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متام هذه ادلراسة  أأمحد هللا محدًا كثريًا طيبًا مباراكً ملئ السموات و الأرض عىل ما أأكرمين به من ا 

 اليت أأرجو أأن تنال رضاه.

 

ىل من رّشفين حبمل امسه وادلي الكرمي رمحه هللا و أأسكنه فس يج جناته... من بذل الغايل          ا 

 و النفيس يف سبيل وصويل لهذه ادلرجة يف التحصيل العلمي ورحل قبل أأن يرى مثرة غرسه .. 

 

ىل ضوء دريب أأيم الغالية .. من اكنت دعواهتا و لكامهتا رفيق الألق والتفوق.    ا 

 

ىل   لكزوجيت الغالية اليت اكنت مصدر طاقيت وقويت يف والس ند ونور القلب، رفيقة ادلرب، ا 

 الأوقات.. 
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 شكر وتقدير
 

 ق ال اهلل تعالى: "ومن ًيشكر ف إًنما ًيشكر لنفسه" صدق اهلل العظيم

 وق ال رسوله الكريم: "من لم يشكر الناس، لم يشكر اهلل عز وجل"

 
ىل لك من اكنت هل فهيا ال يسعين وأأان أأضع  ال أأن أأتقدم ابلشكر ا  اللمسات الأخرية يف هذه الرساةل ا 

 مسامهة ولو اكنت بس يطة.

ىل: أأتوجه و أأخص  ابلشكر ا 

 ادلكتور خليل العجمي رئيس اجلامعة اال فرتاضية السورية

 ادلكتور املرشف محمد سعيد دسويق عىل تعاونه املس متر و مالحظاته القيّمة.

 وأأعضاء جلنة التحكمي من ادلاكترة الأفاضل.ناقشة الكرام أأعضاء جلنة امل 

براهمي شعيب احملرتم.  مدير الربانمج ادلكتور ا 

دارة التقانة  الاكدر التدرييس  يف اجلامعة اال فرتاضية السورية ملاسرت التأأهيل والتخصص يف ا 

رساء العيلمنسقة الربانمج الأس تاذة   ا 

 أأصدقايئ وأأحبايئ

ىل لك من دمعين   وساندين طيل فرتة ادلراسةوا 
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االنتقال من ثقافة الدفع النقدي إلى ثقافة الدفع  انطالقاً من أهمية هذه الدراسةةةةةةةةالغاية من تأتي 

بدأت باالنتشةةةةار مًخراً في سةةةةورية عبر طرت و قنوات متاددةق و انطالقاً من  التياإللكتروني 

أهمية وجود مركزية في عمليات الدفع اإللكتروني عبر االنترنت في سةةةةوريةق والحاجة الماسةةةةة 

  .لمواكبة التطورات التقانية والالمّية

لدفع عبر بوابات ا وذلكفي سةةةةةورية  تبني نهجاً جديداً ألنظمة الدفع اإللكتروني تقترح الدراسةةةةةة

دوات سةةةةتخدم فيها أق ت  والبنك والتاجربين الاميل اآلمنة اإللكترونيق والتي تمثل صةةةةلة الوصةةةةل 

و تتناسةةةةةةةب مع االحتياجات و الماايير الاالمية الحديثة في  أمان مختلفة لتأمين التناقالت المالية

 عالمنا المااصر. 

ع اإللكتروني التقليدي المنتشةةةةةةةر في السةةةةةةةوت إلى التارف على مفهوم الدف وتهدف الدراسةةةةةةةة 

السةةةوريةق والقيمة المةةةةافة التي سةةةيقدمها النموذج المقترح لتحسةةةين واقع الدفع اإللكتروني في 

 ةسورية من خالل توظيف الّتقانة لتسهيل عمليات البيع و الشراء اإللكترونية لألطراف المشارك

 بها من الزبائن والتجار. 

من أنها قامت بالتاريف بطرت الدفع اإللكتروني المتوفرة في سةةةةةةةورية  الّدراسةةةةةةةةوتنبع أهمّية 

وبّينت أهميتها وخاصةةةةةةةة في ظل التوجم الحكومي لاملية التحّول الّرقميق وعملت على إقتراح 

 نموذج إلكتروني يقّدم لشركة دفع إلكتروني ناشئة لتجريبم وتطبيقم. 

ة في حال صةةةدور قرارات لتنظيم عمليات الدفع ومن جانب آخرق تكون الشةةةركة جاهزة ومسةةةتاد

مع كافة المصةةةارف الااملة في  الربط من قبل مصةةةرف سةةةورية المركزي من خالل اإللكتروني

ل من قب وذلك سةةةةةةةورية ق وما يتالت بها من أمور تنظيمية تخص عمل تطبيقات الهاتف الذكية

 الشبكة.الهيئات الناظمة لقطاع االتصاالت و الهيئات الوطنية لخدمات 

ةةةةةةةةمان األمان في التناقالت المالية اإللكترونية بحيث ال يمكن  علىسةةةةةةةيامل النموذج المقترح 

ي بل يسةةمف فقط لبوابات الدفع اإللكترونللتاجر الحصةةول على مالومات الدفع الخاصةةة بالاميلق 

بالتاامل ماهاق ألنها تتوافت مع قواعد األمان القياسةةةةةةةية الاالمية الخاصةةةةةةةة بالتاامالت المالية 

ذكر لمخاطر مختلفةق ن اإللكترونيفهذه المالومات الحسةةةاسةةةة تارا عمليات الدفع اإللكترونيةق 

         مالومات بطاقة اإلئتمانناتق سةةةةةةرقة باةةةةةةةها على سةةةةةةبيل المثال ال الحصةةةةةةر: التالعب بالبيا

  أو االحتيال عليهاق قد يستغل التاجر هذه المالومات وربما الق ولكن بالتأكيد يمكنم تخزينها.

و االعتماد على المقابالت الشةةخصةةية  التجريبي ياألسةةلوب الوصةةفتّم إجراء الدراسةةة باسةةت دام 

للذين امع أصحاب القرار وأصحاب المصلحة و الااملين في مجال الدفع اإللكتروني في سوريةق 

بّينوا آلية الامل الحالي وأهم الصةةةةةةةاوبات التي تواجم الاملق كما تم التااون مع فريت برمجي 
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بالتطبيت الاملي لل لذي سةةةةةةةيقوم  نموذج القترحق مع اإلطالع على مكلّف من إدارة الشةةةةةةةركة وا

 المراجع واألبحاث ذات الّصلة بالموةوع.

ات عبر االنترنت من خالل بواب جديدة في سوريةنموذج لتقنية دفع إلى اقتراح  و لصت الّدراسة

 للمستخدمين النهائيين. ت غني و ت سهل عمليات الدفع اإللكترونيق اآلمنة الدفع اإللكتروني

و توصةةةةةةةيات بتطبيت و تجريب النموذج المقترح لتطويره وتحسةةةةةةةينمق  وكذلك قدمت مقترحات

يات الجديدة الاالمية  نة المالومات على تالم التقن قا وتشةةةةةةةجيع الكادر التقني الاامل في مجال ت

وااللتحات بالدورات التدريبة في ذات المجالق والامل على إعداد دليل إرشةةةةةةةادي لموظفي تقانة 

ارة وتشغيل تلك التقنيةق و االهتمام الجاد بموةوع أمن المالومات المالومات والمسًولين عن إد

ادر ومصةة والشةةبكاتق ومشةةكالت النسةةي االحتياطي وانهيار النظام و انقطاع االتصةةال باالنترنت

التي  1PCI DSSماايير حماية الدفع االلكتروني الاالمية ق والحصةةةةةول على شةةةةةهادات في الطاقة

تثبت االلتزام بالماايير الاالمية المصةةةةممة لةةةةةمان أمن عمليات الدفع اإللكتروني والحفاظ على 

جميع الشركات التي تقبل مالومات بطاقات االئتمان أو تاالجها أو سرية المالوماتق وأن تحافظ 

نة. ئة آم ها على بي ها أو تنقل ب جراء ال 2تخزن يةق كما أوصةةةةةةةةت  فة المالومات قا مزيد من لرفع الث

 البحوث حول تطبيت تقانات بوابات الدفع اإللكترونية في مجال التناقالت المالية عبر االنترنت. 

برزت ةةةةةرورة مواكبة الاصةةةةر بما يحملم من تقانات حديثة في مجال الدفع  الدراسةةةةة وبنتيجة

ساي نحو االنتقال إلى تاامالت ال نقدية من خالل التطبيقات  إللكترونية اعبر اإلنترنتق وذلك بال

في هذا القطاع الهامق لما لها من مزايا مادّية وتنافسية تاود بالنفع على اإلقتصاد و أفراد المجتمع 

 السوري ككل. 

تبني فكرة النموذج المقترح من قبل شةةةركة الدفع  : لصةةةت إليها الدراسةةةةأهم التوصةةةيات التي 

بتجريب النموذج من قبل الخبراء المختصةةينق مع إجراء المزيد  و التوصةةيةاإللكتروني الناشةةئةق 

من األبحاث عن موةوع أمن المالومات وةمان أمان التناقالت المالية عبر االنترنت وخاصة 

في حال إزالة الاقوبات اإلقتصةةادية عن سةةورية والسةةماح للشةةركات المالية الاالمية بالتاامل مع 

 المصارف السورية. 

أصوالً )شركة إي كاش  شركات الدفع االلكتروني المرخصة –دمشت  –سورية  :مكان الدراسة

 ( للدفع اإللكتروني بوابة بنك الشام -شركة فاتورة  –شركة سما باي  –

                                                           
1 The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is a set of security standards designed 
to ensure that ALL companies that accept, process, store or transmit credit card information maintain 
a secure environment. https://www.pcicomplianceguide.org/faq/  
2 https://www.imperva.com/learn/data-security/pci-dss-certification/  

https://www.pcicomplianceguide.org/faq/
https://www.imperva.com/learn/data-security/pci-dss-certification/
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 –موبايل تطبيقات ال –بوابة الدفع اإللكتروني  –شةةةركات الدفع اإللكتروني   :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The purpose of this study stems from the importance of moving from the 

culture of cash payment to the culture of electronic payment, which has 

recently begun to spread in Syria through multiple methods and channels. 
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And based on the importance of the existence of a central electronic 

payment operation via internet in Syria, and the urgent need to keep pace 

with technological and scientific developments. 

The study proposes adopting a new approach for electronic payment 

systems in Syria through electronic payment gateways, which represent a 

secure link between the customer, the merchant and the bank, in which 

various security tools are used to secure financial transfers and are 

commensurate with modern global needs and standards in our 

contemporary world. 

The study aims to identify the concept of traditional electronic payment 

spread in the Syrian market, and the added value that the proposed 

model will provide to improve the reality of electronic payment in Syria 

by employing technology to facilitate electronic buying and selling 

operations for the participating parties of customers and merchants. 

The importance of the study stems from the fact that it defined the 

electronic payment methods available in Syria and showed their 

importance, especially in light of the government's approach to the digital 

transformation process, and worked on proposing an electronic model to 

be presented to an emerging electronic payment company to test and 

implement it. 

On the other hand, for the company to be ready and willing in the event 

of issuance of decisions to regulate electronic payment operations by the 

Central Bank of Syria through linking with all banks operating in Syria, and 

other regulators related to the work of smart phone applications. 

The proposed model will ensure security in electronic financial transfers 

so that the merchant cannot obtain the customer's payment information, 
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but only allows electronic payment gateways to deal with them, because 

they comply with the international standard security rules for electronic 

financial transactions, as this sensitive information exposes electronic 

payment operations to different risks, for but not limited to: data 

manipulation, credit card information theft or fraud, the merchant may 

or may not exploit this information, but he can certainly store it. 

The study was conducted using the experimental descriptive method and 

relying on personal interviews with decision makers, stakeholders, and 

workers in the field of electronic payment in Syria, who explained the 

mechanism of the current work and the most important difficulties facing 

the work. Cooperation has also been made with a software team assigned 

by the company's management, which will implement the proposed 

model in practice, with access to relevant references and research. 

The study concluded by proposing a model for electronic payment 

technology via the Internet through electronic payment gateways, new in 

Syria that enriches and facilitates electronic payment operations for end 

users. 

It also presented proposals and recommendations for applying and 

experimenting with the proposed model to develop and improve it, and 

encourage the technical staff working in the field of information 

technology to learn new global technologies and join training courses in 

the same field, and work on preparing a guide for information technology 

employees and those responsible for managing and operating that 

technology, and paying serious attention about information and network 

security, backup problems, system collapse, interruption of Internet 

connection and energy sources, and obtaining certificates in the global 

electronic payment protection standards PCI DSS that prove commitment 
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to international standards designed to ensure the security of electronic 

payment operations and maintain the confidentiality of information. To 

raise the information culture, it also recommended conducting more 

research on the application of electronic payment gateway technologies 

in the field of internet financial transfers. 

 Place of study: Damascus – Syria, licensed electronic payment companies 

(eCash Company - Sama Pay Company - Fatora Company - Al-Sham Bank 

Electronic Payment Gateway). 

As a result of the study, the necessity of keeping pace with the times 

emerged with its modern technologies in the field of online payment, and 

that is by striving towards the cashless transactions through electronic 

applications in this important sector, because of its material and 

competitive advantages that benefit the economy and the members of 

the Syrian society as a whole. 

The most important recommendations of the study: Adopting the idea 

of the proposed model, by the emerging electronic payment company, I 

recommend that the model be tested by specialized experts, with 

conducting more research on the issue of information security and 

ensuring the safety of financial transfers via the Internet, especially in the 

event of removing economic sanctions on Syria and allowing for 

international financial companies to deal with Syrian banks. 

  

Key Words:  

E-payment companies – E-payment gateway - mobile applications - 

websites - the issuing bank - the customer - the merchant - payment 

operations E-Payment echo system – Data base – Operating System – 

Microservices.  
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 مصطلحات الدراسة:
 

الدفع اإللكتروني 

 التقليدي أو الكالسيكي

من وجهة نظر الباحثق هو عمليات الدفع اإللكترونية القائمة حالياً 

ال ترتقي لمفاهيم الدفع  تتسةةةةةةةم بالمحدوديةق و في سةةةةةةةورية والتي

 .اإللكتروني الاالمية



 

 ص
 

 

عمليات الدفع 

 اإللكتروني المباشرة

 قالتاجر اإللكترونيهي عمليات الشةةةةةةةراء التي تتم بالدخول لموقع 

وتابئة بيانات حامل البطاقة المصةةةةةرفية على  بدون وجود وسةةةةةيطق

الموقع والذي بدوره سةةةةةةةيرتبط مع بنك محدد للتحققت من مالومات 

 البطاقة و اتمام عملية الشراء. 

 Merchant التاجر 

 

لك ما كة ال وهو  لك موقع شةةةةةةةر يث يمت جاري بح حل الت عبر أو الم

 . خدمة للامالء خاللم منتجاً أواالنترنت يقدم من 

 

 

 Customerالزبون  

 

يت أو يمتلك تطب قطلت عليم أيةاً اسم حامل البطاقةالاميل ق الذي ي  

يريد الوصةةةول إلى المنتجات أو دفع إلكتروني على هاتفم الذكيق و 

 دمات التي يبياها التاجر ق وعنده تبدأ عملية الدفع اإللكتروني. الخ

 

البنك المّصدر  

Issuer  Bank 

 

الذي يحتفظ بأموال الاميلق والذي يقوم ب رسةةةةةةال  المصةةةةةةرفوهو 

 قيمة تكلفة المنتج عند شراء الاميل من متجر الكتروني. 

 

 

 

البنك المكتسب 

Acquirer Bank 

 

أي المًسةةةسةةةة الذي يحتفظ بأموال صةةةاحب المتجرق المصةةةرفهو 

للتاجر )الماروف باسةةةةةم المالية التي تحتفظ بالحسةةةةةاب المصةةةةةرفي 

تاجر(  يم المدفوعات من المتجر حسةةةةةةةةاب ال يمرر  قوالذي تنقل ال

ق وهو الوجهةةة ر لتلقي الةةدفعماةةامالت التةةاجر إلى البنةةك المصةةةةةةةةدّ 

 األخيرة لسلسلة عملية الدفع االلكتروني. 

 

المحفظة االلكترونية 

electronic wallet  

)حساب التاجر( 

Merchant 

 

وهو عبارة عن مستودع مًقت للمال وخاص باسم صاحب المتجر 

ة ماينة توفرها شةةةةةةةركات بوابات الدفع  االلكتروني وعلى منصةةةةةةةّ

االلكترونيق يتم في هذا الحساب تخزين األموال القادمة من عمليات 

البيع عبر المتجر االلكترونيق بحيث يتمكن التاجر في أي وقت من 

 لبنكي أيةاً عبر بوابة الدفع. نقل هذه األموال إلى حسابم ا

 

 
 

استمارة الشراء 
Purchase Form 

 

وهي اسةةتمارة تتةةةمن بيانات الاميل التي يجب عليم إكمالها إلتمام 

ق وبطبياةةة الحةةال تختلف المتجر االلكترونيعمليةةة الشةةةةةةةراء من 

االسةةةتمارات بكم البيانات التي يجب ملًهاق ونوعهاق حسةةةب طبياة 

 مستهدفين والمنطقة الجغرافية. المتجر والامالء ال

 



 

 ا
 

 
 
 

بوابة الدفع 
Payment Gate 

Way 
 

المالية هي الشةةةةةةةركة او الجهة التي توفر خدمة ماالجة المدفوعات 

واجهة امل كت االلكترونية بين موقع التاجر االلكتروني والاميلق و

تاجر والمشةةةةةةةتري بال وهي الاصةةةةةةةةب  ق بين موقع الويب الخاص 

الرئيسةةةةةةةي لماةةةةالجةةةةة عمليةةةةات الةةةةدفع عن طريت البرمجيةةةةات 

والخوارزميات الخاصةةةةةةة التي تامل على ماالجة طلبات الشةةةةةةراء 

أو             وتمرير األموال من الاميل إلى المحفظة االلكترونية

 3الحساب المصرفي الخاص. 

 

 
طريقة الدفع 

Payment Method 
 

ا الاميل لدفع تكلفة المنتج إلى هي الوسةةةةةةةيلة التي سةةةةةةةوف ياتمده

المتجرق وهناك الاديد من وسائل الدفع االلكترونية التي سنأتي على 

 ذكرها تباعاً.

 

 
 POS نقطة البيع 

Point Of Sale 
 

 هي جهاز يتم استخدامم لماالجة الماامالت من قبل عمالء التجزئة.

ا في متجر فالي أو نقطةة ي دفع ف قةد تكون نقةاط البيع جهةاًزا مةاديةً

 متجر على شبكة اإلنترنت.

 رمز االستجابة السريع
QR Code 

Quick Response 
Code 

رمز االسةةةةتجابة السةةةةرياة هو نوع من الباركود الذي يمكن قراءتم 

بسةةةهولة بواسةةةطة جهاز رقمي والذي يخزن المالومات على شةةةكل 

 .سلسلة من وحدات البكسل في شبكة مرباة الشكل

PCI DSS 
بيانات معيار أمان 

 صناعة بطاقات الدفع
Payment Card 
Industry Data 

Security Standard 

التي تم وةاها من قبل  عبارة عن مجموعة من ماايير األمانوهو 

كبرى شركات بطاقات الدفع اإللكتروني لةمان أمان عمليات الدفع 

يات  طة بامل ية المرتب قات من المخاطر األمن طا حاملي الب ية  وحما

 الدفع. 

 
 
 
 
 

4Microservices 

 بيئة ال دمات المصغرة 

 قالماروفة أيًةا باسم بنية الخدمات المصغرة -الخدمات المصغرة 

 كمجموعة من الخدمات التي اً هي أسلوب ماماري يبني تطبيق

 يمكن صيانتها واختبارها بدرجة عالية -

 يمكن نشرها بشكل مستقل -

 منظم حول قدرات الامل -

 يملكها فريت صغير -

                                                           
3 https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-a-payment-gateway/  
4 https://microservices.io/  

https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-a-payment-gateway/
https://microservices.io/


 

 ط
 

بنية الخدمات المصةةةغرة التسةةةليم السةةةريع والمتكرر والموثوت تتيف 

للتطبيقةةات الكبيرة والماقةةدة. كمةةا أنةةم يمّكن المنظمةةة من تطوير 

 مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها.

 

 
5YAML 

 
 
 

هي لغة تسةةلسةةل بيانات يمكن للبشةةر قراءتها. يتم اسةةتخدامم بشةةكل 

ن البيانات فيها تخزي شةةةةةةائع لملفات التكوين وفي التطبيقات التي يتم

 .أو نقلها

API 
واجهة برمجة 
 التطبيقات

Application 
Programming 

Interface 

وهي عبةةةارة عن مجموعةةةة من التاريفةةةات والبروتوكوالت لبنةةةاء 

نوع من واجهةةة البرنةةامج ق يقةةدم  ق وهوبرامج التطبيقةةات ودمجهةةا

 .خدمة ألجزاء أخرى من البرامج

Merchant Plugin 
(MPI) 

 المكّون اإلضافي للتاجر

ن اإلةافي للتاجر ) ( هو وحدة برمجية مصممة لتسهيل MPIالمكوِّ

 عمليات التحقت للمساعدة في منع االحتيال على بطاقات االئتمان

Web Landing 
Server 
(WLS) 

 الهبوط ادم 

 المكان الذيالتي تاتبر  صةةةةةفحة ويبهو الخادم الذي يسةةةةةتةةةةةةيف 

"يهبط" فيم الزائر باد النقر على رابط في رسالة بريد إلكتروني أو 

أو  Facebookأو  YouTubeأو  Bingأو  Googleإعالنات من 

Instagram  أوTwitter .أو أماكن مماثلة على الويب 

Transaction 
Processing Server 

(TPS) 

  ادم معالجة المعامالت
 

  
ماامالت التطبيت وقاعدة البيانات على الشبكة يدير هو خادم خاص 

 أو اإلنترنت ق ةمن بيئة الحوسبة الموزعة.

ISO8583 Switch 
Integration 

Module 

  6وحدة تكامل التبديل
 

هو مايار دولي لرسةةةةةةائل التبادل التي تنشةةةةةةأ عن بطاقة الماامالت 
لتي ا المالية. إنم مايار المنظمة الدولية للتوحيد القياسةةةةةةةي لألنظمة

تتبادل الماامالت اإللكترونية التي يبدأها حاملو البطاقات باسةةةتخدام 
 بطاقات الدفع.

Merchant 
Management 

System 

(MMS) 

 .أصةةحاب المتاجر اإللكترونيةهو بيئة قائمة على الويب يسةةتخدمها 
رتبط تيسمف لهم بالوصول إلى بيانات الماامالت في الوقت الفالي. 

البيانات التي يتتباونها بماامالت البيانات التي تم إنشةةاًها بواسةةطة 
 بوابة الدفع.

                                                           
5 https://en.wikipedia.org/wiki/YAML  
6 ISO 8583 is an international standard for financial transaction card originated interchange messaging 

https://en.wikipedia.org/wiki/YAML
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 رنظام إدارة التاج

One Time 
Password  

OTP 
 كلمة سر لمرة واحدة

سلة من األحرف الرقمية أو األبجدية الرقمية التي يتم  سل عبارة عن 
اً من قبل مخدم الويبق ويتم ارسةةةةالها عبر شةةةةركات إنشةةةةاًها تلقائي

والتي تصةةةادت على مسةةةتخدم لمااملة واحدة أو االتصةةةال الخلويةق 
 .واحدة جلسة تسجيل دخول

Card verification 
value 

 (CVV)  

قيمة التحقق من 
 7البطاقة

هي الرقم المكون من ثالثةةة أرقةةام الموجود على ظهر بطةةاقتةةك ق 
 .بجوار توقياك

Advanced 8

Encryption 
Standard 

AES 
 معيار التشفير المتقدم

 لحماية المالومات السرية. يستخدمعبارة عن تشفير كتلة متماثل 
في البرامج واألجهزة في جميع أنحاء الاالم لتشفير  AESيتم تطبيت 

ةةةروري ألمن الكمبيوتر الحكومي ال من إنمق إذ البيانات الحسةةاسةةة
 وحماية البيانات اإللكترونية.واألمن السيبراني 

RSA algorithm 
(Rivest-Shamir-

Adleman) 
9RSA 

 

هو نظام تشةةةفير ذو مفتاح عمومي يسةةةتخدم على نطات واسةةةع لنقل 
 .البيانات بشكل آمن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Card verification value (CVV) is the three-digit number located on the back of your Card, next to your 
signature.  
8 https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/Advanced-Encryption-Standard  
9 https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem)  

https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/Advanced-Encryption-Standard
https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem)
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 مقدمة 1.1
 

يشةةةهد الاالم اليوم الاديد من التغيرات و التطورات المتسةةةارعة في مجال تكنولوجيا المالوماتق 

إال ونسةةةمع عن تقنية جديدة قد بزغت إلى عالمنا الرقميق وهذا إن دل على شةةةيا ف نما فال نلبث 

قتصةةةاد الرقميق والذي الاالم أال وهو اإلفي ماظم اإلقتصةةةادات يدل على التوجم الذي تتجم إليم 

اجتمةةاعيةةة وثقةةافيةةة كبرىق فهو ياتمةةد على االسةةةةةةةتخةةدام الكثيف ف يمثةةل ثورة تنظيميةةة وأصةةةةةةةب

ورها على بد التي ت سةةاعدلتكنولوجيا المالومات وما تحتويم من أنظمة و تطبيقات وقواعد بيانات 

مصرفية المااصرةق حتى بات عصرنا اليوم بناء الاديد من البيئات الرقمية ومنها بيئة األعمال ال

 يارف باصر تكنولوجيا المالومات.

تواجم عمليات الدفع اإللكتروني في سةةورية تحديات كبيرة في ظل االقتصةةاد الرقميق أما محلياًق 

فرةةةةةةةةتها ظروف الاولمة واالنفتاح االقتصةةةةةةةادي والتقدم الهائل في تكنولوجيا االتصةةةةةةةاالت 

ستتزايد بشكل كبير ومتسارعق وبالتالي ف ن االقتصاد السوري مطالب اليوم والمالوماتق والتي 

 أصةةةةةةةبحتأهمية التجارة اإللكترونية التي  بمواكبة التطورات على كافة األصةةةةةةةادةق ناهيك عن

ة ألي مشةةةةروع تجاري ناجفق ولال إحدى ملحّ  حاجةاحدى لغات الاصةةةةر الةةةةةروريةق وغدت 

نسةةةبة ق والتي تاد تحدياً كبيراً بالاليوم المتاجر االلكترونيةأبرز النقاط التي يقف عندها أصةةةحاب 

 لهمق هي البحث عن أفةل طريقة للدفع االلكتروني.

ل من خاللها مسةةةةةتحقاتم من الامالء ويلبي صةةةةةّ يحتاج أي عمل تجاري لوسةةةةةائل دفعق بحيث ي ح

لمشةةةةروعمق كما يةةةةةمن تدفت النقد في رصةةةةيده كبائع ومزّود خدمة.  / الشةةةةراء احتياجات الدفع

أصةةبف  قالسةةورية السةةاحة التي أصةةبحت متوفرة فيخيارات الدفع االلكتروني  فوةةةىولكن مع 

األمر م ربكاً باا الشيء بالنسبة ألي صاحب عمل يصبو نحو انشاء متجر الكتروني أو موقع 

حصةةةر األمر على الجوانب التقنية واللوجسةةةتية المترتبة فال ينق عبر االنترنتالبيع يوفر خدمات 

بر عفحسةةةةبق بل في انتقاء وسةةةةيلة قبول مدفوعات  للموقع اإللكترونيالدفع اعتماد وسةةةةيلة على 

 الوقت!نفس  سلسة وآمنة فيتكون سرياةق  اإلنترنت

ئل الطالما انتظر السةةةةةوريون تطور خدمات الدفع المصةةةةةرفي في البالد على اعتبار اعتماد وسةةةةة

 خدمات الدفع اإللكتروني لظهور باافي المًسةةةةةسةةةةةاتق باإلةةةةةةافة  الكالسةةةةةيكيةالنقدية الدفع 

نظر إلى بال و إلشةةةتراكات أو الفواتير الدوريةقالمحدودة والمنحصةةةرة بتسةةةديد باا ا)التقليدية( 

لدان الجوار تاتبر  تأخرين في  سةةةةةةةوريةب نات  تطبيتمن الم قا لدفع ت بر ع اإللكترونيخدمات ا

ق بالطبع ق فكيف ال نتأخر ونحن مارةةةون ألقسةةى أنواع الاقوبات االقتصةةادية الاالمية االنترنت

يد أن المبادرات الحكومية الجديدة التي تدعم عملية التحول ب   قتلك التقاناتالتي أخرت ظهور  



 

3 
 

سةةببت ال ما تيةةةاف إلى ذلك بطبياة الح قبأتمتة الماامالت الحكومية تباعاً الرقمي و المترافقة 

لدفع اإللكتروني           مل ا ما يشةةةةةةة يات تبني التحول الرقمي ب بم جائحة "كورونا" في تسةةةةةةةريع عمل

 االسةةةةةةةتثمار حركة تشةةةةةةةجيع في يسةةةةةةةهم الذي بالكاش والتاامالت األموال حمل من تخفيفو ال

   .التجارية والتاامالت

شةةةةةةةاملةق فهي بالمفهوم الاام حتى اآلنق لم ترقى خدمات الدفع اإللكتروني في سةةةةةةةورية لتكون 

 فالامليات )تقليدية(ق فال يوجد شةةةةةةةبكة ربط متكاملة مع كافة المصةةةةةةةارف الااملة في سةةةةةةةوريةق

ية ية اإللكترون تاجر يجب أن يكون أو بباا البنوكمحصةةةةةةةورة ببنك  الحال ق أي إن الزبون وال

إلى ذلك  أةةةف بينهمقلديهم حسةةاب في نفس البنك حتى يتمكنوا من اجراء التناقالت المالية فيما 

م كوسيط في عملية الدفع اإللكترونيق فكل بنك يقوم بامل تطبيق تقنية مركزية تاملوجد تبأنم ال 

لدفع اإللكتروني البسةةةةةةةيطة  يات ا ية إجراء باا عمل كان نم و يتيف إم بائ خاص لز اإللكتروني ال

حسةةاب إلى آخر ةةةمن أو األقسةةاط الجامايةق تحويل األموال من  كتسةةديد باا الفواتير الدورية

مع ظهور خجول جداً إلمكانية ... دفع مخالفات المرورق نفس البنكق تحويل رصةةةةةيد هاتف نقالق

 الشراء من موقع إلكتروني محلّي والدفع عن طريت حساب إلكتروني مرتبط ببنك محدد. 

 :مشكلة البحث 1.2
 

 مع  لمطلوبقفي سةةةورية إلى المسةةةتوى ا  حتى اآلنق لم ترقى وسةةةائل الدفع اإللكترونية

عدم وجود وسةةةةةيط مركزي لتأمين التناقالت المالية الناجمة عن عمليات البيع والشةةةةةراء 

 بين الزبون والتاجر و البنك. 

  تطبيت الهاتف الذكي. من خاللمركزية  عبر اإلنترنتعدم وجود منصة دفع 

  لدفع قة في البيع والشةةةةةةةراء اإللكتروني خجولةق وطرت ا يات التجارية المتال ها فالامل ي

حاجياتمق  اليشتري من خالله ةالمناسب ي الوسيلة اإللكترونيةما هماقدةق فالزبون ال يالم 

يةيفها لاختيار الوسيلة األفةل والتاجر صاحب الموقع اإللكتروني يواجم صاوبة في 

 . وقت واحدوالتي تةمن السرعة واألمان و السهولة في  اإللكتروني إلى موقام

  شمل و األسهلق بدون اشتراط امتالك باختيار وسيلة الدفع اإللكترونية األمااناة الزبائن

 أو ربط خدمة ماينة بطريقة دفع محددة.  حساب مصرفي في بنك محدد

  مااناة أصةةةحاب المتاجر اإللكترونية باختيار الوسةةةيلة األشةةةمل واألةةةةمن لامليات البيع

 الخاصة بهم. اإللكترونية والشراء 

 السةةريع في أنظمة و شةةبكات االتصةةاالت ونظم المالومات ياد سةةبباً  ال شةةك وأّن التطور

لمراجاة أصةةحاب القرار في عمليات الدفع اإللكتروني في سةةورية ألسةةلوبهم الكالسةةيكي 
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ومواكبةة التقةدم الالمي والتقني وفت نموذج يتنةاسةةةةةةةةب مع احتيةاجةات المرحلةة القةادمةة 

 دة الخدمات المقدمة. ويحسن كفاءة عمليات الدفع الالنقدي ويرفع من جو

  لدفع اإللكتروني  ق عادةً أمن المالوماتمن وجهة نظر يات ا  المباشةةةةةةةرةال تتسةةةةةةةم عمل

بالسرية لادة أسباب لال أهمها إمكانية اّطالع التاجر)صاحب موقع التجارة اإللكترونية( 

فهذه  قعلى بيانات الزبون المتمثلة بمالومات بطاقتم اإلئتمانية أو مالومات حسابم البنكي

المالومات الحسةةةاسةةةة تارا عمليات الدفع اإللكتروني لمخاطر مختلفةق نذكر باةةةةها 

على سةةةةةبيل المثال ال الحصةةةةةر: التالعب بالبياناتق سةةةةةرقة مالومات بطاقة اإلئتمان أو 

 .االحتيال عليها

 وعليم ستكون أسئلة البحث: 

منةة في الشةةةةةةةركةة هةل يمكن االسةةةةةةةتفةادة من تطبيت تقنيةة بوابةات الةدفع اإللكتروني اآل -

 المقترحة؟ وكيف ستكون آلية سير الامل؟

 ما هي بنية نموذج اإللكتروني المقترح للشركة؟ وما هي متطلباتم ؟ وما هي مزاياه؟  -

 هل النموذج المقترح آمن بما يكفي لةمان أمان المناقالت المالية عبر اإلنترنت؟ -

 أهمية البحث 1.3

 تنبع أهمية البحث في الجوانب التالية: 

  الحاجة الحقيقية في سةةةةوت الامل لنموذج دفع إلكتروني مركزي وغير محدودق حيث أنم

ناجم عن نقل واقع مااناة المسةةتخدمين من زبائن وتجار الراغبين في اعتماد وسةةيلة دفع 

 مناسبة عبر االنترنت.

  الحاجة الماسةةةةةةة لوجود نموذج دفع عبر االنترنت يةةةةةةةمن األمان في التناقالت الماليةق

ويمنع موقع التاجر اإللكتروني من الحصةةةةةةةول على مالومات الدفع الخاصةةةةةةةة بالاميلق 

وجال ذلك متاح فقط لبوابة الدفع اإللكتروني ألنها تتوافت مع قواعد األمان القياسةةةةةةةية 

 الاالمية الخاصة بالتاامالت المالية اإللكترونية.

 لجمهور السوري في ظل الكشف عن أهمية وجود نظام ماالجة المدفوعات اإللكترونية ل

 بداية انتشار وسائل الدفع اإللكترونية عبر المصارف السورية. 

  تبني إدارة الشركة لما سينجم عن نتائج البحث الالمي ورغبتها في االستثمار في تقنيات

 حديثة للدفع االلكتروني. 
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 لالوم اياتبر البحث محاكاة واقاية وربط مباشر لخالصة آخر ما توصلت إليم األبحاث و

رة لتبني شةةركة سةةورية  قوتطبيقاتها في مجال الدفع عبر االنترنت وياد ذلك باكورة مبشةةّ

 لألفكار التي تولدها األبحاث األكاديمية. 

 هدف البحث 1.4

 :إلى يهدف البحث

 طبيت تتطوير مفهوم الدفع عبر اإلنترنت في سورية من خالل  اقتراح نموذج يتم بموجبم

الموقع  ىباإلةةةةةةةافة إلعبر تطبيقات الهاتف الذكية  بوابات الدفع اإللكتروني اآلمنة تقنية

 .اإللكتروني

  الدفع  تقنياتوبيان أهمية االسةةتثمار في   ق ورية متخصةةصةةة لهذه التقنيةسةةتبني شةةركة

 . ق آمن ق وسهلللتحول إلى بيع ال نقدياإللكتروني 

 ل ة يمكن التغلب عليها بواسطة التطور الحاصالنقائص التي واجهتها وسائل الدفع التقليدي

 في تكنولوجيا المالومات و االتصاالت. 

 أسباب اختيار الموضوع:  1.5
 

 كونم نابع من صةةةلب الامل في شةةةركة  ميول ورغبة الباحث في دراسةةةة هذا الموةةةةوع

 . دفع إلكتروني ناشئة

  اإللكتروني المناسبة.التقليل من مااناة الزبائن و التجار في اختيار وسيلة الدفع 

 محددات البحث المكانية والزمنية  1.6

 الحدود الزمانية:  1.6.1
 

 2022الفترة الممتدة من شهر أيلول وحتى كانون األول من عام 

 الحدود المكانية:  1.6.2
 

مكان تطبيت النموذج المقترح في شةةةةةةةركة دفع إلكتروني ناشةةةةةةةئةق حيث تم اعتماد المسةةةةةةةتويات 

اتخاذ القرارات إةةةةةةةةافة لموظفي تكنولوجيا المالومات في تلك الوظيفية المتمتاة بصةةةةةةةالحية 

الشةركة. باإلةةافة للتجار أصةحاب المواقع اإللكترونية الااملة في سةوريةق و الفااليات التجارية 

التي تريد أن تنةةةةةةم لبوابة الدفع اإللكتروني اآلمنة ق باإلةةةةةةافة للبنوك التي سةةةةةتقوم بالربط مع 

وني اآلمنة و الامالء أو المستخدمين النهائيين الذين سيجربون خدمات شركة بوابة الدفع اإللكتر

 الدفع اإللكتروني من خالل بوابة الدفع اإللكتروني اآلمنة.
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 الدراسات السابقة:  1.7
 

لذلك بحثنا على دراسات أجنبية تخدم لم نتوفت بالحصول على دراسات عربية في هذا المجالق 

 سيات البحث.

 الدراسات األجنبية:  1.8

 

 الجهة الناشرة رابط الدراسة العنوان الدراسة

دراسة  1.8.1

 1رقم 

من عبر اآل الدفعنظام 
 اإلنترنت

A SECURE ONLINE 
PAYMENT SYSTEM 

 

https://uknowledge.uky.edu/cs_etds/1/  جاماة كنتاكي عام
2011 

 

 

قدم الباحث دراسةةةةة شةةةةملت أنظمة الدفع اإللكتروني المنتشةةةةرة عالمياً و تاريخهاق مع اظهار آلية 

 وكوالت أنظمة الدفعق باإلةةةةةةةةافة لتطور بروتو النواحي األمنية التي يتميز بها عمل كل نظام 

 . Master cardو   Visaومقارنة تطبيقات األمان بين  عبر اإلنترنت

تكون فيم مالومات دفع الاميل غير ظاهرة للدفع اإللكتروني أسةةةةلوباً جديداً  الدراسةةةةةرح هذه قتت

لةةدى صةةةةةةةةاحةةب موقع المتجر اإللكترونيق من هةةذه المالومةةات هي مالومةةات بطةةاقةةة اإلئتمةةان 

المالية الحسةةةةةاسةةةةةة  يارا الدفع اإللكتروني هذه المالوماتحيث ومالومات مالية حسةةةةةاسةةةةةةق 

روفة على نطات واسع هي التالعب بالبيانات وسرقة تفاصيل المخاطر الماق هذه لمخاطر مختلفة

 بطاقة االئتمان واالحتيال على بطاقات االئتمان.

  .الاملية والتجارب الدقيقة المالحظة من خاللاستخدم الباحث المنهج الوصفي التجريبي 

 واقعم إلى بالاميل الخاصةةةة الدفع مالومات ترسةةةل ال دفع طريقة اقتراح :الفرضةةةية الرئيسةةةية 

 .ماها بالتاامل الدفع لبوابات فقط ويسمف اإللكترونيةق التجار

ت تناقل البيانا أمان قواعد مع تتوافت ألنها ق وموثوقة الدفع آمنة بوابات الفرضةةةةةةةية الفرعية:

 المالية الاالمية. 

كانت الدراسةةة شةةاملة وموسةةاة فيما يخص اقتراح وجود طرف  :السةةابقة التعقيب على الدراسةةة

ثالث بين الاميل والتاجر والبنك تتم عبره توجيم المدفوعات اإللكترونية للجهة المانية لتجنب 

 حصول التاجر على المالومات البنكية الخاصة بالاميل. 

 

https://uknowledge.uky.edu/cs_etds/1/
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 الجهة الناشرة رابط الدراسة العنوان الدراسة

الدراسة  1.8.2

 2رقم 

أنظمة الدفع تحليل 
عبر اإلنترنت الخاصة 

 بالتجارة اإللكترونية
Analysis on 

online payment 
systems of e-

commerce 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/161421228.pdf  جاماة أولو
ة للالوم التطبيقي
تكنولوجيا 
 مالومات

عام    األعمال
2017 

 

والتحديات والتوقاات المسةةةةتقبلية ألنظمة الدفع  الواقع الحالي قييمهو ت الدراسةةةةةلغرا من هذه ا

يي التجارة تارلناقش الخلفية النظرية ي ق وي الصةةةةين وأوروبا وخاصةةةةة في فنلنداعبر اإلنترنت ف

با جارة اإللكترونية في أورووطريقة أنظمة الدفع عبر اإلنترنت المسةةةةةةةتخدمة في التاإللكترونية 

ر ماهية نظام الدفع عبق ثم يتحدث عن  للتجارة االلكترونية ناقش الوةةةةةةع الحالييق و والصةةةةةين

ا أثناء ااإلنترنت ق وكيف ترتبط التجارة اإللكترونية وأنظمة الدفع عبر اإلنترنت بباةةةةةةها الب

 ماامالت الدفع الشائاة التي يتم استخدامها عبر اإلنترنت. منصات الماامالت وما هو أكثر

 تم إرسال نموذج االستبيان إلى عمالء التسوتاستخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليليق حيث 

 .اجاتستنتالواالنصائف إعطاء  تمفي نهاية البحث  عبر اإلنترنت من الدول األوروبية والصين

:الدراسة السابقةوكانت مشكلة   

ظام الدفع رئيسةةةةةةية لنال الايوبالمشةةةةةةكالت الفنية وقابلية التارا للجرائم اإللكترونية من  دتاد 

ةارة و ق حيثعبر اإلنترنت شاكل على أنظمة الدفعياد هجوم البرامج ال مالية ال ما تخلفم من الم

 من التحديات الرئيسية للدفع عبر اإلنترنت. 

 وموثوقة وجديرة بالثقة عبر اإلنترنت.وجود بيئة دفع آمنة وأوصى الباحث بةرورة 

ميع يتمتع ج ق واإلنترنت شةةةةةائاة في الوقت الحاةةةةةةر نتائج البحث أن أنظمة الدفع عبر أظهرت

أو  Visa) من خالل بطةةةاقةةةات الةةةدفع عبر اإلنترنةةةت مجةةةال فيجيةةةدة المسةةةةةةةتجيبين بخبرة 

MasterCard ) 

هو فهم الوةةةةةةع الحالي والتحديات م الغرا منكانت طريقة جمع البيانات عبارة عن اسةةةةةتبيان 

 10سًاالً ق منها  11يتكون من  ق ع عبر اإلنترنت في الصين وأوروباوالتوقاات المستقبلية للدف

https://core.ac.uk/download/pdf/161421228.pdf
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أسةةةئلة مغلقة وآخرها سةةةًال مفتوح. في بداية االسةةةتبيان كان هناك سةةةًاالن شةةةخصةةةيان يحددان 

 جنسية المستجيبين وجنسهم.

كةةان عةةدد الطالب الةةذين تلقوا  و و للالوم التطبيقيةةةالب جةةاماةةة أولكةةان مجتمع البحةةث من ط

كأداة لبناء اسةةةةةتبيان  Webropolتم اسةةةةةتخدام ق 195االسةةةةةتبيان عن طريت البريد اإللكتروني 

 وجمع النتائج.

 : السابقة التعقيب على الدراسة

  كانت الفكرة الرئيسةةةةةةية لالسةةةةةةتطالع هي مارفة الوةةةةةةةع الحالي والتحديات والتوقاات

 ألنظمة الدفع عبر اإلنترنت في الصين وأوروبا.  المستقبلية

 كان مادل االسةةتجابة  ق والً كان عدد المسةةتجيبين أصةةغر من أن يكون التحليل أكثر شةةمو

 فقط. ٪32لهذا االستطالع 

  درايةة بةأنظمةة الةدفع عبر تظهر نتيجةة هةذا االسةةةةةةةتطالع أن المسةةةةةةةتجيبين كةانوا على

 .اإلنترنت

  خبرة سابقة في الدفع عبر اإلنترنت من قبل.كان لدى جميع المستجيبين 

  ن مثل اإلعالن عن قانو قم لحل تحديات الدفع عبر اإلنترنتتوصةةةةياته المسةةةةتجيبونقدم

الدفع عبر اإلنترنت ومحاولة مارفة الطرت والمالومات األمنية قبل اسةةةةةةةتخدام طرت 

 الدفع عبر اإلنترنت وتأمين الدعم الفني.

  بحيث ال يكون التحليل فقط  %32 جداً  راً جيبين كان صةةغيعدد المسةةتيتبين مما سةةبت أن

 امن المسةةةةةةتجيبين مل والطلبطباعة االسةةةةةةتبيان  أنم ربما يمكن نقترحق  أكثر شةةةةةةموالً 

 بحثالإنها طريقة جيدة للحصول على مزيد من اإلجابات وتحليل  قلوجم وجهاً  االستبيان

 بدقة أكبر.
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 الجهة رابط الدراسة العنوان الدراسة
 الناشرة

الدراسة  1.8.3

 3رقم 

البوابات اآلمنة في 
نظام دفع المناقالت 

 اإللكترونية
Secure 

Gateway in 
Payment 

System for 
Electronic 

Transaction 

 

https://www.ijsr.net/archive/v3i3/MDIwMTMxMDk2.pdf  ماهد ريفا
للتكنولوجيا 
واإلدارة ق 
بنغالور ق 

 الهند

 اإللكترونية. الماامالت دفعبوابة آمنة في نظام حالة تم إجراء دراسة في هذه المقالة ق 

 نظام الدفع اإللكتروني لمثل هذه المااملة اإللكترونية يجب أن يكون آمناً أن  الفرضةةية الرئيسةةية:

اإلنترنت هو وسةةةيلة غير آمنة وغير موثوت بها من نواح ة أن الدراسةةةويتةةةةف من ق للمشةةةاركين

 تاامالت التجارة اإللكترونية.كثيرة في 

باسةةةةةةتخدام بروتوكوالت وتقنيات أمان  نظام الدفع اإللكتروني تصةةةةةةميمتم  الفرضةةةةةةية الفرعية:

 .بل والقةاء عليهاق عمليات االحتيال التي تحدث للحماية منليس فقط ق مختلفة

أظهر الدراسة فقط كيفية حماية البيانات المالية من االحتيال عبر  :السابقة الدراسةالتعقيب على 

 االنترنت. 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 1.9
 

موذج يهدف اقتراح نباإلةافة إلى  قبحداثة التقنية المقترحة على المستوى المحليتتميز دراستنا 

               االنتقةةةال من الالمركزيةةةة و المحةةةدوديةةةة في عمليةةةات الةةةدفع اإللكتروني إلى المركزيةةةة إلى 

  و الالمحدودية و الشمولية في عمليات الدفع عبر االنترنت. 

 طريقة تنفيذ البحث و مستلزماته 1.10
 

 بدأنااعتمد تنفيذ البحث على المنهج الوصةةةةةةةفي من خالل الجانب النظري من الدراسةةةةةةةةق حيث 

سابقة حول الموةوع وذلك لالستفادة من باا التوصيات التي جاءت  سات  بالتارف على درا

االمية من المراجع ال ةدواالسةةةةةةتفا ب مع طبياة مجتمع البحث و ثقافتمقفيها و قولبتها بما يتناسةةةةةة

 المختلفة فيما يخص تقانة الدفع االلكتروني من خالل بوابات الدفع االمنة.

 في تنفيذ الجانب الاملي من البحث. لمنهج التجريبي كما تم اتباع ا

https://www.ijsr.net/archive/v3i3/MDIwMTMxMDk2.pdf


 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبحث الفصل الثاني : الجانب النظري 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 
   باد أن تارفنا عن فكرة البحث من خالل ما ورد من مالومات خالل الفقرات السةةةةةةابقةق ال بد لنا

 : و التطرت إلى الجانب النظري من هذا البحث من خالل المباحث التالية

  .المبحث األول: استراتيجية التحول الرقمي في سورية 

 الدفع اإللكتروني.  عناصر عمليةو ق المبحث الثاني: مفهومق أهميةق مميزات 

  .المبحث الثالث: مدخل إلى بوابات الدفع اإللكترونية اآلمنة 

 بع: الماايير األساسية في النموذج المقترحالمبحث الرا 

  .المبحث الخامس: التجربة السورية في الدفع اإللكتروني 

 

 استراتيجية التحول الرقمي في سوريةالمبحث األول:  2.1
 

االسةةةةتراتيجية الوطنية للتحّول على  31/8/2021وافت مجلس الوزراء بجلسةةةةتم المناقدة بتاريي 

الرقمي لكافة الخدمات الحكوميةق وذلك للتغير في آلية تقديم الخدمات الاامة من الطرت التقليدية 

إلى الطرت الرقمية المًتمتة المتكاملةق حيث قدمت والتي من الممكن أن تتسةةةةم بالفسةةةةادق البطيئة 

 .2030حتى الاام نوات س 9سيتم تنفيذها خالل / برنامجاً 12االستراتيجية /

/ مشةةةةةةروعاً سةةةةةةيتم تنفيذها في إطار هذه 49تتةةةةةةةمن البرامج مجموعة من المشةةةةةةاريع عددها /

 االستراتيجية.

 تنقسم االستراتيجية لثالثة محاور رئيسية:

  .الخدمات الحكومية اإللكترونية 

  .تحسين كفاءة األداء الحكومي 

  .البيئة التمكينية للتحول الرقمي 

 تلك المحاور على ثالثة مراحل: سيتم تنفيذ 

 المرحلة التأسيسية:  -1

 .2023وحتى  2021وفيها يتم بناء البنى التحتية الداعمة للتحول الرقميق ستمتد من الاام 

 مرحلة االنتقال ل دمات تفاعلية:  -2

منّياً زاسةةتثمار هذه البنى الّتحتّية من خالل إطالت وتنفيذ برامج ومشةةاريع الّتحّول الّرقميق وتمتد 

 .2027وحتى الاام  2023من الاام 

 مرحلة التحول الرقمي:  -3
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 .2030وحتى  2027وفيها سيتم قطف ثمار نتائج هذه االستراتيجيةق وتمتد زمنياً من الاام 

تنفيذ مشةةاريع اسةةتراتيجية التحول الرقمي للخدمات السةةورية تواصةةل وزارة االتصةةاالت والتقانة 

وتقوم الوزارات المانية  في الاام الجاريقمشةةةةةةروعاً تم اعتمادها  /11/الحكومية والبالغ عددها 

 10.بتنفيذها

 أن مشةةةةاريعد الدكتور محمد محم وزارة االتصةةةةاالت والتقانةمي في مدير التحول الرق بّين وقد 

اسةةةةةةتراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية تشةةةةةةمل أيةةةةةةةاً تصةةةةةةنيف البوابات والتطبيقات 

التصةةةةةةةريف اإللكتروني لنقل “أرباة مشةةةةةةةاريع اثنان منها لوزارة النقل هما اإللكترونية وعددها 

حيث تم التااقد عليهما إةةةةةةافة إلى التحةةةةةةير ” إدارة عمليات المركبات التجارية”و” البةةةةةةائع

الحكومية بشةةةةةةةكل مركزي  لتنظيم عمليات التااقدات” بوابة المشةةةةةةةتريات الحكومية“لمشةةةةةةةروع 

قدم كل التي ت” بوابة المسةةتثمرين“ص هيئة االسةةتثمار السةةورية والمشةةروع اآلخر يخق إلكترونياً 

الخدمات التي تخص المسةةةةةتثمرين حيث تم االنتهاء من مرحلة توصةةةةةيف المتطلبات الوظيفية بم 

 11بالتنسيت مع مختلف الجهات.

نة المالومات  قا ئة ت نات أو أتمتة الخدمات على بي يا ال يقتصةةةةةةةر التحول الرقمي على رقمنة الب

التق فالتحول الرقمي هو اسةةةةةةتثمار في الفكر وتغيير في السةةةةةةلوك والثقافة الاامة في واالتصةةةةةةا

المجتمع إلحداث تحول جذري في طريقة الاملق وذلك عن طريت االسةةةةةةتفادة من التطور التقني 

 الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع و أفةل.

 ي السةةةةةةةياسةةةةةةةات واإلجراءات التنظيميةالتحول الرقمي يتطلب تحفيز االبتكارات و التغييرات ف

الحكوميةق وفهم واع من المسةةتخدمين  والتجار على حدس سةةواءق ومارفة ثقافة األعمال لالسةةتفادة 

من الفرص التي تقةةدمهةةا التقنيةةات المتقةةدمةةة الحةةديثةةة والقةةابلةةة للتكيف مع االحتيةةاجةةات المتغيرة 

 رقمي التنسةةيت بين الوزارات لتوفيريشةةار إلى أن الهدف من اسةةتراتيجية التحول الللمًسةةسةةات. 

بنية تحتية رقمية تمكن من تقديم خدمات متكاملة لرفع كفاءة الامل الحكومي وخاصةة مع انتشةار 

 .اإلمكانيات المختلفة للدفع اإللكتروني

 

 

 

                                                           
  /https://moct.gov.syموقع وزارة االتصاالت والتقانة مقال بانوان: استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية  10
  /http://www.pministry.gov.syموقع رئاسة مجلس الوزاء – المحتوى 23650   11

https://moct.gov.sy/
http://www.pministry.gov.sy/
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 المبحث الثاني: الدفع اإللكتروني 2.2

 : مفهوم الدفع اإللكتروني 2.2.1
 

القتصاد ا”و” الرقمنة“ق نحو تطبيت مفاهيم سوريةي الوقت الذي تتجم فيم كل دول الاالمق ومنها ف

اليوم ” رونيالدفع اإللكت“نترنت وتطبيقاتم الذكيةق أصبف مفهوم ق ومع االنتشار الكبير لإل”الرقمي

أو  قنياً ت وذلك ليس ترفاً  من ةروريات الحياة اليومية للناس والمًسسات من مختلف القطاعاتق

من الكماليات في ظل اندماجنا في عصةةةةةةةر الثورة الصةةةةةةةناعية الراباةق فالدفع االلكتروني  نوعاً 

 .بتقنياتم وأدواتم المتنوعة ياد من األعمدة الرئيسية لاملية التحول الرقمي

 

ن متجر م اً شراء المنتجات أو الخدمات رقميّ عملية الدفع مقابل بشكل مبّسط هو الدفع اإللكتروني 

مام ملا وإت البيانات الخاصة ببطاقة الاميل أو حسابم البنكيق ادخالأو موقع إلكترونيق بواسطة 

 ق و ياتبر اآلن جزئ ال يتجزأ من متطلبات التجارة اإللكترونية. البيانات الخاصة بم

 ييتراجع الكثير من الامالء عن عملية الشةةةةةةةراء في حال كانت الطريقة الكترونيًة وخاصةةةةةةةة ف

 البلدان النامية مثل سوريةق لادة أسباب ونواحي نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

 .حداثة دخول تكنولوجيا الدفع االلكتروني 

  .عدم تغلغل ثقافة الدفع االلكتروني لدى غالبية الامالء 

 ق وعدم تقبل طرائت الدفع االلكترونية الحديثة. مماناة التغيير 

  .عدم الثقة بالتاامالت االلكترونية غير الملموسة 

  أحياناً.  آمنةو غير  قد تكون ماقدةطرت الدفع االلكترونية 

 أهمية الدفع اإللكتروني:  2.2.2
 

  يسةةاهم الدفع اإللكتروني في تسةةهيل عمليات الشةةراء من جهةق بحيث يمكن للاميل شةةراء

ويساهم أيةاً  ف ق بسيط وآمنقان كانق بأسلوب مريما يحتاجم من المنتجات وفي أي مك

 الامالء وبالتالي زيادة المبياات. قاعدة في زيادة 

 إذ لن تكون قع أحد مزايا التجارة اإللكترونيةوهذا في الواق زيادة الوصةةةول إلى الامالءق 

 .بمنطقة جغرافية ماينة محصوراً 

  جاذب للامالءق فالامالء في وقتنا الحاةةةةةةةةر يميلون إلى خطوات الشةةةةةةةراء التي يمكن

 .بأقل جهد وعناء ممكن رقمياً تنفيذها 
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 مميزات الدفع اإللكتروني  2.2.3
 

  جياً منتدريخالل الاقدين الماةةةيينق بدأ كل من الامالء وأصةةحاب المشةةاريع التجارية باالنتقال 

ها وسةةائل تأسةةاليب الدفع التقليدي إلى المدفوعات اإللكترونيةق بسةةبب الاديد من المزايا التي وّفر

 ا:الدفع اإللكترونيق منه

 

 

 :ةالتقليدي طرت الدفعع بكثير من المدفوعات اإللكترونية أسرال شك بأن  السرعة. 

 :ق مأنحاء الاالمن أي مكان في جميع و  إجراء المدفوعات في أي وقت يمكن السةةةةةةهولة

ذهاب إلى البنوك لتسةةةةةةةديد المدفوعات ألغت أنظمة الدفع اإللكتروني الحاجة إلى ال حيث

ات أو عبر بطاق أو مواقع الويب الموبايل اتواسةةةتااةةةةت عنها بالدفع عن طريت تطبيق

 . الدفع اإللكترونية

 :مثةةل الترميز المةةدفوعةةاتمتاةةددة لتةةأمين  طرقةةاً توفر أنظمةةة الةةدفع اإللكترونيةةة  األمةةان 

 وما إلى ذلك من تقنيات األمان الاالمية. التشفيروخوارزميات 

  راحةةة أفةةةةةةةةةل للامالء: يمكن ألنظمةةة الةةدفع اإللكتروني أن توفر تجربةةة دفع مريحةةة

 للامالء. 

 إن عبارةان فاض  طر التعرض للسةةةةةةرقة : "Cash is the king"  شةةةةةةائاة في عالم

إذا كنت تسةةةةةةةتخدم النقد لقبول  باا القيودق  أيةةةةةةةةا  األعمال ق ولكن كان لهذا الملك 

إلى اتخاذ إجراءات  سنحتاجلذلك ق المدفوعات من الامالء ق فمن المحتمل أن تتم سرقتها

السرعة

السهولة

الراحةاألمان

التقليل من 
التالمس
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يمكن تقليل هذه المخاطر إذا  ولكنق  المصةةةرفي الحسةةةابأمان عالية في إيداع النقود في 

 .الاملنظام دفع إلكتروني آمن في تم استخدام 

  في أوقات جائحة  التالمس:التقليل من COVID-19  ق بدأ الناس في إيجاد طرت لتجنب

اللمسةةةة البشةةةرية إلنقاذ أنفسةةةهم من التأثر بفيروس كورونا ق نتيجة لذلك ق زادت الحاجة 

 إلى وجود طرت للدفع من دون تالمس بشري. 

 عناصر عملية الدفع اإللكتروني: 2.2.4
 

 

 يق حيث يختار الاميل المنتج أو الخدمة التي : تبدأ عنده سةةةةةلسةةةةةلة الدفع اإللكترونالعميل

بة بيانات وسيلة الدفع المناس ادخالمو  من خالل تصفحم لموقع التاجر االلكتروني تاجبم

 والمرتبطة مع موقع التاجر اإللكتروني. لم 

 :وهو المكان االفتراةةةةةةةةي الذي تارا فيم المنتجات وتحدث فيم  المتجر االلكتروني

المتجر عرا كافة المنتجات أو الخدمات مع شةةرح  يتةةةمنعمليات الشةةراءق يجب أن 

مفصةةل عن كل منتج ليتسةةنى للاميل اختيار المنتج المناسةةبق باإلةةةافة لارا خيارات 

 آليات الدفع.

يامل المتجر اإللكتروني على اسةةةتقبال طلبات شةةةراء الامالء )بياناتهم المالية( وتحويلها 

 إلى الطرف الثالث وهو بوابة الدفع اإللكترونية. 

  تاتبر بمثابة الوسةةةةةةةيط لتبادل المناقالت المالية بين الاميل الدفع االلكترونيشةةةةةةةركات :

 متجر( والحساب البنكي الخاص بم. والمتجر اإللكترونيق ثم بين حساب التاجر )مالك ال

 وهو الوجهة النهائية للمال الصةةادر والواردق وعليم تنقسةةم البنوك في عملية الدفع البنك :

 اإللكتروني إلى نوعين:

عناصر عملية الدفع اإللكتروني
(حامل بطاقة الدفع)العميل 

المتجر اإللكتروني

شركات الدفع اإللكتروني المتوفرة عبر نقاط البيع و المرتبطة مع البنوك

المصرف
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o :وهو البنك الذي يةع فيم الاميل المال الخاص بم وعبره يرسل  البنك المصّدر

 ثمن المنتج أو الخدمة إلى التاجر.

o :وهو البنك الذي يحتوي حسةةاب التاجرق والذي ت رسةةل إليم ثمن  البنك المكتسةةب

 المنتجات المشتراة من المتجر.

 

 المبحث الثالث: مدخل إلى بوابات الدفع اإللكترونية اآلمنة 2.3
 

 بوابات الدفع اإللكترونية 2.3.1
 

 فعبطاقة الدجمع مالومات ق تقوم بهي خدمة قائمة على الويب اإللكترونية: بوابة الدفع 

باد زيارتم لموقع التجارة اإللكترونية واعتماده على شةةةةةةراء منتج أو التي يقدمها الاميل 

سجيل سوت الخاصة بموقع التجارة اإللكترونية منالمغادرة  خدمة ماق وت قوم تق عربة الت

البوابة باد ذلك بتشةةفير البيانات وإرسةةالها إلى البنك الذي أصةةدر البطاقة للحصةةول على 

 سال رد التفويا إلى التاجر ويتم عرةم على حامل البطاقة.ثم يتم إر قإذن

 " يشةةةةةةير مصةةةةةةطلف بوابة الدفع االلكتروني إلى البرمجية التي تربط بفاالية وأمان موقع

ل لدى الاميلق وهذا النظام قد يكون حسةةةةةابم  التجارة االلكترونية مع نظام الدفع المفةةةةةةّ

ق أو أيةةة محفظةةة الكترونيةةة أخرى البنكيق بطةةاقتةةم االئتمةةانيةةةق بطةةاقةةة السةةةةةةةحةةب البنكي

 12".بحوزتم

 نتتحقت بوابة الدفع من صةةحة تفاصةةيل بطاقة الاميل بشةةكل آمن ق وتةةةمن توفر األموال وتمكّ 

بتشفير تفاصيل بطاقة االئتمان الحساسةق  ق و تقوم التجار في النهاية من الحصول على األموال

 مما يةمن تمرير المالومات بشكل آمن من الاميل إلى البنك المتلقيق عبر التاجر.

ياً  مدفوعات الكترون تاجر أو صةةةةةةةةاحب الموقع قبول ال ية على ال لدفع االلكترون بة ا ّهل بوا ت سةةةةةةة

شئة ذات نموذج عمل اون الينق بدالً  من بذل جهود مةنية  خصوصاً إن كان صاحب شركة نا

ما ك قوإةةةةةةةةاعة الوقت في قبول المدفوعات نقداًق األمر الذي قد ال يكون متوفراً لباا الامالء

ت اد وسةةيلة الدفع السةةهلة واآلمنة ميزة تنافسةةية تمتاز بها منصةةة تجارة الكترونية عن منافسةةاتهاق 

 13"ة ال تشوبها المشاكل.فما يهم الاميل في نهاية المطاف هو توفر طريقة دفع ميسرة وموثوق

                                                           
12 https://www.hyperpay.com/ar/  
13 https://www.emerchantpay.com/insights/what-is-a-payment-gateway-and-how-does-it-work/  

https://www.hyperpay.com/ar/
https://www.emerchantpay.com/insights/what-is-a-payment-gateway-and-how-does-it-work/
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التجارة اإللكترونية ويربطونها  أصةةحاب شةةركات مواقعيتكاملون مع  تمثل دور الوسةةطاء اللذين

 يتلقون مدفوعات نيابة عن هذه الشركات وتحويل األموال إلى حساباتهم. قبالبنوك

تمكن وتتحقت بوابة الدفع من صةةحة تفاصةةيل بطاقة الاميل بشةةكل آمن ق وتةةةمن توفر األموال 

 أموالهم بسرعة وسالسة وأمان. التجار في النهاية من الحصول على 

قوم بتشةةةفير تفاصةةةيل بطاقة االئتمان الحسةةةاسةةةةق مما يةةةةمن تمرير المالومات بشةةةكل آمن من ت

 عبر التاجر. قالاميل إلى البنك المتلقي

 دور بوابات الدفع اإللكترونية في تسهيل عمليات الدفع عبر اإلنترنت:  2.3.2
 

    ين  ماليفالم اقالا اليتمثل الدور الرئيسيييييا ل وا ف الدر  إل ر ات تر ا را الموارىف إل 

 التاجر والعميل.

   عب دورا ي ت  يفرا  ا  حيو مال جار  الم اقالا ال إل ر ات تر ا وتفوض المعامالا  ين الت

 والعمالء.

 ا، مالئتسييييييياإلد م ايييييييف التجاري اتليترو يف را تسييييييي يل إلم ياا الدر  التا تىدم ا لع 

  اتضارف لضمان اتمام الم اقالا الماليف  راحف وأمان. 

  يمين أن تىييدم ال  وخ مييدميياا  وا يياا الييدر  اتليترو يييف، أو يمين أن تىوم  يييييييرييياا

 مرماف متمااف   ذه المدمف. 

 الفرق بين "بوابة الدفع" و "معالج الدفع" و "مزود خدمة الدفع"  2.3.3
 

 :"بوابة الدفع" ومصطلف "ماالج الدفع" و "مزود خدمة الدفع"غالًبا ما يتم الخلط بين مصطلف 

  ّرة والبنوك المسةةتحوذة لنقل األمواليقوم ماالج الدفع بنقل المالومات بين البنوك الم صةةد 

إلى حساب التاجر الخاص بكق ولكنم يتطلب بوابة دفع للتواصل عبر األجزاء المتحركة 

 األخرى وتفويا المااملة.

 موفر خدمة الدفع ق مثل  يحتويPayPal  ق على ماالج دفع وبوابة دفع ق باإلةةةةةةافة إلى

 للتاامل مع جميع جوانب المااملة. اً حساب تاجر وميزات أخرى غالب

 بوابات الدفع اإللكترونية الحاجة إلى 2.3.4
 

؟ قبل أن نجيب على هذا السةةةًال ق  لماذا تحتاج إلى بوابة دفع إذا كانت مجرد وسةةةيط ربما تفكر

أنةةم ماةةاملةةة غير  أن الةةدفع عبر اإلنترنةةت تتم ماةةالجتةةم على ونقولسةةةةةةةناود خطوة إلى الوراء 

 إذا ةً على جهاز نقاط البيع ق كما تفال عاد اً ال يمكن تمرير بطاقة الاميل فالي قموجودة بالبطاقة
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ميل ايمكنك االعتماد فقط على مالومات البطاقة التي يدخلها العالجت الدفع في متجر فالي لذلك 

في  ؟ ولكن كيف يمكنك التأكد من أن البطاقة التي يستخدمها الاميل هي بطاقتم قفي صفحة الدفع

ق يكون خطر االحتيال أعلى بشةةةةةكل ملحوظ ق وهذا هو المكان الذي تقوم االلكترونية الماامالت 

 .باملها الرائعفيم بوابة الدفع 

الماادلة ؟ سةةةيكون للمحتالين وصةةةول أسةةةهل إلى ماذا سةةةيحدث إذا قمت ب خراج بوابة الدفع من 

بيانات البطاقة التي تاالجها ق مما يارا عملك لالحتيال وعمليات رد المبالغ المدفوعةق عالوة 

إةةةافية لبدء ماامالت غير مشةةروعةق مما يجالك أكثر  اً طرق على ذلكق سةةيجد المحتالون أيةةةاً 

 .عرةة لالحتيال واإلةرار بسماة عالمتك التجارية

شةةةةةةفير باسةةةةةةتخدام ت ق وتقومهي الحارس لبيانات الدفع الخاصةةةةةةة بالاميلاإللكترونية بوابة الدفع 

 البيانات إلبااد التهديدات غير المرغوب فيها عن بيانات البطاقة الحساسة.

لدفع أ بة ا يال ق تحمي بوا قات منتهية  اً يةةةةةةةةةبصةةةةةةةرف النظر عن إدارة االحت طا جار من الب الت

 غير الكافية أو الحسابات المغلقة أو تجاوز حدود االئتمان. الصالحية أو األموال

 آلية عمل المدفوعات عبر بوابات الدفع اإللكترونية 2.3.5
 

االلكترونيق  لمنتج أو الخدمة أو طبياة المتجرتتم عملية الدفع االلكتروني بغا النظر عن نوع ا

 محطات أساسية تمثل خطوات الدفع االلكتروني: عدةمن خالل 

 الاميل لموقع المتجر االلكتروني لشراء منتج أو خدمة ماينة.  تصفف 

  .تابئة الزبون الستثمارة الدفع من خالل ادخال البيانات الخاصة بالدفع 

  يرسةةةةةةل المتجر االلكتروني بيانات طلب شةةةةةةراء الاميل إلى بوابة الدفع )التي يرتبط بها

م وحماية بياناتمق وهنا سيتالمتجر( على هيئة بيانات مشفرةق لةمان خصوصية الاميل 

 لتحسين مستوى األمان.   14SSLالتركيز على احتواء الموقع على شهادة 

  تاالج بوابة الدفع االلكتروني بيانات الاميلق ومن ثم ترسةةةةةةةلها إلى ماالج الدفع الخاص

 ببنك الاميل )الزبون( 

 خلل  رفةها لوجودياالج البنك طلبات الشراء ويصدر الرد إما بتأكيد عملية الشراء أو ب

 ماين مثل:

o امتالك الاميل لمقدار كاف من المال في حسابم البنكي. عدم 

                                                           
 إلى طبقة مآخذ التوصيل اآلمنة  SSLهي شهادة رقمية تصادت على هوية موقع ويب وتتيف اتصاالً مشفًرا. يشير  SSLإن شهادة14 

(Secure Sockets Layer) ارتباط مشفر بين خادم ويب ومستارا ويبق وهو بروتوكول أمان يقوم ب نشاء  
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o .انقطاع االنترنت 

  ترسل بوابة الدفع المبلغ المستحت إلى محفظة التاجر االلكترونية لحفظ األموال

 عليها.

  بادها يصبف ب مكان صاحب المتجر تحويل األموال من المحفظة إلى حسابم البنكي

 عبر ربط المتجر ببطاقة ائتمانية. 

في رسةةةةةةةم مالمف مشةةةةةةةهد التجارة عبر االنترنت  عالمياً الدفع االلكتروني  اتوقد سةةةةةةةاهمت بواب

 البلدان الاربية واألجنبية. فية عمل بوابة دفع الكترونية في وتسهيل كي

ة التاامل ثقافدرك المسةةةتخدمين أهمية الخدمات التي يقدمها الدفع اإللكتروني وتطبيقاتمق وأن سةةةي

 لم يكن مع مثةةل هةةذه التطبيقةةات تايةةدنةةا لبةةدايةةات تةةداول اسةةةةةةةتخةةدام أجهزة الهواتف النقةةالةةة التي

المسةةتخدمين في سةةورية يجيدون اسةةتخدامها لكن سةةرعان ما أتقن ماظم المسةةتخدمين التاامل مع 

في األسةةوات وبين المسةةتخدمين   هامع ازدياد نسةةبة انتشةةارالهواتف الذكية و تطبيقاتها وخاصةةًة 

 بشكل كبير. 

 :اإللكترونيةأنواع بوابات الدفع  2.3.6
 

 15فع عبر االنترنت:هناك ثالثة أنواع رئيسية لبوابات الد

 : Redirectبوابات إعادة التوجيه  2.3.6.1
 

يتسةةةم هذا النوع ب عادة توجيم الاميل إلى منصةةةة بوابة الدفع إلتمام الاملية ثم إعادتم إلى المتجر 

اإللكتروني مرة أخرىق وهي الحل األمثل واألقل تكلفة واألكثر أماًنا بالنسةةةةبة للمواقع الصةةةةغيرة 

 فقدان ثقة الاميل بموقاك بمجرد توجيهم إلى موقع آخر. والمتوسطة. لكنها قد تسبب

 :Self-hosted (on-site payment) في الموقع( المباشر )الدفع ا  مستضافة ذاتي 2.3.6.2
 

دفع ببوابة التحدث المااملة بالكامل على الخوادم الخاصةةةة ق في الدفع المباشةةةر عن طريت الموقع

 .تتوفر برمجيات بوابة الدفع اإللكتروني على الخادم الخاص بالموقع اإللكتروني بحيث

لةةذلةةك ت اةةد هي الطريقةةة األكثر احترافيةةة لقبول  قتتطلةةب مبرمج محترف لتفايلهةةا وبرمجتهةةا

مدفوعات الامالءق إذ تفةةةلها الشةةركات الكبيرة نظًرا ألنها تسةةتقبل المدفوعات دون الخروج من 

                                                           
15 https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-a-payment-gateway/  

https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-a-payment-gateway/
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توجيم الاميلق بل تتم مباشرة على صفحة الدفع بالموقع من خالل إدخال بيانات  الموقع أو إعادة

 وسيلة الدفع وإتمامها.

  :Hosted (off-site payment)بوابات مستضافة )الدفع خارج الموقع(  2.3.6.3
 

البيع  أو في موقع بالمتجر اإللكترونيقوم الاميل ب جراء عملية شراء على موقع الويب الخاص ي

 ق وتنتقل مالومات الدفع إلى خوادم مزود الدفع للماالجة.  بصاحب المتجربالتجزئة الخاص 

 وتوجهةةم إلى لوحةةة التحكم الموقع االلكترونيهةةذا النوع تتلقى بوابةةة الةةدفع الطلةةب على  في يأ

اشر وإعادة التوجيم إلتمام ماالجة الدفعق وهي حل وسط بين الدفع المب Back Endالخلفية أو الـ 

بات دفع مثل  هذا الخيارق وهو ما يجالها أكثر  Stripeو PayPalإلى موقع خارجي. توفر بوا

لدفع اإللكتروني  بات ا هاق وياد هذا النوع من بوا قة عمل ية في طري ية وموثوق ياً م حالً احتراف  ثال

 لةمان األمان وتجنب فقدان ثقة الاميل.

 اختيار بوابة الدفع المناسبة:  2.3.7
 

ية والزبائن هناك الاديد من الخيارات التي يجب   قمراعاتهاعلى أصةةةةةةةحب المتاجر اإللكترون

 ن في التاامالت المالية.األما يالو عنال شيء  بالطبع

من المسةةةةةةةتهلكين أن األمان هو الجانب األكثر أهمية  ٪55 أن ق يقول 16Experianوفًقا لتقرير 

ما يرغب  مان أكثر  ٪49في تجربتهم عبر اإلنترنت ق بين في أن يكون للشةةةةةةةركات إجراءات أ

 مطبقة على اإلنترنت. حاً وةو

 للتأكد من أنك تامل مع بوابة دفع آمنةق اطرح األسئلة التالية:و

 ما المدفوعات التي يستخدمها الامالء ؟ 

 ل ستتكامل بوابة الدفع مع التكنولوجيا الموجودة لديك؟ه 

 ما هي الرسوم المترتبة على استخدام بوابات الدفع؟ 

  ما مدى األمان والتشفير المستخدم؟ 

  هل تحافظ على المالومات المالية آمنة من خالل التشةةةفير ؟ هل تتوافت صةةةناعة بطاقات

 ( مع عمليات الدفع عبر اإلنترنت؟PCIالدفع )

  مدى مرونة حساب التاجر؟ ما 

                                                           
16 https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/Experian-Global-Identity-Fraud-
Report-2021.pdf  

https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/Experian-Global-Identity-Fraud-Report-2021.pdf
https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/Experian-Global-Identity-Fraud-Report-2021.pdf
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 هل يتكامل بسهولة مع موقع الويب الخاص بك والبرامج المالية ونقاط البيع؟ 

 مراحل الربط مع العمالء:  2.3.8
 

 .إبرام عقد و اتفاقية سرية المالومات وعدم االفصاح 

  تقديم المسةةةةةةتندات المطلوبة من سةةةةةةجل تجاري وغيرهاق باإلةةةةةةةافة لةةةةةةةرورة امتالك

اإللكترونية أو مزودة الخدمة  لحسةةةةاب مصةةةةرفي لدى شةةةةركائنا من أصةةةةحاب المتاجر 

 البنوك السورية.

  يقوم القسم التقني من كال الطرفين بالتااون للقيام باملية الربطIntegration   مع بوابة

الدفع اإللكترونيق حيث يتوجب من صاحب المتجر اإللكتروني أو مزود الخدمة أن يقدم 

الحسةةةاب البنكيق اسةةةم الفاالية التجاريةق .. ( ليقوم باد ذلك  المالومات األسةةةاسةةةية )رقم

القسةةةةةةةم التقني من شةةةةةةةركة الدفع اإللكتروني بتزويد التاجر ببيانات الحسةةةةةةةابات البنكية 

 التجريبية على محاكي البنك إلعداد حساب التاجر. 

 ي خدمات ما باد الربط يجب أن تكون متوافرة من:  خدمات إدارة الحسةةةةةاب والدعم الفن

   بصفة مستمرة. 

 المبحث الرابع: المعايير األساسية في النموذج المقترح 2.4
 

  : في أنظمة الدفع اإللكترونيالواجب توافرها الماايير األساسية 

   PCI DSSمعيار  2.4.1
 

PCI DSS   :اختصةةةةةةةةةاراً للكلمةةةات التةةةاليةةةةPayment Card Industry Data Security 

Standard  الواجب توافرها في الشةةةةةةةركات التي األمان عبارة عن مجموعة من ماايير ق وهو

كيلها في التي تم تشةةة تتاامل مع حاملي البطاقات المصةةةرفية للدفع اإللكتروني والمناقالت الماليةق

طة 2004عام  االمية  بواسةةةةةةة ية ال لدفع اإللكترون و  MasterCardو  Visaكبرى شةةةةةةةكرات ا

Discover Financial Services  وJCB International  وAmerican Express.17 

إلى تأمين ماامالت  لذي يحكمم مجلس ماايير أمان صةةةةةةةناعة بطاقات الدفعيهدف هذا المايار  ا

 .ةد سرقة البيانات واالحتيال قبطاقات االئتمان والخصم

                                                           
17 https://www.pcisecuritystandards.org/  

https://www.pcisecuritystandards.org/
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ألي شةةركة تاالج ماامالت بطاقات االئتمان أو الخصةةم. تاتبر  أسةةاسةةي مطلبياتبر هذا المايار 

ا أفةةةةةل طريقة لحماية البيانات والمالومات الحسةةةةاسةةةةة ق وبالتالي مسةةةةاعدة  PCIشةةةةهادة  أيةةةةةً

 الشركات على بناء عالقات طويلة األمد وموثوقة مع عمالئها.

هادة  قة في  PCIتةةةةةةةةمن شةةةةةةة طا نات الب يا مان ب يةأ عة من من خال األعمال اإللكترون ل مجمو

وتشةةمل هذه عدًدا من أفةةةل  مجلس ماايير أمان صةةناعة بطاقات الدفعالمتطلبات التي وةةةاها 

 الممارسات الماروفة ق مثل:

  النارية.  جدران الحمايةوتشغيل تركيب 

 تشفير عمليات نقل البيانات 

 في األنظمة و على الطرفيات.  استخدام برامج مكافحة الفيروسات 

  ذلك ق يجب على الشركات تقييد الوصول إلى بيانات حامل البطاقة باإلةافة إلى

 ومراقبة الوصول إلى موارد الشبكة.

أحد األصول القيمة التي ت الم الامالء بأن عملك آمن للتاامل مام.  PCIوفر األمان المتوافت مع ي

بالسةةةماة  لمتالقةعلى الاكس من ذلك ق يجب أن تكون تكلفة عدم االمتثال من الناحيتين النقدية وا

 كافية إلقناع أي صاحب عمل بأخذ أمن البيانات على محمل الجد.

مالومات الاميل الحسةةةاسةةةة تداعيات خطيرة على  وكشةةةفمن المحتمل أن يكون لخرت البيانات 

من مصةةةةةةةدري بطاقات الدفعق  مالية كبيرة قد يًدي الخرت إلى غراماتو  الشةةةةةةةركات الماليةق

 .التي ستتةرر بشدةةائية ق وانخفاا المبياات ق والسماة الدعاوى القباإلةافة إلى 

 :PCI DSS في مستويات االمتثال

 للماامالت اإللكترونيةبناًء على الادد السةةةةةنوي  وذلكإلى أرباة مسةةةةةتويات  PCIينقسةةةةةم امتثال 

التي تقوم بها الامليات التجارية. يحدد مسةةةةتوى التصةةةةنيف ما يجب  قبطاقة االئتمان أو الخصةةةةمل

 .مع المستوى على المًسسة فالم لتظل متوافقة

 :  PCI DSSمتطلبات  2.4.1.1
 

للتاامل مع بيانات حامل البطاقة المصرفية والحفاظ على شبكة  متطلبات أساسية 6حدد المايار 

 آمنة:
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18 

 وجود شبكة آمنة: 

  يجب تأمين شةةةبكة تكنولوجيا المالومات الخاصةةةة بالشةةةركة من خالل وةةةةع تجهيزات

متقدمة من الجدران النارية مع تطبيت اإلعدادات الةرورية لحماية دفت الشبكة الصادر 

 والداخل. 

  يجب وةةةةةةةةع جدران نارية خاصةةةةةةةة بالتاامل مع التطبيقات و األخطار المرافقة لتدفت

 . البيانات من و إلى التطبيت

 .يجب وةع جدران نارية خاصة بالتاامل مع تطبيقات الويب 

  .يجب وةع أجهزة توجيم متقدمة للفصل بين الشبكات 

 حماية بيانات حامل البطاقة: 

 .مالومات حامل البطاقة يجب أن تكون مخزنة بشكل آمن 

  .عمليات المناقالت المالية لحامل البطاقة عبر اإلنترنت يجب أن تكون مشفرة 

 إدارة م اطر تكنولوجيا المعلومات: 

  .برمجيات الحماية من الفيروسات مع تحديثاتها المستمرة 

  .جميع األنظمة يجب أن تكون آمنة ومحدثة باستمرار 

 صالحيات التحكم و الوصول: 

 .الوصول الفيزيائي لبيانات حامل البطاقة يجب أن يكون مقّيد 

                                                           
18 https://avinetworks.com/glossary/pci-dss/  

https://avinetworks.com/glossary/pci-dss/
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  إلى األنظمة.يجب تاير مارف فريد لكل شخص لديم وصول 

 مراقبة و ا تبار الشبكة: 

  .يجب تتبع ومراقبة الوصول إلى بيانات حامل البطاقة و موارد الشبكة 

  .يجب اختبار األنظمة وكافة الامليات التي تجري عليها باستمرار 

 أمن المعلومات:سياسات 

  .يجب الحفاظ على سياسة التاامل مع أمن المالومات 

 :PCIفوائد التوافق مع 

 

أن متاهة  على مديري ومطوري األنظمةق حيثمهمة شةةةةةةةاقة  PCIيبدو االمتثال لماايير أمان 

الماايير والقةةةةةةةةايا يبدو أنها تتطلب الكثير من التاامل مع المًسةةةةةةةسةةةةةةةات الكبيرةق ناهيك عن 

ومع ذلك ف ن االمتثال أصةةةبف أكثر أهمية وقد ال يكون مزعًجا كما تاتقد ق  قالشةةةركات الصةةةغيرة

 كانت لديك األدوات المناسبة. خاصة إذا

دي يًسوف ق هناك فوائد كبيرة لالمتثال ق خاصة بالنظر إلى أن عدم االمتثال  PCI SSCوفًقا لـةة 

 :فمثالً ق إلى عواقب وخيمة وطويلة األجل

 أنظمتك آمنةق ويمكن لامالئك الوثوت بك فيما يتالت بمالومات بطاقة  اإلمتثال ياني أن

 .التااملالثقة تًدي إلى ثقة الامالء وتكرار  ق الدفع الحساسة الخاصة بهم

  يامل التوافت معPCI  هم فعلى تحسين سماتك لدى المشترين والاالمات التجارية للدفع

 الذين يحتاجهم عملك. الشركاء

 سةةةتمرة تسةةةاعد في منع االنتهاكات األمنية وسةةةرقة بيانات بطاقات الدفع عملية م االمتثال

أنك تساهم في حل أمان بيانات بطاقة  PCIياني االمتثال لـ  قوالمستقبل الوقت الحاليفي 

 الدفع الاالمي.

  يسةةةةةةاهم التوافت معPCI  في اسةةةةةةتراتيجيات أمان الشةةةةةةركات )حتى لو كان مجرد نقطة

ية( ية لتكنولوجيا  PCIت مع التواف ق وسةةةةةةةوف يًديبدا ية التحت إلى تحسةةةةةةةين كفاءة البن

 .المالومات

 بيئة النموذج المقترحالبنية التحتية الالزمة الستضافة معايير  2.4.2
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ية الدراسةةةةةةةق بما يشةةةةةةمل البنية التقن المتباة في الاالمية الالمية هذه الفقرةالمااييرسةةةةةةنغطي في 

 .باإلةافة للماايير المتباة في غرف البياناتق المةيفة لخدمات بوابة الدفع اإللكترونية

عندما نتحدث عن تناقالت مالية إلكترونية وبيانات هامة وحسةةةاسةةةة ف ننا نقصةةةد أنم يجب أن تتم 

استةافة هذه الخدمات ةمن بيئة مناسبة و آمنة فيزيائياً وتخةع للماايير الاالميةق تارف هذه 

 .(Data Centersالبيئة باسم )مراكز البيانات 

مرفت مادي تسةةةتخدمم المًسةةةسةةةات إليواء تطبيقاتها ة ياتبر ن مركز البيانات في أبسةةةط صةةةورإ

يستند تصميم مركز البيانات إلى شبكة من موارد الحوسبة والتخزين التي تمّكن  قوبياناتها المهمة

 بيانات وتطبيقات البرامج التي تمت مشاركتها.من الوصول إلى 

 على:  مركز البيانات  الالزمة فيتشمل المكونات الرئيسية  

 .غرفة موجودة في مكان فيزيائي آمن و مسلف 

  .تجهيزات التبريد )مكيفات( وأنظمة التحكم في تدفت التيار الهوائي 

  .وحدات عدم انقطاع تيار كهربائي 

  .مولدات كهربائية للتيار االحتياطي 

 .أرةيات و أسقف مستاارة مةادة للحريت 

  للحريت. أنظمة كشف وإطفاء 

 .مستشارات حركة 

  .أنظمة مراقبة 

 أجهزة التوجيم Routers. 

 المبدالت Switches   

 النارية  جدران الحمايةFire Walls 

  واألرشفة. أنظمة التخزين 

 الخوادم ووحدات التحكم في تسليم التطبيقات. 

ياناً الموثوقية أو المرونةق كما يشار إليها أح وفتمراكز البيانات بمستويات مختلفة  تصنيفيمكن 

ق نشةةةةةةر الماهد الوطني األمريكي للماايير ورابطة 2005بمسةةةةةةتويات مركز البياناتق وفي عام 

مايار البنية التحتية لالتصةةةاالت لمراكز "ق   ANSI / TIA-19942 صةةةناعة االتصةةةاالت المايار

 تصةةةةةةةميم وتنفيذ مركز البياناتق كماالبيانات"ق والذي يحدد أرباة مسةةةةةةةتويات من إرشةةةةةةةادات 

                                                           
19 https://www.accu-tech.com/hs-fs/hub/54495/file-15894024-pdf/docs/102264ae.pdf  

https://www.accu-tech.com/hs-fs/hub/54495/file-15894024-pdf/docs/102264ae.pdf
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يمكن التمييز بين المسةةةةةتويات من خالل الموارد المتاحة أو قدرات مركز البيانات أو ةةةةةةمانات 

مسةةةةةتويات مركز البيانات على النحو   Uptime Instituteويحدد واالسةةةةةتمراريةق  الجهوزية

 :التالي

  البنية التحتية األساسية للموقعالمستوى األول:  2.4.2.1
 

يجب أن تتوافر في هذا المسةةتوى المتطلبات األسةةاسةةية فقط لتشةةغيل أنظمة المًسةةسةةة الحاسةةوبيةق 

  %99.671وال يتوفر فيم أنظمة زائدة عن الحاجةق ولكن يجب أن تةمن زمن تشغيل بنسبة 

 البنية التحتية لموقع المكون الزائد المستوى الثاني: 2.4.2.2
 

ألنظمة والموارد األخرىق من تكييف وأجهزة عدم يتوفر في هذا المسةةةةةتوى مبدأ التكرارية في ا 

 على األقل.  %99.741انقطاع تيار الكهربائيق وتةمن زمن تشغيل بنسبة 

  بنية تحتية للموقع قابلة للصيانة بشكل متزامنالمستوى الثالث:  2.4.2.3
 

سةةةةةاعة من  72توفر مراكز البيانات الخاةةةةةةاة لهذا التصةةةةةنيف تسةةةةةامف جزئي للخطأق وحماية 

لتيارق وتكامل وتكرارية في األنظمة ومصةةادر الطاقةق مع ةةةمان وقت التشةةغيل بنسةةبة انقطاع ا

99.982%  

  البنية التحتية للموقع المتسامح مع الخطأالمستوى الرابع:  2.4.2.4
 

دقيقة من  26.3أو ما ال يزيد عن  ٪99.995ةةةةةمن مراكز البيانات هذه وقت تشةةةةغيل بنسةةةةبة ت

فة إلى التسةةةةةةامف الكامل مع األخطاء وتكرار النظام باإلةةةةةةةا -وقت التوقف عن الامل سةةةةةةنوًيا 

 وياتبر هذا المستوى من أكثر المستويات تكلفة.  .20ساعة من االنقطاع 96وحماية 

سة في أ شركة المستةيفة لخدمات الدفع اإللكتروني عبر بوابات الدفع توصي الدرا ن تخةع ال

لمايار المسةةةتوى الثالث والذي ياتبر مناسةةةب جداً السةةةتةةةةافة خدمات الدفع اإللكتروني بفاالية      

 و استمرارية وكفاءة عالية. 

 

 

                                                           
20 https://phoenixnap.com/blog/data-center-tiers-classification  

https://phoenixnap.com/blog/data-center-tiers-classification
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 التجربة السورية في الدفع اإللكترونيالمبحث الخامس:  2.5
 

 سورية: الدفع اإللكتروني في 2.5.1
 

 تمهيد:

له كثيرا   الددفع اإللكتروني في سددددددوريدة خددمدة طدال انت دارهدا ، فبدالرمم من كدل المطدالدف لتفعي

والمحاوالت المسددددددتمرة لكسددددددر العقبات التي تعترأ طريقه، إال أن هذت الخدمة لم تفع ل بعد في 

قوبات نتيجة عدة أسددددددباب وعوامل لعل أهمها العسددددددورية على الشددددددكل الذن يجف أن تكون فيه 

 اإلقتصادية الجائرة على بلدنا الحبيف. 

 جديدا   ا  مإن مفهوم الدفع اإللكتروني في سددورية على اعتبارت عماد التجارة اإللكترونية يعتبر مفهو

ي ظل عدم ف مستحيال    ثير من السوريين، كما أن العمل به وتطبيقه يكاد يكونلدى الكومير معتاد 

 .وجود بنية تحتية مناسبة، إضافة  لعدم وجود سياسات واضحة تن م تطبيقه

انطالقا  من مسددلولية مصددرف سددورية المركزن في تطوير أن مة لكن مع بداية العام الجارن، و 

الدفع اإللكترونية تم العمل على تهيئة البيئة التشريعية والفنية الالزمة وصوال  إلى إطالق من ومة 

ذت و أن ه، لدفع اإللكتروني عبر القطاع المصدددددرفي في سدددددورية الذن تم برعاية مجل  الوزراءا

المرحلة تمثل ربط من ومات الدفع اإللكتروني في أربعة مصدددارف خاصدددة هي: سدددورية الدولي 

اإلسددددددالمي وسددددددورية والخليج والشددددددام والبركة ، بالتعاون مع المركزن وشددددددركة فاتورة للدفع 

 .اإللكتروني

نقطة بيع وسدددددديتم قريبا  نشددددددر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم  1000تم نشددددددر  حيث

والموالت والمتاجر، ملكدا  أن المواطن صددددداحف الحسددددداب المصدددددرفي لن يتحمل أن نفقات عن 

عمليات الدفع بواسددددطة البطاقة حيث تدفع العموالت من قبل الجهات المسددددتفيدة من خدمات الدفع 

 21.اإللكتروني

البية السددوريين مير مدركين بالفعل لمفهوم الدفع اإللكتروني في سددورية وما يمكنه أن يحققه ن مإ

ب ون ألسدددلول، وبالتالي فهم يلجالمعيشدددةوترفع من مسدددتوى  االقتصدددادمن مزايا وخدمات تنشدددط 

 .التجارة التقليدية لكون هناك الكثير من العقبات التي تعترأ طريق الدفع الرقمي

 

 

                                                           
21 https://cb.gov.sy/ مقال بانوان إطالت منظومة الدفع اإللكتروني عبر القطاع المصرفي في سورية  

https://cb.gov.sy/


 

28 
 

 :في سورية عبر االنترنت إليجابي لتطبيق ن ام الدفع اإللكترونيااألثر  2.5.2
 

تفعيل التجارة اإللكترونية واالعتماد على الدفع اإللكتروني في سددددورية سدددديكون له أثر إيجابي  إن

من األزمة التي  بل سدددديكون كالمنقذ له، وخاصددددة بعد خروج سددددورية على االقتصدددداد السددددورن،

عن العالم على كافة المسدددددتويات بما فيها االقتصدددددادية والتجارية، حيث تم إل اء مالبية  فصدددددلتها

البرية والبحرية والجوية التي كانت تتم عبرها ، كما خرجت الشددددددركات  عمليات النقل الدولي

بتحقيق خطوات جيدة على المسدددتوى الداخلي والمحلي الدفع اإللكتروني سددديسدددمح ، والعالمية منها

 :وذلك لعدة أسباب هي كن المستوى العالمي أيضا  إن لم ي

 ن تطبيق خدمات الدفع اإللكتروني في سدددورية سددديفسدددح خلق فرص العمل واإلسدددتثمار: إ

المجال للكثيرين ممن يودون العمل في هذا المجال وكسددددددف األرباح من خالل االنخراط 

ا كما سدددديسدددداعد هذ ،و امتالك متجر إلكتروني عبر اإلنترنت بمجال التجارة اإللكترونية،

على دعم الشركات الناشئة والمستثمرين وتوفير حلول مناسبة تسمح لهم بإدارة أنشطتهم 

 التجارية.

 الدفع الرقمي سدددديسددددمح بإيجاد  التخفيف من أثر األزمة اإلقتصددددادية على اإلقتصدددداد: إن

 ويخرجه من أزمته. السورن مخرج مناسف يدعم االقتصاد

  تنشدديط األسددواق وزيادة حركة المبيعات: سددتسددمح التجارة اإللكترونية في تنشدديط عمليات

البيع بسددبف السددهولة المرتبطة بعمليات الشددراء، حيث سددتزداد عمليات الشددراء تباعا  مع 

 ازدياد أعداد العمالء اللذين سيدفعون عبر اإلنترنت. 

 حياة.  قيادة المجتمع نحو تعامل ال نقدن وجعله ثقافة ونمط 

  .تسهيل عمليات الدفع االلكتروني وجعلها آمنة وموثوقة 

  تقديم أفضل حلول الدفع اإللكتروني التي تلبي حاجات جميع فئات المجتمع من مستخدمي

اد متاجر البيع التقليدية.   مواقع المتاجر االلكترونية أو رو 
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 اعداد هذا البحث: خدمات الدفع اإللكترونية المتوافرة في سورية لتاريخ  2.5.3

 

 البنوك 2.5.3.1

 

 ال دمات اإللكترونية البنوك

 بنك بيمو السعودي الفرنسي: 
 

أطلت بنك بيمو خدماتم اإللكترونية في شةةةةباط 
   22 2021عام 

يتصةةةدر بنك بيمو على نظرائم من البنوك من 

حيةةث اإليرادات وعمليةةات الةةدفع اإللكتروني 

 6000السةةنويةق كما أن البنك بغظي أكثر من 

 نقطة بيع في كافة المحافظات. 

  الدفع عن طريت البطاقة المصرفية
شركة  POSعبر نقاط البيع 

 بيترامونيتيكس. 
  دفع الفواتير الدورية وغير الدورية

 تطبيت الموبايل.عبر 
  الدفع عبر رمزQR  من خالل تطبيت

 .لموبايل مقابل المنتجات والخدماتا
 
 
 
 

 بنك البركة سورية

أطلت بنك البركة سورية خدماتم اإللكترونية 

 2021)أنجز( في تشرين الثاني من عام 
 
 

نقطة بيع في  500يغطي البنك حالياً أكثر من 

 23كافة المحافظات السورية. 
 

  الدفع عن طريت البطاقة المصرفية
شركة فاتورة مع سقف  POSعبر 

( ماليين ليرة 10دفع يومي أقصاه )

 سورية. 
  دفع الفواتير الدورية و غير الدورية

 عبر تطبيت الموبايل. 
 لق تبرعات التجار ق .. واتحويل األم

 عبر تطبيت الموبايل. 

                                                           
22 https://www.bbsfonline.com/BbsfOnline/Public/Home  
23 https://www.albaraka.com.sy/article/view/e-banking  

بنك البركة سورية بنك سورية الدولي 
اإلسالمي

بنك بيمو الساودي 
الفرنسي

بنك الشام

https://www.bbsfonline.com/BbsfOnline/Public/Home
https://www.albaraka.com.sy/article/view/e-banking
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي

سالمي خدماتم أطلت البنك الدولي اال

 2022اإللكترونية في شباط من عام 

 
نقطة بيع في  1000يغطي البنك حالياً حوالي 

 كافة المحافظات. 

  الدفع عن طريت البطاقة المصرفية
 POSشركة فاتورة و  POSعبر 

 الخاصة بالبنك.
  دفع الفواتير الدورية و غير الدورية

 عبر تطبيت الموبايل. 

 بنك الشام

أطلت بنك الشام خدماتم اإللكترونية في 

  2021حزيران من عام 

 

  دفع الفواتير الدورية و غير الدورية
 عبر تطبيت الموبايل. 

  الدفع عن طريت البطاقة المصرفية
التي تتيف   (Trust)اإلئتمانية 

للمستخدم الشراء دون خصم من 
حسابم البنكي إال باد مرور شهر 

على تاريي الدفع دون فوائد أو 
 24عمولة. 

  بوابة )شام باي( للدفع على مواقع
المتاجر اإللكترونية بالتااون مع 

 شركة فاتورة. 

 

 شركات الدفع اإللكتروني:  2.5.3.2

 

 

 ال دمات اإللكترونية شركات الدفع اإللكتروني

 25بترا مونيتكس: 
 

  إدارة أجهزة الصرافات اآللية
 الخاصة بالبنوك المتااقدة ماها. 

  .إصدار البطاقات المصرفية 

                                                           
24 https://chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-19-15/trust-card  
25 https://www.pmep.net/Ar  

إم تي إن سورية شركة فاتورة بيترا مونيتكس

سيرياتل

https://chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-19-15/trust-card
https://www.pmep.net/Ar
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شركة بترامونيتكس لخدمات الدفع اإللكتروني 
محدودة المسةةةةًولية هي اول شةةةةركة سةةةةورية 

 سةةةوريةمصةةةرف  مرخصةةةة وماتمدة من قبل
 . 2021عام  1المركزي تحت رقم 

أطلقت الشركة خدماتها اإللكترونية في 
 2021تشرين االول من عام 

 

  الدفع اإللكتروني بالبطاقة المصرفية
 الخاصة بالشركة.   POSعبر 

  البنوك الشريكة: البنك الاربيق بيمو
ق سورية والمهجر ق فرنسبنك ق 

 بيبلوس ق الشرت و بنك قطر سورية. 
 

 26فاتورة: 
 

أطلقت الشةةركة خدماتها اإللكترونية في أوائل 
 2021عام 

 

  الدفع اإللكتروني بالبطاقة المصةةةرفية
 الخاص بالشركة.  POSعبر 

 ع اإللةةكةةتةةرونةةي )ادفةةع( فةةبةةوابةةةةة الةةةةد
 بالتااون مع بنك الشام. 

 )تطبيت )فاتورة أعمال 
  شام ق البنوك الشريكة: بنك البركةق ال

الدولي اإلسةةالميق سةةورية والخليج ق 
 مصرف التوفير.

  حالياًق تغطي شةةركة فاتورة ما يقارب
نةةةقةةةطةةةةة بةةةيةةةع فةةةي كةةةةافةةةةة  10000

 المحافظات السورية.

 سيرياتل -  MTNشركتي االتصاالت:   

 
أطلقت الشركتين خدماتهم الخاصة بالدفع 

اإللكرتوني )سيرياتل كاش و كاش موبايل( 
 2021في أيار من عام 

 
 

ية موجهة  ظة اإللكترون ما تكون للمحف أقرب 
للمسةةةةةةةتهلكين والتجارق تتيف الدفع عن طريت 
ب دخال مالومات  الهاتف المحمول إما يدوياً 

ق و QRحساب بنك التاجر أو عبر مسف رمز 

ألف ليرة سةةورية(  350بسةةقف تابئة محدود )

وال يمكن للاميل أن يقوم بتحويل رصةةةيده في 
حال إلغاء الحسةةةةةاب  التطبيت إلى كاش إال في

 27نهائياً. 
 

 

رة ق مقتصوال مركزية محدودة مشتتة و مما سبتق نالحظ أن المدفوعات اإللكترونية في سورية

شةةةراء منتجات وخدمات محددةق مع شةةةرط وجود جهاز نقطة البيع  دفع الفواتير الدوريةق و على

POS البطاقة المصرفية الخاصة بمصرف محددة مرتبط مع شركة الدفع اإللكترونيق  تمرر عليم

أو من خالل تطبيقات الكاش الخاصةةةةة بشةةةةركتي االتصةةةةاالت مع سةةةةقف دفع محدود باإلةةةةةافة 

 لمحدودية الخدمات أو المنتجات المرتبطة ماهم. 

ع ع ماالج الدفم آمن للدفع اإللكتروني كوسةةةيطفلماذا ال نقوم ب نشةةةاء شةةةركة متخصةةةصةةةة تامل 

لة كصةةةةيامل  موقع إلكتروني باإلةةةةةافة إلىمن خالل تطبيت على الهاتف الذكي  الخاصق وذلك

بين التاجر والبنكق تربط بين جميع مواقع التجارة اإللكترونية الااملة في سورية باإلةافة  وصل

                                                           
26 http://www.fatora.com/  
27 https://www.mtnsyr.com/APP/Details/136  

http://www.fatora.com/
https://www.mtnsyr.com/APP/Details/136


 

32 
 

 يلجميع المصةةةةارف الاامة والخاصةةةةةق بحيث يتمكن الاميل الذي يملك حسةةةةاب مصةةةةرفي في أ

 مصرف عامل في الجمهورية الاربية السورية من دفع قيمة مشترياتم من خالل تلك البوابة. 

 معوقات الدفع اإللكتروني في سورية  2.5.4
 

 :ية قوية يمكن اإلسددددددتناد عليها لتفعيل  البنى التحتية واإلنترنت يجف أن تتوافر أرضدددددد

خدمات الدفع اإللكتروني في سددددورية، فخالل األزمة المنصددددرمة، تضددددررت العديد من 

تجهيزات االنترنت و االتصددداالت في العديد من المحاف ات السدددورية والتي تحتاج لوقت 

 العادة ترمير ما دمرته الحرب. 

 األضدددرار والخسدددائر  : التي أدت بدورها إلى العديد من ديةالحصاااار والعقوبات اإلقتصاااا

بحق االقتصددددداد السدددددورن، حيث أن إمكانية الشدددددراء من المواقع والمتاجر العالمية مير 

، كما أن الحصدددددار المطبق منع بسدددددبف ح ر هذت المواقع عن العمل في سدددددورية متاحة

 ع لخارجها.وصول الكثير من المواد لألسواق داخل سورية أو تصدير البضائ

  :مددا تزال طرق التعددامددل النقدددن التقليددديددة مسدددددديطرة على مع م ثقااافااة ممااانعااة الت يير

قطاعات العمل في سددددددورية، وبالتالي االنتقال لتعامل الكتروني ال نقدن يحتاج لبع  

 الوقت لنشر تلك الثقافة بين أفراد المجتمع السورن. 

  وجود فوضدددددى في طرق و وسدددددائل الدفع اإللكتروني الحالية في سدددددورية التي أد ت إلى

 محدودية التعامالت المالية.  
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 الجانب العمليالفصل الثالث:  3
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 تمهيد:

بالحديث عن النموذج المقترح و الخدمات المراد تنفيذهاق وسيقسم هذا سنقوم في هذا الفصل 

 الفصل إلى المباحث التالية: 

  :مع الخدمات المتالقم بم.  نموذج الدفع اإللكتروني المقترحتوصيف الالمبحث األول 

  .المبحث الثاني: بيئة الامل الخلفية من وجهة نظر مطوري النظام والمقترحة للتنفيذ 

 

 المقترحة تقانة الدفع اإللكترونيلمحة عن األول:  المبحث 3.1
 

 أتمتة مااملة الدفع بين  متخصةةةةةةةصةةةةةةةة في إنها نموذج عالمي للدفع عبر اإلنترنت

ماالجة ماامالت بطاقات االئتمان والخصةةةةةةم  باإلةةةةةةةافة لدعمالمتسةةةةةةوت والتاجر. 

والبطاقات المدفوعة مسةةةةةبًقا والتحقت منها وقبولها أو رفةةةةةةها نيابة عن التاجر من 

 اتصاالت اإلنترنت اآلمنة.  ماالج الدفعق وذلك عن طريت خالل

  بوابة الدفع بالنقد اإللكتروني هي البنية التحتية التي تسةةةةةةةمف للتاجر بقبول بطاقات

وغيرها من أشةةةكال الدفع اإللكتروني  اً ن والخصةةةم والبطاقات المدفوعة مسةةةبقاالئتما

 مثل تطبيقات الهاتف المحمول.

  مخصةةصةةة لربط مواقع الويب والبنوك بحيث يمكن إكمال الخدمات النقد اإللكتروني

 الماامالت عبر اإلنترنت في الوقت الفالي.

  دمات توفر حالً لخق التي سةةسةةوريةبوابة للدفع االلكتروني لألعمال سةةرياة النمو في

الدفع االلكتروني التي تتميز بالفاالية وتاكس مسةةةةةةةتقبل المدفوعات غير النقدية في 

 المنطقة. 

  بة لبوا مات ا خد هاتف ل قات "الموقع اإللكتروني أو ال دفع الكتروني عن طريت تطبي

شراء جربة الآمنة لتحسين تبطريقة سرياة و دفع إلكتروني التقدم خدمات المحمول" 

 إدارة األعمال عبر اإلنترنت تصةةةةةبفسةةةةة خالل تلك التقنيةمن فاإللكتروني للزبائنق 

 أسهل ما يكون. 

  التقنيةهذت  ميزات 3.1.1
 

م لتلبي ما تطلب بطريقة متكاملة ةاإللكتروني مدفوعاتهمن أصةةةةةةةحاب األعمال من التاامل مع تمكً 

 األنشطة التجارية والخدمية التقليدية أو اإللكترونية من مدفوعات حيث توفر: 

  .حماية ذكية ةد االحتيال 
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  تطبيت ماايير الحماية المالية الاالميةق استخدام مايارPCI DSS  

 إمكانية تخصيص تجربة الدفع اإللكتروني 

  .واجهات تحكم ودعم فاالة 

  الدفع اإللكتروني. سرعة إتمام عمليات 

   .سهولة في إدارة الامليات المالية 

  حلول دفع أكثر أماناً وسةةةةهولة وسةةةةرعة من طرت الدفع االلكترونية  تلك التقنيةسةةةةتوفر

  .التقليدية

  سةةةتسةةةاعد بوابة الدفع اإللكترونية في زيادة أعداد زوار المتاجر وبالتالي زيادة في مادل

 المبياات.

حاجة المتاجر في الحفاظ على الصدارة في ريادة األعمال ةمن  الدراسةيتفهم الباحث من خالل 

ي التناقالت واألمان ف السرعة في اإلنجاز سيكون مفهومتنافسية السوت الحالية والمستقبليةق لذلك 

  محور ما سنراه الحقاً.  استثنائيةدفع أون الين عبر تقديم خدمات  المالية

 :تطبيقهاالخدمات المقترح  3.1.2
 

 .بوابة الدفع اإللكترونية اآلمنة 

  .ماالج عملية الدفع  

 .تطبيت خاص بالمستخدم 

  .تطبيت خاص بالتاجر 

 

 Secure Payment Gatewayاإللكتروني اآلمنة: بوابة الدفع 3.1.2.1
 

 هذه البوابة لمواقع التجارة االلكترونية إمكانية الدفع و قبول المدفوعات عبر  سةةةتوفر

مواقع التجارة اإللكترونية في سةةةوريةق بحيث تمكن الزوار من التسةةةوت والدفع عبر 

 االنترنت.

 :مصممة لتمكين أعمال التجارة االلكترونية عبر عدة ميزات و خدمات 

o  أصحاب المتاجر االلكترونية.سهولة في عملية الربط مع الشركاء من 

o  نظام حماية يتسةةةةةةةم بماايير عالمية لماالجة المدفوعات وحماية بيانات

 المستخدمين.

o  .إمكانية الدفع بشكل مباشر على موقع المتجر االلكتروني 
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o  .لوحة تحكم توفر ميزات إدارة الامليات المالية و مراقبة عمليات البيع 

 

  End user App: تطبيق خاص للمستخدم 3.1.2.2
 

يجب أن يدعم مجموعة متنوعة من الامالء  ق والذير تطبيت مًسةةةةةةةسةةةةةةةة من جانب الخادميتطو

 .المختلفين بما في ذلك متصفحات سطف المكتب ومتصفحات الجوال وتطبيقات الهاتف المحمول

ا واجهة برمجة تطبيقات لألطراف الثالثة  د ق كالمتاجر اإللكترونيةق قد يارا التطبيت أيةةةةةةةةً

ا مع التطبيقات األخرى عبر خدمات الويب أو وسةةةةةةيط الرسةةةةةةائل ياالج التطبيت ق يتكامل أيةةةةةةةً

ئل  بات ورسةةةةةةةةا بات )طل يذ منطت األعمالHTTPالطل الوصةةةةةةةول إلى قاعدة  ق ( عن طريت تنف

نات يا ئل مع األنظمة األخرىق الب بادل الرسةةةةةةةةا ية تتوافت مع المجاالت  ق ت هناك مكونات منطق

 ة للتطبيت.الوظيفية المختلف

  يتيف هذا التطبيت القيام بامليات الدفع اإللكتروني في متاجر البيع ومواقع التجارة االلكترونية.

 : المقترحة ميزات التطبيق

 

 سهل االستخدام.  أن يكون 

  الدفع بطريقة آمنة و سهلة وسرياة عن طريت االنترنت.تجري فيم عمليات 

  إةافة حسابات مصرفية متاددة للدفع من خاللها. إمكانية 

  إمكانية االطالع على كافة الامليات المالية وتصنيفها حسب التاريي والمصرف الذي تم

 الدفع عن طريقم. 

 كيفية است دام التطبيق: 

 

  آبل ستور.  –تحميل التطبيت من متاجر غوغل بالي 

  .إنشاء حساب شخصي 

  إلى التطبيت. إةافة حساب المصرفي الشخصي 

  .وصول إشاارات الدفع عند إتمام الامليات المالية 

  .التمتع بتجربة تسوت الكتروني فريدة وثقافة دفع جديدة 
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  Merchant App: )التاجر( خاص باألعمال مقترح تطبيق 3.1.2.3

 ميزات التطبيق: 

 .تطبيت موجم للتجار 

  لدفع اإللكتروني ألصةةةةةةةحاب األنشةةةةةةةطة التجارية بة ا يتميز بقبول المدفوعات عبر بوا

 والخدمية. 

 وتحصيل المدفوعات المالية سرعة في تنفيذ الامليات . 

  .إمكانية الوصول لادد أكبر من الزبائن المحتملين 

 .لوحة تحكم سهلة االستخدام 

  امكانية الدفع عن طريت مسفQR   

 ر عمليات الدفع االلكترونية ومراقبة عمليات البيع.اة سيإمكانية متاب 

  .وصول إشاارات الدفع عند إتمام الامليات المالية 

  .تسريع قرارات الزبائن في الشراء والدفع  

  .مزود بأدوات حماية عالمية مثل أدوات الكشف عن االحتيال والتزوير 

  عند اختيار الزبون لخيار الدفع عن طريت رمزQR  :يتم 

o .إدخال مالومات الفاتورة 

o .إدخال قيمة الفاتورة 

o  إنشاء رمزQR 

o  مسف رمزQR .من قبل الزبون 

 :يمكن للتاجر تحديد طريقة دفع الزبائن عن طريت 

o  إنشاء رمزQR 

o  ًإدخال بطاقة الاميل يدويا 

o  .مشاركة الرمز إلى أحد الموظفين 

 كيفية است دام التطبيق: 

  آبل ستور. –يقوم التاجر بتحميل التطبيت من متاجر: غوغل بالي 

  .يتقدم التاجر بطلب التااقد عبر التطبيت 

  .يتم إةافة موقع التاجر اإللكتروني ةمن سلسلة مواقع التجار عبر التطبيت 

 .يتمكن التاجر من استقبال المدفوعات إلكترونياً باد إنشاء حساب التاجر لدى التطبيت 
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 يميز طريقة الدفع عبر بوابة الدفع اإللكتروني عن ميرها من الطرق: ما  3.1.3
 

 :يمكن للمستخدم الدفع عن طريت حفظ مالومات الحساب المصرفي  الحساب المصرفي

 الشخصي على التطبيتق ليتم بادها الدفع من خاللم.

 بحيث يتمكن اي عميل لديم حسةةاب مصةةرفي  الربط مع كافة البنوك العاملة في سةةورية

 في أي بنك من استخدام تقنية الدفع عبر بوابة الدفع. 

 :يمكن للمستخدم الدفع عن طريت إدخال مالومات البطاقة المصرفيةق  البطاقة المصرفية

 على هاتف المستخدم لتأكيد عملية الدفع.  28OTPليصل بادها رمز 

  رمز االسةةتجابة السةةريعQR Code:  يمكن للمسةةتخدم الدفع عن طريت مسةةف رمزQR  

 الظاهر على منصة الدفع الخاصة بالشركة أو عبر التطبيت. 

 :ب مكان المسةةةةتخدم الدفع باسةةةةتخدام رابط الدفع التشةةةةاركي الذي يقوم التاجر  رابط الدفع

 ب رسالم عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

  الصورة أدناه مثال مقترح عن واجهة الدفع باست دام رمزQR  

                                                           
28 A one-time password (OTP) is an automatically generated numeric or alphanumeric string of 
characters that authenticates a user for a single transaction or login session. 
https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/one-time-password-OTP   

https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/one-time-password-OTP
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 بيئة العمل الخلفية في التقنية المقترحةالمبحث الثاني:  3.2
 

 Back-Endsبرمجيات التطبيقات الخلفية  3.2.1
 

  (Microservices) بيئة الخدمات المص رة 3.2.1.1

ياد النمط الماماري للخدمات المصةةغرة  قالتي تحتوي على مكونات المنظومات األسةةاسةةية للدفع

ادية أحصةةغيرة يهدف إلى التركيز على إنشةةاء وحدات  ق وإلنشةةاء منتجات برمجية اً دفري أسةةلوباً 

كل واحدة من هذه الوحدات مسةةةةًولة عن وظيفة  قالوظيفة ذات اتصةةةةاالت وإجراءات واةةةةةحة

مباشةةةةةةةرة لحل مشةةةةةةةاكل  APIويمكنها التفاعل مع أنظمة البرامج األخرى عبر بوابات  ق ماينة

 .داً وإمكانيات الامل األكثر تاقي

لشةةةةركات بدأت في اعتماد منهجيات مثل النموذج الرشةةةةيت ق فقد أصةةةةبحت من ا الاديدألن  اً ظرن

يتمتع هذا النمط الماماري بالاديد من الفوائد  ق الخدمات المصةةةغرة مسةةةتخدمة على نطات واسةةةع

وغيرها الكثير.  PayPalو  Amazonو  Netflixوتسةةةةتخدمم الاالمات التجارية الشةةةةهيرة مثل 
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نم هذا بشكل أساسي ألق سرع بفةل بنى الخدمات المصغرةيمكن توسيع أنظمة البرامج بشكل أ

 .التطبيقاتيقلل من الوقت إلةافة إمكانيات جديدة إلى 

29 

جود و نقترحق األسةةةةةاسةةةةةية للدفع مكونات المنظوماتبيئة الخدمات المصةةةةةغرة التي تحتوي على 

" خدمة مصغرة تتكون منها بنية الدفعق يحث يتم كشف باةاً منها للجمهور وباةها يجب 30"

 .أن يبقى مخفياً 

هذه البيئة سيستةيفها نظام تشغيل لينوكس المفتوح المصدرق مع وجود "موزع األحمال" الذي 

التي ستتاامل ( ingress-localوالذي يحول حركة المرور إلى وحدة تحكم )سيكون في الواجهة 

( إلى الخدمة المدعومة الموجهة URLمع كيفية إعادة توجيم حركة المرور المتوقاة بناًء على )

 بنظام التشغيل. الخاصة  YAMLبناًء على تكوين محدد داخل ملفات 

تم إنشاء هذا النمط الماماري مع وةع إمكانات الامل في االعتبار ويمكن نشره بشكل منفصل 

 نشر مًتمتة بالكامل. باستخدام مادات

تتم إدارة هةذه الخةدمةات التي يمكن برمجتهةا بلغةات برمجةة مختلفةة واسةةةةةةةتخةدام طرت تخزين  

إلى  APIيمكن أن يًدي اسةةةةةةتخدام بوابات  قالبيانات المختلفة ق بشةةةةةةكل مركزي إلى الحد األدنى

 .جال الاديد من الامليات أبسط أيةاً 

3.2.1.2 Payment Gateway – Web API service 

متة مااملة أت أن تدعم التقنية نقترحق واجهة برمجة تطبيقات الويب في بوابة الدفع اإللكتروني

الدفع بين المتسةةةةةةةوت و التاجرق بما يشةةةةةةةمل دعم ماالجة ماامالت بطاقات اإلئتمان و الخصةةةةةةةم 

                                                           
29 learn.microsoft.com  
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ت اوالبطاقات المدفوعة مسبقاً و التحقت منهاق وقبولها أو رفةها نيابًة عن التاجرق من خالل تقني

 االتصال اآلمنة باالنترنت.

فبوابة الدفع اإللكترونية هي البنية التحتية التي تسةةةةةةمف للتاجر بقبول بطاقات اإلئتمان والخصةةةةةةم 

 والبطاقات المدفوعة مسبقاً وغيرها من أشكال الدفع اإللكتروني مثل تطبيقات الهاتف المحمول. 

لويب والبنوك بحيث يمكن اكمال تقّدم خدمات الدفع اإللكتروني والمخصةةةةةةةصةةةةةةةة لربط مواقع ا

 الماامالت عبر اإلنترنت في الوقت الفالي.

 اإللكترونية:  في بوابة الدفع معالج الدفع لعمل الرئيسةمكونات ال 3.3
 

 Merchant Plugin (MPI)  .المكّون اإلةافي للتاجر 

 Web Landing Server (WLS)  الهبوطخادم . 

 Transaction Processing Server (TPS) خادم ماالجة الماامالت 

 ISO8583 Switch Integration Module 30وحدة تكامل التبديل  

 Merchant Management System (MMS) نظام إدارة التاجر 

 : في المنطومة المعامالت المدعومة 3.3.1

 .الشراء 

 .عكس الشراء 

 .تحويل األموال 

 .التسوية 

  .التسجيل للامالء 

 :الشراء والتي تحدث على البيئة الخلفية للمخدماتالمراحل التي تمر بها عمليات  3.3.2
 

 نموذج الزوايا األربع ألمان الدفع وإدارة المفاتيف -حامل البطاقة والتاجر والمصدر والمستحوذ 

باسةةم مخطط األطراف األرباة ق في  ق الماروف أيةةةاً  31"الزوايا األربع يتم اسةةتخدام نموذج "

 ق والذي يتكون من: في جميع أنحاء الاالم اً جميع أنظمة الدفع بالبطاقات القياسية تقريب

 )حامل البطاقة )ي طلت عليم أحياًنا اسم المستهلك 

 التاجر 

  ّر )عادًة بنك(الم صد 
                                                           
30 ISO 8583 is an international standard for financial transaction card originated interchange 
messaging 
31 https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-
corners-model-for-payment-security-and-key-management  

https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-corners-model-for-payment-security-and-key-management
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-corners-model-for-payment-security-and-key-management
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 (أيةاً  بنكاً  المستحوذ )عادة ما يكون 

 المصطلحاتق لكننا هنا سنركز على "المصّدر" و " المستحوذ"تارفنا سابقاً على هذه 

 رالمصدّ 

في أغلب  و الم صةةةدر هو المًسةةةسةةةة المالية التي تصةةةدر بطاقات الدفع الممنوحة لحامل البطاقة

 مسًول عن تصنيع بطاقة الدفع وإدارة التشفير المرتبط بها.  ق وسيكون هواألحيان سيكون بنًكا

خارج نطات تجربة المسةةةتخدم  اً وتكون عموم اً ةةةةألشةةةياء أكثر غموفي هذه المرحلة ق تصةةةبف ا

 الاادي.

 قد تكون بطاقة الدفع الصادرة عن جهة اإلصدار من أنواع مختلفة:

 بطاقة ائتمان 

 بطاقة مسبقة الدفع 

 : المستحوذ

ن يمكن أق المسةةةةةةةتحوذ هو النظام المالي الذي يوفر للتاجر األدوات الالزمة لقبول بطاقات الدفع

شةةكل عامق ب قفيم باً لجهة خارجية ليس البنك الذي يمتلك التاجر حسةةا اً يكون المسةةتحوذ نظاًما تابا

 سةةةةيكونق سةةةةيوفر المسةةةةتحوذ األجهزة والبرامج إلى التاجر ويسةةةةمف للتاجر بماالجة الماامالت

 المستحوذ مسًوالً عن تفويا التاجر لتقديم سلاة أو خدمة.

 

يل تتةةةةةمن الامليات بين البنوك تحو قمليات بين البنوك مطلوبةفي مثل هذه الحاالت ق تكون الا

 هذه آلية ماقدة للغاية تنطوي على عمليات المقاصة والتسوية.ق األموال والتاويا بين البنوك

نقطة البداية هي إجراء حامل البطاقة لشةةراء شةةيء ما من التاجر باسةةتخدام بطاقة سةةتكون بالطبع 

يًدي هذا إلى تدفت المصةةةةادقة من التاجر إلى بنك التاجر الخاص بم ثم من  ق الدفع الخاصةةةةة بم

بنك التاجر إلى البنك المصةةةةةةدر من خالل شةةةةةةبكة واسةةةةةةاة من المفاتيف والبوابات والخوادم التي 

 .تتاامل ماها بوابة الدفع اإللكترونية

 



 

43 
 

 معاملة الشراء، في حال كان البنك المصد ر هو نفسه المستحوذ 3.3.2.1

Purchase Transaction (Issuer same as Acquirer) 

 

 

 

  يختار الاميل المنتج ويةةةةةةةةغط على زر الدفعق يقوم موقع التاجر باسةةةةةةةتدعاءMPI  

(Merchant Plugin API)    .ماالجة الدفع 

  سيصل التاجر إلىMPI  باستخدام مارف التاجر وكلمة المرور ومبلغ المااملة وسيقوم

MPI .بنشر صفحة التقاط تفاصيل البطاقة 

  يقوم الاميل ب دخال رقم البطاقة وCVV  وتاريي انتهاء الصةةةةةةةالحية والبريد اإللكتروني

 )اختياري( وينقر على إرسال.

  سددددددوف تقومMPI  ية ، وتشددددددفير تال قاط المعلومات ال  CVV  &Expiry Dateبالت

  . الهبوطواستدعاء خادم 

 معلمات إدخال المعاملة:

o .معرف التاجر 

o  .كلمة مرور التاجر 

o  .المبلغ بما يشمل كل الضرائف 

o /رقم الطلف. رقم الفاتورة 

o .رقم حامل البطاقة 

o CVV  .المشفر وتاريخ انتهاء الصالحية 

  الهبوطسيقوم خادم (WLS( بتمرير المعلومات إلى خادم معالجة المعامالت )TPS) 

  ستقومTPS  بالتحقق من صحة تفاصيل التاجر ، وتسجيل طلف المعاملة ، وت ليف رسالة

 .Switchلل التبديل ونشر المعاملة )معاملة التحقق( 

  يسدددتقبلSwitch  المعاملة ويتحقق من حالة البطاقة وتاريخ انتهاء الصدددالحية وCVV. 

في عملية التحقق الناجحة ، سددديتم إرفاق رقم الهاتف المحمول المسدددجل للعميل وإرسدددال 

 .TPSالرد إلى 
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  سدددددديقومTPS  بإنشددددددداءOTP  هاتف المحمول البريد اإللكتروني الخاص  أوإلى رقم ال

 .WLSبالعميل والرد على 

  ستقومWLS بتمرير االستجابة إلى MPI ال صفحة إدخباستدعاء  موالتي بدورها ستقو

OTP .وتنت ر إدخال العميل 

 ( يُدِخل العميل كلمة المرور لمرة واحدةOTP المستلمة في هاتفه ) بريدت اإللكتروني ، أو

 .WLSبخدمة  MPIوعند اإلرسال ستتصل 

  سوف تقومWLS  بتمرير التحقق منOTP  إلىTPS 

  ستتحققTPS  من صحة كلمة المرور لمرة واحدة وعند التحقق الناجح ، ستنشر المعاملة

 .Switchإلى وحدة  )الشراء(

  سيقومSwitch البنك المصد ر. باختيار رقم الحساب األساسي وترحيل المعاملة إلى 

  سدديقوم البنك المصددد ر بعمليات التحقق على مسددتوى الحسددابات والرد علىSwitch  التي

 .TPSستقوم بدورها بتحويل المناقلة إلى 

  سيقومTPS  بتسجيل االستجابة وإرسال المعاملة إلىWLS 

  سوف تقومWLS  باستدعاءMPI 

  ستقومMPI .بتمرير تفاصيل المعاملة إلى موقع التاجر 

 استجابة المعاملة: 

o رقم البطاقة 

o .المبلغ 

o .رقم الفاتورة / رقم الطلف 

o  الرقم المرجعي للSwitch  رقما . 12رقم مكون من 

o  أرقام. 6رقم الترخيص مللف من 

سيتم استخدام هذه التفاصيل السترداد األموال  قسيارا موقع التاجر التفاصيل ويخزن المااملة

 .للتاجر والتسويات

  يرسلMPI  عند اإلرسال الناجف إقرار المااملة إلىWLS. 

  سوف تقومWLS  بتمرير اإلقرار إلىTPS  وTPS .ستًكد ذلك 
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 وبوجود طرف ثالث معاملة الشراء، في حال كان البنك المصد ر مختلف عن المستحوذ 3.3.2.2

 

Purchase Transaction (Issuer Different than Acquirer) 

 تختلف عن الحالة السابقة بما يلي: 

  ستالم المااملة من قبل والتحقت من صحة مصّدر البطاقةق ستقوم ب عادة  Switchعند ا

 توجيم المااملة إلى الطرف الثالث. 

  ًر للتحقت من صةةةةةةحة البطاقة يقوم الطرف الثالث ب رسةةةةةةال المااملة إلى البنك المصةةةةةةد

 وإرسال الرد مع رقم الهاتف المحمول المسجل للاميل.

  سةةةةتقومTPS  ب نشةةةةاءOTP  ي الخاص بالاميل والرد البريد اإللكترون أوإلى رقم الجوال

 TPSإلى  OTPالتحقت من  WLS. ستمرر WLSعلى 

  سةةةةةةوف يمررWLS إلى الرد MPI  وMPI صةةةةةةفحة إدخال  تسةةةةةةتدعيOTP وانتظار 

 مدخالت الاميل.

 ( حدة مة المرور لمرة وا ب دخال كل فم OTPيقوم الاميل  هات مة في  بريده  أو( المسةةةةةةةتل

 .WLSبخدمة  MPIاإللكتروني ق وعند اإلرسال ستتصل 

  سوف تقومWLS  بتمرير التحقت منOTP  إلىTPS. 

  سةةةةةيقومTPS  بالتحقت من كلمة المرور لمرة واحدة وعند التحقت الناجف ق سةةةةةيتم ترحيل

 .والتي ستمرر المااملة إلى الطرف الثالث Switchإلى المااملة )الشراء( 

  البنك المصّدر.إلى سيقوم الطرف الثالث باستقبال المااملة و اعادة تمريرها 

  سيتلقى الطرف الثالث الرد ويايد توجيهم إلىSwitch. 

  سيقومSwitch  بتجاوز المااملة إلىTPS. 

  سيقومTPS  بتسجيل االستجابة وإرسال المااملة إلىWLS. 

  سوف تقومWLS  باستدعاءMPI 

  تقومMPI  .بتمرير تفاصيل المااملة إلى موقع التاجر اإللكتروني 

 اجر التفاصيل ويخزن المااملة. سيتم استخدام هذه التفاصيل السترداد سيارا موقع الت

 .للتاجر والتسوياتاألموال 
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  يرسلMPI  عند اإلرسال الناجف إقرار المااملة إلىWLS. 

  سوف تقومWLS  بتمرير اإلقرار إلىTPS  وTPS ستًكد ذلك. 

3.3.3 Merchant Plug in (MPI) المكون اإلضافي للتاجر 
 

 معامالت الطلف:  3.3.3.1

   رقم المارف الخاص بالتاجر و كلمة المرور الخاصةةةة بمق سةةةيتم تزويدها من قبل البنكق

 . MMSوالتي سيتم توليدها أثناء التقاط مالومات التاجر على نظام إدارة التاجر 

 .المبلغ 

  .رقم الفاتورة 

 URLعنوان الرابط  3.3.3.2

  ق يقوم خادم الهبوط خادم الهبوطإلى اإللكترونية بمجرد وصول الطلب من بوابة التاجر 

ب عادة توجيم الطلب إلى مةةةيف الماالجة للتحقت من تفاصةةيل المصةةادقة. بمجرد نجاح 

 .الخاص بالنجاح إلى موقع التاجر URLعنوان  سترسلالتحقت ق 

   يفتف عنوانURL صفحة تفاصيل البطاقة أدناه: 

 

 

  يقوم الاميل ب دخال تفاصةةةةةيل البطاقة: رقم البطاقة قCVV  ق تاريي انتهاء الصةةةةةالحية ق

لم إلى مةةةةةةةةيف  اة" ق ثم يرسةةةةةةةةل الطلب إلى خادم الهبوط ويحي تاب انقر فوت الزر "م

(. سيقوم EFTالماالجة للتحقت من تفاصيل البطاقة باستخدام مفتاح التحويل اإللكتروني )

 للتحقت من تفاصيل الاميل. البنكمفتاح التحويل اإللكتروني بتوجيم شبكة 

 ب سةةوف يسةةتجيSwitch  لمةةةيف الماالجة باسةةتخدام رقم الجوال إذا كان حامل بطاقة

 إلى رقم الهاتف المحمول هذا. OTP. يرسل مةيف الماالجة صالحاً 
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  بمجرد االسةةةةةتجابة للنجاح من مةةةةةةيف الماالجة إلى الخادم الهبوط ق يمأل خادم الهبوط

 النحو التالي. القابلة للدخول إلى حامل البطاقة. تبدو الشاشة على OTPشاشة 

 

  بمجرد أن يدخل حامل البطاقة لرمزOTP  ق سةةيقوم خادم الهبوط بنقل الدور إلى الماالج

المةيف للتحقت من صحة ادخال هذا الرمزق إذا كان صحيحا ق سيقوم الماالج المةيف 

 والتي ستقوم بتحويل المااملة إلى البنك إلتمامها.   Switchبنقل الطلب إلى 

  بمجرد انتهاء المااملة بشكل كامل وصحيف علىSwitch   والبنكق سيقوم خادم الهبوط

لصةةةةةةةفحة  URL)إعادة التوجيم إلى عنوان ب رسةةةةةةةال الرد إلى بوابة التاجر اإللكترونية 

قة ق ورقم مرجع المااملة ق وتاريخ يل مثل رقم البطا فاصةةةةةةة تاجر( مع ت ق هاق ووقتهاال

 الة االستجابة.والمبلغ ق ورقم الفاتورة ق ورس

  أخيراً يحتاج موقع التاجر إلى إرسةةةةةةةال طلب إقرار لتأكيد إتمام المااملة بنجاحق وعندها

 يرسل مةيف الماالجة استجابة إقرار إلى موقع التاجر اإللكتروني.

 االسترداد و التسوية: 3.3.4
 

 تمر عملية التسوية عبر مرحلتين:

 ء ملف شةةةةامل لكافة عمليات البيع والشةةةةرا في نهاية اليومق يحتاج التاجر إلى القيام بتوليد

للتحقت و الامليات   TPSق هذه الامليات سةةةةوف تمر من خالل وتفاصةةةةيلها في هذا اليوم

 المطابقة سوف تقوم باالنتقال إلى ماالج عملية التسوية للتاجر. 

 وإعداد تسةةةةةةوية لبنك ق سةةةةةةيقوم النظام باحتسةةةةةةاب عمولة التاجر بناًء على إعداد التكوين

 .سيحتوي ملف التسوية على مبلغ التسوية ومبلغ الامولة ورقم حساب التاجرق ية التسو
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 آلية حماية الملفات : 3.3.5
 

 تاح مًمن باستخدام مفق رقم حامل البطاقة الذي يتم إرسالم في ملفات التسوية واالسترداد

AES  وRSA ( وفًقا لماايير أمان بيانات تطبيت الدفعDSS-PA.)32 

  سةةةيتم إنشةةةاء زوج مفاتيفRSA  ومشةةةاركة "المفتاح الخاص" مع التاجر مع أداة تشةةةفير

 الملفات.

  يحتاج التاجر إلى تحميل الملف في األداة المساعدة وستقوم األداة المساعدة ب نشاء مفتاح

AES تشفير  ثمديناميكي وتشفير الملف وAES  تحت مفتاحRSA الخاص 

  ملف تسةةةوية / اسةةةترداد و( سةةةتوفر األداة ملفي إخراجKey.dat سةةةيقوم .)مخدم التاجر 

 شركة بوابة الدفع اإللكترونية. بنقل هذه الملفات إلى مركز بيانات

  ستقومMMS  لامليات ماالجة أخرى.بفك تشفير الملف وتحميل تفاصيل المااملة 

 توليد مفاتيح التشفير:  3.3.5.1

 

 التشفير: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Payment Application Data Security Standard (PA-DSS)  https://en.wikipedia.org/wiki/PA-DSS  

• Public Key Stored in e-payment gate way

• Private key shared to the Merchant serverRSA Key Pair

Settlement / Refund file 

Encryption Utility 

AES Key Generation 

Encryption Process 

Settlement / Refund file 

Encryption under AES Key 

 

AES key encrypted under RSA 

Private Key 

https://en.wikipedia.org/wiki/PA-DSS
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 فك التشفير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settlement / Refund file 

Encryption under AES Key 

 

AES key encrypted under RSA 

Private Key 

MMS File Upload 

Decryption Process 

Transaction Data Upload 
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الفصل الرابع: النتائج ، المقترحات ،  4

 المراجع
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 النتائج:  4.1
 

 : التوصل إلى مجموعة من النتائجبنهاية البحثق تم 

  ريةجديد من نوعم في سو اقتراح نموذج إلكتروني للدفع عبر االنترنتقالتوصل إلى تم 

 وتم بيان متطلباتم ومزاياه.

  يمثل مقترح الدراسةةة نموذجاً لتحسةةين تجربة الدفع عبر اإلنترنت في سةةورية تسةةاعد كل

 يات المناقالت المالية بسرعة و أمان. من الزبائن و التجار و البنوك في القيام بامل

  شكل فالي في مستقبل المدفوعات اإللكترونية من الممكن أن يتم تبّني النموذج المقترح ب

 في سورية. 

 ق وهذا بدوره وجود جهود حكومية مسةةةةةاعدة للتحول الرقمي و االنتقال للدفع اإللكتروني

 سيسّهل تبني فكرة النموذج المقترح. 

  اإلسةةةتثمار المناسةةةب في البنية التحتية المتسةةةةةةةيفة للتقنية المقترحة لم دور أسةةةاسةةةي في

 استمرارية األعمال بالشكل األمثل. 

 

 

 

 توصيات البحث 4.2
 

 من خالل ما ع را من نتائجق نورد مجموعة من المقترحات: 

 يان بتطبيت النموذج المقترح وتجريبم في شةةركات بوابات الدفع اإللكتروني في سةةورية ل

 نقاط الةاف والقوة ق وتحسين النموذج المقترح للوصول إلى المستوى األمثل.

 في شةةةةةةةركات الدفع اإللكتروني الااملة حالياً في  اإمكانية نشةةةةةةةر هذه التقنية واعتماده

  سورية. 

 .تشجيع أصحاب رًوس األموال لالستثمار في تقنيات الدفع عبر االنترنت 

  تشةةةةةةةجيع كةةادر تكنولوجيةةا المالومةةات على تالم التقةةانةةات الجةةديةةدة وتةةأهليهم من خالل

 الدورات التخصصية. 

  التطوير في أنظمة أمن المالومات والحماية من الفيروسةةةةةةةات لرفع الثقة المالوماتية في

 سورية. 
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 تازيز دور تقانة المالومات في القطاع المصةةةةةةرفي وخدمات الدفع اإللكترونيق  والدعم 

 الحكومي لمثل تلك المشاريع مما ياود بالنفع على القطاع االقتصادي والبلد ككل.

  .إجراء المزيد من البحوث حول تطبيقات بوابات الدفع اإللكتروني وماالجات الدفع 
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 المراجع 4.3
 

 : (مواقع الويفالمراجع اإللكترونية ) 4.3.1
 

1. https://www.investopedia.com/terms/p/point-of-sale.asp  

2. https://www.pcicomplianceguide.org/faq/  
 

3. https://www.imperva.com/learn/data-security/pci-dss-

certification/ 

4. https://microservices.io/  

5. https://en.wikipedia.org/wiki/YAML 

6.  https://moct.gov.sy/ موقع وزارة اإلتصاالت و التقانةق مقالة بانوان: استراتيجية التحول  
 الرقمي

  /http://www.pministry.gov.syموقع رئاسة مجلس الوزاء – المحتوى 23650  .7
8.   https://cb.gov.sy/    القطاع المصرفي في سورية مقال بانوان إطالت منظومة الدفع اإللكتروني عبر 

9. https://www.pcisecuritystandards.org/    

10.   https://www.bbsfonline.com/BbsfOnline/Public/Home   

11.  https://www.albaraka.com.sy/article/view/e-banking     

12. https://chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-

19-15/trust-card    

13. https://www.pmep.net/Ar   

14. http://www.fatora.com/    

15.  https://www.mtnsyr.com/APP/Details/136  

16. https://www.hyperpay.com/ar/   

17.  https://www.emerchantpay.com/insights/what-is-a-payment-

gateway-and-how-does-it-work/   

18. https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/

Experian-Global-Identity-Fraud-Report-2021.pdf 

19. https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/one-time-

password-OTP     

20. https://phoenixnap.com/blog/data-center-tiers-classification   

21. https://learn.microsoft.com    

22.  https://en.wikipedia.org/wiki/PA-DSS  

23. https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/Advanced-
Encryption-Standard  

24. https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem) 
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 األجنبية: لدراساتمراجع ا 4.3.2

 

 A SECURE ONLINE PAYMENT نظام الدفع اآلمن عبر اإلنترنتدراسةةة بانوان :  .1

SYSTEM   2011جاماة كنتاكي عام نشرت من قبل 

صة بالتجارة اإللكترونية .2  Analysis on online تحليل أنظمة الدفع عبر اإلنترنت الخا

payment systems of e-commerce  أولو للالوم التطبيقية جاماة نشرت من قبل

 2017عام    تكنولوجيا مالومات األعمال

 Secure Gateway in البوابةةةةات اآلمنةةةةة في نظةةةةام دفع المنةةةةاقالت اإللكترونيةةةةة .3

Payment System for Electronic Transaction  ماهد ريفا نشةةةةةةةرت من قبل

  2019عام  للتكنولوجيا واإلدارة ق بنغالور ق الهند

 

 

 

 

https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-corners-model-for-payment-security-and-key-management
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-corners-model-for-payment-security-and-key-management
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/cardholder-merchant-issuer-acquirer-the-four-corners-model-for-payment-security-and-key-management

