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دور النقــود االلكترونية في تطويــر التجارة االلكتــرونية 
 المركز الجامعي بتيبازة- بوعافية الرشيدد/

 -------------------------
         الملخص: 

يلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا يف حياة البشر ومتتد أثار هذا التطور إىل كافة قطاعات احلياة 
االقتصادية واالجتماعية. ولقد أفرز التطور التكنولوجي يف اآلونة األخرية، وخاصة يف �اية القرن 

العشرين، العديد من الظواهر مثل التجارة االلكرتونية ووسائل الدفع االلكرتونية وأخريا النقود االلكرتونية. 
وتعد النقود االلكرتونية ( النقود الرقمية) من أبرز مظاهر التطور يف وسائل الدفع االلكرتونية،  واليت مت 

اخرتاعها خصيصا لتسوية معامالت التجارة االلكرتونية  عرب شبكة االنرتنت. وتتمثل النقود االلكرتونية 
يف أ�ا وحدات رقمية الكرتونية يتم انتقاهلا بطريقة معينة من حساب شخص إىل حساب شخص آخر، 

وتقوم النقود االلكرتونية بالوظائف اليت تقوم هبا النقود القانونية، األمر الذي يرشحها الن حتل حمل 
النقود. كما أنه ال ميكن إعتماد وتطوير التجارة االلكرتونية إال قي ظل استعمال وتطوير وسائل الدفع 

االلكرتونية  خاصة النقود االلكرتونية. 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التجارة االلكرتونية، وسائل الدفع االلكرتونية، :الكلمات الدالة

النقود االلكرتونية 
Technological development plays a vital role in the life span of 
humans and has raised this development to all sectors of economic 
and social life. And has resulted in technological development in 
recent times, especially at the end of the twentieth century, many 
phenomena such as electronic commerce and electronic means of 
payment and finally electronic money. 
         The electronic money (digital cash) of the most prominent 
aspects of development in the electronic means of payment, which 
was invented specifically for the settlement of e-commerce 
transactions over the internet. The electronic money in it and a 
digital electronic units are moving in a certain way a person from 
the account to the account of another person, the electronic money 
functions carried out by the legal money, which as the nominee to 
replace the money. It can not be approved and the development of 
electronic commerce only valuable under the use and development 
of electronic means of payment and a private electronic money. 
 
Key words: information and communication technology, electronic 
commerce, and electronic means of payment, electronic money 
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مدخــل:  
     مع بدايات التحول إىل عصر املعلومات واملعرفة، وىف ظل االستخدام املكثف لتقنيات 
املعلومات واالتصاالت، قامت صناعة اخلدمات املالية بتوفري نظم وتطبيقات جديدة حتقق 

االستفادة القصوى مما تتيحه هذه التكنولوجيا احلديثة  ومع ظهور التجارة االلكرتونية وانتشارها 
أصبحت وسائل الدفع والسداد اإللكرتونية متثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من التجارة 
، فقد اعتمد جناح التجارة االلكرتونية يف مراحله األوىل على استخدام بعض نظم ووسائل الدفع 

والسداد املتاحة مع تطوير بعض أساليبها، إىل جانب استحداث وسائل جديدة تعد أكثر مالئمة 
لطبيعة ومتطلبات التجارة االلكرتونية مبفهومها الشامل والذي يتضمن إجراء كافة أنواع املعامالت 

التجارية ـ مبا فيها املعامالت صغرية القيمة ـ باستخدام الطرق االلكرتونية, وحياول هذا البحث 
إبراز اثر النقود االلكرتونية يف تطوير التجارة االلكرتونية، من خالل العناصر التالية: 

أوال: النـقود االلكـرتونية، 
 ثانيا: التجارة اإللكرتونية،  

 ثالثا: أمهية النقود االلكرتونية يف التجارة االلكرتونية، 
أوال: النـقود االلكـترونية: 

  احلديث عن النقود االلكرتونية يقتضي علينا تعريفها مت بيان التطور الذي طرأ عليها،             
و حتديد خصائصها األساسية: 

جمموعة ) E- MONEY: يشمل مصطلح النقود االلكرتونية (- تعريف النقود االلكترونية1
متنوعة من املنتجات املصممة لتزويد املستهلكني ببدائل لطرق الدفع التقليدية و إزاء تنوع هذه 
املنتجات  و التطور املتالحق فيها، فانه من الصعب التوصل إىل تعريف جامع و مانع يتضمن 

كافة نظم النقود االلكرتونية على حنو مييزها بدقة من النواحي القانونية و التقنية  و االقتصادية، 
حيث يكاد يتفق اخلرباء على عدم جدوى تقدمي تعريف دقيق للنقود االلكرتونية يف املرحلة احلالية، 

و رغم ذلك فان ال يوجد خالف بني هؤالء اخلرباء على أن مصطلح النقود االلكرتونية يشمل 
على وجه اخلصوص على صورتني مها:   

*الصورة األوىل هي البطاقات السابقة الدفع املعدة لالستخدام يف أغراض متعددة  و يطلق عليها 
أيضا تعبري البطاقات خمتزنة القيمة أو حمفظة النقود االلكرتونية. 
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*الصورة الثانية: هي آليات الدفع خمتزنة القيمة أو سابقة الدفع اليت متكن من إجراء مدفوعات من 
خالل استخدام شبكات احلساب اآليل املفتوحة خاصة االنرتنت ؛ و اليت يطلق عليها أحيانا 

 .)DIGITAL CASH(نقود الشبكة أو نقود السائلة الرقمية
  و قد عرفها البعض النقود االلكرتونية بأ�ا التمثيل االليكرتوين للنقود التقليدية و وحدة 

النقود االلكرتونية يشار هلا عادة بالعملة الرقمية أو االلكرتونية، و بالتايل فان القيمة الفعلية للعملة 
الرقمية يف وحدات النقود التقليدية ليست هلا عالقة باملوضوع. فالعمالت الرقمية تولد بواسطة 

وسطاء مساسرة، فإذا أراد العميل شراء عملة رقمية فانه يتصل بوسيط و يطلب كمية حمدودة من 
العمالت  و يدفع نقود فعلية حينئذ ميكن للعميل أن يقوم بالشراء من أي تاجر يقبل العمالت 

الرقمية لذلك الوسيط، و كل تاجر ميكنه االسترياد من عمالت الوسيط اليت مت احلصول عليها من 
العمالء، و مبعىن أخر فان الوسيط يأخذ العمالت مرة واحدة و يضع يف حساب التاجر نقود 

 فعلية.
و يعرفها صندوق النقد الدويل على أ�ا "قيمة نقدية يف شكل وحدات ائتمانية خمزنة يف شكل 

 . الكرتوين أو يف ذاكرة الكرتونية لصاحل املستهلك
    فهي إذن نقود يتم ختزينها بواسطة اخلوارزميات يف املعاجلات، و أجهزة كمبيوترية أخرى 

تستطيع أن تنفذ عمليات الوفاء عرب شبكة االنرتنت كبديل للعمالت املعدنية و الورقية اليت ال 
نستطيع بالطبع أن نرسلها عرب االنرتنت. 

 و عليه فالنقود االلكرتونية هي النوع اجلديد من العملة، أو مبعىن أدق هي البديل االلكرتوين عن 
 النقود الورقية و املعدنية ذات الطبيعة املادية.

مما سبق ذكره يتبني أن تعبري النقود االلكرتونية يستخدم أساسا لإلشارة إىل جمموعة 
متنوعة من آليات و طرق الدفع حمدودة القيمة تتميز بأ�ا قد سبق تسديد قيمتها أو ختتزن 

قيمتها بداخلها. 
هناك تقسيمات عديدة مقرتحة للنقود االلكرتونية، فمن  تقسيمات النقود االلكترونية: .2

حيث متابعتها والرقابة عليها نفرق بني ما يلي: 
*نقود الكرتونية قابلة لتعرف عليها: و تتميز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام 

بسحب النقود من املصرف يف بداية التعامل، مث االستمرار كما هو الشأن بالنسبة لبطاقات 
االئتمان يف متابعة حركة النقود داخل النظام االلكرتوين و حىت يتم تدمريها يف �اية املطاف. 
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*نقود الكرتونية( غري امسية مغفلة اهلوية): و هي تستخدم متاما كاألوراق النقدية من حيث كو�ا 
مثبتة الصلة مبن يتعامل هبا، فال ترتك وراءها أثرا يدل على هوية من انتقلت منه أو إليه. 

    كما ميكن تقسيمها حسب أسلوب التعامل هبا و ميكن أن منيز بني ما يلي:
*نقود الكرتونية عن طريق الشبكة و هي نقود رقمية يتم يف بداية سحبها من مصرف أو مؤسسة 

مالية أخرى، و ختزينها يف أداة معدنية داخلية توضع يف جهاز احلاسوب الشخصي و بالضغط 
على الفأرة اخلاصة هلذا اجلهاز ترسل النقود الرقمية عرب االنرتنت إىل املستفيد يف ظل إجراءات 
تضمن هلذا التعامل قدرا كبريا من األمان و السرية، فهي نقود حقيقية و لكنها رقمية و ليست 

مادية و تتطلب معظم األنظمة املطروحة حاليا و اليت تستخدم هذا األسلوب اتصال طريف التعاقد 
إلكرتونيا باملصدر لالستثاق من سالمة النقود املتداولة و هو ما يقلل من احتماالت الغش و 

التزييف. 
*نقود الكرتونية خارج الشبكة و هنا تتم التعامالت دون احلاجة لالتصال مباشرة باملصدر، فهي 

تتخذ عادة صورة بطاقة حيوزها املستهلك و تتضمن مؤشرا يظهر له التغريات اليت تطرأ على قيمتها 
املختزنة بعد إجراء كل تعامل نقدي، و هي تثري قدرا اكرب من املشاكل خاصة فيما يتعلق باألمان 

 من خماطر الصرف املزدوج. 
.خـصائص النقود االلكترونية: 3

 و مما سبق ذكره ميكن استنتاج اخلصائص اليت متيز النقود االلكرتونية كما يلي: 
 فهي خالفاً للنقود القانونية عبارة عن بيانات - النقود اإللكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً :

مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكرتونية يف شكل بطاقات بالستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر 
الشخصي،  

 إذ يتم نقلها من املستهلك إىل التاجر دون احلاجة إىل - النقود اإللكترونية ثنائية األبعاد:
وجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود، 

 حيث أن كل مصدر يقوم خبلق وإصدار نقود إلكرتونية - النقود اإللكترونية ليست متجانسة:
خمتلفة، فقد ختتلف هذه النقود من ناحية القيمة وقد ختتلف أيضاً حسب عدد السلع واخلدمات 

 اليت ميكن أن يشرتيها الشخص بواسطة هذه النقود،

114 



                                           د.بوعافية الرشيد دور النقــود االلكترونية في تطويــر التجارة االلكتــرونية

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 تتميز النقود اإللكرتونية بسهولة محلها نظراً خلفة وز�ا وصغر حجمها، وهلذا - سهلة الحمل:
 فهي أكثر عملية من النقود العادية،

 على عكس النقود القانونية اليت يتم إصدارها من قبل - النقود اإللكترونية هي نقود خاصة:
البنك املركزي، فإن النقود اإللكرتونية يتم إصدارها يف غالبية الدول عن طريق شركات أو 

 مؤسسات ائتمانية خاصة.
 يف الواقع، فإن النقود اإللكرتونية تتشابه مع النقود العادية ـ النقود االلكتـرونية والنقود العادية:4

يف صالحية كال منهما كوسيلة للدفع، عالوة على متتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت 
النقود العادية تتمتع بقبول أكثر نظراً حلداثة النقود اإللكرتونية واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة 

رمبا ال تكون متوافرة إال يف الدول املتقدمة، من ناحية أخرى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباين 
داخل الدولة الواحدة مما يقلل من اعتماد السكان على النقود اإللكرتونية كوسيلة للدفع ويدفعهم 

، ومع هذا فإن النقود اإللكرتونية ختتلف عن النقود Cash Moneyإىل استخدام النقدية 
العادية يف عدة أمور، فالبنك املركزي يف كل دولة هو اجلهة العامة املنوط هبا إصدار وطبع النقود 
القانونية بكل فئاهتا وحتديد حجم هذه النقود اليت يتم تداوهلا بالقدر الذي ال يؤثر يف السياسة 
النقدية للدولة، و على العكس من هذا فإن مصدر النقود اإللكرتونية هي مؤسسات ائتمانية 
 –خاصة قد ختضع لرقابة األجهزة احلكومية املعنية، من ناحية أخرى،ن فإن النقود اإللكرتونية 

 ال تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية وضعها كوديعة مما –على عكس النقود العادية 
 يتعارض مع ما تذهب إليه النظرية النقدية من اعتبار النقود أصل مربح.

    و للحصول على النقد االلكرتوين، يذهب العميل لفتح حساب يف بنك، و عندما يرغب 
العميل يف سحب النقد االلكرتوين، للقيام بعملية الشراء، فإنه يدخل للبنك من خالل االنرتنت و 

يقدم دليل إلثبات شخصيته و اليت عادة تكون شهادة رقمية تصدرها سلطة اعتماد، و بعد 
التحقق من شخصيته يصدر املبلغ اخلاص بالعميل من النقد االلكرتوين و خيصم نفس املبلغ من 
حسابه، و يقوم العميل بتحميل النقد االلكرتوين يف حمفظة على ديسك جهاز الكمبيوتر اخلاص 

به أو على بطاقة الكرتونية. 
- كيفية عمل النقد االلكتروني: 5

يذهب العميل شخصيا لفتح حساب يف املصرف، (*)   للحصول على النقد االلكرتوين
مع االدالل ببعض التعاريف إلثبات شخصيته. و عندما يريد العميل أن يسحب النقود 
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االلكرتونية للقيام بعملية شراء، فانه يدخل إىل املصرف من خالل شبكة االنرتنت أو شبكة 
االتصاالت الالسلكية  و يقدم دليل شخصيته و اليت تكون عادة شهادة رقميةّ التوقيع 

االلكرتوّين تصدرها سلطة االعتماد و بعد حتقق املصرف من شخصية العميل فانه يصدر املبلغ 
اخلاص للعميل من النقد االلكرتوين و خيصم نفس املبلغ من حسابه، كذاك قد حيمل املصرف 
العميل مبالغ عموالت و رسوم جهاز على العملية و يقوم العميل بتخزين النقد االلكرتوين يف 

حمفظة على ديسك جهاز احلاسوب اخلاص به  أو على جهاز بطاقة االلكرتونية خاصة تسمى 
البطاقة الذكية، و ميكن توضح ذلك وفق الشكل التايل: 

: كيفية عمل النقد االلكرتوين )01الشكل رقم (
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

: رأفت رضوان، عامل التجارة االلكرتونية، القاهرة:املنظمة العربية للتنمية اإلدارية المصدر
). 66، ص(1999

وقصد إجياد النقود االلكرتونية كمنتوج ال بد من تدخل أربع أطراف، من مقدمي اخلدمة، مصدر 
) و الربامج NARDWAREالنقد االلكرتونية، مشغلو الشبكة بائعوا املكونات(

املتخصصة املستخدمة يف تداول النقود االلكرتونية، و أخري املؤسسات اليت تتوىل تسوية 
املعامالت اليت تتم باستخدام النقود االلكرتونية. و ميكن للمستهلكني صرف نقودهم االلكرتونية 

مصرف يتعامل بالنقد 
 االلكتروني

مصرف مصدر النقد 
 االلكتروني

 البائع العميل

)التحقيق من سالمة 7(
 النقود االلكترونية

)شراء نقدا 1(
 االلكتروني

)نظام إدارة النقد االلكتروني 2(
 مشتري

)نظام إدارة النقد االلكتروني 4(
 بائع

)اشتراك لدى 3(
)الدفع6        ( المصارف  

)اختيار األصناف وتجميع أسعارها 5(

) تمام العملية8(  
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يف مواقع التجارة االلكرتونية اليت تقبل النقد االلكرتوين كوسيلة للسداد، و باختصار يرسل 
احلاسوب نقدا االلكرتونيا (طبعا يكون احلاسوب على شبكة االنرتنت أو شبكة االتصاالت 

الالسلكية اجملهزة) إىل التاجر مقابل اإلمجايل احملدد من السلع أو اخلدمات ، حينئذ يتأكد من 
سالمة النقد االلكرتوين وعندما تشحن السلع أو اخلدمات فعال إىل املستهلك ميكن للتاجر أن 

يقدم النقد االلكرتوين إىل املصرف لإليداع، و حينئذ فان املصرف يقيده دائنا يف حساب التاجر 
مببلغ ناقصا مقابل اخلدمة.   

: يثور التساؤل حول اجلهة اليت ميكنها - اإلطـار المؤسسـي لإلصدار النقود االلكترونية6
إصدار النقود االلكرتونية و هل يلزم أن تكون مصرفا جتاريا معرت به؟ أم يكفي جهة تتوىل هذا 
اإلصدار      و يقبلها املتعاملون دون أن تكون بالضرورة مؤسسة مصرفية ، فال جدال يف أن 

املصارف أقدر من غريها على القيام هبذه املهمة حيث تتمتع بالدعم احلكومي و باألهلية القانونية 
إلصدار أدوات الدفع ذات القيمة النقدية و لذلك جند أن العديد من املصارف املركزية تنادي 

بقصر حق إصدار النقود االلكرتونية على املصارف وحدها كما هو الرأي األورويب و خاصة يف 
 أملانيا.

. مزايا وعيوب النقود الرقمية" اإللكترونية" 7
      مينح النقد االلكرتوين  العديد من املزايا ، كما له عيوب منها :

ـ المزايــــــــا: 
الكفــاءة: إن صفقات النقد االلكرتوين أقل تكلفة من الطرق األخرى وهذا ما يشجع على  -

زيادة أنشطة األعمال ،حيث حتويل النقد االلكرتوين على االنرتنت يكلف أقل من إجراءات 
عمليات بطاقات االئتمان ،ألن التحويل يتم عرب بنية أساسية متواجدة وهي االنرتنت، ومن 
خالل نظم الكمبيوتر املوجودة. لذلك فٍان التكلفة الثابتة للعناصر املادية للقيام بعملية النقد 
االلكرتوين تكاد تكون صفراً، وألن االنرتنت ذات جمال عاملي فٍان املسافة اليت على العملية 

 ؛االلكرتونية قطعها ال تؤثر يف التكلفة
سهولة احليازة: يستطيع كل فرد استخدام النقود االلكرتونية، فالتجار ميكنهم الدفع لتجار  -

آخـــرين يف عالقة شركة بشركة، واملستهلكــون ميكنهم الدفع من واحد آلخر. والنقد االلكرتوين ال 
يستلزم أن يكون لدى أحد الطرفني ترخيص خاص مثلما يلزم األمر يف الصفقات اليت تتم 

 ؛ببطاقات االئتمان
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ال ختضع للحدود: ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر يف العامل، ويف أي  -
وقت كان، وذلك العتمادها على اإلنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف باحلدود اجلغرافية، 

 ؛وال السياسية
 بسيطة وسهلة االستخدام: ُتسهِّل النقود اإللكرتونية التعامالت البنكية إىل حد كبري، فهي  -

 ؛تُغين عن ملء االستمارات وإجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف
ُتسرِّع عمليات الدفع: جتري حركة التعامالت املالية ويتم تباُدل معلومات التنسيق اخلاصة هبا   -

 ؛فوراً يف الزمن احلقيقي دون احلاجة إىل أي وساطة، مما يعين تسريع هذه العملية
 ُتشجِّع عمليات الدفع اآلمنة: تستخدم البنوك اليت تتعامل بالنقود اإللكرتونية أجهزة خادمة  -

 -Secure Electronic Transactionsتدعم بروتوكول احلركات املالية اآلمنة (
SETكما تستخدم مستعِرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات األمنية ،(SSL 

)Secure Socket Layers . ًمما جيعل عمليات دفع النقود اإللكرتونية أكثر أمانا ،( 
ـ العيـــوب : 

الضريبة: يف الو.م.أ تثار فكرة ضريبة االنرتنت اليت تطرح مشكالت وأسئلة كثرية فهل يستطيع  -
تاجر يف الو.م.أ حتميل وحتصيل ضريبة انرتنت على سلعة مباعة ملشرتي يف زميبابوي؟  وهل على 
زميبابوي أن تتلقى نصيبا من الضريبة؟،ولألسف فإن استخدام النقد االلكرتوين لسداد أي ضريبة 

 ؛ال يتيح جماال للمراجعة، فالنقد االلكرتوين ما هو إال مثل النقد احلقيقي ال ميكن تتبعه بسهولة
غسيل األموال: من السهل وقوعه من خالل شراء سلع وخدمات بالنقد االلكرتوين الذي  -

ميكن صرفه بدون إظهار اسم الشخص بالنسبة لسلع ذات قيمة، وتباع السلع مقابل نقد حقيقي 
يف السوق املفتوحة، وبالطبع ميكن شراء السلع يف دولة أخرى مبا يزيد من تعقيد األمور اخلاصة 

 ؛بالوالية القضائية
التزوير: ومثلما هو احلال بالنسبة للعملة احلقيقية فٍان النقد االلكرتوين عرضة للتزوير، فمن  -

املمكن رغم أن هذا بالغ الصعوبة إجياد وصرف نقد الكرتوين مزيف (مثل أي نوع من النشاط 
على أساس االنرتنت)، فبدون إجراءات وقائية ومضادة قوية فٍان التزوير االلكرتوين ميكن حدوثه، 

 ؛وبعد التزوير هناك عوامل اقتصادية رقمية مدمرة عديدة حمتملة
سيطرة البنوك املركزية على إصدار النقود، و اليت ميكن أن تتحول يف حالة التوسع يف النقد  -

 ؛االلكرتوين إىل بنوك الكرتونية
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يرتبط بذلك أيضا املشاكل النامجة عن استنساخ العمالت االلكرتونية وما قد يؤدي ذلك إليه  -
 ؛من  مشاكل ومتطلبات احلماية اخلاصة بعمليات االستنساخ

تعرض القرص الثابت للتعطل، وما قد يؤدي إليه من فقدان مبالغ نقدية الكرتونية، إال أن  -
ذلك قد يتماثل مع أي مشاكل حتدث يف التعامل مع أوراق النقد بالنسبة للغسيل أو الفقد أو ما 

 إىل ذلك.
 . آثار النقود االلكترونية على الدور النقدي للبنك المركزي وعمليات تبييض األموال: 8

يثور اهتمام كبري بني االقتصاديني والسلطات النقدية واملصرفية املسؤولة على النظامني 
احمللي والدويل بشأن تاثري النقود اإللكرتونية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي :  

 : إلنشاء النقود االلكرتونية آثار - آثار النقود االلكترونية على الدور النقدي للبنك المركزي
عديدة على املصارف املركزية نوجزها يف النقاط التالية : 

: إن رغبة األفراد يف االحتفاظ بأرصدة قابلة انخفاض عرض النقد من قبل البنك المركزي -
للتسييل تشكل نقودا رقمية، فإن جمموع الودائع حتت الطلب اليت حيتاجها األفراد ينخفض، و 

 بالتايل يؤدي إىل خفض عرض النقد من قبل البنك املركزي .
: إن اخنفاض الطلب على النقد املصدر من قبل البنك انخفاض عائدات إصدار النقد -

 املركزي سيؤدي إىل خفض عائدات إصدار النقد.
: إن توسيع استعمال النقود الرقمية سيؤدي إىل تقلص دور البنك المركزي كمقرض أخير -

 احلد من إجراء البنك املركزي لعمليات السوق املفتوحة وهبذا تقلص ميزانية البنك املركزي.
أن أنظمة - اآلثار المحتملة للنقود الرقمية على عمليات تبييض األموال والجريمة :

النقود الرقمية وبالتحديد تلك اليت ختفي هوية املتعاملني قصد تسهيل عمليات تبييض 
األموال فإن استخدام النقود اإللكرتونية سيؤدي إىل انتشار ظاهرة تبييض األموال حيث يف 

 شخص فقط بتهمة تبييض األموال بينما كلفت 1932 مت يف الو.م.أ إدانة 1998سنة 
 ماليري دوالر أمريكي. 10اجلهود املضادة هلذه الظاهرة القطاعني العام واخلاص أكثر من 

ثانيا: التجــارة اإللكترونية  
       إن ضبط ماهية التجارة اإللكرتونية جيرنا إىل التطرق ملفهوم التجارة اإللكرتونية ومتطلبات 

إنشاء التجارة االلكرتونية وكل الوسائل املتعلقة هبا، باإلضافة إىل محاية وتأمني املعامالت التجارية 
اإللكرتونية.  
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اإللكترونية :   تعريف التجارة1.
  قبل التطرق إىل املفاهيم التجارة اإللكرتونية نعود إىل نشأهتا، فيعود ظهور النشاط 

التجاري اإللكرتوين إىل الستينات من القرن العشرين وكانت تعرف باسم التبادل اإللكرتوين 
وإقتصرت يف البداية على التبادل بيانات البيع والشراء بني بعض املؤسسات الكبرية على 

الشبكات اإللكرتونية اخلاصة، أما املصارف فقد إستعملت ما يعرف بنظام حتويل األموال 
إلكرتونيا هبدف حتسني خدماهتا املصرفية  ويف أواخر القرن العشرين عوضت االنرتنت شيئا فشيئا 
نظام تبادل اإللكرتوين للبيانات املستعلمة من طرف املؤسسة ،مث تطورت التجارة اإللكرتونية إىل 
أن وصلت إىل ماهية عليه. هناك عدة تعار يف للتجارة اإللكرتونية، وإن تنوعت فهي تصب يف 

مضمون واحد، وهو استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التجارة ونذكر منها: 
 التجارة اإللكرتونية :هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات واملعلومات *

عرب شبكة االنرتنت، والشبكات التجارية العاملية األخرى، سواء تعلق األمر باإلعالن أوعقد 
الصفقة أو سداد االلتزامات املالية. 

التجارة اإللكرتونية : هي عملية بيع وشراء السلع واخلدمات ،من خالل الشبكات احلاسوبية * 
املفتوحة كاالنرتنت. 

 التجارة اإللكرتونية : هي إجراء العمليات التجارية مبختلف أشكاهلا بني املتعاملني اإلقتصاديني *
عن طريق تقنية اإلتصال احلديثة املتمثلة يف االنرتنت مبا يتضمن الفعالية والسرعة يف األداء. 

التجارة اإللكرتونية: هي التجارة اليت تتم بني املتعاملني فيما بينهم من خالل إستخدام أجهزة * 
ووسائل اإللكرتونية مثل االنرتنت وغريها  أو الشبكات االلكرتونية اخلاصة. 

 ونالحظ من خالل ما سبق، أن بعض التعاريف اقتصرت على شبكة االنرتنت 
كالوسيلة الوحيدة للتعامل يف التجارة اإللكرتونية دون غريها من الشبكات، وميكن صياغة تعريف 

شامل للتجارة اإللكرتونية فهي شكل متطور للتجارة تتميز بإستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واإلتصاالت (شبكات وسائل اإللكرتونية..)، من أجل حتقيق و إبرام الصفقات، سواء من خالل 

 الشبكات العاملية واليت أبرزها شبكة االنرتنت أو الشبكات االخرى .
 أشـــكال التجارة اإللكترونية:  2.

 تأخذ التجارة اإللكرتونية ثالثة أشكال قطاعية مهمة وهي:  
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) وتشري to B B) ويرمز هلا  بالرمز (Business to Business- بني املؤسسة واملؤسسة:(
إىل العمليات البيع والشراء اليت جتري بني الشركات عرب شبكة االنرتنت أو عرب الشبكات 

االتصال األخرى ،باإلضافة إىل عمليات التحويل االلكرتوين للمعلومات وإجراء الصفقات 
االلكرتونية وإجراء خمتلف التحويالت املالية إلكرتونيا، فتتيح التجارة االلكرتونية التحكم يف 

عمليات التسويق وتفتح أسواق جديدة. 
) وبرمز هلا Business to consumer- التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة واملستهلك : (

) وذلك من خالل العروض املختلفة اليت تقدمها املؤسسة للمستهلكني من ما B to Bبالرمز(
يسمى مبراكز التسويق على األنرتنت حيث تعرض كل أنواع السلع واخلدمات ويتم أيضا الدفع من 

خالل الشبكة أما اإلستالم فحسب طبيعة السلعة و صيغة االتفاق.  
) عدة تقنيات وهي:  B to B وتطرح التطبيقات القطاعية لنموذج (

التسويق اإللكرتوين: يشري التسويق االلكرتوين إىل تطبيق نظرية التسويق باستخدام إمكانيات  -
األنرتنت لتقدمي املنتجات أو اخلدمات إىل السوق املستهدفة، وتبقى أسس التسويق نفسه ، لكن 

االنرتنت توفر قنوات تزويد جديدة تصل إىل تشكلة واسعة من الزبائن.  
البيع اإللكرتوين: يشري البيع اإللكرتوين إىل شراء من متاجر التجارة اإللكرتونية اآلنية على  -

الويب، وتعرف باحملالت اإلفرتاضية، وقد أدى البيع اإللكرتوين إىل تطوير أدوات برجمية لتجارة 
اإللكرتونية مهمتها إنشاء الفهارس اآلنية وإدارة األعمال التجارية اإللكرتونية. 

 باإلضافة إىل املصرف اإللكرتوين من خالل ما يقدمه من خدمات الدفع اإللكرتوين وتأمني 
 العمليات املالية بأقل تكلفة  وأكرب فعالية. 

): أو ما يرمز هلا بالرمز             Business to Administrations- بني املؤسسة واإلدارة (
)B to B وتشمل مجيع التحويالت والتعامالت اليت تتم بني املؤسسات واهليئات اإلدارة (

العامة، من خالل ما يعرف باحلكومة اإللكرتونية، حيث تسعى احلكومة إىل إستخدام وسائل اليت 
أنتجتها التكنولوجيا املتقدمة يف تقدمي اخلدمات احلكومية إىل قطاع املؤسسات، كما يستفيد قطاع 

املؤسسات من استخدام للتجارة اإللكرتونية يف تعامله مع اإلدارة العمومية.  
) Administration to customets- التجارة اإللكرتونية بني املستهلكني واإلدارة: (

) حيث ميكن هذا الشكل من التجارة اإللكرتونية اإلدارة من A to Cواليت يرمز  إليها بالرمز (
تقدمي اخلدمة الواجب أدائها للمستهلكني ويستفيد املستهلكني من السهولة والسرعة عند تلقي 
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اخلدمة املقدمة من اإلدارة ،وبدأ هذا الشكل من التجارة اإللكرتونية يتطور مع ظهور احلكومات 
 اإللكرتونية وظهور ما يسمى مبجتمع املعلوماتية. 

 مــجاالت التجارة االلكتـرونية: 3.
قبل التطرق إىل جماالت التجارة، حناول إبراز مراحل تنفيذ التجارة اإللكرتونية واليت متر  

بثالث مراحل أساسية على النحو التايل: 
- مرحلة اإلعالن والبحث: من خالل التعرف على البضاعة املطلوب شراؤها والتفاعل بني املنتج 

واملستهلك أو البائع واملشرتي . 
- مرحلة طلب الشراء والدفع: وذلك بعد اإلتفاق على صيغة وعملية الشراء.  

- مرحلة التسليم: ترتبط بنوع البضاعة، فقد يتم إستالم البضاعة إلكرتونيا أو عن طريق صيغة 
 أخرى البد من االتفاق عنها. 

 أما جماالت استخدام التجارة اإللكرتونية فهي تستخدم يف كل القطاعات اخلاصة 
 والعامة، الكبرية والصغرية وميكن حصر كل ذلك يف القطاعات التالية:

يف قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية:من خالل البيع بالتجزئة مثل جتارة الكتب واجملاالت،  -
ويتم الدفع بطريقة إلكرتونيا، أما اإلستالم فيكون عن بعد أو من خالل مؤسسات النشر.  

قطاع املصارف والتمويل: من خالل تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية واليت أدت إىل ظهور  -
ابسط هذه اخلدمات منها، كشف  املصارف اإللكرتونية، واألسواق اإللكرتونية املالية، ولعل

 احلساب وبطاقة القرض، ومتابعة أسعار البورصة واالستثمار عن بعد. 
قطاع اهلندسة:من خالل االشرتاك يف تصميم منتج جديد بدون التواجد يف املكان نفسه، من  -

خالل جمموعة عمل.  
باإلضافة إىل قطاع احلكومات من خالل احلكومة اإللكرتونية وقطاعات أخرى. 

 مزايا وعيوب التــجارة اإللكترونية:  4.
 تطرح التجارة اإللكرتونية عدة مزايا وعيوب، وذلك على كل املستويات، سنحاول 
التطرق إىل مزايا اليت تنتجها التجارة اإللكرتونية باإلضافة إىل العيوب اليت تفرزها. 

 ميكن إبراز عدة مزايا للتجارة اإللكرتونية وهي:   مزايا التجارة اإللكترونية:-
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التجارة اإللكرتونية أداة زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، فهي توفري أدوات و وسائل أخرى *
لرتويج وتسويق املنتجات مما ميكن أن حيقق زيادة يف الصادرات وذلك من خالل الوصول السهل 

إىل مراكز االستهالك الرئيسية وإمكانية تسويق السلع واخلدمات عامليا وبتكلفة حمدودة. 
التجارة االلكرتونية تعترب أداة فعالة لتنشيط املشروعات الصغرية واملتوسطة، واليت تعترب حمورا *

أساسيا للتنمية االقتصادية.  
مكنت التجارة اإللكرتونية األفراد عدة فوائد وتسهيالت نذكر منها:  *
توفري الوقت واجلهد من خالل التسوق عرب األسواق اإللكرتونية بشكل دائم، وال حيتاج الزبائن  •

 إىل السفر والتنقل أو االنتظار؛ 
 توفري حرية االختيار بني احملالت واملنتجات ؛ •
خفض األسعار السلع واخلدمات، فاملؤسسة من خالل تسويق منتجاهتا عرب االنرتنت ويساهم  •

 يف ختفيض تكلفة أو سعر املنتوج باإلضافة إىل دخول املؤسسة املنافسة القوية؛
 - عيوب التجارة اإللكترونية :

 بالرغم من املزايا اليت توفرها التجارة اإللكرتونية يف خمتلف املستويات، هلا عيوب          
و إنعكاسات هامة، ميكن اإلشارة إليها من خالل العناصر التالية:  

* خماطر القرصنة: فدخول القراصنة إىل مواقع الشركات سواء يتم خترهبا أو إلصاق الفريوسات 
هبذه املواقع قد يشكل خطر على التعامالت اإللكرتونية، فضال عن خماطر السمعة؛ 

* زيادة التكلفة بالنسبة للمؤسسة: من خالل عمليات الصيانة و التجديد وتكوين اإلطارات 
 املتخصصة؛

* فقدان متعة الشراء املعروفة اليت كان جيدها املستهلك يف ممارسة عملية التسويق من خالل 
 التفاعل اإلجتماعي بني البائع واملشرتي؛

* تورط البعض باالندفاع حنو شراء سلع قد ال حيتاج إليها الفرد نتيجة جاذبية اإلعالن وسهولة 
 الشراء ببطاقة االئتمان؛

 * هدر الوقت واإلصابة باإلدمان والذي يؤدي بدوره إىل فقدان عالقات اجتماعية جوهرية؛
* املنافسة اليت تواجهها املؤسسات، فأصبحت املؤسسة من خالل تواجدها على شبكة االنرتنت 
اليت تفتح السوق العاملي على أبوابه، وبالتايل دخول املؤسسة للتعامل فيه بكل خماطره وامتيازاته؛ 

.مســائل متعلقة بإنـشاء التجارة اإللكترونية: 5
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 هناك العديد من املسائل اهلامة املالزمة النطالق التجارة اإللكرتونية، و أن كل مسألة 
من هذه املسائل ترتبط وبصفة أكيدة بزيادة مستويات الثقة واحلفاظ عليها واليت تعترب األشخاص 

سواء كان عاديون أو اعتباريون كأساس الجناز أي معاملة إلكرتونية جتارية، وزيادة على ذلك 
املسائل املتعلقة بالبيئة اإلجتماعية، وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومسائل متعلقة باإلطار القانوين 

والتشريعي، وكل هذه املسائل مرتبطة ببعضها البعض، وميكن إبراز أهم هذه املسائل وفق النقاط 
 التالية: 

. حـماية المستـهلك عبر التجارة اإللكترونية : 6
  محاية خصوصية املستهلك يف التجارة اإللكرتونية أمر ضروري ومهم ،يفرض إجياد 

اآلليات اليت متنع إستعمال املعلومات الناجتة عن التعامالت التجارية ألهداف وأغراض غري معلنة، 
ومن أهم عوائق استعمال التجارة اإللكرتونية من وجهة املستهلك تكمن يف صعوبة حتديد مصدر 
املنتجات وحتديد املسؤوليات، عندما يتضح أن هذه املنتجات ال توافق النوعية املعلن عنها أو غري 

مالئمة، هنا تكون الوضعية أكثر تعقيدا خصوصا إذا تعلق األمر مبنتجات مادية، هذه املسألة 
تتضح بأ�ا حرجة بوجه خاص بالنسبة ألولئك املتعاملني اجلدد داخل السوق عندما ال يكونون 
قد حصلوا بعد على املكانة املرموقة على مستوى السوق اإللكرتوين خاصة عندما يتعلق األمر 

مبنتجات مادية. لذلك من الضروري إجياد إطار قانوين حلماية املستهلك مع وضع أنظمة محائية 
إلكرتونية حتمي املستهلك .   

. مسـألة فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية:  7
  ميثل فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية حتديا كبري إلدارة الضرائب، فأما التحدي 
األول يتمثل يف البعد املكاين للضريبة أو ما يعرف إصطالحا بإقليمية الضريبة، فالتجارة 

اإللكرتونية ال تتطلب وجود مكان حمدد ملمارستها وما يرتتب عن ذلك أن الربح الناتج عن 
الصفقة اإللكرتونية التجارية، ال ينتمي إىل مكان حمدد وهنا تطرح إشكالية إقليمية الضريبة، أما 

التحدي الثاين فيتمثل يف اختالل مبدأ من مبادئ الضريبة وهو العدالة ويتجلى ذلك يف كون 
بعض السلع اليت يتم تداوهلا عرب شبكة األنرتنت مثل الكتب، اإلقراض، اجملاالت...اخل، ال متر 
عرب احلواجز اجلمركية على خالف السلع األخرى اليت تعرب احلدودية بطريقة تقليدية عرب نقاط 

 .املراقبة اجلمركية العادية يف احلدود
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  أما التحدي الثالث يتمثل يف الصعوبات اليت تواجه اإلدارة الضريبية إلثبات املعامالت 
التجارية اليت تتم الكرتونيا، الن الشكل التقليدي كان يعتمد على الوثائق اإلدارية ،كما ال ميكن 
حتديد حجم املعامالت التجارية عرب االنرتنت واليت من املفروض إخضاعها للضريبة تطبيقا ملبدأ 

املساواة يف فرض الضريبة وعموما هناك منوذجني يف التعامل مع الضريبة ففي حني تعترب الواليات 
املتحدة األمريكية أن فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية عائقا، لذلك ال جيب فرض الضرائب 

عليها ، فحني يرى االحتاد األورويب عكس ذلك.  
ـ حــماية حقوق الملكية الفكرية : 

 املسائل املتعلقة بامللكية الفكرية هي حمل إهتمام كبري من طرف كل أطراف التجارة 
االلكرتونية فهي تشمل محاية برامج احلاسوب ،امللكية الفكرية ملوقع، أمساء وعناوين االنرتنت 

والنشر اإللكرتوين، احلماية القانونية لرباءات االخرتاع والعالمات واألمساء واألسرار التجارية...إخل. 
لذلك البد على احلكومة صياغة و وضع إطار تشريعي كامل حلماية هذه احلقوق من السرقة 

 .والقرصنة عليها
ـ وضـع اإلطـار القانوني للتجارة اإللكترونية:  

  تثري أنشطة التجارة اإللكرتونية والعالقة القانونية الناشئة يف بيئتها العديد من 
التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، تتمحور حول أثر استخدام الوسائل اإللكرتونية يف 

تنفيذ األنشطة التجارية ويتوسط كل نشاط من أنشطة التجارة اإللكرتونية ، الكمبيوتر و االنرتنت 
أو شبكة املعلومات، إن أثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية التجارة اإللكرتونية اوجد حتديا أمام 

النظم القانونية القائمة وحناول أن نعرج على أهم قانون يف هذه القوانني اليت وجدت لتنظيم 
التجارة االلكرتونية ، وهو القانون النموذجي للتجـارة اإللكرتونية املقرتح من طرف جلنة القانون 

الدويل باألمم املــــتحدة ( اليونسيرتال) . 
 اليونسيرتال هي جلنة قانون التجارة الدولية باألمم املتحدة، وتظم يف عضويتها غالبية 

دول العامل املمثلة ملختلف النظم القانونية الرئيسية وغرضها األساسي حتقيق اإلنسجام والتوافق بني 
القواعد القانونية الناظمة للتجارة اإللكرتونية وحتقيق وحدة القواعد املتبعة وطنيا يف التعامل مع 
الوسائل التجارة العاملية ،فقد كانت "اليونسيرتال" األكثر وعيا ألمهية توحيد القواعد القانونية 

 وإستنادا 1996الناظمة للتجارة اإللكرتونية، ويسجل هلا الريادة يف التعامل مع هذا اهلدف، ففي 
 لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد 1985إىل دراسات شاملة بدأ البعض منذ عام 
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عن بعد ومشكالت اإلثبات يف القوانني الوطنية، حيث أطلقت"اليونسيرتال" القانون النموذجي 
املذكور من سائل الدول ملا حيققه من إنسجام وتوافق خاصة أن مواضع التجارة اإللكرتونية 

وحتديدا اإلجرائية منها ذات طبيعة دولية ال تتأثر يف الغالب بالقواعد القانونية الوطنية املتباينة بني 
الدول، وحتليل حمتوى القانون النموذجي يظهر أن اليونسيرتال تسعى إىل إجياد توازن بني التجارة 
التقليدية والتجارة اإللكرتونية وحتديدا فما يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عرب الشبكات والتعاقد 

بإستخدام وسائل تقنية، ويعاجل القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التواقيع اإللكرتونية 
 وحتديدا فما يتعلق بأنشطة األمن واحلماية الالزمة للبيانات الشخصية وغريها من املوضوعات.

 واعتمدت غالبية قواعده بشكل مطابق يف الكثري من احلاالت من قبل الدول اليت 
سنت تشريعات متصلة بالتجارة اإللكرتونية كاسبانيا والواليات املتحدة االمركية. وبعض الدول 

العربية منها األردن، مصر ، ولبنان وينبغي اإلشارة يف هذا املقام أن قانون "اليونسيرتال"  
النموذجي مل يتعرض لعدد من مسائل التجارة اإللكرتونية ملا تثره من تناقضات خبصوص املعايري 
املعين إعتمادها، كمسائل اإلختصاص القضائي وامللكية الفكرية وامن التعامل التجاري وغريها، 
كما جتدر اإلشارة إىل استمرار جلنة "اليونسيرتال"  يف تناول عدد من املسائل املتصلة بالتجارة 
اإللكرتونية واألسواق اإللكرتونية  وجاري العمل على إستكمال بناء القسم الثاين من النموذج 
اخلاص بتطبيقات التجارة اإللكرتونية ،متوافقا مع جهد موازي من قبل هيئات أوروبية تعمل يف 

حقل التجارة اإللكرتونية، كما قدمت على الصعيد اإلقليمي والدويل هيئات متخصصة مثل 
منظمة التعاون اآلسيوي ملنطقة الباسيفيك ومنطقة التجارة األمريكية (نافتا) وغرفة التجارة الدولية 

)ICC عدة اقرتاحات وتوصيات ونظمت عدة مؤمترات طرحت فيها قضايا التجارة اإللكرتونية (
؛وقدمت عدة مشاريع قانونني مالئمة لتنظيم التجارة اإللكرتونية أما على مستوى الوطين فقد 

قامت كل دول منها والواليات املتحدة األمريكية دول االحتاد األورويب ودول شرق آسيا وبعض 
الدول العربية بوضع قانون ينظم املعامالت االلكرتونية والتجارة اإللكرتونية شأنه أن يساهم يف 

تطوير اجلهود الدولية املبذولة يف هذا اإلطار. 
ـ حماية وتأمين التعامالت في التجارة اإللكترونية : 

     تطرح التعامالت يف التجارة اإللكرتونية عدة مسائل ومنها على اخلصوص أمن 
التعامالت وسريتها، لذلك من الواجب محاية هذه املعامالت وال سيما التحويالت املالية 
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اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت والشبكات األخرى، وحناول التطرق إىل كل ذلك من خالل 
 العناصر املوالية. 

ـ سرية وتأمين التعامالت في التجارة اإللكترونية : 
 بالرغم من املزايا الواضحة اليت حتققها التجارة اإللكرتونية يف الوقت احلايل وخاصة يف  

الدول املتقدمة، إىل أ�ا مزالة تعاين من قصور يف جماالت سرية تأمني املعلومات واخلصوصية 
املتعلقة بيانات املشرتكني املتداولة عرب االنرتنت يف حالة إستخدامها دون نظام سرية وتأمني 

) سرقة Eavesdroppingخاص، وذلك انه ميكن من خالل ما يسمى باالخرتاق (
املعلومات واحلسابات الشخصية مثل أرقام بطاقة االئتمان أو أرقام حسابات العميل أو موازين 

املراجعة ومعلومات الفواتري ،كما ميكن اكتشاف كلمات السر مما يؤدي إىل نفاذ إىل النظم تضم 
بيانات خاصة مما يعرض هذه البيانات للفقدان اخلصوصية، كما ميكن أن حيدث إخرتاق يتم فيه 

تعديل البيانات وهو ما ميثل خطورة عالية إذا مشل تعديل بيانات خاصة باملعامالت التجارية مثل: 
تغري اسم املدفوع ألمره يف الشيكات اإللكرتونية أو املبلغ احملول إىل احلساب املصريف، أما أخطر 
أنواع االخرتاق فيسمى االخرتاق اخلداعي حيث يتنكر أحد األشخاص يف شخصية طرف آخر، 

ميثل مؤسسة مالية  أو بطاقة مصرفية ميكن من خالهلا حتصيل أموال من املستهلكني والتجار، 
ومن املؤكد أن انتشار االنرتنت ودخوهلا مجيع القطاعات ولد انفتاح كبري يف تداول املعلومات 
وتدفقها عرب الشبكة، إال أن التحول إىل التجارة اإللكرتونية قد يستغرق مدة أطول، بسبب 
املشاكل الناجتة عن انفتاح الشبكة والذي كان سبب جناحها الكبري، فكثري من الناس مازالوا 

يعتقدون أن ممارسة التجارة اإللكرتونية ضربا من املخاطرة وهكذا حتولت قضية تأمني التعامل عرب 
شبكة االنرتنت لتصبح من أهم قضايا املطروحة يف  التجارة اإللكرتونية، ألن ممارسة التجارة 
اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت أو شبكات األخرى، تكون عن بعد أو حىت خارج الدولة، 

وبالتايل كبرية املخاطر وحاليا هناك أنظمة لتشفري املعلومات من بينها نظام املفتاح املتماثل ونظام 
التشفري باملفتاح العام والتشفري من خالل املزج بني النظامني وهناك نظام املعلومات اإللكرتونية 

) حيث مت تطور هذا النظام بالتعاون Secure elctronic transation SETاآلمنة (
بني اكرب شركات بطاقة االئتمان العاملية، مها شركة "فيزا" وشركة "كارد" وذلك بغرض تأمني 

املعامالت املالية على شبكة األنرتنت باستخدام بطاقة االئتمان وجتاوز عمالؤها معا أكثر من 
 مليون عميل ،كما أنضمت أمريكان اكسربيس، هلذا التحالف ليصبح بذلك أكرب حتالف 800
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لتأمني املعامالت إلكرتونيا ومت تطوير مستوى التشفري يف نظام املعامالت االلكرتونية اآلمنة 
)SET .وذلك بإستخدام مستويات التشفري، وإستخدام البصمة أو التوقيع اإللكرتوين ( 

ـ حماية وتأمين مقار المعلومات على شبكة األنترنت: 
 إرتبط جناح االنرتنت لكو�ا شبكة مفتوحة ال توجد فيها أي قيود على تدفق البيانات 

" أي انه نظام حر بال قيود IPوكانت امليزة للنظام اإلتصاالت األساسي هلذا الشبكة وهو نظام "
أمنية أو درجات سرية؛ويعزي جناح إستخدام األنرتنت إىل هذه السهولة والبساطة وهذا اإلنفتاح 

 يف بروتوكول اإلتصال اخلاص هبا.
  إن انتشار إستخدام االنرتنت قد أفرز حتديات منها تأمني وسرية املعامالت التجارية 

عرب شبكة وبات من الواضح أن جناح التجارة اإللكرتونية على شبكة االنرتنت يرتبط يف املقام 
 األول بالقدرة على توفري نظام محاية وتأمني املعامالت عرب شبكة االنرتنت.

  وتتعاظم أمهية دور تأمني واحلماية للمعامالت التجارية على شبكة األنرتنت ،عندما 
يتبادر للمؤسسة أن تنشئ موقع هلا على شبكة األنرتنت سواء استخدمت للتجارة اإللكرتونية أو 

لغري ذلك من األغراض فإن عليها أن تعرف أن تأمني ومحاية مقر عرب شبكة األنرتنت ضرورة فهي 
تتعرض إىل عدة خماطر ومن بينها:  

تغري حمتوى املقر؛  -
هجمات املخرتقني؛  -
 إغالق املقر أمام املتصفحني؛ -
 استخدام مقر املؤسسة كقاعدة لتنفيذ أعمال خارجية؛ -
 ختريب مقر معلومات الشركة؛ -
 الدخول إىل الشبكة الداخلية للمؤسسة؛ -

 وقصد مواجهة هذه املخاطر تلجأ املؤسسة إىل تأمني مقر املعلومات وذلك يف عدة 
 مستويات:

مستوى حوائط املنع أي يتم النفاذ إىل املعلومات املؤسسة وفقا لقواعد منظمة وحاكمة حتددها  -
املؤسسة؛  

مستوى شبكة اإلتصاالت وذلك بوضع احلوائط الواقعية بالنسبة للشبكة؛  -
 تأمني مقار املعلومات على مستوى امللفات؛ -
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 تأمني مقار املعلومات من خالل معلومات املقر ذاته؛ -
 تأمني مقار املعلومات ضد الفريوسات؛ -
التأمني على مستوى األفراد العاملني باملؤسسات والشركات باإلضافة إىل ذلك الشركات  -

املتخصصة يف جمال احلماية بإنتاج برامج ونظم متطورة ميكن من خالهلا حتليل مستوى التأمني 
بالنظام ومعرفة نقاط الضعف واإلحرتاف، وعلى املؤسسات و وضع سياسة تأمني ومحاية خاصة 

 وذلك بوضع وإختاذ اإلجراءات اخلاصة  بالتأمني واحلماية.
ثالثا: أهمية النقود االلكترونية في التجارة االلكترونية 

    منذ تسعينات القرن املاضي متت االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة الستعمال شبكة االنرتنت 
يف التسويق و املعامالت التجارية على نطاق واسع، و هو ما أطلق عليه اصطالحا بالتجارة 

االلكرتونية.   
  و اليت ميكن تعريفها بأ�ا "العمليات التجارية اليت تتم عرب املبادالت االلكرتونية، حيث 
أصبحت شبكة اإلنرتنت سوقا مفتوحا للبيع و الشراء، فيمكن للتاجر اإلعالن عن سلعته 

بالصوت و الصورة و لديه الفرصة إلجراء مقارنة بني كل السلع املتاحة يف كل أحناء العامل، و 
للمشرتي أن خيتار ما يريده و تصله السلعة إىل منزله.  

و إن كانت العالقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس اإلجياب  و 
القبول خبصوص أي تعاقد، و هي أساس التزام البائع مثال بتسليم املبيع بشكل مادي، و أن يقوم 

  .باستخدام أدوات الدفع البديل و هي وسائل الدفع التقليدية أو املشرتي بالوفاء بالثمن إما نقدا
    فإن التجارة االلكرتونية كو�ا تعرب عن تبادل السلع و اخلدمات و معلومات ما بني أطراف 
متباعدة مكانيا عرب شبكة االنرتنت، استوجبت تطوير طرق و وسائل الدفع و قد كان ظهور 

وسائل الدفع االلكرتونية من العوامل املباشرة املساعدة يف منو التجارة االلكرتونية، فالتجارة 
االلكرتونية تقوم على أربعة عناصر: بائعون،  مشرتون،  شبكة االنرتنت و وسائل الدفع 

   .االلكرتونية
    و بذلك استدعت الضرورة إىل استحداث وسائل دفع تكون مالئمة لطبيعة و متطلبات 

التجارة االلكرتونية، و قد استفادت الشركات بدورها نتيجة لظهور شبكة االنرتنت و التجارة 
االلكرتونية  و بالتايل وسائل السداد االلكرتونية، من اخنفاض التكاليف مقارنة بطريقة إرسال 

الفواتري الورقية مث بعدئذ إجراء تسليم املدفوعات. 
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 : خاتمـــة

إن منو التجارة اإللكرتونية وآثارها على املصارف ونشاطها ، أدت إىل وجود أنظمة دفع 
إلكرتونية ووسائل دفع إلكرتونية تتالءم مع متطلبات التجارة اإللكرتونية ،  فبادرت املصارف إىل 

إنشاء اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وتطورها إىل أن أصبحت بشكل كامل يف صيغة املصرف 
اإللكرتوين . 

ومت تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية مبختلف أنواعها ،إىل النقود اإللكرتونية والشيك 
اإللكرتوين،  احملفظة اإللكرتونية ، مما زاد من أمهية إستعمال هذه التكنولوجيات املصرفية، 

 تقدم أي نظام مصريف يف أي بلد وذلك من حيث مسيات فأصبحت هذه التكنولوجيا من
إستعماله هلذه التكنولوجيا املصرفية . 

وقد فرض هذا التوجه على املصارف املركزية عدة حتديات ، سواء تعلق األمر بالرقابة 
واإلشراف  وفعالية السياسة النقدية ، فإنشاء النقود مثالً : كان منحصرًا على املصارف املركزية،           

فأصبحت املصارف التجارية وحىت الشركات تصدر هذه النقود اإللكرتونية مما فرض توجه جديد 
للسياسة النقدية . 
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