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ــذلك  ــدم، كـ ــت لعـ ــبكة األنترنـ ــتخدام شـ ــن اسـ ــوف مـ ــذر والتخـ ــوفر  الحـ ــتـ ــرية والخصوصـ ــالسـ ــة م أن ية ، ثـ ــل بيئـ العمـ
 مــل مــع مســاقات التعلــيم اإللكترونــي،هــتم للتعايلــذلك فالطالــب ال  غيــر مشــجعة علــى النمــو األكــاديمي.المحيطــة 

  الجامعة بالتعليم اإللكتروني . طلبةعدم اهتمام ب ( 2011 ، ) سهى حساموهذا ما أكدته أيضًا دراسة 
 

 ختلفة مكانات المقات المتعلقة باإلمعوا : الثانيً 

ً  الفقرات   ً  غالبا  نادراً  أحيانا
أكبر 
 تكرار

النسبة  
 المئوية 

12 
فين المختصين بالدعم الفني غير كاف لمساعدة  ظأعداد المو

 لكتروني.لتعلم الالطلبة باستخدام ا 
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50 
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13 
لكتروني ) قاعات ، أجهزة ،  لتعلم الضعف البنية التحتية ل

 شبكات ( . 
51 0 0 51 100 % 

14 
لكتروني غير مبنية على  التعليم ال البرامج المقدمة عبر

 طلبة . لاالحتياجات الخاصة با
48 3 0 48 94 % 

15 
لكتروني ال يتناسب مع المساقات التي يدرسها  الالتعليم 

 الطالب. 
10 19 22 22 43  % 

 % 78 40 1 10 40 صعوبة الحصول على بعض البرامج التعليمية باللغة العربية .  16

 % 92 47 0 4 47 نترنت عالية . الطالب تكاليف ورسوم استخدام األ يجد 17

 % 100 51 0 0 51 لكتروني .التعليم الد ورش عمل تبين استخدامات وعدم وج 18

 % 92 47 0 4 47 ات المطلوبة بالنسبة للطالب. التجهيزارتفاع تكلفة  19

 % 96 49 0 2 49 لكتروني. شجيع الجامعة استخدام التعليم الت 20

خدام التعلـيم اإللكترونـي وعـدم تمن خالل بيانـات الجـدول السـابق يتضـح ضـعف البنيـة التحتيـة المشـجعة علـى اسـ
) ســهى لفنــي ، وهــذا مــا أكدتــه دراســة كــاًل مــن تشــجيع الجامعــة لــذلك ، وخاصــة بتــوفير خــدمات التــدريب والــدعم ا

 ( . 2017 ،حسين حمايل، و) محمد الطيطي ،(  2011 حسام،
نـــي فـــي جامعـــة النجـــاح و لكتر أن واقـــع التعلـــيم اإل(  2016 ،) تغريـــد حنتـــوليمخالفـــة لنتـــائج دراســـة  بينمـــا جـــاءت 

إلـــى حـــد كبيـــر لجامعـــة  وتلبيتهـــا كفايـــة البنيـــة التحتيـــة فـــي االوطنيـــة بفلســـطين تحصـــل علـــى درجـــة مرتفعـــة فـــي  
لكترونــي التعامــل مــع الــتعلم اإل تهم علــىمســاعد لكترونــي ، والــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي لمتطلبــات التعلــيم اإل

 وخدمات التدريب والدعم الفني .
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 :  تالتوصيا
 .خطة استراتيجية لذلك  الليبية لتطبيق آليات التعليم اإللكتروني ، وإعداد دعم الجامعات  •
التحتية   • البنية  التدريس ، والذي يتضمن الضرورة توفير  التعليم اإللكتروني في  ادر كو المالئمة إلدخال 

 المدربة ، والقاعات المجهزة ، وشبكات االتصال .
و  • األساتذة  لتدريب  برامج  ،  اوضع  اإللكتروني  التعليم  مساقات  لتعليمهم  تتناول  لطالب  مقررات  وإدراج 

 ن مناهج الكليات . لكتروني ضمالتعليم اإل
 ضرورة توظيف التعليم اإللكتروني في مجال التعليم الذاتي . •

 

 المراجع :
 هرة .االق  ، دار الفكر العربي 4معوقات بحوث التخرج ، ط ( :م2007) ، د العزيز البهواشيالسيد عب .1
وره فـي تحقيـق لكترونـي فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة ود واقـع التعلـيم اإل( : م2016) ،حنتـوليمحمد  تغريد   .2

أعضــاء الهيئــة العليــا بــرامج كليــة التربيــة و التفاعــل بــين المتعلمــين مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة الدراســات 
 لوطنية.االتدريسية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح 

اده القانونيـة ، لكتروني في العراق وأبعـالتعليم اإل( : م2018)  ،عباس سلمان عليحمد جاسم الخزرجي،   .3
 .8م:،1:مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية ، العدد 

( : واقــع التعلــيم اإللكترونــي ونظــم الحاســبات وآثــره فــي التعلــيم فــي م2008) ،ســالم محمــد عبــود وآخــرون  .4
 .17:قتصادية ، جامعة بغداد ، العدد غداد للعلوم االبالعراق ، كلية 

عضـــاء الهيئـــة مـــن وجهـــة نظـــر أ نـــي فـــي جامعـــة تشـــرين لكترو واقـــع التعلـــيم اإل( : م2007)، ســـهى حســـام .5
 .27:م ، مجلة جامعة دمشق ، التدريسية والطلبة

ضوء  نية فييلكتروني في الجامعات الفلسطاإل( : واقع التعليم م  2017)  ،حسين حمايلحمد الطيطي، م .6
ــر أ  ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة الإدارة المعرفـ ــة جامعـ ــا ، مجلـ ــاملين فيهـ ــدريس العـ ــة التـ ــاء هيئـ ــة عضـ ــدس المفتوحـ قـ

 .18 :الخامس ، العدد لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المجلد 
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 التجارة االلكترونيةكترونية و دورها في النقود االل
 . وحيد سالم برباش أ.                   ول.غمحمد مسعود ال  أ.                     

 بجامعة أفريقيا  عضو هيئة تدريس             .     عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية      

   ص :خلالم
كافـــة القطاعــــات  إلـــىهـــذا التطـــور  اثـــارفـــي حيـــاة البشــــر وتمتـــد  ويـــاً حي التطـــور التكنولـــوجي دوراً  ب ـــــعـيل       

نهايــــة القــــرن  فــــيوخاصــــة  األخيــــرة،  اآلونــــة  فــــياعيــــة. ولقــــد افــــرز التطــــور التكنولــــوجي  ماالقتصـــادية و االجت
وســائل  فــيتطــور بــرز مظــاهر الأالتجــارة االلكترونيــة )النقــود الرقميــة( مــن  :لثــظــاهر ممالعديــد مــن ال  ،العشــرين

عبر شبكة االنترنت. وتتمثل  والتي تم اختراعها خصيصا لتسوية معامالت التجارة االلكترونية  ،  لدفع االلكترونيةا
شــخص إلــى شــخص  لهــا بطريقــة معينــة مــن حســاب نهــا وحــدات رقميــة الكترونيــة يــتم انتقاأ فــيالنقــود االلكترونيــة  

االمــر الــذي يرشــحها الن تحــل محــل ، نقــود القانونيــةالتــي تقــوم بهــا ال وتقــوم النقــود االلكترونيــة بالوظــائف ، خــرآ
وتطــوير التجــارة االلكترونيــة اال فــي ظــل اســتعمال وتطــوير وســائل الــدفع  عتمــاد ا  ال يمكــن.كمــا أنــه  الورقيــة النقــود 

ي ورهـا المهـم فـنواعهـا ود أناولت هذه الدراسة التعريف بـالنقود االلكترونيـة و ت  .لكترونيةصة النقود االااللكترونية خا
كمـا تمثلـت المشـكلة  قتصادي للبـدانوالتجارة االلكترونية ومتطلباتها ودورها في رفع االداء اال  ،  تكنولوجيا المعرفة

المــنهج أســلوب  ل العــام، وقــد اعتمــد الباحثــانفـي أن النقــود واجهــت عــدة مشــاكل  حتــى تحصــلت علــى صـفة القبــو 
 .بحث تناولهم للفي  الوصفي التحليلي

 المقدمة  
ــمـــع        ــة التحـــول إلـ ــة ىبدايـ ــر المعلومـــات و المعرفـ ــات الم ،عصـ ــتخدام المكثـــف لتقنيـ ــل االسـ ــات عوفـــى ظـ لومـ

ممـا تتيحـه  ؛ة القصـوى صناعة الخدمات المالية بتوفير نظم وتطبيقات جديدة تحقق االسـتفاد   ت قام  ،واالتصاالت  
نجـاح وتطـور هـذا النـوع مـن اويـة لتمتـل حجـر الز التـي ومع ظهـور التجـارة االلكترونيـة     .الحديثة  ه التكنولوجيا  ذ ه

اسـتخدام بعـض نظـم ووسـائل الـدفع والسـداد  ىمراحلـه االولـي علـ فيقد اعتمد نجاح التجارة االلكترونية ف  ،  التجارة
مالئمـة لطبيعـة ومتطلبـات التجـارة  أكثـرد عـجانـب اسـتحداث وسـائل جديـدة ت ىإلـ   ،سـاليبهاأمـع  تطـوير    المتاحة

ة ر المعـامالت صـغيبمـا فيهـا  ،الت التجاريـةوالذي يتضمن إجراء كافة أنـواع المعـام ، املااللكترونية بمفهومها الش
 االلكترونية . التقنيات القيمة .باستخدام 

 البحث مشكلة 
قـة ثصـفة القبـول العـام والكي تحصل علـى االلكترونية واجهت عدة مشاكل  النقود   أنفي     البحث تتلخص مشكلة  

  .للبحث . ومن هنا تبلورت المشكلة األساسية مالئمة من النقود الورقية أكثرونية من حيث كونها وسيلة قان ،فيها
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 البحث همية أ
نولـوجي كالتطـور التودور  ،عرفـةالنقـود االلكترونيـة فـي تكنولوجيـا الم بـهفـي الـدور الـذي تقـوم  البحـث هميـة أ تكمـن 

  .الدفع  ات عملي الحديثة فيدام التقنية واستخفي 
 

 البحث منهجية 
لمراجــع العلميــة اعلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي مــن خــالل جمــع المعلومــات واالعتمــاد علــى  لبحــث اذا هــ د تمــاع 

 . للبحث النظري و المنهجي  وذلك بهدف تعميق الفهم لالطار؛ البحث والكتب و المقاالت ذات الصلة بموضوع 
 

  النقود االلكترونية مفهوم   -االول : المبحث
 نيختلـــف عـــن غيـــره مـــ ،مفهومـــًا قانونيـــًا خاصـــاً  ،بوصـــفها ظـــاهرة قانونيـــة حديثـــة النشـــأةيـــة للنقـــود االلكترون      

نتنـاول فـي هـذا الظواهر القانونية األخرى، من حيـث التعريـف او الخصـائص التـي يتسـم بهـا. وتأسيسـًا علـى ذلـك 
 :ينــــضمن المطلبين اآلتي تقسيماتهاالمبحث تعريف النقود االلكترونية و 

 

 تعريف النقود االلكترونية   -:ول المطلب اال

لتزويـــد المســـتهلكين ببـــدائل تنوعـــة مـــن المنتجـــات المصـــممة ميشـــمل مصـــطلح النقـــود االلكترونيـــة مجموعـــة       
تعريـف  إلـى فأنـه مـن الصـعب التوصـل ، التطـور المتالحـق فيهـاده المنتجات و وإزاء تنوع ه  .لطرق الدفع التقليدية

اد كـي .نحو يميزها بدقة من النواحي القانونية والتقنية واالقتصادية ىااللكترونية عل جامع يتضمن كافة نظم النقود 
ن اليوجـد إورغـم ذلـك فـ ، االلكترونية فـي المرحلـة الحاليـة عدم جدوى تقديم تعريف دقيق للنقود   ىيتفق الخبراء عل

 صورتين هما : ىصوص علوجه الخ ىمل علتقود االلكترونية يشان مصطلح الن ىخالف بين هؤالء الخبراء عل
تعبير   يضاً أو يطلق عليها    ،غراض متعددةأ في    مهي البطاقات المسبقة الدفع المعدة لالستخدا  ى:الصورة االول

 لكترونية.و محفظة النقود االأ البطاقات مختزنة القيمة 
من خالل عات متنوعة  جراء مدفو إسابقة الدفع التي تمكن من    أوليات الدفع مختزنة القيمة  آالصورة الثانية: هي  
 .”نقود الشبكة“طلق عليها يو التي  ،سب االلي المفتوحة خاصة االنترنت استخدام شبكات الحا

في   أو  ،كترونيائتمانية مخزنة في شكل النها قيمة نقدية في شكل وحدات  ى أويعرفها صندوق النقد الدولي عل
. المستهلك  لصالح  الكترونية  تخز   إذًا  فهي    ذاكرة  يتم  المعالجات نقود  في  الخوارزميات  بواسطة  جهزة أو   ،ينها 

التي ال    ،المعدنيةالورقية و يات الوفاء عبر شبكة االنترنت كبديل للعمالت  لعم  ذ ن تنفأتستطيع    ى كمبيوترية أخر 
دق هي أ  ىبمعن  أو  ،  رونية هي النوع الجديد من العملةفالنقود االلكت  هوعلي  االنترنت.  ا عبرنستطيع ان نرسله

 االلكتروني عن النقود الورقية و المعدنية ذات الطبيعة المادية .البديل 
 رق الدفع محددة القيمة تتميز بأنها قد ليات و طآالنقود االلكترونية هي مجموعة متنوعة من    ن مما سبق يتبين ا

 ( 113-112ص  ، 2014،) بوعافية سبق تسديد قيمتها 
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 تقسيمات النقود االلكترونية   -:الثانيالمطلب 
 -ويمكن التفرقة بينها من خالل ما يلي : ،قسيمات عديدة للنقود االلكترونيةاك تهن

 
  -بطاقات المصرفية :لا -1

حاملهـا مـن الحصـول علـى النقـود مـن  تمكن ،وهي بطاقات بالستيكية ممغنطة ،البالستيكيةو تسمى أيضا النقود 
ع مقابـل مـا يحصـل عليـه مـن دفـ ( أوAutomated Teller Machines) (ATM)خـالل آالت الصـرف اآللـي 

، كما يمكـن أن تصـدرها جهـات أخـرى غيـر  فالمصر ويتم إصدار هذه البطاقات من طرف       .سلع و خدمات 
  .ارفمصال

 همها :ية أ مصرفو توجد عدة أنواع من البطاقات ال
 Credit Cards (CCبطاقات االئتمان)  -أ

٪  7.8يصـل إلـى  ث يزداد اسـتخدامها بمعـدل مرتفـع نسـبياً ، حينتشاراً إتعد بطاقات االئتمان أكثر أنواع البطاقات  
و إلــى  .إذ تعتبــر الــرقم واحــد فــي وســائل الــدفع عبــر االنترنــت . لمتحــدة األمريكيــةافــي بعــض الــدول مثــل الواليــات 

ها لتســوية المعــامالت عبــر شــبكة االنترنــت يــتم اســتعمالها أيضــا فــي المحــالت، حيــث أنهــا تلقــى جانــب اســتخدام
جيــات مء نظــرا لمســتوى  الضــمان الــذي تقدمــه بعــض البر طــرف المســتهلكين و البــائعين علــى حــد ســواالقبــول مــن 

 .(SSLكبروتوكول التعامالت  االمنة، و بروتكوالت التعامالت المالية االمنة )
 أنواع عديدة من البطاقات االئتمانية أهمها:و هناك 

 

   Visa Cardبطاقة فيزا  -1
املها أن يسدد كل التزامات البطاقـة خـالل و بإمكان ح ،زا العالمية، بطاقة متجددةهي بطاقة تصدر عن شركة في

وبطاقـة فيـزا هـي  أو أن يسدد البقيـة بعـد ذلـك.  ،من االلتزامات خالل مدة السماح أو أن يسدد جزءاً   ،ة السماحد م
 .في العالم على اإلطالق أكثر البطاقات االئتمانية انتشاراً 

  Master Cardماستركارد  -2
، فهــي أيضــا تتعامــل مــع ماليــين امــن حيــث درجــة انتشــاره ،انيــة بعــد بطاقــة فيــزاهــذه البطاقــة تــأتي فــي المرتبــة الث

 . وهذه البطاقة هي بطاقة متجددة أيضاً أيضا بالماليين.  المنشآت و المحالت التجارية، و عدد حملتها

 Debit Cards (DCبطاقات الدفع ) -3
لمقابلـــة  ،فـــي صـــورة حســـابات جاريـــة المصـــارف د أرصـــدة فعليـــة للعميـــل لـــدى هـــي بطاقـــات تعتمـــد علـــى وجـــو 

مـن رصـيد  عنـد اسـتخدام بطاقـات الـدفع يـتم خصـم القيمـة فـوراً   .وقعة من العميل صـاحب البطاقـةتالمسحوبات الم
 ود الرصـــيد الموجـــود فـــيو تســمح تلـــك البطاقـــات بالتســـديد فقـــط فــي حـــد  .حســابات الشـــيكات أو رصـــيد االدخـــارال
 تاجر.لوعندما يستخدم العميل بطاقة الدفع، فإنه ال يتم تحميل رسوم على ا   .المصرفيحساب ال
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 Stored Value Cards(S.V.Cالبطاقات مخزنة القيمة ) - 4
بالنسبة للبطاقات ذات االسـتعمال الوحيـد و مـن أمثلتهـا بطاقـات الهـاتف  ،ار بطاقةالبطاقات يتجاوز مليهذه  عدد  

فـي آلـة  اعنـد شـرائها، و يـتم اسـتعمالها بإدخالهـ النقل. و هي بطاقات يتم دفع قيمتها مسبقاً  و كذا بطاقات وسائل
 .زنة عليهاعن طريق خصم قيمة المعاملة من القيمة المخ ،قارئة لها من أجل سداد بعض المعامالت 

 النقود  الرقمية اإللكترونية  -5
والتوقيعـات الرقميــة التــي تتـيح للرســالة اإللكترونيــة أن  تعـرف النقــود اإللكترونيـة بأنهــا مجموعــة مـن البروتوكــوالت  

و يعتمد نظام النقود اإللكترونية علـى مبـدأ الوحـدات، حيـث تظهـر كـل   ،الت التقليديةممحل تبادل الع  ياً تحل فعل
لة وحيــدة مــن األرقــام والتــي تعبــر عــن قيمــة نقديــة معينــة، و البنــوك وحــدها هــي التــي تقــوم ى شــكل سلســوحــدة علــ

وية المعـامالت مـن المبـالغ سـلنقود، والنقود اإللكترونية قابلة لالستعمال مرة واحدة فقط.  ومالئمـة لتاار هذه بإصد 
هويـة و الل أيـة معلومـات خاصـة تحـدد هـا ال تحمـالصغيرة . كما تتميز النقود اإللكترونية بأنهـا غيـر اسـمية أي أن

 . 1994و كان ذلك عام   ،وع من النقود صدر هذا النأول من أ Digicashتعتبر الشركة األمريكية 

 الشيكات اإللكترونية -6
وهو عبـارة عـن  .المصارف والمؤسسات المالية للشيك الورقي،  تصدره  إللكترونيامكافئ  لالشيك اإللكتروني هو ا

المصــدر لــه، اســم العملــة، تــاريخ   ،المصــرفلكترونيــة تحمــل العديــد مــن البيانــات كرقمــه التسلســلي، اســم وثيقــة إ
ي الوعــد بالــدفع مــن طــرف فــيتمثــل  قانونيــاً  و هــذه الوثيقــة تحمــل التزامــاً  .حيته، التوقيــع اإللكترونــي لصــاحبهصــال

جب أن يمر من خالل مكتب آلي مركزي و كل شيك إلكتروني ي  .حامله أي المشتري لصالح المستفيد وهو البائع
دام هــذا النــوع مــن الشــيكات فــي المعــامالت أو مــا يعــرف بغرفــة المقاصــة و ينتشــر اســتخ ،عبــر الشــبكة العنكبوتيــة

ولعـل هـذا يرجـع إلـى انخفـاض تكلفـة مقاصـة الشـيك اإللكترونـي   B2B)اإللكترونية التي تتم فـي قطـاع األعمـال )
 شيك الورقي. بال مقارنة

 :Smart Cardsقات الذكية البطا -7
اســـم حاملهـــا، عنوانـــه،  :مثـــل المعلومــات  هــي بطاقـــات بالســـتيكية تتضـــمن معــالج بيانـــات ووســـيلة ذاكـــرة لتخـــزين 

يمــة ماليــة تــنخفض باالســتخدام عــن طريــق تمريرهــا قو هــي تحمــل  .أو المنشــأة المصــدرة لهــا و غيرهــا لمصــرفي ا
القيمـة المخزنـة  ذ و عنـد نفـا .الحاجـة إلـى أي تـرخيص أو توقيـع على آلة قارئة، فيـتم خصـم قيمـة المشـتريات دون 

ويـر وصعوبة التقليد والتز  ،في التعاملوتمتاز باليسر والسهولة  .لية جديدةفيها يمكن إعادة شحن البطاقة بقيمة ما
 ( 8-7ص، قرين بوأ )سالمة.
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  التحويالت المالية االلكترونية -8
بالقيـــام بحركـــات التحـــويالت الماليـــة الدائنـــة والمدينـــة  ،لمصـــرف مـــا ويقصـــد بهـــذا النظـــام عمليـــة مـــنح صـــالحيات 

تسديد المدفوعات مـن خـالل مصـارفهم دون الحاجـة  ىويساعد العمالء عل خراّ  إلىمن حساب مصرف   الكترونياً 
 ويـتم مـن خـالل مقاصـة ،سهلة االسـتخدام وعاليـة الموثوقيـةمنة و اّ بطريقة   و بطاقات أسيب مالية  ااستخدام حو   إلى

يلـــة جم) خصوصـــية البيانـــات  ىمنـــة لتضـــمن الحفـــاظ علـــأليـــة ومجموعـــة مـــن البرتوكـــوالت الماليـــة االلكترونيـــة االّ 
 (35ص، 2020،ابراهيم

 
   -:اعمله وكيفية االلكترونية النقود خصائص  -:الثالث المطلب

 (59ص، 2005،)الوحيديخصائص النقود الكترونية   -1
للنقــود القانونيــة عبــارة عــن بيانــات  فهــي خالفــاً  -: نــة الكترونيــا  النقــود االلكترونيــة قيمــة نقديــة مخز  -أ

و علــى ذاكــرة الكمبيــوتر أبالســتيكية  بطاقــات  ونيــة فــي شــكللــى وســائل الكتر عيــتم وضــعها  ،مشــفرة
 الشخصي.

وجـود  إلـىالتـاجر دون الحاجـة  إلـىإذ يـتم نقلهـا مـن المسـتهلك    -ثنائيـة االبعـاد :  ةالنقود االلكتروني -ب
 هذه النقود .لا كمصدر مينهطرف ثالث ب

الكترونيــة نقــود  ق و اصــداران كــل مصــدر يقــوم بخلــ ث حيــ -النقــود االلكترونيــة ليســت متجانســة : -ت
حســب عــدد الســلع و الخــدمات  يضــاً أوقــد تختلــف  .فقــد تختلــف هــذه النقــود مــن ناحيــة القيمـة .مختلفـة

 ن يشتريها الشخص بواسطة هذه النقود .أالتي يمكن 
 ،لخفـة وزنهـا وصـغر حجمهـا نظـراً  ،تتميـز النقـود االلكترونيـة بسـهولة حملهـا  ث حي  -سهلة الحمل :  -ث

 .من النقود العادية عملية أكثرا فهي ذ وله
صدارها من قبـل إم التي يت ،نونيةافهي على عكس النقود الق  -النقود االلكترونية هي نقود خاصة : -ج 

ــزي    المصـــرف  ــتم ، المركـ ــة يـ ــالنقود االلكترونيـ ــدارها إفـ ــيصـ ــب  فـ ــدول أغلـ ــركات  ،الـ ــق شـ ــن طريـ و أعـ
  .ئتمانية خاصةإمؤسسات 

 كيفية عمل النقود االلكترونية  -2 
 ض دالل بـــبعإللفـــتح حســـاب فـــي المصـــرف مـــع ا النقـــد االلكترونـــي يـــذهب العميـــل شخصـــياً  ىول علـــللحصـــ   

 فـيلحسابه الجاري وفقا  ،نقد الكترونيالإلثبات شخصيته. ويقوم بتقديم طلب للحصول على ة  يالتعريف  المستندات 
. ويقـوم المصـرف المصـرف ىقيمة هـذا النقـد مـن حسـاب العميـل لـد ويقوم المصرف بدوره بخصم ،  ذلك المصرف

قـــة عمـــل النقـــود االلكترونيـــة وكيفيـــة ي. ويمكـــن توضـــيح طر  نقـــد الكترونـــي للعميـــل  وتســـلم لـــه شخصـــياً ال بإصـــدار
 الشكل التالي: إصدارها من خالل
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                 (7  )  

     التحقيق من سالمة النقود اإللكترونية  

 

 (6 )  

 الدفع   

     (1 )   (3 )  

ك لدى إشرا   شراء النقد             

اإللكتروني                                                                                                                      المصرف   

( تمام العملية 8)   

   

 

 

  (2 ) األصناف               اختيار ( 5)     (4 )  

اإللكتروني نظام إدارة النقد      اإللكتروني نظام إدارة النقد   وتجمع أسعارها  

) المشتري (                    ئع (        ا ) الب                     

66القاهرة، ص   لمصدر : رأفت رضوان، عالم التجارة اإللكترونية، ا  

 ( يبين الية عمل النقود االلكترونية 1الشكل رقم )

 التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعرفة  -المبحث الثاني :
 مفهوم التجارة االلكترونية  -لمطلب االول :ا

ا الوســيط شـهد تطــورات عديــدة عبــر ذ وســيط مـا. وهــ ســتخدامابع والخـدمات لللســ ن هنـاك تبــادالً أكلمـة تجــارة تعنــي 
تجــــارة  ال.واقتـــران كلمــــة  "بالتجــــارة التقليديــــة"ا مــــا يعـــرف ذ وهـــ، نآلنقـــود المتداولــــة اال إلــــىحتــــى وصـــلنا  ،الـــزمن

صــبحت أ حيــث  .ا النــوع مــن التعــامالت ذ حــدث  بالنســبة لكيفيــة اجــراء هــ اً هنــاك تطــور  أنا يعنــي ذ هــف  كترونيــةإللبا
الهـاتف المحمـول.  إلىترنت و لى االنإ الهاتفمن استخدام  ،باستخدام الوسائل االلكترونية المتعددة  تتم  المعامالت 

   اإللكتروني يتعامل بالنقد  مصدر  

عميل ال  البائع   

   اإللكتروني النقد    مصدر 
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كثيــر مــن التعريفــات كــل تعريــف يــرى للتطــور الســريع الــذي طــرأ علــى مفهــوم التجــارة اإللكترونيــة ظهــرت ال ونظــراً 
 هم التعريفات.أ ض بعض ر التجارة االلكترونية من منظور معين.  وهنا سنستع

 تعريف التجارة إللكترونية: -1
مـر الـذي ألا ،ية غامضـة بعـض الشـي لغيـر المتخصصـينساسـأاهيم ن مصطلح التجارة االلكترونية  يتضـمن مفـإ

 لمفهوم .ا اذ تحديد هإلى دفع رجال الفقه والقانون 
 نها :أتعريف التجارة االلكترونية على  إلى يجانب الفقهال تجهإ

مـع عريـف وذلك حتـى اتمـام العقـد (( ويتفـق هـذا الت ،باستعمال وسيلة الكترونية ،لة تجارية تتم عن بعد م))كل معا
ع تسـتخدم فيـه وسـيلة نهـا عقـد بيـأالمصري  الوارد  في التوجيه االوروبي للتجارة االلكترونية ب التعريف مع تعريف

 تمام العقد.إوذلك حتى  .كثر لالتصال عن بعد أو أتقنية 
مليــات نهــا : مجموعــة متكاملــة مــن عأكترونيــة علــى (التجــارة االل(WTOقــد عرفــت منظمــة التجــارة العالميــةو       

ن أيمكــن  ،نيــةن التجـارة االلكترو أا التعريـف يتضــح ذ نتـاج وتوزيــع وتسـويق الخــدمات بوسـائل الكترونيــة . ومـن هــإ
 ن ظهورها سبق ظهور االنترنت .أأي  ،تتم بأية وسيلة الكترونية

ريـة التـي شكال المعلومـات التجاأنها : تشمل جميع أب OECDوعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية       
م أم مرئيـة أت مكتوبـة كانـ سـواء ،سـاس التبـادل االلكترونـي للبيانـات أو االفراد والتي تقوم علـى أتتم بين الشركات  

 ، ت والمعلومــات التجاريــة الكترونيــاً تبــادل البيانــا ثــار المترتبــة علــى عمليــةلــى شــمول االّ إهــذا باإلضــافة ، مســموعة
، قــرين ســالمة ابــو)  لتــي تــدعم وتحكــم االنشــطة التجاريــة المختلفــةومــدى تأثيرهــا علــى المؤسســات والعمليــات ا

 (.  7ص ،2021
 التي يتم من خاللها الشراء عبر شبكة اتصاالت عن بعد" ،جموع المبادالت التجاريةبأنها "م أيضاً و تعرف 

أن مصطلح ة( وزارة الصناعة والتجارة الفرنسي Francis Lorentzمجموعة العمل بقيادة  و جاء في تقرير        
 ريـة، فهـي تتعلـق بالعالقـات التجارة اإللكترونية يدل على "مجموع المبـادالت اإللكترونيـة المتعلقـة بالنشـاطات التجا

المنشـــآت والحكومـــة باإلضـــافة إلـــى المبـــادالت بـــين  كمـــا تتعلـــق أيضـــا بالعالقـــات بـــين ،بـــين المنشـــآت فيمـــا بينهـــا
 المنشآت و المستهلكين"

فبينمــا يقصــر بعضــها  :المفــاهيم المعطــاة للتجــارة اإللكترونيــة  خــتالفات الســابقة  توضــح  جميــع التعريفــا      
عضـها اآلخـر يوسـع بفإن  ،على الوسائل اإللكترونية عتماداً ا ة اإللكترونية على عملية الشراء و البيع مفهوم التجار 

لكــن جميعهــا  تشــترك كلهــا فــي هــذا المفهــوم ليشــمل إنجــاز مختلــف األعمــال مــن خــالل الوســائط اإللكترونيــة،  و 
ترونيــة مفهــوم مفتــوح إلــى حــد كبيــر فــي وســيط اإللكترونــي، فالتجــارة اإللكالتأكيــد علــى ضــرورة تــوفر الوســيلة أو ال

 ة، وهــي نشــاطات متنوعــنه متغيــرة وليســت معروفــة مســبقاً مالوقــت الحاضــر، فالنشــاطات التــي يمكــن إدراجهــا ضــ
لــم  1996لجنــة األونســيترال ســنة  عتمدتــها ذجي للتجــارة اإللكترونيــة الــذي لــذا فــان حتــى القــانون النمــو   ،ســتمراراب
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ألنــه قــد تنشــأ الحاجــة الســتيعاب التطــورات التقنيــة التــي تحــدث  نظــراً  ،اإللكترونيــةيشــر إلــى تعريــف محــدد للتجــارة 
 (. 22ص  ، 2008 ،) بن وارث. قبالً تمس

 جاحها ومقومات ن هداف التجارة االلكترونيةأ  -المطلب الثاني:
 هداف التجارة االلكترونية أ -1

 العالمية. الحد من الحدود الجغرافية وتوسيع السوق، والوصول إلى األسواق  -أ
 . فزيادة نسبة المستهلكين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهد  -ب 
 التقليل من التكاليف في اإلنتاج، والتوزيع وكذلك التسويق.  -ت 
 التجارية. السرعة في أداء المعامالت  -ث 
التواصـل راء، وكذلك الحمالت التسويقية عبر اإلنترنت، وخاصة على مواقع إتمام عمليات البيع والش -ج

 االجتماعي.
 : مقومات نجاح التجارة االلكترونية -2

 البنية التحتية : -أ
نترنـت. ومـن وعقـد التعـامالت التجاريـة عبـر شـبكة اإل  ،نى التحتيـة المكونـات الداعمـة للتجـارة اإللكترونيـةبتشمل ال

 أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.
 توفر الكوادر الفنية : -ب 

وتشـمل هـذه الكـوادر  ع،مـأحـد مقومـات نجـاح التجـارة اإللكترونيـة فـي أي مجت تعتبر الكوادر البشرية المالئمة  وفرة
رنــت والبــرامج التطبيقيــة ذات العالقــة وشــبكات االتصــال واإلنت ،قنيــة المعلومــات البشــرية المتخصصــين فــي قطــاع ت

 اإلنترنت. بالتجارة عبر
 الخصوصية وجمع البيانات . -ت 
التــــي تــــتالءم مــــع طبيعــــة التجــــارة عبــــر شــــبكة  ،يعات واالنظمــــة والقــــوانين والقواعــــد وجــــود التشــــر  -ث 

بحيــث  يضــمن اســتمرار التجــارة اإللكترونيــة وحمايــة حقــوق األطــراف المتعاملــة فيهــا  ،نــت ر اإلنت
 .(24ص  ، 2010،  )السقاف

 
 بعض االحصاءات حول التجارة االلكترونية  -المطلب الثالث : 

ية ائحسب االحصـ ،دوالر رمليا26بحوالي  2016نهاية عام ية االلكترونية بالمنطقة العرب  بلغ حجم سوق التجارة
 . 2015%عن عام 19المعلنة من االتحاد األوروبي محققة زيادة بحوالي 

، والتي تضمنت 2018متحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد( حجم مبيعات التجارة اإللكترونية لعام قدر مؤتمر األمم ال
ــاجر إلـــى تـــاجر )المبيعـــ ــتهلك )( B2Bات مـــن التـ ــاجر إلـــى المسـ اتج لنـــ% مـــن ا30(، مثلـــت نحـــو B2Cومـــن التـ
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والر. ويتوقـع الخبـراء ترليـون د  3.3نحـو  2019كمـا بلـغ حجـم التجـارة اإللكترونيـة سـنة   المحلي اإلجمالي للعالم.
حسـب المنـاطق العالمية جارة ( يبين حجم الت1والجدول التالي رقم ).2020ترليون دوالر سنة    4.5أن يصل إلى  

 .جغرافية في العالمال
 : المشاركة في الناتج المحلي االجمالي نسبةلعالمية و ا حجم التجارة يبين (1جدول رقم )

 

 ، ص 2016 لعاموالبنك الدولي تقارير االتحاد االوروبي  :المصدر

ب المنــاطق الجغرافيــة فــي العــالم حســالســابق الــذي يوضــح حجــم التجــارة العالميــة  مــن خــالل بيانــات الجــدول    
أن قيمـة النـاتج المحلـي االجمـالي فـي تذبـذب  اتضـح ،2016ونسبة المشـاركة فـي النـاتج المحلـي االجمـالي لسـنة 

 إدراجحيــث تـــم  ،دت بــه تقــارير االتحــاد االوروبـــي والبنــك الــدوليحســب مــا أفـــا واضــح بــين عــدة منـــاطق عالميــة
 قــدرت و  فــي الجــدول الســابقوالمدونــة  االجمــالي حســب الــدول المصــنفة المنــاطق بترتيــب تصــاعدي للنــاتج المحلــي

وحصـة التجـارة االلكترونيـة فـي النـاتج المحلـي  مليـار دوالر 73.106منطقة العالمية بلغت  رى فن،  بأسعار السوق 
، وقــدرت منطقــة %4.48نســبة ب مليــار دوالر 23.564، بينمــا بلغــت منطقــة المحــيط االســيوي %3.11بة بنســ

 19.518وروبـا أ %، وبلغت القيمة في منطقة3.12نسبة بمليار دوالر   20.642القيمة بحوالي    الشماليةأمريكا  
%، وبلغــت 0.77نســبة بنيــة مليــار دوالر فــي منطقــة أمريكــا الالتي 4.295حــوالي %، و 2.59نســبة بمليــار دوالر 

مليـــار دوالر بحصـــة  3.606قيمـــة النـــاتج المحلـــي االجمـــالي فـــي منطقـــة الشـــرق االوســـط وشـــمال أفريقيـــا حـــوالي 
إلـــى خصوصـــية كـــل منطقـــة نـــاطق الجغرافيـــة لمارتفـــاع النـــاتج أو انخفاضـــه فـــي ا، وربمـــا ترجـــع أســـباب 0.71%

حسـب على سـبيل المثـال تدني في التجارة االلكترونية العربية أسباب الوالتي ندرج منها راتيجيتها في التجارة، واست
 :االتي

 تصال والتقنية .ضعف البنية التحتية في وسائل اال -أ
 .التخلف في النظام المصرفي -ب 
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 الهاتف(. /)البريد  ت االتصاالضعف البنية التحتية من حيث  -ت 
 .الماليةضعف الخدمات  -ث 
  .رونيةغياب التشريعات المنظمة لعمليات التجارة االلكت -ج
 انخفاض القدرة التنافسية. -ح
 .وعي الكافي بالتجارة االلكترونيةعدم توفر ال -خ

 .2016احصاءات عن المنتجات المباعة ورغبات المستهلكين لعام ن ( يبي2جدول رقم )

 
 .2017  لعام االلكترونيةلعربي للتجارة ا المصدر :االتحاد 

ءات عــن المنتجــات المباعــة ورغبــات المســتهلكين لعــام حصــاإمــن خــالل بيانــات الجــدول الســابق والــذي يبــين     
وكذلك رغبات المستهلكين. وكانـت نسـبة  ،عار السوق بعض المنتجات المباعة حسب أس  ستعراض ا. تبين  2016

% و قــد خصصــت لألزيــاء، وأدنــى نســبة بلغــت 58نســبة حيــث بلغــت أعلــى ، المشــاركين تنازليــة فــي االســتعراض 
 لوازم الحيوانات االليفة.% وتم تخصيصها للمأكوالت و 13
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 هم المنصات االلكترونية و قيمتها السوقيةأ

 

 .هم المنصات االلكترونية وقيمتها السوقيةأ   الذي يبين (2)شكل رقم 
 .2017 لعام كترونيةااللاالتحاد العربي للتجارة  المصدر :

قيمتهــا الســوقية تبــين أن أكبــر شــركة مــن خــالل بيانــات الجــدول الســابق وتحليــل أهــم المنصــات االلكترونيــة و      
والر، وأكبـر منصـة لتجـارة التجزئـة تقـدر بقيمـة مليـار د  68للسيارات هي: سيارات االجرة في العالم، وتقـدر بقيمـة 

مليـار  31مليـار دوالر، وقـدرت قيمـة مـا  104ط شعبية في العـالم بلغـت وسائمليار دوالر، أما أكبر شركة    176
ــأ ــركة لتـ ــر شـ ــي أكبـ ــارة دوالر فـ ــي للتجـ ــاد العربـ ــر االتحـ ــه تقريـ ــاد بـ ــا أفـ ــب مـ ــكنية. حسـ ــارات السـ ــتئجار العقـ جير واسـ

 .2017االلكترونية لعام 
 همية النقود االلكترونية في التجارة االلكترونية أ -المطلب الرابع :

ويق التســـ ات القـــرن الماضـــي تمـــت االســـتفادة مـــن االمكانيـــات الهائلـــة الســـتعمال شـــبكة االنترنـــت فـــييينتســـع ذ منـــ
 بالتجارة االلكترونية. وهو ما اطلق عليه اصطالحاً  ، نطاق واسع ىالمعامالت التجارية علو 

صبحت شبكة االنترنت أ ث حي ، رونيةيمكن تعريفها بأنها "العمليات التجارية التي تتم عبر المبادالت االلكت والتي
فيمكن للتاجر االعالن عن سلعته  .للبيع والشراء مفتوحاً  سوقاً   
ختـار ن يأوللمشتري  ، كل انحاء العالم مقارنة بين كل السلع المتاحة في إلجراءوت والصورة ولديه الفرصة  بالص

 منزله . ىما يريده وتصله السلعة إل
ــات التجا       ــت العالقـ ــة التقليوإن كانـ ــريـ ــت منـ ــة قامـ ــ ذ ديـ ــاري علـ ــاط التجـ ــر النشـ ــاب و أ ىفجـ ــاس االيجـ ــول سـ القبـ

من ثن يقوم المشتري بالوفاء بـالأو  ،بتسليم المبيع بشكل مادي مثالً تزام البائع  ساس الأوهي    ،  بخصوص أي تعاقد 
و  عدل السـلفإن التجارة االلكترونيـة كونهـا تعبـر عـن تبـا ،وسائل الدفع التقليدية  فع البديل وهيباستخدام ادوات الد 
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وسـائل الــدفع و طـوير طـرق اسـتوجبت ت ،عبـر شـبكة االنترنـت  طـراف متباعـدة مكانيـاً أبـين  الخـدمات ومعلومـات مـا
 فالتجــارة ، و التجــارة االلكترونيــةاعدة فــي نمــوقــد كــان ظهــور وســائل الــدفع االلكترونيــة مــن العوامــل المباشــرة المســ

 شبكة االنترنت ووسائل الدفع االلكترونية . ،مشترون  ،وهي : بائعون  ربعة عناصرأ ىم عللكترونية تقو اال
وقـد  .متطلبـات التجـارة االلكترونيـةوسائل دفع تكون مالئمـة لطبيعـة   ث داستحا  إلى  الضرورةلك استدعت  بذ و      

 ، التالي وسائل السـداد االلكترونيـةوب ،جة لظهور شبكة االنترنت والتجارة االلكترونيةنتي  ،استفادت الشركات بدورها
، عافيـــة بـــوأ)وعات جـــراء تســـليم المـــدفإ بعدئـــذ م ثـــرســـال الفـــواتير الورقيـــة إمـــن انخفـــاض التكـــاليف مقارنـــة بطريقـــة 

 (.129ص ، 2014
 

 التوصيات  النتائج و 
 

   :جــــالنتائ 

نظمــــة دفــــع الكترونيــــة تــــتالءم مــــع متطلبــــات التجــــارة أوجــــود  إلــــىدت أ ن نمــــو التجــــارة االلكترونيــــةإ .1
 االلكترونية .

ــدفع بمختلـــف تمليـــة ن عإ .2 ــائل الـ ــوير وسـ ــا أطـ ــى أدىنواعهـ ــادة  إلـ ــذه أ زيـ ــتعمال هـ ــاهميـــة اسـ  التكنولوجيـ
 بلد. أينظام مصرفي في  أيه التكنولوجيا من سمات تقدم ذ صبحت هأو  ،صرفيةالم

 .  ، فالتناسب طردي بينهماااللكترونية مرتبط بنجاح وسائل الدفع وتطورهاالتجارة    عملية  نجاح  يعتبر .3
 للتطور ومواكبة التكنولوجيابكافة أنواعها وأشكالها، سبب رئيس  االلكترونية امل مع النقود سهولة التع .4

 في العالم وفي أي مكان.
 

   :اتـــالتوصي

وتـوفير تجهيـزات أليـة  ،ذات سرعة عاليـة ونة من شبكات اتصاالت كتوفير بنية تحتية قوية م  ىالعمل عل .1
  .الئمة لطبيعة السوق مبرمجيات متخصصة  وتطوير

تنميــة  ىعلــوذلــك مــن خــالل التركيــز  ،وتشــجيعهم للتحويــل للتجــارة االلكترونيــة ،دعــم كافــة فئــات المجتمــع .2
ن بينها لك من خالل مجموعة من االساليب مذ و  ،الصيرفة االلكترونيةحدى سبل نجاح  إالعنصر البشري ك

 وورش العمل التدريبية. ،الحمالت االعالمية
التسـويقية عبـر اإلنترنـت،  إتمـام عمليـات البيـع والشـراء، وكـذلك الحمـالت ي دعم هدف التجارة االلكترونية ف .3

 تحديداً ة وفي االقتصاديات العربي لتواصل االجتماعيوخاصة على مواقع ا
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ــو .1 ــروة ابــــ ــد  ،فــــ ــود محمــــ ــدمات  ، محمــــ ــت الخــــ ــر االنترنــــ ــة عبــــ ــة للنشــــــر د  ،البنيــــــة االلكترونيــــ       ار الثقافــــ
 م .2012االردن  –الطبعة االولي عمان ، التوزيعو 

لـة الجزائريـة لالقتصـاد المج، التجـارة االلكترونيـةيـة فـي تطـوير دور النقـود االلكترون  ،عافيـة الرشـيد   بوأ .2
 م.2014لجزائر ا ، والمالية

 م .2005، االمارات العلوم دار  ، الشارقة، النقود االلكترونية من منظور اسالمي ، نالوحيدى حس .3
االكاديميــة الليبيــة ، رســالة ماجسـتير، سـع فــي تقــديم الخـدمات االلكترونيــةمعوقــات التو  ، جميلـة ابــراهيم .4

 م .2020
 م .2021 ، يبيةاالكاديمية الل، التجارة االلكترونية، قرين سالمة ابو .5
ــافي .6  ى،الطبعـــة االولـــ ، لكتـــاب المؤسســـة الحديثـــة ل، المصـــارف االلكترونيـــة ، العزيـــر نـــادر عبـــد  ، شـ

 م 2017 ، طرابلس لبنان
مركـــز  ، عمـــل الخريجـــات فـــي المملكـــةونيـــة وفـــرص لتجـــارة االلكتر ا، ســـمر بـــن محمـــد عمـــر ،الســـقاف .7

 م.2008الدراسات االستراتيجية 
العـــالم  إلـــىمـــع االشـــارة  -هميـــة التجـــارة االلكترونيـــة فـــي اقتصـــاد المعرفـــةأ دور و  ، حكيمـــة ، بـــن وارث  .8

م 2008الجزائـر  ، أم البواقي-المركز الجامعي العربي بن مهيدي ،  اله ماجستير منشورةرس  ،  العربي
. 

 -:االقتصادية ا : التقارير والنشراتثاني
 .2016، لعام البنك الدولياالتحاد االوروبي و تقارير  -1
 .2017لعام ، العربي للتجارة االلكترونيةاالتحاد  -2
 

 
 
 
 
 
 
 


