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الجرائم املالية إلالكتروهية الجرائم املصرفية اهموذجا
دلتور خالد ممدوح العزي محاضر بالعالقات الدولية والاعالم السياس ي جامعة الجىان \ لبىان

ملخص:
اؼولية الجشاتم اإلاحلُت الالنتراهُت ،امذى جىوسل الاصمت التي حّحوي
حهذف اإلاولوُ الزي هدحاىل جىحاله في ِملىح هزا الى اٌهحس ا
منهح القىحِحث اإلافشفُت بعبب جىوسل الخقىُت االخنىولوجيا في ِحلم الاهترهذ .التي ظحهمذ بذاسهح بخىوسل ِمل اإلادخحلين
الالنتراهُين بعبب اظخخذامهم لهزا القىحُ خُث بحجوا ًخىوسانل افقح لخىوسل هزه الخقىُت الخذًشت لزلو خحالىح وشح
الاظئلت الخحلُت في مّحلجخىح للمؽهلت:
-1الجشاتم اإلاحلُت اجؤزيرهح ِلى الاقخفحد الّحلمي اإلاشجبي بّحلم الّوإلات.
-2جىوسل الخقىُت الالنتراهُت داخل اإلائظعحث اإلافشفُت االتي ظحهمذ بذاسهح بخىوٍش مفحهُم حذًذة لذى الهحلش الّحلمي.
ر للخفوـُحث الّحمت
-3الوظحتل التي جدبّهح اإلاجموِحث التي حّمل ِلى فخذ الخعحبحث اإلاحلُت ااإلافشفُت احؽهل خش ل
االخحـت.
تهذف هزه الذساظت مً خالى اإلادحالت التي هقذمهح الى الْ فشلُحث إلاّحلجت الاؼهحلُت التي جىجم ًِ الالشاس التي جدذثهح
ِملُحث الاخخُحى اإلاحدي اجنمً بحلخحلي:
 وؽش زقحفت ِحمت لذى محفت اإلاواوىين إلادحسبت هزه الؽشٍدت. جىوٍش البرامج االخقىُحث الالنتراهُت التي جدحاىل الخذ مً هزه الّملُحث.اظخخذام القواهين اإلادلُت االذالُت إلاّحقبت امالخقت اإلاخلين بحإلِمحى الاقخفحدًت االاخخُحى.-جىوٍش ؼبهحث اإلاشاقبت الامىُت االخقىُت في الّحلم مً خالى الذاساث االذساظحث الّلمُت.

Abstract:
Within the development of the social network and the communication, the evolution of the globalization a
connection was created between finance and communication field that lead to the usage of e banking by
companies, banks, industrial institution.
This revolution urges the humanity to move from traditional way of thinking in order to adapt the new
system's needs. This development affects positively the economical and financial fields. Under these new
aspects the online trading found its way into the markets, creating on the same level a path for the backers
to improve their technological skills which threaten any online exchange or deals. n our research, we are

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

1

2017  مارس25 - 24  الجرائم اإللكترونية| طرابلس:أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر

trying to shed light on financial crimes in banks, especially in the last few years of the third millennium
which has witnessed the development of technology and techniques of electronic communication which
has reflected itself on the banks and managing variable and fixed expenses of its business and developing
its services with companies and clients, motivated by commercial and financial competition. Banks
started adopting latest technologies to provide electronic services to its clients. The intended financial and
electronic processes that banks and financial companies have from innovative services that depend on
electronic communication that can only be accessed by members that are signed up with this. According
to the terms of membership determined by companies, banks and commercial banking networks through
one of the electronic ports as a means of direct communication with clients. Hence, we are now in a new
world that has repeated extortion, penetration and illegal profits. Looting, fraud or crimes deliberately
harm to individuals and institutions of the state or to other countries. And this fact came through the rise
of electronic crimes which have increased in the past few years. With the increasing reliance on
cyberspace for the transmission of money and commerce by the infrastructure of this space which has
increased the maturity and awareness of crooks and thieves of the new space who are called (Hackers)
and these group of people that carry out fraud operations through quality work and their operations work
with good coordination and preparation of the attacks to be more effective with high financial returns for
these groups , through the use of technology and programming which are approved by the programming
and information companies.

:املقدمة
 مً خالى زوسة اإلاّلومحث. االىجحح الهحتل في مجحى الاجفحالث التي وِّؾ في سخحبه.بٍل جىوسل الؽبهحث الّىنبوجُت
الجذًذة االتي ِنعذ هفعهح ِلى الّحلم الهووي ا بٍل الّوإلات التي ؼهلذ الاجفحالث ااإلاّلومحث اخذى سمحتضهح االتي
ِنعذ هفعهح بىشقت ظشَّت ِلى الشليزة الشحهُت في القشٍت الهوهُت هدُجت الترابي النبير بين ِحلم اإلاحى االاقخفحد مً حهت
 ممح دفْ الؽشمحث اإلاحلُت،  امً خالى سابي الاجفحى ًِ وشٍق ؼبهحث الاهترهذ.اِحلم الخواـل ااإلاّلومحث مً حهت اخشىل
ْاالخجحسٍت النبيرة ااإلافحسف االبىوك الاهخقحى العشَْ هدو اظخخذام الفمحء الالنتراوي لهي ًهونل الّحمل الشتِس ي في دف
الخجحسة اإلاحلُت االاقخفحدًت الى معخوىل الخُحة الجذًذة في ِحلم الّوإلات التي بحجذ خشمحتهح ااظْ مً مل الخفنير
الخقلُذي خُث بحجذ حّخبر هزه الىقلت الىوُِت في خُحة البؽشٍت مشخلت حذًذة مً مشاخل جىوسل الخفنير البؽشيل
 ممح ظحهم هزا الخىوسل الى،  ممح حّل ىلفمحء الخحسجي هحمؾ للخدشك غير اإلاشثي،بٍل اهدؽحس ِحلم اإلاّلومحث االاهترهذ
اوّهحظه الاًجحبي ِلى ِحلم اإلاحى االخجحسة الزي بحث ٌّخمذ بذاسه الخقىُت االخىوسل الخذًث في ِحلم اإلاحى بٍل ظُىشة
. الّوإلات الاقخفحدًت ِلى الخُحة الهوهُت
 فمً هحخُت اخشىل ٌّخبر هزا الىمي،ان احود الامواى ابذء الخجحسة الالنتراهُت التي حّذ قُمت ممحفت الى ِحلم الاهترهذ
الجذًذ مً الّمل اإلاحلي االخجحسيل االزي ظحهم بذاسه في ِملُت حزب هحتلت للّذًذ مً اإلادخحلين ااىلفوؿ الفمحء
 الزًً بحث ًضداد اِيهم اهطجهم بدعب جىوسل الخنىولوحُح اِلم الاجفحالث ااإلاّلومحث خُث بحجذ هزه،الالنتراوي
 اخححتهم مي جهونل الثر فّحلُت اراث مىحفْ محلُت ِحلُت في ِحلم بحجذ الخنىولوحُح.الٍحهشة خححت لشاسٍت لخيعُق حهودهم
.جخدنم في مل الّملُحث االخشمحث اإلاحلُت اإلاىلوبت
.40، ص،20 0  بُروث، ط، دار اٌطٍُؼت، لضاَا الخصادَت ِؼاصرة، ِذّذ فرداث-
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ابذاسهح أدث الخدوالث الخنىولوحُت الخذًشت في مجحى ألاحهضة االبرمجُحث ا الاجفحالث .الى فشك أؼهحى حذًذة مً
اإلاّحمالث اإلاشجبىت بحالقخفحد ااإلاّلومحث
امً ابشصل هزه ألاؼهحى هجذ الخجحسة الالنتراهُت  ،اهي ِبحسة ًِ جىفُز مل مح ًخفل بّملُحث ؼشاء ابُْ العلْ االخذمحث
ااإلاّلومحث ِبر ؼبنت الاهترهذ االؽبهحث الخجحسٍت ألاخشىل  ,امً خالى جبحدى البُحهحث النتراهُح  ،الزلو حّذحهح للخذاد
الضمىُت ااإلاهحهُت التي جقُذ خشلت اإلاّحمالث الخجحسٍت.
اَّخبر الّمل اإلافشفي الالنتراوي مً ألاموسل التي أفشصهح الخىوسل الخنىولوجي الهحتل في مجحى الاجفحالث ،خُث جم اظخدذار
اظحتل دفْ حذًذة جهو لن مالتمت لىبُّت امخىلبحث الخجحسة ؤلالنتراهُت ،اأـبذ ببمهحن الّمُل الاظخفحدة مً الخذمحث
اإلافشفُت لعذاد فواجير العلْ االخذمحث ًِ وشٍق الاجفحى الهحجفي االالنتراوي.
فحإلاّحمالث اإلافشفُت الالنتراهُت افشث ِذدا مً اإلاضاًح بحليعبت للّمالء  ،لمح اجهح أدث لٍهوسل فشؿ حذًذة ألِمحى البىوك
مً جدقُق ميزة جىحفعُت  ،الى جدقُق الشبدُت في ألاحل الىوٍل ،الزلو جوفير فشؿ حعوٍقُت حذًذة ،اجوصَْ ااظْ
الاهدؽحس  ،الى جدعين حودة الخذمت اإلافشفُت  .لنً سغم هزه اإلاضاًح الّذًذة التي افشتهح اإلاّحمالث اإلافشفُت الالنتراهُت التي
هي في هفغ الوقذ مدفوفت بحلّذًذ مً اإلاخحوش  ،مونل هىحك اسجبحه ازُق بين الّملُحث ؤلالنتراهُت اأمً اإلاّلومحث التي
قذ جئدي الى الّبث في أسـذة الّمالء راتهح ،أا احشاء ِملُحث( الخدوٍل االذفْ النتراوي )مبخنشة مً خالى خعحبحث الّمالء
اإلاواحهت هزه الخدذًحث لم ًنً أمحم اإلافحسف ظوىل الّمل الجحد لخقبل هزه اإلاخحوش ،ممح ٌعخوحب ِليهح معئالُحث لبيرة
إلاواحهتهح مً خالى جبجي اداسة مخحوش ؼحملت لخدذًذ هوٍت هزه اإلاخحوش ،االخذ منهح مً خالى الوظحتل الشقحبُت االْ
العُحظحث الّملُت اإلاىحظبت إلاواحهتهح اهو مح جبيخه الخوـُت ألااسابُت الفحدسة ِحم 1988إلاعئالُت البىو ِلى أظحط جدمل
اإلاخحوش  .خُث جىق اإلاحدة  71 /مً الخوـُت ألااسابُت  88 /11/ 1بؽحن الّالقت بين مفذسيل الىقود الالنتراهُت
ااإلاعتهلنين ِلى أن اإلافذس البىو معئاى أمحم اإلاعتهلو ِلى هخحتج ِذم الخىفُز أا الخىفُز الخحوئ للّملُحث اإلادذدة في
اإلاحدة ألاالى مً هزه الاجفحقُت خحـت ارا جم جىفُز هزه الّملُحث مً خالى حهحص النتراوي ال ًقوم اإلافذس بشقحبخه بؽهل
مبحؼش أا بؽهل مىفشد .
الاقتصاد والعوملة:
مْ جىوسل الاقخفحد الّحلمي بٍل ظُىشة الّوإلات الزي لم ًخخلف داسل اِمل البىوك ًِ ِملهح العحبق ،بل جىوسل جىوسا افقح
ى بحن الّوإلات الخقُقُت  ،الخفُت  ،فهـي ِملُـت ّ
مقىىـتً ،ـشاد منهح فـشك احّمُـم
للخىوساث الخنىولوحُت بدُث ًمنً ان هش ل
همي الخمـحسة الغشبُـت ،اجفذًشهـح بفبغـت ِحإلاُت بهـذف اهفخـحح ألاظوار اإلادلُت ،اجفشٍـف اإلاىخجـحث الاقخفحدًت
االعُحظـُت االاحخمحُِت االشقحفُـت االّحإلاُت؛ خُـث ًفبـذ مل ؼـيء ِبـحسة ِـً ظـلّت ،احذث لهح غياء ،ظـورل للمىحفعـت
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لمنشر،االسكندرية  ،2006،ص.101
 اسم اعيـل صبري عبـد اهلل ،كممـة العولمة مضممـة ،في العولمة :هيمنـة منفـردة في المجاالت االقتصادية والسياسـية والعسـكرية ،جهــاد لمنشــر والتوزيــع،مصــر ،ط ، 1999 ، 1ص.43 ،
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غـير اإلاخهحفئت ،اهُمىـت زقحفـت الاقـوى ،فحلص يء الـزي ٌّـي ممحِفـت فـشؿ ألاوشاف القوٍـت الـحي حعـُىش ِلـى ِىحــش القـوة
الاقخفحدًت االّلمُـت االخنىولوحُـت االّعـنشٍت .
فالّوإلات اإلاحلُت لٍحهشة اسجبىذ بموحت الخدشٍش اإلاحلي فحصداد بزلو الدؽحبو ااهذمحج الاهٍمت اإلاحلُت االىقذًت للذاى ،فقذ
قحمذ النشير مً الذاىل ببلغحء القُود ِلى الخذفقحث اإلاحلُت ِبر الخذاد اأـبدذ هزه الذاىل مخهحملت مْ الىٍحم اإلاحلي
الّحلمي  ،اقذ دِم هزا الاججحه الّحلمي اوحس اجفحقُت اإلاىٍمت الّحإلاُت للخجحسة مً خالى بشاص اجفحقُت جدشٍش الخجحسة في
الخذمحث اإلاحلُت ااإلافشفُت أا اصالت القُود التي جدوىل دانل جذفق سإاط ألامواى ا حُّق خشٍحث اإلائظعحث اإلاحلُت ااإلافشفُت.
اهىح البذ مً الخؤلُذ ِلى ان بذاًت اهدؽحس البىوك الالنتراهُت محن الغشك مً احودهح حعهُل الاِمحى اإلافشفُت ااإلاحلُت
بٍل الّوإلات الاقخفحدًت ااهفخحح الّحلم بّمه ِلى بّن ،الن الاِمحى البىنُت النالظُنُت مً جقذًم ِملُحث مفشفُت
الى الّمالء االضبحتً بحلىشرل الخقلُذًت لم حّذ جىحظب الخىوسل الاقخفحدي الخحلي ،لزلو دخلذ ِملُت الخدذًث الى الاحعحم
اإلافشفُت الّحإلاُت لخفبذ جلو البىوك جقوم بحلّملُحث اإلافشفُت الخذًشت التي ظُىشث ِليهح الّملُحث ؤلالنتراوي ِبر
موقّهح الالنتراوي اإلاوحود في ؼبنت الاهترهذ .
اًدحاىل د.مدمذ رًحب الخؤلُذ في لخحبه بحن الخجحسة الذالُت الخحلُت اضخذ الّىفش اإلاهونل الشتِس ي للّالقحث الذالُت ،
فبجهح الؽهل الاقذم االالثر جىوسا لهزه الّالقحث ،اقذ جهوهذ قبل وؽئ الاقخفحد الّحلمي بفترة ووٍلت  .فحن الخجحسة
الذالُت بحلزاث خلقذ الؽشاه الاقخفحدًت لخىوسل الاهخحج الالي ،الزي جمنً مً الىمو االخىوسل بفمل اظخيراد اإلاواد الاالُت
االخحمحث ااحعحُ الىلب الخحسجي ،لمح ان همو الاسبحح الىححم ًِ اظخخذام آلاالث ظحهم في ٌهوسل فحتن وعبي مً ساط
اإلاحى اجفذًشه الى الخحسج  ،الامش الزي الْ اظحط وؾاء الاقخفحد الّحلمي ،اظشُ في ِملُت جذاٍل القوىل اإلاىخجت .
اٍدحاىل دلخوسل ااتل الذبِس ي في لخحبه اِىحء جفعير اقخفحدي لّمل البىوك بؽهل ِحم ،خُث ًفف البىو بحهه ميؽحة
اقخفحدًت مخخففت حّمل ببداسة اموالهح اامواى الغير خفٍح اادخحسا ااقشالح اا ؼشاء اا بُّح ،فهو مهحن الخقحء ِشك
الخقحء الامواى بحلىلب ِليهح .اٍمنً الخّشٍج ِلى الخّشٍفحث النالظُنُت االخذًشت للمفحسف اٍمنً القوىل بحن اإلافحسف هي
مئظعت حّمل موظُي محلي بين مجموِخين:
اإلاجموِت الاالى  :هي مجموِت الّمالء لذحهم فحتن مً الامواى اجدخحج الى الخفحً ِلُه اجىمُخه. -4د .ػبذ اٌذٍُُ ػّار غربٍ ،اٌؼىٌّت االلخصادَت رؤي اسخشرافُت فٍ ِطٍغ اٌمرْ اٌىادذ واٌؼشرَٓ ِ ،جّىػت دار أبٍ اٌفذاء اٌؼاٍُِت ٌٍٕشر واٌخى زَغ
وايحرجّت سىرَت ،20 ،ص . 28
 د.برهاْ غٍُىْ ،اٌىطٓ اٌؼربٍ أِاَ حخدَاث اٌمرْ اٌىادذ واٌؼشرَِٓ ،ؤسست ػبذ اٌذُّذ شىِاْ ،ػّاْ اٌّؤسست اٌؼربُت ٌٍذراساث وإٌشر، ، 2000ص. 2 ،
 ٔاَف ػٍٍ ػبُذ، ،اٌؼىٌّت واٌؼربِ ،جٍت اٌُ سخمبً اٌؼربٍ ،اٌؼذد 22دسَراْ ، 997ص28 ،-7دسٓ ٌطُف واظُ اٌسبُذٌ ،اٌؼىٌّت و ِسخمبً اٌذور االقحصادٌ ٌٍذوٌت فٍ اٌؼاٌُ اٌزاٌذ  ،دار اٌىخاب اٌجاِؼٍ ،األَ اراث اٌؼربُت اٌّخذذة،200 ،
،ص . 2
 -8اَفٍُٓ صالح اٌّصطفً ،االلخصاد واٌصذفٍ ِا َهّه ِٓ ِؼٍىِاث ،دار اٌشرق ٌٍطباػت وإٌشر ،دِشك ،20 ،ص. 0،
ِ - 9ذّىد ِذّذ ابى فروة ،اٌخذِاث اٌبٕىُت االٌىخرؤُت ػبر االٔخرٔج ،اٌطبؼت االوًٌ  ،دار اٌزمافت ٌٍٕشر واٌخىزَغ ،ػّاْ ،2009 ،ص.115 ،
0
دِ.ذّذ دَاب ،اٌخجارة اٌذوٌُت فٍ ػصر اٌؼىٌّت ،دار إٌّهً اٌٍبٕأٍ ٌٍذراساث واٌزىرُك ،بُروث ،20 0ص. 0-9، بىي هُرسج وجراَ طىِبسىِْ ،ا اٌؼىٌّت؟ االلخصاد اٌؼاٌٍّ واِىأُاث اٌخذىُ ،حرجّت فاٌخ ػبذ اٌجبار ،سٍسٍت ػاٌُ اٌؼرفت،اٌىىَج،200 ،ص. 0 ،
ِ - 2اَىً حأسر واخروْ ،حرجّت ػفُف اٌرزازِ ،ؤسست االبذاد اٌؼربُت ،بُروث، 98 ،ص. 7،
 دِ.ذّذ دَابِ ،رجغ سابك ،ص. 0-94
-د.وائً اٌذبُسٍ،اٌؼًّ اٌّصرفٍ فٍ ٌبٕاْ ِٓ اٌىاجهت اٌمأىُٔت ،ادارة اٌبذىد –احذاد اٌّصارف اٌؼربُت،بُروث ،20ص . 9

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

4

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

اإلاجموِت الشحهُت  :هي مجموِت مً الّمالء اًمح جدخحج الى الامواى ،الغشاك اهمهح الاظدشمحس اا الدؽغُل اا الاظتهالك.اافقح لهزه الاغشاك بين اإلاجموِخين بذأ ِمل اإلافحسف الّحإلاُت ِبر الخحسٍخ ًخىوسل جذسحُح الن الهذف التي جقوم ِلى
اظحظه الّملُت اإلافشفُت هي جبحدى اإلاىحفْ اإلاحلُت مْ مجموِحث مً الّمالء ،بمح ال ًخّحسك مْ مفلخت اإلاجخمْ ،بمح
ًخمحش ى مْ الخغير اإلاعخمش في البِئت اإلافشفُت .
ثتور التكىولوجية املصرفية:
ان اظخخذام الىٍحم الشقمي في البىوك اظْ مً الّملُحث البىنُت التي ظهلذ هقل اإلاّلومحث االاجفحى بحلّمالء ،اال اهه سجب
بّن الازحس القحهوهُت ،ففي بّن الدؽشَّحث الّشبُت ًٍهش الّذًذ مً اإلاؽحمل ِىذ مدحالت البدث ًِ القواِذ اإلاىٍمت
للّملُحث البىنُت الالنتراهُت داخل اوحساث حؽشَّح  ،اٍشحْ رلو لّذة اظبحب اهمهح قفوسل هزه الدؽشَّحث ًِ اظدُّحب
الخىوساث الخذًشت لِغ في هزا اإلاجحى فقي  ،بل افي اوحس الخّحمالث بحلوظحتل الخذًشت ِمومح  .اجٍهش اإلاؽهلت بولوح
الثر ِىذمح ًخّلق الامش بمجحى خُويل مئزش ِلى الاقخفحد الووجي بشمخه محلقىحُ البىهي الزي ٌؽهو مً ِذم مالتمت
القحهونل الى مح جوـلذ الُه الخنىولوحُح االخىوساث الخذًشت فُه  ،ممح ًذِو الى الدعحإىل ًِ مذى قحهوهُت اظخخذام جلو
الوظحتل في القىحُ البىهي إلزبحث الخفشفحث القحهوهُت.
امً هىح ًىشح العئاى الزي ًجب ِلُه الاححبت بحهه مح مذى اظدُّحب القواِذ الّحمت لخلو الخىوساث ،امً حهت اخشىل
جوظّذ اإلاخحوش اإلادُىت بحلّمل البىهي الثر ِىذ دخو لى البىوك للّمل في بِئت الاهترهذ  ،الص يء الزي اـبذ مّه الالشاس
بمفحلح الّمالء اإلاعتهلنين اا الخجحس الثر اسادا ممح محهذ ِلُه في ٌل الخذمحث الخقلُذًت  ،مل رلو ادى الى جوظُْ داتشة
معئالُت البىو في مواحهت الالشاس التي جدذر هدُجت للخىؤ في اظخخذام الىٍحم الشقمي .
اقذ أزحس النشير مً الجذى في البذاًت ِمح ارا محن مً خق جلو البىوك التي ًىلق ِليهح بىومح النتراهُت االقُحم بحلّملُحث
اإلافشفُت التي جقوم به البىوك الخقلُذًت.
اال أن هزا الجذى لم ًلبث ان خعم لفحلح جلو البىوك اهه مً خقهح القُحم بهحفت الّملُحث اإلافشفُت بىشٍقت النتراهُت،
ارلو إلاح فُه مً مميزاث ًِ البىوك الخقلُذًت ،مننهح جوفير الوقذ االجهذ األامواى ظواء للّمالء أا للبىو هفعه.
الالنتراهُت ااإلاعتهلنين ِلى أن اإلافذس البىو معئاى أمحم اإلاعتهلو ِلى هخحتج ِذم الخىفُز أا الخىفُز ان قُحم البىوك
بدعوٍت أوؽىتهح اخذمحتهح اإلاحلُت ِبر الاهترهذ ٌّود للفواتذ النشيرة التي حّود ِلى البىوك االتي مً أهمهح:
-1جخفُن الىفقحث التي ًخدملهح البىو ألحشاء بّن اإلاّحمالث البىنُت اإلاخخلفت بذانل الخححت لالهخقحى الى البىو  ،اهزا مح
ًئدي الى جوفير جهلفت اوؽحء فشاُ حذًذة للبىو في اإلاىحوق البُّذة الن جهلفت اوؽحء موقْ للبىو ِبر الاهترهذ ال جقحس لن
بخهلفت اوؽحء فشُ حذًذ له  ،بمح ًدخححه مً مبحوي ااحهضة اِمحلت مذسبت امعدىذاث اـُحهت .فممحسظت البىو ِبر موقّه
ِ -15ذّذ ػٍٍ رضا اي جاسُ ،االئخّاْ واٌؼًّ اٌّصرفٍ فٍ اٌؼراق اٌمذَُ ،دار اٌخضآِ بغذاد
-16د،وائً اٌذبُسٍِ ،رجغ سابك ،ص.20 ،
17
دِ .اٌه ػبال ،إٌظاَ اٌمأىٍٔ ٌٍّصارف وٌٍّهٓ اٌخابؼت ٌٍّهٓ اٌّصرفُت فٍ ٌبٕاْ ِ،ؤسست ػٍٍ سؼذ وشروائه ٌٍطباػت ط  ،بُروث ، 997،.
ص- 2،
18
ُِٕر اٌجُٕبُهٍ وِّذوح اٌجُٕبُهٍ ،اٌبٕىن االٌىخرؤُت  ،دار اٌفىر اٌجاِؼٍ ،االسىٕذرَت  ،200 ،ص. ، د.ادّذ بىارش ،اٌؼٍُّاث اٌّصرفُت االٌىخرؤُت ِ،ماي ِٕشىر فٍ ِجٍت اٌؼٍىَ االٔسأُت ،اٌؼذد اٌذادٌ ػشر ،جاِؼت ِذّذ خضُر بسىُرة ،2007ص.204-20 ،
، 9 4- 9ص.72- 7،
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ِبر الاهترهذ  ،حعوٍق خذمحجه البىنُت ابّن اإلاّحمالث البىنُت حعحِذه ِلى امخالك ميزة جىحفعُت اجذُِم ِالقخه مْ
ِمالته ممح ًئدي الى صٍحدة اسجبحوهم به االاسجقحء الى معخوىل اإلاّحمالث الخجحسٍت.
-2حّضٍض ساط اإلاحى الفنشيل اجىوٍش جنىولوحُح اإلاّلومحث.
-3ان الّملُحث اإلافشفُت الالنتراهُت جئدي لخِعير الخّحمل بين البىوك احّله مخواـال ِلى مذاس الوقذ.
 -4اخخفحس اإلاعحفحث الجغشافُت اسفْ الخواحض الخقلُذًت.
ي.
 -5قُحم ِالقحث مبحؼشة بين البحثْ ااإلاؽتر ل
-6جوفير اإلاضٍذ مً فشؿ الّمل االاظدشمحس.
ٌ-7ؽهل اظخخذام الاهترهذ في البىوك هحفذة اِالمُت لخّضٍض الؽفحفُت  ،ارلو مً خالى الخّشٍفحث فبجهح جمحسط ِملُت
جشاٍج  ،اخذمحث فحإلِالم ٌعحِذ بيؽؤة البىو اجىوسه امئؼشاجه اإلاحلُت االّهح جدذ جفشف البحخشين االذاسظين اظحتش
الاوشاف الاخشىل اإلاّىُت بحألمش .
اٍبذا أن زوسة الاجفحى ااإلاّلومحث أـبدذ مئزشة في ؼئان الخُحة الُومُت ،ففي البلذان اإلاخقذمت جقوم مل أظشة امل
مئظعت ججحسٍت بحظخّمحى ؼبنت الاهترهذ ألغشاك الدعوٍق أا لخىفُز بّن الّملُحث اإلافشفُت  .امً اإلاخوقْ خالى
العىواث القحدمت أن جهو لن ؼبنت الاهترهذ ِحمال ستِعُح في هجحح ابقحء اإلائظعحث الاقخفحدًت الخذًشت ،التي ظتهخم بهزه
الخذمت .
فبن اللخحر بشموب زوسة الخجحسة الالنتراهُت االّمل مْ الاقخفحد الّحلمي ،أـبذ أمشا خخمُح الِغ خُحسا في ٌل الخنخالث
الّحإلاُت التي لعشث خواحض اإلاهحن االضمحن  .هٍشا إلاح جمىده الّملُحث اإلافشفُت الالنتراهُت مً ميزة جىحفعُت فحن بّن
البىوك النبيرة بذأث بخوفير هزه الخذمت ،ابذأث العلىحث الشقحبُت جخفهم أهمُت الخذمحث اإلافشفُت الالنتراهُت ،اهزا
ظُئدي لوحود بىوك اهترهذ.
التتور الالكترووي في املصرف:
اافقح للخىوسل الالنتراوي االاجفحلي الّحلمي الجذًذ الزي ِنغ هفعه ِلى محفت اإلاجحالث الخُحجُت االاوعحهُت ،فؤهىح بدىح
هشىل ـذى هزه الشوسة في القىحُ اإلافشفي الزي بحث ٌّخمذ في ِمله ِلى الّملُحث ؤلالنتراهُت في حعهُل خذمحث الضبحتً.
ان الّملُحث اإلافشفُت في القىحُ اإلافشفي هي مجموِت مً الخذمحث اإلافشفُت اإلاخىوِت التي جيؽح اجقذم مً قبل الىٍحم
اإلافشفي مً خالى الوظحتي الالنتراهُت اظحتش الوظحتي الخنىولوحُت اإلاخىوِت .
اهٍش للقحبلُت ا للخؤزير الزي ًخمخْ بهمح القىحُ اإلافشفي ااإلاحلي مً خالى الخىوساث الّحإلاُت االتي حعحهم في جؤمين خذمحث
مفشفُت امحلُت مخقذمت مخىحظبح بىمو الّوإلات  ،لقذ ادى هزا الىمو اإلادعحسُ لخنىولوحُح اإلاّلومحث االاجفحالث الى ٌهوسل

 -20د .ادّذ سفر ،اٌؼًّ اٌّصرفٍ االٌىخرؤٍ فٍ اٌبٍذاْ اٌؼربُت  ،اٌّؤسست اٌذذَزت ٌٍىخاب ،بُروث ، 200 ،ص170
ٔ-2ادر اٌفرد حشىش،اٌؼًّ اٌّصرفٍ ػبر االٔخرٔج ،اٌذار اٌؼربُت ٌٍؼٍىَ ،ػّاْ،2000 ،ص.22،
 -22د -ادّذ بىراش :اٌّرجغ اٌسابك ،ص. 20
-Gkoutzinis , Apostolos , Internet Banking and the Law in Europe,Cambridge University Press,UK,2006,P7.
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مخغيراث حوهشٍت في الّحلم ظواء ِلى ـُّذ الاِمحى اا الخُحة الصخفُت لّحمت الىحط  ،اا ِلى ـُّذ وبُّت الّمل
اإلافشفي ااإلاحلي بدذ راجه.
اٍئلذ د .ااتل الذبِس ي في لخحبه بحن الاِخمحد ِلى همو هزا الاججحه ٌّخمذ بؽهل اظحس ي ِلى الوظحتي الالنتراهُت
الخذًشت ،ااهمهح خىوه الاجفحالث اؼبنت الاهترهذ ًِ وشٍق جبحدى اإلاّلومحث ،االبُحهحث االخذمحث ،االبىحقحث
اإلافشفُت ،االخواقُْ الالنتراهُت ،ااإلاُالث الالنتراهُت ،االشظحتل الخلفوهُت  ،امْ هزا الخىوسل العشَْ الزي اِخمذه القىحُ
اإلافشفي بٍل الخىوسل الخنىولوجي ًبقى القىحُ بدححت داتمت الى جىوٍش اهٍمت الاجفحالث التي ال جضاى حعحهم في جىفُز
الّملُحث اإلاحلُت ااإلافشفُت بعشِت الثر املفت اقل.
فقذ دلذ الاخفحءاث ِلى ان ملفت الّملُت اإلافشفُت التي ًجشحهح اإلافشف ًذاٍح جبلغ  1,07داالسا امشٍنُح مقحبل  55ظيخح ارا
جمذ ًذاٍح ِبر الهحجف لخىخفن الى  25ظيخح ِبر الفشاف الالي ، ATMلخفل الى ظيخين ِبر الاهترهذ اإلافشفي .
ثتور اعمال الاحتيال املالي:
هدحاىل في بدشىح هزا الالحءة ِلى الجشاتم اإلاحلُت التي جشجنب في اإلافحسف مً خالى الترليز ِلى الّذًذ مً اإلاشاحْ االنخب
التي ظحهمذ بذساظت هزه الاظحلُب  ،اخحـت بحن العىواث الاخيرة مً الالفُت الشحلشت قذ ؼهذث وفشة هوُِت في مجحى
الخنىولوحُح ،اجقىُحث الخواـل ؤلالنتراويِ ،نعذ هفعهح ِلى اإلافحسف ،ااِمحلهح في اداسة الامواى اإلاىقولت
االشحبخت ،اجىوٍش خذمحتهح مْ الؽشمحث االضبحتً امً هىح  ،ابذافْ الخىحفغ الخجحسيل ااإلاحلي ،دأبذ البىوك ااإلافحسف في جبجي
اخذر الخقىُحث لخوفير الخذمحث اإلافشفُت ؤلالنتراهُت لّمالئهح ااإلاقفود بحلّملُحث اإلاحلُت اؤلالنتراهُت التي جقوم لهح
الؽشمحث اإلافشفُت االبىوك مً خذمحث حذًذة امبخنشة حّخمذ ُلى ؼبهحث اجفحلُت النتراهُت خُث ِملذ ِلى اخخفحس
ـالخُحث الذخوىل اليهح فقي ِلى اإلاؽترلين فيهح  .اافقح لؽشاه الّموٍت التي جدذدهح الؽشمحث االبىوك االؽبهحث
اإلافشفُت االخجحسٍت ارلو مً خالى اخذ اإلاىحفز ِلى الؽبهحث ؤلالنتراهُت موظُلت لالجفحى اإلابحؼش مْ الّمالء .
اهىح بدىح امحم ِحلم حذًذ ًخنشسل فُه حشاتم الابتزاص االاخترار االشبذ غير اإلاؽشاُ االعلب االاخخُحى اا حّمذ الارى لألفشاد
اإلائظعحث الذالت اا للذاىل الاخشىل  ،اهزه الخقُقت ححءث مً خالى اصدًحد الجشاتم الالنتراهُت التي اصدادث خالى العىواث
اإلاحلُت.
امْ اصدًحد الاِخمحد ِلى الفمحء ؤلالنتراوي لخىحقل الامواى االخجحسة بواظىت البيُت الخدخُت لهزا الفمحء ،خُث بحث ًضداد
في اإلاقحبل هطج ااعي اإلادخحلين ،الفوؿ القمحء الجذًذ الزًً ًىلق ِلى هئالء الاشخحؿ ( الههحسصل) ،اهزه الؽشٍدت التي
جنمً ِملُتهح مجى خالى اِمحى هوُِت  ،اجنمً ِملُحث هزه اإلاجموِحث في ِملُحث الخيعُق االاِذاد الجُذ لهجمحتهم
لخهو لن الثر فّحلُت  ،اراث ِواتذ محلُت ِحلُت لهزه اإلاجموِحث ،مً خالى اظخخذامهم لوظحتل الخنىولوحُح االبرمجت
)-Khoury Elie,E-Banking Era,PhD Thesis,New Port Unversity,Beirut 2003,P1(Not Published
-2د.وائً اٌذبُسٍ،دًٌُ اٌؼٍُّاث االٌىخرؤُت فٍ اٌمطاع اٌّصرفٍ اٌىالغ واالرار اٌمأىُٔت ،ط ،2احذاد اٌّصارف اٌؼربُت بُروث ،20 0ص.2 ،
ادّذ سفر ،اٌمىأُٓ واٌخشرَؼاث فٍ ا ٌؼًّ اٌّصرفٍ ِ،ذاضرة اٌمُج فٍ ٔذوة احذاد اٌّصارف اٌؼربُت بُروث ،200ص .ِ -27ذّذ ساٍِ اٌشىا ،رىرة اٌّؼٍىِاث وأؼىاساحها ػًٍ لأىْ اٌؼمىباث ،ط ،2دار إٌهضت اٌؼربُت ،اٌماهرة، 998 ،ص .
ِذّذ دّاد اٌهُخٍ ،اٌخىٕىٌىجُا اٌذذَزت واٌمأىْ اٌجٕائٍ ،ط  ،دار اٌزمافت ٌٍٕشر واٌخىزَغ ،ػّاْ، 2004 ،ص . 2
ٔهال ػبذ اٌمادر اٌّىٍِٕ ،اٌجرائُ اٌّؼٍىِاحُت ،دار اٌزمافت ٌٍٕشر واٌخىزَغ ،ط  ،األردْ، 2008 ،ص . - 2 ،
.
َىسف دسٓ َىسف ،اٌجرائُ اٌذوٌُت ٌالٔخرٔج ،اٌّروس اٌمىٍِ ٌالصذاراث اٌمأىُٔت  ،ط  ،اٌماهرة، 20 ، ،ص،
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الخذًشت التي حّخمذ مً قبل ؼشمحث البرمجت ااإلاّلومحث الالنتراهُت خُث اـبدذ هزه اإلاواد االوظحتل مخذاالت
بؤًذي الجمُْ  ،ابدعب مشالض الذساظحث التي حؽير الى وعبت  70%مً الجشاتم الالنتراهُت التي جم لبىهح جمذ الظخخذام
الخحظوب اخفوـح بواظىت الاهترهذ التي اضخذ هزه اإلاواد جذسط فىونل ِملُت اجىبُقُت في اإلاّحهذ االجحمّحث الم حّذ
مدفوسة بفئت مُّىت مً البؽش ،ممح دفْ بحلّذًذ إلادحاىل اظخخذامهح بىشٍقت اًجحبُت اا ظلبُت.
فحلبىوك الخقلُذًت ملضمت بحإلظشاُ في جىوٍش اجدذًث الخذمحث اإلافشفُت لمح ًخالءم مْ مخىلبحث اإلاشخلت الخحلُت  .لمح أهه
ِلى الجهحث الخهومُت الّمل ِلى اِذاد اجذسٍب اإلاوٌفين ِلى اظخخذام الخحظبحث آلالُت األاِمحى اإلافشفُت الالنتراهُت،
اؤلاِذاد الدؽشَعي لالِتراف بمىخجحث هزه الشوسة الالنتراهُت االّمل ِلى جوفيرهح .
امً هىح هشىل بحن الخذمحث الالنتراهُت التي جقذمهح البىوك بؤسخق اأٌعش العبل  ،ارلو مً احل اِىحء دفّت للفيرفت
الالنتراهُت التي الصالذ في بذاًتهح لهي جخمنً البىوك مً اظدشمحس الاهترهذ لىحفذة لتراٍج الخذمحث االخّشٍفحث افخذ وشرل
حذًذة أمحم  ،هزه البىوك في ِفش أـبدذ فُه ألاهترهذ مشجنض الّملُحث اإلافشفُت ؤلالنتراهُت .
أهواع وأساليب الاحتيال الالكترووي:
في البذاًت البذ مً الوقوف امحم الخىو لس الخحسٍخي للجشاتم الالنتراهُت مً خالى وؽؤة الجشٍمت اإلاّلومحجُت امخحوشهح
االخىواث الهحمت في مهحفدتهح مً خالى الخّحانل الذالي ااـذاس القواهين االدؽشَّحث .
لمح ظيخوقف امحم اظحتل ؤلاخخُحى الالنتراوي االجشٍمت اإلاّلومحجُت مً خالى اظخّمحى وشرل اخخُحلُت مً خُث الخالِب في
اإلاذخالث االخالِب في البرامج ،الزلو الخالِب بحلبُحهحث التي ًخم جدوٍلهح ًِ بّذ الحفت الى اظخّمحى ؼفشة غير صخُدت
للذخوى ،الُفُت الاظخالء ِلى حعلم محى الغير دانل احه خق امي صهح بين حعلم اإلاحى االمشسل الىحجج ،الحفت الى رلو جىحالىح
ؤلاخخُحى اإلاّلومححي مً مجحى اهٍمت الخموٍل الالنتراوي لألمواى الحفت لزلو خذدهح وشرل الخالِب في هٍحم الخموٍل
ًا
ًا
أًمح قواِذ
اجدذًذا مً خُث الوقوف ِلى م ا سخل امىهج الخدقُق في هزه الجشاتم  ،ابِىح ل
ل
الالنتراوي  .الالنتراهُت
الخفخِؾ االمبي في مُذان الجشاتم الالنتراهُت االخخىُي للخدقُق ٕااًجحد ااظترححُ الذلُل فيهح  .فهل الابدحر
االدؽشَْ الّحإلاُت ااإلادلُت بحجذ مىشة للوقوف امحم ؤلاخخُحى الالنتراوي االجشٍمت اإلاّلومحجُت مً خالى اظخّمحى الىشرل
ؤلاخخُحلُت مً خُث الخالِب في اإلاذخالث االخالِب في البرامج الزلو الخالِب بحلبُحهحث التي ًخم جدوٍلهح ًِ بّذ الحفت الى
اظخّمحى ؼفشة غير صخُدت للذخوىل .
ر الشدُ في ِملُت حعلم محى الغير دا لن احه خق االخميز بين حعلم اإلاحى االمش لس الىحجج ،الحفت الى ؤلاخخُحى اإلاّلومححي
اوش ل
ر الخالِب في هٍحم الخموٍل الالنتراوي .
مً مجحى اهٍمت الخموٍل الالنتراوي لألمواى الزلو وش ل

 -28ػسة دّذ اٌذج سٍُّاْ ،إٌظاَ اٌمأىٍٔ ٌٍّصارف االٌىخرؤُت "اٌشُه ،اٌصىر "ِٕ ،شىراث اٌذٍبٍ اٌذمىلُت ط  ،بُروث  ،200 ،ص. 2 ،
-29ػٍٍ ٔذٍت ،أظّت اٌذفغ االٌىخرؤٍ "اٌخجارة االٌىخرؤُت واٌخذِاث اٌّاٌُت واٌّصرفُت ػبر االٔخرُٔج ،احذاد اٌّصارف اٌؼربُت ،بُروث ،2000،
ص. 0 ،
 - 0د .رضا ػبذ اٌسال َ  ،الخصادَاث اٌجرَّت  ،اٌّذذداث االلخصادَت ٌٍجرَّت ِ ،جٍت اٌذمىق  ،اٌّجٍذ االوي ،اٌؼذد األوي ،اٌبذرَٓ ، 2004،
ص. 8 ،
2

 د.فخرٌ ػبذ اٌرزاق اٌذذَزٍ  ،لأىْ اٌؼمىباث " اٌجرائُ االلخصادَت" ِ ،طبؼت جاِؼت بغذاد ، 980،ص.9، -د.وائً اٌذبُسٍ  ،دًٌُ اٌؼٍُّاث اٌّصرفُت فٍ اٌمطاع اٌّصرفٍ اٌىالغ واالرار اٌمأىُٔت  ،احذاد اٌّصارف اٌؼربُت ،بُروث 20 0 ،ص.49 ،
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اهىح البذ مً اظخّشاك اهواُ الجشاتم التي جمحسظه مجموِحث الاخخُحى الّحإلاُت في ظلب الامواى االدعلي ِلى محى الغير
االتي هدذدهح:
•اخخُحى اإلاّحمالث الذاخلُت االاخخالط.
•اخخُحى القشاك اإلاحلُت االّقحسٍت.
•اخخُحى التزامحث الىشف الشحلث.
•اخخُحى بىحقحث الاتخمحن اِملُحث الفشاف آلالي.
•اخخُحى اإلاّحمالث اإلاخّلقت بحألفؽوسل الوخذاث اإلافشفُت الخحسحُت.
•اخخُحى الخوالاث اإلافشفُت اغعُل ألامواى.
•الاخخُحى ِلى أمىحء الفىحدًق ااخخُحى الؽُهحث افخذ الخعحبحث.
•الاخخُحى ِلى ِمالء البىوك.
•اخخُحى الاهترهذ مواقْ البىوك اإلاضاسة ِلى ؼبنت الاهترهذ.
•اخخُحى العىذاث األااسار اإلاحلُت ااخخُحى الذفّت اإلاقذمت.
•الاخخُحى الالنتراوي لعشقت مّلومحث ِمالء البىوك االؽشمحث ا بىحقحث الاتخمحن.
•الهىذظت الاحخمحُِت ااهخدحى الصخفُت االاجفحى الهحجفي الاخخُحلي.
•الخجعغ اإلافشفي.
•جدفين معدىذاث اازحتق البىوك بحظخخذام الخنىولوحُح.
•اداسة خمالث جوُِت الّمالء لذ الاخخُحى.
•بشهحمج اهزاس السخوبحث الىقذًت ابشهحمج البفمت إلاهحفدت الاخخُحى.
•جوـُحث مهحفدت ِملُحث الاخخُحى.
• جىبُقحث اجمشٍىحث ِملُت.
ألاساليب الشائعة لدى الهالر:
امً هىح ًمنً ان هزلش الاظحلُب التي ًخم اظخخذامهح مً قبل الهحلش االتي ًمنً ان هقعمهح الى:

 د ِ.ذّذ ػٍٍ اٌؼرَاْ ،اٌجرائُ اٌّؼٍىِاحُت  ،وٍُت اٌذمىق جاِؼت اإلسىٕذرَت  ،دار اٌجاِؼت اٌجذَذة اٌماهرة ٌٍٕشر  ،2004 ،ص. 74 ،4

 -د ِ.ذّذ زوٍ أبى ػاِر  ،دارست ػٍُ اٌجرائُ واٌؼماب ،اٌذار اٌجاِؼُت ،بُروث ، 982،ص. 7،
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هجمحث حجب الخذمت ِ:ملُت جقلُذه بعُىت في مفهومهح قوٍت في جؤزيرهح ،حّخمذ ِلى اسظحى ِذد مً الىلبحث ال ًمنًللعيرفش جدمله ،لىفشك أن وحقت اظدُّحب ظيرفش مّين هي ألف مّلومت في الشحهُت اِذد اإلاهححمين في هفغ الوقذ هو
خمعت أالف مهححم مشلضًٍ هجمحتهم ِلى راث العيرفش وبّح لً ًخدمل ممح ًدعبب في بىئ ؼذًذ اِىب امً زم" ظقوه
العيرفش " فُخوقف ًِ الّمل الى خين اجهحء الهجوم.
الشغشاث ألامىُت ً :قوم الهحلش في هزه الخحلت الى دساظت مّمقت للعيرفش مً حمُْ الجواهب احمْ اإلاّلومحث اإلاخّلقت به مشلهوُ هٍحم الدؽغُل ،اإلاىحفز اإلافخوخت في العيرفش ،البرامج اإلاشبخت ِلُه ،اغيرهح مً ألاموسل اإلاهمت التي حعحِذه فُمح بّذ ِلى
جدذًذ ااًجحد سغشة داخل الىٍحم جمنىه مً الولوج الى اداسة العيرفش بففت معئاى االّبث به لمح ٌؽحء.
أخفىت وشاادة ً:ضسُ الهحلش داخل الجهحص اإلاعتهذف بشهحمج مخىنش ِلى هُئت ملفحث بشامج ؤلاداسة خُث ٌّمل ألاخير ِلىفخذ بحب خلفي ًمنً الهحلش مً الدعلل في الخفحء مً خالله الى العيرفش ،الزلو الخجعغ ِلى النُبوسد اظشقت ملمحث
العش اخيرهح مً ألاموسل .
فحـبذ مً العهل لؽحب لم ًخجحاصل الّؽشًٍ مً الّمش أن ًدعبب في هفغ الخعحتش التي ٌعببهح حِؾ ِلى اإلاُذان في ظىت
محملت ،الزلو ًمنً إلاىٍمت مُّىت جخهونل مً مجموِت مً الهحلش أن حهذداا أمً دالت اَؽلوا حمُْ القىحِحث الخعحظت
مشل قىحِحث الصخت ،االخّلُم األامً ،امواقْ خهومُت ممح ًجّلهح في خحلت وواسةل قفوىل مشل مح خفل مْ النُحن
الفهُووي ِذة مشاث.
اللصول على اموال ضخمة بواستة ألاهترهت:
ٌعخغل لشير مً الهحلشصل قذساتهم فى الاخترار ِلى حمْ زشاة محلُت مهمت مً ِلى الاهترهذ ظواء محهذ بىشرل قحهوهُت أا غير
قحهوهُت  .امح فى هزه الفقشة ظوف هخىشرل الى ألثر الىشرل التي ٌعخغلهح الهحلش لُفبذ ملُوهيرا مً خالى اظخّمحى مهحستهم
افي مجحى الخمحًت األامً االاخترار  ،ارن دِوهح هلقي هٍشة ًِ هزه الىشرل اهخّشف ِليهح بؽهل مففل بحلخحلي:
الاحتيال أوPhishing:ٌّخمذ الهحلش ِلى اسظحى اإلاالًين مً الشظحتل" هفغ الشظحلت غحلبح "إلاالًين ألاشخحؿ ِلى اجهح سظحلت مهمت مً شخق را
ظلىت أا موقْ مهم أا بحظم بىو أا حهت ظُحدًت ،اجدخويل هزه الشظحلت غحلبح ِلى جدزًش للطخُت امً زم مدحالت الاًقحُ
به ااـىُحد مً خالى هقي اظخغالى هقي لّفه اِذم خبرجه الهحفُت فى الّحلم الافتراض ي االاهترهذ ،زم ًقوم بخوحُه
الطخُت الى ـفدت مضاسة ؼبيهت جمحمح بحلبىو الخحؿ بحلصخق أا ِلى خعب الىق ،االغشك منهح .
عن طريق البىوك:ًمنً للهحلش حمْ ألاف امالًين الذاالساث ًِ وشٍق البىوك ،اَّخمذ الهحلش فى حمْ اإلاحى مً بىوك ًِ وشٍق اخترار قحِذة
بُحهحث الخحـت بحلبىو اسخب حمُْ بُحهحث امّلومحث الخحـت بحإلاعخخذمين مً" بىحقحث اتخمحهُت بحظوسداث اًمُالث ".
 -35نهال عبد القادر المومني ،الجرائم المعموماتية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط، 2008 ،1ص .49
http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683وُف َٕخذً "ٔصابى فُسبىن "شخصُخه ٌسرلت اِىاٌه ،صذُفت اٌجّهىرَت اٌٍبٕأُت  ،بخارَخ شباط \فبراَر 20 7
7
- http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
 ،وُف َٕخذً "ٔصابى فُسبىن"شخصُخه ٌسرلت اِىاٌه ،صذُفت اٌجّهىرَت اٌٍبٕأُت  ،بخارَخ شباط \فبراَر ِ ، 20 7رجغ سابك.
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لمح أن هىحك أًمح اخترار ألاهٍمت الخحـت بحلفشفحث الالُت الخحـت بحلبىوك أا خذاُ اخذ اإلاوٌفين بحلبىو للخفو لى ِلى
مّلومحث مهمت ًِ البىو أا ِمالته اَعخخذمهح لذهم.
الثغرات ألامىية:ًوحذ الّذًذ مً الهحلشصل مً ًقومونل بحلدؽحف سغشاث أمىُت فى غحًت الخىوسة فى اإلاواقْ اإلاؽهوسة مشل( :فِعبوكً ،حهو،
ظووى  ...الخ  ).وبّح هزه اإلاواقْ جقذم مهحفآث محلُت مهمت إلاندؽفى هزه الشغشاث ألامىُت اٍخم الحفت اظم الهحلش في التدت
الهحلشصل الاخالقُين بهزه اإلاواقْ .لنً البّن ًقوم ببُْ هزه الشغشاث فى مواقْ مخخففت بزلو ًبذأ ظّش الشغشة مً 200
داالس الى  10الف داالس أا ًضٍذ ِ ،لى خعب جفيُف خىوسة الشغشة الامىُت اأهمُتهح .
مواقع الشراء والبيع على الاهترهت:
ًقوم النشير مً الهحلشصل بحظتهذاف مواقْ خحـت بؽشاء ابُْ مىخجحث ِلى الاهترهذ خُث جقوم أغلب هزه اإلاواقْ ِلى خفَ
بُحهحث ِمالئهح فى قحِذة بُحهحث خحـت بحإلاوقْ دانل حؽفيرهح مشل بىحقحث الاتخمحن االبحظوسداث االخعحبحث البىنُت .لزلو
في العىواث ألاخيرة ِشفذ مجموِت مً اإلاواقْ اإلاؽهوسة ( مشل موقْ )  eBayاخترار اسخب مالًين مً اإلاّلومحث مً قحِذة
ر العوداء الزي ظيخهلم ِىه في الىقىت الخحلُت.
بُحهحتهح .وبّح هزه البُحهحث ٌعخغلهح الهحلش لص أا ًقومو لن ببُّهح في العو ل
السوو السوداءBlack market :هىحك مح ٌعمى بحألهترهذ الخفي الزى ال ًمنً الذخو لى الُه بحلىشٍقت الّحدًت اٍفّب ِلى العلىحث ألامىُت جدبْ أصخحب
الففقحث التي جخم بذاخله ظواء محهذ للهحلشصل اا لص يء اخش.
ًلجؤ النشير مً الهحلشصل الى الاهترهذ اإلاٍلم لّشك قواِذ بُحهحث للبُْ ،جدخوىل هزه القواِذ ِلى آلاالف مً بىحقحث
الاتخمحن االبحظوسداث اغيرهح مً اإلاّلومحث اإلاهمت .أا لمح اؼشهح ظحبقح لبُْ سغشاث أمىُت ظواء محهذ فى ظنشبخحث مّشافت
مشل الوسد بشَغ  ،حومال اا فى مواقْ مؽهوسة أا خعحبحث بىنُت بل اختى خعحبحث شخفُت فى مواقْ مذفوِت بعّش أقل
مً الىبُعي.
التهدًد وإلاجبار:مً اإلامنً ِلى الهحلش جدذًذ هذف له لموقْ ؼوب لبير امؽهوسل ابّذ اخترار اإلاوقْ ًبذأ الهحلش الخفحاك مْ ـحخبه
بؤخز أمواى مىه مقحبل أن ٌعذ له الشغشاث اأن ال ًئرًه بمسح قحِذة البُحهحث التي جدخوىل ِلى آلاالف بل مالًين مً
الذاالساث اأن ال ٌّلً أهه اختررل هزا اإلاوقْ اهزه الاِمحى ؼبيهت" بحإلسهحب "اغحًت فى الخىوسة ألهه تهذًذ ـشٍذ ا ابتزاص
إلداسة اإلاوقْ ،اٍهونل التهذًذ ألثر خىوسة ارا محهذ مىخجحث هزا اإلاوقْ غير محدًت املموظت  ،خُث مً اإلامنً ِلى الهحلش
أن ًقوم بدعشٍبهح ِلى ؼبنت الاهترهذ أا اِحدة بُّهح .

-38آِ اٌّؼٍىِاث فٍ الويكيبيديا الموسوعة الحرة:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9
%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
-39د.خضر ررة ،اٌجرائُ اٌّاٌُت فٍ اٌفضاء االٌىخرؤٍ ،شروت اٌّطبىػاث ٌٍخىزَغ و ٌٍٕشر ،بُروث ، 20 ،ص 9 - 88،
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اختراو مواقع السيرفرات:مً اإلامنً ِلى اإلاهححم اخترار مواقْ العيرفشاث التي جهونل بمشحبت القلب الىحبن للوٍب ِحمت ،فحلّذًذ مً هزه العيرفشاث
االاظخمحفحث جدخوىل ِلى مئحث بل آلاالف مً اإلاواقٌْ ،عخفُذ الهحلش بؽهل ألبر مً مواقْ الاظخمحفحث بؤن ٌسخب
مىخجحتهح ابُّهح اًمح فى العورل العوداء التي جهلمىح ِنهح ظحبقح ،خفوـح ارا محهذ ؼشلت لخذمحث الوٍب اإلاخهحملت
االبرمجُحث.
ثكلفة الجرائم إلالكتروهية:
هقلذ صخُفت الّشبي الجذًذ في خبر بّىوان " :بحن الخهلفت ؤلاحمحلُت للتهذًذاث االجشاتم ؤلالنتراهُت ِلى معخوىل الّحلم،
ظدخجحا لص  6جشٍلُوهحث داالس في ِحم  2021".بهزا الاوحس جهو لن مّذى الجشٍمت قذ سجلذ اسجفحِح بىدو زالزت جشٍلُوهحث داالس
ر الىقذ الّشبي الذلخوسل ِبذالشخمً بً
في ِحم  2015.افقح للهلمت التي القحهح اإلاذًش الّحم استِغ مجلغ اداسة ـىذا ل
ِبذهللا الخمُذي  ،خالى اإلائجمش العىويل الشحلث ألمً اإلاّلومحث في القىحُ اإلاحلي االزي افخخدذ أِمحله بحلذاخت بخحسٍخ 2
حؽشًٍ الشحوي /هوفمبش  ، 2016خُث خذد فيهح بحن جهلفت جلو الجشاتم ِلى الشغم مً جفحاث جقذًشاتهح خعب اإلافذس ،احؽير
الى أن الفىحِت اإلاحلُت ااإلافشفُت في الّحلم جواحه جدذًحث غير معبوقت ،جخمشل في ححهب منهح بحلىمو اإلادعحسُ في
اظخخذامحث الخقىُحث اإلاحلُت الخذًشت .اَّود العبب الى الخقىُحث اإلاقذمت مً خحسج اإلائظعحث اإلافشفُت بحجذ حغىي هواحي
ِذًذة مً أهواُ الخذمحث األاِمحى اإلافشفُت ،اأن خشؿ اإلائظعحث اإلاحلُت ااإلافشفُت في هزا العُحرِ ،لى موالبت
الخقىُحث األاوؽىت االخذمحث اإلاحلُت ااإلافشفُت ؤلالنتراهُت ،جقحبله صٍحدة في اإلاخحوش االتهذًذاث ؤلالنتراهُت ،االتي
ًا
ًا
مخىحمُح لعالمت الفحءة الّملُحث اإلاحلُت ااإلافشفُت .اهبه الى أن
تهذًذا
أـبدذ جذاُِحتهح اجهلفتهح لبيرة ،ألامش الزي ٌؽهل
اإلافحسف اإلاشلضٍت امئظعحث الىقذ الّشبُت ،أالذ اهخمحمح متزاًذا إلاواحهت التهذًذاث ؤلالنتراهُت للّملُحث ااإلاّحمالث
اإلافشفُت ،امْ رلو مح الذ هىحك خححت لخدذًث معخمش لخّلُمحث مخىلبحث أمً اإلاّلومحث اإلافشفُتً ،ا
افقح ألفمل
ص
اإلاّحًير ااإلابحدة الذالُت ،امخحبّت الخؤلذ مً اظخمشاس التزام اإلائظعحث اإلاحلُت ااإلافشفُت بهزه اإلاخىلبحث.

الخاثمة:
لقذ ااحه الّحلم الاقخفحدي جىوساث احغيراث ظشَّت احخحخذ حمُْ الذاىل الغىُت االفقيرة  ،في ؼتى اإلاُحدًً الاقخفحدًت
االاحخمحُِت االشقحفُت االعُحظُت االهُهلُت االخىٍُمُت  ،امً بين هزه الخىوساث اهدؽحس مفىلح الىقود الالنتراهُت االتي
ًقوم مفهومهح ِلى اجهح هقود ِحدًت امخىوسة ارلو إلاح لهح مً خفحتق الىقود الّحدًت ،فهي جفلح لؤداة للذفْ لمح ان لهح
قوة ابشاء ااظُلت للخبحدى امخض لن للقُمت ،اظوف ًخوقف اهدؽحس اجىو لس الىقود الالنتراهُت ِلى ِذد مً الّوامل لّل
- 40صذُفت اٌؼربٍ اٌجذَذ 6 ،حرٍَُىٔاث دوالر حىٍفت اٌجرائُ اإلٌىخرؤُت ػاٌُّا ً فٍ ٔ 2، - 202ىفّبر
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
.20
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اهمهح الخىوسل الخنىولوجي في مجحى الاجفحالث االنمبُوجش االاهترهذ  ،اِلى مذى جمخْ هزه الىقود بقبو لى ِحم مً
اإلاعتهلنين امً البحثّين مً هحخُت اخشىل الهزا فحهه مً اإلادخمل ان ًخؤخش الخّحمل بهزه الىقود في الذاىل الىحمُت االاقل
جقذمح.
ابحلشغم مً الخشلت اإلافشفُت الّحإلاُت قذ ؼهذث خذًشح جىوسا لبيرا امحن مً اخذ ؼواهذ هزا الخىوسل مح ٌعمى بحلبىوك
الالنتراهُت  ،امىه العمحح لّمالء اإلافحسف احشاء ِملُحث الؽشاء االبُْ مً خالى ؼبهحث الاهترهذ ،اهو مح حّل البىوك
الالنتراهُت حعحهم في الخىوسل الاقخفحدي بؽهل ملفذ لالهدبحه اجندعب في العىواث الاخيرة سااحح ااظّح في الااظحه
الاِالمُت ااإلائظعحث اإلاخخلفت.
النً سغم ان اظخخذام الخىوساث الخنىولوحُت ااإلاّلومحجُت التي ظحهمذ في جىمُت الىقود االبىوك االخجحسة اإلاحلُت امشلض
الخدوٍل بحلىقود ؤلالنتراهُت االخجحسة الالنتراهُت االبىوك الالنتراهُت  ،فبهىح هالخَ ظُىشة البالد اإلاخىوسة ِلى همو هزا
القىحُ االعبب ٌّود الى جدنمهح بخنىولوحُح اإلاّلومحث التي جفخذ اإلاجحى امحم مؽهلت جىوسل الاخخُحى اؼبهحث الهحلش مً
خالى العىو ِلى اإلاحى الّحلم االخحؿ بعبب اظخخذامهح للوظحتل الخذًشت ااإلاخىوسة في ِحلم الخنىولوحُح االاجفحالث
اِحلم البرمجت ادساظحث اهٍمت الخحظوب الالي االىشرل اإلاعخخذمت في هزا اإلاجحى .
فبن دخوىل البىوك الّحإلاُت ؼبنت الاهترهذ ابمح جملنه مً قذساث ِلى اإلاىحفعت ًلضم بمشاسة دخوىل البىوك الخقلُذًت لهزه
الخذمت إلاواحهت الخدذًحث الجذًذة الىححمت ًِ ِشك البىوك الاحىبُت لخذمحتهح اقُحم الّمالء افقح لزلو بحإلاقحسهت بين
خذمحث حمُْ البىوك الخخُحس مح ًىحظبهم.
ابىحء ِلى هزه الخىوسل اإلادعحسُ في ِحلم اإلافحسف الالنتراهُت ابعبب جىوسل الخجحسة الّحإلاُت التي فخدذ ابوابهح الّوإلات
الاقخفحدًت ،االتي ظمدذ سغشاتهح العشَّت لالخترار مً قبل الهحلش ااإلادخحلين ممح دفّىح للوقوف امحم الاظخيخحححث
الخحلُت:
-1لشاسة الاِخمحد ِلى خىوه دفحُِت جىٍُمُت قحهوهُت حعُيرًه ،اسقحبُت ججّل الخّحمل بحإلاىخوححث الخنىولوحُت حعير
افق مح ًخذم الاقخفحد الووجي االّحلمي ،لزلو ًجب اًجحد مجموِت مقبولت مً الوظحتل للخوزُق اخمحًت اإلاّلومت.
-2ان ًهونل الخىٍُم القحهووي للىقود الالنتراوي ًدحفَ ِلى خشٍت الافشاد التي ًنفلهح دظخوسل مل دالت مً خالى جقذًم
الممحهحث الهحفُت للمدحفٍت ِلى ظشٍت البُحهحث اإلاحلُت ِبر ؼبنت الاجفحى  ،ارلو ِىذ ابشام الففقحث الخجحسٍت بين
الاوشاف اإلاخخلفت اخحـت الالنتراهُت.
-3التزام الجهحث البىنُت الّحدًت االالنتراهُت بخقذًم جقحسٍش اخفحتُت هقذًت بففت داسٍت ًِ وبُّت اإلاؽحمل الخنىولوحُت
ااإلاحلُت التي جخّشك لهح اإلائظعت اصبحتنهح .
-4الاهخمحم مً اإلائظعت اإلاحلُت اا البىنُت بمؽحمل اإلائظعحث التي حّحوي منهح البىوك في ِملُحث غعل اجبُن الامواى اابشام
الففقحث اإلاحلُت اإلاؽبوهت الزلو مشاقبت ،االؽُهحث االفوسل البفمحث االاسـذة التي حّخمذهح اإلائظعحث الّحدًت اا
الالنتراهُت.
 -4دِ .ذّىد ِذّذ ابى فروة ،اٌخذِاث اٌبٕىُت االٌىخرؤُت ػبر االٔخرٔج ،ط  ،دار اٌزمافت ٌٍٕشر واٌخىزَغ,ػّاْ 2009.ص. 7،
ِ- 42ذّذ ِطر ،االدارة اٌذذَزت فٍ اٌبٕىن اٌخجارَت ،دار اٌذٍبٍ ٌٍّٕشىراث اٌذمىلُت ،بُروث ،200 ،ص. 7،
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-5مل اإلائظعحث اإلاحلُت مّىُت بحلخيعُق مْ اإلافشف اإلاشلضيل اإلاّجي اإلابحؼش بحلخيعُق مْ اإلائظعحث اإلاحلُت الّحإلاُت التي
جشاقب اتهخم بعير اخمحًت الّمل بحلىٍحم اإلاحلي الزي ًدفَ خقورل اإلاواوىين.
-6البىوك ااإلافحسف مّىُت بمدحسبت الهحلش مً خالى الخيعُق فُمح بُنهح االنؽف ًِ اإلاؽحمل التي حّحوي منهح الضبحتً إلاّشفت
اظحلُب الاخخُحى االّمل ِلى هق قواهين احؽشَّحث جدحلم اجدحسب اإلادخحلين االّمل ِلى اإلاّقحبحث القحهوهُت التي ًىق
ِليهح الذظخو لس في مل بلذ.
 -7اإلائظعحث اإلاحلُت االبىوك االذاىل ااإلائظعحث الخنىولوحُت اؼشمحث الاجفحى الّحإلاُت مّىُت بخىوٍش اظحتل الخمحًت
الالنتراهُت التي ًمنً اظخخذامهح في اإلافحسف للخّحمل بهح مْ الضبحتً ،اٍجب الّمل الفوسي ااإلاعخمش لخىوٍش الوظحتل
الخنىولوحُت التي ًخم اظخخذامهح النتراهُح في الخّحمل مْ الضبحتً .
-8مْ همو القىحُ اإلافشفي االبىهي في ٌل الّوإلات ااإلاىحفعت الّحإلاُت ًخوحب ِلى اإلافحسف ان حّمل ِلى جفحـُل اخخُحححث
ر اإلافشفُت ،ارلو بمح ال ًخّحسك مْ الاهذاف التي جقوم ِليهح اإلافحسف ،الزلو البذ مً ان جخّشف ِلى وبُّت
العو ل
اإلاىحفعت االاخىحس التي جلخق بهح مً خالى الخيعُق مْ القمحء االؽشمحث اإلاحلُت ااإلافشفُت.
-9الّمل العشَْ ِلى سفْ معخوىل الخقىُحث اادخحى الخذمحث الالنتراهُت ،االبرامج الخذًشت ،اسفْ النفحءاث لذى الّحملين
في البرمجت الالنتراهُت بهذف جدذًث النفحءاث اجىوٍش الخبراث اجدذًث الخقىُحث البرامجُت اإلاّخمذة في اإلافحسف.
-10اإلافحسف مّىُت بولْ اظتراجُجُحث مخىوسة اخىي إلاوحهت الخىوساث اإلاحلُت االاظوار ااإلاىحفعت ااإلاؽحمل التي حّحوي
منهح الخىوساث الخنىولوحُت التي تهذد الضبحتً احؽهل خىوسة داتمت ِلى القمحء ااإلافحسف االبحتً .
-11الّمل الى جىوٍش حهحص مهحفدت الامً الاقخفحدي ااإلاحلي مً خالى الخيعُق بين القمحء ااإلافحس االبحتً اؼشمحث البرمجت
التي حعحهم بذاسهح بمهحفدت الجشاتم اإلاحلُت امالخقت الهحلشصل ااإلادخحلين محلُح .
اإلاشاحْ ااإلافحدس:
-1مدمذ فشخحث  ،قمحًح اقخفحدًت مّحـشة ،داس الىلُّت ،ه ،1بيراث2010.
 -2د ،ؼشٍف مدمذ غىحم ،معئالُت البىو ًِ اخىحء الهومبُوجش في الىقل الالنتراوي للىقود ،الىبّت الاالى ،داس الجحمّت
الجذًذة لليؽش ،الاظنىذسٍت 2006.،
-3اظمحُِـل ـبريل ِبـذ هللا ،ملمـت الّوإلات ممللـت ،في الّوإلات :هُمىـت مىفـشدة في اإلاجحالث الاقخفحدًت االعُحظـُت
االّعـنشٍت ،حهــحد لليؽــش االخوصَــْ ،مفــش ،ه 1999 .،1
-4د ِ.بذ الخلُم ِمحس غشبي ،الّوإلات الاقخفحدًت سإى اظدؽشافُت في مىلْ القشنل الواخذ االّؽشًٍ ،مجموِت داس أبي
الفذاء الّحملُت لليؽش االخوصَْ االترحمت ظوسٍت، 2013،
-5د.بشهحن غلُون ،الووً الّشبي أمحم جدذًحث القشنل الواخذ االّؽشًٍ ،مئظعت ِبذ الخمُذ ؼومحنِ ،محن اإلائظعت
الّشبُت للذساظحث االيؽش2000 .،
-6هحًف ِلي ِبُذ، ،الّوإلات االّشب ،مجلت اإلاعخقبل الّشبي ،الّذد  221خضٍشان1997.
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-7خعً لىُف محٌم الضبُذي ،الّوإلات ا معخقبل الذاسل الاقخفحدي للذالت في الّحلم الشحلث  ،داس النخحب الجحمعي ،ألامحساث
الّشبُت اإلاخدذة2003.،
ر للىبحِت االيؽش  ،دمؽق 2013.،
-8اًفلين ـالح اإلافىفى ،الاقخفحد االصخفي مح حهمه مً مّلومحث ،داس الؽش ل
-9مدمود مدمذ ابو فشاة ،الخذمحث البىنُت الالنتراهُت ِبر الاهترهذ ،الىبّت الاالى  ،داس الشقحفت لليؽش االخوصَِْ ،محن،
2009.
-10محًهل جحهضسل ااخشان ،جشحمت ِفُف الشصاص ،مئظعت الابدحر الّشبُت ،بيراث1981.،
-11د.مدمذ دًحب ،الخجحسة الذالُت في ِفش الّوإلات ،داس اإلانهل اللبىحوي للذساظحث االخوزُق ،بيراث2010.
-12بو لى هيرظذ احشام وومبعون ،مح الّوإلات؟ الاقخفحد الّحلمي اامهحهُحث الخدنم ،جشحمت فحلح ِبذ الجبحس ،ظلعلت ِحلم
الّشفت ،الهوٍذ2001. ،
-13د .ااتل الذبِس ي ،الّمل اإلافشفي في لبىحن مً الواحهت القحهوهُت ،اداسة البدور– اجدحد اإلافحسف الّشبُت ،بيراث2015.
-14مدمذ ِلي سلح اى ححظم ،الاتخمحن االّمل اإلافشفي في الّشار القذًم ،داس الخمحمً بغذاد1963-1964.
.1997
ِ-17بال محلو ،الىٍحم القحهووي للمفحسف ااإلاهً الخحبّت للمهً اإلافشفُت في لبىحن  ،داس اليؽش غير مزموسة ،بيراث
 -19مىير الجىُبُهي اممذاح الجىُبُهي ،البىوك الالنتراهُت  ،داس الفنش الجحمعي ،الاظنىذسٍت 2005.،
-20د.اخمذ بواسط ،الّملُحث اإلافشفُت الالنتراهُت ،مقحى ميؽوسل في مجلت الّلوم الاوعحهُت ،الّذد الخحدي ِؽش ،ححمّت
مدمذ خمير بعنيرة2007.
-21د .اخمذ ظفش ،الّمل اإلافشفي الالنتراوي في البلذان الّشبُت  ،اإلائظعت الخذًشت للنخحب ،بيراث2006 .،
-22هحدس الفشد خؽوػ،الّمل اإلافشفي ِبر الاهترهذ ،الذاس الّشبُت للّلوم ِ،محن2000.،
23- Gkoutzinis , Apostolos , Internet Banking and the Law in Europe,Cambridge University Press,UK,2006,P7.
)24- Khoury Elie,E-Banking Era,PhD Thesis,New Port Unversity,Beirut 2003,P1(Not Published
ِ-26ضة خمذ الدج ظلُمحن ،الىٍحم القحهووي للمفحسف الالنتراهُت" الؽُو ،الفوسل" ،ميؽوساث الخلبي الخقوقُت ه،1
بيراث 2005.،
ِ-27لي هدلت ،اهٍمت الذفْ الالنتراوي" الخجحسة الالنتراهُت االخذمحث اإلاحلُت ااإلافشفُت ِبر الاهترهِذ ،اجدحد اإلافحسف
الّشبُت ،بيراث 2000.،
-28د .سلح ِبذ العال م  ،اقخفحدًحث الجشٍمت  ،اإلادذداث الاقخفحدًت للجشٍمت  ،مجلت الخقورل  ،اإلاجلذ الااى ،الّذد
ألااى ،البدشًٍ 2004.،
-29د.فخشيل ِبذ الشصار الخذًثي  ،قحهونل الّقوبحث " الجشاتم الاقخفحدًت"  ،مىبّت ححمّت بغذاد1980.،
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-30د .مدمذ ِلي الّشٍحن  ،الجشاتم اإلاّلومحجُت  ،ملُت الخقورل ححمّت ؤلاظنىذسٍت ،داس الجحمّت الجذًذة القحهشة لليؽش ،
2004.
-31د .مدمذ صمي أبو ِحمش  ،داسظت ِلم الجشاتم االّقحب ،الذاس الجحمُّت ،بيراث 1982.،
32-http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
33-http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
-35د.خمش رسة ،الجشاتم اإلاحلية في الفمحء الالنتراوي ،ؼشلت اإلاىبوِحث للخوصَْ ا لليؽش،بيراث2013 .،
ًا
ِحإلاُح في 2 ، 2021 -هوفمبر 2016
-36صخُفت الّشبي الجذًذ 6 ،جشٍلُوهحث داالس جهلفت الجشاتم ؤلالنتراهُت ل
41-https://www.alaraby.co.uk/medianews/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-42د .مدمود مدمذ ابو فشاة ،الخذمحث البىنُت الالنتراهُت ِبر الاهترهذ ،ه ،1داس الشقحفت لليؽش االخوصَِْ,محن. 2009.
-43مدمذ مىش ،الاداسة الخذًشت في البىوك الخجحسٍت ،داس الخلبي للميؽوساث الخقوقُت ،بيراث 2001.،
ِ-45بذ الفخحح بُومي حجحصي ،الجشاتم اإلاعخدذزت في هىحر جنىولوحُحث الاجفحى الخذًشت ،داس النهمت الّشبُت ه 1
،القحهشة 2009.،
46https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9
%85%D8%A7%D8%AA
 -47مدمذ ظحمي الؽوا ،زوسة اإلاّلومحث ااوّهحظحتهح ِلى قحهونل الّقوبحث ،ه ،2داس النهمت الّشبیت ،القحهشة، 1998 ،ؿ6 .
 مدمذ خمحد الهیتي ،الخنىولوحُح الخذًشت االقحهونل الجىحثي ،ه ،1داس الشقحفت لليؽش االخوصیِْ ،محن، 2004 ،ؿ152 .جهال ِبذ القحدس اإلاومجي ،الجشاتم اإلاّلومحجُت ،داس الشقحفت لليؽش االخوصیْ ،ه ،1ألاسدن2008.،ل
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