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 المقدمة :

يشهد العالم منذ نهاية القرن العشررين بددايرة القررن اليرالي اتيرراع بالرعة النطرال   بيرذلا نايررة الاطربراع      
الهائلة في مرال اينلبريرا المعلبمراع باينلبريرا اااترااع بالاري انعيلرع فلرن يافرة نربايي الييراا ب طافاهمرا 

ثررر انافلررية   بنايرررة الررافادا المتررارب مررن الررا المخالفررة   دمررا فيهررا  طرراع المتررارب بالارري اتررديع ديئررة اي
ب اللب ية دالاخدام المزيد من الاينلبريا ييث اتديع التيرفة االياربنية فرتة لزيادا رديية بيتة المتار 

االياربنية ايد اهم اانشطة اا اتادية ع بمرااع التيرفة االياربنية   ييث اعادر الخدماع المترفية اب اد
  اذ ان درررررة الطلرررر  فليهرررا اررردل فلررررن درررررة الاقررردم اا اترررادو للدلررررد   بدفرررع هرررذ  الاطرررربراع فررري او دبلرررة 

اا اتادية العالمية المتارب فلن افادا الافيير في بتع الاراايرياع رديدا باطبير نماذج افمال المح لهم 
رب فررري العرررالم نفرررس دالمنافلرررة باالرررامرار لرررمن فرررالم اقررري ياطررربر اطررربراج يديرررراج   ييرررث ابارررر  رميرررع المترررا

الايدياع   مما دفرا الرن االراعانة ديلربل متررفية ذييرة   ارعرل اانظمرة االيرة فري المترارب ااطربر لااييرب 
  بلقرد  امرع العديرد مرن المترارب دمرهربد يديرر فري مررال اطربير دنياهرا الاقنيرة  مع معطياع الثبرا الاينلبرية 

 الياليررةفمالئهررا الررن  داياياررراعمررن الخرردماع النبفيررة الارري افرري بايررديث انظماهررا االياربنيررة بادايررار المزيررد 
بالماب عة بيذلا اطديل معايير ماقدمة من اليماية بآمن المعلبماع اثناء اقديم الخدماع المترفية للزدائن بالاي 

 ارافي متالح فمالء المتارب بختبتيااهم من رهة بيماية متالح المتارب من رهة اخرى .
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 البحث :اهمية 

بديرران مفهبمهررا باطربر هررذ  الخرردماع  رالررة باهميرة الخرردماع المترررفية اليرابنيرةادررز اهميررة الديرث فرري د      
اهميررررة بانررررباع الخرررردماع  ديرررران درالررررةالالارررري يقرررردمها المترررررب الررررن الزدررررائن دطريقررررة االياربنيررررة   ب امررررع هررررذ  

المترفية االياربنية   بيذلا في الاييب القانبني لهرذ  الخردماع االياربنيرة   بيرذلا اظهرر اهميرة الديرث فري 
 درالة الملؤبلية فن ااخالل لهذ  الخدماع .

 منهج البحث :

 بع .افامدنا في هذ  الدرالة فلن المنهج البتفي بالايليلي يل  ما ينلرم مع طديعة المبل

 -مشكمة البحث :

 ايمن مشيلة الديث في :

 ما هب مفهبم الخدماع المترفية االياربنية ؟ -1

 ما هي الطديعة القانبنية لهذ  الخدماع الاي اقدمها المتارب االياربنية ؟ -2

 ؟ييب ايقل المتارب اهدافها المرربا بالمارادة فلن اقديم خدمااها فدر  نباع اااتال االياربنية  -3

 خطة البحث :

لررنانابل فرري هررذا الديررث الخرردماع المترررفية االياربنيررة بطديعاهررا القانبنيررة فرري مديثررين بلنختررص المديررث 
اابل : مفهرربم الخرردماع المترررفية االياربنيررة   ب لررم المديررث اابل الررن ثالثررة مطالرر  فرري المطلرر  اابل : 

الثاني : ختائص الخدماع المترفية االياربنية بالمطل  الاعريب دالخدماع المترفية االياربنية   بالمطل  
الثالررث : انررباع الخرردماع المترررفية االياربنيررة . بالمديررث الثرراني انررابل الطديعررة القانبنيررة للخرردماع المترررفية   

ني ب لم المديث الن مطلدين   المطل  اابل : الايييب القانبني للخدماع المترفية االياربنية   بالمطل  الثا
 : الملؤبلية المدنية لألخالل في اقديم الخدماع المترفية االياربنية .
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 المبحث االول

 الكترونيةمفهوم الخدمة المصرفية 

امثررل فرري القرري القررد اتيرررع نظرررا المتررارب الررن العمررل المترررفي مررن مررررد اندياهررا لخرردماع اقليديررة          
ديمها فررري شررريل  رررربض لطالديهررا بالميارررارين اليهرررا الرررن اقرررديم البدائررع مرررن مخالرررب الماعررراملين اا اترراديين باقررر

 :خدماع يديثة بدابرهاع ااالئم مع اهدافها المانبفة  دانبع مهامها   بفلن لبء ذلا لنانابل في هذا المديث

 المطل  اابل : الاعريب دالخدماع المترفية االياربنية .

 نية .المطل  الثاني : ختائص الخدماع المترفية االيارب 

 المطل  الثالث : انباع الخدماع المترفية االياربنية .
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 المطمب االول

 بالخدمات المصرفية االلكترونية  التعريف

مرررربال بالخرررردماع امثررررل الخرررردماع المترررررفية الارررري اقرررردمها المتررررارب يالالررررهيالع المترررررفية بأدخررررار اا       
ايررردى اهرررم ميبنررراع الاقررردم اا اترررادو فررري او دلرررد ييرررث اياررراج المشررراريع بالمؤللررراع الرررن المتررررفية ااخررررى 

القررربض لامبيررل انشررطاها بلرريس هنرراا مررن يقرردم هررذ  الخدمررة لرربى المتررارب بمؤللرراع اا ررراض الارري اقرربم 
 . (1)دإ راض اامبال لألفراد بالشرياع يل يل  يارا  

بالمؤللراع ادية الاي اقبم دها دعض الشررياع من اامبر اا اتلذلا اعرب الخدماع المترفية دانها مرمبفة 
الخاتة دندارا اامبال بالاثمارها بمرن ذلرا المترارب يرالدنبا بشررياع الارنمين بشررياع الامبيرل بالاري المالية 

 . (2)ذاع اناشارها دشيل يدير دلد  النراياع المايققة في هذا المرال 

بيمين اعريب الخدماع المترفية دتبرا فامة دانها فدارا فن اترفاع اب انشرطة اب اداء يقردم مرن طررب الرن 
اخر بهذ  اانشطة اعادر غير ملمبلة با يارار  فليهرا نقرل ملييرة او شريء   يمرا ان اقرديم الخردماع  رد ييربن 

 . (3)مرادط اب غير مرادط دمناج مادو ملمبس 

 اتادية العالمية الدنبا فلن افادا الافيير في بلع الاراايرياع رديدا باطبير نمراذج بلقد دفع الاطبراع اا
اطبراج يديراج ييث ابار  رميرع الدنربا فري العرالم  اطبر اعنيفالم باالامرار لمن  افمال المح لهم دالمنافلة 

نفس الايدياع مما ادى الن االاعانة ديلبل مترفية ذيية الاي ارعل اانظمة االية في الدنربا ااطربر لاييرب 
مررع معطيرراع الاينلبريررا لررذا فرران الخرردماع المترررفية االياربنيررة فرفررع دانهررا اقررديم الخرردماع المترررفية مداشررر 

خالل الافافل االي مع القنباع االياربنية المخالفة الاي يبفرها الدنرا لرميرع الملراخدمين ) اافرراد للعمالء من 
 . (4)بالشرياع ( فلن مرار اللافة 

                                                           

  اااراهاع اليديثة للخدماع المترفية   رلالة نيل شهادا المارلاير في الدنبا بالانميناع الن رامعة  لماح ميهب  (1)
 .185 ص2004منابرو   الرزائر  

 فؤاد العردي  مفهبم الخدماع المترفية بانبافها   مقال منشبر فلن المب ع   (2)
         https://www.weziwezi.com          11/3/2018ااريخ الزيارا 

دريش فدد القادر   ربدا الخدماع المترفية يمدخل لزيادا القدرا الانافلية للدنبا   مرلة ا اتادياع شمال افريقيا   العدد  (3)
 .252  ص 2009الثالث   

 . 109  ص  2001 الدار الرامعة   القاهرا   1 ط فدد المطل  فدد اليميد   العبلمة ب ا اتادياع الدنبا (4)

https://www.weziwezi.com/
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نيررع دتررربراها بظهرررع الخرردماع المترررفية االياربنيررة للمررررا اابلررن فرري ددايررة الثمانينرراع بلرررم ايررن فدررر اانار 
لرراخدمبن طرفيررة اب لبيررة مفرراايح اب شاشررة الفزيرربن فرري البترربل لنظررام المترررب العمررالء ي الياليررة   بانمررا يرران

فدرررر خرررط لهرررااب مثرررل شرررفرا ) مررربريس ( اعمرررل ارشررراداع باعليمررراع للمتررررب اب اطلرررل فليهرررا فررري ذلرررا الب رررع 
 الخدماع المترفية المنزلية اب يانع الاينلبريا الملاخدمة في نقل الدياناع هي فيديبينيس هب فدارا فن تبرا

اليالر  ددائية اب ابلية انقل المعلبماع فن دعد ييث الاخدم في ابتيل النتبص للملاخدم في تربرا اشرد  
اطربرع دتربرا يديررا يارن داارع هنراا العديرد مرن نلرع الخدماع المترفية االياربنية اما في الب ع اليالي 

افلررل  فائرردااميررز نفلررها داقررديم معررداع الدنرربا الارري لهررا ابارررد فلررن اانارنيررع فقررط بلرريس لهررا مقارنرر  فعليررة اب 
 . (1)بمزايا مترفية الياربنية فديدا 

الرييرزا االالرية للعديرد مرن الترنافاع  امثلاهمية الخدماع المترفية االياربنية في ان هذ  الخدماع  بامثل 
المتررفية اب العنربان الرئيلرري للاعرامالع المتررفية الملرراقدلية بالاري لررامين العمرالء مرن اامررام غالديرة فمليررااهم 

 المترفية بايايارااهم ديل لهبلة دبن زيارا فربع الدنبا لذلا درزع اهمية الدنبا في الب ع اليالي ما يلي :

اادردافي فري مررال ابظيرب الاينلبريرا بالراثمارها فري الاعريرب  ابريه ط دين نراح الدنا بدين ايقيل الاراد -1
 . (2)فلن ياراع العمالء باللعي لايقيقها دما ييقل الميزا الانافلية بالميافظة فليها 

 الامرارها في ايقيل ملابياع افلن من اشداع ياراع العمالء برغدااهم . -2

ابلرع مرن   ردراج الهمع الخدماع المترفية االياربنية في ااراقاء دمعايير بربدا الخدماع للعمالء بااايع  -3
الفافليررة فرري انفيررذ العمليرراع   دشرريل فرربرو بمداشررر   فلررالج فررن االرراع مظلررة الخرردماع الارري دااررع مررن المميررن 

ددفع معداع الايبيالع دين اليلاداع اايداع  انفيذها دبالطة القنباع المترفية المخالفة بالهمع هذ  القنباع
 . (3)النقدو اللي  ال.... بغيرها 

بيذلا ادرز اهمية هذ  الخدماع دابفير الرايرة الرن فمالئهرا ييرث يميرنهم الردخبل الرن يلرادهم الخراص فري او 
ايلفرة   بلرهبلة ب ع بميان فدر اللتط فلن )زر المابس(   بيذلا ابفر الب ع لعمالئها داالافة الرن  لرة ال

                                                           

   1996  مريز دلاا للطدافة بالنشر   االيندرية    3منير ادراهيم الهندو   ادارا الدنبا الارارية   مدخل ااخاذ القرار   ط (1)
 . 23ص 

 فدد اليلن لالمة   الخدماع المترفية االياربنية   مقال منشبر فلن المب ع : (2)
    http://Edaat.july.uplad.www.kibs.edukw    21/2/2018ااريخ الزيارا. 
 . 54منير ادراهيم الهندو   متدر لادل   ص  (3)

http://edaat.july.uplad.www.kibs.edukw/
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االاخدام لذلا يفلل العمالء الاخدام الخدماع المترفية فدر اانارنيع بان لهذ  الخدماع اهمية ييث اميرن 
الخرردماع المترررفية العميررل اميانيررة  باخرربلمررن اميانيررة ايبيررل اامرربال مررن يلررا  العميررل الررن يلررا  اخررر   

غ فرن او فقردان اب خلرارا لدطا راع اائامران يرميرل الادلاتير رمع معلبماا  الشختية فلن اانارنيرع بيميرن للع
 . (1)في المنطقة الميلية الاادعة ل  

بلعل من اهم ما ااماع د  المتارب االياربنية هب اميانيرة البتربل الرن  افردا ايدرر مرن العمرالء بذلرا دلرد  
اميانية البتبل اليها في او ب ع يان بيل هذا ... الن الثبرا الاينلبرية الاي اثرع دشيل يدير فري ا اتراداع 

فيين بغيررهم مرن المشراريين فري لربل الخردماع الدبل   برذدع اهامامراج مازايرداج فري الب رع المعاترر مرن المترر 
 . (2)المالية بذلا دل  النمب اللريع باليدير للارارا االياربنية 

بادرز اهمية الخدماع المتررفية يبنهرا االرهل باادل فري ارديرد اداء الترنافة المتررفية   ببرربد  نافرة لردى 
ن يالعال رة درين المتررفين بالعمرالء   بدالارالي ايلر المترفيين دنهمية الخدماع المترفية االياربنية في اعزيز

بالعال ة القانبنية دين نظرم المعلبمراع الماليرة بالخردماع الدنييرة اليديثرة باداء الدنربا بدالارالي ااداء العالم للدنا 
ي ربدا رذ  المزيد من الماعاملين من خالل با ع الاينلبريا المعلبماع الملاخدمة في المؤللاع الدنيية بدالاال

 . (3)ذ  العمالء الردد رااداء ب 

بان الخرردماع المترررفية االياربنيررة لهررا اهميررة بدبر فرري زيررادا مررن ردييررة الندررا بااايررة الفرتررة اناشررار الدنررا 
باقليرررل ايررراليب اافمرررال الرباينيرررة   باخفررريض فررردد العررراملين بايررراليب اناررراج الخدمرررة المتررررفية باالرررافادا مرررن 

شريل اامثرل   باربفير ايراليب فراح فرربع رديردا للدنرا ممرا يرنعيس ايرادراج فلرن ااداء المرالي   المبارد الثمينرة دال
 بيما لها اهمية في بفي الاعامل المترفي فدر اانارنيع بمبايدة الاطبراع الاينلبرية بالدية اياياراع العمالء 

بيرذلا االراع ر عرة العمرل المتررفي  ا ارداربدالاالي الن اعزيز اقديم الخدماع المترفية االياربنية ديل يفاءا ب 

                                                           

   2007   11  العدد  دلكرة خيلر ميمدايمد دبراس   العملياع المترفية االياربنية   مرلة العلبم اانلانية   رامعة  (1)
 .121ص 

   2009لليمة فدد اهلل   دبر البيل الخدماع المترفية االياربنية   رلالة مارلاير مقدمة الن رامعة داانة   الرزائر    (2)
 .113ص

 .151فدد المطل   فدد اليميد   متدر لادل   ص  (3)
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بدبن اليارة لمزيد من الفربع بالمياا  بالعمرالء بالمدراني الاري ازيرد الايلفرة بلهرا اهميرة فري زيرادا العمرالء فلرن 
 . (1)باخاتار الزمان بالميان فلن يد لباء  الا الخدماع نايرة اللرفة في انراز الخدماع المترفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .116لليمة فدد اهلل   متدر لادل   ص  (1)
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 المطمب الثاني

 خصائص الخدمات المصرفية االلكترونية

ان مبلرربع الخدمررة المترررفية االياربنيررة اعررد مررن المبالرريع الارري اترردرع اهامامرراع الدررايثين بالدارلررين     
 -بالممارلين فلن يد لباء   با دد من ديان اهم ختائتها :

 سهولة الحصول عمى الخدمة : -أوالا 

المترررفية مررن طرررب العميررل بذلررا  اليترربل فلررن الخدمررة  ايلرريرهبلة اااتررال ب باالررمن هررذ  الخاتررية لرر   
  بارربفر  للعميررلدقتررر الب ررع بفارررا اناظررار  ترريرا لليترربل فلررن الخدمررة المترررفية   بمالئمررة لررافاع العمررل 

 فدد يافي من منافذ اليتبل فلن الخدمة .

 -سرعة االستجابة من قبل العاممين : -ثانياا 

اشير الن رغدة بالاعداد العاملين دالدنا في اقديم الخدمة بملافدا الزدائن بالرد فلرن الافلرارااهم باللررفة      
في اداء الخدمة   باالارادة الفبرية لطل  العميل بان الخدمة المترفية فدر اانارنيع انخذ ب ع ا تر ديثير 

 من الذها  الن الدنا .

 -: معرفة وتفهم العميل -ثالثاا 

باعني دذل الرهد لفهم اياياراع العميرل بمعرفرة اياياررااهم الخاترة   بااهامرام الفرردو دالعميرل   بمعرفرة     
 .(1)العميل الدائم للدنا   باقديم النتح باالاشارا بالابري  الالزم 

 -االتصال : -رابعاا 

بدهررذ  الخاتررية يقالررري ازبيررد الزدررائن دالمعلبمررراع بداللتررة الارري يفهمبنهرررا   باقررديم الابلرريياع بالشررررح       
 الالزم يبل طديعة الخدمة بايلفاها   بالمزايا المارادة فلن الخدمة بالددائل الممينة .

 

 

                                                           

 . 59ادراهيم الهندو   متدر لادل   منير  (1)
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 المصداقية : -خامساا 

الزدرررائن ممرررا يبلرررد الثقرررة درررين الطررررفين ان العمرررل  باالرررمن مرافررراا الدنرررا لألمانرررة بالتررردل فررري الاعامرررل مرررع    
 المترفي  ائم فلن الاس الثقة .

 -االمان : -سادساا 

باخاص الخدماع المترفية االياربنية داألمان بخلبا المعامالع مع الدنا من الشا بالخطربرا   بيالرمن      
 . المعامالعاامان المادو بالمالي بلرية 

 -الممموسة : الجوانب المادية -سابعاا 

بامثرررل الالرررهيالع الماديرررة الملررراخدمة فررري العمرررل دررردءاج درررالمظهر الخرررارري للدنرررا باهيئرررة اارررررا بالبلرررائل     
 . (1)الملاخدمة في الخدمة 

 -انخفاض تكمفة العمميات في المدى الطويل : -ثامناا 

ع بالدرمريرراع فرري المرردى القتررير بهنررا فلررن الدنرربا ان انفررل مدررالغ ايدررر فلررن اارهررزا االياربنيررة بالشررديا    
يبن الدنبا االياربنية ا ايااج فلن المدى القترير الرن فرربع فعليرة بلرييبن فردد المربظفين ا رل   ممرا يعنري 

 ان الاياليب لايبن ا ل .

 -سهولة المقارنة والتحميل : -تاسعاا 

اررافها بفمررل المقارنررة بالايليررل رفية ايفررظ الياربنيرراج   فرران فمليررة الرران يررل المعلبمرراع الشختررية بالمترر    
 . (2)فملها يدبياج بالاخراج الناائج ألياج بارلالها في يالة طلدها   الهل من 

 -حواجز اقل لدخول الصناعة المصرفية : -عاشراا 

دنررربا اانارنيرررع ا اياررراج الرررن مدرررانا بميااررر  بمترررربفاع لرررمنية مقارنرررة درررالدنبا الاقليديرررة   بذلرررا ان     
 فدد المبظفين   يقلل المتاريب الاشتيلية بدالاالي الدخبل الن التنافة المترفية الهل با ل ايلفة.بانخفاض 

                                                           

 .192لماح ميهب    متدر لادل   ص  (1)
 . 128  ص  2008  دار بائل للنشر بالابزيع   ااردن    1ناظم ميمد نبرو الشمرو   التيرفة االياربنية   ط (2)
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 -سهولة اعادة هيكمة االعمال المصرفية : –احدى عشر 

بفي هذ  الخاتية اب الميزا فان المعلبماع ميفبظة الياربنياج بافداد المبظفين  ليلرة فري ندربا اانارنيرع        
 . (1)فان الاتير ايلر   بافادا الهييلية ايبن فلن نيب الهل 

 -خيارات الكثير لمعمالء : –اثنى عشر 

يع   بمقارنة العار الفائدا باخايرار اافلرل   بهرذا بمن خالل الدخبل الن المبا ع االياربنية لدنبا اانارن    
   ن اميانيرة الالربيل للمنارراع المتررفية خرارج الدبلرةالية للدنبا الاقليدية   ب عا ييدث اا من خالل الزيارا الف
 . (2)يبن دنبا اانارنيع ا اقيدها اليدبد الرترافية ييث ما اابفر خدمة اانارنيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 129ناظم ميمد نبرو الشمرو   متدر لادل   ص  (1)
 . 37ي   متدر لادل   ص د. تالح الدين مفااح لعد الدا  (2)
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 الثالثالمطمب 

 انواع الخدمات المصرفية االلكترونية

 الرردفعاانررافن اليارررة فرري العررالم الرراخدام خرردماع مترررفية الررافد بالررهل فمليرراع الشررراء بالديررع بفمليرراع     
افلرل  اقديم هذ  الخردماع لعمالئهرا بفرل   ييث ددأع المتارب داللعي الن يفظهابالاخدام بالاددال النقبد ب 

ة ياررررة المرامرررع لمثرررل هرررذ  الخررردماع بمرررن اررررل ايقيرررل الرررا التايرررة اناشررررع المترررارب بايررردث البلرررائل لالديررر
 -الارارية في العالم خالل العقبد الثالثة المالية دشيل يدير بمن اهم انباع هذ  الخدماع هي ما يلي :

 -الخدمة المصرفية عبر االنترنيت : -أوالا 

لمؤللاع المترفية القيرام دالمعرامالع الماليرة مرن خرالل ييث ان هذ  الخدمة المح ليثير من العمالء في ا    
الدخبل الن التفياع االياربنية الاي اشتلها المؤللة المترفية فدر اانارنيع   بان هذ  الخدمرة ايربن امنرة 
بيذلا ابفر الراية للعمالء الذين لديهم دطا راع لري  الري مرن الردخبل الرن معلبمرااهم المتررفية مرن او ميران 

 . (1)ار اللافة لباء يان العميل في المنزل اب في مياد  بفلن مد

بيررام ذلررا مررن خررالل دخرربل المب ررع المختررص للخدمررة المترررفية دييررث يقرربم دادخررال ر ررم الدطا ررة بالررر م اللرررو 
 بهنرراا دعررض الدنرربا الارري اطلرر  معلبمرراع الررافية لمزيررد مررن اللرررية باليمايررة بييرربن دترربرا ايثررر امنرراج   بيررام

( لالررريل دخبلرر  بارررراء معامالارر  الماليررة   بدالاررالي اميررن PINيلررمن ) افطراء العميررل ر ررم شخترري اعريفرري لرر 
العمررالء الرراييم دررنمبالهم مررع ارربافر ارررراءاع يمايررة بامرران فرري فمليررة الاتررفح بالديررث بالعرررض بيررذلا يمينرر  

ار  العميرل باالرهل لر  فري الاترفح داليلراداع دالشريل الرذو يخار الطدافة اية معاملة اب اتميم تفية خاترة
بمثل هذ  المعامالع يفبااير دطا اع اائامان اب ارلال رلائل الياربنية للدنا الافلار فن اية معلبمة يريدها 

 . (2)اب غير ذلا 

 

 

                                                           

فمر ملعبد ايمد   العمل الترفي الممارس دبلائل الياربنية من  دل الدنا المريزو   ديث مقدم في المؤامر اللنبو  (1)
 . 90  ص  2003لالفمال االياربنية في العالم العردي   رامعة الزيابنة   فمان   

 .11-10فمر ملعبد ايمد   متدر لادل   ص  (2)
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 -الصراف االلي : -ثانياا 

مرن العمليراع  بهي ايثر الخدماع المترفية االياربنية اناشاراج   بيمين الاخدام التراب االي فري العديرد     
النقردو باالافلرار فررن الرتريد باليترربل فلرن يشررب  المتررفية الاقليديرة بغيررر الاقليديرة مثررل اللري  باايررداع

لررافيد اخررر   بارررراء اليرربااع الاراريررة اليلرراداع لررنفس الشررخص اب الم يلررا  مخاتررر بامبيررل اامرربال دررين
بالديد ا لاط القربض   بالديد فبااير الهااب باليهرداء   بدفرع فربااير المشرارياع بايرداع الشردياع فري يلرا  
بطل  دفارر شردياع   بافطراء اعليمراع ميرددا للمتررب   بمعرفرة الرعار الفبائرد بايبيرل النقربد مرن فملرة الرن 

 . (1)دام دطا اع اائامان بغيرها اخرى باللي  النقدو دالاخ

 -الحصول عمى الخدمات المصرفية من المكتب او المنزل : -ثالثاا 

بفي هذا النبع من الخدمة يمين للعميل ان ييترل فلرن الخدمرة المتررفية لرباء يران فري الديرع اب الميار      
  بالرذو يررادط مرع يالرب  المتررب   اب فنرد الراخدام ( P.C)ل   بذلا فن طريل رهاز اليالب  الشختي

رهاز الالفاز الماطبر   اب فن طريل رهراز الهرااب الرذيي المرزبد دشاشرة   ييرث يميرن للعميرل اليتربل فلرن 
المعلبماع دبالطة شاشة المعلبماع من  افدا الديانراع بيقربم دارلرال اعليماار  الرن يالرب  المتررب لالطرالع 

يبيرررل مرررن يلرررا  اخرررر اب دفرررع الفررربااير دبالرررطة الالفررراز داليبادرررل اب فلرررن لررربا ط اا مرررار فلرررن يلررراداا  اب الا
 . (2)التنافية بغيرها 

 -مراكز خدمات االتصال : -رابعاا 

بهي مرايز خدماع مترفية هاافية خاتة لاقديم خدماع الارزئة بهي ررزء مرن اافمرال المتررفية فرن دعرد    
مرررن الرتررريد باخرررر يريررراع فلرررن اليلرررا  داالرررافة الرررن اررررزاء الايبيرررل بييترررل لعميرررل فلرررن الخدمرررة لمعرفرررة 

يلررا  الررن اخررر فرريمين فرراح يلررا  رديررد بالقرري طلدرراع ا اررراض بالررديد الفرربااير   بلعررل مررن اهررم مزايررا هررذ  
اقرردم فلررن مرردار اللررافة   ب ررد يررددع الدنرربا ار ررام هاافيررة ماختتررة لهررذ   انهرراالخدمررة داالررافة الررن اللرررفة 

                                                           

م الخير دراري   اثر فترنة الخدماع المترفية فلن ااداء الدنيي   رلالة مارلاير مقدمة الن رامعة  اتدو مرداح   ا (1)
 .39  ص  2015الرزائر   

 .128لماح ميهب    متدر لادل   ص(2) 
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المرايز لالاتال دها باليتبل فلن الخردماع المطلبدرة دعرد ادخرال ر رم اليلرا  بالرر م اللررو الخراص دالعميرل 
 . (1)للايدث مع المبظب الملؤبل فن ذلا 

 -خدمات نقاط البيع : -خامساا 

م ييرررث ان هرررذا النررربع مرررن الخررردماع يمرررنح العمرررالء الدنررربا المربنرررة دشررريل يديرررر فررري الرررديد  يمرررة مررردفبفااه     
يررام الرراخدام بخاتررة اذا يانررع هرذ  المدررالغ المطلبدررة يديرررا   ييرث انرر   بالشرريياعالياربنيراج يدررديل للنقرربد البر يرة 

ام فيرر  الايبيررل االياربنرري للنقرربد مررن يلررا  العميررل       ارراالرري ماتررل دشرردية الياربنيررة مررع الدنرربا  الرردفعرهرراز 
 يمة الخدماع  دفعيل المترفية   ييث يلاخدم العميل فند ) المشارو( الن يلا  الاارر دالاخدام دطا ة العم

 .(2)ميالع الارارية بميطاع الب بد بغير ذلاالبالدلائع الاي ييتل فليها لدى ميالع الديع دالارزئة ي

 -: المقاصة لمشيكات وخدمات التحويل االلكتروني  -سادساا 

 الرربيةاليااديررة الررن ديانرراع الياربنيررة بيررام  الشرريياعالمادابلررة يررام دمبردرر  ايبيررل ديانرراع  الشرريياعان نظررام     
الربر ي بدردبر  يرؤدو الرن  الشرادداج من يرية فن طريل ايبيل اامبال دناء فلن الدياناع االياربنية  الشيياع

 تررة االياربنيررة فانهررا نظررام لالرربيةاالياربنيررة الررن الايبيررل االياربنرري   امررا المقا الشرريياعالايرربل الرراخدام 
الياربنيرراج دررين الدنرربا دررداج مررن المرردفبفاع البر يررة فرري غرررب المقاتررة بالررريل المرردفبفاع  الشرريياعمرردفبفاع 

 . (3)االياربنية فلن شريط ممتنط 

 -البطاقات الذكية : -سابعاا 

(   با اعامررد Processor( اب معررالج )Chipsبهرري اخررر ريررل مررن الدطا رراع بايارربو فلررن ر ررائل يالررب  )   
فلن اااتال مع اليالب  المترب اب الرهة المتدرا   بهذ  الدطا اع يمين للعميل شرينها دمدلرغ معرين مرن 

دياملهرررا مثرررل   االرررم النقررربد مرررن يلررراد  دبالرررطة رهررراز الترررراب االررري باخرررزن فليهرررا يافرررة الديانررراع الخاترررة 
غ المترربب بالمدلرغ المادقري   فهري اعمرل فمرل بالعنبان بالهااب بالمتررب المتردر بالرلب  التررب   بالمدلر

 . (4)الميفظة االياربنية باتني فن اليارة الن يمل النقبد 

                                                           

 . 126  ص  2014الرائر     ديبان المطدبفاع الرامعية    1نبرو منير   الارارا االياربنية بالالبيل االياربني   ط (1)
 .22ام الخير دراري   متدر لادل   ص  (2)
 . 132نبرو منير   متدر لادل   ص  (3)
 .133نبرو منير   متدر لادل   ص  (4)
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 -خدمات التوكيل االلكتروني : -ثامناا 

بهررذا يعنرري شررراء المترررب الفرربااير مررن الدررائع بدفررع  يماهررا لرر  ثررم ايترريلها مررن المشررارو مقادررل فمبلررة مررن     
الدائع باشمل هذ  الخدمة الابييل مع يل الرربع فلرن الدرائع اب دبن يرل الررربع الرافة الرن اهرم الفربااير بارام 

 . (1)فملية المطالدة بالايتيل الياربنياج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

فادل ريال   ايديث الخدمة المترفية لمرارعة اخاالاع المنظبمة المترفية في ظل الابر  نيب ا اتاد اللبل   رلالة  (1)
 .62  ص 2014العلبم اا اتادية   مقدمة الن رامعة  اتدو مرداح   الرزائر   مارلاير في 
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 بحث الثانيالم

 الطبيعة القانونية لمخدمات المصرفية االلكترونية

ان الدنبا لديها فرتة يديرا لدناء مرال رديد للعمل المترفي باليتبل فلن ملراية يديررا فري اللربل مرن     
خالل شدية اانارنيع ييث اعرض اهم الدياناع بالمعلبماع فن خدمااها لعمالئها   ب د درين مرن البهلرة اابلرن 

ان ييررث اقرربم الدنرربا دارربفير  نررباع ماعررددا ان طديعررة العقررد االياربنرري دررين الدنررا بالملرراهلا مررن فقرربد ااذفرر
 للخدماع المترفية االياربنية لعمالئها   بفلن لبء ذلا لنانابل هذا المديث في مطلدين : 

 .الاييب القانبني للخدماع المترفية االياربنية المطل  اابل : 

 ل في اقديم الخدماع المترفية االياربنية .الملؤبلية المدنية فن ااخالالمطل  الثاني : 
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 المطمب االول

 التكيف القانوني لمخدمات المصرفية االلكترونية

مع الاقدم الاينلبري بازدياد الارارا االياربنية ددأع الدنبا االياربنيرة فري الظهربر بالاطربر   ملرافيدا مرن هرذا 
 -الاييب لهذ  الدنبا االياربنية فيما يلي :الاطبر الاينلبري   بفلي  يندتي ايديد 

 -مدى سريان القواعد القانونية الخاصة بالبنوك التقميدية عمى البنوك االلكترونية : –أوالا 

نمررا    ررانبني ييرران لهررا الاقليديررة الدنرربا فررإن القررانبني الييرران ييررث مررن  األرض فلررن ملمرربس با ررع ييررث مررن با 
 االياربنيرة الدنربا دينمرا   الفرربع الرا فري مناشرر المربظفين مرن يدير بفدد   المناشرا اليثيرا فربفها في مامثال
نما األرض فلن مناشرا فربع لها ليس    ميانر  يران مهمرا إلير  البتربل العمالء من أو يلاطيع بايد فرع هب با 

 من المهبل العدد هذا لها ليس االياربنية الدنبا فان يذلا.  الدنا إلن في  الدخبل يريد الذو الب ع يان بمهما
 . (1) الاقليدية الدنبا في المبربد المبظفين

 بلين فمالئها إلن المترفية العملياع يافة اقدم الاقليدية الدنبا فإن العمالء إلن المقدمة الخدماع ييث مناما 
 اقردم فهري االياربنيرة الدنربا أمرا. بالعميرل الدنرا مرن يل من بالب ع الرهد من اليثير إلن ايااج اقليدية دطريقة
 الدنربا فان بفلي  ..لرهدبا الب ع هذا يل ابفر يديثة الياربنية دطريقة بلين أيلا فمالئها بالن الخدماع ذاع

 ياررربفر يارررن بذلرررا الاقليررردو دشررريلها الدنررربا لالرررا المنظمرررة القانبنيرررة القبافرررد لرررذاع اخلرررع بأن ادرررد االياربنيرررة
 . (2) الدنبا من النبفية الا مع دالاعامل  يامهم فند الطمننينة من المنال  اليد للعمالء

 فلرن الاقليديرة الردفع نظرم بيمايرة لانظريم المبلربفة القانبنيرة باألييرام النتربص اطديرل يميرن ا فانر بفلير  
 النتربص مخالفرة ليرن . القرانبن بفرل إدرراء  ربا للشريا أن نررد فمرثال اليديثرة االياربنيرة الردفع ببلرائل طرائرل
 , الشريا تاي  دمعرفة اليلا  إ فال يذلا أب , رتيد دال للاعامل بدفع  يايرير , الشيا ليماية بردع الاي
  انبنيرة دنتربص الرنرائي القرانبن فلير  يعا ر  ذلرا ذلاير   فلير  الميلرب  يعلمهرا ا دطريقرة ايرير  يذلا أب

 ماليرة ديانراع رلرالة فرن ينايرة فانر  , العرادو للشريا االياربنري الميراف  فهرب االياربنري الشريا أمرا   بالرية
 الشريا متردر يرلرلها الاري المطلبدرة الماليرة القيمرة أو , المطلبدرة الماليرة الدياناع فيها بمبثقة مؤمنة الياربنية

                                                           

شراديد ميمد الياج   مخاطر العملياع المترفية  االياربنية ) درالة مقارنة (   مذيرا مقدمة الايمال ماطلداع شهادا  (1)
 . 17  ص  2014الليالية    المارلاير   مقدمة لرامعة  اتدو مرداح   الرزائر   يلية اليقبل بالعلبم 

 .22  ص  2008: انظمة الدفع االياربنية  المررع اللادل    ايمد لفر -د(2) 
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  يمرة دايبيل دعدئذ الدنا ليقبم , لدي  يلادا بيملا اانارنع فدر يعمل الذو الدنا إلن بيقدم  من  الملافيد إلن
فادار  الشريا إلتراء إلرن يعمد ثم , الملافيد يلا  إلن المالية الشيا  فلرن دلريال ييربن الملرافيد إلرن الياربنيرا با 

  يلراد  إلرن المدلرغ ايبيرل فعرال ارم  رد انر  مرن الياربنيرا يانيرد أن للملرافيد يميرن دييرث فعال الشيا ترب ان 
 .(1) اليالاين دين يدير ااخاالب أن يادين بهيذا

 -المركزية : البنوك إلشراف اإللكترونية البنوك خضوع مدى -ثانيا

 أب اقليديررة دنرربا يانررع لررباء العاملررة الدنرربا فلررن المريررزو الدنررا إشررراب يشررارط ا العررالم دبل دعررض فرريفررنن 
 دعملهررا  يامهررا فرري لررباء المريررزو الدنررا إلشررراب اخلررع الدنرربا فرران أخرررى دبل فرري دينمررا   االياربنيررة الدنرربا
تدار الياربنية مترفية دعملياع  يامها  أب الاقليدو  الاقليديرة الدنربا هذ  خلبع أن . الياربنية دفع بلائل با 

 لهرم ااربفر الرذين للعمالء اليماية من اليثير يبفر دبلة يل في المبربدا المريزية الدنبا إلشراب اإللياربنية أب
 المبدفرة أمربالهم ليمايرة بذلرا , متررفية فمليراع من الدنا د  يقبم ما فلن المريزو الدنا إشراب من اليماية
 غلريل يعمليراع مريدرة فمليراع فري فالراخدم مرا درة أب إشرراب دردبن األمربال الرا ايربن ا بليري , الدنبا دالا

 . (2) بالمرا دة اإلشراب من  در أو فيها يابفر ا الاي الدلدان من اليثير في اناشر الاي األمبال

ؤللرراع الماليررة الررن االررراع فرري الاييررب القررانبن مررع  طرراع المعلبماايررة بملرراخرراع المتررارب بالمب ررد ادررادر 
الثبرا الاينلبرية لعياج في ااندماج في اا اتاد الرديرد اب ا اتراد اانارنرع بالاررارا االياربنيرة أمرالج فري انبيرع 

طلعررة الررن بلرربج العتررر االياربنرري   بيررؤدو خرردمااها بمنارااهررا بزيررادا اردايهررا   اامررر الررذو يقررع الرردبل الما
الرراعمال اليمديررباراع افررراز مبررراع رديرردا مررن الخرردماع الارري اررناي الررارادة لياررراع اللرربل باشرردافاج لرغدرراع 

 . (3)شرائح ماعددا من الزدائن بالعمالء الذين يطلدبن اللرفة في اداء معامالاهم المترفية بالمالية 

لرررذا ا يرررد مرررن ايرررداث اشرررريعاع رديررردا ايررربن ايثرررر مالئمرررة مرررع ملرررالزماع الديئرررة الاينلبريرررة يرتررراج فلرررن ازالرررة 
 معيقاع الخدماع المالية بالمترفية االياربنية للباء يانع  يبداج ادارية ب انبنية امر الذو يلالزم ما يلي :

 ى الملاثمرين الميلين بااران  .ادارا ييبمية نظيفة  ادرا فلن اشافة الشعبر دااطمئنان لد -1
 الاقرار ليالي با اتادو بمناخ الاثمارو بلرائدي بمالي راذ  بمالئهم . -2

                                                           

 . 19شراديد ميمد الياج   متدر لادل   ص  (1)
 .  25 ص,اللادل المررع , لفر ايمد -د  (2)
 . 201  ص  2008بالابزيع   فمان     دار بائل للنشر  1فدد الفااح زهير فدد الالع   التيرفة االياربنية   ط (3)
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دنرراء مؤللررااي ينظررام  لررائي ذو ارهررزا ماختتررة   ا اترراديا بماليرراج بمترررفياج ب ررادر فلررن اطديررل  -3
 القانبن بايقيل العدالة بالملاباا داللرفة الممينة بالمطلبدة .

 المعامالع اادارية بالمالية باللريدية فلن الاس الالهيل بالثقافية .ادليط  -4
 . (1)اشريع اافراد بالشرياع فلن ارراء فمليااهم المترفية الياربنياج  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 204ناظم ميمد نبرو الشمرو   متدر لادل   ص  (1)
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 المطمب الثاني

 المسؤولية المدنية عن االخالل في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية

اب الررررزاء فيهرررا ان الملرررؤبلية المدينرررة اقررربم فنرررد اخرررالل المتررررب دمرررا الارررزم دررر   درررل التيرررر  انبنيررراج اب ااقا ررراج     
 اعبيض اللرر فن هذا ااخالل بالملؤبلية المدنية اما ام ايبن اعا دية اب اقتيرية .

المتررب المدنيرة بالفررع الثراني هذا لاناابل في هذا المطلر  فررفين : الفررع اابل لرنايلم فرن اريران الملرؤبلية 
 اييام الملؤبلية الترب .

 الفرع االول

 اركان مسؤولية المصرف المدنية

 -بهذ  ااريان هي ما يلي :

 -ركن الخطأ : -أوالا 

المشرفين ان  يعادر الخطن ريناج من اريان الملؤبلية المدنية اب  د ياداين ااراء في ارديد ... مما رعل رعل   
اناهرربا الررن القرربل دانرر   ياريرربا امررر اعريفرر  لشررراح بياررا  القررانبن   بدررالرغم مررن اعرردد اراد الشررراح بالياررا  فررننهم 

اخررالل المرردين دالازامرر  مررع ادراا هررذا المرردين لهيررذا االاررزام بالخطررن فرري اطررار الملررؤبلية الاعا ديررة هررب فرردم انفيررذ 
شرررئة فرررن العقرررد اب الارررنخير فررري انفيرررذها انفيرررذاج معينررراج بلمرررا يررران االارررزام الرئيلررري المررردين اب الملارررزم الازامااررر  النا

للمتررب هرب ايبيرل مدلررغ مرن يلرا  ااخررر الرن يلرا  الملرافيد دطريقررة الياربنيرة لرذا لررييبن الخطرن هنرا هررب 
 . (1)فدم الانفيذ اب بربد  يد غير مشربع في يلا  ااخر 

اما فري االارزام دنايررة فالمردين ييربن ملرؤبل فري يرال فردم ايقيقر  للنايررة المطلبدرة بدترض النظرر فرن العنايرة 
الاي يدذلها في لديل ذلرا   بفنرد اطديرل ذلرا فلرن طديعرة االازامراع فري المعرامالع االياربنيرة اذ ياعرين فلرن 

 .المترب البتبل الن التاية المطلبدة بهي ميمل النقل 

                                                           

   2004  مطدعة بزارا الاعليم العالي بالديث العلمي   دتداد    1فدد المريد اليييم باخربن   البريز في نظرية االازام   ط (1)
 .83ص
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لازيد ليبن الازام المترب هب الازام يايقل نايررة بلريس ددرذل فنايرة ان درذل العنايرة ينخرذ دمعيرار الرررل بلعل ا
المعاراد بفنردما يرراد اطديرل هرذا المعيرار فلرن المتررب يندتري ااخرذ دنظرر اافادرار خترائص شردية اانارنيررع 

اخررج مرن نراطل الدبلرة الاري يبررد فيهرا الاي ايبن فالمية مفابية بان االرار الاي يمين ان اتري  اامرر  رد 
 . (1)المترب باامر 

ا يندتي ان يتي  فن الذهن من رهة اخرى الاطبر الاينلربري الرذو يالرع دالرامرار درين الردبل الماقدمرة فلميراج 
بالرردبل الارري هرري فرري طرربر النمررب بمررن رهررة اخرررى ان المترررب شررخص معنرربو ييارررب اافمررال المترررفية لررذا 

فلررن فلرم بدرالررة ايثرر مررن غيرر  دااخطرار المييطررة دالعمرل المترررفي   امرا فررن اثدراع الخطررن  يندتري ان ييربن
الذو ب ع د  المترب فالقافدا العامة اقلي الدينة فلن من ادفن بانليلاج فلن ذلا فان  يقع فردن ااثدراع اب 

ي فرردم  يررام المترررب دانفيررذ اثدرراع الخطررن فرري اقررديم الخرردماع المعرفيررة الياربنيرراج فلررن العميررل انرر  هررب مررن يرردف
 . (2)االازام المترفي 

 -الضرر : -ثانياا 

يعد اللرر ريناج مرن ااريران االالرية للملرؤبلية اذ يعامرد فلير  لقيامهرا ...... معر  برربداج بفردما فرال ملرؤبلية 
المترررب ييررث ا لرررر باللرررر فمبمرراج يعرررب دانرر  ااذى الررذو يترري  الشررخص فرري يقب رر  اب فرري متررلية 

 . (3)مشربف  ل  

لقيررام ملررؤبلية المترررب اذ اللرررر فنتررر مهررم  بيندترري ان ييرربن اللرررر المررادو الررذو اتررا  العميررل مداشرررا
لقيررام ملررؤبلية المترررب بيندترري ان ييرربن اللرررر نايرررة مداشرررا بطديعيررة لخطررن المترررب فرري اقررديم الخرردماع 

مررن  ررانبن الاب يررع االياربنرري بالمعررامالع االياربنيررة ر ررن  26االياربنيررة بهررذا بييلرر  مررا اشررارع اليرر  المررادا 
فلرررن ان ) ا يعرررد الزدررربن ملرررؤباج فرررن او  يرررد مشرررربع يررردهل يلررراد  دبالرررطة  بالاررري  لرررع 2012للرررنة  78

 . (4)الايبيل مالم ييبن نارم فن خطئ  اب اهمال  

بياليظ ان هذا النص  د بلع  افردا فامرة معناهرا ملرؤبلية المتررب فرن او خطرن يرايدر  بالرذو دردبر  يرؤدو 
الزدربن اب اهمالر  بيقرع فر ء ااثدراع فلرن نراج فرن فعرل الن فدم انفيذ الايبيل .... مالم ييبن ذلرا الخطرن  رد 

                                                           

 .531 ص2004النهلة العردية   القاهرا   دار 1 ط1فدد الفااح مراد   مبلبفة الدنبا  ج (1)
 .532فدد الفااح مراد   المتدر نفل    ص  (2)
 .86فدد المريد اليييم باخربن   متدر لادل    (3)
 .2012( للنة 78 انبن الاب يع االياربني بالمعامالع االياربنية ر م ) (4)
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الدائن او الزدبن ان  هب المرو بلين ياثنن من ذلرا يالرة بايردا اب الاري يعطري الردائن مرن اثدراع اللررر فيهرا 
بهي اذا يان ميل االازام مدلغ من النقبد بلما يان ميل الازام المترب في اقديم الخدماع مدلغ من النقبد فان  

 . (1) يام المترب في الايبيل فان اللرر يفارض  د ايقل دبن يارة الن اثداا   فدم

 -العالقة السببية : -ثالثاا 

ا ييفي لقيام الملؤبلية ان ييبن هناا خطن من ران  المترب بلرر من رانر  العميرل درل ا درد مرن ان    
ييبن الخطن هرب اللرد  فري ايقيرل اللررر اذ مرن الماتربر ان ييربن هنالرا خطرن مرن رانر  المتررب بلررر 

 رد يترل دفعرل اامرر اب  من ران  اامر   اا ان الخطن غير يافي لايقيل الملؤبلية بفلي  فقد ييربن اللررر
دفعررل  رربا  رراهرا   بفنررد اطديررل هررذ  الشررربط فلررن النقررل االياربنرري يلررزم ملررائلة المترررب فررن االرررار الارري 
اليقرع دراامر ان ييربن نااررة فرن خطرن يتردر مرن راندر  امرا اثدراع الرا العال رة فقرد اخالرب الررأو فيهرا فررذه  

)الزدربن( ليبنر  المردفي بانليلراج فلرن ذلرا ييربن المردفي الرن رأو الن ان فر ء اثدااهرا يقرع فلرن فراال الردائن 
او اامرررر هرررب يررربن هرررب الملرررؤبل فرررن اثدررراع العال رررة اللرررددية بمرررا .... الزدررربن اامرررر فررري الايبيرررل االياربنررري 

اللرررر الررذو اليررل درر  هررب نايرررة اخررالل المترررب فرري انفيررذ االاررزام بهررب ارررراء النقررل االياربنرري دينمررا يررذه  
ن المردين او المتررب هرب ن ان العال ة  ائمة ما دين الخطن باللرر   فال ييلب الزدبن داثدااهرا درل االدعض ال

مررن ييامررل ذلررا مررن خررالل نفرري العال ررة الملررددة او ان اللرررر الررذو اتررا  اامررر لررم ييررن نااررراج فررن الخطررن 
 . (2)الشختي للمترب 
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 الفرع الثاني

 احكام مسؤولية المصرف المدنية

ان الملرررؤبلية المتررررب فرررن ااخرررالل اررررادط اراداطررراج شرررديداج درررالاطبراع الاينلبريرررة ب الايرررباع اا اترررادية    
 بفلي  انقلم هذ  ااييام الن : بالقانبنية المارددا 

 -جزاء قيام المسؤولية : -أوالا 

ن لرررر نايرررة ان غايررة اامررر مررن رفررع الرردفبى فلررن الترررب هررب اليترربل فلررن الاعرربيض يمررا اتررادة مرر    
ااخررالل اثنرراء اقررديم الخرردماع المعرفيررة باليارررة الررن الاعرربيض ايمررن فرري لررربرا اتررالح اب ردررر اللرررر مررن 
خررالل اترريح الارربازن الررذو اخاررل بافررادا الملررربر الررن اليالررة الارري يرران مقربلرراج اب ماب عرراج ان ييرربن فليهررا   

ررزاء  يرام الملرؤبلية بالاعربيض يعامرد فلرن مقردار  بان الاعبيض هب ايد طرل الانفيذ في رميرع االازامراع فهرب
 . (1)اللرر الذو يل دالمالرر بهدف  هب ازالة اللرر اب الايقيل من  

بيعد اقدير الاعبيض ملنلة با ع يلاقل دها  الي المبلبع با ر ادة  لائية فلي  من مييمة الامييز   اا ان 
اتير من الملائل القانبنية الاي اخلع للر ادة القلائية   فناتر اللرر يندتي ان ادخل في يلا  الاعبيض 

ممرا يندتري فلرن المييمرة الاري اخرراص فري اتردار الييرم ان ابلرح فرري ييمهرا فناترر اللررر الاري دمبردهررا 
 در الاعبيض من ا يثب  ييمها القتبر المدطل   باذا يان ااتل في الاعبيض او في اقدير  اذ يام  لائيا 

لي اا اذا ارراز المشررع لالطرراب ااافرال مقردماج فلرن مقردار الاعربيض بفري الب رع نفلر  ارراز او دبالطة القا
المشررررع للقالررري لرررلطة اقررردير  فررري اخفررريض مقررردار الاعررربيض الميررردد اب زيرررادا مقررردار الاعررربيض اذا يررران مرررن 

 .(2)الافاهة

بد لرذا ييربن الاعربيض فري الايبيرل اطديل ذلا فلن الاقديم المعرفي االياربني نرد ان ميل  مدلغ من النقبفند 
االياربني فدارا فن فائدا  انبنية يلايقها اامر فند ااخذ المترب فري انفيرذ  فرن الب رع الميردد لر    او ان 
اقرردير الاعرربيض لررييبن اعبيلرراج  انبنيرراج   امررا مقرردار الاعرربيض فقررد ارربلن المشرررع اقرردير  لذاارر  بلررم يارررا اامررر 

تررعبدة اقرردير مقرردار اللرررر الررذو يررر  اامررر رررراء اخلررب المترررب فررن الانفيررذ  للقالرري دررذلا   باللررد  هررب
الازامرر  فنرردما ييرربن هررل االاررزام هررب مدلررغ مررن النقرربد اا انهررا اباج مررن النقرربد بيميررن الرراتاللها دائمررا بيميررن ان 
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دتبرا ترريية يعطي غيرها في او ب ع بيشيل تعبدة اقدير د يل بلم نرد المشرع العرا ي  د اشار الن ذلا 
 .(1)بانما ايافن داطديل القبافد العامة 1984للنة  30االياربنية اب في  انبن الارارا ر م لباء في القبانين 

 امكانية االعفاء من المسؤولية  -ثانياا 

اذا  امرررع الملرررؤبلية المتررررب فررري اطرررار الايبيرررل االياربنررري للنقررربد بياررربافر اريانهرررا مرررن الخطرررن باللررررر     
بالعال ررة اللررددية   فيندترري فلررن الترررب اعرربيض اامررر فررن االرررار الارري اليقرر  بليررن مقادررل ذلررا  ررد اقررع مررن 

بمررا مطلررب  منرر  بهررذا ااففرراء  مررا فرري بلرع .... دانرر  فعررل مرا يرران لررربريا بانرر  المترررب الظرربب مررا ارعررل 
 ينقلم الن ما يلي :

 .(2)بيقتد د  اعديل اثار الملؤبلية فن ااخل داالازاماع الاعا دية  -: االعفاء الثقافي –أ 

مررن او بيعنرري فرري رميررع اليررااع الارري يافررل فيهررا المترررب مررع اامررر فلررن ايمررل ااخيررر الملررؤبلية الناارررة 
الاعا دو   بلما يان المددأ اللائر هب يريرة الاعا رد فرنن المتررب فرادا يلراقل مريرز  اخالل للترب في الازام  

القانبني دافادار  طرب  بو في العقد لما ياماع د  من مب ب ا اتادو يرعل  يفررض فلرن اامرر شرربطاج بالاري 
رغم مرررن اررربافر مررن يقررر   دبلهرررا اب رفلرررها مرررن دبن منا شرررة اب اعرررديل بمرررن ثررم ااففررراء فرررن الملرررؤبلية فلرررن الررر

فناترها اذا ررع المتارب فادا فلن ادراج دعرض الشرربط الاعا ديرة الاري اعرد ترييية مرن الناييرة القانبنيرة 
اا اذا يانررع انطرربو فلررن غررش بخطررن رلرريم لايمرريهم مررن الملررؤبلية   يمررا فرري يالررة ب رربع خلررل اب انفيررذ غيررر 

اء مرررن الملرررؤبلية يشررررط فررردم الملرررؤبلية فرررن افايرررادو للخدمرررة المتررررفية اب اعررررب الرررا الشرررربط دشرررربط اادرررر 
االرار الاي ايدث نايرة لبء العمل دالشدية العامة لالاتااع اللليية بالاللليية بغيرها من الشربط   بفي 
اليقيقررررة اشرررريل هررررذ  الشررررربط لررررمع  فامررررة للعقرررربد المترررررفية فهرررري ابلررررع مررررن يررررااع اادررررراء مررررن ملررررؤبلية 

 .(3)المترب

ان اربافر الشرربط القانبنيرة يرؤدو لقيرام ملرؤبلية المتررب الرن ان ييربن ملرؤباج فرن  -ي :االعفاء القانون –ب 
يلراطيع المتررب الاملرا دهرا  اعبيض االررار الاري ليقرع دراامر   مرالم ااربافر ايرد االردا  القانبنيرة الاري 
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الملرؤبلية هري القربا  اففائ  من الملؤبلية بلعل من االدا  الاي يميرن للمتررب االراناد فليهرا للراخلص مرن
الررذو يعامررد فليرر  المترررب لافرري ملررؤبليا  هررب القرربا القرراهرا  القرراهر بفعررل التيررر   فررالقبا القرراهرا  ررد ييرربن لررد 

 . (1)بالاي اتير فمبماج اهم اليااع الاي يلرن اليها المترب الملؤبل فن اللرر لدرء ملؤبليا  

باعادر من القبا القاهرا يفاءا الدرامج الاي اعمرل دهرا اارهرزا ب ارنثير الرا الدررامج دالرطبدرة باليررارا الشدلردا اب 
بربد فيربس يتي  الشدية   اما فعل التيرر فيقترد در  هرب مرن لرم ييربن طرفراج فري العقرد با ييربن ملرؤباج فنر  

التير من لم يين طرفاج فري العقرد ... مرا درين التررب باامرر  انبناج بفي اطار الاقديم االياربني للخدماع ييبن 
ليس خلفا فامراج اب خاتراج   باذا يران بفرل القبافرد العامرة ا يشرارط فري التيرر اذ ييربن مترربفاج دالنلردة لطرفري 
العقد بفلن الرغم من خدمة المترب فلرن الاملرا دالخطرن التيرر يلر  اففراء نفلر  مرن الملرؤبلية اا انر   ري 

ن مررردياج لرر  فرري يثيررر مررن اليررااع فيندترري ان ا يخظررن دانرر  المترررب مطالرر  بيييررم طديعررة فملرر  بالديئررة ييررب 
الارري اعمررل دهررا افرررض فليرر  بان ياخررذ مررن اارررراءاع مررا ايرربن ..... ليمايررة الررنظم االياربنيررة للنقرربد   بليبنرر  

باالرراعانة دررالخدراع الالزمررة الارري يرندرر  ان الماطرربرا  مافرربل ا اتررادياج يمينرر  اافامرراد فلررن العلررم بالاينلبريررا 
 .(2)ايبن فعل التير لدداج في ايداث اللرر لالخر اب من ثم فدم الاذرع دخطن التير اففائ  من الملؤبلية 
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 الخاتمة :

 دعد ان انامينا من درالة هذا الديث ابتلنا الن ناائج فديدا منها ما يلي :     

 -النتائج : –أوالا 

ان الاطرربراع اا اتررادية العالميررة دفررع المتررارب الررن افررادا الافييررر فرري بلررع االرراراايرياع رديرردا  .1
  ييث  امع العديد من باطبير نماذج افمال المح لهم دالمنافلة باالامرار لمن فالم اقني ماطبر 

بادايار المزيرد مرن  المتارب درهبد يديرا في مرال اطبير دنياها الاقنية   بايديث انظماها االياربنية
 الخدماع النبفية .

يفلرل ااناشرار البالررع لشردياع اليالرر  االري بمررا اقدمر  مررن لرهبلة فرري الاعامرل بالاباتررل فقرد لررعع  .2
معظرم المعرارب العامرة بالخاترة الرن اقرديم العديرد مرن الخردماع افامراداج فلرن هرذ  الاقنيرة بخاترة فدرر 

 ع الم الخدماع المترفية االياربنية .شدية اانارنيع   ييث اطلل فلن هذ  الخدما
فلررن الرررغم مررن اااراهرراع الفقهيررة الماعررددا الارري رغدررع فرري الرراس بالررح للملررؤبلية المدينررة للمترررب  .3

االياربني   اا ان الملرؤبلية ايربن فقديرة فري يرال برربد فقرد درين الزدربن بالمتررب االياربنري فهرب 
بلية فيمررا هررب الخطررن العقرردو بالررذو ييرربن مفارلرراج دمررا بان يييررم العال ررة القانبنيررة دينمررا بالرراس الملررؤ 

المترب يمارس افمال  دطريقة الياربنية ايارافية   امرا اذا لرم ييرن هنراا فقرد ارم ادرامر  درين المتررب 
 بالزدبن   فان الملؤبلية ايبن اقتيرية فلن الاس ملؤبلية المادرع من فمل اادعة .

عمررل المترررفي االياربنرري اشررد  الملررؤبلية المؤ اررة الاقليديررة ييررث ان الملررؤبلية المدنيررة فررن ممارلررة ال .4
يررربز ااافرررال فررري الملرررؤبلية العقديرررة   امرررا الملررؤبلية الاقتررريرية االياربنيرررة فانمرررا ا يرررربز اخفيلرررها  

 بااففاء منها .

 -التوصيات : -ثانياا 

القانبنية   باالراع الن انظيم فمرل نررب من المشرع العرا ي لد النقص الاشريعي المبربد في اللاية  .1
المتررارب االياربنيرررة بايديررد شرررربط ممارلررة فملهرررا ببلررع اييرررام ملررؤبلية المترررارب فررن ممارلرررة 

 العمل المترفي االياربني .
نررردفب المشررررع العرا ررري الرررن انظررريم شرررربط انشررراء المترررارب االياربنيرررة لرررمن مرررباد  انبنيرررة مالللرررلة  .2

 ط فدارا فن نتبص  انبنية مدعثرا غير ميددا .بالية نظراج ليبن هذ  الشرب 
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  -المصادر :

 -الكتب : –أوالا 

   دلكرة خيلر ميمد رامعرة   اانلرانية العلبم مرلة   االياربنية المترفية العملياع   دبراس ايمد (1
 . 2007   11 العدد  

 ا اترادياع مرلرة   للدنربا الانافلرية القردرا لزيرادا يمردخل المتررفية الخردماع رربدا   القادر فدد دريش (2
 . 2009   الثالث العدد   افريقيا شمال

 .2008   فمان   بالابزيع للنشر بائل دار   1ط   االياربنية التيرفة   الالع فدد زهير الفااح فدد (3
 .2004  القاهرا   العردية النهلة  دار1 ط1 ج الدنبا مبلبفة   مراد الفااح فدد (4
 بالديررث العررالي الاعلرريم بزارا مطدعررة   1ط   االاررزام نظريررة فرري الرربريز   باخررربن الييرريم المريررد فدررد (5

 . 2004   دتداد   العلمي
 .2001   القاهرا   الرامعة  الدار1 ط الدنبا ا اتادياع ب العبلمة   اليميد فدد المطل  فدد (6
 مقردم ديرث   المريرزو الدنرا  درل مرن الياربنيرة دبلرائل الممرارس التررفي العمرل   ايمرد ملعبد فمر (7

 .2003   فمان   الزيابنة رامعة   العردي العالم في االياربنية لالفمال اللنبو المؤامر في
 .1990   القاهرا   العردية النهلة دار   1ط   المدنية الملؤبلية في الخطن رين   فلي يلين ميمد (8
 .2009   متر   الرديدا الرامعة دار   1ط   االياربنية الملؤبلية   منتبر يلين ميمد (9

   الطدررع دار   دررال   االياربنرري الايبيررل فمليرراع فررن المدنيررة الدنررا ملررؤبلية   ادررراهيم ميمررد ميمرربد (10
2012 . 

   بالنشرر للطدافرة دلارا مريز   3ط   القرار ااخاذ مدخل   الارارية الدنبا ادارا   الهندو ادراهيم منير (11
 . 1996   االيندرية

 .2008   ااردن   بالابزيع للنشر بائل دار   1ط   االياربنية التيرفة   الشمرو نبرو ميمد ناظم (12
   الررائر   الرامعيرة المطدبفراع ديربان   1ط   االياربنري بالالربيل االياربنية الارارا   منير نبرو (13

2014 . 
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   -الرسائل : –ثانياا 

 الررن مقدمررة مارلرراير رلررالة   الدنيرري ااداء فلررن المترررفية الخرردماع فترررنة اثررر   دراررري الخيررر ام (1
 . 2015   الرزائر   مرداح  اتدو رامعة

 داانرة رامعرة الرن مقدمرة مارلراير رلرالة   االياربنيرة المترفية الخدماع البيل دبر   اهلل فدد لليمة (2
 . 2009   الرزائر  

 الدنررربا فررري المارلررراير شرررهادا نيرررل رلرررالة   المتررررفية للخررردماع اليديثرررة اااراهررراع   ميهرررب  لرررماح (3
 .2004  الرزائر   منابرو رامعة الن بالانميناع

 مقدمررررة مررررذيرا  (  مقارنررررة درالررررة)  االياربنيررررة  المترررررفية العمليرررراع مخرررراطر   اليرررراج ميمررررد شررررراديد (4
 بالعلربم اليقربل يليرة   الرزائرر   مردراح  اتردو لرامعرة مقدمرة   المارلاير شهادا ماطلداع الايمال
 . 2014    الليالية

 يليررة الررن مقدمررة ديارربرا  اطربيررة   الدبليررة الارررارا فقرربد فرري باثرهررا القرراهرا القرربا   نرربر فدررد اقرري تررفاء (5
 .2005   المبتل رامعة القانبن

 نيررب الابررر  ظررل فرري المترررفية المنظبمررة اخرراالاع لمرارعررة المترررفية الخدمررة ايررديث   ريررال فررادل (6
   الرزائرر   مردراح  اتردو رامعرة الرن مقدمة   اا اتادية العلبم في مارلاير رلالة   اللبل ا اتاد
2014 . 

 -القوانين : –ثالثاا 

 .2012 للنة( 78) ر م االياربنية بالمعامالع االياربني الاب يع  انبن

 -المواقع االلكترونية : –رابعاا 

:     المب ررررررررررع فلررررررررررن منشرررررررررربر مقررررررررررال   االياربنيررررررررررة المترررررررررررفية الخرررررررررردماع   لررررررررررالمة اليلررررررررررن فدررررررررررد (1
http://Edaat.july.uplad.www.kibs.edukw   21/2/2018 الزيارا ااريخ. 

      المب رررررررررررررع فلررررررررررررن منشرررررررررررربر مقرررررررررررررال   بانبافهررررررررررررا المترررررررررررررفية الخررررررررررررردماع مفهرررررررررررربم العردرررررررررررري  فررررررررررررؤاد (2
https://www.weziwezi.com             11/3/2018 الزيارا ااريخ. 

 


