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  :ملخص
وعلى رأسها القطاع رغم أن اعبزائر تعترب من بُت أكرب الدول النامية واليت تعرف تطورا ملحوظا يف ؾبال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف ـبتلف القطاعات 

ال للتطور الكبَت الذي تشهده الساحة العاؼبية من تطورات مضطرة يف ؾبال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إال أهنا تعرف تأخرا كبَتا يف ؾب البنكي، كنتيجة
م الدفع اإللكًتوين وخاصة فيما يتعلق بنظا اتقطاعكافة الاإللكًتونية وىذا بسبب غياب اؼبقاربة ما بُت القطاعات يف ىذا اجملال الذي أثر سلبا على   التجارة

قدرة اؼبالية من جهة ومن جهة أخرى أثر على ديناميكية اإلقليم اعبزائر ككل، األمر الذي دفع بالعديد من اؼبؤسسات خاصة تلك اؼبؤسسات اليت سبتلك ال
 والبشرية من اللجوء إىل أنظمة اغبجز اإللكًتونية العاؼبية كبديل لتعويض ىذا الغياب.

 ، اعبزائر.(السياحة، التجارة، )التجارة، البنوك الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت، اؼبقاربة القطاعية الكلمات المفتاحية:
 .jel :G17, O33 رموز

Abstract: 

   The Information and communication technology is one of the most used in the tourism industry. It 

greatly contributes to the integration of the Algerian tourism destination and enhancement of its 

opportunities in the international markets, and has enabled this destination to create a direct link with 

internaute. This study aims to identify the use of e-Commerce as a tool to increase the capacity of 

enterprises in the product good and service development, increase market share through better promotion 

of the product, improve the communication quality, and the quality of information, and finally improve the 

quality of destination image. In the ended, the study found that there is a relationship between the use of e-

commerce as a tool to expand the potential foreign market of the Algerian destination. 

Keys words: E-payment; intersectorial approach between the sectors of commerce and banking; e-

commerce; e-tourism; Algeria. 

(JEL) Classification: G17, O33. 
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 -دراسة حالة قطاع السياحة-

 الجزائري  
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 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

لقد شهد العامل يف السنوات األخَتة ثورة ىائلة يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية ظبيت بثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، اليت 
أحدثت تغَتات جذرية وربوالت كربى مشلت حياة األفراد ومؤسسات األعمال واغبكومات على حد سواء داخل اجملتمع، 

وىذا خاصة مع حلول عصر اعبيل الثاين ية اؼبعول عليها يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأصبحت من الركائز اعبوىر 
الرئيسة اليت تساىم  األدوات إذ تعترب من الصناعة السياحية ىي واحدة من الصناعات اػبدمية الكربىو  ،2.0لإلنًتنت الويب 

يعترب نظام الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت كوليد أو جزء من و نمية االقتصادية، الت وكذا تعزيز فرص يف االندماج يف األسواق العاؼبية،
التطور الكبَت اغباصل يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعلى رأسها شبكة اإلنًتنت، حيث أنو حبلول ىذه النظام قام بتعويض 

ة التبادل، وىذا كلو شجع على قيام خدمات بنكية وسائل الدفع التقليدية وىذا ما ظبح باختصار الوقت واعبهد اؼبخصص لعملي
 اإللكًتونية وفتح اجملال أمامها من أجل الولوج إىل األسواق الدولية. التجارةإلكًتونية ووسع اآلفاق أمام 

  تعرف تطورا ملحوظا يف ؾبال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف القطاع البنكي، إال أهنا تعرف تأخرا قدرغم أن اعبزائر  
الذي أثر سلبا على قطاع السياحة من  والبنوك التجارةي اإللكًتونية وىذا بسبب غياب اؼبقاربة ما بُت قطاع التجارةكبَتا يف ؾبال 

من خالل وىذا ما سنحاول توضيحو يف ىذه الورقة البحثية  جهة ومن جهة أخرى أثر على ديناميكية اإلقليم اعبزائر ككل.
من ىنا جاءت ىذه الورقة البحثية لتجيب على التساؤل  .ياعبزائر اإللكًتوين على ديناميكية االقتصاد فع التطرق إىل أثر غياب الد

 ما ىو أثر غياب الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت على ديناميكية السيولة المالية لالقتصاد الوطني؟"" التايل:
 :وىذا التساؤل الرئيسي يتفرع إىل عدة أسئلة فرعية كما يلي 

 ؟2.0والويب  شبكة اإلنًتنتل التسوقية والتسويقية ي اجملاالتما ى -
 عرب اإلنًتنت؟ نظام الدفع اإللكًتوينما ىي األمهيتو التسويقية واالقتصادية ل -
 ما مدى تأثَت غياب الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت على ديناميكية االقتصاد اعبزائري؟ -

 ة ديكن القول بأن:وكإجابة مسبقة إلشكالية الدراسفرضيات البحث: 
 "لغياب الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت أثر كبَت على ديناميكية االقتصاد الوطٍت عامة وعلى اقتصاديات السياحة خاصة"

 مسؤول أساسي واالتصال كمتغَت اإلعالم التكنولوجيا تكمن أمهية ىذه الدراسة يف إظهار الدور الذي تقوم بو أىمية الدراسة:
 تطوير عن فضال السياحية اػبدمات توزيع تسهيل إىل التكنولوجي التقدم أدى فقد السياحة، صناعة يف ؼبتغَتاتا من العديد عن

يف  أنو إال ،وسط أي إىل اغباجة دون اغبجز إجراء االنًتنت طريق عن السائح بإمكان أصبح حيث السياحي، الًتويج أساليب
رأسهم  لتنسيق بُت القطاع السياحي وـبتلف الفاعلُت اؼبؤسساتيُت اآلخرين علىالبلدان النامية ومن بينها اعبزائر وبفعل غياب ا

 صناعة يف اغبديثة التكنولوجيا من عليها اغبصول ديكن اليت اؼبزايا ىذه الفاعلُت يف اجملال البنكي وخاصة الدفع اإللكًتوين أثر على
 التوزيع ومنافذ اػبدمات موردي بُت السياحي ع القطا داخل الًتويج السياحي خاصة الدويل على أثر ىذا الغياب السياحة، فقد

 التقليدي. الًتويج جهود على اعتمادىا من أكثر اؼبتقدمة التكنولوجيا على تعتمد أصبحت اليت اغبديثة والبيع اغبجز نظم ظل يف
 ديكن إجياز أىم أىداف الدراسة فيما يلي: أىداف الدراسة:

 يف النشاط االقتصادي؛ 2.0نولوجيات اإلعالم واالتصال وعلى رأسها الويب توضيح أمهية التطور اغباصل يف تك -
 ؿباولة توضيح أمهية الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت يف اجملاالت التسوقية والتسويقية؛ -
 ؿباولة توضيح أثر غياب منظومة الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت على أداء القطاع السياحي بصفة خاصة وعلى االقتصاد -

 .ى ديناميكية اإلقليم اعبزائر ككلالوطٍت بصفة عامة وعل



 

 

8 

 أثر غياب الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت عمى ديناميكية -،  قدري صالح. د,أبن ذهيبة محمأ.
 االقتصاد الوطني

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 ا التسوقية والتسويقيةممجاالت استخداماتهو  0.2والويب  شبكة اإلنترنت األول: المحور
 0.2الويب شبكة اإلنترنت و  أوال:

اليت تستخدم  نًتنتاإل على مؤخرا األضواء لتلقي وتبادل ومعاعبة اؼبعلومات، سلطت الكثَتة اؼبتطورة الوسائل بُت من 
 من خالل نشر اؼبعلومات حيازة من الناس من عدد وذلك من أجل سبكُت أكرب اغبكومة أعمال سَت وتطوير من أجل ربسُت

 متنوعة. حكومية ػبدمات طلبات على حيصلوا أن للمواطنُت ديكن حيث اإلنًتنت مواقع على اؼبعلومات
انتشارا واستعماال يف ـبتلف النواحي  واالتصالل تكنولوجيا اإلعالم لقد أصبحت اإلنًتنت أكثر وسائ :شبكة اإلنترنت -1

االجتماعية واالقتصادية، حيث أولت العديد من اؼبؤسسات العامة واػباصة اىتماما كبَتا بشبكة اإلنًتنت، وذلك من أجل تطوير 
 يكون طريق شبكة اإلنًتنت.  خدماهتا وزيادة مداخيلها من خالل الوصول إىل أكرب عدد فبكن من اؼبواطنُت وىذا عن

 :1كلمة اإلنًتنت ىي يف األصل كلمة إقبليزية تتكون من مقطعُت مهاو   
 ؛ (International)وىي اختصار لكلمة  (Inter)الشطر األول  -
، وحىت أوائل فًتة التسعينات كانت اإلنًتنت تستخدم فقط من (Network)ىي اختصار لكلمة  (Net)الشطر الثاين  -

باإلنًتنت وانتشر استخدامها على نطاق واسع وخاصة بُت قطاع رجال األعمال،  االىتمام، واليوم تزايد اددييُتاألكجانب 
 وصبع اؼبعلومات.  االتصاالتوالشركات التجارية، باإلضافة إىل الدور اؽبام الذي تؤديو يف ؾبال 

تربط عشرات اؼباليُت  من أجهزة الكمبيوتر  واإلنًتنت ىي شبكة عاؼبية تتألف من العديد من الشبكات األصغر، اليت 
عرب خطوط اؽباتف، أو عرب األقمار الصناعية لتكون معا شبكة كبَتة وىو  لالتصاليف كل أكباء العامل من خالل البٌت األساسية 

مكاتب اؼبال ما يسمى بالشبكة البينية، وبذلك اإلنًتنت ىي أكرب شبكة بينية عاؼبية تصل بُت اعبامعات ومكاتب اغبكومة و 
واألعمال، وعليو فإن البنية األساسية لإلنًتنت تتيح ألي شركة أو شخص التواجد الدائم على الشبكة، األمر الذي يتيح 

ألصحاب األعمال والعمالء التعرف على كافة األنشطة التجارية واؼبنتجات اؼبتاحة واغبصول على أي معلومات فبكنة أو عرضها          
مع العلم أن مشاركة اؼبعلومات لدى اؼبتعاملُت عرب شبكة اإلنًتنت يف نطاق األعمال اإللكًتونية يزيد من قدرة على اآلخرين، 

اؼبشروعات. وديكن تعريف اإلنًتنت على أهنا عبارة عن شبكة عمالقة من اغبواسيب اؼبتشابكة، واليت يستطيع أيا كان وصل 
 .2من اؼبعلومات اليت يعرضها اؼبشًتكون فيها ةلالستفادحاسوبو هبا سواء كان فردا أو مؤسسة، 

غَتت اإلنًتنت الطريقة اليت تقدم هبا اػبدمات ية: : تقنياتو وخدماتو اإللكترون0.2الويب الجيل الثاني لإلنترنت  -0
احي السياحية حيث أصبحت الوسائط اإللكًتونية القنوات الرئيسية لتسويق اػبدمات السياحية وإيصاؽبا إىل اؼبستهلك السي

، وذلك بفضل برامج 3الذي يتميز بالتفاعلية واؼبرونة واؼبشاركتية 2.0مستخدم اإلنًتنت إلكًتونيا، وخاصة مع ظهور الويب 
وغَتىا من الربامج اإللكًتونية مت  (RSS)باإلضافة إىل خالصات اؼبواقع اإللكًتونية  (Weblogs)واؼبدونات  (Wikis)الويكي 

 .4واؼبشاركة للتفاعل وسيلة إىل نشر من وسيلة نتاإلنًت  يف شبكة إحداث ربوال
، وىو يركز «World Wide Web»ديثل اعبيل الثاين للويب  2.0الويب : 0.2مفهوم الجيل الثاني لإلنترنت الويب  - أ

 .5إدخاؽبا ضمن عملية التجديد والتطوير وتعديل احملتوى للموقع اإللكًتويناإلنًتنت ودؾبها و  على استخدامات مستخدمي
يتميز بالرابطة شخص/كمبيوتر وىي أكثر تشاركية وأكثر انفتاحا، باإلضافة إىل أكثر تفاعلية، وىذه الرابطة سببت  2.0الويب و 

يف تغيَتات اجتماعية وتصرفات مستخدمي اإلنًتنت الذين يعتمدون أكثر فأكثر على شبكة اإلنًتنت، الذين يعتربون دائما 
 .6يئا متعاملُت سياحيُت ويف نفس الوقت مطورين للخدمات السياحية خاصةمستهلكُت ولكن أيضا يصبحون شيئا فش
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 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

ؾبموعة من التطبيقات التكنولوجية القائمة على اإلنًتنت اليت تثري التفاعل واػبربة من خالل  7على أنو 2.0لويب اعرف يو 
 :8يليما  2.0تميز هبا الويب اليت ي وأىم اػبصائص السماح ؼبستخدمي اإلنًتنت بتحرير ونشر وعرض اؼبعلومات على اإلنًتنت.

وتتمثل ىذه التفاعلية بشعور مستخدم اإلنًتنت عند قيامو باستخدام توفير قدر عالي من التفاعلية مع مستخدم اإلنترنت:  -
كأنو يستخدم أحد تطبيقات سطح اؼبكتب عبهاز اغباسوب اآليل اػباص بو، وىذا ما أعطى   2.0أحد تطبيقات الويب 

 ؛9تفاعلية أكثر مع مستخدم اإلنًتنت 2.0ويب لتطبيقات ال
كان عبارة عن واجهة للقراءة فقط، فمحتوى اؼبوقع اإللكًتوين    1.0فالويب مشاركة المحتوى مع مستخدم اإلنترنت:  -

وى كانت اؼبؤسسات اؼبالكة لو ىي اليت تقوم بتحرير اؼبضمون ومل يكن ؼبستخدم اإلنًتنت العادي قادرا من اؼبسامهة يف احملت
، 2.0أصبح بإمكان مستخدم اإلنًتنت من مشاركة ؿبتويات مواقع الويب  2.0، على العكس مع تطبيقات الويب 10اؼبنشور

حيث أصبح مستخدم اإلنًتنت ىو احملور األساسي اليت تعتمد عليو اؼبؤسسات خاصة السياحية يف إثراء احملتوى اإللكًتوين للموقع 
 ،(Weblogs)واؼبدونات  (Wikis)الويكي  اإللكًتوين وىذا بفضل كل من برامج

مبنية على وجود احملتوى والذي ساىم فيو  2.0دبا أن العصب الرئيسي يف تطبيقات الويب إمكانية تخصيص المحتوى:  -
، كان البد من إجياد طريقة تساعد ىذا اؼبستخدم على توصيف )توسيم( ىذه 11مستخدم اإلنًتنت بطريقة مباشرة وغَت مباشرة

 ات من أجل فرزىا وترتيبها للرجوع إليها يف اؼبرة القبلة واالستفادة منها، وىذا التخصيص يكون إما يف:احملتوي
 زبصيص ؿبتوى ومضمون اؼبوقع اإللكًتوين، -
 زبصيص الطريقة اليت يتم من خالؽبا عرض ؿبتويات اؼبوقع اإللكًتوين.  -
 وقع اإللكًتوين من القيام بعملو، ومن أمهها ما يلي: ىي تلك اػبصائص اليت بدوهنا ال ديكن للم: 0.2تقنيات الويب  - ب
وىي اختصار لتقنيات اإلنًتنت اؼبتعددة اليت  AJAX » (Asynchronous Javascript And XML:) »أجاكس  -

وىذا هبدف جعل اؼبواقع  « XML »مع لغة  « Asynchronous Java Script»ذبمع بُت اعبافا سكريبت غَت اؼبتزامنة 
تقوم  « AJAX »أكثر تفاعلية مع مستخدمي اإلنًتنت. فعند القيام بزيارة اؼبوقع اإللكًتوين فإن تقنية أجاكس  اإللكًتونية

بعرض البيانات ؼبستخدم اإلنًتنت بلحظتها من دون أن يشعر اؼبستخدم بأي تأخَت، وذلك من خالل قيامها جبلب البيانات 
مستخدم اإلنًتنت وعرضها لو حال طلبها، وهبذا يعطي ؼبستخدم اإلنًتنت  الالزمة للربامج اليت ربتاج إىل ربديث خالل تصفح

 ؛12فعالية وسرعة أكثر للتعامل مع موقع اإلنًتنت دون اغباجة إىل ربديثها من خادم الويب
تعمل ىذه التقنيات على نشر ؿبتويات اؼبوقع : RSS » (Rich Site Summary) »خالصات المواقع اإللكترونية  -

للمهتمُت دبتابعة ربديثو، وىذه التقنية تسمح ؼبستخدم اإلنًتنت من اغبصول على آخر اػبدمات اؼبعروضة يف مواقعو اإللكًتوين 
 ؛13اإللكًتونية اؼبفضلة فور نشرىا على شبكة اإلنًتنت من اغباجة إىل زيارة اؼبواقع اإللكًتونية يوميا

واليت تسمح  «iPod»مأخوذة من جهاز  «Pod»ىي كلمة مكونة من شقُت األول : (Podcast)التدوين الصوتي  -
وتعٍت النشر واليت سبكن مستخدم اإلنًتنت من  «cast»ؼبستخدم اإلنًتنت من حفظ اؼبلفات الصوتية وتشغيلها بينما اعبزء الثاين 

 .«Pod»نشر ىذه احملتويات اليت قام حبفظها بواسطة تقنية 
 خدمة مستخدم اإلنًتنت واليت نتناول أمهها فيما يلي:وىي تلك اؼبواقع اليت تعمل على : 0.2خدمات الويب  - ج
صفحة إنًتنت ديناميكية تتغَت زمنيا حسب اؼبواضيع اؼبطروحة فيها حيث تعرض اؼبواضع يف  ىي :«Blogs»المدونات  -

 ؛14بداية اؼبدونة حسب تاريخ نشرىا، وىذه اؼبدونات اكتسبت شعبية كبَتة من قبل مستخدمي اإلنًتنت لسهولة استخدامها
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 برامج إلكًتونية تساعد على الكتابة بشكل صباعي حبيث ديكن ألي شخص تعديل احملتوىي ى: «Wikis»الويكي  -
 ؛15اليت سبتلك اؼبواقع اإللكًتونية ت من التواصل اؼبباشر مع اؼبؤسسةتسمح ؼبستخدم اإلنًتنوالصفحات واإلضافة إليها بسهولة، و 

اعية تقوم على أساس مفهوم اؼبشاركة بُت مستخدم اإلنًتنت وـبتلف : فكرة الشبكات االجتمالشبكات االجتماعية -
األشخاص مستخدمي الشبكات االجتماعية اغبقيقيُت و االفًتاضيُت، وىدف ىذه الوسائط االجتماعية إىل تثمُت العالقات 

 ؛16ث االستعمال يف العاملالفايسبوك من أكرب الوسائط االجتماعية من حي االجتماعية بُت ـبتلف مستخدمي اإلنًتنت. ويعترب
ىي عبارة عن مواقع تقوم بعملية زبزين عناوين مواقع اإلنًتنت اليت : «Social Bookmarking»المفضلة االجتماعية  -

مت زيارهتا، وتسمح ؼبستخدم اإلنًتنت بتخزين عناوين مواقعو اؼبفضلة يف قاعدة البيانات، وىذه التقنية تتميز بإمكانية مشاركة 
      .17 ـبتلف مستخدمي اإلنًتنتاؼبفضلة بُت

 0.2والويب  مجاالت االستخدامات التسوقية والتسويقية لشبكة اإلنترنتثانيا: 
خاصة  إن التطور الكبَت الذي تشهده شبكة اإلنًتنتاالستخدامات التسوقية لإلنترنت من طرف مستخدمي اإلنترنت:  -1

ايزىا وتطبيقاهتا قامت بتغيَت صبيع عناصر اغبياة خاصة على اؼبستوى وبفضل سب 2.0مع دخول اعبيل الثاين من اإلنًتنت الويب 
الفردي، حيث جعلت اإلسًتاتيجيات التسويقية أكثر فعالية، كما غَتت أيضا الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجيات 

 إلنًتنت وذلك كما يلي:التسويقية وذلك من خالل تغيَت نظرة اإلسًتاتيجية التسويقية حول اؼبستهلك مستخدم ا
تغيَت موازين القوى وربويلها من اؼبؤسسات إىل الزبائن مستخدمي اإلنًتنت، حيث أصبح اؼبستهلك اإللكًتوين يطالب  -

اؼبؤسسة بتقدمي خدمات دبنافع أكرب يف أي وقت ومن أي مكان، وذلك ألن ىذا اؼبستهلك أصبح قريبا جدا من اؼبؤسسات 
 ًتونية اليت تنشط يف نفس اجملال؛اؼبتنافسة يف السوق اإللك

مت توظيف الوسائط االجتماعية اليت من خالؽبا مت إنشاء منصات تفاعلية مكنت األفراد واجملتمعات  2.0فبفضل الويب  -
 ؛18االفًتاضية من اؼبشاركة يف إنشاء ومناقشة وتعديل ؿبتوى اؼبوقع اإللكًتوين من قبل مستخدم اإلنًتنت على شبكة اإلنًتنت

اإلنًتنت بتغيَت اإلسًتاتيجية التسويقية من دفع الزبون للشراء إىل جذبو لشراء اػبدمة السياحية، فبفضل التسويق  قامت -
 اإللكًتوين الذي أعطى للمستهلك مستخدم اإلنًتنت اغبرية يف االختيار وازباذ قرار الشراء اإللكًتوين؛

قع واغبدود اعبغرافية عامال مهما يأخذ بعُت االعتبار عند التعامل مع انعدام اغبدود اعبغرافية وبعد اؼبسافات حيث مل يعد اؼبو  -
 تعترب اآلن أىم واسطة إلكًتونية؛ مستخدم اإلنًتنت وىذا بفضل شبكة اإلنًتنت اليت اؼبستهلك

عامل مع الت عامل الوقت أيضا يعترب من العوامل اؼبهمة اليت جيب أن تأخذ بعُت االعتبار يف اإلسًتاتيجية التسويقية عند -
 .19السنةو اؼبستهلك مستخدم اإلنًتنت، فبفضل اإلنًتنت مكنت اؼبؤسسات من خلق قنوات اتصال دائمة معو على مدار الساعة 

يستخدم قطاع األعمال اإلنًتنت يف الكثَت من اؼبهام  إلنترنت من طرف المؤسسات:التسويقية لستخدامات اال -0
 من أمهها ما يلي:ديدة وغَتىا من االستعماالت و دة، وبالتايل خلق مداخيل جاالعتيادية من أجل تطوير منتوجات وخدمات جدي

 ؛20الذي جعل نشر واسًتجاع اؼبعلومات أكثر سهولة وفعالية 2.0عة بفضل الويب ة اؼبعلومات وتوزيعها بسهولة وسر إدار  -
 نت؛خدمة مستخدمي اإلنًتنت من خالل التغذية العكسية اؼبتحصل عليها من طرف مستخدمي اإلنًت  -
ألن مستخدم اإلنًتنت الزائر ؼبوقع اؼبؤسسة اإللكًتوين يأخذ فكرة  2.0تقدمي صورة جيدة عن اؼبؤسسة اؼبتعاملة على الويب  -

 عن أنشطة اؼبؤسسة؛
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وعملية الصيانة أرخص بكثَت من التواجد يف  2.0التقليل من التكاليف خاصة الثابتة منها وذلك ألن التواجد على الويب  -
 م التقليدية؛وسائل اإلعال

 .21دعم قرارات الشراء وإمكانية الدفع اإللكًتوين اؼبباشر عرب اإلنًتنتبيف زيادة مبيعات اؼبؤسسات  2.0ساىم الويب  -
 وأىميتو التسويقية واالقتصادية عبر اإلنترنت : نظام الدفع اإللكترونيالثاني المحور

 وم وخصائص نظام الدفع اإللكترونيأوال: مفه
ظام الدفع اإللكًتوين ؾبموعة متنوعة من اػبدمات اؼبالية اؼبصممة يف األساس من أجل تزويد يشمل مصطلح ن 

مستخدمي اإلنًتنت يف عملية الشراء اإللكًتوين ببدائل لطرق الدفع التقليدية وإحالؽبا بطرق دفع حديثة سبكنهم منة إسبام عملية 
  التبادل إىل مؤسسة مالية من أجل إسبام عملية التبادل.الشراء عرب شبكة اإلنًتنت ومن دون اغباجة إىل تنقل طريف

وبالتايل فإن النقد اإللكًتوين ىو عبارة عن مستودع للقيمة النقدية واليت يتم زبزينها يف شكل رقمي واليت يتم تبادل  
 . ومن بُت أىم خصائص الدفع اإللكًتوين ما يلي: 22قيمتها فوريا عرب شبكة اإلنًتنت

لكًتوين بالطبيعة الدولية، أي أنو وسيلة مقبولة من صبيع الدول، حيث يتم استخدامو لتسوية اغبساب يف يتسم الدفع اال -
اؼبعامالت اليت تتم عرب فضاء الكًتوين بُت اؼبستخدمُت يف كل أكباء العامل خاصة دبا أن عمليات التجارة تتوسع إقليميا و دوليا، و 

 ؛23ربسُت السيطرة على عمليات التوزيع و النقل بذلك تساعد وسائل الدفع االلكًتونية على
يتميز نظام الدفع اإللكًتوين بكونو نظام متاح يف كل األوقات والظروف واألماكن متناسبا يف ذلك مع الطبيعة العاؼبية لشبكة  -

 ؛24اإلنًتنت وبالتايل يضمن استمرار اؼببادالت الدولية
ذا ما ساعدىا على انتشارىا يف أوساط مستخدمي اإلنًتنت ومن بينهم يتناسب مع التعامالت القليلة القيمة النقدية وى -

 السياح مستخدمي اإلنًتنت فمعظم ربويالهتم اؼبالية ىي ذات قيمة قليلة من حيث التعامل؛
سهل االستخدام مقارنة بوسائل الدفع التقليدية وىو أيا من األسباب اليت أدت إىل قبوؽبا من طرف مستخدمي اإلنًتنت  -

ان مستخدم اإلنًتنت من أي مكان ويف أي وقت شراء أي خدمة أو سلعة معروضة على اإلنًتنت بواسطة نظام الدفع فبإمك
  اإلنًتنت دون تكبد عناء التنقل.اإللكًتوين عرب

 لمستخدمة في التجارة اإللكترونيةثانيا: وسائل الدفع عبر اإلنترنت في نظام الدفع اإللكتروني ا
لدفع اإللكًتوين ىي احملافظ اإللكًتونية، البطاقات الذكية، النقود اإللكًتونية والشيكات ( طرق ل05ىناك طبس ) 

 اإللكًتونية ولكن تأيت البطاقات االئتمانية على رأس وسائل الدفع اإللكًتونية، وىذا ما كما يلي:
ة يصدرىا البنك للمتعامل معو تعريف على أهنا بطاقة خاص بطاقات االئتمان وعملية الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت:  -1

اليت سبكنو من اغبصول على اػبدمات والسلع دبجرد تقدديو ؽبذه البطاقة ضمن سقف ؿبدد يكون حسب رصيد اؼبتعامل يف البنك 
. وتعد بطاقة االئتمان أداة وفاء وائتمان يف آن واحد ألن البنك مصدر البطاقة ىو الذي يقوم بدفع شبن مشًتيات 25التابع لو

 ؛26ل البطاقة من حسابو لدى البنكحام
ومن أىم البطاقات االئتمانية اؼبتداولة يف السوق العاؼبي ىي بطاقة الفيزا، اؼباسًت كارد، الداينرز كليب واألمَتكان إكسربس، وتعد 

ية، ويعود ذلك إىل من حصة السوق العاؼب %85بطاقيت الفيزا واؼباسًت كارد أكثر البطاقات انتشارا وتداوال يف العامل بنسبة تفوق 
أن ىذين البطاقتُت صادرة من البنوك بًتخيص من اؼبنظمة العاؼبية الراعية للبطاقة اليت ىي عبارة عن ىيئة عاؼبية سبنح الًتخيص 
للبنوك إلصدارىا وتساعدىم يف إدارة خدماهتا دون أن تكون ىذه اؽبيئة يف ذاهتا مؤسسات مالية. بينما كل من بطاقيت أمَتكان 
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ربس والداينرز كليب فهما صادرتُت عن مؤسسات مالية عاؼبية، فاألوىل صادرة عن بنك أمَتكان إكسربس الذي يعد من أكرب إكس
 نوعُت:وىي ا صادرة من شركة داينرز كليب اؼبملوكة لواحد من أكرب البنوك اؼبالية. ضاؼبؤسسات اؼبالية بينما الثانية فهي أي

 الداينرز كليب واألمَتكان إكسربس؛ؼبية مثل بطاقات صادرة عن مؤسسات مالية عا -
 . كاردبطاقات صادرة برعاية وبًتخيص من منظمات وىيئات عاؼبية مثل بطاقة الفيزا، اؼباسًت -

 يلي: دفوعات اإللكًتونية وأمهها ماوىناك أنواع ـبتلفة من البطاقات اليت تتفق صبيعها يف أهنا أدوات مقبولة لتسوية اؼب 
يطلق على ىذه البطاقة أيضا بطاقة الدفع أو بطاقة الدين وليس ؽبذه البطاقة حد إنفاق شهري إال : لسفرالسياحة وابطاقة  - أ

أن حاملها ال يتمتع بائتمان فبتد، إذ يتعُت عليو تسوية حسابو اؼبدين بالكامل يف هناية فًتة قصَتة بدون تقاضي أية فوائد منو، 
 ؛سنوية وزبصص ىذه البطاقات عادة لألشخاص اؼبسافرين للعمل أو السياحةويتقاضى البنك اؼبصدر ؽبذه البطاقات عمولة 

ىي واحدة من آخر اإلصدارات يف عامل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وىي ربتوي على شرحية إلكًتونية البطاقة الذكية:  - ب
ة الذكية كجهاز ربكم إذ أهنا ذبعل مدؾبة يف بطاقة شبيهة يف حجمها بطاقة الدفع البالستيكية اؼبغناطيسية، وتعمل ىذه البطاق

اؼبعلومات العملية والشخصية متاحة ؼبستخدمُت ؿبدودين فقط، وسبكن حاملها من الشراء اإللكًتوين عرب اإلنًتنت وعملية نقل 
وىي من إصدار مؤسسة ماسًت كارد  « Mondex Smart Cart ». وتعترب بطاقة موندكس 27اؼبعلومات بشكل أكثر أمانا

 وىي ذات القبول العام يف السوق العاؼبية اإللكًتونية عرب شبكة اإلنًتنت؛العاؼبية 
ىي بطاقة يصدرىا البنك لزبائنو وحيدد غباملها سقف االئتمان للمبلغ الذي يكون مدينا البطاقات االئتمانية المتجددة:   - ج

ع، دبعٌت سداد جزء من قيمة اؼببلغ اؼبدين بو بو للبنك نتيجة الستخدامو للبطاقة، ودينح اؼبصرف لزبونو تسهيالت يف عملية الدف
للمصرف ويؤجل سداد اؼببلغ اؼبتبقي باعتباره ائتمانا فبتدا مقابل تقاضي اؼبصرف فائدة من عميلو على الرصيد اؼبدين اؼبتبقي، 

 وتسمح ىذه البطاقة غباملها يف أحوال معينة باغبصول على نقد سائل عند تقدديها.
ىي نقود غَت ملموسة تأخذ شكل وحدات إلكًتونية زبزن يف جهاز الكمبيوتر اػباص بالعميل واليت النقود اإللكترونية:   -0

تعرف باسم احملفظة اإللكًتونية، واليت ديكن للعميل من استخدامها يف معامالتو التجارية، وىي تعتمد على بروتوكول الذي يعرف 
 الصغَت اغبجم.  وىو يستخدم لسداد اؼبعامالت التجارية  « e-cach »باسم 

وىذه النقود تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليو تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجملال البنكي واجملاالت  
 اؼبتصلة هبا واؼبتمثلة يف التجارة اإللكًتونية، وىذه النقود تعمل كما يلي:

ا وبالقدر الذي يريده، ومن خالؽبا حيصل ىذا العميل على يقوم العميل بشراء النقود اإللكًتوين من أحد البنوك اليت تصدرى -
 ؛وىذا عند قيام العميل بعملية التسوق اإللكًتوينبرنامج ؾباين يعمل على حساب الوحدات اؼبشًتاة واؼبصروفة واؼبتبقية، 

لتأكد من صحة ىذه النقود يتلقى البنك اؼبصدر للنقود اإللكًتونية اؼببلغ الذي يريد العميل ربويلو إىل التاجر حيث يقوم با -
 اإللكًتونية من خالل التأكد من الرمز الذي سبق وأن أعطاه للعميل، مث يقوم بإشعار التجار بانتهاء عملية التحويل إىل حسابو؛

ميل وعند تلقي التاجر إشعار البنك بانتهاء عملية التحويل اإللكًتوين للنقود إىل حسابو، يقوم بإرسال إشعار إلكًتوين إىل الع -
 بأن عملية التسوق انتهت بنجاح. 

تعتمد ىذه البطاقات يف األساس على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف شكل حساب بطاقة الدفع المسبق:  -3
جاري ديكن االعتماد عليها ؼبقابلة سحوباتو، تعترب من أكثر البطاقات انتشارا يف اؼبعامالت التجارية بسبب عاملي السهولة 

 .28مواتية ومالئمة بالنسبة للتجار الذين دييلون إىل اإلنفاق حبرية الدفع اإللكًتوين، وتعترب ىذه البطاقةيف االستخدام أثناء والراحة 
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 ثالثا: أطراف التعامل في نظام الدفع اإللكتروني
 :29عملية كما يلي ىذه تعترب عملية الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت أكثر سهولة على الرغم من تعدد األطراف اليت تشًتك يف

ىو ذلك الشخص الذي يقوم بالشراء اإللكًتوين عرب اإلنًتنت والذي ال بد أن يكون لديو وسيلة للدفع اإللكًتوين الزبون:  -1
 بطاقة االئتمان كبطاقة الفيزا أو اؼباسًت كارد أو الداينرز كليب أو األمَتكان إكسربس؛

سسة اؼبالية اليت منحت للزبون أداة الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت وىي تكون وىي تلك اؼبؤ  مصدر أداة الدفع اإللكتروني: -0
 مسؤولة عن دفع مديونية الزبون؛

ىي تلك اؼبؤسسة اؼبتعاملة مع الزبون واليت تقبل بطاقة الدفع اإللكًتوين اليت حيملها الزبون، وجيب أن يكون لو البائع:  -3
 ية؛حساب ذباري خاص بو يف إحدى اؼبؤسسات اؼبال

ىي مؤسسة ذبارية يكون للتاجر والزبون حساب ذباري معها واليت تعطيو المؤسسة المصدرة لحساب اإلنترنت التجاري:  -4
تفويضا باػبصم من بطاقة ائتمان الزبون بعد التأكد من أن بطاقة سارية اؼبفعول وتقوم بتحويل اؼببلغ إىل حساب التاجر، وربصل 

 على مستحقاهتا عرب شبكة دفع مشًتكة؛ اؼبؤسسة اؼبالية اؼبصدرة للبطاقة
وىو ذلك النظام اليت تقوم مؤسسات مالية متخصصة بتوفَته من أجل الربط بُت اؼبركز التجاري واؼبؤسسة منفذ الدفع:  -5

 اؼبصدرة غبساب اإلنًتنت التجاري اػباص بالتاجر والزبون؛
وتتوىل معاعبة عمليات التحويل، واؼبعاجل يرتبط باؼبركز ىي مؤسسات مالية تقوم بإدارة عمليات بطاقات االئتمان المعالج:  -6

 اإللكًتوين نيابة عن اؼبؤسسة اؼباكبة للحساب التجاري اػباص باإلنًتنت ويتم ذلك عرب منفذ البيع.      
 نظام الدفع اإللكترونيالتسويقية واالقتصادية لىمية رابعا: األ

 طراف اؼبتعاملة هبا وىذا كما يلي:تنطوي بطاقة االئتمان على مزايا كثَتة لكل األ 
سبكن بطاقة االئتمان حاملها من التسوق بسهولة ويسر أثناء سفره، لسهولة ضبلها وقلة تعرضها  :لحامل البطاقة بالنسبة -1

تلفة للسرقة أو الضياع، فيستطيع شراء السلع أو تلقي اػبدمات اؼبختلفة من التجار والشركات واؼبؤسسات اإلنتاجية واػبدمية اؼبخ
يف شىت أكباء العامل دبجرد تقدديها دون اغباجة للدفع النقدي الفوري، فبا يؤمنو من ـباطر االحتفاظ دببالغ نقدية كبَتة أو بعمالت 

، كما يستفيد من سهولة االستخدام اليت تتمتع بو البطاقة وزبفيض حاجة اؼبتعامل إىل النقود وارتياحو من ـباطرىا، 30ـبتلفة
 ؛31قة بالسحب النقدي الفوري من أي جهاز من أجهزة الصرف اآليل يف أي وقت ومكانوتسمح لو البطا

بيعات بالرغم من العمولة اليت تدفعها ىذه احملالت للبنوك اؼباستعمال البطاقة االئتمانية يؤدي إىل زيادة ف بالنسبة للمنتج: -0
لعملية، كما تستطيع ىذه احملالت ربقيق مزايا البيع اآلجل اؼبصدرة للبطاقة، إال أن الزيادة يف حجم اؼببيعات سيغطي نفقات ىذه ا

مع اغبصول على قيمة مبيعاهتا فورا خاصة إذا سبت اؼببيعات يف آخر الشهر وذلك دبجرد تقدمي ما يفيد عملية البيع إىل أقرب 
نتج ـباطر عدم السداد يف حالة البيع بالبطاقة عندما يرفض حاملها دفع ما عليو إذ أن الذي يتحمل ىذه بنك، وال يتحمل اؼب

 ؛32تعرض للسرقة أو السطو كون اؼببالغ تودع يف حسابو مباشرةالاؼبخاطر ىو البنك، كما تشكل البطاقة ضباية للمنتج من 
ائدة تتمثل يف اغبصول على عمولة من اؼبنتج مقابل التعجيل بثمن ربقق البطاقة للجهة اؼبصدرة فبالنسبة لمصدر البطاقة:  -3

الدفع والسحب  ةنظام الدفع اإللكًتوين يسمح للبنك بتأدية عمليو اؼبشًتيات وفائدة من حامل البطاقة مقابل االئتمان اؼبمنوح، 
 ؛33اؼبراقبة ةخفض التكاليف وسهولة عملي وبالتايل إلكًتونيا
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تتلخص أىم اؼبزايا والعيوب اليت تلحق باجملتمع من جراء استخدام البطاقة يف زيادة حجم  :الوطني لالقتصاد بالنسبة -4
القطاع اؼبايل، فبتوسع استخدام البطاقة تصبح البنوك  الطلب الكلي دبا يؤدي إىل زيادة حركة النشاط االقتصادي باإلضافة إىل منو

 .يؤدي إىل قلة جرائم السرقة فبا يوفر األمان لألفراد يف اجملتمع ىي الدائن للمستهلكُت بدال من اؼبؤسسات التجارية وكذلك
 -قطاع السياحة  -المحور الثالث: أثر غياب الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت على ديناميكية االقتصاد الجزائري 

 عبر اإلنترنتنية واقع الخدمات المالية اإللكترو : في الجزائرالتجارة اإللكترونية : نظام الدفع اإللكتروني و أوال
إن اغبديث عن واقع اػبدمات اؼبالية اإللكًتونية باعبزائر يقودنا إىل اغبديث عن بطاقة السحب اإللكًتونية اليت بدأ  

حيث تعد حاليا طريقة السداد األكثر انتشارا يف اعبزائر، كما أن خلق مشروع السداد اإللكًتوين  1997استخدامها منذ سنة 
، واليت 2005ة نوعية يف ؾبال الدفع اإللكًتوين يف اعبزائر الذي بدأ العمل بو منذ شهر مارس من سنة ديثل ىو اآلخر قفز 

ساعة وىذا بواسطة اؼبوزعات اآللية اؼبوزعة عرب   24بواسطتها ديكن القيام بالسحوبات النقدية خالل كل أيام األسبوع وعلى مدار 
 لكًتونية مت ما يلي:كافة الًتاب الوطٍت، فمن خالل ىذه البطاقة اإل

 ؛ربديث وسائل الدفع اإللكًتوين يف النظام اؼبصريف اعبزائري -
 ؛تطوير وتسيَت التعامالت النقدية ما بُت البنوك اعبزائرية -
 ؛ربسُت اػبدمات البنكية وزيادة حجم تداول النقود -
 تعميم اؼبوزعات اآللية يف صبيع البنوك اعبزائرية. -

ن خالل عقد مربم بينها وبُت البنوك اعبزائرية الذي حيدد إلتزام الطرفُت فيما خيص وم « SATIM »حيث تعترب شركة  
بواسطة شبكة اإلنًتنت اليت تعد العمود  « SATIM »شركة آجال وإجراءات التسليم، كما أن اؼبوزعات اآللية للنقود مرتبطة ب

 ن أجا تسوية اغبسابات ما بُت البنوك اعبزائرية. الفقري ؽبذه العملية، وكل ىذا يتم من خالل سجل متصل هبيئة اؼبقاصة م
الشركة األوىل يف اعبزائر اليت ديكن بواسطتها إقباح نظام الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت يف القطاع  «SATIM»وتعد شركة 

عرب اإلنًتنت أنو سيشرع يف استخدام الدفع  2009السياحي من خالل السياحة اإللكًتونية، حيث أعلنت يف جويلية من سنة 
كانت أول عملية مت استخدام   2013تأجلت ىذه العملية حىت سنة و ، «CIB»وىذا لفائدة حاملي البطاقات اؼبغناطيسية 

 «SATIM»شركة الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت من خالل البطاقات اؼبغناطيسية وسبت من خالل اتفاقية تعاون سبت بُت 
 الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت. ت وتعترب اؼبؤسسة الوحيدة يف اعبزائر اليت تستخدم نظاملالتصاال «Ooredoo»ومؤسسة أوريدو 

 في الجزائر عبر اإلنترنت الدفع اإللكتروني نظام التصديق اإللكتروني الحجر األساس لتطبيق: مشروع ثانيا
توحة ال ربتوي على أي وجود تعد التبادالت عرب شبكة اإلنًتنت من خالل شبكة مف: مفهوم التصديق اإللكتروني  -1

مادي، ال ديكن فيها التعرف على ىوية األشخاص الذين نتواصل معهم، ىذا يعرضنا للكثَت من اؼبخاطر كسرقة اؽبوية، اعًتاض 
اآلخرين على رسائل الغَت، استنكار عملية البيع أو الدفع أو التبادل، ؽبذا بات من الضروري وضع أجهزة أمنية وعلى رأسها 

. وىذا ألن إشكالية موثوقية اؼببادالت اإللكًتونية تتطلب خلق جو من الثقة االفًتاضييق اإللكًتوين غبماية متعاملي العامل التصد
خاص باالقتصاد واإلدارة اإللكًتونية، اليت ال ديكن للدولة أن تستغٍت عنها يف بداية القرن اغبادي والعشرين، ألن إدماجها يف 

 . 34عنها االستغناءجتماعية أصبح ضرورة ال ديكن اغبياة االقتصادية واال
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ؽبذا فإن التصديق اإللكًتوين ىو اؼبسار الذي يسمح بإعداد وتسيَت بطاقات التعريف اإللكًتونية )الشهادات  
دف إىل ، وبالتايل فهو يهةاإللكًتونية(، ويتكون ىذا اؼبسار من عدة عمليات أمهها اإلصدار، النشر وإلغاء الشهادات اإللكًتوني

 إرساء جو من الثقة يضمن تأمُت اؼببادالت على شبكة اإلنًتنت. 
ىي: السرية، التوثيق، اإلنًتنت وبالتايل فالتصديق اإللكًتوين ىو عملية تضمن أربعة جوانب أمنية لتبادل اؼبعلومات عرب  

 .PKI »35 » ية ذات مفتاح عمومي، كون ىذه اعبوانب تسمح بإرساء مناخ ثقة عن طريق إقامة بناالستنكارالنزاىة وعدم 
على ربديد أصحاب اؼبفاتيح، عن  « PKI »تساعد البنية ذات اؼبفتاح العمومي  :« PKI »البنية ذات المفتاح العمومي 

طريق إصدار شهادات إلكًتونية اليت تعترب ملف رقمي يوضح الصلة بُت بيانات مراجعة التوقيع اإللكًتوين واؼبوقع اإللكًتوين، وىي 
، اليت « PKI »ذلك تلعب دور بطاقة اؽبوية اإللكًتونية، حيث تعد سلطة التصديق العنصر الرئيسي للبنية ذات اؼبفتاح العمومي ب

 دورىا األساسي إصدار الشهادات اإللكًتونية.
 :التصديق اإللكتروني وشروط مبادئ  -2
  :36أساسية ىيالتصديق اإللكًتوين يقوم على ثالث مبادئ مبادئ التصديق اإللكتروني:  - أ

 ؛التوثيق: الذي ىو دبثابة القدرة على التعرف على اؼبتلقي بشكل موثوق فيو -
 ؛ضمان سالمة الوثيقة: للتأكد من عدم اؼبساس دبحتوى الوثائق عمدا أو بغَت عمد -
 عدم التنصل: الذي دينع األشخاص من نكران العمليات أو التبادالت اليت قاموا بإجرائها. -

دئ من خالل التوقيع اإللكًتوين الذي ما ىو إال إلغاء الطابع اؼبادي للتوقيع اػبطي، يف حُت أنو وتتجسد ىذه اؼببا 
 خيتلف عنو كونو غَت مرئي بصفة مباشرة ويتناسب مع سلسلة من األحرف اليت ىي يف الواقع سلسلة من األعداد الثنائية.

 : 37ما يلي أمهها  التوقيع اإللكًتوينيف ىاتوفر  الواجبأما خبصوص الشروط  شروط التوقيع اإللكتروني: - ب
 موثوق: حبيث جيب العثور على ىوية اؼبمضي بصفة مؤكدة؛ -
 غَت مزور: فال ديكن ألي شخص كان من تقليد التوقيع اإللكًتوين لشخص آخر؛ -
 أخرى؛غَت قابل إلعادة االستعمال، فهو جزء من الوثيقة اؼبمضاة وال ديكن نقلو إىل وثيقة  أيال يعاد استعمالو:  -
 غَت قابل للتعديل: الوثيقة اؼبمضاة غَت قابلة للتعديل بعد إمضائها؛ -
 ال رجعة فيو: فال ديكن للممضي أن يًتاجع خبصوص إمضائو. -
 :القانوني وىيكلو  الهدف من مشروع التصديق اإللكتروني  -3
للتكفل باؼبتطلبات القانونية،  مشروع القانون اغبايل يهدف إىل وضع إطار قانوينالهدف من مشروع التصديق اإللكتروني:  - أ

والتنظيمية والتقنية اليت تسمح خبلق جو الثقة اؼبالئم لتعميم وتطوير اؼببادالت اإللكًتونية، جو الثقة ىذا يتجسد من خالل وضع 
نية، الوفرة، ـبطط ثقة وطٍت من بُت ـبططات الثقة العديدة اؼبوجودة، حيث مت اختيار اؼبخطط اؽبرمي الذي يتكفل باؼبتطلبات األم

 اؼبراقبة، التفاعلية واؼبرونة. 
فمخطط الثقة اؼبشار إليو يف مشروع القانون ىذا يًتكز على منوذج ىرمي يتكون من سلطة وطنية )جذرية( للتصديق  

 .اإللكًتوين، ملحقة بالوزير األول تتفرع عنها سلطتُت، األوىل مكلفة بالفرع اغبكومي والثانية خاصة بالفرع االقتصادي
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إضافة إىل ذلك فإن ىذا النموذج اؽبرمي اؼبصادق عليو من طرف أغلبية الدول والذي يتوافق مع اؽبيكل اؽبرمي للدولة،  
على االنشغاالت األساسية اؼبتعلقة باحًتام سيادة  لإلجابةعلى النظام، فهو األنسب  االعتداءالذي مت وضعو هبدف ضمان عدم 

 ف تسهيل وربسُت اغبياة اليومية للمواطنُت وكل الفاعلُت االقتصاديُت واالجتماعيُت.كل ىذا هبد الدولة يف كل الظروف.
أما خبصوص ىيكل مشروع القانون اؼبتعلق بالتصديق والتوقيع لتصديق اإللكتروني: مشروع االهيكل القانوني ل - ب

يق اإللكًتوين، العقوبات وأحكام انتقالية اإللكًتونيُت فهو يتكون من طبسة أبواب تشمل أحكام عامة، التوقيع اإللكًتوين، التصد
 :38وختامية، وىذا كما يلي

بالنسبة للباب األول يتضمن األحكام العامة، اؼبوضوع والتعريفات اػباصة باؼبصطلحات اؼبستعملة واؼببادئ العامة النسَتة  -
يواء ؾبموع اؼبعطيات اؼبتعلقة بالتصديق لنشاط التوقيع والتصديق اإللكًتونيُت. وتلزم على وجو اػبصوص كل اؼبتدخلُت بضرورة إ

 ؛اإللكًتوين داخل الًتاب الوطٍت
يف حُت خصص الباب الثاين من مشروع القانون للتوقيع اإللكًتوين، الذي يضمن سالمة اؼبعطيات وأطراف التبادل، وظيفتو  -

رىا يف أجهزة اإلنشاء والتحقق من التوقيع ومعايَت تطابقو واإلمضاء اػبطي، كما يتضمن ىذا الباب كذلك اؼبتطلبات اليت جيب توف
 ؛اإللكًتوين لضمان أمن ىذه األخَتة

أما بالنسبة للباب الثالث من اؼبشروع فقد خصص للتصديق اإللكًتوين الذي يبدأ بتحديد اؼبتطلبات الواجب توفرىا يف  -
 عنها سلطة حكومية وأخرى اقتصادية.الشهادة اإللكًتونية، من خالل إحداث السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين تتفرع 

فالسلطة اغبكومية تكلف بتأطَت نشاط التصديق اإللكًتوين لإلدارات واؼبؤسسات العمومية، اليت تلعب دور الطرف  
 الثالث اؼبوثوق، أما بالنسبة للسلطة االقتصادية يف مكلفة بتأطَت ومراقبة نشاط موفري خدمات التصديق اإللكًتوين.

ب الثالث كذلك النظام القانوين ػبدمة التصديق اإللكًتوين، الذي خيضع نشاطو يف سوق تنافسية إىل كما يصف البا 
حيدد ىذا اعبزء من القانون كذلك مسؤولية موفري اػبدمة وصاحب الشهادة اإللكًتونية وطرق الطعن و  رخصة بشروط ؿبددة.

 متبادلة مع السلطات األجنبية.اؼبذكورة، كما خيول السلطة الوطنية إلبرام اتفاقيات اعًتاف 
وخبصوص الباب الرابع من مشروع القانون فقد عدد العقوبات اؼبالية واإلدارية اؼبطبقة يف حال إخالل مؤدي خدمات  -

 ؛التصديق اإللكًتوين بالتزاماهتم، وكذا العقوبات اعبزائية اؼبنصوص عليها يف حال ـبالفة األحكام الواردة يف مشروع القانون ىذا
الضرورية للتكفل بالكيانات اؼبوجودة والعاملة حاليا يف ىذا اجملال وإدماجها تدرجييا  االنتقاليةتناول الباب األخَت األحكام وي -

 يف اؼبخطط اعبديد.
 ومشروع القانون اغبايل سيسمح بتكريس اؼببادئ العامة اؼبتعلقة بنشاط التوقيع والتصديق اإللكًتونيُت باعبزائر، إذ يشكل العنصر

 .ة، التجارة والدفع اإللكًتونيمالو باألحكام اؼبتعلقة باإلدارةالقانوين للتوقيع والتصديق اإللكًتونيُت الذي يستوجب استك
ىي دبثابة بطاقة تعريف إلكًتونية على شبكة اإلنًتنت تضع مناخ الثقة بُت كيانُت متباعدين من أجل  الشهادة اإللكترونية: - ج

كل سرية وآمان، حيث ربدد الشهادة إسم الكيان ويشهد أهنا سبتلك اؼبفتاح العمومي اؼبدرج يف التواصل وتبادل اؼبعلومات ب
الشهادة، وتصدر صبيع الشهادات اإللكًتونية من طرف الطرف الثالث اؼبوثوق فيو )السلطة اغبكومية( أو سلطة اؼبصادقة، وىناك 

 : 39أربعة أنواع من الشهادات اإللكًتونية ىي
اإللكًتوين: وتسمح بربط ىوية شخص ما باؼبفتاح العمومي، وديكن استخدامها إلمضاء الرسائل اإللكًتونية  شهادة اإلمضاء -

 ؛واؼبصادقة ضمن مناخ مؤمن، وعلى رأسها استخدام اػبدمة البنكية عن بعد أي عملية الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنت
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اح العمومي، وديكن استعماؽبا يف تبادل البيانات بُت اؼبوزع شهادة موزع الويب: فهي ذبمع بُت ىوية موزع الويب واؼبفت -
 ؛وعمالئو يف إطار آمن مثل عمليات الشراء والدفع اإللكًتوين على موقع إلكًتوين ذباري

شهادة شبكة افًتاضية خاصة: سبكن ىذه الشهادة من ربط اؼبعلومات اؼبتعلقة ببعض اؼبواقع على شبكة اإلنًتنت )ؿبوالت،  -
ية، مركزات،...( باؼبفتاح العمومي، حيث يتم استخدامها لضمان سالمة اؼببادالت بُت اؼبؤسسة وفروعها اؼبوزعة جدران نار 

 ؛جغرافيا عرب مسالك مؤمنة على اإلنًتنت
 .شهادة إمضاء الرمز: تسمح باإلمضاء على برنامج أو نص أو برؾبية لضمان تعريفو بتوقيع صاحبو -
 :40ن أمهية التصديق اإللكًتوين فيما يليتكمأىمية التصديق اإللكتروني:  - د
: تتمثل يف اإلصدار اؼبباشر عبوازات السفر وبطاقات التعريف البيومًتية ووثائق اغبالة اؼبدنية بالنسبة للحكم اإللكتروني -

 ؛وشهادات السوابق العدلية وغَتىا مباشرة على اإلنًتنت
يفة تسمح لألطراف ظاألعمال التجارية عرب شبكة اإلنًتنت تتطلب و فأي تبادل أو أي نوع من بالنسبة للتجارة اإللكترونية:  -

يف ما بينها بتحديد ىويتها، ودبجرد ربديدىا فإن األطراف تريد اؼبشاركة يف التعامالت، وربتوي ىذه األخَتة على أوامر ذبارية، 
 .وفواتَت ومدفوعات ووثائق بشكل عام وىذه الوظيفة تتمثل يف التصديق اإللكًتوين

ما ديكن زبفيض ميزانية الربيد الورقي وذلك بفضل الشهادات اإللكًتونية،اليت تضمن للشركة من تلقي ومعاعبة تامة ك 
 السرية واآلمان للعقود واإلشعارات اؼبتنوعة وأوامر الشراء وغَتىا من النشاطات اؼبتنوعة.

الضريبة، وعليو فإن الشهادة اإللكًتونية  كما يسمح للشركة من متابعة مدفوعاهتا عرب شبكة اإلنًتنت والتصريح عن 
 تضمن كل السرية واآلمان.   

حالة  –وأثر ذلك على السيولة المالية لالقتصاد  في الجزائر لنظام الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت: الوضع الحالي ثالثا
 -قطاع السياحة 

ن ىناك نوعُت من السياحة اإللكًتونية، سياحة إن الدارس لقطاع السياحة يف شقها اإللكًتوين يف اعبزائر يالحظ أ 
ما ديكننا إبرازه من خالل الشكل أسفلو الذي يظهر لنا ىذين النوعُت من  إلكًتونية منظمة وسياحة إلكًتونية غَت منظمة، وىذا

         وىذا كما يلي: ،السياحة اإللكًتونية
  -حالة قطاع السياحة – في الجزائر اإلنترنت للدفع اإللكتروني عبر(: يوضح الوضع الحالي 21الشكل رقم )

 
 من إعدادنا )نتيجة االستشارة، البحث البيبليوغرايف، التحليل والدراسة اؼبيدانية( المصدر: 

السائح 

 األجنبي

المؤسسة 

 السياحية

بنك المؤسسة 

 السياحية

 بنك السائح

بوابة الدفع 

 اإللكتروني

بنك 

المؤسسة 

 السياحية

 

المؤسسة 

 السياحية

 خارج إقليم الجزائر

 

 الجزائرداخل إقليم 

(1) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 



 

 

08 

 أثر غياب الدفع اإللكتروني عبر اإلنترنت عمى ديناميكية -،  قدري صالح. د,أبن ذهيبة محمأ.
 االقتصاد الوطني

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

مستخدم اإلنًتنت والذي يعد  ألجنيب ا(: ىو ذلك البنك الذي ينتمي إليو السائح 2) (: السائح األجنيب اؼبستهدف من خالل العملية السياحية.1)
(: 4) (: ىي مؤسسات خاصة تقوم بعملية التحويل من بنك السائح إىل بنك اؼبتعامل السياحي.3) كمرجع لو أثناء قيامو بعملية الدفع اإللكًتوين.

(: ىي تلك اؼبؤسسة السياحية إما اؼبتعاقدة مع 5) .األجنيب اؼبتعاقد مع اؼبؤسسة السياحية اعبزائرية ىو ذلك البنك الذي ينتمي إليو اؼبتعامل السياحي
(: ىو البنك اعبزائري الذي يستلم اؼببلغ اإلصبايل للحجوزات اليت سبت يف 6) مؤسسة سياحية يف اعبزائر أو ىي ذلك الفرع ؽبذه األخَتة يف اػبارج.

 الطرف األخَت يف ىذه العملية.سياحية اؼبتواجدة يف اعبزائر و ؤسسة ال(: ىي اؼب7) اػبارج من بنك اؼبؤسسة اؼبتعاقدة مع اؼبؤسسة السياحية اعبزائرية.
الشكل أعاله يظهر لنا جليا أثر غياب الدفع اإللكًتوين على االقتصاد الوطٍت وقطاع السياحة يف نفس الوقت، حيث  

ه يف اإلقليم خارج اعبزائر على أن وجود الدفع اإللكًتوين أعطى ديناميكية كبَتة داخل االقتصاد كما ىو موضح يف الشكل أعال
عكس اإلقليم اعبزائر يف ظل غياب ىذا النظام أثر على القطاع السياحي وقام بكبح منوه ىذا من جهة ومن جهة أخرى اقتطع 

فيما جزءا من السوق السياحي اؼبؤكد وىي تلك النسبة اليت خيسرىا االقتصاد الوطٍت من اؼببلغ اإلصبايل ؼبداخيل اغبجز اإللكًتوين 
 خيص السياحة اؼبنظمة، باإلضافة إىل أن بغيابو أثر على الوجهة السياحية اعبزائر يف ظل السياحة اإللكًتونية غَت اؼبنظمة.

تعد السياحة األجنبية اؼبنظمة أكثر األنواع السياحية انتشارا يف اعبزائر، وىي تلك العملية اليت تتم بالتنسيق ما بُت و  
ع من السياحة يشهد تطورا ملحوظا حيُت يف اعبزائر مع نظرائهم )شركائهم األجانب( يف اػبارج. ىذا النو ـبتلف اؼبتعاملُت السيا

غَت أن ىذا النوع من السياحة لو تأثَت كبَت على االقتصاد الوطٍت، وىذا بسبب خسارة جزء من العملة الصعبة من  
، وتعود ىذه سياحية الوطنية ألنظمة اغبجز اإللكًتونية األجنبيةمن جراء عبوء اؼبؤسسات الاؼببلغ اإلصبايل للحجز اإللكًتوين 

 اػبسائر اؼبالية )العملة الصعبة( إىل كثرة الوسطاء ما بُت السائح مستخدم اإلنًتنت أثناء قيامو بالشراء اإللكًتوين للخدمة السياحية
العموالت اليت يتقاضاىا ىؤالء  بسببالية، وىذا وبُت اؼبؤسسات السياحية الوطنية، فكلما زاد عدد الوسطاء زادت اػبسائر اؼب

الوسطاء مقابل إسبام عملية التبادل بُت السائح واؼبؤسسة السياحية يف اعبزائر، وىذا كما يبينو الشكل أعاله الذي من خاللو يربز 
كلما زاد الوسطاء عدد الوسائط اإللكًتونية اليت تدخل يف كل عملية دفع من قبل كل سائح مستخدم اإلنًتنت، حيث  لنا 

 اإللكًتونيُت ارتفعت خسائر االقتصاد الوطٍت.
األنواع السياحية انتشارا يف اعبزائر، وىي تلك العملية  ىي األخرى من أىماؼبنظمة غَت تعد السياحة األجنبية يف حُت  
ملحوظا يف ظل  تراجعامن السياحة يشهد . ىذا النوع والسائح األجنيببُت ـبتلف اؼبتعاملُت السياحيُت يف اعبزائر  مباشرةاليت تتم 

ا يتعلق غياب منظومة متكاملة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على رأسها غياب اؼبقاربة ما بُت قطاعي السياحة والبنوك فيم
 .بنظام الدفع اإللكًتوين

وتطبيق  ع اإللكًتوين عرب اإلنًتنتتطبيق نظام الدفقد وصلت إىل حد القناعة بأن  الدولمعظم فبا تقدم ديكن القول أن  خاتمة:
معظم  اعاندف وىذا ما يفسره، الدولىذه ىو اإلقباز األىم الذي ديكن أن ربققو  االقتصاديالنشاط بشكل فعال يف  معطياتو
 .قتصاديةاالالنشطات استخدامها يف ـبتلف  عن ةنجر اؼبالكبَتة من تطبيقات التقنية اغبديثة ىذه نظرا للفوائد  االستفادةإىل  الدول

اقتصاديات ىذه الدول  ملة من الفوائد الفارقة يف مسارجب أنظمة الدفع اإللكًتوين عرب اإلنًتنتكما بشرت التجارب األوىل مع 
من خالل خوض غمار التجربة، اليت عممتها الكثَت من الدول وخاصة اؼبتقدمة منها واليت ربصد اليوم شبارىا  أن ذبنيهاديكن اليت 

ىل قفزات إىل األمام، واليت دبوجبها اتسعت الفجوة الرقمية بينها وبُت الدول اليت مل تطبق ىذه التقنية اغبديثة إىل حد اليت ترصبة إ
بصورة فعالة يف تعظيم  ساىم الذياعبزائر، قد بدأ العمل هبا يف  نظام الدفع اإللكًتوين وإذا كان اآلن واليت ىي يف طور اإلقباز.

، عن طريق ومتوجاهتااسطتها ديكن دفع أكرب عدد فبكن من مستخدمي اإلنًتنت إىل حجز خدماهتا السوق احملتمل، اليت بو 
الًتويج اإللكًتوين لعروضها األمر الذي أدى إىل زيادة قاعدة زبائنها وشجع انتشار اؼبمارسات التجارية اإللكًتونية يف االقتصاد 
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 التجاريةن ىذه الفعالية تبقى نسبية بسبب غياب اؼبقاربة ما بُت قطاعي ، إال أظبحت ؽبا من ربسُت تنظيم صناعتهاالوطٍت، كما 
جدد، وىذا ما انعكس سلبا على رضا  زبائنوالبنوك يف ؾبال الدفع اإللكًتوين عرب يف ظل اؼبنافسة الشديدة ما بُت الدول عبذب 

زال يال  والذي جعل، األمر على االقتصاد الوطٍت ككلتايل أثر تأثَتا سلبيا كبَتا مستخدم اإلنًتنت خاصة األجنيب منو، وبال الزبون
 وبناءا على ما تقدم نقًتح ما يلي: .العاؼبي السوق من يف اؼبراتب األخَتة من حيث نصيبوعاين ي

ضرورة اإلسراع يف ربقيق تكامل ما بُت قطاعي السياحة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أجل وضع قاعدة معلوماتية  -
 مثلة يف بوابة السياحة اإللكًتونية اليت تعترب اغبجر األساس لتطوير وتنظيم السياحة اإللكًتونية يف اعبزائر؛حقيقية، اؼبت

ضرورة اإلسراع لتحقيق اؼبقاربة ما بُت قطاعي السياحة والبنوك وذلك من أجل تطبيق نظام الدفع اإللكًتوين يف العمل  -
من جلب اؼبزيد من العملة الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى ديكن أن يساىم السياحي، الذي من خاللو ديكن االقتصاد الوطٍت 

 يف تطوير الوجهة السياحية اعبزائر؛
ضرورة التعاون ما بُت قطاعي السياحة والتجارة وذلك من أجل وضع إطار قانوين وتنظيمي خاص بتطبيق نظام الدفع  -

 عنية هبذه اؼبقاربة ما بُت القطاعات.اإللكًتوين يف اعبزائر، بكيفية ربقق أىداف كل األطراف اؼب
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