a view of what is desirable society is hardly 

economics at all. 

The world has witnessed the birth of different evolving forms of money since its advent as a 

medium of exchange. Precious metals have been replaced by paper currencies backed with gold 

which themselves, since the end of the Bretton Woods agreements, have been replaced by 

fiduciary currencies issued by central banks. It has been argued that money has no particular 

form, but evolves over time. Furthermore, the common denominator among the different forms is 

the trust of the community of users, which gives money an intrinsic value that makes it possible 

to easily conclude a financial transaction. Hicks (1967) considers that form does not 

matter(Fontana, 2004). What ultimately matters are the functions that money performs: means of 

payment, unit of account and store of value. 

Cryptocurrencies present a great potential of becoming a commonly used medium of exchange in 

upcoming years. Since its conception in 2009 as the first decentralized currency, bitcoin has since 

evolved and developed. The idea was to conceive a secure and anonymous system to facilitate 

financial transactions and that gave birth to the so called ‘digital gold’. Nowadays, and in spite of 

the emergence of other digital currencies, bitcoin still reigns as the most popular decentralized 

digital currency which price movement can affect the whole crypto market. As of January 3rd, 

2022, Bitcoin has reached 18.92 million in circulation worldwide.  

This outburst of demand for cryptocurrencies, bitcoin especially, has stirred the interest of a large 

body of literature. Scholars from all around the world started investigating the nature of this 

currency, its compliance to established traditional economic theories and its impact on the 

financial and economic markets. The discussion has evoked strong reactions both in favor and 

against the adoption of cryptocurrencies in financial exchanges. Furthermore, the social fabric is 

woven out of threads emanating from different aspects of life that are entangled together. Hence, 

it is no surprise that the turmoil evoked by economists pertaining to cryptocurrencies has 
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awakened the Shari’ah scholars as well and they in turn have employed the Shari’ah rules to 

investigate the compliance of cryptocurrencies, bitcoin in particular, the definition of money in 

Islam. Accordingly, this study aims to shed light on the challenges of the use of bitcoin as a 

medium of exchange from an Islamic perspective. Hence, the research is conducted through a 

descriptive analysis with a qualitative approach by going through a review analysis of the 

existing literature with the objective of dissecting the nature and characteristics of these digital 

currencies. As a result, the research concludes that the characteristics of the bitcoin currency and 

their validity as a form of exchange vary according to different perspectives. Furthermore, the 

literature has yet to reach a consensus on the matter since cryptocurrency is in its infancy stage 

and further investigation is required.   

I. Literature Review  

1. Understanding Cryptocurrencies 

Cryptocurrency, a digital currency, acts the role of a medium of exchange that employs a 

decentralized system that relies on cryptographic functions. Blockchain technology is 

implemented on cryptocurrencies to obtain the features of decentralization, transparency and 

immutability (Fang et al., 2022).  Instead of a third party, this process uses an encryption protocol 

to ensure the identification and the verification of transactions (Yuneline, 2019).  In the same 

regard, Meera defines cryptocurrency as “a digital money that is made highly secure using some 

leading-edge cryptography technology” (2018, p. 477). Hence, cryptocurrencies are highly 

secured files that can be used for financial transaction, savings and exchange with other 

currencies.  

Bitcoin or “a peer-to-peer electronic cash system” (Nakamoto, 2008, p. 1) is considered as the 

most famous and common cryptocurrency and its popularity has been skyrocketing since its 

creation in 2008. It is defined as “an online community protocol that facilitates the use of a 

virtual currency, including electronic payments” (Böhme et al., 2015).  Olena Demchenko 

describes the idea of Satoshi Nakamoto the creator of the virtual currency as: “an autonomous, 

decentralized payments system, a virtual currency which can be globally used for any payments 

in one-click. No banks, no credit unions, no lenders”  (2017, p. 23), whereas Shahzad et al. uses 

Nakamoto’s description of “a digital cash payment” (2019, p. 323). It is also defined as a digital 

currency that is widely used in the internet which is created on computers based on a 

decentralized system (Shakhatreh, 2022). In the same paper,  the author continues to employ 

Mathew Ly’s definition of Bitcoin which posits that it is “a digital image stored on the internet” 

(Shakhatreh, 2022, p. 35). As for Meera’s definition it englobes different features that the bitcoin 

has calling it a “a global digital money, an e-payment system and a public ledger all in one” 

(2018, p.477) Although the scope of the literature might vary but the provided definitions orbit 

around the same concept that of a digital currency. The bitcoin acts as a decentralized virtual 

system of payment that operates under no central authority or control. It provides a secure and 

easy access to individuals to facilitate the different trading transactions.  
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Ly explains how these digital currencies work in reality. First, since no commodity backs up the 

bitcoin, its value depends solely on people’s desire for it, the amount of trust they have in the 

system and how ready they are to adopt it. The creation of bitcoins depends on a process called 

mining which consists of individuals offering computing power in exchange of financial gains 

(Ly, 2014). The mining of bitcoins occurs in the form of extremely difficult mathematical 

equations that the miner will have to solve to produce bitcoins and at the same time verify 

transactions (Shakhatreh, 2022). This mining process requires the employment of high 

technology and very expensive computers and consume a lot of electricity. Furthermore, these 

computers are the ones that contains the public ledgers.   

2. Is Bitcoin Money: Bitcoin in the Scope of Money Definition 

 

Bitcoin offers the world several advantages such as facilitating financial transactions on a global 

level, providing a high level of privacy and security, preventing government influence and 

eradicating government-induced inflation and many other benefits that make bitcoin highly 

desirable. However, the question of bitcoin under the scope of money definition has irked 

countless scholars who seek to understand the nature of this virtual payment system and its 

ability to fulfill the functions of money (Ammous, 2018; Bjerg, 2016; Fernández-Villaverde & 

Sanches, 2018; Hazlett & Luther, 2019; Kubát, 2015; Mittal, 2012; Umlauft, 2018; Yermak, 

2013).   

Focusing on the economic aspects of bitcoin, Kubát (2015) examines the bitcoin’s compliance 

with theoretical, empirical and law definition of money in Czech, Germany and EU law. Taking 

off with the theoretical definition of money that is based on general acceptance “any asset that is 

generally accepted for payment for goods or services, or for debt settlement” (Kubát, 2015, p. 

410), his findings reveal that bitcoin cannot be considered as a form of money. The second part of 

the research tackles the function of store of value comparing bitcoin to fiat currency. He 

concludes that the volatility and risk levels of bitcoin are significantly higher than the other 

currencies. 

 Bjerg (2016) takes a philosophical approach to investigate the ontological constitution of bitcoin. 

The research is conducted through the comparison of bitcoin with money based on three principal 

theories: commodity theory, fiat theory and credit theory. The author posits that bitcoin is 

“commodity money without gold, fiat money without a state, and credit money without debt” 

(Bjerg, 2016, p. 53) and they conclude that bitcoin poses a challenge to the established system of 

the state authorized credit money. Mittal’s research falls under the same scope as Bjerg’s and 

they conclude that the status of bitcoin as money is questionable under both the conventional 

theory and the constitutional theory.  

Fernández-Villaverde & Sanches (2018) are more concerned with the stability of a digital system 

and the government reaction to it. They construct a model of “competition among privately 

issued fiduciary currencies” (p. 20). The results show that a private system, though it offers 

stability, it fails at implementing efficient allocation unless productive capital is introduced. 

Hazlett & Luther (2019) advocate for bitcoin in spite of Yermack’s claim that bitcoin has a poor 
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performance pertaining to the three basic functions of money. In their paper, the authors show 

that the demand for bitcoin is similar to many government-issued monies and that it is money if 

only in a small domain at the present.  

3. Properties of Money in Islam  

Money plays a major role in the daily exchanges and facilitates countless of tasks that make life 

easier. The literature focused first on clarifying the concept of money under the light of Islamic 

teachings. In 2006, Meera and Larbani provided a broad definition of money claiming that money 

is “anything that is accepted as payment for goods and services or debt” (as cited in Asadov, 

2020, p. 40).  Meera (2018) further states that the term ‘Islamic’ can only apply to something that 

complies with Maqasid al Shari’ah (objectives of Shari’ah) . In other words, any deeds or 

activities that bring the individual closer to achieving Maqasid al Shari’ah.  Accordingly, Meera 

stresses the importance of the store of value function of money since if money loses its value in 

the long run one of Maqasid al Shari’ah might be jeopardized, especially the protection of wealth 

(hifz el mal).  Hence, the store of value function is of paramount importance for money in Islam.  

Yeneline, continues in the same regard as Meera explaining that accepted money or halal must be 

based on the concept of Maslahah which he defines as “general welfare that can be interpreted all 

things that give benefit to the community for the common good” (2019, p. 209).  Furthermore, 

Yeneline refers to several scholars (Al-Mawardi, Abu Ubayd, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, and Al-

Maqrizi) and their   definition of money as a medium of exchange to explain how dealing with 

money to make profit is forbidden in Islam.  Yuneline also refers to the difficulty of defining mal 

(property) stating that what can be retained from the different definitions provided by the scholars 

is that mal is something that is “desirable and something that can be stored over time” (2019, p. 

210) in addition to possessing a lawful item to be used in exchange that has to be halal that is 

called Mutaqawim .   

 

To assess the appropriateness of an item and to test their ability to function effectively as money, 

Kameel, Meera and Larbani propose the following five characteristics (Meera & Larbani, 2009):  

 Standardizable or Stability: the item must have a value that can be easily ascertained to 

make for a good medium of exchange.  

 Widely accepted: the item has to possess an intrinsic value in other words people will 

want it for its own worth.   

 Divisible: It has the ability of being devised into smaller units with the objective of being 

used in transactions with different values.  

 Mobile:  It can be easily carried around.  

 Durable: When compared to other things, the value of the item is stable and durable.  

 

Later, Meera (2018) adds two more criteria:  

 Rare: the item’s rarity allows it to have a larger value for a smaller quantity  

 Homogenous: In order to easily devise it, the item has to have uniformity.   
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For Meera, an item that has only five characteristics is “good money” adding the rarity of the 

item and its homogeneity it would make “excellent money” (2018, p. 480).   

Any item accepted as money holds three main functions, a medium of exchange, a store of value 

and a unit of account(Asadov, 2020; Meera, 2018; Meera & Larbani, 2009). Meera and Larbani 

(2009) elaborate on these functions stating that the first function, money’s ability to pay for 

goods and services triggers the economic activity through encouraging trade and specialization. 

Hence, people will be able to enjoy better living standards.  The second function, the use of 

money as a unit of account which serves to clearly state the value of the exchange of goods and 

services. In other words, it provides a common measure of the value of the item that is being 

exchanged. For third function, a store of value, Meera and Larbani explain that this function 

involves the money’s purchasing power. In other words, being a good store of value, the money 

in question will preserve its purchasing power from the time it is received until the time it is 

being used.   

However, and according to Asadov (2020), Sheikh Imran Hosein provides a better definition of 

money from an Islamic point of view. He bases his definition on the Hadith about six ribawi 

items: AbiSa’id al-Khudri reported Allah’s prophet Muhamed (sallalahu ‘alaihi wa sallam) as 

saying: “Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and 

salt for salt. (When a transaction is) like for like” (Hosein 2007 as cited in Asadov, 2020).  

 

Through this hadith, Hosein provides three features of money in Islam:    

 One, money in Islam can take the form of precious metals such as gold or silver or 

commodities that are consumed regularly as food including wheat, barely, dates and salt.  

 The hadith gives money an intrinsic value meaning the latter was ‘inside’.  Hence trade 

should be based on the intrinsic value not the nominal value like the instance of paper 

currency (Asadov, 2020).  

 Money is the creation of Allah al razzak (the creator of wealth) and it has to be located in 

Allah’s creations.  

 

II. Methodology  

The study is conducted through a descriptive analysis with a qualitative approach. The research 

focuses on cryptocurrencies with a special attention to bitcoin. The data have been collected from 

varied sources including research papers, paper reviews, working papers, and sharia ‘a reports 

pertaining to the legality of cryptocurrencies from an Islamic perspective. The analysis went 

through the following steps: data collection, descriptive analysis and consulting Shari’ah reports.  

III. Results  

1. Bitcoin and the good Money Criteria  

Bitcoin, according to the official website shares the same characteristics as other forms of 

conventional money which are: durability, portability, fungibility, scarcity, divisibility and 

recognizability. However, this similarity is in relation to properties of mathematics not like other 
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currency which characteristics are reliant on physical properties, like gold or silver or trust in 

central authorities like fiat currency (FAQ - Bitcoin, n.d.). 

This definition shows bitcoin in the same light as the other currencies albeit with small 

differences. However, there exist a plethora of works and papers trying to investigate these 

claims.   Grounded on the discussion, this section will tackle the question of bitcoin fulfilling the 

criteria of good money employing the characteristics contained in the previously discussed 

literature (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).   

Erreur ! Source du renvoi introuvable. represents the main characteristics of good money. As 

it can be noticed, bitcoin possesses five of the seven characteristics. However, it lacks two 

criteria: a general acceptance because it does not have an intrinsic value of its own and stability 

since it is highly volatile according to the Bitcoin Volatility Index which tracks the fluctuation of 

bitcoin prices in US dollars (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). This volatility poses an 

operational problem for bitcoin. The famous digital currency has a higher volatility than the US 

dollar which makes it an unreliable store of value hence the reluctance to accept it as a common 

currency in fear of crashes and bubbles.   There are several reasons why it is so volatile among of 

which its youth and lack of liquidity in trading (Harvey, 2014). Furthermore, in spite of the high 

volatility the investors are sure to have a substantial return (Kalaiselvi, 2022).  

Figure 1: Characteristics of Good Money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Asadov, 2020; Meera, 2018; Meera & Larbani, 2009;  
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Figure 2: Bitcoin Prices and Volatility 2012-2022 

Source: (3.51%) Bitcoin Volatility Index - Charts vs Dollar & More, n.d., p. 5 

 

2. Compliance of Bitcoin with Shari’ah principles   

Shari’ah scholars have yet to reach a consensus about the legitimacy of cryptocurrencies in 

Islam. A group of scholars claims that it is halal (permissible) to use bitcoin and other virtual 

currencies on the ground that it is money that takes an electronic form while others posit that it is 

haram (prohibited) since it does not comply with the Islamic criteria of money. The discussion in 

this paper so far has indicated that there is no clear text that offers a specific set of characteristics 

of money in Islam, therefore, to investigate the compliance of bitcoin with Shari’ah rules the 

research will have recourse to the opinions of famous Muslim scholars and Fatwa centers.  

2.1.Opinions of Opponents of Bitcoin  

A group of scholars, governments and fatwa centers state that bitcoin is haram including the 

Grand Mufti of Egypt Shaykh Shawki Allam, The Turkish government, Palestinian Fatwa Center 

and Sheikh Haitham al-Haddad from the UK (Yuneline, 2019). The reasons for their rejection of 

bitcoin as money are varied. First, the high volatility of the bitcoin prices causes a great deal of 

uncertainty. The latter, in Islam called gharar, is prohibited in Islam in addition to the presence 

of speculation.  Second, the fact that bitcoin is not grounded in any precious metal or commodity. 

Money in Islam, as previously discussed is required to be backed by assets while 

cryptocurrencies in general and bitcoin in particular fail in this regard. Third, the absence of a 

central authority causes a great concern for Muslim scholars on the basis that there is no one to 
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monitor and audit the virtual transactions. Fourth, the spreading claims that bitcoin is easy to use 

in illegal trading and transaction since users are able to hide their activities from concerned 

authorities. So, in sum, the features that make bitcoin or cryptocurrencies in general haram are its 

ambiguous nature, the present risk levels, the uncertainty surrounding its transactions and the 

absence of traceability.   

2.2.Opinions of proponents of Bitcoin  

There are few scholars that are in favor of considering bitcoin as money. Mufti Muhammad 

Abu Bakr (2017) presents arguments in favor of accepting bitcoin as currency since it is a store 

a value that can be exchanged. Relying on the opinions of different scholars from Hanafi 

School and others whose arguments are based on the definition of mal and that bitcoin does not 

need to have an intrinsic value since fiat money does not as well and it is still accepted by 

governments. Furthermore, these opinions, which Abu Bakr agrees with, claim that bitcoin 

transactions are traceable and secure they just offer anonymity to the users in the form of e-

wallets.  Hence, bitcoin is permissible because it is treated valuable, it is accepted as a medium 

of exchange, it is a measure of value and it functions as a unit of accounts. However, Abu Bakr 

IV. Conclusion   

The technological revolution the world is witnessing today is pervading in all aspects of life with 

no exception. Bitcoin and cryptocurrencies are a novel idea that is stirring up a lot of questions 

and concerns. The nature of bitcoin and its creation is ambiguous and that has been at the core 

interest of a large body of literature. As previously stated, money in Islam must be storable, 

portable, recognizable, and traceable divisible. Furthermore, it has to function as a medium of 

exchange, a store of value and a unit of account. Investigating the legitimacy of bitcoin from an 

Islamic perspective and unearthing scholars’ opinion about its legitimacy have shown that there 

is a great number of scholars who are against the idea of accepting bitcoin as currency while there 

are only few opinions that are in favor. Each camp provides their reasons and base their opinions 

on valuable arguments. Yet there is no consensus that has been reached which stresses the 

importance of further understanding the concept of bitcoin under light of Shari’ah rules. More 

research is due while taking consideration of the great technological advances that are shifting the 

aspects of life on a daily basis. 
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 دور االداء املالي فى عالقة بين تطبيق قواعد الحوكمة وجودة التقارير املالية من املخاطر
The role of financial performance in a relationship between the application of governance 

rules and the quality of financial reports from risks 

 /السودانكلية املعرفة للعلوم والتكنولوجياأستاذ مشارك /  ،نهلة حامد اسماعيل حامد/د

Dr/Nahla Hamid Ismail Hamid 

FacultyOfKnowledgeforscienceanandTechnology/Sudan/ Associateprofessor 

 خصلم

 أحد باعتبارها املتقدمة،  الحوكمة بمتطلبات السودان في العاملة التزام شركات التأمين مدى معرفة الدراسة هذه استهدفت

شركة التأمين  اختيار تم فرضياتها واختبار الدراسة أهداف ولتحقيق املعاصر، املحاسبي الفكر في الحديثة البحث مجاالت

 اإلحصائية باألسالي استخدام وتم االستقرائي املنهج الدراسة على السودان واعتمدت في االسالمية املحدودة املوجودة

أن املعايير الرئيسية لحوكمة الشركات تحقيق فاعلية وكفاءة األداء  الدراسة توصلت وقد.النتائج ومناقشة البيانات لتحليل

عليه نخلص الى أهمية دور األداء املالى فى ظل العالقة بين جودة  *املالي للشركة وحماية أصولها وتوسع ونمو أنشطتها. أي أن 

التقارير املالية وتطبيق قواعد الحوكمة، فالعالقة الطردية بين  قواعد الحوكمة وجودة التقارير املالية تعكس االداء املالي 

 للمنشأة.

 اهم التوصيات:

التقييم املستمر لتطبيق أى قواعد أو نظم تتبناها الشركات مثل تطبيق قواعد الحوكمة والوقوف على تقييم التجربة -

 وتحديد نقاط الضعف والقوة. 

 .الكلمات املفتاحية: )االداء املالي،قواعد الحوكمة،جودة التقارير(

Abstract: 

This study aimed to know the extent to which insurance companies operating in Sudan comply with 

governance requiremen tsadvanced, as one of the modern research fields in contemporary accounting 

thought, and to achieve the Objectives of the study and test its hypotheses, the Islamic Insurance Company 

Limited, located in Sudan, was selected. The study relied on the inductive approach and statistical methods 

were used to analyze data and discuss the results. 

The study found that the main criteria for corporate governance are to achieve the effectiveness and efficiency 

of the company's financial performance, protect its assets, and expand and grow its activities. That is, the good 

application of The rules of governance leads to the quality of the financial performance of the company, which 

is evident through the Quality of the financial reports.Therefore, we conclude the importance of the role of 

financial performance in light of the relationship between the quality of financial reports and the application 

of governance rules. The direct relationship between governance rules and the quality of financial reports 

reflects the financial performance of thefacility. 

The most important recommendations: 
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- Continuous evaluation of the application of any rules or systems adopted by companies, such as the 

application of governance rules, evaluation of experience, and identification of strengths and weaknesses. 

Keywords: (financial performance, governance rules, quality reports). 

 

 االول) االطار النظري للدراسة،الدراسات السابقة(.املبحث 

 -االطار النظري:

 -املقدمة:

حوكمة الشركات باألزمات واالنهيارات املالية التي حدثت فى مختلف انحاء العالم ، وقد أكد املتخصصون أن ارتبط مفهوم 

هذه األزمات كانت نتيجة للسلوكيات الخاطئة التي تمرمن خالل ضعف كل التشريعات والقوانين وإدارة املخاطر غير الفعالة، 

 عن دورها فى تعزيز أنظمة وقد كانت لهذه األزمات تأثير قوي فى فرض التشريع
ً
ات والقوانين الناظمة لعمل الشركات، فضال

حوكمة الشركات وتفعيل وتطبيق إدارة املخاطر ولقد ظهر االهتمام بالحوكمة بعد رواج االستثمارات الكبيرة التي تتطلب 

ط وينظم العالقة بين الفصل بين اصحاب املصالح وبين من يدير هذه الشركات،فلذلك كان ال بد من وجود قانون يرب

االطراف، فبدأ االهتمام بحوكمة الشركات وبرزت الحوكمة مرتبطة باالداء املالي للحفاظ على العالقة بين املالكين سواء 

 مساهمين مسيطرين أواالقلية حملة االسهم وعالقة املساهمين واإلداة التى تشرف على إدارة االستثمار.

 القطاعات االكادمية واملهنية وظهر تأثيرها على اصبحت حوكمة الشركات موضوع نقاش 
ً
فى الدول املتقدمة والنامية وايضا

 أداء الشركات وحماية مصالح املساهين وزاد اهتمام الباحثين وواضعى السياسات

 على اهمية الحوكمة وتأثيرها اال ان الحوكمة ليس لها قالب محدد بل تتفاوت  حوكمة الشركات فى مختلف العالم .

 -كلة الدراسة:مش

 السؤال: هل تؤثر الحوكمة على جودة التقارير املالية بصورة مباشرة وعلى االداء املالي بصورة غير املباشرة ؟

تكمن مشكلة الدراسة فى محاولة التعرف على تأثير قواعد حوكمة الشركات على أالداء املالى وجودة التقارير املالية فى شركة  

 ودة بالسودان.التأمين االسالمية املحد

 بالتساؤالت التالية :

 / التعرف على تأثيرتطبيق قواعد حوكمة شركات على جودة التقاريراملالية؟7

 املالي؟ األداء تحسين في الحوكمة تساهم /  كيف2

 املتقدمة؟ الحوكمة بمتطلبات فى السودان شركة التأمين االسالمية  التزام مدى / ما3

 التقارير املالية للشركة واالداء املالي؟/ هل توجد عالقة بين جودة 4

 -أهمية الدراسة :

 قدرة ألن للشركة، املالي في تطويراألداء للحوكمة السليمة املمارسات مساهمة الكشف عن محاولة أهمية الدراسة من تنبع

الشركة  تلك في باالستثمار املستثمرلقرار  محدد أساس ي الخدمية القيمة املخاطر وزيادة وتقليل األرباح توليد على هذه األخيرة

 .الطويل املدى على فشلها أو باستمرارها التنبؤ وكذلك ذلك أو االمتناع عن

 :منها األهداف من جملة تحقيق إلى البحث هذا يسعى-:أهداف الدراسة 

 .بالسودان بشركة التأمين االسالمية املحدودة وواقعها الشركات لحوكمة النظري  اإلطار تبيان -7

 .املالي واألداء الشركات حوكمة بين العالقة على التعرف -2
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 "شركة التأمين االسالمية املحدودة". حالة دراسة :للشركات السودانية املالي األداء تحسين في الحوكمة مساهمة إبراز -3

 .هذا املجال في السابقة الدراسات لبعض نظري  سرد خالل من الحوكمة أهمية على الضوء تسليط -0

 .الجيدة الحوكمة بمتطلبات شركات التأمين السودانية تلتزم مدى أي إلى التعرف -2

 .وتطويرآليات الحوكمة للشركات العاملة بالسودان لتقوية املقترحات العملية بعض تقديم -6

 وجودتها. السودانية التقاريراملالية بيئة في املستقبلية البحوث بشأن املقترحات بعض تقديم -0

 -:الدراسة فرضيات

 هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين حوكمة الشركات واالداء املالي.الفرضية االولى :

 هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين حوكمة الشركات وجودة التقاريراملالية من املخاطر.الفرضية الثانية :

 التقاريراملالية .جودة  مؤثرعلى اهم الشخصية العوامل تعتبرالفرضية الثالثة :

 حوكمة الشركات وجودة التقارير. بين العالقة في وسيط هل يؤثر االداء املالي كمتغيرالفرضية الرابعة :

 -مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في شركة التأمين االسالمية املحدودة بالسودان وذلك من خالل تصميم استبيان واختيار عينة من 

 . إلثبات الفرضيات والوصول إلي النتائج والتوصيات مجتمع الدراسة

 -:الدراسة منهجية

بدراسة دور االداء املالي فى عالقة بين تطبيق قواعد الحوكمة  الباحث قام حيث االستقرائي املنهج على الدراسة اعتمدت

 .وجودة التقارير املالية : دراسة ميدانية شركة التأمين االسالمية املحدودة بالسودان 

 -حدود الدراسة:

 -لكل دراسة علمية او نظرية حدود )موضوعية ،بشرية، مكانية ، زمانية( ويمكن صياغتها فى االتي:

اقتصرت الدراسة على دور االداء املالي فى العالقة بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وجودة / الحدود املوضوعية : 9

 التقارير املالية من املخاطر .

 ركزت الدراسة على العاملين بشركة التأمين االسالمية املحدودة بالسودان ./ الحدود البشرية  : 2

 شركة التأمين االسالمية املحدودة./الحدوداملكانية    : 3

 (.2291-2292)  سيتم جمع البيانات املتعلقة بالدراسة خالل الفترة/ الحدود الزمانية  : 8

 -متغيرات الدراسة:

 .املتغيراملستقل: حوكة الشركات

 .املتغير الوسيط: االداء املالي 

 املتغيرالتابع: جودة التقاريراملالية من املخاطر
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 نموذج الدراسة:

 

           

      

 

 

 

 

 -دراسة:التغيرات ملجرائية التعريفات اال 

م( وتم 2771هى سلسلة القواعد التى صدرت عن هيئة االورق املالية فى العام ) قواعد حوكمة الشركات)متغير مستقل(:

 م(.2779البدء بتطبيقها فى عام )

 قواعد متعلقة بمجلس االدارة.قواعد مجلس االداراة:   -

 قواعد اجتماعات الهيئة العامة: قواعد متعلقة باجتماعات الهيئة العامة . -

 قواعد حقوق املساهين: قواعد متعلقة بحقوق املساهمين. -

 قواعد االفصاح والشفافية: قواعد متعلقة باالفصاح والشفافية ويفصح عن هذه القواعد التقارير السنوية للشركات -

 ويطلق عليها )استبيان االفصاح عن مدى تطبيق القواعد االرشادية للحوكمة(.

 -االداء املالي :

 كفاءة السياسة املالية االستثمارية لشركة التامين. تظهر االتى النسب أهم من العائد من الخدمة: يعتبر -

 عليه والعائد على السهم الواحد. تطرأ التىوالتغيرات  للشركة املالي املركز عن العائد على حقوق املالكين: تعبر -

 (M/Bنسبة القيمة السوقية: نسبة القيمة السوقية الى الدفترية) -

 -جودة التقاريراملالية من املخاطر :

يعتبر درجة الشعور باالمان فى الخدمة املقدمة ومن يقدمها ، أى يتعلق بمدى املخاطر املدركة لنتائج تلقى الخدمة  االمان  : -

 ن الشركة االمان .م

قدرة مقدم الخدمة على فهم حاجات العميل وتحديدها وتزيده بالرعاية والعناية ،أى بمعنى آخر كم من الوقت  التعاطف : -

 والجهد الذى يحتاجه مقدم الخدمة للتعرف على حاجات العميل ويفهم مشاعره ويتعاطف معه.

 ماوعدت به الشركة ،أى أن تكون بشكل يمكن االعتماد عليها. : هى القدرة على تقديم خدمة تكون حسبالعتماديةا -

هى التسهيالت املادية املتاحة لدى الشركة الخدمية مثل املعدات ومظهر مقدم الخدمة وادوات ووسائل  امللموسية : -

 االتصال ،والتكنولزجيا املستخدمة فى تقديم الخدمة .

 -املصطلحات االساسية فى االدراسة :

ر مفهوم الدور الى عمل او وظيفة اويقوم بها بعض أفراد املجتمع،يفرض انماطا سلوكية محددة يتوقعها املجتمع لدور: يشيا

 عادة من القائمين به، ويتحدد على اساسها موقعهم االجتماعى.

 

 

 

 

 

متغير 
 وسيط

االداء 
 المالي

 متغير مستقل

 حوكة الشركات

 متغير تابع

جودة 

التقاريرالمالية 

 من
 المخاطر

(1/1/1شكل رقم )  

2102اعداد الباحث  
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حوكمة وجودة التقارير ويعرف الباحث الدور اجرائيا بانه: هو الدور الذى يقوم به االداء املالي فى العالقة بين تطبيق قواعد ال

 املالية فى شركة التامين االسالمية املحدودة بالسودان.

 الساكن في الدراسة ) تتمثل عدة مؤشرات حساب طريق عن تتم املالية املؤسسة في املالي األداء تقييم عملية إن :املالي األداء

 املالي األداء تقييم بعملية بقيامه الباحث أو غاية املسير حسب تحديدها ( يتم ...القيمة، خلق املالية، النسب املالي، للتوازن 

 .املالي األداء تقييم وعملية املالي وأهميته األداء مفهوم بتحديد القيام الدراسة هذه في وسيتم

 بإفالس خاصة األخيرة السنوات في األعمال عالم زعزعت التي املتعددة واالنهيارات املالية واألزمات الفضائح الحوكمة: بعد

 آليات قدرة لعدم نتيجة األموال أصحاب رؤوس لدى والتردد الخوف من جو أثير (،.الخ..كوم، وورد املؤسسات الكبيرة )إنرون،

 .الخ...األزمات، هذه تجنب على في املؤسسات اإلدارة

خالل  من املؤسسة حماية على تعمل رشيدة أساليب إتباع ضرورة على تركز جديدة آلية عن الحديث بدأ الظروف لهذه نتيجة

 .املؤسسات بحوكمة اآللية هذه عرفت وقد مصالحهم، بين والتوفيق معها املتعاملين مختلف إرضاء على العمل

  أقل أو أكثر يكون  الذي الش يء جودة: هى طبيعة
ً
 س يء. أو جيد بمعنى تميزا

 وشموليتها، حيث محتواها من السنوية املالية ومناظرللقوائم دوري بشكل تعد التقاريرالتي : هى تلكمن املخاطر التقاريراملالية

  أكثر بيانات تتضمن أنها إال
ً
 وتستخدم السنة عن طولها يقل مالية فترة إعدادهاعن ويتم السنوية املالية التقارير من اختصارا

 .)الجمهور ( والخارجية )اإلدارة( الداخلية لألغراض

 (:2779 املحمودي(األولي املالي التقرير حول  التالية العناصر استخالص يمكن وبالتالي

 وذلك شهرية أو سنوية ربع أو سنوية نصف تكون  وقد مالية، سنة من أقل تكون  أن يجب التقرير عنها يعد التي الفترة أن /7

 .دولة بكل الخاصة القوانين حسب

 تمتاز كانت وإن حتى الداخلي لالستخدام تعد التي أو خاصة ألغراض تعد التي التقارير تلك عن تختلف التقارير هذه أن /2

 .بالدورية

 .الخارجي واالستخدام الداخلي لالستخدام األولية املالية التقارير / تستخدم3

 .لها مكملة وإنما السنوية املالية القوائم عن بديلة ليست األولية املالية التقارير /0

 ظل في أفضل قرارات اتخاذ على تساعدهم التي باملعلومات املالية القوائم مستخدمي مد هو التقارير هذه من الغرض /2

 .املال أسواق في خاصة التأكد عدم ظروف

 .القرارات التخاذ املالئم والتوقيت املالئمة خاصية املحاسبية للبيانات التقارير هذه / توفر6

 السابقة الدراسات

 على تطبيقية دراسة :املالية جودة التقارير تحسين على املراجعة لجنة خصائص تأثير" بعنوان (2008) مشتهى دراسة-7

 ."عمان املدرجة ببورصة العامة املساهمة الصناعية الشركات

 املالية( التقارير )كمقياس لجودة نظيف تدقيق لتقرير الشركة تسلم إمكانية بين العالقة تحليل إلى الدراسة هذه هدفت

  عمان، املدرجة ببورصة العامة الصناعية الشركات في املراجعة لجنة وخصائص
ً
 املؤسسية الحاكمية دليل من مستفيدا

 .األردنية املالية األوراق هيئة عن الصادر

 مدقق تقرير على اللجنة، املالية ألعضاء والخبرة املراجعة لجنة حجم من لكل إيجابي تأثير وجود الدراسة نتائج وأظهرت

 الحسابات مدقق تقرير على الشركة أسهم في املراجعة لجنة مللكيةألعضاء سلبي تأثير وجود تبين كما .الخارجي الحسابات
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 على جودة تأثير أي االجتماعات مرات ولعدد املراجعة لجنة ألعضاء استقاللية ملعيار يكن لم نفس الوقت وفي الخارجي،

 .املالية التقارير

 املراجعة لجنة أعضاء أوترشيح النتخاب محددة آلية لوضع مالئمة تشريعات تبني على العمل الدراسة توصيات أهم ومن

 على إحداث االنسجام والعمل التدقيق، للجان املطلوبة االستقاللية على للحفاظ

 .املراجعة لجنة أعضاء في توافرها بالخصائص الواجب يتعلق فيما األردنية والقوانين املؤسسية الحاكمية دليل بين والتوافق

 بعنوان جودة الخدمات التامينية وأثرها على رضاء العمالء.( 2291راسة قسم الدراسات والبحوث)د -2

هدفت هذه الدراسة ملعرفة جودة الخدمات التأمينية وأثرها على رضا العمالء من خالل عدة متغيرات عناصر الخدمة 

تم الحصول  الى متغير رضا العمالء كمتغير تابع.امللموسة، اإلعتمادية، اإلستجابة، الضمان كمتغيرات مستقلة، باإلضافة 

 ُملئت بواسطة عمالء الشركة بحجم عينة كافي لتعميم نتائج 
ً
على املعلومات من خالل إستبانة مكونه من عشرين سؤاال

همها لتحليل االستبيان. وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أ SPSSالدراسة حسب معادلة ريتشارد جيجر، وتم إستخدام برنامج 

%. وأكدت الدراسة صحة الفرضيات إذ 97أن عمالء الشركة راضون عن الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة بنسبة رضا 

أن أبعاد جودة الخدمة لها تأثير ذو داللة إحصائية على رضا العمالء ووجود إرتباط قوي بين مستوي رضا العمالء ومتغيرات 

أوصت الدراسة بجعل شهادة الجودة املرتكز االساس ي في تعامالت الشركة وموظفيها مع  أبعاد جودة الخدمة التأمينية. كما

، إيالء 
ً
العمالء وفي جميع أعمالها، وزيادة اإلهتمام بالجوانب امللموسة في الخدمة وذلك لخلق صورة ذهنية ملالءة  الشركة ماليا

بعة شكاوي ومشاكل العمالء وجذب عمالء جدد وخلق عالقة أهمية أكثر لقسم خدمة العمالء، ملا له من دور في معالجة ومتا

 حميمة مع العمالء الحاليين، ومراقبة طرق تعامل

 موظفي الشركة مع العمالء، وتدريبهم، تحفيزهم وتشجيعهم على نشر ثقافة التعامل الراقي مع العمالء. 

 التعليق على الدراسات السابقة :

تميزت هذه الدراسة من غيرها من الدراسات بانها اشتملت على عدة محاور تتعلق بدراسة مستوى االداء املالي ومدى تطبيق 

 كما احتوت على متغيرات جديدة.من املخاطر  قواعد حوكمة الشركات وجودة التقارير املالية 

 -ية،نبذة الشركة(:،جودة التقاير املال حوكمة الشركات الثاني)االداء املالي،املبحث 

 -:االداء املالي

 تدقيق إلى تهدف التي والتطبيقية النظرية الناحيتين من وأبحاث دراسات عدة توجد بل حديثا ليس األداء مصطلح إن

 مثل األداء على للداللة املستخدمة املصطلحات في االختالف إلى إضافة .تعريفه حول  عام اتفاق يوجد ال إالأنه مفهومه،

 إدراكي، االستعمال، واسع مفهوم كونه إلى األداء ملفهوم أعطيت التي التعاريف واختالف تنوع وتعودأسباب والفعالية، الكفاءة

العوائد  )تعظيم املالية األهداف بلوغ مدى هو املالي األداء أن القول  يمكن سبق، ما على املكونات،وبناء ومتعدد متطور 

 فإنه وديناميكيا، ومتكامال شامال نظاما وباعتباره املالية، للموارد املستمر والتحسيناألمثل،  التكاليف( باالستخدام وتخفيض

 كفيلة آليات إلى اللجوء والجودة، ويتم والوقت كالتكلفة املعايير متعدد أنه كما (Process us) العمليات  مسيرتي إتباع يتطلب

 تطورات مع تماشيا أنه بينهما،حيث التوازن  وجود أو من املخطط أقل املنجز يكون  عندما إما للمؤسسة املالي األداء بتحسين

 أهمها: آليات عدة وفق املالي ألدائها املستمر التحسين إلى املؤسسة تلجأ املحيط

:(KAIZEN) 9التحسين املستمر . 
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 باستخدام جيد بشكل املحفز العالية، املهارة ذي البشري  العنصر بواسطة يتم التحسين أن في اآللية هذه فلسفة تتمثل

 األداء تطوير العمل بهدف فرق  تقوم بها كعملية أو كمسيرة املستمر التحسين ويعرف .معقدة مبسطة وليست تكنولوجيا

 الطويل. املدى على والنجاح التطور  ضمان وبالتالي الزبائن، وإرضاء تحسين الجودة خالل من للمؤسسة الشامل

 م(.982-934،ص -ص ، 2001 :العقيلي وصفي عمر) :يلي ما في املستمر التحسين عملية مراحل وتتمثل 
 لها إستراتيجية بوضع العملية عن مسئول  وتعيين قيادة لجنة بتكوين اإلدارة والتزام قرار أ/ اتخاذ

 للتنفيذ خطة ووضع واملوارد التحسين هيكلة وضع األهداف، تعريف :خالل من ب/ التخطيط

 التحسين. في األولوية ذات النقاط اإلدارة وتحديد الرقابة وسائل وضع وتكوينهم، املشاركين اختيار :يشمل والذي ج/ التحضير

 وتكوينهم. العمليات تحسين نحو األفراد كل مجهودات توجيه خالل من د/ التطبيق

 تطوير وكذا العملية تقييم القيادة، لجنة طرف من العمل فرق  ونتائج أنشطة متابعة :خالل من والتحسين، ه/ املتابعة

 .باستمرار التحسين عمليات وتكييف

 التدقيق، والوقائية، التصحيحية األنشطة :التالية لألنشطة املؤسسة تطبيق من البد بفعالية، املستمر التحسين ولبلوغ

 بعض تواجه املؤسسة أن إال املستمر، التحسين تطبيق إمكانية من وبالرغم باستمرار، الزبائن التحفيزوإرضاء التكوين،

 :أهمها الصعوبات

 املؤسسة. أفراد طرف التغييرمن / مقاومة7

 الزبون. طرف / رداءة املعلومات سواءعدم فهم املصطلحات اومعلومات خاطئة معطاة من2

 النظري. وبالجانب عالية بنسب اإلطارات يشمل حيث التكوين / ضعف3

 .اإلدارة األفراد فى/ سوء اإلدارة عموما حيث يبقى املسيريقاوم فكرة مشاركة 0

:(BENCHMARKING) 2 القياس املقارن. 

 طريقها عن التي الكيفية وتحديد نفس املجال، في الرائدة املؤسسات بأداء مقارنة األداء قياس" عملية املقارن  القياس يعتبر

 املعلومات تلك األداء،واستخدام من املستوى  تلك املؤسسات ذلك حققت

 .تحسينه بهدف وذلك ، (307 ،ص ، 2004 وآخرون، بسترفيلد ديل:)والتطبيق واالستراتيجيات لألهداف كأساس

 األفضل املؤسسات مع أدائها ملقارنة الفرصة يتيح :أنه في واملتمثلة املقارن  القياس أهمية تتضح الهدف، هذا وبتحقيق

 خارجها الجارية التطورات بمتابعة املنافسة قمة على للبقاء املؤسسة يساعد التطوير، لعملية نقطة البداية يمثل واملتميزة،

 عملية تنفيذ مراحل وتتمثل عليها، املتحصل للمعلومات األمثل االستخدام خالل املنافسين من ملواجهة األداء تحسين ويعجل

 والتكرار التكيف التحليل، املالحظة، خارجها، أو الصناعة في أداء عن أفضل املكثف البحث التخطيط، :في املقارن  القياس

 (.262-221،ص -ص ، 2002 :املحسن عبد محمد توفيق :) )االستمرار(

 :خالل من باملؤسسة القيم تغيير بنجاح املقارن  القياس تطبيق ويتطلب

 بالتغيير. والتزامها للعملية العليا اإلدارة وتدعيم / توجيه7

 اإلدارة. مع للتواصل وتدريبه املقارن  القياس لفريق السليم /االختيار2

 القياس. وأولويات التقدم ملصادر املبينة اإلستراتيجية الخطط / وضوح3

 .التطورات حصر وإمكانية لألنشطة التفصيلية الخطط / إرساء0

 هذه أهم ومن التغيير، مقاومة في أساسا تتركز لتطبيقه وصعوبات عوائق توجد لكنه تطبيقه، نجاح عوامل أهم هذه

 :العوائق
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 الوقت. ضياع إلى يؤدي مما املستوى  دون  نموذج مع مقارنة إجراء من / الخوف7

 املعلومات. في فقط املشاركة تنافسية ملجرد ميزة تحقيق عدم من / الخوف2

 املقارن. القياس إلى تحتاج وال األفضل بأنها والتفاخر الرنانة الشعارات على / االعتماد3

 العمل. فقط ويتطلب سهل املقارن  القياس واعتبار / االستهتار0

 .واالبتكار اإلبداع على يشجع وال مكثف / استثمار2

 :حوكمة الشركات

 -:الشركات حوكمة مفهوم

شركات  تعرضت لهاكبرى  املالية التى االنهيارات سلسلة االخرين بسبب العقدين خالل الشركات حوكمة يمفهوم االهتمام زاد

 العالم، من

 : املفهوم هذا تعريف إلى التطرق  من ثم كلمة الحوكمة أصل إلى نتطررق هنا ياالهتمام الجدير

 :الحوكمة كلمة أصل 1-

قيادة  مهارات فى من يملكه على التحكم وفق ما السفينة ربان إغراقية يقصدبها قدرة كلمة إلى للحوكمة يعوداالصل اللغوى 

 كريمة أخالق من به يتصف إن يجب وما من العواصف واالعاصيرو االمواج إدارة دفتهاوسط مايعترضه وحسن السفينة

أمانات اليصالها الى اصحابهاوكان يطلق على الربان  من إليه عهد وما وقيم نبيلة وسلوك ممتاز للحفاظ على الركاب وممتلكاتهم

  (.Good governorاملتحكم الجيد)

 الى الجهة املقصودةتجاوزاالخطاراملالحية وكمائن القراصنة فى اثناء  استطاع بحنكته ومهارته إذا
ً
:)آل االبحاروالوصول ساملا

 .(4،ص،2292غروي ،

 -:الشركات حوكمة تعريف

الباحثين وذلك لتداخله فى العديد من االمور  قبل من عليه متفق للحوكمة تعريف هناك ليس الجدير بالذكر انه من

االجتماعية واالقتصادية واملالية املتعلقة باملؤسسات وكذلك اختالف الخلفيات الفكرية للمهتمين بها لذلك سوف يقوم 

  -التعريفات التى تطرقت ملفهوم الحوكمة ومنها:الباحث فى عرض مجموعة من 

 2770واملعدلة عام  7999( فى مقدمة املبادئ التى اصدرتها عام OECDالتنمية ) فقد عرفت منظمة التعاون االقتصادى و  * 

 بشان حوكمة الشركات على انها تتضمن مجموعة العالقات مابين إدارة الشركة ومجلس االدارة وحملة االسهم فيها واالخرين

 يتم من خالله وضع أهدا
ً
 اطارا

ً
ف الشركة وتحديد وسائل الوصول الى ومن اصحاب املصلحة، وتقدم حوكمة الشركات ايضا

 .(OECD,2004,p,11 :)تلك االهداف ورقابة االداء

( بانها مجموعة الهياكل والعمليات الالزمة لتوجيه وضبط املؤسسة وتحديد IIF* فى حين عرفتها مؤسسة التمويل الدولية )

ساهمين واعضاء مجلس االدارة واملدراء، وكذلك وتوزيع الحقوق والواجبات بين املشاركين الرئيسيين فى املؤسسات ومنهم امل

 .(ALAMIR,2007.P,3 :)تحديد القواعد واالجراءات الخاصة باتخاذ القرارات بشأن امور الشركة

 بموجبهاادارة تجري  التي القواعد من مجموعة" ن الحوكمة إ )كوشتا وسولفيان( إلى وقد أشار*

عليها بهدف حماية املصالح واالستثمارات املالية لحملة االسهم الذين قد االشراف  من مجلس اإلدارة تمكن التي الشركة

 يقيمون على بعد االف االميال عن الشركة.

 -حوكمة: ماهية
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املؤسسات  بإفالس خاصة األخيرة السنوات في األعمال عالم زعزعت التي املتعددة واالنهيارات املالية واألزمات الفضائح بعد

في  اإلدارة آليات قدرة لعدم نتيجة األموال رؤوس لدى أصحاب والتردد الخوف الخ. (أثيرجومن..كوم، وورد إنرون، ) الكبيرة

 .الخ...األزمات، هذه تجنب على املؤسسات

خالل  من املؤسسة حماية على تعمل رشيدة أساليب إتباع ضرورة على تركز جديدة آلية عن الحديث بدأ الظروف لهذه نتيجة

 .املؤسسات بحوكمة اآللية هذه عرفت وقد مصالحهم، بين والتوفيق معها املتعاملين مختلف إرضاء على العمل

 بانها فن ممارسة الرشاد والعقالنية وتعظيم الثقة*
ً
وتنمية عوامل االمان وتفعيل وتوظيف املوارد وزيادة وتنمية   وتعرف ايضا

 :) ة وحماية املشروعات من عناصرالفساد االداري القيمة املضافة وتحقيق حكمة ورصانة السلوك والتصرفات االداري

 . (71،ص،2227الخضيري،

القواعد واملعايير التى تحدد العالقة بين إدارة الشركة  القوانين من العطا بانها مجموعة أبو نرمين السيدة قبل من وتعرف* 

سواء كانوا عمال او موردين او  بالشركة من ناحية وبين حملة االسهم وحملة السندات واصحاب املصالح او االطراف املرتطبة

 (.27،ص،2773ابو العطا، : )مستهلكين

 :الحوكمة أهمية

 إدراك ويعتبر االقتصاديةاملعاصرة، البيئة في الجيدة الحوكمة مبادئ بتطبيق االقتصادية الوحدات التزام أهمية تتزايد

  لديها الحوكمة نظم تحسين ألهمية االقتصادية الوحدات
ً
 أساسيا، عنصرا

  للحوكمة واعتمادها
ً
 بحرية يتسم عالم أصبح وفي أنه إذ تعليمات، أو بقوانين فرضها من ونجاعة فعالية أكثر يعد ذاتيا

 دون  املستثمرين من الالزم اجتذاب التمويل االقتصادية الوحدات على الصعب من فأصبح املال، راس وانتقال االستثمار

  جيدة حوكمة نظم إيجاد
ً
 حوكمة ترتيبات يتطلب " األجل طويل"أو"الصبور " اجتذابراس املال أن كما الدولية، للمعايير وفقا

 املالية وغير املالية املوارد وذات النامية للدول  وبالنسبة الدولة، خارج من على املستثمرين فهمها ويسهل باملصداقية تتصف

 : أساسيين لسببين أهمية أكثر تعتبر فإن الحوكمة املحدودة

 .الحوكمة وسوء الفساد عن ينتج الذي أصال املحدودة املوارد في الهدر تحمل تستطيع ال الدول  هذه أن .أ

 .املباشر األجنبي االستثمار اجتذاب على القدرة على كبير بشكل تعتمد التنمية أن .ب

 املستثمرين جانب من الثقة درجة رفع على يساعد أن شأنه من السليمة الحوكمة بأساليب االلتزام فإن أخرى  ناحية ومن

  املال،وتحقيق راس تكلفة خفض إلى - الكفؤه املالية األسواق في - يؤدى مما املحليين،
ً
 التمويل، مصادر في االستقرار من مزيدا

 لم التي االقتصادية الوحدات على تنافسية ميزات للحوكمة متقدمة نظم حققت التي االقتصادية الوحدات إكساب وبالتالي

 (.2007)الوزير، بذلك تلتزم

 -(:2001العطا, )أبو: على ملبادئ الحوكمة الجيد التطبيق يساعد كما

 وخاصة حقوقهم على املحافظة على والعمل ,الستثماراتهم مناسب عائد تحقيق على األسهم وحملة املستثمرين طمأنة  1. 

 .منهم األقلية حقوق 

 اندماجات وحدوث ,جديدة مالية أدوات استحداث ظل في خاصة للشركة التنافسية القدرة وتدعيم ,األسهم قيمة تعظيم  2.

 .رئيس ي ملستثمر بيع أو سيطرة أو

 .االستثمارات من أكبر قدر واجتذاب املالية األسواق إلى الوصول  درجة تحسين  3. 

 .والشفافية املساءلة درجة زيادة على يساعد فعال داخلي رقابي نظام إقامة  4. 

 .الشركة نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما ,ومالية محاسبية مشاكل في االنزالق تجنب 5.
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  -:إلى  تؤدي أوغيراملوجودة الضعيفة الحوكمة بينما

 .العمل فرص خلق ومحدودية ,التنافسية القدرة وتآكل املطلوب املال راس اجتذاب فرص تقليل 1.

  التأثير  2.
ً
 .الشركة تجاه والتزامتهم العاملين معنويات على سلبا

 .للشركة قوية وقيادة ثابتة إستراتيجية وجود لعدم العمل عن الشركة توقف في التسبب احتمال 3.

 والدائنين املساهمين حساب على مصالحهم بتعظيم الشركة في اإلدارة مجلس وأعضاء واملوظفين للمديرين السماح 4.

 .املصالح أصحاب من وغيرهم

 القطاع نمو إعاقة إلى يؤدي قد مما بها االلتزام وفرض تنظيمية لوائح سن في اإلفراط إلى الحكومات بعض لجوء احتمال  5

 . (,2008الخاصة الدولية املشروعات )مركز :الخاص

 -(:2006 العبد،) :تحقيقها إلى االقتصادية الوحدات حوكمة تسعى التي األهداف

 الوحدة االقتصادية. أداء أ. تعظيم

  املقبولة غير والتصرفات املصالح وتضارب الغش تقليل أو لتجنب الكفيلة األنظمة ب. وضع
ً
  وٕاداريا  ماديا

ً
 .وأخالقيا

 إدارتها. مجلس وأعضاء االقتصادية الوحدة إدارة على الرقابة أنظمة ج. وضع

  االقتصادية الوحدة إدارة بموجبها يتم أنظمة د. وضع
ً
 اإلدارة مجلس بين واملسئوليات  الحقوق  من كل توزيع يحدد لهيكل وفقا

 .واملساهمين

 الركائز ه. وضع القواعد واالجراءات املتعلقة بسير العمل داخل الوحدة االقتصادية والتى تتضمن تحقيق اهداف الحوكمة.

 -(:الجامعية الدار "حماد، العال عبد طارق  :على باالعتماد الباحثتين إعداد):  للحوكمة األساسية

مصالح  تحقيق في والتوازن  املنهي، السلوك وقواعد باألخالقيات االلتزام خالل من السلوكي االلتزام ضمان:األخالقي / السلوك7

 .املالية املعلومات عرض عند والشفافية باملؤسسة، املرتبطة األطراف كافة

 املباشرة األطراف أو املال، سوق  هيئة مثل العامة اإلشرافية كالهيئات املصالح أصحاب دور  تفعيل:واملساءلة الرقابة/ 2

 املقرضون(. العمالء، )املوردون، األخرى  واألطراف املراجعة( لجنة مجلس اإلدارة، )املساهمون، لإلشراف والرقابة

 .املصلحة ألصحاب وإيصالها عنها واإلفصاح املخاطر إلدارة نظام وضع:املخاطر / إدارة3

 -الشركات: حوكمة مبادئ

الحوكمة البد من وجود قواعد راسخة تساهم فى إقامة نظام سليم يعزز فرص النجاح واالصالح االقتصادى لتحقيق اهداف 

والتنظيمى للشركات،فقد وضعت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية مجموعة من االرشادات واملعايير عرفت باسم )مبادئ 

لعاملية ذات العالقة، واصبح تطبيق هذه املبادئ وسيلة حوكمة الشركات( باالشتراك مع الحكومات الوطنية واملنظمات ا

 على املستوى التى وصلت اليه ادارة الشركات من التزام منهى بمبادئ 
ً
لتعزيز الثقة فى الشركات املدرجة بالسوق املالي ومؤشرا

وبناء  ى االقتصاد ونموه.الحوكمة من حسن االدارة والشفافية واملحاسبة ووجود اجراءات الحد من الفساد وبالتالى اثرت عل

على ماتقدم قسمت املبادئ الخاصة بحوكمة الشركات الى ست مجموعات كماوصفتها منظمة التعاون االقتصادى 

 (.OECDوالتنمية)

 -(:OECD,2004,P,8):وتتدرج مجموعةرئيسة من القواعد تحت كل قاعدة وهى كما يلى

: توافر إطار فعال للحوكمة. -
ً
 اوال

: حماية حق -
ً
 وق املساهمين.ثانيا

: املعاملة العادلة للمساهمين.  -
ً
 ثالثا
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: دور أصحاب املصالح بالنسبة للمبادئ املنظمة للحوكمة. -
ً
 رابعا

: االفصاح والشفافية. -
ً
 خامسا

: مسئوليات مجلس االدارة. -
ً
 سادسا

 -:(15 ،ص ، 2009  سليمان، مصطفى محمد :على باالعتماد الباحثتين إعداد:) الحوكمة محددات

 -الخارجية املحددات

 العمل لسوق  املنظمة واإلجراءات القوانين والتشريعات مثل الدولة في االقتصادية لألنشطة املنظم لالستثمار العام املناخ -7

 .واملؤسسات

 .واإلفالس االحتكارية املمارسات ومنع املنافسة تنظيم -2

 الرقابية والهيئات األجهزة وكفاءة الالزم للمشروعات، التمويل توفير يستطيع املال( وسوق  البنوك كفؤ) مالي قطاع وجود -3

 .املؤسسات على الرقابة إحكام والبورصة( في املال سوق  )هيئة

 شرف ميثاق تضع التي املهنية مثل الجمعيات بكفاءة األسواق عمل تضمن التي التنظيم ذاتية املؤسسات بعض وجود -0

 .املالية األوراق سوق  في العاملة واملؤسسات واملحامين واملحاسبيناملراجعين  السوق، في للعاملين

 .واالستثمارية املالية واملراجعة واالستشارات املحاماة مكاتب مثل الحرة باملهن خاصة مؤسسات وجود -2

 -الداخلية املحددات

 .داخل املؤسسة تطبق التي واألسس والتعليمات القواعد -7

 .املؤسسات داخل اتخاذ القرارات كيفية توضح سليمة إدارية هياكل وضع -2

 مصالح بين تخفيف التعارض أجل من التنفيذيين واملديرين اإلدارة العامة ومجلس الجمعية بين واملهام السلطات توزيع -3

 .األطراف هذه

 االستثمار، معدالت ورفع املدخرات تعبئة على قدرته وزيادة املال دورسوق  وتعميق القومي، االقتصاد في الثقة زيادة -0

 .املستثمرين أوصغار األقلية حقوق  على والحفاظ

 املؤسسات: حوكمة تقدمها التي الفوائد

 وتصنيفها. للمؤسسة السوقية القيمة زيادة -

 جدد. ومستثمرين مساهمين وجذب التنافسية القوة زيادة -

 املال. رأس وتكلفة االقتراض تسهيالت ظروف وتعزيز أعلى مصداقية - 

 .أفضل عمال جذب وأيضا جديدة استثمارية فرص -

 -من املخاطر: جودة التقارير املالية

  أقل أو أكثر يكون  الذي الش يء هى طبيعة جودة: تعريف
ً
 س يء. أو جيد بمعنى تميزا

 أنها إال وشموليتها، حيث محتواها من السنوية املالية ومناظرللقوائم دوري بشكل تعد التقاريرالتي هى تلك التقاريراملالية:

  أكثر بيانات تتضمن
ً
 وتستخدم السنة عن طولها يقل مالية فترة إعدادهاعن ويتم السنوية املالية التقارير من اختصارا

 .)الجمهور ( اإلدارة( والخارجية( الداخلية لألغراض

 :املالية التقارير جودة مفهوم

 االتحاد عرفها فقد والباحثين املختصين املهنية املنظمات نظر وجهة من املالية التقارير مجال في الجودة مفاهيم تعددت

 :النماذج هذه تصنيف ويمكن املحاسبية املعلومات جودة درجة قياس في املستخدمة النماذج وتتعدد املاليين للمحللين الدولي
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 فيما أما .والخسائر باألرباحاالعتراف  توقيت ومدخل االستحقاقات جودة ومدخل الربح جودة مدخل :هي مداخل ثالثة إلى

 من يرفع أن شأنه من منها، معيار أي أو الدولية، املحاسبة معايير تطبيق فإن املالية، التقارير جودة في املؤثرة بالعوامل يتعلق

 تساعد بدرجة العام النظام قواعد من تعتبر نظامية لقواعد خضوع الشركات فإن أخرى، ناحية ومن املالية، التقارير جودة

  .عالية جودة ذات مالية تقارير إلى يؤدى للحوكمة فاعلة آليات فرض في األسهم حملة
ً
 درجة بتحسين الشركة التزام فإن أخيرا

 من، العديد أكدت وقد  درجة زيادة إلى أيضا يؤدى النظامية، القواعد بخالف إضافية إجراءات اتخاذ خالل من الشفافية،

 باعتبارها الدولية املالية التقارير معايير تبني أن على املحاسبي الفكر أدبيات املالية التقارير بها تتصف أن يمكن التي الجودة

 املعلومات قابلية وتدعيم (  Philip et al. 2014) لدول ا في التقارير هذه بين االختالفات تخفيض في ستساهم عاملية معايير

 الغش وعمليات األرباح إدارة ممارسات من للحد كبيرة فرصة اإلدارة تعطي كما املالية التقارير جودة وزيادة للمقارنة املالية

 . بالتنبؤات املرتبطة

 من املخاطر املالية التقارير وجودة باإلفصاح الحوكمة قواعد عالقة

 واملراجعة املحاسبة مجال في ومهنيين أكاديميين من واالختصاص الفكر أصحاب قبل من األخيرة السنوات في االهتمام ازداد

 الشركات تسعى الذي الرئيس ي الهدف املالية التقارير جودة وتعتبر املالية، التقارير في والشفافية املحاسبي اإلفصاح بجدوى 

 الكشوفات في والشفافية اإلفصاح من كاٍف  قدر تحقيق والرقابي ،املحاسبي الجانب وفي)  32،2222القاض ي،( لتحقيقه

 (.2005 ،43ميخائيل،( املالية

 نبذة عن الشركة

 : وأرقام حقائق

شركة التأمين اإلسالمية املحدودة هى أول شركة تأمين إسالمية فى العالم وهى شركة تعنى بخدمات التأمين التكافلى  -

م كشركة خاصة ذات مسئولية 7909يناير  27والتعاونى ، وهى إحدى شركات بنك فيصل اإلسالمى السودانى التى تأسست في 

 محدودة.

كتجربة  م وضعت شركة التأمين االسالمية املحدودة ) السودان( اللبنة األولى لفكرة التأمين التكافلي االسالمي7909في العام  -

رائدة وأصيلة استقت من نبع الشريعة االسالمية الغراء وعلوم العصر وأدواته ،فجمعت بين الفكر والعمل واألصالة 

ام التأمين التكافلي "البديل اإلسالمي للتأمين على الحياة" فأصبحت شركة التأمين واملعاصرة، فكانت الفكرة الوليدة لنظ

االسالمية ) السودان( أول شركة تأمين إسالمية في العالم. ومنها نقلت صيغة التأمين التعاوني اإلسالمي من اإلطار النظري إلى 

 كما ساهمت بفاعلية في أ
ً
فريدا

ً
 وقطاع التأمين على وجه الواقع العملي وقدمت بذلك نموذجا

ً
سلمة االقتصاد اإلسالمي عموما

 الخصوص. 

 األسس واملبادئ التي قامت عليها الشركة:

 أن يكون التأمين تعاونيا بين املشتركين الغاية منه نفع املشتركين.  -

املشتركين أن يكون ما يدفعه املشترك قسطا مقدما ومحددا بنية التبرع به كله أو بعضه، ملن تحل به مصيبة من  -

وهو واحدا منهم، فالتأمين التعاوني عقد تبرع في حقيقته، وإن كان املتبرع قد يحصل على عوض نظير تبرعه، ولكونه 

 عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر عمال بمذهب املالكية. 

 -املؤسسين  -أن تستثمر الشركة ما يمكن استثماره من أموال املشتركين لصالحهم ، وال مانع من أن تأخذ الشركة  -

 نسبة محددة من ربح االستثمار نظير اإلدارة. 
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أن تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تشترك مع املسئولين في الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين ، وتراجع عملياتها  -

 للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة االسالمية. 

 ملا تفرضه أحكام الشريعة االسالمية. أن تخضع جميع معامالت الشركة في مجال التأمين وغيره  -

ويمكن أن ينتخب لعضوية مجلس اإلدارة حسب ما يحدده  -حملة الوثائق  -املؤمن له عضو في هيئة املشتركين  -

النظام األساس ي للشركة ممثال لحملة الوثائق، ويساهم في إدارة الشركة عبر االجتماع السنوي العام لهيئة 

 املشتركين.

، فانتظمت في تنويع وتطوير يمكن القول  -
ً
 كبيرا

ً
بأنه منذ أن باشرت الشركة بتقديم خدماتها التأمينية وجدت قبوال

خدماتها، وانعكس ذلك بصورة واضحة في زيادة أقساطها، ومقدرتها املالية، وسمعتها املمتازة ، وموقعها الرائد في 

 سوق التأمين السوداني.

 الخدمات التأمينية املتميزة:

ة التأمين اإلسالمية تعمل على تجويد كافة خدماتها التأمينية بصورة ممتازة وعملت على تطوير خدماتها بدرجة ظلت شرك

عالية من الدقة والجودة، بضوابط إدارية مصممة لجعلها أكثر مرونة وسرعة في انشاء نظام هيكلي متين توجه من خالله 

بل املشاركة في التخطيط والتنفيذ والرقابة في األداء. وذلك من مجهودات كافة العاملين لكسب ثقة عمالئها عن طريق س

 خالل:

 لتحقيق تطلعاته ورغباته الحالية واملستقبلية للوصول إلى الرضاء 
ً
 والتعامل الصادق معه سعيا

ً
 وأخيرا

ً
االهتمام بالزبون أوال

 التام. 

 نيات الحديثة. االهتمام بالتطوير والتحسين املستمر في مجال التأمين واستخدام التق

 االهتمام بالعاملين وتطوير مهاراتهم من خالل التدريب والتأهيل املستمر. 

 االهتمام بتوفير بيئة عمل صالحة. 

 السعي الجاد و الصادق لتحقيق رغبات وتطلعات املساهمين. 

 االلتزام التام باملحافظة على أخالقيات العمل. 

 التفاعل التام مع املجتمع.

للشركة أساس متين في سوق التأمين السوداني ونصيب مقدر من حصة السوق ، جعلها تحافظ على وضعها  بالتالي أصبح

 الرائد في سوق التأمين اإلسالمي بالسودان.

 أنواع التأمين التي تقدمها الشركة:

 تقدم الشركة خدمة تأمينية شاملة يمكن إدراجها كما يلى:

 شامل(.  -بري( .تأمين الحريق والسرقة.تأمين السيارات )إجباري  -جوي  –)بحري  تأمين نقل البضائعأوال: التأمين العام :

 املعدات اإللكترونية. -الكسر اآللي -إنفجار الغاليات  -أخطار التركيب  -أخطار املقاولين تأمين هندس ي ويشمل : 

املسئولية.تأمين الثروة  -دية النق-خيانة األمانة-إصابات شخصية-إصابات العملتأمين الحوادث املتنوعة ويشمل : 

 الحيوانية.تأمين أجسام السفن والطائرات.تأمين الطاقة.تأمين التمويل األصغرتأمين حماية التمويل )اإلئتمان(

 ،تأمين التمويل األصغر زراعى،تأمين حصيلة الصادر،تأمين الضمان

: تأمين التكافل:
 
 تأمين تكافل حماية الرهن.الوثيقة التكافلية.،العائليوثيقة التكافل ،وثيقة التكافل الجماعيةثانيا

 وثيقة تكافل السائق.تأمين تكافل الحج والعمرة.
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 :
 
 .التأمين الطبى والسفر:وثيقة التأمين الطبى الجماعية.تأمين السفرثالثا

 : أداء الشركة

منذ أن باشرت الشركة عملها بتقديم خدماتها التأمينية وجدت قبوال كبيرا ، فانتظمت في تنويع وتطوير خدماتها ، وانعكس  

 ذلك بصورة

واضحة في زيادة أقساطها ومالءتها املالية وسمعتها املمتازة في سرعة دفع التعويضات وموقعها الرائد في سوق التأمين 

 السوداني .

 ئج،التوصيات(:الخاتمة )النتا

 -النتائج:

 وحماية أصولها للشركة تحقيق فاعلية وكفاءة األداء املالي عايير الرئيسية لحوكمة الشركاتاملأن  الدراسة توصلت وقد-

جودة األداء املالي للشركة والذي يتضح من خالل  يؤدى إلى. أي أن التطبيق الجيد  لقواعد الحوكمة وتوسع ونمو أنشطتها

 .ر املاليةجودة التقاري

، وزيادة القدرة التنافسية وزيادة كفاءة استخدام ونمو االرباح قواعد الحوكمة وتساعد على جذب االستثماراتإن تطبيق -

 املوارد املتاحة. 

إن تقارير املراجعين القانونيين الى السادة الشركاء خالل فترة الدراسة أوضحت أن عمليات املراجعة خلصت الى ان التقارير  -

 املالية لشركة التأمين االسالمية مطابقة للمعايير.

إن تقارير املراجعين القانونيين الى السادة الشركاء خالل فترة الدراسة أوضحت أن عمليات املراجعة خلصت الى ان التقارير  -

لى الجمعية العمومية أفادت املالية لشركة التأمين االسالمية مطابقة للمعايير.  كذلك نجد أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية ا

بأن شركة التأمين االسالمية ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل شركات التأمين االسالمية. وهذا يعتبر مؤشر إللتزام الشركة 

 بتطبيق قواعد الحوكمة.

 عند إستخدام وتحليل بيانات التقارير )تقارير اإلدارة التنفيذية للشركة والقوائم املالية( اتضح انه -
ً
 ونوعا

ً
ا كانت كافية كما

الى إعطاء مؤشرات عن األداء املالى للشركة وذلك عند تحليل بيانات نشاط الشركة حيث اشارت النتائج الي أن التقارير كانت 

جيدة بالحد الذي يعطى مؤشرات كافية لقياس حجم واتجاه النمو فى نشاط الشركة )االكتتاب، إعادة التأمين، املطالبات، 

 كان هنالك توافق فى إتجاه النمو املصروفا
ً
ت االدارية ...(. وكذلك من خالل رسم منحنى االكتتاب ومنحنى إعادة التأمين معا

والذى يعطى صورة عامة عن وضع الشركة التنافس ى فى سوق التأمين فى السودان. وعند إستخدام االرقام القياسية فى تحليل 

 الى االيفاء بالغرض قائمة املركز املالى أدى ذلك الى الحصول 
ً
على مؤشرات امتازت باملالءمة حيث انها تعتبر كافية كما ونوعا

 . من إعداد التقارير )املالءمة مع احتياجات مستخدمى التقارير املالية(
مة، عليه نخلص الى أهمية دور األداء املالى فى ظل العالقة بين جودة التقارير املالية من املخاطر وتطبيق قواعد الحوك *

 فالعالقة الطردية بين  قواعد الحوكمة وجودة التقارير املالية  من املخاطر تعكس االداء املالي للمنشأة.

 التوصيات:

التقييم املستمر لتطبيق أى قواعد أو نظم تتبناها الشركات مثل تطبيق قواعد الحوكمة والوقوف على تقييم التجربة -

 وتحديد نقاط الضعف والقوة. 
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ا تنافسية في اسواق التأمين البد للشركات التركيز على تبنى قواعد الحوكمة )مثل الشفافية ومحاربة الفساد( لخلق مزاي-

 لجذب العمالء ونمو االنشطة وعلى إدارات الشركات االهتمام بتوازن أنشطتها وتنوعها.

 .التطور العلمى واملنهى للعاملين اإلهتمام بالتدريب وخلق املناخ املؤاتي للتعليم الذاتي لتجويد األداء ومواكبة -
-  

ً
 ونوعا

ً
علي شركات التأمين السودانية االهتمام بااللتزام بمعايير إعداد التقارير وضمان توفير املعلومات الكافية كما

 للمستفيدين من هذه التقارير)متخذى القرار، العمالء، املالك, املحللين املالين ...(.

 لتحقيق التفوق على املنافسين والذى يبدأ من يجب على إدارات الشركات  -
ً
 والسعى دائما

ً
دراسة أوضاع املنافسين جيدا

 تجويد االداء املالى الذى يمثل املعين الرئيس ي الداعم لإلدراة واالساس القوى إلتخاذ القرارات ونجاح الخطط واالستراتيجيات.
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التعليم االلكتروني كتكنولوجيا حديثة وانعكاسه على طلبة الجامعات في ظل جائحة كورونا )دراسة 

 سوسيولوجية(
E-learning as a modern technology and its reflection on university students in light of the Corona 

pandemic (a sociological study) 

ا/التخصص العام/علم أالجتماع / اختصاص االنثروبولوجيالعراق/جامعة تكريت/سرمد جاسم محمد الخزرجي.ا.م.د     

 جزائر/ الاملسيلة، جامعة محمد بوضياف ، د.عرعار غنية دكتوره            
Dr. Sarmad Jassim Muhammad Al-Khazraji/Iraq/Tikrit University/General 

Specialization/Sociology/Anthropology 

                                        Dr. Arrar Ghaniyya/Mohamed Boudiaf, M’sila / Algeria 

                   se55rm66ad@gmail.com//+9647707966293 

 

  امللخص:

يعتبر فيروس كورونا من األمراض الفتاكة ، فقد شهد العالم انتشاره بشكل سريع مخلفا عددا ال يحص ى من 

 الخسائر في األرواح البشرية إضافة إلى تأثيره السلبي على مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

كورونا قطاع التربية والتعليم، وبالنظر إلى اإلجراءات التي اتخذتها وعلى غرار جميع املجاالت فقد مست جائحة 

الدول ملنع انتشار  الوباء بشكل سريع  ومن بينها العزل والحجر الصحي ،وغلق كافة املؤسسات بما فيها الجامعات فاضطرت 

الستكمال املوسم الدراس ي وضمان   في هذه املرحلة من الطوارئ إلى التوجه نحو التعليم االلكتروني كضرورة فرضتها الظروف

 سير العملية التعليمية بشكل فعال دون عوائق.

  

 التعليم االلكتروني، جائحة كورونا الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

The Corona virus is considered a deadly disease. The world has witnessed its rapid spread, leaving 

countless losses in human lives, in addition to its negative impact on the areas of political, social and economic 

life. 

Like all fields, the Corona pandemic affected the education sector, and given the measures taken by 

countries to prevent the spread of the epidemic quickly, including isolation and quarantine, and the closure of 

all institutions, including universities, it was forced, at this stage of the emergency, to turn towards e-learning 

as a necessity imposed by the circumstances to complete school season and ensuring the effective conduct of 

the educational process without hindrances. 

  

Keywords: e-learning, corona pandemic 
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  مقدمة:

أدى التطور التكنولوجي باملؤسسات التعليمية للبحث عن أساليب ونماذج  تعليمية جديدة ملواجهة العديد من التحديات 

التغيرات التكنولوجيا التي ها تطور شبكة االتصاالت و التعليم االلكتروني كضرورة حتمية فرض فظهر على املستوى العالمي،

حدثت في العالم ، فصار عصر التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية التي ربطت العالم مع بعضه ليصبح قرية صغيرة تجمع 

 .اآلالف  بكبسة زر والحصول على املعلومة يحتاج إلى ثواني

قادرة من أنماط التعليم فرضته التغيرات العلمية والتي لم  تعد طرق التعليم التقليدية  ديدام االلكتروني نمطا جويعد التعلي

ملا يوفره من فعالية وسهولة في تلقي مصادر التعلم بتوظيف مختلف وسائط التكنولوجيا الحديثة،وبالرغم من  على مسايرتها

ي إال أن وجود الكثير من املعيقات خاصة في الدول النامية حالت دون انتشاره التحول إلى تطبيق نظام التعليم االلكترون

بشكل كامل، إال أنه في ظل  أزمة كورونا التي يعيشها  العالم  ومن بينها القطاع التعليمي توجهت غالبية املؤسسات التعليمة 

ملوسم الدراس ي  واستمرارية العملية التعليمية بعد تعليق الدراسة نحو التعليم االلكتروني كخيار ال بد منه لضمان سير ا

 وضمان التواصل بين الطالب والجامعة في محاولة إلنجاح وإنقاذ املوسم الجامعي من الفشل.

 

 تعريف التعليم اإللكتروني :  -9

ربين في أي يعرف التعليم اإللكتروني على أنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للطالب أو املتد

وقت وفي أي مكان باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل اإلنترنت والقنوات التلفزيونية والبريد 

 (.124، ص 2222)عطاهلل، اإللكتروني وأجهزة الحاسوب واملؤتمرات عن بعد 

ية الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه عملية يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات املعتمدة على تقن"  أو هو

املتعددة، والتي تمكن املتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها بأعلى مستويات 

 (.892،ص 2222" )قدام وزعرور، الجودة، دون التقيد بحدود الزمان واملكان

" التطبيق املناسب لإلنترنت لدعم التعلم واملهارات واملعرفة في نهج  على أنه التعليم اإللكتروني  (Henri) ويعرف 

شامل ال يقتصر على دورات أو تقنيات أو بنى تحتية، بحيث يتطلب التنفيذ الناجح للتعليم اإللكتروني أن يكون 

فه وتطلعاته" مقنعا للجمهور الذي يستهدفه، وأن يقدم للمتعلم موردا ينظر إليه على أنه جذاب وقيم ومنتج ألهدا

 (.322، ص 2229)عرعار، 

بأنه " طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول املتعلم ومصممة  (2227)فان،وفي السياق ذاته يعرفه 

مسبقا وبشكل جيد وميسرة ألي فرد وفي أي مكان وفي أي وقت، وباستعمال مصادر االنترنت والتقنيات الرقمية 

 صميم التعليمي املناسبة لبيئة التعلم.وبالتطابق مع مبادئ الت

التعليم اإللكتروني بأنه " أسلوب التعلم املرن باستخدام املستحدثات التكنولوجية ( 2221)إسماعيل،ويعرف 

وتجهيزات شبكات املعلومات عبر االنترنت معتمدا على االتصاالت املتعددة االتجاهات وتقديم مادة تعليمية تهتم 

، ص 2298)عبد الرؤوف، تعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت وبأي مكان بالتفاعالت بين امل

27.)  

ومنه يمكن القول أن التعليم االلكتروني هو طريقة للتعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة من شبكة انترنت 

 علومة. ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها من الوسائط التي تساهم في نقل وتلقي امل

 / أنواع التعليم اإللكتروني:2
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 ) وتعني أسلوب و تقنيات التعليم املعتمد على الشبكة العاملية للمعلومات  التعليم اإللكتروني املباشر ) املتزامن :

لتوصيل و تبادل الدروس و مواضيع األبحاث بين املتعلم و املعلم في الوقت نفسه الفعلي لتدريس املادة مثل 

فورية ، أو تلقي الدروس من خالل ما يسمى الفصول االفتراضية كالتعلم االفتراض ي عن بعد الذي يتجاوز املحادثة ال

مشاعل، )التعليم التقليدي ، ويكتسب فيه املتعلم الخبرة من االتصال املتبادل بينه و بين معلمه عن طريق الشبكة 

 .( 94 ، ص2224

إال أن من سلبيات هذا النوع من التعلم حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصال جيدة ، وااللتزام والتقيد بالوقت 

 (.19، ص 2222)بوجناح، املحدد للدروس لوجود املعلم واملتعلم بنفس الوقت 

 : ) لمعلم أن يضع مصادر هو تعليم متحرر من الزمن، إذ يمكن ل التعليم اإللكتروني غير املباشر ) غير املتزامن

التعلم مع خطة التدريس والتقويم على املوقع التعليمي، ثم يدخل املتعلم املوقع في أي وقت ويتبع إرشادات املعلم في 

 (. 929، ص 2222)النور، إتمام التعلم من دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع املعلم 

 قت املناسب له ، وحسب الجهد الذي يرغب في إعطائه ومن ايجابيات هذه الدراسة أن املتعلم يتعلم حسب الو 

و كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة املادة و الرجوع  إليها إلكترونيا كلما احتاج إلى ذلك ، أما أهم السلبيات فهي عدم 

لبرنامج ، كذلك حصول الطالب على تغذية راجعة من األستاذ أو املدرس إال في وقت متأخر أو عند االنتهاء من الدورة أو ا

 ( .44، ص 2299دوم، )لدراسة تقوم على التعلم الذاتي يحتاج املتعلم دائما تحفيز نفسه للدراسة ، وذلك الن معظم ا

نوعين جديدين من أنواع التعلم االلكتروني تبعا لطريقة االستخدام ولطريقة توظيفه في  (2292)الطاهر وعطية، أضاف 

واعتبر هذا النوع يوظف أدوات   (Supplementary e-Learning) املساعدالعملية التعليمية وهما التعليم االلكتروني 

عات الدراسية أو أثناء التدريس في حجرات التعلم االلكتروني في دعم التعليم التقليدي، ويتم هذا التوظيف خارج القا

املفرد أو  املنفردالدراسة التقليدية وقاعات املحاضرات، أما النوع الثاني من التعلم االلكتروني يسمى التعلم االلكتروني 

(Solitary e-Learning) تراضية واعتبر هذا النوع من التعلم االلكتروني من نماذج التعلم عن بعد، حيث يتم في بيئة اف

وبشكل فردي ويتفاعل املتعلم مع املقررات ومحتواها من خالل شبكة االنترنت وال يتطلب حضور الطالب إلى الصف 

 (.84، ص 2291)حنتولي، 

أن أنواع التعليم االلكتروني تصنف إلى أربع مستويات  منها التعليم ( 2224) موس ىو توفيقكما ورد في   عبد الحميد(ويذكر )

ويعني استخدام شبكة االنترنت بوصفها مصدرا للمعلومات العامة واملتخصصة املوزعة على املواقع  إلثرائيا االلكتروني

وفي هذا النوع يتم داخل الفصل التقليدي ولكن تتم اإلفادة من الشبكة كوعاء  التكميلي املختلفة، والتعليم االلكتروني

 األساس ي ميمها وإنتاجها وإتاحتها على الشبكة، والتعليم االلكتروني ملصادر التعليم والتعلم والخبرات الخاصة التي يتم تص

يعتمد على شبكة الويب في التعلم، حيث يتم بناء نظام التعلم االلكتروني ومتطلباته ثم تصميم أدوات التعليم وأساليب 

 املتكاملوالتعليم االلكتروني  ، (.222، ص 2294)حمايل، التفاعل واالتصال وإتاحتها في مواقع خاصة باملؤسسة التعليمية 

ويتضمن هذا النوع إلى جانب األنواع السابقة وما يتصل بالتصوير الرقمي للمعلم وهو يقوم بالشرح والتي تتم إتاحته على 

 املوقع والتفاعل واالتصال تزامني أو ال تزامني.

باملعلم حيث يستخدم االنترنت إلجراء التدريس  املوجهالتعليم االلكتروني إلى التعليم االلكتروني  )ريكن وهوس(كما صنف 

وهو يقوم على حل مشكلة معينة للطلبة ويكون  املضمنويقوم املعلم من خالله بجمع الطلبة افتراضيا، والتعليم االلكتروني 

 (.982،ص 2222)زنقي، بناءا على حاجة الطلبة في حال واجهتهم حالة معينة 

 :استراتيجيات التعلم اإللكتروني/3
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  هي إستراتيجية تسمح للمستخدمين بالتواصل من خالل إرسال موضوعات لألعضاء كي  :املناقشة الجماعية

يقرؤونها ويعلقون عليها ، وتعد هذه اإلستراتيجية من أهم أدوات التواصل والتفاعل في بيئة التعليم االلكتروني حيث 

ملؤسسات التعليمية  لتحقيقها، حيث يشارك الطالب يتحقق من خاللها العديد من األهداف التي تسعى الكثير من ا

 (.83،ص 2294)هاشم، بعضهم البعض في األفكار، ويضيف كل منهم خبراته الشخصية لآلخرين 

 و يتم ذلك بمصاحبة بعض املواد التعليمية من خالل موقع الباحث اإللكتروني بالعرض  اإللقاء اإللكتروني :

 املتزامن و الغير متزامن بجانب قاعات التدريس التقليدية  لعرض محتوى ومهارات التعلم اإللكتروني .

 لكترونية و تنميتها و عرض : التي يمكن استخدامها في تحليل املفاهيم و املهارات اإل إستراتيجية الوسائط املتعددة

 املحتوى التعليمي من خاللها بدال من الطرق التقليدية .

  و تستخدم هذه اإلستراتيجية لتبادل املعلومات اإللكترونية بين الطالب من خالل الوسائط و التعليم التعاوني :

 .املواقع اإللكترونية 

  لكتروني وهو تعلم يقوم  به املتعلم وفق قدراته واستعداداته : لزيادة تنمية و إتقان مهارات التعلم اإلالتعلم الذاتي

 .(1،4، ص 2292محمد، ) هدافه دون تدخل مباشر من املعلم الخاصة ، و بسرعته الذاتية لتحقيق أ

 إستراتيجية تجعل املواقف التعليمية تحتوي على مشكالت تثير لدى املتعلم  شعورا بالحيرة  :االكتشاف االلكتروني

ل، وتدفعه إلى البحث واالستقصاء عن املعلومات والحقائق التي تمكنه من تكوين السلوك الذي يسهم في والتساؤ 

 فهم هذه املشكالت وحلها.

 :هو أسلوب يهدف إلى إثارة التفكير وقدح الذهن، ويتبع فيها القواعد خاصة أهمها: العصف الذهني االلكتروني 

 .قبول جميع األفكار 

  نقد.ال يسمح توجيه أي 

 .تشجيع األشخاص لكي يبنوا على أفكار اآلخرين 

  (. 88، 83،ص 2294)هاشم، استخراج األفكار من األعضاء الصامتين وإعطاؤهم تعزيز ايجابي 

 تهدف تجربة التعليم اإللكتروني إلى تحقيق األهداف التالية / أهداف التعليم اإللكتروني: 8

 تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها. املصادرتوفير بيئة تعليمية  غنية ومتعددة  -

 إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية كالتواصل بين البيت واملدرسة، واملدرسة والبيئة  املحيطة. -

تي يشهدها العالم إعداد جيل من املعلمين والطالب قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتطورات الهائلة ال -

 (.44، ص 2229)أبيش وبوخالفة، 

 يعزز مفهوم التعلم عن بعد، فهناك الكثير من املقررات الدراسية التي يتم تدريسها من خالل التعليم االلكتروني -

وتتميز هذه املقررات بتوفير الوقت املناسب للدراسة واملرونة في املحتوى، وتقويم مناسب ألداء املتعلم، فإمكانية االتصال بين  

املعلم واملتعلم قائمة سواء كان هذا االتصال متزامنا أو غير متزامن، بشكل فردي أو جماعي، مما يضفي بعدا جديدا على 

 أساليب التعلم.

فروق الفردية، حيث يتمكن املتعلم من اختيار املحتوى والوقت ومصادر التعلم وأساليب التعلم والوسائل مراعاة ال -

 التعليمية وأساليب التقويم التي تناسبه، حيث نجد أن املحتوى على شبكة االنترنت ال يعرض على شكل نصوص فقط

 (.91، ص 2229)نبار ومقاوس ي، ورة وإنما يمكن عرضه باستخدام وسائط متعددة يستخدم فيها الصوت والص
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نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في صورة نموذجية واملمارسات التعليمية املتميزة يمكن إعادة   -

تكرارها ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية، وخطط الدروس النموذجية واالستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة 

 (.928، ص 2222بن الشيخ، يتصل بها من وسائط متعددة )وما 

 إعادة صياغة األدوار على الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات الفكر التربوي التعليمي. -

،  ص 2222ر و نعون،)بلبشياملساعدة على نشر التقنية في املجتمع ليصبح مثقفا الكترونيا ومواكبا للتطورات العلمية  -

941.) 

 أهداف التعليم االلكتروني في:(John et Alon,2004)  ويحدد

 تحسين املدخالت.* 

 * تحسين الجودة التعليمية.

 * زيادة كفاءة كل من املؤسسات والطالب.

 * تحقيق رضا العمالء )املستفيدين من الخدمة التعليمية(.

 (.83، 82، ص 2297)عبد الرؤوف، للمناطق النائية  * توسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات ووصولها

 أهداف التعليم االلكتروني في: (2224) هدى الكنعان، وتحدد  

 * يوفر تعليم مبني على االحتياجات.

 * توفير تعليم ذاتي ومستمر.

 * توفير تعليم قادر على املنافسة.

 * يسد النقص في املعلمين املتخصصين.

 ونقص تجهيزها.* يسد النقص في املعامل 

 (.32، 39، ص 2221)الشهراني،  * يساعد على التواصل واالنفتاح على اآلخرين

 

 الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي: /7

 ظهرت فروقا عديدة بين النوعين يمكن إدراجها في الجدول التالي:

 االلكتروني.(: يوضح الفروق بين التعليم التقليدي والتعليم 29جدول رقم )

 التعليم االلكتروني                التعليم التقليدي             

األستاذ هو املتحكم في العملية التعليمية وهو الناقل  -

 للمعلومة للمتعلم.

 الطالب متلقين فقط )تعلم سلبي(. -

 املكان والزمان محددين مسبقا في قاعة التعليم . -

 

لى الطالب الحضور إلى يشترط التعليم التقليدي ع -

املؤسسة التعليمية واالنتظام طوال أيام األسبوع عدا أيام 

العطل، وباملقابل يقبل أعمار معينة دون أعمار أخرى وال 

 يجمع بين الدراسة والعمل.

الطالب هو املتحكم في العملية التعليمية أما األستاذ هو  -

 مرشد وموجه وناصح ومساعد في عملية التعلم.

 الطالب مشاركين في العملية التعليمية) تعلم إيجابي( -

يتلقى املعلومات بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الطالب  -

 والزمان املناسبين له.

يتيح التعليم االلكتروني فرصة التعليم ملختلف فئات املجتمع  -

من ربات بيوت والعمال في املصانع، فالتعليم يمكن أن يكون 

 متكامال مع العمل.
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استخدام عدد قليل من الوسائل املساعدة واالكتفاء  -

 بالشرح اللفظي فقط.

كتاب مطبوع به نصوص يقدم املحتوى العلمي على هيئة  -

 تحريرية وأحيانا تحتوي على صور.

 يحدد التواصل مع األستاذ بالحصة الدراسية فقط. -

استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة واستخدام  -

 ت وأنظمة متنوعة.تقنيا

يكون املحتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية للطالب على التعلم  -

 حيث يقدم بشكل ممتع وأكثر أريحية.

حرية التواصل مع األستاذ في أي وقت وعبر البريد االلكتروني  -

 وغرف املحادثة

 (744، ص 2229جعفري، )  املصدر:                                                               

 

من خالل الجدول نالحظ  أهم الفروقات بين التعليم االلكتروني والتعليم الكالسيكي أو التقليدي والتي من بينها الطالب 

متلقين في التعليم التقليدي بينما في التعليم االلكتروني الطالب مشاركين في العملية التعليمية لكن من وجهة نظر الباحثان 

الكالسيكي يقوم على التعليم وجه لوجه وبالتالي هناك تفاعل في غرفة الصف ومن خالل ذلك يمكن للمعلم من  فالتعليم

مالحظة املتعلم  ومعرفة مدى استيعابه للدروس من خالل طرح األسئلة ومناقشة محتوى الدرس وبالتالي اللجوء إلى تكرار 

املحاضرة، كما أن وجود الطالب في صف واحد يؤدي إلى اندماجهم الشرح في حالة عدم استيعاب الطالب ملحتوى الدرس أو 

مع بعضهم وتعاونهم ومساعدة بعضهم البعض، في حين أن التعليم االلكتروني رغم اعتماده على الوسائط والتكنولوجيا فإنه 

ني  الغير مباشر واملتمثل في يفتقر للتفاعل الصفي والحماس بين الطلبة ويؤدي إلى العزلة واالنطواء، أيضا التعليم االلكترو 

املحتوى املسجل سواء كان سمعي أو بصري يجعل من الطالب مجرد متلقي للمعلومة أي ال توجد تغذية راجعة وال يمكن 

 للمعلم معرفة مدى استيعاب الطالب للدروس.

 :مزايا وعيوب التعليم االلكتروني: وتتحدد فيما يلي /1

 :أ/ املزايا 

ومساند للتعليم التقليدي، حيث يعتبر التعليم االلكتروني مساعد للتعليم التقليدي في تنويع معارف الطالب يعتبر داعم   -

 من خالل تعزيز التعلم الذاتي.

مناسب للتطبيق في ظل األزمات والطوارئ، وقد تم تطبيقه في الجامعات واملدارس بشكل سريع وإجباري بسبب فيروس  -

 كورونا.

نشر محتوى تعليمي عربي مناسب على املنصات وقنوات اليوتيوب ، مما يساهم في زيادة املحتوى العربي املسموع واملرئي على  -

 .(411، ص 2292)أبو شنب و فروانة، شبكات االنترنت 

 ينمي لدى الطالب مهارات التعلم الذاتي واملستمر، وكذا البحث عن املعرفة . -

 الخبرات ووجهات النظر املختلفة بين الطلبة.املساهمة في تبادل  -

 (.914، ص 2229)بن طالب،  متاح لجميع ا أشخاص والفئات العمرية املختلفة وذوي االحتياجات الخاصة -

 تجاوز قيود املكان والزمان. -

 تمكين مؤسسات التعليم العالي من التوزيع األمثل ملواردها املحدودة. -

  (.482، ص 2222)يونس ي وموساوي، بة واألساتذة االتصال الدائم بين الطل -

سهولة الوصول للمحتوى التعليمي، فالتعلم عبر االنترنت هو مناسب لألغلبية حيث يمكن الطالب الحصول على دورات  -

 ومحاضرات في املجاالت التي يرغبون بها.
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ام الطالب بمشاهدة املحاضرات أكثر من دعم عملية االستيعاب: وذلك من خالل إمكانية تسجيل الفصول الدراسية وقي -

 مرة حتى يستوعب املعلومات بشكل كامل وهذا ما ال يتوفر في الفصول الدراسية التقليدية.

يعمل التعلم عن بعد على كسر حاجز الحدود، حيث لم يعد يتعين على الطالب االنتقال من دولة إلى دولة أخرى للحصول  -

 (. 74، ص 2222)بن زيان،دورات تعليمية معينة على درجة علمية أو املشاركة في 

تقارب الوسائط املختلفة: توفر منصات التعليم االلكتروني فرصة خاصة للحصول على أنواع عديدة من الوسائط في مكان  -

 واحد مثل النصوص والصور، وامللفات الصوتية والفيديوهات وهو ما يزيد من جودة املواد الدراسية.

 : يمكن التعليم االلكتروني من الوصول إلى املوارد االلكترونية التي ال نهاية لها بنقرة واحدة على املاوسالوصول السريع -

 (.143، ص 2229شرقي ويحياوي، كما يمكن من الوصول إلى العديد من الكتب واملجالت االلكترونية في ثواني قليلة فقط )

 ب/ عيوب التعليم االلكتروني: 

 سلبيات التعليم االلكتروني في النقاط التالية:يمكن تلخيص أهم 

 افتقار نسبة كبيرة من املدرسين والطلبة لخبرة التعامل مع وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبرمجيات التعليمية. -

ترنت وشبكة عدم توفر مستلزمات التعليم بشكل كاف من أجهزة حاسوب ووسائل عرض الكترونية واالتصال عبر شبكة االن -

 اتصاالت بين الجامعات واملؤسسات البحثية ومؤسسات قواعد بيانات.

ضعف إجادة اللغة االنجليزية ملعظم الطلبة ونسبة كبيرة من املدرسين مما يضع عقبة كبيرة أمام اإلقبال على التعلم  -

 (.22ص ، 2294)زياد، االلكتروني حيث أن معظم البرمجيات واملعلومات باللغة االنجليزية 

 غياب التوعية في التعليم.  -

 صعوبة التقويم والحراسة فيما يخص االمتحان االلكتروني. -

)يونس ي وموساوي، نقص في دقة املالحظة وخاصة بالنسبة للتخصصات التي تعتمد على الجانب الفني والدقة في املالحظة  -

   (.483، 482، ص 2222

ملتعلمين والتركيز على الجانب املعرفي مما قد يضعف املهارات االجتماعية لدى ضعف التعامل املباشر بين املعلمين وا -

 املتعلمين.

قد يؤدي استخدام التعليم االلكتروني إلى ضعف الدافعية نحو التعلم والشعور بامللل نتيجة الجلوس أمام أجهزة  -

إذا كانت املادة التعليمية املعروضة خالية من خاصة  الكمبيوتر وشبكات االنترنت والتعامل معها لفترات طويلة من الزمن،

 (.71،12، ص 2222)بن زيان، املؤثرات السمعية والبصرية التي تجذب املتعلم نحو التعلم

 عدم اعتياد الطالب على استخدام هذا النمط التعليمي الذي يتطلب منه انضباطا ذاتيا ومسؤولية شخصية اتجاه التعليم. -

م االلكتروني بدرجة عالية يؤدي إلى غياب العالقات اإلنسانية بين أطرافه وكذا نقص التفاعل االعتماد على التعلي  -

 االجتماعي بينهما مما يضعف دور الجامعة في التنشئة االجتماعية.

هذا النمط التعليمي ال يصلح في كافة التخصصات العلمية مثل ما هو الحال في التخصصات التقنية أو التطبيقية نظرا   -

 (.914، 914، ص 2229) بن طالب، ملحتوى ما فيها من برامج تعليمية والتي تحتاج إلى إجراء دراسات ميدانية 

ومنه يمكن القول أن أهم سلبيات التعلم االلكتروني استخدام الحواسيب و الهواتف النقالة ملدة زمنية طويلة وبالتالي التأثير 

ناهيك عن الجلوس في وضعيات غير صحية  ،يعانون من أمراض العيون  السلبي على الصحة الجسدية للطلبة خاصة ممن

، وأيضا استخدام التكنولوجيا لساعات طويلة أدى إلى غياب العالقات االجتماعية  صحة اإلنسانتتراجع بمرور الوقت 

 والعزلة واالنطوائية بين األسرة في حد ذاتها واملحيط أو البيئة التي يعيش فيها.
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 ق نظام التعليم االلكتروني:/ معوقات تطبي4

انعدام الثقة باستخدام األجهزة  التقنية والخوف من وقوع مشكالت تقنية أو فنية أثناء استعمالها إلنشاء وإدارة وعرض  -

 الدروس التعليمية.

نجد ازدياد ضعف روح التنافس بين أعضاء هيئة التدريس الستعمال التعليم االلكتروني والسيما في الدول النامية، لذا  -

 الحماسة والتنافس لدى املؤسسات التعليمية في الدول املتطورة وذلك من أجل زيادة نوعية جودة التعليم.

صعوبة االتصال بشبكة االنترنت  وانعدامها من أهم معوقات التعليم االلكتروني ، مما يتطلب االهتمام بتعميم شبكة   -

 (.24، ص 2229)توتو،  االنترنت في كل املناطق الداخلية والريفية

الخصوصية والسرية: إن حدوث هجمات على املواقع الرئيسية على االنترنت أثرت بالقائمين على العملية التعليمية، وأثارت   -

، لذا فإن اختراق املحتوى واالمتحانات من أهم معوقات التعليم تساؤالت حول تأثير ذلك على التعليم االلكتروني مستقبال

 (.143، ص 2222) فرفار، االلكتروني 

 أن التعليم االلكتروني يواجه نوعين من املعيقات وهي كما يلي:( 2223)الظفيري، الفريح، يرى 

 * املعيقات املادية: 

 عدم انتشار أجهزة الحاسوب. -

 تغطية االنترنت وسرعتها. -

 ارتفاع تكلفة االتصال االلكتروني.  -

 *املعيقات البشرية:

 ندرة عضو التدريس الذي يجيد فن التعليم االلكتروني.  -

)العيدي التفكير الخاطئ بأن جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يستطيعون املساهمة في التعليم االلكتروني  -

 (.147، ص 2294وبوفاتح، 

 حدد الباحث الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم االلكتروني وتتمثل في:( 2292)مروان،  وفي دراسة قام بها

 * عدم مطابقة طرائق التدريس الحالية مع مفهوم التعليم االلكتروني.

 * صعوبة إنتاج املواد التعليمية التي تقدم عبر التعليم االلكتروني.

 * صعوبة توفر أجهزة كمبيوتر لكل متعلم.

 لتغيير السريع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .* ا

 * دور املعلمين واتجاهاتهم نحو استخدام التعليم االلكتروني.

 (.912، ص 2297)عبد الرؤوف، * صعوبة توفير خدمة االنترنت 

 (  2770)  سالممعوقات التعليم اإللكتروني كما ذكرها   منو 

  املرتفعة .صعوبة االتصال باإلنترنت و رسومه 

  عدم إملام املتعلمين بمهارة استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب و التصفح في شبكة االتصاالت الدولية 

 . عدم وعي الهيئة اإلدارية بأهمية التعامل اإللكتروني و عدم اإلملام بمتطلبات هذا التعامل 

 مية و انتقال دورهم إلى مصممي البرمجيات تخوف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم في العملية التعلي

 التعليمية و اختصاص ي تكنولوجيا التعليم .

 . صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم 
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 ( جهة وجه لوجه ) التفاعل اإلنسانييحتاج إلى دارس مجتهد و لديه الرغبة الذاتية في التعلم لعدم وجود املوا 

 (23، ص 2224مشاعل، ) التعليمية  التكلفة العالية لتصميم و إنتاج البرمجيات. 

ومنه يمكن القول أن أهم املعيقات التي تعترض انتشار  التعليم االلكتروني خاصة في البلدان النامية هو عدم توفر بيئة 

 تحتية مالئمة لهذا النوع من التعليم، ومنها ضعف تغطية شبكة االنترنت لجميع  املناطق وخاصة األرياف أو ما يسمى بمناطق

الظل ، عدم توفر األجهزة بشكل كاف واألهم عدم التحكم في التكنولوجيا ومسايرة التغيرات الحاصلة في مجال التكنولوجيا 

 واالتصال .

فيروس كورونا فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح بين نزالت البرد الشائعة إلى     فيروس كورونا: / 4

)خنيش،  ومتالزمة االلتهاب الحاد الوخيم )السارس(   (MERS) ة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسيةاالعتالل األشد وطأ

 (.317، ص  2222

الذي يصيب البشر والحيوانات، وقد ظهرت أولى  RAN نوع  لديهم جينوم Crronaviride   ينتمي فيروس كورونا إلى العائلة

وينتقل الفيروس بصورة سريعة وشرسة من خالل الشخص املصاب بالعدوى إلى  ،حاالت اإلصابة على صورة التهاب رئوي حاد 

 2آخر  عن طريق املخالطة القريبة دون وقاية، ويعرف الفيروس اآلن باسم فيروس املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 

الصحة العاملية وصنفت  ت منظمةأعلن  2222مارس  وفي( ، 91-)كوفيد ويسمى املرض الناتج عنه كورونا (2سارز كوف )

 (.83، 82، ص2229)ساكر وبوعطيط ،  كجائحةكورونا  فيروس

 /  أثر جائحة كورونا على املجتمعات:1

 على العالم مست جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية نتائج وخيمة  91 -كوفيد خلف انتشار

التمكن من إيجاد اللقاح املناسب  له واالكتفاء باإلجراءات االحترازية التي فرضتها  فظهور فيروس جديد مجهول النتائج وعدم

، واملنع من السفر واإلغالق التام  لجميع مؤسسات الدولة من  معظم الدول واملتمثلة في التباعد االجتماعي والحجر الصحي

لذعر والهلع  حول العالم  ليصبح األفراد أمام تسبب في انتشار ا مصانع ومدارس وجامعات وشركات  وغيرها من التوصيات

 اختبار جديد  عليهم التعامل معه بما هو متاح.

أدى إلى انتشار الضغوط النفسية نتيجة القلق والخوف والتوتر  من اإلصابة باملرض، ناهيك عن  91-كوفيد إن ظهور  

 كورونان العائلة واألقرباء متأثرين بفيروس مشاعر الحزن واأللم واإلحباط الناتجة بسبب فقدان الكثيرين أفراد م

إضافة إلى تنامي مشاعر  االكتئاب  وفقدان األمل بسبب الوضع الراهن  مما أدى إلى تراجع الصحة النفسية والجسمية 

 لألفراد.

مع األهل واألقرباء إن الحجر املنزلي وفرض التباعد االجتماعي ومكوث األفراد واألسر في بيوتهم أدى إلى قطع التواصل املباشر 

واألصدقاء واالكتفاء باالطمئنان  عن طريق مواقع التواصل االجتماعي نتج عنه الكثير من الضغوط االجتماعية إضافة إلى 

عرى الكثير من  كوروناانكماش الحياة الثقافية وما تحمله من قيم وعادات وموروثات، والجدير بالذكر أيضا أن فيروس 

مام اختبار للقيم األخالقية والدينية التي تربى عليها األفراد ، فنجد خالل األزمة انتشرت ظاهرة الحقائق ووضع البشر أ

تكديس املواد الغذائية والسلع األساسية  وتخزينها   بصورة مفرطة أدت إلى إفراغ الكثير من املحالت التجارية وندرتها، ناهيك 

ت مما يكشف عن غياب اإلنسانية واألنانية االستهالكية لألفراد وجشع عن ارتفاع األسعار والتي شملت املعقمات والكماما

 التجار بدل التعاطف والتآزر للخروج من األزمة. 

ولم  تكن أزمة كورونا صحية فقط بل طالت الجوانب االقتصادية فأدت إلى  إلحاق أضرار جسيمة  بالجانب االقتصادي  

دود إلى انتشار البطالة والفقر خاصة في الدول النامية والفقيرة  التي عجزت نتيجة غلق املصانع واملؤسسات التجارية والح
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عن دعم العائالت املتضررة وتوفير احتياجاتها خاصة أنهم ال يملكون دخل ثابت يضمن لهم التعامل مع متطلبات األزمة، 

وإن كانت قليلة ومنها إعادة تشكيل وبالرغم من اآلثار السلبية لجائحة كورونا إال أنها خلفت بعض الجوانب اإليجابية 

العالقات االجتماعية ، فقد تسبب الحجر الصحي في التزام األفراد بيوتهم  وبقائهم تحت سقف واحد وبالتالي إعادة اكتشاف 

د بعضهم وتقاربهم وتمضية الوقت معا أدى إلى تعميق العالقات ومزيد من الترابط، إضافة إلى ذلك أدى البقاء في البيت ووجو 

الكثير من الفراغ ممارسة الكثيرين لهوياتهم املفضلة  التي كانوا ال يجيدون الوقت لها بسبب انشغالهم بالعمل كالقراءة أو 

 املطالعة واالهتمام باألطفال وبعض األنشطة الرياضية واأللعاب االلكترونية .

أدت إلى  التواصل الدائم لالطمئنان على األهل  كورونا وبالرغم من انقطاع التواصل املباشر  بين األهل واألقرباء إال أن أزمة

واألقرباء وتنمية شعور التعاطف والتضامن بين األفراد، واإلدراك أن التعاون واملشاركة هي السبيل األمثل ملواجهة تحديات 

ية وتخليهم عن الكثير من األزمة وتجاوزها ، كما أن الظروف التي أملتها الجائحة جعلت األفراد أكثر حرصا على صحتهم الجسد

العادات السلوكية السلبية وتناول املواد الطبيعية لتقوية املناعة، وااللتزام باإلرشادات الصحية لتجنب املرض ، ومن خالل 

من مخلفات في األرواح وانعكاسات على الصحة والتعليم كورونا ذلك يمكن القول بالرغم من املساوئ وما تركه فيروس 

  أنه جعل العالم كله يدا واحدا يحاول التضامن للخروج من األزمة.واالقتصاد إال

أثرت على جميع النواحي السياسية  كوروناال شك أن جائحة جائحة كورونا: انعكاسه في ظل التعليم االلكتروني و / 92

واالجتماعية واالقتصادية في العالم فقد ألقت بظاللها أيضا على قطاع التعليم وتسببت في غلق املؤسسات التعليمية ومن 

ر بينها الجامعات للتقليل من اختالط األفراد ببعضهم في إطار اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها دول العالم للحد من انتشا

تراجع أسلوب التعليم الكالسيكي أو التقليدي   إلنقاذ املوسم الدراس ي من الفشلو  ،ومن أهمها الحجر الصحي كورونافيروس 

ليحل محله التعليم االلكتروني عن بعد لضمان استمرارية التعلم وسير املوسم الجامعي بسالسة دون معيقات كونه يدعم 

 .التعليم عن بعد في أي مكان أو أي زمان

إن توجه الجامعات إلى التعليم عن بعد  سيحدث إرباك وخلل في العملية التعليمية كون الطلبة اعتادوا على التعليم   

الكالسيكي القائم على الحضور والتفاعل الصفي ، إضافة إلى أن هناك الكثير من التخصصات العلمية تحتاج إلى الدراسة 

ي استيعاب محتوى املادة التعليمية، وبالتالي فإن التحول من نظام التعليم التقليدي امليدانية وبالتالي سيجد الطلبة صعوبة ف

 إلى التعليم االلكتروني عن بعد في ظل النفسية املتعبة للطلبة بسبب القلق والخوف من انتشار الوباء 

 بينها األكاديمية  و التحصيلية  واالنطواء والعزلة التي فرضتها األزمة سيحدث انعكاس وتأثيرات على كل الجوانب والتي من

والتي هدفت إلى معرفة أثر تطبيق التعليم االلكتروني عن بعد من وجهة نظر  (2229) سامي خابور ، فقد أكدت دراسة 

الطالبات في ظل جائحة كورونا أن أثر تطبيق التعليم عن بعد على طالبات جامعة حائل من حيث التأثيرات السلبية من خالل 

 (.923، ص 2222) بن الشيخ، طالبات عن ممارسة التعليم التعاوني إبعاد ال

أن تأثير البيئة االلكترونية كان سلبيا من حيث القدرة على عدم الفهم أيضا أظهرت  ( 2222) لطيفة صافي، دراسةفي حين 

 (.1، 4، ص 2222)يوسف،  واالستيعاب

سلبيات التعليم االلكتروني كانت مرتفعة، كما تبين أن مخرجات  أن ( 2222)سمير الجمل،  أظهرت دراسة وفي السياق ذاته

 (.998، ص 2229)النور،  التعليم االلكتروني جاءت متوسطة

أن هناك أثرا إيجابيا الستخدام التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا املستجدة ( 2222)مقدادي،   في حين أظهرت دراسة

 .(21، ص 2229)كاظم،  وبدرجة كبيرة
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ا سبق ال يمكن  الحكم  على أثر التعليم اإللكتروني وانعكاساته على الطلبة  فهو يحتاج إلى الكثير من الدراسات ومم

 الحديثة. واإلحصائيات 

و ما يمكن قوله أيضا  لم يكن التحول إلى التعليم االلكتروني خيارا استراتيجيا وال رهانا  مبرمجا األمر الذي خلق الكثير من 

 االرتباك في محاولة تطبيقه وهذا ما أكدته وزيرة التعليم اإليطالية  

(Lucia ,azzolia) ولكن ليس لدينا خيارات، ويجب علينا أن نبذل " ال يمكننا استبدال املعلمين والعالقات التربوية   قائلة

قصارى جهدنا لدعم املدرين واملدرسين، األولياء واملتعلمين، فنحن نستخدم أدوات التواصل االجتماعي للحفاظ على 

 (.92،ص 2291عالقة نابضة بالحياة بين املعلمين والطالب والحفاظ على رواتبهم" )أمبارك و بكيري، 

 خاتمة:

كورونا على الصعيد العالمي جعل من تطبيق التعليم االلكتروني أمرا ال مفر منه وبديال عن التعليم التقليدي  إن ظهور أزمة

ملواجهة تحديات األزمة ومسايرة األوضاع، ومحاولة الجامعات تسهيل عملية التواصل وإيصال الدروس لجميع الطلبة 

من نظام يعتمد على التفاعل الصفي واالتصال املباشر وجه لوجه وضمان السير الحسن للعملية التعليمية، إال أن التحول 

إلى نظام املحاضرات االلكترونية واإللقاء االلكتروني سيترك  أثرا وانعكاسا على طلبة الجامعة سواء على الصعيد االجتماعي 

م ونجاح الجامعات في والنفس ي، وال يمكن أن نغفل عن الجانب التحصيلي فهو مؤشر على مدى استيعاب الطلبة لدروسه

 اعتماد هذا النمط من التعليم.

 قائمة املراجع: 

 ( التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي في ظل انتشار فيروس كورونا 2727أبو شنب، شادي، فروانة، حازم :)

، عدد 0االقتصادية، مجلد  ( "دراسة حالة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، مجلة إدارة األعمال والدراسات79-)كوفيد

7. 

 دور التعليم االلكتروني كأحد أوجه التعليم عن بعد في تحقيق جودة التعليم  :(2727) أبيش، سمير، وبوخالفة، رفيقة

 .3، العدد 6الجامعي، مجلة دراسات في التنمية واملجتمع، املجلد 

 ( التعليم اإللكتروني في2779أمبارك ، أحمد، وبكيري محمد أمين :)  زمن كورونا: التجربة الجزائرية، تحديات ورهانات

 .2، العدد 0مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، املجلد 

 ( 2727بالبشير، قوارية، ونعون، مريم): مجلة  التعليم االلكتروني بجامعة التكوين املتواصل بين املفهوم وآليات التطبيق

 .7، العدد 77أبعاد اقتصادية، املجلد 

 التعليم االلكتروني في زمن فيروس كورونا بين املزايا واملساوئ، مجلة ضياء للبحوث النفسية  :(2727يكة )بن زيان، مل

 والتربوية، العدد التجريبي.

 ( مجلة أبعاد اقتصادية، 2727بن طالب، سامية ،)(: واقع وأهمية التعلم االلكتروني في الجامعة الجزائرية )فترة كورونا

 .7، العدد 77املجلد 

 ( 2722بن الشيخ، بوبكر الصديق):  فعالية التعليم االلكتروني في التعليم العالي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين: دراسة

 .7، العدد 77حالة كلية العلوم االقتصادية بجامعة سكيكدة، مجلة التنظيم والعمل، املجلد 

 ( 2727بوجناح، مريم):(7، عدد خاص )0جلة العربية، املجلد أنماط التعليم االلكتروني الذكي ونتائجه، م. 
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 ( (: واقع التعليم االلكتروني في الجامعات السودانية وتحديات تطبيقه في ظل جائحة كورونا )كوفيد 2727توتو، فيصل

 .0، العدد 6(، مجلة دراسات في التنمية واملجتمع، املجلد 79

 ( 2727جعفري، عواطف):  رؤى مستقبلية في ظل التحديات -جائحة كوروناتطوير نظام التعليم االلكتروني في ظل-  ،

 .7، العدد 6مجلة الكلم، املجلد 

 ( 2776حنتولي، تغريد):  واقع التعليم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين املتعلمين من

ريس، رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا، وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء هيئة التد

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

 ( 2771حمايل، حسين): مجلة  واقع التعليم االلكتروني في مديريات التربية والتعليم في املحافظات الشمالية في فلسطين

 .0، العدد 02دراسات العلوم التربوية، املجلد 

 ( اتجاهات الطلبة2722خنيش، علي :)  79-الجامعيين نحو استخدام والتدريس عن بعد في ظل تفش ي فيروس كوفيد 

 .2، العدد 2)جائحة كورونا( طلبة جامعة الجلفة نموذجا، املجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات، املجلد 

 ( : تفعيل التعليم اإللكتروني بالتعليم الثانوي العام باململكة العربية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية  2777أنسام )  ،دوم

 .، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، السعودية

 ( 2727زنقي، عائشة): 9لعدد التعلم االلكتروني في الوسط التربوي، مجلة القبس للدراسات النفسية واالجتماعية ا. 

 ( 2771زياد، شعيب): مجلة مقاربات في التعليمية، -أنموذجا-استراتيجيات التعليم االلكتروني والتقليدي تجربة الجزائر ،

 .2، العدد 7مجلد 

 ( سياسة التعليم االلكتروني عن بعد باملؤسسات الجامعة كآلية لضمان 2727ساكر، هدى، وبوعطيط، جالل الدين :)

، العدد )خاص 3(، مجلة علوم األداء الرياض ي، املجلد 79الجامعي في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد سيرورة التعليم  

2.) 

  مطالب استخدام التعليم االلكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي، أطروحة :(2779)الشهراني، ناصر

 دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

 التوجهات الحديثة للتعلم االلكتروني في التعليم العالي: دراسة ببليومترية، مجلة :(2727ليل، ويحياوي، فتحية )شرقي، خ

 .2، العدد 1الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، املجلد 

 ( 2770عبد الرؤوف، طارق):  دار الكتب املصرية: مصر.7التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراض ي، ط ، 

 التعليم اإللكتروني في الجامعات الجزائرية في ظل جائحة كورونا، مجلة العلوم االجتماعية  :(2727رعار، باهية )ع

 .2، العدد 22واإلنسانية، املجلد 

 ( 2722عطاهللا، لحسن):  تأثير جودة خدمة التعليم اإللكتروني عبر منصة موودل على رضا الطلبة ونية استخدامهم

 . 21، العدد 71في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، املجلد  للتعليم االلكتروني

 ( خلفيات التعليم االلكتروني في التعليم العالي، مجلة الباحث في العلوم 2771العيدي، عائشة، وبوفاتح  محمد :)

 .33االنسانية  واالجتماعية، العدد 
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 ( التعليم االلكتروني بين الواقع 2722فرفار، جمال :) العدد 77واملأمول، قراءة سوسيولوجية، مجلة أفاق فكرية، املجلد ،

7. 

 ( 2722قدام، نادية، وزعرور، لبنى):  أهمية التعليم اإللكتروني عن بعد ألطفال التوحد في ظل جائحة كورونا، مجلة

 .2، العدد 77دراسات إنسانية واجتماعية، املجلد 

 ( واقع التعليم عن بعد ف2727كاظم، سمير :) ي الجامعات العراقية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة وأعضاء

 هيئة التدريس، رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة شرق األوسط.

 ( : توظيف التعليم اإللكتروني لتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية، المجلة العربية لضمان  9109حمد، ريهام ) م
 .2يم الجامعي، العدد جودة التعل

 (: واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض ، رسالة  9117عبد العزيز)  ،مشاعل
 .السعودية ،ماجستير ، جامعة الملك سعود

 ( 2727النور، أيمن):دراسة حالة طالب العالقات  اتجاهات طالب العالقات نحو التعليم اإللكتروني  أثناء جائحة كورونا

، املجلة الجزائرية لالتصال، ( 2727ه/7002العامة بكلية االعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )

 .7، العدد 27املجلد 

 ( التعليم االلكتروني ، ط 2770هاشم، مجدي :)دار زهور املعرفة والبركة: مكة.7 ، 

 مجلة  اتجاهات الطلبة نحو تطبيق التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا:(2722سعد )يونس ي، عيس ى، وموساوي أم ال

 .7، العدد 0الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، املجلد 
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 في مواجهة نظام سويفت الروس ي SPFSالصيني و CIPSاألنظمة املالية البديلة 
Alternative financial systems Chinese  CIPS and Russian SPFS in the face SWIFT 

 بلغنامي نبيلة     دكتورة                                                                                        زمال وهيبةدكتوره : 
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Wahibazemmal12@gmail.com                                  belghanaminabila@gmail.com 

 امللخص:

 للتمويل نظام سويفت  ُيَعّد 
ً
 أساسيا

ً
على تمكين املؤسسات املالية في جميع أنحاء العالم من  العالمي، ويعملنظاما

دة  وموثوقة، مع سرعة في التنفيذ وبتكلفة أقل مقارنة إرسال املعلومات بشأن املعامالت واستقبالها، في بيئة آمنة وموحَّ

ويطلق على نظام سويفت  .دولة 277لف مؤسسٍة كبيرٍة في أ 77تبط بهذا النظام أكثر من ير و بأساليب التحويل األخرى. 

عندما يتم حجب دولة بالقنبلة النووية االقتصادية نظرا لشدة األثار االقتصادية التي تصيب الدول املعاقبة بالعزل عنه. ف

 وال تستطيع القيام بالتحويل واستقبال 
ً
يؤثر على عمليات  ممااألموال من نظام سويفت فإن حركتها املالية تصبح صعبة جدا

لجات بعض  في العالم، ومع تطور األوضاع االقتصادية والسياسية االستيراد والتصدير ومختلف األنشطة االقتصادية. 

الدول إلى خلق أنظمة بديلة لنظام سويفت العالمي. فقد قامت كل من روسيا والصين بإنشاء أنظمة مالية خاصة بهما، وهما 

على الصيني    CIPSو   الروس ي SPFS قدرة نظاميهذا البحث في إبراز مدى  ومن هنا يهدف الصيني. CIPSالروس ي و SPFSنظام

املنهج الوصفي والتحليلي في اظهار ذلك.  كما توصلت الدراسة إلى  خاللها على العالمي. وقد اعتمدنا SWIFT منافسة نظام

 الي.نتيجة هامة مفادها أن العالم اليوم أصبح يتسلح بسالح جديد وهو التسليح امل

 منافسة، روسيا، الصين. ،CIPS منظا ،SPFSاملفتاحية: نظام سويفت، نظام الكلمات 

Abstract: 

Swift is an essential system for global finance, and it’s empowering financial institutions worldwide to 

send and receive transaction information, in a secure, standardized, and reliable, with the speed of execution. 

And at a less cost than other conversation methods. More than 11000 large institutions in 200 countries are 

related to this system. The SWIFT is called an economic nuclear bomb because of the severe economic effects 

of isolation on punished states. when a country is blocked from SWIFT, its financial movement becomes very 

difficult, and cannot transfer and receive money. which affects the import and export operation and various 

economic activities. As the world’s economic and political situation evolved. Some countries have created 

alternative systems to the global SWIFT system. Russia and China have established their financial systems. 

they are the Russian SPFS and Chinese CIPS systems. This research aims to highlight these two new systems 

and the extent to which they can compete with the SWIFT global system. In this paper, we have relied on 

descriptive and analytical approaches to show this. The study found that the world today is armed with a new 

weapon, which is financial. 

Keywords: Swift System, SPFS System, CIPS System, competition, Russia, China. 
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 مقدمة:

إذا كانت آلة الحرب بوجهها النافر هي الطائرة والدبابة واملدفع والصاروخ، وما قد تسببه من دمار وقتل وانهيارات 

نه في عصرنا الحديث أصبحت املقاطعة االقتصادية وقطع العالقات التجارية واملالية إحدى أشرس اآلالت أاقتصادية، إال 

 .ينقّض بواسطتها املتحاربون بعضهم على بعضالحربية التي 

لى إميركي للوقوف وروبي واأل وكرانيا، استنفر الغرب األ أطلق الرئيس الروس ي فالديمير بوتين صفارة الحرب على أ أن ذومن

ة الى وضع ضافإصول والودائع ووضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا تتوالى، جانبها. وبدأت قرارات املقاطعة وتجميد األ 

هم بوتين شخصيا على الئحة العقوبات. وال تزال املطالبات تعلو بمزيد من العقوبات السياسية تشخصيات عدة في مقدم

 .واالنسحاب منها أوكرانيا واالقتصادية على روسيا للضغط عليها لوقف اجتياح

رضت على روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكر و 
ُ
 فبراير 20انيا املستمر منذ من بين العقوبات التي ف

األخبار  منذ صدور القرار، ُبث سيل منو  .للمراسالت املالية SWIFTفصل عدد من البنوك الروسية عن نظام  جاء املاض ي،

ألف مؤسسة وشركة  77يربط بين أكثر من  والتحليالت عبر وسائل اإلعالم والفضاء الرقمي لتوضيح ماهية هذا النظام، الذي

دولة ومنطقة حول العالم، ويجري عبره تداول مليارات الرسائل التي تحمل قيًما بعشرات ترليونات الدوالرات  277في أكثر من 

 سنوًيا.

على العقوبات األمريكية واألوروبية املفروضة عليها بسبب  روسيا سارعت في البحث عن الحلول وبدأت في االلتفاف لكن

الروس ي  "SPFS" لجأت روسيا إلى نظام نظام سويفت في تجارتها مع دول العالم فبعد منعها من استخدام ألوكرانيا،غزوها 

” سويفت“العبرة من العقوبات التي فرضت على إيران، والتي حرمتها من نظام الذي طورته بعد أن أخذت  هذا النظام، املحلي

ودخل حيز ، 2770منذ عام  (SPFS) ”سإس بي إف إ“وقد طور البنك املركزي الروس ي برنامج خدمة رسائل مالية  ،2772منذ 

من أجل الهروب من الحصار  .بديال لنظام سويفت” سيب إس” النظام الصيني .  كما قامت باستخدام  2779الخدمة عام 

 االقتصادي املفروض عليها.

 مشكلة البحث:  

 والنظام الروس ي CIPSالنظام الصيني  هل بإمكان كل منالتالية: الرئيسية  بناءا على ما تقدم يمكننا طرح االشكالية 

SPFS  أن يكونا بديالن لنظامSWIFT؟ 

 : سئلة الفرعية التي طرحناها في موضوعناأما األ 

 ؟CIPSماهو نظام الصيني  -

 ؟SPFSماهو النظام الروس ي  -

 ؟ SWIFTكيف نشأ نظام سويفت  -

 أهمية البحث:
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع في حد ذاته فبعد أن أطلق بوتن صفارة الحرب على أوكرانيا، سارع الغرب 

األوربي واألمريكي في فرض عقوبات مختلفة وفي مجاالت شتى، و الضغط على روسيا من أجل االنسحاب من أوكرانيا، ومن بين 

غير أن ومنع تجارتها مع العالم،  للمراسالت املالية SWIFTة عن نظام فصل عدد من البنوك الروسيالعقوبات امللفتة هي 

 .SWIFTالصيني كبديالن عن نظام   CIPSو  SPFSروسيا قامت باستخدام نظامها 

 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى:

 . CIPSالتعرف على النظام الصيني  -

 .SPFSالتعرف على النظام الروس ي  -

 ومميزاته وطريقة عمله.  SWIFTالتعرف على نظام  -

 في االقتصاد العالمي.  SWIFTالتعرف على مكانة نظام  -

 ومن أجل اإلحاطة باملوضوع فقد تم التطرق إلى املحاور التالية: 

 الروس ي SPFSالصيني و  CIPSاألنظمة املالية البديلة: أوال:  -

 ثانيا: األنظمة املالية البديلة في مواجهة نظام سويفت -

 الروس ي SPFSالصيني و  CIPSاألنظمة املالية البديلة: أوال: 

 ملعظم 
ً
 صعب التحقيق إن لم يكن مستحيال

ً
في ظل التطور الصناعي الكبير للعالم اليوم باتت فكرة االكتفاء الذاتي أمرا

 من ازدهار العالم قائم على اقتصادات الوفرة التي تتطلب املزيد من 
ً
 كبيرا

ً
التخصص وتوزيع سالسل البلدان. حيث أن جزءا

التوريد وكون العالم ككل شبكة معقدة من الصادرات والواردات واملراكز الصناعية والتجارية. وفي هذه األوضاع تعني العزلة 

املالية نتائج كارثية على ازدهار واقتصاد أي دولة، ويظهر ذلك من االنهيار السريع الذي طال العملة الروسية في األيام التالي 

 .اية الحرب وفرض العقوباتلبد

، هناك في الواقع عدة أنظمة متاحة اليوم كبدائل لنظام سويفت. حيث طورت روسيا 
ً
 غير متاٍح حقا

ً
مع كون العزلة خيارا

 بها باسم
ً
 خاصا

ً
 بالصين. الخاص CIPS نظام وSPFS نظاما

 الصيني  CIPS نظام -9

وحركة تداول  العاملية،بالتعامالت البنكية  أوروبا، به لتتحدى الشعبية،وضعته الصين  مالي،الصيني هو نظام  cipsظام ن

الصيني  ليتم  cipsوكان الهدف من إنشاء نظام  والعاملية.الخاص بالبنوك الكبرى سويفت كما هو الحال مع نظام  االموال،

الصيني  cipsو نظام  ت البنكية .حجم التعامل والتداول بنظام الين الصيني  ملنافسة الدوالر نفسه في التعامال   وتكبيرتوسعه 

% 2من النظام سويفت  الصيني، cipsبينما يصل نظام  العاملية،كبر انظمة تبادل حجم التجارة أفي طريقه ليصبح واحد من 

 . (2722)املحقق،  من نظام التعامالت البنكية العاملية



  المؤسسات المالية العلم   المؤتمر الدول  
 
  والمؤسسات الناشئةاستخدام التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

  
اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  305  برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

(CIPS)  عبر الحدودنظام املدفوعات بين البنوك: Cross-Border Inter-Bank Payments System  هو نظام دفع يقدم

 . وقد تم تطويره على مرحلتين: خدمات املقاصة والتسوية للمشاركين في املدفوعات والتجارة عبر الحدود

 :املرحلة األولى 

وهذا بعد بحوث ومناقشات معمقة اجراها  CIPSشرع البنك املركزي الصيني في تشييد املرحلة األولى من  2012في عام 

ا مباشًرا  79، مع بنجاح CIPS قام البنك املركزي الصيني بتشغيل املرحلة األولى من 2015أكتوبر 8البنك. وفي 
ً
 706ومشارك

ا غير مباشر من 
ً
عالمة فارقة أخرى في بناء البنى التحتية  CIPSكان إطالق و  قارات. 6دولة ومنطقة في جميع أنحاء  27مشارك

لألسواق املالية في الصين، والتي تمثل تقدًما مهًما في تطوير نظام الدفع الحديث في الصين الذي دمج املدفوعات املحلية 

 (.SDR) دوًرا مهًما في تسهيل إدراج اليوان الصيني رسمًيا في حقوق السحب الخاصة CIPSلعب  وقد والخارجية بالرنمينبي.

)املرحلة  CIPSأدى إلى تشغيل  ونتيجة لذلكتحسين وظائفه بشكل مطرد، و (، األولى)املرحلة  CIPSبعد اإلطالق الناجح لـ 

 .(CIPS, 2022) (الثانية

  :املرحلة الثانية 

مع التفاهم املتبادل لنشر سويفت كقناة اتصال آمنة  سويفتمع  مذكرة تفاهمعلى  CIPS ، وقعت2776مارس  22في 

ن  CIPS وفعالة وموثوقة التصال
ّ
في جميع أنحاء العالم  املاليةاملؤسسات بأعضاء سويفت، والتي من شأنها توفير شبكة تمك

 .(2722)املعرفة،  من إرسال واستقبال املعلومات حول املعامالت املالية في بيئة آمنة وموحدة وموثوقة

دوًرا إيجابًيا في املساهمة في تطوير مركز شنغهاي املالي الدولي ، وتعزيز االنفتاح في اتجاهين للقطاع املالي ،  CIPSلعبت 

( وتسهيل االستخدام BRIوتعزيز الدعم املالي القتصاد القطاع الحقيقي في الصين ، خدمة تمويل مبادرة الحزام والطريق )

 العالمي لليوان.

كجزء من جهوده لزيادة استخدام اليوان في املعامالت العاملية،  2015يني نظام "سيبس" عام أطلق البنك املركزي الص

 .مما يقلل من اعتماد البالد على الدوالر األميركي

األميركي، هو نظام تسوية املدفوعات، بينما "سويفت" يتعامل فقط مع  "ومن املهم مالحظة أن "سيبس"، مثل "تشيبس

لدفع. ونظام املدفوعات بين البنوك لغرفة املقاصة "تشيبس" هو مجموعة مقرها الواليات املتحدة االتصاالت املتعلقة با

 ."دولة. وتقوم بتسوية املدفوعات غالًبا بمساعدة "سويفت 79مؤسسة مالية في  03وتضم 

ا في اليابان  37دول ومنطقة مرتبطة بالنظام، بما في ذلك  773مؤسسة مالية في  7217وفًقا لـ"سيبس"، فإن حوالي 
ً
مصرف

ا في روسيا و 23و
ً
ا من دول إفريقية تتلقى اليوان في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية 37مصرف

ً
 .مصرف

 .عضًوا، فإن نطاق "سيبس" صغير جًدا 77777وباملقارنة مع نطاق "سويفت"، الذي يضم 

تريليونات دوالر في اليوم، يتم التعامل مع  2قدار مليون رسالة يومًيا، مما يسهل التجارة بم 27وفيما ينقل "سويفت" 

  .رسالة بواسطة "سيبس" يومًيا 72777

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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مشاركين غير مباشرين على املستوى الدولي، إال أن "سيبس" لديه  1205وعلى الرغم من أنه تمكن من جذب ما يقرب من 

ا مباشًرا )معظمهم شركات تابعة في الخارج أو فروع للبنوك  02فقط 
ً
الصينية(، وفًقا لصحيفة "سوث تشاينا مورننغ مشارك

  ."بوست

يدعم "سيبس" الدفع والتسوية عبر الحدود باليوان ودوالر هونغ كونغ. ومع ذلك، فإن حصة اليوان من املدفوعات 

يانات %، وفًقا لب07% من حيث القيمة، وهي ال تزال أقل بكثير من حصة الدوالر األميركي، والتي تبلغ 3.2العاملية تبلغ 

 ,(2722)العربي،  "سويفت"

 (2722)أسطى، : الصيني باملميزات التالية CIPSويتميز نظام 

 تتمثل امليزة األساسية لـ CIPS China .ا وموحًدا للتحويل الدولي بين البنوك بالعمالت الصينية
ً
 في توفيرها نظاًما مبسط

  يربط معظم األشخاص الذين ليسوا على دراية باالقتصاد الصيني بعملة البالد، مما يجعله داعًما أساسًيا للعملة

 الصيني مع ساعات العمل في جميع املناطق الزمنية في العالم.  CIPS املحلية. كما تتوافق ساعات العمل لنظام

 يقوم CIPS China  وترقية نظام عمله باستمرار.بتحديث نفسه  2772منذ انطالقه في عام 

 أضاف النظام الصيني مؤخًرا مستوطنات شبكة مؤجلة (DNS) لتكملة التسويات اإلجمالية في الوقت الفعلي (RTGs). 

 مما سيجعل معامالت التجارة اإللكترونية الدولية أسهل بكثير.

 باإلضافة إلى ذلك، يمر نظام CIPS ستمرة. بمعنى آخر، يتحسن هذا النظام الصيني بتكرارات ومراحل تطوير جديدة وم

 .بطريقة ما من خالل كل تكرار

 الروس ي: SPFSنظام  .2

، عندما هددت الواليات املتحدة، بطرد روسيا من نظام سويفت من خالل 2770في عام  SPFS " "أنشأت روسيا نظام

ومعالجة التنسيقات املوحدة للرسائل ، هو اختصار لنظام نقل الرسائل املالية، ويقوم بصياغة " SPFS" ونظام .العقوبات

، تدابير أمنية متكاملة تبطئ معامالتها وتزيد من " SPFS " ولدى .أيًضا MT وملفات UFEBS املصرفية اإللكترونية أو مستندات

بكته، مالية في شمؤسسة  077، ولديه اآلن أكثر من 2770ونفذ النظام أول معاملة ناجحة له في عام  .تكاليفها املالية أيضا

 23وتم اإلعالن أن عدد الدول املشاركة في النظام، والتي تتعامل من خالله بلغت  .وتسعى روسيا لضم حلفائها لهذا النظام

% من التحويالت املحلية من 27وفًقا للبنك املركزي الروس ي، يتم حالًيا  .دولة من الدول الحليفة صاحبة املصالح املشتركة

 رسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام األسبوع، حسب موقع "س ي إن إن" األمريكي، لكن حجم ال "SPFS " خالل

 .(2722)االخبارية، 

 من التحديات، ال سيما ارتفاع تكاليف املعامالت
ً
، 2771مارس  72ومع ذلك، في  مقارنة بنظام سويفت، يواجه النظام عددا

النظام يعمل فقط داخل  .معاملة لكل$(  7.772 - 7.772) ₽ 7,77 - 7,17تم تخفيض رسوم املعامالت بشكل جذري إلى 

  .نظام املدفوعات عبر الحدود بين البنوكعلى الرغم من وجود خطط لدمج الشبكة مع الصين  روسيا،

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
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 لقيود  .كما تجري الحكومة الروسية محادثات لتوسيع البرنامج الخاص لألمن الغذائي في الدول النامية مثل تركيا وإيران
ً
نظرا

توصل إلى العديد من ، تم ال2779منذ عام  .على أنه املالذ األخير، وليس كبديل لشبكة سويفت SPFS النظام، ُيعتبر

االتفاقيات لربط البرنامج الخاص لألمن الغذائي بأنظمة الدفع في البلدان األخرى في الصين والهند وإيران، وكذلك البلدان 

 (2722)املعرفة،  .التي تخطط الستخدام البرنامج الخاص لألمن الغذائي بشكل مباشر EAEUداخل 

عن خطط لدمج نظامها  2776وبسبب عدم تمكن النظام بمفرده من توفير بديل مناسب لنظام سويفت، أعلنت روسيا عام 

مؤسسة  7217، حيث ضم SPFS هو أكبر بكثير من نظام CIPS . ونظام2772الصيني، الذي تم اطالقه عام  CIPS مع نظام

تريليون دوالر عبره. لكن النظام الصيني ما  73، كما تم إجراء معامالت بقيمة 2727دول ومنطقة بنهاية العام  773في  مالية

 .(2722)أحمد عدنان،  يزال يعمل بشكل وثيق مع نظام سويفت من أجل الوصول إلى شبكته األوسع

 مواجهة نظام سويفت ثانيا: األنظمة املالية البديلة في

في الفترة األخيرة شهد العالم الحرب في شرق أوروبا مع احتماالت تصعيد كبيرة وصلت حتى التهديد باألسلحة النووية. لكن 

وبينما تعد األسلحة النووية خارج الحسابات وفق معظم الخبراء السياسيين، فاألسلحة املالية حالة خاصة ومختلفة. حيث 

  .املالي SWIFT ة كبرى من العقوبات املالية لعل أبرزها الحرمان من نظامتعرضت روسيا لحزم

 

 العالمي:  SWIFTنظام  .9

 إلى الخارج، فمن السهل القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى أحد املصارف وطلب تحويل 
ً
إذا أردت أن تحول أمواال

النظام عبارة عن شبكة من املراسلة الضخمة التي وهذا  .النقود إلى أي مكان في العالم. ويتم ذلك عن طريق سويفت

تستخدمها املصارف واملؤسسات املالية األخرى لتقوم بإرسال املعلومات واستقبالها بسرعة ودقة وأمان، ويشمل ذلك 

 .تعليمات نقل األموال

 من البنية التحتية املالية العاملية، إال أنها ليست
ً
 حاسما

ً
مؤسسة مالية بحد ذاتها؛ فهي  رغم أن سويفت أصبحت تشكل جزءا

)عيس ى،  ال تحمل األصول أو تحولها، بل تكمن فائدتها في قدرتها على تسهيل االتصال اآلمن والفعال بين املؤسسات األعضاء

2722). 

 SWIFTماهية نظام  .9.9

جمعية “التي تعني  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationهي اختصار لعبارة  SWIFTكلمة 

بجهود بلجيكية وتعد مملوكة ألعضائها اليوم، حيث أنها  7903تأسست الجمعية عام  ” االتصاالت املالية العاملية بين البنوك.

لى الحجم دولة مختلفة. وبالنظر إ 277ألف عضو من بنوك ومؤسسات مالية ومصارف مركزية متوزعة على  77تضم أكثر من 

 .مليارات دوالر من القيمة كل يوم وما يزيد عن ترليون دوالر كل عام 0، يقدر أنه يضيف ما يزيد عن SWIFT الهائل لنظام

هو نظام مراسلة واتصاالت )قائمة على اإلنترنت في الوقت الحالي( فقط وال يتضمن أية بنية  SWIFT من املهم فهم أن نظام 

 أو نقل ملكية  .تحتية للتسويات املالية
ً
حيث تتم التسويات املالية عبر طرق عديدة منها التسوية من حسابات مودعة مسبقا

https://www.marefa.org/EAEU
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على أنها أشبه بمجموعة محادثة واتساب عمالقة  SWIFT الرصيد الرقمي أو سواها. لذا ومن حيث املبدأ يمكن التعامل مع

 .بين املصارف واملؤسسات املالية العاملية

على التحويالت املالية فحسب، بل أنه يتضمن العديد من الخدمات املالية األخرى. وتكمن أهميته  SWIFT ال يقتصر نظام

 وعالي األمان وسريع األداء باإلضافة النتشاره الواسع. حيث يحول النظام دون حاالت االحتيال 
ً
األساسية في كونه موثوقا

 ويصعب إجراء عمليات التحويل املشبوه
ً
 .ة كونه يتضمن العديد من اإلجراءات األمنيةبانتحال الشخصية مثال

. لكن و  
ً
قبل اعتماد نظام سويفت، كان التليكس هو الوسيلة الوحيدة املتاحة لتأكيد الرسائل من أجل تحويل األموال دوليا

 
ً
 موحدا

ً
من  مشكلة تيليكس أن سرعته كانت منخفضة وينطوي على مخاوف أمنية. بعبارة أخرى، لم يكن لدى تيليكس نظاما

الرموز مثل سويفت لتسمية املصارف ووصف املعامالت. كان يتوجب على مرسلي التيليكس أن يصفوا كل معاملة في الجمل 

التي كانت تتم ترجمتها بعد ذلك وتنفيذها من جانب املتلقي. وأدى هذا إلى الكثير من األخطاء البشرية وكذلك استغراق وقت 

مصارف دولية كبرى جمعية  6وجاء ذلك بعد أن شكلت  .7903ر نظام سويفت عام أطول في تنفيذ املعامالت، قبل ابتكا

 .(2722) وديع حسن،  تعاونية لتشغيل شبكة عاملية من شأنها أن تنقل الرسائل املالية بطريقة آمنة وفورية

 آلي غير و الكفاية فيه بما آمنا يكن لم هذا االتصال نظام و التلكس، عبر تزال ال البنوك بين ما كانت التبادالت ، 7903 عام في

ه إلى إضافة كثيرا
ّ
 في البنكية العمليات زيادة إلى هذا أّدى الّتجارية، الّتبادالت في سريع ازدياد العالم عرف الستينات بداية في أن

صاالت جديدة شبكة إنشاء قّررت و اجتمعت بلد 72 على موّزعة البنوك من فإن 239 لذا. املجال هذا
ّ
 القيام لهم تتيح لالت

 .آليا بالعمليات

لنقل الجوي(، ل" )منظمة organisation de transport aérien "OTAمن  األمر أّول  في مستنبطة سويفت شبكة إنشاء فكرةو 

من حجز أماكنهم على متن  وقد قامت شركات الطيران بوضع شبكة من أجل تحسين ظروف التعامل مع زبائنها، هذا لتمكنهم

الطائرة. تشجعت بعض البنوك األمريكية الكبرى على تطوير هذه الفكرة، فمثال في الواليات املتحدة األمريكية تأسست شبكة 

 réseau privé deاتصال خاصة تسمح لجميع البنوك املتواجدة بداخل الواليات بتبادل الرسائل مع البنك الفيدرالي )

télécommunication.) 

ومع تطور التحويالت الدولية واملنافسة خاصة مابين البنوك، حاولت بعض البنوك األوروبية الكبرى في أواخر الستينيات 

وضع مشروع ألجل عقلنة وأتوماتيكية ومعالجة وإرسال لعمليات البنكية الدولية، وال يواجه نفس الصعوبات التي واجهتها 

وب من هذا املشروع أن يكون ذو قاعدة أوسع وأن يحقق الشمولية. وبعد االتفاق على الشبكة البنكية السابقة وكان املطل

دولة أوروبية وأمريكية، أسست في جوان  11بنك تابعة ل 60النوعية املستحبة من هذه الشبكة مجموعة مكونة 

طانية لالستشارات ( تحت إشراف مؤسسة بريMessage Switching Project)MSPمنظمة للدراسة والبحث تحت اسم 1971

 في االعالم اآللي، وكلف بمعالجة املشاكل القانونية الخاصة بالتنظيم معهد ستانفورد.

واالنضمامات  اإلضافية لهذه الشبكة أدت باملنظمة إلى التوسع حتى في الهدف الذي أنشأت من أجله،  MSPإن تطور مشروع 

 .SWIFTاملعرفة ب   :Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunicationوأصبحت 
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دولة، بعد أن نصب مجلس اإلدارة  15بنك منتمي إلى  239قد تأسست رسميا من طرف  SWIFTكانت الشركة 1973ماي 3في 

 أهم املنسقين واملسيرين للشركة، شرع في تنفيذ املشروع تحت فكرتين:

  املناسبة، و  املعلوماتيةن في هذا املجال، واختيار األجهزة املالئمة للشبكة بعد تشغيل تقنيين أخّصائيي البرامجخلق

فاق مع 
ّ
 .(PTTالوطنية و الدولية للبريد و املواصالت) االداراتاالت

 غة التعبير لتوحيد تعليمات وضع
ّ
  .الشبكة في املنخرطة املصارف مجموع لدى والل

 بدأ االتصال رسميا بين املنخرطين.، بعد بضعة أشهر من التشغيل التجريبي لشبكة سويفت 1977ماي 09في

، قام ببيع ملكيته للشركاء الذين ساهمو في إنشاء منظمة La Hulpe( لبلجيكا يملك قصر كبير في مدينة ALBERTاألمير )كان و 

SWIFT على تحويل هذا القصر إلى مخبر كبير مع توفير كل مايلزم من آالت وتجهيزات من أجل ضمان السير الحسن  ا، فعملو

لتحسين جودة الخدمات املقدمة، واإلملام بالحجم  اشبكة، فقد كان االهتمام الوحيد لهذه املنظمة هو مضاعفة مجهوداتهلل

)زروني و حنك،  املتواجد ببلجيكا هو مركز إداري للبحوث وإجراء تجارب للتطوير SWIFTالكبير لالتصاالت، فمركز منظمة 

 .(0,2,6لصفحات ، ا2773

 لكل مؤسسة مالية، ويتكون هذا الرمز من و 
ً
 فريدا

ً
 للمصرف  77خانات أو  1تعطي سويفت رمزا

ً
خانة. ويعتبر هذا الرمز معرفا

الذي يملكه. ولكن عملية إعطاء الرمز ال تتم بصورة عشوائية، بل تجري حسب عملية منظمة؛ فالخانات األربع األولى ترمز إلى 

املؤسسة املالية أو املصرف، والخانتان التاليتان ترمزان إلى الدولة التي ينتمي إليها املصرف، ثم تأتي خانتان ترمزان إلى اسم 

اختيارية، تستخدمها  خانات إضافية تعتبر 3موقع / مدينة املصرف، وهي املدينة التي يقع فيها الفرع أو املقر الرئيس ي. وهناك 

  .(2722)عيس ى،  ااملصارف لترمز إلى فروعه

 :خانة تعبر عن البيانات واملعطيات اآلتية 77إلى  1ضمن رمز سويفت املالي من ت

 :AAAA اختصار اسم البنك. 

  :BB البلد الذي يتواجد فيه البنك. 

 
 

  :CCمكان تواجد املكتب الرئيس ي للبنك في البلد. 

  :DDD رقم التعريف بقرع البنك. 

 الهيئات املقررة: .2.9
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عضوا يمثلون البنوك في العالم، ومهمة املجلس هي  22مكونا من  مجلس إدارةيختار حملة أسهم شركة سويفت 

يمن وتهأعضاء.  77مكونة من  لجنة تنفيذيةاتخاذ القرارات بشأن إدارة شؤون الشركة، في حين تدبر شؤونها اإلدارية اليومية 

الدول األوروبية والواليات املتحدة واليابان وأستراليا على قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة سويفت ولجنتها التنفيذية، مع 

 .وجود ممثل لروسيا في مجلس اإلدارة

بنوك مركزية لكل من بلجيكا وكندا وفرنسا  77كما توجد هيئة إشرافية على أعمال سويفت، وهي مكونة من ممثلين عن 

أملانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا والواليات املتحدة وسويسرا والسويد، فضال عن عضوية البنك املركزي األوروبي في و 

 .الهيئة، ويترأس الهيئة البنك املركزي البلجيكي

مؤسسة  377بنحو  وتعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن سويفت من حيث عدد املستخدمين لهذه املنظومة بعد الواليات املتحدة

وتفيد التقديرات بأن حجم التعامالت املالية املرتبطة  .مالية، ويمثل هذا الرقم أكثر من نصف املؤسسات املالية في روسيا

 .(2722)بنكاسم،  مليار دوالر سنويا 177بروسيا عبر منظومة سويفت يناهز 

رض أي فاإلدارة من  سمجلوتعمل شبكة سويفت بشكل محايد عن السياسات الخارجية للبدان والدول حول العالم ويمنع 

 ملقر شبكة سويفت في بلجيكا فإنها تحتكم للقانون البلجيكي 
ً
عقوبات على أي بلد من مستخدمي نظـام سـويفت الـمالي، ونظرا

األوروبي بما فيها العقوبات املفروضة على الدول نتيجة السياسات الخارجية وكان آخرها فرض وبالتالي االمتثال للوائح االتحاد 

 .(2722)سالمي،  م من قبل االتحاد األوروبي2727قيود على إيران باستخدام شبكة سويفت عام 

 طريقة عمل نظام سويفت العالمي: مهام و   .3.9

 :  SWIFTمهام نظام  . أ

 :قد تعددت مهام نظام سويفت، وفيما يلي بعض من هذه املهامل

 السرعة في إنجاز الحواالت البنكية، ووصولها للمستفيدين. 

 أيضا يعمل نظام سويفت على توفير عنصر األمان لكافة املعامالت البنكية. 

 يعمل على توفير نفقات التحويل عما كان يتم باستخدام طرق التحويل القديمة. 

  ساعة، وذلك يساعد بشكل كبير على إنجاز املعامالت في وقتها 20رة مستمرة على مدار يعمل بصو. 

 يخبر املتعاملين بمواعيد إرسال املدفوعات، ومواعيد استالمها. 

 من الدوالرات بين املؤسسات املالية  من خالله يتم إرسال ماليين الرسائل اليومية، ويتم تداول التريليونات

 .(2722)رباب،  والحكومات

 SWIFTطريقة عمل نظام  . ب

 :يعتمد مبدأ عمل نظام سويفت املالي على النقاط اآلتية

 تعمل شبكة SWIFT املالية عن طريق تعيين رمز معرف فريد لكل مؤسسة أو بنك عضو في شبكة سويفت. 

  على اسم البنك أو املؤسسة والبلد التابع لها يتضمن رمز املعرف معلومات وبيانات تتكون من رموز وأرقام تدل

 .البنك واملدينة والفرع بشكل مفصل

https://www.swift.com/about-us/organisation-governance/swift-board-directors
https://www.swift.com/about-us/organisation-governance/swift-management
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  خانة، وُيطلق على الرمز في التداوالت املالية رمز معرف البنك 77حتى  1يتكون رمز سويفت من (BIC) أو رمز 

SWIFT أو معرف SWIFT. 

 يستخدم نظام SWIFT في العالم ن وصول التحويالت املالية بين بنكين منالضم. 

  يجري التحويل املالي بين بنكين باستالم رسائل سويفت بتحويل األموال من حساب البنك املرسل إلى حساب البنك

 .املستقبل عبر شبكة سويفت

 ال تقوم شبكة SWIFT  بتحويل األموال فعلًيا بين الحسابات البنكية بل تقوم بنقل أوامر املعامالت بين املؤسسات

 .(2722)سالمي،  املالية SWIFTبفضل شبكة  SWIFT باستخدام رموز 

 إلى صديق له في إيطاليا، فكل ما عليه فعله هو الذهاب إلى مصرفه في 
ً
 ما في دبي يريد أن يرسل أمواال

ً
لنفترض أن شخصا

بذلك املصرف، سيقوم املصرف  دبي ومعه رقم حاسب صديقه في املصرف الذي يتعامل معه وكذلك رمز سويفت الخاص

وعندما يستلم املصرف  .املرسل في دبي بإرسال رسالة سويفت لتحويل األموال إلى املصرف اإليطالي عبر شبكة سويفت

 في إيطاليا. اإليطالي رسالة سويفت عن املال الذي استلمه، سيقوم بقيد تلك األموال املستلمة إلى حساب الصديق املوجود 

ولذلك ال تبقي سويفت لديها أية أموال أو  .ت وموثوقيتها العالية، إال أنها تبقى مجرد نظام للمراسلة فقطورغم قوة سويف

 .(2722)عيس ى،  أوراق مالية، وال تدير حسابات للعمالء. بعبارة أخرى، تعمل سويفت بمثابة وسيط بين املؤسسات املالية

 SWIFTالروس ي في مواجهة نظام  SPFSالصيني و  CIPSاألنظمة املالية البديلة  .2

 SWIFTالصيني كبديل عن نظام  CIPSمدى إمكانية اعتماد نظام  .9.2

 بالتفاعالت املالية الدولية. ولكن يكمن الفرق بينهما بما يلي:نظامان يرتبطان SWIFTو  الصيني  CIPSإن نظامي 

 يبرز نظام CIPS  كبنية تحتية للسوق املالي مقدًما خدمات املقاصة والتسوية.الصيني 

   بينما يساعد نظام السويفت للمؤسسات املالية في جميع أنحاء العالم في إرسال واستقبال املعلومات املتعلقة

 باملعامالت املالية في بيئة آمنة للغاية. 

  ة عالية القيمة في جميع أنحاء العالم% من جميع املدفوعات الدولي27كما يستضيف نظام السويفت حوالي 

 يتمثل االختالف الرئيس ي بين نظام السويفت ونظام CIPS  الصيني في أن السويفت ال تقدم أي خدمات مقاصة أو

 . CIPS تسوية. على عكس نظام

 ا للوقت وأعلى تكلفة مقارنة بنظام
ً
ملعامالت حيث تحتاج تلك ا .CIPS China تعتبر معامالت السويفت أكثر استهالك

 .إلى املرور عبر عدة بنوك قبل الوصول إلى وجهتها

 ؟SWIFTالصيني بديل عن نظام  CIPS هل يمكن اعتماد نظامولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو:   

أنها طريقة موثوقة وفعالة لتسديد مدفوعات اليوان الصيني والدولي. كما يدل  CIPS China في الواقع، لقد أثبتت

واستمرار زيادة عدد املشاركين فيها على مدى كفاءة نظامها. وبالطبع، تعتمد الصين هذا النظام كوسيلة إلبعاد نفسها عن أي 

أنظمة مالية قد تعرضها للخطر خصوًصا مع تزايد العقوبات األمريكية والدولية على الصين وروسيا وحلفائهما. لذا، يمكن 
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بديل عن نظام السويفت العالمي في أي بلد، سيشكل خطوة على خروجه من األنظمة  CIPS China القول أن اعتماد نظام

 .(2722)أسطى،  املالية املرتبطة بالواليات املتحدة األمريكية

 .عضًوا، فإن نطاق "سيبس" صغير جًدا 77777وباملقارنة مع نطاق "سويفت"، الذي يضم 

تريليونات دوالر في اليوم، يتم التعامل مع  2مليون رسالة يومًيا، مما يسهل التجارة بمقدار  27وفيما ينقل "سويفت" 

  .رسالة بواسطة "سيبس" يومًيا 72777

مشاركين غير مباشرين على املستوى الدولي، إال أن "سيبس"  1205وعلى الرغم من أنه تمكن من جذب ما يقرب من 

ا مباشًرا )مع 02لديه فقط 
ً
ظمهم شركات تابعة في الخارج أو فروع للبنوك الصينية(، وفًقا لصحيفة "سوث تشاينا مشارك

  ."مورننغ بوست

يدعم "سيبس" الدفع والتسوية عبر الحدود باليوان ودوالر هونغ كونغ. ومع ذلك، فإن حصة اليوان من املدفوعات 

%، وفًقا لبيانات 07كي، والتي تبلغ يالدوالر األمير % من حيث القيمة، وهي ال تزال أقل بكثير من حصة 3.2العاملية تبلغ 

 .(2722)العربي،  يفت"سو 

ان يكون بديال فوريا لسويفت، بسبب وجود عوامل تقنية وأخرى سياسية  "CIPS " وبحسب خبراء، فإنه يصعب على

 .لتلك األسباب "CIPS " االنضمام لنظام ورقابية، حيث من الصعب على الدول التي تتعامل بنظام السويفت

9.3. SPFS   الروس ي في مواجهة العزل من نظامSWIFT 

ُيعد التلويح بفصل روسيا عن نظام سويفت املالي بمثابة عزل لها عن نظام التحويالت املالية العاملية، ليس فقط بين 

املواطنون الروس تجاه أفراد من خارج الدولة. وقد ُيلقي الشركات والبنوك، بل وكذلك الحواالت الفردية التي قد يقوم بها 

ذلك القرار بظالله ليس على االقتصاد الروس ي فقط، بل وعلى شركائه التجاريين واالقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك على 

 :النحو التالي

  النقطاع 2س ي بنسبة تزايد خسائر النظام الروس ي االقتصادية: سيؤدي هذا اإلجراء إلى انكماش االقتصاد الرو 
ً
%، نظرا

اإليرادات الروسية، حيث ستتوقف روسيا عن الحصول على أي أموال نظير أي سلع أو خدمات تبيعها، مثلما حدث مع 

، كجزء من العقوبات املفروضة على برنامجها النووي، وفقدت 2772إيران عندما تم عزل طهران عن سويفت في عام 

 .% من التجارة الخارجية37تصدير النفط وإيران ما يقرب من نصف عائدات 

  إبطاء حركة التجارة الخارجية لروسيا: ستعمل العقوبات الجديدة على تخفيض قيمة الروبل الروس ي، مما يسهم في

خفض قدر كبير من واردات روسيا، وفقدانها نصف سوقها االستهالكية بعد حرمان بنوكها الكبرى من نظام سويفت 

نوك الروسية املحرومة من االستفادة من شبكة سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك األخرى على العالمي. وستجد الب

 .املستوى الدولي، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من تكلفة املعامالت

 أضراره إلى الدول  ارتفاع التكلفة على شركاء روسيا التجاريين: كما أن فصل روسيا عن هذا النظام املالي العالمي قد تمتد

 مع روسيا، حيث تمثل روسيا 
ً
األوروبية التي تتعامل معها في عالقات تجارية ومالية، ال سيما الشركات التي تتعامل تجاريا
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 للنفط والغاز الطبيعي لدول االتحاد األوروبي، وتحصل الدول األوروبية على 
ً
 مهما

ً
% من إمدادات الغاز 07مصدرا

ون املدفوعات عبر نظام سويفت، وهو ما يعني أن هذه املدفوعات قد تتأثر، األمر الذي يؤثر في الطبيعي من روسيا، وتك

عملية اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبة على وجه التحديد. وقد يؤدي خروج روسيا من نظام سويفت إلى ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية، بما ينتج عن ذلك من تغيير  النفط والغاز وبعض املعادن التي تصدرها الدولة، وبالتالي ارتفاع أسعار

اتجاهات التجارة الدولية، وارتفاع التكاليف، ومن ثم ارتفاع املستوى العام لألسعار، وبالتالي ارتفاع معدالت التضخم 

 
ً
 .عامليا

 روسيا، أبرزها  تضرر املصارف األجنبية الدولية في روسيا: لدى العديد من املصارف األوروبية فروع أو شركات تابعة في

النمساوي، وستواجه تلك البنوك ” ريفشن بنك إنترناشونال”اإليطالي، و” أونيكريدي”الفرنس ي، و” سوسييته جنرال“

تراجع قيمة العملة املحلية )الروبل(، وتواجه خطر زيادة التضخم بشكل حاد، وسيكون على هذه املصارف االستغناء عن 

 عن زيادة االنكشاف األوروبي على البنوك الروسية،فلدى البنوك بعض عمالئها في حال تم تجميد أصوله
ً
م. فضال

مليار دوالر للواليات  70.0مليار دوالر، و 70.2مليار دوالر على روسيا، والنمساوية  22اإليطالية والفرنسية استحقاقات بـ

ر فوض ى مصرفية دولية كبيرة املتحدة، سيتعين عليها إيجاد طرق بديلة لتحصيل األموال، مما يسهم في حدوث مخاط

 .للغاية

 الرتفاع حجم االستثمارات األجنبية في روسيا، وما يتجاوز الـ 
ً
% منها 27تداعيات خطيرة على النظام النقدي العالمي: نظرا

يتم عبر نظام السويفت، فمن ثم ستطال الخسائر واألضرار روسيا ومعظم الدول التي تستخدم هذا النظام بما فيها 

ت املتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي، كما أن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت، قد يدفع بعض الواليا

الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات والتي لها عمليات 

الجديدة للتعامالت املالية من روسيا مع الخارج،  ضخمة في العمالت والبنوك املتصلة بشبكة سويفت لتكون املراكز

 .(2722)سعيد،  ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العاملية

يبدو أن روسيا بدأت االلتفاف على العقوبات األمريكية واألوروبية املفروضة عليها بسبب غزوها ألوكرانيا، ففي أول و 

املصرفي  من البنوك الروسية من نظام سويفت استبعاد عددخطوة أمريكية أوروبية ردا على الغزو الروس ي ألوكرانيا، تم 

 لجمعية روسيفت الوطنية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد ال SPFS الدولي، بينما لجأت روسيا إلى نظام
ً
روس ي املحلي، ووفقا

 .مؤسسة مالية روسية إلى النظام 377الواليات املتحدة من حيث عدد املستخدمين لنظام سويفت، حيث تنتمي نحو 

، للعمل كبديل لنظام SPFS قرر البنك املركزي الروس ي، االعتماد على النظام الروس ي لتبادل الرسائل بين البنوكوقد 

 .قالت رئيس البنك املركزي الروس ي إلفيرا نابيولينا، إن البنية التحتية املالية لبالدها تعمل بدون أعطال العالمي« سويفت»

 "داخل البلد، ويمكن للمشاركين من الخارج االتصال به SWIFT والذي يمكن أن يحل محل SPFS لدينا نظام إرسال "مضيفة: 

 .(2722)ذكى، 
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وكان نائب رئيس مجلس األمن الروس ي دميتري مدفيديف، قد علق على التهديدات الغربية بفصل موسكو عن شبكة 

 من 
ً
: "يقومون بترويعنا باستمرار بهذا األمر، وهو ما دفعنا إلنشاء نظام خاص بنا لنقل املعلومات، تحسبا

ً
"سويفت" قائال

 .(2722)فرج،  "الطارئة.. ويمكن أن يحدث الش يء نفسه مع اإلنترنتالحاالت 

اقترحت وسائل اإلعالم الصينية أن يعمل نظام "سيبس" مع النظام الروس ي ملواجهة قيود الغرب، على الرغم من  وقد

ونقلت شينخوا واملوقع اإللكتروني للجنة املركزية لرابطة  ."حقيقة أن "سيبس" لديه حالًيا مشروع مشترك مع "سويفت

 البنوك"الشبيبة الشيوعية عن باحثين صينيين قولهم: "إن النظامين سينموان مًعا ويصبحان أنظمة دفع عاملية مهمة بين 

 .(2722)العربي، 

 :خاتمة

واسم "سويفت " هو اختصار لجمعية االتصاالت املالية العاملية بين البنوك ومقرها  7903في عام  "سويفت" تأسس نظام

 عن أجهزة 
ً

 .وسائل التواصل السريع واآلمن بين املصارف بكلفة زهيدة التلكس""بلجيكا. ويوفر النظام الذي طّور ليكون بديال

عد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن "سويفت" من حيث عدد املستخدمين بعد الواليات املتحدة، مع نحو 
ُ
 .مؤسسة مالية 377ت

ام الدفع تزايد لجوء الواليات املتحدة الستخدام العقوبات االقتصادية على خصومها بما يشتمل على قطعهم عن نظ ومع

 عبر رفع الكلف واألخطار على 
ً
 وماليا

ً
في عام  SPFS روسيا نظام أنشأت، شركائهماملالي العالمي بهدف عزلهم وخنقهم تجاريا

 2015أطلقت الصين عام العقوبات. كما ، عندما هددت الواليات املتحدة، بطرد روسيا من نظام سويفت من خالل 2770

غير أن هذا النظامان مازاال قيد التطوير لذا من السابق  . CIPSت العابرة للحدود باليوان نظام دفٍع دولي لتسويات التعامال 

 العالمي. SWIFTألوانه أن نقول أنهما سوف يكونان بديالن لنظام 

 قائمة املراجع:

 :باللغة العربية 

 ( .نظام سويفت املالي؛ نبذه عنه وعالقته بروسيا وكيف نشأت فكرته؟ تاريخ االسترداد 2722, 73 70أحمد رباب .)

 /https://faharas.net/swift-system، من فهرس: 2722, 70 27

 ( .البديل الروس ي لـ 2722, 73 72أمينة ذكى .)«SWIFT ..» كل ما تريد معرفته عن نظام«SPFS .»27رداد تاريخ االست 

 https://www.dostor.org/3730614، من الدستور: 2722, 70

 ( .ل"سويفت" في روسيا؟ تاريخ االسترداد 2722, 73 70العربي 
ً
, 70 72(. هل يمكن أن يكون "سيبس" الصيني بديال

 /https://www.alaraby.com/news، من العربي: 2722

 ( .أهم األنظمة املالية في العالم، تعرف على 2722, 73 73علي وديع حسن .)Swift  وماذا يعني عزل بلد ما عنه؟ تاريخ

 / /https://www.mena-tech.com، من منياتك: 2722, 70 71االسترداد 

 ( .2722, 72 21العين االخبارية .)SPFS76. تاريخ االسترداد .. "سويفت روس ي" محلي في مواجهة عقوبات مالية غربية 

 https://al-ain.com/article/moscow-alternative-swift-russian-spfs-system، من العين اإلخبارية: 2722, 70

https://www.alaraby.com/news/%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 ( .ما هو نظام 2722, 73 73ليال أسطى .)CIPS  الصيني بديل نظام السويفتcips china :؟ تم االسترداد من تجارتنا

https://tijaratuna.com/ / 

 من مقاالتي: 2722, 70 71(. كيف يعمل نظام سويفت املالي؟ تاريخ االسترداد 2722, 72 26سالمي. ) مجد ،

https://mqalaty.net/ 

 ( .نظام 2722, 73 72املحقق .)cips  72الصيني .. روسيا تستبدل سويفت بـ البديل وتتحدى أوروبا. تاريخ االسترداد 

 https://elmohakek.blogspot.com/2022/03/cips-china-system.html، من املحقق: 2722, 70

 ( .السالح النووي املالي".. من يتحكم في "سويفت" التي يقترب الغرب من استبعاد 2722, 72 20محمد بنكاسم" .)

، من الجزيرة: 2722, 70 71روسيا منها؟ تاريخ االسترداد 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/2/27 

 (. ما هو نظام 2722, 73 72يس ى. )محمد عSWIFT  من الرؤية: 2722, 70 76وكيف يعمل؟ تاريخ االسترداد ،

https://www.alroeya.com/ 

 ( .ما هو نظام سويفت الذي يهدد به الغرب موسكو؟ تاريخ االسترداد 2722, 72 20محمد فرج .)من 2722, 70 27 ،

skynews :عربيةhttps://www.skynewsarabia.com/business/1504751- 

 ( .دوافع استعمال شبكة سويفت في املعامالت الدولية. 2773, 72 37مصطفى زروني، و سعيدة حنك .)Revue 

d'économie et de statistique appliquée(70.) 

 ( .2722, 70 72املعرفة .)CIPS :تم االسترداد من املعرفة .https://www.marefa.org/CIPS/simplified 

 ( .بدائل 2722, 73 77هدى سعيد .)“ما هي خيارات روسيا للتعامل مع العزلة االقتصادية الدولية؟ تاريخ ”: سويفت

 / /https://www.interregional.com، من إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية: 2722, 70 27االسترداد 

 ( .فصل روسيا عن نظام سويفت.. 2722, 73 27يوسف أحمد عدنان .) ماذا يعني وما هي البدائل؟ تاريخ االسترداد

 /https://www.alkhaleej.ae/2022-03-20، من الخليج: 2722, 70 76

 :باللغة اإلنجليزية 
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 املتحدة العربية اإلمارات دولة في واملالي املصرفي القطاع في املالية التكنولوجيا دور   

The Role of Financial Technology in the Banking and Financial Sector in the United Arab 

Emirates. 

،3 الجزائر جامعة -التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية/ إمنصوران سهيلة. د  

drsouhilaimansouren@gmail.com  

 امللخص:

 هذا عند الوقوف منا يستدعي خصوصا، املالية وتكنولوجيا عموما التكنولوجية االبتكارات مجال في الحاصل التسارع إن     

 .واملالي املصرفي القطاع في الجديدة القوى  توازن  فهم ومحاولة املوضوع

 أدبيات إلى بالرجوع بدايتا ن املصارف في مجاالته مختلف على والتعرف املالية التكنولوجيا تطور  تحليل إلى بالعودة وهذا     

 الرائدة العربية البلدان من باعتبارها املتحدة العربية اإلمارات بنوك تجربة على الضوء تسليط نحاول  ثم املالية، التكنولوجيا

  .عندها البنوك أداء على املالية التكنولوجيا أثر ملعرفة املالي سوقها في الحاصل التطور  معرفة مع املجال هذا في

 .البنوك الناشئة، الشركات املالية، التكنولوجيا :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

   The Acceleration of Technological innovations generally and specially in the field of Fintech, lead us to 

understand the new balance of power in The banking and Financial sector. 

    We will first try to analyze the development of financial technology, learn about its various sectors and 

second, we will try to address the banking sector in light of financial technology then finaly will be studied and 

analyzed of UAE bank by adopting then as a model for the study to conclude their response to development 

what is happening in the financial marked to know the impact of finance technology on the performance.   

Keywords : Fintech, Bank, Startup. 

 مقدمة:

 الرقمي االقتصاد إلى النقدي االقتصاد من واملالي التكنولوجي التطور  مع خصوصا نوعية نقلة اليوم العالم يعرفيمثل 

 استطاعت كما التقليدية بالوسائل مقارنة تكلفة وأقل وسهلة سريعة بطرق  والشركات األفراد من للكثير خدمات تقدم حيث

 املالية التكنولوجيا خدمات في التطور  فسرعة شفافية، وأكثر أسرع وجعلها املالية الخدمات قطاع في جذرية تغييرات احداث

 في وتطوير تحسين في دورا تلعب أنها كما املالي، االستقرار تحقيق في تساهم مبتكرة مالية حلول  تقدم التي الناشئة والشركات

  .املالي األداء

 دولة رأسهم وعلى الخليج دول  إلى بوادره انتقلت املتقدمة الدول  مختلف تشهده والتي العالم يشهده الذي التطور  هذا

 .التكنولوجيات هذه الحتضان سباقة اإلماراتية البنوك فكانت املتحدة، العربية اإلمارات

  :التالية اإلشكالية نطرح عرضه سبق ما الى استنادا

  املتحدة؟ العربية اإلمارات دولة في البنوك أداء على املالية التكنولوجيا ودور  أثر ما

mailto:drsouhilaimansouren@gmail.com
mailto:drsouhilaimansouren@gmail.com
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 :التالية الفرعية األسئلة طرح سنحاول  املوضوع هذا على ولالجابة

 تخصصها؟ وقطاعات املالية التكنولوجيا هي ما -

 املالية؟ التكنولوجيا أنواع مختلف هي ما -

    املتحدة؟ العربية اإلمارات دولة في املالية التكنولوجيا وتجربة واقع هو ما -

  :املالية التكنولوجيا أبعاد: أوال

 وتحسين املالية الخدمات تقديم في التكنولوجية واملهارات املالية املعرفة بين يمزج مصطلح الفنتك أو املالية التكنولوجيا

 ، Cryptocurrenciesاملشفرة االفتراضية للعمالت املتسارع االنتشار اليها األنظار لفت وقد للمؤسسات، الداخلي األداء

 Blockchain Platform and peer to peer وسطاء بال والدفع الثقة سلسلة منصات ،Crowfunding  الجماعي التمويل

lending، الضخمة البيانات وتحليل Business intelligence and analytics االصطناعي الذكاء: علوم ونضوج AI، والبيانات 

 . Internet of things  االشياء وانترنت ،Machine learning  اآللة وتعلم ،Big data  الضخمة

 اآلراء إختالف إلى أدت والتي لها تطرقت التي الدراسات حداثة رغم التعريفات من كبير بحجم املالية التكنولوجيا وحظيت

 عبر وتطورها األخيرة هذه ظهور  عن فكرة أخذ يجب املالية، التكنولوجيا مفهوم إلى التطرق  وقبل أنه إال مفهومها، دقة حول 

 .الزمن

 :املالية التكنولوجيا وتطور  نشأة -9

)بن فضة و بن حسان، واقع  تكلفة وأقل سهلة سريعة، بطرق  والشركات األفراد من لكثير خدمات املالية التكنولوجيا تقدم

 املصرفية فالخدمات وحديثة، جديدة ظاهرة ليست هي. (773، صفحة 2727استخدام التكنولوجيا املالية في الوطن العربي، 

)حرفوش،  يلي فيما اختصارها يمكن والتي مراحل عبر التكنولوجيا تبني في طويل تاريخ لها املالية الخدمات ومؤسسات

 :    (022، صفحة 2779التكنولوجيا املالية صناعة واعدة في الوطن العربي، 

 وقد اآللي، الصراف جهاز واختراع األطلس ي، للمحيط عابر كابل أول  وضع تم املرحلة هذه في (:9114-9411) األولى املرحلة - أ

  املالية؛ للعوملة األولى الفترة تفجير أجل من واملالية التكنولوجيا اجتمعت

 الخدمات صناعة قطاع داخل عليها مهيمن املالية التكنولوجيا بقيت املرحلة هذه في (:2224-9114) الثانية املرحلة - ب

 الفترة هذه شهدت وقد املالية، والخدمات املنتجات توفير أجل من املالية التكنولوجيا استخدمت والتي التقليدية، املالية

  األنترنت؛ عبر املصرفية الخدمات اآللي، الصراف أجهزة املقاصة، أنظمة اإللكترونية، املدفوعات تقديم بداية

 منتجات تقديم في شرعت التي ناشئة، شركات ظهرت العاملية، املالية األزمة منذ (:هذا يومنا الى -2224) الثالثة املرحلة  -ج

 . الناس وعامة الشركات إلى مباشرة مالية وخدمات

 التكنولوجي، التطور : )مستجداتها استيعاب واتساع بالعالم املالية التكنولوجيا احتضان في ساهمت التي العوامل أبرز  ترجع

 (. التنظيمي الدعم العمالء، توقعات تغير التمويل، توافر
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 املالية للتكنولوجيا التاريخي التطور (: 29) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Anjan V. Thakor, FINTECH AND BANKING : What do we know?, Journal of Financial 

Intermediation, Washington University in St. Louis, CFAR, 2019, P 3. 

 : املالية التكنولوجيا تعريف -2

 : منها نذكر املالية للتكنولوجيا تعاريف عدة هناك

 نماذج لتحفيز املالية الخدمات تحويل على القدرة لديها التي التكنولوجيا: "أنها على الدولي النقد صندوق  عرفها 

  ".  (Chikako, 2020, p. 12)  واملنتجات العمليات التطبيقات، الجديدة، األعمال

 املالي االستقرار مجلس عرف كما FSB املالي املجال في التكنولوجيا على قائم ابتكار: "أنها على املالية التكنولوجيا 

 مرتبط مادي تأثير لها التي جديدة منتجات أو عمليات أو تطبيقات أو أعمال نماذج إلى تؤدي قد التي والخدمات

 ". ((Murchison, 2019, p. 21)  املالية الخدمات بتقديم

 املالية الخدمات في التكنولوجيا على القائم االبتكار: "بأنها املالية التكنولوجيا عرف الدولية التسويات بنك أما 

 السياسة إلى املدفوعات من الجوانب جميع على يؤثر مما األوسع، واالقتصاد املالي القطاع تغيير على يعمل الذي

 ".  املالي التنظيم إلى النقدية

 

 التكنولوجيا املالية
9411-9114 

 التكنولوجيا املالية

9114-2224  

 التكنولوجيا املالية

إلى يومنا  -2224

 الحالي
  وضـــــــــــــع أول كابـــــــــــــل

عـــــــــــــــابر للمحـــــــــــــــيط 
 األطلس ي. 

  تلغراف 

  أنظمـــــــــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــــــــدفوعات
 اإللكترونية.

  أجهــــــــــــزة الصــــــــــــراف اآللــــــــــــي
والخــــــــــــــــدمات املصـــــــــــــــــرفية 

 عبر األنترنت. 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 
ـــن قبــــــــــل  ــا مـــــــ التكنولوجيــــــــ
الشــــــــــــــــــــــــــركات الحديثــــــــــــــــــــــــــة 
ــر  لتقــــــــــــديم خــــــــــــدمات غيــــــــــ
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــيطة مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 للعمالء.

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرعة نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
املعلومـــــــــــــات املاليـــــــــــــة 
واملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت 

 واملدفوعات. 

ــا  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــل  املعلومــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــ
املؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
التقليديـــــــــــة لتعزيـــــــــــز املنتجـــــــــــات 

 والخدمات. 

مشــــــــــــــــــــــــــــهد جديــــــــــــــــــــــــــــد 
للقـــــــــدرة التنافســـــــــية 
للمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 املالية. 
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 املال أسواق على املشرفة للهيئات الدولية للمنظمة ووفقا IOSCO، أو املالية التقنيات" مصطلح يستخدم  «

Fintech  »على القدرة لديها التي الناشئة والتكنولوجيات املبتكرة األعمال نماذج من متنوعة مجموعة لوصف 

 ".  ((Judd, 2017, p. 02) املالية الخدمات صناعة تحويل

 نموذج عنه ينتج مالي ابتكار أو تكنولوجيا أي: "بأنها املالية التكنولوجيا عرفت فقد املصرفية للرقابة بازل  لجنة أما 

)عبد الرحيم، توجهات التكنولوجيا املالية   املالية واملؤسسات األسواق على تأثير له جديد منتج أو عملية أو أعمال

 " . (72، صفحة 2771على ضوء تجارب شركات ناجحة،، 

 املالي القطاع تطوير على يعمل املالي، املجال في توظيفه يتم تكنولوجي ابتكار أي هي عامة بصورة املالية فالتكنولوجيا إذا     

 وسياسة مالية خدمات من الجوانب جميع على يؤثر مما جديدة منتجات أو عمليات تطبيقات، أعمال، نماذج خالل من

 الضخمة والبيانات االصطناعي الذكاء مثل معقدة وتطبيقات وبرامج النقدي الدفع وتطبيقات برامج) املالي التنظيم الى نقدية

(Big data.)  

 املالية التكنولوجيا مسرعات أهم(: 22) رقم الشكل

  
 الباحثة اعداد من: املصدر

 : املالية التكنولوجيا شركات بعض نماذج -3

 بال باي شركة (PayPal: ) دوالر، مليار 773 السوقي مالها رأس يبلغ التي املحمولة الهواتف مدفوعات شركة هي 

 كبير، بشكل الدفعات تطبيق نمى ،Elon Musk و Peter Thiel أمثال قبل من 7991 عام في PayPal تأسيس تم فقد

التكنولوجيا 
 المالية 

الذكاء 
 االصطناعي

 تعلم
اآللة    

 البلوكشين 

 تعلم
  اآللة

البيانات 
 الضخمة 

  التمويل
 الجماعي 

  انترنت
 األشياء 
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 إلى باإلضافة دوالر، مليون  177 مقابل Braintree تحت 2770 عام في Venmo الرائد الدفعات برنامج واكتسب

 .   (Thestreet, 2019) %32,2 حوالي تبلغ سنوية عوائد أظهر PayPal سهم أن ورد ذلك،

 فينانشيال آنت (Ant Financial :)شركة تعتبر Ant Financial شركة أكبر من Fintech هي األصل في العالم، في 

 وتملك املحمول، الهاتف عبر للدفع منصة أكبر ،Ant Financial Alipay تمتلك ،Alibaba ملجموعة تابعة شركة

 يبلغ ،Sesame Creditباسم يعرف خاص ائتماني تصنيف نظام إلى تنتمي وأيضا العالم في املال لسوق  صندوق  أكبر

 Chinaشركة من دوالر مليار 6,2 بلغ ضخم استثماري  مال رأس جمع في الشركة تأسست دوالر، مليار 67 مالها رأس

Investment Corp   املالية العملة وصلت ،2770 عام أوائل بحلول  املحلية، االستثمارية املؤسسات من وغيرها 

 .  ((Rankred, 2019) دوالر مليار 67 بتقييم

 Square: تأسيس في دورس ي جاك شارك Square، INC، مغادرته بعد Twitter، تلقت ،2779 عام في Square 

 مثل الكبيرة األسماء من سلسلة من وتمويل Kevin Rose و Marissa Mayer و Biz Stone من مالك استثمارات

Sequoia Capital و Goldman Sachs، تقييم زاد ،2772 عام في طرحها فمنذ Square تبلغ حيث أضعاف، أربعة 

 . 2771 في دوالر مليار 76,2 بـ Square شركة قيمة

 : هي املالية التكنولوجيا لشركات أخرى  نماذج عدة وهناك

 شركة Stripe (دوالر مليار 9,2 الحالي مالها رأس ،2777 في تأسست .) 

 شركة MarketAxess (دوالر مليار 1,2 الحالي مالها رأس ،2777 في تأسست .) 

 شركة Robinhood (دوالر مليار 2,6 الحالي مالها رأس ،2773 في تأسست .) 

 شركة GreenSky (دوالر مليار 0,2 الحالي مالها رأس ،2776 في تأسست .) 

 باملئة مائة جزائرية( Martship) شركة: مثل الجزائرية السوق  في تنشط بدأت التي املالية التكنولوجيا شركات من وغيرها

 موبيليس أوريدو، جيزي، النقال الهاتف متعاملي جميع مع تتعامل الشركة أن حيث الجزائر، رايس مراد بئر الرئيس ي مقرها

 لألعضاء بيعها وتعيد النقال الهاتف متعاملي شركات مقرات من التعبئة بطاقات بشراء الشركة فتقوم الجزائر، واتصاالت

 .  ) (2016 ,مارت شيب ) ساعة أي في يعبؤوا أن يستطيعون  بحيث األنترنت في للشركة الرسمي املوقع طريق عن

 :املالية التكنولوجيا شركات مميزات -8

 ،(الخطر تجاه الحساسية) املخاطر درجة وارتفاع باالبتكارية يتميز الذي النوع من" Businessmodel األعمال نموذج" تتبنى -

  ؛Start-up النوع من شركات هي فغالبا

 عبر مقدمة واالستثمار، االدخار التمويل، الدفع، خدمات البنكية، الخدمات مع األولى بالدرجة تتقاطع خدمات تقدم -

 . االنترنت

 املرونة إلى يحتاج فاإلشراف التقليدي، البنكي للتنظيم الشركات من النوع هذا إخضاع الصعب من امليزتين لهاتين تبعا -

  ) (2770)مركز ومضة وبيوفرت ،   واليقظة
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 : املالية التكنولوجيا أنواع -7

 (يلي فيما إيجازها تم أنواع عنها ونتجت تطورت األخيرة هذه املالية، التكنولوجيا ظهور  من طويلة زمنية مدة مرور بعد

(Vapulus ،2722) : 

 تجربة لتحسين اإلنترنت، عبر املصرفية العمليات مع بالتعامل لألشخاص البنوك هذه تسمح :الرقمية املصرفية الخدمات - أ

 املصرفية البرامج تمكن كما والوجه، الصوتية الطبيعة دراسات مثل مبتكرة تقنيات اإلنترنت على البنوك تستخدم العمالء،

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

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

 من مرونة أكثر الشركات هذه جدد، عمالء إلى للوصول  تطبيقات الحديثة التأمين شركات معظم تستخدم: التأمين - ب

 الضخمة البيانات وعلم األشياء إنترنت شركات مثل حديثة تقنيات الشركات تلك تستخدم كما التقليدية، التأمين شركات

Big data بتقديم للشركات عليها الحصول  يتم التي البيانات وتسمح. للعمالء أفضل تجربة لتوفير الرقمية الحلول  من وغيرها 

 التأمين لشركات الحقيقي الوقت في البيانات تدفق يتيح ذلك، إلى باإلضافة. وتوصيات ديناميكي وتسعير شخصية عروض

 .املبيعات وتعزيز بفعالية املخاطر في التحكم

 خالل من التنظيمية والتحديات املشكالت حل في واالمتثال التنظيم إدارة تساعد :Reg Tech التنظيمية العمليات إدارة -ج

 لهذه يمكن باستمرار، التحليالت وإجراء بالقواعد بااللتزام للمصارف Reg Tech شركات تسمح مبتكرة، تقنيات تطبيق

 املخاطر إدارة برامج أيضا تستخدم كما متعددة، أجهزة على ومراقبتها وتخزينها الفريدة العمالء مرور كلمات تجميع الشركات

 الحد أو للتقليل الالزمة االحتياطات واتخاذ وتحليلها املحتملة املخاطر عن مسبقا الكشف طريق عن بإدارتها تقوم التي املالية

 . منها

 ربط على الشركات بعض تعمل األسهم، تمويل بتحويل املالية التكنولوجيا شركات تقوم كما :املال رأس تمويل -ت

 شخص ألي ويسمح الجماعي التمويل نموذج آخرون يستخدم. فحصها تم متحركة بمركبات املعتمدين املستثمرين

 األموال جمع أن كما. التجارية لألعمال األموال جمع عملية بتبسيط الشركات هذه وتقوم. جديدة أعمال في باالستثمار

 .اإلنترنت على ش يء بكل القيام يمكن حيث للمستثمرين، أسهل االفتراضية

 البنوك. املالية التكنولوجيا سوق  فئات من أخرى  فئة االستهالكية املصارف وتعتبر :للمستهلكين املصرفية الخدمات -ث

 فرصة الشركات لهذه تتاح كما للمستهلكين، بديال تمثل الفئة هذه في الشركات فإن لذا مرتفعة، رسوم تفرض التقليدية

 .التمويل في نقص من يعانون  الذين املستهلكين إلى الوصول 

 : املالية التكنولوجيا تواجه التي والتحديات العوائق -1

 اإللكتروني والدفع املصرفية التعامالت إلى واالتجاه الرقمي التحول  بدء منذ كثيرة وتحديات عوائق املالية التكنولوجيا تواجه

 ،FinTech املالية التكنولوجيا تشريع إصدار وكيفية االختراق جرائم في التحديات هذه وتتمثل النقدية التعامالت عن بدال
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 عوائق أبرز  عليكم نستعرض سوف لذلك املقدمة، والخدمات املالية املؤسسات بين الفنية العقبات بعض وجود نتيجة

 :  ((Hodge, 2017, p. 18) املالية التكنولوجيا وتحديات

 الشركات تواجهها التي التحديات أكبر من واحدة في اإللكترونية الهجمات من التخلص إن :االختراق جرائم 

 مصدر تشكل فإنها بها، تحتفظ التي العمالء لبيانات الحساسة للطبيعة ونظرا العالم، أنحاء جميع في والحكومات

 انتهاك حاالت عدد أن يبدو مما تعقيدا، أكثر هجمات اإللكترونيين املجرمين إلطالق نظرا FinTech لشركات بالغ قلق

 ،2771 عام إلى 2770 عام من% 017 بنسبة االختراق جرائم زادت حيث ،2771 عام في ارتفع قد الرئيسية البيانات

 سوف املالية التكنولوجيا على تعتمد التي املؤسسات عدد تزايد ومع املاليين املالية املؤسسات يكلف هجوم كل ومع

 هذه إلحباط محاولة في واملال الوقت من للمزيد املؤسسات تكريس ذلك شهد وقد وأكثر، أكثر الجرائم عدد يزداد

 . اإللكتروني األمن على دوالر مليون  77,0 متوسطه ما الشركات تنفق حيث الهجمات،

 الضخمة البيانات تقنيات Big Data :يمكن حيث الوقت، نفس في ونقمة نعمة الضخمة البيانات تقنية تعد 

 يستطيع حتى املستهلكين بيانات وقواعد االجتماعي التواصل شبكات من للعمالء البيانات تجميع في منها االستفادة

 الضخمة البيانات فرز  عملية تعد ولكن الخاصة، مصالحها حماية مع أفضل بشكل العمالء خدمة في يساعد أن

 . البيانات لتحليل متطورة تكنولوجيا تتطلب فهي السهل بالعمل ليس ما معلومة على للحصول  منظمة الغير

 املتعلق العالمي التصنيف من األول  الثلث في عربية دولة 71 بين من فقط دول  أربع يوجد: والقوانين السياسات 

 أن لوال ذلك، من أكثر املالية التكنولوجيا قطاع ينشط أن املمكن من كان الشركات إنشاء وتيسير التعقيد بقلة

 فمن خدماتها بتقديم ناشئة شركة تبدأ أن بمجرد القطاع، هذا على املفروضة اإلضافة القوانين من الكثير هناك

 من عالية مبالغ الشركة هذه ستطلب وبالتالي رخصة، على للحصول  تلجأ حتى ضيق، نطاق على ستعمل أنها املتوقع

 في كبيرة بنوك مع واملشاركة التعاون  عن عديدة شركات بحث إلى أدى وذلك الخدمات، تقديم مرحلة قبل االستثمار

 ملزيد سيجذب فذلك للقوانين، املنظمة الجهات قبل من" فينتيك" للـ مالئمة قوانين تسهيل تم فإذا مبكرة، مرحلة

 . أخرى  ملقرات الشركات نقل من أيضا وسيقلل الشركات، من

 املبرمجين، بجانب املالي القطاع في الخبرة لديهم من على صعوبة يواجهون  أنهم األعمال رواد ذكر :البشري  املال رأس 

 بل قوي، فريق بناء في التعقيد ليس املالية، التكنولوجيا شركات تواجهها التي التحديات من أصبح فالتوظيف

 فيذهبون  جاذبية وأكثر لهم أفضل الكبرى  الشركات مع التعامل أن يجدوا املوظفين من% 60 أن هي األشمل الفكرة

 . الناشئة الشركات تاركين إليها

 بين من أنه هو بالذكر والجدير املجال هذا في سابقة خبرة لديهم 2 أصل من أعمال رواد 0 يوجد أنه هو املطمئن الش يء ولكن

 . سابقا بالفعل أعمال رواد كانوا مؤسسين 2 كل

 النامية الدول  في خصوصا املالية التكنولوجيا في الناس كل يثق ال :الرقمية التكنولوجيا في العميل ثقة عدم 

 التكنولوجيا هذه أن كما وعروض خدمات من تقدمه وما. املالية بالتكنولوجيا معرفتهم قلة بسبب الفقيرة والدول 
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 إعالنية حمالت ونشر التكنولوجيا هذه بأهمية التوعية نشر يجب لذلك ما، نوعا الدول  بعض على جديدة تعد

 األخيرة هذه من عليهم ستعود التي الفوائد لهم توضح

  املتحدة العربية اإلمارات دولة في املالية التكنولوجيا مقومات: ثانيا

 : املحفزة التشريعية البيئة -9

 ابتكارية، ومراكز حاضنات، وأنشأت تشريعات، قدمت اإلمارات دولة أن الدولي النقد صندوق  عن صادر تقرير أكد

 من العديد هناك ان التقرير وتناول  أعمالها، تجربة املالية التكنولوجيا شركات خاللها من تستطيع لألعمال، ومسرعات

 عاملية منصة أول  تعد التي" يوريكا" ومنصة الجماعي، للتمويل" بيهاف" مثل املشروعات، تلك لدعم املستحدثة األساليب

 توفر الذي الوقت في للنمو، الهادفة الشركات أسهم شراء من املتنوعين مستثمريها شبكة أعضاء وتمكن الجماعي، لالستثمار

 نحو تمتلك ومصر واألردن، ولبنان، اإلمارات، أن أيضا التقرير ودكر املال، رأس إلى السريع الوصول  القائمة، للشركات فيه

 أنشأت الدول  تلك أن مؤكدة وباكستان، وأفغانستان إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في الناشئة الشركات من% 02

 . املالية التكنولوجيا شركات نمو في لإلسهام أعمال مسرعات

 دبي سلطة إلى نفسه الوقت في مشيرا املالية، التكنولوجيا لشركات مشجع قانوني نظام لديها اإلمارات دولة أن التقرير وأوضح

 شركات وتنظيم لتطوير رائدة خدمات تقدم إنها وقال. العالمي املالي دبي ملركز مالية تنظيمية وكالة تعد التي املالية، للخدمات

 . املنطقة في املالية التكنولوجيا

 يقدم الذي املالية، للخدمات دبي مركز في 2770 عام في تدشينها جرى  التي ،"هايف فينتك" األعمال مسرعة إلى التقرير وأشار

 صديقة بيئة في منتجاتها على تجارب وإجراء بالنمو، الناشئة التكنولوجيا لشركات للسماح االبتكارات، تجارب رخص بدوره

 . للتشريعات

 الجماعي، بالتمويل الخاصة التشريعات لتطوير خارجية باستشارات تستعين املالية للخدمات دبي سلطة أن التقرير وذكر

 توفر التي املالية، التكنولوجيا شركات من للعديد موطنا العالمي املالي دبي مركز جعل في أسهمت الجهود تلك أن إلى الفتا

 .   (72، صفحة 2727)بن موس ى و علماوي،  واملتوسطة الصغيرة للشركات تمويال

 : املالية التكنولوجيا وشركات البنوك بين الشراكة إقامة -2

 حرصا األكثر الدول  من تعد اإلمارات أن وإفريقيا، األوسط الشرق  في" فيناسترا" شركة لدى املنتدب العضو خوري وسام ذكر

 خدمات طرح لشركات مهما محفزا يعد مما املالية، الخدمات قطاع في املتقدمة التكنولوجيا تطبيقات أحدث اعتماد على

 . املجال هذا في التقدم تواكب جديدة منتجات إلبداع االبتكار على املتقدمة التكنولوجيا

 والتعاون  التشارك على تحرص التي اإلمارات بنوك في الرقمي التحول  تنامي دبي، في فيناسترا منتدى فعاليات هامش على وأكد

 في الراغبين العمالء عمل طبيعة في التحول  ظل في خاصة للعمالء، خدمة أفضل لتقديم املالية التكنولوجيا شركات مع

 . البنوك لفروع التوجه عن تغنيهم متكاملة رقمية خدمات على الحصول 
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 في املالية للتقنيات املتسارع التبني وراء الدافعة القوة يشكل املفضلة ميولهم العمالء خيارات في املستمر التغير أن إلى ولفت

 . الخليجي التعاون  مجلس دول  منطقة في املصرفي القطاع وخاصة القطاعات، مختلف

 التي التكنولوجية الثالث الطرف ملنصات النطاق واسع واالنتشار الهائل التطور  إن املنتدى جلسات في املشاركون  وقال

 البنوك وضعت محتدمة تنافسية بيئة وخلق العمالء، توقعات في جذريا تغييرا أحدث األخير، العقد خالل اإلمارات شهدتها

 إلى ترقى استثنائية مصرفي تعامل تجربة لتقديم جدد العبين مع التعاون  وإما التنافس إما وهما لهما، ثالث ال خيارين أمام

( الفينتك) املالية التقنيات شركات في اإلجمالي االستثمار حجم أن إلى اإلشارة تجدر كما العمالء، وطموحات تطلعات مستوى 

 وشمال األوسط الشرق  في املعلومات تقنية سوق  حجم يقدر كما ،2771 من األول  النصف في عامليا دوالر مليار 20.9 بلغ

 . (2771)خوري،  2722 حتى مليونا 722 بواقع سنويا نموا يشهد أن املتوقع ومن دوالر، ملياري  بنحو إفريقيا

 :  املالي الشمول  تعزيز  -3

 أو البنكية الحسابات) املالية للخدمات للوصول  مستوياتهم باختالف األفراد قدرة أنه على :املالي الشمول  تعريف يمكن

 املالية الهيئات طرف من واملقدمة املدروسة األسعار وذات الجيدة النوعية ذات( التأمين االقتراض، االدخار، البريدية،

 .الرسمية

 : العربية الدول  في املالي الشمول  قياس ومؤشرات أبعاد - أ   

 : )(0-3، الصفحات 2771)صندوق النقد العربي ،  الدولي البنك حسب املالي الشمول  مؤشرات أهم يلي فيما

 املالي الشمول  مؤشرات(: 29) رقم الجدول 

 مؤشرات قياسها األبعاد

 استخدام 

 الحسابات 

 املصرفية

  نسبة البالغين الذين لهم حساب مالي في املؤسسات الرسمية مثل: البنوك، ومكاتب البريد

 ومؤسسات التمويل الصغرى. 

 )الغرض من الحسابات )شخصية أو تجارية 

 )عدد املعامالت )اإليداع والسحب 

  .)طريقة الوصول إلى الحسابات املصرفية )مثل أجهزة الصراف اآللي، فروع البنك 

شهر املاضية باستخدام املؤسسات  72النسبة املئوية للبالغين الذين قاموا بادخار خالل   االدخار 

 املالية الرسمية. 

  شهر املاضية باستخدام مؤسسة توفير  72النسبة املئوية للبالغين الذين قاموا بادخار خالل

 غير رسمي أو أي شخص خارج األسرة. 

  72النسبة املئوية للبالغين الذين قاموا بادخار خالف ذلك )على سبيل املثال، في املنزل( خالل 

 شهر املاضية. 

 شهر املاضية من مؤسسة مالية رسمية.  72النسبة املئوية للبالغين الذين اقترضوا في   االقتراض 

  مصادر تقليدية غير رسمية )بما شهر املاضية من  72النسبة املئوية للبالغين الذين اقترضوا في

 في ذلك االقتراض من األسرة واألصدقاء(

النسبة املئوية للبالغين الذين استخدموا حساب رسمي لتلقي األجور أو املدفوعات الحكومية   املدفوعات
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 شهر املاضية.  72في 

 أفراد  النسبة املئوية للبالغين الذين استخدموا حساب رسمي لتلقي أو إرسال األموال إلى

 شهر املاضية.  72األسرة الذين يعيشون في أماكن أخرى خالل 

  النسبة املئوية للبالغين الذين استخدموا الهاتف املحمول لدفع فواتير أو إرسال أو تلقي أموال

 شهر املاضية.   72في 

 النسبة املئوية للبالغين الذين يقومون بتأمين أنفسهم.   التأمين

  النسبة املئوية للبالغين الذين يعملون في الزراعة والغابات أو صيد األسماك ويقومون بتأمين

 أنشطتهم )محاصيلهم ومواشيهم( ضد الكوارث الطبيعية )هطول األمطار والعواصف(. 

 املحلي والناتج املالي الشمول  بين العالقة وتقدير املالي للشمول  مركب مؤشر احتساب رجب، بن الدين جالل: املصدر 

 . 3،0 ص ص ،2771 العربي، النقد صندوق  العربية، الدول  في اإلجمالي

 : املتحدة العربية اإلمارات دولة في املالي الشمول  - ب

 الدول  أهم من واحدة العربي املستوى  على املالي الشمول  مؤشرات لغالبية املتصدرة املتحدة العربية اإلمارات دولة تعتبر

 لشركات والسماح املركزي، البنك أقره الذي األجور  حماية خالل من املالي الشمول  مفهوم لتحقيق سعت التي العربية

 واملحافظ الرقمية املدفوعات نظام تطبيق أن كما البنوك، مع التعامل يمكنها ال التي للفئات خدمات بتقديم الصرافة

 اإلمارات أصدرت كما. التكاليف وقلة الدخول  لسهولة نظرا املالي النظام ضمن أكثر فئات لشمول  الباب يفتح اإللكترونية

  . (77، صفحة 2727)حمدوش،  األجور  حماية نظام ضمن ماليا املشمولة غير للفئات الدفع مسبقة بطاقات

 املالي، للشمول  العالمي املؤشر في عربيا واألولى عامليا 33 ال املرتبة في املتحدة العربية اإلمارات دولة الدولي البنك وصنف

 العاملة البنوك في األقل على واحد حساب لديهم اإلمارات دولة في البالغين من% 10 أن" إلى أخيرا صدر تقرير في البنك ولفت

 ،"مصرفية حسابات لديهم الدخل منخفضة األسر من% 07 لنحو البالغين من% 09 نحو أن" املؤشر نتائج وأفادت. الدولة في

 نطاق وزيادة توسيع في خاص، بوجه املحمولة والهواتف عام بشكل التكنولوجيا تلعبه الذي الدور ) إلى النمو هذا مرجعا

 (. سريعة بوتيرة املالية الخدمات على الحصول 

 ،%77 نحو حاليا اإلمارات دولة في الذكية الهواتف عبر مصرفية حسابات لديهم الذين البالغين نسبة تصل" التقرير ووفق

 نطاق توسيع بغية الذكية املحفظة مشروع تنفيذ على املركزي  املصرف مع اإلمارات مصارف اتحاد يعمل السياق في أنه علما

 ". ((2727، )اتحاد املصارف العربية  املؤشر في عامليا اإلمارات بتصنيف وترتقي الدولة، في املالي الشمول 

 :املالية التكنولوجيا في املتحدة العربية اإلمارات تجربة -8

 قيمة وصلت حيث إفريقيا، وشمال األوسط الشرق  منطقة في املالية التكنولوجيا سوق  املتحدة العربية اإلمارات دولة تقود

 كبيرة أهمية الدولة تولي حيث ،2722 عام بحلول  أمريكي دوالر مليار 2,2 بلغ قياس ي رقم إلى املحلي املالية التكنولوجيا سوق 

 عربيا الرائدة الدول  مقدمة في اإلمارات دولة تعد حيث الرقمي، التحول  ركائز إحدى باعتباره املالية التكنولوجيا قطاع لتطوير

 . املالية التكنولوجيا قطاع نمو مؤشر في
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 املالية، التكنولوجيا قطاع في االبتكارات أحدث مواكبة على للسكان الكبير اإلقبال: وهي رئيسية عوامل 3 النمو هذا وتقود

 قطاع ضمن الناشئة الشركات في لالستثمار الكبير والزخم الدولة، في الحرة للمناطق واملتطورة املرنة التنظيمية والهيكلة

  .املالية التكنولوجيا

 املالية التكنولوجيا مجال في صدارتها وأسباب املتحدة العربية اإلمارات: 

 على قدرتها يوم بعد يوما الدولة أثبتت فيما املالية، التكنولوجيا مجال في عاملية قوة لتصبح ملموسة خطوات اإلمارات تخطو

 الحكومية الهيئات تبذلها التي الحثيثة الجهود مع خاصة األوسط، الشرق  في املالية التكنولوجيا بين الوصل حلقة تصبح أن

 واملبادرات البرامج من مجموعة عن اإلعالن وجاء الجديدة، األفكار واحتضان لالبتكار مواتية بيئة خلق في التنظيمية والهيئات

 في عاملية كقوة الدولة مكانة من ليعزز  العالمي، أبوظبي وسوق  العالمي املالي دبي مركز في" هايف فينتك" برنامج مثل املتطورة،

 من% 69 على استحوذت اإلمارات أن اإلماراتي، األمريكي األعمال مجلس أجراها دراسة تظهر. املالية التكنولوجيا مجال

 في املالية التكنولوجيا قطاع ازدهار مرجعة افريقيا، وشمال األوسط الشرق  في املالية التكنولوجيا شركات تمويالت إجمالي

 أبوظبي سوق  مقدمتها وفي املالية، الحرة املناطق أطلقتها التي املهمة واملبادرات الداعمة الحكومية السياسات إلى الدولة

 البيئة توفير استطاعا العالمي، املالي دبي ومركز العالمي، أبوظبي سوق  أن الدراسة وأكدت العالمي، املالي دبي ومركز العالمي،

 تكنولوجيا على والتركيز املبتكرة، املبادرات إطالق من املالية التكنولوجيا مجاالت في االبتكار على واملحفزة لالستثمار الجاذبة

 أن إلى الفتة املالية، التكنولوجيا شركات مع الخاص القطاع انخراط على والحرص ،"االصطناعي الذكاء"و" تشين بلوك"الـ

 .  افريقيا وشمال األوسط بالشرق  املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات من% 06 من أكثر تستضيف اإلمارات

 التكنولوجيا قطاع من ومؤثر مشارك 0277 مشاركة افتراضيا عقدت والتي" 2727 أبوظبي فينتك" مهرجان فعاليات شهدت

 األكاديميين واملختصين والتكنولوجية،  املالية املؤسسات وكبريات السياسات صناع أهم من متحدثا 727 جانب إلى املالية،

 777 من أكثر إلى إضافة الرقمي، واالقتصاد املالية التكنولوجيا قطاع مستقبل وصياغة تشكيل في للمشاركة واملبتكرين

 موطنا يصبح أن العالمي املالي دبي مركز استطاع فيما. ابتكاراتهم الستعراض العالم حول  دولة 21 من مالية تكنولوجيا شركة

 أن من املركز وليتمكن الشركات، من النوعية هذه لجذب متكاملة منظومة تبني عبر املالية التكنولوجيا لشركات مفضال

 بعد الخليجي التعاون  مجلس دول  ضمن املجال هذا في العاملة الشركات مجموع من% 27 على يزيد ما على بمفرده يستحوذ

 719 انضمت حيث ،2727 عام في الضعف من بأكثر املركز إلى املنظمة واالبتكار املالية التكنولوجيا شركات عدد تضاعف أن

 شركة التنفيذي، الرئيس إدريس ي، بوركادي أنوار ويقول . شركات 373 إلى الشركات عدد إجمالي يصل وبذلك جديدة، شركة

 الشركات عمل طريقة التكنولوجي اإلحالل شمل حيث املسبوقة، غير بالتغييرات حافال كان 2727 عام إن اإلمارات، إيدنرد

 كاستراتيجية التغيير تبني على الشركات وأجبرت اليقين عدم مستويات بأعلى" 79- كوفيد" تداعيات وتسببت عامة، بصورة

 شركات قدرة في تجسدت االبتكار من عارمة بموجة أيضا تسببت" الجائحة" أن مؤكدا أعمالها، ومواصلة قدما للمض ي فاعلة

 والخدمات املدفوعات تكنولوجيا في الجديدة االتجاهات تسريع إلى أدى ما القائمة، التحديات تصدي على املالية التكنولوجيا

 الخدمات عروض لزيادة حافز بمثابة الوباء كان أخرى، ناحية من أنه إدريس ي، وأضاف. املحمولة الهواتف عبر املصرفية
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 إجمالي من% 67 يشكلون  والذين اإلمارات في البنوك مع يتعاملون  ال الذين للسكان املالي الشمول  وتسريع الرقمية املصرفية

 دولة في املالي القطاع في املالية التكنولوجيا حلول  تبني في متزايدة رغبة هناك فإن ،"ديلويت" تقرير وفق أنه إلى الفتا السكان،

 لدى التقنيات هذه مثل العتماد العالية االستعداد درجة الى جزئيا ذلك ويرجع ،2723 إلى 2727 من الفترة خالل اإلمارات

 .  (2727)عبد النبي،  السكان من% 22,0 يشكلون  والذين عاما 07 و 27 بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص

 اإلمارات في املالية التكنولوجيا نجاح عوامل : 

 حسب شركة 720 تمتلك فهي املالية التكنولوجيا في الناشئة الشركات استقطاب في الرائدة الدول  من اإلمارات تعتبر

 . 2727 إحصائيات

 يعد حيث واإلبداعات، االبتكارات ودعم تسريع على للمساعدة العالمي أبوظبي سوق  في أعمال مسرع أكبر اإلمارات أنشأت

 االبتكارات هذه االبتكار، على وحثها بينها فيما املشترك التعاون  عن تبحث التي الشركات إيجاد على يساعد ابتكار مركز املسرع

)بنية و قربوع، تكنولوجيا املعلومات ثورة  يلي فيما تكمن العوامل من مجموعة توفر إلى األساس في تعود اإلمارات تعرفها التي

 :  (27، صفحة 2771اقتصادية جديدة،، 

  الرشيدة؛ الحكومة قبل من العالمي أبوظبي سوق  يتلقاه الذي املتواصل االستراتيجي الدعم  - أ

 املجمتع؛ قطاعات ومختلف السوق  مع الشركاء تربط التي والتعاون  التفاهم مذكرات  - ب

 والغرب؛ الشرق  بين ألبوظبي خاصة املميز االستراتيجي املوقع - ت

  املنطقة؛ في اإلمارات تحتله الذي واالقتصادي املالي املركز - ث

  املالي؛ االستقرار بعوامل التمتع - ج

 العاملية؛ التنظيمية القوانين مع املتوافقة والقوانين األنظمة تطبيق - ح

  لألعمال؛ وصديقة متطورة عمل بيئة تحتضن - خ

  حديثة؛ تحتية بنية توفر - د

 . املال رأس وفرة - ذ

 املالية التكنولوجيا شركات نمو في الخاص والقطاع الحكومي القطاع دعم  

 ووفرة لألعمال، وصديقة متطورة تحتية بنية على نموها ويرتكز املالية الخدمات شرائح كل املالية التكنولوجيا شركات تغطي

 شركات نمو في هاما دورا املالية للتكنولوجيا الخاص القطاع دعم وكذلك الحكومي للدعم كان كما. األموال ورؤوس املواهب

 . املالية التكنولوجيا

 : الحكومي الدعم -

 أطلق أبوظبي، في مثال. املالية للتكنولوجيا البيئي النظام نمو تعزيز على تدفع التي املبادرات من العديد اإلمارات حكومة قدمت

 . بالتطور  املالية للمؤسسات ليسمح RegLab  العالمي أبوظبي سوق 
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 اإلسالمية، املالية للتكنولوجيا الناشئة الشركات على يركز كمسرع«  Fintech Hiver»  العالمي املالي دبي مركز مركز وأطلق

 في النسائية املواهب على يركز الذي«  AccelerateHer»  فقط بالنساء خاص تسريع برنامج العالمي املالي دبي مركز قدم كما

 . الخليج في املالية التكنولوجيا تطوير مجال في أقوى  بشكل التواجد على اإلناث ويشجع املالية التكنولوجيا مجال

 مثل اإلماراتية، البنوك ركزت املالية، بالتكنولوجيا كبيرا اهتماما أيضا الخاص القطاع أبدى الحكومي، الدعم إلى باإلضافة 

 الذي املصرفية والخدمات الرقمية الدفع خدمات على الوطني دبي اإلمارات وبنك األول، أبوظبي وبنك التجاري، أبوظبي بنك

 . املستقبل في تزدهر أن املالية التكنولوجيا لشركات الفرص من الكثير سيتيح

 : املالية للتكنولوجيا الخاص القطاع دعم -

 املالية الخدمات شركات أيضا إنضمت اإلمارات، في املالية التكنولوجيا قطاع احتضنت التي البارزة اإلماراتية البنوك دعم مع

 : أبرزهم ومن الدعم، هذا إلى األمريكية

Amex الشرق  في األعمال وشركاء للعمالء مبتكرة رقمية حلول  تقديم على ودعمهم الناشئة للشركات مسرعا أطلقت الذي 

 . األوسط

Mastercard أطلقت  «Start Path Summit  »لعرض املالية التكنولوجيا مجال في الناشئة الشركات جمعت حيث دبي في 

 . والتجارة املالية الخدمات في املبتكرة حلولها

 افريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة من االنشاء مرحلة في مشروعا MetLife Foundation و Village Capital اختارت

 ,Village Capital املؤسسون  الشركاء يقودها عاملية مبادرة من جزء وهو MENA : Finance Forward 2019 لبرنامج لالنضمام

MetLife Foundation, PayPal  

 Visa وفرت Startupbootcamp  و Fintech Hive اإلمارات في املالية التكنولوجيا مسرعي من واثنين Visa بين شراكة في

 الناشئة للشركات يوفر الذي العالمي" Fintech Fast Track برنامج" أيضا Visa أطلقت. واالستشارة التوجيه خدمات وشركائها

 . وسريعة مبتكرة مالية حلول  والجديدة القائمة

 خاتمة

 الدول  في مثيالتها من قريب كبير تكنولوجي بتطور  تتمتع املتحدة العربية اإلمارات رأسها وعلى الخليجية الدول  معظم

 في متطورة الدول  فهذه التكنولوجية، التقنيات عبر مالية خدمات لتلقي محبة شابة جماهيرية بقاعدة تتمتع كما املتقدمة،

 كبير بشكل ساهم مما العربية، الدول  باقي غرار على االلكترونية التجارة وممارسة النقالة االجهزة عبر االلكتروني الدفع مجال

 قطاع تبني طريقة فكانت مبررة، املالية التكنولوجيا باستيعاب سرعتها فكانت  التكنولوجية العاملية للتطورات مسايرتها في

 األمور  زمام استلمت التي هي الدولة ألن وناجحة سليمة املتحدة العربية اإلمارات رأسهم وعلى الخليج بدول  املالية التكنولوجيا

 خالل ومن األعمال، ومسرعات حاضنات مشاريع ووضع القطاع، هذا في التطورات ملتابعة  الدولية االتفاقيات بإبرام وتكفلت

 لكل األخيرة هذه وتغطية املالية، التكنولوجيا شركات في به املعمول  اإللكتروني االعمال نموذج قراءة ومحاولة السابق العرض
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 سريعة هيكلية بتغيرات بالفعل تمر املالية أن القول  يمكن التأمين، وشركات البنوك على حكرا كانت التي وخدمات منتجات

 :التالية والتوصيات النتائج طرح يمكن سبق ما على وبناءا

 وتشجيعا ترحيبا تلقى والذي املتقدمة الدول  اقتصاديات ضمن موقعه أخذ حديث قطاع املالية التكنولوجيا 

 .خصوصا املتحدة العربية اإلمارات ودولة عموما الخليج لدول  بالنسبة

 النفطية األزمة ظل في لها مخرجا فيها ورأت املالية تكنولوجيا قطاع أهمية بسرعة أدركت الخليجية دول  أغلب 

 األخيرة؛

 املالية؛ التكنولوجيا استيعاب في سرعتها الخليجية للدول  النقالة االجهزة عبر االلكتروني الدفع قطاع تطور  ساهم  

 مما والرسمي الحكومي بالتنظيم تتميز املالية التكنولوجيا قطاع لتبني الخليجية الدول  اتخذتها التي الخطوات 

  عليها؛ القطاع هذا ومخاطر سلبيات من سيقلل

  يد في لتصبح البنوك دائرة من يخرج املالية الخدمات تقديم جعل واالتصال املعلومات تكنولوجيا وانتشار ظهور 

  املالية؛ التكنولوجيا في متخصصة شركات

 النامية الدول  حتى أصبحت بل فحسب املتقدمة الدول  وهدف مطلب يعد لم االلكتروني املصرفي العمل تبني إن 

 شركات بين املنافسة حدة من زاد مما مزاياها من واالستفادة الكترونية مصرفية خدمات تقديم على جاهدة تعمل

Fin Tech القائمة؛ والبنوك  

 الحاصل التكنولوجي التطور  مع جنب إلى جنبا تسير أصبحت التي الدول  بين من املتحدة العربية اإلمارات تعتبر 

 التكنولوجيا تفرض فلربما اإللكتروني، املصرفي العمل لتطور  تحديات عدة تقف لكن املصرفي، القطاع في خاصة

  واستثماراتها؛ عمالئها على للحفاظ األقل على اإللكترونية املصرفية الخدمات تطوير حتمية للحدود العابرة املالية

 الرقمية املدفوعات ووسائل البرامج أهمية من تأتي اإللكترونية الصيرفة خدمات لعصرنة املالية التكنولوجيا أهمية 

  منها؛ العمومية خاصة بالبنوك الرقي في يساهم مما للبنوك، املالية التكنولوجيا شركات توفرها التي

  ليس التنافس وأصبح البنوك، مداخيل على كبير بشكل أثر قياسية أرقام وتحقيق املالية التكنولوجيا شركات ظهور 

  املالية؛ التكنولوجيا في املتعاملين من وشبكة البنوك بين بل البنوك بين فقط

 شركات لتشمل البنوك دائرة من يخرج املالية الخدمات تقديم جعل املالية التكنولوجيا وانتشار ظهور  إن 

  املالية؛ التكنولوجيا في متخصصة

 على جاهدة تعمل الدول  كل أصبحت بل فحسب املتقدمة الدول  وهدف مطلب يعد لم املالية التكنولوجيا تبني إن 

 . اقتصاداتها لدعم املالية التكنولوجيا مزايا من واالستفادة واملصرفي املالي قطاعها تطوير

 في الحاصل التكنولوجي التطور  مع جنب إلى جنبا تسير أصبحت التي الدول  بين من املتحدة العربية االمارات تعتبر 

  خاصة؛ واملصرفي عامة املالي القطاع
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 بذلك مستعينا املطلوب املستوى  في املالية الخدمة لتقديم املتطورة التقنية تبني على االماراتي املصرفي الجهاز يعمل 

 . املالية التكنولوجيا في ناشئة مؤسسات مع بشراكات

 قائمة املراجع 

 املراجع باللغة العربية 

Vapulus( .2722 أنواع التكنولوجيا املالية في الوطن العربي. تاريخ االسترداد .)من 2722, 72 76 ،

https://www.vapulus.com/ar / 

-//الشمول  https://uabonline.org/ar(. الشمول املالي بين الواقع واملرتجى . تم االسترداد من 2727اتحاد املصارف العربية . )

 واملرتجى-الواقع-بين-املالي

فية اإللكترونية في البنوك (. التكنولوجيا املالية كمدخل لتطوير الخدمة املصر 2727اعمر بن موس ى، و احمد علماوي. )

 (.72) 70دراسة تجربة اإلمارات العربية املتحدة. مجلة البحوث االقتصادية واملالية ، –العمومية 

(. اإلمارات قوة عاملية في التكنولوجيا املالية . تم االسترداد من 2727حسام عبد النبي. )

https://www.alittihad.ae/news/املالية-التكنولوجيا--في-عاملية-قوة-/اإلمارات0703267/االقتصادي 

(. تكنولوجيا املعلومات ثورة اقتصادية جديدة،. مجلة االجتهاد للدراسات القانونية 2771حيزية بنية، و ابتسام قربوع. )

 (.73) 70واالقتصادية ، 

 (.73) 77طن العربي. مجلة آفاق علمية ، (. التكنولوجيا املالية صناعة واعدة في الو 2779سعيدة حرفوش. )

(. احتساب مؤشر مركب للشمول املالي وتقدير العالقة بين الشمول املالي والناتج املحلي 2771صندوق النقد العربي . )

 اإلجمالي في الدول العربية. 

 https://martship.skyrock.com، من 2722, 72 76(. تاريخ االسترداد 2776, 70 77مارت شيب . )

 (. التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال افريقيا: توجهات قطاع الخدمات املالية. 2770مركز ومضة وبيوفرت . )

(. الخدمات املالية اإلمارتية تحفز التكنولوجيا . تم االسترداد من فيناسترا: 2771وسام خوري. )

http://www.alkhaleej.ahttp://www.alkhaleej.ae/economics/page/f1102adf-644d-48df-8841-

0b3e8b78c1d9#sthash.2qIhk29y.dpuf  

،. مجلة أرصاد -حالة الدول العربية–(. أهمية تعزيز الشمول املالي كوسيلة لزيادة عمق القطاع املصرفي 2727وفاء حمدوش. )

 .73دارية ، للدراسات االقتصادية واإل 
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(. توجهات التكنولوجيا املالية على ضوء تجارب شركات ناجحة،. مداخلة ضمن 2771أفريل,  71-70وهيبة عبد الرحيم. )

 فعاليات امللتقى الوطني حول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية تحديات النمو واملنافسة .

استخدام التكنولوجيا املالية في الوطن العربي. مجلة العلوم اإلدارية  (. واقع2727ويسام بن فضة، و حكيم بن حسان. )

 (.73) 70واملالية ، 
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آفاق التكنولوجيا املالية في الجزائر. اقع و  و

 الدكتور عويس ي أمين
 ، سطيف/ الجزائر9، جامعة فرحات عباس سطيفأستاذ محاضر

 حمزة كتاف 
 طالب دكتوراه، املركز الجامعي ميلة، ميلة/ الجزائر

  

 امللخص:

يهدف هذا املقال إلى تحليل واقع التكنولوجيا املالية في الجزائر، ثم الكشف عن آفاقها املستقبلية. وبذلك نستخدم منهج 

ة. لنجيب على سؤال جوهري: التحليل الوصفي. وفي مرحلة متقدمة ش يًء من التحليل املعياري املبني على دراسة قياسية كمي

هل يمكن تحسين واقع التكنولوجيا املالية في الجزائر؟ فاإلجابة عن هذا السؤال تمكننا من تحديد آفاق التكنولوجيا املالية 

في الجزائر. نظريا وجدنا أن جهود الجزائر في غرس التكنولوجيا املالية تضل غير كافية؛ قياسيا وجدنا أن التطور التكنولوجي 

يمكن أن يدعم التطور املالي. وبذلك أوصينا بضرورة انفتاح الجزائر على التكنولوجيا الحديثة خاصة املالية منها والسماح 

 للقطاع الخاص باملشاركة في املسار. وهذا ضمنا لتطور القطاع املالي الجزائر. 

 الكلمات املفتاحية: 

 .SmartPLS(؛ SEMاملالي؛ نموذج املعادالت البنائية )التكنولوجيا املالية؛ التطور التكنولوجي؛ التطور 

Abstract: 

This article aims to examine the current state of financial technology in Algeria, and then reveal its prospects. 

We employ descriptive analysis and, at a later stage, normative analysis based on quantitative standard 

research to answer a fundamental question: Does the improvement of technology indicators improve 

financial indicators? The answer to this question leads us to a forecast of financial technology's prospects in 

Algeria.   

Theoretically, we discovered that Algeria's attempts to implement financial technology are insufficient; yet, we 

discovered that technological progress might promote financial development. As a result, we advocated for 

Algeria to embrace new technology, particularly financial technology, and to integrate the private sector in the 

process. This has implications for Algeria's finance industry development. 

Key words: 

Financial Technology; Technological Development; Financial Development; Structural Equations Model 

(SEM); SmartPLS. 
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 مقدمة

نشهد اليوم على املستوى العالمي ظهور العديد من التكنولوجيات في شتى املجاالت ولو ركزنا فقط على التكنولوجيات املالية 

 الحديثة فقط فال يمكننا حصرها وال بيان تفاصيلها بدقة.

لتبني التكنولوجيا املالية؛ ولعل األزمة على نفس املنوال يشهد العالم منذ مطلع القرن الواحد والعشرين تسابق محموم 

م زادت في تسارع هذه الظاهرة؛ أين بدأت األمم أفراد وتنظيمات تفقد نوعا ما الثقة في النظام املالي 2771املالية العاملية لسنة 

 القائم.

تكنولوجيا املالية املنتشرة والجدير باملالحظة أن جميع دول العالم دون استثناء تسير طبيعيا نحو بذل جهود جبارة لتبني ال

 عامليا سواء من خالل اكتسابها أو تطويرها.

الجزائر على غرار جميع دول العالم تسعى لتبني التكنولوجيا املالية؛ من خالل ما تبذله باستمرار من جهود في تطوير قطاعها 

سه تقرير التنافسية العالمي على األقل ملا نتكلم املالي. لكن ورغم ذلك ال نجدها في مصافي الدول الرائدة في املجال وهو ما يعك

 عن مؤشرات التطور التكنولوجي أو التطور املالي.   

 مشكلة البحث وأهميته  -9

 ومنه يبرز لنا مشكلة بحثية يمكن صياغتها في التساؤل الرئيس التالي: 

اقع التكنولوجيا املالية في الجزائر؟  هل يمكن تحسين و

 التساؤل الرئيس إلى سؤالين فرعين بهدف اإلحاطة أكثر باملوضوع وتدقيق جوانبه؛ كما يلي: ولعله يمكننا تفكيك هذا

 ما هو واقع التكنولوجيا املالية في الجزائر؟ 

 ؟هل يمكن أن يدعم التطور التكنولوجي التطور املالي في الجزائر 

 مكننا من تشخيص الخلل في النظام املالي الجزائري املوضوع ذو أهمية بالغ فالكشف عن واقع التكنولوجيا املالية في الجزائر ي

 أهداف البحث -2
هدفنا الرئيس في هذا البحث هو تحليل واقع التكنولوجيا املالية في الجزائر، والكشف عن آفاق تطورها. ويمكن تفكيك هذا 

 الهدف الرئيس إلى هدفين جزئيين للتدقيق أكثر:

  التكنولوجيا املالية.تحديد مكانة الجزائر من حيث تبني 

 .تحديد نقطة ارتكاز للجزائر لتنطلق بشكل أقوى وأسرع في تطوير قطاعها املالي 

 مراجعة الدراسات السابقة -3
 Duraisamy & Nedunchezhian ،2297 : ،في دراسة على عينة من الدول )الهند، سويسرا، الفيليبين، تونس، مصر

وجد أن هناك عالقة إيجابية قوية بين جمعة من تقارير التنافسية العاملية(؛ (، )والبيانات م2772-2779بلجيكا( الفترة )

وترتيب الجاهزية التكنولوجية. حيث تساعد التكنولوجيا على تحسين اإلنتاجية وفعالية  ترتيب التنافسية العالمي
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لجذب  .أقرب وقت ممكن التكلفة مما يؤدي إلى االزدهار.  أين هدف املستثمرين هو الحصول على عائد االستثمار في

املستثمرين يجب أن تكون مرتبة التنافسية أعلى. لذلك فإن االستعداد التكنولوجي بشكل غير مباشر يجذب 

 & Duraisamy) االستثمارات. يجب على البلدان النامية أن تستعد للتكنولوجيا املتنامية لتحقيق املزيد من النمو.

Nedunchezhian, 2015) 

 Ofori et al ،2229( ؛ على أنه 2779-7917: كشفت النتائج على عينة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة)

غم من أن مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تحد من الفقر، إال أن التأثير يكون أكثر وضوحا في ظل وعلى الر 

 من أشكال التفاؤل من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ً
وجود تنمية مالية معززة. توفر النتائج شكال

ثال، يمكن تسخير قناة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة على سبيل امل  .والتي في حد ذاتها تعزز الشمول املالي

 (Ofori et al., 2021)للشباب بما يتماش ى مع تعميق مالي أكبر للحد من شدة الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء. 

  Zagorchev et al ،2299 ؛ وجدت أن 2770-7990؛ في دراسة لعينة من ثماني دول في وسط وشرق أوروبا، الفترة

 االستثمار في تكنولوجيا االتصاالتوأن ؛ االستثمار في تكنولوجيا االتصاالتالتنمية املالية تؤثر بشكل إيجابي على 

العاملية(. النتيجة الثانية واألكثر أهمية يساهم بشكل ضعيف في التنمية املالية )والبيانات مجمعة من تقارير التنافسية 

بشكل مباشر وغير مباشر، وبالتالي فهي حيوية لبناء  االستثمار في تكنولوجيا االتصاالتهي أن التنمية املالية تساهم في 

ساًعا، مما بنية تحتية قوية لالتصاالت. تؤكد النتائج أن الدول األكثر تقدًما مالًيا يمكنها بناء شبكات اتصاالت أكثر ات

لديه مساهمة مباشرة  االستثمار في تكنولوجيا االتصاالتيؤدي إلى زيادة االستثمارات في التكنولوجيا. نجد أيًضا أن 

 Zagorchev et)ضعيفة وغير مباشرة في التنمية املالية وذلك من خالل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي. 

al., 2011) 

 Jafarnejad et al ،2299 ؛ أظهرت النتائج 2777دولة انطالقا من تقرير التنافسية العاملية لسنة  739؛ في دراسة لعينة

أن هناك عالقة ذات داللة وإيجابية في نفس الوقت بين مجموعة "تطوير السوق املالية" ومجموعة "االستعداد 

 (Jafarnejad et al., 2011)يضا، لديهم تأثير إيجابي على بعضهم البعض على مستوى املؤشرات الفرعية. التكنولوجي". أ

 Chien et al ،2222 ؛ بحثت هذه الدراسة في التأثيرات الخطية وغير الخطية لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

(. والنتائج كانت PSTR( و)GMMخدام نموذج )من خالل است 2772-7997دولة خالل الفترة  17على التنمية املالية لـ 

، مقارنة التأثيرات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املالية بين مجموعة الدخل املرتفع 
ً
كالتالي: أوال

تين، في حين أن واملنخفض، يؤثر الهاتف واإلنترنت بشكل إيجابي على التنمية املالية لكال املجموعوفئة الدخل املتوسط 

ولكن له تأثير إيجابي في البلدان ذات الدخل  الهاتف الخلوي املتنقل يتسبب في تأثير سلبي في البلدان ذات الدخل املرتفع. 

واملنخفض. ثانًيا، يؤدي نمو اإلنترنت والهواتف إلى زيادة التنمية املالية في جميع املناطق، بينما يؤثر النمو املتوسط 

تلتقط  PSTRنقل بشكل إيجابي على التنمية املالية في إفريقيا فقط. أخيًرا، تظهر أدلة قوية على أن نماذج الخلوي املت

التأثيرات السلسة غير الخطية لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املالية، حيث يكون تأثير انتشار 

إيجابًيا في املستوى األدنى لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املالية

 (Chien et al., 2020)ولكنه يتحول إلى سلبي في املستوى األعلى. لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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افقة لها  جل الدراسات السابقة ناقشت إشكالية تأثير التطور التكنولوجي على التطور املالي؛ وجاءت نتائج بحثنا مو

بشكل كبير؛ االختالف كان على مستوى عينة الدراسة والنموذج املستخدم؛ حيث اقتصرت دراستنا على حالة الجزائر 

في تحليل مسار العالقة وهو النموذج الذي لم يستخدم من  SEMرس من قبل؛ وتم استخدم نموذج وهي الحالة التي لم تد

 . قبل في دراسة العالقة

 أوال: التكنلوجيا املالية في الجزائر 

 Algeria FinLabمخبر التكنولوجيا املالية الجزائري   -9

 FinLabاالسم التقني ملخبر  -9-9

اقبتهالجنة تنظيم عمليات الـبورصة نظمت   ، ورشة عمل إلطالق املخبر املالي2727فيفري  22يوم  COSOB ومر

«Algeria FinLab »( في املقر الرئيس ي لشركةSAA ،تحت رئاسة الوزير املنتدب املكلفة باقتصاد املعرفة والشركات الناشئة .)

، وأساتذة جامعة هواري بومدين وحضور فاعلين رئيسيين في امليدان، مثل الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين

. حيث تم تسليط الضوء على األفكار واملناقشات حول مواضيع رئيسية مثل االبتكار في (USTHB)للعلوم والتكنولوجيا 

 (COSOB, 2020)التمويل والتنمية وتمويل الشركات الناشئة.

(، في املركز املالي بالجزائر FinLabم تم توقيع عقد تأسيس ي ألول مخبر مالي )2727سبتمبر  29وبعد ذلك وفي يوم األربعاء 

( ، على UARلتأمين )واالتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة ا COSOB"، بين GIE-Algeria FinLabالعاصمة، سمي "

 .  (Algerie Eco, 2021)هامش أعمال الندوة السادسة للمجلس العلمي للهيئة 

 (FinLabنشأة مخبر ) -9-2

اقبتها )افتتحت  م، بالجزائر العاصمة أول مخبر 2727سبتمبر  29األربعاء (COSOBلجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومر

 .( في الجزائرFinLabمخصص لتطوير االبتكار التكنولوجي في السوق املالية )

( وشركات COSOBالتعاون بين الوزارة وبنك الجزائر ولجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومراقبتها )»وكان املخبر نتيجة 

مكين الشركات الناشئة وقادة املشاريع في قطاع التكنولوجيا املالية من تطوير حلولهم لتحديث (، بهدف تSAAالتأمين العامة )

 .(Algerie Eco, 2021)« الخدمات املصرفية والتأمين، مع التوجه نحو الشمول املالي

(، أن هذا املخبر سينشط في كافة املجاالت املالية، ليشكل COSOBوأكد رئيس لجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومراقبتها )

 ." لالبتكار في القطاع املاليun Accélérateur"مسرًعا 

مصالح اقتصادية  هذا املخبر الذي تم إطالقه في شكل مجموعة»، إلى أن  "GIE-Algeria FinLab"من جانبه، أشار مدير 

وتكييف اللوائح التنظيمية إذا لزم األمر، يجب أن يؤدي إلى انعكاس مشترك داخل القطاع املالي لتعزيز االبتكار التكنولوجي 

 .«(InsureTech)والتأمين  (FinTech) إلدخال التقنيات في قطاعي التمويل

(هذا سيركز بشكل خاص على التفكير في الجوانب الفنية التنظيمية والوظيفية بطريقة FinLab) وأشار إلى أن "نشاط 

 .(Algerie Eco, 2021)« جماعية من خالل إشراك األكاديميين والباحثين وممثلي الشركات املالية لتحديد احتياجاتهم"
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 (FinLabأهداف انشاء املخبر ) -9-3

االتحاد حول هذا املشروع؛ والتنويع بمشاركة الجهات الفاعلة في التمويل الجزائري. »( هو FinLabالهدف العام للمخبر )

( Blockchainتل )من أجل دعم نشر رقمنة التمويل الجزائري وتعزيز التقنيات الجديدة التي يتم تطويرها مثل سلسلة الك

 .(«Artificial intelligenceوالذكاء االصطناعي )

 (حول ثالثة أهداف:FinLabتتمحور مهمة هذا املخبر )( »COSOBوحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومراقبتها )

  التمويل 

  واالبتكار 

 والتدريب »(Dib, 2020) 

قنيات التي تكون في ( للشركات الناشئة التي تنشط في التÉcosystèmeإنشاء نظام بيئي )»( أيضا: FinLab) ومن أهداف

 «.  خدمة املالية

 شروط االنضمام ملخبر  -9-8

 يجب: (FinLab) إلى الـ ولالنضمام»

 ( أن يحمل صاحب املشروع إحدى العالمتينlabel شركة ناشئة أو مشروع مبتكر ) 

  :وتكون الخدمة املقدمة في إحدى القطاعات التاليةFintech, insurtech, blockchain  وRegtech  » ،سليماني(

2727) 

 شركات وطنية تقود التكنولوجيا المالية -2

 ت التلقائية بين البنوك شركة النقد اآللي واملعامال  -2-9

" هي 1ساتيمبمبادرة من املجتمع املصرفي، شركة النقد اآللي و املعامالت التلقائية بين البنوك " 7992تأسست في عام 

 .للتأمين CNMA ، بنك البركة، ومؤسسةBADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEPشركة تابعة لسبعة بنوك في الجزائر: 

اإللكتروني بين البنوك في الجزائر للبطاقات املحلية والدولية، حيث تعمل كواحدة من األدوات وهي املشغل الوحيد للدفع 

 .التقنية لدعم برنامج تطوير وتحديث البنوك وخاصة تعزيز وسائل الدفع عن طريق البطاقة

 بما في ذلك  71عضًوا في شبكة الدفع اإللكترونية ) 79 ساتيمتجمع 
ً
  72بنوك عامة و 76بنكا

ً
 باإلضافة إلى بريد  بنكا

ً
خاصا

 .الجزائر

جهاز  7327تطوًرا كبيًرا ونمًوا مستداًما في خدماتها في السنوات األخيرة. إلى يومنا هذا، تم توصيل أكثر من  ساتيمشهدت 

ب موقًعا تجارًيا على الوي 771(متصلة بخوادمها، إضافة إلى هذا + TPE1محطة دفع إلكترونية ) 36777( و2DAPصراف آلي )

   (SATIM, 2020)يعمل على منصته. 

                                                            
1 La Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique «SATIM». 
2 Distributeurs Automatiques de Billets 
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 تجمع النقد اآللي -2-2

، جاء ليدعم النهج االستراتيجي لتحديد مهام وصالحيات مجموع فاعلي هذا 2770في جوان  2تم إنشاء تجمع النقد اآللي

 .كما أنه مكلف بضمان العالقة ما بين البنوك ملنظومة النقد وتوافقيته مع الشبكات النقدية املحلية أو الدولية .النظام

. يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرط بنك وبريد الجزائر 71عضو منخرط منهم  79يتكون تجمع النقد اآللي من 

 .للتأكد من مدى تطابق املنظومات ووسائل الدفع، واملعايير املطبقة في هذا املجال، طبقا للتنظيم الساري 

 :يشرف تجمع النقد اآللي على قيادة نظام النقد اآللي من خالل الوظائف األساسية التالية

 ي مجال النقد اآلليإدارة املواصفات والخصائص واملعايير ف. 

 تعريف املنتجات النقدية البنكية وقواعد تطبيقها العملية. 

 تسيير األرضية التقنية للتوجيه. 

 املصادقة. 

 تسيير األمن. 

وبهذا، يجسد الشفافية في تحديد معايير وقواعد النشاط النقدي بطريقة تسمح بتحرير مبادرات االستثمار في الصناعة 

 (GIE Monetique, 2022)حيث أن الهدف هو ترقية النقد اآللي عن طريق تعميم استعمال وسائل الدفع اإللكتروني.  .النقدية

 مشاريع التكنولوجيا المالية  -3
تحت رعاية الوزارة املنتدبة املكلفة باقتصاد املعرفة والشركات الناشئة واملنظمة مناصفة من قبل ؛ 2727جويلية  73في 

"Leancubator( وكذلك لجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومراقبتها ،)وهي حاضنة أعمال( "COSOB ؛ وبهدف ضم فاعلي النظام)

ر ودفع الشركات الناشئة التي تستعمل النماذج العملية والتكنولوجية أو االقتصادية البيئي للمقاوالتية االبتكارية في الجزائ

االبتكارية التي ترمي الى معالجة االشكاليات البارزة للمالية؛ تم تنظيم الطبعة الثالثة لبرنامج "تحدي الشركات الناشئة 

 ".Algeria Start up Challengeالجزائرية 

(، خالل جلسة تقديم COSOBلجنة تنظيم عمليات الـبورصة ومراقبتها) مديربرئاسة  أين، اختارت لجنة التحكيم 

 وجلسة استماع، ثالثة مشاريع مبتكرة فائزة لثالثة مواضيع مختلفة تتعلق بالتكنلوجيا املالية.

 ويعلق األمر بـ:

يق للمؤمنين خدمة يقترح هذا التطب": »Amentech" بمشروع "أمنتاك Insurtechموضوع "تكنولوجيا التأمين  -3-7

التخلي عن املعامالت الورقية في شباك التأمين على الحوادث ويسمح ملكتتبي التأمين على املركبات بإنجاز معايناتهم عبر 

 «.االنترنت مباشرة بعد الحادث مع إرفاق الصور والشهادات

                                                                                                                                                                                               
1 Terminal de Paiement Electronique   
2 Groupement d’Intérêt Economique Monétique (GIE Monétique). 
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": GCM (Global Cash Management)" بمشروع "غلوبال كاش مانجمنت Fintechموضوع "التكنولوجيا املالية  -3-2

وهو عبارة عن تطبيق يقدم للتجار قروضا مصغرة من خالل عقود بيع بالتقسيط للمشترين املوظفين واملحددة هويتهم »

 «.GCMواملقبولين عبر 

وهي عبارة عن منصة متخصصة ": »Moustachari" بمشروع "مستشاري Regtechموضوع "التكنولوجيا القانونية  -3-3

 «.ونية التي تسمح بتسيير ومتابعة مكاتب األساتذة املحامين واملحضرين القضائيين واملوثقينفي الخدمات القان

السيد براح أن "هذه املشاريع املختارة ستصاحبها شركات  Cosobوفي حديثه في ختام الحفل الختامي، أكد رئيس شركة 

 .(Chakib, 2021)  “عامة من أجل إيجاد تمويل لها، أو حتى الستثمارات األسهم بهدف تجسيد هذه الحلول ودمجهم 

 Ninvestiتجربة  -8

 التعريف باملنصة -8-9

"؛ وهي أول منصة تمويل جماعي في الجزائر. يتمثل مفهومها في ربط منشئي Ninvesti Algerian Crowdfundingأو "

األعمال الشباب باألشخاص الراغبين في االستثمار في املشاريع املبتكرة. الفكرة هي الجمع بين هذين الفاعلين الرئيسيين في 

 (NINVESTI, 2022)بديهية. النظام البيئي لريادة األعمال عبر منصة بسيطة وممتعة و 

 حمالت التجميع -8-2

 (:  2722مارس  77أطلقت املنصة وحمالت تجميع أموال لصالح عدد من املشاريع وأهمها )بتاريخ 

 املبلغ املستهدف )دج( )€(املبلغ املستهدف  اسم املشروع 

Kitu Beauté 6777 127777 

Sound me 27777 2177777 

Riwaya Travel 15000 2130000 

 

 Ninvestiمشاريع تم تنفيذها ممولة عن طريق منصة  -8-3

 تاريخ التنفيذ اسم املشروع

Kid’s Fun 20/05/2020 

Pharma Tech 28/05/2020 

Piment Bio عن قريب 

Saki& عن قريب 

DroneConnect عن قريب 

 ؟Ninvestiكيف تعمل منصة  -8-8

 ( بمقابل )أواملنح( التبرعDon Avec contrepartie) 

 ( االستثمار باملشاركة أو التشاركيInvestissement Participatif) 

 ( القرض باملشاركة أو التشاركيPrêt Participatif.) 
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  Ninvestiشروط استخدام منصة  -8-7

 ( الخطوة األولى: هل لديك مشروع محدد جيًدا تريد تنفيذه؟ على سبيل املثال، تطبيق، نموذج أوليPrototype ،)

 Campagne de(، مشروع زراعي ... لتمويله، قررت إطالق حملة التمويل الجماعي )food-truckشاحنة طعام )

Crowdfundingكقائد مشروع ). 

  2الخطوة( يجب تحديد هدف التحصيل بنفسك :L'objectif de collecte ويجب أن يتوافق بشكل مثالي مع الحد ،)

 .األدنى للمبلغ الذي تحتاجه لتمويل مشروعك

  يوًما، وهذا هو  97يوًما، وبشكل استثنائي يمكن أن تصل إلى  67و 7جب تحديد فترة التحصيل بين : ي3الخطوة

 .الوقت الذي تمنحه لنفسك لجمع أكبر عدد ممكن من األموال

  منصة : قاعدة "الكل أو ال ش يء": هذا هو املبدأ الذي يعتمد عليه التمويل في0الخطوةNinvesti  ؛ حيث إذا لم يتم

يتم تعويض املشاركين، وال يحصل حامل  -مدة جمع األموال  -ى هدف جمع األموال في غضون الوقت املخصص الوصول إل

املشروع على التمويل، وال يتم قبض أي عمولة من طرف املنصة. لذلك من األهمية بمكان أن تحدد بوضوح هدف جمع 

 .األموال

 :الخطوة الخامسة 

o  ( املشاركونLes contributeursهم ا :) من خالل التبرع بمقابل أو 
ً
ألشخاص الذين يدعمون املشاريع ماليا

 .بدون مقابل

o ( املقابلLes contreparties ما يمكن لقادة املشروع تقديمه للمشاركين مقابل استثماراتهم. يمكن أن تتخذ :)

 مختلفة: املشاركة في الشركة، النموذج األولي، البيع املسبق ...
ً

 أشكاال

 Ninvestiتوصيات منصة  -8-1

 .)املبالغ التي يتم تجميعها تدفع لصاحب املشروع بالدينار وليس باليورو )سعر الصرف املصرفي 

  يجب أن تمر املبالغ املحصلة من خالل الدائرة املصرفية بشكل قانوني وتقليدي. 

 .عند تجميع املبلغ فإنه يصبح التزام على صاحب املشروع إذا جمع في شكل قرًضا أو استثماًرا 

  ال يجوز تحميل NINVESTI  أي مسؤولية في حالة إجراء معاملة أو التفاوض بين أحد املشاركين ومالك املشروع خارج

 .املنصة

 وحده عن اإلقرارات الضريبية واالجتماعية للهيئات املختصة 
ً
 .يكون متلقي األموال مسؤوال

  ،تحتفظ منصةفي حالة وجود نزاع تجاري أو نزاع بين املشارك وصاحب املشروع NINVESTI  بالحق في االتصال

 بوسيط.

  ( يلتزم كل حامل مشروعProtagonistesبالتقدير ويحترم سرية العناصر املوجودة في حوزته ). 

  قد تؤدي أي معلومات خاطئة أو متنازع عليها أو مضللة على جزء من املشاركة أو شركة نقل املشروع إلى استبعاد

صدرين من املنصة
ُ
 .هؤالء امل
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 ترتيب الجزائر في تقرير التنافسية العالمي من ناحية التطور التكنولوجي والتطور المالي  -7
 رسم بياني يوضح ترتيب الجزائر في العالم من ناحية التطور التكنولوجي والتطور املالي

 

 (Schwab, 08-18)املصدر:  

للتطور  97و 07م، برتبتي 2776نالحظ من الرسم البياني أعاله أن أحسن ترتيب حصلت عليه الجزائر كان عام  

تطور املالي على التولي. والحقيقة هذا الترتيب ال يعكس اإلمكانيات الحقيقية للجزائر؛ ما يستلزم بذل جهود التكنولوجي وال

 أكبر. 

 انيا: أثر التطور التكنولوجي على التطور املاليث

 البيانات واملنهجية -9

وهي  (2017-2777تم تجميع االحصائيات والبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة للفترة ) :البيانات مصادر -7-7

(؛ وهي مستخلصة من تقارير التنافسية Eviewsبيانات سنوية تم تحويلها إلى بيانات شهرية باستخدام برنامج )

 .(Schwab, 08-18)العاملية 

 والجدول أدناه يعرف متغيرات نموذج الدراسة. 
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 ترميز وتعرف متغيرات الدراسة -9-2

 ترميز املتغيرات -9-2-9

 (Financial market sophisticationاملالي ) املتغير التابع: تطور السوق 

AFS  Affordability of financial services القدرة على تحمل تكاليف الخدمات املالية 

FTLEM  Financing through local equity market التمويل من خالل سوق األسهم املحلية 

EAL Ease of access to loans سهولة الحصول على القروض 

VCA  Venture capital availability  توافر رأس املال االستثماري 

SB  Soundness of banks سالمة البنوك 

RSE  Regulation of securities exchanges تنظيم أسواق األوراق املالية 

LRI  Legal rights index, 0–10 (best)  ،األفضل( 777فهرس الحقوق القانونية( 

AFMS Financial market sophistication تطور السوق املالي 

 (Technological readinessاملتغير املستقل: االستعداد التكنولوجي )

ALT  Availability of latest technologies توافر أحدث التقنيات 

FLTA Firmlevel technology absorption امتصاص التكنولوجيا على مستوى الشركة 

FDITT FDI and technology transfer االستثمار األجنبي املباشر ونقل التكنولوجيا 

ATR Technological readiness االستعداد التكنولوجي 

 

 

 

 

 تعريف املتغيرات -9-2-2
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 (Financial market sophisticationاملتغير التابع: تطور السوق املالي )

ا مالية متطورة يمكنها إتاحة رأس املال الستثمارات القطاع الخاص من مصادر مثل القروض من قطاع مصرفي سليم،  
ً
وأسواق األوراق املالية املنظمة جيًدا، ورأس املال االستثماري، وغيرها تتطلب االقتصادات أسواق

ا، كما تحتاج األسواق املالية إلى تنظيم مناسب لحماية املستثمرين والجهات الفاعلة األخرى فيمن املنتجات املالية. من أجل الوفاء بكل هذه الوظائف، يجب أن يكو 
ً
االقتصاد  ن القطاع املصرفي جديًرا بالثقة وشفاف

 ككل.

Affordability of financial services القدرة على تحمل تكاليف الخدمات املالية 
= سعر  0= ليس في متناول الجميع على اإلطالق؛  7في متناول الشركات؟ ] في بلدك، إلى أي مدى تكون الخدمات املالية

 معقول[

Financing through local equity 

market 
 التمويل من خالل سوق األسهم املحلية

إلى =  7في بلدكم، إلى أي مدى تعيق تكلفة الخدمات املالية )مثل التأمين والقروض والتمويل التجاري( النشاط التجاري؟ ]

 = ال على اإلطالق[  0حد كبير؛ 

Ease of access to loans سهل للغاية[  0= صعب للغاية؛  7في بلدك، ما مدى سهولة حصول الشركات على قرض مصرفي؟ ] سهولة الحصول على القروض = 

Venture capital availability  توافر رأس املال االستثماري 
األعمال املبتدئين الذين لديهم مشاريع مبتكرة ولكنها محفوفة باملخاطر على تمويل من في بلدك، ما مدى سهولة حصول رواد 

 = سهل للغاية[ 0= صعب للغاية؛  7األسهم؟ ]

Soundness of banks سالمة البنوك 
ع = مرتفع للغاية تتمت 0= منخفض للغاية قد تطلب البنوك إعادة الرسملة؛  7كيف تقيمون في بلدك سالمة البنوك؟ ]

 البنوك عموًما بصحة جيدة مع ميزانياتها السليمة[

Regulation of securities exchanges إلى حد كبير[ 0= ال على اإلطالق؛  7في بلدك، إلى أي مدى يضمن املنظمون استقرار السوق املالية؟ ] تنظيم أسواق األوراق املالية = 

Legal rights index, 0–10 (best)  األفضل( 777القانونية، فهرس الحقوق( 
يقيس هذا املؤشر الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية واإلفالس حقوق املقترضين واملقرضين، وبالتالي تسهل 

 اإلقراض. 

 (Technological readinessاملتغير املستقل: االستعداد التكنولوجي )

( إلى "تكنولوجيا األغراض العامة" في عصرنا، نظًرا للتداعيات الحرجة على ICTالتقنيات الحالية لتعزيز إنتاجية صناعاته. تطورت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) يقيس هذا املؤشر املرونة التي يعتمد بها االقتصاد

وجيا املعلومات واالتصاالت )بما في ذلك وجود إطار تنظيمي صديق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( القطاعات االقتصادية األخرى ودورها كبنية تحتية فعالة للمعامالت التجارية. لذلك يتم تضمين الوصول إلى تكنول

 واستخدامها في املؤشر كمكونات أساسية ملستوى االقتصادات العام لالستعداد التكنولوجي.

Availability of latest technologies إلى حد كبير[ 0= ال على اإلطالق؛  7تتوفر أحدث التقنيات؟ ]في بلدك، إلى أي مدى  توافر أحدث التقنيات = 

Firmlevel technology absorption إلى حد كبير[ 0= ال على اإلطالق؛  7في بلدك، إلى أي مدى تتبنى الشركات أحدث التقنيات؟ ] تبني التكنولوجيا على مستوى الشركة = 

FDI and technology transfer  األجنبي املباشر ونقل التكنولوجيااالستثمار ( إلى أي مدى يجلب االستثمار األجنبي املباشرFDIالتكنولوجيا الجديدة إلى بلدك؟ ) 

 (Schwab, 08-18)م 27712771املصدر: تقارير التنافسية العاملية 

  ( للمتغيرات األساسية، التي ال تتوافر فيها بيانات.proxy variableمالحظة مهمة: تم حذف املتغيرات املفسرة )
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 املنهجية  -9-3

ثم تم تحويل بياناتها إلى مؤشرات. والتي هي  املنتدى االقتصادي العالمي.البيانات ترتكز على استبانة معدة من طرف 

في هذا الجزء من  (SEMنفسها استخدمناها نحن كمتغيرات؛ فإنه كان من الضروري استعمال نموذج املعادالت البنائية )

 . في بناء النموذج وتحليله SmartPLSامج  . أيضا تم االستعانة ببرنالقياس ي من الدراسة

 نموذج الدراسة -2

 رسم بياني يوضح بناء النموذج -2-9

 

 (SmartPLSمن إعداد الباحثين انطالقا من مخرجات برنامج ) املصدر:

. الجداول جميعها فيما بقي من الدراسة (Hair et al., 2019)تم التحليل من خالل أهم الخطوات املوضحة في  

 .SMARTPLSالقياسية عبارة عن مخرجات برنامج 
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 (Assessing structural modelsتقييم النموذج الهيكلي )-معايير الجودة  -3

 (R Squareالتباين ) -3-9

  R Square R Square Adjusted 

 0.932 0.933 التطور املالي

(R Square يقيس التباين املوضح في كل من التركيبات الذاتية، وبالتالي فهو مقياس للقوة التفسيرية للنموذج؛ يتراوح نطاق )

(R Square بين )7و 7( مع وجود قيم أعلى تشير إلى قوة تفسيرية أكبر. قيمة ،R Square=0.933) يمة ومنه النموذج له ق

 تفسيرية كبيرة.

 (Construct Crossvalidated Redundancyالبناء عبر التحقق من التكرار ) -3-2

  RMSE MAE MAPE Q²_predict 

AFMS 0.088 0.066 2.469 0.957 

LRI 0.540 0.444 16.074 0.539 

EAL 0.263 0.205 8.368 0.801 

FTLEM 0.135 0.113 4.886 0.649 

SB 0.109 0.083 2.500 0.956 

RSE 0.216 0.181 7.317 0.908 

VCA 0.202 0.162 6.992 0.719 

AFS 0.371 0.326 12.453 0.563 

( لجميع املتغيرات املالحظة واملركبة للنموذج؛ ومنه جميع املتغيرات لها أهمية Q²>0.5مقياس التكرار املعتمد على االغفال )

 تنبؤية في النموذج.

  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

   292.000 292.000 التطور تكنولوجي 

 0.763 138.438 584.000 التطور مالي  

ومنه النموذج له داللة إحصائية وهناك  7.2( للنموذج ككل؛ وهو أكبر من Q²=0.763مقياس التكرار املعتمد على االغفال )

 (.PLS-path model)أهمية تنبؤية كبيرة ملسار نموذجنا والنموذج ككل له  أهمية ملعامالت املسار.

 (Construct Reliability and Validityاملوثوقية والصدق لبناء النموذج ) -3-3

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) 

 0.917 0.978 0.970 0.969 التطور تكنولوجي 

 0.829 0.975 0.975 0.969 التطور مالي  

  ومنه النموذج متسق )فيه اتساق داخلي  7.071وهو أكبر من             مؤشر االتساق ألفا كرونباخ

Internal consistency وعلى درجة عالية من املوثوقية؛ ) 
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  متوسط التباين املستخرج للتطور التكنولوجي(AVE) = 0.829( ؛ ومتوسط التباين املستخرج للتطور املاليAVE = )

إلى أن  7.129(. بأكثر دقة تشير القيمة Convergent validityوبذلك فيه صدق تقاربي ) 7.2هما أكبر من ؛ و 7.129

 % من تباين العناصر التي تتكون منها. 12.9البنية تشرح 

 وبذلك النموذج جيد. 

 (Discriminant Validityفحص العناصر ) -8

 (Cross Loadingsتقاطع املخرجات ) -8-9

 AFMS AFS ALT ATR EAL FDITT FLTA FTLEM LRI RSE SB VCA 

 0.853 0.979 0.954 0.752 0.809 0.995 0.9 0.898 0.964 0.969 0.761 0.979 التطور تكنولوجي

 0.931 0.977 0.954 0.667 0.871 0.949 0.912 0.967 0.942 0.894 0.877 0.996 التطور مالي  

جميع املتغيرات املالحظة واملركبة تساهم بطريقة جيدة في بناء املتغير الكامن وهذا يعني  7.2جميع املخرجات كانت قيمها أكبر 

لها وكذلك تسهم بطريقة جيدة في تفسير املتغير الكامن التابع لها؛ وبهذا يمكن قبولها كلها في بناء نموذج الدراسة )ال نضطر 

 لحذف متغير(.

 (Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)نسبة التردد إلى الصورة الواحدة ) -8-2

 التطور مالي   التطور تكنولوجي  

     التطور تكنولوجي 

   0.995 التطور مالي  

؛ فبذلك يعني أن 7.9( وهي القيمة املتوسطة الرتباطات العنصر عبر التركيبات؛ وبما أنها أكبر من HTMT=0.995قيمة )

املفاهيمية وال يوجد فيها تمييز بين العناصر. إحصائيا يجب أال يفوق هذا املؤشر القيمة التركيبات متشابهة من الناحية 

؛ ألن مفاهيم املتغيرات الكامنة إحصائيا يجب أن تكون مختلفة. لكن بالنسبة لهذه الدراسة ال يهم األمر كثيرا فنحن ال 7.12

 س األثر ال أكثر.نقوم بالتحليل املفاهيمي للمتغيرات الكامنة وما يهمنا هو قيا

 (Collinearity Statistics (VIF)إحصائيات العالقة الخطية المتداخلة ) -7

 (Outer VIF Valuesالخارجية ) VIFقيم  -7-9

 AFMS AFS ALT ATR EAL FDIT

T 

FLTA FTLEM LRI RSE SB VCA 

VIF 20031.42 3421.62

1 

28.395 26.734 10956.9

7 

6.874 106.50

3 

4804.11

9 

391.45

7 

8630.42

7 

7695.50

8 

1307.1

4 

 VIF( لتقييم العالقة الخطية املتداخلة للمؤشرات التكوينية. عندما تكون قيم VIFغالًبا ما يستخدم عامل تضخم التباين )

أعلى، يكون مستوى العالقة الخطية املتداخلة أكبر. وهو يعبر عن أهمية املؤشرات ذات األوزان الكبيرة؛ وبذلك تعتبر األوزان 

 ( أكثر صلة أي تساهم بشكل أكبر في بناء النموذج.AFMS, EAL, RSE & SBالكبيرة )

 (Inner VIF Valuesالداخلية ) VIF قيم -7-2

 ي  التطور مال التطور تكنولوجي  

 1.000   التطور تكنولوجي 
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     التطور مالي  

 االنحدار املشكلة للنموذج. ؛ والقيمة مثالية. وبذلك فيه ارتباط بين املتغيرات ضمن معادالت 3وهو أقل من  (VIF=1قيمة )

 قياس إجمالي أثر التطور التكنولوجي على التطور املالي  -1

(؛ أين bootstrap confidence intervals for significance testingالختبار الداللة )نقيس األثر في مجاالت الثقة في التمهيد 

 مرة؛ كما يلي:277تم تكرار التجربة 

 (Path Coefficientsمعامالت املسار ) -1-9

  Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

 0.000 129.735 0.007 0.966 0.966 < التطور املالي-التكنولوجي التطور 

(O=0.966+( وهي قريبة جدا من )(؛ قيمة )7P Values=0.000( وهي أقل من )هناك داللة إحصائية. وبذلك نستنج أن 7.72 )

 هناك أثر إيجابي قوية إجماال للتطور التكنولوجي على التطور املالي.

 (Confidence Intervalsمجال الثقة ) -1-2

  Original Sample (O) Sample Mean (M) 2.5% 97.5% 

 0.980 0.950 0.966 0.966 < التطور املالي-التطور التكنولوجي 

( مستقرة ومنه النموذج Oللعينة األصلية ومتوسط العينة وعلى أطراف املجال؛ بقية قيمة ) 7.9قيمة مجال الثقة أكبر من  

 اإليجابي املالحظ؛ أي أثر إيجابي قوي ومستقر للتطور التكنولوجي على التطور املالي.مستقر ومفسر لألثر 
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 قياس األثر البنائي )الجزئي( لمركبات التطور التكنلوجي على التطور المالي  -4

 (Empirical Correlation Matrixمصفوفة االرتباط التجريبي ) -4-9

  AFMS AFS ALT ATR EAL FDITT FLTA FTLEM LRI RSE SB VCA 

AFMS 1.000 0.848 0.913 0.958 0.962 0.910 0.965 0.844 0.720 0.952 0.989 0.900 

AFS 0.848 1.000 0.602 0.698 0.942 0.887 0.727 0.719 0.377 0.728 0.830 0.921 

ALT 0.913 0.602 1.000 0.935 0.773 0.802 0.975 0.805 0.727 0.948 0.912 0.777 

ATR 0.958 0.698 0.935 1.000 0.866 0.782 0.970 0.825 0.783 0.958 0.939 0.788 

EAL 0.962 0.942 0.773 0.866 1.000 0.926 0.872 0.763 0.642 0.849 0.957 0.902 

FDITT 0.910 0.887 0.802 0.782 0.926 1.000 0.864 0.663 0.626 0.794 0.931 0.869 

FLTA 0.965 0.727 0.975 0.970 0.872 0.864 1.000 0.805 0.741 0.952 0.966 0.832 

FTLEM 0.844 0.719 0.805 0.825 0.763 0.663 0.805 1.000 0.355 0.939 0.767 0.908 

LRI 0.720 0.377 0.727 0.783 0.642 0.626 0.741 0.355 1.000 0.631 0.758 0.356 

RSE 0.952 0.728 0.948 0.958 0.849 0.794 0.952 0.939 0.631 1.000 0.911 0.886 

SB 0.989 0.830 0.912 0.939 0.957 0.931 0.966 0.767 0.758 0.911 1.000 0.862 

VCA 0.900 0.921 0.777 0.788 0.902 0.869 0.832 0.908 0.356 0.886 0.862 1.000 

املتغيرات املالحظة واملركبة للمتغيرين الكامنين )التطور التكنولوجي والتطور املالي( يؤثر بعضها على بعض من املصفوفة )مصفوفة االرتباط التجريبي( أعاله نالحظ أن جميع 

 7.2؛ واألهم أنها كلها أكبر من وتأثير موجب متوسط إلى قوي مع باقي املتغيرات  ( FTLEM, AFS, VCA( فله تأثير موجب ضعيف مع )LRIفي عالقات موجبة قوية ماعد متغير )

 % من البيانات تفسر بعضها البعض ولها أهمية تنبؤية(.27)
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 (Model Implied Saturated Correlation Matrixنموذج مصفوفة االرتباط املشبعة الضمنية ) -4-2

  AFMS AFS ALT ATR EAL FDITT FLTA FTLEM LRI RSE SB VCA 

AFMS 1.000 0.874 0.933 0.928 0.964 0.866 0.958 0.868 0.665 0.951 0.974 0.928 

AFS 0.874 1.000 0.821 0.817 0.849 0.763 0.843 0.764 0.585 0.837 0.857 0.817 

ALT 0.933 0.821 1.000 0.934 0.906 0.872 0.965 0.815 0.624 0.893 0.915 0.871 

ATR 0.928 0.817 0.934 1.000 0.901 0.868 0.959 0.811 0.621 0.888 0.910 0.866 

EAL 0.964 0.849 0.906 0.901 1.000 0.841 0.930 0.843 0.645 0.923 0.945 0.901 

FDITT 0.866 0.763 0.872 0.868 0.841 1.000 0.896 0.757 0.580 0.829 0.849 0.809 

FLTA 0.958 0.843 0.965 0.959 0.930 0.896 1.000 0.837 0.641 0.917 0.939 0.895 

FTLEM 0.868 0.764 0.815 0.811 0.843 0.757 0.837 1.000 0.581 0.831 0.851 0.811 

LRI 0.665 0.585 0.624 0.621 0.645 0.580 0.641 0.581 1.000 0.636 0.652 0.621 

RSE 0.951 0.837 0.893 0.888 0.923 0.829 0.917 0.831 0.636 1.000 0.932 0.888 

SB 0.974 0.857 0.915 0.910 0.945 0.849 0.939 0.851 0.652 0.932 1.000 0.910 

VCA 0.928 0.817 0.871 0.866 0.901 0.809 0.895 0.811 0.621 0.888 0.910 1.000 

 

املالي( يؤثر ر التكنولوجي والتطور من املصفوفة )نموذج مصفوفة االرتباط املشبعة الضمنية( أعاله نالحظ أن جميع املتغيرات املالحظة واملركبة للمتغيرين الكامنين )التطو 

% من البيانات تفسر بعضها البعض ولها أهمية 27) 7.2فله أثر موجب متوسط؛ واألهم أنها كلها أكبر من  (LRIبعضها على بعض في عالقات موجبة قوية ماعد متغير )

 تنبؤية(. ونالحظ أن فيه تحسين فالعالقات ضمن النموذج الضمني.
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 (Model Implied Estimated Correlation Matrixة )نموذج مصفوفة االرتباط املقدرة الضمني -4-3

  AFMS AFS ALT ATR EAL FDITT FLTA FTLEM LRI RSE SB VCA 

AFMS 1.000 0.874 0.933 0.928 0.964 0.866 0.958 0.868 0.665 0.951 0.974 0.928 

AFS 0.874 1.000 0.821 0.817 0.849 0.763 0.843 0.764 0.585 0.837 0.857 0.817 

ALT 0.933 0.821 1.000 0.934 0.906 0.872 0.965 0.815 0.624 0.893 0.915 0.871 

ATR 0.928 0.817 0.934 1.000 0.901 0.868 0.959 0.811 0.621 0.888 0.910 0.866 

EAL 0.964 0.849 0.906 0.901 1.000 0.841 0.930 0.843 0.645 0.923 0.945 0.901 

FDITT 0.866 0.763 0.872 0.868 0.841 1.000 0.896 0.757 0.580 0.829 0.849 0.809 

FLTA 0.958 0.843 0.965 0.959 0.930 0.896 1.000 0.837 0.641 0.917 0.939 0.895 

FTLEM 0.868 0.764 0.815 0.811 0.843 0.757 0.837 1.000 0.581 0.831 0.851 0.811 

LRI 0.665 0.585 0.624 0.621 0.645 0.580 0.641 0.581 1.000 0.636 0.652 0.621 

RSE 0.951 0.837 0.893 0.888 0.923 0.829 0.917 0.831 0.636 1.000 0.932 0.888 

SB 0.974 0.857 0.915 0.910 0.945 0.849 0.939 0.851 0.652 0.932 1.000 0.910 

VCA 0.928 0.817 0.871 0.866 0.901 0.809 0.895 0.811 0.621 0.888 0.910 1.000 

ر التكنولوجي والتطور املالي( يؤثر من املصفوفة )نموذج مصفوفة االرتباط املقدرة الضمنية( أعاله نالحظ أن جميع املتغيرات املالحظة واملركبة للمتغيرين الكامنين )التطو 

% من البيانات تفسر بعضها البعض ولها أهمية 27) 7.2كلها أكبر من ( فله أثر موجب متوسط؛ واألهم أنها LRIبعضها على بعض في عالقات موجبة قوية ماعد متغير )

 ونالحظ أن فيه تحسين فالعالقات ضمن النموذج التقديري.  تنبؤية(.

 ولوجي والتطور املالي.  النتيجة: أن النماذج الثالثة التجريبي، الضمني، واملقدر؛ تثبت أن هناك أثر موجب قوي بين املتغيرات املركبة للمتغيرين التطور التكن
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 خالصة الدراسة القياسية: -4

( 
ً
 وبنائيا

ً
 كليا

ً
 قويا

ً
 موجبا

ً
( للتطور التكنولوجي على التطور املالي؛ وقوة تفسيرية أثبت نموذج الدراسة أن هناك أثرا

ً
جزئيا

كبيرة ملتغير التطور التكنولوجي اتجاه التطور املالي؛ واالختبارات أثبتت أيضا ومن خالل نفس النموذج القدرة التنبؤية 

 الكبيرة ملتغير التطور التكنولوجي اتجاه التطور املالي.

وبذلك يمكن أن نستنتج أن التحسين في مؤشرات التطور التكنولوجي يؤدي إلى التحسين في مؤشرات التطور 

 التكنولوجي. أي أن التطور التكنولوجي يدعم التطور املالي في حالة الجزائر. 

 خاتمة

 خالصة -9

مساعي جادة وحثيثة مؤخرا من طرف تبذل الجزائر جهود معتبرة لتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية واملالية؛ وهناك 

السلطات لتطوير القطاعين وهو ما عرضناه في الجانب النظري؛ ورغم ذلك تبقى النتائج محتشمة بالنظر لترتيب الجزائر 

 في تقرير التنافسية العالمي.

 لغرس التكنولوجيا املالية )
ً
 واحدا

ً
ولم ُيعلن عن بدأ  2727(؛ وتأسس سنة FinLabنظريا وجدنا أن الجزائر تحوز مخبرا

(. شركتين فقط تقودان عملية غرس التكنولوجيا املالية في الجزائر وهما عموميتين 2722نشاطه وطبيعته بعد )

(SATIM, GIE Monétique  ثالثة مشاريع فقط تعتمد التكنولوجيا .) أخذت الترخيص ملزاولة النشاط بصفة الحديثة

. مع تجربة واحدة في العلم أن واحدة فقط نسبت للتكنولوجيا املالية ( معAmentech, Moustachari, GCM) رسمية

(. مخرجات ضئيلة جدا ال تعكس Ninvestiالتكنولوجيا املالية تبدو لحد اآلن رائدة بما أنها الفريدة من نوعها في الجزائر )

 فسية الدولية.حجم إمكانيات الجزائر والدليل أنها لم تشفع لها لتحتل رتبة محترمة في تقرير التنا

 على التطور املالي في حالة الجزائر؛ مما داعنا لنستنتج أنه يمكن أن 
ً
 وقويا

ً
 موجبا

ً
قياسيا وجدنا أن للتطور التكنولوجي أثرا

 أكبر لتحسين مؤشرات التطور 
ً
يؤدي التطور التكنولوجي إلى التطور املالي. ومنه إذا بذلت الجزائر ممثلة في سلطتها جهودا

 وبشكل مناسب فإن ذلك سيقود حتما لتحسين مؤشرات التطور املالي. التكنولوجي

بعبارة بسيطة أن دعم التطور التكنولوجي للتطور املالي هو السبيل األمثل لغرس التكنولوجيا املالية في الجزائر. والفكرة 

النطالق ملا يجب فعله لدعم الجوهرية لهذه النتيجة والتي جعلتنا ندرس اتجاه العالقة بهذا الشكل: هي إيجاد نقطة ا

 انتشار التكنولوجيا املالية في الجزائر.     

 توصيات -2

نوص ي السلطات املالية الجزائرية بمواصلة جهودها وبأكثر جدية في تطوير مؤشرات التطور التكنولوجي؛  -2-7

 وذلك بتوفير املناخ املناسب لتطوير هذه املؤشرات )خاصة تعديل اللوائح القانونية(.

 ح على التكنولوجيا املالية وتحرير القطاع املالي من بيروقراطية املكتب.االنفتا -2-2

 السماح للقطاع الخاص باملشاركة في غرس التكنولوجيا املالية؛ وإدماجه بنسبة أكبر في هذا املسار.  -2-3
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 التداخل التكنولوجي في العمالت الرقمية والعقود الذكية

Technological interference in digital currencies and smart contracts  

 د/ أماني صالح محمود 

 د/ محمد عبد العزيز مشهور 

 مريم فرج جرجس

 ملخص: 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى توضــيح مفهــوم كــل مــن العمــالت الرقميــة وتقنيــة البلــوك تشــين، وتوضــيح العالقــة بينهمــا وبــين       

العقود الذكية، والتجارة االلكترونية، التي باتت عظيمة األهمية في ضوء عصر الرقمنة والتكنولوجيا والـذكاء االصـطناعي 

 تس
ُ
 لجميع قطاعاتها، الذي اضحى سمة من سمات العصر الحديث، حيث

ً
 حثيثا

ً
 عى شتى الدول نحو التحول الرقمي سعيا

عــــد العقــــود الذكيــــة املســــتخدمة فــــي التجــــارة االلكترونيــــة والتــــي تعتمــــد علــــى تقنيــــة البلــــوك تشــــين أحــــد أهــــم التقنيــــات 
ُ
كمــــا ت

 وتضمن صحة املعامالت ودقتها.
ً
 الحديثة التي تسمح بتبادل القيمة وإتمام املعامالت رقميا

العمالت الرقمية، البلوك تشين، العقود الذكيةمات املفتاحية: الكل  

Abstract: 

      This study aimed to clarify the concept of both digital currencies and blockchain technology, and to 

clarify the relationship between them and smart contracts, and electronic commerce, which has become of 

great importance in light of the age of digitization, technology and artificial intelligence, which has become 

a feature of the modern era, as various countries strive towards digital transformation. vigorously striving 

for all its sectors, the smart contracts used in electronic commerce, which rely on blockchain technology, 

are one of the most important modern technologies that allow the exchange of value and the completion 

of transactions digitally and ensure the validity and accuracy of transactions. 

Keywords: Cryptocurrencies, blockchain, smart contracts. 

. 

 ُمقّدمة:

أصــــــبحت التغيــــــرات التكنولوجيــــــة وثــــــورة املعلومــــــات، واالقتصــــــاد الرقمــــــي مــــــن محــــــددات النمــــــو االقتصــــــادي، فــــــالنمو         

ـــى نظريـــــة النمـــــو املعتمـــــدة علـــــى االبتكـــــار والبراعـــــة فـــــي إدارة  االقتصـــــادي املـــــرتبط بالتقـــــدم التكنولـــــوجي انتقـــــل إلـــــى التركيـــــز علــ

ـــال، و  علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي، وقـــــد ظهـــــر خـــــالل العقـــــد املاضـــــ ي مصـــــطلح العمـــــالت الرقميـــــة لتنافسية أحـــــد مقومـــــات ااألعمـ

Cryptocurrency     تـل )البلوكتشــين( والعقـود الذكيــة ، والتجـارة االلكترونيــة
ُ
كمـا اّن هنــاك اتصـال وثيــق بـين سالســل الك

 تعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة االلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الذكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                                                                      
ُ
                                                                                                                                                                      حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

هذه التقنية ، التي تعمل على تبسيط اجراءات التعاقد، و يكون نظام التعامل بشكل مباشر ما بين املتعاقدين )الند للند( 

(Peer To - Peer اي دون وجــود اي وســيط تقليــدي فتكنولوجيــا البلــوك تشــين ســتقوم بــدور الوســيط لتوثيــق املعــامالت )

 املبرمة، وبذلك سيتم )رقمنه املسار التعاقدي( بصفة آمنة وذاتية، وفق اطار ما يعرف بالعقود الذكية .

 تساؤالت الدراسة:

 ُيمكن صياغة تساؤالت الدراسة على النحو التالي:
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 وم العمالت الرقمية؟ وأهم أنواعها؟ما هو مفه 

  ما املقصود بسالسل الكتل؟ 

 ما هو مفهوم العقود الذكية؟ وأهم مميزاتها؟ وتطبيقات استخدامها؟ 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

 .مفهوم العمالت الرقمية، وأهم أنواعها 

 .)مفهوم سالسل الكتل )البلوكتشين 

  الذكية؟ وأهم مميزاتها؟ وتطبيقاتها املختلفة؟مفهوم العقود 

 .الدور املطلوب من الحكومات والجهات التشريعية إلنفاذ العقود الذكية 

  عيـــوب تقنيـــة البلـــوك تشـــين القـــائم عليهـــا فكـــرة العقـــود الذكيـــة و التـــي تعتبـــر الوقـــود املســـتقبلي لتشـــجيع التجـــارة

 االلكترونية.    

 أهمية الدراسة: 

ميـة الدراسـة مـن أهميـة التكنولوجيـا، الـذكاء االصـطناعي، الرقمنـة، فـي شـتى مجـاالت الحيـاة والتـي أصـبحت ميـزة تأتى أه      

تقّدم منها والنامي، كما تأتى أهميـة الدراسـة مـن 
ُ
أهميـة تقنيـة البلـوك تشـين التـي تعتمـد تنافسية تسعى إليها الدول سواء امل

شـجيع التجـارة االلكترونيـة رغـم مشـاكلها الفنيـة اال ان العديـد مـن الحكومـات لزيـادة وت عليها فكرة العقـود الذكيـة الحـافزة

املسـتقبلي  التقنيـة وتلـك العقـود ومـن ثـم وجـب االهتمـام بإسـقاط الضـوء علـى تلـك العقـود والتـي تعـد الوقـود اعتمدت تلك

  .للتجارة االلكترونية

 متن البحث: 

أدّى االهتمام البالغ بظـاهرة الـذكاء االصـطناعي فـي شـتى مجـاالت الحيـاة بصـفة عامـة، وفـى إطـار القـانون وعلـم القـانون         

حـــددة التـــي تفرضـــها هـــذه التكنولوجيـــا، حيـــث شـــهدت 
ُ
بصـــفة خاصـــة منـــذ عقـــد الســـتينات، وظهـــور التحـــديات القانونيـــة امل

تصلة السنوات األخيرة زيادة في أتمتة العقود، أّي 
ُ
عينة امل

ُ
لعقود على أساس شفرة مبرمجة  إمكانية أداء بعض اإلجراءات امل

ُمسبقا دون مراجعة بشرية أو أّي تـدخل آخـر، وتتـيح هـذه التقنيـة تحقيـق فوائـد هامـة مـن حيـث السـرعة، وتكـاليف تنفيـذ 

تصـــــلة برصـــــد أداء العقـــــود، وقـــــد ارتـــــبط ذلـــــك بـــــ
ُ
النقود الرقميـــــة بعـــــد أّن أصـــــبح العقـــــود وإدارتهـــــا، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الشـــــؤون امل

االقتصـــاد الرقمـــي ســـمة مـــن ســـمات التقـــّدم والتنـــافس الـــدولي. وفيمـــا يلـــي ســـوف نتطـــرق إلـــى نشـــأة العمـــالت الرقميـــة، وأهـــم 

 أنواعها والعقود الذكية، نشأتها، وتطبيقات استخدامها وعيوبها.

: العمالت الرقمية: 
 
 أوال

عتبــــر العمــــالت الرقميــــة قيمــــة نقد        
ُ
يــــة مخزنــــة بطريقــــة إلكترونيــــة علــــى وســــيلة إلكترونيــــة كبطاقــــة أو ذاكــــرة كمبيــــوتر، ت

ومقبولــة كوســيلة للــدفع بواســطة متعهــدين غيــر املؤسســة التــي أصــدرتها، ويــتم وضــعها فــي متنــاول املســتخدمين الســتعمالها 

 أّن هـذا  1قيمـة محـددة  كبديل عن العمالت النقدية الورقية، وذلك بهدف إحداث تحويالت الكترونية ملـدفوعات ذات
ّ
. إال

التعريـــف يفتقـــر إلـــى الدقـــة، فهـــو ال يســـتبعد دخـــول وســـائل الـــدفع اإللكترونيـــة وهـــي تختلـــف عـــن النقـــود اإللكترونيـــة، وتـــرد 

للنقـود اإللكترونيــة، حيــث عرفهـا بأّنهــا "قيمــة  Bank For International Settlements (BIS)نفـس املالحظــة علـى تعريــف 

حــدات ائتمانيــة مخزنــة بشــكل الكترونــي أو علــى أداة الكترونيــة يحوزهــا املســتهلك "، وقــد توســع الــبعض فــي و  نقديــة فــي شــكل

 " 
ً
 مفهوم النقود اإللكترونية ملا عرفها بأنها: نقود يتم نقلها الكترونيا

                                                            
( 03(، عقود التكنولوجيا الُمغيرة )العقود الذكية( مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )2320هالة صالح الحديثي ) 1

 ( كلية الصيدلة، جامعة كركوك، العراق.02العدد )
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نقديـة علـى وسـيلة تقنيـة  ( بأنهـا: "مخـزن الكترونـي لقيمـةEuropean Central Bankكما عرفها البنك املركزي األوروبي )        

يســـتخدم بصـــورة شـــائعة للقيـــام بمـــدفوعات ملتعهـــدين غيـــر مـــن أصـــدرها، دون الحاجـــة إلـــى وجـــود حســـاب بنكـــي عنـــد إجـــراء 

 "، ويعـــد هـــذا التعريـــف هـــو األقـــرب للوصـــف الصـــحيح ملاهيـــة النقـــود 
ً
الصـــفقة وتســـتخدم ـكــأداة محمولـــة مدفوعـــة مقـــدما

 وغيــر مرتبطــة بحســاب بنكــي اإللكترونيــة. ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: "
ً
قيمــة نقديــة مخزنــة علــى وســيلة الكترونيــة مدفوعــة مقــدما

 وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة "

 العمالت الرقمية: نواعأ .9

ر صعب وُيمكننا حصر أشهر تلك ُهناك العديد من أنواع العمالت الرقمية واختيار أحدها لالستثمار فيه ُيعتبر قرا

نتشرة فيما يلي:
ُ
 العمالت اإللكترونية امل

  Bitcoin (BTC :البيتكوين (  

، هـي العملـة Satoshi Nakamotoمـن قبـل شـخص مـا تحـت االسـم املسـتعار  2779هي عمالت التي تـم إنشـاؤها فـي عـام         

أو دفتــــــر األســــــتاذ الــــــذي يســــــجل  blockchainعلــــــى  BTC املشــــــفرة األصــــــلية. مثــــــل معظــــــم العمــــــالت املشــــــفرة األخــــــرى، تعمــــــل

، وهي راملعامالت املوزعة عبر شبكة من آالف أجهزة الكمبيوتر. يجب التحقق من دفاتر األستاذ عن طريق حل لغز التشفي

بح عمليـــة تعـــرف بإثبـــات العمـــل كمـــا أّنهـــا محميـــة بشـــكل موثـــوق مـــن املحتـــالين. وقـــد ارتفـــع ســـعر البيتكـــوين كثيـــًرا حيـــث أصـــ

ــــا. قبــــل خمــــس ســــنوات، ـكـــان مــــن املمكــــن شــــراء عملــــة بيتكــــوين واحــــدة مقابــــل حــــوالي 
ً
دوالر. فــــي أغســــطس  277االســــم مألوف

 ألف دوالر. 02، سيتجاوز سعر البيتكوين الواحد 2727

 Ethereum coin (ETH) إيثريوم:

، تم إنشاؤه لغـرض Bitcoin، على عكس blockchainوهو نظام قاعدة بيانات قائم على  2772تّم إطالقها في أغسطس       

 للعملــــة الورقيــــة. يمكــــن اســــتخدام 
ً
مــــن منظــــور األعمــــال  إلنشــــاء تطبيقــــات مختلفــــة، Ethereumوحيــــد هــــو أن يكــــون بــــديال

ـــدرت  Ethereumالتجاريـــة، ينصـــب التركيـــز علـــى 
ُ
حيـــث ُينظـــر إليهـــا أيًضـــا علـــى أنهـــا عملـــة رقميـــة بديلـــة للعمـــالت التقليديـــة. ق

 دوالًرا. 627دوالر، وهي تنمو بشكل مطرد منذ ذلك الحين ويتم تداولها حالًيا حول  2.1في األصل بحوالي  Ethereumقيمة 

 Litecoin (LTC) اليتكوين:

هي واحدة من أكثر العمالت املشفرة شهرة، بناًء على مشروع برمجيات مفتوحة املصدر، ومن الناحية الفنية، فإن مشروع 

Litecoin  ــام ــى حــــد كبيــــر نظــ علــــى بروتوكــــول تشــــفير مفتــــوح  Litecoin، يعتمــــد الــــتحكم فــــي إصــــدار وتحويــــل Bitcoinيشــــبه إلــ

املصـــدر. ال توجـــد إدارة مركزيـــة. تـــتم إدارة جميـــع املعـــامالت واألرصـــدة واملصـــروفات بواســـطة شـــبكة مـــن الشـــركاء، كمـــا يـــتم 

بعمــالت رقميــة أخــرى مثــل  Litecoinتــل منهــا، ويمكــن اســتبدال اســتناًدا إلــى عمليــات تشــفير يــتم إنشــاء الك Litecoinإصــدار 

 من خالل تبادل العمالت املشفرة.
ً
  عمالت البيتكوين أو النقود الورقية العادية، عادة

. تـــم إنشـــاء هـــذه العملـــة 2777فـــي عـــام  Google Charlie Leeبواســـطة املوظـــف الســـابق فـــي  Litecoinوقـــد تـــّم إنشـــاء        

، ولكّنها تستخدم خوارزمية التجزئة، كما أنها تختلف في عدة عوامل آخري من بينها Bitcoinس بروتوكول املشفرة على أسا

 مقدار رأس املال والتشفير ووقت حظر املعامالت.

 Cardano (ADAكاردانو: )

اء التشــفير، وقــد هــي عملــة ُمشــفرة تــّم إنشــاؤها باســتخدام نهــج استكشــافي مــن قبــل املهندســين وعلمــاء الرياضــيات وخبــر       

شـــــارك فــــــي تأســـــيس املشــــــروع تشــــــارلز هوسكينســـــون، وهــــــو أحــــــد األعضـــــاء املؤسســــــين الخمســــــة، املؤســـــس األصــــــلي لشــــــركة 

Ethereum ثّم قام الفريق الذي يقف وراء ،Cardano  ببناءblockchain  الخاص بهم من خـالل اختبـارات مكثفـة وأبحـاث

. ... أكثـر blockchain" كمـا يقولـون Ethereum killerوا عليهـا اسـم "تمـت مراجعتهـا مـن قبـل العديـد مـن األشـخاص وأطلقـ

، ال يزال أمامها طريـق طويـل Ethereumومع ذلك، ال تزال كاردانو في بدايتها، بينما تؤدي أداًء أفضل من   احتماال من ذلك.
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إلـى أن يصـبح نظـام تشـغيل مالًيـا عاملًيـا مـن خـالل  Cardanoكما يهدف  لتقطعه فيما يتعلق بالتطبيقات املالية الالمركزية،

والعقـــود  blockchain، باإلضـــافة إلـــى تـــوفير حلـــول للتشـــغيل البينـــي وتتبـــع Ethereumإنشـــاء منتجـــات ماليـــة المركزيـــة مثـــل 

 ADAتـداول  . وسـيتم2727مليـار دوالر فـي ينـاير  9.1القانونية واملزيد، باإلضافة إلى ذلك، سـتبلغ القيمـة السـوقية لكـاردانو 

 دوالر. 7.37عند 

 Dogecoin (DOGEدوجكوين: )

هـي عملــة افتراضــية يــتم تنفيــذها فــي شــكل إلكترونــي فقـط وال يمكــن الحصــول عليهــا بطريقــة ملموســة جــاء دجكــوين منــذ       

بيلـــي  م علـــى ســـبيل املـــزاح علـــى أســـاس ميمـــي دوجـــي التـــي كتبهـــا مبـــرمج 2773وقـــت لـــيس ببعيـــد عنـــدما صـــدر ألول مـــرة فـــي عـــام 

علــــى رمـــز كلــــب فـــي شــــكلها الخـــاص ومــــا يميزهـــا عــــن غيرهـــا مــــن  العملــــة املعدنيـــةمـــاركوس وتســـويق جاكســــون وبـــاملر تحتــــوي 

مليار  2يمكن أن تكسر قيمتها السوقية حاجز  2771العمالت املشفرة في السوق هو سرعة التعدين التي تمتلكها وفي عام 

   .مليون دوالر 6777دوالر وتتجاوز اآلن 

:ثان
 
 Block chainالبلوك تشين:  يا

 ُيمكــــــــــــــــــــن تعريــــــــــــــــــــف للبلــــــــــــــــــــوك تشــــــــــــــــــــين بانهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــبكة معلومــــــــــــــــــــات تحتــــــــــــــــــــوي علــــــــــــــــــــى مجموعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن األجهــــــــــــــــــــزة      

عقــــــــــــــد، كــــــــــــــل جهــــــــــــــاز فيهــــــــــــــا ُيمثــــــــــــــل قاعــــــــــــــدة بيانــــــــــــــات ودفتــــــــــــــر أســــــــــــــتاذ، حيــــــــــــــث يحفــــــــــــــظ جميــــــــــــــع املعــــــــــــــامالت التــــــــــــــي تــــــــــــــتم
ُ
 أو ال

ـــن قبـــــــــــــــلداخــــــــــــــل الشـــــــــــــــبكة، وكـــــــــــــــل معاملـــــــــــــــة تـــــــــــــــتم بــــــــــــــين جهـــــــــــــــازين تخضـــــــــــــــع للتحقـــــــــــــــق منهـــــــــــــــا،   والتأكيــــــــــــــد علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحتها مــــــــــــ

 على أّنها ، 1باقي أجهزة الشبكة
ً
وواحـدة مـن االبتكـارات الهامـة التـي افرزهـا التقـدم  بإنترنت املعامالتكما ُيمكن تعريفها أيضا

 استخدمت هذه التقنية
ُ
شفرة مثل البتكوين التكنولوجي، حيث

ُ
 .2بالعديد من التطبيقات منها العمالت امل

 وهي التوزيـع والالمركزيـة وعلى الرغ       
ّ
 أّن جميع األنواع تتشارك في عدة سمات أال

ّ
م من وجود عدة أنواع للبلوك تشين إال

ــاع علـــــى صـــــحة املعـــــامالت  – ــي وإثبـــــات الهويـــــة –اإلجمـــ قابليـــــة البرمجـــــة حســـــب  –الشـــــفافية  -اســـــتخدام التوقيـــــع الرقمـــ

 .صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبة التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات واملعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت –اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامها 

 .3مشكالت تقنية البلوك تشين - خامسا

 وقـد تــزامن ظهــور سلســلة الكتــل مــع ظهــور مصــطلح العقــد الــذكي، العقــد الــذكي هــو نتيجــة اســتخدام تقنيتــين: حوســبة       

ــاblockchain املحتـــوى التعاقــــدي واســــتخدام سلســــلة الكتــــل او ال  تــــان التقنيتــــان إلــــى والدة عقــــد غيــــر قابــــلحيــــث أدت هــ

 ملشكلة الثقة، للتزوير ويتم تنفيذه
ً
ة، وعلى الرغم من أّن العقد الذكي ال ُيمكن أّن ُيوفر حال

ً
لكن متى  تلقائًيا وبصفة شفاف

فـي منـاخ  أمكن تحسين الشـفافية وضـمان التنفيـذ الجيـد للعقـد، بطريقـة تقنيـة، يمكـن أن يسـاهم بشـكل إيجـابي فـي التـأثير

االسـم إلـى طبيعـة عملهـا وطريقـة تسـجيل املعـامالت وحفظهـا، وهـي  ترجـع تسـمية البلـوك تشـين بهـذا، و  4الثقة بين الطـرفين.

فهــي تقــوم blocks) ) قاعــدة بيانــات موزعــة تمتــاز بقــدرتها علــى إدارة قائمــة متزايــدة باســتمرار مــن الســجالت املســماة كــتال

، لذلك أطلق عليها سلسلة
ً
الكتل أو البلـوك  بتسجيل كل معاملة تتم داخل الشبكة في كتلة وتربط الكتل مع بعضها بعضا

صـممت سلسـلة الكتــل بحيـث يمكنهـا املحافظــة ،  ، وتحتـوي كـل كتلــة علـى الطـابع الزمنـي واربــط إلـى الكتلـة الســابقة 5تشـين
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 املخزنــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــا والحيلولــــــــــــــــــة دون تعــــــــــــــــــديلها، أي أنــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــدما تخــــــــــــــــــزن معلومــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي سلســــــــــــــــــلة الكتلــــــــــــــــــة ال ُيمكــــــــــــــــــن

 القيام بتعديل هذه املعلوم
ً
 .ة الحقا

وتكمن فكرة تقنية البلوك تشين في إمكانية تبادل القيمة بين طرفين بدون وجود نظام مركزي، والقيمة هنا يمكـن أن         

تكون مبـالغ ماليـة، أو ملكيـات مثـل: ملكيـة عقـارات، ملكيـة سـيارات، ملكيـة فكريـة، وغيرهـا، أي شـ يء لـه قيمـة عـادة مـا يـتم 

ـــل نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مر  ـــين طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفين فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي يتأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ويوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتبادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويعتمد هذا التبادل، لكن البلوك تشين يعتمد على تقنيات تشفير وخوارزميات اتفاق وشبكة المركزية وبروتوكول البلـوك 

 ..........................تشين لعمل هذا التبادل بدون وجود نظام مركزي.

مثل القضية األمنية، وانتهاك الخصوصية من أهم عيوب          
ُ
وجد الكثير من الهجمات التي وت

ُ
 ت
ُ
تقنية البلوك تشين حيث

الخوارزميــة التــي تــّم اســتخدامها، فمــن هــذه الهجمــات املرتبطــة بخوارزميــة إثبــات  تــوثر علــى البلــوك تشــين، وتختلــف حســب

جمــات وه الصــحة، ومــن هــذه الهجمــات: هجــوم اإلنفــاق املــزدوج؛ وهــو عنــدما يــتم إنفــاق نفــس املبلــغ مــرتين، العمــل وإثبــات

 للحرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكات املوزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ســـــــــخة مـــــــــن البلـــــــــوك تشـــــــــين ُيمكنهـــــــــا الوصـــــــــول فـــــــــإّن أّمـــــــــا بالنســـــــــبة للخصوصـــــــــية 
ُ
 كـــــــــل ُعقـــــــــدة فـــــــــي الشـــــــــبكة تقـــــــــوم بتخـــــــــزين ن

نتهك الخصوصية.
ُ
 للُمحتوى وبالتالي ُيمكن أّن ت

ه يتّم استخدامها في مجاالت الت       
ّ
جارة االلكترونية وكذا في التحويالت املالية أّما من حيث استخدامات البلوك تشين فإن

حقـق الشــفافية بـالبنوك، وفـي حفـظ السـجالت مثـل سـجالت املرضـ ى وحقـوق امللكيـة الفكريـة، وفـي سالسـل التوريـد، فهـي 
ُ
ت

وفــــــي الحكومــــــة اإللكترونيــــــة وفــــــي الســــــوق العقــــــاري، وكــــــذلك يــــــتم اســــــتخدامها إلبــــــرام وتنفيــــــذ العقــــــود الذكيــــــة وغيرهــــــا مــــــن 

 .1اتاالستخدام

: العقود الذكية:
 
 ثالثا

مثل العقود الذكية ابتكار يتم تجميعه بواسطة        
ُ
 ُيمكن من خاللها إنشاء عقد قانوني آلي أو مبرمج blockchainت

ُ
، حيث

ســتحقة فــي  blockchainيــتم وضــعه فــي 
ُ
، ويحتــوي هــذا العقــد علــى كــل واحــدة مــن الترتيبــات بــين التجمعــات، والعقوبــات امل

حالــــة حــــدوث خلــــل، ويمكنــــك تعــــديلها كمــــا يحلــــو لــــك، وإضــــافة اتفاقيــــات إلــــى مــــا ال نهايــــة، دون مناقشــــة القابليــــة للتكيــــف 

ا ُيمكـــن تعريفهـــا علـــى أّنهـــا التزامـــات تأخـــذ كمـــوالســـرعة التـــي يمكنـــك بهـــا جعـــل عقـــودك آليـــة وفـــي الواقـــع انظـــر إلـــى تبادالتـــك، 

 يراقــب العقــد الــذكي تنفيــذ كامــل االلتزامــات كمــا 
ُ
 خــذها كــل طــرف علــى عاتقــه دون وجــود وســطاء بينهمــا؛ حيــث

ً
 رقميــا

ً
شــكال

يتحكم في التدفقات املالية املناسبة، وهنا ال توجد حاجة لوجود وسيط أو الطرف الثالث الشـتمال الكـود املشـفر علـى كـل 

عـد ُمشـجعة للغايـة فـي مجـال النقـد واألعمـال، نظـًرا  وتمتاز العقود الذكية بأّنها غير معرضة لالبتزاز وبـذلك فهـي، الشروط
ُّ
ت

ك توقعها وتضعها في 
ّ
، فهـي قويـة، وُملزمـة وال ُيمكنـك تجاوزهـا، بـل ُيمكـن تعـديلها blockchainألّنها غير قابلة للنقل طاملا أن

  املنتجات قبل التقسيط، إذا تم تخصيص العقد على هذا النحو.للحصول على تأكيد بأمان 

ــــوقعين أو التجمعــــات للعقــــد         
ُ
 احتوائهــــا علــــى امل

ُ
كمــــا تتشــــابه العقــــود الذكيــــة مــــع العقــــود القانونيــــة التقليديــــة مــــن حيــــث

تــــم تخصيصــــها الــــذكي، بغــــض النظــــر عــــن موضــــوع الترتيــــب ومزاجــــه، وبالتأكيــــد الجــــزء الرئيســــ ي مــــن شــــروط التفــــاهم التــــي 

تفق عليها بين التجمعات للترتيب
ُ
على ُمكـون المركـزي  Blockchainكما تختلف عنها في احتواء ، 2وإنشاؤها وفًقا الشروط امل

                                                            
1 Ghosh, Arunima, et al.  )2323 )"Security of Cryptocurrencies in blockchain technology: State-ofart, 

challenges and future prospects." Journal of Network and Computer Applications (2020). 
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ه محمي ومضمون ويصعب اختراقه أو التحكم فيه، في ضوء حقيقة أّن الالمركزية قد انتهت بالطريقة التي يتم 
ّ
مّما يعني أن

إلــى عــدد ال يحصــ ى مــن أجهــزة الكمبيــوتر، ولــيس فقــط جهــاز الكمبيــوتر  blockchainلتــي تنقلهــا علــى بهــا تــداول املعلومــات ا

ه بمجرد تسجيل البيانات في 
ّ
يكون من الصعب  «بلوك تشين»الخاص بك، مّما يجعله غير قابل للغش والتدليس. بمعنى أن

تخزين السجالت املالية أو أي بيانات أخـرى حيـث يكـون تقنية رائعة ل« بلوك تشين»للغاية إزالتها أو تغييرها وهذا ما يجعل 

 أّن كـل 
ُ
هناك حاجة إلى مسـار التـدقيق ألن كـل تغييـر يـتم تتبعـه ويـتم تسـجيله بشـكل دائـم علـى دفتـر أسـتاذ مـوزع عـام حيـث

 .1ش يء يكون واضح أمام جميع املشاركين في الشبكة

 تاريخ العقود الذكية: 

، Nick Szaboمـن قبـل الباحـث األمريكـي فـي مجـال الكمبيـوتر،  7990ظهـر ُمصـطلح العقـود الذكيـة تـم تقديمـه فـي عـام         

والذي تميز به كاتفاقية تبادل تم تحديثها الستكمال شروطها والتبادالت النقدية بشكل طبيعي وبدون وساطة بشرية، كما 

ل ـكـاٍف، العقــود ليســت ذكيـة ألّنهــا ال تســتقر علــى اختياراتهـا، ولكــن علــى مــا تــم أّن مصـطلح العقــود الذكيــة لــيس دقيًقـا بشــك

  تعديلها إليه، إنه مجموع الرموز املخصصة لتنفيذ شروط ُمحددة.

كية سوف نتعرف عليها على الحو التالي
ّ
 :2وهناك العديد من خصائص العقود الذ

 ه نظام ال يحتاج للثقة
ّ
 :أن

 على الوسيط ية ال تعتمد املعامالتفي معظم أنظمة الدفع التقليد
ً
مثل  فقط على الطرفين املعنيين ولكن أيضا

هذا  ال يكون « بلوك تشين»الدفع، عند استخدام تقنية  البنك أو شركة بطاقة االئتمان أو مقدم خدمات

 ألن الشبكة املوزعة للعقود تتحقق
ً
السبب لهذا  من املعامالت من خالل عملية تعرف باسم التعدين، ضروريا

 ما يشار إلى 
ً
ينفي خطر الثقة في " نظام ال يحتاج للثقة، لذلك فإن نظام "بلوك تشين على أنه« بلوك تشين»غالبا

 من
ً
قطع رسوم الوسطاء والجهات  التكاليف اإلجمالية ورسوم املعامالت عن طريق منظمة واحدة ويقلل أيضا

 .3الخارجية

 :نظام مرن  

ـــال، تمـــــنح العقـــــود الذكيـــــة قابل       ــي أي حــ ــا مناســـــبة لعملـــــك، أو فـــ يـــــة كبيـــــرة للتكيـــــف حيـــــث يمكنـــــك تعـــــديلها وجعلهـــ

بالنســبة للعـــرض الــذي تحتاجـــه، يمكــنهم فـــرز الترتيبــات غيـــر النقديــة التـــي تعتمــد علـــى املهــام، والعمـــل مــع إجـــراءات 

ومواكبـة حقــوق االقتـراع، علـى سـبيل املثـال مــن خـالل اسـتخدام العقـود الديمقراطيـة الذكيــة لجميـع سـكان األمـة، 

  التأليف والنشر ملوسيقاك أو مؤلفاتك، وحتى مواكبة شخصيتك املتقدمة وحمايتك.

 :نظام ُيوفر الجهد واملال 

كيـة أمــوال احتياطيـة للغايـة، ولـن تحتـاج إلــى مستشـار قـانوني أو خبيـر أو محاسـب عــام،       
ّ
 تعتبـر العقـود الذ

ُ
حيـث

كــاليف إضـافية ألي وســيط، كمـا أن البورصــات الخاصـة بــك معفـاة مــن وال توجـد رســوم ألنظمـة ُمختلفــة، وال حتـى ت

  الضرائب وال حدود، مثل هذه املنظمات التي ال تعد وال تحص ى تلجأ إلى هذا النوع من العقود اليوم.

 :يمتاز بالسرعة والفعالية 

                                                            
، دبي، االمارات العربية الُمتحدة، ُمتاح 2320( يونيو 27العقود الذكية في مجال البلوك تشين، عقود الُمستقبل، مجلة المعهد، العدد ) 1

 : على
http://library.dji.ae/libero/docClientStream.cls?id=2213 

(   المجلة العربية للعلوم ونشر األبحا  ــ مجلة العلوم اإلسالمية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثاني ــ مارس 2322العميري، سمية ) 2
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أو هيئـات للتأكـد مـن أن  توفر العقود الذكية الكثير مـن الوقـت والجهـد، وال تحتـاج إلـى متابعتهـا أو تجنيـد أفـراد

كــــل شــــ يء علــــى مــــا ُيــــرام، وال داعــــي للقلــــق مــــع أســــطول مــــن املستشــــارين القــــانونيين وُمحاســــبين للــــتحكم فــــي كــــل شــــ يء، 

  باستثناء عمليات التبادل النقدي. يتم ذلك في جزء من الثانية.

 :تتمتع باالستقاللية 

وُيعتبـــر هـــذا هـــو العنصـــر األكثـــر جاذبيـــة فـــي العقـــود الذكيـــة: فهـــي تمـــنح الحريـــة أو الالمركزيـــة، لـــذلك ال يمكـــن ألي      

شــخص خــارجي، بغــض النظــر عمــا إذا ـكـان البنــك أو العنصــر الحكــومي أو الجمعيــة، أن يتعامــل مــع معلومــات العقــد 

  الخاصة بك، وال يفرض عليك أي شروط أو نفقات إضافية.

 بيقات العقود الذكية:تط

مكن خاصية القابلية للتكّيف التي تتمتع بها العقود الذكية، من استخدامها في أنواع مختلفة من التبادالت         
ُ
ت

والترتيبات، بغض النظر عن نوع العمل، أو حجم الترتيب، أو الطريقة التي سيتم بها تنفيذها بقدر ما هي سهلة أو 

خرى، وسوف نستعرض بعض الوظائف معقدة، ويمكن حتى استخد
ُ
امها في مئات وآالف من القضايا غير النقدية األ

  الرئيسية للعقود الذكية:

 :الخدمات النقدية 

ســتخدم العقــود الذكيــة فـــي قــدر كبيــر مــن اإلدارات النقديـــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانـــت مرتبطــة بالتبــادالت النقديـــة        
ُ
ت

مســك الــدفاتر، وقــد ناقشــنا التبــادالت النقديــة، وكيــف يمكــن للمؤسســات بــال شــك إجـــراء للشــركات أو املســائل النقديــة و 

ترتيبــات مختلفــة مـــع بعضــها الـــبعض باســتخدام العقــود الذكيـــة مــع التنـــازل عــن مختلــف املصـــطلحات واالمتــداد وتقنيـــات 

ســــتخدم العقــــود الذكيــــة التــــي تســــتخدم اب التقســــيط وهــــذا الحمــــل مــــن التفاصــــيل الدقيقــــة،
ُ
مــــن   blockchainتكــــار كمــــا ت

ختلفــة التــي ُيمكــن أن تحــدث للمســائل النقديــة ومســك الــدفاتر ، وإجــراء عمليــات التبــادل 
ُ
التحقــق مــن األخطــاء الفادحــة امل

  والتحركات في حال كان كل ش يء على ما يرام.

 :في املؤسسات االنتاجية 

ؤسســات علــى نظــام عمــل ورقــي تكــون مشــكالته كثيــر        
ُ
ة جــًدا وتكــون مكلفــة للغايــة للوقــت والجهــد واملــال ، عنــد اعتمــاد امل

تماًمــــا مثــــل املشــــكالت التــــي تــــم تحديــــدها مــــع ســــوء الحــــظ والــــتحكم والتصــــنيع، ولــــذلك يــــتم االعتمــــاد علــــى العقــــود الذكيــــة 

ط للتعامــل مــع جميــع التجمعــات لهــذا التفاعــل وجعلــه متقــدًما تماًمــا ، والعمــل مــع الــتحكم فــي املخــزون الحــالي وعمــل أقســا

مختلفة محوسبة بالكامل ، على الرغم من املهمات املطلوبة وتقديمها وإظهار هذه املعلومات لجميع التجمعـات املرتبطـة بــ 

  سلسلة ، ومن خالل هذا تناول العديد من القضايا وتوفير الوقت والجهد املثير لإلعجاب.

 :السجالت السريرية 

كالت املحددة في السـجالت السـريرية، مـن تجميعهـا إلـى مكـان واحـد، وإدارتهـا ُيمكن للعقود الذكية التحكم في جميع املش    

حـــددة مـــع املرضـــ ى، ولـــذلك تســـتخدم العديـــد مـــن الـــدول اليـــوم 
ُ
بشـــكل مناســـب، تماًمـــا مثـــل مواكبـــة التصـــنيف والحمايـــة امل

كيـــــة خاصــــة مـــــع ظهــــور  blockchainتطــــورات 
ّ
ــا Covid 19والعقــــود الذ ـــين والحاجـــــة إلــــى تقســـــيم هــــذه البيانـــ ت املتنوعــــة بــ

املؤسسات البحثية في جميع أنحاء الكوكب، والعقود الذكية التي تسمح لنا بحوسـبة التعهـد بمشـاركة معلومـات الشـركات 

 الكبرى أثناء في نفس الوقت مواكبة الحماية واالستخدام املحايد لهذه املعلومات.

 :الخدمات الحكومية   

قمنـه جميـع التبـادالت اإلداريـة واإلدارات بسـرعة وبشـكل قابـل للتطبيـق عـن طريـق ُيمكن أن تساعد العقود الذكيـة فـي ر       

ـــع املعلومــــات إلـــــى  ـــع املنهجيــــات بشــــكل فعـــــال وســــريع مــــع مواكبــــة هـــــذه blockchainنقــــل جميـ ــاء جميـ ــا سيســــاعد فــــي إنهـــ ، ممــ

  املعلومات دون أي فرصة للقرصنة أو التحريف أو التحكم أو االنسكاب.
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 :انترنت األشياء 

قــع املتخصصـــون أننـــا يجـــب أن نــدخل عصـــر إنترنـــت األشـــياء قريًبـــا، ممــا يعنـــي أن حياتنـــا كلهـــا ستصــبح آليـــة بمـــا فـــي ذلـــك يتو 

منازلنــا التــي نقــيم فيهــا وكــل األدوات املوجــودة بــداخلها، والتــي يــتم التعامــل معهــا جميًعــا بلطــف مــع بعضــنا الــبعض، الحــذر 

ن مـــرتبط بخطـــة يومـــك بالنهـــار واألضـــواء، وربمـــا تكـــون العقـــود الذكيـــة هـــي مــرتبط بآلـــة اإلسبريســـو ومســـخن املـــاء، والتلفزيـــو 

البديل األكثر مثالية على الساحة التي يمكنها ربط جميع األدوات ببعضها البعض، واملراسالت املباشرة مع بعضها الـبعض 

ات وفـرز املعلومــات التـي تقســم مـن خـالل االتفاقيــات املحـددة مسـبًقا التــي تـتحكم فــي الديناميكيـة وكيفيـة تعــاون هـذه األدو 

  فيما بينها.

 :املعامالت املصرفية 

لقد عالجـت العقـود الذكيـة عـدًدا كبيـًرا مـن املشـكالت املتعلقـة بالبورصـات املصـرفية، وقـد ال تكـون هنـاك حتـى اآلن حاجـة 

لـــدفع مصـــاريف صـــرف إضـــافية باهظـــة أو تعليـــق أيـــام ضــــيقة مقابـــل وصـــول األمـــوال النقديـــة التـــي شـــحنتها إلـــى مســــتلميها، 

الذكيـــة ســــريعة وبـــدون نصـــف، أو متواضــــعة بشـــكل اســـتثنائي بــــين  والعقـــود blockchainوالتبـــادالت املصـــرفية مـــن خــــالل 

  الحين واآلخر.

 :العقارات 

 بشكل استثنائي، ال سيما إذا كنت تشتري أو تبيع عقاًرا خارج الدولة،       
ً

 مثقال
ً

عد إدارة قضية األراض ي املشروعة تفاعال
ُ
ت

حاسبين القانونيين، تماًما مثل األسابيع أو األشهر فستحتاج إلى قدر كبير من الجهد والعديد من االستشارات مع امل

ساعد العقود الذكية على تحريك 
ُ
 ت
ُ
بمفردك أو مع مستشار قانوني إلنهاء األعمال املكتبية واألساليب الالزمة، حيث

  املمتلكات العقارية بسرعة، وإكمال جميع التراخيص والتبادالت النقدية بسرعة.

 عيوب العقود الذكية:

 ض االخطاء امللموسة للعقود الذكية ُيمكن الّتعرف عليها على النحو التالي:هناك بع

 . أخطاء في برمجة العقود:9

شـــار إليـــه علـــى أكـــواد لبرمجـــة تشـــريعاتها وشـــروطها، لـــذلك إذا كانـــت هـــذه الرمـــوز         
ُ
تعتمـــد العقـــود الذكيـــة علـــى الّنحـــو امل

شـكالت الهائلـة، والتـي تصـبح 
ُ
ؤدي إلـى العديـد مـن امل

ُ
ُمكونة بشدة، أو عندما يكون ُهناك أّي ثغرات في التعليمات البرمجية ت

و 
ُ
  اجه األطراف ذات الصلة تاركة عواقب خطيرة وضخمة.لألسف غير قابلة للتعديل، ت

 . عدم وجود تشريعات قانونية:2

وجــد قــوانين إداريــة أو         
ُ
ــه ال ت

ّ
 أن

ُ
ُيعتبــر عــدم وجــود تشــريعات قانونيــة تحكــم العقــود الذكيــة مــن أهــم العيــوب فيهــا، حيــث

خــالل العقـود الذكيــة، مّمـا يجعــل إدارتهـا صــعًبا  أو مـن blockchainتشـريعات لإلشـراف علــى اإلجـراءات التــي تـتّم مــن خـالل 

ؤسسات ال تلجأ إليها.
ُ
  ويجعل العديد من الهيئات وامل

باسـتخدام شـبكة إنترنـت  وتتمثل التجارة اإللكترونيـة فـي عمليـة بيـع أو شـراء أو تبـادل املنتجـات والخـدمات واملعلومـات        

سمى أًيضا التجارة عبر اال  ،داخلية أو خارجية
ُ
كمـا ُيشـير مصـطلح . E-Commerce 1 .باللغـة االنجليزيـة نترنت يطلق عليهاوت

التفــاوض أو تنفيــذ العقــد بشــكل رقمــي، تمكــن  العقــد الــذكي إلــى بروتوكــول كمبيــوتر يســعى إلــى تســهيل أو التحقــق أو تنفيــذ

 هــــذه املعـــامال  تلـــك العقـــود الذكيـــة بممارســــة املعـــامالت املوثوقـــة بـــدون 
ً
ت قابلـــة للتتبـــع وال يمكــــن وجــــود طـــرف ثالـــث وأيضـــا

 . 2عكسها

                                                            
1 Ryan, P. A. (2017) "Smart contract relations in e-commerce: legal implications of exchanges 

conducted on the blockchain." Technology Innovation Management Review. P 15. 
2 Hans, Ronny, et al. (2017) "Blockchain and smart contracts: Disruptive technologies for the 

insurance market.". P 66. 
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Financial technology in the Arab region 

- a reading of the experiences of the Gulf Cooperation Council countries - 
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 امللخص:

ــا  ـــة خـــــالل الســـــنوات القليلـــــة املاضـــــية،  ملـــ ــام الحكومـــــات والهيئـــــات املاليـــــة الدوليــ ــا املاليـــــة بإهتمـــ حظيـــــت التكنولوجيـــ

ــا  حققتـــه مـــن نقلــــة نوعيـــة فــــي الخـــدمات املاليـــة املقدمــــة ــا تصـــبح منافســ ــا جعلهــ ،والتـــي تتســــم بالكفـــاءة والجـــودة العاليــــة ممـ

من خـالل هـذه الدراسـة إلـى محاولـة تشـخيص واقـع التكنولوجيـا املاليـة  إستراتيجيا للخدمات املالية  التقليدية ، لذا نهدف

فــي املنطقــة العربيــة مــن خــالل إبــراز دوافــع التوجــه إليهــا و فــرص اإلســتفادة منهــا مــع تحديــد التحــديات واملخــاطر التــي تعيــق 

مـن الـدول الرائـدة فـي املنطقـة  تطبيقها ، ثم إستعراض واقع التكنولوجيـا املاليـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي بإعتبارهـا

العربية وعرض مجاالت إستخدامها و أهم عوامل نجاحها. و توصلت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت 

تقـدما ملحوظــا فـي تطــور قطاعاتهـا املاليــة فــي ظـل اإلعتمــاد علـى إبتكــارات التكنولوجيــا املاليـة و تــوفر العوامـل املســاعدة علــى 

لتــي تكمــن فــي البنيــة التقنيــة املتطــورة والبيئــة التنظيميــة والتشــريعية املشــجعة باإلضــافة إلــى تطــور أنظمــة الــدفع تطبيقهــا وا

 املعتمدة لديها . 

 : التكنولوجيا املالية ، الخدمات املالية،املنافسة املالية ، القطاع املالي ، دول مجلس التعاون الخليجي الكلمات املفتاحية 

Abstract: 

Financial technology has received the attention of governments and international financial institutions 

during the past few years, due to its qualitative leap in the provided financial services, which are efficient 

and high quality, which made it become a strategic competitor to traditional financial services. Therefore, 

we aim through this study to try to diagnose the reality of financial technology in The Arab region by 

highlighting the motives for heading to it and opportunities to benefit from it, while identifying the 

challenges and risks that impede its implementation, then reviewing the reality of financial technology in 

the Gulf Cooperation Council countries as one of the leading countries in the Arab region and presenting 

the areas of its use and the most important factors for its success. The study concluded that the Gulf 

Cooperation Council (GCC) countries have made remarkable progress in the development of their 

financial sectors in light of the reliance on financial technology innovations and the availability of factors 

helping to implement them, which lie in the advanced technical structure, the encouraging regulatory and 

legislative environment, in addition to the development of electronic payment systems approved by them. 

Keywords: financial technology, financial services, financial competition, the financial sector, the 

countries of the Gulf Cooperation Council. 
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 مقدمة:

توجها كبيرا في العالم خالل السـنوات القليلـة املاضـية ، لقـدرتها علـى تصـميم إستثمارات التكنولوجيا املالية  عرفت

كــرة تــوفر الســرعة ، الســهولة ، األمــان و التكلفــة املنخفضــة للخــدمات املاليــة املقدمــة، ونــتج عــن النمــو والتطــور  حلــول مبت

 السريع في مجال التكنولوجيا املالية تحقيق عائدات إستثمارية قوية كفيلة بدعم مسار التنمية اإلقتصادية .

لتكنولوجيـا املاليـة بتـوفير منظومـة بيئيـة متكاملـة للعمـل فيهـا لذا سارعت الدول العربية في وضع إستراتيجيات تبني حلـول ا

ومســاندتها باملرافقــة الدائمــة مــن طــرف هيئاتهــا النقديــة واملاليــة لتشــجيع اإلبــداع واإلبتكــار فــي املجــال املــالي وتحفيــز األفــراد 

ومواكبــة املســتجدات املاليــة علــى واملؤسســات إلعتمــاد املنتجــات والخــدمات املاليــة املبتكــرة، لتســريع وتيــرة التحــول الرقمــي 

 الساحة العاملية .

و إحتلت دول مجلس التعاون الخليجي املراتب األولى في املنطقة العربية في مجال التكنولوجيا املالية لتوفرها على العوامل 

 املساعدة لنمو ونجاح التكنولوجيا املالية .

 : إشكالية الدراسة

 ل التالي:إنطالقا مما سبق يمكننا طرح التساؤ 

 ما هو واقع التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية  ؟

 التساؤالت الفرعية:

 ولإلملام بجوانب املوضوع تم وضع التساؤالت الفرعية التالية:

 لوجيا املالية في املنطقة العربية ؟و ما هي أهم الدوافع لتبني التكن -

 املالية في املنطقة العربية؟ما هي أهم التحديات التي تقف دون نجاح التكنولوجيا  -

 فيما تكمن العوامل املساعدة على نجاح التكنولوجيا املالية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ -

 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على التساؤل املطروح إرتأينا وضع الفرضيات التالية: 

 الخدمات املالية الرقمية أهم مرتكزات التكنولوجيا املالية.-

 ص النمو والتطور في مجال التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية.تتقارب فر -

 البنية التقنية هي العامل األساس ي في نجاح التكنولوجيا املالية في دول مجلس التعاون الخليجي. -

 أهمية الدراسة :

ترفــع مــن مســتويات الشـــمول فــي تــوفير خــدمات ومنتجــات ماليــة حديثــة تكمــن أهميــة الدراســة فــي دور التكنولوجيــا املاليــة  

 املالي وتعمل على تدعيم اإلستقرار املالي املطلوب بهدف تحقيق التنمية املستدامة والشاملة للدول.

 أهداف الدراسة : 

 نهدف من خالل هذه الدراسة إلى :

 التعريف بالتكنولوجيا املالية وعرض أهم مجاالت إهتمامها.-

 نطقة العربية من خالل التطرق إلى دوافع التوجه إليها والتحديات التي تعيق نجاحها .رصد واقع التكنولوجيا املالية في امل -
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 ولوجيا املالية لإلستفادة منها.في مجال التكنلعينة من دول مجلس التعاون الخليجي عرض تجارب رائدة  -

 منهج الدراسة:

تعلقـــة بالدراســـة واملـــنهج التحليلـــي مـــن خـــالل إعتمـــدنا فـــي هـــذه الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي فـــي عـــرض مختلـــف املفـــاهيم امل

 تحليل وتشخيص مختلف البيانات،واألرقام املتعلقة بواقع التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية.

 طار النظري للتكنولوجيا املاليةاإل أوال :

 مفهوم التكنولوجيا املالية :-7

، إلرتباطـــه  2771بعـــد حـــدوث األزمـــة املاليـــة العامليـــة لســـنة  مصـــطلح التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي الســـنوات القليلـــة املاضـــية بـــرز 

 بالثورة املحققة في الخدمات واملنتجات املالية. 

 تعريف التكنولوجيا املالية: 9-9

هـــي صـــناعة ف Financial Technology( وهـــي إختصـــار لكلمتـــي Fintechالتكنولوجيـــا املاليـــة أو مـــا يعـــرف بالفينتـــك )

لجعـل الخـدمات املاليـة ناشئة تعتمد على التقنيات املبتكرة في تقديم الخدمات املالية وتنـافس األسـاليب املاليـة التقليديـة 

 .(271، صفحة 2779ديسمبر  73-72)ربيع بوصبيع العايش; سليم جابو; مصعب روينة، في متناول الجمهور العام

ــا  مخبـــــر ومضـــــة وبيفـــــورت علـــــى أنهـــــا: "الخـــــدمات واملنتجـــــات املطـــــورة مـــــن طـــــرف الشـــــركات الناشـــــئة التـــــي تعتمـــــد علـــــى يعرفهـــ

التكنولوجيـــا لتحســـين نوعيـــة الخـــدمات املاليـــة التقليديـــة مـــن حيـــث الســـرعة ، التكلفـــة وســـهولة اإلســـتخدام و القـــدرة علـــى 

 . (771، صفحة 2727)نور الدين كروش; أسماء بللعما; زهرة سيد اعمر، الوصول إليها"

عرفهـــا معهـــد البحـــوث الرقميـــة فـــي العصـــمة البولنديـــة دبلـــن كمـــا يلـــي: "هـــي اإلختراعـــات واإلبتكـــارات فـــي مجـــال القطـــاع املـــالي 

 .(020، صفحة 2779)سعيدة حرفوش،  "  وتشمل مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية للبنوك

كمـــــا عرفهـــــا مجلـــــس اإلســــــتقرار املـــــالي علـــــى أنهـــــا اإلبتكــــــارات املاليـــــة للتكنولوجيـــــا والتـــــي تمكــــــن مـــــن إســـــتحداث نمـــــاذج عمــــــل 

)حيزيــة بنبة،إبتســام  التمويــل وتطبيقــات لهــا أثــر ملمــوس علــى األســواق و املؤسســات املاليــة و تظهــر فــي العديــد مــن جوانــب

 .(07، صفحة 2771عليوش قربوع، 

: للتكنولوجيا املالية العديد من الخصـائص تميزهـا يمكـن ذكـر الـبعض منهـا فـي النقـاط  خصائص التكنولوجيا املالية 7-2

 :(226-222، الصفحات 2727الزهراء سبع، )فاطمة  التالية

الســــرعة فــــي اإلنجــــاز: اإلعتمــــاد علــــى إبتكــــارات التكنولوجيــــا املاليــــة مــــن شــــأنه خفــــض وتقلــــيص الوقــــت الضــــائع فــــي معالجــــة -

 املعلومات مما يسمح بتنفيذ العمليات املالية واإلدارية في وقت حقيقي .

ــا املاليـــة- تمكنـــت الـــدول عبـــر العـــالم مـــن تبـــادل املعلومـــات بأحجـــام كبيـــرة وتحويـــل  إختصـــار املســـافات: بفضـــل التكنولوجيـ

 األموال بسرعة ودون تكبد تكاليف أخرى.



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  364    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

القــــدرة علــــى التخــــزين: تســــمح إبتكــــارات التكنولوجيــــا مــــن تخــــزين املعلومــــات وتســــيير قواعــــد املعطيــــات والوثــــائق املوجــــودة -

 ومات مهما كان مكان تخزينها.وتمكن مستعملها من الوصول إلى حجم كبير من هذه املعل

 مرونة اإلستعمال: والتي تسمح إستغالل إبتكارات التكنولوجيا املالية في عدة مجاالت وليس املجال املالي فقط .-

 أهمية التكنولوجيا املالية : -2

)عبـد  النقـاط التاليـة تكتس ي التكنولوجيا املالية أهمية بالغة في تحقيق األهداف اإلقتصادية املسطرة ، ويمكن إيجازها في

 : (36، صفحة 2779الكريم قندوز، 

من تصميم نماذج أعمال ملنتجات وخدمات مالية لم يكن باإلمكان تحقيقهـا سـابقا ، و التكنولوجيا املالية تمكن  -

 لها القدرة على تغيير القطاع املالي بشكل جذري. 

املاليــة فــي الرفــع مــن كفــاءة األســواق  وعملــت علــى تحســين تجربــة العمــالء مــن خــالل تــوفير ســاهمت التكنولوجيــا  -

تقنيــات ماليــة تقــدم حلــول ملشــاكل مطروحــة مــن بينهــا اإلقصــاء املــالي أو عــدم توافــق الخــدمات املاليــة مــع رغبــات 

املنتجــــــات التــــــي تالقــــــي  العمــــــالء أو إحتياجــــــاتهم  وبالتــــــالي تحقيــــــق الوصــــــول إلــــــى الفئــــــات املســــــتبعدة ماليــــــا وتقــــــديم

 إستحسانها ، ومن ثم زيادة مستويات الشمول املالي وتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي.

عملـــت التكنولوجيـــا املاليـــة علـــى التقليـــل مـــن عـــدة مخـــاطر أبرزهـــا مخـــاطر عـــدم اليقـــين بفضـــل تقنيـــة الســـجالت  -

 .القانونية بفضل العقود الذكية  املوزعة ، مخاطر عدم اإلفصاح والشفافية ، مخاطر عدم اإلمتثال واملخاطر

عـــززت التكنولوجيـــا املاليـــة مـــن األمـــن املطلـــوب فـــي املعـــامالت املاليـــة بفضـــل الـــذكاء اإلصـــطناعي وتحليـــل البيانـــات  -

 الكبيرة والتي ساهمت في تحسين تجربة العمالء بأقل التكاليف.

داع واإلبتكـار فـي القطـاع املـالي ممـا يضـفي املصـداقية عزيـز اإلبـتتتجلـى فـي  التكنولوجيـا املاليـة وعليه يمكـن القـول أن أهميـة

، األمــر الــذي يعمــل علــى توســيع الــدائرة املاليــة الرســمية مــن خــالل والشــفافية املطلوبــة فــي التعــامالت املاليــة واإلقتصــادية 

ــات الصــــغيرة واملتوســــطة ومتناهيــــة الصــــغر بتــــوفير خــــدمات ومنتجــــات ماليــــة تغطــــي إحتي ــاتهم إنــــدماج األفــــراد واملؤسســ اجــ

املاليـة وتتوافــق مــع رغبـاتهم فــي ظــل بيئـة تنظيميــة ورقابيــة تحـافظ علــى أمــنهم وسـالمتهم املاليــة، التــي تتصـف بتــدني املخــاطر 

ــادي ككـــل ــا يضـــمن تحقيــــق اإلســــتقرار املــــالي واإلقتصــ  )عبــــد الغــــاني مولــــودي، فتيحــــة نتيجـــة اإلمتثــــال للــــوائح القانونيــــة، ممــ

 .(72، صفحة 2727عاللي، 

 الت التكنولوجيا املالية:امج -3

إهتمـت التكنولوجيــا املاليـة منــذ ظهورهـا بتقــديم الحلـول للقطــاع املـالي مــن أجـل تحســين الخـدمات املاليــة املقدمـة لتحقيــق 

اإلســــتقرار والرفــــع مــــن مســــتويات النمــــو اإلقتصــــادي. ومــــن أبــــرز القطاعــــات التــــي تبنتهــــا و توجهــــت إليهــــا التكنولوجيــــا املاليــــة  

جــــــا مقارنــــــة ببــــــاقي القطاعــــــات األخــــــرى إلســــــتقطابه للعمــــــالء بســــــرعة وبأقــــــل والــــــذي يشــــــهد تقــــــدما و روا قطــــــاع املــــــدفوعات

ولعــل أشــهر الحلــول فــي هــذا القطــاع إقــراض النظيــر للنظيــر) النــد للنــد(  قطــاع التمويــل واإلقــراض الرقمــيالتكــاليف، يليــه 

تمـت التكنولوجيــا املاليــة والـذي يعتبــر مـن النمــاذج املبتكــرة وذات إقبـال كبيــر  إلنخفـاض تكلفتــه وســهولة إجراءاتـه، كمــا إه



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  365    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

مــــن خــــالل تــــوفير املســــاعدات واإلستشــــارات املاليــــة للعمــــالء بخصــــوص إدارة أصــــولهم ومحـــــافظهم  بقطــــاع إدارة الثــــروات

اإلســـتثمارية، وبفضـــل النمـــو الســـريع للتكنولوجيـــا املاليـــة واإلســـتخدام الواســـع لتقنياتهـــا إمتـــدت مجـــاالت إهتمامهـــا لتشـــمل 

تــؤدي إلـى تحديــد أفضـل للمخــاطر ومايقابلهـا مــن تــدابير أســاليب حديثـة خــدمات تأمينيـة ب يممـن خــالل تقـدقطـاع التــأمين 

عالجية بهدف تحسـين الخدمـة املقدمـة للعمـالء بتخفـيض عمـوالت ورسـوم التأمين،وبهـدف العمـل فـي بيئـة تخضـع للقواعـد 

العمليـات التنظيميــة داخـل الصــناعة  وهـو قطـاع يهــتم بـإدارة بالتكنولوجيـا التنظيميــةالتنظيميـة والرقابيـة ظهــر مايسـمى 

املاليــــة إلضــــفاء الشــــفافية و اإلفصــــاح. واإلمتثــــال للقواعــــد والقــــوانين املعمــــول بهــــا لتجنــــب جــــرائم غســــيل األمــــوال وإنتهــــاك 

)عبـــد  خصوصـــية البيانـــات وغيرهـــا مـــن األنشـــطة واألعمـــال اإلحتياليـــة لضـــمان املســـتوى املطلـــوب مـــن حمايـــة وأمـــن العمـــالء

ــا (076-072، الصـــــــفحات 2727الوهـــــــاب صخري،ســـــــمية بـــــــن علـــــــي،  ـــدة أشـــــــكال نـــــــذكر منهـــــ .  وتأخـــــــذ التقنيـــــــات الحديثـــــــة عــــ

ـــين،تعلم اآللــــــــة ،أنترنــــــــت األشــــــــياء والحوســــــــبة  DLT:الســــــــجالت الالمركزيــــــــة /املوزعــــــــة ،الــــــــذكاء اإلصــــــــطناعي،تقنية البلوكتشـــــ

 ،ويمكن توضيح ما سبق من خالل الشكل التالي:(6، صفحة 2727)نفيسة الخير،  السحابية

 : يوضح املجاالت الرئيسية للتكنولوجية املالية والتقنيات املستخدمة والحلول املرجوة من إعتمادها.77شكل رقم

 

 املصدر :من إعداد الباحثتين باإلعتماد على :

)منير ماهر  ،(076-072، الصفحات 2727)عبد الوهاب صخري،سمية بن علي،  ،(6، صفحة 2727)نفيسة الخير، 

 (09، صفحة 2771الشاطر، 

 ة بين الفرص والتحديات :العربي املنطقةالتكنولوجيا املالية في ثانيا 

اقع التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية:-9  و

 مجاالت التكنولوجيا املالية

 املدفوعات

 التمويل واإلقراض  الرقمي 

 إدارة الثروات

 التأمين

 التكنولوجة التنظيمية

 أشكال التقنيات الحديثة املستخدمة

 الذكاء اإلصطناعي

 الحوسبة السحابية 

املوزعة/السجالت الالمركزية  

 البيانات الضخمة

(سلسلة الكتل)البلوكتشين   

 أنترنت األشياء

 تعلم اآللة

 حلول التكنولوجيا املالية

 حذف الوسطاء

 السرعة والكفاءة في اإلنجاز

 تقليص الوقت والجهد 

 دعم القرارت اإلدارية واإلستثمارية

 تقديم اإلستشارات اآللية

 رفع الكفاءة التشغيليلة

 التخفيف من قيود منح التمويالت
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ــا املاليـــة قائمـــة القطاعـــات ذات األولويــــة فـــي املنطقـــة العربيـــة حســـب تصـــريح الـــرئيس التنفيــــذي  ــاع التكنولوجيـ يتصـــدر قطـ

ظبي العالمي ،حيث شهد هذا القطاع نمـوا هـائال خـالل فتـرة زمنيـة قصـيرة  ريتشارد تينغ رئيس الخدمات املالية في سوق أبو

لقدرته على إحداث تحول جذري في الصناعة املالية ، والشكل التالي يوضح إهتمـام الهيئـات الحكوميـة بـدعم اإلسـتثمار فـي 

 . (2779)منصة ماجنيت،  الشركات الناشئة للتكنولوجيا املالية على حساب الشركات الناشئة للمجاالت األخرى 

قطاعـــات حســـب عـــدد صـــفقات الشـــركات الناشـــئة فـــي دول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا  70: يوضـــح أهـــم 72شـــكل رقـــم

2771-2779. 

 

 
 (70، صفحة 2779)منصة ماجنيت، املصدر : 

املوجهـــة إليهـــا فـــي املنطقـــة أن التكنولوجيـــا املاليـــة تحتـــل املرتبـــة األولـــى فـــي حجـــم الصـــفقات  نالحـــظأعـــاله  املبـــينمـــن الشـــكل 

العربية و ذلك يعود لدورها الفعال في تصميم وإبتكـار نمـاذج أعمـال تمكـن مـن تطـوير املنتجـات والخـدمات املاليـة التـي مـن 

زيـادة النمـو اإلقتصـادي   ومـن ثـم الوصـول إلـى األهـداف شأنها الرفع من مستويات الشمول املالي وتحقيق اإلستقرار املـالي و 

 التنموية املسطرة.

وتسجل املنطقة العربية تفاوت في عدد شركات التكنولوجيا املالية الناشئة بالرغم من إهتمام الحكومات والهيئات املاليـة 

الخـــدمات املاليـــة املقدمـــة ، و يمكـــن الدوليـــة بهـــذا القطـــاع و منـــاداتهم بضـــرورة اإلســـتفادة واإلنتفـــاع مـــن تطوراتـــه لتحســـين 

 توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

 : يوضح توزع عدد الشركات الناشئة للتكنولوجيا املالية في املنطقة العربية73شكل رقم
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 (22، صفحة 2779)منصة ماجنيت، املصدر : 

ــا تصــــدر اإل  مــــارات العربيــــة املتحــــدة الــــدول فــــي املنطقــــة العربيــــة ويمكــــن تفســــير ذلــــك بإهتمــــام ومــــن الشــــكل أعــــاله  يتبــــين لنــ

سلطاتها الحكومية بهذا املجال مـن خـالل السـعي لتـوفير البيئـة التشـريعية والتقنيـة الالزمـة لنمـوه مـع دعـم اإلبتكـار للتقـدم 

لغـــة لإلبتكـــارات الصـــادرة عـــن املؤسســـات فـــي هـــذا الـــنهج الحـــديث، تليهـــا جمهوريـــة مصـــر  العربيـــة وهـــي األخـــرى تـــولي عنايـــة با

 الناشئة لذا تسمح بنشاطها وتعددها داخل إقتصادها  ملا لها من منافع على اإلقتصاد واملجتمع املصري.

 أهم شركات التكنولوجيا املالية الناشطة في املنطقة العربية : -

 العربيةيوضح أهم شركات التكنولوجيا املالية الرائدة في املنطقة  77جدول رقم:

 شعارها مجالها مقرها إسم الشركة

تسمح بدفع الفواتير ومختلف الخدمات  مصر Fawryفوري 

في املتاجر الصغيرة واالكشاك واملتاجر 

  القرطاسية

 arabainأريبيان تشين 

chain 

اإلمارات العربية 

 املتحدة

تعتمد على تقنية البلوك تشينوتستخدم 

الذكية لتطوير املنصات العامة العقود 

  الالمركزية

اململكة العربية  Souqalmalسوق املال 

السعودية ، 

اإلمارات املتحدة  

 العربية ، الكويت

منصة املقارنة املالية يسمح بمقارنة  

خطط التأمين والقروض والرهون 

 العقارية
 

تدعمها شركة  Payfortباي فور 

 أمازون

وسلة للتحكم والحماية من الغش وتمكن 

 الفواتير واألقساطمن دفع 

 
Beehive أول منصة لإلقراض وتستخدم تقنية  دبي

 التمويل الجماعي

 

Yalla Compare  اإلمارات العربية

 املتحدة

 منصة مقارنة كل ش يء

 

 .(vapulus ،2779) املصدر: من إعداد الباحثتين باإلعتماد على :

مــا  2727حـديثا فــي التكنولوجيـا املاليــة فـي املنطقـة العربيــة التـي حصــلت علـى أكبـر تمويــل عـام شــركات ناشـئة  2ومـن أفضـل 

 يلي:
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يوضح أفضل شركات التكنولوجيا املالية الحديثة الحاصلة على أكبر تمويل في املنطقة العربية خالل عام  70شكل رقم:

2727 

 
 (Arab Founders ،2727)عرب فاوندرز  املصدر: من إعداد الباحثتين باإلعتماد على:

  

لرصد حلـول التكنولوجيـا املاليـة فـي املنطقـة  CGAPستشارية ملساعدة الفقراء املجموعة اإل  قامت بهاالتي  األبحاثحسب و 

بلــــد عربــــي وتصــــدرت اإلمــــارات  22العربيــــة تبــــين تمركــــز هــــذه الحلــــول فــــي عــــدد قليــــل مــــن البلــــدان علمــــا أن الدراســــة شــــملت 

ة حـــل ، تليهـــا دول شـــمال افريقيـــا بقيـــاد 337حـــال للتكنولوجيـــا املاليـــة مـــن بـــين  67العربيـــة املتحـــدة  املنطقـــة العربيـــة بتبنيهـــا 

وهـــذا مـــا يمكـــن توضـــيحه مـــن  (FinDev ،2779)بوابـــة  تـــونس ومصـــر  إلـــى جانـــب بـــالد الشـــام بقيـــادة األردن ولبنـــان املغـــرب،

 خالل الشكل التالي :

 يوضح نسب حلول التكنولوجيا املالية التي تتبنها الدول العربية 72شكل رقم: 

 

 (FinDev ،2779)بوابة املصدر: 

ترتكز دول املنطقة العربية على حلول املدفوعات والتحويالت في مقدمة الحلول التي جاءت بها إبتكارات التكنولوجيا 

 املالية تليها الحلول املساعدة في تعزيز العمليات والبنية التحتية  ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوالي :

 

 

 

أفضل شركات 
التكنولوجيا المالية في 

 المنطقة العربية

باي موب  Paymob  تمارا Tamara Expensya 
Tarabut Gateway 

 بوابة ترابط
 Mamoمامو
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 يوضح حلول التكنولوجيا املالية التي تتبنها الدول العربية 76شكل رقم:

 
 (FinDev ،2779)بوابة املصدر: 

 :في املنطقة العربية افع إستخدام التكنولوجيا املاليةدو  -2

تتعــدد األســباب وراء إتســاع دائــرة اإلقصــاء املــالي وعــدم إمــتالك الحســابات لــدى املؤسســات املاليــة  إنتشــار اإلقصــاء املــالي:-

الرسمية في املنطقة العربية، وأبرزها يتعلق ببعد املسافات بين هذه املؤسسات والعمـالء أو إرتفـاع تكلفـة الخـدمات املاليـة 

كـــافي أو الوثـــائق املطلوبـــة لفتحـــه باإلضـــافة إلـــى إشـــكالية إنعـــدام التـــي توفرهـــا باإلضـــافة إلـــى عـــدم إمـــتالك العمـــالء الرصـــيد ال

الثقة في املؤسسات املالية الرسمية نتيجة الهزات واألزمات املالية التي مـرت بهـا ، أو عـدم توافـق الخـدمات املاليـة الرسـمية 

)إتحــاد املصــارف يعة اإلســالمية( مــع رغبــات و إحتياجــات العمــالء الســيما تلــك التــي ال تتوافــق مــع املعتقــدات الدينيــة ) الشــر 

 العربية(

التطــــور الهائــــل فــــي الصــــناعات التكنولوجيــــة: يعــــد  اإلبتكــــار فــــي مجــــال الهواتــــف والحواســــيب الســــيما الذكيــــة منهــــا وإنتشــــار -

و إمكانيــة إســتغاللها فــي  إســتخدامها مــن قبــل عــدد كبيــر مــن األفــراد واملؤسســات عبــر العــالم والعــالم العربــي بصــفة خاصــة 

املجال املالي عبـر التطبيقـات والبـرامج الحديثـة باإلضـافة إلـى آالت السـحب والـدفع  التـي تسـهل إتمـام املعـامالت والتحـويالت 

املاليـــــة عـــــن بعـــــد، يعـــــد عـــــامال جوهريـــــا لتبنـــــي التكنولوجيـــــا املاليـــــة وطـــــرح منتجـــــات ماليـــــة قابلـــــة للتـــــداول إلكترونيـــــا ملواكبـــــة 

 .  (332، صفحة 2779)أحمد عالش،  على الساحة املالية العاملية املستجدات

ــا املاليــــة ال تقتصــــر فقــــط علــــى إيجــــاد  - ــا املاليــــة فــــي تحقيــــق األهــــداف التنمويــــة : حيــــث أن التكنولوجيــ مســــاهمة التكنولوجيــ

خــالل تخفــيض التكــاليف وتقلــيص وقــت إنجــاز املعــامالت املاليــة  الحلــول والبــدائل إلرضــاء العمــالء وتــوفير  الراحــة لهــم مــن

فحسب و إنما هي تهدف إلى تحقيق أهداف أوسع و تتمثل في تيسير وصول كافة شرائح املجتمع وخاصة املهمشين ماليا إلى 

بــاتهم ،ممــا يســاهم فــي الخــدمات واملنتجــات املاليــة الرســمية التــي تغطــي إحتياجــاتهم وتــتالئم وقــدراتهم املاليــة وتتوافــق مــع رغ

الرفـع مــن مسـتويات الشــمول املـالي الــذي يعـد أحــد ركـائز اإلســتقرار املـالي بهــدف تطـوير ودعــم النشـاط اإلقتصــادي ومـن ثــم 

 تحقيـــق أهـــداف التنميـــة اإلقتصـــادية واملســـتدامة وبلـــوغ األهـــداف اإلجتماعيـــة والـــتخلص مـــن الفقـــر واألميـــة فـــي املجتمعـــات

 .(2، صفحة 2771)إتحاد املصارف العربية، 
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التركيبــة الســكانية للمنطقــة العربيــة والتــي تعــد العامــل األساســ ي فــي إســتقطاب اإلبتكــارات التكنولوجيــا حيــث يفــوق عــدد  -

، 2727)ذهبيـــة لطـــرش، ســـمية حـــراق،  مليـــون نســـمة ممـــا يشـــكل ســـوقا واعـــدة لصـــناعة التكنولوجيـــا املاليـــة 367الســـكان 

 ، (91صفحة 

مساهمة التكنولوجيا املاليـة فـي إبتكـار وتصـميم الوسـائط اإللكترونيـة التـي تسـهل عمليـة تحويـل األمـوال بكفـاءة وشـفافية -

لمـــــدفوعات واملردوديـــــة املطلوبـــــة ، وهـــــذا مـــــا يســـــاهم فـــــي تنشـــــيط التجـــــارة اإللكترونيـــــة والعـــــابرة للحـــــدود وتـــــأمين الحمايـــــة ل

 .(91، صفحة 2727)ذهبية لطرش، سمية حراق،  والتحويالت الخاصة بالعاملين في الخارج

خيــــار إســــتراتيجي للتمويــــل : حيــــث تســــاهم التكنولوجيــــا املاليــــة فــــي حشــــد املــــدخرات وتــــوفير التمويــــل الــــالزم لبــــدء املشــــاريع -

التمويــــل الجمــــاعي عبــــر التطبيقــــات علــــى األجهــــزة الذكيــــة والتــــي تعــــد مــــن الحلــــول الســــريعة  اإلســـتثمارية مــــن خــــالل منصــــات

 . (700، صفحة 2771)أيمن زيد،أمينة بودراع،  والفعالة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وبأقل التكاليف
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التكنولوجيـــا املاليـــة العديـــد مـــن التحـــديات التـــي تعيـــق إنتشـــارها فـــي املنطقـــة العربيـــة ، يمكـــن إيجـــاز الـــبعض  منهـــا فـــي تواجـــه 

 : (073-072، الصفحات 2779)زينب حمدي ، الزهراء أوقاسم،  النقاط التالية

بيئة األعمال نتيجة القيود املفروضة على اإلستثمارات االجنبيـة والتـي مـن شـأنها نقـل الخبـرات والتطـورات ضعف  -

 الحديثة الخاصة بالتكنولوجيا املالية.

ندرة حصص رؤوس األموال املخاطرة في املنطقـة العربيـة واإلسـتثمارات املوجهـة ملجـال التكنولوجيـا املاليـة وذلـك  -

 ة املفروضة والتي تحد من نمو شركات التكنولوجيا املالية .راجع للقيود التنظيمي

تبــاين األطــر القانونيــة املنظمــة للعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا املاليــة علــى مســتوى بلــدان املنطقــة العربيــة وخاصــة  -

الســيما  املتعلقــة بإســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا املاليــة  الحديثــة  والقواعــد التنظيميــة اإلحترازيــة فــي هــذا املجــال

 املتعلقة بأمن وحماية املستهلكين وخصوصية بياناتهم .

تفـــاوت تـــوفر البنيـــة التقنيـــة املســـاعدة علـــى تبنـــي التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي دول املنطقـــة العربيـــة ، والتـــي تســـاهم فـــي  -

 تغلغـــــل شـــــبكة املعلومـــــات واإلتصـــــال وتوســـــعها لتمتـــــد إلـــــى جميـــــع املنـــــاطق، وهـــــذا األمـــــر يشـــــكل عائقـــــا فـــــي إنتشـــــار

 التكنولوجيا املالية في املنطقة والسبب الرئيس ي في إنخفاض جودة األنترنت  وإرتفاع أسعارها .

نقص اإلطار التشريعي في املنطقة العربية والخاص بحماية املستهلكين من الجرائم اإللكترونية واألمن املعلوماتي  -

)ويســام بــن فضــة ،  كنولوجيــا املاليــةممــا يشــكل مصــدر خــوف لــدى األفــراد واملؤسســات للتوجــه نحــو منتجــات الت

 . (721-720، الصفحات 2727حكيم بن حسان، 

محدوديـــــة الـــــدعم املؤسســـــ ي الـــــذي يســـــمح باإلختبـــــار الفعلـــــي إلبتكـــــارات التكنولوجيـــــا املاليـــــة فـــــي بيئـــــة فعليـــــة عبـــــر  -

 الشركات الناشئة للتكنولوجيا املالية في املنطقة.املختبرات التنظيمية وبالتعاون مع حاضنات 

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك توجـــد تحـــديات أخـــرى تتعلـــق بمســـتخدمي التكنولوجيـــا املاليـــة والتـــي تعتبـــر أســـاس التعـــامالت 

ــا  ــا عــــاملين يشــــكالن  تحــــديا حقيقيــ ــكالية نقــــص الــــوعي املــــالي وهمــ بالتقنيـــات املاليــــة الحديثــــة مــــن بينهــــا  الثقــــة وإشــ

 .(619، صفحة 2727)يسمينة قاس ي، محمد بولصنام، ر التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية يواجه إنتشا
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أيمـن )وفاء حمدوش،ملياء عمـاني،  كما تواجه  دول املنطقة العربية تحديات أخرى  لتبني التكنولوجيا املالية منها

 :(330، صفحة 2727بوزانة، 

إشكالية الديون واإلقراض املفترس : الناتج عن تقديم القروض للفئات املستبعدة من الحصول على قروض مـن  -

املؤسســات البنكيــة واملاليــة الرســمية ، لــذا عنــد حصــولهم علــى قــرض عــالي التكلفــة خــالل دقــائق فقــط يضــر  بهــم 

 على األرجح.

الهندسة والخبرات التكنولوجية والصـيانة املسـتمرة  لتمكـين التنفيـذ واإلسـتخدام الجيـد للتقنيـات توفر مهارات  -

 املالية كالبيانات الضخمة والذكاء اإلصطناعي....

 عوامل نجاح التكنولوجيا املالية والشركات الناشئة العاملة بها في املنطقة العربية: -8

)مرصــد التقنيـات املاليـة الحديثــة  ة وتطـر الشـركات املتخصصــة فيهـا ، نـذكر منهـاتتعـدد ت عوامـل نجـاح التكنولوجيــا املاليـ

   :(9، صفحة 2727في الدول العربية، 

 .دون املساس بجودتهااملالية إمتالك البنية التحتية الالزمة لتنفيذ كم هائل من املعامالت    -

خدمات متنوعة للدفع الرقمي تلبي إحتياجـات ورغبـات العمـالء عبـر شـبكة منتشـرة مـن منافـذ تقـديم التوفيق في تصميم   -

 الخدمة.

دعــم الســلطات الرقابيــة للتقنيــات املاليــة الحديثــة وتشــجيع إســتخدام الــدفع اإللكترونــي مــن خــالل وضــع األطــر املســاندة  -

 للعمل به.

)ويسـام  ها عامال مهما يساهم في لجاح التكنولوجيـا املاليـة بـدولها، ومنهـاكما تتوفر املنطقة العربية على عوامل أخرى تكسب

 :  (726-723، الصفحات 2727بن فضة ، حكيم بن حسان، 

الرقمية والهواتـف  إرتفاع نسبة الشباب في املنطقة العربية  وهذا يعد عامال بارزا لتزايد الطلب  على إستخدام  املنصات  -

الذكيـة و أجهــزة الكومبيــوتر ، باإلضــافة إلــى إرتفــاع نصــيب الفــرد مـن النــاتج املحلــي اإلجمــالي الســيما فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي  وهاذين العاملين جعال املنطقة العربية مركزا الستقطاب شركات التكنولوجيا املالية عبر العالم بإعتبـار املنطقـة 

 ضخم لإلستثمار وتعظيم األرباح.العربية سوق 

بيئـات إختبـار تنظيميـة  79توفير بيئات إختبـار تنظيميـة بهـدف إختبـار إبتكـارات شـركات التكنولوجيـا املاليـة ، وتـم إنشـاء   -

دول عربيـــة وهي:اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ، قطـــر ،األردن ، الكويـــت، البحـــرين، اململكـــة العربيـــة الســـعودية ، 71مـــن طـــرف 

 ومصر.عمان 

توفير حلول الدعم املـالي بمـا فيهـا الصـناديق املفتوحـة وبـرامج مسـرعات مخصصـة لـدعم الشـركات الناشـئة للتكنولوجيـا   -

 املالية في املنطقة العربية.

 تجارب رائدة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا املالية : -2

على املراتب االولى في املنطقة العربية بإحتالل كل من دولة: اإلمارات العربية املتحدة ، اململكة  تستحوذ دول الخليج العربي

السعودية،البحرين ، سلطنة عمـان ،وقطـر علـى املراكـز الخمسـة االولـى ،حيـث تضـاهي الـدول املتقدمـة وتنافسـها فـي جـذب 

ف بســـرعة وإمتالكهـــا مرونـــة كبيـــرة فـــي التحـــول نحـــو املـــدن اإلســـتثمارات الدوليـــة الرقميـــة وذلـــك يعـــود إلـــى قـــدرتها علـــى التكيـــ
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)إتحــــاد  الذكيــــةو التطبيقــــات الرقميــــة الحديثــــة للرفــــع مــــن مســــتويات الشــــمول املــــالي الرقمــــي ودعــــم اإلســــتقرار اإلقتصــــادي

 ، وعليه إرتأينا عرض التجارب التالية:(2727املصارف العربية، 

:تعد دولة اإلمـارات املسـتقطب األول ملشـاريع التكنولوجيـا املاليـة فـي دول مجلـس التعـاون اإلمارات العربية املتحدةتجربة -

الخليجـــي والـــدول العربيـــة ككـــل، إلســـتحواذها علـــى الحصـــة األكبـــر فـــي تمويـــل هـــذا النـــوع مـــن املشـــاريع و يعـــد ســـوق أبـــو ظبـــي 

لية التي وضـعها هـذا األخيـر علـى رأس قائمـة أولوياتـه. وتعزيـزا لهـذا التوجـه أنشـ ئ العالمي املركز املالي الدولي للتكنولوجيا املا

بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إلختبـار إبتكـارات التكنولوجيـا املاليـة ويعـد هـذا املخبـر املنصـة  2776املخبر التنظيمي سنة 

 (262، صفحة 2727)أسعد حمود السعدون، ة التشريعية والتنظيمية املتكاملة واألولى من نوعها في املنطقة العربي

ــا املاليــــة فــــي بيئــــة آمنــــة ،محكمــــة  ــاتهم املتعلقــــة بالتكنولوجيــ ــار وتطــــوير منتجــ ـــه إختبــ ــي للمشــــاركين فيـ ــيح املخبــــر التنظيمــ ويتــ

)وهيبــة عبـد الـرحيم،أمين بـن ســعيد، ومحـددة املخـاطر  ذات تكـاليف ماليـة إقتصــادية ، تتمتـع بضـوابط تشـريعية محـددة 

 .(93، صفحة 2771نادية عبد الرحيم، 

)حيزيــة بنبة،إبتســام عليــوش  ومــن العوامــل املســاعدة علــى نمــو التكنولوجيــا املاليــة وتطورهــا بدولــة اإلمــارات العربيــة مــا يلــي

 :(26، صفحة 2771قربوع، 

 وضع إستراتيجيات دعم وتطوير لسوق أبو ظبي العالمي  من طرف حكومة اإلمارات العربية املتحدة. -

تـــوفير البنيـــة تحتيـــة حديثـــة تشـــكل بيئـــة مســـاعدة لنشـــاط شـــركات التكنولوجيـــا املاليـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة  -

 املتحدة.

 املنطقة العربية .املوقع اإلستراتيجي لدولة اإلمارات في  -

 املركز املالي واإلقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة و اإلستقرار الذي تتمتع به. -

 توافق األطر القانونية و التنظيمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة مع القوانين العاملية املعمول بها. -

ي القطاعات العاملة بدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة التنسيق الجيد والفعال بين شركات التكنولوجيا املالية وباق -

 وأفراد املجتمع اإلماراتي.

ومـــن أهـــم التطبيقـــات الناجحـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة تطبيـــق الـــدرهم اإللكترونـــي "مباشـــر" الـــذي يتـــيح عمليـــة 

الحمائيــة دون تالمــس بهــدف تعزيــز  الــدفع مقابــل الخــدمات الحكوميــة علــى الهــاتف الــذكي باإلعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات

االمــن والحفــاظ علــى معــايير الصــحة العامــةظن ويســاهم فــي إســتمرارية الحصــول علــى الخــدمات الحوميــة وإســتدامتها مهمــا 

 (2722)وزارة املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،  كانت الظروف

 تجربة البحرين:-

على مستوى دول املجلس التعاون الخليجـي والـدول العربيـة وإحـراز مراتـب متقدمـة  الريادةتسعى دولة البحرين إلى تحقيق 

، لذا أولت إهتماما بالغا بتبنـي التقنيـات الرقميـة الحديثـة وتشـجيع إبتكـارات على مستوى العالم في مجال الخدمات املالية 

ة البحـرين إلـى مركـز إقليمـي للتكنولوجيـا املاليـة ، بإتخاذهـا مجموعـة مـن اإلجـراءات التكنولوجيا املالية بهدف تحويل مملكـ

 :(633-632، الصفحات 2771ديسمبر  71و70)محمد األمين بودخيل، الكفيلة بتحقيق ذلك ، نذكر منها 

الهيئـات النقديـة واملاليـة لـدول رائـدة فـي مجـال اإلبتكـار ) مثـال بين املصرف املركزي  للبحرين و إبرام عقود تعاون  -

 سلطة النقد في سنغافورة و سوق أبو ظبي العالمي(.
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تـــوفير البيئـــة التنظيميـــة وإنشـــاء صـــندوق رمـــل وهـــو إطـــار يـــتم علـــى مســـتواه إختبـــار اإلبتكـــارات الحديثـــة لشـــركات  -

 التكنولوجيا املالية . 

 مركز متخصص في التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية.إنشاء خليج البحرين وهو أكبر  -

"وهي أول منصة إفتراضية و األولى من نوعها في FinHub973منصة "2727كم أطلق مصرف البحرين املركزي في نهاية عام 

 (2727)إتحاد املصارف العربية،  املنطقة العربية

 العربية السعودية:تجربة اململكة -

تعد اململكة العربية السعودية مـن الـدول الرائـدة فـي مجـال إسـتخدام الـذكاء اإلصـطناعي ، لـذا تعمـل علـى تأسـيس أكثـر مـن 

 2737في إطار رؤية اململكة  شركة ناشئة في هذا املجال بإعتبار أن الذكاء اإلصطناعي مكونا أساسيا لإلقتصاد البديل 377

 .(2727)إتحاد املصارف العربية، 

، بإنضــمام مؤسســة النقــد العربــي الســعودية إلــى شــبكة سالســل الكتــل التــي تــم دعم التحــول الرقمــي بــ ململكــةا وقــد قامــت 

)رحـــاب صـــالح  لتســـهيل عمليـــة تحـــول األمـــوال واملـــدفوعات بـــين البنـــوك اإلقليميـــةELM( IBMإنشـــاؤها بالتعـــاون مـــع شـــركة)

  (20، صفحة 2727صالح الدين أمين، 

بــدعم التجــارة اإللكترونيــة   و تحقيــق التمكــين الرقمــي مــن  "ســاما" مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وفــي هــذا اإلطــار قامــت

األنترنت لجميـع حـاملي خالل إطالق املدفوعات الرقمية وتفعيل خدمة املحافظ الرقمية لغتاحة خدمة البيع والشراء عبر 

 (06، صفحة 2727)زهرة سيد اعمر،دحمان بن عبد الفتاح،  .2771بطاقة "مدى" البنكية بداية شهر أفريل 

وهــي مبــادرة طموحــة تســعى  2737وأطلقــت املؤسســة النقديــة" ســاما  "مبــادرة فينتــك الســعودية فــي إطــار دعــم رؤيــة اململكــة 

 إلى تحقيـق نقلـة نوعيـة فـي قطـاع التقنيـة املاليـة وتطـوير ثقافـة اإلبتكـار واإلسـتثمار فـي الشـركات املتخصصـة فـي هـذا املجـال

 .(2771)البنك املركزي السعودي، 

ي للتقنيـات املاليـة مــن وتسـتهدف دعـم النظـام البيئـ 2779عـام Fintech Saudiكمـا أصـدر البنـك املركـزي السـعودي مبـادرة 

أجــل بلــوغ الريــادة الدوليــة كمركــز بيئــي تجريبــي للشــركات املحليــة والدوليــة فــي إختبــار الحلــول الرقميــة .وبالتعــاون مــع دولــة 

اإلمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدة أصــــــدر البنــــــك املركــــــزي الســــــعودي عملــــــة مشــــــتركة عــــــابرة للحــــــدود فــــــي إطــــــار العالقــــــات املاليــــــة و 

 .(20، صفحة 2727)رحاب صالح صالح الدين أمين،  مجلي التعاون الخليجي اإلقتصادية بين دول 

ومنــه يمكننــا القــول أن اململكــة الســعودية تســعى لتــوفير البيئــة التقنيــة الرقميــة واألطــر التنظيميــة والرقابيــة لنمــو شــركات 

 الحلول واإلبتكارات التي من شانها تطوير العمل املالي واملصرفي في العالم .التكنولوجيا املالية في السعودية ونجاح 

 تجربة الكويت:-

تهــــتم دولــــة الكويــــت بضــــرورة التوجــــه نحــــو اإلســــتفادة مــــن إبتكــــارات التكنولوجيــــا املاليــــة مــــن خــــالل إيجــــاد النظــــام الفعــــال 

ية للرفـع مـن قـدرات ومهـارات الكـوادر الكويتيـة املحليـة   إلجتذاب املهارات العاملية لوضع البرامج وإنتاج البرمجيات الحاسـوب

وتعتبــر دولــة كويــت مــن الــدول املتحفظــة فــي إســتيعاب إبتكــارت التكنولوجيــا املاليــة مقارنــة بالــدول األخــرى ملجلــس التعــاون 
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،بيـــت التمويـــل بنـــوك كويتيـــة ) بنـــك بوبيـــان، بنـــك الكويـــت الوطني 70الخليجـــي، وقـــد أشـــارت الدراســـة التحليليـــة ملـــارمور أن 

الكويتي وبنك الخلـيج (، تمكنـت مـن تحقيـق الريـادة فـي تقـديم حلـول مفيـدة للعمـالء باإلعتمـاد علـى التكنولوجيـا املاليـة،كما 

تتــولى البنــوك فــي الكويــت تقــديم خــدمات التكنولوجيــا املاليــة بشــكل رئيســ ي بتوظيــف إســتثمارتها فــي الحصــول علــى خــدمات 

ئهــــا وتنــــافس الخــــدمات املاليــــة العامليــــة  ومــــن بــــين العوامــــل املســــاعدة علــــى تبنــــي إبتكــــارات مصــــرفية ترقــــى إلــــى تطلعــــات عمال

 التكنولوجيا املالية ونجاحها في دولة الكويت ما يلي:

 اإلنتشار الكبير واملكثف لألنترنت والهواتف النقالة. -

 الشريحة السكانية الشابة، امليسرة واألكثر دراية بالتقنيات الرقمية . -

 التحتية الرقمية املساندة.البنية  -

 األنظمة واللوائح املواتية لبيئة لنجاح التكنولوجيا املالية . -

 الخصائص الفريدة للقطاع املصرفي الكويتي -

تعليمــــــات موجهــــــة لجميــــــع مقــــــدمي الخــــــدمات لتنظــــــيم عمليــــــة الــــــدفع  2771وقدأصــــــدر بنــــــك الكويــــــت املركــــــزي فــــــي ســــــبتمبر 

تــــم وضــــع إطــــار لبيئــــة رقابيــــة تنظيميــــة  2771قابــــة والتــــدقيق منــــه، وفــــي نــــوفمبر اإللكترونــــي والتــــي تخضــــع بشــــكل مباشــــر للر 

إلتاحــة أســس إختبــار املنتجـــات املبتكرة.حيــث أطلقــت الكويــت صـــندوق تنظيمــي فــي إطــار دعـــم وتطــوير ســوق التكنولوجيـــا 

 (2779نتيليجنس، يونيو)مارمور مينا ا (KNPSاملالية وتحديث نظام الدفع الوطني الكويتي )

:الخاتمة   

 توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط التالية:

التكنولوجيا املالية إهتمت بقطاع املدفوعات في بداية ظهورها لتنمو وتتوسع في املجاالت املالية إال انها لم  -

 في األساليب اإلدارية أيضا. تكتفي بذلك فقط وإمتدت إلى تقديم الحلول 

إبتكارات التكنولوجيا املالية كفيلة بتطوير القطاع املصرفي واملالي في املنطقة العربية  من خالل تقديم حلول  -

 لتعزيز الثقة وتوافق الرغبات وإحتياجات العمالء.

اإلستبعاد املالي وتوسيع  نجاح إبتكارات التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية كفيل بتقليص نسب اإلقصاءو -

 دائرة الخدمات املالية الرسمية في املنطقة العربية.

 التكنولوجيا املالية من شأنها دعم اإلستقرار املالي و تحقيق األهداف التنموية املنشودة. -

الدعم الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي هو العامل البارز في نجاح هذه الدول في مجال التكنولوجيا  -

ملالية وذلك من خالل توفير البنى التحتية التقنية والتشريعية املواتية للعمل في بيئة رقمية وتكنولوجية ا

 مساعدة على نمو وتطور التكنولوجيا املالية .

 ولتعزيز مساعي الدول العربية في تحقيق النجاح في مجال التكنولوجيا املالية  إرتأينا  إقتراح التوصيات التالية:

طر التعاون والشراكات بين الهيئات املالية والنقدية لدول املنطقة العربية لنقل الخبرات واإلستفادة من تعزيز أ -

 التجارب الرائدة في هذا املجاللتقليص الفجوات الرقمية.

 دعم اإلستثمار في مجال التكنولوجيا املالية. -

 ثة .اإلهتمام أكثر باملورد البشري وترقيته للعمل بهذه التقنيات الحدي -
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توسيع دائرة الحمالت التوعوية بضرورة التوجه نحو الحلول التكنولوجية الحديثة وتنمية الثقافة الرقمية  -

 العربية .

تمكين املرأة عربيا من الولوج في عالم التكنولوجيا املالية واإلستفادة من تجربة البحرين واإلمارات العربية في  -

 . هذا املجال

 واملصادر: قائمة املراجع

vapulus( .72 71 ,2779 أهم شركات التكنولوجيا املالية عربيا. تاريخ االسترداد .)من 2722, 73 72 ،

https://www.vapulus.com/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A

7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1/ 

 (. إبتكارات التكنولوجيا املالية ومستقبل الخدمات املصرفية. 2771إتحاد املصارف العربية. )

تواجهها. تاريخ االسترداد  (. واقع التكنولوجيا املالية في املنطقة العربية والتحديات التي2727, 70إتحاد املصارف العربية. )

 العربية-املنطقة -في-الرقمي  -/التحول uabonline.org/ar، من التحول الرقمي في املنطقة العربية: 2722, 70 20

، 2722, 70 29إتحاد املصارف العربية. )بال تاريخ(. واقع الشمول املالي ودور التكنولوجيا املالية في تعزيزه. تاريخ االسترداد 

 التكنولوجيا-ودور -املالي -الشمول -.واقعuabonline.org/ar/Iمن 

(، 77) 79(. دور التكنولوجيا املالية في دعم النشاط املالي واإلبتكار تجربة البحرين. مجلة اإلبداع ، 2779أحمد عالش. )

 .300-337الصفحات 

مع التطبيق على املصارف  (. املصارف اإلسالمية وكسب رهان التكنولوجيا املالية2727أسعد حمود السعدون. )

الجزء الثاني(، الصفحات  799اإلسالميةباململكة العربية السعودية. مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية )العدد:

200-290. 

(. مؤسسة النقد تطلق مبادرة فينتك السعودية الهادفة لجعل اململكة رائدة في 2771, 70 37البنك املركزي السعودي. )

-www.sama.gov.sa/ar، من 2722, 73 72مجال قطاع التقنية املالية. تاريخ االسترداد 

sa/News/page/news30.04.2018.aspx 

. مجلة ALGO Bahrainوجيا املالية والحاجة إلى اإلبتكار تجربة املصارف الثالثة (. التكنول2771أيمن زيد،أمينة بودراع. )

 .767-702(، الصفحات 3) 0اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية ، 

, 72 79(. رسم خريطة إلبتكارات التكنولوجيا املالية في العالم العربي . تاريخ االسترداد 77 77 ,2779. )FinDevبوابة 

-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2019/11/rsm-khrytt-labtkarat-altknwlwjya-almalyt، من 2722

fy-alam-alrbyl 
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يا املعلومات ...ثورة إقتصادية جديدة:دراسة حالة منطقتي الشرق (. تكنولوج2771حيزية بنبة،إبتسام عليوش قربوع. )

 .67-36(، الصفحات 3) 0األوسط وشمال إفريقيا. مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية ، 

ي (. واقع التكنولوجيا املالية في الدول العربية وأهمتها في تعزيز الشمول املالي ف2727ذهبية لطرش، سمية حراق. )

 .773-93(، الصفحات 2) 2املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. مجلة البحوث اإلقتصادية املتقدمة ، 

آفاق التجارة اإللكترونيةفي ظل ثورة التكنولوجيا 2019ديسمبر  03-02مصعب روينة ;سليم جابو ;ربيع بوصبيع العايش

لتنمية املستدامة نحو رؤى مستقبليةواعدة للدول املالية وسلسلة الكتل اإلتجاهات الحديثة للتجارة الدولية وتحديات ا

 الوادي الجزائرجامعة الشهيد حمه لخضر219-207النامية

-20، الصفحات GEM  ،779(. تجارب دولية في التكنولوجيا املالية. مجلة 2727رحاب صالح صالح الدين أمين. )جوان, 

770. 

-كنولوجيا املاليةكآلية لتعزيز الشمول املالي في الوطن العربي(. الت2727زهرة سيد اعمر،دحمان بن عبد الفتاح. )مارس, 

 .09-63(، الصفحات 77) 71. مجلة التكامل اإلقتصادي ، -دراسة حالة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

(. مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية. مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية 2779زينب حمدي ، الزهراء أوقاسم. )

 .072-077(، الصفحات 7) 1واإلقتصادية ، 

(، الصفحات 73) 77(. التكنولوجيا املالية صناعة واعدة في الوطن العربي. مجلة آفاق علمية ، 2779سعيدة حرفوش. )

020-000. 

من (. اإلبتكار في التكنولوجيا املالية كآلية للرقمنة ومساهمتها في الحد 2727عبد الغاني مولودي، فتيحة عاللي. )

 .32-77(، الصفحات 72) 73إستخدام الورق واملحافظة على البيئة. مجلة اإلقتصاد والبيئة ، 

 (. التقنيات املالية وتطبيقاتها في الصناعة املالية اإلسالمية. صندوق النقد الدولي.2779عبد الكريم قندوز. )

يةفي منطقة الشرق االوسط وشمال (. تحليل واقع التكنولوجيا املال2727عبد الوهاب صخري،سمية بن علي. )

 .071-072(، الصفحات 7) 6إفريقيا:قراءة للتحديات واإلمكانات. مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبة ، 

(. التقنية املالية تشهد طفرة كبرى: أفضل شركات التكنولوجيا 2727يونيو,  37. )Arab Foundersعرب فاوندرز 

-https://arabfounders.net/top-5، من 2722, 72 79. تاريخ االسترداد 2727العربية في العام املاليةالناشئة في املنطقة 

fintech-startups-mena-fund/ 

(. واقع عمل التكنولوجيا املالية في املنظومة املصرفية اإلسالمية. مجلة العلوم اإلسالمية 2727فاطمة الزهراء سبع. )

 .261-227(، الصفحات 72) 76والحضارة ، 

 (. فينتك اإلبتكارات املالية التقنية. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .2779مارمور مينا انتيليجنس. )يونيو
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(. التكنولوجيا املالية اإلسالمية واملستدامة ) تجربة خليج البحرين 2771ديسمبر  71و70محمد األمين بودخيل. )

(. 607-626ملؤسس ي للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية )الصفحات للتكنلوجيا املالية(. املؤتمر الدولي التكامل ا

 الشلف، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي.

(. التقنيات املالية في مجال الدفع اإللكترونيفي قطاع التجزئة. 2727مرصد التقنيات املالية الحديثة في الدول العربية. )

 صندوق النقد العربي.

 قرير مشاريع التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. (. ت2779منصة ماجنيت. )

(. تكنولوجيا التمويل: منهجية التعامل و آفاق اإلنتفاع. مجلة اإلقتصاد اإلسالمي العاملية 2771منير ماهر الشاطر. )ماي, 

 .12-02(، الصفحات 02)

 د العربي.(. التقنيات املالية الحديثة. صندوق النق2727نفيسة الخير. )

زهرة سيد اعمرمستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية في ظل تطورات التكنولوجيا  ;أسماء بللعما ;نور الدين كروش

 132-0402111املاليةمجلة الدراسات املحاسبية واملاليةاملتقدمة 

، 2722, 72 72". تاريخ االسترداد (. تطبيق الدرهم اإللكتروني" مباشر2722وزارة املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. )

 edirham.ae/ar/Get-edirham/grtedirhamdetailsمن الدرهم اإللكتروني: 

(. أهمية تبني التقنيات املاليةالرقمية كآلية لتحقيق أهداف التنمية 2727وفاء حمدوش،ملياء عماني، أيمن بوزانة. )

 .339-371(، الصفحات 77) 76جديد اإلقتصاد ، املستدامة في الدول العربية: الواقع والتحديات. مجلة 

(. شركات التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال 2771وهيبة عبد الرحيم،أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم. )

 .02-33(، الصفحات 77) Refaad  ،70إفريقيا. 

وطن العربي. مجلة العلوم اإلدارية واملالية ، (. واقع إستخدام التكنولوجيا في ال2727ويسام بن فضة ، حكيم بن حسان. )

 .737-777(، الصفحات 3) 0

(. دور صناعة التكنولوجيا املالية في تعزيز الشمول املالي في الدول 2727يسمينة قاس ي، محمد بولصنام. )ديسمبر, 

 .697-601(، الصفحات 2) 72العربية. مجلة املعيار ، 

 

  واقع العمالت الرقمية سلسلة كتيبات تعريفية.(. 2727صندوق النقد العربي. )

(. تاريخ 2779, 70 71) استخدامات تقنية البلوكتشين في املنطقة العربي من الهويات الرقمية إلى املدفوعات عبر الحدود.

 2722, 73 72االسترداد 

دائرة اإلشراف والرقابة على نظام  .Cryptocurrenciesاملشفرة دراسة بعنوان العمالت(. 2727البنك املركزي األردني. )

 املدفوعات الوطني.
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مشروع عابر: مشروع العملة الرقمية املشتركة (. 2727البنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة. )

، من 2722, 3 72. تاريخ االسترداد ي والسجالت املوزعة للبنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركز 

https://www.sama.gov.sa/ar/News/Documents/Project_Aber_report-AR 

(، 30) املجلة العلمية(. العمالت الرقمية " البيتكوين" دراسة فقهية مقارنة. 2727تسنيم عبد املجيد أحمد غزالن. )

 .7236-7332الصفحات 

(، 93) مجلة القانون واالقتصادلعمالت املشفرة) البلوك تشين( التحديات واملخاطر، حسين السيد حسين. )بال تاريخ(. ا

 .72-27الصفحات 

  توجهات املصارف املركزية العربية نحو إصدار عمالت رقمية.(. 2722صندوق النقد العربي. )

 .77موجز سياسات العدد  بية .واقع وآفاق إصدار العمالت الرقمية في الدول العر (. 2727صندوق النقد العربي. )فبراير

استخدام تقنية البلوكشين في عمليات املدفوعات اآلفاق والفرص، اللجنة العربية لنظم (. 2779صندوق النقد العربي. )

 اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. الدفع والتسوية.

(، 72) مجلة السالم لالقتصاد االسالمي(. النقود الرقمية املشفرة تحديات الواقع وآفاق. 2727عبد الباري مشعل. )
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 امللخص:

الورقة البحثية إلى دراسة واقع تبني البنوك املركزية للعمالت الرقمية باستخدام تقنية سلسلة الكتل تهدف هذه 

BLOKCHAIN في مجال إصدار العمالت الرقمية  ةودوافع إصدارها، وذلك من خالل عرض أهم التجارب الدولية الرائد

املركزية، ولغرض اإلجابة على إشكالية البحث ونظرا لطبيعة الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي ألنه يتالءم 

 وطبيعة الدراسة. 

ظرا ملا ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن البنوك املركزية قد أولت اهتماما كبيرا بإصدار العمالت الرقمية ن

توفره من مزايا أهمها خفض كلفة انجاز املعامالت وتحسين مستويات كفاءة نظم املدفوعات إلى جانب زيادة الشمول 

   املالي ومكافحة الجرائم املالية ممثلة في عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

 الرقمنة. البنوك املركزية،، التكنولوجيا املالية العمالت الرقمية، البلوك شين،الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 This research paper aimed to study the reality of central Banks adoption of digital currencies using 

blokchain technology with highlighting the motive their issuing; that is by presenting the most important 

international leading experiences in the field of ussuing central digital currencies, for the purpose of 

answering the problem of the research and given the nature of the study, we relied on the analytical 

descriptive method because it fits with the nature of the study. 

 The most important findings of the study are that central banks have paid great attention to the 

issuance of digital currencies in view of the advantages they provide, Also reducing the cost of completing 

transactions, improving the levels of efficiency of payment system as well as increasing financial inclusion 

and combating financial risk represented in money laundering and terrorist financing operations. 

Key words: central banks, digital currencies, blokchain,  

 مقدمة:

والنجاحات املتحققة في مسار التحول االلكتروني  في العديد من املجاالت، إال انه اليزال رغم التقدم الفعلي  

هناك الكثير من األعمال التطويرية التي فرضها ظهور التقنيات الثورية في اآلونة األخيرة وما تحدثه من تغييرات وتحويالت 

أنواع جديدة من أموال القطاع الخاص القائمة على  ،دفع هذا التطور إلى ظهور كبيرة وجذرية على مستوى كل القطاعات
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أو ما يسمى بدفتر األستاذ املوزع خالل العقد، توظف تلك السجالت الالمركزية في خلق  DLTتقية السجالت املركزية 

 وحدات ورموز رقمية تعكس قيمة العمالت تسمى بالعمالت الرقمية.

وانتشارها الذي حظي بقبول فئات عديدة من جمهور  وفي ظل الزخم العالمي بإصدار العمالت الرقمية 

مستخدمي الشبكة العاملية للمعلومات، تسعى البنوك املركزية مواجهة هذه الثورة الرقمية وذلك بإيجاد بديل لها والذي 

الية يتمثل في إصدارها لنموذج خاص من العمالت الرقمية لالستفادة منها في توفير املدفوعات الرقمية والخدمات امل

األخرى م الحد من االستخدام غير القانوني، ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها كأداة دفع رقمية سواءا بين 

 األفراد أو بين املؤسسات.

 :من خالل ما سبق، تبرز مالمح مشكلة الدراسة التي يمكن صياغتها في التساؤل الرئيس ي التاليإشكالية الدراسة: 
 اقع تبني  بنوك املركزية للعمالت الرقمية؟ وما الدافع من ذلك؟.ال ما و

 تسعى هذه الدراسة لبلوغ مجموعة من األهداف يمكن حصرها في النقاط التالية:أهداف الدراسة: 

 .تسليط الضوء على مفهوم العمالت الرقمية املركزية وخصائها املميزة 

  إصدار العمالت الرقميةالتعرف على أهم الدوافع التي أدت بالبنوك املركزية إلى 

 .دراسة واقع تبني البنوك املركزية للعمالت الرقمية 

 .عرض أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال إصدار العمالت الرقمية 

بعرض اإلطار تم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسيين، عينا املحور األول  وملعالجة مشكلة الدراسة، هيكل الدراسة: 

تجارب لرقمية الصادرة عن البنوك املركزية ودوافع إصدارها، أما املحور الثاني تم تخصيصه لعرض النظري للعمالت ا

  .دولية رائدة في مجال إصدار العمالت الرقمية للبنك املركزي 

  املركزية  الرقمية اإلطار النظري للعمالتاملحور األول: 

للتكنولوجيا املالية، حيث بدأ العيد من االقتصاديين املشفرة إحدى املفرزات األساسية تعتبر العمالت الرقمية 

بتسليط الضوء على هذه االبتكارات ملا القت به من اهتمام كبير لدى أهل االختصاص واملتعاملين على حد سواء في 

ا يتناسب العديد من الدول. باعتبارها ابتكارا رقميا وثورة معلوماتية يتوقع منها توفير العديد من الخصائص وامليزات بم

 وعصر السرعة، وعليه سنتناول في هذا املحور كل ما يتعلق بالعمالت الرقمية، والعمالت الصادرة عن البنك املركزي.

  Crypto Currenciesوأنواعها  الرقميةأوال: العمالت 

ظهور  معأو العمالت املشفرة أو املعماة  والذي ترجم إلى العمالت الرقمية Crypto Currenciesظهر مصطلح  

الذي تم إنشاءها بهدف أن تكون عملة عاملية وفقا لساتوش ي ناكاموتو الذي وضع أساساتها. ورغم  وانتشار البيتكوين

انتشار مصطلح العمالت الرقمية إال أن املتابع اليوم بلحظ وبشكل جلي عدم دقته وذلك لتعدد األنواع التي تنضوي تحت 

كبيرا عن مواصفات العمالت، حتى أن كثيرا من األنواع قد تم إنشاؤها ألغراض  هذا االسم والذي يبتعد بعضها ابتعادا

تبتعد كل البعد عن العمالت ليس فقط في التطبيق، وإنما في بنيتها الوظيفية واألهداف النظرية إلنشائها أيضا. وعليه 

قمية املعماة أو املرمزة أو املشفرة وهو ما يترجم إلى األصول الر  ،Cryptoassetربما يكون املصطلح األفضل واألعم هو 

وقد اختار هذا البحث استخدام هذا املصطلح نظرا لشموليته، هذا وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام تعبير" أصول" ضمن 

سياق هذا البحث ال يعني بالضرورة أنها أصول معتبرة شرعا.كما اختار فريق البحث إضافة كلمة "مشفرة" للداللة على 

، والتي اعتاد التقنيون ترجمتها  Cryptographyه األنواع املختلفة للتقنية التي تسمى في اللغة االنجليزيةاستخدام هذ

بالتشفير.وقد اقترح بعض الفقهاء وصفها "بمعماة" بدال من "مشفرة" لفصاحة املصطلح األول، كما اقترح البعض اآلخر 

لحات تشفير أو تعمية أو ترميز الن استخدام مصطلح األصول وصفها ب"املرمزة". بكل األحوال تبرز أهمية إضافة مصط
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الرقمية أو االلكترونية دون أي إضافات قد يشمل كل األصول التقليدية املمثلة الكترونية، كما تم استخدام تعبير 

ن ممثلة العمالت االلكترونية من قبل عدد من املؤسسات املالية للداللة على العمالت الورقية املعروفة عندما تكو 

)أبو جيب و  وهو ما يخرج املصطلح من دائرة املقصود، E-Moneyبحسابات الكترونية وهو ما يسمى باللغة االنجليزية 

 .(2، صفحة 2779هاشم، 

مالك يحول العمالت الرقمية املشفرة على أنها" سلسلة توقيعات رقمية، كل وقد عرف مؤسس عملة البيتكوين  

العملة للطرف الثاني بواسطة توقيع رقمي يتداول إلى غاية نهاية املعامالت بواسطة العملة املعينة وباستخدام مفتاح 

م، )فوقة، تقرورت، و مرقو  يملكه الطرفان، ويمكن للمدفوع له التحقق من التوقيعات للتحقق من ملكية العملة"

 .(730، صفحة 2727انعكاس العمالت الرقمية املشفرة على شركات التكنولوجيا املالية.، 

"تمثيالت رقمية ذات قيمة محددة في وحدة الحساب الخاصة  ( إلى العملة الرقمية بأنها(WBينظر البنك الدولي

والتي تستخدم ، Fiat Currencie) القانونية )بها، وتختلف العمالت الرقمية عن النقود اإللكترونية املمثلة للعمالت 

،" تمثيل رقمي إما للعملة االفتراضية)غير FATF)الدولية) وبحسب تعريف بنك التسويات كوسيلة للدفع الرقمي".

)البنك املركزي األردني،  القانونية( أو النقود االلكترونية) القانونية( ويتم غالبا إطالق مصطلح) العملة االفتراضية( عليها"

2727). 

 أنواع العمالت الرقمية 

تتعدد أشكال ونماذج العمالت الرقمية ويظهر الفرق بين كافة هذه األنواع من خالل عدة عوامل أـهمها الوقت 

يمكن حصر أهم هذه املستقطع إلتمام املعامالت)عمليات التداول( والتقنيات التي تقوم عليها عمليات التعدين، وعليه 

 األشكال في النقاط التالية:

 2779فر في شكل الكتروني فقط وليس مادي، تم تقديمها سنة تتو  : هي عملة مشفرةBitcoin)عملة البتكوين) .9

 Bitcoin a Peer-to-Electronicباسم مستعار ساتوش ي ناكاموتو، استمدت وجودها من رقة بحثية بعنوان 

cash system  ،تراح نظام نقد الكتروني للدفع ال يعتمد على الثقة في مؤسسة مالية كوسيط أو جهة تم اق وفيها

 . (72، صفحة 2727)لعور و كبوط،  ثالثة كالبنك املركزي في النظام النقدي االئتماني

تنطوي  ، Cryptominigيتم إنشاء عملة البيتكوين الجديدة من خالل عملية ال مركزية تنافسية تدعى التعدين 

على مكافأة الفرد على خدماته من قبل الشبكة. يقوم صانعو البيتكوين بمعالجة العمليات وحماية هذه العملية 

لجديدة في سوق الصرف بصورة أساسية، الشبكة باستخدام أجهزة حواسيب متخصصة كما يجمعون البيتكوين ا

فإن هذه العملية هي نتيجة حل قضية رياضية تنافسية معقدة لتحرير بلوك جديد يضاف إلى لبلوك تشاين 

 0، وهي تتناقص كل 2779بيتكوين جديدة في عام  27والحصول على مكافأة على هيئة بيتكوين، كانت الجائزة هي 

 .(9،1، صفحة 2771)مركز هردو لدعم لتعبير لرقمي،  سنوات

"، أو سلسلة البلوكات، وهذا الجسر يحتوي block chainالتعامل بالبيتكوين عن طريق جسر عام يسمى ال "ويتم 

معاملة، على كل معاملة تم إرسالها يوما ما، ويسمح للكومبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد من صالحية كل 

بواسطة توقيع الكتروني أو رقم سري أو شفرة، يتوافق مع العنوان الراسل، مما يسمح لجميع املستخدمين بالتحكم 

، صفحة 2727)عبد املجيد أحمد غزالن،  الكامل في إرسال عمالت البتكوين من خالل محافظ البتكوين الخاصة بهم

7212). 
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، ETH  عملة االيثريوم هي ثاني عملة مهمة بعد عملة بيتكوين ويرمز لها في منصات التداول ب: ETHااليثريوم  .2

الروس ي فيتاليك بوتيرين وبتعريف أكثر وضوحا فعملة االيثريوم هي وهي عبارة عن عملة مشفرة اخترعها املبرمج  

وتتيح العقود الذكية ، dappsت غير مركزية تطبيقا عبارة عن منصة عقود ذكية تمكن املطورين من إنشاء

تشغيل التعليمات البرمجية تماما كما هو مبرمج دون أي احتمال للتوقف أو الرقابة أو االحتيال أو تدخل 

لهذا تعتبر عملة االيثريوم هي عملة العقود الذكية ويمكن أن يسهل تبادل األموال أو املحتوي أو الطرف الثالث،

 أو  املشركات أو أي ش ئ ذي قيمة.املمتلكات 

عملية الاليتكون ثالث أقوى عملة رقمية بعد البيتكوين وااليثريوم، وهي مشابهة  تعتبر: LTC)الاليتكوين) .3

للبيتكوين في العديد من الخصائص، ومع ذلك فإن هناك فارقين رئيسيين بين اليتكوين والبيتكوين السرعة 

دقيقة إلنشاء  2,2دقائق، فغن كتلة ال يتكوين تتطلب حوالي  77والقيمة، في حين يستغرق إنشاء كتلة بتكوين 

 كتلة وهو ما يعني أنها أسرع بأربعة أضعاف.

وعالوة على ذلك، يستقطب اليتكوين العديد من املستخدمين ألنه يستطيع إنتاج أربع أضعاف كمية 

البيتكوين، ومع ذلك، فإن استخدام تشفير اليتكوين معقد للغاية، باإلضافة إلى أن تعدين هذه العملة في غالب 

 .(26، صفحة 2779)سالم الطالب،  كثر من باقي العمالت الرقميةاألحيان معقد أ

، وتحتل في الوقت الحالي املركز الثالث من حيث القيمة 2772:  تم إطالق عملة الريبل عام  Rippleالريبل .8

مليار دوالر. وتتميز عملة الريبل بأنها رخيصة مقارنة بأبرز العمالت  00السوقية، حيث تبلغ قيمتها حوالي 

والرمز الخاص بعملة الريبل الرقمية األخرى، وهذا يجعلها من أقوى العمالت الرقمية حيث تنمو بشكل متزايد 

 .XRP(20، صفحة 2727)مشعل،  في سوق التداول هو 

البيتكوين كاش، هي عبارة عن عملة إلكترونية انشقت من عملة البتكوين األصلية في (: BCHبيتكوين كاش) .7

وهي تعتبر شبيهة لعملة البيتكوين ، BCC ; BCH ;Bcashوتسمى بتوأم البيتكوين،يرمز لها بعدة رموز منها  2770

عنها في عملية تحديث برامجي للبتكوين عملية " الهارد فورك" الذي أدى إلى إنشاء  الحقيقة وذلك ألنها انشقت

قاعدة جديدة غير متوافقة مع برمجيات سابقة، دأبت على إنشاء وإمساك وإدارة البيتكوين بصفة أساسية، 

الكتل التي تعمل حاليا علة نظام البتكوين لن تكون متوافقة مع اإلصدار الجديد الذي سيحصل حيث أن هذه 

بعد فورك، والذي سيعتبر املعامالت الجديدة غير صحيحة، لذلك يجب إنشاء عقد جديد وبروتوكوالت تعدين 

)مشعل،  تكوين كاشبرمجية جديدة من األلف إلى الياء ذات مجموعة من القواعد واسم جديد كليا وهي البي

 .(21،20، صفحة 2727

 .(CBDC) ةك املركزيو البنثانيا: العمالت الرقمية الصادرة عن 

إلى نماذج العملة الرقمية التي من خاللها يتحكم البنك املركزي بالعملة ويحافظ عليها، بدون مكافئ  (CBDC)تشير   

نقدي مادي، وقد يستلزم إصدار عملة بهذه الطريقة من البنك املركزي إصدار كمية ثابتة من العملة والسماح بمعدالت 

للسوق بتحديد مبلغ املال من خالل الشراء باألصول فائدة يحددها نشاط السوق. أو وضع معدل فائدة ثابت والسماح 

ومع  إدارة العمالت الرقمية التي يصدرها البنك املركزي باعتبارها نموذجا مركزيا. وبينما يمكن نظريا الحالية والبيع بها.

 Bak ofاملعامالت التي تحققت منها السلطة املركزية وعالجتها. أشارت ورقة عمل أصدرها موظفو بنك انجلترا

England)) إلى أن وضعية العمالت الرقمية التي يصدرها البنك املركزي بوصفها بنية تحتية وطنية يترتب عليها إمكانية ،

 استفادة أي تطبيق عملي من التأقلم واألمن اللذان يوفرهما دفتر حسابات موزع.
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ية عالية األمان يصدرها البنك املركزي كما تعرف العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية على أنها" أداة رق

بموجب لوائح وقوانين باملوازاة مع األنظمة التقليدية األخرى للنقود، فهي تمتلك نفس صفات األوراق النقدية، وتعتبر 

 .(200، صفحة 2727)لعناني و مناصرة،  وسيلة للدفع ووحدة حسابية ومخزن للقيمة"

 آلية عمل العمالت الرقمية املركزية ثالثا: 

وفي حين أن عمالت البنوك املركزية قد تكون بعيدة املنال حاليا. يرى " جيم كونها" نائب الرئيس األول  في بنك 

االحتياطي الفدرالي في بوسطن أن عمالت البنوك املركزية الرقمية ستعمل بشكل مشابه للنقد الفعلي. مضيفا "إذا 

دوالر، وسيكون لديك هذا  777عملة رقمية، فسيكون األمر كما لو كنت أسلمك نقودا مادية مثل فاتورة بقيمة  أعطيتك

املال في حسابك وهو ملكك، ولن استطيع استعادته، وهذا فرق رئيس، مقابل إشكال الدفع االلكتروني األخرى اليوم، 

ك املال من خالل "باي بال"، فهذا مجرد وعد بان املال سيأتي مثل تحويل "إيه س ي اتش"، أو " باي بال"، فإذا أرسلت إلي

 وقد يظهر املال في رصيدك رغم أن املال لم ينتقل فعليا بين البنوك".

وأوضحت املجلة األمريكية انه بسبب ذلك فان املعامالت ليست غير قابلة لإللغاء ويمكن للطرف اآلخر التراجع 

تحويل " إيه س ي اتش"، ولكن مع تحويالت العملة الرقمية سيتم إرسال األموال على  يوما يمكن فيها إلغاء 67عنها وهناك 

الفور وال يمكن للطرف اآلخر إلغاء إرسال األموال، وامليزة الرئيسية األخرى للعملة الرقمية هي انه يمكن اعتبارها أداة 

 .(72، صفحة 2727)هديب،  الية تلك املعاملةوفاء أو التحويالت البنكية التي قد تستغرق أياما حتى تؤكد املؤسسات امل

افع إصدار البنوك املركزية للعمالت الرقميةرابعا:    دو

الوظائف األساسية للنقود  التوسع الضخم في تداول العمالت االفتراضية إال أنها لم تتحقق فيها لحد اآلن رغم 

بوصفها مخزنا للقيم، ووسيلة تبادل ووحدة حساب، وذلك نظرا للتقلبات الحادة في قيمة هذه العمالت نتيجة املضاربة 

 .للتبادل عليها، فهي ال تقبل سوى عدد محدود من عمليات الدفع، مما يحد من استخدامها وسيلة 

االستعمال إلى أن إصدار هذه العمالت يتم بصورة ال مركزية، أي عدم  خبراء االقتصاد هذه املحدودية فيويرجع  

 وجود كيان يضمن هذه األصول وبالتالي فإن قبولها يعتمد كليا على ثقة املستخدمين.

كما أن عدم معرفة هوية مالك العديد من العمالت املشفرة يجعلها عرضة لالستخدام في األنشطة غير  

جود جهات وساطة للتحقق من نزاهة املعامالت أو هوية منفذيها، باإلضافة إلى ما تثيره من القانونية، في حالة عدم و 

 تحديات أمام املركزية إذا ما أثرت في قدرتها على مراقبة النقد وبالتالي على تنفيذ السياسة النقدية.  

ركزية إلى التفكير في إيجاد إن حجم هذه املخاطر التي تتضمنها العمالت االفتراضية هو الذي دفع بالبنوك امل 

عملة رقمية خاصة بها، حيث ترى"الجارد" مدير عام صندوق النقد الدولي السابق، أنه على البنوك املركزية أن تعمل 

بشكل جدي على إصدار عمالت رقمية رسمية،  ألنها تعد تجربة جديدة البد أن يتم التعامل معها بحذر شديد، وان 

ية سيدعم الدول في تحقيق أهدافها العامة، مثل الشمول املالي واألمن وحماية املستهلكين إصدار هذه العمالت الرقم

 موضحة أن تعامل غالبية األفراد مع النظم التكنولوجية سيتيح الفرصة أمام العمالت الرقمية لالنتشار سريعا.

عملة، والسماح بمعدالت فائدة وقد يستلزم اإلصدار بهذه الطريقة من البنك املركزي إصدار كمية ثابتة من ال 

يحددها نشاط السوق، أو وضع معدل لفائدة ثابتة والسماح للسوق بتحديد مبلغ من املال باألصول الجارية والبيع 

بها.كما يمكن مالحظة أن نموذج إصدارها يختلف عن نظيرتها املركزية في اعتمادها على دفاتر حسابات مركزية يحتفظ 

، صفحة 2727)لعناني و مناصرة،  حين تتعدد دفاتر الحسابات الخاصة بالعمالت االفتراضية بها البنك املركزي، في

306،302). 
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والجدول  املركزية الدولية التي قامت بإطالق أو تسعى إلى إصدار عمالتها الرقمية، وهناك عدة مشاريع للبنوك

 .التالي يوضح ذلك

 : مشاريع إطالق عمالت رقمية صادرة عن البنوك املركزية مستوى العالم22الجدول رقم 

 (0، صفحة 2727)صندوق النقد العربي، فبرايراملصدر: 

 املحور الثاني: تجارب دولية رائدة في مجال إصدار العمالت الرقمية للبنك املركزي 

بنوك املركزية فيما بينها من حيث التقدم املحقق على صعيد إصدار العمالت الرقمية والتوقيتات تتسابق ال 

الزمنية املتوقعة إلصدار هذه العمالت، وعليه قامت العديد من الدول حتى العربية منها بإطالق اإلصدار القائم على 

املركزية في إصدار العمالت الرقمية العربية منها سلسلة الكتل، وفي هذا املحور سنلقي الضوء على أهم تجارب البنوك 

 والدولية. 

 Aberأوال: العمالت الرقمية 

املتسارعة التي نشهدها اليوم خصوصا في مجال التقنيات املالية املبتكرة،  أوضح مصرف ساما انه في ظل التطورات          

إلى دراسة األبعاد واآلثار واالستخدامات املتوقعة لعدد  اتجهت عدد من البنوك املركزية واملنظمات الدولية ذات العالقة

 املشروع الدولة

، ملساعدة الجزيرة في  Sand Dollarإطالق البنك املركزي لعملة رقمية يطلق عليها   جزر البهاما 

 تجاوز الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي كان أخرها إعصار دوريان.

  يقدم املشروع العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد األفراد والشركات على

التعافي من األزمات، بما في ذلك امتالك الوسائل الالزمة لحماية املدخرات 

 والوصول بسرعة إلى املوارد املالية وشراء االحتياجات بعد وقوع الكارثة.

 2776الكتل من الدوالر البربادوس ي في عام إطالق اإلصدار القائم على تقنية سلسلة  بربادوس

من املتوقع إطالق عملة رقمية جديدة صادرة عن البنك املركزي لتسهيل عمليات الدفع  الصين 

 االلكتروني قريبا 

 2727يخطط بنك فرنسا لبدء اختبار تجريبي لعملة رقمية في أوائل عام  فرنسا

البنك املركزي استنادا إلى تقنية سلسلة الكتل في إصدار عملة رقمية صادرة عن  جزر مارشال

 املستقبل القريب لزيادة مستويات الشمول املالي .

 املدفوعات عبر الحدود.مشروع عابر إلطالق عملة رقمية لتسوية  السعودية واإلمارات 

 .لدراسة مدى الحاجة إلصدار الكرونة االلكترونية 2770بدء مشروع في عام  السويد 

تم تطوير نموذج أولي لعملة رقمية صادرة عن البنوك املركزية لتسوية مدفوعات   تايلندا 

 الجملة ما بين البنوك مع اختيار إمكانية استخدامها في التعامالت عبر الحدود.

  ال توجد خطة حاليا إلصدار عملة رقمية لتسوية مدفوعات التجزئة أو األغراض

 العامة.

 .2727تهاء من االختبار التجريبي لليرة الرقمية بحلول نهاية عام من املتوقع االن تركيا 

 .2771الى ابريل 2770تم تجريب البيزو االلكتروني بنجاح خالل الفترة من نوفمبر  أورجواي 
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من املنتجات والتقنيات املالية الحديثة، ولعلى من أهمها: العملة الرقمية للبنك املركزي واالستخدامات املتوقعة لتقنية 

 .  Distributed ledger، والسجالت املوزعةBLOKCHAINسلسلة الكتل 

زي، أنه قد ارتكزت تلك الدراسات على تنفيذ عدد مشاريع إثبات املفهوم من الناحية التقنية وأضاف البنك املرك           

كمرحلة أولية بهدف دراسة تلك التقنيات عن كثب، وأثرها على التعامالت املالية، وتقييم االيجابيات الناتجة عنها 

 واملخاطر املرتبطة به.

وأشار ساما، إلى أنه من هذا املنطلق، عمل كل من البنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة             

املركزي اللذان يعدان من الجهات الرائدة عامليا في تبني أحدث التقنيات وخصوصا تلك املتعلقة باملدفوعات، على تجربة 

، واستخدامها من خالل  Wholesale Central Bank Digital Currencyزي إصدار عملة رقمية مشتركة للبنك املرك

تقنيات السجالت املوزعة وذلك لتسوية املدفوعات العابرة للحدود بين عدد من املصارف املشاركة في التجربة بين 

  .(2727)البنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة،  الطرفين

 2771وفي إطار السعي نحو التوجه إلى إصدار العمالت الرقمية، أطلقت حكومة دولة اإلمارات في عام 

%من التعامالت الحكومية إلى منصة بلوك تشين بحلول 27إستراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية التي تهدف إلى تحويل 

املجلس العالمي للتعامالت الرقمية بهدف بحث التطبيقات بتأسيس  2776، وقامت حكومة دبي في عام 2727عام 

الحالية املستقبلية للبلوكشين وتنظيم التعامالت عبر منصات البلوكشين، مما ساعد على نشوء عدة شركات في اإلمارات 

 التمتخصصة في مجاالت استخدام البلوكشين كتطوير منصات العقود الذكية وتداول األصول الرقمية وتوثيق املعام

 .(97)السيد حسين، صفحة 

وفي هذا اإلطار، كشف البنك املركزي أن مشروع عابر عبارة عن مبادرة مبتكرة تم إطالقها من قبل البنك املركزي           

السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، تهدف إلى إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة من خالل 

ة االستفادة منها في تطوير أنظمة الدفع  عبر الحدود بين استخدام تقنيات السجالت املوزعة من اجل اختبار إمكاني

 البلدين، حيث تم تصميم مراحل املشروع على مدار عام كامل وتنفيذها وإدارتها باإلضافة إلى تشغيلها.

   ولفت ساما، أن مشروع عابر يعد فرصة لدراسة البنية التحتية املبنية على تقنية       

 : (1، صفحة 2727)صندوق النقد العربي، فبراير يتمثل النقاط األساسية التاليةن الهدف من مشروع عابر إ

  .دراسة العمالت الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها 

 .دراسة وفهم عمليات املطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل 

  والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية.فهم التقنيات املستخدمة 

  .تحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية 

التي من شأنها تستخدم كأداة  ، CBDCاتفاقية التنوع البيولوجي ركز البلدان على تطوير ،Aberفي حالة مشروع 

خدامها إتاحتها لعامة الناس: ومن ثم فقد اعتبرت عملة رقمية للبنك تسوية من قبل البنوك التجارية ولن يتم است

  التجاري بالجملة.
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 (E-Dinarثانيا: الدينار الرقمي التونس ي)

تعتبر تونس كأول بلد على املستوى العالمي يكون لديها نظام دفع إلكتروني تديره الدولة ويعتمد على البلوك   

، وذلك بناءا باستخدام تقنية البلوكتشين eDinarتعزيز عملتها الرقمية  2772، حيث قررت الدولة التونسية في عام شين

على االنجازات السابقة لبريد التونس ي الذي يعد أحد الداعمين الرئيسيين للشمول املالي بالبالد، وقد قامت الحكومة 

نية البلوك تشين من اجل طرح تطبيقها األول لنظام بيئي كامل التونسية منذ ذلك الحين بالتعاون مع شركات تق

)استخدامات تقنية البلوكتشين في املنطقة  للمدفوعات الرقمية من أجل تقديم خدمات مالية للفئات التي يتم خدمتها

 .(2779العربي من الهويات الرقمية إلى املدفوعات عبر الحدود، 

بإنشاء لجنة تحت إشرافه للتفاعل مع مؤسسات  2771قام البنك املركزي التونس ي منذ شهر مايو وقد  

(، وتستعد هذه اللجنة باالستعانة بخبراء من البنك الدولي إلعداد مخبر Fintech Committee التقنيات املالية الحديثة)

. وسيكون لهذا املخبر هدفين 2779ل عام ، والذي سينطلق العمل به خال) (Regulatory Sandboxأبحاث وتجارب 

 أساسيين: 

  التفاعل الناجع مع االبتكارات الجديدة التي تستخدم التقنيات الحديثة والتي من أنها أن تحسن من جودة

 وسالمة الخدمات املالية.

  كذلك ألهم تمكين مصالح البنك املركزي من رقمنة الخدمات وتحديثها بما يستجيب ملتطلبات األطراف املعنية و

 التطورات على الصعيد العالمي.

 . اللجنة املختصة في دراسة تقنية البلوكشين والعمالت الرقمية 

  .القمة اإلفريقية للبلوكشين 

 1(1، صفحة 2779)صندوق النقد العربي،  تجربة البريد التونس ي في تطبيق البلوكشين في الخدمات املالية 

حيث ساهمت اللجنة في إصدار عملة رقمية أحادية يتم إصدارها من قبل البنك املركزي التونس ي، يتم تداولها 

من خالل حافظات رقمية لدى املواطنين تحمل عبر الشبكة العاملية للمعلومات على هواتفهم املحمولة وتمكنهم من 

 القيام بعمليات مالية كالتحويالت واملدفوعات.

 شروط أساسية لهذا املقترح من قبل اللجنة، تمثلت في:  كما تم تقديم

 .أن تكون قيمة الدينار التونس ي مساوية لقيمة الدينار الحالي 

 .فتح وتمويل الحافظات الرقمية، يكون من خالل الفروع البنكية أو مؤسسات الدفع 

 صندوق النقد العربي،  عدم وجود عالقة مباشرة بين العميل والبنك املركزي في التعامالت املختلفة (

 .(20، صفحة 2727

 Sand Dollarالعملة الرقمية ساند دوالر  ثالثا:

أطلق البنك املركزي في جزر البهاما عملته الرقمية " ساند دوالر "  التي تمثل عملة رقمية ملدفوعات التجزئة، يتم  

، تعتبر هذه العملة  AFIsقبل البنك املركزي وتوزيعها على الجمهور من خالل املؤسسات املالية املرخصة  نإصدارها م

التزاما مباشرا على البنك املركزي ، مدعوما باحتياطات النقد األجنبي. يحتفظ كل مالك لهذه العملة الرقمية بمطالبات 

عدلة لدى البنك املركزي. بدأ البنك املركزي في تجارب إصدار مباشرو على البنك املركزي ويكون له قانونا حسابات م

، 2779خالل السنوات املاضية، وتسارعت وتيرة الحاجة إليها بعد تدمير فرع البنك املركزي خالل إعصار دوريان في عام 
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هذه العملة الرقمية . تتمثل األهداف الرئيسية إلصدار 2727في عام  79-وتزايد االهتمام فيها بعد انتشار جائحة كوفيد 

 في: 

تعزيز الوصول األكثر شموال إلى نظم املدفوعات الرسمية، وغيرها من الخدمات للمجتمعات غير املشمولة ماليا  -

 بشكل كاف.

زيادة كفاءة أنظمة املدفوعات في جزر البهاما من خالل املعامالت أكثر أمانا وسرعة تسوية وتقليل تكاليف  -

 دمات املالية.الخدمات وزيادة كفاءة الخ

 توفير وصول غير تمييزي إلى أنظمة الدفع بغض النظر عن العمر أو الهجرة أو اإلقامة. -

تعزيز قدرة الدولة على مكافحة عمليات غسيل األموال والتزوير وغير ذلك من االستخدامات غير املشروعة  -

 للنقود.

 الهجرة أو اإلقامة.توفير وصول غير تمييزي إلى أنظمة الدفع بغض النظر عن العمر أو  -

تتيح العملة الرقمية قدر أكبر من املرونة وإمكانية الوصول للمقيمين الذين يرغبون في املشاركة في الخدمات املالية            

فعلية للوصول إلى املحفظة الرقمية. كما   بطاقة دفع أو باستخدام،  Android et iosأما عبر تطبيق الهاتف املحمول 

  متازا للدخل واإلنفاق يمكن استخدامه كسجل ائتماني لدعم عمليات منح القروض الصغيرة.توفر سجال م

تتمثل أهم خصائص تصميم العملة في تحقيق قابلية التشغيل البيني بين قنوات الدفع الحالية والجديدة 

الرقمية للبنك  لتقديم خدمات املدفوعات، حيث تتمكن جميع شركات خدمات الدفع من الوصول إلى شبكة العملة

املركزي لتسوية مدفوعات التجزئة بالدوالر البهامي، كما يتميز نظام إصدار العملة من التحقق شبه الفوري من صحة 

 املعامالت ومعالجة املعامالت في الوقت الحقيقي.

وكثرة ميل مربع من املياه،  2777جزيرة صغيرة وأكثر من  077نظرا لخصوصية جزر البهاما التي تتكون من  

تعرضها للكوارث الطبيعية، تتمثل الوظيفة األساسية للنظام في ضمان نفاذ املواطنين الى العمالت الصادرة عن البنك 

املركزي واستدامة قدرتهم على تنفيذ املعامالت حتى في حاالت حدوث كوارث طبيعية في ظل العقبات التي تكتنف قيام 

ملعزولة، واستئناف البنوك لعملياتها في أوقات حدوث الكوارث الطبيعية.ففي البنك املركزي بتوصيل النقد إلى الجزر ا

 املناطق املعرضة لألعاصير قد تستغرق فروع البنوك شهورا حتى تتمكن من معاودة تقديم خدماتها.

بالشبكة استنادا إلى ما سبق، يدعم تصميم العملة الرقمية الصادرة عن البنك املركزي الوظائف غير املتصلة  

العاملية للمعلومات) االنترنيت(، فحتى لو انقطع االتصال بين الجزر ستسمح الخصائص املتضمنة في نظام تصميم 

العملة للمستخدمين بإجراء مدفوعات محددة مسبقا بالدوالر عند تعطل الوصول إلى شبكة العملة الرقمية، وبحيث 

 ملة الرقمية فور استعادة خدمات شبكة االتصاالت.يتم تحديث املحافظ الرقمية املنفذة على نظام الع

يستند نظام العملة على قيام البنك املركزي بإصدار العملة، فيما تتنافس املؤسسات املالية املرخصة فيما بينها  

، حيث  Hybrid CBDCلتقديم خدمة املدفوعات باستخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك في إطار ما يعرف ب

ك املؤسسات بفتح حوافظ رقمية للمتعاملين بعد قيامهم بتقديم البيانات الخاصة بنظام أعرف عميلك املطلوبة تقوم تل

والتي تتفاوت ما بين متطلبات بسيطة النجاز املعامالت بقدر قليل من املعلومات الخاصة مثل البريد االلكتروني أو رقم 

دوالر رقميا في حالة تقديم كافة  177الر بهامي رقمي شهريا، و دو  7277و  277الهاتف بما يسمح بأرصدة تتراوح بين 

املعلومات الخاصة بنظام اعرف عميلك. يفرض على املؤسسات املالية املرخصة قواعد صارمة للحفاظ على خصوصية 

سجن ثالث دوالر أو ال 27777بيانات املتعاملين، حيث تصل عقوبة انتهاك السرية من قبل موفري املحفظة آو غيرهم إلى 

سنوات، أو كليهما. حتى اآلن، بلغ عدد املؤسسات التي تقدم خدمات الدفع باستخدام "الساند دوالر" تسع مؤسسات 

 .(22، صفحة 2722)صندوق النقد العربي،  مالية
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 رابعا: العملة الرقمية جسبر 

هذا املشروع عبارة عن جهد تعاوني بين شركة املدفوعات الكندية واملؤسسات املالية األعضاء فيها، وبنك كندا 

وغيرها من املؤسسات األخرى املشاركة في املشروع، ويهدف املشروع إلى دراسة وفهم إمكانيات تقنية السجالت املوزعة 

قطاع املدفوعات في كندا.  وينقسم املشروع إلى ثالث مراحل وكيف يمكن أن تساهم في إحداث تحول جذري في مستقبل 

 رئيسية كما هو موضح أدناه: 

هدفت املرحلة األولى من املشروع إلى إجراء تجارب على اإليصاالت الرقمية الصادرة عن البنك املركزي الخاصة  

، يذكر أن املرحلة األولى كانت قد بالعملة املودعة، من اجل دعم التسوية على إحدى منصات تقنية السجالت املوزعة

، وقد تمكن البروتوكول عنفذت على منصة ايثريوم واعتمدت على بروتوكول " إثبات العمل" الذي يعتبر احد آليات اإلجما

املعتمد من تنفيذ املهمة املحددة بنجاح بيئة غير إنتاجية، لكن تم الكشف عن وجود مخاوف متعلقة بالكفاءة ورصد 

وات، فعلى سبيل املثال لم تكن هناك معلومات واضحة عن مدى انجاز املعاملة بشكل نهائي، )بسبب عدد من الفج

استخدام بروتوكول إثبات العمل(، وتم الكشف عن وجود مخاطر تشغيلية، ولم تحظى بيانات خصوصية املشارك 

 كزي.بالدعم املطلوب ألن املشاركين كانوا على اطالع تام بالسجل التابع للبنك املر 

وصدور التقرير الخاص بذلك في شهر سبتمبر من  2776تم اطالع املرحلة الثانية من هذا املشروع في أواخر عام               

، بهدف تقييم قابلية التوسع لتقنية السجالت املوزعة، ودرجة مرونتها من خالل اعتماد منصة تقنية بديلة 2770عام 

ص إلى أنظمة التسويات املالية الحالية بين البنوك. على هذا النحو، تم إعداد املرحلة وإضافة املزيد من املزايا والخصائ

تعرف  3أر الثانية من مشروح جاسبر استنادا إلى منصة تقنية السجالت املوزعة غير املتاحة للجمهور املعتمدة من شركة 

ثقة" )أي توثق البيانات( كنموذج إجماع . تستخدم هذه املنصة " نقاط ربط مو (2779، 3)شركة ار"منصة كوردا" باسم

بديل عن بروتوكول إثبات العمل املستخدم في املرحلة األولى من املشروع. كما دعم هذا الحل آلية توفير السيولة 

باستخدام نظام انتظار مركزي يعمل على تسوية مجموعات من املدفوعات املدرجة في نظام االنتظار على أساس القيمة 

ث أن هذه الخطوة تعزز كفاءة التمويل وتسمح بتدفق املدفوعات بسالسة خالل اليوم الواحد. تجدر الصافية. حي

اإلشارة إلى أن املرحلة الثانية من املشروع نجحت في إتمام الوظائف املطلوبة، كوظيفة خصوصية املستخدم، واملعالجة، 

م يتم إتمام جانب املرونة التشغيلية للمنصة بشكل واملعامالت كبيرة الحجم ضمن فترة زمنية مقبولة، من جهة أخرى ل

كامل، بسبب بعض النشاطات املطلوبة التي يجب تنفيذها من قبل نقطة الربط املوثقة املركزية، ما قد يخلق نقطة فشل 

 واحدة.

ري أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فقد هدفت إلى التحقق من قدرة تقنية السجالت املوزعة على إحداث تحول جذ 

في أنظمة تسوية املدفوعات واألوراق املالية في كندا.وسعت تجربة إثبات الجدوى إلى توفير آلية التسليم مقابل الدفع عن 

طريق دمج األوراق املالية مع الدفاتر النقدية. وكما هو الحال في املرحلة السابقة، تم إعداد تجربة إثبات الفكرة استنادا 

، وتتلخص النتيجة في انه تم تنفيذ عملية تسوية املدفوعات واألوراق املالية 3شركة أر  إلى منصة كوردا املعتمدة من

)البنك املركزي السعودي ومصرف  بنجاح وتوثيقها باستخدام تقنية السجالت املوزعة في هذه التجربة على نطاق أوسع

 .(22،27، صفحة 2727اإلمارات العربية املتحدة، 

 خاتمة:

أشارت الدراسة إلى تسارع جهود البنوك املركزية الدولية والعربية في مجال إصدار العمالت الرقمية مركزية بما              

يساهم في تحقيق مستهدفات هذه البنوك وأولوياتها املستقبلية على اختالف مستويات تقدمها االقتصادي، وكفاءة نظم 

 الدفع لديها ومستويات الشمول املالي.

 ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكرها في النقاط التالية: وقد خلص
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 النتائج:

  إن إصدار هذه العمالت الرقمية املركزية سيدعم الدول في تحقيق أهدافها العامة، مثل الشمول املالي واألمن

عمالت الرقمية وحماية املستهلكين، كما أن تعامل غالبية األفراد مع النظم التكنولوجية سيتيح الفرصة أمام ال

 لالنتشار سريعا.

  العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية هي عمالت ملزمة بقواعد وقوانين وتشريعات تضمن قبولها كقوة

 شرائية ووسيلة للتبادل وكنمط ثابت وجديد من العمالت وعنصر من عناصر النظام املالي.

  بإصدار العمالت الرقمية نظرا ملا توفره من مزايا أهمها خفض البنوك املركزية العاملية قد أولت اهتماما كبيرا

كلفة انجاز املعامالت وتحسين مستويات كفاءة نظم املدفوعات إلى جانب زيادة الشمول املالي ومكافحة الجرائم 

 .املالية ممثلة في عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

  طويال بالنسبة لغالبية املصارف املركزية العربية، حيث تواجه ال يزال الطريق نحو إصدار العمالت الرقمية

العديد من التحديات  يأتي على رأسها األطر القانونية والتنظيمية القائمة واعتبارات حوكمة إصدار العمالت 

ت الرقمية، وتوفر املوارد البشرية املؤهلة، إضافة إلى بعض التحديات التقنية بما يشمل توفير بعض املتطلبا

 الرئيسية إلنجاح مثل هذا اإلصدار.

 التوصيات:

  مثل هذه العمالت بما يشمل توفير اإلطار القانوني والتنظيمي توفير املتطلبات األساسية لنجاح عمليات إصدار

الداعم إلصدار مثل هذه العمالت، ووجود اطر لحماية البيانات وضمان أمن الفضاء اإللكتروني، وااللتزام 

 حوكمة عمليات إصدار مثل هذه العمالت.باعتبارات 

  أـهمية تعزيز قدرات املصارف العربية على صعيد استكشاف فرص إصدار عمالت رقمية من خالل الدخول في

 شراكات إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ عدد من املشروعات التجريبية في هذا اإلطار.

 املركزية العربية في كافة املجاالت ذات الصلة بإصدار العمالت الرقمية. دعم قدرات العاملين في املصارف 

 .أهمية التقييم الدقيق واختيار التصميم األفضل واألكثر مالئمة للعملة الرقمية الصادرة عن البنك املركزي 

 قائمة املراجع

  سلسلة كتيبات تعريفية.واقع العمالت الرقمية (. 2727صندوق النقد العربي. )

(. تاريخ 2779, 70 71) استخدامات تقنية البلوكتشين في املنطقة العربي من الهويات الرقمية إلى املدفوعات عبر الحدود.

 2722, 73 72االسترداد 

على نظام دائرة اإلشراف والرقابة  .Cryptocurrenciesدراسة بعنوان العمالت املشفرة(. 2727البنك املركزي األردني. )

 املدفوعات الوطني.

مشروع عابر: مشروع العملة الرقمية املشتركة (. 2727البنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة. )

، من 2722, 3 72. تاريخ االسترداد والسجالت املوزعة للبنك املركزي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

https://www.sama.gov.sa/ar/News/Documents/Project_Aber_report-AR 

(، 30) املجلة العلمية(. العمالت الرقمية " البيتكوين" دراسة فقهية مقارنة. 2727تسنيم عبد املجيد أحمد غزالن. )

 .7236-7332الصفحات 
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(، 93) جلة القانون واالقتصادمحسين السيد حسين. )بال تاريخ(. العمالت املشفرة) البلوك تشين( التحديات واملخاطر، 

 .72-27الصفحات 

  توجهات املصارف املركزية العربية نحو إصدار عمالت رقمية.(. 2722صندوق النقد العربي. )

 .77موجز سياسات العدد  واقع وآفاق إصدار العمالت الرقمية في الدول العربية .(. 2727صندوق النقد العربي. )فبراير

استخدام تقنية البلوكشين في عمليات املدفوعات اآلفاق والفرص، اللجنة العربية لنظم (. 2779صندوق النقد العربي. )

 اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. الدفع والتسوية.
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 امللخص:

الدولة تهدف هذه الورقة البحثية للتعرف على واقع استعمال وسائل الدفع اإللكتروني في الجزائر، حيث بذلت 

الجزائرية مجهودات كبيرة لتحديث وتطوير وسائل الدفع وذلك من خالل تبني نظام التسوية اإلجمالية الفورية ونظام 

املقاصة عن بعد. ولقد أظهرت نتائج تحليل إحصائيات تجمع النقد اآللي أن مؤشرات الدفع اإللكتروني في الجزائر قد 

( وذلك 79-زمة الصحية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيدسجلت تحسنا ملحوظا، ال سيما في أعقاب األ 

 لتخفيض استعمال السيولة النقدية التي تساعد على انتشار الوباء.

 الدفع اإللكتروني، البطاقة البنكية، املقاصة عن بعد، التسوية الفورية.الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

This research paper aims to identify the reality of the use of electronic payment methods in Algeria, 

as the Algerian state has made great efforts to modernize and develop payment methods by Algeria Real 

Time Settlement   and Télé-Compensation Interbancaire. The statistics of the Monetics Economic Interest 

Group have shown that the indicators of dematerialization of means of payment in Algeria have recorded 

a marked improvement, particularly following the health crisis due to the spread of the coronavirus 

pandemic (Covid-19), as much as it constitutes a means capable of reducing the use of liquidity, and 

therefore a factor capable of stemming the spread of the virus. 

Key words: electronic payment, CIB, Télé-Compensation, Real Time Settlement. 
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 مقدمة:

مست كل امليادين واملجاالت وغيرت مالمح العالم الذي كنا نعرفه سابقا، شهد العالم مؤخرا ثورة تكنولوجية كبيرة 

فأصبح اكثر مرونة وقابلية للتأقلم والتطور مع التغيرات التي من املرجح ان تحصل مستقبال، حيث اصبحنا نعيش في 

الم واالتصال على رأسها عصر اطلق عليه اسم عصر املعلوماتية فالثورة التي تحدثنا عنها قوامها تقدم تكنولوجيا االع

 االنترنت، ومن املجاالت التي مستها هذه الثورة والذي يهمنا هو املجال االقتصادي والتجاري الذي وجد

 نفسه امام حتمية التأقلم مع هذه التغيرات فالتجارة التقليدية لم تعد مالئمة وأظهرت الكثير من الشوائب واملشاكل.

نفسها بسرعة ال مثيل لها وشهدت نموا كبير في وقت قياس ي خاصة اثناء جائحة  فالتجارة االلكترونية بدأت بفرض

 ، فتسارعت البلدان املتطورة لتبنيها وذلك نظرا للتسهيالت واملزايا التي جاءت بها بحيث79فيروس كوفيد 

 .لتجارة التقليديةقامت بتحرير التجارة العاملية وأزالت عنها القيود كما اصلحت الشوائب التي كانت تعاني منها ا

 لم يقتصر تأثير التجارة االلكترونية على التعامالت الدولية فحسب فتجاوز ذلك الى تأثيره على الجانب

 االقتصادي فكانت السبب الرئيس ي الذي دفع بالقطاع املصرفي إليجاد وسائل حديثة تسمح له باستيعاب هذه

 ممارستهم لهذه التجارة التي لم تعد تعترف بالحدودالتطورات، وتسمح للمستهلكين بدفع مستحقاتهم اثناء 

الجغرافية، فوسائل الدفع التقليدية اصبحت ضحية هي االخرى لهذا التقدم الحتمي والتفتح العالمي وادى ذلك لظهور 

 .وسائل الدفع االلكتروني التي تعد مكملة للتجارة االلكترونية

نفسها مجبرة وسائل الدفع التي تعتبر املفتاح األساس ي للتجارة وفي ظل كل هذه التطورات السريعة وجدت الجزائر 

اإللكترونية، وعليه سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على واقع استعمال وسائل الدفع اإللكتروني في 

 الجزائر.

 وسائل الدفع االلكترونيأوال: 

 ود الورقية والدفع التقليدي أمام ازدهار الدفعإن اتساع نطاق التجارة اإللكترونية أدى إلى تضائل دور النق

 اإللكتروني، حيث أصبح بإمكان العميل الوفاء بمقابل السلعة أو الخدمة بنفس الطرق التقليدية املتبعة ف التعاقد

 بين غائبين مثل إرسال شيك عن طريق البريد أو من خالل الفاكس أو إرسال البيانات الخاصة لحسابه البنكي،

 الوسائل ال تصلح وخصوصية التجارة اإللكترونية ومقتضيات السرعة فيها، لذا كانت أهمية اللجوء إلىلكن هذه 

 الدفع اإللكتروني من خالل شبكة اتصال موحدة عبر الحاسوب، وما زاد من أهمية اللجوء إلى الدفع اإللكتروني.

 ماهية وسائل الدفع االلكترونية: -7

 إليه العالم ساهم كثيرا ف تطور وسائل الدفع الحديثة، حيث جاءت هذه إن التطور التكنولوجي الذي وصل

 الوسائل كحل للمشاكل والعراقيل الت تواجهها وسائل الدفع التقليدية، كما جاءت لتقصير املسافات وتوفير

 .السرعة إلبرام العقود
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كن تعريف وسائل الدفع هميتها، وردت العديد من التعريفات لوسائل الدفع االلكترونية وذلك نظرا لحداثتها و أ

نظمة الدفع التي تتم الكترونيا بدال من الورق )النقد، الشيكات( يستطيع الشخص أن يحاسب أ االلكتروني على أنها: "

، 2779جودت خلف، )صالح الجداية و  فواتيره الكترونيا أو يقوم بتحويل النقود الكترونيا عبر حسابه البنكي الخاص"

، وعليه فإن وسائل الدفع اإللكتروني تنفرد بخصائص تميزها عن وسائل الدفع التقليدية، فمن الخصائص (237صفحة 

 (2777أفريل  26-20)صالح،  العديدة لوسائل الدفع االلكتروني نذكر ما يلي:

 وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة بها ذاكرة رقمية أو الذاكرة الرئيسية ؛ الدفع من خالل النقود االلكترونية 

 للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادل.

 ،أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث يتم استخدامه لتسوية الطبيعة الدولية للدفع االلكتروني 

 ستخدمين في كل أنحاء العالم.الحساب ف املعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين امل

  يتم الدفع االلكترون بأحد األسلوبين، األسلوب األول يتم من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض، ومن ثم

فان الدفع ال يتم إال بعد الخصم منة هذه النقود، وال يمكن تسوية املعامالت األخرى عليها بغير هذه الطريقة، ويشبه 

ثمن فيها مدفوعا مقدما. في حين األسلوب الثاني يتم من خالل من خالل البطاقات البنكية ذلك العقود الت يكون ال

العادية، حيث ال يوجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض، بل إن املبالغ الت يتم السحب عليها بهذه البطاقات قابلة 

 للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية أي معامالت مالية.

  سلوب لتسوية املعامالت االلكترونية عن بعد، حيث يتم إبرام العقد بين أطرافيستخدم هذا األ 

 متباعدين في املكان، ويتم الدفع عبر شبكة االنترنت، أي من خالل املسافات بتبادل املعلومات االلكترونية بفضل

 باشر بين طرفي العقد.الوسائل الالسلكية. يتم إعطاء أمر الدفع وفقا ملعطيات الكترونية تسمح باالتصال امل

 ،أي توفر أجهزة تتولى إدارة هذه العمليات التي تتم عن بعد يلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلك 

 لتسهيل تعامل األطراف وتوفير الثقة فيما بينهم.

 يتم الدفع االلكتروني من خالل نوعين من الشبكات، النوع األول شبكة خاصة يقتصر االتصال بها على أطراف 

التعاقد، ويفترض وجود معامالت وعالقات تجارية ومالية مسبقة بينهم. في حين النوع الثاني شبكة عامة حيث يتم 

 التعامل بين العديد من األفراد ال توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة.

 ألطراف الفاعلة في أنظمة الدفع االلكتروني: ا -2

 .ورغم ذلك نجد أنها تحتوي جميعها على أربعة أطراف تتعامل بهاتختلف أنظمة الدفع االلكتروني عن بعضها 

 (31-32، الصفحات 2771)عايد الشورة، وهي: 
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 املنظم )املركز العالمي للبطاقة(:  -9-2

هي مؤسسة عاملية تقوم بعملية إنشاء البطاقات وتتولى رعايتها وتصدر تراخيص لجميع البنوك املوجودة في أنحاء 

العالم باملوافقة على دخولها في عضوية هذه البطاقات، و تتولى تسوية العمليات املالية املستحقة جراء استخدامها ويتم 

 العملية يدفعها التاجر إضافة لالشتراك السنوي. ن قيمةم4%إلى 1%ذلك مقابل عمولة تراوح عادة ما بين 

 :املصدر )املحرر( -2-2

هو البنك أو املؤسسة املالية الكبرى التي لها ادوار عدة، ومنها التعاقد مع املركز العالمي للبطاقات من اجل حصولها 

ت، و التعاقد مع التجار املحليين على ترخيص يسمح لها بإصدار البطاقات من خالل دخولها في عضوية إصدار البطاقا

من اجل قبول هذه البطاقات من عمالئها لتسوية عملياتهم من شراء أو تقديم خدمات معينة باإلضافة إلى التعاقد مع 

 عمالئهم للتعامل بمثل هذه البطاقات في دفع ما يستحق عليهم.

 :التاجر -2-3

السلع و محالت البيع و مراکز تقديم الخدمات إن هذا الوصف يطلق على الشركات، أو املؤسسات صاحبة 

للجمهور بشكل عام و يبرم اتفاق مع مصدر البطاقة لقبول البيع بالبطاقة و من ثم يرجع إلى مصدر البطاقة للحصول 

 .على ثمن هذه السلعة

 :حامل البطاقة -2-8

صدر ووافق على منحهم إياها، هو الشخص أو األشخاص الذين حصلوا على البطاقة بناءا على طلب تم تقديمه للم

لتمكنهم من الشراء بواسطتها أو الحصول على الخدمات وكذلك تمكنهم من السحب النقدي من الصراف اآللي 

 .باستخدام البطاقة املمنوحة لهم من املصدر

 أنواع وسائل الدفع االلكتروني: -3

ل الدفع هذا التطور التكنولوجي، فتعددت هذه نتيجة للتطورات التي عرفتها التجارة االلكترونية فقد واكبت وسائ

 األخيرة وأخذت أشكال تتالءم مع طبيعة املعامالت عبر االنترنت، كما تصنف وسائل الدفع االلكتروني باالعتماد

 :على توقيت الدفع ضمن ثالث أنظمة للدفع الكترونيا

 :نظام الدفع املسبق -3-9

 االلكترونية حيث يسمح هذا النظام بالحصول على النقود مسبقايشمل هذا النظام البطاقات الذكية والنقود 

 وسداد ثمنها لكي يتمكن بعد ذلك العميل من اقتناء حاجياته، بحيث يقوم العميل بدفع النقود الحقيقية مقدما

 ليحصل على وحدات النقد االلكتروني من البنك بالكمية التي يريدها، ويقوم بتخزينها سواء على الشريحة

 .كترونية للبطاقة الذكية أو القرص الصلب للكمبيوتراالل
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 :البطاقات الذكية -3-9-9

 تعتبر البطاقات الذكية أحدث البطاقات املنتجة على مستوى العالم، حيث تستخدم فيها تكنولوجيا متطورة

 .االئتمانيةساهمت ف الحد من مشاكل السرقة الت تتعرض لها البطاقات البالستيكية األخرى كالبطاقة 

فهي عبارة عن بطاقة بالستيكية بحجم بطاقة االئتمان، يثبت عليها شريط ممغنط عليه رقم كودي يحمل شريحة 

 إلكترونية مزودة بذاكرة مصاحبة، حيث تكون قادرة على أن تخزن و تسترجع و تعالج جميع البيانات

 .(712، صفحة 2776، )السيد أحمد الشخصية لحاملها

 النقود االلكترونية: -3-9-2

النقود اإللكترونية هي عبارة عن مجموعة من البروتوكوالت والتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة اإللكترونية أن تحل 

 عتدنا تداولهافعليا محل تبادل العمالت التقليدية، فالنقود الرقمية هي املكافئ اإللكتروني للنقود التقليدية التي ا

 .(22، صفحة 2772)الجنبيهي و الجنبيهي، 

وتتولى مهمة إصدار النقود االلكترونية البنوك التقليدية أو البنوك االفتراضية، ولكن ليست في صورة قطع نقدية 

بحيث تكون كل قطعة مميزة ووحيدة 1إلى 0 ملموسة، وإنما في شكل رسائل مكونة من سلسلة متتالية من أرقام سرية من

)أي غير قابلة للتكرار(، وعلى عكس النقود التقليدية فان النقود الرقمية نستطيع إرسالها عبر االنترنيت أي نقلها 

 .الكترونيا من كمبيوتر املدين إلى كمبيوتر الدائن

 :نظام الدفع الفوري -3-2

 ميته بتسديد قيمة املشتريات لحظة انجاز الصفقة دون أي تأجيليوحي نظام الدفع االلكتروني الفوري من تس

ويشمل هذا النظام بطاقات الدفع الفوري التي ظهرت لتفتح املجال أمام شريحة من املستخدمين  .لتسوية املدفوعات

باستخدام البطاقات الذين ال يمكنهم الحصول على بطاقة ائتمانية )بسبب عدم أهليتهم ماليا( أن يتمكنوا من السداد 

 .البالستيكية

في حين أن بطاقة الخصم الفوري أو بطاقة السحب املباشر هي عبارة عن بطاقة بالستيكية يتم بموجبها خصم ثمن 

املشتريات من رصيد صاحب البطاقة مباشرة بعد التحقق من صحة رقم البطاقة، وبالتالي تحول القيمة املالية من 

اب التاجر مباشرة دون تأجيل، ودون أن يقوم البنك بالسداد نيابة عن العميل، حيث حساب صاحب البطاقة إلى حس

 تتميز هذه البطاقة بعدم تضمنها ائتمانا بل أنها تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك، وكل ما

، 2779)برهان و خطاب،  يحدث عند الشراء هو خصم قيمة الصفقة من حساب العميل في البنك خالل يوم أو اثنين

 .(372صفحة 

 :نظام الدفع املؤجل -3-3
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في نظام الدفع االلكتروني املؤجل يتم الشراء الفوري و الدفع ألجل، بمعنى عند اقتناء السلعة أو الخدمة ال يسدد 

 ف البنك. وينطوي ضمن هذا النظام كلاملستهلك ثمنها في الحين بل يحصل عليها و الدفع يتم فيما بعد من طر 

 .من البطاقة االئتمانية واملحفظة االلكترونية والشيك االلكتروني

 :البطاقة االئتمانية -3-3-9

 هي البطاقات البالستيكية التي تصدرها املؤسسات املالية أو املصرفية في حدود مبالغ معينة. وتستخدم هذه

 البنك إال بعد القيام بدراسة دقيقة ومعمقة للعميل وموقفه املالي، وهذا بغرضالبطاقات كضمان، ولذا ال يمنحها 

 .تجنب املخاطر الناجمة عن عدم قدرة العميل على سداد ديونه

 وكما يبين اسمها فإن البطاقة االئتمانية تتمثل في منح البنك لقرض أو ائتمان لحاملها بغية مساعدته على

 السداد نيابة عنه، ليقوم العميل فيما بعد بتسديد هذا القرض خالل مدة متفقاقتناء حاجياته، ويتولى البنك 

 .عليها عادة شهر

 :املحفظة االلكترونية -3-3-2

ويطلق عليها مصطلح املحفظة االلكترونية نظرا لقدرتها على االحتفاظ بالنقود االلكترونية، هذه النقود تكون على 

توجد على الشريحة االلكترونية املثبتة على البطاقة مقابل املحفظة العادية التي شكل قيم رمزية تعبر عنها أرقام معينة 

 تحتوي على النقود الورقية من فئات وقيم مختلفة، تعبر عنها األرقام املوجودة على كل ورقة نقدية.

 :الشيك االلكتروني -3-3-3

 ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى متسلمهو املكافئ للشيكات الورقية التقليدية وهو رسالة إلكترونية موثقة 

الشيك، وقد يكون بائعا أو أي مستفيد آخر يعمل عبر االنترنت ويحتفظ بحساب مصرف ليعتمده ويقدمه للبنك الذي 

يعمل عبر االنترنت ليقوم البنك بتحويل قيمة الشيك إلى حساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته 

لم الشيك ليكون دليال على أنه قد تم صرف الشيك فعال ويمكن ملتسلم الشيك أن يتأكد إلكترونيا من إلكترونيا إلى متس

 أنه قد تم بالفعل تحويل املبلغ لحسابه.

اقع الدفع االلكتروني في الجزائرثانيا:   و

ختلف املجاالت رغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع االلكترونية في العالم وتوسع نطاق استخدامها ليشمل م

حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع ف الوقت الحالي، إال أن الجزائر بقيت بعيدة عن هذه املستخدمات رغم أن العديد 

 .من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا املجال

 مشروع تطوير نظام الدفع في الجزائر: -9

املالي والبنكي الذي يشهد تأخر ملحوظ، والستكمال في ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ولعصرنة القطاع 

اإلصالحات املصرفية بدأت الجزائر تتبنى مشاريع جديدة تسمح لها بمواكبة التطورات التي يمر بها العصر، 
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ومن أهم ما طرح في إطار تحديث نظام الدفع في الجزائر  .ويعتبر مشروع تطوير نظام الدفع من ابرز هذه املشاريع

 :ما يلي

 نظام التسوية اإلجمالية الفورية:  -9-9

 نوفمبر 29وتم تحصيله بالفعل في  2004جانفي 14يعتمد نظام املقاصة االلكترونية الذي انطلق في الجزائر في 

 ، على بنية نظام جديد وهو نظام التسوية اإلجمالية الفورية يهدف هذا املشروع في إطار تحسين الخدمة2770

 يث أنظمة الدفع و ذلك رغبة في الوصول إلى املستوى الدولي.املصرفية ال سيما من ح

 وهو تسوية املبالغ الكبيرة في الوقت الحقيقي ويتم فيه سير التحويالت بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل

 .وعلى أساس إجمالي

 :نظام املقاصة عن بعد -9-2

 صكوك، تحويل، اقتطاع، عمليات السحب والدفعهذا النظام يختص باملعالجة اآللية لوسائل الدفع العام، 

بالبطاقات البنكية، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل املاسحات الضوئية البرمجيات املختلفة، ويمثل هذا النظام 

القسم الثاني من أنظمة الدفع املتطورة ووفق املعايير الدولية بهذا الهدف التحسين النهائي للخدمات البنكية املقدمة 

 لزبائن. و يعتمد هذا النظام على نظام التبادل املعلوماتي للبيانات الرقمية و الصور.ل

 الجهود املبذولة في مجال الدفع االلكتروني: -2

 بدأت الجزائر في اعتماد وسائل الدفع االلكتروني متأخرة بالنسبة ملعظم الدول وذلك من أجل تفعيل التجارة

 لى مستوى بنوك وهيئات مالية خاصة وعمومية وبذلت خالل هذه الفترة جهودااللكترونية، فشرعت بالعمل بها ع

 معتبرة لترسيخ ثقافة التعامل االلكتروني وذلك من خالل إنشاء شركة لتألية الصفقات البنكية والنقدية وإصدار

 .البطاقات البنكية ونشر املوزعات اآللية

 : (SATIM)إنشاء شركة لتألية الصفقات البنكية والنقدية  -2-9

بنوك، وفي خضم هذا التطور أصبحت شركة تألية  8كما هي فرع ل  1995هي شركة ذات أسهم أنشأت سنة 

الصفقات البنكية والنقدية من أهم املتعاملين في القطاع املالي املختص في الترقية وأداء الخدمات ذات الصلة بتحديث 

 .نكية بين البنوكوسائل الدفع من حيث تنظيمها ومعالجة التحويالت الب

قامت شركة تألية الصفقات البنكية والنقدية  بإطالق مشروع يمكن من إيجاد حلول للنقدية اآللية  7990وفي سنة 

 بين البنوك و املتعلقة فقط باملوزعات اآللية للنقد، حيث تم إطالق عليه تسمية الشبكة النقدية اآللية بين البنوك.
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 :املوزعات اآللية للنقود -2-2

 وتتولى مسؤولية صيانتها، SATIMإن املوزعات اآللية للنقود عبارة عن أجهزة وآالت أوتوماتكية تسيرها 

ومن بين هذه  .تستخدم للسحب عن طريق البطاقات االلكترونية وتثبت خارج املصرف الذي يمولها بالعملة الوطنية

 املوزعات نجد: 

 املوزع اآللي لألوراق: -2-2-9

اآللية لألوراق هي صورة بسيطة للمكننة في القطاع البنكي، فهي آالت أوتوماتيكية تستخدم عن طريق املوزعات 

بطاقة الكترونية تسمح للمستهلك بسحب مبلغ من املال بدون اللجوء إلى الفرع، وهكذا فاملهمة الرئيسية للموزع اآللي 

 .لألوراق هي تقديم الخدمة األكثر ضرورية للمستهلك

من  2727و 2776يح تطور عمليات السحب على املوزعات األلية لألوراق في الجزائر للفترة املمتدة بين ويمكن توض

 خالل الجدول والشكل املواليين:

 (2229-2291(: تطور عمليات السحب على املوزعات األلية لألوراق في الجزائر )29الجدول رقم )

 2229 2222 2291 2294 2294 2291 السنة

 10022019 21019933 9929622 1122973 1377707 6161737 العملياتعدد 

 (GIE monétiqueإحصائيات تجمع النقد اآللي ) املصدر:

 (2229-2291(: تطور عمليات السحب على املوزعات األلية لألوراق في الجزائر )29الشكل رقم )

 
 (.77من إعداد الباحثين بناءا على معطيات الجدول رقم ) املصدر:

من خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ تطور ملحوظ في عمليات السحب على املوزعات األلية لألوراق في 

، وذلك 2779سنة  9929622مقابل  21019933التي سجلت  2727وخاصتا ابتداءا من سنة  2776الجزائر منذ سنة 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

6868031 
8310170 8822913 9929652 

58428933 

87722789 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  399    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

الت الرقمية في الجزائر  ملواجهة التحديات التي التي أبانت على ضرورة التوجه نحو التعام 79بسب جائحة كورونا كوفيد 

 فرضتها الوضعية الوبائية.

 الشباك اآللي البنكي: -2-2-2

 وهو ما يعرف بالشباك األوتوماتيكي لألوراق هو أيضا جهاز أوتوماتيكي يقدم خدمات أكثر تعقيدا و أكثر تنوعا

 أوتوماتيكية متصلة بشبكة تستخدم عن طريق بطاقاتبالنسبة للموزع اآللي لألوراق. يتعلق األمر بأجهزة 

 الكترونية والتي باإلضافة إلى مهمة سحب األموال تسمح بالقيام بالعديد من العمليات تشمل مثال قبول الودائع،

 .طلب صك، عمليات التحويل من حساب إلى حساب... الخ

من  2727و 2776في الجزائر للفترة املمتدة بين  ويمكن توضيح تطور العمليات التي تمت على الشباك اآللي البنكي 

 خالل الجدول والشكل املواليين:

 (2229-2291(:  تطور العمليات على الشباك اآللي البنكي  في الجزائر )22الجدول رقم )

 2229 2222 2291 2294 2294 2291 السنة

 1001717 0102062 272017 706912 770100 0366 عدد العمليات

 (GIE monétiqueإحصائيات تجمع النقد اآللي ) املصدر:

 (2229-2291(:  تطور العمليات على الشباك اآللي البنكي  في الجزائر )22الشكل رقم )

 
 (.72من إعداد الباحثين بناءا على معطيات الجدول رقم ) املصدر:

البنكي  تتجه في نفس منحى تطور من خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ بأن العمليات على الشباك اآللي 

 0102062إذ بلغت  2727عمليات السحب على املوزعات اآللية، حيث أن عدد العمليات تتطور بشكل كبير في سنة 

، وذلك راجع إلى مساعي الدولة لتعزيز املعامالت اإللكترونية منذ ظهور وباء كورونا من جهة 2779سنة  272017مقابل 
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( من أجل توافقية البطاقات البنكية مع البطاقة الذهبية GIE monétiqueفي  تجمع النقد اآللي )وانخراط بريد الجزائر 

(interopérabilité CIB/EDAHABIA الذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من )2727جانفي  72. 

 نهائيات الدفع االلكتروني: -2-2-3

 ع في املحالت حيث يسمح للعميل بتسويةهو جهاز موصول مباشرة مع الحاسوب املركزي للبنك املعني يوض

 عملياته التجارية بالبطاقات أثناء التسديد.

فمثال إذا كان الزبون يحمل بطاقة ائتمان فبإمكان موظف نقطة البيع أن يمرر البطاقة على القارئ االلكتروني 

من الرصيد الخاص بالزبون بعد الخاص ببطاقات االئتمان والذي بدوره يقوم بالتأكد من كفاية الرصيد و خصم القيمة 

أن يدخل الزبون رمزا أو رقما سريا خاصا به و الذي يعرف برقم التعريف الشخص ي السري، ثم يقوم الحاسوب املركزي 

 .بعد ذلك بإضافة القيمة لرصيد حساب املتجر، يتم كل هذا في جزء من الثانية

من  2727و 2776وراق في الجزائر للفترة املمتدة بين ويمكن توضيح تطور عمليات السحب على املوزعات األلية لأل 

 خالل الجدول والشكل املواليين:

 (2229-2291(: تطور عمليات الدفع على نهائيات الدفع االلكتروني في الجزائر )23الجدول رقم )

 2229 2222 2291 2294 2294 2291 السنة

 2727229 077000 207620 797191 722690 62277 عدد العمليات

 (GIE monétiqueإحصائيات تجمع النقد اآللي ) املصدر:

 (2229-2291(: تطور عمليات الدفع على نهائيات الدفع االلكتروني في الجزائر )23الشكل رقم )

 
 (.73من إعداد الباحثين بناءا على معطيات الجدول رقم ) املصدر:
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في عدد عمليات الدفع باستخدام نهائيات الدفع من خالل الجدول والشكل السابقين نالحظ تطور ملحوظ 

،وهذا ما يبرز 2776عملية سنة  62277مقابل  2727سنة  2727229اإللكتروني في الجزائر حيث بلغت عدد العمليات 

 رغبة الدولة الجزائرية في تعميم الدفع اإللكتروني  من أجل استغالل أكبر للبطاقات البنكية من قبل حامليها.

 ت البنكية املستعملة في الجزائر:البطاقا -3

تعد البطاقات االلكترونية من البديهيات في مجال التجارة االلكترونية، فهي السبيل الشائع لتسوية املعامالت 

التجارية عبر االنترنت، ونظرا للنقائص التي تعاني منها البطاقات الجزائرية فكان البد من استعمال البطاقات الدولية 

 .املحلية لتلبية متطلبات املواطنين باإلضافة إلى

 :CIBالبطاقة البنكية  -3-9

عرفت بطاقات الدفع تطورا ملحوظا، خاصة بعد استحداث املقاصة االلكترونية وتعميمها عبر مختلف الوكاالت 

البنكية والبريد في الجزائر. وفي إطار االستجابة ملتطلبات الزبون و تحسين الخدمات املقدمة لهم انضمام البنك إلى 

البنوك الجزائرية تحت تصرف زبائنها منتج متمثل في بطاقة  وضعت SATIMالشبكة النقدية بين البنوك املسيرة من طرف 

والذي يعتبر نموذج متطور لبطاقة السحب القديمة و التي كانت تقتصر على املوزعات اآللية الخاصة  CIBالسحب

 .بمصدريها

لجدول من خالل ا 2727و 2776في الجزائر للفترة املمتدة بين  CIBويمكن توضيح تطور عدد البطاقات البنكية 

 والشكل املواليين:

 (2229-2291في الجزائر ) CIB(: تطور عدد البطاقات البنكية 28الجدول رقم )

 2229 2222 2291 2294 2294 2291 السنة

 77197777 9627777 1926229 7707007 100071 170600 عدد البطاقات

 (GIE monétiqueإحصائيات تجمع النقد اآللي ) املصدر:

 

 

 (2229-2291في الجزائر ) CIB(: تطور عدد البطاقات البنكية 28الشكل رقم )
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 (.70من إعداد الباحثين بناءا على معطيات الجدول رقم ) املصدر:

عدد البطاقات البنكية تطور بشكل كبير حيث بلغت نسبته يتضح من خالل الجدول والشكل السابقين بأن 

مليون بطاقة بنسبة  77.19بلغ  2727، كما أن عدد البطاقات الصادرة من قبل مختلف البنوك سنة 2770% منذ 29.69

 .2727مليون بطاقة سنة  9.62، ومقابل 2779% مقارنتا بسنة 22زيادة قدرة بـأكثر من 

 :الدوليةالبطاقات البنكية  -3-2

استعمال هذا النوع من البطاقات في الجزائر راجع لعدم قابلية البطاقات البنكية املحلية للتعامل الدولي، ونقصد 

 ، أصدرت Mastercardو  VISAبالبطاقات البنكية الدولية تلك التي تحمل شعار أكبر املؤسسات املالية 

 شبكات العاملية املذكورة وذلك إلضفاء طابع الدولية علىهذه البطاقات من طرف البنوك الجزائرية بترخيص من ال

 .بطاقاتها البنكية مما يسمح للمستهلك الجزائري من التسوق عبر االنترنت وتسديد مشترياته ألي مكان في العالم

، ومن بين هذه البنوك التي شرعت في تقديم البطاقات املقبولة على املستوى الدولي نجد القرض الشعبي الجزائري 

 بنك التنمية املحلية ، بنك الجزائر الخارجي، ويعتبر القرض الشعبي الجزائري أول من أصدر بطاقة فيزا في

 الجزائر، وقام بوضع موزعات آلية للنقود ونهائيات للدفع اإللكتروني في املطارات والفنادق تقبل هذه البطاقات

الوطنية بمجرد وصولهم الجزائر، وتمكنهم كذلك من سداد الدولية، وتمكن السياح من سحب املبالغ املالية بالعملة 

 مشترياتهم على مستوى نهائيات الدفع.

 خاتمة:

تلعب أنظمة الدفع اإللكترونية دورا فعاال في تفعيل التجارة االلكترونية، وذلك من خالل خصائص ومميزات 

ولة الجزائرية إلى تبني أنظمة دفع حديثة وإضافات لم تكن موجودة في أنظمة الدفع التقليدية، األمر الذي دفع الد

 والسعي املستمر  لتطويرها كضرورة ملحة ملواكبة التطورات الحاصلة في هذا املجال.

فرغم كل املجهودات املبذولة من طرف الجزائر في مجال تطوير الدفع اإللكتروني، إال انها ال تزال بعيدة على مجابهة 

ك نظرا للعوائق التي تعاني منها، أبرزها  نقص ثقة املواطنين في وسائل الدفع اإللكتروني الدول الرائدة في هذا املجال، وذل
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أدى إلى محدودية استعمالها مقارنة بنظيراتها من الدول العربية، وذلك رغم االمتيازات التي توفرها وسائل الدفع 

ل في الجزائر يعتبر أكبر عائق يقف أمام املساعي الحديثة، باإلضافة إلى ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصا

 الرامية إلى تعزيز استعمال أنظمة الدفع الحديثة.

ومن أجل مواكبة التطور العالمي في مجال الدفع االلكتروني يلزم على الجزائر بذل مجهودات اكبر في هذا املجال 

ألساس ي للتجارة االلكترونية التي تعد مستقبل املعامالت ألنها ال تزال متأخرة نوعا ما، فالدفع االلكتروني هو املفتاح ا

 .التجارية

 قائمة املراجع:

 ( .وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة. املركز الجامعي بخميس 2777أفريل  26-20إلياس صالح .)

الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة مليانة: امللتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام 

 اإللكترونية في الجزائر.

 ( .وسائل الدفع اإللكتروني. عمان، األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2771جالل عايد الشورة .) 

 ( .التجارة اإللكترونية والعوملة. القاهرة، مصر: منشورات املنظمة2776عبد الخالق السيد أحمد .)  العربية للتنمية

 اإلدارية.

 ( .التجارة اإللكترونية. مصر: الشركة العربية املتحدة للتسويق 2779محمد نور برهان، و عزالدين خطاب .)

 والتوريدات.

 ( .التجارة اإللكترونية. عمان، األردن: دار الحامد للنشر 2779محمد نور صالح الجداية، و سناء جودت خلف .)

 والتوزيع.

  (. البنوك اإللكترونية . اإلسكندرية، مصر: دار الفكر 2772الجنبيهي، و ممدوح محمد الجنبيهي. )منير محمد

 الجامعي.
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 لتكنولوجيا املالية إلدارة واستثمار اموال الوقفتطبيقات ا

 -أنموذجا (Finterra) شركة فينتيرا– 

Financial Technology applications for managing and investing endowment funds - 

Finterra company as a model 

 د.عبدالجبار سهيلة 

Dr ABDELDJEBAR Souheyla 

 تعبئة  .مخبر التنمية املحلية املستدامة و املقاوالتية ،بشار/الجزائر-أستاذ محاضر "أ"، جامعة طاهري محمد 

 و ازدهار تندوف.

 امللخص:

شهدت بعض البلدان العربية في السنوات األخيرة نهضة اقتصادية واجتماعية، رافقها اهتمام متزايد بالوقف وطرق 

إدارته واستثماره، ونظرا لتطور الحياة العامة فقد تطورت األوقاف أيضا وتنوعت مصارفها ومجاالتها، ونتيجة لهذا 

بدورها استحدثت صيغ حديثة لتفعيل الوقف وتطويره أهمها التطور فقد مرت اإلدارة الوقفية بعدة مراحل، والتي 

الصناديق الوقفية كصيغة تنظيمية جديدة تسعى لتطوير مسيرة الوقف، التي لعبت دورا مهما، وأحدثها مجموعة فينيترا 

Finterra  لية، وهي التي تقوم على فكرة تكنولوجيا البلوكتشين، التي يمكن اعتبارها الجيل الجديد من الخدمات املا

 منصة يمكن استخدامها اجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا في الوقف.

 ، االستثمار، التكنولوجيا املالية.Finterra، فينتيرا  Blockchainالوقف، بلكوتشين الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

In recent years, some Arab countries have witnessed an economic and social renaissance, 

accompanied by a growing interest in endowment and the methods of its management and investment. 

Due to the development of public life, endowments have also developed and diversified their banks and 

fields. As a result of this development, the endowment administration has gone through several stages, 

which in turn developed modern formulas to activate and develop the endowment, the most important of 

which is Endowment funds as a new organizational formula that seeks to develop the endowment 

process, which played an important role, the most recent of which is the Finterra Group, which is based on 

the idea of blockchain technology, which can be considered the new generation of financial services, a 

platform that can be used socially, economically and ethically in the endowment. 

Key words: Endowment, Blockchain, Finterra, Investment, Fintech. 
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 مقدمة:

تقوم فكرة الوقف على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتحميل هذا 

املمارسة السلطوية للدولة، كما أنها تبتعد عن  -بطبيعتها-القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من األنشطة ال تحتمل 

 .الدوافع الربحية للقطاع الخاص

والوقف عملية تنموية فهو يتضمن بناء الثروة اإلنتاجية من خالل عملية استثمار حاضرة، تنظر بعين البر 

ظيم الثروة اإلنتاجية االجتماعية، واإلحسان لألجيال القادمة، وتقوم على التضحية اآلنية بفرصة استهالكية مقابل تع

 التي تعود خيراتها على مستقبل حياة املجتمع بكامله.

تمتلك أنظمة "بلوكتشين" طيفا واسعا من االستخدامات، ونظرا الرتباطها الشائع بالعملة االلكترونية املشفرة 

(Cryptocurrency) دأت األبحاث حول العالم في إدخال أصبحت هذه العمالت هي أشهر تطبيقات هذه التقنيات. بينما ب

هذه التقنية في العديد من التطبيقات املختلفة، في مختلف القطاعات والتخصصات، وتعتبر  الشفافية من أهم ما 

يميزها، كما تعتبر هذه األنظمة سريعة التنفيذ، وهي ضد التالعب، إضافة إلى صعوبة إخفاء األنشطة املشبوهة، وذلك 

 عامالت الجارية في سجل عام متزامن مع جميع الحواسيب املرتبطة بالبلوكتشين حول العالم.بسبب حفظ جميع امل

تكنولوجية عالية التطور، يعتبرها الكثيرون معيار ترميز  املبنية على تقنية البلوكتشين Finterraوتعتبر منصة 

 في الجيل  ويتوقع أن تكون  العقود الذكية وإجماع األطراف.
ً
 عامليا

ً
القادم من التكنولوجيا املالية، وستوفر هذه رائدا

 مجتمعية من خالل البلوكتشين
ً
والتي بدورها ستساهم في تحقيق النمو املستمر . (Finterra, 2018) البرمجية حلوال

 للمجتمعات، وفي تحسين تطور تقنية البلوكتشين.  ومن هنا تتجلى لنا االشكالية التالية:

 ما هي إسهامات تطبيقات التكنولوجيا املالية في إدارة واستثمار أموال الوقف؟

 أهمية البحث: -

تكمن هذه الدراسة في تحقيق هدف رئيس ي وهو تشخيص متطلبات تفعيل الدور االقتصادي للوقف من خالل 

النماذج الوقفية الحديثة التي تبنتها بعض الدول العربية واإلسالمية وتوضيح دورها في املساهمة في إحياء دور الوقف في 

ل األوقاف لالستفادة منها والخروج بآليات لتجميع رؤوس االقتصاد، ومحاولة معرفة  كيفية عمل منصة  فينتيرا لتموي

أموال وتثميرها في مشاريع تنموية للنهوض بدوره التنموي والتي تتمثل في النماذج الوقفية الحديثة املختلفة وتجار بها 

 الدولية. 

 عملية الوقف: مفهوم -أوال

الحياة في املجتمع اإلسالمي منذ نشأته إلى وقتنا نظرا لكون الوقف من األنظمة التي تركت بصماتها البارزة على 

املعاصر، من خالل ما أحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة في املجتمع املسلم. رأينا من املناسب أن نتناول هذا 

 لنظام بش يء من البحث في تعريفه، أنواعه، واهم أهداف.

 تعريف الوقف: -9

التنموي للمؤسسة الوقفية من أن نتعرف أوال على طبيعة الوقف ومفهومه لنا قبل أن نتكلم عن الدور البد 

 واألصول التي يعتمد عليها، وما ذكره الفقهاء واملجتهدون، وهذا من خالل األتي:
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 لغة:  الوقفتعريف  -9-

الوقف بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الش يء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه . وتجمع على أوقاف ووقوف 

 ملا فيه من حبس املال على الجهة املعينة . (367-329)ابن منظور، الصفحات 
ً
 . وسمي وقفا

 :أما السنة -2-

صلى هللا عليه  –فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رض ي هللا عنهما قال:" أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي 

 قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فقال: أصبت أر  –وسلم 
ً
ضا لم أصب ماال

فتصدق بها عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث وإنما هي صدقة في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل هللا والضيف 

 غير متمول فيه". وعن أبي هريرة وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم 
ً
رض ي هللا  –صديقا

)"إذا مات ابن أدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم  –صلى هللا عليه وسلم  –قال: قال رسول هللا  –عنه 

 ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".( أخرجه مسلم

 االصطالح الشرعي: -3-

ُيطلق الوقف في اللغة على حبس الش يء، ُيقال: وقف األرض للمساكين؛ أي حبسها، وفي االصطالح الشرعي تعددت 

األقوال في تعريف الوقف عند املذاهب، وقد عّرفه كل مذهب بحسب ما وضع للوقف من شروط وأركان، وبيان ذلك 

 :(200، صفحة )مجموعة من املؤلفينفيما يأتي 

  .هلل، والتصدق بما فيها من املنفعة 
ً
 تعريف املذهب الحنفّي: حبس العين وجعلها ملكا

  .تعريف املذهب املالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه ملستحّقه مدة معينة يقررها املحبس 

  .هلل تعالى، بقطع تصرفه به 
ً
 تعريف املذهب الشافعي: حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه تقّربا

 مرة
ّ
 .تعريف املذهب الحنبلي: تحبيس األصل وتسبيل الث

بأنه حبس املال عن االستهالك لالنتفاع املتكرر به في وجه من وجوه البر، ويعتبر صدقة جارية  وعليه ُيعّرف الوقف

 .بقي رأس مالهما 

 :أهداف الوقف 

يجدر بنا أن نقف على بعض األهداف التي شرع الوقف من أجلها؛إذ من هذه األهداف يمكننا استخالص بعض 

 وبناء على ذلك يمكن القول بأن أهداف الوقف تتلخص فيما يلي  .الجوانب التي ر عاها اإلسالم من خالل تشريعه للوقف

 (20-23)العمر، الصفحات  :

  إن أول أهداف الوقف وأسماها ترتيب األجر والثواب املستمر للعباد في حياتهم وبعد مماتهم، من خالل اإلنفاق

فالوقف نوع   .والتصدق والبذل في وجوه البر. وهذا سبيل إلى مرضاة هللا ورسوله وطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار

 القربات التي يستمر أجرها صدقة جارية إلى قيام الساعةمن 

 .   تحقيق مبدأ التكافل اإلجتماعي بين أفراد األمة، وايجاد عنصر التوازن بين األغنياء والفقراء في املجتمع

وحفظ  املسلم؛ إذ يعمل الوقف على تنظيم الحياة من خالل تأمين حياة كريمة للفقير واعانة العاجزين من أفراد األمة،

 كرامتهم ، من غير مضرة باألغنياء ، فيتحصل من ذلك مودة وألفة ، وتسود األخوة، ويعم االستقرار. 
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  يضمن الوقف بقاء املال وحمايته ، ودوام اإلنتفاع به ، واإلستفادة منه أكبر مدة ممكنة ، واملحافظة عليه من

 من الرخاء اإلقتصادي ، والضمان املعيش يأن يعبث به من ال يحسن التصرف فيه . وهذا من شأنه أن يضمن 
ً
 لألمة نوعا

. 

  اجتماعية واسعة وشاملة ، ويوفر سبل التنمية العلمية والعملية 
ً
للمجتمع املسلم ، كما  يحقق الوقف أهدافا

 
ً
  .في الوقف على جميع أصناف دور العلم وطلبتها بما يعود بالنفع عمى املسلمين جميعا

  :أنواع الوقف 

 للوقف أنواع متعددة تنقسم بحسب اعتبارات كثيرة،  

  :وينقسم الوقف باعتبار غرضه إلى ثالثة أقسام على النحو اآلتي 

الوقف الذّري أو األهلي هو ما يكون الواقف قد وقفه على ذريته من األسرة، فإن لم يتبقَّ من األسرة أحد صار  -7

 .
ً
 خيريا

ً
 وقفا

 ن في أصله على جهة خيرية في أوجه البر والخير وتقديم املنفعة للغير. الوقف الخاص أو الخيري هو ما يكو  -2

الوقف العام هو ما يكون منذ بدايته قائٌم على تقديم املنفعة العامة؛ ومنها املساجد واملشافي، واألراض ي  -3

ما ُجعلت ليستفيد منها األجيال القادمة. 
ّ
 الخراجية التي لم توّزع على الفاتحين، وإن

 وقف باعتبار املحّل املوقوف إلى ثالثة أقسام على النحو اآلتي: وُيقسم ال 

ه مما يتقرب به العبد من  -7
ّ
وقف العقار وقد اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على جواز وقف العقار، وأن

 هللا، حيث نقل هذا االتفاق القرطبي، وابن قدامة املقدس ي، والنووي، وغيرهم عن الصحابة. 

ه  -2
ّ
قل عن الجمهور أن

ُ
 بتلف عينه؛ كالطعام، فقد ن

ّ
الوقف املنقول وينقسم إلى منقول ال يمكن االنتفاع به إال

 وقف غير جائز، وإلى منقول يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه؛ كالسالح والحيوان واألجهزة وغيرها. 

ه وقف جائز حت -3
ّ
ى لو لم تبَق عينها إن كانت قد ذهبت وقف الدراهم والدنانير ورّجع العديد من أهل العلم أن

 .لغاية شرعية

 والشكل املوالي يوضح كل تصنيفات أنواع الوقف:
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 (: أنواع الوقف29الشكل رقم )

 (02، صفحة 2727)بن زواي، املصدر: 

 استثمار  وإدارة أموال الوقف: -8

 
ً
 له موقعه ومكانته، ودوره وأھمیته بالنسبة لألسالیب املالیة في االقتصاد  یعتبر الوقف اإلسالمي أسلوبا

ً
مالیا

وملا كان لألموال الوقفیة طبیعة خاصة تميزھا عن غيرھا من األموال،  .اإلسالمي لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ة دورھا الحیوي في ھذا العصر، كما تبوأت توّجب العمل من أجل تنمیة ھذه األموال واستثمارھا حتى تأخذ ھذه املؤسس

مكانة مرموقة إبان ازدھار العصور اإلسالمیة السالفة، وظھر ذلك في عصر الخالفة الراشدة، والعصر األموي والعباس ي 

 ومن بعده في عصر املمالیك واألمویين في كل من بغداد والقاھرة ودمشق واملغرب العربي الكبير في لیبیا وتونس والجزائر

واململكة املغربیة، وذلك في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع املسلم، فاستوعبت ھذه املؤسسة مجاالت واسعة 

وعندما تتجه اھتمامات القائمين على ھذه املؤسسة في ھذا  .متنوعة ومتعددة من مجاالت تنمیة الوقف واستثماره

مي االقتصادي املدروس تقتض ي األخذ بقیود خاصة البد من التقید العصر، فإن مقتضیات العمل القائم على املنھج العل

بھا عند استعمال ھذه األموال واستثمارھا كي یتسنى ألولیاء األمور تولید الطاقة اإلسالمیة من جدید، وعندئذ تتجدد 

یجابي من النواحي أوقاف أخرى تأخذ مكانھا في كیان املجتمع اإلسالمي املتراحم لتعطي للحیاة االجتماعیة بعدھا اإل 

 .(99)حسن رمضان فحلة، صفحة الدینیة والثقافیة واالجتماعیة. 

 تعريف استثمار أموال الوقف: -7

يمكن تعريف استثمار الوقف بأنه ما يبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل الحفاظ على املمتلكات 

)أحمد ميلي الوقفية وتنميتها بالطرق املشروعة، ووفق مقاصد الشريعة ورغبة الواقفين بشرط أال تعارض نصا مشروعا 

)خالد عبد . ايضا يعرف على أنه: "تحسين األصول الوقفية وزيادة ريعها وتنمية هذا الريع" (700، صفحة 2727سمية، 

 (232، صفحة 2773هللا الشعيب، 
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فاالستثمار الحقيقي والواقعي للوقف هو االنفاق على أصول ثابتة من ممتلكات الوقف بغية تحقيق عائد مالي على 

دى فترات مختلفة من الوقت، وتوفير خدمات ألفراد املجتمع مراعيا في ذلك مقاصد الشريعة العامة في ترتيبها للحاجات م

 .(00، صفحة 2773)محمد عيس ى،  البشرية من الضروري إلى الحاجي فالتحسيني.

 إدارة املؤسسات الوقفية: -1

تحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية من خالل أربعة عناصر أساسية تتمثل في التخطيط اإلدارة هي عملية 

والتنظيم والقيادة ورقابة املوارد التنظيمية. وعليه فإن من الضروي عند تأسيس املؤسسات الوقفية االهتمام بشكل 

ملؤسسات الوقفية على االستمرار في أداء كامل بهذه العناصر األربعة وبنائها بالشكل الالئق واملناسب حتى تتمكن ا

 واجباتها على الوجه الذي يرض ي ويحقق طموح الواقفين.

للمؤسسات الوقفية بيئة تحيط بها كغيرها من املؤسسات العاملة في مختلف القطاعات. فباإلضافة إلى البيئة 

لبيئة الداخلية للمؤسسة الوقفية عادة من الخارجية والتي تشمل عادة املنافسين والعمالء واملستفدين وغيرهم، تتكون ا

املدخالت واملخرجات والعمليات الداخلية، فضال عن التغذية الراجعة. ويوضح النموذج أدناه بيئة أعمال املؤسسات 

 :(2727)د. محمد غزال ود. عبدالقادر لعالم، الوقفية 

 للمؤسسات الوقفية(: النموذج العام 23الشكل رقم )

 

 (2727)د. محمد غزال ود. عبدالقادر لعالم، املصدر: 

 مفهوم التكنولوجيا املالية وعالقتها بإدارة أموال الوقف: -ثانيا

التكنولوجيا املالية مصطلح يضم الجانب التكنولوجي مع الجانب املالي، فنتج عنه مجال يهتم باملعامالت املالية 

باستخدام واستغالل كل ما أسفرت عنه التكنولوجيا الحديثة من هواتف ذكية، شبكات اتصال، تجارة الكترونية، 

يا لتطوير الخدمات املالية، فأصبحت تقدم من طرف عمالت رقمية...الخ، حيث تم توجيه أحدث تقنيات التكنولوج

شركات استغلت التكنولوجيا في قطاع الخدمات، و هي خطوة متأخرة مقارنة باملجاالت األخرى كاإلعالم ) تكنولوجيا 

، 2779عبد الرحيم وسيف الدين تلي، )وهيبة اإلعالم( و التجارة )التجارة اإللكترونية(، النقود )النقود اإللكتروني( 

  .(2صفحة 
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 (: التقنيات األساسية التي تعتمد عليها التكنولوجيا املالية22الشكل رقم )

 

  :تعريف بالبلوكشين 

لقد تعددت التعاريف التي انصبت على مفهوم البلوكشين )ويطلق عليها كذلك سلسلة الكتل( كونه حيث النشأة، 

من طرف شخص مجهول الهوية يستخدم  2771في عام   Bitcoin  ظهور العملة املشفرة البيتكوينحيث صاحب ظهوره 

 اسم مستعار، ولعل اهم التعاريف التي خصت البلوكشين نجد:

  تسمح تكنولوجيا البلوكشين(Blockchain)  من مسك سجل عام للمعامالت، ويتم تنظيمه وفق تنظيم وتسلسل

زمني يعتمد فيه على شبكة غير ممركزة لجموع املستخدمين، وذلك مثل األنترنيت. فيمكن تمثيله على أنه دفتر كبير 

تدمير أي يمكن للجميع اإلطالع عليه بكل حرية وباملجان، كما يمكنهم الكتابة من خالله، لكن دون إمكانية مسح أو 

 .(277، صفحة 2727)بونعجة سحنون، محتوى فيه 

  البتكوين وهي فكرة جديدة لنظام النقد اإللكتروني قائمة على الند للند ونوع  قدم ساتوش ي ناكاموتو 2771في عام

  وهي -حدى تكنولوجياتها التمكينية جديد من العملة الرقمية. ولكن في ذلك الوقت أدرك قلة من الناس أن إ

Blockchain  سيكون لها تأثير كبير في العديد من املجاالت(Themistocleous, 2018) وبالفعل فقد اشتهرت هذه ،

الش يء نفسه، التقنية بعد انتشار عملة البتكوين، بل إن بعضهم يربط بين البلوكتشين والبتكوين ويعتقد انهما 

 .وباختصار يمكن القول بأن البتكوين ما هي إال احدى التطبيقات التي تعتمد أو تعمل على تقنية البلوكتشين

 :تقنية البلوكشين لتمويل الوقف 

أما عن تقنية البلوكشين لتمويل الوقف فهي تقنية حديثة فتحت طرق جديدة في جمع األموال تقوم على أساس 

خالل جمع العديد من األموال عبر األنترنيت عبر عدد كبير من الناس إما على سبيل التبرع أو  التمويل الجماعي، من

القرض الحسن، أو عن طريق االستثمار، وذلك لغرض ممارسة تمويل مشروع وقفي جديد، أو مشروع وقفي قائم 

(Rashid.H, 2020, p. 14) . 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  411    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

كما يمكن االستفادة من هذه التقنية في توثيق األصول الوقفية، فعند التأمل في مختلف العوامل املتعلقة بوثائق 

األوقاف في الدول اإلسالمية من تأخر أنظمة األرشفة، والتسجيل في الدوائر املعنية باألوقاف  وإمكانية التالعب واخفاء أو 

هذه العوامل في اندثار األوقاف، عند التأمل في ذلك مع النظر في مزايا تقنية تزوير الوثائق من مختلف األطراف، وأثر 

البلوكشين من املصداقية، الشفافية، الدقة، السرعة، واألمان، يوجب االلتفات إلى إمكانية االستفادة من هذه التقنية 

-23، الصفحات 2727)النازل .أ،  في تطوير األوقاف، للمحافظة عليها، واستدامة نفعها للمستفيدين من هذه األوقاف

20) . 

  شركة فينتيراFinterra وتكنولوجيا البلوكشين : 

كمنظمة إسالمية تعتمد على تكنولوجيا املالية، وتركز على تكنولوجيا  2770تأسست شركة فينتيرا في أكتوبر 

املساهمة في القضايا االجتماعية وايجاد أنسب الحلول لها. وتعتبر فينتيرا أكبر سلسلة الكتل البلوكشين القادرة على 

منصة تمويل جماعي على مستوى العالم حيث أطلقت أول منصة وقفية أسمتها "وقف شين"، ويمكن القول أن من نتائج 

يمكن بالفعل استخدام  هذه املنصة وأهمها أنها توفر وسيلة أكثر فاعلية لجمع األموال وادارة الوقف، كما أنه

 التكنولوجيا في التمويل اإلسالمي والتمويل الجماع

وتم اإلعالن الرسمي عن عمل املنصة خالل املؤثمر الدولي حول تكنولوجيا البوكتشين والوقف الذي انعقد في كواال 

نية البلوكتشين في أول منصة مختصة في استخدام تق (Finterra Waqf-Chain)، حيث أعتبرت منصة 2771ملبور مارس 

 تنمية أصول الوقف.

خالل هذه الفترة. وتملك الشركة مكاتب  GALLACTIC حيث قامت شركة فينتيرا بتطوير سلسلة الكتل جاالكتيك

في ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ واإلمارات العربية املتحدة، وهي في طريقها إلى املزيد من التوسع في إفريقيا وفي باقي أنحاء 

 ق األوسط، مما يجعلها أكبر منصة لتمويل املشاريع الوقفية في العالم.الشر 

 شأن هذه البرمجة شأن الكثير من البرمجيات املشهورة اليوم على البلوكتشين، حيث يتم نشر بروتوكول وبرمجيات

Finterra  خاصة به من برنامجبشكل علني، ويمكن ألي مطور في جميع أنحاء العالم مراجعة الكود أو عمل نسخة معدلة 

Finterra.  بينما يقوم املطورون بتحسين البرامج، دون فرض تغيير في بروتوكول Finterra  ألن جميع املستخدمين لديهم

، يحتاج املستخدمون جميعهم للبرامج 
ً
حرية اختيار البرامج واإلصدارات التي يريدونها. ولكي يبقى التوافق بين النسخ قائما

بشكل صحيح فقط مع إجماع كامل بين كافة املستخدمين.  Finterra س القواعد. ويمكن أن تعملالتي تتوافق مع نف

 .(Dr Hazim Sasse, 2018)لذلك، فإن جميع املستخدمين واملطورين لديهم حافز قوي لحماية هذا اإلجماع 

وال يمكن إدراج  .وزارة أو هيئة األوقاف في تلك الدول  تقوم املنصة بالعمل على األوقاف املسجلة فقط من قبل

الوقف الذري أو الوقف املدار من قبل مؤسسات خيرية غير حكومية، والغاية من ذلك تكمن في محاولة تقليل املشاكل 

نية من خالل تسخيرها لتق Finterra وتهدف شركة .التي تنجم عن إدراج أوقاف قد يكون لها مشاكل عائلية أو قضائية

)ساس ي البلوكشين أن تعيد للوقف اإلسالمي مكانته ليكون الحل األنجع إلنقاء الفقر في املجتمعات اإلسالمية والعالم 

 : ويمكن توضيح خطوات عمل سلسلة األوقاف لفنتيرا من خالل الشكل التالي .(71، صفحة 2771حزيم، 
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 (Dr Hazim Sasse, 2018)املصدر: 

وعلى الرغم من الصعوبات التي قد تواجه هذه التقنية في تطبيقاتها في قطاع األوقاف، ال سيما في قواعد البيانات 

التي ستكون مخزنة في كل األجهزة املتصلة للتحقق من صحة أي معاملة، ألنه ال تحتاج ألي مركزية أو طرف ثالث يدير 

دفتر رقمي يثبت أي معاملة عليه، ومن  -كما ذكرنا سابقا  -ه املعاملة، وأن قوة النظام في التشفير تمنع أي تالعب، فهي هذ

الصعب تزويرها ألنه باختصار قاعدة بياناتها موزعة على املشتركين في نفس التقنية، مما يكشف أي تزوير مباشرة ولكن 

 أن التقنية قد تساعد بصورة واضحة في تدفق هذا لن يتحقق في قطاع األوقاف ما لم ت
ً
تحقق الثقة بين األطراف. علما

املعلومات والبيانات في قطاع األوقاف بطريقة سلسة، وتسهل الكشف عن أي صرف مخالف ملقاصد الواقف، ألن كل 

 (771، صفحة 2727)سامي الصالحات، املعلومات والبيانات ال سيما املالية خاضعة للحوكمة واملراقبة والتدقيق، 

ولعل أصعب القضايا التي تواجه هذه التقنية في األوقاف هي أن معظم العاملين في املؤسسات الوقفية ال يدركون 

يعذر  هذه التقنية، وال يعرفون كيفية تطبيقها في املؤسسة وأصولها، وهذا يجعلهم يتخوفون من الولوج فيها سريعا وقد

لهم في ظل وجود آراء شرعية لم تعتمد هذه التقنية بعد بسبب عدم وضوح معاملها. والشكل املوالي يوضح هندسة تقنية 

 البلوكشين:
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 تقوم سلسلة الوقف بتجميع املبالغ الصغيرة من رأس املال من مجتمع فينتيرا قصد تنمية سلسلة الوقف :

مثل الوقف، عملة رمزية مدعومة بأصول حقيقية مع حصة عوائد ربحية قابلة  وزيادة رأس املال لتطوير األصول الخيرية

  .للنقل والتوريث

 :يوفر برنامج الوالء للتبادل قيما متزايدة للتجار، حيث يوفر خاصية تغيير النظام الذي يعتبر  تبادل النقاط

حيث تسمح ب: ـ تبادل  .ونية املوحدةالنقاط كديون ويقوم بتحويلها إلى أصول على منصة الخدمات التجارية االلكتر

 نقاط الوالء عبر أي منفذ، إمكانية استخدامها على منصة املنتجات املتكاملة، سهولة سحب وتحصيل املكافآت.

 :وتشمل بيئة املطورين:  

  بيئة تطويرية توفر منصة مفتوحة لألفراد واملنظمات لتعزيز التعاون واإلبداع املشترك؛ 

  " البلوكشين" من نقطة الصفر في نظام فينتيرا األيكولوجي؛ إنشاء سلسلة كتل 

   إمكانية إصدار األصول من سلسلة الكتل مع إمكانية تتبعها والتحقق منها؛ 

  إنشاء العديد من القيم األساسية والسالسل الزمنية.  

 الرقمية بلمسة زر واحدة، : يتم تمكين املستخدمين من إدارة وتحويل عملتهم عمليات الصرف العالمي املتكامل

  " BTC" من عملة ما إلى عملة البيتكوين

 :"يتم دمج أي منصة لسلسلة كتل البلوكشين متصلة ـب  تبادل إدماج سلسلة الكتل "البلوكشينCosmos  

  EOS منصة ايثريوم، منصة   :بالكامل في النظام األيكولوجي لفينتيرا مما يسمح بسالسة املعامالت عبر املنصات

 :(Finterra Waqf-chain)مزايا وفوائد انشاء منصة وقف شين  -8

 :(717، صفحة 2779)كوثر فنيــــــش، من أهم املزايا التي تقدمها هذه املنصة للمستثمرين ما يلي 

 الطالع واملراجعة؛يتم تخزين وثائق كل مشروع حقيقي بشكل منضبط وعلني لجميع أصحاب املصلحة قصد ا 

 .واجهة بسيطة لتقديم مقترحات املشاريع، إدارتها واملساهمة فيها 

  ال يمكن العبث باملساهمة في املشاريع، وتصويت أصحاب املصلحة، والشروط الخاصة بهم، ذلك أنه يتم فرضها

 من خالل إجماع البلوكتشين عبر العقود الذكية.
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  تلتزم جميع رموز األوقاف بالواجهة املعياريةERC-20. 

  يتم تحميل الوثائق الحيوية وتخزينها علنيا بطريقة موزعة وغير قابلة للتغيير على نظامIPFS مما يضمن سالمة ،

 وشفافية املشروع أثناء تقدمه.

 نطق العقد الذكي يضمن العدالة توزيع العمالت الرمزية وإيرادات املشروع والتعامل معها بشكل أوتوماتيكي في م

 واملحاسبة الدقيقة لحاملي العمالت الرمزية.

 .يتم ترميز الشروط املحددة للمشروع )وإلزامها( بالعقد الذكي بطريقة تسمح بكشف التالعبات 

 الخاتمة:

ربط هذه  وهي عبارة عن دفتر رقمي، نجحت شركة فينتيرا في العمل على Blockchain مع ظهور تكنولوجيا بلوكشين

التقنية الحديثة بقطاع األوقاف مباشرة، من خالل تأسيس قسم متخصص وجمع مجموعة من الخبراء لغرض الوصول 

إلى أفضل النتائج والحلول في تنفيذ هذه التقنية في سبيل تطوير قطاع األوقاف بالتعاون مع البنك املر كزي ودوائر 

 تنسيق األوقاف.

 إذا استطاعت تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع األوقاف في الدول،  وقد تشهد هذه التجربة التقنية
ً
نجاحا

 ألن األرقام تثبت أن 
ً
والحصول على تعاون من قطاع األوقاف الحكومي في الدول، ما يجعل األوقاف تشهد نموا واضحا

 .(771، صفحة 2727)سامي الصالحات، % 67حجم األوقاف في العالم قد يزداد في ظل النسبة الحالية واملقدرة بـ

 باللغة العربية، يحتاج قطاع تكنولوجيا البلوكتشين إلى مزيد أبحاث ودراسات جامعية وميدانية
ً
قصد  وخصوصا

االستغالل األمثل لهذه التكنولوجيا في مجال الوقف، من أجل تحسين إدارة املؤسسات الوقفية وتطوير ألية  عملها حتى 

كما يوص ي البحث بأن تدرس أدوات التمويل اإلسالمية املستخدمة في هذا تصل إلى تحقيق الهدف املنشود من الوقف. 

 من الجانب الفقهي ومدى تو 
ً
 .افقها مع الشريعة اإلسالمية وفق هذا النموذجالنموذج وخصوصا

 قائمة املراجع:

  .9لسان العرب  .ابن منظور   -

مجلة  .(دراسة حالة الجزائر)صيغ وضوابط استثمار أموال الوقف الحديثة .(ديسمبر ,2020) .أحمد ميلي سمية -

 .(2) 1 ,بحوث االقتصاد واملناجمنت 

  .في التنمية االقتصاديةالوقف ودوره  .م .أ ,العمر -

  .تقرير برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات الوقفية بماليزيا .(2019) .املعهد الدولي للوقف -

مجلة أصول الشريعة  .دراسةفقهية :تقنية البلوكشين وأثرها في املعامالت املالية املعاصرة .(جويلية  ,2020) .أ.النازل  -

 .(3) 6 ,لألبحاث التخصصية 

املجلة الدولية  .مقترح إلستثمار أموال الوقف من خالل رأس املال املخاطر الخيري  .(جانفي ,2021) .ا .م ,ايبن زو  -

 .(01) 4 ,للمالية الريادية 

التجارية -(. دراسة تحليلية لواقع وآفاق استخدام تقنية البلوكشين على الصناعة التأمينية2727بونعجة سحنون. ) -

 0 (2.)( ، JEFواملالية) والتكافلية. جملة اإلقتصاد

 .(14)مجلة اإلحياء  .ترشید استثمار الوقف لتأكید فاعلیتھ التنمویة .(.s.d) .حسن رمضان فحلة -

 .األمانة العامة لألوقاف :الكويت ."استثمار أموال الوقف" .(2003) .خالد عبد هللا الشعيب -
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ؤسسات الوقف الجزائرية بتطبيق تكنولوجيا إدارة م .(8أكتوبر  ,2020) .عبدالقادر لعالم .محمد غزال ود .د -

 .(18)مجلة الربيئة  .البلوكتشين

مجلة  .نموذجا FINTERRAمنصة  :االستفادة من الوقف باستخدام تقنية البلوكشين .(2018) .ساس ي حزيم -

 .(71)االقتصاد اإلسالمي العاملية 
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 الشمول  تعزيز نحو السعودية و  املتحدة العربية اإلماراتالتكنولوجيا املالية: البلوك تشين بوابة  

 مستقبال املالي

نموذجا عابر مشروع -  - 

Financial technology, the Blockchain, the gateway to the UAE and Saudi Arabia 

towards promoting financial inclusion in the future 

- Project Aber as a model - 

 قدراوي هناء 

Kadraoui Hanaa 

  الجزائر، الشلف / الشلف جامعة ، دكتوراه طالبة

University of Chlef, Chlef / Algeria  

 امللخص:

فيها ، نتيجة  لقد غيرت التكنولوجيا املالية مفهوم الوساطة في التعامالت املالية ، فلم يعد الحاجة لوجود طرف ثالث      

لظهور تقنية البلوك تشين ) تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية املوزعة ( و من أهم تطبيقاتها العمالت الرقمية .لذا 

في العالم   نهدف من خالل هذه الدراسة الى ابراز  أهمية التكنولوجيا املالية و تقنية البلوك تشين في تعزيز الشمول املالي

، ومن أهم نماذجها التجربة املشتركة التي أطلقها البنكان املركزيان للمملكة العربية السعودية  العربياالسالمي و الوطن 

، و هي عملة رقمية جديدة تعتمد على استخدام 2779و اإلمارات العربية املتحدة من خالل مبادرة "مشروع عابر " سنة 

  البنوك التجارية في كال البلدين .السجالت املوزعة صادرة بشكل ثنائي كوحدة تسوية لعمليات 

من أهم نتائج هذه الدراسة التي تعتمد على األسلوب الوصفي التحليلي  أن "مشروع عابر " نجح بتزويد البنوك املركزية   

 للبلدين بالقدرات الالزمة لتطوير أنظمة الدفع على املستويين املحلي و عبر الحدود و بالتالي تعزيز الشمول املالي . 

 التكنولوجيا املالية ،العمالت الرقمية ،البلوك تشين ، الشمول املالي ، مشروع عابر . الكلمات املفتاحية:

 Abstract: 

      Financial technology has changed the concept of mediation in financial transactions, and there is no 

longer the need for a third party, as a result of the emergence of the Blockchain (Distributed digital ledger 

technology) and one of its most important applications is digital currencies. Therefore, we aim through 

this study to highlight the importance of financial technology and the Blockchain in promoting financial 

inclusion in the Islamic world and the Arab world, Project Aber was an initiative launched by the central 

banks of Saudi Arabia and United Arab Emirates to explore the viability of a single dual-issued digital 

currency as an instrument of domestic and cross-border settlement between the two countries  in 2019, 

it’s a new digital currency based on the use of distributed records issued bilaterally as a settlement unit for 

the operations of commercial banks in both countries.  

    One of the most important results of this study is that a " Project Aber" succeeded in providing the 

central banks of the two countries with the necessary capabilities to develop payment systems at the local 

and cross-border levels, thus enhancing financial inclusion. 

Key words: Financial technology , Digital currencies , Blockchain, Financial inclusion, Project Aber. 
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 مقدمة:

 للمعامالت تسريع و تسهيالت من حققته ملا ، املالية التكنولوجيا بذلك مواكبة جذرية تحوالت اليوم العالم يشهد   

 الحواجز لكل فعلي إلغاء طريق عن ، ممكنة تكلفة بأقل و سرعة بأقص ى املهام إنجاز السهل من بات ،إذ اليومية املالية

 املؤسسات و األفراد حياة من يتجزأ ال جزءا املالية التكنولوجيا أصبحت و ، املتعاملة األطراف بين املكانية و الزمنية

  . الخدمات أرقى على الحصول  و العروض وتقديم املالي االستقرار تحقيق إلى الهادفة

 التنمية أسس تعزيز في هاما دورا تلعب التي"  تشن البلوك تقنية"  املالية التكنولوجيا إليه توصلت ما أحدث ومن      

 وأصبح.  والتطوير االبتكار نحو للدول  جديدة آفاق وفتحت  الرقمية، للعمالت الواقي الدرع بذلك شكلت االقتصادية،

. األسواق في اكبر مساحة واستغالل املالي، القطاع كفاءة من الرفع  يمكنها ومشاريع استراتيجيات تبني في تسابق هناك

 خالل من ، مستقبال املالي الشمول  تعزيز إلى للوصول  غماره خوض إلى العربية الدول  له تسعى الذي ذاته التوجه وهو

 .البلوك تقنية لتبني املناسب، املناخ وتوفير واالستراتيجيات، خطط وضع

 تبني خالل من املالي الشمول  بتعزيز اهتمت التي الدول  أهم بين من السعودية و اإلمارات دولتي أن القول  يمكن    

 العربية اإلمارات ومصرف السعودي املركزي  للبنك"  عابر مشروع"  املوزعة والسجالت  املشتركة الرقمية العملة مشروع

 أنظمة تطوير أجل من املوزعة السجالت تقنيات استخدام إمكانية دراسة إلى تهدف مبتكرة كمبادرة املركزي، املتحدة

 تسوية كوحدة ثنائي بشكل صادرة جديدة رقمية عملة استخدام طريق عن وذلك ، البلدين بين الحدود عبر الدفع

 اسم اختيار تم و ، البلدين حدود  بين عمليات أو محلية عمليات كانت سواء البلدين كال في التجارية البنوك لعمليات

 :التالية االشكالية نطح سبق، ما على بناء.  الحدود عبور  تعني عربية كلمة ألنها" عابر"

 بين املالي الشمول  تحقيق و الدفع أنظمة تطوير شين البلوك لتقنية باستخدامه"  عابر مشروع" ساهم هل

 ؟ خارجيا و داخليا السعودية و اإلمارات دولتي

 
ً
 :التالية التساؤالت الدراسة تثير تقدم، مما انطالقا

 ؟ املالي الشمول  و املالية التكنولوجيا ماهية 

 عناصرها؟  أهم و تشين البلوك تقنية عمل آليات تتمثل فيما 

 عامة املالية املنظومة و املركزية للبنوك مفيدة نتائج"  عابر مشروع" املبتكرة املبادرة حققت هل  

 : أساسية: محاور  ثالث إلى العمل هذا بتقسيم قمنا الفرعية واألسئلة يالرئيس  السؤال على ولإلجابة  

  املالي الشمول  و املالية للتكنولوجيا تمهيدي مدخل : األول  املحور. 

  عناصرها أهم و شين البلوك تقنية عمل مبادئ : الثاني املحور. 

  املالي الشمول  لتعزيز املالية التكنولوجيا تفعيل في"  عابر مشروع" تجربة:  الثالث املحور. 
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 مدخل تمهيدي للتكنولوجيا املالية و الشمول املاليأوال: 

 دون  املالي الشمول  و املالية التكنولوجيا تربط التي العالقة  ادراك يمكن فال تصوره، من جزء الش يء معرفة إن     

 . املحور  هذا خالل من نعالجه سوف ما وهو لهم، الفعلي املفهوم على الوقوف

 املالية التكنولوجيا ماهية .9

 املالية التكنولوجيا تعريف .9.9

 نموذج عنه ينتج مالي ابتكار أو تكنولوجيا أي:"  أنها على املالية التكنولوجيا املصرفية للمراقبة بازل  لجنة تعرف       

  )2771 ، الرحيم عبد, قندور ) "  املالية املؤسسات و األسواق على تأثير له جديد منتج أو عملية أو أعمال

 خالل من املالية الخدمات عمليات تحسين على تعمل مبتكرة أفكار أي"  عن عبارة املالية التكنولوجيا أن يرى  من وهناك 

 حتى أو جديدة أعمال نماذج إلى أيضا األفكار تؤدي أن يمكن بينما ، املختلفة العمل لحاالت وفقا تقنية حلول  اقتراح

 . ( Kelvin Leong and Anna Sung 2018) " جديدة أعمال

 أو منتجات وابتكار تطوير على تعتمد متطورة، جد مالية هندسة أنها على الدالية التكنولوجيا تعريف يمكن وعليه      

 األنترنت وشبكات ذكية هواتف من التكنولوجيا عنه أسفرت ما كل واستغالل باستخدام مالية عمليات أو خدمات

 إلخ...مشفرة وعمالت

 :املالية التكنولوجيا خصائص 2.1

 )2، ص 2770 ، األسرج)  يلي فيما املالية التكنولوجيا خصائص أهم تحديد يمكن     

 واملصرفية؛ املالية واألساليب والطرق  واملهارات املعارف من مجموعة هي املالية التكنولوجيا  

 واملصرفية املالية املؤسسات تستخدمها وسيلة بل ذاته حد في هدفا ليست املختلفة بمفاهيمها التكنولوجيا 

 أهدافها؛ لتحقيق

 تكنولوجيا،ال لتطبيق الرئيس ي املجال هي واملصرفية املالية الخدمة إن  

 اإلدارية األساليب إلى يمتد بل واملصرفية املالية الخدمة أداء على التكنولوجيا تطبيق يقتصر ال. 

 :املالية التكنولوجيا أهمية .9.3

 عمل إطار وجود أن حيث املالي، والقطاع واالتصال املعلومات تكنولوجيا قطاعي بين تربط املالية التكنولوجيا إن      

 مؤسسية قدرات بناء على يساعد أن شأنه من باالبتكار املتعلقة املوضوعات في املالية التنظيمية الجهات بين للتعاون 

 تقتصر ال حيث املالي، بالشمول  واملتعلقة التمويل، تكنولوجيا في التوسع أجل من املتكامل العمل إطار ظروف وتعزيز

 انجازها ووقت تكاليفها وتخفيض املالية الخدمات تقديم كفاءة وقع العمالء خدمة تحسين على املالية التكنلوجيا أهمية

 وحقيق االقتصادي النشاط تنويع وهي أوسع، أهداف تحقيق في تساهم أن املالية للتكنولوجيا يمكن بل فحسب،
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 لعمالء الراحة التأمين أخرى  أداة تطوير في يكمن ال املالية التكنلوجيا لنجاح الحقيقي املقياس وإن املالي، االستقرار

 التمويل على الحصول  فرص وتحسين ماليا املستعدة املعدات امي الشمول  تعير في مساهمتها مدى في ولكن ، املصارف

 (.2779 ، قندوز ) الصغر املتناهية و ومتوسطة الصغيرة للمؤسسات خصوصا

( 2222-2224العالم): القيم اإلجمالية لالستثمارات في التكنولوجيا املالية في  29الشكل رقم   

 

 .statista 2019 املصدر :

حتى  2771القيم اإلجمالية لالستثمارات املعتمدة على التكنولوجيا املالية في العالم من سنة   77يمثل الشكل رقم        

، حيث أن قيمة االستثمارات في  الخدمات املالية املبتكرة سوف ترتفع لتصل  2727مع بعض التنبؤات حتى سنة  2771

 د نمو متسارع لهذه الظاهرة خالل السنوات القادمة .مليار دوالر ، هذا ما يدل على وجو  02حتى 

 املالي الشمول  ماهية .2

  املالي الشمول  تعريف .9.2

 أهمها من و به، الدولية املؤسسات و املالين املختصين من الكثير الهتمام نظرا كثيرا املالي الشمول  مصطلح انتشر       

 : نجد عنه املذكورة التعاريف أهم من و العالمي، البنك و الدولي النقد صندوق 

 معقولة بأسعار و مفيدة مالية منتجات على الحصول  يستطيعون  الشركات و األفراد أن يعني:"  بأنه العالمي البنك يعرفه

"  مستدامة و مسؤولة بطريقة تقديمها يتم التي(  التأمين و االئتمان و االدخار و املدفوعات و املعامالت) احتياجاتهم تلبي

 .(2771 الدولي، البنك مجموعة) 

 مجموعة إلى الوصول  على قادرين األفراد جميع فيها يكون  التي الحالة:"  أنه على واشنطن في املالي الشمول  مركز يعرفه و

 نصيرة ، سعدان آسيا)  العمالء كرامة يحفظ ، مربح بأسلوب و مناسبة بأسعار و جودة ذات املالية الخدمات من متكاملة

 )2771 محاجبية،

و من خالل هاذين التعريفين يمكن القول أن الشمول املالي عبارة عن القدرة على توفير و إيصال الخدمات املالية     

 . لجميع أفراد املجتمع و بأقل تكلفة
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 أهمية تعزيز الشمول املالي .2.2

البيئة االقتصادية إن أهمية تعزيز مستويات الشمول املالي والوصول للخدمات املالية سينعكس إيجابيا على       

والسياسية على حد سواء، وسوف تساهم في تخفيف مستويات مخاطر املؤسسات املالية والنظام املالي، وبشكل عام 

  )2776يمكن تلخيص آثار زيادة مستويات الشمول املالي باملحاور الرئيسة التالية )إضاءات، 

 :ستويات الشمول املالي ومستويات النمو يوجد عالقة طردية بين م تعزيز جهود التنمية االقتصادية

االقتصادي، كما يرتبط عمق انتشار واستخدام الخدمات املالية بمستويات العدالة االجتماعية في املجتمعات، 

باإلضافة لألثر اإليجابي على أسواق العمل ، كما يسهم توسيع انتشار استخدام الخدمات املالية والوصول إليه 

 .املنشآت الصغيرة من القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسميفي انتقال املزيد من 

 :إن زيادة استخدام السكان للخدمات املالية سيسهم بالتأكيد في تعزيز استقرار  تعزيز استقرار النظام املالي

النظام املالي، وللتوضيح فإن مزيدا من االستخدام للنظام املالي الرسمي سينوع من محفظة الودائع لدى 

صارف واملؤسسات املالية مع تخفيف مستويات التركيز فيها وبما يقلل من مخاطر هذه املؤسسات. كما يعزز امل

 .هذا التنويع من استقرار النظام االقتصادي للدول 

 :أظهرت الدراسات أن تحسين قدرة األفراد  تعزيز قدرة األفراد على االندماج واملساهمة في بناء مجتمعاتهم

ظام املالي ستعزز قدرتهم على بدء أعمالهم الخاصة، واالستثمار في التعليم، باإلضافة لتحسين على استخدام الن

 . قدر تهم على إدارة مخارطهم املالية وامتصاص الصدمات املرتبطة

  املالي الشمول  إلرساء كآلية املالية التكنولوجيا .3.2

 املستوى  من أقل تبقى أنه إال العربية، الدول  خاصة املالي الشمول  لتعزيز كبيرة مجهودات العالم دول  تبذل    

  املالية التكنولوجيا وتعتبر دعائمه، وإرساء تعزيزه أجل من أكثر الجهود بذل يتطلب مما ، املطلوب
ً
 مطلبا

 
ً
  ضروريا

ً
 قطاعات إلى بالوصول  املتعلقة التحديات على التغلب خالل من العربي، العالم في تفعيله يجب وهاما

 الرقمي االقتصاد ويشكل. التحتية البنية تحسين خالل ومن التجارية، والسالمة العمالء ومعلومات السوق 

 تحقيق دون  حالت طاملا التي املعوقات على التغلب في بالغة أهمية معا الفعال واإلشراف التطور  في اآلخذ

 من االستفادة من النامية البلدان تمكين في وكذلك املالية، الخدمات من واسع نطاق عبر املالي الشمول 

 حدة من والتخفيف النمو تدعيم بهدف واملالية االقتصادية بالتنمية الخاصة الواعدة الجديدة املسارات

 وتوفير الصلة، ذات التكاليف خفض مع املالية الخدمات تعميم نطاق توسيع ذلك على األمثلة وتتضمن. الفقر

 الشركات وتحفيز املخاطر تقييم بهدف الجديدة املعلومات خدمات وإتاحة التمويل، لزيادة جديدة سبل

 جزًءا املالية التكنولوجيا قضايا تكون  أن ينبغي األهداف، هذه تحقيق يتسنى وحتى. الجديدة األعمال وأنشطة

 في الفاعلة األطراف بين املعرفة تبادل تشجيع مع والرقمي، املالي والتثقيف لالشتمال، وطنية استراتيجيات من

 .اآلخرين املصلحة وأصحاب املدني، واملجتمع والخاص، العام القطاعين
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 عناصرها أهم و تشين البلوك تقنية عمل مبادئ:  ثانيا

 خدمات بفضل ، النقدي غير االقتصاد إلى النقدي االقتصاد من نوعية نقلة اليوم العالم يشهد      

 االبتكارات أهم بين من و ، املالية الخدمات قطاع في جذرية تغييرات إحداث تستطيع التي املالية التكنولوجيا

 . املحور  هذا خالل  مبادئها و عناصرها أهم على نتعرف سوف التي تشين البلوك تقنية نذكر

  تشين البلوك تقنية تعريف .9

 وهي فيها التحكم أو للسيطرة قابلة وغير للبرمجة قابلة املصدر مفتوحة التقنية هي blockchain تشين البلوك   

 كتل في على للنظام الكاملة الشبكة عبر وتوزيعها تكرارها يتم التي للمعامالت رقمي تسجيل دفتر األساس في

 خاصة بشفرة ومؤمنة بينها فيما مربوطة تكون  Block كتلة عن عبارة فيهم واحدة كل املشفرة السجالت

Cryptography، هاش على تحتوي  كتلة وكل Hash صغير جزء بتسجيل تقوم رياضية خوارزمية عن عبارة وهو 

 التي الكلية الشفرة من جزئية بشفرة مشفرة وتكون  ككل، السجل في املدرجة بالتعامالت الخاصة البيانات من

 التي الالمركزية البيانات قاعدة وتعرف الكلي، والكتل املعامالت لسجل املكونة الكتل سلسلة تشفير بها يتم

 Distributed املوزع املعامالت سجل/  دفتر تقنية بـ - تشين البلوك في يحدث كما - املشاركين من العديد يديرها

Ledger Technology بـ له يرمز ما أو  school-https://www.arabictrader.com/ar/learn/forexDLT ( /.) 

  تشين البلوك عمل مبادئ .2

 إطارها في ويتم النظام، هذا عليه يقوم الذي األساس تمثل رئيسية، مبادئ ثالثة وفق تشن البلوك نظام يعمل   

  :وهي كافة األفراد معامالت إنجاز

  open leulger املفتوح السجل: األول  املبدأ•

 املوجودين األفراد جميع يرى  حيث للكافة، متاحة" تشن البلوك"  داخل املوجودة املعلومات جميع تكون     

  البعض، بعضهم ممتلكات السلسلة داخل
ً
 كل يستطيع أموال، بتحويل خاصة السلسلة هذه كانت إذا فمثال

 ألن وذلك الحقيقية، هويتهم معرفة على القدرة بعدم االحتفاظ مع لكن الجميع، أموال رؤية بالسلسلة من

 ملستخدمي تظهر nick names الحقيقية أسمائهم غير ألقاب استخدام إمكانية لألفراد تتيح السلسلة

  .يمتلكه التي األموال حجم معرفة السهل من كان وإن الشخص، هوية على التعرف يصعب وبالتالي السلسلة،

 (Distributed Database) املوزعة البيانات قاعدة: الثاني املبدأ•

 توزيعا موزعة كلها فالسلسلة وتخزينها، البيانات في الالمركزية بنظام (Blockchain) «تشين البلوك» يعمـل     

 وهـذا العالم، حول  املشتركين أفرادها لجميع متاحة (Nodes) تسمى الشبكة على منتشرة كثيرة نقاط في عاما

 تسمى مختصة مركزية أجهزة على البيانات تخزين في أنظمتها تعمل التي حاليا املوجودة التقنيات بـخـالف

(Stervers) . بد فال اختراقها أو بها التالعب القراصنة أحد أراد فإذا ؛ للسلسلة األمان عناصر أحد املبدأ وهذا 

 . كبير حد إلى حدوثه مستبعد أمر وهو بها، املوجودين األفراد جميع يخترق  أن عليه

  Minine التعدين: الثالث املبدأ•

https://www.arabictrader.com/ar/learn/forex-school/
https://www.arabictrader.com/ar/learn/forex-school/
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 عن البحث في الكمبيوتر أجهزة طاقات استخدام خالل من إتمامها، قبل املعاملة صحة من التأكد في يتمثل     

 من مجموعة بإجراء العالم حول  املنقبين ماليين فيقوم بنجاح، تتم حتى العملية لهذه املميز الصحيح الكود

 املعاملة هذه يربط الذي الصحيح الكود على الحصول  بغرض أجهزتهم عبر املعقدة الحسابية العمليات

 ويتم السلسلة، في بالدخول  وهذا املعامالت، من غيرها عن ويميزها ، السلسلة داخل لها السابقة باملعاملة

 الذي املنقب ويفوز . «الكتل أو الكتلة سلسلة» النهاية في مكونة الكتل داخل العمليات من غيرها إلى ضمها

 فإنه( bitcoin) البيتكوين عملة نقل األمر كان فإذا التحويل، عملية من نسبة على الصحيح الكود على حصل

 .نفسها  bitcain من التنقيب عملية مقابل مالية مكافأة على يحصل

  شين البلوك تقنية عناصر  .3

    : هي أساسية عناصر أربعة من"  شين بلوك'' ال تتكون    

 أو بـهـا القيـام املرجـو املهام أو العمليات مـن مجموعـة عـن عبـارة وهـي السلسلة، بناء وحـدة تمثـل: الكتلة•

 خالفـه، أو حـالـة متابعـة أو بيانات تسجيل أو أمـوال تحويـل (blocks) الكتـل أمثلـة ومـن السلسـة، داخـل تنفيذهـا

  كتلـة كل تستوعب مـا وعـادة
ً
  مقـدارا

ً
 العمليات إنجاز يـتـم حتـى منـه أكثر تقبـل ال واملعلومات العمليات مـن محـددا

 وهمية معامالت إجـراء منـع هو الرئيس ي والهـدف بهـا، مرتبطـة جديدة كتلة إنشـاء يتـم ثـم نهائيـة، بصـورة بداخلهـا

،  2779  ، معمر طرية بن) املعامالت وإنهاء تسجيل مـن منعهـا أو السلسلة تجميد في تتسبب الكتلة داخل

 )276-003ص

 و ( single ordre )  و الفـردي األمـر" أو الواحدة، الكتلة داخل تـتـم التـي الفرعيـة العمليـة بهـا يقصـد: املعلومـة•

 .نفسها الكتلـة واملعلومات األوامر مـن غـيـره مـع ويمثـل الكتلـة، داخـل يتـم الذي

 الش يء النووي الحمض عـن عبـارة هـو(: 2777 بطي، خالد, الشمري & ,  شبل مروة, عجيزة) (hash) الهـاش•

 عـن عبـارة فهـو ،(digital signature) "الرقمي التوقيع" بـ لهـا أحيانـا البعـض إليـه ويرمـز الكتلة، لسلسلة املميز

 ( hash function ) الهـاش آليـة" عليها يطلق الكتلة سلسلة أو برنامج داخـل خوارزميـة خـالل مـن إنتاجـه يـتـم كـود

 :هـي رئيسية وظائف بأربع ويقوم 

 السالسل، مـن غيرهـا عن السلسلة تمييز  

 السلسلة، داخـل غيرهـا عن وتمييزها كتلـة كل ومعرفة تحديد 

 مميز بهاش نفسها الكتلة داخل معلومة كل وسم. 

 السلسلة، داخـل البعـض بعضهـا الكتـل ربـط  

 .السلسلة داخل عملية أي إجـراء فـيـه تـم الـذي التوقيـت وهـو :الوقـت بصمـة•

 الكتل سلسلة ومحافظ الدولية املعلومات شبكة استخدام معدالت بين مقارنة .8

 277 بنحو يقدر الكتل سلسلة محافظ مستخدمي عدد لتوقعات واضحة صورة السابق البياني الرسم يعطى    

 بتداول  تختص التي املحافظ تلك استخدام في املتسارع النمو يوضح حيث.  2737 عام بحلول  مستخدم مليون 

 . الحياة في للمعلومات عام بشكل العاملية الشبكة مستخدمي بمعدل مقارنة ، العالم حول  الرقمية العمالت
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 أضعاف ثالثة يعادل الكتل، إلى ما سلسلة محافظ مستخدمي عدد سيصل 2737 عام بحلول  أنه أي 

 دور  بحصر يدفع قد الرقمي، االقتصاد تطور  سرعة للعمالت الرقمية. الحاليين واملتداولين املستخدمين

 العصر ونقود الجديدة التعامل وسيلة تمثل أن املمكن من التي العمالت شراء في عملية التقليدية العمالت

 وتشريعات قوانين استحداث يتطلب بما جدا سريع العمالت هذه على واالعتماد االنتشار أن علما ، الجديدة

 .املالي النظام استقرار على للمحافظة ، العمالت لتلك والشرعي اآلمن االستخدام تضمن جديدة

: معدالت استخدام شبكة املعلومات الدولية و مقارنة بالبلوك تشين 22الشكل رقم   

 

Source: Deutsche Bank (2020). The Future of Payments Part III. Digital Currencies: The Ultimate Hard  Power Tool. 

 ثالثا : تجربة "مشروع عابر " في تفعيل التكنولوجيا املالية لتعزيز الشمول املالي 

استخدام تقنيات السجالت املوزعة من أجل تطوير أنظمة الدفع هو بوابة دولتي اإلمارات و السعودية نحو تعزيز     

 . الشمول املالي من خالل مشرع عابر الذي سوف نتعرف عليه خالل هذا املحور 

 العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية .9

 على تقليص استخدام العمالت التقليدية واقتصارها على كونها أداة سداد فقط      
ً
أصبح نمو العمالت الرقمية مؤشرا

وك لقيمة هذه العمالت الرقمية، مما قد يقلص دور البنوك املركزية. يمكن  اإلشارة أنه ظهر  اهتمام كبير من قبل البن

، والتي تختلف عن العمالت الرقمية (Central Bank Digital Currency-CBDC) املركزية بإطالق العمالت الرقمية
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الصادرة عن القطاع الخاص، التي ال تخضع في إصدارها أو إدارتها للبنوك املركزية. كما يطلق بنك التسويات الدولية على 

رقمية، لكنها تختلف عن االحتياطيات أو أرصدة التسوية التي تحتفظ بها العمالت الرقمية أنها إحدى أشكال النقود ال

 (2727 ،͘البنوك التجارية لدى البنوك املركزية ) عبد املنعم، هبة

يرى العديد من الدراسات أن العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية لها العديد من املزايا من بينها تمكين      

ن خفض كلفة إنجاز املعامالت، وتحسين مستويات كفاءة نظم املدفوعات، وزيادة مستويات الشمول البنوك املركزية م

 .املالي، إلى جانب مكافحة الجرائم املالية ممثلة في عمليات غسيل األموال وتمويل االرهاب

يرى بنك التسويات الدولية أنها من حيث تأثيرات العملة الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية على السياسة النقدية،      

يمكن أن تساهم في زيادة مستويات كفاءة قنوات انتقال السياسة النقدية، إضافة إلى تمكين البنوك املركزية في الدول 

 the effective lower)) املتقدمة من التغلب على مشكلة عـدم الـقـدرة على تقليل الحد األدنى الفعال ألسعار الفائدة

bound (ELB)  بما يسمح بتحفيز جانب الطلب في ظل اتجاه بعض البنوك على سبيل املثال في منطقة اليورو إلى عدم

تمرير التغيرات في أسعار الفائدة السالبة إلى عمالئها، واتجاه األفراد إلى اقتناء األصول النقدية لتجنب أسعار الفائدة 

ملقابل، قد تسهم العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية في السالبة وهو ما يحد من تأثير السياسة النقدية. في ا

، Engert, W. and Fung, B) زيادة فاعلية السياسة النقدية في حال اتجهت البنوك املركزية إلى رفع كلفة االحتفاظ بالنقد

2017) . 

لها على نطاق واسع للمؤسسات واألفراد قد إال أن العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية والتي يسمح بتداو         

ينتج عنها كذلك تقلبات وخروج لألموال املحتفظ بها في صورة ودائع من البنوك التجارية مع تفضيل أصحابها لالحتفاظ 

 بأموالهم في صورة العملة الرقمية للبنك املركزي كونها في كل األحوال ستكون أقل خطورة ال سيما في حالة األزمات، وهو

ما قد يضر بعملية خلق النقود التقليدية ويؤثر على إدارة السياسة النقدية ، كما قد يؤدي إلى أزمات مصرفية متكررة 

 (.Lee, V. and Wessil, D2771) الحدوث

نظرا للمكاسب الكبيرة املتوقعة للعملة الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية، تسعي العديد من البنوك املركزية إلى   

راسة الفرص التي قرة طوال يوفرها إصدار مثل هذه العمالت وفق أطر تشاركية تعددية مع البنوك املركزية األخرى، د

ومراكز األبحاث، وخبراء الصناعة، والتقنية، واألكاديميين، ذلك بهدف التقييم الدقيق لتلك املكاسب وكذلك التحوط 

حول  2727جراه بنك التسويات الدولية املنشور في فيفري ضد أية مخاطر محتملة. في هذا السياق، أظهر مسح أ

أظهرت ارتفاع نسبة البنوك املركزية التي تدرس إصدار عمالت رقمية  ( 73العمالت الرقمية للبنوك املركزية ) الشكل رقم 

سواء على مستوى ، أي بزيادة تقدر بست نقاط ً  2779في عام باملائة  17مقابل  2727باملائة في عام  86لتبلغ حوالي 

 العمالت الصادرة للتجزئة أو الجملة.
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 (2222-2294:توجهات البنوك املركزية بشأن إصدار عمالت رقمية)  23  الشكل رقم

 

Source: BIS (2021). Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank digital currency. 

 بلغت قد ، النظري  للجانب الحقة خطوة في التنفيذ و التجارب مرحلة بدأت التي املركزية البنوك أن املسح أظهر كما  

 تقدر بزيادة أي ، 2779 عام في باملئة 07 بنحو مقارنة 2727 عام في املسح في املركزية البنوك من املائة في 67 حوالي نسبتها

 . نقطة بعشرين

 عام في السابقة التجريبية املرحلة بعد التطوير ملرحلة انتقلوا قد املشاركين من املئة في 70 أن إلى النتائج تشير أيضا      

 رقمية عملة بإطالق االهتمام تزايد النتائج تظهر. نقاط بأربع تقدر بزيادة أي ، 2779 لعام في 77 بنحو مقارنة 2727

 . املركزية للبنوك

 : العالم مستوى  على رقمية عمالت إطالق مشاريع أهم  77  رقم الجدول  يشير الصدد بهذا  
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 اجلدول رقم 10 : أبرز مشاريع إطالق عمالت إلكرتونية صادرة عن بنوك مركزية على مستوى العامل

 املشروع البلد

 جزر البهاما

  إنطالق البنك املركزي لعملة رقمية يطلق عليها(Sand Dollar )  ملساعدة الجزيرة في تجاوز

 الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية و التي كان آخرها إعصار دوريان .

  يقدم املشروع العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد األفراد و الشركات على التعافي من

املوارد األزمات ، بما في ذلك امتالك الوسائل الالزمة لحماية املدخرات و الوصول بسرعة إلى 

  املالية و شراء االحتياجان بعد وقوع كارثة طبيعية .

 الصين
  من املتوقع إطالق عملة رقمية جديدة صادرة عن البنك املركزي لتسهيل عمليات الدفع

 اإللكتروني قريبا .

 .2727يخطط بنك فرنسا لبدء اختيار تجريبي لعملة رقمية في أوائل عام   فرنسا

 مشروع عابر إلطالق عملية رقمية لتسوية املدفوعات عبر الحدود .  السعودية و اإلمارات

 لدراسة مدى الحاجة إلصدار العملة اإللكترونية . 2770بدء مشروع في عام   السويد

 تركيا
  2727من املتوقع االنتهاء من االختبار التجريبي لليرة الرقمية بحلول نهاية عام . 

 تايلند

  رقمية صادرة عن البنوك املركزية لتسوية مدفوعات الجملة تم تطوير نموذج أولي لعملة

 ما بين البنوك مع اختيار إمكانية استخدامها في التعامالت عبر الحدود .

 . ال توجد خطة حاليا إلصدار عملة رقمية لتسوية مدفوعات التجزئة أو األغراض  العامة 

 أورجواي
  2771إلى أفريل  2770من نوفمبر تم تجريب البيزو اإللكتروني بنجاح خالل الفترة . 

Source: BIS (2021). Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank digital currency. 

 اآلثار املحتملة على تعزيز الشمول املالي  .2

العناصر االقتصادية واستخدامها في األغراض إن طرح العملة الرقمية املدرة للفائدة الخاصة بالبنوك املركزية لكافة    

العامة يخلق نوع من املنافسة مع الودائع البنكية في البنوك التجارية وإن كان حجم هذا التنافس يتوقف على عوامل 

 (Perret, V 2019:  ،P32: )  عديدة منها

 الفائدة على الودائع  مدى سهولة استخدام النظام الرقمي الخاص بهذه العمالت ورسوم استخدامه. معدل

 .البنكية مقارنة بالعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية

 معدل الفائدة على الودائع البنكية مقارنة بالعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية. 

النقدية بدون فوائد ،  و بالتالي إذا كان الهدف من العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك املركزية هو محاكاة املعامالت 

فإن تأثيرها على الودائع البنكية يكون محدود، ففي هذه الحالة من املحتمل أن بعض فئات الودائع قد تهاجر إلى البنك 
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املركزي خاصة الودائع تحت الطلب التي ال تدر فوائد أو تدر فوائد بسيطة، وهو ما يعني أن اآلثار السلبية على أرباح 

 (.0Fabio ,P 2018)ر املالي ستكون ضئيلةالبنوك واالستقرا

فقد قامت مؤخرا كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي؛ بإطالق العملة     

" ، والذي سيتم استخدامها للتسويات املالية بين البلدين باستخدام تقنية السجل املوزع. Aberالرقمية املشتركة "عابر 

يسمح هذا املشروع أيضا للبنوك بالتعامل مع بعضها البعض إلجراء الحواالت املالية بشكل مباشر. وتعتبر هذه هي وس

 املرة األولى التي تتعاون فيها سلطتان للنقد في هذا املجال.

 " إصدار عمالت رقمية في الدول العربية " مشروع عابر نموذجا .3

مدى جدوى إطالق عمالت رقمية صادرة عن بنوكها املركزية ، وفي هذا اإلطار اهتمت بعض الدول العربية بدراسة      

يعتبر "مشروع عابر " " للتعاون بين كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

مارات العربية املتحدة لدراسة إصدار عملة رقمية مشتركة من أبرز املشروعات اإلقليمية في هذا الصدد )مصرف اإل 

 . 2779( ، و تم اإلعالن عن املشروع في فيفري من عام 2779املركزي، 

مشروع "عابر" جاء نتيجة للتعاون املشترك بين كل من املركزي البنك السعودي ومصرف اإلمارات العربية املتحدة    

املركزي، الذي أسفر عن إثبات جدوى عملة إصدار مشتركة رقمية ثنائية بين الدولتين. املشروع يعد املبادرة الستخدام 

ر أنظمة الدفع بين الدولتين من خالل إطالق عملة رقمية ثنائية تستخدم تقنيات السجالت الالمركزية أو املوزعة، لتطوي

 في التسوية بين البلدين داخليا وخارجيا .

:مكونات مشروع إصدار عملة رقمية بين اإلمارات و السعودية 28الشكل رقم 

 

عملة الكترونية افتراضية بشكل تجريبي  ( " مشروع عابر  اصدار واستخدام2779املصدر: مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )

محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين"، عرض ُمقدم خالل االجتماع الثالث ملجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية 

 .املشترك ما بين صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية، نوفمبر
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)البنك املركزي السعودي و مصرف االمارات العربية املتحدة  ملشروع عابر نذكرو من بين أهم األهداف الرئيسية     

 :(2727املركزي، 

 دراسة إمكانيات تقنيات السجالت املوزعة، وتجربتها، وفهمها بشكل أكبر، وتحليل مدى جاهزيتها . 

 ت السجالت املوزعة ،للتغلب على التحديات املرتبطة استشراف حلول بديلة للدفع عبر الحدود باستخدام تقنيا

 بآليات الدفع الحالية عبر الحدود بين البنوك

 دراسة فكرة اإلصدار الثنائي للعملة الرقمية من قبل البنكين املركزيين وتجربتها.  

  إجراء مقارنات معيارية بين نتائج مشروع عابر ونتائج مشاريع البنوك املركزية األخرى. 

)البنك املركزي السعودي و مصرف االمارات العربية املتحدة  تم تقسيم املشروع "عابر "  إلى ثالث مراحل رئيسة كالتالي      

  :(2727املركزي، 

 دراسة متطلبات التسوية عبر الحدود بين البنكين املركزيين كمرحلة أولى. 

 ن البنوك الثالث ة التجارية في كل دولة كمرحلة ثانية. تحديد متطلبات التسوية املحلية بي 

  الدولتين كمرحلة ثالثة.كال تحديد متطلبات تنفيذ املعامالت عبر الحدود بين البنوك املشاركة في 

: البنوك املشاركة في مشروع عابر 27الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 2727 النهائي التقرير عابر مشروع: املصدر

يظهر الشكل السابق أن قوام مشروع عابر يتم من خالل الربط املحلي للبنوك التجارية ثالث بنوك عن كل دولة والبنك     

املركزي في الدولتين، وربطها بالبنك املركزي لتشكل بذلك شبكة واحدة تضمن املشاركة الفعالة لتلك البنوك في مراحل 

ه سيتم استخدام أموال حقيقية ذات قيمة نقدية وليست أصول مشفرة إلتمام املشروع املختلفة . تجدر اإلشارة إلى أن

      .عمليات التسوية اإلجمالية املحلية

بالتالي العملة الرقمية "عابر" تلعب دور كبيرا في تطبيق الالمركزية بشكل يواكب التطور الرقمي واحتياجات العمالء في       

الدولتين وليس في دولة واحدة، كغيرها من التجارب الدولية للعمالت الرقمية الصادرة عنها، فهي عملة رقمية ثنائية 

 .اآلن وتجربة تعتبر األولى من نوعها حتى
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 الخاتمة

غيرت التكنولوجيا املالية مفهوم الوساطة في التعامالت املالية ، فلم يعد الحاجة لوجود طرف ثالث فيها ، نتيجة لظهور   

تقنية البلوك شين ) تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية املوزعة ( و من أهم تطبيقاتها العمالت الرقمية .لذا انخرطت 

ركزية في إجراء الدراسات واألبحاث استجابة الستخدام هذه التكنولوجيا في تسوية املعامالت و العديد من البنوك امل

تعزيز الشمول املالي ، و التي أصبحت تمثل بديل السجالت التي تقيد فيها البنوك املعامالت بين املؤسسات املالية ، و من 

 ار عمالت رقمية قانونية ) العملة الرقمية للبنك املركزي ( .بين الخيارات املطروحة هو استخدام التكنولوجيا ذاتها إلصد

بفضل من بين أهم النماذج الناجحة لتبني إصدار العمالت الرقمية "مشروع عابر " لدولتي السعودية و اإلمارات        

ملركزيان، و البنوك التعاون املثمر بين جميع الجهات املعنية، باإلضافة إلى املساهمات القيمة التي قدمها البنكان ا

التجارية املشاركة، والشركاء التقنية، وهذا  دليل على أن جميع هذه  األطراف تدرك جيدا الحاجة إلى تطبيق تقنيات 

وخلصت الدراسة إلى جملة  .السجالت املوزعة من أجل التغلب على مواضع الشكوى في عمليات نقل األموال عبر الحدود

 :من النتائج أهمها

 ين هي  التقنية األكثر أمانا إلتمام التعامالت اليومية بين األفراد دون الحاجة إلى وسيط ثقةالبلوك ش. 

  استخدام حل جديد قائم على تقنية السجالت املوزعة عبر الحدود بين البنوك التجارية إلرسال املدفوعات آنيا

 (لدى بعضها البعض. Account Nostro دون أن تحتاج هذه البنوك إلى امتالك أو تسوية حسابات نوسترو)

  مشروع عابر" يساهم في حل مشكلة انعدام الكفاءة في آليات الدفع عبر الحدود املتبعة  حاليا والتكاليف التي"

  .تنتج عنها

  مساهمة بروتوكول عابر من التعامل مع أثر وجود عدة مناطق اختصاص على جوانب األمان، الخصوصية

 بعد جديد ملشكلة املدفوعات بين البنوك.وقابلية املراجعة ،و إضافة 

   مشروع عابر يشكل إنجازا كبيرا على مستوى مبادالت عمالت البنك املركزي الرقمية املشتركة الصادرة بشكل

 ثنائي يمكن لها تعزيز الشمول املالي .

 :املراجع قائمة

النقد  .صندوق  77واقع وآفاق إصدار العمالت الرقمية موجز السياسات : العدد  : ( 2727عبد املنعم، هبة. ) .7

 . ͘العربي

دور التكنولوجيا في تطوير املصرفية االسالمية ، النشرة املصرفية العربية ، اتحاد  : (2770 )األسرج ، ح . ع. ا. .2

  .املصارف العربية 

التقنيات املالية و تطبيقاتها في الصناعة املالية االسالمية ، صندوق النقد  :( 2779)عبد الكريم أحمد قندوز ، .3

 .العربي

 املرصد االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا ، البنك الدولي . :( 2771مجموعة البنك الدولي .) .0
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، مجلة دراسات و أبحاث  " واقع الشمول املالي في املغرب العربي " :( 2771آسيا سعدان ، نصيرة محاجبية .) .2

 .3، العدد  77.الجزائر ، املجلد 

 .فبراير  0العدد  -معهد الدراسات املصرفية دولة الكويت ، السلسلة الثامنة:( 2776، )إضاءات . .6

توجهات التكنولوجيا املالية على ضوء تجارب شركات ناجحة ،  : (2771)وهيبة عبد الرحيم ، أشواقين قدور ،  .0

 للدراسات القانونية و االقتصادية  .مجلة االجتهاد 

البلوك تشين :اي تحديات ملنظومة العقد حاليا؟ .مجلة  املدمجة فيالعقود الذكية :( 2779بن طرية ,معمر .) .1

 كلية القانون الكويتية العادلية. 

:دار النشر  التسويق اإللكتروني في العالم العربي .القاهرة :(2777)،الشمري ,خالد بطي  , &عجيزة ,مروة شبل  .9

 . للجامعات

" مشروع عابر  اصدار واستخدام عملة الكترونية افتراضية : (2779مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ) .77

بشكل تجريبي محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين"، عرض ُمقدم خالل االجتماع الثالث ملجموعة 

 .رك ما بين صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية، نوفمبرعمل السياسة النقدية في الدول العربية املشت

مشروع عابر: مشروع العملة  :(2727)،البنك املركزي السعودي و مصرف االمارات العربية املتحدة املركزي  .77
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 املؤسسات التعليمية الناشئة أثر استخدام التكنولوجيا علي اداء املوارد البشرية في

 سليمان محمودد.هدى  د.وائل شحاتة عبدالحميد فودة  د .محمد صيام

 مدرس إدارة االعمال    مدرس اقتصاد              مدرس إدارة األعمال       

 معهد العبور العالي لالدارة والحاسبات ونظم املعلومات

 امللخص

 فــي إحــداث تغييــرات كبيــرة وقويــة فــي املؤســسات ال
ً
 مهمــا

ً
تعليمية الناشئة مثل تعــد تكنولوجيا املعلومات والتقنيــة عــامال

على اداء املوارد  تكنولوجيا املعلومات هدف البحث إلى معرفة مدى تأثير تحسين الجودة وتقليل التكلفة وزيـادة املرونـة

تكنولوجيا البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية الناشئة واشتملت فروض البحث على وجود عالقة إرتباطية بين 

على اداء املوارد البشرية، ووجود عالقة إرتباطية بين اداء املوارد البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية  املعلومات

واستدامة املؤسسات الناشئة، وهدف البحث إلى التعرف على  تكنولوجيا املعلوماتالناشئة  ووجود عالقة إرتباطية بين 

املفاهيم األخرى، والتعرف على مفهوم وأهداف  وأهميتها وعالقتها ببعضتكنولوجيا املعلومات مفهوم 

االستدامةاملؤسسية . تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتكوين اإلطار النظري للبحث، وتم جمع البيانات من خالل 

( موظف بمعاهد العبور، وقد أسفرت النتائج إلى 777استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من خالل عينة مكونة من )

واداء املوارد البشرية وتبين وجود  تكنولوجيا املعلومات ( بين7.77جود عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )و 

تأثير لتخطيط االلكتروني والتوظيف االلكتروني لتنمية اداءاملوارد البشرية بينما لم يكن هناك أثر معنوي للتكوين 

( بين اداء املوارد 7.77توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )االلكتروني على اداء املوارد البشرية، كما 

واالستدامة املوسسات تكنولوجيا املعلومات البشرية واالستدامه املؤسسية الناشئة ، وكان هناك عالقة إرتباطية بين 

  التعليميةالناشئة.

 استدامة املؤسسات التعليمية الناشئة.اداء املوارد البشرية ,,تكنولوجيا املعلومات الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

       Information technology and technology is an important factor in bringing about big and powerful 

changes in emerging educational institutions, such as improving quality, reducing cost and increasing 

flexibility. Human resources, and the existence of a correlation between the performance of human 

resources for the sustainability of emerging educational institutions and the existence of a correlative 

relationship between information technology and the sustainability of emerging institutions. The 

descriptive analytical approach was used to form the theoretical framework for the research, and data was 

collected through a survey form as a main tool for research through a sample of (100) employees in transit 

institutes, and the results resulted in a significant relationship at the level of significance (0.01) between 

information technology. And the performance of human resources and it was found that there was an 

effect of electronic planning and electronic recruitment to develop the performance of human resources, 
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while there was no significant effect of electronic training on the performance of human resources, and 

there was a significant relationship at the level of significance (0.01) between the performance of human 

resources and the emerging institutional sustainability, and there was a correlation Between information 

technology and sustainability emerging educational institutions. 

Key words:  Electronic management, human development, sustainability of educational institution. 

 -مقدمة  :

البشرية أول ركائز البنية االساسية للمعلومات؛ إذ هي االساس في عمليات االنتاج، والعصب تعد القوى   

الحقيقي ألي منظمة، والعامل املهم في التميز والتقدم ، والبد أن تكون قوى بشرية متعلمة ومدربة على استخدام 

وجيا املعلومات ملواكبة التقدم؛ فهي املحرك التكنولوجيا الحديثة واالنظمة املعلوماتية، والسيما في ظل استخدام تكنول

الرئيس ي لبعض التغييرات الحديثة واملستقبلية ، والداعمة للعمليات التنظيمية، كما أنها أداة تساهم في مرونة اإلجراءات 

جب على لذا و  .وتسهيلها، وتخلق مشاركة أكبر للعاملين في تصميم األعمال وتنفيذها، مع التركيز على االنتاج والجودة

املنظمات تنمية مواردها البشرية من خالل توظيف واستغالل تكنولوجيا املعلومات لرفع كفاءاتها وتعزيز قدراتها وتحقيق 

تسعى الى ذلك، فمن ضمن  –شأنها شأن أي منظمة  – املميزات التنافسية على غيرها، وكلية اآلداب والعلوم االنسانية

واستنادا على الفكرة " من حاز على املعلومة حاز "كاديمية والكوادر االدارية والفنيةأهدافها "تأهيل وتطوير الكفاءات اال

على القوة" باعتبارها ذلك العصب الرئيس في كافة األعمال اإلدارية على مستوى املنظمات و مصدر كل القرارات في 

لقيام بكافة الحسابات ومراقبتها بصورة املؤسسة مهما كانت طبيعتها، ناهيك عن تنظيمها بكل شفافية وكذا معالجتها وا

آلية تجاوبا مع مستجدات العصر. وخاصة بعد ما اتضح أن اقتصاد املعرفة هو النمط االقتصادي املتطور ، الذي يبرمج 

كافة أعماله ضمن مخطط معلوماتي أهم مكوناته الشبكات واألنترنت، واستغاللها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي 

ة على اإلبداع ،املعرفة والتطور التكنولوجيولطاملا كانت املؤسسة االقتصادية بصفة عامة تلك األداة واللبنة مرتكزا بقو 

األساسية في تطوير وتعزيز قوة أي اقتصاد كان ، والوجه اآلخر الذي يعكس القدرات الفكرية واإلبداعية والوظيفية 

جديد ملا بعد الصناعة يطلق عليه بالعالم االفتراض ي كانت املؤسسة وكنتيجة حتمية للتغيير في واقع  . ملواردها البشرية

الجزائرية كغيرها من املؤسسات مجبرة على ذلك من خالل إتباع سياسة التجديد و أتمتة األجهزة واإلدارات ، وكافة 

املؤهل ، الورقة  الخدمات دون إغفالها عن تأهيل موردها البشرية كونهما أي التكنولوجيات الجديدة واملورد البشري 

الرابحة لكل مؤسسة ملا لهما من دور جلي في دعم قدراتها التخاذ القرارات السليمة والرشيدة وتعظيم مخرجاتها، لضمان 

استمراريتها وبقائها ، وتحقيق أهدافها املرجوة في ظل االستراتيجية الكل وبما ان تكنولوجيا املعلومات و االتصال تعد من 

ي وجب االستثمار فيها و تطويرها ملا تلعب من دور هام في تطور الدول في كل املجاالت ، حيث أن أصبح أهم املجاالت الت

من الضروري مواكبة هذا التطور و بذل املزيد من الجهود من اجل مواكبة الدول املتطورة . و كون املؤسسات هي جزء 

سهولة و سرعة في تبادل املعلومات و ملا تلعب من دور  من الكل خصوصا مع ما توفر تكنولوجيا املعلومات و االتصال من

مهم في اتخاذ القرارات و توفير املعلومات ألصحاب القرار في الوقت املناسب ، حيي أن من صار يملك املعلومة في وقتها 

االتصال في  من هنا يظهر جليا أن تكنولوجيا املعلومات و . صار يملك القوة عند استعمالها بما يخدم أهداف املؤسسة

وتوفير  األداءعصرنا الحالي هي عصب املؤسسات و التي من خاللها يمكن تحقيق كفاءة وفعالية عاليتين في اإلنجاز و 

و بما أن  . مرونة و سهولة في تبادل املعلومات مما أثر و بشكل أساس ي على أنماط العمل والتنظيم والتخطيط و االتصال

عناصر االنتاج ، تتجلى أهمية إدارة املوارد البشرية ،حيي أنها هي املسؤولة عن استقطاب املورد البشري هو أهم عنصر في 

اليد العاملة املؤهلة، تدريبها، تكوينها و تحسين أداءها بما يخدم إستراتيجية وسياسة املؤسسة من اجل الوصول إلى 
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و كحتمية لتأثر إدارة املوارد البشرية  .ية لهااألهداف املسطرة وتحسين قدرة املنظمة التنافسية و زيادة القيمة السوق

بالتطور السريع في تكنولوجيا املعلومات وأساليب و طرق االتصال وظهور االنترنت، وتحول عدة وظائف كالتسويق 

واملحاسبة واملالية و غيرها من الوظائف إلى أعمال إلكترونية أصبح من الضروري تحو ل وظائف إدارة املوارد البشرية 

مللفات الورقية واألرشيف إلى ملفات و أرشيف إلكتروني أو رقمي، حيي أصبح التواصل بين املؤسسات الحكومية وغير وا

الحكومية والزبائن والعمالء و غيرهم يتم عن طريق شبكات داخلية أو خارجية أو عن طريق شبكة االنترنيت ، و ظهور 

 HRM-e ، إدارة املوارد البشرية management-e اإللكترونية أيضا عدة مصطلحات جديدة مرتبطة باإلدارة كاإلدارة

و غيرها من املصطلحات املرتبطة بهذا  LEARNING-e التعليم اإللكتر وني RECRUITING-e االستقطاب اإللكتروني

الباحثان و بغرض در اسة تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال على إدارة املوارد البشرية ، اختار  .التطور 

مؤسسة بريد الجزائر كمؤسسة عمومية رائدة في هذا املجال على مستوى الوطن و ذلك بغرض تسليط الضوء على ما 

 . مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال وما تأثير هذا االستخدام في إدارة املوارد البشرية

طياتهــا متغيــرات عديدة من أهمها الثورة  فــي ، تحمــلشــهدالقــرن الحــادي والعــشرين ثــورة علميــة هائلــة

التكنولوجية،خاصة في مجـال تقنيـة االتـصاالت،وإنتـاج الكميـات الكبيــرة مــن املعلومــاتواملعــارف القــادرة علــى 

 بالقدرة على اختزان املعلومات واسترجاع
ً
هاوبثهـا بكفـاءة عاليـةواستخدام شـبكة النمــواملتزايــد،كمــا أصــبح املــستقبل مرهونا

اإلنترنـت،واالعتمـاد علـى البريـداإللكترونـي،وتزايـداملواقـع التـي تقدمخدماتها على الشبكة العاملية؛كمادخلت التقنيات 

 ،الرقميةكافـة مجـاالت الحيـاة سواء في وسائل االتصال مع اآلخرين أواالتصال مع اآللة

 فــي إحــداث تغييــرات كبيــرة وقويــة فــي املؤســسات التعليمية مثل تحسين الجودة وتقليل التكلفة وتعــدالتقنيــة عــا
ً
 مهمــا

ً
مال

 لزيـادة الطلـب علـى التعليم ألسباب اقتصادية بدأت املؤسسات التعليمية تبحـث عـن وسـائل 
ً
وزيـادة املرونـة،ونظـرا

 عــن الطــرق الكالســيكية،ومــن أهــمهــذه الوســائل اســتخدام تكنولوجيا املعلومات وطـرقجديـدة لتــوفيرالتعلــيم بعيــد
ً
ا

 واالتصاالت في التعليم والتدريس 

لقد شهد تاريخ البشرية طفرات هائلة أثرت في حياة الناس وغيرت معالم مجتمعاتهم، طفرات اصطلح على تسميتها 

نفجار السكاني، واالنفجار املعرفي، واالنفجار التكنولوجي. ويشير أن هذه بانفجارات نمو البشرية الثالث، وهي: اال 

االنفجارات كانت العوامل األساسية في التحوالت الحديثة التي نشهدها في حياتنا اليوم وشملت جميع ميادين الحياة بما 

ن خالل استعمال نظم املعلومات وقد تطور استعمال التكنولوجيا في منظومة التعليم م .فيها ميدان التربية والتعليم

اإلدارية، حيث ويشير إلى أن أهمية نظم املعلومات اإلدارية تكمن في أداء األعمال بالسرعة والدقة للتعرف إلى املشكالت 

التي تواجه اإلدارة التربوية، وتساعد في وضع بدائل وحلول لتلك املشكالت، واختيار البديل املناسب في فترة قصيرة، وهذا 

دي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات، مما ينعكس على أداء املؤسسة ككل. ولقد أشار املؤتمر العلمي الثامن للجمعية يؤ 

م إلى "أن املدرسة اإللكترونية ستكون هي األسلوب 2001املصرية لتكنولوجيا التعليم حول املدرسة اإللكترونية عام 

املستقبل القريب وخاصة في ظل تنامي استعمال التكنولوجيا وتوظيفها في األمثل واألكثر انتشارا للتعليم والتدريب في 

 املدارس

ا ألهمية الدور الذي يمثله العنصر البشرى في عملية التنمية كركيزة في الحاضر ورصيد في املستقبل،
ً
وقد تطور إدراك

ة، حيث أن أهمية نظم املعلومات استعمال التكنولوجيا في منظومة التعليم من خالل استعمال نظم املعلومات اإلداري

اإلدارية تكمن في أداء األعمال بالسرعة والدقة للتعرف إلى املشكالت التي تواجه اإلدارة التربوية، وتساعد في وضع بدائل 

وحلول لتلك املشكالت، واختيار البديل املناسب في فترة قصيرة، وهذا يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات، مما 

 لى أداء املؤسسة ككل. ينعكس ع
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ويعتبر االهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم املحاور التي تدرس حالًيا سواء في الدراسات العربية أو األجنبية االدارة 

االلكترونية أحد املوضوعات الهامة في مجال االهتمام بالعنصر البشرى، حيث يعتبر أداه هامه تستخدم لتدريب وتنمية 

 تدرس في البداية ضمن موضوع تخطيط املسار الوظيفي للعاملين، العاملين وقد كانت 

 -مصطلحات  البحث: 9/2

 : تكنولوجيا املعلومات 

هي مجموعة املعارف والخبرات واملهارات املتراكمة واملتاحة، واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية واإلدارية، التي 

يستخدمها اإلنسان في الحصول على املعلومات: امللفوظة، املصورة، واملتينة، واملرسومة والرقمية، وفي معالجتها وبثها 

 ومات وتبادلها وجعلها متاحة للجميع. وتخزينها بغرض تسهيل الحصول على املعل

 تنمية املوارد البشرية

عمليات تحسين أداء االفراد والجماعات بفعالية في املنظمات وتطوير كفاءاتهم األساسية ألداء وظائفهم الحالية 

  .ابعين لهاواملستقبلة. وتحقيق التطابق بين احتياجات العاملين الشخصية والتنظيمية واالستراتيجيات للمنظمات الت

  .ان للتكوين االلكتروني عدة مرادفات منها : التعلم االلكتروني ،التعلم عن بعد، التعلم االفتراض ي، والتدريب االلكتروني

:ان عملية التكوين والتدريب باستخدام شبكة االنترنت ، ويشترط وجود مختصين في هذا املجال ،  التكوين االلكتروني

ني تزيد إمكانية وصول املوظفين إلى الدرجة املطلوبة من التطوير والتنمية ،ويمنح فرصة التعلم فعملية التكوين االلكترو 

 الفردي من خالل جهاز املعلوماتي عبر االنترنت بطريقة سريعة وبتكاليف منخفضة.

ك الفرد إن الدافع "قوة محركة وموجهة في آن واحد، وال تستطيع املنبهات الخارجية وحدها أن تثير سلو  الدافعية: -

لم تتجاوب مع عوامل داخلية عنده فردية الطعام ال تثير الشهية في الشيطان بل قد تثير النفور: فاملنبهات الخارجية 

 ال تكفى وحدها لتفسير السلوك أو التنبؤ به".

املرشحين للترقية عبارة عن وسيلة لتحسين وصقل وزيادة مهارات وقدرات األفراد وإعداد املديرين األكفأ التدريب: -

 لتسلم مناصب إدارية عليا في املستقبل.

خبرة( كجزء من العمل اى أنه  –تدريب  –عملية تطوير وتحسين العمل وتتضمن هذه العملية )تطوير التعلم: -

 الشكل املنظور لتنمية املوارد البشرية.

ألداء األعمال ذات الهدف املوجه العمليات النفسية التي تحث أو تثير سلوك الفرد وتزوده بالتصميم التحفيز: -

 وبالتالي يشير هذا التعريف إلى النقاط التالية: 

  سلوك الفرد سلوك هادف أكثر من كونه عشوائي، حيث أن الشخص يمارس كال من السلوك اإليجابي والسلوك

 السلبي.

 لم يكون هناك حافزا  التحفيز يدفع الفرد ألداء عمل ما، حيث أن الفرد ال يفضل تغيير سلوكه في األداء ما

 يدفعه لذلك.

 .التحفيز يدفع الفرد للتركيز على األهداف النهائية ويزوده بالتصميم الالزم للوصول إلى النتائج املرغوبة 

يقصد بتحسين أ داء العاملين زيادة رصيدهم من املهارات واملعارف من خالل التدريب والتعلم تحسين األداء: -

 ى مما كانوا يحققون في املاض يللحصول على مستوى أ داء أعل

أنها التنمية التي تلبى احتياجات األجيال الحاضرة دون املساس أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة التنمية املستدامة: -

 على تلبية احتياجاتهم.

 -مشكلة  البحث: 9/3



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  435    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

املؤسسات التعليمية الناشئة د قصور في استخدام تكنولوجيا املعلومات  داخل و وجب تتمثل مشكلة  البحث فيما يلي

 ألن 
ً
وبالتالي يؤثر هذا القصور على اداء  املوارد البشرية التي تحقق استدامة املؤسسات التعليمية الناشئة ونظرا

استخدام تكنولوجيا املعلومات لم تأخذ حقها في الدراسات العربية كما أن الدراسات التطبيقية في هذا املوضوع سواء 

ية تحتاج ملزيد من البحث وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن العاملين بالقطاع الخاص بصفة عامة العربية واألجنب

والعاملين بمعاهد العبور بصفة خاصة هم أكثر العاملين الذين يحتاجون لتطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات في 

هذه املؤسسة الناشئة  تقوم بالتعامل مع جميع تنمية املوارد البشرية من أجل استدامة املؤسسات التعليمية ، حيث أن 

  املعاهد الخاصة والحكومية واملؤسسات الدولية لصالح العملية التعليمية بجمهورية مصر العربية،
ً
تولي مصر اهتماما

 لالسـتفادة مـن التكنولوجيـاوتقنيـة املعلومات في معظم قطاعاتها الحكوميـة، إال أن هنـاك بعـض الدراسـ
ً
ات كـشفت كبيـرا

ؤسسات عـن وجـــود صـــعوبات  إداريـــة وبـــشرية وتقنيـــة وبرمجيـــة وماليـــة تحـــد مـــن اســـتخداما تكنولوجيا املعلومات في امل

وتتلخص مشكلة البحث في بحث العالقات التبادلية بين تكنولوجيا املعلومات  املتمثلة في )التخطيط االلكتروني التعليمة 

التكوين االلكتروني (الدور وتأثير كل منهما على اداء  املوارد البشرية املتمثلة في )الدافعية نحو -ظيف االلكتروني التو -

-تحسين األداء (الستدامة املؤسسات التعليمية الناشئة  املتمثلة في )االستدامة البشرية  –التحفيز  –التدريب والتعلم 

 ة(، االستدامة البيئي-االستدامة املؤسسية

  -يمكن بلورة مشكلة  البحث في التساؤالت التالية:

 هل هناك أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية  الناشئة؟ 

 من هذا السؤال الرئيس ي تتكون األسئلة الفرعية التالية : 

 املوارد البشرية؟ما أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء  (7

 ما أثر التخطيط االلكترونية على اداء املوارد البشرية؟ (2

 ما أثر التكوين االلكترونية على اداء املوارد البشرية؟ (3

تحسين األداء(  علي  –التحفيز الوظيفي  –ما أثر اداء املوارد البشرية املتمثلة في )الدافعية نحوا لتدريب والتعلم  (0

 التعليمية الناشئة .االستدامة املؤسسات 

 -أهداف البحث: 9/8

  -يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

التعرف على مفهوم تكنولوجيا املعلومات كمفهوم حديث في الكتابات العربية وتحديد خصائصه، وأهميته وعالقته  -7

 ببعض املفاهيم األخرى.

 . دراسة العالقة بين تكنولوجيا املعلومات  والتنمية البشرية  -2

 .تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات  باملؤسسات التعليمية  -3

 التعرف على مفهوم تنمية املوارد البشرية وتحديد أبعادها وعالقتها باملفاهيم األخرى. -0

الرقابة( على تنمية –التنظيم –قياس مدى توافر األبعاد املختلفة لتكنولوجيا املعلومات املتمثلة في )التخطيط  -2

 شرية بوزارةالتعليم العالي .املوارد الب

 دراسة مدى تأثير تنمية املوارد البشرية في كل بعد من أبعاداستدامة املؤسسات التعليمية . -6

  علي واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات بمعاهد العبور التعرف  . -0

عينة البحث   التعرف على جوانب القوة والضعف في تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات  بمؤسسات التعليم -1

 من أجل تحقيق التنمية املستدامة للعنصر البشري.
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تقديم توصيات تساعد القيادات اإلدارية بمعاهد العبور في دعم مفهوم تكنولوجيا املعلومات وتنمية املوارد البشرية  -9

 الستدامة املوسسات التعليمية في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل إليها.

 بيــق واستخدام تكنولوجيا املعلومات   بمعاهد العبور تحديــد متطلبــات تط -77

 فروض البحث:  9/7

 يوجد تأثير معنوى  بين أبعاد تكنولوجيا املعلومات  وأبعاد اداء املوارد البشرية. .7

 يوجد تأثير معنوى بين أبعاد اداء املوارد البشرية وأبعاداالستدامة التعليمية . .2

 تكنولوجيا املعلومات  وأبعاداالستدامة التعليمية.يوجد تأثير معنوى بين أبعاد  .3

 متغيرات البحث: 9/1

 افتراضيا يعبر عن العالقة املنطقية بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.حيث أن البحث 
ً
يتبنى البحث الحالي نموذجا

في املنظمة عينة  البحث متغير  يحتوى على أكثر من متغير مستقل ومتغير تابع، حيث تم اعتبار االدارة االلكترونية

 يتضمن متغيرات فرعيه هي )التخطيط االلكتروني
ً
 التوظيف االلكتروني(.–التكوين االلكتروني  –مستقال

 يؤثر في املتغير التابع وهو اداء املوارد البشرية.

 تكنولوجيا املعلومات . استخدام املتغير املستقل 

 .املتغير التابع اداء التنمية البشرية 

 يتضمن متغيرات فرعيه هي )الدافعية نحو التدريب ك
ً
 مستقال

ً
ذلك تم اعتبار التنمية البشرية عينة  البحث متغيرا

تحسين األداء االلكترونية( يؤثر في املتغير التابع وهو استدامة املؤسسات  –التحفيز االلكترونية  –والتعلم االلكتروني 

 التعليمية الناشئة.

  املوارد البشرية.املتغير املستقل اداء 

 .املتغير التابع استدامة املؤسسات التعليمية الناشئة 

 يؤثر في املتغير التابع وهو استدامة 
ً
 مستقال

ً
يتم اعتبار استخدام تكنولوجيا املعلومات في املنظمة عينة  البحث متغيرا

 املؤسسات التعليمية الناشئة.

 ( متغيرات البحث9شكل )

 

 

 

 

 

 

 اداء املوارد البشرية املتغير التابع        تكنولوجيا املعلومات املتغير املستقل استخدام                                                     

 : استخدام تكنولوجيا املعلوماتاملتغير املستقل                                

 اداء املوارد البشرية. +                                                                   

 التابع استدامة املؤسسات التعليمية الناشئةاملتغير                                                 .     

 

 

 املصدر: إعداد الباحثين.

استدامة المؤسسات 
 التعليميةالناشئة 

 استدامة مؤسسية-

 استدامة بشرية -

 استدامة بيئية -

 اداء الموارد البشرية

الدافعية نحو التدريب -
 االلكتروني والتعلم

 االلكترونيالتحفيز  -
 االلكترونيتحسين األداء-

 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 التخطيط  االلكتروني-
 إللكتروني  ا وظيفلتا-
 التكوين االلكتروني-
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  أهمية البحث:  9/4

تتمثل أهمية الدراسة أنها ستقدم لصانعي القرار أفاقا جديدة نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات في اداء املورد البشرية 

في مؤسسات التعليم ، ونظرا لقلة هذا النوع من الدراسات في املكتبات ستعمل على نشر الوعي بأهمية استعمال 

مقترحات مناسبة لتذليل الصعوبات التي تحول دون تطبيق واستخدام التكنولوجيا في امليدان التربوي، فضال عن وضع 

 تكنولوجيا املعلومات بشكل فاعل في امليدان التربوي 

 يمثل هذا البحث درجه من األهمية على عدة مستويات.

يتم تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات في مؤسسات التعليم من حيث الوصول إلى  املستوى املنهي أو العملي:  (7

 املستوى الالئق ألداء العمل كما يجب أن يكون.

إضافة بعد جديد من حيث دراسة استخدام تكنولوجيا املعلومات والذي يتوقع أن املستوى العلمي أو األكاديمي: (2

 رد البشرية الستدامة املؤسسات التعليمية وتطبيق املفاهيم الحديثة.يلعب دوًرا كبيًرا في تنمية اداء املوا

من املتوقع أن يساعد هذا البحث في اإلثراء بفكر الباحثين بموضوع اثراستخدام املستوى الشخص ي للباحثين: (3

 تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية من أجل استدامة املؤسسات التعليمية.

 ث:منهجية البح 9/4

من أجل تحقيق أهداف البحث قاموا الباحثين  باستخدام املنهج الوصفي التحليلي لتكوين اإلطار النظري للبحث في 

 -جمع البيانات قاموا  الباحثين  باستخدام مصدرين أساسين للمعلومات:

وريات واملقاالت والتقارير، والتي تتمثل في الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة والد( املصادر الثانوية: 9

 واألبحاث والدارسات السابقة التي تناولت موضوع البحث والبحث واملطالعة في مواقع االنترنت املختلفة.

والتي تتمثل في جمع البيانات األولية من خالل استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث تم توزيعها على ( املصادر األولية: 2

 من العاملين بمعاهد العبور.777من عدد عينة عشوائية مكونة 

 حدود البحث: 9/1

  تتمثل حدود البحث في اآلتي:

 .2722الي مايو 2722ابريل  شهر من الدراسة هذ امتدتالحدود الزمانية:  -أ 

  معاهد العبور :  املكانية الحدود -ب 

 اداء املوارد علي املعلومات استخدام تكنولوجيا أثر معرفة الدراسة هذ خالل من نحاول : املوضوعية الحدود -ج 

 مؤسسات التعليم. البشرية في

: اقتصر مجتمع البحث على مجموعة من العاملين بمعاهد العبور والتي تضم عينة عشوائية مكونة عينة البحث -د 

 عامل.777من عدد 

 الدراسات السابقة: 92/

بمتغيرات  البحث استخدام تكنولوجيا يتناول الباحثين فيما يلي بالعرض والتحليل الدراسات السابقة الخاصة 

 اداء املوارد البشريةالستدامة املؤسسات التعليمية الناشئة  ىاملعلومات عل

 الدراسات العربية:
 
 -أوال

  -: املعلومات تكنولوجيا الدراسات املتعلقة بإستخدام - أ

 إقتصاد ظل في البشرية املوارد إدارة وظائف على املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر:  عنوان تحت محمد الهزام دراسة

 و إللقتصاد الجزائرية 73 ملجلة مقدم مقال ،)نموذجا بشار والية(بالجزائر الغربي الجنوب منظمات حالة دراسة املعرفة

 إدارة على االتصال و مات املعلو تكنولوجيا استخدام أهمية على الضوء تسليط الدراسة هات من الهدف كان . .الريادة
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 والية مستوى  على املتواجدة املنظمات الدراسة مجتمع كان أين الخاص، بشكل وظائفها على و بشكل البشرية املوارد

 التي و االستبيان أداة باستعمال املعلومات جمع تم كما للوالية، الرسمية الهيئات بالسجل املسجلة و دوائرها أو بشار

 تم حيي ، SPSS برنامج بإستعمال للبيانات اإلحصائية املعالجة تمت و فرد، 777 من متكونة دراسة عينة استهدفت

( أبعاد ثبالثة على احتوى  و اإلتصال و املعلومات بتكنولوجيا خاص محور  ، محورين إلى اإلستبيان تقسيم

 خمس إلى قسم الذي و البشرية ارد املو إدارة بوظائف خاص ثاني محور  و) التكنولوجيا البيانات، و البرمجيات،الشبكات

  االجور. و التحفيز التطوير، و التكوين التوظيف، التخطيط،( شملت أبعاد

 دراسة البشرية املوارد أداء على واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر:) 2777( العتيبي الرحمان عبد عزيزة دراسة

 املوارد أداء على التكنولوجيا استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة تهدف االسترالية، الدولية االكاديمية على ميدانية

 املنهج على معتمدة موظفا، 02 على املطبقة التعليمية املؤسسات في البشرية املوارد أنظمة مختلف ومعرفة البشرية

 املوارد إدارة في واالتصال املعلومات لتكنولوجيا واضح استخدام: إلى نهاية ارسة الد ارك د توصلت الوصفي، التحليلي

 التطوير، بالتدريب، اأملر تعلق إذا خاصة اإلدارة هذ وظائف على تأثيرها ومدى ، املتعددة لفوائدها تام وا البشرية،

 التعلم االلكتروني. و واالتصال

 حول  دراسة(  املالية الخدمات تنمية تفعيل على واالتصال املعلومات تكنولوجيا أثر ( :2772) هالل جاب محمد دراسة-

 الخاصة والسلبيات اإليجابيات ارك واد الوقوف إلى الدراسة تهدف) اإللكتروني استثمارها وآفاق التأمين شركات كفاءة

 بينت الشركات، هذ في الخدمات وتنمية فعاليات على ازئر، الج في املعلومات تكنولوجيا واقع على تؤثر والتي ، بذلك

: األمثل االستغالل دون  لكن الشركات مستوى  على املعلومات بتكنولوجيا 7 املتعلقة اإملكانات في وفرة توجد أنه النتائج

 التطرق  هو املوضوع في الجديد و .استثماراتها بزيادة وانتشارها منافساتها زيادة من املؤسسة تمكن التي للمزايا كالوصول 

 ال والتي ، جزائرية مؤسسة في البشري  للمورد وكفاءة فعالية من األداء على واالتصال املعلومات تكنولوجيا تخلفه ما إلى

 إنتاجها على قادرة غير الجزائرية املؤسسة أي ، كونها تبنيها في التردد طابع عليها ويصبغ خجولة خطوات تخطو تزال

 إيجابياتها واستخالص معها التجاوب إلى وتسعى

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات أداء على واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر (: 2770) شوقي شادلي دراسة-

 األداء مستويات على وأثرها واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام وطرق  كثافة تقييم إلى الدراسة هدفت الجزائرية،

 مستوى  على% 2.29 يتجاوز  ال التكنولوجيا استخدام معدل أن إلى الدراسة توصلت والصغيرة، املتوسطة املؤسسات في

 فقد تأثيرها عن أما املؤسسة، وحجم طرديا التكنولوجيا لهذ امتالكها ودرجة تتناسب درجة وهي الجزائرية املؤسسات

 تداول  وسهولة للزبائن، املقدمة الخدمات جودة وتحسين ، والترويج االتصال تكاليف تخفيض في يبرز أنه تبين

 .املحلية السوق  إلى والتوسع التنسيق املعلومات،

بالتطبيق على شركة نفط  دور التدريب االلكتروني في زيادة فاعلية األداء الوظيفي: (2293دراسة )البغيلي، 

 الكويت

هدفت الدراسة التعرف على املعوقات التي تواجه اإلدارة في تطبيق برامج التدريب االلكتروني للعاملين داخل  

والتعرف عل درجة تأثير برامج التدريب االلكتروني للعاملين داخل شركة نفط الكويت وفاعلية  ،شركة نفط الكويت

األداء الوظيفي والتعرف على تأثير الخصائص الديموغرافية للعاملين على درجة إدراكهم ألهمية التدريب االلكتروني نتائج 

وني ومحتواها ال يوجد تحديد دقيق لالحتياجات الدراسة توصلت وجود قصور في طريقة عرض برامج التدريب االلكتر

التدريبية داخل الشركة وضعف محتوى برامج التدريب االلكتروني املقدمة، وجود تصور في استخدام الحاسب اآللي لدي 

بعض العاملين كما أفادت عينة الدراسة االستطالعية بسبب أخر وهو عدم وجود تفاعل في العملية التدريبية بين املدرب 

 واملتدرب.
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مالية(  –ف متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تقنية  ّ–بشرية  –(هدفت إلى )إدارية  2772دراسة حسانين ))دراسة  

ومدى مساهمتها في تجويد العمل اإلداري في املدارس الثانوية الفنية نظام الثالث سنوات في مصر. ، وتوصلت الدراسة إلى 

العينة اتفقت على أهمية متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بدرجة كبيرة،. وأوصت  عدد من النتائج، كان أهمها أن

الدراسة بعدد من التوصيات أهمها التخطيط الجيد إلعداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول الستعمال اإلدارة 

 ،اإللكترونية

التدريبيــة ملــديري املدارساالبتدائية بمدينة مكة املكرمـة فـي م( إلــى تحديــداالحتياجــات ٢١٠٢هــدفت دراســة الــسلمي ) .7

ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة،وتعـرف مــدى وجــود فــروقذات داللــة إحــصائية بــين 

عـــزى لــــ: ) الخبـــرة،والـــ
ُ
دورات التدريبيـــة فـــي الحاســـب متوســطاتاســتجاباتأفــرادالعينــة لدرجــة االحتياجـــات التدريبيـــة ت

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وأسفرت عن مجموعة من النتائج، منها: أن درجـة االحتياجات  .اآللـــي(

 التدريبية ملديري املدارساالبتدائية فيضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية فـي جميع مجاالتها؛كانت عالية

 

 تنمية املوارد البشرية في تفعيل الجودة الشاملة بالتطبيق على قطاع التعليم.(: أثر 2293دراسة )صالح،  .9

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار نظري مناسب يوضح مفهوم املوارد البشرية وأهميتها في تفعيل الجودة الشاملة 

التعرف على أهم املشكالت التي والتعرف على أثر العوامل الوظيفية في قياس أثر تنمية املوارد البشرية في تفعيل الجودة و 

تواجه تفعيل الجودة الشاملة في قطاع التعليم لبناء مواطن مثقف قادر على اإلسهام بفاعلية في العمل السياس ي 

 واالقتصادي واالجتماعي وتحقيق تقدم اقتصادي وزيادة معدالت اإلنتاج بدون تعليم ذات جودة عالية. 

كانت اتجاهاتهم ايجابية نحو أهمية العالقات اإلنسانية كبعد من أبعاد تنمية توصلت الدراسة إلى غالبية األفراد 

املوارد البشرية، مما يعنى أن هناك قدر من املمارسة للعالقات اإلنسانية في الجامعة وبناء العالقات الجيدة بين العاملين 

مية املوارد البشرية لتفعيل الجودة الشاملة وأوضحت الدراسة أن بعد االبتكار والتجديد يعد أحد األبعاد املؤثرة في تن

بدرجة كبيرة وبنت الدراسة أن بعد تخطيط املوارد البشرية يعتبر بعد من األبعاد املؤثرة في تنمية املوارد البشرية لتفعيل 

 دور الجودة الشاملة بجامعة عين شمس. 

ءة إدارة املخلفات امللوثة للعينة الناتجة أثر تطوير وتنمية املوارد البشرية على رفع كفا (:2293دراسة )عمر،  .2

 عن صناعة األسمنت

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم برنامج تدريبي مناسب يطور وينمى إدارة املوارد البشرية برفع كفاءة إدارة املخلفات  

وأثر العوامل الشخصية امللوثة للبيئة. والتعرف على أثر استراتيجيات التدريب على تطوير وتنمية إدارة املوارد البشرية 

والوظيفية )الجنس، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( على درجة نجاح استراتيجيات التدريب في تطوير املوارد 

 البشرية في مصنع أسمنت طره.

بي توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنمية املوارد البشرية من خالل تطبيق برنامج تدري 

للعاملين بمصنع أسمنت طره ويؤدي إلى رفع مستوى التعامل األمني باملنشأة الصناعية وكيفية التصرف في حالة حدوث 

األزمة ومرفق االشتراطات الواجب اتخاذها في حينه وإعداد دليل إرشادي لهذه األعمال وان يكون متاح للجميع وأدى 

نت طره لتنميته املسئولية البيئية إلى زيادة مستوى املسئولية البيئية تطبيق التعليم الذاتي على العاملين بمصنع أسم

لديهم ومعرفة أهمية الحفاظ على البيئية لهم ولألجيال كمقاومة وهذا يتطلبه زيادة الدورات التعليمية لهؤالء العاملين في 

 هذا املجال وفي املجاالت األخرى.

ت اإلدارية في تحقيق التنمية املستدامة لبعض املؤسسات استخدام نظم املعلوما (2298دراسة )عبد هللا،  .3

 التعليمية.
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هدفت الدراسة إلى تصور مقترح لتحسين إدارة املؤسسات التعليمية عن طريق استخدام املعلومات اإلدارية في  

ؤسسات تحقيق التنمية املستدامة والهدف الرئيس ي من نظم املعلومات اإلدارية هو تحسين جودة أداء وكفاءة امل

التعليمية وبالتالي سيعود املردود على التنمية املستدامة للمؤسسات التعليمية من خالل تفعيل استخدام نظم 

املعلومات اإلدارية في إدارة املؤسسات التعليمية، وتطوير ورفع كفاءة إدارة املؤسسات التعليمية باستخدام نظم 

ظهرت النتائج أن نظم املعلومات اإلدارية يمد إدارة املعهد التكنولوجي املعلومات اإلدارية لتحقيق تنميتها املستدامة. أ

العام باملعلومات الدقيقة في الوقت املناسب بالشكل املناسب. أتضح أن التنمية املستدامة للمؤسسات التعليمية تزداد 

 طرديا مع كلية نظام املعلومات اإلدارية باملعهد في أداء العمل اإلداري 

 عواطف إبراهيم محمد علي تحت عنوان : استخدام تكنولوجيا في التعليم عن بعد دراسة حالة جامعةدراسة - .

اهتمت هات الدراسة بمعرفة مدى االستفادة  .بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس الخرطوم كلية الدراسة عن بعد ، 

 : يدانية على املقابلة و خلصت إلى النتائج التاليةمن تكنولوجيا املعلومات في الدراسة عن بعد ، حيي اعتمدت الدراسة امل

عواطف إبراهيم محمد؛ استخدام تكنولوجيا في التعليم عن بعد دراسة حالة جامعة الخرطوم كلية الدراسة عن بعد ، 

أثر استخدام  .بحي تكميلي لنيل درجة البكالوريوس، جامعة الخرطوم ، كلية االداب ،قسم املعلومات و املكتبات

تسمى األلفية الثالثة بعنصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - نولوجيا املعلومات واالتصال في إدارة املوارد البشرية تك

اختلف دور املعلم في  - .الحديثة وأصبحت توفر خدمات واسعة للوصول إلى معلومات في أي زمان ومكان وفي أسرع وقت

الحديثة عن دور الواهب الوحيد للمعلومة أي دور املخطط أو املوج  نظام التعليم عن بعد مع استخدام التقنيات

في نظام التعليم عن بعد يستطيع كل طالب أن يتقدم حسب مستوا في الدراسة وذلك يعطي فرصة  - .للعملية التعليمية

لتعليم عن بعد أتاح استخدام تكنولوجيا املعلومات في ا - .أكبر للطالب على استيعاب دروسهم أكثر من النظام التقليدي

التعليم عن بعد يعتبر الخالص للذين فاتهم قطار التعليم  - .تفاعل كبير بين الطالب واألستاذ وبين الطالب أنفسهم

  .النظامي بسعي إلى ربط التعليم باحتياجات املجتمع الفعلية

ترك واقع عملهم أو ترك أسرهم  نظام التعليم عن بعد يوفر ا فر تدريبية للعديد من األشخاص الذي ال يستطيعون  -

 .مثل برامج تدريب املعلمين أو تدريب العاملين في املؤسسات أو الشركات

: الدراسات األجنبية:
 
  -ثانيا

  Al Shammari (2010)كشفت دراسة  

تطبيق اإلدارة ( ومديرة في دولة الكويت عن مديرا بعض املعوقات التي تحول دون 773املرحلة الثانوية على ) بقًت التي ط

وأظهرت النتائج أن املعوقات تمثلت في البنية التحتية، ونقص الصيانة الدورية لها، وكذلك النقص في  .اإللكترونية

الكوادر املدربة لتطبيقها، وكذلك الخوف من التغيير في العمل وكمية الجهد اللذين كانا خلف هذه العوائق وغياب 

  .بيق هذا النوع من اإلدارةالتشريعات والقوانين الالزمة للتط

 Critical Review of Role Of Training And Development In Increasing  أشارت الدراسة إلى دور التدريب

والتنمية في زيادة األداء واقترحت الدراسة عدة طرق لتقييم أداء املوارد البشرية وتوصلت إلى انه عن طريق التدريب 

عاملة أن تتعامل مع التغييرات وان املنظمات تستطيع أن تزيد من أدائها عن طريق زيادة والتنمية تستطيع القوى ال

 مستوى الخبرة للقوى العاملة. 

 (: David Robot hand 2003دراسة ) -7

Learning and training: Development The Competent Learner. 
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التعلم عل مخرجات التدريب وإمكانية تطوير أداء املتعلم، تناولت الدراسة تحسين التعلم من خالل التدريب ومدى تأثير  

وقد توصلت الدراسة إلى كفاءة التدريب تتحقق من خالل التعلم واملقدرة والكفاءة وأن مقدرة املتدرب على التعلم هي العنصر 

 األساس ي والهام في دروس التدريب والتنمية.

 (Lana Canning Hen, 2004دراسة ) -2

Developing Human And Social Capital In Organization. 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور التدريب والتطوير والتعلم الذاتي املوجه في تطوير كال من املقدرة البشرية واملقدرة  

االجتماعية لألفراد، وتوصلت إلى أن التعلم الذاتي املوجه هو هدف يساهم في تطوير األفراد ويراجع التعلم ويعتمد على 

هداف واضحة تعكس االحتياجات الذاتية لألفراد في املدى القصير والطويل ويشمل املديرين والعمال ويساهم ف تطوير أ

املقدرة البشرية واالجتماعية ويحتاج إلى مهارات األفراد باإلضافة إلى دعم املدراء كما يلعب املرشد )املوجه( دور كبير حي 

 لتعلم الذاتي.في قيادة جماعة التعلم ونجاح عملية ا

 :  AlnBeits, 2011 & (Daweiدراسة ) -3

Why Process Improvement Training Fails. 

هدفت الدراسة إلى بحث األسباب التي تجعل توفير التدريب يعمل على تحسين العملية في حد ذاتها وذلك ال يكفي لتحقيق 

مفاهيم خاص بتدريب اإلدارة للتوصل ملزيد من التحسين  النتيجة املطلوبة وهى تحسين العمليات ثم محاولة التوصل إل إطار

الفعال أظهرت إلى ثالثة أسباب رئيسية لفشل تدريب تحسين العملية وهى األساس املعرفي غير السليم للقواعد األساسية 

عيف في األوساط اإلدارة والحيز الزمني القصير للغاية حتى تحدث ديناميكيات التغذية العكسية تأثيراتها ثم االلتزام الثقافي الض

  وقد جرى التوصل إلى إطار تدريب قادر على وضع هذه العوامل سويا لالستخدام.

  :التعليق على الدراسات السابقة

: مدى االستفادة من الدراسات السابقة
 
استفادالباحث من الدراسات السابقة في التعرف على الجوانب املهمة في  :أوال

النظري واملنهجية العلمية واألساليب اإلحصائية املستخدمة فـي البحـث والتحليل واستخالص النتائج البحـث العلمي كاإلطار 

  .وتوظيف تلك الدراسات في تفسيرنتائج البحث امليدانية

: أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 
اتفاق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في  :: ثانيا

ي،كمـا أكـدت استخدام االستبانه كأداة لجمــع البيانــات واشــتراكها فــي مــنهج البحــث الــذي تــم اختيــاره وهــو املــنهج الوصــفي املسح

أغلـب الدراسـات الـسابقة علـى أهميـة استخدام تكنولوجيا التعليم فـي تطـويراداء منظومـة التعلـيم بـصفة عامـة والناشئة 

 صفةخاصـة حيـثت ـسهم فـي تطـوير األعمال اإلدارية وتحسينها في تلك املؤسسات التعليمية.بـ

: أوجه الخالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  
 
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  :ثالثا

ي اداء املوسسات التعليمية الناشئة مما يسهم في الهدف الرئيس لها وهـو محاولـة تعـرف استخدام تكنولوجيا املعلومات عل

 .هاتطويراألعمال اإلدارية والفنية بتلك اإلدارة، كما تختلفهـذه الدراسـة عـن سـابقاتها فـي عنوانهـا وأهـدافها وعينتهـا ومكـان تطبيق

بقة مما يعزز الحاجـة إليهـا،خاصـة فـي ومن هنا فإن هذه الدراسة تكمل املحاور والجوانب التي لـم تتعـرض لهـا الدراسـات السا

موقع الدراسة الحالية في ظل الدراسات  .حـدودها املوضـوعية التـي تناولتهـا وماتوصـلت إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات

نحاول في هذا املطلب إظهار أوجة االختالف و التشاب بين الدراسات السابقة و  .السابقة و القيمة املضافة للبحث

دراستنا الحالية و هذا من أجل معرفة النقاط الواجب علينا التركيز عليها و التعمق أكثر فيها من اجل تثمين موضوع 

 دراستنا

في إعطاءنا فكرة حول الجانب النظري للدراسة و تكوين فكرة  أوال:أوجه التشابه لقد ساعدت الدراسات السابقة .

أدوات جمع البيانات ، لعل أبرز تشاب بين الدراسة الحالية و الدراسات أيضا عن املناهج املستعملة في الدراسة و 
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السابقة التي درست العالقة بين تكنولوجيا املعلومات و ادارة املوارد البشرية واالتصال  و اعتبار تكنولوجيا املعلومات 

إدارة املوارد البشرية هناك اتفاق  متغير مستقل و إداء املوارد البشرية متغير تابع ، كما هناك تشاب حول أبعاد متغير

على أن )التخطيط ، التوظيف، التدريب،التحفيز و تقييم االداء(هي الوظائف املتفق علي إداء املوارد البشرية ، باالضافة 

إلى تشابها مع دراسات أخرى من حيث املنهج الوصفي التحليل و االعتماد على دراسة حالة مع استخدام االستبانة كأداة 

  .للمعالجة االحصائية للبيانات SPSS مع املعلومات و استعمال برنامجلج

إما بالنسبة للمتغير ثانيا: أوجه االختالف تكمن أوجه االختالف بين دراستنا الحالية و الدراسات السابقة 

ع بعض الدراسات في املستقل أو املتغير التابع ، أو القيام بدراسة العالقة بين ثالي متغيرات، كما إختالفت دراستنا م

أدوات جمع البيانات فبعض الدراسات اعتمدت على املقابالت و الوثائق لتعتمد أخرى على املقابلة أو على مراجعة 

االدبيات، و أيضا هناك إختالف في عدد العينة املستهدفة حيث أن دراستنا استهدفت عينة أقل من حيث العدد و هذا 

في عطلة استثنائية،ً باالضافة إلى اختالف في مجال التطبيق، وزمان ومكان التطبيق  راجع إلى أن معظم املوظفين كانوا

ثالثا:  . حيث هناك دراسات أجنبية لدول عربية شقيقة كالسودان و العراق، وأهداف الدراسة، وأخيرا النتائج وتوصيات

املعلومات واالتصال في إدارة املوارد  القيمة املضافة للبحث سرعت الدراسة الحالة إلي محاولة توضيح أثر تكنولوجيا

البشرية وذلك بتوضيح دور استخدام هذ التكنولوجيا على بعض وظائف إدارة املوارد البشرية كالتخطيط والتوظيف 

 .والتدريب والتحفيز وتقييم اداء .فكانت دراستنا امليدانية  تظهر استخدامات تكنولوجيا املعلومات بصفة واضحة

 الخالصة:

ذا الفصل إلى عرض مشكلة البحث وأهدافه كما تناول أهمية البحث والفروض التي اشتملت عليها هدف ه 

 عرض 
ً
وحدود البحث واختيار عينة البحث، كما تضمنت تعريفات بعض املصطلحات التي اشتمل عليها البحث، وأخيرا

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية وتعليق الباحثثين عليها.

ات أنه أصبح من األهمية بمكان توظيف التكنولوجيا في إدارة العمل التربوية وخاصة ما يتعلق بعمليات تؤكد األدبي 

التعليم والتعلم واإلشراف التربوي، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن استخدام املعلومات في اداءاملوسسات الناشئة 

مصر  ، وهناك أنظمة وتشريعات تكفل للمستخدمين  يتلقى الدعم املناسب من اإلدارة العليا في منظومة التعليم في

حماية حقوقهم من وجهة نظر عينة الدراسة. كما خرجت الدراسة بنتائج تشير إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه 

ن استخدام تكنولوجيا املعلومات  تتعلق باملوارد املالية والبشرية وقلة الوعي بثقافة استعمالها بين األفراد في امليدا

 .التربوي 

  اإلطار النظري للبحث 

  تكنولوجيا املعلومات  و اداء املوارد البشرية

استنادا على الفكرة " من حاز على املعلومة حاز على القوة" باعتبارها ذلك العصب الرئيس في كافة االعمال االدارية على 

ناهيك عن تنظيمها بكل شفافية وكذا معالجتها مستوى املنظمات و مصدر كل القرارات في املؤسسة مهما كانت طبيعتها، 

والقيام بكافة الحسابات ومراقبتها بصورة آلية تجاوبا مع مستجدات العصر. وخاصة بعد ما اتضح أن اقتصاد املعرفة 

هو النمط االقتصادي املتطور ، الذي يبرمج كافة أعماله ضمن مخطط معلوماتي أهم مكوناته الشبكات واالنترنت، 

  .ها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي مرتكزا بقوة على االبداع ،املعرفة والتطور التكنولوجيواستغالل

 يمكننا القول أن "تكنولوجيا املعلومات هي تزاوج بين تكنولوجيا الحواسيب مع تكنولوجيا 

االتصال، وصوال إلى االتفاق في ، و خير دليل على ذلك التدرج في تحديد مفهوم تكنولوجيا املعلومات و  "االتصاالت 3

تكنولوجيا املعلومات و االتصال الجديدة ما هي إال مجموعة التكنولوجيـــــــا املترابطة و املتصلة فيما بينها ،  " :التعاريف
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ق املعطيات بكميات غير محدودة و بطر  ترتكز عادة على الحاسوب و لها قدرة هائلة على رقمنة ، معالجة، تناول و تحويل 

  "متنوعة

تكنولوجيا املعلومات و االتصال هي "مجموعة االجهزة و االدوات التي توفر عملية تخزين املعلومات، معالجتها و من ثم 

وتشترك تعريفات كل من  أجهزة االتصاالت املختلفة 2استرجاعها و توصيلها واستقبالها من و إلى أي مكان في العالم عبر 

لومات واملكتبات، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذا البنك العالمي في نفس الفحوى املوسوعة الدولية لعلم املع

وبأساليب  جملة التكنولوجيات الحديثة التي تسمح بجمع، نقل ومعالجة املعلومات بكميات غير محدودة" : ، إذ تعتبرها

التصال في تخزين املعطيات و تحليل مضامينها ، وبش يء من التفصيل " تكمن أهمية تكنولوجيا املعلومات و ا " . مختلفة

وتوفيرها بالشكل املرغوب و في الوقت املناسب و بالسرعة االلزمة ، انطالقا من الجمع بين الكلمة مكتوبة، منطوقة، و 

و و لعل أشمل تعريف ه " .األرضية أو الفضائية الصور الساكنة و املتحركة و بين االتصاالت السلكية و االلسلكية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي مجموعة الطرق و التقنيات الحديثة ، املستخدمة بغرض تبسيط نشاط معين  :املوالي

و رفع أدائه، و هي تضم مجموع األجهزة التي تعنى بمعالجة املعلومات و تداولها مثل الحواسيب و البرامج و معدات 

 ي و االلسلكي .الحفظ و االسترجاع ، و النقل االكتروني السلك

 مدخل إلى إدارة املوارد البشرية  

لقدأهمية إدارة املوارد البشر ية في استقطاب اليد العمالة الكفؤ ة و العمل على تطويرها باستمرار و املحافظة عليها و 

، فماهي إدارة ضمان عدم تسربها و بقاءها و العمل على استغاللها إلى أقص ى الحدود بما يخدم أهداف املنظمة و رسالتها 

 املوارد البشرية و ماهي أهميتها و أهدافها ، و ماهي وظائفها

 إدارة املوارد البشر ية مفهومها ، أهميتها ، أهدافها 

عرف مصطلح إدارة املوارد البشرية سلسلة من التغيرات من حيث التسمية و املضمون أو التطبيق املرافق للتسمية إذ 

املنظمة ، من  بدأت اإلدارة تعرف تحت مسمى إدارة القوى العاملة أو إدارة األفراد التي تتضمن إدارة االفراد العاملين في 

  .طويرهم و تحفيزهم واالنتهاء بتقاعدهم و إنهاء خدماتهم حيث اختيارهم و تعيينهم و تدريبهم و ت

أوال: مفهوم إدارة املوارد البشرية ّفي إدارة املوارد البشرية على أنها مجموعة الوظائف واالنشطة والبرامج تتعلق بتصريف 

و وضع إستراتيجية للموارد شؤون املوارد البشرية في املنظمة ، و ترمي إلى تحقيق أهداف االفراد والتنظيم و املجتمع ، 

البشرية في ، و تزويد باملوارد البشرية املطلوبة كما و نوعا ، وتقييم أداء العاملين في التنظيم وتدريبهم وتنميتهم ، وتحديد 

رواتبهم وأجورهم ومزاياهم اإلضافية ، وتحفيزهم وتنشيطهم و معالجة مشكالتهم لتنسيق أهدافهم و حاجاتهم و حاجات 

هذا و تمثل إدارة املوارد البشرية إدار ة و وظيفة  .الذي يعملون في ، كل ذلك ضمن سياق تنظيمي و مجتمعي   التنظيم

أساسية في املنظمات ، تعمل على تحقيق استخدام االمثل للموارد البشرية التي تعمل فيها ، من خالل استراتيجية تشتمل 

بشكل يتوافق هذا االستخدام مع إستراتيجية املنظمة و رسالتها و  على مجموعة من السياسات، و املمارسات املتعددة 

 سلسلة من النشاطات التي أن تقوم التي تربطهم، ” على أنها  يسهم في تحقيقهما 

وادارت واعداد وثمة حقيقة واضحة هي أن الجهد البشري ال يمكن أن يصل إلى نتائج  .و ، تضمن تنفيذ هذا االتفاق 

خطيط بمفهوم حديي في إطار نظام متطور إلدارة املوارد البشرية، و يتلخص املنطق األساس ي للفلسفة باهرة إال إذا تم ت

 املوارد البشرية في حقيقة باهرة هي احترام اإلنسان و استثمار طاقات باعتبار شريكا و ليس أجيرا  الجديدة إلدارة 

، فهي التي تلبي احتياجات و  ة من أهمية العنصر البشري أهمية إدارة املوارد البشرية إن أهمية إدارة املوارد البشري

تحقق ل طموحات و تخلق لدي الوالء و الرضا الوظيفي ، و تهتم بسلوك داخل املنظمة بما يحقق أهدافها باالستغالل 

 - : اأملثل للموارد و بكفاءة عالية ، و يمكن تلخيص أهميتها فيما يلي
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ى القرن الواحد وعشرين ، يتحول العالم في اقتصاد و أعمال بشكل جذري، فهو مع تحول الزمن من القرن العشرين إل 

 يتحول إلى قرية صغيرة؛

تمثل املنافسة العنصر األكثر تأثيرا في نجاح املنظمة أو فشلها في تحقيق أهدافها ، وليس لها بد إال من العمل على  - 

سواق ، وهنا تتجلى األهمية الكبيرة للعنصر البشري بصفت تطوير قدرتها التنافسية و تحسين مركزها التنافس ي في األ

الوسيلة الفعالة و املصدر الرئيس ي إلنجاز أي تطوير أو إبتكار في ؛  أساليب االنتاج أو العمل ، فهو املصدر الحقيقي 

 للقدرة التنافسية

ير مناسب في وظيفة معينة، ارتفاع تجنب األخطاء التي قد يقع فيها أغلب املديرين و يمكن حصرها في ( تعيين شخص غ - 

معدالت دوران العمل ، بين املوظفين ، تكاسل أفراد قوة العمل عن بذل أقص ى ما لديهم من جهد، ضياع وقت العمل في 

مقابالت ال قيمة لها، مثول املنظمة أمام املحاكم بسبب التمييز في املعاملة بين العمال، وقوع املنظمات تحت طائلة 

ن املنهي بسبب عدم مراعىات الساملة و الصحة املهنية، إحساس بعض املوظفين بعدم عدالة نظام األجور قانون اأملا

السلوكيات الغير  ، االلتزام ببعض األداءمقارنة بنظرائهم داخل املنظمة، قصور أنشطة التدريب بما يؤثر على فعالية 

  . )عادلة داخل بيئة العمل

  أهداف إدارة املوارد البشرية:

توجية النصح إلى االدارة بشأن السياسات الخاصة باملوارد البشرية االلزمة  .تتمثل أهداف إدارة املوارد البشرية فيما

لضمان أن املؤسسة لديها قوة عاملة على مستوى عال من الكفاءة و التحفيز، و لديها مجموعة من األشخاص املؤهلين 

 املؤسسة بالتزاماتها القانونية الخاصة العمل ؛  للتكيف مع التغيير ، عالوة على ضمان التزام

تنفيذ و الحفاظ على استمرارية استخدام كل اإلجراءات و السياسات الخاصة باملوارد البشرية حتى تمكن املؤسسة من  

 تحقيق اهدافها ؛ 

 وارد البشرية ؛ املساعدة في تطوير اإلستراتيجية العامة في املؤسسة ، وبصفة خاصة بالنظر إلى ما يتعلق بامل 

 توفير الدعم و الظروف التي سوف تساعد املديريين التنفيذيين في تحقيق أهدافهم؛  

التعامل مع االزمات و املوافق الصعبة الخاصة بالعالقات بين االشخاص و ذلك حتى يضمن اال تقف مثل هذه االشياء  

 في طريق تحقيق املؤسسة اهدافها؛ 

 وة العاملة و إدارة املؤسسة؛ توفير قناة اتصال بين الق 

 القيام بدور املشرف على قيم و معايير املؤسسة في إدارة املوارد البشرية ؛  

زيادة درجة الوالء و االنتماء ، وذلك من خالل وضع هيكل عادل لالجور و الحوافز وسياسات واضحة للترقية، و ااالهتمام 

 بالعالقات االنسانية و العمل على تدعيمها من حين الخر؛ 

أو املكافآت أو الترقية  وضع نظام موضوعي لقياس و تقييم أداء العاملين ، بحيي يضمن إعطاء كل ذي حق حق سواء في  

  .العالوات االستثنائية أو الحوافز املادية أو املعنوية 

  :نذكر منها وظائف إدارة املوارد البشرية تمارس إدارة املوارد البشرية نشاطها من خالل عدة وظائف

موارد البشرية و يقصد بتخطيط للموارد البشرية التنبؤات النظامية للطلب أو الحاجة لل :تخطيط املوارد البشريةاوال: 

عرض هذ املوارد في املنظمة خالل فترة مستقبلية، إن هذا املفهوم يوضح املوازنة بين الحاجة للموارد البشرية و العرض 

املتوفر بهدف ضمان الحصول على ما تحتاج املنظمة من املوارد البشرية كما و نوعا إلليفاء بمتطلبات العمل املتوفرة 

 Development and Personnel(يعرف معهد تطوير و شئون األفرادحيث   .كن ان تتوفر مستقبال التي من املم لديها أو 

of Institute The ) تخطيط املوارد البشرية كما يلي :'' العملية املنهجية املستمرة التي يتم من خاللها تحليل املوارد البشرية

د املتطورة التي تتناسب مع الفعالية طويلة املدى للمؤسسة، في املؤسسة في ظل الظروف املتغيرة و سياسات شئون األفرا
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هذه العملية جزءا مكمال الجراءات التخطيط و املوازنة املشتركة ذلك الن التكاليف و التقديرات الخاصة  و تعتبر 

جية املنظمة من البشرية تؤثر في الخطط املشتركة االطول في االجل و تتأثر بتبنى عملية تقدير حاجة إستراتي باملوارد 

املوارد البشرية في ضوء حجم أو رقم األعمال املطلوب إنجاز و املحدد فيها، و هذا يستدعي بالضرورة دراسة عبأ أو حجم 

العمل املستقبلي في كل إدارة و قسم داخل املنظمة، لتقدير حاجاتهما من املوارد البشرية لتغطية هذا الحجم، كذلك 

عمل املتاحة في كل منهما ملعرفة كمية العمل التي بإمكانها تغطيت من عبأ عملها الكلي، وبعد يستدعي اأملر دراسة قوة ال

املقارنة إلنجاز بين الحاجة من املوارد البشرية العمل املطلوب مع ما هو متاح منها (قوة العمل)، يمكن تقدير حاجة كل 

مما سبق ،يمكن ذكر الجوانب االساسية للتخطيط: عملية  .املوارد البشرية كما و نوعا  قسم و إدارة و املنظمة ككل من 

منهجية و مستمرة ، يمكن أن يكون قصير األجل أو طويل األجل من اجل ضمان النمو، مرتبط بالتخطيط املشترك و 

ويلة مكمل إلجراءات التخطيط و املوازنة املشتركة، ألن التقديرات الخاصة باملوارد البشرية تؤثر في الخطط املشتركة ط

  : تكمن أهمية تخطيط املوارد البشرية فيما يلي.املدى و تتأثر بها، هو الذي يحدد الحاجة من املوارد البشرية مستقبال

  عن طريق التنبؤ الدقيق و السليم يمكن يمكن تخفيض تكاليف املوارد البشرية، مع اإلستثمار في املورد البشري

 و التقليص من الفائض في بعض الوظائف و تفادي العجز في وظائف أخرى؛ 

 تحفيز؛ يعتبر التخطيط القاعدة األساسية لنجاح سياسات إدارة املوارد البشر ية كالتوظيف و التدريب و ال 

  يحقق التوازن بين وظائف إدارة املوارد البشرية و أهداف املنظمة ككل، هذا التوازن يؤدي إلى تحقيق الكفاءة

 .الفردية و التنظيمية

 : تسعى إدارة املوارد البشرية تخطيط إلى تحقيق مايلي: أهداف تخطيط املوارد البشرية- 

  السعي إلى  .باملهارة املناسبة التي تتوافق و أهداف املنظمةاستقطاب املوارد البشرية الكفؤة و التي تتمتع

 االستفادة من املوارد البشرية استفادة كاملة؛ 

  الحرص على توفير التدريب و التكوين من اجل تطوير الكفاءات و الرفع من أداءها؛ 

  يعمل على ضمان مقدرة املنظمة على تلبية متطلباتها املستقبلية من املو ارد البشرية من مواردها الداخلية؛ 

  يعمل على تحقيق العدالة في تطوير و ترقية و تحفيز املورد البشري؛  تمكين املنظمة من توقع العجز أو

 الفائض في املوارد البشرية؛ 

 زيادة القدرة التنافسية للمنظمة.  

وتحديد الوظائف املطلوب شغلها والكفاءات و املهارات  ثانيا: التوظيف بعد االنتهاء من عملية تخطيط االحتياجات

وعملية التوظيف هي الخطوة املوالية بعد  .املناسبة لشغل هات الوظائف تأتي مرحلة التوظيف أو االستقطاب

رة من أجل انتقاء من تتوفر لدي الشروط و املواصفات االلزمة التخطيط، وهي الوسيلة املناسبة الختيار الكفاءات املتوف

لشغل الوظائف الشاغرة على مستوى املنظمة، وتمر عملية التوظيف بثالي مراحل أساسية) االستقطاب، االختيار و 

 ،)التعيين

تاجها املنظمة في يشير مصطلح االستقطاب إلى عملية البحي عن املوارد البشرية التي تح:استقطاب املوارد البشرية 

سوق العمل، و التي أوضحها تخطيط املوارد البشرية في ظل متطلبات إستراتيجية املنظمة املستقبلية، ثم العمل على 

توفيرها بأكبر عدد ممكن و بالنوعيات و املواصفات املطلوبة، ويتم تحقيق ذلك عن طريق قيام االستقطاب بتصميم 

 تي يتم من خاللها خلق الرغبة و الدافعية لدى املوارد البشرية التي تحتاجها املنظمة من البرامج االستقطابية املناسبة، ال

كما يعرف أيضا بأن استقطاب  ..سوق العمل، و تحفيزها و دعوتها للتقدم و طلب التوظيف لديها عن رغبة و اقتناع 

وهناك مصدرين تحصل منهما املنظمة  .ضل منها العدد الكافي من املوارد البشرية االختيار لتمكنها من تحقيق انتقاء األف

  : على املوارد البشرية الضرورية اللستقطاب، مصدر داخلي و مصدر خارجي
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: و هي املوارد البشرية املتوفرة أو املتاحة داخل املؤسسة ، فهي املوارد البشرية املحتمل  املصادر الداخلية اللستقطاب-أ

نقلها بما يتماش ى مع سياسات املنظمة ، أو توفر وظائف أو مناصب عمل ال يمكن ترقيتها إلى وظائف و رتب أعلى أو 

 :  نذكره للمنظمة،  الداخلية املصادر أهم ومن .شغلها أو توفير لها يد عاملة من خارج املنظمة كالوظائف اإلستشرافية

مالة تحديد الوظائف الشاغرة النظر في تخطيط القوى العاملة طلبات املديرين من الع .املهارات، ،مخزون النقل الترقية،

تحليل الوظائف و مراجعة مواصفات شاغلي الوظائف االستقطاب اإلختيار والتعيين أثر استخدام تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصال في إدارة املوارد البشرية 

ر املنظمة على العمالة املناسبة : يتم اللجوء إلى هذا النوع من املصادر عندما ال تتوف املصادر الخارجية للمؤسسة -ب 

من مصادرها الداخلية أو عند الرغبة في جلب كفاءات و مهارات جديدة من خارج املنظمة، قد تعطي نفس و دم جديد 

للمنظمة بأفكار و ثقافة جديدة كما يعطي مرونة في اإلستقطاب بتوظيف يد عاملة مؤقتة يمكن اإلستغناء عنها عند 

و هات املصادر تتمثل فيما يلي : املؤسسات التعليمية، مكاتب العمل الخاصة أو وكاالت التشغيل، تلبية حاجات املنظمة 

الجمعيات العلمية، طلبات التوظيف املباشرة، أسواق العمل الخارجية، املوارد البشرية املرنة، العمل الحر في منظمات 

  .متعددة

و تنطوي عملية االختيار على عدة خطوات من شأنها تقليص حجم و هي الخطوة املوالية لخطوة االستقطاب ،  الختيارا-

مواصفاتهم و  قائمة املرشحين للتوظيف من خالل أدوات فحص مختلفة للوصول إلى أفضل املرشحين الذين تتالءم 

 خبراتهم و مؤهالتهم مع احتياجات املنظمة 

و هي الخطوة االخيرة التي تأتي بعد عملية االختيار، فإذا اجتاز الرشح هذ املرحلة يتم ترشيح بقرار تتخذ إدارة  التعيين- .

املروارد البشررية أو االدارة املسؤولة عن التعيينات أو التي لها سرلطة التعيرين ، و فري أغلرب دول العرالم هنراك فترة 

تحدد  و سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة تبدأ من تاريخ تعيين ، و هذ الفترة  اختبار تتراوح مردتها برين شرهر واحد

  .مدى صالحية املوظف للوظيفة التي تم اختيار و ترشيح لشغلها 

يعرف التدريب على أن عملية تزويد املتدربين باملعلومات و املهارات و ااالتجاهات التي تساعدهم على أداء ، كما :التدريب 

يضا على أن مجموعة الطرق املستخدمة  واجبات و مهام الوظائف التي يشغلونها بكفراءة و فعالية ، كما يعرف يعرف أ

أيضا على عملية  في تزويد املوظفين الجدد أو الحاليين باملهارات االلزمة ألداء وظائفهم بنجاح تزويد املتدربين باملعلومات 

كما يعررف أيضا على أن " تغيير اإلتجاهات .أداء واجبات و مهام الوظائف على و املهارات و االتجاهات التي تساعدهم 

تمهيدا لتوفير معارف و رفع مهارات الفرد في أداء  النفسية و الذهنية للفرد اتجا عمل ،  يشغلونها بكفاءة و فعالية 

  . "العمل

 راحل التدريب تمر عملية التدريب باملراحل االساسية التالية :م

لتحليل : تتمثل مرحلة التحليل في عمليات اإلعداد و التهيئة قبل التدريب لتوفير املعلومات و الحقائق االزمة مرحلة ا-أ

  األداءلتوجي و بناء البرامج التدريبية و ربطها ب

ملرحلة تحديد االحتياجات التدريبية : حيث يتم خالل هذ املرحلة ترجمة املؤشرات و املعطيات التي أفرزتها املرحلة ا-ب .

االولى إلى احتياجات تدريبية توج تصميم برامج التدريب.و تمثل االحتياجات التدريبية مجموعة التغيرات املطلوب 

إحداثها في الفرد و املتعلقة بمعلومات و خبرات و أدائه و سلوك و اتجاهات و لعل أهم املواقف التي تستدعي التدريب 

  - : تتمثل في

  أو أهدافها العامة أو الفرعية تغير في فلسفة املنظمة -

 . انخفاض مستوى كفاءة العاملين - .

  تغير في نوعية السلعة املنتجة أو تغير في نوعية الخدمة املقدمة - 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  447    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

  .التغيرات التقنية الحديثة في طرق و وسائل اإلنتاج - .

 تصميم البرنامج التدريبي : -ت .تدريب األفراد الجدد الذين يلتحقون بالعمل أول مرة -

 :و الذي يتضمن مايلي

أساليب التدريب و الحاالت التطبيقية و  - .عنوان البرنامج التدريبي، أهداف ، أهمية ، موضوعات أو مادت العلمية - 

الجدول  - . دريبيالجوانب اإلدارية و املالية للبرنامج الت - .األدوات التدريبية، الفئة املستهدفة من التدريب ، املدربين

 التنفيذذ: -ث .خطة و إجراءات التقويم للبرنامج - . الزمني لتنفيذ البرنامج

تتضمن مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي إحداي االثر التدريبي )التعلم و اكتساب املهارات( عن طريق نقل املعلومات و 

استعمال األساليب التدريبية املختلفة ضمن ساعات و املهارات و عزيز االتجاهات املخطط لها من خالل مدرب أو أكثر ب

  .أهداف و محتويات محددة

و يقيم التدريب بناءا على نتائج على أهداف املنظمة املوظف و بيئة العمل و املنظمة  األداءالتقويم : يرتبط التدريب ب-ج

 .الوظيفي الداءآثار على اويم فعالية التدريب و مما يتطلب توفير معايير أللداء الوظيفي و مقاييس لتق

  ::أهداف التدريب و أهميته و يمكن تلخيصها فيما يليتتمثل 

  تنمية املعرفة و ترتكز على تنمية معارف املتدربين و معلوماتهم و اتجاهاتهم و تحديثها و تكريسها لخدمة

مغرفة االختصاصات و  املنظمة، و ما  يتبع ذلك من معرفة للنظم و التعليمات و أساليب و إجراءات العمل و

 .املسؤوليات و الواجبات و عالقات العمل

  تنمية مهارات العاملين و قدراتهم و تهتم بتنمية و تحدي املهارات و القدرات و االستعدادات لدى كل فرد الداء

 عمل معين بكفاءة و فعالية أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في إدارة املوارد البشرية 

 أهمية التدريب : و هنا -ب .ية االتجاهات اإليجابية نحو العمل و بيئة و نحو املنظمة و زبائنها و املجتمعتنم

تحقق البرامج التدريبية الفاعلة  : : يمكن اإلشارة إلى نوعين من األهمية بالنسبة للمنظمة و األفراد أو العاملين

 الفوائد التالية للمنظمة: 

 أهمية التدريب للمنظمة 

  التنظيمي األداءزيادة اإلنتاجية و .  

 يساهم التدريب في خلق االتجاهات اإليجابية لدى العاملين نحو العمل و املنظمة.  

  يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة، و بذلك يرتفرع أداء العراملين عرن طريرق معررفتهم ملرا تريرد

  .املنظمة منهم من أهداف

 رات اإلدارية و تطوير أساليب و أسس و مهارات القيادة اإلداريةيؤدي إلى ترشيد القرا.  

 يساعد في تجديد املعلومات و تحديثها بما يتوافق مع املتغيرات املختلفة في البيئة.  

  يسراهم فري بنراء قاعردة فاعلرة اللتصراالت و االستشرارات الداخليرة، و برذلك يرؤدي إلرى تطروير أسراليب

  .ألفراد العاملين و بينهم و اإلدارةالتفاعل بين ا

 أهمية التدريب للعاملين : يحقق التدريب فوائد أخرى للعاملين أهمها: 

 مساعدتهم في تحسين فهمهم للمنظمة و توضيح أدوارهم فيها.  

 مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.  

  املينو يخلق فرصا للنمو و التطور لدى الع األداءيطور و ينمي الدافعية نحو.  

 مساعدتهم في تقليل التوتر الناجم عن النقص في املعرفة أو املهارة أو كليهما.  
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 يساهم في تنمية القدرات الذاتية إللدارة و الرفاهية لدى العاملين.  

تعرف الحوافز على أنها مجموعة األدوات و الوسائل التري تسرعى املنظمرة لتوفيرهرا للعراملين بهرا  رابعا:التحفيز

سرواءا كانرت ماديرة أو معنوية، فدية أو جماعية، إيجابية او سرلبية، بهردف إشرباع الحاجرات و الرغبرات اإلنسانية 

عالية املنشرودة مرن ناحيرة أخررى، و ذلرك بمراعراة مذن ناحيذة و ، كمرا تعررف أيضرا علرى انهرا  تحقيق الف

أهمية - 0 . 49 " عن أقران األداءالعوائد التي يحصل عليها الفرد في املنظمة، كنتيجة لتميز في "الظرروف البيئيرة املحيطرة 

  :الحوافز و تتمثل أهمية الحوافز فيمايلي

  عتراف بقيمة ما ينجز الفرد و إشباع حاجت للتقديراال. 

 أداة للتغذية املرتدة.  

 الدعم املالي.  

 يمكن تقسيم أنواع الحوافز إلى مايلي . تحمل املسؤولية  

افز من حيث هدفها : -أ :   :تقسم الحوافز من حيث هدفها إلى قسمينالحو

  العادي أو الجيد، وهو ما كانت تشتر ط النظريات الكالسيكية في  األداءداء الجيد: تعطى الحوافز هنا مقابل اال

بمرور  األداءاإلدارة حيث كان متوقعا من الفرد أن يزيد من أدائ العادي أو الجيد، و إذا انخفضت مستويات 

الوقت لتصل إلى الحد األدنى الذي يحفظ للفرد وظيفت فيتقاض ى راتب ويحصل على الحوافز، أي أن العامل 

  . مر في وظيفت نتيجة أدائ الحد األدنى الذي يضم عدم طرد من عمليست

  املمتاز، والذي يتضمن قدرا من اإلبتكار والتجديد وهذا ما  األداءاالداء املمتاز :حيث تقدم الحوافز هنا نظير

 تسعى إلي اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة

افز من حيث طبيعتها -ب .   :وتنقسم إلى الحو

 ادية :وهي تلك الحوافز التي تشبع حاجات اإلنسان املادية مثل الحاجة إلى الطعام وامللبس واملأوى الحوافز امل

وغيرها، ونذكر منها ما يلي:االجر،املكافآت، املشاركة في االرباح ، الترقية، التأمين الصحي، السكن واملوصالت، 

 . :لجتماعيالعالوات الدورية والستثنائية، ربط األجر باإلنتاج، الضمان اا

 حوافز املعنوية :فهي تلك الحوافز التي ترض ي الحاجات الذاتية إللنسان إلى جانب إشباعها للحاجات ال

االجتماعية، والتي تزيد من تماسك العاملين وشدهم نحو العمل، ومن أبرزها ما يلي: االعتراف باإلنجاز، 

 روف العمل املادية االستقاللية في العمل، االستقرار في العمل، فرص الترقية، ظ

افز من حيث املستنفدون  -ت   :: وتنقسم إلىالحو

  الفردي، وتوج  األداءالحوافز الفردية :وهي ما تقدم املنظمة من حوافز أللفر اد العاملين بها، وهي تعتمد على

  .للفرد بغية مكافأت على مجهودات وسلوكات الجيدة إلنجاز العمل مثل :ربط األجر باإلنتاج

 الجماعية :تركز على العمل الجماعي والتعاون بين العاملين، وتقوية الروابط بينهم، و كذلك تساهم في  الحوافز

تحقيق املصلحة العامة واألهداف املشتركة، كما تهدف إلى إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية واملادية لدى 

 أعضاء الجماعة الواحدة مثل: الحاجة إلى الوالء والتقدير

افز من حيث أثار ها-ث .    ::وتنقسم إلى نوعين هما الحو

  كما  . األداءحوافز إيجابية :تعكس مبدأ الثواب للعاملين، حيي تهدف إلى تشجيع السلوك املرغوب في وتحسين

  تتمثل في الترقية، وزيادة األجور، واملشاركة في إتخاذ القرار ات
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 : تعمل على تجنب التصر فات التي تتعارض مع التشريعات تعكس مبدأ العقاب للعاملين، كما  حوافز سلبية

 واللوائح السائدة تفاديا للعقوبة مثل :الخوف من فقدان الوظيفة.

 أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في إدارة املوارد البشرية 

يم املرتبطة باالداء ، و من بين أهم تقييم االداء قبل التطرق إلى تحديد مفهوم تقييم األداء البد من أن نحدد بعض املفاه

 املفاهيم التي ترتبط باالداء مفهومي الكفاء و الفعالية، 

إذ تشير الكفاءة إلى نسبة املدخالت و املخرجات ، فكلما كانت املخرجات أعلى من املدخالت كانت الكفاءة أعلى، أما 

  .ر عن التكاليف املترتبة على هذ األهدافالفاعلية فتشير إلى االهداف املتحققة من قبل املنظمة بغض النظ

تنطوي على  األداءيتضمن كل من الكفاءة و الفعالية إذ أن عملية تقييم  األداءيتضمن مفهوم تقييم  األداءمفهوم تقييم -

املؤثر  األداء- 0 : مهمة تحديد و قياس و إدارة أداء العاملين في املنظمة و هذا املفهوم يشمل ثالثة مكونات أساسية هي

  .التنظيمي األداءعلى فاعلية 

  الفعلي قياسا بما تم تخطيط األداءقياس درجة جودة -

  األداءالفعلي باملعايير املعتمدة و اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحسين و تطوير  األداءمقارنة - 

  .ة زمنية ماضية كما يعرف ايضا على ان نظام يتممن خالل تحديد مدى كفاءة العاملين ألعمالهم عن فتر 

  : يتمثل الغرض من تقييم أداء العاملين فيما يلي  األداءالغرض من تقييم -

  .تقرديم معلومات للعاملين أنفسهم عن جودة و كفاءة أدائهم ألعمالهم و ذلك ملعرفة و لتحسين االداء إلى االفضل

  .صرل عليهرا الفررد و ذلك كنوع من املقابل ألداءتحديد زيرادات األجرور و املكافرآت و العرالوات التري يمكرن أن يح

تحديد مناسبة الوظيفة الحالية للفرد و تحديد إمكانية نقل لوظيفة أخرى و ربما االستغناء عنر إن لرم يكرن ذا كفاءة 

 .عالية في وظيفت الحالية

 بنواتج العمل و قيمة النهائية تحديد إمكانية ترقية الفرد كمكافأة على أداء املميز أن يربط وا سلوك مرؤوسيهم 

 طرق تقييم االداء - 3 .

 و تتمثل هات الطرق فيما يلي : 

 املبادأة( -التعاون  -املعرفة بالعمل -جودة العمل -قائمة معايير التقييم )كمية العمل -أ : 

ء الفررد وذلك من خالل : و تعتمد هذه الطريقة على تحديد معايير التقييم و تحديد مدى توافر هرذ املعرايير فري أدا

 مقياس 

 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تحسين أداء إدارة املوارد البشرية  

أصبحت تكنولوجيا املعلومات عامال محفزا للمنضمات الباحثة عن املنافسة والتميز في إنتاجها ومخرجاتها وعن الكفاءة 

 والفعالية في أدائها، 

لذا تسارعت املنظمات لتهيئة األرضية الكفيلة لتطبيقها ثم استخدامها ملا لهذ األداة من خلق فرص غير مسبوقة في 

الوظيفي و تحسين القرارات اإلدارية وتبسيط وتسهيل اإلجراءات واالستغالل  األداءمجاالت عدة مثل رفع مستوى 

نظمة املالية، وذالك لضمان عملها بشكل صحيح و بما يحقق االمثل للقوى العاملة فضال عن إسهامها الكبير في األ

 معايير االداء الكفؤ التي تسعى املنظمة لتحقيق .

 :على النحو االتي األداءلذا نرى إن العالقة القائمة بين تكنولوجيا املعلومات و  

 من علي يترتب وما الروتينية األعمال من بكثير القيام تخطي خالل من الوظيفي األداء تحسين في كبير حد إلى تسبب-

 قليلة؛  وتكلفة متناهية دقة و عالية وكفاءة بسرعة األعمال انجاز
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 التخطيط في الوقت هدا استغالل لهم يتيح مما املدراء، عاتق على امللقاة الروتينية الوظيفية األعباء تقليل في تسبب - 

 العليا؛ اإلدارة فعالية و الكفاءة رفع في أسهم ،مما للمؤسسة العامة السياسات رسم و االستراتيجي

 فرص من توفر ما خالل من للمنظمة انتمائهم و والئهم زيادة باتجا العاملين لدى املعنوي  الجانب على تأثير في تسبب - 

 القرار؛ صنع عملية في مشاركتهم تعزيز في يسهم مما سهل بشكل املعلومات على اللطالع

 زيادة يبرز املعلومات،مما تكنولوجيا استخدام نحوى  يدفعها التنافسية امليزة نحوى  بالتوج املنظمات اهتمام ان - 

 الفردية؛ القدرات تنمية و بناء في يسهم التدريب،الذي و التطوير و بالبحي االهتمام

 خالل من ذلك و واالستمرار النمو و بالبقاء املتعلقة األجل طويلة أهدافها تحقيق في املنظمة فعالية زيادة في تسبب - 

 زيادة و القرارات اتخاذ فعالية ،وتحسين العاملية و املحلية األعمال شبكات استخدام املعرفة،و و التعلم عمليات تحسين

 و التنسيق عملية وتحسين خارجها و املنظمة داخل اإلدارية االتصاالت عملية فعالية زيادة و محتواها تحسين و جودتها

 املنظمة؛ أهداف لتحقيق اإلدارية الوحدات و املستويات مختلف بين التحالف

 من وذالك ممكنة تكلفة بأقل املطلوبة املخرجات لتوليد املختلفة مواردها استغالل في املنظمة كفاءة زيادة في تسبب - 

 في التفاوت و التباين تقليل و املنتجات نوعية تحسين في يسهم مما الحاسوب على اعتمادا أنشطتها و عملياتها أتمت خالل

 الخدمات و السلع هذ األداء مستوى 

 نتائج البحث ومناقشتها

 إختبار صحة الفروض:

 -اختبار ثبات الفرض األول:

وللتأكد واداء املوارد البشرية" استخدام تكنولوجيا املعلومات : "توجد عالقة إرتباطية بين ينص الفرض األول على

 من 
ً
 معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد.من صحة الفرض تم حساب كال

 معامل اإلرتباط:  -7

 استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية كما في الجدول اآلتي: قياس إرتباط

 واداء املوارد البشريةاستخدام تكنولوجيا املعلومات ( العالقة االرتباطية بين 9جدول )

 اداء املوارد البشرية  املتغيرات

تكنولوجيا  استخدام

 املعلومات

 )**(7.077 معامل االرتباط

 7.777 املعنوية

من الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين استخدام تكنولوجيا املعلومات واداء املوارد البشرية حيث 

( 7.077(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط )7.77( وهي قيم دالة عند مستوى معنوية )7.777بلغت قيمة الداللة املعنوية )

اداء  استخدام تكنولوجيا املعلومات على ة إرتباطية بين"توجد عالقمما يؤكد صحة الفرض األول الذي ينص على: 

 .املوارد البشرية"

 معامل اإلنحدار املتعدد: -2

قياس تأثير على استخدام تكنولوجيا املعلومات اداء املوارد البشرية من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما موضح 

 بالجدول اآلتي:

 لتأثير على اداء املوارد البشريةاستخدام تكنولوجيا املعلومات ( معامل التحديد 2جدول )

ـــــارة  R2 R العبـ
الخطأ 

 املعياري 

درجة 

 الحرية
 املعنوية قيمة ف

 7.777 037.62 027، 7 9.00 7.276 7.077استخدام  تأثير على
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 تكنولوجيا املعلومات

 اداءاملوارد البشرية

وهو يعني أن تأثير على استخدام تكنولوجيا املعلومات اداء  R2=7.077يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 

%، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة اإلنحدارية باإلضافة 07املوارد البشرية كان بنسبة 

 إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها.

( وهي قيمة دالة معنوية عند 037.62( وقيمة )ف( )207، 2تبين أن درجات الحرية ) ANOVAمن خالل اختبار 

 (.7.77مستوى )

 على اداء املوارد البشريةاستخدام تكنولوجيا املعلومات  ( نتائج اإلنحدار املتعدد لتأثير3جدول )

 العبارة
معامل اإلنحدار 

B 
 Pاملعنوية  Tقيمة ت  Betaقيمة 

 7.777 2.721 -- 72.773 املعامل الثابت

استخدام  اتأثير 

  تكنولوجيا املعلومات
7.063 7.077 27.006 7.777 

استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية حيث كانت قيم  من الجدول السابق يوضح التباين 

، 7.77( بالترتيب وهي نتائج معنوية عند مستوى 27.006، 2.721(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )7.777الداللة جميعها )

 وكان النموذج الخاص بتأثير على استخدام تكنولوجيا املعلومات اداء املوارد البشرية كاآلتي:

                 

 -اختبار ثبات الفرض الثاني:

وللتأكد : "توجد عالقة إرتباطية بين اداء املوارد البشرية واستدامة املؤسسات الناشئة " ينص الفرض الثاني على

 من معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد.
ً
 من صحة الفرض تم حساب كال

 معامل اإلرتباط:  -7

 :قياس إرتباط اداء املوارد البشرية واستدامة املؤسسات الناشئة  مجتمعة كما في الجدول اآلتي

 ( العالقة االرتباطية بين استخدام تكنولوجيا املعلومات واداء  املوارد البشرية8جدول ) 

 تنمية املوارد البشرية    

 استدامة املؤسسات الناشئة 
 )**(7.107 معامل االرتباط

 7.777 املعنوية

من الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين اداء املوارد البشرية واستدامة املؤسسات الناشئة حيث بلغت 

( مما 7.107(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط )7.77( وهي قيم دالة عند مستوى معنوية )7.777قيمة الداللة املعنوية )

واستدامة املؤسسات إرتباطية بين اداء املوارد البشرية "توجد عالقة يؤكد صحة الفرض الثاني الذي ينص على: 

 ".الناشئة 

 معامل اإلنحدار املتعدد: -2

قياس تأثير اداء املوارد البشرية من حيث )الدافعية نحو التدريب والتعلم، التحفيز، تحسين األداء( على استدامة 

 اآلتي: املؤسسات الناشئة من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما موضح بالجدول 

( معامل التحديد لإلنحدار املتعدد لتأثير تنمية املوارد البشرية من حيث )الدافعية نحو التدريب والتعلم، 7جدول )

 التحفيز، تحسين األداء( على التنمية املستدامة
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 الخطأ املعياري  R2 R العبارة
درجة 

 الحرية
 املعنوية قيمة ف

معامل 

 التحديد
7.072 7.107 6.91 7 ،027 7776.1 7.777 

وهو يعني أن تأثير تنمية املوارد البشرية على استدامة  R2=7.072يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  

%، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة اإلنحدارية 07املؤسسات الناشئة كان بنسبة 

 أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها.باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن 

( وهي قيمة دالة معنوية عند 7776.1( وقيمة )ف( )207، 7تبين أن درجات الحرية ) ANOVAمن خالل اختبار 

 (.7.77مستوى )

( نتائج اإلنحدار املتعدد لتأثير اداء املوارد البشرية من حيث )الدافعية نحو التدريب والتعلم، التحفيز، 1جدول )

 استدامة املؤسسات الناشئةتحسين األداء( على 

 العبارة
معامل اإلنحدار 

B 
 Pاملعنوية  Tقيمة ت  Betaقيمة 

 7.777 3.092 -- 2.969 املعامل الثابت

تأثير اداء املوارد البشرية على 

 استدامة املؤسسات الناشئة
7.177 7.107 37.037 7.777 

من الجدول السابق يوضح عالقة تنمية املوارد البشرية واستدامة املؤسسات الناشئة حيث كانت قيم الداللة  

، وكان 7.77معنوية عند مستوى ( بالترتيب وهي نتائج 27.006، 2.721(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )7.777جميعها )

 النموذج الخاص بتأثير تنمية املوارد البشرية على استدامة املؤسسات الناشئة كاآلتي:

                

 -:اختبار ثبات الفرض الثالث

 واستخدام تكنولوجيا املعلومات استدامة املؤسسات الناشئة: "توجد عالقة إرتباطية بين ينص الفرض الثاني على

 من معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد." 
ً
 وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

 معامل اإلرتباط:  -7

 قياس إرتباط استخدام تكنولوجيا املعلومات واستدامة املؤسسات الناشئةكما في الجدول اآلتي:

 ات الناشئةاستدامة املؤسس استخدام تكنولوجيا املعلومات ( العالقة االرتباطية بين و4جدول )

  

استخدام تكنولوجيا 

 املعلومات

 استدامة املؤسسات الناشئة
 )**(7.671 معامل االرتباط

 7.777 املعنوية

واستدامة املؤسسات الناشئة   من الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين استخدام تكنولوجيا املعلومات

(، وكانت قيمة معامل اإلرتباط 7.77قيم دالة عند مستوى معنوية )( وهي 7.777حيث بلغت قيمة الداللة املعنوية )

استخدام تكنولوجيا املعلومات توجد عالقة إرتباطية بين ( مما يؤكد صحة الفرض الثالث الذي ينص على: "7.671)

 ".استدامة املؤسسات الناشئةو 

 معامل اإلنحدار املتعدد: -2
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استدامة املؤسسات الناشئة من خالل معامل اإلنحدار املتعدد كما قياس تأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على 

 موضح بالجدول اآلتي:

استدامة املؤسسات لتأثير على استخدام تكنولوجيا املعلومات  ( معامل التحديد لإلنحدار املتعدد4جدول رقم )

 الناشئة 

 املعنوية قيمة ف درجة الحرية الخطأ املعياري  R2 R املتغيرات

معامل 

 التحديد
7.312 7.671 77.77 

7 ،027 
267.07 7.777 

استخدام تكنولوجيا املعلومات على  وهو يعني أن تأثير R2=7.312يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  

%، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة 31استدامة املؤسسات الناشئة كان بنسبة 

اإلنحدارية باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها، من خالل اختبار 

ANOVA  (.7.77( وهي قيمة دالة معنوية عند مستوى )267.07( وقيمة )ف( )207، 7الحرية )تبين أن درجات 

 الناشئة استدامة املؤسساتلتأثير على  استخدام تكنولوجيا املعلومات( نتائج اإلنحدار املتعدد 1جدول )

 Pاملعنوية  Tقيمة ت  Betaقيمة  Bمعامل اإلنحدار  العبارة

 7.0 7.929 -- 2.307 املعامل الثابت

استخدام 

تكنولوجيا 

 املعلومات

7.313 7.671 76.730 7.777 

من الجدول السابق يوضح عالقة استخدام تكنولوجيا املعلومات على استدامة املؤسسات الناشئة حيث كانت  

( بالترتيب وهي نتائج معنوية 76.70(، وقد بلغت قيمة ت املحسوبة )7.777استخدام تكنولوجيا املعلومات ) قيمة الداللة

 كاآلتي:(، كان النموذج الخاص بتأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية 7.77عند مستوى )

                

 -اختبار صحة الفرض األول:

  األول على أنه: "توجد عالقة إرتباطية بين و استخدام تكنولوجيا املعلومات اداء املوارد البشرية"، نص الفرض

 من: معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، أتضح وجود عالقة 
ً
وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

يا املعلومات واداء  املوارد البشرية، ( بين استخدام تكنولوج7.77ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )

بالنظر في العالقة االرتباطية بين إجمالي استخدام تكنولوجيا املعلومات وإجمالي اداء املوارد البشرية تبين وجود 

 ( مما يؤكد صحة الفرض األول.7.077( وبلغت قيمة معامل اإلرتباط )7.77عالقة ارتباطية عند مستوى معنوية )

 ل اإلنحدار املتعدد تبين أن معامل التحديد من تحليل معامR2=7.077 ويشير إلى تأثير استخدام تكنولوجيا ،

 .07املعلومات على اداء املوارد البشرية كان بنسبة 

 -اختبار صحة الفرض الثاني:

  "  وللتأكد نص الفرض الثاني على: "توجد عالقة إرتباطية بين اداء املوارد البشرية واستدامة املؤسسات الناشئة

 من: معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، تبين وجود عالقة ارتباطية معنوية 
ً
من صحة الفرض تم حساب كال

(، وبالنظر في العالقة االرتباطية بين اداء املوارد البشرية واستدامة 7.77ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )

( بين حيث بلغت 7.77ة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )املؤسسات الناشئة أتضح وجود عالقة ارتباطي

 ( مما يؤكد صحة الفرض الثاني.7.107قيمة معامل اإلرتباط )
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   من معامل التحديد لتأثير تنمية املوارد البشرية على استدامة املؤسسات الناشئةR2=7.072 يتبين أن تأثير اداء ،

 %.07ن بنسبة املوارد البشرية على استدامة املؤسسات كا

 -اختبار صحة الفرض الثالث:

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واستدامة املؤسسات الناشئة "  نص الفرض الثاني على: "توجد عالقة إرتباطية بين

 من: معامل اإلرتباط، معامل اإلنحدار املتعدد، من نتائج معامل اإلرتباط 
ً
وللتأكد من صحة الفرض تم حساب كال

( بين تنمية استخدام تكنولوجيا املعلومات واستدامة 7.77قة ارتباطية عند مستوى معنوية )أتضح وجود عال

استخدام تكنولوجيا املعلومات واستدامة املؤسسات  الناشئة تبين  املؤسسات ، ومن نتائج العالقة االرتباطية بين

( مما يؤكد صحة الفرض 7.671) ( وبلغت قيمة معامل اإلرتباط7.77وجود عالقة ارتباطية معنوية عند مستوى )

 الثالث.

  من معامل التحديد لتأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على استدامة املؤسسات  الناشئة كانت قيمة 

R2=7.312 من معامل التحديد لتأثير استخدام تكنولوجيا املعلومات على استدامة املؤسسات يتبين أن كان ،

  %.31بنسبة 

 التوصيات

  ضرورة العمل على إدراك اإلدارات العليا ألهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات وفوائدها وعقد محاضرات

وندوات تصف ماهية تكنولوجيا املعلومات ووظائفها وفوائدها  وأبعادها من خالل االستعانة بالبرامج التي تصف 

 ملوارد البشرية الفعالة.وتوضح ماهية عالقات استخدام تكنولوجيا املعلومات بتنمية اداء ا

 .ضرورة دعم متطلبات تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات الفعالة داخل املؤسسات الناشئة محل الدراسة 

  توعية اإلدارات العليا بأهمية ومهمة االدارة االلكترونية إلمداد ومساعدة العاملين وتطويرهم ليتعلموا مهام

 وظائفهم وأهداف املنظمة لتحسين أدائهم من أجل تحقيق االستدامة البشرية. 

  اجل تواصل الخبرات تشجيع مديري اإلدارات القدامى معنويا ماديا على نقل خبراتهم وتجاربهم إلي املرؤوسين من

 والتحسين املستمر في أداء العنصر البشري.  

  تحفيز مديري اإلدارات على اإلنصات الجيد للمرؤوسين واالعتماد على الفهم والتعاطف في التعامل معهم بجانب

 توجيههم وإرشادهم لتحقيق األهداف بما يساعدهم على تحقيق أهداف املنظمة وطموحاتهم الوظيفية.

 استخدام ميم إستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال على وظائف إدارة املوارد البشرية و االنتقال إلى ضرورة تع

  . والحرص على تجديد االجهزة و البرامجتكنولوجيا املعلومات 

 تخصيص املزيد من املوارد املالية و املادية إللستثمار في تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال . 

  باملورد البشري من حيث التوظيف و التكوين للحصول على كفاءات متطورة في مجال التكنولوجيا و  االهتمام أكثر

  . املعلومات

 خلق نظام معلومات متكامل و متفاعل بين أنظمة معلومات إدارة املوارد البشرية و أنظمة معلومات االدارات. 

 االخري 
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 امللخص:

تعتبر العمالت الرقمية املشفرة أحدث مراحل تطور النقود رغم ماتثيره من جدل إال أنها تحتل مكانة معتبرة حاليا 

 ضمن عمليات التسوية الدولية أو املحلية في البلدان التي تسمح بالتعامل بها .

حيث تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النقود الرقمية املشفرة التي تعد اخر أحدث أنواع النقود، 

حيث تم التطرق من خالل هذه الورقة البحثية إلى تبيان أهم اإلنعكاسات التي لحقت بنشاط شركات التكنولوجيا املالية 

التوصل إلى أن شركات التكنولوجيا املالية لم تتأثر باألحداث في ضوء التغير الشديد في أسعار العمالت الرقمية، وتم 

 الحاصلة على مستوى األسواق العاملية فيما يخص هذه العمالت .

 العمالت الرقمية  –األسعار  –شركات التكنولوجيا  –الرقمنة     الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Encrypted digital currencies are considered the latest stages of the development of money, despite the 

controversy it raises, but it currently occupies a significant position within the international or local 

settlement processes in the countries that allow it to be dealt with. 

Where this study aims to shed light on encrypted digital money, which is the latest type of money, as 

it was addressed through this research paper to show the most important repercussions of the activity of 

financial technology companies in light of the severe change in the prices of digital currencies, and it was 

found that companies Financial technology has not been affected by the events taking place on the global 

market level with regard to these currencies. 

Key words: digitization- technology companies- prices - digital currencies 

 

 مقدمة:

تغلغل كل ماهو رقمي وإتساع إنتشاره قد تسارع على مدى األعوام العشرين املاضية، وهو مستمر في النمو إن  

بشكل كبير، حيث أنه تتحول التكنولوجيا الرقمية بشكل متزايد نحو التشابك مع الحياة اليومية، من التعليم املدرس ي 

 اإلدارة املالية والصحية .والتربية، إلى اإلنخراط السياس ي وحتى 
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وبالتالي فالتطورات في التكنولوجيا الرقمية وسرعة نشوئها تدفع اإلبتكار والتطبيقات الجديدة التي تالمس حياتنا بطرق 

مختلفة وفي أحيان كثيرة بطرق عميقة، بينما توجد العديد من الفرص والتطلعات التي ترتبط بالرقمنة فإن هناك حاجة 

 (2، صفحة 2770)ستيوارت، فهم التحديات التي تمثلها بالنسبة للمجتمع والتخفيف منها أساسية أيضا ل

توصف التكنولوجيا املالية على أنها تلك املنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية  

نولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل ويمكن لعدد أكبر من األفراد الخدمات املالية التقليدية، حيث تتميز هذه التك

الوصول إليها، وفي معظم الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات واملنتجات بواسطة شركات ناشئة، هذه الشركات التي تهدف 

الل تقديم ، وذلك من خإلى التوسع عن طريق إنشاء أسواق جديدة أو اإلستحواذ على حصة كبيرة في األسواق القائمة

عروض ذات قيمة، وبالتالي فالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية هي شركات صغيرة تعد بتحسين الخدمات 

 )وومضة، املصرفية لألفراد والشركات، في إطار من التعاون أو التنافس مع مقدمي الخدمات املالية القائمين أو التقليدين

 .(729، صفحة 2776

كما شهد النظام النقدي العالمي تطورات جذرية في السنوات املاضية، من أبرزها مايتعلق بظهور العمالت 

 نظرا عاملية مخاوف من العملة هذه أثارته ما ورغم ،اإلفتراضية املشفرة التي تعتبر " البيتكوين " أكثرها شهرة وإنتشارا

 بعض ثقة على تدريجيا تحوز  بدأت أنها إال بها، املرتبطة املخاطر من العديد وجود على عالوة ،قيمتها في الشديدة لتقلبات

 اإلستفادة إمكانية إلى إضافة وتداولها إصدارها في وإنسيابية المركزية من به تحض ى ملا نظرا األنترنت شبكة داخل املتعاملين

 بعض مادفع األنترنت شبكة عبر املنتشرة التداول  منصات خالل من ويسر بسهولة بها املرتبطة املالية الخدمات من

 لدفع. كوسيلة قبولها إلى العالم أنحاء في املؤسسات

 إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في اإلفتراضية العمالت إستخدام اليزال اإلقليمية الساحة صعيد على أما

 ولكن اإلقليم في النقدية والسلطات املركزية البنوك قبل من العمالت لتلك الدعم لغياب نتيجة ذلك يعود وقد محدودا،

 نحو السعي النقدية والسلطات املركزية البنوك من يتطلب الذي األمر القريب، املستقبل في لنموها إمكانية هناك اليزال

 لوماتاملع تكنولوجيا بين والجمع التخصصات متعددة عدسة خالل من العمالت هذه في الحاصلة التطورات مراقبة

 وتوفير النقدية والسياسة والتنظيم، واإلشراف املدفوعات سياسة على املحتملة أثارها لدراسة السياسات وتحليل

، 2727)األردني، اذار  وأثارها العمالت هذه مع للتعامل الالزمة اإلجراءات وإتخاذ املالي، واإلستقرار املالية، الخدمات

 (2صفحة 

 ؟ . لكن اإلشكال الذي يثور حول مامدى إنعكاسات العمالت الرقمية املشفرة على شركات التكنولوجيا املالية 

وإليضاح إشكالية هذا التحّول في ظل املتغييرات الحاصلة االقتصادية واملالية نحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية وذلك 

 من خالل الخطة االتية: 

إنعكاس أسعار ) أوال (، تم نتطرق إلى إنعكاسات إستخدام الرقمنة على جودة شركات التكنولوجيا املالية وأهمية ذلك

 . ) ثانيا (  العمالت الرقمية على شركات التكنولوجيا املالية

 .إنعكاسات إستخدام الرقمنة على جودة شركات التكنولوجيا املالية وأهمية ذلك: أوال

 من أهم خصائص شركات التكنولوجيا املالية أنها :   

تقديم خدمات بأسعار منخفضة كثيرا مقارنة باملؤسسات املالية التقليدية، فعلى سبيل املثال تقدم شركة  -أ

(Transferwise )    في اململكة املتحدة خدمة تحويل املال دوليا والتي تعتبر أرخص بثمانية أضعاف وأسرع بخمس مرات

 لبنوك .من ا
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إستقطاب فئات مجتمعية لم تتمكن من إقتناء املنتجات التقلدية نظرا إلنخفاض أسعار منتجاتها، فعلى سبيل املثال  -ب

لعدد كبير   (microinsurance) تقدم شركات التكنولوجيا املالية املتخصصة في مجال التأمين خدمات التأمين املصغرة 

 مكنهم الحصول على خدمات تأمين بأسعار معقولة .من العمالء يمتلكون هواتف ذكية والي

خدمة  Rippel)وباإلضافة إلى ماسبق فإن هذه الشركة تقدم خدماتها في وقت قياس ي، فعلى سبيل املثال تقدم شركة )

مل، ثانية علما أن هذه العملية تستغرق في العادة من يومين إلى ستة أيام ع 27تحويل األموال دوليا بين البنوك في خالل 

 والشكل املوالي يبين مختلف العمليات املصرفية في إطار اإلبتكار التكنولوجي املالي الحديث .

 

 : العمليات املصرفية والتكنولوجيا املالية  77الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2770، التكنولوجيا املالية  -)الدولي، افاق اإلقتصاد العالمي املصدر  

 

واالبتكارات التي تسعى ملنافسة  التقانة ، هيfintechأو  FinTechالتكنولوجيا املالية غالبا ما يتم اإلشارة إليها باالختصارف

وحيث تعتبر صناعة ناشئة تستخدم التقانة لتحسين األنشطة في   الخدمات املالية املالية التقليدية عند تقديم األساليب

في الخدمات املصرفية أو ما  الهواتف الذكية تكنولوجيا يمكن اإلشارة إلى استخداموكمثال عن هذه ال مجال التمويل

والتي تهدف إلى جعل والعمالت الرقمية املشفرة،  عبر الهاتف املحمول  االستثمار ، وكذلك خدماتبالبنوك الخلوية يعرف

الخدمات املالية في متناول الجمهور العام. تتألف شركات التكنولوجيا املالية من مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية 

ية، أو أن تحل محلها وشركات تقنية راسخة تهدف لتعزيز استخدام الخدمات املالية التي تقدمها الشركات املالية الحال

تقوم العديد من املؤسسات املالية الحالية بتطبيق حلول وتقنيات التكنولوجيا املالية من أجل تحسين وتطوير خدماتها، 

وتحسين موقعها التنافس ي. وبمنظور موسع، فإن التكنولوجيا املالية يمكن تعريفها بتطبيق واستخدام التقانة الحديثة 

 .)اإللكتروني( في القطاع املالي
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 .مراحل تطور الشركات املالية  -9

إن تاريخ ظهور شركات التكنولوجيا املالية ليس بالحديث . فيمكن القول أن بدايات ظهور هذه الشركات ترجع  

 ، ومرت بعد ذلك بالعديد من املحطات ويمكن إبراز ذلك من خالل الجدول املوالي : 7166إلى سنة 

 يمثل الجدول : أهم مراحل تطور شركات التكنولوجيا املالية .

 أهم الخصائص  ة الفترة الزمني

 ظهور وسائل اإلتصال وتسهيلها للخدمات املالية .  7910 -7166

 إستخدام التكنولوجيا في توفير املنتجات والخدمات املالية التقليدية . 2771 -7910

املالية ظهور منتجات حديثة وشركات التكنولوجيا املالية التي تمل منافسة حقيقية للمؤسسات  إلى يومنا هذا  – 2771

 التقليدية .

 (W.ARNER, 2015)املصدر : 

( ثم التوصيل الناجح ألول كابل إتصاالت عابر للمحيط األطلس ي )  7131كان لبداية إستعمال التلغراف ) إنطالقا من 

العوملة املالية، كما كان لظهور أجهزة الصراف ( فضل كبير في توفير بنية تحتية لبداية التحرير املالي ومن ثم  7166سنة 

دور هام في إنتشار التكنولوجيا املالية حيث سهلت للعمالء إتمام عمليات مصرفية دون الحاجة إلى  7960االلي في بداية 

 زيارة البنك .

 ة مع العمالء عبر وسائل وكان أيضا إنتشار إستخدام الهواتف النقالة دور كبير في الشروع في ربط إتمام العمليات املالي

، ومع ظهور العمالت الرقمية املشفرة ظهر توجه أو نشاط جديد لشركات 7910الحديثة وكانت بداية ذلك سنة  اإلتصال

ليتبعها عدد كبير من العمالت املشفرة، وكان لهذا الظهور تأثير  2771التكنولوجيا املالية، حيث ظهرت البيتكوين سنة 

تستحوذ على تمويل  (blockchain)مؤسسة  73كان هناك  2776كبير على نشاط هذه الشركات بصفة عامة، وفي سنة 

 (Pwc, 2016)مليون دوالر  362يقدر بــ 

 أهمية املؤسسات الناشئة . -2

أكد الكثير من املهتمين بشأن اإلقتصادي على الدور الذي تلعبه املؤسسات الناشئة في اإلقتصاد العالمي  

 املحلي سواءا من جانب توفير مناصب عمل للشباب أو من جانب دعم اإلقتصاد و املؤسسات الكبرى والتكنولوجي وحتى 

 ويمكن إبراز أهمية املؤسسات الناشئة في النقاط االتية :  (63، صفحة 2770)ليلى، 

 توفير فرص عمل كبير للشباب خاصة في ضل إنخفاض معدالت التوظيف .  -

تنمية وتطوير قدرات األفراد خاصة أنهم يتميزون بقدرات هائلة تمكنهم بلعب ادوار مختلفة و متميزة داخل املؤسسة  -

 الناشئة  .

 املساهمة في تطوير اإلقتصاد املحلي وتنويعه والرفع من تنافسيته . -

للمؤسسات الكبرى كون املؤسسات الناشئة تغذي النمو اإلقتصادي و تسمح لإلبتكار بالنمو، ومن الصعب مستقبل  -

 تجاهل تأثير قوة الشركات الناشئة على اإلقتصاد .

وعن دورة حياة املؤسسة الناشئة فإن أهم مايميزها هو النمو املستمر، إال أن الواقع غير ذلك فهذه املؤسسات كثيرا ما 

 تمر بمراحل صعبة وتذبذب شديد قبل أن تعرف طريقها نحو القمة، وتمر بعدة مراحل نوجزها في مايلي : تتعثر و 
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املرحلة األولى : وتبدأ قبل إنطالق املؤسسة الناشئة حيث يقوم شخص ما أو مجموعة من األفراد بطرح نموذج أولي لفكرة 

حث ودراسة الفكرة جيدا ودراسة السوق والسلوك وأذواق إبداعية أو جديدة، وخالل هاته املرحلة يتم التعمق في الب

املستهلك املستهدف للتأكد من إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وتطويرها وإستمرارها في املستقبل، والبحث عن من 

 يمولها، وعادة مايكون التمويل في املراحل األولى ذاتي، مع إمكانية الحصول على بعض املساعدات الحكومية .

املرحلة الثانية : مرحلة اإلنطالق، وفي هذه املرحلة يتم إطالق الجيل األول من املنتج أو الخدمة، حيث تكون غير معروفة، 

وربما أصعب ش يء يمكن أن يواجه املقاول في هاته املرحلة هو أن تجد من يتبنى الفكرة على أرض الواقع ويمولها ماديا، 

املرحلة إلى مايعرف فغالبا مايكون األصدقاء والعائلة هم املصدر األول الذي يلجأ إليهم  وعادة ما يلجأ رائد األعمال في هذه

املقاول للحصول على التمويل، أو يمكن الحصول على تمويل من قبل األشخاص املستعدين للمقامرة بأموالهم إذا صح 

هذه املرحلة يكون املنتج بحاجة إلى الكثير القول وتبت البيان خاصة عند البداية حيث تكون درجة املخاطرة عالية، وفي 

 من الترويج كما يكون مرتفع السعر، ويبدأ اإلعالم بالدعاية للمنتج .

املرحلة الثالثة : مرحلة مبكرة من اإلقالع والنمو، يبلغ فيها املنتج الذروة ويكون هناك حماس مرتفع، تم ينتشر العرض 

ن أن يتوسع النشاط إلى خارج مبتكريه األوائل، فيبدأ الضغط السلبي حيث يتزايد ويبلغ املنتج الذروة في هاته املرحلة يمك

 عدد العارضين للمنتج ويبدأ الفشل، أو ظهور عوائق أخرى ممكن أن تدفع املنحنى نحو التراجع .

( بتمويل املشروع إال أنه املرحلة الرابعة : اإلنزالق في الوادي، بالرغم من إستمرار املمولين املغامرين ) رأس املال املغامر 

يستمر في التراجع حتى يصل إلى مرحلة يمكن تسميتها وادي الحزن أو وادي املوت، وهو مايؤدي إلى خروج املشروع من 

 السوق في حالة عدم التدارك خاصة وأن معدالت النمو في هذه املرحلة تكون جد منخفضة .

عمال في هذه املرحلة بإدخال تعديالت على منتجه وإطالق إصدارات املرحلة الخامسة : تسلق املنحدر، يستمر رائد األ 

محسنة، لتبدأ الشركة الناشئة بالنهوض من جديد بفضل اإلستراتيجيات املطبقة وإكتساب الخبرة لفريق العمل، ويتم 

 إطالق الجيل الثاني من املنتج وضبط سعره، وتسويقه على نطاق أوسع .

و املرتفع، في هاته املرحلة يتم تطوير املنتج بشكل نهائي ويخرج من مرحلة التجربة املرحلة السادسة : مرحلة النم

واإلختبار، وطرحه في السوق املناسبة وتبدأ الشركة الناشئة في النمو املستمر ويأخذ املنحنى باإلرتفاع، حيث يحتمل أن 

أ مرحلة إقتصاديات الحجم وتحقيق األرباح باملئة من الجمهور املستهدف قد إعتمد اإلبتكار الجديد، لتبد 37إلى  27

 .(079، صفحة 2727)سفيان، الضخمة 

 .إنعكاس أسعار العمالت الرقمية على شركات التكنولوجيا املالية : ثانيا 

اإلفتراضية، كان لزاما البيان نتيجة للغلط الواسع والتداخل بين مفهوم كل من النقود اإللكترونية والعمالت  

بأن النقود اإللكترونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة، تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على وسائل 

 إلكترونية، وتستعمل كأداة للدفع والتحويل لتحقيق أغراض مختلفة، وتحض ى بالقبول الواسع .

يل شكل النقود من الصورة التقليدية إلى الصورة اإللكترونية، وكل عملة ويتمثل إصدار النقود اإللكترونية في تحو 

قانونية يمكن أن يتم التعبير عنها بعدة صور نقدية، بحيث ترمز كل صورة إلى قيمة معينة من تلك العملة، ويمكن أن 

إلكترونيا على وسيلة يكون هذا الرمز على صورة مصكوكة معدنية أو ورقة نقدية، أو مجموعة من البيانات املخزنة 

 إلكترونية مثل البطاقات واملحافظ اإللكترونية وغيرها من الوسائل الحديثة للدفع .
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إذن يمكن القول أن النقود اإللكترونية ليست عملة جديدة بل هي صورة جديدة من صور العمالت القانونية ويمكن بيان 

 اإلفتراضية املشفرة على النحو التالي : أهم خصائص النقود اإللكترونية التي تميزها عن العمالت 

النقود اإللكترونية لها قيمة نقدية محددة بعملة قانونية جديدة، لكن ألية جديدة في تخزين األموال وتحويلها  -أ

إلكترونيا، أما العملة اإلفتراضية املشفرة فهي عملة إفتراضية جديدة، وليست صورة من صور النقد التابعة للعمالت 

 نية املعروفة وال غطاء لها من العملة القانونية وال غيرها من األصول .القانو 

النقود اإللكترونية مركزية اإلنتاج واملراقبة، وإمتالكها يكون بعد إمتالك النقود العادية، تم إستبدالها بالصورة  -ب

البطاقة، أو على محفظة إلكترونية املخزنة على وسيلة إلكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية على وسيلة إلكترونية ك 

ضمن تطبيقات الهواتف النقالة، وهذا يختلف كليا عن طرق التعدين والخوارزميات أو أي من االليات التي يتم من 

 خاللها إنتاج وإمتالك العملة اإلفتراضية املشفرة كالبتكوين .

لتنظيم ورقابة وإشراف سلطة تنظيمية، حيث تقوم النقود اإللكترونية يتم عادة تبادلها من خالل بنية تحتية تخضع  -ج

جهة مركزية موثوقة بالتقلص والتسوية بين األطراف، أما العمالت اإلفتراضية املشفرة فيبرز اإلبتكار فيها من خالل 

إستخدامها أي من التكنولوجيات الحديثة لتبادل القيمة الرقمية بين األطراف مباشرة وعن بعد وفي غياب الثقة بين 

 الطرفين ودون حاجة للوسطاء .

العالقة بين املصدر للنقود اإللكترونية واملستهلك لها هي عالقة تعاقدية يقوم املصدر من خاللها بإستبدال النقود  -د

املادية باإللكترونية، وتنتهي دورة النقود اإللكترونية حيث ما يقوم املصدر بتسديدها ملالكيها فهي إلتزام عليه ويجب 

بتسديدها حال طلبها، بخالف العمالت اإلفتراضية املشفرة التي تقوم على املجهولية وعدم الوضوح كونها إلكترونية الوفاء 

 بحثة تنتجها البرمجة الرقمية دون وجود أي منظم لها أو غطاء قانوني يدعمها .

ل الدفع اإللكتروني لتحقيق النقود اإللكترونية وسيط مقبول للتبادل بشكل واسع وخارج الحدود، وهي إحدى وسائ -ه

أغراض مختلفة، فهي صالحة للوفاء باإللتزامات ولشراء السلع والخدمات، أما العمالت اإلفتراضية املشفرة فمزال 

التعامل بها يقتصر على مجموعة معينة من األفراد واملؤسسات، والتصلح الوفاء بكل اإللتزامات، بل تقتصر على شراء 

)األردني، لن تحصل على ثقة األفراد واليقبل التعامل بها لدى العديد من الدول واملؤسسات بعض السلع والخدمات، و 

 .(2727اذار 

 العمالت الرقمية املشفرة  تعريف -9

ملة القانونية تمثل وحدة للتبادل التجاري التي يصرح لها القانون بقوة إبراء ضمن الدولة املصدرة لها، فتستمد قوتها الع

في اإلبراء والوفاء بالديون واإللتزامات من السلطة القانونية في كل دولة، وأن إصدار العملة القانونية له ضوابطه 

ا تقوم به الثروات تقويما عادال، ومن ذلك أن إصدار العملة يختص به وقواعده التي تنظمه، لتجعل النقود مقياس

الدولة وحدها، إن النقود في األصل وسيلة تراد لوظائفها وليس لذاتها، ولهذا كانت إثمانا بخالف السلع والخدمات، إذا 

خدمة أو إبراء من دين،  املقصود األول منها هو إشباع الحاجات، فالنقد هو مايكون الغرض منه التوصل إلى سلعة أو

 على أن تثبت له هذه الصفة ثباتا عاما بتعارف الناس فيما بينهم، أو بصدور قانون من الدولة يلزمهم التعامل به 

إذ الوظيفة األولى للنقود هي تيسير التبادل التجاري بين الناس، حيث يتوصل بالنقود إلى سائر األشياء، أما وظيفتها 

لقيمة، ومعيار لتقويم األشياء فيجب أن تكون واضحة مضبوطة لتكون حاكمة بين سائر األموال فهي مقياس لالثانية 
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بالعدل، وهناك أيضا وظائف أخرى للنقود، منها خزن القيمة فيتم اإلحتفاظ بها إلنفاقها في فترات الحقة ومنها كونها 

 وسيلة لتسديد الديون فهي الوحدة التي تحسب بها املدفوعات االجلة .

وعليه إن ما يحدد فيما إذا كانت العمالت اإلفتراضية املشفرة تصنف كعمالت هو تلبيتها لوظائف النقود القانونية 

 الرئيسية الثالث وعلى النحو التالي : 

مخزن للقيمة : حيث ال تعمل العمالت املشفرة كمخزن للقيمة ويعود ذلك إلى التقلبات التي تشهدها أسعار هذه   -أ 

األمر الذي يخرج هذه العمالت عن تأدية هذه الوظيفة، ناهيك عن كون أن عرض هذه العمالت محدود بعدد العمالت، 

 معين .

وسيلة للدفع : ال تؤدي العمالت املشفرة هذه الوظيفة على نطاق واسع مثل عملة " البيتكوين " التي تعتبر العملة   -ب 

سيلة للدفع، كما أن سرعة وتكلفة املعامالت الزال ضعيفا مقارنة مع األكثر إنتشارا إال أنها مقبولة ضمن نطاق ضيق كو 

 وسائل الدفع التقليدية .

وحدة للحساب : ال يوجد أي دليل على إستخدام العمالت املشفرة كوحدة للحساب، حتى املؤسسات التي تقبل بهذه   -ج 

 ة للمنتجات والخدمات .العمالت كوسيلة للدفع تقوم بإستمرار بتحديث األسعار لعكس قيمة ثابت

في ضوء ما سبق طرحه، يظهر أن مصطلح العمالت اإلفتراضية املشفرة غير دقيق كونها ال تتمتع بالصفات  

الرئيسية للنقود القانونية وإن كانت هذه العمالت املشفرة تستخدم في عملية التبادل والدفع كما تم بيانه سابقا، وبالتالي 

العمالت اإلفتراضية املشفرة هي ليست عملة قانونية، ومن الصعب إطالق وصف العمالت يمكن اإلستنتاج بالقول أن 

املشفرة على أنها عمالت باملفهوم املطلق، ويمكن للعمل املشترك بين مختلف الجهات التنظيمية والبحث املستمر 

وتأطيرها ضمن نطاق محدد والتقص ي وراء الحقائق أن يجعل من وضع معايير موحدة لتعريف هذه العمالت وتصنيفها 

 .(32، صفحة 2727)األردني، اذار 

 .أنواع العمالت الرقمية املشفرة  -2

 أنواع العمالت الرقمية املشفرة والتي يمكن إبرازها من خالل الشكل املوالي : أهم 

  

 

 

 

 

 

 (2772)بارون، املصدر : 
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من الشكل يتضح وجود ثالثة أنواع رئيسية من العمالت املتواجدة عبر األنترنت، فالعمالت التقليدية التي تخضع 

إلدارة سلطة مركزية واملتمثلة عادة في البنوك املركزية التي تحكم وتنظم إصدار وتداول العملة املحلية وفق توجهات 

 ما يخص التداول عبر األنترنت فإنه يتم عبر بعض البنوك اإللكترونية وأهمها : سياسات اإلقتصاد الكلية، وفي

 ) الباي بال (، ) بيرفكت موني ( و )الرت باي ( وغيرها ...إلخ .

أما النوع الثاني واملوضح في الشكل فإنه يعتبر مزيجا بين النوعين االخرين، حيث أن العملة املتداولة هي عملة رقمية 

إنشاؤها بواسطة عمليات التعدين غير أن وجود مؤسسة ذات وجود فيزيائي تدعم إنشاء وتداول العملة  بإمتياز يتم

 الرقمية وتعتبر عملة ) الريبل ( أهم مثال في هذه الحالة حيث تقوم شركة ) أوبن كوين ( باإلشراف على إنشاء العملة.

 وثائق الهوية للتأكد من مصداقية املتعاملين بالعملة . وتجدر اإلشارة إلى أن تفعيل حسابات هذه العملة تتطلب إظهار

في حين أن النوع الثالث واألخير املوضح في الشكل األعلى فإن العملة الرقمية ال تخضع ألي سلطة مركزية تنظم إصدار 

األنواع  وتداول العلمة كما أن التعامل بها وتفعيل الحسابات املتضمنة لها ال يتطلب إظهار وثائق هوية على عكس

السابقة مما يجعلها من أكثر الوسائل املمكن إستخدامها لبعض األنشطة غير الشرعية، فالسرية التي تؤمنها هذه 

 (736، صفحة 2727)كلثوم، العمالت جعلتها من أهم اإلنتقادات املوجهة لها 

رة عبر القيام بعملية التعدين، ويعتبر القائمون بهذه العملية أو املعدنين حيث أنه يتم الحصول على البيتكوين ألول م

أحد الركائز األساسية لسير التداول بهذه العملة الرقمية املشفرة، فباإلضافة إلى قيامهم بمهمتهم األساسية التي تتمثل في 

يقوم املعدنون بالتنافس على حل بعض إيجاد صيغ مركبة أو القيام بعمليات تشفير للوصول إلى إنشاء )البيتكوين(، 

الصيغ واملعادالت الرياضية، أي يقوم املعدون بالتحقق من شيئين رئيسيين، أولهما هو كون كمية البيتكوين متاحة 

للطرف املرسل، بمعنى أنه لم يقم بإنفاقها في معاملة سابقة، باإلضافة إلى التحقق من هوية الطرف املرسل، وبعد التأكد 

تتم عملية التحويل، هذه العملية تكون في شكل سلسلة تشفيرية مكونة من العديد من األرقام واألحرف، ويتم من ذلك 

 التوصل إليها عبر برامج مجانية متاحة عبر االنترنت .

 

تجدر اإلشارة إلى أن عملية فك التشفير تتطلب معدات مكلفة سواء من حيث تكلفة الشراء أو اإلستخدام واملتمثلة 

سا في الكهرباء املستخدمة، كما أن قدرة جهاز الكمبيوتر العادي ) مهما كانت خصائصه ( ال يمكنها أن تسهل عملية أسا

التعدين وحل املعادالت الصعبة التي تتطلبها عملية التعدين، قدرت الفترة التي يحتاجها الكمبيوتر العادي بسنتين 

ئق لهذا يجب اإلستعانة بمجموعة من كروت الشاشة العالية دقا 77للوصول إلى الحل املطلوب الوصول إليه في 

الفعالية، فكلما زاد عدد الكورت وزادت فعاليتها كلما زادت الفرص للوصول إلى الحل األمثل في نفس الوقت، وفي حالة 

 حدوث ذلك يتم تقاسم املكافئة بين املعدنين .

مجموعات املعدنين التي تعتمد على منصات معينة على ونظرا للتكلفة الكبيرة وصعوبة عمليات فك التشفير ظهرت 

باملئة في أغلب األحيان (، وبرامج متخصصة  7شبكة األنترنت يتم التعدين بواسطتها مقابل نسب بسيطة ) ال تتجاوز 

ى تكون مجانية في أغلب األحيان، وتتم مكافأة كل فرد في هذه املجموعة حسب نسبة مساهمته، وهذا في حال الوصول إل

 (739، صفحة 2727)كلثوم، التركيبة الصحيحة واملقبولة 

أما عن الفرق بين العمالت املشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين، حيث جرت العادة أن تتم الخلط بين مفهوم تكنولوجيا 

لبيتكوين، ويعود السبب الرئيس ي للخلط بين هذين البلوكتشين والعمالت اإلفتراضية املشفرة وعلى وجه التحديد عملة ا

املصطلحين إلى كون أن عملة البيتكوين كانت أولى العمالت اإلفتراضية املشفرة ظهورا في العالم والتي تعتمد في إصدارها 

 وتداولها على إستخدام تكنولوجيا البلوكتشين إحدى إبتكارات تكنولوجيا السجالت املوزعة .
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عد تكنولجيا البلوكتشين سجال موزعا عبر شبكة من املستخدمين يتم حفظ املعامالت على هذا السجل وبحكم تعريفها ت

بشكل كثل متسلسلة بحيث تضاف املعامالت الجديدة بكثلة على السلسلة، مايعني أن البلوكتشين هي عبارة عن شبكة 

على هذه الشبكة، وتعني املعاملة تعيير ملكية  مكونة من كثل من املعلومات، وتمثل كل كثلة معامالت معينة تم إجراؤها

أحد األصول املوجودة ضمن شبكة البلوكتشين أو أي تغيير اخر يتم على األصل، ويمكن أن تكون األصول ملموسة أو 

 (33صفحة ، 2727)األردني، اذار غير ملموسة أو يمكن أن تكون على شكل عمالت مشفرة 

 :خاتمة

يمكن القول أن شركات التكنولوجيا املالية هي نتاج تطور كل من الخدمات املالية هي نتاج تطور كل من 

الخدمات املالية في إطار التحرير املالي ومن ثم العوملة املالية من جهة وتطور وسائل اإلتصا من جهة أخرى، وتعدد 

تعتبر منافسا حقيقيا وقائما للمؤسسات املالية نتيجة ما توفره من أسعار مجاالت نشاط هذه الشركات جعلها 

 منتجات منخفضة باإلضافة إلى سرعة إتمام املعامالت مقارنة باملؤسسات التقليدية .

ومع ظهور العمالت الرقمية املشفرة التي تثير جدال كبيرا في األسواق املالية الدولية خاصة في ظل وجود دول مؤيدة 

 خدام هذه العمالت في حين ترفض وتجرم دول أخر ذلك .إلست

 ومن النتائج والتوصيات : 

محاولة اإلستفادة من ثقنية الند للند ليس في الجانب املالي فقط ولكن في العديد من املجاالت نظرا لتكلفتها املنخفضة  -

 واإليجابيات الواسعة .

التنظيمي للمؤسسات، حيث أن بعض الوظائف سيتم اإلستغناء عنها تتطلب التحوالت التكنولوجية تحديث الهيكل  -

 وبعض الوظائف تحتاج إلى تحديث الوصف الوظيفي.

تطوير البرامج التدريبية للموظفين للتركيز على بناء الخبرة التكنولوجية لديهم وعلى كافة مستويات التسلسل الوظيفي  -

 للعاملين في املؤسسة.

املؤسسات املتوفرة في البلد من بنوك وشركات دفع إلكتروني ومكاتب اإلستعالم اإلئتماني  تطوير ثقافة العمل مع -

    وشبكات تبادل البيانات االئتمانية.

يتجسد له دور كبير في تحسين جودة العمليات املالية عن بعد خالل فترة   برنامج التسويق الرقمي للخدمات املصرفية  -

ئية للشبكة املعلوماتية،الجائحة أو االنقطاعات الفجا  

شركات التكنولوجيا املالية يمكنها أن تساهم فعليا في تدعيم إنتشار الخدمات املصرفية والتأمينية عند الكثير من  -

الفئات التي ال تستطيع اإلستفادة من هذه الخدمات باإلعتماد على املنظومة املالية التقليدية، ولهذا يجب تدعيم 

.هذا النوع من الشركات  وتسهيل إنشاء وتطوير  
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 امللخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات الدفع اإللكتروني في تفعيل ممارسة التجارة 

املعلومات واالتصال، وذلك من خالل التركيز على اإللكترونية، في ظل التوجه إلى االقتصاد الرقمي القائم على تكنلوجيا 

 لهذه الدراسة، كما يسمح بتحقيق األهداف 
ً
حالة شركة باي بال األمريكية، لقد تم اعتماد املنهج الوصفي باعتباره مالئما

 املسطرة من طرف الباحثان.

 في الدفع اإللكتروني،  حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج في طليعتها أن مؤسسة باي بال رائدة 
ً
عامليا

باإلضافة إلى أن هذه الشركة تقدم مساهمة كبيرة في مجال تقديم حلول مالية مبتكرة لتسهيل عمليات الدفع اإللكتروني، 

من شأنها دعم التجارة اإللكترونية. وبصفة عامة يعكس ذلك الدور الفعال التي تضطلع به مؤسسات الدفع اإللكتروني 

 ت التجارة اإللكترونية وتبسيطها.  في دعم معامال 

 دفع إلكتروني، تجارة إلكترونية، شركة باي بال. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research paper aims to highlight on the role of electronic payment institutions in activating the 

practice of electronic commerce, This is in light of the trend towards a digital economy based on 

information and communication technology, by focusing on the case of the American company PayPal. 

The descriptive method was used because it is suitable for this study, It also allows achieving the goals set 

by the researchers. 

Where the study reached a set of results, at the forefront of which is that PayPal is a world leader in 

electronic payment, In addition to that this company makes a significant contribution in the field of 

providing innovative financial solutions that facilitate electronic payment processes, which would support 

e-commerce. In general, this reflects the active role played by electronic payment institutions in 

supporting and simplifying e-commerce transactions. 

Key words: e-payment, e-commerce, PayPal Company. 
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 مقدمة:

لقد أدت الطفرة التكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم، السيما منذ اختراع الحاسوب وابتكار االنترنت إلى إحداث 

نقلة كبيرة شملت مختلف مناحي الحياة، ومن بين املجاالت التي استفادت من هذا التقدم القطاعات االقتصادية، 

يا املعلومات واالتصال في البنوك والتجارة إلى ظهور مفهومي الدفع الصناعية والتجارية، حيث ساهم إدماج تكنولوج

اإللكتروني والتجارة اإللكترونية، األمر الذي جعل املعامالت املالية والتجارية في غاية البساطة والسهولة، وبالتالي تحقيق 

 املزيد من االندماج فيما ُيطلق عليه باالقتصاد الرقمي.

رة اإللكترونية يمكن أن يتم الدفع فيها باستعمال وسائل تقليدية أو بواسطة طرق الدفع الجدير بالذكر، أن التجا

 اإللكتروني الحديثة. 

 وعلى ضوء ما سبق ذكره، تتبلور لدينا اإلشكالية الرئيسية التالية:إشكالية الدراسة: 

 ما هو دور مؤسسات الدفع االلكتروني في تفعيل التجارة اإللكترونية؟

 عن اإلشكالية الرئيسية املذكورة األسئلة الفرعية اآلتية:حيث تتفرع 

 ما املقصود بالتجارة اإللكترونية، وما هي خصائصها ومتطلباتها األساسية؟ -

 ماذا نعني بالدفع اإللكتروني وما هي أهم طرقه، ومزاياه ومساوئه؟ -

 ما هي مساهمة شركة باي بال في تسوية مدفوعات التجارة اإللكترونية؟ -

 منهج الدراسة: 

من أجل تسهيل معالجة إشكالية الدراسة، تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي، وذلك باعتباره األنسب لهذه الدراسة، 

 كما أنه يسمح ببلوغ األهداف املسطرة من طرف الباحثان. 

 أهداف الدراسة:

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، من أهمها األهداف التالية

 التعريف بمفهومي التجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني. -

 في تقديم الحلول املالية للدفع اإللكتروني التي  -
ً
تسليط الضوء على مساهمة شركة باي بال األمريكية الرائدة عامليا

 تساهم في دعم معامالت التجارة اإللكترونية.  

 أهمية الدراسة: 

 من أهمية وحداثة املفهومين اللذين تتناولهما هذه الورقة البحثية، أال وهما تنبع أهمية هذه الدراسة انطال
ً
قا

التجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني، واللذان أصبحا يحظيان باهتمام كبير من طرف كل من الحكومات، الشركات، 

 .  Businessال األفراد على حٍد سواء، ملا لها من دور هام في تسهيل حياة الناس وممارسة األعم

 أقسام الدراسة: 

ومن أجل معالجة اإلشكالية الرئيسية، واإلجابة على األسئلة الفرعية سالفة الذكر، ارتأينا تقسيم هذه الورقة 

 البحثية إلى ثالث محاور أساسية هي:

 ماهية التجارة اإللكترونية. -
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 ماهية الدفع اإللكتروني. -

 التجارة اإللكترونية.مساهمة شركة باي بال في تفعيل  -

 أوال: ماهية التجارة اإللكترونية

 بفضل االنتشار الكبير لألنترنت واالستعمال الواسع 
ً
 كبيرا

ً
لقد عرف العالم خالل السنوات القلية املاضية تطورا

للحواسيب واألجهزة املحمولة كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، األمر الذي أدى إلى تحقيق دفعة قوية للتجارة 

 79اإللكترونية، السيما خالل جائحة كوفيد 
ً
لحاالت إغالق االقتصاديات والحد من حرية تنقل األشخاص، مما  ، نتيجة

تيحها لهم. 
ُ
 عزى بالشركات واملستهلكين إلى االقتناع أكثر من أي وقٍت مض ى بأهمية التجارة اإللكترونية واملزايا التي ت

لإلطار املفاهيمي  وبناًء على ما سبق ذكره، سنتناول ضمن هذا املحور أساسيات حول التجارة اإللكترونية كمدخل

 لهذه الورقة البحثية.  

 :Concept of e-commerceمفهوم التجارة اإللكترونية  -2

تعددت وتنوعت التعاريف التي قامت بتوصيف مفهوم التجارة اإللكترونية، من أكاديميين ومنظمات عاملية، حيث 

خبة من سنقدم بعض التعاريف التي جاءت بها أشهر وأكبر املنظمات الدولية، على ا
ُ
تاج وُزبدة اجتهادات ن عتبارها جاءت نِّ

 الخبراء واملختصين املرموقين الذين كتبوا في هذا املجال، ومن بين تعاريف املنظمات املختارة نذكر ما يلي:

 :   WTOتعريف منظمة التجارة العاملية 9. 9

التجارة اإللكترونية على أنها " أنشطة إنتاج السلع  World Trade Organisationعرفت منظمة التجارة العاملية 

، صفحة 2776)الجعبري و الحيالي، والخدمات وتسويقها وبيعها وتسليمها، للمشتري من خالل الوسائط اإللكترونية" 

71). 

 : EU تعريف االتحاد األوربي 2. 9

يعرف التجارة اإللكترونية على أنها "كل  European Unionأن االتحاد األوربي  (32، صفحة 2727)يشير إبراهيم 

تلك األنشطة التي تتم بوسائل إلكترونية، سواء تمت بين املشروعات التجارية واملستهلكين أو بين كل منها على حده وبين 

 اإلدارات الحكومية". 

التعريفين السابقين، يمكننا أن نعرف التجارة اإللكترونية على أنها تشمل جميع املعامالت التجارية  ومن خالل

 التي تتم بين البائعين واملشترين واإلدارات الحكومية باستعمال الوسائط اإللكترونية.

 :Characteristics of e-commerceالتجارة اإللكترونية  خصائص -3

)الزعبي و التجارة اإللكترونية بخصائص ومميزات عديدة تميزها عن التجارة التقليدية، لعل من أهمها  تتميز

 :(60-62، الصفحات 2727النصر، 

 غياب العالقة املباشرة بين األطراف.
ً
 : أي إبرام عقد البيع دون التقاء كافة األطراف حضوريا

  وتعني وجود أجهزة الحاسوب لكل من البائع واملشتري وشبكة االنترنت التي تربطهما.الوسيط اإللكترونيوجود : 

 :عقود  السرعة في إنجاز األعمال 
ً
حيث تتيح التجارة اإللكترونية تجنب العديد من الوثائق التي قد تتطلبها عادة

 ا يساهم في تسهيل إنجاز معامالت البيع والشراء.البيع التقليدية، أو ضرورة الحضور إلى املتجر أو السوق، مم
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  :من مزايا التجارة اإللكترونية أنها ال تتطلب تنقل البائع عدم وجود سوق حقيقي لاللتقاء بين البائعين واملشترين

 على مستوى السوق أو 
ً
واملشتري إلى مكان محدد كالسوق أو مكان تواجد متجر البائع، حيث يصبح ذلك إلكترونيا

 تجر االفتراض ي)اإللكتروني(.امل

 تتميز التجارة اإللكترونية بأنها تتم بدرجات فائقة من الفعالية الكفاءة والفعالية في عملية التحويل اإللكتروني :

 لكونها تستفيد من تقنية التبادل اإللكتروني للبيانات 
ً
 EDIوالكفاءة وبتكاليف قلية مقارنة بالتجارة التقليدية، نظرا

 والوثائق والحواالت املالية، باإلضافة إلى االعتماد على النظم اإللكترونية األخرى.

 :تتميز التجارة اإللكترونية بأنها توفر إمكانية القيام بمختلف املعامالت التجارية  العمل على مدار اليوم والساعة

عتبر متاجر
ُ
أو أسواق ال تنام، مما يحقق أقص ى  من بيع وشراء على مدار الساعة وطوال اليوم، ألنها ببساطة ت

 املنافع لكل من البائعين واملشترين.

  :ذلك أن الشركات في البيئة تؤدي التجارة اإللكترونية إلى تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية للشركات باستمرار

حدود السياسية اإللكترونية تواجه منافسة شديدة نتيجة النفتاح األسواق واملتاجر اإللكترونية وتجاوزها لل

واإلقليمية للدول، مما يجعل الشركات في سعي دائم ومتواصل لتطوير قدراتها التنافسية من أجل مجابهة املنافسة 

 املحتدمة في البيئة اإللكترونية وحفاظها على استمرارية نشاطها. 

 : Types of E-commerceالتجارة اإللكترونية أنواع -8

 :(07-39، الصفحات 2770)بو مروان،  ة نوجز أهمها في األنواع التاليةللتجارة اإللكترونية أشكال عديد

  التجارة اإللكترونية بين الشركاتBusiness To Business (B2B): 

وهي تشمل املعامالت بين الشركات فيما بينها، حيث تقوم شركات األعمال بتقديم طلبات الشراء إلى مورديها، من 

أجل تموينها باملواد األولية أو السلع من أجل إعادة بيعها بالتجزئة، وُيعتبر البعض أن هذا النوع من التجارة أكثر 

، حيث تتم ك 
ً
 افة التعامالت التجارية لهذا النوع بصفة إلكترونية. أنواع التجارة اإللكترونية انتشارا

  التجارة اإللكترونية بين الشركة واملستهلكBusiness To Consumer (B2C): 

حيث يقوم املستهلك باالطالع على عروض السلع والخدمات املقدمة من طرف الشركات عبر مواقعها االلكترونية، 

 
ً
، كما يتم التسديد بواسطة مختلف الوسائل اإللكترونية كبطاقات االئتمان وتنفذ عمليات الشراء والبيع إلكترونيا

.
ً
 أو الشيكات اإللكترونية أو الدفع نقدا

  التجارة اإللكترونية من الحكومة إلى الشركاتGovernment To Business (G2B) : 

قيام املؤسسات والدوائر الحكومية بتقديم مختلف الخدمات املوجهة لقطاع األعمال عبر  ويشمل هذا النوع

الوسائل اإللكترونية، وذلك بدل تنقل ممثلين عن هذه الشركات إلى مقرات الدوائر الحكومية من أجل االستفادة من 

 هذه الخدمات.

  التجارة اإللكترونية من املستهلك إلى الشركاتConsumer To Government (C2G): 

ويختص هذا النوع في املعامالت اإللكترونية التي تتم بين املستهلك واإلدارة املحلية كتسديد الضرائب، وذلك دون 

 حاجة املستهلك للتنقل لإلدارات الحكومية الرسمية من أجل إنجاز معامالته.

 :Requirements of e-commerceالتجارة اإللكترونية  متطلبات -7
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أنه من أجل نجاح التجارة اإللكترونية يتوجب توفير مجموعة من  (02-07، الصفحات 2772) عليانويشير 

 املتطلبات الضرورية، والتي يمكن تلخيصها في املتطلبات الثالث الرئيسية التالية:  

 : Legal requirementsمتطلبات تشريعية  9. 8

ونعني بها الترسانة القانونية والتنظيمية التي تؤطر وتحكم التجارة اإللكترونية وتنظم العالقات بين مختلف 

األطراف، وتكفل حقوق مختلف األطراف ذات املصلحة، كما تحدد واجباتهم في هذا السياق، كالقوانين التي تنظم 

تنشأ في مجال التجارة اإللكترونية وتضبط الجرائم اإللكترونية وكيفية املعامالت اإللكترونية والبت في الخالفات التي قد 

 مواجهاتها.

 : Technical requirementsمتطلبات تقنية  2. 8

وتشمل البنية التحتية التي تدعم التجارة اإللكترونية، ومن بين أهم مشتمالتها تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ية والالسلكية وأجهزة الحواسيب واالتصاالت كالهواتف الثابتة واملحمولة، التي تتضمن شبكات االتصاالت السلك

 باإلضافة إلى البرمجيات والنظم والكوادر البشرية التي تشغل هذه املكونات.

 :Human requirementsمتطلبات بشرية  3. 8

صلة بالتجارة اإللكترونية، ويقصد بها العناصر البشرية املؤهلة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ذات ال

ومن جهة أخرى تستلزم التجارة اإللكترونية ما يطلق عليه باالستعداد أو الجاهزية اإللكترونية، وتعني وجود مجتمع 

مؤهل ويتمتع بالقبول والرغبة ملمارسة التجارة اإللكترونية، حيث يزداد مستوى االستعداد اإللكتروني في حالة تسجيل 

التعليمية وتوفر اإلمكانية ملؤسسات التعليم عبر مختلف األطوار الستعمال تكنولوجيا املعلومات  تقدم في املنظومة

 واالتصال، وكذا ومواكبة املقررات التعليمية لهذه املعارف واملهارات.    

ها بيئة وبالتالي، يمكننا القول أن نجاح التجارة اإللكترونية يتطلب توفير جملة من الشروط التي تشكل فيما بين

خصبة ومتكاملة لتبني التجارة اإللكترونية وازدهارها، حيث يؤدي تخلف أو ضعف في أحد املتطلبات الرئيسية الثالث 

 على مدى إمكانية نجاح التجارة اإللكترونية وقابلية تطورها 
ً
سالفة الذكر )التشريعية، البشرية والتقنية( إلى التأثير سلبا

 في دولة أو إقليم ما.

 
 
 : ماهية الدفع اإللكترونيثانيا

 من طرف كل من الحكومات، 
ً
 واسعا

ً
 واهتماما

ً
 كبيرا

ً
يعتبر مفهوم الدفع اإللكتروني من املفاهيم التي عرفت رواجا

 لألثر امللموس لدى مختلف األطراف املذكورة وغيرها في تسهيل إنجاز 
ً
البنوك، شركات األعمال، وحتى األفراد، وذلك نظرا

 ألمر الذي تؤكده أرقام التقارير ودراسات املؤسسات العاملية املتخصصة على غرار معامالتهم املالية بكل ُيسر وسهولة، وهو ا

Statista وworldpay وفيما يلي سنتطرق إلى مفاهيم عامة حول الدفع اإللكتروني تسهل للقارئ أو الباحث غير املتخصص .

 الولوج في املوضوع بسالسة وتدرج. 

 :Concept of E-paymentاإللكتروني  الدفع مفهوم -9

أن الدفع اإللكتروني يعرف على أنه عملية تحويل أموال هي في األساس ثمن سلعة أو خدمة  Goel (2007, p. 12)ُيشير  

 بطريقة رقمية، أي باستخدام أجهزة كمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البيانات.
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 بأنه: عملية الدفع مقابل السلع 
ً
 ,Lai) أو الخدمات من خالل وسيط إلكترونيكما ُيعرف الدفع اإللكتروني أيضا

2022, p. 143). 

ومن خالل التعريفين السابقين يمكننا أن نعرف الدفع اإللكتروني على أنه عملية تحويل األموال باستعمال وسيط 

 إلكتروني، تمثل في األساس ثمن سلعة أو خدمة. 

 :  Types of E-payment methods لكتروني وسائل الدفع اإل أنواع -2

ظهرت العديد من وسائل الدفع اإللكتروني نتيجة الثورة التكنولوجية املتسارعة، وذلك بغرض خلق ابتكارات مالية 

وتكنولوجية من شأنها تسهيل املدفوعات املالية، السيما في مجال التجارة اإللكترونية، ومن بين أهم الوسائل املعتمدة في 

 الدفع اإللكتروني على الصعيد العالمي نذكر ما يلي:

 :Credit Cardsبطاقات االئتمان  9. 2

هي عبارة عن بطاقة ُيصدرها مصرف أو مؤسسة، تتضمن معلومات متعلقة بصحابها، تستعمل كوسيلة للوفاء 

 عن النقود التقليدية في باملستحقات املالية املترتبة على مالكها، ولديها مقبولية عامة لدى الناس والشركات، 
ً
كما تعتبر بديال

 .(717، صفحة 2727) سماللي و البحري،  دفع مقابل املنتجات أو الخدمات التي تم اقتنائها

 :Debit Cards الخصم/ السحب املباشر/ املدين  بطاقات 2. 2

االئتمان أو بطاقات الصراف اآللي، حيث عند استخدام بطاقة تعرف أيًضا باسم بطاقات الشيك، تشبه بطاقات 

الخصم في مؤسسة تجارية، يقوم التاجر بتمرير البطاقة من خالل نقطة بيع إلكترونية، تكون مرتبطة مباشرة بالبنك الذي 

الئتمان في أصدر بطاقة الخصم، ويتم الخصم من حساب حامل البطاقة على الفور، وتختلف بطاقات الخصم عن بطاقات ا

 ,GOEL & SANDEEP, 2018) أن بطاقة االئتمان هي وسيلة "للدفع الحًقا"، في حين أن بطاقة الخصم هي وسيلة "للدفع اآلني"

p. 254) . 

 :Smart Cards البطاقات الذكية  3. 2

هي عبارة عن بطاقة بالستيكية بها شريحة إلكترونية يتم عليها حفظ جميع املعلومات الخاصة بصاحبها كإسمه، 

عنوانه، البنك الذي أصدر البطاقة، طريقة الصرف، املبالغ املصروفة، باإلضافة إلى تاريخ املعامالت البنكية للزبون، حيث 

بين أسلوبين هما الطريقة االئتمانية أو الدفع الفوري، هذه الخصائص يتيح هذه الصنف من البطاقات لصاحبها االختيار 

ستعمل بشكل واسع 
ُ
 .     (722، صفحة 2777)معروف، وغيرها جعلت البطاقة الذكية ت

 :E-cheque الشيك اإللكتروني  8. 2

املوجودة في الشيك العادي، ولكن في هذا الشيك يستخدم التوقيع هو عبارة عن رسائل تحتوي على جميع املعلومات 

الرقمي لتوقيع املستندات والدعم عبر اإلنترنت، حيث يحتوي الشيك اإللكتروني على شهادة رقمية ملصادقة الحساب 

شيك الورقي املصرفي، يلبي الشيك اإللكتروني طلب أمان معامالت املستهلك ويوفر العديد من امليزات تجعله يعوض ال

 .  (Sandeep Srivastava, Meera Goyal, & Shalu Porwal, 2022, p. 94) التقليدي بأكثر درجة من األمان والكفاءة

 :E-Money/ E-Cash النقود اإللكترونية  7. 2

يعرف النقود  Negara Malaysiaبنك  أن  Lai  (2022, p. 212)، ويشيرDigital cashيسمى أيًضا بالنقود الرقمية 

اإللكترونية على أنها وسيلة دفع تخزن القيمة النقدية التي يدفعها املستخدم ُمقدًما إلى مصدري النقود اإللكترونية، كما 

ل شراء السلع والخدمات للتجار الذين يقبلون النقود اإللكترونية تستعمل النقود اإللكترونية لتسديد املدفوعات من أج
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كوسيلة للدفع، كما أن مستخدمي النقود اإللكترونية يمكنهم أيًضا إرسال أو تلقي األموال من وإلى مستخدم آخر عبر 

 حساب مصرفي.

 : E-wallet املحفظة اإللكترونية  1. 2

هي عبارة عن نظام قائم على أساس إلكتروني للتكفل باملعامالت التجارية اإللكترونية من أجل تسهيل معامالت 

، حيث Tabletsأو الحواسيب اللوحية  Smart phonesالشراء عبر أجهزة الحاسوب أو األجهزة املحمولة كالهواتف الذكية 

ترونية، وتتميز املحفظة اإللكترونية باالهتمام أكثر بالتوثيق يتم ربط الحسابات البنكية لألشخاص مع محفظتهم اإللك

 .  (072، صفحة 2727)يسعد، ودان، و قيرات،  وتأمين كافة املعامالت التجارية لصاحبها

 : Advantages and disadvantages of E-paymentالدفع اإللكتروني  ومساوئ  مزايا -3

 : Advantages of E-paymentالدفع اإللكتروني مزايا 9. 3

)أبو شنب، حرب، و أبو  إن الستخدام وسائل الدفع االلكتروني مميـزات عديدة نوجزها في النقاط اآلتية

 :  (732، صفحة 2777البصل، 

 :بالنسبة لحامل البطاقة 

 سهولة االستعمال. -

 التمتع بمزايا عالية من األمان. -

 إمكانية االستفادة من االئتمان املجاني لفترات محددة. -

 إتمام املعامالت بمجرد تدوين معلومات البطاقة. -

 :بالنسبة للتاجر 

 تعتبر ضمان كبير لحقوق البائع. -

 تسهل املعامالت التجارية، وبالتالي زيادة حجم املبيعات. -

 يقع على عاتق البنك مصدر البطاقة.ضمان ديون الزبائن  -

 :Disadvantages of E-payment مساوئ الدفع اإللكتروني  2. 3

على الرغم من أن استعمال وسائل الدفع االلكتروني يتميز بمزايا كثيرة، فإن استخدامها قد ينطوي على بعض 

 :(726، صفحة 2777)كافي،  املخاطر أو العيوب نذكر منها

 :بالنسبة لحاملها  

إن وقوع بعض املخالفات أو سوء االستخدام من طرف حاملها قد يترتب عليه إلغاء البطاقة، مع وضع إسم صاحبها في 

 ، وبالتالي حرمانه من مزاياها.Black Listالقائمة السوداء 

 :بالنسبة للتاجر  

تها قد يؤدي إلى تجميد البطاقة، وبالتالي حرمان التاجر من استعادة إن إساءة استخدام البطاقة أو قرصن

 في العادة. 
ً
 طويال

ً
 أمواله املستحقة، ولجوئه إلى مطالبة مصدر البطاقة بمستحقاته املالية التي تأخذ وقتا

 :بالنسبة ملصدرها 

البطاقات، ملا يترتب عليهم من  أخطر ما يواجه ُمصدر وسائل الدفع اإللكتروني هو مدى سداد أصحاب أو حاملي هذه 

 ديون، باإلضافة إلى تحمل البنك املصدر لنفقات ضياعها.
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: مساهمة شركة 
 
 في تفعيل التجارة اإللكترونية:  PayPalثالثا

 :company Introducing PayPalشركة باي بال  تقديم -9

والية كاليفورنيا بالواليات  -خوزيه ، ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة سان 7991سنة PayPal تأسست شركة 

 في مجال حلول الدفع عبر شبكة األنترنت، حيث تتوفر خدمات PayPal املتحدة األمريكية، تحتل
ً
في   PayPal الريادة عامليا

( عملة حول العالم، كما تعتبر الشركة داعم للتجارة 22( دولة ومنطقة وبخمسة وعشرين )277أكثر من مائتي )

على الصعيد العالمي، وذلك من خالل إتاحتها خيارات الدفع عبر املواقع والعمالت وعديد لغات العالم  اإللكترونية

(PayPal Pte. Ltd, 2022). 

 :company Payment methods in PayPalطرق الدفع في شركة باي بال  -2

 Radovilsky, Application) قبول األموال من العميل )املشتري( بإحدى الطرق الثالث PayPalيمكن لـشركة 

models for e-commerce, 2015, p. 61) : 

 شحن بطاقة ائتمان العميل مقابل أي معامالت )مدفوعات(.• 

 الخصم من حساب جاري ألي مدفوعات.• 

 .PayPalيقوم العميل بإيداع شيك في حسابه في • 

حد للمبلغ الذي يمكن معالجته أثناء دفع اشتراك واحد، حيث يبلغ الحد األقص ى ملبلغ  PayPalكما تضع شركة  

 املعاملة لكل عملة حسب الجدول املوالي.

 حسب كل عملة. PayPalيتضمن الحدود القصوى لكل عملية عبر  29جدول رقم: 

 قيمة املبلغ األقص ى لكل معاملة العملة

 USD 10,000 الدوالر األمريكي

 AUD 12,500 الدوالر اإلسترليني

 CAD  72,277 الدوالر الكندي

 EUR 8,000 اليورو

 JPY      7,777,777 الين الياباني

 GBP 5,500 الجنيه اإلسترليني

Source: (Williams, Pro PayPal E-Commerce, 2007, p. 47). 

للمستهلكين بإنشاء حساب مجاني، ثم إضافة بطاقة ائتمان أو حساب جاري إلى حسابهم يمكن  PayPalيسمح 

استخدامه عند إجراء عمليات شراء أو إرسال األموال أو تلقيها عبر اإلنترنت، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى 

 .PayPal (Sims, 2018, p. 40)حساباتهم على أي جهاز أو من خالل تطبيق 

 : Some Indicators of performance in PayPal companyبعض مؤشرات أداء شركة باي بال  -3

إلى غاية  2779يمكن تلخيص أهم املؤشرات املالية العامة لشركة باي بال للسنوات الثالث األخيرة من سنة 

 ، وهي موضحة في الجدول التالي.2727
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 .2727و  2727، 2779يتضمن بعض مؤشرات أداء شركة باي بال لسنوات  22جدول رقم: 
 

 املؤشرات
 (-معدل النمو )+/  39/92األرقام عند نهاية السنة 

2291 2222 2229 2222 2229 

 اإليرادات الصافية
  Net Revenue 

17,772 21,454 25,371 21% 18% 

 املداخيل الصافية
 Net Income 

4,169 4,202 2,459 71% (1)% 

 صافي الربح لكل سهم
 Net income per diluted share 

3.52 3.54 2.07 71% (1)% 

Source: (PayPal Holdings, Inc., 2022, p. 30) is available at the following link: 

-Proxy-Combined-2022-Inc.-Holdings-https://s1.q4cdn.com/633035571/files/doc_financials/2022/ar/PayPal

Report.pdf-Annual-and-tStatemen 

 مليون دوالر.الوحدة: 

 التعليق على األرقام الواردة في الجدول السابق:

  صافي اإليرادات ارتفعNet Revenue  مقارنة بعام  2727٪ في عام 71مليار دوالر، أي بنسبة  3.9بمقدار

 ، مدفوًعا أساًسا بالنمو في إجمالي حجم املدفوعات.2727

  الدخلصافي بينما انخفض Net Income  مقارنة  2727٪ في عام 7مليون دوالر، أي بنسبة  33بمقدار

 إلى انخفاض الدخل بمقدار 2727بعام 
ً
مليار دوالر، نتيجة النخفاض املكاسب  7.9، وذلك راجع أساسا

 مقارنة بالعام السابق. 2727الصافية على االستثمارات االستراتيجية في عام 

  لكل سهم بصافي الربحوفيما يتعلق Net income per diluted share  فإنه يتأثر باملداخيل الصافية

باملقارنة  2727، ثم شهدت معدل نمو سلبي سنة 2727وااليرادات الصافية التي ارتفعت خالل سنة 

 سنة 2727بالسنة السابقة 
ً
 خالل سنة 2727، وبالتالي فإن صافي الربح لكل سهم قد تأثر ايجابا

ً
، ثم سلبا

 نتيجة تأثره باملتغيرين السابقين املذكورين )صافي اإليراد/صافي الدخل(.  2727

 : Indicators of PayPal Companyمؤشرات نشاط شركة باي بال -8

  عن حجم نشاط شركة باي بال 
ً
 معبرا

ً
سنركز في هذا الجزء على بعض املؤشرات الهامة التي تعكس جانبا

 ، وهي موضحة في الجدول املوالي.  2727و 2727، 2779لسنوات 

 .2727و 2727، 2779تطور بعض مؤشرات النشاط لشركة باي بال لسنوات  23جدول رقم: 
 

 2229 2222 2291 مؤشرات النشاط

 الحسابات النشطة
Active accounts 

305 377 426 

 عدد معامالت الدفع
Number of payment transactions 

12,361 15,423 19,348 

 إجمالي حجم املدفوعات
Total Payment Volume 

711,925 936,062 1,245,879 

Source: (PayPal Holdings, Inc., 2022, p. 33) 

https://s1.q4cdn.com/633035571/files/doc_financials/2022/ar/PayPal-Holdings-Inc.-2022-Combined-Proxy-Statement-and-Annual-Report.pdf
https://s1.q4cdn.com/633035571/files/doc_financials/2022/ar/PayPal-Holdings-Inc.-2022-Combined-Proxy-Statement-and-Annual-Report.pdf
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 باملاليين.الوحدة: 

 التعليق على األرقام الواردة في الجدول السابق:

على التوالي،  2727و 2727مليوًنا خالل سنتي  300مليوًنا و 026إلى  Active accounts الحسابات النشطةوصلت 

 ٪. 73أي بزيادة قدرها 

 2727مليار خالل سنتي 72.0مليار و Number of payment transactions 79.3 عدد معامالت الدفعوفي املقابل بلغ 

 ٪. 22على التوالي، أي بزيادة قدرها  2727و

مليار دوالر في  936تريليون دوالر و Total Payment Volume(TPV) 1.25 إجمالي حجم املدفوعاتفيما بلغت 

 ٪.33على التوالي، أي بزيادة قدرها  2727و 2727
 

وعدد معامالت الدفع للزبائن عبر منصات شركة  TPVوبالنظر إلى عدد وتطور كل من إجمالي حجم املدفوعات 

PayPal  والتي تمثل تسوية معامالت )مدفوعات( التجارة اإللكترونية، وبالتالي يتوضح مدى مساهمة هذه الشركة في

 من سنة إلى أخرى، تسوية قيمة املدفوعات املالية ملعامالت التجارة اإللكترونية 
ً
 متسارعا

ً
عبر العالم، والتي عرفت تطورا

وذلك بفضل حلول الدفع اإللكتروني املتقدمة التي تتيحها الشركة لفائدة مستعملي التجارة اإللكترونية من أفراد أو 

ية بطريقة إلكترونية شركات، والتي تكفل لهم تسديد أو تلقي املدفوعات النقدية الناتجة عن املعامالت التجارية اإللكترون

 ببساطة وسهولة.

 خاتمة:

 وترطبهما عالقة تبادلية، على اعتبار 
ً
يعتبر مصطلحي التجارة اإللكترونية والدفع اإللكترونية مفهومان متالزمان كثيرا

كترونية التي تحفزه أن التجارة االلكترونية بحاجة للدفع اإللكتروني، بينما يتطور وينتعش الدفع اإللكتروني في بيئة التجارة اإلل

 للتقدم واستحداث وسائل دفع مبتكرة جديدة.

ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى أن شركة باي بال محل الدراسة تساهم بشكٍل كبير في تسهيل تسوية املدفوعات 

ي تساهم في تفعيل ملعامالت التجارة اإللكترونية بطريقة إلكترونية، وبصفة عامة، يمكن القول أن مؤسسات الدفع اإللكترون

التجارة اإللكترونية، وذلك من خالل ما تقوم به في تسديد املستحقات املالية املترتبة على زبائن التجارة اإللكترونية تجاه 

 شركات التجارة اإللكترونية. 

 :   التوصيات

        خلصت الدراسة الى تسجيل جملة من التوصيات لعل من أهمها ما يلي:

  البلدان النامية بتوفير بيئة قانونية في التجارة اإللكترونية والقطاع املالي واملصرفي تكون كفيلة بتحقيق ضرورة قيام

 ما يلي:

 التشجيع على استحداث مؤسسات للدفع اإللكتروني وتقديم الحوافز لنموها وانتشارها. 

  السماح بعمل واستقطاب مؤسسات الدفع اإللكتروني العاملية على غرار شركةPaypal  و paysera  .وغيرهما 

 .تشجيع املؤسسات الناشئة املتخصصة في ابتكار النظم والحلول اإللكترونية في مجال الدفع اإللكتروني 
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  الرفع من التخصصات في مجاالت التجارة اإللكترونية، الدفع اإللكتروني وبصفة عامة كل ما يساعد الدول في

 مؤسسات التعليم العالي. االندماج في االقتصاد الرقمي على مستوى 

  تطوير شبكة االنترنت والرفع من تدفقها وتسهيل الحصول عليها بأسعار معقولة باعتبارها شريان لكل من التجارة

 اإللكترونية والدفع اإللكتروني.

  الوسائل املتاحة نشر الوعي لدى الشركات واألفراد بمنافع ومزايا التجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني عبر مختلف

 كالومضات اإلشهارية، التظاهرات العلمية والعامة.
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 -تبييض األموال نموذجا  –تحديات وسائل الدفع االلكتروني في املؤسسات املصرفية  

 Challenges of electronic payment methods in banking institutions - money 

laundering as a model 

 ( جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر LMDطالبة دكتوراه سنة سادسة ) ،خولة غرايبية

 امللخص: 

لم يكن تأثير العوملة و الرقمنة مقتصرا على قطاع معين، بل امتد إلى العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع  

املصرفي، لذا سعت الجزائر في هذا السياق إلى األخذ بعصرنة  هذا القطاع في إطار إصالح النظام املصرفي، و يبدو ذلك 

فة االلكترونية، و قد مس ذلك جميع العمليات املصرفية بما في جليا من خالل اعتماد املؤسسات املصرفية للصير 

العمليات املتعلقة بالدفع التي تم تحديثها من الصورة التقليدية إلى الصورة الحديثة أي ما يعرف بالدفع االلكتروني ملا 

ي هذا أيضا في إطار تراجع لذلك من أهمية، فهي تشكل ميكانيزمات دفع فعالة ، بسيطة االستعمال و قليلة التكلفة، و يأت

أهمية وسائل الدفع التقليدية، خاصة و أن هذه األخيرة أصبحت أقل فعالية في معالجة املعلومات نظرا لظهور املصارف 

االلكترونية. إال أن أهمية نظام الدفع االلكتروني و فعالية وسائله ال يمكن أن تخفي التحديات االلكترونية التي تواجهه و 

لتي تحفه، خاصة في ظل نقص التشريعات و القوانين و التنظيمات في هذا املجال، ما يطرح العديد من العقبات املخاطر ا

اإلدارية، القانونية، فضال عن تلك االلكترونية، فالتكنولوجيا قد تسهل العمل املصرفي و تجعله أكثر مرونة، لكنها في 

رامية في هذا القطاع، بل و قد تدعم استحداث صور جديدة له ذات الوقت قد تساهم في تسهيل ارتكاب األفعال اإلج

يطغى عليها الطابع الرقمي، و نخص بالذكر في هذا السياق جريمة تبييض األموال كأبرز التحديات املتعلقة بوسائل الدفع 

التي تناولت تحديات  االلكتروني نظرا لطبيعة العالقة بين املتغيرين، و هو ما سنركز على معالجته من خالل هذه الدراسة

، حيث سنوضح كيف يسهل نظام الدفع -تبييض األموال نموذجا  –وسائل الدفع االلكتروني في املؤسسات املصرفية 

 هذا النوع من اإلجرام.   

 .الدفع اإللكتروني، تبييض األموال، املؤسسات املاليةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The impact of globalization and digitization was not limited to a specific sector, but extended to 

many sectors, including the banking sector, so Algeria sought in this context to modernize this sector 

within the framework of reforming the banking system, and this is evident through the adoption of 

banking institutions For electronic banks. However, the importance of the electronic payment system and 

the effectiveness of its means cannot hide the electronic challenges it faces and the risks that surround it, 

especially in light of the lack of legislation, laws and regulations in this field, which poses many 

administrative and legal obstacles, as well as electronic ones. It may facilitate banking and make it more 

flexible, but at the same time it may contribute to facilitating the commission of criminal acts in this sector, 

and may even support the development of new forms of it dominated by the digital character, and we 

mention in this context the money laundering crime as the most prominent challenges related to the 

means of money laundering. Electronic payment due to the nature of the relationship between the two 

variables, which is what we will focus on addressing through this study that addressed the challenges of 
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electronic payment methods in banking institutions - money laundering as a model - where we will 

explain how the payment system facilitates this type of crime.  

Key words: Electronic payment, money laundering, financial institutions. 

 مقدمة:

تعد جریمة تبییض األموال من أخطر الجرائم االقتصادیة املاسة بكیان الدولة واملجتمع على حد سواء، الرتباطها  

الوثیق بجرائم التهریب واملخدرات والفساد السیاس ي واإلداري...، غير أن مما یزید من خطورتها اعتمادها على التكنولوجیا 

في ارتكابها على األموال  -إلى وقت قریب -فإذا كانت هذه الجریمة تعتمد  .الحدیثة؛ تكنولوجیا االتصال واملعلوماتیة

السائلة، َفإنها الیوم ترتكب في العالم االفتراض ي اعتمادا على الحواسیب اآللیة وشبكة إخفاء معاملها بذات الطریقة 

نظم ووسائل الدفع اعتمادا على  إخفاء معاملها بذات الطريقةاعتمادا على املعلومات الدولیة )االنترنت( ، كما یتم 

ولقد تفطنت الدول املتقدمة  .اإللكترونیة، التي یفترض أنها من الوسائل املعتمدة في الكشف عن هذه الجریمة والحد منها

مبكرا ألهمیة هذه الوسائل، فعملت على وضع الضوابط القانونیة الكفیلة بحمایتها من االعتداء عليها من جهة، ومن 

ملؤسسات اإلداریة ااستخداما سیئا من جهة أخرى، وذلك موازاة مع تطویرها واالستفادة منها على مستوى استخدامها 

قد استصدر املشرع الجزائري و في هذا السياق وفي ذات املضمار تسعى بعض الدول النامیة؛  .واالقتصادیة واالجتماعیة

لتشریعات املوضوعیة واإلجرائیة التي تستهدف مجابهة مثال إلدراكه أهمیة وخطورة املسائل محل البحث مجموعة من ا

جریمة تبییض األموال، وحمایة املال املعلوماتي من االعتداء علیه، أو من استخدامه على نحو غير صحیح، ومن ذلك 

يذي رقم املتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما ، و املرسوم التنف 77- 72مثال القانون رقم 

القنوات  الذي يحدد الحد املطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق 723 -72

املتضمن املصادقة  227- 70، واملرسوم الرئاس ي رقم يةاملتعلق بالتجارة اإللكترون 71-72، والقانون رقم البنكية و املالية 

املتضمن املصادقة على االتفاقیة العربیة  222-70، واملرسوم الرئاس ي رقم  يل األموال غس على االتفاقیة العربیة ملكافحة

املتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم املتصلة  70- 79ملكافحة جرائم تقنیة املعلومات ، والقانون رقم 

  (.  732/733، ص:  2229رمزي بن الصديق، مسعودي يوسف ) بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

أبرز التحديات یبقى سائغا التساؤل عن ومع هذا الجهد املبذول، وفي ظل تنامي الظاهرة اإلجرامیة محل الدراسة، 

السبل الكفیلة بالحد من استعمال وسائل الدفع اإللكترونیة على غير التي تعيق عمل وسائل الدفع االلكتروني و 

باعتبار أن تبييض األموال احدى أبرز التحديات التي تواجه و تعيق .من أجلهالوجه اإلیجابي املشروع الذي وضعت 

 وسائل الدفع اإللكتروني  ؟.

 اإلجابة عن هذا اإلشكال استوجبت تقسيم الدراسة إلى محورين أساسين و ذلك كما يلي بيانه:

 وسائل الدفع اإللكتروني بين املزايا و التحديات: أوال: .9

 اإليجابي لوسائل الدفع اإللكتروني على مبيض ي األموال:ثانيا: التأثير  .2

 وسائل الدفع اإللكتروني بين املزايا و التحديات:  أوال:

، و قد حظيت النقود بحصة األسد في تسوية  دفع بصفة عامة على إطفاء دين أو تسوية التزام تنطوي كلمة 

املعامالت بمختلف األشكال التي اتخذتها، لكن مع تعاقب العصور و ظهور العوملة تأثر القطاع املصرفي بذلك أيضا، و 
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كان لهذا أثرا واضحا على نظام الدفع و باألخص وسائله، حيث تراجع استخدام النقود في شكلها التقليدي أي ) النقود 

ائلة (، و ظهرت وسائل دفع أخرى ذات شكل حديث الكتروني، و تجدر اإلشارة أنه ثمة فرق بين نظام الدفع و وسائل الس

الدفع، فاألول يعبر عن مجموعة املؤسسات و التنظيمات و القواعد و األدوات و القنوات التي تتم من خاللها عملية 

، و بالتالي أنظمة الدفع ال يفرضها القانون، بل هي  (932، ص: 2221) رحيم، رحيم، الدفع ما بين الوحدات االقتصادية 

تنتج عن مميزات ثقافية، تاريخية، اجتماعية و اقتصادية ألي بلد و كذا التطورات التكنولوجية، و بالتالي هذه املميزات 

يرة التي عرفها ، هذه األخ ( 98، ص: 2222حمزي سيد أحمد، هي من تحدد  أشكال و طرق استعمال وسائل الدفع )

قانون النقد و القرض الجزائري على أنها " كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو 

(، و بالتالي هي أداة مقبولة  من القانون املتعلق بالنقد و القرض الجزائري  14املادة األسلوب التقني املستعمل ") 

بادل السلعة أو الخدمة أو تسديد الدين. و تدخل في زمرة وسائل الدفع إلى جانب اجتماعيا تسمح بتسهيل املعاملة بت

الطاهر النقود القانونية تلك السندات التجارية و سندات القرض التي يدخلها حاملها في التداول عندما يؤدي أعمالهم )

ية لوسائل الدفع هي النقود )سواء ، و من هذا املنطلق يمكن القول أن أبرز األشكال التقليد ( 39، ص: 2229لطرش، 

القانونية أو املصرفية(، السفتجة ) الكمبيالة (، الشيك ) مسطر، معتمد، مقيد في الحساب، سياحي، بريدي  (، السند 

ألمر ... الخ، هذه الوسائل تأثرت بالتكنولوجيا و العوملة كما سبق اإلشارة إلى ذلك، و هذا حتى تالئم طبيعة و متطلبات 

رف اإللكترونية و نظام الدفع اإللكتروني الذي يعرف على أنه " نظام يقوم بالربط بين املصارف و شركات بطاقات املصا

اإلئتمان التي تقوم بأعمالها عبر األنترنت و هذا النظام يتحقق من صحة التحويالت و يتضمن أنظمة مراقبة لتقص ي 

، أما وسائل الدفع  ( 232، ص: 2299ادين بالل محمود الوادي، محمد حسين الو املشاكل و فاعلية األمن املعلوماتي" )

االلكتروني فهي " الوسائل التي يتم بواسطتها نقل املعلومات التي تتعلق بحسابات لألطراف املعنية بصفقات تجارية 

الدفع املباشر ( أو هي الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات  47، ص: 2221عبد الرحيم وهيبة، )  إلكترونية

 (. 41، ص: 2224) ناصر خليل، عن بعد عبر الشبكات العمومية لالتصاالت " 

نشأت هذه األخيرة نتيجة التجديدات املالية بفعل الصيرفة االلكترونية أو مصارف االنترنت، و مهما كانت درجة 

غير من أبعاد و أهداف و استراتيجيات الحداثة على املستويات الجزئية فإن عالم الوساطة املالية عرفت تحوال نوعيا 

املصارف في السنوات األخيرة، و كان ذلك نتيجة منطقية لثروة التكنولوجيات الجديدة في اإلعالم و االتصال و عوملة 

األسواق املالية و املصرفية، غير أن استخدام البطاقات بدل النقد االئتماني يرجع في الواقع إلى ظهور بطاقة كرتونية 

دم في الهاتف في فرنسا و في الو.م.أ من خالل بطاقات معدنية تستعمل في تعريف الزبون على مستوى البريد، تستخ

( مصارف بطاقة، لنتحول بعد مدة إلى شبكة عاملية، كما تم طرح في نفس الفترة البطاقة 71أصدرت مجموعة مكونة من )

السبعينات نتيجة ثورة إلكترونية تم تزويد البطاقات الزرقاء من قبل من قبل مصارف فرنسية، حيث أنه في نهاية 

بمسارات مغناطيسية في الكثير من الدول الصناعية و ما ميزها أنها تحوي ذاكرة و يمكن تجزئة القيمة املخزنة فيها إلجراء 

الية أو غير عمليات الدفع، و تعددت أشكال وسائل الدفع الحصرية من خالل السحب أو الدفع أو بالتعامل باألوراق امل

ذلك من أعمال املصارف، و يرجع استخدام النقد اإللكتروني لبداية الثمانينات حيث برز مفهوم النقد اإللكتروني، و مع 

بداية التسعينات أصبحت كل بطاقات السحب و الدفع برغوتية فهي تسمح بالتعريف على سالمة البطاقة و على هوية 
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من و سالمة العمليات، و ما يميز نهاية السبعينات تحوالت عميقة في مجال الصيرفة صاحبها، و هو ما يعد دعما كبيرا أل 

 Michel) نتيجة النتشار اإلنترنت و تطور تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ليظهر بذلك وسائل دفع عصرية إلكترونية

VOLLE : < E-économie > ; Editions Économica .paris.2000.p 87.) 

نتيجة للتطورات التي عرفتها التجارة اإللكترونية حولت البنوك أغلب أنماط وسائل الدفع اإللكتروني: ثانيا: 

وسائل الدفع إلى وسائل دفع إلكترونية، و تعددت هذه األخيرة و اتخذت أشكال تتالءم مع طبيعة املعامالت عبر شبكة 

البطاقة ذات الشكل املغناطيس ي إلى البطاقة ذات الخلية،  اإلنترنت، و كانت أولهما البطاقات البنكية و التي تطورت من

 كما ظهرت وسائل دفع أخرى إلكترونية: 

( من املرسوم التشريعي 20لقد عرف املشرع الجزائري بطاقة الدفع اإللكتروني في املادة )  البطاقات البنكية:/ 9

 يمكن أن تصدر إال من طرف هيئة قرض أو بأنها: " كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو بنقل األموال، و ال 37-77

 مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص لها بوضع و إصدار البطاقات كاملصارف، الخزينة العامة، مصالح البريد ".

(، كما تمكنه أيضا من شراء ATMو تمكن هذه البطاقة حاملها من الحصول على النقود عن طريق آالت الصرف الذاتي )

ء مقابل ما يريده من خدمات، و ذلك دون أن يكون لديه مبالغ كبيرة من األموال قد تتعرض معظم احتياجاته أو أدا

للسرقة أو التلف، و البطاقات الذكية أنواع منها ما هو ائتماني و هذه األخيرة تختلف بين متجددة و غير متجددة، و منها 

 (.99، ص: 2299صالح، سبق )ما هو غير ائتماني و تنقسم بين بطاقات مدنية، و بطاقات الدفع امل

من املمكن أن يطلق عليه العملة الرقمية و يعتبر النقد الرقمي من األمثلة على العملة  النقود اإللكترونية:/ 2

الرقمية حيث يتم تخزينه إلكترونيا و يمكن استخدامه لتنفيذ عمليات الدفع إلكترونيا عبر اإلنترنت، أن عملية 

هة بحسابات البنوك التقليدية حيث يقوم الزبائن بإيداع نقودهم في حساباتهم النقدية الحسابات للنقد الرقمي شبي

الرقمية حتى يتمكنوا من استخدامها فيما بعد إلجراء عمليات التحويل أو الشراء من خاللها عبر األنترنت، و تعرف النقود 

مقدما و غير مرتبطة بحساب بنكي، و تشير النقود اإللكترونية على أنها قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة 

اإللكترونية إلى سلسلة األرقام اإللكترونية التي تستخدم للتعبير عن قيم معينة، و تحظى بقبول واسع من غير مقام 

 بإصدارها، و تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة، كما تعرف أيضا على أنها "  قيمة نقدية لعملة تصدر  بشكل

إلكتروني مخزنة على وسيلة إلكترونية في شكل أرقام رمزية ذات قيم معينة و مختلفة، و تأخذ النقود اإللكترونية أشكاال 

متعددة بناء على معيار التصنيف، فهي من حيث متابعتها و الرقابة عليها تنقسم إلى نقود إلكترونية قابلة للتعرف عليها، و 

من حيث ألسلوب التعامل بها فتنقسم إلى نقود إلكترونية ناشئة عن طريق الشبكة و نقود إلكترونية غير اسمية، أما 

 (. 13، ص: 2221) أبو فروة، نقود الكترونية خارج الشبكة 

البطاقة الذكية هي بطاقة بالستيكية في حجم بطاقة االئتمان، تحتوي على شريط ممغنط   البطاقات الذكية:/ 3

يحمل شريحة ) رقاقة ( إلكترونية أو أكثر، فهي عبارة عن حاسب آلي صغير مزود بذاكرة مصاحبة ، تسمح بتخزين كمية 

االسم و العنوان، اسم البنك، املبلغ املصروف  كبيرة من املعلومات، تهتم بالتفاصيل املتناهية عن الحالة املالية لحاملها،



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  483    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

و تاريخه كما يمكن لهذه الشريحة أن تقوم باسترجاع البيانات و معالجتها، و تعد البطاقة الذكية محفظة إلكترونية 

لكونها بطاقة مخزنة للقيمة، يعاد تحميلها من حساب العميل لدى البنك من إحدى خطوطه أو من أجهزة الصراف 

و حتى من خالل الحاسب الشخص ي الذي يكون مزودا بآلة مجهزة بذلك، تسجل النقود على البطاقة بطريقة اآللية أ

رقمية و محمية من خالل اسم سري و ذلك من أجل ضمان من البطاقة، من األمثلة عن األمثلة عن البطاقات الذكية 

الذكية: البطاقات املتصلة و البطاقات غير نذكر: املوندكس، جالدكارد، و فيزا كاش، و هناك نوعان من البطاقات 

 (. 934، ص: 2224الطيطي، املتصلة )

الشيك اإللكتروني هو محور ثالثي األطراف معالج إلكترونيا بشكل كلي، أو جزئي   الشيكات اإللكترونية:/ 8

شخص ثالث يسمى يتضمن أمرا من الشخص يسمى الساحب إلى البنك املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن 

املستفيد، و لعل الشيك اإللكتروني هو أكثر األوراق التجارية التي يمكن االستفادة منها في مجال التقنيات اإللكترونية، و 

قد أثبتت نتائج الدراسات تكلفة تشغيل الشيك اإللكتروني  أقل بكثير من تكلفة تشغيل الشيك الورقي حيث أوضحت  أن 

 (.922، ص:  2292شعبان، السواح، سنتا فقط ) 22نتا بينما تكلفة تشغيل الشيك اإللكتروني س 09تكلفة هذا األخير 

يقصد بنظام التحويل اإللكتروني مجموعة القواعد و اإلجراءات املعتمدة في تحويل  التحويالت اإللكترونية:/ 7

ملية و يتم إصدار أمر التحويل عن طريق األموال عبر  البنوك اإللكترونية أو بنوك إنترنت مرخص لها بالقيام بهذه الع

كمبيوتر، و من خصائصها ضمان األمان و أكثر مصداقية للمتعاملين إضافة إلى أنها مجموعة من العناصر كاختصار 

الزمن و وفرة الجهد و التكلفة و سير في التعامل بفعل قابليته للتجزئة بفعل توزيع مبلغ مستند التحويل على أكثر من 

 (. 27، ص: 2299بن باير، بن كاملة، ى غرار الشيك )مستفيد عل

)وحيدة جبر :  تحقق وسائل الدفع اإللكتروني عدة مزايا للمتعاملين بها وسائل الدفع اإللكتروني:ثالثا: مزايا 

 : ( 481/484املنشد، حيدر كامال مجيد، ص: 

تمنحه الشركات و الفنادق و التجار و هذا ما تكمن مزاياها في االستفادة من الخصم الذي فبالنسبة لحاملها: / 9

يمكن العميل من الحصول على السلع و الخدمات بسعر منخفض كالسكن في الفندق، كما أنها توفر الراحة للعميل و 

السيما في أعمال التجارة اإللكترونية إذ يمكن للعميل الطلب في املنزل لألشياء دون الحاجة إلى زيارة املتجر، و كذلك 

كن للعميل زيارة متاجر مختلفة في وقت قصير، هذا إلى جانب السرية و املوثوقية إذ ال يضطر العميل لكتابة اسمه و يم

رقم حسابه علة الحاجز أمام اآلخرين، و من املعروف الحفاظ على خصوصيات العميل املصرفية عملية ذات أهمية 

لين، من جهة أخرى توفر هذه الوسائل سهولة و يسر االستخدام بالغة للعمالء لذلك نجد أن املعامالت محمية من املحتا

بالنسبة إلى حاملها، و يكفي أنه ال يستخدم معها النقود الورقية و يكون االحتفاظ بهذه النقود كمعلومات رقمية مستقلة 

من أيضا عن أي حساب مصرفي و ذلك بسبب انخفاض احتمالية الفشل في عمليات السحب و اإليداع، كما توفر األ 

نتيجة عدم حمل النقود الورقية و تفادي السرقة و الضياع باإلضافة إلى السرعة الفائقة التي تمكنه من إتمام الصفقات 

فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة إذ تجري حركة التعامالت املالية و يتم تبادل املعلومات و التنسيق الخاص بها فورا في زمن 
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اطة، ناهيك عن أنها تمنح حاملها الحصول على االئتمان املجاني لفترات محدودة أي دون قياس ي دون الحاجة إلى أي وس

دفع مصروفات إضافية و دون االرتباط بمواعيد املصرف باإلضافة إلى أنها تمكن العميل من الحصول على النقود في 

  الت أرصدة أعلى العمالء لدى املصرف.حالة الطوارئ و أثناء اإلجازات الرسمية و هذا مما يؤدي إلى املحافظة على معد

أما فيما يتعلق بفئة التجار فتحقق وسائل الدفع االلكتروني مزايا بالغة األهمية إذ تعد أقوى بالنسبة للتاجر: / 2

ضمان حقيقي للبائع و تساهم في زيادة املبيعات على أساس أن حاملها ال ينظر عادة إلى اإلنفاق كإنفاق النقود الورقية 

ضافة إلى ذلك إن تجار التجزئة حققوا ميزة تخلصهم من اختالسات الصندوق، كما توفر إزاحة عبء كبير على باإل 

البائعين و متبعة ديون الزبائن طاملا أن العبء يقع على عاتق املصرف و الشركات املصدرة باإلضافة إلى ذلك إنها أداة دفع 

دمة إلكترونية فورية على مدار الساعة و طيلة أيام األسبوع، و توفر مقبولة في جميع أنحاء العالم، فضال عن هذا هي خ

أمن و حماية عمليات التحويل من خالل توفير وسائل حماية و تشفير املعلومات فور استخدام الرقم السري الخاص 

ل إلى أيقونة بالخدمة، كما تساهم في التعامل مع شركات عديدة بتسديد مستحقاتهم الكترونيا و ذلك عن طريق الدخو 

 الدفع في موقع املصرف و اختيار الجهة التي يرغب التاجر الدفع إليها.        

بالنسبة للمصدر فإن فوائد الرسوم و الغرامات من األرباح التي تحققها املصارف و   / بالنسبة ملصدرها:3

كانت مبالغ مقطوعة أو محددة بنسبة املؤسسات املالية باإلضافة إلى رسوم مختلفة يستقطعها مصدر البطاقة سواء 

مئوية من املبلغ املستخدم، و يدخل في ذلك رسم العضوية و رسم التجديد و الرسم املروض على السحب النقدي، كما 

أن اتساع رقعة الخدمات املصرفية دون الحاجة إلى أيدي عاملة، أي أنها توفر الوقت و الجهد الكبيرين و توجه ذلك في 

للحركات دون تدخل يدوي مع  يلعمالء باإلضافة إلى ضمان انعدام األخطاء نتيجة الترحيل األوتوماتيكخدمات أخرى ل

انعدام املراجعة املستندية و تقلل ممن تداول اإلشعارات، ناهيك عن مساهمتها في حل مشاكل التقنية و الضعف أمام 

حية في األجل الطويل إذ يساهم استخدام وسائل الدفع الجرائم اإللكترونية و هجوم البرامج الضارة، و أيضا تحقق الرب

االلكترونية في تحقيق معدالت ربح عالية من خالل تشغيل أموال الودائع الجارية الخاصة بحملة البطاقات، كما أن 

وسائل الدفع اإللكتروني تدعم إجبار املحالت التجارية على فتح حسابات لدى املصرف ألن التاجر مضطر لذلك ليتم 

  .     تحويل األموال إلى حسابه، و بذلك تزداد السيولة لدى املصرف إذ أن األموال التي تخرج منه ترجع إليه

وجود املزايا ال ينفي عيوب و محددات وسائل الدفع رابعا: عيوب و محددات وسائل الدفع اإللكتروني: 

ستخدام هذه الوسائل زيادة اإلقراض و اإلنفاق بما فاملخاطر الناجمة عن ا سواء بالنسبة لحاملها أو التاجر أو مصدرها

يتجاوز القدرة املالية و عدم سداد حامل البطاقة في وقت محدد يترتب عنه وضع اسمه في القائمة السوداء، كما أن 

مجرد حصول بعض املخالفات من جانب التاجر يضع اسمه  في القائمة السوداء و هو ما يعني تكبد التاجر صعوبات 

ي نشاطه التجاري، أما بالنسبة ملصدرها فأهم خطر يواجه مصدرها و هو خطر تعثر سداد حاملي البطاقات جمة ف

 24) مسعداوي يوسف، سعيدي جميلة، ص: للديون املستحقة عليهم و كذلك تحمل املصرف املصدر نفقات ضياعها 

). 
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أيضا، و نأخذ بطاقات االئتمان كمثال عن من  جهة أخرى قد تمتد مخاطر وسائل الدفع اإللكتروني إلى املجتمع 

ذلك و التي تتعدد مخاطرها، و لعل من ضمنها احتمال الغش و التزوير كحيازة بطاقات االئتمان من قبل شخص غير 

صاحبها األصلي لكنه على معرفة برقم البطاقة التي حصل عيها بطريقة السرقة أو بسبب ضياعها، و ال تغفل ارتفاع 

عن استخدام البطاقة، و يتم ذلك برفع زيادة االئتمان من قبل التاجر بنسبة تساوي الرسوم املفروضة  األسعار الناجم

عليه من مصدر البطاقة أو تزيد، و من أكثر املخاطر تأثيرا على األوضاع االقتصادية و االجتماعية لبطاقات االئتمان هي 

ة تجد البنك يقرض العميل بدون أية ضمانات أو رهون سوى الثقة املوجودة لدى البنك بعميله، و بناء على هذه الثق

ضمانة الثقة املوجودة، و ما يلقي العميل على عاتقه بوعود السداد، فإذا قام البنك بإقراض هذا الشخص دون وضع أية 

درجة يمكن ضمانة ألمواله و حان وقت السداد و لم يقم املقترض بسداد في الوقت املحدد فإن ذلك يؤثر على البنك إلى 

   .(41/42، ص: 2227)جالل عايد الشورة، .   معها أن يعلن إفالسه أو إعساره

 :  يالثاني: تبييض األموال كأبرز تحديات الدفع االلكترون ملحور ا

تعددت تعريفات تبييض األموال فقهيا و دوليا، أوال: مفهوم تبييض األموال حسب القانون الجزائري: 

بتعدد معايير املفهوم فمنهم من أخذ باملفهوم الضيق و منهم من أخذ باملفهوم املوسع الذي لم يحدد مصدر األموال غير 

موال و و القانون املتعلق بالوقاية من تبييض األ املشروعة و هو ماال أخذ به املشرع الجزائري في كل من قانون العقوبات 

 كل فعل يتعلق بـ :بهذه الجريمة " يقصد و مكافحتهما، حيث  تمويل اإلرهاب

  تحويل األموال أو نقلها ، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة ، بغرض إخفاء أو تمويه

صلية التي تحصلت منها املصدر غير املشروع لتلك األموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األ 

 هذه األموال ، على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله ،

  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق

 املتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية،

  استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات اكتساب األموال أو حيازتها أو

 إجرامية،

  املشاركة في ارتكاب أي من الجرائم املقررة وفقا لهذه املادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها و

 ". املساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء املشورة بشأنه

ييض األموال ال تقتصر على القطاع املصرفي أو اآلليات املصرفية فقط بل هي مختلفة ، و حتى في القطاع تقنيات تب

املصرفي تتباين بين ما هو تقليدي و ما هو حديث أي تقني و نخص بالذكر في هذا السياق وسائل الدفع اإللكتروني 

ابي في تسهيل املعامالت املصرفية و حداثتها، فهي أيضا باعتبارها محل الدراسة، فهذه األخيرة و إن كانت تلعب دور ايج

 (.723/728، ص: 2291عبد الصمد حوالف، تلعب ذات أثر ايجابي على مبيض األموال )
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لقد عمد مبيض األموال فور التأثير اإليجابي لوسائل الدفع اإللكتروني على مبيض ي األموال: ثانيا: 

الستخدامها الرتكاب جريمته فجعلها ذات وجهين ايجابي و سلبي، بدال من أن تكون ذات ظهور وسائل الدفع اإللكترونية 

 وجه إيجابي فقط، و يمكن إبراز تأثير النقود اإللكترونية بشكل خاص في جريمة تبييض األموال من زاويتين:

ترونية دون الحاجة إلى ظهور يتم التعامل بالنقود اإللك / النقود اإللكترونية تسهل ارتكاب جريمة تبييض األموال:7

الهوية الحقيقية للمتعاملين، و أحيانا دون ظهورها إطالقا، و هذا يخلق فرصة لدى مبيض األموال الستخدامها في ارتكاب 

 جريمته، إذ لن يكون مضطرا لإلفصاح عن شخصيته حتى لو كان له تاريخ حافل في ارتكاب جريمة تبييض األموال.

رونية طابعا من السرية، يجعل مهمة السلطات املختصة بمراقبة جريمة تبييض األموال كما أن للنقود اإللكت

مهمة صعبة جدا، حيث يصعب مراقبة السجالت و العمليات املالية و املصرفية التي تتم باستخدام هذه النقود، فضال 

كمبيوتر و األنظمة اإللكترونية، و قد عن أن استخدام هذا النوع من النقود يعتمد بالدرجة األولى على استخدام أجهزة ال

تتعطل هذه األجهزة و األنظمة التي تحفظ هذه النقود سواء " كان هذا العطل مقصودا نتيجة أعمال جرمية أو عطال 

تلقائيا "، و في هذه الحالة يصبح من املستحيل مراقبة العمليات التي تتم باستخدام النقود اإللكترونية، و من يخلق 

 سعا الرتكاب جريمة تبييض األموال.املجال وا

يتمثل محل جريمة تبييض األموال  وسائل الدفع اإللكترونية توسع محل جريمة تبييض األموال:/ 2

في األموال غير املشروعة الناتجة عن ارتكاب الجرائم، و قد تساعد النقود اإللكترونية في تأمين هذه األموال غير املشروعة 

ض، فمثال يؤدي استخدام هذه النقود إلى زيادة حاالت التهرب الضريبي، حيث يصعب على الجهات التي تحتاج إلى التبيي

املكلفة بتحصيل الضرائب مراقبة الصفقات التي تتم عبر شبكة اإلنترنت باستخدام هذه النقود، و يصعب من ثم فرض 

واال غير مشروعة تحتاج إلى التبييض، و من الضرائب عليها، و ال شك أن األموال التي تنتج عن التهرب الضريبي تعد أم

جهة أخرى فإن طبيعة النقود اإللكترونية الخاصة تجعل من الصعب التحقق من صحتها عند إبرام الصفقات، فقد 

يكتشف بعد إتمام الصفقة أن النقود اإللكترونية التي سويت بها هذه الصفة مزيفة، و من ثم فإن األموال الناتجة عنها 

غير مشروعة تحتاج إلى التبييض. و يضاف إلى ذلك أيضا، أنه توجد إمكانية حقيقية الستخراج نسخ مزيفة من هي أموال 

النقود اإللكترونية، من خالل معرفة تفاصيل النقود اإللكترونية األصلية و إذا تحقق ذلك فإن هذه النقود املزيفة تعد 

 (.            723/728، ص: 2291عبد الصمد حوالف، ) أمواال غير مشروعة

فاملالحظ هنا أن تبييض األموال بواسطة وسائل الدفع اإللكترونية يعتمد بشكل أساس على السرعة و السرية   

و التعقيد في تنفيذ العمليات و في إرسال البيانات، فضال عن إمكانية تنفيذ العمليات عن طريق أشخاص مجهولي 

 تأخذ بعين االعتبار ما يلي:   الهوية، ما يتطلب إحكاما و إجراءات خاصة

ضرورة التنسيق الكامل بين خلية معالجة االستعالم املالي و وحدات مكافحة جرائم تقنية املعلومات، خاصة  -

 فيما يتعلق بتفتيش املنظومة املعلوماتية و تدريب املوظفين املختصين بمعالجة البيانات اإللكترونية.
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املصرفي و الحفاظ على املصلحة العامة من خالل البوح بالسر حال وجود املوازنة بين االلتزام بكتمان السر  -

 شبهة كافية لتبييض األموال، و من ثم إمكانية انتهاك حق الزبون في الحفاظ على سرية بياناته املصرفية.

الجزائر  توفير سبل التعامل بوسائل الدفع اإللكترونية للتقليل من التعامل بالنقد السائل ) و هو أمر ال تزال -

بالغة التأخر في تطبيقه (، مع ضرورة فرض الرقابة الصارمة على حركة األموال عبر تلك الوسائل االفتراضية 

 بغية التضييق على حركة األموال القذرة.

إنشاء شبكة معلوماتية بنكية موجودة ) نظام بنكي معلوماتي موحد ( من خالل ربط البنوك معلوماتيا بعضها  -

ى اإلطالع على معلومات املتعامل املشبوهة أثناء تنفيذ أي عملية من عمليات الدفع أو السحب ببعض حتى يتسن

 أو فتح حسابات بنكية أو غيرها من العمليات املصرفية.

يتطلب هذا تعزيز استخدام التكنولوجيا، خاصة ما تعلق منها بأنظمة الرقابة، فهي من جهة تعزز الشفافية،  -

عمل على الكشف السريع و األمن عن العمليات املشبوهة، كما تسمح بنشر ) إرسال ( كما أنها من جهة أخرى ت

 املعلومات بالسرعة الكافية و املطلوبة للتأكد من العمليات املشبوهة و الحد منها.

كما أن هذا األمر مرتبط أيضا بتعزيز االتصال بين مختلف املصالح على مستوى البنوك و املؤسسات  -

يسمح فضال عن نقل املعلومة بنقل الخبرات و زيادة التنافسية و من ثم تقديم خدمات أفضل  املصرفية، الذي

 للمواطن تسمح باالرتقاء باملنظومة البنكية و تعزيز الثقة فيها.

العمل على إنشاء و تطوير و مراقبة البنوك اإللكترونية التي فرض الواقع التكنولوجي و الدولي و املجتمعي التعامل من 

لها، فكما أنها وسيلة مهمة من الوسائل املستخدمة في تبييض األموال، فإنها قد تعتبر عامال فاصال و فعاال في ككشف خال

 هذه الجريمة و الحد منها إذا ما تم تطوير التكنولوجيا املستخدمة فيها و تعزيز أنظمة املراقبة اآللية املصرفية املتصلة بها

   (.343/344بن الصديق رمزي، ص: )  .

 خاتمة:  

كخالصة ملا سبق ذكره في هذه الدراسة يمكن القول أنه بالرغم من مزايا و فعالية وسائل الدفع اإللكتروني إال   

أنها تواجه العديد من التحديات جراء عدم إمكانية اإلملام التام بالجانب التقني الحديث و التي يتجسد أبرزها و أخطرها 

 موال، و بالتالي كنتيجة لهذه الدراسة نقول: في استعمال هذه الوسائل في عمليات تبييض األ 

أدت البيئة الجديدة للعمل املصرفي و املنافسة الشديدة و التطبيقات التقنية ألدوات الدفع اإللكتروني إلى  -

الضغط على البنوك إليجاد آليات جديدة في استخدام و تنويع الخدمات املصرفية اإللكترونية للمحافظة على 

 آخرين جدد.العمالء و جذب 

وسائل الدفع اإللكتروني لم تكن الحل املثالي للمشاكل املطروحة من الوسائل التقليدية في مستوى التوقعات،  -

حيث خلقت هي ا أخرى مشاكل و عيوب من نوع جديد يصعب محاربتها الرتكازها على عالم الكتروني يفتقر 

 للمادة الورقية مما يصعب عليه عملية اإلثبات.
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ئل الدفع اإللكتروني و التي ظهرت بنسبة عالية و تنتج عن استخدام وسائل الدفع االلكترونية، و مخاطر وسا -

منها ما يقوم به بعض املحترفين الختراق نظم شبكة االتصاالت و االنترنت و يقومون بتغيير نظم املعلومات و 

 البيانات.

 ال املتعلق بوسائل الدفع االلكترونية.تعاني املنظومة القانونية الجزائرية من فراغ تشريعي في املج -

وسائل الدفع اإللكتروني لها أثر إيجابي على مبيض ي األموال سواء من حيث تسهيل وقوع الجريمة أو من خالل  -

 توسيعها.

 هذه النتائج بطبيعة الحال كانت انطالقة لوضع جملة من التوصيات نذكر منها: 

تحـت  األموال، بحيـث يمنـع بهـذه الطريقـة اسـتخدامه لعمليـات تبييـض وضـع رقابـة صارمـة علـى النظـام املصرفـي -

، وذلـك بحصـول املؤسسـات املاليـة علـى كل البيانـات بشـكل دقيـق علـى صاحـب »اعـرف عميلـك«شـعار 

اليـة املختلفـة الحسـاب، ومعرفـة مصـادر دخلـه، ونشـاطه املالـي الـذي يمارسـه، وتكاليـف البنـوك واملؤسسـات امل

 .املناسـبة عـن كل عمليـة مصرفيـة تزيـد عـن حـد معيـن اإلجراءاتواتخـاذ 

والهيئــات واللجــان  واإلداريةتعزيــز التعــاون بيــن الجهــات الرقابيــة املختصــة الدوليــة والداخليــة، القضائيــة منهــا   -

، وبيـن املؤسسـات املاليـة فـي كشـف أي عمليـة األموالــن جرائــم تبييـض ع مالحقةاملتخصصــة املخولــة لهــا مهمــة 

 األمواليشـتبه بأنهـا تجـري لغــرض تبييــض 

 األحكامضــرورة وجــود تعــاون دولــي فــي مجــال تبــادل املعلومــات، ضبــط الجرائــم، تســليم املجرميــن، تنفيــذ  . -

املبيضـة، وهـذا  األموالدول غيــر الدولــة التــي يــراد فيهــا تنفيـذ الحكـم، كـذا مصـادرة الصــادرة مــن محاكــم 

هـي مـن الجرائـم الدوليـة  األمواليتوقـف علـى التعـاون الدولـي فـي هـذا املجـال، مـع العلـم أن جرائـم تبييـض 

 .العابـرة

عمل املصرفي وتسریع وتیسير إجراءاته، فإنها كذلك تستخدم بقدر ما أسهمت التكنولوجیا الحدیثة في تسهیل ال -

بطریقة سلبیة تساهم بقدر بالغ في اإلزراء بالعمل املصرفي، خاصة إذا ما تعلق األمر بتبییض األموال عبر وسائل 

الدفع اإللكترونیة؛ فقد ساهمت السریة والسرعة في تنفیذ العملیات املصرفیة التي توفرها هذه الوسائل في 

وعلى هذا یتوجب تعزیز املنظومة التكنولوجیة املستخدمة في  .استخدامها كأداة حاسمة في تبییض األموال

املؤسسات املالیة، خاصة ما یرتبط منها بالجوانب الرقابیة، إضافة إلى ضرورة تعزیز روح املسؤولیة لدى موظفي 

 عن ضرورة استحداث تشریعات مصرفیة هذه املؤسسات من خالل تكثیف البرامج التوعویة والتدریبیة، فضال

متكاملة تسد الخلل الذي یشوب التشریعات القائمة، بغیة حمایة وسائل الدفع اإللكترونیة من استخدامها 

 .بطریقة غير مشروعة من جهة، وبغیة تضییق منافذ ارتكاب جریمة تبییض األموال من جهة أخرى 
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أثر  زائري في الرفع من كفاءة القطاع املصرفي الج يصطناعاال التكنولوجيا املالية والذكاء  دور 

 الجودةنظم اإلدارة البيئية على معاير 

 د/هدى محمد سليمان

 د/ محمد عبد الواحد اسماعيل

 طالب /محمود محمد السعيد عبد الخالق

 )مدرس معهد العبور العالى( لالدارة والحاسبات ونظم املعلومات

 معهد العبور لالدارة والحاسبات ونظم املعلومات

421372@oi.edu.egEmail :  

 ملخص :

تمثل نظم إدارة البيئة فرصة للشركات في الدول النامية لنقل التكنولوجيا وتبني نظم إدارة بيئية تعتمد على أفضل 

هدف البحث إلى معرفة مدى تأثير أثر نظم اإلدارة البيئية على معاير الجودة استدامة املؤسسات  املمارسات العاملية

على وجود عالقة إرتباطية بين أثر نظم اإلدارة البيئية على معاير الجودة  التعليمية املصرية واشتملت فروض البحث

ووجود عالقة إرتباطية بين معايير الجودة الستدامة املؤسسا ت التعليمية ووجود عالقة إرتباطية بين نظم اإلدارة البيئية 

ية على معاير الجودة وأهميتها وعالقتها على استدامة املؤسسات ، وهدف البحث إلى التعرف على مفهوم  نظم اإلدارة البيئ

ببعض املفاهيم األخرى، والتعرف على مفهوم وأهداف االستدامة . تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتكوين اإلطار 

( 277النظري للبحث، وتم جمع البيانات من خالل استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من خالل عينة مكونة من )

( بين  7.77ارة التعليم العالي ، وقد أسفرت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية )موظف بواز 

نظم اإلدارة البيئية على معاير الجودة وتبين وجود تأثير لتخطيط معايير الجودة بينما لم يكن هناك أثر معنوي للرقابة 

( بين معايير الجدة واالستدامه 7.77عنوية عند مستوى معنوية )على معايير الجودة  كما توجد عالقة ذات داللة م

 املؤسسية ، وكان هناك عالقة إرتباطية بين.

 الجودة االلكترونية -معايير الجودة  -: نظم االدارة البيئية  الكلمات املفتاحية

Abstract: 

      Environmental management systems represent an opportunity for companies in developing countries 

to transfer technology and adopt environmental management systems based on international best 

practices. The research objective is to know the impact of environmental management systems on quality 

standards and the sustainability of Egyptian educational institutions. Quality standards and the existence 

of a correlation between quality standards for the sustainability of educational institutions and the 

existence of a correlation between environmental management systems on the sustainability of 

institutions, and the aim of the research to identify the concept of environmental management systems on 

quality standards and their importance and their relationship to some other concepts, and to identify the 

concept and objectives of sustainability. The descriptive analytical approach was used to form the 

theoretical framework for the research, and data was collected through a survey form as a main tool for 

mailto:421372@oi.edu.eg
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research through a sample of (200) employees in the Ministry of Higher Education, and the results 

resulted in a significant relationship at the level of significance (0.01) between systems Environmental 

management on quality standards and it was found that there was an effect of planning quality standards, 

while there was no significant effect of control on quality standards, and there was a significant 

relationship at the level of significance (0.01) between standards of novelty and institutional 

sustainability, and there was a correlation between. 

Key words: 

environmental management systems - quality standards - electronic quality. 

 مقدمة :

 Internationalنظم إدارة البيئة هي عبارة عن سلسلة من املقاييس الدولية تصدرها املنظمة الدولية للمقاييس   

Organization for Standardization  تتكامل مع متطلبات اإلدارة األخرى مما يساعد الشركات على تحقيق األهداف

االقتصادية والبيئية، من خالل تحديد اإلجراءات وتقييم فعالية السياسات املتبعة وإظهار مدى توافقها مع هذه 

 من األهداف، كما تشجع هذه النظم الشركات على تبني إدارة بيئية أكثر فعالية 
ً
وكفاءة ومرونة، بحيث تصبح جزءا

نظامها. وتمثل نظم إدارة البيئة فرصة للشركات في الدول النامية لنقل التكنولوجيا وتبني نظم إدارة بيئية تعتمد على 

 أفضل املمارسات العاملية .

د، وهي مصدر الفعل )جاد(، والجودة الشاملة هي: الجهود والط ّ
اقات التي يتّم استثمارها؛ والجودة في اللغة: الش يء الجيِّ

ر من  عبِّّ
ُ
ة، فهي ت سة، إذ إّنها تشمل بهذا املعنى الكفاءة، والفاعليَّ ؤسَّ

ُ
نهج اإلدارّي، ومواصفات العمل في امل

َ
بهدف تحسين امل

ة؛ بهدف الحصول  تاحة، كاملوارد املاّدية، والبشريَّ
ُ
ات امل ة اإلمكانيَّ

َّ
سبة ناحية الكفاءة عن االستخدام األمثل لكاف على نِّ

خَرجات، واألهداف 
ُ
ة من خالل تحقيق امل ل الجودة الشاملة الفاعليَّ

ّ
مث

ُ
لفة ُممكنة، وت

ُ
دة من الناتج، بأقّل ك ُمحدَّ

ة من أهمِّ أسس الجودة الشاملة. َعدُّ الكفاءة، والفاعليَّ
ُ
 املوضوعة، وبذلك ت

املواصفات املطلوب توافرها في النظام الكامل وتعرف معايير الجودة الشاملة بأنها: مجموعة من الخصائص، والسمات، و 

للمؤسسة؛ بهدف تحقيق الجودة الشاملة، علما بأن هذه الصفات، والخصائص تشمل: مدى تهيئة البيئة، واملناخ 

املناسب، وتحديد املتطلبات التي يحتاجها العميل، أو املستفيد من عمل املؤسسة، باإلضافة إلى التخطيط لجودة 

ة كل من اإلدارة، والخطط، ومحتوى البرامج في املؤسسة، وتحديد مدى جودة الكادر املؤسس ي، ومدى األهداف، وجود

 مالءمة املنشأة ملتطلبات العمل. 

  -مصطلحات  البحث:

 نظام اإلدارة البيئية -9

هـــــو نظـــــام وقاعـــــدة بيانـــــات تـــــدمج اإلجـــــراءات والعمليـــــات لتـــــدريب املـــــوظفين، والرصـــــد، والتلخـــــيص، واإلبـــــالغ عـــــن  

علومــــات األداء البيئــــي املتخصصــــة ألصــــحاب املصــــلحة الــــداخليين والخــــارجيين للشــــركة. املعيــــار األكثــــر اســــتخداًما الــــذي م

 70777يعتمد عليه نظام اإلدارة البيئية هو املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي )آيزو( 

  :(Quality Standards)معايير الجودة  -2

 مــن أي عيــب فــي التصــنيع أو هــي املعــايير املحــددة التــي يــتم مــن 
ً
خاللهــا التحقــق مــن جــودة املنــتج، وإذا مــا ـكـان خاليــا

 .مخالف للمواصفات، حيث يتم من خاللها تحقيق التوحيد في مجموعة املنتجات التي يتم تصنيعها بالكامل

 



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  492    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

 الجودة اإللكترونية  -3

أن الجـــــودة اإللكترونيـــــة هـــــي الشـــــكل األخيـــــر وربمـــــا األرقـــــى لتطـــــور مجـــــاالت وإهتمامـــــات سياســـــات وجهـــــود تطـــــوير     

 وتحسين الجودة .

اليــوم لــدينا فــي الصــناعات الحديثــة زبــائن داخليــون ) يتمثــل بالعــاملين ( وزبــائن الخــارجيون ) الــذين يشــترون مــن    

 املصانع ( . 

التفاعل املباشر واآلني ومن كل مكان وفي كل وقت مع هذين النوعين بكفاءة عاليـة ،  ومع اإلنترنت أصبح باإلمكان

( الـــذي  E-Customer( مـــع العـــاملين فـــي املصـــانع ، ومـــع الزبـــون اإللكترونـــي )  Intranetوذلـــك عـــن طريـــق الشـــبكة الداخليـــة ) 

( أو من خالل اإلنترنت ليتفاعل معها في  Extranetأصبح شريكا من شركاء املصانع يرتبط بها من خالل الشبكة الخارجية ) 

 كل ما يفكر به أو يريده أوال بأول وبالوقت الحقيقي . 

وإذا ـكـــان العــــاملون هــــم مصــــدر الجــــودة الداخليــــة ) جــــودة املطابقــــة للمواصــــفات أو االســــتعداد لتقــــديم الخدمــــة 

ارجيـة ) جـودة املالءمـة للغـرض واحتياجـات حسب مستوى اإلعداد املسبق ( ، فإن الزبائن هـم الـذين يحـددون الجـودة الخ

 وتوقعات الزبون ( .

 -مشكلة  البحث:

تنطلق مشكلة البحث من حاجـة املنظمـات إلـى تقبـل األفكـار الجدیـدة واملمارسـات الحدیثـة، إذ إن املنظمـة فـ  ظـل 

ــاملة التحـــــدیات واملنافســـــة الشـــــدیدة تحتـــــاج إلـــــى اســـــتخدام وتطبیـــــق وتفعیـــــل املمارســـــات اإلداریـــــة  الحدیثـــــة ـدــــالجودة الشـــ

واإلبــــداع ، إذ إن حلقــــات الجــــودة مــــن األمــــور املهمــــة التــــى تحــــرص املنظمــــات علــــى امتالکهــــا ملــــا لهــــا مــــن دور فاعــــل، کمــــا یعــــد 

أسلوب حلقات الجودة من األسالیب العلمیة التى تسـهم فـ  تقـدیم حلـول مقترحـة لحـل مشـكالت الجـودة واإلنتاجیـة لـذلك 

 استجابة ملتطلبات املنظمة ، ومن جهة أخرى یعد اإلبداع مصدرا" مهما وأحد املداخل تبرز الحاجة إليها حا
ً
 ومستقیال

ً
ضرا

املهمة والرئیسة لحل املشکالت التى تواجه املنظمة ومن اجل البقاء فـ  عـالم اإلعمـال والنمـو والتوسـع وبـدأ مفهـوم اإلبـداع 

ل  النهـوض بمسـتوى أدائهــا وان اإلخفـاق فـ  هـذه األسـالیب یــؤد  احـد مفـاهیم املنظمـات الصـناعیة والخدمیــة الکبـرى وبالتـا

 -إلى التراجع والضعف إمام املنظمات املنافسة لها، وبشکل عام یمكن التعرف على مضامين املشكلة بالتساؤالت األتية :

 واإلبـــــــداع املنظمى.هـل تــــوجد عـالقة ارتبـــــــاط ذات داللـة معنـــــویة بیـن تطبيق معایير الجودة الشاملة  .7

 ف  اإلبداع املنظمى ف  الشركات الصناعية املصرى . هل یوجد تأثير معنو  لتطبیق الجودة الشاملة  .2

هــل هنــاو فــروق ذات داللــة معنویــة بــين عینتــى البحــث فیمــا یخــص تطبیــق حلقــات الجــودة واالبــداع املنظمــى فــ   .3

 الشركات الصناعية املصرى 

 ة الجودة الشاملة البیئیة والشركات  ف  بعض الشردات الصناعیة بدولة "املصرى"؟.ما مدى معایير نظم ادار  .0

 ما معوقات معایير نظم ادارة الجودة الشاملة البیئیة ف  بعض الشردات الصناعیة بدولة "مصر"؟. .2

 -أهداف البحث:

 علـى هـذا ف  ضوء تحدید مشکلة البحـث فـان هـدف البحـث یتمثـل فـ  تشـخیص وتحلیـل عالقـات االرتبـاط 
ً
تأسیسـا

 -الهدف یمکن تأشير مجموعة من األهداف یسعى البحث إلى تحقیقها :

  تحدیــد مــدى معــایير نظــم ادارة الجــودة الشــاملة البیئیــة بقطــاع الصــناعات فــ  بعــض الشــردات الصــناعیة بدولــة

 "مصر".

 شــــردات الصــــناعیة تحدیــــد معوقــــات معــــایير نظــــم ادارة الجــــودة الشــــاملة البیئیــــة بقطــــاع الصــــناعات فــــ  بعــــض ال

 بدولة "مصر"؟.

 . قیاس مستوى اإلبداع املنظمى ف  الشركات الصناعية 
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 . تشخیص العالقة بين تطبیق الجودة واإلبداع املنظمى ف  قطاع الصناعات 

 .تشخیص تأثير تطبیق الجودة ف  اإلبداع املنظمى ف  قطاع الصناعات بمصر 

ـــق ومعوقـــــات محاســـــبة الشـــــركات الصــــــناعية  مـــــدى اخـــــتالف آراء املشـــــارکين فـــــ  البحـــــث بشــــــأ تحدیـــــد ن مـــــدى تطبیــ

 باختالف متغيرات )الجنس, وعدد سنوات الخبرة, ونوع القطاع الصناع (

  أهمية البحث:

ــ  حــــل  تنطلـــق أهمیــــة البحــــث مــــن دونــــه جهــــد متواضــــع لتعریــــف موقـــع البحــــث بأهمیــــة اســــتخدام معــــایير الجــــودة فــ

عنهمـا مــن تحسـینات فــ  األداء العـام وکمـا تکتســب الدراسـة اهمیتهــا مـن خــالل املشـکالت وتولیـد األفکــار اإلبداعیـة ومــا ینـتج 

 االتی :

فـان معرفـة هـذه العالقـات وتحلیلهـا   واالبـداع املنظمـى وبالتـال   تحلیل العالقة بين ابعـاد تطبیـق الجـودة الشـاملة .7

 سوف یغدو محور اهتمام الجانب املیدانی .

رات تطبیــــق معــــایير الجــــودة التــــى تناولهــــا البحــــث )دعــــم االدارة العلیــــا ، اســــهام البحــــث فــــ  بیــــان اهمیــــة أبعــــاد متغيــــ .2

 والعاملين ف  ادارة الجودة ، والبنیة التحتیة(.

 . املساهمة ف  نشر التوجهات الجدیدة ف  بیئة االعمال ومنها تطبیق حلقات الجودة لتحقیق املنفعة للمرکزین .3

 منهجية البحث:

ــامل  و)  االســــتطالع  ( فــــ  تشــــخیص مســــتوى تــــوافر متغيــــر  البحــــث ، )ومــــنهج تحلیلــــ  ( اعتمــــد البحــــث املــــنهج التکــ

 بینهما من خالل اعتماد االستبانة الستطالع أراء عینة من العاملين ف  )موقع البحث( .  العالقة ، والتأثير ) واملنهج املقارن(

 حدود البحث:

  تتمثل حدود البحث في اآلتي:

 مجموعة الشردات العاملة ف  الشركات الصناعية  املصري.: شمل البحث الحدود املکانیة .7

 االطار النظري 

 أن اإلنترنت استطاع بحق أن يحقق التركيز الفعال على الزبون والتفاعل معه في كل مكان وفي الوقت الحقيقي . 

فبدال من اإلعداد املسبق للخدمات أو إنتاج السلع ووضعها في املستودعات حسب خطـة املخـزون ، فـإن اإلنترنـت 

 يمكن أن يتفاعل آنيا مع الزبون ليحدد ما يريده فعال لتحقيق الزبونية العالية  . 

اإلســـــتجابة  كمـــــا يمكـــــن ومـــــن خـــــالل برمجيـــــات التطبيقـــــات أن تحقـــــق وتـــــدقق خيـــــارات الزبـــــائن الســـــابقة لتحســـــين

 لحاجات الزبون وتفضيالته . 

أن الجودة اإللكترونية بدون شك موضوع جديد لهذا فإنه بحاجة إلى املزيد من الجهـد املنهجـي مـن أجـل توضـيح     

 املفهوم . 

 فهي الزالت تعني أشياء عديدة ألفراد مختلفين . 

( فـي تقـديمها  Consistencyمـن الزبـون واإلتسـاق ) (  Predictabilityفالبعض يرى أنها تعني عنصر قابليـة التنبـؤ ) 

 من قبل املصانع . 

والــــبعض اآلخــــر يــــرى أنهــــا تحقيــــق كفــــاءة التنقــــل علــــى الشــــبكة وزيــــادة حجــــم البيانــــات املقدمــــة مــــع املحافظــــة علــــى 

 السلوك املتسق للخصائص . 

ر الشبكة لطبقات الخدمة األعلى آخرون يرون أنها تعني الطبقات املختلفة من خدمة البيانات التي تقدمها مصاد

 بنفقات الطبقات األدنى ) خدمة أعلى بتكلفة أدنى ( . 

 البعض يرى أنها محاولة مالءمة تخصيص موارد الشبكة لخصائص تدفقات البيانات املعينة.
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مــع  ومــع ذلــك فــإن الخدمــة اإللكترونيــة هــي خدمــة شــأنها شــأن الخــدمات األخــرى بمــا فــي ذلــك الخــدمات التقليديــة   

فــارق اساســ ي هــو أنهــا خدمــة علــى الشــبكة ، وهــذا الفــارق يجــب أن يفهــم فــي ضــوء مزايــا اإلنترنــت ســواء فــي عوملــة اإلتصــاالت 

ــي  ــات التطبيــــق والتشــــبيك والســــرعة الفائقــــة أو الوســــائط املتعــــددة ) الســــمعية والبصــــرية والصــــالت الشــــبكية ( التــ وبرمجيــ

 تقدم في إطارها الخدمة اإللكترونية . 

فــإن العديــد مــن األبعــاد لتقيــيم جــودة الخدمــة فــي البيئــة املاديــة بيئــة وجــه لوجــه تكــون مــؤثرة بدرجــة كبيــرة فــي  لهــذا

 البيئة اإلفتراضية . 

 :  هذه األبعاد ) في البيئة التقليدية ( تتضمن

يـة الـدخول والوصـول ، املعولية ) الدقة ( ، اإلسـتجابة ) السـرعة والتوقيـت ( الجـدارة ) املعرفـة واملهـارات ( ، قابل   

اللطافة ) األدب ، اإلحترام ، والصداقة ( ، األمن ) التحـرر مـن الخطـر ( ، الـتفهم ) اإلهتمـام الفـردي ( ، اإلتصـاالت ) تقـديم 

 ( ، امللموسات )املوارد املادية ( .Trustworthiness( ، الجدارة بالثقة ) Credibilityالتوضيحات ( ، املوثوقية )

 : اإلدارة البيئيةأنواع نظم 

 :توجد ثالثة نظم لإلدارة البيئية معبر عنها بثالث مواصفات رئيسة وفيما يأتي عرض موجز لكل منها

 British Standard ( BS: 7750) أوال" املواصفة البريطانية

 0027رقــم )  ( نظاًمــا لــإلدارة البيئيــة عــرف باملواصــفة البريطانيــة 7992اصــدر املعهــد البريطــاني للمواصــفات عــام ) 

 املتحدة وقد شكلت أساًسا لتطوير املواصفة الدولية والتي الزالت معتمدة حتى االن في اململكة 7990وقد تم تنقيحها عام 

( ISO : 14001) 

بوصـفها  14001 اال أنهـا اقـل مرونـة وأكثـر تحديـًدا ويصـعب تطبيقهـا علـى املسـتوى العـالمي لـذا اعتمـدت مواصـفة

متطلباتهـــا العمليـــة ضـــمن املواصـــفة  عامليـــة ، بعـــد أن تـــم تبســـيط شـــروط املواصـــفة البريطانيـــة وتحقيـــقمواصـــفة قياســـية 

 . الدولية

 ثانيا" املواصفة األوربية 

 ,( وأصـبحت ســارية 7993لعــام )  European Union النسـخة الخاصــة مــن إدارة البيئــة وخطـة التــدقيق األوربــي

EMAS  ( 2777وتم تنقيحها عام ) وعلـى الـرغم  اًما طوعًيا للمنظمات التي ترغب في تقييم وتحسـين أدائهـا البيئـيلتعكس نظ

وذلك بسبب تأثير التشريعات البيئية األملانية الصـارمة عليهـا ، إال  ) 0027من اعتماد بنائها على املواصفة البريطانية رقم ) 

مـن  ( EMAS ) تتشـابه املواصـفة األوربيـة ((ISO:14001 فـي بعـض جوانبهـا مـع املواصـفة الدوليـة أنهـا أكثـر تشـدًدا وتفصـيال

العمــل لتحســين نظــام اإلدارة البيئيــة ،  حيـث طلــب اإلعــالن عــن السياســة البيئيــة والتــزام اإلدارة العليـا بتنفيــذها واســتمرار

وقـع ، فـي حـين فـي العديـد مـن املواصـفات تركـز علـى امل وكـذلك إجـراءات التـدريب والتـدقيق ... الـخ . إال أن املواصـفة األوربيـة

علــى القضــايا املتعلقــة بــاملنتج وعمليــات اإلنتــاج ، ومــن ثــم فــان املواصــفة الدوليــة  ISO 14001 ) )تهــتم املواصــفة الدوليــة

  .املنظمات اإلنتاجية ، وكذلك في املنظمات والهيئات املختلفة وفي مقدمتها املنظمات الخدمية قابلة للتطبيق في

 ثالثا" املواصفة الدولية و املواصفة األوربية و املواصفة البريطانية 

: International Standard ( ISO 14001) 

وقــد  تعــد املواصــفة األساســية إلقامــة نظــام إدارة بيئيــة (ISO) مواصــفة دوليــة طورتهــا منظمــة التقيــيس الدوليــة

( . لتمكين املنظمة من صياغة السياسة واألهداف مع األخـذ  7996اعتمد النص . الرسمي لهذهِّ املواصفة بعد نشرهِّ عام ) 

وتطبـــق هـــذه املواصـــفة علـــى أيـــة  بنظـــر االهتمـــام املتطلبـــات القانونيـــة واملعلومـــات املتعلقـــة بشـــان الجوانـــب البيئيـــة املهمـــة

بيئيـة املعلنـة ، وإقامـة منظمة تسعى إلى " صياغة وتطبيق وتحسـين نظـام إدارتهـا البيئيـة، واملطابقـة الذاتيـة مـع السياسـة ال

 الدليل على شهادة املطابقة لنظام اإلدارة البيئية من قبل جهة خارجية ، والتقرير واإلعالن الذاتي للمطابقة مع املواصفة
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مـــن أكثـــر األنظمـــة  · :،))بأنـــه 3ويمكننـــا بنـــاءعلى مـــا ســـبق، بيـــان ميـــزات نظـــام اإلدارة البيئيـــة، )كمـــا فـــي الشـــكل رقـــم )

ة في تحقيق أداء بيئي متميـز، يـسمح للمنظمـة أو للمؤسـسة بمراجعة نشاطات التي تقوم بهـا، والتـي لهـا اإلدارية فاعلي

يسـاعد املؤسسـة أو املنظمـة فـي  · .تأثير في البيئية والعمل على توفيق أوضاعها لهـا، بما يتناسب واملتطلبـات القياسـية

، مــن خــالل التعــاون 
ً
يتضــمن تحديــد الهيكــل  · .مــع الجهــات املعنيــة بالشــأن البيئــيتحســين كفــاءة األداء البيئــي ذاتيــا

يتطلـب الحصـول علـى نظـام  · .التنظيمـي واملسـؤوليات واإلجـراءات واملـوارد الالزمـة لتحقيــق الــسياسة البيئيـة املرجـوة

كمؤشــر علــى مــدى االهتمــام بنشــاطات  )ISO 70777وشــهادات املواصــفات القياســية البيئيـــة ))، OMS) الجــودة

يـؤدي مـن خـالل تطبيقـه إلـى توحيـد املصـطلحات واملفـاهيم املتداولـة،  · .ايـة البيئـة علـى املسـتويين املحلـي والـدوليحم

  .عند إجراء املقارنـات فـي مجال الحفاظ على البيئة

: مفهـوم التنميـة املســتدامة
ً
تقريــر ورد مفهـوم التنميـة املســتدامة أول مـرة فـي  ): Development Sustainable) ثانيـا

، حيـث عرفــت التنميــة املسـتدامة فــي هـذا التقريــر بأّنهــا: "تلـك التنميــة التــي 7910اللجنـة العامليــة للبيئـة والتنميــة عـــام 

تلبي حاجـات الحاضـر، دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة في تلبيـة حاجيـاتهم". )اللجنـة العامليــة للبيئــة والتنميــة 

بأّنهـا: "تلـك التنميـة التـي تــستخدم املــوارد الطبيعيــة دون أن ) Webester) ا فـي قـاموسوجـاء تعريفهـ ). 13، ص7910

" ) انظـر: بـروان، وبيسـتر وآخـرون، 
ً
 أو كليـا

ً
فهـا ولـيم رولكـز وعـر ) 63،ص.  7991تسـمح باسـتنزافها أو تـدميرها جزئيـا

: واقــع التنميــة مـدير حمايــة البيئــة األمريكيــة، بأنهــا: "تلــك العم) Ruchelshaus. W) هـاوس
ً
ليـة التـــي تقــر بضــرورثالثا

أدت ســيطرة النزعــة املاديــة علــى ســلوك األفــراد والشــركات والحكومــات فــي  :املســتدامة علــى املســتويين الــدولي واملحلــي

الســنوات األخيــرة إلـــى زيــادة معــدالت الـــربح، ومعــدالت النمــو االقتصـــادي، مــن خــالل خطـــط وبــرامج ومـــشاريع تنمويــــة 

رشـــيدة، ألّنهـــا قامـــت علـــى أســـاس التخطـــيط الجزئــي وقصـــير املـــدى، بهـــدف تحقيـــق أقصـــ ى حـــٍد ممكـــٍن مــــن كانـــت غيــــر 

املكاسب واملنـافع، األمـر الـذي جعلهـا عـاجزة عـن املحافظـة علـى التـوازن الطبيعـي، بسـبب اســتنزافها املتسـارع للمـوارد 

التنميـة فـي دول العـالم، كننـا القـول: إنوباختصـار، يم ). 222،ص 7909الطبيعيـة ) الحمـد، ر.، صـباريني، م.س.، 

 مـــن النمـــو االقتصـــادي املشـــو
ً
نـــتج إال مزيـــدا

ُ
ه فـــي توزيعـــه املكـــاني والطبقـــي، الـــذي خلـــف بشـــقيه الفقيـــر والغنـــي، لـــم ت

 عـن وضـع الحلـول 
ً
 عن كٍم هائٍل من املشكالت البيئية، التي وقف العالم عـاجزا

ً
مجتمعات غنية وأخرى فقيرة، فضال

- 1 :هــا، رغـم إمكاناتــه التكنولوجيـة واملاديــة الهائلـة. وتشــتمل عمليـة تقيــيم اآلثـار البيئيــة، العناصـر اآلتيــةاملناسـبة ل

الوصـف التفصـيلي لبنـاء املشـروع ومكوناتـه، والرسـومات - 2 .تحديد مدى الحاجة للمشروع من النواحي االقتصـادية

يم الشـــامل لآلثـــار البيئيـــة، والتأكــــد مــــن اآلثــــار فحـــص التقريـــر لتحديـــد هـــل يتطلـــب املشـــروع التقيـــ- 3 .التوضـــيحية

 لــــنظم القــــوائم املعمــــول بهــــا فــــي تصــــنيف درجـــــة خطـــــورة اآلثـــــار )بيضــــاء 
ً
 –رماديــــة  –البيئيــــة املطلــــوب تقييمهــــا، وفقــــا

دارســة النطــاق، وتشــمل جمــع املعلومـــات - 5 .وصــف البيئــة املحيطـــة- 4 )17،ص  7990ســوداء(. )الصــالح،ف.، 

ف اآلثــــار املهمـــة، بحيـــث تهـــــدف إلـــى تحديـــد املشـــكالت الحاليــــة واملتوقعـــة، وتحديـــد البــــدائل زمـــة لتعـــروالبيانـــات الال 

- 7 .التقيــيم لتحديــد التــأثيرات البيئيــة املهمــة وتحليلهــا- 6 .املمكنــة، ورصــد اآلثــار البيئيــة املحتملـــة إلمكــان تقييمهــا

اإلجـراءات التـي تــؤدي إلــى تخفيـف اآلثـار البيئيـة تخفيف اآلثـار الضـارة، مـن خـالل رسـم خطـط التخـاذ مجموعـة مـن 

الســالبة، ومنهــا: تغييــر املوقــع، تغييــر فــي التخطــيط، تغييــر فــي تقيــيم البنـــاء، تغييــر فــي نوعيــة املعــدات، تحســين عمليــة 

ق ة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم والقدرات البيئة، وذلك من منطل.الرصد، تحسين اإلدارة البيئية للمشروع، وغيرها

 أن التنمية االقتـصادية، واملحافظة على البيئة، هي عمليات متكاملة وليست متناقضة

اســتخدام املــوارد الطبيعيــة بطريقــة عقالنيـــة، بحيـــث ال يتجـــاوز هـــذا االســتخدام عليــه، يمكننــا القــول: إنوبنــاء" .2

فـي حالـة املــوارد غيـر املتجـددة، فإنـه يجـب مـا حالـة املـوارد املتجـددة، أمـا للموارد معدالت تجددها في الطبيعة، والسـ ي

 لهـــا بهـــدف اإلبقـــاء عليهـــا 
ً
الترشـــيد فـــي اســـتخدامها، إلـــى جانـــب محاولـــة البحـــث عـــن بـــدائل لهـــذه املــــوارد، لتســـتخدم رديفـــا
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 مـــن حـــق األجيـــال 
ً
أطـــول مـــدة زمنيـــة ممكنـــة، ألن املـــوارد الطبيعيـــة ليســـت فقـــط مــــن حـــق األجيـــال الحاضـــرة، بـــل أيضـــا

والتنميــة املسـتدامة، هـي تنميـة ال تركــز علـى الجانـب البيئــي  ). P,1998., T, Kutzmark., D, Geis.2نظـر: القادمـة ) ا

 الجوانـب االقتــصادية واالجتماعيـة، أي أنهـا تنميـة بأبعـاد ثالثـة، مترابطـة ومتداخلـة فيمـا بينهـا، 
ً
فقط، بل تشمل أيضـا

  : وكل بعد منهـا يتكـون مـن مجموعة عناصر.

  :ستقبليةالرؤية امل .3

I - ســـيعاني تطبيـــق التنميـــة املســـتدامة مـــن صـــعوبات وعراقيـــل، والســـيما فـــي ظـــل آليـــات  ·فـــي مجـــال التنميـــة املســـتدامة

الســوق الحـــر القــائم علــى عــدم العدالــة فــي توزيــع عائــدات النمــو، وفــي ظــل غيــاب آليــات اقتـــصادية واجتماعيـــة واضــحة 

ية دولية جديـدة، تتضـمن يتطلب تطبيق التنمية املستدامة وجود رؤ  ·ومحددة لتوزيع هذه العائدات / براون، ويبستر، 

 أم مؤسســـات أم حكومــــات. وهــــذا هــــو 
ً
 فــــي قــــيم الــــسكان، واتجاهـــاتهم، وعـــاداتهم وتقاليـــدهم، ســـواء أـكــانوا أفـــرادا

ً
تغييـــرا

جـــــاءت التنميـــــة ) 27الطريـــــق الوحيـــــد لتطبيقهـــــا بمفهومهـــــا ومحتواهـــــا، وأبعادهـــــا التـــــي أقرتهـــــا دول العـــــالم فـــــي أجنـــــدة )

العـــالم مـــن التقـــدم الـــذي يعبـــر عنـــه بمنطـــق االقتــــصاد إلــــى التقـــدم الـــذي يعبـــر عنـــه بمنطـــق  املســـتدامة لنقـــل الثقـــل فـــي

 الثقافة )ثاراجوثا، 

دعم نظم اإلدارة البيئية كأحد األطراف املهمة في العملية البيئية، التي يعتمـد علـى كفاءتهـا نجاح النظم القائمـة فيهـا،  · 

 .وتعمل على تنميـة قـدراتهم من خالل التدريب املستمر واملتطور األطر املوجودة لديها،  وذلك لكونها تعد

تشـجيع النـاس علـى االلتـزام الطـوعي، كمـنهج أكثـر فاعليـة، للوصـول إلـى وضــع بيئــي أفــضل، والعمـل علـى إقنـاع النـاس  · 

 .بجدوى ضرورة تحسين األداء البيئي، وخفض التلوث

لتي سوف تعود علـى املنشـأة عنـد اتباعهـا أســلوب منـع التلـوث عنـد املنبـع، إقناع إدارة املنشآت بالجدوى االقتصادية ا · 

حيث يؤدي هذا األسلوب إلى خفـض التكـاليف الخاصـة بمعالجـة املخلفات الناتجة، استهالك املواد، إصابات العمل... 

 الخ

مــنهج االلتــزام الطـوعي، وقـد توجـه هـذه توجيـه املنشـآت إلـى بـرامج الـدعم الفنـي واملـالي، كآليـات فعالـة مـن شـأنها دفـع  · .

التشـريعات والقـوانين الخاصـة بتحديـد  ضرورة سن · .البرامج ضمن إطار جهاز شؤون البيئة، أو وزارات وهيئات أخرى 

مـستويات التركيـز القـصوى للملوثـات املسموح بها، والعمل على إدماج األبعاد البيئيـة عنـد وضـع املواصــفات القياســية 

من املخلفات الصناعية، وحـدوث التكاملية في  جـات الصناعية، ودراسة حياة املنتجات املختلفة بما يضمن الحدللمنت

ــادة  اإلنتـــاج الصـــناعي املوســـع للحـــد مـــن املخلفـــات الخطـــرة، واالســــتفادة الكاملــــة مــــن مخرجـــات الصـــناعة، وإمكـــان إعـ

 الحكومــات علــى القيــام  · التصــنيع مللوثــات املنتجــات بعــد انتهــاء عمرهـــا االفتراضـــي
ّ
كــل منهــا علــى حــدة أو بصــفتها  –حــث

تغييــر أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك  · .بالعمــل التصــحيحي الــذي يكفــل حمايــة البيئــة واســترجاعها وتحســينها –الجماعيــة 

ر املســــؤولية املخلـــة بالبيئــــة وحمايـــة املــــوارد الطبيعيـــة، وتبنــــي مبـــدأ االســـــتدامة فـــي توظيــــف هـــذه املــــوارد واســـتغاللها، عبــــ

املشـــتركة لقطاعــــات الدولــــة والقطــــاع الخـــاص واملجتمـــع األهلـــي كافـــة، مـــن أجـــل املحافظـــة علـــى املـــوارد البيئيـــة املتاحـــة، 

وتطـــوير أفضـــل املمارســـات الصـــديقة للبيئـــة فـــي عمليـــة التنميـــة القائمـــة علـــى ضـــمان حـــق األجيـــال القادمـــة وممـــا تقـــدم 

ــاع مـــــنهج التنميـــــةيمكننـــــا القـــــول: إن املســـــتدامة، فـــــي ظـــــل معطيـــــات الثقافـــــة االقتــــــصادية الجديـــــدة، أمـــــر بغايـــــة  اتبـــ

الصــعوبة، والســيما أنهــا ترتكــز علــى "اقتصــاد الســوق"، الــذي ال يمكّننــا مـــن وضـــع الحلــول املناســبة للمشــكالت البيئيــة، 

مشــكالت البيئــة". وعليــه  التــي أصــبحت أضــرارها تتجــاوز حــدود الدولــة املنتجــة لهـــا، وهـــي الظــاهرة التــي تعــرف بـــ "عامليــة

فإن الجميع معنيون بحماية البيئة ووقايتهـا من أية أخطار تصاب بها. والوقاية التـي نقصـدها هـي: " الحيلولـة دون وقـوع 

املشكلة، وذلك مـن خـالل القيـام بسلسـلة مـن اإلجـراءات تهـدف إلـى اتخـاذ كـل السـبل املؤديـة إلـى تنميـة البيئـة وتطويرهـا 

 ) " اإليكولوجية، ومنع وقوع أية أخطار تهددها، وإنذار من تسول له نفسه االعتـداء عليهـا ومراعاة قوانينها
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ة لهـذه وتهدف اإلجراءات العالجية إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي من شأنها أن توقف املصادر الرئيسة واملسـبب ) 

 لإلنســـــان ولل
ً
 محققـــــا

ً
. ولتحقيـــــق الهـــــدف األســـــاس مـــــن التنميـــــة املشـــــكالت البيئيـــــة، التـــــي يشـــــكل تـــــدفقها موتـــــا

ً
بيئـــــة معـــــا

 املستدامة في حماية البيئة بشكل خاص في سورية، يلزم القيام باملهـام الـست اآلتية

بنــاء القـــدرات املؤهلـــة واملتخصصــة فـــي البيئـــة، وإنشــاء مراكـــز البحـــث العلمــي وتزويـــدها بـــاألجهزة واألدوات املعـــدة - 1 :

 
ً
  عن مراقبة تأثير امللوثـات للبيئـة واتجاهاتهـا، وتوفير إنذار مبكر عن أي تدهور خطيرلقياس التلوث البيئي، فضال

التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة، آخـذين بالحسـبان أهميــة قــوانين العقوبــات الرادعـة، ملـن يعتـدي  سن-2

 عليه

مراحــل متقدمــة، مـــن أجـــل الحفــاظ علــى البيئــة، رفــع مســتوى الــوعي البيئــي والســلوك التطــوعي للمــواطنين كافـة، إلــى - 3

واملطالبـــة بإدخـــال البعـــد البيئـــي ضـــمن منـــاهج التعلــــيم، واســــتخدام وســــائل األعـــالم املختلفـــة لتوعيـــة املـــواطنين بقضـــايا 

 البيئة ومشكالتها وسبل الحفاظ عليها

ية والطاقــة الكهربائيــة فــي جميــع التوســع فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة واملتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســ- 4 .

 من مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والبترول
ً
 نواحي الحياة، بدال

رفــع مســـتوى األداء البيئــي الحكــومي واملجتمعـــي، مــن أجــل الوصــول إلـــى تحقيــق قــدر أعلــــى مـــن املعــايير واملقـــاييس - 5 .

 املتفق عليها في املعاهدات واالتفاقيات البيئية العاملية

إدراج البعـــد البيئـــي كمتغيـــر أساســـ ي فـــي خيـــارات املجتمـــع، لتخطـــيط مــــشاريع التنميــــة وتنفيــــذها وتقييمهـــا مـــن منظـــور 6-

إن تكامـل نظـم  .االرتباط الوثيق بـين مسـتوى املعيشـ ي والوضـع البيئـي، وذلـك بالتعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة

لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، يـتم مــن خـالل معرفـة نقـاط الضـعف فـي اإلدارة البيئية، بعالقتهـا مـع املهـام امللزمـة 

ـــق أولويــــــات  ــام علـــــى تحقيــ ــا، بحيـــــث ال تـــــؤثر فـــــي نقـــــاط القـــــوة لهــــــذا النظــــــام، وسينصـــــب االهتمـــ ــي ومعالجتهـــ النظـــــام البيئـــ

ملشكالت البيئية االستراتيجية املوضوعة في الخطة الخمسية العاشـرة فـي سورية، املتجسدة في أربع مجموعات تغطي ا

  :ذات األولوية، وهي

االستخدام املستدام للموارد املائية: إن االستخدام غير املستدام للموارد املائية من أكبـر املشـكالت البيئيـة التـي تواجـه 

ســورية، لــذا يوصــ ى بإعــادة النظــر فــي السياســات وإدارة الفعاليــــات التــي تتســبب فــي اســتنزاف هــذه املــوارد، وذلــك بهـــدف 

االســتخدام املســتدام ملــوارد األراضــ ي: تتمثــل اآلثــار الرئيســة لتــدهور األراضــ ي  o .وصــول إلــى االســتخدام املســتدام لهــاال

بتلــــــوث تربــــــة األراضــــــ ي الزراعيــــــة، وإزالــــــة الغطــــــاء النبــــــاتي نتيجــــــة عوامــــــل التعريــــــة والــــــتملح، وتـــــــدهور األراضـــــــي الرعويــــــة 

 ضغوط اقتـصادية وزيـادة رقعـة التصحر،  الطبيعية، وتناقص الغابات، األمر الذي يؤدي إلى

تحسين الخدمات والبنية  o .لذا يوص ى بإعادة النظر في السياسات الزراعية بغية الوصول إلى االستخدام املستدام لها

التحتيــة فــي املراكــز الحضــرية: يــؤدي التلــوث النـــاجم عـــن مصــادر عديــدة، والســيما الصــرف الصــحي والصــناعي ووســائط 

ى آثـــــار ضـــــارة فـــــي صــــــحة اإلنســـــان. لـــــذا أصـــــبحت هنـــــاك ضـــــرورة أو حاجـــــة ماســـــة إلـــــى تطبيـــــق إجـــــراءات بيئيـــــة، النقـــــل، إلـــــ

واالستثمار في محطات املعالجـة، وإلـزام الجهـات امللوثـة باملعـايير البيئيـة وحـدود االنبعاثــات وذلــك لحمايــة ، ولتخفـيض 

 2772/لعــام  27نــدرج ضـــمن إطــار تطبيــق القــانون رقــم /حــدوث األوبئــة املرتبطــة بالبيئــة إلــى مســتويات مقبولــة. وهــذا ي

الخـاص بحمايــة البيئـة، ألن التحــول الســكاني باتجــاه املنــاطق الحضـرية إلــى نمــو منـاطق الســكن العشـوائي أدى إلــى تعثــر 

مة التنميـة املسـتدا o .التخطـيط الحضـري عمـا يجـب القيـام بـه مـن إجـراءات وتـدابير وبـرامج تلبـي الغايـات املرجـوة منـه

 أن  للموارد الطبيعية والتراثيـة: تعـد
ّ
مكونـات التنـوع الحيـوي مــن أهــم املـوارد الطبيعيـة والتراثيـة املوجـودة فـي سـورية، إال

 للدخل الوطني، ألن الهدف 
ً
 مهما

ً
التنمية غير املـستدامة تـسببت فـي تدهور هذه املوارد، وهددت في الوقت ذاته مصدرا

 ها لألجيال املستقبلية، وتنمية إمكاناتها السياحية والترفيهية ما أمكنمن حماية هذه املوارد هو حفظ
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ونخلص مما سبق، أنه وعلى الرغم من بساطة أدوات تنفيذ نظم اإلدارة البيئية، التي توضـح سـبر العالقة الكائنة بين  .

مجال حمايـة البيئـة، مـع التركيـز علـى التنمية املستدامة ونظم اإلدارة البيئية، فإن توسيع قاعدة التأهيل والتـدريب فـي 

 عن تفعيل التشريعات القانونيـة وتطويرهـا لحمايـة 
ً
، فضال

ً
أهمية الوعي البيئي والثقافة البيئية في املدن والبلـدان كافـة

ئيـة البيئة، ودعوة كل مـن البـاحثين ومتخـذي القرار إلى تعميق الدراسـات فـي مجـال كيفيـة املواءمـة بـين نظـم اإلدارة البي

 لألجيــال فــي املســتقبل. 
ً
 ضــمانا

ً
والتنميـــة املـــستدامة، ألنهــا ستشــكل اللبنــة األســاس ألي برنــامج يعــول عليــه، وتكــون وعــدا

طلـق فـي 
ُ
وفي الحقيقة، إن ما أشرنا إليه، يشكل نقطة انطالق في تحقيق أهداف التحول االقتصادي واالجتمـاعي الـذي أ

 في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،بغية إحداث نقلة نوعية 2772سورية عام 

 

 نتائج البحث

عـــدم تبنـــي األســـاليب العلميـــة للوقـــوف علـــى الجوانـــب الصـــناعية ألنشـــطة ومنتجـــات الصـــناعة، أضـــافة الـــى عـــدم  .7

 االهتمام بالجوانب الصناعية املهمة أو توثيق ما يخص ذلك .

التـي تسـاهم فـي تحسـين األداء الصـناعي فـي الشـركات  غياب األهـداف والغايـات والبـرامج ومؤشـرات األداء الصـناعى  .2

 نتيجة افتقار املعمل إلى سياسة بيئية واضحة ومفهومة .

 إن أبعاد الجودة اإللكترونية كثيرة ومتنوعة ومن أجل تقديم رؤية واضحة في معايير الجودة للصناعات . .3

إن أبعاد وجودة الخدمة تم تحديها بخمسة أبعاد أساسية هي : امللموسـات ) التسـهيالت املاديـة واألجهـزة واألفـراد  .0

( ، اإلســــــــتجابة ، املقــــــــدرة ) معرفــــــــة ومهــــــــارات مقــــــــدم الخدمــــــــة ( ، والــــــــتقمص العــــــــاطفي )  Reliability( املعوليــــــــة ) 

Empathy . ) 

 التوصيات

اإلدارة البيئيــــة واألداء البيئــــي، فهنــــاك بعــــض القضــــايا الجــــديرة بالدراســــة  إجــــراء املزيــــد مــــن الدراســــات فــــي مجــــال .7

لتطـــوير نظـــام اإلدارة البيئـــي الحـــالي وعالقتـــه باملخـــاطر البيئيـــة، واألداء البيئـــي وعالقتـــه بالتنميـــة املســـتدامة نحـــو 

ة البيئيـة داخـل هـذه إطار متكامل لإلدارة البيئيـة فـي شـركة املثاليـة حيـث أن هـذه الدراسـة ملسـت جـزء مـن العمليـ

 الشركة

العمل على رفع مستوى الوعي البيئي داخل املنظمة على كافة الـدوائر األخـرى حيـث أنهـا مرتبطـة بالسـالمة العامـة  .2

 والوقاية من الحوادث، ضمن العمل على رفع األداء البيئي بشكل شامل الكل الشركة من ناحية السالمة العامة

ابيـة والتشــريعية وشــركة املثاليـة حيــث أنـه يســاهم بتشـجيعى الشــركات األخــرى جعـل االتصــاالت بـين الجهــات الرق .3

بتطبيق أنظمة اإلدارة البيئية )مثل نظام إدارة البيئة الصادر عن منظمة األيـزو الدوليـة واالنتـاج األنظـف( حيـث 

طريــق تقــديم  تعــرض مســتوى االرتقــاء الــذي حســن مــن أدائهــا البيئــي وتحفيــز الشــركات بتحســين أدائهــا البيئــي عــن

 صورة عن تجربتها للشركات األخرى.

ضــرورة اهتمــام شــركة املثاليــة بسياســاتها البيئيــة والعمــل علــى تطويرهــا وأشــراك كافــة املــوظفين بصــياغتها حيــث  .0

أنهــا تخطــط وتجهــز مــن قبــل اإلدارة العليــا بالتعــاون مــع دائــرة الجــودة حيــث أن أشــراك املــوظفين قــد يســاعد علــى 

 البيئية التي قد تغفل عنها اإلدارة العليا.طرح بعض القضايا 
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 من كفاءة القطاع املصرفي الجزائري دور التكنولوجيا املالية و الذكاء االصطناعي في الرفع 

The role of financial technology and artificial intelligence in raising the 

efficiency of the Algerian banking sector 
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 امللخص:

هذه الدراسة هو النظر والوقوف على أهم وأحدث التطورات التي شهدها القطاع  خاللإن الهدف الذي نطمح له من 

والخدمات املالية واملصرفية التي كانت تتم في السابق بشكل  املعامالتاملالي واملصرفي، بحيث أصبحت العديد من 

بضع نقرات على الحاسوب أو الهاتف املحمول وهذا عائد إلى  خاللفي انجازها، تتم حاليا من  طويالتقليدي يستغرق وقتا 

؛ مجاالتهاالتعرف على مفهوم التكنولوجيا املالية، خصائصها، وأهم  ✓والتكنولوجيا املالية؛  االصطناعيتطور الذكاء 

تزوير  آنوالوقاية منه، حيث  االحتيالف عن في تعزيز القطاع املصرفي عبر الكش االصطناعيمعرفة أهمية الذكاء  ✓

 االصطناعيوبيانات املستهل ك كما يمكن لتقنيات الذكاء  ملعامالتبشكل أكثر فاعلية عبر تحليل بيانات  االئتمانبطاقات 

 .االحتياليةالكشف عن العمليات 

 االصطناعي.الذكاء  املالية ،   التكنولوجيةالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The goal that we aspire to through this study is to look at and identify the most important and latest 

developments in the financial and banking sector, so that many of the financial and banking transactions 

and services that were carried out in the past in a traditional manner that takes a long time to complete, 

are now made through a few clicks on computer or mobile phone, due to the development of artificial 

intelligence and financial technology✓ Understand the concept of Financial technology, its 

characteristics, and its most important fields; ✓ Knowing the importance of artificial intelligence in 

strengthening the banking sector through fraud detection and prevention, as credit card fraud is more 

effective by analyzing data for consumer transactions and data, and artificial intelligence techniques can 

detect fraudulent operation 

Key words:      Financial technology    artificial intelligence   
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 مقدمة:

بالشكل الذي يوفر التمويل  األمواليعتبر القطاع املصرفي طرفا رئيسيا في أي اقتصاد، حيث يعمل على تسهيل حركة 

النمو فيها. و في املقابل شهدت البيئة  معدالتوزيادة  االقتصادية، من أجل تحقيق التنمية  االستثماراتالكافي ملختلف 

، مما  االبتكاراتنوع من الديناميكية والتعقيد، وهذا راجع إلى موجات العوملة وتسارع  األخيرةالعقود  خاللاملصرفية 

الحاصلة من أجل لحفاظ على الحصة السوقي ة  التحوالتك في مختلف الدول أمام تحد يات عديدة ملسايرة وضع البنو 

كثيرة تهتم، وبطرق مختلفة، بالخدمات املالية  مجاالتفي الشركات املالية والتوسع أكثر نحو أسواق جديدة. حيث ظهرت 

أكثر نحو محاكاة الذكاء البشري الذي يعتبر من  االتجاهن أجل . وهذا ماالصطناعيوتطويرها كالتكنولوجيا املالية والذكاء 

أبرز ما أنتجته التكنولوجيات في العالم، والتي تسعى البنوك لتبنيها، من أجل التقليل من التكاليف التشغيلية والرفع من 

 .أدائها والتقرب أكثر من العمالء

حيث تندر ج تحت هذا  " ؟الجزائري من كفاءة القطاع املصرفي  في الرفع االصطناعيما دور التكنولوجيا املالية والذكاء 

ما املقصود بالتكنولوجيا املالية؟ ما هي أهميتها؟ وما هو واقعها في  ✓ :الفرعية التالية التساؤالتالتساؤل املركزي 

 ✓؟ االصطناعيكاء ما العالقة بين التكنولوجيا املالية والذ ✓؟ والى ما يهدف؟ االصطناعيما هو الذكاء  ✓الجزائر؟ 

 ؟االصطناعيهل تطبق البنوك الجزائرية تقنيات الذكاء 

تشكل التكنولوجيا املالية آلية مبتكرة لتحسين أنظمة وعمليات قطاع الخدمات املالية واملصرفية  ✓فرضيات الدراسة 

عن طريق  اإلنسانيعموما إلى فهم طبيعة الذكاء  االصطناعييهدف الذكاء  ✓؛ االلكترونيةاملقدمة مثل خدمات الدفع 

 االصطناعييتمتع كل من الذكاء  ✓املتسم بالذكاء؛  اإلنسانيقادرة على محاكاة السلوك  اآلليعمل برامج للحاسب 

 والتكنولوجيا املالية بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات املالية التقليدية؛

حداثة موضوع التكنولوجيا املالية  • :من الناحية العلمية ✓ :أهميتها من ناحيتينأهمية الدراسة تستمد هذه الدراسة 

التي أجريت حول أهمية هذا املوضوع في دعم وتطوير القطاع  أطالعنا، حسب األبحاثقلة  •؛ االصطناعيوالذكاء 

لقريبة منه كالنظم الخبيرة، يتداخل مع العديد من املفاهيم ا االصطناعي، وخاصة أن مفهوم الذكاء الجزائري املصرفي 

تكمن  • :من الناحية العملية ✓ .الخ، وجميعها مفاهيم حديثة نسبيا .... العمال، ذكاء االستراتيجيالرقمنة، الذكاء 

، اللذان يساهمان في االصطناعيأهمية هذه الدراسة في معرفة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا املالية والذكاء 

، وهذا ما يجعل منهما مطلبا للعمالتجويد الخدمات املقدمة  خاللملؤسسات املالية واملصرفية من الرفع من أداء ا

املالية  املعامالتضروريا ينبغي على الجزائر تبنيه اليوم في قطاعها املالي واملصرفي في ظل التغيرات التي طرأت على 

 .واملصرفية في العالم

 

  :التكنولوجيا املالية : أهميةأوال

العالمي، أظهرت وجه تمويلي جديد  لالقتصادتعد التكنولوجيا املالية وليدة ما خلفه التقدم التكنولوجي في الجانب املالي 

و ناش ئ مجسد في الشركات الناشئة، والتي مثلت تحدي أمام البنوك التقليدية من جانب و من جانب آخر منافسا شرسا 

هاته التكنولوجيا في عدة ميز ات تنعكس على املستثمرين املمولين من  ، حيث تساهماالستثماريةقد يقلل من فرصها 
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جهة وعلى املستفيدين من الخدمات املالية من جهة أخرى، ما يسا هم في دفع وتيرة تقدم الدول وقد يؤ دي بها لعدة 

ات تشريعية تكفل مخاطر نظير هذا التطور، حيث يتطلب نماء هذا النوع من التكنولوجيات بيئة حاضنة خاصة وتنظيم

في التكنولوجيا املالية في  االستثمارازداد بشكل كبير مؤخر ا  . لها السير الحسن وتضمن أمان مستخدميها بنفس الوقت

تتعلق بقطاع الخدمات املالية فقط،  الجميع أنحاء العالم، من املرجح أن يستمر في الزيادة، كون أن التكنولوجيا املالية 

الناشئة مستخدمة تقنيات ) Fintech) تجارية التي تتعامل مع صناعة الخدمات املالية وشركاتال األعماللكن بكل 

وغيرها لتقديم الخدمات املالية للمستهلكين بطريقة  االصطناعياملشفرة، الذكاء  والعمالت Blockchain البلوكتشين

 .أسرع، منخفضة التكلفة وأكثر أمانا وكفاءة

غير النقدي، بفضل  االقتصادالنقدي إلى  االقتصادالية يشهد العالم اليوم نقلة نوعية من شأة وتطور التكنولوجيا املن

تقدم  1التي تستطيع إحداث تغييرات جذرية في قطاع الخدمات املالية، حيث  األخيرةخدمات التكنولوجيا املالية، هذه 

هي ليست ظاهرة جديدة  .لة وأقل تكلفة والشركات بطرق سريعة، سه األفرادالتكنولوجيا املالية خدمات لكثير من 

التكنولوجيا عبر مراحل و التي يمكن  وحديثة، فالخدمات املصرفية ومؤسسات الخدمات املالية لها تاريخ طويل في تبني 

، واختراع األطلس ي:(في هذه املرحلة تم وضع أول كابل عابر للمحيط  7960-7166(* األولىأ. املرحلة  :اختصارها فيما يلي 

 للعوملة املالية؛ األولى، وقد اجتمعت التكنولوجيا واملالية من أجل تفجير الفترة اآلليجهاز الصراف 

:(في هذه املرحلة بقيت التكنولوجيا املالية مهيمن عليها داخل قطاع صناعة الخدمات املالية  2771-7960ملرحلة الثانية (

جل توفير املنتجات والخدمات املالية، وقد شهدت هذه الفترة بداية التقليدية، والتي استخدمت التكنولوجيا املالية من أ

؛ ج. املرحلة االنترنت، الخدمات املصرفية عبر اآللي، أنظمة املقاصة، أجهزة الصراف اإللكترونيةتقديم املدفوعات 

ي شرعت في تقديم منتجات املالية العاملية، ظهر ت شركات ناشئة جديدة، الت األزمةالى يومنا هذا): منذ - 2771الثالثة (

ترجع أبرز العوامل التي ساهمت في احتضان التكنولوجيا املالية  .وخدمات مالية مباشرة إلى الشركات وعامة الناس

أ. التطور التكنولوجي: أبرز ما ميز التكنولوجيا املالية هو عدم  :للعوامل التالية  1بالعالم واتسـاع اسـتيعاب مسـتجدتها 

عية يمكـن أن تعرقـل تقدمها مما ساهم ذلك في زيادة وتيرة هذا التقدم والتقبل، فأبرزت إمكانات جديـدة وجود قيود وضـ

على % 31لها القدرة على التكيف كما ساهم انخفاض تكلفة التكنولوجيا في تعزيز هذا النمو، حيث انخفضت بمقـدار 

 .تحسـين مرونـة عمـل أنظمـة مؤسسات كالبنوك مثالسنوات املاضية، فالتكنولوجيا الجديدة قادرة على  77مدار

واملؤسسين من بدء مشاريع جديدة،  األعمالتوافر التمويل: أصبحت هنالك سهولة في الوصول للتمويل ما يمكن رواد 

تغير ج.  . 2776علـى املستوى العالمي عام  دوالرمليـار  6.73حيث بلغت قيمة استثمارات رأس املال املخاطر مـا قيمتـه 

التقليديين مثل  الالعبينمن طـرف  ابتكاريهحلول  إليجاد: وتغير طلباتهم على الخدمات الرقمية ما يدعو العمالتوقعات 

%من املستهلكين عبر العـالم يقبلـون على استخدام منتجات وخدمات  7.63شركات التكنولوجيا املالية، حوالي 

الحكومات والسلطات التنظيمية بدعمها لهذا النوع من التكنولوجيات تساهم د . الدعم التنظيمي: ف .التكنولوجيا املالية

في خفض الحواجز أمام مستثمريها فبعض الحكومات اعترفت بالدور الهام لشركات التكنولوجيا املالية فـي تسـهيل 

علنـت عن تطوير خمس دول أ خاللالحكومات من  2776التقليدية لشركات الخدمات املالية، ففي  األدوارواستكمال 

 .مختبرات تنظيمية على مستواها box San برامج
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تعريفه من قبل  محاوالت،تعددت  Technology Financial الذي هو اختصار لـ Fintech نظرا لحداثة املصطلح

على أنها: الدولي التكنولوجيا املالية  االستقرارحيث عرف مجلس  .كاديميي ن والشركات املالية وحتى الهيئات الدوليةاال

"ابتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها استحداث نماذج أعمال أو تطبيقات أو عمليات أو منتجـات جديدة لها 

ويعرف معهد البحوث الرقمية في  . "واملؤسسات املالية، وعلى تقديم وتوفير الخدمات املالية األسواق 1أثر ملموس على 

التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع  واالبتكارات االختراعاتوجيا بأنها عبارة عن" العاصمة البولندية دبلن، التكنول

مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات املالية للبنوك والتي من ضمنها:  االختراعاتاملالية، وتشمل هذه 

ومعرفة  واألرباحوحسابات نسب الفائدة  العمالتوتبديل  األموالمع الزبائن والخدمات املالية مثل تحويل  املعامالت

أما لجنة باز ل للرقابة املصرفية فقد عرفت  . "وغير ذلك من العمليات املصرفية  لالستثماراتاملتوقعة  األرباح

عنه نموذج أعمال أو عملية أو منتج جديد له تأثير على  3التكنولوجي ا املالية بأنه ا أي تكنولوجيا أو ابتكار مالي ينتج 

في فيربورغ بسويسرا في مقـال لـه بمجلـة  اإلدارةمن معهد  Patrick Schueffel األكاديميأيضا  .واملؤ سسات املالية  األسواق

،وضح بأ ن مصطلح التكنولوجيا املالية اكتسب القبول العالمي فـي جميـع أنحاء العالم وعلى  2776عام  االبتكارإدارة 

املالية، وحسب قـاموس أكسـفورد االنجليـزي يعرفها بأنها " برامج الكومبيوتر وغيرها وشك أن يجد طريقه إلى القواميس 

 من التقنيات املستخدمة لدعم أو تمكين الخـدمات املصـرفية واملالية،

 :يمكن وضع أهم خصائص للتكنولوجيا املالية في النقاط التالية

 الطرق واألساليب املالية واملصرفية؛التكنولوجيا املالية هي مجموعة من املعارف واملهار ات و 

التكنولوجيا بمفاهيمها املختلفة ليست هدفا في حد ذاته، بل وسيلة تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية لتحقيق 

 أهدافها؛ ت . إن الخدمة املالية املصرفية هي املجال الرئيس ي لتطبيق التكنولوجيا؛ 

املالية التكنولوجيا أهمية   .اإلدارية األساليبيقتصر تطبيق التكنولوجيا على أداء الخدمة املالية واملصرفية بل يمتد إلى ال 

وشمال أفريقيا كما  األوسطتكتسب التكنولوجيا املالية أهمية كبيرة في الوقت الراهن وخاصة في بعض بلدان الشرق 

، والدفع الفوري، وتوفير مزيد من العمالكانخفاض التكاليف التي يتحملها  توفر التكنولوجيا املالية فرصا هائلة،

وأصحاب  لألفرادالخيارات وتيسير الخدمات ، ومن شأن التكنولوجيا املالية تيسير فرص الحصول على التمويل 

وأكثر احتواء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذين يفتقرون للخدمات املصرفية الكافية، ومن ثم تحقيق نمو أعلى 

لجميع شرائح السكان وبوسع الحكومات استخدام املنصات الرقمية لرفع كفاءة العمليات الحكومية في تحصيل 

رفع الكفاءة، وتقوية إدارة المخاطر، وتعزيز  على الوسائل التكنولوجية في االعتمادوالدفع، وبإمكان البنوك  اإليرادات

في القطاع املالي وتنمية  واالبتكار اإلبداعأ. تعزيز  :التكنولوجيا املالية نورد ما يلي  2فوائد للنظم والقواعد ومن بين أهم  االمتثال

 ؛االقتصادية املعامالت

أ.  :إيجازها فيما يلي  تطورت ونتجت عنها أنواع تم  األخيرةبعد مرور مدة زمنية طويلة من ظهور التكنولوجيا املالية، هذه 

، لتحسين اإلنترنتبالتعامل مع العمليات املصرفية عبر  لألشخاصالخدمات املصرفية الرقمية: تسمح هذه البنوك 

تقنيات مبتكرة مثل دراسات الطبيعة الصوتية والوجه، كما تمكن البرامج  اإلنترنت، تستخدم البنوك على العمالتجربة 

بدال من زيارة أحد البنوك التقليدية،  اإلنترنتكثر من حساباتهم عبر من إدارة جوانب أ العمال اإلنترنتاملصرفية عبر 

وسداد الفواتير  املعامالتبإدارة الحسابات وعرض محفوظات  للعمال اإلنترنتيسمح برنامج الخدمات املصرفية عبر 
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هذه الشركات أكثر  جدد ، عمالءب. التأمين: تستخدم معظم شركات التأمين الحديثة تطبيقات للوصول إلى  ...وغير ذلك

وعلم  األشياءمرونة من شركات التأمين التقليدية، كما تستخدم تلك الشركات تقنيات حديثة مثل شركات إنترنت 

. وتسمح البيانات التي يتم الحصول للعمالوغيرها من الحلول الرقمية لتوفير تجربة أفضل  data big البيانات الضخمة

إلى ذلك، يتيح تدفق البيانات في الوقت  باإلضافةوتسعير ديناميكي وتوصيات .  عليها للشركات بتقديم عروض شخصية

تساعد : Tech Reg ت. إدارة العمليات التنظيمية .الحقيقي لشركات التأمين التحكم في املخاطر بفعالية وتعزيز املبيعات

 Tech تقنيات مبتكرة، تسمح شركاتتطبيق  خاللوالتحديات التنظيمية من  املشكالتفي حل  واالمتثالإدارة التنظيم 

Reg  باستمرار، يمكن لهذه الشركات تجميع كلمات مرور العمالء الفريدة  التحليالتبالقواعد وإجراء  بااللتزامللمصارف

 .وتخزينها ومراقبتها على أجهزة متعددة، كما تستخدم أيضا برامج إدارة املخاطر املالية

 أهمية التطورات التكنولوجية  -1

 :و تتمثل هذه الدوافع في  دوافع تطبيق التكنولوجيا املالية في الدول العربية 

إلى البحث  االقتصادييناملالي الذي يتسم بارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات املالية، ما دفع املتعاملين  اإلقصاءانتشار 

اعتماد ا  وتحويالتهمالية لتسوية مدفوعاتهم عن بدائل للخدمات املالية التقليدية والتوجه إلى خدمات التكنولوجيا امل

 على الهواتف الذكية؛ 

 اللحساب بنكي ونقص حجم التمويل املوجه للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي  األفرادعدد كبير من  امتالكعدم 

الية لتعبئة امل األسواق%من إجمالي حجم القروض املمنوحة من طرف البنوك العربية، أيضا صعوبة ولوجها  1يتعدى 

مصادر التمويل الضرورية لنشاطها، مما شجعها على التوجه إلى شركات التكنولوجيا املالية للحصول على التمويل، حيث 

 البنوك اهتمامهم بالخدمات املالية التي تقدمها هذه الشركات  عمالء%من  00أبدى 

 ؛ يةاإللكترونمساهمة التكنولوجيا املالية في توسيع استخدام التجارة 

 العاملين في الخارج؛ وتحويالتالتجارة عبر الحدود 

جديدا يمزج بين املعرفة املالية واملهارات التكنولوجية في تقديم الخدمات املالية  مجالخلفت التكنولوجيا املعاصرة 

ولوجيا املالية بالتكن االهتمام، ويبدو أن »التكنولوجيا املالية«الداخلي للشركات واملؤسسات، ويسمى  األداءوتحسين 

 االفتراضية للعمالتاملتسارع  االنتشار،ففي ظل  2771و  2770الفترة ما بين  خاللكثيفا  إقبالفيها شهد  واالستثمار

، اتجهت أنظار الشركات واملؤسسات نحو مجال االصطناعياملشفرة والتمويل الجماعي وتحليل البيانات وعلوم الذكاء 

من الخدمات املالية التي يقدمها هذا املجال. وفي هذا الصدد، شهدت  واالستفادةفيه،  واالستثمارالتكنولوجيا املالية 

 دوالرمليارات  0،إلى  2771عام  دوالرمليون  921العاملية في مجال التكنولوجيا املالية ارتفاعا ملحوظا، من  االستثمارات

بحلول عام  دوالرمليار  06،ومن املتوقع أن تصل إلى  2772عام  دوالرمليار  27إلى  االستثمارات،ثم نمت تلك  2013عام 

 ،بفضل التقدم التكنولوجي واملنتجات املالية املبتكرة،  2727

املثيرة تحدث عند تقاطع التكنولوجيا الرقمية والخدمات املالية. حيث  األشياءأن هناك العديد من ) Villasenor) يرى 

 2.70التشغيل في شركات التكنولوجيا املالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى ضخ عند بدء  اإليكولوجييزدهر النظام 

.وتقوم شركات  2770في عام  دوالرمليار  3.0،زيادة عن  2015على مستوى العالم في تمويل املشاريع في عام  دوالرمليار 
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الذي  األمرير على الجميع تقريبا، وهو التكنولوجيا املالية بصياغة وطرح مجموعة واسعة من الحلول التي تنبئ بالتأث

فيها. إضافة إلى ذلك، تساعد التكنولوجيا املالية في  االبتكارسيوسع من نطاق الوصول للخدمات املالية ومرونتها ومستوى 

مي املالي الرس 1الذين تم استبعادهم سابقا من النظام  األشخاصإحراز تقدم هائل في تقديم الخدمات املالية للعديد من 

فيرى أن ظهور التكنولوجيا املالية قد يكون نعمة ونقمة في حد ذاته ملزودي الخدمات املالية التقليدية .و ( Hodge( أما .

يعتبر الداخلون الجدد في التكنولوجيا املالية أنفسهم كبنوك منافسة لبيع وتسليم منتجات مالية بسيطة إلى حد ما، 

 لالعبينلتكنولوجيا من السكان املتنامين، بينما اختار آخرون طريق بيع خدماتهم وبسرعة وسهولة للمستهلكين املهرة با

الحاليين (البنوك) وتمكينهم من التنافس معهم. يقول الخبراء أن شركات التكنولوجيا املالية تملك أدوات أفضل من 

عبر وسائل التواصل  العمالءالسلوك  ، وألنها قادرة على تحليلالعمالءوبرامج إدارة عالقات  العمالءغيرها للتواصل مع 

، فإن لديها فهما أوسع ملا يريده املستهلكون، وهو ما يمكنها من بيع املزيد من املنتجات بهوامش ربح أكبر في االجتماعي

املقابل نجد أن البنوك التقليدية وشركات التأمين معرضة لخطر التأخر عن الركب في سباق الخدمات الرقمية. ويقول 

(Lavayssiere Betrand ( في شركة اإلداري الشريك (Zeb (والخدمات املالية في اململكة املتحدة :يحتاج مزودو  لالستشارات

الخدمات املالية التقليديون إلى تبني التكنولوجيا املالية وبسرعة أكبر لتسريع مشاريع الرقمنة الخاصة بهم ". ويرى أيضا 

وتحسين مجموعة  أن " البنوك التقليدية وشركات التأمين تعوقها أنظمتها التقليدية وال يمكنها إجراء التحول لزيادة

 ".شركات التكنولوجيا املالية تحقق أهداف استحواذ جذابة 2خدماتها الرقمية بسهولة، وهو السبب الذي يجعل 

 :خاتمة

يمكن  ال، فإنه العمالءعلى عمل املصارف وتجربة  االصطناعيعلى  الرغم من تعدد فوائد التكنولوجيا املالية والذكاء 

ساملة ومتانة املصارف، وكذلك على حساب حماية املستهلك وأمن املعلومة و ضمن هذا  على حساب االبتكارفي  عالتوس

العالمي  هوالتوج املخاطر  ب، ينبغي على املصارف والبنوك املركزية والجهات الرقابية خلق توازن بين ظاهرة تجناإلطار

التكنولوجية الجديدة  االبتكارات، والتأكد من عدم تحو ل االصطناعينحو ابتكارات التكنولوجيا املالية والرقمنة والذكاء 

. فالدول الناجحة هي املالي لالستقرار، وعدم تهديدها اإلرهابوتمويل  األموالوالقرصنة وتبييض  لالحتيالإلى أدوات 

 .اجحة لهاتنتظر املستقبل، بل تدخل إليه وتتنافس على تقنياته واستباق تحدياته ووضع الحلول الن الالدول التي 

 األموالالغش، غسيل  كحاالتفي التقليل من املظاهر السلبية املرافقة للعمل املصرفي  االصطناعييساهم تطبيق الذكاء 

جملة من املداخل كروبوتات  خاللفي القطاع املصرفي من  االصطناعيالبشرية؛ ي. يتم تطبيق الذكاء  األخطاءوتقليل 

أن هناك جملة إال  االصطناعيفي الذكاء  االستثمارالتي يطرحها  االيجابياتالرغم من الدردشة، وأتمتة العمليات؛ ك. على 

 . الواسع لهذه التطبيقات االستخداممن التحديات التي قد تحول دون 
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الجزائرواسقاطها على  وقطر الشمول املالي في الصين   
Financial inclusion in China and Qatar and its fall on Algeria 

ط.د/خيرالدين مخلوف، مخبر اقتصاديات استثمارات الطاقات املتجددة واستراتيجيات تمويل املناطق املعزولة 

 الحاج لخضر)الجزائر(. 1جامعة باتنة 

رابح بحشاش ي، مخبر اقتصاديات استثمارات الطاقات املتجددة واستراتيجيات تمويل املناطق املعزولة جامعة  د/

 (.الجزائرالحاج لخضر) 1باتنة 

 امللخص:

على الساحة الدولية بعد نشوب األزمة املالية العاملية سنة ت التي ظهر  الهامة الحديثة املواضيع من املالي الشمول  يعتبر

بات واضحا االهتمام العالمي بها من قبل مختلف املؤسسات املالية الدولية والنقدية املختلفة، كالبنوك،  ، حيث2771

 لتطوير وحماية اقتصاديات الدول.

الصين وقطر واسقاطهما على الجزائر، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الشمول املالي في كل من دولتي 

زائر وما مدى سعيها لتحقيق الشمول املالي بها إلى جانب التعرف على واقع الشمول املالي ورصد اهم املبادرات بالج

 .بالجزائر

حيث توصلت الدراسة إلى أن الصين وقطر من بين دول العالم السباقة والرائدة التي تمكنت من تحقيق الشمول املالي مع 

تمام بالشمول املالي اال مؤخرا، كما ان الصين وقطر سبقتنا وجود تفاوت كبير بينهما وبين الجزائر وهذا راجع لعدم االه

منذ فترة طويلة اضافة الى وجود مختلف العراقيل التي ساهمت في عدم تحقيق الشمول املالي بالجزائر. مما استوجب 

 تقديم العديد من التوصيات.

 .املصرفيةالشمول املالي، التكنولوجيا املالية، الخدمات  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Financial inclusion is one of the important modern issues that emerged on the international scene after 

the outbreak of the global financial crisis in 2008, as it became clear the global interest in it by various 

international financial and monetary institutions, such as banks, to develop and protect the economies of 

countries. Where this study aimed to identify the reality of financial inclusion in each of the countries of 

China and Qatar and their fall on Algeria, and to monitor the most important initiatives in Algeria and the 

extent to which it seeks to achieve financial inclusion in it, in addition to identifying the reality of financial 

inclusion in Algeria. The study concluded that China and Qatar are among the pioneering and pioneering 

countries in the world that were able to achieve financial inclusion with a large disparity between them 

and Algeria, and this is due to the lack of interest in financial inclusion until recently, and that China and 

Qatar preceded us for a long time in addition to the presence of various obstacles that contributed In the 

failure to achieve financial inclusion in Algeria. Which necessitated making many recommendations. 

Keywords: Financial inclusion, fintech, banking. 
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 مقدمة: .9

 كبيرا ، فهو يعكس قدرة األفراد والوحدات االقتصادية اهفي السنوات األخيرة اكتسب مفهوم الشمول املالي 
ً
تماما

بمختلف فئاتها، فيا لوصول واستخدام كافة الخدمات املالية املبتكرة واملتنوعة بالجودة املطلوبة بسهولة و 

بأسعار تنافسية منخفضة مع حماية حقوقهم ومساعدتهم على إدارة وتسيير أموالهم ومدخراتهم بكفاءة وفاعلية 

فقد حظيت أبعاده و تأثرت في اآلونة األخيرة وبشكل خاص بعد األزمة العاملية األخيرة ،باهتمام واسع من قبل  ،

البلدان النامية و املتقدمة على حد سواء ، و مجموعة البنك الدولي بدور كبير و فعال في تطوير و جمع البيانات 

من أهميته الكبيرة في تغذية  مستوياته منطلقينحسين الخاصة به ، ومحاولة استخدام و ابتكار أفضل الطرق لت

قنوات استخدام ورفع معدالت النمو االقتصادي فضال عن مساهمته  في تحقيق مستويات مرتفعة من 

االستقرار املالي، كما يسمح الشمول املالي بمنح  الفرصة لجميع األفراد واملؤسسات للولوج إلى الخدمات املالية 

، رغم هذا نجد املستدامة واملساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية ككل  أداء األسواق واالقتصادالتي لها دور في 

هناك تباينات بارزة بين الدول املتقدمة والدول النامية في مجال الخدمات املالية ، أن نسبة البالغين الذين 

يد عن الضعف بالنسبة للدول يملكون حسابا مصرفيا لدى مؤسسات مالية رسمية فيا لدول املتقدمة ، يز 

 .النامية

 البحث:   ةإشكالي .9.9

 على واستخدامها املالية خدماتها بتقديم وذلك مواطنيها شرائح لكافة الوصول  تسهيل إلى العالم دول  سعت

 إشكالية طرح الدولتين وجهود واقع على التعرف سياق فافي ،قطرو  ة الصين،دولكل من  بينها من الصحيح الوجه

 :التالي السؤال في الدراسة

في  ة الشمول املاليوما مدى مساهم، كل من قطر والصين مقارنة بالجزائر في املالي  الشمول  مدى تحقيقما 

 باعتبارها آلية هامة من آليات االندماج في االقتصاد العالمي؟ النمو االقتصاديتحقيق 

 . فرضيات البحث2.9

 ما هو واقع الشمول املالي في كل من الصين وقطر والجزائر  -

 العالمي.باعتباره آلية هامة من آليات االندماج في االقتصاد  النمو االقتصاديدور كبير وفعال في  املالي لشمول ل -

 هناك فروقات كبيرة في تطبيق الشمول املالي في كل من الصين وقطر والجزائر. -

 البحث: ةاهمي .3.9

محوري في تعزيز  تكمن أهمية الدراسة في كون اننا نعالج موضوعا جوهريا اال وهو الشمول املالي، والذي له دور 

املجتمع وشرائحه واتاحة  االستقرار املالي واملساهمة في تحقيق النمو االقتصادي من خالل إدماج كافة فئات

 .النظام املالي الرسمي باإلضافة إلى حماية حقوقهم ماليا
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 أهداف البحث: 8.9

 :من أهم النقاط التي تدعو لدراسة املوضوع نذكر

 بالشمول املالي وأهدافه؛ واملتعلقة إلقاء الضوء على املفاهيم املختلفة -

نشاط التأكيد على أهمية الشمول املالي ومدى مساهمته في دعم اإلجراءات والتدابير الالزمة لتحسين  -

 واملعامالت املالية؛ البنوك 

 مؤشرات الشمول املالي ومعرفة اثأر ضعفه ملعالجته؛دراسة  -

 آليات توسيع قاعدة الشمول املالي؛ -

على  والجزائر ومعرفة أهم التحديات التي تواجه كل دولة و قطرواقع الشمول املالي في الصين  تشخيص -

 .حدى

 التأصيل النظري للشمول املالي:. 2

  :مفهوم الشمول  . نشأة7.2

ضد  7970يمكن إرجاع فكرة الشمول املالي إلى بداية القرن التاسع عشر عندما حدثت الحركة التعاونية في عام 

الوكاالت غير املؤسسية شكل مقرض ي األموال الذين كانوا يتقاضون فوائد باهظة من الفالحين الفقراء. كان 

األموال واملمتلكات ملقرض ي األموال  األشخاص املستبعدين من املصدر الرسمي للخدمات املصرفية يخسرون

املحليين. إلخراج نظام مالي شامل، وسد الفجوة بين املناطق الحضرية والريفية في تسهيل الخدمات املصرفية، 

. في محاولة للتركيز على املناطق الريفية، قام البنك االحتياطي الهندي بتحرير 
ً
اكتسب مفهوم الشمول املالي زخما

ا تجارًيا رئيسًيا في البالد في عام  70وبعد ذلك تم تأميم  7962فروع في عام معايير ترخيص ال
ً
وتم تقديم  7969بنك

خطط البنوك الرائدة. وقد ساعد ذلك إلى حد ما في فتح عدد من الفروع في جميع أنحاء البالد في محاولة لتقليل 

 .الجغرافي الذي يحرم الناس من الخدمات املصرفية األساسية التواجد

التدابير، ال يزال عدد كبير من السكان خارج نطاق النظام املالي الرسمي وال تزال مشكلة من كل تلك  على الرغم

الوصول واالستخدام قائمة بين جزء كبير من السكان التي تحتاج إلى عناية ذات طبيعة خاصة. أثبتت الدراسات 

٪ من الناتج 7الرسمي يتسبب في خسارة أن عدم اإلدماج أو باألحرى االستبعاد من النظام املالي 

وبغض النظر عن القضية االجتماعية، فهي قضية اقتصادية أيًضا. دفع هذا (Chattopadhay, 2012)املحلي.

ة إلى التركيز على هذه القضية وتقديم إطار للسياسة العامة حتى ال تتعرض املناطق الريفية والحضري RBI الذعر

صعوبات في الوصول إلى النظام املالي الرسمي وحث البنوك في استعراض السياسة النقدية ملنتصف املدة 

  .( على جعل الشمول املالي أحد األهداف األساسية2772-2776)

كانت عملية التخطيط في الهند منذ بدايتها تعمل تحت هدف النمو مع اإلنصاف لعامة الناس. وقد قفز هذا 

أجندة النمو الشامل مع الحكومة وبنك االحتياطي الهندي اتخاذ عدد من املبادرات ملعالجة هذه ببطء إلى 

برئاسة الدكتور س ي. بتكلفة معقولة من في الهند تم تعريف الشمول املالي من قبل لجنة الشمول املالي  .القضية

املالية املنتجات املصرفية فحسب، بل قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في املؤسسات املالية ". ال تعني الخدمات 
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)لجنة  تعني مجموعة من الخدمات املالية األخرى مثل االئتمان والتأمين وأنواع أخرى من منتجات األسهم

في  يتم استبعاد قطاع املجتمع غير القادر على الوصول إلى االئتمان(Raghuram, 2009)إصالحات القطاع املالي،

الوقت املناسب والخدمات املالية األخرى بالشكل املناسب، من املصادر الرسمية، مما يخلق مصدر قلق لصانع 

 السياسة. 

 :وبالتالي، فإن العناصر أو األبعاد الثالثة الهامة للشمول املالي هي

 ؛الوصول إلى الخدمات املصرفية  -

 ؛املناسبالوقت  الوصول إلى ائتمان ميسور التكلفة وفي -

 الوصول إلى برامج محو األمية املالية التي تثقف الناس حول حياة مالية صحية.  -

، (Leeladhar, 2005)أنه تقديم الخدمات املصرفية بتكلفة معقولةعلى الشمول املالي  Leeladharعّرف كما قد 

النمو الشامل يعني الوصول السهل واآلمن .في االقتصادالنمو الشامل شرط أساس ي للتنمية املستدامة و أن 

وامليسور لالئتمان والخدمات املالية األخرى من قبل الفقراء والفئات الضعيفة والقطاعات املتأخرة التي ُيعترف 

ي العالقة بين التطور املال.بأنها محركات للنمو االقتصادي وتقليل التفاوتات في الدخل وبالتالي الحد من الفقر

 .(Fitzgerald ،2776).والنمو مقبولة في دراسات مختلفة ولكن هناك نقص في اإلجماع على اتجاه السببية

  :مفهوم الشمول  ر . تطو 2.2

عدم الوصول إلى أسواق العمل، وتوافر االئتمان فاالستبعاد االقتصادي أحد أشكال اإلقصاء االجتماعي يعتبر 

االستبعاد املالي هو شكل موسع من اإلقصاء االقتصادي يحرم وأن واألشكال األخرى من األصول الرأسمالية. 

دخل لبناء أصول رأسمالية مما يحد بشكل تحقيق الناس من االئتمان والدخل واالستفادة من هذا االئتمان و 

 شية في االتجاه السائد اقتصاد. أكبر من فرصهم املعي

من فرصة العمل أو الحصول على ائتمان إلى إفقار اقتصادي قد يؤدي بدوره إلى أنواع  الفرد قد يؤدي استبعاد

ُيعد إتاحة الوصول إلى نظام مالي يعمل بشكل  .(Sen, 2000)أخرى من الحرمان )مثل نقص التغذية أو التشرد( 

( "البناء 2776جيد ولفت انتباه املجتمع الدولي تحدًيا تم تسهيله إلى حد ما من خالل تقرير األمم املتحدة )

الشامل القطاع املالي من أجل التنمية "الذي كان قادًرا على جذب اهتمام املجتمع الدولي بشأن هذه املسألة، 

 (ATISG, 2010).لة سياسية في العديد من البلدان،وكان الشمول املالي قادًرا على الحصول على األولوية كمسأ

الشامل يعني الوصول السهل واآلمن  والنم .االقتصادلنمو الشامل شرط أساس ي للتنمية املستدامة في يعتبر ا

املتأخرة التي ُيعترف وامليسور لالئتمان والخدمات املالية األخرى من قبل الفقراء والفئات الضعيفة والقطاعات 

العالقة بين التطور املالي  .بأنها محركات للنمو االقتصادي وتقليل التفاوتات في الدخل وبالتالي الحد من الفقر

 .(Fitzgerald ،2776).والنمو مقبولة في دراسات مختلفة ولكن هناك نقص في اإلجماع على اتجاه السببية

  لحاجة إلى الشمول املالي:ا .9.2.2

تقديم الخدمات املالية بشكل أساس ي من قبل البنوك جنًبا إلى جنب مع املؤسسات املالية في العادة يتم 

فين مجتمعين باسم و األخرى مثل مكتب البريد وشركات التأمين والوسطاء وصناديق االستثمار وما إلى ذلك املعر 
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الي هذا إلى خفض تكلفة املعلومات واملعامالت التي تلعب دوًرا مهًما في تعبئة القطاع املالي. يؤدي تطوير القطاع امل

الذي يؤدي  ،املدخرات وصرف االئتمان وتسهيل املدفوعات وإدارة املخاطر وما إلى ذلك لتعزيز النمو االقتصادي

 سيكونون أكثر إلى الحد من الفقر. في الوقت نفسه، أثيرت أيًضا بعض املخاوف من أن األغنياء واألقوي
ً
اء سياسيا

ي. في حين أن هذه الظاهرة موجودة في املراحل املبكرة من  (Haber ،2770)فائدة من تحسين النظام املال 

التطور املالي حيث أن النمو االقتصادي يتفاقم من اقتصاد بطيء النمو إلى اقتصاد سريع يشارك فيه املزيد من 

ويتمتعون بمجموعة واسعة من الفوائد التي تساعد على تحقيق توزيع  تي في إطار النظام املالي الرسميالناس ويأ

 (Greenwood & Jovanovic) ثابت للدخل عبر الشعوب

 قياس الشمول املالي:  .2.2.2

قياس الشمول املالي وخاصة استخدام الخدمات املالية والتسهيالت االئتمانية من خالل حساب مصرفي 

من جانب الطلب. يتطلب قياس ذلك إجراء مسح للناس حول استخدام الخدمات املالية جنًبا إلى جنب مع 

ط حيازة األراض ي واملديونية العوامل االجتماعية واالقتصادية املختلفة مثل املهنة والدخل ومحو األمية وأنما

الريفية وتصور الناس حول الخدمات املصرفية، مما سيمكن صانعي السياسات من الحصول على نظرة ثاقبة 

 على تأثير هذه العوامل االجتماعية واالقتصادية لألسر على استخدام الخدمات املالية الرسمية. 

الي هو جمع البيانات حول مبلغ االئتمان املصروف، البعد املهم اآلخر لقياس فعالية مبادرات الشمول امل

واإليداعات املحفوظة في البنوك، والتحويالت التي تم إجراؤها، وتغطية التأمينات، وما إلى ذلك، وهو شرط 

أساس ي ليتم إدراجه مالًيا على أنه مجرد فتح حساب مصرفي دون االستفادة من مزايا الخدمات املصرفية 

الشمول املالي. هو قدرة الفرد على الحصول على الخدمات املالية واستخدامها بأسعار  تدابيروتأثير األساسية 

 معقولة وقابلة لالستخدام وتفي باحتياجاته املالية. 

إن السوق املالي الذي يعمل بشكل جيد هو السوق الذي يتمتع فيه غالبية السكان البالغين بإمكانية 

يتمثل أحد التحديات الرئيسية في قياس الوصول املالي في  ،(Genesis Analytics) الوصول إلى الخدمات املالية

 . هذا بسبب وجود اإلقصاء الطوعي في النظام.لهاالتمييز بين الوصول إلى الخدمات املالية واالستخدام الفعلي 

(Kumar ) األشخاص الذين ليس لديهم حساب  ٪ من33حول تقديم الخدمات املالية أظهرت أن  دراستها في

٪ ممن لم يتقدموا بطلب للحصول على قرض من ادعت البنوك 07قرروا طوًعا عدم فتح حساب مصرفي وأن 

لذا  من الصعب قياس نسبة االستبعاد الطوعي الذين استبعدوا أنفسهم عن طيب خاطر، .أنها ال تحتاج إلى املال

. هناك خط رفيع من التمييز بين الوصول (Stone) فإن قياس استخدام الخدمات املالية هو اقتراح أكثر وضوًحا

واالستخدام مما يجعله نقطة جيدة جًدا للمتابعة من خالل طرح أسئلة نفسية توضح مفهوم "الوصول" املتميز 

ك يجب أن يكون التركيز على قياس األخير ويفضل التحليل االقتصادي القياس ي التقليدي عن "االستخدام"، لذل

. يمر القطاع املالي بمرحلة انتقالية تشمل مجموعة شاملة من (Honohan & Michael) ملحددات االستخدام

 ة بما يكفي لفهم التعاريف املختلفة للشمول املالي.الخدمات املالية. لذلك يجب تطوير أداة شاملة تكون مرن

كما ورد في الجزء السابق من الدراسة أن الشمول املالي هو شكل من أشكال االستبعاد االجتماعي، لذا 

 والرفاهية املالية. ،والقدرة املالية ،فإن قياس الشمول املالي يأخذ البعد من ثالث زوايا، أي املشاركة املالية

(Charlie ) هي استخدام املنتجات والخدمات املالية بينما يتم قياس عدم القدرة على املشاركة ؛ املشاركة املاليةف

يؤدي استخدام  .(Atkinson) من حيث قدرة األفراد على املشاركة في القطاع املالي السائد وتسمى القدرة املالية
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الخدمات املالية بشكل فعال إلى تحسين جودة الحياة املالية التي يتم قياسها من حيث تحسين نمط الحياة 

 & Porter) .والشعور بالثقة أثناء التعامل مع املتطلبات النقدية اليومية ويتم تصنيفها على أنها الرفاهية املالية

Garman) 

 :الشمول املالي م. مفهو 3.2

ومن  .القى مصطلح الشمول املالي اهتماما كبيرا من قبل املختصين املالیين وكذلك من قبل املؤسسات الدولیة

صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي إضافة  :أهم املؤسسات الدولیة التي یتردد هذا املصطلح في أدبیاتها بكثرة

تركيبتها واختصاصاتها األساسية املالیة ودرجة اهتمامها باملوضوع، خاصة مع  تتباين إلى هيئات عاملية أخرى 

نتوه في  حتى الالجريمة املنظمة، و  تمويل ف الجهود الدولیة ملحاربة مظاهر الفساد املالي وغسيل األموال وثتكا

 :تعدد التعاريف املقدمة للشمول املالي، سنقتصر على التعاريف التالیة زحمة

 على  تحت عنوان "تقرير التنمية املالية العالمي" 2770يعرف البنك الدولي الشمول املالي في تقريره الصادر عام 

) جمال الدين، حساب مؤشر مركب للشمول أنه نسبة األشخاص أو الشركات التي تستخدم الخدمات املالية 

 (2771الي والناتج املحلي اإلجمالي في الدول العربية، املالي وتقدير العالقة بين الشمول امل

وحسب التقرير املشترك لصندوق النقد العربي واملجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء( ) الصادر في شهر يناير 

إلى "تمتع األفراد ، بما فيهم أصحاب الدخل املنخفض  (تحت عنوان " قياس الشمول املالي في العالم العربي 2770

، والشركات ،بما في ذلك أصغرها ،ب إمكانية الوصول واالستفادة الفعالة ) مقابل أسعار معقولة ( من مجموعة 

واسعة من الخدمات املالية الرسمية ذات جودة عالية ) مدفوعات ، تحويالت ، ادخار ، ائتمان ، تأمين ،  ... الخ ( 

يقع توفيرها بطريقة مسؤولة و مستدامة من قبل مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات املالية العاملة في بيئة  ،

 (2771)جمال الدين، قانونية و تنظيمية مناسبة ". ( 

ل القنوات يقصد بالشمول املالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات املالية ملختلف فئات املجتمع من خال -

خدمات التأمين ،  التحويل،الدفع و  التوفير، خدماتالرسمية بما في ذلك الحسابات املصرفية و 

القنوات والوسائل غير الرسمية التي ال تخضع  لتفادي لجوء البعض إلىالتمويل واالئتمان  وخدمات

استغالل احتياجات هؤالء لحد أدنى من الرقابة واإلشراف و مرتفعة األسعار نسبيا مما يؤدي إلى سوء 

 (2772)العربية، من الخدمات املالية و املصرفية 

املجتمع بمؤسساته  فئات ملختلف املالية الخدمات كافة واستخدام الشمول املالي على انه: إتاحة يعتبر -

ذلك الحسابات املصرفية وافراده واالخص تلك املهمشة منها، من خالل القنوات الرسمية بما في 

والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل وخدمات التامين ، وخدمات التمويل واالئتمان وابتكار خدمات 

مالية اكثر مالئمة وبأسعار منافسة وعادلة ، باإلضافة الى العمل على حماية حقوق مستهلكي الخدمات 

)البنك املركزي الجزائري،  يشكل سليم .املالية وتشجيع تلك الفئات على ادارة اموالهم ومدخراتهم 

2771) 
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عملية ضمان الوصول إلى الخدمات املالية واالئتمان الكافي في الوقت املناسب عند  هوالشمول املالي وعليه فأن 

فض بتكلفة معقولة الحاجة من قبل الفئات الضعيفة مثل األقسام األضعف والفئات ذات الدخل املنخ

(Rangarajan ،2771) 

 :الشمول املالي ة. أهمي8.2

استراتيجية طويلة املدى ولكن لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية يمكن األخذ بعين  عبارة عنالشمول املالي هو 

تكشف مجموعة متزايدة من ، كما (2770)جامع ، االعتبار املجاالت الرئيسية التي يجب أني تناولها الشمول املالي:

استخدام الخدمات املالية  البحوث أن هناك منافع إنمائية عديدة يمكن تحقيقها من الشمول املالي، ال سيما من

ت التكنولوجيا الرقمية بما فيها الخدمات املالية عبر الهواتف املحمولة، وبطاقات الدفع، وغيرها من تطبيقا

املالية. ورغم تفاوت الشواهد إلى حد ما، فإنه حتى الدراسات التي لم تتوصل إلى نتائج إيجابية تشير غالبا إلى 

 إمكانية تحقيق نتائج أفضل من خالل إعطاء اهتمام كبير لالحتياجات املحلية؛

خدمات املالية عبر الهاتف املحمول تحقيق منافع واسعة النطاق من الشمول املالي، حيث أظهرت الدراسات أن ال

تسمح للمستخدمين بحفظ األموال وتحويلها وبالتالي تساعد في تحسين امكانات كسب الدخل، وبالتالي تحد من 

الفقر. فقد توصلت دراسة في كينيا إلى أن اتاحة الحصول على هذه الخدمات حققت منافع كبيرة من خالل 

امرأة بترك العمل بالزراعة وانشاء 727777ثر من الخمس، وسمح لنحو تمكين األسر من زيادة مدخراتها بأك

 %؛22املشاريع أو أنشطة لتجارة التجزئة، وبالتالي تقليص نسبة الفقر بين هذه األسر املعيشية بحوالي 

األموال إدارة املخاطر املالية من خالل تسهيل جمع  يمكن للخدمات املالية الرقمية أيضا أن تساعد الناس على

من األصدقاء واألقارب البعيدين في األوقات الصعبة، ففي كينيا مثال توصل الباحثون الى أنه عند حدوث 

انخفاض غير متوقع في الدخل لم يقم مستخدمو الخدمات املالية عبر الهاتف املحمول بتقليص اإلنفاق على 

لوصول إلى شبكة هذه الخدمات بخفض أسرهم، فيما قام غير املستخدمين ومن يعانون من ضعف إمكانية ا

%.  إضافة إلى ذلك تقدم الخدمات املالية الرقمية 77% و0مشترياتهم من الغذاء واملواد األخرى بنسب تتراوح بين 

من تكلفة استالم املدفوعات، ففي النيجر أدى التحول إلى إرسال الدفعة الشهرية من اإلعانات االجتماعية 

ساعة في املتوسط على املستفيدين من  20حمولة كبديل للدفع النقدي إلى توفيرالحكومية عبر الهواتف امل

 االنتقال واالنتظار الستالم دفعاتهم؛

تزويد البائعين في كينيا  تساعد الخدمات املالية الناس على تراكم املدخرات وزيادة اإلنفاق على الضروريات، فبعد

إنفاق  ، كما زاد%67تهم وزاد استثمارهم في مشاريعهم بحوالي ال سيما النساء بحسابات ادخار. ارتفعت مدخرا

%، 27، وعلى التعليم بنسبة 15%التي تعولها في النيبال على األغذية الهامة )اللحوم واألسماك( بنسبة  األسر

وذلك بعد حصولهم على حسابات ادخار مجانية. كما ارتفع إنفاق املزارعين في ماالوي الذين كانوا يودعون 

 %؛72كما زادت قيمة محاصيلهم بحوالي  %73اسبهم في حسابات ادخار املعدات الزراعية بنسبة مك

بالنسبة للحكومات، فالتحول من املدفوعات النقدية إلى الرقمية يمكن أن يقلل من الفساد ويحسن مستوى 

عندما تم  47%ليالكفة، ففي الهند مثال انخفضت نسبة تسرب األموال املخصصة للمعاشات التقاعدية بحوا



  المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئةاستخدام العلم   المؤتمر الدول  
 
  التكنولوجيا ف

 
 / الجزء الثان

 

اتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  514    برلي    –إصدارات المركز الديمقراط  العرن   للدراسات االستر

تسديد هذه املدفوعات من خالل بطاقات ذكية تستخدم بها البصمات االلكترونية. أما في النيجر، فقد أدى 

 .%27توزيع التحويالت االجتماعية عبر الهواتف املحمولة إلى تقليص التكلفة املتغيرة إلدارة هذه اإلعانات بنسبة 

 :تهالشمول املالي ومؤشرا د. أبعا7.2

خالل العقد املاض ي، تطور مفهوم الشمول املالي إلى أربعة أبعاد رئيسية وهي: سهولة وصول جميع األسر 

والشركات إلى التمويل، استرشاد املؤسسات بالقواعد التنظيمية واإلشراف املالي، االستدامة للشركات 

البدايات،  يف .للعمالءالبدائل  واملؤسسات باإلضافة إلى املنافسة بين مزودي الخدمات املالیة لتقديم أفضل

توازيا مع أبسط مفاهيم الشمول املالي اعتمدت نسبة املستفيدين )من البنوك التجارية وأجهزة الصراف اآللي 

وأحجام الودائع والقروض( من مجموع األسر منخفضة الدخل واملشاريع الصغيرة كمقياس للشمول املالي. ومن 

رغم  ه ال یأخذ في الحسبان من استبعدوا أنفسهم طوعا من الخدمات املالیةالواضح أن هذا املؤشر محدود ألن

 تواصلت جهود املنظمات الدولیة،(2779)الشرفا یاشر و حنين محمد بدر، توفرها وإمكانية الحصول عليها

مقبولة. في هذا السیاق اقترحت املهتمة بالشمول املالي، في البحث والتطوير بهدف التوافق على مؤشرات 

مجموعة العمل املعنية ببيانات الشمول املالي، التابعة للتحالف العالمي للشمول املالي، الشروط األساسية 

 (2771)جالل الدین ، التالية عند بناء مؤشرات الشمول املالي:

o  للخدمات املالیة(، والطلب )االستفادة من هذه الخدمات(؛التوازن: في تناول جانبي العرض )الوصول 

o الفائدة واملالءمة: لوضع السياسات الوطنية للشمول املالي؛ 

o البراغماتية: االعتماد على املتاح من البيانات تقليصا للتكلفة والجهد؛ 

o املرونة: احترام خصوصيات وظروف كل بلد عند اختيار املؤشرات؛ 

o بدیلة )على أن تطور الحقا( إذا تعذر استخدام املؤشرات األساسية الطموح: اعتماد مؤشرات. 

عمل هذه املجموعة ركز على بعدين رئیسیين هما إمكانية الوصول إلى الخدمات املالیة، واستخدام الخدمات 

 .املالیة

، توصية منظمة G)27، تبنت مجموعة العشرین )2772املنعقدة عام  (Los Cabos)في قمة لوس كابوس 

لشراكة العاملية من أجل الشمول املالي لدعم جهود بيانات موثوقة حول الشمول املالي دولیا ومحلیا، وأقرت ا

)العراقي و احمد النعمي، :مجموعة أساسية من مؤشرات الشمول املالي تنصب على قياس ثالثة أبعاد رئيسية هي

2208) 

o  املالیة،سهولة الحصول على الخدمات 

o  ،استخدام الخدمات املالیة 

o جودة الخدمات املالیة. 

تجدر اإلشارة هنا إلى تداخل مؤشرات الشمول املالي، وصعوبة إعدادها. ألن هذه العملية تحتاج إلى بيانات تمتد 

فإن ما  إلى أدق التفاصيل املتعلقة بالشمول املالي. والكثير من هذه البيانات یصعب تقديرها كمیا. وعلى العموم

یقدمه البنك العالمي في هذا املجال یعتبر رائدا، في تقديرنا، ألنه یعتمد على أسس منهجية عملية قائمة على مسح 

یصدر البنك .إحصائي غایة في الدقة والتفصيل، یغطي أكبر عدد من األشخاص ينتمون إلى أكبر عدد من الدول 
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إذ (2727)أحمد سعید ،  كأول نسخة 2777نوات مند سنة العالمي املؤشر العالمي للشمول املالي كل ثالثة س

على عینة غطت  (Findex Global) من قاعدة بيانات 2770اعتمد البنك العالمي لجمع البيانات في نسخة عام 

( 707بلدا( باعتماد )(148سنة فما فوق( في 72%( من املعنیين باملسح )وهم البالغون الذين تتجاوز أعمارهم  90)

( متغيرا رئیسیا، 96، ما مقداره )2770لغة. ولقد بلغ العدد اإلجمالي للمؤشرات الرئيسية في قاعدة بيانات

اب املؤشر وفقا للجنس والعمر والحالة االجتماعية ومكان باإلضافة إلى مؤشرات فرعية مرتبطة بها، كحس

( متغيرا 032السكن، وغيرها من املتغيرات  االجتماعية و الديمغرافية األخرى لیقارب عدد املتغيرات اإلجمالي )

 (Word bank findex ،2727)(متغيرا.002في حدود ) 2770، لیصبح سنة 2770سنة

من بين الدول التي اتجهت واستعملت الشمول املالي في .الشمول املالي في الصين ودولة قطر والجزائر: 3

 معامالتها وكانت لها تجربة رائدة في هذا املجال نجد كل من دولتي الصين وقطر

  الصين:. الشمول املالي في 9.3

في السوق الصينية. تركز بعض الدراسات على مدى هناك أبحاث ناشئة في السنوات األخيرة تتعلق بالشمول املالي 

ويدرس البعض  وصول املنافذ املصرفية والخدمات املالية من خالل مراجعة التطور التاريخي للنظام املصرفي؛

استخدام االئتمان الرسمي في الصين للتأكيد على أهمية الشمول املالي؛ وآخرون يدرسون تأثير الشمول املالي على 

جارية في الصين وفقا لذلك حيث يمكن استنتاج أن الشمول املالي أصبح مهًما لتعزيز النمو البنوك الت

العديد من الدراسات على إنجازات الشمول كما قد ركزت االقتصادي والرفاه االجتماعي في جميع أنحاء العالم. 

يع للتكنولوجيا املالية والصناعة املالي الصيني، إال أن هناك قضايا ناشئة وهامة يتعين حلها، بسبب التطور السر 

 املصرفية في الصين. 

الشمول املالي في الصين مؤخًرا تقدًما كبيًرا، مع تنوع مقدمي الخدمات،  شهدالصين: الشمول املالي في  ر . تطو 2.3

للسعي لتحقيق الرفاه املالي  .وتغطية خدمات واسعة النطاق، ومستوى عاٍل من انتشار الخدمات املالية

لألشخاص ذوي الدخل املنخفض، واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملزارعين، شكلت ممارسات الشمول املالي 

 مسار تنمية فريد ومستدام
ً
 (Xiaohui ،2727و  Weidong)وذلك من خالل: .في الصين تدريجيا

o  :أعلنت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة املركزية الثامنة عشرة للحزب 2773في عام السياسات واللوائح ،

، أصدر مجلس الدولة 2772ديسمبر  37في  .صراحة عن مبادرة تطوير الشمول املالي (CPC) الشيوعي الصيني

لتحسين ( )يشار إليها فيما يلي بالخطة(، والتي تحدد خطة 2727-2776الصيني خطة لدفع تنمية الشمول املالي )

املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وسكان  ،وجودتها، مع التركيز على ،ورضاها توافر الخدمات واملنتجات املالية

الريف وسكان الحضر ذوي الدخل املنخفض والفقراء واملعاقين وكبار السن، كعمالء مستهدفين للشمول 

اسة، بما في ذلك السياسات النقدية والسياسات بموجب الخطة، تم اتخاذ مجموعة واسعة من تدابير السي.املالي

الضريبية وسياسات اإلشراف، لتقليل التكلفة التشغيلية والتواصلية لخدمة العمالء وتشجيع ابتكار 

 .التكنولوجيا واملنتجات، لتعزيز الشمول املالي

o :البنك الشعبي الصيني في اآلونة األخيرة، استخدم السياسات النقدية واالئتمانية "PBC" 

مجموعة من السياسات، بما في ذلك نسب االحتياطي املطلوبة املتمايزة، وإعادة تمويل القروض، والقروض املعاد 
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 خصمها، لتحفيز املؤسسات املالية على خدمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة والريف الثالثة )القطاع الزراعي،

في خفض نسب االحتياطي املطلوبة للبنوك  PBC ، بدأ2771منذ عام .واملزارعون، واملناطق الريفية( بشكل أفضل

التجارية التي وصلت إلى نسب اإلقراض املطلوبة لقطاعات السوق املحرومة، بما في ذلك الشركات الصغيرة 

، كانت لجنة 2727حتى مايو .ماليين يوان(، والريف الثالثة، والفقراء 2واملتوسطة )حد االئتمان إلى أقل من 

، 2727مايو  72اعتباًرا من .أجرت تخفيضات مستهدفة خمس مرات وتخفيضات شاملة سبع مراتامليزانية قد 

. بلغت نسبة االحتياطي في البنوك 2771٪من 2.2٪ بانخفاض 9.0بلغ متوسط نسبة احتياطي البنوك التجارية 

 ٪ على التوالي.6٪ و9٪ و77الكبيرة واملتوسطة والصغيرة 

املطلوبة للبنوك التجارية املزيد من األموال لخدمة االقتصاد الحقيقي، بما  يوفر التخفيض في نسب االحتياطي

كما استخدم بنك امليزانية العمومية تسهيالت اإلقراض والخصم لتعزيز الشمول  .في ذلك مجاالت الشمول املالي

اريع الصغيرة املستهدفة، ، بلغ املبلغ املستحق للزراعة املستهدفة وإعادة تمويل املش2779بحلول نهاية عام  .املالي

مليار دوالر أمريكي(  07مليار يوان ) 213.2مليار دوالر أمريكي(،  30مليار يوان ) 267.2والقرض املعاد خصمه 

٪ من اإلجمالي إعادة التمويل واملبلغ املعاد 06٪ و21٪ و26مليار دوالر أمريكي(، تمثل  61مليار يوان ) 007.0و

ملجموعة من  (PBC) دة خدمة الشمول املالي، روجت لجنة بناء السالمخصمه على التوالي. لتحسين جو 

السياسات املبتكرة، بما في ذلك قروض الرهن العقاري التجريبية مع "حقين" )حقوق ملكية اإلسكان للمزارعين 

إصدار وإدارتها حقوق ملكية األراض ي الريفية املتعاقد عليها( كضمان، وتشجيع املؤسسات املالية املؤهلة على 

سندات مالية حصرًيا لقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 .على جمع األموال عن طريق أدوات تمويل الديون، إلخ

o  :حفز دعم الحكومة املركزية واملحلية على حد سواء تنمية الشمول املالي السياسات املالية والضريبية

 لي أمثلة مختارة للسياسات املالية والضريبية لتحفيز الشمول املاليالصيني. فيما ي

، أصدرت وزارة املالية في جمهورية الصين الشعبية القواعد 2776: في سبتمبر األموال املخصصة -ا

اإلدارية لألموال املخصصة للتضمين املالي. يتم توفير هذه األموال املخصصة من قبل الحكومة املركزية ويمكن 

 تخدامها على النحو التالي: اس

 ( منح لزيادة تدريجية في القروض املتعلقة بالزراعة من قبل املؤسسات املالية على مستوى املقاطعة؛7)

 ( اإلعانات املوجهة للمؤسسات املالية الريفية؛2)

ت املحلية على ذلك، أنشأت بعض الحكوما التجارية، عالوة( دعم الفوائد للقروض املضمونة لبدء األعمال 3)

  .صناديق تعويض املخاطر لزيادة القروض أو القروض املتعلقة بالزراعة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

تدعم الصين الحكومات املحلية بنشاط إلنشاء صناديق ضمان التمويل اململوكة للحكومة:  -ب

املشروعات الصغيرة واملتوسطة أو شركات ضمان مملوكة للحكومة لتقاسم مخاطر االئتمان املتعلقة بقروض 

، أنشأت الصين رسمًيا صندوق ضمان وطني ملزيد من اإلقراض 2771اإلقراض املرتبط بالزراعة. في مارس 

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملزارعين من خالل االستثمار في رأس املال وإعادة الضمان في برامج الضمان 
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مليار دوالر  0.7مليار يوان ) 09.6وفًقا لوزارة املالية، بلغ حجم الصندوق  ،2727أبريل  3اعتباًرا من  .املحلية

 أمريكي(.

 تتضمن أمثلة السياسات الضريبية السابقة والحالية تخفيض الضرائب: -ت

٪ لدخل الفوائد 77( اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة وتخفيض حساب الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 7)

 لى القروض الصغيرة للمزارعين؛للمؤسسات املالية ع

 ( اإلعفاء من ضريبة الدمغة لعقود القروض بين املؤسسات املالية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛2)

 ( رفع مستوى الخصم قبل الضريبة الحتياطيات خسائر القروض.3)

 .ناعة االستزراع( تطبيق خصم ضريبي على دخل أقساط شركات التأمين من تربية األحياء املائية وص0)

o  :استفادت السلطات الصينية بنشاط من األدوات اإلشراقية لتعزيز الشمول املالي، مع لوائح متباينة

القطاعات والجهات الفاعلة في  التركيز بشكل أساس ي على التنظيمات املتمايزة والسياسات التفضيلية ألولوية

 تدابير مختلفة لتحسين الشمول املالي. CBIRCو PBC السوق الجديدة. أصدر كل من

o  :هي القوة الرئيسية في النظام املالي الصيني، حيث تقدم الشمول املالي في الصين الصناعة املصرفية

، 2779، بحلول نهاية عام CBIRC يعتبر اإلقراض املصرفي القناة املالية األكثر شيوًعا لالقتصاد الحقيقي. وفًقا لـ

تريليون  07.2تريليون يوان صيني ) 297مالية مصرفية في الصين، بإجمالي أصول بلغ  مؤسسة 0670كان هناك 

دوالر أمريكي(. في ظل توجيهات سياسية هامة، قامت املؤسسات املالية املصرفية الصينية بشكل ملحوظ بتوسيع 

 .نطاق شبكات خدماتها املنتج واالبتكار. إنهم ملتزمون بتعزيز تنمية الشمول املالي

o  يعد الوصول إلى الخدمات املالية هو األساس األساس ي لتحقيق الرفاه متداد املادي ملنافذ الخدمة: اال

 وغير متساٍو.  املالي
ً
، تم تصنيف مقدمي الخدمات املالية التقليديين في الصين على أنهم محدودون جغرافيا

ً
تاريخيا

وفرص السوق املؤسسات املالية املتنوعة على توسيع  في اآلونة األخيرة، حفز الدافع السياس ي واملنافسة املتزايدة

نطاق فروعها، ال سيما في املناطق النائية والريفية. بناًء على فئات مقدمي الخدمات املالية، كان هناك ستة بنوك 

ا تجارًيا  72تجارية مملوكة للدولة، و
ً
ا، بنك

ً
 في  730ومشترك

ً
 تجاريا

ً
مؤسسة مالية ريفية )بما  3972واملدينة، مصرفا

  7001في ذلك 
ً
 تجاريا

ً
، مصرفا

ً
  022ومصرفا قرويا،  7637وريفيا

ً
 ريفيا

ً
جمعية  00تعاونيات ائتمانية، و .بنكا

ا ريفًيا  21تعاونية ائتمانية ريفية، و
ً
شركة ائتماًنا صغيًرا(، ومؤسسات مالية مصرفية أخرى في  73وتعاونًيا، بنك

السنوات األخيرة، مع ما يقرب  يبسرعة ف. زادت فروع املؤسسات املالية املصرفية 2779ام الصين بحلول نهاية ع

شهد عدد مقدمي الخدمات املالية  .2773٪ عن عام 1.0، والتي زادت بنسبة 2779من عام  اعتباًرا 221777من 

، ال سيما النوع الجديد من املؤسسات املالية الريفية 
ً
 سريعا

ً
البنوك وشركات  ى والبلداتالقر  -الريفية نموا

العدد اإلجمالي ملنافذ أربعة من النوع  .االئتمان وشركات اإلقراض األصغر وتعاونيات االئتمان املتبادل الريفية

. وفي الوقت نفسه، زادت البنية التحتية 2771اعتباًرا من عام  10777بلغ عدد املؤسسات  الجديد املالية الريفية

مليون  7.7على مر السنين، مع  بشكل ملحوظ (POS) ونقاط البيع (ATM) صرف اآللياملالية مثل ماكينات ال

 .2779مليون نقطة بيع اعتباًرا من عام  37جهاز صراف آلي و
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o ساهمت بنوك القرى والبلدات :دور بنوك القرى والبلدات (VTBs)  في الصين، كمؤسسات مصرفية

لخدمات املالية في املناطق الريفية والنائية. مع وجود أكبر ريفية ناشئة، بشكل مبتكر في تعزيز تغطية وعمق ا

لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة  VTBs حجم للعمالء، تم تصميمعدد من املؤسسات وأصغر متوسط 

اعتباًرا من  7633بسرعة ووصل إلى  VTBs ، زاد عدد2776في عام  VTBs واملزارعين. منذ بدء البرنامج التجريبي لـ

 37مقاطعة من  7377٪ تقع في املناطق الوسطى والغربية، وتغطي بشكل مناسب  62.0، مع 2779من عام يونيو 

إلى الشركات الصغيرة  VTBs ٪ من القروض من97مقاطعة )البلديات ومناطق الحكم الذاتي(. تم إصدار أكثر من 

يوان صيني  332777قترض واحد رصيد القرض ملواملتوسطة واملزارعين في املقاطعات املحلية، وكان متوسط 

اقترحت السلطات التنظيمية بشكل مبتكر "الخدمات  .2779دوالر أمريكي( بحلول نهاية سبتمبر  01777)

كانت البنوك التجارية التي استوفت  .VTBs املصرفية الراعية الرئيسية" لتعزيز التنمية املستدامة والقوية لـ

، حيث قدمت الدعم واإلشراف VTBsئيسيين والراعي الرئيس ي لشركاتمتطلبات إشرافيه معينة املساهمين الر 

 فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة املخاطر والتقنيات واملواهب. 

o  :كمؤشر مهم على الشمول املالي، فإن امتالك حساب أو بطاقة ملكية الحسابات والبطاقات املصرفية

ن األفراد من الوصول إلى مجموعة أوسع 
ّ
 Chen and Jin) من الخدمات املالية وتنمية الوعي املاليبنكية يمك

تم وضع األساس لفتح واستخدام الحسابات املصرفية وبطاقات الخصم واالئتمان بسبب أنظمة الدفع  .(2017

وبحسب لجنة امليزانية، ارتفع عدد الحسابات  .واملقاصة الوطنية والتوسع املستمر لشبكات البنوك التجارية

مليار على  77.3مليار و 1.0إلى  2779مليار في عام  2.1مليار و 2لصادرة عن البنوك التجارية من والبطاقات ا

في  . كان معدل النمو2779بنهاية عام  6.73و 1.79. وبلغ عدد الحسابات والبطاقات للفرد 2779التوالي بنهاية عام 

 
ً

قوًيا للحسابات والبطاقات املصرفية في  املناطق الريفية أعلى منه في املناطق الحضرية، مما يعكس تغلغال

 .املناطق النائية والريفية

o  :عادة ما يشتمل تقييم املخاطر التقليدية في املوافقة استخدام االئتمان لقطاعات السوق املحرومة

ت االئتمانية للمؤسسات املالية املصرفية على ضمانات مقبولة، مما يحد من إمكانية الوصول إلى االئتمان للشركا

 
ً
الصغيرة واملتوسطة واملزارعين بسبب النطاق الضيق لتغطية الضمانات. لتلبية املتطلبات التنظيمية واستجابة

للمنافسة الشديدة في السوق، سعت البنوك التجارية الصينية واملؤسسات املالية األخرى إلى تطوير نماذج 

شكل أفضل، بما في ذلك تحسين أدوات تقييم أعمال مبتكرة لخدمة الشركات الصغيرة واملتوسطة واملزارعين ب

االئتمان، وتوسيع نطاق الضمانات، وخلق منتجات جديدة وأساليب سداد القروض، إلخ.. وقد ساهمت هذه 

نمت أنواع التمويل الجديدة  .الجهود بشكل ملحوظ في زيادة استخدام االئتمان لقطاعات السوق املحرومة

مة على امللكية الفكرية، وتمويل سالسل التوريد على أساس املستحقات بسرعة، مثل القروض املضمونة القائ

 07.0، بلغ رصيد القروض املتناهية الصغر واملتعلقة بالزراعة من البنوك 2727واملخزون. بحلول نهاية يونيو 

 MSE (. الشمول املالي7تريليون يوان صيني )انظر الجدول  30.1يوان صيني تريليون و

 BOC Fullerton امللخص املالي لثالث سنوات للبنك املجتمعي (9)الجدول 
2291 2294 2294  

722 722 92 No. of VTBs 

766 142 771 No. of branches 

9.03 8.64 6.23 Total assets (USD billion)  

2.96 5.58 0.73 Total deposits (USD billion) 
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6.30 5.62 3.93 Total loans (USD billion 

7.27 0.97 0.65 Net profit (USD billion) 

1.68% 2.42% 1.66% Non-performing loan ratio 

254.01% 237.80% 245.61% Provision coverage ratio 

 BOC Fullerton املصدر: التقارير السنوية لبنك املجتمع املحلي

تريليون يوان صيني، بزيادة  73.03ماليين ملقترض واحد،  77بلغت القروض، أي اإلقراض املصرفي الذي يقل عن 

 .٪70نمو القرض البالغ ٪، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط 21.0سنوية قدرها 

o  :أمام يمثل ارتفاع معدل الفائدة على القروض عقبة  شكل عامبتكلفة الفائدة على التمويل الشامل

الشركات الصغيرة واملتوسطة أو الفئات ذات الدخل املنخفض للحصول على التمويل بشكل فعال، مما يجعل 

من الصعب على الباحثين عن القروض املحتملين جمع األموال من القنوات الرسمية. مدفوعة بإرشادات 

لقد  .التكلفة وآلية تقاسم املخاطر السياسة والتكنولوجيا الجديدة، عززت املؤسسات املالية املصرفية الصينية

سياسات تفضيلية لتقليل تكاليف التمويل الشاملة الصغيرة واملشتتة ضمن نطاق معقول. وفًقا للبنك  نفذوا

ا للمشروعات الصغيرة واملتوسطة املركزي، بلغ متوسط 
ً
٪ في 2.90سعر الفائدة على القروض املمنوحة حديث

، في حين بلغ 2779مستوى عام نقطة مئوية عن متوسط  7.06فض بمقدار . وانخ2727النصف األول من عام 

ا متوسط 
ً
 .نقطة مئوية 7.01٪.، بانخفاض قدره 0.60سعر الفائدة على قروض الشركات املمنوحة حديث

o  :كانت مثل منصة التصنيف االئتماني ونظام الضمان، عنصًرا إنشاء البنية التحتية للمعلومات املالية

في تحسين الشمول املالي، من خالل الحد من عدم تناسق املعلومات ومخاطر املعامالت. كان هناك تقدم أساسًيا 

، يهدف نظام إعداد التقارير االئتمانية 
ً
كبير في تحسين البنية التحتية املالية في الصين في السنوات األخيرة. أوال

ت عن طريق الحد من عدم تناسق املعلومات بين إلى تعزيز االئتمان املسؤول لألسر والشركا PBC الذي يديره

، وقد تم إنشاؤه اآلن نظام 2776في عام  PBC املقرضين واملقترضين. تم إطالق املركز املرجعي لالئتمان الخاص بـ

، تم إدراج مليار فرد 2779تقارير االئتمان مع أوسع تغطية، أكبر مقياس بيانات في العالم. بحلول نهاية عام 

٪ من املشروعات الصغيرة واملتوسطة. إلى جانب ذلك، 23ون مؤسسة في نظام اإلبالغ االئتماني، بنسبة ملي 21.3و

 تسهل الترتيبات الجديدة في اإلطار القانوني ملقدمي الخدمات املالية استخدام ضمانات مرنة أو ضمان. 

o  :كات الرائدة في التمويل برزت الصين مؤخًرا كواحدة من الشر تطوير الشمول املالي الرقمي في الصين

مع تكامل التكنولوجيا الرقمية والخدمات املالية، أصبحت  .(FinTech) الرقمي العالمي والتكنولوجيا املالية

املؤسسات املالية التقليدية ومقدمي الخدمات املالية عبر اإلنترنت البارزين زادت من قدرتها على االستفادة من 

يؤدي تطوير  .همل تقليدًيا للمستهلكين مثل املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغرالطلب املالي غير املستوفى وامل

التمويل الرقمي إلى خفض عتبة الخدمات املالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية بجديد النماذج وقنوات التسليم 

 :لتاليمكن توضيح السمات الرئيسية لتطوير الشمول املالي الرقمي في الصين على النحو ا ،واملنتجات

   تزايد املدفوعات الرقمية -ا

 .اإلنترنتظهور بنوك -ب

o  :عادة ما يمثل طلب التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تطوير التمويل األصغر عبر اإلنترنت

ا منخفًضا وحاجة ملحة. تسهل اإلنترنت والتكنولوجيا مزودي الخدمات املالية 
ً
إلطالق واألفراد تواتًرا مرتفًعا ومبلغ

ا للشركات الصغيرة واملتوسطة واألفراد
ً
لقد كان التمويل األصغر قوة كبيرة  .منتجات مالية أكثر مالءمة واستهداف
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لإلدماج املالي مؤخًرا. يمكن أن يعزى النمو السريع للتمويل األصغر عبر اإلنترنت إلى التطور السريع لإلنترنت 

ت. بناًء على مزودي الخدمة املختلفين، يمكن تقسيم التمويل األصغر والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا املعلوما

عبر اإلنترنت في الصين إلى ثالث فئات: قائم على البنوك، وقائم على التجارة اإللكترونية، وقائم على سلسلة 

نية فورية التوريد. أطلقت العديد من البنوك التجارية خدمات اإلقراض عبر اإلنترنت ذات الصلة، بموافقة ائتما

، JDو Alibaba عبر اإلنترنت، وبدون ضمان أو ضمان، وحد مبلغ منخفض. تقدم بعض شركات اإلنترنت، مثل

قروًضا صغيرة ألصحاب املتاجر عبر اإلنترنت واملتسوقين من منصات التجارة اإللكترونية الخاصة بهم من خالل 

 م. شركات اإلقراض الصغيرة أو بنوك اإلنترنت الخاضعة لسيطرته

o  :على الرغم من التقدم املثير لإلعجاب مؤخًرا في املخاطر والتحديات املتبقية للشمول املالي في الصين

اقترن الترويج املتزايد لالشتمال املالي واالستخدام  .الشمول املالي في الصين، ال تزال املخاطر والتحديات قائمة

 .عي السياسات وجهود املؤسسات املالية الصينيةاملالئم لالئتمان والحسابات بدعم قوي وتوجيه من صان

 بالنسبة للكثيرين في الصين، ال يزال الشمول املالي يحتفظ بوجهة نظر بسيطة، مثل اإلقراض املوجه، واإلعانات

من الضروري الدعوة إلى  .الخيرية، غير املواتية للشمول املالي لتحقيق التنمية املستدامة االئتمانية، واألنشطة

أعمال تجارية أكثر استدامة، ومنتجات وخدمات أكثر تنوًعا ومصممة بشكل مناسب تتعامل مع األسواق  نماذج

 الاملختلفة 
ً
 االئتماني،ومنصات التصنيف  الخدمة،بما في ذلك منافذ  وقوة،شرائح، وبنى تحتية مالية أكثر شموال

 وأنظمة الضمان لتعزيز الرفاه املالي على املدى الطويل للسكان واملؤسسات

 :الشمول املالي في دولة قطر .3.3

 Ben Naceur Sami, Barajasلتقييم الشمول املالي في دولة قطر اعتمدت على طريقة مركبة مستقاة من بحث

Adolfo, and Massara Alexander,"  تحت عدد واحد أو أكثر من املؤشرات وهذه املؤشرات يمكن ان تندرج

عدد  .مما يلي: اجمالي عدد السكان، عدد البالغين، مجموع املوجودات من النظام املصرفي أو عدد البنوك

بالغ، نسبة الشركات التي لديها ائتمان،  100000 بالغ، عدد الفروع للبنوك لكل7777الحسابات في البنوك لكل 

عدد :وبناًء على ما سبق تم قياس الشمول املالي في دولة قطر عن طريق"يها ائتمانالتي لدالصغيرة نسبة الشركات 

السكان، عدد البالغين، مجموع املوجودات في النظام املصرفي، عدد البنوك عدد الفروع لكل مئة ألف بالغ 

، تأثير تنظيم مستوى الدخل القومي، ومستوى الدخل الفردي بالنسبة إلى الدخل القومي، نسبة البطالة في قطر

كأس العالم في قطر، القوانين والتشريعات املصرفية والبنكية في دولة قطر، التعامالت الحكومية االلكترونية، 

 .محو األمية املالية، تشجيع انشاء الشركات الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال

 . تكوين الجهاز البنكي في دولة قطر9.3.3

 هاز البنكي القطري مقارنة بعدد السكان ( يوضح تكوين الج9جدول رقم )

 السنوات املؤشر

 2777 2770 2772 

 2172000  1699435 عدد السكان 

   7066127 عدد البالغين 

   14.66851 عدد البالغين باملئات اآلالف

 71 71 71 عدد البنوك العاملة في الدولة 

   1.227119 ألف بالغ  777777نسبة عدد البنوك بالنسبة إلى كل 
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  207  عدد الفروع لكل البنوك العاملة في قطر 

  72  عدد الفروع خارج دولة قطر 

  70  عدد مكاتب التمثيل 

  7272  عدد أجهزة الصراف اآللي 

  1011703  مجموع موجودات كل البنوك العاملة في قطر باملليون ريال

 من عمل الباحث باالستعانة باإلحصائيات من مصرف قطر املركزي، ووزارة االحصاء وحسابات الباحث (9)الجدول 

بنك وهي نسبة ممتازة إذا تمت مقارنتها  1.2 وكما نالحظ من الجدول فأن عدد البنوك لكل مائة ألف بالغ هو

 بشكل مناسب ومتوفرة للجميع، بالدول العربية االخرى، وكما أن عدد الفروع واجهزة الصراف االلي متواجدة

وباإلضافة إلى الخدمات االلكترونية التي تقدمها البنوك وبالتالي نستنتج أن البنية التحتية للبنوك في قطر قوية 

 .وتصل إلى الجميع

تتمتع دولة قطر باإلنتاج الوفير من النفط والغاز معا وخاصة أن قطر تلبي ثلث حاجة  :املحلي ج. النات2.3.3

.: 2772 - 2772العاملية من الغاز الطبيعي املسال والجدول التالي يوضح النمو في الناتج املحلي من الفترة  السوق 

  :كما يوضح الشكل والجدول التالي

 ،2297 -2227الناتج املحلي لدولة قطر في الفترة ما بين ( يوضع وضع 2رقم ) جدول 

2297 2298 2293 2292 2299 2292 2221 2224 2224 2221 2227 

4.4% 1.7% 1.7% 1.9% 93% 91.4% 92% 94.42% 94% 21.2% 4.7% 

  gfmag.com global financeاملصدر: من أعداد الباحثين باالعتماد على موقع 

 

 2297-2227( يبين النمو الحقيقي للناتج املحلي في دولة قطر خالل الفترة بين 9شكل رقم)

 
 .وجداول من الباحث برسوم ولكنwww.gfmag.com, global finance :املصدر

فالناتج املحلي في قطر كبير ويغطي احتياجات سكانها كما سنرى في النقطة التالية من نمو الناتج املحلي الحقيقي 

 .لألفراد بالنسبة إلى الناتج القومي

 :القومي الدخل إلى بالنسبة لألفراد املحلي ج. النات3.3.3
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 النمو في يتوسع أخذ الذي القطري  االقتصاد مجمل على إيجابا انعكست والغاز النفط من الضخمة العائدات

 الناتج نمو إجمالي يوضح التالي والجدول  الفرد، ودخل واملصارف الشركات في األموال رؤوس زيادة إلى ذلك وأدى

  2011-2014الفترة ما بين  في لقطر) سنوي  معدل (لواحدا للفرد الحقيقي اإلجمالي املحلي

 قطر،في ) معدل سنوي  (دالالفر يوضح نمو الناتج املحلي االجمالي الحقيقي  (3) جدول رقم

2014 2013 2012 2011 GNI 

 بالدوالر االمريكي 71550 17067 19927 90077
 www.gfmag.com ,global financeاملصدر: 

 .) معدل سنوي  (الواحد وقطر هي األعلى في املنطقة في نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد

البطالة  ونسبة 2773لعام  0.5% نسبة البطالة في قطر ال تكاد تذكر حيث انها هي :قطرنسبة البطالة في  .8.3.3

 .2013 لعام 1.5 %هي)22-72من عمر (الشباببين 

 ( يوضح معدل البطالة في دولة قطر2الشكل رقم )

UNEMPLOYMENT RATE-QATAR 

 :https://www.quandl.com/collections/qatar/qatar-unemploymentاملصدر 

 .ومن املالحظ أن نسبة البطالة في قطر قليلة وال تكاد تذكر مقارنة بالدول العربية االخرى 

إن نجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم لسوف تؤدي إلى آثار اقتصادية مهمة تأثير تنظيم كأس العالم:  .7.3.3

ت على مشاريع البنية التحتية وستدخل هذه املشاريع حيوية على االقتصاد القطري االدولة املليار  حيث ستنفق

الذي أصبح قبلة الشركات العاملية حيث أن االقتصاد القطري يسجل أعلى نسبة نمو في العالم حيث تبلغ 

 " .تواليوهي النسبة املرتفعة على مستوى العالم للعام الثاني على ال 2010 خالل عام%16

ولذلك أصدرت دولة قطر قانون يراعي العمال وهم الطبقة الضعيفة في املجتمع شمول الكل:  ة. محاول1.3.3

الخاصة بأجور العمال، والتي تلزم تحويل  2004 لسنة 14 من قانون العمل رقم (66) تعديل املادة رقم" فلقد تم

مما سينعكس ايجابيا على  " ؤسسات العاملة في الدولةالرواتب إلى حسابات العمال للبنوك لجميع الشركات وامل

 .هللا بإذنالشمول املالي ويؤدي إلى مزيد من االستقرار 
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 2000 استطاعت دولة قطر ادخال التكنولوجيا مبكرا منذ بدايات ال :التعامالت الحكومية الكترونية .4.3.3

 " وانجاز كافة املعامالت املهمة، وكما إنشاتوهي صفحة الكترونية تستطيع االطالع  "حيث انشات "حكومي

حيث يستطيع الشخص الحصول على أغلب املعامالت التي يريد أن ينجزها ولكنب صورة الكترونية  " 2مطارش

 .وللدفع عن طريق هذه الصفحات االلكترونية ال بد من وجود حساب بنكي

ة ومؤسسة صلتك باإلضافة إلى الدورات املتاحة انشات دولة قطر بنك قطر للتنميمحو األمية املالية:  .4.3.3

للموظفين من خالل مؤسسات عملهم، ويعمل بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك على عقد دورات وبرامج ملحو 

 .األمية املالية، من خالل برامج الضمين أو مركز بداية

قطر على تشجيع انشاء  حرصت دولة :تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة واملتوسطة وريادة االعمال .1.3.3

الشركات الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال من خالل بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك حيث فيها البرامج 

الكفيلة من التدريب واالرشاد واملساعدة املالية للبدء في انشاء املشروعات الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال 

 .مشاريع األسر املنتجة وتعمل املعارض التي تعمل على زيادة مبيعاتها بالنسبة إلى القطريين، كما تشجع الدولة

اقع الشمول املالي في الجزائر: 8.3  . و

 الشمول  یخص فیما العالم في املستويات أدنى إحدى تسجل العربية املنطقة لاز ت ال الدولي النقد لصندوق  وفقا

 2014 عام مالیة مؤسسات مع حسابات امتلكوا العربية املنطقة في السكان عدد من فقط 18 %أن حیث املالي،

 جنوب .إفريقيا دول  في 24%و عامة النامیة الدول  في 43% مع مقارنة 2018 حتى متوفرة بيانات آخر وهي

 العالمي املالیة الخدمات تعميم مؤشر أرقام تشير كما النساء، عند 13% إلى النسبة هذه الصحراء وتنخفض

 من املحرومون  البالغين من نسبة أعلى تسجل) الست الخليج دول  باستثناء (العربية املنطقة على 2014 سنة

 الوسط في املالي الشمول  نسبة أن كما مصرفي، حساب لديهم لیس السكان من 80%أن  حیث املالیة، الخدمات

 مناسبة مالیة معرفة البالغين السكان من فقط 30% نحو وامتالك 2016 عام .26% و 21 %بين وحرایت العربي

 .34% العالمي املتوسط من أقل النسبة وهذه

 ئراالجز  أن ي( الدول البنك) املتخصصة املالیة الهيئات تنشرها التي املالي الشمول  بيانات تشير ئراالجز  بخصوصو 

 هذا في بها بأس ال تبامر  تحتل التي قطر الصين و عن متأخرة املالي الشمول  مؤشر في عامليا 141 املرتبة تحتل

 الحسابات ممتلكو وصل أنه حیث األخير العقد خالل ئراالجز  في شراتاملؤ  معظم في تباين هناك أن كما املؤشر

البالغين  نسبة أن كما ،%   57.5 سنة 25 سن وفوق 50.5 %  سنة 15 سن فوق  البالغين من كنسبة البنكية

 وهذا ، 13.2 %واألصدقاء العائلة من ضرااالقت ونسبة  1.5 %خاصة رسمية غير جهات من اقترضوا الذين

 العائلة من ضار تاالق تفضل لتاز  ما)العربية الدول  كباقي( ئریيناالجز  من كبيرة نسبة على یدل األخير املؤشر

 (1.5 %)الرسمية غير الجهات من ضرااالقت يفضلون  ئریيناالجز  من كبيرة نسبة أن البيانات تشير كما واألصدقاء

 .)األخرى  دون  املجتمع من معینة طبقات اقراض على البنوك من كبيرة نسبة التركيز منطق إلى ذلك یرجع وقد

 (2771)بزاریة و خلفاوي، 

 .الخاتمة: 8
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إن التقييم النقدي ملفهوم الشمول املالي يتصور أهمية وجود نظام مالي شامل للتنمية االجتماعية واالقتصادية  

تدور معظم جوانب تعريف االستبعادات املالية حول عدم إمكانية الوصول سواء بشكل طوعي أو غير .للبلد

إرادي من قبل أقسام معينة من املستهلكين إلى منتجات مالية مناسبة منخفضة التكلفة وآمنة وعادلة قد تكون 

السكان املستبعدين من النظام املالي  بمثابة محفز لنموهم االقتصادي من خالل توفير االستقرار املالي لقسم

يمكن أن يحدث االستبعاد ألسباب عديدة مثل املنتج غير املناسب وغير امليسور التكلفة ، وجهل العميل .الرسمي

، ونقص املعرفة املالية ، وارتفاع تكلفة املعامالت ، وقلة التواصل مع البنوك وما إلى ذلك لتحقيق الشمول املالي ، 

هذه العقبات من خالل سياسة فعالة مبادرة بعد قياس شامل لالشتمال املالي من جانب العرض يجب إزالة 

 .والطلب

 :ج. النتائ9.8

بشكل ممتاز، ومؤشرات هذا الشمول املالي هو اعداد  امالي شموالتي الصين وقطر دولكل من لقد حققت  -

مائة ألف بالغا، وعدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي وزيادة املوجودات املوجودة في البنوك،  لبالنسبة لكالبنوك 

 املحلي ممتاز وان دخل الفرد بالنسبة إلى الناتج املحلي يعتبر من أعلى الدخول كما يدل على ذلك وأن الناتج

 انخفاض نسبة البطالة وعدم زيادتها، 

عمل حسابات بنكية لطبقة  ولذلك اجبرت الشركات على مواطنيها ى كلتحاول أن تصل إل تانالدولكلتا ن إ -

 حتى بنكي حساب لديهم يكون  أن يفضل االلكترونية الحكومية بالتعامالت بالتعامل العمال وكل الراغبين

  الخ،....ماتاالغر  أو الفواتير دفع يستطيعوا

هي من مهام الحكومات وهذا ما تكفلت به كل من الصين و قطر، حيث قامت مختلف  املالية األمية محوعملية  -

 وريادة واملتوسطة الصغيرة الشركات انشاء على وشجعتات املالية ؤسسمختلف امل و للتنميةية قطر ال كو بنال

ات جتمعامللكل من  ومناسب سلس بشكل البنوك لنمو مالئمة قانونية بيئة وفرت الدول هذه  أن -. األعمال

 الصينية والقطرية باعتبارها تجارب ناجحة. التجربة تعميم يمكنالصينية والقطرية، كما 

املناسبة و البيئة التي توفرت شروط تحقيق شمول مالي ناجح في  املالية الظروفالجزائري أن توفير بشرط  على - 

 والتشريعات القوانين من الحزمة إلىباإلضافة  الحكومة ورغبة مساندة إلى يستند ألنها مستدامالجزائر  يكون 

 .الصين وقطر في املصرفية للخدمات املستهلك تحمي التي

 في االخير خلصت الدراسة ملجموعة من التوصيات تتمثل في: : ت. التوصيا2.8

 في الحاصل التكنولوجي التطور  مع یتناسب بما وهذا الدفع، أنظمة عصرنة فياالستمرار  على العمل ينبغي -

 ؛البنكية الخدمات

 مناطق في أخرى  بملكية وكاالت فتح خالل من الوطني، رابالت مستوى  علىالبنكية  الشبكة توسيع على العمل -

 املجتمع؛ فئات لكل البنكية الخدمات إلتاحة مالیا مستبعدة

 القروض؛ ملفات معالجة وتيرة وتسريع البنكية الخدمات إلى الوصول  تءاار إج تسهيل -
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 التأكيد خالل من املجتمع، فئات كل أوساط في املالیة الثقافة لنشر وطنية استراتيجية بوضع االهتمام ضرورة -

 على

 ؛البنكي الجهاز خارج املتداولة السيولة حجم من اإلمكان قدر لحدل البنكية القنوات استخدام ضرورة -

 الصغيرة ملؤسساتمنح القروض وتسيير ا اءاتر إجلتسهيل وتبسيط  البنوك طرف من التمويلخلق انظمة  -

 ؛التنمية عجلة لدفع املقاوالتية روح وتعزيز واملتوسطة

 ملن ،باستقطابها املالي الشمول  تعزيز على تعمل اإلسالمية املصارف اإلسالمية ألن الصيرفة أمام املجال فسح -

 دینى؛وهذا راجع لوازع  الربوية املصارف مع التعامل عن يمتنعون 

 فرعية ونشر الثقافة املصرفية مكاتب القروية وإنشاء املناطق في خاصة املالي للنظام التحتية البنية تطوير  -

 ؛اإللكترونية

 تقديم اي املحمول، الهاتف عبر الدفع العمل على تبسيط طرق الدفع بالنسبة ملختلف شرائح املجتمع، وكذلك -

 فعالية وفي وقت قياس ي؛ وأكثر أقل بتكلفة املالیة الخدمات إلى الوصول الرقمية لتسهيل  املالیة الخدمات

  ،املركزية البنوك متابعةو  لرقابة الرسمية غير التمويل قنوات إخضاع-

 إلى باإلضافة ،،أي تقريب االدارة باملواطن  املالیة الخدمات ومقدمي املصارف فروع شبكة العمل على توسيع-

 ،اآللية املوزعات البیع، البنكي نقاط الهاتف خدمات املصارف، وكالء مثل املالیة، للخدمات وصول  نقاط إنشاء

 ؛وغيرها املالیة اقر واألو  التأمين خدمات

واملزايا  وواجباته حقوقه على اطالعه خالل من املالي والتثقيف التوعية عبر للمستهلك املالیة الحمایة ضمان -

 تطرأ التي والتغيرات التحديثات بكافة علم على العمالء إبقاء إلى باإلضافة .املالیة باملنتجات املتعلقة واملخاطر

 .املالیة والخدمات على املنتجات
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