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 اإلالذمت



 

 ملذمت: أوال

ج٣ل ؤزاعها ًٖ هخاثج الثىعة الهىاُٖت ببان  قهض الٗالم مىظ ال٣ٗض اإلااض ي زىعة ج٨ىىلىحُت هاثلت ال 

مً اإلاجاالث مثل ؤلاهخاج والاجهاالث  حجم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي لِكمل الٗضًض احؿ٘خُث  ْهىعها،

واإلاٗلىماث، واو٨ٗؿذ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الهاثلت التي قهضها الٗالم مىظ جهاًت الثماهِىاث ٖلى مغاخل 

اصة خضة الترابِ بحن ألاؾىا١ ؤلاهخاج و جباص٫ الؿل٘ والخضما ث، وؾاهم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل في ٍػ

والخإ٦ض ٖلى ٖاإلاُت ألاؾىا١، مما ؤيٟى ٖلى الىٓام الٗالمي نٟت الٗاإلاُت، وؤصي هظا بلى حٗاْم صعحت 

خماص مً اإلاخباص٫ بحن صو٫ الٗالم اإلاسخلٟت في ْل بِئت حؿىصها الخىاٞؿُت، ومً زم قهض الٗالم ؾلؿلت  الٖا

ت ؤزغث ٖلى ال٣ىاٖض وألاؾـ  .التي جد٨م بيُت الىٓام الٗالمي اإلاخٛحراث الجىهٍغ

ٗخبر ْهىع قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت  مً ؤهم مٓاهغ الخُىع الخ٨ىىلىجي خُث ؤصي اهدكاع ( ؤلاهترهذ)َو

جها وجباص٫  الؿل٘ والخضماث قب٨ت ؤلاهترهذ وجىؾٗها ال٨بحر بلى ايُالٖها بضوع عثِس ي في ه٣ل اإلاٗلىماث و جسٍؼ

للى٣ل بل٨تروهُا، وؤنبدذ قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت حك٩ل ع٦حزة ؤؾاؾُت في الخجاعة الضولُت والضازلُت في 

٤ والخباص٫ الخجاعي،  الن و الدؿٍى ما٫ وؤلٖا الضو٫ اإلاخ٣ضمت، ألجها حٗض وؾُلت هامت في بهجاػ اجٟا٢ُاث ألٖا

حن ألا٧اصًمي والٗلمي ولظل٪ اهدكغ مٟهىم الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٖلى ٧ل  .مً اإلاؿخٍى

ٗت الخُٛحر ؤنبدذ  ٟٞي ْل الا٢خهاص الجضًض الظي ًٟغى ٖلى ألاؾىا١ ْغوٞا جىاٞؿُت نٗبت وؾَغ

الُغ١ الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حٗخمضها اإلااؾؿاث والكغ٧اث في بهجاػ ؤٖمالها ج٠٣ ٖاث٣ا بُجها و بحن مخابٗت 

 .ؤٖمالها و٢ضعتها ٖلى الاؾخمغاع والخىاٞـ

ىٓغ الٗضًض مً  ت ال جهض١، ٍو وحكحر مسخل٠ اإلااقغاث بلى ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهُت جىمى بؿٖغ

اإلاىٓماث وألاٞغاص بلحها ٦مهضع مؿخ٣بلي خاؾم للمٗلىماث والؿل٘ والخضماث والاجهاالث، و٧لما ػاصث 

ت ٖبر الكغ٦ت وهمذ ٞةن ججاعة الؿل٘ والخضماث وجباص٫ اإلاٗلىماث ٖبر ؤلا  ما٫ الخجاٍع هترهذ ؾدخًا٠ٖ ألٖا

حر الهاصٞت له، الخانت  البا ٞةن اإلاىٓماث الهٛحرة وال٨بحرة، الهاصٞت للغبذ ٚو مغجحن ؤو زالزت ٧ل ؾىت، ٚو

والٗامت، ؾخضٞ٘ بلى اؾخسضام الكب٨ت، وجٓهغ الضالثل ٧اٞت بإن الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؾدؿخمغ بالىمى، وبظل٪ 

 اإلالذمت



 

ً، بما الؿعي هدى اؾخسضام الكب٨ت في ؤٖمالها ؤو جغ٥ ٞةن الٗضًض مً اإلاىٓماث ؾخجض ؤهٟؿها ؤمام زُ اٍع

 .الٗمل

واهُال٢ا مً طل٪ ؾخداو٫ الكغ٧اث اؾخٛال٫ ٧ل بم٩اهُاتها في الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ألامغ الظي 

ت ٖلى مجخمٗاث الٗالم بهىعة جٟى١ ٧ل جى٢ٗاث الٗمالء  ؾُاصي بضوعه بلى ج٣ضم الٗملُاث الخجاٍع

حٍٗغ٠ وجدضًض الؿى١ ؤو زل٤ ؤؾىا١ حضًضة بإ٦ملها، ٩ٞل الكغ٧اث التي جخجاهل واإلاؿتهل٨حن، مً خُث 

لى خض ؾىاء ٞةن ؤًٖاء اإلاجخم٘ ؾٝى  الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ؾٝى جخإزغ بهظه الخٛحراث في ألاؾىا١، ٖو

ً بهىعة حُضة لكغاء الؿل٘ والىنى٫ للمٗلىماث والخضماث والخٟاٖل م٘ الهُئاث الخ٩ىمُت،  ٩ًىهىا ْاهٍغ

ٞاالزخُاع ؾٝى ٩ًىن ممخض بهىعة ٦بحرة وؾٝى حؿدبٗض ال٣ُىص الجٛغاُٞت والؼمىُت ٞالخإزحر ؤلاحمالي ٖلى 

ؤؾلىب الخُاة ؾٝى ٌكمل ٧ل ؤمىع الخُاة، وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهُت جإزحر ٖلى ٖضص ٦بحر 

ت هظ٦غ مجها ما ًلي  :مً ألاوكُت الخجاٍع

  ٤، اإلابُٗاث وجغو  .ٍج اإلابُٗاثالدؿٍى

 ًَزضمت ما ٢بل البُ٘، ال٣ٗىص التي مً البا. 

 ل والخإمحن  .الخمٍى

 ت  .الُلب، الخىػَ٘، الضٞ٘: اإلاٗامالث الخجاٍع

 زضمت و نُاهت اإلاىخج. 

 اؾخسضام الخضماث الٗامت والخانت. 

 الى٣ل. 

ٗا ٖلى الك٩ل الخىاٞس ي ل لى ق٩ل ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن جازغ الخجاعة ؤلال٨تروهُت جإزحرا ٦بحرا وؾَغ لؿل٘ ٖو

ألاؾىا١ وق٩ل خغ٦ت ألاٞغاص في ألاؾىا١ الخ٣لُضًت للؿل٘، وحاء هظا البدث لُدىاو٫ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت 

 ٤ بالخجاعة ؤلال٨تروهُت مً خُث جد٣ُ٣ها للمؼاًا الخىاٞؿُت وبم٩اهُت اٖخماصها ٦ةؾتراجُجُت في الدؿٍى

 .وؤلاهخاج وج٣ضًم الخضماث

 اإلالذمت



 

 البحث إشيالُت :ثاهُا

لخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤخض مجاالث الخُىع في اؾخسضام ج٣ىُاث اإلاٗلىماث الخضًثت مً خُث جمثل ا

ت بؾدىاصا بلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت بها  بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً هظه الخ٣ىُاث في حؿهُل ال٣ُام بالٗملُاث الخجاٍع

ت ؤو والتي ًم٨ً ججمُٗها وزؼجها ومٗالجتها وجضاولها بحن الٗضًض مً الجهاث طاث الٗ ال٢ت بالىىاحي الخجاٍع

 .الا٢خهاصًت

ٗت واإلاظهلت التي ناخبذ اؾخسضام الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً ٢بل الٗضًض مً  وهٓغا للخُىعاث الؿَغ

الكغ٧اث الٗاإلاُت في بلضان مسخلٟت، ٣ٞض جُلب الامغ مً ال٨ثحر مً الكغ٧اث ألازغي ؤن حٗض الضعاؾاث 

٣ها ل٩ي الالػمت ل٨ُُٟت صزى٫ ٖالم الخجاعة ؤلال ٨تروهُت ل٩ي حؿخُُ٘ مىا٦بت هظه الخُىعاث والؿحر في ٍَغ

 .جخم٨ً مً جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ؤؾىة بالٗضًض مً الكغ٧اث التي جد٤٣ ٞىاثض في ْل الخجاعة ؤلال٨تروهُت

                             :                                                   آلاجُتومً هظا اإلاىُل٤ وؿخُُ٘ جإؾِـ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت 

 ؟في الخىمُت الاكخصادًتلى أي مذي حعاهم الخجاسة الالىتروهُت ب  

 البحث فشطُاث :ثالثا

 :٢بل الاحابت ٖلى الدؿائ٫ ؤٖاله، ه٣ضم حملت ٞغيُاث هثبتها ؤو هلٛحها ُٞما بٗض

اصة حجمها ف -1 اصة اإلاؼاًا حٗخبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤخض اإلاضازل الغثِؿُت ألي قغ٦ت لٍؼ ي الؿى١ ومً زم ٍػ

 .الخىاٞؿُت

اثِ الال٨تروهُت اإلاسخلٟت ؾؤو الى  الخجاعة الال٨تروهُت جباص٫ الؿل٘ والخضماث ٖبر قب٨ت الاهترهذحٗني  -2

 .مجا٫ واؾ٘ ال ًم٨ً جدضًضه ال حٛغاُٞا وال ؾُاؾُا ها حّٗبر ًٖؤجو 

بما ٌؿهم في  ؿب هٕى اإلاٗامالث ٞحهاوؾاثل الضٞ٘ والؿضاص في الخجاعة ؤلال٨تروهُت خ وازخالٝٗضص ح -3

 .جىمُت خغ٦ت اإلاباصالث ومً زّم الخىمُت الا٢خهاصًت

 أهذاف البحث :سابعا

 :حهضٝ البدث بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت

 .الخٗٝغ ٖلى الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ؤق٩الها واإلاجاالث التي حؿخسضم بها الخجاعة ؤلال٨تروهُت -1

 اإلالذمت



 

 .للخجاعة ؤلال٨تروهُت في جد٤ُ٣ البُ٘ والكغاء الال٨ترووي الخٗٝغ ٖلى هٓم الضٞ٘ والؿضاص -2

٤ اإلاهغفي الال٨ترووي -3 ُت الال٨تروهُت والدؿٍى  .الخٗٝغ ٖلى الخضماث اإلاهٞغ

اث الال٨تروهُت -4  .صعاؾت اإلابُٗاث واإلاكتًر

 .جىيُذ ٞىاثض الخجاعة ؤلال٨تروهُت واإلاساَغ الىاججت ٖجها -5

 أهمُت البحث :خامعا

ت الجُضة  والض٣ُ٢ت بُبُٗت الخجاعة الال٨تروهُت، وما ًم٨ً ؤن ج٣ضمه في ْل الٗىإلات، ؤنبذ بن اإلاٗٞغ

ت الضازلُت والخاعحُت ا مً ؤحل جدٟحز اإلااؾؿاث ٖلى جُب٤ُ هظه الخجاعة في مٗامالتها الخجاٍع  يغوٍع

ني  .ومىا٢كت مضي مؿاهمتها في جد٤ُ٣ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت للكغ٧اث بما ٌؿهم في جىمُت الا٢خهاص الَى

 اخخُاس اإلاىطىع أظباب :ظادظا

تي  ، وبالخالي ٞةن مٗٞغ بن ؤ٦ثر ما صٞٗني للبدث في هظا اإلاىيٕى هى حضجه الٟاث٣ت وجُىعه اإلادؿإع

ت  الخانت به مدضوصة، ولؿذ ؤخُض ًٖ الهىاب بطا ٢لذ ؤهه هٓغا لجضة وخضازت هظا اإلاىيٕى ٞةن اإلاٗٞغ

ل٨ترووي بك٩ل ٖام والخجاعة الال٨تروهُت بهٟت زانت خضًث الٗامت به الػالذ في بضاًتها، ٞال ػا٫ الٗمل الا

الٗهض ؤٞغػه الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل، وبسانت في مجا٫ الاجهاالث مىظ بَال١ زضمت الاهترهذ في مىخه٠ 

٨ُت لخهبذ مخاخت للجمُ٘  .الدؿُٗىاث وزغوحها مً صواثغ البدث الٗلمي والجامٗاث ألامٍغ

 مىهج البحث: ظابعا

الاٖخماص في بهجاػ هظا الٗمل، ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لئلإلاام بمىيٕى الضعاؾت وج٣ضًم جم  ل٣ض

إل ٖلى  غة مً ٦خب و٦ظا ؤلَا جٟهُالث ًٖ ؤهم حىاهبه وهظا باؾخسضام ألاصواث واإلاغاح٘ اإلا٨خبدُت اإلاخٞى

ٕ الضعاؾت، م٘ ؤزظ بٌٗ بٌٗ اإلا٣االث الا٢خهاصًت و٦ظا اإلاظ٦غاث التي ؾب٤ وؤن جىاو٫ ٞحها ؤصخابها مىيى 

 .اإلاٗلىماث مً قب٨ت الاهترهذ التي جدمل مٗلىماث خى٫ مىيٕى

 

 

 

 اإلالذمت



 

 الذساظاث العابلت :ثامىا

ُت: "زىلت ٞغخاث (1 ُت الخضماث اإلاهٞغ صعاؾت خالت البى٪  -ؤزغ الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى جدؿحن هٖى

 :جىنلذ هظه الضعاؾت بلى ،2008-2007، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت باجىت، ("Monabanq)الال٨ترووي 

  ،ٌؿخُُ٘ البى٪ الال٨ترووي ج٣ضًم هٟـ الخضماث واإلاىخجاث التي ج٣ضمها البىٍى الخ٣لُضًت ألازغي

 وطل٪ ل٣اٖضة ٍٖغًت مً الٗمالء جهل بلى ماثتي ؤل٠ ٖمُا ؤو ػبىن؛

  حر الى٢ذ والخ٩لٟت مً زال٫ الىؾاثل اإلاخبٗت في ج٣ضًم زضماجه والتي ٣ت ٌؿاهم البى٪ في جٞى جخم بٍُغ

ت  .ال٨تروهُت مً زال٫ ؤخضر الخ٨ىىلىحُاث اإلاؿخسضمت في مجا٫ الهحٞر

، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الجؼاثغ، "الخجاعة الال٨تروهُت وآٞا١ جُىعها في البلضان الٗغبُت"عباعي ؤمُىت،  (2

 :، جىنلذ الضعاؾت بلى2005 -2004

 ٗالمي ؤو هي حؼء مازغ وهام في مىٓىمخه؛الخجاعة الال٨تروهُت هي آلان وللمؿخ٣بل ٖهب الا٢خهاص ال 

 ت؛ ت مخٟخدت ؤ٦ثر ج٣بال لؤل٩ٞاع الخ٣ىُت الٗهٍغ  جدخاج الخجاعة الال٨تروهُت بلى اؾدثماعاث ضخمت وعٍئ

  ٠ اإلاؿخسضمت لخىيُذ الخجاعة الال٨تروهُت ؤصي بلى ازخالٝ اإلا٣اًِـ واإلااقغاث ازخالٝ الخٗاٍع

 .   ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت إلاؿى٢حها

 حذود الذساظت :اجاظع

هٓغا ألن ٖالم الخجاعة ؤلال٨تروهُت واؾ٘ حضا، ٞةن ؤلاإلاام ب٩ل ما ًخٗل٤ بظل٪ ًخىحب ؤلابداع 

لُه ،والخٗم٤ في مٗلىماجه  .اإلاٗلىماث مً ؤهم ما ٦خب في الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤ٦بر  خاولىا حم٘ ٖو

  خؼت الذساظت :عاششا

غة لضًىا وبىاء ٖلى بق٩الُت وؤهضاٝ البدث ٢ؿمذ البدث بلى زالزت  اهُال٢ا مً اإلاٗلىماث اإلاخٞى

 :ٞهى٫ 

هدىاو٫ في الٟهل ألاو٫ مٟاهُم ؤؾاؾُت خى٫ الخجاعة الال٨تروهُت وطل٪ مً زال٫ الخُغ١ بلى مٟهىم 

 .الخجاعة الال٨تروهُت وزهاثهها وؤهىاٖها ومؿخىٍاتها، ومىاٞ٘ وؾلبُاث الخجاعة الال٨تروهُت

 اإلالذمت



 

ل الخجاعة الال٨تروهُت مًالٟهل الثاوي هخدضر ُٞه ًٖ  زال٫ مٟهىم الضٞ٘  وؾاثل وآلُاث جمٍى

٤ اإلاهغفي  الخضماثت البىى٥ الال٨تروهُت وهخُغ١ ؤًًا الى اهُالال٨ترووي وم ُت الال٨تروهُت والدؿٍى اإلاهٞغ

 .الال٨ترووي

اث واإلابُٗاث الال٨تروهُت  .ؤما الٟهل الثالث وألازحر خاولىا مً زالله الى٢ٝى ٖلى واإلاكتًر

ت مً  وفي ألازحر هىا٥ زالنت قاملت مً زاللها ٢مىا بازخباع صخت الٟغيُاث واؾخيخاج مجمٖى

 . الىخاثج والخىنُاث اإلاخىنل بلحها مً الضعاؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلالذمت



 

 

 

 

 

 

 

 ٌ  الفصــــل ألاو

 مفاهُم أظاظُت حٌى الخجاسة الالىتروهُت

 جمـــــــــــهُذ 

  ٌ   هُت الخجاسة الالىتروهُت وخصائصهاما :اإلابـــــــــــــــحث ألاو

  أهىاع ومعخىٍاث الخجاسة الالىتروهُت: اإلابحث الثاهــــي 

 مىافع وظلبُاث الخجاسة الالىتروهُت: اإلابحث الثالث 

 خالصت الفصل 

 

 

 

 

 

ٌ ال  ماهُت ووظائف الىظام اإلاصشفي                                                                               فصل ألاو



 

 :جمهُذ

 ٖلى ثواإلاؿتهل٨حن والخ٩ىما اإلاىخجحن ؾلى٥ وفي الخ٨ٟحر همِ في ٖم٤ُ جدى٫  بلى ؤلاهترهذ زىعة ؤصث ل٣ض

غ١  اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض حٛحر الخدى٫  هظا مٓاهغ ؾىاء، ومً خض  مً ؤلال٨تروهُت وحٗض الخجاعة ووؾاثله الٗمل َو

ما٫ مجا٫ في الخدىالث هظه ؤبغػ  ض ٖلى ًىم بٗض ًىما ٌؿخدىط ؤلاهترهذ ٖبر الخباص٫ ؤنبذ ول٣ض .ألٖا  مً اإلاٍؼ

م الؼباثً ٖلى  وج٣ضًغاث الٗالم مؿخىي  ٖلى ؤلال٨تروهُت اعةالخج حجم ج٣ضًغ خى٫  ألاع٢ام مً جًاعب الٚغ

 جب٣ى طل٪ وم٘ .الضولي للخباص٫ الخجاعة هظه ج٣ضمه ؤنبدذ الظي ال٨بحر الضٖم ٖلى هىا٥ اجٟا١ ؤن بال همىها،

 .آلان خض بلى الضولي الخباص٫ ٖلى اإلاؿُُغة الخ٣لُضًت هي الخجاعة

روهُت خُث ٢ؿمىا هظا الٟهل بلى زالزت هدىاو٫ في هظا الٟهل مٟاهُم ؤؾاؾُت خى٫ الخجاعة الال٨ت

مباخث، في اإلابدث ألاو٫ حٗغيىا بلى ماهُت الخجاعة الال٨تروهُت وزهاثهها وزههىا هظا اإلابدث بلى 

٠ الخجاعة ؤلال٨تروهُت والثاوي لخهاثو الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤما اإلابدث الثاوي ٞخٗغيىا  مُلبحن، ألاو٫ لخٍٗغ

اث الخجاعة  الال٨تروهُت وزههىا هظا اإلابدث الثاوي بلى زالزت مُالب ألاو٫ ألهىإ الخجاعة بلى ؤهىإ ومؿخٍى

ؤلال٨تروهُت والثاوي إلاؿخىٍاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت والثالث لىمى الخجاعة ا بل٨تروهُت الٗاإلاُت وجُىعها و٦ظل٪ 

هما مىاٞ٘ الخجاعة  في اإلابدث الثالث حٗغيىا بلى مىاٞ٘ و ؾلبُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً زال٫ مُلبحن

 .ؤلال٨تروهُت وؾلبُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ ال  تمفاهُم أظاظُت حٌى الخجاسة الالىتروهُ                                                                                فصل ألاو



 

 ٌ  .ماهُت الخجاسة الالىتروهُت وخصائصها: اإلابحث ألاو

٠ الخجاعة الال٨تروهُت و٦ظا زهاثهها  . جىاولىا في هظا اإلابدث ٧ل مً حٍٗغ

 ٌ ف الخجاسة الالىتروهُت: اإلاؼلب ألاو  .حعٍش

ٟا ص٣ُ٢ا ومدضصا للخجاعة الال٨تروهُت ختى آلان في الخ٣ُ٣ت ؤهه لِـ هىا٥ حٗ ٪ بؿبب حٗضص وطلٍغ

٠، وؤًًا هٓغا لىٕى الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت في هظا الىٕى مً الخجاعة  .الجهاث واإلاداٞل التي ؤوعصث هظه الخٗاٍع

م عواج  لى هظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن نُاٚت حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ للخجاعة الال٨تروهُت جبضو مؿإلت قا٢ت، ٞٚغ ٖو

 .هُلح بك٩ل واؾ٘، بال ؤهه ال ًىحض بحمإ خى٫ حٍٗغ٠ لههظا اإلا

ٟاث التي وعصث للخجاعة الال٨تروهُت مداولحن ؤلاإلاام ؤو حٗم٤ُ مسخل٠  ول٨ً بةم٩اهىا َغح ؤهم الخٍٗغ

 :ألابٗاص لهظا اإلاٟهىم والتي ج٩ىن ٖلى الىدى الخالي

الى٣ل :"لخجاعة الال٨تروهُت هيا (1)(Unictral)خؿب لجىت ألامم اإلاخدضة لل٣اهىن الخجاعي الضولي  (1

ضاص اإلاٗلىماث ت باؾخسضام هٓام مخ٤ٟ ٖلُه إٖل ً لل٨مبُىجغ للبُاهاث الخجاٍع ، بن "ؤلال٨ترووي بحن حهاٍػ

م حٗل٣ه  م بنضاعها إلاكغوٕ ٢اهىن مىخض للخجاعة الال٨تروهُت، ول٨ً هظا اإلاكغوٕ ٚع هظه اللجىت ٚع

٠ الخباص٫ الال٨ترووي للمٗلىماث بالخجاعة الال٨تروهُت بال ؤهه لم ًخًمً حٍٗغ  : EDI)ٟا له، وا٦خ٠ بخٍٗغ

Electronic Data Interchange)(2). 

 ٠ ًىهٝغ بلى ٧ل اؾخٗماالث اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في الخجاعة وهى ما ًُل٤ ٖلُه ( Unictral)وحٍٗغ

٣ها هظه الخجاعة  ت الخجاعة الال٨تروهُت، ولظل٪ ٞمً وؾاثل الاجها٫ التي جخم ًٖ ٍَغ الى٣ل إلاُُٗاث ججاٍع

غوى" ٣ا لىٓام ٖغى مىخض " بُاهاث ٖو ، و٦ظل٪ ه٣ل (ق٩ل مىخض)مً ٦مبُىجغ بلى ٦مبُىجغ آزغ، ٞو

٤ الال٨ترووي للىهىم  الغؾاثل الال٨تروهُت باؾخٗما٫ ٢ىاٖض ٖامت ؤو ٢ىاٖض ٢ُاؾُت، و٦ظل٪ الى٣ل بالٍُغ

٤ ا  .ؾخسضام ج٣ىُاث ؤزغي ٧الخل٨ـ والٟا٦ـ٧اؾخسضام الاهترهذ، بل جخم الخجاعة الال٨تروهُت ًٖ ٍَغ

                                                 
، ال٨خاب ألاو٫ هٓام الخجاعة الال٨تروهُت وخماًتها مضهُا، صاع ال٨ٟغ "الىٓام ال٣اهىوي لخماًت الخجاعة الال٨تروهُت"ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، (1) 

ت، ص ٍالجامعي  24-26  .م ،2002 ،، مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 (EDI) (2) : ما٫ في نىعة همُُت بحن الخاؾباث ما٫ مً زال٫ قب٨ت  آلالُت٣ًهض به جباص٫ البُاهاث اإلاخٗل٣ت به٣ٟاث ألٖا الخانت بميكأث ألٖا

 .اجهاالث ال٨تروهُت صون خاحت الؾخسضام مؿدىضاث وع٢ُت
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وبالخالي ومما ؾب٤ ٞةن الاهترهذ لِؿذ الىؾُلت الىخُضة لخمام ٖملُاث الخجاعة الال٨تروهُت، بل 

ٌكاع٦ها وؾاثل ؤزغي مثل حهاػي الخل٨ـ والٟا٦ـ، بل ًجىػ جضاو٫ اإلاٗلىماث ما بحن حهاػي ٦مبُىجغ ٖلى 

ت وبالخالي جخم ٖملُت الخجاعة الال٨تروهُت قب٨ت مىخضة قٍغ ؤن ج٩ىن هظه اإلاٗلىماث  .طاث نبٛت ججاٍع

ت ٖمل بغثاؾت وػٍغ الا٢خهاص الٟغوس ي، خُث اهتهذ بلى جدضًض مٟهىم الخجاعة  (2 في ٞغوؿا ق٩لذ مجمٖى

ت بحن اإلاكغوٖاث بًٗها البٌٗ، " الال٨تروهُت بإجها  ت اإلاٗامالث الغ٢مُت اإلاغجبُت بإوكُت ججاٍع مجمٖى

 "وألاٞغاص، وبحن اإلاكغوٖاث وؤلاصاعةوبحن اإلاكغوٖاث 

٠ ؤهه جىؾ٘ في مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت لِكمل ٧اٞت ؤوحه اليكاٍ  واإلاالخٔ في هظا الخٍٗغ

 .الال٨ترووي للخجاعة ما بحن ألاٞغاص و اإلاكغوٖاث وؤلاصاعة

الؿل٘ والخضماث  ؤوكُت بهخاج: ، الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ؤجها(3)(OMC)وحٗٝغ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت  (3

٣ها وبُٗها ؤو حؿلُمها للمكتري مً زال٫ الىؾاثِ الال٨تروهُت  .وجىػَٗها وحؿٍى

٠ زالزت ؤهىإ مً  ت َب٣ا لهظا الخٍٗغ وهظا الخٍٗغ٠ حاء ؤوؾ٘، خُث حكمل اإلاٗامالث الخجاٍع

 :الٗملُاث

ملُاث البدث ٖىه؛ (أ  الن ًٖ اإلاىخج ٖو  ٖملُاث ؤلٖا

اث؛ ٖملُاث ج٣ضًم َلب الكغاء وؾضاص (ب   زمً اإلاكتًر

اث (ج   .ٖملُاث حؿلُم اإلاكتًر

وهظا الخٍٗغ٠ ألاوؾ٘ ال ًدهغ الخجاعة الال٨تروهُت في ٖملُاث قغاء مىخج مٗحن، بل ؤن الخجاعة 

الال٨تروهُت جدؿ٘ هىا لدكمل ؤًت مٗلىماث ؤو زضماث ج٣ضمها قغ٦ت ألزغي ؤو قغ٦ت إلاؿتهل٪ ٖبر الاهترهذ ؤو 

ووي، ابخضاء مً مٗلىماث ما ٢بل الكغاء، واهتهاءا بسضماث ما بٗض البُ٘، ٚحرها مً وؾاثِ الاجها٫ الال٨تر

ت مً زال٫  ت مً الٗملُاث اإلاخهلت ب٣ٗض اله٣ٟاث وب٢امت الغوابِ الخجاٍع ت مخىٖى ٞىدً هىا ؤمام مجمٖى

 .وؾاثِ الاجها٫ الال٨ترووي وبسانت الاهترهذ

                                                 
 11-12. ، م2003، ، مهغةال٣اهغ  ،1 ألا٧اصًمُت، ٍ اإلا٨خبت ،"الخجاعة الال٨تروهُت" الِٗؿىي، مببغاهُ (3)
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ٗٝغ الٗلماء الخجاعة الال٨تروهُت (4 الخجاعة الال٨تروهُت حٗني : "(Roger Clarke)ٞدؿب عوحُه ٦الع٥ : َو

ت التي جخٗل٤ بالؿل٘ والخضماث بمؿاٖضة وؾاثِ الاجهاالث ما٫ الخجاٍع  ".ال٣ُام باأٖل

ٗٝغ البٌٗ الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ؤجها ٖباعة ًٖ مماعؾت ٖملُاث بُ٘ وقغاء اإلاىخجاث والخضماث  (5 َو

ب  ض  (EDI)وجباص٫ البُاهاث بل٨تروهُا  (WEB)ٖبر الاهترهذ باؾخٗما٫ ج٨ىىلىحُاث مثل الٍى والبًر

 (4).وجدىٍل ألامىا٫ بل٨تروهُا والبُا٢اث الظ٦ُت (E-mail)الال٨ترووي 

ٟاث التي ٢ضمىاها وؿخسلو ؤن الخجاعة الال٨تروهُت هي ٖباعة ًٖ جىُٟظ بٌٗ ؤو  ومً زال٫ الخٍٗغ

ت في الؿل٘ والخضماث واإلاٗلىماث باؾخسضا م ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مً بُجها ٧ل اإلاٗامالث الخجاٍع

كمل ٧ل  ٠ الظي جبيخه مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، ألهه حٍٗغ٠ خؿب عؤًىا واؾ٘ َو الاهترهذ، وهى هٟـ الخٍٗغ

ت الال٨تروهُت  .الٗملُاث الخجاٍع

ما٫ الال٨تروهُت، ال ٤ ومً اإلاهُلخاث التي هجضها جخضاو٫ بلى حاهب الخجاعة الال٨تروهُت هي ألٖا دؿٍى

 الال٨ترووي، والخ٩ىمت الال٨تروهُت ٞماطا ه٣هض بها؟

  ما٫ ؤي بصزا٫ ؤؾالُب ما٫ الال٨تروهُت هي اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في مجا٫ ألٖا ألٖا

ال٨تروهُت في ؤلاصاعة وفي الخسُُِ إلاىاعص اإلاكغوٕ وفي بصاعة اإلاسؼون وفي ٚحرها مً ألاوكُت التي ج٣ىم بها 

 .ث وهى مٟهىم ؤقمل مً الخجاعة الال٨تروهُتالكغ٧ا

 ٣ُت وهى حؼء مً الخجاعة الال٨تروهُت ٤ الال٨ترووي ٞهى اؾخسضام الاهترهذ في ألاوكُت الدؿٍى  .ؤما الدؿٍى

  ؤما الخ٩ىمت الال٨تروهُت ٞخٗني ج٣ضًم زضماتها لؤلٞغاص واإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الخ٩ىمُت وال٣ُإ الخام

ما٫ الال٨تروهُت والخجاعة الال٨تروهُتٖبر الاهترهذ، وهظا ما ٌ  .ؿاٖض ٖلى ٢ُام همىطج ألٖا

والخجاعة الال٨تروهُت جخمحز بؿماث ؤو زهاثو والتي ججٗلها مسخلٟت ًٖ الخجاعة الخ٣لُضًت، ٦ما 

ُٗت مسخلٟت ًٖ جل٪ التي ٧اهذ ٧اُٞت إلصاعة الخجاعة الخ٣لُضًت  .ججٗلها جخُلب جىاٞغ بِئت جىُٓمُت وحكَغ

 

                                                 
ش .www.ilr.cornell.edu اإلاى٢٘حٍٗغ٠ حامٗت ٧ىعهُل، ٧لُت الٗال٢اث الهىاُٖت والٗمل ٖلى ( 4)  .15/03/2012: بخاٍع
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 خصائص الخجاسة الالىتروهُت : الثاوياإلاؼلب 

 (5) :مً ؤبغػ الخهاثو اإلامحزة للخجاعة الال٨تروهُت ما ًلي

 :الؼابع الذولي أو العاإلاي للخجاسة الالىتروهُت (2

ٞالخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤو باألخغي الىؾاثِ الال٨تروهُت التي ججغي مً زاللها ؤوكُت الخجاعة 

ٗٝغ الخضوص اإلا٩اهُت ؤو الجٛغاُٞت، ومً زم ٞةن ؤي وكاٍ ججاعي ٣ًضم ؤلال٨تروهُت ال ؾُما ؤلاهترهذ ال ح

ؾلٗا ؤو زضماث ٖلى الاهترهذ ال ًدخاج بلى الخىحه بلى مى٣ُت حٛغاُٞت بُٗجها، ٞةوكاء مى٢٘ ججاعي ٖلى 

الاهترهذ ًؼوص الكغ٦ت ناخبت اإلاى٢٘ ختى ولى ٧اهذ قغ٦ت نٛحره بةم٩اهُت الىنى٫ بلى ؤؾىا١ ومؿخسضمي 

ت ب٨ٟاءة ألي قغ٦ت مً زال٫ . الاهترهذ ٖبر الٗالم ٧له قب٨ت مً حهت ؤزغي ًم٨ً بصاعة اإلاٗامالث الخجاٍع

مى٢ٗها ٖلى الاهترهذ مً ؤي مى٢٘ حٛغافي، وهظه الؿمت لها جبٗاث مسخلٟت زانت في خالت الؿل٘ ؤو 

 .الخضماث التي حؿلم ٖلى الخِ، مثل نٗىبت ٞغى الًغاثب الجمغ٦ُت ٖلحها

 :خذاخل الخخصصاث للخجاسة الالىتروهُتالؼابع اإلا (1

ٞالكغ٧اث ٦بحرها ونٛحرها ٖلى الؿىاء ججض ؤن الٟىانل الخ٣لُضًت بحن ال٣ُاٖاث والتي جإؾؿذ 

ؤنال ٖلى الٟىاع١ في اإلآاهغ اإلااصًت للؿل٘ والخضماث و٦ظل٪ ٖلى الٟىاع١ في الىؾاثل اإلااصًت لخىػَٗها 

واضح في الؿل٘ والخضماث التي ًم٨ً جىنُلها للمؿتهل٪ ؤنبدذ ؤ٢ل خضة ؤو ؤ٢ل ويىخا، وهظا ؤمغ 

بالُغ١ الخ٣لُضًت ٦ما ًم٨ً جىنُلها ٖل الخِ مباقغة، مثل اإلاىؾ٣ُى وؤٞالم الُٟضًى، وألا٢غام اإلاضمجت 

حر طل٪  .التي جدخىي ٖلى بغامج ٦مبُىجغ ؤو مٗلىماث ؤو بخهاءاث ٚو

ا جىاٞؿُت قضًضة، وجدٟؼ الكغ  ٧اث ٖلى بٖاصة ه٩ُلت هٟؿها إلاىاحهت وهظه الخانُت جىلض يَٛى

ي٤ُ اإلاؿاٞت مثال بحن ما ٧ان ٌٗخبر ؾلٗت وما ٧ان ٌٗخبر زضمت ٦ما ؤهه ًثحر نٗىباث في مؿإلت جدضًض هىٍت 

 .اإلاىخج ٖىض ٞغى الًغاثب

 

 

                                                 
 31-34. ب٤، مابغاهُم الِٗؿىي، مغح٘ ؾب( 5)
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 :غُاب اإلاعدىذاث الىسكُت للمعامالث في الخجاسة الالىتروهُت (3

ت ٧املت، بضؤ مً الخٟاوى ٖلى الكغاء والخٗا٢ض وصٞ٘ ٢ُمت البًاٖت  خُث ًم٨ً بجمام ن٣ٟت ججاٍع

ال١( في خالت الؿل٘ ال٣ابلت للتر٢ُم)واؾخالمها بل٨تروهُا   .صون جباص٫ مؿدىضاث وع٢ُت ٖلى ؤلَا

هىا جثىع مك٨الث حضًضة في بزباث الخٗامالث وال٣ٗىص وجىز٤ُ الخ٣ى١ والالتزاماث، وازباث صخت 

ذ مىٓماث صولُت وخ٩ىماث مخٗضصة في وي٘ الخى٢ُٗاث والخٟاّ ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُ ت، ومً هىا قٖغ ت ال٨ٍٟغ

٢اهىن زام بالخجاعة الال٨تروهُت ٌؿبٜ الهٟت ال٣اهىهُت ٖلى اإلادغعاث الال٨تروهُت وال٣ٗىص الال٨تروهُت 

اء بالى٣ىص الال٨تروهُت   .والخى٢ُٗاث الال٨تروهُت والٞى

ت اإلاخٗاملحن ؤو صون الخ (4 ٣ًُ مجها م٘ اخخما٫ حٗغى مٗلىماث الٗمالء الخٗامل صون ال٨ك٠ ًٖ هٍى

 :لئلٞكاء ؤو بؾاءة الاؾخسضام ٖىض ج٣ضًمها

حن ال ٌٗٝغ ؤخضهما آلازغ، خُث ال ًغي  ت ٖلى الاهترهذ بحن َٞغ ٞمً اإلام٨ً ؤن ججغي ٖملُت ججاٍع

ىه ؤو اإلا٩ان  الظي ًجغي ؤي مجهما آلازغ، و٢ض ال ًمل٪ ؤي مجهما مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ آلازغ، بما في طل٪ مَى

٣ت مِؿىعة  مىه الاجها٫، ٦ظل٪ ٢ض ٣ًضم َٝغ آزغ مٗلىماث ػاثٟت ؤو زاصٖت صون ؤن ج٩ىن هىا٥ صاثما ٍَغ

ض بخ٣ضًم يماهاث ؤو زضماث  للىزى١ مً هظه اإلاٗلىماث، ومً طل٪ الخٗامل ببُا٢ت اثخمان مؿغو٢ت، ؤو الٖى

وججمُ٘ ألامىا٫ جدذ بٚغاء " بى٪"نٟت  ما بٗض البُ٘ صون يمان خ٣ُ٣ي بإن ًلتزم الباج٘ بظل٪ ؤو بٖاعة

ض بٗاثض ٦بحر وصون وحىص وؾاثل ؾهلت ؤو ٚحر م٩لٟت ًم٨ً ؤن ًلجإ بلحها اإلاكتري للخهى٫ ٖلى خ٣ه  .الٖى

وفي الخاالث التي ٣ًضم ٞحها َٝغ مٗلىماث ًٖ هٟؿه للُٝغ آلازغ، ٢ض جخٗغى هظه اإلاٗلىماث 

ها ٞغنت للؿُُغة ٖلى اؾخسضاماتها ؤو م٣اياة مً ٌس يء لئلٞكاء ؤو بؾاءة الاؾخسضام صون ؤن ًمل٪ ناخب

ت اإلاٗلىماث وهىا٥ احتهاصاث ٦ثحرة في هظا الكإن حٗخمض  اؾخسضامها، وهى ما ًثحر مؿإلت الخهىنُت وؾٍغ

حر ألامان واإلاىزى٢ُت والجزاهت في  ُٗت مً ؤحل الخٟاّ ٖلى الخهىنُت وجٞى ٖلى ألاؾاؽ ٖلى الخ٨ىىلىحُا الٞغ

ت ٖبر الاهترهذالخٗامالث الخ  . جاٍع
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 :ظشعت حغُير اإلافهىم وما ٌغؼُه مً أوشؼت وما ًحىمه مً كىاعذ (5

ُت ألاوكُت التي جضعج جدذ مٟهىم الخجاعة  ت في هٖى ٨ٞما ؾب٣ذ ؤلاقاعة، زمت حٛحراث مدؿاٖع

 .الال٨تروهُت، وزمت اخخماالث ٦بحرة إلحؿإ هُا١ هظه الخجاعة

الال٨تروهُت بىؾاثِ الاجها٫ الال٨ترووي بهٟت زانت ومً حهت ؤزغي، ٞةن اعجباٍ الخجاعة 

ت، ًجٗل الىٓم  ومجاالث الاجها٫ واإلاٗلىماث بهٟت ٖامت، وهي حمُٗا جخٗغى لخٛحراث ج٨ىىلىحُت مدؿاٖع

٘  .والترجِباث التي جسً٘ لها الخجاعة الال٨تروهُت ٖغيت هي ألازغي للخٛحر الؿَغ
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 .خىٍاث الخجاسة الالىتروهُتأهىاع ومع: اإلابحث الثاوي

اث هظا ما ؾيخُغ١  جإزظ الخجاعة الال٨تروهُت ٖضة ؤق٩ا٫، ٦ما ؤهىا هجضها حٗمل ٖلى زالر مؿخٍى

 .بلُه في هظا اإلاُلب

 ٌ  أهىاع الخجاسة الالىتروهُت: اإلاؼلب ألاو

ت التي اؾخٗملها ٧ىبل  وطل٪ في  (Coppel)ًم٨ً جىيُذ ؤهىإ الخجاعة الال٨تروهُت باؾخٗما٫ اإلاهٟٞى

 :الخالي( 1-1)الك٩ل 

 (:2-2)شيل سكم 

ت وجبادٌ اإلاعلىماث  جؼبُلاث الاهترهذ في ألاوشؼت الخجاٍس

 حىىمت             ششهت               معتهلً                                                 

 

 حىىمت          

 

 ششهت          

 

 معتهلً      

 

 .15. ببغاهُم الِٗؿىي، مغح٘ ؾاب٤، م :اإلاصذس                                        

ت، هىا٥ ح ب٣ا لهظه اإلاهٟٞى لى َو ت ٖو ؿٗت ؤهىإ مً الخُب٣ُاث الاهترهذ ٖلى ألاوكُت الخجاٍع

  (6) :ؤوكُت جباص٫ اإلاٗلىماث وهي

                                                 
  14-17 . ب٤، ماببغاهُم الِٗؿىي، مغح٘ ؾ( 6)

 خ٩ىمت لخ٩ىمت

G2G 

 خ٩ىمت لكغ٦ت

G2B 

 خ٩ىمت إلاؿتهل٪

G2C 

 قغ٦ت لخ٩ىمت

B2G 

 قغ٦ت لكغ٦ت

B2B 

 قغ٦ت إلاؿتهل٪

B2C 

 مؿتهل٪ لخ٩ىمت

C2G 

 مؿتهل٪ لكغ٦ت

C2B 

 مؿتهل٪ إلاؿتهل٪

C2C 

ٌ ال  تحٌى الخجاسة الالىتروهُمفاهُم أظاظُت                                                                     فصل ألاو



 

م٨ً ؤن حكمل هظه الخٗامالث جباص٫ (G2G)الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٩ىمُت بًٗها البٌٗ  (1 ، ٍو

ججاعي ٦إن جاحغ  اإلاٗلىماث والخيؿ٤ُ بحن ألاحهؼة الخ٩ىمُت، ول٨جها ًم٨ً ؤن حكمل ؤٖماال طاث َاب٘

 .هُئت ألاو٢اٝ ؤعاى ؤو ق٤٣ لىػاعة ؤزغي مً وػاعاث الضولت

، خُث حؿخسضم الخ٩ىمت الاهترهذ في بعؾا٫ (G2B)الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٩ىمُت والكغ٧اث  (2

 .اإلاٗلىماث بلى الكغ٧اث واؾخ٣بالها، ٧اإلاٗلىماث الخانت بالًغاثب والجماع٥ وألاويإ الى٣ضًت وما بلحها

، وطل٪ لخباص٫ اإلاٗلىماث الخانت بدماًت (G2C)الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٩ىمُت واإلاؿتهل٨حن  (3

اإلاؿتهل٪ مثال، ؤو لخ٣ضًم زضماث حٗلُمُت ؤو ز٣اُٞت مً الخ٩ىمت بلى اإلاؿتهل٨حن ؤو لبُ٘ ؤلاخهاءاث 

اث٠  .للباخثحن، ولئلٖالن ًٖ الْى

، مثال ٖىضما جُلب الكغ٧اث مً ألاحهؼة (B2G)٩ىمُت الخٗامالث ُٞما بحن الكغ٧اث وألاحهؼة الخ (4

الخ٩ىمُت مٗلىماث ًٖ قغوٍ الترزُو بة٢امت مكغوٖاث في مىا٤َ مُٗىت، ؤو ٖىضما ج٣ضم الكغ٧اث 

 .ٖغويها في اإلاىا٢هاث الخ٩ىمُت

٤ ٢ُام قغ٦ت ما باؾخسضام الكب٨ت (B2B)الخٗامالث ُٞما بحن الكغ٧اث بًٗها وبٌٗ  (5 ، مثال ًٖ ٍَغ

ٗخبر هظا الىٕى مً الخجاعة الال٨تروهُت للخهى  تها، َو ٫ ٖلى َلبُاتها مً اإلاىعصًً واؾخالم الٟىاجحر وحؿٍى

مً ؤؾالُب الخٗامل الغاسخت مىظ ٖضة ؾىىاث زلذ، زهىنا جل٪ التي حؿخسضم الخباص٫ الال٨ترووي 

، وجبلٜ حجم (Value aded net works)للبُاهاث مً زال٫ الكب٩اث الخانت ؤو قب٩اث ال٣ُمت اإلاًاٞت 

 (7) .مً حجم الخجاعة الال٨تروهُت ؤلاحمالُت% 85الخجاعة الال٨تروهُت بحن الكغ٧اث خىالي 

ٞهي جدؿاوي م٘ الخجاعة الال٨تروهُت بالخجؼثت  (B2C)الخٗامالث ُٞما بحن الكغ٧اث واإلاؿتهل٨حن  (6

(Electronic retailing) واحؿاٖا ٦بحران مىظ ْهىع ، خُث قهض هظا الىٕى مً الخجاعة الال٨تروهُت همىا

ب  ٤ التي حٗغى ٧اٞت ؤهىإ الؿل٘، ٦ما (www)الٍى ، وجىحض الُىم ٖبر الاهترهذ اإلائاث مً مغا٦ؼ الدؿٍى

 :ؤن هظا الىٕى مً الخجاعة الال٨تروهُت ٌكحر وبك٩ل ٚحر ص٤ُ٢ بلى ؤخض ألامىع الخالُت

 الكغاء بىاؾُت بُ٘ باإلاؼاص الٗلني ٖبر الاهترهذ؛ 

                                                 
٤"١،بكحر ٖباؽ الٗال ( 7)  153. ، م2003، ، ألاعصن، ٖمان1، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٍ"جُب٣ُاث الاهترهذ في الدؿٍى
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 ٤ في ب  الدؿٍى  (Clicks and mottar)له ؤًًا مسؼن في ٖالم ال٣غمُض واإلاُاٍ  (Web)مسؼن ٖلى الٍى

 زاعج ٖالم الاهترهذ؛

 ب ٣ِٞ؛ اعة مى٢٘ مىحىص ٖلى الٍى  ٍػ

 ت ألازباع  ؛(Use net Group)جدضًض م٩ان وحىص ش يء ما لكغاثه مً زال٫ مجمٖى

 الن ونل بلى اإلاؿتهل٪ بىاؾُت البًر  ض الال٨ترووي؛ازخُاع الكغاء هدُجت إٖل

 ض الال٨ترووي ؤو بىاؾُت الهاج٠  .البدث ًٖ ش يء، ٖبر الاهترهذ زم َلبه بىاؾُت البًر

مً حجم الخجاعة ؤلاحمالي وجل٣ى % 15وحجم الخجاعة الال٨تروهُت بحن الكغ٧اث واإلاؿتهل٪ ال ًخجاوػ 

الم اإلاسخلٟت إلاىيٕى الخجاعة الال٨تروهُت% 95اهخمام   (8) .مً حُُٛت وؾاثل ؤلٖا

، مثل ٢ُام ألاٞغاص بؿضاص الًغاثب ؤو عؾىم ججضًض عزو (C2G)الخٗامالث مً اإلاؿتهل٪ بلى الخ٩ىمت  (7

حرها  اث٠ اإلاٗلً ٖجها في مىا٢٘ الخ٩ىمت ٚو ٤ الاهترهذ، والخ٣ضم لكٛل الْى الؿُاعاث للخ٩ىمت ًٖ ٍَغ

 .مً اإلاىا٢٘ ٖلى الاهترهذ

البدث ًٖ ؤًٞل اإلاىخجاث واإلا٣اعهت بحن ؤؾٗاع ، ٧(C2B)الخٗامالث ُٞما بحن اإلاؿتهل٨حن والكغ٧اث  (8

مىخجاث اإلاسخلٟت مً زال٫ جهٟذ مىا٢٘ هظه الكغ٧اث، ؤو مىا٢٘ ألاؾىا١ الخ٨مُت ؤو الاٞترايُت ؤو 

ت ٖلى الاهترهذ و٦ظل٪ بالضزى٫ في مؼاصاث ٖلى   ".الخِ مباقغة"الٓاهٍغ

 E Bay.comكهحرة ٖلى طل٪ بوكاء قغ٦ت ، ومً ألامثلت ال(C2C)الخٗامالث ُٞما بحن اإلاؿتهل٨حن ؤهٟؿهم  (9

مىا٢٘ ًم٨ً للمؿتهل٨حن مً زاللها جباص٫ ٖضص ضخم مً الؿل٘ والخضماث ُٞما بُجهم مباقغة، ؤي صون 

 .ؤي جضزل مً الىؾُاء

ت وؤوكُت جباص٫ اإلاٗلىماث التي ًم٨ً مماعؾتها ًٖ  ُاث مخٗضصة مً ألاوكُت الخجاٍع بطن هىا٥ هٖى

م  ٤ الاهترهذ، وبالٚغ ت ٖلى بٌٗ اإلاٗامالث مثال ؾضاص الًغاثب ٍَغ مً ؤهه ٢ض ًهٗب بنباٙ الهٟت الخجاٍع

مً حاهب ألاٞغاص للخ٩ىمت، ومثل الخٗامالث ُٞما بحن ألاحهؼة الخ٩ىمُت والتي ًم٨ً بصعاحها يمً مٟهىم 

                                                 
 154. ، مؾاب٤ مغح٘ ،بكحر ٖباؽ الٗال١(8)
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اع اإلا٣ضم في ق٩ل ع٢م  هاث واخخماالث ج٨مً في ؤهه ٌكحر بلى بم٩ا( 1-1)الخ٩ىمت الال٨تروهُت، بط ؤن ؤهمُت ؤلَا

 .واؾٗت لكمى٫ الخجاعة الال٨تروهُت ؤوكُت ومماعؾاث ٦ثحرة ومتزاًضة ٖبر الؼمً

وبطا ٧ان مٗٓم الاهخمام في الضو٫ اإلاخ٣ضمت التي وكإث ُٞما الخجاعة الال٨تروهُت و٦ظل٪ ٖلى نُٗض 

حن مً ألاوكُت اإلاغجبُت بهظا الىٕى مً الخجاعة وه  (9) :مااإلاىٓماث الضولُت ًغج٨ؼ ٖلى هٖى

  الخٗامالث ُٞما بحن الكغ٧اث وألاٞغاص(B2C)خُث ٢ضعث ، (Boston Consulting Groupe)  حجم ججاعة

( Forrester Research)ومً حهت ؤزغي ٢ضعث ،1999ملُىن صوالع ؾىت  34.2ب  (B2C)الخجؼثت ًٖ بٗض 

خى٢٘ ؤن جهل بلى 1999ملُاع صوالع ؾىت  20حجمها  ، والجضو٫ الخالي ًبحن 2004ملُاع صوالع ؾىت  184؛ ٍو

 .(B2C)لىا جُىع ع٢م ؤٖما٫ الٗالمي للخجاعة 

 (:2-2)الجذٌو سكم 

 ( B2C)جؼىس سكم أعماٌ العاإلاي للخجاسة 

 الىخضة ملُاع صوالع                                                                            

 إلى أخشي  الخؼىس مً ظىت سكم ألاعماٌ العاإلاي العىت

1999 150.05 201% 

2000 433.33 189% 

2001 919.00 112% 

2002 1.929 110% 

2003 3.632 88% 

2004 5.950 64% 

2005 8.530 43% 

ش www.e-commerce.fr :اإلاصذس                                                   09/03/2012: بخاٍع

  ٌٗالخٗامالث ُٞما بحن الكغ٧اث بًٗها الب(B2B) ًٖ ض ملُاع   145ٌٗخبر ؤ٦ثر حجما ٣ٞض ونل بلى ما ًٍؼ

خى٢٘ ؤن جهل بلى1999صوالع ؾىت  % 7ؤي  2004ملُاع صوالع ؾىت7300 و 2000ملُاع صوالع ؾىت   401، ٍو

ت الٗاإلاُت الظي ٢ضع ب   .ملُاع صوالعؤل٠   105مً مٗض٫ اإلاخى٢٘ للخٗامالث الخجاٍع

                                                 
(9) Gary Gereffi, l'évolution de chaînes de valeur mondiales à l'ère d'Internet, commerce électronique et développement, séminaires 
du centre de développement, OCDE, p.28 
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بال ؤهه ًيبغي جظ٦غ ؤن ألاوكُت التي ًم٨ً بصعاحها يمً مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت لِؿذ ؤوكُت 

ت وآزظة في التزاًض باؾخمغاع، بٗباعة ؤزغي، ٞةن الخجاعة  زابخت ومٗغوٞت مؿب٣ا، بل ؤجها ؤوكُت مخىٖى

 (10) .الال٨تروهُت مٟهىم مٟخىح بلى خض ٦بحر في الى٢ذ الخايغ

 (11) :كحر بلى ؤهه في حمُ٘ ؤهىإ الخجاعة الال٨تروهُت التي جىاولىاها ٞةن الخجاعة الال٨تروهُت جخًمًوو

  اإلاخاحغة الال٨تروهُت بالؿل٘ والخضماث جمثل في ؤؾالُب اإلاخاحغة ال٣اثمت، مؿدثمغة ؤلام٩اهُاث الجضًضة

وجدؿحن الٟٗالُت مً خُث التي ؤجاختها الخ٨ىىلىحُا لخدؿحن ال٨ٟاءة مً خُث ج٣لُو الخ٩ال٠ُ، 

حر وؾُلت  جىؾُ٘، ال٣ضعاث اإلادخملت للؿى١ وطل٪ لخلبُت خاحاث الٗمالء بك٩ل ؤًٞل باإلياٞت بلى جٞى

خى٢٘ ؤن ٩ًىن  ت وطل٪ مً زال٫ الخٟاٖل بحن الٗمُل واإلاىعص، ٍو لئلهخاج ؾل٘ مدؿىت وزضماث ابخ٩اٍع

وو٢ٗا مدضصا ٖلى  (Competitiveness)ىاٞؿُت لهظا الىٕى مً الخجاعة الال٨تروهُت و٢ٗا ٦بحرا ٖلى الخ

 ٠ُ  .(Employment)الخْى

  البرمجُاث، الُٟضًى، اإلاىؾ٣ُى، الهىع، ؤٖما٫، )اإلاخاحغة الال٨تروهُت باإلاٗلىماث اإلاؿدىضة للمدخىي

٣ت ؤو ؤؾلىب مبخ٨غا حضًضا للمخاحغة، خُث ؤن ( الخ...وؾاثل الاجها٫ اإلاسخلٟت، ألالٗاب ٞهي جمثل ٍَغ

ت حٗمل في هٟـ اللخٓت مً زال٫ هٟـ الكب٨ت ٧امل ص ، (بما في طل٪ الدؿلُم)وعة الخٗامالث الخجاٍع

 .الخ...ألامغ الظي ٣ًخط ي جىاٞغ مخُلباث مدضصة جخٗل٤ بالخ٩امل الؿلُم للضٞ٘ والى٢اًت

 .معخىٍاث الخجاسة الالىتروهُت: اإلاؼلب الثاوي

اث جتراو  ح ما بحن الخًىع البؿُِ ٖلى الكب٨ت بلى الضٖم حٗمل الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى زالزت مؿخٍى

ًىضح ( 2-1)التي حٗؼػها قغ٦خان ؤو ؤ٦ثر، والك٩ل ( الخ٣اؾمُت)الال٨ترووي للٗملُاث طاث اإلال٨ُت اإلاكتر٦ت 

 .اإلاؿخىٍاث اإلاسخلٟت للخجاعة الال٨تروهُت

 

 

                                                 
  17. ب٤، ماببغاهُم الِٗؿىي، مغح٘ ؾ( 10)
 159-161.  ب٤، مابكحر ٖباؽ الٗال١، مغح٘ ؾ (11)
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 (:1-2)الشيل 

 .اإلاعخىٍاث اإلاخخلفت الخجاسة الالىتروهُت

 

  

  

    

 

 

 

  169.  بكحر ٖباؽ الٗال١، مغح٘ ؾاب٤، م: اإلاصذس          

اث ألاصوى للخجاعة الال٨تروهُت جسخو بمؿاثل مثل ( 2-1)واإلاالخٔ مً زال٫ الك٩ل  ؤن اإلاؿخٍى

الخًىع الال٨ترووي ٖلى الكب٨ت وجغوٍج الكغ٦ت والضٖم الؿاب٤ والالخ٤ للجهىص البُُٗت، ومً زال٫ 

اث ؾهلت وبؿُُت وعزُهت، وهى ما حكهض ٖلُه  اؾخسضام الخ٣ىُاث الجاهؼة جهبذ جىُٟظ هظه اإلاؿخٍى

 .آلاالٝ مً الكغ٧اث الهٛحرة التي حؿخسضم مثل هظه الخ٣ىُاث

وبال٨ٗـ جُغح ألاق٩ا٫ اإلاخُىعة مً الخجاعة الال٨تروهُت مكا٧ل م٣ٗضة ٢اهىهُت وز٣اُٞت 

غ هٓم وج٨ىىلىحُت مٗا، ٞٗلى هظه اإلاؿخىٍاث ال جىحض خلى٫ حاهؼة، ولهظا  الؿبب جًُغ الكغ٧اث بلى جٍُى

خباعاث بالظاث ٞةن الكغ٧اث ال٨بحرة والُٗيُت هي ألا٢ضع الُىم ٖلى جبني مثل هظه  زانت بها، ولهظه الٖا

جُا بمغوع الى٢ذ، وؾُهبذ   الخ٣ىُاث اإلاخُىعة وهي عاثضة في هظا اإلاجا٫، بال ؤن مثل هظا الخٟى١ ؾتزو٫ جضٍع

٤ هظه اإلاؿخىٍاث، خُث مً اإلاإمى٫ ؤن جخدى٫ ج٣ىُاث ال٣لت بةم٩ان الٗضًض مً الكغ٧اث ال ٗمل ٞو

اث ألاصوى  .بلى ج٣ىُاث حاهؼة في مخىاو٫ الجمُ٘، ٦ما هى الخا٫ الغاهً في اإلاؿخٍى

ىُت والخٗامالث الضولُت، والىا٢٘ ؤن ( 2-1)٦ما ًا٦ض الك٩ل  ٖلى يغوعة الخمُحز ما بحن الخٗامالث الَى

ُت، خُث ؾب٤ الخإ٦ُض ٖلى ؤن الخجاعة الال٨تروهُت هي باألنل مٟهىم ٖالمي، مهاصع هظا الخمُحز لِؿذ ٞى

 
الخىػَ٘ الال٨ترووي 

 الضولي

 
 الضٞ٘ الضولي

 

٣اؾم ٖملُاث ج
ما٫  ألٖا

 

الخىػَ٘ الال٨ترووي 
ني  الَى

 

 
ني  الضٞ٘ الَى

 

الخٗامالث / اإلابُٗاث
 البؿُُت

 

 جغوٍج الكغ٧اث
 

الضٖم الؿاب٤ 
والالخ٤ للجهىص  

 البُُٗت
 

 الخًىع الال٨ترووي
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ني وطل٪  ُٗت ٞالخجاعة الال٨تروهُت حٗخبر ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ٖلى اإلاؿخىي الضولي م٣اعهت باإلاؿخىي الَى وبهما حكَغ

اث الغؾىم الجمغ٦ُت، والازخالٞاث في  اإلاماعؾاث بؿبب ٖىامل ٦ثحرة مثل الًغاثب و٢ىاهحن الخٗا٢ض ومضٖٞى

ُت  .اإلاهٞغ

 (12) :وجخم ٖملُت جىُٟظ اإلاٗامالث في الخجاعة الال٨تروهُت ٖبر الاهترهذ زال٫ زالزت مغاخل الخالُت

 العشض والؼلب إلىتروهُا : اإلاشحلت ألاولى 

ٖلى مىانٟاث الؿل٘ ( ال٩اجالىحاث)خُث ٣ًىم الؼبىن بالخٗٝغ مً زال٫ ال٣ىاثم الال٨تروهُت 

٤ الخاؾىب في بي م٩ان في الٗالموالبضاثل اإلاىحىصة  لب الؿلٗت ًٖ ٍَغ  .لها وؤما٦ً جىاحضها َو

 حعلُم البظائع: اإلاشحلت الثاهُت 

وجغجبِ بىٕى البًاٖت بط ًم٨ً حؿلُم بٌٗ ؤهىإ البًاٖت الال٨تروهُت مً زال٫ الاهترهذ بِىما 

 .حؿلم ألاهىإ ألازغي بالُض ؤو ًٖ مىضوب اإلابُٗاث

 اللُمت  ظذاد: اإلاشحلت الثالثت 

اث اإلاخٗل٣ت باله٣ٟت، خُث ٣ًىم الٗمُل بمؤل  ت اإلاضٖٞى خد٤٣ ؾضاص ال٣ُمت ال٨تروهُا وحؿٍى ٍو

خم بٗض طل٪ ه٣ل البُاهاث اإلاىحىصة في الىمىطج  همىطج الكغاء بٗض ازخُاعه للمىخىج الظي ًدخاج بلُه ٍو

ىن وجسهم ٢ُمت اله بىاؾُت الخاؾىب بلى خاؾىب البى٪ الظي  .٣ٟت مً خؿابهًخٗامل م٘ الٍؼ

م٨ً جلخُو اإلاغاخل الؿاب٣ت في الى٣اٍ الخالُت  :ٍو

ض الال٨ترووي للكغ٦ت؛ -1 ٤ البًر  اجها٫ اإلاؿخسضم بمى٢٘ الكغ٦ت ٖلى الاهترهذ ًٖ ٍَغ

 جهٟذ اإلاؿخسضم لل٩اجالىج الظي ًخًمً ؤهىإ اإلاىخجاث؛ -2

 وي٘ الؿلٗت في الؿلت الال٨تروهُت؛ -3

٣ت الضٞ٘ زم اعؾا٫ الىمىطج؛ملء الاؾخماعاث الال٨تروهُت م٘ جدضًض  -4  ٍَغ

دو اإلاٗلىماث الاثخماهُت للؼبىن؛ -5  اؾخ٣با٫ الكغ٦ت للىمىطج ٞو

 اجمام اله٣ٟت؛ -6

                                                 
 341-342.  ، م2000مهغ،  ،2، ٖالم الٛض لليكغ، ٍ"ا٢خهاصًاث الخجاعة الضولُت"خمضي ٖبض الُٗٓم، (12)
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 .الؼبىن ٌٛاصع اإلاى٢٘ ٖلى الكب٨ت -7

 .همى الخجاسة الالىتروهُت العاإلاُت وجؼىسها: اإلاؼلب الثالث 

ت ٞاث٣ت، هؼث جى٢ٗاث ٧اٞت م الخجاعة الال٨تروهُتجىمى  اؾؿاث البدث في الٗالم، الٗاإلاُت بؿٖغ

، ل٨ً ما بن 2002ملُاع صوالع ٖام  38.5الخجاعة الال٨تروهُت الٗاإلاُت جبلٜ خُث ٢ضعث هظه ألازحرة ؤن حجم 

ختى ٢ضعث ماؾؿت ؤن  1998ٖام  IDCملُاع صوالع، وجى٢ٗذ 50اهسٌٟ حجم الخجاعة الال٨تروهُت ُٞه ب 

ُما 1999ملُاع صوالع ٖام 100ًهل حجمها بلى  ًلي م٣اعهت بحن مسخل٠ جى٢ٗاث ماؾؿاث البدث ال٨بري ، ٞو

 (.2-1)الخجاعة الال٨تروهُت وطل٪ في حضو٫ ع٢مخى٫ حجم 

 (:1-2)الجذٌو سكم 

 .مؤظعاث البحث الىبري حٌى حجم الخجاسة الالىتروهُت معؼُاث

 اإلالُاس: الىحذة

 2004 2003 2002 2001 2000 1999  اإلاصذس

Emarketer 98.4 233.4 449.89 841.08 1542 2775 

Forester Resaech 170 657 1233 2231 3979 67898 

Gartner Group - 403 953 2180 3950 5950 

IDC 130.6 268.6 515.2 930.8 1640 5300 

Gojdman Sochs - 357 740 1304 2088 32001 

Ovum - 218 345 543 858 1400 

ُت في  بَاع بلٛغؾت ٖبض الل٠ُُ، آزاع الٗ: اإلاصذس        الخجاعة الال٨تروهُت، مجلت الٗلىم ىإلات اإلاالُت ٖلى اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 268. ، م2003، حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الجؼاثغ، صٌؿمبر، 5الاوؿاهُت، الٗضص 

ًىضح ( 3-1)الخجاعة الال٨تروهُت ٖبر مسخل٠ مىا٤َ الٗالم، ٞالجضو٫ ع٢م ؤما ُٞما ًسو همى 

٩ا الالجُيُت، وباقى  الخٟى١ اإلالخّى إلاى٣ُت ٩ا الكمالُت ؤمام ٧ل مً مىا٤َ ؤؾُا، ؤوعبا الٛغبُت، ؤمٍغ ؤمٍغ

 .الٗالم
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 :(3-2)الجذٌو سكم 

 .الخجاسة الالىتروهُت عبر دٌو العالمهمى 

 2004)%( اإلابُعاث  2004 2003 2002 2001 2000 

 8.6 6789.8 3979.7 2231.2 1223.6 657.0 ($ملُاس)اإلاجمىع

يا   12.8 3456.4 2339.0 1495.2 908.6 509.3 الشمالُتأمٍش

USA 488.7 864.1 1411.3 2817.2 3189.0 13.3 

 9.2 160.3 109.6 68.0 38.0 17.4 هىذا

 8.4 107.0 42.3 15.9 6.6 3.2 اإلاىعًُ

 8.0 1649.8 724.2 286.6 117.2 53.7 آظُا

 8.4 880.3 363.6 146.8 64.4 31.9 الُابان

 16.4 207.6 96.7 36.9 14.0 5.6 أظترالُا

 14.6 205.7 100.5 39.3 14.1 5.6 هىسٍا الجىىبُت

 16.4 175.8 80.6 30.0 10.7 4.1 جاًىان

 6.0 1533.2 853.3 422.1 194.8 87.4 أوسبا الغشبُت

 6.5 386.5 211.1 102.0 64.4 20.6 أإلااهُا

ؼاهُا  7.1 288.8 165.6 83.2 38.5 17.2 بٍش

 5.0 206.4 104.8 49.1 22.1 9.2 فشوعا

يا الالجُيُت  2.4 81.8 31.8 13.7 6.8 3.6 أمٍش

 268.  بلٛغؾت ٖبض الل٠ُُ،  مغح٘ ؾاب٤، م: اإلاصذس     

ت ٖبر  ت الدجم الض٤ُ٢ إلاا ًخم مً حٗامالث ججاٍع ومً زال٫ ما ؾب٤ ًخطح ؤهه مً الهٗب مٗٞغ

االث مً زال٫ الاهترهذ بلى اجهاالث جضوع خى٫ ؤٖما٫ الاهترهذ، ٞظل٪ ًٟترى بم٩اهُت جمُحز ما ًجغي مً اجه

الخجاعة الال٨تروهُت، واجهاالث لِـ وعاءها ٚغى مً ؤٚغاى الخجاعة الال٨تروهُت، وم٘ طل٪ ٞهىا٥ ٖضة 

حر عؾمُت ججتهض في هظا الكإن، وج٣ضم ج٣ضًغاث قضًضة الخٟاوث خى٫ ٢ُم اإلاٗامالث  حهاث عؾمُت ٚو

ت الال٨تروهُت ٠ مخباًىت للخجاعة الال٨تروهُت، و٦ظل٪ وجغج. الخجاٍع بِ هظه الخٟاوجاث باؾخسضام حٗاٍع

ت ًٖ باقي اإلاٗامالث ٖلى الاهترهذ  .باؾخسضام ؤؾالُب مسخلٟت لٗؼ٫ اإلاٗامالث الخجاٍع

ملُاع  170ملُاع صوالع ٦دض ؤصوى و 70بحن  1999و٢ض جغاوح حجم الخجاعة الال٨تروهُت الٗاإلاُت في ؾىت 

لى بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الٗالمي في ؾىت  صوالع ٦دض ؤ٢ص ى، لُىن  30.7، وهى 1999وبيؿبت الخ٣ضًغ ألٖا جٍغ
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مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الٗالمي، ؤما لى % 0.55صوالع ًالخٔ ؤن الخجاعة الال٨تروهُت الٗاإلاُت ال جمثل ؤ٦ثر مً 

 .٣ِٞ% 23ج الٗالمي، ٞةن اليؿبت تهبِ بلى ؤزظها بالخ٣ضًغ ألاصوى للخجاعة الال٨تروهُت، ووؿبىاه بلى الىاج

ومً حهت ؤزغي بطا وؿبىا الخجاعة الال٨تروهُت الٗاإلاُت بلى حجم الخجاعة الٗاإلاُت في الؿل٘ والخضماث، 

، ٞةن ههِب الخجاعة الٗاإلاُت الال٨تروهُت بلى بحمالي الخجاعة الٗاإلاُت في 1999ملُاع صوالع في ؾىت 6800 وهى 

 .٦دض ؤ٢ص ى2.5 ٦دض ؤصوى و 1.03تراوح مً الؿل٘ والخضماث ً

وؾىاء هٓغها بلى وؿبت الخجاعة الال٨تروهُت بلى الىاجج ؤلاحمالي الٗالمي ؤو وؿبتها بلى الخجاعة الٗاإلاُت في 

 (13) .الؿل٘ والخضماث، ٞةهه مً الىاضح ؤن الخجاعة الال٨تروهُت لم جؼ٫ مدضوصة للٛاًت
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 وظلبُاث الخجاسة الالىتروهُت مىافع: اإلابحث الثالث

جخمخ٘ الخجاعة الال٨تروهُت بمىاٞ٘ وؾلبُاث وهظا هٓغا لخهىنُاتها ؤو لُبُٗتها، هظا ما ؾىداو٫ 

 .الخُغ١ بلُه مً زال٫ هظا اإلاُلب

 ٌ  .مىافع الخجاسة الالىتروهُت: اإلاؼلب ألاو

كتري والباج٘، وؾٝى ًخم جىُىي الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى الٗضًض مً اإلاىاٞ٘ الخانت ب٩ل مً اإلا

 (14) :اؾخٗغاى هظه اإلاىاٞ٘ باليؿبت للباج٘ واإلاكتري جباٖا

 :مىافع الخجاسة الالىتروهُت باليعبت للمشتري  (2

حر الجهض، ٞاإلاكتري  بن ؤخض ؤهم مىاٞ٘ الخجاعة الال٨تروهُت باليؿبت للمكتري ًخمثل في الؿهىلت وجٞى

، وطل٪ مً ؤي  24ة ًم٨ىه مماعؾت ؤوكُت الخجاعة الال٨تروهُت إلاض ؾاٖت في الُىم وؾبٗت ؤًام في ألاؾبٕى

م٩ان جخىاحض ُٞه قب٨ت الاهترهذ، ؤو مً زال٫ امخال٥ الٗمُل للبيُت ألاؾاؾُت للمٗلىماث مثل اؾخسضام 

الخاؾب آلالي اإلاخهل بالكب٩اث مً زال٫ الكب٨ت الٗاإلاُت لالجهاالث الخلُٟىهُت، اإلاهم ؤهه ال جخىاحض خضوص 

 .م٩اهُت للمكتري، ٞهى ٌؿخُُ٘ الكغاء في ؤي و٢ذ ولِـ بمىاُٖض مدضصة ػمىُت وال 

وهىا٥ هٕى آزغ مً اإلاىاٞ٘ وهى جىاٞغ ٖضًض مً البضاثل ؤمام اإلاكتري باؾخسضام قب٨ت الاهترهذ، 

إل ٖلى الٗضًض مً اإلاىخجاث التي حٗغى بىاؾُت الٗضًض مً الباجٗحن في ؤما٦ً مسخلٟت مً  ٞلضًه ٞغنت ؤلَا

ت ٢لُلت مً اإلاىخجاث، ٦ما ًخىاٞغ لضي اإلاكتري ٢ضع الٗالم ، بض٫ مً الخ٣ُض بم٩ان مدضص حٗغى ُٞه مجمٖى

ت مً اإلاٗلىماث ًٖ  ٦بحر مً اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ هظه اإلاىخجاث، وبضاثلها ٞالباج٘ ًم٨ىه ٖغى مىؾٖى

اث وألاع٢ام التي تهم الكغ٦ت ومىخجاتها اإلاسخلٟت ٦ما ًم٨ىه ؤًًا اؾخسضام الهىع وألاٞالم، وؤلاخهاثُ

اجه مً زال٫ الاهخمام باإلاٗلىماث الهامت باليؿبت له، وججىب  ى مدضص إلاكتًر اإلاكتري، الظي ٌٗض ؾِىاٍع

 .اإلاٗلىماث ٚحر الهامت

                                                 
ما٫ في ٖهغ الخ٨ىىلىحُا"مدمض نالح الخىاوي وؤزغون،( 14) تَجىػ و وكغ  ،َبٍ٘،  ص، الضاع الجامُٗت، "م٣ضمت في ألٖا  ،2004 ،، مهغ٘ ؤلاؾ٨ىضٍع

 164-167. م
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ت في جىنُل عؾالخه للباج٘، والخهى٫ ٖلى عصوص  ومً اإلاىاٞ٘ الهامت باليؿبت للمكتري هى الؿٖغ

ٗت لها، بن الاجهاالث ٖبر الاه ترهذ ج٩ىن واؾٗت الىُا١، وهي لِؿذ اجهاالث ؤخاصًت الاججاه، ٞاإلاؿتهل٪ ؾَغ

ض مً اإلاٗلىماث ًٖ  لب اإلاٍؼ ًخل٣ى عؾالت الباج٘ زم ًغؾل عؾاثل ؤزغي جدخىي ٖلى اؾدكاعاث وحؿائالث َو

حرها  .الؿٗغ والجىصة ٚو

ت ٞٗىض جىاٞغ مٗلى  ماث مٟهلت ًٖ ٦ما جدُذ الخجاعة الال٨تروهُت ٞغنت اػصًاص اإلاىاٞؿت الؿٍٗغ

ؾاٖت ٦ما هى الخا٫ ٖىض اؾخسضام 24اإلاىخجاث اإلاسخلٟت وؤؾٗاعها في ق٩ل ؾهل الخهى٫ ٖلُه، ومخاح إلاضة 

 .الاهترهذ ٞةن اإلاؿتهل٪ ٌؿخُُ٘ الىنى٫ بلى ؤًٞل ألاؾٗاع مً زال٫ الخجاعة الال٨تروهُت

ري هي بم٩اهُت جهمُم زبرة ومً حملت اإلاىاٞ٘ التي جسل٣ها الخجاعة الال٨تروهُت، ومً حهت هٓغ اإلاكت

٣ا الخخُاحاث ٧ل ٖمُل  ً لضحهم (Customization)الكغاء، و٦ظل٪ اإلاىخجاث والخضماث ٞو ، طل٪ ألن اإلاكتًر

٣ىمىا  ىبت ٣ِٞ، ٍو ع٢ابت ٖلى ما هى مٗغوى مً زال٫ الاهترهذ مما ًجٗلهم ًهلىن للمٗلىماث اإلاٚغ

٣ا الخخُاحاتهم  .بخهمُم زبرة الكغاء ٞو

ىضما جخد٣ ض مً ال٣ىة ٖو ٤ ٧اٞت اإلاىاٞ٘ اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا ٞةن ألازغ الهافي للخجاعة الال٨تروهُت ًٍؼ

اليؿبُت للمكتري في مىاحهت الباج٘ في مٗٓم اله٣ٟاث، وطل٪ ٖلى ٨ٖـ الخجاعة الخ٣لُضًت، والتي ًخمخ٘ ٞحها 

وبضاثل مىخجاث مدضوصة، ؤما  الباج٘ بمحزة وؿبُت ؤ٦ثر و٢ىة ؤ٦بر، خُث جخىاٞغ لضي اإلاكتري مٗلىماث مدضوصة

هبدىا ناوعي اإلاىخج وناوعي الؿٗغ  ً، ٍو  Product Maker and)في الخجاعة الال٨تروهُت ٞتزصاص ٢ىة اإلاكتًر

Price Maker) ىضح الك٩ل ع٢م  .مىاٞ٘ الخجاعة الال٨تروهُت مً وحهت هٓغ اإلاكتري ( 3-1)، ٍو
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 (:3-2)الشيل سكم 

 .مً وحهت هظش اإلاشتري  مىافع الخجاسة الالىتروهُت

 

 

 

 

 

 

 

                                               

   166. بلٛغؾت ٖبض الل٠ُُ، مغح٘ ؾاب٤، م :اإلاصذس                  

 :مىافع الخجاسة الالىتروهُت مً وحهت هظش البائع (1

للمؿتهل٪، مثل ال٣ضعة ٖلى بٌٗ هظه اإلاىاٞ٘ ًمثل الىحه ألازغ إلاىاٞ٘ الخجاعة الال٨تروهُت باليؿبت 

مل اجهاالث  زضمت الٗمُل بضون خضوص ػمىُت ؤو م٩اهُت، وؾهىلت ٖغى الٗضًض مً اإلاىخجاث، واإلاٗلىماث ٖو

٣ُت طاث اججاهحن، والاخخٟاّ بٗال٢اث حُضة م٘ الٗمالء، وجهمُم الؿل٘ والخضماث بما ًخ٤ٟ م٘  حؿٍى

باتهم مما ٌؿهم في جد٤ُ٣ عياهم ووالئهم للكغ٦ت  .ٚع

الن،  ضًت والضٖاًت وؤلٖا ومً حاهب الخ٩ال٠ُ ٞةن هضٝ جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ الخانت باإلاغاؾالث البًر

ض والُباٖت، وألاوعا١، ًخد٤٣ ؤ٦ثر ٖىض ال٣ُام بمماعؾت  وج٩لٟت الخىػَ٘ والخهيُ٘ وؤحىع الٗاملحن، والبًر

٤ الؿل٘ والخضماث ؤوكُت الخجاعة الال٨تروهُت، ٦ما حؿهم الخجاعة الال٨تروهُت في جىؾ٘ ألاؾىا ١ وحؿٍى

لى نُٗض جسٌُٟ ج٩لٟت اإلاسؼون، ٞةن الاخخٟاّ ب٨مُاث ٢لُلت مً اإلاسؼون ًاصي بلى  ب٨ٟاءة ٖالُت، ٖو

ج٣لُل اإلاساَغ اإلاغجبُت به، وج٣لُل ج٩لٟت الاخخٟاّ به ؤًًا، ٦ما جدُذ الخجاعة الال٨تروهُت الٟغنت ؤمام ٖمل 

ث ٖلى اإلاؿخىي الٗالم، بما ٞحها الكغ٧اث الهٛحرة التي ججض الٟغنت ؤؾىا١ اإلاىاٞؿت ال٩املت ُٞما بحن الكغ٧ا

خدمة مصممة وفقا 
الحتياجات العميل 

 بدرجة أكبر

د من زيم
 الراحة

ارات أفضلياخت  

 أسعار أفضل

 معمومات أكثر

منافع 
 المشتري
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ؤمامها في ْل ؤؾلىب الخجاعة الال٨تروهُت، لٗغى مىخجاتها وزضماتها والىنى٫ بلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت صون 

ىي٘ الك٩ل ع٢م   :ؤهم مىاٞ٘ الخجاعة الال٨تروهُت مً مىٓىع الباج٘( 4-1)٢ُىص، ٍو

 (:4-2)الشيل سكم 

 مىافع الخجاسة الالىتروهُت مً مىظىس البائعأهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 168. بلٛغؾت ٖبض الل٠ُُ، مغح٘ ؾاب٤، م :اإلاصذس

اجي  ما٫ ؤن جخدى٫ بلى ماؾؿاث اٞترايُت بدُث ٩ًىن وحىصها الٟحًز ٦ما حؿخُُ٘ ماؾؿاث ألٖا

ازخاعث الىمىطج مدضوصا حضا، بِىما ٩ًىن وحىصها ٖلى الاهترهذ وزضماتها واؾٗحن حضا، ٞبٌٗ الكغ٧اث 

التي حٗغى ( Amazon.com)الاٞتراض ي مىظ جإؾِؿها وال ًم٨ً الخٗامل مٗها ؾىي ال٨تروهُا مثل م٨خبت 

 (15) (.Barnesو Noble)مغة ؤ٦ثر مً مسؼن  20مالًحن ٦خاب وهي جدخىي  ٢3اثمت ال٨تروهُت ب 

ما٫ ، بط ًغبِ الٟغوٕ ٦ما ؤن اجبإ ؤؾالُب الخجاعة الال٨تروهُت ًدؿً مً ؤصاء ماؾؿاث ألٖا

ؿٕغ مً ه٣ل اإلاٗلىماث وحٗضًلها ٣لل الضوعاث اإلاؿدىضًت َو  .ببًٗها البٌٗ ٍو

                                                 
(15)  Gary Gerffi, Op. cit, p 35. 

ٖضص ؤ٦بر مً 

ً  اإلاكتًر
 ج٩ال٠ُ ؤ٢ل

مٗلىماث ؤ٦ثر  مىخجاث ؤ٦ثر

 ًٖ اإلاؿتهل٪

جٟاٖالث ؤ٦ثر م٘ 

 اإلاؿتهل٪

مىاٞ٘ الخجاعة 

 الال٨تروهُت للباج٘

 مسؼون ؤ٢ل
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غ ؤؾالُب ؤلاصاعة ٞحها وجدؿحن الخضماث  ٦ما ؤن الخجاعة الال٨تروهُت جضٞ٘ ماؾؿاث الضولت بلى جٍُى

ما٫، وهظا ما ٌك٩ل زُىة هدى همىطج الخ٩ىمت الا ل٨تروهُت الظي التي ٣ًضمها للمىاَىحن وإلااؾؿاث ألٖا

 .ًجٗل الاؾخٗالماث ًٖ ؤلاحغاءاث واإلاٗامالث الخ٩ىمُت وجىُٟظها مم٨ً ٖبر الكب٩اث الخاؾىبُت

 ظلبُاث الخجاسة الالىتروهُت: اإلاؼلب الثاوي

٦ما ؤن هىا٥ مىاٞ٘ للخجاعة الال٨تروهُت، ٞةن هىا٥ ؾلبُاث للخجاعة الال٨تروهُت ًم٨ً ٖغيا ُٞما 

 (16) :ًلي

ٟت مً ٢بل بٌٗ الٗمالء، مما ًدمل ؤصخاب هظه بم٩اهُت الكغ  (1 اء باؾخسضام بُا٢اث اثخماهُت مٍؼ

 .البُا٢اث بإٖباء مالُت ًٖ ؾل٘ وزضماث لم ٣ًىم بكغائها ؤنال

ًم٨ً خضور جالٖب لبُاهاث اليسخ ألانلُت الخانت بُلباث الكغاء ؤو بعؾا٫ بًاج٘، وطل٪ هدُجت  (2

ضم بم٩اهُت ا لخى٢ُ٘ بسِ الُض، بما حهضص الخ٣ى١ واإلاهالح الخانت لٗضم وحىص مؿدىضاث وع٢ُت، ٖو

 .لؤلٞغاص واإلاكغوٖاث ٖلى الؿىاء

 .هىا٥ اخخماالث لخضور ٖملُاث ههب واخخُا٫ بؿبب نٗىبت الخد٤٣ مً شخهُت اإلاخٗاملحن (3

 .مً اإلام٨ً ال٣ُام بُلب اؾخحراص ؾل٘ ممىٕى اؾتراصها في ألاؾىا١ اإلادلُت للضولت التي جُلبها (4

 .ء ؤؾغاع الٗمالء والبىى٥ والكغ٧اث بلى اإلاىاٞؿحن مً زال٫ ازترا١ قب٨ت الاهترهذؾهىلت بٞكا (5

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 169 .، موآزغون، مغح٘ ؾاب٤مدمض نالح الخىاوي (16)
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 :خالصت الفصل

جبحن لىا مً زال٫ الخدلُل ؤن الاهترهذ جمثل الىؾُِ الال٨ترووي التي حٗمل ُٞه الخجاعة الال٨تروهُت 

ؤًت ْاهغة ا٢خهاصًت حضًضة ٞةن  هظه ألازحرة حٗخبر مً ؤخض زضماث ؤو جُب٣ُاث الاهترهذ، ٚحر ؤهه ومثل

حر مدضصا للٗضًض مً الىاؽ والباخثحن لهظا حٗضصث الخٗاٍع٠  مٟهىم الخجاعة الال٨تروهُت ًب٣ى ٚامًا ٚو

اع  .اإلا٣ضمت في هظا ؤلَا

٠ الظي جبيُىاه هى  الخجاعة الال٨تروهُت هي جباص٫ الؿل٘ والخضماث واإلاٗلىماث ٖبر " لهظا ٞةن الخٍٗغ

 ".الاجها٫ ألازغي  الاهترهذ ووؾاثل

ؤنبدذ في و٢خىا الخالي مدغ٥ ٞٗا٫ لخيكُِ الٗمل الخجاعي بحن و٦ما عؤًىا ؤن الخجاعة الال٨تروهُت 

غاٝ اإلاسخلٟت اإلاخٗاملت ُٞه مً ؤٞغاص وماؾؿاث وبصاعاث، إلاا جمىده مً اهٟخاح لخل٤ ؤؾىا١ ٦بحرة  ألَا

بدث ًٖ ؤؾالُب ؤهجح لخد٤٣ ؤ٦بر ألاعباح حٗغى ٞحها مىخجاث اإلااؾؿاث، خُث هي ٞغنت للغاٚبحن في ال

٤ ٢ىىاث التروٍج و البدث ًٖ ػباثً وؤؾىا١ حضًضة    .ًٖ ٍَغ
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 الثاويلفصــــل ا

 اإلاعامالث اإلاصشفُت الالىتروهُت و مخؼلباتها

 جمـــــــــــهُذ 

  ٌ  مفهىم الذفع الالىترووي: اإلابـــــــــــــــحث ألاو

  ماهُت البىىن الالىتروهُت  : ياإلابحث الثاهــــ 

 الخذماث اإلاصشفُت الالىتروهُت: اإلابحث الثالث 

 ٤ اإلاهغفي الال٨ترووي: عـاإلابحث الشاب  الدؿٍى

 خالصت الفصل 
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 :مهُذج

اث اإلاترجبععت  ت اإلاععضٖٞى ت هعي حؿععٍى جدبع٘ ٖملُععت الخبععاص٫ الال٨ترووعي للؿععل٘ والخععضماث بمغخلعت زاهُععت يععغوٍع

ُت حضًعضة معً البىعى٥ ٚحعر مو  ٖلى هظه اإلاباصالث، ٘ جؼاًض ٖملُاث الخجاعة الال٨تروهُت ؤنبذ الاخخُاج ٦بحر لىٖى

خُععععععاصي وال جخ٣ُععععععض بم٩ععععععان مٗععععععحن ؤو و٢ععععععذ مدععععععضص، و٦ىدُجععععععت للىمععععععى اإلادؿععععععإع  الخ٣لُضًععععععت جخجععععععاوػ همععععععِ الاصاء الٖا

عععععالم والاجهعععععا٫ حعععععاءث البىعععععى٥ الال٨تروهُعععععت التعععععي ؾعععععاهمذ وبكععععع٩ل ٞٗعععععا٫ فعععععي ج٣عععععض ًم زعععععضماث لخ٨ىىلىحُعععععا ؤلٖا

ت، وبخ٩ال  .٠ُ مىسًٟت مسخهغة الى٢ذ واإلا٩انمخىٖى

ٞععالبىى٥ الال٨تروهُععت بمٗىاهععا الىاؾعع٘ لِؿععذ مجععغص ٞععٕغ لبىعع٪ ٢ععاثم ٣ًععضم زععضماث مالُععت ٞدؿععب، بععل 

ا قععععععامال، لععععععه وحعععععىص مؿععععععخ٣ل ٖلععععععى الخععععععِ ًعععععخم الخٗا٢ععععععض مٗععععععه لل٣ُععععععام  عععععا، واؾدكععععععاٍع ععععععا، وبصاٍع مى٢ٗعععععا مالُععععععا ججاٍع

ت اإلاٗععامال  ث، ؤو بجمععام الهعع٣ٟاث ٖلععى مىا٢عع٘ ال٨تروهُععت وهععى مععا ًمثععل ؤهععم جدععضي فععي مُععضان بسععضماث، ؤو حؿععٍى

لى  البىى٥ الال٨تروهُت ُت ؤلال٨تروهُعت بلعى  الخُغ١  ٟهلهظا ألاؾاؽ اعجإًىا في هظا الٖو وطلع٪ اإلاٗعامالث اإلاهعٞغ

ههععععىا هععععظا وز مٟهععععىم الععععضٞ٘ الال٨ترووععععيمباخععععث ؤمععععا اإلابدععععث ألاو٫ حٗغيععععىا مععععً زاللععععه بلععععى مععععً زععععال٫ ؤعبٗععععت 

عععععع٠ الى٣ععععععض ؤلال٨ترووععععععي والخهععععععاثو اإلامحععععععزة لععععععه والثععععععاوي وؾععععععاثل الععععععضٞ٘  اإلابدععععععث بلععععععى  زالزععععععت مُالععععععب ألاو٫ حٍٗغ

 ؤلال٨ترووععععي و الثالععععث مؼاًععععا الى٣ععععىص ؤلال٨تروهُععععت و اإلاكعععع٨الث التععععي جُغخهععععا  ؤمععععا فععععي اإلابدععععث الثععععاوي ٞخٗغيععععىا بلععععى

ى مُلبعحن ألاو٫ إلاٟهعىم البىعى٥ ؤلال٨تروهُعت وؤهماَهعا ماهُت البىى٥ ؤلال٨تروهُت وزههىا هظا اإلابدعث الثعاوي بلع

ُت ؤلال٨تروهُعععت معععً  والثعععاوي إلاؼاًعععا البىعععى٥ ؤلال٨تروهُعععت و٦عععظل٪ فعععي اإلابدعععث الثالعععث حٗغيعععىا بلعععى  الخعععضماث اإلاهعععٞغ

ت ؤلال٨تروهُععت وفععي اإلابدععث الغابعع٘  ُت ؤلال٨تروهُععت ومسععاَغ الهععحٞر زععال٫ مُلبععحن همععا ؤنععىاٝ الخععضماث اإلاهععٞغ

٤ اإلاهععغفي ؤلال٨ترووعي وزههعىا هععظا اإلابدعث بلععى مُلبعحن الاو٫ ماهُععت وألازحعر ل هعظا الٟهععل حٗغيعىا بلععى الدؿعٍى

٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي ٖبر الاهترهذ ٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي والثاوي الدؿٍى  .الدؿٍى
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 ٌ  مفهىم الذفع الالىترووي :اإلابحث ألاو

اء ًدؿم في ًلتزم اإلاخٗا٢ض بخ٣ضًم ؾلٗت ؤو مىخج ؤو زضمت هٓحر م ٣ابل مٗحن ًخٗحن الىٞاء به، هظا الٞى

إزظ نىعا مخٗضصة، هظا ما ؾىداو٫ الخُغ١ بلُه في هظا اإلاُلب  .اإلاٗامالث الال٨تروهُت، بُاب٘ ممحز ٍو

 ٌ ف الىلذ: اإلاؼلب ألاو  الالىترووي والخصائص اإلاميزة له حعٍش

ف الىلذ الالىترووي (2  :حعٍش

ت مً (Monnaie Electronique, E-Money)  ٌكمل مهُلح الى٣ىص الال٨تروهُت ت مخىٖى ، مجمٖى

اإلاىخجاث اإلاهممت لتزوٍض اإلاؿتهل٨حن ببضاثل لُغ١ الضٞ٘ الخ٣لُضًت، وبػاء جىٕى هظه اإلاىخجاث والخُىع 

اإلاخالخ٤ ٞحها ٞةهه مً الهٗب الخىنل بلى حٍٗغ٠ حام٘ ماو٘ ًخًمً ٧اٞت هٓم الى٣ىص الال٨تروهُت ٖلى هدى 

ىىاحي ال٣اهىهُت والى٣ضًت والا٢خهاصًت، وفي يىء ما ؾب٤ ٩ًاص ًخ٤ٟ الخبراء ٖلى ٖضم ًمحزها بض٢ت مً ال

  حضوي ج٣ضًم حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ للى٣ىص الال٨تروهُت في اإلاغخلت الخالُت مً جُىعها، وعٚم طل٪ ٞةهه ال ًىحض

 :نبحن هاالء الخبراء ٖلى ؤن مهُلح الى٣ض الال٨ترووي ٌكخمل ٖلى وحه الخهىم ٖلى نىعجح زالٝ

 ُل٤ ٖلحها ؤًًا  لالؾخسضامهي البُا٢اث الؿاب٣ت الضٞ٘ اإلاٗضة : الهىعة ألاولى في ؤٚغاى مخٗضصة، ٍو

 .ؤو مدٟٓت الى٣ىص الال٨تروهُت  (Stord Value cards) حٗبحر البُا٢اث مستزهت ال٣ُمت

 اث مً هي آلُاث الضٞ٘ مستزهت ال٣ُمت ؤو ؾاب٣ت الضٞ٘ التي جم٨ً مً بحغاء مضٞ: الهىعة الثاهُت ٖى

زال٫ اؾخسضام قب٩اث الخاؾب آلالي اإلاٟخىخت زانت الاهترهذ، والتي ًُل٤ ٖلحها ؤخُاها ه٣ىص 

 .ؤو الى٣ىص الؿاثلت الغ٢مُت( Net Money) الكب٨ت

ت مً آلُاث  ت مخىٖى دبحن مما ؾب٤ ؤن حٗبحر الى٣ض الال٨ترووي ٌؿخسضم ؤؾاؾا لئلقاعة بلى مجمٖى ٍو

غ١ الضٞ٘ مدضوصة ال٣ُمت  ؤو ( Pre Paid) جخمحز بإجها ؾب٤ حؿضًض ٢ُمتها( Retail Payment Mechanisms)َو

 (17).(Stored Value) جستزن ٢ُمتها بضازلها

 

                                                 
، صاع الجامٗت "صعاؾت للمباصت الخا٦مت ال٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥ والاثخمان: ؤؾاؾُاث الا٢خهاص الى٣ضي واإلاهغفي"ؤخمض خكِل،ٖاص٫ ( 17)

ُت، ص ٍالجضًضة   315-316  .، م2004، ، مهغ، ألاػاٍع
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 الخصائص اإلاميزة للىلذ الالىترووي (1

( Digital Form) الى٣ض الال٨ترووي هى ٖباعة ًٖ مؿخىصٕ لل٣ُمت الى٣ضًت ًدخٟٔ به في ق٩ل ع٢مي

خمحز هظا الى٣ض ببدُث ٩ًىن مخاخا للخباص٫ ال ت مخىىٖت مً الخهاثو وهيمٟىعي في اإلاٗامالث ٍو  (18) :جمٖى

 ؤهه ًدخٟٔ بال٣ُمت ٦مٗلىماث ع٢مُت مؿخ٣لت ًٖ ؤي خؿاب مهغفي. 

 ل اإلاٗلىماث الغ٢مُت ٤ جدٍى ل ال٣ُمت بلى شخو ؤزغ ًٖ ٍَغ  .ؤهه ٌؿمذ بخدٍى

 ل ًٖ بٗض ٖبر قب٩اث ٖامت ٦كب٨ت الاهترهذ ؤو قب  .٩اث الاجها٫ الالؾل٨ُتؤهه ٌؿمذ بالخدٍى

 هاع ؤو مغاحٗت وجإ٦ُض الخباص٫  .ؤهه ال ٌؿخلؼم في مٗٓم ألاخُان وحىص َٝغ زالث إْل

 ؤهه ًىاؾب الخٗامالث ٢لُلت ال٣ُمت (Micro-transictions )ألن ه٣ٟاث الخباص٫ (Transaction Costs )

الال٨تروهُت جدضص مضي ج٩ىن ٖاصة ٖىض خضوصها الضهُا، ٞال حضا٫ في ؤن ه٣ٟت اؾخسضام الى٣ىص 

اهدكاعها، ُٞخٗحن ؤن ج٩ىن هظه الى٣ٟت مخىاؾبت مً ٢ُمت الؿلٗت ؤو الخضمت مدل الخباص٫، ٞال مجا٫ 

 .لٟغى ه٣ٟت ٖالُت ٖلى حٗامالث ال جخجاوػ ٢ُمتها صوالع واخض ؤو ٖضة صوالعاث

 ؤهه ًخمحز بال٣ابلُت لاله٣ؿام (Divisbkity ) ٩ىن مخاخا بإنٛغ وخضاث الى٣ض اإلام٨ىت جِؿحرا إلحغاء ٍو

 .اإلاٗامالث مدضوصة ال٣ُمت

  ؤهه ًخمحز ب٩ىن الخٗامل به مخاخا في ٧اٞت ألاو٢اث والٓغوٝ لُدىاؾب م٘ الُبُٗت ال٩ىهُت لالهترهذ وما

ج٣خًُه مً اؾخمغاع اإلاباصالث الضولُت م٘ ازخالٝ الخى٢ُذ مً بلض ألزغ، ٞال ًم٨ً في ْل هظا الخُىع 

اث باؾخسضام الى٣ىص  الدؿامذ م٘ اه٣ُإ ؤو  ت اإلاضٖٞى جى٠٢ الىٓام الظي ًدُذ بجمام حؿٍى

 .الال٨تروهُت

  ؤهه مهمم ل٩ُىن ؾهل الاؾخسضام م٣اعهت بىؾاثل الضٞ٘ ألازغي، وال حضا٫ في ؤن ؾهىلت الاؾخسضام

ٗخبر ال٣بى٫ الٗام والىاؾ٘  حك٩ل ٖىهغا خاؾما في ٢بى٫ اإلاؿتهل٨حن ألي هٓام للى٣ىص الال٨تروهُت، َو

ا لًمان اؾخمغاعه وب٣اثهأل  وحضًغ بالظ٦غ في هظا الخهىم . ي هٓام مُغوح للى٣ىص الال٨تروهُت يغوٍع

                                                 
 317-319            . م،ؾاب٤مغح٘  ٖاص٫ ؤخمض خكِل،( 18)
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مً مؿخسضمي الاهترهذ ًغون ؤن آلُاث الضٞ٘ ٖبر % 90ؤن ؤخض اؾخُالٖاث الغؤي ؤْهغ ؤن هدى 

غ هٓ م الاهترهذ نٗبت الاؾخسضام، وهى ماقغ ًض٫ ٖلى ؤن هىا٥ حهىصا حضًضة ًجب ؤن جبظ٫ لخٍُى

 .الى٣ىص الال٨تروهُت مً هاخُت ٌؿغ وؾهىلت الاؾخسضام

  بالىٓغ لُبُٗت الاهترهذ ٦كب٨ت مٟخىخت، ٞاإلاالخٔ ؤن ٖىهغ ألامان في اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت

ًغجبِ جماما بمؿإلت حكٟحر اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بالخٗامل الى٣ضي، وعٚم ؤهمُت الخ٣ضم في مجا٫ الدكٟحر 

٠ُ  في الؿىىاث ألازحرة ٞةهه ًخٗحن الخظ٦حر بإهه ال ًىحض هٓام مكٟغ ال ًم٨ً ازترا٢ه، ٨ٞما ًم٨ً جٍؼ

م الخُىٍغ اإلاخىانل في ؤؾالُب خماًتها، ٞةن الهغإ ؾِب٣ى ؤًًا بحن الخبراء الظًً  الى٣ىص الىع٢ُت ٚع

حن ٌؿٗىن لخإمحن الى٣ىص الال٨تروهُت مً زال٫ اؾخسضام ؤ٦ثر ؤؾالُب الدكٟحر ح٣ُٗضا و٦ٟاءة، وب

حن( Pirates) ال٣غانىت الظًً ٌؿٗىن للىٟاط بلى الىٓم اإلاكٟغة ( hackers) والهىاة( Crackers) مً اإلادتٞر

ً، ؾىاء ٧اهىا مهاٝع ؤو ججاع ؤو  وا٦دكاٝ م٩ىهاتها واؾخٛاللها في اٚخهاب الخ٣ى١ اإلاالُت لآلزٍغ

 .مؿخسضمحن مً الجمهىع الٗاصي لالهترهذ

 لىتروويوظائل الذفع الا: اإلاؼلب الثاوي

ٗت الخُىع، وهخٗغى ألهم ؤهىاٖها ُٞما ًلي  (19) :بن وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي ٖضًضة وؾَغ

ل مبلٜ مٗحن مً خؿاب اإلاضًً بلى خؿاب  :الخحىٍل الالىترووي (2 ٣ت في ال٣ُام بخدٍى جخمثل هظه الٍُغ

خىلى طل٪ الجهت التي ج٣ىم ٖلى بصاعة الضٞ٘ الال٨تروو(Télé-virement) الضاثً  .ي وهي ٚالبا البى٪، ٍو

وهي البُا٢اث البالؾد٨ُُت واإلاٛىاَِؿُت التي جهضعها البىى٥ (: الىلىد البالظدُىُت)البؼاكاث البىىُت  (1

 American)و (Master card)، واإلااؾتر٧اعص (Visa)لٗمالئها للخٗامل بها ٧ال٩اعث الصخص ي ؤو الٟحزا 

Express) (20).ل٠بضال مً خمل الى٣ىص التي حٗغى للؿغ٢ت والخ 

 (21) :وهىا٥ ٖضة ؤهىإ مً هظه البُا٢اث لٗل ؤهمها

                                                 
ت، ص ٍ، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ"وهُتاإلاؿاولُت الال٨تر"مدمض خؿحن مىهىع،(19)  124-130 .م ،2003، ، مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت"بخؿان مدمض ببغاهُم،( 20) ً الٗغبي وصوعها في جىمُت الهاصعاث اإلاهٍغ ، وع٢ت ٖمل م٣ضمت في ماجمغ "مؿخ٣بل الخجاعة الال٨تروهُت في الَى

تالخجاعة الال٨تروهُت ألاٞا١ والخدضًاث، اإلاجلض الثاوي، ؤلاؾ  740. ، م2002 ًىلُى 25/27،، مهغ٨ىضٍع
 111. ، مؾاب٤ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، مغح٘ ( 21)
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 : (Cash Card) بؼاكاث السخب آلالي (أ 

ًم٨ً للٗمُل بم٣خًاها سخب مبالٜ ه٣ضًت مً خؿابه بدض ؤ٢ص ى مخ٤ٟ ٖلُه والهضٝ مً هظا 

حرا الخخُاحاتهم مً بت البىى٥ في الدؿهُل ٖلى الٗمالء وجٞى الى٣ىص،  الىٕى مً بُا٢اث السخب آلالي، هى ٚع

٤ هظه البُا٢اث في ؤما٦ً ٦ثحرة مثل اإلاُاعاث ومدُاث  لظل٪ هجض البىى٥ جيص ئ مىاٞظ جىػَ٘ لها ًٖ ٍَغ

٤  .الؿ٨٪ الخضًضًت ومغا٦ؼ الدؿٍى

 : Cheque guarantee cardبؼاكاث الشُياث  (ب 

 بم٣خًاها ًخٗهض البى٪ مهضع هظه البُا٢ت لٗمُلت خامل البُا٢ت بإن ًًمً ؾضاص الك٩ُاث التي

٣ا لكغوٍ بنضاع البُا٢ت وجدخىي هظه البُا٢ت ٖاصة ٖلى اؾم .ًدغعها الٗمُل مً هظا البى٪ وطل٪ ٞو

اء به في ٧ل قُ٪ ًدغعه الٗمُل  .الٗمُل وجى٢ُٗه و ع٢م خؿابه والخض ألا٢ص ى الظي ًخٗهض البى٪ بالٞى

 : (Debit Card) بؼاكاث الذفع (ج 

ث التي ًدهل ٖلحها مً بٌٗ اإلادالث وهي بُا٢اث جسى٫ لخاملها ؾضاص زمً الؿل٘ والخضما

ل زمً البًاج٘ والخضماث مً خؿاب  ت التي ج٣بلها بمىحب اجٟا١ م٘ الجهت اإلاهضعة لها، وطل٪ بخدٍى الخجاٍع

 (.الباج٘)الٗمُل خامل البُا٢ت بلى خؿاب الخاحغ

 : (Cridit Card) بؼاكاث الائخمان (د 

مىذ ٞحها البى٪ لخاملها حؿهُالث اثخماهُت، خُث ٌؿخ ُُ٘ اؾخٗمالها للخهى٫ ٖلى الؿل٘ ٍو

خىلى البى٪ الؿضاص، زم ٣ًىم الخامل بؿضاص صٞٗت البى٪ م٘ الٟىاثض زال٫ ؤحل مخ٤ٟ ٖلُه،  والخضماث، ٍو

وال جمىذ البىى٥ هظه البُا٢اث بال بٗض الخإ٦ض مً مالءة الٗمُل ؤو الخهى٫ مىه ٖلى يماهاث ُٖيُت ؤو 

 .شخهُت ٧اُٞت

 : (Charge Cards) بؼاكاث الصشف البىيي (ٌ 

ُل٤ ٖلحها بُا٢اث الهغاٝ  وهي وؾُلت مً وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي لضي البىى٥ الال٨تروهُت، ٍو

، وال جخجاوػ ٞترة الاثخمان في جل٪ البُا٢ت مضة الكهغ، خُث ًخٗحن ٖلى الٗمُل الؿضاص ؤوال بإو٫ (ATM)آلالي

 .زال٫ الكهغ الظي ًخم ُٞه السخب
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 : (Smart Cards) البؼاكاث الزهُت (و 

و ال حٗخمض  (Processor)ؤو مٗالج   (Chips)وهي ؤزغ حُل مً البُا٢اث وجدخىي ٖلى ع٢اث٤ خاؾىب 

ٖلى الاجها٫ م٘ خاؾىب اإلاهٝغ ؤو الجهت اإلاهضعة، وهظه البُا٢اث ًم٨ً للٗمُل شخجها بمبلٜ مٗحن مً 

لخانت بداملها مثل الاؾم الى٣ىص مً خؿابه بىاؾُت حهاػ الهغاٝ آلالي وجسؼن ٖلحها ٧اٞت البُاهاث ا

 )(22.والٗىىان والهاج٠ واإلاهٝغ اإلاهضع

 :(Mondex Cards) بؼاكاث اإلاىهذهغ (ص 

وهي مثا٫ للبُا٢اث الظ٦ُت، جدؿم بمغوهت ٦بحرة في الاؾخسضام، خُث ججم٘ ممحزاث الى٣ىص الىع٢ُت 

م٨ً اؾخسضامها ٦بُا٢ت اثخماهُت ؤو بُا٢ت زهم ٞىعي  الخ٣لُضًت وبُا٢اث الضٞ٘ الال٨ترووي الخضًثت، ٍو

بت الٗمُل ؤي ٦بضًل للى٣ىص في ٧اٞت ٖملُاث الكغاء، خُث ًخم الخهم الٟىعي مً خؿاب  َب٣ا لٚغ

البُا٢ت وبياٞت ال٣ُمت بلى خؿاب الخاحغ اإلاضون ٖلى طا٦غة بل٨تروهُت صازل ه٣ُت البُ٘، حؿهل جل٪ 

ُا بًىابِ ؤمىُت ت لؿهىلت بصاعتها مهٞغ مد٨مت جدُذ لخاملها بحغاء الٗملُاث  البُا٢ت الٗملُاث الخجاٍع

ل مً عنُض البُا٢ت بلى عنُض بُا٢ت ؤزغي،  ُت صون اللجىء بلى ٞغوٕ البىى٥، خُث ًم٨ً الخدٍى اإلاهٞغ

 .والسخب مً عنُض الخؿاب الجاعي للٗمُل بلى عنُض البُا٢ت مً زال٫ آالث الهٝغ الظاحي ؤو الخلُٟىن 

 :الىظائؽ الالىتروهُت اإلاصشفُت (3

هغث في ق٩ل مؿخدضر في نىعة جُىعث ال ى٣ىص م٘ جُىع ألاؾالُب الخ٨ىىلىحُت الخضًثت، ْو

 :وؾاثل بل٨تروهُت ًخم جضاولها مً زال٫ ٖضة ؤق٩ا٫ ؤهمها

 :(Phone Bank) اإلاصشفيالبىً اإلاحمٌى أو الهاجف  (أ 

ُت  ما٫ اإلاهٞغ ُت هاجُٟت زانت لخ٣ضًم زضماث الخجؼثت، وهي حؼء مً ألٖا وهى مغ٦ؼ زضمت مهٞغ

ل ًٖ  ت الغنُض وؤزغ خغ٧اث ٖلى الخؿاب باإلياٞت بلى بحغاء جدٍى دهل الٗمُل ٖلى زضمت مٗٞغ بٗض، ٍو

م٨ً ٞخذ خؿاب حضًض وجل٣ى َلباث ا٢تراى وحؿضًض الٟىاجحر  (23) .مً خؿاب بلى آزغ ٍو

                                                 
ُت الال٨تروهُت"خاػم وُٗم الهماصي،(22)  30. ، م2003ٖمان، ألاعصن، ، 1، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٍ"اإلاؿاولُت اإلاهٞغ

 30. مهٟؿه، غح٘ اإلا (23)
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وعٚم خضازت البى٪ اإلادمى٫ بال ؤهه زبذ ؤن هظا البى٪ ًد٤٣ ؤعباخا حٗاص٫ ؾخت ؤيٗاٝ، ما ًد٣٣ه 

٪ في حٗامالجه الخ٣لُضًت، وطل٪ ألن البى٪ اإلادمى٫ ٌؿخسضم الخ٨ىىلىحُا لخدؿحن ٖال٢اجه وجىؾُ٘ مجا٫ البى

٣ت ط٦ُت، .حٗامالجه م٘ الٗمالء ٤ الخٗامل م٘ البُاهاث الصخهُت التي لضًه ًٖ الٗمُل بٍُغ و طل٪ ًٖ ٍَغ

٤ زضماث مً هٕى حضًض للٗمالء، لم ج٨ً جضزل مً ٢بل في بَ  .اع الخضماث البى٨ُتل٩ي ٣ًىم بدؿٍى

وهظا البى٪ اإلادمى٫ له مؼاًا ومساَغ، ومً ؤهم مؼاًاه ؤهه ًد٠ٟ ال٨ثحر مً الخ٩ال٠ُ ًٖ ٖاج٤ 

٘ ًٖ البى٪ ٖبئ ٞخذ ٞغوٕ حضًضة و٦ثحرة في ؤما٦ً مسخلٟت صازل ؤو زاعج الضولت، وطل٪  البى٪، طل٪ ؤهه ًٞغ

لى الؼخام الكضًض ؤمام اإلا٣غ الغثِس ي للبى٪، وطل٪ ألحل ج٣ضًم الخضمت بلى ٖضص ٦بحر مً الٗمالء، وال٣ًاء ٖ

ألن هٓام البى٪ اإلادمى٫ ًى٣ل البى٪ وزضماجه اإلاخىىٖت بلى ٧ل ٖمُل خُثما ٧ان، ٦ما ؤن هظا البى٪ ًد٤٣ 

غا في الى٢ذ والجهض  .ٞو

غ ٖلحهم ٖبئ الظهاب بلى م٣ ضا مً الغاخت للٗمالء خُث ًٞى غ هظا الىٓام البى٩ي الجضًض مٍؼ غ ٦ما ًٞى

دُذ له زضماث حُضة ٦ؿضاص  ل ختى ًدهل ٖلى الخضمت، ٦ما له الى٢ذ ٍو البى٪ والى٢ٝى في َابىع ٍَى

ٞىاجحر الؿل٘ والخضماث التي ًدهل ٖلحها صون ٖىاء، والخضماث الجضًضة ألازغي التي ٢ض جدىاؾب م٘ ْغوٞه 

حرها مً الخضماث، ٦ما ؤن هظا ا ت الخؿاباث ٧ىز٣ُت الخإمحن ؤو ٢غوى الؼواج والخٗلُم ٚو لىٓام ًد٤٣ ؾٍغ

ب ٞحها ٖضص ٦بحر مً الٗمالء  .التي ًٚغ

ؤما ًٖ مساَغ البى٪ اإلادمى٫، ٞهي طاث مساَغ الخ٨ىىلىحُا الجضًضة، طل٪ ؤن هىا٥ ؤزُاع 

مدخملت مً حغاء الخٗامل بىٓام البى٪ اإلادمى٫، ومجها اإلاساَغ الىاحمت ًٖ احؿإ الهىة في ٖال٢ت البى٪ 

ؤن ًترجب ٖلُه مً ٖملُاث اٞتراى صون يماهاث ٧اُٞت، وحٗغى البىى٥ ٦ظل٪ لٗملُاث بالٗمُل، وما ًم٨ً 

ههب، طل٪ ؤن الخضمت البى٨ُت ٖبر الاهترهذ ٩ًىن مً الهٗب مغا٢بتها بهىعة ص٣ُ٢ت، وهىا٥ ٦ظل٪ جإزحره 

مُل ٖلى الا٢خهاص ال٣ىمي مً حاهب حجم الؿُىلت في الا٢خهاص، طل٪ ؤن هٓام البى٪ اإلادمى٫ ٌُٗي الٗ

ل ؤمىاله وبإي مبالٜ بمجغص ؤن ًًِٛ ٖلى ػع ال٨مبُىجغ ؤو الخلُٟىن زاعج خضوص  ٞغنت ألن ٣ًىم بخدٍى

الضولت، وطل٪ بلى صولت ؤزغي ؤو ال٨ٗـ، وفي هظه الخالت ٩ًىن مً الهٗب ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي مغا٢بت حجم 
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ث الؿُىلت الى٣ضًت، ؾىاء ٧ان طل٪ الؿُىلت في هظه الخالت، ألامغ الظي ًجٗل الضولت مٗغيت للخإزحر بإػما

اصة ؤو الى٣هان  .(24)بالٍؼ

 : (Banker's Autmated Cleaning) خذماث اإلالاصت الالىتروهُت اإلاصشفُت (ب 

ت ؤلاحمالُت بالى٢ذ الخ٣ُ٣ي الظي  هغ هٓام الدؿٍى ُت، ْو خل هظا الىٓام م٩ان ؤوامغ الضٞ٘ اإلاهٞغ

ت اث بحن اإلاهاٝع و طل٪ يمً هٓام  ًخم في زضماث م٣انت الضٞ٘ الال٨تروهُت للدؿٍى الال٨تروهُت في اإلاضٖٞى

اث الال٨تروهُت للم٣انت وهى هٓام ال٨ترووي للم٣انت ًىُىي ٖلى ٖىهغ ال٣ُحن خُث جخم  اإلاضٖٞى

اث في هٟـ الُىم بضون بلٛاء ؤو جإزحر، وبىٟـ ٢ُمت الُىم  .اإلاضٖٞى

 :الاهترهذ اإلاصشفي (ج 

الخٗامل م٘ الٗمالء مً زال٫ زضماث اإلاهٝغ اإلاجزلي  ؤجاح اهدكاع اؾخسضاماث الاهترهذ للبىى٥

(Home Banking ) خُث ًخم بوكاء م٣غ لها ٖلى الاهترهذ بضال مً اإلا٣غ ال٣ٗاعي، ومً زم ٌؿهل ٖلى الٗمُل

خم بحغاء  ٠ البى٪ ٖلى قاقت ال٨مبُىجغ، ٍو م٨ىه مداوعة مْى الخٗامل م٘ البى٪ ٖبر الاهترهذ وفي مجزله، ٍو

ُت٧اٞت الٗملُاث   .اإلاهٞغ

 : الىظائؽ الالىتروهُت الجذًذة (4

اء للخٗامل ٖبر الاهترهذ ومً ؤهمها هٓام ال٣ابٌ الاٞتراض ي ألاو٫   First Virtual) وهي نىع للٞى

Holding )ٌوال٣اب (Incorporated )وقُ٪ الىذ (Cheque Net). 

 خد٤٣ م ٤ مى٢ٗه ٖلى وال٣ابٌ ٖباعة وؾُِ بحن اإلاخٗاملحن ًخل٣ى َلباث وبُاهاث ٧ل مجهما ٍو جها ًٖ ٍَغ

خىلى مباقغة ٖملُت ٖغى الؿلٗت ؤو الخضمت والدؿلُم والىٞاء هٓحر ٖمىلت مُٗىت  .الكب٨ت، ٍو

 ُل٤ ٖلُه حهت: الك٩ُاث الال٨تروهُت الخسلُو  حٗخمض هظه الك٩ُاث ٖلى وحىص وؾُِ بحن اإلاخٗاملحن ٍو

(Clearing House) البا ما ٩ًىن البى٪ خُث ًخم ٞخذ الخؿاب و جدضًض الخى٢ُ٘ الال٨ترووي للٗمُل، ، ٚو

ض الال٨ترووي اإلاامً بلى الباج٘  غؾله بالبًر ال بخى٢ُٗه الال٨ترووي ٍو غ الكُ٪ مٍؼ ٣ًىم اإلاكتري مثال بخدٍغ

                                                 
، ال٨خاب ألاو٫ الىٓام ال٣اهىوي للخ٩ىمت الال٨تروهُت، صاع ال٨ٟغ "ىوي لخماًت الخ٩ىمت الال٨تروهُتالىٓام ال٣اه"ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي،( 24)

ت1الجامعي، ٍ  423-426 .، م2003 ، مهغ،، ؤلاؾ٨ىضٍع
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حن  سبر ٧ل مً الُٞغ الظي ًى٢ٗه ٦مؿخُٟض بل٨تروهُا زم ٣ًىم بةعؾاله بلى البى٪ الظي ًخىلى مغاحٗخه ٍو

ُت  .، ؤي زهم الغنُض مً اإلاكتري وبياٞخه لخؿاب الباج٘بخمام بحغاء اإلاٗاملت اإلاهٞغ

 :(Electronique Money)الىلىد الالىتروهُت  (5

ت ه٣ضًت جإزظ ق٨ال ع٢مُا وجيخ٣ل ٖلى " حٗٝغ الى٣ىص الال٨تروهُت ٖلى ؤجها  وخضاث ؤو ٖمالث عمٍؼ

الال٨تروهُت وهي ٢ض الكب٩اث الال٨تروهُت، ووخضاث ال٣ُمت الغ٢مُت هي الىخضاث ألاؾاؾُت ل٣ُمت الى٣ىص 

 (25) .جمازل ؤوال جمازل الٗمالث ال٣ىمُت

الى٣ىص الال٨تروهُت بإجها مجمىٖت مً البروجى٧ىالث والخىا٢ُ٘ الغ٢مُت " ببغوـ ؤهضًىوٜ"وحٗٝغ قغ٦ت 

 (26) .التي جدُذ للغؾالت الال٨تروهُت ؤن جدل ٞٗلُا مدل جباص٫ الٗمالث الخ٣لُضًت

إلاضٞىٖاث مً زال٫ ٢ىىاث الاجها٫ الال٨تروهُت مثل الاهترهذ، بطن ٣ًهض بالى٣ىص الال٨تروهُت ا

ت الخؿاباث ُٞما بحن الٗمالء  خجه الٗضًض مً الضو٫ هدى الخىؾ٘ في اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت، وحؿٍى ٍو

والبىى٥ ال٨تروهُا مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ، وال حضا٫ ؤن الخىؾ٘ في الى٣ىص الال٨تروهُت ًاصي بلى ؾهىلت 

ت  (27) .حؿىٍت اإلاضٞىٖاث، وهي مؼاًا جى٨ٗـ بالخإ٦ُض ٖلى الخىؾ٘ في الخجاعة الال٨تروهُت وؾٖغ

، ه٣ىص ال٨تروهُت مجؿضة في مسؼون الال٨ترووي، وه٣ىص (28)نحوجإزظ الى٣ىص الال٨تروهُت ق٩ل

 .ال٨تروهُت اثخماهُت

 : (Monnaie électronique scripturale)هلىد اإلاخضون الالىترووي  (أ 

ً ( Porte Monnaie Electronique) مبالٜ في خاٞٓت ه٣ىص ال٨تروهُتًخم جسهُو  خُث ًخم الخسٍؼ

ٖلى بُا٢ت لها طا٦غة، جهبذ ٚحر ٢ابلت لالؾخٗما٫ بٗض اهتهاء اإلابالٜ اإلادملت ٖلحها، وهىا٥ خاٞٓت الى٣ىص 

بل ٖلى طا٦غة  ، خُث ال ٩ًىن اإلابلٜ اإلاسهو بها زابخا ٖلى بُا٢ت،(Porte Monnaie Virtuel) الاٞترايُت

 .٦مبُىجغ البى٪ ؤو الجهت التي ج٣ضم زضمت الضٞ٘ الال٨ترووي

                                                 
ً، جغحمت ٖبض الٟخاح الهبحي،(25)  26. ، م2000، 96مجلت الث٣اٞت الٗاإلاُت، الٗضص ، "الى٣ض الال٨ترووي وجهاًت ألاؾىا١ ال٣ىمُت"ؾدُٟحن ٧ىعبٍغ
ذ لؤلبدار الٗلمُت، الٗضص "الخجاعة الال٨تروهُت ال٣ًاًا واإلاك٨الث"حغحـ الًهغ، (26) ل 75، مجلت ٖلىم وج٨ىىلىحُا، مٗهض ال٩ٍى ، 2000، ؤٍٞغ

 23 .م
مبرؤو  مهغ، ،179، ٦خاب ألاهغام الا٢خهاصًت الٗضص "الٗىإلات الا٢خهاصًت ألازغ ٖلى الًغاثب في مهغ"حال٫ الكاٞعي،( 27)  33. ، م٫2002 هٞى
 129-130. م ، مغح٘ ؾاب٤،مدمض خؿحن مىهىع ( 28)
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بها في نىعة  ٣ًىم الٗمُل بالخهى٫ ٖلى وخضاث الى٣ض الال٨ترووي مً البى٪ بال٨مُت التي ًٚغ

اء مً اإلاكتري بلى الباج٘ مً  خم الٞى ُلب ويٗها في مدٟٓت الى٣ىص التي ًسخاعها، ٍو وخضاث ه٣ض نٛحرة ٍو

حن، خُث ًخم جدضًض وخضاث الى٣ض التي ؾِخم زال٫ ب غهامج زام بةصاعة الضٞ٘ الال٨ترووي ٩ًىن لضي الُٞغ

٤ البى٪ اإلاهضع للٗملت، الظي  الضٞ٘ بها بالغ٢م الخام ل٩ل وخضة في ٦ك٠ زام وبعؾاله بلى الباج٘ ًٖ ٍَغ

 .ًخإ٦ض مً صخت ألاع٢ام

 :(Monnaie Electronique Fiduciaire) الىلىد الائخماهُت الالىتروهُت (ب 

ُل٤ ٖلحها الى٣ىص الغ٢مُت ؤو ت ؤو ال٣ُمُت ٍو وهي جمثل اإلاٟهىم الخ٣ُ٣ي للٗملت  (E-cash) الغمٍؼ

 :الال٨تروهُت لؿببحن

  ٌ ٤ الاهترهذ، وطل٪  :ألاو اء مباقغة باإلا٣ابل الى٣ضي لل٣ٗض الال٨ترووي ًٖ ٍَغ حؿمذ هظه الى٣ىص بالٞى

ل وؾُِ، خُث جى٣ل الٗملت مباقغة مً اإلاكتري بلى الباج٘ صون صون خاحت بلى الاجها٫ باإلاخٗا٢ض ؤو جضز

 .جضزل البى٪ ؤو الجهت التي حٗمل ٖلى بصاعة الضٞ٘ الال٨ترووي

 جخمثل هظه الى٣ىص في ؾلؿلت مً ألاع٢ام التي حٗبر ًٖ ٢ُم مُٗىت جهضعها البىى٥ الخ٣لُضًت ؤو  :الثاوي

خم الخهى٫ ٖلحها في نىعة  Smart) ٦هغومٛىاَِؿُت ٖلى ٧اعث ط٧ي (Gits) هبًاث الاٞترايُت لٗمالئها، ٍو

card )ؤو ٖلى الهاعص ال٠ً (CD-Rom). 

 مضاًا الىلىد الالىتروهُت واإلاشىالث التي جؼشحها: اإلاؼلب الثالث

ت مٗامالجه، وهظا ما  بطا ٧اهذ للى٣ىص الال٨تروهُت ٞىاثض ومؼاًا في جىؾُ٘ الخباص٫ الخجاعي وحؿٍى

و٫ مً هظا اإلاُلب، ٞةن اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت واهدكاعها ًُغح ٖضة مك٨الث ؤو هدىاوله في الٟٕغ ألا 

 .جدضًاث ٖلى مؿخىي الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
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 مضاًا الىلىد الالىتروهُت (2

 :  (29)ال حضا٫ في ؤن اؾخٗما٫ الى٣ىص الال٨تروهُت ًاصي بلى

 ٖبر الاهترهذ ؤو الكب٩اث ألازغي ؤعزو ( مُتؤي الغ٢)جدىٍل الى٣ىص الال٨تروهُت : ج٩لٟت جضاولها ػهُضة

 .٦ثحرا مً اؾخسضام ألاهٓمت البى٨ُت الخ٣لُضًت

 ل الى٣ىص الال٨تروهُت مً ؤي م٩ان بلى آزغ في الٗالم، وفي ؤي و٢ذ ٧ان، : ال جسً٘ للخضوص ًم٨ً جدٍى

خماصها ٖلى الاهترهذ ؤو ٖلى الكب٩اث التي ال حٗتٝر بالخضوص الجٛغاُٞت، وال  حٗتٝر بالخضوص  وطل٪ اٖل

 .الؿُاؾُت

 حؿهل الى٣ىص الال٨تروهُت الخٗامالث البى٨ُت بلى خض ٦بحر، ٞهي حٛني ًٖ ملئ : بؿُُت وؾهلت الاؾخسضام

 .الاؾخماعاث وبحغاء الاؾخٗالماث البى٨ُت ٖبر الهاج٠

 ٖ٘ٞملُاث الض ٘ خم جباص٫ مٗلىماث الخيؿ٤ُ الخانت بها ٞ: حؿَغ ىعا في ججغي خغ٦ت الخٗامالث اإلاالُت ٍو

٘ هظه الٗملُت  .الؼمً الخ٣ُ٣ي صون الخاحت بلى ؤي وؾاَت، مما ٌٗني حؿَغ

 حر صعحت ؤمان ؤ٦بر حؿخسضم البىى٥ التي جخٗامل بالى٣ىص الال٨تروهُت ؤحهؼة زاصمت جضٖم بغوجى٧ى٫ : جٞى

ب ٍى ٦ما حؿخسضم مؿخٗغياث لكب٨ت ال (SET- Secure electronic tarnsaction)الخغ٧اث اإلاالُت آلامىت 

، مما ًجٗل ٖملُاث صٞ٘ الى٣ىص (SSL-Secure Soket Layers) جضٖم بغوجى٧ى٫ الُب٣اث ألامىُت

 .(30) الال٨تروهُت ؤ٦ثر ؤماها

 .اإلاشىالث التي جؼشحها الىلىد الالىتروهُت (1

 (31):جُغح الى٣ىص الغ٢مُت ٖضصا مً اإلاك٨الث الجضًغة بالىٓغ والخإمل، ومً ؤبغػ هظه اإلاك٨الث ما ًلي

 ىع الى٣ىص الال٨تروهُت واهدكاعها ٢ض ٌصج٘ ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫، و٦ما هى مٗغوٝ ٞةن ٚؿُل بن ْه

وبٖاصة  ألامىا٫ ًخمثل في بزٟاء ما ًدىػه الصخو مً ؤمىا٫ م٨دؿبت في الٛالب بُغ١ ٚحر مكغوٖت،

                                                 
٤صوع الاهترهذ و "بستي ببغاهُم،( 29)  143. ، م2003-2002 ،ص٦خىعاه، حامٗت الجؼاثغ ؤَغوخت، "جُب٣ُاجه في مجا٫ الدؿٍى
صخلععب البلُعضة، عؾععالت ماحؿعخحر،  حامٗععت الجؼاثععغ، ، خالعت اؾععخحراص ال٨خععاب فعي حامٗععت ؾعٗض "الاهترهععذ و الخجعاعة الال٨تروهُععت"بعً عحععضا٫ حعىهغ،( 30)

 88. ، م2001-2002
 91-93. ب٤، ماببغاهُم الِٗؿىي، مغح٘ ؾ( 31)
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ت،  بهٟا٢هابصزالها بلى مؿاعاث الخجاعة والاؾدثماع اإلاٗخاصة، خُث ًجغي  و٦ثحر مً هظه والخمخ٘ بها بدٍغ

ألامىا٫ ًإحي مً ججاعة اإلاسضعاث وججاعة الؿالح والضٖاعة وازخالؽ ؤمىا٫ الضولت ؤو الٗضوان ٖلى 

ممخل٩اث الٛحر، ومً اإلاخهىع ؤهه ؾ٩ُىن مً الؿهل ٖلى ٚاؾلي ألامىا٫ بعؾا٫ ؤمىالهم ٦ى٣ىص ع٢مُت بلى 

جها ٖلى بُا٢اث ط٦ُت ًم٨ً خملها بؿهىلت في خاٞٓت ؤو خظاء مؿاٞغ ؤو ما بلى  مى٢٘ زاعجي، ؤو جسٍؼ

و٢ض ًدض مً طل٪ ؤن ألامىا٫ ًجب ؤن جىصٕ ؤوال في خؿاب لضي ؤخض البىى٥ ؤو الكغ٧اث مً ؤحل . طل٪

قغاء م٣ابلها مً الى٣ىص الغ٢مُت، ول٨ً مً اإلاخى٢٘ مؿخ٣بال ٞ٪ الاعجباٍ بحن خُاػة خؿاب مهغفي 

لى٣ىص الغ٢مُت ماػالذ مدهىعة في ٞئاث نٛحرة وقغاء الى٣ىص الغ٢مُت، وعبما ًإحي الٗاث٤ مً ؤن ا

٣ها ل مبالٜ ٦بحرة ًٖ ٍَغ  .ال٣ُمت، ومً زم ٢ض ال ٩ًىن مً اإلاِؿىع جدٍى

  ت ُٞما ًثحر الى٣ض الال٨ترووي وجؼاًض اهدكاعه في ألاؾىا١ الال٨تروهُت مك٨الث ؤمام الخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ

ىص، زانت بطا ما جىؾٗذ الكغ٧اث الخانت ًسخو بغ٢ابتها ٖلى الى٣ض اإلاخضاو٫ والخد٨م في ٖغى الى٣

في بنضاع الى٣ىص الال٨تروهُت وبطا ما حٗضصث ألاق٩ا٫ التي جخسظها هظه الى٣ىص، ٦ما ًُغح البٌٗ 

، وما بطا ٧ان ؾُٓل مً اإلام٨ً وحىص ؾٗغ نٝغ مىخض للٗمالث  حؿائالث خى٫ ؾٗغ الهٝغ

باج٘ واإلاكتري ٖلى ؾٗغ نٝغ زام ب٩ل الال٨تروهُت التي جهضع في الضو٫ اإلاسخلٟت، بط ٢ض ًخ٤ٟ ال

مٗاملت، ومً حهت ؤزغي، بطا ْهغث وخضاث ه٣ض ع٢ُمت م٣بىلت الخضاو٫ ٖاإلاُا، ٣ٞض ج٣ٟض الٗمالث 

ىُت مٗىاها وؾُاصتها ٖلى ؤعايحها، وهظه ال٣ًاًا جثحر مؿإلت جىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت والغ٢ابت ٖلحها،  الَى

ٗاث اإلاالُت غ الدكَغ و٢ىاهحن الى٣ض ال٣اثمت لبؿِ مٓلت الخىُٓم والغ٢ابت ٖلى مهضعي  والخاحت بلى جٍُى

 .الى٣ىص الغ٢مُت، ول٨ٟالت ألامان والخماًت إلاؿخٗملي هظه الى٣ىص

  ،في ْل اهدكاع الى٣ىص الال٨تروهُت، ٢ض ًهبذ مً الهٗب الاخخٟاّ ببُاهاث الضزل ال٣ىمي طاث مٗنى

اث م٘ نٗىبت ؤو اؾخدالت ح٣ٗب اإلاٗامالث بطا ما ؤنب ت اإلاضٖٞى ذ الى٣ض الال٨ترووي وؾُلت م٣بىلت لدؿٍى

ٖلى الهُٗض الٗالمي، وبطا ما ازخٟى بالخالي ال٨ثحرون مً الىؾُاء الظًً ٧اهىا ه٣اٍ يبِ وحسجُل 

ىُت و خى٫ مٛؼي اؾخمغاع اٖخباعها  إلاثل هظه اإلاٗامالث وهظا بضوعه ؾُُغح ؤؾئلت ًٖ مٗنى الؿى١ الَى
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لىٓام الا٢خهاصي الضولي، ول٨ً مثل هظه اإلاك٨الث لِؿذ حضًضة جماما وخضة الخؿاب ألاؾاؾُت في ا

 .بط ؤجها مُغوخت مىظ ؤن ْهغث الٗىإلات، ال ؾُما الٗىإلات اإلاالُت، مً الٓىاهغ اإلاهمت في خُاجىا

  ،ؾخجض مهلخت الًغاثب ؤهه مً الهٗب ٖلحها ح٣ٗب الضزل ٖىضما ًجغي الخٗامل بالى٣ىص الال٨تروهُت

مً صٞ٘ الًغاثب مك٩لت ؤضخم ٦ثحرا مما هي آلان، زانت بطا ٢ضع للى٣ىص الال٨تروهُت  وؾُهبذ التهغب

الظًٕى والاهدكاع، ٦ما ؾدخ٣ٗض ألامىع في خالت الخٗامالث الال٨تروهُت ٖبر بلضان مسخلٟت، خُث ال ٩ًىن 

د٤ لها ٞغى مً الىاضح ما هي الضولت التي ًجب ؤن ٩ًىن ٢اهىجها ؾاعي اإلاٟٗى٫، وما هي الضولت التي ً

لى ؤًت مٗامالث  .الًغاثب، ٖو

  ومً ألامىع اإلاثحرة لل٣ل٤ مً حاهب الخ٩ىماث، هى ٣ٞضاجها للٗاثض اإلاخمثل في الٟغ١ بحن ٧لٟت ؾ٪ الى٣ىص

اث الضولُت، ٞةن زؿاعة عؾىم ؾ٪ الٗملت لضي  ب٣ا لخ٣ضًغاث بى٪ الدؿٍى اإلاٗخاصة و٢ُمتها الاؾمُت، َو

ًاء ؤلاخضي ٖكغ ُٞه  ض ٖلى الضو٫ ألٖا ملُاع صوالع بطا ما ٢ضع للبُا٢اث الظ٦ُت ؤن جدل مدل  17ؾتًز

 .صوالع ٧25ل ألاوعا١ الى٣ضًت التي ج٣ل ٢ُمتها ًٖ 

  ىض مؿخىي مٗحن، ًُغح بخال٫ الى٣ىص الال٨تروهُت مدل الى٣ىص الىع٢ُت، للمىا٢كت وبك٩ل مباقغ ٖو

بن البى٪ لً ٌؿخُُ٘ الخٟاّ " "اقُىها٫لٟحزا بهتره"الغثِـ الؿاب٤ " صحهىن "وحىص البىى٥ طاتها ٞدؿب 

ٖلى صوعه ٦مكٛل عثِس ي في ٖملُاث الضٞ٘، ٟٞي الؿاب٤ البىى٥ جخمخ٘ باخخ٩اع م٣اناث الك٩ُاث وهى 

اخخ٩اع ممىىح مً َٝغ الضولت، ؤما خالُا ٞةن الى٣ىص الال٨تروهُت تهضص البىى٥ في هظا اإلاجا٫، ول٩ي 

 (32) .في ؤوكُت بُا٢ت الاثخمانجخضاع٥ طل٪ اؾدثمغث بٌٗ البىى٥ ؤمىالها 

بن زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث ٢ض خغعث الى٣ىص مً ٧ل مٓهغ ماصي، بط جيخ٣ل ٖبر الخضوص مً زال٫ 

ؾل٨ُت، ٞالى٣ىص لم حٗض جيخ٣ل ماصًا في خ٣اثب ؤو نىاص٤ً وبهما جيخ٣ل ٖبر ألازحر في  هبًاث ؤو ومًاث ال

 (33) .في خؿاباث البىى٥ ق٩ل جل٨ؿاث ؤو مجغص حُٛحر ال٣ُىص اإلاداؾبُت

                                                 
ضي،( 32) غ، جغحمت لبنى الٍؼ ً: جدى٫ الؿلُت"ؤلٟذ جٞى ت والثىعة والٗى٠ ٖلى ؤ٣ٖاب ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ت الٗامت "اإلاٗٞغ ، الهُئت اإلاهٍغ
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 اإلاعامالث اإلاصشفُت الالىتروهُت ومخؼلباتها                                                                                                فصل الثاويال



 

  ماهُت البىىن الالىتروهُت  : اإلابحث الثاوي

ت ألازحرة جىؾٗا ٦بحرا في الخ٨ىىلىحُا البى٨ُت مً ؤبغػ    ُت زال٫ الٗكٍغ قهضث الؿاخت اإلاهٞغ

مٓاهغها اهدكاع البىى٥ الال٨تروهُت التي حٗض اججاها خضًثا ومسخلٟا ًٖ البىى٥ الخ٣لُضًت إلاا جد٣٣ه مً 

 .ٖضًضة  مؼاًا

 ٌ  ىم البىىن الالىتروهُت وأهماػهامفه: اإلاؼلب ألاو

 :بلى مٟهىم وؤهماٍ البىى٥ الال٨تروهُت ُٞما ًلي  هخٗغى

ف البىىن الالىتروهُت (2  : حعٍش

، الظي قهض مُالص ؤو٫ بى٪ ٖبر الكب٨ت، وفي الى٢ذ 1995بن ْهىع البىى٥ الال٨تروهُت ًغح٘ بلى ٖام 

ٌٗمل ٖبر قب٨ت الاهترهذ، خُث جمثل البىى٥ الال٨تروهُت ؤزغ وؤعقي بى٪  200الخايغ هىا٥ ؤ٦ثر مً 

 (34).اإلاٗامالث ٖبر البىى٥ باؾخٗما٫ الاهترهذ وال٨مبُىجغ

ٌٗض مٟهىم البى٪ الال٨ترووي ٦خٗبحر قامل ومخُىع للمٟاهُم التي ْهغث م٘ مُل٘ الدؿُٗىاث 

م الؼباثً بةصاعة خؿاباتهم وبهجاػ ؤٖمالهم ٦مٟهىم الخضماث اإلاالُت ًٖ بٗض، ٞهى مهُلح ًخهل حٗبحره ب٣ُا

ٗبر ٖىه بٗباعة  ضه الؼبىن َو ٤ ؤي م٩ان زاعج م٣غ البى٪ وفي الى٢ذ الظي ًٍغ الخضمت "اإلاخهلت بالبى٪ ًٖ ٍَغ

خم٨ً مً الضزى٫ "اإلاالُت في ٧ل و٢ذ وفي ؤي م٩ان ، ٞل٣ض ٧ان الؼبىن ٖاصة ًخهل بدؿاباجه لضي البى٪ ٍو

٤ زِ زام، وجُىع هظا اإلاٟهىم م٘ قُٕى الاهترهذ، بط م٨ً بلحها وبحغاء ما جدُده  له الخضمت ًٖ ٍَغ

الؼبىن الضزى٫ مً زال٫ الاقترا٥ الٗام ٖبر الاهترهذ ول٨ً ب٣ُت ٨ٞغة الخضمت اإلاالُت ًٖ بٗض ٖلى ؤؾاؽ 

ث وحىص البرمجُاث اإلاىاؾبت صازل هٓام خاؾىب الؼبىن، بمٗنى ؤن البى٪ ػوص الٗمُل بدؼمت مً البرمجُا

الم آلالي، وحؿمى  جم٨ىه مً جىُٟظ ٖملُاث مالُت ًٖ بٗض، ؤو ٢ض ًدهل ٖلحها مً الجهاث اإلاؼوصة ألحهؼة ؤلٖا

هظه البرمجُاث باؾم بغمجُاث ؤلاصاعة اإلاالُت الصخهُت، وهظا اإلاٟهىم للخضماث اإلاالُت ًٖ بٗض هى الظي 
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قاج٘ في ٖالم الٗمل اإلاهغفي وهى مٟهىم  (PC Panking)ٌٗبر ٖىه وا٢ُٗا ببى٪ الخاؾىب الصخص ي 

 (35) .الال٨ترووي

وباٖخباع ؤن الخ٨ىىلىحُا ٢ىة صًىام٨ُُت في بُ٘ وقغاء وحؿلُم وجىنُل الخضماث واإلاىخجاث اإلاالُت 

لظل٪ خ٣٣ذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث َٟغة في ٖالم البىى٥، وم٘ جُب٤ُ ٨ٞغة الكب٩اث التي جًم اإلاغ٦ؼ 

غوٖه، اؾخُاٖذ ج ت الغثِس ي للبى٪ ٞو ٗت وص٣ُ٢ت ومخىاٍػ ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤن جد٤٣ مٗامالث مالُت ؾَغ

ىعٍت صازل قب٨ت البى٪ والٟغوٕ ٧الخالي  :ٞو

 :حغُير العالكت بين البىً ومجخمع جىىىلىحُا اإلاعلىماث (أ 

ا في الٗال٢اث بحن  خ٤٣ الخٟاٖل والخ٩امل بحن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث والبىى٥ حٗضًال حظٍع

لظل٪ زههذ البىى٥ محزاهُاث ٦بحرة لكغاء وججهحز وجُب٤ُ , ؤؾىا١ اإلاا٫ واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي البىى٥ و 

ُت واإلاالُت  .ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاهٞغ

 :جؼىٍش الهُيل الخىظُمي للبىً وعالكخه باإلاؤظعاث وألاظىاق اإلاالُت (ب 

ُت صازل البى٪  ؤصي اؾخسضام الخىاؾِب الال٨تروهُت الصخهُت بلى صٖم قب٨ت اإلاٗامالث اإلاهٞغ

غوٖه، وبحن البىى٥ حمُٗا وب٣ُت اإلااؾؿاث اإلاالُت وؤؾىا١ اإلاا٫ واإلاخٗاملحن بلى يغوعة بٖاصة  الىاخض ٞو

ُت اإلاباقغة في قبابُ٪ الخضمت و٦ظل٪ في اإلا٩اجب الخلُٟت  .هىضؾت الٗملُاث اإلاهٞغ

 (:اإلاعدثمش واإلالشض)جحعين العالكت بين البىً واإلاخعاملين  (ج 

م٨ً  ُت م٘ اإلاخٗاملحن ٍو  :ُٞما ًلي( الٗمالء)جدضًض ؤهم مجاالث الخدضًث في الٗال٢ت اإلاهٞغ

  ُت مثا٫ طل٪ الخضماث الخلُٟىهُت والاهترهذ واؾخسضام جدؿحن ؤؾلىب جىنُل وج٣ضًم الخضمت اإلاهٞغ

 ٧ابل الخلُٟىن مما ٢لل مً ج٩لٟت اإلاٗامالث؛

  واإلا٣تريحن ً باث اإلاخٗاملحن ٞىعٍا وبض٢ت؛بوكاء ٢اٖضة بُاهاث ص٣ُ٢ت للمؿدثمٍغ  ؾاٖضث ٖلى جلبُت ٚع

 بىاء هٓام مٗلىماث للمخٗاملحن؛ 
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 جد٤ُ٣ ج٩امل بحن هٓام مٗلىماث الٟغوٕ وهٓام مٗلىماث اإلاغ٦ؼ الغثِس ي للبى٪؛ 

  غوٕ البىى٥)ج٣لُل الخٗامل م٘ الىؾُاء اإلاالُىن حر الخٗامل الٟىعي اإلاباقغ ( مثا٫ الؿمؿغة ٞو لخٞى

 .للٗمُل م٘ البى٪

 جؼىٍش أظالُب الشكابت على اإلاؤظعاث اإلاالُت؛ (د 

جدؿحن اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي للبى٪ باؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في ؤوكُت الاؾدثماع  (ٌ 

 .والبىعنت وألاوعا١ اإلاالُت

 :وحؿعى البىى٥ الال٨تروهُت بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت

 ت مً الٗمال  .ءجدضًض ؤؾلىب ج٣ضًم الخضماث ل٩ل مجمٖى

  ا)جدضًض ٢ىىاث الاجها٫ والىؾُاء  .ل٩ل زضمت( بطا ٧ان يغوٍع

 دت مً اإلاخٗاملحن  .جدضًض الخضماث الىمُُت والخضماث خؿب الُلب ل٩ل قٍغ

 جدضًض ؤهىإ ٢ىىاث الخىنُل البضًلت ل٩ل زضمت ول٩ل هٕى مً اإلاخٗاملحن. 

 ُت الجضًضة بال٨خالىج الال٨ترو  وي ٖلى الاهترهذجدضًض ٦ُُٟت التروٍج للخضماث اإلاهٞغ

(E.Cataloging). 

ُت وفي الخضماث واإلاىخجاث ( E.Banks) اؾخُاٖذ البىى٥ الال٨تروهُت ؤن جدؿً في الٗملُاث اإلاهٞغ

ُت  ُت في هٟـ الى٢ذ، وؤصي طل٪ بلى ج٣لُل اإلاساَغ وؤلاؾغإ بالدؿىٍاث اإلاالُت وجد٤ُ٣ ع٢ابت مهٞغ اإلاهٞغ

 (36) .ٞٗالت

مكاع٥ في الاهترهذ ٌؿخسضمىن البى٪ الال٨ترووي وؤن  2400مً % 25وحكحر ؤلاخهاءاث بلى ؤن خىالي 

د٤٣ طل٪ في % 12 ٤ الاهترهذ ونىاص٤ً الاؾدثماع، ٍو ًخاحغ في ألاوعا١ اإلاالُت مً ؤؾهم وؾىضاث ًٖ ٍَغ

ت، الض٢ت، اإلاغاحٗت و : ًلي البى٪ الال٨ترووي ما الخد٤٣، الغيا، وهىضح طل٪ ال٣ُمت، الث٣ت، الؿهىلت، الؿٖغ

 :ليىافي الك٩ل اإلا

                                                 
ض عاٚب الىجاع،( 36) ت لليكغ، ص ٍ، ، ماؾؿت قباب الجامٗت"الاؾدثماع بالىٓم الال٨تروهُت والا٢خهاص الغ٢مي"ٍٞغ . م ،2004 ، مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 (:2-1)سكم الشيل 

 اظتراجُجُه وعملُاجهو  بِئت البىً الالىترووي

 

 

 

 

 

 

 

  286 . مغح٘ ؾاب٤، م ،بً عحضا٫ حىهغ :اإلاصذس                                        

ُت الٟىعٍت ( B2B- Bank to bank)وجد٤٣ البىى٥ الال٨تروهُت م٘ بًٗها البٌٗ  الٗملُاث اإلاهٞغ

ال وج٩لٟت مغجٟٗت  اث التي جإزظ و٢خا ٍَى الث ؤو الدؿٍى ُت ٧الخدٍى ت جٟى١ الٗملُاث اإلاهٞغ ض )بؿٖغ البًر

ض الال٨ترووي ٩ًل٠  2.5الٗاصي ٩ًل٠ الىع٢ت  خم جباص٫ البُاهاث (٢غوف ٣ِٞ 5حىُه في خحن البًر ، ٍو

ت ٞىعٍت، ٦ما ( EDI) ال٨تروهُا ت بحن البىى٥ بؿٖغ ل ألامىا٫ بحن البىى٥ اإلاخٗاملحن في ؤمان وؾٖغ ًخم جدٍى

ُت  ٞاث٣خحن، وحؿخسضم البىى٥ الال٨تروهُت ؤًًا ؤؾلىب ؾلؿلت الخىعٍض لغبِ ملٟاث الٗملُاث اإلاهٞغ

والخإمحن والاؾدثماع والبىعنت باؾخسضام بغمجُاث لخدؿحن ؤؾلىب ؤصاء الٗمل اإلاهغفي وجسٌُٟ الخ٩لٟت 

غ اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي، ومً بحن جُب٣ُاث ؾلؿلت الخىعٍض ما ًخم آلان بحن البىى٥  وجىؾُ٘ ٞغم الازخُاع  وجٍُى

 .والبىعنت وقغ٧اث الخإمحن ونىاص٤ً الاؾدثماع

 : أهماغ البىىن ؤلالىتروهُت (1

 : جخمثل في الاهترهذ٣ٞا لضعاؾاث ٖاإلاُت ؤزبدذ ؤن هىا٥ زالر نىع ؤؾاؾُت للبىى٥ ٖلى و 

ًمثل اإلاؿخىي ألاؾاس ي والخض ألاصوى لليكاٍ ؤلال٨ترووي اإلاهغفي، : (Informational) اإلاىكع اإلاعلىماحي (ؤ 

ُت  ؿمذ هظا اإلاى٢٘ للبى٪ بخ٣ضًم مٗلىماث خى٫ بغامجه ومىخجاجه وزضماجه اإلاهٞغ  .َو

 
       ة البنكئبي

 االلكتروني
 
االقتصاد الرقمي 
 االتصاالت
 مجتمع المعمومات
 فرص اإليداعات
 

استراتيجية البنك 
 االلكتروني
 
 الرؤية 
 الرسالة
 القَوة

ألهذافا  

البنك  عمميات
 االلكتروني
 
 الودائع الفورية
 االئتمان الفوري
 االستثمار الفوري
 خدمة العمالء
 المدفوعات الفورية
 التحصيالت الفورية
 األمن المعموماتي
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ًدُذ هظا اإلاى٢٘ ٖملُت الخباص٫ الاجهالي بحن البى٪ والٗمالء مثل : (Communicative) اإلاىكع الاجصالي (ب 

ض ؤلال٨تر  ووي، حٗبئت َلباث ؤو هماطج ٖلى الخِ، وحٗضًل مٗلىماث ال٣ُىص والخؿاباث،البًر

 .الاؾخٟؿاعاث

م٨ً مً زالله ؤن ًماعؽ البى٪ وكاَاجه في بِئت بل٨تروهُت، ٦ما  :(Transactional) اإلاىكع الخبادلي (ج  ٍو

اث الى٣ضًت، ًم٨ً للٗمُل ال٣ُام بمٗٓم مٗامالجه بل٨تروهُا مً ؾضاص ٢ُمت الٟىاجحر، وبصاعة الخض٣ٞ

 .وبحغاء ٧اٞت الخضماث الاؾخٗالمُت ؾىاء صازل البى٪ ؤو زاعحه 

 مضاًا البىىن ؤلالىتروهُت : اإلاؼلب الثاوي

جىٟغص البىى٥ ؤلال٨تروهُت في ج٣ضًم زضماث مخمحزة ًٖ ٚحرها مً البىى٥ الخ٣لُضًت جلبُت الخخُاحاث 

ُما ًلي جىيُذ إلاجاالث  الٗمُل اإلاهغفي وهى ما ًد٤٣ للبى٪ مؼاًا ٖضًضة ًٖ ٚحره مً البىى٥ اإلاىاٞؿت، ٞو

 (37) :جمحز البىى٥ ؤلال٨تروهُت 

 :إمياهُت الىصٌى إلى كاعذة أوظع مً العمالء (2

ًت مً الٗمالء صون الخ٣ُض بم٩ان ؤو  جخمحز البىى٥ ؤلال٨تروهُت ب٣ضعتها ٖلى الىنى٫ بلى ٢اٖضة ٍٖغ

لى َى٫ ؤًام ألاؾبٕى وهى ما ًىٞغ الغاخت  ػمان مٗحن، ٦ما جدُذ لهم بم٩اهُت َلب الخضمت في ؤي و٢ذ ٖو

ض مً ز٣ت الٗمالء ٞحها  ت اإلاٗامالث التي جمحز هظه البىى٥ جٍؼ  .للٗمُل، بياٞت بلى ؤن ؾٍغ

 :وحذًذةجلذًم خذماث مصشفُت واملت  (1

ُت الخ٣لُضًت، وبلى حاهبها زضماث ؤ٦ثر جُىعا ٖبر  ج٣ضم البىى٥ ؤلال٨تروهُت ٧اٞت الخضماث اإلاهٞغ

 :هترهذ جمحزها ًٖ ألاصاء الخ٣لُضي مثلألا 

 ُت الهُت ًٖ الخضماث اإلاهٞغ  .ق٩ل بؿُِ مً ؤق٩ا٫ اليكغاث ؤلال٨تروهُت ؤلٖا

 ٣ت الخإ٦ض مً ؤعنضتهم لضي اإلاهٝغ  .بمضاص الٗمالء بٍُغ

 ٣ت صٞ٘ الٗمالء لل٨مبُاالث اإلاسخىبت ٖلحهم بل٨تروهُا  .ج٣ضًم ٍَغ

  للٗمالء( و ؾىضاث مً ؤؾهم ) ٦ُُٟت بصاعة اإلاداٞٔ اإلاالُت. 

                                                 
ت، ص ٍ، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي،"البىى٥ الال٨تروهُت"مىحر الجىبُهي، ممضوح الجىبُهي، (37)   15. م ،2005 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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  ل ألامىا٫ بُم خؿاباث الٗمالء اإلاسخلٟت ٣ت جدٍى  .ٍَغ

 :خفع الخيالُف (3

مً ؤهم ما ًمحز البىى٥ الال٨تروهُت ؤن ج٩ال٠ُ ج٣ضًم الخضمت مىسًٟت م٣اعهت بالبىى٥ الٗاصًت، 

ت زان ت بخ٩لٟت ومً زم ٞةن ج٣لُل الخ٩لٟت وجدؿحن حىصتها هي مً ٖىامل حظب الٗمُل، ٟٞي صعاؾت ج٣ضًٍغ

وخضة، في 295الخضماث اإلا٣ضمت ٖبر ٢ىىاث مسخلٟت جبحن ؤن ج٩لٟت ج٣ضًم زضمت ٖبر ٕٞغ البى٪ جهل بلى 

وخضاث، وجهل بلى ج٩لٟت واخضة مً زال٫ 4خحن ج٣ل ٖجها ُٞما لى ٢ضمذ مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ بخ٩لٟت 

 .الهغاٞاث آلالُت 

ادة هفاءة البىىن الالىتروهُت (4  :ٍص

ما٫ ًٖ البىى٥ الخ٣لُضًت ؤيحى ؾهال ٖلى الٗمُل    م٘ احؿإ قب٨ت ت بهجاػ ألٖا الاهترهذ وؾٖغ

الاجها٫ بالبى٪ ٖبر الاهترهذ الظي ٣ًىم بدىُٟظ ؤلاحغاءاث التي جيخهي في ؤحؼاء نٛحرة مً الض٣ُ٢ت الىاخضة 

ُٟه ا لظًً ٖاصة ما بإصاء صخُذ وب٨ٟاءة ٖالُت مما لى اهخ٣ل الٗمُل بلى م٣غ البى٪ شخهُا و٢ابل ؤخض مْى

 .٩ًىهىن ميكٛلىن ٖىه

 :خذماث البؼاكاث (5

ما٫ والٗمالء طوي اإلاؿخىي اإلاغمى١ مثل  زضماث  غ البىى٥ الال٨تروهُت زضماث مخمحزة لغحا٫ ألٖا جٞى

ؾامبا اإلااؾُت والظهبُت اإلا٣ضمت لٟئت مدضصة مً الٗمالء ٖلى ق٩ل بُا٢اث اثخماهُت وبسهم زام، ومً 

ملُىن مً ؤ٦بر ألاما٦ً،  18التي جم٨ً الٗمُل مً اؾخسضامها في ؤ٦ثر مً هظه البُا٢اث بُا٢ت ؾىوي 

ٟاء مً عؾىم  ما٫، ؤلٖا وحكخمل ٖلى زضماث مجاهُت ٖلى مضاع الؿاٖت بغ٢م زام، زضمت مغا٦ؼ ألٖا

مىالث الخضماث البى٨ُت، باإلياٞت بلى ٦ثحر مً الخضماث الخانت ألازغي    (38). ٖو

مىما جدُذ البىى٥ الال٨تروه ت ؤ٦ثر في ازخُاع الخضماث ٖو ُت زُاعاث ؤوؾ٘ للمخٗاملحن بها وخٍغ

ت في ٦ؿب ز٣ت الٗمالء ٞحها وهى ما  ُتها، بال ؤن الخدضي ألا٦بر ًخمدىع خى٫ مضي ٞٗالُت هظه الهحٞر وهٖى

حر ٢اٖضة مً البُا  . هاث لخإصًت الخضماث ب٨ٟاءة ٖالُتًخُلب مً اإلاهٝغ جٞى

                                                 
   88. ، م2004، ، مهغ، بضون صاع وكغ، ال٣اهغة"الخجاعة الال٨تروهُت"جهلت ؤخمض ٢ىضًل، (38)
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 ت الالىتروهُت الخذماث اإلاصشفُ: اإلابحث الثالث

ُت اإلاهظا ًدىاو٫  ُت الال٨تروهُت، وؿخٗغى مً زالله ؤنىاٝ الخضماث اإلاهٞغ بدث الخضماث اإلاهٞغ

ت الال٨تروهُتالال٨تروهُت في اإلاُلب ألاو٫، ؤما في اإلاُلب الثاوي هدىاو٫   . مساَغ الهحٞر

 ٌ  أصىاف الخذماث اإلاصشفُت الالىتروهُت : اإلاؼلب ألاو

ت الال٨تروهُت والىؾاثل اإلاخهلتُٞما ًلي وؿخٗغى زضم  (39) :اث الهحٞر

 : ُت مً خالٌ الصشافاث الالىتروهُتالصيرفت الالىتروه (2

ُت  ت الال٨تروهُت ؤحهؼة الهٝغ آلالي التي جاصي صوعا هاما في جىػَ٘ اإلاىخجاث اإلاهٞغ مً وؾاثل الهحٞر

 :وجخمثل ُٞماًلي 

هى آلت ؤوجىماج٨ُُت حؿمذ (: Distributeur Automatique de Billes (D.A.B)) اإلاىصع آلالي لألوساق (أ 

٤ بُا٢ت ال٨تروهُت بسخب مبلٜ مً اإلاا٫ صون خاحت   .الٟٕغاللجىء بلى  للٗمُل ًٖ ٍَغ

 (:2-1)حذٌو سكم 

   (D.A.B) اإلاىصع آلالي لألوساق

 

اإلاىصع آلالي 

 لألوساق

D.A.B 

 الىخائج            الخلىُت                                      اإلابادئ العامت  

ٌؿمذ بالسخب ل٩ل خاثؼ ٖلى  -

 بُا٢ت السخب

، ؤما٦ً  - ًىحض في البىى٥، الكىإع

 ؤزغي 

 ٌٗمل صون اه٣ُإ -

حهاػ مىنى٫ بىخضة مغا٢بت  -

ال٨تروهُت ج٣غؤ اإلاضاعاث 

 اإلاٛىاَِؿُت للبُا٢ت

هظه ألازحرة وسجل ٖلحها اإلابالٜ  -

ُا    اإلاالُت اإلام٨ً سخبها ؤؾبٖى

جسٌُٟ وكاٍ  -

 خب في الٟغوٕالس

 

ُت وبؾتراجُجُت البىى٥" وٗمىن وهاب، : اإلاصذس ، مضازلت م٣ضمت بلى ملخ٣ى "الىٓم اإلاٗانغة لخىػَ٘ اإلاىخجاث اإلاهٞغ

ت والخدىالث الا٢خهاصًت  ُت الجؼاثٍغ لي، الكل٠  -وا٢٘ وجدضًاث -اإلاىٓىمت اإلاهٞغ ؼاثغ، ًىمي الج -حامٗت خؿِبت بً بٖى

  273. ، م2004صٌؿمبر  14/15

 

 

 

                                                 
ُت الال٨تروهُتالٗم"خؿً شخاطة الخؿحن، (39) الجضًض في ؤٖما٫ اإلاهاٝع مً الىحهخحن ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، مضازلت م٣ضمت  ،"لُاث اإلاهٞغ

 195. ، م2002بلى اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي ل٩لُت الخ٣ى١، حامٗت بحروث الٗغبُت، 
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 (Guichet Automatique Bancaire (G.A.B)) الشبان آلالي للىساق (ب 

ا، ٞباإلياٞت بلى زضمت السخب الى٣ضي ج٣ضم زضماث  هى ؤًًا آلت ؤوجىماج٨ُُت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا وجىٖى

بلخ و٧ل طل٪ والكبابُ٪ ...ؤزغي ٣٦بى٫ الىصاج٘، َلب ن٪، ٖملُاث الخدىٍل مً خؿاب بلى آزغ 

 . ١ مخهلت بالخاؾىب الغثِس ي للبى٪ ألاوجىماج٨ُُت لؤلوعا

 (:1-1)حذٌو سكم 

  (G.A.B) الشبان آلالي لألوساق 

 

 الشبان

 آلالي لألوساق

G.A.B 

 الىخائج         الخلىُت                                         اإلابادئ العامت  

ًسى٫ ل٩ل خاثؼ ٖلى البُا٢ت ال٣ُام 

 :بالٗضًض مً الٗملُاث مجها 

ت الغنُض، ال٣ُام السخ ب، مٗٞغ

الث، َلب ق٩ُاث  بخدٍى

حهاػ مىنى٫ بال٨مبُىجغ الغثِس ي 

للبى٪ ٣ًغؤ اإلاضاعاث اإلاٛىاَِؿُت 

ت  للبُا٢ت التي حؿمذ بمٗٞغ

 الؼبىن للغنُض بًٟل عمؼ ؾغي 

ٌؿخٗمل مً ٦ٝغ 

الؼباثً في ؤو٢اث ٚل٤ 

البىى٥، زانت بالؼبىن 

 اإلاؿخعجل

 274 .موٗمىن وهاب، مغح٘ ؾاب٤،   :اإلاصذس

 (Terminal Pointe de Vente (T.P.V)) نهائي هلؼت البُع الالىتروهُت (ج 

٠ ه٣ُت  اث الٗمُل مً عنُضه الخام بٗض ؤن ًمغع مْى حؿمذ هظه الخ٣ىُت بسهم ٢ُمت مكتًر

البُ٘ البُا٢ت الاثخماهُت ٖلى ال٣اعت الال٨ترووي اإلاىنى٫ مباقغة م٘ الخاؾىب اإلاغ٦ؼي للبى٪ بةصزا٫ الغ٢م 

 . ؤًً جسهم ال٣ُمت مً عنُضه وجًاٝ بلى عنُض اإلاخجغ بل٨تروهُا   (code pin)للٗمُل الؿغي 

 (:3-1)حذٌو سكم 

  (T.P.V) نهائي هلؼت البُع الالىتروهُت

 

 نهائي هلؼت البُع

 الالىتروهُت

T.P.V 

 الىخائج         الخلىُت                                         اإلابادئ العامت  

في اإلادالث خُث ٌؿمذ للٗمُل  ًىي٘

ت بالبُا٢ت  ت ٖملُاجه الخجاٍع بدؿٍى

 ؤزىاء الدؿضًض

ٞغوٕ مىنىلت بكب٨ت ججم٘ 

 بىى٧ا مسخلٟت

ًدل مكا٧ل ه٣ل 

غ ألامً ٞى  ألامىا٫ ٍو

 275. وٗمىن وهاب، مغح٘ ؾاب٤، م  :اإلاصذس
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  :" Phone Bank" الهاجف اإلاصشفي " خذمت الصيرفت الالىتروهُت عبر الهاجف  (1

ُت ٖلى مؿخىي الٗالم ؤوكإث اإلاهاٝع زضمت  لدؿهُل " الهاج٠ اإلاهغفي " م٘ جُىع الخضماث اإلاهٞغ

بصاعة الٗمالء لٗملُاتهم البى٨ُت وجٟاصي البىى٥ َىابحر الٗمالء لالؾخٟؿاع ًٖ خؿاباتهم وحؿخمغ هظه 

خماص ٖلى قب٨ت ، ج٣ضم هظه الخضم(بما ٞحها ؤلاحاػاث والُٗالث الغؾمُت)ؾاٖت ًىمُا  24الخضمت  ت بااٖل

الاهترهذ اإلاغجبُت بٟغوٕ البى٪ ؤًً جم٨ً الٗمُل مً الخهى٫ ٖلى زضماث مدضصة، ٣ِٞ بةصزا٫ الغ٢م 

 : الؿغي الخام به، ومً الخضماث التي ٣ًضمها الهاج٠ اإلاهغفي ٖلى مؿخىي الٗالم

  باؾم" مُالهض بى٪ " ًخم جُب٤ُ هظا الىٓام في (First Direct Acount ) ٤ٍ الاجهاالث الهاجُٟت ًٖ َغ

بةصزا٫ الغ٢م الؿغي الخام بالٗمُل لُدى٫ مً خؿابه باإلاهٝغ لؿضاص بٌٗ التزاماجه مثل ٞاجىعة 

 الخلُٟىن، الٛاػ، ال٨هغباء؛

  ٨ُت ؤصزلذ هظه الخضمت مىظ ٖام وحٗمل بىاؾُت قاقت لضي الٗمُل في  1985في اإلامل٨ت اإلاخدضة ألامٍغ

جم بصزا٫ زضماث حضًضة للهاج٠ اإلاهغفي جخمثل في  1986، وفي ٖام مجزله لها اجها٫ مباقغ باإلاهٝغ

ت لؿضاص ال٨مبُاالث والٟىاجحر ٖلُه؛ الث اإلاالُت مً خؿاب الٗمُل اإلاضٖٞى  زضمت الخدٍى

  مبر زضمت جدىٍل ألامىا٫، وصٞ٘ الالتزاماث وؤجاخذ زضمت الهاج٠ " باع٧لحز بى٪ " اؾخدضر  1994وفي هٞى

حرها اإلاهغفي للٗمُل ٞغنت ال  . خٗا٢ض للخهى٫ ٖلى ٢غى ؤو ٞخذ بٖخماصاث مؿدىضًه  ٚو

 : وهُت وخذماث اإلالاصت الالىتروهُتأوامش الذفع اإلاصشفُت الالىتر (3

خم مً ،(Banker Automated Clearing Services) 1960جإؾؿذ زضماث اإلا٣انت الال٨تروهُت ٖام  ٍو

ل الى٣ىص مً خؿاباث الٗمالء بلى خؿاباث ؤشخ ام ؤو هُئاث ؤزغي في ؤي  ٕٞغ وألي مهٝغ في زاللها جدٍى

ٟحن، ؤو صٞ٘ اإلاٗاقاث  ت مً خؿاب ناخب الٗمل بلى خؿاب اإلاْى صولت ؤزغي ٦ضٞ٘ اإلاغجباث الكهٍغ

ت مً خؿاب هُئت الخإمحن واإلاٗاقاث بلى اإلاؿخُٟضًً، ؤو صٞ٘ التزاماث صوعٍت مً خؿاب الٗمُل بلى  الكهٍغ

 (40)...مهلخت ال٨هغباء، الٛاػ

                                                 
ت،ٍ، ص ، البُان للُباٖت واليكغ"ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥"ٖبض اإلاىٗم عاض ي، ٞغج ٖؼث، (40)  31. ، م2001مهغ،  ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت ؤلاحمالُت بالى٢ذ الخ٣ُ٣ي ٦ما  ٤ هٓام الدؿٍى ُت ًٖ ٍَغ اث اإلاهٞغ    (RTGS)ًخم حؿىٍت اإلاضٖٞى

"Real Time Settlement System"  ٣ت ال٨تروهُت دُذ هظا الىٓام بٍُغ يمً زضماث اإلا٣انت الال٨تروهُت ٍو

اث في ه ل مبالٜ مالُت مً خؿاب بى٩ي بلى آزغ بؿهىلت خُث جخم اإلاضٖٞى ٟـ الُىم وبىٟـ آمىت ه٣ل وجدٍى

 .٢ُمت الُىم صون بلٛاء ؤو جإزحر

 :(1-1)شيل سكم 

 صىس اإلاعامالث اإلاصشفُت الالىتروهُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ، "اإلاهاٝع الال٨تروهُت"حاؾم الؿىىس ي،:  اإلاهضع  (41)الخاٍع

   

 

 

                                                 
(41)

ش www.Bank.Of.cd.com.   :م٣ا٫ ميكىع ٖلى الاهترهذ   .03/04/2012  :بخاٍع

 التجارة االلكرتونية للربط بني شبكات األعمال
 عن طريق  شبكات الكرتونية

ات النقود االلكرتونية قيمة مشرتكة أولوي
 للمدفوعات مقدما

التحويل االلكرتوين توفر خدمات 
 التحويل عن طريق قنوات الكرتونية

خدمات ومنتجات أخرى للتأمني 
واالتصال املباشر إلجراء العمليات 

 املصرفية

تقدمي : املعامالت املصرفية االلكرتونية
 املنتجات عن طريق تواصل الكرتوين 

بكة االنرتنت   معامالت مصرفية عن طريق ش         

معامالت مصرفية عن طريق اهلاتف                

 معامالت مصرفية عن طريق قنوات أخرى للتواصل االلكرتوين 
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 مخاػش الصيرفت الالىتروهُت: اإلاؼلب الثاوي

مالها الال٨تروهُت ج ىاحه مساَغ ًترجب ٖجها زؿاثغ مالُت، ومً هظه اإلاساَغ في مماعؾت اإلاهاٝع أٖل

اث مسخلٟت جخمثل ُٞما  :ًلي ًم٨ً جهيُٟها يمً مجمٖى

جدضر هظه اإلاساَغ مً اخخما٫ الخؿاعة الىاججت ًٖ زلل في قمىلُت الىٓام ؤو مً : اإلاساَغ الخ٣ىُت (1

ت وألامىا٫ الا  .ل٨تروهُتؤزُاء الٗمالء، ؤو مً بغهامج بل٨ترووي ٚحر مالثم للهحٞر

وجخمثل في ج٣لُض بغامج الخىاؾب الال٨تروهُت ؤو جؼوٍغ مٗلىماث مُاب٣ت للبرامج : مساَغ الاخخُا٫  (2

 .الال٨تروهُت، ؤو حٗضًل بٌٗ اإلاٗلىماث بسهىم ألامىا٫ الال٨تروهُت

٢ض ًيكإ الخُغ مً ؾىء اؾخسضام هظا الىٓام، ؤو ؾىء : مساَغ هاججت ًٖ ؾىء ٖمل الىٓام الال٨ترووي  (3

 .غا٢بت البرامج في خض طاتهام

ٗاث اإلاىهىم : مساَغ ٢اهىهُت  (4 جدضر اإلاساَغ ال٣اهىهُت ٖىضما ال ًدترم البى٪ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والدكَغ

ُت حضًضة، وجبرػ   ٖلحها، ؤو ٖىضما ال ج٩ىن هىا٥ هٓم ٢اهىهُت واضخت وص٣ُ٢ت بسهىم ٖملُاث مهٞغ

ل٣اهىن للخٗا٢ضاث ؤلال٨تروهُت، حجُتها في ؤلازباث، ؤمً الخدضًاث ال٣اهىهُت مخمثلت في جدضي ٢بى٫ ا ؤهم

بُت، بزباث الصخهُت، الخىا٢ُ٘ ؤلال٨تروهُت، ؤهٓمت الضٞ٘  اإلاٗلىماث، وؾاثل الضٞ٘، الخدضًاث الًٍغ

ت اإلاٗلىماث، ؤمً اإلاٗلىماث مً مساَغ بحغام الخ٣ىُت الٗالُت،  الى٣ضي، اإلاا٫ الغ٢مي ؤو ؤلال٨ترووي، ؾٍغ

ُت زهىنُت الٗمُل ، اإلاؿاولُت ًٖ ألازُاء واإلاساَغ، حجُت اإلاغاؾالث ؤلال٨تروهُت، الخٗا٢ضاث اإلاهٞغ

ت لبرمجُاث و٢ىاٖض مٗلىماث البى٪ ؤو اإلاؿخسضمت مً مى٢٘ البى٪ ؤو  ؤلال٨تروهُت، مؿاثل اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ؤو م٘ اإلاىا٢٘ اإلاغجبُت بها،ٖال٢اث وحٗا٢ضاث البى٪ م٘ الجهاث اإلاؼوصة للخ٣ىُت ؤو اإلاىعصة لخضماتها 

٘ الاهضماج واإلاكاع٦ت والخٗاون اإلاٗلىماجُت  (42).الخلُٟت مكاَع

ُت، خُث  :مساَغ ٞجاثُت   (5 مثل هظه اإلاساَغ جاصي بلى مكا٧ل في  الؿُىلت وفي ؾُاؾت ال٣غوى اإلاهٞغ

اإلاكاع٦حن في هٓام ه٣ل ألامىا٫ ؤلال٨تروهُت ؤوفي ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت  بك٩ل ٖام في جىُٟظ ٞكل ؤن 

                                                 
ت الال٨تروهُت" مضور ماحضة، قى٫ قهغة،( 42) ُت ف"خماًتها -مساَغها -ماهُتها: الهحٞر : ي ألالُٟت الثالثت، مضازلت م٣ضمت بلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 15. ، م2005 حىان 06/07الجؼاثغ، ًىمي -مىاٞؿت،مساَغ، ج٣ىُاث، حامٗت حُجل
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ً  لل٣ُام بضوعهم في  -الضٞ٘ و الدؿضًض  -التزاماتهم  ًاصي ٚالبا بلى جىجغ ٢ضعة مكاع٥ ؤو مكاع٦حن آزٍغ

ذ الاؾخ٣غاع اإلاالي ضها،وهظا ما ًاصي بلى جىجغ الٗال٢اث وػٖٖؼ  .في الؿى١  جىُٟظ التزاماتهم في مٖى

ٗت، وبن ٖ: زاَغ ج٨ىىلىحُت (6 ٟي البىى٥ جغجبِ اإلاساَغ بالخٛحراث الخ٨ىىلىحُت الؿَغ ضم بإلاام مْى

 .باالؾخسضام ألامثل للخ٨ىىلىحُا الخضًثت ًاصي بلى ال٣هىع في ؤصاء الٗملُاث الال٨تروهُت بك٩ل صخُذ
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 الدعىٍم اإلاصشفي الالىترووي: الشابع اإلابحث

ما٫ ؤلال٨تروهُت ٖملُت جباص٫ اإلاٗلىماث اإلابيُت ٖلى  وهُت بحن ؤلال٨تر ألاؾـًخًمً مٟهىم ألٖا

مالئها، ٖلى الى٣ٌُ جخًمً الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٖملُاث البُ٘  اإلااؾؿاث هٟؿها ؤو بحن اإلااؾؿاث ٖو

 ألاؾىا١والكغاء اإلاضٖىمت بالىؾاثل ؤلال٨تروهُت ابخضاًء مً ؤلاهترهذ وألاؾىا١ ؤلال٨تروهُت ؤو بما حؿمى 

مً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ( Marketplace) اإلا٩اهُت ألاؾىا١ما هى مخٗاٝع ٖلُه في  ؤ٦ثر ( Marketspace) الًٟاثُت

٤ ؤلال٨ترووي ًمثل  ٤ ؤلال٨ترووي والكغاء ؤلال٨ترووي، لظا ٞالدؿٍى بان الخجاعة ؤلال٨تروهُت جخًمً الدؿٍى

٣ي للخجاعة ؤلال٨تروهُت  (43) .الجاهب الدؿٍى

 ٌ  الدعىٍم اإلاصشفي ؤلالىتروويماهُت  :اإلاؼلب ألاو

٤ اإلاهغفي ؤلال٨تر ٣ُت الخضًثت التي خُٓذ باهخمام ٌٗخبر الدؿٍى ت الدؿٍى ووي خ٣ال مً خ٣ى٫ اإلاٗٞغ

٦بحر مً حاهب ال٨ّخاب والباخثحن، هٓغا إلاا ًخه٠ به هظا الخ٣ل مً جسههُت قضًضة وصعحت مً الخ٣اَ٘ 

ُت واإلاالُت والٗلىم الؿلى٦ُت ٤ والٗلىم اإلاٗٞغ ت مً اإلاٗاٝع الٗلمُت ٧الدؿٍى  .اإلاٗغفي بحن مجمٖى

٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي ٖلى مؿخىي صٖم ٦ُان اإلاهٝغ وهٓغا للضوع  الخُىي الظي ٣ًىم به الدؿٍى

وب٣اه واؾخمغاعه، ٣ٞض ؤصع٦ذ ؤلاصاعة في اإلاهاٝع ؤهمُت هظا الضوع، زانت م٘ ما جخه٠ به الخضماث 

ُت مً زهاثو ج٩اص جىٟغص بها صون ؾىاها مً الخضماث ألازغي، خُث بغػث هدُجت لظل٪ مُُٗاث  اإلاهٞغ

هغث اٖخباعاث . باعاث ؤزبدذ الضعاؾاث وألابدار ؤجها جد٨م ازخُاع الٟغص للمهٝغ الظي ًخٗامل مٗهواٖخ ْو

٣ت الخٗامل م٘ الجمهىع وزضماث ما بٗض البُ٘ ٦مٗاًحر هامت في ازخُاع الٗمالء  ٍغ ؤزغي ٦جىصة الخضمت ، َو

 (44) .للمهٝغ وزضماجه

ُت في آلاوهت ألازحرة ج٣ضما م لمىؾا في مجا٫ الؿماح لٗمالء البىى٥ بةحغاء الٗملُاث قهضث الهىاٖت اإلاهٞغ

ُت مً زال٫ قب٩اث الاجها٫ ؤلال٨تروهُت، ومً اإلاخى٢٘ ؤن جىدكغ هظه الٗملُاث بك٩ل واؾ٘ في الٟترة  اإلاهٞغ

٣هض بالٗملُاث  ُت، ٍو اإلا٣بلت زانت في ْل الخُىع اإلاؿخمغ في مجا٫ الخ٣ىُت الخانت بالٗملُاث اإلاهٞغ

                                                 
(43( Kotler, Ph. And Armstrong, G, " Principle of Mraketing", Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004,  p.74 

٤ "هاجي مٗال، (44) ىُت،"اإلاهغفيألانى٫ الٗلمُت للدؿٍى  6. م، 2007،، ألاعصنّٖمان ص ٍ، ، صاثغة اإلا٨خبت الَى
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ُت ؤلال٨ ُت الخ٣لُضًت ؤو اإلابخ٨غة مً زال٫ قب٩اث اجها٫ اإلاهٞغ تروهُت ج٣ضًم البىى٥ الخضماث اإلاهٞغ

ت التي جدضصها البىى٥ ٣ا لكغوٍ الًٍٗى  ( 45).بل٨تروهُت ج٣خهغ نالخُت الضزى٫ بلحها ٖلى اإلاكاع٦حن ٞحها ٞو

 :(EMS)الدعىٍم ؤلالىترووي  إظتراجُجُت (2

ُت مً همُُت   ٖالُت في مًمىجها ومدخىاها، ٣ٞض ٧ان لؼاما ٖلى هٓغا إلاا جخه٠ الخضماث اإلاهٞغ

ُت ؤن جبدث ًٖ وؾاثل وؤؾالُب ؤزغي حؿخُُ٘ مً زاللها الخىاٞـ والخهى٫ ٖلى هخاثج  ؤلاصاعة اإلاهٞغ

ُت في حىهغها ؤخض مجاالث الخىاٞـ وببغاػ اإلاحزة ؤًٞل ، ٞةطا ٧ان مً الهٗب ؤن ج٩ىن الخضمت اإلاهٞغ

 .(46) هظه الخضمت وؤؾلىب ج٣ضًمها عبما   ٧ان اإلاجا٫ الىخُض للخىاٞـ الخىاٞؿُت ؤو اليؿبُت، ٞان حىصة

٤  بؾتراجُجُتجخمثل  ُت ؤلال٨تروهُت ًٖ ٍَغ ٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي بخ٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ الدؿٍى

ضة اإلامحزة لها ًٖ ب٣ُت  ٣ُت حضًضة لها زهاثهها الٍٟغ الكب٨ت الٗى٨بىجُت الضولُت ؤلاهترهذ ٣٦ىاة حؿٍى

ت واهسٟاى  الخ٩ال٠ُ، و٢ض ٖبرث ال٣ىىاث  ٤  بؾتراجُجُتالاجهالُت ألازغي التي جمخاػ بالؿٖغ الدؿٍى

 (Market Space)بلى الؿى١ الًٟاجي  (Market Place)ي ؤلال٨ترووي ًٖ ٖملُت الخدى٫ مً الؿى١ اإلا٩او

بالضزى٫ للمىا٢٘ والدؿى١ الًٟاجي وال٨خالىج ؤلال٨ترووي، خُث ؤنبذ ؤلاهترهذ ؤصاة اجها٫ حؿمذ للمهخمحن 

 .ؤًام في ألاؾبٕى صون اه٣ُإ 7ؾاٖت في الُىم،  24اإلاؿتهضٞت ٖلى مضاع 

٤ ؤلال٨ترووي الٗالم مً زال٫ حؿهُل ٖملُت الضزى٫ بلى حىهغ ٖملُاث البُ٘ والكغاء  وّخض الدؿٍى

غ الُلب ٖلحها ونىال للهضٝ ألازحر مجها بى  ُت وؾاٖض ٖلى جىلُض وجٍُى ي٘ خض ٞانل للؿل٘ والخضماث اإلاهٞغ

 .للى٣ٟاث بخ٣لُل ج٩لٟت ٖملُاتها

 :مضاًا الدعىٍم اإلاصشفي ؤلالىترووي (1

٣ت اؾخ٣بالىا ( Digital Age) بن الجُل الغ٢مي والثىعة الغ٢مُت ؤصث بلى جُىع الاجهاالث مما ؤزغ في ٍَغ

٣ت حؿى٣ٍها، خُث ؤنبدذ  ٍغ ؤحهؼة  وبعؾالىا للمٗلىماث، وؤلاٖالن ًٖ اإلاىخجاث الؿلُٗت والخضمُت َو

                                                 
 224. ،م مغح٘ ؾاب٤مىحر الجىبُهي، ممضوح الجىبُهي،  (45)

 7. هاجي مٗال، مغح٘ ؾاب٤، م(46)
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الهاج٠ والٟا٦ـ والخاؾب والُابٗاث اللحزعٍت واإلالىهت مً اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت ألصاء الٗملُاث الخانت 

٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي والظي ًمخاػ باإلامحزاث الخالُت  (47) :بالدؿٍى

٣ُت مً زال٫ قب٨ت : اهسٟاى الخ٩ال٠ُ مالها ووكاَاتها الدؿٍى ُت أٖل بن ؤصاء اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

هذ ؤصي بلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ لٗضم الخاحت بلى البنى الخدخُت لالؾدثماع، والخض مً الٗىاث٤ اللىحؿدُت ؤلاهتر 

ُت ال٨بحرة والهٛحرة في ؤن ج٣ضم ٧ل مجها ما لضحها ٖبر هظه الكب٨ت ؤو  مما ؾاوي ما بحن اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 .الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ألازغي 

ُت التي ج٣ضم زضماتها للٗمالء ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ٞاإلااؾؿاث اإلا :حىدة وظشعت خذمت العمالء (أ  هٞغ

والىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ألازغي جمخاػ ًٖ ٚحرها مً اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت، مما ٣ًلل مً الخ٩ال٠ُ والجهض 

ُت ؤو البدث ًٖ اإلاٗلىمت ُٞما  البضوي اإلابظو٫ الظي ًخدمله الٗمالء في الخهى٫ ٖلى الخضمت اإلاهٞغ

 .ًخٗل٤ باألمىع اإلاالُت

في بم٩اهُت اإلا٣اعهت واإلاٟايلت بحن ٦م هاثل مً البضاثل اإلاخاخت واجساط ٢غاع  وطل٪ :معاعذة العمُل (ب 

 .الازخُاع الجهاجي

ادة ؤلاهخاحُت (ج  ٞاإلحابت ًٖ ؤؾئلت الٗمالء الٟىُت ُٞما ًخٗل٤ بسضماتها مً زال٫ مى٢ٗها ؤلال٨ترووي  :ٍص

ض مً بهخاحُت اإلاهاٝع ؤلال٨تروهُت بإ٢ل الخ٩ال  .٠ُ وا٢ل حهض مم٨ًًٍؼ

٤ اإلاهغفي ؤلال٨ترووي ٖملُت مباصلت اإلاٗلىماث  :والشكابت عليها ومالئمتهامبادلت اإلاعلىماث  (د  ٌؿهل الدؿٍى

وبم٩اهُت الغ٢ابت ٖلحها، خُث ًم٨ً للٗمالء الضزى٫ إلاى٢٘ . بحن اإلاهخمحن وج٣ضًمها ٖىض الخاحت لها

ص اإلاسجلت ؤو بم٩اهُت الدسجُل صون الالتزام اإلاهٝغ والضزى٫ ٖلى الخؿاباث الخانت بهم، ؤو اإلاىا

 .باإلا٩ان اإلااصي للمهٝغ الخجاعي 

ُت لٗمالئها في ألاؾىا١  (ٌ  ُت ؤو ٚحرها ؤن ج٣ضم زضماتها اإلاهٞغ مً زال٫ ؤلاهترهذ ًم٨ً للماؾؿاث اإلاهٞغ

 .اإلادلُت وألاؾىا١ الخاعحُت اإلاؿتهضٞت بما ًخالءم م٘ خاحاتهم وعٚباتهم وخاحت ؤؾىا١ الٗمل ٞحها

 

                                                 
(47  ( Awad  Elias, 2002, “Electronic Commerce: from vision to fullfillment”, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 
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 .الدعىٍم اإلاصشفي ؤلالىترووي عبر ؤلاهترهذ: اإلاؼلب الثاوي

ما٫ ؤلال٨تروهُت، بضؤث اإلااؾؿاث الخضمُت بك٩ل ٖام  ت في مُضان ألٖا هدُجت للخُىعاث اإلادؿاٖع

ُت بك٩ل زام جدىاٞـ في بوكاء مىا٢٘ زانت ل٩ل مجها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، مً ؤحل الىنى٫ بلى  واإلاهٞغ

ومداولت زضمتهم ب٩اٞت الىؾاثل الخ٣لُضًت . اإلاخى٢٘ اهًمامهم بلحها في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغبٖمالئهم الخالُحن و 

ُت بخ٣ضًم زضماث  حر وؾاثل بياُٞت لخخماًؼ مً زاللها ًٖ ب٣ُت اإلااؾؿاث اإلاهٞغ والخ٣ىُت اإلاخاخت بخٞى

اصة ال٣ُمت واإلاىٟٗت اإلا٣ضمت للٗمُل والتي جهب في ج٣لُل الخ٩ال٠ُ ا إلاالُت للخضمت ومىاٞ٘ جهب في ٍػ

باء والخ٩ال٠ُ ٚحر اإلااصًت مً ؤٖباء حؿضًت  ُت والخ٩ال٠ُ اإلاالُت اإلاغا٣ٞت لها، بياٞت الى جسٌُٟ ألٖا اإلاهٞغ

ت مً ألاصواث والىؾاثل  ُت، هىال٪ مجمٖى وهٟؿُت ًخ٨بضها الٗمالء مً احل الخهى٫ ٖلى الخضمت اإلاهٞغ

ُت ٖب ٤ الخضماث اإلاهٞغ  :ر ؤلاهترهذ مجهاألاؾاؾُت التي حؿخسضم في حؿٍى

 :اإلاىكع ؤلالىترووي (2

بضاًت ال بض مً ال٣ى٫ بن اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي هى ؤصاة جغوٍجُت ٞاٖلت لؤلٖما٫ ؤلال٨تروهُت بك٩ل ٖام 

اثٟه  ُت بك٩ل زام، ل٨ً هظا اإلاى٢٘ ًدخاج بلى جغوٍج ؤًًا ختى ًىجح في ؤصاء ْو ٤ الخضماث اإلاهٞغ وحؿٍى

٣ُت ألازغي بهىعة  .(48)ٞاٖلت التروٍجُت والدؿٍى

 :محشواث البحث (1

ُت ؤو لُلب زضماث  ُت ٖاصة بالبدث ًٖ اإلااؾؿاث اإلاهٞغ البي الخضمت اإلاهٞغ ٣ًىم الٗمالء َو

ُت بياُٞت مً زال٫ مدغ٧اث البدث اإلاىدكغة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، وهظه اإلادغ٧اث جىنل الٗمالء بلى  مهٞغ

الثمه ؤهضاٞهم البدثُت بتزوٍضهم ٖضص ٦بحر مً البضاثل اإلاخىاٞغة سخاع الٗمُل ؤلال٨ترووي مجها ما ًىاؾبه ٍو  .ٍو

 :عالن ؤلالىتروويؤلا  (3

ؼصاص حجم هظا اليكاٍ  ً، ٍو الوي ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ في جدؿً وجُىع مؿخمٍغ بن خغ٦ت اليكاٍ ؤلٖا

ُت التي حٗخمض ٖلى هظه ال٣ىاة ليكغ بٖالهاتها  ت ؤٖضاص اإلااؾؿاث اإلاهٞغ ؼصاص بهىعة مدؿاٖع ٖام بٗض ٖام، ٍو

الن ٖبر ؤلاهترهذ بالٗضًض مً اإلاؼاًا مجها ال٣ضعة الٗالُت ٖلى  مخاػ ؤلٖا والتروٍج لخضماتها وؤ٩ٞاعها اإلاسخلٟت، ٍو

                                                 
(48  ( Kotler, Ph. And  Armstrong  ,Op. cit ,p.86 
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اؾتهضاٝ ٢ُاٖاث واؾٗت حضا مً الٗمالء في ألاؾىا١ اإلادلُت والٗاإلاُت، وؾهىلت ٦ؿب واؾخ٣ُاب ؤٖضاص 

الن  (Audience)٦بحرة مً اإلاخل٣حن ُت اإلاىا٢٘ و . الظًً ٌٗغى ٖلحهم ؤلٖا ٍيبغي ؤن جسخاع اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 .اإلاىاؾبت واإلاكهىعة لخيكغ ٖبرها بٖالهاتها ؤلال٨تروهُت

 :الشعاًت ؤلاعالهُت (4

اًت  الن ًٖ هٟؿها بٖغ ب في ؤلٖا بمىحب هظا الىمِ حؿمذ بصاعة اإلاى٢٘ إلخضي اإلااؾؿاث التي جٚغ

اًت حؼء مىه، ؤي ؤن جغعى بخضي ػواًاه ال لب طاث اعجباٍ بيكاَهتي ج٩هظا اإلاى٢٘ ؤو بٖغ  .اىن في ألٚا

ذ ؤلالىترووي (5  :البًر

ُت إلعؾا٫ الىزاث٤ اإلاُلىب بلخا٢ها بالغؾاثل ؤو  ض ؤلال٨ترووي في الٗملُاث اإلاهٞغ ًم٨ً اؾخسضام البًر

٤ جإمحن الىزاث٤ بل٨تروهُا وبعؾالها ٦ملخ٤  خم طل٪ ًٖ ٍَغ  Attachmentاؾخالم الىزاث٤ اإلاُلىب اؾخالمها، ٍو

٤ؤو ٦  .مٞغ

 :الىخالىج ؤلالىترووي (6

ُت بةعؾا٫ ال٩اجالىحاث   (on-line)ًم٨ً اؾخسضام ال٨خالىج ؤلال٨ترووي في الدؿى٤ٍ للماؾؿاث اإلاهٞغ

ُت في   ؤو ُٞضًى( CDS) ل٩التي ٚالبا ما ج٩ىن مُبىٖت ؤو ٖلى ق ب اإلااؾؿت اإلاهٞغ وجدخىي ٖلى اإلااصة التي جٚغ

 .بَإل ٖمالئها ٖلحها

  :الاجصاٌ الهاجفي (7

ُت لجظب ٖمالء حضص،  ًخًمً ٤ الهاجٟي اإلا٩اإلااث الهاصعة والىاعصة للماؾؿت اإلاهٞغ الدؿٍى

والخىانل م٘ الٗمالء الخالُحن، وزضمتهم وؤلاحابت ٖلى ؤؾئلتهم مً زال٫ الهاج٠، ٞاالجها٫ الهاجٟي ٌؿاٖض 

٣ُت وحظب الٗمالء الجضص وػٍاصة مؿخىي عياهم ٖجها  .في جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ الدؿٍى

 

 

 

 

 صشفُت الالىتروهُت ومخؼلباتها                   اإلاعامالث اإلا                                                                         فصل الثاويال



 

 :خالصت الفصل

الخجاعة الال٨تروهُت وهٓغا لخانُتها اإلاخمحزة والتي ج٨دؿبها مً الىؾُِ  مً زال٫ الٟهل جبّحن ؤن

جدخاج ؤو جخُلب َغ١  ؤو الىؾاثِ الال٨تروهُت اإلاسخلٟت والتي الال٨ترووي الظي جخم مً زالله وهى الاهترهذ

ل وصٞ٘ ال٨تروهُت جخماش ى م٘ َبُٗتها  .جمٍى

غ ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث بما ٨ًٟل َٗض الخ٣ضو  م الخ٨ىىلىجي مً الٗىامل اإلاؿاٖضة في جٍُى

ُت ب٨ٟاءة ٖالُت، وبن خؿً اؾخٛال٫  ت ؤلال٨تروهُت هي مً ٖىامل اوؿُاب الخضماث اإلاهٞغ ج٣ىُت  الهحٞر

ُت إلا ىحهت ؤؾاؾا البىى٥ ألاحىبُت اإلا مىاحهت يِٛ مىاٞؿتىا٦بت جدضًاث الٗهغ، و ٖهغهت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 .لجظب الٗمالء

غ وؾاثل ج٣ضًم الخضماث  اث٠ الخ٣لُضًت وحهضٝ بلى جٍُى ٞالٗمل اإلاهغفي الال٨ترووي ًخجاوػ الْى

ُت، وعٞ٘ ٦ٟاءة  لى هظا ألاؾاؽ ؾٗذ الضو٫ اإلاخ٣ضمت بلى  ؤصائهااإلاهٞغ بما ًخماش ى والخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ٖو

ُت التي جخم ٖبر  ال٣ىىاث الال٨تروهُت لخضُٖم الٗال٢اث وػٍاصة اعجباٍ الٗمالء جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الٗملُاث اإلاهٞغ

ما٫ الخجاعي الال٨تروهُت  .بهظا البى٪ وهى ما ٌٗؼػ مً اإلا٩اهت الخىاٞؿُت له في ؾُا١ ألٖا

وختى جاصي البىى٥ الال٨تروهُت صوعها بٟٗالُت ٞةهه ًجب الٗمل ٖلى الخد٨م في ج٣ىُاث الاجها٫، 

ُت، وجامحن ؤ٦ثر خماًت بسل٤ بَاع وخماًت قب٨ت الاهترهذ مً الا  ت حمُ٘  الٗملُاث اإلاهٞغ خخُا٫، ويمان ؾٍغ

ٞني منهي مخسهو، وبَاع جىُٓمي مد٨م طو قٟاُٞت في الٗمل اإلاهغفي  وب٢امت ع٢ابت ناعمت يابُت  لهظه 

بت في حُٗٓم اإلا٩اؾب بلى وحىب ج٣لُل الخؿاثغ خسضام اؾو  .الخٗامالث وبال ٞةن مؿا١ الغهان ًخدى٫ مً الٚغ

٠ الٗمالء بما ٌؿخجض مً زضماث بل٨تروهُت ٣ًضمها اإلاهٝغ ٣ُت اإلاىحهت لخٍٗغ  . البرامج الدؿٍى
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 ثالثالفصــــل ال

اث الالىتروهُت  اإلابُعاث و اإلاشتًر

 جمـــــــــــهُذ 

  اإلا ٌ اث الالىتروهُت: بـــــــــــــــحث ألاو  اإلاشتًر

  لىترووياإلابُعاث الا: اإلابحث الثاهــــي 

 الفصل  خالصت 
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 :جمهُذ

ت اإلاخٗل٣ت بالبًاٖت والخضماث حٗٝغ الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى ؤجها  جىُٟظ وبصاعة ألاوكُت الخجاٍع

ل اإلاُُٗاث ٖبر قب٨ت الاهترهذ ؤو ألاهٓمت الخ٣ىُت، ٞهي ٦خٍٗغ٠ مسخهغ ج٣ىُت حضًضة ج٣ىم  بىاؾُت جدٍى

ث والخضماث واإلاٗلىماث مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ، وهظه الخجاعة جدب٘ بٗملُت بُ٘ ؤو قغاء ؤو جباص٫ اإلاىخجا

 .اإلاباصت ألاؾاؾُت في ٖملُت بالبُ٘ والكغاء، ول٨ً ال بض مً بجمامها في مخجغ ًخم ٖبر قب٨ت الاهترهذ

اث ؤلال٨تروهُت خُث ٢ؿمىا هظا الٟهل الى مبدثحن في ،هدىاو٫ في هظا الٟهل اإلابُٗاث واإلاكتًر

اث ؤلال٨تروهُت وزههىا هظا اإلابدث بلى زالزت مُالب ،ألاو٫ اإلاكتري ٖبر  اإلابدث ألاو٫  حٗغيىا بلى اإلاكتًر

الاهترهذ وؾلى٦ه والثاوي لل٨خالىحاث ؤلال٨تروهُت والثالث للم٣اًًت واإلاٟاويت ؤلال٨تروهُت ؤما اإلابدث الثاوي 

ٗت مُالب ألاو٫ البُ٘ ٖبر اإلاؼاصاث اإلابُٗاث ؤلال٨تروهُت وزههىا هظا اإلابدث الثاوي بلى ؤعب ٞخٗغيىا بلى

ض ؤلال٨ترووي والغاب٘ البُٕى  ؤلال٨تروهُت  والثاوي اإلا٣اًًت والخٟاوى ٖبر الاهترهذ والثالث البُ٘ مً زال٫ البًر

 . ؤلال٨تروهُت 
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 ٌ اث ؤلالىتروهُت :اإلابحث ألاو  .اإلاشتًر

ً ؤلال٨ترووي، خُث ًىحض به ٖضص هاثل مً اإلامىهحن ٖلى اإلاى٢٘ /ج٣ىم الكغ٧اث بُلب م٩ان اإلاجهٍؼ

ً اإلاخجمٗحن في اإلاى٢٘ هٟؿه ؤو مىا٢٘ ؤزغي للخٗامل   باإلاىخجاثاإلاىخجاث اإلا٣ترخت ٣ًابلها َلباث اإلاكتًر

ًم٨ً مالخٓت  ٖضًض الكغ٧اث في الٗالم، اهدباهاإلاسخلٟت بط ؤن هظه ألاؾىا١ ؤلال٨تروهُت ٖملذ ٖلى حظب 

التي بضؤث حكخٛل في بٌٗ الهىاٖاث، و جبٗا لظل٪  ؤلاهترهذٖلى قب٨ت طل٪ مً زال٫ ٖضص مً اإلاىا٢٘ 

مً ألاؾىا١  الاوسخابالص يء الظي بغػ حلُا في  ،الازخُاعبٌٗ الهىاٖاث ألازغي هدُجت لٗملُت  ايمدلذ

ت ألازغي، ٖملُا ٧ل ؤهىإ اإلاىخجاث مثل ألا٢غام اإلاضمجت  الاهضماجؤلال٨تروهُت ؤو  ما٫ الخجاٍع في ألٖا

غة للبُ٘ ٖلى قب٨ت الخ، ...، بغامجؾ٣ُى، لٗب،لباؽ، ؤَٗمت،مجىهغاثمى لل ، ٞمبُٗاث ال٨خب ؤلاهترهذمخٞى

مً بحمالي اإلابُٗاث، و في هظا الكإن ٢ضع اإلاضًغ الخىُٟظي إلاى٢٘ ؤماػون  باإلااثت 8بلى  7جتراوح بحن  ؤلاهترهذٖلى 

 .(49)(Amazon)مً اإلابُٗاث ال٩لُت لل٨خب  ثتباإلاا 20بلى  15باإلاى٢٘ جمثل  ؤلاهترهذ٧ىم بإن اإلابُٗاث ٖبر 

٤ ٢ُام اإلاكتري  ؤلاهترهذًبضؤ الكغاء ٖبر  َلب الكغاء، وهي ؤو٫ بٖالن ًٖ هُت   اؾخماعة بمؤلًٖ ٍَغ

حم٘ ٧ل البُاهاث التي تهمه ٩ىن ٢ض ججى٫ في اإلاى٢٘ الخجاعي و اإلاكتري الجاصة في الكغاء، وهظا بٗض ؤن ً

 ًجب ؤن ًدخىي هظا اإلاى٢٘ همىطج َلب قغاء ؾهل ٧ي ٌؿخُُ٘ الخٟاّ ٖلى وجسو اإلاىخج اإلاغاص قغاثه و 

ٞةن الكغاء ًجب ؤن ٌكمل ٣ِٞ ٖلى البُاهاث ألاؾاؾُت اإلاُلىبت لٗملُت الكغاء و التي ًم٨ً  ٖمالثه ومً زم

 .(1-3)بحمالها في الك٩ل 

 

 

 

 

 

                                                 
(49) AMAZON: from www.amazon.com. Consulted: 18/04/2012.  

اث الالىتروهُت                                                                                                   فصل الثالثال  اإلابُعاث واإلاشتًر

http://www.amazon.com/


 

 ( 3-1) الشيل

 همىرج ػلب ششاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البُ٘ والكغاء ٖبر الاهترهذ، صاع ألامحن لليكغ والخىػَ٘، ص ٍ،               الهحرفي،مدمض : اإلاصذس 

ت، مهغ،  161،162 .م ،2009 ؤلاؾ٨ىضٍع

 

وفي خالت ما بطا جم ملئ ٧ل البُاهاث ٞهظا صلُل ٖلى حضًت الٗمُل لظا ًجب بعؾا٫ عؾالت له جُٟض 

 .بإن حمُ٘ بُاهاجه الصخهُت مامىت

٣ها  ؤلاهترهذللبُ٘ ٖبر مً ؤًٞل اإلاىخجاث اإلاىاؾبت  حهُت ، التي ًم٨ً حؿٍى جظا٦غ الؿٟغ و البرامج التٞر

ت و ؾهىلت ؤ٦بر مً ب٣ُت اإلاىخجاث ألازغي ، و ٌٗىص الًٟل بلى طل٪   :بؿٖغ

 ُلىبت ؤ٦ثر مً ٚحرها مً اإلاىخجاثؾهىلت ٖملُت التروٍج لهظه اإلاىخجاث ؾمذ لها ؤن ج٩ىن م. 

 

 همىطج َلب قغاء

 ......................................................................................(......ع٢م الهى٠)ع٢م اإلاىخج 

 ............................................................................................................ال٨مُت اإلاُلىبت

 ............................................................................عؾا٫ اإلاىخج بلُهالٗىىان اإلاُلىب ب

٤ الصخً: الٗىىان اإلاُلىب بعؾا٫ الٟىاجحر بلُه   ...............................................ٍَغ

٣ت الصخً  .............................................................................................................ٍَغ

ش الضٞ٘  ..................................................................................................................جاٍع

٣ت   ............................................................................................بالٗمُل الاجها٫ٍَغ

 ......................................................الٗمل..............................................جلُٟىن اإلاجز٫ 

 ..............................................................................................................جلُٟىن مباًل

ض ؤلال٨ترووي  .............................................................................................ٖىىان البًر

 ...........................................................................................................البُاهاث اإلاامىت

 ........................................................................................................................الٗىىان

 ............................................................................ع٢م البُا٢ت اإلاؿخسضمت في الضٞ٘

 ...................................................................................................عة لهاالكغ٦ت اإلاهض

ش اهتهاء البُا٢ت  ...................................................................................................جاٍع
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   ت حىصة و مىانٟاث  .بٌٗ البًاج٘ بك٩ل شخص ي ٢بل الكغاءالخاحت بلى مٗٞغ

 ا٦غ التي حكتري ٢بل ؤن ًىٓغ ٞحهابٌٗ اإلاىخجاث ال جدخاج بلى الخٟخِل الصخص ي مثل الخظ. 

 ض اإلاسجل و حؿلُمها مباقغة ٤ البًر  (.مثل الخظا٦غ)ًم٨ً ؤن جغؾل بٌٗ اإلاىخجاث ًٖ ٍَغ

اث ؤلال٨تروهُت هي الىٕى الىخُض ألا٦ثر جُىعا  احؿاٖاو مىٟٗت أل٦ثر اإلاىٓماث  ًغي بٌٗ ؤن اإلاكتًر

اإلاُت، خُث ؤجها جلٗب صوع ؤ٦بر في مجا٫ جيكُِ   و هظا مً قإهه ؤن ًسٌٟ مً الى٣ٟاث الاؾخماعاثٖو

(SHOP) (250) 

ٌ اإلاؼلب ألا   ظلىههو  ؤلاهترهذاإلاشتري عبر : و

 :مً زال٫ ما ًلي ؤلاهترهذوؿخٗغى ؾلى٥ اإلاكتري ٖبر 

 ؤلاهترهذاإلاشتري عبر  (2

باإلاكتري ٖبر  ؤلاهترهذؿتهل٪ ؤو اإلاكتري الظي ًماعؽ ٖملُاث الكغاء ٖبر قب٨ت ًُل٤ ٖلى اإلا

٦ما ؤن هظا اإلاكتري ، و َبُٗت َلباجه هوهى ًسخل٠ ًٖ اإلاؿتهل٪ الٗاصي في نٟاجه وزهاثه ،ؤلاهترهذ

مً ( ًتخ٣لُضال)ٖما هى ؾاثض في ٖملُاث البُ٘ الٗاصًت  ؤلاهترهذًخى٢٘ زضماث ؤًٞل مً الباجٗحن ٖبر قب٨ت 

حر حمُ٘ البُاهاث واإلاٗلىماث الخانت ، زٌٟ في ؤؾٗاع اإلاىخج ، ٦ما ًخى٢٘ ؤًًا ؤن ا٢خىائهاإلاغاص  باإلاىخجوجٞى

ؤلال٨ترووي التي جترجب ٖجها  الازترا١صٞ٘ ؤزمان اإلاىخجاث في ٢ىىاث ؤمىت م٘ ال٣ًاء ٖلى ٖملُاث لُب جمغ ؤؾا

ً هي حىهغ ال٣ًاًا اإلاهمت التي  ؤلاهترهذٖبر قب٨ت  ٣ًُٞت ؤمً اإلاٗلىماث، الؿغ٢ت مً خؿاباث اإلاكتًر

اث ألاولى ٖىض الدؿى١ ؤلال٨ترووي، و في ما ًإحي ؤهم الخهاثو التي  الاهترهذًًٗها اإلاكتري ٖبر  يمً ألاولٍى

 (51).الاهترهذًخمخ٘ بها اإلاؿتهل٪ ٖبر 

  اإلاىاٞؿت بحن الباجٗحن  هظا هاجج ًٖو  ؤلاهترهذؤطوا١ اإلاكتري ٖبر عٚباث و ججضص وجُىع خاحاث و  اؾخمغاع

ؤًٞل اإلاىخجاث  بازخُاع خُث ًخم ٖغى ٖضص ٦بحر مً اإلاىخجاث مما ٌؿمذ للمكتري ، ؤلاهترهذٖبر قب٨ت 

 .مً خُث الؿٗغ و الجىصة

                                                 
(50) SHOP:  www.shop.org. Consulted: 23/03/2012 

٤ الال٨ترووي"، بى ٞاعةًىؾ٠ ؤخمض ؤ (51) ٣ي ٚبر الاهترهذ: الدؿٍى ج الدؿٍى   109 -107 . ، م2004، ، ألاعصن، ٖمان1ٍ، صاع واثل، "ٖىانغ اإلاٍؼ
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 خماص  ؤلاهترهذٞهىا٥ حهاث مٗىُت بتزوٍض اإلاكتري ٖبر ، جماٖاث اإلاغحُٗت اإلاسخلٟتٖلى جىنُاث ال الٖا

 (groups news)ومجمىٖت ألازباع ( Chatting Rooms)الضعصقت : ٟت مثلبالىهاثذ و الخىنُاث اإلاسخل

غ و  وقغ٦ت ( DBC)مثل قغ٦ت  ؤلال٨تروويلهظا اإلاكتري  الاؾدكاعاثهىا٥ ال٨ثحر مً الكغ٧اث التي جٞى

(Quote.Com ) وقغ٦ت(Paine Webbor.) 

  واإلاؿتهل٨حن ؤلال٨تروهُحن إلاىخجاث ً اصة ٖضص اإلاكتًر ما٫اإلاىٓماث التي صزلٍػ اصة ذ ًٞاء ألٖا ، وهظه الٍؼ

لم ج٨ً في ؤٚلبها ٖلى خؿاب الخجاعة الخ٣لُضًت، و٢ض ٩ًىن اإلاكتري ج٣لُضًا وبل٨تروهُا في هٟـ الى٢ذ، 

ومثا٫ طل٪ مثا٫ الصخاٞت ٣ٞض ٣ًىم الٟغص بكغاء اإلاجلت ؤو الصخُٟت مً ، وهظا في بٌٗ الهىاٖاث

 .ؤلاهترهذي هٟـ اإلاجلت ؤو الصخُٟت في قب٨ت الباٖت الخ٣لُضًحن وفي هٟـ الى٢ذ ٩ًىن مكتر٧ا ف

  ما٫ ؤلال٨تروهُت في بضاًت ألامغ  ؤلاهترهذالخٛحر اإلاؿخمغ في ؤؾلىب اإلاكتري ٖبر وجىحهاجه هدى مماعؾت ألٖا

ما٫ الجضًضة زم ًهبذ ًماع  ا مً هظه ألٖا ت صون جسٝى٩ًىن اإلاكتري مخسٞى  .ؽ هظه اله٣ٟاث الخجاٍع

 إلا٣ضاع ٦بحر مً اإلاٗلىماث و البُاهاث خى٫ الؿل٘ و الخضماث اإلاُغوخت للبُ٘ اإلاكتري ؤلال٨ترووي  امخال٥

 .ال٣غاع الهاثب اجساطوهظه البُاهاث حؿاٖضه ٖلى  الاهترهذٖبر قب٨ت 

 :ظلىن اإلاشتري عبر ؤلاهترهذ (1

به  الاخخٟاّلب٣اء الكغ٧اث في ْل اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت البض مً ٞهم ؾلى٥ اإلاكتري و الىنى٫ بلُه و 

بط ال ًم٨ً به٩اع ؤهمُت بىاء ٖال٢ت حُضة و ٞٗالت م٘ الؼباثً ؾىاء ؤ٧اهذ هظه الٗال٢ت في ألاؾىا١ .ى٫ مضةأَل

ؤو اإلااؾؿت ؤو الىالء  للمىخجذ جد٣ُ٣ا إلؾتراجُجُت والء الٗمالء ٖبر قب٨ت ؤلاهتره الاٞترايُتالخ٣لُضًت ؤم 

 .ؤلال٨ترووي ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ

 :ؤلاهترهذىت همىرج ظلىن اإلاشتري عبر شب (3

٤ زال٫ ال٣ٗىص اإلاايُت مً مداوالث ٖضة لٟهم ؾلى٥ اإلاكتري في ألاؾىا١  ٢ام مسخهىن في الدؿٍى

٣ت التي ًخم بها ، ُاٚت زالنت ؤبداثهم في ٖضة هماطجالخ٣لُضًت وجمذ ن و٧ان هضٝ هظه الضعاؾاث ٞهم الٍُغ

الم و البرامج التروٍجُت ألازغي ٢غاع الكغاء ختى حؿخُُ٘ الكغ٦ت الخإزحر ٖلى هظا ال٣غاع مً زال٫   .ؤلٖا
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ىضح الك٩ل  بط بِىىا مً زالله الٗىانغ ألاؾاؾُت لؿلى٥ اإلاؿتهل٪  وآزغون "جحربان"همىطحا َىعه ( 2-3)ٍو

 (52) :و التي جخلخو باألحؼاء الخالُت 

 : والتي جًم الخهاثو الصخهُت و البُئُت و التي ؾىٝ هىضخها في ما ًلي: اإلاخغيراث اإلاعخللت (أ 

 ٚغاُٞت والضازلُت والؿلى٦ُت، ومثا٫ ى جخمثل هظه الخهاثو في الٗىانغ الضًم :خصائص الصخصُتال

والظي ( www.emarketer.com)طل٪ اإلاىا٢٘ التي حٗغى مٗلىماث ًٖ َباج٘ ؾلى٥ الؼباثً ٦مى٢٘ 

، اإلاؿخىي الخٗلُمي، و اإلاهىت و الضزل الؿىىي، الاحخماُٖتٌٗغى مٗلىماث ًٖ الجيـ ، الٗمغ ، الخالت 

بت لضًه  ؤلاهترهذ٦ما ؤن هىا٥ بخهاثُاث جُٟض ؤهه ٧لما ػاصث زبرة الؼبىن في الدؿى١ ٖبر  ٧لما ػاصث الٚغ

ت ما ٌكتري الؼبىن و إلااطا ال ٌكتري  و ٢ض بُيذ هظه ؤلاخهاثُاث ؤن ٖضم الكغاء ٌٗىص . بالكغاء، و مٗٞغ

 (53) :لٗضة ؤؾباب مجها

  51وؿبت ج٩ال٠ُ الصخً جمثل % . 

  44ة للؿل٘ جمثل صالهٗىبت في الخ٨م ٖلى الجى % . 

  ؤو َى٫ ٞترة / ال ٌكترون بؿبب ٖضم ال٣ضعة ٖلى َغح ألاؾئلت، و  الاهترهذمً مؿخسضمي  % 32و ؤن

 .ؤو جًُٟل الكغاء مً ألاؾىا١ الخ٣لُضًت / حؿلُم الؿلٗت بٗض ٖملُت الكغاء ، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 ) Turban, Dave  king, jae kye lee, Dennis Veihland, “Electronic Commerce: A Management Perspective”, 4th Edition, Pearson 

Prentice Hall,2006 
(53) Temkin,  B.C, "Focus On Consumer Experience ", Not CRM, Forrester Research, 2002. 
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 (:1-3) الشيل

 همىرج ظلىن اإلاشتري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، صاع الخامض "Electronic Commerce( EC) الخجاعة الال٨تروهُت"، زل٠ؾىاء حىصة الجضاًت، مدمض هىع نالح  :اإلاصذس 

 125- 119. م، 2008 ، ألاعصن،1ٍلليكغ والخىػَ٘، 

 

 اث هىعصها بةًجاػ ُٞما:  الخصائص البُئُت  : ًلي  و جى٣ؿم بلى زالر مجمٖى

o  الاحخماعُتاإلاخغيراث: 

ؾغة جلٗب هظه اإلاخٛحراث صوعا مهما في ٖملُت الكغاء ٖبر ؤلاهترهذ ، خُث ًخإزغ ٢غاع اإلاكتري بإٞغاص ألا 

التي ًيخمي بلحها ٖلى ، وألا٦ثر ؤهمُت هى جإزحر الجماٖاث اإلاىصًالث اإلاُغوخت لهظا الٗاموألانض٢اء والٗاملحن و 

 .تروهُاٍخىانل مٗها بل٨ؤلاهترهذ و 

 الخصبئص البيئية

 ختواعَةالعواهل اإل -

 العواهل الثقافَة  -

األنظوة و التشرٍعات و  -

 القوانَن

 العواهل السَاسَة  -

 الوستوى التكنولوخٌ  -

   

 الخصبئص الفردية 

 العور -

 الدنس  -

 الذٍن - 

 الوستوى العلوٌ  -

 القَن الشخصَة  -

 

 قرارات المشتري
 الشراء أم ال ؟ -

 هارا تشترً ؟ -

 هن أٍن تشترً ؟  -

  ي تشترً ؟هت -

 كن هرة تشترً ؟ -

 منبهبت السىق 
السعر  -  

 الصنف -

 التنوٍع -

 التروٍح -

خودة الونتح  -  

توفر الونتح  -  

اإلنتاج حسب الطلب -  

 

 عملية إتخبذ 

 القرار

 (فرد أو جمبعة ) 
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o  مخغيراث بُئُت أخشي : 

ٗاث الال هحكمل هظ ٢اهىهُت الخ٩ىمُت  اإلاخٛحراث مضي جىاٞغ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت، ألاهٓمت والدكَغ

البروجى٧ىالث الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت ٞحهىا الضولت، والبيُت الخدخُت الٗال٢ت بالخجاعة ؤلال٨تروهُت و  للضولت طاث

 .ٖلى مؿخىي الضولت بك٩ل ٖامالكغ٧اث و مؿخىي ألاٞغاص و ٖلى  الاجهاالثواإلاٗلىماث  لخ٨ىىلىحُا

o اإلاخغيراث الىظُؼت أو اإلاخذاخلت : 

باج٘ ٖلى الخد٨م بها، ٦ما هى الخا٫ في الخجاعة الخ٣لُضًت  اإلامحز لهظه اإلاخٛحراث هى ٢ضعة الال يءالص 

الم و التروٍج و ؤن ، و ٦ظل٪ زضماث والجىصة ىاٝ الؿلٗت و اإلاىصًالثوالتي حكمل ٖلى ٖملُاث الدؿٗحر و ؤلٖا

البُ٘ ٧الصخً و الخىنُل وزضماث ما بٗض البُ٘ ٧الهُاهت و الًمان و ٢بى٫ بعحإ الؿلٗت مً ٢بل اإلاكتري 

 زمجها و هظا مً ؤحل حظب اإلاكتري  اؾترصاصو ٦ظا 

 الكغاء،حكمل هظه اإلاخٛحراث ٢غاعاث الكغاء اإلاخسظة مً ٢بل اإلاكتري ٧الكغاء ؤو ٖضم :  اإلاخغيراث الخابعت (ب 

 ماطا حكتري ومً اًً و متى و ٦م ؾدكتري؟

 : ٞغاع الكغاء بٗضة ؤصواع و مغاخل جخمثل باآلحي اجساطجمغ ٖملُت 

  ح ؤو ٣ًضم ٨ٞغة الؿلٗت ؤو الخضمتوهى الصخو الظي ٣ًتر : اإلاباصع. 

  ى ٢غاع الكغاء ال٨بحر ٖلوهى الصخو الظي ٣ًضم الىهُدت ؤو ال٨ٟغة ؤو الغؤي الظي ٩ًىن له الخإزحر : اإلاازغ

 .الجهاجي

  ًهى الصخو الظي ًخسظ ال٣غاع ؤو حؼء مىه ؾىاء ما حكتري و ٠ُ٦ و مً ؤً: اإلا٣غع. 

   هى الصخو الظي ٣ًىم بٗملُت الكغاء الخ٣ُ٣ُت :اإلاكتري. 

 هى الصخو الظي ٌؿتهل٪ الؿلٗت   ؤو الخضمت التي جم قغائها  :اإلاؿخسضم. 

صواع الؿاب٣ت مً َٝغ شخو واخض، ؤما بطا لٗب ٖضة ٌؿهل ٖلُىا ٞهم ؾلى٥ اإلاكتري بطا جمذ ألا 

 .تري ؤشخام جل٪ ألاصواع ٞةهه ًهٗب ٖلُىا ٞهم ؾلى٥ اإلاك
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 :(2-3)الجذٌو 

 مخغيراث اإلاىكع ؤلالىترووي والخىىىلىجي

 مخٛحراث اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي والخ٨ىىلىجي –هٓم الخجاعة ؤلال٨تروهُت 

 لؼباثًزضمت ا الضٖم الخ٣ني الضٖامت اللىحِؿدُت

 ٘ٞالض 

 الدؿلُم 

  اإلادخىي 

 ًالخماًت و ألام 

 

 ٘جهمُم اإلاى٢ 

  و٦الء الظ٧اء مً احل اإلا٣اعهت

 زغي ألا  اإلاىا٢٘م٘ 

 

 

  ؾهىلت الىنى٫. 

  ؤلاحابت الٟىعٍت ٖلى

 ة مؿب٣اصمدض ألاؾئلت

 ض ؤلال٨ترووي  البًر

  الاجها٫الغص آللي و مغا٦ؼ 

  .Turban and al , Op.cit :اإلاصذس

 ؤلالىتروهُت  الىخالىحاث :ثاويال اإلاؼلب

٣ت بل٨تروهُت ، و حٗخبر الٗمىص ال٣ٟغي لبٌٗ  ال٨خالىحاث ؤلال٨تروهُت هي ٖغى لبًاٖت ما بٍُغ

ٞاإلاكتر٧ىن في هظا اإلاى٢٘ ( www.amazon.com) : اإلاىا٢٘ التي جبُ٘ بهىعة بل٨تروهُت ٦مثا٫ ٖلى طل٪ مى٢٘

غة في اإلاى٢٘ و بطا ما جم الخهم ٖلى بٌٗ زغ ألا آجهلهم   .(54) (w. enter)  اإلاىخجاثزباع ًٖ البًاٖت اإلاخٞى

ت اإلاٗانغة و التي جهمُمها زهُها  ٦ما ٌٗض ال٨خالىج ؤلال٨ترووي مً ؤخضر الخُب٣ُاث الخجاٍع

ىخج، ٦ما ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، وهي حؿخسضم اإلاٗلىماث بحن ٧ل مً اإلاؿتهل٪ ؤو الٗمُل واإلا الؾخسضامها

ما٫  .حؿخسضم ؤًًا إلهجاػ اإلاٗامالث الخانت ب٣ُإ ألٖا

م٨ً للمؿتهل٪ ؤو اإلاكتري ؤن ًخهٟذ ال٨خالىحاث لضي بُ ، ؤما ىث ال٨خالىحاث ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذٍو

ِ ُٞضًى و صٌؿ٩اث وؤؾُىاهاث ٦مبُىجغ ٦ما ًم٨ً ؤًًا بحغاء بٌٗ  آلان ٣ٞض ؤنبدذ ج٣ضم في قٍغ

 .ٖلحها ، ًٞال ًٖ بياٞت مٗلىماث حضًضة زانت ب٩ل م٩ان جهل بلُه الخٗضًالث و الخُٛحراث

خهلىن  ٣ُت ٍو ؿخُُ٘ الٗمالء واإلاؿتهل٩ىن الخى٣ل ٖبر ٢ىىاث الخلُٟىن ؤو اإلادُاث ؤلاطاُٖت الدؿٍى َو

بىن ٞحها، خُث جىٞغ هظه ال٣ىىاث واإلادُاث بٌٗ ا لٗغوى الخىيُدُت بها لُدهلىا ٖلى اإلاىخجاث التي ًٚغ

                                                 
(54) W .enter, from http//www.wenter.com/forum/show thread. Consulted:  05/04/2012. 
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٣ت شخجها وج٩لٟت هظا الصخًخجاث و لبٌٗ اإلاى ٍغ ًلي جهيُٟاث ال٨خالىحاث  ُٞماو  ،(55)ؤؾٗاعها َو

 :ؤلال٨تروهُت

لت عشض اإلاعلىماث (2  : جهى٠ بلىو   :ػٍش

 ت: ال٨خالىحاث الؿا٦ىت  .وجخمحز بالثباث في ٖغى اإلاٗلىماث و طل٪ في ق٩ل هو جىيُحي ونىع مُبٖى

 ًخم ٖغى نىع مخدغ٦ت م٘ بياٞت  إلاٗلىماث خُثوجخمحز بضًىام٨ُُت ٖغى ا: ال٨خالىحاث اإلاخدغ٦ت

 (56) .ع نىث بلى مدخىي الىو ؤو ؤٞالم ُٞضًى مصخىبت بالهى 

 : دسحت جلبُت سغبت اإلاعتهلً (1

  جٌٗني ًم٨ً ألي ػبىن ؤن ًدهل ٖلى هظا الىٕى مً ال٨خالى : ٢ُاس ي. 

 باث  ٩ًىن هظا ال٨خالىج ٨ٖـ ال٣ُاس ي و الظي ٌٗني ؤن ج٩ىن البًاٖت و ألاؾٗاع : مسهو ٖلى خؿب ٚع

 الؼبىن 

، الخ٣لُضي ؤو و في يىء طل٪ ٞةن ال٨خالىج ؤلال٨ترووي ٌٗض ق٨ال ا٦ثر جُىعا و جمحزا لل٨خالىج الٗاصي 

  :الخالي هظا و ًم٨ً جىيُذ الٟغو١ ألاؾاؾُت بحن ٧ل مجها في الجضو٫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
٤ والخجاعة الال٨تروهُت"، ٚىُمؤخمض مدمض  (55) ت، ص ٍ، مهغ،"الدؿٍى  174-173 .، م2009 -2008 ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 210 .، مغح٘ ؾاب٤، مالهحرفيمدمض  (56)
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 (:1-3)الجذٌو 

 ملاسهت بين الىخالىج الىسقي وؤلالىترووي

 الىخالىج ؤلالىترووي الىسقيالىخالىج  

 اإلاميزاث 

ؾهىلت نىٗها بمٗنى ال جدخاج بلى ج٣ىُاث  -

 ٖالُت 

ًم٨ً الخهٟذ صون الخاحت لل٨مبُىجغ و  -

 ؤلاهترهذ

 مخى٣لت ا٦ثر مً ال٨خالىحاث ؤلال٨تروهُت -

ؾهىلت جدضًث اإلاىخجاث  -

واإلاٗلىماث ب٩ل ؾهىلت مً خُث 

 .ؤلاياٞت والخظٝ

ىخج ج٩ىن اإلاٗلىماث ًٖ اإلا -

 .ؤوضحؤ٦ثر و 

ًم٨ً بياٞت مازغاث مثل  -

 .الهىث و الخغ٦ت

 ؾهىلت الخٟهُل -

 العُىب 

نٗىبت جدضًث مٗلىماث اإلاىخج ؤو بياٞت  -

 مىخج حضًض في خالت وحىصه

ال ًدخىي  بال ٖلى ٖضص مدضوص مً  -

 اإلاىخجاث

اإلاٗلىماث التي ج٨خب ج٩ىن بك٩ل بؿُِ و  -

 ٚحر مٟهل  

ٖالُت ٖىض ج٩لٟت زابخت و  -

ىه ألو٫ مغة   .ج٩ٍى

ًخُلب بٌٗ اإلاهاعاث مً  -

 اإلاؿتهل٪ 

ًخُلب بٌٗ البرامج مثل  -

ب  مدغ٧اث البدث ٖلى الٍى

  .W.ENTER, Op. cit  :اإلاصذس            

 اإلافاوطت ؤلالىتروهُتاإلالاًظت و : ثالثال اإلاؼلب

ها الىاؽ مىظ ال٣ضم ٖلى ؤجها حٗض ٖملُت جباص٫ اإلاىخجاث مً لُغ١ ال٣ضًمت في الخجاعة و التي ٖ ٞغ

ما٫ٖملُت جباص٫ مىخجاث و زضماث وآلان ٞةن اإلا٣اًًت جخ  .م بك٩ل ؤؾاس ي بحن ماؾؿاث ألٖا

ما٫ إلجمام ٖملُت اإلا٣اًًتول٨ً جٓهغ اإلاك٩لت في نٗىبت بًجاص قغ٧ا ما٫ ء ألٖا ، ًم٨ً إلاىٓماث ألٖا

غى  اؾخسضاموألاشخام  ًجضون ما ، ول٨ً ٢ض ال لضحهم ماؤلاٖالن ٧ىؾُلت للبدث ًٖ خاحاتهم ٖو

 .ًدخاحىهه بك٩له الصخُذ

، ول٨ً ٢ض لضحهم هي اؾخسضام الىؾُاء للبدث ًٖ خاحت الكغ٧اء لهم لٗغى ما ألازغي الىؾُلت 

، وخاحتهم (ٖمىلت % 30بلى  20مً )٩ًىن هاالء الىؾُاء ٖىهغا ٚحر مُٟض لخهىلهم ٖلى ٖمىلت مغجٟٗت 

حر الخضمت، ولخل هظه اإلاك٩لت ْهغث اإلا٣اًًت ؤلال٨تروهُت بحن اإلا٣اًًحن للبدث ًٖ ا٦بر ٖضص  للى٢ذ لخٞى
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وهى الؿى١ الظي ٣ًىم ، ) (Barteling Exchange، خُث جخم اإلا٣اًًت ٖاصة في ؾى١ اإلا٣اًًت نلت وؤًٞل

 وجخم بحغاءاث ٖملُت اإلا٣اًًت وهاصٞت ٦ٟئتُٞه الىؾُاء بدىُٓم و بصاعة ٖملُاث اإلاباصلت إلحغائها بهىعة 

 : ٦ما ًلي

  ٣ًىم اإلاؿخسضم بةباٙل ؾى١ اإلا٣اًًت بما ًىص ٖغيه في الؿى١. 

 دضص ؾٗغا لها  .ًخم ٖىضها بُٖائه ه٣اٍ خؿب مىانٟاث الؿلٗت ؤو الخضمت ٍو

 ٌؿخسضم اإلاؿخسضم هظه الى٣اٍ ل٣ُىم باإلاباصلت م٘ ؾلٗت ؤزغي ؤو زضمت خؿب الى٣اٍ لضًه. 

غ في اإلاباصلت الدؿهُالث الؿٍغ مً  الاؾخٟاصةت واإلاالُت وبال لً ٌؿخُُ٘ اإلاؿخسضمىن ًجب ؤن ًخٞى

م٨ُُت ًخم جدضًضها ٖبر الى٣اٍ التي جم ججمُٗها هدُجت اإلاباصلت ٦ما  ؤن الاؾٗاع اإلاخٛحرة والتي جخه٠ بالضًىا

م٨ً ؤن جخم اإلاٟاوياث ، وهظه اإلاٟاوياث جخم ٖلى الؿل٘ اإلاغجٟٗت الؿٗغ ؤو اإلاىخجاث و الخضماث الخانت ٍو

ٓهغ صون اإلاٟاوياث ٖىض ٦ظل٪ ٖ ٚحر الخاحت لؿلٗت طاث مىانٟاث زانت و لى الُلبُاث ال٨بحرة، ٍو

ت بت في زضمت طاث زهاثو مسخلٟت ًٖ ، ؤمُٗاٍع خُاصًتو ٖىض الٚغ خم جدضًض الؿٗغ بىاءا ٖلى هٕى الٖا ، ٍو

 .هظه الخضمت اإلا٣ضمت

 :(57)اقغةهىا٥ زالزت ٖىامل ًم٨ً ؤن حؿهل ٖملُت اإلاٟاوياث ؤلال٨تروهُت اإلاب

  بطا ٧اهذ اإلاىخجاث اإلاٗغويت مؿتهل٨ت ؤو زانت. 

  وحىص ج٨ىىلىحُا خاؾىبُت لدؿهُل مغاخل اإلاٟاوياث. 

  وحىص البرامج الخاؾىبُت الظ٦ُت التي ج٣ىم بٗملُت البدث و اإلا٣اعهت. 

  غ هظه الٗىامل الثالزت ٞةن اإلاؿخسضم ًدهل ٖلى زضمت طاث حىصة ٖالُت و ؾٗغ و ٖىض جٞى

 .مىاؾب
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 اإلابُعاث ؤلالىتروهُت: اإلابحث الثاوي

٦ما جم الخُغ١ بلُه ؾاب٣ا ٞةهه مً ؤًٞل اإلاىخجاث اإلاىاؾبت للبُ٘ ٖبر الاهترهذ جظا٦غ الؿٟغ و لبرامج 

حهُت ت و التٞر ٣ها بؿٖغ ، وؾبب هجاح هظه الٗملُت لت ؤ٦بر مً ب٣ُت اإلاىخجاث ألازغي ؾهى ، بدُث ًم٨ً حؿٍى

٤ اإلاىخجاث ؤ٦ثر  اصة الُلب ٖلحها وبالخالي هى ؾهىلت ٖملُت التروٍجمً ٚحرها وحؿٍى ، بط ؾمذ ط٥ بٍؼ

و٦ظل٪ الخم٨ً مً الخٍٗغ٠ بجىصة ومىانٟاث بٌٗ الؿل٘ بك٩ل شخص ي ٢بل الكغاء باإلياٞت ، اإلابُٗاث

بلى ؤن بٌٗ اإلاىخجاث ال جدخاج بلى الخٟخِل الصخص ي مثل الخظا٦غ حكتري ٢بل بن ًىٓغ ٞحها ن وؤزحرا ًم٨ً 

ض اإلاسجل ؤو ًخم الدجؼ و حؿلُمها مبن جغؾل  ٤ البًر  .باقغةالخظا٦غ بؿهىلت ًٖ ٍَغ

ت ع٢م ؤٖمالها وهى م٣اعهت  وحٗخبر اإلابُٗاث ؤلال٨تروهُت بخضي الُغ١ ل٣ُاؽ ؤصاء الكغ٧اث ؤو مٗٞغ

وباإلاهاصع الا٢خهاصًت ألازغي التي  ،ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت زال٫ ٞتراث ؾاب٣ت ببٌٗ الهىاٖاث و٘ اإلاىاٞؿحن

 .(58)جيخج مجها الؿُىلت الى٣ضًت

م٨ً بن جإزظ اإلابُٗاث ؤلال٨تروهُت ٖضة ؤق٩ا٫ و نىع هظ٦غ مجها ما  : ًلي ٍو

 لىتروهُتالبُع عبر اإلاضاداث ؤلا:ٌو ألا  اإلاؼلب

بحن  مً زال٫ اإلاؼاص ًخم٨ً الخجاع مً ٖغى مىخجاتهم للمؼاًضة ٖلحها، بط حٗخبر آلُت في الؿى١  و جخم

حن ؤخضهما ناخب  الخىاٞؿُت للٟىػ في اإلاؼاص،بالضًىام٨ُُت و  وجخه٠ اإلاؼاصاث ،آلازغ اإلاؼاًضالؿلٗت و َٞغ

خُث نممذ اإلاؼاصاث في ٖالم الخجاعة للخٗامل م٘ مىخجاث وزضماث ال ًم٨ً الخٗامل مٗها ب٣ىىاث ؤزغي 

في البيُت الخدخُت  وؤخُاها جخم بال٣ىىاث الٗاصًت ول٨ً بهىعة ٚحر ٦ٟئت وبالخالي ؤلاهترهذ ؤخض ألاؾـ الغثِؿت

ً و الباجٗحن  حن اإلاكتًر  .اإلاىاؾبت لخىُٟظ اإلاؼاصاث بإ٢ل ج٩لٟت  بًغاصًه وبمكاع٦ت الُٞغ

ف اإلاضاداث ؤلالىتروهُت (2  : حعٍش

حٗٝغ اإلاؼاصاث ؤلال٨تروهُت ٖلى ؤجها اإلاؼاصاث التي جخم ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ و التي ْهغث مىظ ؾىىاث 

دت ٖضًضة و ماػالذ مؿخمغة، خُث ًم٨ً ٗت ومٍغ  .(59)لؤلشخام اإلاكاع٦ت في هظا الىٕى اإلاخُىع بهىعة ؾَغ

                                                 
(58) Juniper Research, from : http// juniperresearech.com, Consulted: 05/04/2012. 
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٤ اإلاؼاًضة في الؿٗغ مً " ٦ما ٌٗٝغ اإلاؼاص ٖلى ؤهه  ٘ و قغاء الؿل٘ و الخضماث ًٖ ٍَغ هى ٖملُت بَغ

ً ، ؤما اإلاؼاص ؤلال٨ترووي  ر ؿٗح، و اإلاؼاص هى ؤخض ؤهىإ  الدٞهى مؼاص ٖبر ؤلاهترهذ( Online action)٢بل اإلاكتًر

، خُث ؾٗغ اإلاىخج مخٛحر ل٩ل مكتري بدؿب مضي خاحت اإلاكتري و٦ظل٪ خؿب الضًىام٩ُي ؤو الدؿٗحر اإلاخٛحر

 .(60)(Smarttv) خالت الباج٘

 :ًىضح ؤمثلت ًٖ اإلاؼاصاث اإلاخاخت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ( 3-3)و ُٞما ًلي حضو٫ 

 (:3-3)الجذٌو 

 مثلت على اإلاضاداثأ

 عشبُت مخخصص عام

Ebay 

Ubid 

Bidz 

Auctions amazon 

Oldandsald 

Racersauction 

Teletrade 

Baseball-cards.com 

Mazad.com100 

Mazadmall.com 

Mazadksa.com 

 (.Smarttv, Op. cit: )اإلاصذس

خ اإلاضاد ؤلالىترووي (1  :جاٍس

، (Pierre Omidyar)، خُث ٢ام عحل ًضعى(ebay) مى٢٘ اهُال٢تم٘  1995بضؤ اإلاؼاص ؤلال٨ترووي ؾىت 

همى اإلاؼاص جُىع و  ؾخمغ ا، ومىظ طل٪ اإلاؼاًضة ٖلحها و بُٗذ بإٖلى ؾٗغببُ٘ َابٗت لحزع م٨ؿىعة، وجم 

ان ما جُىع بلى ٖمل ( Omidyar) ؤلال٨ترووي بمٗضالث هاثلت، مما حٗل ًخسظ هظا الٗمل بالضوام حؼجي وؾٖغ

التي ٢امذ (ebay)  بلى حىب( Yahoo, Amazon) بضوام ٦لي، وفي ؤوازغ الدؿُٗىاث صزلذ قغ٧اث مىاٞؿت مثل

م ؤن هىا٥ قغ٧اث لِؿذ ٦بحرة ل٨جها جم٨ىذ مً وي٘ بهمتها  .بةوكاء مىا٢٘ مؼاصاث بل٨تروهُت، ٚع

 : أهىاع اإلاضاد (3

خم ، ٦ظا ؤلاحغاءاثؤهىإ اإلاؼاصاث مً هٕى بلى ؤزغ و هىا٥ ؤهىإ ٖضًضة مً اإلاؼاصاث، وجسخل٠  ٍو

حٗخمض هظه الخهيُٟاث في ألاؾاؽ ٖلى ىام٩ُي بلى ؤعب٘ جهيُٟاث و غ الضًجهي٠ُ هظه ألاهىإ بىاء ٖلى الؿٗ

 :و الباجٗحن في ٧ل نى٠ و جخمثل فيٖضص اإلاكتر٦حن 

                                                 
(60) 

Smart Tv, from : http// www.smarttv.com/sec-features.htm, consulted: 05/04/2012.
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ً والباجٗحن بط  :(one Bayer,one seller)بائع واحذ و مشتري واحذ  (أ  في هظه اإلاؼاصاث وهٓغا ل٣لت اإلاكتًر

ض قغوٍ البُ٘ بما وى والخٟايل، وجدضًمكتري واخض ٞةجها حؿهل ٖملُت الخٟاى باج٘ واخض و ٣ًخهغ ٖل

خم طل٪ بىاءا ٖلى الٗغى و  ح واٖخماصاالُلب في طل٪ الؿٗغ ٍو  .نٖلى الٗىامل البُئُت مً الُٞغ

ً  (ب  ٩ًىن هظا الىٕى مً (: one seller,many potenciel bayers)بائع واحذ لعذة أشخاص مشتًر

ؼاًضون باإلاؼاًضة ٖلى هظا اإلاىخج، وجىحض ؤعب٘ اإلاؼاصاث هٓامُا خُث ٣ًىم الباج٘ بٗغى اإلاىخج و ٣ًىم اإلا

  (61).(formard auction)ؤهىإ مً اإلاؼاصاث الىٓامُت 

  اإلاؼاص ؤلاهجلحزي(English auction  ) ًخم في هظا اإلاؼاص ٖغى مىخج واخض في ٧ل مؼاص ، جخم اإلاؼاًضة ٖلُه

 .لٟترة اإلادضصة خُث ًخضعج الؿٗغ و ًغجٟ٘ ؤلى ؤن ًهل بلى ؤٖلى مؿخىٍاث في جهاًت ا

 ٩ي ؤلاهجلحزي مً خُث الؿٗغ بال ؤهه ًسخل٠ ٖىه  ٌكبه هظا اإلاؼاص(:yankee auction) (الُاه٩ي)اإلاؼاص ألامٍغ

ت مدضصة مً اإلاىخجاث ٦ه٣ٟت ٧املت ؤو خمىلت واخضة   .في ؤهه مؼاص إلاجمٖى

 اإلاؼاص الؿ٣ٍى الخغ(free –fall auction): خج ٖلى خض و جبضؤ ألاؾٗاع  هى مؼاص جخم ُٞه اإلاؼاًضة ٖلى ٧ل مى

اث و بٗض طل٪ جبضؤ بالخىا٢و بلى ؤصوى ؤو ؤ٢ل ؾٗغ م٘   .و٢ذ اإلاؼاص اهتهاءبإٖلى اإلاكتًر

 ألاإلااوي/اإلاؼاص الهىلىضي (Deutch Auction :) ًضص مً اإلاؼاًضًً وهى مؼاص إلاجمىٖت م باج٘ واخض ٖو

ً ٖلى الؿٗغن ًىااإلاىخجاث بدُث ًبضؤ الؿٗغ بإٖلى مؿخىي زم ًدىا٢و بلى ؤ  .٤ٞ ؤخض اإلاكتًر

خُث ًً٘ اإلاكتري قغوَه الخانت  :(one bayer many sellers)مشتري واحذ لعذة بائعين محخملين  (ج 

في اإلاؼاص و ٢ض ٩ًىن هظا اإلاكتري هى جاحغ ًبدث ًٖ خاحخه في اإلاىاص ألاولُت ، ٖىضها ٣ًىم ؤصخاب هظه 

ألن  ) berbes auction)مى ٦ظل٪ هظا اإلاؼاص باإلاؼاص ال٨ٗس ي ألازحرة  بخلبُت َلبه و اإلاكاع٦ت في اإلاؼاص ، و ٌؿ

 .خضماث التي ًدضصها اإلاكتري ؾاب٣االاإلاىعصًً ًؼاًضون ٖلى اإلاىخجاث و 

ً (د  ًدضص ؾٗغ البُ٘ مً َٝغ الباج٘ والظي ًدضص  :many sellers many bears))عذة بائعين لعذة مشتًر

ًبحن الباجٗحن و  خؿب الخٟاٖل الضًىام٩ُي  .للمؼاصاث بىاءا ٖلى ٖضص ألاشخام وهى ألازغ جهي٠ُ اإلاكتًر
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ٗخبر ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت وؾى١ الؿل٘ مثاال خُا وواضخا ٖلى هظه اإلاؼاصاث بط ًم٨ً ؤن ٩ًىن  َو

 .ؿخ٣لحن ؤو ٖباعة ًٖ مىٓماث ؤٖما٫اإلاؼاًضون ؤشخانا م

 :مميزاث ومعاوئ اإلاضاد ؤلالىترووي (4

 (62): اإلاميزاث (أ 

 ال جىحض ٖىاث٤ حٛغاُٞت  ً ذ الخضوص الجٛغاُٞت بحن الباجٗحن واإلاكتًر َؿهل ل٣اثلتهم و ٨ًٟي و خُث ؤهه ًٍؼ

 .باإلهترهذ مً ؤي م٩ان خى٫ الٗالم اجهالهم٣ِٞ 

 خُث ؤجها جدضر في ؤي و٢ذ مً ة الُىم و ًم٨ً ؤن حؿخمغ لٗضة ؤًام و ٩ًىن هىا٥  :ال جىحض ٖىاث٤ ػمىُت

 .غاع خى٫ بضؤ اإلاؼاًضة مً ٖضمهالى٢ذ ال٩افي للبدث ًٖ ؾلٗت ؤو زضمت زم ال٣

  ٣ت جدؿم بالٟٗالُت ً بٍُغ اصة ألاعباح بدُث ًم٨ً للباج٘ ؤن ًهل بلى ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلاكتًر ٍػ

وجم٨ىه مً بُ٘ ٦مُاث ٦بحرة و بإؾٗاع ًخم جدضًضها في اإلاؼاص و الٟاثضة هىا ج٨مً في ؾهىلت الىنى٫ بلى 

 .ُٟظالخى ػمًوج٣هحر  الاهترهذاإلاؿتهل٪ بىاؾُت 

  وي٘ الؿٗغ اإلاثالي(optimal price setting ) ً مً زال٫ ألاؾٗاع التي جم ٖغيها في اإلاؼاص مً َٝغ اإلاكتًر

 .٦مغح٘ؾٗغ اإلاؼاص  باجساطًم٨ً للباجٗحن ؤن ًدضصوا ألاؾٗاع اإلاثالُت في ألاؾىا١ 

 ضم الخاحت لهم : ظٝ الخ٩لٟت اإلاغجٟٗت ٖلى الىؾُاءخ  الاخخٟاّو بالخالي ًخم الخسلي هىا ًٖ الىؾُاء ٖو

الباج٘ الىنى٫ بلى اإلاكتري وبهىعة ؾهلت  الؾخُاٖتبالخ٩ال٠ُ اإلاغجٟٗت التي ًخدهلىن ٖلحها وطل٪ 

 .والىنى٫ لى٣ىصهم  ٖىض ٖغيهم لؿل٘ مباقغة للبُ٘

  والى٢ذ للخىانل م٘ : ٖال٢ت ؤًٞل م٘ الؼبىن ً غ هظه اإلاؼاصاث ؤًٞل الٟغم للباجٗحن واإلاكتًر جٞى

٤ بًٗهم البٌٗ ٖ اصة  اؾخسضامً ٍَغ اإلاٗلىماث بهىعة حُضة ًٖ خاحت اإلاؿتهل٪ مما ًاصي بلى ٍػ

مخُىعة خؿب زانت و  مىخجاثالٟٗالُت و٦ٟاءة الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٩٦ل و جاصي ؤًًا بلى بًجاص 

حن  اخخُاحاث  .الؼبىن هدُجت بلى هظه الهلت بحن الُٞغ
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 اثٌ بلى ؾُىلت مالُت اصاث ًم٨ً للباج٘ ؤن ًدى٫ الٟٖىض بُ٘ ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاىخجاث في اإلاؼ : الؿُىلت

ٗت  .بهىعة ؾَغ

 اثُت باإلاؼاصاث ؤلال٨تروهُت ٞةن : ج٣لُل ٧لٟت الخٗامالث ٖىضما ه٣اعن اإلاؼاصاث الٗاصًت ؤو ما ٌؿمى بالٟحًز

 .هظه ألازحرة ٢للذ مً ج٩لٟت الخٗامالث

 خجؼثت ؤو بالُغ١ الخ٣لُضًت ٞةن ال٩لٟت مً زال٫ ججاعة ال مىخجاثٖىض بُ٘  :ج٣لُل ٧لٟت بصاعة الٗملُاث

ج٩ىن مغجٟٗت ٖلى الباجٗحن وال٨ٗـ ٖىض البُ٘ بىاؾُت اإلاؼاصاث ؤلال٨تروهُت ٞإن ال٩لٟت ج٩ىن ٢لُلت حضا 

 .صاعة هظه الٗملُاث ٖبر ؤلاهترهذمما ًاصي بلى ج٣لُل ٧لٟت ب

 :اإلاعاوئ  (ب 

 اهترهذ اقترا٥لب وحىص خاؾب ؤلي و ل٨ترووي جخُخُث ؤن اإلاكاع٦ت في اإلاؼاص ؤلا: الخ٩لٟت الٗالُت. 

 ُ٘لت زم  ًًُغ اإلاؼاص ٢ض ٌؿخمغ ٖضة ؤًام بدُث : بِء ٖملُت الب اإلاؼاًض بلى مخابٗت ومغا٢بت اإلاؼاص لٟترة ٍَى

 .ؤًام ؤزغي لصخً الؿٗلت وجىنُلها ٚلى اإلاكتري 

 ًج ُاث ههب بٗمل لالزترا١خُث ؤن اإلاىا٢٘ ٢ض جخٗغى ؤخُاها : ىحض مك٩لت باليؿبت لث٣ت اإلاكتًر

ً باليؿبت إلاىا٢٘ اإلاؼاصاثواخخُا٫ مما ًاصي بلى جغاح٘ ز٣ت ا  .إلاكتًر

  مك٩لت ال٣وSniping ) : ) وهى ؤن ًيخٓغ اإلاؼاًض آلزغ لخٓت مً ٞترة اإلاؼاص لُُغح ٢ُمت ٖغيه بدُث ال

 .ً اإلاؼاًضون آلازغون لهظا الخدغ٥ًخُٟ

إن اإلاؼاص ؤلال٨ترووي ؾٝى ًىمى ا٥ جى٢٘ بفي ًٚىن الؿىىاث ال٣اصمت هى :معخلبل اإلاضاد ؤلالىترووي (5

  % 18بلى  % 12مً  ٍخُىع و 

بمٗض٫ اؾٕغ ؾٝى جىمى  ) (eBay، ول٨ً بٌٗ الكغ٧اث مثل 2012و  2008ا بحن وطل٪ في الٟترة م

وهىا٥ بٌٗ اإلاىا٢٘ للمؼاص ؤلال٨ترووي في ، 2008ٞخذ ألاؾىا١ حضًضة في الٗام بؿبب الخىؾ٘ الضولي و 

وهىا٥  (C2C  (ملُىن ٦هافي صزل وجىضعج هظه اإلاىا٢٘ جدذ $٣ً25اعب  خهلذ ٖلى ما الىالًاث اإلاخدضة
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لظل٪ ًىٓغ إلاؿخ٣بل اإلاؼاص ؤلال٨ترووي  (B2C  (هي جىضعج جدذ ملُىن و  $ 19مىا٢٘ مؼاص ؤزغي جدهلذ ٖلى 

 .(63)بٗحن الخٟائ٫ خؿب عؤي الخبراء

 اإلالاًظت والخفاوض عبر ؤلاهترهذ: ثاويال اإلاؼلب

اإلاا٫ م٣ابل الخهى٫ ٖلى ب اإلاؼاصاث ؤلال٨تروهُت التي ؾب٤ وؤن جُغ٢ىا والتي ًخم ٞحها مباصلت بلى حاه

حن ٩ًىن الؿلٗت والخضماث ، هىا٥ مؼاصاث ؤزغي في نىعة اإلاباصلت ؤو اإلا٣اًًت خُث جخم اإلاباصلت بحن الُٞغ

ت ضمؤ٢حٗخبر الخضماث و اإلاا٫ حؼءا مجها، بِىما اإلا٣اًًت هي ٖملُت هباص٫ الؿل٘ و  ن وجخم بح ،الُغ١ الخجاٍع

ٖملُت اإلاباصلت ٞهي ٖملُت ًم٨ً  بما ،(Business to Business)٦ظا قغ٦ت ؤٖما٫ م٘ قغ٦ت ؤٖما٫ ألاٞغاص و 

اللجىء مً زاللها بلى الىؾُِ ؤلال٨ترووي ألن هىا٥ مك٩لت جخمثل ؤخُاها في ٖضم بًجاص الُٝغ آلازغ إلجمام 

  .الٗملُت

ٖملُاث اإلاباصلت التي جخم ٖبر ؤلاهترهذ خُث ج٣ىم بغبِ الٗضص ألا٦بر مً  اإلا٣اًًت ؤلال٨تروهُت هي

ا في هظه اإلاباصلتمؿخسضمي ؤلاهتر  ، وجخم اإلاباصلت ؤلال٨تروهُت ٖاصة بدباص٫ مؿاخاث مُٗىت مً هذ ل٩ُىهىا َٞغ

الهاث بحن مى٢ٗحن بل٨ترو  .هُحن ؤو ؤ٦ثر اإلاسؼن ؤو اإلاهى٘ ؤو اإلاُىاء ٦ما ًم٨ً جباص٫ حؿهُالث وقٗاعاث ؤلٖا

غ  ،(intagtioو   Bigvine .com) مً ؤقهغ اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت للم٣اًًت ٖبر ؤلاهترهذ مى٢٘ الظي ًٞى

٣ت صًىام٨ُُت ومما ال ق٪ ُٞه ؤن  حن ٖلى جدضًض الؿٗغ بٍُغ الخٟاوى ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ، ٢ضعة الُٞغ

اثُت  زانت للؿل٘ طاث الؿٗغ اإلاغجٟ٘ ؤو الؿل٘ الخٟاوى مً الُغ١ اإلاكهىعة حضا في ٖالم الخجاعة الٟحًز

ٍم٨ً ؤن ٌكمل الخٟاوى زضماث ما بٗض البُ٘ و  الخ،...الخد٠ الىاصعةالخانت مثل الؿُاعاث واإلاجىهغاث و 

غ١ الضٞ٘ و ٚحرها  .مثل الخٟاوى ٖلى ؾٗغ الصخً و الخإمُىاث َو

الدؿهُالث الؾخسضام  ول٣ض ؤُٖى الؿى١ ؤلال٨ترووي ٢ُمت للخٟاوى ؤلال٨ترووي ؤهه ٌؿمذ بةُٖاء

 :مسخل٠ ؤهىإ الؿل٘ و الخضماث، وهىا٥ زالر ٖىامل حؿهل ٖملُاث الخٟاوى ٖلى ألاؾٗاع

  غة بغامج الظ٧اء  التي م٨جها بحغاء ٖملُاث البدث اإلا٣اعهت ٢بل الخٟاوى  الانُىاعيٞو

  غ ج٨ىىلىحُا خاؾىبُت  .حؿهُل مغاخا الخٟاوى و طل٪ لخٞى
                                                 
(63)  Ebay, from: www.ebay.fr, and ebay, from: cgi.ebay.com, and shop.ebay.co.uk/. Consulted: 05/04/2012. 
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 ُت الؿل٘ ؾىاء  .ؼم مترابُت ؤو ؾل٘ زانت ممحزة٦د جدضًض هٖى

٤ الخٟاوى و التي جخُلب  :البُععملُت خؼىاث إجمام  (2 هىا٥ زُىاث مهمت إلجمام ٖملُت البُ٘ ًٖ ٍَغ

 (:Ebay)الخُىاث في  هظهالخٟاٖل بحن اإلاكتري و الباج٘ و جخمثل 

  البدث(search) :ُض ؤما٦ً وحىصها ٣ًى م الباج٘ و اإلاكتري بجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ الؿل٘ ؤو الخضماث وجد

 .مؿخ٣لحن ؤشخاملضي  ؤو ؾىاء لضي ؤصخاب اإلاهاو٘ 

 الازخُاع (Selection) :اإلاٗلىماث مً َٝغ الباج٘ و اإلاكتري وطل٪ الزخُاع الؿلٗت اإلاىاؾبت ؤو  ا٢خىاء

٪ الخجاعي اإلاىاؾب  .الكٍغ

  الخٟاوى(Negotiation :) حن  والازخُاع بٗض البدث ج٣ضًم الٗغوى غ و باآلز باالجها٣ً٫ىم ٧ل مً الُٞغ

 .الجهاجي لالجٟا١الخٟاوى للىنى٫ واإلاؼاًضة ٖلى الؿٗغ و 

 حن وطل٪ بٗض ؤن حٗاص  لالجٟا١ًخم الىنى٫ : والخٟاوى الازخُاع  اؾخمغاع الجهاجي و٦خابت ال٣ٗض بحن الُٞغ

ا  .الخُىاث الؿاب٣ت وحؿخمغ بهىعة مدؿلؿلت بطا ٧ان طل٪ يغوٍع

 ىض الاجٟا١حب ٖلى اإلاكتري صٞ٘ ٢ُمت ٖىض ب٦ما٫ اله٣ٟت ًخى : بجمام اله٣ٟت هل ٣ًىم الباج٘ بصخً  ٖو

 اإلاكتري الؿل٘ بلى 

 (:E – Negotiation benefits)الفىائذ ألاظاظُت للخفاوض ؤلالىترووي  (1

   :(64)مً ؤهمها

 جى٣ُتها، وطل٪ ألهه ال ًخم جدضًض ة ٖلى اإلاٗلىماث التي جم حمٗها و ج٩ىن ٖملُت الخٟاوى ؾهلت ومٗخمض

خه٠ الاجٟا٣١ا باليؿبت لُغفي الؿٗغ مؿب ٗخبر الؿٗغ الظي ًيخجه الخٟاوى ؾٗغا ٖاصال ٍو  .بال٨ٟاءة، َو

  حر غ بغامج خاؾىبُت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ والتي حؿاٖض ٖلى الخٟاوى ٖلى الؿٗاع ٚو ها مً الٗىانغ جخٞى

م٨ً لهظمثل و٢ذ الدؿلُم ضها في الؿلٗت ٍو دضص اإلاكتري اإلاىانٟاث والكغوٍ التي ًٍغ ه البرامج ، ٍو

 .الخٗامل م٘ ٖضة قغ٧اء في الى٢ذ هٟؿه 
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  ألازحرة وهي ٖملُت الخاحغ و الؿٗغ، ج٩ىن الخُىة ٖىض الىنى٫ إلاغخلت الخٟاوى وبٗض جدضًض الؿلٗت و

جخُلب هظه الٗملُت َغ١ الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و حؿلُم الؿل٘ يمً اإلاىانٟاث اإلادضصة في بجمام ال٣ٗض و 

 .ىُٟظ بٌٗ الى٣اٍ مثل الخإمُىاث والًماهاث وزضماث ما بٗض البُ٘ ال٣ٗض وفي هظه اإلاغخلت ًخم ج

ذ ؤلالىترووي: ثالثال اإلاؼلب  البُع مً خالٌ البًر

ض ؤلال٨ترووي التي جُٝى في قب٨ت ؤلاهترهذ ؾىىٍا، ٞةن اإلاؿخسضم الىمىطجي ٣ًط ي  م٘ بالًحن البًر

ض ؤلال٨ت ض ؤلال٨ترووي خُث ٌك٩ل البًر ٤ زلث و٢خه في بصاعة البًر ض الىاعص  % 22رووي اإلاخهل بالدؿٍى مً البًر

 .إلاؿخسضم ؤلاهترهذ الىمىطجي

ذ ؤلالىترووي ض اإلاباقغ:  مضاًا البًر ض ؤلال٨ترووي ٖضة مؼاًا ًٖ البًر  : للبًر

 ٛض ؤلال٨ترووي ج، بدُث ت الُىاب٘ال جىحض صم ٣ابلها مً  $ 0.01بلٜ ج٩لٟت الغؾالت في البًر ٩ي ٍو  0.50ؤمٍغ

 .ض اإلاباقغللبًر $ 2.00 –

  دت للغص اإلاباقغ بال ؤهه في الخ٣ُ٣ت ٚالبا ما جىحه بٖال ض ؤلال٨ترووي ٌٗخبر وؾُلت ٞىعٍت ومٍغ ض البًر هاث البًر

 .الؾخسضامهااإلاؿخسضمحن بلى مىا٢٘ قٗبُت ؤلال٨ترووي للؼباثً و 

  ض ؤلال٨ترووي لؤلشخام بدُث  ًلبي  .مؿخسضم مٗحن  اخخُاحاثمً اإلام٨ً حٗضًل البًر

م ض ؤلال٨ترووي بال ؤهه ٌكمل بٌٗ اإلاؿاوت مثل  بالٚغ ض ( Spam)مً مؼاًا البًر ؤلال٨ترووي وهى بٍغ

ىب ُٞه و  ض ؤلال٨ترووالٛحر اإلاٚغ مً اإلام٨ً بٖضاص ٢ىاثم مً الُغ١ ي و ٍهٗب بًجاص ٢اثمت مىاؾبت بالبًر

 : الثالزت الخالُت

  اقترا٥بٖضاص بىاؾُت الدسجُل في مى٢٘ الكب٨ت حسجُل. 

 ؾمؿاعالث مؿخإحغة مً ؤو قغاء سج. 

  ض ؤلال٨ترووي ٖلى اث ألازباع ؤو مً صلُل البًر  .ؤلاهترهذؤو الخهى٫ ٖلحها مً اليكغاث ؤو مجمٖى

ملُىن  ٣ٞ150ِ مً  % 15 ،ٚحر ؤن هظه اإلاماعؾت ٌٗخلحها بٌٗ الك٪ لؤلؾباب التي ؾىظ٦غها الخ٣ا

ض بل٨ترووي في الىالًاث اإلا ملُىن زِ هاجٟي  75م٣اعهت ب )مُٗىحن خدضة ًم٨ً عبُها بإشخام ٖىىان بٍغ
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ضًت ً بٍغ م مً ؤن هىا٥ ما ٣ًاعب ، لظا و (مغبٍى بٗىاٍو مً ؾ٩ان الىلُاث اإلاخدضة ًمل٩ىن ٖىىان  % 50بالٚغ

ض  بل٨ترووي واخض ؤو ؤ٦ثر باثً وألاٞغاص في ٢اٖضة مُُٗاث وبُاهاث ؼ بال ؤهه مً الهٗب م٣اعهت ٢اثمت ال، بٍغ

ىضما ج٣ىم الكغ الكغ٦ت جهم ، ٖو حر ٢اثمت حُضة ٌٛحر ألاشخام ٖىاٍو جب ؤن ًخظ٦غ ؤلال٨تروهُت٦ت بخٞى ، ٍو

ض زالي مً  ض ؤلال٨ترووي ٣ًؿم اإلادا٫ إل٢امت خىاع خ٣ُ٣ي م٘ الؼباثً ولِـ مجغص بٍغ اإلاؿى٢ىن ؤن البًر

 .(65)الىع١ و الُىاب٘

ض ؤلال٨ترووي مً زال٫  ٤ البُ٘ بالبًر ألازحر والظي ٌٗخمض بم٩اهُاث هظا  اؾخٛال٫ًخم البُ٘ ًٖ ٍَغ

ت مً ألاٞغاص في هٟـ الى٢ذ،  ٖلى بعؾا٫ عؾالت بلى للٗلم ٞةن عؾالت البُ٘ ًجب ؤن حكخمل ٖلى و مجمٖى

ب في بُٗه باإلياٞت بلى البُاهاث الغثِؿُت واإلاهمت  البُاهاث والخٟهُالث إلاسخلٟت التي جخٗل٤ باإلاىخج التي جٚغ

 .ب في جىنُلها بلى ٖمُل٪ اإلادخملالتي جٚغ

 : ًلي ٍم٨ً جلخُو هظه البُاهاث ُٞماو 

  ب  ا٢خهاصًاٖىىان مى٢ٗه ٖلى ؤلاهترهذ وهى ما ٌٗٝغ الخٍٗغ٠ بالباج٘ و(URL.) 

  اث اإلاسخلٟت وطل٪ لدؿهُل ٖملُت  .والٗغى  الازخُاع جهي٠ُ الؿل٘ اإلاٗغويت للبُ٘ خؿب اإلاجمٖى

  ول٨ً م٘ ٖلمىا اهه ًم٨ً بعؾا٫  زهاثو الؿل٘ اإلاٗغويت و٧ل البُاهاث اإلاخٗل٣ت بها بالخٟهُلممحزاث و

ض ؤلال٨ترووي، بال ؤن هظا ألاؾلىب  الهاث ًٖ اإلاىخجاث اإلاٗغويت للبُ٘ بلى حمُ٘ مً ًمل٪ ٖىىان بٍغ ؤلٖا

بالخالي ٞهى ٌٗخبر ن هىا٥ مً ال حهخمىن باإلاىخجاث و مًُٗت للى٢ذ وهى ؤؾلىب ٚحر مجضي هٓغا بلى ؤ

 .٦ٗاثض ٚحر مًمىن 

ً اإلاهخمت  ازخُاع ت والظي ؾٝى ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الكغ٦ت ٞهى ؤما ألاؾلىب ألا٦ثر هجاٖ الٗىاٍو

ض ؤلال٨ترووي ٗغيها و باإلاىخجاث التي ح تٍخم طل٪ مً زال٫ ٢ىاثم البًر ً  الازخُاٍع والتي حكخمل ٖلى ٢امت بٗىاٍو

ض بل٨ترووي مً الكغ٧اث اإلاىحىصة ٖلى الكب٨ت وبظل٪ ًًم ً الباج٘ الغاٚبحن في الخهى٫ ٖلى جل٣ي عؾاثل بٍغ

                                                 
٤ الال٨ترووي" هحر،مدمض َاهغ ه (65)  386-385. ، م2005 ٖمان، ألاعصن، ص ٍ، ، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘،"الدؿٍى
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٩ىن لها جإزحر في بًجاص ٞغم خ٣ُ٣ُت  ض ؤلال٨ترووي مً اإلادخمل ؤن جل٣ى عواحا ٍو ؤن الغؾاثل التي بثها ٖبر البًر

 .(66)للبُ٘

 البُىع الالىتروهُت:شابعال اإلاؼلب

بخضي الُغ١ ٢ُاؽ ؤصاء الكغ٧اث هى م٣اعهت ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت زال٫ ٞتراث ؾاب٣ت ببٌٗ 

جض٣ٞاث ه٣ضًت   )وباإلاهاصع الا٢خهاصًت ألازغي التي جيخج مجها الؿُىلت الى٣ضًت  حن،الهىاٖاث م٘ اإلاىاٞؿ

cash flow .) 

٨ُت جبحن ؤن  باإلااثت مً الباٖت ٌؿاهم  46في مسح للمضعاء الخىُٟظًحن ؤحغي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

و٢ا٫ واخض مً ؤعبٗت بإجهم  باإلابُٗاث، وؤؾخسضم اإلاكترون ؤؾاؾا ل٣ُاؽ ؤصاء مى٢٘ الكغ٦ت ٖلى الكب٨ت،

ما٫ الال٨تروهُت، وؤجهم ًغا٢بىن َلباث الؼباثً صاثما،لخدضًض مىحىصاث الؼباثً  ًغ٦ؼون ٖلى الغبذ في ألٖا

 (67)وجدب٘ َلباتهم، باإلياٞت بلى جدضًض مهاصع اإلاىخجاث ؤو اإلاىاص

ضون عئٍت حغص اإلاسؼون ٖل اإلااثت31ول٣ض ٦ك٠ اإلاسح ؤٖاله بإن   23ى اإلاى٢٘ وبُجهم مً الباٖت ًٍغ

اصة في هظه ال٣ابلُت في الؿيخحن الخالُخحن  .باإلااثت ًخى٢ٗىن ٍػ

باخثت جضًغ بغهامج ٦بحر الؾتراجُجُاث الٗمل الال٨ترووي بالىالًاث اإلاخدضة  -" هىلحن بِكٝى"ج٣ى٫ 

٨ُت ب ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا ب -ألامٍغ ىا٢٘ الٗال٢ت بإن ججم٘ الكغ٧اث ٌؿمذ بخُٟٗل وكاَها، طل٪ ؤن مى٢٘ ٍو

اصة حجم الخ٩لٟت اإلاٗغوٞت، ؾُما بطا جم٨ىذ الكغ٦ت مً  ض مً اإلاىٟٗت اإلاد٣٣ت ؤ٦ثر مً ٍػ ٍؼ م٘ الؼباثً ٍو

بصاعة بغامجها بٟٗالُت مً زال٫ الخٗبئت اإلاىاؾبت للخٗامل الخجاعي اإلاباقغ، و٦ظل٪ ٣ٖض اله٣ٟاث م٘ 

 اإلاؿتهل٪

سه وؾٗغه وم بُٗت الخٛل٠ُ مماالبرهامج ٣ًضم للؼبىن اإلاىخج وجاٍع  -ٖلى الاهترهذ -ٌؿمذ  ىانٟاجه َو

 .اإلاؿتهل٪ ب٨ٟاءة ٖالُت بخدضًض َلبُت

                                                 
  254- 252 .، مغح٘ ؾاب٤، مالهحرفيمدمض (66)

(67) Juniper Research, Op. cit. 
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٨ُت اعجٟإ اإلابُٗاث ٖلى الاهترهذ بمخىؾِ ًٟى١  غ خضًثت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  ول٣ض ط٦غث ج٣اٍع

٩ي الص يء الظي ؤصي بلى اعجٟإ وؿبت الٗاث 211 باإلااثت لخهل بلى20  .باإلااثت 30ض بإ٦ثر مًبلُىن صوالع ؤمٍغ

ت التي ٌٗلً ٖجها مى٢٘  ، جًا٠ٖ shop.org))ٞدؿب ماؾؿت ألابدار ٞىعؾتر وؤلاخهاثُاث الؿىٍى

حجم الاهترهذ زال٫ الثالر ؾىىاث ألازحرة بٗض ؤن ٢ضمذ مغا٦ؼ بُ٘ الخجؼثت ؤؾٗاعا ا٢خهاصًت ومؿخ٣غة، 

ض واؾخسضام بُا٢اث الهضاًا وبغامج ٦ُُٟت الاخخٟاّ بالٗمالء ل اصة اإلابُٗاث، هظا ومً اإلاخى٢٘ ؤن جٍؼ ٍؼ

اث)  2009مبُٗاث   (68)بلُىن صوالع  230لخهل بلى  %34بيؿبت ( ُٞما ٖضا الؿٍٟغ

وباليؿبت ألحهؼة وبغامج ال٨مبُىجغ والؿُاعاث واإلالخ٣اث، مً اإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن ؤ٦بر الٟئاث التي 

اصة لخبلٜ مبُٗاث هظه ألاحهؼة ٖلى الخىالي بلُىن  13.8بلُىن صوالع و 15.9بلُىن صوالع و 16.8 ؾدكهض هظه الٍؼ

اصة ًٖ الٟئاث  صوالع، بِىما ؾخ٩ىن مبُٗاث مؿخلؼماث الخُىاهاث ومؿخدًغاث الخجمُل والُٗىع ؤؾٕغ ٍػ

اصة ؾُهل بلى   .%35ألازغي بمٗض٫ ٍػ

 بلُىن صوالع  200لخهل بلى ٢غابت  %35بيؿبت  2009لئلقاعة ٣ٞض اعجٟٗذ مبُٗاث الاهترهذ ٖام

٨ُت، وونل بحمالي مبُٗاث الاهترهذ في ٖامي  ٩ي و 141.4بلى  2003و 2004ؤمٍغ بلُىن 114.1بلُىن صوالع ؤمٍغ

٩ي ٖلى الخىالي  .صوالع ؤمٍغ

غ خضًث إلااؾؿت حُيُبر ألبدار اصة اهخمام مؿخسضمي ألاحهؼة اإلادمىلت (69)وؤ٦ض ج٣ٍغ ، ٖلى ٍػ

مً   %23جى٢ٗاجه بإن الهىاج٠ الظ٦ُت ؾدك٩ل خىالي  بالخُب٣ُاث اإلا٣ٗضة للىؾاثِ اإلاخٗضصة، ٦ما ؤقاع بلى

 .2013مبُٗاث حمُ٘ الهىاج٠ بدلى٫ ٖام 

ت للهىاج٠ الظ٦ُت بلى ما ٣ًغب مً  غ بلى ؤجهمً اإلاخى٢٘ ؤن جهل اإلابُٗاث الؿىٍى  300وؤقاع الخ٣ٍغ

انت بخُب٣ُاث ، وطل٪ م٘ التزاًض ال٨بحر في ؤٖضاص اإلاخاحغ الال٨تروهُت الخ2013ملُىن حهاػ بدلى٫ ٖام 

اصة الُلب ٖلى ألاحهؼة اإلادمىلت بك٩ل ٖام   .ألاحهؼة اإلادمىلت و التي ؾاهمذ بك٩ل ٦بحر في ٍػ

                                                 
(68) 

Forrester Research, from: 

http://www.forrester.com/rb/searech/results.jsp?N=133001&Ntk=mainSearch&Ntx=mode+MatchAllPartial&Ntt=internet+banki

ng+2010. Consulted: 07/04/2012. 
(69)  Juniper Research, Op. cit. 
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ٗخبر مخجغ  ؤخض ؤهم اإلاخاحغ الال٨تروهُت خُث ٌٗخبر مسؼن ( Appleلكغ٦ت  iphone App store)َو

اث  مغ٦ؼي ٣ًضم للمؿخسضم الخُب٣ُاث والخضماث والٟئاث اإلاسخلٟت مً اإلادخٍى

ل ( App store)هظا و٢ض قهض مخجغ             ملُىن جُب٤ُ ٖلى الهىاج٠  ٢300ُام ػواعه ختى آلان بخجًز

(iphone ) ٣ا إلااؾؿت حُيُبر لؤلبدار الخانت بهم في الكهىع الخمؿت التي مًذ ٖلى اٞخخاخه و طل٪ ٞو

(Juniper reseqrch) وؤوضخذ ؤع٢ام ؤزغي لكغ٦ت ،(Mobclix ) ؤن مخجغ(App store iphone ) ًدخىي ٖلى

وهٓغا للىجاح ال٨بحر الظي خ٣٣خه هظه  Kؤ٦ثر مً ؾذ آالٝ لٗبت بُجها خىالي ؤل٠ وزمؿماثت لٗبت مجاهُت

ُت مً اإلاخاحغ الال٨تروهُت الخانت بالهىاج٠ اإلادمىلت ٣ٞض قهض مٗغى  (  Congress World Mobile) الىٖى

هُتها الضزى٫ طل٪ اإلاجا٫ ( Google)و (Microsoft)و (RIM)و (Nokia)بٖالن قغ٧اث ٦بري ٖلى ٚغاع  2006ٖام 

 .وبوكاء مخاحغها الخانت

ؤن الُلب اإلاتزاًض ٖلى الهىاج٠ اإلاجهؼة ( Juniper research)مً ماؾؿت ( Kitson Andrew)وؤقاع اإلادلل 

اء باالخخُاحاث الخانت للمؿخسضمحن، ؾُضٞ٘ قغ٧اث الخهيُ٘ بلى ٖمل جهمُماث ألحه ؼة بك٩ل ؤًٞل للٞى

مدمىلت ؤ٦ثر ط٧اءا وجغ٦ؼ بك٩ل ٦بحر ٖلى الجاهب الصخص ي لضي اإلاؿخسضمحن، الظي ًم٨ً حُٛحره جبٗا 

غ بإن حؿخمغ مبُٗاث الهىاج٠ الظ٦ُت في  الزخُاعاث اإلاؿخسضم للخُب٣ُاث التي ؾِؿخٗحن بها، وجى٢٘ الخ٣ٍغ

م مً ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت اإلاىدكغة في حمُ با مضٖىمت في ويُٗت ؾلُمت ٖلى الٚغ ٘ صو٫ الٗالم ج٣ٍغ

 (70).طل٪ باالهسٟاى الٗام لؤلؾٗاع م٘ ٢لت ؤٖضاص ألاحهؼة اإلاخىؾُت الجضًضة

 

 

 

 

 

 

                                                 
(70)  Juniper Research, Op. cit. 
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 :خالصت الفصل

ت  ت هاثلت جبٗا لخُىع مضٖماتها مً الا٢خهاص اإلابني ٖلى اإلاٗٞغ ل٣ض جُىعث الخجاعة الال٨تروهُت بؿٖغ

الم والاجها٫ اللظان ًمثالن الضٖامت  .ألاؾاؾُت لها وج٨ىىلىحُا ؤلٖا

وزل٣ذ ؾلٗا  و٢ض خلذ الخجاعة الال٨تروهُت بضوعها مكا٧ل ٦ثحرة ٧اهذ حٗاوي مجها الخجاعة الخ٣لُضًت،

ت في ٧ل ؤهداء الٗالم، إل الىاؾ٘ ٖلى اإلاٗلىماث الخجاٍع ت وؤلَا غ الؿٖغ وؾهلذ الخٗامل  زانت بها، ٞهي جٞى

زانت اإلااؾؿاث الٗاإلاُت التي جدخاج للخٗامل الضاثم م٘ مىعصًً، و  بحن ٧ل اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن مً ػباثً،

٧ل اإلاخٗاملحن في ٧ل ؤهداء الٗالم، ٦ما ؤُٖذ الٟغنت للكغ٧اث الهٛحرة في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت ٖاإلاُت صون 

ٞامخال٥ حهاػ ٦مبُىجغ واقترا٥ في بى٪ له هٓام صٞ٘  ج٨بض ج٩ال٠ُ ٦بحرة، الخاحت بلى بوكاء بىاء ضخم ؤو

 .ً ألاشخام مً الىنى٫ بلى ما ٧ان ٩ًلٟهم ؾاب٣ا ؤمىالا وحهضا ٦بحرا مخُىع ًم٨
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 الخاجمت العامت

 

 هخائج الذساظت: أوال 

 الذساظتجىصُاث وآفاق : ثاهُا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاجمت العامتال



 

 :الخاجمت

ً جدضًاث ٦بحرة في مجاالث مخٗضصة مً ؤهم هظه الخدضًاث زىعة  ٌكهض ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

خجاعة اله بلى اإلاٗلىماث والاجهاالث و٦ثاٞت الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت وجُىعها باؾخمغاع باإلياٞت بلى الخىح

 .الال٨تروهُت

وجلٗب قب٨ت الاهترهذ الٗاإلاُت التي ؤهخجتها زىعة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث صوعا عثِؿُا في 

الخجاعة الال٨تروهُت، ٦إ٦بر قب٨ت مٗلىماث ٖاإلاُت، جضوع زاللها حمُ٘ الٗملُاث الا٢خهاصًت مً مٟاوياث 

٤ وجباص٫  خهبذ ال٣ىة ألاؾاؾُت التي ج٣ىص الىمى ؾلضعحت ؤجها  ؤلمىا٫،لون٣ٟاث وبُ٘ وقغاء وحؿٍى

 .الا٢خهاصي في ٧اٞت صو٫ الٗالم في اإلاؿخ٣بل

الظي هي ٖلُه آلان، هى ج٣ضًمها  ي وما حٗل الخجاعة الال٨تروهُت جخُىع وجىمى لخهل بلى اإلاؿخى 

اص الامخُاػاثللٗضًض مً  ة ٖلى هظا ٞةجها حٗض بٟخذ مً ازخهاع ٦بحر في الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت بالؼمً واإلاؿاٞت، ٍػ

 .ؤؾىا١ حضًضة، وبوكاء ٢ُاٖاث وكاٍ جخىا٤ٞ وهظا الىٕى مً الخجاعة زانت الخضمُت مجها

غ الخجاعة الا ابال ؤن هىا٥ الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي ج٠٣ ٖاث٣ ٨تروهُت، زانت ما لؤمام جىمُت وجٍُى

ت اإلاغجبُت بدماًت اإلاؿتهل٪ ومؿاثلحٗ ت اإلاٗلىماث ٖىض اهخ٣الها ٖبر قب٨ت  ل٤ مجها باإلاؿاثل الخجاٍع ؤمً وؾٍغ

 .الاهترهذ

خى٫ ٧ىن الخجاعة الال٨تروهُت هي جباص٫ الؿل٘ والخضماث ٖبر الاهترهذ، وؤزىاء البدث جىنلىا بلى ؤن 

الخجاعة الال٨تروهُت هي جىُٟظ . الخجاعة الال٨تروهُت ؤوؾ٘ مً خهغها في جباص٫ الؿل٘ والخضماث ٖبر الاهترهذ

ت باؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مً بُجها الاهترهذ ٧ل ؤو بٌٗ  .اإلاٗامالث الخجاٍع

 هخائج الذساظت:أوال

 :ومً بحن الىخاثج التي جم اؾخسالنها مً الضعاؾت ما ًلي

  ت الىنى٫ بلحها، ٦ما حؿاٖض حؿاٖض الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى الخىؾُ٘ في ألاؾىا١ الضولُت و٦ظا بلى ؾٖغ

ت ٞىعٍا وبإ٢ل ج٩لٟتٖلى اهجاػ   .اله٣ٟاث الخجاٍع

 خاجمت العامتال



 

 بلى حضًضة قغ٧اث صزى٫  جدُذ و٦ظل٪ للكغ٧اث الخىاٞؿُت اإلاؼاًا جد٤ُ٣ في جإزحر ؤلال٨تروهُت للخجاعة 

 الخباص٫ مً ٖضًضة مغاخل ج٩ال٠ُ اهسٟاى و٦ظل٪ لها م٣غ جإؾِـ ج٩ال٠ُ اهسٟاى هدُجت الؿى١         

اصة ٖلى ؤًًا ًى٨ٗـ ما وهى الخجاعي  هىع  اإلاىاٞؿت ٍػ  .ألاؾٗاع اهسٟاى هدُجت اإلاؿتهل٪ ٞاثٌ ْو

  ل٩ي جىمى الخجاعة الال٨تروهُت وجىدكغ البض مً جدًحر بِئت مىاؾبت لُبُٗتها الال٨تروهُت مً خُث البنى

 .الخدخُت لالجهاالث واإلاٗلىماث

 اإلاجخم٘ وؤ اإلاىٓماث ؤو لؤلٞغاص ؾىاء ٦ثحرة مداوع  يمً ٖضًضة ٞىاثض الال٨تروهُت الخجاعة جد٤٣. 

  ت ش البكٍغ اهغة الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٦إخض ؤبغػ اإلاىجؼاث في جاٍع بغوػ زىعة ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث ْو

م٘ صزىله ألالُٟت الثالثت، واٖخباعها ؤصاة مهمت في حٛحر ؤهماٍ الخُاة الُىمُت الؾُما الا٢خهاصًت ؾىاء 

٫ بها في ٖهغ الا٢خهاص الجضًض ؤو ما ًُل٤ ٖلُه ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ؤو اإلاجخمٗاث ؤو ألامم، والضزى 

 (.Digital Economy)الا٢خهاص الغ٢مي 

  جىامي الاهخمام بخُب٣ُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت واحؿإ مجاالث اؾخسضامها لدكمل ٧اٞت مؿخىٍاث

 .الخٗامالث الا٢خهاصًت بحن مسخل٠ الىخضاث وال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت

 ٗالت هاحٗت وؾُلت ألجها ٖمالئها هُا١ لخىؾُ٘ للكغ٧اث ٞغنت ؤلال٨تروهُت الخجاعة حٗخبر  الؿل٘ لتروٍج ٞو

غى باإلااؾؿاث الخٍٗغ٠ مً جم٨ً ؤجها ٦ما الٗالم ؤهداء حمُ٘ في والخضماث  .الخ٩ال٠ُ بإ٢ل اإلاىخجاث ٖو

  غ ال٣اٖضة الخ٨ىىلىحُت لخ٣ىُت اإلاٗلى ماث الاعجباٍ الىز٤ُ بحن اهدكاع وهمى الخجاعة ؤلال٨تروهُت وجٞى

 .بهٟتها البيُت الخدخُت الالػمت لها( Information & Telecommunication Technology)والاجهاالث 

  ُت ُٞما بحن البى٪ وػباثىه ت الال٨تروهُت وؾُلت حضًضة مً وؾاثل اإلاٗامالث اإلاهٞغ ٖملُاث الهحٞر

 .٦ىدُجت خخمُت ٞغيها الخُىع الخ٨ىىلىجي والا٢خهاص الغ٢مي

 ت في جبني البىى٥ للهح ت الال٨تروهُت ٌٗني ه٣ل ٧اٞت آلُاث ؤلاصاعة ٖلى الكب٨ت بِؿغ مما ًد٤٣ ؾٖغ ٞر

غ الى٢ذ والجهض والى٣ٟاث ٖلى الٗمالء  .ألاصاء وخؿً اؾخٛال٫ بم٩اهاث البى٪، بما ًٞى
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 أفاق البحثجىصُاث : ثاهُا

 :ًم٨ً ؤن هسغج بمجمىٖت مً الا٢تراخاث هىحؼها ُٞما ًلي

 حر البنى الخدخُت لال  .جهاالث والخجاعة الال٨تروهُتجٞى

 ُٗت ٢اهىهُت بِئت تهُئت يغوعة  ال٣ىاهحن بٌٗ بحن اإلاىاءمت زال٫ مً وطل٪ واإلاغوهت، بالكٟاُٞت جخه٠ حكَغ

بي الخجاعي  بالخٗامل اإلاخٗل٣ت  الخجاعة جخُلبها التي اإلالخت الًغوعاث ًلبي وما واإلا٣اًِـ واإلاٗاًحر والًٍغ

تؤلاص الىاخُت مً الال٨تروهُت،  جمتن وبالخالي .الال٨تروهُت الخجاعة ؤوكُت مؼاولت ؤمام ٖاث٣ا ج٩ىن  ال بدُث اٍع

اع وي٘ زال٫ مً اإلاؿخٗملحن لضي الث٣ت غاٝ مسخل٠ لخ٣ى١  والًامً اإلاالثم ال٣اهىوي ؤلَا  . ألَا

 ُت الال٨تروهُت حر الخضماث اإلاهٞغ  .جٞى

 ت ؤلا ت في اإلاٗامالث الخجاٍع ؼ وصٖم صوع اإلاهاٝع الخجاٍع  وهُت مً زال٫ حؿهُل بجمام وجدهُلل٨ترحٍٗؼ

غاٝ اإلاخٗاملحن اث والخٟاّ ٖلى خ٣ى١ ألَا  .اإلاضٖٞى

  جبني ؾُاؾت الخث٠ُ٣ الخ٨ىىلىجي واؾخسضام ج٣ىُت اإلاٗلىماث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘، وطل٪ مً زال٫ بغامج

ت، م٘ الاهخمام بيكغ الىعي الخ٣ني ف ب والخٗلُم في اإلااؾؿاث اإلاهىُت وؤلاصاٍع ي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الخضٍع

 .وألا٧اصًمُت وجدضًث مىاهج الخٗلُم بما ًدىاؾب والبِئت الخ٨ىىلىحُت

 ا بُٛت جد٤ُ٣ محزة ت الال٨تروهُت وبُٖائها صٞٗا ٢ٍى ُت بدبني الهحٞر ما٫ اإلاهٞغ  يغوعة بٖاصة هىضؾت ألٖا

 .جىاٞؿُت حؿاٖض ٖلى جدؿحن الخضمت

 ما٫ عحا٫ ًلمؿها التي اإلاؼاًا مً رٌٗخب الال٨تروهُت الخجاعة في الؼمً ؤهمُت بن ً ألٖا  ال بض لظل٪ واإلاؿدثمٍغ

  الؼمً بإمغ الاهخمام ٖلي الٗمل مً
ً
ت في زهىنا حر ؾٖغ  .والكغ٧اث واإلاىخجاث ألاؾىا١ ًٖ اإلاٗلىماث جٞى

 اإلاؿتهل٨حن بلى البًاج٘ وحؿلُم وبًها٫ لى٣ل اإلاىاؾبت ؤلالُت بًجاص يغوعة. 

 غ ال٣ىاٖض تهُئت يغوعة ت وألامان الخماًت لًمان حغاءاثوؤلا  وألَا  زهىنُاث ٖلى واإلاداٞٓت والؿٍغ

ما٫ الكغ٧اث            .الال٨تروهُت بالخجاعة الخانت وألٖا
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 كائمت الجذاٌو وألاشياٌ



 

 :باللغت العشبُت اإلالخص

 ،ؤصث زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث الخضًثت بلى حٗل الٗالم الظي وِٗل ُٞه قبحها بمضًىت نٛحرة

ج٣لهذ ؤو ػالذ ُٞه الخىاحؼ بحن الكٗىب والضو٫ وؤنبذ بم٣ضوع الٟغص مً ؤي صولت الخىانل بك٩ل مباقغ 

لى اًض و الاؾخسضام اإلاتز وم٘ ، وجداوعي م٘ ؤزغ بُٗض ٖىه بأالٝ ال٨ُلىمتراث اإلاخىامي لخ٨ىىلىحُا الاجهاالث ٖو

ً هظه ألازحرة  عؤؾها الاهترهِذ ؤو ما ٌٗٝغ بالكب٨ت اإلاٟخىخت ؤو الكب٨ت الٗى٨بىجُت الٗاإلاُت وحض اإلاؿدثمٍغ

م٩اها زهبا لٗضة نىاٖاث حظابت ًم٨ً مً زاللها جد٤ُ٣ ؤعباخا َاثلت ؤو ختى اؾخسضامها ٦إصاة للتروٍج 

واؾخسضام هظه الكب٨ت مً َٝغ الؼباثً وبم٩اهُت اؾخالم اإلاىخجاث ٖبر الكب٨ت ؤوحب ٖلى ، تهاإلاىخجا

ً في هظه ال٣ُاٖاث اؾخدضار وؾاثل صٞ٘ حضًضة   .والكب٨ت الٗى٨بىجُت ءمالجخاإلاؿدثمٍغ

٦ما ؾٗذ بٌٗ اإلااؾؿاث الٗمال٢ت ٦ماؾؿاث الخىػَ٘ الىاؾ٘ وماؾؿاث الى٣ل والبىى٥ مً 

٘ مً  حجم وكاَا وحلب ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الؼباثً بلى اؾخدضار وؾاثل صٞ٘ خضًثت مٗخمضة في ؤحل الٞغ

طل٪ ٖلى الخ٨ىىلىحُا مؿخٛىُت بك٩ل قبه جام ًٖ الى٣ىص الٗاصًت خُث ؤنبدذ الى٣ىص ش يء مجغص ال 

 .ًم٨ً ختى إلاؿه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلالخص



 

 :باللغت الفشوعُت اإلالخص
 

Résumé : 

          A dirigé la révolution de l’information et de communication modernes pour faire  de ce 

monde dans lequel nous vivons comme une petite ville, diminué ou sont restés les barrière entre les 

peuples et les nations et de devenir capable de par habitant d’un Etat de communiquer directement 

et interactive avec une personne après des milliers de kilomètres, et avec l’utilisation croissante et 

de plus en plus la technologie des communications et en particulier l’internet ou le réseau 

dites«ouvertes» ou le World Wide Web trouvé des investisseurs, celui-ci un terrain fertile pour un 

certain nombre de secteurs attrayants peut être réalisé d’énormes profits. 

            Et l’utilisation de ce réseau par les clients et de recevoir des produits à travers le réseau 

nécessitant des investisseurs dans ces secteurs de développer et de s’adapter aux nouveaux moyens 

de paiement et de l’internet. 

           A également demandé des entreprises géantes comme la distribution des institutions de large 

et les entreprises de transport et les banque afin d’augmenter la taille de l’actif et apporter le plus 

grand nombre possible de clients de développer un moyen de la date de paiement est basé sur 

Mstgnep technologie presque entièrement de l’argent régulièrement, ou sont les choses de l’argent 

ne peut tout simplement pas même le toucher. 
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