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    النقود اإللكترونية: لثانيالمبحث ا
  

مبرحلة ثانية ضرورية هي تسوية املدفوعات املترتبة عن ، عملية التبادل اإللكتروين للسلع واخلدماتتتبع 
عرب ) الشيكات الورقية(أي تسديد املشتريات املنتقاة عن طريق الويب، بإرسال الصكوك هذه املبادالت، 

اإلئتمانية عن طريق اهلاتف أو الفاكس كإجراء إحتياطي لعدم التعرض لعملية الربيد أو حتويل رقم البطاقة 
وخلق بيئة جتارية إلكترونية متناسقة ومتكاملة، ظهرت  ولتسهيل منو التجارة اإللكترونيةقرصنة على الشبكة ؛ 

الية بإجراء العديد من أدوات وأنظمة الدفع اإللكتروين تسمح سواء للتجار أو املستهلكني أو املؤسسات امل
 ستمكن هذه بشىت أنواعها املختلفة ؛  ممثلة يف النقود اإللكترونيةأساليب دفع جديدة العمليات املالية باستخدام

األنظمة اجلديدة املؤسسات املالية أو التجار من احلفاظ على عالقاهتم مع زبائنهم وتعزيزها، وهو أمر ضروري 
  .يف هذه البيئة التنافسية اإللكترونية

  
  
  : تعريف النقود اإللكترونية - 1

 اإللكترونية مبجموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرقمية اليت ُتتيح للرسالة اإللكترونية ف النقودتعرَّ
أن حتل فعليا حمل تباُدل الُعمالت التقليدية، بعبارة أخرى، فإن النقود اإللكترونية أو الرقمية هي املكافئ 

النقود : يدية اليت اعتدنا تداوهلا، وتكون النقود اإللكترونية على عدة أشكال، نذكر منها اإللكتروين للنقود التقل
  ).األكثر إستخداما ورواجا(اإللكترونية الربجمية، احملفظة اإللكترونية، الشيكات اإللكترونية والبطاقات املصرفية 

  
  :النقود اإللكترونية الربجمية  . أ

  
كامل على برجميات خمصَّصة لدفع النقود عرب اإلنترنت، فقد أصبح من هناك أنظمة برجمية تعتمد بال

 استخدام النقود اإللكترونية إلمتام eChash عن طريق استخدام برجميات معينة من أشهرها برنامج -املمكن
 باإلرفاقن هذه الربجميات ُتتيح إرسال النقود اإللكترونية أعمليات الشراء والدفع عرب اإلنترنت، كما 

)Attachement (رسالة بريد إلكتروين ؛ ولكي يكون نظام النقود اإللكترونية املعَتِمد بالكامل على مع 
العميل، واملتجر البائع، والبنك الذي /الزبون:  الربجميات فعاالً وناجحاً، ال ُبدَّ من وجود ثالثة أطراف فيه هي

ن أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه األطراف برنامج  وإىل جانب ذلك، ال ُبدَّ م،يعمل إلكترونياً عرب اإلنترنت
النقود اإللكترونية نفسه، ومنفذ إىل اإلنترنت، كما جيب أن يكون لدى كل من املتجر والعميل حساب بنكي 

  .لدى البنك اإللكتروين الذي يعمل عرب اإلنترنت
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  :احملفظة اإللكترونية . ب
  

حوسبية  -رقاقة-  مزوَّدة بشرحية(بالستيكية ممغنطة قد تكون احملفظة اإللكترونية عبارة عن بطاقة 
)Chip(، ُيمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون قُرصا َمِرنا ُيمكن إدخاله يف فتحة القرص املَِرن يف 

 عرب اإلنترنت ؛  وُيمكن استخدام احملفظة اإللكترونية) منه أو إليه(الكمبيوتر الشخصي ليتّم نقل القيمة املالية 
  .للدفع عرب اإلنترنت ويف األسواق التقليدية اليت تستعمل أنظمة الدفع اإللكتروين

  
  : ومن األمثلة املوجودة واملنتشرة أكثر هي احملافظ اإللكترونية املؤقتة املمثلة يف 

بطاقات اهلاتف اليت حتمل قيمة معينة يف شرحيتها، هتتلك بإنعدام رصيدها، وهذا النوع غري قابل للشحن  •
  .رة أخرىم

  .بطاقات أجهزة توزيع السلع اجلاهزة، اليت تستخدم حلفظ قيم مالية يف شرحيتها، وهي قابلة للشحن •
  
  :الشيكات اإللكترونية  . ت

  
 ةثالث، اليت امتدت قرابة )http://www.echeck.org(تّوجت أحباث وجهود هيئة الشيكات اإللكترونية               
د من اجلامعات ومراكز األحباث والبنوك واملؤسسات املالية واملصرفية، بإصدار ، وشاركت فيها العديسنوات

الشيك إلكتروين، إلستخدامه يف التجارة اإللكترونية، بشكل عام، ويف العمليات البنكية واملصرفية، بشكل 
  .خاص

  
 ،نا التعامل هبا، مكافئ للشيكات الورقية التقليدية اليت اعتد"إلكتروين"شيك : إنه كما يوحي به امسه 

ر الشيك إىل مستِلم الشيك، ويقوم مبهمته كوثيقة تعّهد نة ُيرسلها ُمصدِّو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤموه
عن التوقيع العادي املكتوب باليد، ، وهو خيتلف ، ميكن التأكد من صحته إلكترونياحيمل توقيعا رقميابالدفع و

لى معلومات خاصة مبحّرر الشيك، ووجهة صرف هذا الشيك، ، حيتوي عحيث يتضمن ملفا إلكترونيا آمنا
ل إليه ؛ املستفيد منه، ورقم احلساب احملوتاريخ صرف الشيك، وقيمته، و: باإلضافة إىل املعلومات األخرى 

، وال ميكن توليده إال من شخص حمّدد، لوثيقة رة عن رقم فريد يتم حسابه رياضياوالتوقيع الرقمي، هو عبا
كن ألي شخص، اختبار صّحة اإلمضاء، لكن ال ميكن إنتاج هذا اإلمضاء إال من ِقَبل أولئك  ومي،حمّددة

  .املخّولني بذلك
  

ر الشيك الورقي، ويأخذ املسارات ذاهتا، اليت ين، باستخدام الكمبيوتر، كما حيرحيرَّر الشيك اإللكترو
 فهو ينتقل ، التحصيل والقيد يف احلساب بعملية التسليم، مث الورقي، منذ حلظة إصداره، مرورايأخذها الشيك
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 ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي ،)حامله(  مستلم الشيكبالربيد اإللكتروين، من طرف الذي أصدره، إىل املستفيد
يعمل عرب اإلنترنت، ليقوم البنك أوالً بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم 

 ، ليكون دليال على أنه قد مت صرف الشيك فعال،)حامله( إىل مستِلم الشيك ه إلكترونياشيك وإعادتبإلغاء ال
  .82 بالفعل حتويل املبلغ حلسابهيتأكَّد إلكترونياً من أنه قد متوُيمكن ملستِلم الشيك أن 

  
  :البطاقات املصرفية  . ث

  
رونة وفعالية يف األداء، ظهرت جماراة مع تطور احلياة العصرية ومتطلبات احلياة التجارية من سرعة، م

 بدل النقود ،أنواع خمتلفة من البطاقات البالستيكية اليت استعملت يف خمتلف اجملاالت كوسيلة للمدفوعات
ن ، حيث متك" أو البطاقات املصرفيةبطاقات املعامالت املالية"احلقيقية، تندرج كل هذه البطاقات حتت اسم 

  .خدمات أو أي شئ آخر له قيمة ماليةحاملها من احلصول على نقود، سلع، 
  

بدأ تاريخ إستخدام البطاقات يف بداية القرن احلايل، حيث مل يكن اهلدف من البطاقة آنذاك إال الدعاية 
واملنافسة بني احملال التجـارية وتسهيل عمليات البيع بالثمن املؤجل املقسط، وكانت العالقة بني املصدر 

كانت ) Diners Club(طاقة عالقة ثنائية فقط، ولكن بطاقة شركة داينرز كلوب ومستخدم الب) احملل(للبطاقة 
 وكانت الفكرة األساسية من البطاقة أن تقوم الشركة بدور الوسيط ،قيقية ملا نعرفه اليوم من بطاقاتالبداية احل

اخلدمة اليت اشتراها ة أو املايل بني البائع واملشتري حامل البطاقة، وذلك بأن تدفع عن املشتري قيمة البضاع
، مث ترسل للمشترى فاتورة باملبلغ بعد مدة حمددة فيدفع املشترى كل املبلغ، ويكون لشركة )ناقصا رمسا يسريا(

 ولقد لقيت البطاقة ،الذي سدده املشتري والذي حصل عليه البائع: داينرز كلوب ربح الفرق بني املبلغني 
  . من الفكرة أن تستفيدرية اليت تريد جعلها حمل نظر البنوك التجاقبوال واسعا
 

بتقدمي بطاقة تقوم على ) Bank Of America( حني تقدم بنك أوف أمريكا ،وكان للبنوك ما أرادت
 اقتضى بعضها التقدم التقين وطبيعة صناعة البنوك التجارية، ،نفس الفكرة السابق طرحها مع تعديالت يسرية

 وملا ، يف إصدار البطاقة االئتمانية البنكية األوىل مع بنك أوف أمريكاالبنوك التجارية على املشاركةافتت وهت
كانت املنافسة من طبيعة احلياة، قامت جمموعة أخرى بإصدار بطاقة مشاهبة عرفت فيما بعد مباستركارد 

)MasterCard ( ؛ ومن أهم التقنيات اليت ساعدت على انتشار البطاقات اإلمكانات التخزينية للشريط
اطيسي اليت كان باإلمكان ختزين معلومات عن حامل البطاقة ورقم حسابه والرقم السري اخلاص به املغن

)Personal Identification ( واملسمى اختصارا)PIN.( 
                                                           

  . أو اإلطالع على امللحق ملعرفة الشيك اإللكتروينhttp://www.paybycheck.com/Demo.htmlقع ميكن زيارة املو - 82
  



  _________________________________________________________________________________________________________________التجارة اإللكترونية 

  118

  » نظام حتويل األموال اإللكترونية « نتج عنه ما يعرف بـ  م التقنية البنكية املالية احلاسوبية،قدَُّت
)Electronic Funds Transfer System ( ويرمز له بـEFT،لتطبيقات البنوك يف تسويق ، هذا النظام فتح جماال 

األدوات املالية، فقامت بعض البنوك بتصميم بطاقات ُسميت فيما بعد البطاقات املدينة، وكانت يف األساس 
صول إىل حسابه مصممة ملن ال يتأهلون للحصول على بطاقات ائتمان عادية، وتؤهل هذه البطاقة صاحبها للو

 أو نقـاط البيع املنتشرة يف كثري من احملال التجارية، ويقوم البنك حبسم قيمة املبلغ 83من أجهزة الصراف اآليل
  ).إما يف نفس البنك أو بنك آخر عرب الشبكات املالية(الذي مت الشراء به وحتويله إىل حساب البائع 

  
) Chip(اعة بطاقة حتتوي على رقاقة حاسوبية  بتقدمي فكرة صن،حاسوبية/وقد قامت شركات مالية

 وكان باإلمكان جعل هذه ،كن أن ختزن يف الشريط املغناطيسيختزن فيها معلومات أكرب من املعلومات اليت مي
، ومسيت هذه )وهو حاسوب البنك التجاري مقدم اخلدمة(البطاقة تتخاطب مع حاسوب جهاز الصراف اآليل 

 وقد فتحت هذه البطاقات اجلديدة إمكانات جديدة يف توسيع ،)Smart Cards" (البطاقات الذكيةب"البطاقات 
 والتوسع يف وصل الشبكات اخلدمات اليت ميكن تقدميها عن طريق البطاقات ؛ وبتطوير التقنيات املستخدمة،

ح من املمكن ، أصبح باإلمكان تقدمي خدمات بطاقات خمتلفة يف بطاقة واحدة، فأصبهامع بعضاملعلوماتية /املالية
  .تقدمي خدمة البطاقات االئتمانية وبطاقات السفر والترفيه والصراف اآليل يف بطاقة ذكية واحدة

  
تشكل بطاقات الدفع الدائنة أمهية كربى للكثري من املستهلكني نظراً ملا تقدمه هذه البطاقات من 

لية، والتسوق، وعدم محل النقود سر يف إجراء التعامالت املاخدمات ومزايا، ومن أهم هذه اخلدمات الُي
الورقية، وعدم حتويل العمالت يف حال السفر من بلد إىل آخر، حيث متثل البطاقات طريقاً بديالً للنقد 
وكذلك إمكانية السحب النقدي يف كثري من هذه البطاقات سواء كان قرضاً من البنك املصدر، أو من 

ن كثري من اخلدمات املالية وغري املالية اليت أصبحت مسة حساب املشتري، ومتكن البطاقات كذلك حاملها م
التدقيق يف احلساب البنكي، الشراء عن طريق اهلاتف أو شبكة اإلنترنت، بل إن بعض : من مسات العصر، مثل 

البطاقات تقدم حلاملها خدمات احلجز يف الرحالت والفنادق وغريها، وتقدم كثري من البطاقات خدمة التأمني 
لع املشتراة هبا، بل التأمني على حياة حاملها يف جمال إصابته من جراء رحلة اشتريت تذكرهتا بالبطاقة، على الس

  .أو سيارة استأجرها بالبطاقة
  

البطاقات و اليت هلا ميزة التقسيط ؛االئتمانية غري  البطاقات ، إىل قسمنيصرفيةبطاقات املالتنقسم 
  .)قرض(تيح حلاملها احلصول على ائتمان  اليت ت أو البطاقات الدائنةاالئتمانية

                                                           
سابات، احل ومعدات تعمل بالكمبيوتر، وتقوم بضبط أجهزةمرتبط بيف جدار البنك جهاز مثبت ظهر بشكل واهليئات املالية تملحقة بالبنوك  ماكينات صرفهي عبارة عن  -  83
   .، ألولئك الذين ميلكون بطاقات الصراف اآليلرصيدعلى التعرف الم املبالغ، وقود، وخصنالسليم وت
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  : البطاقات غري اإلئتمانية - 1.ث
  

تتمثل البطاقات غري اإلئتمانية يف بطاقات احملال التجارية اليت يرجع تارخيها إىل بداية القرن امليالدي 
طاب زبائن احلايل، وكان الغرض األساسي من هذه البطاقات التوسع يف املنافسة بني احملال التجارية، واستق

جدد، بعد التحقق من شخصياهتم خاصة املشتركني يف برامج تقسيطية للسلع املعمرة اليت بدأت الشركات يف 
واألصل يف البطاقة املصدرة من حمل جتاري قبل وجود البطاقات االئتمانية أن تقوم على . إنتاجها حينذاك

 ميكن استخدامها يف غري احملل املصدرة منه، وكان ن البطاقة الأاملصدر وحامل البطاقة فقط، حبيث العالقة بني 
حامل البطاقة يقدمها للمحل عوضاً عن النقود الورقية والشيكات، ويقوم احملل بعد توقيع حاملها على األوراق 

يف أثناء املدة (اخلاصة ببيعه السلعة، بإرسال كشف باحلساب مفصالً بكل املشتريات اليت قام هبا حامل البطاقة 
، ومن مث يرسل حامل البطاقة قيمة البضائع املشتراة بشيك واحد للمحل )فق عليها، وهي يف الغالب شهراملت

 تكمن يف تسديد مشتريات عدة يف شيك واحد، حيث أن حامل ، مزايا هذه البطاقةلذلك  ؛املصدر للبطاقة
نواع املختلفة من بطاقات ، ولذلك كانت األ يوما25البطاقة، حيصل على مدة مساح بعدم الدفع قد تصل إىل 

، بل كانت الشركات املصدرة تتكبد تكاليف يف )بدون رسوم اشتراك على حاملها(احملال التجارية جمانية 
  .سبيل إصدارها

  
ومع وجود البطاقات االئتمانية وانتشارها بدأت كثري من احملال التجارية مطالبة حامل بطاقة احملال، 

مطالبته بالتوقيع على قبوله بأن يرسل احملل الفاتورة على حساب البطاقة االئتمانية بوضع رقم بطاقته االئتمانية و
وبعض البطاقات احمللية اليت ال تطالب حاملها مبثل هذا النوع من . يف حال عدم سداده املبلغ يف املدة احملددة

  .االئتمانيةالضمان، تقوم بتقييد فائدة على املبلغ املتأخر، مما جيعلها قريبة من البطاقة 
  

  .  تنقسم بدورها إىل نوعني، بطاقات متجددة وبطاقات غري متجددة: البطاقات االئتمانية - 2.ث
  

   :  البطاقات االئتمانية املتجددة-1.2.ث
  

  وماستركارد(Visa)هذا النوع هو األكثر شهرة وإستخداما، ومن أمثلته، بطاقتني شهريتني فيزا 

(Mastercard)هذا النوع أن يصدر عن بنك جتاري يوجد به حساب نقدي حلامل البطاقة، ؛ واألصل يف بداية 
ويقوم البنك املصدر بسداد فواتري املشتري يف أي مكان يقبل هبذه البطاقة، وتدفع للمحل كامل املبلغ، ويقوم 

 من البنك املصدر للبطاقة بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب املشتريات ويطالبه بسداد جزء يسري
بنسبة ) الرصيد الدائن(، ويزيد البنك املصدر على حامل البطاقة على املبلغ الذي يف ذمته %5املبلغ ال يتجاوز 
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، ولكن لو يسدد حامل البطاقة كامل املبلغ الدائن خالل فترة االستفادة 84)%1.5تصل إىل (معلومة شهرياً 
كلتا احلالتني السابقتني يتم جتديد القرض األول ، ال يترتب على ذلك أية زيادة يف التسديد ؛ يف )السماح(

  .ك مسيت ببطاقة االئتمان املتجددةحلامل البطاقة لذل
  

تتفاوت مزايا هذه البطاقة اليت تقدمها حلاملها، ولذلك جتد البنوك التجارية تصنفها حسب املزايا، 
بعده يف املزايا هو النوع الذهيب، أو الفضي، والنوع الذي ) الكالسيكي(فتجعل أقلها مزايا النوع التقليدي 

والذي بعده البالتيين أو اخلاص برجال األعمال، وأهم املزايا اليت تتفاوت فيها هذه البطاقات هي مزية السقف 
االئتماين املمنوح حلامل البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقدا أو الشراء السلعي، ومن املزايا املوجودة يف 

 التأمني على البضائع وحامل البطاقة، وتقدم بعض البطاقات مزايا غري مالية ،على منهاالبطاقات الذهبية واأل
  .كاحلجز يف املطار

  
 للحصول على بطاقة ائتمانية، تقوم بعض البنوك لكون بعض عمالء البنك، ليس مؤهال ائتمانيا نظرا

اقة، ويسمى هذا النوع البطاقة االئتمانية مبطالبة العميل بإيداع مبلغ مايل عندها تبقيه رهناً مقابل عمليات البط
املضمونة، فإذا قام حامل البطاقة باستخدامها يقوم البنك بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب 

، ويزيد البنك املصدر على حامل البطاقة على %5املشتريات ويطالبه بسداد جزء يسري من املبلغ ال يتجاوز 
، كالبطاقة االئتمانية املعتادة من )%1.5تصل إىل (بنسبة معلومة شهرياً ) الدائنالرصيد (املبلغ الذي يف ذمته 

دون أن حيسم من حسابه مباشرة، ولكن لو مل يسدد يف األجل احملدد، يقوم البنك بإيقاف البطاقة وسداد الدين 
  .املطلوب على حاملها من املبلغ املودع لدى البنك

  
ك بعض البنوك لشبكات خاصة هبا، قامت بإصدار بطاقات متكن بعد تطوير الشبكات املالية وامتال

 : ATM(حاملها من الوصول إىل حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة الصراف اآليل 

Automated Teller Machines( أو استخدام البطاقة يف شراء سلع أو خدمات، مث احلسم مباشرة من احلساب ،
يع، والعادة أن البنك املصدر للبطاقة يأخذ رمساً سنوياً عليها، ولكن العمليات اليت عن طريق ما يسمى بنقاط الب

يقوم هبا حاملها حني الشراء أو السحب جمانية، وتقوم بعض البنوك بالسماح حلامل البطاقة بسحب مبلغ حمدد 
  .شهرياً من حسابه عن طريق أجهزة الصراف اآليل

  
ومع التطور املستمر يف تقنية االتصاالت أصبح باإلمكان الربط بني األجهزة التابعة للبنوك التابعة 

، يف أحناء العامل، ولذلك أصدرت البنوك التجارية بطاقات صراف دولية متكن )Visa(ملنظمة معينة، كفيزا 
                                                           

  )Revolving Credit(تدوير االئتمان ية ب العملههذيطلق على و - 84
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قات الصراف الدولية باتساع النطاق صاحبها من الوصول إىل حسابه من أي مكان يف العامل تقريبا،  ومتتاز بطا
اجلغرايف الذي تقبل فيه، ولذلك متتاز بارتفاع التكلفة على البنك املصدر، ومن مث وجد رسم نقدي على كل 

  .عملية يقوم هبا العميل
  

 ″ )Smart Card(البطاقات الذكية ″هناك نوع آخر من البطاقات اإلئتمانية املتجددة يطلق عليه 
، هذا النوع من البطاقات تطبيق حديث لإلمكانات التقنية احلاسوبية، حيث استطاعت "لقيمةبطاقة خمزن ا"أو

 Puce à Circuits)املصانع إنتاج بطاقة بالستيكية حتتوي يف داخلها على رقاقة ذات دوائر متكاملة حاسوبية 

Intégrés)تتمكن من التخاطب مع ، قادرة على ختزين البيانات ومعاجلتها، وميكن برجمة هذه الرقاقة حبيث 
 تكون 85حاسوب البنك أو حاسوب جهاز الصراف اآليل، والبطاقات الذكية، هي بطاقات مدفوعة سلفاً

القيمة املالية خمزَّنة فيها، وُيمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عرب اإلنترنت وغريها من الشبكات، كما ُيمكن 
ألصل يف فكرة هذه البطاقة أن تكون قادرة على ختزين نقد وا،  يف نقاط البيع التقليديةاستخدامها للدفع

 يلق الرواج إلكتروين يغين حاملها عن الذهاب إىل البنك أو جهاز الصراف، ولكن هذا النوع من البطاقات مل
  :املتوقع لسببني 

  
  .أن العميل يف حال ضياع البطاقة يفقد النقد املوجود فيها، فهي تشكل خماطرة كبرية له: األول 
وهو املهم، أن البنك التجاري املصدر هلا يفقد جزءاً مهماً من النقود بسبب وجودها خارج : الثاين 

  .نطاق النقود اليت ميكن أن يتصرف فيها لصاحله
  

البطاقات "من هاتني املشكلتني انبثقت فكـرة ظـهور نـوع جديد من البطاقات اإلئتمانية هـي 
مبقدور حاملها استخدامها كبطاقة ائتمان أو صراف حملية أو دولية أو بطاقة  حبيث يكون "الذكية متعددة املهام

ذكية، فهي تتيح حلاملها، أسلوب دفع سريع وآمن، إىل جانب إمكانية إضافة العديد من الوظائف إىل نفس 
جانب متكن هذه البطاقة العمالء من القيام بعمليات دائنة ومدينة يف نفس الوقت، إىل : البطاقة، فمثالً 

حصوهلم على احملفظة املالية اإللكترونية مدفوعة القيمة مقدما، وجمموعة أخرى من اخلدمات املتنوعة كتخزين 
 كما ميكن أن تستخدم يف ،لسجالت الطبية والبيانات املاليةمعلومات شخصية خاصة بالتأمني الصحي، ا

ديد نقاط البيع املخزنة على البطاقة وعليه ميكن ن جتار التجزئة من حتهلك وهو ما ميكالربامج اخلاصة بوالء املست
  .حتديد قيمة اخلصم، إضافة إىل ختزين رقم البطاقة االئتمانية للمستهلك ورقم التأمني االجتماعي

  
                                                           

 سواًء أكان ذلك عرب -م املستخِدم بعملية شراءوعندما يقو. يقوم حامل هذه البطاقة سلفا بدفع مقدار من النقود اليت يتّم متثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية - 85
وهنالك العديد من منَتجات النقود اإللكترونية اليت ُيمكن إعادة حتميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود يف البنك أو .  يتّم حسم قيمة املشتريات-اإلنترنت أم يف متجر تقليدي

  .؛ ألن مستخِدم بطاقة التسليف يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء وليس قبلها  تنطبق على بطاقات التسليفهذه اآللية ال .عن طريق أي حركة مالية أخرى مالئمة
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جيب اإلشارة هنا إىل أن استعمال هذه البطاقة يثري الكثري من املسائل األخالقية والقانونية، خاصة ما 
ت األفراد وحياهتم اخلاصة، حيث باإلمكان استخدام املعلومات املخزنة على البطاقة تعلق منها حبماية خصوصيا

ألهداف وأغراض غري معلنة كتحديد أذواق املستهلكني لتقدير حجم املبيعات وسوق املنتجات، انطالقا من 
نتشار الكايف إال النوع مل ينتشر االفإن هذا ومع هذا  ؛ جتميع املعلومات يف قاعدة معطيات خاصة باملستهلكني

  .أنه نوع واعد وله تطبيقات كثرية تغين كثرياً من املستهلكني عن محل بطاقات كثرية
  

  :  البطاقات االئتمانية غري املتجددة-2.2.ث
  

هذا النوع هو النوع الثاين من حيث الترتيب التارخيي لنشوء البطاقات، يسمى أحيانا ببطاقات السفر 
، مث توسع أكثر بقيـام أمريكـان )Diners Club(شركـة داينرز كلوب والرتفيه، وقد بدأ بظـهور 

بإصدار بطاقة ما تزال موجودة ومشهورة إىل اآلن وتسمى اختصاراً بطاقة ) American Express(إكسربس 
Amex) وهي شبيهة )وهي البطاقة اخلضراء للنوع ذي املزايا القليلة، والذهبية للنوع ذي املزايا العالية ،
كالرسوم على العضوية، واحلسم من البائع، والتفاوت يف املزايا (طاقات االئتمانية يف كل شيء تقريباً بالب

، ولكن الشركات املصدرة هلذا النوع من البطاقات  )املقدمة حسب البطاقة ذهبية كانت أم فضية أم بالتينية
ه، واليت قد تصل إىل ة السماح املمنوحة لتشترط أن يقوم حامل البطاقة بسداد كامل املبلغ الدائن يف هناية مد

  .، ويدخل يف ذلك املبالغ املستحقة من شراء السلع واخلدمات ومن السحب النقديأربعني يوما
  

  :صرفية بطاقات املالصدرو  ُم- 2
  :  التايللقد مت تقسيم مصدري البطاقات االئتمانية إىل ثالث فئات موضحة يف الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ترخيص
  سربسأمركان إك  دينرز كلوب

 املصارف

 ماستركارد  فيــزا

  املؤسسات املصرفية الكبرية املنظمات العاملية

  مصدرو البطاقات االئتمانية

  املؤسسات التجارية الكبرية

   مصدرو البطاقات االئتمانية-1.3الشكل
  بتصرف-]47 ص- 1999نواف عبد اهللا، [: املصدر 

 بطاقات احملال
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 وهي متثل البطاقات االئتمانية الصادرة عن مصارف مرخصة من ، املنظمات العاملية: الفئة األوىل
املنظمة العاملية الراعية للبطاقات، هذه املنظمات ال ميكن اعتبارها كمؤسسات مالية، لكنها مبثابة ناٍد يقوم مبنح 

  :  املنظمات نذكركأمثلة عن هذه  .املصارف رخص إصدار البطاقات كما يساعدها على إدارة خدماهتا
  
 عندما أصدر بنك أمريكا 1958يعود تاريخ إنشائها إىل سنة :  (Visa International)  فيزا العاملية- 1

بطاقاته الزرقاء، البيضاء والذهبية يف كاليفورنيا، تعترب فيزا اكرب شركة دولية تعمل يف جمال البطاقات االئتمانية 
  .وهي متثل اكرب نظام دفع يف العامل

  
 اليت تشكل شبكة للدفع عند نقاط البيع وإدارهتا لدار املقاصة اآللية اليت (Interlink)بشرائها ملؤسسة 

 مصرفاً يف جمال املقاصة بني املصارف، مل تعد شركة فيزا جمرد شركة للبطاقات االئتمانية، بل 220تربط بني 
متتلك  فيزا خطوط اتصاالت كافية . اتأصبحت تضم مجيع خدمات املدفوعات واملعاجلة اإللكترونية للبيان

عملية يف الثانية،  2700يزيد عن   ما(VisaNet) مرة، كما تنجز شبكة فيزا وفيزانت 400إلحاطة الكرة األرضية 
  .]32 ص-  1999 مركز البحوث[عملة خمتلفة 160:  وتستطيع تنفيذ عمليات بـ

  
  عدد

 البطاقات
  عدد احملالت

  التجارية املتعاملة هبا
  املصارفعدد 

  العضوة
  قيمة

  املعامالت
  حصة
 السوق

 %55 $ ترليون 1.4  21000   مليون18  مليون800
  1998معلومات إحصائية عن بطاقة فيزا العاملية لسنة  - 1.3دول اجل

  http://www.visa.com : صدرامل
  
ئتمانية يف هي ثاين أكرب شركات البطاقات اال: (Mastercard International)  ماستركارد العاملية -2

 مليون شخص، وهي مقبولة 163 حوايل 1990العامل، مقرها الواليات املتحدة األمريكية، بلغ عدد حامليها سنة       
  . بليون دوالر200مليون حمل جتاري، مت استخدامها يف تسوية معامالت بلغت قيمتها  9.4لدى أكثر من 

  
 Access) Creditو (Eurocard International) تنتشر ماستركارد يف العامل عرب كبار املوزعني مثل

International ( وتدعم شركة (Europay International) وهي الشركة 1995 اليت أنشئت سنة %15 بنسبة ،
 من أسهم شركة خدمات %15 كما متتلك ماستركارد ،الوحيدة املرخص هلا من ماستركارد للعمل يف أوروبا
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 العاملية املختصة يف خدمات التسديد عند نقاط البيع،  (Maestro)رونظم املدفوعات األوروبية وشركة ماست
  .]48 ص- 1999نواف عبد اهللا، [ ألجهزة الَصرف اآليل(Cirruss)كما تسيطر بالكامل على رخص شبكة سرييس 

  
 تصدر هذه البطاقات االئتمانية مباشرة عن املؤسسات ،املؤسسات املالية العاملية : الفئة الثانية

ية العاملية اليت تشرف مباشرة على عملية اإلصدار، دون منح رخص اإلصدار ألي مصرف أو مؤسسة املصرف
أهم بطاقة ائتمانية صادرة عن مؤسسة مالية ،  كما أهنا تتوىل بنفسها التعامل مع محلة بطاقاهتا،مالية أخرى
  : عاملية هي

  
 American Express ( ستصدرعن بنك أمركان إكسرب:  (American Express)أمركان إكسربس 

(Bankوهو مؤسسة مالية كبرية متارس أنشطة مصرفية خمتلفة ،.  
  

  : يقوم البنك بإصدار ثالثة أنواع من البطاقات هي
  
هي بطاقات لعامة الناس، متنح لعمالء : (Green Card)  بطاقات أمركان إكسربس اخلضراء - 1

  .الهتا االئتمانية املمنوحة للعميل بسقف ائتماين حمددتتوفر فيهم املالءة املالية، كما يتم حتديد تسهي
  
متنح للعمالء الذين يتمتعون مبالءة مالية :  (Golden Card)الذهبية   بطاقات أمركان إكسربس - 2

كما أننا . عالية، وامليزة اليت تتصف هبا هي أن التسهيالت االئتمانية املمنوحة غري حمددة بسقف ائتماين معني
ال تقبل وضع اسم أي مصرف آخر على بطاقاهتا إال على هذا النوع، شرط أن  ان إكسربس جند أن أمرك

  .يكون لدى املصرف املصدر هلذه البطاقة حساب العميل كما يكون ضامنا له
  
تشرف على إصدارها املؤسسة بنفسها دون منح :  (Optima)املاسية   بطاقات أمركان إكسربس - 3

سسة أخرى، وعن طريقها يتم حتصيل التجار واملؤسسات حلقوقهم مباشرة رخص اإلصدار ألي مصرف أو مؤ
  .بالنيابة عن محلتها، وال تلزم محلة البطاقة بفتح حساب لديها، لكن يكفي أن تتأكد من املالءة املالية للعميل

  
 دولة، 160 مليون بطاقة يف حوايل 63 بـ 1990يف العامل سنة  قدر عدد بطاقات أمركان إكسربس 

 مليون 11 مليون يف الواليات املتحدة األمريكية، كما وصل حجم التعامل هبا يف نفس السنة حوايل 25نها م
نواف  [ تواجه هذه البطاقة منافسة شديدة من بطاقات فيزا وماستركارد نتيجة ارتفاع تكاليف عضويتها،دوالر

  .]49 ص- 1999عبد اهللا، 
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 من أجل احملافظة على العمالء وتسهيل تعامالهتم قامت ،ة املؤسسات التجارية الكبري:الفئة الثالثة
 بإصدار بطاقات خاصة لعمالئها …العديد من املؤسسات التجارية مثل الفنادق، املطاعم، حمطات البرتين،

إن األرباح الطائلة اليت حيققها مصدرو البطاقة هي الدافع املهم الذي جعلهم يتفننون يف تقدميها . املتميزين
:  ها مع الزمن حىت أصبحت تصدر بصيغ مشاهبة للبطاقات االئتمانية، وحتت مسميات خمتلفة مثلريطوتو

 أما التسمية األكثر …بطاقة الشراء من حمل جتاري، بطاقة الشراء الداخلي، بطاقة الشراء من بائع التجزئة،
هي بطاقة يصدرها : " ا كما يلي، اليت ميكن تعريفه(Store Card)" بطاقة الشراء من حمل جتاري : "  تداوال هي

ما حيتاجونه  من السلع واخلدمات اليت يقدمها احملل، ) على احلساب(احملل التجاري لعمالئه، تتيح هلم شراء 
  .]49 ص- 1999نواف عبد اهللا، ["وذلك يف حدود سقف ائتماين معني

  
) حامل البطاقة(هذا األخري كما أننا جند أن بعض احملالت تقدم قروضا نقدية حلملة بطاقاهتا، ويقوم 

  :   يف هناية كل شهر بتسديد قيمة املشتريات واملسحوبات النقدية بإحدى الطريقتني التاليتني
    

  .تسديد فاتورة البطاقة كلية •
تسديد جزء من فاتورة البطاقة ويؤجل الباقي إىل قسط أو أقساط متعددة مما يترتب عنه دفع فوائد على  •

  .هذا التأجيل
  

 وضع جدول يلخص أوجه التشابه واالختالف بني البطاقات الصادرة عن احملالت التجارية من ميكننا
  .جهة، والبطاقات الصادرة عن املصارف واملؤسسات املالية واملنظمات العاملية من جهة أخرى

  
  أوجه التشابه  أوجه االختالف  اجلهة املصدرة

  احملالت التجارية
 حامل:  أطراف عقد البطاقة اثنان •

  .البطاقة و احملل
تقبل البطاقة يف احملل الذي أصدرها  •

  .فقط

املنظمات العاملية، 
 املؤسسات املالية واملصرفية

مصدرها، :  أطراف عقد البطاقة ثالثة •
  .حاملها و التاجر

تستخدم يف الشراء من جهات خمتلفة  •
  .تقبل التعامل بالبطاقة

  .وجود سقف ائتماين حمدد •
  .متشاهبة طرق التسديد •

   من حيث اجلهة املصدرةصرفيةبطاقات املال أوجه التشابه واالختالف بني - 2.3دول اجل
  من إعداد الباحث :  صدرامل
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عرب اإلنترنت أو الشبكات األخرى ) أي الرقمية( حتويل النقود اإللكترونية  : تكلفة تداوهلا زهيدة •

  .ألنظمة البنكية التقليديةأرخص كثرياً من استخدام ا
  
 ميكن حتويل النقود اإللكترونية من أي مكان إىل آخر يف العامل، ويف أي وقت كان،  :  ال ختضع للحدود•

وذلك العتمادها على اإلنترنت أو على الشبكات اليت ال تعترف باحلدود اجلغرافية، وال تعترف باحلدود 
  .السياسية

  
 ئسهِّل النقود اإللكترونية التعامالت البنكية إىل حد كبري، فهي ُتغين عن مل ُت :  بسيطة وسهلة االستخدام•

  .االستمارات وإجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف
    

  
  

  أمن التحويالت وأنظمة الدفع المالية: ثالث المبحث ال
  

مجة، وأصبحت وسيلة محلت لنا اإلنترنت اليت تضم جمموعة كبرية من الشبكات حول العامل فوائد         
سهلة وممتعة ُتتيح ملاليني البشر الولوَج إىل كم هائل من املعلومات، إضافةً إىل التواُصل وتباُدل املعلومات 

مثل الطبيعة املفتوحة هلذه الشبكة، وعدم وجود أي جهة ميكنها ( ولكن بعض العوامل ،والرسائل فيما بينهم
 أدَّت إىل انتشار العديد من جرائم ،) وعدم وجود قوانني مركزية رادعةاالدعاء بأهنا متتلكها أو تسيطر عليها،

، وكذلك ختريب أجهزة الكمبيوتر وملفاهتا وَشن هجوم الفريوسات على  البياناتالتجسس على:  الشبكة مثل
  .وغريها والتنصت، الربيد اإللكتروين، إضافة إىل عمليات اخلداع

  
 ومما سبق جند  ؛عدم وجود قوانني دائمة ورادعة حتمي مستخدمي اإلنترنتاملشكلة الرئيسة يف تكمن           

التجاري تباُدل الأن أمن اإلنترنت أصبح شأناً مهماً ال بد من حل مشاكله، نظرا ألمهية هذا األمن يف عمليات 
  .املعلومات الشخصية ومعلومات العملواملايل، وتبادل 

  
الناجتة عنها العائق األكرب أمام اكتساب ثقة الناس ومشاركتهم يف وتشكل قضايا األمن والتهديدات         

 وتبقى مسألة احلفاظ على أمن اإلنترنت باعتماد وسائل سهلة  ؛تقدم اإلنترنت، وإجراء احلركات املالية عربها
  .واقتصادية من أكثر املسائل اليت تشكِّل حالياً حتدياً كبرياً هلذه التقنية


