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ق الاعخماد اإلاسدندي الالكتروني  جبُِض ألامىال عن طٍس

ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت    "أ"مؿاٖضة  أؾخاطة  لُندة عبد هللا  

 حامٗت مدمض الهضًم بً ًحي ، حُجل، الجؼاةغ

  

 

 

 ملخص

ل ًخم ل ٖملُاث زالٌ مً الخاعحُت الخجاعة جمٍى ٗخبر ،مسخلفت جمٍى خماص َو ٌ  الكبه اإلاؿدىضي الٖا  في مججى
ٌ  ألغلب الضازلُت اللىاهحن ل وؾُلت أفًل الٗالم، صو ت مجمت أصاةو الخاعحُت، الخجاعة مجاٌ في للخمٍى  الضولُت البُٕى لدؿٍى

لجا خماص ٌٗغف ما ْجغ ،الخىىىلىحُا اؾخسضام احؿإ وم٘. وجمٍى  ٖلى ؾاؽألا في ًلىم والظي الالىترووي، اإلاؿدىضي بااٖل
ض زالٌ مً واإلاؿدىضاث الىزاةم جباصٌ خم الالىترووي، البًر ل آلُت ٍَغم ًٖ البات٘ إلاهلحت فُه الضف٘ ٍو  الالىترووي الخدٍى

خماص ٖىـ ٖلى ،لألمىاٌ .  الىعكُت اإلاؿدىضاث جباصٌ ٖلى ًلىم الظي الخللُضي اإلاؿدىضي الٖا

 ئال الخاعحُت، الخجاعة مجاٌ في ٖملُت فىاةض مً اإلاؿدىضاث ٌلخباص الالىتروهُت آلالُت هظه كضمخه ما وعغم أهه غحر

لت ألامىاٌ جبٌُِ في حؿخغل أصاة خذأنب أنها  الالىتروهُت الضف٘ أهٓمت فيها اإلاجغمىن  ٌؿخغل بدُث. الىتروهُت بٍُغ
ل . الجغمي مهضعها ًٖ وفهلجا جبًُِجا بغُت الحؿاباث، بحن اللظعة أمىالجم لخدٍى

 ؤلاحغاءاث ول باجساط الالىتروهُت الجغاةم مً الىٕى هظا ميافدت ؾبُل وفي اإلاالُت، واإلاإؾؿاث البىىن جلتزم لظلً
ت الث هظه وجدب٘ بمغاكبت وزهىنا لظلً، الًغوٍع  اإلاٗلىماث بيل الحؿاباث أصحاب مُالبت ٖلى والٗمل اإلاالُت الخدٍى

.  اإلاىفظة اإلاالُت وبالٗملُاث بهم اإلاغجبُت

Résumé  

 Le commerce international est financé par diverses opérations de financement. Quasi 

ignoré des lois dans presque tous les pays du monde, Le crédit documentaire est le meilleur 

moyen de financement dans le domaine du commerce international. 

 Le crédit documentaire dématérialisé est né avec l’extension de l’utilisation des 

technologies. Contrairement à la lettre de crédit traditionnelle qui repose sur l'échange de 

documents papier, le crédit documentaire dématérialisé est principalement basé sur l'échange de 

documents par e-mail, et le paiement du vendeur est effectué par le transfert électronique de 

fonds.   

 Cependant, en dépit des avantages que ce mécanisme offre au commerce international, il 

est devenu un outil de blanchiment d'argent par voie électronique. 

 Les banques et   les institutions financières, afin de lutter contre ce type de crimes 

électroniques, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, elles sont notamment obligées de 

contrôler et assurer le suivi de ces transferts financiers et de demander des titulaires de comptes 

toutes leurs informations personnelles et celles qui sont associées aux opérations financières 

effectuées. 
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: مقدمت

ل ًخم ل ٖملُاث زالٌ مً الخاعحُت الخجاعة جمٍى لجا اإلاغاص اليكاَاث َبُٗت م٘ جغجبِ والتي مسخلفت، جمٍى . جمٍى
 الخجاعة بخىؾُ٘ حؿمذ التي الُغق  أفًل ًٖ والبدث الخاعج، م٘ والخضماث الؿل٘ جباصٌ ٖملُاث حؿجُل أحل فمً

 البىيي الىٓام مذٌـ لخىفُظها، اإلاالُت بالكغوٍ زانت جغجبِ والتي جىاحججا التي الٗغاكُل مً والخسفُف الخاعحُت،

غق  أهىإ ٖضة ئلى لجىءباٌ ل َو .  للخمٍى

ٗخبر خماص َو ل وؾُلت أفًل اإلاؿدىضي الٖا خماص ٖملُاث نىع  وئخضي  ،الخاعحُت الخجاعة مجاٌ في للخمٍى  الٖا

ت اإلاباصالث مجاٌ في واإلاكتري  البات٘ مً ليل يمان وأفًل بل اإلاهغفُت، . الضولُت الخجاٍع

جىع  الحُاة، مىاحي حمُ٘ مؿذ التي اإلاظهلت ًتالخىىىلىج الخُىعاث وم٘ خماص  ْجغ اإلاٗلىماجُت، ٖهغ ْو  الٖا
غف حضًضة، نىعة في اإلاؿدىضي خماص ٖو  البات٘ مً ول بحن الخٗامل ٖلى باألؾاؽ ًغجىؼ والظي الالىترووي، اإلاؿدىضي بااٖل

ع ِّ
 الىفاء محزة ًلضم أهه ًٖ هاهًُ. الىعكُت اإلاؿدىضاث مدل خلذ التي الالىتروهُت باإلاؿدىضاث اإلاؿخىعص واإلاكتري  اإلاهض 

. الالىتروهُت الضف٘ أهٓمت ٍَغم ًٖ للبات٘

 مً حؿلم لم أنها ئال الضولُت، الخجاعة مجاٌ في الجضًضة الخلىُت هظه وفغتها التي اإلاؼاًا ول مً وبالغغم أهه غحر

خضاء . الىتروهُا ألامىاٌ جبٌُِ في الؾخغاللجا َغق  ئلى اإلاجغمىن  جىنل خُث ،ٖليها الٖا

 اإلاسدندي الاعخماد كاو إذا: الخالُت ؤلاشكالُت عن إلجابت محاولت هى اإلاداخلت هره من الهدف ًكىو  وعلُه،
متال هره إلاكافحت اإلاخخرة آلالُاث فماهي ألامىال، جبُِض في ٌسخغل الالكتروني  دزجت على حعد لتيا علىماجُتالم جٍس

   الخطىزة؟ من كبيرة

 الاقخصادًت والعىإلات الخكنىلىجُت الثىزة افساشاث: ألاول  اإلابحث

، بحن الاكخهاصًت الحىاحؼ عف٘ ًٖ هاهًُ اإلاُاصًً، قتى في الحالي ٖهغاٌ ٌكجضه الظي الخلني الخلضم ئن  الضٌو
 اإلاجاٌ الؾُما اإلاجاالث، مسخلف في الخىىىلىحُا اؾخٗماٌ ٖلى ألافغاص ئكباٌ اػصًاص ًٖ أؾفغث التي اإلآاهغ مً حٗخبر

خماص ْجغ أًً الاكخهاص، ٖهب ٌٗخبر الظي الخجاعي  ل وؾاةل مً وىؾُلت الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا  الخاعحُت، الخجاعة جمٍى
 كبل، مً مىحىصة واهذ حغاةم مً اإلاؿخدضزت الىماطج بٌٗ وجٓجغ بل الجغاةم، مً حضًضة أهىإ جخىلض اإلالابل، في ولىً

 .  الٗلمي الخلضم ئلُه ونل ما اؾخغالٌ ٖلى اإلاجغمىن  فيها ٌٗمل

 الالكتروني اإلاسدندي الاعخماد جقنُت  هىز : ألاول  اإلاطلب

ض خل الضولُت، الخجاعة مجاٌ في لجا مياها ٖام، بكيل الحضًثت الخىىىلىحُاث وول الاهترهِذ أزظث أن هظم  البًر

ض أهىإ ول مدل الالىترووي خماص  الخاعحُت الخجاعة في الضف٘ وؾاةل أن هما. ألازغي  البًر لجا حكم أزظث اإلاؿدىضي، وااٖل  ٍَغ

                                                           
 .113، اجلزائر، 2003ديوان ادلطبوعات اجلامعية، لطرش الطاىر، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، _  

2
_ LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI Ferid, le commerce international, l’univers du livre, 

Tunis, 2006, p 235. 
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 الظي الضوع  ٖلى اإلادافٓت مً ًمىٗجا لم َبُٗتها في الخُىع  هظا أن غحر وعكُت، واهذ أن بٗض الىتروهُت لخهبذ الغكمىت، هدى

ل وهى به، أهُُذ  .     الضولُت الخجاعة ٖلىص جىفُظ خؿً ويمان جمٍى

 الدولُت الخجازة احخُاجاث شدًادال كندُجت الالكتروني اإلاسدندي الاعخماد: ألاول  الفسع

ٌ  ٖلى الضولُت الخجاعة مجاٌ في حٗمل التي اإلاإؾؿاث اهخمام ًغجىؼ ل، ٖلى الحهى لى الخمٍى ت ٖو  ئبغام ؾٖغ

ت الٗملُاث ت الهفلت ؾالمت مىزىكُت ٖلى هاهًُ وجىفُظها، الخجاٍع  البىىن ٖىفذ الؿبب، ولجظا. الضولُت الخجاٍع
ت الٗملُاث مً الىٕى هظا في اإلاكاعهت اإلاالُت واإلاإؾؿاث ُت جدؿحن ٖلى الٗمل ٖلى الخجاٍع  لؼباةنها جلضمجا التي ثالخضما هٖى

خماصاث مجاٌ في الم جىىىلىحُاث مجاٌ في اإلالحّى الخُىع  حاهب ئلى. اإلاؿدىضًت الٖا  محزاث مً ًلضمه كض وما والاجهاٌ، الٖا

ت الٗملُاث هظه في اإلاكاعهت لألَغاف جىافؿُت .  الىكذ وازخهاع الخيلفت هسفٌ كبل، مً مخىفغة جىً لم الضولُت الخجاٍع

. الضولُت بالخجاعة اإلاخٗللت للىزاةم الالىترووي الخباصٌ هدى الخىحه ئلى الحاحت جىامي ئلى أصث ٖىامل ولجا

 ًخم التي ألاوعاق مً الىبحرة الىمُت هى الالىتروهُت، اإلاؿدىضاث اٖخماص هدى اإلاتزاًض الاججاه ًفؿغ آزغ ٖامل

ت اإلاٗامالث إلبغام اؾخٗمالجا  واإلاىعصًً والؼباةً: الفاٖلحن مً هبحرا ٖضصا وجلدم مدىمت ئصاعة جخُلب والتي الضولُت، الخجاٍع
الوة. وغحرهم والجماعن الضولُت الخجاعة وغغفت والىاكلحن والبىىن  مً الىثحر ٖلى الضولُت الخجاعة حٗخمض طلً، ٖلى ٖو

 بٗىـ وهظا خضة،مى غحر جؼاٌ ال الضولُت الىزاةم أن هما. مًمىنها وبدؿب الٗملُت أَغاف بدؿب جسخلف التي الاحغاءاث

.   الكيل مؿخىي  ٖلى أو اإلادخىي  مؿخىي  ٖلى ؾىاء الخىخُض، مؿألت بسهىم جلضما ٖغفذ التي البىىُت الىزاةم

ضم الىزاةم فىثرة  ًمىً الظًً الىكذ، وجًُ٘ اإلاٗاملت جيالُف جغف٘ أن قأنها مً ٖىامل مىخضة هماطج اٖخماص ٖو

خماص خالت في ازخهاعهما . الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا

لُه، خماصاث لخلىُت اإلاددكم اللجىء بىاصع وبٓجىع  ٖو خماص اؾخٗماٌ مً والاهخلاٌ الالىتروهُت، اإلاؿدىضًت الٖا  الٖا

خماص ئلى الىعقي اإلاؿدىضي ا، وجُىعا جؼاًضا ٖغف أن لبث ما والظي الضولُت، الخجاعة مجاٌ في  الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا  ملحْى
ت، اإلاٗامالث في الالىتروهُت ةِالىؾا اؾخسضام جُىع  م٘  الخجاعة غغفت أنضعث الؿىاء، ٖلى الضولُت أو الىَىُت الخجاٍع

ٌ  ليكغة ًًاف حضًضا ملحلا 2002 هىفمبر 25 في الضولُت غاف ألانى  ملحم" ٌؿمى اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث  _اإلاىخضة وألٖا

 ٌ غاف ألانى جُب.  "(1.1 ؤلانضاع) وويالالىتر للخلضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا  ألاؾئلت ٖلى اإلالحم هظا ٍو
دمل للمؿخٗملحن، الٗملُت ت َُاجه بحن ٍو  مجاٌ جىضح ماصة ٖكغة ازىتي ومً ملضمت، مً أؾاؾا جخيىن  أخيام مجمٖى

                                                           
 

 .167، ص2010دراسة حتليلية، دار الكتب القانونية، مصر، : تواجهوحسني ، مسؤولية ادلصرف يف االعتماد ادلستندي وادلخاطر اليت  خبتيار صابر بايز_ 
2
_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, La fraude et la dématérialisation du crédit documentaire, mémoire 

présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en droit des affaires (LL.M), 

Faculté de droit, Université de Montréal, septembre 2005, p.p 23_ 25. Disponible sur site internet : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF 
3
_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 

600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 

03. Disponible sur site internet : www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf 
4
_ The official name for this publication is “Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary 

Credits for Electronic Presentation (Version 1.1)”. It uses the acronym “eUCP” : ICC Uniform Customs and practice 

for Documentary Credits 2007 revision, UCP 60. . Disponible sur site internet 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

  .600 األصول واألعراف ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية، نشرة رقم

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF
http://www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
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ٌ  ملحم جُبُم وهُفُت غاف ألانى الكخه  الالىترووي للخلضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا  افعوألٕا باللىاٖض ٖو

.  ةاإلاؿدىضي لالٖخماصاث اإلاىخضة

ٌ  اإلاخٗلم اإلالحم هظا أن ئلى ؤلاقاعة وججضع غاف باألنى  الالىترووي للخلضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا
ٌ  ًىمل غاف ألانى  جم ئطا ما خالت في الالىتروهُت السجالث جلضًم م٘ مخالةما لُيىن  اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

ٌ  ملحم أن هما.  الىعكُت اإلاؿدىضاث بغفلت كضمذ أو لىخضها، جلضًمجا غاف ألانى  اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

خماص ٖلض نغاخت هو ئطا ئال مؿدىضي اٖخماص أي ٖلى ًُبم ال ،2007 ؾىت حٗضًل آزغ ٖغف والظي  ٖلى اإلاؿدىضي الٖا

 .  طلً

 الخقلُدي اإلاسدندي الاعخماد عن لكترونيالا اإلاسدندي الاعخماد جمُيز: الثاني الفسع

 الخجاعة مجاٌ في ويمان صف٘ وؾُلت ًٖ ٖباعة أهه ؾىي  الالىترووي، اإلاؿدىضي لالٖخماص مدضص حٍٗغف ًىحض ال

خماص قأن طلً في قأهه الضولُت ضُّد  ألازحر وهظا. الخللُضي اإلاؿدىضي الٖا َٗع  ،آمىت وفاء ووؾُلت البىىُت، اإلاماعؾت ابخياعاث مً ٌُي
ً

 
ت الٗملُت في اإلاؿخفُض)  البات٘ جمى خماص مً الضولُت الخجاٍع  مالءة بٗضم اإلاغجبُت اإلاساَغ ٖلى الخغلب مً (اإلاؿدىضي الٖا

خماص بفخذ آلامغ) اإلاكتري  ضِّ  أو هِخه، بؿىء أو ، (اإلاؿدىضي الٖا
ْٗع بُي .    بُنهما جفهل التي اإلاؿافت بِّ

خماص هضع البىً) البىً مً ناصع مىخىب حٗجض ًٖ ٖباعة الخللُضي اإلاؿدىضي والٖا خماص مُي  َلب ٖلى بىاء (الٖا
هضع اإلاكتري ) ػبىهه وحٗلُماث خماص بفخذ ألامغ مُي  آلاحاٌ وفي ألازحر، هظا ًلضم أن ملابل اإلاؿخفُض، للبات٘ ًضف٘ بأن (الٖا

خماص خُتنال مضة زالٌ الؿىضاث هظه جلضم أن وبكٍغ اإلادضصة، الؿىضاث الخٗجض في ٖليها اإلاخفم وبالكغوٍ  . الٖا

 أًت مً مجغصة الٗلض، أَغاف بها ًخٗامل التي واإلاؿدىضاث الىزاةم فان الالىترووي، اإلاؿدىضي لالٖخماص باليؿبت أما

 هظه أن غحر ،"الىتروهُت مؿدىضاث" أنها أي الالىترووي، الكيل جخسظ بل ماصًت، وغحر ملمىؾت وغحر وعكُت، صٖامت
ضة الخللُضًت الىعكُت اإلاؿدىضاث ًٖ مدخىاها في جسخلف ال الالىتروهُت اإلاؿدىضاث ت للمٗامالث اإلاٍإ  والتي الضولُت، الخجاٍع

ً بحن للخٗامل مالةمت وبُاهاث جىيُداث ٖلى جدخىي  ً) واإلاؿخىعصًً (الباتٗحن) اإلاهضٍع  هجض البُاهاث، جلً ومً ،(اإلاكتًر

                                                           
 . االعتمادات ادلستندية للتقدمي االلكرتوين يقصد هبا االعتمادات ادلستندية االلكرتونية_ 1

 
_ PASCALE Richard, « Crédit documentaire » : la Chambre de commerce internationale publie un Guide du 

supplément électronique aux UCP 500.  Disponible sur site internet  

http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:fina

nce-internationale&Itemid=628 
 

 :، متوفر على ادلوقع االلكرتوين1.1اإلصدار   -600نشرة ال للتقدمي االلكرتوين، ملحق األصول واألعراف ادلوحدة لالعتمادات ادلستندييةمن  01ادلادة إ _ 
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

 :متوفر على ادلوقع االلكرتوين. 600عن غرفة التجارة الدولية، النشرة  من األصول واألعراف ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية الصادرة 01ادلادة _ 4
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

 
_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 

600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 

02. . Disponible sur site internet  www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf 
 
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris, P 570.  

http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
http://www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
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ش الكاخىت، الؿفُىت واؾم الخٗامل، أَغاف اؾماء  واؾم ،(الصحً بىلُهت) الصحً ؾىض وعكم ةالبًإ شحً وجاٍع

خماص وعكم البىً . الىترووي مؿدىض أي ًدخىيها التي البُاهاث هفـ وهي ، اإلاؿدىضي الٖا

يَع  وكض  ِّ
م  ٌ  ملحم في الالىترووي الؿىض ؾُي غاف ألانى  الالىترووي للخلضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

نها أو اؾخالمجا أو ئبغاكجا أو ئعؾالجا أو ئهخاحجا أو ئوكاؤها جم اثبُان ٌٗني والظي ،"الالكتروني السجل"ب  بىؾاةل جسٍؼ

خم  .الىتروهُت ض زالٌ مً الالىتروهُت واإلاؿدىضاث الىزاةم هظه جباصٌ ٍو .  الالىترووي البًر

ل ٖملُت أًت جىدس ي وختى اللاهىهُت، الىاخُت مً أهه غحر  وهُتاللان اللُمت هفـ للمٗلىماث الىتروهُت جدٍى

: الخالُت الكغوٍ الٗملُت جخًمً أن البض الىعكُت، للمؿدىضاث اإلاٗجىصة

ت اإلاٗلىمت جيىن  أن ًجب_   مً ًخمىً خُث ؤلاوؿان، ًفجمجا بلغت الحاؾىب أحجؼة زالٌ مً لللغاءة كابلت الخجاٍع

. ISO للخىخُض الضولُت اإلاىٓمت ئلُه طهبذ ما وهظا باعؾالجا، كام ومً اإلاٗلىمت مدخىي  مٗغفت

 مً الخجغص ٖلى ألاؾاؽ في ٌٗخمض والظي الىٓام، هظا إلاؿخسضمي باليؿبت الخام ألامان جىفحر ٖلى الٗمل يغوعة_ 
ً بما الحىاؾِب، ٖلى ئال لجا ميان ال والتي الىعكُت، اإلاؿدىضاث

 
 في عؾاةل قيل في اإلاؿدىضاث هظه ئلغاء أو حٗضًل مً ًمى

اع غُاب أن ولى. وكذ أي ٌ  مً هثحر في الالىتروهُت، الٗملُاث ًدىم الظي اللاهىوي ؤلَا  الجؼاةغ، ومنها زانت، الٗغبُت الضو
ٌ  ئلى ًإصي مما بها، الٗمل مؿألت هثحرا ٌُٗم . ألوانها ؾابلت فىغة للمٗلىماث لىتروويالا الخباصٌ بىٓام الٗمل بأن اللى

اع جىفحر مً بض ال ولظلً   اٖتراف ئلى ًدخاج جُبُلجا ألن  اإلاؿخدضزت، اثالٗملي مً الىٕى بهظا اإلاخٗلم اللاهىوي ؤلَا
ا ًأزظ أن قأهه مً الظي ألامغ وهى ووَني، صولي كاهىوي  واللاهىهُت الخىىىلىحُت اإلافاعكاث ْل في زانت هبحرا، ػمىُا قَى

ٌ  بحن .   الضو

 الكترونُا ألامىال جبُِض عملُاث في الالكتروني اإلاسدندي الاعخماد اسخغالل: الثاني اإلاطلب

ت صواف٘ هىان واهذ طائ خماص جلىُت ابخياع ئلى صٖذ كٍى  أٖاله، ئلُه ؤلاقاعة ؾبلذ هما الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا
ٌ  مكغوٖت، غحر صولُت ٖملُاث ئحغاء في الاؾخغالٌ مً ًفلذ لم فاهه  مً ألامىاٌ جبٌُِ لُخم اؾخغاللجا ًخم وؾُلت ئلى فخدى

لت زاللجا خماص جلىُت اٖخماص حاهب فالى. الىتروهُت بٍُغ ت اإلاٗاملت أَغاف بحن الخٗامل ٖلى الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا  الخجاٍع
خماص ميص ئ البىً التزام فان الىتروهُت، مؿدىضاث بىاؾُت الضولُت خماص مً اإلاؿخفُض إلاهلحت بالىفاء الٖا  اإلاؿدىضي، الٖا

ع، البات٘ هى والظي . ألامىاٌ جبٌُِ ٖملُاث في آلالُت هظه اؾخغلذ هىا ومً الالىترووي، الضف٘ آلُت ٍَغم ًٖ ؾُيىن  اإلاهض 

 

 

                                                           
 -378ص . ، ص2009والتطبيقات، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية، مصر، األسس القانونية : حممد مدحت عزمي، ادلعامالت التجارية االلكرتونية_  1

379 .
 .، ادلرجع السابق1.1اإلصدار  -للتقدمي االلكرتوين 600من ملحق األصول واألعراف ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية نشرة  03ادلادة إ _ 2
 .107، ص 2007االلكرتونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية، مصر، عبد الفتاح بيومي حجازي، جرمية غسل ادلوال بني الوسائط  _ 3

، ماي 09جملة ادلفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد  ، "األرضية القانونية لالعتماد ادلستندي االلكرتوين"سعدي عبد احلليم، _  4
        http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php . 59 -94ص . ، ص2013

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
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 الالكتروني اإلاسدندي الاعخماد في الالكتروني الدفع جقنُت: ألاول  الفسع

خماص، زُاب في واإلادضصة اإلاُلىبت باإلاؿدىضاث اإلاؿخفُض ًخلضم أن بمجغص  هغف الٖا
ُي
خماص كُمت له ج  كبل مً الٖا

خماص مهضع البىً خدلم ، ميكئه أو الٖا خماص مهضع البىً جأهض بٗض اإلاؿخفُض إلاهلحت بالضف٘ الالتزام هظا ٍو  مً الٖا
ت الؿالمت . بها اإلاخلضم للمؿدىضاث الٓاهٍغ

لُه، خماص وان ئطاو ٖو  البىيي لللُإ باليؿبت كهىي  أهمُت ًىدؿب اإلادىؾب أو الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا
 ٖهغ ْجىع  ئلى أصث الضولُت، للخجاعة الحضًثت آلالُاث مخُلباث فان ،الضولُت الخجاعة مجاٌ في الٗاملت للكغواث وباليؿبت

اث لت واٖخماصها الالىتروهُت اإلاضفٖى  الىتروهُا بالضف٘ ًلتزم لالٖخماص اإلاهضع البىً أن ئط   .ٌحاالم هظا في للىفاء هٍُغ

ل هٓام باٖخماص اإلاؿخفُض، خؿاب ئلى الىتروهُا ألامىاٌ جيخلل بدُث اإلاؿخفُض، إلاهلحت  فخىفظ. لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى

  . كهحر وكذ في الضف٘ ٖملُت

ل ٌٗخبر اث ألاولى اللبىت لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى  مجاٌ في الخُىع  أقياٌ أخض ٌٗض هما الالىتروهُت، للمضفٖى

خمثل. اللُضًت بالىلىص الضف٘  ئلى خؿاب مً هلىصاٌ هظه وجدٍغً هلل في الالىتروهُت الىؾاةل اؾخسضام في الخُىع  هظا ٍو
لهض ػباةىه، مً البىً ًخللاها التي الضف٘ ألوامغ جىفُظا آزغ ل ٍو ل لألمىاٌ، الالىترووي بالخدٍى  خؿاب مً ألامىاٌ جدٍى

ٌ  هى البىيي الىٓام أن أؾاؽ ٖلى.  ػبىهه مً البىً ًخللاها التي الضف٘ ألوامغ جىفُظا آلزغ، ل في ٖلُه اإلاٗى  وجدٍغً جدٍى

 .  ألامىاٌ

ٗذ ل مضَو : والخالي وهي ، الىثحرة الضف٘ أهٓمت مً عةِؿُت أهىإ زالزت ٖلى لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى

فذ :SWIFT نظام " الٗالم ٖبر الضولُت اإلاالُت ولالؾلىُت الؿلىُت الاجهاالث حمُٗت" لٗباعة ازخهاع هي ؾٍى

Society World Inter Bank Financial Telecommunication، الث عؾاةل لىلل قبىت وهي  بلجُيا، في ملغها الحضوص، ٖبر الخدٍى
الث ٖاإلاُت قبىت وأهم أهبر وحٗض  ألاوعوبُت البىىن أهبر مً بىيا 239 بحن ما وكأث وكض الٗالم، في الالىتروهُت اإلاالُت للخدٍى

ىُت .   1973 لؿىت البلجُيي اللاهىن  بمىحب طلً ووان بغوهؿل في وألامٍغ

                                                           
 

دراسة يف القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية، الطبعة األوىل، دار اجلامعة : عكاشة حممد عبد العال، قانون العمليات ادلصرفية الدولية_ 
 .365، ص 2007اجلديدة، االسكندرية، 

2
_ HADJ MBAREK Haroun, La dématérialisation des opérations de crédits documentaires internationaux, 

Mémoire présenté pour l'obtention du grade Maître en Droit (LL.M.), à la Faculté des études supérieures de 

l'Université Laval, avril 2002, p 75. Disponible sur site internet  www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf  
 
_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit., p158. 

 .04، ص 2009والتنظيم القانوين، دراسة حتليلية ومقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر، ادلاىية : أمحد السيد لبيب إبراىيم، الدفع بالنقود االلكرتونية_ 4
أمحد سفر، أنظمة : Electronic Funds Transfer وباإلجنليزية Transfert Électronique de Fondsالتحويل ادلايل االلكرتوين، ويسمى باللغة الفرنسية  _5

 .65، ص 2008الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الدفع االلكرتونية، 
 
 MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du :وىذا معناه أنو يوجد أنواع أخرى ن أنظمة التحويل االلكرتوين لألموال، فلمزيد من التفصيل راجع_  

paiement électronique des ventes internationales, Tome 1,  thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en 

droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, octobre 2001, p 90 etc.                                          
 .70، ص 2012الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سليمان ضيف اهلل الزبن، التحويل االلكرتوين لألموال ومسؤولية البنوك القانونية، _ 7

http://www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf
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فذ هٓام ٌؿخسضم اث ًتحؿى في الؿٍى  ومسخلف الضف٘ حٗلُماث البىىن زالله مً جغؾل خُث الضولُت، اإلاضفٖى

فذ لجمُٗت اإلاىخمُت البىىن ول بحن ٖلُه ومخٗاعف ومىخض كُاس ي وبكيل ألازغي، ؤلاقٗاعاث أهىإ .  الؿٍى

لُه، ت، البىىن بحن الضف٘ وحٗلُماث عؾاةل بىلل فلِ الىٓام هظا ٌؿمذ ٖو  ٌؿمذ أن صون  الضولُت، أو الججٍى

ؿخسضم. الحؿاباث بحن اإلالانت باحغاء ل هلل في الضولُت الخجاعة مجاٌ في َو  بالهفلت، اإلاخٗللت اإلاالُت اإلاٗلىماث وجدٍى
فذ عؾاةل وجدخىي  ش مخٗللت مدضصة بُاهاث ٖلى ؾٍى خماص َبُٗت خؿب الضف٘، ٖملُت وجىفُظ وهلل ئوكاء بخاٍع  اإلاىاؾب الٖا

  . البُ٘ لٗملُت

اث ملانت غغفت لٗباعة ازخهاع هي قُبـ: CHIPS نظام  Clearing House Interbank Payment البىىن بحن اإلاضفٖى

System ، ني هٓام وهى  للبىىن باليؿبت ملانت هغغفت الىكذ هفـ في ٌٗمل والظي آلالي للىلل قبىت وهى صولي، بٗض له َو
يي بالضوالع اإلالىمت الضولُت اإلاٗامالث في واإلاكاعهت الكبىت لجظه اإلاىخمُت لُه. ألامٍغ  اإلاالُت الغؾاةل لىلل آلُت قُبـ ٌٗض ٖو

با ًدخىغ وهى. ألامىاٌ لىلل آلُت الىكذ هفـ في وهى الث ول جلٍغ الث اإلاغجبُت اإلاالُت الخدٍى  بالضوالع الضولُت بالخدٍى

يي ىعهُت اإلالانت بِذ حمُٗت كبل مً الكبىت هظه ئوكاء جم وكض. ألامٍغ ٗمل ، الىٍُى  ًخهل مغهؼي  بداؾىب هٓاماٌ هظا َو
ًاء البىىن بدىاؾِب ٌ  بدُث الجمُٗت، في اإلاكاعهت ألٖا ىُت البىىن بحن بالضوالع ألامىاٌ ًدى     زاعج ألاحىبُت والبىىن ألامٍغ

ىُت اإلاخدضة الىالًاث .  ألامٍغ

ل قبياث أخض ،Federal Reserve Wire Network لٗباعة ازخهاع هي فُضواًغ: Fedwire نظام  الالىترووي الخدٍى
ىُت، اإلاخدضة الىالًاث في الىبحرة اإلابالغ طاث لألمىاٌ  الالىترووي الىٓام فُضواًغ ٌٗض أٖاله، اإلاظوىع  قُبـ حاهب ئلى ألامٍغ

يي الفضعالي لالخخُاَي"  هٓامٌ فسالفا. FEDNET فُضهِذ قبىت ٍَغم ًٖ بُنها فُما جغجبِ بىيا، 12 مً ًخيىن  والظي ،"ألامٍغ
 ٖملُت ول بمىاؾبت جخم واإلالانت الفىع  ٖلى جخم البىىن بحن فُضواًغ بىاؾُت لألمىاٌ الالىترووي الىلل فان قُبـ،

ل ني بٗض له الىٓام هظا أن هما ، جدٍى  الىٓام هظا في اإلاكترهت البىىن بحن لألمىاٌ الالىترووي بالىلل يهخم بمٗنى فلِ، َو
ىُت، اإلاخدضة الىالًاث صازل .  قُبـ هٓام زالف ٖلى وهظا ألامٍغ

 ألامىال لخبُِض الالكتروني الدفع جقنُت  اسخغالل: الثاني الفسع

خماص زُاب حٗل ئن خماصاث مجاٌ في والاخخُاٌ الغل ٖلى جماما ًلض ي ال الىتروهُا، الٖا  وان ئط اإلاؿدىضًت، الٖا

خىك٘ خماص الخٗامل ًإصي أن ًُي  أزبذ الٗملي الىاك٘ أن غحر.  الغل وكٕى  اخخماٌ مً الحض ئلى الالىترووي اإلاؿدىضي بااٖل
 ابخياع في اإلاجغمىن  ًجتهض ما بلضع لألفغاص، الُىمُت الخٗامالث حؿجُل ٖلى حؿاٖض جلىُاث جبخىغ ما فبلضع جماما، الٗىـ

                                                           
 .70أمحد سفر، ادلرجع السابق، ص _ 1

 
_ HADJ MBAREK Haroun, op. cit., p 175. 
 
_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p 90.   

 
 .71_ 70ص . سليمان ضيف اهلل الزبن، ادلرجع السابق، ص _

 
_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p. p 91_ 92. 

6
_ Comme le dit James E. BYRNE et Dan TAYLOR dans une publication de la Chambre de commerce 

internationale sur le guide du eRUU : « That is not to say that fraud can be eliminatedfrom credit transactions 

simply by the use of electronic presentation, but only that the possibilities for fraud become more 

limited. » ; voire : RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit.,p 20. 



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

  
 

 

 

 

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

خماص بىاؾُت الخٗامل ٌٗخبر ئط. الحضًثت الخلىُاث هظه زالٌ مً ًغجىبىنها حغاةم  أزُغ مً الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا

.  أمىالجم لخبٌُِ الجىاة ئليها ًلجأ كض التي الىؾاةل

خماص  في ًيخلل الهفلت مبلغ أن هما الالىتروهُت، باإلاؿدىضاث الخٗامل أؾاؽ ٖلى ًلىم الالىترووي اإلاؿدىضي فااٖل
خماص هٓام لت الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا خماص فاجذ بىً مً الىتروهُت بٍُغ خماص اإلاؿخفُض، ئلى الٖا  الىلل أهٓمت أخض ٖلى بااٖل

  .أٖاله اإلاظوىعة لألمىاٌ الالىترووي

لُه، ل عملُت أنبدذ ٖو لت لألمىال الالكتروني الخحٍى  لخبٌُِ ألامىاٌ مبًُىا ئليها ًلجأ التي اإلاثالُت الٍُغ

ت مً الحضًث الخىىىلىجي ألاؾلىب هظا به ًخمحز ما بفًل وطلً.  زاللجا مً أمىالجم  ففي.  الٗملُاث احغاء في هبحرة ؾٖغ
ل ًمىً الحالت هظه خماص، فاجذ كبل مً مكغوٖت غحر بأمىاٌ الؿضاص مىه ًخم الظي اإلاهضع جمٍى  غؿل في ًغغب والظي الٖا

 -مكغوٖت غحر -هبحرة مالُت بمبالغ ئًضاٖاث بٗمل ًلىم خُث اإلاسضعاث، في واإلججاع مكغوٕ، غحر ٍَغم مً اإلاخدهلت مىالهأ
فخذ به، الخام البىً لضي خماصاث ٍو ل ًخم زم ، اإلاؿخفُض لهالح الالىتروهُت اإلاؿدىضًت الٖا  ئلى بغكُا ألامىاٌ هظه جدٍى

خماص مً اإلاؿخفُض خؿاب  ٌؿأله لً الٗمُل بىً نأل طلًو ألامىاٌ، هظه مهضع ًٖ الىكف ئمياهُت صون  ،اإلاؿدىضي الٖا

.  ألامىاٌ مهضع ًخدغي  لً اإلاؿخفُض بىً نأ هما ألامىاٌ، هظه مهضع ًٖ

ل ع، أو اإلاؿخفُض، البات٘ ئلى اإلاؿخىعص، أو اإلاكتري  خؿاب مً الىتروهُا ًخم ألامىاٌ فخدٍى ِّ
 امياهُت صون  اإلاهض 

ل ٖملُاث أن طلً ألامىاٌ، جلً مهضع عكابت امياهُت وصون  أزغي، مٗلىماث أًت مٗغفت لت جخم الالىترووي الخدٍى  بٍُغ
ٗت ل ٖملُاث حٗلي ما الىكذ، هفـ في وآمىت ومٗلضة ؾَغ ٗت آزغ خؿاب ئلى خؿاب مً اللظعة ألامىاٌ جدٍى  ًهٗب ؾَغ

ل هٓام ألن وهظا. جدبٗجا . فلِ ألامىاٌ هلل ٖلى ًلخهغ فجى أزغي، مٗلىمت أًت بىلل ٌؿمذ ال لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى

ضون  الظًً اإلاجغمىن، ٌؿخغلجا التي الثغغة هي وهظه . فلِ ألامىاٌ ٖلى ًىهب عوويالالىذ الىلل ألن أمىالجم، جبٌُِ ًٍغ

لت حٗض وبظلً خماصاث فخذ ٍَغ . الالىتروهُت ةِالىؾا ٖبر ألامىاٌ لخبٌُِ مثالُت وؾُلت الالىتروهُت اإلاؿدىضًت الٖا

مت اعجياب ٖلى اإلاترجبت آلازاع ومً ل ٖملُت باؾخغالٌ ألامىاٌ حٍغ  هظه مثل أن لألمىاٌ، الالىترووي الخدٍى
الث لى اإلاالُت وألاؾىاق البىىن وي٘ ٖلى جإزغ أن قأنها مً الخاعج ئلى هبحرة بمبالغ ةتاإلافاج اإلاالُت الخدٍى  مً به جخمخ٘ ما ٖو

.  لضيها والبىيي اإلاالي الىٓام اؾخلغاع يهضص مما زلت،

لىم ،  F/ EDIاإلاالُت للبُاهاث الالىترووي الخباصٌ بىٓام ٌؿمى آزغ هٓام هىان أهه غحر  الخباصٌ ٖلى الىٓام هظا ٍو
 ئلى خؿاب مً ألامىاٌ هلل ًٖ هاهًُ بالفىاجحر، اإلاخٗللت واإلاٗلىماث واإلابلغ بالهفلت، اإلاخٗللت اإلاٗلىماث ليل الالىترووي

                                                           
 .107عبد الفتاح بيومي حجازي، ادلرجع السابق، ص _ 1
 .68سليمان ضيف اهلل الزبن، ادلرجع السابق، ص _ 2

 
اآلثار : ، ادللتقى الوطين حول االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر"(عمليات تبييض األموال)العمليات البنكية غري ادلشروعة وأثرىا على االقتصاد "بقبق ليلى امسهان، _  

متوفر على  .13، ص موالي الطاىر، والية سعيدة، اجلزائر. د ، معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي(ادلداخل القياسية)وسبل الرتويض 
  https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf   :ادلوقع االلكرتوين

 .109_ 108ص  .عبد الفتاح بيومي حجازي، ادلرجع السابق، ص_ 4
 .68_ 68ص . سليمان ضيف اهلل، ادلرجع السابق، ص_ 5
 

 _Financial Electronic Data interchange : 67أمحد سفر، ادلرجع السابق، ص. 

https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf
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. كتبالهف اإلاخٗللت اإلاٗلىماث ٖلى ًىهب هظلً وئهما اإلاالُت، اإلابالغ ٖلى ًلخهغ ال الالىترووي الىلل أن بمٗنى آزغ، خؿاب
 ليل أهثر أماها ًىفغ فاهه طلً عغم ولىً الىبري، الكغواث ؾىي  ئلُه جلجأ ال فاهه الٗالُت، الىٓام هظا لخيلفت فىٓغا

غاف .  الىٓام هظا في اإلاكاعهت ألَا

مت مكافحت: الثاني اإلابحث  الالكترونُت الىسائط عبر ألامىال جبُِض جٍس

 حغاء ألازغي، هي جخُىع  الخبٌُِ بٗملُاث اللُام أؾالُب فان جخُىع، ألامىاٌ جبٌُِ ميافدت وؾاةل واهذ ئطا
ٌ  لحضوص الٗابغة الٗملُاث والؾُما ، اإلاظهل الخىىىلىجي الخلضم لى ،الضو  ًٖ البدث في كضما اإلاض ي مً بض ال ألاؾاؽ هظا ٖو

مت إلايافدت الؿبل أخؿً . الجٍغ

مت مىقع: ألاول  اإلاطلب  الجصائسي  اإلاعلىماجُت الجسائم بمكافحت اإلاخعلق القانىو  في ألامىال جبُِض جٍس

ٌ  ول أن ٖلى ئزىان ًسخلف ال مت ميافدت ئلى حاهضة حؿعى الٗالم صو  ٖلى مغة ول في والٗمل ألامىاٌ، جبٌُِ حٍغ
 مؿخىي  ٖلى جدضر التي الخُىعاث ول إلاىاهبت وطلً مغة، ول في الجغاةم مً الىٕى هظا إلايافدت اإلاٗضة اللىاهحن حٗضًل

مت لى طاتها صح في الجٍغ  أيغاع مً جسلفه إلاا هٓغا وطلً اعجيابها، في اإلاجغمىن  مغة ول في ًبخىغها التي الُغق  مؿخىي  ٖو
، اكخهاصًاث جمـ اكخهاصًت  وآلافاث ألايغاع مسخلف ًٖ هاهًُ هيل، الٗالمي الاكخهاص اؾخلغاع وتهضص بل الضٌو

 مىٓمت حغاةم هى الجغاةم مً الىٕى هظا أن وباٖخباع .زىاءاؾذ صون  اإلاجخم٘ فئاث ول جمـ والتي حؿببها، التي الاحخماُٖت
ان، ٖابغة ه ًجضع فاهه لألَو ؼ ؾبُل في الضولي الخٗاون  ئَاع في اإلابظولت الججىص ئلى هظلً الخىٍى غق  آلُاث حٍٗؼ  اإلايافدت َو

. الضولُت

مت لخهىنُت وهٓغا ٗاث في اإلاكٕغ ٖمض اإلاٗلىماجُت، الجٍغ  بميافدت زام كاهىن  ئنضاع ئلى اإلالاعهت الدكَغ
 مً بالىكاًت زانت ههىنا أفغص ٖىضما طلً، كبل فٗل هما الالىتروهُت، بالجغاةم أًًا ٌؿمى ما أو اإلاٗلىماجُت الجغاةم
مت، هظه مثل اؾدُٗاب ٖلى الٗلىباث جلىحن كضعة ٖضم بؿبب وطلً وميافدتها، ألامىاٌ جبٌُِ  لخهىنُتها، هٓغا الجٍغ

مت فهي . اتهابظ كاةمت مؿخللت حٍغ

مت ولىً، مت ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ مت الىتروهُت، هجٍغ ٌ  الىنف: الخٗبحر صح ئن مؼصوج ونف طاث حٍغ  مخٗلم ألاو

مت ٌ  ول اجفلذ والتي طاتها، خض في الخبٌُِ بجٍغ مجا، ٖلى الٗالم صو لى ججٍغ  الثاوي الىنف أما. وميافدتها لجا الخهضي ٖو
مت نفت ٖليها أيفى ما جيابها،اع في اؾخغلذ التي اإلاخُىعة بالخلىُت فُخٗلم  باللىاهحن ًفترى لظلً. الالىتروهُت الجٍغ

مت لجظه الخهضي اإلاٗلىماجُت الجغاةم بميافدت اإلاخٗللت  .الجٍغ

ٗاث مٗٓم جخفم ٘ ومنها اإلالاعهت، الدكَغ : لألمىاٌ جبًُِا ٌٗخبر أهه ٖلى الجؼاةغي  الدكَغ

ل_ أ مت، مً مباقغة غحر أو مباقغة اةضاثٕ أنها الفاٖل ٖلم م٘ هللجا، أو ألامىاٌ جدٍى ه أو ئزفاء بغغى حٍغ  جمٍى
مت اعجياب في مخىعٍ شخو أي مؿاٖضة أو ، ألامىاٌ لخلً اإلاكغوٕ غحر اإلاهضع  هظه منها ٖليها جدهلذ التي ألانلُت الجٍغ

. ألفٗاله اللاهىهُت آلازاع مً ؤلافالث ٖلى ألامىاٌ،

                                                           
 .329، ص 2007مصطفى كمال طو، األوراق التجارية ووسائل الدفع االلكرتونية احلديثة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، _ 1
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ه أو ئزفاء_ ب  الحلىق  أو خغهتها أو فيها الخهغف هُفُت أو ميانها أو مهضعها أو اٌلألمى الحلُلُت الُبُٗت جمٍى

   ....ئحغامُت ٖاةضاث أنها الفاٖل ٖلم م٘ به، اإلاخٗللت

عي الخٍٗغف هظا أن ًالخٔ ما ئن مت الثالر ألاعوان بخىيُذ هفُل  الدكَغ ىضما ألامىاٌ، جبٌُِ لجٍغ  ًٖ هخدضر ٖو
مت جلً أنها هجض الالىتروهُت، الىؾاةِ ٖبر ألامىاٌ جبٌُِ خماص أي مٗلىماجُت، مىٓىمت ٍَغم ًٖ جغجىب التي الجٍغ  بااٖل

ل جلىُت ٖلى . مكغوٕ غحر الحاٌ بُبُٗت مهضعها ًيىن  والتي لألمىاٌ، الالىترووي الخدٍى

إلو  بخىىىلىحُاث اإلاخهلت الجغاةم مً للىكاًت الخانت اللىاٖض اإلاخًمً اللاهىن  مً الثاهُت إلااصةا هو ٖلى بااَل

الم :  ًلي ما ٖلى جىو أنها هجض ، الجؼاةغي  والاجهاٌ الٖا

: ًأحي ما اللاهىن  هظا مفجىم في ًلهض"

 في اإلادضصة للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بأهٓمت اإلاؿاؽ حغاةم: والاجصال ؤلاعالم بخكنىلىجُاث اإلاخصلت الجسائم_ أ

مت وأي الٗلىباث كاهىن  ."  الالىتروهُت لالجهاالث هٓام أو مٗلىماجُت مىٓىمت ٍَغم ًٖ ابهااعجً ٌؿجل أو جغجىب أزغي  حٍغ

مت ٖلى نغاخت ًىو لم اإلاكٕغ أن أٖاله، اإلاظوىع  اإلااصة هو ٖلى ًالخٔ ما  الىؾاةِ ٖبر ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ

مت وأي ".... ٖباعة لىً الالىتروهُت،  لالجهاالث ْامن أو مٗلىماجُت مىٓىمت ٍَغم ًٖ اعجيابها ٌؿجل أو جغجىب أزغي  حٍغ

مت أًت  ْجىع  إلمياهُت جدؿبا مفخىخا اإلاجاٌ جغن اإلاكٕغ أن ٖلى جضٌ ،"الالىتروهُت  ٍَغم ًٖ اعجيابها ًمىً أزغي  حٍغ
ُه ٖلى ًضٌ ئهما ش يء ٖلى صٌ ئن وهظا مٗلىماجُت، مىٓىمت  وخحن، وكذ ول في وجخُىع  هثحرة ؤلاحغامُت الؿبل بأن الخام ٖو

م ٖلى نغاخت الىو ئلى هدخاج بل واف، غحر الىو هظا ًبلى ولىً. خضوص لجا ؽولي واؾٗت اإلاجغمحن وخُلت  جبٌُِ ججٍغ

 .الالىتروهُت الىؾاةِ ٍَغم ًٖ ألامىاٌ

لى  م قأن في واضحا ؤلاماعاحي اإلاكٕغ وان الجؼاةغي، اإلاكٕغ زالف ٖو  ٖبر جخم التي ألامىاٌ جبٌُِ ٖملُت ججٍغ

:  أهه ٖلى نغاخت هو ٖىضما وطلً الالىتروهُت، الىؾاةِ

ض ال مضة بالحبـ ٌٗاكب ألامىاٌ، غؿل كاهىن  في ٖليها اإلاىهىم ألاخيام مغاٖاة م٘"  ؾىىاث ؾب٘ ٖلى جٍؼ
، أحى مً ول صعهم ملُىوي ججاوػ  وال صعهم ألف زمؿماةت ًٖ جلل ال التي وبالغغامت

ً
 أو مٗلىماجُت، قبىت باؾخسضام ٖمضا

 :آلاجُت ألافٗاٌ مً أي اإلاٗلىماث، جلىُت وؾاةل ئخضي أو الىترووي، مٗلىماث هٓام

ل .  ه أو ئزفاء بلهض ئًضاٖجا أو هللجا أو اإلاكغوٖت غحر ألامىاٌ جدٍى  .لجا اإلاكغوٕ غحر اإلاهضع جمٍى

ه أو ئزفاء .   .ملىُتها أو بها اإلاخٗللت الحلىق  أو خغهتها أو مهضعها أو اإلاكغوٖت غحر ألامىاٌ خلُلت جمٍى

  .مهضعها مكغوُٖت بٗضم الٗلم م٘ اإلاكغوٖت غحر ألامىاٌ اؾخسضام أو خُاػة أو اهدؿاب . 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرىاب ومكافحتهما، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2005فيفري  06، ادلؤرخ يف 01_ 05من القانون رقم  02ادلادة _ 1

 .2005فيفري  09، ادلؤرخة يف 11اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية العدد 
ن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية ، يتضم2009أوث  5، مؤرخ يف 04_  09قانون رقم _ 2

 .2009أوث  16، ادلؤرخة 47للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية العدد 
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ٗاكب   أصاع أو أوكأ مً ول الٗلىبت بظاث َو
ً
  مىكٗا

ً
 الكبىت ٖلى مٗلىماث وكغ أو ٖلُه أقغف أو الىتروهُا

  أو اإلاٗلىماجُت

 . "ٖليها للخدٍغٌ أو اإلااصة هظه مً ألاولى الفلغة في ٖليها اإلاىهىم ألافٗاٌ مً أي اعجياب لدؿجُل مٗلىماث جلىُت وؾُلت

 الٗلىبت حكضًض ئلى 2012 ؾىت الهاصع الجضًض اللاهىن  هظا بمىحب ؤلاماعاحي اإلاكٕغ اججه فلض طلً، مً أهثر بل 
مت اعجياب خالت في اإلالغعة  بحن جىدهغ وحٗلجا الغغامت كُمت مً عف٘ خُث اإلاٗلىماجُت، قبىت باؾخسضام ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ

 واإلالغى 2006 لؿىت اللضًم اللاهىن  ْل في الغغامت واهذ أن بٗض أكص ى، هدض صعهم وملُىوي أصوى، هدض صعهم ألف زمؿماةت

  . الحبـ ٖلىبت مضة هفـ ٖلى ؤلابلاء م٘ صعهم، فأٌ وماةتي صعهم ألف زالزحن بحن جتراوح

مت ًغجىب الظي الجاوي ٖلى اإلالغعة الغغامت عف٘ بكأن ؤلاماعاحي اإلاكٕغ اجسظه الظي اللغاع ئن  ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ
ُه ًإهض هما الجغاةم، مً اإلاؿخدضر الىٕى هظا مثل واهدكاع جىامي مؿألت ًإهض ئهما اإلاٗلىماجُت، قبىت باؾخٗماٌ  الخام ٖو

مت هظه ٖلى هو كض ؤلاقاعة ؾبلذ هما وأهه زانت الجغاةم، هظه إلاثل الخهضي بًغوعة مت واٖخبرها الجٍغ  مٗلىماجُت حٍغ

.  بدم

ل عملُاث مساقبت :الثاني اإلاطلب   ألامىال جبُِض من للىقاًت كإجساء لألمىال الالكتروني الخحٍى

ض ،البىً مؿخىي  ٖلى مكغوٖت غحر أمىاٌ بىحىص مؿبلا الخيبإ خُانألا مً هثحر في ًهٗب ٍؼ  ئطا نٗىبت ألامغ ٍو
ل آلُاث ٌؿخسضمىن  اللظعة ألامىاٌ أصحاب وان خماص ًمىً نولً  ألامىاٌ، هظه لخبٌُِ لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى  ٖلى الٖا

في يىن  ألامىاٌ، جبٌُِ قبهت وحىص ًٖ قفالً في اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن مْى خماص طلً ٍو ت ٖلى بااٖل  مً مجمٖى
 اإلاالُت الٗملُاث مجاٌ في اإلاإقغاث هظه وجخمثل ألامىاٌ، جبٌُِ قبهت وحىص ٖلى جضٌ فانها جىفغث، ئن التي اإلاإقغاث

  : ًلي فُما الالىتروهُت

 الث ٖضة الحؿاباث خضأ جللى طائ  الحؿاب ناخب مىالُت مغخلت في لُلىم الحجم نغحرة الىتروهُت مالُت جدٍى
الث ت الهفلت زمً لدؿضًض ألامىاٌ هظه اؾخٗماٌ ًخم بأن. آزغ بلض ئلى الىتروهُا بحرةن بخدٍى  الضولُت الخجاٍع

خماص مً اإلاؿخفُض البات٘ إلاهلحت  . الالىترووي اإلاؿدىضي الٖا

 مٗغوفت بلضان مً مىخٓم بكيل بحرةن صفٗاث ًخللىن  أو الىتروهُا بحرةن مبالغ باؾخمغاع ًىصٖىن  ػباةً وحىص 
 .إلاسضعاثا وججاعة باهخاج

 الث ٌ  زم الىتروهُا الخاعج مً البىً ػبىن  باؾم جهل التي الخدٍى لت الخاعج ئلى جدى  زم جىصٕ ال أي ،هفؿجا بالٍُغ

ٌ  أمىالا اإلاؿخىعص ًخللى هأن.  ألازغي  ألامىاٌ مً غحرهان حسحب لجا ألامغ فُُٗي خؿابه، ئلى الىتروهُا جدى  بخدٍى

                                                           
: متوفر على ادلوقع االلكرتوين :علوماتيف شأن مكافحة جرائم تقنية امل 2012لسنة  (5)من ادلرسوم بقانون احتادي رقم  37ادلادة _ 1

www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law  
عبد الفتاح بيومي حجازي، جرمية غسيل األموال عرب : مكافحة جرائم تقنية ادلعلومات ادللغى، يف شأن 2006لسنة  (2)من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  19ادلادة _ 2

  .103، ص 2009دراسة معمقة عن جرمية غسل األموال عرب الوسائط االلكرتونية يف التشريعات ادلقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، مصر، : شبكة االنرتنيت
  .17دلرجع السابق، ص ابقبق ليلى امسهان، _ 3

http://www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law
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خماص مً اإلاؿخفُض البات٘ خؿاب وهى بالخاعج، خؿاب ئلى  فجىا. بسحبها ًلىم أن صون  الالىترووي، اإلاؿدىضي الٖا

جب مكغوٖت، غحر مهاصع طاث ألامىاٌ هظه بأن الكً ًلىم لجا منها الخسلو ٍو .  الخاعج في آزغ خؿاب ئلى بخدٍى

 زالٌ مً اإلاكغوٖت غحر ألامىاٌ جضفم اػصًاص ًٖ هاهًُ اإلاجغمحن، كبل مً اإلاالي اللُإ اؾخسضام ؾىء ئن 
الث ٌ  ٖملُت جًبِ وكاةُت كىاٖض وي٘ اؾخىحب اإلاالُت، الخدٍى الث زضماث ٖلى الحهى  مً وجمىً الالىتروهُت، الخدٍى

.  وصهاوج خالت في ألامىاٌ جبٌُِ قبهت ٖلى الىكف

ت ٖكغ الؿاصؾت الخىنُت حاءث وكض   جىفغ مً الخأهض ئلى تهضف والتي اللىاٖض، هظه جىضح اإلاالي الٗمل إلاجمٖى

ل باآلمغ اإلاخٗللت والضكُلت الالػمت اإلاٗلىماث ول  هظه ئصعاج ًخم وأن ، الٗملُت مً اإلاؿخفُض وهظا الالىترووي بالخدٍى
ل عؾالت في اإلاٗلىماث ل اإلاهاخب ف٘الض همىطج أو الخدٍى ىض. البرقي للخدٍى ٌ  الاكخًاء، ٖو  الؿلُاث ئلى اإلاٗلىماث هظه جدى

لُه،. اإلاٗىُت اإلاالُت واإلاإؾؿاث اإلاالي الاؾخٗالم مٗالجت زلُت وئلى اللًاةُت  يغوعة ٖلى أٖاله اإلاظوىعة الخىنُت جهغ ٖو

الث إلاغاكبت اإلاغاكبت، وأهٓمت الىؾاةل ول جىَغـ  .الحلُلي وكتها في اوعنضه الالىتروهُت الخدٍى

لى  الث ئَاع في اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن ٖلى لؼاما أنبذ ألاؾاؽ، هظا ٖو  بضكت جخدلم أن  الالىتروهُت، الخدٍى
ت مً ل في اإلاٗخمض الىٓام واهذ مجما وطلً ٖىىاهيهما، ئلى باإليافت وهظا منها، واإلاؿخفُض بالٗملُت آلامغ هٍى  الخدٍى

   (SWIFT, ARTC, ATC) لألمىاٌ الالىترووي

ا الجؼاةغ بىً حجخه مً أنضع لظلً، وجُبُلا  الث إلاٗالجت جىحيهُت زَُى  هظه حاءث خُث الالىتروهُت، الخدٍى
ؼ بهضف الخىحيهُت الخٍُى ل ٖملُاث ٖلى الغكابت حٍٗؼ  اإلادىلت ألامىاٌ مؿاع جدب٘ بًمان لألمىاٌ، الالىترووي الخدٍى

 يمان الجؼاةغ في الٗاملت اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن ٖلى فُخىحب للحضوص، الٗابغة ًالثبالخدى ألامغ ًخٗلم فٗىضما. ووحجتها
الث ئحباعي  وبكيل ئعفاق  مً ًلابلجا ما أو أوعو 1000 أو صوالع 1000 كُمتها جخٗضي التي الخاعج وئلى مً الالىتروهُت الخدٍى

: الخالُت باإلاٗلىماث ألازغي، الٗمالث

لبا ألامغ مهضع وللب اؾم_  .  الالىترووي لخدٍى

. الٗملُت جىفُظ في اإلاٗخمض الحؿاب وعكم_ 

ىىان _ ل ألامغ مهضع ٖو ني الخٍٗغف وعكم الالىترووي بالخدٍى ش أو الؼبىن  حٍٗغف وعكم به، الخام الَى .  الىالصة وميان جاٍع

ل ٖملُت مً اإلاؿخفُض وللب اؾم_  . الالىترووي الخدٍى

ل في اإلاٗخمض اإلاؿخفُض خؿاب عكم_ ًه فُجب الحؿاب، عكم وحىص ٖضم خالت وفي الٗملُت، جدٍى  للخمىً مغحعي بغكم حٍٗى
. اإلاهضع طاث وفم مهاعها جدب٘ مً

                                                           
1
_Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 

prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible sur site 

internet  www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html      
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرىاب ومكافحتهما، 2012 نوفمرب 28، ادلؤرخ يف 03_12من النظام رقم  16ادلادة _ 2

  .2013فيفري  27، ادلؤرخة يف 12الدميوقراطية الشعبية العدد 

http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
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الث باليؿبت أما   البىىن فخىخفي ًلابلجا، ما أو أوعو 1000 أو صوالع 1000 كُمتها جخجاوػ  ال التي الالىتروهُت للخدٍى
 ٌ  اإلاٗلىماث صحت مً الخدلم ٌٗض وال للٗملُت، اإلاىخض اإلاغحعي الغكم أو بالحؿا وعكم اإلاؿخفُض وللب اؾم ٖلى بالحهى

ا .    ألامىاٌ جبٌُِ في الاقدباه خالت في ئال يغوٍع

 البرامج طلً، ٖلى صلُل وزحر ألامىاٌ، جبٌُِ ميافدت ئَاع في هبحرا حٗاوها جبضي الجؼاةغ أن ئلى ؤلاقاعة وججضع
بُت بُت الضوعاث مً الٗضًض ئحغاء جم بدُث الجؼاةغ، في الٗاملت ًتاإلااٌ اإلاإؾؿاث ويٗتها التي الخضٍع فحن لخضٍعب الخضٍع  اإلاْى

ت الٗامت والاججاهاث والُغق  باألؾالُب اإلاخٗللت واإلاٗلىماث الجضًضة الخُىعاث ٖلى اَالٖجم ًًمً بما  لخبٌُِ الجاٍع
ل ألامىاٌ داث وؿبت اعجفإ ًٖ هاهًُ ،ؤلاعهاب وجمٍى ٌ  اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن بلف مً اإلالضمت الخهٍغ  الٗملُاث خى

دا 159 بلغذ والتي اإلاكبىهت،  .  2015 ؾىت بالكبهت جهٍغ

 ٖملُاث ول بمغاكبت جلض ي والتي اإلاالُت واإلاإؾؿاث البىىن ٖاجم ٖلى جل٘ التي الالتزاماث هظه أن ئلى ؤلاقاعة ججضع 
الث مت بسُىعة الخام الىعي جإهض ومىفظيها، لألمىاٌ الالىتروهُت الخدٍى  اإلايافدت، في والجضًت وبٗىاكبها، ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ

ض التي اإلاٗىكاث بٌٗ هىان أهه ئال مت هظه ومىاحجت اهدكاف نٗىبت مً جٍؼ  ما في اإلاٗىكاث هظه وجخمثل الالىتروهُت، الجٍغ

 : ًلي

ٌ  في اإلاٗىُت الؿلُاث جبظلجا التي الججىص عغم :مخطىز  معلىماحي نظام وجىد عدم .  ٌ  الٗغبُت، الضو  والضو
غ ؾبُل في ٖامت بهفت الىامُت ٌ  ئلُه ونلذ ٖما البٗض ول بُٗضا ًبلى أهه ئال اإلاٗلىماحي، الىٓام جٍُى  الضو
ٌ  أن هجض خُث اإلاجاٌ، هظا في الغغبُت  والتي إلاٗلىماجُت،ا أهٓمتها ٖلى الخدضًثاث مً لىثحر جفخلغ الىامُت الضو

٘ ؾغي  بكيل ألامىاٌ مهضع مً الخدلم حؿجل أن قأنها مً  مثاٌ أنضق الجؼاةغي  البىيي والىٓام.  وؾَغ
 اإلاهغفُت الٗملُاث جدب٘ ٖلى حؿاٖض التي اإلاخُىعة اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت هظه مثل ٖلى ًخىفغ ال وىهه طلً، ٖلى

 . اإلايافدت ٖملُت ٖلى ؾلبا ًىٗىـ مما الجؼاةغ، في لٗاملتا ألاحىبُت البىىن فغوٕ م٘ ملاعهت الالىتروهُت،

 .هظا ًىمىا ئلى الالىتروهُت الضف٘ وؾاةل اؾخٗماٌ في الجؼاةغ جأزغ أؾباب مً ٌٗض وهظا

عاث من الكثير قصىز  .  مت مكافحت عن الدشَس  مما :الالكترونُت الىسائط عبر جخم التي ألامىال جبُِض جٍس

مت اوكاع ٖلى ؾاٖض م ٖلى نغاخت ٖلى نغاخت جىو ال ئطا. الجٍغ  جخم التي ألامىاٌ جبٌُِ ٖملُاث ججٍغ

  .الالىتروهُت الضف٘ أهٓمت باؾخغالٌ

 الخاجمت

ٌ  اإلالخًب البدث هظا زالٌ مً خماص ٍَغم ًٖ ألامىاٌ جبٌُِ مىيٕى خى  والظي الالىترووي، اإلاؿدىضي الٖا
ل أؾاؽ ٖلى وجلىم الالىتروهُت، اإلاؿدىضاث جباصٌ ٖلى حٗخمض التي الخلىُت هظه اؾخغالٌ ًخم أهه حلُا اجضح  الخدٍى

                                                           
 
_ Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, banque d’Algérie, p 03. . 

Disponible sur site internet :  http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm 
أفريل  27تقرير ادلتابعة السابع للجزائر حول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرىاب، : مي ادلتبادلجمموعة العمل ادلايل دلنظقة الشرق األوسط ومشال افريقيا، تقرير التقي_ 2

   http://www.menafatf.org/arb/Home.asp :متوفر على ادلوقع االلكرتوين. 32_ 16ص . ، ص2016

 .29. 28ص . السابق، ص بقبق ليلى امسهان، ادلرجع_ 3
، ادللتقى الوطين حول اجلرمية ادلعلوماتية بني الوقاية وادلكافحة، من تنظيم (ادلكافحة والعوائق )باخويا دريس، انتشار جرائم غسل األموال عرب الوسائط االلكرتونية _  4

. 14، ص 2015نوفمرب  17و 16يومي  قسم احلقوق وخمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة ادلقارنة، جامعة بسكرة، اجلزائر،

http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm
http://www.menafatf.org/arb/Home.asp
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غ ًخم بدُث لألمىاٌ، الالىترووي لجا الحؿاباث في مكغوٖت غحر مهاصع طاث هبحرة مالُت مبالغ جمٍغ  صون  الىتروهُا، وجدٍى

: الخالُت النخائج إلى جىصلنا وحجتها، وال ألامىاٌ، مهضع اهدكاف امياهُت

مت زُىعة بالىٓغ -  زهىنا ألانٗضة، فمسخل ٖلى أيغاع مً جسلفه وما طاتها، خض في ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ
ني الاكخهاص ٖلى  ألامىاٌ، لخبٌُِ أؾالُب ابخياع في اإلاجغمحن فجنث ئلى وبالىٓغ ؾىاء، خض ٖلى والٗالمي الَى

 مً جمىُنهم زالٌ مً لألفغاص، الُىمُت الحُاث لدؿجل الالىترووي للضف٘ آلُاث فُه ْجغث الظي الىكذ فيو
ت لت الُىمُت مٗامالتهم حؿٍى  ٖملُاث في حؿخغل أنبدذ وىنها هلمت، ئلى آلالُاث هظه جدىلذ لُت،آ بٍُغ

 مؿألت ًسو فُما واضحا ًىً لم ذلك زغم اإلاشسع فإو ،اإلاكغوٖت غحر اإلاهاصع طاث لألمىاٌ الخبٌُِ
م م ٖلى نغاخت ًىو لم وىهه الالىتروهُت، الجغاةم مً الىٕى هظا ججٍغ مت ألامىاٌ جبٌُِ ججٍغ  هجٍغ

الم ثبخىىىلىحُا اإلاخهلت بالجغاةم اإلاخٗلم اللاهىن  في الىتروهُت ٗاث بٌٗ زالف ٖلى والاجهاٌ، الٖا  الدكَغ
 .طلً ئلى ؾباكت واهذ التي اإلالاعهت

ٌ  في البىىن جىفغ ٖضم ئن - ت، البىىن وبالخهىم الىامُت، الضو  مً مخُىع، مٗلىماحي هٓام ٖلى الجؼاةٍغ
 .الالىتروهُت الىؾاةِ بغٕ جخم التي ألامىاٌ جبٌُِ ميافدت ٖملُت ٌٗغكل أن قأهه

:  الخالُت الخىصُاث نقدم هما

 م مى٘ ئلى اإلااؾت الحاحت جلىم  نىص ي بالخاليو الالىتروهُت، الىؾاةِ اؾخسضام اؾاءة نىع  ول وججٍغ
م ٖلى نغاخت الىو يغوعةب  الالىتروهُت، الىؾاةِ هظه ٖبر جخم التي ألامىاٌ جبٌُِ ٖملُاث ججٍغ

 .الكأن هظا في واضحا وان الظي ؤلاماعاحي باإلاكٕغ اكخضاء

 غ يغوعةب نىص ي  كُمت جيىن  أن ٖلى والترهحز الجغاةم، هظه مثل ًغجىب مً ول ئػاء ناعمت ٖلىباث جلٍغ
 مكغوٖت، غحر بُغق  والثرواث ألامىاٌ  حم٘ هى ألامىاٌ جبٌُِ مً الجضف ألن مغجفٗت، اإلاالُت الغغاماث

 هظا لثرواث،ا جلً مً بدغمانهم أي الٗمل، حيـ هفـ مً الٗلىبت جيىن  أن أولى باب مً ًيىن  ولظلً

 .حجت مً

 ًجدؿم أن اإلافغوى مً والتي الالىتروهُت، الىؾاةِ باؾخغالٌ وان ألامىاٌ جبٌُِ وألن أزغي، حجت وم 
خضاء ؾبُل في جبظٌ مًاٖفت حجىصا هىان أن فاألهُض بها، للمخٗاملحن باليؿبت ألامان بخىفحر  هظه ٖلى الٖا

مت اعجياب في لدؿخغل جخىفغ أن ًمىً التي الثغغاث ول ًٖ والبدث الىؾاةِ  ألامىاٌ، جبٌُِ حٍغ
 في الدشددب كرلك نىص ي هرا وعلى هظلً، أؾالُبهم اهدكاف مً الغكابُت الؿلُاث جخمىً ال وبدُث
 ًجب والتي اإلاالُت للغغاماث باليؿبت أو للجاوي اإلالغعة السجً بمضة ألامغ أحٗلم ؾىاء الٗلىباث، جىكُ٘

 . ؤلاقاعة ؾبلذ هما مغجفٗت جيىن  أن

 الخىىىلىحُت وعةالث جيخجه ما ول اؾخغالٌ مً جمىىه التي الؿبل ول ًٖ البدث ًٖ ًخىاوى ال اإلاجغم ئن 
مخه، اعجياب في الجىصة ٖالُت جلىُاث مً مت ميافدت ئنف لظلً  حٍغ  مً ًيىن  ال ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ

 هره بخطبُق الفعلي الالتزام جقخض ي اإلايافدت ولىً فلِ، اللاهىهُت الىهىم ئنضاع زالٌ

 . أحله مً وحضث الظي الجضف ًدلم مما ،النصىص
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 غ ٖلى العمل ضسوزة إلى كرلك ننبه كما ٌ  لضي اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت جٍُى  ختى طلً، ئلى جفخلغ التي الضو
ٗاث ٖلُه جىو ما بحن جىاؾم هىان ًيىن   اؾخسضام يغوعة م٘ .الٗملي الىاك٘ وبحن الىَىُت الدكَغ

 مً للحض وطلً للؼباةً، باليؿبت أو للبىىن باليؿبت ؾىاء أهثر أماها جىفغ التي الالىترووي الخباصٌ أهٓمت
مت اعجياب  ٖملُاث ًٖ الىاحمت الخؿاةغ ألن الباهٓت، جيلفتها عغم وطلً الىتروهُا، ألامىاٌ جبٌُِ حٍغ

ل ةأهٓم اؾخسضام جيلفت بىثحر جفىق  أن ًمىً الخبٌُِ . آلامىت الخدٍى

 

: اإلاساجع قائمت

. العسبُت باللغت اإلاساجع: أوال

I. الكخب. 

 صاع وملاعهت، جدلُلُت صعاؾت اللاهىوي، والخىُٓم اإلااهُت: الالىتروهُت بالىلىص الضف٘ ئبغاهُم، لبِب الؿُض أخمض . 

ت، الجضًضة، الجامٗت  .2009 مهغ، الاؾىىضٍع
 .2008 لبىان، بحروث، الحلىكُت، الحلبي ميكىعاث ألاولى، الُبٗت الالىتروهُت، الضف٘ أهٓمت ؾفغ، أخمض . 

خماص في اإلاهغف مؿإولُت ، خؿحن باًؼ نابغ بسخُاع .   صاع جدلُلُت، صعاؾت: جىاحجه التي واإلاساَغ اإلاؿدىضي الٖا

 .2010 مهغ، اللاهىهُت، الىخب
ل الؼبً، هللا يُف ؾلُمان .   الثلافت صاع ألاولى، الُبٗت اللاهىهُت، البىىن ومؿإولُت لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى

 .2012 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ
مت حجاػي، بُىمي الفخاح ٖبض .  ٘، وههىم الالىتروهُت الىؾاةِ بحن مىاٌألا غؿل حٍغ  الىخب صاع الدكَغ

 .2007 مهغ، اللاهىهُت،

مت حجاػي، بُىمي الفخاح ٖبض .  مت ًٖ مٗملت صعاؾت: الاهترهِذ قبىت ٖبر ألامىاٌ غؿُل حٍغ  ألامىاٌ غؿل حٍغ
ٗاث في الالىتروهُت الىؾاةِ ٖبر  .2009 مهغ، الٗغبُت، النهًت صاع ألاولى، الُبٗت اإلالاعهت، الدكَغ

 ٖملُاث ٖلى الخُبُم الىاحب اللاهىن  في صعاؾت: الضولُت اإلاهغفُت الٗملُاث كاهىن  الٗاٌ، ٖبض مدمض ٖياقت .7
ت، الجضًضة، الجامٗت صاع ولى،ألا الُبٗت الضولُت، الُبُٗت طاث البىىن  2007 الاؾىىضٍع

اث صًىان الثاهُت، الُبٗت البىىن، جلىُاث الُاهغ، لُغف .8  .الجؼاةغ ،2003 الجامُٗت، اإلاُبٖى
ت اإلاٗامالث ٖؼمي، مضخذ مدمض .9 ت مغهؼ والخُبُلاث، اللاهىهُت ألاؾـ: الالىتروهُت الخجاٍع  للىخاب، الاؾىىضٍع

ت،  .2009 مهغ، الاؾىىضٍع

ت ألاوعاق َه، هماٌ مهُفى .0  ت، الجامعي، الفىغ صاع الحضًثت، الالىتروهُت الضف٘ ووؾاةل الخجاٍع  الاؾىىضٍع
 .2007 مهغ،
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II. العلمُت اإلاقاالث. 

 والٗلىم الحلىق  ولُت اإلافىغ، مجلت  ،"الالىترووي اإلاؿدىضي لالٖخماص اللاهىهُت ألاعيُت" الحلُم، ٖبض ؾٗضي

-http://fdsp.univ : الالىترووي اإلاىك٘ ٖلى مخىفغ .2013 ماي ،09 الٗضص الجؼاةغ، بؿىغة، حامٗت الؿُاؾُت،
biskra.dz/index.php 

III. اإلاداخالث. 

ا .  ني اإلالخلى ،(والٗىاةم اإلايافدت ) الالىتروهُت الىؾاةِ ٖبر ألامىاٌ غؿل حغاةم اهدكاع صَعـ، بازٍى ٌ  الَى  خى
مت اث الحلىق  ومسبر الحلىق  كؿم جىُٓم مً واإلايافدت، الىكاًت بحن اإلاٗلىماجُت الجٍغ  اإلالاعهت، ألاهٓمت في والحٍغ

. 14 م ،2015 هىفمبر 17و 16 ًىمي الجؼاةغ، بؿىغة، حامٗت

 لخلىالم ،"(ألامىاٌ جبٌُِ ٖملُاث) الاكخهاص ٖلى وأزغها اإلاكغوٖت غحر البىىُت الٗملُاث" اؾمجان، لُلى بلبم . 

ني ٌ  الَى  الٗلىم مٗجض ،(اللُاؾُت اإلاضازل) التروٌٍ وؾبل آلازاع: الجؼاةغ في الغؾمي غحر الاكخهاص خى

ت والٗلىم الاكخهاصًت لىم الخجاٍع . ؾىت بضون  ،الجؼاةغ ؾُٗضة، والًت الُاهغ، مىالي. ص الجامعي اإلاغهؼ الدؿُحر، ٖو
 https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf :الالىترووي اإلاىك٘ ٖلى مخىفغ

IV. القانىنُت النصىص. 

ت القانىنُت النصىص -1 : الجصائٍس

عُت النصىص -أ  :الدشَس

ل ألامىاٌ جبٌُِ مً بالىكاًت ًخٗلم ،2005 فُفغي  06 في ؤعرم ،01_ 05 عكم كاهىن  .   وميافدتهما، ؤلاعهاب وجمٍى
ضة ت للجمجىعٍت الغؾمُت الجٍغ  .2005 فُفغي  09 في اإلاإعزت ،11 الٗضص الكٗبُت الضًمىكغاَُت الجؼاةٍغ

 بخىىىلىحُاث اإلاخهلت الجغاةم مً للىكاًت الخانت اللىاٖض ًخًمً ،2009 أور 5 في مإعر ،04_  09 عكم كاهىن  . 
الم ضة وميافدتها، والاجهاٌ ؤلٖا ت للجمجىعٍت الغؾمُت الجٍغ  16 اإلاإعزت ،47 الٗضص الكٗبُت الضًمىكغاَُت الجؼاةٍغ

 .2009 أور

 :الخنظُمُت النصىص -ب

ل ألامىاٌ جبٌُِ مً بالىكاًت ًخٗلم ،2012 هىفمبر 28 في اإلاإعر ،03_12 عكم الىٓام ضة وميافدتهما، ؤلاعهاب وجمٍى  الجٍغ

ت للجمجىعٍت الغؾمُت . 2013 فُفغي  27 في اإلاإعزت ،12 الٗضص ٖبُتالل الضًمىكغاَُت الجؼاةٍغ

 :العسبُت القانىنُت النصىص -2

: الالىترووي اإلاىك٘ ٖلى مخىفغ .اإلاٗلىماث جلىُت محغاب ميافدت قأن في 2012 لؿىت (5) عكم اجداصي بلاهىن  اإلاغؾىم
www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law 

V. الىثائق. 

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf
http://www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law
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ت .1 لُا، وقماٌ ألاوؾِ الكغق  إلاىٓلت اإلاالي الٗمل مجمٖى غ افٍغ غ: اإلاخباصٌ الخلُُم جلٍغ  الؿاب٘ اإلاخابٗت جلٍغ
ٌ  ةغللجؼا ل ألامىاٌ غؿل ميافدت خى ل 27 ؤلاعهاب، وجمٍى  اإلاىك٘ ٖلى مخىفغ. 32_ 16 م. م ،2016 أفٍغ

   http://www.menafatf.org/arb/Home.asp: الالىترووي

2.  ٌ غاف ألانى  ٖلى مخىفغ. 600 اليكغة الضولُت، ةالخجاع غغفت ًٖ الهاصعة اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا
 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 :الالىترووي اإلاىك٘

ٌ  ملحم .3 غاف ألانى  باللغت ،1.1 ؤلانضاع  -600 وكغةاٌ ،الالىترووي للخلضًم اإلاؿدىضًُت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600: الالىترووي اإلاىك٘ ٖلى مخىفغ. الٗغبُت

 

 

 الفغوؿُت باللغت اإلاغاح٘: زاهُا

I. Ouvrages. 
1. LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI  Ferid, le commerce international, l’univers 

du livre, Tunis, 2006. 
2. PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris. 

II. Thèses 
1. MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome 1,  thèse 

présentée pour l’obtention du grade de docteur en droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, octobre 2001. 

2. RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, La fraude et la dématérialisation du crédit documentaire, mémoire 
présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en droit des affaires (LL.M), 
Faculté de droit, Université de Montréal, septembre 2005. Disponible sur site internet:  

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF 

3. HADJ MBAREK Haroun, La dématérialisation des opérations de crédits documentaires internationaux, 
Mémoire présenté pour l'obtention du grade Maître en Droit (LL.M.), à la Faculté des études supérieures de 
l'Université Laval, avril 2002. Disponible sur site internet  www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf 

III. Articles.  
1. DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 

600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007: 
disponible sur site internet :  www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf 

2. PASCALE Richard, « Crédit documentaire » : la Chambre de commerce internationale publie un Guide du 
supplément électronique aux UCP 500. Disponible sur site internet : 

http://www.menafatf.org/arb/Home.asp
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF
http://www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf
http://www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
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http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:fina
nce-internationale&Itemid=628 

IV. Documents 
1. Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, banque d’Algérie. 

Disponible sur site internet : http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm 
2. Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de 

la prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible sur 
site internet :www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-
gafi.html 

 
 

ت باللغت اإلاساجع :ثالثا  الانجليًز

Documents: 

ICC Uniform Customs and practice for Documentary Credits 2007 revision, UCP 600: Available on 
website: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

