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 :امللخص
، وقد عامة دورا رئيسيا يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والقانونيةتلعب وسائل الدفع بصفة      

ارتبطت هذه الوسائل ارتباطا وثيقا بظهور حاجة األفراد إىل وسيط مالئم ميكنهم من تسوية معامالهتم والوفاء 
 التجارية تتضمن شكال من أشكال الدفع. تابلتزاماهتم، إذ الفرض أن مجيع املعامال

ومع التطور املذهل الذي شهدته حياتنا املعاصرة على مجيع األصعدة، السيما على الصعيد التقين ظهرت      
تقنيات جديدة مل تكن معروفة من قبل قدمت خدمات مهمة لإلنسان، فيسرت عليه التعامل السيما على الصعيد 

التقنيات وفائدهتا أال أهنا مل ترتك لتمارس دورها االجيايب الذي وجدت من أجله بل  املايل ولكن رغم أمهية هذه
 أفرزت بعض املساوئ أمهها استعماهلا بشكل غري مشروع لغرض ارتكاب جرمية تبييض األموال.

Résumé: 
      Les méthodes de paiement jouent généralement un rôle clé dans tous les aspects 
de la vie sociale, économique et juridique, ont été associés à ces méthodes est 
étroitement liée à l’émergence d’un besoin des individus de négocier une pratique 
qu’ils peuvent régler leurs transactions et remplir leurs obligations, puisque 
l’hypothèse que toutes les transactions d’affaire sin culent un mode de paiement. 

     Avec le développement étonnant vu dans notre vie contemporaine tous les 
niveau technique est apparu de nouvelles technologies n’étaient pas connus avant 
fourni des services importants pour les humains, à facilité l’accort notamment sur 
le plan budgétaire, mais en dépit de l’importance de ces technique set leur utilisé, 
ils n’ont pas quitté d’exercer son rôle positif qui l’a trouvé elle sont produit 
quelques inconvénient s’être utilisés illégalement dans le but de commettre le 
crime de, blanchiment d’argent.    
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 خامتة العامة:

اليت  األموالمصدر هذه  إخفاءهي تلك اجلرائم اليت تتم بعمليات حياول مرتكبيها  األموالجرائم تبييض       
ن التقدم العلمي أو  ،خصوصا األصليمشروعة مما خيفي مصدرها  أنشطةنكون غري مشروعة وتستخدم بعدئذ يف 

االنرتنت سامهت يف ترويح وتسهيل  أيوالتكنولوجي يف قطاع اخلدمات املالية واملصرفية وشبكة املعلومات الدولية 
ية وعلى توزيع الدخول ثر على كل من االقتصاد الدولة ودخلها وعلى سياستها املالية والنقدأهذه اجلرائم مما 

املالية هلذا اخلطر احملدق  ومؤسساتهوقد تنبه اجملتمع الدويل  على مؤسسات، السليب التأثري إىل إضافة واالستهالك
مثة صعوابت وعقبات  أنالواقع يكشف  أن إال ،ملعاجلة هذه اجلرائم واإلجراءاتابالقتصاد فوضعت بعض املبادئ 

ن مرتكيب هذه اجلرائم حياولون االستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي املعاصر أو تواجه هذه اجلهود خصوصا 
السرية  مبدأبطرق خمتلفة منها استخدام النقود االلكرتونية وخمتلف وسائل الدفع احلديثة، كما يستفيدون من 

 املصرفية.

 وتنفيذهافيها  ابلشروعيثة يقوم جرمية حد أبهناالكربى خطورهتا  إىل إبضافة األموالوتتميز جرمية تبييض     
والفاعل  ،األساسيةيف الوقت املعاصر متثل قناة  أصبحتاقتصاديون وجتار وحمامون وشركات وخصوصا البنوك اليت 

من جهة ومواجهتها  األمواليف عمليات تبييض  األساسيحيث تعترب البنوك العنصر األموال، القوي يف تبييض 
البنوك عن احلديث عن مسؤولية  أييتة اليت تدور فيها تلك العمليات ومن هنا ابعتبارها احللق أخرىمن جهة 

 ودورها يف مواجهتها. األموالعمليات تبييض 

 أوكتجزئة الودائع، وفتح حساابت مزيفة   أساليبيف البنوك تظهر من خالل عدة  األموالفعمليات تبييض      
جمهولة اهلوية، التعامل ابحلساابت املرقمة واجلماعية، االعتماد على التكنولوجيا احلديثة كالتحويالت االلكرتونية 

عن  األموالوخمتلف وسائل الدفع االلكرتونية هي اليت سهلت عمليات تبييض  ،بني البنوك والنقود االلكرتونية
بكم  األموالبرقية يف حتويل  سرعةملا متتاز به من  األخرية نةاآلو املصريف ويف كل الدول، خصوصا يف  اجلهازطريق 
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تزداد صعوبة وتعقيدا  األموالجعل عمليات مكافحة ظاهرة تبييض  وهو ما ،خارج الوطن وبسرعة اتمة إىلهائل 
 .اإلجراميةمما يستلزم بذل جمهودات مضاعفة واستغراق وقت اكرب ملكافحة هذه الظاهرة 

يف اقتصاد السوق مل تسلم من هذه الظاهرة اليت ابتت شبحا لى غرار الدول النامية واالنتقالية اجلزائر وع إن       
وهو النظام املصريف اجلزائري،  إال أركاهنا أهمخميفا يهدد هيبة الدولة اجلزائرية وسيادهتا ومسعتها خصوصا عن طريق 

يف اجلزائر انتشار واسع للنطاق بسبب انتشار الفساد  األخريةانتشرت يف السنوات  األموالفعمليات تبييض 
كان   أنمستهلك للمخدرات بعد  إىلكما ونوعا وخصوصا بعد حتول البالد   اإلجرام أوجهوالرشوة وانتشار  اإلداري

 مما اثر سلبا على التنمية يف الوطن. األموالانتشار التهريب وخصوصا هتريب  إىل ابإلضافةبلد عبور فقط 

احلديثة يف  ل وسائل الدفعوكيفية استغال رة املوجودة يف جمتمعنا وشعبتنا،طرح هذه الظاه ارأتيناوقد  هذا     
وقد حالت  لن نوفرها قدرها يف البحث، أننا إال،  األموالتبييض  آفةبكل جوانب  لإلحاطةكنا سعينا   إذ ذلك،

يكفي من املراجع الضرورية وعدم وجود  ما دون ذلك اعتبارات عدة منها على سبيل املثال ال احلصر قلة توافر
مت  ،خمتلفة واختصاصاتهبا مبعارف  ولإلملاموجود نقاط تقنية خمتلفة تستدعي معاجلتها  إىل ابإلضافة اجتهادات
      بعون هللا.

 نتائج ِاختبار الفرضيات:
تعترب  ،ملعرفة مدى تطور اقتصاد بلد مامؤشرا  وسائل الدفع االلكرتونية أن تعتربابلنسبة للفرضية األوىل اليت        

وسائل الدفع االلكرتونية كّل األدوات اليت مهما كانت واألساليب التقنية املستعملة اليت تسمح لكّل األشخاص 
حيث تعترب الصريفة اإللكرتونية أحد املؤشرات اليت تعكس ثقافة اجملتمع وثقته يف أنظمة بتحويل أموال، قد حتققت 

 و،ي، وهذا ما يبقى بعيدا متام البعد عن اجملتمع اجلزائري وعن ثقافته عن هذه األخرية.الدفع اإللكرت 
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فقد  ،ض األموال وهتديداهتا املباشرة على البنوكينظرا خلطورة ظاهرة تبيابلنسبة للفرضية الثانية القائلة أبن       
فقد حتققت وذلك  ،املختلفة الوسائللك ابستخدام العديد من الطرق وكذلك ذّ و  ،قامت ابلعمل على مكافحتها

وفقا لألساليب  ،بوجود الرقابة على النظام املصريف أتيت كخطوة أوىل وأساسية ملكافحة نشاط تبييض األموال
فلقد جاء يف  ،وجعل املصارف منطلق فعال ملكافحة هذه اجلرمية ابستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ،املتطورة

إن  ،*ITSالعاملية  تصريح ملدير تسويق القطاع املصريف وتطوير املنتجات يف شركة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة
 ،0111بليون دوالر خالل سنة  0011تقديرات صندوق النقد الدويل حول عمليات تبييض األموال تقدر حبوايل 

 الية أنظمة كمبيوتر متكاملة ملكافحة ظاهرة تبييض األموال.       مما جعل شركته تفكر يف منح املصارف واملؤسسات امل

 هناك أنه ال يزالض األموال إال يلرغم من اجلهود اجلزائرية ملكافحة تبيابلنسبة للفرضية الثالثة القائلة اب      
الدالة على هذه ، وهو ما يستدعي توضيح املؤشرات الغموض يف استعمال وسائل الدفع يف العمليات املشبوهة

 ، ابالعتماد على جممل املؤشرات اليت ميكن للبنك أن يتنبأ مسبقا بعمليات تبييض األموالفقد حتققت  ،العملية
ومن مث يتفادى التورط يف هذه العملية اإلجرامية اليت هتدد كيانه وتزعزع ثقة الزابئن فيه مما يؤول حتما إىل  اهنياره 

 ين للبلد أبكمله.ومن مث اختالل االقتصاد الوط
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 :متهيد
يف ظّل التطورات اليت شهدها العامل يف تكنولوجيا املعلومات، واليت جلبت لنا عصًرا جديًدا ينفرد أبساليب       

املالية بتطوير تشكيلة خدماهتا مبا تسويقية مل تعرف من قبل، وكان من نتائج هذه التغريات أن قامت املؤسسات 
يتماشى واإليقاع املتسارع الذي تشهده الساحة البنكية، معتمدة يف ذلك على أحدث األجهزة اليت توصلت إىل 

 إنتاجها أكرب املؤسسات الرّائدة يف جمال ااِلتصاالت، فنتج عن ذلك ما يعرف بوسائل دفع اِلكرتونية.

هم مؤشرات التنمية ألي اِقتصاد، ومفتاح جودة هذه اخلدمة هي احلزمة يعّد تطور اخلدمات البنكية من أ
الواسعة من تشكيالت وسائل دفع معصرنة، لكن من جهة أخرى فإن العمل املتناسق هلذه الوسائل احلديثة النشأة 

 يتطلب تنظيًما قانونًيا ودرجة أمان عالية.

     :كاآليتا الفصل إىل ثالث مباحث  ذفإننا سنقوم بتقسيم ه ذلكعلى ضوء   

 ؛ماهية وسائل الدفع االلكرتونية  :املبحث األول -       
 ؛جوانب وسائل الدفع االلكرتونية :املبحث الثاين -       

 .مستقبل استخدام وسائل الدفع االلكرتونية :املبحث الثالث -       
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 :االلكرتونيةماهية وسائل الدفع : املبحث األول
ية يف البنوك على االجتماعلقد محلت التطورات االقتصادية و ، و للتعامل يف اجملتمع كافة أهم أداةتعد النقود        

مع ما تطلبه احلياة االقتصادية من سرعة يف أساليب قانونية للقيام بنشاطها بطريقة تتماشى ابتكار وسائل و 
 .االجناز

 :االلكرتونية الدفعتعريف وسائل  :املطلب األول
قود املعدنية أو الن متكن املتعاملني من التبادل املايل إلكرتونًيا، بدال من ِاستخدام  الذي النظاميعترب        

بتوفري طرق سهلة وسريعة وآمنة للحصول على أمثان  االنرتنتحيث يقوم البائعون عن طريق ، الشيكات الورقية
 .1منتجاهتم من الزابئن

تسمح لكّل  اليت واألساليب التقنية املستعملةكّل األدوات اليت مهما كانت   االلكرتونيةتعترب وسائل الدفع       
كما عرفت وسائل الدفع اإللكرتونية على أهنا جمموعة األدوات والتحويالت اليت  ،األشخاص بتحويل أموال

 تصدرها البنوك ومؤسسات ااِلئتمان إلكرتونًيا.

مثن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية   الدفع اإللكرتوين على أنه عملية حتويل األموال، هي يف األساسويعرف         
 .2تأجهزة الكمبيوتر، وإرسال البياانت عرب خط تلفوين أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البياان ابستخدامأو 

  املؤرخ  11-30رقم  األمرمن  96القرض يف املادة فقد عرفها من خالل قانون النقد و أما التشريع اجلزائري         

مهما  األموالاليت متكن كل شخص من حتويل  "تعترب وسائل الدفع كل األدوات ،على أهنا 6330سنة  أوت 69
 ."التقين املستعمل األسلوب أويكن السن 

 :االلكرتونية خصائص وسائل الدفع: املطلب الثاين
 :األيت بعدة خصائص نذكر منهاتتميز وسائل الدفع االلكرتونية 

                                                           
، عمان،  ، دار الثقافة، الطبعة األوىلاملستقبل الواعد لألجيال القادمة" -"التجارة اإللكرتونية ،حممد عبد حسني الطائي 1

 .171، ص 6313
صص علوم املاجستري، خت، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة " االنرتنت والتجارة اإللكرتونية"، بن رجدال جوهر 2

 .10 ، ص6330- 6336 ،التسيري، جامعة اجلزائر
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يتم  حيث ،تتسم وسائل الدفع االلكرتونية ابلطبيعة الدولية: أي أهنا وسيلة مقبولة من مجيع الدول _        
 .العامل أحناءاالستخدام لتسوية احلساب يف املعامالت اليت تتم عرب فضاء الكرتوين بني املستخدمني يف كل 

ذاكرة تتضمنها بطاقة هبا  نقديةوهي قيمة  ،االلكرتوين من خالل استخدام النقود االلكرتونيةيتم الدفع _         
 دارة عملية التبادل.اإلرقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة اليت تضمن على 

 أطرافالعقد بني  إبرامحيث يتم  ،لتسوية املعامالت االلكرتونية عن بعد األسلوبيتم استخدام هذا _         
بتبادل املعلومات االلكرتونية أي من خالل املسافات  متباعدين يف املكان، ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنيت،

يتم إعطاء أمر ابلدفع وفق للمعطيات الكرتونية تسمح ابالتصال املباشر بني ، بفضل وسائل االتصال الالسلكية
 : 1األيتك  يتم الدفع االلكرتوين أبحد األسلوبني ، طريف العقد

الدفع عرب شبكة االنرتنيت، وذلك  ،من خالل نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض األسلوب األول: -        
يتم بعد اخلصم من هذه ومن مث فإن الدفع ال  ،ل االتصال الالسلكيةئبتبادل املعلومات االلكرتونية بفضل وسا

 الطريقة.النقود، ال ميكن تسوية املعامالت األخرى عليها بغري هذه 
بطاقات البنكية العادية، حيث ال يوجد مبالغ خمصصة مسبقا هلذا المن خالل  :األسلوب الثاين -        
كالشيك لتسوية   أخرىبل إن املبالغ اليت يتم السحب عليها هبذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل  ،الغرض

 أي معامالت مالية.
معد إلمتام ذلك: أي توافر أجهزة تتوىل إدارة هذه العمليات اليت تتم عن يلزم تواجد نظام مصريف ولذلك       

 يتم الدفع االلكرتوين من خالل نوعني من الشبكات ،ما بينهميل تعامل األطراف وتوفري الثقة فيلتسه ،بعد
 :كاأليت

وعالقة ، ويقتصر ذلك وجود معامالت اصة يقتصر االتصال هبا على أطراف: شبكة خالنوع األول -        
 جتارية ومالية مسبقة بينهم.

ميكن و  ،توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة ال ،شبكة عامة حيث يتم التعامل بني األفراد: النوع الثاين -
  :كالتايلتلخيص اخلصائص    هذه

                                                           

 ماجستريمذكرة  "،يف التجربة اجلزائرية اإلشارة"اسرتاتيجيات نظام املدفوعات القرن احلادي و العشرين مع ، عمار لوصيف 1 
 .30 ص ،6336- 6331السنة اجلامعية  ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،يف العلوم االقتصادية
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 .الدفع االلكرتوين خصائص : 01 رقم دولاجل

الطبيعة الدولية يف الدفع -1
 االلكرتوين

 يف مجيع أحناءين وسيلة مقبولة يف مجيع الدول و يعترب الدفع  االلكرتو 
 .العامل 

استخدام     -2
 النقود االلكرتونية

ختصص لعملية الدفع االلكرتوين نقودا على شكل الكرتوين قد يكون على 
 برامج أو أقراص ذاكرة. ،شكل شرائح

البعد يف تسوية -3
 املعامالت االلكرتونية

اليت تتسم ابلبعد بني أطراف االنرتنت بتسوية معامالت الدفع و تسمح 
 التعامل.

 أسلوب الدفع-4

يتم الدفع إما عن طريق بطاقات خمصصة للشراء عرب االنرتنت أو من خالل 
 .العاديةالبطاقات البنكية 

التعامل ويلتزم وجود  أبطرافختتص فقط األول  ،يتم الدفع عرب شبكتني
الثانية عامة تتداوهلا األفراد دون وجود عالقات مالية وجتارية مسبقة بينهم و 

 روابط.

 .03ص ،مرجع سبق ذكره ،الطالبة ابالعتماد على لوصيف عمار إعداد نم :املصدر   
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  :أنواع وسائل الدفع االلكرتونية :املطلب الثالث
اليت ت أوهلا ظهور البطاقات البنكية و كان، و اختذت أشكاال متعددةو تعددت وسائل الدفع االلكرتونية         

رت وسائل الدفع أخرى ، كما ظهالبطاقة ذات خلية الكرتونية إىلتطورت من البطاقة ذات الشريط املغناطيسي 
                                                                                           :هي كالتايلالكرتونية و 

    :البطاقات البنكية.1
أن تصدر إال من طرف  ال ميكن، و كل بطاقة تسمح حلاملها بسحب أو بنقل األموال أبهنالقد عرفت          

مصاحل  خلزينة العامة،ا ،إصدار البطاقات كاملصارفبوضع و  مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص هلا هيئة قرض أو
 .الربيد

مغناطيسية يصدرها البنك لصاحل بطاقة بالستيكية و كما تعرف البطاقات البنكية على أهنا عبارة عن         
شعارها  مستطيلة الشكل حتمل اسم املؤسسة املصدر هلا، بالستيكيةفهي بطاقة  ،بدال من محل النقودعمالئه 

فهي  ،اتريخ انتهاء صالحيتهارقم حسابه و  ،حاملهاو  بشكل ابرز على وجه اخلصوص رقمها،حاملها، و  توقيعو 
لك انتشر استعماهلا عرب ولذ من تلك اليت تقدمها وسائل الدفع التقليدية، أفضلدفع حديثة تقدم مميزات وسيلة 

 خمتلف دول العامل.

احلصول على يف شراء السلع و ، و ه البطاقات يف السحب النقدي من آالت الصراف اآليلكما تستخدم هذ       
قل يف إمتام أتكلفة من األمان و  كربأ قدر، و كبريا من املرونة يف السداد  حيث تعطي حلاملها قدرا ،خدمات

هناك من يطلق عليها و  ،للبطاقة البنكية عدة مسمياتو  ،كرب يف إمتام التسوايت املاليةأبسرعة العمليات، و 
حتل حمل النقود يف خمتلف تصنع من مادة البالستيك، و  أهنا أساسالبالستيكية على النقود  أو البالستيكيةابلبطاقة 

االلكرتونية يف  األجهزةلك العتمادها على ذببطاقات الدفع االلكرتونية و  آخرونااللتزامات، بينما يسميها 



 وسائل الدفع االلكرتونية                                                                                                  الفصل األول

7 
 

 متكن اثلث ببطاقة املعامالت املالية اليتيف حني يسميها فريق  ،ايت املاليةالتسو  إجراء أواحلصول على التفويض 
 .1شيء له قيمة مالية أي أواخلدمات ، السلع و من احلصول على النقديةحاملها 

                                          :اآليت أنواع البطاقات االلكرتونية نذكر منها .2   
    :بطاقة الشيكات -ا

حيررها يضمن سداد الشيكات اليت  أبنلعميله حامل البطاقة ه البطاقة يتعهد مبقتضاها البنك املصدر هلذ        
احلد رقم حسابه و  ،توقيعهو  ،ه البطاقة عادة على اسم العميلذحتتوي ه، و ا البنك بشروط معينةذالعميل من ه

ملزم بدفع قيمة إن البنك املسحوب عليه  اء به يف كل شيك حيرره العميل، و الوفيتعهد البنك  الذي األقصى
ه البطاقة جاء لعدم اكتمال الثقة ظهور هذرصيد كاف لديه من عدمه، و الشيك للمستفيد بغض النظر عن وجود 

 .يف أشخاص يتعامل معهم البنك دون أن يعرفهم 
 :بطاقات الدفع -ب

العميل إىل لك املقابل من حساب ذحيث يتم حتويل  ،اخلدماتختول حاملها سداد مقابل السلع و و           
ه الوفاء هبذ أنيالحظ و  ،ه البطاقة على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنكذلك تعتمد هذل ،حساب التاجر

الذي ميرر البطاقة على جهاز شرتي بتسليم بطاقته إىل التاجر و البطاقة يتم بطريقتني، إحدامها مباشرة تتم بقيام امل
العميل  ويقوم، لك لتسديد قيمة مشرتايت العميلذو  اخلاص به، ا العميل يف البنكذللتأكد من وجود رصيد هل

 األخرىالطريقة  أماحساب التاجر،  إىلفوض البنك حتويل املبلغ من حسابه وي ،الرقم السري يف اجلهاز إبدخال
بتدوين البياانت املوجودة على البطاقة على  األخريا دمي العميل بطاقته للتاجر يقوم هذبتقحيث  فهي غري مباشرة،

                                                           

"، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول مستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجود الوسائل احلديثة، "الياسصاحل  1 
 -اجلياليل اليايسي ، جامعةأفريل 21-22املنعقد يومي  إشكالية اعتماد التجارة االلكرتونيةظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و عصرنه ن

 .  22سيدي بلعباس، اجلزائر، ص
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اجلهة املصدرة للبطاقة لسداد  أوالبنك اخلاص ابلعميل  إىلتتكون من عدة نسخ، منها عليها العميل و فاتورة يوقع 
 .1 لكذقيمة املشرتايت، مث الرجوع على حامل البطاقة بعد 

  :بطاقة الصرف البنكي-ج
يطلق عليها يتم التسديد بصورة الحقة و  أنعلى  الشراء على احلساب يف احلال،لها ه البطاقة حلامذتتيح ه        

يسدد قيمة مشرتايته مباشرة جملرد  أنلالئتمان بل على حاملها  معىن أي، فهي ال تتضمن اآليلبطاقات الصراف 
ئتمان يف تتجاوز فرتة االال فوائد يف الفرتة ما بني الشراء والسداد، و  أيلك ذال يتحمل جراء و  ،الفاتورة له إرسال

 لذلك. خالل الفرتة املمنوحة أبول أوالحيث يتعني على العميل السداد  ،تلك البطاقة مدة معينة

يف حال أتخر العميل عن السداد خالل الفرتة احملددة فان البنك حيمله نسبة من  اليت يتم فيه السحب     
 لدى البنوك االلكرتونية، ويطلق عليها بطاقات الصراف اآليل،االلكرتوين هي وسيلة من وسائل الدفع و  ،2الفوائد

، حيث يتعني على العميل السداد أوال أبول خالل الشهر ئتمان يف تلك البطاقة مدة الشهرال تتجاوز فرتة االو 
        .3الذي يتم فيه السحب 

 

 
                                                           

جامعة  ،ختصص بنوك "، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية،التجارة االلكرتونية يف اجلزائر  آفاقواقع و ، "صراع كرمية 1 
 .96 ، ص6313-6310اجلامعية  سنةال، وهران

مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل  ،"النقود اإللكرتونية بني الكبح والتشجيع جلرمية غسل األموال"ليسلوس مبارك، 2 
، كلية جانفي 63-16املنعقد اليومي حول عصرية نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

 .13البليدة، ص ،سعد دحلب، جامعة وعلوم التسيريالتجارية  ،العلوم االقتصادية
مقدمة يف امللتقى  ، مداخلةللتجارة اإللكرتونية يف ظل وسائل الدفع املعتمدة" والضريبية"األبعاد القانونية فارس فضيل،  3 

، جامعة مارس69-69العلمي الدويل حول عصرية نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
 .36اجلزائر، ص
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 البطاقاتأشهر أنواع أجهزة قراءة  :10الشكل رقم                              

 
أفريل  69، اتريخ اإلطالع: -املال وااِلقتصاد-، اهليئة العليا لتطوير الرايض"النقود اإللكرتونية" ،الشافعي حممد إبراهيم حممود -
 www.arriath.com//:http، على املوقع 9631
  : بطاقات االئتمان-د

، متكن حاملها من الشراء الفوري الحتياجاته رها املصارف يف حدود مبالغ معينةالبطاقات اليت تصدهي و         
، 19جل لقيمتها، مع احتساب فائدة على كشف احلساب ابلقيمة اليت جتاوزها العميل هناية كل شهرأمع دفع 

 :1 ما يلي إىلتنقسم بطاقات االئتمان و 
  : البطاقات االئتمانية املتجددة*

 األمريكيةالايت املتحدة و اليف  من القرن املاضي الستينات أواخرحيز الوجود يف  إىله البطاقات ظهرت هذ        
خمريا بني تسديد كلي لقيمة فاتورة البطاقة خالل فرتة  ،visaشهريتني فيزا و ماسرت كارد  بطاقتنيمن خالل 

يف كلتا احلالتني السابقتني يتم جتديد و  ،فرتة الحقةيسدد البطاقة خالل ، و تسديد جزء منها فقط أواالستفادة 
يت ببطاقة االئتمان املتجددة، وتتميز أبهنا توفر كال من الوقت واجلهد لك مسلذ ،القرض األول حلامل البطاقة

 التأخري.فوائد  أوتزيد من إيرادات البنك املصدر هلا، ملا حيصل عليه من رسوم مقابل اخلدمات حلاملها، و 

                                                           

 .21سبق ذكره، ص: مرجع فارس فضيل 1  

http://www.arriath.com/http
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 :ات االئتمانية غري املتجددةالبطاق*
، إال أهنا ختتلف عن سابقتها يف أن السداد يتم ابلكامل عتمادات مالية حلاملهاإا النوع من البطاقات منح يتيح هذ

ه احلالة ال تتجاوز حب أي أن الفرتة االئتمانية يف هذمن قبيل عميل البنك خالل الشهر الذي يتم فيه الس
 الشهر.

 :املتمثلة يفمعينة ابلبطاقة االئتمانية و  أطراف أربعةعلى العموم هناك و 
املوافقة على عضوية البنوك يف البطاقة ورعايتها و  إنشاءهي مؤسسة عاملية تتوىل العاملي للبطاقة و املركز   *       

 نزاع قد ينشا بني املتعاملني ابلبطاقة. أيالقيام بدور احلكم حلل و  إصدارهاالعامل للمشاركة يف  أحناءمجيع 
تسويتها ، تروجيها عنها ابإلعالنالعامل حيث تقوم  أحناءهي البنوك املنتشرة يف مجيع مصدر البطاقة و  *        

لتسهيل عملية السحب يف جهاز بطاقة لالصراف لديها بشبكة املنظمة العاملية ل أجهزةربط التعاقد مع التجار و و 
 يف العامل مرتبط ابلشبكة. آيلصراف 

 هو اصطالح يطلق على الشركات واملؤسسات اليت يتعاقد معها املصدر للبيع حلامل البطاقة.التاجر و  *       
 1حيصل على البطاقة الستخدامها يف معامالته املختلفة.... الذيهو الفرد حامل البطاقة و  *       

 :بطاقات الذكية*ال
، تستخدم يف غسيل األموال على نطاق احلديثة يف قطاع الدفع ابلبطاقاتاالبتكارات  أهممن تعترب         

 أوال تعتمد على االتصال مع حاسوب املصرف و  مزود مبعاجل،بطاقات حتتوي على رقائق حاسوب و  إذ ،واسع
بواسطة  تعمل للذاكرةحجم قياسي حتتوي يف داخلها على شرائح  ذاتاجلهة املصدرة، هي بطاقة بالستيكية 

كرب بكثري من تلك اليت تستوعبها البطاقات ذات الشرائط أبيوتر يزودها ببطاقة ختزينية للبياانت كوم ميكرو
ه البطاقة العديد من كبرية ضد سوء االستخدام، تقدم هذ  ، متثل محايةملمغنطة ولكنها أغلى منها تكلفةا

                                                           
مقدمة يف امللتقى  ، مداخلة"السداد االلكرتوين_عوامل االنتشار و شروط النجاحوسائل و أنظمة الدفع و "، منصوري الزين1

 16-11املنعقد اليومي يف اجلزائرلية اعتماد التجارة االلكرتونية إشكاظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و العلمي الدويل حول عصرنة ن
  .36، صالبليدةسعد دحلب ، جامعة أفريل
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عن حساابته  معلوماتالطيب للشخص و  التاريخمنها بعض البياانت الشخصية اخلاصة حباملها مثل  ،اخلدمات
لغ معني من بميكن للعميل شحنها مب يف أجهزة الصراف اآليل، ،الذكيةاستخدام البطاقة الشخصية املصرفية، و 

اجلهة  أوعليه فهي ال تعتمد على االتصال مع حاسوب املصرف و  ،، وختزن عليها كافة البياانتالنقود من حسابه
 كذلكو  اآليلا النوع من البطاقات عن طريق الصراف كمبيوتر منتقل، وميكن شحن هذعن   ، فهي عبارةاملصدرة

 احلاسب الشخصي.
البيولوجية كشكل من خصائصه  اليت ميكن معرفة الشخصيولوجي، و تتسم بقدرهتا على ختزين املدخل الب        

 بديال لعدة واثئق يف آن واحد.تعترب البطاقة البنكية الذكية ، و لبصمات، بشبكية العني بصمة الصوتا
          :النقود االلكرتونية

 حتل حمل تبادل أنالتواقيع الرقمية اليت تتيح للرسالة االلكرتونية ارة عن جمموعة من الربوتوكوالت و هي عب        
 .1 ، بعبارة أخرى هي املكافأ االلكرتوين للنقود التقليدية اليت اعتدان تداوهلاالعمالت التقليدية

بطريقة الكرتونية على وسيلة  خمزنةقد عرفت من اجلانب األورويب النقود االلكرتونية على أهنا قيمة نقدية و         
يتم و  ،أصدرهتامقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة اليت ، و كرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوترال

لك هبدف إحداث حتويالت وذ ،النقدية والورقيةوضعها يف متناول املستخدمني الستعماهلا كبديل عن العمالت 
 .كرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددةال

ونية تشري إىل سلسلة األرقام االلكرت  واليت ،النقود االلكرتونية االفرتاضيةالبنوك  أوتصدر البنوك التقليدية         
حاسب لل أوحيصل عليها املودعون على شكل نبضات ختزن على صورة بطاقات ذكية تعرب عن قيم معينة، و اليت 

قارئ  أجهزةيعد تطور  هأن إال ،تدخل يف اإلطار الفعلي للنقود االلكرتونية يهو  ،الشخصي لتسوية معاملتهم
ابلتايل و االنرتنت أجهزة احلاسب و  ة على البطاقة أوالبطاقات الذكية أصبح من املمكن استعمال القيمة املخزن

 تدخل ضمن مفهوم النقود االلكرتونية.

                                                           

 .13ص : مرجع سبق ذكره، ليسلوس مبارك 1 
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ه النقود على حسابه ذمث يقوم بتحميل ه ،يقوم العميل بشراء النقود االلكرتونية من البنك املصدر هلا        
عالمة خاصة من طرف  أوفئات صغرية القيمة لكل منها رقم خاص هبا  ذاتتكون عبارة عن نقود الشخصي، و 

 .tokens1تسمى و  ،تكون بنفس القيمة احملددة عليهاو  ،ابلتايل حتل حمل العمالت العاديةو  ،البنك املصدر هلا
 :حتتوي النقود االلكرتونية على عدة أشكال منها

  :النقود االلكرتونية املربجمة -
من وجود ثالثة أطراف  بدالو  ،كربيد الكرتوين  ه الربجميات إرسال النقود االلكرتونية مع رسالةذتتيح ه        

 يتوفر لدى كل طرف من أنلك البد من جانب ذ إىلو  ،عمل الكرتونيا عرب االنرتنت الذيالبنك ، البائع و الزبون
متخذ إىل االنرتنت، كما جيب أن يكون لدى كل من املتجر رانمج النقود االلكرتونية نفسه و ه األطراف بهذ

  .2لدى البنك االلكرتوين والعميل حساب بنكي
 :احملفظة االلكرتونية *

ميكن تكون قرصا مران  أوهي عبارة عن بطاقة بالستيكية ممغنطة ميكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي        
ميكن و  ،االنرتنت ابستخدام برامج معينةليتم نقل القيمة املالية عرب  ،يف فتحة القرص املرن يف الكمبيوتر إدخاله

 .الدفع االلكرتوين أنظمةالتقليدية اليت تستعمل  األسواقيف كرتونية للدفع عرب االنرتنت، و استخدام احملفظة االل
من ا حيد لعمل، وهذ، وختزن على القرض الثابت يف موقع اسلسلة رقمية إىلتقوم بتحويل النقد  كذلك        

معظم احلقائب االلكرتونية تقوم بتخزين النقد االنرتنت، و اليت تتم على شبكة استخدام النقود يف املعامالت 
 .3مكان  أيمبلغ من احلقيبة االلكرتونية يف  أياليت تتمكن من دفع  الذكيةااللكرتوين على البطاقات  

                                                           

 .96ص : مرجع سبق ذكره،صراع كرمية1 
، مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل حول "واقع املصارف اجلزائرية يف تطبيق نظام الدفع االلكرتوين"بن عزة حممد أمني، 2 

ص ، جامعة موالي الطاهر سعبدة، جانفي 13-10لية اعتماد التجارة اإللكرتونية اجلزائرية وإشكاعصرية نظام الدفع يف البنوك 
 33-30ص

  . 16، ص: مرجع سبق ذكرهصاحل الياس3 
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 أمساء ،الفواتري شاملة ،هي ختزين معلومات الشحن أدىن احملفظة كحد هختزهنا هذاملعلومات اليت  أما        
بطاقات  أرقامو  أمساءحتمل  أنمعظم احملافظ االلكرتونية ميكنها غريها، و املدينة و  ،عنوان الشارع ،املستهلكني

 املوردين.حتمل نقدا الكرتونيا من خمتلف  االئتمان، كما
   :الشيكات االلكرتونية *

نه أنه خيتلف عنه يف أغري  ،املستفيد إىلمسمى مبلغ املسحوب عليه لدفع  إىل هو أمر ابلدفع من الساحب       
 يرسل الكرتونيا عرب االنرتنت.

 الذياملمثل يف جهة التلخيص عملية التلخيص و  إلمتامتعتمد على فكرة الشيك االلكرتوين لوجود وسيط        
وين لكل التوقيع االلكرت  مع حتديد ،املشرتي من خالل فتح حساب جاري ابلرصيد اخلاص هلمايشرتك لديه البائع و 

 تسجيله يف قاعدة البياانت االلكرتونية لدى البنك.منهما و 
نة يرسلها كممموثقة و  الكرتونيةفهو رسالة  ،التقليديةالشيك االلكرتوين هو مكافئ الشيكات الورقية         

من صحته  التأكدحيمل توقيعا رقميا، ميكن قوم مبهمته كوثيقة تعهد ابلدفع و يمستلم الشيك، و  إىلمصدر الشيك 
 .1رقم احلساب احملول إليه، واملستفيد منه، و رقميه ،اتريخ صرف الشيك، الكرتونيا

  :الشيك االلكرتوين إصدار آليةيبني الشكل التايل 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ظام الدفع مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول عصرنه ن "،أنظمة الدفع االلكرتونبة وأزمة السيولة يف اجلزائر"لعرييب حممد، 1  
 .36، املركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، صاملنعقد اليوميإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية البنوك اجلزائرية و يف 
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  .الشيك االلكرتوين و حتصيله إصدار آلية : 20 رقم الشكل                        
 
 

  
 
 
 
 

انعكاسها على نظم الدفع االلكرتونية  و ،" جميالعمحد عبد العليم أ :ابالعتماد على الطالبة إعدادمن  :املصدر
 .73، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية، ص"سلطات البنك املركزي

 : بعني االعتبار االحتياطات التالية املعامالت االلكرتونية جيب األخذ من اجل*
 .سرية  و غري مسروقة أهنامن  للتأكد_ على التاجر توثيق البطاقات 

ملقابلة  الالزمةلك لضمان وجود املبالغ وحجزها و ع مصدر البطاقة اخلاصة ابملستهللتاجر الفحص م_ ميكن 
 احلايل. العبء

 :اآليتعليها حاليا الشيكات االلكرتونية هي نظاميني  يعتمد  أهم_ 
مايل جملموعة   هو نظام معتمد من قبل احتادو  : (( FSIC  Financial services technology corporationنظام -

االختيار بني جمموعة من وسائل الدفع  إمكانيةهو يوفر للمستهلك و  ،األمريكيةاهليئات املصرفية كبرية من البنوك و 
 .آالت الصرف الذايت املؤكد و الشيك االلكرتوينو  الشيك االلكرتوين القياسي أمههاااللكرتونية 

 

 حامل الشيك      

 البنك احملسوب عليه
 البنك        

تصدير الشيك من 
 الساحب       

التحقق من صحة الشيك     
و سالمة التوقيع       

 االلكرتوين  

إرسال     
حتصيل الشيك و  الشيك

   لاب احلامإيداعه حلس
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 ،األمريكية  cyber cashوهو عبارة عن نظام دفع يعتمد على الشيكات االلكرتونية لشركة :  cyber cashنظام - 
 .1ا النظام ذاملؤسسات التجارية املشرتكة هبتتعامل به جمموعة من البنوك و 

 :التحويالت املالية االلكرتونية -
 ،يتوىل البنك عمليات التسوية بناء على رغبة العميل أنعلى البنك  إىليلجا العميل مباشرة  أن هيو         

ك اجلهة اليت يتوىل ذلو  حساب الدائن، إىله الطريقة يف القيام بتحويل مبلغ معني من حساب املدين ذتتمثل ه
 .2هي غالبا البنكو  ،الدفع االلكرتوين إدارةتقوم على 

سيكفل للمصارف احمللية ، و التسوايت بني املصارفتسهيل وتعجيل املدفوعات و  إىلا النظام يهدف هذ        
عرب  األموالالتسوية الفورية من دفع وتلقي  إمكانيةه املصارف سيتيح هلذ إذ، للعمالء أفضلقدرة تقدمي خدمات 

 توفري دفع فوري لعمالئها.اجلارية لدى املصارف املركزية و  حساابهتا

 :جوانب وسائل الدفع االلكرتونية :املبحث الثاين
أدى إىل َّ التجارة اإللكرتونية هي أحد أهم األسباب اليت أدت إىل ِاستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية، مما       

حتول النقود من شكلها املادي امللموس إىل غري املرئي من اإللكرتونيات احملفوظة يف البطاقات الذكية أو على 
 لشبكة اإلنرتنت. ملعلومايتاقرص صلب للكمبيوتر أو على الفضاء 

 :األساليب البنكية احلديثة يف الدفع والسداد اإللكرتوين :املطلب األول
ساعة يومًيا وخالل اإلجازات والعطالت  63أنشأت البنوك خدمة اهلاتف ليتّم أتديتها ملّدة  اهلاتف البنكي: .1

الرمسية، وتتيح هذه اخلدمة للزابئن ااِلستفسار عن حساابهتم، كما متكنهم من سحب بعض املبالغ من هذه 
احلساابت وحتويلها لدفع بعض ااِللتزامات الدورية مثل دفع فواتري التليفون والغاز والكهرابء فضاًل عن تقدمي مجيع 

 .3العمليات البنكية
                                                           

، مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل حول عصرية نظام الدفع يف البنوك "وسائل الدفع االلكرتونية "، مسعداوي يوسف1 
 .33، صسعد دحلب بليدةالجامعة  ،فيفري 17-19املنعقد اليومي التجارة اإللكرتونية يف اجلزائراجلزائرية وإشكالية اعتماد 

 .13ص: مرجع سبق ذكره،  ليسلوس مبارك2 
 .631 مرجع سبق ذكره، ص أمحد حممد غنيم : 3 
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 أوامر الدفع البنكية اإللكرتونية وخدمات املقاصة تشمل: .2
تستخدم هذه األوامر للدفع لشخص معنّي ويف اتريخ معنّي، وذلك بناًءا على طلب  :ةأوامر الدفع البنكي -ا

 الزبون، وقد كانت تتّم يدواًي.
تسمح خدمات املقاصة بتحويل النقود من حساب الزابئن  :BACS  البنكية اإللكرتونية خدمات املقاصة -ب

دفع املرتبات الشهرية من حساب  مثل ،إىل حساابت أفراد أو مؤسسات أخرى يف أّي فرع وألّي بنك يف الدولة
صاحب العمل إىل حساب املوظفني، أو دفع  املعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمني واملعاشات إىل 

 املستفيدين منها.

 األسهمالنظام االلكرتوين لتداول شبكة املدفوعات و ا النظام تسوية املدفوعات عن طريق ذكما يتيح ه        
 .1مقاصة الشيكاتو 

 :االلكرتونية أمهية وسائل الدفع :املطلب الثاين
ازدهار الدفع  أمامالدفع التقليدي مسح بتضاؤل دور النقود الورقية و اتساع نطاق التجارة االلكرتونية  إن        

بواسطة  أوكان الدفع يتم بصورة سائلة سية لتسوية املعامالت املالية، و ، حيث كانت النقود الوسيلة الرئيااللكرتوين
 غريها من وسائل الدفع التقليدية.كالشيك و وسيلة بديلة  

، كالعقود االلكرتونية يتم عن بعد يف البيئة غري مادية الذي تسهيل التعامللكن تلك الوسائل ال تصلح يف         
  .2ابتكار وسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة االلكرتونية أمهيةشبكة االنرتنت ومن هنا تظهر اليت تربم عرب 

 :ابلنسبة للمستهلكني.1
، يف حني أن وسائل الدفع اخلدماتو السلع  أمثانتم استعماهلا يف دفع ي أي ،النقود وسيلة الدفع        

 تتمثل يف إهنا تعفى املستهلكني من محل النقدية السائلة. شراء السلع وعليه، فان أمهيتهاااللكرتونية  تستعمل يف 
                                                           

 .  16ص ، ، مرجع سبق ذكرهصاحل الياس1 
، مداخلة مقدمة يف "تقييم وسائل الدفع اإللكرتونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجودها ،" عبد الرحيم وهيبة 2 

عرض -امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
 .66 ، املركز اجلامعي خلميس مليانة ، اجلزائر، ص6311أفريل  67-69دولية ، املنعقد يومي جتارب 
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يقوم األفراد بتسجيل ن يكون هناك حاجة ألحيث ال ،اخلصوصية واحلرية ملستخدمها الكثري منهي توفر و         
تساعد  أن أيضاتستطيع تلك الوسائل ء أبمثان السلع عن طريق الشيك، و حيدث عند الوفانفقاهتم كما بياانهتم و 

 املخزن على البطاقة االلكرتونية. ك من خالل تقيده ابملبلغ ، وذلميزانية املستهلك ضبطعلى 
 يتم تعميم نظم الدفع االلكرتونية لدى اهليئات احلكومية املتخصصة يف تقدمي أن، أيضامن احملتمل و         

 .1ه اخلدماتتسهيل عملية دفع مثن هذ إىللك سوف يؤدي ذاخلدمات للجمهور، و 
 :ابلنسبة للبائعني و التجار .2

توفر و  ،الصفقات إبرامسهولة تساعد على سرعة و  أهناتوفر الوقت من انحية ف، املالقت و هي توفر الو           
ال كوسيلة من وسائل الدفع االلكرتونية النقود االلكرتونية   أنيف حني  ،قليلة التكلفة أهناابعتبار ، املال أيضا

ه الوسائل األخرية هذفاستخدام  ،تكلف البائع شيئا عند إبرام الصفقة مقارنة بوسائل الدفع االلكرتونية األخرى
بني احلساب و الدفع فيها بطاقة  إدخالاليت يتم املوجودة لدى البائع و  اآللةبني  تليفويناتصال  إجراءيقتضى 

ا ذيتحمل نفقة ه الذيابلطبع فان التاجر هو و  ،أو اخلدمة من رصيدهك خلصم مثن السلعة ذلو  ،البنكي للمشرتي
  .عند استخدامها كوسيلة الدفعغري متصور ابلنسبة للنقود االلكرتونية  أمرا هذو  ،االتصال
 املشرتي،البائع و  الثقة بنييقرتض قدرا كبريا من  أنه الشيك، حيثوسيلة دفع أكثر أمنا من  تعدكذلك         

من و  ،الصفقة من معرفة حساب حامل تلك النقود إبرامالنقود االلكرتونية متكن البائع يف نفس وقت  أنيف حني 
مما  ،تسهل مجع بياانت عن السوقو  ، النقود العادية تزويرااللكرتونية جتنب مشاكل تزييف و  ن استخدام النقودأش

 اإلنتاج.السلع يف عمليات البيع و  منتجويد منها التجار و يستف أنيعطي مؤشرات واضحة ميكن 
إصدار العمليات املصرفية االلكرتونية و أن يصاحب استخدام تلك النظم من إجراء نظرا ملا هو متوقع من و         

لك على النحو ما ذو  ،ليديةالكرتونية من خماطر متعددة ال تقتصر فقط على املخاطر التقوسائل دفع من نقود 
التحديد الدقيق ملسؤوليات خمتلف اجلهات و  ،ه املخاطرذهل ةنلإلدارة احلصي وضع أسس فان األمر يستلزم ،أسلفنا

                                                           
دار اجلامعة اجلديدة ، انعكاسها على سلطات البنك املركزي"و نظم الدفع االلكرتونية  ،"امحد عبد العليم العجمي1

 .171،اإلسكندرية، ص 
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وصوال  ومتابعتها قانونيا،النقود االلكرتونية  إبصداراحلصول على تراخيص  لك منذ يستلزم ماو  ،ذات العالقة هبا
  .1ملستقبل متنامي يف استخدامها

 :مزااي وعيوب وسائل الدفع اإللكرتونية: املطلب الثالث
 :مزااي وسائل الدفع اإللكرتوين تتمثل فيما يلي1.   

 :حتقق وسائل الدفع اإللكرتوين حلاملها مزااي عديدة أمّهها سهولة ويسر ااِلستخدام، كما  ابلنسبة حلاملها
متنحه األمان بدل محل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن حلاملها فرصة احلصول على 

 ااِلئتمان اجملاين لفرتة حمددة.

  2األرابح اليت حتققها البنوك واملؤسسات املاليةتعترب الفوائد والرسوم والغرامات من  :ملصدرهاابلنسبة. 

لة البطاقات، ومن احملالت الودائع اجلارية اخلاصة حبم أموالحيقق رحبا من تشغيل  البطاقةمصدر  إن
 من البنوك التجارية اليت تصدرها ابلتعاون معها.التجارية اليت تقبلها، و 

 قد ختفض ريها من وسائل الدفع االلكرتونيةغ أواستخدام البطاقات البنكية  إن :ابلنسبة للمجتمع ،
 نفقات البنك املركزي يف طباعة النقود الورقية .

 أو إعطاءتساعد على زي مسؤولية محاية التزويد للنقود، و إن الشركات املصدرة اقتسمت مع البنك املرك       
 .3هو ما يعين كفاءة السياسة النقديةأكرب، و تقدمي قروض 

 :مايلي تتمثل يف الدفع اإللكرتوينعيوب وسائل .2

                                                           

 .617ص مرجع سبق ذكره، محد عبد العليم العجمي، أ 1 
 .113ص  ،6316، ، دار الثقافة، الطبعة الثانية، عماناخلدمات البنكية اإللكرتونية عرب االنرتنت "" ،حممود حممد أبو فروة 2   

الواقع - "أمهية البنوك اإللكرتونية يف تفعيل وسائل الدفع اإللكرتونية يف الوطن العريب" ،مداح عرايب احلاج و ابرك نعيمة 3 
مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد التجارة  ،-واآلفاق

املركز اجلامعي خلميس مليانة، اجلزائر، ص ، 6311أفريل  67-69، املنعقد يومي  -عرض جتارب دولية -اإللكرتونية يف اجلزائر
36. 
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 :من املخاطر النامجة عن ِاستخدام هذه الوسائل، زايدة ااِلقرتاض واإلنفاق مبا يتجاوز  ابلنسبة حلاملها
القدرة املالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها يف الوقت احملدد، يرتتب عنه وضع ِامسه يف القائمة 

 السوداء.

  أهّم خطر يواجه مصدرها هو مدى سداد حاملي للديون املستحقة عليهم وكذلك  ملصدرها:ابلنسبة
 .حتمل البنك املصدر نفقات ضياعها

 .عيوب البطاقات البنكيةيوضح مزااي و  :20رقم  جلدولا                

 ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، "املستقبل الواعد لألجيال القادمة،التجارة االلكرتونية  "،حممد عبد حسني الطائي :املصدر
 .117ص  ،6313 ،دار الثقافة ،جامعة الزرقاء اخلاصة

 العيوب املزااي   اجلهات
 حامل

 البطاقة
 يسر االستخدام .سهولة و  -
 الضياع.تفادي السرقة و األمان و  -
توفري فرصة احلصول على االئتمان اجملاين لفرتت  -

 حمددة.
 إمتام الصفقات فوراي مبجرد ذكر رقم البطاقة. -

اإلنفاق مبا دة االقرتاض و زاي-
 يتجاوز القدرة املالية.

عدم سداد حامل البطاقة قيمتها -
احملدد يرتتب عنه وضع يف الوقت 

 امسه يف القائمة السوداء.
 

 التاجر
 

 تعد أقوى ضمان حلقوق البائع.-
 تسهم يف زايدة املبيعات.-
ة ديون الزابئن إىل عائق البنك نقل عبء متابع-

 الشركات املصدرة.و 

قد تؤدي خمالفته أو عدم التزامه -
ابلشروط إىل إلغاء البنك التعامل 

ائمة السوداء ووضع امسه يف الق معه
ما يرتتب على ذلك من صعوابت و 

 يف ممارسة نشاطه التجاري. 
 مصدر 
 البطاقة

خطر تعثر سداد حاملي البطاقات - الغرامات.الرسوم و تعزيز األرابح من خالل الفوائد و -
 للديون املستحقة عليهم.
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 :مستقبل استخدام وسائل الدفع االلكرتونية :املبحث الثالث
  ،لتكنولوجي لدى البنوكجناح وسائل الدفع االلكرتونية عدة تطورات حاصلة نتيجة التطور ايرافق ظهور و         

نظم أمنة تساعد على كذلك ظهور طرق و ، و التقنية احلديثةاللكرتونية اليت تتميز ابلسرعة و ظهور البنوك ا أمههاومن 
 .مؤسسات يف جمال املدفوعاتظهور منظمات و و  دمات مصرفية أبسلوب الكرتوين آمنهتقدمي خ

 :العوامل املساعدة على جناح وسائل الدفع االلكرتونية :املطلب األول    
  :البنوك االلكرتونيةظهور .1

، البنوك االنرتنتتطورة مثل البنوك االلكرتونية و هناك العديد من املصطلحات اليت تطلق على البنوك امل        
تنقل بني  إىلاحلصول على املعلومات دون احلاجة العمليات و  إجراءلك متكنهم من الوصول حلساابهتم و ذهي بو 

موقع  إىلخدمة ما للعميل فانه يلجا  أداءعجز البنك عن  اإذ، و إداريوجود مايل و نوك االلكرتونية هلا البو  ،1فروع 
 .2كانت تشكيلة اخلدمات يف موقعي للبنك   اإذالبنك على الشبكة خاصة 

املؤسسات املالية اليت تقوم على الركائز  أوتلك البنوك  أهناكما ميكن تعريف البنوك االلكرتونية على      
لتقدمي كافة اخلدمات املصرفية املعلومات يثة يف جمال تكنولوجيا االتصال و توظيف كافة التطورات احلدو االلكرتونية 

 مطلق. أبمان
على  املستندة املؤسسات املاليةتلك البنوك و  أهنا إىلالسابقة ميكن التوصل  عاريفبناءا على ما ورد يف التو       

االتصاالت لتقدمي ة يف جمال تكنولوجيا املسموحات و احلديث من خالل توظيف التطورات ،الزابئن االلكرتونية
 قل جهد للعمالء.وقت وأ أسرعو  ،كلفة  أبقلو أبماناخلدمات املصرفية 

                                                           

 ،6339 ، قناة السويس،دار جامعية ،"رة االلكرتونية و املرشد للمدير العصري روية تسويقية ،"التجاهنلة امحد قنديل  1 
 .99ص

 ،الطبعة الثانية، دار النشر ،"و التطبيقات و معيقات التوسع  األعوان"الصريفة االلكرتونية و انظم حممد فوزي الشمري ،  2 
 .61ص  ،6331 عمان،
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على خمتلف و  ،معلومات يريدها أويتيح للزبون الوصول على حساابته  الذيالنظام  أهناتعرف على و        
وسيلة  أية أو همعلومات يرتبط هبا جهاز احلاسوب اخلاص باملنتجات املصرفية من خالل شبكة اخلدمات و 

 .أخرى
 :1كالتايل هي األخرىمن املزااي اليت تتميز هبا البنوك االلكرتونية و      

تنظيم عمليات الدفع  ،تسديد قيمة التحويالت املاليةاقتطاع و يكلف االتفاق على وقت  :تنظيم الدفعات.1
 السحب يف الوقت احملدد . إمكانيةريبة يف  أيبدون 

مما  ،قيمة التحويالت املالية إليداعزايدة البنك  إىلحاجة العميل  اآلليةعملية املقايضة  لغتأ :تسيري العمل.2
 رفع فعالية نظام العمل.و  األمريعين تسيري 

تناقل  إىلاحلاجة و من سرقة الشيكات الورقية الت املالية االلكرتونية اخلوف التحوي أزالت :السالمة و األمن.3
   األموال السائلة.

 سرعة تناقل النقد.و  التدفق  موثوقية ،رفع اجناز التحويالت املالية الكرتونيا :حتسني التدفق النقدي.4
رضا  تحقيقيعود ذلك ل اخنفاض كلفتهارعة عمليات التحويل االلكرتوين و س إن : زايدة رضا العمالء .5

حتقق مع بعضها البعض العمليات املصرفية الفورية بسرعة تفوق العمليات  االلكرتونيةن البنوك ألو  ،العمالء
لك جبدب العمالء ح ذفقد مس ،وقتا طويال و تكلفة مرتفعة التسوايت اليت أتخذ أواملصرفية العادية كالتحويالت 

 2ة العمل التقليدي.تكلفكلفة العمل املصريف االلكرتوين و حتديد الفوارق يف ت إىلبشكل كبري و للوصول 
  :اخلدمات املصرفية االلكرتونية .2
ه التقنية على وجود شبكة من االتصاالت ترتبط هذ تعتمد :*DAB اآليلاخلدمة املصرفية عرب الصراف  .ا

بياانت حساابت العمالء  إىللك هي احلاجة للوصول الضرورة من ذو  ،فروع املصارف كلها أوبفروع البنك الواحد 

                                                           

ص  ،6333 ،مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية ،"ابلنظم االلكرتونية و االقتصاد الرقمي"االستثمار فريد راغب النجار، 1 
619. 

 .11، ص احتاد املصارف العربية، لبنان ،"التجارة االلكرتونية و اخلدمات املصرفية و املالية عرب االنرتنت" ،عدانن اهلندي2 
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تقدمي اخلدمات املصرفية  قد بدأو  ،دمة أي عميل من أي مصرفخل اآليللك تقوم ماكينة الصرف ، وبذفوراي
الكبري من  اإلقبال، تلك الفرتة مل جتد من القرن املاضييف السبعينات  اآليللعمالء عرب ماكينات الصرف ا

حيث كانت  ،ن الواقع العلميمكان اكرب   اإلقباللكن عمل قام به العمل املصريف، و  أوللك ذ أن، حيث املصرفني
من العمالء ال  % 30يظل يف متوسط حوايل  أنعمل على على العمالء و  أتثريالزال هلا ع و املخاوف هلا موق

 .اآلليةعرب املصارف  اآليلحيملون بطاقات للصرف 

خلدماهتا  ابإلضافةتقدم خدمات متقدمة  أصبحتمع مرور الزمن تطور عمل الصرافات االلكرتونية حيث و      
تسديد دمية و كما زاد تطور عمل الصرافات لتقوم بدفع الفواتري للمؤسسات اخل ،يف صرف املبالغ النقدية األصلية

ن العميل شحن بطاقته مقدمة الدفع من الصراف ميك الذكيةبدخول البطاقات ذلك و خالف و  ،الرسوم اجلمركية
 .1املتعددليقوم ابستخدامها لدفع التزاماته يف نقاط دفع 

 :كالتايل  هناك ثالث أنواع من آالت الصرف تستعمل كقنوات توزيع بنكية وهي        
حمطات طرفية إلكرتونية متواجدة يف أماكن بعيدة جغرافيًا عن البنك، حبيث  آالت الصرف بعيدة املدى: -أ

العمالء احلاليني واحملتملني تعكس تلك األماكن فرص تسويقية حمتملة للتوزيع البنكي، نظرًا لوجود جتمعات من 
ومن أمثلة  ،املكانية هبا، اهلدف الرئيسي وراء ِاستخدام هذا النوع من اآلالت هو حتقيق درجة أكرب من املالئمة

 عن تلك األماكن النوادي الرايضية واملطارات وغريها.
، اهلدف الرئيسي تتواجد داخل هياكل البنك والغرض منها ِامتصاص الطلب الزائدآالت صرف داخلية:   -ب

هذه النوعية من اآلالت توفر املالئمة َّ وراءها هو ختفيض الضغط الناتج عن صفوف ااِلنتظار، يعين ذلك أن
 األدائية للخدمة املقدمة للعميل.

                                                           

 مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة، "العمليات املصرفية االلكرتونية،"احلسني  شحاذةحسني 1 
 .211، ص 2112، امللتقى اليومي، لبنان بريوت
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حمطات طرفية إلكرتونية متواجدة حول املبىن اخلارجي للبنك بغرض توفري آالت الصرف خارج املبىن:   -ج
 .1توفري املالئمة الزمنية للخدمةِّ ت العمل الرمسية، أيخدمات بنكية بعد ساعا

 » .D.A.B «منوذج الصراف اآليل   :30 الشكل رقم                   

 
 

                     .17، ص 6339مطبوعة مقدمة من طرف البنك اجلزائري اخلارجي، ديسمرب  املصدر:

                                                           

 .911 ،ص، 6337،اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي، ،""إدارة البنوك يف بيئة العوملة واإلنرتنتطارق طه،  1 

رمز إشهاري 
 logoللبنك 

) 

 

 الشاشة

 

 مفاتيح 

 العمل

                    سحب

 النقود

 لوحة 

 مفاتيح

 

 طابعة االستقبال

الكارتقارئ    

 كامريا

 

 coffre           اخلزينة  
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 :الصريفة عرب اهلاتف اجلوال .ب
سنة  مليون جهاز 6 من أكثريصل عدد خطوط اهلاتف اجلوال املستخدم يف نقل البياانت  أنمن املنتظر         

، استخدامه يف الشبكة العاملية أوقد بد متعددة، إلغراضاتبع هدا اجلهاز تطوير استخدام اهلاتف اجلوال ، و 6319
ه ذالشروع يف شراء هو فح املنتجات املعروضة على الشبكة، تصو  ن االلكرتوين،البياالتطبيقات املتعلقة بقراءة و 

 املنتجات.

اخلدمات اليت تقدم عرب اهلاتف، ، حيث تشبه هده عرب هاتفهللعمل لعديد من اخلدمات من املمكن تقدمي ا       
معرفة نص مكتوب فيمكن االستعالم من املصرف عن رصيد أو أبهنا ميكن أن تكون عرب بياانت و لكن متتاز و 

 .1الوضع لتسوية الشيك
  :ج_ الصريفة عرب االنرتنت

 إنشاءانتشار االنرتنت للبنوك خدمات الصرف املنزيل، حيث اجتهت البنوك بدال من التوسع يف  إن           
مواقع هلا على الشبكة، يتم من خالهلا توفري اخلدمات املصرفية لكل عمالهتا فضال عن  إنشاء إىلاملقرات اجلديدة 

ه ذالنائية و اليت ال تتوفر هلملالية حىت يف املناطق البعيدة و الفعالية يف عمليات تسويق خدماهتا االكفاءة و حتقيق 
أرصدهتم لدى  من التأكد من أيضا، فان االنرتنت املصريف ميكن العمالء لكذالبنوك لفروع فيها فاإلضافة إىل 

يرشدهم ابستخدام ويساعدهم أيضا و  ،بياالت احملسوبة عليها الكرتونيايسري طريقة دفع الكماملصارف كما يقدم و 
 .سنداتإدارة احملافظ املالية من أسهم و الطريقة املثلى يف 

 :ف األصناف للخدمات املصرفية االلكرتونية من خالل الشكل التايلمن هنا ميكننا تلخيص خمتلو         
 
 

 

 

 

                                                           

  : ،  مقال منشور على املوقع67/16/6319"، اتريخ اإلطالع: "الصريفة االلكرتونيةمصطفى،  أمنيعزالدين كامل 1 
 hHps://www bankofsudan.com  
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 اخلدمات املصرفية :40 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إىلورقة مقدمة   ،"فقامة وسائل الدفع االلكرتوين على مستوى القطاع املصريف الالزمةاملتطلبات " ،عباس بلقاضي : املصدر
 .11ص ،جامعة جيجل  ،6339جوان  7-9 أايم ،الثالثة األلفيةامللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف 

 :اجلرائم اإللكرتونية وخماطر املعامالت اإللكرتونية :املطلب الثاين
انتشارها الغري مسبوق يف كافة جماالت احلياة واليت التطور السريع للحاسب اآليل وشبكة االنرتنت و  إن        

 .االلكرتونيةجلرائم تسمى اجلرائم يظهر نوع جديد من ا أمؤسسة بد أوخيلو منها بيت 
  :تعريف اجلرمية االلكرتونية .1

الكمبيوتر أي املستخدم  صاحبن ن مالقتحام نظام الكمبيوتر بدون إذ وسائل غري قانونية» ،أبهناعرفت         
 ،االلكرتونية لألجهزةشكل  أبيتتمثل يف كل سلوك غري قانوين مرتبط  الذيمادي lطابع  ذاتهي جرمية و  ،"

وسائل 
 أخرى

 اهلاتف
 املصريف

ت االنرتن
  املصريف

بنك 
 أخر

منشات  أفراد
 أعمال

 خدمات االلكرتونية                    

                

                         

 

 

لبنكا  الزبون 
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قرصنة ه اجلرائم هو سرقة و دائما يكون هدف هذالضحية خسارة و يتسبب يف حصول اجملرم على فوائد مع حتميل 
 .1املسروقة أجهزهتممبعلوماهتم املخزنة على  األشخاصابتزاز  إىلهتدف  أو ،األجهزةاملعلومات املوجودة يف 

  :اجلرائم االلكرتونية أهداف .2
  غريها.االطالع عليها و  أوكسرقة املعلومات   ،املعلومات بشكل غري شرعي إىلالتمكن من الوصول 
 للجهات املستخدمة للتكنولوجيا والبنوك واجلهات احلكومية احلصول على املعلومات السرية. 
 شبكة العنكبوتيةمتكن من تعطيل األجهزة اخلادمة املوفرة للمعلومات عن طريق ال. 
  املعنوي حيز املشروع عن طريق تقنية املعلومات أوالكسب املادي. 

 إىلمن املميزات للمجرمني تدفعهم  أبكثرتتمتع  أهناإذ  ،من اجلرائم املنتشرتعترب اجلرائم االلكرتونية هي النوع       
هي اجمللس  أبداةاليت يتم ارتكاهبا احلدود اجلغرافية و  اجلرائم اليت ال تعرف": أبهناميكن تعريفها  األخرييف و  ،ارتكاهبا

 .2بواسطة شخص على دراية فائقة هبا"عن طريق شبكة االنرتنت و  اآليت
 : أنواع اجلرائم االلكرتونية .3
   :على الشكل التايل أنواعه ذتقسم ه -
 :اجلرمية املادية .ا

 األشكالواحدة من  خذأتو ،املستهدف من عملية النصب أومالية على الضحية  أضرارهي اليت تسبب و         
 : التالية

البنوك كتلك اليت منتشرة يف الكثري من و  اآليلعملية السرقة االلكرتونية كاالستيالء على ماكينات الصرف _ 
البنوك مث و  اآليلالصراف فيها يتم نسخ البياانت االلكرتونية لبطاقات و  ،إفريقياخاصة جنوب و  اإلفريقيةالدول 

 من حساب الضحية. أموالاستخدمها لصرف 

                                                           
 .196ص  ،6330الدار اجلامعية، مصر، ، "العوملة وِاقتصادايت البنوك"عبد املطلب عبد اجمليد، 1
الفكر اجلامعي، اإلسكندرية  دار ،"جرائم االنرتنت و احلاسب االيل ووسائل مكافحتها"حممد اجلنيبهي ممدوح  اجلنيبهي2 
  .10ص  6333،
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املؤسسات املالية الضخمة لتطلب من العميل  أوصفحة انرتنت مماثلة جدا ملوقع احد البنوك الكربى  إنشاء_ 
 سرقته.د احلصول على بياانته املصرفية و حتديث معلوماته بقص أوبياانته  إدخال

رسائل الربيد الواردة من مصادر جمهولة خبصوص طلب املسامهة يف حترير األموال من اخلارج مع الوعد ابلنسبة _ 
تلك اليت توهم صاحب الربيد االلكرتوين بفوزه إبحدى اجلوائز وتطالبه مبوافاة اجلهة برقم حسابه  أو املبلغ،من 

 املصريف.
          :الثقافية ةاجلرمي .ب

حد تكون أ أننسبها له من دون موافقة الضحية فمن املمكن اجملرم على احلقوق الفكرية و  استيالءهي         
 :الصور التالية

 .قرصنة الربجميات 
 التعدي على القنوات الفضائية املشفرة.  
  ابلطرق االلكرتونية املستحدثة. األدبيةالعلمية و  فاتو األلجرمية نسخ 
 : اجلرمية السياسية .ج

هم و  اإلجرامية األعمالالنمطية من  األشكالحاليا تقنية املعلومات لتسهيل  اإلرهابيةيستخدم اجملموعات         
ويل بعض األموال يف سبيل حتو  ،توظيف بعض صغار السن : ستولون عن استخدام الوسائل املتقدمة مثلي ال

لك ذالك القدرة على نشر الفريوسات و امتعلى املواقع احلساسة وسرقة املعلومات و  االستيالءو  ،أهدافهمحتقيق 
نشر  كذلك ،اليت ميكن حتملها جماانايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة االستخدام و العدد املتز  إىليرجع 

 .األوىلاقتصادية ابلدرجة سياسة و  ألسبابالزنة لفساد الدولة و  اإلدمانو  كاإلرهابالشباب  اخلاطئة  األفكار
وسائل الدفع اإللكرتونية عاماًل مسامهًا يف ظهور هذا النوع من اجلرائم واليت ميكن أن  وقد كان لظهور       

 نلخصها كما يلي:
رقم الضمان ااِلجتماعي..( )كالعنوان واتريخ امليالد و  تتم عندما يستغل اللصوص بياانت ِانتحال شخصية الفرد:

تلك َّ شخص ما على الشبكة اإللكرتونية أسوأ ِاستغالل، من أجل احلصول على بطاقات بنكية اِئتمانية، حيث أن
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البياانت متكنهم من التقدم بطلبات اِلستخراج البطاقات البنكية عرب ااِلنرتنت غالبًا من خالل اهليئات اليت ال 
 .1 الشبكةتتخذ إجراءات أمنية صارمة عرب

أصبح السطو على أرقام البطاقات عرب شبكة االنرتنت عملية سهلة، لذلك   جرائم السطو على أرقام البطاقات:
 تزايدت هذه احلوادث اليت أعقبتها عمليات االبتزاز إلرجاع تلك األرقام أو لعدم نشرها أو لعدم ِاستخدامها.

األموال هي عملية حتويل املصدر غري املشروع لألموال  غسيل  غسيل األموال اِبستخدام البطاقات البنكية:
كاملخدرات إىل أموال مصدرها مشروع كالتجارة ابلسيارات، وأبسط الطرق هلذه العملية هي القيام بسحب مبالغ  

كبرية على دفعات من الصراف اآليل يف بلد أجنيب من مث يقوم فرع املصرف الذي سحب املبلغ من ماكينته 
بلغ من الفرع الذي أصدر البطاقة، فتتم عملية التحويل خبصم املبلغ من رصيد العميل الذي يكون بطلب حتويل امل

 . قد هترب من دفع رسوم التحويل وِاستطاع أن يغسل أمواله

كذلك تعترب اإلنرتنت من أحدث طرق غسيل األموال املشبوهة خاصة أهنا األسهل ِاستخدامًا واأليسر يف          
جهة يف ِّ التعامل مع البنوك، وبضغط املفتاح تفتح له أفاق الدخول يف حساابت وأنشطة مالية وبنكية من أي

وين لألموال من خالل البنوك إبيداع األموال املسروقة العامل، فيقوم اجملرمون اباِلعتماد على عملية التحويل اإللكرت 
 .2حتول إىل عدة فروع يف بلدان خمتلفةَّ يف حساابت متعددة ابلبنوك، مث

حيث يتم ِاستخدام احلاسب يف التالعب ابملعلومات وذلك إبدخال بياانت زائفة من  :السلب ابلقوة اإللكرتونية
ب دفعها أو فواتري جيب سدادها، وذلك عن طريق ِاختالق مدينني غري جانب املتحايل اِبختالق دائنني كأجور جي

املدين املعتدى عليه فلن يتمكن من إثبات كونه غري َّ حقيقيني جيب عليهم سداد فواتري صادرة عن احلاسب، أما
 .3مدين لوجود فواتري معلوماتية، وهكذا يستغل املتحايل طرق الدفع اآللية للحصول على أموال غري شرعية

                                                           

دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، "، جرائم االنرتنت واحلاسب اآليل ووسائل مكافحتها"اجلنبيهي حممد اجلنبيهي ممدوح: 1 
 .36، ص ،6333

 .691 ، صنفس املرجع السابق عبد املطلب عبد اجمليد،2 
 .139، ص 1992دار النهضة العربية، القاهرة، ، "اإللكرتوين يف التشريع املقارنجرائم احلاسب " ،قشقوش هدى حامد3 
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    :كالتايل  كذلك من العوامل املعرقلة لتطور وسائل الدفع اإللكرتونية، املخاطر وهي  - 
النقود اإللكرتونية ستجعل من َّ تتعلق بعالقة البنوك اإللكرتونية ابلبنك املركزي، حيث أن املخاطر التنظيمية:

الصعب مراقبة وحتديد الكتلة النقدية، كذلك تداول عدة أشكال من النقود صادرة عن مؤسسات بنكية وغري 
ذلك يؤدي إىل صعوبة يف َّ كما أنبنكية جيعل الكثري من املبالغ خارج رقابة السلطة النقدية من الناحية التنظيمية،  

 .1حتصيل الضرائب ابإلضافة إىل مشكلة التهرب الضرييب اليت أصبحت يسرية لسهولة حتويل األموال عرب احلدود
درجة عالية من املخاطر القانونية  يتيحهذا َّ نظرًا لسرية املعامالت البنكية اإللكرتونية فإن املخاطر القانونية:

ات غسيل األموال، لذلك أصبحت البنوك تقوم ابلتحقق جيداً من هوية العميل وعنوانه قبل ابلنسبة للبنوك كعملي
 فتح احلساب.

طبيعة املعامالت البنكية اإللكرتونية ينتج عنها هتديدات أمنية أتيت سواء من داخل النظام أو َّ إن خماطر العمليات:
 البياانت وااِلعتماد على خرباء يف ذلك.خارجه، وعلى البنوك تتبع ممارسات سليمة لضمان سرية 

إذا ما واجه أحد البنوك اإللكرتونية مشاكل يف خدماته اإللكرتونية فقد يؤدي ذلك إىل فقدان  خماطر السمعة:
 الثقة ابلبنوك املقدمة هلذه اخلدمات. 

جعلها َّ مع العمالء مما تطرح خماطر انمجة عن اِتساع الفجوة يف عالقته ،وقد بدأت البنوك اإللكرتونية         
اخلدمة البنكية عرب اإلنرتنت يكون من الصعب مراقبتها بصورة دقيقة، َّ تتعرض لعمليات نصب خمتلفة، ذلك أن

   .ابلزايدة أو ابلنقصان لصعوبة مراقبتها من طرف البنك املركزي سوءاوهو ما يؤثر على حجم السيولة النقدية 
هذه املخاطر البد من إتباع إجراءات التقنني وذلك ابلرتخيص القانوين  وحىت ميكن التحكم واحلد من        

للطرق واملعامالت اإللكرتونية، كما البد من التنسيق الدويل لتنظيم هذه املعامالت، وقد أصدر بنك التسوايت 
عتماد اجلوانب الدولية يف هذا اإلطار مبادئ إلدارة املخاطر للمعامالت البنكية اإللكرتونية، وقدم توصيات كاِ 

 .2الرئيسية لعملية مراقبة األمان أو التحقق من هوية العمالء، وضمان حصول املوظفني على اخلربة التكنولوجية

                                                           

مقدمة ضمن  مذكرة، تقييم وسائل الدفع اإللكرتونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجودها"" عبد الرحيم وهيبة،1 
 .36،  ص 6337-6339 ، جامعة اجلزائر  علوم التسيري فرع نقود ومالية،ستري يفمتطلبات نيل شهادة املاج

، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، "النظام القانوين حلماية احلكومة اإللكرتونية"،حجازي بيومي عبد الفتاح 2 
 .369، ص 6336
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 :جرائم البطاقات البنكية أشكال 4.
اليت  هذا ال يعين أهنا مثالية، حيث تعددت اجلرائمَّ أنَّ رغم املزااي اليت حققتها وسائل الدفع اإللكرتونية إال        

ترتكب يف حقها، ومع ِازدايد ِاستعمال البطاقات على وجه اخلصوص تعددت وسائل ااِلحتيال يف ِاستعماهلا 
وتنوعت صورها، وميكن تقسيم اجلرائم املرتكبة اِبستخدام هذه البطاقات إىل جرائم يرتكبها حامل البطاقة وجرائم 

 يرتكبها الغري كما يلي:
نفسه مالك البطاقة قد  العميل: العميل بسبب إساءة ِاستعمال البطاقات البنكيةاجلرائم اليت يرتكبها -ا

ِّ على أموال أبي البنك، وذلك بطبيعة احلال للحصوليستعملها اِلرتكاب جرائم خمالفة للعقد املربم بينه وبني 
 طريقة كانت، ومعظم هذه اجلرائم أو املخالفات نذكرها كما يلي: 

تقع هذه اجلرمية عندما يقوم حامل البطاقة  لسحب خالل أجهزة الصراف اآليل:جتاوز احلامل لرصيده اب
 .1ابلسحب من اآللية للنقود مببلغ يزيد عن رصيده ابلبنك، أو يتجاوز احلد األقصى املصرح له به

قد يقدم العميل بشراء سلع وخدمات تتجاوز قيمتها املبلغ الذي يضمنه البنك  إساءة ِاستعمال بطاقات الوفاء:
أو اجلهة املصدرة كحد أقصى هلا، أو يقوم بشراء السلع واخلدمات ال تتجاوز قيمتها املبلغ الذي يضمنه البنك 

 .2وإمنا تتجاوز الرصيد املوجود يف حسابه 
ة مدة صالحية معينة، وبعد مرور هذه املدة البد على العميل بطاقِّ لكل ِاستخدام بطاقة ِانتهت مدة صالحيتها:

لتجديدها أو التخلي عنها، ويف حال مل يفعل ذلك يرى البعض َّ أن يرجعها للبنك أو اجلهة املصدرة هلا وذلك إما
 .  بضرورة ِاعتباره جرم

لذلك يُْطَلب من العميل إرجاعها،  ،قد يقوم البنك أحيااًن إبلغاء البطاقة ووقف عملها ِاستخدام البطاقة امللغاة:
العميل َسُيوِهُم التاجر َّ ففي حال ِامتنع العميل عن ذلك وقام اِبستعماهلا، فإنه يُ َعد ِاعتداء على مال الغري ألن

 مبلكيته البطاقة واِبئتمان مايل لدى البنك مستعيناً ابلشهادة الصادرة من البنك واليت تُِقُر مبوجبها اِبئتمان للعميل.

                                                           

 .300نفس املرجع السابق، ص  حجازي بيومي عبد الفتاح،1 
دار النهضة العربية،  ،"-جرائم بطاقات الدفع اإللكرتوين–اجلنائية لبطاقات ااِلئتمان احلماية "،سامح حممد عبد احلكيم2 

 .76، ص6330القاهرة، 
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تقوم اجلرمية هنا عندما يقوم اجلاين إبصدار شيك للتاجر الذي ِاشرتى منه  ساءة ِاستخدام بطاقة ضمان الشيك:إ
 البضاعة بقيمة تتجاوز السقف الذي يضمنه البنك.

قد يتم أيضًا ِارتكاب جرائم  اجلرائم اليت يرتكبها الغري بسبب إساءة ِاستعمال البطاقات اإللكرتونية:-ب
 البطاقات من قبل الغري وذلك على النحو التايل:اِبستخدام 

سارق البطاقة أو من عثر عليها قد يستخدمها يف َّ إن ِاستعمال البطاقة املسروقة أو املفقودة من قبل الغري:
سحب نقود من املوزع اآليل، وقد يستخدمها يف احلصول على السلع واخلدمات من التجار وهناك دول كفرنسا 

 1.احلاالت عقوبة جرمية النصب  تطبق يف مثل هذه
قد يقوم الغري بتزوير بطاقات الدفع أو السحب عن طريق بطاقات اِئتمان : السحب ببطاقات إلكرتونية مزورة

 للغري اِلستعماهلا يف مسروقة، وِِاستبدال بياانهتا كما قد يتم ذلك ابلتواطؤ مع صاحب البطاقة الذي يرتكها

اباِلعرتاض على السحب ويطعن على توقيعه حىت ال خيصم املبلغ املسحوب من  يقومَّ وتزوير توقيعه، مثالسحب 
 2حسابه اخلاص

أكثر من نصف عمليات ااِلحتيال فيما خيص البطاقات تقع يف الوالايت املتحدة األمريكية، َّ ويالحظ أن         
املفقودة أو املسروقة متثل أكثر من البطاقات َّ منها يف أورواب خاصة بريطانيا، أما %03الباقي فيوجد حوايل َّ أما

نصف اخلسائر املرتتبة على عملية ااِلحتيال، وتزوير هذه البطاقات ميثل اخلطر األكرب الذي يهدد التجارة 
 اإللكرتونية.

وااِلحتيال ابلبطاقات ال مُيَِكن من معرفة املستعمل هلا إن كان احلامل الشرعي أو الشخص السارق هلا أو         
ر عليها، فيمكن التخفيف من هذه الظاهرة اِبستخدام الصور، فقد قام بنك ابلوالايت املتحدة األمريكية من عث

citi bank، بتنفيذ مشروع ضخم يتعلق بوضع الصور الشخصية على البطاقات يف الوالايت املتحدة األمريكية،  

                                                           

 .003نفس املرجع السابق، ص  ،حجازي بيومي عبد الفتاح1 
 .160، ص ذكره قبمرجع س ،حممد حسني منصور 2
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ِاختبار هذا املشروع ليتبني أهنا فعالة جداً َّ ومتوصدر وفقاً هلذا النظام أكثر من مليون بطاقة حتمل صورة صاحبها، 
 .1ملواجهة ااِلحتيال

وقد تعددت جرائم البطاقات حىت على شبكة اإلنرتنت، حيث أصبحت هناك عصاابت دولية تنشط         
على هذه الشبكة هبدف جتميع أكرب عدد ممكن من أرقام البطاقات، وهو األمر الذي جعل التجارة اإللكرتونية 

يست يف املستوى الذي كان متوقع هلا، بسبب تردد املستهلكني يف الكشف عن بياانهتم الشخصية وِاستعمال ل
بطاقاهتم على شبكة مفتوحة، وهو األمر الذي يستدعي حتديث قوانني عقابية، تكفل محاية جزائية كاملة 

 .للبطاقات بوصفها أداة دفع
 :تفرزها وسائل الدفع اإللكرتونيةالتحدايت اجلديدة اليت : املطلب الثالث 

  ،فكما هلا مميزات فهي أيضا تعاين من عيوب وخماطر ،وسائل الدفع اإللكرتونية ليست وسائل مثاليةَّ إن        
يؤثر على مسعتها بني اجلمهور، ويؤدي ذلك إىل ِاختاذ احليطة واحلذر عند ِاستعماهلا، وميكن ذكر أهم خماطر َّ مما

 ل كما يلي:وعيوب هذه الوسائ
 للنقود اإللكرتونية خماطر أمنية، قانونية وأخرى تتعلق ابلسرية.. النقود اإللكرتونية: 1

كنتيجة لعمل إجرامي َّ قد حيدث اخلرق األمين للنقود اإللكرتونية إما املخاطر األمنية للنقود اإللكرتونية: -أ 
َّ كنتيجة لعمل غري عمدي مثل حمو أو ختريب موقع من مواقع اإلنرتنت، وإماَّ عمدي مثل التزوير والتزييف، وإما

دات السابقة هذه التصرفات والتهديِّ اإلخالل بتصميمات األنظمة اإللكرتونية والقرصنة اإللكرتونية، فمن شأن كل
أن تؤدي إىل آاثر قانونية وأمنية ومالية خطرية، فإنه من املهم أن تتأكد اجلهة املصدرة للنقود اإللكرتونية من توافر  

كافة الضماانت األمنية سواء ابلنسبة للمستهلك أو ابلنسبة للتاجر، حىت إذا كان ذلك متعلقاً ابلنقود اإللكرتونية 
 (.النقود الشبكية)الستيكية أو تلك اليت يتم التعامل هبا عرب اإلنرتنت اليت أتخذ شكل البطاقات الب

                                                           
  .133-106، ص ص  ذكره املرجع سبق ،حجازي بيومي عبد الفتاح1
 



 وسائل الدفع االلكرتونية                                                                                                  الفصل األول

33 
 

تنبع هذه املخاطر أساسًا من خالل اِنتهاك القوانني واللوائح مثل  املخاطر القانونية للنقود اإللكرتونية: -ب
القانونية قد تتولد أيضاً املخاطر َّ األموال، إفشاء أسرار العميل واِنتهاك السرية، من انحية أخرى، فإن تبييضجرائم 

موضوع َّ عندما تقنن حقوق واِلتزامات األطراف املختلفة املتعاملة ابلنقود اإللكرتونية بطريقة غري دقيقة، كذلك إن
محاية املستهلك يُ َعد من أهم املخاطر القانونية اليت ميكن أن تفرزها النقود اإللكرتونية، ومن املتوقع أيضًا أن 

قود اإللكرتونية تزايدًا يف جرائم التهرب الضرييب حيث سيكون من الصعب على اجلهات يصاحب اِنتشار الن
احلكومية املكلفة بتحصيل الضرائب القيام بربط الضريبة على تلك الصفقات اليت تتم بواسطة النقود اإللكرتونية 

 .1تلك الصفقات تتم خفية عرب شبكة اإلنرتنتَّ نظراً ألن
إلضافة إىل اجلرائم اليت ترتكب يف حق البطاقات البنكية، فهي تفرز مجلة من العيوب اب . البطاقات البنكية:2

 2واملشاكل سواء حلاملها أو للبنوك املصدرة هلا وأهم هذه املشاكل ما يلي:
رفع القدرة ااِلستهالكية ال يتوقف على َّ حمدودية أثر البطاقات يف رفع ااِلستهالك على املدى الطويل، إذ أن -

 .الدفع بقدر ما يعتمد على منو وِاحنصار الدخل احلقيقي للفرد وسائل
كرب حجم القروض اجملانية من محلة البطاقات يدعو َّ اخلطر على سيولة البنك نظراً لكرب حجم التعامل، كما أن -

  البنك إىل ختفيض ِاستثماراته يف اجملاالت األخرى.
قد يقلل من َّ كمحطات البنزين، مما صدرة للبطاقات اخلاصة هبااملنافسة اليت تواجهها البنوك من املؤسسات امل -

 .حجم املتعاملني مع البنك

                                                           

، اتريخ اإلطالع: -املال وااِلقتصاد-، اهليئة العليا لتطوير الرايض"النقود اإللكرتونية،"الشافعي حممد إبراهيم حممود -1 
 . www.arriath.com//:http، على املوقع 66/16/6319

مذكرة مقدمة ضمن  "،ومستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجودهاتقييم وسائل الدفع اإللكرتونية " ،عبد الرحيم وهيبة2 
 .79ص ، 6337-6339،  جامعة اجلزائر، ماليةستري يف علوم التسيري فرع نقود و متطلبات نيل شهادة املاج

http://www.arriath.com/http
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البطاقات ااِلئتمانية هلا بعض احملظورات الشرعية، كالفائدة اليت أيخذها البنك َّ ابلنسبة للدول اإلسالمية فإن -
التجار فهناك من الفقهاء من يعتربها عند أتخر العميل عن السداد، وكذلك العمولة اليت يتقاضاها البنك من 

 .1فائدة حمرمة
 لعل أمهها ما يلي: . التحدايت القانونية والرقابية للبطاقات الذكية:3
قد تقوم مؤسسات غري بنكية إبصدار بطاقات ذكية، لكن ال تفرض عليها رقابة كاملؤسسات البنكية اليت تدفع  -

يثري قلق املراقبني بشأن احملافظ اإللكرتونية اليت َّ ذات القيمة املخزنة، مماتكاليف الرقابة عند عرضها لربامج البطاقة 
 تضم مؤسسات إصدار غري بنكية ال ختضع ملراقبتهم.

يسجل اِبستمرار قلق املستهلك حول سرية املعلومات الشخصية املخزنة يف البطاقة الذكية والذي ميثل عقبة  -
 أمام اِنتشار ِاستخدام هذه البطاقات.

البطاقات الذكية ال ختضع للقوانني التجارية اليت تنظم الشيكات واحلواالت وغريها، َّ من الناحية القانونية فإن -
 يثري مشاكل اإلثبات.َّ املستخدم فيها ال يستعمل أداة مكتوبة مماَّ ألن
البطاقات  تثري هذه البطاقات قضااي تتعلق مبراعاة إجراءات براءات ااِلخرتاع من طرف مؤسسات إصدار -

 .2وجمهزيها ابإلضافة إىل شؤون امللكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا
لكن أكرب مشكل تواجهه وسائل الدفع اإللكرتونية هو تسارع ِاستعمال هذه الوسائل منذ سنوات دون أن         

َّ ع هبا وسائل الدفع التقليدية ممايواكبها تنظيمًا قانونيًا يناسب حتدايهتا، فهي حمرومة من احلماية القانونية اليت تتمت
جيعلها ختفي حزمة من املشاكل والنزاعات اليت تتطلب سرعة يف حلها، ولعل أمهها إشكالية اإلثبات لعدم 

اجملهودات من جانب الفقه والقضاء يف دول العامل للتوسع يف تفسري َّ ِاعتمادها على دعامة ورقية، فرغم كل
  .كي تشمل املعامالت اإللكرتونية   النصوص القانونية املوجودة أصالً 

                                                           
، ص 6336األوىل، املطبعة العربية، اجلزائر،  الطبعة"، تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية"،سليمان انصر 1

693. 
 .79، ص مرجع سبق ذكره، عبد الرحيم وهيبة 2
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 اخلالصة:
لوسائل الدفع اإللكرتونية عدة أنواع وأشكال، منها ما هو ملموس كالبطاقات البنكية والذكية وبطاقة           

ااِلئتمان، وغري امللموس كالنقود اإللكرتونية، حيث تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، فهي الدعامة الرئيسية 
 املساعدة على تطورها وظهورها يف مجيع البنوك سواء العاملية أو احمللية.

لكن جانبها غري امللموس وِاعتمادها الشبه كلي على اإلنرتنت، جعل منها هدفًا سهاًل للنصب          
ية وِامتالك السوق أهنا حتاول إزاحة وسائل الدفع التقليدَّ وااِلحتالل والتزوير، لكن رغم النقائص املوجودة فيما، إال

 وِاحتالله مبفردها.
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 :متهيد
القدرة الناجتة عن  أمواهلم إلدخالهي عمليات متتابعة ومستمرة يف حماولة معتمدة  األموالعمليات تبييض      

دور النشاط االقتصادي ابالقتصاد اخلفي يف اليت متارس من خالل ما يسمى  ،اخلفية غري املشروعة األنشطة
 .رىالوساطة املالية األخ أجهزة أوالظاهرة الكتساهبا صفة الشرعية عري اجلهاز املصريف  أو ،لالقتصاد الرمسي

رة هي اليت يتم ذالق فاألموال ،السوداء واألموالرة ذالق األموالنه جيب التفريق بني مصطلح أ اإلشارةوجتدر      
هبا  االحتفاظاليت يتم  ءالسودا األموالاحلصول عليها بوسائل غري شرعية من التجار يف املخدرات وغريها بينما 

 سرا للتهرب من الضرائب.

مغسلة عامة لغسيل  بشراء األمريكيةاملافيا  األعضاءحد أقيام  إىل األموالوتعود تسمية عمليات تبييض       
 األرابححيصل على مثن نقدا وكان يقوم جانب من  أنوكان يشرتط على عمالئه  ،املالبس يف مدينة شيكاغو

حد أيراتب  أنيف فروع احد البنوك القريبة  ودون  إبيداعها، ويقوم عائد الغسيل املالبس يوميا إىلاملخدرات  جتارة
واهلدف من هذا الفصل هو معرفة واقع الظاهرة يف  ،يودعها وبفئاهتا الصغريةليت كان املبالغ الكبرية ا األمريف 

قمنا بتقسيم هذا  خالل دراستناولإلملام جيدا  ،األموالاجلزائر والتعرف على مدى دور البنوك جتاه عمليات تبييض 
     :الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية كاآليت

 ؛مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر :املبحث األول -       
 ؛أتثري النقود االلكرتونية على عملية تبييض األموال يف اجلزائر :املبحث الثاين -       

 .يف اجلزائر دور بنك اخلليفة يف عملية تبييض األموال :املبحث الثالث -       
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 :مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر :املبحث األول
ابلتزاوج من تطور تكنولوجيا  ،الفكر املصريف احلديث إليهتوصلى ما  أرقىتعد الصريفة االلكرتونية من       

انه خلق خماطر   إال ،أرابحهمما وسع وعمق من حترير هذا النشاط وتوسيع نطاقه وتعظيم  ،االتصاالت واملعلومات
 . اجلزائري اجلديدة لعصرنة نشاطها املصريفته التقنية اهاستخدام  إىلكثرية ورغم ذلك تسعى الدول 

  :استعمال الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر :ولاألاملطلب 
 : تعريف الصريفة اإللكرتونية .1

تعرف على أهنا جمموعة األنظمة اليت تعمل على اخلّط، تسمح للزابئن ااِلستفادة من اخلدمات البنكية،      
حبواسيب البنك عن طريق خطوط هاتفية، ومتكن من إجراء عمليات اِنطالقا من حاسوب شخصي يتم ربطه 

 .1بنكية على املستويني احمللي والعاملي دون اِنقطاع
ويقصد مبصطلح الصريفة اإللكرتونية مجيع اخلدمات املعروضة على موقع الواب، خدمات مقدمة عرب اهلاتف، 

  وزابئنه عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.ِاستخدام بطاقة ااِلئتمان، تبادل املعلومات بني البنك 
 :يف اجلزائر دوافع تبين الصريفة اإللكرتونية .2

تسعى وراء تعظيم ااِلستفادة من تكنولوجيا املعلومات  اجلزائرية هناك العديد من األسباب اليت جعلت البنوك      
  أهممن بني  ولعل ،وااِلتصاالت، والعمل على ترقية وتطوير خدماهتا مبا يتوافق واإليقاع املتسارع للصناعة البنكية

 ما يلي: ما جاءت به
  احلال يؤثر يف كثري من حاجة البنك إىل التخلص من ظاهرة صفوف ااِلنتظار اليت يعاين منها، وهذا بطبيعة

 فيما خيص كمية أو جودة اخلدمات املقدمة. اجلزائري األحيان على أداء عمال البنك
 وتسابق البنوك وراء تعزيز مركزها التنافسي، مستعملة شىت  ،املنافسة الشديدة اليت تشهدها الصناعة البنكية

 .1يشكل خطًرا على البنوك الضعيفة ومن ضمنها سالح التكنولوجيا، الذي أصبح ،الطرق والوسائل لذلك

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم "اإللكرتونيةالبنوك التجارية وحتدايت التجارة " ،إميان العاين1 
 .561، ص6002-6002ااِلقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  التغري يف حاجات ورغبات الزابئن كِاستجابة للتحوالت اليت يشهدها العامل يف جمال تكنولوجيا اإلعالم
وااِلتصال، ومن ذلك نذكر رغبة الزابئن يف تلقي اخلدمات البنكية عن بعد وخارج أوقات العمل الرمسية 

 للبنك.
 عى وراء إجياد طرق أو وسائل تساعدها على زايدة حصتها السوقية وتعظيم طاملا أن املؤسسة البنكية تس

أرابحها مقارنة مع منافسيها، فإهنا تستنجد ابلوسائل اإللكرتونية يف تسويق خدماهتا خصوصا وأهنا ذات 
 تكاليف منخفضة وسريعة يف إمتام العمليات.

 :يف اجلزائر مزااي الصريفة اإللكرتونية .3
 البنوك الوسائل اإللكرتونية يف سبيل إيصال خدماهتا يكسبها جمموعة من املزااي أمهها:إن ِاستعمال    

  ساعة وطيلة أايم األسبوع. 42إمكانية العمل على مدار 
   إمكانية حصول الزبون على اخلدمات من أماكن تبعد عن مقر البنك من خالل الفروع اإللكرتونية

 .وغريها  االنرتنتاهلاتف البنكي،  كأجهزة الصراف اآليل، الكمبيوتر الشخصي،
 بطريقة أسرع وبتكلفة أقل مقارنة إمكانية تقدمي كافة اخلدمات التقليدية من خالل القنوات اإللكرتونية 

 .االنرتنتمع الفروع التقليدية، ابإلضافة إىل تقدمي خدمات أكثر تطورا من خالل قناة 
بتقدمي خدمات من خالل قنوات إلكرتونية يؤدي إىل ختفيض العديد من التكاليف اليت  اجلزائري إن قيام البنك   

البنك من خالل القنوات التقليدية، وابلتايل فإّن ِاخنفاض تكلفة اخلدمات وحتسني جودهتا هي عوامل  ،يتحملها
 .2جذب ابلنسبة للزبون

 اخلدمة البنكية عرب بعض القنوات.إن اجلدول املوايل يظهر لنا تقديرات التكلفة اخلاصة بنقل 
 

                                                                                                                                                                                     

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم ااِلجتاهات احلديثة يف جمال اخلدمات املصرفية"" ،مساح ميهوب 1 
 .72، ص6001-6002 منتوري، قسنطينة،ااِلقتصادية، جامعة 

  .500-77مرجع سبق ذكره، ص ص  ،مساح ميهوب 2 
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 تقدير تكلفة اخلدمة حسب قناة التوزيع :50جدول رقم 

 قناة تقدمي اخلدمة تقدير تكلفة اخلدمة
 خدمة عرب فرع البنك وحدة 592
 خدمة من خالل ااِلتصال اهلاتفي وحدة 25
 االنرتنتخدمة من خالل شبكة  وحدات 4
 اآللية.خدمة من خالل الصرافات  وحدة  1

"واقع  اِلقتصاديةا التحوالت املعلوماتية واجلهاز البنكي حتمية تطوير اخلدمات" ،خري الدين معطي هللا وحممد بوقموم :املصدر

 .02جامعة الشلف، ص، 6002 ديسمرب 51-52 املنعقد يومي "،وحتدايت
عرب  املؤذاةمن خالل املعطيات املقدمة حول تكلفة اخلدمة جند أبهنا ختتلف من قناة إىل أخرى، لكن اخلدمة 

 عرب الفروع التقليدية. املؤذاةقنوات إلكرتونية كانت تكلفتها منخفضة قياًسا مع تلك 

إّن تبين الصريفة اإللكرتونية متكن البنك من ِاخرتاق أسواق جديدة على املستوى احمللي أو حىت الدويل، 
 البنكي اليت أّدت إىل عوملة اخلدمة. االنرتنتحيث يظهر هذا بشكل واضح من خالل خدمة 

معلومات عن البنك   وذلك من خالل عرض البنكي يشكل انفذة إعالمية لتعزيز الشفافية االنرتنتإن ِاستخدام 
 .1كالنشأة والتطور، أهم اخلدمات اليت يقدمها، مؤشراته املالية

 
 
 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل "دور التسويق اإللكرتوين يف تطوير سياسات التسويق املصريف" ،مجال بوعرتوس1

 .77، ص8002-8002، شهادة اجملاستري، ختصص تسويق، جامعة منتوري، قسنطينة
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 :يف اجلزائر مقومات جناح وسائل الدفع اإللكرتونية :ايناملطلب الث
لضمان النجاح البد من توفري بعض املقومات األساسية من خالل توفري بنية حتتية تقنية جيدة، وتطويرها      

ونشر الثقة اليت تعترب من أهم عوامل النجاح ووضع سياسات قانونية شاملة تتماشى مع بشكل مستمر 
 خصوصيات كل جمتمع، ورفع كفاءة موظفي البنك.

 وميكن مجع مقومات النجاح يف النقاط التالية:
 .ضرورة قيام البنك بدور توعوي أكرب للتعريف ابخلدمات البنكية اإللكرتونية 
 ت وقدرات موظفي البنك.عمل دورات لتطوير مهارا 
  االنرتنتالعمل على حتسني وتطوير املوقع اإللكرتوين للبنك على شبكة . 
 .إعفاء وسائل الدفع اإللكرتونية من أية رسوم لتصبح جمانية 
 1قيام احلكومة واملؤسسات املالية بتوفري بنية حتتية مناسبة. 

 :يف اجلزائرااللكرتونية اجلرائم االلكرتونية وخماطر استعمال وسائل الدفع  :ثالثاملطلب ال
، يشهد عامل االنرتنت العديد من اجلرائم وهي  إليهمبغض النظر عن مدى اخلربة والتفوق واالبتكار املتوصل       

ووسائل الدفع االلكرتونية ليست  ،حقيقيا على مستخدميها خطراواالنرتنت متثل  الكمبيوتركما تعرف جبرائم 
تعتمد على شبكة االنرتنت املفتوحة على العامل مبجمله، وهلذا حتضى بقسط كبري  أهناعن هذه اجلرائم ابعتبار  مبنء

ملستخدميها من خالل ضبط عمليات التشفري للمعلومات املتبادلة واملتعلقة  أكثر أمانمن اجلهود املبذولة لتوفري 
 ال العامل نظام تشفري حمكم ومتكامل انه ال يوجد يف إال، لكن وابلرغم من التطور اهلام واملساعي ابلعملية النقدية

 .ميكن اخرتاقه من قبل القراصنة

                                                           

، مداخلة مقدمة يف امللتقى -عوامل ااِلنتشار وشروط النجاح – "وسائل وأنظمة الدفع والسداد اإللكرتوين" ،الزينمنصوري 1 
، -عرض جتارب دولية –العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد التجارة اإللكرتونية 

 .02، املركز اجلامعي خلميس مليانة، اجلزائر، ص 6055أفريل 
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هذه الوسائل احلديثة متكاملة وختلو من العيوب، بل تتضمن  أن إطالقافعديد املزااي اليت سبق ذكرها ال يعين      
 :أبرزهاالرتكيز على  يفيما يليف ثناايها خماطر مجة سنحاول 

السيما ابلنسبة للعمليات  األكربتشكل القرصنة يف العقود اليت تتم يف االنرتنت اهلاجس  :قرصنة البياانت-1
النقدية، فقد يتم احلصول على بياانت شخص بطريقة غري شرعية ومن دون  علمه ليتم استعماهلا للحصول على 

 (.xiv)كافية للتصدي هلذا املشكل  أمنية إجراءاتكانت اهليئات ال تتخذ   إذابطاقات بنكية عرب االنرتنت، خاصة 
على جرائم االحتيال من خالل متكنهم  من احلصول على  (xii)ك االلكرتونية كما قد يقدم املوظفون يف البنو     

السرية والشفرات وكل املعلومات اخلاصة حبساب الزابئن ومن مث القيام بسحبها، والتالعب هبا، مما يكلف  األرقام
 إصالح إعادة ألجل إضافيةزابئنه من جهة وعن حتمله لتكاليف  أموالالبنك ضررا ماداي كبريا انجم عن اختالس 

 وضبط بياانت زابئنه.
 الدفعظاهرة تبييض األموال ليست ابلضرورة ظهور وسائل  :يف ظل وسائل الدفع االلكرتونية األموالتبييض -4

االلكرتونية، فالظاهرة كانت موجودة قبل ظهور هذه الوسائل احلديثة، لكن ظهور وانتشار التجارة االلكرتونية 
من خالهلا تتم عمليات  أصبحتسبل جديدة  إلجياداحلديثة يف الدول، فسح اجملال  واستعمال وسائل الدفع

هذه  إخفاءيف  اإلسراع ألجل ،ثواين أوال تتطلب سوى دقائق  إذالكرتونيا بسهولة وارتياح كبريين،  األموالتبييض 
 .(xv)اإلجراميةالعمليات 

، مث يقوم البنك أجنيبببلد  اآليليسحب مبالغ مالية كبرية من الصراف  أنحيث ميكن حلامل البطاقة البنكية      
بطلب حتوايها من البنك مصدر البطاقة، ليتم حتويل املبالغ وبذلك يكون الزبون قد  األموالالذي سحب منه 

 .أموالهمتكنه من تبييض  غاىل ابإلضافةهترب من دفع رسوم التحويل 
كل هذا   وأتثريحتل حمل النقود التقليدية،  أن وإمكانيةختص مدى انتشار النقود االلكرتونية  :خماطر تنظيمية-3

، فاستهداف منو الكتلة النقدية كهدف وسيطي (xvii)للسياسة النقدية إدارهتاعلى دور البنوك املركزية من انحية 
من النقود االلكرتونية الصادرة عن  لأشكايف ظل انتشار تداول عدة  التأثريللسياسة النقدية لن يكون له ذات 
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زوال احتكار  إىلقد تصل  أومؤسسات بنكية وغري بنكية، وهذا ما يثري خماوف مشروعة واحتماالت بتقليل 
 النقدي. اإلصدارالبنوك املركزية لوظيفة 

ال  األمر أن إالرغم املزااي العديدة والفوائد اجلمة الستخدامات بطاقات االئتمان،  :خماطر بطاقات االئتمان-2
يكاد خيلو من تعرض حامليها لسوء استغالهلا وحاالت من التالعب السيما يف ظل انتشار التطور التقين 

وهذا  ،السرية األرقامالتحليل ملعرفة  أوسرقتها  أووالتكنولوجي الذي صاحبه ظهور عمليات لتزوير البطاقات 
 :ذكرها األيتلتعرض هلذه املخاطر يف العناصر ، وميكن ا(xviii)الغري  أموالعلى  ءاالستيالبغرض 

وسيلة وان كانت خمالفة للعقد املربم  أبي أموالارتكاب خمالفات للحصول على  ألجلقد يستعملها صاحبها -
جتاوز حد السحب احملدد هلا ابلتواطؤ  أو، إبلغائهاقيام البنك  أوبينه وبني بنكه، كان يستعملها بعد انتهاء مدهتا 

شيكات بدون  إيداعيف  ةيااللكرتونتغالل خدمات نقاط البيع مع التاجر، كما قد يقوم ابس أومع املوظف ابلبنك 
لتحصيل قيم هذه  األخري، مث يسارع هذا للزبون األصلياحلساب  إىلرصيد حيث تضاف قيمة هذا الشيك 

 ونية قبل متام املقاصة بني البنوك.الشيكات من نقطة البيع االلكرت 
كما قد يقدم الزبون صاحب البطاقة ابلتواطؤ مع الغري وتركها له الستعماهلا يف السحب وتزوير توقيعه، مث يقوم -

 .(xix)ابالعرتاض على عمليات السحب والطعن ابلتزوير يف توقيعه حىت ال يتم اقتطاع املبلغ املسحوب من حسابه
يف حجم التعامل ابلبطاقات من طرف زابئنها، وكذا تنامي حجم  اإلفراط إىلخطر السيولة لدى البنوك ابلنظر -

 .(xx) الديون املعدومة بسبب عدم قدرة حاملي البطاقات على الوفاء مبستحقاهتا
اجهتها ابحلجم مو  ألجليستوجب على البنك االحتفاظ بسيولة اكرب  القروض اجملانية حلملة البطاقات فكرب حجم

 .تراجع يف رحبية البنك إىلوالوقت املناسبني، وهذا ما قد يؤدي 
 :يف اجلزائر األموالالنقود االلكرتونية على عملية تبييض  أتثري :ثايناملبحث ال       

متحصلة  أموال إليداع حتويل أوالقيام عن علم بنقل  أبهنا األموالبصفة عامة ميكن تعريف جرمية تبييض        
 أهناتعلم عند تلقيها هلا  موالأللقبوهلا  أوتتعرض البنوك للمسؤولية  عن تلقيها  ، وعليه فقدعن نشاط غري مشروع

 .األشكالشكل من  أبي األموالاستعماهلا هلذه  أوعند حيازهتا  أو إجراميمتحصلة عن فعل 
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 :اجلزائريةابلبنوك  األموالعالقة تبييض  :األولاملطلب 
 ابإلدارةالبنكية  اإلدارةانمجا عن مدى ارتباط  التأثريويكون هذا  أعمالهالبنكية على نتائج  إبدارةتؤثر نوعية       

هذا االرتباط هو  أنيف البنوك من حيث مبادئها ومقوماهتا حبيث   ابألهداف اإلدارةالعلمية خاصة منهج فعالية 
هناك  أن، ومن هذا املنطلق فقد جند اجلودة والفعالية أواءة ديوضح مدى ارجتالية والعشوائية والزابنية والر  الذي

 إدارةمل يكن مدعما بتكوين بنكي مقبول الن  إذيتفطن له املصري املصريف خاصة  أنن و د األموالتزايد يف تبييض 
وهدر  األكاذيبن غياب هذه العناصر يزيد يف تزييف احلقائق واستنباط أالبنوك تعين التخطيط والتنظيم واملتابعة و 

يف العمل والثقة اليت  اإلبالغابملادايت على حساب  إالوظهور العصب املخربة اليت ال تعرف  وإدمانالكفاءات 
 أشكال أهمالبنكية ومن  اإلدارةوضعها فيهم مجهور املتعاملني مع البنك تبعا هلذا حتدث انعكاسات تربر عرب سوء 

 :التسيب والالمباالة نذكر مايلي
مضبوطة ودقيقة داخلية  حيث توضع سياسات بنكية سيئة بعيدة عن معايري  :الفنية االئتمانية اإلدارةسوء -1

مع الدراسات املتعلقة ابالئتمان ومن عناصر سوء  ،حمافظ القروض البنكية وإدارةلتسيري عمليات  منح القروض 
االئتمانية  األدواتعدم وجود نظام عمل اثبت ومستقر من حيث املتابعة واملراجعة غياب  إىلالتسيري البنكي نشري 

الشك  واالعتماد علىتظهر فيه االجتهادات الشخصية املتحيزة التحليلية العلمية وترك اجملال مفتوحا لفراغ 
 .املتوسط والطويل األجلالقرارات دون مراعاة ماينجم عن ذلك يف  اختاذوالتخمني يف 

الرشوة هي السالح الفعال الذي يستخدمه  إن :البنكية األسرار وإفشاء اإلداري واالحباط اليأسسيطرة -4
الن القيادات  أمامهايف البنك  اإلدارياملراد تبييضها وهي اليت تتضاءل شخصية املوظف  األموال أصحاب

وابلتايل  ،تتميز ابلطابع الفشل اإلسالمي، ومن بينها بنوك العامل واملسريين يف البنوك اخلاصة بنوك العامل النامي
والدفاتر بتالعبات القيود احملاسبية  إخفائهاظهور خسائر كبرية يصعب  إىلمما يؤدي البحث عن احللول السهلة 

 اليأس ويبدأالكذب مثل النميمة و  اخلطااي إىلاملوظف البسيط ورئيسه ابللجوء  ويبدأ اإلحباطوهنا يظهر  ،املعروفة
قلها خربة وضعها يف سلم أقدرة و  وأدانهاالعناصر  أسوءالعليا اللجوء ابختيار  اإلدارة أماميف التغلغل ويصبح 

حنوى العمليات االئتمانية خطرية مثل اقرتاض مشاريع  اآليلتسهل عملية التوجيه  بعد ذلكو  ،الوسطى اإلدارة
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ن ذلك مبجرد أو  احتيالمبثابة  األمر إن ،الفائدة مبالغا فيه دون فهم خماطرة وبسعر تنطوي على درجة كبرية من
كما يتم التوسع يف منح قروض للمؤسسات املبعثرة ابدعاء مساعداهتا على تقليص اخلسائر  األموالعملية تبييض 

لى املزاج شركات ومهية وفاشلة  من منطق دراسات للجدوى غري حقيقية ومبنية ع إبنشاءخطورة  األمروقد يزداد 
، كل هذه الصفات كذلك ضعف الشخصية،احلقد والكراهية والدسائس واحلسدالشخصي بكل ما حيويه من 

احلنيف القائمة على املنافسة  اإلسالميوالدين  ،اإلسالميةالدنيئة واملنحطة بعيدة كل البعد عن الثقافة العربية 
 الطيبة. اإلنسانيةابملشروعية وتقديس العمل وزرع روح االبتكار والعالقات 

على وشك الدمار  إداريكيان   إىلحيث يتحول البنك  :الفتنة والشقاق أساسهاحتالفات عصاابت و تكوين -3
ليس  أشخاصاليت تصدقها الدمهاء فيحل حمل الكفاءات املسريية  واألكاذيب اإلشاعاتالتهميش وزرع  ويبدأ

 املرتدية وتعفينها، األوضاع، للحفاظ على استمرار مههم الوحيد االستفادة من الريع لديهم اخلربة وال املعرفة علمية
 إىل يلجئونوال يتوقفون عند هذا احلد بل  واإلسالميالعاملي العريب  األقطاروهذه هي حالة النظام املصريف يف كل 

البطالة وزايدة الدخل الوطين،  كفيل بتنشيط البنوك وزايدة االستثمار املنتج وحماربة  إصالحيأي جهد  حماربة
عن هذا السؤال يتم   إجابةاقرب  أنترصيم هذه السلوكيات املنافسة  للدين والوطنية،  اإلطارفكيف يتم يف هذا 

 :كما يلي
 استفادوا، مع احرتام هؤالء الن فيهم العباقرة الطني بدون مؤهالت علمية أواملؤهالت املتوسطة  أصحاباختيار -

، فان ال يعترب قاعدة األمرهذا  وألكن، الفاضلة ابألخالقعملهم الروتيين ويتحولون  أثناءامليدان  تطبيقمن 
ؤسسات العليا الذين يف امل أصحاببقيادة  ألنفسهميسمحون  التنفيذيةمن القيادات البنكية  ألنفوسيالضعاف 
البنوك فان هؤالء املتطفلون على التسيري زرع الفتنة على حساب تنمية  إطار، ويف واإلخالصبدور اخلري غالبيتهم 

ملزمون مبدئيا  أهنم، علما نية والبنكية اليت ائتمنوا عليهاامله األسرار إفشاءيصبحون يشكلون طابورا صلبا يتبىن 
من يرتددون على صاحب  أبسراراملهنة أي بعدم االفشالء  بسريااللتزام  أن، علما األسرارحبماية هذه املصارف و 

بعني االعتبار فرغم  من  أخذهاهذه املهنة ليس التزاما مطلقا بل هناك حاالت جيب  ألجلويقصدونه  املهنة
صيارفة  أنالبنكية، جند  األسرار إفشاءالبقاء على السرية املصرفية لكن هذا اليعين  األموالتسهيل تبييض  أسباب
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املتحدة  األمماملفتوح من طرف منظمة  وصدور قانون رفع السرية البنوك 4001ديسمرب  11 أحداثبريوت بعد 
السرية البنوك من احلرية املصرفية  أنعلى ذلك معربين على  احتجزواوالذي نوقش وصودق عليهمن خالل دقائق، 

يف احلاالت  األسرار إفشاء فأمر ،1591ايلول 03يف لبنان، فهذا البلد الزال يعمل بقانون سرية البنوك لصادرة يف 
ملواجهة أي اقرتاح للتطور ابالستهزاء والسخرية  تفاقم نتيجة الرشوة كافة اقتصادية واجتماعيةالسابقة للتبييض 

 التعثرالقدرة تزيد من التعثر املايل للمشاريع كذلك البنوك الن مراحل  اآلليات، فهذه أحياانوابلعقوابت القاسية 
  .األموالاملايل ختفي كذلك عمليات تبييض 

 :يف اجلزائر األموالدور التحويل االلكرتوين للنقود على عملية تبييض  :املطلب الثاين
حيث تقوم العديد مَن البنوك ابملشاركة يف شبكة حاسبات تتوىل التداول اإللكرتوين ملاليني القيود احملاسبية 

املقاصة البنكية ولكن ، وبذلك تؤدي الدور التقليدي لغرفة اجلزائرية فيما بني البنوك والدائنةاليت تسجل املديونية 
بشكل فوري وبدرجة عالية مَن الكفاءة، ومَن املتوقع ِاستخدام األقمار الصناعية لتشمل البنوك العاملية يف نطاق 

، وسيكفل اجلزائرية ويهدف هذا النظام إىل تسهيل وتعجيل املدفوعات والتسوايت بني البنوك ،التسوايت البنكية
ة تقدمي خدمات أفضل للعمالء، إْذ سيتيح هلا إمكانية التسوية الفورية مْن دفع وتلقي هذا النظام للبنوك احمللية قدر 

 .1األموال عرب حساابهتا اجلارية لدى البنوك املركزية وتوفري دفع فوري لعمالئها

كما يتيح هذا النظام تسوية املدفوعات عْن طريق شبكة املدفوعات والنظام اإللكرتوين لتداول األسهم       
بتوقيع العميل منوذجًا معتمداً يف اجلزائر وتتمثل إجراءات عملية التحويل املايل اإللكرتوين  ،2قاصة الشيكاتوم

َِكنم هذا النموذج مْن اِقتطاع القيمة احملددة مْن حساب العميل وفق ترتيب زمين معني  لصاحل اجلهة املستفيدة، وميم
صالحيته تسري ألكثر مْن َّ )يوميا أو أسبوعيا أو شهراي(، وخيتلف منوذج التحويل اإللكرتوين عْن الشيك يف أن

                                                           
، الطبعة األوىل، دار الوسام للطباعة والنشر، اإلمارات العربية "احلساابت واخلدمات املصرفية احلديثة"، السيسي صالح الدين 1

 .120-135، ص ص 1551املتحدة، 
نيل  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات "،-والتنمية الريفيةحالة بنك الفالحة  -دور التسويق يف القطاع املصريف" ،زيدان حممد 2

 .97، ص8002-8002، شهادة دكتوراه دولة يف العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر
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، وعادة ما يتعامل البنك والعميل مع وسطاء وظيفتهم توفري الربجميات الالزمة للتحويالت، عملية حتويل واحدة
 وإلمتام عملية التحويل املايل اإللكرتوين منيز حالتني:

. حالة وجود وسيط: يقوم العميل إبرسال حتويل مايل عن طريق املودم إىل الوسيط الذي يقوم إبرساله إىل دار 1
لية اليت ترسل منوذج التحويل املايل اإللكرتوين إىل بنك العميل، ويف حال عدم تغطية الرصيد املقاصة املالية اآل

لقيمة التحويل يتم إشعار الوسيط بذلك، الذي يقوم بدوره إبشعار العميل، أما يف حالة تغطية الرصيد لقيمة 
 .3دد ابلنموذجالتحويل تتم عملية االقتطاع وحتويلها إىل حساب املستفيد وقت السداد احمل

. حالة عدم وجود وسيط: يف هذه احلالة يستلزم على التاجر أن ميلك الربجميات اخلاصة اليت تسمح إبجراء هذه 4
العملية، حيث تكون هذه الربجميات مؤمنة بكلمة مرور خاصة ابلتاجر، وعندها يقوم العميل اِبعتماد منوذج للدفع 

ل ااِلعتماد إىل دار املقاصة اآللية واليت بدورها ترسله إىل البنك بشيك مصدق لصاحل التاجر الذي يقوم إبرسا
اِلقتطاع املبلغ من حساب العميل وحتويله إىل حساب التاجر، وعندها ال حاجة لتحقق كفاية رصيد اجلزائر 

ثبت عجز  ،نتيجة للنمو الذي شهدته املبادالت التجارية واملالية الدولية ،الشيك املصادق حيقق ذلكَّ العميل ألن
 إىل أدىالذي  األمر ،لتسهيل التحويالت البنكية الدولية كأنظمةوسائل االتصال التقليدية )التلكس والربيد(  

التحويل  أنظمةتتم التحويالت الدولية مبوجب ، الدفع جديدة تسمح ابلقيام هبذه التحويالت بسرعة أنظمةميالد 
 .1األموالتستغل يف جرائم تبييض  أناليت ينطوي العمل هبا على ثغرات ميكن اجلزائري االلكرتوين 

 :تتم الغالبية العظمى من التحويالت الدولية مبوجب نظامان مها :يف اجلزائر التحويل االلكرتوين أنظمة-

                                                           
، مداخلة مقدمة يف "تقييم وسائل الدفع اإللكرتونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجودها ،" عبد الرحيم وهيبة3

عرض -امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
 .99ص  ،رز اجلامعي خلميس مليانة، اجلزائ، املرك4011أفريل  42-41دولية ، املنعقد يومي جتارب 

، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر غسل األموال بني الوسائط االلكرتونية ونصوص التشريع""جرمية عبد الفتاح بيومي، 1 
 .11ص  ،4002، والربجميات، القاهرة



 وسائل الدفع االلكرتونية يف عمليات تبييض األموال دور                                الفصل الثالث        

79 
 

تشرتك  ،متلكه وتشرف عليه دار نيويورك للمقاصة ،بنظام املقاصة لنظام الدفع الدويل أيضايسمى  :نظام شيبس-
 مشرتكني فيه. آخرينوعشرين  أربعة إىل إضافة نيويوركمن اثين عشر بنكا يف مدينة  تتألفحيث  ،فيه بنوك قليلة

 البنوك غري املشرتكة أما ،طريق نظام املقاصة عن ،كدائن ومدين  اجلزائر بني البنوك األموال إرساليتم يف هذا النظام 
 .1فيه والراغبة يف استخدامه فيكون هلا ذلك من خالل االرتباط ابتفاقيات مع احد البنوك املشرتكة يف هذا النظام

تعني  ،التحويالت الدولية بني البنوك إلمتامشيبس ملا كانت معظم البنوك ليست عضوا يف نظام  :نظام سويفت-
عملية  إلمتاماستخدام نظام البنوك املراسلة  أي ،املالية برقياإبجراء املعامالت استخدام نظام سويفت للتصريح  

املعتمدين  ألعضائهويسمح  ،من قبل تعاونية القانون اخلاص البلجيكي 5722هذا النظام عام  أتسس ،التحويل
اايم 2و 62ساعة على  62تعمل ساعة  ،اآليل اإلعالممعامالهتم بواسطة شبكة  إجراء إمكانيةمن قبل سويفت 

يساعد هذا النظام البنك الذي ليس عضوا يف نظام شيبس على التصريح ابلتحويالت  ،كما تقدم ذكره،  2على
يكون عضوا يف نظام  األمريكيةبنك مراسل له يف الوالايت املتحدة  إىللرسالة سويفت  إبرساله ،لألموالالدولية 
يتم التصريح هبا من خالل  األخريظام من التحويالت اليت يقوم هبا الن %10فحوايل  ،التحويل إلمتامشيبس 
 .2رسائل

 :األموالالتحويل االلكرتوين يف تبييض  أنظمةاستغالل -
الصفة املشروعة  إلضفاءاستخدام النظامني السابق ذكرمها  إىلغري املشروعة  األموال مبيضويلجا  أنميكن     

النظاميني  من السرية واآللية اليت يعمل هبامستفيدين  ،اخلارج وابلتايل تدويرها إىلوذلك بتحويلها  أمواهلمعلى 
مث يطلب  ،غري مشروعة أموال إليداعالبنك الذي يتعامل معه  إىلحد اجملرمني أفقد يلجا  :على النحو التايل

 وغالبيةيتم مبوجب نظام شيبس  لألموالوملا كان التحويل الفعلي  ،آخريوجد يف بلد  آخرحتويلها برقيا لشخص 
تطلب منه مبوجب رسالة سويفت ابستخدام البنوك  وإمناالتحويالت اليت يقوم هبا هذا النظام ليست مباشرة 

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "األموال"حتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل حممد سعيفان،  حممود1 
 .94، ص4001

 .12-19 نفس املرجع السابق ص ص، بيومي عبد الفتاح2 
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عندما يقوم  األخريوهذا  ،رسالة سويفت لبنكه املراسل عضو نظام شيبس إصدارفان بن املبيض يتوىل  ،املراسلة
الذي يقع عليه واجب التحري عن غرض العميل الن البنك املصرح وحده هو  ،التحويل ال يعلم الغرض منه بتنفيذ

 ،تكون خالية من اسم العميل املنشئغالبا ما  أجنبيةفان التحويالت الصادرة من بنوك عليه  ،من هذا االستخدام
 عميلكم. إىلعميلنا يرغب يف حتويل مبلغ... أنبل تقتصر على ذكر عبارة 

لدى بنوك  أما املشروعةغري  أمواهلم إبيداعيقومون  جعلكمالذي  األمروهو  ،اجملرمون مثل هذه الثغرات أدرك   
ليتوىل  ،ن العمالء والعمليات اليت تنجزهابنوك ال تتشدد يف التحقق م أوتطبق نظام السرية البنكية بشكل مطلق 

ل بوسيط الستكما أيضاوالذي قد يكون من البنوك الصغرية فيستعني هو  ،هذا البنك االستعانة ببنك مراسل
شبكات التحويل الربقي مما يستوجب  إحدىليس عضوا يف  األخريوقد يكون  ،آخرالتحويل يف بلد  أمر تنفيذ

 ببنك مراسل يكون عضوا يف الشبكة.  األخراستعانته هو 
 :يف اجلزائر األمواليف عملية تبييض  األخرىدور وسائل الدفع االلكرتونية  :لثاملطلب الثا

  :يف اجلزائر األموالكيفية استخدام بنوك االنرتنت يف تبييض -1
لكوهنا  ،وأمانبسرعة  األموالحتويل كميات ضخمة من  أونقل  إمكانية للمبيضني اجلزائرية تتيح البنوك        

يف  إبمكاهنمفضال عن هؤالء اجملرمني  ،ويل اهلويةواملتعاملون فيها يكونون جمه ،تعمل يف حميط من السرية الشاملة
تعقبهم  أمرمن العامل مما يصعب  أماكنعرب عدة  ألخرعدة حتويالت هلذه املوال من حساب  إجراءوقت حمدود 

  ،الصرامة يف تطبيق السرية البنكيةتعرف  أنظمةعندما تكون هذه البنوك تتبع  ،خطورة األمرويزداد ، وكشفهم
حيث قيامها بتقدمي خدمات على االنرتنت تسمح لكثري  ،يةالبنك ابمللذاتكذلك املتواجدة يف الدول اليت تعرف 

حىت وان كان هؤالء متواجدون يف  ،األموالمكان يف العامل يف تبييض  أيمن اجملرمني استغالهلا وبكل سهولة ومن 
 .1يف اجلزائر األموالدول تفرض رقابة صارمة على املعامالت البنكية للحد من تبييض 

 
 

                                                           

 .4000 ،1551 :السنوات خالل ، السيما تقاريرراجع التقارير السنوية اليت صدرت عن جمموعة العمل املايل1 
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 :احملفظة االلكرتونية-2
ال  أهنا أي ،ومتعددة االستعماالت ،ختتزن مبلغا من النقود مدفوعا مسبقا ،هي عبارة عن بطاقة سابقة الدفع     

فمحفظة النقود االلكرتونية تشكل احتياطا ماليا  ،تستعمل لدفع مقابل خدمة حمددة بذاهتا كما يف بطاقة اهلاتف
 .1الدائنةيتم ختزينه يف معاجل البطاقة 

 ،نقود رقمية عرب جهاز كمبيوتر خاص إصدارعن طريق اجلزائر  يفاحملفظة االلكرتونية  إصدارعملية  تبدأ     
مث حتمل هذه النقود يف  ،حتمل رقما تسلسليا واتريخ انتهاء الصالحية وموثقة عرب املفتاح اخلاص للجهة املصدرة

يتم شراؤها ببطاقة  آول حساب العميل من خال أو ،البنك املصدر إىلبطاقة بالستيكية من خالل دفع النقود 
 ،مثلها مثل بطاقات الدفع واالئتمان ،عملية الدفع مترر البطاقة ابلة قارئة إلمتاموعند الرغبة يف استعماهلا  ،ائتمانية

عملية  إلمتاماستعماهلا   أريد وإذا ،تصديق من احد أواخلدمة دون حاجة لتوقيع  أوويتم خصم مقابل السلعة 
 يكون احلاسب الشخصي لصاحب احملفظة والتاجر مزودا بقارئ للبطاقات. أنجيب  ،االنرتنت الدفع عرب

اليت تقوم  ،وقيام حمفظة النقود االلكرتونية على فكرة الدفع املسبق جعلها تتميز على بطاقات االئتمان العادية      
فهي وسيلة ائتمان  ،اجلزائري بعد موافقة البنك إالالدفع هبذه البطاقات هنائيا  وال جتعلعلى فكرة الدفع الالحق 

بل هي وسيلة  ،الن بطاقة االئتمان ال ختتزن هبا نقود ،فوري أونه ال يرتتب عليها دفع حال أ أساسعلى فقط 
على عكس حمفظة النقود االلكرتونية اليت  ،لربط العميل حبسابه البنكي حيث يتم السداد من احلساب مباشرة

حمفظة  إىلتتضمن بداخلها النقود االلكرتونية اليت تنتقل مباشرة  إذومباشرا  ،بها هنائيا وحاليايكون الدفع مبوج
 طرف اثلث. إىلالتاجر دون احلاجة 

 ،يضمن عدم معرفة الشخص املستعمل هلا يف البنوك اجلزائرية فاستخدام هذه احملفظة االلكرتونية ،ومنه      
الذي قد حيفز اجملرمني من اجل استخدامها  يف تبييض  األمروهذا  ،تعمل كبديل للنقود العادية أنوالغرض منها 

                                                           

، كلية األولاملصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانون، اجلزء  األعمال، حبوث مؤمتر "دفع االلكرتوين"سرحان،  إبراهيمعدانن 1 
 .412، ص 4003ماي  40-10 الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب،
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مث يقوم البنك املودع لديه  ،الكرتونية أوغري املشروعة بطريقة تقليدية  األموال إيداعفيمكن  ،غري املشروعة األموال
من تدوير نقود يكون ابلتايل اجملرم قد تكذه اله إنفاقوبعد  ،حمفظة نقدية إبصداربطريقة شرعية  ،األموالهذه 
 .1غري املشروعة أمواله

 :استعمال بطاقات االئتمان-3
 إبيداعوتتمثل هذه الطريقة  ،حيازته نقدا إىلبطاقة االئتمان هي البطاقة اليت تتيح دفع املال دون احلاجة      
وجد  أينماالنقدية  األموالطائلة يف حساب البطاقة حبيث يظل احلساب دائنا ويتمكن املبيض من سحب  أموال

السيما وان هذه  األموالاملفقودة يف اقرتاف جرمية تبييض  أوكما ميكن استخدام البطاقات املسروقة ،  يف العامل
فانه قد يكون متصورا بغرض ارتكاب جرمية تبييض  ،وخبصوص هذه األخرية ،صورية أوالسرقة قد تكون حقيقية 

 الالزمة األخطار إجراءاتويقوم ابختاذ  ،أو تسرقحيث تكون البطاقة حبوزة احلامل الشرعي هلا ومل نفقد  األموال
اخلدمات  أوذلك يستمر يف استخدامها للحصول على السلع البنك واملعارضة ومع  إبخطارالضياع  أوابلسرقة 

مع صاحب البطاقة املدعي سرقتها وذلك بقبول البطاقة  ويتواطأالتاجر قد يرتكب غشا  أنكما  ،من التجار
 يعمل فواتري ومهية ال تقابلها مشرتايت حقيقية مستخدما يف ذلك البطاقة اليدوية. ،املسروقة يف الوفاء

ك فإّن الطريقة املثلى إّن هدف ِاعتماد بطاقة بنكية يف اجلزائر هو توحيد التقنيات املكونة للجهاز، وذل
للدفع هي تلك اليت تتمّيز ابلبساطة يف ااِلستعمال ومنوذج موحد اِلستعماهلا )خط+ الدفع+ اإللكرتوين( ووسيلة 
دفع مؤمنة ابلنسبة للحامل )بطاقة ذكية( وهبا جهاز مقاصة إلكرتونية يتمّيز ابلسرعة، فضال عن تزويد موزعات 

جهزة طرفية ابإلضافة إىل تكوين جلنة من البنوك متثل كّل املشاركني لتحديد ووضع ومعدات ضرورية ملركز املعاجلة أب
دليل للدفع اإللكرتوين وقواعد التعامل بني التجار والعاملني، ومعاجلة قضااي عدم التسديد والنزاعات املختلفة، 

ابإلشراف على العملية التقنية وذلك إبدماج  ،SATIMوبعد هذه التهيئة الواسعة ورسم اهلدف املنشود تقوم شركة 

                                                           

 .19 نفس املرجع السابق ص،، عبد الفتاح بيومي1 
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، وجهاز املعلومات 1اهلياكل املوجودة حاليا يف الشبكة النقدية بني البنوك على ضمان املبادالت مع جهاز املوزع
ومكثفة تصحب هذه العملية أو  ىل ضرورة وجود محالت إعالمية حتسسيهملختلف البنوك، وجتدر اإلشارة هنا إ

بعد هذه   SATIMنب تكوين مهين وتطبيقي يساعد ويساهم يف حتقيق املشروع، مث تقوم شركة الربانمج إىل جا
 Visaأو  Master Carde املرحلة مع مجيع البنوك املنخرطة إىل اِنضمام شبكات الدفع الدولية إبصدار بطاقة دفع

 القابلة لاِلستعمال على املستوى الوطين أو الدويل لعملييت السحب أو الدفع.

وكّل ما سبق ذكره من إجراءات، قد عملت اجلزائر على حتقيقها ليس بصورة كاملة وشاملة، ولكن ميكن      
القول أهنا تسري على خطوات منتظمة ومتباطئة من أجل حتقيقها بشكل اتم، وهذا العمل كان أثناء قيامها 

 .2ابإلصالح البنكي من أجل فتح اجملال لتطوير التجارة اإللكرتونية
 :استعمال البطاقات الذكية-4 

حيث تكمن وظيفة البطاقة  ،العمل هبا يف الوالايت املتحدة األمريكيةوامتد  اجنلرتاالبطاقات الذكية يف  نشأت    
القرص  املغناطيسي عن طريق ماكينة  إىلالذكية يف صرف النقود اليت كان قد سبق حتميلها من العميل مباشرة 

دون تدخل البنك وهذا ما جيعل العمليات تكون  األمرتلفون معد هلذا الغرض ويتم هذا  أي أو ATM آليةحتويل 
 .هيئات املراقبة أوابلبطاقات الذكية بعيدة عن مراقبة السلطات 

  :االتصاالت االلكرتونية-0
احلر وخاصة من خالل الربيد االلكرتوين وغرفة  االتصال أشكالشبكة االنرتنت احد  أصبحت أنبعد      

 أسعارهذه الوسيلة وذلك بتزويد معلومات مضللة وغري دقيقة حول  األموالوغريها اقتنص مبيضو  ،احملادثة
ويف هذه احلالة  ،بناء على توقعاهتم األسهمشراء وبيع  إىلمما يدفعهم  ،والسندات هبدف تضليل املستثمرين األسهم

                                                           

مذكرة مقدمة متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،"الصريفة اإللكرتونية والنظام املصريف اجلزائري" ،بوعافية رشيد 1
 .522، ص 6002-6001ااِلقتصادية، جامعة اجلزائر، 

*.SATIM : Société d’Automatisation des Transaction Interbancaires et de Monétique. 
 .129 ص ،نفس املرجع السابق، بوعافية رشيد 2
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ابالستفادة من تقلبات السوق اليت حصلت بناء على عمليات البيع والشراء يف اجلزائر  األموال مبيضويقوم 
 اإلرابحعمليات تبييض هلذه  بتنفيذومن مث يقوم مبيضو األموال  ،طائلة  أرابحبواسطة املستثمرين وذلك لتحقيق 

 وعرب االنرتنت. األسهمابستخدام سوق 
 :يف اجلزائر خارج اجملال املصريف األموالتبييض  :لرابعاملطلب ا

 :وهي كالتايل أمههامتنوعة ومتشبعة سنحاول ذكر  وأساليبيف اجملال غري املصريف بطرق  األمواليتم تبييض 
  وأساليبه أشكالهالتهريب بتجميع. 
 .الصفقات الومهية وشركات الواجهة 
 .تزوير الفواتري 
  والسندات. األسهمشراء 
  واجملوهرات الثمينة والتحف واللوحات النادرة.شراء العقارات 
 .لعب القمار 
 .االستثمارات السياحية 
 .شراء تذاكر السفر 
 البحرية. التجارة 
 .االعتماد املستندي 
 .شركات التامني 
 .املخدرات وغريها من حمرمات 
  األسلحةجتارة. 
 الغري مشروع من دفع الضرائب. التهرب 
 .التجارة ابلوظيفة العامة 
 ت الربيديةاحلواال.  
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  مكاتب السمسرة والوساطة إىلاللجوء. 
 وتعليمية وخدمات االجتماعية والرايضية.  إصالحيةمؤسسات  إنشاء 

 :يف اجلزائر األموالدور بنك اخلليفة يف عملية تبييض  :املبحث الثالث
الذي صفقة مع شركة ايرابص الفرنسية كانت وراء كشف ما وصف  خليفة ابرم امللياردير الشاب عبد املؤمن    

 رمبا يف العامل العريب. ،عملية نصب واحتيال أبكرب
  :يف اجلزائر ماهية شاملة حول بنك اخلليفة :املطلب األول

وقت الفوضى واملشاكل السياسية اليت كانت تطبع حياة املواطن  1550جمموعة اخلليفة يف عام  أتسست    
وبقيت تشتغل لغاية  ،مع شركاء فرنسيني امن فرنس األدوية ادرت السرخصة  أولفتحصلت صيدليته على  ،اجلزائري

تلك العملية اليت تركت شركة اخلطوط اجلوية  ،وقت اختطاف الطائرة الفرنسية )ايرابص( إىل أي 1552عام 
 نسية تتخذ قرار تعليق رحالهتا من واىل اجلزائر.الفر 

فرصة لالستثمار  األدويةاستغله الدين يقفون وراء شركة تصدير  ،هناك فراغ كبري يف جمال النقل اجلوي فأصبح    
توسيع جمال  اآلنوبوسعه  األدويةطائلة من عملية اسرتاد  إرابحانه حقق أوقد قال عبد املؤمن خليفة  ،يف الطريان

 .الستثمارا

البنك  إنشاءعلى رخصة  1555ويف عام  ،شركة الطريان اخلليفة إنشاءحيصل على رخصة  1551يف عام     
من خزينة الدولة اجلزائرية  مأخوذة أموالتقدر مباليري الدوالرات وهي  أرابحاحبيث حقق يف ظرف قصري  ،اخلليفة

 من النوافذ ويشارك يف مشروع هنا ويدعم فريق رايضي هناك. األمواليرمي  فأصبح ،أكثرال 

ي شركة  وه ،holzmannphilippية خاصة امسها ة قبل حل الشركة اشرتى شركة املالقليل وأشهر 4004يف عام  
فكيف تشرتي مفلسة وخاسرة ولديك كل  ،املستشار األملاين أنقذها األوىليف املرة  ،كانت مفلسة للمرة الثانية

 تقف على قدميها. أنال ميكن هلا  أهناالدالئل على 
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"من يقف  :سبتمرب من نفس السنة طرحت الصحيفة الفرنسية )لوابرزاين( سؤاال حيمل كل الداللة 41يف      
مثاال على النجاح املغشوش ابلتذكري انه حىت )بيل غيت( الشهري صاحب  وأعطت ،!وراء عبد املؤمن خليفة"

مث استمرت التحقيقات الصحفية يف  ،جمموعة ميكروسوفت مل حيقق ذلك النجاح الذي حققه عبد املؤمن خليفة
 فرنسا تبحث عن لغز الشركة.

كما وسع دعمه للنوادي   ،جوي ابلطائرات يف فرنسا ضاستعراتشارك شركته يف  ( 4004)يف نفس العام      
املمثل  يرأسهدعم اندي "الرغيب" لبلدية )ابغل( وهو اندي  ،وملبيك مارسليا لكرة القدمأفبعد فريق  ،الفرنسية

)مامري نويل( الذي هاجم الشركة  يرأسهاوهي منطقة اتبعة لبلدية )بيان( اليت كان  ،الفرنسي جريارد دي ابرديو
 .أمواهلاا هجوما عنيفا مشككا يف مصدر وصاحبه

فهل من املمكن  ،بدون رخصة مسبقة من املصاحل الفرنسية املختصة 4004تلفزيون اخلليفة بباريس عام  يقدم   
دعم من حلفاء فرنسا يف النظام  األمريقوم هبذا دون رخصة من اجلهات الرمسية لو مل يكن يف  إن ،لألجنيب

 اجلزائري.

مث حدث  ،طائرة نقل 12القتناء  األوروبيةالنهاية للشركة عندما اتفق مسبقا مع شركة )ارابص( عرفت بداية     
االتفاق على اقتناء نصف الطائرات املطلوبة من  إىليف النهاية  اوتوصلو  ،الشركة الفعليني أصحابخالف بني 

فبدا الفرنسيون يهتمون ابخلليفة  ،وهذا يعين خسارة ابملاليري للشركة الفرنسية ،من )ارابص( األخر)بوينغ( والنصف 
بوتفليقة اختذ قرار تصفية اخلليفة يف  ،4004 وصلت للربملان وطرحت للنقاش يف سبتمرب أهناحىت  ،بشكل جدي

كة اخلليفة وعندما زار شرياك اجلزائر طلب من املسؤولني هناك وضع حد لوجود شر  ،نوفمرب من نفس السنة
 لتصفية جمموعة اخلليفة. اإلجراءاتمث توالت  ،بفرنسا

 :تورط حكومي وتسليم خليفة للجزائر :املطلب الثاين
احملاكمة اليت  أثناءعلى جترمي املتورطني  يف فضيحة اخلليفة يف  يشكك البعض يف قدرة العدالة :تورط حكومي -1

 حبسب مراقبني . ،ينظر هلا اجلزائريون بعني الريبة العتقادهم ابن مسؤولني كبارا فيها
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معظمها من الشركات واملؤسسات احلكومية  ،مؤسسة 133من بنك اخلليفة  ناملتضرري أنيذكر يف هذا السياق 
اليومية اجلزائرية بران من بني املتهمني  قالشرو صحيفة  أفادتكما   ،السيما ذات الدخول العالية منها ،اجلزائرية

 وزيرا سابقا.
لندن رفيق عبد املؤمن  إىلالشرطة الربيطانية امللياردير اهلارب  أوقفت ،4002يف مارس   :تسليم خليفة للجزائر-4

حمكمة لدى العدالة  أمامنه يقيم بصورة غري شرعية ومثل أوروبية وكذا بعدما تبني أبقا ملذكرة توقيف عك ،خليفة
 ،األمانةوخيانة  األموالاالحتيايل وتبييض  اإلفالس إبعالن أساساواملتعلقة  إليهالتهم املوجهة  أساسالفرنسية على 

تتم عملية تسليمه  أنعلى  ،4002 أوتفرنسا يف هناية شهر  إىلواصدر بقتها القضاء الربيطاين حكما بتسليمه 
للنظر يف االستئناف الذي تقدم به دفاع  أتجللكن التسليم  ،4002سبتمرب49 السلطات الفرنسية رمسيا يف إىل

لتمكني القضاء الربيطاين من النظر يف طلب التسليم من قبل  أيضالنظر يف االستئناف  أتجلمث  ،رفيق خليفة
 العدالة اجلزائرية.

السلطات  إىلالقضاء الربيطاين رمسيا تسليم املتهم الفار رفيق عبد املؤمن خليفة  أعلن ،4005يونيو49ويف     
عترب أو  ،االحتيايل اإلفالس أبرزهاواصدر حكما غيابيا يف حقه ابلسجن مدى احلياة بتهم متعددة  ،اجلزائرية

قبل القضاء اجلزائري ال ابملؤبد من الولد الذهيب على حد وصفه واحملكوم عليه  أوتسليم رفيق خليفة  أنالقاضي 
احلكم الغيايب الصادر حبق عبد املؤمن  أنمؤكدا بعد نطقه ابحلكم  ،اإلنسانيتعارض واالتفاقية الدولية حلقوق 

 ،خليفة يف اجلزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات ابجلزائر وسيخضع حملاكمة جديدة ويف غضون فرتة زمنية معقولة
عن عزمها استئناف احلكم يف حق  اإلعالن إىلروثويل  آانيف حني سارعت وكيلة الدفاع عن خليفة احملامية 

 كرب فضيحة عرفتها اجلزائر.أصاحب 

فيه قبول القضاء الربيطاين تسليم رفيق عبد  أكدتوزارة العدل بياان مساء اخلميس  أصدرتمن جانبها      
ارة العدل ابن القرار ز بيان و  وأضاف ،بلندن ستمرهر اخلميس مبحكمة وستاملؤمن خليفة للجزائر بعد جلسة ظ

 إىل اإلثبات أدلةوكذا فحص  ،التصريح بقبول الطلب اجلزائري  أثرهااليت مت على  اإلجراءاتجاء بعد سلسلة من 
وذكر ذات البيان ابحلكم الصادر عن حمكمة  ،العدالة اجلزائرية أمامجانب توفري شروط حماكمة عادلة لرفيق خليفة 
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غيابيا الرتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيري بنك  أدانتهاجلناايت ابلبليدة املتمثل بعقوبة السجن املؤبد بعد 
 ليفة املنهار.اخل

د مساعها كما جاء القرار النهائي والفصل يف ملف اخلليفة من قبل القضاء الربيطاين وقبول تسليمه للجزائر بع   
م للقاضي ثقة احلكومة الربيطانية الكاملة يف النظا أكدي والذ ،لشهادة املوظف السامي بوزارة اخلارجية الربيطانية

وء س أواليت قدمتها السلطات اجلزائرية بعدم تعرض املتهم يف القضية للتعذيب  القضائي اجلزائري ويف الضماانت
ذات املتحدث انه من غري املعقول القول  وأكدضمان حماكمة عادلة فضال عن  ،املعاملة يف حال تسليمه لبلده

وزارة الداخلية الربيطانية سلمت اجلزائر  أن إىلمشريا  ،اجلزائر إىلن حياة اخلليفة ستكون يف خطر يف حال عودته أب
سوء  أومنهم تعرض للتعذيب  أحدا أن أبدامهتمني جزائريني ومل يثبت خالل السنوات القليلة املاضية عشرة 

 املعاملة.
 :تعثر وحماكمة بنك اخلليفة :املطلب الثالث

انتشرت فروع البنك عرب والايت اجلزائر  ،اإلنشاءوقبل مضي عام واحد على  1551بنك اخلليفة عام  أتسس      
مقارنة بفائدة البنوك الرمسية اليت   %12حبيث ختطت نسبة  ،املختلفة واتسم البنك بفائدته املرتفعة على الودائع

 أصبح اإلقبالومع  ،البنك أدى أمواهلم إيداعوهو ما شجع املتعاملني على  ،% 2و1كانت ترتاوح حينها بني 
لكن ذلك مل يكشف الفضيحة كما حيصل مع شركات  ،البنك غري قادر بعد فرتة على سداد فوائد املودعني

جوهري  أسطولللخليفة  وأصبح ،4004عاممع شركة اخلطوط اجلزائرية يف مطلع وابرم البنك اتفاقا  ،األموالتوظيف 
 32 آنذاكبرم الشاب عبد املؤمن الذي مل يتجاوز عمره أويف هذا اجملال  ،شركة الطريان احلكومية أسطوليضاهي 

رمبا يف العامل  ،عملية نصب واحتيال أبكربصفقة مع شركة ايرابص الفرنسية كانت وراء كشف ما وصف  ،عاما
عن مصادر  ابلتحريطائرات من ايرابص شرعت السلطات الفرنسية املعنية  10فعندما طلب اخلليفة شراء  ،العريب

سبتمرب 11عقب هجمات  إقرارهااليت مت  اإلرهابوذلك مبوجب قوانني مكافحة  ،املودعة يف البنوك الغربية األموال
 أصالاملودعة يف حساب ايرابص هي  األموال أنواكتشف التحقيق الفرنسي  ،املتحدةعلى الوالايت  4001

 ملودعني وليست للخليفة.
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متهمني يف قضية نصب واحتيال  102عقدت يف اجلزائر  ،4002فيما خيص حماكمته فكانت يف يناير  أما       
عرفها اجلزائر يف اترخيها فساد تكرب قضية أوهي  ،عرفت ابسم فضيحة بنك اخلليفة أمريكيتقدر مبليار دوالر 

بريطانيا منذ الكشف عن  إىل هربخليفة قد  أنويذكر  ،الرئيسي هبا وكان عبد املؤمن خليفة هو املتهم ،احلديث
تغيريه صيف  إىلوهو ماسعت اجلزائر  ،املطلوبنياليت ال تربطها ابجلزائر اتفاقية تسليم  ،4004عام  أواخرالفضيحة 

ن  وأ ،بني البلدين املطلوبنيقية لتسليم اعلى اتف ابألحرفسولني بريطانيني للجزائر مت التوقيع فخالل زايرة م 4001
 وطاليب اللجوء. اإلرهاببتسليم املطلوبني يف قضااي  األولكانت معينة يف املقام 

وفقا للتصرحيات الرمسية فان تلك التصرحيات حتاشت اخلوض يف مسالة  ،أن التوقيع وشك على االتفاقيةورغم     
يف هذه القضية خاصة مع وجود  املذنبنيويشكك بعض اجلزائريني يف قدرة العدالة على جترمي  ،تسليم عبد املؤمن

اد يف وذلك يف ظل التقارير احلقوقية الدولية اليت تؤكد استشراء الفس ،تكهنات بتورط مسئولني يف الفضيحة
والسرقة املوصوفة والنصب  ،أشراربني تكوين مجعية  4001يوليو3وترتاوح االهتامات املوجهة للمتهمني يف  ،اجلزائر

 ابلتدليس والتزوير يف حمررات رمسية. واإلفالسوالرشوة واستغالل النفوذ  ،والتزوير يف حمررات مصرفية األمانةوخيانة 
عبد املؤمن  املدير العام لبنك اخلليفة اهتامات ابلسرقة املقرتنة  رأسهممتهما على  31سيواجه  ،وحبسب قرار االهتام

ويواجه  أشرارمجعية وتكوين  ،راجلزائيف  األموالوتبييض  األمانةوالنصب واالحتيال وخيانة  ،بظرف التعدد
  وكذا دفع غرامات مالية ضخمة. ،السجن لعشر سنوات إىلعقوابت تصل  اإلدانةاملتهمون يف حالة 

 :املبيضة أموال أصحاباملؤشرات اليت تساعد البنوك اجلزائرية يف اكتشاف  :رابعاملطلب ال
غري مشروعة على مستوى البنك ولكن االعتماد على  أموالالتنبؤ مسبقا بوجود  األحيانيصعب يف كثري من     

وذلك  ،بل والتنبؤ هبا مسبقا قبل التورط ،األموال القذرةيف كشف  واألكفاءموظفي البنوك املؤهلني واملدربني 
 خاصة. وأخرىمؤشرات عامة  إىلابالعتماد على مؤشرات يصنفها االقتصاديون 

 :ميكن حصرها فيمايلي :املؤشرات العامة-1
 يكن هناك ما يربر  مل إذا، خاصة إيداعهاة جدا على فرتة قصري  انقضاءاملودعة بعد  األموالمت سحب  إذا

 هذا السحب يف نشاط الزبون.
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 وهنا حيوط هذه العملية الغموض وااللتباس ، تدل على غاية غري مشروعة اإليداعكانت عملية   إذا
 .والالمعقولة

 وبدون ، حرك منذ فرتة مث يصبح متحركا جداال يت أيحد هذه احلساابت جممدة ملدة معينة أكان   إذا
وهذه تعترب  ،تصبح عمليات السحب من هذا احلساب متوالية خالل فرتات وجيزة أيمعقولة  أسباب

 حركة غري عادية يف احلساب.
 غامضة ويرفض بال مربر منطقي تزويد البنك ابملعلومات أويقدم للبنك معلومات خاطئة كان الزبون   إذا، 

ب على البنك تتبع الزبون يف هذه احلالة جي ،واملستندات الضرورية املتعلقة هبويته وطبيعة نشاطه
 .األموالحتما سيكون حمل شبهة يف عمليات تبييض  ألنهواالستعالم عنه 

 النطاق العادي ابلنسبة للزابئن العاديني للبنك أوللزبون تتخطى احلد  اإليداعكانت عمليات   إذا ، 
الكامنة وراء اختيار هذا الزبون هلذا البنك ابلذات  األسبابتعذر على البنك اكتشاف  إذاوخصوصا 

 .أعمالهلتسوية 
 :ميكن حصرها فيمايلي :املؤشرات اخلاصة-2
 :تتم نقدا جند العديد من املؤشرات الدالة على ذلك نذكر منها األموالكانت عمليات تبييض   إذا

 .مبلغ نقدي كبري غري معتاد ابلنسبة للبنك إبيداعاملؤسسات  أو األفرادقيام احد -
جمموعها مبلغا ضخما من املال وان كانت قيمة كل نقدية عديدة حبيث يشكل  إبيداعاتقيام عدد من الزابئن -

 وديعة صغرية احلجم.
  األخرىنقدا لتجنب استعمال وسائل الدفع  واإليداععملياهتا الضخمة من السحب  بتنفيذقيام املؤسسات -

وذلك على خالف ماهو معتاد ابلنسبة للمؤسسات يف تسيري عملياهتا ، واحلواالت والكمبياالت ،كاتكالشي
 املالية عن طريق البنوك.

من الشيكات  إصداراهتمجل تغطية خمتلف أوجود زابئن يزيدون ابنتظام من قيمة حساهبم نقدا من -
 واحلواالت.
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 عمالت مزورة مرات عديدة. إيداعاهتمالزابئن الذين تتضمن -
وذلك لتجنب  اآليلالصراف  أجهزةمن خالل  ،وسحوابهتم بشكل متكرر إيداعاهتم ينفذونالزابئن الذين -

 االتصال املباشر مع البنك.
 الزبون املقدرة من طرف البنك. إمكانياتعمليات نقدية تزيد قيمتها عن احلد الذي يوافق  تنفيذمن  اإلكثار-
 والشيكات السياحة. األجنبيةشراء متكرر للعمالت -
 :فان املؤشرات الدالة على ذلك هي كمايلي ،تتم بواسطة حساب بنكي األموالكانت عمليات تبييض   إذا-

 تقدمي معلومات مضللة ال يتمكن البنك التحقق منها بسهولة. أو*وجود حساابت دون معلومات كافية 
وخالل  ،البنك مع وجود عمليات حتويل مستمرة بني هذه احلساابت *وجود عدد من احلساابت لدى نفس

 فرتات وجيزة جدا.
خارجيا دون حتديد  أوسواء داخليا  آخرمصرف  إىلمن حساب معني  لألموالكانت هناك عملية حتويل   إذا

 هوية املستفيد.
 *استالم شيكات ومببالغ كبرية جدا مظهرة من الغري لصاحل الزبون وبشكل متكرر.

 وجتارة املخدرات. إبنتاجبلد معروف  إىل*التحويالت الكبرية واملستمرة 
كان   إذاخصوصا ، فيه مبلغ كبري مؤخرا أودعمن حساب  أو*سحب مبلغ كبري نقدا من حساب كان راكدا 

 مصدر هذا املال من اخلارج.
ربة وبدون تفسريات *قيام عدد كبري من الزابئن بتسديد مدفوعاهتم ملصلحة حساب معني ويف فرتات متقا

 معقولة.
كان مصدر   إذاوخاصة ، أجنبيةشيكات بعمالت  أو*املدفوعات اليت حتصل دوما بواسطة شيكات سياحية  

 هذه الشيكات من اخلارج.
  :فان مؤشرات الدالة على ذلك هي كمايلي ،تتم عن طريق طلب القروض األموالكانت عمليات تبييض   إذا-

 وبصورة غري متوقعة.*تسديد الزبون لقروضه 
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 بضمانة طرف اثلث غري معروف. أوالزبون  إمكاانت*وجود زابئن يطلبون قروضا مقابل ضمان يفوق 
 تلكها مؤسسة معينة معروفة. أصول*العمالء يطلبون قروضا مقابل 

 :تتم من خالل اخلدمات االلكرتونية األموالكانت عمليات تبييض   إذا-
كان   إذايسهل ذلك  أنالقذرة ولكن مبكن  األموال أصحابفانه يف هذه احلالة يصعب جدا اكتشاف      

 :البنك فطنا واستطاع تفقد مدى توفر املؤشرات التايل
صغرية احلجم ليقوم يف مرحلة موالية صاحب احلساب حد احلساابت عدة حتويالت مالية الكرتونية أتلقى  إذا*

 أخر.بلد  إىلبتحويالت كبرية الكرتونيا 
يتلقون دفعات كبرية بشكل منتظم من بلدان معروفة  أو*وجود زابئن يدعون ابستمرار مبالغ كبرية الكرتونيا 

 .وجتارة املخدرات إبنتاج
متر  أندون  ،اخلارج ابلطريقة نفسها إىلكرتونيا مث حتول *التحويالت اليت تصل ابسم الزبون البنك من اخلارج ال

   األخرى. األموالال تودع مث تسحب كغريها من  أييف احلساب 
توفرها لزابئنها  عن طريق اخلدمات االلكرتونية اليت األموالويف هذا الصدد ولتجنب البنوك احتمال تبييض       

بربانمج خاص  لألموالالتحويل االلكرتونية اليت تعتمد عليها يف حتويالهتا  أنظمةتربط كافة  أن، فانه جيب عليها
 .عن العمليات املشتبه فيها اإلبالغمن  يتعقب جممل املعامالت املصرفية الغري عادية متكن البنك

 
ومن مث  ، األموالمسبقا بعمليات تبييض  يتنبأ أنه املؤشرات ميكن للبنك فباالعتماد على جممل هذ إذن   

اهنياره ومن مث   إىلاليت هتدد كيانه وتزعزع ثقة الزابئن فيه مما يؤول حتما  اإلجراميةيتفادى التورط يف هذه العملية 
 أبكمله.اختالل االقتصاد الوطين للبلد 
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 :الصةاخل

 ،ومع تراكم العصور عليها اكتسب اجملرمني اخلربة الكافية قد تصعب مواجهتها األموالعمليات تبييض  إن      
 ما أهم إذففي االحتاد قوة   ،األخرىتكثف جهودها ليس مبفردها بل تعاوان مع الدول  أنلذلك فعلى كل دولة 

الغاية ال تربر  ولكن هذه ،الثروة إىلوالوصول  األفرادحاجيات  إشباع إىليشغل العامل االقتصادي هو الوصول 
 ،والقيم األخالقاهلدف معني ابلطريقة اليت تنايف  إىلفليس ابلضرورة الوصول  ،االقتصادي احلاصل  حاليا اإلجرام

 .االقتصاد العاملي وابلتايل احملليكبرية على اجملتمع و   أضرار إبحلاق األموالوتتسم عمليات تبييض 

واجهت  أهناكما ،يشىت الطرق ملواجهة هذه الظاهرة هذه الوضع املزري فحاولت أمامل تفق دول العامل صامته      
ولكن هذه العقبات  ،ل من عملية املواجهة صعبة ومرهقةجععدة عقبات خمتلفة من املصارف واملؤسسات والبنوك 

 ضيمبيبل زادت من جهودها حماولة فرض حصار على  ،وقفت عمليات املواجهة أومل تقف يف طريق الدول 
سابقا من حيث االحتيال  إليهااليت متت يف اجلزائر تشمل كل املوضوعات املتطرق  ةاألموال ذو الفضيح

ولكن القضاء اجلزائري كان متيقظا ومل يرتك حق اجلزائر يذهب سدا مما يدل  اإلخفاء األساليبواستخدام كافة 
 .على كسب الدولة اليت احتضنته يف مكافحة مثل هذه اجلرائم هماسا عدالدولة متماسكة وهذا  أنعلى 
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 :متهيد
 أماماحلقيقي  تحديال أهناابعتبار  ،خطر ظواهر عصر االقتصاد الرقميأ األموالض يتعترب ظاهرة تبي     

عمليات مشبوهة يتحقق منها دخول و غري مشروعة  أبنشطةابلنظر لكوهنا ترتبط و  ،األعمالو  مؤسسات املال
 العاملي.تؤثر سلبا على االقتصاد احمللي و طائلة 

هي هتدف ابلدرجة و  ،تنتشر بشكل كبري يف كل اجملتمعات بدون استثناء األموالض يظاهرة تبي بدأتقد و      
 ألساليباتطور وقد سامهت العوملة و  ،املشبوهة اليت تكتسب بطرق غري مشروعة األموالتنظيف  إىل األوىل

املالية يف انتشار هذه الظاهرة اليت ابتت تؤرق  األسواقاحلديثة املستعملة يف املصارف و  التقنياتالتكنولوجية و 
خمتلف الدول  واقتصادايت األفراداملؤسسات و  أداءسلبية تنعكس على  آاثرالعديد من دول العامل، ملا هلا من 

  .بشكل عام

    :كاآليتثالث مباحث رئيسية   إىلبتقسيم هذا الفصل  قمنا األموال تبييضجيدا بظاهرة  لإلملامو      

 ؛األموالض يتبي جرمية ماهية :املبحث األول -       
 ؛األموالض يظاهرة تبيجوانب  :املبحث الثاين -       
 .آلية عمليات تبييض األموال :املبحث الثالث -       
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 :ض األمواليتبي  جرمية ماهية :املبحث األول
املالية على اهتمام صانعي السياسات االقتصادية و ت تستحوذ ذخأاألموال من املفاهيم اليت  تبييضأصبح      

ورغم ذلك فانه ال يوجد اتفاق موحد بني الدول حول مفهوم هذه  ،حىت الدويلو  ،اإلقليميعلى املستوى احمللي و 
نتعرض إىل مفهوم هية ظاهرة تبيض األموال و جل هذا يتعني علينا يف سبيل حتديد ماأمن و  الظاهرة ابلضبط،

 األضرار النامجة عن هذه الظاهرة.موال  م نتطرق إىل خمتلف أاثر و ض األيعمليات تبيأسباب انتشار و 
 :األموالض يتبي جرمية  تعريف: املطلب األول

ض يتبي أننه حسب التعريف الواسع أفيمكن القول  ،األموالض ياليت قيلت يف جرمية تبي التعارفتنوعت       
غري املشروعة ليس فقط تلك الناجتة عن  األعمالالناجتة عن مجيع اجلرائم و لقذرة ا األمواليشمل مجيع  األموال

 جتارة املخدرات.
وجتسيدا للتوصيات  1002الذي ابدرت به وزارة العدل سنة  أالستعجايلمتاشيا مع املخطط  :املشرع اجلزائري-1

 ،النظر يف جممل النصوص القانونية هلذا القطاع إعادةالعدالة املتعلقة بضرورة  إلصالحالوطنية  اللجنةاملنبثقة عن 
وقصد  ،بالدانوقصد جعل قانون العقوابت يساير التحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تعرفها 

وكذا من اجل جعل القانون الوطين  ،الفردي واجلماعي األمناليت هتدد  لإلجراماجلديدة  ابإلشكالالتكفل 
عن تبييض نص قانوين يتكلم  أولوتبعا لذلك مت ظهور  ،بتجانس مع املعايري الدولية وااللتزامات االتفاقية لبالدان

املشرع اجلزائري قد هنج منهج التشريعات الدولية  أنوعند تفحصنا هلذا النص القانوين جند  ،يف اجلزائر األموال
مكرر والذي جاء هبا  983حيث عرفتها املادة  ،األموالابلتعريف الفقهي الواسع جلرمية تبييض  خذاألالسابقة يف 

 66/516 املعدل واملتمم لألمر 7440نوفمرب  54ه املوافق 5071رمضان  72املؤرخ يف  51-40القانون رقم 
 :املتضمن قانون العقوابت مبا يلي

 :لألمواليعترب تبييضا 
متويه املصدر غري املشروع  أو إخفاءبغرض  إجراميةعائدات  أبهنانقلها مع علم الفاعل  أوحتويل املمتلكات -أ

منها هذه املمتلكات على  أتتتاليت  األصليةشخص متورط يف ارتكاب اجلرمية  أيمساعد  أولتلك املمتلكات 
 القانونية لفعلته. اآلاثرمن  اإلفالت
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 أوحركتها  أوكيفية التصرف فيها   أومكاهنا  أومصدرها  أوات متويه الطبيعة احلقيقية للممتلك أو إخفاء-ب
 .إجراميةمن عائدات  أبهنااحلقوق املتعلقة هبا مع العلم 

تشكل  أبهناوقت تلقيها  ،استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك أوحيازهتا  أواكتساب املمتلكات -ج
 .1إجراميةعائدات 

املساعدة على ارتكاهبا وحماولة ارتكاهبا و ي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو التأمر أمشاركة يف ارتكاب -د
 والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املنشورة بشأنه.

 :لغة -2
  :جاء يف لسان العرب حتت مادة غسلتنقيته و ح يدل على تطهري الشيء و صحي أصلالالم ني والسني و الغ    

 ،االسم من االغتسال :املصدر من غسلت والغسل ابلضم :الغسل قيلو  ،يغسله غسال أيبيضه  أو يءغسل الش
 .املوضوع الذي يغسل فيه  :واملغتسل ،والغسول املاء الذي يغتسل به

  :اصطالحا -3
 إخفاءويتم هذا التحويل عن طريق  ،نظيفة وقانونية أموال إىلاليت مت اكتساهبا بطرق غري قانونية  األموالهو حتويل 

وقنوات استثمار  جماالتيف  األموالمن خالهلا ابستخدام هذه  األموالوتغطية املصادر اليت مت اكتساب هذه 
 .2قانونية

 :لاألمواض يالتعريف الفقهي جلرمية تبي -4
تعريف جامع مانع هلذه اجلرمية نظرا حلداثتها وسرعة تطورها الذي يساير  إىلمل يتوصل فقهاء القانون اجلبائي      

ذلك لكثرة  ،يف حمتواها واسعة تعريف خاص هلا إجياد إىلكل احملاوالت الرامية   أنحيث  ،تطور التكنولوجيا احلديثة
غايتها طبيعة هذه و  من حيث موضعها األموالفقد يتمايز تعريف جرمية تبييض  ،املستعملة يف ارتكاهبا األساليب

 الظاهرة اجلرمية.

                                                           

 "، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول اكافحتها مل املصرفية وآليات مفهومها وخماطرهال يض األموايجرمية تب، "مسري شعبان1 
 .  00ص عصرنه نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية، جامعة اجلزائر،

 .21 -21 ص ص ،، مصراإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة،  ،")دراسة مقارنة( األموالض يجرمية تبي"، عادل عكروم2 
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منها هو فن توظيف الوسائل املشروعة يف ذاهتا من مصرفية خصوصا  األموالتبييض  :_ من حيث موضعها
 اجلرائم. إلحدىاحملصالت غري املشرعة  إخفاءية على وجه العموم لتامني حصاد و اقتصاد

كأموال التجارة ابملخدرات والسرقات الكربى وسرقة غري النظيفة   األموالتستهدف ضخ  :_ من حيث غايتها
 التجارة يف الرقيق عرب خمتلف شبكاته.إلجيار غري املشروع يف األسلحة و ااألعمال الفنية و 

العاملي على حنو  أواالستثمارية املشروعة سواء على املستوى الوطين االقتصادية و  األنشطةذلك داخل حيز و      
تنحدر غري النظيف و  األصليمن مصدرها  األموالهكذا تتلخص و  ،يف هناية املطافصفة املشروعية  يعطيها

 بذلك من جديد وسط اقتصاد طبيعي مشروع.
قابلية للتداول من انحية جرمية تبعية من انحية و  أهناما مييز هذه اجلرمية  أهم لعل :من حيث طبيعتها أما_ 

 .أخرى
 األموالعلى ابلتايل  األموالينصب نشاط تبييض سابقة و  أصليةتفرتض وقوع جرمية  :جرمية تبعية إهنافمن انحية 

 .األصليةاحملصالت الناجتة عن هذه اجلرمية  أو
على  األموالبينما يتوزع نشاط تبييض  ،دولة ما إقليمعلى  األمهو وقوع اجلرمية  :قابليتها للتدويلمن انحية  أما

الذي يصعب من املالحقة اجلبائية  األمرهو و  ،1املكونة للجرمية عرب احلدود األركانهكذا تتبعثر و  أخرىدولة  إقليم
األحكام اجلنائية الصادرة  مدى االعرتاف حبجةمجة يف جمايل االختصاص و السيما مع ما يثريه ذلك من مشاكل 

 يف موطن اجلرمية األم.
 :األموالض يأسباب انتشار عمليات تبي :املطلب الثاين

بد من بل ال ،هذه العمليات من فراغ أتيت أنالدوافع فال ميكن و  األسبابالكثري من  األمواللعمليات تبييض      
 وأخرى مباشرة أسباب :2نوعني إىلميكن تقسيمها  فاألسباب ،للقيام مبثل هذه العمليات لألفرادسبب دافع 

 غري مباشرة. أسباب

                                                           

العدد  بريوت، ،لقانونية الصادرة عن كلية احلقوقجملة الدراسات ا "،غري النظيفة األموالظاهرة غسيل ، "املنعمسليمان عبد 1 
 . 84 ص ،5338، 45، اجمللد45

 .11 ص ،1002 ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،دار النشر للجامعات ،"جرمية غسيل األموال يف الفقه اإلسالمي" عطية فياض،2
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 : املباشرة األسباب -1
ملرتكيب  أساسياحيث ميثل هذا السبب دافعا  :اكتساب الشرعية خشية املطاردة القانونيةو  األمانالبحث عن .ا

فمرتكب اجلرمية  ،الدافع لغسيلها ىقو  اإلجرامية األنشطةاملتولدة عن  األموالفكلما ازدادت  ،اإلجرامية األعمال
 الشبهة عنها. إلبعادو  ،حىت ال يطارد قانونيا أمواله بتبييضيقوم 

تعلن و  ،األموالهناك دول تشجع عمليات تبييض  :األموالض يبعض الدول اليت تشجع عمليات تبيوجود .ب
حىت ال تفرض عليها  أهنابل  ،القذرة وتقدم هلا التسهيالت املمكنة األموالعلى استعداد لتلقي  أهناصراحة 
 هي الدول اليت تسمى "اجلنات الضريبية".و  ،الضرائب

الرقابة بني الدول املختلفة على فتح و  اإلشرافقواعد ساهم تباين التشريعات و  :الرادعةعدم وجود العقوابت .ج
البطء الذي مييز املرونة و  إىل ابإلضافة ،القذرة األموالتنفد منها هذه  أناجملال لوجود بعض الثغرات اليت تستطيع 

وجود حاالت العفو وختفيف  إىل إضافة ،ابلتخفيف عن اجلاين اإلدانةتتسم يف حالة  أحكامهناك  ،احملاكمات
لكانت  أموالهالعقوبة للمجرم الذي يقوم بتبييض  أعفيتفلو  ،األعيادعن اجملرمني يف املواسم و  اإلفراجالعقوبة و 

 .أمواهلممن مثة القيام بتبييض و  األصليةالرتكاب اجلرائم  األفرادوملا اندفع  ،أبسرههذه العقوبة رادعا للمجتمع 

 :غري املباشرة األسباب-2
 :لتايلا باشرة  نذكراملغري  األسبابمن  بني       
التفكري يف كيفية احلصول على املال بغض النظر عن  إىلاحملرومني رمان الكثري من الفقراء و واحلبؤس اليدفع  :الفقر

 إىلفيلجا  ،إبعاد الشبهة عنهو  مصادر إخفاءيف كيفية احلصول عليه بطرق غري مشروعة يفكر  عندو  ،مصدره
زايدة معدالت  أسبابحد أهلذا يعترب الفقر و  ،استثمار خمتلفة شرعية أوجهيف  إدخاهلاوضعها ابلبنوك ومن مثة 

االجتماعية للحصول على القوت  األمراضاجلرائم و  أصنافالفقرية خمتلف  اجملتمعاتفتنتشر يف  ،اجلرمية
 ضرورايت العيش.و 
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 :البطالة
أيخذ عندما يبقى لساعات طويلة يف فراغ  فاإلنسان ،اجتماعيا ملا يتصل هبا من فراغ مأساةتعترب البطالة      

و  ،وسيلة أبيارتكاب الكثري من اجلرائم يف سبيل احلصول على املال  إىلفيندفع بعد ذلك  ،السليمابلتفكري غري 
 ذلك بتبييضها.عن اجملتمع والرقابة و  األموالهذه  إخفاء إىلمن مثة يندفع 

 :الرسومارتفاع معدالت الضرائب و 
ساد اجملتمع  الشعور ابن حصيلة  إذاخاصة  ،الضرييب العبءحماولة البعض التهرب من هذا  إىلذلك  يؤدي      

يف توزيع الدخل  نه ال توجد عدالةأ أو ،استخدامات سليمة إىلال توجه و  ،الضرائب ال تنفق يف املرافق العامة
 حىت يبعد الشبهة عنها.يف قنوات االقتصاد الرمسي  أموالهلذا يقوم املتهرب خبلط  ،القومي بشكل عام

 :السياسيو  اإلداريالفساد 
رشاوى مقابل مناصبهم للحصول على عموالت و من خمتلف دول العامل ابستغالل  املسئولونيقوم بعض  إذ      

 .1للحصول على خدمات عامة أوتراخيص حكومية  إعطاء أومترير صفقات معينة 
 :دوافع نفسية

رغباته الشخصية ابستخدام بعض الوسائل اليت وتطلعاته و  أمانيهوسائل غري شرعية لتحقيق  إىليلجا املرء        
 األفرادفيسمى  ،األموال تبييضلذا فالعامل النفسي ميثل دورا ابرزا يف زايدة عمليات  ،هدفه إىلمتكنه من الوصول 

بغسله ملساواة وضعهم االجتماعي وذلك  إخفاءه اكتساب املال بطرق غري مشروعة ومن مثة السعي حنو إىل
 يف جمتمعهم. ابألغنياءاالقتصادي و 

 :يض األمواليمراحل تب :املطلب الثالث
   كذلك ميكن القول االستثمار اإليداع أو التوظيف و  :ض األموال ثالث مراحل وهي كالتايليلعمليات تبي     

(placement)،  مرحلة الرتقيد أو التغطية أو التمويه و(Layering ) ، يف األخر مرحلة الدمج و(Intégration )، 
 ه املراحل بشكل منفصل أو يف وقت واحد.ذميكن أن تتم هو 

                                                           

الطبعة  ،دار النفائس ،"االقتصاد الوضعيو  اإلسالميبني االقتصاد  األموالعمليات غسيل "، السمرياتعبد حممود هالل 1 
 .13ص ،1000  ،عمان ،األوىل
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 :التوظيف أو اإليداع -ا
 حساابت ختص بنكا توظيفه يف من  م يتمو  ،غري املشروع إىل ودائع مصرفية وأرابح ومهية يتم حتويل املال        

 ض األمواليضعف حلقات مراحل تبيأتعترب مرحلة التوظيف و ، ، كائن يف البلد نفسه أو يف اخلارجواحدا أو أكثر
ض األموال تكثف عمليات حماولة الكشف عن يفاألجهزة املكلفة مبكافحة تبي ،هبا من خماطر االنكشاف طملا حيي

األموال غالبا ماال يقومون  الك فمبيضو ذل، املايلإيقافها قبل أن تدخل يف إطار سري نظام املصريف ه األموال و ذه
عن حد معني يودعه عدة يزيد  مبالغ ال إىليعمدون لتجزئة املال و  ،غ كبرية يف املصارف دفعة واحدةمبال إبيداع

حبساابت اإليداع يف عدة مصارف و ليتم  شبهات جمندين لصاحلهم، هم سوابق أوليست لديحمرتفني و  أشخاص
 .1متعددة لعدم قدرة على اكتشاف عمليات التبييض

 :كالتايل  هي ه املرحلةذأهداف ه
 صغرية.البنوك بدفعات كبرية و إيداع األموال غري املشروعة يف -
كذلك شراء و  املالية، األسواقالسندات من و  األسهمغري املشروعة يف النشاطات املالية كشراء  األموالاستثمار -

 .2غريهااألصول الثابتة مثل العقارات و 
 :الرتقيد أو التغطية أو التمويه-2

حساابت مصرفية مفتوحة  إىل إبعادهتااملراد تبييضها  األموال إخفاء إىلهتدف ه املرحلة ذه إنمن املعلوم          
امللكية  إخفاءجل من أ األموال امبيضو  بتأسيسهااليت تدعى بشركات الواجهة اليت يقوم ، و ابسم شركات مشروعة

ها إقامة صفقات مالية جد ه الشركات شبيهة ابلشركات الومهية اليت يتم عن طريقهذ احلقيقية للحساابت،الفعلية و 
 .التمويه عن مصدر املال غري املشروعو  قدة وكذلكمع
، لألموالالغري مشروع  األصل إلخفاءسلسلة من العمليات املالية املتعاقبة  إجراءهي املرحلة اليت يتم فيها و         

مضاعفة من الصفقات خلق طبقات مركبة و  إىلين يعمدون لذا األموال بيضيكربى مل  أمهيةه املرحلة متثل وهذ

                                                           
 . 39ص، 7459 ، دراسة حالة اجلزائر، دار هومه، اجلزائر،"وقاية النظام البناكي اجلزائري من تبيض األموال" فضيلة ملهاق،1

 .99ص، 7448، ، عماندار الثقافة ،"حتليل و تقييم دور البنوك يف ماكافحة عمليات تبيض األموال"حممود حممد سعيفان، 2 
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 إاتحةو  ،العائدات غري املشروعة، ومتويه طبيعتها وقطع صلتها متاما إخفاءتكفل  اليتالتحويالت املالية و التجارية 
 املختلفة. األغراضالفرصة كاملة الستخدامها حبرية يف 

 :ه املرحلةذومن بني صور ه 
 ه االستثمارات من دولة إىل أخرى.ذنقل ه، و توزيع األموال بني عدة استثمارات -
 املالية اآلمنة. تاامللذو نقل األموال بكل سرعة والسيما من انحية املرافئ  -
 الغري املشروعة. األموالكذلك خطاابت االعتماد لتسهيل حركة استغالل الفواتري املزورة و  -
 .1حتويل األموالاالستفادة من تغيري العملة وإصدار الشيكات و  -
 :الدمج-1

قد خضعت مسبقا لعدة الدمج هي املرحلة األصعب اكتشافا، ابعتبار إن األموال تكون إن مرحلة       
 ه العمليات مبجملها قد متتد إىل عدة سنوات.ذوالواقع أن ه مستوايت من التدوير،

ليس من وقد تدوم لعدة سنوات، و  ،رة متتابعة قد تكون يف نفس الوقتض األموال بصو يتتم عمليات تبي      
يصعب التمييز بني بعضها البعض للفرق الذي فقد تتداخل املراحل فيما بينها و  ،مرحلة عن أخرى السهل فصل
 يوجد بينها.

، متتاز بعالنية نشاطها حيث يتم فيها إعادة ضخ األموال اليت األموال ضيهي آخر مرحلة من عمليات تبيو      
 ذاتحبيث يصعب معها التمييز بني الثروة  الكلي،خلطها يف دورة االقتصاد تبييضها يف الدورة االقتصادية و  مت

املخابرة ه احلالة إال من خالل أعمال اجلوسسة كذه األموال يف هذال ميكن كشف هو  ،الغري مشروعو املصدر 
 .2األموال تبييضاد عليها بدأت كأساس ملكافحة اليت ال ميكن االعتمالسرية و 

                                                           
 عةدار الفكر اجلامعي، طب "، جرمية غسيل األموال بني الوسائط االلاكرتونية و نصوص التشريع" ،عبد الفتاح بيومي حجازي1

 .222 -221 ص ، ص1002
، مداخلة مقدمة يف الغري مشروعة و أثرها على االقتصاد )عمليات تبيض األموال(" العمليات البناكية" ،بقبق ليلى أمسهان 2 

 .3ص ،1003 ،معسكر، جامعة مصطفى 22/02/1021 املنعقد اليومي القتصاد الغري رمسي يف اجلزائرامللتقى الوطين حول ا
  

 



 تبييض األموال حول عموميات                                            الفصل الثاين                          

45 
 

  .مراحل عمليات تبييض األموال :50 رقم الشاكل                          
 رشوة.. ،دعارة ،متحصلة من جتارة املخدرات أموال ملوثة

      
 مقاوالت. ،اخلارج جتارة سياراتمشروعة ابلداخل و  أنشطةاستثمار يف 

   
بنوك  أوفروع  إىلحتويل احلساب  ،فتح اعتماد مستندي ،حساب جارياالستثمارات ابملصارف  إيراداتاستثمار 

 .األموالاحلصول على قروض لضمان هذه  ،أخرى
   

 العمالء الغري مشكوك فيهم. ألحديف حساب جاري  إيداع ،أخرىاملصارف يف املؤسسات مالية  إيراداتاستثمار 
  

 متنوعة كاملعامالت السابقة.املصريف معامالت بنكية خمتلفة و  الضخ يف اجلهاز
 

 الشركات املسترتة. ،األمناملالية ببالد املالذ  األسواقاخلارج استثمار يف  إىل األموالحتويل 
 

 الضخ يف اجلهاز املصريف                                  
  

 إعادة التوطني يف املصارف الوطنية لصاحب األموال امللوثة                
 

 اخلارجمشروعة أو غري مشروعة ابلداخل و  استثمار يف أنشطة               
 ،1001 ،سورية ،دار املكتيب ،"غسيل األموال"،مد عمر أحلاجيحمعلى:  ابالعتماد الطالبةمن إعداد  :املصدر

 .11ص 
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 :املصارف وتبييض األموال :رابعاملطلب ال
 ،من جانب أصحاب املوال القذرة ،تعترب البنوك هي القناة الرئيسية اليت تصب فيها عملية تبييض األموال     

منها كثريا هذه القاعدة استفاد  ،ومن القواعد املتعارف عليها يف العمل املصريف قاعدة سرية احلساابت املصرفية
 قد اعتمدت اجلزائر يفو  ،من أجل مكافحة الظاهرة ،مما جعل املؤسسات املصرفية تعيد النظر فيها ،األموال امبيضو 

 مسالة السرية املصرفية. 01/22 رقمخمتلف النصوص القانونية خاصة اليت جاء هبا األمر 

 :وسائل استخدام املصارف كميدان لتبييض األموال :1
مع علمها أبهنا  ،تدخل األموال القذرة املصارف بطرق خمتلفة مما يعرض املصارف ملسؤولية قبوهلا هذه الودائع      

ويذهب البعض إىل حتميل املصرف املسؤولية حىت يف حالة عدم  ،1مستمدة ومتحصله من نشاط غري مشروع
البنك ميكنه اكتشاف  أن إىلحيث يشري بعض االقتصاديني  ،علمه مباشرة ابملصدر احلقيقي لألموال القذرة

ومن مثة فانه يتعني على البنوك لكي ال تكون  ،القذرة داخله من خالل بعض الظروف احمليطة واملوضوعية األموال
من خالل كل  ،أن تتخذ التدابري الالزمة للتحقق من هوية األشخاص املتعاملني معها ،حتت طائلة املسؤولية

 املعطيات املقدمة. 

اق اتف أو ،تكون يف شكل التحريض أن إمافهي  ،اجلنائية واحدة من ثالثة صور املسامهةوبصفة عامة تتخذ      
ولكن قد يعترب مساعدا ولو بطريقة  ،متفقا أوا ومن الصعب تصور البنك حمرض ،يف شكل مساعدة أو ،جنائي

خلرباء الغري قانونية  اجلهودتعاوين تتالقى فيه  إجرامينشاط  األموالتبييض  أنكل هذا يؤكد  ،غري مباشرة
فيما خيص  و  ،2ةقذرة املصدر إىل أموال مشروعلتحويل أموال طائلة من كوهنا  ،وخرباء التقنية ،املصارف واملال

فانه ميكن توضيح ذلك من خالل النماذج  ،كيفية إمكان استغالل جمرمي األموال القذرة للمؤسسات املصرفية
 : 3التالية

 
                                                           

 .20، ص1002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، "دور البنوك يف ماكافحة غسيل األموال"جالء وفاء حممدين، 1 
  blaw.orgewww:/Ar ،"غسيل األموال"(، مقال بعنوان، 1001ديسمرب  23، )حبث يوم الشبكة القانونية العربية2 

 .11، ص1001، القاهرة، األوىل، عامل الكتاب، الطبعة ""القطاع املصريف وغسيل األموال، صالح الدين حسن السيسي3 
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 زايدة ملموسة يف اإليداعات النقدية لفرد أو نشاط دون سبب واضح. -    
وحتويل تلك  ،حبيث ميثل جمموع حساابهتم مبلغا كبريا ،يغذوهنا منفردة ،عمالء لديهم حساابت متعددة-    

 املبالغ إىل حساابت مصرفية يف اخلارج.
 .أصحاهباوغري متسقة مع نشاط  ،االحتفاظ أبمساء ومهية-    
 السرية املصرفية وتبييض األموال.: 2
بعدم  ،وحتديدا الواجب امللتقى على عائق املصرف ،يندرج السر املصريف مبعناه الواسع حتت لواء سر املهنة     

حبيث يؤدي  ،فالسر املصريف يتجسد يف كل أسرار العميل ،1وظيفتهحبكم  إليه آلتاملصرفية اليت  األسرار إفشاء
تلتزم مبوجبها  ،وابلتايل فان هذه القاعدة األساسية يف العمل املصريف ،االطالع عليها إىل اإلضرار مبصلحة العميل

حفاظا على  ،أسراره إفشاءيلتزم البنك بعدم  أنملا كان من مصلحة العميل و ، املصارف حبفظ كافة أسرار العمالء
 .2اباللتزام التعاقدي إخالالالبنك هبذا االلتزام يعترب  إخاللفان  ،إخفائهمركزه املايل الذي حيرص دائما على 

إن املتعارف عليه من طرف خرباء العمل املصريف أن السرية املصرفية وضعت أساسا حلماية مصاحل العمالء      
لكن من املتعارف عليه أيضا إال تكون هذه السرية مبثابة  ،وتقوية الثقة يف املصارف من جهة أخرى ،من جهة

ن تعيد النظر يف هذه القاعدة اليت تعترب لذا على املصارف أ ،سياج واق حلماية أصحاب األموال غري املشروعة
 العقبة الصلبة يف سبيل مكافحة عمليات تبييض األموال.

 .مسؤولية املصارف يف ماكافحة تبييض األموال :3
 لألساليبوفقا  ،األموالملكافحة نشاط تبييض  وأساسية أوىلكخطوة   أتيتالرقابة على النظام املصريف  إن    

فلقد جاء يف  ،وجعل املصارف منطلق فعال ملكافحة هذه اجلرمية ابستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ،املتطورة
 إن ،*ITSالعاملية  تصريح ملدير تسويق القطاع املصريف وتطوير املنتجات يف شركة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة

                                                           

 .11ص ،1002 ،بريوت ،منشورات حليب احلقوقية ،""تبييض األموال دراسة مقارنة، اندر عبد العزيز شايف1 

أعمال املؤمتر  ،اجلديد يف أعمال املصارف للوجهتني القانونية واالقتصادية ،"تبييض األموال والسرية املصرفية" ،زايد ندمي محادة2 
 .111 ص،1001 ،بريوت ،الطبعة األوىل ،اجلزء الثالث ،منشورات حليب احلقوقية ،بريوتالعلمي السنوي لكلية حلقوق جبامعة 
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 ،1000بليون دوالر خالل سنة  2000حول عمليات تبييض األموال تقدر حبوايل تقديرات صندوق النقد الدويل 
       مما جعل شركته تفكر يف منح املصارف واملؤسسات املالية أنظمة كمبيوتر متكاملة ملكافحة ظاهرة تبييض األموال. 

 :نذكرها كالتايلأما عن اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها املصارف ملكافحة الظاهرة 
 .1توافر برامج ضد تبييض األموال لدى املصارف ملتابعة األموال املشبوهة -     
االعتماد بشكل كبري على مراقيب احلساابت والعمليات املصرفية إضافة إىل تعاوهنم مع السلطات األمنية  -     

 ومالحقة األموال املشبوهة عرب املصارف. ،املختصة
 :من خالهلا األنشطة املصرفية نذكرها كالتايل أما ابلنسبة إىل املبادئ اليت تتم

 السيما بصدد معرفة هوية العمالء. ،التحلي ابملزيد من اليقظة -
 االمتثال للقوانني واللوائح اخلاصة ابملعامالت املالية. -
 .2التعاون مع السلطات القضاء والشرطة وغريها من سلطات تنفيذ القوانني -

هذا البيان  ،يهدف إىل منع استغالل اجلهاز املصريف كميدان لتبييض األموالوبشكل عام فان بيان جلنة ابزل  
 ميكن اعتبارها امليثاق الذي حيكم الظاهرة. ،توصية 20 الذي تضمن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .569صالح الدين حسن السيسي: مرجع  سبق ذكره، ص1 

 .76صالح الدين حسن السيسي: مرجع  سبق ذكره ، ص2 
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 القذرة. األموالف نظيشاكل توضيحي بني عملية ت :06الشاكل                 
 

 إدخال األموال يف الدورة املالية      
 

 املرحلة الثانية  املرحلة األوىل  

  األموالمصادر هذه  إخفاء 

 شرعنة األموال  

 املرحلة الثالثة       

 .11ص  ،1001 ،سورية ،دار املكتيب ،"األموالغسيل " ،أحلاجيمد عمر حم :املصدر
 : لاألمواظاهرة تبييض جوانب : املبحث الثاين

 غري املشروعة أمواهلمتقنيات خيفون هبا يف اجلزائر النتهاج عدة وسائل و  يعتمد املختصون يف تبييض األموال    
 .املختلفة و مصادرها 

 :األموالتبييض  األساليب :األولاملطلب 
 :منها التقليدية واحلديثة نذكرها كالتايل األموالاملستعملة يف عملية تبييض  أساليبمن بني 

 :األموال التقليدية لتبييضاألساليب 1.
 :من خالل العمل املصريف األموال تبييض-ا

املتحصلة  أمواهلم إبيداعاليت تتم ابالستعانة ابجلهاز املصريف ابلطرق التقليدية و  األموالتتم عمليات تبييض        
البلد اليت يتم  إىل م يتم حتويلها  ،ساابت املصرفية يف خمتلف البنوكمن الطرق غري املشروعة يف عديد من احل

 هي تظهر مبظهر مشروع.غري مشروعة و  أعمالالناجتة عن  األموالهبذا يتم تبييض و  ،استثمارها فيها
 
 

  التوظيف
         

 التجميع  

 الدمج
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 :مؤسسات الصرافةمن خالل مكاتب و  األموالتبييض -ب
مع البنوك هبذا يتجنب اجملرمون التعامل و  ،ستخدمة يف عمليات تبييض األموالهي من الطرق التقليدية امل     

 مبالغ النقدية ضخمة بشكل ال يثري الشكوك لدى البنوك الرمسية. إيداعحيث يتم  ،التقليدية بشكل مباشر
 :عن طريق الشركات الومهية األموالتبييض  -ج

املالية  أنشطتهامسترتة يصعب على احلكومات الدول االطالع على  أجنبيةشركات  إنشاءذلك عن طريق و        
 أسواق، كذلك استخدام السالح أوغري مشروعة خاصة من جتارة املخدرات  األموال، هدفها هو تبييض والتجارية
 احمللية.املالية والبورصات العاملية و  األوراق

 :األمواللتبييض  احلديثة األساليب2.
هذه  أهممن و  ،االتصال دور كبري يف ظهورهاو  اإلعالمكان للتطور التكنولوجي اليت شهدته وسائل   أساليبهي و  

 : مايلي األساليب
العديد من عمليات  إجراءمن خالل  األموال تبييض يف اآلالتجيري استعمال هذه  :اآليلالصراف  أجهزة-ا

 أو أمرهابصورة تضمن عدم انكشاف خمتلفة و  أماكنمن عدة القذرة يف ذات اليوم و  لألموالالسحب و  اإليداع
القذرة حتاشيا لاللتزامات  األموال إيداعلتجزئة عمليات  اآلالتهذه  إىل األموال مبيضويلجا و  ،إليهالفت االنتباه 

 .1دة قانونيااليت تتجاوز املبالغ احملد اإليداعاليت تلزمها ابلبالغ عن عمليات قانونية اليت ختضع هلا املصارف و ال
هي يف الواقع و  ،ما يعرف بنظام بنوك االنرتنت ،األموالخطر الوسائل احلديثة يف تبييض أمن  :بنوك االنرتنت-ب

فيقوم املتعامل  ،يف القيام ببعض العمليات املاليةبل هي عبارة عن وسيط  ،يست بنوكا ابملعىن املتعارف عليهل
هبا  أيمرابلطريقة اليت  األموالطيع حتويل من مثة يستوطباعتها على الكمبيوتر و  أرقامالشفرة السرية من  إبدخال
فهذه البنوك  ،أمانبسرعة و  األموالحتويل كميات ضخمة من  أونقل  األموالهذه الوسيلة تتيح ملبيضي و  ،اجلهاز

هذه البنوك غري  أنذلك  إىلف ضأ ،اهلوية معلوميتيكون املتعاملون فيها  ال إذتعمل يف حميط السرية الشاملة، 

                                                           

 .00، ص 1001، عمان ،الطبعة األوىل ،دار وائل، "األموالجرمية تبييض ، "أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات 1 
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 أي إجراء أماماحلدود الوطنية ليست عائقا  أنعلمنا  إذاخطورة  األمريزداد قوانني رقابية، و  أولوائح  أليةخاضعة 
 .1تعقبها إمكانيةدون طريق هذه البنوك بطريقة فورية و  حجم من املعامالت املالية عن

الستحالة  األموال ملبيضي إغراءاالصرف النقد و  أنظمة أهم إحدىتعد النقود االلكرتونية  :النقود االلكرتونية-ج
 إعاقاتدومنا ا يف فرتة وجيزة جدا من الزمن و مبلغ كان من خالهل أيميكن حتويل  إذتعقبها وسريتها و سرعتها، 

مىت مت سحب و  ،لكرتونية مبثابة نقد ورقي تقليديالتشفري تصبح النقود االعمليات  إبجراءو مصرفية ، أوجغرافية 
، كما ميكن من خالل وجه يريد أيينفقها يف  أنهذه النقود عن طريق شبكة االنرتنت يستطيع حائزها  إيداع أو

العملية املالية بني الطرفني  تنفيذبصورة ال تتيح االشتباه هبا الكشف عنها عن طريق و  عمليات تبييض، إجراءذلك 
 .نهما كالبنكاملتعاملني على الشبكة دون احلاجة لوجود وسيط اثلث بي

 إبضافةذلك و  ،النقدية األوراقمتكن مستخدمها من االستغناء عن  أبهنامتتاز هذه البطاقات  :البطاقات الذكية-د
اقة بعد كل القيمة النقدية على رقاقة الكرتونية موجودة على البطاقات، حيث تعمل الرقائق على تتبع رصيد البط

البطاقات قراءة  ألجهزةتتيح الرقاقة ذه البطاقات يف عمليات الشراء، و ميكن استخدام ه، و عمل تتم بواسطتها
هلذه اجلهة املصدرة  إىلدون العودة  املالية لصاحبها املوجودة يف املتاجر الكربى التدقيق على تفاصيل احلساابت

دولة  11من  أكثريف  األموالمتكن هذه البطاقات حامليها من سحب العملية، و  لتنفيذخذ موافقتها أ أوالبطاقة 
من مشقة هتريب النقد  أعفتهمو  األموالمن هنا سهلت مهمة مبيضي و  ،قيود قانونية أوبدون حواجز يف العامل و 

نقوم يف هذا اجلدول التايل بتوضيح  ،وكتتمة ملختلف عملية تبييض األموال ،2للدول اإلقليميةالورقي عرب احلدود 
 حجم مبالغ تبييض األموال يف بعض دول العامل.

 
 
 
 

                                                           

 .12، ص 1002 ، اإلسكندرية،دار اجلامعة اجلديدة ،"دور البنوك يف ماكافحة غسيل األموال،"جالل وفاء حممدين1 
 . 02 -01ص ص ،مرجع سبق ذكره :حممد قطيشات إيناسفايز الفاعوري و  أروى2
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 .  1991 عام مبالغ تبييض األموال :03اجلدول رقم                   
 

 النسبة على مستوى العاملي املبلغ )مليار دوالر( البلد الرتتيب

 46.30% 2110 الوالايت املتحدة األمريكية 2

 5.30% 210 إيطاليا  1

 5.20% 223 روسيا 1

 4.60% 212 الصني 2

 4.50% 210 أملانيا 1

 4.40% 211 فرنسا 2

 4.10% 222 رومانيا 3

 2.90% 01 كندا 0

 2.40% 20 اململكة املتحدة 0

 2.20% 21 هونغ كونغ 20

 2.00% 12 اسبانيا   22

 16.10% 221 دول أخرى  21

 100% 1010 / اإلمجايل

 .19: مرجع  سبق ذكره ، صصالح الدين حسن السيسي :املصدر
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 .األموالالسلبية لتبييض  اآلاثر :املطلب الثاين
نواحي وخيمة وسلبية على خمتلف قطاعات و  أاثرالناجم عنه  ،دولة ألياالقتصادي  األمنتؤثر على استقرار -

 االقتصاد.
غري املشروعة نتيجة للبيع  األموالكاهنيار البورصات اليت تستقبل   ،كذلك البنكيعلى القطاعني املايل و  أاثرله -

 .1األسهم أسعاراملالية الذي يرتتب عليه حدوث اخنفاض حاج يف  لألوراقاملفاجئ 
 توزيعا.حجما و  طينعلى حجم الدخل الو  التأثري-
 عجز املدخرات احمللية عن الوفاء ابحتياجات االستثمار. إىلمما يؤدي هذا  ،كذلك على االدخار احمللي  التأثري-
 .2األجنبيةاخنفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت  إىلمما يؤدي  ،على قيمة العملة الوطنية أتثري-
حدوث موجات و  ،لألسعارينجم عنه ارتفاع املستوى العام  ،على معدل التضخم األموالة تبييض عملي أتثري-

 تضخمية مصحوبة بتدهور القوة الشرائية للنقود.
 السياسات االقتصادية. تنفيذعلى قدرة السلطات على  أتثريها-

 :األموالسبل احلد من تبييض  :املطلب الثالث
 أيوحدة مجع املعلومات ابلبنك املركزي عن  إىل اإلبالغتقوم بعملية  أناملؤسسات املالية ملزمة وفقا للقانون      

التوثيق جبمع املعلومات و  لتأكد، ا وحدات مصغرة للتحرايت املاليةيكون هل أن أيضاملزمة و  أموالعمليات تبييض 
وك هبدف تكون يف البن أنجانب وحدات التدقيق الداخلي اليت ينبغي  إىليف هذه البنوك  األموالعن مبيضي 

 .األموالمن عدم وجود عملية تبييض  التأكد
هي معرفة خاصة عن طريق املصارف و  األمواليف عملية تبييض  األساسيات أهممن  :حتصني اجلهاز املصريف-1

تنظمها  تنفيذية إجراءاتعرب  تتم هذه الطريقةو  ،ال أمتتناسب مع الوظيفة  األموالكانت   إذاالتحقق مما العميل و 
السلطات  إبالغهي  األموال ضتبيياملتبعة يف مكافحة  اإلجراءاتمن ضمن و  ،املصارف واملؤسسات املالية

التعاون الدويل كون هذه اجلرمية غري  مبدأ إىل ابإلضافة، أموالختفي تبييض  أهنااملختصة عن العمليات املشتبه 
                                                           

 .12ص  ،3100، اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية ،"ماكافحة عمليات غسل األموال" ،مسري اخلطيب 1 

 .11ص ،1000 ،مصر املنصورة، ،، املكتبة العصرية"األموالماكافحة غسيل " ،محدأسيد  إبراهيم2 
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الفاعلة و  األساسية، كما تعترب النوعية من الوسائل األخرىد البال إىلحمصورة داخل البلد الواحد بل تتعدى لتنتقل 
 أنالدولة   إطارعلى السلطات يف و  ،واللقاءات واحملاضرات اإلعالميف مكافحة هذه الظاهرة من خالل وسائل 

ابلنسبة  األموالمعرفة حتركات ثروات هائلة وغري مربرة و  ميثلونالذين  األشخاص ألوضاعتقوم بدراسة داخلية 
تتحمل  أناملصارف ابلطبع ليست وحدها اليت جيب و  ،اخلارجية أوسواء التحركات الداخلية  األشخاصهلؤالء 

الصعيد  أويشرتك فيها العديد من اجلهات سواء على الصعيد الداخلي فاملسؤولية مجاعية و  ،هذه املسؤولية
القانون وحدة مجع املعلومات  ألزم، فقد األموالبغرض مساعدة البنوك يف مكافحة تبييض و  ،دويلال أو اإلقليمي

 األموالجلنة تبييض  أن، كما األموال تبييضالنظم اليت تكافح و  اآلليات إجياديساعدها يف  أنابلبنك املركزي 
التعميم الصادرة للقانون و  التنفيذيةة الئحجانب ال إىلاملكافحة  أنظمةو  إبجراءاتقامت بتزويد املؤسسات املالية 

 .األموالعن جمموعة العمل الدولية ملكافحة تبييض 
الضوابط الداخلية اليت متنع جيب على البنك اعتماد السياسات و  :ضوابط وقوانني ملاكافحة تبييض األموال-2

الضوابط السياسة و تتضمن ، و األموالتريد تبييض  أطراف أيةغري مشروعة من قبل  ألغراضاستغالل البنك 
، وهتدف السياسات عرف من هو عميلك"أ" أيالتحقق من هوية العميل و  التأكدهو جانب و  أهمالداخلية 

الدولية احمللية و  األنظمةالبنك على االلتزام ابلقوانني و  مساعدة إىل األموالاخلاصة مبكافحة تبييض  اإلجراءاتو 
 .األموالبشان تبييض 

 :العميلابلنسبة لوسائل معرفة -ا
 حتديد اهلوية احلقيقية للعمالء.*
 االحتفاظ هبا.احلصول على كل املعلومات واملستندات املتعلقة عن العمالء و *
 لتحديد العمليات املشبوهة . اآلليةاستخدام الوسائل *
 التغريات اهلامة يف قيم املعامالت. أسبابالبحث عن للعمالء و  األموالمتابعة حركة مراقبة و *
 بني البنك.العالقة بينه و  أساسهابلعمليات الطبيعية اليت قامت على التزام العميل ابلنشاط الرمسي و  من التأكد*

 :ختص اجلوانب التالية أناملراقبة جيب -ب
 .املخاطرعالية  األنشطة إىلحاالت جلوء العمالء *
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 العمالء. أموالمصادر *
 العميل.عدم توافق العمليات مع التطور التارخيي حلساب *
 .شكل أبيو األموالطريقة وصول *

 *اسم املؤسسة املالية املراسلة.
 .*النشاط مصدر املال

 *التوقعات املستقبلية لنشاط العميل.
 *صايف الثروة وصايف الدخل.

تعطي للبنك فكرة عن لألموال، و  تبييضعالمات تدل على أن العميل يقوم بعملية هناك عدة مؤشرات و -د
 :عمليات املشبوهة إذا الحظ ما يليعميله من ال

 _تغريات كبرية على احلساب ال تتوافق مع التسلسل التارخيي للنشاط.
 _نشاط مكثف على احلساب رغم اخنفاض الرصيد.

 احلساب نفسه. إىل_حتويالت متعددة من و 
 ما يدل على هويته احلقيقية. إبراز_هترب العميل من 

 لعمليات._عدم حساسية حساب العميل لتكاليف ا
 متعددين بنفس احلساب. أشخاصمن  إيداعات-
كرب سرية على العمل أحتقيق  حتاول البنوك :األموالعملية تبييض ة السرية بني العمليات البناكية و العالق-3

 أهمفسرية احلساابت تعد من  ،ما تنص عليه القوانني والتشريعات إالعدم تقدمي املعلومات على العمالء املصريف و 
البنوك مثلما ملني و مبثابة التزامات جلميع املتعا أصبحتالبنوك، وقد جرى العرف البنكي على ذلك و  أعمالمسات 

 هيو  أساسيهام و  مبدأ إىلاملؤيدة للسرية املصرفية  اآلراءتستند و  ،ما نصت عليه القوانني أواستقر عليها العرف 
لك املعامالت املالية مع البنوك، حياته اخلاصة مبا يف ذوحيق لكل شخص محاية ، محاية احلق يف اخلصوصية للعميل

سرية املعامالت املصرفية جتر نفعا حىت على االقتصاد الوطين ككل ملا ينجر عن ذلك من  أنهناك من يؤيد و 
هو  يف قبول الودائع املبدأ أن، وتدعيم للثقة يف االقتصاد ويف اجلهاز املصريف األجنبيةاحمللية و  األموالجذب لرؤوس 
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 األمركان   إنسرية احلساابت البنكية، حىت و هلذا كانت و  ،املمول الفعال للبنك ألنه اإليداعتشجيع املودع على 
هناك عن حسن نية و ذلك قد حيدث  أنحتميل املسؤولية للبنوك خبصوص قبول ودائع مشبوهة رغم  إىلقد ينتهي 

، تكون هلا فائدة أنتبقى و  أن، فالسرية املصرفية جيب لاألمواليس تبييض على فكرة السرية املصرفية و  الرتكيزمت 
، الن ض نظام سرية املعامالت املصرفيةما يعار  اآلراءهناك الكثري من و  ،جرمية بيضاء األموالكان تبييض   أنحىت و 

ذلك مما يصعب من وطرق معقدة ومتعبة، و  إجراءات باعإبتصعوبة كشف احلساابت  إىلالسرية املطلقة تؤدي 
ذلك يشجع انتشار ظاهرة تبييض غري املشروعة، و  األموالخروج حركة دخول و  أاثرمهمة البنك على تقفي 

 .األموال

 أسرار إفشاءالتزام البنك بعدم العمليات املالية اخلاصة للعميل، و سرية  أننؤكد على  أنهناك جيب و       
ان، وال يعفيه من عن احلاالت املشبوهة للسلطات املخولة قانو  اإلبالغ، ال يرفع املسؤولية عن البنك يف العمالء
، معرقال لنشاط العمالء النزهاء أوال يشكل ذلك حرجا  أنشرط املشبوهة  األموالاملتابعة الروتينية حلركة املراقبة و 

يف مستوى واحد مصلحة البنوك و  ألجليتمثل يف التزام كافة البنوك بتطبيق نفس املعايري  آخرهناك يظهر شرط و 
يتم ذلك عرب تشريعات انبعة من روح مشاركة البنوك عرب التزامها ابلواجبات البنوك، و  بتنافسية اإلخاللدون 

على و  ألنه،  املشروعة األعمالعلى  التأثري أويعين ابملساس ابحلرية االقتصادية  التشريعات ال إصدارالن  ،املختلفة
 ملبدأالتام  اإللغاءاحملاربة ال تقتضي  إجراءات أناملصرفية ال جيب التمسك هبا دائما من حيث  السرية أنالرغم من 

حلماية الودائع ذات املصادر  أصال، فقانون السرية البنكية قد صمم املالية للعمالء املعامالتاحملافظة على سرية 
  املشروعة.

 : عمليات تبييض األموال آلية :املبحث الثالث
 ،يف عدة دول أفعاهلمحيث يقوم املبيضون ابرتكاب  ،املنظمةاجلرائم الدولية و  من األموالتعترب جرمية تبييض       

مسخرين التطورات التكنولوجية احلديثة خلدمة  ،السياسي للدولستفيدين من االنفتاح االقتصادي واالجتماعي و م
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يض أمواهلم القذرة تقنيات متطورة جدا للقيام بعملية تبيابتكار مد املبيضون إىل استعمال و تيعو  ،اجلرميةمابرهم 
 .1سياسية خطريةوينتهي ذلك إىل نتائج اقتصادية واجتماعية و  ،شرعنتها عرب عدة مراحل منظمةو 

 : مصادر األموال املبيضة :املطلب األول
 أهمعدد معني ومن  أو إطاراليت يصعب حصرها يف و  ،غري املشروعة األفعالبتعدد  األموالتعددت هذه        

االستعمال االحتيايل  ،الغش املصريف ،اجلرائم املالية ،هتريب املخدرات :مصادر املداخيل غري املشروعة هي
هتريب  ،الدعارة ،املراابة املسري ،هتريب الكحول والتبغ ،االختالس ،االحتيايل اإلفالس ،الدفع أولبطاقات االئتمان 

اليت ميكن أن تنتج يوجد العديد من املصادر األخرى و  ،وابإلضافة إىل هذه املصادر ،سرقة السيارات ،السالح
 :ابختصار كالتايل تلك املصادر أهمابلتايل سنقوم بذكر و  ،أمواال غري مشروعة تشكل حمال للتبييض

هناك العديد من  أن إال ،املراد تبييضها أوة ضاملبي لألموالاجلرائم املعتربة مصدرا  أكثرتعترب من  :جتارة املخدرات
 .األموالتبييض تشكل هدفا لأمواال طائلة و اجلرائم اليت تدر 

مصدرا من مصادر األموال طائلة غري مشروعة تصبح  أموالتؤدي هذه اجلرمية على احلصول على  أنميكن  :الرشوة
ا ترتاوح بني احلبس و ارتكاهبفرضت عقوابت عند و  ،قد جرمت القوانني على اختالفها الرشوةو  ،تبييضها املراد

 الغرامة.
فضال عن ارتباطها  ،اإلدارياجلرائم املرتبطة ابلفساد  أهمتعترب جرائم االختالس املال العام من  :األموالاختالس 

 أجنبيةيف بنوك  إيداعها إىل ،املختلسة الكبرية القيمة األموالحيث يتجه احلاصلون على  ،األموالبعملية تبييض 
من  أو ،سواء من خالل التصرفات العينية ،البالد بصورة مشروعة إىلتوطئة لعودهتا يف املستقبل  ،خارج البالد

 .2خالل تكرار وتعدد قنوات املصارف احمللية والعاملية
 
 
 

                                                           

 .200ص  ،1002 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،"تبييض األموال"،  غسان رابح1 

 .221نفس املرجع السابق، ص  : غسان رابح2 
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 .األموالخماطر جرمية تبييض   :املطلب الثاين
  .املخاطر االقتصادية -

االقتصادية واملؤسسات  ابألسستلحق  أناليت ميكن  لألضراريف مقدمتها  2000تعرضت اتفاقية فيينا لعام     
قياسا على ذلك و  ،ها االجتار غري املشروع للمخدراتالثروات الطائلة اليت يدر و  األرابحنتيجة  ،التجارية واملالية

 :األموالاملخاطر االقتصادية تبييض  أهممن و  ،املبيضة األموالالنتائج الوخيمة املرتتبة عن ابقي مصادر 
  :اخنفاض الدخل القومي-1
مقابل  ،من املواطنني اإلنتاجعناصر  أصحابالدخل القومي لبلد ما هو جمموع العوائد اليت حيصل عليها    

خالل فرتة معينة من الزمن و  ،خارجه أواخلدمات سواء داخل البالد السلع و  إنتاجاستخدام هذه العناصر ففي 
 تكون عادة خالل سنة.

لوطنية خالل فرتة ا اإلنتاجابستخدام عناصر  أنتجتاخلدمات النهائية اليت السلع و فهو جمموع  ،الناتج القومي أما
خسارة خارج الدولة و  إىل األموالهروب  إىلتؤدي عملية التبييض و  ،تكون عادة خالل سنةو  ،معينة من الزمن

سليب على الدخل القومي فينعكس بشكل  ،مما يعيق السلع واخلدمات الرأمسالهو و  ،عناصره أهماإلنتاج و 
 .ابالخنفاض

 :1اخنفاض معدل االدخار احمللي-2
 ،على اخنفاض معدل االدخار أتثريهلذلك فان  ،الفساد املايل واالقتصادي أنواعمن  نوعا األمواليعترب تبييض      

اليت تشيع فيها الرشاوى والتهرب  ،اليت ميكن وصفها ابلدول ،ملموسة يف كثري من الدول الناميةيظهر بدرجة 
ا على معدالت االدخار الفساد يؤثر سلب إنبصفة عامة  ،وفسادها اإلدارية األجهزةاخنفاض كفاءة الضرييب و 

 .هلذا العنصر اهلام التخلف االقتصاديمقاالت التنمية و لتجاهل كتب و  أسفلهعن  أعربو  ،بشكل ملحوظ
عندما  ،اخلارج إىل الرأمسالبسبب هروب  ،األموالاخنفاض معدل االدخار ينتج عن عمليات تبييض  إن م     

يف مثل هذه احلالة  تعجز املدخرات احمللية و اخلارجية احمللية منها و  ،الت النقدية املصرفية بني البنوكتقرتن به التحوي

                                                           

 .201 ص ،1002 ،جامعة بريوت ،"تبييض األموال )دراسة مقارنة(" ،انذر عبد العزيز الشايف1 
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املدخرات يف البنوك اخلارجية  إيداعحيث يتم  ،ويتسه نطاق الفجوة التمويلية ،االستثمارعن الوفاء ابحتياجات 
 توجه حنو قنوات االستثمار داخل البالد. أندون 
  :1 تدهور قيمة العملة الوطنية-3

هذه العملية رتباط  الوثيق بني نظرا ال ،سلبيا على قيمة العملة الوطنية أتثريا األموالتؤثر عملية تبييض        
املهربة  األموالاليت مت حتويل  ،األجنبيةعلى العمالت ما يعنيه ذلك من زايدة الطلب و  ،اخلارج إىل األموالهتريب و 

ال شك ابن النتيجة احلتمية لذلك هي و  ،يف اخلارج االستثماربغرض  أو ،يف اخلارج ابلبنوك اإليداعبقصد  ،إليها
يف تدهور قيمة العملة  تساهم األموالعملية تبييض  أن أي ،األجنبيةالعمالت اخنفاض قيمة العملة الوطنية مقابل 

لقانون العقوابت الذي جرم تبييض  األخريلعل التعديل و  ،جب التصدي هلا محاية هلذه العملةمما يو  ،الوطنية
 .جتناب تدهور قيمة العملة الوطنيةال األدىنكفيل بضمان احلد   21-02مبوجب القانون  األموال

  :2مناخ االستثمار فساد-4
اهتمامهم ينصب  أنابعتبار  ،استثمار يقدمون عليه أليابجلدوى االقتصادية  األمواليهتم مبيضو ال          

 ،الذي يفسد مناخ االستثمار األمر ،األموالاليت تسمح بشرعنة هذه  ،الغطاء عرب عمليات التوظيف إجيادعلى 
كما   ،شرعنتهاو  األموالمصدر هذه  إخفاء إىليؤدي حكما  ،غري املشروع يف الدورية املالية املال إدخال أنذلك 

 .غري مدروسةة من النقود يف الدورة النقدية واملالية بصورة عشوائية و يضخ كميات كبري 
 :املالية األسواقتشويه صورة -5 

 أماممتثل عائقا  ،جيري تبييضها من خالل املصارف وغريها من املؤسسات املالية غري املشروعة اليت األموال إن     
ابلتايل تشوه صورة و  ،أجل اجتناب االستثمارات املشروعةمن  ،املالية األسواقحترير  إىلالسياسات الرامية  تنفيذ
 . األسواقتلك 
 :على منط االستهالك األموالثر تبييض أ-6

                                                           

 .100 113ص ص  ،2003 ،الكويت ،عامل املعرفة ،"التاريخ النقدي للتخلف" ،رمزي زكي1 

 .201 ص ،املرجع السابق ذكره :انذر عبد العزيز الشايف2 
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ابلتايل ال و  ،يف احلصول عليها يتعبوامكتسيب الدخل مل  أن أي إنتاجيال تنتج عن جهد  األموالهذه  إن     
 ابلتبذير. اإلنفاقيتم عليها وينعدم ترشيد االستهالك و  حيرصوا

  .طر االجتماعيةاخم -
ثروات تضخم ال أنيرى البعض و  ،لى زايدة معدل اجلرمية املنظمة وغري املنظمةيساعد ع األموالتبييض  إن    

هذه الثروات مصدر قوة  أصحابعليها جيعل املشروعية  إضفاءو  إخفائهاالنجاح يف املداخيل غري املشروعة و و 
 احتماالت فرض قوهتم على اجملتمع كله. إىلو  ،والقضائي اإلعالميسطوة وسيطرة على النظام السياسي و و 

 :1 منهاحدوث اضطراابت اجتماعية خطرية و  إىليؤدي  األموالتبييض  إن   
 :العمل الطلب يف السوقاتساع اهلوة بني العرض و -2

غريها يؤدي على نقل جزء كبري من خارجها عرب القنوات املصرفية و  إىلمن داخل البالد  األموالهروب  إن    
على االستثمارات  اإلنفاقعن  ،الرأمسالومن  م تعجز الدول اليت هرب منها  ،األخرىالدول  إىلالدخل القومي 

اخلرجيني من  إعدادمن  م تواجه خطر البطالة يف ظل الزايدة السنوية يف و  ،زمة لتوفري فرص العمل للمواطننيالال
 تفاقم مشكلة البطالة. إىلمما يؤدي  ،حثني عن العمل من غري املتعلمنيفضال على البا ،املدارس واجلامعات

دول يف ال أويف الدول املتقدمة  سواءمعدالت البطالة و  األموالبني عمليات تبييض لذلك ميكن الفصل     
اختلفت  إنالبلدان املتقدمة و  أيضابل تشمل  ،يست مقتصرة على البلدان املتخلفةظاهرة البطالة ل أن إذ ،النامية
خلق  أن إىلالتقديرات االقتصادية وتشري الدراسات و  ،البطالة بني هاتني اجملموعتني من البلدان أسبابو  أنواع

ببعض ميكن القبول  ومن هنا ال ،انجتة عن تعبئة املدخرات احملليةاستثمارات كبرية  إىلفرصة العمل الواحدة حيتاج 
تساهم  أنبشكل مشروع ميكن  األصليالوطن  إىلعمليات التبييض  إجراءبعد  األموالعودة  أناليت ترى  اآلراء

 األموالمنط ى مع يتساو  أنغري املشروعة ال ميكن  لألموال قاإلنفامنط  أنذلك  ،يف عالج مشكلة البطالة
املضاربة يف املضاربة يف العقارات و  إىلشيطانيا يتجه بكونه يف الغالب منطا  األولحيث يتصف النمط  ،املشروعة
املنتجة اليت تساهم بشكل بعكس االستثمارات املشروعة و  ،أجل حتقيق الربح السريعاملالية من  األوراقو  األموال

                                                           

 .112 ، صاملرجع السابق :غادة عماد الشربيين1
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 إىل األولنه حىت يف حالة اجتاه النمط أكما   ،وختفف من حدة البطالة ،اطننيفعال يف خلق فرص جديدة للمو 
 .لألموالمتويه املصدر غري املشروع  أو إخفاءفهو سرعان ما يتوقف عند حتقق الغاية املوجودة منه يف  ،االستثمار

 :تدين مستوى املعيشة -1
اتساع و  ،الفقراء أعباءزايدة اجملتمع بشكل سيئ و  أفراديف توزيع الدخل على  األموالتؤثر عمليات تبييض      

من مثة وجود عالقة وطيدة و  ،اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل أاثريعين ذلك وجود و  ،األغنياءبني الفجوة بينهم و 
تدين مستوى املعيشة للغالبية العظمى من و  ،ومشكلة الفقر ،واختالل اهليكل االجتماعي األموالبني تبييض 

 املواطنني يف اجملتمع.
 األموالجناحهم يف هتريب و  ،املداخيل غري املشروعة أصحابيتحقق لبعض املكسب الذي  أنذلك       

 ،ومراكزهم االجتماعية مداخيلهممستوى ذلك على تصرفاهتم االستهالكية و  وانعكاس ،استخدامهاتبييضها و و 
حتديد بصرف النظر عن مشروعيته يف  ،قيمة املال إعالءو  ،قيم االجتماعيةحدوث خلل جوهري يف ال إىليؤدي 

على العقول بدال من  األميةوسيطرة اجلهل و  ،القيمة االجتماعية للعمل املنتج إهدارو  لإلنساناملركز االجتماعي 
لسيطرة على اجملتمعات اليت ال تتحقق فيها ااملرض مرتع خصب يف اجلهل والفقر و  أن إذ ،التعليم واخلربة العملية

 األموالالقضاء على عمليات تبييض يف تعقب اجلرمية و  األمنيةالسلطات  إخفاقمع  ،مصدر الكسب غري مشروع
 نرى التحسن امللحوظ يف مستوى املعيشة يف البالد. أناليوم  أنملو ،القذرة

 :الكفاءات جماالت العمل أصحاباحليلولة دون تبوء -1
 إىليؤدي  ،ضخمة غري مشروعة أموالميتلكون رؤوس  أشخاصما ينتج عنه من وجود و  األموالتبييض  إن     

املراكز  إىلالكفاءات من الوصول  أصحابمينعون ابلتايل و  ،السياسيةو على املراكز االقتصادية  األقليةسيطرة هذه 
 ،إليهخوفا من هتديد مركزهم الذي وصلو  إماو  ،روعةغري املش أمواهلمخوفا من اكتشاف حقيقة مصدر  إما ،العليا

 غري املشروعة. األموالبفضل تلك 
 :األجراستغالل اليد العاملة املتدنية  -2

كيفيات القيام حتت ستار القذرة و  األموالكيفيات استثمار   إىلالعاملية  الرأمساليةلقد توصلت بعض الشركات       
لكي  ،البضائعو لتصنيع املعدات  ،األجرابستغالل اليد العاملة املتدنية املشاريع اجلديدة يف دول العامل الثالث  إنشاء
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 األموال إليهاطائلة مضيفة  أرابحابذلك حتقق و  ،تنافسية للطبقات الغنية واملتوسطة أبسعارتعيد بيعها فيما بعد 
 .أجل متويه مصادرهااملبيضة من 

  .املخاطر السياسية :اثلثا
 على كيان الدولة العديد من املخاطر السياسية اليت تؤثر بشكل سليب إىل األموالتؤدي عمليات تبييض     
 :من هذه املخاطر مايليو  ،استقرارهاو 
 إضفاءومتويه مصادرها و  إخفاءهاالنجاح يف الثروات واملداخيل غري املشروعة و  إن :السيطرة على النظام السياسي-
هذه الثروات واملداخيل مصدر قوة  أصحابجعل  إىلتؤدي  ،األموالعمليات تبييض  إطاريف  ،شروعية عليهاامل

 على اجملتمع كله. إراداهتموإىل االحتماالت فرض قوانينهم و  ،النظام السياسيسيطرة على وسطوة و 
مادية  ،طائلة وثروات هائلة أرابحمن  األموالما جينيه مبيضو  إن :هياكل بعض احلكومات إفساداخرتاق و  -
وقد توسعت ظاهرة تبييض  ،هياكل بعض احلكومات إفسادمكنتهم من اخرتاق و  ،منقولة وغري منقولة ،غري ماديةو 

مما  ،لتصبح خطرا عامليا يهدد سالمة واستقرار النظم السياسية وهياكل احلكومات على الصعيد الدويل األموال
غري املشروعة من  إيراداهتمو  اجملرمنيجل حرمان أمن و  ،الدويل ككليتطلب اختاذ تدابري مضادة من جانب اجملتمع 

 .21-02يف القانون  األموالاجلزائر من خالل جترمي تبييض  أيههو ما سعت و  ،أمنية ملذات أية
 :معوقات ماكافحة تبييض األموال: املطلب الثالث

ت يف طريقها جمموعة من نه وقفأ إىل ،اربة هذه الظاهرة اخلطرية املدىاجلهود اليت كثفتها الدولة حملرغم كل       
 :فيما يليالعراقيل نذكر منها العقبات و 

العام املتبع لدى التشريعات املصرفية يف كل دول العامل يؤكد ضرورة االلتزام املصريف  املبدأ إن :السر املصريف-
هو ملتزم بضمان السرية على ما يعترب يف معامالت و  ،الغري أسرارمرتبط بطبيعة مهنته بطلع على  أمرهو و  ،ابلسر
هذا املادة  ألحكاميف اجلزائر وطبقا و  ،اجلزئيةله حتت طائلة العقوابت املدنية و عليه فان خرق االلتزام جيعو  ،الزبون
هذا  ألحكاماملؤسسات املالية وفقا البنوك و ك يف رقابة يشرت كل شخص اشرتك و   20-00رقم من القانون  210

 .1من قانون العقوابت 102يكون ملزما ابلسر املهين حتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف املادة و  ،الكتاب
                                                           

 .32 ص ،1001 ، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية،"القانون املصريف اجلزائري"حمفوظ العشب، 1 
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 األمرمن  20اليت متكررة للمادة  01ما جاء به يتمثل يف املادة  أهم :األموالحترير سوق رؤوس  إىلاحلاجة -
 إىل سنتنيترتاوح ما بني  األموالتنص العقوابت املسلطة على كل من خيالف التنظيم اخلاص حبركة رؤوس و  02/11

وضع قيود جديدة لغلق  إىلليس و  األموالحترير سوق  إىلحباجة نه أفبالنسبة لبنك اجلزائر ف ،سنوات سجنا سبع
من  األموالتقدم مادامت القوانني اجلزائرية ال تسمح ابنتقال رؤوس  أيلن حتقق  اإلجراءاتكل هذه هذا السوق و 

 .أجنيب أوسواء جزائري  آخرملكية شخص 
ذلك لغياب و  ،ة تداول العملة بطريقة غري شرعيةتشكل السوق املوازية عقبة مكافح: السوق املوازية للعملة-

عوبة حتديد مصدر متويلها صاملوازي للعملة الصعبة و  السوق رمسية عن حجم الكتلة النقدية املتداولة يف إحصائيات
 .احلقيقي

املشكل ميكن يف هذا النوع من املشاريع مشروع قانون تبييض  :لقطاعات يعي  تطبي  املشروعابوجود خلل -
ها البعض خاصة قطاع القطاعات مع بعض متاشيهو ما يفرض و  ،وجود خلل بقطاع من القطاعات أمام األموال
املتابعة الصارمة والضمري و  ،األخالقي النزاعيبقى و  ،بن قانون منسجم بينهما إالذلك  يتأتى ،اجلماركاملالية و 

 الكفيل بوضع حد هلذه التالعبات.
لوسائل الكافية يف انعدام ا أيضااخللل يكمن و  ،إداريةبريوقراطية و  أجهزةعدم وجود مرونة بسبب : انعدام املرونة-

القطاع البنكي  إصالحيستدعي  البنوك وتبادل اخلربات ما أعمالاملالئمة على مستوى تطوير  اآلليةالربامج  :مثل
 .1مشروع القانون اجلديد أحكاماملصريف لضمان تطبيق و 

 .تبييض األموال لعقوابت املقررة جلرميةا :الرابعاملطلب 
تتنوع هذه و  األموالالتشريعات الوطنية ابلنص على العقوابت اليت خيضع هلا مبيضو املواثيق الدولية و اهتمت     

 :نذكرها كالتايل ،والعقوابت التكميلية صليةاألالعقوابت بني عقوابت 
كذا التشريعات الوطنية على طائفة من العقوابت توقع على و نصف املواثيق الدولية  :األصلية.العقوابت 1

 إىلسوف نتعرض و  ،لتباين يف مقدار حتديد العقوبةمع االغرامة األموال ترتاوح بني السجن و مرتكب جرمية تبييض 

                                                           

 ،جامعة شلف ،يف العلوم االقتصادية ، مذكرة ماسرت "ظل العوملة دراسة حالة يف األموالظاهرة غسيل " ،زروقي ليلى 1 
 .32 ص ،1001-1002
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 عنيت كل من االتفاقيات الدولية يف التشريع اجلزائري األموال يف املواثيق الدولية و العقوابت املقررة جلرمية تبييض 
لطائفة متنوعة من العقوابت اجلنائية اليت مجعت يف طياهتا  األموالمرتكيب جرمية تبييض  إبخضاعوالقوانني الوضعية 

ي الذ ألمر ،شخصية أوسواء كانت عينية  األمنيةالتدابري و  ،الذمة املاليةالتقليدية املاسة ابحلرية و بني العقوابت 
ين املعاصر القانو أخرى مع االجتاه الغالب يف الفقه من جهة  يتفقكما   ،خطورهتايتناسب مع جسامة هذه اجلرمية و 

كيب اجلرائم ذات الطابع غريهم من مرتأكثر تشددا جتاه مبيضو األموال و انتهاج سياسات عقابية  إىلالذي مييل 
جمرد منر من  إىلاالقتصادية  األعمالالتسامح اليت حولت القوانني املنظمة جملال ابلرأفة و نبذ املعاملة املتسمة املايل و 

العقوابت اجلنائية القوانني الوضعية نصت على تقرير عدد من املواثيق الدولية و  نكل م  أنواجلدير ابلذكر   ،1ورق
 أو ،حبياته ذاهتا أوطبيعة الشخص املعنوي سواء كانت تلك اجلزاءات ماسة بوجود ذلك الشخص اليت تتماشى و 

 ة املاسة بسمعته.كانت من اجلزاءات التشهريي  أواالقتصادي  أوبنشاطه املهين  أوماسة بذمته املالية مباشرة 
قد حرص املشرع اجلزائري على  ،إليها اإلشارةالسابق  األصليةالعقوابت جانب  إىل :العقوابت التاكميلية .2
 األشخاصمن  األموالتبييض  اليت ميكن توقيعها على مرتكيب جرائم ،ير العديد من العقوابت التكميليةتقر 

املوافق ل  2213ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  11-02قانون رقم  ،ق ع ج 0الطبيعيني وهذا ما نصت عليه املادة 
 100يطبق على الشخص الطبيعي احملكوم علية الرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  1002ديسمرب  10

من  0من العقوابت التكميلية املنصوص عليها يف املادة  أكثر أوق ع ج عقوبة واحدة  1مكرر  100 ،2مكررا 
 :2 القانون و من ذلك هذا
 احلجز القومي.-
 العائلية.رمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية و احل-
 .اإلقامةحتديد -
 .اإلقامةاملنع من -

                                                           

ص  ،1001 ،دار النهضة العربية ،"غسيل األموال احملصلة عن جرائم املخدرات"املواجهة اجلنائية لظاهرة  ،مصطفى الطاهر1 
121. 

ل الطبعة األوىل، دار وائ ،"االقتصادية املرتتبة عنها و دور التشريع يف احلد منها اآلاثرو  األموالجرائم تبييض " ،بوحدي محيد2 
 .20ص ،1000للنشر والطباعة والتوزيع، 
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 .لألموالاملصادرة اجلزئية -
 نشاط. أواملنع املؤقت من ممارسة مهنة -
 املؤسسة. إغالق-
  .1من الصفقات العمومية اإلقصاء-
 .البسيطة تبييض األموالرمية جالعقوابت .1

بغرامة سنوات و  20 إىل 01ابحلبس من  األموال"يعاقب كل من قام بتبييض :نهأعلى  2مكرر  100 تنص املادة    
 دج".1.000.000 إىلدج 2.000.000من 

عشرة سنوات  إىللبسيطة من مخس سنوات  األموالالسالبة للحرية عن جرمية تبييض  األصليةفالعقوبة  :احلبس-
 ابلتايل تركت تقرير العقوبة للقاضي.للعقوبة و  األقصىو  األدىنحيث حددت املادة احلد 

نفس يرتاوح بني مليون دينار جزائري و الذي املادة بعقوبة الغرامة املالية و احلبس قضت  إىل ابإلضافة :الغرامة-
   الشيء فان تقدير الغرامة يكون خاضعا لسلطة القاضي.

 .جرمية تبييض األموال بظرف مشدد لعقوابت.2
على  األموالنه يعاقب كل من يرتكب جرمية تبييض أمن قانون العقوابت على  1مكرر  100تنص املادة       

ابحلبس من عشر  ،إجراميةمجاعة  إطاريف  أوسبيل االعتداء الستعمال التسهيالت اليت مينحها نشاك مهين 
 األموالاقرتضت جرمية تبييض  فإذا ،دج0.000.000 إىلدج 2.000.000بغرامة من عشرين سنة و  إىلسنوات 

 :بظرف مشدد من الظروف التالية
 .األموالكان اجلاين معتاد على ارتكاب جرمية تبييض   إذا-
بغرامة من سنة و  10 إىل 20فان عقوبة احلبس تكون من  إجراميةمجاعة  إطارارتكب اجلاين اجلرمية يف  إذا-

 .2بق عليه العقوابت السابق ذكرهاهبذا تطو  ،دج0000.000. إىلدج 2.000.000
 

                                                           

 .1002ديسمرب  10املوافق ل 2213ذي القعدة عام  10املؤرخ يف  11-02قانون رقم 1 
 .12: مرجع سبق ذكره، ص بوحدي محيد2 
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 اخلالصة:
عملية تؤثر  أهنانه خيفى علينا أ إالاملعارضني على الرغم من اختالف التعاريف وتناقص مواقف املؤيدين و       

 ومصرفية ،اجتماعية ،ةمتيزت بعدة خصائص اقتصادي أهناكما   ،غري مباشر على االقتصاد أوبشكل مباشر 
إضافة إىل  ،تتميز بسرعة انتشارها يف ظل العوملةمكملة لعمليات غري مشروعة أخرى و تتميز أبهنا عملية فاقتصاداي 

اخلربة يف هذا اجملال تعترب من أهم العوامل اليت ساعدت على التحرر االقتصادي و التطور التكنولوجي املستمر و 
ها إال أهنا متويلنطوي حتت شعار األعمال اخلريية و هذه الظاهرة أهنا تأما اجتماعيا فتتميز  ،انتشار هذه الظاهرة
 إظالل.جمرد عمليات متويه و 

 أكثرواليت يعتربوهنا  ،يف املؤسسات املصرفية أمواهلمغري املشروعة يفضلون دوما تبييض  األموال أصحاب إن     
من اجل  ،اغلب دول العامل تعمل على وضع تشريعات وقوانني مصرفية قوية أنجند  فإننالذا  ،وضماان هلم أماان

 مبثابة احلصن املنبع ملكافحة هذه الظاهرة اخلطرية. ،املالية املختلفة واملؤسساتجعل البنوك 
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    الصفحة                                                                                   رس:ــالفه

 

 قائمة اجلداول
 قائمة األشكال

 مقدمة عامة
 وسائل الدفع االلكرتونية  الفصل األول:                        

                    02                                                                                        متهيد
    

 30.................................: ماهية وسائل الدفع االلكرتونية...........املبحث األول
 30.........................................االلكرتونية خصائص وسائل الدفع: املطلب الثاين

 30............................................أنواع وسائل الدفع االلكرتونية: املطلب الثالث

 51...........................................جوانب وسائل الدفع االلكرتونية: املبحث الثاين

 15........................وياألساليب البنكية احلديثة يف الدفع والسداد اإللكرت : املطلب األول

 10..............................................االلكرتونية أمهية وسائل الدفع: املطلب الثاين

 18......................................مزااي وعيوب وسائل الدفع اإللكرتوي: املطلب الثالث

 03................................االلكرتونية.مستقبل استخدام وسائل الدفع : املبحث الثالث
 03.........................العوامل املساعدة على جناح وسائل الدفع االلكرتونية: املطلب األول
 05..............................اجلرائم اإللكرتونية وخماطر املعامالت اإللكرتونية: املطلب الثاين

 00......................التحدايت اجلديدة اليت تفرزها وسائل الدفع اإللكرتونية: املطلب الثالث
 

 05...............................................................................اخلالصة
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 األموالالفصل الثاين: عموميات حول تبييض                  
 

 

                     08                                                                                             متهيد
                                                                                                                   

 08...............................................تبييض األموال  جرمية: ماهية املبحث األول
 08.............................................تعريف جرمية  تبييض األموال.: املطلب األول
 43.....................................أسباب انتشار عمليات تبييض األموال.: املطلب الثاين

 40....................................................ض األمواليمراحل تبي: الثالث املطلب

 40.................................................املصارف وتبييض األموال.: املطلب الرابع

 44.............................................ظاهرة تبييض األموال.جوانب : املبحث الثاين
 44...................................................ساليب تبييض األموالأ :املطلب األول

 50.............................................اآلاثر السلبية لتبييض األموال. :املطلب الثاين

 50.............................................سبل احلد من تبييض األموال: املطلب الثالث

 05..............................................آلية عمليات تبييض األموال: املبحث الثالث

 57....................................................مصادر األموال املبيضة: املطلب األول

 58................................................تبييض األموالخماطر جرمية  املطلب الثاين:

 00.........................................معوقات مكافحة تبييض األموال.: املطلب الثالث

 00......................................العقوابت املقررة جلرمية تبييض األموال.: املطلب الرابع

 00...............................................................................اخلالصة
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 يف اجلزائر وسائل الدفع االلكرتونية يف عمليات تبييض األموال دور الفصل الثالث:      
 

   08     متهيد

 04......................................مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر: املبحث األول

 04.....................................استعمال الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر: املطلب األول

 70............................يف اجلزائر مقومات جناح وسائل الدفع اإللكرتونية :املطلب الثاين

 70.......يف اجلزائر.اجلرائم االلكرتونية وخماطر استعمال وسائل الدفع االلكرتونية : املطلب الثالث

 47..................أتثري النقود االلكرتونية على عملية تبييض األموال يف اجلزائر: املبحث الثاين

 75....................................اجلزائرية..ابلبنوك  األموالعالقة تبييض : املطلب األول

 77...........يف اجلزائر دور التحويل االلكرتوي للنقود على عملية تبييض األموال: املطلب الثاين

 83..............دور وسائل الدفع االلكرتونية األخرى يف عملية تبييض األموال يف اجلزائر: املطلب الثالث

 84.............................يف اجلزائر. األموال خارج اجملال املصريفييض تب : املطلب الرابع

 58...............................يف اجلزائر دور بنك اخلليفة يف عملية تبييض األموال: املبحث الثالث

 85..................................يف اجلزائر. ماهية شاملة حول بنك اخلليفة: املطلب األول

 80.......................................تورط حكومي وتسليم خليفة للجزائر: املطلب الثاين

 88.......................................يف اجلزائر تعثر وحماكمة بنك اخلليفة: املطلب الثالث
 84...............أموال املبيضة.املؤشرات اليت تساعد البنوك اجلزائرية يف اكتشاف أصحاب  :املطلب الرابع

 

 40                                                                                          اخلالصة

   45                                                                                        خامتة عامة



إهداء    

الوالدين  إىلدان حنمد هللا محدا كثريا يليق جبالل سلطانه وهندي مثرة جه
العزيز،  باأل األسرة أساسمن كان سندا وعوان طول احلياة  إىلاحلبيبني 

ت معنا طول العمر احلبيبة اليت سهرت وتعب أمناينبوع احلنان والرمحة  إىل
عمرمها  يطيل هللا يف أندربنا بربكات دعائها، عسى  أانرتواليت 

اتجا فوق رؤوسنا. وأدامهما  

الفرح  أايمان وشاركو  أعانوانالذين  وأخوايتزوجي العزيز وعائلة زوجي  إىل
 والضيق.

.واألقارب واألحبابكل الزمالء   إىل  

من بعيد. أوهذه املذكرة من قريب  إعداديف كل من ساهم   إىل  

 



 

 

 

 

 

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على احلبيب املصطفى سّيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه 
 وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني.

 نشكر هللا وحنمده محدا كثريا مباركا على هذه النعمة الطيبة والنافعة، نعمة العلم والبصرية.

" الفاضل املشرف على هذا العمل ذانيشرفنا أن نتقدم جبزيل الشكر وااِلمتنان إىل أستا
على جمهوداته الكرمية اليت بذهلا والتوجيهات اليت قّدمها والثقة اليت وضعها يف  ودان بوعبد هللا"

شخصنا واليت كانت حافزا إلمتام هذا العمل املتواضع، وإىل كافة أساتذة وإطارات املركز اجلامعي 
 مبستغامن.

ملشرف على مرحلة الرتبص السّيد " بن شريف احلاج كما ال يفوتنا التوجه ابلشكر إىل ا
 حممّد.

 وإىل كّل من ساهم يف ِاجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد.
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 :جلداولا فهرس

 الصفحة العنوان الرقم
 10 الدفع االلكرتوين خصائص 0110-

 01 عيوب البطاقات البنكيةيوضح مزااي و  10-10
 00 8991مبالغ تبييض األموال  10-10
 70 التوزيعتقدير تكلفة اخلدمة حسب قناة  10-10

 

 :فهرس األشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 09 أشهر أنواع أجهزة قراءة البطاقات 10-10
 04 حتصيلهالشيك االلكرتوين و  إصدار آلية 10-10
 D.A.B. » 00 »منوذج الصراف اآليل  10-10
 00 اخلدمات املصرفية  10-14
 44 مراحل عمليات تبييض األموال 10-10
 01 بني عملية تنظيف األموال القذرةتوضيح  10-14
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 :قائمة املراجع
 :الكتب ابللغة العربية

 .9002، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،املنصورة، مصر، "مكافحة غسيل األموال" إبراهيم سيد أمحد، .1
دار  "،انعكاسها على سلطات البنك املركزينظم الدفع االلكرتونية و ،"العجميمحد عبد العليم أ .2

 اإلسكندرية. ،اجلديدةاجلامعة 
 ،"، دار وائل، الطبعة األوىل، عمانجرمية تبييض األموال، "أروى فايز الفاعوري وإيناس حممد قطيشات     .3

9009. 
 ،"احلد منهايو  التشرةع يف راث  االقتاايةة املرتتبة عنها و جرائم تبييض األموال واآل، "بوحدي محيد .4

 .9000الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والطباعة والتوزيع، 
، اإلسكندرية، ، دار اجلامعة اجلديدةيو  البنوك يف مكافحة غسيل األموال"جالء وفاء حممدين، " .5

9002. 
،دار الفكر "ووسائل مكافحتها اآليلاحلاسب جرائم االنرتنت و "حممد اجلنيبهي ممدوح  اجلنيبهي .6

 . 9002اإلسكندرية ،اجلامعي، 
، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، "النظام القانوين حلماةة احلكومة اإللكرتونية"،حجازي بيومي عبد الفتاح     .7

  .9009اإلسكندرية، 

 .2291"، عامل املعرفة، الكويت، التا ةخ النقدي للتخلف، "رمزي زكي .8
دار  ،"جرائم بطاقات الدفع اإللكرتوين–ااِلئتمان "احلماةة اجلنائية لبطاقات  سامح حممد عبد احلكيم، .9

 .9002النهضة العربية، القاهرة، 
الطبعة األوىل، املطبعة العربية، "، تطوةر صيغ التموةل قاري األجل للبنوك اإلسالمية"سليمان انصر، .11

 .9009اجلزائر، 
  .9001، دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية، ""مكافحة عمليات غسل األموال، مسري اخلطيب .11
"، عامل الكتاب، الطبعة األوىل، القاهرة، "القطاع املاريف وغسيل األموال، صالح الدين حسن السيسي .12
9002. 
 ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر."جرمية تبييض األموال )ي اسة مقا نة(، "عادل عكروم .13
دار  "، ناوص التشرةعموال ب ن الوسائ  االلكرتونية و جرمية غسيل األ، "عبد الفتاح بيومي حجازي .14

 .9002 الفكر اجلامعي، طبعة
 .9002الدار اجلامعية، مصر، ، "العوملة وِاقتاايايت البنوك" عبد املطلب عبد اجمليد، .15
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"، عمليات غسيل األموال ب ن االقتااي اإلسالمي واالقتااي الوضعيعبد حممود هالل السمريات، " .16
 .9002، الطبعة األوىل، عمان، دار النفائس

احتاد املصارف  ،املالية عرب االنرتنت"،"التجا ة االلكرتونية واخلدمات املارفية و عدانن اهلندي  .17
 ، لبنان.العربية
، دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل، "جرمية غسيل األموال يف الفقه اإلسالمي" عطية فياض، .18

 .9002القاهرة، 
 .9002، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، "تبييض األموالرابح، "غسان  .19
، مؤسسة شباب اجلامعة ،"االقتااي الرقمي"االستثما  ابلنظم االلكرتونية و  فريد راغب النجار، .21

 .9002 اإلسكندرية،
، دراسة حالة اجلزائر، دار هومه، "وقاةة النظام البنكي اجلزائري من تبيض األموال"فضيلة ملهاق،  .21

 .9022اجلزائر، 
، دار النهضة العربية، القاهرة، "جرائم احلاسب اإللكرتوين يف التشرةع املقا ن" ،قشقوش هدى حامد .22

.1992 
 .9002، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، "القانون املاريف اجلزائريحمفوظ العشب، " .23
، ، دار الثقافةاملستقبل الواعد لألجيال القايمة" -اإللكرتونية"التجا ة ، حممد عبد حسني الطائي .24

 .9020 ، عمان، الطبعة األوىل
، دار الثقافة، الطبعة الثانية، عمان، "اخلدمات البنكية اإللكرتونية عرب االنرتنت" ،حممود حممد أبو فروة .25
9029. 
، دار الثقافة، "تبيض األموالتقييم يو  البنوك يف مكافحة عمليات حتليل و "حممود حممد سعيفان،  .26

 .9009عمان، 
"، دار "املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال احملالة عن جرائم املخد اتمصطفى الطاهر،  .27

 .9009النهضة العربية، 
 .9002، منشورات حليب احلقوقية، بريوت، ""تبييض األموال ي اسة مقا نة، اندر عبد العزيز شايف .28
، ، دار النشر"معيقات التوسعالاريفة االلكرتونية واألعوان والتطبيقات و "، الشمريانظم حممد فوزي  .29

  .9009 الطبعة الثانية، عمان،
، دار جامعية، قناة املرشد للمدةر العاري  وةة تسوةقية""التجا ة االلكرتونية و  ،محد قنديلأهنلة  .31

 .9002 ،السويس
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  سائل املاجستري والدكتو اه:
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "البنوك التجا ةة وحتدايت التجا ة اإللكرتونية" ،إميان العاين .1

 .9001-9002معة منتوري، قسنطينة، املاجستري يف العلوم ااِلقتصادية، جا
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "االنرتنت والتجا ة اإللكرتونية"بن رجدال جوهر، .2

  .9002- 9009املاجستري، ختصص علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة مقدمة متطلبات نيل شهادة "الاريفة اإللكرتونية والنظام املاريف اجلزائري" ،بوعافية رشيد .3

 .9002-9002دية، جامعة اجلزائر، املاجستري يف العلوم ااِلقتصا
 ،جامعة شلف ،يف العلوم االقتصادية ، مذكرة ماسرت "ظل العوملة ي اسة حالة يف األموالظاهرة غسيل " ،زروقي ليلى .4

9002-9002. 
مذكرة مقدمة ضمن  ،"حالة بنك الفالحة والتنمية الرةفية -يو  التسوةق يف القطاع املاريف" ،زيدان حممد .5

 .4002-4002متطلبات نيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ااِلجتاهات احلدةثة يف جمال اخلدمات املارفية"مساح ميهوب، " .6
 .9002-9002شهادة املاجستري يف العلوم ااِلقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

العشرةن مع اإلشا ة يف التجربة ت نظام املدفوعات القرن احلايي و "اسرتاتيجيا، عمار لوصيف .7
  .9002-9009قسنطينة، السنة اجلامعية  ،"، مذكرة ماجستري ختصص العلوم االقتصادية، جامعة منتورياجلزائرةة

 امللتقيات:
االقتااي )عمليات تبيض العمليات البنكية الغري مشروعة وأثرها على " ،بقبق ليلى أمسهان .1

، معسكر ، جامعة مصطفىراالقتصاد الغري رمسي يف اجلزائ مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول ،"األموال(
9001. 
، مداخلة مقدمة يف "واقع املاا ف اجلزائرةة يف تطبيق نظام الدفع االلكرتوين"بن عزة حممد أمني،  .2

جامعة  ية اعتماد التجارة اإللكرتونية،الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالامللتقى العلمي الدويل حول عصرية نظام 
 .سعيدةموالي الطاهر 

، مذكرة مقدمة ضمن "يو  التسوةق اإللكرتوين يف تطوةر سياسات التسوةق املاريف" ،مجال بوعرتوس .3
 .4002-4002متطلبات نيل شهادة اجملاستري، ختصص تسويق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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"، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي السنوي "العمليات املارفية االلكرتونية ،احلسنيحسني شحاذة  .4
 . 9009لكلية احلقوق جبامعة بريوت امللتقى اليومي، لبنان، 

، اجلديد يف أعمال املصارف للوجهتني القانونية "تبييض األموال والسرةة املارفية"، زايد ندمي محادة .5
واالقتصادية، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية حلقوق جبامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، اجلزء الثالث، 

 .9009الطبعة األوىل، بريوت، 
مداخلة مقدمة "، جرمية تبييض األموال مفهومها وخماطرها وآليات املارفية ملكافحتها ، "مسري شعبان .6

 يف امللتقى الدويل حول  عصرنه نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية، جامعة اجلزائر.
"، مداخلة مقدمة يف مستقبل وسائل الدفع التقليدةة يف ظل وجوي الوسائل احلدةثة، "صاحل الياس .7

إشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية املنعقد يومي، ك اجلزائرية و ظام الدفع يف البنو امللتقى الدويل حول عصرنه ن
 سيدي بلعباس، اجلزائر.   ،جامعة اجلياليل اليايسي

"، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، واقع و آفاق التجا ة االلكرتونية يف اجلزائر، "صراع كرمية .8
 .9022-9022، السنة اجلامعية جامعة وهران ، ختصص بنوك

 "تقييم وسائل الدفع اإللكرتونية ومستقبل وسائل الدفع التقليدةة يف ظل وجويها"، الرحيم وهيبة عبد .9
، مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد 

، املركز اجلامعي خلميس 9022أفريل  91-92، املنعقد يومي عرض جتارب دولية-ونية يف اجلزائرالتجارة اإللكرت 
 ، اجلزائر.مليانة
، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة "يفع االلكرتوين"عدانن إبراهيم سرحان،  .11

 .9002ماي  90-20والقانون، اجلزء األول، كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، 
 ، مداخلةالقانونية والضرةبية للتجا ة اإللكرتونية يف ظل وسائل الدفع املعتمدة""األبعاي فارس فضيل،  .11

مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل حول عصرية نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية 
 ، جامعة اجلزائر.يف اجلزائر

مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل  "،لسيولة يف اجلزائروأزمة ا االلكرتونيةأنظمة الدفع "لعرييب حممد،  .12
إشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية املنعقد اليومي، املركز اجلامعي ظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و حول عصرنه ن

 خبميس مليانة، اجلزائر.
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مداخلة مقدمة يف  ،"النقوي اإللكرتونية ب ن الكبح والتشجيع جلرمية غسل األموال"ليسلوس مبارك،  .13
امللتقى العلمي الدويل حول عصرية نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 

 .البليدة.، ، جامعة سعد دحلب، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيرياملنعقد اليومي
البنوك اإللكرتونية يف تفعيل وسائل الدفع اإللكرتونية يف أمهية " ،ةابرك نعيممداح عرايب احلاج و   .14

مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف ، -الواقع واآلفاق-"الوطن العريب
أفريل  91-92، املنعقد يومي -عرض جتارب دولية -البنوك اجلزائرية وإشكالية ِاعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

 ، املركز اجلامعي خلميس مليانة، اجلزائر.9022
، مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل حول عصرية "وسائل الدفع االلكرتونية"، مسعداوي يوسف .15

 جامعة بليدة . نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر،
، "_شروط النجاحداي االلكرتوين_عوامل االنتشا  و السوأنظمة الدفع و "وسائل منصوري الزين،  .16

مداخلة مقدمة يف امللتقى العلمي الدويل حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة 
 االلكرتونية يف اجلزائر املنعقد اليومي، جامعة سعد دحلب البليدة.

 املقاالت:
"، عن جملة الدراسات القانونية الصادرة عن  ظاهرة غسيل األموال غري النظيفة، "سليمان عبد املنعم .2

 .2229كلية احلقوق، بريوت،  العدد األول، اجمللد األول، سنة 
 :االنرتنتمواقع 

2. http:// http : coeia.ksu.edu.sa.consulté le :28/12/2016 h :17. 
         :االلكرتونية"،مقال منشور على املوقع،"اجلرائم سرين سليمان احلريب  .9
، اتريخ -املال وااِلقتصاد-، اهليئة العليا لتطوير الرايض"النقوي اإللكرتونية،"الشافعي حممد إبراهيم حممود .2

 www.arriath.com//:http على املوقع،  92/29/9022: اإلطالع
 ، ""غسيل األموال مقال بعنوان،(، 9002ديسمرب  21 ، )حبث يومالقانونية العربيةالشبكة  .2

www:/Arablaw.org 
مقال منشور على   ،27/12/2115 :"، اتريخ اإلطالع"الصريفة االلكرتونيةعزالدين كامل أمني مصطفى،  .2

 www bankofsudan.com  :املوقع
 .2016/03/17 :ات ةخ االطالع www.fadha.com //http،"جرمية غسيل األموال، "فطيم مهدي أبو .2
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 مقدمة عامة

 أ
 

           مقدمـــة: 

ونسبة ملا حتدثه من زعزعة الثقة  ،األموال على االقتصاد الوطين والعاملي ضيتبيلظاهر   رطر نظرا لآلاثر اخل        
فقد أصبحت مواجهتها من أولوايت السلرطات التشريعية والقانونية والرقابية على نرطاق ، يف املؤسسات املالية

الوسائل لية من نواحي الربط االلكرتوين و هتا املصارف واملؤسسات املاأن الترطورات املتسارعة اليت شهد كما  ،العامل
 األموال. ضيتبيعمليات  يف املصرفية األخرى جيعل تلك املؤسسات أكثر عرضة لالستغالل

                                                                                                    
مة املستخد األدوات ويعكس نوع ،ضهايتبي وقد تعددت الرطرق اليت تستخدم يف هتريب األموال لغرض        

تم يو  ،تعترب البنوك أهم تلك الوسائلو  ،مدى توافرها لدى القائمني بتلك العملياتو  ،مدى التقدم التكنولوجي
األول يف شكل فتح حساابت جارية واحلصول على شيكات ودائعهم يف البنوك كخرطو   الزابئنبوضع ذلك 

تم التداول السهل لتلك الشيكات والتحويالت مث بعدها ي ،حتويالت بنكية الكرتونية من دون تسمية من حيول لهو 
 .املصدر اليت أتت منهو  السيئعنها الشكل  ذأتخاستثمارات داخلية أو خارجية يف عمليات ومهية وتوظيفات و 

 
هنا أمن ش تشريعاتووضع قوانني و  ،خمتلف دول العامل على إدخال تقنيات يف العمل املصريف تقوملك ذ  ل        

باشر  يف البنوك محتديدها و مبا تتسم به هذه الظاهر  من خرطور  ، املشكوك فيهاعامالت املاوالت و احملاكتشاف كل 
 .مرتكبيهامعاقبة ض األموال و يكافحة ظاهر  تبيمبتقوم بدورها اليت 

    :اإلشكالية الرئيسية
  :انرطالقا مما سبق ميكن صياغة اإلشكالية التالية    

  ؟يض األمواليما هو دور وسائل الدفع االلكرتونية يف عمليات تب*
 

 



 مقدمة عامة

 ب
 

 :األسئلة الفرعية
 :ارأتينا جتزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية ،حىت يتيسر لنا اإلملام جبوانب املوضوعو     

 ؟ هو دور وسائل الدفع االلكرتونية يف البنوك اجلزائرية ما   - 
 ؟يف اجلزائر ض األمواليكيف ميكن مكافحة ظاهر  تبي   -
 ؟يف اجلزائرض األموال يما مدى مسامهة البنوك اجلزائرية يف مكافحة تبي -   

 :الفرضيات
  :التساؤالت نفرض ما يلي ذهلإلجابة عن ه    

 مدى ترطور اقتصاد بلد.وسائل الدفع االلكرتونية تعترب مؤشرا ملعرفة  -   
 ،قامت ابلعمل على مكافحتهافقد  ،هتديداهتا املباشر  على البنوكض األموال و ينظرا خلرطور  ظاهر  تبي -   

 .املختلفة الوسائل اكذالعديد من الرطرق و  لك ابستخدامذ  و 
الغموض يف استعمال وسائل الدفع هناك أنه ال يزال ض األموال إال يابلرغم من اجلهود اجلزائرية ملكافحة تبي -   

 ، وهو ما يستدعي توضيح املؤشرات الدالة على هذه العملية. يف العمليات املشبوهة

   :أمهية  البحث
ض يأن عمليات تبي ذإ ،اولهنتنيف حساسية املوضوع الذي وسائل الدفع االلكرتونية  حول تتجلى أمهية -   

 .بشكل مستمرالعاملي و املستوى  األموال تتنامى على
 .ض األمواليكذلك دورها يف عمليات تبيو  ، معرفة وسائل الدفع االلكرتونيةيساهم البحث يف  -   

 :أهداف البحث
 .وآاثرهاض األموال يتبي وصف ظاهر  -   
 وسائل الدفع االلكرتونية يف البنوك. علىتسليط الضوء  -   
 اآلاثر السلبية هلا.  يف اهنيار االقتصادايت الوطنية و ه الظاهر  اليت تكون سببا ذدى خرطور  همب تنبؤال -   



 مقدمة عامة

 ج
 

 :أسباب اختيار املوضوع- 
 :تتمثل يفاليت دفعتنا إىل اختيار هدا املوضوع  األسبابمن بني     

اتية ،املواضيع مبثلطبيعة التخصص الذي يفرض علينا اإلملام  يف البحث  املتمثلة يف رغبة ابإلضافة إىل األسباب الذ 
 خاصةو  ،اخلرطور و قدر كبري من األمهية و ذحماولة معاجلة موضوع اقتصادي كذلك و ، ذا املوضوعواإلط الع على ه

اليت بدأت تظهر يف أكثر من االقتصادية واالجتماعية والسياسية و جرائمه وأاثره  على حتفظ املسئولني عن احلديث
 مناسبة.

 حدود الّدراسة:- 
 ض األمواليإطار هذه الد راسة يتحد د بتسليط الضوء على دور وسائل الدفع اإللكرتونية يف عمليات تبي    

، أم ا اإلطار الز ماين فإن  عملية التشخيص عية يف بنك من البنوك اجلزائرية، سنقوم بدراسة ميدانيةِ استرطالحيث
 .1022-1025والت قييم ستكون خالل الفرت  

 منهج الّدراسة: - 
لك بوصف ظاهر  ذ  و  ،على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري سنعتمد يف معاجلة هذا املوضوع    
، أم ا اجلانب الترطبيقي فسنعتمد على البنوك فة مضمون وسائل الدفع يفمعر ، و ض األموال كجرمية منتشر  دوليايتبي

 .االقتصاد اجلزائري بنك اخلليفة منهج دراسة حالة

 خطّة الّدراسة:-
من أجل تغرطية جوانب املوضوع طبقا لألهداف اليت حد دانها سنقوم بتقسيمه إىل فصلني نظريني وفصل 

 حيث سنترطرق إىل ما يلي: ،واحد ترطبيقي

ائل الدفع االلكرتونية، حيث سنترطرق إىل مفاهيم حول وسائل الدفع سنتناول يف الفصل األول وس
 .هامستقبل استخدامو  ،وانبجل عرضت، كما سنيف البنوك االلكرتونية



 مقدمة عامة

 د
 

 هذه  جوانبو  ماهية تبييض األموالفسنخصصه لعرض  عموميات حول تبييض األموالأم ا الفصل الثاين 
 .تبييض األمواللية عمليات الترطرق آل، ابإلضافة إىل ظاهر ال

الذي مدى   الدفع االلكرتونية يف عمليات تبييض األموالوسائل  دور لنصل يف األخري للفصل الثالث
أتثري النقود االلكرتونية ، كما سنخصص جزءاً للحديث عن مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائرسنعتمد فيه على 

 .على عملية تبييض األموال يف اجلزائر

وعلى ضوءها سنقوم اِبقرتاح مجلة من التوصي ات اليت نراها  ،املوضوع جبملة من االستنتاجاتوسنختم هذا 
 ضرورية يف القرطاع البنكي.

 

 
 
 

 


