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الحماية الجنائية واالمنية لبطاقات االئتمان
تقذين :
ُتداخلههٍ مج عْهها ا ههتجا اة وتملّههٖ ُامماههوجْٖع رههت اُ ههد اههوا ّ ه ٗ اههو
اإلةكذلُهْهههههتاع اجذهههههو اةهههههرٔ اس٘ ا اة نهههههِمل اة هههههوّا مج تكولِ ْهههههت امم لِذهههههتا
ُاجتاههتجاع رههت ههت د لههٗ اذكتهْههٖ اة تذههحم تةونتلههتا

لْههت ُسُةْههت ههى وّ ه

اةشههوكتا اجةكذلُهْههٖع ُتوههتسا اةوْتهههتا ههوّ ت ْوٌههتع ُاة لب ه ذههى

ههلٖ اةونتلههٖ

ُاثوتا اة لْٖ اة وتملّٖ مج حْوٌت.
اج اي ًهههرا اة نهههِمل اشلتٚهههحم مج تكوِةِ ْهههت امم لِذهههتا ُاجتاهههتجاع اتهههت اةفو هههٖ
ةل وهههوذا ُاة اهههت تا اةدُةْهههٖ إل هههت ٕٙا ه ه تدان نتلهههتا اج ٚهههتيع ُحهههتُةِا سا ٚهههت
اجح ْههتا لههٗ هاههتن اةههدجا اجةكذلُهههٓ اقههتب تةونتلههتا باههد

ههرل

بْ ه مل ههت

ذشوُ ٖع ذ غلا ي ًرَ اةِ ْلٖ ت م مج ُ ط اةكذلُهٓ ميكى اخذلالٍع خت هٖ ي
امم هههتذوا ُاة لهههِّوا اةهه تهه م ت هه تدان نتلهههٖ اج ٚهههتي

هههدك هههدل اةشهههوكتا

اجةكذلُهْٖ امم الٖ تحل ت تا اجةْٖ.
ُهاههوا ةِلههِه ًههرَ ايفههواٚم مج تةوْههٖ اجحْههتي ساخههحم ْٛههٖ امم تيفههٖ ا ةْههٖ ةلوْتهههتاع
ولت ذى اخنو ايفواٚم اة تِا ٍ جم

وهتع جخ وجٌهت هى هارلاتٌهت ذهى ايفهواٚم

اة بلْدّهٖ ةاه ِ ٖ فشههفٌت ُاثوتتٌهتع رههت سجها اةههو ال ا اج هذلا
ا واذْههٖ تاا وْ ههٖ خت ههٖع

اهوههت اذهتن ههتًوٕ

ههت ةبههتهِي وههت ٓٚذ لِذههتتٓع خت ههٖ ي ذوههد

ههو ْٖ

ايفههواٚم ُاة بِ ههتا ع ّبأههٓ اهههٍ ج ّ ههدل ٔ ج ههحم ُ ُال ههٖ وميههٖ ع ذههت ّبوملًههت
اةبتهِي

واحٖع ف ت هٍ ج دنِز ي رنأا امم ٌم ة بِ ٖ خت لف

ت ّبوملَ اممشوه.

ُةبههد اتأهه ي اة بههدن مج تكوِةِ ْههت امم لِذههتا ُاجتاههتجا ّ ههد حههد اج ههوت
اةو ْٚهْٖ ُملا ٙحههدُك
لٗ ًرَ اة ِممٖ ُثِملٕ ا

لْههٖ اة ِممههٖع ُ لههٗ اةههو م ذههى اممااّههت ُامموههتجا اجدنت ْههٖ اممذلتوههٖ
ها اجةكذلُههٓع اج هٌهت هت دا لهٗ ٌهِمل ُت اّها ههِاه

دّهدٕ ذههى ايفهواٚمع ُذههى وزًهت

ههْحم اجذهِااع ُتٌوّهها اممتهدملااع ُاخههذلاع لنههته

اج ههتاع ُاججههول ُاة ههدةْش ُاةغههاع ُاةف ههتس ُمل ههِٕ اممههِ فا اة ههِذْاع ُ ههولٖ
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امملكْتا اةفكوّٖع ُاججتتمل رل اممشوُه مج اج للٖ ُمج اةو هتُ ٙاج فهتاع ُاججتهتمل
هههرل اممشهههوُه مج اج أهههت ٙاةوشهههوّٖع ُ ه هولٖ اممب وْهههتا اةفوْهههٖ ُاة،بتجْهههٖع ُاةغههها مج
اة اذاع ُ واٚم احلت ا اجةٓ ُ ايفواٚم اجةكذلُهْٖ(.)1
ُت د ايفواٚم اجةكذلُهْٖ ذى وز هِاه ايفهواٚم ايفدّهدٕ اةه ميكهى ي تشهكحم
خنهههتملا

هههْ ٖ مج هههحم اة ِممهههٖع حْهههك ي اة بهههدن اة كوِةهههِ ٓ اةهههرٔ

اة ههوِاا اةبلْلههٖ اممتيههْٖ
بدملاتههٍ ُكذكتهتتههٍ

ههحم اة ههت ر،ت ههٖ لوّههٖ

بهه خهههوا

ههغرلٕع اْههك ّ وههتُز ًههرا اة بههدن

ٌههإ اةدُةههٖ اةولت ْههٖع ههحم هههٍ يهه ف ذههى لههدملاتٌت مج تنوْهه

لِاهْوٌتع تةشكحم اةرٔ

و ٌّدس ذوٌت ُ ذى ذِا وٌْت.

أِداف البحح :مج ك تمل ذِيِه اةولك ُ دساتٍ اة ت تفوًهت جنههٍ ميكهى

دّهد

ًدا اةولك مج اآلتٓ:
 )1تبدّم ذ لِذتا فتجْٖ حِا نتلتا اج ٚتي ّ فْد ذوٌت امم تذلِي ٌت.
ْ )2ههتي ذتًْههٖ ُ وْ ههٖ نتلههتا اج ٚههتي تةشههكحم اةههر٘ ميكههى ي ّفْههد مج اة واههْم
اةبتهِهٓ شلت..
 )3ا ههواز اً ْههٖ نتلههتا اج ٚههتي ف ِيههِه دّههد لههٗ اة ههتحٖ اة وتملّههٖ ُاةبتهِهْههٖ
ج ههْ ت ُاي تلههب اةونتلههٖ حدّ،ههٖ اة ٌههد تممونبههٖ اة و ْههٖ ُحببههت

تحههت ذل ِ ههت مج

اة تذحم ٌت.
 )4اة هههو

لهههٗ امم هههِٛةْٖ ايفوتْٚهههٖ اةوت ههه ٖٛهههى اج هههدا ٙلهههٗ نتلهههتا اج ٚهههتي

ُامم تذلا ٌت.
 )5اة و

لٗ احل تّٖ اجذوْٖ مج جمتا اة وبْا ُاج دجاع ُر وجٖ مل تا اةشو ٖ.

أسباب اختيار البححً :وتك دٕ

وت جخ ْتملٔ ذِيِه اةولك ُت ،حم مج اجتٓ:

 )1حلداث ٍ حْك اي اممِيهِ تا احلدّ،هٖ تةوهت ذهت ت ه ٌِٔ اةوهتح،ا جوهواٚم نتلهتا
اج ٚتي ًٓ هِ ْٖ دّدٕ ذى ايفواٚم

تكى ذ وُجٖ ذى لوحم.

 )2خنِملٕ تلب اةوِ ْٖ ذى ايفواٚم لٗ ذاتحل ا

ا ُاجل اتس اةبِذٓ.

 )3دن ُ ِس تشوّا ختب مج لتهِي اة بِ تا اةْ ين ممِا ٌٖ واٚم نتلتا اج ٚتي.
1

 -د /اميرفشج ًىظك ،بطاماث الائخمان والحماًت الجىائيت لها ،داساملطثىعاث الجامعيت ،الاظًىذسيت2008 ،م ،ص.159
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 )4ا وتمل واٚم نتلتا اج ٚتي

ِملٕ ذهى
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هِمل ايفهواٚم امم ه لدثٖع ُاةه دنها ي

تكِي ًوتك ذِا ٌٖ ذوْٖ حبْبْٖ شلت.
وٍّج البحح :امموٌج امم وا مج ًرَ اةدملا ٖ ًِ امموٌج اةِ هفٓ اة للْلهٓع ة ِ هْف ًهرَ
اةوِ ْٖ ذى ايفواٚمع ُفْفْٖ املتكت ٌتع ُ دّد اةفٛتا اة ميكى ي تبِن ٌت.
خطة البحح :متشْتً ذا اإل تمل اة تن ممِيِه اةولك ُ دساتٍ ُ ْتً حنِ

دّد

ًداجٍ جنهٍ ميكى تواْم خنٖ اةولك مج امموتحك اة تةْٖ:
اممولك ا ُا :ذتًْٖ نتلتا اج ٚتي ُ هِا ٌت ُ وْ ٌت.
اممنلا اجُا :ذفٌِن نتلتا اج ٚتي
اممنلا اة،تهٓ :اهِاه نتلتا اج ٚتي
اممنلا اة،تةك :وْ ٖ نتلتا اج ٚتي
اممولك اة،تهٓ :امم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚاةوت  ٖٛى اج دا ٙلٗ نتلتا اج ٚتي
اممنلا اجُا :لِا د امم ِٛةْٖ ايفوتْٖٚ
اممنلا اة،تهٓ :ذ ِٛةْٖ

تحا اةونتلٖ اج ٚتهْٖ

اممنلا اة،تةك :ذ ِٛةْٖ اة ت و ى اةونتلٖ اج ٚتهْٖ
اممولك اة،تةك :احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي لٗ امم ِ٘ اةِ ين ُاةدُةٓ
اممنلا اجُا :احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي ذى خوا اةأونْٖ اةبأتْٖٚ
اممنلا اة،تهٓ :احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي مج جمتا اة وبْا ُاج دجا
اممنلا اة،تةك ُ :تٚحم احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي لٗ امم ِ٘ اةِ ين ُاةدُةٓ
اقتمتٖ
اة ِ ْتا
اةو تٚج
الوبحث األول :هبهية بطبقبت االئتوبى وأًىاعهب وطبيعتهب
املطمب االوه :وفّوً بطاقات االئتىاُ:
نتلتا اج ٚتي ًٓ وتملٕ ى ُ ْلٖ ا وزتٌت ةوت احلْتٕ امم ت وٕ ةلِجهت ٙتجة ااذهتا
ُلد ا ٌ ت اةوْ ٖٛاة كوِةِ ْٖ احلتةْٖ مج اي تاخر اةشكحم اةرٔ لٍْ اجي ًُٓ تبهِن
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لٗ ولٖ لتهِهْٖ ا ثوثٖ ا وا (.)2
اةنههو اجُا :لههد ّكههِي وههب ذههى اةووههِك ُ احههد٘ امموا ههتا اة وتملّهٖ ًُههرا اةنههو
اممادمل ةلونتلٖ.
اةنو اة،تهٓ  ًُِ :اةشهت

هدملًت

اُ اة ْهحم اةهرٔ ذناهحم لهٗ تلهب اةونتلهٖ اةه

اةنو اجُا ةاتحلٍ.
اةنو اة،تةك ًُِ :ذبدن اقدذٖ اُ اة هل ٖ ُّ تهر مج تةها اجحهِاا هكحم ذ
جتتملّٖ اُ
– امم

هٖ

حم جتتملٔ.
ٗ ُ اممانل ّ :نل

امماومج ذ

لٗ نتلتا اج ٚهتي مج اةك ت هتا اة ل ْهٖ ُاج ه

ْتا دٕ ذوٌت :نتلتا اج ٚتي – نتلتا اج

تا

هتس – نتلهتا اةهدجا

اإلةكذلُهْهههٖ – اةوبهههِس اإلةكذلُهْهههٖ – اةونتلهههتا اةووكْهههٖ – نتلهههٖ اإللهههوا

–

نتلٖ اةِجت – ٙاةوبِس اةوو ْكْٖ.
ُ ي اج ههم ُ امماههنل ةهههٍ ثههو لههٗ ْههتي وْ ههٖ امم ه ٗ ُ تة ههت
ُك هههدامل احلكهههم اةشهههو ٓ لْهههٍ جهههني ا ذهههو ّب أهههٗ

لههٗ تاههِملَ

وّهههو اج هههم ُ امماهههنل

اةالْ اةر٘ ّدا لٗ ًرَ اةونتلتاع ًُرا ذت ولتُةٍ مج اآلتٓ:
فل ٖ اةونتلٖ ( )Cardج خو حِشلت جٌٓ ترفو مج فهحم امم ه ْتا ُت هدل هى
ايفتها اةشكلٓ اةر٘ ّ ،حم مج
فْ ْتْٖٚ

وت ٖ اةونتلٖ ذى ذِاس و ْكْٖ شلت ذِا هفتا

دسٕ – ذهتسٕ فلِملّهد اةفوْهحم هرل امموٚهٓ  – PVCاةهر٘ ّه م تشهكْلٍ

لههٗ ًْٛههٖ مللههتٚ

ههى وّه اةو،ه هها ٌإ خت ههٖ ُ ههد جت ْهها اةولههتّ ٚه م وت ههٖ

اةوْتهتا لٌْت تذلٖ

تمل ُا م امموا ٖ ُا م اةووهب امماهدمل ُا هم حتذلهٌت ُملل ٌهت

ُتِاملّخ اإل دامل ُاجه ٌتُّ ٙلا
ُاةاِملٕ ا

ٖ ثوثْٖ ا

لٌْهت هوّط اةوْتههتا امم غهوطع ُ هوّط اة ِلْها

تس اة ٗ متتثحم اة وذٖ اممتْٚهٖ مج اةوبهِس اةِمللْهٖ ُكيهتجٖ

ةرةب ّ لم اة ْحم اةولم اة و٘ ةْ ه تدذٍ مج اة هلا اةوبهد٘ ذهى جا  ATMثهم
تبنا لٗ ًْ ٖٛذ نْحم ر تحٖ  8 × 5هم( .)3ذهت اةكل هٖ اممأهتجٖ ةلونتلهٖ جنههٍ
اخ ْتملاً ا اةكل تا اة ت بٖ

د ذت ّلٗ:

2

 أ.د /أميرفشج ًىظك  ،مشجع ظابه ،ص.313
( ) سياض فخح هللا بصله – جشائم بطاماث الائخمان – داسالششول ،الناهشة 1995م ص .14
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 كيهتجٖ ةفه «اةوو ه ْكْٖ ك اةونتلهٖ» ّههدا لهٗ اممهتسٕ امماههوِ ٖ ذوٌهت ُ تة ههتجٌههههِ ّ لهه ه تةوتحْههههٖ اةشههههكلْٖ ُةههههْش اممِيههههِ ْٖع ف ههههت ي كيههههتجٖ ةفهه ه
«اإلةكذلُهْهههٖ» ج ّ له ه تةوتحْهههٖ اممِيهههِ ْٖ ُكىهههت ّهههدا لهههٗ فْفْهههٖ
ُا

هههو ٌت

ٌإ اة ٗ ت حم ذى خوشلت اةونتلٖ.

 كيههتجٖ ةفهه اةوبههِس ج ت ههدل ههى حبْب ٌههت ي هها اةوبههِس ُاةونتلههتا اخ وجههتاْاتٓ ْتهٌت جْ ت د.

 -كيتجٖ ةف

وكْٖ ج ّ دل ى حبْب ٌت هٍ تِ د ذ

هتا ا ٚتهْهٖ هرل وكْهٖ

تادمل اةونتلٖع ف ت لد تادمل اةونتلٖ ذى هفش اةوتٚا ُةْش ذى اةووِك.

 -ت

ْ ٌت ونتلٖ اةدجا ُ .اةِجت ّ ٙدل ى ُ ْفٖ ُاحدٕ ذهى ُ هتٚف اةونتلهٖ ف هت

ج ّدا لٗ ذت

لٍ ذى ذ تهٗ اة،بهٖ مج حتذلهٌت ُاج ٚهتي اةهر٘ تبهِن لْهٍع ًهرا

و لٗ هٍ ميكى ا ه تداذٌت مج هلا اةوبهِس ًُهرَ اة لْهٖ ةهْش جٌْهت سجها
جأ ً
ُج ُجت ٙدّى.
ّوبههٗ ةههدّوت ةفههت «اج ٚههتي ُاج

ههتس لوّوههتي مج

ههتس ُاإللههوا » ُاج ٚههتي ُاج

امم وٗ ك حد اةذلاس مج اةلغهٖ اإل لْاّهٖ ( ُ )Creditتة هت ّوبهٗ اقْهتمل ْوٌ هت ُ ها
ةف اإللوا ع جٌحم ازلٌت امم دل ى حبْب ٌت « نتلٖ اج ٚتي ُ نتلٖ اإللوا »؟
تةو ِه ُجً ك ذ ت م اةلغٖ ةل و

مج

لٗ ذ وٗ فحم ذى فل ه ا ٚهتي ُلهو

اةلغٖ اإل لْاّٖ امموبِا وٌت اةلفاا ّ أ ا تدان ةفه ذ ه بحم ةكهحم ذوٌ هت ج وهٗ
ا ٚتي ُ Creditلو ُ Loan :ةكحم ذوٌ ت ذفٌِذٍ اقتب(.)4
ف ههت هههٍ مج اةلغههٖ اة و ْههٖ ْوٌ ههت جههوعع جتج ٚههتي ّ وههٗ اة،بههٖ امم وتسةههٖ اة ههٗ جت ههحم
اإله تي ّن ٛى ك ذداّوٖ حد اةوتلع ذت اةبهو

جٌهِ ذهتا ّ نْهٍ هت

آلخهو لهٗ

ي ّوس دةٍ.
ُجٗ اج نو امماومج جني اج ٚتي ُ اج

تس ًِ ت ٌد ّاهدملَ وهب ةنهو
()5

ههاي ميولههٍ ُ ّ ههدس وههٍ ذولغهتً ذههى اممههتا مج امم ه بوحم ع ذههت اةبههو

خهو

جٌههِ ذوله ّدج ههٍ

4

( ) جحعييين الخييالف القيياسو ف «مييامىط مصييط حاث املصيياسل وامليياَ والاظييد ماس» ألايادًميييت العشةيييت للعلييىم املاليييت واملصييشفيت بييا سدن -
1997م ،مادة Loan ،Credit
5
( ) د /مذحذ صادل «أدواث وجنىياث مصشفيت – داسغشيب بالناهشة –  2001ص .11
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اةووب ج وًع ُ تة ت جني امم وْا خم لفتي خوجتً ممت ّبِا ٍ اةو ال(:)6
 ي ال هِاه نتلتا اج ٚتي ج ّو ج ى اة تذحم ٍ لويتً ُ سّوتً مج تذٖ اة ْهحمف ت ْلٗ جْ ت د ُ .تة ت ج

ٗ نتلٖ اجلوا

ج ّش لٌت رت ذن ت ا ذهو

ك كيتجٖ فل تا خو٘ جت حم اممانل ذنِجً.

 -ي اج نو ُاة و امماومج ا بو لٗ ت

ْ ٌت نتلهتا اج ٚهتيُ .اة ه ْتا

ا خو٘ للْلٖ اج تدان.

 -ي اج ٚتي ًِ اج

داس ةل داّوٖ ُ اة ٌد ِيا اةووب ذولغتً ذ ْوتً

ت تاهو

اة ْحم ِا ٙا تدذٍ فلٍ ُ أهٍ ن جع ًُهِ ذهت لْهٍ نتلهتا اج ٚهتيع ذهت
اةبو

جٌِ ةل ورل ى سّى ُلا ج وً(.)7

هذا هو املسمى وحتريره الذى يساهم يف توضيح جزء من حقيقة بطاقات
االئتمان الىت تزيدها بياانً يف الفقرة التالية.
-ذفٌهِن نتلهتا اج ٚهتي :فتة هتسٕ جهني اة وّفهتا ت هدس

هدس اةك رهت ّوفهها

فحم ذوٌم لٗ تها ُاحد ذى اةونتلٖ حم كي اةو ال رن تمل ت وّفهتً ذ ه بوً ةكهحم
هِه ذى هِاه اةونتلتا ُ ت

وا

ًهرَ اة وّفهتا اة هٗ ميكهى اةو هِه كةٌْهت مج

ذِا وٌههت( )8ميكههى اةبههِا كي لههو ت وّههف ة ِيههْ حبْبههٖ نتلههتا اج ٚههتي ًههِ
اة وّههف اةههر٘ ُملسَ جم هها اةفبههٍ اإل ههوذٓ اةههدُةٓ ُهاههٍ « :نتلههتا اج ٚههتي
ذ ود ّ نٍْ ذاهدملَ ةشهت
ذى وا ٙاة لا ُاقدذتا رى ّ

وْ هٓ ُ ا وهتملٔ وهت ٙلهٗ بهد ْوٌ هت ميكوهٍ
د امم ود سُي سجا اة ،ى حهتجً ة أه وٍ اة هاان

اممادمل تةدجاع ُذوٌت ذت ميكى ذى لا اةوبِس ذى امماتمل »(.)9
جٌههرا ت وّههف ذبوههِا ُةكههى ذن ههت ك
ةْ ههت ًوههتك حت ههٖ ك اةههو
6

()
7

()
8
()

9

()

لههٗ اةشههت

ههال اة ِيههْلتا اةو ههْنٖ ذوٌههت :هههٍ
ت وههتملَ وْ ْ ه ًت ُ ا وتملّههتًع ي

د/عث ييذ الىه يياي أب ييى ظ ييليمان «الثطام يياث الثىًي ييت ومشاط يييت والن ييحب املثا ييشمي ي الشص يييذ» داسالنل ييم بذمش ييه – مجم ييع القن ييه
وظالمي ،1998ص25 -23
د .دمحم صيى افعف – منذمت فف الىنىد والثىىو – داسالنهظت العشةيت بذون جاسيخ طثعت ،ص .215
فييف الًخابيياث الشييشعيت وسد حعشيييك بطامييت الائخمييان فييف جميييع الثحييىر التييل مييذمذ فييف املييقجمشاث التييل عنييذها مجمييع القنييه وظييالمي
بالثحشي عام 1991م ،وةجذة عام 1992م ،وظلطىت بشوهاي عام 1993م ،وةالشياض عام 2000م ،وىزا هذوة فنه بطاماث الائخمان
التل عنذها الثىٍ ألاهلف الخجاسي الععىدي بالثحشي عام 1998م.
مشاسا ث وجىصياث املجمع القنهي فف دوسجه العابعت املىعنذة بجذة 1412هي  -مشاسسمم  7/1/65فنشة سابعا.
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تشه ه لٌ ت ذ ه هتً وهههد اإل هههوعع ُ ههههٍ مج اة هههتسٕ مته هو

هههتتب

وْ ْاع ُ هٍ ف ت ّ م ك دامل اةونتلٖ رِ ها بهد ها امماهدمل حتذهحم اةونتلهٖ
جنهٍ ّ م تِلْا بد ُ اتفتلْٖ ا اةووب ُاة ت و ذن ى اةهو

لٌْ هت مج اة وّهف

كيتجٖ ك اإل تملٕ ةو ِه اممادمل لٗ احلتذحم ج ْفت ٙحبٍ.
ُ اخههر ًهههرَ امموحاهههتا مج اج وهههتمل ميكهههى ك هههتسٕ
فتآلتٓ « :نتلٖ اج ٚتي ذ ود ّ نٍْ ذادملَ ةشت

هههْت ٖ اة وّهههف ةْكهههِي
وت ٙلهٗ بهد ُ اتفتلْهٖ

ْوٌ ت ّل ان جٌْت اممادمل دجا لْ ٖ ذشذلّتا حتذحم اةونتلٖ ذى اة وهتمل امم تلهدّى
ذا وب أهِ مج ك هدامل اةونتلهٖ ذ هوب ًت بوهِا اةوْها ُتاسّهٖ اقهدذتا رِ وٌهتع
ُسجا ذ لِ تتٍ اةوبدّٖ ذى اةووِكع ثم مل ِه اممادمل لٗ حتذحم اةونتلٖ جْ ت د
ج ْفتً ٙرَ اممدجِ تا».
ًرا ًِ ذفٌِن نتلٖ اج ٚتي افٖ تذٖع ُةكهى ا ذهو ّ نلها ةل هو

ف،هو

لٗ ذتًْ ٌت ْتي هِا ٌت ًُرا ذت وِيلٍ مج اةفبوٕ اة تةْٖ:
املطمب الجاٌي :أٌواع بطاقات االئتىاُ ووزاياِا
ت دس ههِاه اةونتلهتا ة هدٕ ا وهتملاا ج هى حْهك اممااّهت تِ هد اةونتلهتا اة تسّهٖ ُ
اةفأْٖ ُ اةرًوْٖ ُخت لف جْ ت ْوٌت مج حدُس اج ٚتي ُاممااّت اإليتجْٖ اة ٗ ّ ا ٌت
حتذلٌتع ُا ا ايفٌٖ اممادملٕ تِ د اةونتلتا اة ٗ تو تًت ذوا ٖ تممْهٖ ُّشهتملك مج
ك داملًت عْا اةووِك لٗ ذ ِ٘ اة ت ذ،هحم جْاا ُذت هذل فهتملسع ُ نتلهتا تو تًهت
ُتادملًت ذ
ذ

ٖ ذتةْٖ ُاحدٕ ذ،ههحم نتلهٖ ذوّكهتي اف هدلّشع ُ نتلهتا تاهدملًت

ههتا جتتملّههٖ ة وٌٚههت ةْشههذلُا ذوٌههت جبههط سُي ُ ههِس وههب ُ ههْطع ف ههت تِ ههد

نتلههٖ يه تي اةشههْبع ذههت ذههى حْههك اةههوام اة كِّوْههٖ شلههت ج ِ ههد اةونتلههٖ امم غونههٖع
ُاةونتلٖ اةولتٚبْٖع ُاةونتلٖ اةرفْهٖع ُذهى حْهك هنهتع اة تذهحم ٌهت تِ هد اةونتلهتا
احمللْههٖ ُاإلللْ ْههٖ ُاة تممْههٖع ُ خههرلاً ا هها وْ ههٖ اة ولههٖ ُفْفْههٖ اة تذههحم تةونتلههٖ
تِ د ثوثٖ هِاه ذوٌت.
ُ ِ ه وتُا ْتي هِا ٌت ح ا اة ب ْم ا خرل ي اة ب ْ تا ا خو٘ تودمل جٌْت
ُج ت ثو لٗ ذتًْ ٌت ف،رل جكحم ذوٌت ميكى ي تكِي نتلهٖ جأهْٖ ُ تًوْهٖ ف هت
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هٍ ج خت لف اةونتلهتا مج حبْب ٌهت ا ها امموا هٖ اةوا ْهٖ شلهت ُ اةشهكحم اة كهِّين
شلتع ف ت

باو لٗ اةونتلتا اة ٗ تادمل ى اةووِك ُّ م اة تذحم ٌت تممًّْهت ع ُجهٗ

حم ًرا اة ب ْم اممت تمل تِ د ثوثٖ هِاه ذى اةونتلتا ًٗ:
اةوِه ا ُا :نتلٖ اقام ُ اةبْهد امموت هو ُاةفهِملٔ (ُّ :)Debit Cardه م ك هداملًت
اي ّبِن حتذحم اةونتلٖ ف ح ت

تملٔ ةهدٔ اةووهب امماهدمل اةونتلهٖ ّهِسه جْهٍ ذولغه ًت

ذ ْوتً ّ تسا احلد ا لاهٗ امم ه ِ ةهٍ تةشهوا ٙمج حهدُسَ هٌوّتًع ُ وهدذت ّبهِن حتذهحم
اةونتلٖ تةشوا ٙذى اة وتمل ُ احلاِا لٗ خدذتتٌم ّو هلِي ذ ه وداا اةشهوا ُ ٙساٙ
اقدذٖ ةلووب امم تلدّى ذ ٍ اةرٔ ّدجا امم ه ل شلهم تإليهتجٖ ك ح هت تتٌم اممف ِحهٖ
ةههد٘ اةووههبع ُّبههِن اةووههب امماههدمل تقاههم ُجً ههاُا بْ ههٖ ذوههتة اةشههوا ٙذههى ح ههت
اة ْ حم ايفتملٔ اممف ِ ةدٔ اةووهبع ف هت ّه م اقاهم ّأه ًت بْ هٖ امم هلِ تا اةوبدّهٖ
تةونتلٖ ذهى جا اة هلا ( ُ ) ATMذهى اةووهِكع ُمج هٌتّهٖ فهحم هٌو ّو هحم اةووهب
فشف ح ت ك حتذهحم اةونتلهٖ ذنتةوه ًت كّهتَ نّهداه ذوله رتثهحم مج احل هت ايفهتملٔ
حهه ّ ههِس اةو ههْد اممنلههِ اجح فههت

ههٍ ةههدٔ اةووههب ك فتذههحم اممولهه ع ُكتا حههدك

ُفشف احل ت ر ين زّتسٕ اممول اممتاِن ٍ لٗ اةو هْد جهني اةووهب ذن هحم اة ْهحم
فتٚدٕ ّو

لٌْت مج اتفتلْٖ ك دامل اةونتلٖ ّهذلاُ ذ ههدشلت ها %1.5ع  %1.75هٌوّتًع

٘ ذى  %18ك  %21وِّتً.
اةوِه اة،تهٓ :نتلٖ اقام اةشهٌؤ ُ اةهدجا امم هحم (ُ )Charge Cardك هداملًت ج
ّ نلا ذى حتذلهٌت اةهدجا امم هو ةلووهب امماهدمل مج

هِملٕ ح هت

هتملٔع ُكىهت ّنتةها

اةووههب امماههدمل حتذههحم اةونتلههٖ بْ ههٖ ذشههذلّتتٍ ُذ ههلِ تتٍ مج هٌتّههٖ فههحم ههٌو لههٗ ي
ّ دسًت مج ذدٕ تتةْهٖ تهذلاُ ها 25ع ِّ 40ذهتً ُكتا تهاخو هى اة هداس ذن هحم فتٚهدٕ مج
حدُس اةو ا اممرفِملٕ مج اةوِه ا ُا.
اةوِه اة،تةك :نتلٖ اج ٚتي اةفويْٖ ُ اة داس لٗ ج هواا ج حبهٍ ()Credit Card
ًُٓ ذ،هحم اةوهِه اة،هتهٓ كج ي اجتفهتع ّكهِي ةهْش لهٗ اممنتةوهٖ كتذهحم امموله مج هٌتّهٖ
فحم هٌو ُكىهت ّهدجا هاًٙا ُّب هط اةوهتلٓ لهٗ هٌِمل تتةْهٖ ذها ح هت جتٚهدٕ هوفش
امم دجا اة ت تفوًت لٗ اممول اممب ط.
ُلههد ّههدذج اةوههِ ا اة،ههتهٓ ُاة،تةههك ذ هتً ُّكههِي حتذههحم اةونتلههٖ تقْههتمل كذههت اةههدجا
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ٌوّتً دُي جِاٚدع ُ اةدجا لٗ ل تط فِاٚد.
ُتِ د ال اةأِا ط إل دامل اةونتلتا ُاة تذحم ٌت جتدمل اإل هتملٕ كةٌْهت مماّهد ذهى
اة و

لٓ ذتًْٖ ًرَ اةونتلتا ًُرا ذت وِيلٍ مج اةفبوٕ اة تةْٖ:

اةفوع ا نتلٖ اج ٚتي ُاةونتلتا ذ وِلٖ اةدجا:
تاههدمل نتلههٖ اج ٚههتي حتةْههت ذههى اف،ههو ذههى ذ

ههٖ ُ ههوفٖ ذتةْههٖ مج اذوّكههت

ُةكى امم داُا ُاممبوِا ذوٌت سُةْهت ًهٓAmerican express, master card, card, :

visa,ع ُّ حم هاتن نتلتا اج ٚتي ا لِ اةدجا امم هحمع ر وهٗ اههٍ وهد هواٚب
اة ل ٖ ُ خدذٖ ذ ْوٖ ِا ن ٌت جنهٍ مج احلبْبٖ ةْش اهت ذى ّبِن تةدجا شلهرَ اة هل ٖ
اُ اقدذٖع ُةكى اةووب اُ اةشوفٖ اةه ا هدملا ةهب اةونتلهٖ ذهى ّف هحم تةهب وهبع
لههٗ اي ت ههدس ةههٍ ًههرَ اةبْ ههٖ ههد ذأههٓ ههٌوع ُمج حههتا تههاخوك ههى اةههدجا ههْبِن
نيتجٖ جتٚدٕ لٗ اممول اممفوُ (.)10
ُاةفوع ا اةونتلتا ذ وِلٖ اةدجا ُ نتلتا اج ٚتي ًٓ:
اي ذى ّ تدن ًرَ اةونتلتا ّ دس ذوت وٕ ُ لٗ اةفِمل سُي تا ْحم هارل ذت ّشهذلٍّ
ُةْش اةووب ُ اةشوفٖ اممادملٕ ةلونتلهٖ ذهى ّبهِن هرةب ع ُشلهرا

هت إليهتجٖ امموله

اةرٔ تو ا مج داسَ ِا نٖ اةونتلٖ ا ح ت اةونتلهٖ ُج لوهحم اة هداسُ .ذهى اذ،لهٖ
اةونتلتا امم وِلٖ اةدجا امم داُةٖ ةدّوت مج اة ت اة و ٓ ك،وٕ ُذوٌت:
 -نتلٖ املاذكش اة ت

ٗ ) ًُٓ (Webserver Master cardنتلٖ ذادملٕ ذهى

ههوفٖ ت تههر ذههى ةووههتي ذبههواً شلههتع ُت ه ٗ ههوفٖ خههدذتا اةونتلههتا اج ٚتهْههٖ
ُاخ اتملًت ).(CSC

 ُ -نتلهٖ ذت هذل فهتملس ذ ههوِلٖ اةهدجا اممللبهٖ ذهى نتلههتا فهت

ُاةه تاهدمل ذههى

اةووب ا ًلٓ مج ا ملسي (.)11
ذت ذااّت نتلٖ اج ٚتي ( :)12جو ب ي نتلٖ اج ٚتي اآلي

ولت شلت ذااّت دّهدٕ

ُجِاٚد ت ِس لٗ فوً ذى اةووب ذادمل اةونتلٖ ُ لٗ حتذحم ًرَ اةونتلٖ امم ه تدن شلهت
10

 أ.د /اميرفشج ًىظك ،مشجع ظابه  ،ص.33،3211
 املشجع العابه  ،صي .35,3412
 -بخصشل ،املشجع العابه م ص .64,61
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وهد اةشههوا ٙذهى اة ههت و ُاةشهوفٖ اة وتملّههٖع ههوُٕ لهٗ جِاٚههد ت هِس لههٗ اةشههوفتا
امموأ ٖ اةِ ْنٖ إل دامل اةونتلتا افٖ تذٖ جتةفِاٚهد ُاممااّهت ةونتلهٖ اج ٚهتي اةه
ت ِس لٗ اةووب ذادمل اةونتلٖع ُاممااّت اة ت ِس لٗ حتذحم اةونتلٖع ُفهرةب اممااّهت
اة ت ِس لٗ اة ت و اةرٔ ّ تذحم ونتلٖ اج ٚتي ذا اة و.ٙ
 .اممااّت اة ت ِس لٗ اةووب ذادمل اةونتلٖ :حْك ي ا ه تدان ذ،هحم تلهب اةونتلهتا
ّ هِس لهٗ اةووهِك ههتةك،رل ذهى ا مل هت ذههى اة ْهحم حتذهحم تلههب اةونتلهٖ ُذهى اة ههت و
اةرٔ ّبوحم ي ّاخر اة ،ى تةونتلٖ; جلتذحم اةونتلٖ ّبِن هداس مل هِن اإل هدامل ك
ذاههدملًتع ُمل ههِن جتدّههد اةونتلههٖ وههد اه ٌههت ٙذههدتٌت ًُههٓ اههحم ههوِّ ًت تةوهه ًت
ُّ ه نْا حتذههحم اةونتلههٖ اةبْههتن ودّههدًت لوههحم حلههِا اه ٌههت ٙذِ ههدًتع ف ههت ّبههِن
اةووب تحلاِا لٗ مل ِن هى فهحم هحم ّبهِن هٍ ةكهٓ ّه م اةاهفبٖ اةه وذٌهت
اة ْحم ذ،حم مل ِن تكتةْف اْحم اةشْكتا ُ اة لِّوا.
 .اممااّت اة ت هِس لهٗ حتذهحم نتلهٖ اج ٚهتي :رهت ج هداا جْهٍ ي نتلهٖ اج ٚهتي
ا ههولت مج اةِلههت احلههتةٓ ُ ههْلٖ سجهها ذاذِهههٍ ُ ههٌلٍ ُت ه تدن مج فتجههٖ ُ ههٍ
اةوشتط احمللٓ ُاةدُةٓ ة داس اة ااذتا حتذلٌت جتتَ ذى ّشذلٔ ذوٌم اة هلا ُةكهٓ
ّ دس ذى ّبِذِا ةهٍ تقهدذتا ُفهحم تةهب ّه م سُي ي ّكلهف حتذهحم اةونتلهٖ وهتٙ
ُذشبٖ محلٖ اةوبِس اة هتٚلٖ ُاةه ت هو حْتتهٍ قنهو ذ،هحم حهِاسك اة هنِ امم هل
اةههرٔ ذههى امم كههى ي ت ه سٔ اْتتههٍ; ُ نتلههٖ اج ٚههتي تههِجو ةاههتحوٌت ّأ هتً ذْههإ
احلاِا لٗ هبِس تٚلٖ جِملاً ذى اةاهوا اآلةهٓ ةلووهِك فل هت س ْهت احلت هٖ ك
تةب مج ٔ ُلت ُمج ٔ ذكتي; ُ ّأت تأْف نتلٖ اج ٚتي دا ثتة،ت ُلْ ٖ س ْٖ
تةْههٖ هها ا جههواس كت ج ذن ههحم تلههب اةونتلههٖ كج ههفِٕ اةبههِن ذههى ههلت اةههدخِا
امموتف ٖ ُةرا هتملا ملذهاًا ةل وتًهتٕ ها اةوهتل مج وسههت اة و ْهٖ حدّ،هٖ اة ٌهد لهب
اةونتلٖ اج ٚتهْٖ اة تحوٕ.
 .اممااّت اة ت ِس لٗ اة ت و امم تذحم ونتلٖ اج ٚتي ذا اة و :ٙوْتٌ ى اةوْتي ي
اة ت و ِ ّك ا خنوٖ اةا تٚى اةرّى هِ ّهذلسسُي لْهٍ ةبوِةهٍ اة تذهحم لهب
اةونتلههٖ ههوُٕ لههٗ ي اةووهههب ُ ايفٌههٖ اةهه تاهههدمل اةونتلههٖ اج ٚتهْههٖ تشهههرل مج
ك وهٌههت ُهشههوتٌت زلههت ٙامم ههت و اةه ت تذههحم لههب اةونتلههتا اج ٚتهْههٖ جْه م ههرةب
اه شههتمل ههم اة ههت وع ك تههها ي اةووههِك تشههوا اة ههت و اةههرٔ ّبوههحم اة تذههحم ذهها
و َٙتةونتلٖ بهدّم ه هوٖ مل ه ةهٍ ّأه ًت تأهت ك اةونتلهٖ هوُٕ لهٗ يه تي
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اة ت و ةوبهِسَ كت ًهٓ ذ ه لبٖ ُذأه ِهٍ جتهتَ اةووهب مج حتةهٖ هوا ٙاة ْهحم ةل هل ٖ
تة ب ْط ُك تها ذت تبدن جني اةونتلٖ اج ٚتهْٖ جتوا اة ت و خمت و اجح فت
تةوبِس امم ،لٖ مج حِاسك اة نِ ُ حِاسك احلوّ .
ثالجاً :أِي ضوابط إصدار البطاقات والتعاون بّا
ّ -بِن اةووب لوهحم ك هدامل اةونتلهٖ ٔ هت

هن وا ٙسملا هٖ ا ٚتهْهٖ ةل هو

لهٗ

لدملٕ اة ْحم لٗ داس امموتة اممنلِ ٖ ذوٍ ي اج ٚتي ّ ين اة،بٖ مج اة ْحم.
ه ّدجا اة ْحم مل ِذتً إل دامل اةونتلهٖ ُجتدّهدًت مج حهدُس ذهى  50ك  150وْهٍ مج
ال اةووِك ُتةب ذبت حم وا اةونتلٖ ُتكتةْف اإل دامل ُلد تادمل هال اةووهِك
اةونتلتا دُي مل ِن ةهو ال اةشتاهْتا امموذِلهٖ ُ لهٗ اإل هوع ةذلُّهج اةونتلهٖ
ُزّتسٕ اممادمل ذوٌت.
 ودذت ّو ا حتذحم اةونتلهٖ مج اةشهوا ٙذهى اة وهتمل رن هتمل اة هل ٖ ُ اقدذهٖ ُ هدجًذههى تبههدّم وٌههت هبههداً ّبههدن اةونتلههٖ ةل ههت و اةههر٘ ّ افههد ذههى

ههلٖ اةونتلههٖ ُذههى

تاْٖ حتذلٌت ُ هٌت ختاٍ ُذنهومل جهتتِملٕ ُ ل هْ ٖ اةوْها ُّواهم لٌْهت تةونتلهٖ
ِا هنٖ اآلةههٖ امم ههل ٖ كةْههٍ ذهى اةووههب ُّ POSاخههر تِلْهها اة ْهحم لههٗ اةفههتتِملٕ ذهها
ذأتًتتٍ و ِت تِلْ ٍ لٗ اةونتلٖع ُجٗ هٌتّٖ فحم ذدٕ ذ ف

لٌْت مل ٖ ّهتن ُ

وِه مج اة تسٕ ّو حم فشف ذنتةوٖ ةلووب امم تلهد ذ هٍ بْ هٖ امم ه ل ةههٍ هو
محلههٖ اةونتلههتا ذوجب هتً ٌههت

ههِملاً ذههى ل ههتٚم اةوْهها جْأههْف اةووههب اممول ه حل ههت

اة ت و اممف ِ ةد٘ اةووب د خام

ِةٖ اةووب ُاة ٗ ت لهدس و هوٖ حهِا ذهى %1

ك  %5ذى لْ ٖ اةب تٚم.
س – وههدذت ّوّههد ههلا ذوههتة هبدّههٖ ذههى جا اة ههلا اةوبههد٘ ّههدخحم اةونتلههٖ مج اآلةههٖ
ُّههدخحم اةههولم اة ههو٘ اقههتب ههٍ لههٗ ةِحههٖ اممفههتتْ اممِ ههِسٕ ٌههت ُاممول ه اممنلههِ
جْتو ةهٍ اممول ُّ م اإل وغ ةلووب اممادمل كةكذلُهْتً ِا نٖ اآلةٖ.
َ – ّبِن اةووب ت ْفت ٙذ لبتتٍ ى امموتة اة ٗ سج ٌت ةل وتمل ذى محلٖ اةونتلتا كذهت
تقاههم لههٗ احل ههت ايفههتملٔ حلتذههحم اةونتلههٖ اممف ههِ ةدّههٍ كتا فتهههت ذههى اةوههِه
ا ُاع ُ كمل ههتا فشههف ذنتةوههٖ مج هٌتّههٖ فههحم هٌو ةهههٍ تمم ه ل
اة،تهٓع ُ ايفا ٙامم ف
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ح ا ذت و تفوَ.
ُ -ميكى ك دامل نتلتا كيتجْٖ ةاُ ٖ حتذحم اةونتلٖ ُ وتٚهٍ ُّه م ا ه تدان ًهرَ
اةونتلتا اإليتجْٖ ُاة تذحم لٌْت ذ،حم اةونتلٖ ا
ز ه جههذلٕ

لْٖ .

ههوحْٖ اةونتلههٖ ههوٖ ّلههان جتدّههدًت ُاةههرٔ ّه م تلبتْٚهتً ذههت

اةو وٖ مج دن اة ودّدع ُ

ّوههد ٔ ههو

ْحم ذى ّ تدذٌت د جذلٕ اةاوحْٖ ذ ِٛةْٖ تةب.

ه كتا جبهدا اةونتلهٖ ُ تلفهت ج لهٓ حتذهحم اةونتلهٖ هو ٖ ك هوغ امماهدمل ح هٗ ّ ِلههف
اة تذحم لٌْتُّ .بِن اةووب نّبت اة تذحم لٗ اةونتلهٖ كةكذلُهْهتً ُّه م تولْه تةهب
ههِ ْتهتتٌههت ذههى تافههوَ جا

ك عْهها اة وههتمل لههٗ ذ هه ِ٘ اة ههت كيههتجٖ ك
اة لا اةوبد٘.

ط -ذن ةلووب اممادمل كّبت اةونتلٖ مج ٔ ُلت ممدٕ ذ ْوٖ ُ كةغتٌٚت كتا توا ةٍ هِٙ
ا تدان حتذحم اةونتلٖ شلت ُ لاو مج توفْر اة ااذتتٍ ُّول تةب يف ْا اة وهتمل ُكتا
ته اة ت و رِ ا نتلٖ ذِلِجٖ ج ّكِي اةووب ذلاذتً دجا امم ل ةٍع ف ت اههٍ
ذن حلتذحم اةونتلٖ لا كةغتٌٚت مج ٔ ُلت.
ًرَ ًٓ ًم اةأِا ط إل دامل اةونتلهٖ ُاة تذهحم ٌهت ُاةه
لٗ ذتًْ ٌت اة ٗ ت ك حم اة و

هتً ت مج اة هو

ف،هو

لٌْت ت وتسا وْ ٌت مج اةفبوٕ اة تةْٖ.

املطمب الجالح :طبيعة بطاقات االئتىاُ ومتييزِا عَ غريِا
– اةِيا اجل اتسٔ ةونتلتا اج ٚتي :ميكى اة و

لٗ ًرَ اةنوْ ٖ هتةواو ك

ُي ٌت ُسُملًت اجل اتسٔ ُاةرٔ هود َ وْتي ي اجل اتس ّدُمل حهِا فْفْهٖ ك هوته
احلت تا اإله تهْٖ ذهى اة هلا ُاقهدذتا اممو وهٖ ذهى اممهِاملسع ُحْهك ههٍ ج ميكهى
ٔ ت

ي ّو ج عْا ذت ذن ت ٍ ذى لا ُخدذتا إل وته حت تتٍ جهني اةوشهتط

اجل اههتسٔ ّبههِن لههٗ اة تا ه
ت

ُتب ههْم اة ههحم هها اةوههتل ُ تة ههت ذن ههت فههحم

ك ذت ةد٘ اآلخوّى ُذهى ًوهت ُ هد اة وهتسا اةهر٘

ةل لا ذبتّأٖ جِ دا اةوبِس افٖ

ه ا جْهٍ اة وهتسا اة هْين

ت ْٖ ة ه س٘ ُ ْفهٖ اة وهتسا ُاة ِّهحمع ا ذهو

اةر٘ ُ د ههِ ا ذهى اجل اهتس ً هت :اجل اهتس احلبْبهٓ ُجمتةهٍ كه هت ُا ه ٌوك
اة هههلا ُا قهههدذتاع ثهههم اجل اهههتس اةوبهههد٘ ُاممهههتةٓ اةهههوزن إلمتهههتن اإله هههت ُاة وهههتسا
ُاج ٌوكع ٘ قدذٖ اجل اتس احلبْبٓع ُذى ًوت ّاٌو ُيها نتلهتا اج ٚهتي
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اجل اههتس٘ اهٌههت ي ه ى سُاا اجل اههتس اممههتةٓ ُاةوبههدٔ اة ههٗ ت لههدس مج فههحم ذههى
اةوبهههِسع ُا ُملاع اممتةْهههٖ (ا

هههٌم ُاة هههوداا) ُا ُملاع اة وتملّهههٖ (اةك وْهههتجا –

اة وداا ا تهْٖ – اةشْكتا) ُمل م ا هذلاك نتلهتا اج ٚهتي ذها ًهرَ ا سُاا مج
فِهٌت عْ تً سُاا اجل اتس اممتةٓ ُاةوبدٔ ع كج هٌهت خت لهف فلْهٖ جهٗ اةِ ْفهٖ
اممتةْٖ ذا اج ٌم ُاة وداا ُاةك وْتجا ُاة وداا ا تهْٖع ُت شت ٍ ك حد ذت ذا
فههحم ذههى اةوبههِس ُاةشههْكتاع جٌههحم ت ف ه ذ ٌ ههت متتذ ه ًت ن ت ْهها وٌ ههت؟ ًههرا ذههت
و و

لٍْ مج اةوبتط اة تةْٖ.

ه اممبتملهٖ ا نتلتا اج ٚتي ُاةوبِس،ّ :تمل ت تؤا ًحم ت هد اةونتلهتا هبهِس اُ هدّو
وٌت؟ ُة وجٖ تةب ّلان اة وّف تةوبِس ُ ْتي خاتٚاٌت .جتةوبِس ًٓ :اةِ ْلٖ اةه
ّ ٗ اججواس جف ت ٌت ذى ا حم ا تداذٌت مج احلاِا لٗ ذهت ّو وهِي جْهٍ ذهى
لا ُخدذتا حتيوٕ اُ ذ بولْٖع ُت ا تةبوِا اة تن ذى اجواس ا

ها ُ .وجهت

اّأههت :تهٌههت اةشههوط اةههرٔ ّلبههٓ لوههِج تذههت مج اة ههداُاع ُت ه تدن ُ ههْنت ةل وههتسا
ُذبْت ت ةلبْم ُذ ِس ت شلتع ف ت ت تدن ُ ْلٖ ةل دجِ تا اآل لهٖ ُاجح ْت ْهٖ
ةبههههوُ
اقاتٚ

اةووههههِك(ُ ;)13ذههههى اة ههههوّفا اة ههههت با ةلوبههههِس ّ أههه ي ةلوبههههِس ههههال
اج ت ْٖ شلت ُذوٌت:

 )1اةوبِس ُ ْط ةل وتسا :جٌٓ ُ ْلٖ ةوبحم ذلكْٖ اة لا ُاقهدذتا ذهى هو ا اخهو
ُ تة تةٓ ت د لِٕ وا ْٖٚت حم لٗ ت ٌْحم اة وتسا ا اجواس ا

ا.

 )2اةوبههِس ذبْههتل ذشههذلك ةلبْ ههًُٖ :ههٓ اةِ ْفههٖ اةهه ت هه تدن ةبْههتل لههْم اة ههلا
ُاقدذتا ُه وٖ لْ ٖ فحم ل ٖ ى رلًت ذى اة لا.
 )3اةوبِس ذ ِسه ةلبْ ٖ :ةْش ذى اةأهوُملٔ ممهى ذناهحم لهٗ اةوبهِس اي ّبهِن نهفتلٌهت
مج احلتا ع ُةكى ميكهى ي ّ فه

هاُّ ٙهدخو اةوهتلٓ ج هفتلهٍ مج جهذلاا اخهو٘ع

ُ رةب تبِن ِ ْفٖ خماي ةلبْ ٖ.
 )4اةوبِس ذ ْتمل ةل دجِ تا اآل لهٖ :لتذهت اةوبهِس تة ِ ها مج

لْهتا اج ٚهتيع حْهك

ميكى احلاِا رب أتًت لٗ اجذِاا اةوزذٖ ُّ م اة داس مج اُلتا جحبٖ.

13

 -د /ايهاي فىصي العنا ،الحماًت الجىائيت والامىيت لثطاماث الائخمان ،داسالجامعت الجذًذة ،الاظًىذسيت،لعام 2007م ،ص.60

للعلىم اإلًسبًية واالجتوبعية

165

العذد ( )14الوجلذ ( )15ابريل  -يىًيى2017م

ISSN : 2410-1818

الحماية الجنائية واالمنية لبطاقات االئتمان

 )5اةوبِس اجح ْت ْٖ ةبوُ
ذههى الههوا

| د .عبده محمد السويدي

اةووب :اي ُ ِس اةوبِس تةووِك ذى هاهٍ متكها اةووهِك

وٌٚههت; ًُوههت ّ،ههتمل ت ههتؤا ًههحم ًههرَ اقاههتٚ

اج ٚتي؟ ُةإل ت ٖ ى ًرا اة تؤا جْوا لْوت

تونو ه

لههٗ نتلههتا

لْحم تلب اقاهتٚ

ُ ْهتي ذهد٘

ول ٌت تةونتلٖ(.)14

 -جتةوبِس ّ تلٗ وٌت

هتحوٌت هٌتْٚهت ةلوهتٚا ذبت هحم اة هلا اُ اقدذهٖ اةه ذناهحم

لٌْتع ةرا ت د لْ ٖ هبدّٖ تاتْٖ ُت ،حم ًرَ اةبْ ٖ مج ا نت ٖ اة ت و اُ اةوهتٚا
ا تسٕ ا تداذٌت ذوٕ اخو٘ حلاِةٍ لٗ ذت ذن ت ٍ ذى لا ُخدذتا.
اذههت نتلههتا اج ٚههتي جلتذلههٌت ج ّ ه نْا اة تلههٓ هٌتْٚههت ةل ههت و جٌههٓ جمههوس
ُ ههْلٖ متكههى اةوههتٚا ذههى احلاههِا لههٗ هبههِسَ ذبت ههحم ْ ههٍ ةلتدذههٖ ُ اة ههل ٖ
حلتذهحم اةونتلهٖع ةههرا تشهذلك اةونتلهٖ ذهها اةوبهِس مج اهٌهت ُ ههْط ةل وهتسا ُةكههى
اجخ ه و ايفههًِؤ ًوههت اي اةونتلههتا ج ّ ه نْا حتذلههٌت اة تلههٓ وٌههت هٌتْٚههت
كش اةوبِس.

 -اةِ ْفٖ اة،تهْٖ ةلوبِسع ًٓ اسإ ختاّى ةلبْ ٖع جْ ه نْا حتٚاًهت اجح فهت

ٌهت

ذدٕ ِّلٖ ُاف وتزًت ج تداذٌت مج امم بْحمع ًُرَ اةِ ْفٖ ج ميكى تاِملًت
تةو وٖ ةلونتلتا.

 -ت ا اةوبِس تةبوِا اة تن ةدا ا

ا ُت

د ْتستٌت ذى اةدُةٖ ع جو ّ نْا

احههد اة وههتمل ي ّههوجال اة تذههحم ههتةوبِس اةِمللْههٖ ُةكوههٍ مج ت تذلههٍ تةونتلههٖ لههد
ّوجال اة تذحم ٌت.

 -اةوبِس ت ،حم اكِك

دسٕ اةبْ ٖ ذ تُّٖ اممبدامل ع ًُرا ج ّ ف ذ ت وْ هٖ

نتلتا ا متتي ع هٌت ت ل اوم ا متتي ُذدتٍ امم وِحٖ شلت ع ًُرا ّوا ذ ٗ
اة وتّى مج لْ ٌت .

 -اةوبِس ذ تحٖ ةكتجٖ ا

تتب ع ذت نتلتا اج ٚتي هوُط ُيه تهتا ذ ْوهٍ

إل داملًت .
ُمل م ي اةو ال ّنل

لٗ نتلتا اج ٚتي ذ

اإلةكذلُهْههٖع كج ي ًههرا اإل ههوع ههرل
14

ٓ اةوبِس اةوو ه ْكْٖ ُ اةوبهِس

ههلْ ع تههٍ كتا فتهههت تشههذلك ذهها اةوبههِس مج

 -املشجع العابه ،ص 61وما بعذها.
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فِهٌت ُ ْلٖ سجا كج هٌت ج ت سٔ ُ ْفٖ اةوبِس اف ٌت خماهتً ةلبْ ٖ حْك هٍ ميكى
دجً ذى ختاّى اة لا ةِلت اجح ْت كةٌْتع اجح فت

ةشت

تا

تةوبِس ُك

ِّلٖ

رت ميكوٍ احلاِا لٗ اة لا ُلت اح ْت ٍع ًُرا ج ّ ِجو مج نتلتا اج ٚتي اةه
شلههت جههذلٕ

ههوحْٖ

ههدس

ههوٖ ثههم ّ نلهها ا ذههو جتدّههدًت ُميكههى كةغتٌٚههت ُ كّبههت

اة تذههحم ٌههت ِا ههنٖ امماههدمل ُ حتذلههٌت ُ تة ههتةٓ ت و هٓ اةبْ ههٖ اممتاُهههٖ جٌْههتع ُذههى
تههها خههو جههني اةوبههِس ههرل كزلْههٖ ر ههين هههٍ ميكههى ٔ ههت
اةونتلتا كزلْٖ( )15ج ميكى ةغرل اةشت

ا ه تداذٌت ْو ههت

اةاتسملٕ تزلٍ ي ّ ه تدذٌتع ًهرا جأهوً

لههٓ ي اةوبههِس ت هها ههتةبوِا اة ههتن شلههت ذههى عْهها اةوههتلع ْو ههت نتلههتا اج ٚههتي ُكي
فتي ّبولٌت ذوّا اة وتمل كج ههٍ تِ هد مج اةولهد اةِاحهد هدٕ ذ هت و ج تبوهحم اةوْها ٌهت
هٌت

ت تلد ذها امماهدمل لهٗ لوِشلهت ُاةوْها رِ وٌهت ع ُ خهرلاً جهني ا ه تدان اةوبهِس

ّبهِن لههٗ ولهٖ ثوتْٚههٖ ها ساج ٌههت ُاممدجِ ههٖ ةهٍ ْو ههت اةونتلهٖ تاا

ههوا ثوثههٖ ُ ي

امم تذلٖ ٌت ج تو ٌٓ رووس ك وه اة ت و لٌْت هحم ج هد ي ت ه ك حم امم تذلهٖ ااهِا
اة ههت و لههٗ حبههٍ هبههداً ذههى اةووههبع ثههم كي امماههدمل ةلوبههِس ًهِ اة ههلنٖ اةوبدّههٖ ر،لههٖ مج
اةووب امموفأ ُت

هدن

د لِتٌت ذى اإلةاان اةوزلٓ شلت ُج دنهِز لتهِههتً ٔ هت

لوِشلههتع ذههت امماههدمل ةونتلههتا اج ٚههتي جٌههٓ اةووههِك اةه ج متلههب ههلنٖ ك وههتمل اة وههتمل
امم تلدّى ذ ٌت لٗ لوِشلت اةوْا رِ وٌت.
ه -اممبتملهٖ ا نتلتا اج ٚتي ُاةشْب :هال اججتتًهتا اةفبٌْهٖ جت هحم هوٌتً ها
نتلتا اج ٚتي ُاةشْب ع جكوً ت ّ م ا تداذٍ مج تداُا هبِس اةِساٚها ُهبهحم
ذلكْ ٌت ذى ت

آلخو وًُٕ لٗ ي اةشْب ُ نتلهٖ اج ٚهتي مج هدس اة تذهحم

ٌت جنتلهٖ اج ٚهتي تشه حم لهٗ ذاهدمل ةلونتلهٖ ُاحلتذهحم ُاة هت و ُاةشهْب ّشه حم
اة تحا ُامم هلِ

لْهٍ ُامم ه فْد(ُ .)16ةكهى ّ،هتمل اة هتؤا ًهحم نتلهٖ اج ٚهتي

أههٓ تحل تّههٖ اة ه ذناههٗ ٌههت اةشههْب فِمللههٖ جتتملّههٖ ؟ ُةإل ت ههٖ لههٗ ًههرا
اة تؤا ِّ ا اة و

لٗ خاتٚاٌ ت ُاةفوُع ايفًِوّٖ ْوٌ ت :

 -اةشْب ًِ اسإ ُجتُ ٙا وٖ اةدجا ع ُج دنِز اةو ِه جْهٍ ج مج حهتجا

هدسٕ

15

( ) -د /جميل عثذ الثا ف الصغير ،الحماًت الجىائيت واملذهيت لثطاماث الائخمان املمغىطت ،داسالنهظت العشةيت الناهشة1999 ،م ،ص.11
16
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ُ اٗ نةاان فتذحم ذى لوحم اةبتهِي ع اذت اةونتلٖ جلهْش ًوهتك تشهوّا ّلبهٓ
احل تّٖ اقت ٖ ٌت ح ٗ اجي .

 -ذى ًم خاتٚ

اةشْب ع تداُةٍ تةنوع اة وتملّٖ ها اججهواس ُامم

اذهت اةونتلههٖ جغههرل لت لههٖ ةل هداُا ذههى ههت
ةل

فْد ع اةرٔ ّبِن بدميٍ ةلووهب امم هلِ

هتا ع

خههو ج لهومل اةشههْب ّ تلههٗ وههٍ
لْهٍ ةللاهِا لهٗ لْ هٍ ُ

ايتج ٍ حل ت ٍ ةد٘ اةووب ذت حتذحم اةونتلٖ جو ّ تلهٗ وٌهت اهفٖ هٌتْٚهٖ ع
ُةكى ّبدذٌت جبط ةل ت و ثم ّ

 ّ -ههد اةووههب امم ههلِ

ْدًت ذوًٕ اخو٘ .

لْههٍ اةشههْب ذههدّى ة ْلههٍ سُي ي ّل ههان تةههدجا وههٍ مج

حتةٖ دن ُ ِس مل ْد ّكفهٓ ة هداس لْ هٍ ع ذهت مج اةونتلهٖ جهني ذاهدملًت
ّأه ى اةِجههت ٙةل ْههحم ذههت سان لههد لههدن حتذههحم اةونتلههٖ ُاة ههت و ا ههوا ٙاة تذههحم
ُ وُط اة بد .

ّ -ه م ا ه

تا اةشههْب مج

دس بْ ٖ

لْههٖ جتتملّههٖ ُاحههدٕ ّو ٌههٓ سُملَ ههدًت ع ف ههت اهههٍ

دسٕ ذى اةوبهِس ُتهتملّخ ا ه لبتع اذهت اةونتلهٖ ج ه

حم اف،هو

ذى ذوٕ ع ُت ا أ تي اةووب اممادمل .

 ّ -تدن اةشْب لٗ امم ِ٘ احمللٓ ُ امم ِ٘ اةدُةٓ مج هنتع

هدس هداً ع

ذههت مج اةونتلههٖ جتمموأ ه تا اةوا ْههٖ تأ ه ى شلههت اة تممْههٖ ُاةبوههِا اةههدُةٓ ةههد٘
عْا سُا اة ت .

 ُ -ههد ا ه وا

اةفههوُع هها اةونتلههٖ ُاةشههْب ع ّوههدُ ةلوتحههك اهههٍ ج ميكههى

ةلونتلٖ اي تكِي

ِملٕ ذى ِمل ا ُملاع اة وتملّهٖ فتةشهْب ع ُةكوٌهت احهد

اج كتا احلدّ ٖ،ةل تذوا اة وتملّٖ مج او ت وح جٍْ اة نِملاا .
ُّووغٓ لٗ اممشوه اي ّلبٓ لٌْت ذألٖ لتهِهْٖ تكفحم ةل

تذلا ٌهت احل تّهٖ

ذى خمت و اة تذحم ٌتع جنتا فتي اةشْب ّ فه ذها نتلهٖ اج ٚهتي مج فِههٍ
ّ سٔ ُ ْفٖ امموتسةٖ اف ٍ ُ ْلٖ سجا ُ هٍ ّبِن لٗ ولٖ ها ثوثهٖ

هوا

حدًت اةووب ع كج هٍ رن لف ى اةونتلهٖ مج ي ذاهدملَ ( هومل اةشهْب) هرل
ذ ههوُ ُ تة ههتةٓ ج ّ هها ههتةبوِا اةههر٘ ت هها ههٍ نتلههٖ اج ٚههتي كيههتجٖ ك
اة اان اةووهب تةهدجا ةل هت و اةهر٘ هته اة هل ٖ ُ س٘ اقدذهٖ رِ ها اةونتلهٖ
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ِا ٙفتي ةدٍّ نت ٙممول اةشوا ٙمج
ُ ههِا ٙسجهها حتذههحم اةونتلههٖ ةلووههب ن
اةشْب ج ّدجا لْ ٍ ةل

| د .عبده محمد السويدي

هتمل٘ ُ

ِملٕ ح ت

ّكهى ةدّهٍع

ّههدجاع ْو ههت اةووههب امم ههلِ

لْههٍ

فْد كج كتا فتي ة تحا اةشهْب مل هْد فهت مج

ح ت ٍ ةد٘ اةووبع ُذهت ّ فهد ي اةونتلهٖ لهِ٘ ذهى اةشهْب مج اة تذهحمع ههٍ
ِّ د هِه ذى اةونتلتا ّ

ٗ « نتلهٖ يه تي اةشهْب» تاهدملًت هال اةووهِك

ة وٌٚت ةْبدذًِت ةل وتمل ف افْهد لهٗ يه تي

هلٖ اةشهْكتا امم هلِ ٖ

لٗ اةووب ُي تي داس اةووب شلت ود تبدّم اة وتمل شلت.
س ُ-يهها نتلههٖ اج ٚههتي ي ه ى ُ ههتٚحم اةههدجا اإلةكذلُهْههٖ ا خههو٘ :ت ههد نتلههتا
اج ٚههتي ذههى اةاههِمل اةو ْٚههْٖ ةلوبههِس اجةكذلُهْههٖ جٌههٓ تشههوٍ اةوبههِس اة بلْدّ هٖ مج
ذ ام خاتٚاٌتع رل اهٌت

لٍ اةكذلُهٍْ هدجً ذهى اةهِملع اُ امم هديع ًُهٓ وهتملَ

ى هبِس رل ذل ِ ٍع تاخر ِملٕ ُحداا اةكذلُهْهٍ ُختهاي لهٗ ٌهتز احلت ها
اجةٓع ُميكى ا تدان ًهرَ اةِحهداا مج امتهتن امم هتذوا اجةكذلُهْهٖ ُاة وتملّهٖ
هههههدل اة بوْهههههتا احلدّ،هههههٖ ُامم هههه تدذٖ(ُ ;)17ةهههههرا ّ هههه تل

اةوتحهههههك ي اةوبهههههِس

اجةكذلُهْٖ ًٓ هبِس خت ٖع خت لف ى اةوبِس اةبتهِهْٖ اة تادمل ذى لوحم اةووهب
امموفأع حْك كي اةوبِس اةبتهِهْٖ اة تادمل ذى لوهحم اةووهب امموفهأع حْهك اي
اةوبِس اجةكذلُهْٖ ّ م ا داملًت ى وّ

وفتا اُ وهِك اُ ذ

هتا ا ٚتهْهٖ

خت ٖ تكِي ًهٓ اةأهتذوٖ ة هداُا ًهرَ اةوبهِس سُي ٔ ذ هِٛةْٖ ُ يه تي ذهى لوهحم
اةدُةٖ ُ .نهِمل ُ هتٚحم اجتاهتجا ُكهشهت ٙهوكتا تممْهٖ شلهت سخهحم اة هحم امماهومج
جمههتجً دّههداً مج سا ٙخدذتتههٍ جْ ههت ّ ههو

تة لْههتا امماههوجْٖ اإلةكذلُهْههٖ ُاة ههٗ

تبههِن لههٗ تبههدّم امماههو اقههدذتا امماههوجْٖ اة بلْدّههٖ ُ امم ه لدثٖ ذههى خههوا
هههوكتا اجتاهههتا اإلةكذلُهْهههٖ سُي حت هههٖ ك اه بهههتا اة ْهههحم ةلووهههب ُتب اهههو
وحْٖ اةدخِا لٗ ًرَ اةشوكتا لهٗ اممشهتملفا جٌْهت ِا هنٖ سُاا ُ مللهتن
ههوّٖع ُذههى ًههم اقههدذتا امماههوجْٖ اة ههٗ تهه م كةكذلُهْههتً :كتتحههٖ ذ لِذههتا ههى
اقدذتا اة ٗ ّ سٌّت اةووب ُحاِا اة و ٙلٗ خهدذتا

هدُسٕ فهتة و

لهٗ

ذ ههتذوتٌم ُ مل ههدتٌم ُ ههدّك ْتهههتتٌم ُ لهها احلاههِا لههٗ لههو ع ثههم خههدذتا
17

 -د /إيهاي فىصي العنا  ،مشجع ظابه  ،ص 66
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توفْر لوتا اة و ٙهن واٙ

لْهتا ذاهوجْٖ ذ،ههحم

| د .عبده محمد السويدي

ِّهحم ا ذهِاا ُ هلا ذوهتة

ذهههى ذتفْوهههتا اةاهههو  ُ ATMنتلهههتا اج ٚهههتي ُك هههدامل ُ هههتٚحم سجههها ةوبهههِس
كةكذلُهْٖع ُذت ٌّ وت ًوت ًِ اممبتملهٖ ا ُ تٚحم اةدجا اإلةكذلُهْٖ ُاة ٗ ذهى ْوٌهت
نتلتا اج ٚتي حْك ِّ د ذوٌت ذت ّلٗ:

 -نتلههٖ اةبْ ههٖ اممتاهههٖ  Stored Value Cardفتةونتلههٖ اةرفْههٖ Smart

Cardع ُاة ٗ ّدخحم مج تكِّوٌت ذ تجل ْتهتا ُُ ْلٖ تافوٕ ة تاّى امم لِذتا
لههٗ مللههت ٚذ وههإ مج وْههٖ اةونتلههٖ ُذههى ًههرَ امم لِذههتا لْ ههٖ اةونتلههٖ ر،لههٖ مج
احلهد ا لاهٗ ممولغٌههت ُ ْهتي ذههت ا ا ه تداذٍ ذوٌهت ُاةوههتلٓ امم ه ِ ا ه تداذٍ
فِ ْلٖ سجا ُّ م لواً ٕٙرَ امم لِذتا نسختشلت لهٗ احلت ها اآلةهٓع ثهم تِ هد
اةونتلٖ جتٚبٖ اةرفتُ )Super Smart Card( ٙاة ٗ ّدخحم مج تكِّوٌهت ذ هتجل
ْتهتا ُتافوٕ ُ ت ٖ و
جكاهٌت حت ا ُ ف وِْتو

غرلٕ ُذفتتْ

شِٕ مج ه ْج اةونتلٖ ُ تة هت

هغرل( .)18ميكهى اة هو ذهى خوشلهت لهٗ اةبْ هٖ

اممتاهٖ مج اةونتلٖ ُذت ا تدن ذوٌت ُاةوتلٓ.

 -اةوبههِس اإلةكذلُهْههُٖ :ت ،ههحم مج كتتحههٖ اةووههب ةوبدّههٖ كةكذلُهْههٖ Electronic

 Cashتاّى ُحداا ُ ذول ذى اةوبِس لٗ احلت ا اآلةٓ ةلشهت
ْلهٍ دلههتذج خهتب شلهرا اةغهو
هبدّههٖ ِا ههنٖ احلت هها ذ،ههحم

ُّبهِن

اةهر٘ ّه م

هتحا ًهرَ اةوبهِس هن واٙ

لْههتا

ِّههحم ا ذههِاا ُ سجهها ههى ذشههذلّتتٍ ههى وّ ه

اة وهتملٕ اإلةكذلُهْههٖ ُتةههب لِّههحم اةهه ،ى ذهى اةوبههِس اممتاهههٖ لههٗ احلت هها ك
اةِ تٚط اإلةكذلُهْٖ (احلت ا اآلةٓ) اقتب تةنو اممبت حم.

 نتلتا اج ٚهتي اهِا ٌهت اةه،وك اةاهتسملٕ هى اةووهِك ُاة هٗ تو تًهت امموا هتااة تممْههٖ ذ،هههحم جْههاا ُذت ههذل فههتملس ُ ذوّكههتي اف ههدلّش ُاة ههٗ ّ ه م سجهها لْ ههٖ
اممشهذلّتا ُاقهدذتا ةل وهتمل ٌهت ُ اة هلا ِا هن ٌت ذهى جا (Automatic

 ُ Teller Machines) ATMتممبتملهههٖ جنهههٍ ميكههى ك ههدامل نتلههتا اج ٚههتي
ا ههكتا ثههوك امم غونههٖ ُ اةرفْههٖ ُ ذفو ههٖ اةههرفت ٙف ههت لههد ت هه تدن
نتلهههتا اةبْ هههٖ اممتاههههٖ ُت ه ه ٗ ّأقهههت اممدجِ هههٖ ذبهههدذتً كذهههت ج ه ه تداذٌت مج
18

( ) سياض فخح هللا بصله ،مشجع ظابه ،ص.21
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اممكتممههتا اة لْفِهْههٖ ُ اة ههلا ٌههت ذههى جا اة ههلا اةوبههد٘ ُج ت ه تدن مج
اةشههوا ٙذههت اةوبههِس اممتاهههٖ لههٗ احلت هها اآلةههٓ جٌههٓ ج تههدخحم مج ك ههتمل نتلههتا
اج ٚتي.
()19

س -اةِ ههتٚف اممتةْههٖ ةونتلههٖ اج ٚههتي  :ميكههى اةبههِا كي نتلههتا اج ٚههتي ت ه س٘
اةِ تٚف اممتةْٖ اة تةْٖ:
 )1هٌت سإ ُ ُ ْلٖ سجا ُُجهتٙع حْهك ّ ه تدذٌت حتذلهٌت مج سجها ُ اةِجهت ٙبْ هٖ
ذشذلّتتٍ ذى اة وتمل دجً ذى سجا اة ،ى هبداً.
 )2هٌت سإ ا ٚهتي :خت هٖ مج اةوهِه اة،هتهٓ  Charge Cardحْهك ج ّكهِي حلتذهحم
اةونتلٖ مل ْد ةهد٘ اةووهب امماهدمل ُكىهت ّنتةوهٍ هتممول اةهر٘ هدسَ ةل وهتمل هد
جههذلٕ تههذلاُ هها رههش ُ شههوّى ُ مل هها ِّذ هتً ُمت،ههحم ًههرَ اةفههذلٕ ذههت هها ههواٙ
حتذهحم اةونتلهٖ ةل هلا ُ هداسَ اممنلهِ ذوهٍ ةلووهب ذهدٕ اج ٚهتي ُاةه ج ّ ل هحم
وٌت فِاٚهدع ذهت كتا

ّ هدس خهوا ًهرَ اةفهذلٕ جهني اةووهب ذن لهٍ فِاٚهد هى

اممههدٕ ايفدّههدٕ اة ه تههدخحم مج جههذلٕ اج ٚههتي ّأ هتًع ذههت تةو ههوٖ ةلوههِه اة،تةههك
 Credit Cardجنهٌت تبِن ذى ا

هحم لهٗ اج ٚهتي ههٍ ةهْش ذنلِ ه ًت ذهى حتذهحم

اةونتلٖ اة داس ةلووب جهِملًا ُكىهت ّب هط امموله

لهٗ جهذلاا مت،هحم ذهدٕ اج ٚهتيع

ُ تةو وٖ ةلوِه ا ُا ذى اةونتلتا  Debit Cardجنهٍ ج ِّ د جٌْت ا ٚهتي حْهك
ّهههدجا حتذلهههٌت ذبهههدذتً ةلووهههب امماهههدمل ذولغههتً ّ هههدس ذوهههٍ اةووهههب لْ هههٖ ذشهههذلّتتٍ
ُذ لِ تتٍع ُةكى كتا فشف احل ت ر وهٗ زّهتسٕ لْ هٖ اممشهذلّتا هى ًهرا
امموله جنهههٍ ِّ ههد ا ٚههتي ُذن هحم اةووههب حتذههحم اةونتلههٖ فِاٚهد ذههى ُلههت فشههف
احل ت ح ٗ تغرّٖ اةو ْد.
 )3هٌت ت تدن مج لا اةوبِس ذى جا اة لا ُذهى جهوُه اةووهِك اممشهتملفٖ مج
أِّٖ اةونتلٖ ًُٗ رةب ت دل فاهٌت حتجاٖ هبِس.

19

( ) د/.ىيالوييي عث ييذ الشام ي ي محم ييىد «الىظ ييام الن يياهىوي لثطام يياث الىف ييا والظ ييمان»  -داسالنهظ ييت العشةي ييت بالن يياهشة 1998م ،ص -218
.226
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الوبحث الثبًي :الوسئىلية الجٌبئية الٌبشئة عي االعتدذا علدً ًمدبم بطبقدبت
االئتوبى
املطمب االوه :قواعد املشئولية اجلٍائية
امم ِٛةْٖ ايفوتْٖٚ

ك ٌت لِا د ذى حْك خأِه اةف حم ةل ووّمع ُذى حْك

اج تل اةرٔ ت ود كةٍْ مج

دّد ًرَ امم ِٛةْٖع ُذ ٗ

ببت امم ِٛةْٖ ى اةف حم

ا ونع جويت اة بِ ٖ.
ّو

اةبتهِي لٗ

ُذود

و ْٖ ايفواٚم ُاة بِ تا هٍ ج دنِز جتوّم ج حم

جتوميٍع ف ت ج دنِز تِلْا بِ ٖ لٗ ذوتكا ايفوميٖ خو ذت ه

لٍْ اةبتهِي

شلرَ ايفوميٖ(ًُ .)20را اممود

تمل مج اة شوّ تا اممبتملهٖ ُس تترلًت عُلد ه

س ِمل ايف ٌِملّٖ اةْ وْٖ مج اممتسٕ مللم( ) رت ّاتٓ (اة بِ ٖ

لٗ تةب

تاْٖ ُج

وميٖ

ُج بِ ٖ اج وت ٙلٗ لتهِيع ُج تِلا بِ ٖ كج اكم لأتٓٚع ُج بت كج اج لٗ
اجج تا اةوحبٖ ة تملّخ هفتت اةبتهِي)
ُتنوْبت ةرةب جني ا ذلاط خأِه اةف حم ةل ووّم دنا ي ّكِي و
ج ى ّاتٓ ج و

لتهِهٓع

دنوذٍ اةبتهِيع ّكِي مج ذاذى ذى امم ِٛةْٖ ايفوتْٖٚع ًُرا اممود

ّأا حدا ا اممشوُه ُ رل اممشوُه.
ُّ دل ذود

و ْٖ ايفواٚم ي تهت ةألجواس دن جتوّم اج تا

اةبتهِيع ف ت ّ د ي تهت ةلفت حم(ا ون) دن تِلْا بِ ٖ خبو

توس

واحٖ مج

اممواِب لٌْت

مج اةبتهِيع تإليتجٖ ا تبْد اةبتيٓ ايفوت ٓٚرِ ا ًرا اممود تةشو ْٖ اةبتهِهْٖ
مج

ْط اة ووّم ُاة بت ع جو دن ٌد ُج ّف و مج اة بت ع ُكي فتي ّ نٓ ُ فت

ذ ْوت ةلووميٖ شكحم ج ّ تمل

ذا اممود ع سُي توين لِا د اةبْتل مج ا تا

اة ووّم(.)21
ُةكٓ ّ لب اةف حم اإل واذٓ ُاة بِ ٖ اة
اةف حم ُاة بِ ٖ ذنت با ةو

اةبتهِيع جنتا

ه

لٌْت اةبتهِي ع دنا اي ّكِي

ّ ِاجو ًرا اةشوطع ّ د تةب خوُ ت

 -1د /مأمىن ظالمت ،ماهىن العنىةاث العام ،داسالقًشالعشتي ،الطثعت الشابعت 1984م  ،ص24
 -2املشجع العابه،ص.25،24
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و ْٖ ايفواٚم ُاة بِ تاع جنتا هٌٗ اممشوه ى ج حم ُ
ّو

جدنِز ي تِلا بِ ٖ لٗ اةف حم اةرٔ هٌٗ وٍ اممشوه ذتسان

ذندس ةٍ بِ ٖع
لٌْتع ُةكى

لد ّوتا ًرا اةوٌٓ ذ ِٛةْٖ ذدهْٖ ُةْش ذ ِٛةْٖ وت.)22(ْٖٚ
 ذد٘ تنوْ لِا د امم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚلٗ اج دا ٙلٗ هاتن نتلتا اج ٚتي :ج داي ختأا واٚم نتلتا اج ٚتي ةو

لتهِهٓ دنون اة دٔ لٗ نتلتا اج ٚتيع

ُ تة تةٓ ّ م ُيا اة بِ ٖ لٗ ًرا اة دٔ ربدامل ج حم اج داٙع ُمج حم ْت
تشوّا ختب شلرَ ايفواٚم امم لدثٖع دن ٌد اةفبٍ(.)23مج تنوْ هاِب لتهِي
اة بِ تا اة بلْدٔ لٗ ًرَ اةوِ ْٖ ذى اج داٙااع رت ج رنحم رود اةشو ْٖ.
ج لْتا اةووِك ذا

وٌٚتع جتتملا فتهِا ُ رل جتتملع ُ ّت فتهت وْ ٖ ًرَ

اة بِسع ّذلتا لٌْت كسملا
ُ ها ٌت ي ى

لْتا ك دامل اةونتلتا اج ٚتهْٖ كتجٖ هِا ٌت

لْتا اةووِكع لٗ ي توام اة ولتا اةبتهِهْٖ اةوت  ٖٛى

ك دامل ًرَ اةونتلتا ُ ثتملًت ا اج وا ع بد ّدلن ا اةووب اممادمل ةلونتلٖ
ُاة ْحم حتذحم اةونتلٖع ُاة بد اةرٔ ّدلن ا وب اة ت و ُاة ت وع ُ بد اةشواٙ
اةرٔ ّ م ا اة ْحم حتذحم اةونتلٖ ُاة ت و(.)24
ةرا جنهٍ مج جمتا ا،وت ًرا هٌْا تممشوه اةْ ين ُيا لِا د مج اةبتهِي اة تن
ُاةبتهِي اة وتملٔ عا ِٕ رت وٍ مج اةشْب تكِي ًرَ اةبِا د خمااٖ ةونتلتا
اج ٚتيع ة لدّد اجج تا اج واذْٖ اة ميكى ي تبا لٗ نتلتا اج ٚتي.
جبد ّ نٗ ُ ف ةف حم ذ ا ختب تةونتلٖ لٗ هٍ هااع ُّ أ ي ًوتك مل ّت
خو ّاف ًرا اةف حم ُّكْفٍ لٗ هٍ ولٖع رت ّ سٔ ك اججوا ذى اة بت
مل م ِ ٙاةوْٖ اة ت ِاجو ةد٘ ذوتكا ًرا اةف حم(;)25جتمم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚتووٗ لٗ
دٕ

تُمل ًُٓ :اةو

اةبتهِهٓع ُحوّٖ اجخ ْتملعُاة لِك اممتسٔع ُاةباد

ايفوتٓٚع ُ دن ُ ِس ذِاها ةل

()26

ِٛةْٖع ُ تتب امم ِٛةْٖ. .

 -3د /الععيذ مصطقى الععيذ ،الاحٌام العامت فف ماهىن العنىةاث1962،م ص.27
 -4د /جميل عثذ الثا ف الصغير ،مشجع ظابه ،ص.16
24
 د /ظميحت النليىتي ،الاوسال الخجاسيت ،داسالنهظت العشةيت ،الناهشة1999 ،م،ص.47125
 د /إيهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.22226
 -املشجع العابه ،ص.222
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اةبتهِهٓ ج

ج ى حْك اةو

| د .عبده محمد السويدي

د مج اةبتهِي اةْ ين ِ٘ اجحكتن اقت ٖ مج

لتهِي اة بِ تاع حْك ِّيا اةِ ف اةبتهِهٓ يفوميٖ اج
ةونتلتا اج ٚتي وبت ةنوّبٖ املتكت ٌتع ُّنو

تا رل اممشوُه

لٗ ذوتكا ايفوميٖ اةو

اةبتهِهٓ اقتب ٌرا اةِ ف.
ذت ذت ّ ل اوّٖ اجخ ْتمل ُ اإلملاسٕع جو ب ي ذى ّ ٓ ٙا تدان نتلتا
اج ٚتي مج

تُةٖ ة بلْدًت ُ تاُّوًت ُ اة لا تةاّتسٕ ُ دن ُ ِس مل ْدع

ت كِي كملاستٍ ا

اججتتَ حنِ ًرا اة لِكع ُاتا فتي اةبتهِي ج ّ تلا لٗ

اجملاسٕ اةوت وٖ جني ًرَ اجملاسٕ ّ بوٌت اجملاسٕ اةاتًوٕ تة لِك اممتسٔ نتْتي اةف حمع
لِك ذتسٔ إلمتتن

ُذ ٗ اجتٌت كملاسٕ ذ غحم اةونتلٖ ُامم دٔ لٌْتع ُلْتذٍ

اةف حم اإل واذٓ جو داا مج تِاجو اةباد ايفوت ٓٚجملتكت ًرا اةف حم(.)27
ُجْ ت ّ ل
اج

دن ُ ِس ذِاها ةل

ِٛةْٖع جْ بد ي ذِاها امم ِٛةْٖ ج تنو

تا رل اممشوُه ةلونتلٖ اج ٚتهْٖع جي ًرَ اممِاها ج ت ل

ُ اج دا ٙلٗ اةونتلٖع جو ّ بد ي ّبِن ت

ٌرا اج

ود
تا

اُّو نتلٖع ُّد ٓ ي

ًوتك يوُملٕ يفاتٍ ا تةب ةللاِا لٗ ذتا ةدمل ٙخنو

ْم(.)28

ُلد و٘ اةفبٍ لٗ تِ ْف واٚم نتلتا اج ٚتي ك  :واٚم تاُّو ُ واٚم
ولٖ ُ واٚم هاا ُ واٚم خْتهٖ ا ذتهٖع ُةكحم ذى ًرَ ايفواٚم بِ ٌتع ذ ٗ
ال و ت احملك ٖ تةِ ف ُاةبْد ةلووميٖ اقت ٖ ونتلتا اج ٚتي اممواِملٕ
ذتذٌتع ًُرا اةِ ف لد تغرل ذوٍ احملك ٖ ود هاو اةد ِ٘ ا

وميٖ خو٘.

ُّ ل حم امم ٌم ه ْوٖ اةف حم ِا ٙفتي تاُّوا ُ ولٖ ُ هاوت ُ خْتهٖ ذتهٖع
ُتنو

بِ ٖ فحم ذوٌت ح ا ذت ُملس مج لتهِي اة بِ تاع ُ وبت ةل بِ ٖ اممبوملٕ

شلتع ُ ت اتا فتي اجذو ّشكحم وميٖ

ْ ٖ اُ رل

ْ ٖ ممتتةف ٍ ذود

اةشو ْٖ.
تإليتجٖ ا امم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚنوْ اة بِ تا اممبوملٕع فو تٚج شلرَ امم ِٛةْٖع
27
 د /مأمىن ظالمت ،مشجع ظابه ،ص.12328
 -د /الععيذ مصطقى الععيذ ،مشجع ظابه،ص.283
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ج رنلِ اجذو ذى تنوْ لِا د امم ِٛةْٖ اممدهْٖع حْك ّذلتا لٌْت ت ِّال اممأوُمل
ى ًرا اج

دل اةأومل اةرٔ ُلا ه ْوٖ ًرا

تا رل اممشوُهع رت ذنب

اةف حم(.)29
ُ خرلاع جني ه تٚج امم ِٛةْٖ ايفوت ًٓ ْٖٚتِلْا اة بِ ٖ لٗ ذوتكا اةف حم
تةِ ف ُاةبْد تةو وٖ ةكْفْٖ اج دا ٙلٗ اةونتلٖع ُه تٚج امم ِٛةْٖ اممدهْٖ ًٓ
دجا اة ِّال ةل أوُمل ى اةف حمع ُفوً ت ّوتا امم ِٛةْٖ ايفوتُ ْٖٚاممدهْٖ.
الوطلب الثبًي :هسئىلية صبحب البطبقة االئتوبًية
ًوتك اخ و مج اةبتهِي اةرٔ ّوام
اج وتس ا اة بِس اة

لْٖ اة تذحم ونتلتا اج ٚتيع اج اهٍ ميكى

تدلن ا اج وا ع ُّ د ًرا اة بد ًِ اج تل اةبتهِهٓ اةرٔ

ذندس حبِع عْا اججواس ُاة ااذتتٌم; ُلوحم اة و
اج ٚتهْٖع وِي اُج ا وا

لٗ ذ ِٛةْٖ

تحا اةونتلٖ

اة تذحم ونتلتا اج ٚتيع ُاُا بد ّو ط ذادمل

اةونتلٖ ُحتذلٌت ًِ بد اجهأ تن ع حْك ّبِن اة ْحم نلا ةللاِا لٗ اة بد
امموام ج توا اةونتلٖ ذى اممادملع ذ أ وت اةشوُط اقت ٖ لٗ تلب اةِ ْلٖع
ُرووس تِلْا اة ْحم لٗ ًرا اة بد ّاو

بد ات تي ع جنتةا احلاِا لٗ

اةونتلٖ ةْش ةٍ احل مج ذوتلشٖ وِس اجتفتعع جنذت ّبولٌت اف لٌت اُ ّوجأٌت
فلٌت(.)30
ُهود تةب لدّد

وا

اة تذحم مج نتلتا اج ٚتي ُ وْ ٖ اة ولٖ اة تلدّٖ

ْوٌم ر،لٖ مج اة ااذتا ُحبِع فحم و ذى

واجٌت ثم امم ِٛةْٖ اةوت  ٖٛى كخوا

ٔ و ذوٌم تة ااذتتٍع ُتةب مج اةفبواا اة تةْٖ.
أوالً :أطراف التعاولن ببطاقلات االئتىلاُ :كي نتلهٖ اج ٚهتي تبهِن لهٗ اتفتلْهٖ ت أه ى
ثوثٖ

وا ًم:

– ٌٖ ك دامل اةونتلٖ :نتلتا تادمل ذى خوا مل تّٖ ذوا تا تممْٖ شلتع ى وّ
اة فِّال ةلووِك اة وتملّهٖ ن هدامل اةونتلهٖ ُُيها ا هم ُ ه تمل امموا هٖ لٌْهتع ذ،هحم
29

 د /فىصيت عثذ العخاس ،الادعا املثا شفف الاجشا اث الجىائيت ،دساظت مناسهت ،داسالنهظت العشةيت1996 ،م ،ص.10030
 -د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.71
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نتلتا اةفْاا ُذت ذل فتملس(.)31
 )1امموفهها اة ههتممٓ ةلونتلههًُٖ :ههِ ذوا ههٖ ُ ذ

ههٖ تممْههٖ ت ههِ كهشههت ٙاةونتلههٖ

ُمل تّ ٌههت ُاممِاجبهههٖ لههٗ أهههِّٖ اةووههِك مج عْههها حنههت ٙاة هههت ةل شهههتملفٖ مج
ك داملًتع ُت ِّٖ امم لبتا اممتةْٖ ْوٌم هى وّه وهب هتممٓ خت هتملَ امموا هٖع
ثههم اةبْههتن ههدُمل احملكههم حلههحم ٔ هاا ههتا توشهها ْههوٌمع ُذههى ًههم ًههرَ امموافهها
ذوا ٖ جْااع ُذت ذل فتملسع ُساّووز فلِ ع ُاممبو اةو ٓ ْٚشلت عْ تً اةِجّهتا
امم لهدٕ ا ذوّكْههٖ ف ههت تِ هد شلههت ذكتتهها كللْ ْهٖ مج ذوههت

اة ههت اممت لفههٖع

ُاة أِّٖ مج ك دامل ًرَ ا هِاه ذى اةونتلتا ذف ِحٖ يف ْا اةووِك لهٗ ذ ه ِ٘
اة ت ع ُجبتها تةب تِ د نتلهٖ ذوّكهتي اف هدلّش ُّب اهو ك هداملًت لهٗ
ل لٖ وِك ذوّكتي اف دلّش مج اة ت ع ف ت تِ د ال اةونتلهتا ةْ هت
مج ذ ه ِ٘ هٌوٕ ًهرَ ا ههِاه ا مل هٖ تاهدمل هى ذ

هتا كللْ ْهٖ ذ،ههحم نتلهتا

ف ْش ُِّمل فتملس مج ُمل تع ُ نتلتا  J.C.Bمج اةْت تي.
 )2وب اإل دامل ، ُّ :issuer bank.حم مج اةووِك لٗ ذ ِ٘ اة ت اة ت تلد ذا
امموفههها اة هههتممٓ ةلونتلهههٖ ةو هههذلاك مج أهههِّٖ ك هههداملًت ُاة تلهههد ذههها اة وهههتمل
احمللهههْا ةبوهههِا اةوْههها ُتاسّهههٖ اقهههدذتا رِ وٌهههت ُسجههها ذ هه لبتا اة وهههتمل هههى
اممشذلّتا رِ ا نتلتا اج ٚتي اةاتسملٕ وٌم ُ .وب اج هدامل اّأهت ًهِ اةووهب
اةرٔ ّ تلهد ذها امموا هتا اةدُةْهٖ ٌهد ا هدامل اةونتلهتا ة وٚهٍ ُاة تلهد ذها
اة وتمل.
 )3وههب اة ههت وًُ:Acquirer Bank.ههِ ايفٌههٖ اة ه تبوههحم اة تذههحم تةونتلههتا ذههى
حتذلٌْههت فِ ههْلٖ سجهها ةبْ ههٖ اة ههلا ُاقههدذتا اممبدذههٖ ذوههٍ ذبت ههحم تِلْهها اة ْههحم
لٗ اّاتجاع ُذى امم وُ

ههٍ ميكهى ا ه تدان نتلهتا اج ٚهتي اةاهتسملٕ ذهى

ٔ وب مج اة ت ةلشوا ٙذى ٔ تت و ذ تلهد ةلوْها تةونتلهٖ هِا ٙمج سُةهٖ اةووهب
اممادمل ُ ٔ سُةٖ خو٘ مج اة ت ع ُج ّب او لوِا اة ت و اةوْا رِ ا اةونتلهٖ
اةاتسملٕ ذى اةووب امم تلد ذ ٍ اة ت و جبطع ُكىت ّوْا رِ ها ٔ نتلهٖ

هتسملٕ

ذى ٔ وب مج اة ت ذشذلك مج أِّٖ اةونتلٖع ُذى ًوهت جهني اة هت و ّوْها ٌهرَ
31
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اةونتلتا ثم ّ احم تةووب امم تلد ذ ٍ ةاو ذ لبتتٍ ُّبهِن ًهرا اةووهب ( وهب
اة ت و) تجتاتا تةووب اممادمل ةلونتلٖ ج ه ْفت ٙحبهٍ ذهى خهوا وهب اة هِّتا
اة ت ا ةل وا ٖ اةوا ْٖ اةونتلٖ.
ُ )4ميكى اةواو شلرَ ا

وا اة،وثهٖ (امموفها اة هتممٓ ةلونتلهٖ – وهب اإل هدامل –
ت هْٖ ُاحهدٕ ًُهٗ اة ٌهد

وب اة هت و) لهٗ هٌهم هو ُاحهد ي اة ااذهتتٌم ا
دجا ذ لبتا اة وتمل ى ذشذلّتا حتذلٓ اةونتلٖ.
 -اة ت و ًُِ :ا نو ّنل

لٗ اةشوفتا ُامم

تا ُاةووِك اة ّ م اجتفهتع

ذ ٌههم لههٗ لوههِا اةوْهها ُتاسّههٖ اقههدذتا ُ ههلا اةوبههِس رِ هها اةونتلههٖ ثههم ّو هها
اة ت و لٗ اةووب امم تلد ذ ٍ ج ْفت ٙحبٍ.
ه -حتذحم اةونتلٖ ُ :دنها لهٗ حتذهحم اةونتلهٖ ا ه

تشلت ُجبهت ةلشهوُط احملهدسٕ مج

اة بههد ع ُ لْههٍ اي ّ تههر اجح ْت ههتا اةوزذههٖ ة ههتذا ههوذٖ اةِ ههتٚحم اة ه ت ه
ا

تشلتًُ .م اّأت ا جواس اةرٔ ِّاج اةووهب امماهدمل لهٗ لهوٌم تحلاهِا لهٗ

اةونتلٖ ج ه تداذٌت مج هوا  ٙاة هلا ُاقهدذتا ذهى اة وهتمل ُ اة هلا اةوبهدٔ ذهى
اةووِك ُ اممتفْوتا امم دٕ شلرا اةغو ع ثم سجا ذت لٌْم ةلووب امماهدمل ح ها ههِه
اةونتلٖ ف ت و تفوَ.
ً جً ٙم

وا

اةونتلٖ ج ت ًٓ حبِع ُاة ااذتا فحم ذوٌم؟ ًرا ذت و و

لٍْ مج اةفبوٕ اة تةْٖ.
ثاٌياً :التزاوات وحكوم أطراف البطاقة قبن بعطّي:
ّوام اة حم تةونتلٖ ا

واجٌت اتفتلْتا ُ بِس ذندس جٌْت اة ااذتا ُحبِع

فحم و ع ةرا جني اممدخحم امموت ا ةل و

لٗ اة ولتا اة تلدّٖ مج نتلٖ اج ٚتي

ًِ اةو ِه ك ىتت ًرَ اجتفتلْتا ف ت ًٓ مج اةِالا ُاة

ج خت لف ذى وب ك

خو ف،رلاً ُذى ايفدّو تةرفو هٍ ج ِّ د بد ُاحد ّوام اة ولٖ ا ا
اة،وثٖع حم ِّ د بد ا ذادمل اةونتلٖ ُحتذلٌت ّ و

وا

مج اةِالا اة لٓ ت م

«اتفتلْٖ ك دامل اةونتلٖ» ف ت ِّ د بد ا اممادمل ُاة ت و ّ و مج اةِالا اة لٓ
ت م «اتفتلْٖ اة ت و» ذت اة ولٖ ا حتذحم اةونتلٖ ُاة ت و جٌٓ ةْ ت ذك ِ ٖ مج
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بد هٍ ّشذل٘ ذوٍ اة لا ُاقدذتا رِ ا جِاترل اةشوا ٙاحملوملٕ ود فحم
ُذى فحم تت و لٗ حدٕع ُةرا جنهٍ ذنتا ك اة بدّى اآلخوّى مج اة و

لْٖ

لٗ حبِع

ُاة ااذتا فحم ذى اة ت و ُحتذحم اةونتلٖ جْ ت ْوٌ ت.
– اة ااذتا ُحبِع ذادمل اةونتلٖ ُحتذلٌت (:)32
ُجً :اجة ااذتا:
 )1اّأت وُط اة بد ةل ْحم لوحم ت لْ ٍ اةونتلٖ
 )2اي تك ا اةشوُط اممِ ِسٕ تة بد تةلغٖ اةوزلْٖ امم دٕ مج سُةٖ اج دامل.
دّههد ذ هههِٛةْتا اةووهههب امماهههدمل ُحتذهههحم اةونتلهههٖ خت هههٖ اجح ْت هههتا اةِا ههها
)3
اتوت ٌت ةل لتجاٖ لٗ اةونتلٖ ُاةولم اة ؤ .
دّد اةفذلاا امم ِحٖ حلتذحم اةونتلٖ ةل هداسع ُ دّهد تهتملّخ اج ه لبتع ذها
)4
تِ ٍْ اةفِاترل ا وِاي حتذحم اةونتلٖ(.)33
 )5اجة ههاان ههلْم اةونتلههٖ ةللتذههحم ههد اة تلههد ذ ههٍ ُفههرا اةههولم اة ههو٘ ُاجة ههاان
تحملتجاٖ لٗ ْتهتا حتذحم اةونتلٖ ُاةولم اة و٘ ُ دن كجشتٌٚت ةلغرل.
 )6سجا لْ ٖ ذشذلّتا اة ْحم ذوٌت ُذ لِ تتٍ اةوبدّٖ رِ ا اةونتلٖ ُ وبهتً ممهت ُملس
مج جِاترل اة وهتمل امم ّهدٕ ةهرةب ُاممك لهٖ ذهى حْهك فِهٌهت ذنوهِه لٌْهت ْتههتا
اةونتلٖ ح ٗ ُةِ ِّلا اة ْحم لٗ ًرَ اةفِاترل.
ْلٌت لٗ حتذهحم اةونتلهٖ وهد ملس اةونتلهٖ ُا ه وذٍ ه تمل
و
 )7ملس امموتة اة
اةوس ذى اة ت و.
 )8اجة اان ن وغ اة وتمل ى اةونتلتا امم وُلٖ ُ اممفبِسٕ ك عْا اة وتمل مج عْا
حنت ٙاة ت جِمل ك وغ حتذحم اةونتلٖ ةهٍ رةب ُ ِ اةولم اة و٘ ذهى لهٗ هواذج
جا اة لا.
ثتهْتً :احلبِع:
 )1ا ْفت ٙاةو ِن اممبوملٕ لٗ ك دامل اةونتلٖ ُجتدّدًت.
 )2ح ت
)3

ِجا لٗ اة لا اةوبدٔ.

ح ههت امموههتة امم هه ل تة لههٖ ا

ووْههٖ لههٗ

ههتل هه و اةاههو اة ههتٚد ُ

 -1م املنشس أن التزاماث يل طشل م أطشال الثطامت جم ل فف أغلبها حنىما للطشل املنابل.
33
 -د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.73،72
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د ذى اةووب.

 )4امماههدمل ههرل ذ ههِٛا ههى ههدن

ههوحْٖ اةوأهت ٖ ُ اقدذههٖ اممبدذههٖ ُ لههٗ حتذههحم

اةونتلٖ ححم ذشتفلٍ ًرَ ذا اة وتمل سُي

ْحم اممادمل ّٖ ذ ِٛةْٖ ى تةب.

 )5اةونتلٖ ذلب ةل ادمل ُ لٗ حتذلٌت ملسًت ود اه ٌت ٙاة حم ٌت.
 )6احل مج اةفِاٚد اممواِب لٌْت مج اة بد.
 )7احل مج اة وتزا ى حبِلٍ اةوت  ٖٛلٗ حتذحم اةونتلٖ ةلغرل سُي حت ٖ ك ك و هٍ
ُ ذِاجب ٍ.
 )8احله ه مج ت هههدّحم هههوُط اة به ه د ُ اجتفتلْهههٖ ُتاهههو ذلاذهههٖ هههد كخنهههتمل محلهههٖ
اةونتلتا أ

لِ ّواَ اممادمل.
هوت  ُ .كتا

 )9احل مج كةغت ٙاةونتلٖ ُ ُلف اة تذهحم ٌهت سُي ك هدا ٙا

هت ٙحتذهحم

اةونتلٖ ا تداذٌت(.)34
ُجً :اجة ااذتا:
)1

لههٗ حتذههحم اةونتلههٖ ا ه

تشلت ُجبههت ةلشههوُط احملههدسٕ مج اة بههدع ُ لْههٍ اي ّ تههر

اجح ْت تا اةوزذٖ ة تذا وذٖ اةِ تٚحم اة ت

تشلت.

ت

 ّ )2ل حم اة ْحم اجيوامل اممذلتوٖ لٗ جبداي اةونتلٖ اُ ول ٌت مج اةفذلٕ امم دٕ ها
اةفبد ُا ون اممادمل.
)3

تبدّم اةوْتهتا اممنلِ ٖ ذوٍ إل دامل اةونتلٖ ادع .

)4

سجا اةو ِن اممنلِ ٖ ةل ادمل ِا ٙود اإل دامل ُ اة ودّد.

)5

اجة ههاان ت ه تدان اةونتلههٖ ت

ههلِ اممبههومل ُجههٗ احلههدُس امماههو ةهههٍ ٌههتع ُكتا

جتتُز احلد ا لاٗ ّكِي ذلاذتً تة داس ةلووب.
)6

اجة اان

داس امم ل ةل ادمل ُاةر٘ سج ٍ ةل وتمل هى ذشهذلّتا حتذهحم اةونتلهٖ

ذههوٌم ر ِ هها اةونتلههٖ وبهتً ةوههِه اةونتلههٖ كذههت تقاههم ذههى ح ههت ٍ ايفههتملٔ ةههد٘
اةووب اممادمل ُكذت تة داس مج اةشٌو اة هتةٓ خهوا اممهدٕ احملهدسٕ مج اةوهِه اة،هتهٓع
ُ ا ل تط مج ذِا ْدًت مج اةوِه اة،تةكُ .فرا اجة اان

داس ذت لوٍ هبداً.

 -1م وجىه إظا ة الاظخخذام فف الثىيىو وظيالميت اظيخخذام الثطاميت فيف يشا ظيلع أو يذماث مخالقيت حٌيام الشيش عت وظيالميت .ىميا
ظيىص على رلٍ فف اجقاميت وصذاس.
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اجة اان تحملتجاٖ لٗ اةونتلٖ ُ لٗ اةولم اة و٘ اقتب ٍ.

 )8كتا جبهههدا اةونتلهههٖ ُ هههولت ج لهههٗ حتذلهههٌت هههو ٖ ك هههوغ امماهههدمل تلْفِهْه هتً ُ
تةفتفش ثم ّ از تةب ف ت ْتً ُّل ان اّٖ ذوتة ه وت هى ا ه تدان اةغهرل شلهت مج
اةفذلٕ ا اة بد ُُ ِا اإلخنتمل اةك ت ٓ ةلووب.
 )9امم ِٛةْٖ تة أتذى ى اةونتلتا اإليتجْٖ اممللبٖ ونتل ٍ ٘ ذى جواس
 )10اجة اان ف ح ت

وتٍ.

تمل٘ ةد٘ اةووهب مج اةوهِه ا ُا بْ هٖ اةونتلهٖ ةل تذهحم لْهٍ

تةونتلٖ ُ دجا اةفِاٚد اممبوملٕ مج حتةٖ فشف ًرا احل ت .
 )11اجة ههاان تةفِاٚههد اممبههوملٕ مج حتةههٖ تههاخو اة ههداس مج اةوههِه اة،ههتهٓ ُ ههى اةو ههْد
لٍْ مج اةوِه اة،تةك.

امم ل

 )12اةونتلٖ ذلب ةل ادمل ُ لٍْ اجة اان وسًت ود تِلف اة حم تةونتلٖ.
ثتهْتً :احلبِع:
 )1ا ون فشف احل ت ذى اةووب ٌوّتً دُي كملجتع ِمل جِاترل اةشوا ٙهٍع ُكتا
ملاس
)2

دن

ِملاً ذى ًرَ اةفِاترل ّدجا وٌت اةو ِن اممبوملٕ ةلووب.
ْلهٍ روهتة

هى جهِاترل ج ختاهٍ ُ ثوهت تةهب هدن ُ هِس ْتههتا اةونتلهٖ

ذنوِ ٖ لٗ ل تٚم اةوْا.
 )3احل مج ا ذلساس امموتة اة ت

ْلٍ ٌت ى أت ٖ ا ذلاًت ثم ملسًت ةل ت و.

 )4احل مج كةغت ٙاةونتلٖ ُ جتدّدًت ُ دن جتدّدًت.

– اة ااذتا ُحبِع اةووب ُاة ت و مج ول ٌ ت و أٌ ت:
ُجً :اجة ااذتا
)1

تاُّههد اة ههت و ههاسُاا اة ههحم تةونتلهههٖ ذ،هههحم ا ُملاع ُاةنت ههٖ ُاةوٌتّههٖ اةنوجْهههٖ
ةللت ا اآلةٓ.

)2

ههداس امم ه ل ةل ههت و ههى اة تذههحم تةونتلههٖ ذ ههٗ فتهههت امم ه وداا ههلْ ٖ ههى
وّ اإليتجٖ حل ت اة هت و اممف هِ تةووهب ٔ .ر وهٗ تاُّهد اة هت و ن ه تملاا
امموْ تا امم ْإ ت م اةووب ُ تملَ ُاشلْ ٖٛاةوا ْٖ.
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تا اةونتلٖ(.)35

 )4اإل وغ ى اةونتلتا اممِلِ اة تذحم ٌت.
ثتهْتً :احلبِع:
ّ )1ل ههان اةووههب امماههدمل تةِجههت ٙذوت ههوٕ ةل ههت و وههد تبههدّم ا ه تملاا اةوْهها اةْههٍ سُي
اةو ِه ا حتذحم اةونتلٖ.
 )2احل مج ذلكْٖ اةنوجْٖ ُ سُاا اة حم امم ل ٖ ةل ت و.
 )3احل مج ت لْ حبِع اة ت و ةدٍّ كتا ختةف وُط اجتفتلْٖ.
 )4احل مج كةغت ٙاجتفتلْٖ د كخنتمل اةنو اآلخو.
الوطلب الثبلث :هسئىلية والتزاهبت وحقىق التبجر
ُجً :اجة ااذتا :
)1

دن ملجال اة تذحم تةونتلٖ ُلوِشلت ُاةوْا ُ تاسّٖ اقدذتا رِ وٌت حلتذلٌت.
لْٖ ْا.

 )2سجا اة ِةٖ اممبوملٕ ةلووب ى فحم

 )3جتٌْا اممِلا ةذلفْا اةنوجْٖ ُتهِجرل ذاهدمل فٌو هتُ ٓٚخهط تلْفهِهٓ ة شهغْلٌت
ُاحملتجاٖ لٗ امم داا ُ سُاا اة حم امم ل ٖ كةٍْ ذهى اةووهب ُسجها اةو هِن اممبهوملٕ
وٌت ُملسًت ةلووب ود كةغت ٙاة تلد ْوٌ ت.
 )4ج ح ت ةد٘ اةووب ةل تذحم لٍْ.
 )5اة افههد ذههى تاههْٖ حتذههحم اةونتلههٖ ُاحلاههِا لههٗ تِلْ ههٍ لههٗ ل ههتٚم اةوْهها
ُاة افههد ذههى ي ًههرا اة ِلْهها ذنههت ةو ههِت اة ِلْهها لههٗ اةونتلههٖ ِا ههنٖ اآلةههٖ
امم ل ٖ ةهٍ ُّ نٗ اة ْحم
 )6اة افد ذى

ِملٕ ذى ًرا اةب تٚم.

لٖ اةونتلٖ ِا ٙذى حْك اةوهِاحٓ اةشهكلْٖ ُ

هوحْ ٌت ُ هدن

اه ٌت ٙتتملرنٌت ُ ي ّكِي و ك و ٍ ِلف اة حم ٌت ذى خوا ذنتة ٖ اةبت ٚهٖ
اة ِسا ٙاممولغٖ ةهٍ ذى اةووب تةونتلتا اممِلِجهٖ ُ امملغهتٕ ُاة افهد ذهى هدن كسملا
اةونتلٖ اممبدذٖ كةٍْ مج ًرَ اةبت.ٖ ٚ
 )7ك داس ل تٚم اةوْا ُ خر ا ٖ اةونتلٖ ُتِلْا اة ْحم لٌْت.
35
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مل ِن لٗ حتذحم اةونتلٖ.

ْحم حتذحم اةونتلٖ جبا ٙذى ُ فحم اة ِةٖ اة ّدج ٌت اة ت و ةلووب.

 )10دن ك نت ٙحتذحم اةونتلٖ هبِساً رِ ا اةونتلٖ.
 )11دن اةوْا رت ّ وتُز احلد ا لاٗ امماو ةهٍ اةوْها هٍ مج اممهوٕ اةِاحهدٕ ُيهوُملٕ
احلاِا لٗ ذِاجبٖ اةووب لٗ امم تذوا اة ت وتُز احلد ا لاٗ.
 )12دن اةدخِا مج اتفتلْٖ خو٘ ى تاا اةونتلٖ ذا وب خو.
 )13ك دامل ك تمل ملس اةوأت ٖ امموجت ٖ ذى حتذحم اةونتلٖ ُكمل تشلت ةلووب.
ثتهْتً :احلبِع:
 )1اة افد ذى اي حتذحم اةونتلٖ ًِ امم تذحم ذ ٍ حلاٖ اةوْا.
ت ٌت حلتذلٓ اةونتلتا.

 )2احل مج لْ ٖ اةوأتٚا ُاقدذتا اة

 )3احل مج تاُّدَ اسُاا اة حم اةوزذٖ ةلوْا رِ ا اةونتلتا.
 )4احل مج كةغت ٙاة ولٖ اة تلدّٖ د كخنتمل اةنو اآلخو.
ه  -ذت اة ااذتا ُحبِع حتذحم اةونتلٖ ُاة ت و مج اة ولٖ ْوٌ تع جنهٌت ت ه فتس رهت
ههو تفههوَ مج اةفبههوتا اة ههت ب ا هههٍ ج ِّ ههد بههد ُ اتفتلْههٖ ذك ِ ههٖ ْوٌ ههت
جٌٓ داّٖ ختأا ةل ولٖ ا تٚا ُذشذل ُّ ِجٗ اة ت و حبِع ذهى اةووهب امم تلهد
ذ ٍع رل هٍ كتا ملجال اةووب اةدجا ةل ت و قلحم مج اةونتلٖ جني حه اة هت و ّكهِي
مج تذههٖ حتذههحم اةونتلههٖع ف ههت ي اممشههتفحم اة ه تو ه ج ههى
اة ت و ُحتذحم اةونتلٖ خت
ًرَ ًٓ اة ااذتا ُحبِع
خحم ٔ و

ههوحْٖ اةوأههت ٖ هها

ٌ ت ُةْش ةلووب ذ ِٛةْٖ وٌت.
وا اةونتلٖ وت ٙلٗ اة ولٖ اة تلدّٖ ْوٌمع ُكتا

تة ااذتتٍ جنهٍ رنأا ةل

ِٛةْٖ ى تةب ًُرا ذت وِيلٍ مج اةفبوٕ

اة تةْٖ:
ثتة،تً :امم ِٛةْٖ ايفوتُ ْٖٚاممدهْٖ ى اج تدان رل اممشوُه ةونتلٖ اج ٚتي.
اج دا ٙلٗ نتلتا اج ٚتي ذى تها اةغرل لد ّاْا

تحا اةونتلٖ اُ اةووب

اممادمل اُ اة ت و أوملع ُ ِا ٙفتي اةأومل ذتسّت اُ اس ْت جني اةأومل هتتج ى ج حم
ا واذٓ ذ تلا لٍْ وتْٚت رت ّ ِ ا حاِا اممأوُمل لٗ ت ِّال ى ًرا اةأومل
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ُةل أوُمل اي ّد ٓ ذدهْت ة ِّال اةأومل اةرٔ ا ت ٍ ذى وا ٙايفوميٖ(.)36
ُّوتا ك دامل اةونتلٖ ُاة تذحم ٌت اة ااذتا لٗ فحم و
و تفوَع ُكخوا ٔ و

تة ااذتتٍ ّشكحم يوملاً لٗ ا

اةواتن اة تن اجل اتسٔ ِّل ٍ مج ساٚوٕ امم ِٛةْٖ اة
امم ِٛةْٖ اممدهْٖع اة

ذى
وا

واجٌت ف ت
ا خو٘ ُ لٗ

ّفوع جٌْت لتهِهتً ا فحم ذى:

توشا فبت دٕ تذٖ ودذت ّوتكا اةشت

خنا ّذلتا لٍْ

كحلتع يومل تةغرل ّ ِ ا اة ِّال ِا ٙمت،حم ًرا اقنا مج اإلخوا تة اان ت
ذواِب لٍْ مج اة بد حْك تو بد امم ِٛةْٖ اممدهْٖ اة بدّٖع ُ مت،حم ًرا اقنا مج
خمتةفٖ ةِا ا جويٍ اةبتهِي حْك تو بد امم ِٛةْٖ اممدهْٖ اة بارلّٖ( ُ .)37ااً ٙرَ
امم ِٛةْٖ ك نت ٙاحل ةلنو

ا خو مج ج خ اة ولٖ جأوً ى حبٍ مج ت ِّال

اإليوامل اةوتجتٖ ى دن توفْر ًرَ اجة ااذتا.
ُك

تها تةب لد ّونِٔ اج تدان رل اممشوُه ةلونتلٖ لٗ خمتةفٖ ةلواتن

اة تن ك

احلد اةر٘ ّشكحم ًرا اج تدان وتّٖ ذواِب لٗ جتوميٌت مج لتهِي

اة بِ تا رت توشا ذ ٍ امم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚاة

دنتز٘ لٌْت ايفتهٓ نحد٘ اة بِ تا

اممواِب لٌْت ذ،هحم اة وى ُاحلوش ُاةغواذٖع ًُوت جتدمل اإل تملٕ ك
ُخأِ ٍ ةل

ي جتوّم اة حم

ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚج د ي ّبِن لٗ ُ ِس هاِب لتهِهْٖ لت ٖ ُ وذنٖ

دس فحم وميٖ ُ ملفتهٌت ُفْفْٖ كثوتتٌت ُاة بِ تا اممبوملٕ لٌْتع ًُرا ذت
ِّ د مج نتلتا اج ٚتي ي لتهِي اة بِ تا حدس ايفواٚم لٗ وْحم احلاو ُةْش
ذى ْوٌت ذت ّ ل

تيفواٚم اإلةكذلُهْٖ ُرت هٍ ج دنِز اةبْتل مج جمتا اة ووّمع

ةرةب جنهٍ توبٗ ف،رلاً ذى

ِمل واٚم نتلتا اج ٚتي رل ذش ِةٖ تة ووّم وبتً

ةبتهِي اة بِ تا(ُ )38هاواً ةبلٖ اة ِا

اةبأت ْٖٚمج وسهت جني ا ذو ّوبٗ مج ساٚوٕ

اةفبٍ اةبتهِهٓ ُاةر٘ رن لف جبٌت ٙاةبتهِي ف،رلاً مج
اممشوُ ٖ اة

دّد اج

تجا

رل

تدخحم مج ساٚوٕ اة ووّمع ُةرا جنهوت ةى هدخحم مج تفت ْحم ف،رلٕ حِا

36

 د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.1 33 -2د .جميل عثذ الثيا ف الصيغير «الحماًيت الجىائييت واملذهييت لثطاميت الائخميان املمغىطيت» مشجيع ظيابه ،ص  .162وفييه جقصييل ييال وال
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امم ِٛةْٖ اممدهْٖ ُايفوتُ ْٖٚكىت وشرل كعتجً ك
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ال ِملًت لٗ اةِ ٍ اة تةٓ.

– تةو وٖ ممادمل اةونتلُٖ :اةهر٘ ّ تلهد ذها امموا هٖ اة تممْهٖ ةل شهتملفٖ مج أهِّٖ
ك هههدامل اةونتلهههٖ ًُهههِ هههتةنوا ج ميكوهههٍ ك هههدامل نتلهههتا ا ٚهههتي كج هههد ًهههرا
اج ذلاك مج أِّٖ اإل هدامل ُتوالوهٍ مج ةهب اة هلنتا اةوبدّهٖ تةدُةهٖ ر،لهٖ مج
اةووب امموفأع ُ لٗ جو

خمتةف ٍ تةب – ًُِ ذو ّكتس ّكهِي ذ ه لْوً –

جنهٍ ّكِي لد املتكها هومي اةواها ُاة اُّهو ُفوً هت
ذ وِّٖ ر ِٛةْٖ ذدهْٖ بِ ٌت ك نتا
تةبع ك

لهٍ فشتاهْٖ

لٍ ثم ت ِّال ذى ُلا لهٌْم يهومل ه ْوهٖ

تها امم ِٛةْٖ ايفوت ْٖٚلٗ ا

تتب اة هتذلا جْهٍ اةهرّى لهتذِا ٌهرا

اة حم ى ومي اةواا ُاة اُّو.
 -تةو هوٖ حلتذههحم اةونتلههٖ :جنهههٍ ت ههدس

هِمل اممتتةفههتا ُايفههواٚم اةه مت،ههحم كخههوجً

تة ااذٍ ُ تةواتن اة تن ُت ،حم ًرَ اةاِمل مج اآلتٓ:
)1

تبدن اة ْحم ك
اة كهر

وب ذادمل ج ه توا اةونتلهٖ رِ ها ْتههتا هرل هلْ ٖ ت أه ى

ُ اجخه وع ُجهٗ اة هتسٕ جهني ف،هو ذهت ّبدذهٍ اة ْهحم ةلووهب ذهى ذ لِذههتا

ّكههِي ذ ّههداً ر ه وداا ّ ه م اة و هها جٌْههتع ذ،هههحم ْتهههتا ههى سخلههٍ اةههر٘ ذنههتُا
زّتستهٍ ج ه توا نتلهٖ اههد لاههٗ ذوتفها ُ

ههحم كلتذ ههٍ شهكحم ذغههتّو ح ههٗ ج

بْه

تاهْٖ ذهاُملٕ ت هم هرل ازلهٍع

ميكى ذوحب ٍ ُ ح ٗ ا تدان نتلهٖ

ُفهحم تةههب ّهدخحم مج وميههٖ اةواهها ُاجح ْهتا ُاة ههدةْش ًُهٗ ذواههِب لٌْههت مج
لههتهِي اة بِ ههتا ت ه تدان ههوع اح ْتةْههٖ ّباههد ذوٌههت كٌّههتن امم تلههد اآلخههو غههرل
احلبْبٖ حل لٍ لٗ اة تلد»(ًُ .)39را ذن لٍ ذ ِٛةْٖ ذدهْهٖ ُذ هِٛةْٖ وتْٚهٖع ذهت
امم ِٛةْٖ اممدهْٖ ج ،حم مج

لٍ

ِّال ا يوامل اة تبا لٗ اممادمل ه ْوٖ هدن

كذكتهْههٖ ا ه ْفت ٙذ ه لبتتٍ لوههحم حتذههحم اةونتلههٖ كيههتجٖ ك ح ه امماههدمل مج كةغههتٙ
اةونتلههٖع ذههت امم ههِٛةْٖ ايفوتْٚههٖ ج ههدس ِاهوٌههت ذوٌههت وميههٖ اةواهها ُاجح ْههتا
ُ وميٖ اة اُّو مج احملوملاا ُفوً ت ّبأٗ نّبته بِ ٖ وت ْٖٚلٗ ذوتكوٌْت.
)2

وميههٖ تاُّههو نتلههٖ اج ٚههتي :كي نتلههٖ اج ٚههتي ذههى حْههك اةشههكحم ذاههوِ ٖ ذههى

 -2د /عثذ الشصال العنهىسي ،الىظيط فف الناهىن املذوي ،الجض العابع ،داس النهظت العشةيت1989 ،م ،ص.393
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ذِاس فْ تُّٖ خت ٖ ذغلفٖ ُ ِا هنٖ سُاا هدٕ ُ هٌهت

| د .عبده محمد السويدي

هِ٘ لهٗ ُ هتٚحم تاذْوْهٖ

ذ،هههحم اةشههوّط امم غههوط ُ ههِملٕ حتذههحم اةونتلههٖ ُّاّههد ا ذههو مج اةونتلههتا اةرفْههٖ
ِ ِس ذ تجل اةوْتهتا ُاةشت ٖ ُاممفتتْ ع كج ي فحم تةب

ميوا هال اة اهت تا

اإل واذْٖ ُ ا جواس ذى تاُّو ًرَ اةونتلتا كذت تاُّواً فلْتً ُ اْٚتً ع جهتة اُّو
اةكلههٗ ّبههِن لههٗ

ههوا نتلههتا ذبلههدٕ ذ،هههحم ا

ههلْٖ متتذ هتًع ذههت اة اُّههو ايفاٚههٓ

جْكههِي غههْرل ههال ْتهههتا اةونتلههٖع ُهاههواً هههٍ اممٌههم مج اةونتلههٖ ةههْش اةوتحْههٖ
اةشهههكلْٖ اممتسّهههٖ جبهههط ُاةه ه ت هههِاجو سُاا

هههو ٌت مج اة هههِعع ُكىهههت اممٌهههم ًهههِ

امم لِذههتا اةهه ّهه م تشههفرلًت لٌْههت ةههرةب جههني اممههاُملّى ذنههتُةِي احلاههِا لههٗ
ذ لِذتا حبْبْٖ ذى اةونتلتا امم داُةٖ ذ،ههحم ازلهت ٙمحلهٖ اةونتلهتا ُ مللتذٌهت ُهبهحم
ًرَ امم لِذتا ك

اةونتلهتا اممهاُملٕ اممبلهدٕ ثهم توُدنٌهت ِا هنٖ اهت تا ك واذْهٖ

خو٘(.)40
)3

ُ ود ا تدان ًهرَ اةونتلهتا اممهاُملٕ ُاف شهتجٌت جنههٍ ّذلتها لهٗ اممشهتملفا مج
ًرَ ايفوميٖ ذ ِٛةْٖ ذدهْهٖ ت ،هحم مج

هحم ذ هِٛةْٖ ت هِّال ا يهوامل اةه ُل هت

لٗ ٔ هو ُحه امماهدمل مج ك نهتا اة بهد نةغهت ٙاةونتلهٖع ف هت توشها امم هِٛةْٖ
ايفوت ْٖٚر،لٖ مج وميٖ اة اُّو مج احملوملاا ُ وميٖ اةواا.
)4

دن داس امم ه ل

لْهٍ ةل اهدمل ُ اة هاخو مج اة هداس :ذهى اممبهومل ههٍ ّه م كمل هتا

فشهههِ ذنتةوهههتا ذهههى امماهههدمل حلتذهههحم اةونتلهههٖ هههٌوّ ًت ُ ي لْهههٍ ي ّ هههدسًت
ج ك تا اةو ْد اممِ هِس مج احل هت ايفهتملٔ تةو هوٖ ةلوهِه ا ُا ذهى اةونتلهٖع
ُ ّ ههدسًت فلههٌت تةو ههوٖ ةلوههِه اة،ههتهٓع ُ اةب ههط امم ه ل

لْههٍ تةو ههوٖ ةلوههِه

اة،تةك ُتةب خوا اممدٕ اممواِب لٌْت مج اتفتلْهٖ ك هدامل اةونتلهٖع جهني
ُ تاخو جني هاِب اجتفتع اممِلها لٌْهت تبأهٗ

ّ هدس

هِّال امماهدمل فتٚهدٕ ذواهِب

لٌْههت مج اجتفتلْههٖ ههِاا ذههدٕ اة ههاخرل ًُههرا مي،ههحم ههاا ّ ٙف ه ذهها هاههِب اةبههتهِي
اممههدهٓ ههِا ٙمج كلههوامل ًههرَ اةفتٚههدٕ ُ فِهٌههت و ههوٖ زّههتسٕ لههٗ ذههت ا

دّههدَ مج

اةبتهِي اممدهٓ وبتً ةواِب لِاها اةووِك.
)5

هههدن اإل هههوغ هههى جبهههد اةونتلهههٖ ُ هههول ٌت وبههتً ةإل هههواٙاا احملهههدسٕ مج اتفتلْهههٖ
 -1د/سياض فخح هللا بصيلت – جشائم بطاماث الائخمان – مشجع ظابه – ص .117 – 79
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اإل دامل ُا تدان اةغهرل شلهت مج اةشهوا ُ ٙاة هلا جٌهرا مي،هحم ذ هِٛةْٖ لهٗ حتذهحم
اةونتلهٖ تبأهٗ ل لههٍ امموهتة اةه سج ٌهت امماههدمل ك

تهها ت ِّأههٍ هى اإليههوامل

اة لد تبا لٍْ وا ٙتةب ك تها ذ ِٛةْٖ وت ْٖٚت ،حم مج وميٖ اةواا.
 اةشههوا ٙرههت دنههتُز احلههد ا لاههٗ ةلونتلههٖ ٔ مج حتةههٖ لْههتن ههتحا اةونتلههٖ
هلا ذوههتة ذتةْهٖ تفههِع ذهت ا اجتفههتع لْههٍ ها اة ْههحم ُاةووهب جههني اة ْههحم
ّ اا ى وميٖ خْتهٖ ذتهٖ(.)41
كتا

)6

هوحْ ٌت ُ كةغتٌٚهت ُذأهٗ مج ا ه تداذٌت

ّوس اةونتلٖ ةل ادمل ود اه ٌهتٙ

جنهٍ ّكِي ذوتكوتً يفومي خْتهٖ ا ذتهٖ ُاةواا.
ه  -تةو وٖ ةل هت و :امم تلهد ةبوهِا اةوْها ُتاسّهٖ اقهدذتا رِ ها اةونتلهتاع ج هى
ًم ذ ِٛةْتتٍ اة ذنت ا لٌْت ذت ّلٗ:
لد ّبا اة ت و جوّ ٖ ةلتداه ُاةواها هى وّه اة تذهحم تةونتلهٖ ع جْ ل هحم هى

)1

اة ههههل ٖ ُاقههههدذتا امموت ههههٖ اتا

ّ لههههو٘ اةدلههههٖ اممنلِ ههههٖ مج ا ههههواٙاا اة تذههههحم

تةونتلٖ()42
اةاّتسٕ مج

)2

ه تمل اة هلا ُاقهدذتا اةه ّوْ ٌهت رِ ها اةونتلهتا هى

اةوبههدٔ اةه ّوْهها ٌههت ُ تبتيههٗ ّههٖ
اة لْٖ ُ

ه تمل اةوْها

ِةههٖ ُ تههاذا ذههى حتذههحم اةونتلههٖ خباههِب

ْحم حتذحم اةونتلهٖ اّهٖ ه هوٖ ذهى اةو هِن اةه ّهدج ٌت اة هت و ةلووهبع

جني ج حم تةب جنهٍ ّ ل حم ذ ِٛةْٖ ملس ًهرَ امموهتة

وبه ًت جتفتلْهٖ اة هت و ًُهرَ مت،هحم

ذ ِٛةْٖ ذدهْٖ.
اة اُّو مج جِاترل ُ ل تٚم اةوْاع ُتةب اِمل هدٕ

)3

ههدن ذ وجههٖ ا

هدك مج اةِالها ذوٌهت ا ه غوا

تههها تةلغههٖ اة ه تك هها ٌههت اةب ههتٚم ُاةفههِاترلع ُ ههدن كف ههتا

ْتهتا اةفِاترل خت ٖ اممول ُف ت ٍ رول ّاّد ى ذهت ا اجتفهتع لْهٍ هد ذغهتسملٕ
حتذههحم اةونتلههٖع ُمج

ههِملٕ خههو٘ ت كههومل فهه،رلاً ًههِ هههٍ ههد خههر اةونتلههتا ذههى

اة ههو ٙخههر ا ه ٌت لههٗ جههِاترل اةشههواِ ٙا ههنٖ اآلةههٖ اإلةكذلُهْههٖ  POSجنهههٍ
ّواههم ٌههت اةفههِاترل ا

ههلْٖ ُّواههم ذ ٌههت جههِاترل لههٗ ْههت

ّبههِن ههد تةههب رههحمٙ

41

 أ .د /اميرفشج ًىظك ،مشجع ظابه،ص.17642
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ههى

لْههتا ههوا ُ ٙتبههدّم خدذههٖ
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ذناههحم لٌْههت حتذههحم اةونتلههٖ

ُّو ههلٌت ذهها فشههِ اممنتةوههتا ةلووههب ةبْههدًت حل ههت ٍ ُخت ههٖ ذهها ا

تههها اة ه

تاخر سُملٕ داس اةفِاترل ك واٙاا ِّلٖ .جْ ت ا اة ت و ُ وهب اة هت و ثهم ها وهب
اة هت و ُ وهب امموا ههٖ اة تممْهٖ ملا ْههٖ ا ةونتلهٖ ثهم ْوههٍ ُ ها اةووههب امماهدمل ةلونتلههٖع
ًُرَ اةاِمل ود اف شتجٌت ّ ل حم اة ت و جٌْهت ر هِٛةْٖ ذدهْهٖ ّبأهٗ لْهٍ جٌْهت
جبههاا ٙذههدهٓ ّ ،ههحم مج نههوي ًههرَ امم ههتذوا ُذنتةو ههٍ ههوس ًههرَ امموههتة ك
ت ِ ّال ٔ يهومل ُلها هوا ٙتةهب لهٗ ا

هوا ا خهو٘ ُ رلًهمع ُك

تههها

تهها تةهب

ّ ل حم ر ِٛةْٖ وت ْٖٚةبْتذهٍ جبوميهٖ اة اُّهو ُرنأها ةل بِ هتا اممواهِب لٌْهت
مج لتهِي اة بِ تا ى وتّٖ اة اُّو.
)4

اةوْهها رِ هها نتلههتا اه ٌههت

ههوحْ ٌت ُ نتلههتا ذفبههِسٕ ُا ك و ههٍ ِا ههنٖ

اممادمل فبدًت ُتةب كذت تةوْا رِ وٌت مل م ك وهٍ تةفبد ُ وّهو اةفهِاترل هتملّخ
اةوْهها اةاههلْ ُ

وّههو جههِاترل اةوْهها ههتملّخ ههت

لههٗ ك و ههٍ تةفبههدع ُ ههلوٍ

ةلونتلتا امملغتٕ وهت ٙلهٗ ك وههٍ ٌهت ثهم ا هنوته جهِاترل ْها رِ وٌهت هرل حبْبْهٖ
ُ وّوًت تملّخ ت

لٗ تتملّخ ك و ٍ ُاج ْو ٙلهٗ امموهتة ةوف هٍُ .فهحم تةهب

ذن لههٍ ذ ههِٛةْٖ ذدهْههٖ ّبأههٗ رِ وٌههت رنتةو هههٍ ههوس امموههتة اةهه حاههحم لٌْهههت
ُت ههِّال اةووههب ههى ّههٖ يههوامل ُل ههت لْههٍ ذههى ههوا ٙتةههب وبهتً ةواههِب اةبههتهِي
اممدهٓ ُاجتفتلْٖ ك

تها

لٍ ر ِٛةْٖ وت ْٖٚى اة اُّو ُ اة ِا

ذا اة ْحم

مج وميههٖ هاهها ت ه تدان ههوع اح ْتةْههٖ ةللاههِا لههٗ ذوههتة ةْ ههت ذههى حبههٍ
ُتبأٗ ًرَ امم ِٛةْٖ نّبته اة بِ ٖ اممبوملٕ مج لتهِي اة بِ تا لٍْ.
)5

اة بارل مج اة افد ذى تاْٖ حتذهحم اةونتلهٖ ُ هوذٖ اةونتلهٖ ُ هدن اج ه تدان
اة لْم

لِ اة حم ٌتع وبتً ممهت هو تفهوَ ُذهت ًهِ ذواهِب لْهٍ مج اة بهدع

جهنتا لاههو مج ٔ ذههى تةههب ُ ههته رِ هها اةونتلهٖ جنهههٍ ّكههِي لههد ُلهها مج امم ههِٛةْٖ
اممدهْٖ ُّكِي لٍْ ت ِّال اةووب اّٖ يوامل ُل ت لٍْ ذى وا ٙتةب.

للعلىم اإلًسبًية واالجتوبعية

187

العذد ( )14الوجلذ ( )15ابريل  -يىًيى2017م

ISSN : 2410-1818

| د .عبده محمد السويدي

الحماية الجنائية واالمنية لبطاقات االئتمان

الوبحث الثبلث :الحوبية االهٌية لبطبقبت االئتوبى علً الوستىي الىطٌي والذولي
املطمب االوه :احلىاية االوٍية لبطاقات االئتىاُ وَ خاله الطبطية الكطائية
ه وتُا مج ًرا اممنلا ذفٌِن اةأونْٖ اةبأتُ ْٖٚفرةب سُمل اةأونْٖ اةبأت ْٖٚمج
احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي.
أوال :وفّوً الطبطية الكطائية
اةأوط اةبأتِّ ٓٚا ٍ وميٖ املتكوتع جٌِ جح
اةشو ٖ خت
ُاج وا

لٗ املتكت ايفوميٖع جٌْٖٛ

تحملتجاٖ لٗ اةواتن ُاجذى اة تن ُاآلسا اة تذٖع ُا تّٖ اجملُا

ُاجذِاا ُ لٗ اجخ

ف ت خت

ذوا ايفواٚم لوحم ُلِ ٌت ُيونٌت د املتكت ٌتع

كفتةٖ اةن اهْوٖ ُاجذى ةل ِا وا مج فتجٖ ا تجاع ُ وفْر

ذتتفويٍ لٌْت اةبِاها ُاةلِا ٚذى ُا وتا (.)43
ُلد وجت اةأونْٖ اةبأت ْٖٚمج اةبتهِي اةْ ين اهٌت:
هات اممتسٕ (" )91ذت ذِملُا اةأوط اةبأت ٓٚذكلفِي ت بات ٙايفواٚم ُت با
ذوتكوٌْت ُجل
ُاثوتتٌت مج

اةوو تا ُاةشكتُ٘ ُعا اج دججا ُامم لِذتا امم لبٖ ٌت

تيوًم ُامل تشلت ا اةوْت ٖ اة تذٖ"

()44

ًُوتك ذفٌِن خو ةلأونْٖ اةبأت ْٖٚاهٌت تود حا تو ٌٓ ُ ْفٖ اةأونْٖ
اجساملّٖ تةفشحمع ُةكى اةأونْٖ اةبأت ْٖٚج تب او لٗ مل تا اةشو ٖ جبطع حم
مت د ا

رلًم ذى اةِ تٚف ُاةِزاملاا اجخو٘ ح ا وْ ٖ

ذف ا ذك ا اة حم ةٍ
ُّنل

فٖ اةأونْٖ اةبأت.)45(ْٖٚ

لٗ ذى ميو

فٖ اةأونْٖ اةبأت" ْٖٚذاذِمل اةأوط اةبأتُ "ٓٚذاذِمل

اةأوط اةبأتً ٓٚراع ةٍ
اةبأت ْٖٚةٍع جتاتا

حم فو ذوٌ تع ج ،و

وحْتا ُاخ ات تا ذندسًت اةبتهِيع ُتو ا اةافٖ

حم تةبأت.)46(ٙ

جٌِ ذى ًرَ اةوتحْٖ ّبِن جب ا فتجٖ امم لِذتا ُّدُهٌت مج

أو ا دآٚع

43

 د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.39244
 املادة( )91م النشاسالجمهىسي بالناهىن سمم( )13لعىت 1994م بشأن الاجشا اث الجضائيت،ص.2645
 د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ،ظابه ،ص.39346
 -د /فىصيت عثذ العخاس ،مشجع ظابه ،ص.240وما بعذها
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ُّو لٍ ا اةوْت ٖ اة تذٖ ةلود ٙمج
ّبِن ٌت

اة

اجخ ات تا ُاة

وّب اةد ِ٘ ايفوتْٖٚع تإليتجٖ ا تةب اج تا

د ُلِه ايفوميٖ ذى
ختأا إل وا

| د .عبده محمد السويدي

وّتا ُيوط ُلوالع ُ رل تةب ذى

اة لنٖ اةبأت ْٖٚذى ًرَ اةوتحْٖع ُمج هفش

اةِلت ّكِي ختي ت للجهة االدارية التابع هلا يف وظيفته.
ثاٌيا :انتشاب صفة وأوور الطبط الكطائي:
حدس لتهِي اج واٙاا ايفاا ْٖٚمج اممتسٕ ( )84ذوٍ اج تتب اةرّى ّ دلُي ذى
ذاذِملٔ اةأوط اةبأتًُ ٓٚم(:)47
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

ا أت ٙاةوْت ٖ اة تذٖ.
احملتجاِي.
ذدّوُ اجذى اة تن.
ذدّوُ اممدّوّتا.
يوتط اةشو ٖ ُاجذى.
ملؤ ت ٙاحلول ُاجل تن ُهبط اةشو ٖ ُذى ّود ِي ةلبْتن ا تا اةأوط
اةبأت ٓٚذى رلًم.
بتا اةبو٘.
ملؤ ت ٙامموافا اةولوّٖ ُايفِّٖ.
عْا اممِ فا اةرّى رنِةِي فٖ اةأونْٖ اةبأت ْٖٚرِ ا اةبتهِي.
ُ ّٖ ٌٖ خو٘ ِّفحم اةٌْت اةأوط اةبأت ٓٚرِ ا لتهِي.

ثالجا :االختصاص املهاٌي ملأوور الطبط الكطائي
مل حم اةشو ٖ
ُاةغو

دس ةٍ اخ اتب ذكتهٓع

وبت ةبتهِي اج واٙاا ايفااْٖٚع

ذى تةب دن اقلط مج اج واٙااع جتجخ اتب اممكتهٓ يوُملٕ حل ى رل

اة حمع اْك ج ّ تنٗ مل حم اةشو ٖ اجخ اتب اممكتهٓ احملدس ةٍع وبت ةل واْم
اجساملٔع ُت د اج واٙاا اة

ت تر مج رل اجخ اتب اممكتهٓ ذى ذاذِمل اةأوط

اةبأت ٓٚمج رل اجحِاا اج ،وت ْٖٚت لٖع ةرةب ِّ د تب ْم كساملٔ ةكحم ذونبٖ.
جٌوتك مل تا
47

و ٖ مج فحم ل م ذى اجل تن اجساملّٖع ُذوفا

و ٖ ةكحم

 -النشاسالجمهىسي بالناهىن سمم ( )13لعىت 1994م بشأن الاجشا اث الجضائيت  ،ص.24
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ذوفا ذى امموافا اجساملّٖع ُذدّوّٖ اذى ةكحم
دنِز ي ّوت و حد ذى مل تا اةشو ٖ
فتهت ًوتك

وُ

ا ،وتْٖٚ

| د .عبده محمد السويدي

تجاٖ مج اةدُةٖ عًُكراع جو

و ختمل هنتع ًرَ اة ب ْ تاع اج اتا
دسٕ

تةبتهِي

ُ ت لْ تا ذ ْوٖ

ُ

تفِّأتاًُ...كرا(.)48
 ُّ )1ا اجخ اتب لْت تممكتي اةرٔ ُل ت جٍْ ايفوميٖ ُ اممكتي اةرٔ ّبْم
جٍْ امم ٌم اُ اممكتي اةرٔ ّبوال لٍْ جٍْع ُّ،وت اجخ اتب ةل لك ٖ اة
ملج ت اةٌْت اةد ِ٘ ُج.
ُ )2مج حتةٖ اةشوُه ت د ايفوميٖ ذوتكوٖ مج فحم حم ُلا جٍْ حم ذى ا تا اةودٙ
مج اة وفْر.)49(.
ُّ لدس اجخ اتب اممكتهٓ شلت ًِ اةأوط اةبأت ٓٚتيفوميٖ وبت حكتن
اممتسٕ (234اةفبوٕ 1ع )2ذى لتهِي اج واٙاا ايفاا.ْٖٚ
ُ و ت ٙلٗ ذت تبدن جني تةب ّ لدس اجخ اتب اممكتهٓ مماذِمل اةأوط اةبأت ٓٚمج
دٕ اذِمل ذوٌت :اممكتي اةرٔ ُل ت جٍْ ايفوميٖع ُاممكتي اةرٔ ّبْم جٍْ امم ٌمع
ُذكتي اةبوال لٗ امم ٌم.
ُخمتةفٖ ًرَ اةبِا د ت سٔ ا
اة حم

نوي ك وا ٙذاذِمل اةأوط اةبأتٓٚع اج اتا فتي

ت ت ّبِن ٍ مل حم اةشو ٖع ُتنلا اجذو ةاوُ

خشْٖ اقِ

خت ٖ اةبْتن ٌرا اج واٙ

ذى يْته اةفو ٖع فاي ّكِي مل حم اةأوط اةبأت ٓٚذ و ت ايفؤ

ُملا ٙامم ٌم ةأونٍع ُخو امم ٌم ممونبٖ ختمل اخ ات ٍ اممكتهٓع جو ّ بحم ي ّذلفٍ
سُي ت وا(.)50
عالقة صفة الطبطية الكطائية جبرائي بطاقات االئتىاُ :
ذى اممفٌِن اة ت ةلأونْٖ اةبأت ْٖٚجنهٌت ج تود اج د ُلِه ايفوميٖع ُايفواٚم
امم لبٖ ونتلتا اج ٚتي ف،رلَ ذوٌت :ذت ًِ تاُّوع ُذت ًِ ولٖع ُذت ًِ اجشتٙ
واملع ُذت ًِ هااع ُ رل تةب ذى ايفواٚم اة ت تفوًت.

48

 د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.39549
 املادة ( )2،1 /234م ماهىن الاجشا اث الجضائيت ،مشجع ظابه ،ص.6350
 -د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.397،396
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ُةكى ذفٌِن اةأونْٖ رن لف سُملَ تةو وٖ ةو حم اةأوط اةبأت ٓٚذى ٌٖ ا
ٌٖ خو٘ع جتةأونْٖ اةبأت ْٖٚةو حم اةشو ٖ خت لف مج ذٌتذٌت ى اةأونْٖ
د اجخ اتب مج فحم ٌٖ

اةبأت ْٖٚممف ا اة حمع حْك

حمع ةٍ سُملَ امم بحم ى

اجخو عُّ ين تةب اي اةأونْٖ اةبأت ْٖٚميكى ي متو ممِ فٓ اةووب اممت اا
نساملٕ هاتن نتلتا اج ٚتي مج اةووِك بوامل ذى ُزّو اة دا(.)51
ُمج مل ٔ اةوتحك ميكى ي متو
اةووب" جْ ت ّ ل

فٖ اةأونْٖ اةبأت" ْٖٚةنتٚفٖ ذى ذِ فٓ

تممتتةفتا ُايفواٚم اة

ت م ى وّ

نتلتا اج ٚتيع ح ٗ

ميكى يفٌٖ جوْٖ لٗ سملاّٖ فتذلٖ واتن اة شغْحمع ُلتسملٕ لٗ اف شت

ايفواٚم

ُت وا جت لٌتع ُيوط ايفوتٕ ُتبدميٌم ةل لتف ٖ  ُ.رةب ميكى ي ّبِن اةووب
تختتت اج واٙاا امموت وٕ حنِ

وّو احملأو اةوزن مج حتةٖ اممتتةفٖ اةبتهِهْٖع ُ تا

ًرَ احملتيو ا اةوْت ٖ ة وت و

بْبتتٌت مج اةِال ٖ ُمج مل ّوت ي ًرا اج وا ٙميكى

ي ّبلحم ذى

لْتا اج دا ٙلٗ نتلٖ اج ٚتي.

وا ودى عالقة االختصاص املهاٌي جبرائي بطاقات االئتىاُ:
كي نتلتا اج ٚتي ميكى ي ّو بحم ٌت حتذلٌت ذى ذكتي ا

اخوع جنتا ذت ا

اج دا ٙلٗ اةونتلٖ تة اُّو ُ اج نوته مج ذكتي ذتع ثم ا ا

تشلت مج ذكتي

خوع ُ ٌوا ه ْوٖ ًرا اج دا ٙمج ذكتي ثتةكع جتة تؤا اةرٔ ّ،تمل ًوتع ًِ ٔ
اخ اتب ذكتهٓ ّ م جٍْ
1ع )2ذوٌت اْك ه

وّب اةد ِ٘ ايفوتْٖٚ؟ ةبد تيفت اممتسٕ ( /234اةفبوٕ

لٗ ذكتي ُلِه ايفوميٖع ُ اممكتي اةرٔ ّبْم جٍْ امم ٌمع اُ

اةرٔ ّبوال لٍْ جٍْ.
ُةرةب هو٘ هٍ مج حتةٖ دن اةبوال لٗ امم ٌم اةرٔ ا
نوّبٖ رل ذشوُ ٖع ُ
احلتةٖ ّو بد مج

حم نتلٖ اج ٚتي

ّ م يونٍ مج ذكتي ايفوميٖع جني اجخ اتب مج ًرَ

حم التذ ٍع ًُِ

حم اجلتذٖ اة،ت ت امم وحم ةد٘ اةووب ود

ا توا نتلٖ اج ٚتي.

51

 -املشجع العابه ،ص.398
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الوطلب الثبًي :الحوبية االهٌية لبطبقبت االئتوبى في هجبل التٌقيب واالستذالل
اةأونْٖ اةبأت ْٖٚةو حم اةشو ٖ مج ذكتي
ٌٖ

حم خو٘ع حْك كي اممِ ف مج ٔ ٌٖ

لٍع خت لف وٌت ٔ ذِ ف مج

حم مج اةِزاملاا اجخو٘ ُ مج اةووِك –
لٍ لٗ

اتا فتي ةو ال ذِ فٌْت ًرَ اةافٖ ّ -ب او

وّو احملأو اقتب

تممتتةفٖ اةبتهِهْٖ.
ُتةب خوجت ةو حم اةشو ٖ اةرٔ ّ ت م سُملَ مج

تا اةولك ُاة وبْا ى

اةفت حمع ود ُلِه ايفوميٖع ُ ى وفت ٍٚمج املتكت ٌتع ُ حم فتجٖ اج دججا
اْك دن ا فتجٖ اجسةٖ ُاةدجٚحم اةبتهِهْٖ ُّوج ٌت رلأو ا
جْكِي ًِ كي

اةوْت ٖ اة تذٖع

اة ورل "اةشواملٕ اجُ " مج اةد ِ٘ ايفوت.ْٖٚ

هفهىم التٌقيب واالستذالل :
اوال :وفّوً التٍكيب واالستداله يف الشريعة االسالوية
اةشوّ ٖ اج وذْٖ زاخوٕ روتجا اةأوط اةبأتٓٚع ُكي فتي تنوْبٍ ُت
مج اة او احلتةٓع رن لفتي

ٍْ

ت فتهت لٍْ ت بتع كج ي ايفًِو ُاحدع ًُِ اة وبْا

ُاج دجا ةل لتجاٖ لٗ اجذى ُاجذتي ا ايف ت ٖ.
حْك

د مج اة اِمل اة ت بٖ ي اةبت ٚا

لْٖ اةولك ُاة وبْا مج اةشوّ ٖ

اج وذْٖ ًم اةشو ٖ ُ اة ش اُ اج ِايع ُفتي اخ اتب اة ش مج اةشوّ ٖ
اج وذْٖ اةولك ُاة وبْا ُاج دجا ةأوط ايفواٚم ُذوتكوٌْت ُاةبوال لٌْمع
ُتبدّم ايفتهٓ ةلبتيٓع ُفتي سُمل احمل ا اجذو تمم وُ

ُاةوٌٓ ى امموكوع

ُفتي ّ دخحم مج عْا ا تجا امم الٖ ت ذِمل اةالْٖع ُاةولدّٖع ُامموُملع
ُاج رّٖع ُاآلسا ع ُاةبوال لٗ اقتمل ا ى اةواتن.
جكتي شل جْ ُ ٙفٖ اةأوط اةبأتٓٚع ف ت فتي ةِاةٓ اممات

ًرَ اةافٖع

حْك ت تسا ًرَ اةِ ْفٖ ُ ْفٖ اةوْت ٖ اة تذٖ مج اة او احلتةٓع رت شلت ذى لنٖ
اإلحتةٖ ةل لتف ٖع ُفتي ةلتلْفٖ فتجٖ اة لنتا رت مج تةب اةأوط اةبأتٓٚع ُةٍ
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لنٖ ك نت ٙاة لْ تا ُاجُاذو اةوزذٖ(.)52
ُفتي ّ ؤ ذت ّ ؤ اةِْن مج اج واٙاا ايفوتْٖٚع ذى حْك حوش امم ٌم
اح ْت ْتع ُا د ت ٙاةشٌِسع ُح امم ٌ اع ُتبدّم اجسةٖ اةوزذٖ.
ُلد لتا ى تةب ال اةفبٌت :ٙةبد ى اةو ال ي احل وٖ هاتن ك وذٓ سخحم تذٖ
اة تملّخ ُاح ِتٍ

فتمل اممتيٓع جلم ّ د ةٍ ثو مج اة او احلتيوع ًُرا اةاى رل

لْ ع جتحل وٖ ذتزاةت لتُ ٖ ٚكي اخ لفت ت

ْ ٌتع ُتوتّى ت

ذ ِةٌْتع ُجمتشلت

ذتزاا حِّْتع ُكي ت ت مل تؤًت ُتش وت ذ تةكٌتع ُّكفٓ سةْو لٗ

لٖ ًرَ

احلبْبٖ كةبت ٙهاوٕ لٗ اجخ ات تا اممِز ٖ ا مل تا اةأوط اةبأتُ ٓٚاةأوط
اجساملٔ ُاةوْت ٖ اة تذٖ ُ و ٖ امموُمل ُ و ٖ اآلسا ...اخلع ةبد تبت م ً ج ٙعْ ت
وحْتا احمل ا (.)53
ثاٌيا :وفّوً التٍكيب واالستداله يف الكاٌوُ
املتوط ذفٌِن اة وبْا اٌِمل اةدُةٖع ت وتملَ اج لِ اةفين ةفو

اةواتن ُاجذىع

حْك ت ِ اةدُةٖ ذٌ ٖ اجتٌتنع ُاحكتن اةبأتٙع ُ ِملًت اي ذى ذٌتذٌت ذكتجلٖ
ايفوميٖ ش ٗ

ِملًتع جكتهت ةلدُةٖ لنتا ُا ٖ مج تةبع ُتوتا لٗ تةب ي

لتذت ًْ ٖٛملزلْٖ مت،حم ا

ا هْت ٖ ى اةدُةٖ ًُٓ اةوْت ٖ اة تذٖع حْك ّ م عا

فتجٖ اةوْتهتا ى ايفوميٖع ُامل تشلت ا اةوْت ٖ اة تذٖ اة

تِ

دُملًت اةولك ى

اجسةٖ ُاة لبْ ذا امم ٌم ثم احتةٖ امم ٌم ةل لتف ٖ.
ُاممتسٕ ( )91ذى لتهِي اج واٙاا ايفاا ْٖٚاةْ ين هات لٗ اهٍ(ذت ذِملُا اةأوط
اةبأت ٓٚذكلفِي ت بات ٙايفواٚم ُت با ذوتكوٌْت ُجل
ُعا اج دججا ُامم لِذتا امم لبٖ ٌت ُاثوتتٌت مج

اةوو تا ُاةشكتُ٘

تيوًم ُامل تشلت ا

اةوْت ٖ

اة تذٖ)
ُذفٌِذوت مج ًرا اةولك مماذِمل اةأوط اةبأت" ًِ ٓٚمل حم اةشو ٖ" حْك تكِي
ذٌ ٍ وبت ةو

اممتسٕ اة ت بٖ ًِ اةولك ى ذوتكا ايفوميٖع ُعا اج دججا

52

 اب ي الن يييم الجىصي ييت ،الط ييشل الحًيم ييت ف ييف العياظ ييت الش ييشعيت ،جحني ييه دمحم حام ييذ ،داسالًخ ييب العلمي ييت ،بي ييروث ،ب ييذون ج يياسيخ طثع ييت،ص.239وما بعذها
53
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تلان ةل لبْ ع ًُرَ اجذِمل ًٓ ًِو

| د .عبده محمد السويدي

لْٖ اة وبْاع جٌِ ّوباع ٔ ّولكع ى

ايفوميٖ ُذوتكوٌْت تةِ تٚحم اةفوْٖ ُاةبتهِهْٖع ُدن ا فتجٖ اج دججا اةوتجتٖ ى
اةولك ُاة وبْا مج

أو عا اج دججا اةرٔ ذنوملَ(.)54

ُةرةب جبد و اةو ال اج دجا اهٍ "جم ِ ٖ ذى اج واٙاا اة ٌْدّٖ اة ت بٖ
لٗ

وّب اةد ِ٘ ايفوتْٖٚع تٌد

فٓ ت تر لنتا اة لبْ

ا

عا امم لِذتا مج اي وميٖ املتكوتع

وت ٙلٌْت اةبوامل جْ ت كتا فتي ذى ايفتٚا ُ ذى امموٚم

وّب اةد ِ٘ ايفوت.)55("ْٖٚ
ودى صالحية ٌظاً التٍكيب واالستداله يف وهافحة جرائي بطاقات االئتىاُ :
ميكى اةبِا اي امم اةٖ

اِملٕ مج واٚم ذ ْوٖ ُ تتب ْوٌمع ُاملتكت

ايفوميٖ كذت ذى حتذحم اةونتلٖ ُ ذى ذِ ف اةووب ُ ذى اة ت و ُ ذى اةغرلع جنتا
املتكا حتذحم اةونتلٖ ايفوميٖع ِاٙ

وا اه ٌتٙ

وحْٖ اةونتلٖ ةل تذحمع ُ دن

وحْ ٌتع ُ اةغت ٙاةووب شلتع ُ ح ٗ جتتُزَ حد اة لا جنهٍ ذى اة ٌحم

دّد ًِّٖ

اةفت حمع ُتبدميٍ ةلوٌتا اممت اٖع اذت اتا املتكا ذِ ف اةووب وميٖع تة ِا

ذا

اة ْحم ُ ذا اةغرلع ُ رفوسَع جبد ّكِي ًرا اةف حم ات ٖ ا اك ُتوبْاع ُاتا
املتكا اة ت و وميٖ ذى واٚم نتلتا اج ٚتي جنهٍ لد ّكِي ذ وُجتع ُلد ّكِي
ذا اةغرلع جْكِي اجذو ات ٖ ا

ًوتك تِا

اك ُتوبْاع ُاتا املتكا اةغرل

وميٖ ذى واٚم نتلتا اج ٚتيع جني اجذو ذن ت ا اك ُتوبْا.
ُذى ًرا اةوْتي اة ت ع جني مماذِمل اةأوط اةبأتٓٚ

وحْٖ اة وبْا ى ايفوتٕ

جْ ت ّ ل جبواٚم نتلتا اج ٚتيع حْك كي ذٌ ٖ ذاذِمل اةأوط اةبأت ٓٚتود
املتكت

ايفوميٖع ُدنا ي ت،وت عْا اج واٙاا اة

اةبأت ٓٚمج

د

ّبِن ٌت ذاذِمل اةأوط

تيو ذِلا لٌْت ذوٌمع ّوا ٌت ُلت اختتت اج واٙاا ُذكتي

حاِشلتع ُدنا ي تش حم تلب احملتيو لٗ تِلْا اةشٌِس ُاقدلا ٙاةرّى ا وِ ِاع

54

 د /س ول عثيذ ،مثادئ الاجشا اث الجىائيت  ،الناهشة ،مًخثت ظيذ عثذهللا وهثه1985 ،م ،ص.30355
 -د /محمىد هجيب حعني ،الاجشا اث الجىائيت ،داسالنهظت العشةيت ،1988 ،ص.499
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ُتو حم احملتيو ا اةوْت ٖ اة تذٖ ذا اجُملاع ُاج ْت ٙاممأوِ ٖ (.)56
ثالجا :دور التٍكيب واالستداله يف توفري احلىاية االوٍية لبطاقات االئتىاُ
اة وبْا ت

لٗ اج دجاع ُ دُي اة وبْا ج ّكِي ا دجاع جتة وبْا ّولك

ى ايفوميٖ ُ ّولك ى امم ٌمع ُمل حم اةشو ٖ ًِ اةرٔ ّبِن ٌرَ اممٌ ٖع ةرا ميكى
يّ

ٗ

ف ت ّ

حم مل حم اةشو ٖ مج اة وبْا اهٍ" اة وبْا امم ذل" ُ " اة وبْا اقفٓ".
ٗ

لٍ مج اج دجا " تة وبْا اةاتًو" ُ "امم لى"ع ج ى اممبومل هٍ

"ج ت،وّا لٗ ذاذِملٔ اةأوط اةبأتُ ٓٚذوؤُ ٌْم جْ ت ّبِذِي ٍ ذى اة لؤ ى
ايفواٚم باد اف شتجٌتع ُةِ اخترُا مج وْحم تةب اة تفٓ ُاه لتا اةافتا ح ٗ
ّاهش ايفتهٓ شلم ُّاذى تهوٌمع ج

تّوٕ مل تا اةأوط ةلووتٕ باد يوط ايفوميٖ

ج جتتمج اةبتهِي ذتساذت كملاسٕ ايفتهٓ توبٗ حوٕ رل ذ دُذٖع ُ تبا

ت اة لوّال

لٗ املتكت ايفوميٖ (.)57
ةرةب جني اةِ تٚحم اة

ّ ترًت مل حم اةشو ٖ حنِ نتلتا اج ٚتي ُايفواٚم اة

توتكا شاهٌت ّش لٌت اة وفْر وِ ٍْ :اة وبْا اقفٓ ُاة وبْا اةاتًوع ًُرا اجخرل
ًِ ذت ّنل

لٍْ اج دجاع ف ت ي ًرا اجخرل لد ّكِي ةٍ سُمل فورل مج تبوّو

ذارل اةد ِ٘ع خت ٖ ي اةِ تٚحم امم تحٖ يفٌتز اةشو ٖ ذ وِ ٖع جأو ى ي ًرَ
امموحلٖ تال ةألثوتا اةبأت.)58(ٓٚ
ُمج اةوٌتّٖع جني ا دجا ُتوبْا مل حم اةشو ٖ ّك ا ً ْ ٍ ذى هٍ تووٗ لٍْ
اجحتةٖ ةل لبْ

ُ حف

اجُملاعع جتج دجا ّال

ي ّكِي

وْو ج ذل تس

اةبتيٓ رت ًِ ذو ِ ةل ٌمع ُلد ّاخر اةبتيٓ ذوٍ سةْحم اجساهٖ(.)59
ُت ْا اّأت ذوحلٖ اة وبْا ُاج دجا ّأت اي مل حم اةشو ٖ ج ّ ِ حم مج
احلبْبٖ جٌِ دن ا فحم ذت ّ نْا ذى ذ لِذتا ّلبٓ ٌت ا اةوْت ٖ اة تذٖع اة

ًٓ

دُملًت تولك ُتوبا ى سةٖع ّ بومل ٌت ُ ٍ التذٖ اةد ِ٘ اي تكِي ًرَ اجسةٖ
56

 د /محمىد هجيب حعني ،مشجع ظابه ،ص.4457
 د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.40858
 د /محمىد هجيب حعني ،مشجع ظابه ،ص.51159
 -املشجع العابه ،ص.512
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تحلٖ ةوجا اةد ِ٘ ايفوت ْٖٚذى دذٍ( .)60جٌٓ متكى لنتا اة لبْ ذى اة او
مج يِ ٙذت ُ حم اةٌْت ذى ا دججاع ف ت ي ً ْٖ اج دجا تودُ مج فِهٌت حد
وت و اةدجٚحم اة

ّ ود اةٌْت اةبتيٓع ُكي فتي اةبتيٓ رل ذبْد دةْحم ذ اع
()61

حم ّ د سجٚحم ذ كتذلٖ اة وت و ة كِّى بْدتٍ .
ُذى ًوت تودُ اجً ْٖ اجذوْٖ حل تّٖ نتلتا اج ٚتيع جْ ت ّبا

ووٌت ذى واٚم

كتجٖ هِا ٌت ع حْك ت م اج واٙاا اج دجةْٖ ةلِ ِا ا ذوتكا ًرَ ايفواٚم.
الوطلب الثبلث :وسبئل الحوبية االهٌية لبطبقبت االئتوبى علً الوستىي الىطٌي
والذولي
ت دس ذٌتن ذاذِمل اةأوط اةبأت ٓٚمج حم هاتن اة وبْا ُاج دجا رت ذنب
اةغو
مج

ذوٍع ُلد حدس اةبتهِي ةو حم اةأوط اةبأت ٓٚاةِ تٚحم اة

ميكى اختتتًت

لْٖ اج دجاع ةلكشف ى ايفوميٖع ُ ي ذت ّ با تةب ذى ا واٙاا اة لبْ

ةوه ٌت ٙا حكم نساهٖ ُ وا ٕٙامم ٌم رت ًِ ذو ِ اةٍْ ذى ج حم وتٓٚع ِا ٙمج
هاتن احلت ا اجةٓ ُ مج هاتن نتلتا اج ٚتيع فحم ًرَ اة تذوا كي
ساخحم محتّٖ اذوْٖع ج ِ

ت ثو و ب لٗ اجذى اج

تكى

ت ٓ ُاجذى اجل اتسٔ مج

اةدُا(.)62
ُاي ذٌ ٖ مل حم اةشو ٖ مج جمتا اةأونْٖ اةبأت ْٖٚتود
ُةرةب جني مل حم اةشو ٖ ّود

د ُلِه ايفوميٖع

لٍ مج اة وبْا ُاج دجا رووس اة ولْ ُ اةشكِ٘

ُتةب لٗ اةولِ اة تةٓ:
اوالً :وسائن احلىاية االوٍية لبطاقات االئتىاُ عمى املشتوى الوطين
وسائن التٍكيب واالستداله وفكا لمكواعد العاوة
ُج :اةوو تا:
هات اممتسٕ ( )91ذى لتهِي اج واٙاا ايفوت ْٖٚلٗ ي" ذاذِملٔ اةأوط اةبأتٓٚ
ذكلفِي ت بات ٙايفواٚم ُت با ذوتكوٌْت ُجل

اةوو تا ُاةشكتُ٘ ُعا

60

 د /مأمىن ظالمت ،وجشا اث الجىائيت فف الدشش ع املصشي ،داسالقًشالعشتي1986 ،م ،ص.39961
 املشجع العابه ،ص.40062
 -د /ايهاي فىصي العنا ،مشجع ظابه ،ص.412

للعلىم اإلًسبًية واالجتوبعية

196

العذد ( )14الوجلذ ( )15ابريل  -يىًيى2017م

ISSN : 2410-1818

الحماية الجنائية واالمنية لبطاقات االئتمان

اج دججا ُامم لِذتا امم لبٖ ٌت ُاثوتتٌت مج
اة ت

جٌرا اةو

| د .عبده محمد السويدي

تيوًم ُامل تشلت ا اةوْت ٖ اة تذٖ".

ّ دل ُ ِ ٓ لٗ مل حم اةشو ٖ بوِا اة ولْغتا اة

ت فو ى

وميٖ ُ ت أ ى وميٖ ح ٗ ّود ذٌ ٍ تة دخحم تة وبْا ُاج دجاع ُّباد رةب
هبحم هوا ايفوميٖ ا ذاذِمل اةأوط اةبأت.ٓٚ
ُج ّشذلط ي ّكِي اة ولْ ذى اةشت
ّا اة ولْ ذى ٔ ت ع ُةِ

اةرٔ هتةٍ يومل ذى ايفوميٖع ُةكى

ّكى ةٍ ولٖ تيفوميٖع ف ت ج ّشذلط مج

اة ولْ ذ وجٖ اةفت حمع جبد ّكِي ذ وُجت ُلد ّكِي رل ذ وُ
ُج ّشذلط اي ّكِي اةشت
ذى ت

()63

.

لد مل ٘ ايفوميٖع حم ّكفٓ اي ّكِي لد لم ٌت

خوع ُلد ّ م اة ولْ ذى ايفتهٓ هف ٍع ف ت لد ّودذج اة ولْ ُاة لم ذى

مل حم اةشو ٖ هف ٍع جبد ّكِي ذتملا تةادجٖع جرل٘ ايفوميٖع ُّ لم ٌت.
ُاتا فتي اة ولْ ُا وت خولْت لٗ اةولِ اة ت ع جنهٍ ُا ا لتهِهٓ هات
اممتسٕ( ) 92ذى لتهِي اج واٙاا ايفاا ْٖٚاةْ ين اهٍ" اتا ل مل حم اةأوط اةبأت ٓٚاُ
لم ِلِه وميٖ تاا ت ا
ا

ْم ُ ا لٍْ ي رننو اةوْت ٖ اة تذٖ ُ ي ّو بحم جِملا

حم احلتسك ةل لتجاٖ لٍْ ُيوط فحم ذت ّ ل

اةوزذٖ" .جتةو

تيفوميٖ ُا وا ٙامم تّوٖ

اة ت ُ ِ ٓ لٗ مل حم اةشو ٖ بوِا اة ولْغتا ُاةشكتُ٘.

ًُوتك تذحم ذشذلك مج فتجٖ اةِ تٚحم ِا ٙفتهت واٚم تذٖع ُ واٚم حت ا
اةٓع ُ

واٚم نتلتا اج ٚتيع ًُِ اة ولْ ع جتة ولْ لت م ذشذلك مج عْا

ايفواٚمع ُاةرٔ ّ لوك رِ وٍ ذاذِمل اةأوط اةبأت- ٓٚمل حم اةشو ٖ  -ةكٓ
ّبِن تإل واٙاا اةوحبٖ.
جتةووغ ًِ اةبت دٕ اة تذٖ ةود ٙهشتط ذاذِمل اةأوط اةبأت ٓٚحْك ت ل ا وا
نتلتا اج ٚتي خب

ٖ

وا ع ًُٓ:

 )1اة ْحم
 )2وب اة ْحم
 )3اة ت و
63

 -د /احمذ عىض بالَ ،الاجشا اث الجىائيت املناسهت ،داسالنهظت العشةيت ،الناهشة1991،م ،ص.240
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 )4وب اة ت و
 )5امموا تا اةدُةْهٖع ًُهٓ ذهى تبهِن لِّهحم اجذهِاا ذهى وهب اة ْهحم ةووهب اة هت وع
ُاة ّ م ذى خوشلت لْتا اممبت ٖ ُاة ِّتا اجةكذلُهْهٖ ُ ِّهحم اجذهِاا ذهى
وب اة ْحم ا وب اة ت و.
 ُ )6تسٕ ذهت ّه م اة ولْه ذهى احهد ًه ج ٙاج هوا ع يهد جمٌهِا ُ حهد هوا مج
هواٚم اةونتلهٖع حْهك ّبهِن اة ْهحم ذهه،و هتة ولْ هى جبهد نتل هٍ اج ٚتهْههٖع اُ
ول ٌتع ُ ّبِن اةووب تة ولْ ى جتهتُز اة ْهحم حهد اة هلاع اُ هلا اة ْهحم
تةونتلٖ هبِسا ذى اجةٖ
ثتهْت :اةشكتُ٘
لوِا اةشكِ٘ ًِ ُا ا لٗ مل حم اةشو ٖ جبد هات اممتسٕ ( )91ذى لتهِي
ا ج واٙاا ايفاا ْٖٚاةْ ين بِشلت "ذاذِملُ اةأوط اةبأت ٓٚذكلفِي ت باتٙ
ايفواٚم ُت با ذوتكوٌْت ُجل
امم لبٖ ٌت ُاثوتتٌت مج

اةوو تا ُاةشكتُ٘ ُعا اج دججا ُامم لِذتا

تيوًم ُامل تشلت ا اةوْت ٖ اة تذٖ" جتةو

اة ت ِّ ا لٗ

مل حم اةشو ٖ لوِةٍ اةوو تا ُاةشكتُ٘ع جتةشكِ٘ خت لف ى اةووغ ع جتةشكِ٘
تبدن ذى اةشت

اةرٔ ا ت ٍ يومل ذى ايفوميٖع اذت اةووغ جْبدن روت وٖ املتكت

وميٖ ذ ْوٖع ُج ّشذلط اي ّكِي ذبدذٍ اممأوُملع ُاةشكِ٘ لد تكِي تاْٖ
اذتن ذاذِمل اةأوط اةبأتٓٚع ُلد تكِي ف ت ْٖع ُج ّب او تبدّم اةشكِ٘ لٗ
اممِا وا جبطع حم ةكحم جوس لٗ امل

اةدُةٖ اي ّبدن

كِاَ مماذِمل اةأوط

اةبأت.)64(ٓٚ
ُدنا اي تبدن اةشكِ٘ رى ةٍ اةافٖ اةبتهِهْٖع جو دنِز اي تبدن كِ٘
ةاتحا اةشاي سُي فٖ لتهِهْٖ.
ثتهْت :اج واٙاا
ًوتك ذى اج دججا اة
ة لِ ِا ا

ايفوميٖ ُذوتكوٌتع ُجْ ت ّلٓ ه

تِيْ فْفْٖ
64

ّ و ٌت ذاذِمل اةأوط اةبأت - ٓٚمل حم اةشو ٖ -
و

ال اجذ،لٖ اة

هوّد ذوٌت

حم اة وبْا ُاج دجا مج ًرا ا تا فتجتٓ:
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ا دججا اةونتلتا امم وُلٖ ُاممفبِسٕ ُتاُّو تِلْا
مج

تحوٌتع جتج دججا ت م

واٚم اة ولٖ ُاةواا ُ رلًت ذى ايفواٚم امم لبٖ ونتلتا اج ٚتي ُ واٚم
نتلتا ا ٚتي ر وداا

اة اُّوع ُا دججا اةونتلتا اممو باٖ ( ٔ ا توا

ذاُملَ) جٌرَ ّ م اة ولْ ذى اةووب بدن ال اج تتب ج ادامل نتلتا ا ٚتهْٖ
لْلٖ رِ ا ذ وداا ذاُملٕع ُا تدان تلب اةونتلتا مج اة لْتا امماوجْٖ
ًُوتك اّأت ا دججا نتلتا اج ٚتي امماُملٕ.
استدالالت رجن الشرطة يف فحص البطاقات االئتىاٌية :
اج دججا ت م مج واٚم اة ولٖ ُاةواا ُ رلًت ذى ايفواٚم امم لبٖ ونتلتا
اج ٚتي ُ واٚم اة اُّوع ُاة

ت د اف،و ِْ ت ُّبِن مل حم اةشو ٖ فل

اج ٚتهْٖ ةل فولٖ ْوٌت ُ ا اةونتلٖ اج ٚتهْٖ امماُملٕع جنهٍ ّبِن
ةل افد ذى
ُجل

وذ ٌت ذى حْك :جل

اةولم اةوتملزع ُجل

اة ِلْاع ُّ م ًرا اةفل

وذٖ اشلِةِ وانع ُجل

اة وذٖ اممتْٖٚع ُجل

اةونتلٖ

دٕ جلِ تا
اةولم اةوتملزع

اةشوّط امم غوطع ُجل

تةنوع اةفوْٖ ُاجمل تساا اممِ ٌٖ ةو حم اةشو ٖ مج فْفْٖ

اة فولٖ ا اةونتلٖ امماُملٕ ُاةونتلٖ اةالْلٖع ُّ د ًرا اةفل

هِ ت ذى

اج دججا اة ّ افد ٌت ذى اةِال ٖ امماُملٕ (.)65
ُ نتلتا اج ٚتي ت داُا ا اججواس ُاة وتمل ُاةووِك مج خم لف احنت ٙاة ت ع
ُتوتوط اةووِك ذا أٌت اةو ال شوكٖ ذاوجْٖع اْك ّ كى حتذحم اةونتلٖ
تا اةونتلتا مج ٔ ذكتي مج اة ت ع ح ا

ُاة وتمل ذى ا

ُاحل تّٖ اجذوْٖ تل ا سُملا فورلا مج ا

لْٖ اةو ط امماومج.

تا نتلتا اج ٚتي.

ثاٌيا احلىاية االوٍية لبطائل االئتىاُ عمى املشتوى الدولي
نتلتا اج ٚتي ت داُا ا اججواس ُاة وتمل ُاةووِك مج خم لف احنت ٙاة ت ع
ُتوتوط اةووِك ذا أٌت اةو ال شوكٖ ذاوجْٖع اْك ّ كى حتذحم اةونتلٖ
ُاة وتمل ذى ا

تا اةونتلتا مج ٔ ذكتي مج اة ت ع ح ا

جتحل تّٖ اجذوْٖ تل ا سُملا فورلا مج ا
65

لْٖ اةو ط امماومج.

تا نتلتا اج ٚتي ُا غوشلت نوّبٖ
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رل ذشوُ ٖ لٗ حنِ ّ م اف شتجٍ اُ ذو ٍع ِا ٙا تةب ا لِ اةأونْٖ اجساملّٖ
اُ ا لِ اةأونْٖ اةبأتُ .ْٖٚجي ا ت ٕٙا

تا ًرَ اةونتلتا ت ثو تة لا لٗ

اجل اتس اةبِذٓع ُخت ٖ تةو وٖ ممت ّو ج ى تداُا ًرَ اةونتلتا ذى
ا واذْٖ دّدٕ ى وّ ايفوميٖ امموا ٖع ُ

لْتا

حم اجذِااع رت ّب أٓ ت تُهت سُةْت

مج جمتا احل تّٖ اجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي جْ ت ا اةدُا ذا أٌت ع ُخبت ٖ اةدُا
اةوتذْٖ حْك ت ثو ًرَ اةوِ ْٖ ذى ايفواٚم اِملٕ افدل لٗ ال اتسًت اةبِذٓع ُ رل
ت ْٖ.

تةب ذى اممبِذتا اج

ُّ د اة تُي اجذين اةدُةٓ مج ًرا ا تا احد٘
ا

ِمل ذوتًأٖ دن اممشوُ ْٖ مج

تا ًرَ اةونتلتاع ُتةب روتًأٖ ايفوميٖ امموا ٖ ُ واٚم

حم اجذِاا()66ع

حْك ت م ذ ام ًرَ ايفواٚم تة تذحم رِ ا اةونتلتاع ُتةب جملتكت ايفوميٖع اُ
ةلتوب ذى اثتمل ايفوميٖ ى وّ اة لِّوا اةوبدّٖ ذى سُةٖ خو٘ ُذى ذدّوٖ
خو٘ مج ساخحم اةدُةٖع ُذى وب خو.
احلىاية االوٍية ملشروعية استعىاه بطاقات االئتىاُ يف اجملاه الدولي:
اي اةغو

ذى نتلتا اج ٚتي ًِ ت ٌْحم امم تذوا اممتةْٖ ا اججواس ُاةووِكع

ف ت اهٌت ت دل ُ ْلٖ سجا اةكذلُهٓ ةللاِا لٗ اةوأتٚا ُاقدذتا ى وّ
اقام ذى ح ت اة ْحم حتذحم اةونتلٖع ُرت ّاّد ذى اً ْ ٌت اهٌت ا ولت تٖ ٚ
اج

تا مج ذ ام احنت ٙاة ت

جملتوتط وكٖ اةووِك ذا أٌتع ُاذكتهْٖ توتسا

امم لِذتا اةكذلُهْت.
ُةكى اممفذل

مج ًرَ امم تذوا اي ّكِي ا

تا اةونتلٖ اج ٚتهْٖ ا

ذشوُ تع ِا ٙفتي ساخحم ذِ ى اةفوس اُ ختمل ٍع ُاممفذل

تج

ّأت اي ّكِي اّداه

حتذحم اةونتلٖ ةألذِاا ساخحم ح ت اةونتلٖ اّدا ت ذشوُ ت ع ر وٗ اي ّكِي ًرا
اجّداه هتجتت ى ذادمل ذشوُه ةألذِاا اة
66

ِّس ٌت اةشت ع جنتا فتي اجذو رل

 ًنصييذ بغعييل الامييىا َ" مجمىعييت م ي العملييياث والاوشييطت املاليييت املخذا لييت ،والتييي ًييخم م ي اللهييا اظييخخذام الامييىاَ املخحصييلت م يالاوشييطت الاجشاميييت فييف امامييت أو مماسظييت اوشييطت مشييشوعت جًييىن مصييذسا يًيشاداث هظيقييت ساهشيييا ملصي حت الغاظييل ووظيييلت قييا
املصييادسامللىز ييت او النييزسة له ييزه الامييىاَ ،اهظ ييشد /ا ييشل جىفي ييه ييمغ ال ييذً  ،ججييشيم غع يييل الامييىاَ ف ييف الدشييش عاث املناسه ييت ،داس
النهظت العشةيت ،الناهشة عام 2001م ،ص.42
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تةب توتوت لٍْ ايوامل لٗ اةدُةٖع ُ لٗ اةدُا تاا اةالٖ ٌرَ اةونتلتا ف ت اي
تا اةونتلتا اج ٚتهْٖع ُاةاو رِ وٌتع دنا اي ّكِي ذشوُ ت اّأت(.)67

ا

ٌطام وشروعية االوواه املودعة بالبٍوك :
اممشوُ ْٖ اُ اةشو ْٖ افٖ تذٖ :ا نوحتي مم وٗ ُاحدع ًُِ اجة اان تةبِا د
اةبتهِهْٖ ود اة نوْ
اممشوُ ْٖ فحم

ِا ٙمج اةشكحم اُ اممِيِهُّ .دخحم مج هنتع اةشو ْٖ اُ

حم رل خمتةف ةلواتن اة تنع ُتاٌو اةشو ْٖ اُ اممشوُ ْٖ مج

نتلتا اج ٚتيع جْ ت تو

لٍْ

لٍْ اةبِاهاع ُاة بِس امماوجْٖع ُذتتو

اة لْ تاع تةو وٖ ةل وٙع ُ شوط تِاج اة بِس ُاة لْ تا ُاجُاذوع ذا اةبِاها
امماوجْٖع ُذا ذتج ّ تمل

ذا اةد ِمل ُاة شوّا(.)68

ف ت تاٌو اةشو ْٖ ُاممشوُ ْٖ مج نتلتا اج ٚتي تاتٌت ذى حْك اج
ّكِي اج

تا اي

تا ةلونتلٖ ذشوُ ت جتممشوُ ْٖ دنا اي تكِي تةو وٖ ج ّداه امموتة

امم لبٖ ونتلٖ اج ٚتي هتجتٖ ى
ذا و ْٖ اج

حم ذشوُهع اْك ت ِاج

و ْٖ امموتة اممِس ٖع

تا شلرَ اةونتلتا.

االسموب الشرطي ملواجّة االوواه غري املشروعة :
ت د ذِا ٌٖ اةشو ٖ ةألذِاا رل اممشوُ ٖ اممِس ٖ مج اةووِكع ذى ي ى محتّٖ
نتلتا اج ٚتيع جي اةغو
ُاي تكِي امموتة اممِس ٖ ج

ذى ًرَ اةونتلتا ًِ

دع ُح ى امم تذوا ُت ٌْلٌتع

تا ًرَ اةونتلتا هتجتٖ ى

حم ذشوُهع ْدا ى

هشت تا ايفوميٖ امموا ٖ.
ُذى ًوت
ت ٌد

د اي وميٖ

حم اجذِاا شلت ولٖ ُايلٖ ونتلتا اج ٚتيع جٌٓ
ا ِا ذشوُ ٖ ى وّ

وا ٙا ِا اُ

ِّحم اجذِاا رل اممشوُ ٖ ا

ا ْت ٙتاا لْ ٖ ذتةْٖع ًُِ ذت ّ سٔ ا زّتسٕ اة ِْةٖ اةوبدّٖ ُملجا

و ًرَ اج ِا

ى امم ِ٘ امم تس .

67
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الخبتوة :
ةبد رةوت ٌداً ذ ِاي ت مج ًرا اةولك ة لوت هكِي لد ُيلوت ُ ا ٌ وت ُةِ
جبا ّ ٙرل مج ا تا احل تّٖ ايفوتُ ْٖٚاجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي ًُرا ايفٌد امم ِايا
هاذحم ي ّكِي هِإ ج
اة

تا اِك ُذ ةفتا مج ًرا ا تا جي وسهت ًٓ ذى اةدُا

د ا ت تذحم ذا ًرَ اةونتلتا اج ٚتهْٖ جلٌرا ه وٗ ي ِّافا ًرا اة تذحم

لتهِي ّوام فْفْٖ اة تذحم ٌرَ اةونتلتا ُفرةب جتوّم اج داٙاا اة

تبا لٌْت

ُُيا بِ تا خت ٖ شلرَ ايفواٚم جي اةْ ى حدّ ٖ،اة تذحم ٌرَ اةونتلتا رت دن لٌت
ذوتخت خاوت حملذلمج ًرَ اةوِ ْٖ ذى ايفواٚمع ُاسملافٌم هٌم ميكوٌم اججوا ذوٌت
سُي بت .
جلٌرا جبد تِ لت ذى خوا ًرا اةولك ا

دس ذى اةو تٚج ُاة ِ ْتا ًُٓ لٗ

اةولِ اة تةٓ:
أوال  :الٍتائج
 )1اتأ ةوت ذى خوا اةدملا ٖ ممِيِه احل تّٖ ايفوتُ ْٖٚاجذوْٖ ةونتلتا اج ٚتي
اهٍ ج ِّ د لتهِي دنون ًرَ اج تا ُ لٗ ُاي ٓ اةبتهِي اي ّ ووٌِا شلرَ
ايفواٚم ُُيا هاِب لتهِهْٖ ة ووّم ًرَ اج تا.
 )2اي اف شت
ا

ًرَ ايفواٚم لد ّولٓ

احل تّٖ اجذوْٖ اةشو ْٖ اة

ت

ِ ٖ مج اف شتجٌت ُذى ثم جنهٌت

ت حم لٗ ذوا ُلِه ايفوميٖ ُه بد ي سُمل

ًرَ احل تّٖ مج جمتا واٚم نتلتا اج ٚتي ذٌم ُ

ا ةلغتّٖ.

 )3اي هبحم اجذِاا رِ ا نتلتا اج ٚتي لٗ امم ِ٘ اةدُةٓ لد ّ،رل

ِ تا مج

اة تُي اةدُةٓ ذى حْك ْتسٕ اةدُةٖع ًُرا ّ ت د احْتهت مج اه شتمل تًوٕ
حم اجذِاا ُا غوا ايفوميٖ امموا ٖ ةواتن اةونتلتاع ُاي فتي ِّ د ت تُي
و ٓ سُةٓ ذ ،و مج اجهذل ِا اةدُةٓ اج اهٍ ج ميوا ذى ُ ِس ال امم ِلتا مج
تةب.
 )4هاواً حلداثٖ اة حم ونتلتا اج ٚتي جني اف شت
ال اجحْتيع ُخت ٖ هٌت
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جف شت ًرَ ايفواٚم.
 )5هاواً جي نتلتا اج ٚتي د ا
ُُجتٙع جنهٌت دنا اي

حم

حم اةوبِس ُاةشْكتا فِ ْلٖ لا

اٗ ا تّٖ لتهِهْٖ وت ْٖٚلٗ وامل ذت ج حم اممشوه

تةو وٖ ةلوبِس ُاةشْكتاع ر وٗ هٍ دنا لٗ اممشوه ي ّ ى هاِ ت خت ٖ
ت تلا لٗ اة اُّو ُ ا نوته نتلتا اج ٚتيع اُ ا ت ٕٙا تداذٌت.
ثاٌياً :التوصيات
 )1هِ ٓ اممشوه أوُملٕ ُيا هاِب تشوّ ْٖ خت ٖ ة ووّم اج داٙاا اة

تبا

لٗ نتلتا اج ٚتيع ُُيا بِ تا خت ٖ شلرَ ايفواٚم.
 )2هِ ٓ لْتسٕ ُزاملٕ اةداخلْٖ وين خنٖ تدملّوْٖ يفٌتز اةشو ٖع ةاّتسٕ ذ دا
ذ وجٖ لِاتٍ

بوْتا احلت ا اجةٓع ُ وع ُفْفْٖ ا ت ٕٙا تداذٍ مج

املتكت ايفواٚمع رت ّكفحم ذِا ٌٖ ايفوميٖ امم لِذتتْٖ.
 )3ت اّا ُتوشْط ُتف ْحم توتسا امم لِذتا ا اج ٌإ امموِط ٌت توفْر ُتنوْ
اةبتهِي ًُٓ اةشو ٖ ُاةوْت ٖ ُاةبأت ٙذا خدلا ٙهام امم لِذتا ُذِ فٓ اةووِك
لٗ احدك

امم تااا مج ا دامل اةونتلتا اج ٚتهْٖع ةل و

تةْا املتكت

ايفواٚم ُاجح ْتجا اة تبا لٗ اةونتلتاع ُُ تٚحم ذوا املتكت ٌت.
 )4يوُملٕ اجتاتا اةداٚم ا اج ٌإ اجذوْٖ امم وْٖ ِزاملٕ اةداخلْٖع فتإلساملٕ
اة تذٖ مموتحك اجذِاا اة تذٖع ُاجساملٕ اة تذٖ ةلشو ٖ اة ْتحْٖ ُاجثتملع
ُروافا ا دامل نتلتا اج ٚتيع مم وجٖ خو ا تةْا ُ وع اجح ْتا اة

تم

لٗ ًرَ اةونتلتا.
 )5مل ط اج ٌإ اجذوْٖ امم وْٖع تمموا تا اةدُةْٖ اة

تِا ٍ ايفوميٖع ة اُّدًت

تِ ٍ هشت ٌت ا

ًرا اةوِه ذى ايفواٚمع

ازلت ٙاججواس ُاة ات تا اة

ةو دًت ُت بوٌت ود سخِشلت اةووس.
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قبئوة الوراجع :
القرآن الكريم
الهتب الفكّية:
 )1ا ى اةبْم ايفِزّٖع اةنوع احلكْ ٖ مج اة ْت ٖ اةشو ْٖع
سامل اةك ا اة ل ْٖع رلُاع دُي تتملّخ و ٖع

بْ

د حتذدع

املراجع الكاٌوٌية :
 )2س /امحد ِ

واع اج واٙاا ايفوت ْٖٚاممبتملهٖع سامل اةوٌأٖ اة و ْٖع اةبهتًوٕع

1991ن.
 )3س/

و تِجْ سلش اةدّىع جتهوّم

هْحم اجذهِاا مج اة شهوّ تا اممبتملههٖع سامل

اةوٌأٖ اة و ْٖع اةبتًوٕع تن2001ن.
 )4س /اة ْد ذانفٗ اة ْدع اجحكتن اة تذٖ مج لتهِي اة بِ تاع تن 1962ن.
 )5س /ذههرل جههو ِّ ههفع نتلههتا اج ٚههتي ُاحل تّههٖ ايفوتْٚههٖ شلههت /سامل اممنوِ ههتا
ايفتذ ْٖع اج كودملّٖع تن2008ن.
)6

س /كٌّت جِزٔ اة هبتع احل تّهٖ ايفوتْٚهٖ ُاجذوْهٖ ةونتلهتا اج ٚهتي سامل ايفتذ هٖ
ايفدّدٕع اج كودملّٖع تن2007ن.

 )7س /عْهههحم وهههد اةوهههتلٓ اةاهههغرلع احل تّهههٖ ايفوتْٚهههٖ ُاممدهْهههٖ ةونتلهههتا اج ٚهههتي
امم غونٖع سامل اةوٌأٖ اة و ْٖع اةبتًوٕع 1999ن.
 )8س /ح هها اة ههت ٓ اةفههتملُلٓع لههتذِل ذاههنللتا امماههتمل ُاممههتا ُاج ه  ،تملع
اجفتسميْٖ اة و ْٖ ةل لِن اممتةْٖ ُامماوجْٖع اجملسيع تن1997ن.
 )9ملؤُ

وْدع ذوتسئ اج واٙاا ايفوتْٖٚع اةبهتًوٕع ذك وهٖ هْد وهداب ًُوهٍع

تن 1985ن.
 )10س /ملّت

جه

اب اهلٖع هواٚم نتلهتا اج ٚهتيع سامل اةشهوُعع اةبهتًوٕع هتن

1995ن؟
 )11س /زلْلٖ اةبلِْ ٓع اجُملاع اة وتملّٖع سامل اةوٌأٖ اة و ْٖع اةبتًوٕع 1999ن.
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 )12س /ود اةوزاع اة هوٌِملٔع اةِ هْط مج اةبهتهِي اممهدهٓع سامل اةوٌأهٖ اة و ْهٖع 7ع
تن 1989ن.
 )13س /وههد اةًِههت

ههلْ تيع اةونتلههتا اةووكْههٖ اجلوايههْٖ ُاة ههلا امموت ههو ذههى

اةو ْدع سامل اةبلم دذش ع جم ا اةفبٍ اج وذٓع تن 1998ن.
 )14س /ج اس

هد اةوهتسٔع ذوهد اةشهْ ٖ ُيهِا ط خأهِه اةدُةهٖ ةلبهتهِي مج اةفبهٍ

اج وذٓع تذ ٖ

و تٙع 1980 - َ1400ن.

 )15س /جِزّٖ ود اة تملع اجس ت ٙامموت و مج اج واٙاا ايفوتْٖٚع سملا هٖ ذبتملههٖع سامل
اةوٌأٖ اة و ْٖع تن 1996ن.
 )16س /فْوهٓ ود اةوايٓ

ِسع اةواتن اةبتهِهٓ ةونتلتا اةِجتُ ٙاةأ تيع سامل

اةوٌأٖ اة و ْٖع اةبتًوٕع تن 1998ن.
 )17س /ذههاذِي ههوذٖع لههتهِي اة بِ ههتا اة ههتنع سامل اةفكههو اة و ههٓع اةنو ههٖ اةوا ههٖع
تن 1984ن.
 )18س /ذاذِي وذٖع اج واٙاا ايفوت ْٖٚمج اة شهوّا امماهؤع سامل اةفكهو اة و هٓع
تن 1986ن.
 )19س/

هههد زفههههٓ هههتج ٓع ذبدذههههٖ مج اةوبهههِس ُاةوههههِكع سامل اةوٌأهههٖ اة و ْههههٖع

اةبتًوٕع دُي تتملّخ و ٖ.
 )20س/

ِس

ْا ح ينع اج واٙاا ايفوتْٖٚع سامل اةوٌأٖ اة و ْٖع تن 1988ن.

 )21س /ذدحت تسعع سُاا ُتبوْتا ذاوجْٖع سامل وّاع اةبتًوٕع تن 2001ن.
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