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 التجارة االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني المعتمدة في الجزائر 

 

 املستخلص :
أدى التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى جعل العالم بأكمله قرية    

صغيرة، مما سهل التواصل بين االفراد والشعوب وقلَص الحواجز وقَرب المسافات، ومع 

االستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا وعلى رأسها األنترنيت أو ما يعرف بالشبكة العنكبوتية 

التجارة ظهر ما يسمى التجارة االلكترونية، حيث وجد المستثمرون االنترنيت  وبتزاوجها مع

مكانا خصبا لعدة صناعات يمكن من خاللها تحقيق أرباحا طائلة وغير متوقعة. اضطر 

المستثمرين نتيجة الستخدام هذه الشبكة من طرف العمالء إلى استحداث وسائل دفع جديدة 

ة والتي تعمل على تفعيل التجارة االلكترونية التي كانت لها تتالئم وطبيعة الشبكة العنكبوتي

 الحصة الكبيرة في ظهور وسائل الدفع االلكترونية خاصة البطاقات البنكية. 

كما سعت بعض المؤسسات الكبيرة كسونلغاز ومؤسسات النقل والبنوك واالتصاالت من   

وبات استعمال النقود ، أجل تطوير ورفع حجم نشاطها إلى استحداث وسائل دفع حديثة

حيث أصبحت النقود شيء مجرد ال يمكن لمسه، مستبعدا الورقية في المعامالت التجارية 

 وهكذا يتم اختصار الوقت والتكلفة وتحسين آداء البنوك.

تكنولوجيا المعلومات واالتصال، التجارة االلكترونية، وسائل الدفع  الكلمات المفتاحية:

  لبنكية.االلكتروني، البطاقات ا

Abstract : 

    The development of information and communication technology 

has made the whole world a small village, facilitating communication 

between individuals and peoples, deflating barriers, and 

approximating to distances, and with the increasing use of this 

technology especially the internet or the so-called spider network. In 

the trade with the emergence of so-called e-commerce, The Internet is 

a fertile place for several industries through which to make huge 

profits and unexpected.   As a result, for the use of this network by the 

customers, investors have been coerced to develop new payments 

methods that are compatible with the nature of the spider network and 

which activate the electronic commerce, which had a large share in the 

emergence of electronic payment methods, especially Bank Cards.     

In addition, some of the large institutions such as Sonalgaz, transport 

institutions, banks and telecommunications have sought to develop 
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and increase their activity to develop modern means of payment; the 

use of paper money in commercial transactions has become extinct as 

money has become mere thing can not be touched, thus reducing time 

and cost and improving the performance of banks. 

Keywords: Information and Communication Technology, Electronic 

Commerce, Electronic Payment Methods, Bank Cards. 

 

 مقدمة

تتميز حياة االنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،     

اتسمت بالسرعة ووفرة المعلومات واالنفجار المعرفي والتكنولوجي، ونتاجا لهذا التطور 

 ظهرت مصطلحات جديدة تساعد االنسان في تسريع معامالته.

من بين هذه المصطلحات الجديدة مصطلح التجارة االلكترونية والتي كانت لها أهم و    

عبر النمو الهائل للشبكات االجتماعية السيما الفايسبوك،  2012التطورات منذ عام 

Google+...وتسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة اإللكترونية ومن  ، تويتر

لمستقبل نظرا لـتأثيرها الفعال في األسواق وآداء المؤسسات المنتظر أن يتعاظم دورها في ا

 وقدرتها التنافسية.

والتجارة االلكترونية، هي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع     

والخدمات والمعلومات عبر شبكة األنترنت وشبكات التجارة األخرى، ومن خالل تبادل 

عديها للحدود الزمانية والمكانية التي تقيد حركة المعامالت البيانات إلكترونيا، وكذا ت

التجارية، ويعتبر العمل المصرفي االلكتروني من األمور التي أفرزها التطور التكنولوجي 

الهائل في مجال االتصاالت، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون مالئمة لطبيعة 

ان العميل االستفادة من الخدمات المصرفية ومتطلبات التجارة االلكترونية ، وأصبح بإمك

 كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق االتصال الهاتفي وااللكتروني. 

مر نظام الدفع بعدة مراحل بدءا بنظام المقايضة ثم نظام المعدنين الذهب والفضة، مرورا    

ل بوسائل الدفع بالنقود الورقية ووصوال إلى النقود الكتابية وأصبحت تعرف هذه المراح

التقليدية، ومع التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصال أجبرت المؤسسات 

على استخدام الوسائل الحديثة للدفع والتي تتالئم وطبيعة الصفقات االلكترونية التي تزامنت 

 مع ظهور التجارة االلكترونية.

 مكن صياغتها من خالل التساؤل التالي:مما سبق تتجلى لنا مالمح إشكالية الدراسة والتي ي

 ما مدى كفاءة وفعالية وسائل الدفع االلكترونية في رواج التجارة االلكترونية في الجزائر؟

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا التطرق إلى المحاور التالية: 

 أوال: اإلطار النظري للتجارة االلكترونية.
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 ثانيا: مفهوم الدفع االلكتروني ووسائله. 

 ثالثا: مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكتروني.

 رابعا: طريقة استخدام البطاقة البنكية على االنترنيت.

 خامسا: أمثلة على الدفع ببطاقات الدفع االلكتروني على األنترنيت. 

 أهمية الدراسة:

 الجزائر؛ وايجابيات استخدامها.دوافع استخدام وسائل الدفع االلكترونية في  -

 التعرف على مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكتروني؛   -

 تسهيل العمليات البنكية باستخدام وسائل الدفع االلكترونية؛ -

 عرض تطبيقات وسائل الدفع من قبل المؤسسات الجزائرية المختلفة. -

 أهداف الدراسة: 

 تسليط الضوء على نظام حديث في التجارة؛  -

الخطط التي تتبناها الجزائر العتماد التجارة االلكترونية ومسايرة التطورات  معرفة -

 الحاصلة في المجال المصرفي؛ 

التعرف على واقع وسائل الدفع االلكترونية في الجزائر خاصة وفي العالم العربي  -

 عامة؛ 

 محاولة التطرق إلى بطاقات الدفع والسحب االلكترونية الحديثة. -

 قة التي تربط التجارة االلكترونية ببطاقات الدفع االلكتروني.الكشف عن العال  -

 أوال: اإلطار النظري للتجارة االلكترونية 

 ماهية التجارة االلكترونية:-1

 للتجارة االلكترونية العديد من التعاريف يمكن تلخيص أهمها فيمايلي: 

هي نموذج تجاري تجري فيه المعامالت عبر الشبكات اإللكترونية،  التجارة اإللكترونية-1

معظمها األنترنت. ويشمل عملية شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات إلكترونيا 

(Efraim Turban, 2018 ) 

من خالل  التجارة االلكترونية هي شراء وبيع السلع والمنتجات والخدمات واألموال-2

  (Alice P. Shemi, 2018, p. 02) شبكات الكمبيوتر، وخاصة األنترنيت

التجارة االلكترونية هي مفهوم وعملية قوية غيرت بشكل أساسي من حياة االنسان، وهي -3

ال االقتصاد، واحدة من المعايير الرئيسية لثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مج

بالتأكيد يمكن االدعاء بأن التجارة االلكترونية تلغي العديد من القيود المفروضة على األعمال 

 (Nanehkaran, 2013, p. 190) التجارية التقليدية

 (Mirela Redžović, 2016, p. 475)وتكمن األهمية العالمية للتجارة االلكترونية في: 
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الفضاء. حيث يمكن الوصول  سهولة الوصول إليها، دون قيود فيما يتعلق بالوقت أو -

 إلى التجارة بغض النظر عن مكان المستخدم، طالما أنه يستخدم جهاز الكمبيوتر.

فير سهولة الوصول إلى الموردين تكنولوجيا األعمال اإللكترونية قادرة على تو -

 واألسعار وشروط شحن أي منتج. 

بسبب وجود التجارة اإللكترونية، أصبحت أسعار المنتجات أقل بفضل التكاليف  -

األصغر لألعمال التجارية عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من 

 المنتجات.

 واقع التجارة االلكترونية في الجزائر:-2

%  6% وحصة األفراد في بطاقة االئتمان 18صة األنترنيت لألفراد في الجزائر بلغت ح

 100نقطة من مجموع  32.3وبلغ رصيد الجزائر وفقا لمؤشر قيمة التجارة االلكترونية 

نقطة وقد اعتمد التقرير على أربع مؤشرات هي حصة األفراد المستخدمين لألنترنيت، 

 UNCTAD)  قات االئتمان، درجة موثوقية البريدخوادم األنترنيت المؤمنة، حصة بطا

Technical Notes on ICT for Development , 2016)  

 ثانيا: مفهوم الدفع االلكتروني ووسائله: 

لقد أدى التطور االقتصادي وزيادة حجم المعامالت المالية والتجارية إلى تطور وسائل      

استقرارها على شكل معين، لتتخذ أشكاال عديدة على مر الزمن، بدءا بالنقود الدفع وعدم 

التقليدية مرورا بالصكوك والشيكات إلى أن تصل في الوقت الحالي بفضل التطور وسائل 

 االتصال وتكنولوجيا المعلومات إلى ما يعرف بوسائل الدفع االلكتروني.

 تعريف الدفع االلكتروني:   -1

هو ذلك المفهوم الذي يعبر عن نظام متكامل من األنظمة والبرامج التي تتيحها المنشآت    

المالية والمصرفية وذلك بهدف جعل عملية الدفع االلكتروني أكثر سهولة وسالسة وبطريقة 

آمنة، وتقوم هذه المنظومة على أساس مجموعة من القوانين واألسس التي تهتم بالحرص 

 مة وضمانها للمستخدم.على السرية التا

 وسائل الدفع االلكتروني:-2

تعتبر البطاقة البنكية من أكثر الوسائل المتداولة نظرا لطبيعتها االلكترونية المسايرة    

للتطورات االقتصادية في العصر الرقمي، وحظيت هذه البطاقة بعنصري األمان وتوفير 

رف مجموعة من المنظمات الوقت، والتي تسمح بسحب وتلقي األموال وتصدر من ط

، ماستر Visa internationaleالعالمية والمؤسسات المالية والتجارية أهمها فيزا  

، ديتر American Express، أمريكان اكسبرسMaster carde internationaleكارد

 .    Diter Clubكلوب

 ونظرا لتعدد تقسيمات البطاقة االلكترونية تطرقنا إلى االصناف التالية: 

 Credit Cardالبطاقات االئتمانية: -1
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ظهرت ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية باسم بطاقات الوفاء ومع التطورات 

الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال جازت على عدة مراحل وصوال إلى 

أو خدمة ومنها  بطاقة االئتمان والتي تستخدم في إجراء مختلف العمليات المالية كشراء سلعة

بطاقات فيزا وماستر كارد، كما يستطيع العميل السحب النقدي من هذه البطاقة ضمن سقوف 

محددة وعموالت محددة وال يشترط وجود رصيد في الحساب وبالتالي تعتبر شكل من أشكال 

 القروض.

  (348صفحة  ،2016)عبابسة،  وتنقسم هذه البطاقة بدورها إلى:

هي بطاقة تصدر عن شركة فيزا العالمية، هذه البطاقة متجددة بإمكان  بطاقة فيزا كارد:-1-1

صاحبها أن يسدد كل التزاماتها خالل مدة السماح، أو أن يسدد جزءا من االلتزامات خالل 

هده المدة وتسديد البقية بعد ذلك، وتعتبر من أكثر البطاقات انتشارا على االطالق حيث 

 الت التجارية وأجهزة الصراف اآللي.تتعامل مع ماليين المنشآت والمح

تأتي هذه البطاقة في المرتبة الثانية بعد بطاقة فيزا من حيث درجة بطاقة ماستر كارد: -1-2

انتشارها، تتعامل أيضا مع عدة منشآت ومحالت تجارية، لها عدة أشكال أهمها: ماستر كارد 

  الذهبية، ماستر كارد الفضية، ماستر كارد رجال األعمال.

هي بطاقة ائتمان لكنها غير متجددة، فهي ليست لها حد بطاقة أمريكان إكسبريس: -1-3

صرف، ويكون المبلغ الكلي المحمل على البطاقة مستحقا عند نهاية فترة السداد، أي ينبغي 

تسديد االلتزامات المادية لهذه البطاقة خالل مدة السماح، وبخالف ذلك فإنه لن يجري تجديد 

مدة جديدة، وهي أنواع: الخضراء، الذهبية، والماسية حيث يمنح كل نوع لقطاع هذه البطاقة ل

 معين من الزبائن المستفيدين. 

هي البطاقات التي ال تتيح لحاملها فرصة الحصول على قرض  البطاقات غير االئتمانية:-2

 )ائتمان( وتنقسم إلى:

حساب بنكي جاري لصاحب ويتطلب هذا النوع من البطاقات وجود  البطاقة المدينة:-2-1

البطاقة، حيث يتيح استخدام البطاقة عملية التسوية أو الدفع من خالل تمكين المستفيد من 

سحب األموال من حساب صاحب البطاقة الذي يفترض فيه أن يكون حسابه مدينا وفي حالة 

للنفقات  العكس )دائنا( ال تتم عملية التسوية، فعملية التسوية تتطلب رصيدا كافيا ومغطيا

 (04، صفحة 2011أفريل  27/26)بناولة،  المجرات بواسطة البطاقة

حيث يقوم صاحب البطاقة االلكترونية بشحنها بمبلغ مالي معين بطاقة الدفع المسبق: -2-2

هي المبلغ وعند إتمام أي معاملة تجارية يجب سحب المقابل المالي من هده البطاقة حتى ينت

المشحون أو المعبأ في البطاقة، وإلعادة استخدامها يجب إعادة شحنها وهكذا. وقد عممت هذه 

 27/26)بناولة،  الطريقة على مجاالت عدة أهمها قطاع االتصاالت الهاتفية الثابتة أو النقالة 

 (04، صفحة 2011أفريل 
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  ATM cardالصراف اآللي -بطاقة الحسم-2-3 

وهي البطاقة التي تسمح بخصم مبلغ من حسابه الجاري مباشرة لدفعها إلى التاجر. يمكن 

الحصول عليها بعد فتح حساب لدى البنك، حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل وربطها 

سحب نقدي من أجهزة بحركة الحساب وال يستطيع العميل استخدامها سواء في عمليات 

الصراف اآللي أو في عمليات شراء من خالل أجهزة نقاط البيع إال إذا كان رصيد الحساب 

 (2011أفريل  27/26)نعيمة، دائن 

 Smart Card البطاقة الذكية:-3 

كما تحتوي  وهي بطاقة بحجم بطاقة االئتمان بذاكرة أكثر من حيث الشريط المغناطيسي،

 البطاقة الذكية من الناحية الفنية معالج مضمن على متنها أي ما يعرف بالرقاقة الذكية

(Katherine M. Shelfer, 2002) ويتم استخدام المعالج لمعالجة وتخزين مجموعة ،

 كبيرة من البيانات والتطبيقات.

 بعض التطبيقات البارزة للبطاقة الذكية: -3-1
 (Praveen Kumar Singh, 2018, p. 120)  تظهر بعض التطبيقات على النحو التالي:

لتخزين المعلومات عن الفرد والتحقق من صحتها. حاليا، التحقق من صحة الهوية: -3-1-1

والمؤسسات بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص على حد  هناك عدد كبير من المنظمات

سواء تستخدم البطاقة الذكية لتوسيع التحكم في الوصول ألعضائها / موظفيها فقط بعد 

التحقق من هويتهم استنادًا إلى معلوماتهم الشخصية المخزنة في أجهزتهم الذكية، فالتحقق 

 .ة محتملةيجعلها أداة مربحة ليتم تبنيها من طرف كل منظم

تتم المصادقة على المعلومات المتعلقة بالمستخدم من خالل  المصادقة على البيانات:-3-1-2

البيانات المخزنة بالفعل في البطاقة الذكية أو نظام الرمز المعروف أيًضا باسم ترتيب 

المعرفة المستند إلى هذا الغرض. يتم استخدام أنظمة الرموز بشكل عام في هذه التطبيقات 

في حين تتم المصادقة  .مثل التحقق من جوازات السفر؛ بطاقات االئتمان، رخصة القيادة، إلخ

 .PINعلى المعرفة في التطبيقات مع نظام الرموز مثل أرقام 

للمعامالت المالية سواء في  البطاقات الذكية مفيدة للغاية كآداةالمعامالت المالية: -3-1-3

التطبيقات التقليدية أو القائمة على الويب. يمكن تخزين القيمة النقدية في البطاقات الذكية 

الستخدامها كبطاقات ائتمان. إن إمكانية دعم كل من المستهلكين واألعمال التجارية مقابل 

يق المستهدفة في انخفاض معدل المعامالت يوسع من إمكانية تطبيقه في برامج التسو

 الخدمات المالية.

يقدم الدعم لالتصاالت الخلوية اآلمنة بمساعدة البطاقات الذكية. قطاع االتصاالت: -3-1-4

توفر التطبيقات والوظائف الجديدة إمكانيات تنزيل في الوقت الفعلي بالبطاقات الذكية. إن 

لتطبيقات الوسائط المتعددة  التي يمنحها مشغلوا الخلوي لمشتركيهم واستخدامها SIMبطاقة 

 مثل بطاقات التلفزيون المدفوعة، تعتبر آداة مثمرة للغاية بين الجمهور العادي.
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  (42، صفحة 2016)حسيبة، ولكن ما يعيب هذه البطاقة مايلي: 

تصميمها االلتزام بحد للصرف أي ال يمكن تنفيذ عمليات ذات مبالغ كبيرة ألن  -

 خصص لالستخدامات اليومية المحددة.

خسارة الرصيد الموجود في البطاقة عند فقدانها بحيث اليمكن تعويضه، مما يعني  -

فقد مال حقيقي برغم عدم تمكن اآلخرين من استخدامه، ويتوقع المصرفيون أن 

 التقنية الموجودة في البطاقة الذكية هي أفضل بديل عن النقود الورقية.

  Debit Card ة السحببطاق-4

تصدر بطاقة السحب من قبل بنك يفتح به العميل حسابا جاريا، وتعتبر هذه الوسيلة بمثابة 

رصيد مدين، وفي حال استخدامها يتم سحب المبلغ من الرصيد المتوفر في الحساب فقط، وال 

  (.http://mawdo3.com , s.d) يمكن استخدامها في حال نفاذ الرصيد

بريد  ي بطاقة خصم صادرة عن مؤسسةه EDAHABIA البطاقة الذهبية:-5

فيزا(، تحمل الرسم  –ماستركارد  – يوروباد ) EMVومطابقة لمعيار األمان الدولي الجزائر

البياني لبريد الجزائر. ويمكن لحامل هذه البطاقة أن يجري مختلف العمليات بواسطتها 

، وعمليات دفع CIBكعملية سحب األموال، العمليات الخاصة بالخدمات البنكية الذاتية

وهو عبارة عن  N) (PIاألموال عبر نهائيات الدفع اإللكتروني، كما أنها تحمل الرقم السري

عند استعمالها  ”الذهبية “أربعة رموز عددية متتالية تسمح بالتأكد من هوية حامل البطاقة

على مستوى الشبابيك البنكية اآللية، أجهزة إدخال رقم التعريف الشخصي وأيضا بنهائيات 

  (CVV2)الدفع اإللكتروني، زيادة على ذلك تحمل هذه البطاقة رمز التحقق من قيمة البطاقة

الذي يتمثل في األرقام الثالثة األخيرة من الكتابة المشفرة الظاهرة على الجهة الخلفية 

للبطاقة، وهو الرمز المستعمل للتأكد من هوية صاحب البطاقة إلجراء عملية الدفع عن بعد، 

   (.http://www.tiqananews.com, s.d)إلكترونيا

وهي البطاقة التي تسمح لحاملها  Magnetic Stripe Cardsالممغنطة: البطاقة -6

بشراء السلع والخدمات بالحد األقصى الذي يحدده البنك وتسمى بالبطاقة الممغنطة الحتوائها 

على شريط ممغنط يحتوي على رقم البطاقة والذي يمكن التعرف عليه بواسطة الوحدات 

)الحنيص، عامل معها الطرفية للحاسب اآللي للبنوك والقنوات التوزيعية االلكترونية التي تت

 .(74، صفحة 2010

 Optical Cardالبطاقة البصرية -7

وتكون البطاقة البصرية إما بطاقة ممغنطة أو بطاقة ذكية، ولكن تحتوي على صورة مجسمة 

التي ال  ثالثية األبعاد لحامل البطاقة، وهذا يزيد عنصر األمان وخاصة لدى التجار والبنوك

تملك آالت التوزيع االلكترونية، وتخزن هذه البطاقة كل المعلومات الخاصة بالدفع 

 والمعلومات المتغيرة وعناصر التأمين للمدفوعات.
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، الصفحات  2011أفريل  27/26)جميلة، مزايا وعيوب وسائل الدفع االلكتروني: ثالثا: 

7-6)  

 المزايا: -1

 :لحاملها بالنسبة-1

 تمنحه كما االستخدام، ويسر سهولة أهمها عديدة لحاملها مزايا اإللكتروني الدفع وسائل تحقق

 الحصول فرصة لحاملها أن كما والضياع، السرقة وتفادي الورقية النقود حمل بدل األمان

 رقم ذكر بمجرد فوريا صفقاته إتمام من تمكنه كذلك محددة، لفترات االئتمان المجاني على

 .البطاقة

 :للتاجر بالنسبة-2

 متابعة زاحت عبئ أ أنها كما المبيعات، زيادة في تساهم البائع، لحقوق ضمان أقوى تعد

 ديون

 .المصدرة والشركات البنك عاتق على يقع العبء أن طالما الزبائن

 :لمصدرها بالنسبة-3

 فقد المالية والمؤسسات البنوك تحققها التي األرباح من والغرامات والرسوم الفوائد تعتبر

 .المليون بلغت 1991 عام االئتمانية البطاقات حملة من أرباح  City Bankحقق 

 العيوب:-2

 بالرغم من تعدد مزايا وسائل الدفع االلكتروني إال أنها ال تخلي من العيوب أهمها: 

 :لحامها بالنسبة-1

 وعدم المالية القدرة يتجاوز بما االقتراض واإلنفاق زيادة الوسائل هذه استخدام عيوب من

 .السوداء القائمة في اسمه وضع عنه يترتب المحدد الوقت في قيمتها البطاقة سداد حامل

 :للتاجر بالنسبة-2

 التعامل يلغي البنك يجعل بالشروط التزامه عدم أو جانبه من المخالفات بعض حدوث إن

 نشاطه في صعوبات التاجر تكبد يعني ما وهو السوداء القائمة في اسمه معه، ويضع

 .التجاري

 :لمصدرها بالنسبة-3

 الديون سداد على البطاقة حاملي قدرة مدى هي مصدرها تواجه التي المشاكل أهم من

 .ضياعها نفقات البنك تحمل وكذلك المستحقة عليهم،

 طريقة استخدام البطاقة البنكية على االنترنيت:رابعا: 

استخدام البطاقات االئتمانية على اإلنترنت كثيرة ومتعددة، فهناك من يستخدمها لشراء 

المنتجات مثل المالبس والكتب، النسخ األصلية من البرامج واأللعاب كذلك، وهناك من 

 .يستخدمها لتسديد الفواتير
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بداً في حياتهم ولكن مهما تعدد استخدام البطاقات االئتمانية فهناك أشخاص ال يستغنون عنها أ

، Freelance اليومية ألنهم يقومون باستخدامها في عملهم مثل من يعمل في العمل الحر

، PayPal ربطها مع حساب الباي بال ـ حيث من مميزات استخدام البطاقات االئتمانية

، والدفع بها لشراء بعض االستضافات والقوالب المفيدة للعمل، أو رباح عليهاوسحب األ

 لشراء الدومين والخدمات

(https://blog.khamsat.com/jordanian-credit-cards-types)بال تاريخ ، 

 خامسا: أمثلة على الدفع ببطاقات الدفع االلكتروني على األنترنيت: 

 الخطوط الجوية الجزائرية: -1

يتم شراء التذاكر على االنترنيت حتى خمس ساعات قبل موعد الرحلة باستعمال كل من 

ويتم  CIBوبطاقة الدفع ما بين البنوك  «EDAHABIA»البطاقة الخاصة ببريد الجزائر 

الجزائر الدفع بكل أمان. عملية الدفع متاحة ألي رحلة على الشركة الوطنية أو انطالقا من 

  (.https://airalgerie.dz, s.d)  نحو الشبكة الدولية

 سونلغاز:  -2

سونلغاز تطلق خدمة الدفع االلكتروني لتسديد فواتير الكهرباء والماء، سعيا لتحسين خدماتها 

أو حاملي البطاقة  CIBو التقليل من طوابير االنتظار ويكون الدفع من خالل حاملي بطاقة 

ولدفع مستحقات الفواتير؛ توجب ساعة على مدار أيام األسبوع،  24ساعة/  24الذهبية وذلك 

على الزبون الولوج إلى المكتب االفتراضي لمؤسسة بريد الجزائر على األنترنيت "بريدي 

من ثم الضغط على زر"دخول"؛ أين سيظهر مكتب عليه الخدمات التي و Baridinetنت" 

فرها المؤسسة على شكل أيقونات وصور؛ هنا يضغط المستخدم على صورة فاتورة الماء، تو

الجزائرية  – سونلغاز – سيال) أين ستظهر له نافذة لثالثة مؤسسات المعنية بهذه الخدمة

، وفي األخير وبعد اختيار المستخدم للمؤسسة المعنية لدفع لها، يستوجب عليه ملء للمياه(

 – EBP مفتاح –مرجع الفاتورة  –بالمعلومات الضرورية )رقم الفاتورة االستمارة 

باإلضافة إلى المبلغ المقرر دفعه(، هذا في حالة دفع مستحقات فاتورة الكهرباء، واألمر نفسه 

بعد الضغط على زر .تقريبا بالنسبة للفواتير األخرى مع اختالف طفيف في المعلومات 

ة بها معلومات تخص عملة الدفع )رقم الخاص بالصفقة ستظهر للمستخدم صفح” التصديق“

مبلغ  –رقم الفاتورة التي تم دفع مستحقاتها المالية  –حالة الصفقة  –تاريخ الصفقة  –

 الصفقة(، كما يمكن لزبون تحميل نسخة من وصل الدفع بصيغة

(https://www.tiqananews.com, s.d.), PDF  

 صاالت الجزائر: ات-3

انطلقت عمليات الدفع االلكتروني عن طريق البطاقات البنكية على مستوى ثماني وكاالت 

لمتعامل الهاتف النقال بعد توقيعه اتفاقية الشراكة مع البنك الوطني الجزائري في انتظار أن 

ة وكال 170تعمم العملية على مستوى جميع الوكاالت المتواجدة عبر التراب الوطني )

http://blog.khamsat.com/establishing-jordanian-paypal-account/
http://blog.khamsat.com/establishing-jordanian-paypal-account/
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تجارية للمتعامل "موبيليس"(. أما بخصوص الدفع عن طريق األنترنيت أو الهاتف النقال، 

والذي يدخل في إطار التجارة اإللكترونية فقد أكدَ أن هذه الخدمة دخلت حيز التطبيق وأن 

البنك الوطني الجزائري مستعد لتوفيرها من خالل التجهيزات التقنية واإلدارية وفي انتظار 

نصوص التطبيقية المتعلقة بالتجارة االلكترونية. كما أعلنت اتصاالت الجزائر عن صدور ال

إطالق خدمة جديدة باستعمال البطاقة الذهبية، والتي تسمح للزبائن بتعبئة حسابات األنترنيت 

الخاصة بهم وتسديد فواتيرهم الهاتفية في أي وقت ومن أي مكان بدون الحاجة لزيارة مكاتب 

ماليين بطاقات  4ماليين و 3يكية حيث بلغ عدد المتحصلين عليها أكثر من الدفع الكالس

أخرى على مصنوعة على مستوى الشبكة البريدية ، كما وضعت رقم خاص لالتصال 

أو التقدم إلى أقرب وكالة تجارية، وقد أبرم اتفاق ينص  12بمصلحة الزبائن بتشكيل الرقم 

لسنة  مخطط التهيئة الجديدية الجزائر بعنوان مؤسسة بريدية عبر تراب وال 19على انجاز 

2030    (https://www.tsa-algerie.com, s.d.)  

 السكك الحديدية: -4

بعد توقيع االتفاقية من طرف المدير العام لشركة السكك الحديدية بين هذه األخيرة ومؤسسة 

للتذاكر واشتراكات السفر بشبكة السكك الحديدية، يمكن بريد الجزائر حول الدفع اإللكتروني 

لحاملي بطاقات الحساب البريدي الجاري الحجز بشكل مباشر عبر موقع الشركة على 

، إضافة إلى تسهيالت عديدة وتمكين الزبائن من الحصول على (www.sntf.dz)االنترنيت

تي يحتاجونها في ظرف وجيز، واستعمال أجهزة الدفع االلكترونية المعلومات الالزمة ال

الموضوعة عبر محطتي آغا بالجزائر العاصمة ووهران التي تربط خطوطها بين مدن 

الغرب الجزائري على أن يتم تدعيم نظام الدفع هذا في المستقبل عن طريق األنترنيت. كما 

ف المحمولة يتيح للمواطنين خدمة االستعالم تسمو هذه الشركة إلى اطالق تطبيق جديد للهوات

 عن مواعيد وأسعار رحالت القطارات وكذلك المقاعد المتاحة للحجز في جميع الرحالت 

(https://www.elwatannews.com, s.d.) 

 الخاتمة : 

بعد ما تطرقنا إليه من وسائل الدفع الحديثة والمهمة في الجزائر والتي أصبحت التجارة    

االلكترونية والشبكة العنكبوتية هي أهم سوق على االطالق من حيث عدم االعتراف بالحدود 

 الجغرافية أو السياسية للدول.

على الوسائل التقليدية  وكما تناولنا مختلف وسائل الدفع االلكترونية كسد للنقص وبديل   

والمتمثلة في النقود المعدنية والورقية من جهة والصكوك والشيكات من جهة أخرى، فحاجة 

الزبائن والمستهلكين إلى وسيلة دفع أو سحب آمنة وتوفر الوقت خاصة إذا كانت المنتجات 

الفيديو  قابلة للتوزيع عبر الشبكة مثل الكتب والمجالت االلكترونية، األفالم وأشرطة

والموسيقى، شبكات األخبار وغيرها من الميادين التي أصبحت صناعات جذابة ووفرت 

 العديد من الميادين االستثمارية.

http://www.sntf.dz/
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وكما رأينا أن بعض المؤسسات تسعى جاهدة من أجل زيادة حجم نشاطها وتوفير أحسن    

الخدمات لزبائنها من خالل البطاقات البنكية والبطاقات الذكية التي حلت محل النقود العادية 

تجنبا للسرقة وعبء المبالغ الكبيرة، فهي تحتوي على رصيد مخزن بداخلها يتم خصم 

الة شراء، كما يمكن لهذه البطاقة منح ائتمان لصاحبها في حالة البطاقات المشتريات في كل ح

االئتمانية، وال تزال هذه الوسائل في تطور مستمر لتصبح أكثر تميزا وذكاء وأمانا واقتصادا 

وتوفر لحاملها مرونة أكثر وجهد أقل. وقد ظهرت وسائل الدفع االلكترونية لتكون حلقة 

سسات المتعاملة بالتجارة االلكترونية بما فيها المؤسسات المالية الوصل بين األفراد والمؤ

 والمصرفية.  

ونظرا لمحدودية استخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر بالرغم من كونها مكسبا لتنمية   

اقتصادية شاملة، والنظام المصرفي الجزائري الذي ال يزال بعيدا نوعا ما عن واقع وسائل 

نية هذا ما يجعلنا ال نستطيع التحدث عن هذه األخيرة كما في الدول المتقدمة الدفع االلكترو

 .التي سارت خطى كبيرة في ميدان التجارة االلكترونية ووسائل الدفع الحديثة
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