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 اإلهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى  زوجي وحبيبي 

من دعم و وليد الذي كان خير عون لي 

طيلة مشواري الدراسي في الوصول تشجيع 

 العمل.إلى هذا 



 

 

كما ال أنسى أن أخص بالشكر أختي 

الغالية  فاطمة لما قدمته لي من دعم 

 و مساعدة وجهد للوصول إلى هذا العمل

والى من شجعني على المثابرة  طوال   ,

و ري إلى أمي الحبيبة حفظها هللا , عم

إلى بناتي انجي وايلين الذين اقتطعت 

من وقتهم الكثير ,لطالما قصرت ألجل 

إتمام دراستي , و لكل من كانوا لي 

العون و السند في طيلة مشواري 

 .الدراسي الجامعي

 
  



 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

“YOU WILL SEE IT WHEN YOU BELIEVE IT.” 
 

            Wayne Dyer   

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلمة شكر

 الحمد هلل حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع...
أتقدم بجزيل الشكر وعزيز االمتنان إلى الدكتور الفاضل "ياسر رحال" لتفضله باإلشراف 

 والعلى هذا العمل المتواضع، وعلى كل توجيهاته القيمة التي زادت في إثرائه وجماليته، 
يفوتني أن أشكر من قدم لي يد العون إلتمام هذا العمل سواء كان ذلك من قريب أو من 

 .بعيد
وتقديري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بالموافقة على  وخالص شكري

كما ال   إثرائه،تحكيم هذا العمل وعلى ما قدموه من مالحظات علمية قيمة ساهمت في 
يفوتني تقديم كل الشكر والتقدير إلى أسرة الجامعة اإلفتراضية السورية وأخص بالذكر 

ريين على جهودهم المبذولة للوصول إلى هذا قسم إدارة التقانة من الدكاترة واإلدا
 المشروع 

وأتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان إلى مديري وموظفي البنوك التي شملتها الدراسة لحسن 
 تعاونهم ومشاركتهم في هذه الدراسة.

 

 عفاف العبد اهلل
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 الخالصة
من خالل حتليل  لكرتونية يف حتسني أداء النظام البنكي السوري،الدفع اإل هدفت دراستنا ملعرفة إىل أي مدى سامهت وسائل

السورية يف ظل الظرو   اصار إبراز أهم التحديات اليت تواجهها امل يف استخدام وسائل الدفع اإللكرتونيةواقع وتشخيص 
هيم املتعلقة بوسائل الدفع احلالية من عقوبات مفروضة وحاصار اقتاصادي، إذ اعتمدنا على املنهج الوصفي لعرض املفا

اليت حاصلنا عليها املنهج التحليلي من خالل البيانات األولية املتمثلة يف اإلحاصائيات واألرقام وقراءة البيانات و اإللكرتونية، 
الدفع لكرتونية املاصرفية "وسائل ، توصلت دراستنا إىل أن املعامالت اإلعرب استبيان موجه إىل موظفي و مدراء البنوك السورية
جديدة للبنوك من خالل حتقيق ميزة تنافسية ورحبية، وتوزيع واسع  اإللكرتونية" وفرت عدد من املزايا للعمالء، وفرص

االنتشار، وذلك باستحداث بطاقات دفع جديدة مالئمة لطبيعة ومتطلبات العمل املاصريف اإللكرتوين، ولكن رغم اجلهود 
ال تواجه العديد من املعوقات اليت شكلت حجرة عثر دون حتقيق القفزة املأمولة، وبالتايل السورية ال تز  اصار املبذولة إال أن امل

البد االستفادة من جتربة بعض الدول العربية و األوروبية يف جمال تطبيق نظام الدفع االلكرتوين بالتجزئة واملبالغ الكبرية مع 
 . اصار املاألخذ خباصوصية النظام املاصريف السوري من أجل حتسني أداء 

 

Abstract 
Our study aimed to find out the extent to which electronic payment methods contributed to 
improving the performance of the Syrian banking system, by analyzing and diagnosing the reality 
of the use of electronic payment methods in highlighting the most important challenges that Syrian 
banks face under the current conditions of imposed sanctions and economic blockade, as we relied 
on the descriptive approach to present Concepts related to electronic payment methods, the 
analytical approach Through the primary data represented in statistics, numbers and reading the 
data that we obtained through a questionnaire addressed to employees and managers of Syrian 
banks, our study found that electronic banking transactions "electronic payment methods" provided 
a number of advantages to customers, and new opportunities for banks by achieving a competitive 
advantage and profitability, and widespread distribution And that is by creating new payment cards 
that are appropriate to the nature and requirements of electronic banking work, but despite the 
efforts made, the Syrian banks are still facing many obstacles that formed a stumbling block without 
achieving the hoped-for leap, and therefore it is necessary to benefit from the experience of some 
Arab and European countries in the field of applying the system Retail electronic payment And 
large sums, taking into account the privacy of the Syrian banking system in order to improve the 
performance of banks. 
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 قائمة االختصارات
 االختصار املصطلح اللغة اإلنكليزية املصطلح باللغة العربية

 Electronic payment systems EPS نظمة الدفع االلكرتوينأ

 Quick Response code QR CODE رمز االستجابة السريعة

 One Time Passcode OTP رمز التحقق

 Automated paper dispenser DAB املوزع اآليل لألوراق

 The ultimate electronic point هنائي نقطة البيع االلكرتونية

of sale 
TPV 

 Electronic payment device TPE جهاز الدفع اإللكرتوين

 Interbank payment card CIB بطاقة الدفع بني البنوك

 Automated Teller Machine ATM جهاز الاصرا  اآليل

 The Syrian Company for الشركة السورية للمدفوعات اإللكرتونية

Electronic Payments 
SEP 

 Point of Sale POS نقطة البيع

 iPhone operating system IOS نظام تشغيل أي فون

 Banque Bemo Saudi Fransi BBST بنك بيمو السعودي الفرنسي

 Syria International Islamic بنك سورية الدويل اإلسالمي.

Bank 
SIIB 

 Damascus Securities سوق دمشق لألوراق املالية

Exchange 
DSE 

 Universal Serial Bus USB الناقل التسلسلي العاملي

 Business-To-Business B2B جتارة الكرتونية من الشركات إىل الشركات

جتارة الكرتونية من الشركات إىل 
 املستهلك

Business-To-Consumer B2C 

جتارة الكرتونية من املستهلك إىل 
 املستهلك

Consumer To Consumer C2C 

 Unstructured Additional رمز بيانات اخلدمة اإلضافية غري املهيكلة

Service Data Symbol 
USSD 

 Personal Identification رقم التعريف الشخاصي

Number 

PIN 

منةاآلبروتوكول العمليات المالية   

 
Secure Electronic 

Transactions 
SET 
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 مقدمة عامة
مع انتشار اإلنرتنت والتسوق عرب اإلنرتنت وأنواع أخرى من التجارة اإللكرتونية، تطورت املدفوعات اإللكرتونية من حداثة 

لدعم احلجم اهلائل للمدفوعات تكنولوجية إىل أحد خيارات الدفع الرائدة املتاحة حالًيا. وتشكل التكنولوجيا املطلوبة 
من األنظمة السحابية واألنظمة القدمية واهلجينة. لقد تأثرت أنظمة  اإللكرتونية اليت حتدث اآلن بنية حتتية متنوعة للمدفوعات

مة وبطاقات االئتمان املاصرفية، مما أدى إىل صناعة املدفوعات احلديثة وأنظ اخلاصم الدفع هذه وتأثرت بتطور معاجلة بطاقات
الرائدة ومتثل ركنا أساسيا يف االقتاصاد الوطين ألي دولة واليت  وال شك أن البنوك  هي أحد القطاعات. الدفع اليت نعرفها اليوم

أهم وأبرز القطاعات اليت تأثرت بالتطور التكنولوجي من خالل إحداث تغيريات كبرية  يف عملياهتا املاصرفية، حيث  تعترب
ة إىل طرق أفضل مع هذا التطور  الذي زاد من سرعة أداء اخلدمات املاصرفية وخفض التكلفة انتقلت من الطرق التقليدي

وذلك باجتاه هذه املاصار  حنو النشاط املاصريف اإللكرتوين من خالل اعتمادها لقنوات الاصريفة اإللكرتونية املختلفة)الاصرا  
خل( وكذلك توجهها حنو طرق الدفع اإللكرتونية واليت هي حمور اآليل، الاصريفة عرب األنرتنت، نقاط البيع، اهلاتف املاصريف ...إ

البنكية أو املاصرفية مبختلف أنواعها، النقود اإللكرتونية، الشيكات اإللكرتونية، التحويالت  ورقتنا البحثية )البطاقات
التكنولوجيات احلديثة واالستثمار  ولذا فإن مواكبة القطاع البنكي للتطورات احلاصلة يف ...إخل(، الذكية اإللكرتونية، البطاقات

فيها ميكن أن حيقق هلا التأقلم مع البيئة اجلديدة واملتغريات السريعة وزيادة حجم أعمال البنوك وحتسني كفاءهتا للوصول إىل 
 رفع وحتسني األداء املاصريف.

كل اجملتمعات وعلى مجيع األصعدة يضا ظهور العوملة واتساع نطاقها أصبحت التطورات التكنولوجية تفرض نفسها بقوة يف  أو 
فقد أصبحت لسرعة نقل املعلومات األمهية البالغة يف احلياة االقتاصادية لذلك سعت املاصار  للتكيف مع هذه املستجدات 
املاصرفية اإللكرتونية بكل فعالية وانفتاح وكفاءة، ألن التطورات التكنولوجية متسارعة ويف مسار ال ينتهي، خاصة يف ظل 

االعتباري، الذي جيري فيه االنتقال السريع من اقتاصاد املوجودات إىل اقتاصاد املعلومات واألرقام، ومن اخلدمات  الفضاء
 املاصرفية التقليدية إىل اخلدمات املاصرفية اإللكرتونية، بات أمراً مسلماً به هبد  تطوير نشاط القطاع املاصريف وعاصرنته.

ل الدفع االلكرتوين إال أنه ال ميكن التسليم أهنا يف منأى عن حركية االخطار وعلى الرغم من اخلاصائص اليت توفرها وسائ
 نفإن وسائل الدفع االلكرتونية قد تكون غرضة ع والسرقةفإذا كانت النقود التقليدية عرضة اىل التزوير  االلكرتونية، واجلرائم

 املتعاملني،ل دون أن حتظى بالقبول العام والثقة عند وهذا ما حيو  الشخاصية،االخرى اىل القرصنة وسرقة املعلومات والبيانات 
 وهذا ما يؤدي اىل عرقلة انتشار التعامل بوسائل الدفع احلديثة.

ويف ظل هذه التحوالت التكنولوجية املتسارعة عملت سوريا على إصالح نظامها املاصريف كباقي الدول، وأصبح من الضرورة 
 اقي دول العامل، وكذلك تسهيل املعامالت املاصرفية والتجارة اخلارجية.حتديث نظام الدفع من أجل االنسجام مع ب
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 مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة الدراسة يف تقدمي إجابة للتساؤل التايل:
 ماهو أثر استخدام نظم الدفع االلكرتوين على أداء البنوك التجارية العاملة يف سوريا؟ 

 يوجد أثر الستخدام نظم الدفع االلكرتوين يف حتسني االداء املايل للبنوك التجارية العاملة يف سوريا؟  . هل1
 يوجد أثر الستخدام نظم الدفع االلكرتوين يف حتسني كفاءة العمليات الداخلية للبنوك التجارية العاملة يف سوريا؟  . هل2
 يف حتسني االداء التجاري للبنوك التجارية العاملة يف سوريا؟يوجد أثر الستخدام نظم الدفع االلكرتوين  . هل3

 فرضيات البحث
 شكالية والتساؤالت الفرعية املطروحة ميكن صياغة الفرضيات التالية:لإلجابة على اإل

ورية، ويتفرع الفرضية الرئيسية: يوجد أثر إجيايب الستخدام نظم الدفع اإللكرتوين يف حتسني أداء البنوك التجارية العاملة يف س
 عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 يوجد أثر إجيايب الستخدام نظم الدفع اإللكرتوين يف حتسني األداء املايل للبنوك التجارية العاملة يف سورية. -
 سوريةيوجد أثر إجيايب الستخدام نظم الدفع اإللكرتوين يف حتسن كفاءة العمليات الداخلية للبنوك التجارية العاملة يف  -
 .يوجد أثر إجيايب الستخدام نظم الدفع اإللكرتوين يف حتسني األداء التجاري للبنوك التجارية العاملة يف سورية -

 أهمية البحث
تتجلى أمهية الدراسة من خالل االمهية البالغة اليت تتسم هبا تكنولوجيا املعلومات اليت غزت العامل يف خمتلف جوانب احلياة، 

نظام الدفع اإللكرتوين عاماًل أساسيًا يف التطور االقتاصادي بفعل  ويشّكلواليت ال يكاد أي جانب وأي قطاع أن خيلو منها. 
نظر الستخدامه يف تسهيل املبادالت واملعامالت املالية والتجارية ليحقق األهدا  املخطط هلا يف التطور العلمي والتقين بال

كما تزداد أمهية هذا النظام الذي نشأ من فكرة هدفها    االقتاصاديات الوطنية باصفة عامة والقطاع املاصريف باصفة خاصة.
ح من جهة وتقلل التكاليف واألخطار من جهة أخرى وحتقق متكني إجراء وتسوية الاصفقات بسهولة وحتقق للبنوك عوائد وأربا 

رضا العمالء وراحتهم، مما ينعكس إجيابيا على مجيع األطرا . وإن التطور الغري مسبوق يف وسائل تكنولوجيا اإلعالم 
ن وخاصة تلك واالتاصال وخاصة شبكة االنرتنيت اليت أثّرت على خمتلف اجلوانب االقتاصادية واالجتماعية دفع خمتلف البلدا

اليت يعيش اقتاصادها مرحلة انتقالية إىل اإلسراع يف إجراء إصالحات جذرية يف أنظمة الدفع خاصة وذلك للتكيف مع طبيعة 
 املرحلة اليت متتاز باملنافسة الشديدة. 
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لغاء إذا ما أدى اىل وه كما مسح ظهور وتطور وسائل الدفع االلكرتونية بسهولة حتويل االموال بني االفراد والشركات عاملياً 
 .عناصر املسافة من جهة والتغلب على مشكلة الزمن وذلك من خالل السرعة يف امتام العمليات التجارية

 أهداف البحث
 هذه الدراسة إىل حتقيق االهدا  التالية:  هتد 

 أداء البنوك السورية. علىحتديد أثر استخدام نظم الدفع اإللكرتوين  .1
 ن نظم الدفع االلكرتوين ومدى مسامهتها يف حتسني اخلدمات البنكية االلكرتونية.إعطاء حملة عامة ع. 2
 .التعر  على خمتلف وسائل الدفع االلكرتونية املتاحة يف سورية .3
 .الوصول إىل نتائج ذات دالالت إحاصائية حول أثر وسائل الدفع االلكرتوين على أداء البنوك التجارية العاملة يف سورية .4
 سورية.لكرتونية احلديثة، ودورها يف تطوير عمل البنوك التجارية العاملة يف إلإبراز أمهية وسائل وأنظمة الدفع ا. 5

 أسباب اختيار املوضوع
 ميول ورغبة الباحث يف دراسة هذا املوضوع.  -
 لدفع وختفيض التكلفة. التوجه اجلديد للمؤسسات املالية السورية الستخدام نظام الدفع اإللكرتوين لتسريع وترية ا -
الكشف عن أمهية نظام الدفع اإللكرتوين بالنسبة للجمهور السوري يف ظل انتشار وسائل الدفع اإللكرتونية باملؤسسات  -

 املالية. 
زيادة استخدام اجلمهور السوري لتكنولوجيا االتاصال هذا ما دفع بالباحث إىل دراسة مدى توجه اجلمهور إىل استخدام  -

 دفع اإللكرتوين كتكنولوجيا حديثة من تكنولوجيا االتاصال. نظام ال
 حداثة املوضوع يف الدراسات االقتاصادية. -

 منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي يف الفاصل النظري والذي نعتربه مناسبا لطبيعة املوضوع، كما استخدمنا أسلوب دراسة 

 تمثلة يف االستبيان واملقابلة للفاصل التطبيقي.دايت الدراسة املأاحلالة عن طريق حتليل 

 صعوبات البحث
 واجهتنا أثناء البحث عدة صعوبات، من أمهها:  

 قّلة املراجع املتخاصاصة يف وسائل الدفع اإللكرتونية اليت غالبها جندها هتتم بالتجارة اإللكرتونية. -
 .ونية بالبنوك السوريةصعوبة احلاصول على املعلومات املتعلقة بوسائل الدفع اإللكرت  -
 املواقع اإللكرتونية للبنوك التجارية السورية تفتقر إىل املعلومات املتعلقة بنشاط وسائل الدفع اإللكرتونية. -
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 الدراسات السابقة العربية

 هذه الدراسة إىل اآليت:  "( هدفت"وسائل الدفع اإللكرتوين بعنوان:) 2005دراسة الشورة، جالل عايد،  .1
وسائل الدفع االلكرتوين من حيث ماهيتها ومفهومها ونشأهتا من جهة وأنواعها من جهة أخرى من حيث طبيعة دراسة  -

 التعامل هبا وميزاهتا واستخداماهتا، إضافة إىل اجلهة اليت أصدرهتا ونوع الضمان الذي متثله.
تداوال من حيث أطرافها ومسؤوليتها  بيان النظام القانوين لبطاقات االئتمان باصفتها أكثر أنواع الدفع االلكرتوين -

 والعالقات اليت تدور بني هؤالء األطرا  يف بطاقات االئتمان. 
 يما يتعلق بتلك األنواع من النقود. فإضافة إىل البحث يف دور البنوك املركزية  مفهوم وطبيعة النقود الرقمية، وخاصائاصها، -

إضافة إىل وجود خماطر تتعلق باجملتمع فيما يتعلق بوسائل الدفع كانت أهم االستنتاجات يف وجود خماطر مالية تقليدية 
تلك. ومن التوصيات اليت توصلت هلا ضرورة إدارة تلك املخاطر على أساس وقائي قبل وقوعها، وعالجي بعد وقوعها 

 .اً قل ضرر أوما يتوفر من قواعد قانونية حتكم تلك املخاطر وجتعل من وقوعها 
 

هدفت هذه  " الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية"( بعنوان:) 2006، اهلليوسف عبد  دراسة عبابنة، عمر .2
  اآليت:الدراسة إىل 

التعر  على بيان احلكم الشرعي فيما يتعلق مبوضوع الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية يف كل من البنوك  -
 .التقليدية والبنوك اإلسالمية

مل بطاقة الدفع بالتقسيط مع بيان التأصل الفقهي هلذه العملية ابتداء من مرحلة إصدار البطاقة البحث يف كيفية ع -
 مبرحلة تسديد البنك املاصدر للبطاقة، وانتهاء باستيفاء ما يرتتب على حاملها من أموال.  ومروراً 

يقتطعها البنك املاصدر من التاجر الذي قبل التعر  على الزيادة املالية اليت ترتتب على حامل البطاقة والنسبة املئوية اليت  -
 ذه البطاقة. هبالتعامل 

سري  متثلت عينة الدراسة يف كل من املاصر  البحريين اإلسالمي )بطاقة الشامل( األهلـــي الســعودي )بطاقة يت( -
 السعودي )بطاقة اخلري(. 
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 من أهم ما خلاصت له الدراسة: 
 :هي التكيفاتفقهية ملوضوع الزيادة على العميل، والنسبة املئوية اليت يقتطعها على التاجر، وهذه  تكيفاتهناك عدة  -

أجرة استحقها ماصدر البطاقة جراء حتاصيله مال التاجر من حامل البطاقة، أجرة بدل خدمات، أجرة مقابل الوكالة، 
 أجرة على احلوالة.

بطريقة جتعل تلك املعامالت املالية خترج عن مقاصدها، جواز تلك املعامالت ال يعين بالضرورة، تركيب العقود الشرعية  -
 .تؤدي يف اخلروج عن مقاصد الشريعة اإلسالمية، والوقوع يف احملاذير الشرعية واليت تاصل باصاحبها اىل الربا

  التوصيات:ومن أهم 
 احلرص على جعل تلك البطاقات خالية من احملاذير الشرعية.  -
 لتشكل بديال جلميع املتعاملني فيها.تعميم فكرهتا  -

 باملوضوع:ن هناك دراسات اخرى عن احلالة املتعلقة أكما 
( بتقييم تأثري التوسع املاصريف اإللكرتوين على اخلدمات املاصرفية ختفيض التكاليف التشغيلية 2017قام مازيين وحزوري ) -

إىل  2006من البنوك اإليرانية اخلاصة والعامة لألعوام من للنظام. باستخدام طريقة احندار اللوحة، قاموا جبمع البيانات 
 . تشري الدالئل إىل أن التوسع املاصريف اإللكرتوين يف إيران قد قلل من تكلفة اخلدمات املاصرفية اخلاصة والعامة.2012

درس تأثري اخلدمات املاصرفية اإللكرتونية على أداء البنوك )البنوك اإليرانية بأكملها داخل البالد(.  (،1396رحيمي ) -
قد أصلحت مجيع جوانب احلياة البشرية يف  (ICTوذكر أن تقدما كبريا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتاصاالت )

من زيادة سرعة وجودة ودقة خدماهتا وخلق مركز تنافسي قوي العقود األخرية. متكن اخلدمات املاصرفية اإللكرتونية البنوك 
للخدمات املاصرفية. تطوير اخلدمات املاصرفية اإللكرتونية حيسن الكفاءة املاصرفية ويقلل من تكاليف املعامالت على 

 الدولية، واليت تعمل بشكل عام على حتسني الوضع االقتاصادي. واملستوياتاملستوى الوطين 
فحص طرق الدفع اإللكرتوين املختلفة وآليات التشغيل اليت توفرها البنوك يف إيران. وقد  (،2007هنيدي وآخرون ) -

مديرًا وخبريًا وموظفًا )مسئولني( يف شركة عسلوية بريل  320اشتمل اجملتمع اإلحاصائي هلذه الدراسة على 
ذا البحث عبارة عن دراسة وصفية مت تاصنيف األفراد حسب طريقة أخذ العينات العشوائية. ه 175للبرتوكيماويات. 

االحندار  بريسون،ارتباطية. اختبار فروض البحث املستخدمة يف البحث اإلحاصائيات االستداللية مثل معامل ارتباط 
 والتحليل متعدد املتغريات.

البنوك بعنوان "واقع ورهانات تطبيق أنظمة الدفع اإللكرتوين وأثرها على أداء  (2018دراسة )مقدم عبد اجلليل،  -
. 2،العدد 5التجارية اجلزائرية _دراسة حالة بنك الفاحلة والتنمية الريفية بشار_"، اجمللة العاملية لالقتاصاد واألعمال، اجمللد
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هدفت الدراسة إىل التعر  على واقع أنظمة الدفع اإللكرتونية ومدى تطبيقها يف البنوك التجارية وتأثريها على أدائهم، 
موظفني يف البنك. توصلت الدراسة إىل أن استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين هو أحد ماصادر حبيث قدم استبيان لل

حتسني األداء البنك بطريقة ناجحة ومبستوى يضمن إجناز مهامه ووظائفه باصورة جيدة، كما أن هناك ضعف نسيب يف 
ىل ضعف يف حجم ما ميلكه من تلك حجم اخلدمات اليت يقدمها البنك من خالل أدوات الدفع اإللكرتوين ة باإلضافة إ

األدوات ، حيث ال يزال تطبيق وسائل الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر يشهد صعوبات نظرا الرتفاع تكاليفه ولاصعوبة تقبله 
 من قبل اجلمهور.

قسنطينة فرع  Bnaدور نظام الدفع اإللكرتوين يف تطوير نشاط البنوك اإللكرتونية دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري   -
. هتد  الدراسة إىل التعر  على دور نظام الدفع اإللكرتوين يف تطوير نشاط البنوك اإللكرتونية. لإلجابة على 2021

استمارة استبيان ، مت توزيعها على عينة من موظفي  38لتحليل بيانات  SPSSهذه املشكلة ، مت االعتماد على برنامج 
ائري فرع قسنطينة ، ومت التأكيد على أن هناك إجيابية و تأثري كبري ألبعاد نظام الوكاالت التجارية بالبنك الوطين اجلز 

الدفع اإللكرتوين )املعدات املادية ، التقنيات التكنولوجية ، التسويق املاصريف واملوارد البشرية( يف تطوير نشاط البنك 
ملتغري التابع ، على الرغم من وجود العالقة النظرية. الوطين اجلزائري ، بينما القاعدة القانونية مل تثبت تأثريا كبريا يف ا

 .BNA JEL: G  ،G21الكلمات املفتاحية: نظام الدفع اإللكرتوين ، البنك اإللكرتوين ، رموز تاصنيف 
 اإللكرتوين:مراجعة األدبيات اخلاصة بقضايا األمان والثقة يف الدفع 

اآلمن جيب أن حيتوي على  EPخلاصت املراجعة أن نظام  [،1رمضان ]بدًءا من مراجعة األدبيات املوجودة اليت أجراها  -
مكونات. هذه هي املاصادقة، منع االحتيال، السرية، القابلية للقسمة، قابلية التحويل، منع تكرار اإلنفاق،  تسع

 Kalakotaدراسة من قبل  التقدمي،خاصوصية الدفع، إخفاء هوية الدفع، وإمكانية تتبع الدافع. متشيا مع هذا 
[ جادل وقدم أن املوثوقية الفنية ومقاومة الدفع اإللكرتوين ضد اهلجمات Kim et al. [3]وWhinston [2} ]و

[ 4[ وكوربيت وآخرون ]2الودون وترافري ] ذلك،األمنية مها عامالن يؤثران على أمن الدفع اإللكرتوين. باإلضافة إىل 
 م حلل خماو  األمن والثقة املتاصورة.حددت إجراءات وعملية املعامالت املعقدة كنهج حاس

[ حلل حمددات األمن والثقة املتاصورين مبا يف ذلك تأثري األمن والثقة {5] .Oney et alالدراسة األخرية اليت أجراها  -
(. تشري نتائج SEMاملتاصورين على استخدام الدفع اإللكرتوين يف مشال قربص باستخدام منذجة املعادلة اهليكلية )

الدراسة إىل أن كال من األمن والثقة املتاصورين يؤثران على استخدام الدفع اإللكرتوين. كما حددوا احلماية التقنية واخلربة 
[ حبث يف العوامل 6وآخرون ] Barkhordari أخرى،السابقة كمحددات مشرتكة لألمن والثقة املتاصورين. يف دراسة 

مة املدفوعات اإللكرتونية يف إيران باستخدام حتليل العوامل ومنذجة املعادالت اهليكلية اليت تؤثر على الثقة يف أنظ
(SEM وجاء يف الدراسة أن األمن والثقة املتاصورين هلما أثر إجيايب على استخدام أنظمة الدفع اإللكرتوين. كما .)
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مان باعتبارها أكثر العوامل العاجزة على الثقة حددوا اإلجراءات الفنية وإجراءات املعامالت والوصول إىل بروتوكوالت األ
 املتاصورة للعمالء.

 األجنبيةالسابقة الدراسات 
 Electronic Payments —The Smart Card, Smart :( بعنوانSimon، 2002دراسة ) -

Cards, E-Payments, & Law 
مطوري البطاقة الذكية. وتكشف عن القضايا التعاقدية جاءت هذه الدراسة يف ثالثة أجزاء تتناول القضايا القانونية اليت تواجه 

واملسؤولية وقضايا حقوق امللكية الفكرية، وتقيم إذا ما كان اإلطار القانوين املناسب موجود بالفعل يف البطاقات الذكية 
 املستخدمة اليت ميكن مبا أن يضمن تطويرها ومنوها.

 :The economics of mobile payments( Yoris and Robert, 2008دراسة بعنوان: ) -
Understanding stakeholder issues For an emerging financial technology 

application 
هدفت إىل دراسة تطبيقات جديدة لتكنولوجيا، وذلك يف ظل ثورة االتاصال الالسلكي حيث تركز الدراسة على الدفع 

 من خالل تطبيق إطار، وذلك Payments Mobileبواسطة األجهزة احملمولة 
الشركات، عمليات األعمال، والسوق،  يسمح بتحديد أصحاب املاصاحل والنظرية القابلة للتطبيق لتحليل املستهلكني،

األجهزة وتوجهت نتائج هذه الدراسة إىل املدراء يف اإلدارة العليا بضرورة االستفادة من اجلوانب االقتاصادية للدفع بواسطة 
 احملمولة.

 عام للتقريراملخطط ال

للبحث، ويتضمن  دراسة نظرية هبد  تقدمي أساس نظري الفصل األول، يتضمن رئيسيان فاصالن م التقرير إىليقس  
  الدراسة امليدانية. الثاني الفصل
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 الفصل األول

 الدراسة النظرية
م في  قدَّ لكتروني طار النظري لنظم الدفع الهذا الفصل الإيُ

 .وأداء البنوك التجارية
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 تمهيد 1.1
تعرب وسائل الدفع عن الطريقة اليت من خالهلا يستطيع األفراد تسوية التزاماهتم أو دفع أمثان السلع واخلدمات اليت  

لتطور احلياة االقتاصادية وظرو  السوق والتطورات  حياصلنا عليها وقد تطورت وسائل الدفع عرب العاصور، وذلك تباعاً 
يف جمال تكنولوجيا االتاصال وقد حظيت بالقبول االجتماعي هلا فبدأت بنظام املقايضة مث بعد ذلك نظام املعدنني 

ة وبسبب حمدودية هذا النظام ظهرت النقود الورقية اإللزامية اليت تستمد قوهتا من القانون، ومع التطورات غري مسبوق
يف تكنولوجيا املعلوماتية متخضت عنها وسائل دفع إلكرتونية واليت متثل الاصورة االلكرتونية لوسائل الدفع التقليدية اليت 

 توجد بأشكال خمتلفة تتالءم مع طبيعة الاصفقات.
 

 المبحث األول: المراحل التي مر بها نظام الدفع 2.1

 عالمطلب األول: التطور التاريخي لنظام الدف 1.2.1

عندما أخذ اجملتمع اإلنساين يف التطور كان األفراد ينتجون سلعا مبقادير تفوق حاجياهتم إليها، ومن مث يبادلون فائض 
وهو ما يعر   2،مباشرة دون استخدام أي وسيط، فهي الاصورة الطبيعية والبسيطة للتبادل1هذه السلع بسلع أخرى

باملقايضة، غري أن هذا األخري كان عاجزا عن مسايرة التطور االقتاصادي الذي استند يف أساسه إىل ظهور التخاصص 
إذ  وتقسيم العمل، وما رافق ذلك من اتساع يف عمليات املبادلة بني األفراد بسبب فائض يف اإلنتاج املعد للتبادل.

بة التوافق بني رغبات املتعاملني وتقدير نسبة املقايضة وعدم قابلية السلع اكتنفه ثالث صعوبات رئيسية، خاصة صعو 
 . 3للتجزئة

فبسبب حمدودية هذا النظام كان مـن الضروري االستعانة بوسيلة أخرى أكثر فعالية ومث الّلجوء إىل استخدام املعادن  
املعادن النقدية مث تلتها يف الرتتيب املعادن  كنقـود واحتلت املعادن الثمينة )الذهب والفضة( مكان الاصدارة بني خمتلف

 األخرى مثل احلديد والنحاس والقاصدير وغريها. ولقد مت اختيار املعادن النفيسة ألهنا متتاز باخلاصائص التالية: 
 غري قابلة للتلف وقابلة للتجزئة إىل قطع متماثلة يالءم حجمها خمتلف حاجات التداول. -
 مرتفعة الثمن.نظرا لكوهنا نادرة فهي  -

                                                 
 1983ص،  13ن، صبحي تادرس قريصة، مدحت محمد عقاد: النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنا 1

 
 .2 ، ص2003عبد الحق بوعتروس: مدخل لالقتصاد النقدي والمصرفي، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  2

 
 12- 9 ، ص1989مروان عطون: النظريات النقدية، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة،  3
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 الثبات النسيب يف قيمتها مقارنة مع غريها من السلع. -
غري أن العامل قد شهد بداية الناصف الثاين من القرن السابع عشر امليالدي ظهور أنواع جديدة من السندات ياصدرها 

أنواع النقود املتداولة فكما   وت عد  النقود املاصرفية أهم 4الاصيارفة للتجارة، تثبت ملكية التاجر مبلغ ما يف ذمة الاصرييف
 1كان إيداع الذهب لدى  البنوك سببا يف وجود النقود الورقية فإن إيداع النقود الورقية أدى إىل وجود النقود االئتمانية

فقيام النقود بوظيفتها كمقياس للقيمة ذلل صعوبة تقدير نسب كما أن استخدامها كوسيط للتبادل قضى على 
حتقيق التوافق بني رغبات املتعاملني. تعد مشكلـة عـدم قابلية بعض السلع للتجزئة تعرتض  الاصعوبات اليت تاصاحب

أما يف العاصر احلديث ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتاصال فقد ظهرت العديد  . 2عقـد صفقات البيـع والشراء
تأثر هبا الناس نظرا ملزاياها من ناحية السرعة من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت سادت معها ظاهرة املعلوماتية اليت 

أو التكلفة حيث أصبح من السهل على أي شخص يف أي مكان أن حياصل على مجيع املعلومات اليت قد حيتاج إليها 
يف أي جمال من جماالت خمتلفة عن طريق شبكة االنرتنت اليت ارتبطت بتكنولوجيا االلكرتونيات واحلواسب فكان هلا 

، فتم تفاعلها مع كافة القطاعات واملؤسسات، حيث فتحت اجملال لتقدمي املعلومات كما شاع مؤخراً 3دور كبري
استخدامها على نطاق واسع يف األغراض التجارية كانت نتيجته التحول إىل ممارسة التجارة االلكرتونية اليت أتاحت 

شبكة االنرتنت مؤدية بذلك إىل ظهور ثورة  عملية تبادل السلع واخلدمات والبيانات بني العديد من اجلهات عرب
جديدة يف شكل التجارة العاملية أثرت على أسلوب احلياة بأكملها لذلك سعت املاصار  للتكيف والتعامل مع 
املستجدات املاصرفية االلكرتونية بكل فعالية وانفتاح وكفاءة، ألن التطورات التكنولوجية املتسارعة اليت جيري فيها 

اقتاصاد املوجودات إىل اقتاصاد املعلومات واألرقام ومن اخلدمات املاصرفية التقليدية إىل اخلدمات املاصرفية االنتقال من 
االلكرتونية بات أمرا مسّلمًا به على القطاع املاصريف واملايل باعتباره أكثر تأثرا خاصة يف املعامالت املالية املتداولة إذ 

مآ أدى اىل تطوير بنيتها التكنولوجية وأنظمتها املعلوماتية ملواكبة هذا أملى على املاصار  تغيري إسرتاتيجيتها  و 
وعليه جند أن العامل يتجه حنو تطبيق واسع لنظام املدفوعات بوسائل دفع  4التطور، وبالتايل القدرة على املنافسة

 الكرتونية مما يقلل من االستخدام النقود بشكل كامل.

                                                 
، 1993الدراسات والبحوث الشرعية، جدة،  مموسى آدم عيسى: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في االقتصاد اإلسالمي، مجموعة دله البركة إدارة التطوير والبحوث، قس 4

 21.12 ص
 .10،ص  2008علي محمد أحمد أبو العز: التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،  1
 
 .33،ص  2000حرفوش مدني: الكامل في اإلقتصاد، دار األفاق، األبيار، الجزائر العاصمة،  2
 
 .22صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص  3
 
 .7،ص  2009الفتاح مطر: التجارة اإللكترونية في التشريعات األجنبية والعربية، دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، عصام عبد  4
 
 .132- 40،ص ص  2009اء الدين للنشر والتوزيع منشورات إقرأ، قسنطينة، رحيم حسين: اإلقتصاد المصرفي، دار  5
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 نظام الدفع وخصائصهالمطلب الثاني: مفهوم  2.2.1
 الدفعمفهوم نظام  أواًل:

''وسيلة الدفع هي تلك األداة املقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل املعامالت بتبادل السلع واخلدمات وكذلك تسديد  
الديون، وتدخل يف زمرة وسائل الدفع، إىل جانب النقود القانونية تلك السندات التجارية وسندات القرض اليت 

و'' اليت ميكن من خالهلا إجراء أي تسوية بني الدائن واملدين  5ملها يف التداول عندما يؤدون أعماهلم''يدخلها حا
وميكن النظر إىل وسائل الدفع من ثالث زوايا أساسية فهي أداة وساطة  1سواء أكانوا أشخاصا طبيعيني أم اعتباريني''

ا ينطبق باألساس على النقود يف شكلها املعاصر وباصفة مهمتها تسهيل التداول ومتكني إجراء الاصفقات بسهولة وهذ
أقل على األوراق التجارية عندما تكون حمل تداول بني فئة التجار وعليه فإن اختيار وسيلة ما للدفع جيب أن حتظى 
 بالقبول االجتماعي هلا، وميكن أن يؤدي رفض اجملتمع هلا إىل فشلها يف أداء دورها كوسيلة دفع وعادة ما حتدد

األنظمة النقدية ماهية الوسائل اليت ميكن اعتبارها كوسيلة دفع. كما أن أنظمة الدفع ال يفرضها القانون بل تنتج عن 
مميزات ثقافية وتارخيية واجتماعية حتضي بالقبول االجتماعي هلا، وهذا ما سنربزه من خالل تعريف نظام الدفع وحتديد 

 خاصائاصه. 
 سنتعر  عليها:وهناك عدة مفاهيم لنظام الدفع 

''يعرب عن جمموعة املؤسسات والتنظيمات والقواعد واألدوات système de paiement))مفهوم نظام الدفع 
 .5والقنوات اليت يتم من خالهلا عملية الدفع ما بني الوحدات االقتاصادية''

واجتماعية واقتاصادية ألي بلد وكذا  ثقافية وتارخييةومنه فإن ''أنظمة الدفع ال يفرضها القانون بل تنتج عن مميزات 
 .1التطورات التكنولوجية فإن هذه املميزات حتدد أشكال وطرق استعمال وسائل الدفع''

نظام الدفع : عبارة عن شبكة تشغيلية حتكمها القوانني والقواعد واملعايري اليت تربط احلسابات املاصرفية وتوفر وظائف 
نظام الدفع هو البنية التحتية املكونة من املؤسسات  .(2012رفية )مسرز ، الاصر  النقدي باستخدام الودائع املاص

واألدوات والقواعد واإلجراءات واملعايري و الوسائل التقنية املنشأة إلحداث حتويل القيمة النقدية بني األطرا  اليت تفي 

                                                 
  كعنصر لتأهيل النظام المصرفي الجزائري، رسالة ماجستير ، قسم العلوم االقتصادية، فرع التحليلحمزي سيد أحمد: تحديث وسائل الدفع  5

 ،ص 2002، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  اإلقتصادي
 
 .132- 04،ص  2009اء الدين للنشر والتوزيع منشورات إقرأ، قسنطينة، رحيم حسين: اإلقتصاد المصرفي، دار  2
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موال املعامالت يف االقتاصاد واملخاطر املرتبطة بالتزاماهتا املتبادلة. حتدد كفاءهتا الفنية الكفاءة اليت يتم هبا استخدام أ
 (.Biago & Massimo ،2001باستخدامها )

 
ما جيعله "نظاًما" هو أنه يستخدم بدائل نقدية باستخدام النقود اإللكرتونية وغريها من املعدات ذات الاصلة  -

ات قابلة للتداول مثل الكمبياالت بتكنولوجيا املعلومات واالتاصاالت يف عملياته. أنظمة الدفع التقليدية هي أدو 
واالعتمادات املستندية مثل خطابات االعتماد. مع ظهور أجهزة الكمبيوتر واالتاصاالت اإللكرتونية، ظهر عدد كبري 
من أنظمة الدفع اإللكرتوين البديلة. وتشمل هذه بطاقات اخلاصم وبطاقات االئتمان والتحويالت املالية اإللكرتونية 

اشر واخلاصم املباشر واخلدمات املاصرفية عرب اإلنرتنت وأنظمة الدفع للتجارة اإللكرتونية. تتضمن بعض واالئتمان املب
 املدفوعات آليات ائتمانية، لكن هذا يف األساس جانب خمتلف من جوانب الدفع. تستخدم أنظمة الدفع بداًل من

خدمة رئيسية تقدمها البنوك واملؤسسات املالية تقدمي العطاءات النقدية يف املعامالت احمللية والدولية وتتكون من 
 األخرى.

قد تكون أنظمة الدفع مادية أو إلكرتونية ولكل منها إجراءاهتا وبروتوكوالهتا اخلاصة. مسح التوحيد القياسي لبعض 
املنتج. هذه األنظمة والشبكات بالنمو على نطاق عاملي ، ولكن ال يزال هناك العديد من البلدان واألنظمة اخلاصة ب

الاصر  اآليل. ت ستخدم أيًضا  من أمثلة أنظمة الدفع اليت أصبحت متاحة عاملًيا بطاقات االئتمان وشبكات ماكينات
أشكال حمددة من أنظمة الدفع لتسوية املعامالت املالية للمنتجات يف أسواق األسهم ، وأسواق السندات ، وأسواق 

واملشتقات ، وأسواق اخليارات ، وحتويل األموال بني املؤسسات املالية حملًيا العمالت ، وأسواق العقود اآلجلة ، 
 .باستخدام املقاصة

 
 خصائص أنظمة الدفع: تتميز أنظمة الدفع بالخصائص اآلتية ثانياً:
  البساطة والوضوح: أي أن تكون القواعد واإلجراءات املعمول هبا واضحة وغري معقدة وسهلة الفهم

 واملمارسة من مجيع املتعاملني. 
  املرونة: وهي قدرة نظام الدفع على التكيف واالستجابة للتغريات سواء كانت راجعة إىل تطور يف سلوك

 نوات االتاصال أو القوانني والتنظيمات. الوحدات )أفراد ومؤسسات( وجمال وسائل الدفع وق
  .السرعة: وهي إجراء الدفع يف أقل زمن حقيقي ممكن 
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  األمان: يتعلق األمر هنا أساسا بأمنية وسائل الدفع والطرق املستعملة فكلما ساد األمان يف الطرق والوسائل
 .6املعتمدة يف الدفع، كلما سادت الثقة بني املتعاملني

 الثالث: العوامل التي ساعدت على تطور وسائل الدفعالمطلب  3.2.1
 من أبرز العوامل اليت ساعدت على تراجع وسائل الدفع التقليدية وحلول وسائل الدفع االلكرتونية حملها من أمهها:

 
 
فع جدا تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية: اإلحساس باألمان الذي ولدته نظم الدفع التقليدية مبرور الوقت مرت- 1

 إال أن لنظام الدفع التقليدي مشاكل كثرية منها: 
املعامالتية انعدام املالئمة: فاحلاجة إىل الوجود الشخاصي سواء شخاصيا أو عرب التلفون لكال الطرفني يقيد احلرية  -

ائع يعين ذلك للعمالء يرتجم هذا إىل تأخري اقتناء املنتج أو اخلدمة وينتج عنه تكلفة أعلى وبالنسبة للب وبالنسبة
 اإليرادات نتيجة اخنفاض املبيعات أو فقداهنا.  خسارة يف

 
إجراء املدفوعات يف الوقت غري احلقيقي: ال تتم املدفوعات التقليدية يف الوقت احلقيقي ويتوقف التأخري يف التحقق  -

 الفعلي على نوعية السداد فاملدفوعات بالشيكات تستغرق ما ياصل إىل أسبوع.
 .ألمن: فالتوقيعات ميكن أن تزور وميكن أن تسرق أو التجار ميكن أن يرتكبوا الغش واالحتيالانعدام ا -
 تكلفة املدفوعات أعلى: إن كل معاملة تكّلف مبلغا ثابتا من املال وبالنسبة للمدفوعات األصغر تغطي هذه -

وسائل الدفع التقليدية هي إعطاء الشيك مث إصدار أمر بعدم صرفه ، ومن اليت يواجهها اجملتمع يف 7التكاليف املاصروفة
وتقع اجلرمية إذا سحب أو أعطى الشيك الرصيد كله أو بعضه قبل تقدمي الشيك إىل البنك حبيث ال يرتك مقابال 

                                                 
 .132- 40،ص ص  2009اء الدين للنشر والتوزيع منشورات إقرأ، قسنطينة، رحيم حسين: اإلقتصاد المصرفي، دار  6

 
 .146- 145 ، ص2003حماد عبد العال طارق: التجارة اإللكترونية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  1

 
 .267- 265 ، ص1999محمد محمود المصري: أحكام الشيك مدنيا وجزائيا، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  2

 
 .36،ص  2008أحمد سفر: أنظمة الدفع اإللكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  3

 
 ، 2003اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا،  –كوا اليوم إس –أيمن الشربيني: من يحكم االنترنيت، حوار ساخن في إطار العولمة  4

 
 35- 34أحمد سفر، مرجع سابق، ص  5
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للوفاء أو أن ياصدر الشيك ويكون الرصيد وقت اإلصدار كافيا وقابال للسحب ولكن ياصدر الساحب أمرا إىل 
 .2سحوب عليه بعدم الدفع وذلك باصر  النظر عن األسباب اليت دفعت الساحب إىل ذلكامل
 
 استخدام تكنولوجيا املعلوماتية واالتاصال يف اجملال املاصريف: - 2
، اليت أضحت 3جلأت إدارة املاصار  تدرجييا إىل تقدمي خدمات ماصرفية يف اآلونة األخرية من خالل شبكة االنرتنت 

(حيث أمكن  world web wide املعلوماتية واقتاصاد املعرفة وبظهور تكنولوجيا الشبكة العاملية )عماد الثورة 
 بالنظر لقلة تكلفتها اليت ساعدت على استعمال ،4توحيد الشكل اخلارجي جلميع التطبيقات واملواقع على االنرتنت

 من مداخيل  % 13استعمال هذه اخلدمة ميثل العمالء هلذه اخلدمة والتأقلم معها والتدرب عليها. وأصبح العائد من 
 مث تطورت هذه اخلدمة بإقامة ماصر  كامل يقدم خدماته للعمالء من خالل شبكة اإلنرتنيت واليت يطلق املاصار  

 
( أو االعتباري ومع ظهور شبكة أجهزة الدفع االلكرتوين واليت يراد هبا Virtual Bankعليها املاصر  الاصوري )

وب اخلاصة بالعميل بأجهزة املاصر  الذي يتعامل معه حبيث يوفر له اخلدمات  واملعامالت املاصرفية أجهزة ربط احلاس
( واليت انتشرت أخريا باصورة كبرية لدى Home Bankاليت تالئمه حيث تعر  هذه اخلدمة بالبنك املنزيل )

تقنية أحدثت نقلة نوعية حيث أهنا الشركات واملؤسسات ذات التعامالت املالية الكبرية مع املاصار  حيث أن هذه ال
 .5ساعة 24جعلت االتاصال بني املاصر  وعمالئه أكثر سرعة وأقل تكلفة وأكثر كفاءة ومستمرا على مدار 

حنو التجارة االلكرتونية:  لقد أثري موضوع التجارة االلكرتونية ألول مرة يف منظمة التجارة العاملية التوجه حنو -3
 املتتبعون للنشاط ، وعليه جيمع1998املتحدة األمريكية يف االجتماع العام للمنظمة يف فيفري باقرتاح قدمته الواليات 

  حنو ابتكار برامج التجاري أن االجتاه العام بني خمتلف الوسائل املستخدمة أن املشهد التجاري احلايل يتجه
قانونية من أجل بناء صرح جديد للتجارة يعر  بالتجارة  أمنية وتشريعاتوبروتوكوالت جديدة واعتماد إجراءات 

( فيمكن تعريفها بأهنا جمموعة املبادالت التجارية اليت يتم من خالهلا الشراء عرب شبكة اتاصاالت عن 2)االلكرتونية. 
البتكارات إىل إزالة مجيع احلواجز التجارية التقليدية ودفع قطاع األعمال إىل االعتماد على ا وهتد ( 3)، ‘بعد'

 ‘. التكنولوجية لكي يتسع انتشارها يف االقتاصاد العاملي'
 إلى وسائل الدفع اإللكترونية المبحث الثاني: التحول من وسائل الدفع التقليدية 3.1
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 مفهوم وسائل الدفع اإللكترونية وخصائصها وأهميتهااألول: لمطلب ا1.3.1

 االلكترونيةمفهوم وسائل الدفع  أواًل: 
( الدفع اإللكرتوين بأنه شكل من أشكال التبادل املايل الذي 2004-2010 Vassiliou) Delaliعر  )

( ، تذهب قيمة Cobb} ،2004حيدث بني املشرتي والبائع يتم تسهيله عن طريق االتاصال اإللكرتوين. وفًقا لـ
ل أكرب من املسامهة يف التنمية الدفع اإللكرتوين إىل ما هو أبعد من الراحة واألمان الفوريني للبطاقات إىل جما

 االقتاصادية الشاملة.
وهي عبارة عن دفعة لشراء وبيع  -ميكن اإلشارة إىل ماصطلح الدفع اإللكرتوين بشكل ضيق إىل التجارة اإللكرتونية 

السلع واخلدمات املقدمة عرب اإلنرتنت، أو على نطاق واسع ألي نوع من أنواع حتويل األموال اإللكرتوين 
(Massimo & Garcia 2008.) 

( الدفع اإللكرتوين على أنه حتويل إلكرتوين للنقد عرب املعامالت عرب اإلنرتنت لألعمال (Ayodele ,2007عر  
( ، ومؤخراً P2P( ، ومن شخص إىل شخص )B2C( ، ومن شركة إىل مستهلك )B2Bالتجارية بني الشركات )

 دفع الضرائب جتاه احلكومة. A2C(. تتناول دفعة A2Cأغراض املستهلك ) -إدارة إىل 
( الدفع اإللكرتوين بأنه نقدي ومعامالت مرتبطة به يتم تنفيذها باستخدام الوسائل 2001عر  مهفري وكيم وفيل )

اإللكرتونية. عادًة ما يتضمن ذلك استخدام شبكات الكمبيوتر مثل اإلنرتنت ونظام القيم الرقمية املخزنة. يسمح هذا 
 تري مباشرة من البنك ، وبدون استخدام كتابة و الشيكات الربيدية.النظام بسداد الفوا

( الدفع اإللكرتوين على أنه تفاصيل بطاقة االئتمان ، أو بعض الوسائل اإللكرتونية األخرى ، 2003عر  جومتان )
إىل طر  مقبول على عكس الدفع عن طريق الشيكات والنقد. يتم تعريفه أيًضا على أنه حتويل دافع للمطالبة املالية 

 (.Worku 2010لدى املستفيد )

ميكن أيضا تعريف الدفع اإللكرتوين على أنه طرق مرحية وآمنة لدفع الفواتري واملعامالت األخرى بالوسائل اإللكرتونية 
فع مثل البطاقة واهلاتف واإلنرتنت والتحويل اإللكرتوين وما إىل ذلك. مينح الدفع اإللكرتوين املستهلكني بدياًل لد

إخل. الغرض الرئيسي منها هو تقليل املعامالت النقدية ....الفواتري والديون نقًدا، الشيكات، احلواالت الربيدية 
 والشيكات.

 خرى لوسائل الدفع االلكرتوين سنعرض البعض منها كما يليا اتكما هنالك تعريف
 وسائل الدفع االلكرتوين هي كافة االدوات واالساليب والتقنيات املستخدمة اليت تسمح لكل االفراد بتحويل اموال .  
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على أهنا: جمموعة االدوات اليت تاصدرها  ،Thierry Bonneauالكاتب عر  وسائل الدفع االلكرتوين حسب 
 .لكرتونياً إالبنوك 

 ثانياً: خصائص وسائل الدفع االلكتروني
 ( تتسم بالراحة واالمان.EPSأنظمة الدفع اإللكرتونية ) -
ضمان أن معظم األموال النقدية املتاحة يف البالد هي مع البنوك. حيث سيؤدي ذلك إىل إتاحة األموال  -

 للمقرتضني من الشركات واألفراد.
املنتجات من قبل البنوك. هذه  إن نظام الدفع اإللكرتوين لديه القدرة على تتبع اإلنفاق الفردي، لتسهيل تاصميم -

 املعلومات مفيدة أيًضا للحكومة عند اختاذ القرارات.
 Moody’sأيًضا بالقدرة على تقليل تكاليف التعامل مع النقد والطباعة. وفًقا لتحليالت ) EPSتتمتع  -

ا يتجاوز ما كان سيحاصل إضافية سنويًا يف املتوسط مب %0.2( ، إمجايل الناتج احمللي العاملي احلقيقي بنسبة 2010
 %0.2عليه بدون استخدام البطاقة. ببساطة ، يؤدي استخدام البطاقة إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل للبلد بنسبة 

 سنويًا.
يّتسم نظام الدفع االلكرتوين بالطبيعة الدولية، أي أهنا وسيلة مقبولة من مجيع الدول، حيث يتم استخدامها لتسوية  -

  املعامالت اليت تتم عرب الفضاء االلكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل.احلسابات يف
يستخدم هذا األسلوب لتسوية املعامالت االلكرتونية عن بعد: حيث يتم إبرام العقد بني أطرا  متباعدين يف  -

ونية بفضل وسائل االتاصال املكان ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنت أي من خالل مسافات بتبادل املعلومات االلكرت 
 الالسلكية. 

 يتم إعطاء أمر الدفع وفقاً ملعطيات الكرتونية تسمح باالتاصال املباشر بني طريف العقد. -
يلزم تواجد نظام ماصريف معد إلمتام ذلك: أي توافر أجهزة تتوىل إدارة هذه العمليات اليت تتم عن بعد لتسهيل  -

ينهم وتتوىل البنوك باصفة أساسية عبء القيام هبذه املهمة باإلضافة إىل منشآت أخرى تعامل األفراد وتوفري الثقة فيما ب
 .8يتم إنشاؤها خاصياصا هلذا الغرض

                                                 
"، مجلة –استعراض لتجارب بعض الدول االوربية -حيزية هادف، "نجاح وسائل الدفع االلكتروني والتحول الجوهري إلى عمليات التفاعل مع التجارة االلكترونية  8

 .73،ص 2005،جامعة المدية،  2،العدد 8الجامعية، المجلدالبحوث والدراسات 
 
"، مجلة أبحاث اقتصادية -وكالة تبسة -دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي -الخامسة سايحي و حدة طويل، "أثر وسائل الدفع االلكتروني على جودة الخدمة المصرفية  2

 .75،ص 2019،جامعة محمد خيضر، بسكرة،  02،العدد 13وإدارية، المجلد
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 يتم الدفع االلكرتوين بأحد األسلوبني:  -

* األسلوب األول: من خالل نقود خماصاصة سلفا هلذا الغرض ومن مث فإن الدفع ال يتم إال بعد اخلاصم من هذه 
 ال ميكن تسوية معامالت أخرى بغري هذه الطريقة ويشبه ذلك العقود اليت يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما. النقود، و 

* األسلوب الثاين: من خالل البطاقات البنكية العادية حيث ال توجد مبالغ خماصاصة مسبقا هلذا الغرض بل إن املبالغ 
 بوسائل أخرى كشيك لتسوية أي معامالت مالية.اليت يتم السحب عليها هبذه البطاقات قابلة للسحب عليها 

 
 الشبكات اليت يتم من خالهلا  الدفع االلكرتوين :-

النوع األول: شبكة خاصة يقتاصر االتاصال هبا على أطرا  التعاقد ويفرتض ذلك وجود معامالت وعالقات جتارية 
 ومالية مسبقة بينهم.

 .2ديد من األفراد ال توجد بينهم قبل ذلك روابط معينةالنوع الثاين: شبكة عامة حيث يتم التعامل بني الع
 ثالثاً: أهمية وسائل الدفع االلكترونية

 :2تتجسد أمهية نظم الدفع االلكرتوين يف النقاط التالية
 اختاصار املسافات اجلغرافية.  -
 التعريف بالبنوك والرتويج خلدماهتا. -
 تقدمي خدمات بنكية إضافية ذات جودة عالية وعلى مدار الساعة.  -
 ختفيض النفقات اليت كانت تتحملها البنوك جراء تقدميها للخدمة بالوسائل التقليدية.  -
 تعزيز رأس املال الفكري. -
 مواكبة مستجدات العمل البنكي العاملي. -
 االستفادة من مزايا التجارة االلكرتونية. -

 مزايا وعيوب ومخاطر الدفع اإللكتروني: ثانياللمطلب ا 2.3.1

 : مزايا الدفع اإللكتروني اوالً 
 توفر حلاملها حد كبري من األمان إذا ما قارناها مع النقود الورقية. - 
 توفري السهولة وحسن االستخدام. -
 متنح حلامليها فرصة احلاصول على االئتمان اجملاين لفرتة حمددة.  -
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 استعماهلا حيد من التعامل بالفواتري واالتاصاالت املختلفة. -
 السماح حلامليها من االقرتاض ألجل سواء كان ذلك من البنك أم من الشركة املاصدرة. -
 .9متكنهم من إمتام صفقاهتم فوريا يف أي وقت ومن أي مكان -
 
جديد والرسوم املفروضة على السحب النقدي، األرباح املرتفعة العائدة للبنك، باإلضافة إىل رسوم العضوية والت -

 وبعض الغرامات والفوائد مثل غرامات التأخري يف السداد وغريها.
إجبار احملالت التجارية على فتح حسابات لدى البنك جيعل التاجر مضطر لتحويل األموال حلسابه وبذلك تزداد  -

 . 2سيولة البنك
وصول حقوق التجار  عامة، فاملؤسسة املاصدرة هلا تضمن وتشر  علىحلقوق التاجر باصفة  متثل البطاقة ضماناً  -

 املنخرطني ضمن شبكاهتا.
نفاق مثلماهو عليه بالنسبة الاستخدام البطاقة يؤدي إىل زيادة املبيعات على أساس أن حاملها ال ينظر إىل حجم ا -

 لكرتونية.الللنقود ا
سات الاصندوق ومتابعة ديون الزبائن، حيث أصبح ذلك يقع الل البطاقات اخلالص من اختالحيقق التجار من خ -

 .3على عاتق البنوك واملؤسسات املاصدرة
رباح اليت ألتعترب استثمارا ضخما للشركات اليت تاصدرها وأصبح بإمكان الدول اليت حتتضن هذه الشركات اقتسام ا -

 تعود من الضرائب املفروضة على أرباحها. 
 بة التزوير.راقالبنك املركزي يف طباعة النقود الورقية، وكذلك ماستخدامها خيفض من نفقات  -
استخدام هذه البطاقات يقلل من التسرب النقدي خارج النظام البنكي، مما يعين أن السلطات تستطيع التحكم يف  -

 .10املتغريات

                                                 
الحقوق،  ، كلية4تمية العولمة المصرفية وواقع الوظيفة النقدية في الجزائر"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العددلكترونية بين حالوفاء عبدلي، "وسيلة الدفع ا 9

 154، 153، ص ص، الجزائر1خوة منتوري قسنطينةالجامعة ا

 
 60،ص 2003،جامعة محمد خيضر،  4عددنسانية، الاللية"، مجلة العلوم االمحمود سحنون، "النظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود ا  2
 

قتصاد والتجارة، لال"، مجلة نماء -حالة البطاقة المصرفية -2016-2002قتصاد الفرنسي االلكترونية في المحمد شايب، "آليات الحماية من الغش في وسائل الدفع ا 3

 .4،ص 2017،جامعة سطيف،  2،العدد 1المجلد

 60، ص2003،جامعة محمد خيضر، بسكرة،  4نسانية، العدد الا لية"، مجلة العلوم الالنقود الورقية و النقود اسحنون محمود، "النظام المصرفي بين  10

 
قتصاد والتجارة، لال"، مجلة نماء -حالة البطاقة المصرفية -2016-2002قتصاد الفرنسي اللكترونية في االشايب محمد، "آليات الحماية من الغش في وسائل الدفع ا 2

 5ص  .2017،جامعة سطيف،  2،العدد  1المجلد 
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 2ثانياً: عيوب الدفع االلكتروني
ت الاملعام خطاء اليت قد حتدث مثل اخلاصم املزدوج لقيمالوجوب تتبع احلسابات البنكية باصفة دائمة لتدارك ا -

 .ةحتجاج حمددالوكون أجال ا
 .خطر ضياع البطاقة مع رقمها السري -
 إمكانية حدوث أعطال يف اخلطوط اهلاتفية أو الربط مع البنك مما يوقف عمليات الدفع . -
 .خطاءألوجوب تتبع احلسابات البنكية باصفة متكررة ودائمة لتدارك ا -
 يل. الم االعإللية، شبكات االاستثمار مكلف للبنك حيث يتطلب جتهيزات ضخمة مثل املوزعات ا -
 خسائر القرصنة والتزوير، حيث يكون البنك جمربا على تعويض العمليات اليت متت ببطاقات  -

 بعد فرتة طويلة. الموال لن يكون إألمزورة، واسرتجاع هذه ا
 .رب استثمارا مكلف نوعا ما خباصوص التجهيزاتقبول التعامل بالبطاقة يعت -

 3: مخاطر وسائل الدفع االلكترونيثالثاً 
خماطر نامجة عن خلل يف تشغيل أداة الدفع مثل انعدال وجود إجراءات الاصيانة ملختلف االنظمة املتعلقة بالدفع  -

 االلكرتوين مما يؤدي اىل تعطيل هذه االنظمة. 

 ياعها أو سرقتها وما ينتج عنها من أضرار.خماطر فقدان البطاقات أو ض  -

املراحل اليت متر هبا  نظمة يف حتقيق الرقابة على كافةالخماطر التعرض: وهي خماطر تنتج بسبب إخفاق بعض ا -
لكرتونية الأثناء انتقاهلا عرب القنوات ا ءالت على رسائل العماللكرتونية وضمان عدم إجراء تعديالالعمليات البنكية ا

 ت.الاحملافظة على سرية املعام وضمان

 تتميز عمليات الدفع االلكرتونية بإمكانية اخرتاقها من قبل القراصنة خماطر خرق أنظمة األمان واحلماية: -
Hackers  لشبكة املعلومات، إال أن التطوير يقدم كل يوم حلوال للسيطرة على مثل تلك املخاطر بدءا من

 اصي إىل الربامج املؤمنة إىل احلوائط النارية.استعمال كلمة السر إىل الرقم الشخ

 .خطر السيولة لدى البنوك بالنظر اىل االفراط يف استعمال البطاقات من طر  الزبائن -

 خطر تنامي حجم الديون بسبب عدم تسديد الزبائن ملستحقاهتم. -

                                                                                                                                                             
سلسلة العلوم  -"، مجلة جامعة االزهر بغزة -دراسة تطبيقية على بنك فلسطين -علي عبدا هلل شاهين، "نظم الدفع الكترو نية و مخاطرها ووسائل الرقابة عليها 3

 526-524،ص ص 2010،فلسطين،  1،العدد 12االنسانية، المجلد
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ت التأمني الوقائية الواجب إساءة االستخدام من قبل العمالء: وحيدث ذلك بسبب عدم إحاطة العمالء بإجراءا -
 القيام هبا.

 وبطءعدم مالئمة تاصميم النظم أو إجناز العمل أو أعمال الاصيانة: وتنشأ بسبب عدم كفاءة النظم أو إخفاقها  -
 أدائها نتيجة عدم كفاية الربجميات أو املوظفني القائمني على تلك النظم.

ل االمن الكافية لنظم حسابات البنك مما يتيح إمكانية اخرتاقها عدم التأمني الكايف للنظم: تتعلق بعدم توفر وسائ -
 .من قبل أشخاص غري مرخص هلم بذلك

 خطر املساس بسمعة البنوك حيث إذا ما واجه البنك مشكلة ما ستؤدي اىل فقدان الثقة فيه من طر  العمالء. -

 ل االموال اىل أي مكان يف العامل.خطر التهرب الضرييب باعتبار ان وسائل الدفع االلكرتوين تسمح بتحوي -

 تواجه نظم الدفع االلكرتونية عدة حتديات وأمهها: 

مان: متثل تطبيقات الدفع اإللكرتوين والتطبيقات املاصرفية اإللكرتونية حتدياً امنياً ألهنا تعتمد اعتماداً كبرياً على األ -1
ضعف يف املاصار  و املؤسسات املالية اليت  أنظمة تكنولوجيا املعلومات و االتاصاالت اهلامة اليت ختلق نقاط

أمن املعلومات، املمارسات و اإلجراءات و التكنولوجيا املعمول هبا و اليت  حيتمل ان تضر الزبائن . إذ ميثل
تضمن محاية املعلومات من التعديل و التغري العرضي )النزاهة(، و الوصول غري املاصرح به )السرية(، وأن يتيح 

حة( للمستخدمني املاصرح هلم عند الطلب، قد ال حياصل نظام الدفع اإللكرتوين غري االمن على بسهولة ) اإلتا
ثقة مستخدميه. إذ يتحتم على املاصار  أن تفهم املخاو  األمنية وتعاجلها من أجل االستفادة من إمكانات 

 ة.تكنولوجيا املعلومات واالتاصاالت يف تقدمي تطبيقات اخلدمات املاصرفية  اإللكرتوني
البنية التحتية: تشكل البينية التحتية املناسبة للدفع االلكرتوين حتديا ، ولضمان جناح الدفع االلكرتوين هناك  -2

حاجة اىل بنية حتتية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ميكن الوصول اليها من قبل غالبية السكان. وتشمل البنية 
يوتر مثل االنرتنت و الشبكة املستخدمة للهاتف احملمول. التحتية التاصاالت املدفوعات االلكرتونية شبكة الكمب

باإلضافة اىل ذلك حتتاج اىل أمتته األنشطة و العمليات املاصرفية، وتعد الشبكة اليت تربط املاصار  و املؤسسات 
 املالية االخرى للمقاصة و تأكيد الدفع شرطا اساسيا ألنظمة الدفع االلكرتوين. 

خرى الوطنية او االقليمية أو الدولية نظيمية: تعد جمموعة القوانني والقواعد و اللوائح األالتحديات القانونية و الت  -3
من املتطلبات املهمة للتنفيذ الناجح ألنظمة الدفع االلكرتوين ، وتشمل قواعد غسل االموال، و االشرا  على 
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بنوك املركزية، ومحاية الزبائن و املاصار  التجارية من قبل السلطات املشرفة ، ومراقبة نظام الدفع من قبل ال
البيانات وقضايا التعاون و املنافسة ، وتثري الطبيعة االفرتاضية و العاملية للدفع اإللكرتوين أسئلة قانونية مثل حتديد 
االختاصاص القضائي والقوانني املعمول هبا يف القضايا املتنازع عليها وصالحية العقود اإلكرتونية والتوقيع 

 .اإللكرتوين
التحديات االجتماعية والثقافية: يؤدي االختال  يف املستوى الثقايف واالجتماعي والتعليمي للزبائن اىل تأخر  -4

تطوير أنظمة الدفع االلكرتوين، ان اطمئنان الزبائن وثقتهم بأنظمة الدفع التقليدية جعلتهم أقل تقبال لتبين تقنيات 
قتًا ألجل كسب ثقة الناس حىت لو كانت أسهل وأرخص من إذ تتطلب أنظمة الدفع احلديثة و  ,جديدة للدفع

  األساليب التقليدية.

 أنواع نظم الدفع اإللكتروني وقنوات استخدامها :ثالثاللمطلب ا 3.3.1

الفئات األكثر شيوًعا اليت تشكل غالبية  سنعرضيف حني أن هناك العديد من أنواع املدفوعات اإللكرتونية املختلفة، 
 .املدفوعات اإللكرتونية

 تشمل االنواع التاليةأواًل: وسائل الدفع االلكتروني 
 البطاقات البنكية (1

حيث يتم  هبا، والتعاملتعترب البطاقات البنكية من أهم وسائل الدفع االلكرتونية احلديثة اليت تغين عن محل النقود 
حيث متكنهم من التعامل مع  العميل،من البطاقات من طر  مؤسسة أو بنك لفائدة املستفيد وهو  صدار هذا النوعإ

على فواتري  وتوقيعاحملالت التجارية وشراء حاجاهتم دون دفع نقود بل يكفي اظهار البطاقة املقبولة عند احملالت 
ن البطاقات البنكية حاملها من سحب النقود ومن ناحية اخرى متك عنهم،بقيمة السلع املشرتاة ويقوم البنك بالوفاء 

 .11اعةس 24أجهزة الاصرا  اآليل واليت تعمل على مدار  من
بطاقة بالستيكية ياصدرها البنك لاصاحل عمالئه بدال عن محل النقود فهي  هنا:أكما تعر  البطاقات البنكية على 

التقليدية ولذلك انتشر استعماهلا عرب خمتلف  وسيلة دفع حديثة تقدم مميزات أفضل من تلك اليت تقدمها وسائل الدفع
 . 2دول العامل

 تنقسم البطاقات البنكية اىل ما يلي:  البنكية:أنواع البطاقات 

                                                 
 297،ص  2005خرون ، االوراق التجارية ، وسائل الدفع االلكترونية الحديث ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصطفى كمال طه، و ا 11

 
تصادية و التجارية وعلوم ماي عبد القادر بوعالم ، دور وسائل الدفع االلكتروني في الحد من عملية تبيض االموال. مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم االق 2

 20، ص 2017التسيير ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 
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 ،12ائتمان'' : وهي ''البطاقات اليت تتيح حلاملها احلاصول على)de credit Carte) البطاقات االئتمانية -
املستهلك استعماله لشراء مستلزماته مث التسديد الحقا فإذا كان غري راغب يف تسديد مجيع ما قام  يستطيع

باقرتاضه )شرائه( يف أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء من املبلغ املقرتض إىل الشهر التايل ويرتتب عليه يف 
ات ائتمان متجددة وبطاقات ائتمان غري هذه احلالة دفع الفائدة على الرصيد املدين، وتنقسم إىل قسمني: بطاق

 .2متجددة
: هي نوع من بطاقات الدفع تستخدم كأداة وفاء card credit raveling)بطاقات االئتمان املتجددة ) -

وائتمان يف نفس الوقت، فهي تتيح حلاملها احلاصول على السلع  واخلدمات للبنك املاصدر لتلك البطاقة 
هذه البطاقة يعد دينا متجددا على صاحبها، أي أن صاحب البطاقة غري ملزم فاالئتمان املتولد عن استخدام 

بدفع قيمة الفاتورة املرسلة إىل البنك كل شهر بل هو ملزم بدفع جزء منها فقط حسب االتفاق بينه وبني البنك 
وائد شهرية على وهو خمري يف الباقي بني أن يقضي يف املوعد احملدد أو يدعه معلقا بذمته، ويكون ملزما بدفع ف

. وتلجأ بعض البنوك ملطالبة العميل مببلغ 3هذا التأخري يف الدفع وحتسب الفوائد باصفة يومية على املبالغ املتبقية
مايل تبقيه رهنا مقابل عمليات البطاقة. تسمى ببطاقة االئتمان املضمونة بودائع توفري ذات فوائد، حيث تستعمل 

لذي توفره البطاقة للعميل وتتاح هذه البطاقة لألفراد غري مؤهلني أو ألهنم هذه األخرية لضمان خط االئتمان ا
مدرجون يف شرحية ائتمانية متدنية بسبب املشكالت املالية  ومن األمثلة على هذا النوع من البطاقات االئتمانية 

( Visa card( وهي بطاقة بالستيكية تلزم هبا شركة )card Internetاملتجددة: بطاقة االنرتنت )
 Virtual( املاصار  بإصدار هذه البطاقات إذ يكون عليها رقم شخاصي افرتاضي )Master cardو)

number)4 يسلم إىل حامل البطاقة وهي بطاقة االئتمان اخلاصة بالتسوق عرب االنرتنت أو عرب وسائل.

                                                 
ص ، 2006عية، اإلسكندرية، نادر شعبان، إبراهيم سواح: النقود البالستيكية وأثر المعامالت اإللكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية، الدار الجام 12
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، األكاديمية 3،العدد  3 المراكز المالية المصرفية، دليل المصارف الستعمال البطاقات البالستيكية من قبل المستهلك، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد  2

 .19،ص  1995العربية المصرفية، األردن، 
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235. 

 
مجلة الدراسات  –مركز إدارة البحوث والدراسات المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية: ''أنواع بطاقات االئتمان وأشهر مصدريها''  4
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 دوالر 2000ات غريها من البطاق السحب بشكل منخفض قياسيا على إلكرتونية بوجه عام ويعني فيها حد

أمريكي تقريبًا من أجل احلد من خماطر الغش واالحتيال وكذلك من أجل زيادة عامل االطمئنان للحامل عند 
تعيني رقم بطاقته خالل إجراء عملياته عرب الشبكة ألن السحب من بطاقة االئتمان يكون يف العادة مرتفعا كما 

بطاقة يف العملية الواحدة أو بشكل دائم إذا كانت ميكن حلامل البطاقة أن يطلب تعديل سقف السحب لل
 .5عملياته تتطلب ذلك شرط موافقة املاصر 

بطاقة االئتمان غري املتجددة: تسمى كذلك بطاقة اخلاصم الشهري أو بطاقة الوفاء املؤجل أو بطاقة احلساب  -
ب لدى البنك املاصدر ومن والفرق الرئيسي بني هذه البطاقة وسابقتها أنه ال ميكن أن يكون لدى حاملها حسا

مث فعندما يقوم الفرد باستخدامها فإنه حياصل آليا على قرض )ائتمان( مساو لقيمة السلعة أو اخلدمة ولكل عميل 
حد أعلى للقرض حيدده العقد ويسمى خط االئتمان. ويلتزم حامل البطاقة لشروط اإلصدار بتسديد كامل مبلغ 

يقوم البنك املاصدر بإلغاء يوم من تاريخ استالمه هلا. ويف حالة املماطلة  30 الفاتورة خالل فرتة ال تزيد غالبا عن
 .13عضوية حامل البطاقة وسحبها منه

 أهم هذه البطاقات: ومن 
بطاقة الاصر  البنكي تعر  هذه البطاقة أيضا ببطاقات الاصر  الشهري، ألنه جيب على العميل أن يقوم 

يتم فيه السحب مبعىن أن فرتة االئتمان اليت متنحها هذه البطاقة ال بالسداد بالكامل خالل نفس الشهر الذي 
 ، ومن مث ال يتحمل العميل جراء ذلك أية فوائد وتقع يف مقدمتها البطاقة اخلضراء2تتجاوز الشهر الواحد

(American express)و
3. 

                                                 
 .234- 233ص ص  علي محمد أبو العز،  مرجع سابق   ، 13
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المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، الجزء األول، الجديد في التقنيات سميحة القيلوني: وسائل الدفع الحديثة )البطاقات البالستيكية(، الجديد في أعمال  4
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 .72، ص  1997عبد الحميد بسيوني، عبد الكريم عبد الحميد بسيوني: أساسيات ومبادئ التجارة اإللكترونية، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر،   5
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ارا يف العامل ألنه يقلل من خماطر البطاقات غري االئتمانية: هذا النوع من البطاقات يعترب أوسع البطاقات انتش  -
يعطي العميل أي ائتمان، وميكن تقسيم هذه  الديون املعدومة لدى البنوك املاصدرة للبطاقات ويتميز هذا النوع بأنه ال

 :4البطاقات كما يلي
 
(  : تعتمد هذه البطاقات على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف Debit cardالبطاقات املدينة ) -1

. إذ تسمح حلاملها تسديد مشرتياهتم من 5حسابات جارية ملقابلة املسحوبات املتوقعة للعميل حامل البطاقة
خالل السحب على حساباته اجلارية يف املاصر  مباشرة. أي أنه بدال من االقرتاض من ماصدر البطاقات 

موال العائدة له إىل البائع )التاجر( عند كما هو احلال يف البطاقة االئتمانية فإن العميل حيول األ  والتسديد الحقاً 
استعماله هلذه البطاقة فإذا كانت البطاقة املدينة على اخلط فإن حتويل األموال يتم عادة خالل اليوم نفسه الذي 
يتم فيه تنفيذ معامالت الشراء أما إذا كانت البطاقة املدينة خارج اخلط فإن التحميل يتم خالل عدة أيام 

 ن أن منيز هذه البطاقات من خالل عدة معايري:، وميك6الحقة

 معيار إقليم قبول البطاقة )قبول البطاقة(: وفقا هلذا املعيار هناك نوعان من البطاقات: * 
 البطاقة الدولية: مثل فيزا، ماسرت كارد، أمكس، دينز كلوب، وميكن استخدامها داخل البالد املاصدرة وخارجها.  -
 .14وتستخدم داخل البالد املاصدرة فيها بالعملة احملليةالبطاقة احمللية:  -
 
 معيار العمليات املنجزة بالبطاقة: وجند فيه: *
، إذ يشرتط إلصدار هذه البطاقات أن 2بطاقة اخلاصم الفوري: يستخدم هذا النوع من البطاقات كأداة وفاء فقط -

ر هلذه البطاقة أن خياصم منه ما حياصل عليه يكون للعميل له حساب يف البنك فيه رصيد إذ يستطيع البنك املاصد
حامل البطاقة عند استعماهلا وجيب أن ال ينقص رصيد حسابه من املبلغ الذي ميكن أن تؤمنه بطاقة االئتمان أي أن 

                                                 
 160،ص  1998أنطوان خليل الهندي: العمليات المصرفية والسوق المالية، المؤسسة الحديثة للكتاب،  14
 
 .82، ص    2009. - اإلسكندرية -دار الجامعية الجديدة للنشر  –عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية في التشريعات األجنبية والعربية  2
 
 .233علي محمد أحمد أبو العز، مرجع سابق ، ص  3
 
 .83- 82عصام عبد الفتاح مطر، مرجع نفسه، ص ص  4
 
 464، ص 2008. -األردن  -دار الثقافة للنشر والتوزيع   -المجلد الرابع  -عمليات بين البنوك  -محمد الكيالني، الموسوعة التجارية  5
 6مرجع سابق، ص سميحة القليوبي،  6
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احلد األعلى لالئتمان هو رصيد احلساب املوجود يف البنك. وبذلك يكون رصيد احلساب البنكي أشبه ما يكون 
نك ال يقدم حلامل البطاقة قرضا وال يسمح له باستعماهلا إال يف حدود رصيده وكلما قام حامل بضمان نقدي فالب

البطاقة باستخدامها يقوم املاصدر هلا بالبنك بالسحب مباشرة من حسابه لتسديد قيمة فاتورة مشرتياته اليت تاصل إىل 
لذي يستحق الدفع جملرد االطالع عليه البنك من طر  التاجر ومن الواضح أن هذه البطاقة تشبه كثريا الشيك ا

  . وقد يتعدى حامل البطاقة احلد املسموح به3والتاجر يقبل قيمة البضائع أو اخلدمات مبجرد االطالع على البطاقة
فيجب أن تؤخذ موافقة من قسم االئتمان اخلاص بالبنك املاصدر وإذا متت املوافقة يتم حساب باقي املبلغ على نظام 

 .4انبطاقة االئتم
( : تتضمن هذه البطاقة اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه  cheque guarantee cardالشيكات ) بطاقة -2

واحلد املسموح له بالسحب مبوجبها وعندما يرغب العميل يف استخدامها يف السحب أو الشراء فإنه يقدم البطاقة 
يقوم مبطابقة توقيعه على الشيك مع  ليقوم التاجر بتدوين رقمها على ظهر الشيك الذي يسحبه العميل كما

توقيعه على البطاقة، والتأكد من صالحية البطاقة وهبذه العملية يكون البنك ضامنا دفع قيمة الشيك للمستفيد 
، ومن مث فإن هذه البطاقة ال تستخدم باستقالل عن الشيك، وإمنا تعمل إىل 5يف حدود املبلغ احملدد بالبطاقة

مثل هذه البطاقات هو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود رصيد  جانبه والسبب يف إصدار
 . 6للعميل يسمح بالوفاء بقيمة املشرتيات فتقوم البنوك بدعم عمالئها بإصدار بطاقات الضمان

عرفت أجهزة الاصر  اآليل تطروا كبري للتقليل من عدد املعامالت  (: لقدCash cardاآليل ) بطاقة السحب -3
، لتمكن العميل 15نك ومن مث البحث عن حتقيق ميزة تنافسية حيث مت إنشاء حمطات صر  آيلداخل الب

مبقتضاها من سحب مبالغ نقدية من حسابه يف حد أقاصى متفق عليه وظيفتها الوحيدة السحب النقدي من 

                                                 
،األكاديمية العربية المالية المصرفية، األردن،  3،العدد  7لد المراكز المالية والمصرفية: أجهزة الصرف اآللي الضخمة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، ا 15

 .44،ص  1999
 
،ص  2005النقود والمالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، محمد شكرين: بطاقة االئتمان في الجزائر، رسالة ماجستير، قسم علوم التسيير، فرع  2

63. 

 
في التمويل المصرفي، لبنان،  أحمد عبد الخالق: البنوك والتجارة اإللكترونية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، الجزء الثاني، الجديد  3

 490،ص  2002
 
 19إدارة البحوث والدراسات المالية والمصرفية، مرجع سابق، ص مركز  4
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خدمات أخرى منها  املوزعات اآللية للنقود والشبابيك األوتوماتيكية التابعة للبنك املاصدر هلا وميكن أن تتضمن
 .2االطالع على الرصيد، إجراء حتويالت، طلب كشف احلساب، طلب دفرت الشيكات واستالمه

هذا النوع من البطاقات بأنه ال يتضمن ائتمان، بل يتم خاصم يتميز  :(Discount cardبطاقة اخلاصم ) -4
قيمة الاصفقة من حساب العميل يف البنك يف احلال مثلما هو احلال بالنسبة للبطاقات الاصرا  اآللية، ويالحظ 
أن هذا النوع من البطاقات ميكن أن يستخدم على نفس شبكات اآلالت السابقة ويعود ارتفاع معدل 

 ا يلي: استخدامها إىل م
 اإلقبال املتزايد من قبل العمالء والتجار وازدياد تعودهم عليها. -
 تزايد اللجوء إىل أساليب التسويق اهلجومية من جانب البنوك. -
 ( Pointy of(واستخدام نقطة البيع  Automated Teller Machinesاجلمع بني نظام )  -

Sale3( يف بطاقة واحدة لعب دور كبري يف ذلك. 
. ويتم 4( : تقوم هذه البطاقة على أساس تثبيت مبلغ حمددStoked value cardsاقة املدفوعة مسبقا )البط -5

استخدامها مبعامالت لدى احملالت املختلفة وذلك بإدخاهلا يف آلة قارئة هلذه البطاقات ويتم خاصم قيمة املعاملة 
إخل، وبعض هذه البطاقات قد يكون حمدود  من القيمة املخزنة عليها مثل بطاقات التليفونات ووسائل النقل...

وبسبب اإلصدارات  16االستخدام بعملية واحدة مثل البطاقات اليت تستخدم لغرض خاص مثل بطاقة التليفون
 . 2املتزايدة واملتعاقبة ألنواع هذه البطاقات فإنه ليس من السهل التوصل إىل إحاصاء دقيق حلجمها احلايل

بطاقات االئتمان على أساس أن الدفع الشهري يقوم البنك املاصدر جبمع الفواتري  بطاقة الدفع اآلجل: األصل يف -6
املوقعة من قبل حامل البطاقة ومطالبته هبا دوريا مرة كل شهر يف تاريخ معني  ويقوم العميل بدفع ما عليه 

ملاصدر وميتد هذا باملستحقات نتجت عن استخدام البطاقة مبا ال يتجاوز تاريخ االستحقاق الذي حيدده البنك ا
 التاريخ عادة من شهر إىل حوايل شهرين يف أقاصى احلاالت وذلك ابتداء من تاريخ ثبوت الدين يف ذمة حاملها

مبوجب استخدام البطاقة أو يف بعض األحيان األخرى من تاريخ اإلرسال البنكي املاصدر لكشف احلساب، 

                                                 
 .92، ص 2006. –القاهرة  –مصر الجديدة  –منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  –أحمد عبد الخالق،   : التجارة اإللكترونية والعولمة  16

 

 19 مركز إدارة البحوث والدراسات المالية والمصرفية، مرجع نفسه، ص 2

 

كلية  –فرع النقود والمالية  –قسم العلوم االقتصادية  –غير منشورة  –رسالة ماجستير  –محمد شكرين.  محمد شكرين: بطاقة االئتمان في الجزائر  3

 6، ص    2006. –جامعة الجزائر  –العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 
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اليت يستفيد هبا حامل البطاقة جمانا دون احتساب فوائد ومطالبة العميل بالسداد ومتثل هذه املدة فرتة السماح 
عليها ويتضح من هذا األسلوب أنه ال يلزم أن يكون حلامل هذا النوع من البطاقات رصيد سابق باستخدام 

 .3البطاقة ألنه حياصل عن كل استخدام على قروض بدون فوائد بقيمة مشرتياته
 :بطاقات حسب معيار اخلدمة املقدمة -7

  (:Affinity cardاالئتماء ) \االئتال  بطاقة -7-1
بطاقة ماصممة خاصياصا جللب مجاعات حمددة إىل االنتماء جلمعيات أو روابط  أو منظمات اجتماعية، تشجع على  

استعماهلا ومقابل تشجيع األعضاء اقتناء هذا النوع من البطاقات فإن اجلمعية حتاصل على عمولة بنسبة مئوية من 
 .2من خالل استعمال البطاقةالدخل املتحقق 

 بطاقات السماحات: املكافآت/البطاقة ذات العالمة التجارية املزدوجة:  -7-2
هي بطاقة بالستيكية تاصدر عن ماصار  أو مؤسسات مالية بإحتاد مع مؤسسات جتارية أو خدماتية إىل زبائنها أو 

ت كما أهنا متنح للعمالء مكافآت مقابل زبائن مرتقبني لتشجيعهم على التعامل مع هذه املاصار  او املؤسسا
استعماهلا يف حني متنح البطاقة ذات العالمة التجارية املزدوجة نفس هذه السماحات، ولكنها تعرض من قبل املاصدر 
بالتعاون مع منشأة التجزئة حيقق املاصدر من ذلك ختفيض تكاليف تسويق البطاقة وزيادة عدد محلتها يف حني تستفيد 

 .17املة معه من تثبيت امسها على البطاقة كوسيلة ترويجاجلهة املتع
 ـ أنواع البطاقات البنكية :

                                                 
 19جع نفسه، ص مركز إدارة البحوث والدراسات المالية والمصرفية، مر 17
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 .أنواع البطاقات البنكية:1رسم توضيحي 

 
 
 
 

 :االئتمانيةخصائص البطاقات 
 18تتميز البطاقات االئتمانية مبجموعة من اخلاصائص نذكر منها 

 للدفع مقارنة بالوسائل االخرى نظرا لسهولة محلها و قلة تعرضها للسرقة و الضياع.تعترب وسيلة فعالة  -

                                                 
جلة البحوث االدارية و صليحة مرباح ، خيرة ميمون ، مظاهر تفعيل بيئة الدفع االلكتروني  بين الحتمية االقتصادية و المتطلبات القانونية ، و االقتصادية ، م  18

 . 13. ص  2017. جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ،  5، العدد  3االقتصادية ، المجلد 
 
 . 30صالح مرزوقي  و اخرون، ص  2
 
، جامعة الجزائر  4، العدد  15رابح حمدي باشا ، وهيبة عبد الرحيم ، تطور طرق الدفع في التجارة االلكترونية ، مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجارة ، المجلد  3

 .17، ص 2011
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متكن البطاقات االئتمانية صاحبها من سحب امواله من خالل أجهزة الاصرا  االيل اليت تضعها البنوك حتت  -
 تاصر  عمالئها، فهي بذلك وسيلة سحب.

ائتمان من البنك يستطيع من خالله تسديد قيمة مشرتياته من تسمح البطاقة البنكية حلاملها من احلاصول على  -
 السلع و اخلدمات مقابل أن يدفع قيمة االئتمان الحقا.

رقم ، رقم سري، )االسمحتتوي على كافة معلوماته الشخاصية د، تاصدر البطاقة االئتمانية لاصاحل شخص واح -
 .ال جيوز استعماهلا اال من طر  حاملها وبالتايلالبطاقة( 

 
 ةلنقود اإللكترونيا (2

فكرة النقود االلكرتونية على قيام العميل بشراء  وتعتمدالنقود االلكرتونية هي التمثيل االلكرتوين للنقود التقليدية 
فتكون على شكل  بالعميل،عمالت الكرتونية من البنك الذي قام بإصدارها وحتميلها على الكمبيوتر اخلاص 

 .2بنفس القيمة احملددة لتلك العمالت العادية وتكونعمالت العادية وحدات الكرتونية تعمل حمل ال
 خصائص النقود االلكترونية:

 3تتميز النقود االلكرتونية مبجموعة من اخلاصائص نذكر منها
أي أن إصدارها يتمثل يف حتويل النقود من شكلها املادي  الورقية،النقود االلكرتونية هي صيغة غري مادية للنقود  -
 االلكرتوين.ىل شكلها إ

 النقود االلكرتونية هلا قبول عاملي و ذلك ألهنا منقولة عن عمالت معرت  هبا عامليا . -
 النقود االلكرتونية هلا جهات اصدار معروفة ميكن الرجوع اليها . -

 آلية عمل النقود االلكترونية: 
ملية الشراء باستعمال النقود االلكرتونية إىل نأخذ مثال الشراء باستعمال النقد االلكرتوين حيث ميكن تقسيم ع

 مرحلتني تتم كل مرحلة عرب خطوات: 
 خاصة بإدارة النقد  شراء وهي: السابقة لعملية الشراء: هناك خطوات أربع تسبق أي عملية المرحلة األولى

 االلكرتوين: 

 عملية استبداد املشرتي النقود االلكرتونية وذلك عن طريق أحد البنوك املاصدرة للنقود االلكرتونية. -1
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حاصول املشرتي على برنامج خاص جمانا لغدارة النقد االلكرتوين وهذا الربنامج يعمل على محاية وحدات النقد  -2
ية اقتناء النقد االلكرتوين من البنك أو صرفه يف االلكرتوين من احملو والنسخ، كما يقوم حبساب الرصيد يف ضوء عمل

 عملية الشراء.
اشرتاك البائع يف هذا النظام من خالل أحد البنوك اليت تتعامل بالنقد االلكرتوين وهو أحد البنوك املوجودة على  -3

 شبكة االنرتنت
اية النقد االلكرتوين. ويقوم بتسجيل حاصول البائع على برنامج جماين إلدارة النقد االلكرتوين وهو يقوم أيضا حبم -4

املتحاصالت وإضافتها للرصيد وأيضا يقوم بالسيطرة على حتويل النقود االلكرتونية إىل نقود حقيقية من خالل البنك 
 املشرتك لديه البائع.

 :ه املرحلة عملية الشراء: تبدأ بتاصفح مقر البائع واختيار السلع والتعر  على أسعارها، خالل هذ المرحلة الثانية
 يقوم املشرتي باختاذ قرار الدفع من خالل النقود االلكرتونية بالقيمة املطلوبة فيقوم الربنامج اإلداري للنقد مبا يلي: 

 اختيار رصيد إذا كان يسمح بالسداد أو عدمه. -1
وحدة وقيمتها يف   إذا كان الرصيد يسمح يقوم بتحديد العمالت االلكرتونية عن طريق حتديد األرقام اخلاصة بكل -2

 كشف حساب خاص إلرساله إىل البائع عن طريق البنك املاصدر للعملة.
يتلقى البنك املاصدر كشف احلساب من املشرتي حيث يتأكد من صحة النقود االلكرتونية وذلك من خالل  -3

بإرسال كشف وحدات صحة األرقام اخلاصة هبا أو بطرق التأكد املختلفة ومبجرد التأكد من صحة هذه األرقام يقوم 
 النقد االلكرتوين إىل البائع بعد توقيع البنك لاصحة النقود االلكرتونية.

يتلقى برنامج إدارة النقد االلكرتوين للبائع كشف العمالت االلكرتونية املوقعة من البنك ويقوم بإضافة وحدات  -4
 الرقمية. النقد اجلديدة بأرقام وعالمات التأمني اخلاصة هبا إىل خزينة البائع

يقوم برنامج إدارة النقد االلكرتوين للبائع بإبالغ املشرتي بإمتام السداد فيقوم برنامج إدارة النقد للمشرتي مبحو  -5
قيمة العملية من رصيد املشرتي يستطيع البائع بعد ذلك من خالل البنك املشرتك لديه من حتويل النقود االلكرتونية 

إدارة النقد للبائع وذلك عن طريق إرسال كشف حساب بكل وحدات النقد إىل نقد عادي عن طريق برنامج 
االلكرتوين لدى البائع أو بعضها، ويقوم البنك بزيارة رصيد البائع لديه ويقوم الربنامج مبحو هذه الوحدات من أجهزة 

 ل الشكل التايل: البائع، وميكن توضيح اخلطوات اإلجرائية الشراء والسداد بواسطة النقود االلكرتونية من خال
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 . دورة استخدام النقد اإللكتروني :2رسم توضيحي 

 أشكال النقود االلكترونية: 
ختتلف أشكال النقود االلكرتونية وصورها تبعا للوسيلة اليت يتم من خالهلا ختزين القيمة النقدية وذلك وفقا حلجم  

 القيمة النقدية املخزنة على تلك الوسيلة التكنولوجية، ومن مث فإن هناك عدة معايري لتمييزها: 
 معيار الوسيلة :أوالً 

 :وفقا هلذا املعيار هناك ثالثة أنواع
ويقاصد بالدفع السابق ختزين قيمة مالية معينة بشكل مسبق على شرحية الكرتونية مدجمة  البطاقة السابقة الدفع: -أ

على بطاقة بالستيكية واليت تتطلب جتهيز حاسب شخاصي بربامج معينة لكي تستخدم يف عملية السداد ومن األمثلة 
 تم تداوهلا يف الدامنرك. على هذه البطاقات البطاقة الذكية وبطاقة دامونت واليت ي

يتم ختزين النقود االلكرتونية على القرص الاصلب بالكمبيوتر الشخاصي ليقوم باستخدامها مىت  القرص الصلب: -ب
يريد من خالل شبكة االنرتنت لشراء ما يرغب فيه من سلع وخدمات على أن يتم خاصم مثن هذه السلع واخلدمات 

لكرتونية املخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخاصي. وكذلك يطلق على هذا النوع يف ذات الوقت من القيمة النقدية اال
 من النقود بالنقود الشبكية. 
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تعد هذه الوسيلة خليط مركب من الطريقتني السابقتني حيث يتم مبوجبها شحن القيمة  الوسيلة المختلطة: -ج
ة احلاسب اآليل الذي يقوم بقراءهتا وبثها عرب شبكة النقدية املوجودة على البطاقة االلكرتونية سابقة الدفع على ذاكر 

 االنرتنت إىل الكمبيوتر الشخاصي لبائع السلع واخلدمات. 
 معيار القيمة النقدية :ثانياً 

 وفقا هلذا املعيار ميكن التمييز بني نوعني من النقود االلكرتونية: 
واليت ال تتجاوز  السلع واخلدماتء بأمثان وهي بطاقات صاحلة للوفا بطاقات ذات القيمة النقدية الضعيفة: -أ

 قيمتها دوالر واحد فقط. 
 .19وهي تلك اليت تزيد قيمتها عن دوالر واحد ولكنها ال تتجاوز املائة دوالر بطاقات ذات قيمة متوسطة: -ب

 والرقابةمن حيث المتابعة  ثالثاً:
املعلومات اخلاصة هبوية الساحب مثلها مثل البطاقات نقود الكرتونية حمددة اهلوية أي هي النقود اليت حتتوي على  -

 االئتمانية ومنه ميكن التعر  على مسار حتويل النقود. ) نقود الكرتونية حمددة ، قابلة للتعر  عليها (
هذا النوع من النقود ال حيتوي على معلومات الساحب وهذا ما ياصعب حتديد مسار  حمددة،نقود الكرتونية غري  -

 سحوبة.املالنقود 
 من حيث التعامل بها  :رابعاً 

يتم ختزين النقود على القرص الاصلب للكمبيوتر  :online e-moneyنقود الكرتونية عن طريق الشبكة  -
العملية من البائع الرجوع اىل  وتتطلبمن هذه القيمة املخزنة  واخلدماتالشخاصي للعميل وجيري خاصم أمثان السلع 

حساب املاصدر )ماصدر النقود( الذي حيتوي على قاعدة بيانات النقود االلكرتونية اليت مت انفاقها على مستوى نقاط 
 . 20 (مكانية استخدامها للتسديدإالبيع للتأكد من سالمة عملية الدفع )التأكد من سالمة نقود العميل و 

 
: تتم التعامالت دون احلاجة اىل الرجوع ملاصدر النقود،   off line e-moneyكة نقود الكرتونية خارج الشب -

 و تكون يف شكل بطاقات حتتوي على نؤشر يظهر القيمة املتبقية من النقود بعد كل تعامل مثل البطاقات الذكية 

                                                 
 93–91، ص   2009. -اإلسكندرية  -دار الجامعية الجديدة للنشر  –جنبية والعربية عصام عبد الفتاح مطر: التجارة اإللكترونية في التشريعات األ 19
. جامعة حمه لخضر، الوادي ،  3،العدد  2زكريا مسعودي ، الزهرة جقريف، ماهية النقود االلكترونية ، المجلة الدولية لالبحاث القانونية و السياسية ، المجلد  20

 13، ص2018الجزائر ، 

 
 14، ص 2020عبد الحميد ابراهيم ، النقود الرقمية واثر التعامل بها في الفقه االسالمي . دار أصول للنشر و التوزيع ، مصر، أحمد عيد 2
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تنتج  فعلي،قود ليس هلا وجود يتم تعريفها على أهنا ن االفرتاضية:يوجد نوع اخر من النقود االلكرتونية وهو النقود  -
بل يسيطر عليها إال ماصدرها  رمسية،أي جهة  مركزي والال يسيطر عليها أي بنك  حاسوبية،سطة برامج بوا

 ة هي المتنع من التالعب هبا أو اتالفها ومن أشهر العمالت االفرتاضي ورموز)شخص( من خالل وضع تشفريات 
Bitcoin2  

 
 :الرقمية للبنوك المركزية في بعض دول العالمتجارب استخدام العمالت 

 انتهجت العديد من الدول سياسة استخدام النقود الرقمية نوضحها يف اجلدول التايل:    
 21: تجارب استخدام العمالت الرقمية للبنوك المركزية في بعض دول العالم 1جدول 

 الرقمية للبنوك المركزية في بعض دول العالمتجارب استخدام العمالت  الدولة

 أطلق البنك املر كزي السويدي مشروعا جتريبيا لتحديد مدى قدرة عملة إلكرتونية مدعومة من البنك املركزي السويد
- - EKRONAعلى سداد مدفوعات التجزئة 

 Petro علما أنVEF للبوليفار الفنزويلي ، كملحق2017يف ديسمرب عام  Petro PTR مت تقدمي فنزويال
 مدعومة بالنفط والغاز والذهب واملاس

 السنغال
مرحلة  ، متثل2016يف ديسمرب  CFA وهو نسخة رقمية من العملة الورقية وطنية ،ECFA م إصدار

يف طرح العملة الرقمية يف البلدان االفريقية مبا يف ذلك النيجر وتوغو وبنني  ECFA ثانية من إصدار
 هاوبوركينا فاسو وغري 

 ايران
أعلنت إيران أهنا ستاصدر عملتها املشفرة اخلاصة، واليت سيتم ربطها بالعملة الوطنية الرمسية، وقامً  البنك 
املركزي االيراين باصياغة قواعد جديدة فيما يتعلق بالعمالت املشفرة، ومع ذلك ال تزال هناك قيود جتارية 

 على استخدام العمالت الرقمية يف البالد

 جزر مارشال جمهورية

بعد  ،SOV جزر مارشال عن إنشاء عملة رقمية رمسية جديدة تسمى السيادية ، أعلنت2018يف عام 
العملة القانونية للجمهورية مثل الدوالر  SOV تاصبح . وسو 2018إصدار قانون العملة السيادية لعام 

 لالقتاصادجلمع االموال لدفع الفواتري ومنح دفعة  SOV االمريكي، وقد بدأت البالد
 

 
 تجارب استخدام العمالت الرقمية للبنوك المركزية في بعض الدول العربية 

                                                 
 182،ص  2019عبد الرحمن بن عبد هالل الحميدي، تقرير حول االستقرار المالي في الدول العربية، صندوق النقد  العربي،  21
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 االمارات العربية المتحدة
 المملكة العربية السعودية

عن تعاوهنما ( SAMA( وهيئة النقد العريب السعوديCBUAE أعلن ماصر  االمارات العربية املتحدة
سيتم استخدام "آبر" يف التسويات املالية بني البلدين، وال يزال هذا يف إطالق مشروع العملة الرقمية "آبر". 

 املشروع يف إطار جترييب

 مملكة البحرين
،كما مت وضع  2018قام بنك البحرين املركزي بنشر مسودة قواعد لتنظيم عمالت التشفري يف ديسمرب 

 ومكافحة غسل االموال وغريها من االطار النهائي ملتطلبات الرتخيص و احلوكمة ومعايري االمن السيرباين
 تدابري إدارة املخاطر

 
 المحفظة اإللكترونية (3

E-wallet  هو تطبيق يسمح بتخزين املعلومات الشخاصية بالعميل )االسم، رقم اهلاتف .... اخل( و املعلومات
 اخلاصة حبسابه البنكي )رقم البطاقة، الرقم السري للبطاقة....اخل ( عند إمتام عملية التسديد يقوم العميل بإدخال اسم

ت االخرى وخاصة رقم البطاقة البنكية ومنه تفادي املستخدم اخلاص به ورقم سري دون احلاجة اىل ادخال املعلوما
 .22أخطار التعرض للسرقة و االحتيال

باصفة عامة، تسمح احملفظة االلكرتونية بتخزين وحتويل النقود مبختلف العمالت اىل جانب حفظ املعلومات املتعلقة 
 : 2بالعمليات التجارية، و تعتمد على وجود مكونني ومها

 األمان ، كالشيفرة اخلاصة بنقل معلومات املستخدم وعمليات الشراء اليت قام هبا. مكون برجمي مسؤول عن -
تشمل هذه املعلومات طرائق الدفع اليت قام هبا  للمستخدم،قاعدة بيانات حتتوي على املعلومات املدخلة  -

 .العنوان اخلاص بالفواتريو  منتجاته،العنوان الذي اختاره لشحن  املستهلك،
 

 االلكترونية:أنواع المحافظ 
و هي إحدى وسائل الوفاء اليت تاصلح لسداد املبالغ قليلة القيمة، وقد ظهرت هذه الوسيلة نتيجة تزاوج تكنولوجيا 
املعلومات االتاصال بتكنولوجيا البطاقة الذكية، وعليه هي عبارة عن تطبيق الكرتوين يقوم على أساس ترتيب وتنظيم 

الية  وحتتوي تلك احملفظة على مجيع بيانات املستخدم لتلك البطاقة باصيغة مشفرة ويتم تثبيتها آلية مجيع احلركات امل
                                                 

  https://www,lafinancepourtous.comعن الموقع االلكتروني  22

 
    https://www.rageek.comعن الموقع االلكتروني  2

 

 .99ص–97، ص   2009. -اإلسكندرية  -معية الجديدة للنشر دار الجا –عصام عبد الفتاح مطر: التجارة اإللكترونية في التشريعات األجنبية والعربية  3

 

 72، ص 2008 -الجزائر  -بن عكنون  -ديوان المطبوعات الجامعية   -إبراهيم بختي،  التجارة اإللكترونية مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة  4

https://www,lafinancepourtous.com/
https://www.rageek.com/
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على كمبيوتر شخاصي أو ختزينها على أحد األقراص املرنة أو أي أداة ميكن عن طريقها حفظ تلك البيانات 
ن خالل ماكينات الشحن واستخدامها للدفع عن طريق شبكة االنرتنت يف مجيع حاالت الشراء  ويتم شحنها م

العادية املوجودة يف أماكن عديدة أو من خالل أجهزة تليفون خماصاصة لذلك يف مقابل حساب مفتوح لدى اجلهة 
املاصدرة واليت قدمت خدمة الشحن عن طريق التليفون أو يف مقابل مبالغ تدفع يف مقر البنك أو املؤسسة املالية 

 .3املاصدرة للبطاقة
 دة واملنتشرة أكثر هي احملافظ االلكرتونية املؤقتة املتمثلة يف: من األمثلة املوجو  

 بطاقات اهلاتف اليت حتمل قيمة معينة يف شرحيتها هتتلك بانعدام رصيدها وهذا النوع غري قابل للشحن مرة أخرى. -
 . 4بطاقات أجهزة توزيع السلع اجلاهزة اليت تستخدم لفظ قيم مالية يف شرحيتها، وهي قابلة للشحن -

 وهي: 23عموماً اىل مخسة أنواع احملافظ االلكرتونيةتنقسم 
 
ان هذا  يللعميل، أاحملافظ االلكرتونية املكتبية: وهي عبارة عن تطبيق يتم حتميله على احلاسوب الشخاصي  -1

جهاز  إذاتتم فيه العمليات باصفة آمنة وحممية إال  احلاسوب،التطبيق قابل لالستعمال فقط على ألجهزة 
 احلاسوب حيتوي على فريوس.

أجهزة: تشبه إىل حد كبري احملافظ اإللكرتونية املكتبية إال يف عملية ختزين النقود اليت تتم \احملافظ معدات  -2
 أو األجهزة املشاهبة هلا.  USBعلى مستوى أجهزة 

ايب )منوذج لتخزين املعلومات احملافظ اإللكرتونية الرقمية: هي حمافظ إلكرتونية تعتمد على تقنية التخزين السح -3
 عرب االنرتنت(

احملافظ االلكرتونية عرب اهلاتف: هي احملافظ االلكرتونية اليت تعمل من خالل تطبيق يتم تنزيله على اهلاتف  -4
 .استخداماً احملمول ومنه تتم العمليات التجارية بسرعة وهو النوع االكثر 

عبارة عن ترميز خاص بالعميل يتم طباعته على الورق أو على قرص مضغوط أو أي وسيلة  الورقية:احملافظ  -5
 .QR CODE مثل:اخرى 

 :  PAYEERمنوذج عن احملفظة االلكرتونية عرب تطبيق 

                                                 
 crypto.fr-https://www.csptainعن الموقع االلكتروني  23

 
 ligne.info-en-https://www.paiementعن الموقع االلكتروني  2

https://www.csptain-crypto.fr/
https://www.paiement-en-ligne.info/
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، يسمح بتحويل  2012هو تطبيق للمحافظ االلكرتونية مت انشائه بروسيا سنة   PAYEERتعريف تطبيق : 
ت خمتلفة كما يتيح ملستعمليه إمكانية إعادة تعبئة حمافظهم االلكرتونية عن طريق البطاقات وختزين النقود بعمال

 2البنكية

 
 .نموذج عن محفظة الكترونية  :3رسم توضيحي 

 شيك اإللكترونيال (4
لكرتوين يتم تبادهلا بني الساحب واملستفيد عرب ، ترسل عرب الربيد اإللكرتونياً إلكرتونية وموقعة إهو عبارة عن وثيقة 

  . 2لكرتونية( للتأكد من صحة الرصيدلكرتوين )البنوك اإلإوسيط 
من شخص يسمى  ، يتضمن أمراً اً لكرتونيإطرا ، معاجل لكرتوين حمرر مكتوب أو حمرر ثالثي األكما يعترب الشيك اإل

 .24ن النقود لاصاحل طر  ثالث وهو املستفيدم ىل بنكه )املسحوب عليه( بأن يدفع مبلغاً إالساحب 

                                                 
مة لنيل شهادة ماستر في العوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير ، كلية الحقوق و أبو بكر حبيله ، واخرون ، النظام القانوني للوفاء االلكتروني ، مذكرة مقد 24

 35.ص 2020 \قالمة 1945ماي  8العلوم السياسية ، جامعة 

 

 . 117، ص 2014لجزائر ، ، جامعة العفرون ، ا2، العدد 1شريفة هنية ، الشيك االلكتروني كوسيلة حديثة للوفاء ،مجلة الحقوق و العلوم االنسانية ، المجلد  2
 
  echeck-an-is-https://www.alliedpay.com/blog.what  عن املوقع االلكرتوين  3
 
،جامعة الشهيد حمه 24البحوث و الدراسات االجتماعية ، العدد هشام لبزة، محمد الهادي ضيف هللا ، واقع وتحديات وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر ، مجلة  4

 285.ص2017لخضر الوادي .

https://www.alliedpay.com/blog.what-is-an-echeck
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 .3نموذج عن الشيك اإللكتروني:3رسم توضيحي 

 إجراءات استخدام الشيك االلكتروني:
 :4لكرتوين اخلطوات التاليةتتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك اإل 

لكرتوين ليتم إاخلطوة االوىل: يشرتك املشرتي لدى البنك وذلك بفتح حساب جاري له ويتفق مع البنك على توقيع 
 .حفظه يف قاعدة البيانات اخلاصة بالبنك

اخلطوة الثانية: يقوم البائع باالشرتاك لدى البنك ، فتح حساب جاري خاص به و االتفاق على توقيع الكرتوين يتم 
 دة بيانات البنك.تسجيله يف قاع

 اخلطوة الثالثة: يقوم املشرتي باختيار السلعة أو السلع املرغوب فيها مث يتفق مع البائع على السعر.
رساله للبائع عرب الربيد االلكرتوين إمث  لكرتونياً إاخلطوة الرابعة: يقوم املشرتي بتحرير شيك )تعبئته(، التوقيع عليه 

 .اخلاص به
 ىل بنكه.إلكرتوين عليه مث يرسله إالبائع الشيك من املشرتي مث يقوم بإضافة توقيع  اخلطوة اخلامسة: يستلم

اخلطوة السادسة: يقوم البنك مبراجعة الشيك والتحقق من صحة املعلومات والتوقيعات وعند عدم وجود أي خلل 
 يقوم البنك بإبالغ كل من البائع و املشرتي بتمام العملية.
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 مخطط لدورة إجراء استخدام الشيك اإللكتروني.4رسم توضيحي 

 

 كترونية لألموالل(  التحويالت اإل5
جراءات املعتمدة يف حتويل األموال عرب بنوك الكرتونية مرخص لكرتونية لألموال هي جمموعة القواعد واإلالتحويالت اإل

ثر ماصداقية أكمان و التحويل عن طريق حاسوب. ومن خاصائاصها ضمان األهلا بالقيام هبذه العملية ويتم اصدار أمر 
يعر  التحويل االلكرتوين لألموال على أنه عملية نقل االموال من حساب اىل اخر داخل نفس  ، 25للمتعاملني

 .2خرآىل بنك إالبنك أومن حساب اىل حساب بنكي اخر ينتمي 
 

 المطلب الرابع: أشكال التأمين على الدفع اإللكتروني 4.3.1
نه عندما تتم عملية الدفع والتحويل بوسائل الكرتونية عرب شبكة مفتوحة تزيد من خماطر االخرتاق أال شك يف 

واالطالع على املعلومات ختص اآلخرين وحىت التالعب حبساباهتم ما حيتم على املؤسسات املالية وجوب توفري األمان 
ومن مث أوجب اللجوء إىل وسائل التأمني لتوفري األمان  ، 26والثقة لعمالئها بغية تشجيعهم على التعامالت االلكرتونية

                                                 
 7عماد الدين بركات واخرون ، ص  25
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والثقة بني املتعاملني لضمان فعالية وجناحة وسائل الدفع االلكرتونية، مما يضمن جناح الاصفقات التجارية عرب هذه 
االلكرتوين مهمة توفري األمان والثقة املتبادلة، حيث يتم حتديد الدائن  الشبكات وتتوىل اجلهة اليت تقدم خدمة الدفع

واملدين، أي أطرا  العملية اليت تتم بطريقة مشفرة من خالل برنامج معد هلذا الغرض حبيث ال يظهر الرقم البنكي 
ذا ما يعر  بنظام على الشبكة ويتم عمل أرشيف، يسهل الرجوع إليه، للمبالغ اليت يتم سحبها هبذه الطريقة وه

ضمانات أساسية أمهها: التكاملية أي ضمان أن الرسالة املرسلة  ةاملعامالت االلكرتونية اآلمنة، وحيقق هذا النظام عد
هي الرسالة املستقبلة عن طريق الباصمة الرقمية وسرية املعاملة من خالل تشفري حمتوى الرسالة، والتحقق من شخاصية 

كذلك من أشكال التأمني املستحدثة ما يسمى باحلوائط النارية   ،2ة البائعصاحب بطاقة االئتمان وشخاصي
((Firewalls  وقد ابتكرت هذه التقنية العديد من الشركات العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتأمني 

 ريبة يفالشبكات، وهي من أهم األدوات األمنية املستخدمة يف تأمني الشبكات، ومنع االتاصاالت اخلارجية امل
 Secure socket layer)كما أن هناك بروتوكول الطبقات األمنية ),3نرتنت من الوصول إىل داخل الشبكةاإل

وهو برنامج بروتوكول تشفري  (scape communication Netوالذي ادخل هذا النظام من طر  شركة )
االنرتنت بطريقة آمنة، حبيث ال ميكن ألي متخاصص يف نقل البيانات واملعلومات املشفرة بني جهازين عرب شبكة 

شخص إال املرسل واملستقبل ميكن قراءهتا وتكون قوة التشفري فيها قوية، وياصعب فكها ويقوم هذا الربنامج بربط 
  إذا املتاصفح املوجود على الكمبيوتر املستخدم بالكمبيوتر املزود )اخلادم( اخلاص باملوقع املراد الشراء منه، وهذا طبعاً 

ان الكمبيوتر اخلادم مزودا هبذه التقنية، ويقوم هذا الربنامج بتشفري أي معلومة صادرة من ذلك املتاصفح وصوال إىل ك
الكمبيوتر اخلادم اخلاص باملوقع باستخدام بروتوكول التحكم باإلرسال وبروتوكول االنرتنت اللذان يعرفان بـ 

(Control Transfer Protocol /Internet Protocol ( ولقد مسيت بالطبقة اآلمنة ألن هذا 
 Hypertext)الربنامج يعمل كطبقة وسيطة تربط بني بروتوكول التحكم بإرسال وبروتوكول إرسال النص الفائق 

transfer protocol) 27   ،( كذلك يوجد بروتوكول احلركات املالية اآلمنةSecure electronic 
transactions ، ) أدخلته كل من ) ويسمح هذا الربوتوكول الذيinternational  وMaster card  

،Visa )  مبعرفة أطرا  التبادل من خالل تبادل التوقيعات االلكرتونية حىت أنه يعترب مبثابة احلاكم يف أغلب عمليات
اسية الدفع اليت جترى عرب االنرتنت وقد قامت كربى البنوك باالشرتاك مع كلتا الشركتني من أجل الوصول إىل معايري قي

                                                                                                                                                             
 .www.islamonline.net،على الموقع االلكتروني:  2009ماي  20حيدر أمير، الدفع االلكترونية من يحميه، تاريخ اإلطالع:  3
 
 

 227،ص  2003عزة العطار: التجارة اإللكترونية بين البناء والتطبيق، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية،  27
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هو الربوتوكول اآلمن األول املقدم من طر  شركات االئتمان الستخدام  ) Setونظام موحد حىت أصبح بروتوكول )
و هو يوفر اخلاصوصية والتأكد من اهلوية والتكامل أي أن املعلومات اليت  .بطاقات االئتمان ولتنفيذ العمليات التجارية

م تغيريها أو تضييعها وعدم إنكار أحد طريف التعامل البائع أو يتم نقلها هي معلومات صحيحة ومتكاملة مل يت
. وقد نتج عن تطور شبكة االنرتنيت بروز التجارة اإللكرتونية ووسائل دفع جديدة إلكرتونية اخّتذت أشكال 2املشرتي

 خمتلفة تتالئم مع طبيعة املعامالت وتسوية املدفوعات.
 

 عبر اإلنترنت اإللكترونيلدفع ل حلول: خامسالمطلب ال 5.3.1
1) PayPal 

 مليون مستخدم نشط كما أهنا تنمو بسرعة. 305 -
 مليون مستخدم جديد! 9.3وحده ، اكتسب  2019يف الواقع، من الربع الثالث إىل الربع الرابع من عام  -
 .مجيع أحناء العاململيون حساب يف  169كما يعد الرائد عاملياً يف جمال حلول الدفع عرب اإلنرتنت مع أكثر من   -
عملة يف مجيع أحناء العامل مما أهله ألن يكون دعامة قوية للتجارة اإللكرتونية  26سوقًا و  203يوفر خدماته يف  -

 .العاملية من خالل إتاحة خيارات الدفع عرب املواقع والعمالت واللغات املختلفة
 لفة.عملة خمت 56، ميكنك سحب األموال ب  PayPalباصفتك مستخدم  -
-  PayPal  ال داعي للقلق بشأن رسوم العضوية الشهرية أو الاصيانة السنوية أو حىت احلفاظ على الرصيد. -جماين 
 بالعديد من بطاقات اخلاصم واالئتمان. PayPalميكن ربط حساب  -
ملاصريف صفرًا عن طريق ربطه حبسابك ا PayPalميكنك شراء العناصر عرب اإلنرتنت حىت إذا كان رصيدك على  -

 احلايل.
- PayPal .آمن. ميكنك شراء العناصر عرب اإلنرتنت دون الكشف عن معلوماتك املالية 
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 .PayPalنمو شركة  :5رسم توضيحي 

1) Stripe 

 ألنه سهل االستخدام، وال يتطلب رسوًما شهرية أو رسوم عضوية، ويعد جتربة تسوق آمنة. PayPalيشبه  -
 هو احلل املناسب لك. Stripeومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نظام أساسي خماصص للدفع ، فإن  -
 لديه أدوات وميزات خاصة ميكن للمطور استخدامها إلنشاء مناصة دفع خماصاصة لشركتك. Stripeهذا ألن  -
 

 وتشمل هذه:
  أداة متقدمة إلدارة االحتيال تسمىStripe Radar. 
  ملاصاريف املوظف.بطاقات افرتاضية ومادية 
  ذكاء األعمال على أساسSQL. 

 هو خيار جيد لك. Stripeفإن  خماصاصة،كنت شركة كبرية وحتتاج إىل حلول دفع   إذا -
 

2) Amazon Pay 

 .Amazon، ميكنك الوصول بسرعة وسهولة إىل مستخدمي Amazon Payباستخدام  -
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ميكن هلؤالء العمالء الدفع مقابل سلعك أو خدماتك ببساطة عن طريق تسجيل الدخول إىل حسابات  -
Amazon .اخلاصة هبم 

 اختيارًا ممتازًا. Amazon Payفيما يلي مخسة أسباب جتعل 
 .من السهل جًدا إعداده باستخدام موقعك 
 .مت حتسينه لكل من البحث الاصويت واجلوال 
  ميكن للعمالء الوصول إىل آال  املواقع.باستخدام حساب واحد ، 
 .ميكنك حتاصيل مدفوعات متكررة من عمالئك مثل رسوم العضوية الشهرية 
 ميكنك تقدمي املبالغ املسرتدة بسالسة. 

 
3) X-Payments 

كحل الدفع   X-Paymentsإذا كانت السالمة املالية وخاصوصية عمالئك هي أولويتك القاصوى ، فاخرت  -
 اخلاص بك.

 ، مما يعين أهنا جتتاز معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع.PCI DSSحاصلة على شهادة  -
 هذا هو أعلى مستوى أمان ميكنك احلاصول عليه لعمالئك ومتجرك عرب اإلنرتنت. -

 ، تستمتع أيًضا مبا يلي: X-Paymentsمع 
 ختزين معلومات بطاقة االئتمان األكثر أمانًا. .1
 ال يضطر العمالء إىل مغادرة متجرك عرب اإلنرتنت إلجراء الدفع. معامالت سلسة ، حيث .2
 بطاقة ائتمان. 40معاجلة أكثر من  .3

 معاملة تتم معاجلتها سنويًا. 10000دوالرًا يف الشهر مقابل  42.46يبدأ السعر عند  -
 

4) Braintree 

 بشكل اسرتاتيجي على مستخدمي اهلواتف احملمولة. Braintreeيركز  -
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، فهي تستفيد من خالل الوصول إىل ماليني األشخاص الذين يستخدمون حل الدفع  PayPalمملوكة من قبل  -
 ؟Braintreeالشهري. لذا ، ملاذا جيب عليك استخدام 

Braintree -  موثوق به من قبل الشركات الرقمية الضخمة مثلAirbnb  وUber. 
 أدوات خاصة للكشف عن االحتيال.  -
 وبطاقات االئتمان واخلاصم الرئيسية. Venmoو  Apple Payو  Google Payمع  ميكن دجمه -

 ، فما الذي جيب أن أستخدمه؟ PayPalمملوًكا لـ  Braintreeاآلن أنت تتساءل: إذا كان 
 اجلواب هو أن ذلك يعتمد على نوع العمل الذي تديره.

 .Braintreeو  PayPalفيما يلي ثالثة أشياء جيب مراعاهتا عند االختيار بني 
، إال أنه من السهل أيًضا  PayPalعلى الرغم من أنه من األسهل احلاصول على املوافقة على حساب  .1

وقًتا أطول ، ولكن مبجرد  Braintreeوضع عالمة على حسابك وإلغاء تنشيطه. يستغرق إعداد حساب 
 حاصولك على حساب ، فأنت متأكد من إجراء معامالت سلسة يف املستقبل.

 .Braintreeمن األسهل إرسال مبالغ كبرية من األموال بالعمالت األجنبية من خالل  .2
منتجات خمتلفة إىل حد كبري وتليب احتياجات األسواق املختلفة. ادرس   PayPalو  Braintreeتقدم  .3

 كل واحد واخرت أكثر ما يناسب عملك.
5) Due 

Due - ليس جمرد حل للدفع 
 يلي:إنه نظام كامل يسمح لك مبا  -
 اعتين جبميع فواتريك يف مكان واحد. -
 ابق منظًما مع مجيع معلومات الدفع اخلاصة بك يف مكان واحد. -
 متتع مبعدالت أقل من بطاقات االئتمان. -
 

6) GOCARDLESS 

GoCardless - .هو خيار رائع إذا كنت جتمع مدفوعات متكررة من عمالئك 
 ك شهرية أو تقدمي دورة تدريبية عرب اإلنرتنت مع خيارات دفع شهرية.على سبيل املثال ، تقوم بتحاصيل رسوم اشرتا
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 بتحاصيل املدفوعات املتكررة تلقائًيا. GoCardlessيسمح لك  -
 عند استخدام هذا النظام األساسي ، يسهل عليك أيًضا تتبع حالة الدفع لعمالئك. -
ولكن ميكنك احلاصول على اشرتاك مدفوع إذا كنت مهتًما بإضافة امسك إىل كشو   جماين،االشرتاك القياسي  -

 احلسابات املاصرفية لعمالئك أو تطوير إشعارات الربيد اإللكرتوين وصفحات الدفع اخلاصة بك.
 

7) SecurePay 

كربى ، فإن إذا كنت تبحث عن حل للدفع تدعمه البنوك األسرتالية ال، ممارسة األعمال التجارية يف أسرتاليا
SecurePay .هو احلل الذي ختتاره 

 :SecurePayعروض 
 .تقارير مفاصلة عن مجيع املدفوعات 
 .سهولة التكامل مع معظم عربات التسوق 
 .مدفوعات سريعة عرب اإلنرتنت 

 
8) Adyen 

Adyen -  طريقة دفع حملية. 250دولة ويدعم  200متاح يف 
ألفضل حل لألمن ومكافحة  2019يف عام  Nora Solution Partner Excellenceفازت جبوائز  -

 االحتيال.
 .Microsoftو  Spotifyكحل للدفع مها   Adyenشركتان ضخمتان تثقان يف  -
 

9) CyberSource 

 هو أفضل حل للدفع بسبب إدارته للمخاطر -
 نتجهاز للكشف عن االحتيال لضمان أمان عمالئك ومتجرك عرب اإلنرت  300حيتوي على أكثر من  -
 شركة يف مجيع أحناء العامل.  450.000دولة ويستخدمه  CyberSource 190خيدم  -
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 كيف ختتار حلول الدفع املناسبة لعملك
 حلول الدفع العشرة املذكورة أعاله هي األفضل من بني أفضل احللول اليوم.

 
 ولكن كيف تختار واحًدا يناسب عملك؟

 لشركتك اآلن.اجلواب هو التعمق يف ما حتتاجه بالضبط 
 يعد خيارًا رائًعا بالنسبة لك. PayPalعلى سبيل املثال ، إذا كنت قد بدأت للتو وترغب يف اختبار الوضع ، فإن 

 الفريدة. Stripeإذا كنت شركة أكرب وحتتاج إىل نظام أساسي خماصص ، فستحب ميزات 
 ميكنك العثور على حل دفع خاص يناسبك متاًما. مميزة،متاًما كما أن عالمتك التجارية 

 

 المبحث الثالث: واقع نظم الدفع اإللكتروني في النظام البنكي السوري 4.1

الدفع اإللكرتوين يف سوريا خدمة طال انتظارها، فبالرغم من كل املطالب لتفعيله واحملاوالت املستمرة لكسر العقبات 
 ة مل تفّعل بعد يف سوريا على  الشكل الذي جيب أن تكون فيه لالستفادة منها.اليت تعرتض طريقه، إال أن هذه اخلدم

كما ان مفهوم الدفع اإللكرتوين يف سوريا على اعتباره عماد التجارة اإللكرتونية يعترب مفهوًما غريًبا وغري معتاد للكثري 
وجود بنية حتتية مناسبة، إضافًة لعدم من السوريني، كما أن العمل به وتطبيقه يكاد يكون مستحياًل يف ظل عدم 

 .28وجود سياسات واضحة تنظم تطبيقه
ولطاملا انتظر السوريون تطور خدمات الدفع  املاصريف يف البالد على اعتبار اعتماد وسائل الدفع الكالسيكية احملدودة 

ال أن إت الدفع االلكرتوين، يف املؤسسات . و بالنظر اىل بلدان اجلوار تعترب سورية من املتأخرين يف تأمني  خدما
 .2محل معه والدة خدمة الدفع االلكرتوين بعد طول انتظار 2021أواخر عام 

ويف سياق الدفع االلكرتوين فإن أبرز مظاهره كانت أثناء الفرتة املاضية :كان دفع بدل اخلدمة العسكرية من قبل 
مليار لرية سورية،  273ت قيمة املدفوعات حاويل . وبلغ2022مليون فاتورة يف عام  11.5املغرتبني، فقد مت دفع 

ولكن هذا ال يعترب مؤشر على تطور الدفع اإللكرتوين يف سوريا وإمنا هو ظاهرة من ظواهره البسيطة فقط على الرغم 
 من أن املبالغ كبرية وضخمة إال أهنا يف سياق حمدد وضيق.
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   سورية لمحة عامة على الجهاز المصرفي في: ولالمطلب األ 1.4.1
يعترب القطاع املاصريف يف سوريا أحد أكرب القطاعات االقتاصادية اليت عادت خالل السنوات الطويلة املاضية من 
تداعيات احتكارها من قبل القطاع العام، الذي رسم له من ستينات القرن سياسة ماصرفية تقوم على التخاصص 

ؤسسات هذا القطاع )املاصار ( من مؤسسات متنازعة املاصريف منطلقا من فكرة مفادها أن هذا التخاصص سينقل م
فيما بينها على الزبائن واملقرتضني اىل مؤسسات متعاونة يعمل كل منها يف اجملال الذي حتدده الدولة له، والذي 
حاصل أن كل منها كان يعمل بواد و مبنأى عن غريه من املاصار  ، و كأهنا مؤسسة ماصرفية واحدة بفروع 

 متخاصاصة.  
مت إعادة تنظيم اجلهاز املاصريف على أساس التخاصص املاصريف للقطاعات االقتاصادية و النشاطات  1966ام يف الع

حيث مت  1966\10\29تاريخ  \813\املختلفة ، وذلك مبوجب قرار وزير االقتاصاد والتجارة اخلارجية رقم 
معني. كما مت دمج املاصار   تقسيم القطاع املاصريف السوري اىل جمموعة من املاصار  يهتم كل منها يف قطاع

 ، عقاري، زراعي، وتسليف شعيب .يجتاري، صناع ،املوجودة يف مخس جمموعات ماصرفية
لدعم االنتاج احمللي واحلفاظ على مستوى النمو  1981و مت تثبيت أسعار الفوائد املخفضة الدائنة و املدينة منذ عام 

، كما مل يتم تفعيل نشاط املاصر  املركزي 1983ذ عام وتوقفت اجتماعات جملس النقد والتسليف من االقتاصادي
يف سورية و بالتايل تركزت السياسة النقدية و تسعري الفوائد لدى اللجنة االقتاصادية من قبل جملس الوزراء ووزير 

 االقتاصاد والتجارة اخلارجية.
عدة قوانني ماصرفية  واصدارث حيث مت حتدي واملايلبدأت منذ سنوات قليلة حتول اجيايب لتطوير الوضع املاصريف -

 املستقبل.ومالية مهمة ومن املنتظر ان تتم متابعة عملية التحديث يف 
 

 الفرع األول : مكونات النظام  المصرفي في سورية
 أوالً : البنك المركزي السوري

ماصار   3ماصرفاً خاصاً منها  14وماصار  عامة  6يشمل يعد القطاع املاصريف يف سورية قطاعا ذا أمهية كبرية فهو 
اإلسالمية مبوجب املرسوم  واملاصار  2001لعام  28وقد أسست املاصار  اخلاصة مبوجب القانون رقم  إسالمية،

أي مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية  علمة،، ومجيعها شركات مسامهة مغفلة 2005لعام  35التشريعي رقم 
DSEاملركزي. ، و خضع إلشرا  ورقابة ماصر  سورية 
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 مصرف سورية المركزي:
الذي تضمن نظام النقد االساسي يف سورية  1953\3\28تاريخ  \87\أحدث مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 1956\8\1وباشر أعماله يف 
 وقد عر  املرسوم التشريعي املذكور املاصر  املركزي بأنه :                                                      

مؤسسة عامة مستقلة تعمل حتت رقابة الدولة و بضمانتها ويف حدود التوجيهات العامة اليت تاصدر اليه من  -
 .وراق النقديةصدار األإ جملس الوزراء، وميارس حلساب الدولة امتياز

 .له ادارة الاصندوق النقدي -
 .يتوىل ادارة مكتب القطع كما أنه يقوم بدور عميل احلكومة املايل -
ليه من جملس إتنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف يف حدود صالحياته والتوجهات العامة اليت تاصدر  -

 .الوزراء مبا حيقق اهدا  السياسة املالية و النقدية للدولة
 .ساسيكما ميارس الرقابة على اجلهاز املاصريف وتنفيذ احكام نظام النقد األ -

 ومن أهم وظائفه :
 االجنبية. والعمالتوادارة احتياطيات الدولة من الذهب صدار النقد احمللي إ

 : البنوك التجارية العموميةثانياً 
 المصرف التجاري السوري: -1

حبيز واسع من النشاط املاصريف االمجايل يف سوريا حيث يستحوذ  ويستأثر سورية،املؤسسات املاصرفية يف  أكربمن 
 .يف السوق احمللية واالقراضمن نشاط االيداع  %70من  أكثرعلى 

 فرعا يف مدينة دمشق و الباقي يف احملافظات االخرى 17عدد فروع املاصر  أربعة و مخسني فرعا منها 
مث ادخلت تعديالت   1998\8\15تاريخ  \7\يبلغ رأمسال املاصر  اربعة مليارات لرية سورية مبوجب القرار رقم 

 مليار لرية سورية.\70\ه اىل على مرسوم احداث املاصر  مما أدى اىل زيادة رأمسال
 المصرف الصناعي: -2

وهو املاصر  الوحيد الذي يتوىل هذه املهمة يف سورية وهو  استقراره،غلى  واحملافظةيقوم بتمويل القطاع الاصناعي 
بالتايل من املاصار  اليت تعر  باسم ماصار  التنمية تظرا لألمهية اليت يتمتع هبا قطاع الاصناعة على الاصعيد التنموي 
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ثة فروع مليار لرية سورية كما بلغ هدد الفروع سبعة عشر يف سوريا منها ثال\1.5\رأمسال املاصر  الاصناعي  ويبلغ
 يف مدينة دمشق.

 المصرف العقاري: -3
مليون لرية \15\وبرأمسال مقداره  1966\4\30تاريخ  \29\أحدث املاصر  العقاري ملوجب املرسوم التشريعي 

 وتعديالته\29\العمل بأحكام املرسوم التشريعي رقم  \31\أهنى املرسوم التشريعي رقم  2005ويف عام  سورية،
 مليار لرية سورية\1.5\ديد رأمسال املاصر  العقاري وقد حدد املرسوم اجل

ويقوم املاصر  بتمويل و تنمية القطاع العقاري و االنشاءات العمرانية االسكانية و السياحية املختلفة من خالل 
 القروض متوسطة و طويلة االجل . و يبلغ عدد فروعه ستة عشر فرعا يف سورية منها مخسة فروع يف دمشق .

 لزراعي التعاوني:المصرف ا -4
مليارات لرية  \10\يبلغ رأمسال املاصر   هبا،املرتبطة  واخلدماتاالراضي  واستاصالحيقوم بتمويل املشاريع الزراعية 

 والقرىويبلغ عدد فروعه مثانني فرعا منتشرة يف املناطق  ،2005لعام  \20\سورية وفقا للمرسوم التشريعي رقم
 كافة.السورية  

 شعبي:مصرف التسليف ال -5
وهلذا املاصر  دور مهم يف جتميع املدخرات  احملدود،يقوم املاصر  بتمويل الفعاليات االقتاصادية واصحاب الدخل 

مليار لرية سورية ويقدم \1.5\رأمسال املاصر   ويبلغ االستثمار، وشهاداتالوطنية عن طريق حسابات االيداع 
 فرعا منتشرا يف مجيع احملافظات وستنيخدماته خالل فروعه البالغ ثالثة 

 مصرف التوفير:  -6
االقتاصادية  والفعالياتينحاصر عمله بقبول ودائع التوفري املختلفة وتقدمي القروض االستثمارية للعديد من النشاطات 

ع العاطلني عن العمل بالتعاون م وقروض( ومينح القروض الشخاصية 10املشمولة بقانون االستثمار رقم ) واملشاريع
 البطالة.هيئة مكافحة 

 مليار لرية سورية و يبلغ عدد فروعه أربعة عشر فرعاٌ و ثالثة وثالثني مكتباٌ. \1.5\مال املاصر   يبلغ رأس
عليها املاصر  املركزي الذي يشكل وحىت اليوم السلطة النقدية العليا يف  مرجعيتها ويشر هذه املاصار  تعود يف 

يف املاصار  عرب سعر الفائدة أو  والتأثرياالمكانيات الالزمة للتدخل  ولديهسورية من حيث امتالكه سلطة القرار 
 الوسائل النقدية من خالل اشرافه على عمل هذه املاصار .
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 هيكلية المصارف في سوريا. : 6رسم توضيحي 

 
 ثالثاً: البنوك التجارية العمومية

الذي أجاز تأسيس ماصار  يف سوريا على شكل شركات  2001\4\16يف  \28\بعد صدور القانون رقم 
 مسامهة مغفلة خاصة أو مشرتكة، دخلت السوق السورية العديد من املاصار  نذكر منها:

 (االئتمان األهلي )عودة سابقاً  مصرف -1
منها ألحد املؤسسني  % 2ومن االسهم  %47( ، ش. م. لهو شركة مسامهة ميتلك فيها ماصر  عودة ) -

مال  يبلغ رأس العام،من رأمساله طرحت لالكتتاب  % 25وهناك  سوريني،ملؤسسني  % 26و العرب،
مليار  5,7245 واملدفوعمليار لرية سورية  10املال املاصرح به  س ورأسمليار ل. \2.5\املاصر  التأسيسي 

 .فرعاً  19 ولديهمليار لرية سورية  119,672موجوداته قرابة  وحجملرية سورية 
وهذا املاصر  عبارة عن جمموعة شركات يطلق عليها جمموعة عودة سرادار  تكون من ماصر  عودة )ش. م.  -

 عودة سرادار.( و Libano –AEABل ( وشركة التأمني )

 

 مصرف بيبلوس -2
موجوداته  وحجممليار لرية سورية  6,12 سورية واملدفوعمليار لرية  \10\هو ماصر  شامل يبلغ رأمساله  -

 يلي:موزعة كما  ومكتبني.فرعاً  11مليار لرية سورية ولديه  84
 41.5 % بيبلوس لبنان. 
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 7.5 % منظمة االوبك. 
 51 % موزعة على مسامهني سوريني. 

 عاما  و ميتلك يف لبنان سبعني فرعاً . \55\وهو ماصر  لبناين األصل يعمل يف لبنان منذ  -

 مصرف بيمو السعودي الفرنسي -3
العام املاصر  أعماله فعليًا خالل  وبدأهو أول ماصر  خاص مت الرتخيص له بالعمل يف سورية  -

وحجم  سورية،مليار لرية  6,5واملدفوع  سورية،مليار لرية  10رأس املال املاصرح به  ويبلغ .2004\1\4
 . ومكتبنيفرعا  37مليار لرية سورية ولديه  302,867موجوداته قرابة 

 هم:املاصر  ذا هل واملؤسسون -
 .مال من رأس  % 27املاصر  السعودي الفرنسي: وهو ماصر  سعودي ساهم بنسبة  .1
مؤسسني  وثالثة تقريباً  % 22املاصر  األوريب للشرق األوسط: وهو ماصر  لبناين ساعم بنسبة  .2

 العام.من رأس املال والباقي مت طرحه لالكتتاب  % 3سوريني بنسبة 

 والمهجرمصرف سوريا  -4
حاليا  ويبلغ 2005مليار لرية سورية عام  \3\مث أصبح  سورية،مليار لرية  \1.5\بلغ رأمسال التأسيسي  -

مليار  154.216موجوداته قرابة  وحجممليار لرية سورية  6منه  واملدفوعمليار لرية سورية  \10\رأس املال 
 يلي:موزع كما  فرعا رأمساله 29 ولديهلرية سورية 

  وهو ماصر  لبناين % 39ماصر  لبنان و املهجر بنسبة. 
  وهي مؤسسة تابعة للماصر  الدويل % 10مؤسسة التمويل الدولية بنسبة. 
  13مؤسسون سوريون بنسبة %. 
  من رأمساله على االكتتاب العام % 38ومت طرح. 

 والتمويلالمصرف الدولي للتجارة  – 5



 
44 

 

 

 

مليار لرية سورية  \10\من رأس املال البالغ  % 51مت تأسيسه من قبل مخسة مؤسسني سامهوا بنسبة  -
                                            .فرعاً  31 ولديهمليار لرية سورية  163,985موجوداته قرابة  وحجممليار لرية سورية  5,25 واملدفوع

 من رأمساله على االكتتاب العام و املؤسسون هم: % 49و طرحت النسبة الباقية 
  وهو ماصر  أردين مقره عمان % 49ماصر  االسكان للتجارة و التمويل 
  2أربعة مؤسسني سوريني بنسبة %. 

 المصرف العربي  – 6
مليار  62,511موجوداته قرابة  سورية وحجممليار لرية  5.05 واملدفوعمليار لرية سورية  \10\بلغ رأمساله  -

 لالكتتاب،من قيمة األسهم املطروحة  % 441وبلغت نسبة االكتتاب بأسهمه  فرعاً، 19 ولديهلرية سورية 
 .2006\1\2وباشر أعماله يف سوريا بتاريخ 

خلاصة نظراً لضعف قنوات االستثمار املتاحة وهذا يشري اىل االقبال الشديد على االكتتاب يف أسهم املاصار  ا -
 عملها.معدالت الفائدة املاصرفية إضافة اىل الثقة الكبرية هبذه املاصار  منذ بداية  وخفض سورية،يف 

 بنك سورية والخليج -7
رأس ماله املاصرح به  ويبلغبشراكة اسرتاتيجية مع بنك اخلليج املتحد يف البحرين  2007\6\13باشر العمل بتاريخ 

مليار لرية سورية  47,542موجوداته قرابة  وحجملرية سورية  6,020,141,000 واملدفوعمليار لرية سورية  10
 .فرعاً  12 ولديه

 

 بنك الشام -8
رأس ماله املاصرح به  ويبلغ الكوييت،بشراكة اسرتاتيجية مع املاصر  التجاري  ،2007\8\27باشر العمل بتاريخ 

ولديه  سورية،مليار لرية  160.025موجوداته قرابة  وحجم سورية،مليار لرية  5.25 واملدفوعلرية سورية مليار  15
 فرعاً. 12

 بنك سورية الدولي اإلسالمي -9
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رأس ماله  ويبلغ الدوحة،بشراكة اسرتاتيجية مع بنك قطر الدويل االسالمي يف  2007\9\15باشر العمل بتاريخ 
لرية سورية وحجم موجوداته قرابة  13.701.159.800قرابة  واملدفوعمليار لرية سورية  15املاصرح به 
 . ومكتبني فرعاً  24مليار لرية سورية ولديه  583.434

 سورية –بنك االردن  – 10
 10اله املاصرح به رأس م ويبلغ عمان،بشراكة اسرتاتيجية مع بنك االردن يف  2008\11\18باشر العمل بتاريخ 

فرعاً  14مليار لرية سورية ولديه  32,9مليار لرية سورية وحجم موجوداته ما يقارب  3 واملدفوعمليار لرية سورية 
 ومكتب واحد.

 
 سورية -بنك فرنسبنك  – 11

مليار  10ويبلغ رأس ماله املاصرح به  لبنان،بشراكة اسرتاتيجية مع فرنسبنك يف  2009\1\15باشر العمل بتاريخ 
 10ولديه  سورية،مليار لرية  121.904وحجم موجوداته قرابة  سورية،مليار لرية  5,25واملدفوع  سورية،لرية 
  .فروع

 بنك الشرق – 12
رأس ماله املاصرح به  ويبلغ لبنان،بشراكة اسرتاتيجية مع البنك اللبناين الفرنسي يف  2009\5\3باشر العمل بتاريخ 

 8مليار لرية سورية ولديه  85.792وحجم موجوداته قرابة  سورية.مليار لرية  2.75مليار لرية سورية واملدفوع  10
 أفرع ومكتب واحد.

 بنك قطر الوطني – 13
اصرح ويبلغ رأس ماله امل الدوحة،بشراكة اسرتاتيجية مع بنك قطر الوطين يف  ،2009\11\16باشر العمل بتاريخ 

 ولديهمليار لرية سورية  103.539مليار لرية سورية زو حجم موجوداته قرابة  15 واملدفوعمليار لرية سورية  15به 
 فرعاً. 15

 بنك البركة – 14
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ويبلغ رأس ماله املاصرح  البحرين،بشراكة اسرتاتيجية مع جمموعة الربكة املاصرفية يف  2010\6\1باشر العمل بتاريخ 
ولديه  سورية،مليار لرية  377.497موجوداته قرابة  وحجم سورية،مليار لرية  10واملدفوع  سورية، مليار لرية 15به 

 واحد.  ومكتبفرعاً  11
 

 : أبعاد أثر استخدام االنترنت في تقديم الخدمات البنكية على أداء البنك  ثانيالفرع ال

 29املعامالت البنكية عرب االنرتنت هيهناك مخسة أبعاد لألداء التجاري للبنوك اليت تعتمد على 
 حتسني جودة اخلدمات وتوسيع جمموعة عروضه- 1
وذلك خالل جتديد استخدام تكنولوجيا االتاصال واملعلومات، وتلجأ البنوك إىل االعتماد على قنوات التوزيع  

املعدات وأنظمة املعلومات،  لكرتوين لزيادة رضا العمالء على اخلدمات املتطورة والدائمة اليت تسمح هبا خمتلف اإل
 كربح الوقت، إمكانية التفاوض، تسهيل عملية احلاصول على اخلدمة، وغريها.

 ختفيض التكاليف- 2
إن اعتماد كفاءة الشبكات يقود إىل ختفيض التكاليف بشكل كبري، وتوفري فرصة لنقل املعلومات  بتكلفة منخفضة 

 جدا وبناء قاعدة عمالء واسعة.
 ديدةفتح أسواق ج- 3

إن درجة اعتماد املعامالت البنكية عرب االنرتنت له أثر إجيايب على فتح أسواق جديدة للبنوك، الن البنك الذي 
يعتمد على قنوات التوزيع االلكرتوين واالتاصاالت سيكون قادرا على كسر احلواجز املكانية والزمنية، الستهدا  

 جنبية.سواق احمللية واألشرائح جديدة يف األ
 وسيع نطاق اخلدماتت- 4

تتيح املعامالت البنكية عرب االنرتنت فرصا جديدة للبنوك لتوسيع نطاق املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء لتلبية 
 متطلباهتم واحتياجاهتم مما يسمح للبنك التميز أكثر عن غريه. 

 تعزيز العالقة مع العمالء- 5
ت البنكية عرب االنرتنت تعزيز عالقتها مع عمالئها احملتملني وزيادة يسمح للمؤسسات املالية اليت تعتمد على املعامال

 .رضا العمالء احلاليني من خالل استخدام قنوات اتاصال متعددة ومتكاملة ومتاحة يف مجيع االوقات

                                                 
، أطروحة دكتوراه، تخصص نقود ومالية، -حالة البنوك الجزائرية –دغنوش العطرة، استخدام شبكة االنترنت كأداة لتقديم الخدمات البنكية وأثرها على االداء البنكي  29

، ص 2016/2017كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر،  بسكرة، الجزائر،  قسم العلوم االقتصادية،
 ص .170-171
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 الفرع الثالث: أهم الشركات المرخصة للعمل ضمن منظومة الدفع االلكترونية في البنوك السورية
 السورية للمدفوعات اإللكترونيةالشركة -1

وأطلقت خدمات  2012لعام  13حيث أحدثت الشركة السورية للمدفوعات اإللكرتونية مبوجب القانون رقم 
أوىل خلدمة الدفع اإللكرتوين لفواتري اهلاتف الثابت والكهرباء  كمرحلة  2020منظومتها يف الشهر الرابع من العام 

بدمشق وريفها ورسوم خدمات مديريات النقل باحملافظات عرب القنوات املاصرفية ملاصريف بيمو السعودي الفرنسي 
 التجاري السوري والعقاري وماصار  خاصة منها بنك سورية الدويلوالربكة لينضم الحقًا ماصرفان عامان مها 

 اإلسالمي وبنك الشام.             
كما توفر مدفوعات )خمالفات املرور والضرائب وتذاكر الطريان... إخل ( من خالل القنوات املتاحة لدى املاصار  

 العامة.

 
 السورية للمدفوعات.  :7رسم توضيحي 

 للدفع اإللكتروني في سوريا e-liraشركة -2
وافقت وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك يف سوريا على النظام األساسي لشركة جديدة للدفع اإللكرتوين، باسم 

مليون لرية سورية. وحيق للشركة املذكورة تسديد الفواتري والرسومات  254للدفع اإللكرتوين، وبرأس مال قدره  إي لرية
ية، والتعاقد والتمثيل للشركات احمللية والعاملية، مبا خيدم الغايات السابقة، واالشرتاكات واألقساط واخلدمات اإللكرتون

باألدوات والوسائل التقنية واإللكرتونية املتاحة. وميكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع 
ملركزي. وتعود ملكية الشركة إىل رضوان الفرخ اإللكرتوين الالزمة لعملها دون االجتار هبا، واملقبولة لدى ماصر  سورية ا

مليون لرية، وحممد  88.9تعادل  %35مليون لرية، وحممد سامر سوار حباصة قدرها  63.5تعادل  %25حباصة 
 املتبقية من رأس املال. %5الـ اليت متلك ” الرسالة التجارية ةشرك” وأيضاً،  %35لؤي اهلندي حباصة 
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 روني في سوريةللدفع االلكت e-cashشركة  – 3
مليون لرية سورية.                                                                         730واليت حيق هلا تقدمي خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال باللرية السورية، ويبلغ رأمساهلا احلايل 

مشرتكة..(، باالعتماد على  –خاصة  –)عامة  وحيق للشركة تقدمي كافة أنواع اخلدمات لكافة القطاعات املرخاصة
تطبيقات اهلاتف واإلنرتنت املاصريف، وتطوير خدمات الدفع اإللكرتوين بالتعاون مع املاصار  السورية، حبسب القرار 

 الذي اطلع عليه "االقتاصادي". 
 شركة بترا مونيكس  – 4

 برأس مال مليار لرية سورية. 2020اليت تأسست يف أيلول 
 لللدفع االلكتروني في سورية ” e-click“ة بواب -5

بنك سورية الدويل اإلسالمي بوابة الدفع اإللكرتوين  أطلقمليون لرية،  300برأمسال  2020تأسست يف حزيران 
"e-click واليت تتيح جلميع حاملي البطاقة املاصرفية الاصادرة عن البنك، أو بطاقات البنوك املرتبطة مع "شركة "

اإللكرتوين" إمكانية تسديد مثن اخلدمات واملشرتيات عرب املتاجر اإللكرتونية املعتمدة. ومييز بوابة الدفع فاتورة للدفع 
" من بنك سورية الدويل اإلسالمي، السرعة الفائقة، ودرجة األمان العالية، وذلك من خالل e-clickاإللكرتوين  "

ق من هوية املشرتي، حيث تاصله رسالة ناصية على رقم هاتفه تقنية األمان واملوثوقية العالية اليت تساعد على التحق
وهذا الرمز يتم استخدامه مرة واحدة فقط مع كل عملية  OTPاجلوال واملسجل لدى البنك تتضمن رمز التحقق 

 دفع.
 شركة سما للدفع االلكتروني في سورية  -6
يز شركة مسا للدفع اإللكرتوين هو توفري من أهم ما مي مليون لرية. 25برأمسال  2017تأسست املؤسسة يف أيلول  

أكثر من قناة للدفع للمشرتكني مع تقدمي التخدمي الذايت للخدمات املاصرفية من تأمني وجتهيز وتشغيل وصيانة وسائل 
وقنوات ومناصات الدفع اإللكرتوين أياً كانت اجلهة املاصرفية، مع توفر مستوى عايل من األمن اإللكرتوين واحلماية من 

 .ل املتابعة الدائمة والدعم الفين يف أي وقت و مكانخال

 

 
 قنوات الدفع اإللكتروني.  :8رسم توضيحي 
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   نظام الدفع اإللكتروني في سورية: ثانيالمطلب ال 2.4.1
 الفرع االول: لمحة عن نظام الدفع االلكتروني في سورية

عن إطالق خدمة الدفع  2021التقانة " و "ماصر  سورية املركزي " يف مطلع عام أعلنت "وزارة االتاصاالت و 
" ليتمكن املواطن من دفع الرسوم MTNااللكرتوين يف سورية، ومشلت اخلدمة شركيت اهلاتف اخللوي "سرييتل" و "

" أن املرحلة والفواتري بشكل الكرتوين عن خط هاتفه، من جهته أكد حاكم ماصر  سورية املركزي "عاصام  هزمية
لكرتوين و التالية هلذه اخلطوة ستشهد إطالق االدوات املاصرفية االلكرتونية من خالل الربط بني شركات الدفع اإل

 املاصار .
وأكد حاكم ماصر  سورية املركزي الدكتور حممد عاصام هزمية يف كلمة أن إطالق منظومة الدفع اإللكرتوين مبرحلتها 

طيلة السنوات املاضية من قبل احلكومة واملركزي واملاصار  العاملة وستكون هناك األوىل يأيت بعد جهود مكثفة 
 مراحل أخرى الحقاً تشمل مجيع املؤسسات املالية العاملة يف القطاع املاصريف.

ولفت هزمية إىل أن املرحلة األوىل متثلت بربط منظومات الدفع اإللكرتوين يف أربعة ماصار  خاصة هي بنوك سورية 
اإلسالمي والشام وسورية واخلليج والربكة سورية بالتعاون مع املركزي وشركة فاتورة للدفع اإللكرتوين مبينًا أنه مت الدويل 

وسيتم الحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات خمتلفة مثل املطاعم واملوالت ” يب أو إس“نقطة بيع أو جهاز  1000نشر 
 واملتاجر.

ألف  575ار  األربعة تسهم يف تقدمي خدمات الدفع اإللكرتوين ألكثر من كما بني هزمية أن عملية الربط بني املاص
متعامل مع هذه املاصار  مؤكدًا أن املواطن صاحب احلساب املاصريف لن يتحمل اي نفقات عن عمليات الدفع 

 بواسطة البطاقة حيث تدفع العموالت من قبل اجلهات املستفيدة من خدمات الدفع اإللكرتوين.
ماصرفاً  12ه مبجرد اكتمال شركة الدفع االلكرتوين الثانية سيتم ربط منظومات الدفع اإللكرتوين بني حنو ولفت  إىل أن

عاماًل مث مع ماصار  القطاع العام اليت تبذل جهودا مكثفة الستكمال الربط فيما بينها ما يؤدي إىل توسيع شرحية 
 املستفيدين من خدمات الدفع اإللكرتوين.

ر مديرية أنظمة الدفع يف املاصر  املركزي عماد رجب أنه إىل جانب عملية الربط بني املاصار  من جانبه أوضح مدي
لعدد من املاصار  هبد  توسيع ” كيو آر“مت منح تراخيص لتطبيقات اهلاتف اجلوال ورمز االستجابة السريع 

يث والتطوير لوسائل الدفع ملواكبة خيارات املتعاملني معها يف جمال الدفع اإللكرتوين مؤكدًا أنه ستتم متابعة التحد
 التطورات العاملية ولتكون نقطة االنطالق للتحول الرقمي والوصول إىل احلكومة اإللكرتونية.
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ويف تاصريح للاصحفيني أوضح حاكم ماصر  سورية املركزي أن الدفع اإللكرتوين يرتبط مبسألة سقف السحب اليومي 
 وآخر ليس له سقف كما أن املدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من املاصار  حيث ان التحويل بني حساب ماصريف

من حتديد السقف مبينًا أنه مت التعميم على املاصار  العاملة بأن مجيع احلسابات املرتبطة بعملية الدفع اإللكرتوين 
 معفاة من قرار سقف السحب اليومي.

سالمي بشار الست إىل أن البنك من أوائل البنوك ويف تاصريح لـ سانا أشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدويل اإل
لتمكني املواطنني من دفع الرسوم ” يب أو إس“اخلاصة اليت أطلقت خدمة الدفع اإللكرتوين من خالل نقاط البيع 

 والفواتري إلكرتونياً وإمتام عملياهتم املالية بطريقة آمنة وسريعة وبتكلفة ووقت أقل وجهد يسري.
 الدفع البنكي يف سوريا:أهدا  حتديث نظام 

 ختفيض فرتات املقاصة خاصة املتعلقة بعمليات التبادل خارج مكان الدفع. -
 زيادة الرحبية وحتس ين اخلدمات للزبائن. -
 ختفيض التكلفة احلقيقية للمدفوعات. -
 القضاء على التالعبات احملاسبية ما بني البنوك.  -
 تتعامل بالسيولة النقدية.القضاء على السوق املوازية اليت  -
 تطبيق التقنيات احلديثة تسمح للبنوك من تقدمي خدمات لزبائنها مل تكن معروفة من قبل. -
 التحكم يف دورة السيولة من طر  السلطات النقدية. -
 مواكبة التطورات اليت تشهدها العامل و تأخر سوريا بسبب العقوبات املفروضة عليها. -

 ات تحد من تطبيق خدمات الدفع االلكتروني في سورية الفرع الثاني : معوق
معاناة كبرية جيدها السوريون مطلع كل شهر بالوقو  على الاصرافات البنكية املتبقية يف سوريا، من أجل استالم 
الرواتب، واليت ال تتجاوز بضعة دوالرات، حيث باتت أجهزة الاصرا  اآليل املتوقفة عن العمل مشكلة تقليدية تظهر 

  مقدمة كل شهر.يف
 : الدفع اإللكرتوين يف سوريا الواقع والعقباتوالً أ

مقارنًة مع غريها من دول املنطقة تعترب سوريا ضعيفة جًدا ومتأخرة كثريًا يف جمال التجارة اإللكرتونية، وذلك ألن األزمة 
د حلول إسعافيه إلنقاذ االقتاصاد الدائرة فيها أهنكت االقتاصاد السوري ال بل دّمرته، كما أجربت احلكومة على اعتما

 املتأزم وعدم التطلع للمستقبل.
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كما أن شح املوارد املتاحة حالًيا والعقوبات االقتاصادية املفروضة عليه جعلت منه اقتاصاًدا ضعيًفا وغري قادر على 
اد باملوارد املادية تطوير نفسه، وبالتايل فإن تطبيق عملية تنمية شاملة لن حيقق النتائج املرجوة يف ظل النقص احل

 والبشرية واحلاصار الذي حتدثنا عنه.
إن غالبية السوريني غري مدركني بالفعل ملفهوم الدفع اإللكرتوين يف سوريا وما ميكنه أن حيققه من مزايا وخدمات 

ري من تنشط اقتاصادهم وترفع من مستوى معيشتهم، وبالتايل فهم يلجؤون ألسلوب التجارة التقليدية لكون هناك الكث
 .30العقبات اليت تعرتض طريق الدفع الرقمي

 هم العقبات التي تواجهها:أمن 
 . السياسات والقوانني1

ال تزال السياسات املتخذة يف هذا اجملال غري واضحة ال بل إهنا تكاد معدومة وغري موجودة، كما أنه ال يوجد خطط 
يف سوريا، وبالتايل فال ميكن أن ينجح تطبيقها بدون وجود وسياسات ميكنها تنظيم عمل التجارة واملتاجر اإللكرتونية 

 قوانني تضبطها.
 . البىن التحتية واإلنرتنت2

يف احلقيقة ال يوجد أرضية قوية ميكن االستناد عليها لتفعيل خدمات الدفع اإللكرتوين يف سوريا إىل املستوى 
د كبري، كما أنه ال يوجد يف سوريا مكاتب املطلوب، فقد تضررت تقنيات اإلنرتنت واالتاصاالت خالل األزمة حل

 خاصة باسترياد البضائع عن طريق الشحن اإللكرتوين.
 . احلاصار والعقوبات االقتاصادية 3

فاقمت هذه العقوبات األضرار واخلسائر حبق االقتاصاد السوري، حيث أن إمكانية الشراء من املواقع واملتاجر العاملية 
حمظورة يف سوريا، كما أن احلاصار املطبق منع وصول الكثري من املواد لألسواق داخل غري متاحة ألن هذه املواقع 

 سوريا أو تاصدير البضائع خلارجها.
 
 راء وتقارير حول عقبات تطبيق الدفع االلكتروني في سوريةآ
لمدفوعات احمللي ، أشار إىل أنه بعد أكثر من عامني على إطالق الشركة السورية ل” أثر برس“تقرير ملوقع  -1

ماصار  عامة وخاصة باإلضافة إىل التشبيك مع شركيت اخللوي، تبني أن البنية  10اإللكرتونية وربطها اليوم مع 
األساسية للدفع اإللكرتوين شبه مكتملة بعد الربط بني ماصر  سوريا املركزي واملاصار  وشركات الدفع اإللكرتوين، 

                                                 
30
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اجة فقط اليوم إىل الربط بني مجيع املكونات وبعض األعمال األخرى والشركة السورية للمدفوعات االلكرتونية، وحب
 إلجناح بنية الدفع اإللكرتوين.

ونقل التقرير عن ماصادر ماصرفية، أن عدد البطاقات املاصرفية اليت تعمل على الشبكة وصلت إىل مليون بطاقة حتتاج 
عدد نقاط البيع املوزعة يف األسواق واملؤسسات إىل الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل مجيع الاصرافات، وأن 

شركات دفع الكرتوين، واليوم هناك  6نقطة بيع، ومت خالل العامني املاضيني الرتخيص لـ  3500املالية وصل اليوم إىل 
 شركتني على أبواب الرتخيص النهائي، ومع ذلك الدفع االلكرتوين من خالل احلركات اليت ينفذها ما زال خجوال.

 
ن هذه املاصادر، بينت أن التحديات اليت تواجه الدفع االلكرتوين ليس تقنية بل هي يف الدرجة األوىل تتمثل لك

بالتخو  من قبل التجار والاصناعيني، وإقناع املوظف يف الدرجة الثانية، أي أن راتب املوظف ال يكفي لرسوم أو 
 شراء أبسط قطعة الكرتونية أو كهربائية أو أدوات فواتري مثال ترسيم سيارة أو قسط تأميين أو قسط منزل أو حىت

 منزلية ومفروشات.
ويرى العديد من التجار أن التحول إىل الدفع االلكرتوين يعين الشفافية يف التعامل ويعين أن املالية ستالحقك على 

يبة وإصالح النظام باملئة من أرباحك وهذا ظلم ال يقبل به أحداً، واملطلوب حبسب املاصدر، تعديل الضر  30نسبة 
الضرييب ومنع االزدواج الضرييب، وإجياد الضريبة على القيمة املضافة من أهم أسس انتشار الدفع االلكرتوين، وقبل 

 إصالح هذه املنظومة لن يستخدم التجار الدفع االلكرتوين يف مبيعاهتم.
يف عمليات البيع والشراء نتيجة خماوفهم من وحبسب التقرير، فإن التجار والاصناعيني ال يستخدمون الدفع اإللكرتوين 

ألف لرية ويتم سحبهم دفعة  150مالحقة املالية، مشريا إىل أن احلسابات املاصرفية ملليون بطاقة رصيدها أقل من 
واحدة، فمن الاصعوبة التحول إىل الدفع اإللكرتوين متسائال ملن صممت هذه املنظومة يف حال رصيد البطاقات 

 .لرية 1000موظفني وهم النسبة األكرب يف أعلى سقف له ال يتجاوز االلكرتونية لل
حول العقبات التقنية يف وجه هذا املشروع، أوضح الباحث االقتاصادي، أدهم قضيمايت، خالل حديث سابق -2
، ، أن مشروع الدفع اإللكرتوين حيتاج لبنية حتتية مالئمة وهي غري موجودة يف مناطق سيطرة احلكومة”احلل نت”لـ

فهي بنية خاصة بأنظمة متطورة، كاالتاصاالت واألنرتنت، والبنية التحتية السورية بشكل عام تعرضت لدمار كبري 
 خالل السنوات املاضية، دون أن يكون هناك قدرة حكومية على إعادة تأهيلها.
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ها نقص احملروقات وأضا  قضيمايت، أنه لو مت العمل على هذا املشروع، فإنه سيواجه العديد من املشاكل، أبرز 
وبالتايل نقص الطاقة الكهربائية اليت تعترب حجر أساس يف املشروع، باإلضافة للحاجة لوجود كادر متخاصص، وهو ما 

 تفتقر إليه سوريا.
وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنه كان ميكن للحكومة إجياد صيغ ممكنة للتعامل مع مشاكل عمل الاصيارفة أو 

ال أن العاملني يف البنوك أكدوا أن احلكومة ليست لديها رغبة جادة يف حل هذا امللف، وأن  التخفيف من حدهتا، إ
كل ما يتم يف هذا الشأن هو التأجيل حىت يتحقق مشروع الدفع اإللكرتوين، ما يشري إىل الرغبة يف االستحواذ على 

 ”.احلل نت“حبسب متابعة  أحد القطاعات االقتاصادية املهمة من قبل فئة حمددة بعد شركات االتاصاالت،
 

 ثانياً: املستفيد من الدفع اإللكرتوين 
الدفع اإللكرتوين، من التطبيقات اليت تدر أرباحا مادية كبرية ال تقل بأمهيتها عن أرباح شركات االتاصاالت، ولكن 

القدرة التقنية لتاصنيع  حبسب قضيمايت، فإن احلكومة السورية ال متلك األموال إلجناز هذا املشروع، كما أنه ليس لديها
التجهيزات واملعدات اخلاصة به، وبالتايل فال بد أن يكون هناك اتفاق لتوريد املعدات إما من روسيا أو إيران، 
باإلضافة جللب خربات من إحدى هاتني الدولتني، الفتقار سوريا خلربات متخاصاصة يف هذا اجملال، وبالتايل فلن 

 كامل.يكون املشروع وطنيا سوريا بشكل  
أما بالنسبة لعوائد املشروع، فريى قضيمايت، أهنا ستعود ألشخاص حمددين يف احلكومة، بالشراكة مع اجلهة املنفذة 
للمشروع، وبالتايل فال ميكن ألرباح هذا املشروع أن تدخل يف موازنة الدولة أو االقتاصاد الوطين بشكل عام، ولن 

ع ليس سوى أحد املشاريع اليت يهد  من خالهلا أشخاص حمددين تنعكس بأي أثر إجيايب على املواطن، فاملشرو 
 على االستحواذ على ما تبقى من االقتاصاد السوري.

 ثالثاً: األثر اإلجيايب لتطبيق نظام الدفع اإللكرتوين يف سورية 
 . التخفيف من أثر األزمة على االقتاصاد السوري:1

ي كان هلا األثر األبرز يف تدمريه ومنعه من التعايف جمدًدا، حيث ال شك بأن العقوبات املفروضة على االقتاصاد السور 
أهنا ال تزال قائمة ومطبقة منذ أكثر من عقد، وبالتايل فإن الدفع الرقمي سيسمح بإجياد خمرج مناسب يدعم االقتاصاد 

 وخيرجه من أزمته.
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سيفسح اجملال للكثريين ممن يودون إن تطبيق خدمات الدفع اإللكرتوين يف سوريا : . خلق فرص للعمل واالستثمار2
العمل يف هذا اجملال وكسب األرباح من خالل االخنراط مبجال التجارة اإللكرتونية، كما سيساعد هذا على دعم 

 الشركات الناشئة واملستثمرين وتوفري حلول مناسبة تسمح هلم بإدارة أنشطتهم التجارية . 
مليات اإلنتاج ورمبا توقّفها كلًيا بات من املستحيل توفري كل املواد مع ضعف ع .تنشيط األسواق ورفدها بالبضائع:3

والبضائع اليت تليب حاجة الناس ورغباهتم، وبالتايل فإن التجارة اإللكرتونية ستسمح بشحن الكثري من البضائع املفقودة 
 .تجاريةالواليت ال ميكن تاصنيعها داخل البالد، وبالتايل سيتم إغناء األسواق احمللية 

 
 

 الفرع الثالث: مجاالت تطبيق الدفع اإللكتروني في سوريا
 هناك عدد من خدمات الدفع اإللكرتوين يف سوريا واليت سو  جنملها لك يف التايل:

 :دفع الفواتري والرسوم إلكرتونًيا - 1
اخلاصتني باالتاصاالت اخللوية يف سوريا بإطالق خدمة الكاش للدفع الرقمي،  MTNقامت شركة سرييتل وشركة 

حيث يتم من خالل هذه اخلدمة تسديد فواتري املياه والكهرباء واهلاتف، باإلضافة إىل إمكانية الدفع للمؤسسات 
 العامة من أجل إمتام املعامالت واألوراق احلكومية وتسديد الضرائب.

سرييتل تطبيق أقرب إليك الذي ميكن حتميله على املوبايل واستخدامه يف أي زمان ومكان من كما أطلقت شركة 
أجل القيام بعملية الدفع بشكل رقمي، حيث يعطيك التطبيق يف حال الدخول إليه عدة خيارات للدفع أو لتحويل 

 األموال وهو سهل االستخدام.
 البطاقات الذكية والاصرافات اآللية: - 2
 الرمسية كالبنكخدمات الدفع اإللكرتوين يف سوريا، حيث يتم منح هذه البطاقات من قبل البنوك هي إحدى  

العقاري أو املاصر  التجاري للعاملني بالدولة، كما تكون كل بطاقة حممية برقم سري خاص بكل عميل، حيث 
 تسمح له بسحب راتبه من الاصرافات اآللية.

 اإللكرتونية:التطبيقات  - 3
الذي مت ترخياصه واعتماده، كما يوجد العديد من ” إي لرييت“يق أقرب إليك الذي أطلقته سرييتل أو تطبيق مثل تطب 

التطبيقات اخلاصة األخرى اليت تتيح للناس الشراء من املطاعم أو املتاجر، ولكنها تطبيقات حمدودة النطاق وغالًبا ما 
 يتم برجمتها بشكل فردي.
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 الدفع اإللكرتوين يف سوريا: مناصة فاتورة وحلول مشاكل - 4
إن مناصة فاتورة باعتبارها بوابة الدفع األوىل يف قطر، ولكوهنا متتلك فريق ضخم ومميز جيعلها رائدة يف جمال التجارة  

اإللكرتونية، وبالتايل ميكن االعتماد عليها يف إجياد حلول مثالية للمشاكل املتعلقة بالدفع الرقمي داخل سوريا، كما 
 ستفادة من مزاياها مثل:ميكن اال
  حتاصيل املدفوعات أونالين: حيث هناك طرق خمتلفة لتحاصيل األموال توفرها لك فاتورة، وبالتايل ميكن

سحب أموالك من خالل فيزا كارد أو ماسرت كارد وغريها الكثري من الطرق، وبالتايل هذا ما يعطيك احلرية 
 وتناسب نشاطك التجاري الذي تديره. الكافية الختيار الطريقة املثالية اليت تناسبك

  إدارة أكثر من شركة يف حساب واحد: تعترب هذه امليزة مهمة جًدا فهي تدعم نظام الدفع اإللكرتوين يف
سوريا بشكل ممتاز، حيث ميكن لشخص واحد أن يدير عدة مشاريع مًعا من حساب واحد فقط، كما تتيح 

 والاصغرية بدجمها مع الشركات األقوى واألكرب.هذه امليزة الفرصة للشركات الناشئة 
  ،احلماية والتشفري للبيانات: إحدى أهم املشاكل اليت قد تواجه تطبيق الدفع اإللكرتوين هي أمن البيانات

فقد خيشى املستخدمني من السرقة واالخرتاق عند استخدامهم خلدمات الدفع هذه، لكن مع فاتورة أنت 
 االحتيال نتيجة التشفري القوي لبيانات املستخدمني واملتابعة املستمرة.حممي بشكل كامل من عمليات 

  املتجر املاصغر والربط مع املتاجر اإللكرتونية: إذا أردت االستفادة من مزايا الدفع اإللكرتوين يف سوريا
لنشاطك التجاري فيجب أن يكون  لديك متجر إلكرتوين، لكن ال داعي لدفع تكاليف باهظة إلنشائه، 

يث توفر لك فاتورة متجر إلكرتوين جماين ميكن ربطه ببوابة فاتورة، وبالتايل تستطيع حتاصيل األموال ح
 بسهولة.

   مكونات نظام الدفع اإللكتروني في سورية: ثالثالمطلب ال 3.4.1
 البنكيةأواًل: البطاقات 

هي عبارة عن بطاقات بالستيكية مبواصفات عاملية، وهي بطاقات  Credit Cardsتعريف البطاقات االئتمانية 
متعددة االستخدامات والغايات، تاصدر عن املؤسسات املالية املاحنة هلذه اخلدمة، أو من البنوك، وحياصل عليها 

وفر العميل مقابل عدد من الشروط اليت ختتلف باختال  نوع البطاقة وطبيعة استخدامها، إذ إن منها ما يشرتط ت
 حساب ماصريف، ومنها ما يعتمد على سقف مايل، ومنها ما هو خماصص للتسوق، وبعضها حملي واآلخر عاملي.
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 جمالية السورينظام التسويات اإل ثانياً:

سورية جديدة مت إطالقها من قبل ماصر  سوريا املركزي، وهي تتيح للمتعاملني تنفيذ التحويالت  تعريفه: خدمة-1
 ية عرب أي بنك سوري وبأي مبلغ باللرية السورية بسرعة وجمانًا ودون أي رسوم أو عموالت.بني احلسابات املاصرف

 31يهد  إىل حتقيق ما يلي أهدا  نظام التسوية االمجالية الفورية : -2
 
 تسوية عمليات البطاقة البنكية يف وقت حقيقي، وكل وسائل الدفع االخرى. -
 تلبية خمتلف احتياجات املستعملني باستخدام نظام الدفع االلكرتوين.  -
 تقليص آجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الكتابية.  -
 ختفيض التكلفة االمجالية للمدفوعات. -
 جعل نظام الدفع السوري يتمتع باملقاييس الدولية يف تسيري خماطر السيولة. -
 البنوك و تشجيع إقامة البنوك االجنبية.تقوية العالقات بني  -
 يتيح هذا النظام تقليل التعامل النقدي اليومي وتسهيل املعامالت وحتويالت العمالء.-

 : نظام المقاصة عن بعد ثالثاً 
نه نظام ميكن البنوك املشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فيما بينهم بطريقة أتعريف: ويعر  هذا النظام على  -1
لكرتوين يف وقد دخل نظام املقاصة اإل النهائية،لية، وتتم معاجلة وإرسال صايف التسوية النهائية إىل نظام التسوية آ

 .2اً مبقاصة الشيكات، وقد مت إدخال أدوات الدفع االخرى تدرجيي 2006نتاج سنة اإل
 ومتتاز هذه اخلدمة عن النظام الورقي القدمي بأنه أكثر سرعة وقدرة على معاجلة خمتلف خدمات  التحويالت املالية.  

  : 3أهدا  نظام املقاصة عن بعد: يهد  هذا النظام إىل -2
 التبادل ما بني البنوك لعمليات الدفع اليت ينفذها املتعاملون يكون آليا. -
 املقارنة بالعمليات اليت يقوم هبا كل بنك. تقليص أجال التحاصيل ب -

                                                 
 لكترونية في الجزائر"، المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: نحو مناخ استثماري وأعمالالكمال آيت زيان، حورية آيت زيان، مداخلة بعنوان: "الصيرفة ا 31

 .8،ص 2007ردن، المصرفية الكترونية، عمان، ا

 
 ص،47. 2014،العراق، 63،العدد 18عنها"، مجلة الرافدين للحقوق، مجلة الموصل، المجلدلكترونية والمسؤولية المدنية التي تنجم الهند فالح محمود، "المقاصة ا 2

 
 كترونياللدراسة مقارنة مع تجربة نظام الدفع ا -لكتروني في الجزائر في ظل ثورة التكنولوجيا المصرفية الوليد لعايب،" تقييم تجربة نظام الدفع ا 3
 .150،ص 2018،جامعة برج بوعريريج،  2،العدد 4، المجلد"، مجلة أبحاث ودراسات التنمية-وروبيالا
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 ضمان امن املبادالت لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل يف احملاسبة. -
 إمكانية مركزية أرصدة التسوية، إذ ياصبح هناك حساب و احد للتسوية مع رصيد واحد . -
 حتسني تسيري السيولة على مستوى البنوك التجارية. -
 .التحكم ومراقبة الكتلة النقديةمتكني البنك املركزي من  -
 

 قنوات توزيع المنتجات البنكية المعاصر:
 للوصول اىل اخلدمات البنكية ميكن استعمال ما يلي: 

 DABيل لألوراق اآل أواًل: املوزع
ي، فهي آالت أوتوماتيكية تستخدم عن طريق كهي صورة بسيطة للماكينة يف القطاع البن لية لألوراقاآلاملوزعات 

 بطاقة إلكرتونية تسمح للمستهلك بسحب مبلغ من املال بدون اللجوء إىل الفرع.
 

 
 : الموزع اآللي لألوراق.9رسم توضيحي 

 

 DABخدمات الموزع اآللي لألوراق  2جدول 

 النتائج التقنية المستخدمة الخدمات التي يقدمها
التقليل من االزدحام على الطوابري لالفرع جهاز موصول بكمبيوتر بوحدة   مراقبة للزبائن بالقيام يسمح 
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 والتقليل من نشاط السحب على االفرع الكرتونية تقرأ املدارات املغناطيسية للبطاقات بعملية سحب االموال
 

  TPVثانياً: هنائي نقطة البيع االلكرتونية 
بطاقة ائتمان يف أي مكان موظف نقطة البيع أن ميرر البطاقة على القارئ االلكرتوين اخلاص إذا كان الزبون حيمل 

 ببطاقات االئتمان واملوصول مباشرة مع احلاسوب املركزي للبنك املعين والذي بدوره يقوم بالتأكيد من كفاية الرصيد
به والذي يعر  برقم التعريف  خاصاً  سرياً  قماً أو ر  وخاصم القيمة من الرصيد اخلاص بالزبون بعد أن يدخل الزبون رمزاً 

يقوم احلاسوب املركزي بعد ذلك بإضافة القيمة لرصيد حساب املتجر، يتم كل هذا يف جزء  PINالشخاصي السري 
 من الثانية.

 TPEثالثاً: جهاز الدفع االلكرتوين 
املبيعات  تقاضي مثنهو أحد وسائل الدفع االلكرتوين اليت متكن التاجر من  TPEجهاز الدفع االلكرتوين أو 

 . 32مدار االسبوع وعلىسا  24/ 24ذهبية كانت أو كالسيكية  CIBباستخدام البطاقة البنكية 
 

 
 . TPEاإللكتروني جهاز الدفع  :10رسم توضيحي 

 الدفع عن طريق املوقع االلكرتوين: جيب اتباع اخلطوات التالية رابعاً:
 الولوج إىل املوقع اإللكرتوين للماصر  أو إىل الّتطبيق اخلاص به على اهلاتف الّنقال. .1
 إدخال رقم احلساب أو اسم املستخدم باإلضافة إىل كلمة الّسر اخلاصة باحلساب. .2
 اختيار خدمات الّدفع اإللكرتوين. .3

                                                 
 . 2018لكترونية"، اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الجزائر، البنك التنمية المحلية، مداخلة بعنوان: "استخدام وسائل الدفع ا 32
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 مزود اخلدمة )ماصدرالفاتورة أو الرسم(.اختيار  .4
 إدخال الرّقم املعرِّ  للفاتورة أو للرسم املراد تسديده. .5
 طلب االستعالم عن املبلغ املستحق. .6
 طلب وتأكيد عملّية الدفع. .7
 احلاصول على إشعار بتفاصيل العملّية من خالل رسالة ناصّية على اهلاتف النقال. .8

 

 خالصة الفصل االول:  
أن نظام الدفع هو جمموعة من التنظيمات والقواعد والوسائل  والقنوات اليت تتم من خالهلا  ذا الفاصلمن ه نستخلص

عملية الدفع وقد مرت أنظمة الدفع بأشكال متعددة ظهر استعماهلا يف صورهتا املتداولة بأنواع خمتلفة سواء املعدنية أو 
ظهر منها الشيك، السند ألمر السفتجة والتحويالت  الورقية ومع ظهور البنوك ساهم يف تعدد وسائل الدفع حيث

البسيطة لألموال وقد حققت وسائل الدفع التقليدية يف هذه املرحلة جناحا وقبوال عاما لدى اجملتمع لكن الوترية اليت 
بحت تعتمد عليها املبادالت التجارية كشف عن نقائص هلذه الوسائل ولعّل من أبرزها ارتفاع تكاليف معاجلتها، فأص

هذه الوسائل والنظم عبئا ثقيال على البنوك العتمادها بدرجة كبرية على االستخدام الورقي والبشري، وتستغرق وقتا 
طويال يف تسوية املعامالت املالية والتجارية لكن مع التطور التكنولوجي وظهور شبكة االنرتنت حيث أفرزت هذه 

ح الدفع اإللكرتوين فيها ميثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من األخرية نوع جديد من التجارة اإللكرتونية، أصب
التجارة ويعترب احلل البديل، حيث مسحت وسائل الدفع االلكرتونية باختاصار للوقت يف تداوهلا ومعاجلتها والتقليل من 

تعامل مع هذه اإلفراط يف االستخدام الورقي والبشري الذي كان خماصاصا هلا لذلك سعت املاصار  للتكيف وال
املستجدات املاصرفية اإللكرتونية بكل فعالية وانفتاح وكفاءة ألن التطورات التكنولوجية املتسارعة اليت جيري فيها 
االنتقال من اقتاصاد املوجودات إىل اقتاصاد املعلومات واألرقام ومن اخلدمات املاصرفية التقليدية إىل اخلدمات املاصرفية 

ا به فتم استحداث وسائل ونظم دفع الكرتونية ذات القبول الواسع عامليا تعد أكثر مالئمة اإللكرتونية بات أمرا مسلم
لطبيعة ومتطلبات هذه املستجدات املالية وقد اختذت وسائل الدفع اإللكرتونية بدورها عدة أشكال متعددة منها 

 رتونية.البطاقات البنكية، الشيكات اإللكرتونية، النقود اإللكرتونية واحملافظ اإللك
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كما جند أن املنظومة البنكية السورية قد شهدت تطورات حيث حاولت  بشىت الطرق أن تنضم إىل الدول الساعية 
لرتقية العمل البنكي داخل االقتاصاد ، وكذلك إدخال أنظمة حديثة وتقنيات متطورة ساعدت بشكل واضح يف 

 جدات السوق البنكية العاصرية.توسيع استخدام التكنولوجيا وتوعية اجملتمع للوصول إىل مست
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الثانيالفصل 

 الميدانيةالدراسة 
م قدَّ في هذا الفصل دراسة ميدانية حول أثر استخدام نظام  يُ

 .الدفع اللكتروني على أداء املصارف التجارية العاملة في سوريا
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 تمهيد1.2 
التجارية يعترب من الضمانات األساسية والالزمة لنموها واستمراريتها  إن تطبيق أنظمة الدفع اإللكرتوين يف البنوك 

وتطوير أدائها، هبد  الوصول إىل حتقيق غايتها يف الرحبية املنشودة، وعلى هذ ا االساس  تسعى سورية على غرارها 
دمات للعمالء وتعزيز من الدول جاهدة لتطويرالنظام البنكي وحتقيق التحديث يف كافة نظم الدفع،  لتقدمي أفضل اخل

 امليزة التنافسي ة للبنك وحتسني أدائه.
ومن خالل هذا الفاصل حاولنا معرفة أثر استخدام نظم الدفع اإللكرتوين على أداء البنوك التجارية  السورية، من 

 خالل دراسة ميدانية على عينة من البنوك العاملة يف سورية، وهذا تقسيم الفاصل إىل  املباحث التالية: 
 ول: نظرة عامة حول البنوك التجارية حمل الدراسة ونظم الدفع االلكرتوين اليت توفرها. املبحث األ

 املبحث الثاين: عرض لطرق وإجراءات الدراسة امليدانية. 
 املبحث الثالث: حتليل البيانات وعرض نتائج الدراسة.

 
ة ونظم الدفع اإللكتروني التي المبحث األول: نظرة عامة حول المصارف التجارية محل الدراس2 .2

 توفرها
إلجراء الدراسة التطبيقية اخرتنا جمموعة من البنوك التجارية العاملة يف سورية؛ ستة من البنوك التجارية اخلاصة، وهذا 

 ألجل معرفة االثر الناتج عن استخدام نظم الدفع اإللكرتوين على أداء البنوك املاصار  العاملة يف سورية.
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  المصارف التجارية الخاصة محل الدراسة: ولالمطلب األ 1.2.2
 33أوالً : نبذة حول بنك الشام االسالمي

و س جِّل يف  14809سجل جتاري رقـم  –لرية سورية  10,000,000,000مال الشركة وقدر ب  مت زيادة رأس
جل املاصار  باملاصر  املركزي برقم   ية.ي عترب بنك الشام أول ماصر  إسالمي يف سور  15س 

 يتخذ الشريعة اإلسالمية منهجاً له. و ختضع أنشطة وعمليات البنك لرقابة ماصر  سوريا املركزي ورقابة اهليئة الشرعية
كما أعلن بنك الشام عن عزمه إطالق أول بوابة دفع إلكرتوين يف سورية معتمدة من ماصر  سورية املركزي واليت 

لكرتوين حلاملي بطاقة السحب اآليل إلث تتيح خدمة بوابة الدفع ايطلقها جتريبيًا بالتعاون مع شركة فاتورة. حي
(ATM( وبطاقة االئتمان )Trust Card الاصادرتني عن بنك الشام أو البطاقات الاصادرة عن البنوك املرتبطة )

والدفع بشبكة فاتورة للدفع االلكرتوين إمكانية الدفع اإللكرتوين، حيث ميكن للعمالء شراء السلع أو اخلدمات 
إلكرتونيًا عوضًا عن الكاش من خالل تطبيقات اهلاتف واملواقع اإللكرتونية بشكل آمن وسريع وفق املعايري الدولية 

 .خلدمات الدفع اإللكرتوين
 من هم مسامهني بنك الشام :

 مساهمين بنك الشام.  :3جدول 

 Cham Bank’s الجنسية النسبة مساهمين بنك الشام
Shareholders 

 Commercial Bank كوييت %32 البنك التجاري الكوييت
of Kuwait 

 دويل %9 البنك اإلسالمي للتنمية
Islamic 

Development 
Bank 

 Mr. Nabil Rafik سوري %5 السيد أمحد نبيل رفيق الكزبري
Al Kuzbari 

 Mr. Louay Al سوري %3.35 السيد لؤي األعسر
Aassar 

 Mr. Riyad Al سوري %3.28 رياض الداودي السيد

                                                 
  /https://sensyria.comعن الموقع اإللكتروني  33

 

https://sensyria.com/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83
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Daoodi 

 Al Muhaideb سعودي %3 شركة املهيدب القابضة
Holding Co. 

الشركة الكويتية املتحدة 
 سوري %3 لإلستثمار

Kuwait United 
Company for 

Investment 
 Dr. Ali  Khwanda سوري %3 الدكتور علي خوندة

 Engineers Pension سوري %2 خزانة تقاعد املهندسني
Fund 

 Others  %36.37 آخرون
   %100 اجملموع

 

 خدمات بنك الشام االسالمي:
 Cham Mobileخدمة املوبايل البنكي  -1

هي خدمة ماصرفية الكرتونية تساعد عمالء البنك الوصول اىل حساباهتم املاصرفية بكل سهولة من خالل هواتفهم 
 .Google play & App storeعرب حتميل من  مواقع  Cham Mobileالذكية عرب تطبيق 

  ميزات اخلدمة:
 إمكانية الوصول للحساب يف أي وقت و يف أي مكان. 
  إمكانية حتويل األموال بني حسابات املتعامل الشخاصية باإلضافة إىل حسابات أخرى ) داخل( بنك الشام

 ل.س 5,000,000حىت سقف مبلغ  بإضافة املستفيدين احملددين عرب طلب االشرتاك باخلدمة وذلك
 . التطبيق متاح باللغة العربية واالنكليزية 
 التطبيق متاح هلواتف الAndroid & IOS. 

 االستعالمات :
 .االطالع على أسعار العمالت 
 .االستعالم عن ملخص أرصدة احلسابات 
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 .إمكانية االطالع على كشف حساب حسب املدة اليت حيددها املتعامل 
 خر أخبار وخدمات البنك املاصرفية.                                               االطالع على آ 
 GPS عرفة عناوين الفروع وانتشار شبكة الاصرافات اآللية معتمدًا على خدمة معرفة معلومات االتاصال

 بالبنك.

 نرتنت املاصريفخدمة اإل -2
توفر خدمة االنرتنت البنكي  العديد من التسهيالت ملتعاملني بنك الشام، ومتنحك التجربة االمشل لالنرتنت البنكي 

 يف املنطقة 
 ميزات اخلدمة :

 مشاهدة وحتميل كشف احلساب 
 التحويالت الداخلية 
 دفعات البطاقة 
 ادارة امللف الشخاصي 
 فتح وديعة وجتديدها 
 الرسائل الناصية 
  للدخول للحسابالتفويض 
  االرباح واسعار سعر الاصر 

 االستعالمات:
 االطالع على اسعار العمالت. 
 االستعالم عن ملخص ارصدة احلسابات. 
 امكانية االطالع على كشف حساب حسب املدة اليت حيددها املتعامل. 

 يلخدمة بطاقات الاصرا  اآل -3
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ى البنك و يتمكن العميل من االستفادة منها على يقدم بنك الشام لعمالئه بطاقات على احلسابات املفتوحة لد
 شبكة واسعة من الاصرافات االلية:

 ميزات اخلدمة:
 بطاقة خاصة بالسحب النقدي من أجهزة الاصرا  االيل 
 بديل أمن ومريح جلمل  النقود أو الشيكات 
 سقف متغري حسب طلب حامل البطاقة 
  ل.س  100.000احلد االدىن لسقف السحب 

 trust cardخدمة  -4
  تستعمل البطاقة يف تسديد أمثان السلع واخلدمات من خالل نقاط البيعPOS  خالل شهر ميالدي ضمن

 سقف البطاقة .
 .ال حتوي أي تقسيط ألمثان املشرتيات إمنا تسدد دفعة واحدة 
 . ميكن السحب النقدي فقط من رصيد حسابه املتوفر باملاصر 
  يف حال تأخره عن سداد املبالغ املستحقة عليه .ال يشرتط على حامل البطاقة فوائد ربوية 

 خدمة نقاط البيع -5
 نقاط البيع التابعة لبنك الشام -

ميكن استخدام بطاقة بنك الشام إلجراء عمليات الدفع وتسديد مثن املشرتيات بأعلى و أحدث املعايري االمنية عن 
 التالية طريق نقاط البيع التابعة لبنك الشام و املنتشرة يف العناوين

 https://www.chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-19-15/2021-06-:عرب الرابط التايل 
30-12-15-03  
 خدمة بوابة الدفع االلكرتونية -

اميكن استخدام بطاقة بنك الشام إلجراء عمليات الدفع وتسديد مثن مشرتيات بأعلى و أحدث املعايري االمنية عن 
 طريق بوابة الدفع االلكرتونية التابعة لبنك الشام. عرب الرابط التايل

-12-15-03-06-15/2021-9-09-18-02-33/2014-06-08-30-01-https://www.chambank.com/ar/2014
31?where=Z292ZXJub3JhdGU92LfYsdi32YjYsw      

https://www.chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-19-15/2021-06-03-15-12-30
https://www.chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-19-15/2021-06-03-15-12-30
https://www.chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-9-15/2021-06-03-15-12-31?where=Z292ZXJub3JhdGU92LfYsdi32YjYsw
https://www.chambank.com/ar/2014-01-30-08-06-33/2014-02-18-09-9-15/2021-06-03-15-12-31?where=Z292ZXJub3JhdGU92LfYsdi32YjYsw
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 سورية-البنك العربياً: نبذة حول ثاني
كشركة مسامهة مغفلة عامة سورية، و هو عضو يف جمموعة البنك   2005سورية يف عام  –تأسس البنك العريب 

 30فرع يف  500العريب و اليت تعترب من اكرب الشبكات املاصرفية العربية يف العامل، حيث يبلغ عدد فروعها اكثر من 
سورية و ما  –يب قارات، و اليت يقع مركزها الرئيسي يف اململكة االردنية اهلامشية. استند البنك العر  5دولة و تغطي 

سورية ركائز اسرتاتيجية لالنطالق و التوسع يف  –يزال اىل خربات البنك العريب املرتاكمة، حيث اسس البنك العريب 
سورية هبد  السعي اجلاد و امللتزم لتحقيق مبادئنا و قيمنا اليت تتمحور حول التنمية احلقيقة يف االقتاصاد و اجملتمع، 

سرتاتيجية الواضحة و اإلدارة الرصينة باإلضافة اىل قاعدة رأمسالية متينة و اصول مرتفعة و من اهم هذه الركائز اال
، حيث يقدم البنك كافة االعمال 2006سورية عملياته التشغيلية بشكل رمسي يف عام  –اجلودة. اطلق البنك العريب 

اىل شبكة فروعه املنتشرة يف خمتلف املاصرفية من خالل مركزه الرئيسي يف منطقة ابو رمانة يف دمشق، باإلضافة 
حمافظات اجلمهورية العربية السورية حيث سعى البنك اىل خلق انتشار جغرايف متوازن و قاعدة عمالء متنوعة لياصل 

سورية و من اجل متتني قاعدته الرأمسالية و دعم توسع عملياته التشغيلية  –فرع. قام البنك العريب  19عدد فروعه اىل 
سورية خدماته املاصرفية و التجارية لزبائنه  –مليارات لرية سورية . يقدم البنك العريب  5اله املدفوع ليتجاوز بزيادة رأمس

 من خالل جمموعة املكونة من:
 دائرة تطوير اعمال الشركات و املؤسسات املالية. -
 إدارة خدمات التجزئة و االفراد. -
 دائرة اخلزينة. -

 سورية: -خدمات البنك العربي 
  سهلأحتت شعار مع العريب الدفع.... 

االنرتنت البنكي(  –اطلق البنك العريب سوية خدمة الدفع االلكرتوين عرب قنوات الدفع االلكرتونية )تطبيق موبايل 
حيث سيتمكن عمالء البنك العريب وبسهولة من االستعالم والتسديد بشكل فوري من حساهبم اخلاص وبشكل 

 لتالية :مباشر من خالل اخلدمات ا
 وتشمل: SEPخدمات الشركة السورية للمدفوعات اإللكرتونية 

 (Add New Billإضافة فاتورة جديدة ) -
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اإلدارة احمللية  -النقل  –االتاصاالت  –اخلدمات احلكومية  -تسديد فواتري الكهرباء  -)تسديد فواتري املياه   -
 .وزارة الداخلية .....( -

 .(Display Registered Bills List)استعراض قائمة الفواتري املسجلة  -
 .(One Time Pay / Prepaidدفع ملرة واحدة / فاتورة مسبقة الدفع ) -
 .(One Time Pay / Postpaidدفع ملرة واحدة / فاتورة الحق الدفع ) -
 PostPaidللخطوط الحقة ومسبقة الدفع ) SYRIATELتسديد فواتري شركة سرييتل  -

Payment / PrePaid Payment). 
 PostPaid Payment / PrePaidللخطوط الحقة ومسبقة الدفع ) MTNسديد فواتري شركة ت -

Payment). 
 .التحويل بني حسابات الزبون -
 .مليون لرية سورية يومياً  5التحويل بني حسابات عمالء خمتلفني وبقيمة حتويل تاصل اىل  -

 باإلضافة اىل خدمات ادارة احلساب التالية: 
 شخاصي عرض بيانات العنوان الDisplay Personal Information)) 
 ( تغيري كلمة سر الدخولChange login password) 
 ( استعراض وطباعة كشو  احلساباتOnline Account Statement) 
 (( استعراض وطباعة أرصدة احلساباتBalance Summary 
 ( االستعالم عن أسعار العمالتCurrency Exchange Rates) 
 االستعالم عن فوائد ( حسابات التوفريSaving Accounts Rate Inquiry) 
 ( االستعالم عن نسب الفوائد السنوية على الودائع اآلجلةTime Deposit In Foreign 

Currency 

( و اليت تتيح حلاملي البطاقات  املاصرفية POSكما مت اطالق خدمة الدفع االلكرتوين عرب أجهزة نقاط البيع )
سورية  متكنك من الشراء من نقاط البيع  –وخدماهتم ، حيث ان بطاقة صرا  العريب تسديد ماصاريف مشرتياهتم 
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يف معظم احملالت التجارية و املطاعم واملقاهي وغريها  من دون احلاجة للكاش يف جيبك و بنفس الرقم السري عند 
ية، حيث ان هذه مليون لرية سور  10السحب من الاصرا  اآليل و بسقف عمليات إمجايل خالل اليوم الواحد 

األجهزة موزعة لدى عدة قطاعات الراغبة بقبول الدفع عن طريق البطاقات املاصرفية، جتدون أدناه قائمة تبني توزع  
 هذه االجهزة.

 
 .POS: توزع أجهزة نقاط البيع 4جدول 

 المحافظة العنوان القطاع االقتصادي االسم
 دمشق طريق الربوة مطعم كالود
 دمشق املزة مطعم بانينو

 دمشق طريق الربوة مطعم الفلمنك  قاصر
 دمشق املزة مطعم ديونز بوليفارد

 دمشق اتسرتاد املزة مطعم شبابيك
 دمشق ساحة املطاعم مطعم أونو
 دمشق ساحة املطاعم مطعم لذيذ
 دمشق القاصور مطعم الياطر

 دمشق املزة مطعم بيلي فول
 دمشق شارع الروضة خلف حلويات الليوان مطعم كزا ميزا
 دمشق املزة مطعم حواس

 دمشق جانب اجلامع األموي مطعم الدورادو
 دمشق جانب الربملان -الاصاحلية حمل ألبسة ديادورا

 دمشق جانب متثال الرئيسس -الاصاحلية  حمل ألبسة ديادورا

 دمشق قرب النهر -الروضة  مطعم حلويات ايبك تشيز كيك
 دمشق الشاويش -القيمرية  مطعم إنومبا 

 دمشق املزة جامعة اجلامعة العربية
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 دمشق غباغب جامعة اجلامعة العربية
 ريف دمشق جرمانا _ حي الروضة حمل كهربائيات النرباس

اجلامعة الوطنية 
 اخلاصة

 محاه غور العاصي جامعة

 محاه حي البعث ماركت غذائيات يا شام
 الالذقية شارع هنانو حمل البسة وكالة جوزيف

 زنربكجي
حمل شوكوال ) حسم 

 الالذقية شارع بغداد ( % 10

مركز األشعة 
 التخاصاصي

 الالذقية شارع الشيخ ضاهر مركز أشعة طبية

 السويداء شارع القنوات تعليمي مدرسة مشس اخلاصة
 السويداء مقابل مركز املراقبة و التفتيش سوبر ماركت ميغا مارت

 أدوات منزل ومطبخ سنرت الرمي
بناء  -برج الرمي  -شارع النهضة 

 الرمي
 السويداء

 السويداء شارع قنوات -النهضة  مطعم وجبات سريعة دكسي
 السويداء شارع أمية حمل أحذية أحذية اجلوكر

حمل اكسسوارات  فيونكا
 واقمشة

 طرطوس الاصاحلية

 طرطوس الرمال الذهبية مطعم اكوا
 طرطوس اجملدضاحية  سوبر ماركت مشس
 طرطوس شارع هنانو مطعم الاصاحل
 حلب جانب الدوار املائل -املكامبو  حمل أحذية زارا شوز
 حلب شارع املوكامبو حمل ألبسة اوراجنو
 حلب شارع الفرقان اكسربيس حمل ألبسة اوراجنو
 حلب دوار الشرطة -الفرقان  حمل ألبسة اوراجنو
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 حلب مشفى املارتيين -املارتيين  مشفى مشفى املارتيين
 حلب شارع النيل مشفى مشفى الطب العريب

 

 
 التالية:استخدام بطاقة البنك العريب لتنفيذ عمليات الشراء من خالل املراكز  أصبح باإلمكانكما 

 أجهزة نقاط البيع اخلاصة باملاصر  العقاري  -
 أجهزة نقاط البيع اخلاصة بالبنك الدويل للتجارة و التمويل -
 أجهزة نقاط البيع اخلاصة بفرنسبنك   -
 أجهزة نقاط البيع اخلاصة ببنك بيبلوس  -
 أجهزة نقاط البيع اخلاصة ببنك بيمو  -
  أجهزة نقاط البيع اخلاصة ببنك الربكة -
 

 ثالثاً : نبذة حول بنك بيمو السعودي الفرنسي 
عاما يف اجلمهورية العربية  40اص منذ كأول بنك سوري خ  2004تأسس بنك بيمو السعودي الفرنسي يف العام 

السورية مّتخذًا اسم مؤّسسيه: بنك بيمو اللبناين ش.م.ل. والبنك السعودي الفرنسي، وهو االسم التجاري لشركة 
سورية مسامهة مغفلة تعمل وفق املعايري العاملية العالية. خالل السنوات العشر اليت تلت تأسيسه، وخبطوات ثابتة منا 

نة وحجمًا وأصبح من املؤسسات املالية الرائدة، ومسامهًا أساسّيًا يف متويل النشاطات التجارية والاصناعية البنك مكا
والعقارية على مستوى الشركات واألفراد، ملتزماً بتطوير هذه القطاعات بشكل خاص واالقتاصاد السوري بشكل عام، 

دي الفرنسي يعمل جاهداً ليقّدم لعمالئه أوسع جمموعة من باإلضافة إىل أن قسم التجزئة املاصرفية يف بنك بيمو السعو 
املنتجات واخلدمات مبا فيها القروض والودائع وخدمات إدارة األموال النقدية. بنك بيمو السعودي الفرنسي 

رأس املال املدفوع  - 2003دمشق  13901ش.م.س.ع )شركة مسامهة مغفلة سورية عامة(، سجل جتاري رقم 
 ل.س 10,000,000,000

 خدمات بنك بيمو السعودي الفرنسي : -
اخلدمات املاصرفية االلكرتونية من بنك بيمو السعودي الفرنسي )ش.م.س.ع( متكنك من االطالع على حساباتك و 
تنفيذ عملياتك املاصرفية يف أي وقت و مكان بكل سهولة وأمان عرب االنرتنت من خالل املوقع االلكرتوين 

www.bbsfonline.com خالل تطبيق املوبايل  أو منBBSF Mobile . 
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جمموعة اخلدمات املاصرفية االلكرتونية تشمل: االستعالم عن أرصدة احلسابات املسجلة باخلدمة. كشف مفاصل 
املاضية(. طلب أو إلغاء  12املاضية و شهري لألشهر الـ  30باحلركات املالية للحساب املطلوب )يومي لأليام الـ 

فرت شيكات. التحويل املغلق بني احلسابات التابعة لعميل واحد. التحويل املفتوح من بطاقة صرا  آيل. طلب د
حساب عميل إىل حساب عميل آخر يف املاصر . التحويل إىل مزودي اخلدمات. سجل مراقبة احلركات املاصرفية 

 االلكرتونية. تقدمي شكاوى و مقرتحات.
، أو Google Playنظام أندرويد من خالل على أجهزة تعمل على  BBSF Mobileميكن حتميل تطبيق 

 حتت اسم )منكرب فيكم( iOSلألجهزة اليت تعمل على نظام  Apple Storeمن خالل 
إن خدمة التحويل االلكرتوين متكن من حتويل مبالغ باللرية السورية حاصرًا بني حسابات عميل  إىل حسابات -

لرية سورية. احلد األعلى ملبلغ التحويل  100التحويل  عمالء بنك بيمو السعودي الفرنسي. احلد األدىن ملبلغ
لرية سورية. إن خدمة التحويل االلكرتوين جمانية حالياً إال أن البنك حيتفظ حبقه باستحداث ماصاريف و  500,000

عموالت و رسوم على استخدام اخلدمة. مالحظة: هذه اخلدمة متوفرة فقط ألصحاب احلسابات الفردية و املشرتكة 
 شرط التوقيع منفردين. ذات

يعمل خارج االراضي اجلمهورية العربية   BBSF mobileمن اهم اخلدمات اليت يقدمها البنك أن تطبيق  -
 السورية.

 التابع لبنك بيمو السعودي الفرنسي  posويف هذا الرابط نعرض قائمة توزع أجهزة الدفع 
https://www.bbsfonline.com/bbsfonline/Content/BBSFPOSList_Jun2022.

pdf  
 posيضا يقدم بنك بيمو السعودي الفرنسي خاصومات وعروض الستخدام أجهزة الدفع أ-
 

https://www.bbsfonline.com/bbsfonline/Content/BBSFPOSList_Jun2022.pdf
https://www.bbsfonline.com/bbsfonline/Content/BBSFPOSList_Jun2022.pdf
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 بنك بيمو )عروض وخصومات(. :11رسم توضيحي 

 سالمينبذة حول بنك سورية الدولي اإل رابعاً:
تأسس بنك سورية الدويل اإلسالمي على شكل شركة مسامهة سورية مغفلة عامة وبرأمسال قدره مخسة مليارات لرية 

من خالل فرعني ماصرفيني. قام البنك بزيادة  2007سورية. بدأ تقدمي أعماله املاصرفية يف الربع الثالث من العام 
، وبذلك يكون أول بنك 2019سورية منتاصف العام مليار لرية  15رأمساله على عدة مراحل لياصل رأمساله إىل 

القاضي برفع احلد األدىن لرأمسال املاصار  اإلسالمية  2010للعام  3إسالمي يف سورية حيقق متطلبات القانون رقم 
فرعًا ومكتبًا منتشرة يف خمتلف املناطق السورية، ويعد البنك  28مليار لرية سورية. بلغ عدد فروعه ومكاتبه  15إىل 

ألف مساهم، ومن أهم  13ن أكرب البنوك السورية اخلاصة من حيث عدد املسامهني حيث وصل عددهم إىل حنو م
غاياته توفري وتقدمي اخلدمات املاصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على 
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 عملية التنمية االقتاصادية يف سورية من خالل قيام البنك غري أساس الفائدة يف مجيع صورها وأشكاهلا، واملسامهة يف
باملسامهة يف عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات املشاريع اإلمنائية املختلفة مبا ينسجم وأحكام الشريعة 

 امهني.اإلسالمية، إضافة إىل حتقيق منو دائم ومتاصاعد يف الرحبية ويف معدالت العائد على حقوق املس
يقدم البنك خدمات ماصرفية متنوعة وشاملة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، من فتح احلسابات املختلفة إىل قبول 
اإليداعات باللرية السورية أو بالعمالت األجنبية سواء على شكل استثمارات مشرتكة أو استثمارات خماصاصة، مروراً 

غ التمويل اإلسالمي لكل من األفراد والشركات، ولكافة القطاعات بتوفري حزمة متكاملة من برامج التمويل وفق صي
االقتاصادية، إىل مسامهة فاعلة يف عمليات التجارة الدولية من اعتمادات وكفاالت وحواالت ومراحبات دولية وغريها 

ة من اخلدمات من اخلدمات املاصرفية الشاملة واملبتكرة واملتوائمة مع الشريعة اإلسالمية، هذا باإلضافة إىل حزم
 االلكرتونية اليت تلقى اهتماماً كبرياً من البنك لتطويرها وحتديثها.

 
 الخدمات التي يقدمها بنك سورية الدولي االسالمي

 خدمة املوبايل البنكي -1
فهي تتيح حتويل األموال بني  وقت،هي خدمة ماصرفية آمنة ومميزة يقدمها بنك العمر يف أي مكان ويف أي 

املاصرفية يف البنك واالطالع على حركات حساباتك والعديد من امليزات األخرى وذلك كله عن طريق  احلسابات
 هاتفك اجلوال أو من أي متاصفح انرتنت.

 : باإلمكان االستفادة من خدمة املوبايل البنكي عرب القنوات التالية

 - تطبيق املوبايل البنكي )ألجهزة اخلليوي اليت تعمل بنظام الـandroid): بنك.ميكن حتميل التطبيق من موقع ال 

 - : يتيح الرابط االستفادة من اخلدم عن طريق الويب من خالل هذا الرابطرابط االنرتنت

sy.com/ebankingwebapp/views/gsm_ar.aspx-https://mbanking.siib   

  

 

 

https://mbanking.siib-sy.com/ebankingwebapp/views/gsm_ar.aspx
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 :أهم الخدمات المقدمة عبر خدمة الموبايل البنكي

( سهولة حتويل األموال ألي حساب يف البنك: حيث أصبح باإلمكان التحويل الداخي ضمن حسابات العميل يف 1
بعد ادخال رقم  وذلكإتاحة امكانية التحويل اىل حسابات أخرى" ضمن حسابات عمالء البنك"  وكذلك البنك.

 .أو الرقم املستعار التطبيق(استخدام  )حبالاملستفيد إما كرقم حساب أو كرقم موبايل أو من جهات االتاصال 

لتسديد مثن مشرتيات  حيث تتيح هذه امليزة إمكانية القيام بتحويل مبالغ مالية( احلسابات الشهرية: 2
و ذلك من خالل القيام بالتسديد ألصحاب احلسابات الشهرية  املشرتكني باخلدمة دون احلاجة حلمل النقود العمالء

أصحاب األعمال التجارية و املؤسسات اخلدمية و كذلك للمؤسسات اليت بطبيعة عملها  املعرفني ضمن اخلدمة من
 .ا و متتلك حساب شهري لدى بنك سورية الدويل االسالمياستالم مبالغ مالية من زبائنه تتطلب

 البنك،بإمكان العميل االطالع على كافة أرصدة حساباته ضمن  ( كشف احلساب واالطالع على األرصدة:3
 .لغاية السنة اىل( )من،حساباته من خالل حتديد تاريخ معني  وحركاتاالطالع على آخر النشاطات  وكذلك

حيث أصبح بإمكان العميل معرفة أماكن تواجد الاصرافات اآللية اخلاصة ببنك افات وحالتها: ( أماكن تواجد الاصر 4
 .حالة الاصرا  اآليل احلالية سواء كان خارج اخلدمة أو ضمن اخلدمة ومعرفة سورية الدويل االسالمي

 2-خدمة اإلنرتنت املاصرفية

( يف جمال اخلدمات املاصرفية عرب SIIB Onlineيقدم بنك سورية الدويل اإلسالمي خدمة مميزة "أون الين" )
ساعة، تتيح لكم حتويل األموال بني احلسابات ،واالطالع على  24االنرتنت ، وهي خدمة متوافرة على مدار 

حركات مجيع حساباتكم وأرصدتكم، وذلك كله من خالل شبكة االنرتنت، ويف أي وقت وأي مكان يف العامل، مما 
 واجلهد.يوفر الكثري من الوقت 

( والرقم السري اخلاص بك الذي يزودك به البنك، وجهاز  Account Noكل ما حتتاجه فقط هو رقم احلساب )
 كمبيوتر مربوط بشبكة االنرتنت.

 التسجيل يف خدمة االنرتنت املاصرفية:
 SIIBأثناء قيامك بفتح حساب لدى أي من فروع بنك سورية الدويل اإلسالمي ميكنك طلب خدمة )

Online.وتستطيع احلاصول على رقم احلساب اخلاص بك وكلمة السر يف يوم العمل التايل ،) 
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 SIIB Onlineخدمات 

 .احلاصول على كشف حساب ضمن الفرتة اليت حتددها -1
 .حركات متت على حسابك 10آخر احلركات وميكنك من خالهلا احلاصول على آخر  -2
 .صدة حساباتك املتنوعةملخص أرصدة احلسابات وتتعر  من خالله على أر  -3
 حتويل داخلي ما بني حسابات العميل. -4
 التحويل من حسابك اىل أي حساب آخر من حسابات العمالء لدى البنك. -5
 االستعالم عن أسعار صر  العمالت العربية واألجنبية. -6
 االستعالم عن معلومات العميل الشخاصية. -7

 ود على االنرتنت املاصريف واخلاص هبذه اخلدمة.وميكنك االستفادة من دليل املستخدم املوج

https://www.youtube.com/watch?v=UAK1oFXy5KY 

 خدمات الرسائل املاصرفية القاصرية -3

 إشعار سحب على الاصرا  اآليل. -
 إشعار إيداع نقدي. -
 إشعار إيداع نقدي. -
 إيداع نقدي.إشعار  -
 إيداع شيك يف احلساب. -
 إشعار العميل بوصول دفرت الشيكات. -
 إشعار العميل بوصول بطاقات الاصرا  اآليل. -
 إشعار العميل بوصول أرقام اخلدمات االلكرتونية. -

 خدمة توزع نقاط البيع -4

https://www.youtube.com/watch?v=UAK1oFXy5KY
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قيمة املشرتيات عرب نقاط البيع ميكن االستفادة من ميزات البطاقة املاصرفية من بنك سورية الدويل االسالمي من دفع 
 املوزعة يف االراضي السوري :

ميكن معرفة نقاط البيع بالضغط على  الرابط التايل : 
https://www.siib.sy/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D8%B4%D8%A8%
D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html   

الشام للطريان اتفاقية تعاون يف جمال الدفع طالق هذه اخلدمة املتميزة وقع البنك مع شركة أجنحة إ عم وتزامنا  
اإللكرتوين لتسهيل عملية دفع مثن بطاقات الطريان من خالل "بوابة الدفع اإللكرتوين" اخلاصة بالبنك، واملدجمة ضمن 
املوقع اإللكرتوين لشركة أجنحة الشام، األمر الذي يتيح حلاملي بطاقات بنك سورية الدويل اإلسالمي دفع مثن 

 .متام حجوزاهتمإهتم بشكل إلكرتوين آمن وسريع ومبا حيقق توفري الوقت واجلهد والدقة يف بطاقا

 خامساً : نبذة حول بنك الشرق

/م. وتاريخ 26مّت الرتخيص ملؤسسي بنك الشرق مبوجب القرار الاصادر عن رئاسة جملس الوزراء السوري رقم  
/ مليار )ملياران 2.5مغفلة سورية برأمسال قدره /القاضي بتأسيس بنك الشرق كشركة مسامهة  2008\4\10

/ مليون )مليونان ومخسماية ألف( سهم قيمة السهم الواحد 2.5ومخسماية مليون( لرية سورية موزعا" على /
 ./ )ألف( لرية سورية1000/

:موضوع بنك الشرق وغايته  
غايات املاصر  االساسية قبول الودائع وتوظيفها والقيام ملاصلحته أو ملاصلحة الغري، أو باالشرتاك معه، يف اجلمهورية 
العربية السورية أو يف اخلارج، بكافة األعمال املاصرفية واملالية املتاحة مبوجب القوانني واألنظمة النافذة وخاصة القانون 

ووفقًا ألحكام قانون الشركات  2002لعام  23من القانون رقم  86و 85واملواد  16/4/2001تاريخ  28رقم 
حبيث تكون هلذا املاصر  الشخاصية القانونية واالعتبارية املستقّلة للقيام بكافة النشاطات اليت  2008/ لعام 3رقم /

 رّخاصت من أجلها.

https://www.siib.sy/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.siib.sy/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.siib.sy/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.siib.sy/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
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 مها بنك الشرق:دالخدمات التي يق
 : اخلدمات املاصرفية التجاريةأوالً 
 خدمات إدارة النقد والسيولة، ومنها: -1

 ،خدمات احلسابات املاصرفية مبا فيها ودائع، سحوبات، إدارة الفائدة، إخل 
  لتحويالت الداخلية واخلارجية وخدمات التحاصيل )حواالت، إصدار الشيكات وحتاصيلها(، )مبا يتوافق مع

 .الضوابط احملّددة من قبل ماصر  سورية املركزي(
 إدارة السيولة.خدمات استشارية يف  

 خدمات متويل التجارة ورأس املال العامل، ومنها: -2
 مويل لرأس املال العامل. -
احملّددة من قبل  -إصدار االعتمادات املستندية لعمليات اإلسترياد ومعاجلة القبوالت )مبا يتوافق مع الضوابط  -

 .ماصر  سورية املركزي(
 .ومعاجلة القبوالتتبليغ وتعزيز اعتمادات التاصدير  -
                         .)مبا يتوافق مع الضوابط احملّددة من قبل ماصر  سورية املركزي(التاصدير إصدار وتسديد تعهدات  -
 .إصدار ومعاجلة الكفاالت مبختلف أنواعها -
دة من قبل ماصر  حتاصيل املستندات الناجتة عن االسترياد والتاصدير ودفعها )مبا يتوافق مع الضوابط احملدّ  -

 .سورية املركزي(
 حسم السندات، سندات التحاصيل.     -

 متويل الشركات واملشاريع االستثمارية: -3
 .قروض وسلف قاصرية ومتوسطة األجل •    
 املشاركة بربامج قروض مشرتكة. •    

 
 : خدمات القطعثانياً 

 مبا فيها عمليات متويل املستوردات، عمليات يوفر بنك الشرق لألفراد والشركات خدمات عمليات القطع األجنيب
(Forward, SWAP). 
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 : اخلدمات املاصرفية بالتجزئةثالثاً 

الراحة واألمان  وأصحاب املهن احلرة بنك الشرق باقة من اخلدمات املاصرفية بالتجزئة توفر لألفراد، األسر يقدم
  ومنها:

 احلسابات املاصرفية -
 ،حسابات جارية / شيكات 
  إدخار حتت الطلب )دفاتر توفري(،حسابات 
 .حسابات إيداع ألجل 

 خدمات الدفع والتوطني -
 توطني الرواتب. 
 .توطني فواتري اخلليوي 

 قروض استهالكية: -
 القروض الشخاصية. 
 .قروض السكن 

 خدمات الدفع االلكرتوين: -
  البطاقة املاصرفية اإللكرتونية: تستخدم من خالل الاصرافات اآللية التابعة لبنك الشرق وسائر قنوات الدفع

 )صرا  آيل أو نقاط بيع(. CSCاإللكرتونية احمللية التابعة لشركة 
  خدمة الاصرا  اآليل اخلاصة ببنك الشرق®Point Cash  واملنتشرة على األراضي السورية، ختّول

حاملي البطاقات املاصرفية بإجراء سحوبات نقدية وغريها من العمليات املاصرفية كاالطالع على أرصدة 
 حساباهتم وتغيري الرقم السري.
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 خدمة الرسائل القاصري®Point SMS  تبّلغ حاملي بطاقات بنك الشرق املاصرفية رسالة على هاتفهم
 جراء أية عملية على بطاقتهم.اخلليوي لدى إ

 خدمة الاصناديق احلديدية: -
 .يقّدم بنك الشرق لزبائنه خدمة الاصناديق احلديدية واملخاصاصة حلفظ املقتنيات الثمينة بسرية كاملة 

 هليسادساً: نبذة حول بنك االئتمان األ
مبوجب السجل  2005آب  30تأسس بنك االئتمان األهلي اي يت يب )ش.م.م.ع( كشركة مسامهة مغفلة يف 

بوصفه ماصرفاً خاصاً، ليكون من البنوك  12( سجل البنك لدى مفوضية احلكومة حتت رقم 14456التجاري رقم )
مليار لرية سورية موزع على  2.5الرائدة يف العمل املاصريف على مستوى القطر. كانت بداية البنك برأمسال مقداره 

لياصبح ستة مليارات  09/11/2020ل على أربعة مراحل آخرها يف مليون سهم، ومن مث مت زيادة رأس املا 2.5
ومليون وأربعمائة وستة وستون ألف ومثامنائة لرية سورية، علمًا بأن األسهم قد مت إدراجها يف سوق دمشق لألوراق 

 لياصبح املاصر  شركة مسامهة مغفلة عامة.أسس بنك االئتمان األهلي اي يت يب بتاريخ 2009املالية يف عام 
من رأس مال  99,998شركة وساطة مالية حمدودة املسؤولية مت تسميتها أهلي ترست كابيتال مسامهاً بنسبة  2009

الشركة. ميارس البنك نشاطاته املاصرفية واملالية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه املنتشرة يف احملافظات السورية وعددها 
طات واألعمال على سبيل املثال ال احلاصر: )فتح حسابات جارية مغلقني مؤقتا(، ومن هذه النشا 3فرع )منها  18

  -متويل املشاريع والقروض اجملمعة   –متويل العمليات التجارية  –،حسابات توفري توطني رواتب ، وودائع ألجل 
عمالء  إصدار الكفاالت، كما يقدم البك عروض  قروض التجزئة لزبائنه من –تقدمي التسهيالت االئتمانية املختلفة

 الشركات........(
 :مها بنك االئتمان االهليدالخدمات التي يق

 خدمة ماصرفية عرب االنرتنت-
عوده أون الين هي اشرتاك جماين تقدم خدمات ماصرفية عرب االنرتنت سريعة وموثوقة، توفر للعمالء إمكانية الوصول 

 .نتاملستمر إىل حساباهتم املاصرفية يف أي وقت ويف أي مكان عرب االنرت 
تتيح اخلدمة ألصحاب احلسابات االستفسار عن أرصدة حساباهتم، وتنفيذ التحويالت الداخلية بني بعض احلسابات 
الفرعية وتنزيل البيانات االلكرتونية لتتبع مجيع احلركات يف حساباهتم. تتيح امليزات األخرى للعمالء طلب بيانات 
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نية إرسال استفساراهتم أو تعليقاهتم عن طريق الربيد االلكرتوين إىل ماصرفية رمسية ودفاتر شيكات، باإلضافة إىل إمكا
 بنك االئتمان األهلي.

 
 
 المبحث الثاني: عرض لطرق وإجراءات الدراسة الميدانية3 .2

اختيارها مث عرضا للطرق واالجراءات اليت مت استخدامها  وكيفيةتناولنا يف هذا اجلزء التعريف مبجتمع الدراسة والعينة 
يف الدراسة من حيث منهجية الدراسة وأدوات الدراسة املستخدمة يف مجع البيانات، وتوضيح االساليب االحاصائية 

 اليت استخدمت يف حتليل البيانات واستخراج النتائج.

  مجتمع الدراسة وعينتها: ولالمطلب األ 1.3.2
جمتمع الدراسة من موظفي كل البنوك التجارية العاملة يف سورية، الوطنية منها واألجنبية، يف حني أن العينة يتكون 

البنوك الناشطة يف كل من دمشق، ريف دمشق، القامشلي، واليت وافقت على  فروع اقتاصرت على موظفي جمموعة من
 نوك رئيسية وهي كما هو موضح يف اجلدول التايل:تابعة خلمسة ب فروع 10إجناز الدراسة التطبيقية ومتثل عددها 

 : مجتمع الدراسة وعينتها.5جدول 

 الفرع البنوك
عدد 

الموظفين 
 المستجيبين

عدد االستبيانات 
 المستبعدة

عدد االستبيانات الصالحة 
 للتحليل

بنك بيمو السعودي 
 الفرنسي

 5 - 5 جرمانا

بنك بيمو السعودي 
 5 - 5 املزة الفرنسي

بنك بيمو السعودي 
 4 1 5 القامشلي الفرنسي

بنك الالئتمان 
 األهلي

 4 1 5 جرمانا
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 5 - 5 القامشلي بنك االئتمان االهلي
بنك الشام 
 االسالمي

 شارع بغداد
 

5 - 5 

بنك الشام 
 االسالمي

 4 1 5 ابو رمانة

 5 - 5 جرمانا بنك الشرق
 5 - 5 الشعالن بنك الشرق

بنك الدويل 
 5 - 5 ايار 29شارع  االسالمي

بنك الدويل 
 االسالمي

 5 - 5 جممع يبلغا

 5 _ 5 جرمانا بنك العريب سورية
 57  60  اجملموع

استبيان  57 على جمموعة من املوظفني العاملني يف فروع هذه البنوك، إال أنه مت اسرتجاع استبيان 60مت توزيع
منها لعدم مالءمتها الختبارات التحليل االحاصائي، وبذلك تكون عدد االستبانات القابلة إلجراء  3واستبعاد 

 .2022ديسمرب لسنة 5ىل إنوفمرب  2استبيان، وقد امتدت الفرتة من  57عمليات التحليل االحاصائي 

 طرق جمع البيانات واختبار أدارة الدراسة: ثانيالمطلب ال 2.3.2
 البيانات الفرع األول: طرق جمع

 مت اعتماد الطرق التالية جلمع البيانات اخلاصة بالدراسة وهي كتايل: 
 أواًل: البيانات األولية:

اعتمدت الدراسة يف مجع البيانات الضرورية املتعلقة باختبار الفرضيات والتحليل الوصفي ملتغريات الدراسة على ما 
 يلي:

عامة عن املستجوبني وعن البنك حمل الدراسة،  كما تتضمن  االستبيان: مت تاصميم استبيان يتضمن معلومات- 1
أسئلة عن متغريات الدراسة املتمثلة يف نظم الدفع اإللكرتوين كمتغري مستقل واألداء البنكي كمتغري تابع، إذ مت تقسيم 

اري، كما تبني عند املتغري التابع إىل ثالث حماور أساسية هي: األداء املايل، أداء العمليات الداخلية واألداء التج



 
82 

 

 

 

تاصميم االستبانة وضوح األسئلة وتسلسلها وعدم وجود صعوبات أثناء التعبئة، لذلك مت اعتماد االستمارة كأداة 
 صاحلة للدراسة.

املقابلة: املقابلة هي تقنية من التقنيات املهمة يف البحث العلمي واليت تساعد الباحث على اإلملام أكثر مبوضوع -2
ومساعدته أكثر على التحليل، وقد مت إجراء املقابلة مع مدير وموظفو قسم فرع بنك االئتمان األهلي يف دراسته 

جرمانا، نائبة مدير بنك بيمو السعودي الفرنسي يف فرع جرمانا ، موظفو بنك الشرق يف جرمانا، مدير فرع بنك 
ائن يف فروع بنك بيمو السعودي الفرنسي ، حيث ايار، واملوظفون املكلفون بالزب 29الدويل االسالمي يف فرع شارع 

 .مت طرح جمموعة من األسئلة هبد  احلاصول على معلومات  كافية تثري الدارسة
 :: البيانات الثانويةثانياً 

 .مت االعتماد على املواقع الرمسية للبنوك حمل الدراسة والوثائق املقدمة من طر  بعض البنوك
 الدراسةالفرع الثاني: اختبار أداة 

 مت اختبار أداة قياس الدراسة على مرحلتني: 
 أواًل: مرحلة اختبار ثبات أداة الدراسة

املقاصود باختبار الثبات هو التأكد من أن املقياس املستخدم يعطي النتائج نفسها فيما إذا أعيد تطبيقه على 
ونباخ(، وقد مت استخدام احلزمة مرة أخرى، وذلك باستخدام معامل االتساق الداخلي )ألفا كر  االشخاص ذاهتم

اخلي للفقرات املختلفة من أداة الدراسة الستخراج معامل االتساق الد SPSSاإلحاصائية للعلوم االجتماعية 
وتعترب هده  0,6أكرب من القيمة احلدية  ، وهو0,993للوصول إىل وجود معامل الثبات الكلى لالستبانة والذي بلغ 

 .أداة القياس النسبة مؤشرا قويا على ثبات
 : مرحلة اختبار صدق أداة الدراسةثانياً 

وميكن  أجله،املقاصود باختبار صدق أداة الدراسة هو اختبار قدرة أسئلة االستبيان على قياس ما صممت من 
(معامالت  ) حساب معامل الاصدق الذايت لالستبيان من خالل اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ويوضح اجلدول رقم 

 ثبات وصدق أداة قياس الدراسة.
 اجلدول رقم )(معامالت )ألفا كرونباخ() لقياس صدق وثبات االستبانة

 
 : معامالت ألفا كرونباخ لقياس صدق وإثبات االستبانة.6جدول 

 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة المجال الرقم
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 0,990 0,981 9 األداء املايل 1
 0,988 0,977 8 كفاءة العمليات الداخلية 2
 0,990 0,981 8 األداء التجاري 3

 0,996 0,993 25 اجملموع 
 spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 

مت فحص صدق وثبات (قابل للتوزيع، وبذلك 1و يكون االستبيان يف صورته النهائية كما هو موضح يف امللحق رقم )
 االستبيان، مما يدل على صالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على فقرات الدراسة واختبار فرضياهتا.

 إجراء البحث واالساليب اإلحصائية المستخدمة: ثالثالمطلب ال 3.3.2

األساليب اليت  لكتشمل إجراءات الدراسة اخلطوات اليت اتبعتها الطالبة يف تنفيذ الدراسة وتطبيقها، مبا يف ذ
 استخدمت يف حتليل البيانات، ومت توضيح هذه اإلجراءات باملراحل التالية: 

 المرحلة األولى: تطبيق أداة الدراسة
 اشتملت هذه املرحلة على عدة خطوات متثلت يف:

 الدراسة.مقابلة مسؤويل البنوك حمل الدراسة و ذلك لعرض اهلد  من دراستنا وتوضيح أي استفسارات حول  -
مت توزيع االستبيان على بعض املديرين ورؤساء األقسام واملاصاحل وبعض املوظفني الذين تربطهم عالقة مع نظم  -

 الدفع اإللكرتوين مع إجراء بعض املقابالت .
 ترميز وتبويب كافة البيانات اليت مت مجعها وذلك وفق أرقام الفقرات وأبعاد الدراسة. -

 ل و تفسير النتائجالمرحلة الثانية: تحلي
لقد مت يف هذه املرحلة استخدام مقاييس اإلحاصاء الوصفي، كما مت استخدام املعلومات اليت مت احلاصول عليها من 

 املقابالت اليت أجريت مع بعض مديري وموظفي البنوك حمل الدراسة.

 المرحلة الثالثة: مر حلة النتائج والتوصيات
ئج الدراسة الوصفية والدراسة التحليلية، مث إجراء حتليل العالقة بني نظم الدفع مت خالل هذه املرحلة عرض كل من نتا

اإللكرتوين وأداء البنوك، وأخريا اختبار الفرضيات الدراسة مث حتديد ما مت قبوله أو رفضه منها اعتمادا على نتائج 
 االختبارات اإلحاصائية.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة 
-Statistical Package for Social scienes)زمة اإلحاصائية للعلوم االجتماعية  مت استخدام برنامج احل

spss) .يف إجراء االختبارات اإلحاصائية املناسبة للدراسة 
 ولغايات حتقيق اغراض الدراسة فقد مت استخدام األساليب اإلحاصائية التالية:

 : اإلحاصاء الوصفي أوالً 
 إجاباهتم، من خالل:وذلك لعرض خاصائص أفراد العينة ووصف 

النسبة املئوية: مت استخدمها لقياس التوزيعات التكرارية النسبية  خلاصائص أفراد العينة وإجاباهتم على عبارات - 1
 االستبيان.

الوسط احلسايب: مت استخدمه كأبرز مقاييس النزعة املركزية لقياس متوسط إجابات افراد العينة على أسئلة - 2
 االستبيان.

را  املعياري: مت استخدمه كأحد مقاييس التشتت لقياس االحنرا  يف إجابات أفراد العينة عن وسطها االحن- 3
 احلسايب.

 : اإلحاصاء التحليليثانياً 
 مت استخدام االختبارات التالية:

ومت اعتماد معلمية أو ال معلمية(، )اختبار التوزيع الطبيعي: ملعرفة نوع االختبارات االحاصائية املناسبة للتحليل - 1
 ة.مفرد  50باعتبار أن حجم العينة أكرب من  Kolmogorov-smirnovاختبار

 :حيث مت استخدامه بناءاً على نتائج اختبار  One-sample T-Testاختبار العينة األحادية - 2
 التوزيع الطبيعي ومت دعمه باالختبار الالمعلمي الذي أفضى إىل نفس النتائج. 

 تحليل البيانات وعرض نتائج الدراسةالمبحث الثالث: 4 .2
يهد  هذا اجلزء من الدراسة إىل عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة باالعتماد على حتليل البيانات اليت مت 
مجعها من العينة من خالل اجابتهم على أسئلة االستبانة واملقابالت اليت أجريت ومن مث استعراض املتوسطات 

 املعيارية وحتليلها ومن مث اختبار فرضيات الدراسة. احلسابية االحنرافات
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 وصف خصائص عينة البحث: ولالمطلب األ 1.4.2
خلاصائص عامة حول أفراد عينة الدراسة املمثلة يف إطارات البنوك اليت استجابت مع االستبيان  وتشمل وصفاً 

 وخاصائص العامة للبنوك حمل الدراسة، وقد أظهرت النتائج التالية:
 الفرع األول: البيانات الشخصية 

 اشتملت على ما يلي: 
 : اجلنسأوالً 

 يظهر توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس يف اجلدول التايل:
 وزيع مفردات العينة وفقا لمتغير الجنس: ت7جدول 

 النسبة% التكرار الجنس
 38,5 22 ذكر
 61,5 35 أنثى

 %100 57 اجملموع

 .spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 
و اليت  ذكورنسبة الب مرتفعة مقارنةوهي نسبة  %61,5بنسبة بلغت  اإلناثأظهرت النتائج أن أغلب املشاركني من 

يعود إىل وهذا قد يف الفروع أثناء توزيع االستمارات  ذكوريويرجع ذلك إىل غياب كبري للعناصر ال % 38,5بلغت 
هجرة الشباب خارج البلد أو يرجح أن يكون بسبب وجود خدمة عسكرية لفرتات طويلة خالل هذه السنوات يف 

 سورية .
 : العمر ثانياً 

 يظهر توزيعه من خالل اجلدول املوايل:
 توزيع مفردات العينة وفقا لمتغير العمر: 8جدول 

 النسبة% التكرار العمر
 38,6 22 سنة 30أقل من 

 59,6 34 سنة 30-50
 1,8 1 سنة 50أكرب من 
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 %100 57 اجملموع

 spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 
سنة   30تليها فئة األقل  من % 59,6سنة( هي األعلى بنسبة قدرت بـ  50 -30نالحظ أن الفئة احملاصورة بني )
وهذا  % 1,8سنة بنسبة ضعيفة  قدرت بـ  50تأيت يف األخري فئة أكرب من %38,6واليت قدرت نسبة مشاركتها بـ 

معناه أن البنوك تعتمد على الفئات الشابة يف التوظيف أكثر من الفئات األخرى، كما  أن فئة الشباب لديهم معرفة 
والوسائل التكنولوجية احلديثة ما يسمح بقدرهتم على إدارهتا والتعامل واسعة وقدرة أكرب على التحكم يف الربجميات 

 .معها بيسر، باإلضافة إىل امتالكهم للرغبة يف التميز واإلبداع، وهذا يعترب أمر ا مهما بالنسبة للبنوك التجارية
 : املستوى العلميثالثاً 

ـ%، يليها مباشرة جمموعة  80,7بلغت  يوضح اجلدول أن أغلب املستجيبني من حاملي شهادة الليسانس بنسبة
مث تليها الفئة ذات  %10,5  املوظفني من مستوى الدراسات العليا واملوزعة بني الدكتوراه واملاجستري بنسبة قدرت بـ

بينما توزعت بقية العينة على البدائل األخرى ، ما يشري إىل أن البنوك تركز يف  % 7املستوى الثانوي بنسبة بلغت 
 على املؤهالت والكفاءات العلمية واليت بدورها لديها القدرة على إدارة نشاطات البنك بكل أرحيية. توظيفها

 
 توزيع مفردات العينة وفقا لمتغير المستوى العلمي: 9جدول 

 النسبة% التكرار المستوى العلمي
 7 4 ثانوي

 80,7 46 ليسانس جامعة
 10,5 6 دراسات عليا

 1,8 1 أخرى
 %100 57 اجملموع

 .spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 
 : التخاصصرابعاً 

 موضحة حسب اجلدول التايل:
 : توزيع مفردات العينة وفقا لمتغير التخصص10جدول 

 النسبة % التكرار التخصص
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 14 8 حماسبة
 10,5 6 مالية
 17,5 10 بنوك

 24,5 14 اقتاصاد
 19,5 11 ادارة اعمال

 14 8 اخرى
 %100 57 اجملموع

 spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 
االقتاصاد  نالحظ من خالل اجلدول أن هناك تقاربا بني ختاصاصات املستجيبني، إذ رجحت النسبة األكرب إىل ختاصص

،  بنوكمث تليها الفئات على الرتتيب  %19,5 بنسبة قدرت بـ  ادارة األعماليليه مباشرة ختاصص  %24,5بنسبة 
جند أن البنوك  (  %17,5 %10,5 _ %14 _ %14 _)بنسب قدرت على الرتتيب بـ  وأخرى ومالية حماسبة

وفق ما اقي التخاصاصات تركز يف اختيارها املوظفني على ختاصاصات االقتاصاد وادارة األعمال والبنوك أكثر من ب
 يتطلب العمل البنكي.

 : الوظيفة خامساً 
 يوضحها اجلدول التايل: 

 توزيع مفردات العينة وفقا لمتغير الوظيفة: 11جدول 

 النسبة % التكرار الوظيفة
 14 8 مدير

 28 16 رئيس قسم
 49,1 28 اداري

 5,4 3 حماسب
 3,5 2 اخرى
 %100 57 اجملموع

 spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 
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من إمجايل عينة الدراسة،  %49,1بشكل عام جاءت العينة ممثلة بالفئة اليت تشغل وظيفة إداري بنسبة قدرت بـ  
  ,نسبةفئة املدراء بلغت مث تليها  % 28معظمهم مكلفون بالزبائن. تليها مباشرة مناصب رئيس قسم ب نسبة 

موزعة بني وظائف متنوعة  % 3,5الوظائف االخرى بنسبة 5,4% ,بينما وظيفة احملاسب بلغت نسبة   %14
من اجليد أن نسبة املدراء ورؤساء األقسام كانت نسبة جيدة يعتمد عيلها من حيث  معظمهم مكلفون بالزبائن،

 اعتبارهم ملمني بكل نشاطات البنوك ومن خمتلف اجلوانب.
 عدد سنوات اخلربة: سادساً 

 موضحة يف اجلدول التايل:
 
 

 توزيع مفردات العينة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة: 12جدول 

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة
 33,3 19 سنوات 5 أقل من 

 43,8 25 سنوات  5-10
 22,9 13 سنوات  10أكثر من 

 %100 57 اجملموع
 spssاملاصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج 

 سنوات 10 إىل 5نالحظ من خالل اجلدول أن أكثر من ناصف العينة كانت سنوات عملهم يف البنك تراوحت بني 
يف حني قدرت نسبة  %33,3 سنوات بنسبة 5،%تليها الفئة اليت متتلك خربة تقل عن  43,8بنسبة قدرت بـ 

وهي نسبة ضعيفة جدا ما يدل على أن أغلب أفراد  %22,9 بـ  واتسن 10املوظفني الذين لديهم خربة تفوق 
العينة لديهم خربة جيدة يف العمل البنكي، مما جيعلنا نتوقع أن الكثري منهم لديهم القدرة على احلكم على أثر 

بيات والسلبيات، إذ أهنم عايشوا الفرتتني: فرتة التعامالت باستخدام استخدام نظم الدفع اإللكرتوين من حيث اإلجيا
 األساليب التقليدية وفرتة استخدام نظم الدفع اإللكرتوين.

 الفرع الثاين: نظم الدفع االلكرتوين اليت يوفرها البنك 
 يوضح اجلدول التايل نظم الدفع االلكرتوين اليت توفرها البنوك السورية 

 البطاقات البنكية التي توفرها البنوك السورية: 13جدول 
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نظم الدفع 
 االلكرتوين

بنك بيمو 
السعودي 

 الفرنسي

بنك االئتمان 
 األهلي

-بنك العريب  بنك الشرق
 سورية

بينك الدويل 
 اإلسالمي

بنك الشام 
 اإلسالمي

بطاقة ائتمان  
كالسيك 

CIB 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

بطاقة ائتمان 
 CIBذهبية 

 - نعم نعم نعم - نعم

بطاقة فيزا  
كالسيك 
VISA 

- - - - - - 

بطاقة فيزا 
ذهبية 

VISA 

- - - - - - 

 بطاقة توفري
 

 - - - - نعم -

بطاقات 
 أخرى

 نعم نعم - - - نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتويالت مالية
 - - - - - - نقود إلكرتونية
 - - - - - - شيك إلكرتوين

لكرتوين خاصة من جانب إلمتتلك تشكيلة متنوعة من نظم الدفع ا سوريةل اجلدول أن البنوك يف الحظ من خالن
توفر البطاقات الدولية ت ، لكن ال CIBسيكية والذهبية البطاقات الدفع، إذ تشرتك كل البنوك يف توفري البطاقة الك

VISA  الفيزا و املاسرت كانت متاحة من قبل سنوات احلرب على سورية حيث تبني من خالل الدراسة أن بطاقات
  لكن بسبب العقوبات واحلاصار توقفت هذه البطاقات للعمل ضمن األراضي السورية،
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 هتا واخلدمات اليت توفرها زاكما متتلك البنوك بطاقات أخرى ختتلف من بنك إىل آخر من حيث ممي
متتلك  يدل على أهنا حظ أن التنوع يف بطاقات الدفع يف البنوك البنوك، واملوهو ما يعزز القدرة التنافسية ما بني ال

فهي متتلك خربة  سوريةيف  هتا، حيث أن البنوك رغم حداثة نشأسوريةت يف الخربة أكرب من حيث حجم ومدة التعام
 سواق ألواسعة يف جمال التعامل مع ا

 ثة لزبائنها ما دفع بالبنوك العمومية إىل تغيري وتظهر تنافسية عالية من حيث تقدمي خدمات راقية و حدي
 حيث تسعى إىل عاصرنة خدماهتا مبا ينافس مستوى اخلدمات  السوريوحتديث منط تعاملها يف السوق 

 ت املالية واملقاصة الاملقدمة من طر  منافسيها ، كما تعتمد كل البنوك على نظامي التحوي
 لكرتوين، اإل

 توفر هذه النظم وهذا راجع لعدم سريان  ال لكرتوين فإن كل البنوكإلة والشيك اأما بالنسبة للنقود الرقمي
 .السوريتطبيقها يف القانون 

 املطلب الثاين: حتليل ومناقشة نتائج الدراسة 
مجعها من  حاصائي اليت متاإلل حتليل البياناتً  يتناول هذا اجلزء العرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خ

 . ستبياناال
 ول: طول الفئات ودرجة املوافقة حسب درجات مقياس ليكرت اخلماسي ألالفرع ا

 التايلجابة خبمسة مستويات وهي موضحة يف اجلدول إلمت اعتماد مقياس ليكرت لتحديد خيارات ا
 : يوضح درجات مقياس ليكرت الخماسي14جدول 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 205املاصدر: العطرة دغنوش، مرجع سابق، ص 
 ابات بغرض احلكم على درجةللإلجستجابة مت حساب املتوسط احلسايب لالوبناء على الرموز املعطاة 

 " درجة املوافقة"،ستبيان، و مت احلكم على قيم املتوسط احلسايب لغرض حتديد الاملوافقة لكل فقرة من فقرات ا
 عتماد على طول كل بعد من أبعاد مقياس ليكرت اخلماسي املستخدم يف حماور الدراسة حبساب املدى البا

 4=  1-5املدى = 
  الفئات عدد/املدى= الفئة طول
5/4  =0,8 
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 3=   5/15=  الفرضياملتوسط  
 وعليه فإن فئات املقياس تكون كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 طول الفئات ودرجة الموافقة حسب درجات مقياس ليكرت الخماسي: 15جدول 

 درجة املوافقة طول الفئة االستجابة
 درجة ضعيفة جدا [ 1 -1,80[ غري موافق بشدة

 درجة ضعيفة [1,80 -2.60[ غري موافق
 درجة متوسطة [2,60 -3,40[ حمايد
 عاليةدرجة  [3,40 -4,20[ موافق

 درجة عالية جدا [4,20 -5] موافق بشدة
 

 الفرع الثاين :اختبار التوزيع الطبيعي 
 بسبب كرب  Smirnov – Kolmogorovستبيان وفق إحاصاءة الاختبار التوزيع الطبيعي لفقرات امت 

 مفردة، وهو ما يظهره اجلدول التايل 50حجم العينة والذي فاق 
 : اختبار التوزع الطبيعي16جدول 

 مستوى املعنوية حجم العينة قيمة االختبار احملور
 0.008 57 0.120 احملور األول األداء املايل

 0,000 57 0.204 احملور الثاين كفاءة العمليات الداخلية
 0.0002 57 0,150 احملور الثالث األداء التجاري

 0.0003 57 0,148 االستبيان الكلي
 
 ستبيان الكلي أقل االة وكذلك الثستبيان الثالل اجلدول، أن درجة املعنوية يف حمور االمن خحظ الن

 معلمية، أو  الالختبارات التتبع التوزيع الطبيعي، ومنه ميكن استخدام ا الما يعكس أن البيانات % 5من 
إىل أنه كلما كان حجم العينة أكرب  واليت تشري 30ن حجم العينة أكرب من ألعتماد على نظرية النهايات املركزية اال

 مفردة فإن البيانات تقرتب من التوزيع الطبيعي. 30من 
 الفرع الثالث: حتليل حماور الدراسة
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 داء املايل أل: حمور االً أو 
 حنرا  املعياري ودرجة املوافقة لكل فقرة من فقرات هذا احملور.التظهر نتائج الدراسة يف جدول الوسط احلسايب وا

حتاصلتا على أكرب متوسط حسايب وبدرجة متقاربة جدا على (4,7)يتضح أن الفقرتني )(ل اجلدول رقمالمن خ
وبدرجة موافقة عالية جدا ما يعكس أمهية نظم الدفع يف إدارة السيولة وتقليل (4,3158-4,3026 )الرتتيب 

املشكل الذي تعاين هو اطر السيولة ت اليت أجريت مع مدراء البنوك يتضح أن تقليل أهم خمالخماطرها وحبسب املقاب
يفضلون اللجوء إىل السيولة على ء المنه البنوك نتيجة ثقافة املستهلك يف استخدام البطاقات ، إذ أن الكثري من العم

وال وسرعة دوران النقود بني األمالرغم من توفر نظم الدفع، أما من حيث إدار ة السيولة فهي تسمح بتقليل حركة 
كان هبد  حتريك إلمهلا قدر االوال إىل البنوك واستغألمقتاصادية وبالتايل سرعة عود ة االواملؤسسات املالية وافراد ألا

وهذا حبسب ما ) ة الوطنية منهاعقبة تواجه البنوك خاصتزال ثقافة املستهلك  القتاصادي، ومع ذلك العجلة النشاط ا
 .سورية الدويل اإلسالمي(أكده مدير بنك 

 : المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول فقرات محور األداء المالي17جدول 

 الرتتيب درجة املوافقة االحنرا  املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 1

 يراداتإلتنويع ا
 3 جداً درجة عالية  0,6286 4,2895

لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 2
 تقليل تكاليف إجراء العمليات

 4 درجة عالية جداً  0,8733 4,2237

لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 3
 حتيال والتزويراالختفيض خماطر 

 5 درجة عالية جداً  0,7539 4,2105

لكرتوين يف إلتساعد نظم الدفع ا 4
 إدارة السيولة

 2 درجة عالية جداً  0,7307 4,3026

لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 5
ختفيض التكاليف التشغيلية مثل 

 تكاليف الدعاية وغريه

 9 درجة عالية 0,9496 3,7105

لكرتوين وسيلة إلتعترب نظم الدفع ا 6
راء الاصفقات إلج ئمة متاماالم

 8 درجة عالية 1,0221 3,9079
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 التجارية
لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 7

 تقليل خماطر السيولة
 1 درجة عالية جداً  0,7696 4,3158

لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 8
 تنويع الاصيغ املستخدمة يف التمويل

 7 درجة عالية 0,07561 3,9605

لكرتوين يف إلساهم نظم الدفع ات 9
 زيادة أرباح البنك

 6 درجة عالية 0,8493 4,1579

 - درجة عالية 0,5446 4,1199 اجملموع 
 

 – 4,2105) واملتحاصلة على املتوسطات املقدرة على الرتتيب بـ ( 3-2-1) ونفس الشيء بالنسبة للفقرات 
وإدراكهم للدور الذي  وبدرجة موافقة عالية جدا أيضا ما يدل على اتفاق أفراد العينة  (4,2895 -4,2237

من جانب خفض التكاليف أو  داء املايل للبنوك حمل الدراسة، سواء كان ذلك أللكرتوين يف رفع اإلتلعبه نظم الدفع ا
 باح.األر زيادة 

ل دفع، حتوي ع على الرصيد، سحب، الن أن إجراء خمتلف العمليات من اطيرادات و بالرغم مإلفمن حيث تنويع ا
 ف البطاقات البنكية والتطبيقاتستخدام خمتلالهبد  تشجيع املتعاملني  أو بأسعار رمزية جداً  انياجمم وغريها يت

ء الالرسوم املتحاصل عليها حال قيام عم أن البنو ك حتاصل على إيرادات من ماصادر خمتلفة منها  اللكرتونية،  إإلا
ضافة إىل حاصوله إللكرتوين التابعة للبنك، باإلا ينتمون إىل بنوك أخرى بإجراء خمتلف العمليات من قنوات الدفع 

 حاله ضياع أو تلف البطاقة،  ت التجديدالعلى عمو 
 شرتاكات السنوية و أيضا فوائد التأخري بالنسبة للقروض ، اليف اضافة إىل تكالإلبا
العمليات من حيث مسامهتها يف تقليل تكاليف إجراء  ، أما ( االئتمان األهليبناء على املقابلة مع مدير بنك )

  استخدام الورق، إذ أهنا سامهت يف خفض استخدام الشيك بنسبةستغناء بدرجه كبري ة عن الاملختلفة فإهنا تسمح با
ت املالية ما بني البنوك، و أيضا تقليل الجراء التحويإلتسوية احلسابات  كبري ة وأيضا التقليل من استخدام كشو  

بني البنوك  ت املالية ما ال، كما سامهت يف تقليل تكاليف تنقل التحويةوالوارد ماصاريف معاجلة الشيكات الاصادر ة 
نرتنت أقل تكلفة من إجرائها تقليديا. (بناء على املقابلة اليت أجريت مع رئيس قسم إلكما أن إجراء العمليات عرب ا
 بنك بيمو السعودي الفرنسي(
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 ن على العمليات من حيث ختفيض خسائر منح ألمكما سامهت بشكل كبري يف توفري ا
ة، إذ أن كل العمليات يتم تسجيلها املزور  ةوراق النقديألمشكلة تداول ا ئتمان(البطاقات املتجدد ة)، التقليل منالا

ت خاصة كحجز البطاقات، الل توفري بروتوكو البشكل آيل ما يسمح بكشف أي حماولة تزوير أو احتيال من خ
ة، إذ جنباألوعلى الرغم من خماطر القرصنة الذي يواجه البنوك إ ال أن البنوك تسعى جاهدة للحد منه خاصة البنوك 

 . الشرق(،أهنا تدفع مبالغ كبري ة لتوفري برامج احلماية لتامني أنظمتها(بناء على املقابلة مع املكلف بالزبائن لبنك 
 – 3,7105)(واملتحاصلة على أدىن متوسطات حسابية قدرت على الرتتيب   9- 8- 6- 5)أما بقية الفقرات

 يدل على أمهية هذه ر الذيألمموافقة عالية ا (واملتحاصلة على درجة 4,1579 – 3,9605 – 3,9079
باح فإن استخدام البنوك لنظم الدفع األر داء املايل للبنوك حمل الدراسة فمن حيث زيادة ألالفقرات يف تعزيز ا

ء مقارنة باملاضي، كما مسح بتوظيف أموال الودائع خاصة اجلارية اللكرتونية ساهم يف جذب عدد أكرب من العمإلا
مبالغ الاصفقة عرب نظم  تالمل دفع أو اسالساعدت على إجراء الاصفقات العمومية اليت تتم عن بعد من خ منها، كما

نتجات خاصة ل تنوع املالما بتنويع صيغ التمويل من خ ت املالية الكبرية منها أو الاصغرية، كما تسمح نوعاً الالتحوي
فة إىل التكاليف املرتتبة عنها وكذلك غرامات التأخري، كما ضاإلنية املتجددة على غرار الودائع بائتماالعرب البطاقات ا

لكرتونية إلخنفاض تكاليف التسويق والدعاية عرب الربامج والتطبيقات اال المن خ خفضت من التكاليف التشغيلية
ما نبية) ألجاملرافقة هلذه النظم كما سامهت يف خفض تكاليف معاجلة الشيكات وختفيض حجم العمالة (يف البنوك ا

 .قسم بنك الشرق(حيقق أرباح عالية للبنك (بناء على املقابلة اليت أجريت مع مدير 
 العمل البنكي فإن يفوعلى اعتبار أن لديه خربة واسعة  بنك سورية الدويل اإلسالميوحسب ما أوضحه مدير 

نسبة قد تاصل إىل رباح باأللكرتوين ساهم بشكل كبري يف خفض تكاليف البنك وزيادة إلاستخدام نظم الدفع ا
عطاب اليت متس األعلى الرغم من بعض املعوقات واملخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك مثل نقص السيولة و  35%

ان واليت تقع األمء وعزوفهم عن استخدام هذه البطاقات وكذلك خماطر القنوات الدفع أو جهل الكثري من العم
 يف التسريع يف إجناز العمليات ال تزال تفتقد إىل السرعة املطلوبةوعلى الرغم مسامهتها  تكاليفها على عاتق البنك،

 لكرتوينإلبسبب عدم استخدام الشيك ا
 ثانيا: حمور كفاءة العمليات الداخلية
لكل فقرة من فقرات هذا  را  املعياري ودرجة املوافقةالحن(الوسط احلسايب وا )تظهر نتائج الدراسة يف اجلدول رقم 

 احملور.
 15- 13-11)أغلب فقرات حمور كفاءة العمليات الداخلية بدرجات عالية جدا، إذ أن الفقرات رقم ظ أن نالح
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(على الرتتيب وبدرجات عالية جدا، وهو ما يدل على  4,5921 – 4,5789 – 4,5395)(ذات املتوسطات 
 داريإلمل الكرتوين يف تسهيل العإلستخدام نظم الدفع االية البالغة ألمهاتفاق أفراد العينة على ا

جناز إلل سرعة االداخل البنك، ويرجع ذلك حسب موظفي البنو ك إىل أهنا تسمح بتخفيض ضغط العمل من خ
متنح راحة  واملعاجلة و ختفيض عدد العمليات املنجز ة من قبل املوظف، وحسب رأيهم أن حتقيق راحة الزبون

ل أن السرعة يف إجراء العمليات الهر من خستجابة للمتطلبات من حيث الكم تظالللموظف، وأن السرعة يف ا
ت املالية أو الر بالتحوياالمتسمح بإجراء أكرب عدد منها يف وقت قاصري مقارنة بإجرائها بأساليب تقليدية سواء تعلق 

تتم يف ثوان مقارن ة بإجرائها تقليديا واليت  اإلنرتنتلكرتونية أو بطاقات الدفع، سرعة إ جناز العمليات عرب اإلاملقاصة 
ت اليت الت املالية (بناء على املقابالقد تستغرق فرتة من الزمن قد تاصل ساعات وبعضها أيام كاملقاصة والتحوي

 .اجريت مع بعض موظفي البنوك حمل الدراسة
 

 الرتتيب درجة املواقفة االحنرا  املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 10

 داء الوظيفي للعاملنيألحتسني ا
 6 درجة عالية جدا 0,9283 4,2105

لكرتوين يف إلتساعد نظم الدفع ا 11
العمل على العاملني ط ختفيف ضغ

 بالبنك

 1 درجة عالية جدا 0,7690 4,5921

لكرتوين يف رفع إلتساهم نظم الدفع ا 12
 العاملني يف استخدامكفاءة 

 كنولوجيا املعلوماتت

 5 درجة عالية جداً  0,8439 4,3553

لكرتوين من السرعة إلتزيد نظم الدفع ا 13
ء من الستجابة ملتطلبات العماليف ا

 حيث الكم

 2 درجة عالية جداً  0,6549 4,5789

كرتوين من السرعة إللزيد نظم الدفع ات 14
ء من الستجابة ملتطلبات العماليف ا

 حيث النوع

 4 درجة عالية جداً  0,6749 4,3947
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لكرتوين يف إلسامهت نظم الدفع ا 15
 سرعة إجناز العمليات

 3 درجة عالية جداً  0,6820 4,5395

لكرتوين يف إلسامهت نظم الدفع ا 16
 تسهيل عمليات التدقيق والرقابة املالية

 8 درجة عالية جداً  0,9999 4,0132

لكرتوين يف اإلتساهم نظم الدفع  17
 خطاءألاتقليل 

 7 درجة عالية 1,0750 4,0658

 - درجة عالية  4,3438 اجملموع 
      
 

 – 4,3553 – 4,2105) (على الرتتيب ذات املتوسطات احلسابية 14 - 12- 10 (تليها الفقر ات 
 على الرتتيب وبدرجات عالية جدا ويظهر أثرها من حيث النوع أن فتح حساب يسمح باحلاصول ( 4,3947

 بطاقة دفع ما يسمح ب إجراء خمتلف العمليات يف آن واحد ، كما يسمح له ذلك حاصوله على خمتلفعلى 
 ل برنامج واحد فمثال بطاقة واحد ة تسمح بالسحب و الدفع و التحويل، كما أن رفع كفاءة الاخلدمات من خ

جديد إىل البنك خيضع العاملون ل أنه مبجرد إدخال نظام الالعاملني يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يظهر من خ
أخرى، كما  على استخدامها من جهة الءت مكثفة هبد  القدرة على التعامل معها من جهة ومساعدة العمرادو ل

ت الت املالية أو املعامالداء، سواء عمليات املقاصة أو التحويألداء الوظيفي من حيث سرعة ااألتسمح بتحسني 
بطريقة  ا األخرىداء مهامهإلإضافيا  ء على البنوك مينح املوظف وقتاً الاض إقبال العماملالية مع الزبائن، إذ أن اخنف

جناز مهام ذات أ مهيه إلأحسن وجبود ة أفضل من تقدميها حالة وجود اكتظاظ للزبائن، مبعىن توفري الوقت واجلهد 
 أكرب كفتح حساب جتاري جديد بدل من تضييعه يف تسديد مبلغ عملية بسيطة. 

 (على 4,0658 – 4,0132)(ذات أقل متوسطات حسابية واملقدرة بـ 17- 16 )بالنسبة للفقرتنيأما 
 ل أن النظم مربجمةالخطاء من خألالرتتيب وذات درجة موافقة بدرجة عالية، وتظهر مسامهتها يف تقليل ا

 دفع مبالغ إضايف ة لعدم وقوع أخطاء، كما أن كل العمليات تتم بطريقه آيل ة، ما مينع وقوع أخطاء من حيث 
 طاء وخاصة يف اجلانب املايل قد توقع األخر بالنسبة للشيكات، إذ من املعرو  أن ألمأو مبالغ أقل ونفس ا

 البنوك يف خماطر كبرية ما يسمح بتحقيق خسائر كبرية أما من حيث التدقيق والرقابة فهي تساهم يف توفري 
 ت يسمح مبراجعتها وتدقيقها إلكرتونيا بكفاءة وفاعلية عالية، ما يل للحساباالالوقت الكايف، كما أن التسجيل ا
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 يسمح بتعزيز الشفافية. 
خمتلف العمليات، وبناء على  كما أكد موظفو البنوك أن استخدام هذه النظم مينح أرحيية للموظف يف إجراء 

لداخلية، فقد بلغ متوسط لكرتوين على كفاءة العمليات اإلإجابتهم عن سؤال نسبة أثر استخدام نظم الدفع ا
 .% 70جابات عليه إىل نسبة اإل

 داء التجارياألثالثا: حمور 
لكل فقرة من فقرات هذا  حنرا  املعياري ودرجة املوافقةاال(الوسط احلسايب و  )تظهر نتائج الدراسة يف اجلدول رقم 

 احملور.
 (وباحنرا   4,5789 )(حققت أكرب متوسط حسايب قدر بـ  18 )ل اجلدول أن الفقرة الحظ من خالن

 لكرتوين يف إلمع درجة موافقة عالية جدا ما على الدور الذي تلعبه نظم الدفع ا 0,7351 معياري قدر بـ
 ء تتم باصور ة إلكرتونية الت بني البنك والعمالل أن خمتلف املعامالحتسني جودة خدمات البنك وذلك من خ

ان، وتعطي صورة جيدة عن البنك ، تليها الفقرة األمأخطاء ضعيفة جدا، كما متتاز بالسرعة و  ت وقوعاالواحتم
ل متكن البنك يف التعامل المن خ ،حيث أن حتقيق امليز ة التنافسية حياصل   4,4605(مبتوسط حسايب قدر بـ19)

النظم خاصة بطاقات الدفع تسمح  جودة هذه ومع أسواقه املستهدفة وعناصر البيئة احمليطة به أفضل من منافسيه، 
، التأمني وجمانية  التاملنتج، اخنفاض التكاليف والعمو  خرى إليه، كما تكون املنافسة يف جودةألء البنوك االجبذب عم

 .الشام اإلسالمي(ت اليت أجريت مع املكلفني بالزبائن لبنك البناء عل املقاب)ستخدام. الا
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول فقرات محور األداء التجاري: 18جدول 

 الرتتيب درجة املوافقة االحنرا  املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
كرتوين يف حتسني إللتساهم نظم الدفع ا 18

 جودة خدمات البنك
 1 درجة عالية جداً  0,7351 4,5789

لكرتوين يف رفع إلم نظم الدفع اتساه 19
 وتعزيز القدرة التنافسية للبنك

 2 درجة عالية جداً  0,7906 4,4605

لكرتوين يف إلتساهم نظم الدفع ا 20
 ءالاستقطاب عدد أكرب من العم

 3 درجة عالية جداً  1,0042 4,2895

 6 درجة عالية جداً  0,9033 4,2237لكرتوين البنك القدرة إلمتنح نظم الدفع ا 21
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 على طرح منتجاته يف السوق
لكرتوين يف تسعري إلتساهم نظم الدفع ا 22

 خدمات البنك
 8 درجة عالية 0,8194 3,9079

لكرتوين يف تنويع إلتساهم نظم الدفع ا 23
 خدمات البنك

 4 درجة عالية جداً  0,8021 4,2500

لكرتوين يف ترويج إلتساهم نظم الدفع ا 24
 خدمات البنك

 7 درجة عالية 0,76629 4,1974

كرتوين يف حتسني إللتساهم نظم الدفع ا 25
 توزيع خدمات البنك طرق

 5 درجة عالية جداً  0,7663 4,2500

 - درجة عالية جداً  0,8121 4,2697 اجملموع 
 

 – 4,2500 – 4,2237)(واملرتبة حسب أعلى متوسط حسايب   20- 23 – 25 – 21)وحاصلت الفقر ات
4,2500 -4,2895) 

ء الهبذا الرتتيب على درجة موافقة عالية جدا، وحسب تفسريات موظفي البنوك فإن استقطاب عدد أكرب من العم
ء أنفسهم ميثلون الاليت تطرحها البنوك، كما أن العم راجع إىل مميزاهتا و اخنفاض تكاليفها و أيضا نتيجة برامج الدعاية

البنك، فإن هذه النظم عابرة للحدود نتيجة ارتباطها بشبكة  تدعاية للبنك، أما من حيث حتسني طرق توزيع خدما
احلدود، إذ تسمح بإجراء العديد من العمليات واخلدمات و توزيعها  نرتنت، ما يسمح بتوزيعها جغرافيا إىل أبعد إلا

 لية، اهلواتف وهنائيات الدفع، وغريها. الالاصرافات ا ، TPEعرب أجهزة 
 ا بدرجة المه(على الرتتيب ك 4,1974 – 3,9079) الوسطني احلسابيني (ذات   24 – 22)أما الفقرتني

 كرتوين يف الغالب ومبجرد إللموافقة عالية، فمن حيث مسامهتها يف ترويج خدمات البنك فإن برامج الدفع ا
 ت نات حول نظم الدفع اليت يوفرها البنك ما يسمح بالرتويج هلا كما أن متركز قنواالولوجها تظهر عليها إع

 يزال ينقص  الت يسمح ب تروجيها الشيء الذي الالدفع يف أماكن هامة كاملراكز التجارية الكربى أو احمل
 ل تنوع اخلدمات ال، أما من حيث املسامهة يف تسعري املنتجات فحسب املدراء يتم من خسوريةالبنوك ال

 ل اجلهد والتكاليف، كل ذلك يسمح اليت تقدمها، جودهتا وسهولة تسيريها واستخدامها، كما تساهم يف تقلي
 مقارنة إذا ما قدمت بطريقه تقليدي ة، كما أنه وهبد  جذب  اً بتحديد سعر اخلدمات املقدمة يكون منخفض
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 ء جدد وحتقيق ميزة تنافسية تسعى البنوك إىل توفري خدمات مميزه و بأسعار مغرية. العم
 ستبيان الالفرع الرابع: ملخص حتليل حماور ا

 أن إجابات أفراد العينة كانت متقاربة (18) (،17) ، (16)ل اجلداول رقم المن خحظ الن
 شارة إىل أن نسبة املوافقة اإلحيث كانت موزعة بني درجة موافقة " عالية جدا" ودرجة موافقة "عالية" مع 

 يف أداء البنوك  لكرتوينإلبدرجة "عالية جدا" كانت أكرب، وهو ما يعكس الدور املهم الذي تلعبه نظم الدفع ا
 ه كانت أراء املستجيبني كما يلي: ال، وحسب اجلداول أعالسورية

   معياريراوباحن 4,3438حاصل بعد كفاءة العمليات الداخلية على أعلى متوسط حسايب قيمته  -
لية الجلة ادارة حيث أن املعاإلمع درجة موافقة "عالية جدا"، إذ هلا أمهية بالغة لدى املوظفني يف ا 0,8289 قدره 

 .%80 إىل  60للعمليات ختتزل الكثري من الوقت واجلهد وحبسبهم ياصل أثر هذه النظم إىل نسبة ترتاوح بني 
مع  0,8121   معياري قدرهراوباحن 4,2697 داء التجاري مبتوسط حسايب قدر بـ األاملرتبة الثانية حازها بعد  -

جودة خدمات البنك ورفع القدرة التنافسية ورضا الزبائن مع  ل حتسنالدرجة موافقة "عالية جدا" ويظهر ذلك من خ
 ء جدد للبنك.الاستقطاب عم

  راواحن 4,1199رية من بني احملاور الثالث مبتوسط حسايب قدره ألخداء املايل فقد حاصل على املرتبة األأما بعد ا -
قاربة بني مسامهتها تقليل خماطر مع درجة موافقة "عالية" موزعة بدرجة أكرب وبنسب مت 0,5446 معياري قدره 

 السيولة والقدرة على إدارهتا، واملسامهة يف احلاصول على إيرادات متنوعة للبنك. 
اهلامة لنظم الدفع  تزاستفادة القاصوى من املميالوالذي حال دون ا سوريةكرب الذي يواجه البنوك يف ألويبقى العائق ا

 تخدام هذه النظم.ء يف حمدودية اساللكرتوين هو ثقافة العمإلا
 املطلب الثالث: اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة 

حاصائي لنتائج استجابة أفراد عينة الدراسة للمتغريات املعتمدة هبا باستخدام اختبار إليعرض هذا املطلب التحليل ا
 Wilcoxonاملعلمي، ومت تعزيزه باختبار  One-Sample-T-Testحادية ألالعينة ا

Signed-rank test معلمي الذي أدىل إىل نفس النتائج.الال 
 ولىألول: اختبار الفرضية الفرعية األالفرع ا

داء املايل للبنوك التجارية العاملة يف أللكرتوين يف حتسني اإلستخدام نظم الدفع االنص الفرضية "يوجد أثر إجيايب 
 "سورية

 اختبار معنوية متوسط محور األداء المالي :19جدول 
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 املعنوية tإحاصاءة  االحنرا  املعياري املتوسط احلسايب احملور
 0,000 17,928 0,0545 4,120 األداء املايل

 
كان ، وقد  3وهو أكرب من املتوسط الفرضي  4,120 ل أرقام اجلدول أن املتوسط احلسايب قد بـلغ الحظ من خالي

،%ما  5أقل من  One-sample-T-Testحادية ألوفق اختبار العينة ا tختبار الحاصاءة اإللة المستوى الد
وعليه و حبسب مسطرة القياس  3داء املايل خيتلف معنويا عن املتوسط الفرضي األيدل أن متوسط حمور متوسط حمور 

داء املايل للبنوك التجارية األحتسني  لكرتوين يفإلستخدام نظم الدفع ااً الملقياس ليكرت اخلماسي فإن هناك أثرا إجيابي
 بدرجة موافقة عالية.  سوريةالعاملة يف 

 الفرضية الفرعية الثانية:
للبنوك التجارية  لكرتوين يف حتسني كفاءة العمليات الداخليةإلستخدام نظم الدفع االنص الفرضية "يوجد أثر اجيايب 

 ".سورية العاملة يف 
 اختبار معنوية متوسط كفاءة العمليات الداخلية :20جدول 

 املعنوية tاحاصاءة  االحنرا  املعياري املتوسط احلسايب احملور
 0,000 17,928 0,5440 4,344 كفاءة العمليات الداخلية

 
وهو يفوق املتوسط  4,344 ل اجلدول يتضح أن املتوسط احلسايب حملور كفاءة العمليات الداخلية قيمته من خال
 One-حادية ألوفق اختبار العينة ا tختبار الحاصاءة اإللة ال،وقد كان مستوى الد 3 الفرضي 

Sample-T-Test  ما يدل أن متوسط حمور كفاءة العمليات الداخلية خيتلف معنويا عن  5أقل من%، 
 ستخدامالإن هناك أثرا اجيابيا ،وعليه و حبسب مسطرة القياس ملقياس ليكر ت اخلماسي ف 3املتوسط الفرضي 

 بدرجة موافقة عالية جدا. سوريةلكرتوين يف حتسني كفاءة العمليات الداخلية للبنوك التجارية العاملة يف اإلنظم الدفع 
 الفرضية الفرعية الثالثة:

 لتجارية العاملة يفا داء التجاري للبنوكأللكرتوين يف حتسني اإلستخدام نظم الدفع االنص الفرضية "يوجد أثر اجيايب 
 "سورية

 اختبار معنوية متوسط محور األداء التجاري: 21جدول 

 املعنوية tاحاصاءة  االحنرا  املعياري املتوسط احلسايب احملور
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 0,000 16,767 0,660 4,270 األداء التجاري
 
وهو أكرب من املتوسط  4,270داء التجاري قد بـلغ ألل أرقام اجلدول أن املتوسط احلسايب حملور االظ من خالحي

ما يدل أن  %5أقل من  حاديةألوفق اختبار العينة ا tختبار الحاصاءة اإللة ال،وقد كان مستوى الد 3 الفرضي
،وعليه و حبسب مسطرة القياس  3عن املتوسط الفرضي داء التجاري خيتلف معنوياً ألمتوسط حمور متوسط حمور ا

داء التجاري للبنوك أللكرتوين يف حتسني اإلستخدام نظم الدفع اال ماسي فإن هناك أثرا إجيابياملقياس ليكرت اخل
 بدرجة موافقة عالية جدا. سوريةالتجارية العاملة يف 
 الفرضية الرئيسية: 

 "سورية لكرتوين يف حتسني أداء البنوك التجارية العاملة يفإلستخدام نظم الدفع االنص الفرضية "يوجد أثر اجيايب 
 

 اختبار معنوية متوسط األداء الكلي :22جدول 

 املعنوية tاحاصاءة  االحنرا  املعياري املتوسط احلسايب احملور
 0.000 19,593 0,551 4,239 األداء التجاري

 
وهو أكرب من املتوسط  4,239 داء الكلي قد بـلغ األل أرقام اجلدول أن املتوسط احلسايب حملور الحظ من خالي

أقل  One-sample –T-Testحادية ألوفق اختبار العينة ا tحاصاءة إللة ال،وقد كان مستوى الد3الفرضي 
،وعليه و  3داء التجاري خيتلف معنويا عن املتوسط الفرضيأل،%ما يدل أن متوسط حمور متوسط حمور ا 5من 

لكرتوين يف حتسني أداء إلستخدام نظم الدفع االثرا اجيابيا حبسب مسطرة القياس ملقياس ليكرت اخلماسي فإن هناك أ
 بدرجة موافقة عالية جدا. سوريةالبنوك التجارية العاملة يف 

 
 

 قبول الفرضيات من عدمه موضحا يف اجلدول التايل: رارل هذه النتائج يكون قالومن خ
 ملخص نتائج الفرضيات: 23جدول 

 القرار الفرضيةنص  الفرضية
 قبول داء املايلألكرتوين يف حتسني ااإللستخدام نظم الدفع اليوجد أثر اجيايب الفرضية الفرعية 
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 .سوريةللبنوك التجارية العاملة يف  األوىل
الفرضية الفرعية 

 الثانية
 لكرتوين يف حتسني كفاءة العمليات إلستخدام نظم الدفع االيوجد أثر اجيايب 

 .سوريةوك التجارية العاملة يف الداخلية للبن
 قبول

الفرضية الفرعية 
 الثالثة

 داء التجاريأللكرتوين يف حتسني اإلستخدام نظم الدفع االيوجد أثر اجيايب 
 .سوريةللبنوك التجارية العاملة يف 

 قبول

 لكرتوين يف حتسني أداء البنوكإلستخدام نظم الدفع االيوجد أثر اجيايب  الفرضية الرئيسية
 .سورية التجارية العاملة يف

 قبول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صة الفاصل الثاين:الخ

 تناولنا يف هذا الفاصل نظرة موجزة عن البنوك حمل إجراء الدراسة التطبيقية وأهم نظم الدفع واخلدمات 
 شكالية الدراسة مت تاصميم استبانة وتوزيعها على إللكرتوين ة اليت تقدمها، وهبد  الوصول إىل إجابات إلا

 ت اليت أجريت مع المفردة، وتعزيزها مبجموعة من املقاب (57) سبعة ومخسونعينة الدراسة املتكونة من 
 اصائي إلححمل إجراء الدراسة، واعتمدنا يف حتليل البيانات على أدوات من التحليل ا فروعإطارات من ال

 حنرا  املعياري، اختبار التوزيع الطبيعي واختبار المثل التكرارات، النسب املئوية، املتوسط احلسايب، ا
.One-Sample T-Test حادية العينةاأل 
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لكرتوين تلعب دورا هاما يف حتسني أداء البنوك من إلأنظمة الدفع ا نل النتائج احملاصل عليها ميكن القول أالومن خ
وحتقيق أهدا  البنوك من جهة  ء وكسب رضاهم من جهة،الخمتلف اجلوانب، ما يسمح بتلبية احتياجات العم

 أخرى.
 

 الخاتمة

لكرتوين من جمرد كونه قيمة مضافة إيل قيمة إلنرتنت والدفع اإلل اخلمسة عشر سنة املاضية تغري التسوق عرب االخ
لكرتونية إلأساسية، وقد ساعد منو متاجر التجزئة الكربى واملتاجر املتخاصاصة يف هذا التحول، وأصبحت التجارة ا

مر الذي دفع املؤسسات املالية والبنوك باصفة خاصة إىل الدخول بقوة األلكرتوين إلل الدفع االللجميع من خمتوفرة 
 يف هذا اجملال. 

تأثرت كغريها من الدول بابتكارات العوملة املالية والبنكية، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف خوض غمار  سوريةو 
عامة والعمومية  سوريةتزال البنوك التجارية الال ل العمل تطوير البىن التحتية ، اللكرتونية من خإلولوج عامل التجارة ا

لكرتوين إذا ما قورنت بالدول اجملاورة دون مقارنتها بالدول املتقدمة، إلباصفة خاصة متأخرة يف اعتماد نظم الدفع ا
يف البنوك  اجلمهور السورية فاثق ويرجع ذلك إىل ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، اخنفاض مستوى

لكرتونية يف عينة من اإلوضعف وعي املستهلك يف استخدام هذه النظم. وعليه قامت هذه الدراسة بتقييم نظم الدفع 
 . سوريةالبنوك العاملة يف 

 نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة إىل: 
 لكرتونية. اإلالتجارة يف ساسي أللكرتوين القلب النابض واحملرك اإلتعترب نظم الدفع ا -
 ل زيادة الرحبية وخفض التكاليف.الداء املايل للبنك من خألكرتوين على اإللتؤثر نظم الدفع ا -
 هاما يف إدارة السيولة وتقليل خماطرها.  لكرتوين دوراإلتلعب نظم الدفع ا -
والسرعة يف إجناز العمليات  ل خفض اجلهداللكرتوين على كفاءة العمليات الداخلية من خإلتؤثر نظم الدفع ا -
 ء.الستجابة ملتطلبات العماالو 

يسمح تقدمي اخلدمات املاصرفية عرب االنرتنت بتخفيض التكاليف التشغيلية املتمثلة يف تكلفة الدعاية و اإلعالن و -
بنك كبديل عن تكلفة تقدمي اخلدمة مباشرة من مبىن البنك، وهذا يدل على فعالية االنرتنت يف تقليل التكاليف على ال



 
104 

 

 

 

 الطرق التقليدية ، كمل يؤدي إىل زيادة االيرادات وحجم الودائع و حيقق منواً سنوياً يف عدد احلسابات و يساعد
 األفراد على حتويل األموال بني حساباهتم .

 البنكية. ل حتسني جودة اخلدماتالداء التجاري بشكل بارز من خأللكرتوين على اإلتؤثر نظم الدفع ا -
 ء.اللكرتوين يف رفع وتعزيز القدرة التنافسية للبنك واستقطاب عدد أكرب من العمإلهم نظم الدفع اتسا -
ل التأخر الشديد يف نظم املعلومات التظهر من خ سوريةهناك مجلة من التحديات اليت تواجه البنوك العاملة يف  -

 بأمهية استخدام هذه النظم يف اجملتمعضافة إىل ضعف الوعي إللكرتوين، ضعف التأهيل البشري، باإلوالدفع ا
 السوري.

  التوصيات

 قرتاحات التالية: البناء على النتائج السابقة ميكن وضع ا
والتوسع يف  ستثماري يف جمال تكنولوجيا املعلومات،النفاق ااإلتقوية البنية التحتية للجهاز البنكي وذلك بزيادة  -

 وعة من اخلدمات احلديثة بكفاءة أعلى.نرتنت لتقدمي تشكيلة متناإلاستخدام شبكة 
 رتقاء مبستوى اخلدمات البنكية املقدمة.لالالعمل على رفع أداء العاملني وتدريبهم باستمرار  -
وضع أنظمة محاية قادرة على االحتفاظ بأسرار العميل وخاصوصيته و طمأنة عمالئها عن سالمة وأمان هذه  -

 اخلدمات.
 ن طر  التجار لدفع املستهلك إىل استخدامها.م TPEتعميم استخدام أجهزة  -
ر الذي يرفع من ألمكرتوين، اإلللكرتوين ما يفتح اجملال للبنوك باستخدام الشيك اإلالتسريع يف تبين قانون التوقيع ا -

 أداء البنوك.
 لكرتونية والرتويج أكثر هلا. إلتنويع املنتجات ا -
 توفري الاصيانة الفورية للشبابيك. -
لكرتوين يف خمتلف العمليات، ما جيعل حامل البطاقة مواظب على اإلالتعريف والتوعية باستخدام نظم الدفع  ضرورة -

 وال، وهذا بدوره يسمح للبنك بتحقيق أهدافه.األمتغذية حسابه ب
أموال  على البنوك بذل أقاصى اجلهود إلقناع عمالئها بأمان هذه اخلدمات و توفري األجهزة الكافية لتأمني ومحاية -

 العمالء وخاصوصياهتم.
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  اآلفاق املستقبلية

لكرتوين يف التجارة إلمهية اليت تلعبها نظم الدفع الألل النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة احلالية، ونظرا المن خ
 لكرتونية، فيمكن للدراسات املستقبلية يف هذا املوضوع تغطية النقاط التالية: إلا

 العمومية دراسة مقارنة بني البنوك التجارية –لكرتوين يف حتسني أداء البنوك التجارية إلالدفع اأثر استخدام نظم  -
 .-سورية جنبية العاملة يف ألوالبنوك التجارية ا لسوريةا

 .  سوريةلكرتوين يف تعزيز القدرة التنافسية للبنوك التجارية الإلدور نظم الدفع ا -
 سوريةكرتوين يف لإلعوائق وحتديات اعتماد الشيك ا -
 

 قائمة املراجع

 أوالً : المراجع باللغة العربية 
 المؤلفات

 2006. -طرابلس  -املؤسسة احلديثة للكتاب -أمحد سفر: العمل املاصريف اإللكرتوين يف البلدان العربية  -
 2008 -لبنان –بريوت  -منشورات احلليب احلقوقية  -أمحد سفر: أنظمة الدفع اإللكرتونية  -
 1999. –القاهرة  –اجلديدة  ماصر –املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  –رأفت رضوان: عامل التجارة اإللكرتونية  -
 . -قسنطينة  -إقرأ  منشورات –دار هباء الدين للنشر والتوزيع  -حيم حسني: االقتاصاد املاصريف ر  -
 -اجلامعية اجلديدة للنشر  دار –عاصام عبد الفتاح مطر: التجارة اإللكرتونية يف التشريعات األجنبية والعربية  -

 2009. -اإلسكندرية 
 2003. –قـسنطينة –جامعة منتوري  –حممود سحنون: دروس يف االقتاصاد النقدي واملاصريف  -
 حممد،جامعة  4نسانية، العدد اإللية"، جملة العلوم اللنقود اسحنون حممود، "النظام املاصريف بني النقود الورقية و ا -

 .2003خيضر، بسكرة، 
 -ديوان املطبوعات اجلامعية  -مروان عطون: األسواق النقدية واملالية )البورصات ومشكلتها يف عامل النقد واملال(  -
.1993  
  .1989 –نطينة قـس –طباعة والنشر دار البعث لل –مروان عطون: النظريات النقدية  -
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