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يتلخص هدف مجيع مستخدمي اإلنترنت يف احلصول على املعلومات ونقلها بشكل آمن، وهناك جمموعة       
من التحديات اليت جيب أخذها يف احلسبان لضمان نقٍل آمن للمعلومات بني األطراف املتصلة، وتنحصر هذه 

  .حقق من هوية األطرافالت، وسالمة املعلوماتو،  املعلوماتخصوصية:  التحديات يف ثالثة حماور هي
  
كي تتم احملافظة على خصوصية الرسالة اإللكترونية، جيب أال يتمكَّن من االطالع  :خصوصية املعلومات . أ

 وللحفاظ على اخلصوصية، ال ُبدَّ من التحكم بعملية ، إال األطراف املعنية املسموح هلا بذلك أحد،عليها
 واجلدار الناري ،(passwords)ستخدام كلمات املرور ا:  ، وأكثر طرق التحكم انتشاراً هيالدخول

(firewall)، إضافة إىل شهادات الترخيص (AC:Authorization Certificates) وهنا، جتُدر اإلشارة إىل أمر 
بالغ األمهية وهو أن على املستخِدم احلفاظ على سرية كلمة املرور، ألهنا تشكل خط الدفاع األول يف وجه 

  .وهبذه الطرق، ُيمكن منع حدوث اجلرائم املتعلقة بانتهاك اخلصوصية. رخَّص غري املُالدخول
  
 من محاية عملييت نقل املعلومات وختزينها، وذلك ملنع أي تغيري للمحتوى بشكل البد  :سالمة املعلومات. ب

، تكون األخطاء وتكمن أمهية ذلك يف احلفاظ على حمتوى مفيد وموثوق به ويف الغالب. متعمَّد أو غري ُمتعمَّد
 وينتج عن ذلك أن تصبح البيانات ،البشرية وعمليات العبث املقصود هي السبب يف تلف أو تشويه البيانات

البصمة :   تشويه أو تلف البيانات، ُيمكن استخدام تقنيات مثلتفاديول، عدمية اجلدوى، وغري آمنة لالستخدام
 استخدام برجميات مضادة للفريوسات حلماية أجهزة التخزين من اإللكترونية للرسالة والتشفري، ومن املفيد أيضاً

  االحتفاظ ِبُنَسخ احتياطية ومن املهم أيضا،انتهاكات الفريوسات اليت تتسبب يف تلف أو تشويه البيانات
  .السترداد البيانات املفقودة يف حال تعرضها للضرر، أو يف حال تعطُّل الشبكة أثناء عملية النقل

  
جيب التأكد من هوية األطراف املعنية بعملية تبادل البيانات، إذ  :من هوية األطراف األخرى التحقق . ت

مثل عمليات التزوير وانتحال (جيب على كال الطرفني معرفة هوية اآلخر لتجنب أي شكل من أشكال اخلداع 
، مات املروركل  وهناك بعض احللول واإلجراءات للتحقق من هوية األطراف املتصلة مثل،)الشخصيات

 وُيمكن أيضا تعزيز األمن باالعتماد على بعض ،اليت ُيصدرها طرف ثالث والشهادات الرقمية التواقيع الرقمية
  . املميزات احملسوسة مثل بصمة اإلصبع، والصوت، إضافة إىل الصورة

  
  : من اجلانب العملي هناك وسيلتني أساسيتني لتأمني املعامالت
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 املعلومات البنكية عن تشفرييعتمد هذا احلل على  : 86(Sécurité Software)جمي  األمن الرب،احلل األول
 كما هو احلال يف  ،-(Navigateur)  برنامج املالحة -مستعرض الويب طريق برنامج خاص يكون حمتوى يف 

هناك كما أن . ، وهي طريقة معيارية للتشفري(Netscape) لشركة SSL : Securite Socket Lowyerبروتوكول 
 أين يتحصل املستهلك على برنامج إضايف ينفذ يف نفس (Kleline, Cybercash)بعض األنظمة اخلاصة مثل 
يتدخل هذا الربنامج من أجل تشفري املعلومات اخلاصة بإمتام عمليات الشراء حيث الوقت مع برنامج املالحة، 

  .حبيث ال ميكن قراءهتا يف حالة اعتراضها
  
 (Smart Card)يتم هذا احلل باستعمال البطاقة الذكية   :87(Sécurité Hardware)لعتادي  األمن ا،احلل الثاين

 مث (Pinpad) فعندما يقوم هذا األخري بعملية الشراء يدخل بطاقته بقارئ خاص يسمى ،اخلاصة باملستهلك
لسري يترجم مباشرة تتم عملية التأكد من الرمز حمليا، أي أن الرمز او ،يكتب عليه مبلغ الشراء ورمزه السري

  :  يوفر هذا احلل عدة مزايا أمهها،من قبل القارئ وال يرسل عرب الشبكة لتتم مراقبته عن بعد
  .قراءة الرمز حمليا هي وقاية من أي عملية قرصنة •
نسخها، والرمز يصعب إذا كان باإلمكان نسخ رقم البطاقة فإن البطاقة يف حد ذاهتا تعترب أداة  •

  . حاملها الذي ميكن التعرف عليه بإجراءات أمنية بسيطةالسري ال يعرفه إال
أصبحت عملية إدخال وإخراج البطاقة سهلة باملقارنة مع حتويل برنامج التشفري إىل احلاسب،  •

  .ومنه أصبح استعمال وسيلة الدفع بصفة مستقلة عن احلاسب النهائي
  .مستعملالبطاقة الذكية تعترب وسيلة اعتيادية، ال تتطلب تعليم معقد لل •
إرادة الشراء غري تصبح و،  إلكتروينإمضاءمبثابة يعترب تقدمي الرمز السري أثناء قراءة البطاقة  •

 .مشكوك فيها وإمكانية نقض املعاملة مستحيلة
  

لقد أصبحت اآلن أحدث أجهزة الكمبيوتر جمهزة بقارئ البطاقات املصرفية، اليت تعترب أكثر فعالية من 
، إضافة إىل ذلك فإن البطاقات الذكية غزت العامل تدرجييا بفضل مشروع البطاقات حيث األمن يف املعامالت

  .EMV  (Eurocard, Mastercard, Visa)الذكية الدولية والذي حيمل رمز 

 
يطلق عليها (وقبل حتليل أمن التحويالت جيدر بنا أن نتطرق ملفهوم شهادات التعريف الرقمية 

  : الدور املنوط هبا و هبا، وما هدياترى ما ملقصو، ف)الشهادات الرقمية: _إختصارا
  

                                                           
86- [Reboul P., & Xardel D., 1997 - P144] 

   145نفس املرجع السابق ص  - 87 
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الشخصية، " هويتك" عن إثبات - إلكترونياً-الشبكة، ستجد من يسألك اآلمنة يف واقع املأثناء تصفح 
، وتتيح لك إجناز عمليات  الذي تتصل بهويطلب املعلومات الثبوتية واملوثّقة، اليت تبّدد شّك الطرف اآلخر

 يتم التعامل عرب الشبكة  ؛ يف خدمة معّينة، تقتضي التوثّق من صّحة معلوماتك الشخصيةالشراء، أو االشتراك
من خلف حواجز عديدة، ال تتيح الضمانات الكافية، إال باستخدام التقنيات الالزمة، اليت تثبت عدم انتحال 

بطاقة االئتمان، وال مستخدم إنترنت صفة ال يتمتع هبا، أو استخدام معلومات اآلخرين، مبا فيها معلومات 
 اليت تزوّدها مبعلومات بطاقتك -صاحبة املوقع - توجد يف الوقت ذاته، ضمانات بصّحة وجود املؤسسة 

تضمن هذه املوثوقية، وتعّرف بك نيابة عنك، كما تضمن " حمايدة"االئتمانية مثالً، مما يقتضي وجود خدمة 
 ويأخذ هذا الضمان شكل شهادات التعريف ،سةالوجود الفعلي للطرف اآلخر، سواء كان فرداً أو مؤس

  ).Certificat digital (الرقمية
  

 ما تقوم به يف احلياة -إلكترونيا- يف بيئة الويب، لتؤدي " ميةشهادة التعريف الرق"تتسع رقعة انتشار 
مها صة، ويستخد، حيث تصدرها جهة مرخ)السجل التجاري (اليومية، بطاقة اهلوية، أو رخصة تسجيل املنشأة

 ،ق من هوية املستخدمرف اآلخر يف التعامالت، يف التوثالفرد يف تعامالته اإللكترونية، وميكنها أن تساعد الط
ق من هوية الطرف اآلخر الذي يتعامل معه، وبالتايل تستخدم يف ضمان أمن وهي تتيح للمستخدم التوث

اري، ويدفع بالتجارة اإللكترونية إىل مزيد من ر بيئة آمنة للتعامل التجمالت التجارية والفردية، مما يوفالتعا
  .الويب) متصفحات(مستعرضات متوافقة مع الرقمية واجلدير بالذكر، أن شهادات التعريف . القبول واالنتشار

  
بعد حصول مستخدم إنترنت، سواء كان فرداً أو مؤسسة، على شهادة التعريف الرقمية من إحدى 

 إثبات صّحة معلوماته، وضمان صدق العملية املطلوبة، أو تأكيد صّحة ،باستطاعةاجلهات املعتمدة، يصبح 
، أو تذييل رسالته اإللكترونية، بإمضائه الذي حيمل شهادة التعريف "طلب الشراء، أو أمر الدفع"الطلب 

علومات اخلاصة به، بل والنفاذ كذلك، إىل اخلدمات الرقمية املقصودة، والشبكات واملواقع، وقواعد امل
 ل الشهادة الرقمية هنا، إذن مرور، وبطاقة تعريف يف آن واحد، وميكن ومتث،صني بذلكظورة، إال على املرخاحمل

  . تشفري الرسائل اإللكترونيةاستخدامها، أيضا يف تشفري وفك
  

 مؤسسة عاملية ماحنة لشهادات التعريف الرقمية، عرب ، وهي Globalsign(88 (جلوبال ساينمثال تصدر 
  : 89ع من الشهادات الرقميةانوثالثة أة، أطراف معتمد

  .شهادات التعريف الرقمية، على مستوى األفراد -
                                                           

88  - http://www.globalsign.net  
  . أنظر ملحق الشهادات الرقمية ملعاينة منوذج منها- 89
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مواقع التجارة قبل  اليت تستخدم من ، الويب)خادم (شهادات التعريف الرقمية على مستوى مزّودات -
  .اإللكترونية

  .شهادات التوقيع الرقمية، اليت تستخدم يف توقيع الرسائل اإللكترونية -
  

ف عنه، فتتيح لألطراف األخرى املشتركة معه يف لتصق شهادة التعريف، مبتصفح املستخدم، لتعرت
ف يف الوقت ذاته اجلهاز املزود  وهي تعر،ة معلوماتهعرب الشبكة، التوثق من هويته، والتأكد من صحالتعامل 

  .ة ومعروفةد من تعامله مع جهة حقيقيه، فيستطيع املستخدم بذلك، التأكة معلوماتوتضمن صح
  

رقمية، تسمح من خالل السماح ملواقع الويب، بالتعرف على املستخدم الذي ميتلك شهادة تعريف 
 وقد يكون مثال العمليات البنكية، ،نهاول إىل املعلومات اخلاصة واحملمية اليت تتضمدات هذه املواقع، بالوصمزو

يف الرقمية، النفاذ إىل حساباته وبياناهتا أكثر توضيحا، حيث يستطيع عميل البنك، من خالل شهادة التعر
ق  صالحية استخدامها يف جمال التسو وال حتتاج،املالية، والقيام بالعمليات املمكنة، يف بيئة آمنة ومضمونة

  .اإللكتروين إىل توضيح
  
، إىل الشهادات الرقمية، من أجل ترميز وفك ترميز مراسالهتا اإللكترونية، وإىل املؤسساتحتتاج و

ديد هويات مرسلي الرسائل اإللكترونية وأوامر الشراء والدفع والبيع، والنفاذ إىل مواقع الويب، والشبكات حت
 هلا يف عمليات أرشفة وحفظ الوثائق، لضمان عدم التالعب فيها  وجتد الشهادات الرقمية دورا ؛الداخلية

  . عشرات التطبيقات األخرىلة بذلك، باإلضافة إىلال من قبل األفراد واجلهات املخووتغيريها، إ
  

  :بعد التعرف على الشهادات الرقمية، سنورد فيما يلي أهم الوسائل واألنظمة املستخدمة يف التحويالت اآلمنة 
 نظام التحويالت املالية اإللكترونية -5 بروتوكول الطبقات األمنية -3   التشفري-1
  نظام تباُدل البيانات إلكترونيا -6 ات املالية اآلمنة بروتوكول احلرك-4  البصمة اإللكترونية للرسالة -2

  
  : التشفري - 1
  

 من  خوفا،رسائل السرية، وبلغ هذا االستخدام ذروته يف فترات احلروبال حلماية التشفريستخدم         ي
  جديدة لالتصاالتالكمبيوتر يف بدايات ظهوره وسيلةل شكقد و، وقوع الرسائل احلساسة يف أيدي العدو

 ختتص بأحباث ة جمموع(IBM)ست شركة  ويف أواخر الستينيات، أس،اآلمنة، وفك تشفري رسائل العدو
  هذا اإلجنازقد حققو (Lucifer)التشفري، وجنحت هذه اجملموعة يف تطوير نظام تشفري أطلقت عليه اسم لوسيفَر 

م بتطوير أنظمة تشفري جديدة،  ومنذ ذلك احلني أخذت العديد من الشركات تقو، يف األسواقانتشارا واسعا
  . مما أبرز احلاجة إىل وجود معيار لعمليات التشفري
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اإلمريكي  90من أبرز املؤسسات اليت أسهمت يف هذا اجملال، املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا          
(National Institute of Standards and Technology- NIST) اً أطلق عليه معيار تشفري معيار إذ طوَّر هذا املعهد

 اليت تشترط أن 92د هذا املعيار إىل خوارزمية لوسيفر ويستنDES:Data Encryption Standard)( 91البيانات
  .وقد اعتمدته البنوك لتشغيل آالت الصراف اآليل. يكون لكل من املرِسل واملستقِبل املفتاَح السري ذاته

  
 تشفري آخر ، طور ثالثة أساتذة جامعيون نظامDES شفري البياناتوبعد عام واحد من تطبيق معيار ت        

 عوضا عن ،، ويستخدم هذا النظام زوجاً من املفاتيح مفتاح عام، ومفتاح خاصRSA93أطلقوا عليه اسم 
دة، إال إنه قد مت اً جداً ألجهزة الكمبيوتر املعق ورغم أن هذا النظام كان مالئم،استخدام مفتاح واحد فقط

بتطوير برنامج  1986 عام (Phil Zimmerman)   وبقيت احلال على ذلك حىت قام فيل زميرمان، فيما بعداختراقه
 وهو من أكثر ،Pretty Good Privacy:PGP( 94 (اخلصوصية املتفوِّقة ، ُيدعى برنامجRSAتشفري يعتمد نظام 

  .برامج التشفري انتشاراً يف وقتنا احلايل
  

ملنع ) تبدو غري ذات معىنحىت ( غري مفهومة شفراتأنه عملية حتويل املعلومات إىل ُيعرَّف التشفري ب          
األشخاص غري املُرخَّص هلم من االطالع على املعلومات أو فهمها، وهلذا تنطوي عملية التشفري على حتويل 

وتستِند هذه ، ها يف تشفري الرسالة وفك تشفري معينةوُتستخَدم مفاتيح، النصوص العادية إىل نصوص ُمشفََّرة
اخلوارزمية، :  وتعتمد قوة وفعالية التشفري على عاملني أساسيني،  خوارزميات معقَّدةواملفاتيح إىل ِصَيغ رياضية 

  ). bitsت يمقدَّرا بالب(رقميا وطول املفتاح 
  

ية، وذلك ومن ناحية أخرى، فإن فك التشفري هو عملية إعادة حتويل البيانات إىل صيغتها األصل           
يوجد نوعني من التشفري، التشفري املتماثل والتشفري الالمتماثل، ففي  ؛ والشفرةباستخدام املفتاح املناسب لفك 

 ويتفق ،يستخدم كل من املرِسل واملستقِبل املفتاَح السري ذاته يف تشفري الرسالة وفك تشفريها ،التشفري املتماثل
 وميكن أن حتوي عبارة املرور ،اليت سيتم استخدامها) كلمات مرور طويلة(الطرفان يف البداية على عبارة املرور 
 وبعد ذلك، حتوِّل برجميات التشفري عبارةَ املرور إىل عدد ثنائي، ويتم ،حروفاً كبرية وصغرية ورموزا أخرى

  . ويشكِّل العدد الثنائي الناتج مفتاح تشفري الرسالة،إضافة رموز أخرى لزيادة طوهلا

                                                           
90 - http://www.nist.gov/public_affairs/nandyou.htm 
91 - http://catalyst.iex.net/nextwave/page19.html 
  .1 أو  0ويقدر بـ ، bit بت 56تستخِدم مفتاح تشفري بطول   - 92
93- http://www.x5.net/faqs/crypto/q8.html 

94 - http://www.a-vitamins.com/securepgp.htm  
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 ، النص املُشفَّرشفرةبعد استقبال الرسالة املُشفَّرة، يستخدم املستقِبل عبارةَ املرور نفسها من أجل فك و         
الذي يتوىل إعادة حتويل النص املُشفَّر إىل  إذ تترِجم الربجميات مرة أخرى عبارةَ املرور لتشكيل املفتاح الثنائي

 أما الثغرة الكبرية يف هذا النوع من ،DESِثل على معيار ويعتمد مفهوم التشفري املتما، شكله األصلي املفهوم
  .التشفري فكانت تكمن يف تباُدل املفتاح السري دون أمان، مما أدى إىل تراُجع استخدام هذا النوع من التشفري

  
لتوزيع غري اآلمن للمفاتيح فعوضا عن حل ملشكلة اكالتشفري املتماثل بديال عن جاء التشفري الالمتماثل 

 وُيدعى هذان املفتاحان ،م التشفري الالمتماثل مفتاحني اثنني تربط بينهما عالقةخدام مفتاح واحد، يستخداست
ويكون املفتاح اخلاص معروفا لدى جهة واحدة فقط أو شخص واحد فقط ، باملفتاح العام واملفتاح اخلاص

ام فيكون معروفاً لدى أكثر من شخص أو  أما املفتاح العشفرهتا ؛وهو املرِسل، وُيستخَدم لتشفري الرسالة وفك 
 الرسالة اليت شفَّرها املفتاح اخلاص، وميكن استخدامه أيضاً لتشفري شفرةجهة، ويستطيع املفتاح العام فك 

 رسالة شفَّرها هذا شفرةرسائل مالك املفتاح اخلاص، ولكن ليس بإمكان أحد استخدام املفتاح العام لفك 
  . الرسائل اليت شفرها املفتاح العامشفرةاملفتاح اخلاص هو الوحيد الذي يستطيع فك املفتاح العام، إذ إن مالك 

  
 ورغم أنه أفضل وأكثر أمناً من نظام RSA دعى نظام التشفري الذي يستخدم املفاتيح العامة بنظام         ٌي

DESعلى كل حال، ، تقريبا؛ إذ إن جلسة التشفري وجلسة فك التشفري جيب أن تكونا متزامنتني  إال إنه أبطأ 
  ؛ر ما يلزم لذلك من وقت ومالإذ إن اختراقه أمر ممكن إذا توف على االختراق،  ليس عصياRSAفإن نظام 
 مفتاحا بطول PGP ويستخدم ،RSA من نظام  الذي ُيَعدُّ منوذجا حمسنا ومطوراPGP تطوير نظام ولذلك، مت

ة للرسالة وال يزال هذا النظام منيعاً على االختراق حىت يومنا ت، إضافة إىل استخدامه البصمة اإللكترونيي ب128
  .هذا
  
  
   :البصمة اإللكترونية للرسالة - 2
  

رغم أن التشفري مينع املتلصِّصني من االطالع على حمتويات الرسالة، إال إنه ال مينع املخرِّبني من العبث          
هنا ظهرت احلاجة إىل البصمة اإللكترونية للرسالة وهي ومن ، هبا؛ أي إن التشفري ال يضمن سالمة الرسالة

 إذ تطبِّق هذه اخلوارزميات حسابات ،دوال التمويهبرقمية يتم اشتقاقها وفقاً خلوارزميات معيَّنة ُتدعى  بصمة
  وُتدعى البيانات،)سلسلة كبرية( أو رسالة متثِّل ملفا كامال) سلسلة صغرية( بصمة رياضية على الرسالة لتوليد

  .البصمة اإللكترونية للرسالةبالناجتة 
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) تي ب160 و128يتراوح عادة بني (ن البصمة اإللكترونية للرسالة من بيانات هلا طول ثابت وتتكو          

ف عليها بدقة، ة متييز الرسالة األصلية والتعر وتستطيع هذه البصم،لة ذات الطول املتغريتؤَخذ من الرسالة احملو
ومن غري املمكن  ؛ ضي إىل بصمة خمتلفة متاما سيف-ت واحدي ولو كان يف ب- يف الرسالة حىت إن أي تغيري

 وتتميز البصمات اإللكترونية عن بعضها حبسب املفاتيح ،اشتقاق البصمة اإللكترونية ذاهتا من رسالتني خمتلفتني
 وهلذا ُيطلَق على اقتران ،د إليها إال باستخدام املفتاح العام العائشفرهتااخلاصة اليت أنشأهتا، وال ميكن فك 

  .التمويه املستخَدم يف إنشاء البصمة اإللكترونية اسم آخر هو اقتران التمويه األحادي االجتاه
  

واجلدير بالذكر، أن استخدام خوارزمية البصمة اإللكترونية أسرع من القيام بعملية التشفري الالمتماثل         
 يف إنشاء تواقيع إللكترونية كثريا، وهلذا ُتستخَدم خوارزمية البصمة ا)عامتشفري نص باستخدام املفتاح ال(

خَدم التوقيع الرقمي للتأكد من أن الرسالة قد جاءت من مصدرها دون تعرضها ألي تغيري أثناء ُيست، ورقمية
 املستقِبل، طرفال أما ، اخلاص لتوقيع الوثيقة إلكترونياوميكن للمرِسل استخدام املفتاحتحويل ؛ عملية ال
ني وباستخدام التوقيع الرقمي، يتم تأم ؛ ق استخدام املفتاح العام املناسبق من صحة التوقيع عن طريفيتحق

ر للمعلومات اليت  أيضا أنه مينع املرِسل من التنكق من صحتها ومن فوائد هذا التوقيعسالمة الرسالة والتحق
  .أرسلها

ص يف الدمج بني مفهومي البصمة اإللكترونية للرسالة ى تتلخ املمكن اعتماد طريقة أخرومن           
 ويتم أوالً متويه الرسالة إلنشاء بصمة ،واملفتاح العام، وهذه الطريقة أكثر أمناً من العملية النموذجية التقليدية

يع رقمي ُيلَحق إلكترونية هلا، مث ُتشفَّر البصمة اإللكترونية باستخدام املفتاح اخلاص للمالك، مما ينتج عنه توق
 التوقيع، فإن شفرة وللتحقُّق من صحة التوقيع، يستخدم املستقِبل املفتاَح العام املناسب لفك ،بالوثيقة املُرَسلة

يري حيصل على هذه ن أي تغأع الوثيقة بالفعل، إذ يع، فهذا يعين أن املرِسل قد وق التوقشفرةجنحت عملية فك 
وتقوم برجميات املستقِبل بعد ذلك بتمويه حمتوى الوثيقة لينتج ، قية التحق، يتسبب يف فشل عملعةالوثيقة املوق

 مع القيمة املموَّهة شفرتهت يمة املموَّهة للتوقيع الذي فُكعن ذلك بصمة إلكترونية للرسالة، فإن تطابقت الق
  .تحويلللوثيقة، فهذا يعين أن امللف سليم ومل يتعرض ألي تغيري أثناء ال

  
 دوال التمويه زميات، نورد فيما يلي بعض خوارالبصمة اإللكترونية للرسالةأن ننتهي من          وقبل 
اخلاصة بالبصمة MD5  97 و MD496 و MD295  خوارزمياتRonald Rivestر رونالد رايفست طواملستخدمة ؛ 

 عام MD4ية ، مث تلتها خوارزمMD2 خبوارزمية 1989 وبدأ ظهور هذه اخلوارزميات عام ،اإللكترونية للرسالة
                                                           

95 -  http://rfc.roxen.com/rfc/rfc1319.html  
http://rfc.roxen.com/rfc/rfc1320.html - 96   

97 -  http://rfc.roxen.com/rfc/rfc1321.html  
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 128وُيولِّد كل من هذه اخلوارزميات بصمة إلكترونية للرسالة بطول ، 1991 عام MD5، مث خوارزمية 1990
 ومن ناحية أخرى، ، ختتلف عنهماMD2، إال إن خوارزمية MD5 و MD4 ورغم وجود تشابه كبري بني ،تيب

أما أكثر هذه ،  هي أسرعهاMD4ة  هي أبطأ هذه اخلوارزميات، على حني أن خوارزميMD2فإن خوارزمية 
 ُمضافاً إليها بعض خصائص األمان MD4 وهي تستند أساساً إىل خوارزمية ،MD5 فهي ،اخلوارزميات أماناً
 بينما يلزم أجهزة ،تي ب8 بوساطة أجهزة كمبيوتر ذات MD2 وميكن تطبيق خوارزمية ،األكثر إحكاماً
  .MD5 و MD4ت لتطبيق خوارزمييت ي ب32كمبيوتر ذات 

  
  
   :SSL( 98( بروتوكول الطبقات األمنية - 3

  
هو برنامج به بروتوكول تشفري متخصص لنقل البيانات واملعلومات املشفرة بني جهازين عرب شبكة             

 ويف نفس الوقت تكون قوة التشفري ، قراءهتا غري املرسل واملستقبللشخص حبيث ال ميكن آمنةاإلنترنت بطريقة 
  وهو عدم الطلب من مرسلأال ،وهي ختتلف عن بقية طرق التشفري يف شئ واحد ، ويصعب فكهافيها قوية

هو التأكد من استخدام   وكل الذي يفعله املستخدم،البيانات اختاذ أي خطوات لتشفري املعلومات املراد محايتها
) املشتري(لى جهاز املستخدم بربط املتصفح املوجود ع يقوم هذا الربنامج، وهذا الربوتوكول بالقوة املطلوبة

الربنامج   وهذا طبعا إذا كان اخلادم مزود هبذه التقنية، ويقوم هذا،املراد الشراء منه جبهاز اخلادم اخلاص باملوقع
 باستخدام بروتوكول ،باملوقع بتشفري أي معلومة صادرة من ذلك املتصفح وصوال اىل جهاز اخلادم اخلاص

 ألن هذا ةمنولقد مسيت بالطبقة اآل،  TCP/IPـيعرف بالذي إلنترنت التحكم باإلرسال وبروتوكول ا
 HTTP:// (HyperText Transferبني بروتوكول التحكم بالنقل وبروتوكول تربطة الربنامج يعمل كطبقة وسيط

Protocol) .  
  

 لتأمني نقل آمن للمعلومات بني خادم 99شركة نتسكيب من طرف طوَّر بروتوكول الطبقات األمنية
واملفتاح اخلاص، إذ يزود ،  ويعتمد هذا الربوتوكول على خوارزمية املفتاح العام،لويب ومستعِرضات الويبا

م هذه املفاتيح العامة يف تشفري الرسائل املتَِّجهة إىل اخلادم، وال ميكن  املستفيَد باملفاتيح العامة، وُتسَتخد،اخلادم
بالقدرة على فك ) لدى اخلادم( الرسالة اليت َشفَّرها، إذ يتفرَّد املفتاح اخلاص شفرةاستخدام املفتاح العام ِلفك 

اخلاصة /ويستطيع املستفيد بالطريقة ذاِتها إنشاء زوج من املفاتيح العامة،  الرسالة اليت شفََّرها املفتاح العامشفرة
  .إلرسال املعلومات إىل اخلادم

                                                           
 (Secure Sockets Layer- SSL) - 98  

http://www.netscape.com -99  
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 يف التحقُّق من املفتاح العام الذي أصدره اخلادم، ويتأكَّد SSLاألمنية وُيساِعد بروتوكول الطبقات            

 ، وذلك باستخدام الشهادات الرقمية اليت تصُدر عن اِجلهات املاحنةتحويلمن عدم تغيُّر املعلومات أثناء ال
)CA : Certificate Authorities (لتحقُّق من موثوقية املوثوق هبا اليت توقِّع عليها، وُتسَتخَدم هذه الشهادات ل

  .املفاتيح العامة اليت أُصِدَرت
  

اخلاصة، مث ُيرَسل املفتاح /بتوليد زوج من املفاتيح العامة) املؤسسةأو (شخص اليف البداية، يقوم               
رقم االسم، و:  مثل(العام إىل جهة ماحنة للشهادة وُتضيف اجلهة املاحنة بعَض املعلومات املتعلِّقة بالشهادة 

لي، وُتوقِّع عليها باملفتاح العام لطالب  وتاريخ االنتهاء، والرقم التسلسالتعريف، وعنوان الربيد اإللكتروين،
على املعلومات املُضافة   ويصادق توقيع اجلهة املاحنة للشهادة،الشهادة، وباملفتاح اخلاص للجهة املاحنة للشهادة
هة املاحنة الشهادة إىل طالبها، أو  وميكن أن ترِسل اجل ؛ن الشهادةإىل الشهادة وعلى املفتاح العام املوجود ضم

  ).قاعدة بيانات تسمح بتسليم واسترجاع الشهادات الرقمية( هبا يف خادم الشهادات حتتفظ
  

  الوثيقة املصدَّقة رقميا، تستخِدم الربجمياُت يف الطرف املستقِبل املفتاَح العام للجهة املاحنةشفرةولفك          
 الشهادة، فإن ذلك يعين أن اجلهة املاحنة اليت وقَّعت الوثيقة هي اليت شفرةللشهادة، فإن جنحت عملية فك 

قة مبالكها، مما جميات يف الطرف املستقِبل أيضا فحص مجيع معلومات الشهادة املتعل وتستطيع الرب،أنشأهتا بالفعل
ق من توقيع املرِسل، فإن متكَّن هذا املفتاح العام  للتحق على املفتاح العام للمالكُيمكِّن املستقبل من احلصول

 بأن التوقيع أُنِشئ باستخدام املفتاح اخلاص ل على ثقةملرسل، يصبح املستقِب توقيع اشفرةاملُصدَّق من فك 
  .للمالك

  
 ،دم آمناتصاالً خبا) زائر املوقع(  املشترييُنشئ املستفيد  :؟ )SSL(كيف يعمل بروتوكول الطبقات األمنية 

:  مثالً (URLد املصدر ة اسم الربوتوكول ضمن عنوان حمدبنهاي" s"اق حرف ـوُيميَّز اخلادم اآلمن بإحل
https://server.com(وذلك بإرسال رسالة أو عبارة ، املصافحةشاء االتصال، يبدأ املستفيد جلسة، وبعد إن 

 اخلادم برسالة أو عبارة  ويُرد،شفري لدى املستفيدترحيب إىل اخلادم تستفسر عن هوية اخلادم وختربه بقدرات الت
 ويقوم املستفيد بفحص الشهادة الرقمية ، وإرسال شهادته الرقمية وبعض قوائم خوارزميات التشفري،ترحيب
بني اسم املوقع على الشهادة مع اسم املوقع يف جهاز  مصدرها ، تاريخ انتهاءها وكذلك تتم املقارنة : للخادم

، وذلك مؤسسةع اإللكتروين لل املتصفح مع التوقيإىلالعام املرسل من اجلهاز اخلادم  ارنة بني الرقماخلادم واملق
ق اخلادم قُّق كل طرف من الطرف اآلخر، يتف وبعد حت،دةن أهنا قد صدرت عن جهة ماحنة معتمق مللتحق
  .وتوكول الطبقات األمنية لربيد على معيار التشفري الذي سُيستخدم يف جلسة تبادل البيانات وفقاواملستف
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  يولِّد املسـتفيد مفتاحـا سـريا     ،وبعد االنتهاء من جلسة املصافحة يف بروتوكول الطبقات األمنية                    

 مفتاح اجللسـة باسـتخدام مفتاحـه        شفرة ام املفتاح العام للخادم، مث يفك اخلادم      للجلسة، ويشفِّره باستخد  
يف جلسة بروتوكول   تفيد هذا املفتاح الفريد لتباُدل املعلومات احلساسة         ويستخِدم كل من اخلادم واملس     ،اخلاص

اخلطوات تتم للتأكـد مـن    وكل هذه،  وال يصلح هذا املفتاح الفريد إال جللسة واحدة فقط،ةالطبقات األمني
تصـفح  هذه اخلطوات تتم بواسطة امل      علما بأن مجيع   ، الومهية ؤسسات من امل  ة املستهلكني مصداقية املوقع ومحاي  

 يقـوم   ، كانت هناك مالحظـات    إذا أو    أو اإللتباس  عدم املطابقة يف حالة    و ه أو تدخل  هدون علم ى الزبون   لد
  . بالنتيجةهاملتصفح بإعالم

  
  :SET(100( بروتوكول احلركات املالية اآلمنة - 4
  

 ،)(IBMيب إم ، وآي )Microsoft (منها مايكروسوفت(طوَّرت جمموعة من الشركات العاملية الرائدة         
 بروتوكوالً لعمليات الدفع،  وغريهم،)(MasterCard، وماستركارد VISAوفيزا ، )Netscape(نتسكيب و

والغاية من هذا الربوتوكول ضمان احلفاظ على ، )SET(أطلقت عليه اسم بروتوكول احلركات املالية اآلمنة 
أثناء إجراء احلركات املالية عرب ) هة املطلوبةق من وصوهلا إىل اجلخصوصيتها وسالمتها والتحق(يانات أمن الب

 يف استناده إىل )(SSLبروتوكول الطبقات األمنية ،  ويشبه هذا الربوتوكول،شبكة مفتوحة مثل اإلنترنت
  . التشفري والتواقيع الرقمية

  
 صرفية امل عرب اإلنترنت بني حاملي البطاقاتولةللحفاظ على خصوصية وسالمة املعلومات احمل          
وي ت وحت، برجميات ُتدعى برجميات احملفظة اإللكترونية،ار، يستخِدم بروتوكول احلركات املالية اآلمنةوالتج

رقمية رقم حامل البطاقة والشهادة الرقمية التابعة له، أما التاجر فتكون له شهادة على احملفظة اإللكترونية 
 البطاقة والتاجر الشهادة الرقمية التابعة له، مما يتيح  ويستخدم كل من حامل،دةصادرة عن أحد البنوك املعتم

وال ميكن للتاجر مشاهدة رقم  ؛ لكل منهما التحقق من هوية اآلخر عند إجراء احلركات املالية عرب اإلنترنت
ىل البطاقة االئتمانية أثناء جلسة بروتوكول احلركات املالية اآلمنة، حيث ُترَسل الصيغة املشفَّرة هلذا الرقم إ

رقم، كما  وتضمن هذه الطريقة عدم عرض ال،ُمصِدر هذه البطاقة للموافقة على إجراء احلركة املالية مع التاجر
  .ص به أثناء إرسال البياناتمتنع أي تعديل غري مرخ

  
 حامل البطاقة :  مخسة أطراف هي، لربوتوكول احلركات املالية اآلمنةتتضمن عملية الشراء وفقا             

  ؛  الدفع بوابة إىل إضافة الدفع، عمليات ومعاجل والتاجر، ، وموفِّر احملفظة اإللكترونية،صرفيةامل

                                                           
SET : Secure Electronic Transactions- 100  
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 ويستخدم هذا ،)... أو لدى فيزا أو ماستر كارد(وحامل البطاقة هو شخص لديه حساب بطاقة ائتمانية 
لُ البطاقة يف هذه وحاِم ،الشخص حمفظة إلكترونية حتوي شهادات رقمية لربوتوكول احلركات املالية اآلمنة

 -د الزبائن باألدوات اليت ُتتيح فهو املؤسسة املالية اليت تزو،أما موفِّر احملفظة اإللكترونية ؛ العملية هو الزبون
 ومن هذه األدوات الشهادات الرقمية، أو شهادات ، شراء البضائع واخلدمات عرب اإلنترنت- بشكل آمن

ت واألفراد الذين يعرضون البضائع واخلدمات عرب ؤسسافهم امل جاروأما الت؛  بروتوكول احلركات املالية اآلمنة
د هلم من بب مع احلركات املالية اليت يقوم هبا الزبائن، ال وكي يتمكن هؤالء التجار من التجاو،اإلنترنت

عملية  أطراف هذه ال بنيمن ؛ دة أخرىع أو مؤسسات مالية معتماالرتباط بعالقة مع معاجلي عمليات الدف
ق من عمليات الدفع اليت  وهو املؤسسة املالية اليت تزود التجار باحلسابات، وتتوىل التحق،معاجل عمليات الدفع

وأما بوابة الدفع فهي اجلهاز الذي يشغِّله معاجل عمليات  ؛ قام هبا الزبائن، باإلضافة إىل التعامل معها ومعاجلتها
اها من حاملي  التجار، وأوامر الدفع اليت يتلقاها منالدفع اليت يتلقاز معاجلة رسائل  ويتوىل هذا اجله،الدفع

  .البطاقات
  
  

  :، يتم وفق التايل  لربوتوكول احلركات املالية اآلمنةإجراء احلركات املالية وفقاإن           
  

حد  يف أ أو غريمها، فيزا  يقوم الزبون يف أول األمر بفتح حساب بطاقة ائتمانية ماستركارد  أو 
 ُيدعى ،)SET(البنوك، مث ُيصِدر البنك إىل صاحب البطاقة برناجماً خاصاً بربوتوكول احلركات املالية اآلمنة 

وُتثبَّت  ؛  وُتسَتخَدم هذه احملفظة يف الشراء وإجراء احلركات املالية عرب اإلنترنت،برنامج احملفظة اإللكترونية
 يف أي وقت للقيام بعملية الدفع عرب إستخدامهايث ُيمكن احملفظة اإللكترونية يف كمبيوتر املستخِدم، ح

 ، وحتوي هذه احملفظة معلومات مثل رقم البطاقة االئتمانية، وشهادة بروتوكول احلركات املالية اآلمنة،اإلنترنت
  .وتاريخ انتهاء البطاقة، إضافة إىل معلومات أخرى
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  SET يعمل وفق الربوتوكول احملفظة اإللكترونية صورة ألحد برنامج -2.3الشكل 

  http://www.qwallet.com/download/qwal16bf.exe :املصدر 

  
  على أن البنك قد َتحقَّق منول احلركات املالية اآلمنة دليال شهادة بروتوكمن جهة أخرى، ُتَعد          

نح الشهادات ومعَتَمدة لدى  وللحصول على هذه الشهادة، ُيحوَّل الزبون إىل جهة خموَّلة مب،هوية حامل البطاقة
قد يكون (الدفع الذي خيتاره  حساب لدى معاجل عمليات ، فالبد عليه من فتحلتاجرأما بالنسبة ل ؛ البنك
ن هذه  وتتضم،حلركات املالية اآلمنة ليحُصل على ما يلزمه من برجميات الستخدام بروتوكول ا،)بنكا

 ،الربجميات شهادة بروتوكول احلركات املالية اآلمنة املمنوحة للتاجر، واملفتاح العام ملعاجل عمليات الدفع املختار
  .وُتسَتخَدم هذه الربجميات ملعاجلة احلركات املالية على اإلنترنت

  
الية اآلمنة للتاجر، وذلك هادة بروتوكول احلركات امل شيف دقق أن ي-عرب اإلنترنت-وميكن للزبون          
  وعند إجراء طلب شراء معني، يستخدم الزبون احملفظة،ق من وضع التاجر واالستفادة من مفتاحه العامللتحق

 ويستخدم الزبون  ؛اإللكترونية السترجاع رقم بطاقته االئتمانية، وشهادة بروتوكول احلركات املالية اآلمنة
لعام للتاجر يف التوقيع على معلومات طلب الشراء، كما يستخدم املفتاح العام للبنك يف التوقيع على املفتاح ا

  . إىل التاجرعلومات الدفع اليت ستوجَّه الحقام
  

اجل وبعد ذلك، يعود التاجر بشهادة بروتوكول احلركات املالية اآلمنة اخلاصة به، إىل البنك أو مع          
 إىل شهادة بروتوكول  على ختويل بالدفع، وذلك استناداق من هوية الزبون واحلصوللتحقعمليات الدفع ؛ ل
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من هوييت التاجر ) أو معاجل عمليات الدفع( ويتحقَّق البنك ،)أو رسائل الدفع(احلركات املالية اآلمنة للزبون 
 على رقميا)  عمليات الدفعمعاجل(لبنك ق يوقِّع اق وبعد التح،والزبون، ويعاجل طلب الشراء ومعلومات الدفع

 وبعد ذلك، يرِسل التاجر رسالة تأكيد إىل الزبون، مث ينفِّذ اخلدمات املطلوبة ،رسالة ختويل يرِسلها إىل التاجر
  . يف استمارة الطلبية، مث يولِّد السند أو الوصل، مث يشحن البضاعة

  
بروتوكول احلركات املالية اآلمنة، ويف هذه وميكن للتاجر أيضا تلقي الدفعات من الزبائن دون شهادة         

احلالة، ليس على التاجر سوى استخدام شهادة بروتوكول احلركات املالية اخلاصة به لتوثيق احلركات املالية مع 
، يولِّد هذا التاجر  وبعد التأكد من صحة احلركة املالية وقبوهلا،البنك أو معاجل احلركات املالية الذي يتعامل معه

  . ، ويشحن البضاعة إىل الزبوندالسن
  
  
  :  EFT(101(نظام التحويالت املالية اإللكترونية  - 5

         
تيح هذا  وي،نية التحتية ألعمال البنوك اإللكترونية اليت تعمل عرب اإلنترنتهو جزء بالغ األمهية من الب       

ب بنكي إىل حساب بنكي  املالية من حسا أو الدفعات102النظام بطريقة إلكترونية آمنة، نقل التحويالت املالية
وميتاز نظام التحويالت املالية اإللكترونية، بدرجة  ؛ قة هبذه التحويالتآخر، إضافة إىل نقل املعلومات املتعل

  . عالية من األمن وسهولة االستخدام  واملوثوقية
  

لبنك ما، للقيام حبركات التحويالت عملية منح الصالحية بنظام التحويالت املالية اإللكترونية          يعرف 
 ؛ أي إن عملية التحويل تتم إلكترونيا من حساب بنكي إىل حساب بنكي آخر) دينةالدائنة وامل(املالية 

  .إلكترونيا عرب اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة املودم عوضا عن استخدام األوراق
  

، مثال(ملنفعة اجلهة املستفيدة  ا واحدمدا العميل منوذجا معتيعقوبت  عملية التحويل املايل اإللكتروينتتم          
يوميا أو أسبوعيا (مين معيَّن دة من حساب العميل وفق ترتيب زذا النموذج اقتطاع القيمة احملد وُيتيح ه،)التاجر

ة حتويل  وخيتلف منوذج التحويل املايل اإللكتروين عن الشيك يف أن صالحيته تسري ألكثر من عملي،)أو شهريا
  . للتحويالتل البنك والعميل مع وسطاء وظيفتهم توفري الربجميات الالزمة ويف العادة، يتعام،واحدة

                                                           
  (Electronic Funds Transfer- EFT) - 101 

  . ؛ وهي شبكة َتعود ملكيتها وأحقية تشغيلها إىل البنوك املُشتركة بنظام التحويالت املالية اإللكترونيةعمليات التحويل املايل عن طريق املَقَاَصة اآلليةتنفذ  - 102
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 بتجميع هذا األخريويقوم  ؛ ويقوم العميل ببناء وإرسال التحويل املايل عن طريق املودم إىل الوسيط      
 بدورها ترسل منوذج التحويل املايل اإللكتروين إىل بنك التحويالت املالية وإرساهلا إىل املقاصة املالية اآللية اليت

العميل، ويقارن بنُك العميل التحويلَ املايل برصيد العميل، ويف حال عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل املايل، 
صيد  أما إن كان الر،يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الرصيد إىل الوسيط ليقوم بدوره بإعادة اإلشعار إىل العميل

البنك أو (كافياً لتغطية قيمة التحويل املايل، فعندها يتّم اقتطاع قيمة التحويل منه وحتويلها إىل حساب املستفيد 
  .يف وقت الَسداد املُحدَّد بالنموذج) التاجر

  
 ب على التاجر نفسهور بوسيط، فعندها يتوجأما إذا رغب التاجر يف تنفيذ التحويالت املالية دون املر        

نة بكلمة مرور خاصة عملية، وتكون هذه الربجميات ُمؤمأن يشتري الربجميات اخلاصة اليت تسمح بإجراء هذه ال
 ويف هذه احلالة، يقوم العميل باعتماد منوذج الدفع مرفقا بشيك مصدَّق لصاحل التاجر، مث يقوم التاجر ،بالتاجر

من حساب بإرسال االعتماد إىل البنك القتطاع املبلغ بإرسال االعتماد إىل املقاصة اآللية اليت تقوم بدورها 
ق من كفاية رصيد  ويف هذه احلالة ال حاجة للتحق،د، وحتويله إىل حساب التاجرالعميل يف الوقت احملد

  .103العميل، ألن الشيك املصدَّق يضمن ذلك
  
  
  
   :EDI(104( نيال البيانات إلكترونظام تباد - 6

علومات بني أجهزة املل  املستخدمة يف تبادالربجميات هو جمموعة من إلكترونياتباُدل البيانات نظام         
 ومن العمليات ،الكمبيوتر التابعة للشركاء التجاريني، وتنفيذ صفقات العمل بطريقة إلكترونية ال تعتمد الورق

 وحالة الطلبات، وجدولة االستعالمات، وطلبات الشراء والتسعري، : ل البيانات إلكترونيانظام تبادهبا اليت يقوم 
 ؛ بإستخدام املواعيد، والشحن، واالستقبال، ودفعات الفواتري، والعقود، وبيانات اإلنتاج، إضافة إىل املبيعات

 ضمن أنظمة ف، ال يصنتباُدل البيانات إلكترونياأن نظام  (أو القرصنة ؛ خوارزميات متنع التزوير أو التجسس 
  .التفصيلنتطرق له بالتحويل املايل، ولذلك سوف لن 

  
  :ميكن اإلطالع على ذلك يف املوقع  تباُدل البيانات إلكترونياعن نظام  وملن يريد معلومات أكثر 

http://webopedia.internet.com/TERM/E/EDI.html (.  
  

                                                           
  :أو   املوقع      http://www.achdirect.com/EFT.htm : ملزيد من املعلومات حول هذا النظام، ميكن اإلطالع على ذلك يف املوقع التايل - 103

http://www.fms.treas.gov/eft/  
(Electronic Data Interchange - EDI) - 104 
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  خبالف ما،ماية معلومات الزبائن باملواقع التجاريةحل إحترازية إجراءات  من املواقع عدة الكثريتتخذ
 يودون معرفة املزيد عن سرية تناول وتداول زبائنبتكنولوجيا احلماية ألن معظم ال تتخذه من ترتيبات متعلقة

املواقع تقوم   املوقع بسالم و ماذا حيدث بعد فتح التشفري ولذلك فإن معظمإىلاملعلومات بعد وصوهلا  هذه
 ولذلك فهي تتعامل بكل ،الكثري للموقع قدان حلماية العمالء ألن أي اهتزاز للثقة يعين فأخرىبعدة خطوات 

   : حلماية البيانات اخلاصة بالعمالءإجراءات ملخص ملا تتخذه املواقع العاملية من إليكمجدية يف هذا املوضوع و
  
  .فتح املعلومات املشفرة على عدد قليل من املوظفني املوثوق هبم  حصر:أوال  -

 أي قسم إعطاء  حبيث ال يتمإلكترونيا األقسام املتخصصة إىلها وفرزها توزيع املعلومات بعد فتح  يتم:ثانيا  -
 لقسم احملاسبة خلصم املبلغ ويتم إال االئتمان  رقم بطاقةإعطاءسوى املعلومات اليت حيتاجها فعليا فمثال ال يتم 

  .يطلع عليها  شخص أنأليميكن  تشفريها مرة أخرى وال

 النارر اجبد  حمميو وههاملعلومات اخلاصة ب  يف بنكالزبائنلبيانات اخلاصة ب يقوم املوقع بإضافة مجيع ا:ثالثا  -
  .إليهغري خمول له بالوصول  وكلمات العبور وال ميكن ألي شخص

 إىلالصالحيات للموظفني حبيث ال ميكن ألي موظف الوصول   تقوم املواقع بعمل عدة طبقات من:رابعا  -
 إىل الوصول إالفمثال موظف يف قسم الشحن ليس له من صالحيات  إليها معلومات غري مصرح له بالوصول

  .إليهعن رقم الطلبية وتارخيها وعنوان املرسل  معلومات

 إال قسم بنك املعلومات إىل فمثال اليسمح بالدخول ؤسسة، املأقسامبعض   التحكم باحلركة يف:خامسا  -
  . سرية للدخولأرقامهلم والذين ميلكون  للموظفني املصرح

 مشفرة يف أجهزة مستقلة داخل قسم بنك املعلومات وهي االئتمان  بأرقام بطاقاتاالحتفاظ يتم :سادسا  -
   .غري مرتبطة باإلنترنت

   .االئتمانبطاقة   ال حتمل رقمؤسسة أي تداول للمعلومات بني األقسام املختلفة بامل:سابعا  -

اطالع من   دون أي تدخل أوإلكترونياوبني املوقع يتم  العميل  يف أي تعامالت مالية مستقبلية بني:ثامنا  -
  .أخرىاملوظفني على معلوماتك مرة 
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   :ةصالخ
  
  

أصحاب املؤسسـات   أصبح من املمكن جتنب مشقة سفر       تحليل، أنه   التبني لنا من خالل     
 الوقت واملال لترويج بضائعهم وعرضـها يف     كسبللقاء شركائهم وعمالئهم، وأصبح مبقدورهم      

للزبائن ليس وكذلك بالنسبة  ،نترنتتغالل شبكة اإل س احمللية واألسواق الدولية عن طريق إ      اقاألسو
عليهم التنقل للحصول على ما يريدونه، أو حىت استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهـاز                

 ، وكل ما جيب فعله هو التنقل عـرب        كمبيوتر، وبرنامج مستعرض لإلنترنت، واشتراك باإلنترنت     
  لعبت دورا هامـا يف املؤسسـة،       التجارة اإللكترونية أن   صفحات املتاجر اإلفتراضية للتسوق، إذ    

  . عرب شبكة اإلنترنتاآلمنة  معاجلة حركات البيع والشراء وإرسال التحويالت املالية تتضمَّنو
  
 لقـوانني   التجارة االلكترونية  إخضاعوقد إستخلصنا أن اإلنترنت هو مطية للعوملة يف ظل                  

اجلغرافية توسع نطاق وشكل التعامالت العابرة للحدود       ، ل لتجارةل نظمة العاملية املالتجارة املفتوحة ب  
 آليات اقتصـادية  بتطبق   ،، واليت تتمثل يف حركة اليد العاملة واألموال والبضائع واخلدمات         للدولة

القاضية بتحريـر   ية التجارة العاملية،    إطارها املقنن يف اتفاق   العوملة  د  جتعاملية، و السواق  موحدة يف األ  
  .التجارة اخلارجية

  
يف هذا الشأن قدمنا جمموعة من املفاهيم ختص التجارة اإللكترونية والدوافع اليت وراءها،                       

وكذلك املتطلبات الالزمة لتطويرها واملعوقات اليت تقف يف احلد من إنتشارها، مث عرجنـا علـى                
،  اإللكتروين، وكيفية أمن التحويالت املالية والطرق املسـتخدمة يف ذلـك           أنظمة التسديد والدفع  

ويتبقى معنا التطرق إىل إستراتيجيات التواجد يف اإلنترنت، وأيضا حلول التجـارة اإللكترونيـة،              
متبوعة بتصور لبناء متجر إفتراضي خيضع للقواعد العلمية للبناء، يف ظل ما هو متاح لنا من وسائل                 

  .، ويف ظل القوانني والتشريعات احلالية للبالدوبىن حتتية
  


