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 مقدمة عامة
 

          :مقدمـــة

 و نسبة ملا تحدثه ه ,ألاموال على الاقتصاد الوطني و العالمي ضيتبينظرا لآلثار الضارة لظاهرة         
 
ه ذ

الظاهرة من زعزعة الثقة في املؤسسات املالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية و 

تها املصارف و املؤسسات املالية أن التطورات املتسارعة التي شهد القانونية و الرقابية على نطاق العالم كما

من نواحي الربط الالكتروني و الوسائل املصرفية ألاخرى يجعل تلك املؤسسات أكثر عرضة لالستغالل غي 

 .ألاموال ضيتبيعمليات 

                                                                                                                                     

مة مدى املستخد ألادوات ويعكس نوع ,ضهايتبي وقد تعددت الطرق التي تستخدم في تهريب ألاموال لغرض        

وتتم  ,تعتبر البنوك أهم تلك الوسائلو  ,توافرها لدى القائمين بتلك العمليات و مدى ,التقدم التكنولوجي

ودائعهم في البنوك كخطوة ألاول في شكل فتح حسابات جارية و الحصول على شيكات و  الزبائنبوضع 

ثم بعدها يتم التداول السهل لتلك الشيكات و   ,تحويالت بنكية الكترونية من دون تسمية من يحول له

و املصدر  السيئعنها الشكل  تأخذالتحويالت في عمليات وهمية و توظيفات و استثمارات داخلية أو خارجية 

 .التي أتت منه 

 

 ل        
 
ووضع قوانين و تشريعات من  ,مختلف دول العالم على إدخال تقنيات في العمل املصرفي تقوملك ذ

املشكوك فيها و إدراكا منها بخطورة الظاهرة و تحديدها التهريب شانها اكتشاف كل املحاوالت و املعامالت 

 .ض ألاموال و معاقبة مرتكبيها ياملباشرة في البنوك تقوم بدورها على أحسن صورة ملكافحة ظاهرة تبي

 

    : إلاشكالية الرئيسية

  : سبق يمكن صياغة إلاشكالية التالية انطالقا مما    

  ؟يض ألامواليعمليات تب  من الحد ما هو دور وسائل الدفع الالكترونية في*

 : ألاسئلة الفرعية

 : ارتأينا تجزئة إلاشكالية إلى ألاسئلة الفرعية التالية ,و حتى يتيسر لنا إلاملام بجوانب املوضوع    

 ؟التقليدية  فيما تتمثل وسائل الدفع   - 

 ؟ هو دور وسائل الدفع الالكترونية في البنوك الجزائرية ما   - 

 ؟كيف يمكن مكافحة ظاهرة تبيض ألاموال   -

 ؟ما مدى مكافحة مدى مساهمة البنوك الجزائرية في مكافحة تبيض ألاموال  -   

 



 مقدمة عامة
 

 : الفرضيات

  :لإلجابة عن هده التساؤالت نفرض ما يلي    

ر ِاقتصاد بلد ما -    ر ملعرفة مدى تطو 
 

فع إلالكترونية تعتبر مؤش  .وسائل الد 

 فقد جعلها تقوم بدورها كامل ,نظرا لخطورة ظاهرة تبيض ألاموال و تهديداتها املباشرة على البنوك -   

 و     
 
 .لك باستخدام العديد من الطرق و كذلك الوسائل ملكافحتهاذ

    وسائل الدفعمالية هزت  مساوئ ض ألاموال إال أنها عرفت يالجزائرية ملكافحة تبيبالرغم من الجهود  -   

 .الالكترونية

   : أهمية  البحث

ض يأن عمليات  تبي إذاوله نتنفي حساسية املوضوع الذي الالكترونية  وسائل الدفع حول  تتجلى أهمية -1   

 .العالمي و بشكل مستمراملستوى  ألاموال تتنامى على

 .ض ألاموالييساهم البحث في معرفة وسائل الدفع الالكترونية و كذلك دورها في عمليات تبي -    2

 مكافحة تبييض ألاموال  في مستقبل استخدام وسائل الدفع الالكترونية 3-

 :أهداف البحث

 .تبيض ألاموال و أثارها وصف ظاهرة -   

 .البنوكوسائل الدفع الالكترونية في  تسليط الضوء على -   

 مدى خطورة هب تنبؤ -   
 
 .  ه الظاهرة التي تكون سببا في انهيار الاقتصاديات الوطنية و آلاثار السلبية لهاذ

 :أسباب اختيار املوضوع - 

 :من بين أسباب التي دفعتنا إلى اختيار هدا املوضوع     

اتية وهي طبيعة التخصص الذي يفرض علينا إلاملام بهده املواضيع
 
، باإلضافة إلى إضافة إلى ألاسباب الذ

الع على هدا املوضوع ، كذلك محاولة معالجة موضوع اقتصادي دو قدر كبير من 
 
رغبتنا في البحث وإلاط

ألاهمية و الخطورة و كذلك تحفظ املسئولين عن الحديث  على جرائمه و أثاره الاقتصادية و الاجتماعية و 

.ظهر في أكثر من مناسبةالسياسية و التي بدأت ت  

 

 :حدود الّدراسة- 

د بتسليط الضوء على دور وسائل الدفع إلالكترونية في عمليات تبي     راسة يتحد 
ض ألاموال، يإطار هذه الد 

ا إلاطار  سنقوم بدراسة ميدانية ِاستطالعية في بنك من البنوك الجزائرية وهو البنك الخارجي الجزائري، أم 

قييم ستكون خالل الفترة  ماني فإن  عملية التشخيص والت   2017-2016الز 

 



 مقدمة عامة
 

 : منهج الّدراسة- 

 و  ,ليسوف سنعتمد في معالجة هذا املوضوع على املنهج الوصفي التحلي    
 
لك بوصف ظاهرة تبيض ألاموال ذ

كجريمة منتشرة دوليا و معرفة مضمون وسائل الدفع في البنوك، إضافة إلى املنهج الوصفي بشكل يتطابق مع 

ا الجانب التطبيقي فسنعتمد على منهج دراسة حالة ، أم   .دراستنا التحليلية في الجانب النظري 

ة الّدراسة-
ّ
 :خط

دناها سنقوم بتقسيمه إلى فصلين نظريين  من أجل تغطية جوانب املوضوع طبقا لألهداف التي حد 

 :وفصل واحد تطبيقي حيث سنتطرق إلى ما يلي

نات وسائل الدفع التقليدية وتطورهاسنتناول في الفصل ألاول  الالكترونية،  ماهية وسائل الدفع ومكو 

نا سنعرض لجوانب حيث سنتطرق إلى مفاهيم حول وسائل الدفع مس
 
تقبلها في البنوك بصفة عامة، كما أن

 .وسائل الدفع الالكترونية ، ومستقبل استخدام وسائل الدفع بصفة خاصة

ا الفصل الثاني فسنخصصه لعرض ماهية تبييض ألاموال وجوانب ظاهرة تبييض ألاموال، باإلضافة  أم 

ا سنحاول التطرق آللية عمليات تبييض ألاموال  .إلى أنن 

في  ألاموال تبييض من للوقاية  إجراءات داخليةللفصل الثالث الذي سنعتمد فيه على صل في ألاخير فلا

 للحديث عن بنوك الجزائر 
ً
في  التوصيات و إلاقتراحات للحد من ظاهرة تبييض ألاموال، كما سنخصص جزءا

 .الجزائر

ات التي وسنختم هذا املوضوع بجملة من الاستنتاجات وعلى ضوءها سنقوم  بِاقتراح جملة من التوصي 

 .نراها ضرورية في القطاع البنكي
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  :تمهــيد

في ظّل التطورات التي شهدها العالم في تكنولوجيا املعلومات، والتي جلبت لنا عصًرا جديًدا ينفرد بأساليب 

تسويقية لم تعرف من قبل، وكان من نتائج هذه التغيرات أن قامت املؤسسات املالية بتطوير تشكيلة خدماتها 

تمدة في ذلك على أحدث ألاجهزة التي توصلت إلى بما يتماش ى وإلايقاع املتسارع الذي تشهده الساحة البنكية، مع

إنتاجها أكبر املؤسسات الّرائدة في مجال الِاتصاالت، فنتج عن ذلك بما يعرف بتسويق الخدمات البنكية في ظّل 

 .وجود وسائل دفع ِالكترونية

هي الحزمة  يعّد تطور الخدمات البنكية من أهم مؤشرات التنمية ألي ِاقتصاد، ومفتاح جودة هذه الخدمة

الواسعة من تشكيالت وسائل دفع معصرنة، لكن من جهة أخرى فإن العمل املتناسق لهذه الوسائل الحديثة 

 .النشأة يتطلب تنظيًما قانونًيا ودرجة أمان عالية

 الاقتصاديةكافة نواحي الحياة  إلى أثارتمتد دورا حيويا هاما في حياة البشر و يلعب التطور التكنولوجي         

 .القانونية الاجتماعية والثقافية

ا التطور السماح لعمالء ذحد شواهد هأوكان من ، ركة املصرفية حديثا تطورا كبيراالحكما شهدت         

ستخدام وسائل الدفع لك باذالدولية، و البيع من خالل شبكة املعلومات عمليات الشراء و  بإجراء املصارف

 .الالكترونية

     :كاآلتيمباحث  أربعا الفصل إلى ذسنقوم بتقسيم ه فإننا ذلكعلى ضوء   

  وتطورها ومكّونات وسائل الدفع التقليدية الدفعماهية وسائل : املبحث ألاول 

  هاجوانب و  وسائل الدفع الالكترونيةماهية  : املبحث الثاني

  جوانب وسائل الدفع الالكترونية :املبحث الثالث

    وسائل الدفع الالكترونيةمستقبل استخدام : الرابعاملبحث 
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 ماهية وسائل الدفع ومكّونات وسائل الدفع التقليدية وتطورها:  ألاول املبحث 

أصبحت النقود بمختلف أنواعها، أهم أداة للتعامل في املجتمع كافة، ولقد حملت التطورات الِاقتصادية 

للقيام بنشاطاتها بطريقة تتماش ى وما تطلبه الحياة والِاجتماعية البنوك على ِابتكار وسائل وأساليب قانونية 

الِاقتصادية من سرعة في إلانجاز، وتتمثل هذه الوسائل القانونية في وسائل الدفع التي خففت من الِاستخدام 

 .1الكبير للنقود

 مفهوم وسائل الدفع: املطلب ألاول 

تاريخية وِاجتماعية وِاقتصادية ألي بلد، وكذا إّن أنظمة الدفع ال يفرضها القانون بل تنتج عن مميزات ثقافية و 

ستعمال وسائل . التطورات التكنولوجية
ْ
وقبل أن تتدخل التكنولوجيا فإن هذه املميزات تحدد أشكال وطرق ا

 .الدفع في بلد ما

 تعتبر وسائل الدفع كّل ألادوات التي مهما كانت الدعائم وألاساليب التقنية املستعملة، تسمح لكّل ألاشخاص

 .بتحويل أموال

 على أنها وسائل تسمح بتحويل أموال لكّل شخص، مهما كان السند املستعمل 
ً
سند بنكي ) ولقد عّرِفت أيضا

، ودور البنكي هنا هو مشرف خصوًصا في إصدار (كالشيكات خاصة، بطاقة الدفع، سند ألمر، تحويالت بنكية

 .الزبون  الشيكات وتحصيل ألاوراق التجارية ألاخرى بِاسم ولحساب

وعليه يمكن تعريف وسائل الدفع على أنها وسيلة للقرض، حيث تسمح بتحويل قوة شرائية حاليا وإعادة 

ِاسترجاعها في املستقبل، وعلى العموم فإّن ِاختيار وسيلة الدفع التي تكون إّما نتيجة إبداع ِاجتماعي أو نتيجة 

 .شروط وأوِلها ضرورة القبول الِاجتماعي لهاإبداع النظام الذي يصدرها يجب أن يستجيب إلى بعضة ال

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ، -دراسة حالة الجزائر – إحالل وسائل الدفع املصرفية التقليدية باإللكترونية:  عبد الرحيم وهيبة 1

 .91، ص  6002/6002املاجستير ، علوم التسيير ، تخصص نقود ومالية ، جامعة الجزائر ، 
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 مكّونات وسائل الدفع التقليدية: املطلب الثاني

توجد عّدة أشكال من وسائل الدفع التقليدية تمكن ألافراد من إبرام الصفقات والتبادالت بسهولة ويسر وأمان، 

 :ِاعتبارها كوسيلة دفع، ومن أبرزها نذكروتحدد لنا عادة ألانظمة النقدية ماهية الوسائل التي يمكن 

 :السفتجة أو الكمبيالة .1

) إلى شخص آخر يسمى املسحوب عليه ( الدائن)هي ورقة تجارية تتضمن أمًرا صادًرا من شخص يسمى الساحب 

 بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو املستفيد مبلًغا معيًنا في ميعاد معين، وهي من جهة أخرى عبارة عن أمر ( املدين 

بالدفع لصالح شخص معين أو ألمره، ومن هذه النقطة يمكنها أن تتحول إلى وسيلة دفع، وعليه تفترض 

 :السفتجة وجود ثالث أشخاص هم

 وهو من يحرّر الورقة ويصدر ألامر الذي تتضمنه :الساحب. 

 وهو من يصدر إليه هذا ألامر :املسحوب عليه. 

 1وهو من يصدر ألامر لصالحه :املستفيد. 

ويمكن لحامل السفتجة أن يحتفظ بها إلى غاية تاريخ الِاستحقاق، ويقوم بخصمها لدى البنك إذا ِاحتاج إلى 

بواسطتها وذلك عن طريق تظهيرها إلى الغير وإدخالها ( تجارية أو إئتمانية) السيولة، يمكنه تسوية عمليات أخرى 

 .لى وسيلة دفعفي التداول، وبهذا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض تجارية إ

ويحّق عند إدخال هذه الورقة في التداول، لكّل شخص تقدم له أن يطلب توقيعها من طرف املظهر، كما يحق 

له الرجوع إلى كّل املوقعين عليها في حالة إعسار املدين أو املسحوب عليه وعدم قدرته على التسديد عند حلول 

 .تاريخ الِاستحقاق

 :الشيـــك2.

ائل ألاكثر ِانتشاًرا إلى جانب النقود الورقية، وهو عبارة عن وثيقة تتضمن أمًرا بالدفع الفوري وهو من بين الوس

ا ومكتوًبا ِاسمه في الشيك، وقد يكون غير 
ً
للمستفيد للمبلغ املحّرر عليه، وقد يكون املستفيد شخًصا معروف

أجل، وهو يشبه الكمبيالة بِاعتباره  معروف إذا كان الشيك محرّرا لحامله، ولهذا هو عبارة عن سند ألمر دون 

واملستفيد، ( بنكا) الساحب أو صاحب الحساب واملسحوب عليه الذي يكون : يتضمن عملية بين ثالث أشخاص 

ويتّم تداول الشيك من يد إلى يد، وِاستعماله في إجراء املعامالت، فإذا كان هذا الشيك محّرر بِاسم معّين، فإن 

 .2قاله من يد إلى يدتداوله يتّم بمجرد ِانت

                                                                                                 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل   ِاستراتيجيات نظام املدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع إلاشارة إلى التجربة الجزائرية ،:  لوصيف عّمار 1

 .99، ص  6002/6001ستير ، تخصص التحليل والِاستشراف املالي ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  شهادة املاج
 .62-62، ص ص  6002، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة السادسة ، تقنيات البنوك:  الطاهر لطرش  2
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 :وللشيك عّدة أنواعها نعرضها فيما يلي

 أنه يتمّيز بوضع خطين متوازيين على : الشيك املسطر أو املخطط 1.1
ّ
هو شيك محّرر في شكل الشيك العادي إال

 إلى بنك أو إلى زبون البنك
ّ
لذلك . وجه الشيك، مما يترتب عليه وجوب ِامتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إال

 .فإنه يتعين على حامل الشيك املسطر تظهير الشيك إلى بنك ليتولى ِاستيفاء املبلغ لحساب هذا الزبون 

هو شيك يقدم للمسحوب عليه بناًءا على طلب الساحب أو الحامل للتأشير عليه بما يفيد : الشيك املعتمد 1.1

ح الحامل إلى غاية ِاستيفاء قيمة الشيك ، فيصبح الِاعتماد، ويترتب على هذا الِاعتماد تجميد مقابل الوفاء لصال

 .الوفاء بالشيك مؤكًدا

يوجد في بعض التشريعات ألاجنبية نوع من الشيكات ال يمكن أداء قيمتها بالنقد : الشيك املقيد في الحساب 2.1

 .بل يجب تقييدها حتًما في الحساب، وال يستعمل الشيك في هذه الحالة إال إلجراء املقاصة

قد يقوم املسحوب عليه بناًءا على طلب الحامل أو الساحب بالتأشير على الشيك مّما يدّل : الشيك املؤشر 2.1

على وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، فالتأشير ال يترتب عليه تجميد مقابل الوفاء إلى غاية ِاستيفاء الحامل 

 .ت التأشير فحسبلقيمة الشيك بل غايته التأكيد على وجود مقابل الوفاء وق

 : السند ألمر3.

هو ورقة تجارية، تحّرر بين شخصين إلثبات ذّمة مالية واحدة، فهذا السند هو عبارة عن وثيقة يتعهد بواسطتها 

 .1شخص معين بدفع مبلغ معين لشخص آخر في تاريخ الحق هو تاريخ الِاستحقاق

بنوك في العصر الحديث، وهي عملية مصرفية ُيقّيد هي نوع من الخدمات التي تقوم بها ال:التحويالت املصرفية4.

البنك بمقتضاها مبلًغا معيًنا في الجانب املدين لحساب الزبون ويقيد نفس املبلغ في الجانب الدائن لحساب زبون 

 .آخر، أو بعبارة أخرى نقل مبلغ من حساب إلى حساب آخر بمجّرد قيود في الحسابين

ال إشعار من البنك املحّول إلى البنك آلاخر املحّول إليه، وذلك عن طريق وتتّم عملية التحويل عن طريق إرس

البريد أو الهاتف أو التلكس، وإن كان التحويل بين حسابين في دولتين مختلفتين، فإن إجراءات هذا النوع من 

 فيما بين البنوكأي الهيئة العاملية لاِلتصاالت املالية *  SWIFTالتحويل يتّم عن طريق شبكة مغلقة مثل شبكة 

 العوامل املؤدية إلى تطور وسائل الدفع : املطلب الثالث

لقد تطورت وسائل الدفع وتحولت من الشكل التقليدي إلى أشكال أخرى وبأكثر تطوًرا وذلك بوجود مجموعة 

 :من العوامل التي ساهمت في ذلك، لعّل أهّم هذه العوامل تجسدت في
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 : تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية

 أن لهذه الوسائل 
ّ
أصبح إلاحساس باألمان الذي ولدته وسائل الدفع التقليدية بمرور الوقت مرتفع جّدا، إال

  : مشاكل كثيرة ومنها

ائن الحاجة إلى الوجود الشخص ي لكال الطرفين، يقيد الحرية املعامالتية، وبالنسبة للزب :ِانعدام املالئمة 1. 

 .يترجم هذا إلى تأخير في ِاقتناء املنتج وبتكلفة عالية أيًضا

ال تتم املدفوعات التقليدية في الوقت الحقيقي، ويتوقف التأخير في : عدم إجراء املدفوعات في الوقت الحقيقي

 .التحقق الفعلي على نوعية السداد، فاملدفوعات بالشيكات تستغرق ما يصل إلى أسبوع

 .فالتوقيعات يمكن أن تزوّر أو ضياع الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات أو سرقتها : ِانعدام ألامن2.

إن كل معاملة تكلف مبلًغا ثابًتا من املال وبالنسبة للمدفوعات الصغيرة تغطي بالكاد  :ِارتفاع تكلفة املدفوعات 

 .تكاليف البنوك

 :ِاستخدام شبكة ألانترنت في املجال البنكي3. 

كان للتطور التكنولوجي في مجال الِاتصاالت الفضل في حدوث ثورة في املعامالت البنكية، من خالل شبكة 

ألانترنت، وأيًضا ظهور شركات توفر خدمة ألانترنت حيث تزود ألاشخاص بااِلشتراك بخدمة ألانترنت عبر شبكة 

 .1الِاتصال الهاتفي

 :التوجه نحو التجارة إلالكترونية4. 

إلالكترونية تمكن ألافراد وكذلك املؤسسات املالية من الدخول املباشر إلى أي موقع على شبكة ألانترنت التجارة 

مهما بعدت املسافة، والتعرف على الخدمات املوجودة عبر مواقع الشبكة املختلفة، والحصول على أفضل 

بادالت واملعامالت في التجارة املواصفات وألاسعار بدقة وسرعة، وبأقل جهد، ومن هنا نستنتج أن طبيعة امل

 .إلالكترونية، ِاستوجبت بشكل كبير تحسين وتطوير وسائل الدفع وِانتقالها من التقليدية إلى إلالكترونية

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 .12، ص  6002، املكتبة املصرية ، الطبعة ألاولى ، عمان ، -لتقليدية املاض ي وإلكترونية املستقب-إدارة البنوك:  أحمد محمد غنيم  1
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  ماهية وسائل الدفع الالكترونية:  لثاني ا املبحث

ية في البنوك الاجتماعالاقتصادية ولقد حملت التطورات للتعامل في املجتمع كافة، و  أهم أداةتعد النقود         

مع ما تطلبه الحياة الاقتصادية من سرعة في أساليب قانونية للقيام بنشاطها بطريقة تتماش ى على ابتكار وسائل و 

 .الانجاز

 الالكترونية تعريف وسائل الدفع :املطلب ألاول 

والنظام الذي تمكن املتعاملين من التبادل املالي  قود املعدنية أو الشيكات الورقيةالن بدال من ِاستخدام 

بتوفير طرق سهلة وسريعة وآمنة للحصول على أثمان  الانترنتحيث يقوم البائعون عن طريق  إلكترونًيا،

 .1منتجاتهم من الزبائن

تسمح لكّل  تيال وألاساليب التقنية املستعملةالالكترونية كّل ألادوات التي مهما كانت تعتبر وسائل الدفع       

كما عرفت وسائل الدفع إلالكترونية على أنها مجموعة ألادوات والتحويالت التي  ،ألاشخاص بتحويل أموال

 .تصدرها البنوك ومؤسسات الِائتمان إلكترونًيا

ثمن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية   ويعرف الدفع إلالكتروني على أنه عملية تحويل ألاموال، هي في ألاساس        

 .2أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البيانات باستخدامأو 

  املؤرخ  99-06رقم  ألامر من  21أما التشريع الجزائري فقد عرفها من خالل قانون النقد و القرض في املادة         

مهما يكن  ألاموالالتي تمكن كل شخص من تحويل  تعتبر وسائل الدفع كل ألادوات" ،على أنها 6006سنة  أوت 62

 ."التقني املستعمل ألاسلوب أوالسن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 .922، ص 6090، دار الثقافة، الطبعة ألاولى، عمان،  "املستقبل الواعد لألجيال القادمة -التجارة إلالكترونية"،  محمد عبد حسين الطائي  1

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، تخصص علوم التسيير، جامعة الجزائر،  ، "الانترنت والتجارة إلالكترونية" بن رجدال جوهر،  2

 .26، ص 6006- 6006
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 خصائص وسائل الدفع  الالكترونية: املطلب الثاني

 :ألاتي تتميز وسائل الدفع الالكترونية بعدة خصائص نذكر منها

يتم  ، حيثأي أنها وسيلة مقبولة من جميع الدول : الالكترونية بالطبيعة الدوليةتتسم وسائل الدفع  _

 .العالم أنحاءالاستخدام لتسوية الحساب في املعامالت التي تتم عبر فضاء الكتروني بين املستخدمين في كل 

ذاكرة بطاقة بها تتضمنها  نقديةوهي قيمة  ، يتم الدفع الالكتروني من خالل استخدام النقود الالكترونية_ 

 .دارة عملية التبادلإلا رقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تضمن على 

 أطرافالعقد بين  إبرامحيث يتم  ،لتسوية املعامالت الالكترونية عن بعد ألاسلوبيتم استخدام هذا _ 

بتبادل املعلومات الالكترونية أي من خالل املسافات  متباعدين في املكان، ويتم الدفع عبر شبكة الانترنيت،

يتم إعطاء أمر بالدفع وفق للمعطيات الكترونية تسمح باالتصال املباشر ، بفضل وسائل الاتصال الالسلكية

 :كاألتي يتم الدفع الالكتروني بأحد ألاسلوبين ، بين طرفي العقد

نترنيت، وذلك الدفع عبر شبكة الا  ،من خالل نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض : ألاسلوب ألاول 

يتم بعد ومن ثم فإن الدفع ال  ،ل الاتصال الالسلكيةئبتبادل املعلومات الالكترونية بفضل وسا

 .الخصم من هذه النقود، ال يمكن تسوية املعامالت ألاخرى عليها بغير هذه الطريقة

لهذا بطاقات البنكية العادية، حيث ال يوجد مبالغ مخصصة مسبقا المن خالل  :ألاسلوب الثاني

 أخرى بل إن املبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل ، الغرض

 .كالشيك لتسوية أي معامالت مالية

أي توافر أجهزة تتولى إدارة هذه العمليات التي تتم عن : يلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلكولذلك       

 :كاألتي يتم الدفع الالكتروني من خالل نوعين من الشبكات ،ما بينهموتوفير الثقة فييل تعامل ألاطراف لتسه، بعد

وعالقة تجارية ومالية ، ويقتصر ذلك وجود معامالت اصة يقتصر الاتصال بها على أطرافشبكة خ :النوع ألاول  - 

 .مسبقة بينهم

  هذهيمكن و  ،ينهم قبل ذلك روابط معينةتوجد ب ال ، شبكة عامة حيث يتم التعامل بين ألافراد: النوع الثاني -

  :كالتاليتلخيص الخصائص 
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 .خصائص  الدفع الالكتروني:  (1-1) رقم جدول ال

الطبيعة الدولية في الدفع -1

 الالكتروني

 في جميع أنحاءني وسيلة مقبولة في جميع الدول ويعتبر الدفع  الالكترو

 .العالم 

النقود استخدام     -1

 الالكترونية

تخصص لعملية الدفع الالكتروني نقودا على شكل الكتروني قد يكون 

 .برامج أو أقراص ذاكرة على شكل شرائح،

البعد في تسوية املعامالت -2

 الالكترونية

التي تتسم بالبعد بين أطراف الانترنت بتسوية معامالت الدفع و تسمح 

 .التعامل

 أسلوب الدفع-2

يتم الدفع إما عن طريق بطاقات مخصصة للشراء عبر الانترنت أو من 

 .العاديةخالل البطاقات البنكية 

التعامل ويلتزم وجود  بأطرافتختص فقط ألاول  ،يتم الدفع عبر شبكتين

الثانية عامة تتداولها ألافراد دون عالقات مالية وتجارية مسبقة بينهم و 

 .وجود روابط

 

جامعة  ،العلوم الاقتصادية تخصصستير ماج مذكرة للتجربة الجزائرية، إلاشارةالعشرون مع نظام املدفوعات للقرن الحادي و  استراتجيات : املصدر

 .60ص ،6001- 6002 السنة الجامعيةقسنطينة،  ،منتوري
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 أنواع وسائل الدفع الالكترونية :املطلب الثالث

التي ت أولها ظهور البطاقات البنكية و كان، و اتخذت أشكاال متعددةو تعددت وسائل الدفع الالكترونية         

، كما ظهرت وسائل الدفع أخرى البطاقة ذات خلية الكترونية إلىتطورت من البطاقة ذات الشريط املغناطيس ي 

                                                                                           :الكترونية و هي كالتالي

    :البطاقات البنكية. 1 

أن تصدر إال من طرف هيئة  ال يمكن، و كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو بنقل ألاموال بأنهالقد عرفت        

مصالح  لخزينة العامة،ا ،إصدار البطاقات كاملصارفبوضع و  مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص لها قرض أو

 .البريد

مغناطيسية يصدرها البنك لصالح عمالئه بطاقة بالستيكية و كما تعرف البطاقات البنكية على أنها عبارة عن      

 توقيعشعارها و  مستطيلة الشكل تحمل اسم املؤسسة املصدر لها، بالستيكيةفهي بطاقة  ،بدال من حمل النقود

دفع فهي وسيلة  ،تاريخ انتهاء صالحيتهارقم حسابه و  ،حاملهاو  حاملها، و بشكل بارز على وجه الخصوص رقمها،

لك انتشر استعمالها عبر مختلف ولذ من تلك التي تقدمها وسائل الدفع التقليدية، أفضلحديثة تقدم مميزات 

 .دول العالم

الحصول على في شراء السلع و ، وه البطاقات في السحب النقدي من آالت الصراف آلاليكما تستخدم هذ 

تكلفة اقل في إتمام من ألامان و  كبر أ قدركبيرا من املرونة في السداد ، و  حيث تعطي لحاملها قدرا ،خدمات

هناك من يطلق عليها و  ،للبطاقة البنكية عدة مسميات، و كبر في إتمام التسويات املاليةأبسرعة العمليات، و 

تحل محل النقود في تصنع من مادة البالستيك، و  أنها أساسالبالستيكية على النقود  أو  البالستيكيةبالبطاقة 

الالكترونية في  ألاجهزةلك العتمادها على ببطاقات الدفع الالكترونية و ذ آخرونمختلف الالتزامات، بينما يسميها 

ثالث ببطاقة املعامالت املالية التي تمكن في حين يسميها فريق  ،يات املاليةالتسو  إجراء أوالحصول على التفويض 

 .ش يء له قيمة مالية أي أوالخدمات من الحصول على النقدية ، السلع و املها ح

                                          :آلاتي أنواع البطاقات الالكترونية نذكر منها .1   

    :بطاقة الشيكات .1

يحررها يضمن سداد الشيكات التي  بأنلعميله حامل البطاقة ه البطاقة يتعهد بمقتضاها البنك املصدر لهذ        

رقم حسابه  ،توقيعه، و ه البطاقة عادة على اسم العميلذتحتوي ه، و ا البنك بشروط معينةذالعميل من ه

ملزم بدفع إن البنك املسحوب عليه  اء به في كل شيك يحرره العميل، و الوفيتعهد البنك  الذي ألاقص ىالحد و 

ه البطاقة جاء لعدم رصيد كاف لديه من عدمه، و ظهور هذود قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن وج

 .اكتمال الثقة في أشخاص يتعامل معهم البنك دون أن يعرفهم 
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 :بطاقات الدفع  .1

لك املقابل من حساب العميل إلى ذحيث يتم تحويل ، تخول حاملها سداد مقابل السلع و الخدماتو           

ه الوفاء بهذ أنيالحظ ، و البطاقة على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنكه ذلك تعتمد هذل ،حساب التاجر

البطاقة يتم بطريقتين، إحداهما مباشرة تتم بقيام املشتري بتسليم بطاقته إلى التاجر و الذي يمرر البطاقة على 

 ويقوملك لتسديد قيمة مشتريات العميل ، و ذ ا العميل في البنك الخاص به،ذجهاز للتأكد من وجود رصيد له

الطريقة  أماحساب التاجر،  إلىفوض البنك تحويل املبلغ من حسابه ، ويالرقم السري في الجهاز بإدخالالعميل 

بتدوين البيانات املوجودة على  ألاخير ا ديم العميل بطاقته للتاجر يقوم هذبتقحيث  فهي غير مباشرة، ألاخرى 

الجهة املصدرة  أو البنك الخاص بالعميل  إلىعليها العميل و تتكون من عدة نسخ، منها يوقع  فاتورةالبطاقة على 

 1.لك ذللبطاقة لسداد قيمة املشتريات، ثم الرجوع على حامل البطاقة بعد 

  :بطاقة الصرف البنكي .2

يطلق عليها يتم التسديد بصورة الحقة و  أنه البطاقة لحاملها الشراء على الحساب في الحال،  على ذتتيح ه         

يسدد قيمة مشترياته مباشرة ملجرد  أنلالئتمان بل على حاملها  معنى أي، فهي ال تتضمن آلاليبطاقات الصراف 

ئتمان في ال تتجاوز فترة الا فوائد في الفترة ما بين الشراء والسداد، و  أيلك ذال يتحمل جراء ، و الفاتورة له إرسال

 .حيث يتعين على العميل السداد أوال بأول خالل الفترة املمنوحة لذلك ،مدة معينة تلك البطاقة

 .في حال تأخر العميل عن السداد خالل الفترة املحددة فان البنك يحمله نسبة من الفوائد التي يتم فيه السحب

الالكتروني لدى البنوك الالكترونية، ويطلق عليها بطاقات الصراف آلالي، وال تتجاوز هي وسيلة من وسائل الدفع و 

فترة الائتمان في تلك البطاقة مدة الشهر، حيث يتعين على العميل السداد أوال بأول خالل الشهر الذي يتم فيه 

 .                 السحب

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
جامعة وهران ، السنة الجامعية  ، ، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص بنوك"واقع و آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر "صراع كريمة ،   1

 .91، ص 6096-6092
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 .البطاقاتأشهر أنواع أجهزة قراءة :  (2-1)الشكل رقم 

 
 .03-04-2017:  ، تاريخ إلاطالعbank.com-WWW.eal//:httpموقع :املصدر

   :بطاقات الائتمان .2

، تمكن حاملها من الشراء الفوري الحتياجاته مع رها املصارف في حدود مبالغ معينةهي البطاقات التي تصدو         

، 92جل لقيمتها، مع احتساب فائدة على كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل نهاية كل شهرأدفع 

 :ما يلي إلىتنقسم بطاقات الائتمان و 

  : البطاقات الائتمانية املتجددة .ا

من  ألامريكيةاليات املتحدة و الفي  من القرن املاض ي الستينات أواخر حيز الوجود في  إلىه البطاقات ظهرت هذ        

مخيرا بين تسديد كلي لقيمة فاتورة البطاقة خالل فترة  ،visaشهريتين فيزا و ماستر كارد  بطاقتينخالل 

في كلتا الحالتين السابقتين يتم تجديد ، ويسدد البطاقة خالل فترة الحقة، و تسديد جزء منها فقط أو الاستفادة 

ئتمان املتجددة، وتتميز بأنها توفر كال من الوقت والجهد ميت ببطاقة الا لك سلذ ،القرض ألاول لحامل البطاقة

 .التأخيرفوائد  أو تزيد من إيرادات البنك املصدر لها، ملا يحصل عليه من رسوم مقابل الخدمات لحاملها، و 

 :البطاقات الائتمانية غير املتجددة.ب

إال أنها تختلف عن سابقتها في أن السداد يتم  عتمادات مالية لحاملها ،إا النوع من البطاقات منح يتيح هذ

ه الحالة ال حب أي أن الفترة الائتمانية في هذبالكامل من قبيل عميل البنك خالل الشهر الذي يتم فيه الس

 .تتجاوز الشهر

http://www.eal-bank.com/
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 :معينة بالبطاقة الائتمانية و املتمثلة في أطراف أربعةو على العموم هناك 

البطاقة و رعايتها و املوافقة على عضوية البنوك في  إنشاءو هي مؤسسة عاملية تتولى  للبطاقةالعاملي املركز   *       

 .نزاع قد ينشا بين املتعاملين بالبطاقة أيو القيام بدور الحكم لحل  إصدارهاالعالم للمشاركة في  أنحاءجميع 

تسويتها عنها، ترويجها،  باإلعالنالعالم حيث تقوم  أنحاءو هي البنوك املنتشرة في جميع مصدر البطاقة  *        

لتسهيل عملية السحب في جهاز بطاقة لالصراف لديها بشبكة املنظمة العاملية ل أجهزةربط التعاقد مع التجار و و 

 .في العالم مرتبط بالشبكة آليصراف 

 .املصدر للبيع لحامل البطاقة هو اصطالح يطلق على الشركات و املؤسسات التي يتعاقد معهاو  التاجر *       

 1....يحصل على البطاقة الستخدامها في معامالته املختلفة الذيو هو الفرد  حامل البطاقة*        

 : بطاقات الذكية .5

 إذ ،الحديثة في قطاع الدفع بالبطاقات، تستخدم في غسيل ألاموال على نطاق واسعالابتكارات  أهممن تعتبر         

الجهة  أو ال تعتمد على الاتصال مع حاسوب املصرف و  مزود بمعالج،بطاقات تحتوي على رقائق حاسوب و 

 تعمل بواسطة ميكرو  للذاكرةحجم قياس ي تحتوي في داخلها على شرائح  ذاتاملصدرة، هي بطاقة بالستيكية 

ملمغنطة البطاقات ذات الشرائط ا كبر بكثير من تلك التي تستوعبهاأبيوتر يزودها ببطاقة تخزينية للبيانات كوم

منها  ،ه البطاقة العديد من الخدماتكبيرة ضد سوء الاستخدام، تقدم هذ ، تمثل حمايةولكنها أغلى منها تكلفة

عن حساباته الشخصية  معلوماتالطبي للشخص و  بعض البيانات الشخصية الخاصة بحاملها مثل التاريخ

لغ معين من النقود من بيمكن للعميل شحنها بم أجهزة الصراف آلالي، في ،الذكيةاستخدام البطاقة املصرفية، و 

، الجهة املصدرة أو اتصال مع حاسوب املصرف   عليه فهي ال تعتمد على الو  ،، وتخزن عليها كافة البياناتحسابه

ب الحاس كذلكو  آلاليا النوع من البطاقات عن طريق الصراف كمبيوتر منتقل، ويمكن شحن هذعن  فهي عبارة

 .الشخص ي

البيولوجية كشكل من خصائصه  التي يمكن معرفة الشخصيولوجي، و تتسم بقدرتها على تخزين املدخل الب        

 .تعتبر البطاقة البنكية الذكية بديال لعدة وثائق في آن واحد، و لبصمات، بشبكية العين بصمة الصوتا

          :الالكترونيةالنقود - .6

تحل محل  أنالتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية مجموعة من البروتوكوالت و ارة عن هي عب        

 .تبادل العمالت التقليدية، بعبارة أخرى هي املكافأ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها

                                                                                                 
، مداخلة مقدمة في امللتقى العلمي الدولي حول "عوامل الانتشار و شروط النجاح_وسائل و أنظمة الدفع والسداد الالكتروني"صوري الزين، من1

 . 06عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر املنعقد اليومي، جامعة سعد دحلب البليدة، ص
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بطريقة الكترونية على  زنةمخقد عرفت من الجانب ألاوروبي النقود الالكترونية على أنها قيمة نقدية و         

مقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير املؤسسة التي ، و كترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتروسيلة ال

لك بهدف وذالنقدية والورقية، يتم وضعها في متناول املستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت ، و أصدرتها

 .ة محددةكترونية ملدفوعات ذات قيمإحداث تحويالت ال

تشير إلى سلسلة ألارقام الالكترونية  والتي ،النقود الالكترونية الافتراضيةالبنوك  أو تصدر البنوك التقليدية       

حاسب لل أو التي تعبر عن قيم معينة، و يحصل عليها املودعون على شكل نبضات تخزن على صورة بطاقات ذكية 

قارئ  أجهزةه  يعد تطور أن إال  ،تدخل في إلاطار الفعلي للنقود الالكترونية يه، و الشخص ي لتسوية معاملتهم

بالتالي و البطاقات الذكية أصبح من املمكن استعمال القيمة املخزنة على البطاقة أو أجهزة الحاسب و الانترنت 

 .تدخل ضمن مفهوم النقود الالكترونية

ذه النقود على حسابه ثم يقوم بتحميل ه ،البنك املصدر لها يقوم العميل بشراء النقود الالكترونية من        

عالمة خاصة من طرف  أو فئات صغيرة القيمة لكل منها رقم خاص بها  ذاتتكون عبارة عن نقود الشخص ي، و 

تحتوي النقود ،تكون بنفس القيمة املحددة عليها،  و بالتالي تحل محل العمالت العاديةو  ،البنك املصدر لها

 :على عدة أشكال منها الالكترونية

  :النقود الالكترونية املبرمجة . أ

من وجود ثالثة أطراف  بدال ، و ه البرمجيات إرسال النقود الالكترونية مع رسالة كبريد الكترونيذتتيح ه        

 يتوفر لدى كل طرف من أنلك البد من جانب ذ إلىعمل الكترونيا عبر الانترنت، و  الذي، البائع و البنك الزبون 

متخذ إلى الانترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من املتجر رنامج النقود الالكترونية نفسه و ه ألاطراف بهذ

  .1والعميل حساب بنكي لدى البنك الالكتروني

 :املحفظة الالكترونية . ب

تكون قرصا مرنا يمكن  أو هي عبارة عن بطاقة بالستيكية ممغنطة يمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخص ي        

يمكن الانترنت باستخدام برامج معينة، و ليتم نقل القيمة املالية عبر ،في فتحة القرص املرن في الكمبيوتر  إدخاله

 .الدفع الالكتروني أنظمةالتقليدية التي تستعمل  ألاسواقفي كترونية للدفع عبر الانترنت، واستخدام املحفظة الال

من ا يحد لعمل، وهذسلسلة رقمية، وتخزن على القرض الثابت في موقع ا إلىتقوم بتحويل النقد  كذلك        

معظم الحقائب الالكترونية تقوم بتخزين النقد التي تتم على شبكة الانترنت، و استخدام النقود في املعامالت 

 . مكان أيلكترونية في مبلغ من الحقيبة الا أيالتي تتمكن من دفع  الذكيةالالكتروني على البطاقات  

                                                                                                 
، مداخلة مقدمة في امللتقى العلمي الدولي حول عصرية نظام الدفع "واقع املصارف الجزائرية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني"بن عزة محمد أمين،  1

 02-06في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة إلالكترونية ،، جامعة موالي الطاهر سعبدة، ص



 االلكترونية  والوسائل التقليدية وسائل الدفع                                                                   الفصل األول 
 

15 

 

 أسماء ،الفواتير شاملةهي تخزين معلومات الشحن،  أدنى املحفظة كحد هتخزنها هذاملعلومات التي  أما        

بطاقات  أرقامو  أسماءتحمل  أنمعظم املحافظ الالكترونية يمكنها غيرها، و املستهلكين، عنوان الشارع، املدينة و 

 .املوردينتحمل نقدا الكترونيا من مختلف  الائتمان، كما

   :الشيكات الالكترونية . ت

نه أنه يختلف عنه في أاملستفيد غير  إلىمسمى مبلغ املسحوب عليه لدفع  إلى هو أمر بالدفع من الساحب       

 .يرسل الكترونيا عبر الانترنت

 الذياملمثل في جهة التلخيص عملية التلخيص و  إلتمامتعتمد على فكرة الشيك الالكتروني لوجود وسيط        

التوقيع الالكتروني  مع تحديد ،املشتري من خالل فتح حساب جاري بالرصيد الخاص لهمايشترك لديه البائع و 

 .تسجيله في قاعدة البيانات الالكترونية لدى البنكلكل منهما و 

نة يرسلها مصدر كممموثقة و  الكترونيةفهو رسالة  التقليدية،الشيك الالكتروني هو مكافئ الشيكات الورقية         

من صحته  التأكديحمل توقيعا رقميا، يمكن قوم بمهمته كوثيقة تعهد بالدفع و يمستلم الشيك، و  إلىالشيك 

 1.رقم الحساب املحول إليه، واملستفيد منه، و ، تاريخ صرف الشيك، رقميه الكترونيا

  :الشيك الالكتروني إصدار  آليةيبين الشكل التالي 

 .آلية إصدار الشيك الالكتروني و تحصيله : (03-1) رقم الشكل

 

 

  

 

 

  

 

، دار الجامعة الجديدة ،إلاسكندرية، "انعكاسها على سلطات البنك املركزي نظم الدفع الالكترونية  و " ،جميحمد عبد العليم العأ :إعدادمن  :املصدر

 .22ص

                                                                                                 

، مداخلة مقدمة في امللتقى الدولي حول عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائرية "أنظمة الدفع الالكترونبة وأزمة السيولة في الجزائر" لعريبي محمد،  1 

 .01و إشكالية اعتماد التجارة الالكترونية املنعقد اليومي، املركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، ص

 

 حامل الشيك

البنك املحسوب عليه 

 البنك        

تصدير الشيك من 

 الساحب       

التحقق من صحة الشيك           

 و سالمة التوقيع الالكتروني

إرسال     

تحصيل الشيك و  الشيك

إيداعه لحساب 

 الحامل  
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 : التالية بعين الاعتبار الاحتياطات املعامالت الالكترونية يجب ألاخذ من اجل

 .سرية  و غير مسروقة  أنهامن  للتأكدعلى التاجر توثيق البطاقات _ 

ملقابلة  الالزمةلك لضمان وجود املبالغ وحجزها و ع مصدر البطاقة الخاصة باملستهيمكن للتاجر الفحص م_ 

 .الحالي العبء

 :عليها حاليا الشيكات الالكترونية هي الاتينظاميين  يعتمد  أهم_ 

مالي ملجموعة  هو نظام معتمد من قبل اتحادو  : (( FSIC  Financial services technology corporationنظام *

الاختيار بين مجموعة من وسائل  إمكانيةهو يوفر للمستهلك و  ،ألامريكيةالهيئات املصرفية كبيرة من البنوك و 

 .آالت الصرف الذاتي ي املؤكد و و الشيك الالكترون الشيك الالكتروني القياس ي أهمهاالدفع الالكترونية 

، ألامريكية  cyber cashوهو عبارة عن نظام دفع يعتمد على الشيكات الالكترونية لشركة :  cyber cashنظام * 

 .1ا النظام ذتتعامل به مجموعة من البنوك و املؤسسات التجارية املشتركة به

 :التحويالت املالية الالكترونية . ث

يتولى البنك عمليات التسوية بناء على رغبة العميل،  تتمثل  أنعلى البنك  إلىيلجا العميل مباشرة  أن هيو         

ك الجهة التي تقوم يتولى ذلو  حساب الدائن، إلىه الطريقة في القيام بتحويل مبلغ معين من حساب املدين ذه

 .هي غالبا البنكو  ،الدفع الالكتروني إدارةعلى 

سيكفل للمصارف املحلية قدرة ، و التسويات بين املصارفتسهيل وتعجيل املدفوعات و  إلىا النظام يهدف هذ        

عبر  ألاموالالتسوية الفورية من دفع وتلقي  إمكانيةه املصارف سيتيح لهذ إذ، للعمالء أفضلتقديم خدمات 

 .توفير دفع فوري لعمالئهاالجارية لدى املصارف املركزية و  حساباتها

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
، مداخلة مقدمة في امللتقى العلمي الدولي حول عصرية نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية  "كترونية وسائل الدفع الال"مسعداوي يوسف ،  1

 .02اعتماد التجارة إلالكترونية في الجزائر،جامعة بليدة ، ص
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 جوانب وسائل الدفع الالكترونية  :املبحث الثالث

أدى إلى َّ التجارة إلالكترونية هي أحد أهم ألاسباب التي أدت إلى ِاستخدام وسائل الدفع إلالكترونية، مما       

تحول النقود من شكلها املادي امللموس إلى غير املرئي من إلالكترونيات املحفوظة في البطاقات الذكية أو على 

 .رنتملعلوماتي لشبكة إلانتاقرص صلب للكمبيوتر أو على الفضاء 

 :ألاساليب البنكية الحديثة في الدفع والسداد إلالكتروني  :املطلب ألاول 

ساعة يومًيا وخالل إلاجازات والعطالت  66أنشأت البنوك خدمة الهاتف ليتّم تأديتها ملّدة  :الهاتف البنكي .1

املبالغ من هذه الرسمية، وتتيح هذه الخدمة للزبائن الِاستفسار عن حساباتهم، كما تمكنهم من سحب بعض 

 عن تقديم 
ً
الحسابات وتحويلها لدفع بعض الِالتزامات الدورية مثل دفع فواتير التليفون والغاز والكهرباء فضال

 .جميع العمليات البنكية

 :أوامر الدفع البنكية إلالكترونية وخدمات املقاصة تشمل .1

تستخدم هذه ألاوامر للدفع لشخص معّين وفي تاريخ معّين، وذلك بناًءا على طلب  :أوامر الدفع البنكية -ا

 .الزبون، وقد كانت تتّم يدوًيا

تسمح خدمات املقاصة بتحويل النقود من حساب الزبائن إلى : BACS  البنكية إلالكترونية خدمات املقاصة -ب

دفع املرتبات الشهرية من حساب صاحب  مثل ،الدولةحسابات أفراد أو مؤسسات أخرى في أّي فرع وألّي بنك في 

 .العمل إلى حساب املوظفين، أو دفع  املعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمين واملعاشات إلى املستفيدين منها

و  ألاسهمالنظام الالكتروني لتداول شبكة املدفوعات و ا النظام تسوية املدفوعات عن طريق ذكما يتيح ه        

 .الشيكاتمقاصة 

 :أهمية وسائل الدفع :املطلب الثاني

ازدهار الدفع   أمامالدفع التقليدي سمح بتضاؤل دور النقود الورقية و اتساع نطاق التجارة الالكترونية  إن        

 أو كان الدفع يتم بصورة سائلة سية لتسوية املعامالت املالية، و الالكتروني، حيث كانت النقود الوسيلة الرئي

 .غيرها من وسائل الدفع التقليديةكالشيك و بواسطة وسيلة بديلة 

، كالعقود الالكترونية يتم عن بعد في البيئة غير مادية الذي تسهيل التعامللكن تلك الوسائل ال تصلح في         

  .الالكترونية ابتكار وسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة  أهميةشبكة الانترنت ومن هنا تظهر التي تبرم عبر 

 :بالنسبة للمستهلكين.1

الخدمات، في حين أن وسائل الدفع الالكترونية  و السلع  أثمانتم استعمالها في دفع ي أي ،النقود وسيلة الدفع        

 .تتمثل في إنها تعفى املستهلكين من حمل النقدية السائلة الشراء السلع وعليه، فان أهميتهاتستعمل في 
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يقوم ألافراد بتسجيل ن حيث ال يكون هناك حاجة أل  ،الخصوصية والحرية ملستخدمها الكثير منهي توفر و         

 أن أيضاتستطيع تلك الوسائل ء بأثمان السلع عن طريق الشيك، و نفقاتهم كما يحدث عند الوفابياناتهم و 

 .املخزن على البطاقة الالكترونية ك من خالل تقيده باملبلغ ، وذلميزانية املستهلك ضبطتساعد على 

م يتم تعميم نظم الدفع الالكترونية لدى الهيئات الحكومية املتخصصة في تقدي أن، أيضامن املحتمل و         

 .1ه الخدمات تسهيل عملية دفع ثمن هذ إلىلك سوف يؤدي ذالخدمات للجمهور، و 

 :بالنسبة للبائعين و التجار .1

 أيضاتوفر و  ،الصفقات إبرامسهولة تساعد على سرعة و  أنهاتوفر الوقت من ناحية فاملال، قت و هي توفر الو        

ال تكلف كوسيلة من وسائل الدفع الالكترونية النقود الالكترونية  أنفي حين  ،قليلة التكلفة أنهاباعتبار ، املال

 .البائع شيئا عند إبرام الصفقة مقارنة بوسائل الدفع الالكترونية ألاخرى 

املوجودة لدى البائع و التي يتم  آلالةبين  تليفونياتصال  إجراءه الوسائل ألاخيرة يقتض ى هذفاستخدام         

و  ،أو الخدمة من رصيدهك لخصم ثمن السلعة ذلو ، و بين الحساب البنكي للمشتري الدفع فيها بطاقة  إدخال

عند غير متصور بالنسبة للنقود الالكترونية  أمر ا هذو  ،ا الاتصالذيتحمل نفقة ه الذيبالطبع فان التاجر هو 

  .استخدامها كوسيلة الدفع

في  املشتري،البائع و  الثقة بينيقترض قدرا كبيرا من  أنه الشيك، حيثوسيلة دفع أكثر أمنا من  كذلك تعد        

 .الصفقة من معرفة حساب حامل تلك النقود إبرامالنقود الالكترونية تمكن البائع في نفس وقت  أنحين 

تسهل جمع بيانات و  تزوير النقود العادية ، الالكترونية تجنب مشاكل تزييف و  ن استخدام النقودأمن شو        

 .إلانتاجالسلع في عمليات البيع و ،منتجويد منها التجار و يستف أنمما يعطي مؤشرات واضحة يمكن  ،عن السوق 

العمليات املصرفية الالكترونية أن يصاحب استخدام تلك النظم من إجراء نظرا ملا هو متوقع من و         

ذلك على و  ،ليديةإصدار وسائل دفع من نقود الكترونية من مخاطر متعددة ال تقتصر فقط على املخاطر التقو 

التحديد الدقيق ملسؤوليات و  ،ه املخاطرذله ةنلإلدارة الحصي فان ألامر يستلزم  وضع أسس ،النحو ما أسلفنا

الحصول على تراخيص بإصدار النقود الالكترونية  ذلك من يستلزم ماو  مختلف الجهات ذات العالقة بها ،

  .2وصوال ملستقبل متنامي في استخدامها ومتابعتها قانونيا،

 

 

 

                                                                                                 
 .922جديدة ،إلاسكندرية، ص دار الجامعة ال، "نظم الدفع الالكترونية و انعكاسها على سلطات البنك املركزي " ،احمد عبد العليم العجمي1

 .921احمد عبد العليم العجمي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 مزايا وعيوب وسائل الدفع إلالكترونية: املطلب الثالث

 :إلالكتروني تتمثل فيما يليمزايا وسائل الدفع 1.   

تحقق وسائل الدفع إلالكتروني لحاملها مزايا عديدة أهّمها سهولة ويسر الِاستخدام، كما تمنحه : بالنسبة لحاملها

ألامان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن لحاملها فرصة الحصول على الِائتمان املجاني 

 .لفترة محددة

 تعّد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساهم في زيادة املبيعات كما أنها أزاحت عبء متابعة ديون  :للتاجر بالنسبة

 .الزبائن طاملا أّن العبء يقع على عاتق البنك

  تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من ألارباح التي تحققها البنوك واملؤسسات املالية :ملصدرهابالنسبة. 

الودائع الجارية الخاصة بحملة البطاقات، و من املحالت  أمواليحقق ربحا من تشغيل  البطاقةمصدر  إن

 .التجارية التي تقبلها ، و من البنوك التجارية التي تصدرها بالتعاون معها

قد تخفض نفقات  غيرها من وسائل الدفع الالكترونية ، أو استخدام البطاقات البنكية  إن:بالنسبة للمجتمع

 .البنك املركزي في طباعة النقود الورقية 

 أو  إعطاءإن الشركات املصدرة اقتسمت مع البنك املركزي مسؤولية حماية التزويد للنقود ، و تساعد على        

 .تقديم قروض اكبر ، و هو ما يعني كفاءة السياسة النقدية

 :مايلي عيوب وسائل الدفع إلالكتروني تتمثل في.1

 من املخاطر الناجمة عن ِاستخدام هذه الوسائل، زيادة الِاقتراض وإلانفاق بما يتجاوز  :بالنسبة لحاملها

 .القدرة املالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت املحدد، يترتب عنه وضع ِاسمه في القائمة السوداء

 إن مجّرد حدوث بعض املخالفات من جانبه أو عدم ِالتزامه بالشروط يجعل البنك يلغي  :بالنسبة للتاجر

 .التعامل معه ويضع ِاسمه في القائمة السوداء، وهو ما يعني تكّبد التاجر صعوبات جّمة في نشاطه التجاري 

  وكذلك تحمل أهّم خطر يواجه مصدرها هو مدى سداد حاملي للديون املستحقة عليهم  :ملصدرهابالنسبة

 .البنك املصدر نفقات ضياعها
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 :و يمكن تلخيص في الجدول التالي مزايا و عيوب البطاقات البنكية

 عيوب البطاقات البنكيةيوضح مزايا و  : (04-1) رقم جدول لا

 

 

 ،جامعة الزرقاء الخاصة ،العلوم إلاداريةالاقتصاد و كلية ، "املستقبل الواعد لألجيال القادمة،التجارة الالكترونية  "،محمد عبد حسين الطائي :املصدر

 .922ص  ،6090 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

 

 

 

 العيوب املزايا   الجهات

 حامل

 البطاقة

 .يسر الاستخدام سهولة و 

 .الضياعألامان و تفادي السرقة و 

فرصة الحصول على الائتمان املجاني لفترت توفير 

 .محددة

 .إتمام الصفقات فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة

إلانفاق بما دة الاقتراض وزيا-

 .يتجاوز القدرة املالية

عدم سداد حامل البطاقة قيمتها -

في الوقت املحدد يترتب عنه وضع 

 .اسمه في القائمة السوداء

 

 التاجر

 

 .أقوى ضمان لحقوق البائع تعد-

 .تسهم في زيادة املبيعات-

نقل عبء متابعة ديون الزبائن إلى عائق البنك و -

 .الشركات املصدرة

قد تؤدي مخالفته أو عدم التزامه -

بالشروط إلى إلغاء البنك التعامل 

ووضع اسمه في القائمة  معه

ما يترتب على ذلك من السوداء و 

صعوبات في ممارسة نشاطه 

 . تجاري ال

 

 مصدر 

 البطاقة

الرسوم و تعزيز ألارباح من خالل الفوائد و -

 .الغرامات

خطر تعثر سداد حاملي البطاقات -

 .للديون املستحقة عليهم

تحمل البنك املصدر نفقات -

 .ضياعها
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 مستقبل استخدام وسائل الدفع الالكترونية  : الرابعاملبحث 

 ، لتكنولوجي لدى البنوكنجاح وسائل الدفع الالكترونية عدة تطورات حاصلة نتيجة التطور ايرافق ظهور و         

كذلك ظهور طرق و نظم أمنة ، و التقنية الحديثةلكترونية التي تتميز بالسرعة و ظهور البنوك الا أهمهاومن 

 .مؤسسات في مجال املدفوعاتظهور منظمات و و  دمات مصرفية بأسلوب الكتروني آمنهتساعد على تقديم خ

 :العوامل املساعدة على نجاح وسائل الدفع الالكترونية :املطلب ألاول 

  :البنوك الالكترونية ظهور .11.

، البنوك الانترنتتطورة مثل البنوك الالكترونية و هناك العديد من املصطلحات التي تطلق على البنوك امل        

تنقل بين  إلىالحصول على املعلومات دون الحاجة العمليات و  إجراءلك تمكنهم من الوصول لحساباتهم و هي بذو 

 إلىخدمة ما للعميل فانه يلجا  أداءعجز البنك عن  إذا، و إداري وجود مالي و نوك الالكترونية لها البو  ،1فروع 

 .كانت تشكيلة الخدمات في موقعي للبنك موقع البنك على الشبكة خاصة إذا

املؤسسات املالية التي تقوم على الركائز  أو تلك البنوك  أنهاكما يمكن تعريف البنوك الالكترونية على      

لتقديم كافة الخدمات املعلومات يثة في مجال تكنولوجيا الاتصال و كافة التطورات الحد توظيفو الالكترونية 

 .مطلق املصرفية بأمان

على  املستندة املؤسسات املاليةتلك البنوك و  أنها إلىالسابقة يمكن التوصل  عاريفبناءا على ما ورد في التو       

الاتصاالت لتقديم ة في مجال تكنولوجيا املسموحات والحديثمن خالل توظيف التطورات ، الزبائن الالكترونية

 .وقت و اقل جهد للعمالء أسرعكلفة، و  بأقلو  بأمانالخدمات املصرفية 

على مختلف الخدمات ، و معلومات يريدها أو يتيح للزبون الوصول على حساباته  الذيالنظام  أنهاتعرف على و        

 .أخرى وسيلة  أية أو هاملنتجات املصرفية من خالل شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص بو 

 :كالتالي هي ألاخرى و من املزايا التي تتميز بها البنوك الالكترونية      

تنظيم عمليات الدفع  ،تسديد قيمة التحويالت املاليةاقتطاع و يكلف الاتفاق على وقت  :تنظيم الدفعات .1

 .السحب في الوقت املحدد  إمكانيةريبة في  أيبدون 

مما ، قيمة التحويالت املالية إليداعزيادة البنك  إلىحاجة العميل  آلاليةعملية املقايضة  ألغت :تسيير العمل.1

 .رفع فعالية نظام العملو  ألامريعني تسيير 

تناقل  إلىمن سرقة الشيكات الورقية و الحاجة أزالت التحويالت املالية الالكترونية الخوف  :السالمة و ألامن.2

   .ألاموال السائلة

                                                                                                 
 .22، ص6009، دار جامعية، قناة السويس، "التجارة الالكترونية و املرشد للمدير العصري روية تسويقية "،نهلة احمد قنديل   1
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 .سرعة تناقل النقدو  التدفق  موثوقية ،رفع انجاز التحويالت املالية الكترونيا :تحسين التدفق النقدي.2

، رضا العمالء تحقيقيعود ذلك ل انخفاض كلفتهاالالكتروني و رعة عمليات التحويل س إن : زيادة رضا العمالء .5

تحقق مع بعضها البعض العمليات املصرفية الفورية بسرعة تفوق العمليات املصرفية  الالكترونيةوالن البنوك 

لك بجدب العمالء بشكل مح ذفقد س ،وقتا طويال و تكلفة مرتفعة التسويات التي تأخذ أو العادية كالتحويالت 

 1.تكلفة العمل التقليديكلفة العمل املصرفي الالكتروني و تحديد الفوارق في ت إلىو للوصول  كبير 

  :الخدمات املصرفية الالكترونية .1.1

ه التقنية على وجود شبكة من الاتصاالت ترتبط تعتمد هذ: "DAB" آلاليالخدمة املصرفية عبر الصراف  .ا

بيانات حسابات العمالء  إلىلك هي الحاجة للوصول الضرورة من ذو  ،فروع املصارف كلها أوبفروع البنك الواحد 

تقديم الخدمات املصرفية  قد بدأ، و خدمة أي عميل من أي مصرفل آلاليلك تقوم ماكينة الصرف ، وبذفوريا 

الكبير من  إلاقبال، تلك الفترة لم تجد من القرن املاض يفي السبعينات  آلاليلعمالء عبر ماكينات الصرف ا

حيث كانت  ،من الواقع العلميكان اكبر  إلاقباللكن عمل قام به العمل املصرفي، و  أول لك ذ أن، حيث صرفينامل

من العمالء ال يحملون  % 30يظل في متوسط حوالي  أنعمل على على العمالء و  تأثير الزال لها ع و املخاوف لها موق

 .آلاليةعبر املصارف  آلاليبطاقات للصرف 

لخدماتها  باإلضافةتقدم خدمات متقدمة  أصبحتمع مرور الزمن تطور عمل الصرافات الالكترونية حيث و      

خدمية و في صرف املبالغ النقدية ،كما زاد تطور عمل الصرافات لتقوم بدفع الفواتير للمؤسسات ال ألاصلية

ن بطاقته مقدمة الدفع من ن العميل شحيمك الذكيةبدخول البطاقات ذلك و خالف تسديد الرسوم الجمركية و 

 .2الصراف ليقوم باستخدامها لدفع التزاماته في نقاط دفع املتعدد

 :تستعمل كقنوات توزيع بنكية وهي هناك ثالث أنواع من آالت الصرف       

 عن البنك،  :آالت الصرف بعيدة املدى1.
ً
محطات طرفية إلكترونية متواجدة في أماكن بعيدة جغرافيا

 لوجود تجمعات من العمالء  بحيث تعكس تلك
ً
ألاماكن فرص تسويقية محتملة للتوزيع البنكي، نظرا

الحاليين واملحتملين بها، الهدف الرئيس ي وراء ِاستخدام هذا النوع من آلاالت هو تحقيق درجة أكبر من 

 .املكانية ومن أمثلة عن تلك ألاماكن النوادي الرياضية واملطارات وغيرها املالئمة

تتواجد داخل هياكل البنك والغرض منها ِامتصاص الطلب الزائد، الهدف الرئيس ي  :صرف داخليةآالت .1

هذه النوعية من آلاالت توفر املالئمة َّ وراءها هو تخفيض الضغط الناتج عن صفوف الِانتظار، يعني ذلك أن

 .ألادائية للخدمة املقدمة للعميل

                                                                                                 
 .99،اتحاد املصارف العربية ، لبنان ، ص "عبر الانترنت  التجارة الالكترونية و الخدمات املصرفية و املالية"،عدنان الهندي  1
، مداخلة مقدمة في املؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت امللتقى اليومي،  "العمليات املصرفية الالكترونية" ،حسين شحاذة الحسين  2

 .962، ص  6006لبنان، 
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ترونية متواجدة حول املبنى الخارجي للبنك بغرض توفير محطات طرفية إلك :آالت الصرف خارج املبنى.  2

 .توفير املالئمة الزمنية للخدمةِّ خدمات بنكية بعد ساعات العمل الرسمية، أي

 

 

 « .D.A.B »نموذج الصراف آلالي   :(05-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 2017  مستغانم من طرف البنك الجزائري الخارجي :املصدر

رمز إشهاري 
 logoللبنك 

) 

 

 الشاشة  

 

 
 مفاتيح

 العمل

                    سحب     

 النقود

 
 لوحة    

 مفاتيح

 

  طابعة الاستقبال  

 
 قارئ الكارت     

 كاميرا      

 

    coffre           الخزينة  
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 :عبر الهاتف الجوال الصيرفة .ب       

مليون جهاز ،  6، 9من  أكثر يصل عدد خطوط الهاتف الجوال املستخدم في نقل البيانات  أنمن املنتظر         

، استخدامه في الشبكة العاملية وقد بدأ متعددة، إلغراضاتبع هدا الجهاز تطوير استخدام الهاتف الجوال و 

ه الشروع في شراء هذو فح املنتجات املعروضة على الشبكة، تصو  الالكتروني،التطبيقات املتعلقة بقراءة لبيان و 

 .املنتجات

الخدمات التي تقدم عبر الهاتف، ، حيث تشبه هده لعديد من الخدمات لعمل عبر هاتفهمن املمكن تقديم ا       

عن رصيد أو معرفة نص مكتوب فيمكن الاستعالم من املصرف بأنها يمكن أن تكون عبر بيانات و لكن تمتاز و 

 .الوضع لتسوية الشيك

  :الصيرفة عبر الانترنت_ ج

املقرات  إنشاءانتشار الانترنت للبنوك خدمات الصرف املنزلي، حيث اتجهت البنوك بدال من التوسع في  إن           

ها فضال عن مواقع لها على الشبكة، يتم من خاللها توفير الخدمات املصرفية لكل عمالت إنشاء إلىالجديدة 

ه ذالنائية و التي ال تتوفر لهملالية حتى في املناطق البعيدة و الفعالية في عمليات تسويق خدماتها االكفاءة و تحقيق 

أرصدتهم لدى  من التأكد من أيضا، فان الانترنت املصرفي يمكن العمالء لكالبنوك لفروع فيها فاإلضافة إلى ذ

يرشدهم ويساعدهم أيضا و  ،بياالت املحسوبة عليها الكترونياالكميسير طريقة دفع املصارف كما يقدم و 

 ..سنداتإدارة املحافظ املالية من أسهم و باستخدام الطريقة املثلى في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االلكترونية  والوسائل التقليدية وسائل الدفع                                                                   الفصل األول 
 

25 

 

 

 

ي           :ومن هنا يمكننا تلخيص مختلف ألاصناف للخدمات املصرفية الالكترونية من خالل الشكل التال

 .الخدمات املصرفية :(06-1)الشكل رقم                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امللتقى الوطني حول  إلى،  ورقة مقدمة "فقامة وسائل الدفع الالكتروني على مستوى القطاع املصرفي  الالزمةاملتطلبات "، عباس بلقاض ي : املصدر

 .99، جامعة جيجل ، ص6009جوان  2-2 أيام، الثالثة ألالفيةاملنظومة املصرفية في 
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 :الجرائم إلالكترونية ومخاطر املعامالت إلالكترونية :الثاني املطلب

انتشارها الغير مسبوق في كافة مجاالت الحياة والتي التطور السريع للحاسب آلالي وشبكة الانترنت و  إن        

 .لجرائم تسمى الجرائم الالكترونيةمؤسسة بدا يظهر نوع جديد من ا أو يخلو منها بيت 

  :الجريمة الالكترونية تعريف .1

، "ن امللك الكمبيوتر أي املستخدم ن مالقتحام نظام الكمبيوتر بدون إذ وسائل غير قانونية » بأنها،عرفت         

الالكترونية،  لألجهزةشكل  بأيتتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط  الذيالطابع املادي  ذاتهي جريمة و 

ه الجرائم هو سرقة دائما يكون هدف هذالضحية خسارة و يتسبب في حصول املجرم على فوائد مع تحميل 

 .املسروقة أجهزتهمبمعلوماتهم املخزنة على  ألاشخاصابتزاز  إلىتهدف  أو ، ألاجهزةقرصنة املعلومات املوجودة في و 

  :الجرائم الالكترونية أهداف .1

 .غيرهاالاطالع عليها و  أو ، كسرقة املعلومات املعلومات بشكل غير شرعي إلىالتمكن من الوصول 

 .للجهات املستخدمة للتكنولوجيا والبنوك والجهات الحكومية الحصول على املعلومات السرية

 .شبكة العنكبوتيةتمكن من تعطيل ألاجهزة الخادمة املوفرة للمعلومات عن طريق ال

 .املعنوي حيز املشروع عن طريق تقنية املعلومات أو ي الكسب املاد

من املميزات للمجرمين تدفعهم  بأكثر تتمتع  إذ أنها ،من الجرائم آلانتعتبر الجرائم الالكترونية هي النوع الشائع  

هي  بأداةالتي يتم ارتكابها الحدود الجغرافية و  الجرائم التي ال تعرف": بأنهايمكن تعريفها  ألاخير في وارتكابها  إلى

 ."بواسطة شخص على دراية فائقة بهاعن طريق شبكة الانترنت و  آلاتياملجلس 

 : أنواع الجرائم الالكترونية .2

   :على الشكل التالي أنواعتقسم هده  -

 :الجريمة املادية .ا

 : التالية ألاشكالواحدة من  تأخذاملستهدف من عملية النصب و  أو مالية على الضحية  أضرار هي التي تسبب و         

في الكثير من  آلانالبنوك كتلك التي منتشرة و  آلاليعملية السرقة الالكترونية كاالستيالء على ماكينات الصرف _ 

البنوك ثم و  آلاليالصراف ، و فيها يتم نسخ البيانات الالكترونية لبطاقات إفريقياخاصة جنوب و  إلافريقيةالدول 

 .من حساب الضحية أموالاستخدمها لصرف 

املؤسسات املالية الضخمة لتطلب من العميل  أو صفحة انترنت مماثلة جدا ملوقع احد البنوك الكبرى  إنشاء_ 

 .سرقتهد الحصول على بياناته املصرفية و تحديث معلوماته بقص أو بياناته  إدخال
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ة بخصوص طلب املساهمة في تحرير ألاموال من الخارج مع الوعد رسائل البريد الواردة من مصادر مجهول_ 

تلك التي توهم صاحب البريد الالكتروني بفوزه بإحدى الجوائز وتطالبه بموافاة الجهة برقم  أو  املبلغ،بالنسبة من 

 .حسابه املصرفي

 :الثقافية ةالجريم .ب

حد أن تكون أنسبها له من دون موافقة الضحية فمن املمكن املجرم على الحقوق الفكرية و  استيالءهي         

 :الصور التالية

 .قرصنة البرمجيات

  .التعدي على القنوات الفضائية املشفرة

 .بالطرق الالكترونية املستحدثة ألادبيةالعلمية و ألالوفاتجريمة نسخ 

 : الجريمة السياسية .ج

 هم الو  إلاجرامية ألاعمالالنمطية من  ألاشكالحاليا تقنية املعلومات لتسهيل  إلارهابيةيستخدم املجموعات         

حويل بعض ألاموال في سبيل تو  ،توظيف بعض صغار السن : ستولون عن استخدام الوسائل املتقدمة مثلي

لك ذالفيروسات و الك القدرة على نشر امتعلى املواقع الحساسة وسرقة املعلومات و  الاستيالءو أهدافهم،تحقيق 

نشر  كذلكالتي يمكن تحملها مجانا، ايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام و العدد املتز  إلىيرجع 

 .ألاولىاقتصادية بالدرجة سياسة و  ألسبابالزنة لفساد الدولة و  إلادمانو كاإلرهابالشباب الخاطئة  ألافكار 

 : الجريمة الجنسية .د

 : التالية الصور  بإحدىيتمثل  أنالنوع من الجريمة يمكن  اذه 

عليه وبه  الاستيالء أوحوادث الابتزاز ملا يقوم احد الشباب باحتراق جهاز احد الفتيات  أشهر هو من  : الابتزاز -

 .سيفضحها بما يملكه من صور  إال على الخروج معه و  إجبارهاو ، مجموعة من صورها

في الفتيات  إحدىحد الشباب على أه الصورة عندما يتعرف ذفي العادة تتواجه ه : الاستخراجالتقرير و  -

هن ثم يوهمها بالزواج لكي تثق به و ل و بالكالم املعسو  يستدرجهاتكون عالقة معها ثم و برنامج ملحادثة  أو ت شاشا

 .لم تستجيب لطلباته إنتسجيالت لصوتيها  أو يقوم بتهديدها بما يملكه من صور 

زو الفكري لكي بتداولها الشباب على موقع الانترنت من قبل الغ :باآلدابالفيديو املخلة و مقاطع لصور انتشار ا -

 .إيمانهم إضعافو  أفكارهم إفسادالشابات و و 

 في ظهور هذا النوع من الجرائم والتي يمكن أن        
ً
 مساهما

ً
وقد كان لظهور وسائل الدفع إلالكترونية عامال

 :نلخصها كما يلي
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رقم الضمان كالعنوان وتاريخ امليالد و )تتم عندما يستغل اللصوص بيانات  :ِانتحال شخصية الفرد. 9

شخص ما على الشبكة إلالكترونية أسوأ ِاستغالل، من أجل الحصول على بطاقات بنكية ِائتمانية، ..( الِاجتماعي

 من خالل تلك البيانات تمكنهم من التقدم بطلبات اِلستخراج البطاقات اَّ حيث أن
ً
لبنكية عبر الِانترنت غالبا

 .1الهيئات التي ال تتخذ إجراءات أمنية صارمة عبر الشبكة

أصبح السطو على أرقام البطاقات عبر شبكة الانترنت عملية سهلة، :  جرائم السطو على أرقام البطاقات .6

 .ألارقام أو لعدم نشرها أو لعدم ِاستخدامهالذلك تزايدت هذه الحوادث التي أعقبتها عمليات الابتزاز إلرجاع تلك 

غسيل ألاموال هي عملية تحويل املصدر غير املشروع لألموال  :غسيل ألاموال بِاستخدام البطاقات البنكية. 6

كاملخدرات إلى أموال مصدرها مشروع كالتجارة بالسيارات، وأبسط الطرق لهذه العملية هي القيام بسحب مبالغ 

من الصراف آلالي في بلد أجنبي من ثم يقوم فرع املصرف الذي سحب املبلغ من ماكينته بطلب كبيرة على دفعات 

تحويل املبلغ من الفرع الذي أصدر البطاقة، فتتم عملية التحويل بخصم املبلغ من رصيد العميل الذي يكون قد 

 . تهرب من دفع رسوم التحويل وِاستطاع أن يغسل أمواله

 وألايسر في كذلك تعتبر إلا         
ً
نترنت من أحدث طرق غسيل ألاموال املشبوهة خاصة أنها ألاسهل ِاستخداما

جهة في ِّ التعامل مع البنوك، وبضغط املفتاح تفتح له أفاق الدخول في حسابات وأنشطة مالية وبنكية من أي

لبنوك بإيداع ألاموال العالم، فيقوم املجرمون بااِلعتماد على عملية التحويل إلالكتروني لألموال من خالل ا

 .تحول إلى عدة فروع في بلدان مختلفةَّ املسروقة في حسابات متعددة بالبنوك، ثم

حيث يتم ِاستخدام الحاسب في التالعب باملعلومات وذلك بإدخال بيانات زائفة :السلب بالقوة إلالكترونية. 2

سدادها، وذلك عن طريق ِاختالق مدينين  من جانب املتحايل بِاختالق دائنين كأجور يجب دفعها أو فواتير يجب

املدين املعتدى عليه فلن يتمكن من إثبات كونه َّ غير حقيقيين يجب عليهم سداد فواتير صادرة عن الحاسب، أما

 .غير مدين لوجود فواتير معلوماتية، وهكذا يستغل املتحايل طرق الدفع آلالية للحصول على أموال غير شرعية

 :   كالتالي كذلك من العوامل املعرقلة لتطور وسائل الدفع إلالكترونية، املخاطر وهي - 

النقود إلالكترونية ستجعل َّ تتعلق بعالقة البنوك إلالكترونية بالبنك املركزي، حيث أن: املخاطر التنظيمية. 9

درة عن مؤسسات بنكية من الصعب مراقبة وتحديد الكتلة النقدية، كذلك تداول عدة أشكال من النقود صا

ذلك يؤدي إلى َّ وغير بنكية يجعل الكثير من املبالغ خارج رقابة السلطة النقدية من الناحية التنظيمية، كما أن

صعوبة في تحصيل الضرائب باإلضافة إلى مشكلة التهرب الضريبي التي أصبحت يسيرة لسهولة تحويل ألاموال عبر 

 .الحدود

                                                                                                 
 .26، ص ،6002دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، ، "جرائم الانترنت والحاسب آلالي ووسائل مكافحتها":الجنبيهي محمد ممدوح  1
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  :املخاطر القانونية. 6
ً
درجة عالية من املخاطر القانونية  هذا يتيحَّ لسرية املعامالت البنكية إلالكترونية فإن نظرا

 من هوية العميل وعنوانه 
ً
بالنسبة للبنوك كعمليات غسيل ألاموال، لذلك أصبحت البنوك تقوم بالتحقق جيدا

 .قبل فتح الحساب

طبيعة املعامالت البنكية إلالكترونية ينتج عنها تهديدات أمنية تأتي سواء من داخل َّ إن :مخاطر العمليات. 6

 .النظام أو خارجه، وعلى البنوك تتبع ممارسات سليمة لضمان سرية البيانات والِاعتماد على خبراء في ذلك

نية فقد يؤدي ذلك إلى إذا ما واجه أحد البنوك إلالكترونية مشاكل في خدماته إلالكترو :مخاطر السمعة. 2

 . فقدان الثقة بالبنوك املقدمة لهذه الخدمات

جعلها َّ وقد بدأت البنوك إلالكترونية تطرح مخاطر ناجمة عن ِاتساع الفجوة في عالقته مع العمالء مما         

ة دقيقة، الخدمة البنكية عبر إلانترنت يكون من الصعب مراقبتها بصور َّ تتعرض لعمليات نصب مختلفة، ذلك أن

 .  بالزيادة أو بالنقصان لصعوبة مراقبتها من طرف البنك املركزي  سوءاوهو ما يؤثر على حجم السيولة النقدية 

وحتى يمكن التحكم والحد من هذه املخاطر البد من إتباع إجراءات التقنين وذلك بالترخيص القانوني للطرق         

سيق الدولي لتنظيم هذه املعامالت، وقد أصدر بنك التسويات الدولية واملعامالت إلالكترونية، كما البد من التن

في هذا إلاطار مبادئ إلدارة املخاطر للمعامالت البنكية إلالكترونية، وقدم توصيات كِاعتماد الجوانب الرئيسية 

 .1ةلعملية مراقبة ألامان أو التحقق من هوية العمالء، وضمان حصول املوظفين على الخبرة التكنولوجي

 :جرائم البطاقات البنكية أشكال 4.

هذا ال يعني أنها مثالية، حيث تعددت الجرائم التي َّ أنَّ رغم املزايا التي حققتها وسائل الدفع إلالكترونية إال        

ترتكب في حقها، ومع ِازدياد ِاستعمال البطاقات على وجه الخصوص تعددت وسائل الِاحتيال في ِاستعمالها 

تخدام هذه البطاقات إلى جرائم يرتكبها حامل البطاقة وتنوعت صورها، ويمكن تقسيم الجرائم املرتكبة بِاس

 :وجرائم يرتكبها الغير كما يلي

العميل نفسه مالك البطاقة قد : الجرائم التي يرتكبها العميل بسبب إساءة ِاستعمال البطاقات البنكية. 1

ِّ على أموال بأيللحصول البنك، وذلك بطبيعة الحال يستعملها اِلرتكاب جرائم مخالفة للعقد املبرم بينه وبين 

 : طريقة كانت، ومعظم هذه الجرائم أو املخالفات نذكرها كما يلي

هذه الجريمة عندما يقوم حامل البطاقة تقع : تجاوز الحامل لرصيده بالسحب خالل أجهزة الصراف آلالي -أ 

 .رح له بهبالسحب من آلالية للنقود بمبلغ يزيد عن رصيده بالبنك، أو يتجاوز الحد ألاقص ى املص

                                                                                                 
 .262، ص 6006، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، الطبعة ألاولى، "النظام القانوني لحماية الحكومة إلالكترونية"،حجازي بيومي عبد الفتاح  1
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قد يقدم العميل بشراء سلع وخدمات تتجاوز قيمتها املبلغ الذي يضمنه  :إساءة ِاستعمال بطاقات الوفاء - ب

البنك أو الجهة املصدرة كحد أقص ى لها، أو يقوم بشراء السلع والخدمات ال تتجاوز قيمتها املبلغ الذي يضمنه 

 .البنك وإنما تتجاوز الرصيد املوجود في حسابه

بطاقة مدة صالحية معينة، وبعد مرور هذه املدة البد على ِّ لكل: ِاستخدام بطاقة ِانتهت مدة صالحيتها -ج

لتجديدها أو التخلي عنها، وفي حال لم يفعل ذلك يرى َّ العميل أن يرجعها للبنك أو الجهة املصدرة لها وذلك إما

 .  البعض بضرورة ِاعتباره جرم

ب من العميل  :ِاستخدام البطاقة امللغاة -د 
َ
ل
ْ
 بإلغاء البطاقة ووقف عملها لذلك ُيط

ً
قد يقوم البنك أحيانا

العميل َسُيوِهُم َّ إرجاعها، ففي حال ِامتنع العميل عن ذلك وقام بِاستعمالها، فإنه ُيَعد ِاعتداء على مال الغير ألن

 بالشهادة الصادرة 
ً
من البنك والتي ُتِقُر بموجبها التاجر بملكيته البطاقة وبِائتمان مالي لدى البنك مستعينا

 .بِائتمان للعميل

تقوم الجريمة هنا عندما يقوم الجاني بإصدار شيك للتاجر الذي  :إساءة ِاستخدام بطاقة ضمان الشيك -ه 

 .ِاشترى منه البضاعة بقيمة تتجاوز السقف الذي يضمنه البنك

 ِارتكاب جرائم  :التي يرتكبها الغير بسبب إساءة ِاستعمال البطاقات إلالكترونية الجرائم. 1
ً
قد يتم أيضا

 :بِاستخدام البطاقات من قبل الغير وذلك على النحو التالي

سارق البطاقة أو من عثر عليها قد يستخدمها في َّ إن :ِاستعمال البطاقة املسروقة أو املفقودة من قبل الغير - أ

من املوزع آلالي، وقد يستخدمها في الحصول على السلع والخدمات من التجار وهناك دول كفرنسا  سحب نقود

 1.تطبق في مثل هذه  الحاالت عقوبة جريمة النصب

قد يقوم الغير بتزوير بطاقات الدفع أو السحب عن طريق بطاقات  :السحب ببطاقات إلكترونية مزورة -ب

تها كما قد يتم ذلك بالتواطؤ مع صاحب البطاقة الذي يتركها للغير اِلستعمالها ِائتمان مسروقة، ِوِاستبدال بيانا

يقوم بااِلعتراض على السحب ويطعن على توقيعه حتى ال يخصم املبلغ املسحوب َّ في السحب وتزوير توقيعه، ثم

 . من حسابه الخاص

َّ تقع في الواليات املتحدة ألامريكية، أماأكثر من نصف عمليات الِاحتيال فيما يخص البطاقات َّ ويالحظ أن         

البطاقات املفقودة أو املسروقة تمثل أكثر من نصف َّ منها في أوروبا خاصة بريطانيا، أما %60الباقي فيوجد حوالي 

 .الخسائر املترتبة على عملية الِاحتيال، وتزوير هذه البطاقات يمثل الخطر ألاكبر الذي يهدد التجارة إلالكترونية

والِاحتيال بالبطاقات ال ُيَمِكن من معرفة املستعمل لها إن كان الحامل الشرعي أو الشخص السارق لها أو         

من عثر عليها، فيمكن التخفيف من هذه الظاهرة بِاستخدام الصور، فقد قام بنك بالواليات املتحدة ألامريكية 

                                                                                                 
 .662رجع السابق، ص، نفس امل ،حجازي بيومي عبد الفتاح 1
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cité Bankلى البطاقات في الواليات املتحدة ألامريكية ، بتنفيذ مشروع ضخم يتعلق بوضع الصور الشخصية ع

 لهذا النظام أكثر من مليون بطاقة تحمل صورة صاحبها، وتم
ً
ِاختبار هذا املشروع ليتبين أنها فعالة َّ وصدر وفقا

 ملواجهة الِاحتيال
ً
 .جدا

شط على وقد تعددت جرائم البطاقات حتى على شبكة إلانترنت، حيث أصبحت هناك عصابات دولية تن        

هذه الشبكة بهدف تجميع أكبر عدد ممكن من أرقام البطاقات، وهو ألامر الذي جعل التجارة إلالكترونية ليست 

في املستوى الذي كان متوقع لها، بسبب تردد املستهلكين في الكشف عن بياناتهم الشخصية وِاستعمال بطاقاتهم 

ن عقابية، تكفل حماية جزائية كاملة للبطاقات على شبكة مفتوحة، وهو ألامر الذي يستدعي تحديث قواني

 .بوصفها أداة دفع

 التحديات الجديدة التي تفرزها وسائل الدفع إلالكترونية: املطلب الثالث 

َّ وسائل الدفع إلالكترونية ليست وسائل مثالية فكما لها مميزات فهي أيضا تعاني من عيوب ومخاطر مماَّ إن        

يؤثر على سمعتها بين الجمهور، ويؤدي ذلك إلى ِاتخاذ الحيطة والحذر عند ِاستعمالها، ويمكن ذكر أهم مخاطر 

 :وعيوب هذه الوسائل كما يلي

 .لنقود إلالكترونية مخاطر أمنية، قانونية وأخرى تتعلق بالسريةل :النقود إلالكترونية. 1

كنتيجة لعمل إجرامي َّ قد يحدث الخرق ألامني للنقود إلالكترونية إما: املخاطر ألامنية للنقود إلالكترونية -أ 

َّ ت، وإماكنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من مواقع إلانترنَّ عمدي مثل التزوير والتزييف، وإما

هذه التصرفات والتهديدات ِّ إلاخالل بتصميمات ألانظمة إلالكترونية والقرصنة إلالكترونية، فمن شأن كل

السابقة أن تؤدي إلى آثار قانونية وأمنية ومالية خطيرة، فإنه من املهم أن تتأكد الجهة املصدرة للنقود 

ة للمستهلك أو بالنسبة للتاجر، حتى إذا كان ذلك إلالكترونية من توافر كافة الضمانات ألامنية سواء بالنسب

 بالنقود إلالكترونية التي تأخذ شكل البطاقات البالستيكية أو تلك التي يتم التعامل بها عبر إلانترنت 
ً
متعلقا

 (.النقود الشبكية)

 من خالل ِانتهاك القوانين واللوائح مثل  :املخاطر القانونية للنقود إلالكترونية -ب
ً
تنبع هذه املخاطر أساسا

املخاطر القانونية قد تتولد َّ ألاموال، إفشاء أسرار العميل وِانتهاك السرية، من ناحية أخرى، فإن تبييضجرائم 

 عندما تقنن حقوق وِالتزامات ألاطراف املختلفة املتعاملة بالنقود إلالكترونية بطريقة غي
ً
َّ ر دقيقة، كذلك إنأيضا

موضوع حماية املستهلك ُيَعد من أهم املخاطر القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود إلالكترونية، ومن املتوقع 

 في جرائم التهرب الضريبي حيث سيكون من الصعب على 
ً
 أن يصاحب ِانتشار النقود إلالكترونية تزايدا

ً
أيضا

ب القيام بربط الضريبة على تلك الصفقات التي تتم بواسطة النقود الجهات الحكومية املكلفة بتحصيل الضرائ

 ألن
ً
 .تلك الصفقات تتم خفية عبر شبكة إلانترنتَّ إلالكترونية نظرا
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باإلضافة إلى الجرائم التي ترتكب في حق البطاقات البنكية، فهي تفرز جملة من العيوب  :البطاقات البنكية. 1

 :املصدرة لها وأهم هذه املشاكل ما يلي واملشاكل سواء لحاملها أو للبنوك

رفع القدرة الِاستهالكية ال يتوقف على َّ محدودية أثر البطاقات في رفع الِاستهالك على املدى الطويل، إذ أن -

 .وسائل الدفع بقدر ما يعتمد على نمو وِانحصار الدخل الحقيقي للفرد

 لكبر حجم التعامل، كما -
ً
كبر حجم القروض املجانية من حملة البطاقات َّ أن الخطر على سيولة البنك نظرا

  .يدعو البنك إلى تخفيض ِاستثماراته في املجاالت ألاخرى 

قد يقلل َّ كمحطات البنزين، مما املنافسة التي تواجهها البنوك من املؤسسات املصدرة للبطاقات الخاصة بها -

 .من حجم املتعاملين مع البنك

البطاقات الِائتمانية لها بعض املحظورات الشرعية، كالفائدة التي يأخذها البنك َّ نبالنسبة للدول إلاسالمية فإ -

عند تأخر العميل عن السداد، وكذلك العمولة التي يتقاضاها البنك من التجار فهناك من الفقهاء من يعتبرها 

 .فائدة محرمة

 :التحديات القانونية والرقابية للبطاقات الذكية. 3

 :لعل أهمها ما يلي 

قد تقوم مؤسسات غير بنكية بإصدار بطاقات ذكية، لكن ال تفرض عليها رقابة كاملؤسسات البنكية التي تدفع  -

يثير قلق املراقبين بشأن املحافظ َّ تكاليف الرقابة عند عرضها لبرامج البطاقة ذات القيمة املخزنة، مما

 .إلالكترونية التي تضم مؤسسات إصدار غير بنكية ال تخضع ملراقبتهم

يسجل بِاستمرار قلق املستهلك حول سرية املعلومات الشخصية املخزنة في البطاقة الذكية والذي يمثل عقبة  -

 .أمام ِانتشار ِاستخدام هذه البطاقات

البطاقات الذكية ال تخضع للقوانين التجارية التي تنظم الشيكات والحوالات وغيرها، َّ من الناحية القانونية فإن -

 .يثير مشاكل إلاثباتَّ فيها ال يستعمل أداة مكتوبة مما املستخدمَّ ألن

تثير هذه البطاقات قضايا تتعلق بمراعاة إجراءات براءات الِاختراع من طرف مؤسسات إصدار البطاقات  -

 .1ومجهزيها باإلضافة إلى شؤون امللكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا

ة هو تسارع ِاستعمال هذه الوسائل منذ سنوات دون أن يواكبها لكن أكبر مشكل تواجهه وسائل الدفع إلالكتروني  

 يناسب تحدياتها، فهي محرومة من الحماية القانونية التي تتمتع بها وسائل الدفع التقليدية مما
ً
 قانونيا

ً
َّ تنظيما

                                                                                                 
 .22عبد الرحيم وهيبة، نفس املرجع السابق، ص   1
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دم يجعلها تخفي حزمة من املشاكل والنزاعات التي تتطلب سرعة في حلها، ولعل أهمها إشكالية إلاثبات لع

املجهودات من جانب الفقه والقضاء في دول العالم للتوسع في تفسير َّ ِاعتمادها على دعامة ورقية، فرغم كل

 كي تشمل املعامالت إلالكترونية، إال
ً
هذه النصوص بقيت محددة املدى َّ أنَّ النصوص القانونية املوجودة أصال

، "الخ...ونية، التوقيع إلالكترونيإلاسناد إلالكتر" كي تشمل ،"الخ...الكتابة، إلاسناد الخطية"فلم توضع كلمات 

 لحداثة هذه املصطلحات
ً
 .نظرا
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 :الخالصة

لوسائل الدفع إلالكترونية عدة أنواع وأشكال، منها ما هو ملموس كالبطاقات البنكية والذكية وبطاقة           

الِائتمان، وغير امللموس كالنقود إلالكترونية، حيث تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساس ي، فهي الدعامة 

 .لعاملية أو املحليةالرئيسية املساعدة على تطورها وظهورها في جميع البنوك سواء ا

 للنصب والِاحتالل          
ً
 سهال

ً
لكن جانبها غير امللموس وِاعتمادها الشبه كلي على إلانترنت، جعل منها هدفا

أنها تحاول إزاحة وسائل الدفع التقليدية وِامتالك السوق َّ والتزوير، لكن رغم النقائص املوجودة فيما، إال

 .وِاحتالله بمفردها

 هذه الوسائل وقبولها في التعاون؟ل املواطن الجزائري ِاستطاع فهم ِاستيعاب فه -        
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 :      تمهيد    

رغم الدراسات النظرية املتعددة في مجال غسيل و تبييض ألاموال إال أّن إسقاطها في الواقع يكون أكثر شموال 

و ألن البنوك من  وتوضيحا للجريمة التي أضحت تكتس ي الطابع املشروع في العديد من القطاعات ،

القطاعات التي تمر بها تلك الجرائم لتنظيف تلك ألاموال فقد ارتأينا إسقاط املفاهيم النظرية على بنك من 

، و ذلك من أجل تسليط الضوء على الجرائم  التي  BEAالبنك الجزائري الخارجي وهوبنوك الجزائر ، أال 

مباشرة كتواطؤ عمال البنوك و املشاركة و التغاض ي عن تساهم البنوك الجزائرية في تغطيتها سواء بطريقة 

 .العديد منها ، أو بصورة غير مباشرة كعدم التدريب في هذا املجال و غياب الحيطة و الحذر

ي   هذا و بالرغم من الجهود البارزة للدولة الجزائرية من أجل تجريم هذه العمليات إال أّن العديد يفلح ف

تنظيف هذه ألاموال تحت غطاء البنوك ، البريد ، أو العقارات ، و حتى الفنادق التي تعد من السبل الحديثة 

 .لعدم فضح ألاشخاص ألموالهم الغير الشرعية 

ّن السرية املصرفية حالت دون الوصول إلى الحقائق الكبرى في هذا املجال و هذا ما و من الجلي الذكر أ

 .صعب البحث في هذا الجانب التطبيقي 

 لطبيعة املوضوع التي
ً
تقتض ي محاولة إسقاط املعارف النظرية ومعرفة مدى تطبيق في البنوك الجزائرية  نظرا

وقد انتهجنا في هذه الدراسة املنهج  الخارجي لجزائري وذلك من خالل البنك املعني بالدراسة وهو البنك ا

جرائم غسيل ألاخير الوصفي لطرق وأدوات مراقبة كما أنها من مهام الوظائف ألاخرى للمؤسسة ونخلص في 

في  و الحد منها ألاموال تبييض من وقاية مة من أجلمالئالتوصيات والاقتراحات التي نراها  وتقديمألاموال 

 :إلى هدا في املباحث التالية البنك وسنتطرق 

 

 .(الخارجي البنك الجزائري )تقديم املؤسسة املستقبلة :املبحث ألاول 

  .ألاموال تبييض من للوقاية  إجراءات داخلية :املبحث الثاني

 .ظاهرة تبييض ألاموال في بنوك الجزائر  :املبحث الثالث
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 (البنك الجزائري الخارجي)املستقبلةتقديم املؤسسة :  املبحث ألاول 

يعتمد النشاط البنكي أساسا على إعادة توزيع رؤوس ألاموال بصفته وسيطا في دوران رؤوس ألاموال بصفته 

سواء كان ذلك على املستوى الوطني أو الدولي،فإّنه يتواجد عمالء يملكون فائض من رؤوس ألاموال و آخرين 

                                                                     .(نقص) لديهم عجز في رؤوس ألاموال

    ( .                                                                                              املقترض)من هنا يجد البنك سببا لوجوده إذ يلعب دور الوسيط بين مالكي رؤوس ألاموال و طالبها 

إذ البنوك الجزائرية حاليا معنية أكثر من ذي قبل ، و ذلك نتيجة النتقال في إلاقتصاد الوطني من موجه و 

 .                                       مخطط إلى اقتصاد مفتوح املتميز باالستقاللية 

غير قابلة ) ارية راجعة فيها كان دور البنك سابقا ينحصر في القيام بعمليات مالية انطالقا من قرارات إد

 (.                                                                                      للنقاش

 .                أما حاليا فقد دخلت في عهد جديد إذ أصبحت تتميز باستقاللية و مسؤولية أكثر

ضروري للنشاط الاقتصادي لبلد ما و تتجسد هذه الضرورة من خالل عمليات القرض التي  إذن البنك عميل

 .                                                                      تستجيب لها

من حيث و من أكثر البنوك التجارية الجزائرية شهرة في العالم نجد البنك الخارجي الجزائري الذي يعتبر الرائد 

التعامالت مع الخارج خاصة في ميدان الضمانات البنكية و لذلك وكلت له الدولة كّل الصالحيات للقيام 

 .                                                                            بمهامه على أحسن وجه ، فهو يعتبر بنك من الدرجة ألاولى و ذو سمعة عاملية كبيرة 

 "BEA"الخارجي  نشأة البنك الجزائري : املطلب ألاول   

مليون دينار في إطار  24 برأسمال قدره 67/204 بموجب ألامر 01/10/67 تم إنشاء بنك الجزائر الخارجي في

 :تأميم املنشآت الاقتصادية واملالية التي عرفتها الجزائر عقب الاستقالل، وأي استعاد نشاطات البنوك التالية

  01/10/1967 الليوني بتاريخالقرض. 

 31/12/1967 الشركة العامة بتاريخ. 

 30/04/1968 بنك باركليز املحدود بتاريخ. 

 بنك الشمال. 

 31/05/1968 البنك الصناعي للجزائر واملتوسط بتاريخ. 

وهو بنك ودائع ككل البنوك ألاخرى يتعامل مع أشخاص معنوية وطبيعية تخضع لقواعد القانون التجاري 

بنك الخارجي يساهم في تسيير املعلومات التجارية للمؤسسات حتى تسمح لهم بالشراء والبيع في أحسن  وكان

كان الغرض منه في املقام ألاول  1970 الظروف وذلك بمراعاة التطور التجاري العالمي،توسعت وظائفه سنة

 .لمهو تسهيل وتنمية التقارير الاقتصادية واملالية للجزائر مع باقي دول العا
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أصبح بنك الجزائر الخارجي مؤسسة وطنية عمومية اقتصادية مختصة في تمويل التجارة  1988 في سنة

وكالة متواجدة في التجمعات  86 ولديه 17/01/2002 الخارجية،وقد تحصل على اعتماده الرسمي يوم

 .السكانية الكبرى،املراكز الصناعية،ومناطق إلانتاج البترولي

 :مراسل بنكي وله فرعين في الخارج هما 1500 عالقات مع شبكة من يقيم

 البنك العربي ما بين القارات املتواجد في فرنسا. 

 ARBIFT البنك العربي لالستثمارات في التجارة الخارجية املوجود في أبوظبي

    "BEA"الخارجي  مهام وأهداف البنك الجزائري  :املطلب الثاني

 الخارجي لكل مؤسسة أهداف مسطرة فال بد لها من مهام تقوم بها من أجل تحقيقها، فالبنك الجزائري  كما    

له أهداف مسطرة على املدى الطويل واملتوسط مستخلصة من إلاستراتيجية والسياسة العامة للبنك يمكن 

 :ذكر بعضها فيما يلي

 :ين الداخلي والخارجيللبنك الخارجي الجزائري عدة مهام على الصعيد:  مهامه -1

 :على الصعيد الداخلي .أ

 تلقى ودائع تحت الطلب أو ودائع ألجل من أشخاص طبيعيين أفراد  أو أشخاص

 SPA,EURL,SARL)معنويين

 تقديم قروض قصيرة ومتوسطة ألاجل إلى أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين. 

 :على الصعيد الخارجي .ب

 مهمته الرئيسية في تسهيل وتطوير الروابط والعالقات الاقتصادية الجزائرية بالبلدان ألاخرى  تتمثل

في إطار السوق من خالل تشجيع العمليات التجارية مع الخارج بتمويل القطاع العام والخاص، 

 :وتقديم الضمانات الالزمة والتأمينات للمصدرين واملستوردين، باإلضافة إلى املهام التالية

  توفير خدمات مركزية للمؤسسات الجزائرية،وتزويدها باملعلومات التجارية الدقيقة التي تمكنها من

 .بيع منتوجاتها في أحسن الظروف

 القيام بعمليات الصرف والتحويالت. 

 مساعدة ترقية التصدير للمنتوجات املصنعة. 

تي تخص مختلف النشاطات املتعلقة تشجيع الاستثمار في املواد ألاولية املتوقعة للمشاريع العامة وال

 بالصناعات الغذائية وكذا الصناعات الحديثة وامليكانيكية والبتر وكيماوية

 :تتمثل أهداف بنك الجزائر الخارجي فيمايلي: أهدافه-2
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  إنعاش الاقتصاد الوطني من خالل تمويل املؤسسات الاقتصادية في املجال الاستثماري والتجاري

 .الاقتصاديةلتحقيق التنمية 

  توفير مناصب الشغل من خالل تقديم قروض للشباب في إطار تشغيل الشباب وبالتالي املساهمة في

 .القضاء على البطالة أو إلانقاص من حدتها

 نشر الوعي الادخاري لتحقيق أكبر مصدر للتمويل. 

  تقديم تحفيزات ضمان حسن سير الخدمات املصرفية التي يقدمها البنك للزبائن ومحاولة تطويرها،و

 .للزبائن وهذا لتحسيسهم باألمان والراحة وكذا لجلب زبائن آخرين

 إنشاء عالقات اقتصادية خارجية من أجل إنعاش قطاع التجارة الخارجية. 

 :الخارجي في مدى السنوات ألاخيرة تطّور البنك الجزائري  -3

 .                  تأميم البنوك  اكتملت باجراء 0691أكتوبر  10نشير إلى أّنه بعد نشأتها في 

بعد نشأتها ورثت هذه الهيئة نشاطات عن بنوك أجنبية التي كانت تنشط في بلدان قبل إلاستقالل خصوصا 

 .                                                      نشاطات القرض الليوني 

وطني و العالقات املالية و إلاقتصادية للجزائر مع وظيفتها ألاساسية هي تسهيل التنمية في اطار التخطيط ال

 .بلدان أخرى 

ذات النشاط ) و في هذا إلاطار منحت لها ثقة في معظم العمليات البنكية ألكبر الشركات الصناعية مع الخارج 

 ( .بين الحجم الكبير 

بنوك الدولة معناه و كما كان البنك الخارجي الجزائري من بين أهم  0611إلى غاية استقاللية الشركات سنة 

 . أشرنا إليه آنفا كان دوره الرئيس ي هو الوساطة بين املؤسسات و خزينة الدولة 

نستطيع القول استنادا على ميزانية نشاط البنك الخارجي الجزائري ، أنه لم ينقطع عن بذل جهود مختلفة  

املوافق للمقتضيات الجديدة للحالة  ألاشكال اتجاه زبائنه ، سواء خاصة أو عمومية ، داخليا أو خارجيا

 .إلاقتصادية 

     كاألنترنيت  في اطار نشاطاتها ، يستعمل البنك الخارجي الجزائري وسائل اتصال و املعالجة املعقدة

 و إلاعالم آلالي و كذا سويفت

 "BEA"الخارجي  الجزائري  للبنك التنظيم الداخلي: طلب الثالثامل

التطرق إلى موقع مراقبة التسيير ضمن الهيكل التنظيمي للبنك من الضروري عرض الهيكل التنظيمي  قبل     

 .وتحديد مختلف مستوياته وأقسامه

يدخل الهيكل التنظيمي العام للبنك ضمن التنظيم الوظائفي وهو يتميز بجودة : الهيكل التنظيمي للبنك -0

تحقيق الرقابة من خالل توسع التنظيم عرضيا كما يتسم نطاق إلاشراف حيث أن إلاشراف الجيد يؤدي إلى 

  :بالتالي يمكن عرض أجزاء الهيكل التنظيمي بالشكل التاليو  بالالمركزية
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 "BEA"الخارجي الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري : (1-3)لشكل رقما

 

 

 

          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 " BEA "الخارجي الوثائق الداخلية للبنك الجزائري : املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المديرية العامة

 المديريات األمانة

 المديرية العامة

 الدارة التعهدات

 مديرية االعالم

 اآللي

 مديرية التعهدات 

 للمؤسسات الكبيرة

 مديرية التعهدات 

 للمؤسسات الصغيرة

 المديرية

 المركزية 

المديرية العامة 

 لالدارة الخارجية

مديرية العالقات 

 الدولية مع الخارج

مديرية التجارة 

 الخارجية

مديرية العمليات مع 

 الخارج

 

المديرية العامة 

 الدارة التنمية

 مديرية المحاسبة

 

 مديرية النزاعات

 

 مديرية الخزينة

مديرية مراقبة 

 التسيير

المديرية العامة 

 الدارة الوسائل

مديرية البنوك 

 البشرية والتكوين

مديرية االدارة 

 العامة

 

مديرية الدراسات 

 القانونية

 مديرية االتصال
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 ":BEA" الخارجي نظام املعلومات في البنك الجزائري  -2

املعلومات بدقة وفي الوقت املناسب إلى متخذي القرار يتوقف على مدى إن الحديث عن ضمان وصول 

 للحديث عن نظام  الخارجي قدرة نظام املعلومات في البنك الجزائري 
ً
على القيام بذلك، وهذا ما يؤدي بنا أوال

 . املعلومات في البنك

أهمية في ضمانه لتحقيق إن ملا لنظام املعلومات في املؤسسات في محيط يتميز بعدم الاستقرار من 

الفعالية والكفاءة وتحسين أداء الخدمة وتوصيل املعلومات إلى مستخدميها في الوقت املناسب وبالدقة 

أعطت له أهمية بالغة من خالل تخصيص قسم خاص بنظام  الخارجي املطلوبة فإن إدارة البنك الجزائري 

اج برامج تطوير أنظمة املعلومات في خططها ، ولم تتوقف إدارة البنك على إدر "DELTA.V8"املعلومات 

 : القصيرة واملتوسطة ألاجل من خالل إدراج عدة محاور نذكر منها

 

  هذه العملية تنجز من طرف مكتب دراسات خارجي يسمح بوضع ميزانية : مراجعة أنظمة املعلومات

 ألانظمة الحالية ونتائج العمال؛

  تطوير تطبيق ما يلي : 

 خزينة، هذه البرامج تسمح بمعرفة ما يليبرامج ضبط حالة ال : 

ضبط الطرق آلالية ملعرفة الحالة الصافية للخزينة في أي وقت والتنقيط آلالي لتوجيهات  -

 بنك الجزائر؛

 .تسيير وضبط قيمة الاحتياطات إلاجبارية -

 وذلك عن طريق برامج خاصة بالقروض العقارية، حيث تسطر في الداخل وتسمح : العقارية القروض

 .باملساعدة على اتخاذ قرارات منح القروض العقارية

  برامج تقييم ألاخطار عن طريق دفتر التكاليف يوضع ألجل اقتناء برامج تقييم ألاخطار؛ 

  ج حسابات العملة الصعبة من خاللتطوير برامج على املوقع الرئيس ي من أجل تكييف برام : 

 فهم وتطوير البرامج املحاسبية للمبادالت النقدية بين البنوك من أجل : 

 تسيير املبادالت بين البنوك؛  -

 .محاسبة العمليات ومعالجة واستغالل امللفات -

 فهم وتطبيق التسيير آلالي للعمليات املحاسبية اليومية على مستوى مديرية املحاسبة . 
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  ألاموال تبييض من للوقاية  إجراءات داخلية: املبحث الثاني

تعد عمليات غسيل ألاموال ظاهرة قديمة نشأت منذ أن احتاج إلانسان إلى إخفاء مصادر الكسب التي 

حصل من خاللها على أموال غير مشروعة، غير إن هذه العمليات قد تزايدت بصورة كبيرة في العصر 

الجريمة املنظمة والتي صاحبها في الوقت نفسه استخدام أساليب أكثر كفاءة  الحديث عندما اتسع نشاط 

في عمليات إلاخفاء، حيث تحتاج عمليات الغسيل في العصر الحديث إلى مهارات خاصة واستخدام أساليب 

 عدة للنجاح في الحصول على مستند رسمي مللكية ألاموال بصورة قانونية

 الالتزام بتطبيقها مؤسسة لىع إجراءات داخلية :ألاول املطلب 

 :إجراءات داخلية يجب على كل مؤسسة مصرفية الالتزام بتطبيقها .1

  يحظرررر علرررى أي مصررررف أن يمتلرررك أو يبررردل أو يحرررول أو أن يكرررون وسررريلة المرررتالك أو تبرررديل أو تحويرررل أمررروال

عوائررد لنشرراط إجرامرري وممتلكرات أخرررى إذا كرران املصررف يعلررم أو يشررتبه بررأن هرذه ألامرروال أو املمتلكررات ألاخررى 

 .أو تستخدم لتمويل أي أنشطة إجرامية

  علرررى كررررل مصررررف أن يضررررع ضررروابط داخليررررة أو إجرررراءات اتصررررال لكررري يحرررردد ويمنرررع العمليررررات التررري تتضررررمن

 .نشاطات إجرائية وغسل أموال

 ر ر ى علررى كرررل مصررررف تزويرررد سرررلطة النقررد بتقريرررر يرررومي بجميرررع الحررروالات الررواردة التررري تبلررر  أو تزيرررد قيمتهرررا علر

 .عشرة آالف دوالر أمريكي

  علررى كررل مصرررف الالتررزام بتنفيررذ قرررارات الحجررز املتعلقررة بحسررابات الودائررع والحرروالات واملمتلكررات وألاصرررول

 .العائدة ألشخاص عاديين أو اعتباريين والتي تشتبه الجهات املختصة بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي

 عند تقديم .2
ً
 :الخدمات التالية التحقق من هوية جميع العمالء وخصوصا

 فتح الحسابات بمختلف أنواعها. 

 تقديم القروض. 

 تنظيم عقد إيجار صناديق ألامانات. 

  عمليات الصندوق التي تزيد عن عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت ألاخرى. 

 ؤهم فررري أشرررخاص ال تظهررر أسررما/ إيررداع مبررال  نقديررة أو شررريكات سررياحية فرري حسرراب قرررائم مررن خررالل شررخص

 .عقد توكيل يخص ذلك الحساب

  على املوظف املختص التحقق مرن هويرة العميرل بغرض النظرر عرن قيمرة العمليرة إذا الحر  أن هنراك عمليرات

نقديررة متعررددة تجررري بمبلرر  يقررل عررن عشرررة آالف دوالر أمريكرري، وذلررك علررى الحسرراب نفسرره أو علررى حسررابات 

 .متعددة لشخص واحد

  غير معروفة من الخارجعند تحصيل شيكات من خدمات. 

  التوقيررع علرى اتفاقيررة فررتح الحسرراب وصررورة عررن 
ً
 طبيعيررا

ً
بطاقررة وإثبررات )يطلرب مررن العميررل إذا كرران شخصررا

 .مع ألاصل والتأكد من عملية املطابقة( الشخصية
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 يطلررررب منرررره إبررررراز املسرررررتندات حسررررب ألاصررررول وأهمهررررا، نظامرررره ألاسا رررر ي وشرررررهادة  إذا ،
ً
 معنويررررا

ً
كرررران شخصررررا

التسرجيل ورقررم السررجل التجرراري واملفوضرين بررالتوقيع كمررا يجررب الحصررول علرى أسررماء وعنرراوين الشررركاء عنررد 

 .فتح الحساب وقرار مجلس إدارة الشركة املتعلق باملوافقة على فتح الحساب

ى املصرف قناعرة برأن العمليرة تنطروي علرى غسريل أمروال، فعليره وقرف تنفيرذ املعاملرة أو دفرع إذا كانت لد .3

 
ً
 .أي مبل  منها، وعليه في هذه الحالة إبالغ سلطة النقد بذلك فورا

 :على املصرف أخذ املؤشرات التالية بعين الاعتبار .4

 ت كبيرة دون أسباب واضحةدية من فئات صغيرة بأوراق من فئالنقمبادلة كميات كبيرة من ألاوراق ا. 

  بالنسررربة إلررى نشرراطات العميرررل 
ً
 ضررخما

ً
إيررداع مبررال  كبيرررة أو إبرررداعات متكررررة ملبررال  يشررركل مجموعهررا ةجمررا

 .الظاهرة

  مرررررن اسرررررتخدام الحرررروالات املصررررررفية أو ألادوات ألاخررررررى 
ً
التركيررررز علرررررى السررررحوبات وإلابرررررداعات النقديرررررة برررردال

 .القابلة للتداول وبدون أسباب واضحة

  تشررغيل حسررراب بصرررورة أساسررية لتحويرررل مبرررال  كبيررررة إلررى بلررردان أجنبيرررة أو لتلقررري تحررويالت منهرررا فررري حرررين ال

 .يبدو أن نشاط العميل يبرر مثل تلك العمليات

 العمليات الكبيرة أو املتكررة املتصلة بنشاط خارجي والتي تبدو غير متناسبة مع ةجم نشاط العميل. 

  الشررخص وإيررداع مبررال  نقديرررة فرري كررل تلررك الحسررابات بحيررث تشرركل فررري الاحتفرراب بحسررابات متعررددة لررنفس

 وبما ال يتناسب مع ةجم نشاط العميل
ً
 كبيرا

ً
 .مجموعها مبلغا

  جيرررة لصررالح صرراحب الحسرراب ولكنهررا ال تبررردو إيررداع شرريكات يكررون املسررتفيد منهررا طرررف آخررر بمبرررال  كبيرررة ومح

 .منسجمة مع العالقة بصاحب الحساب أو طبيعة عمله

  يل إلايداعات في الحساب إلى الخارج مباشرة أو بمبال  متماثلة تكون في مجملها كبيرةتحو. 

 وبعد ذلك إجراء تحويالت كبيرة بنفس الطريقة إلى بلد آخر 
ً
 .تلقي الحساب عدة تحويالت صغيرة إلكترونيا

 يل ألاموالالحجم الكبير للحوالات البرقية من وإلى املصارف في الدول املعروفة بأنها مراكز لغس. 

 الحجم الكبير للشيكات السياحية والحوالات البريدية املتسلسلة ألارقام واملعنونة لنفس املستفيد  . 

  تعرردد طلبررات إصررردار شرريكات سررياحية أو شررريكات مصرررفية برررالعمالت ألاجنبيررة بمبررال  ال تتناسرررب مررع طبيعرررة

 .نشاط العمالء

 بمبررال  كبيرررة ال تتناسررب مررع طبيعررة وةجررم نشرراط العمررالء، أو أن يكررون املسرررتفيد  فررتح اعتمررادات مسررتندية

 .منها أحد العمالء ذوي الصلة الوثيقة بالعميل في الخارج

 أو غير معروف للمصرف 
ً
 غير مقيما

ً
 أجنبيا

ً
 .خصم أوراق تجارية يكون املستفيد منها طرفا
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 ألاموال تبييض من ةكإجراء للوقاي لألموال ونيالالكتر التحويل عمليات مراقبة  :املطلب الثاني

يصعب في كثير من ألاحيان التنبؤ مسبقا بوجود أموال غير مشروعة على مستوى البنك، ويزيد ألامر صعوبة 

ولكن  إذا كان أصحاب ألاموال القذرة يستخدمون آليات التحويل الالكتروني لألموال لتبييض هذه ألاموال، 

موظفي البنوك واملؤسسات املالية في الكشف عن وجود شبهة تبييض ألاموال، ويكون يمكن الاعتماد على 

ذلك باالعتماد على مجموعة من املؤشرات التي إن توفرت، فإنها تدل على وجود شبهة تبييض ألاموال، وتتمثل 

 :هذه املؤشرات في مجال العمليات املالية الالكترونية فيما يلي

  عدة تحويالت مالية الكترونية صغيرة الحجم ليقوم في مرحلة موالية صاحب إذا تلقى أحد الحسابات

بأن يتم استعمال هذه ألاموال لتسديد ثمن الصفقة . الحساب بتحويالت كبيرة الكترونيا إلى بلد آخر

 .التجارية الدولية ملصلحة البائع املستفيد من الاعتماد املستندي الالكتروني

 ر مبال  كبيرة الكترونيا أو يتلقون دفعات كبيرة بشكل منتظم من بلدان وجود زبائن يودعون باستمرا

 .معروفة بإنتاج وتجارة املخدرات

  التحويالت التي تصل باسم زبون البنك من الخارج الكترونيا ثم تحول إلى الخارج بالطريقة نفسها، أي ال

كأن يتلقى املستورد أموالا تحول الكترونيا إلى حسابه، فيعطي .تودع ثم تسحب كغيرها من ألاموال ألاخرى 

ألامر بتحويلها إلى حساب بالخارج، وهو حساب البائع املستفيد من الاعتماد املستندي الالكتروني، دون أن 

فهنا يقوم الشك بأن هذه ألاموال ذات مصادر غير مشروعة، ويجب التخلص منها بتحويلها . يقوم بسحبها

 .آخر في الخارج إلى حساب

إن سوء استخدام القطاع املالي من قبل املجرمين، ناهيك عن ازدياد تدفق ألاموال غير املشروعة من                 

خالل التحويالت املالية، استوجب وضع قواعد وقائية تضبط عملية الحصول على خدمات التحويالت 

 .وال في حالة وجودهاالالكترونية، وتمكن من الكشف على شبهة تبييض ألام

توضح هذه القواعد، والتي تهدف إلى التأكد من توفر كل املعلومات الالزمة والدقيقة املتعلقة باآلمر بالتحويل 

الالكتروني وكذا املستفيد من العملي، وأن يتم إدراج هذه املعلومات في رسالة التحويل أو نموذج الدفع 

، تحول هذه املعلومات إلى السلطات القضائية وإلى خلية معالجة وعند الاقتضاء. املصاحب للتحويل البرقي

وعليه، تصر التوصية املذكورة أعاله على ضرورة تكريس كل . الاستعالم املالي واملؤسسات املالية املعنية

 .الوسائل وأنظمة املراقبة، ملراقبة التحويالت الالكترونية ورصدها في وقتها الحقيقي

أن تتحقق   صبح لزاما على البنوك واملؤسسات املالية في إطار التحويالت الالكترونية،وعلى هذا ألاساس، أ  

بدقة من هوية آلامر بالعملية واملستفيد منها، وهذا باإلضافة إلى عنوانيهما، وذلك مهما كانت النظام املعتمد 

 (SWIFT, ARTC, ATC) في التحويل الالكتروني لألموال

جزائر خطوطا توجيهية ملعالجة التحويالت الالكترونية، حيث جاءت وتطبيقا لذلك، أصدر من جهته بنك ال    

هذه الخطوط التوجيهية بهدف تعزيز الرقابة على عمليات التحويل الالكتروني لألموال، بضمان تتبع مسار 

فعندما يتعلق ألامر بالتحويالت العابرة للحدود، فيتوجب على البنوك واملؤسسات . ألاموال املحولة ووجهتها
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الية العاملة في الجزائر ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويالت الالكترونية من وإلى الخارج التي تتعدى امل

 :أورو أو ما يقابلها من العمالت ألاخرى، باملعلومات التالية 0111دوالر أو  0111قيمتها 

 .اسم ولقب مصدر ألامر بالتحويل الالكتروني_ 

 .لعمليةورقم الحساب املعتمد في تنفيذ ا _

وعنوان مصدر ألامر بالتحويل الالكتروني ورقم التعريف الوطني الخاص به، ورقم تعريف الزبون أو تاريخ  _

 .ومكان الوالدة

 .اسم ولقب املستفيد من عملية التحويل الالكتروني _

برقم رقم حساب املستفيد املعتمد في تحويل العملية، وفي حالة عدم وجود رقم الحساب، فيجب تعويضه _

 .مرجعي للتمكن من تتبع مصارها وفق ذات املصدر

أورو أو ما يقابلها،  0111دوالر أو  0111أما بالنسبة للتحويالت الالكترونية التي ال تتجاوز قيمتها                 

 فتكتفي البنوك بالحصول على اسم ولقب املستفيد ورقم الحساب أو الرقم املرجعي املوحد للعملية، وال يعد

 .التحقق من صحة املعلومات ضروريا إال في حالة الاشتباه في تبييض ألاموال

وتجدر إلاشارة إلى أن الجزائر تبدي تعاونا كبيرا في إطار مكافحة تبييض ألاموال، وخير دليل على ذلك، البرامج 

من الدورات التدريبية التدريبية التي وضعتها املؤسسات املالية العاملة في الجزائر، بحيث تم إجراء العديد 

لتدريب املوظفين بما يضمن اطالعهم على التطورات الجديدة واملعلومات املتعلقة باألساليب والطرق 

والاتجاهات العامة الجارية لتبييض ألاموال وتمويل إلارهاب، ناهيك عن ارتفاع نسبة التصريحات املقدمة 

 .5105تصريحا بالشبهة سنة  056شبوهة، والتي بلغت من فبل البنوك واملؤسسات املالية حول العمليات امل

 :الطرق الوقائية في املكافحة

 .إتباع سياسات تشريعية جديدة بالتجريم والعقاب مالئمة لجرائم غسيل ألاموال .0

تطرروير الررنظم الرقابيرررة للبنرروك الوطنيرررة علررى نحرررو يجعررل باإلمكرران رصرررد حركررة ألامررروال القررذرة وإكتشرررافها  .5

جنرررة فررري كرررل بنرررك تتحقرررق مرررن شررررعية هرررذه ألامررروال املودعرررة أو عرررردم سرررواء بإسرررتحداأ قسرررم أو جهررراز او ل

ولعرل التعراون برين البنرك املركرزي  والبنروك الوطنيرة ألاخررى مرن خرالل تبرادل املعلومرات وحرق هرذا .  شررعيتها

 .البنك في إلاطالع على الحسابات املصرفية هي من ألامور الضرورية

رفية النظيفرة ورفرع السررية عرن ترداول ألامروال القرذرة فمبردأ يمكن إلابقاء على مبدأ سرية املعرامالت املصر .3

السرررية يكررون فررري إطررار الشررررعية امررا النشررراط إلاجرامرري فرررال محررل إلضرررفاء السرررية عليررره وإال تعرررض البنرررك 

 .لقواعد املسؤولية الجنائية

ويتعررين مراقبرررة البنررروك الصرررورية أو الوهميررة التررري تسرررتخدم كغطررراء لترررويج عمليرررات غسررريل ألامررروال ألامرررر  .4

 .الذي يتطلب التشدد في منح تراخيص للبنوك الجديدة إضافة الى إستمرار مراقبة البنوك القائمة

خاص تكييف جنائي ضرورة معالجة املشرع إلشكاليات التكييف القانوني كجرائم غسيل ألاموال وذلك بوضع 

    لهذه الجرائم إضافة الى تجريم نشاط غسيل ألاموال في ذاته
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على فرض الرقابة من طرف بنك الجزائر  15/10حيث نصت املادة السادسة من قانون  :الرقابة   5.  

 : واملؤسسات املالية وبريد الجزائر ، على الزبائن والعمليات التي يقومون بها ، وذلك من خالل

 دج51.111يتم الدفع بوسائل الدفع والقنوات البنكية واملالية عندما يفوق املبل   _
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 تبييض ألاموال في بنوك الجزائر  ظاهرة: املبحث الثالث

 .تبييض ألاموال في الجزائر : املطلب ألاول 

 054و  بالشكوك،تصريحا بإخطار 0541ملف للعدالة و  31إن خلية الاستعالم املالي تكشف عن تسليم -

 . 5109قضية ، من قبل البنوك في  الجزائر سواء أجنبية أو جزائرية ، خاصة و عمومية كانت خالل سنة 

الجزائر تطبيقا لقرارات  اتخذتهاو إجراءات جديدة و صارمة للوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب -

 هالخاص بهذث كشفت عنها الجريدة الرسمية ، حيث يلزم املرسوم مجلس ألامن لهيئة ألامم املتحدة حي

إلاجراءات الدولية الجزائر بضرورة تبلي  مجلس ألامن باألشخاص و املجموعات و الكيانات املعنية بتجميد 

 .ألاموال و ألارصدة للجماعات املشبوهة 

املوجودين في القائمة املوحدة  الخارجية قائمة ألاشخاص و الكيانات و املجموعات الشؤونيرسل وزير -

 .للعقوبات من طرف مجلس ألامن إلجراء الحجز و التجميد على أموالهم 

 .إلاجراءشريطة أن ينشر قرار الحجز في املوقع الرسمي لهيئة مخصصة الذي يعد إخطارا للمعنيين بهذا -

يد ألموال املعنيين إن كانوا املرسوم جاء في صفحتين يجبر املؤسسة املصرفية إجراء عمليات ةجز أو تجم-

ضمن زبائنهم أو إلابالغ عن أي عمليات مصرفية قام بها الوارد أسمائهم في القائمة السوداء املعدة من قبل 

 .إلغاءهامجلس ألامن بعد 

من ذات املرسوم تسمح للمعنيين بإجراءات تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب استعمال جزء من 11املادة * 

 و ذلك بعد إخطار مجلس ألامن بذلك ... ض إعالة عائالتهم و املرض و أعباء اجتماعية أموالهم لغر 

قرارات الحجز أو التبلي  عن ألاشخاص و الكيانات ذات العالقة بتبييض ألاموال و تمويل إلارهاب تأتي في  -

 .ألخرى  وقت كثر فيه الحديث أو الجدل بشأن ضرورة تحديد مفهوم إلارهاب الذي يختلف من منطقة

و كما أن الجزائر غرقت في ألاموال التي تتدفق عليها بفضل ارتفاع أسعار النفط ، كذلك غرقت أيضا في  -

 .الفضائح املالية التي بلغت ةجما ال مثيل له بسبب انتشار الرشوة و سوء التسيير و انعدام هياكل الرقابة 

مليار دوالر ، أعلنت  55فبينما أعلن وزير املالية مراد مدلس ي أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة بل  

شخصا قد قدموا للعدالة في إطار التحقيق املتعلق بالفضيحة املالية و التي  06أن  5111مصالح ألامن سنة 

و من فرع تابع لبنك التنمية املحلية قرب مليون يور  051مليار دينار ما يعادل  05تتمثل في الاستيالء على 

 .الجزائر العاصمة 
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 مكافحة تبييض ألاموال : الثاني  املطلب

الناطق الرسمي لوزارة الشؤوون الخارجية يرد على الاتهام السعودي ضد الجزائر بخصوص التراخي في -

بن علي الشريف أكد بأن ملف الوقاية من  مكافحة تبييض ألاموال ، و تمويل الجماعات الارهابية ،

تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب يدخل ضمن إلتزامات الجزائر الدولية و هو أمر غير مطروح و ليس من 

 .الطبيعة أن يطرح أبدا على مستوى العالقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره 

اليب  املستعملة من طرف الجماعات إلارهابية فإن تكييف و نظرا للمتغيرات الحاصلة باستمرار في ألاس-

املنظومات القانونية الوطنية مع التوصيات الدولية أمر يطرح بإطراد ، ومن هنا فإن أي بلد يمكن له 

أن يجد نفسه ضمن املنطقة الرمادية إذا تأخر ألي سبب من ألاسباب في أخذ التدابير املوص ى بها في 

 .حينها 

لتي صدرت من بلد عربي و هو اململكة العربية السعودية ضد الجزائر قرأها كثيرون بأنها إلاتهامات ا-

مسببة و تحمل ردا سعوديا على موقف الجزائر الرافظة للدخول إلى جانب الحلف العربي ضد 

 .الحوثيون في اليمن 

فبراير سنة  19ق ل املواف 0455ذي الحجة عام  51املؤرخ في  10-15كما أن الجزائر في القانون رقم -

 .، يتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب و مكافحتهما  5115

 إن رئيس الجمهورية ، -

 .منه  035، 059و ( 05و6و1و0)  055و /006/051بناء على الدستور ، ال سيما املواد -

ية العربية ملكافحة إلارهاب و بمقتض ى اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الاتجار باملخدرات ، و الاتفاق-

  55/14/0661املوقعة في القاهرة في 

 5113أوت سنة  59ه املوافق ل  0454جمادى الثانية عام  51املؤرخ في  00-13و بمقتض ى ألامر رقم -

 :و املتعلق بالنقد و القرض ، وبعد مصادقة البرملان صدر القانون نصه 

في قانون العقوبات ، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض فضال عن ألاحكام الواردة :املادة ألاولى 

 .ألاموال و تمويل إلارهاب و مكافحتهما 

 : يعتبر تبييضا لألموال :  22املادة 

تحويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء أو تمويه املصدر غير -ا

عدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة ألاصلية التي تحصلت منها املشروع لتلك املمتلكات أو مسا

 .هذه املمتلكات على إلافالت من آلاثار القانونية ألفعاله 

اكتساب املمتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل  -ب

 .عائدات إجرامية 
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تعتبر جريمة تمويل إلارهاب في مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة  : 23املادة 

كانت مباشرة أو غير مباشرة ، و بشكل غير مشروع و بإرادة الفاعل من خالل تقديم أو جمع ألاموال 

املنصوص  بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب الجرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو تخريب ،

 .و املعاقب عليها من قانون العقوبات 

يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع عن  : 20املادة 

 .طريق القنوات البنكية و املالية 

نون ألاموال غير املشروعة و تمويل إلارهاب و مكافحتهما القا 15في هذا املجال و هو القانون رقم -

مادة ، يتحدأ عن الوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب ، و استكشاف هذا  39املتكون من 

التبييض و تمويل إلارهاب و العقوبات الخاصة بهما و التعاون الدولي في هذا املجال و نص هذا القانون 

 .على عقوبات بالحبس ملمولي إلارهاب 

 

 ات للحد من ظاهرة تبييض ألاموال حالتوصيات و إلاقترا: املطلب الثالث 

 : التوصيات 

يتعين أن يتضمن النظام الفعال ملكافحة غسيل ألاموال تعاونا بين أطراف متعددة مع تعاون قانوني -

متبادل في خصوص الاستعالم و التحريات عن غسيل ألاموال و كذلك فيما يتعلق بمحاكمة املتهمين و 

 .ك ممكنا تسليمهم لحكوماتهم عندما يكون ذل

 .الاستفادة من التجارب العاملية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة -

السيطرة على املنافذ الحدودية ، و منع عمليات تهريب السلع أو ألاموال أو دخول البضائع املمنوعة -

 .سواء السلع املغشوشة أو املخدرات املمنوعة 

تصادية اختصاصيين في قمع الجرائم املالية و مواصلة تكوين أخصائيين في مجاالت التحقيقات الاق-

 الجنوح الاقتصادي 

لتدعيم التوصيات التي سبق ذكرها وجب تدعيمها ببعض الاقتراحات التي نرى أنه من : الاقتراحات 

 :املفيد لو تطبق ملواجهة ظاهرة تبييض ألاموال 

 . إلحاق بنوك الجزائر أفراد متخصصين في مكافحة الجرائم إلاقتصادية- -

 تبييض ألاموالة املتخصصة في قمع التنسيق مع خلية الاستعالم املالي التابعة لوزارة املالي- -

ة عائقا نحو تنفيذ هذه يجب أن ال تكون قوانين السرية املتعلقة باملؤسسات املالي -

 .تنمية الثقافة  الوطنية لدى املستهلك من خالل أجهزة إلاعالم  -التوصيات 

 .النقدية والتبلي  عنها عندما تتجاوز مبلغا معينادراسة العمليات  -
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إتخراذ تردابير ووضرع اسررتراتيجيات ملنرع ومكافحرة غسريل ألامرروال وإسرتخدام عائردات الجريمررة - -

 .ومكافحتها

 .والكشف عن الصفقات املالية املشبوهة( إعرف زبونك)ضرورة تطبيق قاعدة  -

 .العميل هوية تعلق ما خاصة,اليقظة من باملزيد التحلي -
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 :خالصة 

 ألاموال غسيل ظاهرة تستهدفها العالم بنوك من كغيرها الجزائرية البنوكمن خالل هذا الفصل نالح  أن     

 تتحمل أن البنوك هذه على يجب لذا

تبييض ظاهرة  واملتمثلة في الخطيرة الظاهرة هذه مكافحة في بدورها قيامها أجل من الكاملة مسؤوليتها

 ألاموال

مما سبق تبن لنا أن ظاهرة تبييض ألاموال في تطور ملحوب في بنوك الجزائر خاصة و أن السرية املصرفية -

 .تعيق من مكافحة و التصدي لهذه الظاهرة 

فهذه الظاهرة تستهدف البنوك حيث أنه يسير ببطء في تطبيق املفاهيم و إلاجراءات للتصدي لللظاهرة   

ستغل مبيضو ألاموال نقاط الضعف كتكوين القليل من إلاطارات في هذا او في هذا الصدد  بمختلف فروعه ،

 .الصدد و عدم وجود لجان مختصة  في كشف هذه الظاهرة 

و في ألاخير نتأمن على عدم توفر عدد كبير من ألامثلة و املعلومات والتوسع في املوضوع ألنه لم يكون هناك 

ونقص املعلومات املقدمة و ذلك ل صعوبة املوضوع و حساسيته و الحفاب على تعاون أو تجاوب في إلادارة 

 السرية التامة للزبائن و الحفاب على سمعة البنك و نرجو منكم التفاهم و شكرا
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 :تمهيد

تعد عمليات غسيل ألاموال ظاهرة قديمة نشأت منذ أن احتاج إلانسان إلى إخفاء مصادر الكسب التي حصل 

عندما  من خاللها على أموال غير مشروعة، غير إن هذه العمليات قد تزايدت بصورة كبيرة في العصر الحديث

اتسع نشاط الجريمة املنظمة والتي صاحبها في الوقت نفسه استخدام أساليب أكثر كفاءة  في عمليات 

إلاخفاء، حيث تحتاج عمليات الغسيل في العصر الحديث إلى مهارات خاصة واستخدام أساليب عدة للنجاح 

 .في الحصول على مستند رسمي مللكية ألاموال بصورة قانونية

 ،املشبوهة التي تكتسب بطرق غير مشروعة ألاموالتنظيف  إلى ألاولىتهدف بالدرجة  ألاموالض يظاهرة تبي

املالية  ألاسواقالحديثة املستعملة في املصارف و التقنياتالتكنولوجية و  ساليبألا تطور وقد ساهمت العوملة و 

 أداءسلبية تنعكس على  آثار في انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من دول العالم، ملا لها من 

  .مختلف الدول بشكل عام واقتصاديات ألافراداملؤسسات و

    :كاآلتيثالث مباحث رئيسية  إلىبتقسيم هذا الفصل  قمنا ألاموال تبييضجيدا بظاهرة  لإلملامو      

 ألاموالض يماهية تبي :املبحث ألاول 

 ألاموالض يجوانب ظاهرة تبي :املبحث الثاني

 آلية عمليات تبييض ألاموال :الثالث املبحث
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 ض ألامواليتبي  جريمة ماهية :املبحث ألاول 

املالية ت تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية و ذخأألاموال من املفاهيم التي  تبييضأصبح      

اتفاق موحد بين الدول حول مفهوم ورغم ذلك فانه ال يوجد  ،حتى الدوليو  إلاقليمي،على املستوى املحلي و

نتعرض إلى هية ظاهرة تبيض ألاموال و جل هذا يتعين علينا في سبيل تحديد ماأمن و  هذه الظاهرة بالضبط،

 .ألاضرار الناجمة عن هذه الظاهرةموال ثم نتطرق إلى مختلف أثار وض ألا يمفهوم و أسباب انتشار عمليات تبي

 :ألاموال ضيتبي جريمة  تعريف: املطلب ألاول 

تنوعت التعاريف لظاهرة تبييض ألاموال منها التعاريف القانونية و الدولية و صندوق النقد الدولي _   

:كذلك تطرق ملفهوم تبييض  ألاموال و هي كاآلتي   

تلك العملية التي يتم بمقتضاها ضخ ألارباح املتولدة عن "يمكن تعريف تبييض ألاموال بأنه : أوال

, و ألانشطة الغير املشروعة بشكل مشروع داخل النظام املالي العالمي , العمليات ذات النشاط إلاجرامي 

ن إنفاقها و إستثمارها في بحيث يصبح من الصعب التعرف على املصادر ألاصلية لهذه ألاموال و من ثم يمك

.1أغراض مشروعة   

 :لغة -1

غسل الش يء أو بيضه   :صحيح يدل على تطهير الش يء وتنقيته وجاء في لسان العرب تحت مادة غسل غسيل    

  .أي يغسله غسال

  :اصطالحا -2

هو تحويل الاموال التي تم اكتسابها بطرق غير قانونية الى اموال نظيفة وقانونية، ويتم هذا التحويل عن 

طريق اخفاء وتغطية املصادر التي تم اكتساب هذه الاموال من خاللها باستخدام هذه الاموال في مجالت 

 .1وقنوات استثمار قانونية

 :التعريف الفقهي لجريمة تبييض ألاموال -3

لم يتوصل فقهاء القانون الجبائي إلى تعريف جامع مانع لهذه الجريمة نظرا لحداثتها وسرعة تطورها      

واسعة في  الذي يساير تطور التكنولوجيا الحديثة، حيث أن كل املحاوالت الرامية إلى إيجاد تعريف خاص لها

تعريف جريمة تبييض ألاموال من حيث محتواها، ذلك لكثرة ألاساليب املستعملة في ارتكابها، فقد يتمايز 

 .موضعها وغايتها طبيعة هذه الظاهرة الجريمة

تبييض ألاموال هو فن توظيف الوسائل املشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا منها  :من حيث موضعها_ 

 .اقتصادية على وجه العموم لتامين حصاد وإخفاء املحصالت غير املشرعة إلحدى الجرائم

                                                                 
 .11 -11، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مصر، ص ص "(دراسة مقارنة)جريمة تبييض ألاموال "، عادل عكروم 1
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تستهدف ضخ ألاموال غير النظيفة كأموال التجارة باملخدرات والسرقات الكبرى وسرقة  :تهامن حيث غاي_ 

 .ألاعمال الفنية وإلايجار غير املشروع في ألاسلحة والتجارة في الرقيق عبر مختلف شبكاته

على نحو  وذلك داخل حيز ألانشطة الاقتصادية والاستثمارية املشروعة سواء على املستوى الوطني أو العالمي 

يعطيها صفة املشروعية في نهاية املطاف، وهكذا تتلخص ألاموال من مصدرها ألاصلي غير النظيف وتنحدر 

 .بذلك من جديد وسط اقتصاد طبيعي مشروع

لعل أهم ما يميز هذه الجريمة أنها جريمة تبعية من ناحية وقابلية للتداول من ناحية  :أما من حيث طبيعتها_ 

 .أخرى 

تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة وينصب نشاط تبييض ألاموال بالتالي  : ة إنها جريمة تبعيةفمن ناحي.1

 .على ألاموال أو املحصالت الناتجة عن هذه الجريمة ألاصلية

هو وقوع الجريمة ألام على إقليم دولة ما، بينما يتوزع نشاط تبييض  :أما من ناحية قابليتها للتدويل.2

 ، 1دولة أخرى وهكذا تتبعثر ألاركان املكونة للجريمة عبر الحدودألاموال على إقليم 

وهو ألامر الذي يصعب من املالحقة الجبائية السيما مع ما يثيره ذلك من مشاكل جمة في مجالي الاختصاص 

 .ومدى الاعتراف بحجة ألاحكام الجنائية الصادرة في موطن الجريمة ألام

:قانونا    -4 

قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم بأّن تلك الودائع أو ألاموال : ألاموال يقصد بعبارة تبييض 

محصلة من عمل غير مشروع إجرامي و ذلك إلخفاء مصدر تلك ألاموال أو التستر عليها ،ملساعدة أي شخص 

 فالت من النتائج القانونية لفعلهلإل , يعد فاعال أصليا أو شريكا في ذلك العمل 

العملية التي يتم عن طريقها إلغاء أو إبعاد الصلة بين :النقد الدولي غسيل ألاموال هو  ق صندو يعرفه كما _ 

الجريمة و بين املال الذي تم الحصول عليه أو تجميعه بواسطة ألانشطةإلاجرامية و العاملين على تلك 

نتباه إليهم من ألانشطة يجب أن يجدوا طريقة لتنظيف هذه ألاموال حتى يستطيعوا إستخدامها بون جذب إلا 

.قبل السلطات   

: تعريف ألانتربول _ 5 

أي تصرف أو فعل يهدف ملحاولة إلغاء أو محو هوية عمليات مصادرها غير :"ألاموال على أنه  تبييضيعرف     

."شرعية لتبدو كما لو كان أصلها من مصدر شرعي   

                                                                 
، 11، املجلد11،  مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق، بيروت،  العدد "ظاهرة غسيل ألاموال غير النظيفة"، سليمان عبد املنعم 1

 . 11، ص 1991
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غسل ألاموال هو نقل أو تحويل امللكية املستمدة من جرائم خطيرة لغرض :  فإن ألاوروبي لإلتحاد وفقاو   

.إلغاء أو إخفاء املصدر الغير الشرعي نتيجة ألن هذه امللكية مشتقة من جرائم خطيرة  

ض يتبي أننه حسب التعريف الواسع أفيمكن القول  ،ألاموالالتي قيلت في جريمة تبيض  التعارفتنوعت       

غير املشروعة ليس فقط تلك  ألاعماللقذرة الناتجة عن جميع الجرائم وا ألامواليشمل جميع  ألاموال

 .الناتجة عن تجارة املخدرات

تلك العملية التي يتم بمقتضاها ضخ ألارباح املتولدة عن العمليات ذات "يمكن تعريف تبييض ألاموال بأنه 

بحيث يصبح من , مشروع داخل النظام املالي العالمي و ألانشطة الغير املشروعة بشكل , النشاط إلاجرامي 

 .1الصعب التعرف على املصادر ألاصلية لهذه ألاموال و من ثم يمكن إنفاقها و إستثمارها في أغراض مشروعة

وتجسيدا  1111الذي بادرت به وزارة العدل سنة  أالستعجاليتماشيا مع املخطط  :املشرع الجزائري -6

النظر في مجمل النصوص  إعادةالعدالة املتعلقة بضرورة  إلصالحالوطنية  اللجنةللتوصيات املنبثقة عن 

القانونية لهذا القطاع، وقصد جعل قانون العقوبات يساير التحوالت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

وكذا من اجل  الفردي والجماعي، ألامنالتي تهدد  لإلجرامالجديدة  باإلشكالوقصد التكفل  بالدناالتي تعرفها 

نص  أول جعل القانون الوطني بتجانس مع املعايير الدولية والالتزامات الاتفاقية لبالدنا، وتبعا لذلك تم ظهور 

املشرع الجزائري قد  أن، وعند تفحصنا لهذا النص القانوني نجد في الجزائر ألاموالعن تبييض قانوني يتكلم 

، حيث ألاموالبالتعريف الفقهي الواسع لجريمة تبييض  خذألا نهج منهج التشريعات الدولية السابقة في 

نوفمبر  11ه املوافق 1011رمضان  12املؤرخ في  11-10مكرر والذي جاء بها القانون رقم  119عرفتها املادة 

 :املتضمن قانون العقوبات بما يلي 66/116 املعدل واملتمم لألمر 1110

قانون العقوبات ، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض ألاموال و فضال عن ألاحكام الواردة في : 01املادة 

 .تمويل إلارهاب و مكافحتهما 

: يعتبر تبييضا لألموال :  22املادة   

بغرض إخفاء أو تمويه املصدر غير  تحويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ،-ا

املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة ألاصلية التي تحصلت منها هذه 

 .املمتلكات على إلافالت من آلاثار القانونية ألفعاله 

أنها تشكل عائدات اكتساب املمتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها  -ب

 .إجرامية 

                                                                 
سمير شعبان، "جريمة تبييض ألاموال مفهومها ومخاطرها وآليات املصرفية ملكافحتها "، مداخلة مقدمة في امللتقى الدولي حول  عصرنه نظام  1

.  19الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الالكترونية، جامعة الجزائر، ص  
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تعتبر جريمة تمويل إلارهاب في مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة  : 20املادة 

كانت مباشرة أو غير مباشرة ، و بشكل غير مشروع و بإرادة الفاعل من خالل تقديم أو جمع ألاموال بنية 

ائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو تخريب ، املنصوص و استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب الجر 

.املعاقب عليها من قانون العقوبات   

يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع عن  : 20املادة 

.طريق القنوات البنكية و املالية   

ألاموال غير املشروعة و تمويل إلارهاب و مكافحتهما القانون املتكون من  11في هذا املجال و هو القانون رقم -

مادة ، يتحدث عن الوقاية من تبييض ألاموال و تمويل إلارهاب ، و استكشاف هذا التبييض و تمويل  16

و نص هذا القانون على عقوبات بالحبس  إلارهاب و العقوبات الخاصة بهما و التعاون الدولي في هذا املجال

 .ملمولي إلارهاب 

 ألاموالض يأسباب انتشار عمليات تبي :املطلب الثاني

بد بل ال  ،هذه العمليات من فراغ تأتي أنالدوافع فال يمكن و  ألاسبابالكثير من  ألامواللعمليات تبييض      

 مباشرة أسباب :1نوعين إلىيمكن تقسيمها  فاألسباب، للقيام بمثل هذه العمليات لألفرادمن سبب دافع 

 وأخرى 

 .غير مباشرة أسباب

 : املباشرة ألاسباب -ا

 أساسياحيث يمثل هذا السبب دافعا  :اكتساب الشرعية خشية املطاردة القانونيةو  ألامانالبحث عن .1

الدافع لغسيلها،  ى قو  إلاجرامية ألانشطةاملتولدة عن  ألاموال، فكلما ازدادت إلاجرامية ألاعمالملرتكبي 

 .الشبهة عنها إلبعادو  ،حتى ال يطارد قانونيا أمواله بتبييضفمرتكب الجريمة يقوم 

تعلن و  ،ألاموالهناك دول تشجع عمليات تبييض  :ألاموالض يوجود بعض الدول التي تشجع عمليات تبي.2

حتى ال تفرض عليها  أنهابل  ،القذرة وتقدم لها التسهيالت املمكنة ألاموالعلى استعداد لتلقي  أنهاصراحة 

 ".الجنات الضريبية"هي الدول التي تسمى و  ،الضرائب

الرقابة بين الدول املختلفة على و  إلاشرافقواعد ساهم تباين التشريعات و  :عدم وجود العقوبات الرادعة.0

البطء املرونة و  إلى باإلضافة، القذرة ألاموالتنفد منها هذه  أنفتح املجال لوجود بعض الثغرات التي تستطيع 

وجود حاالت  إلى إضافة، بالتخفيف عن الجاني إلادانةتتسم في حالة  أحكامهناك  ،الذي يميز املحاكمات

العقوبة للمجرم الذي يقوم  أعفيتفلو  ،ألاعيادعن املجرمين في املواسم و إلافراجالعفو وتخفيف العقوبة و

                                                                 
 .11، ص 1110، دار النشر للجامعات، الطبعة ألاولى، القاهرة، "جريمة غسيل ألاموال في الفقه إلاسالمي"عطية فياض، 1
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من و  ألاصليةالرتكاب الجرائم  ألافراد، وملا اندفع بأسرهلكانت هذه العقوبة رادعا للمجتمع  أموالهبتبييض 

 .أموالهمثمة القيام بتبييض 

 :غير املباشرة ألاسباب-ب

 :لتاليا باشرة  نذكر املغير  ألاسبابمن  بين 

التفكير في كيفية الحصول على املال بغض  إلىاملحرومين حرمان الكثير من الفقراء و والبؤس اليدفع  :الفقر.1

إبعاد الشبهة و  مصادر  إخفاءفي كيفية عند الحصول عليه بطرق غير مشروعة يفكر و  النظر عن مصدره،

حد ألهذا يعتبر الفقر و  ،استثمار مختلفة شرعية أوجهفي  إدخالهاوضعها بالبنوك ومن ثمة  إلىفيلجا  ،عنه

الاجتماعية  ألامراضالجرائم و أصنافالفقيرة مختلف  املجتمعات، فتنتشر في زيادة معدالت الجريمة أسباب

 .ضروريات العيشللحصول على القوت و 

 :البطالة.2

يأخذ عندما يبقى لساعات طويلة في فراغ  فاإلنساناجتماعيا ملا يتصل بها من فراغ،  مأساةتعتبر البطالة      

، وسيلة بأيارتكاب الكثير من الجرائم في سبيل الحصول على املال  إلى، فيندفع بعد ذلك السليمبالتفكير غير 

 .ذلك بتبييضهاعن املجتمع والرقابة و  ألاموالهذه  إخفاء إلىو من ثمة يندفع 

 :الرسومارتفاع معدالت الضرائب و .1

بان  ساد املجتمع  الشعور  إذا، خاصة الضريبي العبءمحاولة البعض التهرب من هذا  إلىذلك  يؤدي      

في توزيع  نه ال توجد عدالةأ أواستخدامات سليمة،  إلىال توجه و  حصيلة الضرائب ال تنفق في املرافق العامة،

 .حتى يبعد الشبهة عنهافي قنوات الاقتصاد الرسمي  أمواله، لذا يقوم املتهرب بخلط الدخل القومي بشكل عام

 :السياس يو  إلاداري الفساد .4

رشاوى مناصبهم للحصول على عموالت و من مختلف دول العالم باستغالل  املسئولون يقوم بعض  إذ      

 .1للحصول على خدمات عامة أو تراخيص حكومية  إعطاء أومقابل تمرير صفقات معينة 

 

 مراحل تبيض ألاموال :املطلب الثالث

كذلك يمكن القول الاستثمار إلايداع أو التوظيف و  :ض ألاموال ثالث مراحل وهي كالتالييلعمليات تبي     

(placement)،  مرحلة الترقيد أو التغطية أو التمويه و(Layering ) ،في ألاخر مرحلة الدمج و(Intégration )، 

 .ه املراحل بشكل منفصل أو في وقت واحدذيمكن أن تتم هو 

 :التوظيف أو إلايداع -1

                                                                 
، 1119، دار النفائس، الطبعة ألاولى، عمان،  "عمليات غسيل ألاموال بين الاقتصاد إلاسالمي والاقتصاد الوضعي"ل السميرات، عبد محمود هال

 .12ص
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ى ودائع مصرفية وأرباح وهمية يتم تحويل املال         ي حسابات تخص من ثم يتم توظيفه فو  ،غير املشروع إل

ض يضعف حلقات مراحل تبيأتعتبر مرحلة التوظيف ، و ، كائن في البلد نفسه أو في الخارجبنكا واحدا أو أكثر

عمليات محاولة  ض ألاموال تكثفيفاألجهزة املكلفة بمكافحة تبي ،بها من مخاطر الانكشاف ملا يحيط ألاموال

ألاموال  الك فمبيضو ذل، املاليإيقافها قبل أن تدخل في إطار سير نظام املصرفي ذه ألاموال و الكشف عن ه

عن يزيد  مبالغ ال إلىيعمدون لتجزئة املال و  ،غ كبيرة في املصارف دفعة واحدةمبال غالبا ماال يقومون بإيداع

ليتم إلايداع في  شبهات مجندين لصالحهم، سوابق أو همليست لديمحترفين و  أشخاصحد معين يودعه عدة 

 .1بحسابات متعددة لعدم قدرة على اكتشاف عمليات التبييضعدة مصارف و 

 :كالتالي هي ه املرحلةذأهداف ه

 .صغيرةالبنوك بدفعات كبيرة و إيداع ألاموال غير املشروعة في -

كذلك و  املالية، ألاسواقالسندات من و  ألاسهمغير املشروعة في النشاطات املالية كشراء  ألاموالاستثمار -

 .2غيرهاألاصول الثابتة مثل العقارات و شراء 

 :الترقيد أو التغطية أو التمويه-2

حسابات مصرفية مفتوحة  إلى بإعادتهااملراد تبييضها  ألاموال إخفاء إلىتهدف ه املرحلة ذه إنمن املعلوم          

 إخفاءجل من أ ألاموال امبيضو  بتأسيسهاالتي تدعى بشركات الواجهة التي يقوم ، و باسم شركات مشروعة

ها إقامة ه الشركات شبيهة بالشركات الوهمية التي يتم عن طريقهذ الحقيقية للحسابات،امللكية الفعلية و 

 .ال غير املشروعالتمويه عن مصدر املو  قدة وكذلكصفقات مالية جد مع

الغير مشروع  ألاصل إلخفاءسلسلة من العمليات املالية املتعاقبة  إجراءهي املرحلة التي يتم فيها و         

مضاعفة من خلق طبقات مركبة و  إلىين يعمدون لذا ألاموال بيي يكبرى مل أهميةه املرحلة تمثل ، وهذلألموال

العائدات غير املشروعة، وتمويه طبيعتها وقطع صلتها  إخفاءتكفل  التيالتحويالت املالية و الصفقات التجارية 

 .املختلفة ألاغراضالفرصة كاملة الستخدامها بحرية في  إتاحةو  ،تماما

 :ه املرحلةذومن بين صور ه 

 .ه الاستثمارات من دولة إلى أخرى نقل هذ، و توزيع ألاموال بين عدة استثمارات -1

 .املالية آلامنة وامللذاتنقل ألاموال بكل سرعة والسيما من ناحية املرافئ  -1

 .الغير املشروعة ألاموالكذلك خطابات الاعتماد لتسهيل حركة استغالل الفواتير املزورة و  -1

 .تحويل ألاموالالاستفادة من تغيير العملة وإصدار الشيكات و  -0

 :الدمج-1

                                                                 
 . 91، ص1111، دراسة حالة الجزائر، دار هومه، الجزائر، "وقاية النظام البنكي الجزائري من تبيض ألاموال"فضيلة ملهاق، 1

 .11، ص1111،  دار الثقافة، عمان، "تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات تبيض ألاموال"محمود محمد سعيفان،  2
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قد خضعت مسبقا لعدة الدمج هي املرحلة ألاصعب اكتشافا، باعتبار إن ألاموال تكون إن مرحلة       

 .ه العمليات بمجملها قد تمتد إلى عدة سنواتوالواقع أن هذ مستويات من التدوير،

ليس من وقد تدوم لعدة سنوات، و  ،رة متتابعة قد تكون في نفس الوقتتتم عمليات تبيض ألاموال بصو       

يصعب التمييز بين بعضها البعض للفرق فقد تتداخل املراحل فيما بينها و  ،مرحلة عن أخرى السهل فصل 

 .الذي يوجد بينها

، تمتاز بعالنية نشاطها حيث يتم فيها إعادة ضخ ألاموال التي ألاموال ضيهي آخر مرحلة من عمليات تبيو      

بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة خلطها في دورة الاقتصاد الكلي، تبييضها في الدورة الاقتصادية و  تم

ه الحالة إال من خالل أعمال الجوسسة ذه ألاموال في هذال يمكن كشف هو  ،الغير مشروعو املصدر  ذات

 .ألاموال اد عليها بدأت كأساس ملكافحة تبييضالتي ال يمكن الاعتماملخابرة السرية و ك
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 .مراحل عمليات تبييض ألاموال :  (1-2)لشكل رقما

 ..، رشوةدعارة ،متحصلة من تجارة املخدرات أموال ملوثة

      

 .مقاوالت ،الخارج تجارة سياراتمشروعة بالداخل و  أنشطةاستثمار في 

 

 أو فروع  إلى، تحويل الحساب فتح اعتماد مستندي ،حساب جاري الاستثمارات باملصارف  إيراداتاستثمار 

 .ألاموال، الحصول على قروض لضمان هذه أخرى بنوك 

 

 العمالء ألحدفي حساب جاري  إيداع، أخرى املصارف في املؤسسات مالية  إيراداتاستثمار 

 

 .الغير مشكوك فيهم

 

 

 .متنوعة كاملعامالت السابقةاملصرفي معامالت بنكية مختلفة و  الضخ في الجهاز 

 

 .الشركات املستترة ،ألامناملالية ببالد املالذ  ألاسواقالخارج استثمار في  إلى ألاموالتحويل 

 

 الضخ في الجهاز املصرفي

 

 إعادة التوطين في املصارف الوطنية لصاحب ألاموال امللوثة

 

 الخارجمشروعة أو غير مشروعة بالداخل و  استثمار في أنشطة
 

 .11، ص 1111املكتبي، سورية،  ، دار "غسيل ألاموال"محمد عمر ألحاجي،  :املصدر
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 خريطة إيضاحية لبيان مراحل عملية غسيل ألاموال(2-2)لشكل رقما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 161 ص  2009الخفي و غسيل ألاموال و الفساد، عبد املطلب عبد املجيد الاقتصاد :املصدر

 

 مرحلة التكامل  مرحلة التغطية  مرحلة التوظيف 

يتم توظيف األموال 

الناتجة عن األعمال غير 

المشروعة مثل المخدرات 

و السالح و الدعارة و 

الخ ...الرشوة و القمار 

في مشروعات استثمارية 

لها صفة الشرعية و 

القانونية و ال يهدف 

غاسلو األموال إلى تحقيق 

أرباح في هذه المرحلة 

حيث ينصب هدفهم على 

تغيير هوية األموال 

رها في اإلقتصاد باستثما

.الرسمي   

يأتي بعد ذلك دور 

المرحلة الثانية و هي 

التغطية على مصدر 

األموال الغير 

المشروعة ، و من ثم ال 

يمكن للسلطات الرقابية 

أو األمنية التوصل إليه 

لذا يقوم غاسلو األموال 

بإجراء العديد من 

اإلجراءات و العمليات 

المالية المتعددة و 

المعقدة بهدف فصل 

األموال عن مصدرها 

ي غير المشروع األصل  

أما المرحلة الثالثة 

فتأتي بعد أن يتم 

الفصل بين األموال و 

مصدرها األصلي ،و 

تكون األموال قد 

اكتسبت الصفة 

الشرعية و القانونية 

وفي هذه الحالة يعاد 

ضخها مرة أخرى إلى 

االقتصاد الرسمي 

كأموال مشروعة و 

لكن في شكلها 

.الخارجي فقط   
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 املصارف وتبييض ألاموال :املطلب الرابع

، من جانب أصحاب املوال القذرة، تعتبر البنوك هي القناة الرئيسية التي تصب فيها عملية تبييض ألاموال     

منها ومن القواعد املتعارف عليها في العمل املصرفي قاعدة سرية الحسابات املصرفية، هذه القاعدة استفاد 

قد و  ألاموال، مما جعل املؤسسات املصرفية تعيد النظر فيها، من أجل مكافحة الظاهرة، اكثيرا مبيضو 

مسالة السرية  11/11اعتمدت الجزائر في مختلف النصوص القانونية خاصة التي جاء بها ألامر رقم 

 .املصرفية

 :وسائل استخدام املصارف كميدان لتبييض ألاموال :أ

تدخل ألاموال القذرة املصارف بطرق مختلفة مما يعرض املصارف ملسؤولية قبولها هذه الودائع، مع       

، ويذهب البعض إلى تحميل املصرف املسؤولية حتى 1مستمدة ومتحصله من نشاط غير مشروععلمها بأنها 

البنك  أن إلىحيث يشير بعض الاقتصاديين  في حالة عدم علمه مباشرة باملصدر الحقيقي لألموال القذرة،

القذرة داخله من خالل بعض الظروف املحيطة واملوضوعية، ومن ثمة فانه يتعين  ألامواليمكنه اكتشاف 

على البنوك لكي ال تكون تحت طائلة املسؤولية، أن تتخذ التدابير الالزمة للتحقق من هوية ألاشخاص 

 . املتعاملين معها، من خالل كل املعطيات املقدمة

 أو تكون في شكل التحريض،  أن إمامن ثالثة صور، فهي الجنائية واحدة  املساهمةوبصفة عامة تتخذ      

متفقا، ولكن قد يعتبر مساعدا ولو  أو ا ومن الصعب تصور البنك محرض في شكل مساعدة، أو جنائي، اتفاق 

الغير قانونية  الجهودتعاوني تتالقى فيه  إجرامينشاط  ألاموالتبييض  أنكل هذا يؤكد  ،بطريقة غير مباشرة

  ،2ةلتحويل أموال طائلة من كونها قذرة املصدر إلى أموال مشروعواملال، وخبراء التقنية، لخبراء املصارف 

فيما يخص كيفية إمكان استغالل مجرمي ألاموال القذرة للمؤسسات املصرفية، فانه يمكن توضيح ذلك و 

 : من خالل النماذج التالية

 .أو نشاط دون سبب واضح زيادة ملموسة في إلايداعات النقدية لفرد -    

عمالء لديهم حسابات متعددة، يغذونها منفردة، بحيث يمثل مجموع حساباتهم مبلغا كبيرا، وتحويل تلك -    

 .املبالغ إلى حسابات مصرفية في الخارج

 .أصحابهاالاحتفاظ بأسماء وهمية، وغير متسقة مع نشاط -    

 

 

 

                                                                 
 .01، ص1111، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، "دور البنوك في مكافحة غسيل ألاموال"جالء وفاء محمدين،  1
 www:/Arablaw.org ، "غسيل ألاموال"بعنوان،  ، مقال(1111ديسمبر  12بحث يوم )، الشبكة القانونية العربية 2
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 .السرية املصرفية وتبييض ألاموال: ب

يندرج السر املصرفي بمعناه الواسع تحت لواء سر املهنة، وتحديدا الواجب امللتقى على عائق املصرف،      

، فالسر املصرفي يتجسد في كل أسرار العميل، 1وظيفتهبحكم  إليه آلتاملصرفية التي  ألاسرار  إفشاءبعدم 

هذه القاعدة ألاساسية في العمل بحيث يؤدي الاطالع عليها إلى إلاضرار بمصلحة العميل، وبالتالي فان 

يلتزم البنك  أنملا كان من مصلحة العميل و ، املصرفي، تلتزم بموجبها املصارف بحفظ كافة أسرار العمالء

البنك بهذا الالتزام  إخالل، فان إخفائه، حفاظا على مركزه املالي الذي يحرص دائما على أسراره إفشاءبعدم 

 .2بااللتزام التعاقدي إخالال يعتبر 

إن املتعارف عليه من طرف خبراء العمل املصرفي أن السرية املصرفية وضعت أساسا لحماية مصالح      

العمالء من جهة، وتقوية الثقة في املصارف من جهة أخرى، لكن من املتعارف عليه أيضا إال تكون هذه 

شروعة، لذا على املصارف أن تعيد النظر في هذه السرية بمثابة سياج واق لحماية أصحاب ألاموال غير امل

 .القاعدة التي تعتبر العقبة الصلبة في سبيل مكافحة عمليات تبييض ألاموال

 .مسؤولية املصارف في مكافحة تبييض ألاموال :ج

 لألساليب، وفقا ألاموالملكافحة نشاط تبييض  وأساسية أولىكخطوة  تأتيالرقابة على النظام املصرفي  إن    

املتطورة، وجعل املصارف منطلق فعال ملكافحة هذه الجريمة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فلقد 

العاملية  جاء في تصريح ملدير تسويق القطاع املصرفي وتطوير املنتجات في شركة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة

((ITS ،بليون دوالر خالل  1111ألاموال تقدر بحوالي  حول عمليات تبييضتقديرات صندوق النقد الدولي  إن

، مما جعل شركته تفكر في منح املصارف واملؤسسات املالية أنظمة كمبيوتر متكاملة ملكافحة 1111سنة 

       . ظاهرة تبييض ألاموال

 :نذكرها كالتاليأما عن إلاجراءات التي يمكن أن تتخذها املصارف ملكافحة الظاهرة 

 .3برامج ضد تبييض ألاموال لدى املصارف ملتابعة ألاموال املشبوهةتوافر      - 

الاعتماد بشكل كبير على مراقبي الحسابات والعمليات املصرفية إضافة إلى تعاونهم مع السلطات ألامنية  -     

 .املختصة، ومالحقة ألاموال املشبوهة عبر املصارف

 :نشطة املصرفية نذكرها كالتاليأما بالنسبة إلى املبادئ التي تتم من خاللها ألا

 .التحلي باملزيد من اليقظة، السيما بصدد معرفة هوية العمالء -

 .الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة باملعامالت املالية -

                                                                 
 .11، ص1111، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، "تبييض ألاموال دراسة مقارنة"، نادر عبد العزيز شافي 1
املؤتمر العلمي ، الجديد في أعمال املصارف للوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال "تبييض ألاموال والسرية املصرفية"، زياد نديم حمادة 2

 .111،ص 1111السنوي لكلية لحقوق بجامعة بيروت، منشورات حلبي الحقوقية، الجزء الثالث، الطبعة ألاولى، بيروت، 
 .161مرجع  سبق ذكره، ص: صالح الدين حسن السيس ي 3
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 .1نالتعاون مع السلطات القضاء والشرطة وغيرها من سلطات تنفيذ القواني -

استغالل الجهاز املصرفي كميدان لتبييض ألاموال، هذا البيان وبشكل عام فان بيان لجنة بازل يهدف إلى منع  

 .توصية، يمكن اعتبارها امليثاق الذي يحكم الظاهرة 01الذي تضمن 

 

 .الفساد ألاموالف نظيتوضيحي بين عملية تشكل  :(3-2)لشكل رقما

 

 إدخال ألاموال في الدورة املالية      

 

 

 

 املرحلة الثانية  املرحلة ألاولى                  

  ألاموالمصادر هذه  إخفاء       

                                                                                                                                                                                                       

 شرعنة ألاموال                                                                                                                      

 املرحلة الثالثة 

                                                                                

 .11، ص 1111 ،سورية ،دار املكتبي ،ألاموال، غسيل ألحاجيحمد عمر م :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .16مرجع  سبق ذكره ، ص: صالح الدين حسن السيس ي 1

  التوظيف
         

 التجميع  

 الدمج
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  لألامواجوانب ظاهرة تبييض  : املبحث الثاني

غير  أموالهمتقنيات يخفون بها في الجزائر النتهاج عدة وسائل و  يعتمد املختصون في تبييض ألاموال    

 املشروعة

 .املختلفة و مصادرها 

 :ألاموالتبييض  ألاساليب: ألاول املطلب 

 :منها التقليدية والحديثة نذكرها كالتالي ألاموالاملستعملة في عملية تبييض  أساليبمن بين 

 :ألاموال التقليدية لتبييضألساليب  1 . 

 :من خالل العمل املصرفي ألاموال تبييض : أوال

 أموالهم بإيداعالتي تتم باالستعانة بالجهاز املصرفي بالطرق التقليدية و  ألاموالتتم عمليات تبييض        

 إلى، ثم يتم تحويلها حسابات املصرفية في مختلف البنوكاملتحصلة من الطرق غير املشروعة في عديد من ال

هي تظهر بمظهر غير مشروعة و  أعمالالناتجة عن  ألاموالبهذا يتم تبييض و  البلد التي يتم استثمارها فيها،

 .مشروع

 :مؤسسات الصرافةمن خالل مكاتب و  ألاموالتبييض  : ثانيا

مع البنوك بهذا يتجنب املجرمون التعامل و  ،ستخدمة في عمليات تبييض ألاموالهي من الطرق التقليدية امل     

 .مبالغ النقدية ضخمة بشكل ال يثير الشكوك لدى البنوك الرسمية إيداع، حيث يتم التقليدية بشكل مباشر

 :عن طريق الشركات الوهمية ألاموالتبييض  :ثالثا

املالية  أنشطتهامستترة يصعب على الحكومات الدول الاطالع على  أجنبيةشركات  إنشاءذلك عن طريق و        

، كذلك استخدام السالح أو غير مشروعة خاصة من تجارة املخدرات  ألاموال، هدفها هو تبييض والتجارية

 .املحليةاملالية والبورصات العاملية و  ألاوراق أسواق

 :ألامواللتبييض  الحديثة ألاساليب2 . 

 أهممن و  ،الاتصال دور كبير في ظهورهاو إلاعالمكان للتطور التكنولوجي التي شهدته وسائل  أساليبهي و  

 : مايلي ألاساليبهذه 

العديد من عمليات  إجراءمن خالل  ألاموال تبييض في آلاالتيجري استعمال هذه  :آلاليالصراف  أجهزة.1

 أمرهابصورة تضمن عدم انكشاف مختلفة و  أماكنمن عدة القذرة في ذات اليوم و  لألموالالسحب و  إلايداع

القذرة تحاشيا  ألاموال إيداعلتجزئة عمليات  آلاالتهذه  إلى ألاموال مبيضويلجا و ، إليهالفت الانتباه  أو 

التي تتجاوز املبالغ  إلايداعالتي تلزمها بالبالغ عن عمليات قانونية التي تخضع لها املصارف و لاللتزامات ال

 .1املحددة قانونيا

                                                                 
 .11، ص 1111، دار وائل، الطبعة ألاولى، عمان ،"جريمة تبييض ألاموال"، أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات  1
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في هي و  ،ما يعرف بنظام بنوك الانترنت ،ألاموالخطر الوسائل الحديثة في تبييض أمن  :بنوك الانترنت.2

فيقوم  ،في القيام ببعض العمليات املاليةبل هي عبارة عن وسيط  ،يست بنوكا باملعنى املتعارف عليهالواقع ل

بالطريقة  ألاموالطيع تحويل من ثمة يستوطباعتها على الكمبيوتر و  أرقامالشفرة السرية من  بإدخالاملتعامل 

بسرعة  ألاموالتحويل كميات ضخمة من  أو نقل  ألاموالهذه الوسيلة تتيح ملبيي ي و  ،الجهازبها  يأمر التي 

 إلىف ضأ ،الهوية معلومتييكون املتعاملون فيها  ال إذفهذه البنوك تعمل في محيط السرية الشاملة،  ،أمانو 

الحدود  أنعلمنا  إذاخطورة  ألامر يزداد قوانين رقابية، و  أو لوائح  أليةهذه البنوك غير خاضعة  أنذلك 

دون طريق هذه البنوك بطريقة فورية و  حجم من املعامالت املالية عن أي إجراء أمامعائقا  الوطنية ليست

 .1تعقبها إمكانية

 ألاموال ملبيي ي إغراءاالصرف النقد و  أنظمة أهم إحدىتعد النقود الالكترونية  :النقود الالكترونية.0

ها في فترة وجيزة جدا من الزمن مبلغ كان من خالل أييمكن تحويل  إذتعقبها وسريتها و سرعتها، الستحالة 

لكترونية بمثابة نقد ورقي التشفير تصبح النقود الاعمليات  بإجراءو  مصرفية ، أو جغرافية  إعاقاتدونما و 

وجه  أيينفقها في  أنهذه النقود عن طريق شبكة الانترنت يستطيع حائزها  إيداع أومتى تم سحب و  ،تقليدي

بصورة ال تتيح الاشتباه بها الكشف عنها عن طريق و  عمليات تبييض، إجراءن خالل ذلك ، كما يمكن ميريد

 .نهما كالبنكالعملية املالية بين الطرفين املتعاملين على الشبكة دون الحاجة لوجود وسيط ثالث بي تنفيذ

ذلك و  ،النقدية ألاوراقتمكن مستخدمها من الاستغناء عن  بأنهاتمتاز هذه البطاقات  :البطاقات الذكية.4

القيمة النقدية على رقاقة الكترونية موجودة على البطاقات، حيث تعمل الرقائق على تتبع رصيد  بإضافة

تتيح الرقاقة ذه البطاقات في عمليات الشراء، و يمكن استخدام ه، و اقة بعد كل عمل تتم بواسطتهاالبط

دون  التدقيق على تفاصيل الحسابات املالية لصاحبها البطاقات املوجودة في املتاجر الكبرى قراءة  ألجهزة

تمكن هذه البطاقات حامليها من العملية، و  لتنفيذخذ موافقتها أ أولهذه البطاقة الجهة املصدرة  إلىالعودة 

من هنا سهلت مهمة مبيي ي و  ،قيود قانونية أو بدون حواجز دولة في العالم و  11من  أكثر في  ألاموالسحب 

وكتتمة ملختلف عملية تبييض  ،2للدول  إلاقليميةمن مشقة تهريب النقد الورقي عبر الحدود  أعفتهمو  ألاموال

 .ألاموال، نقوم في هذا الجدول التالي بتوضيح حجم مبالغ تبييض ألاموال في بعض دول العالم

 

 

 

 

 

                                                                 
.10، ص 1111، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، "دور البنوك في مكافحة غسيل ألاموال"،جالل وفاء محمدين 1  

 . 90 -91، ص صمرجع سبق ذكره  :أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات2
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 ألاموالالسلبية لتبييض  آلاثار  :املطلب الثاني

نواحي وخيمة وسلبية على مختلف قطاعات و  أثار الناجم عنه  ،دولة أليالاقتصادي  ألامنتؤثر على استقرار -

 .الاقتصاد

غير املشروعة نتيجة للبيع  ألاموالكذلك البنكي، كانهيار البورصات التي تستقبل على القطاعين املالي و  أثار له -

 .ألاسهم أسعاراملالية الذي يترتب عليه حدوث انخفاض حاج في  لألوراقاملفاجئ 

 .توزيعاطني حجما و على حجم الدخل الو  التأثير -

 .عجز املدخرات املحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار إلى، مما يؤدي هذا كذلك على الادخار املحلي التأثير -

 . ألاجنبيةانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت  إلى، مما يؤدي على قيمة العملة الوطنية تأثير -

حدوث موجات و  ،لألسعارعلى معدل التضخم، ينجم عنه ارتفاع املستوى العام  ألاموالة تبييض عملي تأثير -

 .تضخمية مصحوبة بتدهور القوة الشرائية للنقود

 .السياسات الاقتصادية تنفيذعلى قدرة السلطات على  تأثيرها-

 ألاموالسبل الحد من تبييض  :املطلب الثالث

وحدة جمع املعلومات بالبنك املركزي عن  إلى إلابالغتقوم بعملية  أناملؤسسات املالية ملزمة وفقا للقانون      

التوثيق بجمع و  لتأكد، ا وحدات مصغرة للتحريات املاليةيكون له أن أيضاملزمة و  أموالعمليات تبييض  أي

تكون في  أنجانب وحدات التدقيق الداخلي التي ينبغي  إلىفي هذه البنوك  ألاموالاملعلومات عن مبيي ي 

 .ألاموالمن عدم وجود عملية تبييض  التأكدالبنوك بهدف 

هي خاصة عن طريق املصارف و  ألاموالفي عملية تبييض  ألاساسيات أهممن  :تحصين الجهاز املصرفي-1

 إجراءاتعبر  تتم هذه الطريقةو  ،ال أمتتناسب مع الوظيفة  ألاموالكانت  إذاالتحقق مما معرفة العميل و 

 إبالغهي ألاموال  تبييضاملتبعة في مكافحة  إلاجراءاتمن ضمن و  ،تنظمها املصارف واملؤسسات املالية تنفيذية

التعاون الدولي كون  مبدأ إلى باإلضافة، أموالتخفي تبييض  أنهاالسلطات املختصة عن العمليات املشتبه 

، كما تعتبر النوعية من ألاخرى البالد  إلىالبلد الواحد بل تتعدى لتنتقل هذه الجريمة غير محصورة داخل 

على و  ،واللقاءات واملحاضرات إلاعالمو الفاعلة في مكافحة هذه الظاهرة من خالل وسائل  ألاساسيةالوسائل 

وغير مبررة ثروات هائلة  يمثلون الذين  ألاشخاص ألوضاعتقوم بدراسة داخلية  أنالدولة   إطار السلطات في 

املصارف بالطبع و  ،الخارجية أو سواء التحركات الداخلية  ألاشخاصبالنسبة لهؤالء  ألاموالمعرفة تحركات و 

يشترك فيها العديد من الجهات فاملسؤولية جماعية و  ،تتحمل هذه املسؤولية أنليست وحدها التي يجب 

رض مساعدة البنوك في مكافحة تبييض بغو  ،دوليال أو  إلاقليميالصعيد  أو سواء على الصعيد الداخلي 

النظم التي و  آلاليات إيجاديساعدها في  أنالقانون وحدة جمع املعلومات بالبنك املركزي  ألزم، فقد ألاموال

 أنظمةو  بإجراءاتقامت بتزويد املؤسسات املالية  ألامواللجنة تبييض  أن، كما ألاموال تكافح تبييض
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التعميم الصادرة عن مجموعة العمل الدولية ملكافحة تبييض للقانون و  التنفيذيةة الئحجانب ال إلىاملكافحة 

 .ألاموال

الضوابط الداخلية التي يجب على البنك اعتماد السياسات و  :ضوابط وقوانين ملكافحة تبييض ألاموال-2

السياسة تتضمن ، و ألاموالتريد تبييض  أطراف أيةغير مشروعة من قبل  ألغراضتمنع استغالل البنك 

، وتهدف "أعرف من هو عميلك" أيالتحقق من هوية العميل و  التأكدهو جانب و  أهمالضوابط الداخلية و 

 ألانظمةالبنك على الالتزام بالقوانين و مساعدة إلى ألاموالالخاصة بمكافحة تبييض  إلاجراءاتالسياسات و

 .ألاموالالدولية بشان تبييض املحلية و 

 

 :العميل بالنسبة لوسائل معرفة-ا

.تحديد الهوية الحقيقية للعمالء*  

 .الاحتفاظ بهاالحصول على كل املعلومات واملستندات املتعلقة عن العمالء و*

 .لتحديد العمليات املشبوهة  آلاليةاستخدام الوسائل *

 .التغيرات الهامة في قيم املعامالت أسبابالبحث عن للعمالء و  ألاموالمتابعة حركة مراقبة و *

بين العالقة بينه و  أساسهبالعمليات الطبيعية التي قامت على التزام العميل بالنشاط الرسمي و  من دالتأك*

 .البنك

 :تخص الجوانب التالية أناملراقبة يجب -ب

 .املخاطرعالية  ألانشطة إلىحاالت لجوء العمالء *

 .العمالء أموالمصادر *

 .العميلعدم توافق العمليات مع التطور التاريخي لحساب *

 .شكل بأيو  ألاموالطريقة وصول *

 .اسم املؤسسة املالية املراسلة*

 .النشاط مصدر املال*

 .التوقعات املستقبلية لنشاط العميل*

 .صافي الثروة وصافي الدخل*

تعطي للبنك فكرة عن تبييض لألموال، و عالمات تدل على أن العميل يقوم بعملية و  هناك عدة مؤشرات-د

 :عمليات املشبوهة إذا الحظ ما يليعميله من ال

 .تغيرات كبيرة على الحساب ال تتوافق مع التسلسل التاريخي للنشاط_

 .نشاط مكثف على الحساب رغم انخفاض الرصيد_

 .الحساب نفسه إلىتحويالت متعددة من و _
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 .ما يدل على هويته الحقيقية إبراز تهرب العميل من _

 .متعددين بنفس الحساب أشخاصمن  إيداعات-.لعملياتعدم حساسية حساب العميل لتكاليف ا_

أكبر سرية على تحقيق  تحاول البنوك :ألاموالعملية تبييض ة السرية بين العمليات البنكية و العالق-0

فسرية  ،ما تنص عليه القوانين والتشريعات إال عدم تقديم املعلومات على العمالء العمل املصرفي و 

بمثابة التزامات  أصبحتالبنوك، وقد جرى العرف البنكي على ذلك و  أعمالسمات  أهمالحسابات تعد من 

املؤيدة للسرية  آلاراءتستند و  ،أو ما نصت عليه القوانينالبنوك مثلما استقر عليها العرف ملين و لجميع املتعا

 ويحق لكل شخص حماية حرمت، حماية الحق في الخصوصية للعميل هيو  أساس يهام و  مبدأ إلىاملصرفية 

سرية املعامالت املصرفية تجر  أنهناك من يؤيد لك املعامالت املالية مع البنوك، و حياته الخاصة بما في ذ

وتدعيم  ألاجنبيةاملحلية و ألاموالنفعا حتى على الاقتصاد الوطني ككل ملا ينجر عن ذلك من جذب لرؤوس 

املمول  ألنه إلايداعع هو تشجيع املودع على في قبول الودائ املبدأ أن، للثقة في الاقتصاد وفي الجهاز املصرفي

تحميل املسؤولية  إلىقد ينتهي  ألامر كان  إنسرية الحسابات البنكية، حتى و لهذا كانت و  ،الفعال للبنك

على فكرة  التركيز هناك تم عن حسن نية و ذلك قد يحدث  أنللبنوك بخصوص قبول ودائع مشبوهة رغم 

كان  أن، حتى و تكون لها فائدة أنتبقى و  أن، فالسرية املصرفية يجب ألاموالليس تبييض السرية املصرفية و 

، الن السرية ض نظام سرية املعامالت املصرفيةما يعار  آلاراءهناك الكثير من و  جريمة بيضاء، ألاموالتبييض 

 ذلك مما يصعب منوطرق معقدة ومتعبة، و  إجراءات بإتباعصعوبة كشف الحسابات  إلىاملطلقة تؤدي 

ذلك يشجع انتشار ظاهرة تبييض غير املشروعة، و  ألاموالخروج حركة دخول و  أثار مهمة البنك على تقفي 

 .ألاموال

 أسرار  إفشاءالتزام البنك بعدم العمليات املالية الخاصة للعميل، و سرية  أننؤكد على  أنهناك يجب و       

نا، وال يعفيه من عن الحاالت املشبوهة للسلطات املخولة قانو  إلابالغ، ال يرفع املسؤولية عن البنك في العمالء

معرقال لنشاط العمالء  أو ال يشكل ذلك حرجا  أنشرط املشبوهة  ألاموالاملتابعة الروتينية لحركة املراقبة و 

في مصلحة البنوك و ألجليتمثل في التزام كافة البنوك بتطبيق نفس املعايير  آخر ، و   هناك يظهر شرط النزهاء

يتم ذلك عبر تشريعات نابعة من روح مشاركة البنوك عبر البنوك، و  بتنافسية إلاخاللمستوى واحد دون 

على  التأثير  أويعني باملساس بالحرية الاقتصادية  التشريعات ال إصدار الن  ،املختلفةالتزامها بالواجبات 

 إجراءات أنالسرية املصرفية ال يجب التمسك بها دائما من حيث  أنعلى الرغم من و  ألنه،  املشروعة ألاعمال

، فقانون السرية البنكية املالية للعمالء املعامالتاملحافظة على سرية  ملبدأالتام  إلالغاءاملحاربة ال تقتي ي 

  .لحماية الودائع ذات املصادر املشروعة أصال قد صمم 
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  عمليات تبييض ألاموال آلية :املبحث الثالث

في عدة  أفعالهماملنظمة، حيث يقوم املبيضون بارتكاب الجرائم الدولية و  من ألاموالتعتبر جريمة تبييض       

السياس ي للدول، مسخرين التطورات التكنولوجية ستفيدين من الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي و ، مدول 

ابتكار تقنيات متطورة جدا للقيام بعملية مد املبيضون إلى استعمال و تيعو  ،الجريمةالحديثة لخدمة مابرهم 

وينتهي ذلك إلى نتائج اقتصادية واجتماعية  تبييض أموالهم القذرة و شرعنتها عبر عدة مراحل منظمة،

 .1سياسية خطيرةو 

 

  مصادر ألاموال املبيضة :املطلب ألاول 

 أهمعدد معين ومن  أو  إطارالتي يصعب حصرها في و  ،غير املشروعة ألافعالبتعدد  ألاموالتعددت هذه        

، الاستعمال الاحتيالي الغش املصرفي ،الجرائم املالية ،تهريب املخدرات :مصادر املداخيل غير املشروعة هي

 ،الدعارة املراباة املسير، ،تهريب الكحول والتبغ ،الاختالس ،الاحتيالي إلافالس، الدفع أو لبطاقات الائتمان 

التي يمكن أن يوجد العديد من املصادر ألاخرى و ، وباإلضافة إلى هذه املصادر، سرقة السيارات ،تهريب السالح

ي تلك املصادر  أهمبالتالي سنقوم بذكر و تنتج أموالا غير مشروعة تشكل محال للتبييض،   :باختصار كالتال

هناك  أن إالاملراد تبييضها،  أو ة ضاملبي لألموالالجرائم املعتبرة مصدرا  أكثر تعتبر من  :تجارة املخدرات.1

 .ألاموالتبييض تشكل هدفا لأموالا طائلة و العديد من الجرائم التي تدر 

مصدرا من طائلة غير مشروعة تصبح  أموالتؤدي هذه الجريمة على الحصول على  أنيمكن  :الرشوة.1

ا فرضت عقوبات عند ارتكابهو  اختالفها الرشوة،قد جرمت القوانين على و  تبييضها، مصادر ألاموال املراد

 .تتراوح بين الحبس و الغرامة

، فضال عن إلاداري الجرائم املرتبطة بالفساد  أهمتعتبر جرائم الاختالس املال العام من  :ألاموالاختالس .1

في  إيداعها إلىاملختلسة الكبيرة القيمة،  ألاموال، حيث يتجه الحاصلون على ألاموالارتباطها بعملية تبييض 

سواء من خالل التصرفات  ،البالد بصورة مشروعة إلىتوطئة لعودتها في املستقبل  خارج البالد، أجنبيةبنوك 

 .من خالل تكرار وتعدد قنوات املصارف املحلية والعاملية أو ، العينية

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .111، ص 1111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، "ألاموالتبييض "غسان رباح ،  1
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 ألاموالمخاطر جريمة تبييض  : الثاني املطلب

 املخاطر الاقتصادية  :أوال

الاقتصادية واملؤسسات  باألسستلحق  أنالتي يمكن  لألضرار في مقدمتها  1911تعرضت اتفاقية فيينا لعام     

قياسا على ذلك و  ،ها الاتجار غير املشروع للمخدراتالثروات الطائلة التي يدر و  ألارباح، نتيجة التجارية واملالية

 :ألاموالاملخاطر الاقتصادية تبييض  أهممن و  ،املبيضة ألاموالاقي مصادر النتائج الوخيمة املترتبة عن ب

  :انخفاض الدخل القومي.1

، مقابل من املواطنين إلانتاجعناصر  أصحابالدخل القومي لبلد ما هو مجموع العوائد التي يحصل عليها    

خارجه، خالل فترة معينة من  أو الخدمات سواء داخل البالد السلع و  إنتاجاستخدام هذه العناصر ففي 

 .الزمن و تكون عادة خالل سنة

لوطنية خالل ا إلانتاجباستخدام عناصر  أنتجتالخدمات النهائية التي السلع و فهو مجموع  ،الناتج القومي أما

خارج الدولة  إلى ألاموالهروب  إلىتؤدي عملية التبييض و ، تكون عادة خالل سنةو  ،فترة معينة من الزمن

سلبي على الدخل ، فينعكس بشكل مما يعيق السلع والخدمات الرأسمالهو و  ،عناصره أهمإلانتاج و خسارة و 

 .القومي باالنخفاض

 :انخفاض معدل الادخار املحلي.2

على انخفاض معدل  تأثيرهلذلك فان ، الفساد املالي والاقتصادي أنواعمن  نوعا ألامواليعتبر تبييض      

التي تشيع فيها الرشاوى  ،التي يمكن وصفها بالدول  ،ملموسة في كثير من الدول النامية، يظهر بدرجة الادخار

ا على معدالت الفساد يؤثر سلب إنبصفة عامة  ،وفسادها إلادارية ألاجهزةانخفاض كفاءة والتهرب الضريبي و 

خلف الاقتصادي لهذا العنصر التمقاالت التنمية و لتجاهل كتب و  أسفلهعن  أعربو  ،الادخار بشكل ملحوظ

 .الهام

ى الرأسمالبسبب هروب  ،ألاموالانخفاض معدل الادخار ينتج عن عمليات تبييض  إنثم      ، عندما الخارج إل

في مثل هذه الحالة  تعجز والخارجية املحلية منها و  ،الت النقدية املصرفية بين البنوكتقترن به التحوي

 إيداع، حيث يتم ويتسه نطاق الفجوة التمويلية باحتياجات الاستثمار،املدخرات املحلية عن الوفاء 

 .توجه نحو قنوات الاستثمار داخل البالد أناملدخرات في البنوك الخارجية دون 

 : تدهور قيمة العملة الوطنية.0

هذه العملية  رتباط  الوثيق بين، نظرا ال سلبيا على قيمة العملة الوطنية تأثيرا ألاموالتؤثر عملية تبييض   

 ألاموالالتي تم تحويل  ،ألاجنبيةعلى العمالت ما يعنيه ذلك من زيادة الطلب و  ،الخارج إلى ألاموالتهريب و 

ال شك بان النتيجة الحتمية و  ،في الخارج الاستثمار بغرض  أو  ،في الخارج بالبنوك إلايداع، بقصد إليهااملهربة 

في  تساهم ألاموالعملية تبييض  أن أي، ألاجنبيةلذلك هي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت 

لقانون  ألاخير لعل التعديل و  ،جب التصدي لها حماية لهذه العملةمما يو  ،تدهور قيمة العملة الوطنية
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جتناب تدهور قيمة ال  ألادنىكفيل بضمان الحد  11-10ون بموجب القان ألاموالالعقوبات الذي جرم تبييض 

 .العملة الوطنية

 . مناخ الاستثمار فساد.4

اهتمامهم ينصب على  أن، باعتبار استثمار يقدمون عليه أليبالجدوى الاقتصادية  ألامواليهتم مبيضو ال          

، الذي يفسد مناخ الاستثمار ألامر ، ألاموال، التي تسمح بشرعنة هذه الغطاء عبر عمليات التوظيف إيجاد

، كما شرعنتهاو  ألاموالمصدر هذه  إخفاء إلى، يؤدي حكما غير املشروع في الدورية املالية املال إدخال أنذلك 

 .غير مدروسةة من النقود في الدورة النقدية واملالية بصورة عشوائية و يضخ كميات كبير 

 :املالية ألاسواقتشويه صورة 5. 

، تمثل عائقا يجري تبييضها من خالل املصارف وغيرها من املؤسسات املالية غير املشروعة التي ألاموال إن     

بالتالي و  ،أجل اجتناب الاستثمارات املشروعة، من املالية ألاسواقتحرير  إلىالسياسات الرامية  تنفيذ أمام

 . ألاسواقتشوه صورة تلك 

 :على نمط الاستهالك ألاموالثر تبييض أ.0

بالتالي ال و  في الحصول عليها، يتعبوامكتسبي الدخل لم  أن أي إنتاجيال تنتج عن جهد  ألاموالهذه  إن     

 .بالتبذير إلانفاقيتم عليها وينعدم ترشيد الاستهالك و  يحرصوا

 : طر الاجتماعيةخام :ثانيا

تضخم  أنيرى البعض و  ،لى زيادة معدل الجريمة املنظمة وغير املنظمةيساعد ع ألاموالتبييض  إن    

هذه الثروات  أصحابعليها يجعل املشروعية  إضفاءو  إخفائهاالنجاح في ثروات و املداخيل غير املشروعة و ال

احتماالت فرض قوتهم على  إلىو  ،والقضائي إلاعالميمصدر قوة و سطوة وسيطرة على النظام السياس ي و

 .املجتمع كله

 1:منهاضطرابات اجتماعية خطيرة و حدوث ا إلىيؤدي  ألاموالتبييض  إن   

 :العمل الطلب في السوق اتساع الهوة بين العرض و -1

غيرها يؤدي على نقل جزء كبير من خارجها عبر القنوات املصرفية و  إلىمن داخل البالد  ألاموالهروب  إن    

على الاستثمارات  إلانفاق، عن الرأسمال، ومن ثم تعجز الدول التي هرب منها ألاخرى الدول  إلىالدخل القومي 

 إعدادمن ثم تواجه خطر البطالة في ظل الزيادة السنوية في و  ،زمة لتوفير فرص العمل للمواطنينالال 

تفاقم  إلى، مما يؤدي حثين عن العمل من غير املتعلمين، فضال على الباالخريجين من املدارس والجامعات

 .مشكلة البطالة

                                                                 
 .17-18ة الجديدة، إلاسكندرية، مصر، ص ص، دار الجامع"(دراسة مقارنة)جريمة تبييض ألاموال "، عادل عكروم
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دول في ال أو في الدول املتقدمة  سواءمعدالت البطالة و  ألاموالتبييض  بين عملياتلذلك يمكن الفصل     

 إنالبلدان املتقدمة و  أيضا، بل تشمل يست مقتصرة على البلدان املتخلفةظاهرة البطالة ل أن إذ، النامية

التقديرات الاقتصادية وتشير الدراسات و ، البطالة بين هاتين املجموعتين من البلدان أسبابو  أنواعاختلفت 

 ومن هنا ال ناتجة عن تعبئة املدخرات املحلية،استثمارات كبيرة  إلىخلق فرصة العمل الواحدة يحتاج  أن إلى

بشكل  ألاصليالوطن  إلىعمليات التبييض  إجراءبعد  ألاموالعودة  أنالتي ترى  آلاراءببعض يمكن القبول 

 أنغير املشروعة ال يمكن  لألموال إلانفاقنمط  أنتساهم في عالج مشكلة البطالة، ذلك  أنمشروع يمكن 

 إلىشيطانيا يتجه بكونه في الغالب نمطا  ألاول ، حيث يتصف النمط املشروعة ألاموالنمط ى مع يتساو 

بعكس الاستثمارات  ،أجل تحقيق الربح السريعاملالية من  ألاوراقو ألاموالاملضاربة في املضاربة في العقارات و 

، كما وتخفف من حدة البطالة ،اطنيناملنتجة التي تساهم بشكل فعال في خلق فرص جديدة للمو املشروعة و 

، فهو سرعان ما يتوقف عند تحقق الغاية املوجودة منه في الاستثمار إلى ألاول نه حتى في حالة اتجاه النمط أ

 .لألموالتمويه املصدر غير املشروع  أو  إخفاء

 :تدني مستوى املعيشة -2

اتساع و  ،الفقراء أعباءزيادة املجتمع بشكل سيئ و  أفرادفي توزيع الدخل على  ألاموالتؤثر عمليات تبييض      

من ثمة وجود عالقة و  ،اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل أثار يعني ذلك وجود و  ،ألاغنياءبين الفجوة بينهم و 

تدني مستوى املعيشة للغالبية و  ،ومشكلة الفقر ،واختالل الهيكل الاجتماعي ألاموالوطيدة بين تبييض 

 .العظمى من املواطنين في املجتمع

و  ألاموالنجاحهم في تهريب و  ،املداخيل غير املشروعة أصحابيتحقق لبعض املكسب الذي  أنذلك       

، ومراكزهم الاجتماعية مداخيلهمى مستو ذلك على تصرفاتهم الاستهالكية و  ، وانعكاساستخدامهاتبييضها و 

، بصرف النظر عن مشروعيته في قيمة املال إعالءو  ،قيم الاجتماعيةحدوث خلل جوهري في ال إلىيؤدي 

على العقول  ألاميةوسيطرة الجهل و ،القيمة الاجتماعية للعمل املنتج إهدار و  لإلنسانتحديد املركز الاجتماعي 

املرض مرتع خصب في املجتمعات التي ال تتحقق فيها الجهل والفقر و  أن إذ ،بدال من التعليم والخبرة العملية

القضاء على في تعقب الجريمة و  ألامنيةالسلطات  إخفاق، مع لسيطرة على مصدر الكسب غير مشروعا

 .نرى التحسن امللحوظ في مستوى املعيشة في البالد أناليوم  نأملو  ،القذرة ألاموالعمليات تبييض 

 :الكفاءات مجاالت العمل أصحابالحيلولة دون تبوء -0

 إلى، يؤدي ضخمة غير مشروعة أمواليمتلكون رؤوس  أشخاصما ينتج عنه من وجود و  ألاموالتبييض  إن     

 إلىالكفاءات من الوصول  أصحابيمنعون بالتالي و  ،السياسيةو على املراكز الاقتصادية  ألاقليةسيطرة هذه 

خوفا من تهديد مركزهم  إماو  ،روعةغير املش أموالهمخوفا من اكتشاف حقيقة مصدر  إما، املراكز العليا

 .غير املشروعة ألاموال، بفضل تلك إليهالذي وصلو 
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 :ألاجراستغالل اليد العاملة املتدنية  -4

القيام تحت  كيفياتالقذرة و  ألاموالكيفيات استثمار  إلىالعاملية  الرأسماليةلقد توصلت بعض الشركات       

لتصنيع املعدات  ،ألاجرباستغالل اليد العاملة املتدنية املشاريع الجديدة في دول العالم الثالث  إنشاءستار 

طائلة  أرباحابذلك تحقق و  ،تنافسية للطبقات الغنية واملتوسطة بأسعار ، لكي تعيد بيعها فيما بعد البضائعو 

 .ادرهاأجل تمويه مصاملبيضة من  ألاموال إليهامضيفة 

 

  .املخاطر السياسية :ثالثا

ي على كيان الدولة و العديد من املخاطر السياسية التي تؤثر بشكل سلب إلى ألاموالتؤدي عمليات تبييض     

 :من هذه املخاطر مايليو  ،استقرارها

وتمويه مصادرها  إخفاءهاالنجاح في الثروات واملداخيل غير املشروعة و  إن :السيطرة على النظام السياس ي-1

هذه الثروات واملداخيل  أصحابجعل  إلى، تؤدي ألاموالعمليات تبييض  إطار ، في شروعية عليهاامل إضفاءو 

 .على املجتمع كله إراداتهموإلى الاحتماالت فرض قوانينهم و  ،النظام السياس يسيطرة على مصدر قوة وسطوة و 

 ،طائلة وثروات هائلة أرباحمن  ألاموالما يجنيه مبيضو  إن :هياكل بعض الحكومات إفساداختراق و  -2

وقد توسعت  ،هياكل بعض الحكومات إفسادمكنتهم من اختراق و  ،منقولة وغير منقولة ،غير ماديةمادية و 

لتصبح خطرا عامليا يهدد سالمة واستقرار النظم السياسية  على الصعيد الدولي ألاموالظاهرة تبييض 

جل حرمان أمن و  ،الدولي ككل، مما يتطلب اتخاذ تدابير مضادة من جانب املجتمع وهياكل الحكومات

الجزائر من خالل تجريم تبييض  أيههو ما سعت و  ،أمنية ملذات أيةغير املشروعة من  إيراداتهمو  املجرمين

 .11-10في القانون  ألاموال

 معوقات مكافحة تبييض ألاموال: املطلب الثالث

ت في طريقها مجموعة نه وقفأ إلى، حاربة هذه الظاهرة الخطيرة املدىكل الجهود التي كثفتها الدولة مل رغم      

 :فيما يليالعراقيل نذكر منها من العقبات و 

العام املتبع لدى التشريعات املصرفية في كل دول العالم يؤكد ضرورة الالتزام  املبدأ إن  :السر املصرفي.1

هو ملتزم بضمان السرية على ما يعتبر الغير و  أسرار مرتبط بطبيعة مهنته بطلع على  أمر هو و ، بالسراملصرفي 

في الجزائر وطبقا و ،الجزئيةله تحت طائلة العقوبات املدنية و عليه فان خرق الالتزام يجعو  ،في معامالت الزبون 

املؤسسات البنوك و رك في رقابة يشتكل شخص اشترك و  11-91رقم من القانون  111هذا املادة  ألحكام

 111يكون ملزما بالسر املنهي تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في املادة و  ،هذا الكتاب ألحكاماملالية وفقا 

 .من قانون العقوبات

 ألامرمن  11التي متكررة للمادة  11ما جاء به يتمثل في املادة  أهم :ألاموالتحرير سوق رؤوس  إلىالحاجة .2

تتراوح ما بين  ألاموالتنص العقوبات املسلطة على كل من يخالف التنظيم الخاص بحركة رؤوس و  96/11
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وضع  إلىليس و  ألاموالتحرير سوق  إلىبحاجة نه أفبالنسبة لبنك الجزائر ف ،سنوات سجنا سبع إلى سنتين

جزائرية ال تسمح تقدم مادامت القوانين ال أيلن تحقق  إلاجراءاتكل هذه قيود جديدة لغلق هذا السوق و 

 .أجنبي أوسواء جزائري  آخر من ملكية شخص  ألاموالبانتقال رؤوس 

ذلك و ، ة تداول العملة بطريقة غير شرعيةتشكل السوق املوازية عقبة مكافح: السوق املوازية للعملة.0

عوبة صي السوق املوازي للعملة الصعبة و رسمية عن حجم الكتلة النقدية املتداولة ف إحصائياتلغياب 

 .تحديد مصدر تمويلها الحقيقي

املشكل يمكن في هذا النوع من املشاريع مشروع قانون  :القطاعات يعيق تطبيق املشروع بأحدوجود خلل .4

ها البعض القطاعات مع بعض تماش يهو ما يفرض و  ،وجود خلل بقطاع من القطاعات أمام ألاموالتبييض 

والضمير  ،ألاخالقي النزاعيبقى و  ،بن قانون منسجم بينهما إال ذلك  يتأتىالجمارك، خاصة قطاع املالية و 

 .املتابعة الصارمة الكفيل بوضع حد لهذه التالعباتو 

لوسائل في انعدام ا أيضاالخلل يكمن و  ،إداريةبيروقراطية و  أجهزةعدم وجود مرونة بسبب : انعدام املرونة.1

 إصالحيستدعي  البنوك وتبادل الخبرات ما أعمالاملالئمة على مستوى تطوير  آلاليةالبرامج  :الكافية مثل

 .مشروع القانون الجديد أحكاماملصرفي لضمان تطبيق القطاع البنكي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر والطباعة  ،"جرائم تبييض ألاموال وآلاثار الاقتصادية املترتبة عنها و دور التشريع في الحد منها"، بوحدي حميد

 20.، ص1111والتوزيع، 
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 تبييض ألاموال لعقوبات املقررة لجريمةا: الرابعاملطلب 

تتنوع و  ألاموالالتشريعات الوطنية بالنص على العقوبات التي يخضع لها مبيضو املواثيق الدولية و اهتمت     

ي ،والعقوبات التكميلية صليةألا هذه العقوبات بين عقوبات   :نذكرها كالتال

كذا التشريعات الوطنية على طائفة من العقوبات توقع على و نصف املواثيق الدولية  :ألاصليةالعقوبات .1

سوف لتباين في مقدار تحديد العقوبة و مع االغرامة ألاموال تتراوح بين السجن و مرتكب جريمة تبييض 

عنيت كل من في التشريع الجزائري ألاموال في املواثيق الدولية والعقوبات املقررة لجريمة تبييض  إلىنتعرض 

لطائفة متنوعة من العقوبات  ألاموالمرتكبي جريمة تبييض  بإخضاعوالقوانين الوضعية  الاتفاقيات الدولية 

سواء  ألامنيةالتدابير و  الذمة املالية،و التقليدية املاسة بالحرية الجنائية التي جمعت في طياتها بين العقوبات 

أخرى مع من جهة  يتفقخطورتها، كما ي يتناسب مع جسامة هذه الجريمة و الذ ألمر شخصية،  أو كانت عينية 

أكثر تشددا تجاه مبيضو انتهاج سياسات عقابية  إلىالقانوني املعاصر الذي يميل الاتجاه الغالب في الفقه 

التسامح التي حولت بالرأفة و نبذ املعاملة املتسمة لجرائم ذات الطابع املالي و كبي اغيرهم من مرتألاموال و 

ن املواثيق كل م أنوالجدير بالذكر   ،1مجرد نمر من ورق إلىالاقتصادية  ألاعمالالقوانين املنظمة ملجال 

الشخص طبيعة العقوبات الجنائية التي تتماش ى و القوانين الوضعية نصت على تقرير عدد من الدولية و 

ماسة بذمته املالية مباشرة  أو بحياته ذاتها،  أو املعنوي سواء كانت تلك الجزاءات ماسة بوجود ذلك الشخص 

 .كانت من الجزاءات التشهيرية املاسة بسمعته أو الاقتصادي  أو بنشاطه املنهي  أو 

قد حرص املشرع الجزائري على  إليها إلاشارةالسابق  ألاصليةجانب العقوبات  إلى :العقوبات التكميلية .2

 ألاشخاصمن  ألاموالتبييض  ، التي يمكن توقيعها على مرتكبي جرائمير العديد من العقوبات التكميليةتقر 

 1012ذي القعدة عام  19املؤرخ في  11-16قانون رقم  ،ق ع ج 9الطبيعيين وهذا ما نصت عليه املادة 

يطبق على الشخص الطبيعي املحكوم علية الرتكاب الجرائم املنصوص عليها في  1116ديسمبر  11املوافق ل 

من العقوبات التكميلية املنصوص عليها في  أكثر  أوق ع ج عقوبة واحدة  1مكرر  119، 1مكررا  119املادتين 

 2: القانون و من ذلك من هذا 9املادة 

 .الحجز القومي-1

 .العائليةرمان من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية و الح-1

 .إلاقامةتحديد -1

 .إلاقامةاملنع من -0

 .لألموالاملصادرة الجزئية -1

                                                                 
 .111، ص 1111 ، دار النهضة العربية،"املواجهة الجنائية لظاهرة غسيل ألاموال املحصلة عن جرائم املخدرات"مصطفى الطاهر،  1
الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر والطباعة  ،"جرائم تبييض ألاموال وآلاثار الاقتصادية املترتبة عنها و دور التشريع في الحد منها"، بوحدي حميد 2

 .11، ص1111والتوزيع، 
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 .نشاط أو املنع املؤقت من ممارسة مهنة -6

 .املؤسسة إغالق-2

  .من الصفقات العمومية إلاقصاء-1

 .جريمة تبييض ألاموال البسيطةالعقوبات .9

سنوات  11 إلى 11بالحبس من  ألامواليعاقب كل من قام بتبييض ":نهأعلى  1مكرر  119تنص املادة    

 ".دج1.111.111 إلىدج 1.111.111بغرامة من و 

عشرة  إلىلبسيطة من خمس سنوات  ألاموالالسالبة للحرية عن جريمة تبييض  ألاصليةفالعقوبة  :الحبس-

 .بالتالي تركت تقرير العقوبة للقاض يللعقوبة و  ألادنى وألاقص ىسنوات حيث حددت املادة الحد 

يتراوح بين مليون دينار جزائري الذي املادة بعقوبة الغرامة املالية و الحبس قضت  إلى باإلضافة :الغرامة-

   .نفس الش يء فان تقدير الغرامة يكون خاضعا لسلطة القاض يو 

 .جريمة تبييض ألاموال بظرف مشدد لعقوبات.4

على  ألاموالنه يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض أمن قانون العقوبات على  1مكرر  119تنص املادة       

، بالحبس من عشر إجراميةجماعة  إطار في  أو سبيل الاعتداء الستعمال التسهيالت التي يمنحها نشاك منهي 

 ألاموالاقترضت جريمة تبييض  ، فإذادج1.111.111 إلىدج 0.111.111بغرامة من إلى عشرين سنة و سنوات 

 :بظرف مشدد من الظروف التالية

 .ألاموالكان الجاني معتاد على ارتكاب جريمة تبييض  إذا-1

بغرامة سنة و  11 إلى 11فان عقوبة الحبس تكون من  إجراميةجماعة  إطار ارتكب الجاني الجريمة في  إذا-1

 .بق عليه العقوبات السابق ذكرهابهذا تطو  دج،1.111.111 إلىدج 0.111.111من 
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 :الخالصة

عملية تؤثر  أنهانه يخفى علينا أ إالاملعارضين على الرغم من اختالف التعاريف وتناقص مواقف املؤيدين و       

 ومصرفية ،اجتماعية ،ةتميزت بعدة خصائص اقتصادي أنها، كما غير مباشر على الاقتصاد أوبشكل مباشر 

تتميز بسرعة انتشارها في ظل العوملة، مكملة لعمليات غير مشروعة أخرى و تتميز بأنها عملية فاقتصاديا 

الخبرة في هذا املجال تعتبر من أهم العوامل التي التحرر الاقتصادي و إضافة إلى التطور التكنولوجي املستمر و 

نطوي تحت شعار ألاعمال الخيرية يا فتتميز هذه الظاهرة أنها تساعدت على انتشار هذه الظاهرة، أما اجتماع

 .إظاللها إال أنها مجرد عمليات تمويه و تمويلو 

في املؤسسات املصرفية، والتي يعتبرونها  أموالهمغير املشروعة يفضلون دوما تبييض  ألاموال أصحاب إن     

اغلب دول العالم تعمل على وضع تشريعات وقوانين مصرفية قوية،  أننجد  فإنناوضمانا لهم، لذا  أمانا أكثر

 .بمثابة الحصن املنبع ملكافحة هذه الظاهرة الخطيرةاملالية املختلفة،  واملؤسساتمن اجل جعل البنوك 

 الجزائري  تجعل من اقتصادلو بعض إلابهام عن مثل هذه العمليات التي قد رفعنا و  لعلنا في هذا الفصل    

 .الدمارللتخريب و  عرضة
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 :خاتمة 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 صعوبات وعقبات  أنالواقع يكشف  أن إال ،ملعاجلة هذه اجلرائم واإلجراءاتباالقتصاد 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  بالشروعيثة يقوم جرمية حد بأهناالكربى خطورهتا  إىل بإضافة 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  يأيتة اليت تدور فيها تلك العمليات ومن هنا باعتبارها احللق أخرىمن جهة 

 .ودورها يف مواجهتها األموالعمليات تبييض 

 أوكتجزئة الودائع، وفتح حسابات مزيفة   أساليبيف البنوك تظهر من خالل عدة  األموالفعمليات تبييض      
جمهولة اهلوية، التعامل باحلسابات 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 
تزداد صعوبة وتعقيدا  األموالجعل عمليات مكافحة ظاهرة تبييض  وهو ما ،خارج الوطن وبسرعة تامة إىلهائل 

 .اإلجراميةمما يستلزم بذل جمهودات مضاعفة واستغراق وقت اكرب ملكافحة هذه الظاهرة 

يف اقتصاد السوق مل تسلم من هذه الظاهرة اليت باتت 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 
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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 باإلضافةبلد عبور فقط 

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

يكفي من املراجع الضرورية وعدم وجود  ر مادون ذلك اعتبارات عدة منها على سبيل املثال ال احلصر قلة تواف
مت  ،خمتلفة واختصاصاتهبا مبعارف  ولإلملاموجود نقاط تقنية خمتلفة تستدعي معاجلتها  إىل باإلضافة اجتهادات
      .بعون اهلل

 :نتائج ِاختبار الفرضيات
 :وعلى ضوء الفرضيات املقرتحة، نستخلص النتائج التالية من خالل الدراسة اليت قمنا هبا،

  وخمتلف  ،تعتمد على التكنولوجيا احلديثة كالتحويالت االلكرتونية بني البنوك والنقود االلكرتونيةأهنا
 .وسائل الدفع االلكرتونية اليت سهلت عمليات تبييض األموال عن طريق اجلهاز املصريف

 اإللكرتونية أحد املؤشرات اليت متكن معرفة مدى تطور اِقتصاد بلد ما، بصفة عامة فهي  تعترب الصريفة
 تعكس ثقافة اجملتمع وثقته يف أنظمة الدفع اإللكرتوين، وهذا ما يبقى بعيدا متام البعد عن اجملتمع اجلزائري

 .وعن ثقافته عن هذه األخرية

  ة االقتصادية، وقد باتت بذلك ظاهرة عاملية حتد  خماطر العومل أهممن بني  األموالتعد ظاهرة تبييض
 إىلظاهرة تقريبا يف مجيع دول العامل بفعل ما تتميز به العوملة، وقد تنوعت وتعددت مصادرها فامتدت 

، باإلنسانواملتاجرة  األسلحةوالسياسي، جتارة  اإلداريجتارة املخدرات اجلرمية املنظمة، الفساد  أنشطة
 .نتيجة تطور التكنولوجيا املصرفية احلديثة أساليبهاغري املشروعة، كما تطورت  األنشطةوغريها من 

  وحىت االقتصادية اليت مرت هبا انتشارا كبريا ملختلف  واألمنيةنتيجة الظروف السياسية  إىلعرفت اجلزائر
خلزينة الدولة ة توفري املادة األولية لتبييض األموال، وهو ما نتج عنها خسائر كبري  إىل أدتاجلرائم واليت 

  .السلبية اليت خلقتها الظاهرة لآلثارنتيجة 
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